األمم املتحدة

A/HRC/RES/39/3

اجلمعية العامة

Distr.: General
3 October 2018
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة التاسعة والثالثون
 28-10أيلول/سبتمرب 2018
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  27أيلول/سبتمرب 2018
3/39

الربانمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد أن على الدول واجب ضممان أن يدمدا التثقيمىل إع يز يم احمرتا
حقوق اإلنسان واحلمايت األساسميو و ما مما يمنه عليمه اإلعمملن الزماملإل حلقموق اإلنسمان والزدمد
الممدوا اصمماو حلقمموق اة تامماديو واةجتماعيممو والثقا يممو ،والا م ومل الدوليممو األ مماي املتزلقممو
حبقوق اإلنسان،
وإذ يشم م م ممر إع م م م مايار اجلمزيم م م ممو الزامم م م ممو  113/59ألم م م ممىل املم م م ممؤر  10كم م م ممانون األول/
ديسممرب  ،2004الم أ أعلنممم اجلمزيمو الزامممو مبوجبممه الممربجما الزماملإل للتثقيممىل جمممال حقمموق
اإلنسان ،وإع ايارها  251/60املؤر  15آذار/مارس  ،2006ال أ اير يه اجلمزيمو الزاممو
أممموران مند مما أن يزم م جمل ممس حقمموق اإلنس ممان علممى الند مموق لتثقيممىل وال ممتزلم جمممال حق مموق
اإلنسان،
وإذ يؤكد من جديد إعملن األمم املتحدة للتثقيىل والتدريب ميدان حقوق اإلنسان،
ال أ اعتمديه اجلمزيو الزامو ايارها  137/66املؤر  19كانون األول/ديسمرب ،2011
وإذ يشر إع ايارا جملس حقوق اإلنسمان السماةقو ةشمنن المربجما الزماملإل للتثقيمىل
جمال حقوق اإلنسان ،وآ ايها القايار  12/36املؤر  28أيلول/سبتمرب ،2017
وإذ يشممر أي مان إع أن الممربجما الزمماملإل هممو مبممادرة مسممتماية نُظمممم و ق مان لسلسمملو مممن
يم القطاعمما ،
املاياحم املتزا بممو للم ممإل ينفيم ةماياما التثقيمىل جمممال حقمموق اإلنسممان
وأنه ينبغإل للدول أن يواص ينفي املاياح الساةقو م اختاذ التداةر الملزمو لتنفي املايحلو احلاليو،
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وإذ يُقاي أبن المربجما الزماملإل للتثقيمىل جممال حقموق اإلنسمان ركم  ،مايحلتمه األوع،
علممى إدممماق التثقيممىل جمممال حقمموق اإلنسممان نظممامإل التزلمميم اةةتممدائإل والثممانوأ ،ورك م
مايحلته الثانيو على إدماق التثقيىل جمال حقوق اإلنسان نظا التزليم الزاا والتدريب على
حقمموق اإلنسممان املقممد إع املزلمم واملماية واملممومف املممدني ومممومفإل إنفمماذ القممانون واملممومف
الزس ايي  ،ح رك المربجما الزماملإل ،مايحلتمه الثالثمو ،علمى ينفيم املمايحلت األوع والثانيمو
جمال حقوق اإلنسان،
ويز ي يدريب الاحفي واإلعملمي
واعتقممادان منممه أبن التثقيممىل والتممدريب جمممال حقمموق اإلنسممان ة غممع عندممما إلعمممال
حقمموق اإلنسممان واحلممايت األساسمميو ،ويسممدمان ةدرجممو كبممرة يز يم املسمماواة ومنم الاماياعا
وانتداكا حقوق اإلنسان ويز ي املشاركو ويوطيد الزمليا الدميقاياطيمو دمدا إرسما جمتمزما
يلقى يدا الناس يزان التقمدياي واةحمرتا دون يييم أو ام ممن أأ نمو ،كمان ،ممن بيم التمييم
على أساس الزايق أو اللون أو اجلنس أو اللغو أو المدين أو المايأأ السياسمإل أو أأ رأأ آ ماي ،أو
األص القومإل أو اةجتماعإل أو الثايوة أو امليملد أو أأ وض آ اي،
وإذ يُس مملم لا مممل القائم ممو ة م م احل مما التزل مميم وال ف مما ض ممد الزنا م ماييو والتميي م م
الزناممايأ وكممايا األجانممب وممما يتام ةم ل مممن يزاممب ،و لممدور اجلمموهايأ للتزلمميم ،مبمما ذلم
يزليم حقوق اإلنسان والتزليم ال أ يقو على أسماس الموعإل لتنمو ،الثقما واحمرتا هم ا التنمو،،
وخباصو صفوا الشباب ،من واستئاال ي أش ال التزاب والتميي ،
وإذ يشممر إع اعتممماد طممو التنميممو املسممتدامو لزمما  ،2030مبمما ذل م الغايممو  7مممن
اهل ممدا  ،4وإط ممار الزمم م اص مماو لتزل مميم ح مما ع مما  ،2030ويؤك ممد أوج ممه الم مرتاة ة م يم م
أهداا وغات التنميو املستدامو وطاةزدا املت ام ،
 -1ي م مي علم م مان ةتقاييم مماي مفم مموق األمم ممم املتحم ممدة السم ممامإل حلقم مموق اإلنسم ممان عم ممن
القطاعا املستدد و أو جماة الرتكي أو ات حقوق اإلنسمان املواضميزيو للمايحلمو الاياةزمو ممن
الربجما الزاملإل للتثقيىل جمال حقوق اإلنسان()1؛
 -2يشج الدول واجلدا املزنيو صاحبو املالحو على أن يسزى ،مملل املايحلمو
الاياةز ممو م ممن ال ممربجما الز مماملإل ،إع يز ي م اجلد ممود الايامي ممو إع امل ممإل ممدمان ةتنفي م املاياح م ال ممثمل
الساةقو ،م التشديد ةافو اصو على ما يلإل:
امل ممإل م ممدمان ةزملي ممو التنفي م م عم ممن طايي مما الرتكي م م ةوجم ممه مماو علم ممى النسم مما
(أ)
والفتي مما واألطف ممال ،والتز مماون مم م اعموع مما واأل م ماياد الم م ين يزيش ممون حال ممو ض ممزىل ،و قم مان
أة يتخلم ممىل أحم ممد عم ممن
طم ممو التنميم ممو املسم ممتدامو لزم مما  2030واملتمث م م
للدم ممدا ال م موارد
الايكب  ،ويدعيم ما أُجن من عم ؛
إط ممار ةم ماياما
(ب) ي ممو ر التثقي ممىل والت ممدريب جم ممال حق مموق اإلنس ممان للمم ماية
التثقيىل والتدريب الايمسيو وغر الايمسيو ،وة سيما الزامل مندم م األطفال والشباب؛
(ق) اةضم ممطمل ،أبنشم ممطو البحم ممذ واةستقام مما ذا الام مملو ويقاسم ممم املمارسم مما
اجليدة والدروس املستفادة ويقاسم املزلوما م ي اجلدا الفاعلو؛
__________

()1
2

.A/HRC/39/35
GE.18-16375

A/HRC/RES/39/3

(د) يطبيمما مندجيمما يثقيفيممو سممليمو يسممتند إع املمارسمما اجليممدة وخت م لتقيمميم
متواص  ،ويز ي ه ا املندجيا ؛
(ه)
صاحبو املالحو؛

يز ي احلوار والتزاون والتواص الشب إل ويقاسم املزلومما ةم اجلدما املزنيمو

(و) امل م ممإل
الدراسيو والتدريبيو؛
(ز)

إدراق الت م ممدريب والتثقي م ممىل

يز ي متاةزو ينفي

جم م ممال حق م مموق اإلنس م ممان

املن م مماها

ي املاياح الساةقو من الربجما الزاملإل؛

 -3يقاير أن جيز من ئو الشباب حمور يايكي املايحلو الاياةزو من المربجما الزماملإل ،مم
التشممديد ةاممفو اصممو علممى التثقيممىل والتممدريب ةشممنن الق ممات املتزلقممو ملسمماواة ،وحقمموق اإلنسممان
وعد التميي  ،واإلدماق واحرتا التنو ،ةغيو ةنا جمتمزا سلميو يشم اجلمي  ،كما يقماير أن يموائم
املايحلممو الاياةزممو م م طممو التنميممو املسممتدامو لزمما  ،2030وخباصممو الغايممو  7-4مممن أهممداا التنميممو
املستدامو ،م ماياعاة أوجه التآزر ة خمتلىل املفاهيم واملناها التزليميو امل كورة يدا؛
 -4يطلممب إع الممدول ،والسمملطا احل وميممو املزنيممو حيممذ ممما كممان ذل م منطبق مان،
وس ممائاي اجلد مما ص مماحبو املا مملحو أن ي ث ممىل جدوده مما الايامي ممو إع ينفي م إع ممملن األم ممم املتح ممدة
للتثقي ممىل والت ممدريب مي ممدان حقم موق اإلنس ممان ونش ممايا ويش ممجي احرتام ممه و دم ممه عل ممى الا ممزيد
الزاملإل؛
 -5يش ممج ال ممدول عل ممى أن يق ممو  ،حس ممب مقت ممى احل ممال ،ةوض م ط م عمم م
وطنيممو شمماملو ومسممتدامو ةشممنن التثقيممىل والتممدريب جمممال حقمموق اإلنسممان ،وةتخامميه املموارد
الملزمو ل ل ؛
 -6يطلممب إع املفوضمميو السمماميو أن يُزممد ،حممدود امل موارد املتاحممو ،وم م ماياعمماة
يقاييمماي املفمموق السممامإل( )1واملشمماورا املقبلممو ذا الامملو ،طممو عم م ةشممنن املايحلممو الاياةزممو مممن
ال ممربجما الز مماملإل ( )2024-2020لتش مماور مم م ال ممدول واملنظم مما احل ومي ممو الدولي ممو املزني ممو،
ة س مميما منظم ممو األم ممم املتح ممدة للرتةي ممو والزل ممم والثقا ممو ،واملؤسس مما الوطني ممو حلق مموق اإلنس ممان،
واعتم م املممدا ،مبمما يممه املنظممما غممر احل وميممو ،وأن يزممايق طممو الزم م علممى جملممس حقمموق
اإلنسان لينظاي يدا ملل دوريه الثانيو واألرةز ؛
 -7يوصمإل األمم الزما أبن ي فم إكحممو م مون كمماا مممن املسماعدة الممت يقممدمدا
األمم املتحدة ،ةنما ن علمى طلمب المدول األع ما الاياغبمو يطموياي أنظمتدما الوطنيمو لتز يم حقموق
اإلنسان ومحايتدا ،ةغيو دعم التثقيىل والتدريب جمال حقوق اإلنسان؛
-8

يقاير النظاي

ه ا املسنلو

دوريه الثانيو واألرةز و قان لربجما عمله.
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[اعتُمد ةدون ياويم]
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