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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 27-9أيلول/سبتمرب 2019
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -7/42الربانمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان :اعتماد خطة عمل املرحلة الرابعة
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 واحلرايت األساسمي وققمال لالعمان الزماملو حلقموق اإلنسمان ،ووقمص مما يمن عليمه
الزدد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادي واالجتماعي والثقاقي  ،وما ين عليه الصكوك الدوليم
األخرى املتزلق حبقوق اإلنسان،
وإذ يشممر إع قمراا اعمزيم الزامم  113/59ألممىل املممؤا  10كممانون األول/ديسمممرب ،2004
ال م أ أعلنممه قيممه اعمزي م الزام م عممن الممربثمي الزمماملو للتثقيممىل جمممال حقمموق اإلنسممان ،وإع
قرااهمما  251/60املممؤا  15آذاا/ممماا  ،2006ال م أ قممرات قيممه أمممواال مندمما أن يزم م جملممس
حقوق اإلنسان على الندوض ابلتثقيىل والتزلم جمال حقوق اإلنسان،
وإذ يؤكد من جديد إعان األمم املتحدة للتثقيىل والتدايب ميدان حقوق اإلنسان،
ال أ اعتمديه اعمزي الزام قرااها  137/66املؤا  19كانون األول/ديسمرب ،2011
وإذ يشر إع قرااايه بشأن الربثمي الزاملو للتثقيىل

جمال حقوق اإلنسان،

وإذ يشر أيضال إع أن الربثمي الزاملو مباداة مستمرة نُظمه وققال لسلسمل ممن املراحم
ي م الق اعممات ،وأنممه
املتزاقب م للمضممو يناي م ب مرامي التثقيممىل جمممال حقمموق اإلنسممان
ينبغو للدول أن يواص يناي املراح السابق م اختاذ التدابر الازم لتناي املرحل احلالي ،
وإذ يُقممر أبن الممربثمي الزمماملو اكم  ،مرحلتممه األوع ،علممى إدممماجم التثقيممىل جمممال حقمموق
اإلنسمان نظممامو التزلمميم االبتممدائو والثممانوأ ،واكم  ،مرحلتممه الثانيم  ،علممى إدممماجم التثقيممىل
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جم ممال حق مموق اإلنس ممان نظ مما التزل مميم الز ممايل و الت ممدايب عل ممى حق مموق اإلنس ممان املق ممد إع
املزلمممو وامل مربو واملمموياو املممدنيو وممموياو إنامماذ القممانون واملمموياو الزسممكريو ،واك م  ،مرحلتممه
الثالثم  ،علممى املضممو ينايم املممرحلتو األوع والثانيم وعلممى يز يم يممدايب اإلعاميممو والصممحايو
جمال حقوق اإلنسان،
وإذ يش ممر إع ق مراا جمل ممس حق مموق اإلنس ممان  3/39امل ممؤا  27أيلول/س ممبتمرب ،2018
ال أ قرا قيه اجمللس أن جيز من قئ الشباب حموا يركي املرحل الرابز من الربثمي الزاملو ،وأن
يموائم املرحلم الرابزم مم خ م التنميم املسممتدام لزمما  ،2030وخباصم الغايم  7-4مممن أهممداا
التنمي املستدام  ،وطلب إع املاوضي السامي حلقوق اإلنسان أن يُزد خ عمم بشمأن املرحلم
الرابز من الربثمي الزاملو،
وإذ يشممر إع اس مرتايي ي األمممم املتحممدة للشممباب الممل أطلقدمما األمممو الزمما أيلممول/
سممبتمرب  ،2018والممل يل م األمممم املتحممدة ب م ايدة اعدممود الممل يب م يا حلمايم حقمموق الشممباب ويز ي همما
وبدعم إشراكدم احلياة املدني والسياسي  ،بسب مندا التثقيىل جمال حقوق اإلنسان،
 -1حيمي علممال مم التقمدير مبشمرو خ م عمم املرحلم الرابزم )2024-2020
للربثمي الزاملو للتثقيىل جمال حقوق اإلنسان ،ويرحب ابعدود الل يبم يا ماوضمي األممم املتحمدة
السممامي حلق مموق اإلنسممان إع ممداد مشممرو خ م الزم م امل م كواة ،ابلتشمماوا م م الممدول واملنظم ممات
احلكومي الدولي املزني واملؤسسات الوطني حلقوق اإلنسان واجملتم املدين والشباب؛
 -2يزتمد خ م عمم املرحلم الرابزم  )2024-2020ممن المربثمي الزماملو للتثقيمىل
جمال حقوق اإلنسان؛
 -3يديب جبمي الدول وسائر اعدات املزني صاحب املصملح أن يتذم مبماداات
وققال للربثمي الزاملو ،وأن ينام  ،علمى وجمه اخلصموص ،و حمدود قمدااةا ،خ م عمم للمرحلم
الرابز  ،ويش الدول على يقدمي يقاايرها املرحلي ملنتصمىل املمدة ويقمااير التقيميم الوطنيم الندائيم
بشأن يناي املرحل الرابز إع املاوضي السامي  ،على النحو احملدد خ الزم ؛
 -4يش الدول واعدات املزني صاحب املصلح على أن يسزى ،خمال املرحلم
الرابز من الربثمي الزماملو ،إع يز يم اعدمود الراميم إع املضمو قمدمال ينايم املراحم المثاس السمابق
أيضال ،بسب مندا االض ا أبنش تدا اخلاص من أج دعم ي املراح األاب ؛

 -5ي لب إع املاوضي السامي أن يزم  ،بتزاون وثيص م وكاالت األمم املتحمدة
املزني  ،مبا قيدا منظم األمم املتحمدة للرتبيم والزلمم والثقاقم  ،ومكتمب األممو الزما املزمل ابلشمباب،
ومنظم األمم املتحدة لل اول  ،وبرثمي األمم املتحمدة اإلامائو ،وصمندوق األممم املتحمدة للسمكان،
عل ممى يز ي م التناي م ال مموطل خل م الزم م  ،ويق ممدمي املس مماعدة التقني م عن ممد ال ل ممب ،وينس مميص اعد ممود
الدولي ذات الصل ؛
 -6يناشد أجد ة منظوم األممم املتحمدة وهيئاةما ووكاالةما املزنيم وسمائر املنظممات
احلكومي وغر احلكومي الدولي واإلقليمي أن يزممد ،كم حسمب واليتدما ،إع يز يم ينايم خ م
الزم على الصزيد الوطل ويقدمي املساعدة التقني ه ا الشأن ،عند طلبدا؛
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يم مؤسسممات حقمموق اإلنسممان الوطنيم علممى املسمماعدة ينايم المربامي
 -7يشم
املتزلق ابلتثقيىل جمال حقوق اإلنسان ،مبا يتماشى م خ الزم ؛
 -8ي لممب إع ماوضممي األمممم املتحممدة ،ومنظم م األمممم املتحممدة للرتبي م والزلممم والثقاق م ،
ومكتممب مبزمموس األمممو الزمما املزممل ابلشممباب ،وهيئ م األمممم املتحممدة للمسمماواة بممو اعنسممو ومتكممو
املرأة نشر خ الزم على ن اق واس بو المدول واملنظممات احلكوميم الدوليم واملنظممات غمر
احلكومي واملؤسسات الوطني حلقوق اإلنسان واجملتم املدين؛
 -9ي ِّكر الدول ابحلاج إع إعداد يقاايرها التقييمي الوطني عن املرحل الثالث من
الربثمي الزاملو ويقدميدا إع املاوضي السامي حبلول نيسان/أبري 2020؛

 -10ي لب إع املاوضي السامي أن يقمد يقريمرال ئائيمال عمن ينايم املرحلم الثالثم ممن
الربثمي الزاملو ،استنادال إع يقااير التقييم الوطنيم  ،إع جملمس حقموق اإلنسمان دوايمه اخلامسم
واألابزو؛
 -11يقممرا أن يتمماب ينايم الممربثمي الزمماملو عمما  ،2022وي لممب إع املاوضممي السممامي
أن يزممد ،حممدود امل موااد املتاح م  ،التقريممر املرحلممو ملنتصممىل املممدة عممن يناي م املرحل م الرابز م مممن الممربثمي
الزاملو وأن يقد ه ا التقرير إع اجمللس دوايه احلادي واخلمسو؛
 -12يقممرا أيض مال أن يزقممد ،دوايممه الثامن م واألابزممو ،حلق م نقمماو اقيز م املسممتوى
لاحتاممال ابلم كرى السممنوي الزاشممرة إلعممان األمممم املتحممدة للتثقيممىل والتممدايب ميممدان حقمموق
اإلنسمان ،بشمأن موضمو ذالم كرى السمنوي الزاشمرة إلعمان األمممم املتحمدة للتثقيمىل والتممدايب
ميدان حقوق اإلنسان :املمااسات اعيدة والتحدايت وسب املضمو قمدمالذ ،ويقمرا كم لح إ حم
ه م مل املناقش م ابلكام م ل شممذاص ذوأ اإلعاق م  ،وي لممب إع املاوضممي السممامي أن يزممد يقري مرال
موج ال عن النقاو ،وأن يقدمه إع جملس حقوق اإلنسان حبلول دوايه التاسز واألابزو.

[اعتُ ِّمد دون يصويه].
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