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 ة والستونبعاسالدورة ال
 من جدول األعمال) ب (٦٩  و١٣٠ان البند

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
ــها    ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ـــوق   :تعزي ــسائــــل حقـ م

اإلنسان، مبا فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسني التمتع        
        ةالفعلي حبقــــوق اإلنسان واحلريـــات األساسيـ

 جلنة مناهضة التعذيب    
    

 A/C.3/67/L.45اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار     
  

  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية     
ملترتبـة يف   اآلثـار ا  بـشأن   نظرت اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة يف البيـان               - ١

 مــن النظــام الــداخلي للجمعيــة ١٥٣املقــدم مــن األمــني العــام وفقــا للمــادة  ، ةامليزانيــة الربناجميــ
ــة ـــ  ،العامــ ــق مبـ ــا يتعلــ ــرار فيمــ ــذيب   A/C.3/67/L.45شروع القــ ــضة التعــ ــة مناهــ ــشأن جلنــ  بــ

)A/C.5/67/11.(             واجتمعت اللجنة االستشارية، أثناء نظرها يف بيان األمني العـام، مبمـثلني عـن
 .ت وإيضاحات إضافيةاألمني العام قدموا هلا معلوما

، فـإن اجلمعيـة   A/C.3/67/L.45 مـن منطـوق مـشروع القـرار     ٢عمال بأحكـام الفقـرة      و  - ٢
، دون املساس بالعملية احلكوميـة الدوليـة التابعـة       مناهضة التعذيب  تقرر أن تأذن للجنة   سالعامة  

تواصـل   بـأن  للجمعية املعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان،        
 ٢٠١٣مـايو   / ملدة أسبوع إضايف يف كل دورة كتدبري مؤقت يسري اعتبارا من أيـار             االجتماع

ــاين  و ــشرين الث ــة ت ــوفمرب /حــىت هناي ــة التــصدي ، ٢٠١٤ن ــدول األطــراف   ل بغي ــارير ال ــراكم تق ت
 ولدى االستفـسار بـشأن      .)٢الفقرة   ،A/C.5/67/11 (مل ُينظَر فيها بعد   والشكاوى الفردية اليت    
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عمال املتراكمة، أبلغت اللجنة االستشارية بـأن جلنـة مناهـضة التعـذيب لـديها حاليـا تقـارير                   األ
وأبلغـت اللجنـة االستـشارية كـذلك بـأن      .  حالة شكوى فرديـة ١١٥  دولة و  ٢٢متراكمة من   

  . شكوى يف السنة٤٠  تقريرا و١٧جلنة مناهضة التعذيب تتلقى، يف املتوسط، 
لجنـة  سـيتيح ل  الجتماعات  لضايف  اإلوقت  الختصيص  لعام، فإن   ووفقا ملا ذكره األمني ا      - ٣

 تقــارير إضــافية ٨ النظــر يف تقريــرين إضــافيني يف كــل دورة، أو مــا جمموعــه مناهــضة التعــذيب
ــسنتني    ــرة ال ــة ٥يف و ؛)٢٠١٤ و ٢٠١٣(خــالل فت  يف كــل دورة، أو  إضــافية شــكاوى فردي

ضـايف  اإلوقـت   ال  ختـصيص   شـأن  مـن و . تلـك  شـكوى إضـافية يف فتـرة الـسنتني         ٢٠جمموعـه    ما
اعتمـــاد مـــن مث لالجتماعـــات أن يتـــيح للجنـــة مواصـــلة إجـــراء تقـــدمي التقـــارير االختيـــاري، و

 قائمـة خـالل   ٤٠جمموعه  ما  يف كل دورة، أومن قوائم القضايا قوائم إضافية  ١٠متوسطه   ما
شأن حمـصلة    ولـدى االستفـسار بـ      .)٧  و ٥تني  الفقـر  ،A/C.5/67/11انظـر   (نفسها  فترة السنتني   

، أبلغت اللجنة االستـشارية بـأن أسـبوعا واحـدا         الجتماعاتمن وقت ا  إضايف  أسبوع   ختصيص
 إضــافية؛  شــكاوى فرديــة٥ ؛ وتقريــرين إضــافيني يف كــل دورةمــن وقــت االجتماعــات ميثــل  

 إجـراء وأبلغـت اللجنـة أيـضا بـأن         . تقـدمي التقـارير   قبـل    من قـوائم القـضايا     قوائم إضافية    ١٠ و
لــدول األطــراف قبــل تقــدمي إىل االقــضايا بقائمــة تقــدمي مــن يتــألف ختيــاري االقــارير تقــدمي الت

التقريــر القــضايا بعــد أن يقــدم  قائمــة اســتبعاد تقاريرهــا إىل جلنــة مناهــضة التعــذيب، وبالتــايل   
  .هوتكاليفاإلبالغ وكذلك الردود الواردة من الدول األطراف، مما يقلل من وقت 

 ختـصيص اعتمـادات ملـا جمموعـه     عام أن اعتماد التقرير سـيتطلب ويوضح بيان األمني ال   - ٤
حماضـر   تـوفري خـدمات الترمجـة الـشفوية باللغـات الرمسيـة؛ و          إضـافياً، مبـا يف ذلـك         اجتماعاً ٤٠

تكاليف البدل اليـومي ألعـضاء جلنـة      ؛ و الدورة وبعد الدورة   وأثناء   وثائق قبل الدورة  ؛ و موجزة
ــه  .  اإلضــايف لالجتماعــاتفيمــا يتعلــق بالوقــت مناهــضة التعــذيب  وإضــافة إىل ذلــك، ذُكــر أن

  شـهرا سـنويا    ١٤ ملـدة    ٣- ف  بالرتبـة  سيتعني ختصيص موظفني من فئة املساعدة املؤقتـة العامـة         
  .)١٢  و١١تني الفقر ،A/C.5/67/11انظر ) (٢٠١٤  و٢٠١٣(خالل فترة السنتني 

ــايف     - ٥ ــبوع اإلضـ ــسنوية لألسـ ــوع النفقـــات الـ ــسار عـــن جممـ  مـــن وقـــت ولـــدى االستفـ
االجتماعات منذ أن وافقت اجلمعية العامة للمرة األوىل على الوقـت اإلضـايف لالجتماعـات يف                

، أبلغت اللجنة االستشارية بأن النفقـات املخصـصة لتكـاليف الـسفر وبـدل اإلقامـة             ٢٠١١عام  
 ٨١ ٠٦٠، يف حــني أهنــا بلغــت ٢٠١١ دوالرا يف عــام ٨٧ ٨٥٠اليــومي للممــثلني قــد بلغــت 

 دوالرا يف ٨٧ ٨٥٠وأبلغـــت اللجنــة أيـــضا بــأن املبلـــغ البــالغ قـــدره    . ٢٠١٢يف عــام  دوالرا 
 يفــوق املبلــغ املطلــوب حاليــا، حيــث كــان معــدل بــدل اإلقامــة اليــومي الرمســي يف  ٢٠١١ عــام
أغــــسطس، / دوالرا يف آب٦٣١,٤٠ مــــايو و/ دوالرا يف أيــــار٦٢٤,٤٠ يبلــــغ ٢٠١١ عــــام
وأبلغت اللجنة كذلك بأن شـعبة إدارة املـؤمترات        . را دوال ٥٧٢,٦٠حني يبلغ املعدل احلايل      يف
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يف جنيف ال تستطيع توفري أرقام نفقات إمجاليـة خلـدمات املـؤمترات لألسـبوع اإلضـايف، حيـث                   
وترى اللجنـة أن املعلومـات      . ال توجد لديها حاليا نظم حملاسبة التكاليف لتحديد تلك األرقام         

ضايف من وقت االجتماعات غري كافيـة، وتوصـي         املقدمة عن النفقات املتصلة باألسبوع اإل     
اجلمعية العامة بـأن تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم، يف سـياق تقريـر األداء الثـاين، أرقامـا                        

  .تتصل خبدمات املؤمترات لألسبوع اإلضايف من وقت االجتماعات
وسـتبلغ  .  مـن هـذا البيـان      ٢١  و ٢٠وترد توصيات األمني العـام املقترحـة يف الفقـرتني             - ٦

ــات اإل ــافية االحتياجــ ــنويا  دوالر١ ٤٤٤ ٦٠٠ضــ ــسنتني   ســ ــرة الــ ، )٢٠١٤  و٢٠١٣(لفتــ
، حقــــــوق اإلنــــــسان؛ ٢٤ دوالر يف إطــــــار البــــــاب ٢٩٤ ٦٠٠: يلــــــيمــــــا تفاصــــــيلها ك

، شـــؤون اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتــــصادي     ٢ دوالر يف إطـــار البـــاب   ١ ١٤٣ ٩٠٠ و
ــؤمترات؛ و  ــاب   دوال٦ ١٠٠ واالجتمــاعي وإدارة امل . هــاء، اإلدارة، جنيــف  ٢٩ر يف إطــار الب

، ذكر أنه مل ختّصص اعتمـادات هلـذه األنـشطة وأّنـه     ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني وفيما يتعلّق ب 
 مـن امليزانيـة الربناجميـة ميكـن إهناؤهـا           ذات الصلة لن يتسىن حتديد أنشطة مدرجة ضمن األبواب        

 سـيمثل، مـن      دوالر ١ ٤٤٤ ٦٠٠الغ قـدره    ، وأن املبلـغ البـ     أو تأجيلها أو تقليـصها أو تعديلـها       
وسـتدرج  . وسـيلزم ختـصيص اعتمـاد إضـايف لفتـرة الـسنتني           رئ  اخصما على صـندوق الطـو      مث،

 يف امليزانيـة الربناجميـة   ٢٠١٤الالزمة لعـام  دوالر  ١ ٤٤٤ ٦٠٠تبلغ  االحتياجات اإلضافية اليت 
  ).٢١  و٢٠  و١٨ ،الفقراتA/C.5/67/11انظر  (٢٠١٥-٢٠١٤املقترحة لفترة السنتني 

ــة   وِّاالستفــسار، ُزلــدى و  - ٧ ــة االستــشارية مبعلومــات عــن مواعيــد دورات جلن دت اللجن
زيـــادة يف وقـــت يبـــّين حـــدوث ، ممـــا ١٩٨٨مناهـــضة التعـــذيب منـــذ الـــدورة األوىل يف عـــام 

ضـايف  اإلوقـت   الأن  تسلم بـ  يف حني أن اللجنة االستشارية      و.  على مدى السنوات   اتاالجتماع
الحـظ االجتـاه التـصاعدي يف       ا ت  اجلمعيـة العامـة، فإهنـ      هجلنة مناهضة التعذيب متنحـ    الجتماعات  

زيـادة يف عـدد الـدول       بيـرتبط علـى األرجـح       وهـو مـا      على مدى الـسنوات      اتوقت االجتماع 
 ،دت اللجنـة االستـشارية  وِّكمـا زُ . األطراف يف اتفاقية مناهضة التعـذيب وزيـادة عـبء العمـل     

ــ ،ستفـــسارلـــدى اال ــّدجبـ ــار نفقـــات للث دول حمـ ــاء حـــىت٢٩  و٢٤  و٢األبـــواب يف إطـ   هـ
ــشرين األول ٣١ ــوبر /تـ ــة أن  . ٢٠١٢أكتـ ــظ اللجنـ ــات االوتالحـ ــار  اإلحتياجـ ــافية يف إطـ ضـ

مل يتـسّن   ، والـيت    ٢ يف إطـار البـاب       ةاملطلوبـ االحتياجـات   أقل بكثري من     هاء   ٢٩  و ٢٤ البابني
، توصـي اللجنـة االستـشارية     و.  أعـاله  ٥ة   أرقام النفقات املشار إليها يف الفقـر       أن تقّدم بشأهنا  

بـذل قـصارى     هذه العوامل يف احلسبان، بأن تطلب اجلمعية العامـة إىل األمـني العـام                ةخذآ
نفقـات  ُتجـّسد ال  ينبغـي أن    يف حال عـدم ذلـك،        الستيعاب االحتياجات اإلضافية، و    جهده
  .ضافية يف تقرير األداء الثايناإل
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  املرفق األول
ــة مناهــضة التعــذيب منــذ الــدورة األوىل الــيت عقــدت يف    معلومــات عــن دورا     ت جلن

  ١٩٨٨ عام
  

  تقارير الدول األطراف  التواريخ  الدورة
عــدد البالغــات 
  االستفسارات  الفردية املعتمدة

ــشرين األول٢٩  ٤٩  / تـــــــــ
ــوبر ــشرين ٢٣ - أكتـ  تـ
  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

ــسنغال،     ــو، والــــ ــريو، وتوغــــ ــي، وبــــ ــاد الروســــ االحتــــ
 ن، وغابون، وقطر، واملكسيك، والنرويجوطاجيكستا

١٢ 

  
ــار٧ ٤٨ ــايو/ أيــــــــ  - مــــــــ

يونيــــــــه /حزيــــــــران ١
٢٠١٢  

ــة    ــشيكية، واجلمهوريـ ــة التـ ــا، واجلمهوريـ ــا، وألبانيـ أرمينيـ
 العربية السورية، ورواندا، وكندا، وكوبا، واليونان 

  نيبال ١٣

ــشرين األول٣١ ٤٧  / تـــــــــ
ــوبر ــشرين ٢٥ -أكتـ  تـ
  ٢٠١١نوفمرب /الثاين

ــا، ــويت،   أملانيـ ــيالروس، وجيبـ ــا، وبـ ــاراغواي، وبلغاريـ وبـ
 وسري النكا، ومدغشقر، واملغرب، واليونان

١١ 

  
ــار٩ ٤٦ ــايو/ أيــــــــ  - مــــــــ

يونيــــــــه /حزيــــــــران ٣
٢٠١١ 

ــدا،      ــا، وفنلنـ ــلوفينيا، وغانـ ــستان، وسـ أيرلنـــدا، وتركمانـ
 والكويت، وموريشيوس، وموناكو

١٤ 

  
 / تـــشرين الثـــاين١٩-١ ٤٥

 ٢٠١٠نوفمرب 
ــوادور، ــا، وإكــ ــا،  إثيوبيــ ــك، وتركيــ ــنة واهلرســ والبوســ
 وكمبوديا، ومنغوليا

٥ 
  

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٢٦ ٤٤
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤

ــة الـــــسورية، وسويـــــسرا،   األردن، واجلمهوريـــــة العربيـــ
 وفرنسا، والكامريون، وليختنشتاين، والنمسا، واليمن 

٤ 
  

 / تـــشرين الثـــاين٢٠-٢ ٤٣
 ٢٠٠٩نوفمرب 

فا، والــسلفادور، أذربيجــان، وإســبانيا، ومجهوريــة مولــدو
 وسلوفاكيا، وكولومبيا، واليمن

٤ 
  

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٢٧ ٤٢
 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥

ــاراغوا،    ــبني، ونيكــ ــيلي، والفلــ ــشاد، وشــ ــرائيل، وتــ إســ
 ونيوزيلندا، وهندوراس

٣ 
  

 / تـــشرين الثـــاين٢١-٣ ٤١
 ٢٠٠٨نوفمرب 

ــاو    ــربيا، والـــصني ماكـ ــود، وصـ ــا، واجلبـــل األسـ  بلجيكـ
 ان، وكينيا، وليتوانيا وهونغ كونغ، وكازاخست

٩ 
  

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٢٨ ٤٠
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٦

يــسلندا، واجلزائــر، ومجهوريــة    أأســتراليا، وإندونيــسيا، و
مقــــدونيا اليوغوســــالفية الــــسابقة، وزامبيــــا، والــــسويد، 

 وكوستاريكا

٤ 

  
 / تـــشرين الثـــاين٢٣-٥ ٣٩

  ٢٠٠٧نوفمرب 
فيــــا، إســــتونيا، وأوزبكــــستان، والربتغــــال، وبــــنن، والت 

 والنرويج
  الربازيل  ٨

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٣٠ ٣٨
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨

أوكرانيــا، وإيطاليــا، وبولنــدا، والــدامنرك، ولكــسمربغ،     
 وهولندا، واليابان

٩ 
  

 تـــــــــــــــــــشرين ٢٤-٦ ٣٧
 ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

ــا،    ــي، وبورونـــــدي، وجنـــــوب أفريقيـــ ــاد الروســـ االحتـــ
 وطاجيكستان، وغيانا، واملكسيك، وهنغاريا

١٤ 
  

مـــــــايو  / أيـــــــار١٩-١ ٣٦
٢٠٠٦ 

بريو، وتوغو، ومجهورية كوريا، وجورجيا، وغواتيمـاال،       
 وقطر، والواليات املتحدة األمريكية

٧ 
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  تقارير الدول األطراف  التواريخ  الدورة
عــدد البالغــات 
  االستفسارات  الفردية املعتمدة

 / تـــشرين الثـــاين٢٥-٧ ٣٥
  ٢٠٠٥نوفمرب 

ــو     ــة الكونغـ ــك، ومجهوريـ ــنة واهلرسـ ــوادور، والبوسـ  إكـ
الدميقراطيــة، وســري النكــا، وغيانــا، وفرنــسا، والنمــسا،  

 ونيبال

١٤ 

  
مـــــــايو  / أيـــــــار٢١-٢ ٣٤

٢٠٠٥  
ألبانيا، وأوغندا، والبحرين، وتوغـو، وسويـسرا، وفنلنـدا،        

 وكندا
١٠ 

  
ــشرين٢٦-١٥ ٣٣   تـــــــــــــ

  ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
األرجنــتني، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

 الشمالية، واليونان
صربيا واجلبل األسود ٥

يوغوســـــــــــــــــــالفيا(
  )السابقة

يو مـــــــا / أيـــــــار٢١-٣ ٣٢
٢٠٠٤ 

أملانيــــا، وبلغاريــــا، واجلمهوريــــة التــــشيكية، وشــــيلي،     
 وكرواتيا، وموناكو، ونيوزيلندا

١١   

ــشرين ٢١-١٠ ٣١  تـــــــــــــ
 ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

ــا،    ــا، وليتواني ــا، والتفي ــا، وكولومبي الكــامريون، وكمبودي
 واملغرب، واليمن

  املكسيك ١٤

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٢٨ ٣٠
 ٢٠٠٣مايو / أيار١٦

ــان، و ــة   أأذربيجـ ــا، ومجهوريـ ــا، وتركيـ ــسلندا، وبلجيكـ يـ
 مولدوفا، وسلوفينيا، وكمبوديا

١٠    

 / تشرين الثاين  ٢٢-١١ ٢٩
 ٢٠٠٢نوفمرب 

ــلوفينيا، وفرتويـــال،      ــا، وسـ ــتونيا، وبلجيكـ ــبانيا، وإسـ إسـ
 وقربص، ومصر

  سري النكا ١١

 -أبريـــــل / نيـــــسان٢٩ ٢٨
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٧

والـــدامنرك، االحتـــاد الروســـي، وإســـبانيا، وأوزبكـــستان، 
ــسعودية،      ــة الـ ــة العربيـ ــسمربغ، واململكـ ــسويد، ولكـ والـ

 والنرويج

١٠   

 / تشرين الثاين  ٢٣-١٢ ٢٧
 ٢٠٠١نوفمرب 

  بريو ٨ إسرائيل، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وبنن، وزامبيا 

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٣٠ ٢٦
 ٢٠٠١ مايو/ أيار١٨

ــا،     ــشيكية، وجورجي ــة الت ــا، واجلمهوري ــل، وبوليفي الربازي
 يا، وكازاخستان، وكوستاريكا، واليونانوسلوفاك

٨   

 / تشرين الثاين  ٢٤-١٣  ٢٥
  ٢٠٠٠نوفمرب 

أرمينيا، وأستراليا، وبيالروس، وغواتيمـاال، والكـامريون،       
  وكندا

٤    

مـــــــايو  / أيـــــــار١٩-١ ٢٤
٢٠٠٠ 

باراغواي، والربتغـال، وبولنـدا، والـسلفادور، وسـلوفينيا،         
ــدا ــصني، وهولنــ ــة  /والــ ــل اهلولنديــ ــزر األنتيــ ــا، أر/جــ وبــ

 والواليات املتحدة األمريكية

٧   

 / تـــشرين الثـــاين١٩-٨  ٢٣
  ١٩٩٩نوفمرب 

أذربيجان، وأوزبكستان، وبريو، وفنلنـدا، وقريغيزسـتان،       
  ومالطة، والنمسا

١٠    

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٢٦ ٢٢
 ١٩٩٩مايو / أيار١٤

إيطاليا، وبلغاريـا، واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، ومجهوريـة           
ية الــسابقة، وفرتويــال، ولكــسمربغ، مقــدونيا اليوغوســالف

 وليختنشتاين، ومصر، واملغرب، وموريشيوس

٦   

 / تـــشرين الثـــاين٢٠-٩  ٢١
 ١٩٩٨نوفمرب 

يسلندا، وتـونس، وكرواتيـا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا           أ
  العظمى وأيرلندا الشمالية، وهنغاريا، ويوغوسالفيا 

٨    

مـــــــايو  / أيـــــــار٢٢-٤ ٢٠
١٩٩٨ 

ــا، ــرائيل، وأملانيــ ــا،   إســ ــري النكــ ــريو، وســ ــا، وبــ وبنمــ
 وغواتيماال، وفرنسا، والكويت، والنرويج، ونيوزيلندا

١٠   

 / تشرين الثاين  ٢١-١٠  ١٩
 ١٩٩٧نوفمرب 

األرجنـــتني، وإســـبانيا، والربتغـــال، وسويـــسرا، وقـــربص، 
  وكوبا

٦    
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  تقارير الدول األطراف  التواريخ  الدورة
عــدد البالغــات 
  االستفسارات  الفردية املعتمدة

 - أبريـــــل/ نيـــــسان٢٨ ١٨
 ١٩٩٧مايو /أيار ٩

، وبــاراغواي، والــدامنرك، والــسويد، إســرائيل، وأوكرانيــا
 واملكسيك، وناميبيا

٦   

ــشرين الثــــــاين ١١  ١٧  / تــــ
 - ١٩٩٦نــــــــــــــوفمرب 

ــشرين الثــــــاين  ٢٢  /تــــ
  ١٩٩٦نوفمرب 

ــر،   ــدا، واجلزائــ ــواي، وبولنــ ــاد الروســــي، وأوروغــ االحتــ
  ومجهورية كوريا، وجورجيا

  مصر   ١

أبريــــــــل / نيــــــــسان٣٠  ١٦
ــار ١٠ - ١٩٩٦  /أيــــــ

  ١٩٩٦مايو 

ــ ــاد الروســ ــر،  االحتــ ــدا، واجلزائــ ــواي، وبولنــ ي، وأوروغــ
  ومجهورية كوريا، وجورجيا

٣    

ــشرين الثــــــاين  ١٣ ١٥  /تــــ
 - ١٩٩٥نــــــــــــــوفمرب 

ــشرين الثــــــاين  ٢٤  /تــــ
 ١٩٩٥نوفمرب 

إيطاليــا، والــدامنرك، وغواتيمــاال، وكولومبيــا، واململكــة     
، واململكـــة املتحـــدة  )األقـــاليم التابعـــة للتـــاج  (املتحـــدة

 ماليةلربيطانيا العظمى وأيرلندا الش

١٢   

أبريــــــــل / نيــــــــسان٢٤  ١٤
مــايو / أيــار٥ - ١٩٩٥
١٩٩٥  

ــدا   ــدا، وهولنــ ــا، وموريــــشيوس، وهولنــ األردن، وإيطاليــ
  )أروبا(، وهولندا )األنتيل اهلولندية(

٤    

نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧  ١٣
ــشرين  ١٨ - ١٩٩٤ تــ
 ١٩٩٤نوفمرب  /الثاين

، بريو، واجلماهريية العربيـة الليبيـة، واجلمهوريـة التـشيكية         
  وشيلي، وليختنشتاين، واملغرب، وموناكو

  تركيا   ٤

أبريــــــــل / نيــــــــسان١٨  ١٢
ــسان ٢٨ - ١٩٩٤  /نيـ
  ١٩٩٤أبريل 

    ١  إسرائيل، وسويسرا، ونيبال، واليونان

نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨  ١١
ــشرين ١٩ - ١٩٩٣  تــ
  ١٩٩٣نوفمرب  /الثاين

إكــــوادور، وبــــاراغواي، والربتغــــال، وبليــــز، وبولنــــدا،  
  وقربص، ومصر

١    

أبريــــــــل / نيــــــــسان١٩  ١٠
ــسان ٣٠ - ١٩٩٣  /نيـ
  ١٩٩٣أبريل 

    ١  إسبانيا، وبنما، والسويد، والصني، وكندا، وهنغاريا

نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩  ٩
ــشرين ٢٠ - ١٩٩٢  تــ
  ١٩٩٢نوفمرب  /الثاين

األرجنتني، وأفغانستان، وأملانيـا، وأوكرانيـا، وبـيالروس،        
واململكـة املتحـدة    واجلماهريية العربية الليبية، واملكـسيك،      

  ، والنرويج، ونيوزيلندا)األقاليم التابعة للتاج(

١    

أبريــــــــل / نيــــــــسان٢٧  ٨
ــار ٨ - ١٩٩٢ مــايو /أي
١٩٩٢  

    ٣  أوروغواي، وإيطاليا، ورومانيا، ولكسمربغ

ــشرين الثــــــاين ١١  ٧  / تــــ
 - ١٩٩١نــــــــــــــوفمرب 

ــشرين الثــــــاين  ٢١  /تــــ
  ١٩٩١نوفمرب 

العربيــــة أســــتراليا، وإكــــوادور، وبلغاريــــا، واجلماهرييــــة 
الليبية، والكـامريون، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى           

  وأيرلندا الشمالية

    غري متاح

أبريــــــــل / نيــــــــسان٢٢  ٦
ــار ٣ - ١٩٩١ مــايو /أي
١٩٩١  

    غري متاح  بنما، واجلزائر، وشيلي
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  تقارير الدول األطراف  التواريخ  الدورة
عــدد البالغــات 
  االستفسارات  الفردية املعتمدة

ــشرين الثــــــاين ١٢  ٥  / تــــ
 - ١٩٩٠نــــــــــــــوفمرب 

ــشرين الثــــــاين  ٢٣  /تــــ
  ١٩٩٠نوفمرب 

، )األنتيـل (فنلندا، وهولنـدا    إسبانيا، وإكوادور، وتركيا، و
  ، واليونان)أروبا(وهولندا

    غري متاح

أبريــــــــل / نيــــــــسان٢٣  ٤
ــار ٤ - ١٩٩٠ مــايو /أي
١٩٩٠  

    غري متاح  أوكرانيا، وتونس، والسنغال، والصني، وهولندا

ــشرين الثــــــاين ١٣  ٣  / تــــ
 - ١٩٨٩نــــــــــــــوفمرب 

ــشرين الثــــــاين  ٢٤  /تــــ
  ١٩٨٩نوفمرب 

س، وسويــسرا، االحتــاد الروســي، واألرجنــتني، وبــيالرو   
ــا،     ــدا، وكولومبيـ ــامريون، وكنـ ــسا، والكـ ــيلي، وفرنـ وشـ

  وهنغاريا

٣    

أبريــــــــل / نيــــــــسان١٧  ٢
ــسان ٢٨ - ١٩٨٩  /نيـ
  ١٩٨٩أبريل 

الــــدامنرك، والــــسويد، والفلــــبني، ومــــصر، واملكــــسيك، 
  والنرويج، والنمسا

-    

أبريــــــــل / نيــــــــسان١٨  ١
ــسان ٢٢ - ١٩٨٨  /نيـ
  ١٩٨٨أبريل 

-  -    
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  املرفق الثاين
  ل النفقاتواجد    

  
   ١اجلدول 
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١النفقات يف ): اجملموع(، حقوق اإلنسان ٢٤الباب 

  
        االعتمادات  

  وجه اإلنفاق
ــر   ــرر إثـ املبلـــغ املقـ

  التصويت
ــصات يف  املخصـ

  املبلغ املدفوع   االلتزامصايف  ٢٠١٢عام 
جممــوع األمــوال 

  املتعهد هبا

جممــوع األمــوال 
ــا   ــد هبـــ / املتعهـــ

ــصة  املخصــــــــــــ
  )النسبة املئوية(

ــيد  رصـــــــــــــــــــــ
املخصصات غـري   

  املتعهد هبا

 ٠٣٩ ٤٥١ ٤٦١٩٣,٦٠٣ ٧٤١ ٢٨٣٥٠ ٤٣٩ ١٧٨٥٠ ٥٠٠٣٠٢ ١٩٢ ٧٠٠٥٤ ٦٩٠ ١٠٨ الوظائف

تكـــــــاليف املـــــــوظفني 
 ٧٥٥ ٦٧٨ ٠٤٥٧٤,٤٠١ ٨٧٩ ٣٢٧٤ ٢٣١ ٧١٨٤ ٨٠٠٦٤٧ ٥٥٧ ٣٠٠٦ ٩١٣ ٨ األخرى

ــضات املمن ــة التعويـ وحـ
 ١٠٠    ٢٠٠١٠٠ لغري املوظفني

 ٥٢١ ٢٧٩٨١,٤٠١٤٧ ٤٤٤٦٤٦ ٨٣٥٣٧٣ ٨٠٠٢٧٢ ٠٠٠٧٩٣ ٣٣٤ ١ اخلرباء االستشاريون

 ٠٤٧ ٠٣٨ ٣٥٣٧٤,٩٠٣ ٠٧٩ ٩٦٩٩ ٣٦٨ ٣٨٥٧ ٧١٠ ٤٠٠١ ١١٧ ٥٠٠١٢ ٥٥١ ٢٢ سفر املمثلني

 ٦٦٨ ٥٣٢٩٦,٨٠٨٥ ٥٩٠ ٨٦٩٢ ٨٤٣ ٦٦٣١ ٢٠٠٧٤٦ ٦٧٦ ٨٠٠٢ ٣٥١ ٤ سفر املوظفني

 ٤٢١ ٠٧٩٦٧,٥٠٢٨١ ٨٩٥٥٨٥ ١٨٤٤٦٥ ٥٠٠١١٩ ٩٠٠٨٦٦ ٧١١ ١ اخلدمات التعاقدية

ــشغيل   ــصروفات التــ مــ
 ٤٧٠ ٢٣٠٦٩,٥٠٥٤٧ ٢٤٧ ٩٦٨١ ٢٦٢٧٢٣ ٧٠٠٥٢٣ ٧٩٤ ٦٠٠١ ٣٠٣ ٣ العامة

 ٨٧٥ ٢٢٥٤٦,٤٠٤ ٢٢٥٤ ٤ ١٠٠ ٨٠٠٩ ١٨ الضيافة

 ٦٩٧ ١٠٣٧٨,٥٠٧١ ٦٠٤٢٦١ ٤٩٩٢١٦ ٨٠٠٤٤ ٦٠٠٣٣٢ ٦٦٤ اللوازم واملواد

 ٥٥٨ ٤٤٢٥٠,٠٠١٨٠ ٥٥٥١٨٠ ٨٨٧١٥٥ ٠٠٠٢٤ ١٠٠٣٦١ ٧١٢ األثاث واملعدات

 ١١٤ ٩٨٦٦٦,١٠٣٥٢ ٨١١٦٨٥ ١٧٥٤٦٥ ١٠٠٢٢٠ ٠٣٨ ٩٠٠١ ٠٦٢ ٢ املنح واملسامهات

     ٢٦٦ ٨٣٩ ٧٣٤٨٧,٨٠٩ ٩٠٠ ٩٤٩٧٠ ٢٨٨ ٧٨٥٦٦ ٦١١ ٠٠٠٤ ٧٤٠ ٤٠٠٨٠ ٣١٥ ١٥٤  اجملموع  
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   ٢اجلدول 
 /تـشرين األول    ٣١النفقـات يف    : ٢٠١٣- ٢٠١٢، حقوق اإلنسان، يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني             ٢٤الباب  

    ٢٠١٢أكتوبر 
  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف

  
  تماداتاالع

  وجه اإلنفاق
ــر   ــرر إثـ املبلـــغ املقـ

  التصويت
ــصات يف  املخصـ

  املبلغ املدفوع  صايف االلتزام  ٢٠١٢عام 
جممــوع األمــوال 

  املتعهد هبا

جممــوع األمــوال 
ــا   ــد هبـــ / املتعهـــ

ــصة  املخصــــــــــــ
  )النسبة املئوية(

رصــيد املخصــصات
  غري املتعهد هبا

 ٨٥٦ ٠٣٥ ٦٤٤٩٤,٢٠٣ ٠٦٥ ٥١١٤٩ ٧٧١ ١٣٤٤٨ ٥٠٠٢٩٤ ١٠١ ٦٠٠٥٢ ٥٠٥ ١٠٤ الوظائف

تكـــــــاليف املـــــــوظفني 
 ١٥١ ٤٥٢ ٢٤٩٧٥,٤٠١ ٤٥٠ ٥٣١٤ ٨٠٢ ٧١٨٣ ٤٠٠٦٤٧ ٩٠٢ ٧٠٠٥ ٥٩٧ ٧ األخرى

ــة   ــضات املمنوحـ التعويـ
 ١٠٠    ٢٠٠١٠٠ لغري املوظفني

 ٥٢١ ٢٧٩٨١,٤٠١٤٧ ٤٤٤٦٤٦ ٨٣٥٣٧٣ ٨٠٠٢٧٢ ٠٠٠٧٩٣ ٣٣٤ ١ اخلرباء االستشاريون

 ٠٤٧ ٠٣٨ ٣٥٣٧٤,٩٠٣ ٠٧٩ ٩٦٩٩ ٣٦٨ ٣٨٥٧ ٧١٠ ٤٠٠١ ١١٧ ٥٠٠١٢ ٥٥١ ٢٢ سفر املمثلني

 ٦١٣ ٧٨٧٩٧,٠٠٧٧ ٥٤٩ ٨٩٤٢ ٨٠٧ ٨٩٣١ ٤٠٠٧٤١ ٦٢٧ ٥٠٠٢ ٢٥٤ ٤ سفر املوظفني

 ٥٦٤ ٠٣٦٦٨,١٠٢٧٠ ٦١٥٥٧٨ ٤٢١٤٦٠ ٦٠٠١١٧ ٤٠٠٨٤٨ ٦٧٦ ١ اخلدمات التعاقدية

ــشغيل   ــصروفات التــ مــ
 ٥١٠ ٧٩٠٦٩,٣٠٥٢٣ ١٨٢ ٤٤٦١ ٣٤٤٦٦٤ ٣٠٠٥١٨ ٧٠٦ ٣٠٠١ ١٢٧ ٣ العامة

 ١٨٠ ٠٢٠٤٩,٠٠٤ ٠٢٠٤ ٤ ٢٠٠ ٩٠٠٨ ١٦ الضيافة

 ٢٦٢ ٤٣٨٨٠,٦٠٦٢ ٩٣٩٢٥٨ ٤٩٩٢١٣ ٧٠٠٤٤ ٣٠٠٣٢٠ ٦٤٠ اللوازم واملواد

 ١٧٨ ١٢٢٥٠,٤٠١٧٤ ٢٣٥١٧٧ ٨٨٧١٥٢ ٣٠٠٢٤ ٣٠٠٣٥١ ٦٩٢ األثاث واملعدات

 ١١٤ ٩٨٦٦٦,١٠٣٥٢ ٨١١٦٨٥ ١٧٥٤٦٥ ١٠٠٢٢٠ ٠٣٨ ٩٠٠١ ٠٦٢ ٢ املنح واملسامهات

 ٠٩٦ ١٣٨ ٧٠٤٨٨,٣٠٩ ٦٧٧ ٤١٤٦٨ ٠٨٥ ٢٩٠٦٤ ٥٩٢ ٨٠٠٤ ٨١٥ ٦٠٠٧٧ ٤٥٩ ١٤٨  اجملموع  
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  ٣اجلدول 
 تشرين ٣١النفقات يف ): اجملموع(العامة واملؤمترات واجمللس االقتصادي واالجتماعي ، إدارة شؤون اجلمعية  ٢الباب  
    ٢٠١٢أكتوبر /األول

        االعتمادات  

  وجه اإلنفاق
املبلـــغ املقـــرر إثـــر  

  التصويت
املخصــــــصات يف 

  املبلغ املدفوع  ايف االلتزامص  ٢٠١٢عام 
ــوال   ــوع األمـ جممـ

  املتعهد هبا

جمموع األموال  
ــا   ــد هبــ / املتعهــ

ــصة  املخصــــــــــ
  )النسبة املئوية(

رصــيد املخصــصات
  غري املتعهد هبا

١٦٣ ٦٣٧ ٦٣٧٩١,٣٠٢٠ ٨٤٤ ٢٦٧٢١٧ ٤٧٩ ٣٧٠٢١٧ ٨٠٠٣٦٥ ٤٨١ ٨٠٠٢٣٨ ١٥٢ ٤٧٨ الوظائف
ــاليف املـــــوظفني  تكـــ

٢١٧ ٩٧٥ ٧٨٣٧٠,١٠٨ ٠١٦ ٧٢٨٢١ ٢٨١ ٠٥٦١٩ ٧٣٥ ٠٠٠١ ٩٩٢ ٥٠٠٢٩ ٥٧٤ ٥٤ األخرى
(٨٨١ ٧)٦٨١١٢٤,٠٠ ٨٠٠٤٠ ٨٨١١٠ ٨٠٠٢٩ ٣٢  ء االستشاريوناخلربا

٥٥٣ ٩٤٧٦٢,٤٠٧٧ ٧٠٩١٢٨ ٢٣٨٨٣ ٥٠٠٤٥ ٨٠٠٢٠٦ ٢٩٦ سفر املمثلني
٩٧٣ ٧٢٧٦٨,٩٠٤٨ ٣٥٢١٠٨ ٣٧٤١٠٤ ٧٠٠٤ ٢٠٠١٥٧ ٢٩٠ سفر املوظفني

٦٦٧ ٤٢٢ ٩٣٣٧٣,٤٠٣ ٤٣٨ ١٢٦٩ ٨٠٣ ٨٠٧٤ ٦٣٥ ٦٠٠٤ ٨٦١ ٤٠٠١٢ ٠١٠ ٢٦ اخلدمات التعاقدية
مـــصروفات التـــشغيل 

(١٢٩ ٣٧)٥٢٩١٠٢,٠٠ ٨٧٨ ٠٨٢١ ٥٥١ ٤٤٧١ ٤٠٠٣٢٧ ٨٤١ ٧٠٠١ ٧٧٦ ٣ العامة

٣١٨ ٥٨٢٨٣,٣٠٢ ٥٨٢١١ ٩٠٠١١ ٤٠٠١٣ ٨ الضيافة
٣٢٨ ٢٧٢٧٦,٣٠٢٧٣ ٦٧٠٨٨٢ ٦٠٢٥٦٢ ٦٠٠٣١٩ ١٥٥ ٧٠٠١ ٣٣٣ ٢ اللوازم واملواد

٩٢٧ ٢٣٠ ٥٧٣٣٢,٢٠١ ٣٥٧٥٨٥ ٢١٦٣٣٧ ٥٠٠٢٤٨ ٨١٦ ٧٠٠١ ٦٤٥ ٣ األثاث واملعدات
٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥   حتسني املباين

١٣١ ٥٨٠ ٥٦٩٤٧,١٠١٢ ٢٠٨ ٥٦٩١١ ٢٠٨ ٧٠٠١١ ٧٨٨ ٣٠٠٢٣ ٥٦٥ ٤٧ املنح واملسامهات
٢٦٨ ٢٠٣ ٢٣٢٨٣,٤٠٥٢ ١٤٥ ٢٤٣٢٦٣ ٤٣٤ ٩٩٠٢٥٥ ٧١٠ ٥٠٠٧ ٣٤٨ ٥٠٠٣١٥ ٦٥٤ ٦١٦  اجملموع  
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   ٤اجلدول 
 /تـشرين األول    ٣١النفقـات يف    : ، إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           ٢الباب  

  ٢٠١٢أكتوبر 
  اجلمعية العامة وإدارة املؤمترات، جنيف

  
        االعتمادات  

  وجه اإلنفاق
ــر   املبلــغ املقــرر إث

  التصويت
املخصـــــــصات 

  املبلغ املدفوع  صايف االلتزام  ٢٠١٢يف عام 
جمموع األمـوال   

  املتعهد هبا

ــوال   ــوع األم جمم
/ املتعهــــــد هبــــــا 
 املخصـــــــــــــــصة

  )النسبة املئوية(

ــيد رصـــــــــــــــــــ
ــصات املخصـــــــ
  غري املتعهد هبا

٧٧٨ ٧٨١ ٢٢٢٩٧,٣٠١ ١٧١ ٢٢٢٦٥ ١٧١ ٦٥ ٠٠٠ ٩٥٣ ٤٠٠٦٦ ١٤٦ ١٣٤ املرتبات
ــاليفتال ــةكــــــ   العامــــــ
٨٨٥ ٨٦٣ ٥١٥٩١,٩٠١ ٢١٩ ١٥٣٢١ ٠٥٧ ٣٦٢٢١ ٤٠٠١٦٢ ٠٨٣ ٤٠٠٢٣ ٢٤٢ ٤٦ لموظفنيل

ــة  خـــــــدمات تكميليـــــ
٨٩٤ ٧٧٦ ٥٠٦٧١,١٠٤ ٧٣١ ٤٩٣١١ ١٤٩ ٠١٣١١ ٤٠٠٥٨٢ ٥٠٨ ١٠٠١٦ ٠٠٩ ٣٤ للمؤمترات

٨٦٢ ٣٣٨٥٢,١٠١٤٠ ٣١١١٥٣ ٠٢٧٥٥ ٢٠٠٩٨ ٣٠٠٢٩٤ ٥٩١ املساعدة املؤقتة العامة
التكــــــاليف األخــــــرى 

٩٣٨ ٥٦٢٣١,٤٠٢٢١ ٨٤٦١٠١ ٧١٦٩٢ ٥٠٠٨ ٣٠٠٣٢٣ ٦٤٧ املوظفنياملتصلة ب
(٨٨١ ٧) ٨٨١ ٧ ٨٨١ ٧  االستشاريون واخلرباء

٢٧٦ ٤٢٤٨٩,٠٠٢ ٣٤٢١٨ ٠٨٢١٧ ٧٠٠١ ٩٠٠٢٠ ٤٢ السفر يف مهمة رمسية
٢٧٣ ٦٤٠ ٩٢٧٦٦,٤٠١ ٢٤٠ ١٨٤٣ ٧٥١ ٧٤٢١ ٤٨٩ ٢٠٠١ ٨٨١ ٢٠٠٤ ٨٧١ ٩ ةاخلدمات التعاقدي

ــشغيل   ــصروفات التــ مــ
(٤٢٢ ٩٣)٢٢٢١١١,٥٠ ٦٦١٩٠٧ ٥٦١٦٣٦ ٨٠٠٢٧٠ ٩٠٠٨١٣ ٦٩٢ ١ العامة

ــاليف   ــضيافة والتكـــ الـــ
٧٧٣٧٧٣٩٦,٦٠٢٧ ٩٠٠٨٠٠ ١ ذات الصلة

(١٣٢ ١٩٩)١٣٢١٥٨,١٠ ٨٦٣٥٤٢ ٢٧٠٢٨٦ ٠٠٠٢٥٥ ٢٠٠٣٤٣ ٦٨٩ اللوازم واملواد

٢٧٥ ١٢٥١٨,٤٠٥٦٨ ٦٣٥١٢٨ ٤٩٠٤٨ ٤٠٠٧٩ ٠٠٠٦٩٦ ٣٩٩ ١  األثاث واملعدات
املــــــــنح الزمــــــــاالت و
(٩١٩ ١) ٩١٩ ٩١٩١ ١   واملسامهات

٨٥٤ ٦٩٣ ٥٤٦٩٠,٦٠١٠ ٢٢٤ ٤٠٣١٠٣ ٢٦٩ ١٤٤١٠٠ ٩٥٥ ٤٠٠٢ ٩١٨ ٦٠٠١١٣ ٣٣٣ ٢٢٩  اجملموع  
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   ٥اجلدول 
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١النفقات يف :  هاء، اإلدارة، جنيف٢٩الباب 

  
        االعتمادات  

  وجه اإلنفاق
ــر   ــرر إثـ املبلـــغ املقـ

  التصويت
ــصات يف  املخصـ

  املبلغ املدفوع  صايف االلتزام  ٢٠١٢عام 
جممــوع األمــوال 

  املتعهد هبا

ــوال  جممـــوع األمـ
ــا   ــد هبــــ / املتعهــــ

ــصة  املخصــــــــــــــ
  )النسبة املئوية(

رصيد املخصصات
  غري املتعهد هبا

٩٧٤ ١٢٦ ٤٢٦٩٩,٧٠ ٠٦٩ ٧٧٨٤٣ ٠١٦ ٦٤٧٤٣ ٤٠٠٥٢ ١٩٦ ٠٠٠٤٣ ٦٣٧ ٨٦ الوظائف
تكـــــــاليف املـــــــوظفني 

٩٧١ ٣٨٠ ١ ٨٢٩٥٨,٨٠ ٩٦٨ ٤٩٧١ ٩٢٠ ٣٣٢١ ٨٠٠٤٨ ٣٤٩ ٥٠٠٣ ٧٢٤ ٦ األخرى
(٠٨٧ ٢٢)  ٠٨٧ ٦٧٨٢٢ ٤٠٩١٤ ٧  ريوناخلرباء االستشا

٢١٨ ٢٤ ٨٨٢٨٢,٣٠ ٨٧٤١١٢ ٠٠٨٧٩ ١٠٠٣٣ ٤٠٠١٣٧ ١٠٩ سفر املوظفني
٧٤٢ ٨٣٩ ٥٥٨٧٤,٧٠ ٤٨٣ ٩٣٧٢ ٣٦٥ ٦٢١٢ ٣٠٠١١٧ ٣٢٣ ٠٠٠٣ ٧٢٨ ٦ اخلدمات التعاقدية

ــشغيل   ــصروفات التــ مــ
٩٨١ ١٣١ ١ ٥١٩٩٤,١٠ ٠٤٧ ٢٩٧١٨ ٧٨٩ ٢٢٢١١ ٢٥٨ ٥٠٠٦ ١٧٩ ٢٠٠١٩ ٣٩٥ ٣٩ العامة
٢٩٩ ٦٠١٨٤,٢٠ ٦٠١١ ١ ٩٠٠ ٦٠٠١ ٣ الضيافة

٠٩٥ ٣٦١ ٣٠٥٧٢,٨٠ ٩٠٩٩٦٥ ٣٩٥٥٥٠ ٤٠٠٤١٤ ٣٢٦ ١٠٠١ ٧٤٨ ٢ اللوازم واملواد
٩٥٢ ٩٤٢ ٨٤٨٣٩,٧٠ ٥٠٤٦١٩ ٣٤٤٤٥٢ ٨٠٠١٦٧ ٥٦٢ ٩٠٠١ ١٨٤ ٣ األثاث واملعدات
٥٨٤ ٣٤٠ ٥١٦٨٣,٠٠ ٦٦٦ ٥١٦١ ٦٦٦ ١ ١٠٠ ٠٠٧ ٢٠٠٢ ١١٥ ٤ املنح واملسامهات

٧٣١ ١٢٦ ٥ ٥٦٩٩٣,١٠ ٩٥٧ ٥٩١٦٨ ٨٥٨ ٩٧٨٦١ ٠٩٨ ٣٠٠٧ ٠٨٤ ٩٠٠٧٤ ٦٤٥ ١٤٩  اجملموع  

  
  
  


