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  جملس حقوق اإلنسان
 ةالدورة العاشر

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  ميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التن

، بوليفيا، تركيـا،    *، أوروغواي، إيطاليا، بنما   *، إكوادور *األرجنتني، إسبانيا 
، *، مجهورية الكونغو الدميقراطية   *، مجهورية الكونغو  *اجلمهورية الدومينيكية 

  ،*، قـربص  )* البوليفاريـة  - مجهورية  (، فرتويال   *سويسرا، شيلي، غواتيماال  
  مشروع قرار: ، نيكاراغوا*، النمسا*، املغرب* كوبا، كوستاريكا     

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان - /... ١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الذي أطلقت اجلمعيـة     ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٢٨ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
، ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ألف املؤرخ ٥٩/١١٣؛ وقراراهتا محلة اإلعالم العاملية حلقوق اإلنسانالعامة مبوجبه 

، اليت قررت مبوجبـها، يف  ٢٠٠٦مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤ باء املؤرخ    ٥٩/١١٣و
 يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك قرار جلنة        نسان على النهوض بالتثقيف والتعلمُّ    أن يعمل جملس حقوق اإل    مجلة أمور،   

، وقرار اللجنة املعنية بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١ن  حقوق اإلنسا 
، الـذي   جمال حقوق اإلنـسان    الربنامج العاملي للتثقيف يف    فيما خيص    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٩

  ، )٢٠٠٧- ٢٠٠٥(يتألف من مراحل متعاقبة، وخطة العمل يف مرحلته األوىل 

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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تطوير األنـشطة   بشأن ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٩إىل قرار جملس حقوق اإلنسان      يضاً  وإذ يشري أ    
الذي قضى بتمديد املرحلة األوىل      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٤اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، وقراره       

  ،دارس االبتدائية والثانويةمنظوميت امل مركزاً على ٢٠٠٩ديسمرب /من الربنامج العاملي إىل كانون األول

، الـيت يتوقـع   خطة العمل يف املرحلة األوىل للربنامج العـاملي   من   ٥١ إىل   ٤٩بالفقرات من    وإذ حييط علماً    
التقييم الوطنية اخلاصة هبا مع مراعاة التقـدم        مبقتضاها من الدول األعضاء أن تعد، لدى اختتام املرحلة األوىل، تقارير            

احملرز يف عدد من اجملاالت مثل األطر القانونية والسياسات العامة، واملناهج، والعمليات واألدوات التعليمية والتدريبية،               
نهائية اخلاصة هبا   ومراجعة الكتب املدرسية، وتدريب املعلمني، وحتسني البيئة املدرسية، وتقدمي تقارير التقييم الوطنية ال            

جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف النظـام                   إىل  
   املدرسي، عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،

الربنامج العاملي للتثقيـف يف     ن   بشأ  حلقوق اإلنسان  ة األمم املتحدة السامي   ةمفوضبتقرير   حييط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/9/4 (جمال حقوق اإلنسان

التشاور مع الـدول األعـضاء يف األمـم           حلقوق اإلنسان  ة األمم املتحدة السامي   ةمفوض إىل   يطلب  - ٢  
ن املتحدة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما ميكن أ              

، من حيث القطاعات املستهدفة     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ج العاملي اليت ستبدأ يف      ـتركز عليه املرحلة الثانية للربنام    
  أو اجملاالت املوضوعية، وتقدمي تقرير عن هذه املشاورات إىل الدورة الثانية عشرة جمللس حقوق اإلنسان؛

شروع يف اختاذ خطوات يف سبيل إعـداد تقاريرهـا           الدول األعضاء يف األمم املتحدة على ال       يشجع  - ٣  
التقيمية الوطنية عن املرحلة األوىل، مبساعدة املنظمات الدولية اإلقليمية، وكذلك األطراف الفاعلة يف اجملتمع املـدين،                

وق اإلنسان يف   جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف جمال حق            على أن تقدم إىل     
  ؛٢٠١٠ يف مطلع عام النظام املدرسي

  . النظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية عشرة ضمن البند نفسه من جدول األعماليقرر  - ٤  

 -  - - -  -  

  
  


