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 جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
 والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية 

، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، الربازيل،      *، إكوادور *، إسبانيا *إثيوبيا
، سري *، سان مارينو*، زمبابوي*، رواندا* ليشيت-، تيمور *، تونس*بريو، تركيا 

 وبا، ، ك*، فرنسا، الفلبني، فنـزويال*، غينيا *النكـا، السـنغال، سويسرا، شيلي     
 مشروع قرار: ، نيكاراغوا*، املكسيك، موناكو*، املغرب*، الكونغو*  كولومبيا

  إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التعليم والتدريب-/... ٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 الدائمة  إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن لكل فرد وكل هيئة يف اجملتمع، مع املراعاةإذ يشري 
 هلذا اإلعالن، أن يسعى عن طريق التعليم والتعلم إىل تعزيز احترام احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن،

 إىل األمهـية الكبرية حلق اإلنسان يف التعليم مبقتضى إعالن وبرنامج عمل فيينا املعتمدين يف                وإذ يشـري   
  والقيمة الكبرية للربنامج العاملي للحق يف التعليم، من املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان،١٩٩٣يونيه /حزيران

  أن جملس حقوق اإلنسان يقوم، فيما يقوم به، بتعزيز حقوق اإلنسان يف التعليم والتعلم،وإذ يعيد تأكيد 

  أن تعزيز اجلهود للنهوض حبقوق اإلنسان يف التعليم ميثل إسهاماً رئيسياً جمللس حقوق اإلنسان،وإذ يرى 

                                                      

 .الدول غري األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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  أمهية الربنامج العاملي حلقوق اإلنسان التعليمية،تأكيدوإذ يعيد  

اجلهود املبذولة يف هذا الصدد من منظمة العمل الدولية واليونسكو واليونيسيف وبرنامج وإذ يدرك ويقدِّر  
األمـم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك من أصحاب املصلحة اآلخرين               

 نيني، مبن فيهم املعلمون واملنظمات غري احلكومية،املع

أن تعد مشروع إعالن حلق اإلنسان يف       " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    " من   يطلـب  -١ 
 التعليم والتدريب، لعرضه على جملس حقوق اإلنسان للنظر فيه؛

آراء ومدخالت الدول   أن تلتمس   " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    " من   يطلـب أيضاً   -٢ 
األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية 
 حلقـوق اإلنسـان، وكذلـك مـنظمات اجملـتمع املدين ومنها املنظمات غري احلكومية، بشأن العناصر املمكنة           

 حملتوى اإلعالن؛

أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق      " لجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    ال" من   يطلب كذلك  -٣ 
، بشأن التقدم احملرز يف إعداد مشروع إعالن عن حقوق اإلنسان يف            ٢٠٠٩اإلنسـان يف دورته الرئيسية يف عام        

 التعليم والتدريب؛

 .٢٠٠٩ النظر يف التقرير املرحلي يف دورته الرئيسية يف عام يقرر -٤ 

- - - - - 


