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 الدورة التاسعة واخلمسون
 اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال١٠٨و ) أ (١٠٥البندان 
تنفيــذ الصــكوك املتعلقــة : مســائل حقــوق اإلنســان

 حبقوق اإلنسان
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  
  

 A/C.3/59/L.31ار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار اآلث  
  

 مــــن النظــــام الــــداخلي ١٥٣بيــــان مقــــدم مــــن األمــــني العــــام وفقــــا للمــــادة   
 ةــالعام ـةللجمعي

  
 مقدمة -أوال  

 ترحـب اجلمعيـة     A/C.3/59/L.31ة مشـروع القـرار      ج من ديبا  ٣مبوجب أحكام الفقرة     - ١
فـراد أسـرهم، وكـذلك    ألجنـة املعنيـة حبمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين و         العامة بإنشـاء ال   

، ٢٠٠٤مـارس  /آذار ٥ إىل ١، الـيت انعقـدت خـالل الفتـرة مـن      )١(بتقريرها عن دورهتـا األوىل  
 ؛ةوحتيط علما بالنظام الداخلي الذي اعتمدته اللجن

 األمـني العـام الترتيـب     من تقرير اللجنة أن اللجنة قررت أن تطلب إىل     ٨وتفيد الفقرة    - ٢
ــام   ــة يف عــ ــد دورتــــني للجنــ ــدامها يف ٢٠٠٥لعقــ ــوز، إحــ ــه /متــ ــرى يف يوليــ ــرينواألخــ  تشــ

وســيحل هــذا . وســتكون مــدة كــل دورة مــن هــاتني الــدورتني أســبوعا واحــدا. أكتــوبر/األول
 الترتيب حمل دورة األسابيع الثالثة، اليت كانت مربجمـة أصـال يف تقـديرات امليزانيـة الـيت أُعـدت                   
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وســتعقد دورات اللجنــة يف مكتــب األمــم املتحــدة يف .  فقــط٢٠٠٥قبــل إنشــاء اللجنــة، لعــام 
 .جنيف

 
ل األجــــــب املقتــــــرح واخلطــــــة املتوســــــطة ـــــــــن الطلـــــــــة بيـــــــــالعالق -ثانيا  

ـــ وامليزاني٢٠٠٥-٢٠٠٢ للفتـــــرة ــــــة الربناجميـــــ ــة ــــ نتني ـلفتـــــرة الســـ
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 
ــيت ســيتعني تن   - ٣ ــامج  تتصــل األنشــطة ال ــذها بالربن ، حقــوق اإلنســان، مــن اخلطــة   ١٩في

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

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ق عليها لفترة السنتني تعديل امليزانية الربناجمية املتف -ثالثا  

 
، ٢، يعدل يف سرد الربنامج الفرعـي      A/C.3/59/L.31ر  بغية تنفيذ أحكام مشروع القرا     - ٤

 مـن امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني      ٢٤دعم هيئات حقوق اإلنسان وأجهزهتا يف إطار الباب  
املتعلقـة باللجنـة   � �١٠) أ (٤٣-٢٤، نـص الفقـرة الفرعيـة األوىل مـن الفقـرة      ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 :فراد أسرهم ليصبح كما يليأاملعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و
 .�)٥٠(اجللسات العامة : اخلدمات الفنية املقدمة لالجتماعات -أ � 

 
 االحتياجات التقديرية من املوارد -رابعا  

 
ــرار          - ٥ ــذا الق ــام ه ــاة مبوجــب أحك ــة لالضــطالع باألنشــطة املتوخ ــة الكامل ــغ التكلف تبل

مـوع التكلفـة لعقـد دورة مـدهتا     ويبلغ جم. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ دوالر يف فترة السنتني  ٨٩١ ٣٠٠
وسينشــأ عــن .  دوالر١ ١٢٠ ٤٠٠ كمــا أقرتــه اجلمعيــة العامــة ٢٠٠٥ثالثــة أســابيع يف عــام 

 :الترتيب لعقد دورتني مدة كل منهما أسبوع واحد ما يلي
 دوالر  ١٢ ٢٠٠احتياجات إضافية تتعلـق بسـفر أعضـاء اللجنـة تبلـغ قيمتـها                )أ( 

ايل املـوارد املدرجـة يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني يف إطـار                 من املتوقع استيعاهبا ضمن إمج    
 ، حقوق اإلنسان؛٢٤الباب 

ــة   )ب(  ــار ٣ ٢٠٠ دوالر و ٢٣٨ ١٠٠وفــــــورات تقــــــدر بقيمــــ  دوالر يف إطــــ
 هــ، اإلدارة، جنيـف، علـى        ٢٩، شؤون اجلمعية العامة وخـدمات املـؤمترات، والبـاب           ٢ الباب

 .جمية لفترة السنتنيالتوايل من امليزانية الربنا
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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  

 . هـ، على التوايل٢٩والباب 
 

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

 


