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إىل أنه قد تقرَّر يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية أن يتمكن األطفال يف كل مكان، من وإذ يشري أيضاً   
ذكور وإناث على السواء، من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، وأن يتمكن البنون والبنات على قدم املساواة مـن                  

، ويؤكد أمهية إعمال احلـق يف التعلـيم يف بلـوغ            ٢٠١٥راحله حبلول عام    االلتحاق مبؤسسات التعليم بكافة م    
  األهداف اإلمنائية لأللفية،

 أن إعمال احلق يف التعليم للجميع، َمبن فيهم الفتيات واألشخاص الذين ينتمون إىل فئات ضـعيفة،       وإذ يؤكد   
  ألجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ُيسهم يف اجتثاث الفقر والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره ا

 مليون مـن    ٣٧ يف املائة من البنات و     ٥٧ مليون طفل، من بينهم      ٧٢ ألن حنو    وإذ ُيعرب عن بالغ القلق      
 مليوناً من الكبار، من ٧٧٤األطفال الذين يعيشون يف دول ضعيفة متأثرة برتاعات، غري مسجلني باملدرسة، وألن 

فتقرون إىل املهارات األساسية يف القراءة والكتابة رغم التقـدم احملـرز خـالل               يف املائة من النساء، ي     ٦٤بينهم  
السنوات األخرية على درب حتقيق األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتـدى العـاملي                  

  ،٢٠٠٠أبريل /للتعليم، املعقود يف داكار يف نيسان

لقانون سيساعدان مجيع الدول على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،          أن احلكم السديد وسيادة ا     وإذ يؤكد   
  مبا فيها احلق يف التعليم، 

 ضرورة توفّر موارد مالية كافية كي يتسىن لكل شخص إعمال حقه يف التعليم، وما               وإذ يضع يف اعتباره     
  يتسم به حشد املوارد الوطنية وكذلك التعاون الدويل من أمهية يف هذا الصدد، 

 املتعلق مبدونة قواعد    ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١ إىل قراره    يشريوإذ    
، وإذ ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، املؤرخني 

  مرفقاهتما،يشدِّد على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين و

 بالعمل الذي قامت به املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم، وحييط علماً بتقاريرها عن حق                يرحب  - ١  
 Add.2 و Add.1 و A/HRC/4/29(وعن حق املعـوَّقني يف التعلـيم        ) Add.1 و E/CN.4/2006/45(الفتيات يف التعليم    

وبتقريـر  ) Add.4 و Add.3 و Add.2 و Add.1 و A/HRC/8/10(، وعن احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ         )Add.3و
  ؛)A/HRC/7/85(األمني العام عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             يالحظ باهتمام   - ٢  
 احلق يف التعليم، ال سيما عن طريق إصدار تعليقات عامة ومالحظات    والثقافية وجلنة حقوق الطفل يف جمال تعزيز      

  ختامية وعقد أيام مناقشة عامة؛

 باألعمال اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز              يرحِّب  - ٣  
لك وضع قائمة باملؤشرات اخلاصـة      احلق يف التعليم على الصعيدين القطري واإلقليمي ويف مستوى املقر، مبا يف ذ            

  مبدى إعمال احلق يف التعليم؛
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ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة     ) اليونيسيف(مبسامهة منظمة األمم املتحدة للطفولة      يرحب أيضاً     - ٤  
اء يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بضمان التعليم االبتدائي للجميع والقـض     ) اليونسكو(والعلم والثقافة   

على التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعليم، وكذلك األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفَّق عليهـا يف                  
  املنتدى العاملي للتعليم؛

، ٢٠٠٦نـوفمرب   / بقيام اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، يف تشرين الثاين         يرحب كذلك   - ٥  
قييم ومعاجلة االحتياجات التعليمية يف حاالت الطوارئ بطريقة منسقة، وذلك بإنشاء جمموعة التعليم كآلية مهمة لت

بوسائل منها تعزيز تنفيذ املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ اليت وضعتها الشبكة املشتركة بني الوكـاالت              
  ه اآللية؛املعنية بالتعليم يف حاالت الطوارئ، ويطلب إىل املاحنني أن يوفروا الدعم الالزم هلذ

 ١ بإعالن اجلمعية العامة للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الذي بدأ يف               يرحِّب  - ٦  
  ؛٢٠٠٣فرباير / شباط١٣، وبالتقدم املستمر لعقد األمم املتحدة حملو األمية الذي بدأ يف ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

  : مجيع الدول على القيام مبا يليحيث  - ٧  

 تعَمد إىل اإلعمال الكامل للحق يف التعليم وأن تعمل على ضمان االعتـراف هبـذا احلـق                  أن  )أ(  
  وممارسته دون متييز من أي نوع كان؛

أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة إلزالة العقبات اليت حتّد من الفرص الفعلية لنيل التعليم، وال سيما                )ب(  
األمهات املراهقات، واألطفال الذين ينتمون إىل اجملتمعات احمللية الفقرية تعليم الفتيات، َمبن فيهن الفتيات احلوامل و

ويعيشون يف املناطق الريفية، وأطفال األقليات، وأطفال السكان األصليني، وأطفال املهاجرين، واألطفال املشردين 
بني بأمراض معدية، مبا يف ذلك      داخلياً، واألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، واألطفال املعوقني، واألطفال املصا        

، واألطفال املستغلني جنـسياً، واألطفـال       )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   
  احملرومني من حريتهم، وأطفال الشوارع، واألطفال الذين يعملون، واألطفال اليتامى؛

  اً ومتوفراً للجميع جماناً وسهل املنال؛أن حترص على أن يكون التعليم االبتدائي إلزامي  )ج(  

أن تعزز جتديد وتوسيع نطاق التعليم األساسي الرمسي اجليد الذي يشمل رعاية وتعليم األطفال                )د(  
الصغار والتعليم االبتدائي، باتباع هنج شاملة وابتكارية، مبا يف ذلك اللوائح التنظيمية، بغية زيادة فرص نيل التعليم 

  درسة للجميع؛وااللتحاق بامل

أن تعترف حبق اجلميع يف التعلُّم مدى احلياة وتعززه يف مؤسسات التعليم الرمسي وغري الرمسـي                  )ه(  
على السواء، وأن تدَعم الربامج احمللية حملو األمية، مبا يف ذلك برامج التعليم املهين والتعليم غري الرمسي، بغية ضمان 

  ر، وال سيما الفتيات والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، باحلق يف التعليم؛متتع األطفال املهمشني، والشبان والكبا
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نتـائج  أن حتسِّن مجيع جوانب نوعية التعليم هبدف ضمان التفوق للجميع لتمكينهم من حتقيق                )و(  
تعليمية معترفاً هبا وقابلة للقياس، وال سيما يف القراءة والكتابة واحلساب واملهارات احلياتية األساسـية وتعلـيم                 

  حقوق اإلنسان؛

أن تركِّز على وضع مؤشرات للنوعية وأدوات للرصد، وأن تنظر يف إجراء أو دعم دراسات عن          )ز(  
جيات الرامية إىل حتسني نوعية التعليم وتلبية االحتياجات التعليمية         أفضل املمارسات بغية صياغة وتنفيذ االستراتي     

للجميع، وأن تويل األولوية املناسبة جلمع البيانات الكمية والنوعية املتصلة بالفوارق يف التعلـيم، مبـا يف ذلـك            
ئية وتنـشئ  الفوارق بني اجلنسني والفوارق اليت تؤثر يف األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن ُتجري دراسات استقـصا          
  قاعدة معرفية هبدف إسداء املشورة يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف جمال التعليم؛

أن حتسِّن اهلياكل األساسية للمدرسة، وهتيئ بيئة مدرسية آمنة، وأن تعزز خـدمات الـصحة                 )ح(  
اإليـدز  /نقص املناعة البشرية املكتسب   املدرسية، والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية والتوعية بالوقاية من فريوس           

  وإدمان املخدرات؛

أن تعزِّز إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتعليم املتعدد الثقافات والتعليم مـن أجـل                  )ط(  
  السالم يف األنشطة التعليمية، يف سبيل تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

  جيع على الدوام املدرسي املنتظم وخفض معدالت االنقطاع عن الدراسة؛أن تتخذ تدابري فعالة للتش  )ي(  

خطط وبرامج العمل اليت هتدف إىل ضمان جودة التعلـيم وزيـادة معـدالت              تنفيذ  أن تدَعم     )ك(  
االلتحاق باملدارس والبقاء فيها يف صفوف البنني  والبنات على حد السواء، والقضاء على أشكال التمييز والقوالب 

  طية القائمة على أساس نوع اجلنس يف املناهج واملواد الدراسية وكذلك يف عملية التعليم؛النم

أن تكّيف التعليم، حسب االقتضاء، لكي يتالءم مع االحتياجات اخلاصة بالنـساء والفتيـات                )ل(  
  واملراهقات و األشخاص املعوقني؛

تتصدى ملشكلة الـنقص يف عـدد       أن حتسِّن الوضع القانوين للمدرسني وظروف عملهم، وأن           )م(  
  املدرسني املؤهلني، وتشجع تدريب املدرسني على التعاطي مع التنوع داخل قاعة التدريس؛

أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املناسبة، وفقاً ملصاحل الطفـل               )ن(  
و املعنوي، واإليذاء أو االعتداء، واإلمهال أو املعاملة        الفضلى، من أجل محايته من مجيع أشكال العنف اجلسدي أ         

املهملة، وسوء املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي يف املدارس، وأن تتخذ يف هذا السياق تـدابري                   
ـ                   ن إللغاء العقوبة اجلسدية يف املدارس، وأن تدرج يف تشريعاهتا توقيع العقوبات املناسـبة علـى املـسؤولني ع

  االنتهاكات وتوفري ُسُبل االنتصاف وإعادة التأهيل للضحايا؛

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لوضع نظام تعليمي يشمل اجلميع، َمبن فـيهم األشـخاص ذوو                  )س(  
  اإلعاقة، وأن تضمن على وجه اخلصوص عدم حرمان أي طفل من نيل التعليم االبتدائي اجملاين بسبب عجزه؛
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يف هذا الصدد على أمهية     اجمللس  رام احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ، ويشدِّد         أن تضمن احت    )ع(  
إعمال هذا احلق من جانب الدول بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ومن جانب املنظمات الدولية، حـسب                  

رة للدولة املعنيـة،     من العناصر من بينها االحتياجات املقدَّ      ةاالقتضاء وقدر املستطاع، وذلك باالستناد إىل جمموع      
  كجزء ال يتجزأ من االستجابة اإلنسانية حلاالت الطوارئ؛

أن تدعم جهود البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، إلعمال احلق يف التعليم إعماالً تامـاً                  )ف(  
لتعليم للجميع املتفق عليها    وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالتعليم وكذلك األهداف الواردة يف مبادرة ا           

يف املنتدى العاملي للتعليم، مبا يف ذلك تعزيز املوارد جبميع أنواعها، وال سيما املالية والتقنية منها، عن طريق مبادرة 
  املسار السريع لتوفري التعليم للجميع دعماً للخطط القطرية للتعليم الوطين؛

 املنتظم بني اليونيسيف واليونسكو، والشركاء اآلخرين  أمهية املضي يف تكثيف احلواريعيد تأكيد  - ٨  
، بغية االستمرار يف إدمـاج احلـق يف    ة اخلاص ةالساعني إىل حتقيق األهداف الواردة يف إطار عمل داكار، واملقرر         

ـ                  يت التعليم يف األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة، ويدعوها إىل أن تواصل هذا احلوار، كما يكرر الدعوة ال
وجهها إىل اليونيسيف وإىل اليونسكو لتقدمي معلومات إىل اجمللس عما تضطلع به املنظمتان من أنشطة يف جمـال                  
تعزيز التعليم االبتدائي، مع اإلشارة حتديداً إىل النساء واألطفال، وال سيما البنات، واألشخاص ذوي اإلعاقـة،                

  والتعليم يف سياق حاالت الطوارئ؛

  :ية املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم لفترة ثالث سنوات للقيام مبا يلي متديد واليقرر  - ٩  

العقبات اليت حتد من فرص نيـل       بأن تعمد إىل مجع املعلومات املتعلقة بإعمال احلق يف التعليم و            )أ(  
حلكومات واملنظمات التعليم بشكل فعال، والتماس هذه املعلومات وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها ا

 وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني وتبادل ما        ،احلكومية الدولية واجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية        
  ُيجمع من معلومات مع كل هذه اجلهات، وأن تقدِّم توصيات بشأن التدابري املالئمة لتعزيز ومحاية احلق يف التعليم؛ 

عقبات والصعوبات اليت   اليت تكفل جتاوز ال   الرامية إىل حتديد الُسُبل والوسائل      أن تكثِّف اجلهود      )ب(  
  تعترض إعمال احلق يف التعليم؛

 ٢أن تقدم التوصيات اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدفان                 )ج(  
  يف املنتدى العاملي للتعليم؛، واألهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها ٣و

  أن تدرج منظوراً جنسانياً يف مجيع األعمال اليت تقوم هبا؛  )د(  

  أن تستعرض مدى ترابط وتشابك احلق يف التعليم مع حقوق اإلنسان األخرى؛  )ه(  

أن تتعاون مع اليونيسيف واليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومفوضية األمم املتحدة الـسامية               )و(  
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومع غريها من املقررين اخلاصني، واملمثلني، واخلرباء،             حلقوق  
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وأعضاء األفرقة العاملة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهيئات األمم املتحدة املختصة األخرى، مبا فيهـا هيئـات                 
  وار مع البنك الدويل؛معاهدات حقوق اإلنسان، واملنظمات اإلقليمية، وأن تواصل احل

 وفقاً لربنامج عمل اجمللس، وأن تقدم سنوياً تقريراً ،أن تقدم تقريراً إىل اجمللس على أساس سنوي  )ز(  
  إىل اجلمعية العامة على أساس مؤقت؛

 إىل املقررة اخلاصة أن تراعي، عند القيام بواليتها، مجيع األحكام الواردة يف هذا القـرار                يطلب  - ١٠  
  مةً؛مراعاة تا

 إىل مجيع الدول أن تواصل تعاوهنا مع املقررة اخلاصة بغية تيسري مهامها املتـصلة بـأداء                 طلبي  - ١١  
  واليتها، وأن تستجيب للطلبات اليت تقدمها للحصول على معلومات وللقيام بزيارات؛

  يتها؛ إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتنفيذ واليطلب  - ١٢  

  .التعليم يف إطار البند نفسه من جدول األعمال أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف يقرِّر  - ١٣  

 -  -  -  -  -  

  


