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(A)     GE.07-14257    250907    250907 

                جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 ، أملانيا، أوروغــواي، إيطاليا،*ا، ألبانيـ*، أستراليا*، إسبانيا*األرجنتني
 ،*، شيـلي*، السلفـادور*، بريو، سان مارينو*، بنما*، الربتغال*باراغواي

 ،*، كولومبيـا*، كوبا، كوستاريكا*، كرواتيا*، قربص*غواتيماال، فنـزويال
 مشروع قرار*: ، املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس*الكونغو

  جمال حقوق اإلنسان الربنامج العاملي للتثقيف يف-/...٦

  ،                  إن جملس حقوق اإلنسان

       باء     ١١٣ /  ٥٩    ، و     ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠               ألف املؤرخ       ١١٣ /  ٥٩                               إىل قرارات اجلمعية العامة               إذ يشـري   
                                       ، وإذ يشري كذلك إىل قرار جلنة حقوق            ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠    ، و     ٢٠٠٥       يوليه   /        متـوز    ١٤         املـؤرخ   

    ١٩ /    ٢٠٠٦                                                        وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             ٢٠٠٥       أبريل   /    يسان    ن   ٢٠          املؤرخ     ٦١ /    ٢٠٠٥          اإلنسـان   
                                                                                   ، فيما يتعلق بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وخطة العمل ملرحلته               ٢٠٠٦         أغسـطس    /     آب   ٢٤         املـؤرخ   

  ، )    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥ (     األوىل 

                                         وى الدويل لدعم اجلهود الوطنية املبذولة                                                      ضرورة االستمرار يف اختاذ اإلجراءات على املست                            وإذ يؤكـد من جديد     
                                       ً                                                                      لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية، وخاصة إتاحة فرص   

  ،    ٢٠١٥                                         احلصول على التعليم األساسي للجميع حبلول عام 

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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                                               تحدة السامية حلقوق اإلنسان عن املرحلة األوىل                                               بالـتقرير املرحـلي ملفوضة األمم امل               ً      حيـيط عـلماً    - ١ 
  ؛(A/HRC/4/85)                                            من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   )     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥ (

                                                                                  بالعمل اليت قامت به حىت اآلن جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية               ً     ً   حييط علماً أيضاً   - ٢ 
                                  ً                                     ضمن النظام املدرسي، وباألنشطة مستقبالً، وال سيما يف جماالت املساعدة التقنية                                           بالتثقـيف يف جمـال حقـوق اإلنسان         

                                                                                                                       وتقاسـم املعلومـات، الـيت حددهتـا اللجـنة على أهنا تتطلب دعم منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ خطة العمل على                     
              الصعيد الوطين؛

                                 حقوق اإلنسان لسنتني إضافيتني                                                                    متديـد املـرحلة األوىل من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال                 يقـرر  - ٣ 
                                                                                                     ، قصـد متكني مجيع اجلهات الفاعلة من إجناز تنفيذ خطة العمل، مع التركيز على النظامني املدرسيني                  )    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨ (

                   االبتدائي والثانوي؛

                                                                                                 مجيع الدول على اختاذ مبادرات يف إطار الربنامج العاملي وال سيما القيام، يف حدود قدراهتا،                      يشـجع  - ٤ 
                                                                      ذ خطة العمل للمرحلة األوىل من الربنامج العاملي كما اعتمدهتا اجلمعية العامة؛     بتنفي

                                                                                              إىل مجـيع أعضاء جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف جمال                      يطلـب  - ٥ 
                        ومنظمة األمم املتحدة                                                                                               حقـوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي، وال سيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان             

                                                                                           ، تعزيز التنفيذ الوطين خلطة العمل، وتقدمي املساعدة التقنية عند الطلب، وتنسيق اجلهود              )        اليونسكو (                           للتربية والعلم والثقافة    
                   الدولية ذات الصلة؛

                                                                                                مجيع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية القائمة إىل املساعدة على تنفيذ برامج التثقيف يف جمال                     يدعـو  - ٦ 
                                  وق اإلنسان، اليت تتفق مع خطة العمل؛  حق

                                                          ً                                  أجهـزة أو هيئات أو وكاالت منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، فضالً عن سائر املنظمات                       يناشـد  - ٧ 
                                                                                                              احلكومية الدولية وغري احلكومية على الصعيدين الدويل واإلقليمي القيام، يف إطار والية كل منها، بتعزيز تنفيذ خطة العمل   

                                                ين وتقدمي املساعدة التقنية يف هذا الشأن، عند الطلب؛               على الصعيد الوط

                                                                                        إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونسكو نشر خطة العمل على نطاق واسع           يطلب - ٨ 
                                                                                              ُ                    يف صـفوف الدول واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية جبميع الوسائل، مبا يف ذلك الوسائل اإللكترونية وطُرق                 

                                      تصال اليت تكون يف متناول األشخاص املعاقني؛  اال

      عن      ٢٠٠٨                                                                            إىل مكتب املفوضة السامية تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام                       ً      يطلـب أيضـاً    - ٩ 
                                التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

  .      األعمال                            يف إطار البند نفسه من جدول     ٢٠٠٨                                        النظر يف هذه املسألة يف دورته األخرية لعام     يقرر -  ١٠ 

- - - - - 


