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  الدورة اخلامسة والستون
  * من القائمة األولية١٣٢و ) أ (٦٩البندان 

تنفيـذ الـصكوك    : ومحايتـها تعزيز حقوق اإلنـسان     
  املتعلقة حبقوق اإلنسان

        ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
ــة حبم          ــة املعني ــصل بتوســيع اللجن ــديرات املنقحــة الناشــئة فيمــا يت ــة التق اي

  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
ــسنتني    ٣٠-٢٣يف الفقــرة    ــرة ال ــة املقترحــة لفت ــة الربناجمي  ٢٠١١-٢٠١٠ مــن امليزاني

)(A/64/6 (Sect.23)           أبلـغ األمـني العـام اجلمعيـة العامـة أن مـن املتوقـع أن يرتفـع عـدد أعـضاء ،
 عـضوا خـالل فتـرة       ١٤ حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسـرهم إىل          اللجنة املعنية حبماية  

تم معاجلـة االحتياجـات مـن املـوارد         نـذاك أنـه سـت     آوأُبلغت اجلمعيـة    . ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
 مـن   ٧٢مـن املـادة     ) ب (١ووفقا للفقـرة    . املرتبطة بالتغيري يف العضوية وفقا لإلجراءات املتبعة      

حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أُسـرهم، تتـألف اللجنـة، عنـد                  االتفاقية الدولية حلماية    
 خرباء، وبعد دخـول االتفاقيـة حيـز النفـاذ بالنـسبة للدولـة الطـرف                 ١٠بدء نفاذ االتفاقية، من     

ويبلـغ عـدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة يف      .  خـبريا ١٤احلادية واألربعني، تتألف اللجنة مـن    
  . دولة٤٢الوقت الراهن 
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بني هذا التقرير تفاصـيل االحتياجـات اإلضـافية يف امليزانيـة، الناشـئة عـن الزيـادة يف                   وي  
 .٢٠١١-٢٠١٠ دوالر للفتـرة  ١٢٢ ٠٠٠عضوية اللجنة، والـيت تقـّدر، مـع الـتحفظ، مببلـغ            

 دوالر من االعتماد املوافـق عليـه يف   ١٢٢ ٠٠٠غة لويقترح تغطية املوارد اإلضافية اإلضافية، البا  
ــاب  ــة الربناجم  ، ح٢٣البــ ــن امليزانيــ ــسان، مــ ــوق اإلنــ ــسنتني  قــ ــرة الــ ــة لفتــ   ،٢٠١١-٢٠١٠يــ

االحتياجــات املقــّدرة البالغــة ، فــسيتم النظــر يف ٢٠١٣-٢٠١٢فيمــا يتعلــق بفتــرة الــسنتني   أمــا
ــياق امليزانيــة ال     ١٣٥ ٤٠٠ ــة الكاملــة يف س ــى أســاس التكلف ــة املقترحــة لفتــرة    دوالر عل ربناجمي
  .تلك السنتني
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  دمةمق  -أوال   
بدأ نفاذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أُسـرهم، الـيت                    - ١

 مـن  ٧٢ووفقـا للمـادة    . ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١، يف   ٤٥/١٥٨أقرهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا         
دء االتفاقية، تتألف اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أُسـرهم، عنـد بـ                 

وتتوىل الدول األطراف يف االتفاقيـة       ، خرباء، يعملون بصفتهم الشخصية    ١٠ من   نفاذ االتفاقية 
وعقـدت اللجنـة، الـيت ترصـد تنفيـذ االتفاقيـة، دورهتـا            . ترشيحهم وانتخاهبم ملدة أربع سـنوات     

  .٢٠٠٤مارس /األوىل يف آذار
، جتتمـع اللجنـة يف مقـر        ٤٠/٢٤٣ووفقا للمبدأ الذي أرسته اجلمعية العامة يف قرارهـا            - ٢

وتعقـد اللجنـة دورتـني يف       . يف جنيـف  ) مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        (أمانتها الفنية   
الــسنة مــدة كــل منــهما أســبوع واحــد يف جنيــف لرصــد االمتثــال لالتفاقيــة بدراســة التقــارير     

  .الدورية اليت تقدمها الدول األطراف
 ٢٠١١-٢٠١٠ناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني   مــن امليزانيــة الرب٣٠-٢٣ويف الفقــرة   - ٣
))(A/64/6 (Sect.23      أبلغ األمني العام اجلمعية العامة أنه ُيتوقـع أن يرتفـع عـدد أعـضاء اللجنـة ،

وأُبلغت اجلمعية آنـذاك أنـه سـتتم معاجلـة          . ٢٠١١-٢٠١٠ عضوا خالل فترة السنتني      ١٤إىل  
ــالتغيري يف العـــ    ــة بـ ــوارد املرتبطـ ــن املـ ــات مـ ــة االحتياجـ ــراءات املتبعـ ــا لإلجـ ــا . ضوية وفقـ ووفقـ

 عـضوا بعـد   ١٤ مـن االتفاقيـة، ينبغـي زيـادة عـضوية اللجنـة إىل       ٧٢ مـن املـادة     )ب( ١ للفقرة
وقد مت ذلك فيما بعد، وعليه يـبني        . بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف احلادية واألربعني       

  .هذا التقرير تفاصيل االحتياجات اإلضافية يف امليزانية، الناشئة عن الزيادة يف عضوية اللجنة
/  كـانون األول   ٣ االجتماع الرابـع للـدول األطـراف يف االتفاقيـة، الـذي ُعقـد يف                 ويف  - ٤

وترتبــت علــى زيــادة عــدد . ، انتخــب أربعــة خــرباء بــصفتهم أعــضاء إضــافيني ٢٠٠٩ديــسمرب 
ــة مــن   ــدل اإلقامــة     ١٤ إىل ١٠أعــضاء اللجن ــسفر وب ــألف مــن نفقــات ال  تكــاليف إضــافية، تت

ت الـسفر والوصـول للخـرباء اجلُـدد األربعـة، مبـا يف ذلـك                اليومي، واملصروفات النثرية يف حمطا    
ــة عــشرة          ــدورة الثاني ــاد ال ــل انعق ــوم واحــد قب ــدة ي ــد يف جنيــف مل ــة ُتعق تكــاليف دورة تعريفي

 ومشلت التكاليف املرتبطة بالدورة التعريفية أيـضا تكـاليف الـسفر    .)٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٣(
 أن تتولـد عـن اللجنـة املوّسـعة تكـاليف إضـافية              وال يتوقـع  . وبدل اإلقامة اليومي لرئيس اللجنة    

  .فيما يتعلق خبدمة املؤمترات
ــعة املؤلفــة مــن        - ٥ ــة أول اجتمــاع هلــا بعــضويتها املوّس ــد عقــدت اللجن  خــبريا يف ١٤وق

  .٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠ إىل ٢٦دورهتا الثانية عشرة، يف الفترة من 
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ــة يف امليزا   -ثانيا    ــافية الالزمـ ــادات اإلضـ ــسنتني   االعتمـ ــرة الـ ــة لفتـ ــة الربناجميـ نيـ
٢٠١١-٢٠١٠  

ــامج الفرعــي     - ٦ ــة بالربن ــشطة اللجن ــشأة مبعاهــدات حقــوق   ٢تتــصل أن ــات املن ، دعــم اهليئ
وال ُتـدرج االحتياجـات اإلضـافية املتعلقـة بالـسفر           . ، حقـوق اإلنـسان    ١٩اإلنسان، من الربنامج    

لوصـول لألعـضاء اجلـدد األربعـة        وبدل اإلقامة اليومي واملـصروفات النثريـة يف حمطـات الـسفر وا            
واملـوارد  . ٢٠١١-٢٠١٠، حقوق اإلنسان، من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         ٢٣حتت الباب   

ــرة الــــسنتني    ــة لفتــ ــة الربناجميــ ــة يف امليزانيــ ــة واملدرجــ ــدرها٢٠١١-٢٠١٠املتــــصلة باللجنــ    قــ
ــا     .  دوالر١٨٩ ٥٠٠ ــة تكــاليف الزي ــة لتغطي ــوارد اإلضــافية الالزم ــا امل ــة  أم دة يف عــضوية اللجن

 اللجنـة،   لرئيس اللجنة، وحضور أعـضائها دوريت     والدورة التعريفية ذات الصلة لألعضاء اجلدد و      
   فيقـــــّدر جمموعهـــــا مببلـــــغ،٢٠١١-٢٠١٠اللـــــتني تعقـــــدان كـــــل ســـــنة، لفتـــــرة الـــــسنتني  

ــرح إدراج احتياجـــــات  . دوالر١٢٢ ٠٠٠ ــع ذلـــــك، ال يقتـــ ــسنتني إ ومـــ ــرة الـــ ــافية لفتـــ   ضـــ
يعتــزم تغطيـة تكــاليف االحتياجـات اإلضــافية يف إطـار االعتمــاد الكلــي    ، حيـث  ٢٠١١-٢٠١٠

. ٢٠١١-٢٠١٠، حقوق اإلنسان، من امليزانية الربناجميـة لفتـرة الـسنتني            ٢٣املعتمد حتت الباب    
يلزم تـوفري احتياجـات إضـافية تبلـغ        سـ ، فيقـّدر أنـه      ٢٠١٣-٢٠١٢أما فيما يتعلق بفترة الـسنتني       

ــة دوالر علــى أســاس ال١٣٥ ٤٠٠ ــة يف هــذا   . تكلفــة الكامل وســيتم النظــر يف احتياجــات اللجن
  .٢٠١٣-٢٠١٢اخلصوص يف سياق امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  
  اإلجراء املطلوب من اجلمعية العامة اختاذه  -ثالثا   

  .يطلب إىل اجلمعية العامة أن حتيط علما هبذا التقرير  - ٧
  


