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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  16متوز/يوليه

2020

 -3/44احلق يف التعليم
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤك ددد مد ددن جديد ددد احلد ددن اإلنسد دداد ل د ددل مد ددرد س التللد دديم ،امل د ددر س لد د صد د و من د ددا
اإلع د ن اللدداملو حلقددوق اإلنسددان ،والل ددد الدددو اقدداد ةحلقددوق اعيت ددادي واعجتماعي د والثقامي د ،
واتفايي حقوق الطفل ،واتفايي القضاء على يع أش ال التمييز ضد املرأة ،واعتفايي الدولي للقضداء
علددى يددع أش د ال التمييددز اللن ددرا ،واعتفايي د الدولي د حلماي د حقددوق يددع اللمددال امل دداجرين وأم دراد
أسرهم ،واتفايي حقوق األشخاد ذوا اإلعاي  ،واتفايي م امح التمييز س جمال التلليم ال ادرة عن
منظم األمم املتحدة للرتبي والللم والثقام  ،وغري ذلك من ال و الدولي ذات ال ل ،
وإذ يؤكددد مددن جديددد أيضددا ي درار اعملي د اللام د  1/70املددؤر  27أيلول/سددبتم  ،2015وامللنددون
"حتويل عاملنا :خط التنمي املستدام للام  ،"2030وإذ يرحب أبهداف التنمي املستدام  ،ومن ا ةألخص
اهلدف  4بشأن ضمان التلليم اعيد املن د والشدامل لليميدع وتلزيدز مدرد الدتللمم مددي احليداة لليميدع،
وغاايته احملددة واملرتابط  ،واألهداف والغاايت األخري املت ل ةلتلليم،
وإذ يؤكدد مدن جديدد كد لك يدرار جملدس حقدوق اإلنسدان  4/8املدؤر  18حزيدران /يونيده
و ي د د ددع ي د د درارات الل د د ددس األخ د د ددري املتللق د د د ةحل د د ددن س التلل د د دديم ،وأح د د ددد ا الق د د درار  16/41امل د د ددؤر
متوز/يوليه  ،2019والقرارات اليت اعتمدهتا عن حقوق اإلنسان بشأن ه ا املوضوع،
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وإذ يشدري إىل يراريدده  1/5املتللدن ببندداء مؤسسددات جملدس حقددوق اإلنسدان و 2/5املتللددن مبدوند
يواعد ددد الس د ددلو للم لف د د بد ددوعايت س إ د ددار اإلج د دراءات اقاص د د للميل د ددس ،امل د ددؤرخ  18حزي د دران/
يونيه  ،2007وإذ يشدد على اضط ع امل ل (ة) ةلوعي بواجباته(ا) ومقا هل ين القرارين ومرمقي ما،
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وإذ يدر أت ري جائح مرض مريو كوروان (كوميد )19-على احلن س التلليم،
-1

يرحب بلمل املقرر(ة) اقاد(ة) امللين(ة) ةحلن س التلليم؛

حييط علما بتقارير املقرر(ة) اقاد(ة) املقدم إىل جملس حقوق اإلنسدان س دوراتده
-2
()1
الثامند والث د واحلاديد واألربلد والرابلد واألربلد وإىل اعمليد اللامد س دوراهتدا الثانيد والسددبل
والثالث والسبل والرابل والسبل ()2؛
-3
سنوات إضامي ؛

يقد ددرر متدي د ددد وعي د د املق د ددرر(ة) اق د دداد(ة) امللد ددين(ة) ةحل د ددن س التللد دديم لف د ددرتة د د

يشيع املقرر(ة) اقاد(ة) ،لدي اضط عه(ا) ةلوعي املنو بده(ا) ،علدى مواصدل
-4
مراعداة ودعددم تنفيد أهدداف وغدداايت التنميد املسدتدام املت ددل ةلتللدديم ،وأح دام يدرارات جملددس حقددوق
اإلنسان املتللق ةحلن س التلليم ،واملنظور اعنساد؛
يطلب إىل يع الدول أن تتلاون تلداوان كدام مدع املقدرر(ة) اقداد(ة) بغيد تيسدري
-5
أداء م امدده(ا) ،وأن تددو اععتبددار الواجددب للتوصدديات الدديت يقدم ا(تقدددم ا) امل ل د (ة) ةلوعي د  ،وأن
تستييب لطلباته(ا) املتللق ةملللومات والزايرات؛
يطلب إىل األم اللام ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أن يواص تزويدد
-6
املقرر(ة) اقاد(ة) جبميع املوارد البشري واملالي ال زم لتنفي وعيته(ا) بش ل مملال؛

يشيع يع اع دات صداحب امل دلح ذات ال دل  ،مبدا مي دا هيمدات األمدم املتحددة
-7
ووكاعهت د ددا املتخ د د وبراجم د ددا وص د ددناديق ا ،واملنظم د ددات الدولي د د األخ د ددري ،و لي د ددات حق د ددوق اإلنس د ددان
اإليليمي  ،واملؤسسات الو ني حلقدوق اإلنسدان ،واملنظمدات غدري احل وميد علدى التلداون تلداوان مدا مدع
املقرر(ة) اقاد(ة) لتم ينه(ا) من إجناز وعيته(ا)؛
يطل ددب إىل املقد ددرر(ة) اق دداد(ة) أن يقدم(تقد دددم) إىل جملد ددس حق ددوق اإلنسد ددان واعمليد د
-8
اللام تقريرا سنواي يغطو يع األنشط املت ل ةلوعي بغي حتقين أي ى منفل مم ن من عملي اإلب غ؛
-9

يقرر إبقاء املسأل ييد نظره.

اعلس
 16متوز/يوليه 2020
27

[اعتُ ِمد دون ت ويت].
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