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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٥البند 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

، *، أوروغواي، إيطاليا، بوركينا فاسو، بوليفيا، تركيا      * إكوادور ،*إسبانيا
، جيبويت،  *، مجهورية الكونغو الدميقراطية   * اجلمهورية الدومينيكية  ،*تونس
، *، فلـسطني  *، غينيـا  *، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غواتيماال    *رومانيا

  ، *، لبنـان  *، كوبا، كوستاريكا  *، قربص )* البوليفارية - مجهورية  (فرتويال  
  مشروع قرار: ، هولندا*، النمسا*                    املغرب

   حقوق اإلنسانميدان يف  والتدريبلتثقيف إعالن األمم املتحدة ل. /..١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الذي طلـب اجمللـس   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٠ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان     إذ يشري   
ب يف ميـدان    اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تعد مشروع إعالن بشأن التثقيف والتـدري            مبوجبه من   

  ،حقوق اإلنسان لعرضه على جملس حقوق اإلنسان لينظر فيه

 اجلهود املبذولة يف هذا الصدد من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولةوإذ يدرك ويقدِّر   
ذلك مـن قبـل     وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وك          ) اليونيسيف(

  أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، مبن فيهم املُرّبون واملنظمات غري احلكومية،

 يف النـهوض    )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       بصورة خاصة على دور     وإذ يشدد     
  ،بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان
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ة من اهتمام يف الردود اليت قّدموها على االسـتبيان           مبا أبداه عدد كبري من أصحاب املصلح       وإذ يرحب   
الذي أعدته اللجنة االستشارية اللتماس آراء وإسهامات أصحاب املصلحة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجهـا يف            

  حمتوى مشروع اإلعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان،

قرير املرحلي بشأن مشروع اإلعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقـوق             بالت بارتياح وإذ يرحب   
  ة إىل اجمللس يف الدورة احلالية،اإلنسان الذي قّدمته اللجن

 الذين مل يقدموا بعد ردودهم عن االستبيان الذي أعدتـه           أصحاب املصلحة املعنيني  مجيع  حيث    - ١  
اجها يف حمتوى اإلعالن على أن تفعـل وأن تـضع يف اعتبارهـا    اللجنة االستشارية بشأن العناصر اليت ميكن إدر    

  الصكوك احلالية ذات الصلة؛

 مببادرة احملفل املعين بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان الرامية إىل تنظيم حلقة              يرحب  - ٢  
 ومجيع  حلقوق اإلنسانة األمم املتحدة السامي   ةمفوضدراسية مبشاركة خرباء وخمتصني وباالستعانة مبساعدة وخربة        

  ؛األطراف املهتمة، من أجل مواصلة التفكري يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف مشروع اإلعالن

اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان تقدمي مشروعها لإلعـالن بـشأن التثقيـف       من   يطلب  - ٣  
 دورته الثالثة عشرة املزمـع عقـدها يف         والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان لينظر فيه يف           

  .٢٠١٠مارس /آذار

_ _ _ _ _  

  


