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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3البند 

والسياسية واالقتصادية  تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية
 في ذلك الحق في التنمية والثقافية، بما واالجتماعية

، بيياراغوا ، *إيطاليييا، ، أوكرانيييا*، أوروغييوا *، ألنانيييا، ألمانيييا، أنييدورا*، إسيينانيا*األرجنتييي   
، الجنيي  *، بيييرو*، بولنييدا*النوسيينة والسرسييك، بنمييا، بوتسييوانا، *النرتغييا ، بلجي،ييا، بلغاريييا

، *، جورجيا، الدانمرك*، جمسورية مولدوفا*، جمسورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  *األسود
، *، مالطيية*، ليختنشييتاي *، قطيير، كرواتيييا، ل،سييمنر *، قنيير *، فنلنييدا*، فرنسييا*السييويد

 مشروع قرار، هنغاريا، هولندا: *، هندوراس*، النمسا*مصر، النرويج

 8/4الحق في التعليم: متابعة قرار مجلس حقوق اإلنسان  .../35  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
يُدددد كمر  ميدددد   ، وإذ2008حزيران/يونيدددده  18املددددؤ    8/4قددددرا    إذ يؤكددددد مددددن جديددددد 

 32/22قددددرا اس جملددددس حقددددوق اإلنسددددان األ ددددرع امل، لقددددا اددددا     ال، لددددي ، و حددددد  ا القددددرا  
 ، والقرا اس اليت اع،مدهتا جلنا حقوق اإلنسان اشأن ه ا املوضوع،2016متوز/يوليه  1 املؤ  

ا   اإلنساين لكد  ردريف   ال، لدي ، املكدر مج   صلدا  دكو   وإذ يؤكد من جديد  يضا   
من ددا اإلعددلن ال ددامل   قددوق اإلنسددان، وال  ددد الدددوا اتدداي اددا قوق اةق، ددايفيا واةج،ماعيددا 

اتفاقيا حقوق الطف ، واتفاقيا القضاء على صي   شكال ال،مييز ضد املر ة، واةتفاقيا والثقاريا، و 
الدوليدددا للقضددداء علدددى صيددد   شدددكال ال،مييدددز ال ن دددرحل، واةتفاقيدددا الدوليدددا  مايدددا حقدددوق صيددد  
ال مدددال امل ددداجرين و ردددرايف  فدددره ، واتفاقيدددا حقدددوق األشدددقاي ذوحل اإلعاقدددا، واتفاقيدددا مكار دددا 

جمال ال، لي  ال ايف ة عن منظما األم  امل، دة للرتايدا وال لد  والثقاردا، وذدك ذلد  مدن  ال،مييز  
 ال كو  الدوليا ذاس ال لا،

إعلن األم  امل، دة لل،ثقيد  وال،دد ييف   ميددان حقدوق اإلنسدان  وإذ يض    اع،با   
 والربنامج ال امل  لل،ثقي    جمال حقوق اإلنسان،

__________ 

 يفولا ذك عضو   جملس حقوق اإلنسان. *
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رز   فدددبي   قيددد   هددددال ال، لدددي  لللميددد  و هددددال ال،نميدددا اال،قددددل ا ددد وإذ يرحددديف 
املسدد،داما ذاس ال ددلا، مدد  اإلقددرا  اا اجددا إه تسددري  اجل ددويف إلكمددال جدددول  عمددال األهدددال 

 اإلمنائيا لأللفيا ذك املك،م ،
: حنددددو ال، لددددي  اجليددددد 2030 ادددد علن إنشدددديون امل نددددون لال، لددددي   لددددول عددددال وإذ يدددد كمر 

، 2015 للرتايددا ال ددامل  املن،دددع اع،مددد  الدد حلم  والدد، ل  مدددع ا يدداة لللميدد ل، املن دد  والشددا
 امل قويف   إنشيون،  م و يا كو يا،

الديت ت،ضدمن  ،(1)2030 ااع،مايف اجلم يا ال اما  طا ال،نميا املس،داما ل ال وإذ يرحيف 
 هدددارا  من ددا هدددل ال،نميددا املسدد،داما امل،مثدد    ضددمان ال، لددي  اجليددد املن دد  والشددام  لللميدد  

 وت زيز رري ال، ل  مدع ا ياة لللمي ،
اةل،دزال ا، زيدز فدب  ال،نفيد ، متشديا  مد   طدا عمد   يفيدس  ااادا ال دايف ة  وإذ ي يد تأكيد 

مددن  جدد  ضددمان  قيدد   هدددال ال،نميددا املسدد،داما   ،(2)اعددن املددؤمتر الدددوا الثالدد  ل،مويدد  ال،نميدد
الد حل  2030 يرحيف   ه ا السياق ااع،مايف إطا  ال م  اتاي اال، لي  حد  عدال كاملا، وإذ

امل، لدد  اددال، لي   4ي دددل إه ت ب ددا صيدد  البلدددان والشددركاء وتقدددي ال،وجيدده ا يددا  قيدد  ا دددل 
 و قي  ذاياته،

امل،كددر ة علددى الطلبددا واملد فددس واملدددا مج واجلام دداس، الدديت ا لمدداس  وإذ يدددين اشدددة 
 ت ي  إعمال ا     ال، لي  وت،سبيف   إ اق ضر  شديد وطوي  املدع ااألررايف واجمل،م اس،

اأن ت ك املنا  والكوا ث الطبي يا والنزاعاس واألزماس تؤ ر فلبا    اإلعمدال  وإذ يُسلم  
نسدددبا كبدددكة مددن ذدددك املل، قدددس ااملدددا مج   ال دددا  ي يشدددون   الكامدد  لل ددد    ال، لدددي ، واددأن 

مندددداط  م،ضددددر ة مددددن النزاعدددداس، واددددأن األزمدددداس و عمددددال ال ندددد  وا لمدددداس علددددى املؤفسدددداس 
تددددزال ت يدددد  ال، لددددي  وال،نميددددا علددددى ال دددد يد ال ددددامل ،   ال، ليميددددا، والكددددوا ث الطبي يددددا واألوا ددددا ة

 ذُكر   إعلن إنشيون، كما
اأن عديف الف،ياس اس األطفال ذك املل، قدس ااملددا مج  كدرب اكثدك مدن   يضا  وإذ يسلم   

عديف الف،يان، واأن عديف النساء اس البال س األميدس  كدرب اكثدك مدن عدديف الرجدال، وذلد  عائدد، 
ألفباب اق، دايفيا عنددما  ا م ،  و للزواج املبكر  و يفينيا،  و   صلا  مو ، ألفباب  قاريا  و

 ال، لي  م،احا  جمانا ،يكون  ة
ري ددا   ن ا  ددول علددى تكنولوجيددا امل لومدداس واةت دداةس اجلديدددة،  ددا وإذ يؤكددد جمددديفا   

 الن وض اال، لي  اجليد الشام  لللمي ، اإلنرتنت، يس     تيسك إعمال ا     ال، لي  و 
 اس اددداتطواس امل،قددد ة إلعمدددال ا ددد    ال، لدددي ، ومدددن ذلددد  فدددن تشدددري وإذ يرحددديف 

منافدددبا ور ددد  ا دددداك  الوطنيدددا   القضددددايا ووضددد  مؤشددددراس وطنيدددا وضددددمان قااليدددا ال،قاضدددد ، 
يدددد   الددددو  الددد حل دكدددن  ن تؤيفيددده إجدددراءاس تقددددي  حسددديف اةق،ضددداء، اشدددأن هددد ا ا ددد ، وإذ

 البلذاس ل، زيز إمكانيا ال،قاض  اشأن ا     ال، لي ،
اشددأن  5/2جملددس حقددوق اإلنسددان واشددأن اندداء مؤفسدداس  5/1إه قرا يدده  وإذ يشددك 

مدوندددا قواعدددد السدددلو  للمكلفدددس اوةيددداس   إطدددا  اإلجدددراءاس اتا دددا ال،اا دددا جمللدددس حقدددوق 

__________ 

 .70/1قرا  اجلم يا ال اما  (1)
 ، املرر .69/313قرا  اجلم يا ال اما  (2)
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يشددددعيف علدددى  ن املكلددد  االوةيدددا ينب ددد   ن  ، وإذ2007حزيران/يونيددده  18اإلنسدددان، املدددؤ  س 
 يضطل    امه ورقا    ين القرا ين ومررقي ما،

 ن ت،قدددد  صيدددد  ال،دددددااك اللزمددددا ل،نفيدددد  قددددرا اس جملددددس   ميدددد  الدددددول ي يدددديف -1 
 حقوق اإلنسان امل، لقا اا     ال، لي  ا يا ضمان اإلعمال الكام    ا ا   لللمي ؛

صي  الدول على إعمال ا     ال، لي  إعماة  كامل  اسب  من دا ال،قيدد  حي  -2 
يشدم  ااداذ تددااك  ماله اكد  الوفدائ  املنافدبا،  دااال،زاماهتا ااحرتال ا     ال، لي  ومحاي،ه وإع

 يل : من قبي  ما
م اجلا مسائ  تورك ال، لي  وجويفته وإمكانيا ا  ول عليه على قدل املساواة،  ) ( 

  ذل    آلياس وارامج ال، لي  ذك النظام ، وا ري   ه ا ال دديف علدى ضدمان ح دول   ا
 الكبا  على ال، لي ؛

اي ددا فيافدداتيا مواتيددا، حسدديف اةق،ضدداء، للعددرتال اامل ددا ل وامل ددا اس هتي ددا  )ب( 
والكفاءاس املك،سبا عن طريد  الد، ل  ذدك النظدام  وذدك الرقد  وإقدرا  قيم، دا واع،مايفهدا، لكد  

   فوق ال م ؛ حيظى ه ا ال، ل  ااةعرتال وُيس،قدل   نظال ال، لي  الرق   و
ظددددام  وذددددك الرقدددد    فددددياق  طدددد  اةفدددد،لااا ال،فكددددك   الدددد، ل  ذددددك الن )ج( 

  اةس الطوا ئ، ا يا ضمان اف،مرا  تورك ال، لي ؛
  ذلدد  آليدداس واددرامج ال، لددي  ذددك النظددام ، ادد جراء  تقيددي  نوعيددا ال، لددي ،  ددا )يف( 

إجدددراءاس   دددرع مل اجلدددا السيافددداس  تقييمددداس مسددد،قلا، وااددداذ إجدددراءاس ت ددد ي يا منافدددبا  و
س الدديت  دددول يفون ال،م،دد  اددا     ال، لدددي ، عددن طريددد  صلددا  مددو  من دددا ال مدد  مددد  املما فددا  و

 اآللياس الوطنيا القائما  قوق اإلنسان والربملانيس واجمل،م  املدين؛
وضدد  إطددا  تنظيمدد  ملقدددم   دددماس ال، لددي ،  ددن رددي   ال دداملون   فددياق  )ه( 
  ااةل،زامداس الدوليدا  قدوق اإلنسدان؛،   إطا  شراكا م  الدول، مسرتشددة   ذلد مس،ق   و

وحيددديف هدد ا اإلطددا ،   املسدد،وع املنافدديف، صلددا  مددو  من ددا القواعددد وامل ددايك الدددنيا ةفدد، داث 
اتدددماس ال، ليميدددا وتشددد يل ا، وي دددال  حل آ دددا  فدددلبيا تدددنل  عدددن اةفددد، لل ال،لدددا حل لل، لدددي ، 

 لى فب  ان، ال وجرب منافبا؛وي زز رري ح ول ض ايا ان، اكاس ا     ال، لي  ع
صيددد  الددددول علدددى توفدددي  نطددداق الفدددري ال، ليميدددا لللميددد  يفون  حيددد   يضدددا   -3 

متييدددز، اددد جراءاس تشدددم  تنفيددد  ادددرامج  ا دددا لل، ددددحل ةن ددددال املسددداواة وال،مييدددز ضدددد النسددداء 
والف،يددداس   ال، لدددي ، مددد  اإلقدددرا  ااأليتيدددا الكدددربع الددديت يك،سدددي ا اةفددد،ثما    ال، لدددي  ال دددال، 

؛ وزيددايفة و سددس ال،مويدد  الدددا ل  واتددا ج  لل، لددي ، علددى تسددمب ادده املددوا يف امل،احددا اأق ددى مددا
: حندو ال، لدي  اجليدد املن د  والشدام  2030 الن و املؤكد   إعلن إنشيون: ال، لي   لول عدال

؛ وضددددمان 2030 إطددددا  ال مدددد  اتدددداي اددددال، لي  حدددد  عددددال والدددد، ل  مدددددع ا يدددداة لللميدددد  و 
ري ا تل  املبيمنا    م ايك ومبايفئ حقوق اإلنسان،  اانسلال السيافاس وال،دااك ال، ليميا م  

اإلعددلن ال ددامل   قددوق اإلنسددان وال ددكو  الدوليددا  قددوق اإلنسددان ذاس ال ددلا؛ وت زيددز ال مدد  
  ذلد  اجمل،م داس ا ليدا واجل داس الفاعلدا  م  صيد  اجل داس امل نيدا مدن   د اب امل دل ا،  دا

 ، لإلف ال   ال، لي  او فه م ل ا عاما؛على ال  يد ا ل  واجمل،م  املدين
صيدددد  الدددددول علددددى تنظددددي  مقدددددم   دددددماس ال، لددددي  و  ددددده   حيدددد  كدددد ل  -4 

حيث ا علدى يفعد   ومساءلا األشقاي ال ين تؤ ر مما فاهت  فلبا    ال،م،  اا     ال، لي ، كما
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ك وافد    ال،م،د  للفد، لل ال،لدا حل لل، لدي  مدن تدأ   نشطا الب   وال،وعيدا ل، سدس ر د  مدا
 اا     ال، لي ؛

االدددول  ن ت ددزز ال، لددي  وال،ددد ييف امل نيددس ال،قنيددس، رضددل  عددن ال،لمدد ة  ي يدديف -5 
 ال ناعيا، ا،نفي  فيافاس وارامج ملئما، ااع،با  ذل  وفيلا لضمان إعمال ا     ال، لي ؛

 يل :  ا يرحيف -6 
امل نيددا اددا     ال، لددي ، وحيددي  علمددا   ال مدد  الدد حل تضددطل  ادده املقددر ة اتا ددا ) ( 

 ؛(3)ا،قريرها األ ك عن إعمال ا     ال، لي  عن طري  ال، لي  ذك النظام 
 عمال هي اس م اهداس األم  امل، ددة  قدوق اإلنسدان وإجراءاهتدا اتا دا    )ب( 

اإلنسددان   جمددال جمددال ت زيددز ا دد    ال، لددي ، و عمددال مفوضدديا األمدد  امل، دددة السدداميا  قددوق 
 ت زيز ا     ال، لي  على ال  يدين القطرحل واإلقليم  وعلى   يد املقر؛

إف اماس منظما األم  امل، ددة للطفولدا ومنظمدا األمد  امل، ددة للرتايدا وال لد   )ج( 
مدن  هددال ال،نميدا املسد،داما، وذكيتدا  4والثقارا، وه  الوكالا الرائدة   مساع   قي  ا ددل 

ي، د  اددال، لي   ي داس ذاس ال ددلا مدن  جدد  الدوخ  هدددال  طدا تدورك ال، لددي  لللميد  ومددامدن ا 
 من  هدال ال،نميا املس،داما؛

  ذلدد   ،  ددا(1)2030 االدددول  ن تنفدد   طددا ال،نميددا املسدد،داما ل ددال ي يدديف -7 
مدددن  هددددال ال،نميدددا املسددد،داما، مدددن  جددد  ضدددمان ال، لدددي  اجليدددد واملن ددد  والشدددام   4ا ددددل 

 لللمي  وت زيز رري ال، لم  مدع ا ياة لللمي ؛
  ن ددميف لفرتة  لث فنواس وةيا املقر ة اتا ا امل نيا اا     ال، لي ؛ يقر  -8 
إه املقدددر ة اتا دددا  ن تضددد    اع،با هدددا االكامددد ، لددددع اةضدددطلع  يطلددديف -9 

  ال، لددي ، و ن تطبدد     اوةي، ددا، صيدد   حكددال قددرا اس جملددس حقددوق اإلنسددان امل، لقددا اددا  
 عمل ا منظو ا  جنسانيا ؛

إه صيدد  الدددول موا ددلا ال، دداون مدد  املقددر ة اتا ددا ل،يسددك م ام ددا    يطلدديف -10 
فددددياق اةضددددطلع اوةي، ددددا، واةفدددد،لااا لطلباهتددددا امل، لقددددا اا  ددددول علددددى امل لومدددداس وادددد جراء 

 زيا اس لبلداهنا؛
األمدد  امل، دددة السددام   قددوق اإلنسددان  ن  إه األمددس ال ددال ومفددوض يطلدديف -11 

يوررا صي  املوا يف البشريا واملاليا اللزما ل،مكدس املقدر ة اتا دا مدن تنفيد  م دال وةي، دا علدى حندو 
 ر ال؛

اةل،زاماس وال،  داس ااااذ  طواس رريفيا و  رع عن طريد   يؤكد من جديد -12 
دة وال، ددددداون اةق، دددددايفيس وال،قنيدددددس، اأق دددددى فددددديما املسددددداع املسددددداعدة وال، ددددداون الددددددوليس، وة

تسددمب ادده املددوا يف امل،احددا، ا يددا ال،و دد  تددد  يا  إه اإلعمددال الكامدد  لل دد    ال، لددي   ميدد   مددا
 الوفائ  امللئما، و ا ا ااع،مايف تدااك تشري يا؛

  ذلدد    ددد ت  دداس   االدددول  ن ت،قدد  صيدد  ال،دددااك اللزمددا،  ددا ي يدديف -13 
 امليزانيددا، لضددمان إتاحددا ت لددي  جيددد من دد  وشددام  لللميدد  يفون متييددز، وت زيددز رددري كاريددا  

__________ 

(3) A/HRC/35/24. 
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الددد، ل  لللميددد ، مددد  إيددددلء اه،مدددال  ددداي للف،يددداس واألطفددددال امل مشدددس واألشدددقاي املسددددنس 
 واألشقاي ذوحل اإلعاقا واألشقاي ذوحل املؤهلس الدنيا؛

املما فدددداس اجليدددددة،    ذلدددد  تبددددايفل علددددى  يتيددددا ال، دددداون الدددددوا،  ددددا يشددددديف -14 
وال، داون ال،قدو وانداء القدد اس واملسداعدة املاليدا ونقدد  ال،كنولوجيدا ورقدا  لشدروا م،فد  علي دا اددس 

  ذلددد  عدددن طريددد  افددد،قدال تكنولوجيدددا امل لومددداس  األطدددرال،   إعمدددال ا ددد    ال، لدددي ،  دددا
 واةت اةس؛

يدداض األطفددال واملدددا مج االدددول  ن توا دد  ادد ل اجل ددويف ل، زيددز محايددا    ي يدديف -15 
واجلام دداس مددن ا لمدداس، ويشددل  اجل ددويف الراميددا إه هتي ددا اي دداس ت لميددا آمنددا ومواتيددا وشدداملا 

  ذلد  ال، لدي  ال داا   حداةس  لللمي  وتورك ت لي  جيد لللمي    إطا  زمو منافيف،  ا
 الطوا ئ اإلنسانيا وحاةس النزاع؛

صيدددد  الدددددول علددددى قيددددامج ال،قدددددل ا ددددرز   إعمددددال ا دددد    ال، لددددي ،  يشددددلم  -16 
اوفددائ  تشددم  مددثل  وضدد  مؤشددراس وطنيددا ااع،با هددا  يفاة هامددا إلعمددال ا دد    ال، لددي  ولرفدد  

 السيافاس وتقيي  األ ر والشفاريا؛
االددددول  ن تسدددرع اددداجل ويف الراميدددا إه القضددداء علدددى ال،مييدددز اجلنسددداين  ي يددديف -17 
  ذلدد  تسددل  األقددران،   املدددا مج وذكهددا مددن مؤفسدداس ال، لددي ،   شددكال ال ندد ،  ددا وصيدد 

مث  ال ن  اجلنساين   فدياق املد فدا، و ن  قد  املسداواة ادس اجلنسدس وت مد  ا د    ال، لدي  
 لللمي ؛
الدول على النظر   إمكانيا املقاضاة عند  ديد  رض  وفديلا ل،ف يد   يشل  -18 
 ، لي    القانون ا ل ؛ا     ال
االدددو  الدد حل دكددن  ن تؤيفيدده إجددراءاس تقدددي البلذدداس   ت زيددز إمكانيددا  يقددر -19 

ت دق ا د  توق   و ال،قاض  اشأن ا     ال، لي ، وي ييف   ه ا ال ديف  مي  الدول اليت  
واةج،ماعيددددا  علددددى الربوتوكددددول اة ،يددددا حل املل دددد  اال  ددددد الدددددوا اتدددداي اددددا قوق اةق، ددددايفيا

 والثقاريا إه النظر    ن تف   ذل  على فبي  األولويا؛
املفوض السام  وهي اس امل اهداس واإلجراءاس اتا ا جمللدس حقدوق  يشلم  -20 

اإلنسددان وهي دداس وآليدداس األمدد  امل، دددة األ ددرع ذاس ال ددلا، ووكاةهتددا امل،ق  ددا و ددنايفيق ا 
ا لا ا ل اجل ويف الراميا إه ت زيز اإلعمال الكام  لل د  واراجم ا، ك    حدويف وةي،ه، على مو 

  ال، لي    صي   حناء ال ا  وعلى زيايفة ت اوهنا   ه ا ال ديف، ا جراءاس تشدم  زيدايفة تقددي 
 املساعدة ال،قنيا إه ا كوماس؛

  ذلد   ا ف ال املؤفساس الوطنيا  قدوق اإلنسدان واجمل،مد  املددين،  دا يشيد -21 
ظماس ذك ا كوميا، والربملانيس   إعمال ا     ال، لي ، اوفائ  تشم  ال، اون م  املقر ة املن

 اتا ا؛
 إاقاء ه   املسألا قيد نظر . يقر  -22 

    


