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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، أوغندا، إيطاليـا،  *، إندونيسيا*، أملانيا *، إكوادور *، إسبانيا، إستونيا  *األرجنتني، أرمينيا     
، *، اجلمهورية الدومينيكيـة   *بريو  بوركينا فاسو، بولندا،   ،*، بنما *الربتغال،  *باراغواي
             فرتويـال   ،* فرنـسا، الفلـبني    ،، السنغال، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـاال       *سلوفينيا

، *، الكونغـو  * كولومبيـا  ،*، كوستاريكا * كرواتيا ،* قربص ،)*وليفارية الب –مجهورية  (
  هنغاريـا،  ،*، هندوراس * ملديف، النرويج، النمسا   املكسيك، ،*املغرب ،*، لبنان *التفيا

  مشروع قرار*:  اليوناناليابان،

    ١٥.../  
ـ : اإلنـسان الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق           عمـل  خطـة اد  اعتم

  املرحلة الثانية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
الدول ضمان أن يهدف التثقيف إىل دعم        أن على الدول واجب      من جديد يؤكد  إذ    
 اإلعالن العـاملي حلقـوق      يقتضيهقوق اإلنسان واحلريات األساسية، على حنو ما        احترام ح 

الصكوك الدوليـة  ية واالجتماعية والثقافية واإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد  
   حبقوق اإلنسان،األخرى املتعلقة

 ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٢٨ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
                الذي أطلقت اجلمعية العامة مبوجبـه محلـة اإلعـالم العامليـة حلقـوق اإلنـسان، وإىل                

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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              بـاء  ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠املـؤرخ    ألف   ٥٩/١١٣قراراهتا  
ـ  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤املؤرخ   يت قـررت    ال

 أن يعمل اجمللس على النهوض بالتثقيف والتعلُّم يف جمـال            منها اجلمعية العامة مبوجبها أموراً   
أبريـل  / نيـسان  ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١سان  حقوق اإلنسان، وإىل قرار جلنة حقـوق اإلن      

            / آب ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٦/١٩ وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         ٢٠٠٥
 بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي يتألف من           واملتعلق ٢٠٠٦أغسطس  

  مراحل متعاقبة،
 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  املؤرخني٦/٢٤ و٦/٩ي اجمللس  إىل قراروإذ يشري أيضاً   
 ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٠/٣و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤املؤرخ   ٩/١٢ه  اتوقرار

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ املؤرخ ١٢/٤و
ظَّم وفقاً لسلسلة متواصلة من املراحـل   ُن قد إىل أن الربنامج العاملي    وإذ يشري كذلك    
 الرمسي وغري    التثقيف والتدريب على املستويني    ية شاملة تتضمن   هبدف أن يشكِّل عمل    املتعاقبة

التثقيف يف  عملية   أن تواصل تنفيذ      للربنامج العاملي،   وفقاً ، للدول األعضاء  ينبغي هالرمسي، وأن 
 مع اختاذ التدابري الالزمة لتنفيـذ       االبتدائي والثانوي التعليم  جمال حقوق اإلنسان يف مرحليت      

التعلـيم  إطار   على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف         الربنامج العاملي وفقاً لتركيزه اجلديد    
العايل وعلى برامج تدريب املدرسني واملعلمني واملوظفني املدنيني وموظفي إنفـاذ القـانون             

  ، يف جمال حقوق اإلنسان،والعسكريني على مجيع املستويات
 مبشروع خطة عمل املرحلة الثانية من الربنامج العاملي          مع التقدير  اًحييط علم   -١  

الذي أعدته مفوضية األمم املتحـدة      ) ١(،)٢٠١٤-٢٠١٠(للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      
السامية حلقوق اإلنسان بالتشاور مع الدول األعضاء وبالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية 

  ما منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وجهات فاعلة غري حكومية؛ املعنية، ال سي
من الربنـامج العـاملي     ) ٢٠١٤-٢٠١٠( خطة عمل املرحلة الثانية      يعتمد  -٢  

  للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛
، علـى   مجيع الدول، واجلهات املعنية ذات الصلة حيثما كان مناسباً    يشجع  -٣  

  إطار برنامج العمل، وال سيما تنفيذ خطة العمل يف حدود قدراهتا؛بلورة مبادرات يف 
 إىل املفوضية أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع منظمة األمـم املتحـدة             يطلب  -٤  

، للتربية والعلم والثقافة، بتشجيع تنفيذ خطة العمل على املستوى الوطين حيثما كان مناسـباً        
  طلبها، وتنسيق اجلهود الدولية ذات الصلة؛وبتقدمي املساعدة التقنية ذات الصلة عند 

__________ 

)١( A/HRC/15/28. 
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 أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا أو وكاالهتا املعنية، وكذلك سـائر            يناشد  -٥  
املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات الدولية واإلقليمية غري احلكومية، أن تقوم،           

وى الوطين وتقـدمي املـساعدة   كل يف حدود واليته، بتشجيع تنفيذ برنامج العمل على املست      
   هلذا الغرض؛طلبهاالتقنية عند 

مجيع املؤسسات الوطنية القائمة حلقوق اإلنسان إىل املساعدة يف تنفيذ      دعو  ي  -٦  
  طة العمل؛ خلقيف يف جمال حقوق اإلنسان وفقاًبرامج التث
ـ          طلبي  -٧   ة  إىل املفوضة السامية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقاف

           نشر خطة العمل على نطاق واسع بني الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات               
  غري احلكومية؛

                 متابعة تنفيذ برنامج العمل يف إطار البند ذاته من جدول األعمـال يف             قرري  -٨  
  مرحليـاً  حة، تقريراً أن تعد، يف حدود املوارد املتا     السامية  ، ويطلب إىل املفوضية     ٢٠١٢عام  

  .عن تنفيذ الربنامج العاملي وأن تقدم هذا التقرير إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرين

        


