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  مقدمة
مفوضية األمم املتحدة ، إىل ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/١طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره   - ١

وتسمى حاليـاً شـعبة إدارة      (وإىل شعبة خدمات املؤمترات     ) مفوضية حقوق اإلنسان  (السامية حلقوق اإلنسان    
يف مكتب األمم املتحدة جبنيف تقييم الوضع اخلاص بالتأخر يف تقدمي الوثائق إىل اجمللس، مبا فيها تلك                 ) املؤمترات

 وباخلصوص التأخر يف ترمجة الوثائق إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، املتصلة باالستعراض الدوري الشامل،  
هذه ملعاجلة  وتقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته التاسعة يتضمن مقترحات بشأن التدابري املناسبة اليت ينبغي اختاذها                

 هذا الوضع والعوامل اليت    وَتشاَرك كل من مفوضية حقوق اإلنسان وشعبة إدارة املؤمترات يف استعراض          . اكلاملش
لتقـدمي  ويعكس الفصل األول من هذا التقرير االستنتاجات املتعلقة باملتطلبات الالزمة           . سامهت يف هذه القضية   

  .ماعات جملس حقوق اإلنسان وآلياتهجتالدعم الكايف ال

نظر سـي  اجمللس أنه    م الوضع عمالً بتأكيد   أن تقيّ ويف نفس القرار، طلب اجمللس إىل إدارة شؤون اإلعالم            - ٢
مبـادئ  مراعـاة   ، مع   أفرقته العاملة ملختلف  والت العامة   كل املدا ل البث الشبكي بإجيابية يف اعتماد مقرر بشأن      

يف دورته التاسعة مشفوعاً باقتراحات     ، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس       واة يف املعاملة وعدم االنتقائية    الشفافية واملسا 
ويعرض الفصل الثاين من هذا . للبث الشبكي مرفق دائممل حتديد املوارد الالزمة إلنشاء الختاذ تدابري وافية مبا يش

 يةتغطيـة الـصحف  الخدماهتا املتعلقة باجمللس وآلياته، مبا فيها    جململ احتياجات   التقرير تقييم إدارة شؤون اإلعالم      
  .وسائر وسائط اإلعالم

   خدمات املؤمترات-  أوالً
   معلومات أساسية-  ألف

أصبحت خطة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، بإنشاء جملس حقوق اإلنسان، شديدة احلركية                - ٣
آلياته جتعل التخطـيط  تضطلع هبا فاألنشطة العديدة اليت يضطلع هبا اجمللس و    . من حيث اخلدمات  وكثرية املطالب   

وإضافة إىل . على مدار السنة توزيعاً عادالًاملسبق لالجتماعات صعباً وُتعقّد بشدة توزيع العبء الكلي للمؤمترات 
ذلك، أقرت اجلمعية العامة العديد من واليات حقوق اإلنسان اجلديدة، مما أفضى إىل زيادة عبء العمل على كل 

  ويرد يف املرفق األول ملخص لألنـشطة اجلديـدة آلليـات جملـس             . من خدمات االجتماعات وجتهيز الوثائق    
  .حقوق اإلنسان

  ة جملس حقوق اإلنسان أنشط- باء

األسابيع العشرة لالجتماعات اليت يعقدها جملس حقوق اإلنسان عمالً بقرار اجلمعية العامـة             إضافة إىل     - ٤
 يف الورقـة غـري       الوارد تلخيصها  للمجلس أن ينظم األنشطة التالية    ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١

  ):A/HRC/4/122(لس ونظامه الداخلي الرمسية اليت أعدها امليّسر بشأن أساليب عمل اجمل

جلسات تنظيمية مفتوحة العضوية يف بداية فترة اجمللس السنوية للنظر يف جدول األعمال ووضع برنامج               •
  من املسائل اإلجرائية ذلك العمل السنوي وغري
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لتنظيميـة  جمللس، وأثناءها عند االقتضاء، ملناقشة املسائل ا      دورات ا من  جلسات تنظيمية قبل كل دورة        •
  )يدعو إليها رئيس اجمللس(الدورة واإلجرائية اخلاصة بتلك 

ـ  أو   ُينظِّمها رئيس اجمللـس   (اجتماعات إعالمية بشأن القرارات أو املقررات املتوقعة        /مشاورات  • دعو ي
  )إىل عقدهااجلهات الراعية الرئيسية 

  رةاجتماعات مائدة مستديحوارات تفاعلية وحلقات نقاش وحلقات دراسية و  •

  مشاورات قبل عقد الدورات اخلاصة  •  

  دورات خاصة وخمصصة  •  

: ومنذ إنشاء جملس حقوق اإلنسان، ما فتئت شعبة إدارة املؤمترات توفر خدمات الوثائق التالية للمجلس                - ٥
 صـفحة  ٥ ١٤٠؛ و٢٠٠٧يف عام  صفحة ٧ ٩٢١؛ و٢٠٠٦ )١(صفحة أصلية يف عام ٣ ٤٦٩ما جمموعه   جتهيز  

وأتيحت حماضر موجزة جلميع جلسات اجمللس العامـة والتنظيميـة يف    .٢٠٠٨يف عام   ) يونيه/ حزيران ٣٠حىت  (
ولتوفري بعض القدرات لتعويض نقص التمويل املتاح لوثائق االستعراض الدوري الشامل، . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦عامي 

هذا ف. ٢٠٠٨جزة يف عام    احملاضر املو اتُّفق بصورة غري رمسية على عدم تغطية اجتماعات اجمللس وهيئاته الفرعية ب           
.  أسبوعاً من االجتماعات   ١٢ يوماً من وقت املترمجني على مدى        ١٨٠ صفحة و  ٢ ٧٠٠ما يعادل   اإلجراء يوفر   

سيتم إعداد هذه احملاضر املوجزة بأثر رجعي، وإن كان       توافرت املوارد الالزمة،    ومىت  سجلت االجتماعات؛   مىت  و
  .بتأخر كبري

  ري الشامل أنشطة االستعراض الدو-  جيم

، يف دورته األوىل، إنشاء فريق حكـومي دويل مفتـوح           ١/١٠٣قرر جملس احلقوق اإلنسان، يف مقرره         - ٦
آلية االستعراض الدوري الشامل، كما قرر أن يتاح للفريق العامل سري العضوية عامل بني الدورات لوضع أساليب 

واجتمع هذا الفريق يف    . وفَّر هلا خدمات شاملة   لعقد اجتماعاته اليت ت   )  جلسة من ثالث ساعات    ٢٠أو  ( أيام   ١٠
جملس مؤسسات  بشأن بناء   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وعمالً بالقرار   . ، كما كان مقرراً   ٢٠٠٧عام  

مدة كل واحدة منها اجتماعات الفريق العامل من أسبوعني إىل ثالث دورات ، مت متديد فترة انعقاد حقوق اإلنسان
ووافق قـرار اجلمعيـة العامـة       . الوثائق اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل    قرار نفسه على    ونص ال . أسبوعان

  .على منح هذه التسهيالت ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢١٩

                                                      

 .صفحة أصلية إىل جلنة حقوق اإلنسان السابقة ٥ ٨٦٨قدمت أيضاً  )١(
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   تقييم الوثائق- ١

 ١٨ إىل ٧، مـن  ٢٠٠٨عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل دورتـني يف عـام           - ٧
، جيب تقدمي ثالث وثائق قبل    ٥/١وكما جاء يف قرار اجمللس      . مايو على التوايل  / أيار ١٦ إىل   ٥ريل ومن   أب/نيسان

االستعراض، وتقريـر عـن نتـائج       موضع  عن كل دولة    )  صفحة ٤٠حمدودة يف عدد كلي ال يتجاوز       (الدورة  
أبريـل  /نيـسان ويف  . ستعراض أية تفاصيل فيها يتصل بالتقرير عن نتائج اال        ٥/١ومل يقّدم القرار    (. االستعراض

ومت النظر يف ستة عـشر      ). ، قدم رئيس اجمللس املزيد من التفاصيل عن هذه التقارير، لكنه مل حيدد طوهلا             ٢٠٠٨
يف كل دورة من الدورتني األوليني، وُعرضت تقارير عن كل دولة إىل اجمللس يف تقريراً مقدماً من الدول األطراف 

  .دورته الثامنة

  ١اجلدول 
  ثائق اجملهزة لالستعراض الدوري الشاملالو

 الدورات

الصادرة صفحات  ال
  الدورات قبل   

 توقعاتال

الصفحات اإلضافية  
 قبـــلاجملّهـــزة 

 لدورات   ا   

جمموع الصفحات  
ــة  ــل املقدم قب

 التقارير عن النتائج الدورات      
ــوع  اجملمـــ

 )عدد الصفحات(

ــتعراض  دورة االسـ
 الدوري الشامل األوىل

٢(١ ٦٣٧ ٤١٩  ١ ٢١٤ ٦٢٠ ٥٩٤(  
 ) وثيقة٦٦(

  )٣(١ ٦٤٨  ٤٥٢ ١ ١٩٥ ٦٤٠ ٥٥٥ الدورة الثانية

 ) وثيقة٦٥(

تقرير مقدم إىل جملس    
 حقوق اإلنسان  

  ١ ٠٠١  
١ ٠٠١ 

 ) وثيقة٥٥(

  .ويرد يف املرفق الرابع شرح مفصل لتقدمي الوثائق إىل دوريت االستعراض الدوري الشامل

اليت سـتعقد يف    (ل الوثائق اليت ستقدم إىل دورة االستعراض الدوري الشامل الثالثة           ومن املتوقع أن تشم     - ٨
)  وثيقـة  ١٦( صـفحة    ٤٦٧قبل الدورة، و  )  وثيقة ٤٨( صفحة قياسية    ١ ٠٣٨ )٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

قب ومن املرت.  وثيقة يف اجملموع٨١ صفحة و١ ٧٩٠ بعد الدورة، أي)  وثيقة١٧( صفحة ٢٨٥للدورة نفسها، و
  .أن تتبع الدورات املقبلة خطة توفري الوثائق هذه

                                                      

 .أربع صفحات من التصويبات هذا الرقم شملي )٢(

 . هذا الرقم صفحة تصويبيشمل )٣(
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   تكاليف الوثائق- ٢

تشمل الوثائق الصادرة قبل دورة االستعراض الدوري الشامل وبعدها، بالنسبة إىل الدورتني األوليني من                - ٩
   ، إىل جانب الوثـائق الـصادرة قبـل الـدورات واملقدمـة إىل اجمللـس               ٢٠٠٨دورات الفريق العامل يف عام      

. صفحة قياسـية   ٤ ٢٨٦  وثيقة يف اجملموع، وعدد صفحاهتا     ١٨٦،  ) صفحة قياسية حسب التقديرات    ١ ٠٠١(
واستناداً إىل العدد احلايل للصفحات القياسية املقدرة املقدمة للترمجة إىل اللغات الرمسية الست، وإىل االستنـساخ     

 صفحة من التقـارير اخلاصـة   ١ ٠٠١ أي، باستثناء(والتوزيع أثناء الدورتني األوليني من دورات الفريق العامل    
. )٤( دوالرا٣ً ٨٥٧ ٢٤٩، تبلغ التكـاليف املقـدرة حـىت اآلن    )باالستعراض الدوري الشامل املقدمة للمجلس    

  . دوالرا٢ً ٤٨١ ٨٢٧ مببلغتقدر  للفريق العامل وستضاف تكاليف الدورة السنوية الثالثة

 أن تصل تكاليف خدمة ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥ املؤرخ ٥/١ة على القرار وقّدر بيان اآلثار املالية املترتب  - ١٠
، شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات، ما جمموعـه         ٢ الدوري الشامل يف إطار الباب       مؤمترات االستعراض 

ومن شأن ذلك أن يغطي الدورات السنوية الثالث لالستعراض الدوري الـشامل،            .  دوالر سنوياً  ٣ ٨٤٧ ٣٠٠
  ىل مبلـغ إمجـايل يقـدر       إ اجتماعاً توفر له خدمات الترمجة الشفوية إىل ست لغـات، زيـادة              ٦٠موعها  وجم
واعُترف بناء على ذلك بـأن      . صفحة قياسية من الوثائق اليت ينبغي ترمجتها إىل اللغات الرمسية الست           ١ ١٢٠ب 

 بيان اآلثار املالية تتعلق بدورة واحدة فاألرقام الواردة يفاالحتياجات من الوثائق ُحّددت بشكل غري صحيح؛ هذه 
صفحة قياسـية    ٣ ٣٦٠، أي ما جمموعه      ذلك ومن مث فإن التوقعات الفعلية كانت ستصل إىل ثالثة أمثال         . فقط

وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أنه تبني أن هذه التقديرات منخفضة، نظـراً إىل أن            . (ثالث دورات، حسب التقديرات   ل
قـد  وهذه التوقعات املنقحة اخلاصة بالوثـائق    ). من أجل الدورتني األوليني    كان قد قُدم     نفس ذلك املبلغ تقريباً   

لألسف، كان الوقت متأخراً للغاية إلدراج التغيريات       . ٢الباب  تكاليف مقدرة أعلى بكثري يف إطار       تترتب عليها   
ومل . على أنه هـو املتطلبـات      دوالر   ٣ ٨٤٧ ٣٠٠يف التقرير املرفوع إىل اجلمعية العامة، لذا فقد ُعرض مبلغ           

دوالر قصد توفري كافة اخلدمات لدورات عام  ٨٧٤ ٠٠٠خيصِّص استعراض امليزانية النهائي للجمعية العامة سوى 
 يف املائة مقارنة بالرقم     ٧٧ الثالث للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، وهو اخنفاض بنسبة            ٢٠٠٨

  .٢٠٠٨ن املبلغ املطلوب فعلياً لعام  يف املائة فقط م١١األصلي، و

  اعتبارات إضافية - ٣

فاقم تعاقب موعد الدورتني األوليني للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل الصعوبات الـيت                - ١١
ونشأت صعوبات مشاهبة من أجل تقدمي تلك الوثائق        . جتهيز كم الوثائق اهلائل   يف  واجهتها شعبة إدارة املؤمترات     

املتاحـة للـشعبة     أي من اآلجال احملددة، مما زاد من الضغط على املوارد         حترم  ومل يُ . تجهيز يف الوقت املناسب   لل
وعالوة على ذلك، جنم عن التأويالت املختلفة خبصوص طول الوثائق املوافق عليه حجم مـن               . والشحيحة أصالً 

موضـع  قبل الدورات لكل دولة     ملا   الوثائق    صفحة من  ٤٠ على   ٥/١نص القرار   (الوثائق أكرب بكثري من املتوقع      

                                                      

صفحة أصلية إىل اللغات الست، حسب التقديرات، من أجل الدورتني  ٣ ٢٨٥يشمل هذا املبلغ ترمجة  )٤(
 .استنساخها وتوزيعها املتمثل يف األوليني من دورات االستعراض الدوري الشامل، إضافة إىل حجم العمل
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ويصدق الشيء ).  صفحة لكل دولة٧٥، يف حني أن متوسط عدد الصفحات القياسية املقدرة الفعلي بلغ استعراض
وكان من املتوقع أال يتجاوز عدد صفحات كل تقرير من تقارير النتائج . نفسه على الوثائق الصادرة بعد الدورات

 صفحات، يف حني أن متوسط عدد الـصفحات  ١٠لعامل املعين باالستعراض الدوري الشامل اليت يعدها الفريق ا 
 صفحة قياسية ١ ٦٠٠ولئن كانت الشعبة قد خططت إمجاالً لتجهيز من مث، .  صفحة٢٧الفعلي هلذه التقارير بلغ 

  .لدوريت االستعراض الدوري الشامل، إالّ أنه مت تقدمي أكثر من ضعف ذلك احلجممقّدرة 

ويطرح التقيد باآلجال احملددة إلصدار الوثائق حتديات حىت يف الظروف العادية عند تداخل االجتماعات                - ١٢
وتقرر طرح  . أو عندما تستعمل التقارير الصادرة عن اجتماع من االجتماعات باعتبارها مسامهةً يف اجتماع آخر             

شامل للنقاش يف الدورة الثامنة جمللـس حقـوق   نتائج كل من دوريت الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري ال      
على هناية دورة قد أتى بعد مضي ستة أسابيع فقط ، رغم أن افتتاح دورة اجمللس ٢٠٠٨يونيه /اإلنسان يف حزيران

ومن مث، فإنه مل يكن ممكناً أن تتقيد هذه الوثائق، حبكـم            . هناية الثانية فقط بعد   الفريق العامل األوىل وأسبوعني     
  . بأجل األسابيع العشرة احملدد الواقع،

ويوظف مترمجون مؤقتون للمساعدة على ترمجة الوثائق يف الفترات املتوقع أن يزيد فيها حجم العمل إىل                - ١٣
بيد أن تلك املـوارد املؤقتـة       . أجل األسابيع العشرة احملدد لتقدمي الوثائق     الذروة بناء على التنبؤات املستندة إىل       

نتيجة لذلك، عندما تقدم الوثائق متأخرةً، ال تتالءم هذه املوارد اإلضافية مع فائض عبء              و. ختصص لفترة حمددة  
ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة . وكانت تلك حالةَ وثائق الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل. العمل

يف جنيف بسبب املنافسة من ذوي اخلربة  واملترمجني الشفوينيالوثائق  رريإىل أن هناك نقصاً يف عدد املترمجني وحم
احلادة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية وغريمها من املنظمات اليت هلا مقر يف جنيف، فضالً عـن                   

. بني سنتني وثالث سنواتمسبقاً قبل انعقاد مؤمتراهتا مبا املؤسسات األوروبية اليت حتجز موظفي خدمات املؤمترات 
واملهلة املسبقة املعمول هبـا     . األوروبية يف بعض الفترات من السنة     و أسواق الترمجة املستقلة احمللية      دفوهذا يستن 

عل من الصعب جداً التوفيق بني تغري اجلداول الزمنية وتأخر تقدمي جيمما عدة أشهر، لتوظيف مترمجني مستقلني هي 
  . رىالوثائق من جهة والتعاقد مع املوظفني املؤقتني من جهة أخ

وجتدر اإلشارة أخرياً إىل أن عدد احملاضر املوجزة املتأخرة اليت يتعني ترمجتها لالجتماعات الرمسية تزايـد                  - ١٤
ال تشمل اجتماعـات  ( اجتماعاً ٩٧ل احملاضر صياغة  وتشمل تلك املتأخرات .وحىت اآلن ١٩٩٨سنوياً منذ عام  

ال تشمل سوى احملاضر املوجزة     (صفحة   ٨٧ ٠٠٠ من، وال يزال هناك أكثر      )٢٠٠٨جملس حقوق اإلنسان لعام     
ـ  مترمجاً ومراجعاً    ١٣١وهو ما يعادل عمل      - مل تترجم بعد    ) ٢٠٠٧- ١٩٩٨ن الفترة   العالقة م  . كاملـة  سنةل

ويعكس استمرار هذا التأخر قصور القدرة احلالية يف دائرة اللغات عن تلبية االحتياجات النامجة عن حجم العمل                 
  . ايدالذي ال يفتأ يتز

   أنشطة إضافية خاصة مبؤمترات حقوق اإلنسان- ٤

ويف كل احلاالت تقريبـاً، طلبـت       . جملس حقوق اإلنسان ينشئ واليات جديدة منذ تأسيسه       ما انفك     - ١٥
وكانت تلك حالة الفريـق     . اجلمعية العامة إىل األمني العام إجناز هذه األنشطة اجلديدة يف إطار املوارد املوجودة            

، والفريق العامل املعـين جبـدول       ) يوم عمل من االجتماعات    ٢٠الذي ُمنح   ( باستعراض الواليات    العامل املعين 



A/HRC/9/18 
Page 8 

 

 

، إضافة إىل فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق          ) أيام عمل من االجتماعات    ١٠الذي منح   (األعمال  
وينطبق الشيء نفسه علـى     ). اعات يومي عمل إضافيني من االجتم     ٤/٤اليت خصص هلا قرار اجمللس      (يف التنمية   

 ٦٢/١٥٦وتطلب اجلمعية العامة، يف قرارها      . اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
توفري املوارد الالزمة، يف حدود املوارد املتاحة لألمم         إىل األمني العام     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨املعتمد يف   

، تدوم الدورة األوىل أسبوعني متتاليني والثانية       ٢٠٠٨دورتني منفصلتني يف عام     من عقد   للجنة  املتحدة، لتمكني ا  
  .اً واحداًأسبوع

كما جاء بالتفصيل يف ، ٢٠٠٦ منذ عام واستحدث العديد من هيئات حقوق اإلنسان واألنشطة اجلديدة         - ١٦
ينبغي جتهيزها، اليت ) وجزة يف بعض األحياناملاضر حملامبا فيها (وكلها تنتج حجماً إضافياً من الوثائق املرفق األول، 

، سيتطلب األمر أيضاً تقدمي خدمات      ٢٠٠٩  عام وابتداًء من مطلع  . علماً بأنه مل ختصَّص هلا موارد تتناسب معها       
مؤمترات كاملة هليئتني تعاهديتني جديدتني، مها اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وجلنـة حـاالت                 

  .فاء القسرياالخت

ومن املتوقع أن جتري عملية استعراض ديربان، اليت تشمل دورات للجنة التحضريية وفريق عامل حكومي   - ١٧
ورغم أن اجلمعية العامة هي اليت كانت . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨دويل مفتوح العضوية ومخسة مؤمترات إقليمية، يف عامي 

. اعتماد من امليزانية خلدمات املؤمترات املطلوبـة على أي مل تتم املوافقة    ،  ٦٢/٢٢٠وراء هذا التكليف يف قرارها      
بـأن املتطلبـات    ) ١٥، الفقرة   A/C.5/62/21  الوثيقة انظر(ويوحي تقرير اللجنة اخلامسة التابعة للجمعية العامة        

ناجمية اإلضافية متثل عبء على صندوق الطوارئ، وهو يف حد ذاته حيتاج إىل اعتمادات إضافية يف إطار امليزانية الرب
ورغم إمكان اعتبار هذه العملية مطلباً ملرة واحدة فقط،         . املقترحة اليت ال يزال يتعني على اجلمعية العامة إقرارها        

فإن آثاره من حيث املوارد ضخمة، وميكن توقع استمرار وجود أنشطة مشاهبة ألغراض بعينها تضاف إىل اجلدول 
  .الزمين ملكتب األمم املتحدة يف جنيف مستقبالً

   خدمات اإلعالم-  ثانياً
  تطلبات الصحافة واإلذاعة والتلفزيون م-  ألف

 وبالصور لقـضايا األمـم املتحـدة        ونيةفية وإذاعية وتلفزي   األمم املتحدة لإلعالم تغطية صح     توفر دائرة   - ١٨
اعـات   والفرنسية عن مجيع االجتم    اإلنكليزيةفية باللغتني   ويشمل ذلك إعداد بيانات صح    . جنيفوأنشطتها يف   

العلنية جمللس حقوق اإلنسان، مبا فيها اجتماعات هيئاته الفرعية الرئيسية، وإصدار تقارير إخباريـة وحتقيقـات                
وإصدار تقارير إخبارية األنباء التلفزيونية، صحفية متلفزة قصد توزيعها على املذيعني الوطنيني والدوليني ووكاالت 

  نيويورك، وتوفري صـور ملنـشورات األمـم املتحـدة          ب م املتحدة وبرامج إذاعية من أجل نشرها عرب إذاعة األم       
  .ووسائط اإلعالم

وألداء هذه الواجبات على مدار العام، يعزَّز موظفو الدائرة مبعاوِنني مؤقتني وتزداد قدرهتا اإلنتاجية من                 - ١٩
اعتمادات امليزانية  وجرت العادة على ختصيص متويل كاف يف إطار         . خالل استئجار معدات إضافية عند االقتضاء     
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  ذات الصلة لتغطية اجتماعات حقوق اإلنسان، مبا فيها دورات جلنة حقوق اإلنسان السالفة، اليت كانت تـدوم                 
  .ستة أسابيع

االجتماعات املربجمة بانتظام اليت تتطلـب      ُسّجلت زيادة كبرية يف عدد      وبإنشاء جملس حقوق اإلنسان،       - ٢٠
 اإلنكليزيـة ودة غري كافية لتوظيف ملحقني صحفيني مؤقتني ناطقني بـاللغتني           ومن مث فإن املوارد املوج    . تغطية

؛ اإلنكليزيـة ناطقني ب تلفزيونيني   والفرنسية؛ ومنتجني    اإلنكليزيةوالفرنسية؛ ومنتجني إذاعيني ناطقني باإلسبانية و     
  .ومهندسني إذاعيني ومصورين، خلدمة االجتماعات اإلضافيةمصورين تلفزيونيني إضافة إىل 

، طُلب إىل دائرة اإلعـالم يف       ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ومتشياً مع سياسة الالمنو يف ميزانية املنظمة لفترة السنتني            - ٢١
جنيف، وإىل إدارة شؤون اإلعالم ككل، أن تقلل من طلباهتا بتوفري موارد يف حدود املستوى الذي كان معموالً                  

وب ملختلف جوانب التغطية اإلعالمية جمللس حقـوق        وأدرج التمويل اإلضايف املطل   . به يف فترات السنتني السابقة    
). A/62/125(، يف تقرير منفصل وشامل قُدم إىل اجلمعية العامة ٣/١٠٤ هاإلنسان، بناء على طلب اجمللس يف مقرر

  .لصاحل الدائرة هلذا الغرضمليزانية ايف بيد أن اجلمعية العامة مل تقر أي اعتماد إضايف 

   متطلبات البث الشبكي-  باء

إللقاء الضوء على جملس حقوق اإلنسان الذي أنشئ مؤخراً أثناء تدشني جزئه الرفيع املستوى، اسـُتهل                  - ٢٢
حبسب التاريخ واملتحدث، بالتشاور  البث الشبكي ملداوالت اجمللس، مبا فيه البث املباشر واألشرطة املرئية احملفوظة

ة أن هذه اخلدمة تليب حاجة أساسية إىل توافر قدر كبري وتبني بسرع. مع مفوضية حقوق اإلنسان واحلكومة املضيفة
  .من الشفافية واالنفتاح يف عمل اجمللس

  :ويشمل توفري خدمة البث الشبكي جمللس حقوق اإلنسان العناصر التالية  - ٢٣

  هلذا العمل؛فزيونية تصوير آحاد املتحدثني والتغطية التل  )أ(   

  ؛تشفري وتغطية مباشرة عرب اإلنترنت  )ب(   

  ؛حاد املتحدثني وحفظ هذه املعلوماتتسجيل وتوقيت تدخالت آ  )ج(   

وضع أشرطة مرئية على اخلط وإنشاء موقع البث الشبكي جمللس حقوق اإلنسان على اإلنترنت                )د(   
  .واحلفاظ على هذا املوقع

 أي اعتماد ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وملا كان البث الشبكي مستحَدثاً يف جنيف ومل تشمل امليزانية الربناجمية للفترة   - ٢٤
هبذا اخلصوص، فإن تكاليف البث الشبكي لدورات اجمللس غطيت يف األصل باملزاوجة بني املوارد احلالية لـدائرة                 
شؤون اإلعالم ومفوضية حقوق اإلنسان وشعبة الشؤون اإلدارية يف مكتب األمم املتحدة جبنيـف وتـربع مـن        

 عاملني مؤقتني واستئجار معدات يف جنيف، زيادة على سـفر        ومشل تقدمي هذه اخلدمة توظيف    . احلكومة املضيفة 
  وطرح هذا الترتيب عـدداً     . موظفي البث الشبكي باألمم املتحدة العاملني يف دائرة شؤون اإلعالم من نيويورك           

  .من التحديات
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وُتطرح صعوبة معينة عندما يقرر اجمللس عقد دورات خاصة ملعاجلة أوضاع طارئـة يف جمـال حقـوق                    - ٢٥
فقد . تلك اهليئة اليت مشلها اإلصالح واليت توسعت يف استخدامها        ل اجلديدة   واحدة من الصالحيات  إلنسان، وهي   ا

موظفني دائمني ومرافق للبث الشبكي يف جنيف، غالباً        يف غياب   و. عقدت العديد من الدورات اخلاصة حىت اآلن      
لدورات اخلاصة شبكياً، كما أنه غالباً مـا        قصد بث ا   ظرف مهلة قصرية     ما يصعب توفري املوظفني واملعدات يف     

وقد . جلدولة يف اوزيادة على ذلك، اتسمت السنتان األوليان للمجلس بتغيريات متكررة. يكون الثمن باهظاً للغاية
طرح ذلك صعوبات تتعلق بإجراءات التوظيف والشراء، وترتيبات الـسفر، وتعـيني املـوظفني يف نيويـورك،                 

  .اخلدمة نفسهازاد تكلفة كما . ظفني املؤقتني، واملصداقية مع املمّونني احمللينيوااللتزامات إزاء املو

وكما كانت احلال مع تكاليف املعلومات اإلضافية، فقد كان من املتوقع أن يكون الوضع أكثر استقراراً                - ٢٦
) A/62/125(وقدمت مقترحات لتمويل البث الشبكي يف جنيف يف التقرير الـشامل            . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف الفترة   

واقترح انتهاج هنج مرحلي يشمل تـوفري املـوارد         . املرفوع إىل اجلمعية العامة بشأن متويل جملس حقوق اإلنسان        
، وإعداد دراسة تقنية أثناء تلك الفترة يترتب عليهـا          ٢٠٠٩الالزمة للموظفني املؤقتني واملعدات حىت هناية عام        

 خلدمة جملس حقوق اإلنسان ، وميزانية تشيغلية،، ومعدات دائمةوظائفوتوفري ما يلزم من إنشاء فرع دائم للبث 
  . مبالغ إضافيةةومع ذلك، مل ترصد اجلمعية العامة أي. وغريه من الكيانات يف جنيف

ونظراً إىل الصعوبات اليت تواجهها إدارة شؤون اإلعالم يف استيعاب هذه التكاليف، وإىل رصيد التربعات   - ٢٧
بكي ملداوالت جملس حقوق اإلنسان، اتُّفق على توزيع مؤقت للمسؤوليات املالية مـن             املخصصة لدعم البث الش   

زيونيـة  تكاليف عنصر التغطية التلف   لاإلدارة  تغطية  ويشمل ذلك أن    . أجل البث الشبكي إىل أن ُينشأ مرفق دائم       
نسان هي اليت متـول     والبث الشبكي الفعلي لدورات اجمللس العادية على اإلنترنت، علماً بأن مفوضية حقوق اإل            

الدورات لكل متحدث على ِحَدة وتكاليف سفر واسـتبدال         حمفوظات  توظيف مساعدي البث الشبكي إلعداد      
وتواصل مفوضية حقوق اإلنسان أيضاً تأمني مجيع التكاليف املتصلة بـدورات           . منِتجِ بث شبكي مقره نيويورك    

  .اجمللس اخلاصة من التربعات

 .لبث اجتماعات أخرى شبكياً   اخلاصة  عدد الطلبات   ازداد  لس حقوق اإلنسان    أساليب عمل جم  بتطور  و  - ٢٨
بح ذلك األمر قضية حامسة خبصوص احملـور اجلديـد لعمـل اجمللـس              ، أص ٢٠٠٨ففي النصف األول من عام      

وطُلب إىل دائرة شؤون . واالستعراض الدوري الشامل، إضافة إىل عملية اللجنة التحضريية ملؤمتر استعراض ديربان
ـ      خلق  اإلعالم أن تبث شبكياً اجتماعات االستعراض الدوري الشامل، مما           ق سابقة نظراً إىل أن اجتماعات الفري

بإجيابية يف  سينظر  وأشار بيان من رئيس اجمللس إىل أن اجمللس         . العامل ال تتلقى عادة تغطية من هذا القبيل يف املقر         
 شبكياً، وردد اجمللس ذلـك يف قـراره    كل املداوالت العامة لشىت أفرقته العاملة على اإلنترنت       اعتماد مقرر بشأن بث   

  .من التربعاتاً ويل هذه الدورات كليمت أيضاً متو. ٨/١

وكان لعدد االجتماعات اليت تستلزم بثاً شبكياً، واإلضافة العَرضية للطلبات، والتغريات املتكررة يف اجلدولة،                - ٢٩
ففي الوقت الذي يشارك . والتمويل غري املؤكد، آثار سلبية يف العمل اإلنتاجي الذي يضطلع به قسم اإلذاعة والتلفزيون

األخبار ضئيلة إلنتاج   ملرافق يف البث الشبكي مشاركة تامة، مثة قدرة         فني والقدر احملدود من ا    العدد احملدود من املوظ   فيه  
  .كما أن اخلدمات املقدمة للمذيعني تقلصت هي األخرى. والتحقيقات الصحفية
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 أسبوعاً من االجتماعات كل     ٢٦ومن املتوقع أن يشمل البث الشبكي ملداوالت جملس حقوق اإلنسان وحده              - ٣٠
مفوضية حقوق اإلنسان أن تستكشف جدوى البث الشبكي ملداوالت مجيع اهليئات التعاهدية طُلب إىل أمانة وقد . سنة

ويف الوقـت  . أيضاً، وهو سؤال يوحي بتزايد الطلب على البث الشبكي ألهم األنشطة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف         
  .هذه اخلدماتتوفري كن باستثناء حاالت نادرة أتيح هلا متويل خاص، ال ميوالراهن، 

  .ويبدو من مث أن احلاجة متس إىل وجود مرفق دائم للبث الشبكي يف مكتب األمم املتحدة جبنيف  - ٣١

   عنصر التغطية التلفزيونية- ١

منذ إنشاء اجمللس ومداوالُته تصور بآالت تصوير ذات جودة تصلح للبث التلفزي، واستعملت التغطيـة              - ٣٢
ومع أن جودة التغطية هذه مكلفة وأعلى من املتطلبـات          . باشر أحياناً املشبكي  الذاعي و اإلبث  الإلنتاج األخبار و  

اخلاصة حتديداً بالبث الشبكي، فإن استعمال نظام واحد لكل من غرض البث اإلذاعي والبث الشبكي يتمشى مع                 
تمامها بآالت تـصوير ذات     املمارسة املعمول هبا يف مقر األمم املتحدة حيث تصور مداوالت األجهزة الرئيسية ب            

بيد أنه خبالف ما عليه احلال يف مقر األمم املتحدة، فإن قاعات املؤمترات يف جنيف غري جمهزة   . جودة تصلح للبث  
لذا، كان من الضروري استئجار املعدات الالزمة للمجلس من أجل التغطية اإلذاعية            . بآالت تصوير تلفزي ثابتة   

  .قتنيموظفني مؤتوظيف والبث الشبكي و

.  يف قصر األمم اليت هي يف طور التجديـد         ٢٠يف قاعة املؤمترات رقم     ة تصوير تلفزي    آلوجيري تركيب     - ٣٣
واعُتربت هذه القاعة املكان الدائم لعقد اجتماعات جملس حقوق اإلنسان، وجيري استكشاف مالءمة ذلك النظام               

  .سنةوسُتخترب صالحية النظام يف وقت الحق من هذه ال. للبث الشبكي

على مدار العـام،    على درجة فائقة من اجلودة      بيد أن ضمان القدرة على توفري بث إذاعي وبث شبكي             - ٣٤
وسيتزامن شراء آالت تصوير تلفزية  . يستلزم االستثمار بكثرة يف آالت التصوير التلفزي ومعدات اإلنتاج واملرافق         

واجلـودة حمـل    " فائقة الوضوح "وستحل معدات   . ونالتلفزيثابتة مع التغريات التكنولوجية الرئيسية يف صناعة        
وسيتطلب تركيب آالت تصوير تلفزية ثابتة تغّيراً يف جممـل اإلنتـاج التلفـزي             . املعدات ذات الوضوح العادي   

  .واالنتقال من املعدات ذات الوضوح العادي إىل املعدات فائقة الوضوح

   عنصر البث الشبكي- ٢

ضي وجود مرفق دائم للبث الشبكي إنشاء فرع للبث الشبكي جمهز جتهيزاً            أياً كان خيار التصوير، سيقت      - ٣٥
فعن جملس حقـوق اإلنـسان      . مداوالهتا ت للتعامل مع بث االجتماعات وحفظ      واملعدا نيجيداً من حيث املوظف   

 وكما جاء أعاله، فقد تزايد الطلب على      .  أسبوعاً من االجتماعات سنوياً    ٢٦وحده، من املتوقع أن يشمل ذلك       
البث الشبكي لألنشطة الرئيسية يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، ورمبا مشل ذلك اهليئات التعاهدية املعنية حبقوق                

  .أتيح فيها متويل خاص يف الوقت احلايل، اللهم إال يف حاالت نادرة ال ميكن إيتاء هذه اخلدماتو. اإلنسان

معاً، التغطية املتزامنة لنشاطني لتيسري  للبث الشبكي إنشاء مرفق دائممن املُزمع   والستيفاء هذه الشروط،      - ٣٦
 والفرنسية واللغة اإلنكليزيةمثالً جملس حقوق اإلنسان واملؤمترات الصحفية أو اجللسات اإلعالمية املوجزة باللغتني 
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يف  منعقـداً وال ميكن تغطية أي اجتماعات أو هيئات أو أنشطة أخرى إال إذا مل يكن اجمللس                . األصلية للمتحدث 
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن البث الشبكي الجتماعات اهليئات التعاهدية يتطلب وجود مرافق إضـافية يف                . دورة

  .املزيد من املوظفني واملعدات يف قصر األممكما يتطلب قصر ويلسون، حيث تعقد معظم هذه االجتماعات، 

كي يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، املشار إليه        مث إن الدراسة املقترحة بشأن إنشاء مرفق دائم للبث الشب           - ٣٧
، تظل أفـضل    ٢٠٠٧املقدم إىل اجلمعية العامة يف عام       ) A/62/125(يف تقرير األمني العام بشأن مسائل امليزانية        

فإن رفضت اجلمعية العامة إقرار متويل متطلبـات        . وسيلة حتدَّد هبا بدقة االحتياجات احلقيقية إلنشاء ذلك املرفق        
الشبكي ألعمال جملس حقوق اإلنسان، فإن دائرة شؤون اإلعالم قد حددت بشيء من الصعوبة موارد أخرى البث 

وسيشمل ذلك فحصاً مفصالً للمرافق واملعـدات املتاحـة   . إلجراء الدراسة األساسية اليت بوشر العمل فيها اآلن  
 األمم، عالوة علـى حتديـد االحتياجـات          يف قصر  ٢٠أصالً، مبا فيها املرفقات املقترحة يف قاعة املؤمترات رقم          

وبعد إجراء حتليل شامل هلذه العناصر، سيقدم مقترح هنائي، مبا فيـه املـوارد              . اإلضافية من املعدات واملوظفني   
  .الالزمة، كي تنظر فيه اجلمعية العامة

   اخلامتة-  ثالثاً
.  اإلنسان وهيئاته يف تزايـد     مما ال جدال فيه أن الطلب على خدمات املؤمترات لفائدة جملس حقوق             - ٣٨

استحداث وظائف دائمة بإنشاء    ب اجتماعات سنوياً، أذنت اجلمعية العامة       ٥٠٨واعترافاً بالزيادة البالغة حنو     
ديسمرب /يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف كانون األول)  وظيفة٢٠(فريق إضايف كامل من املترمجني الشفويني 

ويف الوقت نفسه، ضوعفت    ). A/62/563/Add.1 و A/62/125انظر   (٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة السنتني    ٢٠٠٧
استحداث مناصب  وأُذن ب-  لمساعدة املؤقتة لالجتماعاتل تقليص هاعوضت - املوارد لصاحل الترمجة التعاقدية 

مة بيد أن اجلمعية العا. جودة الترمجات املتعاقد عليها تعاقداً خارجياًمراقبة لتوظيف مخسة مراجعني كبار لتوفري 
 اعتمادات مشاهبة للتصدي للزيادة املصاحبة يف متطلبات إعداد املراجع والتحرير والترمجـة  ةمل توافق على أي 

من التقارير ذات الصلة باملوضوع واملشار إليها يف املرفـق          ) ٥( صفحة إضافية  ١٠ ٠٠٠ والطباعة ألكثر من  
وقع أن تتجـاوز آليـة االسـتعراض     صفحة قياسية، حسب التقديرات، من املت   ٣ ٠٧٩ األول، عالوة على  

وباملثل، مل ُيخصص أي اعتماد لألعمال      . ، التقديرات املعدة لدوراهتا   ٢٠٠٨الدوري الشامل، عربها، يف عام      
  .احملاضر املوجزة والترمجة داخل املنظمةصياغة اإلضافية املتمثلة يف 

ق ال ميكن أن تليب املتطلبات من الوثائق وتبني التجربة أن قدرة شعبة إدارة املؤمترات على جتهيز الوثائ  - ٣٩
وال تسمح قلة مرافق املؤمترات الدائمة باملرونة وحسن . اليت حيتاج إليها جملس حقوق اإلنسان وهيئاته الفرعية

وبناء عليه، مـن    . التوقيت املطلوبني لتلبية الطلبات العاجلة وغري املنتظرة لعقد االجتماعات وجتهيز الوثائق          
دوالر يف السنة، لتمكني الشعبة من  ٧ ٥٠٠ ٠٠٠ موارد إضافية من املوظفني تقدر تكلفتها بنحوامللح توفري 

  .ضمان املستوى املناسب من الدعم الذي يطلبه جملس حقوق اإلنسان

                                                      

 . صفحة متوقعة لعملية استعراض ديربان٢ ١٤٦األرقام أيضاً تشمل هذه  )٥(
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ويف الوقت نفسه، هناك موارد غري كافية للتحرير الالزم للوثائق قبل تقدميها، وهو حلقة أساسية يف                  - ٤٠
ومن املطلوب من مث استحداث وظائف حمررين يف مفوضية         . وثائق من حيث التوقيت املناسب    الجتهيز  سلسلة  

  .حقوق اإلنسان ملعاجلة هذا اجلانب من العملية

وإلذكاء وعي  . اهليئة اليت خلفها  ويطلب جملس حقوق اإلنسان أيضاً خدمات إعالمية أكثر بكثري من             - ٤١
وحدد اجمللس البـث الـشبكي      .  موارد كافية للعمل اإلعالمي    الناس وزيادة فهمهم لعمله، ال بد من توفري       

ويستلزم توافر خدمات البث الشبكي ومجيـع       . باعتباره مكّوناً حيوياً يف التواصل بشأن دوره وطريقة عمله        
ولتقـدمي هـذه اخلـدمات،    . اخلدمات اإلعالمية بصورة فعالة ومستمرة وجود موظفني ومرافق قارة ودائمة      

تضاف إليها ما يلزم دوالر  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ أساسية إضافية تقدر بنحوإىل هياكل ن اإلعالم إدارة شؤوستحتاج 
  .  دوالر تقريبا١ً ٧٠٠ ٠٠٠من املوظفني وسائر التكاليف األخرى املتكررة مبقدار 

من املوارد قصد تقدميه إىل اجلمعة العامة يف دورهتـا  االحتياجات وسيعد تقرير يتناول بالتفصيل هذه      - ٤٢
  .لثة والستنيالثا
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ANNEXES  
Annex I 

List of mandated additional meetings at UNOG during the period 2006-2007-2008-2009 
No. Title Legislative 

 Authority 
Servicing Parameters Number of 

additional 
meetings 
per year 

Number of 
 additional 
pages of 

documents 
per year 

Budgetary and  
resource 

implications 
for DCM 

Balance of 
 funds/resources 

allocated/not allocated 
to DCM 

1 Human Rights Council 
(with “as required” 
conference servicing 
entitlement) 

A/RES/60/251 
A/62/125 
A/62/7/Add.25 

- Interpretation: 6 languages 
- Summary records 
- Documents: 6 languages 

100 additional 
meetings 
(A/62/125) + 
10 wks already 
budgeted for the 
HRC (6 wks 
from the former 
Commission of 
Human Rights + 
4 weeks of the 
new HRC) 

2,000 pages US$3,792,100.-- + 
Additional 
permanent staff 
needed. 

US$3,792,100.-- + 20 
new posts for 
Interpretation + 5 new 
Senior Reviser posts 
were allocated.  No 
posts for translators, 
editors and conference 
officers were allocated. 

2 Universal Periodic 
Review (UPR) 
Working Group 

HRC resolutions 
5/1 
A/62/125 
A/62/7/Add.26 

- Interpretation: 6 languages 
- Documents: 6 languages 

60 meetings 2,500 pages US$3,800,000.-- + 
Additional 
permanent staff 
needed. 

US$874,000.-- only were 
allocated.  No additional 
posts were allocated as 
per A/62/563/Add.1 

3 Ad Hoc Committee to 
elaborate 
complementary 
standards in the field 
of racism 

A/RES/61/236 
A/61/448 
A/61/530 
A/61/530/Add.1 
A/61/592/Add.2 

- Interpretation: 6 languages 
- Documents: 6 languages 

20 meetings 50 pages US$225,908.-- No funds/resources 
received by DCM. 

4 OP-CAT-
Sub-Committee 
against Torture and 
first Meeting of States 
Parties 

A/RES/61/236 
A/61/448 
A/61/530 
A/61/530/Add.1 
A/61/592/Add.2 

- Interpretation: 4 languages 
- Documents: 4 languages 
- Summary records 

32 meetings 1,700 pages US$4,052,760 No funds/resources 
received by DCM. 
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No. Title Legislative 
 Authority 

Servicing Parameters Number of 
additional 
meetings 
per year 

Number of 
 additional 
pages of 

documents 
per year 

Budgetary and  
resource 

implications 
for DCM 

Balance of 
 funds/resources 

allocated/not allocated 
to DCM 

5 *Durban Review 
Process (Conference 
itself, Regional 
Preparatory Meetings 
and Preparatory 
Committee Meetings). 
*All these activities 
are for 
2007/2008/2009 only. 

A/RES/62/220 
A/C.5/62/21 
A/61/448 
A/61/530 
A/61/530/Add.1 
A/61/592/Add.2 
A/RES/62/143 

- Interpretation and 
documentation for Conference 
and Preparatory Committee:  
6 languages. 
- Interpretation and 
documentation for Regional 
Preparatory Meetings:  
3 languages, depending on the 
region 

120 meetings 1,100 pages US$4,895,900.-- No funds/resources 
received so far by DCM. 

6 *Open-ended 
Intergovernmental 
Working Group of the 
Preparatory 
Committee for the 
Durban Review 
Conference 
*Activity for 
2008/2009 only 

PC.1/10 
A/62/375 
A/RES/62/143 
A/C.5/62/21 
A/62/7/Add.28 

- Interpretation: 6 languages 
- Documents: 6 languages 

20 meetings 1,046 pages US$1,625,700.-- No funds/resources 
received by DCM. 

7 Committee on the 
Elimination of 
Discrimination Against 
Women (CEDAW) and 
its Working Groups 

A/62/433 
A/C.5/62/15 

- Interpretation for the 
Committee: 6 languages. 
- Parallel meetings with 
interpretation for 7 w/d. 
- Summary records. 
- Documents for the 
Committee: 6 languages. 
For the Working Groups: 
- 3 languages for interpretation 
and documents 

114 meetings No pages to be 
translated by UNOG.  
As per agreement with 
NY, all the 
documentation and 
SRs are processed by 
NY.  UNOG is 
responsible for 
reproduction/ 
distribution of 
documents only. 

US$2,059,100.-- US$2,059,100.-- were 
allocated to DCM in 
accordance with 
confirmation received 
from DGACM on 24 
December 2007 to cover 
meeting services, 
reproduction and 
distribution of 
documents. 

8 Committee on the 
Rights of Persons with 
Disabilities (to meet 
as from 2009) 

A/RES/61/106 
A/62/439/Add.5 
A/C.5/61/15 

- Interpretation: 6 languages 
- Documents: 6 languages 
- Summary Records 

20 meetings. 
(Sign 
interpretation 
will also be 
needed.) 

1,500 pages. 
Documentation in 
Braille is also needed. 

US$3,954,400.-- 
for 2009 only. 
- Interpretation for 
sign language 
needed. 
- Documentation 
in Braille needed. 

US$3,954,400.-- still to 
be allocated to DCM. 
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No. Title Legislative 
 Authority 

Servicing Parameters Number of 
 additional 
meetings 
per year 

Number of 
 additional 
pages of 

documents 
per year 

Budgetary and  
resource 

implications 
for DCM 

Balance of 
 funds/resources 

allocated/not allocated 
to DCM 

9 Committee on 
Enforced 
Disappearances (to 
meet as from 2009) 

A/RES/61/177 
A/61/530 

- Interpretation: 6 languages. 
- Documents: 6 languages. 
- Summary Records 

22 meetings 220 pages US$1,024,000.-- US$1,024,000.-- still to 
be allocated to DCM. 

    Total of 
additional 
meetings with 
services per 
year: 
508 meetings. 

Total of additional 
pages of 
documentation to be 
processed per year: 
10,116 pages. 

Total of 
budgetary and 
resource 
implications for 
DCM: 
- US$25,429,868.-
-; 
- Additional 
permanent staff 
needed; 
- Interpreters for 
sign language 
needed; 
- Processing of 
documentation in 
Braille needed. 

Total of 
funds/resources 
allocated: 
- US$6,725,200.--. 
Total of 
funds/resources to be 
allocated for 2009 in 
connection with the 
conference activities of 
the Committee on the 
Rights of Persons with 
Disabilities and the 
Committee on 
Enforced 
Disappearances: 
- US$4,978,400.--. 
Total of additional 
permanent staff 
allocated: 
- 20 new posts for 
interpreters; 
- 5 new Senior Reviser 
posts. 
NOT allocated: 
- US$13,726,268.--; 
- posts for 
translators/revisers 
and editors; 
- posts for conference 
support staff. 
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Annex II 
List of mandated additional meetings for human rights activities during the period 2006-2007 to 30 June 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

AOne page =330 words 

BTranslation/Revison data for May and June 2008 are estimated, based on figures declared by Translation Section 
* as 30 June 
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Annex III  
Number of meetings with interpretation 

2006 2007 2008  end June 2 008 vs 2007 2008 vs 2006 July Dec  2008
Hum an rights council 111 114 82 72% 74% 32
UPR 12 9 35 389% 292% 20
Review M anda tes 21 28
Rules and P roc 17
Prep-com  Durban  rev 13 15 115% 30
Cttee on standard 9 10
Arbitra ry detention 31 32 8 25% 26% 24
Afracan  Descent 8 8 100%
National Institu tion 3 6 5 83% 167%
W/G Rights to Developm ent 8 13 6 46% 75% 10
Slave ry Fund 1 8
Indigenous Popu lation Fund 9 7 6 86% 67%
Torture Fund 1 1 1 100% 100% 1
Tech coop Fund 2 2 1 50% 50%
Covenant  Socal and cultural 16 16 20 125% 125%
w/g du rban prog 18 15 8 53% 44%
involuntary d isap 8 4 1 25% 13% 30
mercena ries 10 11 9 82% 90% 10
CHR 21
HRC sub-commission 30
HRC sub-commission Minorities 4
W/G on S ituation 5 6 10 167% 200%
Slave ry 4
W/G Indigenous Popula tion  8 3
W/G Com mu nication 16 10 9 90% 56% 10
W/G Durban  Prep-com 4
Socia l Forum 4 12
Hum an Rights Ctte e 61 62 50
Chairp  of HR 9 9 10 111% 111%
Hum an Rights Ctte e - Com munication 20 18 2 11% 10%
Righ ts of Ind ige nous 13
OH CHR 69 33 12 36% 17%
Child 126 92 61 66% 48% 28
CEDAW 6 34 567% 30
CEDAW prep  W /G 6
CERD 61 60 30 50% 49% 48
Cat 61 39 64% 20
ECO, Soc, cu lt Rights 60 27 45% 30
Mig rants workers 20 20 20 100% 100% 10
Chairp  Treaty bodies 10 9 10 111% 100%
Child Cttee prep  W /g 35 26 18 69% 51% 30
ECO, Soc, cu lt Rights P re -sess W /G 15 17 9 53% 60% 10
OP-CAT Sub-com 27 20 74% 12
OP-CAT stat  Part 1 1
Foru on M ino rities issues 4

903 696 535 77% 59% 469
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Annex IV 

Details of UPR documentation submitted to DCM 

A.  First UPR session 

 The 16 States under review were: Algeria, Argentina, Bahrain, Brazil, the Czech Republic, 
Ecuador, Finland, India, Indonesia, Morocco, the Netherlands, the Philippines, Poland, 
South Africa, Tunisia and the United Kingdom. The details of the review of these States are as 
follows: 

(a) Pre-session documents 

 The 47 pre-session6 documents submitted comprised three sets: 

• First set: 15 national reports (South Africa eventually decided not to submit a national 
report, amounting to a total of 534 estimated standard pages (ESP, comprising 
330 words) with an average of 35.6 ESP per report versus the 20 page maximum as 
stated in Resolution 5/1, which thus should have amounted to 300 ESP. DCM 
processed 234 additional estimated standard pages. 

• Second set: 16 compilations of information by the substantive secretariat, amounting to a 
total of 355 ESP with an average of 22.18 ESP per report versus the 10 page maximum 
as stated in Resolution 5/1, which should have amounted to 160 ESP. DCM processed 
195 additional estimated standard pages. 

• Third set: 16 summaries of information provided by relevant stakeholders, amounting to 
a total of 325 ESP with an average of 20.31 ESP per report versus the 10 page 
maximum as stated in Resolution 5/1, which should have amounted to 160 ESP. DCM 
processed 165 additional estimated standard pages.   

 

 

 

________________________ 

6  This paper emphasizes the different kinds of documentation (pre-, in- and post-session) because different 
deadlines apply to them. Repeated General Assembly resolutions stipulate that, except in special cases, pre-session 
documents should be submitted for processing and translation no later than ten weeks before the beginning of the 
session at which they are to be discussed, and made available to delegations in all relevant languages six weeks 
before the opening of the session. In-session documentation is supposed to be translated within 48 hours of 
submission (24 hours at Headquarters, which operates night and weekend shifts for the purpose). Post-session 
documentation is not normally subject to such rigorous time limits except where the outcome of one meeting 
(generally of a subsidiary body) is treated as input for another; in that case, the 10/6-week rule applies. 
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To summarize: The actual submission was     1,214 ESP  

   The original submission should have been      620 ESP 

   Pages exceeding the mandate       594 ESP 

 In addition to the above, three corrigenda representing 4 ESP were submitted.  

(b) Outcome reports 

 16 outcome reports were presented at the end of the working group session and treated as 
post-session documents, amounting to a total of 419 estimated standard pages with an average 
of 26.18 ESP per report. No page limitation was mentioned in Resolution 5/1. 

 The total estimated standard pages received for this first session was thus 1,637. 

Sessions Dates No. of  
pre-session 

docs 

No. of  
post 

session 
docs 

Corr. docs Total docs Total of 
words 

Total ESP 

1st UPR 
session 

7-18/4/2008 47 16 3 66 540 137 1 637 

B.  Second UPR session 
 The 16 States under review were: Benin, Gabon, Ghana, Guatemala, France, Japan, Mali, 
Pakistan, Peru, Republic of Korea, Sri Lanka, Switzerland, Romania, Tonga, Ukraine and Zambia. 
The details of the review of these States are as follows: 

(a) Pre-session documents 

 The 48 pre-session documents consisted of three sets: 

• First set:16 national reports, amounting to a total of 520 ESP with an average of 32.5 ESP 
per report versus the 20 page maximum as stated in Resolution 5/1, which should have 
amounted to 320 ESP. DCM processed 200 additional estimated standard pages. 

• Second set: 16 compilations of information by the substantive secretariat, amounting to a 
total of 366 ESP with an average of 22.8 ESP per report versus the 10 page maximum. 
as stated in Resolution 5/1, which should have amounted to 160 ESP. DCM processed 
206 additional estimated standard pages. 

• Third set: 16 summaries of information provided by relevant stakeholders, amounting to 
a total of 309 ESP with an average of 19.3 ESP per report versus the 10 page maximum 
as stated in Resolution 5/1, which should have amounted to 160 ESP. DCM processed 
149 additional estimated standard pages. 



A/HRC/9/18 
Page 21 

 

To summarize: The actual submission was     1,195 ESP  

   The original submission should have been      640 ESP   

   Pages exceeding the mandate       555 ESP 

 In addition, one estimated standard page corrigendum was submitted.  

(b) Outcome reports 

 16 outcome reports were presented at the end of the working group session and treated as 
post-session documents, amounting to a total of 452 estimated standard pages with an average of 
35.6 ESP per report. No page limitation was mentioned in Resolution 5/1. 

 The total estimated standard pages received for this second session was 1,648. 

Sessions Dates No. of  
pre-session 

docs 

No. of  
post sessions 

docs 

Corr. 
docs 

Total docs Total of 
words 

Total ESP 

2nd UPR 
session 

5-16/5/2008 48 16 1 65 543 809 1 648 

- - - - - -  
  

  

  

  

  


