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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  جلنة مناهضة التعذيب  - ٦٧/٢٣٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

العقوبـة القاسـية     إىل اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو              إذ تشري   
  ،)١(املهينة الالإنسانية أو أو

ــة علــى مواصــلة     بوإذ ترحــ   ــة مناهــضة التعــذيب، وإذ تــشجع اللجن ــذل  بعمــل جلن ب
   أساليب عملها،كفاءةلزيادة اجلهود 

 وبالغــات األفــراد  يف االتفاقيــة الســتمرار تــراكم تقــارير الــدول األطــرافوإذ تأســف  
اليت مل ينظر فيها بعـد، ممـا حيـول دون نظـر اللجنـة يف التقـارير والبالغـات يف الوقـت املناسـب                       

  موجب له، ن تأخري الدو

ــشري   ــا وإذ تـ ــؤرخ ٦٦/٢٥٤ إىل قراريهـ ــباط٢٣ املـ ــر / شـ  ٦٦/٢٩٥ و ٢٠١٢فربايـ
التابعـة للجمعيـة العامـة       احلكوميـة الدوليـة      العمليـة ب املـتعلقني  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧املؤرخ  

إذ املعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان، و        
تزايـد   ملـشكلة   ، يف هـذا الـسياق     ، إجيـاد حـل طويـل األجـل        بأن مـن املمكـن    تقر يف هذا الصدد     

  تفاقية اليت مل تستعرضها اللجنة بعد،ال تقارير الدول األطراف يف اعدد

ملــدة لجنــة طلبــت أن تــأذن اجلمعيــة العامــة بتمديــد فتــرة اجتماعهــا   ال أن وإذ تالحــظ  
  ،)٢(٢٠١٤ ويف عام ٢٠١٣أسبوعني يف عام 

_______________ 

 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

 الفــصل األول، ،)A/67/44 (٤٤الوثـائق الرمسيــة للجمعيــة العامـة، الــدورة الــسابعة والـستون، امللحــق رقــم     )٢(
 . واملرفقان التاسع والعاشر٢٩ إىل ٢٣ الفقرات الفرع عني، 
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 ســوى عــادةتعقــد  أعــضاء وأــا ال ١٠تــضم ســوى   أن اللجنــة الوإذ تالحــظ أيــضا  

  دورتني يف السنة مدة كل منهما ثالثة أسابيع،

أن االحتياجات املقدرة من موارد امليزانية الالزمة لتغطية التمديـد        وإذ تالحظ كذلك      

نيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة      سـينظر فيهـا يف سـياق امليزا   ٢٠١٤املطلوب لفترة االجتماع لعام     

  ، مع مراعاة ضرورة استعمال املوارد على أفضل حنو ممكن،٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

 للجنـة مناهـضة التعـذيب ملـا بذلتـه حـىت اآلن مـن جهـود                  عن تقديرها  تعرب  - ١  

أساليب عملـها، مبـا فيهـا اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز مواءمـة أسـاليب عمـل              كفاءة   زيادةبغرض  

تـضطلع بـه مـن أنـشطة يف           اللجنـة علـى مواصـلة مـا        ثاهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وحتـ     

  الصدد؛ هذا

 للجنة، دون املـساس بالعمليـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة للجمعيـة العامـة         تأذن  - ٢  

الية أداء نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق اإلنـسان، بـأن      املعنية بتدعيم وتعزيز فع   

مـايو  /تواصل االجتماع ملدة أسبوع إضايف يف كل دورة كتدبري مؤقت يسري اعتبارا مـن أيـار            

  حلـل مـشكلة تـراكم تقـارير الـدول األطـراف          ٢٠١٤نوفمرب  / وحىت اية تشرين الثاين    ٢٠١٣

ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن  يف  ــة أو اتفاقي ــة القاســية أو   ضــروب املعامل ــسانية  العقوب الالإن

  . بعدنظر فيهامل ي والشكاوى الفردية اليت )١(املهينة أو

  ٦٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٤

  


