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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/456/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٦٥/٢٤١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، وإذ تـشري إىل)١(اإلنـسان  مبيثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوقإذ تسترشد

 الصلة، ذاتاألخرىصكوك حقوق اإلنسان و)٢(انالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنس
 أن مجيــع الـدول األعــضاء ملزمـة بتعزيـز حقــوق اإلنـسان واحلريــاتتعيـد تأكيـدوإذ 

 ،امليدان األساسية ومحايتها وبالوفاء بتعهداا مبوجب خمتلف الصكوك الدولية يف هذا
ــضاعيــدوإذ ت  ــسابقة تأكيــد أي ــا ال ــةقرارا ــوق اإلحب املتعلق ــة حق ــار،ال ــسان يف ميامن ن

، وقـرارات جلنـة حقـوق٢٠٠٩ديـسمرب/ كـانون األول٢٤ املـؤرخ٦٤/٢٣٨وآخرها القرار
 تـــشرين٢ املــؤرخ١٢/٢٠اإلنــسان وقــرارات جملــس حقــوق اإلنـــسان، وآخرهــا القــراران

 ،)٤(٢٠١٠مارس/ آذار٢٦ املؤرخ١٣/٢٥  و)٣(٢٠٠٩أكتوبر/األول
ــذين أدىل وإذ ترحــــب  ــانني اللــ ــن يف بالبيــ ــس األمــ ــيس جملــ ــا رئــ ــشرين١١مــ  تــ

ــوبر/األول ــار٢  و٢٠٠٧أكتـ ــايو/ أيـ ــذين أديل مـــا)٥(٢٠٠٨مـ ــن اللـ ــس األمـ ــاين جملـ  وببيـ
 ،)٦(٢٠٠٩أغسطس/ آب١٣  ومايو/ أيار٢٢ للصحافة يف

_______________

).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
.، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرار )٢(
، الفــصل)A/64/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيـة العامــة، الــدورة اخلامــسة والـستون، امللحــق رقــم:انظـر )٣(

.األول، الفرع ألف
.املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفرع ألف )٤(
)٥( S/PRST/2007/37و  S/PRST/2008/13ــر ــن،:؛ انظــ ــررات جملــــس األمــ غــــسطسأ/ آب١قــــرارات ومقــ

.٢٠٠٨يوليه/ متوز٣١ - ٢٠٠٧
)٦( SC/9662و  SC/9731.
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ومبـا ورد )٧( بتقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنـاروإذ ترحب أيضا 
 والزيــارتني٢٠٠٩يوليــه/ متـوز٤  و٣ إىل زيارتـه إىل البلــد يف، وإذ تــشريمــن مالحظـاتفيـه

ــن ــرة م ــار يف الفت ــين مبيامن ــشاره اخلــاص املع ــا مست ــام م ــتني ق ــاين٣١الل ــاير إىل/ كــانون الث ين
، علــى التــوايل، بينمــا تأســف لعــدم٢٠٠٩يونيــه/ حزيــران٢٧  و٢٦فربايــر ويف/شــباط ٣

  االضطالع ببعثة املساعي احلميدة،لغرضضيالسماح بأي زيارات أخرى خالل العام املا
،)٨( بتقريري املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـاروإذ ترحب كذلك 
ــواردة فيهمــاإذو  ويف التقــارير الــسابقة، بينمــا تأســف لــرفضحتــث علــى تنفيــذ التوصــيات ال

 حكومة ميامنار طلب املقرر اخلاص القيام بزيارة متابعة،
إزاء عـدم تلبيـة النـداءات العاجلـة الـيت تـضمنتها القـرارات اورها بـالغ القلـقوإذ يـس 

املـذكورة أعــاله والبيانــات الــصادرة عــن هيئــات األمـم املتحــدة األخــرى بــشأن حالــة حقــوق
 التـدهوراإلنسان يف ميامنار، وإذ تشدد على أن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار ستـستمر يف

 ،تلكتلبية نداءات اتمع الدويلمل حيرز تقدم كبري يف ما
 إزاء القيــود املفروضــة علــى مــشاركة ممثلــي الرابطــةوإذ يــساورها بــالغ القلــق أيــضا 

 يف الــدعوة إىلاجلهـات الفاعلـةالوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة واألحــزاب الـسياسية األخـرى و
عملية حـوار وحقيقية يف مشاركة فعالةواجلهات املعنية األخرىالدميقراطية واألقليات العرقية

 حقيقي ومصاحلة وطنية وانتقال إىل الدميقراطية،
 حبكومة ميامنار أن تتعاون مع اتمع الدويل من أجل إحـراز تقـدم ملمـوسوإذ يب 

 يف جماالت حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والعمليات السياسية،
اخلطـوات الالزمـة لكفالـة ألن حكومة ميامنـار مل تتخـذوإذ تعرب عن عميق أسفها 

تالحـظ علـى وجـه، وإذشـاملة للجميـعإجراء عملية انتخابيـة حـرة نزيهـة تتـسم بالـشفافية و
 الــيت ســنتها ونفــذااالنتخابــات قــوانني القيــود املفروضــة مبوجــب يف هــذا الــصدداخلــصوص

حتجـاز القيـود املفروضـة علـى تـسجيل النـاخبني واألحـزاب واملرشـحني، وا فيهـااحلكومة، مبا
إمكانيـة واحلـد مـن وحريـة التجمـععـالماإل حريةالناشطني السياسيني والقيود املفروضة على

املبلـغ عـن وقوعهـا تخويفالحوادثو القيام حبمالتوالوصول إىل وسائط اإلعالم والتمويل
 وعـدم اسـتقالل اللجنـة معينـةعرقيـة وإلغاء االنتخابـات يف منـاطق اجلهات الرمسيةعلى أيدي

_______________

)٧( A/65/367.
.A/HRC/13/48  وA/65/368انظر )٨(
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 بطـرق،عمليات غشتفيد حبصول تقاريرورود تعرب عن قلقها الشديد إزاء وإذنتخابية،اال
 ، املسبق بالتصويتالترتيبات املتعلقةمنها

 االنتــهاكات املنتظمــة واملــستمرة حلقــوق اإلنــسان واحلريــاتتــدين بــشدة - ١ 
 األساسية لشعب ميامنار؛

آخر فتـرات اإلقامـة نقضاءبعد ا داو أونغ سان سو كيباإلفراج عن ترحب - ٢ 
يــبو شــروط،مت بــدون وإذ تالحــظ أن اإلفــراج عنــها، تعــسفااجلربيــة الــيت فرضــت عليهــا

 يف واحلريــات األساســيةميــع حقــوق اإلنــسانجل تهاممارســ تقييــدحبكومــة ميامنــار كفالــة عــدم
 ؛املستقبل

قامـة رفـع اإل أيـضا حكومـة ميامنـار، يف الوقـت الـذي تالحـظ فيـهحتث بقوة - ٣ 
علـىيو تـني وو،عن نائب رئيس الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية،يف وقت سابقاجلربية

 الــذين يقــدر عــددهم اآلخــريناإلفــراج دون تــأخري ودون شــروط عــن مجيــع ســجناء الــضمري
 سجني، مبن فيهم رئيس رابطة قوميـات شـان مـن أجـل الدميقراطيـة،٢ ١٠٠حاليا بأكثر من

يــو مــني كــو نــاينغ، وأحــد مؤســسي ،٨٨، وقائــد جمموعــة طلبــة جيــليــو هكــون هتــون وو
السماح هلـم باملـشاركة الكاملـة يف العمليـة الـسياسية،و ،كو غي  كو،٨٨جمموعة طلبة جيل

الـذين تعرضـوا لالختفـاء  الكـشف عـن مكـان األشـخاص احملتجـزين أوباحلكومةويب بقوة
 سياسية؛  بدوافعالقسري والكف عن القيام مبزيد من االعتقاالت

ــةتعيــد تأكيــد - ٤  ــة حقيقــيني حــوار إلجــراءاألساســية األمهي  يفومــصاحلة وطني
 حكومــة لعــدم اغتنــامســبيل االنتقــال إىل الدميقراطيــة، وتعــرب عــن أســفها، يف هــذا الــصدد،

حبكومــة مــع داو أونـغ سـان ســو كـي، ويـبوجمـدميامنـار الفرصـة إلقامـة حــوار موضـوعي
كـي وسـائر اختاذ تدابري فوريـة إلجـراء حـوار حقيقـي مـع داو أونـغ سـان سـواجلديدةميامنار

 فيمـاحبريـة والسماح هلم بالتشاورالعرقيةاألطراف املعنية ومجاعات اتمع املدين واجلماعات
 ؛ على الصعيد احمللي األخرىعنيةاجلهات املبينهم ومع مجيع

ــشدة - ٥  ــدم إجــراء تأســف ب ــة تتــسمات حــرة حكومــة ميامنــار انتخابــلع نزيه
مـستقلني وصـحفيني ورفضها السماح ملـراقبني دولـيني لالنتخابـاتشاملة للجميعوبالشفافية

، ويــب باحلكومــة بــدء دون قيــودلتــصويت أو تقــدمي تقــارير عنــها أجانــب أو حملــيني مبراقبــة
ي مجيـعر اـدي ومـشاركة ممثلـمرحلة ما بعد االنتخابات مبشاركة اجلميع، بطرق منها احلـوا

 مـدين شـرعي يف إطـار االنتقـال إىل نظـام حكـمة يف البلـد،ي احلياة السياس يف املعنيةاجلماعات
 خاضع للمساءلة، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
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 حبكومة ميامنار رفع القيود املفروضة على حريـة التجمـع وتكـوينبقوة يب - ٦ 
حريـــة التنقـــل وحريـــة التعـــبري، حتقيقـــا ألغـــراض منـــها حريـــة وســـائط اإلعـــالماجلمعيـــات و

للجميـع وتيـسريشـبكة اإلنترنـت واهلواتـف احملمولـة خـدماتواستقالهلا، بوسائل منها إتاحة
 قـوانني تقييديـة ملنـعسـن، مبـا يف ذلـك الكـف عـن عليهـا الرقابةوقف واستخدامها دون قيود

 ة؛نشر اآلراء اليت تنتقد احلكوم
 االحتجـاز التعـسفي واالختفـاء إزاء اسـتمرار حـاالتتعرب عن بالغ القلـق - ٧ 

القسري واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي والتعذيب واملعاملة أو العقوبـة القاسـية
 بــإجراءمزيــد مــن التــأخري القيــام دون علــى ميامنــاروحتــث حكومــةالالإنــسانية أو املهينــة، أو

 وفعال وحمايد ومستقل يف مجيع البالغات عـن وقـوع انتـهاكات حلقـوقحتقيق كامل وشفاف
 انتـهاكاتاإلنسان وتقدمي املـسؤولني عنـها إىل العدالـة مـن أجـل وضـع حـد إلفـالت مـرتكيب

 الـشأن، ذلـك لعـدم االسـتجابة للنـداءات الـسابقة يفتأسـف إذ و،العقاب حقوق اإلنسان من
ــبو ــوم بــذلكاحلكومــة أن بي ــى ســبيل تق ــة وأن تــستعنياأل عل األمم املتحــدة عنــدبــولوي

 االقتضاء؛
 حبكومة ميامنار االضطالع باستعراض شفاف عام يشمل اجلميـع ملـدىيب - ٨ 

تـشارك فيـه علـىتقيد الدستور ومجيع التشريعات الوطنيـة بالقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،
اجلهــات املعنيــةماعــات العرقيــة واتمــع املــدين واجلمجاعــات الدميقراطيــة واملعارضــة حنــو تــام
، بينما تشري مرة أخرى إىل أن اإلجراءات الـيت وضـعت لـصياغة الدسـتور أدت فعليـااألخرى

 املعارضة من العملية؛اجلماعاتإىل استبعاد
ضـمانو حكومة ميامنـار علـى كفالـة اسـتقالل وحيـاد اجلهـاز القـضائيحتث - ٩ 

 للمقرر اخلاص املعين حبالـةت سابق يف وقتنفيذ ما أكدتهمراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة و
  اإلصالح القضائي؛سان يف ميامنار فيما يتعلق ببدء حوار بشأنحقوق اإلن

ــن القلــق - ١٠  ــرب ع  إزاء الظــروف الــسائدة يف الــسجون ومرافــق االحتجــازتع
ــا يف ذلــك ــة ســجناء الــضمري، مب  همخــضوعاألخــرى والبالغــات املــستمرة حــول ســوء معامل

 تعذر فيها احلصوليللتعذيب، وإزاء نقل سجناء الضمري إىل سجون معزولة بعيدة عن أسرهم
 ؛الغذاء والدواءعلى

 إزاء خطر استمرار الـرتاع املـسلح يف بعـض املنـاطقتعرب عن القلق العميق - ١١ 
عاد السلطات الوطنية على مجاعـات عرقيـة معينـة واسـتبهااليت متارسنتيجة الستمرار الضغوط

بعض األحزاب العرقية السياسية الرئيسية من العملية االنتخابية، ويب حبكومـة ميامنـار محايـة
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السكان املدنيني يف مجيـع أحنـاء البلـد وتـدعو مجيـع املعنـيني إىل احتـرام اتفاقـات وقـف إطـالق
 النار القائمة؛

النتـهاكاتل حبكومـة ميامنـار أن تتخـذ تـدابري عاجلـة لوضـع حـديب بقوة - ١٢ 
 للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك املــستمرةاجلــسيمة

 انتمائهم إىل مجاعـات عرقيـة معينـة واسـتهداف املـدنيني حتديـدا يفبسبباستهداف أشخاص
العمليات العسكرية واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنـسي، وأن تـضع حـدا لإلفـالت

 اب على تلك األفعال؛من العق
 حبكومـة ميامنــار أن تـضع حـدا ملمارســة التـشريد القــسريبقــوة يـب أيـضا - ١٣ 

 تـدفق تـؤدي إىلغريها من املمارسات اليتاملنتظم ألعداد كبرية من األشخاص داخل بلدهم و
  إىل البلدان ااورة؛الالجئني

وق اإلنـسان والعنـف إزاء اسـتمرار التمييـز وانتـهاكات حقـتعرب عن قلقها - ١٤ 
 والتشريد واحلرمان االقتـصادي الـيت يعـاين منـها العديـد مـن األقليـات العرقيـة، مبـا فيهـا، علـى

احلصر، أقلية روهينغيا العرقية يف والية راخني الشمالية، ويب حبكومـة ميامنـار  السبيل املثال
متــنح قليــات وأنتحــسني أحــوال كـل مــن هـذه األب الكفيلـةجــراءاتاإل  علــى الفـورأن تتخـذ

 اجلنسية ألفراد أقلية روهينغيا العرقية؛
حكومــة ميامنــار علــى أن تــوفر، بالتعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حتــث - ١٥ 

حلقــوق اإلنــسان، تــدريبا مناســبا ألفــراد القــوات املــسلحة وأفــراد الــشرطة ومــوظفي الــسجون
 الدويل من أجل كفالـة تقيـدهم الـصارمالتابعني هلا يف جمايل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

أي حماســبتهم علــىبأحكــام القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل و
 انتهاكات لتلك األحكام؛

 حبكومة ميامنار النظر يف التصديق على بقيـة املعاهـدات الدوليـة حلقـوقيب - ١٦ 
يئـــات األخـــرى املنـــشأةاهلاء حـــوار مـــعاإلنـــسان واالنـــضمام إليهـــا مبـــا يتـــيح إمكانيـــة إجـــر

 ؛ حقوق اإلنسانمعاهدات مبوجب
 حبكومـة ميامنـار الـسماح للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مبزاولـةيب أيضا - ١٧ 

  الغرض؛لذلكأنشطتهم دون عائق وضمان سالمتهم وأمنهم وحرية تنقلهم حتقيقا
مــنألطفــاللاملــستمر التجنيــد حبكومــة ميامنــار أن توقــف فــورايــب بقــوة - ١٨ 

 للقـانون الـدويل، وأن تكثـف التـدابرييف انتـهاك كجنـودواسـتخدامهمجانب مجيع األطـراف
الكفيلة حبماية األطفال من الرتاع املسلح، وأن تواصل تعاوا مع املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام



A/RES/65/241

6

 العمـل املـشتركةاملعنية باألطفال والرتاع املسلح، وأن تستكمل وتنفذ على وجه السرعة خطة
 خطـط العمـل مـع األطـرافبـشأنحـوار إجـراء أن تيـسراجلديدة للقوات املسلحة الوطنية، و

 أن تتــيحاألخـرى املــذكورة يف التقريـر الــسنوي لألمـني العــام عـن األطفــال والـرتاع املــسلح، و
  إىل مجيع املناطق اليت جيند فيها األطفال هلذه األغراض؛دون قيودالوصول

 متديد أجل التفاهم التكميلـي بـني منظمـة العمـل الدوليـةحظ مع التقديرتال - ١٩ 
وحكومة ميامنار بغرض القضاء على استخدام السخرة، وأنه مت اختـاذ بعـض اخلطـوات يف هـذا

، غـري أـا تعـرب عـن القلـق البـالغ إزاء اسـتمرار ممارسـةبالتوعيـة فيمـا يتعلـقخباصةالشأن، و
يف تعاوا مع منظمة العمل الدولية على أساس التفاهم دفكومة تكثاحلب يبالسخرة، و

 مجيـع أحنـاء البلـديفالـسخرة إىل أقـصى حـد ممكـن ملكافحـةالعمل املـضطلع بـهتوسيع نطاق
 ؛تامعاجل وعلى حنووتنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة العمل الدولية

ألمــم املتحــدة علــى مبــادرة إنــسانية باالتفــاق بــني حكومــة ميامنــار واترحــب - ٢٠ 
ــالنظر إىل االحتياجــات اإلنــسانية ــة راخــني الــشمالية، وب مــشتركة مــدا ســنتان ملــصلحة والي
املستمرة يف مجيع أحناء البلد، تشجع احلكومة على كفالـة توسـيع نطـاق هـذا التعـاون ليـشمل

 مناطق أخرى؛
حـدة واملنظمـات اإلنـسانية حبكومـة ميامنـار أن تكفـل وصـول األمـم املتيب - ٢١ 

ــع أحنــاء ــان ودون عــائق إىل مجي ــة وشــركائها بــشكل كامــل ويف الوقــت املناســب وبأم الدولي
اإلسـراع ضـرورةتشجع احلكومة، آخذة يف االعتبارميامنار، مبا فيها مناطق الرتاع واحلدود، و

دة من خـربةطلبات احلصول على تأشريات وتصاريح سفر داخل البلد، على االستفا يف تيسري
 اإلنـسانية إىل مجيـعةالفريق األساسي الثالثي وعلى مواصلة تعاوا مـن أجـل وصـول املـساعد

 األشخاص احملتاجني يف مجيع أحناء البلد، مبن فيهم املشردون؛
 الذي جتريه مع جلنـة الـصليباحلوار حكومة ميامنار على أن تستأنفتشجع - ٢٢ 

، وأن تـسمح هلـا باالضـطالع بأنـشطتها وفقـا لواليتـها،سانيةبشأن املسائل اإلن األمحر الدولية
ــة الوصــول إىل األشــخاص احملتجــزين وإىل ــها علــى وجــه اخلــصوص إتاحــة إمكاني بوســائل من

 مناطق الرتاع املسلح يف الداخل؛
حكومــة ميامنــار علــى مواصـلة التعــاون مــع الكيانــات الــصحيةأيــضا تـشجع - ٢٣ 

واملالريـا)اإليـدز(متالزمة نقص املناعـة املكتـسب/ملناعة البشريةالدولية املعنية بفريوس نقص ا
 والسل؛

عـن للمساعي احلميدة اليت يقوم ا األمـني العـامتعيد تأكيد تأييدها الكامل - ٢٤ 
 مستشاره اخلاص املعين مبيامنار، متاشيا مع تقرير األمني العـام عـن حالـة حقـوق اإلنـسانطريق



A/RES/65/241

7

 مـع بعثـة املـساعي احلميـدة، على حنـو تـاممة ميامنار على أن تتعاون، وحتث حكو)٧(يف ميامنار
 بوسائل منها تيـسري زيـارات املستـشار اخلـاص إىل البلـد وضـمان وصـوله دون قيـود إىل مجيـع

ــة ــات املعني ــسياسيةاجله ، مبــا يف ذلــك أعلــى مــستويات القيــادة داخــل اجلــيش واألحــزاب ال
ماعــات العرقيــة وقــادة الطلبــة ومجاعــات املعارضــةواملــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان وممثلــو اجل

فيهـا إنـشاء  بشكل موضوعي ودون تأخري ملقترحات األمني العام، مباتستجيباألخرى، وأن
 مكتب لألمم املتحدة لدعم والية املساعي احلميدة؛

 بالدور الذي تؤديه البلدان ااورة مليامنار وأعضاء رابطة أمم جنـوبترحب - ٢٥ 
  يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العام؛شرق آسيا

يامنـارمب املعنيـة العـاماألمـني أصـدقاء جمموعـةباسـتمرار مـسامهة ترحب أيضا - ٢٦ 
 لدعم عمل بعثة املساعي احلميدة؛

ــد حتــث - ٢٧  ــارة البل ــات املقــرر اخلــاص زي ــى االســتجابة لطلب ــة ميامنــار عل حكوم
 تنفيـذعلـى جملـس حقـوق اإلنـسان، وكلفه بـه الذيمل أداء الع يفعلى حنو تام معهالتعاونو

 ؛)٩(العناصر األساسية األربعة املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت أوصى ا املقرر اخلاص
فوضية دف كفالة االحترام الكامـلامل حبكومة ميامنار إجراء حوار معيب - ٢٨ 

 جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
فوضــية بــالنظر إىلاملالعمــل الــيت عقــدت مــؤخرا بالتعــاون مــع حبلقــةترحــب - ٢٩ 

 حكومـةوتـشجعاالستعراض الدوري الشامل املتوقع أن جيريـه جملـس حقـوق اإلنـسان قريبـا،
 مزيد من التعاون الـتقين مـن أجـل التحـضري لالسـتعراض الـدوري الـشاملالتماسميامنار على

 ة؛ العملييف مجيع مراحلوالتعاون التام والبناء
 :إىل األمني العام تطلب - ٣٠ 
أن يواصل مساعيه احلميدة وأن يتابع مناقـشاته بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان )أ( 

واالنتقال إىل الدميقراطية وعملية املصاحلة الوطنية مع حكومة وشعب ميامنـار، مبـشاركة مجيـع
نسان، وأن يعـرض علـىاجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلمبا فيها ،اجلهات املعنية

 احلكومة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛
ــاأن يقــدم كــل )ب(  ــرر اخلــاص  م ــشار اخلــاص واملق ــن مــساعدة إىل املست ــزم م يل

 ؛ وعلى حنو منسقلتمكينهما من أداء واليتيهما بصورة كاملة وفعالة
_______________

 .، الفرع السادسA/63/341انظر )٩(
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 وإىل جملــسأن يقـدم تقريــرا إىل اجلمعيـة العامــة يف دورـا الــسادسة والـستني )ج( 
 حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

املسألة يف دورا السادسة والستني على أساس تقـارير  مواصلة النظر يفتقرر - ٣١ 
 .األمني العام واملقرر اخلاص

 ٧٣اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢٤

 


