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مجلس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  22حزيران/يونيه 2017
 -2/35الحق في التعليم :متابعة قرار مجلس حقوق اإلنسان 4/8
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤك ددد مد ددن جدي ددد ق د درا  4/8املد ددؤ  18حزيران/يونيد دده  ،2008وإذ يُد د مكر مي د د
ال ،ل ددي  ،و ح ددد ا القد درا 22/32
قد درا اس جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان األ ددرع امل ،لق ددا ا ددا
املؤ  1متوز/يوليه  ،2016والقرا اس اليت اع،مدهتا جلنا حقوق اإلنسان اشأن ه ا املوضوع،
وإذ يؤكد من جديد يضا ا اإلنساين لكد ردريف ال ،لدي  ،املكدرمج صلدا دكو
من ددا اإلعددلن ال ددامل قددوق اإلنسددان ،وال ددد الدددوا اتدداي اددا قوق اةق ،ددايفيا واةج،ماعيددا
والثقاريا ،واتفاقيا حقوق الطف  ،واتفاقيا القضاء على صي شكال ال،مييز ضد املر ة ،واةتفاقيا
الدوليددا للقضدداء علددى صي د شددكال ال،مييددز ال ن ددرت ،واةتفاقيددا الدوليددا مايددا حقددوق صي د
ال مددال امل دداجرين و ر درايف فددره  ،واتفاقيددا حقددوق األشددقاي ذوت اإلعاقددا ،واتفاقيددا مكار ددا
ال،مييز جمال ال ،لي ال ايف ة عن منظما األم امل ،دة للرتايدا وال لد والثقاردا ،وذدك ذلد مدن
ال كو الدوليا ذاس ال لا،
وإذ يض اع،با إعلن األم امل ،دة لل،ثقيد وال،دد ييف
جمال حقوق اإلنسان،
والربنامج ال امل لل،ثقي

ميددان حقدوق اإلنسدان

وإذ يرح دديف اال،قد ددحمل ا ددرز ف ددبي فقيد د ه ددداع ال ،ل ددي للةميد د و ه ددداع ال،نمي ددا
املسدد،داما ذاس ال ددلا ،مد اإلقدرا اا اجددا إه تسدري اجل دويف إلكمددال جدددول عمددال األهددداع
اإلمنائيا لأللفيا ذك املك،م ،
وإذ يد د مكر ا د د علن إنش دديون امل ن ددون لال ،ل ددي ل ددول ع د داحمل  :2030حن ددو ال ،ل ددي اجلي ددد
املن د والشددام والدد ،ل مدددع ا يدداة للةميد ل ،الد ت اع،مددد املن،دددع ال ددامل للرتايددا ،2015
امل قويف إنشيون ،م و يا كو يا،
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وإذ يرحيف ااع،مايف اجلم يا ال اما طا ال،نميا املس،داما ل احمل  ،)1(2030الديت ت،ضدمن
هدددارا من ددا هدددع ال،نميددا املسدد،داما امل،مثد ضددمان ال ،لددي اجليددد املن د والشددام للةميد
وت زيز رري ال ،ل مدع ا ياة للةمي ،
وإذ ي يد تأكيد اةل،زاحمل ا ،زيز فب ال،نفيد  ،ورقدا تطدا عمد يفيدس ااادا ال دايف ة عدن املدؤمتر
الدوا الثالث ل،موي ال،نميا( ،)2مدن جد ضدمان فقيد هدداع ال،نميدا املسد،داما كاملدا ،وإذ يرحديف
ه ا السدياق ااع،مدايف إردا ال مد اتداي ادال ،لي حد عداحمل  2030الد ت ي ددع إه ت ب دا صيد
البلدان والشركاء وتقدمي ال،وجيه اغيا فقي اهلدع  4امل ،ل اال ،لي وفقي ذاياته،
وإذ يدددين اشدددة اهلةمدداس امل،كددر ة علددى الطلبددا واملد فددو واملدددا مج واجلام دداس ،الدديت
ال ،لي وت،سبيف إ اق ضر شديد وروي املدع ااألررايف واجمل،م اس،
ت ي إعمال ا
وإذ يُسلم اأن تغك املنا والكوا ث الطبي يا والنزاعاس واألزماس تؤ ر فلبا اإلعمدال
الكام د لل د ال ،لددي  ،واددأن نسددبا كبددكة مددن ذددك املل ،قددو ااملدددا مج ال ددا ي يشددون
من ددار م،ض ددر ة م ددن النزاع دداس ،وا ددأن األزم دداس و عم ددال ال ن د د واهلةم دداس عل ددى املؤفس دداس
ال ،ليمي ددا ،والك د دوا ث الطبي ي ددا واألوا ددا ة ت د دزال ت ي د د ال ،ل ددي وال،نمي ددا عل ددى ال د د يد ال ددامل ،
كما ذُكر إعلن إنشيون،
وإذ يسلم يضا اأن عديف الف،ياس او األرفال ذك املل ،قدو ااملددا مج كدرب اكثدك مدن
عديف الف،يان ،واأن عديف النساء او البالغو األميدو كدرب اكثدك مدن عدديف الرجدال ،وذلد عائدد،
صلا مو  ،ألفباب قاريا و يفينيا ،و للزواج املبكر و ا م  ،و ألفباب اق ،دايفيا عنددما
ة يكون ال ،لي م،احا جمانا،
وإذ يؤكددد جمددديفا ن ا ددول علددى تكنولوجيددا امل لومدداس واةت دداةس اجلديدددة ،ددا ري ددا
ال ،لي و الن وض اال ،لي اجليد الشام للةمي ،
تيسك إعمال ا
اإلنرتنت ،يس
وإذ يرح دديف ا دداتطواس امل،قد د ة إلعم ددال ا د د ال ،ل ددي  ،وم ددن ذلد د ف ددن تشد دري اس
مناف ددبا ور د د ا دداك الورني ددا القض ددايا ووضد د مؤشد دراس ورني ددا وض ددمان قاالي ددا ال،قاضد د ،
حس دديف اةق،ض دداء ،اش ددأن ه د ا ا د  ،وإذ ي ددد ال دددو ال د ت دك ددن ن تؤيفي دده إج دراءاس تق دددمي
ال ،لي ،
البلذاس ل ،زيز إمكانيا ال،قاض اشأن ا
وإذ يشددك إه قرا يدده  1/5اشددأن اندداء مؤفسدداس جملددس حقددوق اإلنسددان و 2/5اشددأن
مدون ددا قواع ددد الس ددلو للمكلف ددو اوةي دداس إر ددا اإلجد دراءاس اتا ددا ال،اا ددا جملل ددس حق ددوق
اإلنس ددان ،امل ددؤ و  18حزيران/يوني دده  ،2007وإذ يشد ددعيف عل ددى ن املكلد د االوةي ددا ينبغد د ن
يضطل امه ورقا هل ين القرا ين ومررقي ما،
 -1ي ي دديف ميد د ال دددول ن ت،قد د صيد د ال ،دددااك اللزم ددا ل،نفيد د قد درا اس جمل ددس
ال ،لي اغيا ضمان اإلعمال الكام هل ا ا للةمي ؛
حقوق اإلنسان امل ،لقا اا

__________

()1
()2
2

قرا اجلم يا ال اما .1/70
قرا اجلم يا ال اما  ،313/69املرر .
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ال ،لي إعماة كامل اسب من دا ال،قيدد
 -2حيث صي الدول على إعمال ا
ال ،لي ومحاي،ه وإعماله اكد الوفدائ املنافدبا ،دا يشدم ااداذ تددااك
اال،زاماهتا ااحرتاحمل ا
من قبي ما يل :
م اجلا مسائ تورك ال ،لي وجويفته وإمكانيا ا ول عليه على قدحمل املساواة،
()
آلياس وارامج ال ،لي ذك النظام  ،وا ري ه ا ال دديف علدى ضدمان ح دول
ا ذل
الكبا على ال ،لي ؛
(ب) هتي ددا اي ددا فيافدداتيا مواتيددا ،حسدديف اةق،ضدداء ،للع درتاع اامل ددا ع وامل ددا اس
والكفاءاس املك،سبا عن رريد الد ،ل ذدك النظدام وذدك الرقد وإقدرا قيم ،دا واع،مايفهدا ،لكد
حيظى ه ا ال ،ل ااةعرتاع ويُس،قدحمل نظاحمل ال ،لي الرق و فوق ال م ؛
(ج) ال،فك ددك ال دد ،ل ذ ددك النظ ددام وذ ددك الرق د د
اةس الطوا ئ ،اغيا ضمان اف،مرا تورك ال ،لي ؛

ف ددياق ط د د اةفد دد،ةااا

(يف) تقيددي نوعيددا ال ،لددي  ،ددا ذلد آليدداس وادرامج ال ،لددي ذددك النظددام  ،اد جراء
تقييمدداس مسدد،قلا ،واادداذ إج دراءاس ت د ي يا منافددبا و إج دراءاس ددرع مل اجلددا السيافدداس
ال ،لدي  ،اوفدائ من دا ال مد مد االيداس الورنيدا
و املما فاس اليت فدول يفون ال،م،د ادا
القائما قوق اإلنسان والربملانيو واجمل،م املدين؛
(ه) وض د إرددا تنظيم د ملقدددم دددماس ال ،لددي  ،ددن رددي ال دداملون فددياق
مسد،ق و إردا شدراكا مد الددول ،مسرتشدددة ذلد ااةل،زامداس الدوليددا قدوق اإلنسددان،
وحيددديف ه د ا اإلرددا  ،املسدد،وع املنافدديف ،صلددا مددو من ددا القواعددد وامل ددايك الدددنيا ةفدد ،داث
اتدددماس ال ،ليميددا وتشددغيل ا ،وي ددا ت آ ددا فددلبيا تددنة عددن اةفدد،غلل ال،ةددا ت لل ،لددي ،
ال ،لي على فب ان ،اع وجرب منافبا؛
وي زز رري ح ول ض ايا ان ،اكاس ا
 -3حيث يضا صي الددول علدى توفدي نطداق الفدري ال ،ليميدا للةميد يفون متييدز،
اد جراءاس تشددم تنفيد ادرامج ا ددا لل ،دددت ةن ددداحمل املسدداواة وال،مييدز ضددد النسدداء والف،يدداس
ال ،لي  ،م اإلقرا ااألمهيا الكربع اليت يك،سي ا اةفد،ثما ال ،لدي ال داحمل ،اأق دى مدا تسدم اده
امل دوا يف امل،احددا؛ وزيددايفة وفسددو ال،موي د الدددا ل واتددا ج لل ،لددي  ،علددى الن ددو املؤكددد إعددلن
إنش دديون :ال ،ل ددي ل ددول ع داحمل  :2030حن ددو ال ،ل ددي اجلي ددد املن د والش ددام وال دد ،ل م دددع ا ي دداة
للةمي و إرا ال م اتداي ادال ،لي حد عداحمل 2030؛ وضدمان انسدةاحمل السيافداس وال،ددااك
ال ،ليمي ددا م د م ددايك ومب ددايفئ حق ددوق اإلنس ددان ،ددا ري ددا تل د املبيمن ددا اإلع ددلن ال ددامل ق ددوق
اإلنسان وال كو الدوليا قوق اإلنسان ذاس ال لا؛ وت زيز ال م مد صيد اجل داس امل نيدا مدن
د اب امل ددل ا ،ددا ذل د اجمل،م دداس ا ليددا واجل دداس الفاعلددا علددى ال د يد ا ل د واجمل،م د
املدين ،لإلف احمل ال ،لي او فه م ل ا عاما؛
 -4حي ددث كد د ل صيد د ال دددول عل ددى تنظ ددي مق دددم دددماس ال ،ل ددي و ددده
ال ،لي  ،كما حيث ا علدى يفعد
ومساءلا األشقاي ال ين تؤ ر مما فاهت فلبا ال،م ،اا
نشطا الب ث وال،وعيدا ل ،سدو ر د مدا للفد،غلل ال،ةدا ت لل ،لدي مدن تدأ ك وافد ال،م،د
ال ،لي ؛
اا
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 -5ي يدديف االدددول ن ت ددزز ال ،لددي وال،ددد ييف امل نيددو ال،قنيددو ،رضددل عددن ال،لمد ة
ال ،لي ؛
ال ناعيا ،ا،نفي فيافاس وارامج ملئما ،ااع،با ذل وفيلا لضمان إعمال ا
-6

يرحيف ا يل :

ال ،لددي  ،وحيددي علمددا
ال مد الد ت تضددطل ادده املقددر ة اتا ددا امل نيددا اددا
()
()3
ال ،لي عن رري ال ،لي ذك النظام ؛
ا،قريرها األ ك عن إعمال ا
(ب) عمددال هي دداس امل اهددداس واإلجدراءاس اتا ددا ال،اا ددا جمللددس حقددوق اإلنسددان
ال ،لي  ،و عمال مفوضيا األم امل ،ددة السداميا قدوق اإلنسدان جمدال
جمال ت زيز ا
ال ،لي على ال يدين القطرت واإلقليم وعلى يد املقر؛
ت زيز ا
(ج) إف اماس منظما األم امل ،ددة للطفولدا ومنظمدا األمد امل ،ددة للرتايدا وال لد
والثقارا ،وه الوكالا الرائدة مساع فقي اهلددع  4مدن هدداع ال،نميدا املسد،داما ،وذكمهدا
مدن اهلي داس ذاس ال ددلا مدن جد الدوخ هددداع طدا تدورك ال ،لددي للةميد ومددا ي ،د اددال ،لي
من هداع ال،نميا املس،داما؛
 -7ي ي دديف اال دددول ن تنفد د ط ددا ال،نمي ددا املس دد،داما ل داحمل  ،)1(2030ددا ذلد د
اهلدع  4من هداع ال،نميا املس،داما ،من ج ضدمان ال ،لدي اجليدد واملن د والشدام للةميد
وت زيز رري ال ،لم مدع ا ياة للةمي ؛
 -8يقر ن د مديف لفرتة لث فنواس وةيا املقر ة اتا ا امل نيا اا
 -9يطل دديف إه املق ددر ة اتا ددا ن تضد د اع،با ه ددا االكامد د  ،ل دددع اةض ددطلع
ال ،لددي  ،و ن تطب د
اوةي ،ددا ،صي د حك داحمل ق درا اس جملددس حقددوق اإلنسددان امل ،لقددا اددا
عمل ا منظو ا جنسانيا؛
ال ،لي ؛

 -10يطلدديف إه صيد الدددول موا ددلا ال ،دداون مد املقددر ة اتا ددا ل،يسددك م ام ددا
ف ددياق اةض ددطلع اوةي ،ددا ،واةف دد،ةااا لطلباهت ددا امل ،لق ددا اا ددول عل ددى امل لوم دداس واد د جراء
زيا اس لبلداهنا؛
 -11يطلدديف إه األمددو ال داحمل ومفددوض األمد امل ،دددة السددام قددوق اإلنسددان ن يددوررا
صي املوا يف البشريا واملاليا اللزما ل،مكو املقر ة اتا ا من تنفي م احمل وةي ،ا على حنو ر ال؛
 -12يؤكددد مددن جديددد اةل،زامدداس وال ،ددداس ااادداذ ط دواس رريفيددا و ددرع عددن رري د
املساعدة وال ،اون الدوليو ،وة فيما املساعدة وال ،اون اةق ،دايفيو وال،قنيدو ،اأق دى مدا تسدم اده
امل دوا يف امل،احددا ،اغيددا ال،و د تددد عيا إه اإلعمددال الكام د لل د ال ،لددي مي د الوفددائ امللئمددا،
و ا ا ااع،مايف تدااك تشري يا؛
دداس
ددد
 -13ي يدديف االدددول ن ت،ق د صي د ال،دددااك اللزمددا ،ددا ذل د
وشام للةمي يفون متييز ،وت زيز رري الد ،ل
كاريا امليزانيا ،لضمان إتاحا ت لي جيد من
للةميد  ،م د إيددلء اه،م داحمل دداي للف،يدداس واألرفددال امل مشددو واألشددقاي املسددنو واألشددقاي
ذوت اإلعاقا واألشقاي ذوت املؤهلس الدنيا؛
__________

()3
4
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 -14يشددديف علددى مهيددا ال ،دداون الدددوا ،ددا ذلد تبددايفل املما فدداس اجليدددة ،وال ،دداون
ال،قددو واندداء القددد اس واملسدداعدة املاليددا ونقد ال،كنولوجيددا ورقددا لشددروط م،فد علي ددا اددو األردراع،
ال ،لي  ،ا ذل عن رري اف،قداحمل تكنولوجيا امل لوماس واةت اةس؛
إعمال ا
 -15ي ي دديف اال دددول ن توا د د اد د ل اجل د دويف ل ،زي ددز محاي ددا ي دداض األرف ددال وامل دددا مج
واجلام اس مدن اهلةمداس ،ويشدة اجل دويف الراميدا إه هتي دا اي داس ت لد آمندا ومواتيدا وشداملا للةميد
وتددورك ت لددي جيددد للةمي د إرددا زمددو منافدديف ،ددا ذل د ال ،لددي ال دداا حدداةس الط دوا ئ
اإلنسانيا وحاةس النزاع؛
 -16يشددةم صيد الدددول علددى قيددامج ال،قددحمل ا ددرز إعمددال ا د ال ،لددي  ،اوفددائ
تشددم مددثل وض د مؤش دراس ورنيددا ااع،با هددا يفاة هامددا إلعمددال ا د ال ،لددي ولرف د السيافدداس
وتقيي األ ر والشفاريا؛
 -17ي يدديف االدددول ن تسددرع ادداجل ويف الراميددا إه القضدداء علددى ال،مييددز اجلنسدداين وصي د
شددكال ال ند  ،ددا ذلد تسددل األقدران ،املدددا مج وذكهددا مددن مؤفسدداس ال ،لددي  ،مثد ال ند
ال ،لي للةمي ؛
اجلنساين فياق املد فا ،و ن فق املساواة او اجلنسو وت م ا
ا

 -18يشة الدول على النظر
ال ،لي القانون ا ل ؛

إمكانيا املقاضاة عند فديد رض وفديلا ل،ف يد

 -19يقددر االدددو الد ت دكددن ن تؤيفيدده إجدراءاس تقدددمي البلذدداس ت زيددز إمكانيددا
ال ،لي  ،وي ييف ه ا ال ديف مي الدول اليت توق و ت دق ا د
ال،قاض اشأن ا
عل ددى الربوتوك ددول اة ،ي ددا ت املل د د اال ددد ال دددوا ات دداي ا ددا قوق اةق ،ددايفيا واةج،ماعي ددا
والثقاريا إه النظر ن تف ذل على فبي األولويا؛
 -20يشةم املفوض السام وهي اس امل اهداس واإلجراءاس اتا ا جمللدس حقدوق
اإلنسددان وهي دداس وآليدداس األمد امل ،دددة األ ددرع ذاس ال ددلا ،ووكاةهتددا امل،ق ددا و ددنايفيق ا
واراجم ا ،ك حدويف وةي،ه ،على موا لا ا ل اجل ويف الراميا إه ت زيز اإلعمال الكام لل د
ال ،لي صي حناء ال ا وعلى زيايفة ت اوهنا ه ا ال ديف ،ا جراءاس تشدم زيدايفة تقددمي
املساعدة ال،قنيا إه ا كوماس؛
 -21يشيد ا ف احمل املؤفساس الورنيا قدوق اإلنسدان واجمل،مد املددين ،دا ذلد
ال ،لي  ،اوفائ تشم ال ،اون م املقر ة
املنظماس ذك ا كوميا ،والربملانيو إعمال ا
اتا ا؛
 -22يقر إاقاء ه املسألا قيد نظر .

اجللسا 34
 22حزيران/يونيه 2017
[اعُ،مد يفون ت ويت].
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