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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربنامج لفترة السنتني 

 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها

تنفيذ الصكوك املتعلقة   : مسائل حقوق اإلنسان  
 حبقوق اإلنسان

حاالت حقوق اإلنسـان    : انحقوق اإلنس ائل  مس
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االتفاقيـــــة الدوليـــــة ملنـــــع استنســـــاخ البشـــــر  
   ألغــــراض التكاثــــر

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  
 

 A/C.3/59/L.49اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار   
 

 االتفاقية الدولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر  
 

 تشــرين ١٩ يف ٢٧اآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة علــى قــرار اللجنــة السادســة يف جلســتها   
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 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  

 
 A/C.3/59/L.31ناجمية على مشروع القرار اآلثار املترتبة يف امليزانية الرب  
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 حقوق الطفل  
 

 A/C.3/59/L.29/Rev.1اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار   
 

التقـــديرات املنقحـــة النامجـــة عـــن القـــرارات واملقـــررات الـــيت اختـــذها اجمللـــس      
ية املســتأنفة االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوضــوعية ودورتــه املوضــوع     

 ٢٠٠٤ لعام
 

 تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  
 
اإلدارة وامليزانيــة يف البيانــات التاليــة الــيت قــدمها  نظــرت اللجنــة االستشــارية لشــؤون   - ١

املترتبـة يف امليزانيـة   لآلثـار   من النظام الـداخلي للجمعيـة العامـة،    ١٥٣األمني العام وفقا للمادة  
 بشـــأن حالـــة حقـــوق اإلنســـان يف ميامنـــار A/C.3/59/L.49اجميـــة، علـــى مشـــروع القـــرار الربن

)A/C.5/59/19(    ــة السادســة يف جلســتها ــيس اللجن ــراح رئ ــودة يف ٢٧؛ واقت  تشــرين ١٩ املعق
ــاين ــوفمرب /الث ــاثر       ٢٠٠٤ن ــراض التك ــع استنســاخ البشــر ألغ ــة ملن ــة الدولي ــق باالتفاقي ، واملتعل

)A/C.5/59/20(  رار  ؛ ومشروع القA/C.3/59/L.31        بشأن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع 
ــراد أســرهم     A/C.3/59/L.29/Rev.1؛ ومشــروع القــرار  )A/C.5/59/21(العمــال املهــاجرين وأف

العــام بشــأن  كمــا نظــرت اللجنــة يف تقريــر األمــني     ). A/C.5/59/22(بشــأن حقــوق الطفــل   
لتعاون الدويل يف املسائل الضريبية، والنامجـة عـن   التقديرات املنقحة املتعلقة باألنشطة يف جمال ا      

 الذي اختذه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضـوعية املسـتأنفة            ٢٠٠٤/٦٩القرار  
 ).A/59/393/Add.1 (٢٠٠٤لعام 
إذا اعتمــدت اجلمعيــة العامــة القــرارات املــذكورة أعــاله، فــإن تنفيــذها، كمــا يتضــح     - ٢

، وهـو   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ض احلاالت اعتمـادات إضـافية لفتـرة السـنتني           يلي، يتطلب يف بع    فيما
ما سوف تنظر فيه اجلمعية العامة وفقا لإلجراءات املنصـوص عليهـا يف قـراري اجلمعيـة العامـة                   

 كــــانون ٢١ املــــؤرخ ٤٢/٢١١ و ١٩٨٦ديســــمرب / األولكــــانون ١٩ املــــؤرخ ٤١/٢١٣
 .له، بشأن استخدام صندوق الطوارئ وتشغي١٩٨٧ديسمرب /األول

 
 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  
 A/C.3/59/L.49اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار   

، تطلـب اجلمعيـة     )A/C.5/59/19( من بيان األمني العـام       ٢كما هو موضح يف الفقرة       - ٣
، أن A/C.3/59/L.49 مــن منطــوق مشــروع القــرار ٤العامــة إىل األمــني العــام، مبوجــب الفقــرة 
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ــة حقــوق اإلنســان وإعــادة إحــالل        ــه بشــأن حال ــابع مباحثات ــدة وأن يت يواصــل مســاعيه احلمي
الدميقراطية مع حكومة وشعب ميامنار؛ وأن يزود مبعوثه اخلاص مليامنار واملقرر اخلـاص للجنـة               
حقوق اإلنسـان املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف ميامنـار بكـل مـا يلزمهمـا مـن مسـاعدة ألداء                        

ــة العامــة يف دورهتــا     امل هــام املنوطــة هبمــا بصــورة كاملــة وبشــكل فعــال؛ وأن يقــدم إىل اجلمعي
وإىل جلنــة حقــوق اإلنســان يف دورهتــا احلاديــة والســتني، تقريــرا عــن التقــدم احملــــرز يف الســتني 

 .تنفيذ القرار
 . مـن البيـان لألنشـطة املتعلقـة بتنفيـذ تلـك الطلبـات       ٥ و ٤ويرد وصـف يف الفقـرتني      - ٤

وتالحــظ .  معلومــات عــن االحتياجــات املقــدرة مــن املــوارد   ٨ و ٧ و ٦وتتضــمن الفقــرات  
اللجنــة يف هــذا الصــدد أن األمــني العــام يقــدر تكــاليف مواصــلة املســاعي احلميــدة مــن خــالل  

 ديســمرب/ األولكــانون ٣١إىل ينــاير / الثــاينكــانون ١(مبعوثــه اخلــاص مليامنــار، ملــدة ســنة     
ــا) ٢٠٠٥ ــه  مبـــ ــا ُتعـــــرض  ).  دوالر٢٥٢ ٤٠٠وصـــــافيه ( دوالر ٢٩٤ ٩٠٠إمجاليـــ كمـــ

االحتياجات من املوارد يف العرض املوحد املقدم من األمني العام للتقـديرات املتعلقـة بالبعثـات                
أو /السياسية اخلاصة، واملساعي احلميدة وغريها من املبادرات اليت أذنـت هبـا اجلمعيـة العامـة و            

 ).A/59/534/Add.1انظر (جملس األمن 
وتشـمل  . كشـف مفصـل بالتكـاليف     ) A/C.5/59/19(ويرد يف مرفق بيان األمني العام        - ٥

املوارد املطلوبة توفري راتب املبعوث اخلاص، على أساس االستخدام الفعلـي، ومرتـب موظـف               
ــة اخلــدمات العامــة   ــة(مــن فئ ــة احمللي ملســاعدة املبعــوث اخلــاص حســب وعنــد االقتضــاء   ) الرتب

، ) دوالر ٩٥ ٦٠٠(شمل اعتمادا لسفر املبعوث اخلاص مقـداره        كما ت ).  دوالر ١٠٢ ٦٠٠(
ــدعم   )  دوالر٤٨ ٥٠٠(واعتمــادا خلــدمات خــبري استشــاري    واعتمــادا للخــدمات املتنوعــة ل

 ). دوالر٥ ٧٠٠(املهمة 
 مـن البيـان فـإن مـن املتوقـع أن يتبقـــى مـن اعتمـاد                  ٦وتالحظ اللجنة أنه وفقا للفقرة       - ٦

ومـع أخـذ هـذا الرصـيد يف احلسـبان،           .  دوالر ٦ ٢٠٠ مقـداره     رصيدا غـري منفـق     ٢٠٠٤عام  
صـــــافيه ( دوالر ٢٨٨ ٧٠٠ مبلغـــــا إمجاليـــــه  ٢٠٠٥تبلـــــغ االحتياجـــــات العامـــــة لعـــــام    

 ).دوالر ٢٤٦ ٢٠٠
من مشروع القرار بشأن مساعدة املقـرر اخلـاص         ) ب (٤أما الطلب الوارد يف الفقرة       - ٧

افية، إذ أن هـذا النـوع مـن األنشـطة، الـيت        للجنة حقـوق اإلنسـان، فإنـه ال يتطلـب مـوارد إضـ             
 ٨ انظـر الفقـرة  (، حقـوق اإلنسـان   ٢٤تعترب ذات طابع دائم، مدرج له اعتماد يف إطار الباب           

 ).من مذكرة األمني العام
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 مـن  ١٠ و ٩ أعـاله يف احلسـبان، وأخـذ مـا ورد يف الفقـرتني           ٦ومع أخذ الفقرة     - ٨
 اللجنة اخلامسة إعـالم اجلمعيـة العامـة أنـه إذا هـي              بيان األمني العام يف االعتبار، فقد ترى      

تطلــب ذلــك تــوفري مبلــغ إمجاليــه     ، فســوف يA/C.3/59/L.49اعتمــدت مشــروع القــرار   
ــرة مــن  )  دوالر٢٤٦ ٢٠٠صــافيه ( دوالر ٢٨٨ ٧٠٠ ــاينكــانون ١للفت ــاير / الث إىل ين
قـة باحلالـة     ملواصلة مساعي األمني العـام احلميـدة املتعل        ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانون ٣١

 .يف ميامنار
 

 االتفاقية الدولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر  
 

 املعقـودة  ٢٧اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على قرار اللجنـة السادسـة يف جلسـتها       
 ٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين ١٩يف 
، فقــد أدىل )A/C.5/59/20( مــن بيــان األمــني العــام ٢ و ١كمــا يتضــح مــن الفقــرتني  - ٩

، ببيان اقتـرح فيـه إنشـاء فريـق عامـل لوضـع اللمسـات                ٢٧رئيس اللجنة السادسة، يف اجللسة      
األخرية على نص إعالن لألمـم املتحـدة بشـأن استنسـاخ البشـر، علـى أسـاس مشـروع القـرار                

A/C.6/59/L.26   ــة ــة السادســة خــالل دورهتــا احلالي ــر إىل اللجن  كمــا أدىل أمــني. ، وتقــدمي تقري
ــذ هــذا         ــى تنفي ــة عل ــة املترتب ـــة واملالي ـــار اإلداريـ ــان بشــأن اآلثـ ــة، يف اجللســة نفســها، ببي اللجن

ــراح  ــق    )A/C.6/59/SR.27انظــر (االقت ــرارا بإنشــاء فري ــة مــن دون تصــويت ق ، واختــذت اللجن
 .عامل
  من بيان األمني العام األنشطة املتعلقة بتنفيـذ الطلـب الـذي يتضـمنه         ٥الفقرة  وترد يف    - ١٠

وتالحظ اللجنة أن القرار يتطلب عقد مخـس جلسـات للفريـق            . اقتراح رئيس اللجنة السادسة   
وكمــا يتضــح مــن  . ٢٠٠٥فربايــر /شــباط وجلســة رمسيــة واحــدة للجنــة السادســة يف  لالعامــ

، فإن االحتياجات املطلوبة من خدمات املؤمترات فيما يتعلق جبلسـات الفريـق      ٨ و   ٧الفقرتني  
، لــن تتطلــب )٢٠٠٥-٢٠٠٤بأســعار الفتــرة ( دوالر ١٢٨ ٦٠٠مببلــغ العامــل، والــيت تقــدر 

موارد إضافية، إذ من املعلوم أن هـذه اجللسـات سـوف تعقـد بـدال مـن عشـر جلسـات للجنـة               
ــة، حســب  . املخصصــة مت بالفعــل إدراجهــا يف جــدول املــؤمترات   وتقــدر االحتياجــات املطلوب

ــة رمس    ــد جلســ ــؤمترات لعقــ ــدمات املــ ــن خــ ــة، مــ ــة الكاملــ ــة يف  التكلفــ ــة السادســ ــة للجنــ يــ
، )٢٠٠٥-٢٠٠٤بأســـــعار الفتـــــرة ( دوالر ٣٧ ٥٠٠، مببلـــــغ ٢٠٠٥فربايـــــر /شـــــباط ١٨
وقــد طلبــت اللجنــة االستشــارية إيضــاحا هبــذا الشــأن، .  مــن البيــان٦يتضــح مــن الفقــرة  كمــا

بيـد أن اللجنـة تـرى أنـه ميكـن اسـتيعاب       . �إضـافة �وأبلغت بأن اجللسـة الرمسيـة سـوف متثـل       
ة مـن املـوارد املوجـودة املخصصـة خلـدمات املـؤمترات، وذلـك بـالنظر إىل خفـض             تكلفة اجللس 

 .العدد اإلمجايل للجلسات املنظورة
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وتوصي اللجنة االستشارية بأن تقوم اللجنة اخلامسـة بإعــالم اجلمعيـة العامـة بـأن                 - ١١
ـــة يف جلســ    ـــرار اللجنــة السادســ ـــى االقتراحــات الــواردة يف قـ  ٢٧تها اآلثــار املترتبــة علـ

 ال تستلزم احتياجات إضافية لدورة الفريـق  ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرين ١٩املعقودة يف   
ومــع وضــع . ٢٠٠٥فربايــر /شــباطتســتغرق مخســة أيــام واملزمــع عقــدها يف   الــيتلالعامــ
 أعــاله يف االعتبــار، فإنــه ال يلــزم يف هــذه املرحلــة ختصــيص اعتمــاد  ٩ ورد يف الفقـــرة مــا

فربايـر  /شـباط  ١٨ة باجللسة الرمسية للجنة السادسـة املزمـع عقـدها يف     لالحتياجات املتعلق 
؛ وينبغي، بدال من ذلك، إدراج هذه الكلفة يف تقرير األداء            )دوالر ٣٧ ٥٠٠ (٢٠٠٥

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الثاين لفترة السنتني 
 

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  
 A/C.3/59/L.31يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار اآلثار املترتبة   

 
، فإنـه مبوجـب الفقـرة    (A/C.5/59/21) العـام   األمـني  من بيـان     ٢كما يتضح من الفقرة      - ١٢
بإنشــاء جلنــة محايــة   العامــة اجلمعيــة، ترحــب A/C.3/59/L.31 مــن منطــوق مشــروع القــرار  ٣

ذلك بـالتقرير املتعلـق بـدورهتا األوىل، الـيت     حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وكـ      
ــن    ــرة م ــارس /آذار ٥ إىل ١ُعقــدت يف الفت ــذي    ٢٠٠٤م ــداخلي ال ــا بالنظــام ال ، وحتــيط علم

 .اعتمدته اللجنة
، أن تطلـب مـن      )١(وتالحظ اللجنة أن اللجنة املذكورة أعاله قـد قـررت، يف تقريرهـا             - ١٣

واألخــرى يف يوليــه /متــوز، واحــدة يف ٢٠٠٥أن يرتــب النعقــاد دورتــني يف عــام  العــام األمــني
وحتـل هـاتني الـدورتني حمـل        . ، تسـتمر كـل دورة منـهما أسـبوعا واحـدا           أكتـوبر / األول تشرين

 ٣انظر الفقـرة     (٢٠٠٥دورة واحدة مدهتا ثالثة أسابيع كانت مدرجة يف بادئ األمر يف عام             
املـة لألنشـطة املتوخـاة يف     مـن البيـان، فـإن التكلفـة الك       ٦وكما يتضح من الفقرة     ). من البيان 

، مقارنة مع مبلغ مقـداره      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ دوالر يف فترة السنتني      ٨٩١ ٣٠٠هذا القرار تبلغ    
وسينشـأ عـن الترتيـب      .  دوالر معتمد حاليا لدورة مدرجة مـدهتا ثالثـة أسـابيع           ١ ١٢٠ ٤٠٠

والــيت  دوالر، ١٢ ٠٠٠املقتــرح احتياجــات إضــافية تتعلــق بســفر أعضــاء اللجنــة تبلــغ قيمتــها 
حقـوق   (٢٤، استيعاهبا ضمن إمجايل املوارد املدرجة يف إطـار البـاب   )أ (٦ميكن، وفقا للفقرة  

 العامـة  اجلمعيـة شـؤون   (٢ دوالر يف إطار البـاب  ٢٣٨ ١٠٠؛ ووفورات تقدر مببلغ     )اإلنسان
، مـن   )اإلدارة، جنيـف  ( هـاء    ٢٩ دوالر يف إطـار البـاب        ٣ ٢٠٠ومبلـغ   ) وخدمات املـؤمترات  

 .ة الربناجمية لفترة السنتنيامليزاني
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بأنـه إذا هـي      العامـة    اجلمعيـة وتوصي اللجنـة االستشـارية اللجنـة اخلامسـة بـإعالم             - ١٤
، بصيغته املعدلة شـفويا، فلـن تترتـب علـى ذلـك             A/C.3/59/L.31اعتمدت مشروع القرار    

ن كمـا أ  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤احتياجات إضـافية يف إطـار امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني               
غ إىل  بلَّـ الوفورات الفعلية النامجة عن خفض االحتياجات مـن خـدمات املـؤمترات سـوف تٌ              

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤يف سياق تقرير األداء الثاين لفترة السنتني  العامة اجلمعية
 

 حقوق الطفل  
 A/C.3/59/L.29/Rev.1اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار   

 اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة علـى            (A/C.5/59/22) العـام    األمـني  يتضمن بيـان   - ١٥
ــرار  ــروع القـ ــتها   A/C.3/59/L.29/Rev.1مشـ ــة يف جلسـ ــة الثالثـ ــه اللجنـ  ٥٢، الـــذي اعتمدتـ

وتالحــظ اللجنــة أن ملشــروع القــرار آثــارا  . ٢٠٠٤نــوفمرب / الثــاينتشــرين ٢٣املعقــودة يف 
، )، الفـرع أوال   A/C.5/59/22انظـر   ( تتعلـق بلجنـة حقـوق الطفـل          مترتبة يف امليزانية الربناجمية   

 ).املرجع نفسه، الفرع ثانيا(ومبكتب املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسلح 
 مـن  ٩وفيما يتعلق بلجنة حقوق الطفل، تالحظ اللجنة أنه مبوجـب أحكـام الفقـرة          - ١٦

اجلهـود الـيت تبـذهلا جلنـة        �بــ    العامـة    جلمعيةا، ترحب   A/C.3/59/L.29/Rev.1مشروع القرار   
حقوق الطفل إلصالح أساليب عملها لكي تتمكن من النظر يف تقارير الدول األطـراف يف               
الوقــت املناســب، مبــا يف ذلــك االقتــراح املتعلــق بالعمــل يف إطــار فــريقني، كــإجراء اســتثنائي 

ارير املتراكمــة، مــع املراعــاة ومؤقــت لفتــرة ســنتني، لكــي ميكنــها االنتــهاء مــن النظــر يف التقــ
مواصـلة اسـتعراض أسـاليب عملـها        �، وحتث اللجنة على     �الواجبة للتوزيع اجلغرايف العادل   

بغيــة تعزيــز كفاءهتــا وتقيــيم التقــدم احملــرز بعــد ســنتني، علــى أن تراعــي أيضــا اإلطــار األعــم  
 .�إلصالح اهليئات التعاهدية

ني مــن شــأنه زيــادة عــدد تقــارير الــدول   وتالحــظ اللجنــة أن العمــل يف إطــار فــريق  - ١٧
 مــن ٣ تقريــرا يف الســنة، كمــا توضــح الفقــرة  ٤٨ إىل ٢٧األعضــاء الــيت ســينظر فيهــا مــن  

بيــد أن اللجنــة قــد أُبلغــت أن مــن غــري املتوقــع االنتــهاء مــن النظــر يف كــل التقــارير    . البيــان
إصـالح اهليئـات    لذلك، تؤكد اللجنة على أمهية اتباع طرق إضافية يف سياق           . املتراكمة
 .التعاهدية

 من البيان توزيعا لالحتياجات من املـوارد يتعلـق بالطلـب الـوارد           ٨وتتضمن الفقرة    - ١٨
وتالحـظ اللجنـة أن االحتياجـات       . A/C.3/59/L.29/Rev.1 مـن مشـروع القـرار        ٩يف الفقرة   

 اجلمعيـة   دوالر، ممـا يتطلـب قيـام       ٧٠٢ ٢٠٠ تبلغ   ٢٠٠٥اإلضافية من امليزانية العادية لعام      
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، الـيت تبلـغ، وفقـا    ٢٠٠٦وفيما يتعلـق بالتكـاليف لعـام    . بتخصيص اعتمادات إضافية العامة  
 دوالر، فسـوف ُتـدرج يف امليزانيـة الربناجميـة           ٤ ١١٥ ٢٠٠ العـام    األمـني  من بيان    ٩للفقرة  

وفيمـا يتعلـق هبـذه التكـاليف، فقـد طلبـت اللجنـة              . ٢٠٠٧-٢٠٠٦املقترحة لفترة السـنتني     
 دوالر ٣ ٨٧٨ ٧٠٠ية بيانا مفصـال لالحتياجـات مـن خـدمات املـؤمترات البالغـة         االستشار

 .، ويرد هذا البيان الحقا بوصفه مرفقا٢٠٠٦لعام 
، تقـرر  A/C.3/59/L.29/Rev.1مـن مشـروع القـرار    ) د (٥١ومبوجب أحكام الفقرة   - ١٩

 أعمال اللجنـة    أن تدعو رئيس جلنة حقوق الطفل إىل تقدمي تقرير شفوي عن           العامة   اجلمعية
يف دورهتا الستني، وهو ما يتوخى متويله من املوارد اخلارجة عن امليزانية،             العامة   اجلمعيةإىل  

 . العاماألمني من بيان ١٠على حنو ما هو موضح يف الفقرة 
أما اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية فيما يتعلق مبكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام              - ٢٠
مـن  ) ج (٥١ باألطفال والصراع املسلح، فتالحظ اللجنـة أنـه مبوجـب أحكـام الفقـرة        املعين

أن تطلـب إىل املمثـل       العامـة    اجلمعيـة ، تقـرر    A/C.3/59/L.29/Rev.1منطوق مشـروع القـرار      
 اجلمعيـة اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال والصـراع املسـلح أن يواصـل تقـدمي تقـارير إىل                   

 .نسان وجلنة حقوق اإلالعامة
 مــن البيــان معلومــات أساســية عــن مكتــب املمثــل       ١٧ إىل ١٢وتقــدم الفقــرات   - ٢١

ــة االستشــارية أن  . اخلــاص ــةوتــذكر اللجن  ١٢ املــؤرخ ٥١/١٧٧يف قرارهــا  العامــة اجلمعي
بأن يعني، لفترة ثالث سنوات، ممـثال        العام   األمني قد أوصت    ١٩٩٦ديسمرب  / األول كانون

سـبتمرب  /أيلـول سلح على األطفال، وأنه قد مت تعيني ممثل خاص يف           خاصا يعىن بأثر الرتاع امل    
ــةوقـــــد أوصـــــت . ١٩٩٧ ــة اجلمعيـــ ــا  العامـــ ــانون ١٧ املـــــؤرخ ٥٤/١٤٩يف قرارهـــ  كـــ
 ٢٠٠٢ديســـمرب / األولكـــانون ١٨ املـــؤرخ ٥٧/١٩٠ وقرارهـــا ١٩٩٩ديســـمرب /األول

ة الثاين إجراء   كما طلب قرار اجلمعي   . بتمديد والية املمثل اخلاص ملدة ثالث سنوات أخرى       
، مبا يشمل توصيات تتعلق بتعزيز       املتحدة األممتقييم شامل لنطاق وفعالية استجابة منظومة       
 .هذه األنشطة وتعميمها وإدماجها ومواصلتها

كمــا تــذكر اللجنــة أن . وميــول مكتــب املمثــل اخلــاص، منــذ إنشــائه، مــن التربعــات - ٢٢
، قـد قـررت     ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كـانون  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٤٥يف قرارها    العامة   اجلمعية

. دعم األنشطة اليت تندرج حتت إطار ذلك املكتب عـن طريـق التمويـل مـن امليزانيـة العاديـة                   
لآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية علـى        العام   األمنيوبعد أن نظرت اللجنة اخلامسة يف بيان        

 قبل اعتماد القرار بأهنا إذا اعتمـدت  ، العامةاجلمعية، أبلغت   A/C.3/58/L.28مشروع القرار   
مشروع القرار، فإن أي اعتمـادات سـوف ُينظـر فيهـا يف سـياق التقريـر املطلـوب يف القـرار                      
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 العـام   األمـني  تقرير   ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ٣وصدر يف   ).  أعاله ٢١انظر الفقرة    (٥٧/١٩٠
ل املتـأثرين بالصـراعات     ملسألة األطفـا   املتحدة   األمم تقييم شامل الستجابة منظومة   �املعنون  
 ).A/59/331انظر  (�املسلحة

 أنـه   (A/C.5/59/22) العـام    األمـني  مـن بيـان      ١٩ و   ١٨وتالحظ اللجنة من الفقرتني      - ٢٣
ليس من املنتظر أن تتوافر موارد خارجـة عـن امليزانيـة تكفـي لتغطيـة نفقـات مكتـب املمثـل                      

ــدر أن رصــي . ٢٠٠٤ديســمرب / األولكــانون ٣١اخلــاص بعــد   ــوارد اخلارجــة عــن  ويق د امل
 دوالر ٦٩٠ ٠٠٠امليزانيـة املخصصــة ألنشـطة األطفــال والصــراعات املسـلحة ســيبلغ زهــاء    

كمــا ورد فيهمــا أنــه يتعــذر يف هــذه  .  غــري خمصصــة١٥٠ ٠٠٠، منــها ٢٠٠٤بنهايــة عــام 
، بيـد أنـه ميكـن تأكيـد أن املكتـب لــن      ٢٠٠٥املرحلـة تقـدمي تقـديرات هنائيـة لتربعـات عــام      

 .٢٠٠٥ه موارد من خارج امليزانية تكفي لتشغيل أنشطته حىت هناية عام تكون لدي
، فــإن التقــارير املطلــوب   العــاماألمــني مــن بيــان ٢٠وكمــا هــو موضــح يف الفقــرة   - ٢٤

مــن مشــروع ) ج (٥١وجلنــة حقــوق اإلنســان، مبوجــب الفقــرة  العامــة اجلمعيــةتقــدميها إىل 
ليتها على مكتب املمثل اخلاص على مـدى        ، كانت تقع مسؤو   A/C.3/59/L.29/Rev.1القرار  

السنوات الست املنصرمة، وأنه يلزم توفري الدعم ألداء هذه الوالية مـدة سـنة أخـرى، نظـرا                  
 . أعاله٢١إىل التمديد املذكور يف الفقرة 

 يف البيان أن التكاليف السنوية ألنشـطة        ٢ واجلدول   ٢١وتالحظ اللجنة من الفقرة      - ٢٥
 ٩٥٠ ٠٠٠ألمني العام املعين باألطفال والصراع املسـلح تقـدر مببلـغ            مكتب املمثل اخلاص ل   

ووفقا للهيكل املبسط احملـدد     . دوالر خمصوما منه االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني       
، فـــإن تكـــاليف املـــوظفني، الـــيت تبلـــغ )٥٠، الفقـــرة (A/59/331يف تقريـــر التقيـــيم الشـــامل 

 األمـني وظيفـة واحـدة برتبـة وكيـل         (وظائف مؤقتة    ٨ دوالر تشمل ما جمموعه      ٧٥٠ ٠٠٠
، ٣-، ووظيفـة واحـدة برتبـة ف   ٤-، ووظيفتني برتبة ف٥-، ووظيفة واحدة برتبة ف    العام

ــة    ٣و  ــة اخلــدمات العام ــن فئ ــائف م ــرة  )  وظ ــع    ٢١مفصــلة يف الفق ــة م ــان، مقارن ــن البي  م
لــذي يغطــي وا)  دوالر٢٠٠ ٠٠٠(أمــا رصــيد املــوارد .  وظيفــة يف الســابق١٢جمموعــه  مــا

، فيقـوم علـى أسـاس    ٢السفر، واالستشارات والعمليات املكتبية األخرى املبينـة يف اجلـدول           
 .٢٠٠٢تكاليف ذات عالقة منذ عام 

ــة والبالغــة      - ٢٦ ــة أن رصــيد املــوارد غــري املخصصــة اخلارجــة عــن امليزاني وتالحــظ اللجن
ة تشـغيل املكتـب      دوالر، سوف يغطي بعض االحتياجات التشغيلية، ولكن بغيـ         ١٥٠ ٠٠٠

، سوف يلزم متويل االعتمـاد اإلضـايف البـالغ صـافيه            ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانونحىت هناية   
، ١ يف إطــار البــاب ٢٠٠٥-٢٠٠٤ دوالر مــن امليزانيــة العاديــة لفتــرة الســنتني ٨٠٠ ٠٠٠
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وفضـــال عـــن ذلـــك، يلـــزم مبلـــغ مقـــداره . تقريـــر السياســـات والتوجيـــه والتنســـيق عمومـــا
، االقتطاعات اإللزامية مـن مرتبـات املـوظفني، يقابلـه       ٣٤يف إطار الباب     دوالر   ١٢٠ ٠٠٠

 .املبلغ نفسه يف باب اإليرادات من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
 من البيان، فإنه ال ميكن حتديد أي إمكانيـة خلفـض            ٢٢وكما هو موضح يف الفقرة       - ٢٧

 إال يف مرحلة متأخرة، عند توافر مزيـد مـن           ٢٠٠٥م  التمويل املقترح من امليزانية العادية لعا     
ــة    ــا   . املعلومــات بشــأن املــوارد اإلضــافية اخلارجــة عــن امليزاني ــه رهن ــة أن كمــا تالحــظ اللجن

يف دورهتا الستني، سـوف يتوقـف متويـل          العامة   اجلمعيةباستعراض والية املمثل اخلاص أثناء      
 .تربعات على توافر ال٢٠٠٥املكتب يف الفترة الالحقة لعام 

ــإعالم     - ٢٨ ــة اخلامســة ب ــة االستشــارية اللجن ــةوتوصــي اللجن ــة اجلمعي ــا إذا  العام أهن
، فسوف تـنجم عنـه احتياجـات إضـافية          A/C.3/59/L.29/Rev.1اعتمدت مشروع القرار    

ــا  يف إطــــار امليزانيــــة  )  دوالر١ ٥٠٢ ٠٠٠صــــافيها ( دوالر ١ ٦٢٢ ٢٠٠إمجاليهــ
 ٣مــا هــي مفصــلة يف اجلــدول    ، علــى حنــو  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الربناجميــة لفتــرة الســنتني  

يف االعتمـادات اإلضـافية      العامـة    اجلمعيـة وسوف تنظر   .  العام األمني من بيان    ٢٦ بالفقرة
علمـا  .  أعـاله ٢إلجراءات استخدام وتشغيل صندوق الطوارئ املذكورة يف الفقـرة          وفقا

ــة   ــات البالغـ ــأن االحتياجـ ــ٤ ١١٥ ٢٠٠بـ ــذكورة يف ال٢٠٠٦ام  دوالر لعـ ــرة ، واملـ فقـ
أعاله، بشأن عمل جلنة حقـوق الطفـل، سـوف ُتـدرج يف امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة                    ١٧

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 
 

التقـــديرات املنقحـــة النامجـــة عـــن القـــرارات واملقـــررات الـــيت اختـــذها اجمللـــس      
االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوضــوعية ودورتــه املوضــوعية املســتأنفة       

 ٢٠٠٤ لعام
ــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي        - ٢٩ ــه عقــب اختــاذ ق ــة االستشــارية أن أُبلغــت اللجن

ــدويل يف املســائل الضــريبية      ٢٠٠٤/٦٩ ــق اخلــرباء املخصــص للتعــاون ال ، أعيــدت تســمية فري
، ٢٠٠٥وابتــداء مــن عــام . ليصــبح جلنــة اخلــرباء املعنيــة بالتعــاون الــدويل يف املســائل الضــريبية 

 .تماعا سنويا، يف حني كان الفريق املخصص جيتمع مرة كل سنتنيسوف تعقد اللجنة اج
ــديرات املنقحــــة املقدمــــة       - ٣٠ ــا هــــو موضــــح يف التقــ ، فــــإن (A/59/393/Add.1)وكمــ

، والــيت تقــدر بالتكلفــة   ٢٠٠٤/٦٩االحتياجــات مــن النفقــات النامجــة عــن اعتمــاد القــرار       
ــة ــغ  الكاملـ ــام ٢٩٤ ٩٠٠مببلـ ــتيع ٢٠٠٥ دوالر لعـ ــن اسـ ــدة   اهبا، ميكـ ــوارد املعتمـ ــمن املـ  ضـ
 وخـدمات املـؤمترات    العامـة اجلمعيـة ، شـؤون  ٢ يف إطار الباب   ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني   لفترة

، ) دوالر١٦٥ ٩٠٠(، الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة ٩، والبـــاب ) دوالر١٢٦ ١٠٠(
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وتقــدر االحتياجــات ذات الصــلة لفتــرة ).  دوالر٢ ٩٠٠( هــاء، اإلدارة، جنيــف ٢٩والبــاب 
وسوف تدرج هـذه    .  دوالر كل سنتني   ٥٨٩ ٨٠٠ وما بعدها مببلغ     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ نيالسنت

 وفتـرات السـنتني     ٢٠٠٧-٢٠٠٦االحتياجات يف امليزانيات الربناجمية املقترحـة لفتـرة السـنتني           
 .A/59/393/Add.1)، ٨الفقرة (الالحقة 

 . العاماألمنيوتوصي اللجنة باعتماد مقترحات  - ٣١
 

 احلواشي 
 .(A/59/48) ٤٨ق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائ )١( 
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 املرفق األول
ــام       ــؤمترات يف عــ ــدمات املــ ــن خــ ــافية مــ ــات اإلضــ : ٢٠٠٦االحتياجــ

 اجتماعات جلنة حقوق الطفل يف إطار فريقني
  

  جلنة حقوق الطفل الفريق العامل ملا قبل الدورة 
   دورات٣ أيام موازية لكل ١٠  دورات٣بعد كل  أيام ٥ مدة االجتماع

 اجملموع الكلي اجملموع لكل دورة  اجملموع لكل دورة  

 ٣٠٩ ٣٦٦ ٢٠٨ ١٦٧ ٦٩ ٣٨٩  جلسة٢٠ ١٠١ ١٩٩ ٣٣ ٧٣٣  جلسات١٠االحتياجات من خدمات اجللسات
  وثائق٧ وثائق ما قبل الدورة

 ١ ٢٢٢ ٠٨٠ ٤٠٧ ٣٦٠ صفحة للوثيقة٧٠٠
 ثائق و٧

 ٢ ٤٤٤ ١٦٠ ١ ٢٢٢ ٠٨٠ ٤٠٧ ٣٦٠ صفحة للوثيقة٧٠٠
 ٤٥٢ ١٣٣ ٤٥٢ ١٣٣ ١٥٠ ٧١١   -  احملاضر املوجزة

  وثائق٧ وثائق ما بعد الدورة
 ١٢٤ ٤٣٧ ٤١ ٤٧٩ صفحة للوثيقة٥٦

  وثائق٧
 ٦٣٨ ١١٥ ٥١٣ ٦٧٨ ١٧١ ٢٢٦  صفحة للوثيقة١٤٠

 ٣٤ ٩٦٨ ٢٧ ٩٦٦ ٩ ٣٢٢  ٧ ٠٠٢ ٢ ٣٣٤  مراقبة الوثائق وتوزيعها/التحرير
 ٣ ٨٧٨ ٧٤٢ ٢ ٤٢٤ ٠٢٤ ٨٠٨ ٠٠٨ ١ ٤٥٤ ٧١٨ ٤٨٤ ٩٠٦ جمموع تكاليف خدمات املؤمترات

        
       ٣ ٨٧٨ ٧٠٠ 

 
 
 


