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  نوالدورة الثالثة والست
  اللجنة الثالثة

  جدول األعمال من ) ب (٦٤ و ١١٨البندان 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب

ــز حقــوق   ــها تعزي ــسان ومحايت مــسائل حقــوق  : اإلن
هج البديلة لتحسني التمتع اإلنسان، مبا يف ذلك الُن

  الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
      

  قوق الطفلح    
  

  A/C.3/63/L.46اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار     
  

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

  
  الطلبات الواردة يف مشروع القرار  -أوال   

، تقـوم   A/C.3/63/L.46 مـن منطـوق مـشروع القـرار          ٤ و   ١تني  مبوجب أحكـام الفقـر      - ١
  :اجلمعية العامة مبا يلي

 وباملقرر الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا           تقرير جلنة حقوق الطفل   ب حتيط علما   )أ(  
بغيـة   متـوازيني  جملـسني  يف علـى أن جتتمـع   اجلمعيـة العامـة   الثامنة واألربعني بـأن تطلـب موافقـة     

  حقـوق الطفـل     مـن اتفاقيـة    ٤٤ مبـسؤولياهتا مبوجـب املـادة        حينـه اليـة ويف    تيسري االضطالع بفع  
   االختياريني؛ها من بروتوكولي١٢  و٨املادتني و

 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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 جملـسني    إطـار  تقرر أن تأذن للجنة، كتدبري استثنائي ومؤقـت، باالجتمـاع يف            )ب(  
رة كـل دو   أيـام عمـل خـالل        عـشرة  أعضاء، وذلك ملـدة      تسعةمتوازيني، يتألف كل منهما من      

 أيـام عمـل خـالل أسـابيع اجتماعاهتـا ملـا قبـل الـدورات                 مخسةدوراهتا العادية الثالث وملدة     من  
  .٢٠١١يناير /كانون الثاينو ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األولفيما بني

  
   ٢٠٠٩-٢٠٠٨عالقة الطلبات بربنامج العمل لفترة السنتني   - ثانيــا  

العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        شؤون اجلمعيـة    ،  ١الربنامج  الطلبات ب تتعلق    - ٢
ــؤمترات؛  ــامجووإدارة املـ ــي الربنـ ــا   ، ٢ الفرعـ ــسان وأجهزهتـ ــوق اإلنـ ــات حقـ ــم هيئـ ــن دعـ ، مـ

، ٢٤الربنــامج مــن خــدمات الــدعم، ، ٤الفرعــي ، حقــوق اإلنــسان؛ والربنــامج  ١٩ الربنــامج
هـي  و. ٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم، من اخلطة الربناجمية لفترة الـسنتني           

شـــؤون اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي وإدارة  ، ٢البـــاب حتـــت تنـــدرج 
ــؤمترات ــاب ؛امل ــسان؛ ٢٣ والب ــاب  ، حقــوق اإلن ــف،   ٢٨والب ــة  هــاء، اإلدارة، جني مــن امليزاني

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني 
  

حتياجــات اإلضــافية لفتــرة  واال األنــشطة الــيت ســتنفَّذ هــذه الطلبــات بواســطتها    -ثالثا   
   ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

احتياجـات  ستنـشأ   ،  A/C.3/63/L.46اجلمعية العامـة مـشروع القـرار        يف حال اعتمدت      - ٣
اجتماعــات إضــافية  عــشرة مــن املنطــوق لتغطيــة  ٤ة الفقربــعمــال إضــافية لعقــد االجتماعــات  

 خالل الدورة مكونـة مـن       اإضافياجتماعا   ٨٠ و؛  ٢٠٠٩للفريق العامل ملا قبل الدورة يف عام        
 ثالث للجنــةالــعاديــة الدورات الــ مــع جملــسني متــوازيني يف ٢٠١٠يف عــام اجتماعــا ُتعقــد  ٦٠

الواحــدة الــدورة العاديــة مــع  جملــسني متــوازيني يفاجتماعــا  ٢٠، و ٢٠١٠يف عــام املقــرر عقــدها 
ملـا قبـل الـدورة    عامـل   للفريـق ال   اإضافياجتماعا   ٣٠؛ و   ٢٠١١يناير  / يف كانون الثاين    عقدها املقرر
  .٢٠١٠ يف عامقرر عقدها لدورة اململا قبل اثالثة ال مع االجتماعات جملسني متوازيني يف
أو اسـتثنائيا   (ضافية للجنة خـدمات ترمجـة فوريـة يف ثـالث            اإل وستتطلب االجتماعات   - ٤

عقدها تسـ  الـيت    ة،لـدور لضافية  اإل ٨٠الجتماعات الـ وسيتم توفري حماضر موجزة ل    . لغات) أربع
 وسـُتطلب أيـضا     .لـدورة  قبـل ا   املـ  ٤٠لالجتماعات الـ حماضر موجزة   ولن ُيطلب إعداد     ؛اللجنة

صـفحة   ١ ٢٤٨ صفحة إضافية من الوثـائق ملـا قبـل الـدورة و              ٢ ٥٢٠لالجتماعات اإلضافية   
  .لغات) أربعأو استثنائيا (الدورة يف ثالث بعد ا ملوثائق المن إضافية 

عـضاء  ألالـسفر والبـدل اليـومي    لتغطيـة تكـاليف     حتياجات إضافية   ال يتوقع أن تنشأ ا    و  - ٥
  .ضافيةاإلجتماعات فيما يتعلق باالاللجنة 
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حتياجـات  االوستنشأ احتياجات إضافية تتعلق باالحتياجات مـن خـدمات املـؤمترات و             - ٦
ن افـ موظ: علـى النحـو التـايل     الـيت قُـدرت     ملـساعدة املؤقتـة العامـة       اضافية من املوظفني لتقدمي     اإل

، )٢٠٠٩يوليـه   /مـن متـوز    (٢٠٠٩  عـام  يفعمـل    أشـهر    ٦مـدة   يعمل كل منهما     ٣-فبرتبة  
؛ ٢٠١١ عــام شــهرا عمــل لكــل منــهما يف ، و٢٠١٠ يف عــام ا لكــل منــهم عمــل شــهر١٢ و

  شـهر  ١٢و  ،  ٢٠٠٩ أشـهر عمـل يف عـام         ٦للعمـل   مـن فئـة اخلـدمات العامـة         ومساعد واحد   
  .٢٠١١عمل يف عام شهرا  و٢٠١٠يف عام عمل 

أن يـؤدي أيـضا إىل إدخـال إضـافة           A/C.3/63/L.46اعتمـاد مـشروع القـرار       ومن شأن     - ٧
اجتماعـات جلنـة    فيما يتعلق ب   ٢٠٠٩لى اجلدول الزمين املنقح للمؤمترات واالجتماعات لعام        ع

  . نيوازيتمجملسني يف ، املزمع عقدها حقوق الطفل وفريقها العامل
ضـافية للجنـة وفريقهـا    اإلجتماعـات  مـن اال تياجات الحويرد يف اجلدول التايل موجز ل       - ٨

   : أعاله٦إىل  ٣ تاالعامل املشار إليها يف الفقر
  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  باب امليزانية

ــصادي  - ٢ ــس االقتـ ــة واجمللـ ــة العامـ ــؤون اجلمعيـ شـ
خــدمات االجتماعــات: واالجتمــاعي وإدارة املــؤمترات

  ٥٤٠ ٩٠٠  ٣ ١٦٢ ٠٠٠  ٥١٣ ١٠٠  وية والوثائقوالترمجة الشف
  ٤٣ ٥٠٠  ٤١٦ ٦٠٠  ٢٠٨ ٣٠٠  )صايف( املوظفني تكاليف :حقوق اإلنسان - ٢٣

  ٧ ٦٠٠  ٤٣ ٢٠٠  ٣ ٨٠٠  خدمات الدعم:  اإلدارة، جنيف-هاء  ٢٨الباب 
  ١١ ٢٠٠  ٦٧ ٦٠٠  ٣٣ ٨٠٠   االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني  - ٣٥

يــرادات اآلتيــة مــن االقتطاعــات، اإل١بــاب اإليــرادات 
  )١١ ٢٠٠(  )٦٧ ٦٠٠(  )٣٣ ٨٠٠(  اإللزامية من مرتبات املوظفني

  ٥٩٢ ٠٠٠  ٣ ٦١٢ ٨٠٠  ٧٢٥ ٢٠٠  اجملموع  
    

 واخلطـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني         ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتـرة   عمل  التعديل برنامج     -رابعا   
٢٠١١-٢٠١٠   

تعـديالت علـى برنـامج العمـل يف إطـار      إدخال يلزم مشروع القرار، سيف حال اعتماد    - ٩
، حقـوق اإلنـسان،     ٢٣من البـاب    هتا،  وأجهز ، دعم هيئات حقوق اإلنسان    ٢الربنامج الفرعي   

 عليهـا  ت املوافقـة قالنواتج اليت سبتعديل بغية ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  
  .للجنـة حقـوق الطفـل     التـابع   تقدمي اخلدمات الفنية للفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة              بفيما يتعلق   
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مجلـة  يـستعاض عـن     ‘ ١٣’) أ (٦٦-٢٣ يف الفقـرة   :التـايل كفـستكون   التعـديالت املطلوبـة      أما
قبـل   اجتماعـات الفريـق العامـل ملـا       ” جبملـة    “)٦٠(اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة       ”

  .“)٧٠(الدورة 
ــتراعى يف  - ١٠ ــسنتني   وسـ ــرة الـ ــة لفتـ ــة املقترحـ ــة الربناجميـ ــواتج ٢٠١١-٢٠١٠ امليزانيـ  النـ
  .لدورةة وملا قبل ادورخالل الجلنة حقوق الطفل باجتماعات الصلة املتعلقة  ذات

  
  كانية االستيعاب وصندوق الطوارئ إم  - خامسا  

ــ  - ١١ ــة مــن امليزانهــاء -٢٨ و ٢٣ و ٢األبــواب حتــت د أي اعتمــادات مل ترَص ــة الربناجمي ي
االجتماعـات  إىل  اخلـدمات   وقـدمي الـدعم الفـين       غطية نفقات ت   لت ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني   

يف املقتـــرح عقـــدها للجنـــة حقــوق الطفـــل  التـــابع لـــدورة للفريــق العامـــل  ملـــا قبـــل ااإلضــافية  
  .٢٠٠٩ عام
 قراريهـا   وجتدر اإلشارة إىل أنـه، مبقتـضى اإلجـراء الـذي اسـتحدثته اجلمعيـة العامـة يف                   - ١٢
، ُينشأ صندوق طوارئ لكل فترة من فترات الـسنتني لتغطيـة النفقـات              ٤٢/٢١١ و   ٤١/٢١٣

ومبوجـب هـذا    . اإلضافية النامجة عن الواليات التشريعية غري املنـصوص عليهـا يف امليزانيـة الربناجميـة              
لطـوارئ،  اإلجراء، ال ميكن، يف حال اقتراح نفقات إضـافية تتجـاوز املـوارد املتاحـة مـن صـندوق ا                   

 األولوية أو بتعديل    تنفيذ األنشطة املعنية إال إذا ُنقلت إليها املوارد املخصصة للمجاالت املنخفضة          
  .وخبالف ذلك، تؤجل هذه األنشطة اإلضافية إىل فترة سنتني الحقة. األنشطة القائمة

ــها لت         - ١٣ ــوارد من ــيت ميكــن نقــل امل ــد اجملــاالت ال ــة إىل حتدي ــة العام ــد ســعت األمان ــة وق لبي
دعم الفـين للجنـة، وخـدمات املـؤمترات         االحتياجات اإلضافية فيما يتصل باالحتياجـات مـن الـ         

ــدعم األخــرى  ــوُي.  أعــاله٨ املــشار إليهــا يف الفقــرة  ،وخــدمات ال ــة  ر أن عتَب يف اإلمكــان تغطي
ــاب   مــن ضــمن  االحتياجــات اإلضــافية   ــسان  ٢٣االعتمــادات املدرجــة حتــت الب ، حقــوق اإلن

ــاب ) دوالر٢٠٨ ٣٠٠( ــاء، -٢٨ والبـ ــن امليزانيـــة  ) دوالر٣ ٨٠٠( اإلدارة، جنيـــف هـ ، مـ
خــدمات التقديريــة مــن حتياجــات باالوفيمــا يتعلــق . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجميــة لفتــرة الــسنتني 

تغطيـة تلـك    ل كـل جهـد ممكـن ل       بذَسـيُ فرغم أنه    دوالر،   ٥١٣ ١٠٠ البالغة   ضافيةاإلاملؤمترات  
اجلمعيـة العامـة    شـؤون   ،  ٢البـاب   حتـت   مانـة العامـة     لألتاحـة   املوارد  االحتياجات مـن ضـمن املـ      

حجـم  حتديـد   املمكـن   مـن   فإنـه لـن يكـون       واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وإدارة املـؤمترات،        
الطلب على اخلـدمات     الذي يبيِّن     إال يف ضوء البيان املوحد عن صندوق الطوارئ        هذه التغطية 
بة يف امليزانية الربناجمية والتقـديرات املنقحـة لفتـرة          ن مجيع بيانات اآلثار املترت    ستقاة م امل اإلضافية
قبيـل انتـهاء    األمـني العـام البيـان املوحـد إىل اجلمعيـة العامـة              وسيقدم  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  
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ــستني مــشفوعا مب اجلــزء الرئيــسي مــن دورهتــا ال   ــة وال ــشأن مــدى االســتفادة مــن   ثالث ــه ب قترحات
  .ضافية االحتياجات اإليف تغطية تلكصندوق الطوارئ 

تكـاليف تقـدمي خـدمات       فـضال عـن       الـدعم الفـين    احتياجات اللجنـة مـن    بوفيما يتعلق     - ١٤
 اللجنــة وفريقهــا العامــل يف فتــرة الــسنتني     املــؤمترات وخــدمات الــدعم املتــصلة باجتماعــات    

فسُينظر فيها ضمن إطار امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة    ،  ) دوالر ٤ ٢٠٤ ٨٠٠ (٢٠١١-٢٠١٠
، ويف جـــدول مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة واجتماعاهتـــا لفتـــرة  ٢٠١١-٢٠١٠ لفتـــرة الـــسنتني

  .تلك السنتني
  

  امتةاخل  - سادسا  
 يف حـال اعتمدتــه اجلمعيـة العامــة،   A/C.3/63/L.46سـتترتب علــى مـشروع القــرار     - ١٥

 دوالر حتـت البـاب      ٥١٣ ١٠٠ تبلـغ    ٢٠٠٩-٢٠٠٨احتياجاٌت إضافية لفترة السنتني     
 مـن امليزانيـة     مة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات،     شؤون اجلمعية العا  ،  ٢

وسيحدَّد ما إذا ستربز حاجة إىل رصد اعتمـاد         . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني    
ــسنتني    ــرة ال ــار     يف ســياق ٢٠٠٩-٢٠٠٨إضــايف لفت ــات اآلث ــع بيان ــان املوحــد جلمي البي

 الــذي ٢٠٠٩-٢٠٠٨ املنقحـة لفتـرة الـسنتني    املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة والتقــديرات   
 الثالثـة والـستني مـشفوعا    اجلزء الرئيـسي مـن دورهتـا    قبيل انتهاء   م إىل اجلمعية العامة     سيقدَّ

  . االحتياجات اإلضافيةيف تغطية تلكصندوق الطوارئ االستفادة من قترحات بشأن مب
 التعديالت املقترح على  وباإلضافة إىل ذلك، سيطلب من اجلمعية العامة أن توافق            - ١٦

، حقـوق اإلنـسان، مـن       ٢٣يف برنـامج عمـل البـاب        قـرر إدراجهـا     لـى النـواتج امل    إدخاهلا ع 
، دعـم هيئـات   ٢ حتت الربنامج الفرعـي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   

  .هتاحقوق اإلنسان وأجهز
ق امليزانيـة الربناجميـة   يف سيا  دوالر   ٤ ٢٠٤ ٨٠٠وسُينظر يف االحتياجات البالغة       - ١٧

  .٢٠١١-٢٠١٠املقترحة لفترة السنتني 
  


