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                 جملس حقوق اإلنسان
                    الدورة احلادية عشرة

                  من جدول األعمال ٢      البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 
  وضية السامية واألمني العاموتقارير املف

  * املتعلق بتعزيز حق الشعوب يف السلم٨/٩تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان 

  مذكرة من األمانة

                             إىل مفوضة األمم املتحـدة          ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ٩ / ٨                                  طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -  ١
                                            مراعاهتا ملا درجت عليه العادة، إىل انعقاد حلقة    مع    ، و    ٢٠٠٩      أبريل  /                                      السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو، قبل نيسان

                                                                                              عمل مدهتا ثالثة أيام تتناول حق الشعوب يف السلم، يشارك فيها خبريان من كل من اجملموعات اإلقليمية اخلمس، 
   .               ً                                            وأن تقدم تقريراً عن حصيلة احللقة إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة

  A/HRC/8/L.13        ً      ً                                 لس بياناً شفوياً حول ما يترتب على مشروع القرار                               قت اعتماد القرار، تلت أمانة اجمل و و  -  ٢
                              ً                                                                    ً                 آثار يف امليزانية الربناجمية، مشريةً، يف مجلة أمور، إىل أن تنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار يتطلب مبلغاً                   من

                                            أشار بيان اآلثار املترتبـة يف امليزانيـة            و  .    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                                دوالر أمريكي لفترة السنتني         ٢٤٣     ٩٠٠      ً        إمجالياً قدره   
          هاء مـن       ٢٨    و   ٢٣    و  ٢             ً                                               ُ                              الربناجمية أيضاً إىل أن متطلبات تنفيذ األنشطة املطلوبة يف القرار مل ُتدرج حتت األبواب               

                                                                   وأبلغت األمانة اجمللس كذلك بأهنا ستسعى إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن             .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                   امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
          هـاء    ٢٨    و   ٢٣    و  ٢                                                                                                  أن جتري فيها مناقلة بني املوارد بغية تلبية املتطلبات ضمن حدود االعتمادات املخصصة لألبـواب                

  .    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨       السنتني        لفترة

                                                      

  .                 تأخر تقدمي الوثيقة  *  
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                                                                                                      وبالنظر إىل األولويات احلالية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف التحضري ملؤمتر ديربـان                 -  ٣
         من دون     ٢٠٠٧                                              ُ             عم اجمللس، مبا يف ذلك الواليات اجلديدة العديدة اليت أُقرت منذ عام                        االستعراضي وإىل متطلبات د

                                                               َّ                                    ختصيص موارد إضافية متناسبة معها فإن األمانة تبلغ اجمللس بأنه قد تعذَّر حتديد جماالت ميكن أن جتري فيها مناقلة 
                                   وثيقـة مـع الـدول األعـضاء                                          وتتطلع األمانة إىل إجراء مشاورات      .     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                           بني املوارد لفترة السنتني     

   .                             مناقشات إضافية حول هذه املسألة   يف

 -  -  -  -  -  


