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الدورة الثامنة واخلمسون 
اللجنة اخلامسة 

البندان ١١٣ و ١٢١ 
مسائل حقوق الطفل ومحايتها 

  امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
  مكتب املمثل اخلاص املعين باألطفال والصراع املسلح 

  A/C.3/58/L.28 اآلثــار املترتبــة فــي امليزانيـــة الربناجمية على مشروع القرار 
بيـان مقـدم مـن األمـني العـام وفقـا للمـادة ١٥٣ مـن النظـام الداخلـــي للجمعيــة 

  العامة 
موجز 

ستقرر اجلمعية العامة مبوجب مشروع القـرار A/C.3/58/L.28، أن متـول مـن امليزانيـة 
العادية، األنشطة الواردة يف إطار والية املمثل اخلاص لألمني العام، املعـين باألطفـال والصـراع 

املسلح. 
وستصل االحتياجات من املوارد الالزمة لتنفيذ الواليـة احلاليـة ملكتـب املمثـل اخلـاص 
املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح يف امليزانيـــة الربناجميــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥، إىل 
مبلغ (إمجاليه) ٧٠٠ ٠٥٣ ٦ دوالر. ومن املقدر على هذا األساس أن يسمح الرصيـد احلـايل 
املتبقي من املوارد اخلارجة عن امليزانية املتاح للمكتب، بتمويل العملية احلالية حىت متـوز/يوليـه 

 .٢٠٠٤
غري أن من املتوقع، أن يتم يف ربيع عام ٢٠٠٤، تقدمي تقرير األمني العام عـن التقييـم 
الشامل لنطاق وفعالية تناول منظومة األمـم املتحـدة هلـذه املسـألة، مبـا يشـمل توصيـات تتعلـق 
بتعزيز هذه األنشطة وتعميمها، وإدماجها، واحملافظة عليها، وهو التقييم الـذي طلبتـه اجلمعيـة 



203-64679

A/C.5/58/28

العامـة يف اجلـزء اخلـامس مـن قرارهـا ١٩٠/٥٧ املـؤرخ ١٨ كـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢. 
ونظرا ملا قد يطرأ يف نطاق برامج عمل مكتب املمثـل اخلـاص وأسـلوب تشـغيله مـن تغيـريات 
نتيجـة هلـذا التقييـم الشـامل، يوصـى بـأن تواصـل اللجنـة اخلامسـة يف الـدورة املسـتأنفة الثامنـــة 

واخلمسني، إعادة نظرها يف مسألة متويل املكتب. 
 
  

مقدمة   أوال –
يف اجللسة ٥٩، املعقودة يف ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، اعتمدت اللجنـة الثالثـة  - ١
مشروع القرار A/C.3/58/L.28 بصيغته املعدلة شفويا بتصويت مسجل بأغلبيـة ١٠٦ أصـوات 
مقـابل ٢١ صوتـا وامتنـاع ٢٩ بلـدا عـن التصويـت وقـدم إىل اللجنـة بيـــان باآلثــار املترتبــة يف 

 .A/C.3/58/L.28 امليزانية الربناجمية على مشروع القرار
ويف هذا البيان، وجه انتباه اللجنة الثالثة إىل الفـرع السـادس مـن قـرار اجلمعيـة العامـة  - ٢
٢٤٨/٤٥ باء املؤرخ ٢١ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٠الذي أعـادت فيـه اجلمعيـة تـأكيد أن 
اللجنة اخلامسة هـي اللجنـة الرئيسـية التابعـة للجمعيـة العامـة املختصـة باملسـؤولية عـن املسـائل 
اإلدارية ومسائل امليزانيـة، وأعـادت فيـه أيضـا تـأكيد دور اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة 
وامليزانيـة. وورد يف البيـان أن املسـألة املعروضـة تقــع خــارج نطــاق اختصــاص اللجنــة الثالثــة 

وينبغي إحالتها إىل اللجنة اخلامسة للنظر فيها على النحو املناسب. 
  

الطلبــات الــواردة يف مشــروع القــرار واإلجـــراءات املتعلقـــة باملســـائل  ثانيا –
 اإلدارية واخلاصة بامليزانية 

ــرار  سـتقرر اجلمعيـة العامـة مبوجـب الفقـرة ١ مـن الصيغـة املنقحـة شـفويا ملشـروع الق - ٣
A/C.3/58/L.28، أن متـول مـن امليزانيـة العاديـة األنشـطة الـواردة يف إطـار واليـة املمثـل اخلــاص 

لألمني العام، املعين باألطفال والصراع املسلح. 
 

معلومات أساسية   ثالثا –
أوصت اجلمعية العامة يف قرارها ٧٧/٥١ املؤرخ ١٢كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٦،  - ٤
ـــال خاصــا يعــىن بــأثر الصــراع املســلح علــى  بـأن يعـني األمـني العـام لفـترة ثـالث سـنوات ممث
األطفال. وناشدت اجلمعية العامة أيضـا الـدول واملؤسسـات املعنيـة أن تقـدم تربعـات لتمويـل 
عمـل املمثـل اخلـاص. وعـني األمـني العـام املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والصـراع املســلح يف 
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أيلـــــول/ســـــبتمرب ١٩٩٧. ويـــــرد وصـــــف مبســـــؤوليات املمثـــــل اخلـــــاص يف الوثيقتـــــــني 
 .Add.1و A/51/306

وورد يف اجلــزء الرابــع مــن القــــرار ١٠٧/٥٢ املـــؤرخ ١٢ كـــانون األول/ديســـمرب  - ٥
ــام  ١٩٩٧، وإن اجلمعيـة العامـة (أ) رحبـت بتعيـني املمثـل اخلـاص؛ و (ب) أوصـت األمـني الع
بــأن يكفــل إتاحــة الدعــم الــالزم للممثــل اخلــاص كــي يــــؤدي مهمتـــه علـــى حنـــو فعـــال؛ 
و (ج) شـجعت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومفوضيـــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني 
ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على توفـري الدعـم للممثـل اخلـاص؛ و (د) طلبـت إىل 

الدول وسائر املؤسسات أن تقدم التربعات لذلك الغرض. 
ويف اجلـزء الثـالث مـن القـرار ١٤٩/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩،  - ٦
أوصت اجلمعية العامة األمني العام بتمديد واليـة املمثـل اخلـاص لفـترة ثـالث سـنوات أخـرى. 
ويف اجلزء اخلامس من القـرار ١٩٠/٥٧ املـؤرخ ١٨ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، أوصـت 

اجلمعية العامة األمني العام أيضا بتمديد والية املمثل اخلاص لفترة ثالث سنوات أخرى. 
ويف ٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨، أنشـأ األمـني العـام الصنـدوق االسـتئماين لألطفـال  - ٧
ـــت اليونيســيف ومفوضيــة شــؤون الالجئــني ٠٠٠ ١٠٠ دوالر  والصراعـات املسـلحة. وقدم
و ٠٠٠ ٥٠ دوالر علـى التـوايل كإسـهام أويل يف الصنـــدوق االســتئماين. وقــد ظــل مكتــب 

املمثل اخلاص ميول بشكل كامل منذ إنشائه، من التربعات املقدمة له. 
  

احلالة املالية الراهنة   رابعا -
كـان الرصيـد املخصـص ألنشـطة األطفـال والصراعـات املسـلحة مـن املـوارد اخلارجــة  - ٨
عن امليزانية يصل يف اية تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، إىل حوايل ٠٠٠ ١٢٣ ٢ دوالر وهـو 
مبلـغ مـن شـأنه أن يتيـح متويـل العمليـات احلاليـة ملكتـب املمثـل اخلـــاص إىل غايــة متــوز/يوليــه 

 .٢٠٠٤
 

األنشطة اليت ستنفذ ا الطلبات املقترحة   خامسا -
يرد وصف أهداف مكتب املمثل اخلاص وأنشطته وما يتصل بـه مـن توصيـات تتعلـق  - ٩
بـالفترات املقبلـة يف التقريـر الـذي قدمـه األمـني العـام إىل جملـس األمـن وإىل اجلمعيـة العامــة يف 

 .(A/58/546-S/2003/1053) ا الثامنة واخلمسنيدور
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الترتيبات اإلدارية واملالية وبيان االحتياجات اإلضافية   سادسا -
استنادا إىل العدد احلقيقي للموظفـني الذيـن يشـتغلون يف مكتـب املمثـل اخلـاص املعـين  - ١٠
باألطفال والصراع املسلح ورتبهم خـالل السـنوات الثـالث املاضيـة وبنـاء علـى منـط النفقـات 
غري املتصلة بالوظائف، يتوقع أن حيتاج املكتب لكي حيافظ علـى نفـس نطـاق وطبيعـة برنـامج 

أنشطته مبلغا قدره ٧٠٠ ٠٥٣ ٦ دوالر خالل فترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة قد طلبت إىل األمني العام يف اجلـزء اخلـامس مـن   -١١
قرارها ١٩٠/٥٧ أن جيري تقييما شامال لنطاق وفعاليـة تنـاول منظومـة األمـم املتحـدة ملسـألة 
األطفال املتأثرين بالصراع املسلح، مبا يشمل توصيات تتعلـق بتعزيـز هـذه األنشـطة وتعميمـها 
وإدماجها واحملافظة عليها، وأن يقدم تقريره إليها لتنظر فيه يف دورا الثامنة واخلمسـني. ومـن 
املتوقع أن يتم تقدمي التقرير يف ربيع عام ٢٠٠٤. ونظرا ملـا قـد يطـرأ يف برنـامج عمـل مكتـب 
املمثل اخلاص وأسلوب تشغيله، من أثر نتيجة التقييم الشـامل، تسـتصوب أن تواصـل اجلمعيـة 
ــــن مشـــروع القـــرار  العامــة النظــر يف مســألة متويــل املكتــب مــن امليزانيــة العاديــة املنبثقــة ع
A/C.3/58/L.28 يف سياق املداوالت الـيت سـيجريها يف ربيـع عـام ٢٠٠٤ بشـأن تقريـر األمـني 

العام املتعلق ذا املوضوع. 
ـــع يف  واسـتنادا إىل احلالـة املاليـة الراهنـة وكمـا ورد ذكـره يف الفقـرة ٨ أعـاله، ال يتوق - ١٢
الوقـت احلـايل أن يؤثـر إرجـاء النظـر يف االحتياجـات املتصلـة بـالتمويل سـلبا يف تنفيـذ أنشـــطة 

مكتب املمثل اخلاص. 
 

اخلالصة  سابعا -  
ريثما يتم االنتهاء من التقييم الشامل لتناول منظومة األمم املتحدة ملسألة األطفـال  - ١٣
املتـأثرين بالصراعـات املسـلحة، يوصـى بـأن يرجـأ أي إجـراء متويلـي يعتمـــد تبعــا ملشــروع 
القرار A/C.3/58/L.28 وبأن تواصل اجلمعية العامة النظـر فيـه يف دورـا الثامنـة واخلمسـني 
املستأنفة يف ربيع عام ٢٠٠٤ وذلك يف سياق نظرهـا يف تقريـر األمـني العـام الـذي طلبـت 

منه يف اجلزء اخلامس من قرارها ١٩٠/٥٧ أن يقدمه إليها. 
 


