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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.60( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  اللجنة الدولية ملناهضة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال  - ٦٧/٢٦٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــرار    إذ تـــشري   ــيما القـ ــطى، وال سـ ــا الوسـ ــة يف أمريكـ ــصلة باحلالـ ــا ذات الـ  إىل قراراـ

 املتعلـق بأنـشطة اللجنـة الدوليـة ملناهـضة        ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٥/١٨١

اإلفالت من العقاب يف غواتيماال اليت أنـشئت نتيجـة االتفـاق املـربم بـني األمـم املتحـدة ودولـة            

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤غواتيماال الذي بدأ نفاذه يف 

ــة تــضطلع بأنــشطتها  اعتبارهــا يف وإذ تــضع   ــيت تقــدمها   التربعــبفــضل أن اللجن ات ال

الــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة األخــرى مــن اتمــع الــدويل وأن حكومــة غواتيمــاال ترصــد  

ــاون        ــا بالتع  ــضطلع ــيت ت ــدعم األعمــال ال ــة ل ــة ملؤســسات الدول خمصــصات إضــافية يف امليزاني

  اللجنة، مع

قــرار  مــن ال٤ إىل أن اجلمعيــة العامــة طلبــت إىل األمــني العــام يف الفقــرة      وإذ تــشري  

  على علم بصفة دورية بعمل اللجنة، أن يواصل إبقاءها ٦٥/١٨١

املوجهــة  ٢٠١٣مــارس / آذار٢٠املؤرخـة   بالرســالة علمــا مـع التقــدير  حتـيط   - ١  

بـشأن التطـورات املـستجدة فيمـا يتعلـق باللجنـة          )١(األمـني العـام     مـن  إىل رئيس اجلمعيـة العامـة     

ــاب يف غوات    ــن العق ــالت م ــة ملناهــضة اإلف ــة     الدولي ــن حكوم ــدم م ــب املق ــاال، وخباصــة الطل يم

  ؛٢٠١٥سبتمرب / أيلول٣غواتيماال لتمديد والية اللجنة آلخر مرة ملدة عامني، أي حىت 

_______________ 
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تقدمي كل الدعم الالزم لتعزيـز اإلجنـازات         أن تواصل  حبكومة غواتيماال    يب  - ٢  

جهودهـا   وأن تـضاعف    يف عملـها    اللجنـة  هـا اليت حتققت والتغلب علـى التحـديات الـيت تواجه         

  من أجل تعزيز املؤسسات الداعمة لسيادة القانون والدفاع عن حقوق اإلنسان يف غواتيماال؛

 للدول األعـضاء وغريهـا مـن اجلهـات املاحنـة الـيت قـدمت            تقديرها عن تعرب  - ٣  

   تقدمي تربعات مالية وعينية، وحتثها على مواصلة دعمها؛عن طريقالدعم للجنة، 

 األمني العام أن يواصل إبقاء اجلمعية العامة على علم بصفة دوريـة              إىل تطلب  - ٤  

  .بعمل اللجنة وبتنفيذ هذا القرار

  ٨٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ مايو/ أيار١٧

  


