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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/430/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حقوق الطفل جلنة- ٦٣/٢٤٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
،)٢(ني االختيارييها وبروتوكول)١(الطفل  اتفاقية حقوقإذ تعيد تأكيد 
ــةوإذ حتــيط علمــا  ــن حال ــام ع ــني الع ــةاال بتقريــر األم ر جلنــة حقــوق وبتقريــ)٣(تفاقي

،)٤(الطفل
 التفاقيـة حقـوق)٢(، مع الترحيب ببدء نفاذ الربوتوكولني االختيارينيتالحظ - ١ 

تقاريرهـا األوليـة مبوجـب الـدول األطـراف املتراكمة نتيجـة لتقـدميالتقاريرعدد، أن)١(الطفل
  ذلـك أنع القلـق وتالحـظ مـ، يزيد عن مثانني تقريراالربوتوكولني االختياريني طبقا اللتزاماا

التقـاريرتعـاجل مـسألة إذا ملحينـهعلى النظـر يف التقـارير يفحقوق الطفلسيعرقل قدرة جلنة
 غـرفتني آن واحـد يف يفلجنـة أن جتتمـعال، وحتيط علما يف هـذا الـصدد بطلـب هذهاملتراكمة
حينه؛ بفعالية ويف  التقاريرتراكمعاجلةمل منفصلتني

يف آن واحـد يف، كتـدبري اسـتثنائي ومؤقـت،بأن جتتمـع  أن تأذن للجنةتقرر - ٢ 
كــل دورة مــن يف أيـام عمــلعــشرة أعـضاء، ملــدةتــسعةكـل منــهماغـرفتني منفــصلتني تــضم

اجتماعاـااليت تعقد فيها أفرقتها العاملة الثالثـة مسةاخل العمليف أيام والثالثدوراا العادية
،٢٠١٠أكتـوبر/وتـشرين األول ٢٠٠٩أكتـوبر/ول تـشرين األبـني  يف الفترةقبل الدورات ملا

 ٨ ة مـن االتفاقيـة واملـاد٤٤ألغراض النظر يف تقـارير الـدول األطـراف املقدمـة يف إطـار املـادة
_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣ و٢١٧١املرجع نفسه، الدان )٢(
)٣( A/63/160. 
 ).A/63/41 (٤١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم )٤(
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 مــن١٢ واملــادة)٥(مـن بروتوكوهلــا االختيــاري بــشأن اشــتراك األطفـال يف املنازعــات املــسلحة
،)٦(م يف البغـاء ويف إنتـاج املـواد اإلباحيـةبروتوكوهلا االختياري بشأن بيـع األطفـال واسـتغالهل

 الرئيسية؛ مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل وللنظم القانونية
 أن تقيم، يف دورا اخلامـسة والـستني، الوضـع فيمـا يتعلـق مبوعـدأيضا تقرر - ٣ 

قـوق اإلنـسان، مـع إيـالءحل  األمـم املتحـدة مفوضـيةجتريـهاجتمـاع اللجنـة، اسـتنادا إىل تقيـيم
 مبوجـب معاهـدات اهليئـات املنـشأة لـدىاملتـراكم العمـلاالعتبار التباع ج أكثر مشـوال إزاء

 حقوق اإلنسان وإزاء تزايد عدد تقارير الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان؛
 إىل اللجنــة أن تكثــف استعراضــها ألســاليب عملــها مــن أجــل تعزيــزتطلــب - ٤ 

ونوعية إجراءاـا، بغيـة إمتـام النظـر يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف يف حينـه،كفاءة
ــوفري ــة أن تقــوم باســتعراض وتقيــيم مــا حتــرزه مــن تقــدم مــن أجــل ت وتطلــب أيــضا إىل اللجن

 إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا سـتقدمهمعلومات مستكملة عن هـذه املـسألة يف التقريـر الـذي
فوضـية، مــع مراعـاة الــسياق األعــمامل ومـدخالت يف التقيــيم الـذي ســتجريهالرابعـة والــستني،

 .مبوجب معاهداتإلصالح اهليئات املنشأة
 ٧٤اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٢٤
 

_______________

  .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣، الدجمموعة املعاهدات املتحدة،األمم )٥(
  .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧١ املرجع نفسه، الد)٦(


