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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

، *وال، أوروغواي، أوغنـدا   ، إندونيسيا، أنغ  *، أملانيا *، األرجنتني، األردن، إسبانيا   *إثيوبيا    
، *، بـنن  *، بنمـا  *، بلغاريا *، باكستان، الربازيل، الربتغال   *، إيطاليا، باراغواي  *آيرلندا
 املتعـددة  -دولـة  (، البوسنة واهلرسك، بوليفيـا  *، بوركينا فاسو، بوروندي *بوتسوانا
هوريـة  مج، *مجهورية أفريقيا الوسطى،  *، تونس *، توغو *، تشاد *، تركيا *بريو) القوميات

 جيبـويت،   ،*مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    ،  *، اجلمهورية الدومينيكية  *ترتانيا املتحدة 
 ،*سلوفينيا، السنغال، الـسودان    سلوفاكيا،   ،* السلفادور ،* زمبابوي ،* رومانيا ،*رواندا
 فرتويال ،* فرنسا، الفلبني، فلسطني،* غابون، غينيا،* الصومال،* شيلي، صربيا،*سويسرا

 كـوت   ،* كندا ،* قريغيزستان، الكامريون، كرواتيا   ،* قربص ،*) البوليفارية - مجهورية(
 ،*ليسوتو ،* ليتوانيا ،* لكسمربغ ،* كينيا ،*الكونغو،  * كولومبيا ،* كوستاريكا ،*ديفوار
 ،* النيجـر  ،* النرويج، النمسا  ،* موناكو ،* املكسيك، موريتانيا  ،* مصر، املغرب  ،*مالطة

  مشروع قرار*: اليونان هنغاريا، ،*نيجرييا، هندوراس

    ١٣.../  
  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٠/٢٨ و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املؤرخ   ٦/١٠إىل قراري اجمللس    إذ يشري     
عـّد  ، اللذين كلَّف اجمللس مبوجبهما اللجنة االستشارية بأن تُ        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧املؤرخ  

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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مشروع إعالن لألمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان وأن تعرضه             
  على اجمللس يف دورته الثالثة عشرة،

ملفتوح والغين الذي جرى أثناء املناقشة الرفيعة املستوى املعقودة         باحلوار ا وإذ يرحب     
 ١ املـؤرخ    ١٢/١١٨ بشأن مشروع اإلعالن، وفقاً ملقرر اجمللس        ٢٠١٠مارس  / آذار ٢يف  

  ،٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
بتقدمي اللجنة االستشارية مشروع اإلعالن الوارد يف الدراسة الـيت  وإذ يرحب أيضاً      

  ،)A/HRC/13/41(لس قدمتها إىل اجمل
 أن ينشئ فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوح العضوية ُتسند إليه والية            ُيقرر  -١  

 حقوق اإلنـسان،    ميدانالتفاوض على مشروع إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف          
على أساس املشروع املقدَّم من اللجنة االستشارية، ووضعه يف صـيغته النهائيـة وعرضـه               

  اجمللس؛ على
 أن جيتمع الفريق العامل ملدة أقصاها مخسة أيام عمل قبل دورته            ر أيضاً ُيقر  -٢  

  السادسة عشرة؛
 بقرار احملفل املعين بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان عقد  ُيرحب  -٣  

  مشاورات غري رمسية مفتوحة العضوية قبل اجتماع الفريق العامل؛
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تزوِّد الفريـق         إىل مفوضية األمم     يطلب  -٤  

العامل مبا يلزمه من مساعدة ألداء واليته، بوسائل منها تعميم مشروع اإلعـالن الـوارد يف         
  دراسة اللجنة االستشارية على مجيع الدول األعضاء وجبميع لغات األمم املتحدة الرمسية؛

لـصياغة املعـين مبـشروع       إىل رئيس اجمللس أن يدعو مقرر فريق ا        يطلب  -٥  
  .اإلعالن والتابع للجنة االستشارية إىل املشاركة يف اجتماعات الفريق العامل

        


