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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/430/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

املركــــــز دون اإلقليمــــــي حلقــــــوق اإلنــــــسان والدميقراطيــــــة يف - ٦٣/١٧٧
 أفريقيا وسط

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــشيـر  ــسمرب/ كـــانون األول٤ املـــؤرخ٥٥/١٠٥ إىل قرارهـــاإذ تـ ــشأن٢٠٠٠ديـ  بـ

 ية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،الترتيبات اإلقليم
 ٢٠٠٠نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٠ بــاء املــؤرخ٥٥/٣٤ إىل قراريهــاوإذ تــشري أيــضا 
 ٥٥/٢٣٤ واجلـزء الثالـث مـن قرارهـا٢٠٠٠ديـسمرب/ كانون األول٢٣ املؤرخ٥٥/٢٣٣ و

ــؤرخ ــسمرب/ كـــــانون األول٢٣املـــ  كـــــانون٢٤ املـــــؤرخ٥٦/٢٥٣  وقرارهـــــا٢٠٠٠ديـــ
 ٢٠٠٣ديــــسمرب/ كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ٥٨/١٧٦وقراراــــا ٢٠٠١ ديــــسمرب/األول

ــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٩/١٨٣ و  كـــانون١٦ املـــؤرخ٦٠/١٥١  و٢٠٠٤ديـ
ــسمرب/ األولكــانون ١٩ املــؤرخ٦١/١٥٨ و٢٠٠٥ديــسمرب/األول  ٦٢/٢٢١  و٢٠٠٦دي

ــانون األول ٢٢املـــؤرخ قـــوق اإلنـــسانبـــشأن املركـــز دون اإلقليمـــي حل ٢٠٠٧ديـــسمرب/كـ
 والدميقراطية يف وسط أفريقيا،

إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان أوصى بإتاحة مزيد من املواردوإذ تشري كذلك 
لدعم الترتيبات اإلقليمية لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف إطـار برنـامج التعـاون الـتقين يف

 ،)١(حلقوق اإلنسانميدان حقوق اإلنسان التابع ملفوضية األمم املتحدة
 ،)٢( حلقوق اإلنسانالساميةاألمم املتحدة إىل تقرير مفوضةوإذ تشري 
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 والعـشرين للجنـة األمـم املتحـدةالـسابع بانعقـاد االجتمـاع الـوزاريوإذ حتـيط علمـا 
 إىل١٣ يف الفتــرة مــنلوانــدااالستــشارية الدائمــة املعنيــة مبــسائل األمــن يف وســط أفريقيــا، يف

 ،٢٠٠٨ يوما/أيار ١٥
 ،)٣( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما أيضا 
، وال سيما قراره الذي أكد فيـه)٤(٢٠٠٥ بنتائج مؤمتر القمة العاملي لعاموإذ ترحب 

 مضاعفة امليزانية العادية للمفوضية خالل فترة السنوات اخلمس املقبلة،
والدميقراطيــة يفاملركــز دون اإلقليمــي حلقــوق اإلنــسانا يقــوم بــه مبــترحــب - ١ 

 يف ياوندي؛أنشطة  منوسط أفريقيا
  الدعم الذي قدمه البلد املضيف من أجل إنشاء املركز؛تالحظ مع االرتياح - ٢ 
الـيتوثـالث سـنوات اليت مـدااجلديدةملركزابتنفيذ استراتيجيةحتيط علما - ٣ 

 ؛)٥(دف إىل تعزيز أنشطته
 جهود األمني العام ومفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسانتالحظ - ٤ 
تـوفري أمـوال ومـوارد مـن أجـل )٦(ضمان التنفيذ الكامل لقـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلةل

 بشرية كافية الضطالع املركز مبهامه؛
توفري أموال ومـوارد بـشريةمواصلةفوضة الساميةامل إىل األمني العام وتطلب - ٥ 

فوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان لـتمكني املركـز مـنمل يف حـدود املـوارد املتاحـةإضافية
االحتياجات املتزايـدة يف جمـايل تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها ونـشر ثقافـة الدميقراطيـة تلبية

 ؛بصورة إجيابية وفعالة وسيادة القانون يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية
 والـستنيالرابعة األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا إىلتطلـب - ٦ 

 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨
 

_______________
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