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 الدورة التاسعة واخلمسون
 اللجنة اخلامسة

  من جدول األعمال١٠٨و ) أ (١٠٥البندان 
 تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان :مسائل حقوق اإلنسان

   ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  

 
بصـيغته   A/C.3/59/L.31مشـروع القـرار     ر املترتبة يف امليزانية الربناجميـة علـى         اآلثا  

 املنقحة شفويا
 

 مــــن النظــــام الــــداخلي ١٥٣بيــــان مقــــدم مــــن األمــــني العــــام وفقــــا للمــــادة   
 العامة للجمعية

  
 مقدمة -أوال  

ــتها    - ١ ــة يف جلســـ ــة الثالثـــ ــدت اللجنـــ ــودة يف ،٤٤اعتمـــ ــاين ١٦ املعقـــ ــرين الثـــ  / تشـــ
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين         � مشروع قرار عنوانه     ،٢٠٠٤ نوفمرب

وقُـدم للجنـة الثالثـة عنـد إقرارهـا      ). بصـيغته املنقحـة شـفويا    A/C.3/59/L.31 (�وأفراد أسرهم 
 ).A/C.3/59/L.63 (يف امليزانية الربناجميةعليه آلثار املترتبة بابيان ملشروع القرار 

 ترحــب اجلمعيــة  A/C.3/59/L.31 مــن منطــوق مشــروع القــرار  ٣لفقــرة ومبوجــب ا - ٢
، وكــذلك بــالتقرير محايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهمالعامــة بإنشــاء جلنــة 

ــيت )١(دورهتا األوىلاملتعلــق بــ  ــرة مــن  عقــدت ، ال ، وحتــيط ٢٠٠٤مــارس / آذار٥ إىل ١يف الفت
 ٠جنةعلما بالنظام الداخلي الذي اعتمدته الل
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أهنـا قـررت أن تطلـب مـن األمـني العـام أن ُيرتـب           ب مـن تقريـر اللجنـة        ٨وتفيد الفقـرة     - ٣
. أكتــوبر/يوليــه واألخــرى يف تشــرين األول/، واحــدة يف متــوز٢٠٠٥النعقــاد دورتــني يف عــام 
ثالثـة أسـابيع كانــت   مــدهتا وحيـل هـذا الترتيــب حمـل دورة واحـدة     . وتـدوم كـل دورة أســبوعا  

ويقتصـر ذلـك علـى      يف تقديرات امليزانية اليت أعدت قبل إنشاء اللجنـة،          ألمر  مدرجة يف بادئ ا   
 .وسُتعقد دورتا اللجنة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف.  فقط٢٠٠٥عام 

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٢عالقة الطلب املقترح باخلطـة املتوسـطة األجـل للفتـرة        -ثانيا  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤وامليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
، حقــوق اإلنســان، مــن اخلطــة  ١٩الربنــامج ســيجري تنفيــذها باألنشــطة الــيت صــل تت - ٤

، حقوق اإلنسـان، مـن امليزانيـة الربناجميـة          ٢٤ وبالباب   ٢٠٠٥-٢٠٠٢املتوسطة األجل للفترة    
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني 

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤تعديل امليزانية الربناجمية املعتمدة لفترة السنتني  -ثالثا  

، ٢عـدل صـيغة الربنـامج الفرعـي         ت،  A/C.3/59/L.31أحكـام مشـروع القـرار       ن  بيابغية   - ٥
، من امليزانية الربناجمية لفتـرة السـنتني        ٢٤دعم هيئات حقوق اإلنسان وأجهزهتا يف إطار الباب         

املتعلقــة ) أ( ٤٣-٢٤الفرعيــة األوىل مــن الفقــرة نــص الفقــرة حبيــث يصــبح ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 :كالتايل محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بلجنة 

 .�)٥٠ (اجللسات العامة: اخلدمات الفنية املقدمة لالجتماعات )أ(� 
 

 تقديرات االحتياجات من املوارد -رابعا  
ــاة مبوجــب أحكــام هــذا امل        - ٦ ــغ التكلفــة الكاملــة لالضــطالع باألنشــطة املتوخ  قــررتبل

ويبلغ جممـوع التكلفـة لعقـد دورة مـدهتا     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤  دوالر يف فترة السنتني ٨٩١ ٣٠٠
.  دوالر ١ ١٢٠ ٤٠٠ ،اجلمعيـة العامـة   حسب املعتمد حاليا من      ،٢٠٠٥ثالثة أسابيع يف عام     
 :قد دورتني مدة كل منهما أسبوع واحد ما يليالذي يقضي بعوسينشأ عن الترتيب 

 دوالر  ١٢ ٢٠٠ا  احتياجات إضافية تتعلـق بسـفر أعضـاء اللجنـة تبلـغ قيمتـه              )أ( 
من املتوقع استيعاهبا ضمن إمجايل املـوارد املدرجـة يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني يف إطـار                     

 ، حقوق اإلنسان؛٢٤الباب 
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، شــؤون اجلمعيــة ٢ دوالر يف إطــار البــاب ٢٣٨ ١٠٠مببلــغ وفــورات تقــدر  )ب( 
، اإلدارة، جنيـف،    اء هــ  ٢٩ البـاب  دوالر يف إطـار      ٣ ٢٠٠ومبلغ  العامة وخدمات املؤمترات،    

 .من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني
وستبلغ اجلمعية العامة بقيمة الوفـورات الفعليـة الناشـئة عـن ختفـيض االحتياجـات مـن                   - ٦

، ٢ يف إطـار البـاب   ٢٠٠٥-٢٠٠٤خدمة املؤمترات يف سياق تقرير األداء الثاين لفترة السنتني  
 .، على التوايلاء هـ٢٩والباب 

 
 موجز - خامسا 

 بصــيغته املنقحــة شــفويا أيــة A/C.3/59/L.31 اعتمــاد مشــروع القــرارتترتــب علــى لــن  - ٨
وسـتبلغ اجلمعيـة العامـة      . ٢٠٠٥-٢٠٠٤احتياجات إضافية يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        

 تقريـر   بقيمة الوفورات الفعلية الناشئة عن ختفيض االحتياجات مـن خدمـة املـؤمترات يف سـياق               
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤األداء الثاين لفترة السنتني 

 احلواشي
 ).A/59/48 (٤٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )١( 


