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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/456/Add.1( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 جلنة مناهضة التعذيب - ٦٥/٢٠٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
العقوبـة القاسـية  إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أوإذ تشري 

 ،)١(املهينة الالإنسانية أو أو
 نة مناهضة التعذيب، بعمل جلوإذ ترحب 
 الستمرار تـراكم تقـارير الـدول األطـراف وبالغـات األفـراد الـيت مل ينظـروإذ تأسف 

  دون تــأخرياملناسـبفيهـا بعـد، ممـا حيـول دون نظـر اللجنـة يف التقـارير والبالغـات يف الوقـت
 موجب له، ال
 اعها، أن اللجنة طلبت أن تأذن اجلمعية العامة بتمديد فترة اجتموإذ تالحظ 
تعقـد حاليـا سـوى  التضم سوى عشرة أعـضاء وأـا  ال أن اللجنةوإذ تالحظ أيضا 

 دورتني يف السنة مدة كل منهما ثالثة أسابيع،
 الالزمة لتغطية التمديـدامليزانيةمواردأن االحتياجات املقدرة منوإذ تالحظ كذلك 

 ٢٠١١-٢٠١٠ملعتمدة لفتـرة الـسنتني امليزانية الربناجمية استمول مناملطلوب لفترة االجتماع
ــيجري ــر فيهـــاوسـ ــسنتني النظـ ــرة الـ ــة لفتـ ــة املقترحـ ــة الربناجميـ ــياق امليزانيـ ــك يف سـ ــد ذلـ بعـ

 ،املوارد على أفضل حنو ممكن، مع مراعاة ضرورة استعمال٢٠١٣-٢٠١٢

_______________

 .٢٤٨٤١الرقم،١٤٦٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
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  املنـشأة مبوجـبيئـاتاهل تقييم مدى اسـتفادةعن مبذكرة األمني العاموإذ حتيط علما 
حجـم العمـل املتزايـد الـذي و)٢(الوقـت اإلضـايف لالجتماعـاتات حقوق اإلنـسان مـنمعاهد

الـيت تـرد منـها بـشأن ختـصيص الطلبـاتزيـادة و املنشأة مبوجـب معاهـدات اهليئاتتضطلع به
 ،املزيد من الوقت الجتماعاا

 للجنـة مناهـضة التعـذيب ملـا بذلتـه حـىت اآلن مـن جهـودعن تقديرها تعرب - ١ 
 تعزيــز مواءمــة اجلهــود الراميــة إىلهــا، مبــا فيسني أوجــه الكفــاءة يف أســاليب عملــهابغــرض حتــ

تـضطلع بـه  مـا، وتشجع اللجنة علـى مواصـلةاملنشأة مبوجب معاهداتيئاتاهلأساليب عمل
 الصدد؛ من أنشطة يف هذا

 أن تــأذن للجنــة باالجتمــاع ملــدة أســبوع إضــايف يف كــل دورة كتــدبريتقــرر - ٢ 
حلــل ٢٠١٢نــوفمرب/ وحـىت ايــة تــشرين الثــاين٢٠١١مــايو/ يــسري اعتبــارا مــن أيــارمؤقـت
 ؛فيها النظروالشكاوى الفردية اليت تنتظر األطراف تقارير الدول تراكممشكلة

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الــسادسةتطلــب - ٣ 
 هـا مبـا فيمعاهـدات حقـوق اإلنـسان،شأة مبوجـباملنـيئاتاهل بشأن حمددةوالستني مقترحات

 العمـل الـذي يـضطلع بـه ، ومبا يالئم كل هيئة على حدة، باالستناد إىلجلنة مناهضة التعذيب
 )٣(٢٠٠٨ ســبتمرب/ أيلــول٢٤ املــؤرخ٩/٨األمــني العــام عمــال بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان

ــاتاهل عمــلو ــشأة مبوجــب معاهــداتيئ ــصدد لتحــسني املن ــد يف هــذا ال ــها وحتدي  أوجــهفعاليت
 علـى حنـوواحتياجاـا مـن املـوارد بغيـة إدارة األعمـال املكلفـة ـاالكفاءة يف أسـاليب عملـها

منـشأة كل هيئـةتباين حجم العمل املكلفة به أخذو القيود املتعلقة بامليزانيةمراعاةمعأفضل،
 .ة يف االعتبارمبوجب معاهد

 ٧١اجللسة العامة
 ٢٠١٠ سمربدي/ كانون األول٢١

 

_______________
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