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 ن جدول األعمال م 141البند 

 2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
   

  2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   
  

 الجزء الثاني  
 الشؤون السياسية  

  
  3الباب   
 الشؤون السياسية  

  
 البعثات السياسية الخاصة  

 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان  
  

التقرير السااااااابة لالجتة ايسااااااتشااااااارية لشااااااؤون ازاارة والميزانية ع  الميزانية البرنامجية   
 2021المقترحة لعام 

  
 مقدمة - أوي 

نظرت اللجنة االســــــتلــــــاداة للــــــنوة اي ادة والممياناة ام عنرار األممن اللات عن التند رات المتللنة  - 1
لبلثة األمم المتحدة  2021جات من المواد  المنتر ة للات بالبلثات الســااســاة ال،ااــة  المن  تحــمن اال تاا

(. وخالل نظر اللجنة االستلاداة ام التنرار  A/75/6 (Sect. 3)/Add.5لتنديم المساعدة إلى أاغانستاة )
 .2020علران األول/أكتوبر  14علّنت مللومات وإيحا ات إضافاة  اخُتتمت بر و  خطاة ود ت ام 
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  اللــــــــنوة الســــــــااســــــــاة  من عنرار  عن الممياناة 3إلى الباب  1األممن اللات  ام ايضــــــــااة واندت  - 2
(  اســـــتلراضـــــا عاما لال تااجات من المواد  A/75/6 (Sect. 3)/Add.1) 2021البرنامجاة المنتر ة للات 

من البلثات الســـــااســـــاة ال،ااـــــة والمســـــا.  اللـــــاملة  ات ال ـــــلة. وعر   39   لما عد 2021المنتر ة للات 
لة عن    بلثة من البلثات الســااســاة ال،ااــة ام خم  إضــااات إلى الباب  من الممياناة  3مللومات مف ــة

إلى . وعغطم ايضااات اال تااجات المحّد ة المتللنة بالمجموعات المواضاعاة األولى (1)البرنامجاة المنتر ة
الثالثة  وبالبلثتمن األكبر  جما  وهما بلثة األمم المتحدة لتنديم المساعدة إلى أاغانستاة وبلثة األمم المتحدة 
لتنديم المســـــــاعدة إلى اللرا . وعر  عللانات اللجنة وعواـــــــااعاا  ات الطابل اللـــــــام  المتللنة بجمال البلثات 

(  بمنما ُعغطةى عللاناعاا وعواـــــــااعاا بلـــــــ ة A/75/7/Add.2الســـــــااســـــــاة ال،ااـــــــة ام عنرارها الر.اســـــــم )
الممياناات المنتر ة للمجموعات المواضــــــــــــاعاة األولى إلى الثالثة وبلثة األمم المتحدة لتنديم المســــــــــــاعدة إلى 

. والــــمر األممن اللات (2)نادارها  ات ال ــــلةأاغانســــتاة وبلثة األمم المتحدة لتنديم المســــاعدة إلى اللرا  ام ع
أيحــــا إلى أنق ســــاندت إلى الجمعاة اللامة منتر ات منف ــــلة عن أن ا تااجات إضــــافاة عنلــــ  عن الواليات 

(. وُأبلغت 3  الفنرة A/75/6 (Sect. 3)/Add.1ايضـــــــــــــافاة أو التغممرات التم عطرأ على الواليات )انظر 
لبلثة األمم المتحدة المتكاملة لتنديم المســـــــــــــاعدة خالل الفترة  2021اللجنة ب ة اال تااجات من المواد  للات 

عماًل بنراد  2020 ياراة/ وناق  3االنتنالاة ام الســــو اة )المجموعة المواضــــاعاة الثالثة(  التم ُأنلــــ ت ام 
(. وستر  عللانات A/75/6 (Sect. 3)/Add.7  سُتلرض ام عنرار منف   )(2020) 2524مجل  األمن 

 (.A/75/7/Add.8اللجنة وعواااعاا المت لة بمنتر ات ممياناة البلثة ام عنرارها  ن ال لة )

 2021وقدمت اللجنة االســـــــــــــتلــــــــــــــاداة  ام عنرارها األول عن الممياناة البرنامجاة المنتر ة للات  - 3
(A/75/7  وA/75/7/Corr.1 عللانات وعواــــــــاات بلــــــــ ة مناجاة الممياناة  )الف ــــــــ  األول  الفرت ألق  

وشـــــــرلاا وررانة عرضـــــــاا  وهم عواـــــــاات وعللانات عنطبي أيحـــــــا على عنادار األممن اللات عن التند رات 
 (. A/75/6 (Sect. 3)/Add.1-7المتللنة بالبلثات السااساة ال،ااة )

  
 2021وايحتياجات م  الموارا لعام  2020 و 2019أااء الميزانية لعاَمي  - ثانيا 
 الويية وافتراضات التخطيط  - ألف 

والية  (2019) 2489على النحو الملــــــــاد إلاق ام عنرار األممن اللات  مد  مجل  األمن ام قراد   - 4
. وجد  المجل  ام قراد  2020أ لول/ســـــبتمبر  17بلثة األمم المتحدة لتنديم المســـــاعدة إلى أاغانســـــتاة  تى 

ظ  أاغانســـتاة . و ســـبما   ر  األممن اللات  ســـت2021أ لول/ســـبتمبر  17والية البلثة  تى  (2020) 2543
االقت ا ن واينسانم وام مجال  نو   -عواجق عحديات أخرى على ال لمد السااسم واألمنم واالجتماعم 

  وأوجق علاوناا مل 2021. وار  واـــق ألولواات وااتراضـــات الت،طاث للبلثة للات 2021اينســـاة ام عات 
 .من عنرار األممن اللات 38إلى  12الكاانات األخرى  ام الفنرات 

 

__________ 

 (1) A/75/6 (Sect. 3)/Add.2  وA/75/6 (Sect. 3)/Add.3  وA/75/6 (Sect. 3)/Add.4  وA/75/6 (Sect. 3)/Add.5 
 .A/75/6 (Sect. 3)/Add.6/Corr.1و  A/75/6 (Sect. 3)/Add.6 و

 (2) A/75/7/Add.3  وA/75/7/Add.4  وA/75/7/Add.5  وA/75/7/Add.6  وA/75/7/Add.7. 
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 2021 و 2020 و 2019معالومات ع  الموارا ألعوام  - باء 
موجٌي لال تااجات من المواد  المنتر ة لبلثة األمم المتحدة لتنديم المســـاعدة إلى  1 ر  ام الجدول  - 5

 . 2019  ونفنات عات 2020  منادنًة بالمواد  الملتمدة للات 2021أاغانستاة للات 
 

 1الجدول 
 ازلزامية م  مرتبات الموظفي (أااء الميزانية ومجموع ايحتياجات م  الموارا )مخصوما مته ايقتطاعات 

 )بآالف  والدات الواليات المتحدة(

 الفر    2021  2020  2019 

 االعتما ات النفنات االعتما ات 

ام الفترة من  النفنــات
 إلى ياراة/ وناــــق  1

 أ لول/سبتمبر 30
 مـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــوت

 اال تااجات
 اال تاــــــــاجــــــــات
 غمر المتكردة 

 نناب  2021 عات ممياناة
 2020 عــــــات اعتمــــــا ات

 )النن اة(/الياا ة
 (2)-(3(=)5) (4) (3)  (2) (1)  ا ة اينفا 

 – – 41,5 17,0 41,5 28,2 41,5 عكالاف األارا  اللسررامن وأارا  اللررة        
 629,6 3  007,0 98 339,8 72 377,4 94 448,7 98 271,2 96 عكالاف الموظفمن المدنممن

 (498,8) – 872,5 39 898,4 18 371,3 40 235,1 45 382,1 44 التكالاف التلغملاة 
 130,8 3 – 921,0 137 255,2 91 790,2 134 712,0 143 694,8 140 مجموع ايحتياجات  

  
 والد   140 694 800ما قدد   2019  بلغت اعتما ات ممياناة عات 1و ما هو مبمةن ام الجدول  - 6

 والد  ممـــا أ ى إلى عجـــاوا اينفـــا  عن الملتمـــد ام الممياناـــة بمبل   143 712 000نفنـــات قـــددهـــا مل 
عحت بند عكالاف الموظفمن  2019ام الما.ة(. وقد عم عكبُّد  لك التجاوا ام عات  2,1 والد ) 3 017 200

عحت بند عكالاف األارا   المدنممن والتكالاف التلـــــــــــــغملاة  فاما  اة ننل اينفا  عن الملتمد ام الممياناة
وهما التجاوا ايجمالم ام اينفا  ُيليى أســــاســــًا إلى عكالاف الموظفمن الورنممن اللســــررامن وأارا  اللــــررة. 

المتللنة بادعفات ملدالت الرواعب الفللاة وعطبمي نســـــــــــــبة أعلى من عكالاف الموظفمن اللامة  وبالنفنات لمدة 
لم الال 39شارًا ل الح  12 أشار المددجة  7ـ سلكم لألمن الممدانم )الرعبة المحلاة(  منادنًة بمدة المن ملغِّّ

والالجتة ايستشارية عالى ثقة م  أن كل الجهوا . أ نا ( 28)انظر أيحًا الفنرة  2019ام الممياناة ام عات 
 سُتبذل يستيعاب أي تكاليف إضافية قدر المستطاع في تتفيذ الميزانية مستقباًل.

 2020أ لول/سبتمبر  30وُأبلغت اللجنة االستلاداة أيحا  عند االستفساد  ب ة النفنات بلغت  تى  - 7
البالغة  2020ام الما.ة( منادنًة باالعتما ات المراـــــــــــــو ة ام عات  67,7 والد )أو  91 255 200ما قدد  
ى الجمعية العامة، عتد والالجتة ايستشارية عالى ثقة م  أن األمي  العام سيقدم إل والد.  134 790 200

 .2020نظرها في هذا التقرير، معالومات مستكمالة ع  التفقات الفعالية في عام 
 

 2021ايحتياجات م  الموارا المقترحة لعام  - جيم 
  عبل  اال تاــاجــات من المواد  المنتر ــة لبلثــة األمم المتحــدة لتنــديم 1كمــا هو مبمةن ام الجــدول  - 8

 والد  وهو مبل  يلر  ااــا ة قــددهــا  137 921 000مــا قــدد   2021ة للــات المســــــــــــــاعــدة إلى أاغــانســـــــــــــتــا
  وُاليى  لك أساسًا إلى 2020ام الما.ة  منادنًة باعتما ات ممياناة عات  2,3 والد  أو بنسبة  3 130 800

ااــــــة ااا ة اال تااجات لتغطاة عكالاف الموظفمن المدنممن  الناجمة عن علد   متوســــــث الُرعب والددجات ال،
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واالعتما   ؛2019بالموظفمن الفنممن الورنممن والموظفمن المحلممن لالر  متوســــــــث التكالاف الفللاة ام عات 
لم الالســلكم لألمن الممدانم )الرعب المحلاة( لمدة  39الم، ــل لما عد    شــارا  12وظافة من وظا.ق ملــغِّّ

  واالعتما  الم، ــــــــل لتغطاة 2020ات مددجة ام الممياناة ام عالأشــــــــار  7منادنًة بفترة   2021ام عات 
منادنًة بفترة  2021شــارا ام عات  12عكالاف ســبل وظا.ق  الاة لموظفم األمن )ا ة ال،دمة الممداناة( لمدة 

ام الما.ة منادنًة بالملدل البال   6؛ وعطبمي ملدل شــــواغر أق  قدد  2020مددجة ام ممياناة عات الأشــــار  3
بالنســـــــــــــبة للموظفمن الدولممن؛ واناب   لك جي.اًا ان،فاُض اال تااجات  2020ام الما.ة المطبي ام عات  8

المتللنة بالتكالاف التلــــغملاة عحت بند اللملاات الجواة أســــاســــًا بســــبب وقق اســــت،دات را.رة مرو اة وا دة  
ات وعحت بند الســــــفر ام ماات دســــــماة بســــــبب ااا ة االعتما  على التكنولوجاا االاتراضــــــاة لتنظام االجتماع

من عنرار األممن اللات موجي لللوام  الر.اســــــــاة المتســــــــّببة ام  4-باء-واللم  عن بلد. وار  ام الفرت األول
 .2021والمواد  المنتر ة للات  2020نلوء الفرو  بمن المواد  الملتمدة للات 

 
 األفراا العسكريون وأفراا الشرطة - 1 

لتغطاة التكالاف المتلنلة بنلـر  2021اللسـررامن وأارا  اللـررة للات عبل  اال تااجات المنتر ة لألارا   - 9
 والد   وة أن عغممر منادنًة باالعتما  الم، ــــــــــل  41 500وظافة وا دة لكبمر المراقبمن اللســـــــــــررامن ما قدد  

وتوصي الالجتة ايستشارية بأن توافق الجمعية العامة  (.40الفنرة   A/75/6 (Sect. 3)/Add.5) 2020للات 
 .2021 عالى مقترحات األمي  العام بشأن احتياجات البعثة م  األفراا العسكريي  وأفراا الشرطة لعام

 
 الموظفون المدنيون  - 2 

 
 2الجدول   

 ايحتياجات م  الموظفي   
 الرعبة الوظا.ق المنقتة 
  3-ف 58  4-ف 55  5-ف 28  1-مــد 7  2-مــد 1أت ت   2و أ ت   1 1 204 2020الوظا.ق الملتمدة للات    

 ت أ ت 68د ت   710ت ف و   125خ ت )د أ(   1خ ت   142  2-ف 6
  3-ف 58  4-ف 55  5-ف 28  1-مــد 7  2-مــد 1أت ت   2و أ ت   1 1 163 2021الوظا.ق المنتر ة للات 

 ت أ ت 68د ت   674ت ف و   125خ ت )د أ(   1خ ت   137  2-ف 6
 د ت 36خ ت   5 41 الوظا.ق المنترح إلغاؤها

 د ت  2 2 )أ(الوظا.ق المنترح إعا ة ندباا
 3-ف 1ت أ ت   3د ت   4 8 )ب(الوظا.ق المنترح ننلاا

 
ال،دمات اللامة )الرعب األخرى(؛ د ت: الرعبة أ ت ت: أممن عات مســـــــــــــــاعد؛ خ ت: ال،دمة الممداناة؛ خ ت )د أ(: ا ة  الم،ت رات:

 المحلاة؛ ت ف و: موظق انم ورنم؛ ت أ ت = متطوت األمم المتحدة؛ و أ ت = و م  أممن عات.
إعا ة ندب وظافة وا دة لمســـاعد إ ادن )من الرعبة المحلاة( لالم  مســـاعدا ي ادة البراما )من الرعبة المحلاة( ام و دة  )أ( 

لتابلة لمرتب د.ا  الموظفمن؛ ووظافة ســـــــــــــا.ي )من الرعبة المحلاة( لالم  مســـــــــــــاعدا إ اداا )من الرعبة ع،طاث البلثة ا
 المحلاة( ام اراي التنسمي الممدانم التابل لمرتب د.ا  الموظفمن.

لوجســــــــــــتاات أمناة )من نن  وظافَتمن لســــــــــــا.َنمن )من الرعبة المحلاة( من و دة النن  إلى قســــــــــــم األمن  ووظافة موظق  )ب( 
متطوعم األمم المتحدة( من قســــــــــم األمن إلى المرتب ايقلامم ام هرات  ووظافة مســــــــــاعد إ ادن )من متطوعم األمم 
المتحدة( من مرتب د.ا  إ ادة ســــــــلســــــــلة ايمدا  إلى و دة الت،يان المر ين ام د مية إ ادة ســــــــلســــــــلة ايمدا   ووظافة 

المحلاة( من و دة الملـــتراات إلى و دة إ ادة الملـــتراات ام د مية إ ادة ســـلســـلة مســـاعد للـــنوة الملـــتراات )من الرعبة 
ايمدا   ووظافة مســـــــــاعد للـــــــــنوة ايمدا ات )من الرعبة المحلاة( من و دة الت،يان المر ين ام د مية إ ادة ســـــــــلســـــــــلة 

ربمـــب )من متطوعم األمم  ايمـــدا ات إلى و ـــدة ايمـــدا ات اللـــامـــة والوقو  ام د مية إ ادة عنـــديم ال،ـــدمـــات  ووظافـــة
المتحدة( من قســـــــم ال،دمات الطباة وعنديم الملـــــــودة والرعاية للموظفمن ام  عم البلثة إلى مرتب والية بامااة  ووظافة 

 ( من مرتب الوالية ام بغالة )ب  ُخمرن( إلى مرتب الوالية ام قندوا.3-وا دة لموظق لللنوة السااساة )ف

https://undocs.org/ar/A/75/6(Sect.3)/Add.5
https://undocs.org/ar/A/75/6(Sect.3)/Add.5
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 9والجدول  69إلى  45ت من الموظفمن والتغممرات المنتر ة ام الفنرات وُالرض موجٌي لال تااجا - 10

  يمثــ  مجموت الوظــا.ق 2من عنرار األممن اللــات ومراهاــق الثــانم والثــالــد. و مــا  ر  بــليجــاا ام الجــدول 
 من 137 من الف ة الفناة وما اوقاا  و 158من الوظا.ق الدولاة ) 296وظافة  مناا  1 163المنتر ة البال  

من الوظا.ق الورناة  799 ا ة ال،دمة الممداناة  ووظافة وا دة من ا ة ال،دمات اللامة )الرعب األخرى((  و
من وظا.ق متطوعم األمم المتحدة   68 وظافة من ا ة الرعبة المحلاة(  و 674 وظافة اناة ورناة و 125)

. وعر  ام المراي الرابل لتنرار 2020وظافة بالمنادنة مل عد  الوظا.ق الملتمدة للات  41نن ــــــــــــــانًا قدد  
األممن اللات الم،ططاُت التنظاماة التم عبمن دعب ومســـــــــــــتواات الوظا.ق المنتر ة. وار  ام المراي الثالد 

 للتنرار بليجاا التوااُل المنترح للوظا.ق  سب الموقل على النحو التالم: 

 وظافة؛ 716ة ام  ابول: منر بلثة األمم المتحدة لتنديم المساعدة إلى أاغانستا )أ( 

 وظافة؛ 268ستة مراعب إقلاماة:  )ب( 

 وظافة؛ 125خمسة مراعب على مستوى الواليات:  )ج( 

مرتب  عم بلثة األمم المتحدة لتنديم المســــاعدة إلى أاغانســــتاة ام الكوات ومرتب الدعم  ) ( 
 وظافة؛ 40الملترك ام الكوات: 

 وظا.ق؛  9اة: مرتبا االع ال ام إسالت أبا  ورار  )ه( 

 وظا.ق. 5الدعم ام المنر:  )و( 
 

والـــــــــــــمر األممن اللــات إلى أة التغممرات المنترح إ خــالاــا على جــدول الوظــا.ق علـــــــــــــمــ  مــا  لم:  - 11
وظافة من الرعبة المحلاة( )المرجل نفســــــق   36 وظا.ق من ا ة ال،دمات الممداناة و 5وظافة ) 41 إلغاء )أ(

)ب( ننــ  امــانم وظــا.ق وإعــا ة نــدب وظافَتمن   (؛ و74 و 72 و 69 و 68 و 62 و 49 و 45الفنرات 
 58 و 56 و 54 و 52 و 49 و 45 و 43و لك أســاســًا ام إراد  ار   عم البلثة )المرجل نفســق  الفنرات 

 (.69 و 68 و 62 و 61 و 60 و

ن )من ا ة ال،دمات وعند االستفساد  ُأبلغت اللجنة االستلاداة ب ة إلغاء أدبل وظا.ق لموظفم األم - 12
وظافة من ا ة  رس األمنم الممدانم )من الرعبة المحلاة(  واالســـــــتلانة لغرض أ اء ماامام  34 الممداناة( و

بلـــــر ة أمن خااـــــة علم  لحســـــاب البلثة   اة قد اقُترح بلد اســـــتلراض شـــــام  للترعمبات األمناة ُأجرن ام 
مة واألمن. وعال ظ اللجنة أة األممن اللات  برا ام وبطرانة ال عنار على الســال 2019علــران األول/أكتوبر 

عنرار  الحالة األمناة المتنلبة واالدعفات المســــــــــتمر ام مســــــــــتواات اياــــــــــابات بمن المدنممن ام منطنة البلثة 
وعتد ايسااااتفسااااار، ُأجالغ  الالجتة بأن الحالة األمتية في متطقة )ج((.  7)المرجل نفســــــق  الت ــــــد ر والفنرة 

في التدهور، وبأن م  المتوقة أن تسااتفحل بالتخضيا التدريجي لالقوات العسااكرية الدولية في البعثة آخذة 
أفغانسااااتان، إلى أن تتم تتفيذ اتفاس لالسااااالم. والالجتة ايسااااتشااااارية عالى ثقة م  أن األمي  العام ساااايتخذ 

عالى ذلك، عالى ثقة  التداجير الالزمة لضمان سالمة جمية موظفي البعثة وأمتهم باستمرار. والالجتة، عالوةً 
عام سااااااااايقدم معالومات ع  أحدل تقييم لالمخاطر األمتية إلى الجمعية العامة، عتد نظرها  م  األمي  ال

 هذا التقرير. في
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 الوظا.ق اللاغرة وملدالت اللواغر  
أ لول/ســـــبتمبر  30عند االســـــتفســـــاد  ُأبلغت اللجنة االســـــتلـــــاداة ب ة الوظا.ق اللـــــاغرة بلغت ام  - 13

  5-ف 4أ ت ت  و  1وظافــة من الف ــة الفناــة ومــا اوقاــا ) 19وظافــة هم  مــا  لم:  73مــا قــدد   2020
وظافــة من الرعبــة  20 وظافــة من ا ــة ال،ــدمــة الممــداناــة  و 15 (  و2-ف 2و  3-ف 6  و 4-ف 6 و

 المتحدة.  وظافة من ا ة متطوعم األمم 11 وظا.ق لموظفمن انممن ورنممن  و 8 المحلاة  و

وعند االســـــتفســـــاد  علنت اللجنة االســـــتلـــــاداة مللومات عن الوظا.ق وملدالت اللـــــواغر الملتمدة   - 14
  ومتوســـــــــث ملدالت اللـــــــــواغر للفترة من  انوة 2020آب/أغســـــــــط   31وملدالت اللـــــــــواغر الفللاة  تى 
لمددجة ام الممياناة   و ملك الوظا.ق المنتر ة وملدالت اللـــــــــواغر ا2020الثانم/ نا ر إلى آب/أغســـــــــط  

 للبلثة  هم  ما  لم: 2021للات 
 

 3الجدول 
 2021-2020عدا الوظائف ومعديت الشواغر لالفترة 

 الف ة

ــــوظــــــــا.ــــق  ال
الـــمـــلـــتـــمــــــــدة 

 2020للات 

مـــلــــــــدل اللــــــــــــــــــواغـــر 
ــــــة  الملتمــــــد )النســـــــــــــــب

 2020الم واة( للات 
 31ملدل اللــــواغر ام 

 2020آب/أغسط  

متوسث ملدل اللواغر )بالنسبة 
 - ـــانوة الثـــانم/ نـــا رالم واـــة( 

 2020آب/أغسط  

الــــــــــوظــــــــــا.ـــــــــق 
الــــــمــــــنــــــتــــــر ــــــــة 

2021 

ملدل اللـــــــواغر المددج 
ام الممياناة )النســـــــــــــــبة 

 2021الم واة( للات 
 6 296 8,0 10,3 8 301 الموظفوة الدولموة        

 3 125 6,0 6,4 3 125 الموظفوة الفنموة الورنموة 
 3 674 2,8 2,8 3 710 الموظفوة الورنموة )الرعبة المحلاة(

 7 68 13,2 13,2 7 68 متطوعو األمم المتحدة
  

 بدل الوظافة ال،اص  
عند االســـتفســـاد  ُأبلغت اللجنة االســـتلـــاداة ب ة االه وظا.ق يلـــغلاا  الاا بلـــر  منقت موظفوة  - 15

 الاًا عملاة يح ــــــــلوة على بدل الوظافة ال،اص  لجمال الوظا.ق الثاله  ألكثر من ســــــــنة وا دة. وعجرن 
التلممن ي دى هم  الوظا.ق  فاما ُ توقل أة يلو  الموظفاة اللماة لد اما الحي ام الوظافتمن األخرَامن إلى 

  على التوالم. وعود  اللجنة ام عنرارها 2021وشـــباب/ابرا ر  2020عولِّم مااماما ام علـــران الثانم/نوامبر 
( ميادا من 57 و 56  الف ــــــــــــــ  األول  الفنرعاة A/75/7) 2021عن الممياناـة البرنامجاـة المنتر ة للـات 

 النناش لمس لة است،دات بدل الوظافة ال،اص. 

والالجتة ايساااااتشاااااارية، واذ تضاااااة في اعتبارها تعاليقاتها وتوصاااااياتها الواراة في الفقرات أعال ،  - 16
 .2021مة عالى مقترحات األمي  العام بشااااااااأن مالا موظفي البعثة لعام توصااااااااي بأن توافق الجمعيُة العا

( A/75/7/Add.2وعود  اللجنة ام عنرارها الر.اســـــم عن التند رات المتللنة بالبلثات الســـــااســـــاة ال،ااـــــة )
 ميادا من النناش للوظا.ق اللاغرة وملدالت اللواغر.

 
 التكاليف التشغيالية - 3 

مـــا قـــدد   2021عبل  اال تاـــاجـــات من المواد  المنتر ـــة لتغطاـــة التكـــالاف التلـــــــــــــغملاـــة ام عـــات  - 17
ام الما.ة  منادنًة بالمواد   1,2 والد  أو بنســـــــــــــبة  498 800 والد  يمث  نن ـــــــــــــانا قدد   39 872 500

https://undocs.org/ar/A/75/7
https://undocs.org/ar/A/75/7
https://undocs.org/ar/A/75/7/Add.2
https://undocs.org/ar/A/75/7/Add.2
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مات عن التكالاف التلـــغملاة للبلثة  علـــم  نفنات . وقد ُاو ت اللجنة االســـتلـــاداة بمللو 2020الملتمدة للات 
 .4  على النحو المبمن ام الجدول 2021  واال تااجات المنتر ة للات 2020  واعتما ات عات 2019عات 

  
 4الجدول 

 التكاليف التشغيالية

 )بآالف  والدات الواليات المتحدة(

 الفر    2021  2020  2019 

 االعتما ات النفنات االعتما ات 

ام الفترة من  النفنات
 إلى ياراة/ وناـــق  1

 أ لول/سبتمبر 30
 مــــــــــجــــــــــمــــــــــوت
 اال تااجات

 اال تاــــــــاجــــــــات
 غمر المتكردة 

 نناب  2021 عات ممياناة
 2020 عــــــات اعتمــــــا ات

 )النن اة(/الياا ة
 (2)-(3(=)5) (4) (3)  (2) (1)  ا ة اينفا 

        
 - - - - - - - ال،براء - 1
 (30,9) - 145,4 16,3 176,3 44,1 186,8 ال،براء االستلاداوة وال،دمات االستلاداة - 2

 (108,1) - 185,0 1 189,7 293,1 1 648,3 406,8 1 السفر ام ماات دسماة  - 3

 459,5 - 385,2 23 304,2 10 898,7 22 556,5 26 326,8 24 المرااي والاااك  األساساة - 4

 (79,7) - 576,3 112,3 656,0 443,2 2 730,0 النن  البرن  - 5

 (640,2) - 950,8 6 900,3 3 591,0 7 333,9 8 741,9 8 اللملاات الجواة - 6

 - - - - - - - اللملاات البحراة - 7

 (31,4) - 271,6 6 552,8 3 303,0 6 493,6 6 116,8 7 عكنولوجاا االع االت والمللومات - 8

 (12,7) - 214,4 199,2 227,1 14,2 285,5 اللنوة الطباة - 9

 - - - - - - - ملدات خااة - 10
 (55,3) - 170,8 1 623,7 226,1 1 701,3 587,5 1 اللواات وال،دمات والملدات األخرى  - 11
 - - - - - - - ملادال سرالة األار - 12
 (498,8) - 872,5 39 898,4 18 371,3 40 235,1 45 382,1 44 المجموع 

  
 ال،براء االستلاداوة وال،دمات االستلاداة  

 والد  وهو  145 400عبل  المواد  المنتر ة لل،براء االســــتلــــادامن وال،دمات االســــتلــــاداة ما قدد   - 18
بة  30 900يمث  نن ــــــــــــــانا قدد   ما البال   2020ام الما.ة  منادنة باعتما  عات  17,5 والد  أو بنســـــــــــــ

المللومات المندمة إلى اللجنة االســــــــــــتلــــــــــــاداة إلى أة النفنات المتللنة بال،براء  والد. وعلــــــــــــمر  176 300
 والد. وعند االســتفســاد  ُأبلغت  44 100ما قدد   2019االســتلــادامن وال،دمات االســتلــاداة بلغت ام عات 

 والدا  أن نســـــــــــــبة  16 285ما قدد   2020أ لول/ســـــــــــــبتمبر  30بلغت  تى  2020اللجنة ب ة نفنات عات 
ام المــا.ــة من مجموت االعتمــا ات  وهو مــا يلر  اتاــاد المترعبــة على جــا.حــة مرض امروس  ودونــا  9,2

 ضرورة مجداا ايستشارية الالجتة وتؤكد(   مد لم ُيحطلل بملظم ملادال ال،دمات االستلاداة. 19-)كوامد
 ألااء الداخالية بالقدرات نيستعا وأن ازطالس عالى مستوى  أانى في ايستشاريي  بالخبراء ايستعانة تظل أن

 ازنفاس ومستوى  الحالية القدرات مراعاة ومة(. 18 الفقرة ،A/74/7/Add.6 أيضا انظر) األساسية األنشطة
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 المقترحة الموارا بخضيا الالجتة توصااااااي ،2020 عام م  األولى التسااااااعة األشااااااهر وخالل 2019 عام في
 . اوير 29 100 مبالغ أو المائة، في 20 جتسبة ايستشارية والخدمات ايستشاريي  لالخبراء

 
 السفر ام ماات دسماة  

 والد  يمث  نن ـــــــــــانا قدد   1 185 000عبل  المواد  المنتر ة للســـــــــــفر ام ماات دســـــــــــماة ما قدد   - 19
. وعلــــمر 2020 والد الملتمد للات  1 293 100الما.ة  منادنًة بمبل  ام  8,4 والد  أو بنســــبة  108 100

 2019المللومات المندمة إلى اللجنة االســــتلــــاداة إلى أة النفنات المتللنة بالســــفر ام ماات دســــماة ام عات 
أ لول/سبتمبر  30بلغت  تى  2020 والد. وعند االستفساد  ُأبلغت اللجنة ب ة نفنات عات  648 300بلغت 
ام الما.ة من مجموت االعتما ات  وهو ما يلر  آااد  14,7 والدات  أن نســــــبة  189 706ما قدد   2020

وتكرر الالجتة ايستشارية تأكيد رأتها بأنه تتبغي زيااة . 19-النمو  المترعبة على السـفر بسـبب جا.حة  وامد
ذ عبر ازنتر  ، الفقرة A/75/7ن  )انظر أيضااااااااا ايسااااااااتعانة بايجتماعات ازلكترونية وأاوات التدريذ المتفإل

، وكذلك 2021عالى الساافر م  المرجأ أن يسااتمر في عام  19-(، وبالتظر إلى أن تأثير جائحة كوفيد62
، توصااي الالجتة برجراء 2020وخالل األشااهر التسااعة األولى م  عام  2019إلى مسااتوى ازنفاس في عام 

 اوير، في الموارا المقترحة لالسفر في مهام رسمية. 237 000في المائة، أو بمبالغ  20ا جتسبة تخضي
 

 المرااي والاااك  األساساة  
 والد  يمث  ااا ة بمبل   23 385 200عبل  المواد  المنتر ة للمرااي والاااك  األســــــاســــــاة ما قدد   - 20
. وعلمر 2020 والد الملتمد للات  22 898 700ًة بمبل  ام الما.ة  منادن 2,0 والد  أو بنسبة  459 500

 2019 المللومات المندمة إلى اللجنة االستلاداة إلى أة النفنات المتللنة بالمرااي والاااك  األساساة ام عات
 أ لول/ 30بلغت  تى  2020 والد. وعند االســــــتفســــــاد  ُأبلغت اللجنة ب ة نفنات عات  26 556 500بلغت 

ام الما.ة من مجموت االعتما ات  وهو مبل   44,9 والدا  أو نســــبة  10 304 184ما قدد   2020ســــبتمبر 
والنمو  المتلنلة بالســـــــمولة  مما أ ى إلى ان،فاض اينفا  على  19-يلر  اتااد المترعبة على جا.حة  وامد

ما أ ى إلى ان،فاض اســــــــتاالك الوقو  وقو  المولِّدات الكاربا.اة ألة اللد د من الموظفمن يلملوة عن بلد  م
 وإلغاء اقتناء الملدات أو إدجا.ق. 

مولدا  94 مولدات  اربا.اة  و 108وعند االســـتفســـاد  ُأبلغت اللجنة االســـتلـــاداة  ب ة ما مجموعق  - 21
  وأة البلثة علتيت اقتناء خمســـــــــــة 2025ام الما.ة( ســـــــــــتبل  نااية عمرها المتوقل الناال بحلول عات  87)أو 

لتر مباا ام المراعب الممداناة. وُأبلغت اللجنة  2020مولدات  اربا.اة  ات الطاقة إنتاجاة ال ــــــغمرة ام عات 
كملك ب ة من المنرد أة ُعســـــــتبدل وُعجد  عدداجاًا المولدات الكاربا.اة المتنا مة والتم أاـــــــبحت عدت  فاءعاا 

ايساااااتشاااااارية بأن تطالذ الجمعية العامة إلى  وتوصاااااي الالجتةمتيا دة ام البلثة بمولدات أكثر  فاءة مناا. 
األمي  العام أن يضاااة خطة متعداة الساااتوات يساااتبدال المولدات الكهربائية، تشااامل ايحتياجات جتفصااايل، 
كايحتياجات المتعالقة بالكفاءة في اساااااااااتخدام الطاقة، والتكاليف المتوقعة، وأن يقدم هذ  المعالومات في 

 الميزانية المقترحة المقبالة.

 اللملاات الجواة  
 640 200 والد  وهو ما يمث  نن ــــــــانا قدد   6 950 800عبل  المواد  المنتر ة لللملاات الجواة  - 22

  وُاليى  لك أســـــــــاســـــــــًا إلى 2020 والد الملتمد للات  7 591 000ام الما.ة  منادنًة بمبل   8,4 والد  أو 
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ل را.رة اابتة الجنا من بطا.رة من رراا آخر لغرض وقق علـــــغم  را.رة مرو اة وا دة  ينابلق جي.اًا اســـــتبدا
سفر موظفم اي ادة الللاا للبلثة. وعندت اللجنة االستلاداة مال ظاعاا بل ة است،دات الطا.رات لسفر موظفم 
اي ادة الللاا وغمرهم من األشــــــ،اص الرفالم المســــــتوى ام عنرارها الر.اســــــم عن التند رات المتللنة بالبلثات 

 (.A/75/7/Add.2ل،ااة )السااساة ا
 

 عكنولوجاا االع االت والمللومات  
 والد  وهو مــا يمثـــ   6 271 600عبل  المواد  المنتر ــة لتكنولوجاـــا المللومــات واالع ـــــــــــــــاالت  - 23

 والد الملتمد للات  6 303 000بل  ام الما.ة  منادنًة بم 0,5 والد  أو بنســـــــــــبة  31 400ان،فاضـــــــــــا قدد  
ما قدد   2020أ لول/ســبتمبر  30بلغت  تى  2020. وعند االســتفســاد  ُأبلغت اللجنة ب ة نفنات عات 2020
ام الما.ة من مجموت االعتما ات  مما يلر  إلغاء أو إدجاء شــــــــــراء  56,4 والدا  أو نســــــــــبة  3 552 759

والالجتة ايستشارية، إْذ تضة في بب النمو  المتللنة بالســمولة. ملدات عكنولوجاا المللومات واالع ــاالت بســ
وضاارورة أن ُتقدم موارا  2020واألشااهر التسااعة األولى م  عام  2019اعتبارها مسااتوى ازنفاس في عام 

تكتولوجيااا المعالومااات وايتصااااااااااايت في عرت موحااد، توصاااااااااي جتخضيا الموارا المقترحااة لتكتولوجيااا 
اوير. وتقدم الالجتة تعاليقاتها بشااااأن  940 700في المائة، أو بمبالغ  15والمعالومات جتساااابة ايتصااااايت 

تكتولوجيا المعالومات وايتصااايت والتصااوير بالسااواتل في تقريرها الرئيسااي ع  التقدترات المتعالقة بالبعثات 
 (.A/75/7/Add.2السياسية الخاصة )

 
 اللواات وال،دمات والملدات األخرى   

 والد  وهو ما يمث  نن ــانا  1 170 800عبل  المواد  المنتر ة للواات وال،دمات والملدات األخرى  - 24
بة  55 300قدد   . 2020 والد الملتمد للات  1 226 100ام الما.ة  منادنًة بمبل   4,5 والد  أو بنســـــــــــــ

إلى اللجنة االستلاداة إلى أة النفنات المتللنة باللواات وال،دمات والملدات األخرى وعلمر المللومات المندمة 
بلغت  تى  2020 والد. وعند االســـــتفســـــاد  ُأبلغت اللجنة ب ة نفنات عات  701 300بلغت  2019ام عات 

ات  ام الما.ة من مجموت االعتما  50,9 والدات  أو نســــــــبة  623 708ما قدد   2020أ لول/ســــــــبتمبر  30
  ألة ملظم األنلــــــــــــطة لم ُعنفم  مما أ ى إلى ان،فاض 19-وهو ما يلر  اتااد المترعبة على جا.حة  وامد

النفنات  مثاًل عحت دسوت التدداب  والماات الرسماة وماات الحاااة  والتكالاف المت لة باللحن  بسبب إلغاء 
رية، إْذ تضة في اعتبارها مستوى ازنفاس في والالجتة ايستشاأو إدجاء شراء الملدات واللواات  ات ال لة. 

م  المرجأ أن تؤثر في  19-، وأن جائحة كوفيد2020وخالل األشهر التسعة األولى م  عام  2019عام 
التفقات المتعالقة بالقرطاسااية والالوازم المكتبية، ورسااوم التدريذ، ومهام الضاايافة والمهام الرساامية، فضاااًل 

، توصااااااي برجراء 2021وأيضااااااا في عام  2020 ، خالل ما تبقى م  عام ع  التكاليف المتعالقة بالشااااااح
اوير، في الموارا المقترحة لتغطية تكاليف الشاااااح   117 100في المائة، أو بمبالغ  10تخضيا جتسااااابة 

 األخرى والتكاليف ذات الصالة.

ليف التشاااغيالية وتوصاااي الالجتة ايساااتشاااارية بالموافقة عالى مقترحات األمي  العام المتعالقة بالتكا - 25
 أعال . 24 و 23 و 19 و 18، رهتًا جتوصياتها الواراة في الفقرات 2021لالبعثة لعام 
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 مسائل أخرى  - اال 
 ترتيبات تقاسم التكاليف  

يلمر األممن اللات إلى أة البلثة عتناسم عكالاف ال،دمات الطباة الملتر ة مل الو االت وال نا  ي  - 26
والبراما الموجو ة ام  اب   وأة اراي االســـــــــــــتجابة الطباة ام  االت الطوادو يحـــــــــــــم أرباء  ون خبرة ام 

ام الما.ة من  40براما ام الما.ة وعغطم الو االت وال ـــــــنا  ي وال 60 االت الطوادو   مد عغطم البلثة 
 2019التكلفة. وعند االستفساد  ُأبلغت اللجنة االستلاداة ب ة المداوعات  ات ال لة بملك لم عسد  ام عات 

والالجتة ايساااتشاااارية عالى ثقة م  أن األمي  العام سااايقدم إلى الجمعية العامة، عتد بســــبب النمو  النندية. 
المعالومات ع  المبالغ المدفوعة. وتوصاي الالجتة ايساتشاارية، نظرها في هذا التقرير، آخر ما يساتجد م  

عالوًة عالى ذلااك، بااأن تطالااذ الجمعيااة إلى األمي  العااام أن يقاادم مساااااااااتجاادات ع  ذلااك في الميزانيااة 
 المقبالة. المقترحة

 موظفا  ولاا من إ ادة 14وعند االســـتفســـاد  ُأبلغت اللجنة االســـتلـــاداة ب ة البلثة ســـتندت الدعم إلى  - 27
 ياراة/ وناق  1شـــــنوة الســـــالمة واألمن  وب ة جمال الموظفمن الدولممن ام علك اي ادة  نددجوة  اعتبادًا من 

   ضمن ايراد اي ادن لألمانة اللامة  وبالتالم اام ُيلتبروة من موظفم البلثة الممدانممن.2018

لم الالســـــــــــلكم لألمن  موظفا 39وفاما  تللي بتكالاف الموظفمن الورنممن البال  عد هم  - 28 من ملـــــــــــغِّّ
أشـــــار المددجة ام ممياناة عات  7  منادنًة بفترة 2021شـــــارا ام عات  12الممدانم )من الرعبة المحلاة( لمدة 

الســـــــــتفســـــــــاد  ب ة هم  )ب((  ُأبلغت اللجنة  عند ا 74  الفنرة A/75/6 (Sect. 3)/Add.5)انظر  2020
التكالاف ســـتغطماا البلثة اتة  املًة  ألة الو االت وال ـــنا  ي والبراما   رت أة عرعمباعاا األمناة موجو ة  

والالجتة ايسااتشااارية عالى ثقة م  أن البعثة وأناا بملك لن علـــترك ام المواد  والتكالاف  ات ال ـــلة بملك. 
م التكاليف المتصااااالة بالدعم األمتي المقدم إلى الوكايت سااااتواصاااال جهواها لضاااامان وجوا ترتيبات لتقاساااا

والصااااااااتااتق والبرامأ، وترى أن األمي  العام، في سااااااااياس الدور الذي تؤايه بصاااااااافته مجال  الر سااااااااء 
التتفيذتي  في متظومة األمم المتحدة المعتي بالتتسيق، سيكون في أفضل موقة يسمأ له جدعم البعثة في 

  تة إلى تالقإلِّي مستجدات ع  تالك الجهوا في الميزانية المقترحة المقبالة.هذ  الجهوا. وتتطالة الالج
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