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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ، مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/١٤  
  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
تعزيـز  أن على الدول واجب ضمان أن يهدف التثقيـف إىل           إذ يؤكد من جديد       

ليه اإلعـالن العـاملي حلقـوق       احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفق ما ينص ع        
 اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصكوك الدولية         

  األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان،
 / كــانون األول٨ املــؤرخ ٤٣/١٢٨وإذ يــشري إىل قــرار اجلمعيــة العامــة   
لة اإلعالمية العاملية حلقوق اإلنسان، ، الذي أطلقت اجلمعية العامة مبوجبه احلم١٩٨٨ ديسمرب

 بـاء   ٥٩/١١٣ و ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ١٠ ألف املؤرخ    ٥٩/١١٣وإىل قراريها   
، اللذين أعلنت اجلمعية العامة مبوجبـهما الربنـامج العـاملي           ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤املؤرخ  

 ٦٠/٢٥١ للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واعتمدت خطة عمل ملرحلته األوىل، والقـرار           
 الذي قررت فيه اجلمعية العامة أموراً منها أن يعمل جملـس            ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  

__________ 

ملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين             سترد القرارات وا    *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،.  
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على النهوض بالتثقيف والتعلم يف جمال حقوق اإلنسان، وإىل قـرار جلنـة             حقوق اإلنسان   
، وقرار اللجنة الفرعية لتعزيـز      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١حقوق اإلنسان   

ي الربنامج العامل بشأن   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٩نسان  ومحاية حقوق اإل  
  للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،

، ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخني   ٦/٢٤ و ٦/٩ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري أيضاً    
 ٢٠٠٩مـارس  / آذار٢٥ املـؤرخ  ١٠/٣ و٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٢وقراراته  

  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرخ ١٥/١١ و٢٠٠٩أكتوبر /ن األول تشري١ املؤرخ ١٢/٤و
 إىل أن الربنامج العاملي هو مبادرة مستمرة ُنظمت وفقاً لسلسلة مـن         وإذ يشري كذلك    

 تنفيذ برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع القطاعـات،            للمضي يف املراحل املتعاقبة   
فيذ عملية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مرحليت         وأنه ينبغي للدول األعضاء أن تواصل تن      

مع اختاذ التدابري   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(التعليم االبتدائي والثانوي اليت ركّزت عليها املرحلة األوىل         
 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تركز على) ٢٠١٤-٢٠١٠(الالزمة لتنفيذ املرحلة الثانية   

يف مراحل التعليم العايل، وعلى برامج تدريب املدرسني واملربني وموظفي اخلدمـة املدنيـة              
  مستوياهتم يف جمال حقوق اإلنسان،وموظفي إنفاذ القانون والعسكريني جبميع 

ميدان  باعتماد اجلمعية العامة إلعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف     وإذ يرحب   
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٣٧حقوق اإلنسان يف قرارها 

بالتقرير املرحلي عن تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال           حييط علماً     -١  
  حقوق اإلنسان الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛

تنفيذ املرحلة الثانية من الربنامج     مببادرات مجيع اجلهات املعنية بشأن      يرحب    -٢  
  العاملي؛

، اجلهـات املعنيـة الـيت      ، حيثما كان مناسباً    وكذلك مجيع الدول يشجع    -٣  
الربنامج العاملي وخطة العمل، على أن تقوم بذلك، يف حـدود           تتخذ بعُد خطوات لتنفيذ      مل

  قدراهتا؛
املتعلقـة  هتـا    مجيع الدول واجلهات املعنية على أن تطبق يف مبادرا         يشجع  -٤  
يف جمال حقوق اإلنسان منهجيات تثقيفية سليمة تستند إىل ممارسات جيدة وختضع            بالتثقيف  

لتقييم متواصل، ويوصي بالتعاون وإقامة الشبكات وتبادل املعلومات بني مجيـع اجلهـات             
  الفاعلة؛

مـن  أداة  هـو   بأن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         ُيسلِّم    -٥  
 والتدريب يف ميـدان     فميكن أن تساعد يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة للتثقي        دوات املفيدة   األ

  ؛وأن تعزز هذا التنفيذعلى الصعيد الوطين حقوق اإلنسان 
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آراء الدول، واملؤسسات الوطنيـة     أن تلتمس   إىل املفوضية السامية    يطلب    -٦  
ات املستهدفة أو جماالت التركيز أو      القطاعبشأن  حلقوق اإلنسان، وغريها من اجلهات املعنية       

املرحلة الثالثة من الربنامج العاملي، وأن تقدم       اليت ستشملها   قضايا حقوق اإلنسان املواضيعية     
  .تقريراً يف هذا الشأنإىل اجمللس يف دورته الرابعة والعشرين 

  ٣٧اجللسة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧

  ].اعُتمد دون تصويت[

        


