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    ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/60/509/Add.2 (Part II)( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
  

إنــشاء مركــز لألمــم املتحــدة للتــدريب والتوثيــق يف جمــال حقــوق    - ٦٠/١٥٣
  اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 باملبادئ األساسـية والعامليـة املكرسـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة واإلعـالن                 دإذ تستـرشـ   

  ،)١(العاملي حلقوق اإلنسان
 الـذي أكـد جمــددا احلاجـة         )٢(١٩٩٣ إىل إعالن وبرنـامج عمـل فيــينا لعـام            وإذ تشيـر   

إىل النظر يف إمكانية إنشاء ترتيبـات إقليميـة ودون إقليميـة، حيـث ال تكـون موجـودة بالفعـل،                     
  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

ــضا    ــشري أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٣٢/١٢٧ إىل قراريه ــسمرب / كــانون األول١٦ امل  ١٩٧٧دي
 ومجيــع قراراهتــا الــصادرة بعــد ذلــك  ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥١/١٠٢ و

  بشـأن إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،
مـارس  / آذار ٩ املـؤرخ    ١٩٩٣/٥١قـوق اإلنـسان      إىل قـرار جلنـة ح      وإذ تشري كذلك    
 ومجيــع قراراهتــا الــصادرة بعــد ذلــك بــشـأن إنــشاء ترتيبــات إقليميــة لتعزيــز ومحايــة     )٣(١٩٩٣

  حقوق اإلنسان،
  

_______________ 

  ).٣ -  د( ألف ٢١٧القرار   )١(
)٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  والتــصويبات٣، امللحـق رقــم  ١٩٩٣الوثــائق الرمسيــة للمجلـس االقتــصادي واالجتمــاعي،   :انظـر   )٣(
)E/1993/23و   Corr.2 الفصل الثاين، الفرع ألـف)5 و 4 و ،.  
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 إىل تقرير األمني العام بشـأن إنشاء ترتيبـات إقليميـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق                 وإذ تشيـر   
  ،)٤(اإلنسان
ــدوإذ تؤكــد مــن     ــدها  جدي ـــينا لعــام   إعــتأيي ــامج عمــل في ، والطــابع ١٩٩٣الن وبرن

العاملي جلميع حقوق اإلنـسان االقتـصادية واملدنيـة والثقافيـة والـسياسية واالجتماعيـة، مبـا فيهـا                   
  احلق يف التنميـة، وتكاملها وترابطها وتعاضدهـا،

ــد أيــضا      ــد مــن جدي ــي دورا  وإذ تؤك ــاون اإلقليم ــوق    أن للتع ــز حق ــيا يف تعزي أساس
ما وردت يف حــسبمحايتــها، وهـــو حـــري بــأن يوطـــد حقــوق اإلنــسان العامليــة،        اإلنــسان و

  ق،الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ومحاية تلك احلقو
 بتوثيـق عــرى التعاون على الصــعـد دون اإلقليمية واإلقليمية والدوليـة مـن             وإذ تلتـزم   

 علـى الـصعيد العـاملي، متـشيا         أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ومراعاهتـا         
  مع االلتـزامات الدولية،

 بأن التعـاون بـني األمـم املتحـدة واملبـادرات اإلقليميـة يف ميـدان حقـوق           منها واقتنـاعا  
  يزال يشكل تعاونا جوهريا وداعما، وأن مثــة إمكانيات لزيادة هذا التعاون، اإلنسان ال
، الــذي ١٩٩٤ديــسمرب /ون األول كــان٢٣ املــؤرخ ٤٩/١٨٤هــا  إىل قراروإذ تــشيـر  

قرارهــا ، و٢٠٠٤-١٩٩٥ للتثقيـــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان،    أعلــن عقــد األمــم املتحــدة   
، الــذي أعلـــن بـــدء الربنــامج العــاملي     ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٩/١١٣

 جلنــة حقــوق ، وإىل قــرار٢٠٠٥ينــاير /ون الثــاين كــان١للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان يف 
، )٣( املتعلــق بــالتعليم وحقــوق اإلنــسان    ١٩٩٣مــارس  / آذار٩ املــؤرخ  ١٩٩٣/٥٦نــسان  اإل
، بــشـأن عقــد األمــم املتحــدة    ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٢٥ املــؤرخ ٢٠٠٣/٧٠قــرار اللجنــة  و

  ،)٥(للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
أن التثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان ميكـن أن يكـون لـــه دور حاسـم يف                    ب تسلموإذ    

 أن يسهـم يف تعزيز حقوق اإلنـسان        ت األساسية، وميكن  د احترام حقوق اإلنسان واحلريا    تأكي
  اصة تدريس ممارسة الالعنـف، واحترام سيادة القانون،خبسالم، والوحتقيق ثقافـة 

 والـدول األعـضاء يف جملـس        ب عنــه جملـس جامعـة الـدول العربيـة          ما أعـر   تالحظوإذ    
الن برازيليــا املعتمـد يف مـؤمتر قمــة أمريكـا اجلنوبيـة والبلـدان                التعاون لدول اخلليج العربية وإع    

_______________ 

)٤(  A/59/323.  
، )E/2003/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،       : انظر  )٥(

  . ألـف الفرعالفصل الثانـي،
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، من تأيـيد ودعم ملبادرة دولـة قطـر باستضافة مركز لألمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                 )٦(العربية
  جلنوب غرب آسيـا واملنطقة العربية،

 املـؤرخني  ٢٠٠٥/٧٣  و٢٠٠٥/٧١قـراري جلنة حقـوق اإلنـسان       أيضا تالحظوإذ     
، اللذيـــن يرحبــان بعــرض حكومــة قطـــر استــضافة مركــز لألمــم   )٧(٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٠

  املتحدة حلقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية،
مـي  ثة عشرة بشـأن التعـاون اإلقلي ما أعربت عنه حلقـة العمل الثال      كذلك تالحظوإذ     
 يف الفتـرة مـن      جنيتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، املعقودة يف بـي            ل

 من دعم ملبـادرة دولـة قطــر باستـضافة مركـز             ،٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢أغسطس إىل   / آب ٣٠
  لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية،

بـه  تتـسم    آسيا واملنطقة العربية ومـا     غرب    رقعـة جنوب   اتسـاع وإذ تضع يف اعتبارها      
  من تنــوع،

 مبـا تقدمــه مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان              حتيط علما مع االرتياح     - ١   
من تعاون ومساعدة مستمريـن من أجـل مواصـلة تعزيـز الترتيبـات واآلليـات اإلقليميـة القائمـة                   

 خــالل التعــاون التقنـــي الــذي يهـــدف إلـــى بنــاء اصــة مــنخب و،لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان
ــة القــدرات  ــادل املعلومــات واخلــربات يف ميــدان حقــوق    الوطني واإلعــالم والتثقيـــف هبــدف تب
  اإلنسان؛

 مببــادرة حكومــة قطـــر استــضافة مركــز لألمــم املتحــدة للتــدريب        ترحــــب  - ٢   
ــة العر       ــيا واملنطق ــوب غــرب آس ــسان جلن ــوق اإلن ــال حق ــق يف جم ــذي سيخــضع   والتوثي ــة، ال بي

توثيـق وفقـا للمعايــري الدوليـة        التـدريب و  ال، وسـوف يتولــى القيـام بأنـشطـة          املفوضـية إلشراف  
ــات      ـــه احلكوم ــا تبذل ــدعم مل ــدمي ال ــسان، وتق ــوق اإلن ــا  حلق ــم املتحــدة وبراجمه   ووكــاالت األم

  قوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية من جهود داخل املنطقـة؛الوطنية حلؤسسات املو
 إىل األمني العام واملفوضية تقدمي دعمهما إلنشاء مركز األمم املتحـدة            تطلـب  - ٣   

للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقـة العربيـة، وإبــرام اتفـاق                 
  مع البلد املضيـف بشـأن إنشائـه، وإتاحـة املوارد الالزمـة إلنشـاء املركز؛

_______________ 

)٦(  A/59/818املرفـق ،.  
، )E/2005/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،       : انظر  )٧(

  .الفرع ألفالفصل الثانـي، 



A/RES/60/153 

4 

ني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة، يف دورهتـــا احلاديـــة  إىل األمـــتطلــــب  - ٤  
  والستني، تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار؛

  . أن تواصل النظر يف املسـألة يف دورهتا احلادية والستنيتـقــرر  - ٥  
  ٦٤اجللسة العامة 

  ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٦


