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]بناء على تقرير اللجنة الثالثة

([)A/70/489/Add.2

 - 167 /70املركــــــا دون ا ققيمــــــن واــــــوي ا نســــــان والد ارا يــــــة يف
وسط أفريايا
إن اجلمعية العامة،
إذ تشيــــر إىل قرارهـــا  105/55املـ ـ ر  4كـــانون األول/ديســـمرب  2000املتعقـ ـ
بالترتيبات ا ققيمية لتعايا حاوي ا نسان ومحايتها،
وإذ تشيــر أيضا إلـــى قراريها  34/55باء املـ ر  20تشـرين الاـان/نوفمرب 2000
و  233/55امل ر  23كانون األول/ديسمرب  2000واجلـاء الاالـم مـن قرارهـا 234/55
املــ ـ ر  23كــــانون األول/ديســــمرب  2000وإىل قرارهــــا  253/56املــ ـ ر  24كــــانون
األول/ديســــمرب  2001وقراراهتــــا  176/58املــ ـ ر  22كــــانون األول/ديســــمرب 2003
و  183/59املـ ـ ر  20كـــانون األول/ديســـمرب  2004و  151/60املـ ـ ر  16كـــانون
األول/ديســمرب  2005و  158/61املـ ر  19كــانون األول/ديســمرب  2006و 221/62
املـــــ ر  22كـــــانون األول/ديســـــمرب  2007و  177/63املـــــ ر  18كـــــانون األول/
ديسمرب  2008و  165/64امل ر  18كـانون األول/ديسـمرب  2009و  162/66املـ ر
 19كــانون األول/ديســمرب  2011و  174/68امل ـ ر  18كــانون األول/ديســمرب 2013
املتعقاة باملركا دون ا ققيمن واوي ا نسان والد ارا ية يف وسط أفريايا،
وإذ تشري كذلك إىل أن امل متر العاملن واوي ا نسان أوصى بإتاحة مايد من املـوارد
لدعم الترتيبات ا ققيميـة لتعايـا حاـوي ا نسـان ومحايتـها يف إ ـار برنـامو التعـاون الـتا يف
ميدان حاوي ا نسان التابع ملفوضية األمم املتحدة واوي ا نسان(،)1
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وإذ تشري إىل تارير مفوض األمم املتحدة السامن واوي ا نسان(،)2
وإذ حتيط علما بتارير األم ن العا (،)3
وإذ تالحظ انعااد االجتماعات الوزارية السابع والـاثني ن والاـامن والـاثني ن والتاسـع
والـاثني ن واألربعـ ن لقةنـة األمـم املتحـدة االستشــارية الدانمـة املعنيـة نسـانل األمـن يف وســط
أفريايـــا يف يامينـــا يف الفتـــرة مـــن  19إىل  23كـــانون األول/ديســـمرب  2013ويف مـــاالبو
يف الفتـــــرة مــــن  29متوز/يوليــه إىل  2آب/أغس ـ  2014وفـــــن بووبــورا يف الفتــرة مــن
 1إلــى  5كانــون األول/ديسمرب  2014وفــن لواندا فــن الفترة مــن  1إىل  5حايران/يونيـه
،2015
وإذ حتيط علما بارار املفوض السامن إ ثي مبادرة لقتغيري التنظيمن البعيـد املـديف يف
مفوضية األمم املتحدة واوي ا نسان بغية حتس ن التكامل ب ن العمل يف املار ويف امليدان(،)4
وإذ تالحــظ ســياي تــدهور األوضــاي األمنيــة وا نســانية يف املن اــة دون ا ققيميــة،
وبوجه خاص التحـديات النا ـئة عـن تاايـد امةمـات العشـوانية وا سـاءات الواسـعة الن ـاي
واــوي ا نســان الــب ترتكبــها واعــة بوكــو حــرا ضــد الســكان املــدني ن يف كــاري مــن بقــدان
من اة وسط أفريايا دون ا ققيمية ويف بقدان حوض حبرية تشاد(،)3
وإذ تالحــظ أيضــا أن الوجــود الفعقــن ملفوضــية األمــم املتحــدة واــوي ا نســان يف
البقــدان املشــمولة بةنش ـ ة املركــا واوــوار املســتمر مــع الســق ات أســفرا عــن زيــادة يف عــدد
قبات املساعدة الب تادمها الدول(،)3
وإذ تضــيف ا اعاراا ــا ضــمامة وتنــوي االحتياجــات يف ميــدان حاــوي ا نســان يف
املن اة دون ا ققيمية ،وإذ تةخـذ يف االعتبـار حاجـة املركـا إىل التمويـل الكـايف مـن أجـل أداء
وظيفته امامة ودوره اواسم عقى أكمل وجه يف املن اة دون ا ققيمية(،)3
 - 1ترح ـ باألنش ـ ة الــب ي ـ قع كــا املركــا دون ا ققيمــن واــوي ا نســان
والد ارا ية يف وسط أفريايا بياوندي؛
-2

تالحظ ميف االاتياح الدعم الذي قدمه البقد امل يف من أجل إنشاء املركا؛

_______________

( )2الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدواة السادسة واخلمسون ،امللحق اقم  ،36ا ضافة (.)A/56/36/Add.1
(.A/70/405 )3
( )4انظر الونيان الرمسية لقةمعية العامة ،الدورة السبعون ،املقح رقم  ،)A/70/36( 36الفصل الاالم.
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 - 3تالحظ ميف االاتياح أيضـا زيـادة األنشـ ة الـب ي ـ قع كـا املركـا ،وحتسـن
التعاون ب ن املركا والدول األع اء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريايا ورواندا؛
 - 4تشـجيف املركـا عقـى أن يةخـذ يف االعتبـار مـا ت قـ البقـدان يف املن اــة دون
ا ققيمية االض ثي بـه مـن أنشـ ة ومـا لـديها مـن احتياجـات وم الـ لـديف تنفيـذ أولوياتـه
املواضيعية االستراتيةية لقفترة 2017-2014؛
 - 5تشجيف أيضا املركا عقى تعايا تعاونه مع املنظمات واميئـات دون ا ققيميـة،
نــا فيهــا االحتــاد األفرياــن واجلماعــة االقتصــادية لــدول وســط أفريايــا ومكتـ األمــم املتحــدة
ا ققيمــن لوســط أفريايــا وأفرقـــة األمــم املتحــدة الا ريـــة يف املن اــة دون ا ققيميــة ،وعقـــى
االستامار يف عثقاته معها؛
 - 6تشجيف املمال ا ققيمن ومدير املركا عقـى مواصـقة عاـد جقسـات إحا ـة إعثميـة
بانتظا لسفراء دول وسط أفريايا املوجودين يف جنيـف وياونـدي ويف بقـدان املن اـة دون ا ققيميــــة
خــثل زيـــارات املمال ا ققيمن ،بغية تبادل املعقومات عن أنش ة املركا ورسم مساره؛
 - 7تالحظ جهود األم ن العا ومفـوض األمـم املتحـدة السـامن واـوي ا نسـان
ل مان التنفيذ الكامل لارارات اجلمعية العامة ذات الصقة باملوضوي( )5من أجـل تـوفري أمـوال
وموارد بشرية كافية الض ثي املركا نهامه؛
 - 8تطل ـ إىل األمــ ن العــا واملفــوض الســامن أن يواصــث ،آخــذين يف االعتبــار
مبــادرة التغــيري التنظيمــن يف املفوضــية ،تــوفري أمــوال ومــوارد بشــرية إضــافية يف حــدود املــوارد
املتاحة لقمفوضية لتمك ن املركـا مـن أن يقـص بصـورة إةابيـة وفعالـة االحتياجـات املتاايـدة يف
جمــات تعايــا حاــوي ا نس ـان ومحايتــها وإرســاء نياافــة قوامهــا الد ارا يــة وســيادة الاــانون يف
من اة وسط أفريايا دون ا ققيمية؛
 - 9تطل إىل األم ن العا أن ياد إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الاانيـة والسـبع ن
تاريرا عن تنفيذ هذا الارار.
اجللسة العامة 80
 17كانون األول/ديسمرب 2015

_______________

( )5الارارات  158/61و  221/62و  177/63و .165/64
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