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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.18( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

التقــدم احملــرز يف تــشكيل منطقــة ســالم:احلالــة يف أمريكــا الوســطى - ٦٣/١٩
 وحرية ودميقراطية وتنمية

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إىل إذ تـــشري  ــة الـــصلة ذات قراراـ ــا يف باحلالـ ــ الو الوســـطى، أمريكـ  القـــرار يماسـ

 ،٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ٢٣ املؤرخ ٥٨/٢٣٩
 اجلمعيـة فيهـا أحاطـت الـيت أعـاله، املذكور القرار من ١٦ الفقرة إىل وإذ تشري أيضا 

 اجلماعـات أنـشطة يف تحقيـقلل جلنـة إنـشاء غواتيماال حكومة مازتعاب االرتياح مع علما العامة
 بغيــة املبـادرة تلـك مـساندة علــى العـام ألمـنيا توحثـ الــسرية، األمـن جهـزةأو املـشروعة غـري

 ، السرعةوجه على تنفيذها
الـيت الطويلـة املفاوضـات علـى )١(الدوريـة تقـاريره خالل من العام األمني طلعهاأوقد 

 املتحـدة األمـم وسياسـات قواعـد ا يتـسق مـعمبـ اللجنـة وخـصائص طبيعـة لتحديـدتلت ذلـك
 ،ليت تقتضي تصديق الربملانا غواتيماال حكومةكذلك قواعد وسياساتو
 إنـشاء بـشأن غواتيمـاال ودولـة املتحـدة األمـم بـني االتفـاق أن وإذ تضع يف اعتبارهـا 

 كـــانون ١٢ يف بالفعـــل وقـــع غواتيمـــاال يف العقـــاب مـــن اإلفـــالت ملناهـــضة دوليـــة جلنـــة
ــسمرب/األول ــد الغواتيمــايل الكــونغرس وأن ،)٢(٢٠٠٦ دي ــه صــدق ق  أغــسطس/آب ١ يف علي

 ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٤ يف هذانف أبدو ،٢٠٠٧
 إنـشاء بـشأن االتفـاق يف الـواردة لألحكـام وفقـا أقـدم، قـد العـام األمني أن وإذ تعلم 

 تنظيميـة فتـرة بعـد ،شـرعت اللجنة وأن ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول يف فوضامل تعيني على اللجنة،
_______________

 ١ الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم؛٣٢، الفقــرةA/60/218رانظــ )١(
)A/62/1(١ الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم؛ واملرجع نفسه،٤٩، الفقرة) A/63/1(٣٧ ، الفقرة. 
 .٤٩، الفقرة)A/62/1( ١ق رقمالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللح :انظر )٢(
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 دعم لـالتأسيسي، اتفاقها كاموأح الغواتيمايل للقانون وفقا واليتها يف تنفيذ أشهر، ثالثة مدا
 حقـوق متـس الـيت اجلـرائم يف التحقيـق تتـوىل الـيت غواتيمـاال دولة مؤسسات ومساعدة وتعزيز

 ، واملقاضاة بشأاالقانون وسيادة ملواطنيها األساسية اإلنسان
 تقـدمها الـيت التربعـات خـالل مـن بأنشطتها تضطلع اللجنة أن وإذ تضع يف اعتبارها 

 وفــرت غواتيمـاال حكومـة وأن الـدويل اتمـع مـن األخـرى املاحنـة واجلهـات األعـضاء الـدول
ــة يف إضــافية خمصــصات ــة ملؤســسات امليزاني ــدعم الدول ــيت األعمــال ل ــاون ــا تــضطلع ال  بالتع

 اللجنة، مع
 احتـرام تـشيع ميثاقها، من ٥٦  و٥٥ باملادتني عمال املتحدة، األمم بأن واقتناعا منها 

 إجــراءات باختــاذ تتعهــد األعــضاء الــدول وأن للجميــع األساســية واحلريــات اإلنــسان حقــوق
 املقصد، ذلك إلدراك املنظمة مع بالتعاون

 إىل املوجهـة ٢٠٠٨ أكتـوبر/األول تـشرين ٢٧ املؤرخـة بالرسـالة حتيط علما - ١ 
 لعقـابا من اإلفالت ملناهضة الدولية اللجنة إنشاء بشأنالعام األمني من العامة اجلمعية رئيس

 ؛)٣(إجيادها يف املتحدة األمم به قامت الذي والدور ،وأنشطتها الراهنة وحالتها غواتيماال يف
 والـسعي العقـاب مـن اإلفـالت مبحاربة اللتزامها غواتيماال حكومة على تثين - ٢ 

 اإلنسان؛ حقوق عن والدفاع القانون سيادةدعماليت ت املؤسسات تعزيز إىل
 دعمتــ الــيت األخــرى املاحنــة واجلهــات األعــضاء للــدول تعــرب عــن تقــديرها - ٣ 

منـها املاليـة التربعـات، خـالل مـن غواتيمـاال، يف العقـاب مـن اإلفالت ملناهضة الدولية اللجنة
 دعمها؛ مواصلة على وحتثها والعينية،

 بالفعاليـة تتـسمالـيت ساعدةاملـ لتقـدمي العـام لألمـني أيضا تعرب عن تقديرها - ٤ 
 بنجـاح بواليتـها تـضطلع أن للجنـة يتسىن حىت ذلك يواصل أن يب بهو للجنةاإىل والكفاءة

 تواجهها؛ اليت للتحديات تتصدى وأن
 والـستني الرابعـة دورا يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب - ٥ 

 .اللجنة عمل عن تقريرا
 ٤٣اجللسة العامة

 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١٠

_______________
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