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  ٢٠١٢الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢نيويورك، 

  من جدول األعمال) ز (١٤البند 
 :املسائل االجتماعية ومـسائل حقـوق اإلنـسان       

      حقوق اإلنسان
 E/2012/L.24اآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة علــى مــشروع القــرار     

  تماعية والثقافية املعنون تقرير جلنة احلقوق االقتصادية واالج
  

 مــن النظــام الــداخلي للمجلــس  ٣١بيــان مقــّدم مــن األمــني العــام وفقــا للمــادة       
  االقتصادي واالجتماعي 

  
  مقدمة  -أوال   

أعربت جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني                   - ١
اء اســتمرار تـراكم التقــارير الــيت يــتعني   عــن قلقهــا إز٢٠١١نـوفمرب  /املعقـودة يف تــشرين الثــاين 

 شــكل مــشروع مقــرر مــضمن يف    وهلــذا الــسبب، تقــدمت اللجنــة بطلــب، يف    . النظــر فيهــا 
، يرمــي إىل ختــصيص أســبوع إضــايف لكــل دورة خــالل الفتــرة  )E/2012/22(الــسنوي  تقريرهــا
ليـــصل إىل (ورة  وكـــذلك زيـــادة عـــدد أعـــضاء الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــد٢٠١٤-٢٠١٣

  ).أعضاء بدال من اخلمسة احلاليني ١٠
ــة عــن دورتيهــا الرابعــة        - ٢ ــر اللجن ــه أُعــرب عــن هــذا القلــق يف تقري وجــدير باإلشــارة أن

، قــرر اجمللــس ٢٠١١/٢٧٩ومبوجــب مقــرره ). E/2011/22(واألربعــني واخلامــسة واألربعــني  
ــواردة يف تقاالقتــصادي واالجتمــاعي أن ُيرجــئ مــرة أخــرى النظــر يف    ــرالتوصــيات ال ــة ري  جلن

إىل دورة اجمللـس املوضـوعية لعـام        احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن تلك الـدورتني         
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يتــصل بأحكــام  وهــذا البيــان املتعلــق باآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة مقــدم فيمــا  . ٢٠١٢
  . من النظام الداخلي للمجلس٣١ وفقا للمادة E/2012/L.24مشروع القرار 

  
  يف مشروع القرار الطلبات الواردة  -يا ثان  

ــرة     - ٣ ــرار   ١عمــال بأحكــام الفق ــرر اجمللــس  E/2012/L.24 مــن منطــوق مــشروع الق ، يق
االقتصادي واالجتماعي أن يوافـق، كـإجراء مؤقـت ودون املـساس بالعمليـة احلكوميـة الدوليـة             

ملنـشأة مبعاهـدات حقـوق      للجمعية العامة الراميـة إىل تعزيـز وحتـسني فعاليـة أداء نظـام اهليئـات ا                
 ملـدة أسـبوع واحـد ومتديـد         ٢٠١٣اإلنسان، على متديد الدورة الـسنوية الثانيـة للجنـة يف عـام              

 ملــدة أســبوع واحــد أيــضا، ممــا يعــين ختــصيص مــا إمجاليــه  ٢٠١٤الــدورة الــسنوية األوىل لعــام 
فيـف مـن    أسبوعان إضافيان لالجتماع يستغالن للنظر يف تقارير الـدول األطـراف بغـرض التخ             

عبء العمل املتراكم، ويقرر أيضا املوافقة على مشاركة عدد من أعضاء اللجنـة ال يزيـد علـى                  
ضري للنظـر  ، وذلـك للتحـ  ٢٠١٣ أعضاء يف اجتماعّي الفريق العامل ملا قبل الدورة يف عـام             ١٠

  .يف التقارير اإلضافية
  

  ٢٠١٣-٢٠١٢عالقة الطلبات بربنامج العمل لفترة السنتني   -ثالثا   
االقتـصادي   ، شؤون اجلمعيـة العامـة واجمللـس         ١تتعلق األنشطة املراد تنفيذها بالربنامج        - ٤

، ٢واالجتماعي وإدارة املؤمترات، اجلزء بـاء، خـدمات املـؤمترات، جنيـف؛ والربنـامج الفرعـي                 
، حقــوق اإلنــسان، مــن  ١٩دعــم اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان، مــن الربنــامج    

، ٢وتندرج تلك األنـشطة أيـضا يف إطـار البـاب            . ٢٠١٣-٢٠١٢راتيجي للفترة   اإلطار االست 
ــاب        ــار الب ــاعي وإدارة املــؤمترات؛ ويف إط ــصادي واالجتم ــة واجمللــس االقت ــة العام ، ٢٤اجلمعي

ــرة   -٢٩حقــوق اإلنــسان؛ ويف إطــار البــاب   ــة لفت ــة الربناجمي هــاء، اإلدارة، جنيــف، مــن امليزاني
  .٢٠١٥-٢٠١٤ة الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  وامليزاني٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

ــسنتني       - ٥ ــرة ال ــة لفت ــة الربناجمي ــادات يف امليزاني ــة ٢٠١٣-٢٠١٢وُخصــصت اعتم  لتغطي
 عــضوا حلــضور دورتيهــا  ١٨تكــاليف الــسفر والبــدل اليــومي ألعــضاء اللجنــة البــالغ عــددهم   

ب كـل دورة، عقـد اجتمـاع         يوم عمـل مث، عقـ      ١٥العاديتني السنويتني اللتني تدوم كل منهما       
واحــد للفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة مدتــه مخــسة أيــام؛ فــضال عــن تكــاليف اخلــدمات الفنيــة  

  .وخدمات املؤمترات والدعم املقدمة إىل اللجنة والفريق العامل ملا قبل الدورة
  



E/2012/L.31  
 

12-44216 3 
 

  األنشطة اليت ستنفذ من خالهلا الطلبات  -رابعا   
 ٣ املـشار إليـه يف الفقـرة    القـرار ة املطلوبـة يف مـشروع      من شأن اعتماد املوارد اإلضـافي       - ٦

ــا علــى اللجنــة حنــو   .أعــاله أن يتــيح للجنــة النظــر يف عــدد أكــرب مــن التقــارير     ومعــروض حالي
 الــسكرتارية، مــن النظــر يف حنــو  حاليــا، مبــا تتلقــاه مــن خــدمات  وتــتمكن اللجنــة. تقريــرا ٤٥
 تقريــرا جديــدا كــل ســنة ١٨متوســطه ويــرد مــا . تقــارير يف الــسنة، موزعــة علــى دورتــني ١٠

التقــارير املعروضــة علــى اللجنــة  ونتيجــة لــذلك، فــإن العــدد املتــراكم مــن  . لتنظــر فيهــا اللجنــة
ويقدر بأربع سنوات متوسط الفترة الفاصلة بني وقت استالم التقرير ونظر اللجنـة             . يتناقص ال
ة ذات الـصلة، حـسب مـا        ومن شأن ختصيص الوقت اإلضايف لالجتماع واملـوارد اإلضـافي         . فيه

  .هو مطلوب يف مشروع القرار، أن يتيح للجنة النظر يف ستة تقارير إضافية يف السنة
، E/2012/L.24اعي علـى مـشروع القـرار        مويف حال موافقة اجمللس االقتصادي واالجت       - ٧

تبـة  ستنشأ احلاجة إىل موارد إضافية للمساعدة املؤقتة العامـة لتغطيـة تكـاليف وظيفـة واحـدة بر            
وتـشمل  . ٢٠١٤ وشـهران يف عـام       ٢٠١٣ أشـهر يف عـام       أربعة أشهر، منها    ستة لفترة   ٣-ف

مهام هذه الوظيفة إجراء البحوث والتحليالت؛ ومـساعدة اللجنـة علـى إعـداد قـوائم باملـسائل                  
واملالحظات اخلتامية، مع مراعاة القرارات السابقة الصادرة عـن اللجنـة وكـذلك عـن اهليئـات                 

ليميــة األخــرى؛ ومــساعدة مقــرر اللجنــة؛ ووضــع الــصيغة النهائيــة للــنص النــهائي الدوليــة واإلق
حسب االقتضاء؛ واالضطالع بأعمـال املتابعـة حـسب احلاجـة وتقـدمي اخلـدمات الجتماعـات                 

  .كل دورة تعقدها اللجنة
وستنشأ احلاجة إىل إعداد وثـائق إضـافية علـى مـدى فتـرة الـسنتني تـشمل يف اجملمـوع                       - ٨

 صــفحة مــن وثــائق ٩٠  صــفحة إضـافية مــن وثــائق مــا قبـل الــدورة و  ٧٦٠بنحــو عـددا يقــدر  
 صـفحة مـن وثـائق مـا بعـد الـدورة، كلـها باللغـات الرمسيـة                   ٩٠ الدورة بلغات عمل اللجنـة و     

  .٢٠١٤  و٢٠١٣للجنة، موزعة على الدورتني املعقودتني خالل عامي 
سـفر إضـافية، يف حـني     ليف  ولن يترتب على ختصيص الوقت اإلضـايف لالجتمـاع تكـا            - ٩

وعـالوة  .  عضوا ملدة أسبوع واحـد إضـايف       ١٨ احلاجة إىل بدل اإلقامة اليومي ملا عدده         أستنش
على ذلك، ستنشأ احلاجة إىل بدل اإلقامة اليومي خلمسة مشاركني إضافيني يف الفريـق العامـل               

  .ملا قبل الدورة، والذي يضم حاليا مخسة أعضاء
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  رة من املوارداالحتياجات املقد  -خامسا  
   املؤمترات اتخدممن حتياجات الا    

 ١ ١٢٢ ٣٠٠ املـــؤمترات قـــدرها اتخـــدممـــن يقـــدر أن تنـــشأ احتياجـــات إضـــافية   - ١٠ 
، شــؤون اجلمعيــة العامــة واجمللــس ٢ دوالر يف إطــار البــاب ١ ١١٦ ٥٠٠دوالر، مبــا يف ذلــك 

 هــــاء، ٢٩ البــــاب  دوالر يف إطــــار٥ ٨٠٠  و،االقتــــصادي واالجتمــــاعي وإدارة املــــؤمترات
 دوالر  ٨١٤ ١٠٠يـشمل   ،  ٢٠١٣ دوالر لعـام     ٨١٧ ٠٠٠مبلغ  ) أ( : اإلدارة، جنيف، ومنها  

يف إطـار امليزانيـة الربناجميـة    سـيلزم   هاء، ٢٩ دوالر يف إطار الباب     ٢ ٩٠٠ و   ٢يف إطار الباب    
يــــشمل  ، ٢٠١٤ دوالر لعــــام ٣٠٥ ٣٠٠مبلــــغ ) ب( ؛ و٢٠١٣-٢٠١٢لفتــــرة الــــسنتني 

ســينظر يف  هــاء، ٢٩ دوالر يف إطــار البــاب ٢ ٩٠٠ و ٢ر يف إطــار البــاب  دوال٣٠٢ ٤٠٠
   .٢٠١٥-٢٠١٤سياق امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  
  االحتياجات من اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات    

 أشـهر   أربعـة يقدر أنه سـيلزم رصـد اعتمـاد مـن أجـل املـساعدة املؤقتـة العامـة، يعـادل                       - ١١ 
 دوالر لعـــام ٣٠ ٨٠٠ و ٢٠١٣ دوالر لعـــام ٦١ ٥٠٠، مبـــا يف ذلـــك  ٣-عمـــل بالرتبـــة ف

ــغ  . ٢٠١٤ ــاب  ٦١ ٥٠٠وســيلزم مبل ــة   ٢٤ دوالر يف إطــار الب ــسان مــن امليزاني ، حقــوق اإلن
نظر يف االعتمــاد املتبقــي الــالزم لــشهرين، ، بينمــا ســُي٢٠١٣  -٢٠١٢الربناجميــة لفتــرة الــسنتني 

   .٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  ر، يف سياق امليزانية  دوال٣٠ ٨٠٠وقدره 
بـدل اإلقامـة اليـومي لفائـدة        لتغطيـة    دوالر سنويا    ٦٩ ٣٠٠وسيلزم مبلغ إضايف قدره       - ١٢

وسـيلزم أيـضا مبلـغ      . إضـايف يف كـل دورة      أسبوع   عضوا ملدة    ١٨البالغ عددهم   أعضاء اللجنة   
ــة  دوالر ٣٨ ٥٠٠ ــدل اإللتغطي ــدة  ب ــومي لفائ ــة الي  أعــضاء إضــافيني للمــشاركة يف  مخــسةقام

 ٨٠٠وبنـاء علـى ذلـك، سـيلزم مبلـغ           . ٢٠١٣اجتماعي الفريق العامل ملا قبل الـدورة يف عـام           
نتني ـــة لفتـرة الـس  ـــ  مـن امليزانيـة الربناجمي    ،انــ، حقـوق اإلنـس    ٢٤اب  ـــ ار الب ــ دوالر يف إط   ١٠٧

 دوالر، يف ســياق ٦٩ ٣٠٠، وقــدره ٢٠١٤د عــام ســُينظر يف اعتمــا ، بينمــا ٢٠١٣  -٢٠١٢
   .٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  امليزانية 

لعــام  دوالر ٥ ٨٠٠ دوالر، مبــا يف ذلــك ٨ ٧٠٠وباإلضــافة إىل ذلــك، ســيلزم مبلــغ   - ١٣ 
، االقتطاعات اإللزامية مـن مرتبـات       ٣٧ يف إطار الباب     ٢٠١٤لعام  دوالر   ٢ ٩٠٠و   ٢٠١٣

، اإليــرادات املتأتيــة مــن االقتطاعــات ١ظفني، يقابلــه مبلــغ مماثــل يف إطــار بــاب اإليــرادات املــو
   .اإللزامية من مرتبات املوظفني
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، سـيبلغ    E/2012/L.24 يف حالة اعتماد اجمللس االقتصادي واالجتماعي مشروَع القـرار            - ١٤ 
 حالـة مــن  ١٢زم لتـصريف  اإلضـافية املتعلقـة بعـبء العمــل اإلضـايف الـال      جممـوع االحتياجـات   

 ٩٨٦ ٣٠٠وسـيلزم مبلـغ     . اجلـدول أدنـاه   على النحـو املـبني يف        دوالر   ١ ٣٩١ ٧٠٠التقارير  
وسوف ُينظـر يف    . ٢٠١٣-٢٠١٢ يف إطار امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        ٢٠١٣دوالر لعام   

ــغ  ــة احتياجــات عــام   ٤٠٥ ٤٠٠مبل ــالزم لتغطي ــة الرب ٢٠١٤ دوالر ال ــة  يف ســياق امليزاني ناجمي
  .٢٠١٥-٢٠١٤املقترحة لفترة السنتني 

  
  اجملموع  ٢٠١٤  ٢٠١٣  
  دوالرات الواليات املتحدة  

، شــؤون اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــصادي ٢البــاب 
        واالجتماعي وإدارة املؤمترات

  ١١٦ ٦٠٠  ٥٨ ٣٠٠  ٥٨ ٣٠٠  الترمجة الشفوية
  ٩٩٩ ٩٠٠  ٢٤٤ ١٠٠  ٧٥٥ ٨٠٠  جتهيز النصوص

  ١ ١١٦ ٥٠٠  ٣٠٢ ٤٠٠  ٨١٤ ١٠٠  اجملموع  
        ، حقوق اإلنسان٢٤الباب 

  ٩٢ ٣٠٠  ٣٠ ٨٠٠  ٦١ ٥٠٠  )٣- أشهر بالرتبة ف٦(املساعدة املؤقتة العامة 
 عـضوا مـن أجـل أسـبوع         ١٨بدل اإلقامـة اليـومي لفائـدة        

  ١٣٨ ٦٠٠  ٦٩ ٣٠٠  ٦٩ ٣٠٠  إضايف يف كل دورة
 أعـضاء إضـافيني مـن أجـل         ٥بدل اإلقامـة اليـومي لفائـدة        

  ٣٨ ٥٠٠  -  ٣٨ ٥٠٠  ٢٠١٣أسبوع الجتماعي ما قبل الدورة مرتني يف عام 
  ٢٦٩ ٤٠٠  ١٠٠ ١٠٠  ١٦٩ ٣٠٠  اجملموع  

         هاء، اإلدارة، جنيف٢٩الباب 
  ٥ ٨٠٠  ٢ ٩٠٠  ٢ ٩٠٠  االحتياجات من خدمات الدعم

  ٥ ٨٠٠  ٢ ٩٠٠  ٢ ٩٠٠  اجملموع  
  ١ ٣٩١ ٧٠٠  ٤٠٥ ٤٠٠  ٩٨٦ ٣٠٠  اجملموع الكلي  

    
  إمكانية االستيعاب  - اسادس 

 أي اعتمــادات لتمويــل ٢٠١٣-٢٠١٢مل تــدرج يف امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتني   - ١٥
 ٢٠١٣ دوالر لعـام     ٩٨٦ ٣٠٠االحتياجات اإلضافية من املـوارد املـشار إليهـا أعـاله والبالغـة              

يــة ضــمن مــوارد امليزان ولــيس مــن املتوقــع أن يكــون مــن املمكــن اســتيعاب تلــك االحتياجــات   
   .٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية لفترة السنتني 
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رصـد  ، سـيلزم   E/2012/L.24 وبناء على ذلك، يف حالة اعتماد اجمللـس مـشروَع القـرار           - ١٦ 
، ٢ دوالر يف إطــار البــاب ٨١٤ ١٠٠ دوالر، مبــا يف ذلــك ٩٨٦ ٣٠٠اعتمــاد إضــايف قــدره  

 هــاء عــالوة ٢٩اب  دوالر يف إطــار البــ٢ ٩٠٠، و ٢٤ دوالر يف إطــار البــاب ١٦٩ ٣٠٠ و
   .٢٠١٣-٢٠١٢على املوارد املعتمدة للميزانية الربناجمية لفترة السنتني 

    
  صندوق الطوارئ  - سابعا  

أنه جرى مبوجب اإلجراءات اليت حددهتا اجلمعية العامة يف قراريــها           إىل  جتدر اإلشارة     - ١٧
فقــــات  إنــــشاء صــــندوق للطــــوارئ لكــــل فتــــرة سنتيـــــن لتغطيــــة الن٤٢/٢١١ و ٤١/٢١٣

وينـص هذا اإلجـراء    . املترتبـة على الواليات التشريعية غري املشمولة بامليزانية الربناجمية        اإلضافية
علــى أنــه يف حالــة اقتــراح أيــة نفقــات إضــافية تتجــاوز املــوارد املتاحــة مــن صــندوق الطــوارئ، 

ــذ األنــشطـة ذات الــصلة هــو نقــل املــوارد مــن      ـــة املاجملــاالت يــصبح الــسبيل الوحيــد لتنفي تدنيـ
يتعني إرجـاء هـذه األنـشطة اإلضـافية إىل          إذا تعذر ذلك،    و. األولوية أو تعديل األنشطة القائمة    

  .فترة سنتني الحقة
 ٢٩ و   ٢٤ و   ٢وليس من املمكن، يف هذه املرحلـة، حتديـد أنـشطة يف إطـار األبـواب                   - ١٨ 

ا أو تأجيلـها أو إهناؤهـا        ميكـن تقليـصه    ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني    هاء من امليزانية الربناجمية     
ــة االحتياجــ   ــها هبــدف تلبي ــصافية اإلضــافياتأو تعديل ومــع أن .  دوالر٩٨٦ ٣٠٠ ة البالغــة ال

املقبلـة، إىل حتديـد      االستيعاب غري متوقع حاليا، فإن األمانة العامة ستسعى، على مدى األشهر            
ــة احتياجــات اللجنــ      ــها مــوارد أخــرى لتلبي ــرة اجملــاالت الــيت ميكــن أن تنقــل من ــسنتني  ة يف فت ال

بلغ اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والـستني بنـاء علـى ذلـك يف سـياق             ، وستُ ٢٠١٣-٢٠١٢
ــصادي         ــس االقتـ ــذها اجمللـ ــيت يتخـ ــررات الـ ــرارات واملقـ ــن القـ ــة عـ ــة النامجـ ــديرات املنقحـ التقـ

   .٢٠١٢املوضوعية لعام  واالجتماعي يف دورته 
    

  موجز  - مناثا  
 ستنـشأ   ،  E/2012/L.24 د اجمللس االقتصادي واالجتماعي مشروَع القرار       يف حالة اعتما    - ١٩ 

 يف إطــار امليزانيــة  ٢٠١٣ دوالر لعــام ٩٨٦ ٣٠٠احتياجــات إضــافية مــن املــوارد جمموعهــا     
، ٢ دوالر يف إطــار البــاب ٨١٤ ١٠٠، مبــا يف ذلــك ٢٠١٣  -٢٠١٢الربناجميــة لفتــرة الــسنتني 

 ١٦٩ ٣٠٠صادي واالجتمــاعي وإدارة املــؤمترات، و  شــؤون اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــ    
 هـــاء، ٢٩ دوالر يف إطـــار البـــاب ٢ ٩٠٠، حقـــوق اإلنـــسان، و ٢٤دوالر يف إطـــار البـــاب 

وســـوف ُينظـــر يف  . ٢٠١٣-٢٠١٢جنيـــف، مـــن امليزانيـــة الربناجميـــة لفتـــرة الـــسنتني  اإلدارة، 
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املقترحـــة لفتـــرة الـــسنتني  يف ســـياق امليزانيـــة الربناجميـــة ٢٠١٤ دوالر لعـــام ٤٠٥ ٤٠٠ مبلـــغ
٢٠١٥-٢٠١٤.  

 لعــام  دوالر٥ ٨٠٠ دوالر، مبــا يف ذلــك ٨ ٧٠٠وســيلزم أيــضا مبلــغ إضــايف قــدره     - ٢٠ 
، االقتطاعات اإللزامية مـن مرتبـات       ٣٧ يف إطار الباب     ٢٠١٤لعام  دوالر   ٢ ٩٠٠ و   ٢٠١٣

يــة مــن االقتطاعــات ، اإليــرادات املتأت١املــوظفني، يقابلــه مبلــغ مماثــل يف إطــار بــاب اإليــرادات  
   .اإللزامية من مرتبات املوظفني
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	الاحتياجات من الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات

	11 - يقدر أنه سيلزم رصد اعتماد من أجل المساعدة المؤقتة العامة، يعادل أربعة أشهر عمل بالرتبة ف-3، بما في ذلك 500 61 دولار لعام 2013 و 800 30 دولار لعام 2014. وسيلزم مبلغ 500 61 دولار في إطار الباب 24، حقوق الإنسان من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013، بينما سيُنظر في الاعتماد المتبقي اللازم لشهرين، وقدره 800 30 دولار، في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015.
	12 - وسيلزم مبلغ إضافي قدره 300 69 دولار سنويا لتغطية بدل الإقامة اليومي لفائدة أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 عضوا لمدة أسبوع إضافي في كل دورة. وسيلزم أيضا مبلغ 500 38 دولار لتغطية بدل الإقامة اليومي لفائدة خمسة أعضاء إضافيين للمشاركة في اجتماعي الفريق العامل لما قبل الدورة في عام 2013. وبناء على ذلك، سيلزم مبلغ 800 107 دولار في إطــار البــاب 24، حقوق الإنســان، من الميزانية البرنامجيــة لفترة الســـنتين 2012-2013، بينما سيُنظر في اعتماد عام 2014، وقدره 300 69 دولار، في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015.
	13 - وبالإضافة إلى ذلك، سيلزم مبلغ 700 8 دولار، بما في ذلك 800 5 دولار لعام 2013 و 900 2 دولار لعام 2014 في إطار الباب 37، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ مماثل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
	14 - في حالة اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروعَ القرار E/2012/L.24، سيبلغ مجموع الاحتياجات الإضافية المتعلقة بعبء العمل الإضافي اللازم لتصريف 12 حالة من التقارير 700 391 1 دولار على النحو المبين في الجدول أدناه. وسيلزم مبلغ 300 986 دولار لعام 2013 في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013. وسوف يُنظر في مبلغ 400 405 دولار اللازم لتغطية احتياجات عام 2014 في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015.
	2013
	2014
	المجموع
	دولارات الولايات المتحدة
	الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات
	الترجمة الشفوية
	300 58
	300 58
	600 116
	تجهيز النصوص
	800 755
	100 244
	900 999
	المجموع
	100 814
	400 302
	500 116 1
	الباب 24، حقوق الإنسان
	المساعدة المؤقتة العامة (6 أشهر بالرتبة ف-3)
	500 61
	800 30
	300 92
	بدل الإقامة اليومي لفائدة 18 عضوا من أجل أسبوع إضافي في كل دورة
	300 69
	300 69
	600 138
	بدل الإقامة اليومي لفائدة 5 أعضاء إضافيين من أجل أسبوع لاجتماعي ما قبل الدورة مرتين في عام 2013
	500 38
	-
	500 38
	المجموع
	300 169
	100 100
	400 269
	الباب 29 هاء، الإدارة، جنيف
	الاحتياجات من خدمات الدعم
	900 2
	900 2
	800 5
	المجموع
	900 2
	900 2
	800 5
	المجموع الكلي
	300 986
	400 405
	700 391 1
	سادسا - إمكانية الاستيعاب
	15 - لم تدرج في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013 أي اعتمادات لتمويل الاحتياجات الإضافية من الموارد المشار إليها أعلاه والبالغة 300 986 دولار لعام 2013 وليس من المتوقع أن يكون من الممكن استيعاب تلك الاحتياجات ضمن موارد الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013.
	16 - وبناء على ذلك، في حالة اعتماد المجلس مشروعَ القرار E/2012/L.24، سيلزم رصد اعتماد إضافي قدره 300 986 دولار، بما في ذلك 100 814 دولار في إطار الباب 2، و 300 169 دولار في إطار الباب 24، و 900 2 دولار في إطار الباب 29 هاء علاوة على الموارد المعتمدة للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013.
	سابعا - صندوق الطوارئ
	17 - تجدر الإشارة إلى أنه جرى بموجب الإجراءات التي حددتها الجمعية العامة في قراريـها 41/213 و 42/211 إنشاء صندوق للطوارئ لكل فترة سنتيـن لتغطية النفقات الإضافية المترتبـة على الولايات التشريعية غير المشمولة بالميزانية البرنامجية. وينـص هذا الإجراء على أنه في حالة اقتراح أية نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق الطوارئ، يصبح السبيل الوحيد لتنفيذ الأنشطـة ذات الصلة هو نقل الموارد من المجالات المتدنيــة الأولوية أو تعديل الأنشطة القائمة. وإذا تعذر ذلك، يتعين إرجاء هذه الأنشطة الإضافية إلى فترة سنتين لاحقة.
	18 - وليس من الممكن، في هذه المرحلة، تحديد أنشطة في إطار الأبواب 2 و 24 و 29 هاء من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013 يمكن تقليصها أو تأجيلها أو إنهاؤها أو تعديلها بهدف تلبية الاحتياجات الإضافية الصافية البالغة 300 986 دولار. ومع أن الاستيعاب غير متوقع حاليا، فإن الأمانة العامة ستسعى، على مدى الأشهر المقبلة، إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تنقل منها موارد أخرى لتلبية احتياجات اللجنة في فترة السنتين 2012-2013، وستُبلغ الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بناء على ذلك في سياق التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي يتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2012.
	ثامنا - موجز
	19 - في حالة اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروعَ القرار E/2012/L.24، ستنشأ احتياجات إضافية من الموارد مجموعها 300 986 دولار لعام 2013 في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013، بما في ذلك 100 814 دولار في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات، و 300 169 دولار في إطار الباب 24، حقوق الإنسان، و 900 2 دولار في إطار الباب 29 هاء، الإدارة، جنيف، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013. وسوف يُنظر في مبلغ 400 405 دولار لعام 2014 في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015.
	20 - وسيلزم أيضا مبلغ إضافي قدره 700 8 دولار، بما في ذلك 800 5 دولار لعام 2013 و 900 2 دولار لعام 2014 في إطار الباب 37، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ مماثل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.

