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الدورة الثامنة واخلمسون 
البندان ١١٣ و ١٢١ من جدول األعمال 

تعزيز حقوق األطفال ومحايتها 
   امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 

  مكتب املمثل اخلاص املعين باألطفال والصراع املسلح 
 A/C.3/58/L.28 اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار   

  التقرير الرابع والعشرون للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 
نظرت اللجنة االستشارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيـة يف البيـان املقـدم مـن األمـني العـام  - ١
وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة بشأن اآلثار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة 

 .(A/C.5/58/28) بصيغته املنقحة شفويا ،A/C.3/58/L.28 على مشروع القرار
ومبوجب أحكام مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويا، سـتقرر اجلمعيـة العامـة دعـم  - ٢
األنشـطة الواقعـة يف إطـار واليـة املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح عـــن طريــق 
متويلها من امليزانية العادية. وقد مت متويل مكتب املمثـل اخلـاص منـذ إنشـائه متويـال كـامال عـن 
طريـق التربعـات. وحـىت ايـة شـهر تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣، بلـغ رصيـد املـوارد املتاحــة 
للمكتب من مصادر خارج امليزانية ٠٠٠ ١٢٣ ٢ دوالر، ويقـدر األمـني العـام أن هـذا املبلـغ 
ميكـن أن يسـمح بتمويـل عمليـات املكتـب لغايـة متـــوز/يوليــه ٢٠٠٤ تقريبــا (املرجــع نفســه، 

الفقرتان ٧ و ٨). 
وتشـري اللجنـة االستشـارية إىل أن بيـان اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـــة املقــدم إىل  - ٣
اللجنـة الثالثـة (A/C.3/58/L.84)، واملذكـور يف الفقـرة ١ مـن بيـــان األمــني العــام، ال يتضمــن 
بالفعل معلومات عن االحتياجات املتعلقـة بـالتقديرات احملتملـة للنفقـات الناشـئة عـن مشـروع 
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القرار. وتنص املادة ١٥٣ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة علـى أن �ال توصـي أي جلنـة 
اجلمعية العامة باعتماد أي قرار ينطوي على نفقات ما مل يكن مشفوعا بتقديـر للنفقـات معـد 

من األمني العام�. 
ويف هـذا الصـدد، تشـري اللجنـة االستشـارية إىل الفقـــرة ١٠ مــن بيــان األمــني العــام،  - ٤
والـذي جـاء فيـه أنـه اسـتنادا إىل العـدد واملسـتوى الفعلـــي ملوظفــي املكتــب خــالل الســنوات 
الثالث املاضية وإىل النمط املتصل بذلك للنفقات غـري املتعلقـة بالوظـائف، فإنـه يقـدر أن تبلـغ 
احتياجات مكتب املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح ملواصلـة برنـامج األنشـطة 
بنفس احلجم والطابع احلـايل ٧٠٠ ٠٥٣ ٦ دوالر لفـترة السـنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وال تـرى 
ــادة  اللجنـة أن هـذه املعلومـات متثـل بيانـا باآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة وفقـا ألحكـام امل
١٥٣ مــن النظــام الداخلــي للجمعيــة العامــة. لــذا ينبغــي تزويــد اللجنــة اخلامســة بتفــــاصيل 

االحتياجات التقديرية لكي تنظر يف املسألة. 
ويشـري األمـني العـام يف بيانـه إىل أن اجلمعيـة العامـة طلبـت إليـه يف اجلـزء خامسـا مـــن  - ٥
ـــإعداد تقييــم شــامل  قرارهـا ١٩٠/٥٧ املـؤرخ ١٨ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ أن يقـوم ب
لنطاق وفعالية استجابة منظومة األمم املتحدة ملسألة األطفال املتأثرين بالصراع املسـلح، مبـا يف 
ذلك تقدمي توصيات لتعزيز هذه األنشطة وتعميمها وإدماجها ومواصلتها، وتقـدمي تقريـره إىل 
A، الفقرة ١١). ويشري بيان  /C.5/58/28) ا الثامنة واخلمسنياجلمعية العامة لتنظر فيه يف دور
األمني العام إىل أنه يتوقع تقدمي التقرير يف ربيع عام ٢٠٠٤ وإىل أن التقرير قد يكون لـه تأثـري 
على برنامج العمل وطريقـة عمـل املكتـب (املرجـع نفسـه). ونظـرا إىل رصيـد األمـوال املتاحـة 
للمكتب من خارج امليزانية، على النحو املشار إليه يف الفقـرة ٢ أعـاله، لـذا فـإن األمـني العـام 
يقـترح أن تنظـر اجلمعيـة يف مسـألة التمويـل مـن امليزانيـة العاديـة املـترتب علـى مشـروع القــرار 
A/C.3/58/L.28 يف سياق مداوالا بشأن التقرير املقبـل يف ربيـع عـام ٢٠٠٤ (املرجـع نفسـه، 

الفقرة ١٣). 
ويف أي حال، إن مسألة متويل أو عدم متويل األنشطة الواقعة يف إطار والية املمثـل  - ٦
اخلاص من امليزانية العادية هو قرار يتعلق بالسياسات تبت فيه اجلمعية العامة. فإذا اختـذت 
اجلمعية العامة قرارا للقيام بذلك، تعين عليها أيضا أن تبت فيما إذا كـانت تريـد البـت يف 
مسألة االحتياجات من املوارد اآلن أو يف الدورة الثامنة واخلمسـني املسـتأنفة يف ربيـع عـام 
٢٠٠٤ وذلك يف سياق نظرها يف التقرير املقدم من األمني العام عمـال بـاجلزء خامسـا مـن 

قرار اجلمعية ١٩٠/٥٧. 
 


