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السنتني 8102-8102
مشاريع مقررات مقدمة من رئيس اللجنة عقب مشاورات غري رمسية

اآلاثر املرتتبةةة يف امليزانيةةة الربانجميةةة فيمةةا يتص ة ابمليزانيةةة الربانجميةةة املقرتحةةة لفةةرتة
السنتني 8102-8102
ألف  -حقوق الطف
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العام( )١ويف تق ي اللجن االستشاري لشؤون اإلدارة وامليزاني ذ الصل ( ،)2تق ر إبالغ اجلمعي العام أبن
اعتمادها مش وع الق ار  A/C.3/72/L.21/Rev.1سيستتبع ما يلي:
املوافق على إنشاء وظيف واحدة من ال تب ف ٥-يف إطار الباب  ،١تق ي السياسا
(أ )
والتوجي والتنسيق عموما ،من امليزاني الربانجمي املقرتح لفرتة السنتن 2١١2-2١١٢؛
(ب) احتياجــا إضــافي مــن امل ـوارد قــدرها  ٦٦٦ ٢١١دوالر ،وتشــم  ٥١٥ ٢١١دوالر
يف إط ــار الب ــاب  ،١تق يـ ـ السياس ــا والتوجي ـ والتنس ــيق عموم ــا ،و  ١٦٥ ١١١دوالر يف إط ــار الب ــاب
 22دال ،مكتب خـدما الـدعم املكزيـ  ،مـن امليزانيـ الربانجميـ املقرتحـ لفـرتة السـنتن ،2١١2-2١١٢
وهي مبالغ ستُخصم من صندوق الطوارئ ،إىل جانـب مبلـغ قـدر  ٥١ ١١١دوالر يف إطـار البـاب ،٣٦
االقتطاعا اإللزامي من م تبا املوظفن ،يقابل مبلغ مماث يف إطار ابب اإلي ادا  ،١اإلي ادا اآلتي
من االقتطاعا اإللزامي من م تبا املوظفن.
__________
(.A/C.5/72/16 )١
(.A/72/7/Add.39 )2
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ابء  -متابعة االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بنزع السالح النووي لعام 8102
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العــام( )٣ويف تق يـ اللجن ـ االستشــاري لشــؤون اإلدارة وامليزانيـ ذ الصــل ( ،)٦تقـ ر إبــالغ اجلمعيـ العام ـ
أبن  ،يف حال اعتمادها مش وع الق ار  ،A/C.1/72/L.45/Rev.1سيلزم ختصيص موارد قدرها 2٣٦ 2١١
دوالر يف إطـ ــار البـ ــاب  ،2شـ ــؤون اجلمعي ـ ـ العام ـ ـ واجملل ـ ـ االقتصـ ـ ــاد واالجتماعـ ـ ــي وإدارة املؤمت ـ ـ ـ ا
( 2٣٦ ٣١١دوالر) ،ويف إطار البــاب  ،٦نــزع السـال ( ١ 2١١دوالر) ،مـن امليزانيـ الربانجميـ املقرتحـ
حيم على صندوق الطوارئ.
لفرتة السنتن  ،2١١2-2١١٢ومتث تلك املوارد مبلغا ّ

جيم  -حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العــام( )٥ويف تق يـ اللجن ـ االستشــاري لشــؤون اإلدارة وامليزانيـ ذ الصــل ( ،)٦تقـ ر إبــالغ اجلمعيـ العام ـ
أبن ـ  ،يف حــال اعتمادهــا مش ـ وع الق ـ ار  ،A/C.3/72/L.48ســتلزم احتياجــا مــن امل ـوارد يبلــغ صــافي ا بعــد
خصم االقتطاعا اإللزامي من م تبا املوظفن  ٢٥٣ ٢١١دوالر لعام  ،2١١٢من أج مكتب املبعوث
وستحم تلك االحتياجا على االعتماد امل صود للبعثا السياسي اخلاص يف إطار
اخلاص املعين مبيامنار؛
ّ
الباب  ،٣الشؤون السياسي  ،من امليزاني الربانجمي املقرتح لفرتة السنتن .2١١2-2١١٢

دال  -الةةرىرى السةةنوية العشةةرون لإلعةةالن املتعلة حبة ومسةةلولية األفةراد واجلماعةةات وهيئةةات
اجملتمةةع يف تعزيةةز ومحايةةة حقةةوق اإلنسةةان واحلةةر ت األساسةةية املعةةرت هبةةا عامليةةا ،وتعزيةةز
ذلك اإلعالن
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العــام( )٥ويف تق يـ اللجن ـ االستشــاري لشــؤون اإلدارة وامليزانيـ ذ الصــل ( ،)٢تقـ ر إبــالغ اجلمعيـ العام ـ
أبن  ،يف حال اعتمادهـا مشـ وع القـ ار  ،A/C.3/72/L.50/Rev.1سـيلزم ختصـيص مـوارد قـدرها 2٥ ٥١١
دوالر يف إطـ ــار البـ ــاب  ،2شـ ــؤون اجلمعي ـ ـ العام ـ ـ واجملل ـ ـ االقتصـ ـ ــاد واالجتماعـ ـ ــي وإدارة املؤمت ـ ـ ـ ا
( ٣2 2١١دوالر) ،ويف إط ــار الب ـ ــاب  ،2٦حق ــوق اإلنس ــان ( ٦٥ ٥١١دوالر) ،م ــن امليزانيـ ـ الربانجميـ ـ
حيم على صندوق الطوارئ.
املقرتح لفرتة السنتن  ،2١١2-2١١٢ومتث تلك املوارد مبلغا ّ

__________
(.A/C.5/72/12 )٣
(.A/72/7/Add.37 )٦
(.A/C.5/72/13 )٥
(.A/72/7/Add.33 )٦
(.A/C.5/72/14 )٥
(.A/72/7/Add.41 )٢
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هاء  -طرائ ة عقةةد املةةل ر احلكةةوم الةةدوي العتمةةاد االتفةةاق العةةامل مةةن أج ة اهلجةةرة اآلمنةةة
واملنظمة والنظامية
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العــام()2ويف تق يـ اللجنـ االستشــاري لشــؤون اإلدارة وامليزانيـ ذ الصــل ( ،)١١تقـ ر إبــالغ اجلمعيـ العامـ
أبن ـ  ،يف حــال اعتمادهــا مش ـ وع الق ـ ار  ،A/72/L.9ســيلزم ختصــيص م ـوارد قــدرها  ٦٥٦ ١١١دوالر يف
إط ــار الب ــاب  ،١تق يـ ـ السياس ــا والتوجيـ ـ والتنس ــيق عموم ــا ( ٥٣ ١١١دوالر) ،ويف إط ــار الب ــاب ،2
شؤون اجلمعي العامـ واجمللـ االقتص ــاد واالجتماع ــي وإدارة املؤمتـ ـ ا ( ٥١٢ ٢١١دوالر) ،ويف إطـار
الب ــاب  ،2٢اإلعــالم ( ٦٦ ٣١١دوالر) ،مــن امليزانيـ الربانجميـ املقرتحـ لفــرتة الســنتن ،2١١2-2١١٢
حيم على صندوق الطوارئ.
ومتث تلك املوارد مبلغا ّ

واو  -ص ةةك دوي مل ةةزم ق ةةانوان يف إط ةةار اتفاقي ةةة األم ةةم املتح ةةدة لق ةةانون البح ةةار بشة ة ن حفة ة التن ةةوع
البيولوج البحري يف املناط الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العام( )١١ويف تق ي اللجن االستشاري لشؤون اإلدارة وامليزاني ذ الصل ( ،)١2تقـ ر إبـالغ اجلمعيـ العامـ
أبن  ،يف حال اعتمادها مش وع القـ ار  ،A/72/L.7سـيلزم ختصـيص مـوارد قـدرها  2 ١٥٥ ٥١١دوالر يف
إطــار البــاب  ،2شــؤون اجلمعي ـ العام ـ واجملل ـ االقتصــاد واالجتمــاعي وإدارة امل ـؤمت ا (١ 222 ٢١١
دوالر) ،ويف إط ــار الب ــاب  ،2٢اإلع ــالم ( ١٣١ ٦١١دوالر) ،ويف إط ــار الب ــاب  ،٣٦الس ــالم واألم ــن
حيمـ
( 2٦ ٣١١دوالر) ،مـن امليزانيـ الربانجميـ لفـرتة الســنتن  ،2١١2-2١١٢ومتثـ تلـك املـوارد مبلغـا ّ
على صندوق الطوارئ.
زاي  -التحقي يف الظرو واملالبسات امللدية إىل الوفاة امل ساوية لداغ مهرشولد ومرافقيه
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العام( )١٣ويف تق ي اللجن االستشاري لشؤون اإلدارة وامليزاني ذ الصل ( ،)١٦تقـ ر إبـالغ اجلمعيـ العامـ
أبنـ  ،يف حــال اعتمادهــا مشـ وع القـ ار  ،A/72/L.19ســيلزم ختصــيص مـوارد قــدرها  ٣2١ ٦١١دوالر يف
إطــار البــاب  ،١تق ي ـ السياســا والتوجي ـ والتنســيق عمومــا ( 22١ ٥١١دوالر) ،ويف إطــار البــاب ،2
شؤون اجلمعي العام واجملل االقتصــاد واالجتماعــي وإدارة املؤمت ـ ا ( ١١١ ١١١دوالر) ،من امليزاني
حيم على صندوق الطوارئ.
الربانجمي املقرتح لفرتة السنتن  ،2١١2-2١١٢ومتث تلك املوارد مبلغا ّ
__________
(.A/C.5/72/17 )2
( A/72/7/Add.34 )١١و .A/72/7/Add.34/Corr.1
(.A/C.5/72/18 )١١
(.A/72/7/Add.42 )١2
(.A/C.5/72/19 )١٣
(.A/72/7/Add.32 )١٦
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حاء  -تدابري عملية أخرى ملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارج
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العام( )١٥ويف تق ي اللجن االستشاري لشؤون اإلدارة وامليزاني ذ الصل ( ،)١٦تقـ ر إبـالغ اجلمعيـ العامـ
أبن  ،يف حال اعتمادها مش وع الق ار  ،A/C.1/72/L.54سيلزم ختصـيص مـوارد قـدرها  22٦ ٣١١دوالر
يف إطار البـاب  ،2شـؤون اجلمعيـ العامـ واجمللـ االقتصـاد واالجتمـاعي وإدارة املـؤمت ا (٥٣١ ١١١
دوالر) ،ويف إط ـ ــار الب ـ ــاب  ،٦ن ـ ــزع الس ـ ــال ( ٦٥١ ١١١دوالر) ،ويف إط ـ ــار الب ـ ــاب  22واو ،اإلدارة،
جنيف ( ١٦ 2١١دوالر) ،من امليزاني الربانجمي لفرتة السنتن  ،2١١2-2١١٢ومتث تلـك املـوارد مبلغـا
حيم على صندوق الطوارئ.
ّ

طاء  -آاثر اإلرهاب على التمتع حبقوق اإلنسان
إن اللجن ـ اخلامس ـ  ،وقــد نظ ـ يف بيــان اآلاثر املرتتب ـ يف امليزاني ـ الربانجمي ـ ال ـ قدم ـ األمــن
العام( )١٥ويف تق ي اللجن االستشاري لشؤون اإلدارة وامليزاني ذ الصل ( ،)١٢تقـ ر إبـالغ اجلمعيـ العامـ
أبن  ،يف حال اعتمادهـا مشـ وع القـ ار  ،A/C.3/72/L.49/Rev.1سـيلزم ختصـيص مـوارد قـدرها ٢١ ٥١١
دوالر يف إطـ ــار البـ ــاب  ،2شـ ــؤون اجلمعي ـ ـ العام ـ ـ واجملل ـ ـ االقتصـ ـ ــاد واالجتماعـ ـ ــي وإدارة املؤمت ـ ـ ـ ا
( ٣2 2١١دوالر) ،ويف إط ــار الب ـ ــاب  ،2٦حق ــوق اإلنس ــان ( ٦٢ ٣١١دوالر) ،م ــن امليزانيـ ـ الربانجميـ ـ
حيم على صندوق الطوارئ.
املقرتح لفرتة السنتن  ،2١١2-2١١٢ومتث تلك املوارد مبلغا ّ

__________
(.A/C.5/72/11 )١٥
(.A/72/7/Add.38 )١٦
(.A/C.5/72/15 )١٥
(.A/72/7/Add.40 )١٢
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