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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/456/Add.1( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  قوق اإلنساناملعنية حبلجنة ال  - ٦٨/٢٤٠
  

 ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــاص بـــ  إذ تـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــولني    إىل العهـ ــسياسية والربوتوكـ ــة والـ احلقوق املدنيـ
  ، )١(االختياريني امللحقني به

 بعمل اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان، وتـشجع اللجنـة علـى مواصـلة بـذل                وإذ ترحب   
  اجلهود الرامية إىل زيادة الكفاءة يف أساليب عملها،

اري األول  الستمرار تراكم البالغات املقدمة مبوجـب الربوتوكـول االختيـ         وإذ تأسف     
فيهـا بعـد، مـا حيـول دون نظـر اللجنـة يف البالغـات يف الوقـت املناسـب                    الـيت مل ينظـر       )٢(للعهد

  دون تأخري ال موجب له،
ــشري   ــا وإذ تـ ــؤرخ ٦٦/٢٥٤ إىل قراراهتـ ــباط٢٣ املـ ــر / شـ  ٦٦/٢٩٥ و ٢٠١٢فربايـ
ــؤرخ  ــول١٧املـ ــبتمرب / أيلـ ــؤرخ ٦٨/٢ و ٢٠١٢سـ ــول٢٠ املـ ــبتمرب / أيلـ ــة ٢٠١٣سـ  املتعلقـ

بالعمليــــة احلكوميــــة الدوليـــة التابعــة للجمعيــة العامــة املعنيــة بتــدعيم وتعزيــز فعاليــة أداء نظــام   
شأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنسان، وإذ تقر يف هذا الصدد بأن مـن املمكـن        اهليئــات املن 

إجيــاد حــل طويــل األجــل يف هــذا الــسياق ملــشكلة زيـــادة تــراكم البالغــات الــيت مل تنظــر فيهــا   
  اللجنة بعد،

__________ 
، ١٦٤٢، اجمللــد جمموعــة املعاهــدات، املرفــق؛ واألمــم املتحــدة، )٢١ –د ( ألــف ٢٢٠٠انظــر القــرار   )١(  

  .١٤٦٨٨الرقم 
  .رفق، امل)٢١ –د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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أن اللجنــة طلبــت أن تــأذن هلــا اجلمعيــة العامــة بتمديــد وقــت اجتماعهــا   وإذ تالحــظ   
  ، ٢٠١٥ وأسبوع واحد عام ٢٠١٤بأسبوع واحد عام 

   أن تكاليف إعداد الوثائق تشكل اجلزء األكرب من ميزانية اللجنة،وإذ تالحظ أيضا  
 للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان ملـا بذلتـه مـن جهـود حـىت                   تعرب عن تقديرها    - ١  

 يف أساليب عملها، مبا يف ذلك جهودها الراميـة إىل تعزيـز مواءمـة أسـاليب           اآلن لزيادة الكفاءة  
عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وحتث اللجنة على مواصلة ما تـضطلع بـه مـن أنـشطة                  

  يف هذا الصدد؛
 أن تأذن للجنة، دون املساس بالعملية احلكومية الدولية التابعـة للجمعيـة             تقرر  - ٢  

ــة بتــ   ــة املعني ــدات     العام ــشأة مبوجــب معاه ــات املن ــام اهليئ ــة أداء نظ ــز فعالي ــوق دعيم وتعزي  حق
، مع توفري مـا يكفـي مـن         ٢٠١٤، بوقت اجتماع إضايف مقداره أسبوع واحد يف عام          اإلنسان

 معاجلة مسألة تـراكم البالغـات املقدمـة مبوجـب    ، من أجل كتدبري مؤقتموارد األمانة العامة،    
 الـيت مل ينظـر   )٢(هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية     الربوتوكول االختياري األول للع   

  .فيها بعد
  ٧٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول٢٧
  


