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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال 231البند 

     1122-1122امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
ــدة        ــاع  ا ميـ ــة واملسـ ــية ا احلـ ــامل السياسـ ــة االبعسـ ــدترامل املتع قـ التقـ

 أــ بن اــا اجلمعيــة العامــة  و جم ــ   واملبــاارامل السياســية األاــر  الــ  
 األمن  و كالمها

   
 اعسة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق  

  
 أقرتر األمني العام  

  

 موجز 
ــدمي          ــم املتحــدة لتق ــة األم ــوارا لبعس ــن امل ــر ااتتياجــامل املقترتــة م ــلا التقرت تتضــمن ا

ــرة املمتــدة مــن    ــاتر إىل كــانون  2املســاعدة إىل العــراق ل فت كــانون األول/اتســمرب  32الساين/تن
اوار )اعــد ا ــم ااعتتاعــامل اةلزاميــة مــن   231 992 111، الــ  تب ــو جمموع ــا 1122

ــة عــام  2 221 111مرأبــامل املــو.فنيبع واعــد  اــل التملــاو امل املقــدرة  ب ــو    اوار يف هنات
 اوارع 222 211 111يف ا سبان، ت بح املب و اةضايف املت وب أوفريه ل بعسة او  1122

 
 

 
 

 ع1122كانون األول/اتسمرب  2 عيد إحلداراا ألسباب فنية توم  * 
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 احملتوتامل
 الصفحة   

ع مع ومامل  ساسية وحملة عامة عن البعسة واوراا يف املستقبل - وا   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  3  ع
ع واتة البعسة والنتائج املتوااة -ثانيا   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع  11  ع

ع ااتتياجامل من املوارا - ثالسا  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  21  ع

ع املكاأب الفنية - لف    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  22  ع

ع اعم البعسة - اءـا   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع  12  ع
ع  يل ااتتياجامل من املواراحت -رااعا   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  213  ع

ع األفراا العسكرتون و فراا الشرطة -  لف   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  212  ع
ع املو.فون املدنيون - اءـا   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع  211  ع
ع التكاليف التشغي ية -جيم    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  219  ع

ع تالة املشروع املقرر لتملدتد جممع املقر املتكامل يف اغداا-اامسا  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  211  ع
  املرفقامل
ايئــامل الرعااــة الداا يــة    لتنفيــل التوحلــيامل بامل ال ــ ة ال ــاارة عــن     مــوجز إجــراءامل املتااعــة املت ــلة    

ع وامليزانية وا ارجية وعن ال ملنة ااستشارتة لشؤون اةاارة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  212  ع

ع 1122 رائط التنظيمية لعام ا  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  211  ع
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 مع ومامل  ساسية وحملة عامة عن البعسة واوراا يف املستقبل - وا  
ب، أعــيني لســل اــا  1113) 2243لعــام، يف عــراره ط ــب جم ــ  األمــن إىل األمــني ا - 2

ل عــراق لتقــدمي املســاعدة إىل الب ــد يف عم يــة انتقالــيف السياســ ، ويف أ بيــة اتتياجاأــيف يف جمــاامل   
املســاعدة اةنســانية وإعــااة البنــاء والتنميــةع ويف وعــا اتــو،  نشــ  ا  ــ   وجــب عــراره           

أنفيـل   عدة إىل العراق ملساندة املمسل ا ـا  يف ب اعسة األمم املتحدة لتقدمي املسا1113) 2211
ب،  نــيف تنبغــ  لامــم املتحــدة  ن أــؤا  اورا   1112) 2221واتتــيفع و كــد ا  ــ ، يف عــراره  

رئيســيا يف مســاعدة الشــعب العراعــ  وا كومــة العراعيــة يف أكــوتن تكومــة منت بــة ا قراطيــا ع  
اعــم كــل مــن اانت ااــامل الوطنيــة  و وجــب بلــق القــرار، اضــت عا البعســة اــدور رئيســ  يف   

وااستفتاء اش ن الدستور العراعـ ع ويف  عقـاب اـله اةاـا امل، اسـتكمل ا  ـ  واتـة البعسـة         
ــراره    ــب عــ ــا  وجــ ــع نتاع ــ ــة   1111) 2111ووســ ــيف الالتقــ ــب عراراأــ ــدااا  وجــ ب، وجــ

ب 1122) 1112ب و 1121) 2931ب و 1119) 2443ب و 1114) 2431
 بع1122) 1219 ب و1123) 1121ب و 1121) 1112 و
وأشمل الواتـة ا اليـة ل بعسـة، انـاء ع ـ  ط ـب تكومـة العـراق، عـداا  مـن ا ـاامل             - 1

ــة        ــ  وا كوم ــدعم واملســاعدة إىل الشــعب العراع ــدمي ال الرئيســية تتضــمن إســداء املشــورة وأق
وأقـدمي   العراعية يف مـا تتع ـو اـدفع عمل ـة ا ـوار السياسـ  الشـامل وأعزتـز امل ـا ة الوطنيـة           

املسـاعدة يف العم يـة اانت اايـة  وأيسـري ا ـوار اةع يمـ  اـني العـراق وجريانـيف  وأعزتـز  اتـة            
ــل يف جمــا        ــز التنســيو وحتســني التنفي ــانوين  وأعزت تقــوق اةنســان واةحلــالا القضــائ  والق

 املساعدة اةنسانية والتنميةع
حلـعبا    1122يف العـراق يف عـام   ومن املرجح  ن تكون التنبؤ  ا سـيؤول إليـيف الوضـع     - 3

ل غاتة، و ن أشوب األوضاع السائدة   مة  منية وإنسانية مستمرةع وعد اا ـا ا الـة األمنيـة    
عندما سـيترمل ااعـامل    1122املتداورة  حلال يف العراق منعتفا  مفاجئا  حنو األسو  يف عام 

شـمالية الغرايـةع واـالر م    إراااية ومس حة ع    جزاء واسعة مـن اافظـامل العـراق الغرايـة وال    
، واـو مـا كـان مبعسـا      1122من النملاا يف إجـراء انت ااـامل جم ـ  النـواب يف نيسـان/ ارتل      

ع   أفاؤل مشوب اا لر، من املرجح  ن أظل اانعكاسامل السياسية واألمنية ل زناع املسـ ح  
عقــاب ع ومــن املــرجح  ن تســتمر أــ ثري عم يــة أشــكيل ا كومــة يف   1122م موســة يف عــام 

اانت ااـامل، م ــحواة االتزاتــد الكـبري يف اتــر اةراــاب والعنـف املســ ح املتواحلــل، وا ثــار    
التائفيـة   -املترأبة ع   الزناع املستمر يف اجلم ورتة العرايـة السـورتة، ع ـ  العالعـامل العرعيـة      

ــن      ــا  ـــم مـ ــرام مـ ــة املـــدنيني واتتـ ــ با  يف  اتـ ــؤثر بلـــق سـ ــراق، و ن تـ وع ـــ  األمـــن يف العـ
 اةنسانع وقتق
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واــالتوا   مــع عم يــة أشــكيل ا كومــة اجلدتــدة، ا أــزال أوجــد االفــامل سياســية     - 2
األمنية سببا  يف تـدو  مزتـد    1122عميقة اش ن املسائل الرئيسية املع قةع وكانا   مة عام 

، تيـ  أولـا تكومـة إع ـيم كراسـتان السـيترة       إرايـل من التداور يف العالعامل اـني اغـداا و  
   مناطو ا دوا الداا ية املتنا ع ع ي ـا الغنيـة اـالنفط،  ـا يف بلـق كركـودع و اا       الفع ية ع

الا الوضع يف إضعاف العالعامل وأغيري موا تن القو  يف مـا تتع ـو ااملسـائل العالقـة األاـر       
،  ا يف بلق الـزناع ع ـ  إاارة إتـرااامل الـنفط والغـا  وأقاا ـا، الـل  .ـل         إرايلاني اغداا و
ــة لعــام   تعرعــل اعت ــة ااحتاات ع وإبا .ــل املشــرعون يف جم ــ  النــواب  1122مــاا عــانون امليزاني

عــاارتن ع ــ  التوحلــل إىل أوافــو يف ا راء وع ــ  اعتمــاا التشــرتعامل الــ  ا تــزال تــتعني     ــري
، وإبا مل تتحقـو سـو  الق يـل مـن اةحلـالا القضـائ ، فـين النتيملـة         1122إحلداراا يف عـام  

الرئيســـية مـــرة  اـــر  والتـــ ار يف أنفيـــل ا تـــة الدســـتورتة   ســـتكون أ جيـــل اةحلـــالتامل 
 املنملزة يف العراقع  ري
ومن املتوعع  ن أؤثر البيئـة األمنيـة والسياسـية املتـداورة أـ ثريا  كـبريا  يف  اتـة تقـوق          - 2

، تيــ  1122و  1123اةنسـان واتترام ـاع لـللق ستسـتمر ااتااـامل السـائدة يف عـام         
واا املـدنيني، وتتنـاعا اتتـرام سـيااة القـانون، وسـتحد  لثـار سـ بية         سـتزااا ا سـائر يف  ر  

 أؤثر يف التنمية ااعت ااتة وااجتماعية، ا سيما ع    شد عتاعامل ا تمع ضعفا  وهتميشا ع
واــالر م لــا لــد  العــراق مــن إمكانــامل ااعتبــاره ثــاين  كــرب منــتج ل ــنفط يف العــامل،     - 1

لتنميـة ااعت ـااتة فيـيف اسـبب ضـعف  ج ـزة ا وكمـة القائمـة،         املتوعع  ن أستمر عرع ة ا فمن
وانعدام األمن اسبب اةرااب والنعرامل التائفية، إضافة إىل الزناعامل ع ـ  أقاسـم اةتـرااامل    
وضيو القاعدة ااعت ااتةع وجرمل حلـيا ة ا تـة اةئائيـة الوطنيـة اجلدتـدة الـ  أغتـ  الفتـرة         

اسية و منيـة مسـتقرة لـي  مـن املـرجح  ن أتحقـو       ع   فرضية وجوا ايئة سي 1123-1121
ا نع ويف تني  ن العراق ا دا البا يف كيفية الوفاء االتزاماأيف انقل إتـرااامل الـنفط املتزاتـدة    
إىل احملافظامل املنتملة ل نفط، فين من ش ن الت اري يف اعتماا امليزانيـة، إضـافة إىل ضـعف أنفيـل     

يد احملافظـــامل،  ن تـــؤثر  كســـر يف  ااء ا ـــدمامل  امليزانيـــة ع ـــ  ال ـــعيد الـــوط  وع ـــ  حلـــع 
األساسيةع لللق سيكون لزاما  ااستمرار يف أعزتز ا وكمة واةاارة العامة من  جل الت ـد   
ل فــوارق املســتمرة يف مســتوتامل املعيشــة اــني احملافظــامل واــني املنــاطو ا ضــرتة والرتفيــة،          

 املعيشة واألمن وفر  كسب الر قعوااستملااة لتوععامل الناس من تي  حتسُّن مستوتامل 
وع ـ  ال ــعيد اةع يمــ ، مــن املتوعــع  ن قــر  العـراق مزتــدا  مــن التقــدم حنــو التتبيــع    - 1

الكامل ل عالعامل السنائية مع الكوتا، ا سـيما يف ا ـالني السقـايف وااعت ـاا ع  مـا التـوأرامل       
لايت،  ـا يف بلـق حلـاارامل الـنفط     احمليتة ااتاه إع ـيم كراسـتان حنـو املزتـد مـن ااسـتقالل الـ       
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والغا  عرب أركيا فضال عن املبيعامل يف األسواق العاملية، إبا مل ُأسَو، فيهنا لن أستمر يف التـ ثري  
فحســب، لكنــ ا عــد أــؤثر  تضــا  يف عالعــامل العــراق   يرايــلع ــ  عالعــامل ا كومــة املركزتــة ا

 جـل إعامـة عالعـامل  وثـو اـني      جبريانيفع و كن  تضـا  أوعـع اسـتمرار مـد جسـور ااأ ـال مـن        
 العراق واملم كة العراية السعواتة ومع الب دان ا اورة األار ع

وسيظل الزناع املتواحلل يف سورتة تؤثر س با  يف األمـن وااسـتقرار يف العـراق، اتـرق      - 4
منـــ ا اســـتمرار أـــدفو الالجـــئنيع تضـــاف إىل بلـــق  ن األ مـــة يف اافظـــامل العـــراق الغرايـــة  

الغراية، النااة عن أو ل أنظيم الدولة اةسالمية يف العراق والشام، مـن املـرجح  ن    والشمالية
تتول  مداا، تي  أتسبب يف نزوا املزتد من املدنيني وانت اد تقوق اةنسـان ا احلـة اـمع    
وسيؤا  انعدام ااستقرار األم  والسياس ، عالوة ع   أدفو  عداا اائ ة مـن النـا تني، إىل   

ــل عم  ــيم         أعتي ــ  اعت ــاا إع  ــاء ع  ــن األعب ــد م ــاء مزت ــة إىل تــد كــبري وإلق ــة الوطني ــة التنمي ي
 كراستان، الل  تستقبل  كرب عدا من النا تنيع

 
 التعاون مع الكيانامل األار   

ا تزال الدعم الل  تقدميف الفرتو املتكامل املع  ااملساعدة يف اانت ااامل تعترب مسـاا   - 9
البعســة، إب  ســد  كــلع مــن اعســة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة  تقيقيــا  ع ــ  التكامــل اااــل

العراق، وارنامج األمم املتحدة اةئائ ، ومكتب األمم املتحدة  ـدمامل املشـارتع املشـورة     إىل
ــتق ة لالنت ااـــامل         ــا املسـ ــية الع يـ ــ  مفوضـــ  املفوضـ ــامل إىل جم ـ ــة االسياسـ ــة واملتع قـ التقنيـ

مل املشترتامل و عمال الت تيط والتنفيل التشـغي يني وال وجسـتيني   إااراأيف امل ت فة يف جماا وإىل
ــنظم      املعقــدة، وال وجســتيامل وأنفيــل يف مــا تتع ــو ايت ــاء نتــائج ايــع مراكــز ااعتــراع، وال
اانت ااية وأنفيلاا، وإحلالا القـانون اانت ـا ، واعـم الكيانـامل السياسـية، وإاارة النتـائج،       

النـــاابني عـــن طرتـــو ااســـتدال البيولـــوج ، وإعـــداا   والـــدعم الت تيتـــ  األو  لتســـمليل
اةجـــراءامل اانت اايـــة، ومرافـــو أكنولوجيـــا املع ومـــامل اانت اايـــة، والف ـــل يف الشـــكاو  
اانت اايــةع وعــد  ســ ما كــل اــله اةجــراءامل يف أنظــيم انت ااــامل جم ــ  النــواب انملــاا     

 ة لالنت ااـامل ع ـ  عـدرهتا    ، تي  ارانا املفوضية الع يـا املسـتق  1122نيسان/ ارتل  31 يف
ع   إاارة وإجراء العم ية اانت ااية اترتقـة م نيـةع وعـد اشـترد يف إعـداا الربنـامج اانت ـا         
كلع من الفرتو املتكامل املع  ااملساعدة يف اانت ااامل واملفوضـية الع يـا املسـتق ة لالنت ااـامل     

كـوم  ل عـراق، أقـوم اتنفيـل     من  جل اعم أتور ال ملنة كمؤسسة مستدامة ضـمن ا يكـل ا   
الواتة املنوطة اـا  وجـب الدسـتور اترتقـة أتسـم اااسـتقالل والكفـاءة والشـفافية واملسـاءلة          
وطبقــا  ل معــاتري امل نيــةع وأســتند  اــداف الربنــامج إىل نتــائج أقيــيم شــامل لقــدرامل املفوضــية    

وحلـــيامل املفوضـــية ، وإىل أ1119ُ جـــر  يف أشـــرتن األول/ كتـــوار وأشـــرتن الســـاين/نوفمرب  
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واملسـامهامل الــواراة مــن املستشـارتن الــدوليني العــام ني اشــكل وثيـو مــع املفوضــية، وكــللق    
ــة األاــريةع وأرمــ  اــله األاــداف إىل معاجلــة       ــامل اانت ااي ــدروس املست   ــة مــن العم ي ال

عمـيم  السغرامل املتبقيـة يف ا ـاامل التاليـةإل اةطـار املؤسسـ  والقـانوين، وأسـمليل النـاابني، وأ        
املنظــور اجلنســاين، والقــدرة التنظيميــة ل ملنــة اوحلــف ا املؤسســة اانت اايــة الدائمــة يف العــراق  
وعـــدرامل ال ملنـــة يف جمـــال املـــوارا البشـــرتة ع ـــ  ال ـــعيد املركـــز  وع ـــ  حلـــعيد مكاأـــب  

 احملافظامل  والقدرة التكنولوجية ل ملنة ع   إاارة العم يامل اانت ااية اترتقة مستدامةع
وىل البعسة ومكتب األمم املتحدة  دمامل املشارتع يف الوعا الراان أنفيـل ارنـامج   وأت - 21

لبناء عدرامل مفوض  ومو.ف  ال ملنـة الع يـا املسـتقب ة  قـوق اةنسـان، تن ـب فيـيف اااتمـام         
ع   عدرة املفوضية ع   أ ق  ومعاجلة شكاو  املواطنني العراعيني املتع قة اانتـ اكامل تقـوق   

اء حتقيقامل عامة، وإجراء البحـو  ونشـر التقـارتر، وأقـدمي أوحلـيامل أف ـي ية       اةنسان، وإجر
إىل ارملان العراق وتكومتيف اش ن مسـائل تقـوق اةنسـانع وإضـافة إىل بلـق، أضـت ع البعسـة        
ومكتــب األمــم املتحــدة  ــدمامل املشــارتع وارنــامج األمــم املتحــدة اةئــائ  ابنــاء املؤسســامل   

ــ    ــان جم ـ ــن جلـ ــدا مـ ــدرامل لعـ ــة   والقـ ــا ال ملنـ ــا في ـ ــواب،  ـ ــان   النـ ــوق اةنسـ ــة  قـ الربملانيـ
الشــؤون القانونيــة، اغــرز أعزتــز معرفــة وف ــم جوانــب العم يــة التشــرتعية املت ــ ة           وجلنــة
 اةنسانع حبقوق
وسيدعو مكتب التنسيو املتكامل ل شؤون اةئائية واةنسانية، اااشـتراد مـع ارنـامج     - 22

د اجتمــاع مائــدة مســتدترة تضــم احملــاورتن العــراعيني رفيعــ     األمــم املتحــدة اةئــائ ، إىل عقــ 
املســتو  اغــرز انــاء الــزام مــن  جــل إتــالل الســ م األا ــ  وحتقيــو التماســق ااجتمــاع ع 
وُتتوا  من اجتماع املائدة املستدترة حتقيو ثالثة  اداف  ساسية اـ إل مناعشـة مف ـوم الوئـام     

الفراتـة واملشـتركة ع ـ  معاجلتـيف  وأعزتـز ف ـم       ااجتماع  يف ما تت ل االعراق وعدرة اجل وا 
املنظمة لسياق الوئام ااجتماع  يف العراق اغرز إعـداا الـراوا بامل ال ـ ة  وهتيئـة األسـاس      
لوضع مـلكرة عـن السياسـامل اشـ ن الوئـام ااجتمـاع  ل حكومـة اجلدتـدةع وترمـ  اجتمـاع           

ــة  املائــدة املســتدترة  تضــا  إىل اةســ ام يف أنفيــل إطــار عمــل ا    ألمــم املتحــدة ل مســاعدة اةئائي
واةطار ااستراأيمل  املتكامل ل بعسة وفرتو األمم املتحدة القتر ، وُتشـكلل جـزءا  مـن ج ـوا     
البعســـة يف املســـتقبل مـــن  جـــل أعزتـــز امل ـــا ة الوطنيـــة مـــن اـــالل العمـــل يف ســـبيل الوئـــام 

ة ل ســالم مــع وكــاامل  ااجتمــاع ع وشــاركا البعســة  تضــا  يف الت تــيط ليــوم األمــم املتحــد  
وحلــنااتو واــرامج األمــم املتحــدة )ارنــامج األمــم املتحــدة اةئــائ ، وحلــندوق األمــم املتحــدة    
ل سكان، ومنظمة األمم املتحدة ل تراية والع م والسقافة )اليونسكوبب، وأعاونا مـع اليونسـكو   

ميـةع واــالل اــله  يف التحضـري لالتتفــال اـاليوم العــامل  ل تنـوع السقــايف مــن  جـل ا ــوار والتن    
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املناسبامل، ال  اجتلاا ااتماما  واسعا  من املمس ني السياسيني ولس   ا تمـع املـدين العـراعيني،    
ــم املتحــدة          ــ  اور األم ــاع  وكــللق ع  ــام ااجتم ــ  رســائل الســالم والوئ ــد ع  ــد الت كي  عي

 وم مت ا يف العراقع
ــع إطــار عمــل األمــم املتحــدة ل مســاعدة اةئ    - 21 ــرة  واعــد أوعي ــة ل فت  1129-1122ائي
ــع      1122نيســان/ ارتل  يف ــة واةنســانية م ــل ل شــؤون اةئائي ــب التنســيو املتكام ، تعمــل مكت

الفرتــو القتــر  ع ــ  حلــيا ة اتــط عمــل ســنوتة، وإنشــاء  فرعــة عم يــة معنيــة ااألولوتــامل،    
كة وأنفيــل اتــة الرحلــد والتقيــيمع وتعتــزم إطــار العمــل  تضــا  أنفيــل عــدا مــن الــربامج املشــتر   

الرئيسية أشمل وضع تـد  ا  ل حماتـة ااجتماعيـة، وأعزتـز القـدرامل يف جمـال إاارة  اتـار        
الكوار ، والت تيط اةئائ  ع   حلعيد احملافظـامل، وإاـاا ت ـول مسـتدامة ل مشـراتن ملـدة       
طوت ةع وسييسِّر املكتب حت يل املسائل الرئيسية وسيقدِّم املساعدة يف أ ميم الـربامج املشـتركة   

اعم أنفيلاا اشكل متسوع وعالوة ع   بلق، سيواحلل  تضا  أيسري أنفيل الربامج املشـتركة  و
القائمـــة،  ـــا في ـــا ارنـــامج حتـــدت  القتـــاع العـــام الـــل  أشـــارد فيـــيف  ـــان مـــن وكـــاامل    

 املتحدة، وارنامج أنمية املناطو احمل ية الل  تشمل مخسا  من وكاامل األمم املتحدةع األمم
املسـاعدة اةنسـانية، كسـف كـلع مـن مكتـب التنسـيو املتكامـل ل شـؤون          وع   حلعيد  - 23

ج ـواه يف جمـال اة اثـة اةنسـانية ل ـا        1122اةئائية واةنسانية والفرتو القتر  يف عـام  
ــام    ــراعيني والســورتنيع ويف ع ــو    1122الالجــئني الع ــع الفرت ــاون م ــب، االتع ، سيواحلــل املكت

وأيسري الت تـيط ااسـتراأيمل  ألنشـتة اة اثـة اةنسـانية،      القتر ، أقدمي املساعدة يف أنسيو 
سـري الت تـيط ل تـواروع وسـيقدم  تضـا  الـدعم لوضـع الـربامج الـ  أتسـم           يوأعبئـة املـوارا، وأ  

ا مهيــة تااــة ل حفــاع ع ــ  عم يــامل األمــم املتحــدة يف منــاطو الب ــد الــ  توجــد اــا مــدنيون  
ــ م، ا ســ    ــدعوة إىل  اتت ــة    تواج ــون ا تــر، وال ــ م، وحتســني إمكاني ــامل من ــراا األع ي يما  ف

 ت ول املدنيني احملتاجني ع   املساعدة اةنسانية العاج ة الال مة ةنقاب  روات مع
واالتعاون مع الفرتو القتر  والبنق الـدو ، اـد  مكتـب التنسـيو املتكامـل ل شـؤون        - 22

لسياســامل العامــة ل حكومــة اةئائيــة واةنســانية  تضــا  الت تــيط ةعــداا عــدا مــن مــوجزامل ا 
اجلدتدة عن ا ماتة ااجتماعية، واةاارة املالية العامة، وامليزانية وأقاسم اةتـرااامل، وحتـدت    
ــة،        ــواا ا يدروكراونيــ ــانون املــ ــة، وعــ ــاا ، والالمركزتــ ــع ااعت ــ ــام، والتنوتــ ــاع العــ القتــ

 ااجتماع ع والوئام
تح يـل املشـتركة أعـاونع مسـتمر مـع      ويف ما خيا أقوتـة مؤسسـامل الدولـة، لوتـدة ال     - 22

عدا من وكـاامل األمـم املتحـدة يف أقـدمي الـدعم التح ي ـ  والـتق  ل مؤسسـامل العراعيـة مـن           
اــالل اــرامج انــاء القــدرامل والتنميــةع وأشــمل اــله الــربامج حتــدت  القتــاع العــام العراعــ ،   
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اجتماعيـة واملسـائل املت ـ ة    وأقدمي الدعم التح ي   والتق  اش ن املسائل البيئيـة واةنسـانية وا  
االعدالة، وإنشاء مركز اا  مع  اا ـد مـن اـواطر الكـوار  أـااع لـو ارة البيئـةع وأتعـاون         
وتدة التح يل املشتركة  تضا مع الفرتو القتر  يف أقدمي الدعم يف جمـال إاارة املع ومـامل إىل   

ائ  لتقــدمي الـدعم يف انــاء  املؤسسـامل العراعيـة، وإعامــة شـراكة مــع ارنـامج األمـم املتحــدة اةئـ      
وحتدت  عدة عواعد ايانامل     النواب، ومـع منظمـة ال ـحة العامليـة لتقـدمي الـدعم يف انـاء        
وحتدت  عاعدة ايانامل لو ارة ال حةع كما  ن الوتدة ا ـدا إعـداا مشـروع لبنـاء القـدرامل      

وتر  وجيف التـز ر اـني   والتعاون مع جم   األمن الوط ، ترم  إىل أعزتز القدرامل التح ي ية وأت
مؤسسامل  من الدولة واألمم املتحدة اش ن أبـاال املع ومـامل وإاراس سـيااة القـانون ومبـااو      

 تقوق اةنسان يف ما أقوم ايف أ ق املؤسسامل من حت يل وختتيطع
وأواحلل البعسة، اـدعم مـن ايئـة األمـم املتحـدة ل مسـاواة اـني اجلنسـني وةكـني املـر ة            - 21

تحدة ل مر ةب وارنـامج األمـم املتحـدة اةئـائ ، اعـوة القيـااة السياسـية العراعيـة         )ايئة األمم امل
الع يا إىل اعم اور  كسر إاااية ل نساء يف ا وار الوط  وأسوتة الزناعامل، وكـللق يف عم يـة   

، عـــدما البعســـة الـــدعم الـــتق  1122أشـــكيل ا كومـــة اجلدتـــدةع ويف كـــانون الساين/تنـــاتر  
املر ة املنعقـد حتـا رعاتـة مبـاارة السـالم ااجتمـاع ع وأواحلـل البعسـة الـدعوة          أنظيم مؤةر  يف
اــلل املزتــد مــن اجل ــوا لتشــمليع مشــاركة املــر ة يف أســوتة الزناعــامل، ضــمن ســياق عــرار   إىل

ب 1111) 2312ب واتــــة العمـــل الوطنيــــة اشـــ ن القــــرار   1111) 2312جم ـــ  األمـــن   
ع ويف إطــار القيــااة املشــتركة اــني البعســة 1122 اعتمــداا جم ــ  الــو راء يف شــبا /فرباتر الــ 

وايئة األمم املتحدة ل مر ة،  سدمل فرعة العمل املعنية  راعاة املنظـور اجلنسـاين يف اانت ااـامل    
املشورة الفنية ألعضاء املفوضية الع يا املستق ة لالنت ااامل يف العراق يف الفتـرة مـا اـني كـانون     

مــــن اــــالل ااجتماعــــامل واملشــــاوراملع وركــــزمل       1122الساين/تنــــاتر ونيســــان/ ارتل  
ااجتماعامل ع   أوفري الدعم التق  اش ن أعزتز مشـاركة املـر ة يف انت ااـامل جم ـ  النـواب،      

 اوسائل أشمل أتوتر رسائل التوعية العامة ال  أست دف النااباملع
يف اغـداا   وواحل ا وتدة الشؤون اجلنسانية التااعة ملكتب املمسل ا ا  لامني العام - 21

مساعدة وكاامل األمم املتحدة ال  أقدم الدعم اةنساين إىل األش ا  املشراتن ااا يا  اعـد  
، نظما الوتـدة أـدرتبا  ع ـ  اسـت دام مؤشـر      1122  مة األنبار املتواحل ةع ويف لبار/مارس 

يو املســاواة اــني اجلنســني يف اتــة الت ــد  ااســتراأيمل  أل مــة األنبــار  ثنــاء اجتمــاع التنســ    
القتاع ع وجر  تـ  رؤسـاء القتاعـامل ع ـ  كفالـة  ن أعكـ  املشـارتع الشـوا ل احملـداة          
ــان يف كــل مشــروع عتــاع ع وشــملع مؤشــر       ــامل والفتي ــؤثر يف النســاء والرجــال والفتي ــ  أ ال
املساواة اني اجلنسني ع   املزتد من التفكري اش ن حت يل املساعدامل اةنسانية مـن  جـل كفالـة    

 قدم مالئما  و ن ت  ي ااتتياجامل املتميزة ل فئامل املست دفةع ن تكون الدعم امل
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  وجيف التكامل والتز ر يف ا اامل الفنية  
ــة اــداة          - 24 ــن  نشــتة ارناجمي ــوىل املســؤوليامل ع ــة، أ ــو ااملســاعدة اانت ااي ــا تتع  يف م
مكاأـــب األمـــم املتحـــدة املشـــاركة ع ـــ   ســـاس واتـــة كـــل منـــ ا وارباأـــيف بامل ال ـــ ة  إىل
املوضــوع وعدرأــيف ع ــ  التنفيــلع وتضــت ع الفرتــو املتكامــل ل مســاعدة اانت اايــة ااملســؤولية  ا

أنفيل ايع األنشتة الربناجميـة طبقـا   تـة العمـل ول معـاتري واةجـراءامل املتفـو ع ي ـا مـع           عن
ــ ا     ــتنااا  إىل واتتـ املفوضـــية الع يـــا املســـتق ة لالنت ااـــاملع وتتمســـل الـــدور احملـــدا ل بعســـة، اسـ

ــ ا ــرار جم ــ  األمــن    ل ــدامل  وجــب ع ــةع   1121) 2931ُم ــة الفني ــ  الرعاا ب، يف ا فــاع ع 
وُأكمِّــل  نشــتة البعســة مبــاارامل انــاء القــدرامل الــ  أضــت ع اــا املفوضــية الع يــا املســتق ة           
لالنت ااامل والشركاء ا اـرون، مسـل املؤسسـة الدوليـة ل ـنظم اانت اايـةع واـر  رحلـد  ااء         

م املتحـدة واملفوضـية مـن اـالل ايئـتني إاارتـني مشـتركني أـااعني ل مفوضـية          التعاون اني األم
ولامم املتحدة،  ا ومهـا ال ملنـة التوجي يـة ملشـارتع الـدعم اانت ـا ، املسـؤولة عـن التنسـيو          

ايع مشارتع األمم املتحدة واةشراف العام ع ي ا، وجم ـ  الربنـامج، املسـؤول عـن إاارة      اني
ــامج اا ــامج     نشــتة الربن ــة وارن نت ــا ع وأتكــون ا يئــتني ك تي مــا مــن لس ــ  املفوضــية والبعس

املتحدة اةئائ  ومكتب األمم املتحـدة  ـدمامل املشـارتعع وتضـم اـلا ا يكـل اةاار         األمم
اشكل كامل ايع الشركاء يف الربنامج، املسؤولني مسؤولية مشتركة عن رحلـد التقـدم احملـر     

 ز اتة العمل، واعتماا    أعدتالمل اامة تقتضي ا األمرعوإاا  النواأج، واستعرا
 

 مباارامل أقاسم التكاليف والتعاون يف جماامل الدعم  
ــع      - 29 ــة مـ ــاعدة اانت اايـ ــاليف املسـ ــامل أكـ ــتق ة لالنت ااـ ــا املسـ ــية الع يـ ــم املفوضـ أتقاسـ

ة مـا ت ــ إل  الوكـاامل املمسل ـة يف الفرتــو املتكامـل ل مسـاعدة اانت اايــةع وأشـمل اـله األنشــت      
التموتل اانت ـا   وحتـدت  إجـراءامل أسـمليل النـاابني وعـرز سـملالهتم وأقـدمي التعـون           
واعتمــاا الكيانــامل واائتالفــامل السياســـية  واملراعبــون  والكيانــامل السياســية  والشـــكاو        
والتعون  وسائط اةعـالم  وأنظـيم ا مـالمل  واعتمـاا املـراعبني  والت ـوتا اـارس الـبالا          

 املرشحني وأسمليل الناابني عن طرتو ااستدال البيولوج  والتواحلل مع معواعتماا 
وتســتفيد مكتــب التنســيو املتكامــل ل شــؤون اةئائيــة واةنســانية مــن ثــال  و.ــائف   - 11
يف بلق رئيسيفب ةوِّ ا جمموعة األمم املتحدة اةئائيةع و أاا الا التموتـل املشـترد أكـامال     ) ا

البعســة وفرتــو األمــم املتحــدة القتــر  اشــ ن اجلوانــب اةنســانية واةئائيــة   وأعاونــا   وثــو اــني 
 واتة البعسةع ضمن
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وأستمر مباارامل أقاسم التكاليف اني اعسة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق     - 12
ا واعسة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل  فغانستان يف إطار مكتب الـدعم املشـترد يف الكوتـ   

ــل        ــرتةع ومنـ ــوارا البشـ ــة واملـ ــا  املاليـ ــ ة  ملـ ــامالمل املت ـ ــيري املعـ ــب أسـ ــو جبوانـ ــا تتع ـ يف مـ
، والبعستان أتقااان  تضا  املوارا امل   ة  ا  السـ ود واانضـبا  حتـا سـ تة     1123 عام

 رئي  واتد مقيم يف الكوتا تتوىل اعم البعستنيع
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاع    - 11 ــو القتــر  أقاســم   وأواحلــل اعس دة إىل العــراق والفرت

أكاليف الترأيبـامل األمنيـة يف العـراقع وتتضـمن النمـوبس الـل   وحلـا اـيف الشـبكة املشـتركة           
الوكاامل ةاارة املسائل األمنية  انية عناحلر ار  أقاسم أكاليف ا أشمل ارنـامج حتدتـد    اني

ألمـ ، ومركـز إاارة األ مـامل،    املو.فني، والدعم التشغي  ، وايكل ااأ ـاامل، والتـدرتب ا  
والدعم النفس ، وإاامة عوة ا راسة وعوة األمن السااتـةع وحبسـب مسـتوتامل املـالد الـو.يف ،      

يف املائة من أ ق التكاليف اينما تتحمل فرتـو األمـم املتحـدة القتـر       22أتحمل البعسة نسبة 
يف املائة من جممـوع   21نسبة  النسبة املتبقيةع ايد  ن جمموع عناحلر أقاسم التكاليف اله  سل

امليزانية األمنية ل بعسةع وتـنا اأفـاق مـع وكـاامل األمـم املتحـدة وحلـنااتق ا واراجم ـا، اـر           
حتدتسيف سنوتا ، ع   أرأيبامل أقاسم واسـترااا أكـاليف ا ـدمامل الـ  أقـدم ا البعسـةع ومل تـؤا        

يف أــوفري ا ــدمامل املــلكورة  بلــق الترأيــب إىل اســترااا جممــل التكــاليف الــ  أكبــدهتا البعســة 
مـن عـرار اجلمعيـة العامـة      23و  29و  24 عالهع ومع بلق، واناء ع   مـا جـاء يف الفقـرامل    

 1122، أقترا البعسة  ن ار  أقاسم التكاليف الكام ة ل  ـدمامل األمنيـة يف عـام    11/111
دمامل وفقــا  ملســتوتامل املــالد الــو.يف ع وســيملر  ااأفــاق ع ــ  نســب أقاســم أكــاليف ا ــ   

 األمنية اني البعسة والوكاامل وال نااتو والربامجع
 

 1122األولوتامل يف عام   
ــة  ولوتاهتــا ااســتراأيملية واعم ــا  كومــة العــراق عــن طرتــو مواحلــ ة      - 13 ســتركز البعس

ااخنرا  يف ا وار السياس  واجل وا املبلولة مـن  جـل امل ـا ة الوطنيـة مـن اـالل مسـاعي ا        
املشــورة التقنيــة، وأقــدمي الــدعم يف جمــال الوســاطة، وأنســيو وأيســري عمــل    ا ميــدة، وإســداء

ــدان         ــع الب  ــامل م ــع العالع ــن أتبي ــد م ــز ا ــوار اةع يمــ  وأيســري املزت ــو القتــر ، وأعزت الفرت
ا اورةع وستدعم البعسة، عند ااعتضـاء، ا ـوار القـائم وستسـاعد يف أسـوتة    مسـائل أنشـ         

 ع1122نيسان/ ارتل  31  النواب يف نت ااامل جم خب و  أشكيل ا كومة اعد ا
وستواحلل البعسة أقـدمي املسـاعدة التقنيـة واملشـورة املت   ـة ومـلكرامل السياسـامل         - 12

العامة إىل ا كومـة اجلدتـدة اشـ ن التشـرتعامل الرئيسـية،  ـا يف بلـق تـل املنا عـامل املتع قـة           
ااتة وسائر مشارتع القـوانني املتبقيـة، ومراجعـة    اامليزانية وإترااامل النفط، واعتماا امليزانية ااحت
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 الدستور والالمركزتة، وأعزتز التنمية املن فةع
ــاع  يف العــراق وا ــد          - 12 ــية والوئــام ااجتم ــم ج ــوا امل ــا ة السياس ــن  جــل اع وم
الزناعامل الدائرة ااال العراق وحتسني ااعتراف حبقوق األع يامل عن طرتو أعزتـز ا ـوار    من
اتـان يف حلـفوف الزعمـاء الـدتنيني والشـباب والنسـاء ولس ـ  ا تمـع املـدين، ستواحلـل           األ اني

البعســة  تضــا التفاعــل مــع اجل ــامل املعنيــة الوطنيــة وا كوميــة وااضــتالع اــدور أيســري            
 ااعتضاءع عند
ــاون        - 11 ــز ا ــوار والتع ــة إىل أعزت ــة الرامي ــوا اةع يمي ــة ااخنــرا  يف اجل  وستواحلــل البعس
لعراق وجريانيف والشركاء اةع يميني ا ارتنع وعد  ا  التقدم الل  تققـيف أنظـيم الدولـة    ا اني

ــة    1122اةســالمية يف العــراق والشــام يف عــام    ــوأرامل التائفي ــال بلــق مــن أفــاعم ل ت ، ومــا أ
العــراق واملنتقــة، إىل  تــااة  مهيــة العمــل اةع يمــ  ل بعســةع لــلا، ركــز مكتــب الشــؤون           يف

سائل اةع يميـة الـ  هتـم العـراق،  ـا يف بلـق التـ ثري اةع يمـ  لا مـة األمنيـة           السياسية ع   امل
ــة       ــة العراي ــدائر يف اجلم ورت ــزناع ال ــداعيامل ال ــراق، وأ ــفة يف الع والسياســية واةنســانية املتكشِّ
الســـورتة، اينمـــا تواحلـــل املكتـــب أبـــاال املع ومـــامل وأقـــدمي التح ـــيالمل و ااء اور التيســـري   

 ـعيد السياسـ ع وستشـمل أ ــق اجل ـوا اعـم املمسـل ا ـا  لامـني العــام         والوسـاطة ع ـ  ال  
ــااعني ل بعســـة           ــو.ف  ااأ ـــال التـ ــو مـــع مـ ــة والتنســـيو الوثيـ ــزِّ  أفاع ـــيف يف املنتقـ ــو تعـ واـ

 وط رانع عمان يف
والبعسة  تضا  ا دا أعزتز عـدرهتا ع ـ  الرحلـد يف جمـال مكافحـة اةراـاب مـن اـالل          - 11

ن السياسية، ووتدة التح يـل املشـتركة، ومكتـب تقـوق اةنسـان،      التعاون اني مكتب الشؤو
وفرتــو األمــم املتحــدة القتــر ، وعتــاع األمــن يف العــراقع وإضــافة إىل بلــق، ســتقوم البعســة،  

نتــاق واتتــ ا وعــدراهتا ويف منــاطو عم ياهتــا، وع ــ  حنــو مــا ط بــيف جم ــ  األمــن يف عــراره    يف
ب 2999) 2111نــــة املنشــــ ة عمــــال اــــالقرار ب، اتقــــدمي املســــاعدة إىل ال مل1122) 1211
ــراره       وإىل ــب عــ ــ   وجــ ــ ه ا  ــ ــل   نشــ ــزاءامل الــ ــد اجلــ ــ  ورحلــ ــدعم التح ي ــ ــو الــ فرتــ

 2 ب، اترق من اين ا نشر املع ومامل املت  ة اتنفيل التـدااري الـواراة يف الفقـرة   1112) 2211
ل ج ـوا  بع وعـالوة ع ـ  بلـق، سـتقدم البعسـة التح ـيالمل وسـتبل       1122) 1212من عـراره  

الدعوة واملساع  ا ميدة اغرز اعم أعزتز  من ا دوا وأشمليع ج وا اناء السقة اني العـراق  
والدول األار  يف املنتقة، والتعاون يف املسائل املت  ة االتملارة والتاعة و رياـا مـن املسـائل    

ة والغبارتـة،  ااعت ااتة  ولليامل املسائل العاارة ل حدوا الرامية إىل ا ـد مـن العواحلـف الرم يـ    
ب، 1123) 1211وحتســني أــداري املــوارا املائيــةع ووفقــا  ل تك يــف ال ــاار عــن جم ــ  األمــن  

ستواحلل البعسة  تضا  أعزتز واعم وأيسري اجل وا العراعية املتع قة  ا فقدأـيف الكوتـا مـن رعاتـا     
 ولت كامل،  ا يف بلق افو.اهتا الوطنيةع
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القـــانون واملســـاءلة  ولوتـــة رئيســـية ل بعســـةع  وتظـــل أعزتـــز تقـــوق اةنســـان وســـيااة - 14
وستواحلل البعسة الرحلد واةاالغ اش ن املدنيني و ثر العنف املس ح واةرااب ع ـي م، وأعزتـز   
 اتتــ م، والــدعوة إىل اعتمــاا سياســامل أرمــ  إىل الت ــد  ل عوامــل الــ  أــؤا  إىل انتشــار    

تواحلل البعسة التركيز ع ـ  األنشـتة   اةرااب، مع اتترام سيااة القانون وتقوق اةنسانع وس
ال  أعز  وحتسِّن اتترام سيااة القانون،  ا يف بلـق القيـام ازتـارامل ملراعبـة السـملون، وأنفيـل       
سياســة اةحلــالتامل القانونيــة واملؤسســية، إضــافة إىل أعزتــز املســاءلة عــن انتــ اكامل تقــوق    

 مكتـب تقـوق اةنسـان وعناحلـر     اةنسان يف املاض  من االل الربامج التعاونية املشتركة اني
ــو        ــة، االتعــاون مــع شــركاء الفرت ــ  بلــق، ستواحلــل البعس ــةع وعــالوة ع  ا تمــع املــدين الفاع 
القتر ، التركيـز ع ـ  انـاء عـدرامل املؤسسـامل العراعيـة ) ـا يف بلـق املفوضـية الع يـا  قـوق            

ــوابب مــن  جــل أع     زتــز تقــوق اةنســان يف العــراق وجم ــ  األمــن الــوط ، وجلــان جم ــ  الن
اةنسان و اتت ا واتترام ـاع وسـتعمل  تضـا  اشـكل وشـيج مـع الفرتـو القتـر  ع ـ  كفالـة           
ــم املتحــدة و نشــتت ا           ــرامج األم ــع ا ــوق اةنســان يف حلــميم اي ــ  تق ــائم ع  ــج ع وجــوا هن

 وسياساهتا املنفللة يف العراقع
ــز ات     - 19 ــ  أعزت ــة وا تمــع املــدين ع  ــ ا مــع ا كوم ــة عم  ــرام ا قــوق  وستواحلــل البعس ت

ااعت ااتة والسقافيـة وااجتماعيـة، ا سـيما ل ـا  الفئـامل املستضـعفة مسـل النسـاء واألطفـال          
واألش ا  بو  اةعاعـة واألشـ ا  املشـراتن ااا يـا  واألع يـاملع وستواحلـل البعسـة العمـل         
ع   حتدتد السغرامل يف  اتـة واتتـرام تقـوق أ ـق الفئـامل، وإعـداا اسـتراأيمليامل أرمـ  إىل         
مشــاركت ا الكام ــة وع ــ  عــدم املســاواة يف ا يــاة ااعت ــااتة وااجتماعيــة والسياســية ل ب ــد،  
وأقدمي الدعم  كومة العراق يف سبيل أعزتز املساواة اني اجلنسني وةكني املر ةع وعالوة ع ـ   
بلـق، ستواحلــل البعسـة الــدعوة إىل الت ــدتو ع ـ  معااــدامل واروأوكـوامل تقــوق اةنســان     

ــال     الرئيســية ــة اامتس ــة واملؤسســاأية والسياســاأية املالئمــة لكفال ــل اةحلــالتامل القانوني ، وأنفي
 عل معاتري الدولية والدستورتة

ــة، االتعــاون      - 31 ومــع انت ــاب ارملــان جدتــد وأشــكيل تكومــة جدتــدة، ستواحلــل البعس
ــع ــة      مـ ــاعدة التقنيـ ــدمي املسـ ــامل اتقـ ــة واملؤسسـ ــاء الدولـ ــ  انـ ــمليع ع ـ ــر ، التشـ ــو القتـ الفرتـ
ــا        ىلإ ــواب، واملفوضــية الع ي ــ  الن ــة، وجم  ــو ارامل ا كومي ــا في ــا ال ــة )  املؤسســامل العمومي

املســتق ة لالنت ااــاملب، وأشــمليع اةحلــالا الدســتور  اجلــار ، و تــااة أنســيو مــا ُتقــد م          
اــدمامل يف جمــا  املســاعدة اةنســانية والتنميــة، وأعزتــز إحلــالا عتــاع األمــنع وســتركز   مــن

تة ال  ستضت ع اا البعسة  تضا  ع   اعم تكومة العراق وشعبيف لتشـمليع  األنشتة بامل األولو
ــوافق  لعــراق احتــاا ، تشــمل وضــع إطــار لتقاســم املــوارا االعــدل يف ســياق       ا ــورة أ ــور أ
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مبــاارامل  وســع ل م ــا ة السياســية والوطنيــةع وااةضــافة إىل بلــق، ســُتعت  األوليــة لتعزتــز  
 العراعينيع أقدمي ا دمامل األساسية ل مواطنني

وسيتوعف أقدمي األمم املتحدة ل مساعدة اانت ااية مستقبال ع ـ  أ قيـ  ط ـب اـللق      - 32
ــُتنملزه إاارة الشــؤون          ــل  س ــيم الالتــو لالتتياجــامل ال ــ  التقي ــة وع  ــن الســ تامل العراعي م

ئـائ   السياسية التااعة لامانة العامة،  شاركة كام ة من عيااة البعسة وارنامج األمم املتحـدة اة 
ومكتب األمم املتحدة  دمامل املشارتع والفرتو اانت ا  املوجوا يف امليـدانع وسـتتعبع البعسـة    
ــ          ــة ال ــرامل التقني ــائ  هنملــا  متكــامال ملعاجلــة السغ ــامج اةئ ــب اــدمامل املشــارتع والربن ومكت

 ـ  إعـداا    الا أعاين من ا املفوضية الع يا املستق ة لالنت ااامل، مع التركيز اوجـيف اـا  ع   ما
سملل اائم ل ناابني وإطـار عـانوين عـامع وستواحلـل البعسـة  تضـا ، وفقـا  ل تك يـف ال ـاار مـن           
جم   األمن، اعَم املفوضية ع   ال ـعيد السياسـ ، ايسـداء املشـورة ااسـتراأيملية والسياسـية       

 ااـامل  اش ن اانت ااامل،  ا في ا اانت ااامل احملتمـل إجراؤاـا يف احملافظـامل واألعضـية واانت    
 يف كركودع

، عـد ُتت ـب مـن البعسـة  ن ُأسـاعد      1122وأبعا  ل تتورامل ال  ستتر  ع   مد  عام  - 31
تكومة العراق وتكومة إع يم كراستان يف التوحلل إىل اأفاق  كلن من إجـراء اسـتفتاء اشـ ن    
 وضع كركودع وعد ُتت ب من البعسة  تضا   ن أقوم ادور وساطة واور استشـار ، و ن أقـدم  
 ا ربة التقنية يف مسائل  ار  عد أرب  جراء التتورامل األارية، ومن ا املسائل الدستورتةع

ونظرا  اتتمال استمرار ا ثار املترأبة ع   األ مة اةنسانية النااة عن الـزناع املسـ ح    - 33
ل ، ستواحلـ 1122الدائر يف  رب العراق ومشال  رايف ويف اجلم ورتة العراية السـورتة يف عـام   

البعســة والفرتــو القتــر  العمــل يف إطــار شــراكة مــع ا كومــة العراعيــة، واجل ــامل املاحنــة،          
ــيف مــن ج ــوا يف جمــال        ــا أبلل ــة األاــر ، يف م ــة، واملنظمــامل الدولي واملنظمــامل  ــري ا كومي
املساعدة اةنسـانية ةاارة  ثـر الـزناع املسـ ح ع ـ  املـدنيني املستضـعفني، وأعبئـة الـب  التحتيـة           

را  ماتـة الالجـئني السـورتنيع وسـتدعم البعسـة اجل ـوا الـ  تقوااـا الفرتـو القتـر  يف           واملوا
أنسيو أقدمي املساعدة اةنسانية إىل املدنيني املشراتن  و املتضررتن من  عمـال العنـف، لكفالـة    
أقـدمي ا ــدمامل األساسـية ل مملتمعــامل املضـيفة املتضــررة  و اسـتئناف أقــدمي اـله ا ــدمامل،      

إىل  اتة الفئامل املعرضة ل  تـر،  ـا في ـا النسـاء واألطفـال وات ـف األع يـاملع ويف        والدعوة 
تالة طال  مد ا الة يف اجلم ورتـة العرايـة السـورتة، كمـا اـو متوعـع، سُيواحلـل فرتـو األمـم          
املتحدة القتـر  ل عمـل اةنسـاين، مـع مكتـب التنسـيو املتكامـل ل شـؤون اةئائيـة واةنسـانية           

مم املتحدة لشؤون الالجئني، مساعدَة تكومة العراق وتكومـة إع ـيم كراسـتان    ومفوضية األ
يف أقدمي الدعم إىل الالجئني ا اليني، وأقـدمي مزتـد مـن الـدعم إىل الالجـئني اجلـدا يف العـراق        
 يف الوعا نفسيف، اترق من ا اتة ااستملااة اةع يمية لسورتة االتنسيو مع تكومة العراقع
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ة اجل وا ال  أبل ا األمم املتحدة لكفالة اأباع هنج  كسر أنسـيقا  واأسـاعا    وستقوا البعس - 32
يف ادمــة  شــد الفئــامل ضــعفا  وفقــرا  يف العــراق، مــع إتــالء ااتمــام اــا  االنســاء والشــباب    
واألطفال واملشراتن تسب األولوتامل احملداة يف إطار عمل األمم املتحدة ل مسـاعدة اةئائيـة   

وستقوم البعسة  تضا ، من االل مساعي ا ا ميدة، االـدعوة إىل أعزتـز    ع1129-1122ل فترة 
 الشراكامل اني تكومة العراق واملنظمامل  ري ا كومية والقتاع ا ا ع

وأعتزم البعسة إعااة إنشاء وجوا او  سياس  يف الب ـرة لتغتيـة التتـورامل السياسـية      - 32
عم ــيف ع ــ  إعــااة فــتح اــط إمــداا يف   يف جنــوب الب ــدع وتواحلــل الفرتــو القتــر  التقــدم يف 

 الب رةع وأعتزم البعسة ااستفااة من الا امليناء البحر  أل راز الشحن ا احلة اا  تضا ع
 

 1122املع ومامل املتع قة ااألااء لعام   
النملـاا يف أنظـيم انت ااـامل جم ـ       1122من اةاا امل الكبرية ال  حتققا يف عام  - 31

ج ـوا ايـع مكاأـب البعسـة لـدعم العم يـة اانت اايـة، واملسـاعدة يف          النواب من االل أضافر
أيسري انتقال ا قراط  سـ   عـن طرتـو التفاعـل الوثيـو مـع ايـع اجل ـامل السياسـية املعنيـةع           
وأبيعن من اخنفـاز عـدا ا ـواا  املب ـو عنـ ا تـوم اانت ااـامل عمـا كـان متوععـا ، ومشـاركة            

يف املائـة،  ن الد قراطيـة اـد مل     11ل إعبـال تعـاال نسـبة    ايع األطـراف يف اانت ااـامل  عـد   
أترسخ يف الب دع وإضافة إىل بلق،  ثبا السري السـ   لالنت ااـامل اوجـيف عـام  ن مؤسسـامل      
العـراق، وا ســيما املفوضــية الع يــا املســتق ة لالنت ااـامل، اســتتاعا أنفيــل العم يــة اانت اايــة   

دة طوال العم ية املساعدة اانت اايـة إىل املفوضـية عـن    ااستقاللية وفعاليةع وعدما األمم املتح
طرتــو الفرتــو املتكامــل ل مســاعدة اانت اايــةع فقــد  ســد  اــلا الفرتــو، حتــا القيــااة العامــة  
ل بعسـة، املشـورة يف ا ـال الــتق  والسياسـامل إىل املفوضـية، مـن اــالل جم ـوا متكامـل ل بعســة         

تع، يف جمـاامل الشـراء، و عمـال الت تـيط والتنفيـل      والربنامج اةئائ  ومكتب ادمامل املشار
املعقدة ع   املستو  العم   وال وجس ، والـنظم اانت اايـة، واةحلـالتامل القانونيـة، وإاارة     
النتائجع وااةضافة إىل أقدمي املساعدة التقنية،  جر  املمسل ا ا  لامني العام ونائـب املمسـل   

ــة ومكتــب الشــؤون السياســية،   ا ــا  لامــني العــام ل شــؤون السياســي   ة واملســاعدة اانت ااي
اأ ـاامل ااسـتمرار مـع املمـس ني السياسـيني لتبدتـد اواعـ  الق ـو وإسـداء املشـورة والتشــمليع           
ع ـ  املشــاركةع وســيحدِّا اســتعراز ألفضــل املمارســامل والــدروس املست   ــة مــن العم يــة،  

امل الـ  أقتضـ  إااـال املفوضـية ملزتـد      سُتنملزه املفوضية االتعاون مع الفرتـو املتكامـل، ا ـا   
ــو املتكامــل        ــدعم الــل  ســيقدميف الفرت ــز ال مــن التحســينامل في ــا، والــ  ستشــكل اــور أركي

 وعا اتوع يف
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ــة إىل أشــمليع ا ــوار السياســ  والــدفع إىل حتقيــو         - 31 وواحلــ ا البعســة ج وااــا الرامي
تومية رفيعـة املسـتو  تضـراا    اعقد اجتماعامل  1122امل ا ة الوطنية يف العراق االل عام 

املمسل ا ا  لامني العام، ونائـب املمسـل ا ـا  لامـني العـام ل شـؤون السياسـية واملسـاعدة         
اانت ااية، ومكتب الشؤون السياسية، إىل جانب ات ف اجل امل السياسية العراعية املعنية الـ   

ياســية، واألوســا  الســاعية    ةســل ايــع الكيانــامل والكتــل السياســية العراعيــة، والقيــااة الس       
الف ـل يف تـاامل التـوأر وإاــاا ا  ـول  ـاع و  أشـمليع ا ــوار اةع يمـ  اـيجراء املمســل          إىل

ــة املتحــدة           ــارامل العراي ــن اةم ــار م ــااة كب ــع ع ــامل م ــارامل وااجتماع ــن الزت ــداا  م ا ــا  ع
الســعواتة،  وا ورتــة إتــران اةســالمية والبحــرتن وأركيــا وعتــر والكوتــا واملم كــة العرايــة  

شملع اال ا ع   مزتد من التعاون اةع يمـ  يف القضـاتا بامل اااتمـام املشـترد وع ـ  أعزتـز       
عالعــامل العــراق مــع ا ــدان جم ــ  التعــاون ا  يملــ ع وتتواحلــل حتسعــن العالعــامل اــني العــراق   
والكوتــا حلــوب التتبيــع التــام، واــ  العالعــامل الــ   ــدمل جــاازة لتتســع لتشــمل جمــاامل    

ــن ا  ــ  األمــن         اــر  م ــرار جم  ــة ااضــتالع  ســؤولياهتا  وجــب ع ــاونع وواحلــ ا البعس لتع
ب اعم  ا املتواحلل ع   إتـرا  أقـدم يف القضـاتا املتع قـة اـاملواطنني الكـوتتيني       1123) 1211

ــة،         ــة، وتضــرمل البعس ــا احملفو.ــامل الوطني ــا في  ــواة،   ــة املفق ــواتن واملمت كــامل الكوتتي املفق
جلنتني عـراعيتني مشـتركتني اـني الـو ارامل، وال ملنـة املشـتركة اـني        ا فت ا مراعبا ، اجتماعامل 

 العراق والكوتا املعنية ااملمت كاملع
وُ تر   تضا  اعض التقدم يف أعزتز سيااة القـانون واتتـرام تقـوق اةنسـانع وواحلـل       - 34

ــم املتحــدة  ــدمامل         ــب األم ــائ  ومكت ــامُج اةئ ــة والربن ــااع ل بعس ــب تقــوق اةنســان الت مكت
شارتع اعَم أعزتز املفوضية الع يا املستق ة  قوق اةنسـان اتقـدمي الـدعم الـتق  وال وجسـ ،      امل

وبلــق اــالر م لــا واج تــيف املفوضــية مــن حتــدتامل طرت ــا التــدال السياســ  وحلــعواامل           
، اد مل البعسة ومكتب اـدمامل املشـارتع أنفيـل    1122ا الني األم  وال وجس ع ويف عام  يف

ن الـدعم املمـو ل مـن ااحتـاا األورو ع وركـز الربنـامج ع ـ  ايكـل املفوضـية          الشتر السـاين مـ  
ومالك ـا الـو.يف ، اتنميـة عـدرامل املـو.فني، ووضـع لليـامل لت قـ  البال ـامل عـن انتــ اكامل           
تقوق اةنسان والتحقيو في ا، وإاا  التحقيقامل العامة، وحليا ة التقارتر، واةعالم، ورحلـد  

نســان يف العــراقع وتــروم الربنــامج أوطيــد وجــوا املفوضــية وأوســيعيف  ا الــة العامــة  قــوق اة
 ع1122ليشمل األعاليم األار  يف العراق حب ول هناتة عام 

وواحل ا البعسة أقدمي املشورة التقنية والدعم إىل ا كومة العراعية يف مـا تتع ـو اتنفيـل     - 39
ــراق لتن    ــداا العـ ــ  اعتمـ ــان الـ ــوق اةنسـ ــة  قـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــة  اتـ ــيامل املنبسقـ ــل التوحلـ فيـ

، ول تحضــــري 1121ااســــتعراز الــــدور  الشــــامل الــــل  ُ جــــر  يف شــــبا /فرباتر   عــــن
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ع و اـزمل البعسـة اـرامج لتنميـة     1122لالستعراز املقرر إجراؤه يف أشرتن األول/ كتوار عام 
ــة، وســعا       ــة املعني ــة وا تمــع املــدين واجل ــامل الدولي القــدرامل الرئيســية مــع ا كومــة العراعي
ــ ا         ــال واألشـ ــاء واألطفـ ــا النسـ ــا في ـ ــعفة،  ـ ــامل املستضـ ــرام الفئـ ــز اتتـ ــربامج إىل أعزتـ الـ

اةعاعة واألع ياملع واضت عا البعسـة  تضـا  ا نشـتة، مش ـا الرحلـد والتـدرتب والـدعوة،         بوو
كان ا دف من ا أوطيد سيااة القـانون واتتـرام تقـوق اةنسـان  ورحلـد  ثـر العنـف املسـ ح         

 نظام العدالة اجلنائية،  ا يف بلق السملون و ماكن ااتتملا عع   املدنيني  ورحلد 
وعدما البعسة الدعم إىل اجل امل العراعيـة املعنيـة مـن  جـل الـدعوة إىل مشـاركة املـر ة         - 21

ع وكانـا اتـُة العمـل الوطنيـة ل عـراق      1122يف ا وار الوط  وعم يـة امل ـا ة طـوال عـام     
ــن   ــرار جم ـــ  األمـ ــ ن عـ ــرق   ب، 1111) 2312اشـ ــة الشـ ــا يف منتقـ ــن نوع ـ ــ  األوىل مـ واـ

ــة اةطــار        ــو راء،  ساا ــ  ال ــ   عراــا جم  ــاملر ة ال ــ وز ا ــة ل ن األوســط، وااســتراأيمليُة الوطني
ــافة        ــر ةع وااةضـ ــتة ل مـ ــة والنشـ ــاركة الكام ـ ــمليع املشـ ــدعوة لتشـ ــتراأيمل  و اوامل الـ ااسـ

ا تمـع املــدين يف إطــار  بلـق، ُعقــدمل اجتماعـامل مــع القيــااامل السياسـية النســوتة ولس ــ      إىل
ب املتع ـــو  شـــاركة املـــر ة 1123) 1211اليــوم العـــامل  املفتـــوا اشــ ن عـــرار جم ـــ  األمــن    

عم ية امل ا ة الوطنيةع و كد املشاركون من جدتـد التـزام م اتنفيـل اتـة العمـل الوطنيـة        يف
 ب وأعزتز املشاركة السياسية ل مر ةع1111) 2312املتع قة االقرار 

لضـمان أعمـيم مراعـاة     1122نا البعسة مستشـارا  يف جمـال  اتـة التفـل يف عـام      وعيع - 22
ــة والفرتــو      ــز التعــاون يف مــا اــني البعس ــة، ولتعزت ــة التفــل يف األنشــتة العااتــة ل بعس عضــاتا  ات
القتــر  يف اــله املســ لة، ولتقــدمي املشــورة إىل اةاارة الع يــاع وعــام املستشــار يف جمــال  اتــة    

ــة التفــل يف      التفــل ايشــراد   ــااة وعي ــا  ســ لة  ات ــة لزت ــة يف مشــارتع ات ف القتاعــامل املعني
العراق، وأقد  ا ل تقارتر، واضتالع ا ا نشتة الدعوة يف مـا تتع ـو اـله املسـائلع وااةضـافة      
إىل بلق، أعاونـا البعسـة مـع منظمـة األمـم املتحـدة ل تفولـة )اليونيسـيفب ووكـاامل  اـر            

تع ــو ازليـة الرحلــد واةاــالغ اشـ ن اانتــ اكامل اجلسـيمة املرأكبــة حبــو    لامـم املتحــدة يف مـا ت  
األطفال يف الزناع املس حع وأعمل فرعة العمـل املعنيـة ااألطفـال والـزناع املسـ ح، الـ  أتشـارد        
يف رئاست ا كل من البعسة واليونيسيف وال  أت لف من ايع األطـراف املعنيـة مـن  عضـاء مـن      

ن البعســـة وجمتمـــع مــدين،  سااـــة املنتـــد  الرئيســ  ملناعشـــة اـــله   الفرتــو القتـــر  و عســـام مــ  
ــ         ــدااري الت ــد  ال ــال، وأنســيو أ ــة ااألطف ــدة احملدع ــدامل اجلدت ــد الت دت ــ اكامل، وحتدت اانت
أت ــلاا األمــم املتحــدة لتعزتــز  اتــة األطفــال يف الــزناع املســ حع وأعاونــا البعســة  تضــا  مــع     

مة العراعية يف إنشاء نظام شامل  ماتـة األطفـال، اتـرق    اليونيسيف يف أقدمي الدعم إىل ا كو
 من ا إحلالا التشرتعامل واملؤسسامل وأتوتراا، وأنمية القدرامل، وأقدمي ا دماملع
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، كـــان عرااـــة 1122واعتبـــارا  مـــن كـــانون الساين/تنـــاتر وتـــب اداتـــة  ت ول/ســـبتمرب  - 21
تنــة املوحلــل يف  وائــل م يــون شــ ا عــد  حلــبحوا يف عــداا املشــراتنع ومنــل ســقو  مد  2.4

تزتران/تونيـيف، أزاتـدمل األعــداا اـاطراا ومــن املتوعـع  ن أــزااا مـع اســتمرار الـزناع يف معظــم       
 حنـاء العــراقع وتــاو مل األتــدا  اســرعة التقـدترامل األوليــة لعــبء العمــل واملــوارا الال مــة   

أنقـيح اـله ا تـة    لالستملااة ع   النحو املبني يف اتة ااستملااة ااستراأيمليةع وار  تاليا  
مرة  ار  )ل مـرة السالسـةب اتتسـاب الزتـااة يف الـرعم امل تـط لـيف واملـوارا اةضـافية الال مـة           

ــد ع ــ     ــللقع و  تشــد مــا تزت ــون اوار مــن اجل ــامل املاحنــة تــب ا ن، إا  ن    211ل م ي
 ءعااتتياجامل الراانة أتملاو  اكسري تب الا التموتل الس   الل  عدمتيف الدول األعضا

وطوال األ مة اةنسانية، اعا املمسل ا ا  لامني العام ونائب املمسل ا ـا  لامـني    - 23
العام/املنســو املقيم/منســو الشــؤون اةنســانية ااســتمرار إىل اامتســال ل قــانون الــدو  اةنســاين  
ب وعانون تقوق اةنسان، وإت ـال املسـاعدة اةنسـانية، والتو تـع الفعـال ملـوارا ا كومـة تـ        

تتس  أ بية ااتتياجـامل اةنسـانية امل حـةع وةكيـن املمسـل ا ـا  ونائـب املمسـل ا ـا ، مـن           
اــالل  نشــتة الــدعوة واملســاع  ا ميــدة وإجــراء الزتــارامل امليدانيــة وال قــاءامل مــع وســائط    
 اةعالم، من أ مني املرور ا من ل قائمني ع   ج وا اة اثـة اةنسـانية، و اقيـا اانتبـاه الـدو      
ــالنظر      ــزا  ع ــ  األ مــامل، وتشــدا مشــاركة اجل ــامل املاحنــةع وستتواحلــل اــله اجل ــوا ا مركل

 اأساع نتاق األ مة اةنسانية وارجة أعقيدااع إىل
وتب تينيف، والفرتو القتـر  والفرتـو القتـر  ل عمـل اةنسـاين، مـن اـالل مكتـب          - 22

تنسـيو الـ  تضـت ع اـا مكتـب أنسـيو       التنسيو املتكامل ل شؤون اةئائية واةنسانية و عمال ال
الشؤون اةنسانية التااع لامانة العامة، تقدِّم املساعدة الغوثيـة إىل املشـراتن ااا يـا  لـن تتيسعـر      
الوحلول إلـي م، ومش ـا ع ـ  سـبيل املسـال ا ا  ـر التزوتـد اـر م األ لتـة، وتقائـب لـوا م            

 يـام، وتقائـب ال ـوا م ال ـحية  ـاامل      النظافة ال حية لاسر، ومواا اة اثة األساسـية، وا 
التــوارو، وتقائــب مســت زمامل ال ــحة اةااايــة، واملــواا  ــري الغلائيــة املقدمــة مــن ارنــامج    
األ لتــة العــامل  واليونيســيف ومفوضــية شــؤون الالجــئني ومنظمــة ال ــحة العامليــة وحلــندوق   

سـيو املتكامـل مـع مكتـب     األمم املتحدة ل سكان واملنظمة الدولية ل  ملرةع وتعمل مكتـب التن 
أنسيو الشؤون اةنسانية والربنامج اةئـائ  لتنميـة عـدرامل ا كومـة ع ـ  ال ـعيدتن املركـز         
واةع يم  تب ُأدتر األ مة اشكل فعالع وعد اعوا  تضا  اقوة إىل اأباع هنج اسـتباع  يف إاارة  

ا عـداا كـبريةع وألنـيف    امل اطر ال  هتدا التماسق ااجتماع  والـ  أـنملم عـن أشـرا السـكان      
مــن املتوعــع  ن تتــول  مــد األ مــة، فســتظل ا اجــة إىل البعســة لتيســري التنســيو الفعــال جل ــوا   

 املساعدة اةنسانية واةنعاش املبكر ماسة لبعض الوعاع
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، كانــا مفوضــية شــؤون الالجــئني عــد ســمل ا      1122 ت ول/ســبتمرب  21وتــب  - 22
ــراق، يف  122 313 ــورتني يف العـ ــئني سـ ــداام    اجـ ــو عـ ــرون تب ـ ــون لاـ ــان اجئـ ــني كـ تـ
تنتظــرون أســملي  مع وعــدم مكتــب التنســيو املتكامــل ل شــؤون اةئائيــة واةنســانية   23 211

املشورَة ااستراأيملية إىل تكومة إع يم كراسـتان يف مـا تتع ـو االتنسـيو يف تـاامل التـوارو       
ــامل اســتراأيملية ةاارة األ مــامل     والت ــد   ــا اغــرز  والت ــد   ــا، وســاعد يف إنشــاء للي

حتسني فعالية ا كومة يف أنسيو املعونة الدوليةع وساعدمل املشورة التقنيـة الـ  عـدم ا مكتـب     
ــاامل      ــا اـــني وكـ ــاون يف مـ ــد التعـ ــاءة وأوطيـ ــيف الكفـ ــز  وجـ ــا  يف أعزتـ ــل  تضـ ــيو املتكامـ التنسـ

 املتحدة الرئيسية املعنية اي اثة الالجئنيع األمم
 1129-1122ملتحــدة ل مســاعدة اةئائيــة ل عــراق ل فتــرة وُوعيــع إطــار عمــل األمــم ا - 21
مـن وكـاامل    11ع واسعد الا اةطار اجل وا اجلماعية الـ  أبـل ا   1122نيسان/ ارتل  1 يف

األمـــم املتحـــدة وحلـــنااتق ا واراجم ـــا العام ـــة يف العـــراق وا كومـــة العراعيـــة واملنظمـــامل         
العـراقع وأتمسـل اثنتـان مـن  ولوتاأـيف الرئيسـية،       ا كومية العام ة من  جل أعزتز التنميـة يف    ري

ةشيا  مع اتة التنمية الوطنية العراعية واألاداف اةئائية لالفيـة، يف أعزتـز مؤسسـامل الدولـة     
سـيما   لك  أ ـ ي افعاليـة اتتياجـامل العـراعيني، وأرسـيخ اانـدماس ااجتمـاع  واملسـاواة، وا        

اء واألطفـال والشـباب واملشـراون مـن جـراء الـزناع       االنسبة ل فئامل املستضعفة،  ـا في ـا النسـ   
 والكوار  التبيعيةع

و نش  مكتـب التنسـيو املتكامـل ل شـؤون اةئائيـة واةنسـانية لليـة حلـندوق اسـتئماين           - 21
أضم تكومة إع يم كراستان لتموتل أوفري ا ربة الفنية لامم املتحدة لدعم حتقيـو األولوتـامل   

ل حكومـة اةع يميـة اقيـااة و ارة الت تـيطع واـ  لليـة ل تموتـل         1111احملداة يف رؤتـة عـام   
ستمكن من اانتقال أدرايا  من ةوتل اعم األمم املتحدة ل مشارتع ال غرية ا ملم إىل أقـدمي  
ا ربة التقنية، واملشورة يف جمال السياسامل العامة، وأنميـة القـدرامل، واملنتملـامل املعرفيـة، مـن      

ــاا   ــربامج ومب ــةع     جــل أشــمليع ال ــ  ةو ــا ا كوم ــة األجــل ال رامل اةحلــالا املشــتركة التوت 
وستشكل ا لية عن را  سينمع  عدرة تكومة إع ـيم كراسـتان ع ـ  ااضـتالع   ـام التنسـيو       

مــن وثــائو  11افعاليــة وأــ مني الرعااــة ع ــ  جممــل املســاعدة اةئائيــةع وعــد ُعــدم مــا جمموعــيف    
، وافقـا ال ملنـة   1122شـبا /فرباتر   11قة ع ي اع ويف املشارتع إىل ا كومة اةع يمية ل مواف

ــ    ــة ع  ــلااع واــر        23التوجي ي ــرع يف أنفي ــ ا وُش ــد   ةوت  ــن مقترتــامل املشــارتع، وع م
أدارس لليامل لاث ة مع ا كومـة الوطنيـة واحملافظـاملع وإنشـاء لليـامل ل تموتـل ةوِّ ـا حلـنااتو         

السرتع لوجوا اجل امل املاحنة يف العـراق، وضـزلة    تكومية  مٌر االو األمهية االنظر إىل ااحنسار
 األموال املتبقية يف ال ندوق ااستئماين ةطار عمل األمم املتحدة ل مساعدة اةئائيةع
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 1122افتراضامل الت تيط لعام   
أشكيل تكومـة، اعـد تـدو  أـ ار يف بلـق ومـرور        1122ُتفترز  ن تتم يف عام  - 24

ومن املرجح  ن أت ـب تكومـة العـراق اجلدتـدة، يف مواج ـة        ش ر من املفاوضامل السياسيةع
ــ  ال ــعيد األمــ  والسياســ  وااجتمــاع  وااعت ــاا ،      جمموعــة واســعة مــن التحــدتامل ع 
املساعدة من البعسة يف وضع السياسامل ال  أتناول ااتتياجامل امل حة ل ب ـدع وتبـدو  ن انـاد    

النواب اـ ن ل بعسـة والفرتـو القتـر  اور اـام      أوافقا  لد  ات ف األطراف السياسية يف جم   
ليؤاتانـيف، وا ســيما يف مـا تتع ــو اتســوتة املنا عـامل االوســائل السـ مية، وال ملــوء إىل العدالــة،     
ــد ســيااة القــانون وتقــوق اةنســان،       ــع، وأوطي وإرســاء نظــام تكــم ا قراطــ  تشــمل اجلمي

ــيف    ــالنظر إىل  ن ــة وااعت ــااتةع وا ــة ااجتماعي ــز التنمي ــة  ن عم ــا يف عضــاتا    وأعزت ســبو ل بعس
ــة   1122و  1123امل ــا ة السياســية يف عــام    ، فمــن املفتــرز  ن أت ــب ا كومــة العراعي

 نشتة من الا القبيـل وأيسِّـرااع ومـن شـ ن بلـق       1122اجلدتدة إىل البعسة  ن أدعم يف عام 
 أر املستمرع ن تكرس الدور ا ام ل بعسة كعن ر ااتد فاعل يف إااا ت ول  اامل التو

وستستمر اااتالفـامل السياسـية والدسـتورتة اـني ا كومـة املركزتـة وتكومـة إع ـيم          - 29
كراستان، وعد تؤا  بلق إىل إجـراء مناعشـامل اسـتورتة متواحلـ ة هتـدف إىل إاـرام اأفاعـامل        
ةــ  العدتــد مــن ا ــاامل ااجتماعيــة وااعت ــااتة والسياســيةع وســيكون مت واــا  مــن البعســة   

، إرايـل احلل أقدمي اعم ـا ع ـ  مسـتو  املسـاع  ا ميـدة، وأيسـري ا ـوار اـني اغـداا و         أو  ن
 وأقدمي املشورة التقنية يف جماامل معينة مسل املواا ا يدروكراونية، عند ااعتضاءع

ونظــرا  ل تحــدتامل الداا يــة وا ارجيــة الــ  أواجــيف ااســتقرار يف العــراق ع ــ  املــد     - 21
ع ية من  ن تتزاتد أداور الوضع األم ، و ن ت دا بلـق انتقـال العـراق    التوتل، اناد ااطر ف

من سـنوامل ااسـتبداا وا ـرب والعنـف، وتقـوز اتتـرام تقـوق اةنسـان وسـيااة القـانونع           
ُتتوعع  ن أبق  املشاركة السياسية ل بعسة متبوعـة اتـااع اـار  وتسـاس، يف جمـاامل منـ ا        وإب

 ع يا لامم املتحدة ومو.في ا عرضة مل اطر  منيةعمكافحة اةرااب، ستظل القيااة ال
وألن العراق ا د من الشرقة الع يا من الب دان املتوستة الدال، ما مل تكـن حتـا  ثـر     - 22

.ــروف عــاارة، فمــن األرجــح  ن أظــل اجل ــامل املاحنــة الدوليــة أتوعــع مــن العــراق  ن ُتســ م    
ــن ت      يف ــد مـ ــد قـ ــكل عـ ــانية اشـ ــة واةنسـ ــوا اةئائيـ ــاامل    اجل ـ ــاا لوكـ ــل املتـ ــم التموتـ ملـ

 املتحدةع األمم
حتـــوامل كـــبرية يف البيئـــة السياســـية واألمنيـــة   1122ومـــن املتوعـــع  ن تشـــ د عـــام  - 21
العراق ويف املنتقة انتاع ا األوسعع وُترأقب  ن أغيِّر اله التغريامل التوععـامل ااسـتراأيملية    يف
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إاـا    1122 ن تـتم حب ـول هناتـة عـام     لعمل األمـم املتحـدة يف العـراق يف املسـتقبل، وأقتضـ       
 استعراز لااداف وااستراأيمليامل اةاالية ل بعسة، وما تقاا  ا من م ام ومسؤولياملع

ويف  عقــاب م مــة لتقيــيم ااتتياجــامل، مــن املقــرر أنفيــلاا يف الراــع األاــري مــن           - 23
سـاعدة اانت اايـة   ، ستضع البعسة استراأيملية لالنسحاب وا روس يف ما تتع ـو اامل 1122 عام

املقدمة من األمم املتحدةع وكان ا دف الرئيس  احملدا ل فرتـو املتكامـل ل مسـاعدة اانت اايـة     
او أقدمي الـدعم إىل املفوضـية الع يـا املسـتق ة لالنت ااـامل يف أنظـيم انت ااـامل         1122يف عام 

 عع الـدعم لينـدرس   جم   النواب وانت ااامل جمال  احملافظـامل يف إع ـيم كراسـتان العـراقع ووُ    
حتا مخسة مؤشرامل مقررة ُ ازمل  راعة من ا ك يـا ، واـ إل ) ب حتسـني عـدرة املفوضـية الع يـا       
املستق ة لالنت ااامل ع   عيااة الت تيط انت ااامل بامل م داعية وإجـراء أ ـق اانت ااـامل     

راني ع ــ  وعــدا مــو.ف  املفوضــية الع يــا املســتق ة لالنت ااــامل يف ايــع احملافظــامل املــد   )بب
إجراء األنشتة اانت ااية وفقا  ل معاتري الدولية املعترف اـا  )سب وحتسـني اعـة عـوائم أسـمليل      
النــاابني لضــمان إمكانيــة لارســة ايــع العــراعيني املــؤا ني  ق ــم يف الت ــوتا  )اب وإنشــاء  

املؤشـر الـل    جم   املفوضني، وةتعيف االقدرامل امل نية الال مة ةاارة اانت ااامل وأنظيم ـاع و 
تزال تتعني حتقيقيف او اعتماا القوانني اانت اايـة الضـرورتة ةجـراء العدتـد مـن اانت ااـامل        ا

ع ــ  ال ــعيد اون الــوط ع وتشــري اــلا املؤشــر إىل حلــيا ة واعتمــاا عــانون تتع ــو اانت ااــامل  
عمــل ع وكــان مــن املقــرر إاــا  اــلا ال 1122املقاطعــامل واألعضــية، احملتمــل إجراؤاــا يف عــام 

ــز ان ــب يف الن ــف األول مــن عــام   1122الن ــف الســاين مــن عــام   يف  1122، ألن التركي
ــة         ــتم يف اقي ــع  ن ت ــواب وجمــال  احملافظــاملع وُتتوع ــ  الن ــامل جم  ــ  انت اا ا ــفة رئيســية ع 

اعــم املفوضــية الع يــا املســتق ة لالنت ااــامل يف اســت ال   فضــل املمارســـامل         1122 عــام 
املشــورة يف ا ــال الــتق  ويف جمــال السياســامل اشــ ن التســمليل  والــدروس املســتفااة  وأقــدمي 

البيومتر  ل ناابني، واةحلالا القانوين، والت تيط واةاارة، وااأ ال اـاجلم ور  واةعـداا   
لتنفيل م مة أقيـيم ااتتياجـامل الـ  سُيسترشـد اـا يف حتدتـد الـدعم اانت ـا  الـال م أقد ـيف           

ظيم مناسبامل انت ااية جدتـدة، مسـل ااسـتفتاء يف كركـود     ، وعد تشمل أن1122اعد عام  ما
 واانت ااامل احمل يةع

 ن الب ــد  1122و ثبــا النملــاا يف أنظــيم انت ااــامل جم ــ  النــواب يف نيســان/ ارتل   - 22
ع ـ  اسـتعداا لتحمـل املسـؤولية عـن العم يـامل الد قراطيـة فيـيف وعـن سـري عمـل ايئتـيف ةاارة             

ع ــ  البعســة  ن أقــدم، حبســب اةطــار الــزم  ونتــائج أشــكيل   اانت ااــاملع  ــري  نــيف ســيكون  
ا كومة اجلدتدة، الدعم إىل املؤسسامل الد قراطيـة وا يئـامل التشـرتعية يف التوحلـل إىل أوافـو      
ــواا      ــانون املــ ــة، وعــ ــة ااحتااتــ ــانون امليزانيــ ــل عــ ــية، مســ ــرتعامل الرئيســ ــ ن التشــ يف ا راء اشــ
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عن طرتو أقدمي املشورة واملساعدة التقنيـة، وااسـتعانة   ا يدروكراونية، وعانون جم   ااحتاا، 
ااملساع  ا ميدة ل ممسل ا ا  لامني العام يف تالة استمرار التـ  م واملواج ـامل السياسـيةع    
وا تـــزال متروتـــا   تضـــا عـــدا مـــن املســـائل الدســـتورتة، مســـل األراضـــ  املتنـــا ع ع ي ـــا،    

امل القانونيـة املتع قـة اـالنفط والغـا ، الـ  ُتتوعـع       واملنا عامل اش ن أقاسم اةتـرااامل، والتعقيـد  
أتت ــب إســ ام البعســة يف أقــدمي الــدعم واملشــورة اشــ هناع وستواحلــل البعســة، االشــراكة مــع    ن

املؤسسامل الوطنية وا تمـع املـدين وفرتـو األمـم املتحـدة القتـر ، مسـاعدَة ا كومـة يف انـاء          
ئم ا كم الرشـيد وا ـد مـن الفسـااع و كـن      مؤسسامل بامل م داعية والدعوة إىل إرساء اعا

الت ــد   ــله األعمــال ع ــ  حنــو متزاتــد االتعــاون مــع الشــركاء ا اــرتن يف األمــم املتحــدة     
االل مشـارتع هتـدف إىل الـدعوة وأوطيـد التماسـق ااجتمـاع  وأنميـة القـدرامل اااـل           من

 املدينع ا تمع
لــدعم ل مؤسســامل ا كوميــة يف جمــال  ومــا  الــا انــاد تاجــة إىل البعســة يف أقــدمي ا   - 22

سيااة القانون وتقوق اةنسان، االتعاون مع الفرتو القتر ع وأتوعع البعسة اخنفاز القـدرامل  
الشـرطية والعســكرتة نظــرا  حملدواتـة الــدور الــل   كــن  ن أؤاتـيف البعســة يف جمــا  إاارة عتــاع    

استشــارتا  منــل انســحاب  األمــن وتفــم األمــن والنظــام تيــ  أكتســ  و.يفتــ ا في مــا طااعــا 
القوامل العسكرتة الدولية من العراق وختفيض ا تمع الـدو  اشـكل كـبري ل تموتـل امل  ـا      
لبنــاء القــدرامل املتع قــة االشــرطة واجلــيقع وتضــت ع عتــاع األمــن يف العــراق تاليــا  اــاألاوار   

ل م ـام  ُ ارجا من عبل ضمن واتامل املستشارتن العسـكرتني ومستشـار  الشـرطة، مسـ     ال 
ااأ ال األم  مع القوامل العسكرتة وعوامل الشرطةع وتضت ع ا ن مو.فـو الرحلـد التـااعون    
ملفوضــية شــؤون الالجــئني إىل تــد كــبري ااألعمــال األاــر  مســل رحلــد ايمــامل الالجــئنيع     

توجد تاليا  ا   سفارة ااال العراق  فراا مكرسون ل عمـل كمستشـار  شـرطة، تيـ       وا
نمية القـدرامل يف جمـال سـيااة القـانون ُأـدار مـن عسبـل  عسـام سياسـية أوجـد            ن    بية  عمال أ

ااال السفارامل، ومكتب تقوق اةنسان التااع ل بعسـة، وعـدا مـن وكـاامل األمـم املتحـدةع       
وكقاعــدة عامــة، عنــدما أقتضــ  ا اجــة معرفــة مت   ــة، اــر  أو.يــف اــبري استشــار     

سـكرتني  و ضـبا  الشـرطة السـااقنيب لالضـتالع      )تكون يف كسري من األتيان من األفـراا الع 
 شروع اعينيفع وسيملر  استعراز و.ائف املستشارتن العسكرتني ومستشار  الشـرطة مـرة   

 ل ت كد لا إبا كانا اناد تاجة لالستعانة امع 1122 ار  يف عام 
 1122وعد  جرمل البعسة استعراضا  شـامال ملـالد املـو.فني املـدنيني يف تزتران/تونيـيف       - 21

لتقييم ايكل البعسـة وجـداول مـالد املـو.فني مـع مراعـاة الواتـة املسـندة إىل البعسـة، وم ام ـا           
و اواراا الـ  ستسـتمرع وُعـدس ما أوحلـيامل أتع ـو االقـدرامل، وحتوتـل الو.ـائف إىل و.ـائف          
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وطنية، وااستعانة   اار اارجية، والتعاون مع الفرتو القتـر ع واُ ـا فرتـو ااسـتعراز     
ن ايكــل البعســة اــدوا نســبيا ،  ــري  نــيف  كــن حتقيــو  وجــيف كفــاءة يف عــدا مــن ا ــاامل   إىل  

ــ ا مكتــب املســاعدة اانت اايــة، ومكتــب اةعــالم، ومكتــب الشــؤون السياســية،      الفنيــة، ومن
وعســم األمــنع واســت زم األمــر  تــااة اأســاق عن ــر اعــم البعســة مــع اســتراأيملية أقــدمي الــدعم   

لعامل ع ومن املمكن أعزتـز أوتيـد س سـ ة اةمـداا اـدمج امل ـا ن، وعـد        امليداين ع   ال عيد ا
 عاعُترا إنشاء و.يفة نائب رئي  اعم البعسة لتعزتز ايكل اةاارة

ــة استكشــاف الســبل الكفي ــة اضــمان    1122ويف عــام  - 21 ، سيواحلــل عن ــر اعــم البعس
الكفـاءة يف املـواراع وعـد    ااست دام األمسل ل عتاا اجلـو  ل بعسـة، مـع السـع  إىل حتقيـو  وجـيف       

 امل البيئة األمنية الراانة يف العراق، وما تت ل اـللق مـن التحـدتامل ال وجسـتية، إىل أسـ يط      
الضوء ع ـ   مهيـة وضـع العتـاا اجلـو  ل بعسـة اااـل العـراق مـن  جـل حتسـني اسـتملااة البعسـة              

 دام عتاااـا  وحتسني الفعاليـة مـن تيـ  التك فـةع وعـد  حلـبحا البعسـة ا ن عـاارة ع ـ  اسـت          
اجلــو  احملــدوا اقــدر  كــرب مــن الكفــاءة والفعاليــة مــن تيــ  التك فــةع و كــن املوافقــة ع ــ      
ادمامل الدعم اجلو  وأنظيم ا االل م  ة ع رية من  جل أوفري الدعم لتنفيل امل ـامع وتعـ    

مـدارامل اسـبب أق ـيا عـدا سـاعامل التـريان، ورسـوم اـدمامل          الا الترأيب عم يا  حتقيو
ة األرضية، واست الد الوعوا، وعدم افع ادل اةعامة اليوم ،  ا  ن  فراا التاعم اجلـو   املناول

 تبيتون اائما  يف عاعدة عم ياهتمع

عاعـدة عم يـامل    إرايـل ويف ضوء ما أقدم،  بن املمسل ا ا  لامـني العـام ااسـت دام     - 24
العمـواتتني يف اغـدااع وةـا     اائمة االنسبة ل تائرامل ثااتة اجلناتني مـع ااتتفـاع االتـائرأني   

املوافقة ع ـ  إجـراء أقيـيم عتـر  مـنقح ل م ـاطر األمنيـة مـن  جـل الت ـد  لت ـاعد  عمـال             
التمرا ال  ش داا الب د مؤارا ع وكملزء من أدااري الت فيف مـن تـدة امل ـاطر الـ  ستوضـع      

ــز اــ      ــرا ت ي ــاتني والتــائرأني العمــواتتني، ُتقت ــة اجلن ــة التــائرة الساات له التــائرة انظــام   مات
ل حماتة من القلائف ل ت فيـف مـن تـدة ا ملمـامل احملتم ـة اال ـوارتخ ا رارتـة املت قـة مـن          
األرز ونريان األس حة ال غريةع وسيتحقو الت فيف من اتر ااست داف اواستة حلـوارتخ  

ــدااري         -  رز ــة ونظــم الت ــة متكام  ــب نظــم كشــف إلكتروني ــن اــالل أركي ــة م جــو ا رارت
جــو  - اثرامل الشــ ب املضــيئة  و القــلائف ا رارتــة املضــ  ة ل ــوارتخ  رز نــمســل املضــااة، 

ا رارتةع  ما االنسبة ل تائرأني العمواتتني، فستعز  فر  النملـاة مـن نـريان األسـ حة ال ـغرية      
من االل ت يـز ايكـل التـائرأني اـدروع عـاارة ع ـ  حتمـل ط قـامل اارعـة ل مـدرعامل مـن            

فة عرتبـةع واـلا مـن شـ نيف أعزتـز  مـن املـو.فني  ثنـاء اسـت دام          مترامل من مسايم  1.11عيار 
 اله التائراملع
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وةشيا  مع املبااو التوجي ية ال اارة عن إاارة الدعم امليداين يف األمانة العامـة، والـ     - 29
أشملع البعسامل ع   اعم ااعت ااامل احمل ية عـن طرتـو القيـام اعم يـامل الشـراء احمل يـة، أنـو         

ة النظـر يف س سـ ت ا لدمـداا إىل  ع ـ  تـد لكـن، وبلـق لالسـتفااة مـن السـوق           البعسة إعـاا 
احمل ية ك ما كان بلق لكنا ع والا التداري مـن شـ نيف حتسـني مـدة أسـ يم املشـترتامل إىل البعسـة        

ما تتع و ابعض الس ع األساسية، وا د من أكدت  املواا يف املستواعاملع فف  إطار نظـام   يف
ا ، أتو ع املسـؤولية عـن أـوفري السـ ع أبعـا  لتبيعـة الـدعم، مسـل ا ـدمامل          س س ة اةمداا ا 

التبية وا ندسة والتريان واةعالم وأكنولوجيا ااأ الع وات ف  عسام اعم البعسة،  ـن في ـا   
من مدتر  األحلـول في ـا، اـ  املسـؤولة عـن ااعتنـاء واةتـداع واةحلـدار والت تـيط لقـوائم           

لعم يــامل، كــسريا  مــا تــؤا  اــلا النــ ج ا ــز  إىل اةفــرا  يف أكــدت   اجلــراع وع ــ  مســتو  ا
امل زونامل وإىل ااتتفاع  عدامل متقاامةع ويف إطار اتة إعـااة أشـكيل س سـ ة اةمـداا يف     

ــام  ــع        1122ع ــة يف اــزن مركــز ، م ــدمج امل ــا ن املت   ــة امل ت ف ــوا   ن ُأ ــن املت ، م
ــز     ــا  يف املراك ــة  حلــغر تملم ــوم الت ــزتن      مســتواعامل إع يمي ــو  مف  ــةع وا تنت ــة ل بعس التااع

املركز  الا ع   املساءلة املااتة عن األحلول فحسـب، اـل  تضـا  ع ـ  املسـاءلة عـن مسـتو         
أقدمي ا دمامل )الـل  تقـاس  ـد  ااسـتعداا لتـوفري السـ ع اجليـدة النوعيـةب وجبـواة التقـارتر           

لغاتة، وةشيا  مع املعـاتري احملاسـبية الدوليـة    عن البيانامل لتمكني الرعااة اةاارتةع ولتحقيو اله ا
ل قتاع العام ال  اعتمدمل تدتسا  ومع استراأيملية أقـدمي الـدعم امليـداين ع ـ  ال ـعيد العـامل ،       
سُتنقل و.يفة إاارة األحلول من ات ـف  عسـام اعـم البعسـة إىل عسـم إاارة املمت كـامل املقتـرا        

 إنشاؤه تدتسا ع

ــار، سُينشــ  مركــز متكامــل    ولضــمان املســتو  األم - 11 ــامل عتــع الغي ســل ل ملــرا ومل زون
ــن اــالل        ــةع وم ــع األحلــول يف البعس لت تــيط وشــراء األحلــول )عســم إاارة املشــترتاملب جلمي
ــرا لقســم إاارة املشــترتامل وعســم الت ــزتن املركــز  وعســم إاارة املمت كــامل،       اةنشــاء املقت

الكفـاءة والقيمـة لقـاء املـال، وبلـق       ستؤا  عم ية س س ة اةمداا املبسـتة اجلدتـدة إىل أعزتـز   
مــن اــالل إاارة موتــدة ل م ــزون والت تــيط ل مشــترتامل وإاارة اجلــواة وأقــدمي التقــارتر،   

 سعيا  لتحقيو وفورامل ا ملم وحتسني أقدمي ا دماملع

وأعتــزم البعســة إعــااة أرســيخ وجــوا سياســ  حلــغري يف الب ــرة لتغتيــة التتــورامل           - 12
ااةضافة إىل وجـوا ا يئـامل املعنيـة حبقـوق اةنسـانع و ـا  ن فرتـو         السياسية يف جنوب الب د،

األمم املتحدة القتر  ا   ـق مبـاين أفـ  اشـكل مالئـم ااتتياجـامل أقاسـم نفـ  املكـان يف          
تال انتق ا البعسـة إىل انـاد، فـين البعسـة سـتبح  عـن مبـاين  اـر  وسـتن   إعامتـ ا املؤعتـة            

 الفنااقع يف
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 كفاءةمباارامل حتسني ال  

ــع         - 11 ــف يف جمم ــو خبــدمامل التنظي ــا تتع  ــة يف م ــة ااســتعانة   ــاار اارجي ــو  البعس أن
مو.فني من الرأبة احمل ية تعم ون كمـنظفني، وتك فـون البعسـة مب غـا       21الدتوانع واناد تاليا 

ــارب  ــله       231 111تق ــة يف ا ــا ااســتعانة   ــاار اارجي ــاملع  م ــن أكــاليف املرأب اوار م
اوار مـــن  131 111اوار، لـــا تتـــرد مب ـــو  111 111 ف البعســـة حنـــو ا دمـــة، فســـتك

 الوفورامل ال   المل يف ا سبان يف امليزانية املقترتة ا اليةع

ويف السااو،  جر  أدرتب البعسة التوجي   ل توعية األمنية يف عمانع ولكـن، يف .ـل    - 13
مــن اااـل منتقـة البعسـةع ولــي     ،  حلـبح التـدرتب ا ن تقـدم    إرايــلا ـدوء النسـ ي السـائد يف    

اناد شر  ل حد األا  من املشاركني لعقد الدوراملع ونتيملة لللق، أتوعع البعسـة افـع مب ـو    
 211 111اوار يف الســنة إىل املتع ِّــد، واــو مــا ققــو أــوفري مب ــو عــدره   214 111عــدره 

اخنفـــاز  ع ااةضـــافة إىل بلــق، فــين  1122اوار يف عــام   111 111اوار مقارنــة  ب ــو   
اوارا   113اوارا  لكل مشارد، مقارنـة  ب ـو    12البالو  إرايلمعدل ادل اةعامة اليوم  يف 

اوارا  من اله الـدورة التدرتبيـة، واااـار     49 421يف عمان، سيمكن البعسة من أوفري مب و 
ــع و.ــائف   1122اوارا  اــالل عــام  212 421مــا جمموعــيف  ع ومــن املقــرر  تضــا  إلغــاء  را

، وو.يفة ارأبة مو.ف فـ  وطـ ، وو.يفتـان مـن الرأبـة احمل يـةب، كانـا        3-يفة ارأبة ف)و.
أســت دم يف الســااو مل ــام األمــن وإاارة الــدورة التدرتبيــةع وســيوفر اــلا اةجــراء ل بعســة مب غــا  

اوار يف أكـاليف املرأبـاملع وعـد ُ اـلمل اـله الوفـورامل يف ااعتبـار يف         111 111تقارب 
 ترتة ا اليةعامليزانية املق

ويف كركود، شـرعا البعسـة يف انـاء ائـر لدمـداا اامليـاهع وعـد اكتمـل اـلا املشـروع            - 12
 ا ن، و جر  ااتبار ل مياه وأبني  هنا حلا ة لالست الد البشر ع

، لـا اـح اـالت  ا مـن     إرايـل وتوعلا البعسة اط إمـداااهتا مباشـرة إىل العـراق عـرب      - 12
ام شـركة ثانيـة لشـحن البضـائع، كانـا ضـرورتة لنقـل البضـائع مـن          الرسوم املرأبتـة ااسـت د  

الكوتــا إىل العــراقع ومــن شــ ن اــله ا تــوة  ن ختفــض ادرجــة م موســة مــدة التســ يم و ن  
أسمح اوحلول الس ع إىل البعسة يف فتـرة  منيـة  ع ـرع فقـد كـان الوعـا اةاـا  لنقـل السـ ع          

لت  ـيا اجلمركـ ، يف تـني  ن نقـل السـ ع      عرب الكوتا تفوق عاما  كامال  اسبب إجراءامل ا
سيسمح اتق يا املدة إىل  عل من عامع كـللق، ستسـاعد اـله ا تـوة  تضـا  ع ـ         إرايلعرب 

 تل مشك ة أكدت  الس ع يف الكوتاع
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 املوارا ا ارجة عن امليزانية  

، تعتزم مكتب الشـؤون السياسـية التـااع    1121إىل عام  1122االل الفترة من عام  - 11
 بعسة ومكتب األمم املتحدة  دمامل املشارتع أنفيل مشروع تتع ـو ااةحلـالا التشـرتع  مـن     ل

ش نيف أيسري إتالل السالم وامل ا ة وسيتت ب العمل اـالتوا   مـع السـ تامل العامـة العراعيـة      
وا تمـــع املـــدين العراعـــ ع وســـتوفر البعســـة املســـاعدة التقنيـــة إىل  عضـــاء الربملـــان واملســـؤولني  

ميني لك  تسترشدوا يف حليا ة مشارتع القوانني املؤاأية املتسقة مع القانون الـدو  ومـع   ا كو
 فضل املمارسـامل، وستسـت دم مسـاعي ا ا ميـدة مـن  جـل أعزتـز ا ـوار الشـامل ولتشـمليع           
الكتل السياسية امل ت فة ع   التوحلل إىل اأفاعامل والسع  إىل حتقيـو نتـائج مفيـدة  ـا ايعـا ،      

ــام ااجتمــاع  يف العــراق اــني اجل ــامل املعنيــة السياســية   ســعيا  إىل  العراعيــة وعــااة  حتســني الوئ
ا تمعامل احمل ية ومكوناهتـاع وسـتت ب البعسـة ومكتـب اـدمامل املشـارتع الـدعم مـن اجل ـامل          

 املاحنة من السفارامل املعنية يف اغداا ل مشاركة يف ةوتل الا املشروعع

حلــ ة الــ  أبــل ا البعســة ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون  ويف مــا تتع ــو اــاجل وا املتوا - 11
الالجئني من  جل أيسري تل القضاتا العالقة املت  ة   يم ا رتة، ستسـتمر ااسـتعانة جب ـامل    
ــل مــن اــارس         ــة اتموت ــة لرحلــد تقــوق اةنســان واألوضــاع اةنســانية يف اــيم ا رت اارجي

 لشرتق املنفلل ل بعسةعامليزانية، مع أو  مكتب ادمامل املشارتع م مة ا

ورانا  اتوافر التموتـل مـن اجل ـامل املاحنـة، واااسـتفااة مـن التبيعـة املتكام ـة لوتـدة           - 14
التح يل املشتركة ال  أستند إىل موارا البعسة وفرتو األمم املتحدة القتر ، أعتزم البعسـة أنفيـل   

 املشارتع التاليةإل

امليزانيـة التااعـة ةاارة الشـؤون السياسـية     العمل مع جلنة املوارا ا ارجـة عـن    ) ب 
يف األمانة العامة ع   مواحل ة التعاون مع جم   األمن الوط  العراعـ  يف جمـال انـاء القـدرامل،     
مع التركيز ع   أعزتز القدرة التح ي يـة  ـلا ا  ـ  وعدرأـيف ع ـ  اـع البيانـامل، يف مـا تتع ـو          

 ألالة وتراعيان تقوق اةنسان اااستشارة والت تيط ال لتن تستندان إىل ا

مواحلــ ة أقــدمي الــدعم لتعبئــة اجل ــوا البيئيــة ل ت ــد  ل عواحلــف الغبارتــة          )بب 
والرم ية، والعمل مع اجل امل ا كومية املعنية يف الب دان املتضررة )العراق واملنتقة احمليتـة اـيفب   

 ومع ا رباء التقنيني من  جل معاجلة اله املشك ة يف سياق إع يم  

التعاون مع وكاامل األمم املتحدة يف العراق ع   أعزتز املؤسسـامل العراعيـة،    )سب 
 ا في ا و ارة الت تيط وو ارة ا ملرة وامل ملرتن وو ارة ال حة وجم   النـواب، مـن اـالل    
 مشارتع لبناء القدرامل اداة الغرز هتدف إىل حتسني أقدمي ا دمامل وإىل التحدت  التق ع
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 البعسة والنتائج املتوااة   واتة -ثانيا  

 ع1122أرا  اناه األاداف واةاا امل املتوععة ومؤشرامل اةاا  لعام  - 19

 حتقيو ااستقرار السياس  واألمن والرااء يف العراقإل دفا 
 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
إتــرا  أقــدم حنــو حتقيــو امل ــا ة الوطنيــة يف       ) ب  

 العراق
ااجتماعـامل الرفيعـة املسـتو  الـ  أعقـداا       عدا‘ 2’ ) ب

اجل ــــامل العراعيــــة املعنيــــة ملناعشــــة ا ــــوار الــــوط   
 وامل ا ة الوطنية، ادعم من البعسة وحتا رعاتت ا

 مقاييس األداء 
ــدا ااجتماعـــامل الرفيعـــة املســـتو  الـــ  ُأعقـــد         )عـ

 يف ما اني املسؤولني ا كوميني العراعينيب

 111إل 1123العدا الفع   لعام  

 211إل 1122العدا املقدر لعام  

 311إل 1122العدا املست دف لعام  

عــدا أــدااري انــاء السقــة ع ــ  ال ــعيدتن احمل ــ        ‘ 1’ 
ــة      ــراف املعنيــ ــ هنا األطــ ــا اشــ ــ  اأفقــ ــوط  الــ  والــ
يف ما تتع و اا دوا الداا يـة املتنـا ع ع ي ـا وعـانون     

 امليزانية ااحتااتة وأقاسم عائدامل النفط

 األداء مقاييس  

 22إل 1123العدا الفع   لعام  

 32إل 1122العدا املقدر لعام  

 21إل 1122العدا املست دف لعام  

ــامل     ‘ 3’  ــن الزناع ــة إىل ا ــد م ــاارامل الرامي عــدا املب
ــااة ااعتـــراف حبقـــوق    ــل العـــراق، و تـ الـــدائرة اااـ
األع يامل، وأنفيـل التوحلـيامل الـ  اعتمـدهتا األطـراف      

مسؤولون من تكومة العراق  املعنية وال  شارد في ا
و عماء رئيسـيون بوو نفـوب مـن األوسـا  السياسـية      

 وا تمعية والعرعية والدتنية ومن ا تمع املدين  
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
 مقاييس األداء    

 21إل 1123العدا الفع   لعام  

 4إل 1122العدا املقدر لعام  

  22إل 1122العدا املست دف لعام  
   

 الاوالا  
س  من االل املسـاع  ا ميـدة الـ  تبـل ا كـل مـن املمسـل ا ـا  ونائـب املمسـل           أيسري ا وار السيا • 

ا ــا ، ومــن اــالل اجتماعــامل ثنائيــة األطــراف ومتعــداة األطــراف مــع اجل ــامل حلــاتبة امل ــ حة   
 واألطراف املعنية اش ن مسائل ا وار الوط 

اســية وعــااة ا تمــع احمل ــ   عقــد اجتماعــامل شــ رتة مــع كبــار املســؤولني ا كــوميني واألتــزاب السي   • 
والقيااامل النسائية لتعزتز ا ـوار الـوط  وامل ـا ة، وبلـق مـن  جـل أسـوتة مركـز ا ـدوا الداا يـة           
املتنا ع ع ي ا واملسائل املت  ة اللق، من عبيل إجراء أعداا سـكاين وطـ  وانت ااـامل   ـ  احملافظـة      

 يف كركود

ن ع ــ  ال ــعيد اون الــوط  يف احملافظــامل الرئيســية، مــن اــالل  العمــل املعــز  واملســتمر مــع احملــاورت  • 
مــة، إشــراد املمــس ني احمل ــيني يف اجتماعــامل املائــدة املســتدترة واملشــاورامل وااجتماعــامل ا ــفة منتظ  

يف بلق إجراء  تارامل ميدانية منتظمة إىل كركود ومناطو ا دوا الداا ية املتنا ع ع ي ا واعـض    ا
 سعيا  ل ح ول ع   اعتراف حبقوق جمتمعامل األع يامل العرعية والدتنية العراعيةاحملافظامل امل تارة 

أقـارتر أقنيـة وورعـامل ايـارامل اشـ ن إعـااة املمت كـامل وأقاسـم السـ تة واملسـائل األمنيـة             1إعداا   • 
ــتق  واملشــاورامل ملســاعدة املســؤولني يف        ــدعم ال ــدمي ال ــ  احملافظــة يف كركــود  وأق ــامل جم  وانت اا

 العراق يف التوحلل إىل اأفاعامل اش ن اله املسائل مع األطراف املعنيةتكومة 

املــر ة يف  اجتماعــامل ل قيــااامل النســائية السياســية ولس ــ  ا تمــع املــدين اشــ ن مشــاركة          2عقــد   • 
 الوط  ا وار

 اجتماعــا  ل ممســل ا ــا  ونائــب املمســل ا ــا  ل شــؤون السياســية واانت اايــة مــع كبــار   21عقــد   • 
املسؤولني يف ا كومة ااحتااتة وتكومـة إع ـيم كراسـتان اشـ ن مفاوضـامل عـانون امليزانيـة  والـدعم         
التق  اش ن املسـائل القانونيـة املت ـ ة اكركـود، واـياارة عتـاع الـنفط والغـا  وأقاسـم إتراااأـيف، ويف           

 إعااة سن القوانني املتع قة ااملواا ا يدروكراونية وأقاسم اةترااامل
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مـن النظـراء ا كـوميني ولس ـ  ا تمـع       311ظيم لقاءتن ل توعية العامة ع ـ  حلـعيد الـبالا حبضـور     أن  • 
املدين واةعالميني واجلم ـور، وبلـق  ناسـبة اليـوم العـامل  ل تنـوع السقـايف مـن  جـل ا ـوار والتنميـة،            

مقـاا يف   22و و ناسبة اليوم الدو  ل سـالم  ونشـر مخـ  مقـاامل إابارتـة ع ـ  شـبكة اةنترنـا،         
وسائط التواحلل ااجتماع ، وثال  نشرامل حلحفية، وأنظيم مخسـة  نشـتة أوعيـة إعالميـة لتشـمليع      

 ا وار والتسامح واتترام التنوع
 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
أعزتز ا وار اةع يم  وأتبيع عالعامل العراق مع  )بب  

 الب دان ا اورة
ء السقـة الـ  أرعااـا البعسـة وأوافـو      عدا أدااري انا‘ 2’)بب 

ع ي ــا تكومــة العــراق مــن  جــل أشــمليع مواحلــ ة    
ــاورة     ــدان ا ــ ــع الب ــ ــراق مــ ــامل العــ ــوتر عالعــ  أتــ

 يف ما تتع و ا من ا دوا والتاعة والالجئني
 مقاييس األداء 
 22إل 1123الفع   لعام  العدا 

 32إل 1122العدا املقدر لعام  

  11إل 1122العدا املست دف لعام  

عدا املباارامل وااجتماعامل السنائيـة واملتعـداة   ‘ 1’ )بب
األطــراف مــع تكـــوم  العــراق والكوتــا لـــدعم     
عم ية أتبيع العالعامل مع الكوتا واجل وا املبلولة 
يف البح  عن املفقواتن مـن الكـوتتيني ومـن رعاتـا     
ــامل      ــااة املمت كــ ــاهتم، وإعــ ــة  و رفــ ــدان السالســ الب ــ

 و.امل الوطنيةالكوتتية،  ا يف بلق احملف

 مقاييس األداء 

   22إل 1123العدا الفع   لعام  

   21إل 1122العدا املقدر لعام  

 21إل 1122العدا املست دف لعام  
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 الاوالا  
عيام املمسل ا ا  ونائب املمسل ا ا  ل شؤون السياسية واملساعدة اانت اايـة اـ راع  تـارامل رفيعـة      • 

لدعم املبـاارامل السنائيـة واملتعـداة األطـراف، وفقـا  ل تك يـف ال ـاار عـن          املستو  إىل الب دان ا اورة
 جم   األمن

وضع وأنفيل مخسة أدااري لبناء السقة، االتعاون والتنسيو مع الكيانـامل الفاع ـة األاـر  املعنيـة التااعـة        • 
 لامم املتحدة، ادف أعزتز العالعامل اني تكومة العراق والب دان ا اورة

ع وأنفيل ومتااعة املباارامل اجلدتدة ا فة ن ف ش رتة ادف حتوتـل اجل ـوا الـ  تبـل ا العـراق      وض  • 
إىل نتائج م موسـة، يف مـا تتع ـو  سـ لة املفقـواتن مـن الكـوتتيني ورعاتـا الب ـدان السالسـة وااملمت كـامل            

 الكوتتية املفقواة،  ا في ا احملفو.امل الوطنية

عضــاء جم ــ  النــواب واملســؤولني يف تكومــة العــراق واملمــس ني عــن   عقــد اجتماعــامل  ســبوعية مــع    • 
الســ ق الدا وماســ ، اســتتالع وج ــامل النظــر وأبــاال األفكــار وف ــم امل ــاوف املتع قــة اعالعــامل   

 السياسية   - العراق مع الب دان ا اورة، فضال عن التتورامل اةع يمية اجلغرافية

ل بعسة يف ط ران، ع ـ  أوطيـد وأتـوتر  راـع مبـاارامل، مـن        العمل، من االل مكتب ااأ ال التااع  • 
عبيــل أنظــيم ت قــامل عمــل وت قــامل اراســية أعــ  اااتــار  ــري املشــروع اامل ــدرامل والت ــحر           
والعواحلف الغبارتة والفساا، ومناعشة القضـاتا العـاارة ل حـدوا املتع قـة اـاملوارا التبيعيـة، مـن اـالل         

ن مـع وكــاامل األمـم املتحـدة وحلـنااتق ا واراجم ـا ومـع تكــوم        حت يـل املعتيـامل السياسـية والتعـاو    
 العراق وا ورتة إتران اةسالمية

أيسـري املمسـل ا ـا  والقيـااة الع يـا ل بعسـة، مـن اـالل مكتـب ااأ ـال السياسـ  يف عمـان، اثــن                • 
رتن العـراعيني،  عشرة  تـارة خت ـا ملناعشـة املسـائل بامل ال ـ ة ااملنتقـة  و اـالعراق مـع كبـار احملـاو          

يف بلق اجلالية العراعيـة يف امل ملـر، الـلتن تقيمـون يف عمـان  و الـلتن تسـت دمون عمـان كمكـان           ا 
 لعقد املناعشامل

عقد مخسة اجتماعـامل ل ممسـل ا ـا  ونائـب املمسـل ا ـا  مـع املسـؤولني ا كـوميني مـن العـراق              • 
فحـة الت ــحر والعواحلـف الرم يـة والغبارتــة،    والب ـدان ا ـاورة اشــ ن التعـاون اةع يمـ  مــن  جـل مكا     

وبلق ادف تشد الدعم وجـلب املـوارا املاليـة ةطـالق اةطـار اةع يمـ  ل تعـاون اشـ ن العواحلـف          
 الرم ية والغبارتة الل  تقواه ارنامج األمم املتحدة ل بيئة
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
عدا القوانني ال  اعتمداا جم   النواب لتنفيل ‘ 2’ )سب التروتج ليفإترا  أقدم يف أتبيو الدستور و )سب  

  تكام الدستور األساسية

 مقاييس األداء 

 1إل 1123العدا الفع   لعام  

 31إل 1122العدا املقدر لعام  

  2إل 1122العدا املست دف لعام  

عـــدا املؤسســـامل ا كوميـــة واملســـتق ة الـــ      ‘ 1’ 
  نشئا وفقا  ألتكام الدستور

 مقاييس األداء 

   2إل 1123العدا الفع   لعام  

 إل حلفر 1122العدا املقدر لعام  

 2إل 1122العدا املست دف لعام  
 

 الاوالا  
عقــد اجتماعــامل شــ رتة مــع املســؤولني يف تكومــة العــراق و عضــاء جم ــ  النــواب خب ــو  أقــدمي     • 

مـن التشـرتعامل الرئيسـية وسـن ا،      الدعم التق  من  جل مراجعة التشـرتعامل املقـررة اسـتورتا  و رياـا    
 وإنشاء املؤسسامل ا كومية الرئيسية، مسل جم   ااحتاا وجم   القضاء األع   وجلنة إحلالا القوانني

عقد اجتماع مائدة مستدترة واتد اش ن ايكل ا    ااحتاا  وس تاأيف وكللق حلـيا ة أشـرتعامل    • 
 ختول ليف ال التيامل

اامل حت ي يـة اعمـا  لانشـتة الـ  تنظم ـا جم ـ  النـواب، وأنظـيم  راعـة          اجتماعا  وكتااة مق 21عقد  • 
ــة وت قــامل عمــل ل ــا  ا تمــع املــدين واجلماعــامل السياســية وااعــامل اااتمامــامل      ــرامج ل توعي ا
 ا احلة لتشمليع أب  الدستور والتمكني من اعتماا التعدتالمل املدا ة ع ييف واعتماا التشرتعامل الرئيسية

اــع مــلكرامل استشــارتة وورعــامل  ــري رايــة يف جمــال السياســامل العامــة أقــدم املشــورة إىل  إحلــدار  ر • 
مسـؤو  جمـال  احملافظـامل اشـ ن إنشـاء اياكـل ومؤسسـامل جدتـدة ع ـ  مسـتو  احملافظـامل، ع ــ             

 النحو املتوا  يف الدستور
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الع يــا إتــرا  أقــدم حلــوب أــدعيم املفوضــية      )اب  

املستق ة لالنت ااـامل لتمكينـ ا مـن إجـراء انت ااـامل      
 فعالة

ــراء    ‘ 2’ )اب ــرورتة ةجـ ــة الضـ ــوانني اانت اايـ ــاا القـ اعتمـ
 اانت ااامل

 مقاييس األداء 

 1إل 1123العدا الفع   لعام  

 2إل 1122العدا املقدر لعام  

  2إل 1122العدا املست دف لعام  

ة الـ   نشـئا   عدا املؤسسامل ا كوميـة واملسـتق   ‘ 1’ 
 وفقا  ألتكام الدستور

 مقاييس األداء 

   2إل 1123العدا الفع   لعام  

 إل حلفر 1122العدا املقدر لعام  

 2إل 1122العدا املست دف لعام  
حتسُّن عـدرة املفوضـية الع يـا املسـتق ة لالنت ااـامل      ‘ 1’  

ع   عيااة الت تـيط ةجـراء انت ااـامل بامل م ـداعية     
 امل  وإجراء أ ق اانت اا

 مقاييس األداء 

إل أنفيــل ا تــط التنفيلتــة 1123اةجــراء الفع ــ  لعــام  
ل مفوضية الع يا املستق ة لالنت ااـامل انملـاا يف ثـال     

 عم يامل انت ااية

ــام    ــدر لع ــة  1122اةجــراء املق ــو ا تــة التنفيلت إل أتبي
ل مفوضية الع يا املستق ة لالنت ااـامل انملـاا يف عم يـة    

اـ  انت ااــامل جم ــ  النــواب  انت اايـة رئيســية واتــدة  
   1122لعام 

إل أتبيــــو ا تــــط 1122اةجــــراء املســــت دف لعــــام  
التنفيلتة ل مفوضية الع يـا املسـتق ة لالنت ااـامل انملـاا     
يف الــدورة اانت اايـــة القاامــة،  ـــا يف بلــق اتتمـــال    

 اء وانت ااامل املقاطعامل واألعضيةإجراء استفت
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لضمان إمكانيـة  حتسُّن اعة عوائم أسمليل الناابني ‘ 3’   

 الت وتالارسة ايع العراعيني املؤا ني تق م يف 

 مقاييس األداء 

ــام    ــ  لع إل ســاام حتــدت  ايكــل  1123اةجــراء الفع 
أسمليل الناابني ع   ال ـعيد الـوط  يف أق ـيا عـدا     
ــ  احملافظــامل يف     ــامل جم  ــة يف انت اا الشــكاو  املقدم

 يف املائة 43انسبة  1123نيسان/ ارتل 

ــام اةجــــراء   إل إااــــال مزتــــد مــــن 1122املقــــدر لعــ
التحســينامل يف نظــم أســمليل النــاابني  كــن النــاابني  
مــن التحقــو مــن املع ومــامل وا  ــول ع ــ  اــدمامل   

يف املائة  21أسمليل الناابني، وتؤا  إىل  تااة انسبة 
ــرة     ــالل فتـ ــة اـ ــمليل املقدمـ ــتمارامل التسـ ــدا اسـ يف عـ

 حتدت  سملل الناابني  

إل البدء يف أنفيـل عم يـة   1122اةجراء املست دف لعام  
 بني عن طرتو ااستدال البيولوج أسمليل الناا

وضــع ال ــيغة الن ائيـــة ل تملســيد الفع ــ  لتعـــيني     ‘ 2’ 
ا دوا جلميع احملافظامل اانت ااية اغرز عرض ا، مع 
مراعــــاة التحــــوامل الد غرافيــــة املكانيــــة والســــياق     

 ااجتماع  والسياس 

 مقاييس األداء 

 إل عدم أعيني ا دوا1123ع   لعام اةجراء الف 

 إل عدم أعيني ا دوا1122اةجراء املقدر لعام  

إل ااجتماعـامل الدائمـة   1122اةجراء املست دف لعام  
ــامل     ــامل والكيان ــا املســتق ة لالنت اا ــني املفوضــية الع ي ا
ــة     ــيني تــدوا احملافظــامل اانت ااي السياســية ملناعشــة أع

 العراعية
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 الاوالا

الدعم اجتماعامل جم ـ  مفوضـ  املفوضـية الع يـا املسـتق ة لالنت ااـامل وأقـدمي املشـورة توميـا           أقدمي  • 
 اش ن املسائل املتع قة ات تيط اانت ااامل وإاارهتا

أقــدمي الــدعم ااستشــار  الــتق  ل مفوضــية الع يــا املســتق ة لالنت ااــامل كــل تــوم يف مــا تتع ــو اتنفيــل  • 
ااستدال البيولوج ، ووضع استراأيملية لتوعية اجلم ور وأـدرتب   عم ية أسمليل الناابني عن طرتو

 وسائط اةعالم

أقدمي الدعم ااستشار  التق  اش ن اةطـار القـانوين لالنت ااـامل إىل ال ملنـة القانونيـة   ـ  النـواب         • 
 وإىل جم   مفوض  املفوضية الع يا املستق ة لالنت ااامل من االل اجتماعامل أعقد كل  سبوعني

عقــد اجتماعــامل شــ رتة لفرعــة عمــل األمــم املتحــدة املعنيــة  راعــاة املنظــور اجلنســاين يف اانت ااــامل     • 
ــق لوضــع السياســامل        ــامل، وبل ــا املســتق ة لالنت اا ــااع ل مفوضــية الع ي ــو الشــؤون اجلنســانية الت وفرت

 وا ليامل الكفي ة اياماس املنظور اجلنساين يف  نشتة املفوضية

شــ رتة مــع  عضــاء الســ ق الدا وماســ  والشــركاء الــدوليني يف جمــال اانت ااــامل   أنظــيم مشــاورامل  • 
لضمان أنسيو الدعم التق  والدعم الل  أقدميف اجل امل املاحنة ع ـ  ال ـعيد الـدو  ل مفوضـية الع يـا      

 املستق ة لالنت ااامل

سـاعدة اانت اايـة الـ     أنفيل أوحليامل اعسة أقييم ااتتياجـامل، ووضـع املعـاتري والعم يـامل املتع قـة اامل      • 
 1122أقدم ا األمم املتحدة وااستراأيملية ا روس ع   مراتل ملا اعد عام 

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

إترا  أقدم حلوب أعزتز سيااة القـانون واتتـرام    )اـب  
 تقوق اةنسان

 

ــوق    ‘ 2’ )اـب ــة تقـ ــمن  اتـ ــة أضـ ــامل وطنيـ ــاء لليـ إنشـ
 ساا  التزامامل العراق الدوليةاةنسان واتترام ا امت

 مقاييس األداء 

اــدء املفوضــية الع يــا املســتق ة  قــوق اةنســان يف       
العراق عم  ا وفقا  لدستور العـراق ومبـااو اـارت     

ــة   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــ   24/232)عـ ــام جم ـ بع وعيـ
ــا      ــيف وفقـ ــتان   امـ ــيم كراسـ ــان ةع ـ ــوق اةنسـ تقـ

 ل قانون واملعاتري الدولية  

ــام  اةجـــــراء  ــ  لعـــ ــدء أـــــدرتب 1123الفع ـــ إل اـــ
ــوق      ــا املســتق ة  ق ــدء املفوضــية الع ي املفوضــني، وا
ــاتري    ــانون العراعـــ  واملعـ ــا  ل قـ ــ ا وفقـ ــان عم ـ اةنسـ
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الدولية  وادء أدرتب  عضاء جم   تقوق اةنسان   

 ةع يم كراستان واناء عدراهتم

إل إاا  أدرتب املفوضني 1122اةجراء املقدر لعام  
ــا املســتق ة  قــوق  واملــو.فني  وعيــ ام املفوضــية الع ي

ــاتري   اةنســـان اعم ـــ ا وفقـــا  ل قـــانون العراعـــ  واملعـ
الدولية،  ا يف بلق التحقيو يف شكاو  املـواطنني،  
ورحلد تالة تقوق اةنسان يف العراق، والرا ع ـ   
استفســـارامل اجلم ـــور، ونشـــر التقـــارتر املنتظمـــة،  
 وإعــالم اجلم ــور  وإنشــاء جم ــ  تقــوق اةنســان   
ــدرامل  عضــاء      ــاء ع ــتان  ومواحلــ ة ان ــيم كراس ةع 

 ا    ومو.فييف

ــام     ــت دف لع ــراء املس إل أعزتــز وأوســيع  1122اةج
عدرة املفوضية الع يا املسـتق ة  قـوق اةنسـان ع ـ      
ااضــتالع اواتتــ ا وفقــا  لدســتور العــراق ومبــااو 
اارت ، مع أوسيع نتاق وجوا املفوضية من االل 

وعيام جم   تقـوق اةنسـان   إنشاء مكاأب إع يميةع 
ــيف     ةع ــيم كراســتان اعم ــيف  ــا تتفــو ةامــا  مــع واتت

   وجب القانون ووفقا  ل معاتري الدولية
ــو    ‘ 1’  ــر  أتبي ــ  أعت معاجلــة ا كومــة ل سغــرامل ال

ــدا يف     ــو احملـ ــ  النحـ ــان، ع ـ ــوق اةنسـ ــد تقـ عواعـ
ــيف جم ــ        ــل  ارت ااســتعراز الــدور  الشــامل ال

 تقوق اةنسان

 األداءمقاييس  

عيـام ا كومـة، االتشـاور مـع ا تمـع املـدين، اوضـع         
واعتماا اتة عمل وطنية  قوق اةنسان من  جـل  
أنفيــل التوحلــيامل الــ  عب ــ ا العــراق يف ااســتعراز  
الـــدور  الشـــامل، واملتااعـــة مـــن اـــالل الرحلـــد      

 واةاالغ عن تالة أنفيل أ ق التوحليامل

ل أوحلـيامل  إل أبيـان ةوتـ  1123اةجراء الفع   لعام  
اتة العمل الوطنية يف امليزانية الوطنية، وإنشاء جلنة 
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رعااــة مشــتركة اــني الــو ارامل لرحلــد تالــة التنفيــل     

 واةاالغ عن ا  

إل التنفيـل الكامـل  تــة   1122اةجـراء املقـدر لعـام     
ــراق   ــة العـــ ــة، ومشـــــاركة تكومـــ العمـــــل الوطنيـــ
ــدين يف    ــع املـ ــان وا تمـ ــوق اةنسـ ــامل تقـ ومؤسسـ

از الـدور  الشـامل ل عـراق، املقـرر     عم ية ااستعر
   1122إجراؤاا يف أشرتن األول/ كتوار 

إل وضع اتة العمـل  1122اةجراء املست دف لعام  
مــن  الوطنيــة السانيــة ل عــراق اشــ ن تقــوق اةنســان  

ـــ   ــ  عب ـ ــيامل الــ ــل التوحلــ ــل أنفيــ ــراق يف  جــ  ا العــ
ــن أشــرتن      ــارا  م ــدور  الشــامل اعتب ــتعراز ال ااس

االتشاور مـع ا تمـع املـدين،    ، 1122األول/ كتوار 
  وادء مرت ة التنفيل  

اكتساب تكومة العراق وا تمع املدين ل قدرة ‘ 3’ 
التقنية ع   الرحلد واةاـالغ يف مـا تتع ـو  ملموعـة     

  من عضاتا تقوق اةنسان

 مقاييس األداء 

عدا الربامج املشـتركة اـني مكتـب تقـوق اةنسـان       
تكومـــة العـــراق  واجل ــامل املعنيـــة الدوليـــة ولس ــ   

واملفوضــية الع يــا املســتق ة  قــوق اةنســان وا تمــع 
ــاء القــدرامل يف مــا تتع ــو    املــدين، الــ  أســت دف ان
 ملموعـــة مـــن عضـــاتا تقـــوق اةنســـان ورحلـــداا  

 عن ا وأنفيل  نشتة الدعوة اش هناواةاالغ 

اورة  31إل أنظــــيم 1123اةجــــراء الفع ــــ  لعــــام  
ــة اراســـــ  ــل،أدرتبية/ت قـــ ــراا  ية/ت قة عمـــ قضـــ

 مشارد 211تقرب من  ما

نشـاطا  مـن    31إل أنفيـل  1122اةجراء املقدر لعـام   
 نشـــتة التـــدرتب لبنـــاء عـــدرامل ا تمـــع املـــدين،      

 مشارد 211قضراا  كسر من 
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نشـاطا    21إل أنفيـل  1122اةجراء املست دف لعـام     

ــاء عــدرامل ا تمــع ا   ملــدين، مــن  نشــتة التــدرتب لبن
 مشارد 111قضراا  كسر من 

 أعزتز سيااة القانون ‘ 2’ 

 مقاييس األداء 

ــدرتب     ــامل  وأـ ــا  واحملاكمـ ــاكن ااتتملـ ــد  مـ رحلـ
ضــبا  الشــرطة واملســؤولني يف جمــال إنفــاب القــانون  

  واجل ا  القضائ 

 تـارة إىل   31إل إجـراء  1123اةجراء الفع ـ  لعـام    
السملون واسـتمرار  نشـتة الـدعوة مـن  جـل أعزتـز       

تقــة معام ــة احملتملــزتن ا ليــامل الكفي ــة اتحســني طر
اورة أدرتبية لضبا  الشرطة  21والسملناء وأنظيم 

 واملسؤولني عن إنفاب القانون والقضاة

 تارة رحلد  31إل إجراء 1122اةجراء املقدر لعام  
اورة  11إىل السملون ومراكز ااتتملـا   وأنظـيم   

ــاب    ــن إنفـ ــؤولني عـ ــرطة واملسـ ــبا  الشـ ــة لضـ أدرتبيـ
  القانون والقضاة

 تـارة   31إل إجـراء  1122ء املست دف لعـام  اةجرا 
ــد إىل ال ــيم  رحلـ ــا   وأنظـ ــز ااتتملـ ســـملون ومراكـ

اورة أدرتبيـة لضـبا  الشـرطة واملسـؤولني عـن       11
 إنفاب القانون والقضاة

   
 الاوالا

مفوضـا  مـن املفوضـية الع يـا      22اورة أدرتبية يف اناء القدرامل ويف التدرتب الـتق  ل ـا     22أنظيم  • 
ة  قوق اةنسان يف مخسة جماامل بامل  ولوتة واـ إل السـملون ومراكـز ااتتملـا ، والتع ـيم،      املستق 

 وال حة، وتقوق املر ة، واألش ا  بوو اةعاعة

عقد اجتماعامل ش رتة تتم في ـا إسـداء املشـورة التقنيـة إىل جلنـة الرعااـة الـ   نشـ هتا تكومـة العـراق            • 
 الوطنية اش ن تقوق اةنسان لتنفيل التوحليامل الواراة يف اتة العمل
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نشر أقرتـرتن ن ـف سـنوتني عـن ا الـة العامـة  قـوق اةنسـان يف العـراق،  ـا يف بلـق أنفيـل اتـة               • 
العمل الوطنية اش ن تقوق اةنسان  ونشر أقرترتن مواضيعيني عن األع يـامل يف العـراق، وعـن إعامـة     

 العدل يف العراق

تمـــع املـــدين واملنظمـــامل  ـــري ا كوميـــة والشـــركاء ا كـــوميني اورة أدرتبيـــة ل ـــا  ا  21أنظـــيم  • 
 خب و  رحلد عضاتا تقوق اةنسان وحت ي  ا واةاالغ عن ا وأنفيل  نشتة الدعوة اش هنا

 القيام اسالثني  تارة ل رحلد إىل السملون و ماكن ااتتملا  لتقييم مد  امتسا ا ملعاتري تقوق اةنسان • 

 جمــال معــاتري تقــوق اةنســان وســيااة القــانون ل ــا  املــو.فني املك فــني اورة أدرتبيــة يف 11أنظــيم  • 
 اينفاب القانون،  ن في م الشرطة واملدعون العامون والقضاة ومو.فو السملون

اجتماعــا  رفيــع املســتو  مــع و ارة العــدل وو ارة تقــوق اةنســان وو ارة الــدفاع وو ارة    21عقــد  • 
 العمل والشؤون ااجتماعية

 مؤشرات اإلجناز زات املتوقعةاإلجنا
إترا  أقدم حلوب أعزتـز التنميـة ااجتماعيـة     )وب

 وااعت ااتة واملساعدة اةنسانية
أيســري الربجمــة املشــتركة مــع فرتــو األمــم املتحــدة       ‘ 2’ )وب

القتـر  وتكومـة العــراق لتحقيـو التـواؤم والتكامــل يف     
أقدمي ا دمامل األساسية وإحلالا املؤسسـامل ا كوميـة   

مل ال ـــ ة، مـــع التركيـــز ا ـــفة ااحلـــة ع ـــ  البيئـــة،  با
 والقتاعني العام وا ا 

 مقاييس األداء 
 عدا الربامج املشتركة ال  تتم وضع ا 
 9إل 1123العدا الفع   لعام  
 22إل 1122العدا املقدر لعام  
 11إل 1122العدا املست دف لعام  

 حتسُّـن لليــامل أبـاال املع ومــامل اـني اجل ــامل املعنيــة    ‘1’  
الداا يـة وا ارجيـة لتشـمليع  نشـتة الت تـيط والــدعوة      
القائمــــة ع ــــ  األالــــة ع ــــ  ال ــــعيدتن ااســــتراأيمل   

 والتنفيل  يف ما تتع و االقضاتا اةئائية واةنسانية
 مقاييس األداء 
عدا منتدتامل أباال املعارف ال  أت ق  الدعم من مكتب  

ــؤون اةئا    ــام ل شـ ــني العـ ــا  لامـ ــل ا ـ ــب املمسـ ــةنائـ  ئيـ
 واةنسانية
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 مؤشرات اإلجناز زات املتوقعةاإلجنا
 4إل 1123العدا الفع   لعام  
 21إل 1122العدا املقدر لعام  
 4إل 1122 لعام املست دف العدا 

 مقاييس األداء  
)عدا املنتملـامل اةعالميـة املعمعمـة عـدا ا ـرائط و رياـا        

 من ط بامل املع ومامل أل راز اداةب
   12إل 1123العدا الفع   لعام  
   12إل 1122العدا املقدر لعام  
 12إل 1122 لعام املست دف العدا 

العمل والشراكة مع تكومة العراق وا تمـع املـدين   ‘ 3’  
لــــدعم وأعزتــــز فئــــامل الســــكان الضــــعيفة، وا ســــيما 
ــدون والنســـاء والفتيـــامل      ــا تون والالجئـــون والعائـ النـ
ــمان ســـالمت م وإامـــاج م      ــباب واألع يـــامل، لضـ والشـ

 ااتة والسياسيةوةكين م من املشاركة يف األنشتة ااعت 
 مقاييس األداء 
 عدا مباارامل أباال املع ومامل/الدعوة  
 21إل 1123العدا الفع   لعام  
 32إل 1122العدا املقدر لعام  
 21إل 1122 لعام املست دف العدا 

عــدا ااجتماعــامل الرفيعــة املســتو  الــ  أعقــداا      ‘ 2’  
اجل ــامل العراعيــة املعنيــة ملناعشــة شــؤون التنميــة وأنســيو   

 لشؤون اةنسانيةا
 مقاييس األداء 
 إل ا تنتبو1123العدا الفع   لعام  
 21إل 1122العدا املقدر لعام  
   21إل 1122العدا املست دف لعام  
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 الاوالا  

عقد اجتماعامل ش رتة مع املسؤولني ا كوميني، واجل امل العراعية املعنية الرئيسية، واجل ـامل املاحنـة،    • 
 ة، اش ن املسائل اةنسانية واةئائية ا رجةواملنظمامل  ري ا كومي

أعزتز العمل ومواحل تيف مع احملاورتن من اجل امل ع   ال عيد اون الـوط  يف احملافظـامل الرئيسـية مـن      • 
اــالل إشــراد املمــس ني احمل ــيني يف اجتماعــامل املائــدة املســتدترة واملشــاورامل وااجتماعــامل ا ــورة     

 مل ميدانية منتظمة من  جل أيسري حتسني ا تط والربامج اةئائيةمنتظمة،  ا يف بلق إجراء  تارا

عقد ثالثة اجتماعامل ل حوار الرفيع املستو  يف جمال السياسامل العامـة مـع مسـؤو  تكومـة العـراق       • 
ومسـامهتيف يف ا تـة    1129-1122اش ن إطار عمل األمم املتحدة ل مساعدة اةئائية ل عراق ل فتـرة  

 ية وإنشاء للية ل تموتلاةئائية الوطن

عقد ثالثة اجتماعامل ل حوار الرفيع املستو  يف جمال السياسـامل العامـة مـع تكومـة إع ـيم كراسـتان        • 
ــرة      ــة ل عــراق ل فت ومســامهاأيف يف  1129-1122اشــ ن إطــار عمــل األمــم املتحــدة ل مســاعدة اةئائي

 ا تة اةئائية لدع يم

ــيم    عقــد اجتماعــامل ف ــ ية ملنتــد  شــركاء   •  العــراق واجتماعــامل ف ــ ية ملنتــد  شــركاء تكومــة إع 
كراستان ادف أعزتز التنسـيو والتعـاون ااسـتراأيمل  مـع ا تمـع الـدو  اشـ ن املبـاارامل اةنسـانية          

 واةئائية ومباارامل اناء السالم وما تت ل اللق من ةوتل

 ائل أداري املياه والعواحلف التراايةعقد منتدتني إع يميني اش ن املسائل املتملاو ة ل حدوا، وا  مس • 

أنفيل أسعة مشارتع لبناء القدرامل ومشارتع إئائيـة مـع النظـراء يف ا كومـة العراعيـة ووكـاامل األمـم         • 
واملســائل ااجتماعيــة والعدالــة، وا كــم،  ،املتحــدة اشــ ن حتــدت  القتــاع العــام، والبيئــة، والنــا تني 

 وا د من  اتار الكوار 

ــل أســ  •  ــن  جــل الشــركاء        أنفي ــم املتحــدة م ــع وكــاامل األم ــاون م ــامل االتع عة مشــارتع ةاارة املع وم
ا كــوميني، وأشــمل  راــع عواعــد ايانــامل عــن األطفــال العــراعيني، ورســم اــرائط املرافــو ال ــحية،     

 والدائرأني ا ندسية والقانونية  مل   النواب

ااعت ــااتة والسياســية  - ية وااجتماعيــةحت يــل اور  ومواضــيع  اشــ ن املســائل اةنســان  211إجــراء  • 
   واألمنية
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 العوامل ا ارجية  
ــيف          - 11 ــا في ــتقرة   ــة مس ــة األمني ــل ا ال ــداف ا اشــر إل ) ب  ن أظ ــة  ا ــو البعس ــع  ن حتق ُتتوع

ب وتظـل احملـاورون السياسـيون    سالكفاتة  )بب وأشكلل ا كومة اجلدتدة يف الوعا املناسـب  ) 
ا وار الـوط  الشـامل ل ملميـع واالتماسـق ااجتمـاع  ل عـراق ووتدأـيف،        الرئيسيون م تـزمني اـ  

وتظــل احملــاورون العراعيــون ع ــ  التــزام م اتــدعيم الد قراطيــة وســيااة القــانون و اتــة تقــوق   
اةنســان يف العــراق  )اب و ن  كلــن التوافــو السياســ  مــن ســن أشــرتعامل جدتــدة وإااــال          

ــة يف   ــ  التشــرتعامل القائم ــدتالمل ع  ــن      أع ــا اــر  م ــؤثر م ـــب و ا ت ــة  )ا املؤسســامل ا كومي
 تدا  يف املنتقة ارمت ا أ ثريا  س بيا  يف ااسـتقرار السياسـ  الـداا   ل عـراق  )وب و ا حتـد       
أدفقامل كبرية إضـافية ل سـكان عـرب ا ـدوا نتيملـة ل ـزناع اةع يمـ   ) ب و ا حتـد  كـوار           

تة واملاليـة  )اب وأـوافر القـدرامل الكافيـة واملالئمـة يف      طبيعية أست زم إعااة أو تع املـوارا البشـر  
تسـاعد ع ـ  التعـاون املناسـب اـني األمـم        إطار ا ياكـل واملؤسسـامل الوطنيـة واون الوطنيـة  ـا     

املتحــدة وتكومــة العــراق وتكومــة إع ــيم كراســتان وا تمــع املــدين مــن  جــل أســوتة املســائل   
عت ــاا  ) ب و ا أ ــبح املفوضــية الع يــا املســتق ة      املتبقيــة يف مــا تتع ــو اــا كم واألمــن واا    

اعتمــاا التعــدتالمل املدا ــة ع ــ   لالنت ااــامل مسي ســة يف عم يتــ ا ل ــنع القــرار اــا و ا تتــ ار 
 عوانني انت ااامل جم   النوابع

  
 ااتتياجامل من املوارا   - ثالسا 

انون الساين/تنــاتر إىل كــ 2أقــدر ااتتياجــامل مــن املــوارا املقترتــة ل بعســة ل فتــرة مــن    - 12
اوار )اعــد ا ــم ااعتتاعــامل  231 992 111  ب ــو 1122كــانون األول/اتســمرب  32

ع وأتضـمن اجلـداول مـن    2و  2اةلزامية من مرأبامل املو.فنيب ع   النحو املـبني يف اجلـدولني   
ع أفاحليل ااتتياجامل من املو.فنيع وتساعد التقرتـر ع ـ  إجـراء مقارنـة اـني جممـو       2إىل  1

، كمـا  عرهتـا اجلمعيـة العامـة يف     1122وجممـوع ااتتياجـامل لعـام     1122ااتتياجامل لعام 
  لفع 14/121عراراا 
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   2اجلدول 
 جمموع ااتتياجامل من املوارا )االقيمة ال افيةب

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 الفئة

 كانون 11 -كانون الثاين/يااير  1
  4112األول/ديسمرب 

كانون الثاين/يااير إىل  1ات للفترة من االحتياج
  411٢كانون األول/ديسمرب  11

 االعتماد الفرق
الافقااااااااااااااات 

 املقدرة

الفاااارق بالاقصااااان 
)أو الزياااااااااادة(   

  الافقات
جمماااااااااااااااااااو  

 )أ(صا  االحتياجات االحتياجات
االحتياجااااات 
 غري املتكررة

(1) (4) (1(=)1)-(4)  (2) (٢(=)2)-(1) (6) (7)(=2)-(6) 
األفراا العسكرتون و فـراا           

ب3 191.2) – 124,1 1 123,2 4 412,2 2 422,2 9 119,2 22 الشرطة  

 131,9 21 – 912,4 91 911,2 41 (919,3 22) 112,9 42 322,1 14 نياملدني أكاليف املو.فني

 (421,1 4) 313,2 3 121,2 31 212,2 21 122,1 9 299,1 21 122,3 21 التشغي ية التكاليف

231 ا موع   311 ,2  221  124 ,1  (2  221 ,1) 231  992 ,1  222  211 ,1  3  313 ,2  141 ,1  

 
 ع1122حلايف ااتتياجامل اعد تساب النقا  و الزتااة يف النفقامل لعام  ) ب 

 
   1 اجلدول

  جمموع ااتتياجامل من املو.فني
  الفئة الفاية والفئات العليا 

 فئة اخلدمات العامة والفئات 
  لةذات الص

جمماااااو  
املااونيف  
 الدولي 

 املونيفون الوطايون
متطوعااااااو 
األمااااااااااا  

 املتحدة

 

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

اخلدمات فئة 
 العامة

املونيفاااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

 الرلبااااااة
 اجملمو  احمللية 

املعتمـــدة ئف الو.ـــا                 
211 21 13 13 13 1 2 1 2 1122لعام   112 – 392  92 211 – 922  

املقترتـــة الو.ــائف  
211 9 12 29 11 1 2 1 2 1122لعام   113 – 343  91 211 – 911  

21) (2) (1) (2) (3) – – – – التغري  ) (2) – (22 ) 1  (21 ) – (22 ) 

  
لبعسة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل     تب و جمموع مالد املو.فني التكمي   املقترا  - 11

ــام   ــرة لعـ ــراق ل فتـ ــداه   1122العـ ــا عـ ــ م   911مـ ــدين، منـ ــف مـ ــا    343مو.ـ ــا  اوليـ مو.فـ
مو.فـا  وطنيـا     221و.يفة مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب و      113و.يفة من الفئة الفنية و  211)
يـةب، وعـوام مـ بون اـيف تب ـو      مو.فـا  مـن الرأبـة احمل     211مو.فا  وطنيا  مـن الفئـة الفنيـة و     91)

من  فراا الوتـدامل   111مستشارتن منتداني ل شرطة، و  1مستشارا  عسكرتا  منتداا ، و  23
 التااعني لوتدة ا رسع
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 ع3وترا أو تع مالد املو.فني تسب املوعع يف اجلدول  - 13
 

 3اجلدول 
 ااتتياجامل من املو.فني تسب املوعع

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

جمماااااااو    املتصلة هبا
املااااونيف  
 الدولي 

  الرلبة احمللية

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمو  
 الفرعي

اخلدمااااااااااااااة 
 امليدانية

اخلدمات فئة 
 العامة

املونيفون الوطاياون  
 من الفئة الفاية

الرلباااااااة 
 اجملمو  احمللية

املعتمـــــدة  الو.ـــــائف                  
                  1122لعام 

 223 124 12 112 – 222 213 4 21 22 29 1 2 1 2 ) باغداا

 14 21 – 21 – 22 2 – 2 – – – – – – متار اغداا الدو 

 31 23 2 21 – 1 2 – 3 1 – – – – – الب رة

 213 11 21 21 – 2 21 2 3 1 1 – – – – إرايل

 22 12 1 11 – 21 22 – 1 3 2 – – – – كركود

 242 211 – 22 – 21 22 2 1 1 – – – – – الكوتا

 2 2 2 1 – – 1 – – 2 – 2 – – – ط ران

 1 2 2 1 – – 1 – 2 – 2 – – – – عمان

 2 – 2 – – – – – – – – – – – – املوحلل

2 ا موع   1  2  1  13  13  13  21  211  112  – 392  92  211  922  

ــة   ــائف املقترتـــ الو.ـــ
                1122لعام 

 229 121 11 113 – 222 224 1 21 22 22 1 2 1 2 ) باغداا

 31 21 – 24 – 22 3 – 1 2 – – – – – متار اغداا الدو 

 32 21 1 23 – 4 2 – 1 3 – – – – – الب رة

 232 91 21 19 – 21 21 1 4 3 2 – – – – إرايل

 23 12 1 12 – 21 9 – 2 3 2 – – – – كركود

 92 19 – 11 – 21 2 – 1 3 – – – – – الكوتا

 2 2 2 1 – – 1 – 2 – 2 – – – – ط ران

 1 2 – 2 – – 2 – – 2 – – – – – عمان

 2 – 2 – – – – – – – – – – – – املوحلل

2 ا موع   1  2  1  11  29  12  9  211  113  – 343  91  211  911  

 1122من عام  التغري 
21) (2) (1) (2) (3) – – – – 1122إىل عام  ) (2) – (22 ) 1  (21 ) (22 ) 

 
 بع3-ف 1و  2-ف 3أشمل الو.ائف يف نيوتورد ) ) ب 
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وترا  اناه ايان التغيريامل يف مالد املو.فني لكل مكتب من املكاأب الفنيـة واةاارتـة    - 12
 ع1122مقارنة اعام 

 
   2اجلدول 

  الو.ائف اجلدتدة املقترا إنشاؤاا
  الفئة الفاية والفئات العليا 

دمات العامة فئة اخل
  املتصلة هبا والفئات

جممااااو   
 املااااونيف 
 الدولي 

  املونيفون الوطايون

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   الوحدة التاظيمية
اجملماااو  
 الفرعي

اخلدمااااااااااااااة 
 امليدانية

فئاااااااااااااة  
اخلاادمات 

 العامة

املونيفااااااااااون 
الوطايااون ماان 

 الفئة الفاية
الرلباااااااااة 

 اجملمو  احمللية

 2 – 2 – – – – – – – – – – – – مكتب رئي  الدتوان                

ــب الشــــــــؤون   مكتــــــ
 2 – 2 – – – – – – – – – – – – السياسية

مكتــــــــب املســــــــاعدة 
 1 – 1 – – – – – – – – – – – – اانت ااية

ــل   مكتـــــب نائـــــب املمســـ
ا ـــــا  لامـــــني العـــــام 
ــة   ــؤون اةئائيــــــــ ل شــــــــ

 2 – 2 – – – – – – – – – – – – واةنسانية  

 9 1 – 1 – 2 3 – 1 2 – – – – – مكتب رئي  اعم البعسة

ــي     ــب رئـ ــب نائـ مكتـ
 2 – – 2 – 2 – – – – – – – – – اعم البعسة

 2 – 2 – – – – – – – – – – – – عسم التدرتب

 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – عسم املوارا البشرتة

عســـــــم إاارة املرافـــــــو 
 2 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – وا دمامل

 3 – – 3 – 3 – – – – – – – – – عسم إاارة املشترتامل

 21 9 – 3 – 1 2 – – 2 – – – – – عسم امل ا ن املركزتة

 3 – – 3 – 3 – – – – – – – – – عسم إاارة املمت كامل

 -عسـم املــوارا البشــرتة  
مكتــب الــدعم املشــترد 

 2 – – 2 – – 2 – – 2 – – – – – يف الكوتا

3 – – – – – ا موع   1  – 2  21  – 11  1  23  22  
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   2اجلدول 

 الو.ائف املعتمدة املقترا إلغاؤاا

 الفئة الفاية والفئات العليا 

اجملمو  
 الفرعي

فئة اخلدمات العامة 
  املتصلة هبا والفئات

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

  املونيفون الوطايون

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   الوحدة التاظيمية
اخلدمااااااااااة 

 امليدانية

فئاااااااااااااة  
اخلاادمات 

 العامة

املونيفااااااااااون 
الوطايااون ماان 

 الفئة الفاية
الرلباااااااااة 

 اجملمو  احمللية

 (1) (2) – (2) – – (2) – – – (2) – – – – مكتب رئي  الدتوان                

 (2) – – (2) – – (2) – – (2) – – – – – وتدة التح يل املشتركة

 (2) – – (2) – – (2) – – – (2) – – – – اسيةمكتب الشؤون السي

 (2) (2) – (2) – (2) (3) – (1) (2) – – – – – مكتب املساعدة اانت ااية

 (13) (11) (2) (1) – – (1) – (1) – – – – – – عسم األمن والسالمة

 (1) (2) – (2) – (2) – – – – – – – – – مكتب رئي  اعم البعسة

ع ومـامل  ادمامل أكنولوجيا امل
 (2) (3) – (1) – (1) – – – – – – – – – وااأ اامل

 (23) (22) (2) (2) – – (2) – (2) – – – – – – القسم ا ندس 

 (4) (1) – (1) – (2) (2) – (2) – – – – – – عسم النقل

ــ ة   ــي  إاارة س سـ ــب رئـ مكتـ
 (1) – – (1) – – (1) – (2) (2) – – – – – اةمدااامل

 (2) – – (2) – (2) (2) – – (2) – – – – – شترتاملعسم إاارة امل

 (2) (2) – – – – – – – – – – – – – عسم املشترتامل

 (21) (23) – (2) – (2) – – – – – – – – – عسم إاارة املمت كامل

مكتـب   -عسم املوارا البشرتة 
 (1) – – (1) – (1) – – – – – – – – – الدعم املشترد يف الكوتا

مكتـب الـدعم    - وتدة السفر
 (1) – – (1) – (1) – – – – – – – – – املشترد يف الكوتا  

مكتـب   -   عسم الشؤون املاليـة 
 (3) (1) – (2) – (2) – – – – – – – – – الدعم املشترد يف الكوتا

23) – (1) (2) (1) – – – – ا موع  ) (24 ) – (32 ) (1) (29 ) (91 ) 

حلايف التغري الناأج عـن   
2 (9) – (2) (4) – (2) (2) (1) – – – – غاء الو.ائفإنشاء وإل  (21 ) (22 ) 
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 املكاأب الفنية - لف  

 مكتب املمسل ا ا  لامني العام    

( مان مكتان نا ان املمثال اخلاا       2-نقل داخلي لونييفة واحادة )ف  املونيفون الدوليون:
 لألم  العام للشؤون السياسية واملساعدة االنتخابية

)مونيااف فااين وطااين( ماان مكتاان نا اان    واحاادةنقاال داخلااي لونييفااة   طايون:املونيفون الو
 املمثل اخلا  لألم  العام للشؤون السياسية واملساعدة االنتخابية

 
  الفئة الفاية والفئات العليا 

 فئة اخلدمات العامة والفئات 
  ذات الصلة

جمماااااو  
املااونيف  
 الدولي 

 املونيفون الوطايون
متطوعااااااو 
األمااااااااااا  

 املتحدة

 

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

اخلدمات فئة 
 العامة

املونيفاااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

 الرلبااااااة
 اجملمو  احمللية 

املعتمـــدة الو.ـــائف                  
1 – 1 3 2 – – – 2 1122لعام   3 – 21  2 1 – 23  

قترتـــة املالو.ــائف  
4 – 1 2 2 – – – 2 1122لعام   3 – 22  1 1 – 22  

2 – – – – – التغري   – – 2  – – 2  2  – – 1  

 
تشغل املمسل ا ا  لامني العام، واو ارأبة وكيـل  مـني عـام، من ـب رئـي  البعسـة        - 12

وتضت ع االواتة املوك ة إلي ا مـن جم ـ  األمـنع واملمسـل ا ـا  اـو مسـؤول األمـم املتحـدة          
 عيعن ل شؤون األمنيةعامل

ــل ا ــا ، ومقــره يف اغــداا، مــن مستشــار اــا        - 11 وســيت لف املكتــب املباشــر ل ممس
، ب3-وا اـر ارأبـة ف   2-ومساعدْتن ااحلني ل ممسل ا ا  ) تدمها ارأبة فب، 2-ف )ارأبة

ة ومو.ف إاار  واتد )من فئة ا دمة امليدانيةب، ومساعَدْتن إاارتني ) تـدمها مـن فئـة ا دمـ    
 امليدانية وا ار من الرأبة احمل يةبع

وخيضــع ةشــراف مكتــب املمســل ا ــا  مكتــُب مراجــع ا ســااامل املقــيم، ومقــره يف    - 11
ب ومراجـــع تســـااامل 2-الكوتـــا، الـــل  ســـيت لف مـــن مراجـــع تســـااامل مقـــيم )ارأبـــة ف 

 احمل يةبعب ومساعد إاار  )من فئة ا دمة امليدانيةب ومساعد تسااامل )من الرأبة 3-ف )ارأبة
وســري س وتــدة الشــؤون اجلنســانية التااعــة ل مكتــب يف اغــداا مستشــار يف الشــؤون    - 14

 ب، تساعده مو.ف ل شؤون اجلنسانية )مو.ف وط  من الفئة الفنيةبع2-اجلنسانية )ارأبة ف
وســري س وتــدة  اتــة التفـــل ومقراــا يف اغــداا مستشـــار لشــؤون  اتــة التفـــل         - 19

 مو.ف لشؤون  اتة التفل )مو.ف وط  من الفئة الفنيةبعب، تساعده 2-ف )ارأبة
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 التغيريامل التنظيمية  
االنظر إىل  مهيـة مسـ لة  اتـة األطفـال يف الزناعـامل املسـ حة، وا سـيما ع ـ  النحـو           - 41

ــن     ــ  األم ــرار جم  ــوب  وجــب ع ــع أوحلــيامل ااســتعراز   1112) 2121املت  ب، وةشــيا  م
جعـل وتـدة  اتـة التفـل أااعـة ل ممسـل ا ـا  لامـني العـام           الشامل ملالد املو.فني، ُتقترا

 ادا من نائب املمسل ا ا  لامني العام ل شؤون السياسية واملساعدة اانت اايةع
 

 مكتب رئي  الدتوان  
 (٢-إلغاء ونييفة واحدة )ف املونيفون الدوليون:

( مان مكتان نا ان املمثال اخلاا  لألما        ٢-نقل داخلي لونييفت  )ف   
 العام للشؤون السياسية واملساعدة االنتخابية

 إلغاء ونييفة واحدة )مونيف وطين من الفئة الفاية( املونيفون الوطايون:
 إنشاء ونييفة واحدة )الرلبة احمللية(   
نقاال داخلااي لااونييفت  )الرلبااة احملليااة( ماان مكتاان نا اان املمثاال اخلااا      

 ابيةلألم  العام للشؤون السياسية واملساعدة االنتخ
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

  ذات الصلة
جمماااااو  
املااونيف  
 الدولي 

 املونيفون الوطايون
متطوعااااااو 
األمااااااااااا  

 املتحدة

 

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

اخلدمات فئة 
 العامة

املونيفاااااااااون 
طايون مان  الو

 الفئة الفاية
 الرلبااااااة
 اجملمو  احمللية 

املعتمـــدة الو.ـــائف                  
21 2 2 3 3 – 2 – – 1122لعام   1 – 22  9 2 – 14  

املقترتـــة الو.ــائف  
23 2 2 3 2 – 2 – – 1122لعام   1 – 22  21 1 – 32  

2 – – – – التغري   – – – 2  – – 2  2  2  – 3  

  
الــدتوان م ــام املكتـب التنفيــل  ل ممســل ا ــا  لامــني العــامع  تـؤا  مكتــب رئــي    - 42

واو اجل ة الرئيسية املعنية االتنسيو والت تـيط ااسـتراأيمل  ل ـربامج اااـل البعسـة ومـع فرتـو        
األمم املتحدة القتر  وتكومة العراق والسفارامل و رياا من الشـركاء الـدوليني والـوطنينيع    

نسيو ايع عناحلر البعسة واراجم ا وموارااـا ضـمانا  لتنفيـل    وتتوىل رئي  الدتوان ا فتيف أ ق أ
 واتت ا أنفيلا  فعااع
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ب، املوجوا مقر عم يف يف اغداا، الدعم من مساعد اـا   1-وتت ق  رئي  الدتوان )مد - 41
ــةبع      3-)ف ــة احمل ي ــن الرأب ــةب ومســاعد إاار  )م ــة امليداني ــة ا دم ــن فئ ب ومســاعد ش  ــ  )م

ب 2-ب، وكــبري املستشــارتن القــانونيني )ف2- تــيط والتنســيو )فوســيكون كــبري مــو.ف  الت
ــبني يف   ــ  املكتـ ــلورئيسـ ــود ) إرايـ ــة ف 1وكركـ ــام   2-ارأبـ ــرة  مـ ــفة مباشـ ــؤولني ا ـ ب، مسـ

 الدتوانع رئي 

ب، ومقر عم ـيف يف اغـداا، إاارة تافظـة    2-وتتوىل كبري مو.ف  الت تيط والتنسيو )ف - 43
ورعامل السياسامل العامة والوثائو ااستراأيملية، وسيساعده اةاارة القائمة ع   النتائج، وإعداا 

ب، ومو.ـف  3-ارأبـة ف  2و  2-ارأبـة ف  1ثالثة مو.فني مسؤولني عن الـربامج والت تـيط )  
ب، ومو.فــان لالأ ــال )مو.فــان وطنيــان مــن الفئــة الفنيــةب، ومســاعدان  1-اــرامج معــاون )ف

 إاارتان )من الرأبة احمل يةبع

ب، املوجـوا مقـر   2-ستشـارتن القـانونيني/رئي  الشـؤون القانونيـة )ف    وتت ق  كبري امل - 42
ــةب،          ــة الفني ــن الفئ ــة )مو.ــف وطــ  م ــن مو.ــف ل شــؤون القانوني ــدعم م ــداا، ال ــيف يف اغ عم 
ومساعد عانوين )من الرأبـة احمل يـةبع وتتـوىل مسـاعد إاار  واتـد )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب،          

، أـوفري الـدعم اةاار  القـانوين   ـ  التحقيـو يف      حتا إشـراف كـبري املستشـارتن القـانونيني    
 البعسة يف  ااء م اميفع

ب تدعمـيف سـبعة   2-وتر س وتدة التراة التحرترتة والشفوتة مترجم واتد )ارأبـة ف  - 42
 ومخسة من املو.فني الوطنيني من الفئة الفنيةب يف اغدااع 3-متراني حترترتني )اثنان ارأبة ف

واانضبا  يف البعسة، فقـد  اجمـا يف إطـار وتـدة متكام ـة ل سـ ود         ما م ام الس ود - 41
واانضبا  أغت  اعسة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق واعسـة األمـم املتحـدة لتقـدمي         
املسـاعدة إىل  فغانسـتان وفرتـو مـراع ي األمـم املتحـدة العسـكرتني يف ا نـد وااكسـتان ومركـز           

 دا وماســية الوعائيــة ملنتقــة لســيا الوســت ، تيــ  ةــوِّل اعســُة األمــم  األمــم املتحــدة اةع يمــ  ل
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق و.يفة واتدة ملو.ف معـ  االسـ ود واانضـبا  )مو.ـف     
وط  من الفئة الفنيةب توجد مقـر عم ـيف يف اغـداا، وو.يفـة ملسـاعد إاار  )مـن الرأبـة احمل يـةب         

 توجد مقر عم يف يف الكوتاع

 وكركــود رئــي  مكتــب    إرايــلوســيتوىل رئاســة كــل مــن املكتــبني اةع يمــيني يف       - 41
ومســاعد إاار   إرايــلب، تدعمــيف مو.ــف إاار  )مو.ــف وطــ  مــن الفئــة الفنيــةب يف 2-)ف

 )من الرأبة احمل يةب يف كركودع
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إاارة  تد كبـار مـو.ف     ، ُتقترا أعزتز و.يفة الت تيط والربجمة حتا1122يف عام  - 44
 بع  2-ب وإلغاء و.يفة كبري مو.ف  الربامج )ف2-الت تيط والتنسيو )ف

وةشــيا  مــع ااســتعراز الشــامل ملــالد املــو.فني، ُتقتــرا أغــيري التس ســل اةاار           - 49
وكركود، جلع ـ ما أـااعني إىل مكتـب رئـي  الـدتوان اـدا مـن         إرايلل مكتبني اةع يميني يف 

 ا ا  لامني العام ل شؤون السياسية واملساعدة اانت اايةع نائب املمسل

واــالنظر إىل أكسيــف  نشــتة البعســة يف إع ــيم كراســتان، ُتقتــرا إلغــاء و.يفــة املســاعد   - 91
وااستعاضة عنـ ا او.يفـة ملو.ـف إاار  )مو.ـف وطـ        إرايلاةاار  )من الرأبة احمل يةب يف 

لزتااة ا احل ة يف ارجة أعقيد العمل يف املكتـب اةع يمـ    من الفئة الفنيةب تساعد يف مواج ة ا
 عإرايليف 

 
 وتدة التح يل املشتركة  

 (2-إلغاء ونييفة واحدة )برلبة ف الونيا ف الدولية:  
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

  ذات الصلة
جمماااااو  
املااونيف  
 الدولي 

 املونيفون الوطايون
 متطوعااااااو
األمااااااااااا  

 املتحدة

 

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

اخلدمات فئة 
 العامة

املونيفاااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

 الرلبااااااة
 اجملمو  احمللية 

املعتمـــدة الو.ـــائف                  
1 – 2 1 2 – – – – 1122لعام   2 – 4  2 1 – 22  

املقترتـــة الو.ــائف  
1 – 2 2 2 – – – – 1122لعام   2 – 1  2 1 – 23  

 (2) – – – (2) – – (2) – – (2) – – – – – التغري 

  
أتت ب اعسامل األمم املتحدة املتكام ة اسـتراأيملية متكام ـة وعـدرة ع ـ  أنسـيو واـع        - 92

كبار القااةع ولقـد  نشـئا    املع ومامل املستمدة من م اار متعداة من  جل أقدمي املشورة إىل
ااال مكتب املمسل ا ا  لتقـدمي اـلا    1123الوتدة املشتركة ل تح يالمل والسياسامل عام 

ــة الوتــدة لت ــبح  1122التح يــل املركــز واملتكامــل وااستشــرايفع ويف عــام    ، ُ عيــدمل ايك 
اسامل ووتـدة  وتدة عائمة الاهتا، أضم امل ام ال  أضت ع اا الوتدة املشتركة ل تح يل والسي

حت يــل املع ومــامل، و عيــد أســميت ا ليكــون اا ــا وتــدة التح يــل املشــتركةع والوتــدة أااعــة     
 ملكتب املمسل ا ا  لامني العامع
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وســيكون ع ــ  ر س وتــدة التح يــل املشــتركة، الــ  توجــد مقراــا يف اغــداا، رئــي    - 91
ــة ف ــيتوىل إاارة  فرعـــة التح يـــل وإاارة  2-الوتـــدة )ارأبـ املع ومـــامل يف الوتـــدة ب الـــل  سـ

ب ســيتوىل أنســيو كافــة نــواأج  2-واةشــراف ع ي ــاع وســتت لف الوتــدة مــن ا لــل  عــدم )ف  
ــامل        ــل مع ومـ ــن ا لـ ــ لف مـ ــل  تتـ ــل الـ ــو التح يـ ــ  فرتـ ــرف ع ـ ــل، وسيشـ ــ  والتح يـ  البحـ

ــد ــية )ف 3-)ف واتــ ــؤون السياســ ــف ل شــ ــااتة  3-ب، ومو.ــ ــؤون ااعت ــ ــل ل شــ ب، وا لــ
ثة ا ل ـني ل بحـو  )مـو.فني وطنـيني مـن الفئـة الفنيـةب  وكـللق         ب، وثال3-)ف وااجتماعية

ب سيشرف ع   فرتـو إاارة املع ومـامل، الـل  تتـ لف     3-مو.ف لشؤون إاارة املع ومامل )ف
مـن مسـاعد ةاارة املع ومـامل )مــن فئـة ا دمـة امليدانيـةب ومو.ــف لـنظم املع ومـامل اجلغرافيــة         

ــنظ   ــة الفنيــةب، ومســاعد ل ــةب،   )مو.ــف وطــ  مــن الفئ ــة احمل ي ــة )مــن الرأب م املع ومــامل اجلغرافي
 ومساعد إاار  )من الرأبة احمل يةب، سيقدمون الدعم إىل الوتدة اش ن املسائل اةاارتةع

 
 التغيريامل التنظيمية  

بع وسيســتوعب اــله امل ــام 2-تقتــرا إلغــاء و.يفــة مو.ــف الشــؤون اةنســانية )ف  - 93
مــن اــالل مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيو الشــؤون  فرتــو األمــم املتحــدة القتــر ، وا ســيما  

اةنسانية، الل  ا تزال تنشط اوجـوا كـبري لـيف يف العـراق مـن  جـل أنسـيو إت ـال املسـاعدة          
 اةنسانية، االنظر إىل األ مة اةنسانية الراانة، والزنوا الواسع النتاق املستمر يف الب دع

 
 السياسية واملساعدة اانت اايةمكتب نائب املمسل ا ا  لامني العام ل شؤون   

 نقاال خااارجي لااثئف ونيااا ف إىل مكتاان ر اايس الااديوان )ونييفتااان برلبااة        املونيفون الدوليون:
 (2-( وإىل مكتن املمثل اخلا  لألم  العام )ونييفة واحدة برلبة ف٢-ف

نقاال خااارجي لااثئف ونيااا ف إىل مكتاان نا اان املمثاال اخلااا  لألماا     املونيفون الوطايون:
 مونيف وطين واحد من الفئاة الفاياة( وإىل مكتان ر ايس الاديوان     العام )

 )ونييفتان من الرلبة احمللية(
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

  ذات الصلة
جمماااااو  
املااونيف  
 الدولي 

 املونيفون الوطايون
متطوعااااااو 
األمااااااااااا  

 املتحدة

 

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

اخلدمات فئة 
 العامة

املونيفاااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

 الرلبااااااة
 اجملمو  احمللية 

املعتمـــدة الو.ـــائف                  
9 – 2 3 3 2 – 2 – 1122لعام   2 – 21  1 2 – 21  

املقترتـــة الو.ــائف  
1 – 2 1 2 2 – 2 – 1122لعام   2 – 1  2 3 – 22  

 (1) – (1) (2) (3) – – (3) – – (2) (1) – – – – التغري 
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ــزة      - 92 ــااة الركي ــة عي تتــوىل نائــب املمســل ا ــا  ل شــؤون السياســية واملســاعدة اانت ااي
السياسية ل بعسة وتشرف ع   عمـل مكتـب الشـؤون السياسـية ومكتـب املسـاعدة اانت اايـة،        

 ر  الشرطةعوعمل املستشارتن العسكرتني ومستشا
وســيت لف مكتــب املمســل ا ــا  لامــني العــام )ارأبــة  مــني عــام مســاعدب، ومقــره يف  - 92

ب، ومسـاعد ش  ـ    3-ب ومو.ف ل شـؤون السياسـية )ف  2-اغداا، من مساعد اا  )ف
)من فئة ا دمة امليدانيةب، ومساعدتن إاارتني اثنني )من الرأبة احمل يـةب، ومستشـار شـرطة  عـدم     

مستشار واتـد ل شـرطة، أقدمـيف الـدول األعضـاء، ومستشـار عسـكر   عـدم         ب تدعميف 2-)ف
 تدعميف مستشار عسكر  واتد، وكالمها مقدمان من الدول األعضاءع

ب، ومو.ـف  2-وسيدعم نائب املمسل ا ا  يف ط ران مو.ف لشؤون ااأ ال )مـد  - 91
ومســاعد ب، ومتــرجم حترتــر  )مو.ــف وطــ  مــن الفئــة الفنيــةب،   2-ل شــؤون السياســية )ف
 إاار  )من الرأبة احمل يةبع

 
 التغيريامل التنظيمية  

ةشيا  مع ااستعراز الشامل ملالد املو.فني، ُتقترا جعـل وتـدة  اتـة التفـل أااعـة إىل       - 91
املمسل ا ا  لامني العام ادا من نائب املمسل ا ا  لامني العام ل شـؤون السياسـية واملسـاعدة    

وكركـود أـااعني إىل مكتـب رئـي       إرايـل ضا  جعل املكتبني اةع يميني يف ع وُتقترا  تاانت ااية
 عالدتوان ادا من نائب املمسل ا ا  لامني العام ل شؤون السياسية واملساعدة اانت ااية

 
 مكتب الشؤون السياسية  
 (٢-ف)إلغاء ونييفة واحدة  :املونيفون الدوليون  

 (مونيف فين وطين)إنشاء ونييفة واحدة  :املونيفون الوطايون
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

فااااااااااااون املوني
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــائف                   ــدة الو.ـــ املعتمـــ
12 2 4 22 2 2 - - - 1122لعام   2 - 11  12 21 - 11  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
12 2 4 22 3 2 - - - 1122لعام   2 -  12  12 21 -  11  

- التغري   -  -  - ب2)   -  -  - ب2)   -  - ب2)   2  -  -  -  
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ع  سيل مكتب الشؤون السياسية العن ر احملور  ل عمل السياس  الـل  أقـوم اـيف البعسـة     - 94
ــل      ــد  البعيـــد والتح يـ ــامل والسياســـامل ع ـــ  املـ ــيط ا ـــا  االعم يـ وتقـــدم املكتـــب الت تـ
ة ااستراأيمل  إىل املمسل ا ا  ونائب املمسل ا ـا  ل شـؤون السياسـية واملسـاعدة اانت اايـ     

وتقـيم ااأ ـال مـع األطـراف السياسـية واملؤسسـامل الرايـة ل دولـة         ع وإىل مقر األمم املتحـدة 
وتضـت ع املكتـب اـدور رتـاا      ع والس ق الدا وماس  وا تمع املدين والكيانامل املعنية األاـر  

 السياسـية  يف إسداء املشورة وأقدمي التوحليامل إىل املمسل ا ا  ونائـب املمسـل ا ـا  ل شـؤون    
 عاملساعدة اانت ااية، وكللق يف إعداا مباارامل متنوعة وأنظيم ا وإطالع ا ومتااعت او

، تكــون مســؤوا  مباشــرة  مــام ب2-مــد)وســري س املكتــب رئــي  ل شــؤون السياســية  - 99
ــة     ــل ا ــا  ل شــؤون السياســية واملســاعدة اانت ااي ــب املمس ــي   ع نائ ــداا، ســيدعم رئ ويف اغ

، ومو.ــف واتــد ب2-ف)كــبري مــو.ف  الشــؤون السياســية  م ــيفالشــؤون السياســية يف  ااء ع
واتـد مـن فئـة ا دمـة امليدانيـة واثنـان       )، وثالثة مساعدتن إاارتني ب2-ف)ل شؤون السياسية 
ــة  وســيتوىل كــبري مــو.ف  الشــؤون  بع مــن الرأبــة احمل يــة )ومســاعدان لغوتــان ب مــن الرأبــة احمل ي

يدعميف يف عم ــيف أســعة مــو.فني ل شــؤون السياســية م ــام نائــب رئــي  الشــؤون السياســية وســ
، ومو.ـــف واتـــد معـــاون بمـــو.فني فنـــيني وطنـــيني 3 و 3-ف 1 ، و2-ف 2)السياســـية 

ومسـاعد لغـو  واتـد    ب من الرأبـة احمل يـة  )، ومساعد إاار  واتد ب1-ف)ل شؤون السياسية 
 بعمن الرأبة احمل ية)

 حلـــعيد احملافظـــامل مو.فـــا  لالأ ـــال ع ـــ  22وســـيتبع لـــرئي  الشـــؤون السياســـية  - 211
يف ااال وكراالء والنملف وحلالا الـدتن واملـس     تكون مقر عم  مب وطنيون مو.فون فنيون)

واتــاىل ونينــو  والقااســية وواســط واألنبــار والب ــرة وميســان وب  عــار وااــود، ومســاعد   
 عتكون مقر عم يف يف الب رةب من الرأبة احمل ية) إاار  واتد

م ــام مو.ــف اأ ــال يف ب 2-ف) ؤون السياســية واتــدالشــ وســيتوىل كــبري مــو.ف  - 212
 بعمن الرأبة احمل ية)عمان، وتساعده يف م اميف مساعد إاار  

رئاســة فرتــو املســائل القانونيــة ب 2-ف)وســيتوىل مو.ــف واتــد ل شــؤون السياســية  - 211
والدستورتة واملسائل املتع قة االكوتـا، وسـيقدم لـيف الـدعم يف عم ـيف مو.ـف واتـد ل شـؤون         

تيـ  سـيقدمون    ،بمو.ـف فـ  وطـ    )ومو.فان اثنان ل شؤون السياسـية   ب3-ف)ياسية الس
 بعمن الرأبة احمل ية)املساعدة الفنية إىل الفرتو وتساعدام يف بلق مساعد لغو  واتد 

وُأعترب إعااة إنشاء وجوا سياس  او  يف الب رة  مرا االو األمهية لقدرة البعسـة ع ـ     - 213
وســري س مكتــب الشــؤون السياســية يف الب ــرة ع ياســية يف جنــوب الب ــدأغتيــة التتــورامل الس

 بع2-ف)مو.ف ل شؤون السياسية 
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ــب الشــؤون السياســية يف    - 212 ــلوســري س مكت ــو.فني ل ش  إراي ـــكــبري م ـــؤون السـ ياسية ـ
ــيف  راعــة مــو.فني ل شــؤون السياســية   ب2-ف) ، 3-ف 2 ، و2-ف 2)، تدعمــيف يف  ااء عم 

مو.ـف فـ    ) ، ومو.ف واتد لالأ ـال ع ـ  حلـعيد احملافظـامل    بثنانومو.فان فنيان وطنيان ا
 بعمن الرأبة احمل ية)، ومساعد إاار  واتد بوط 
وسيتوىل كبري مو.ف  الشؤون السياسية  تضا  م ـام عائـد الفرتـو اةع يمـ ، وسـيقدم       - 212

، 3-ف ارأبـة  2 ، و2-ف 2)ليف الدعَم يف عم يف يف اغداا  راعـُة مـو.فني ل شـؤون السياسـية     
 بعومو.فان فنيان وطنيان اثنان

وســري س مكتــب الشــؤون السياســية يف كركــود مو.ــف واتــد ل شــؤون السياســية    - 211
، ومو.ـف فـ  وطـ     3-ف 2)، تدعميف يف  ااء و.يفتيف مو.فان ل شـؤون السياسـية   ب2-ف)

 بع يةمن الرأبة احمل)، ومساعد لغو  واتد بمن الرأبة احمل ية)، ومساعٌد إاار  واتد بواتد
ب 3-ف 1 و 2-ف 2)ويف نيوتــورد، سيواحلــل ثالثــة مــو.فني ل شــؤون السياســية   - 211

أــوفري الــدعم يف جمــاامل السياســامل والعم يــامل والت تــيط ل بعســة يف فرتــو إاارة الشــؤون         
 عالسياسية املع  االعراق

 
 التغيريامل التنظيمية

الــل  تتــر س الفرتــو ب 2-ف)ُتقتـرا إلغــاء و.يفــة كـبري مــو.ف  الشــؤون السياسـية     - 214
ــو    ــة والدســتورتة، ألن م ــامع اــلا الفرت تضــت ع اــا مو.ــف الشــؤون    املعــ  ااملســائل القانوني

 عالل  تقوا الفرتوب 2-ف)السياسية 
والتتورامل املستملدة يف مشال  ر  العراق، ُتقتـرا إنشـاء    ولتغتية األوضاع السائدة - 219

 عيف ااودب مو.ف ف  وط )افظة و.يفة واتدة ملو.ف اأ ال ع   مستو  احمل
الـدعم ةعـااة إنشـاء مكتـب الشـؤون السياسـية يف الب ـرة، ُتقتـرا          ومن  جل أقـدمي  - 221

 عإىل الب رة إرايلمن ب 2-ف)نقل و.يفة ملو.ف الشؤون السياسية 
واالنظر إىل  مهية أ مني وجـوا معـز   يف جمـال الشـؤون السياسـية يف إع ـيم كراسـتان         - 222

التتــورامل السياســية األاــرية، ُتقتــرا نقــل و.يفــة لكــبري مــو.ف  الشــؤون السياســية    اســبب 
وسيواحلل كبري مـو.ف  الشـؤون السياسـية، إضـافة إىل رئاسـتيف      ع إرايلمن اغداا إىل ب 2-ف)

 ع، أو  عيااة الفرتو اةع يم إرايلملكتب الشؤون السياسية يف 
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املنتقــة ا اضــعة ملســؤولية مكتــب     واعــد اســتعراز ل حالــة السياســية الســائدة يف     - 221
ــة ا اضــعة ملســؤولية مكــت ي كركــود        كركــود، ــر  السياســية املتاتــة يف املنتق ــيم ل ف وأقي

 عإرايلمن كركود إىل ب 3-ف)، ُتقترا نقل و.يفة ملو.ف ل شؤون السياسية إرايلو
نسـيو  وادف أعزتز املكتـب املباشـر لـرئي  الشـؤون السياسـية وةعامـة ااأ ـال والت        - 223

ـــ   ومكتــب مــدتر الشــؤون السياســية، ُتقتــرا نقــل    22اــني مكاأــب ااأ ــال يف احملافظــامل ال
 عإىل اغداا إرايلمن ب 2-ف)و.يفة ملو.ف الشؤون السياسية 

 
 مكتب املساعدة اانت ااية  

مااان فئاااة اخلدماااة    1، و 1-ف 4، و 2-ف 1) ونياااا ف 2 إلغااااء :املونيفون الدوليون
 (امليدانية

 (مونيف فين وطين)إنشاء ونييفت   :ايوناملونيفون الوط
 (الرلبة احمللية)إلغاء ونييفة واحدة    

 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 مات األمنخد

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــائف                   ــدة الو.ـــ املعتمـــ
21 - 1 2 1 2 - - - 1122لعام   2 - 22  - 1 - 21  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
1 - - 2 1 2 - - - 1122لعام   - -  1  1 2 - 22  

- التغري   -  -  -  - ب2)  ب1)   - ب3)  ب2)   - ب2)   1 ب2)   - ب3)   

  
وسيقدم لـيف  ب 2-مد)سري س مكتَب املساعدة اانت ااية كبرُي املستشارتن اانت اايني  - 222

، و راعـة  ب2-ف)الدعم يف  ااء م ام و.يفتيف يف اغداا كبرٌي ملو.ف  شؤون اانت ااامل واتـد  
، و راعـة مســاعدتن  بومو.فـان فنيـان وطنيـان اثنـان     2 -ف 1)اانت ااـامل  مـو.فني لشـؤون   

امل واتــد ـــــؤون انت ااـــــ  شــــ، ويف إع ــيم كراســتان كــبري مو.فبمــن الرأبــة احمل يــة)لغــوتني 
مـن الرأبـة   )، ومسـاعد إاار  واتـد   ب2-ف)، ومو.ف واتـد لشـؤون اانت ااـامل    ب2-ف)

ــة ــامل وسيواحلــل مو.ــف واتــد لشــؤون اان بع احمل ي ــدعم  ب 2-ف)ت اا ــورد أقــدمي ال يف نيوت
 عل فرتو يف منتقة البعسة
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ةشيا  مع ااستعراز الشـامل ملـالد املـو.فني، ُتقتـرا إلغـاء ثـال  و.ـائف ملـو.فني          - 222

ــامل   ــتية   ب3-ف 1 و 2-ف 2)لشــؤون اانت اا مســاعد /، و.يفــة واتــدة ل شــؤون ال وجس
م ـام   وسـتكون بع احمل يـة  مـن الرأبـة  )، وو.يفـة واتـدة ملسـاعد إاار     با دمة امليدانية)إاار  

اله الو.ائف مشمولة خبـدمامل استشـارتة ع ـ   سـاس ا ـا الغـرز اعتبـار بلـق إجـراء           
 عأشغي يا   كسر كفاءة من وجوا عدرامل اائمة

ء ، ُتقتـرا إنشــا 1122واـالنظر إىل عم يـة إعــااة ا يك ـة والتق ـيا املقترتــة يف عـام       - 221
لتقــدمي ا ــدمامل ااستشــارتة إىل ب مو.ــف فــ  وطــ )و.يفــتني ملــو.ف  شــؤون اانت ااــامل 

املفوضية الع يا املستق ة لالنت ااامل، وةنشاء فرتـو متـوا ن مـن املـو.فني الـوطنيني عـاار ع ـ         
وســيتوىل  تــد مــو.ف  شــؤون اانت ااــامل ع معاجلــة املســائل الفنيــة والعم يــة ع ــ  تــد ســواء

املقتـَرا  ب 3-ف)مو.ـف شـؤون اانت ااـامل     تبيـة واةجرائيـة الـ  تقـوم اـا تاليـا       امل ام التدر
فيما سيتوىل مو.ف شؤون اانت ااامل ا ار األعمال الفنية يف جمـال الت تـيط   ع إلغاء و.يفتيف

التنفيلتـة الـ  تضـت ع اـا تاليـا   تـد كبـار مـو.ف  شـؤون           لالنت ااامل وسيتوىل املسؤوليامل
لــا تتــيح لكــبري املــو.فني التركيــز ت ــرا  ع ــ  ا ــدمامل ااستشــارتة     ،ب2-ف)اانت ااــامل 

 عاانت ااية ااستراأيملية
 

 نائب املمسل ا ا  لامني العام ل شؤون اةئائية واةنسانيةمكتب   
إىل ونييفاة   1-مان رلباة ف  )حتويل ونييفة واحدة إىل ونييفاة وطاياة    :املونيفون الوطايون

 (ملونيف فين وطين
 (مونيف فين وطين)ونييفة واحدة إنشاء     

 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  

 دولي ال

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــائف                   ــدة الو.ـــ املعتمـــ
21 2 1 2 1 2 - 2 - 1122لعام   2 - 21  24 2 - 39  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
22 2 2 2 1 2 - 2 - 1122لعام   2 -  21  11 2 -  21  

- التغري   -  -  -  -  - ب2)   - ب2)   -  - ب2)   1 -  -  2  
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تضـت ع نائــب املمسـل ا ــا  ل شــؤون اةئائيـة واةنســانية  سـؤوليامل منســو األمــم      - 221
املتحــدة املقــيم ومنســو األمــم املتحــدة ل شــؤون اةنســانية، وتتــوىل عيــااة فرتــو األمــم املتحــدة   

 عالُقتر  والفرتو القتر  ل عمل اةنساين
لنائـب املمسـل ا ــا ، ومقـره اغـداا، نائــب املمسـل ا ــا       وسيضـم املكتـب املباشــر    - 224

ــام   ــني الع ــام )لام ــني ع ــة     بمســاعد  م ــي  الشــؤون اةئائي ــيف رئ ــل  ســيدعميف يف  ااء م ام ، ال
وتضـم املكتـب املباشـر    ع الل  تتوىل اةشراف ع    نشـتة املكتـب الفنيـة    ب2-مد)واةنسانية 

 ااملسائل اةئائيـة، ومسـاعدا  ااحلـا     ُتع ب 2-ف) لنائب املمسل ا ا  كللق مساعدا  ااحلا 
، ومســاعدا  بمــن فئــة ا دمــة امليدانيــة) ااملســائل اةنســانية، ومســاعدا  ش  ــيا  ُتعــ ب 3-ف)

 بعمن الرأبة احمل ية) إاارتا 
ولتعزتز كفاءة املكتـب و اائـيف الـو.يف  ولتوضـيح التس سـل اةاار  وأبسـيتيف، فـين         - 229

فرتــو ”ني منف ــ ني، واتــد ُتعــ   ســائل التنميــة وتشــار إليــيف ااســم املكتــب سيقس ــم إىل فــرتق
 ع“الفرتو اةنساين”، وا ار ااملسائل اةنسانية وتشار إلييف ااسم “التنمية
عــن ايــع  طــر   وسيضــت ع فرتــو التنميــة، الــل  توجــد مقــره يف اغــداا، ااملســؤولية   - 211

ــني األنشــتة امل     ــر التنســيو ا ــني الوكــاامل واألنشــتة   السياســامل والت تــيط، وتيسِّ شــتركة ا
املتكام ـــة اااـــل إطـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة ل مســـاعدة اةئائيـــة ا ـــا  اـــالعراق واةطـــار  
ااســتراأيمل  املتكامــل، وســيتوىل املســؤولية عــن العالعــامل مــع اجل ــامل املاحنــة وا كومــامل      

مـو.ف  الــربامج  وسيضـم الفرتـو كــبري   ع ا ولوتـامل الـتعمري والتنميــة   األاـر  املعنيــة  واجل ـامل 
تتوىل أقدمي الدعم لعن ر الرحلد والتقييم االبعسة، ومو.فني اثـنني ل شـؤون اةنسـانية    ب 2-ف)
 بعمن الرأبة احمل ية) ، ومساعدا  إاارتا ب3-وا ار ارأبة ف 2-واتد ارأبة ف)

ــو اةنســاين مو.فــا   - 212 ــةب 2-ف)ل شــؤون اةنســانية   وسيضــم الفرت النائــب  تعمــل  ساا
 ااملسائل اةنسانية، وتكـون مسـؤوا عـن احملـور املركـز ، ومقـره يف اغـداا، ومو.فـا         املك ف 

البعسـة األاـر  وتقـدم     تنسِّـو األنشـتة اةنسـانية مـع عناحلـر     ب 3-ف)لار ل شؤون اةنسانية 
ــيف، ومــو.فني لاــرْتن      ــدعم لدطــار ااســتراأيمل  املتكامــل  ــا خيــا اجلوانــب اةنســانية من  ال

 تدمها يف مكتـب املركـز يف كركـود والسـاين يف      تكون مقر عملب 3-ف)ل شؤون اةنسانية 
مكتــب املركــز يف الب ــرة، وتقومــان اتنســيو األنشــتة اةنســانية مــع وكــاامل األمــم املتحــدة  
وا كومــامل واجل ــامل املاحنــة ومنظمــامل ا تمــع املــدين، ومو.فــا  معاونــا  ل شــؤون اةنســانية    

ر ل مكتــب، ومــو.فني اثــنني ل شــؤون اةنســانية  تكــون مســؤوا عــن إعــداا التقــارت ب 1-ف)
 الدعم ألنشتة املراكـز واةاـالغ إىل الوتـدامل، ومسـاعدا      م مت ما أقدميب مو.ف ف  وط )

 بعالرأبة احمل ية) إاارتا 
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وتتو ع ايكل وتدة التنسيو امليداين ع    راعة مواعع جغرافية، ا  اغـداا والب ـرة    - 211
فـو الشـؤون اةنسـانية الـلتن تتر سـون مراكـز التنسـيو امليـداين         وتتوىل مو.ع وكركود إرايلو

املسؤولية عن ااأ ـال االعناحلـر األاـر  يف البعسـة ع ـ  ال ـعيد احمل ـ  مـن  جـل اعـم فرتـو            
ــع املســؤولني          ــة وم ــامل  ــري ا كومي ــع املنظم ــن اــالل التنســيو م ــم املتحــدة الُقتــر  م األم

دعم م يف عم  م مو.فـون ل شـؤون اةنسـانية    ا كوميني واملؤسسامل ع   ال عيد احمل  ، وت
تقومـــون اـــدور اجل ـــامل احملـــاورة الرئيســـية مـــع ا تمـــع املـــدين  ب مو.فـــون فنيـــون وطنيـــون)

وتضـت ع املو.فـون   ع والس تامل احمل ية وس تامل احملافظامل اشـ ن املسـائل اةئائيـة واةنسـانية    
املؤشـرامل اةئائيـة واةنسـانية،    الوطنيون ل شؤون اةنسـانية  تضـا   سـؤولية اـع ايانـامل عـن       
 عورحلد عم ية أنفيل األنشتة ا تمعية املدعومة من األمم املتحدة

ــوىل إاارة وتــدة التنس  - 213 ـــوتت ــداين يف اغــداا مو.ــف واتــد ل شــؤون اةنســانية    ـ يو املي
ب مو.ـف فـ  وطـ    )، تدعميف يف  ااء م اميف سبعة مو.فني لارتن ل شؤون اةنسانية ب2-ف)

ــل، والقااســية، وواســط، وكــراالء  /اافظــامل اغــداا تغتــون  ــار، وحلــالا  /ااا النملــف، واألنب
 عالدتن، واتاىل

مو.ـف  )وستضم وتدة التنسيو امليداين يف الب رة  راعة مو.فني ل شـؤون اةنسـانية    - 212
 عتغتون اافظامل الب رة وب  عار وميسان واملس ب ف  وط 

تعاونـيف  ب 2-ف)كـبري مـو.ف  اـرامج واتـد      إرايـل وتدتر وتدة التنسـيو امليـداين يف    - 212
تدعمــيف يف  ااء م امــيف ثالثــة مــن  ب 2-ف)ع ــ   ااء عم ــيف مو.ــف واتــد ل شــؤون اةنســانية  

وااـود والسـ يمانية،    إرايـل تغتـون اافظـامل   ب مو.ف ف  وطـ  )مو.ف  الشؤون اةنسانية 
ن أنسيو األنشتة مـع  تتوىل املسؤولية عب مو.ف ف  وط )ومو.ف واتد ل شؤون اةنسانية 

واـالنظر إىل الوجـوا الواسـع النتـاق     ع فرتو األمم املتحـدة الُقتـر  و ـريه مـن اجل ـامل املعنيـة      
وإىل ا اجـة إىل الـدعم ال وجسـ ، فسـيتمركز مسـاعد       إرايـل لفرتو األمم املتحدة الُقتر  يف 

 عإرايليف ب من الرأبة احمل ية)إاار  واتد 
يـــداين يف كركـــود ثالثـــة مـــو.فني ل شـــؤون اةنســـانية وستضـــم وتـــدة التنســـيو امل - 211

 عتغتون اافظ  كركود ونينو ب مو.ف ف  وط )
 

 التغيريامل التنظيمية
ُتقترا إعااة أ نيف و.يفة واتـدة ملو.ـف ل شـؤون اةنسـانية اتحوت ـ ا مـن الرأبـة         - 211
ــة 3-ف ــ  وطــ    إىل رأب ــله الو.ي ع مو.ــف ف ــا يف الب ــرة،   وســتغت  ا ــة، ومقرا ــة ف اافظ
ــل  تغتــ  ميســان  تضــا           ب  ــا ســااقا  مو.ــف الشــؤون اةنســانية ال ــ  كــان تغتي  ــار ال ع ع
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وأكتسـب إضــافة و.يفــة يف الب ــرة  مهيــة االغـة اســبب الوضــع اةنســاين الســائد وا اجــة إىل   
 عأعزتز التعاون اةنساين واةئائ  ع   املستو  اةع يم 

ع يف كركـود ب مو.ـف فـ  وطـ    )اةنسـانية  وُتقترا إنشاء و.يفـة ملو.ـف ل شـؤون     - 214
ل   ـيط الفرتـد مـن     مو.ف ثـان لكـ  تغتـ  اافظـة كركـود مراعـاة        ا اجة وجوا وأقتض 

 عاألاتان واألعراق يف كركود، وا سيما يف ضوء املتت بامل ال غوتة
ة واالنظر إىل األوضاع اةنسانية يف مشال العراق وا دوا السورتة، ُتقترا نقل و.يفـ  - 219

وو.يفـة واتـدة ملو.ـف ل شـؤون اةنســانية     ب 2-ف)واتـدة لكـبري مـو.فني لشـؤون الــربامج     
 عإرايللتعزتز مكتب  إرايلمن اغداا إىل ب مو.ف ف  وط )

 
 تقوق اةنسانمكتب   

 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  

 معا

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــائف                   ــدة الو.ـــ املعتمـــ
21 – 1 1 1 2 – – – 1122لعام   2 – 21  22 21 – 21  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
21 – 1 1 1 2 – – – 1122لعام   2 – 21  22 21 – 21  

 – – – – – – – – – – – – – – – – التغري 

 
سيواحلــل مكتــب تقــوق اةنســان ااضــتالع اعم ــيف مــن املكاأــب اةع يميــة ل بعســة     - 231

إىل  حلل واغـداا، لـا تتـيح ل مكتـب مـد نتـاق عم ـيف       واملو إرايلالواععة يف الب رة وكركود و
 عكافة  حناء الب د

ب 2-مــد)وســري س مكتــَب تقــوق اةنســان رئــي  ملــو.ف  شــؤون تقــوق اةنســان  - 232
وحتــا إشــرافيف، ســيتوىل كــبري مــو.فني لشــؤون تقــوق اةنســان ع توجــد مقــر عم ــيف يف اغــداا

كتب، وعن كفالـة أنفيـل مـا تضـت ع     املسؤولية عن اةاارة اليومية لشؤون مو.ف  امل ب2-ف)
وسـيتوىل مسـاعد ش  ـ  واتـد     ع ايف الا املكتب من ارامج و نشتة متع قـة حبقـوق اةنسـان   

 عمساعدة رئي  مو.ف  شؤون تقوق اةنسان يف املسائل اةاارتةب من فئة ا دمة امليدانية)
عــة مــن كــلل جمموب 2-ف)وســري س ثالثــُة مــو.فني لشــؤون تقــوق اةنســان ارأبــة   - 231

اناء القدرامل وأقدمي الدعم الفـ  ل حكومـة ومؤسسـامل    إل ا موعامل املواضيعية السال ، وا 
الزناعـامل املسـ حة، وسـيااة القـانون،      الدولة  وأعزتـز تقـوق املـواطنني  و اتـة املـدنيني  ثنـاء      
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اعـم مـو.ف    ب 3-ف)ارأبـة   شـؤون تقـوق اةنسـان السالثـة     وسـيتوىل مو.فـو  ع وإعامة العدل
ع تقوق اةنسان يف ااضتالع ااألنشـتة وأنفيـل الـربامج املتع قـة اا ـاامل املواضـيعية      شؤون 

 سـؤولية أنفيـل ايـع    ب مو.ـف فـ  وطـ    )وسيضت ع ستة مو.فني لشـؤون تقـوق اةنسـان    
األنشتة املتع قة حبقوق اةنسان يف إطار ا موعامل املواضيعية السال ، إىل جانـب األولوتـامل   

مـن  )وسـيتوىل مسـاعدان لغوتـان    ع ااا رئي  مو.ف  شؤون تقـوق اةنسـان  األار  ال  قد
مساعدة املو.فني الدوليني يف أراة الوثـائو واملراسـالمل والتقـارتر، ويف التراـة     ب الرأبة احمل ية

مـن الرأبـة   )وسـيتوىل مسـاعدان إاارتـان    ع الشفوتة االل ااجتماعـامل مـع احملـاورتن العـراعيني    
أنسيو ايع املسـائل اةاارتـة املت ـ ة  ـو.ف  مكتـب تقـوق اةنسـان يف         املساعدة يفب احمل ية

مســاعد واتــد لشــؤون عاعــدة البيانــامل   وســيقدمع اغــداا ويف املنــاطو األاــر  التااعــة ل بعســة 
الدعم الـتق  إىل مكتـب تقـوق اةنسـان مـن اـالل إاارة نظـم عواعـد ايانـامل          ب الرأبة احمل ية)

املكتــب، و ــري بلــق مــن املســائل  أشــغيل املوعــع الشــبك  التااعــة ل مكتــب، واةشــراف ع ــ 
 عالتقنية املتع قة حبفم امل فامل وختزتن البيانامل واسترجاع ا

مــا تتع ـو اقضــاتا   أنفيــل واتـة البعسـة يف   إرايـل وسـيكفل مكتـب تقــوق اةنسـان يف     - 233
ااأ ـال  وسـيتوىل عم يـامل التنسـيو و   ع تقوق اةنسان يف إع ـيم كراسـتان ب  ا كـم الـلايت    

والتدرتب ااعتيااتة مع و ارامل ا كومة، وارملان إع يم كراستان و ري بلق مـن املؤسسـامل   
ا كومية والقضائية، ومع ااعامل ا تمـع املـدين،  ـا في ـا املنظمـامل  ـري ا كوميـة يف إع ـيم         

وسريكز املكتب اوجيف اا  ع ـ  مسـ لة تقـوق املـر ة وسـيااة      ع كراستان ب  ا كم اللايت
مو.ـف واتـد لشـؤون تقـوق اةنسـان       وسـري س املكتـبَ  ع قانون واألع يامل العرعية والدتنيةال
ــن التـــداري ب2-ف) ــؤولية عـ ــوم  ، تضـــت ع ااملسـ ــد   اليـ ــيف، وحتدتـ ل مكتـــب ولشـــؤون مو.فيـ

 األولوتامل يف جمال تقوق اةنسان يف إع يم كراستان ب  ا كم اللايت، وعن وضـع  سـاليب  
وسيقدم الدعَم لـيف   عشاور مع كبري مو.ف  شؤون تقوق اةنسانل تعامل مع أ ق املسائل االت

ــان      ــوق اةنسـ ــؤون تقـ ــو.فني لشـ ــبعة مـ ــيف سـ ــام و.يفتـ  ،3-ف 1 ، و2-ف 2)يف  ااء م ـ
ــيني   2 و ــيني وطن ــو.فني فن ــوق      بع م ــيعمل مو.ــف واتــد لشــؤون تق ــق، س وإضــافة إىل بل

اشـ ن   إرايـل كتـب  يف مدتنة املوحلل لكنيف سيكون مسؤوا  مام مب مو.ف ف  وط )اةنسان 
وسـيعمل يف مكتـب تقـوق    ع عضاتا تقوق اةنسـان الـ  هتـم اافظـة نينـو  ومنتقـة املوحلـل       

مـن الرأبـة   )ومسـاعد إاار  واتـد   ب من الرأبة احمل ية) تضا  مساعدان لغوتان  إرايلاةنسان يف 
 عملساعدة مو.ف  املكتب يف املسائل اةاارتةب احمل ية
ــوق اة   - 232 ــب تق ــة اةع يمــ  يف الب ــرة ايكــل     وســيحتفم مكت ــب البعس نســان يف مكت

، وتتــ لف مــن مو.ــف واتــد لشــؤون تقــوق اةنســان  1122مالكــيف الــو.يف  باأــيف يف عــام 
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ــة ف) ـــلرئاســة املكتب 2-ارأب ــة مــو.فني لشــؤون تقــوق اةنســان    ـ ــيف ثالث ب، تدعمــيف يف عم 
 بعحمل يةمن الرأبة ا)، ومساعد لغو  واتد بومو.فان فنيان وطنيان 3-ارأبة ف 2)

ــة اةع يمــ  يف كركــود ايكــل     - 232 وســيحتفم مكتــب تقــوق اةنســان يف مكتــب البعس
، وتت لف من مو.ف واتد لشؤون تقوق اةنسـان ارأبـة   1122مالكيف الو.يف  باأيف يف عام 

واتــد )لرئاســة املكتــب، تدعمــيف يف عم ــيف ثالثــة مــو.فني لشــؤون تقــوق اةنســان    ب 2-ف)
وســيو  بع مــن الرأبــة احمل يــة)، ومســاعد لغــو  واتــد بنيــانومو.فــان فنيــان وط 3-ارأبــة ف

 عاملكتب ااتماما  ااحلا  قوق األع يامل العرعية
 

 شؤون اةعالممكتب   
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــائف                   ــدة الو.ـــ املعتمـــ
1 2 1 2 2 2 - - - 1122لعام   - - 1  4 2 - 29  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
1 2 1 2 2 2 - - - 1122لعام   - -  1  4 2 -  29  

- التغري   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  
، ب2-مــد)لشـؤون اةعـالم ومتحــد  راـ      سـري س مكتـَب شــؤون اةعـالم رئــي ٌ    - 231
ــيف ــد   تعاون ، ومقــر ب2-ف)شــؤون اةعــالم واملتحــد  الراــ      لــرئي  يف عم ــيف نائــب وات

 عدااعم  ما اغ
ــة مــو.فني لش     - 231 ــب مــن  اني ـــويف اغــداا، ســيت لف طــاعم مــو.ف  املكت ـــ الم ـؤون اةع

ــو.فني  3-ف 1 ، و2-ف 2) ــيني ومخســة م ــيني فن ــاون لشــؤون   بوطن ، ومو.ــف واتــد مع
 ومسـاعد إاار  واتـد  ب مـن الرأبـة احمل يـة   )، ومساعد واتد لشـؤون اةعـالم   ب1-ف)اةعالم 

 بعمن الرأبة احمل ية)
مو.َفـان  )، سـيت لف طـاعم مـو.ف  املكتـب مـن مـو.َفني لشـؤون اةعـالم         إرايل ويف - 234

، ومسـاعد لغـو  واتـد    بمـن الرأبـة احمل يـة   )، ومسـاعد واتـد لشـؤون اةعـالم     بفنيان وطنيـان 
 بعالرأبة احمل ية من)

ب مو.ـف فـ  وطـ    )وسيت لف مكتب كركود مـن مو.ـف واتـد لشـؤون اةعـالم       - 239
 ع، وسي ضع ةشراف مكتب اغداابمن الرأبة احمل ية)عالم ومساعد واتد لشؤون اة
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 عسم األمن  
مان   خفضااا )إعادة لصاايف ونييفاة واحادة     (1-ف)إلغاء ونييفت   :املونيفون الدوليون

 (إىل فئة اخلدمة امليدانية ٢-رلبة ف
   (من الرلبة احمللية 41 مونيف فين وطين و 1)ونييفة  41إلغاء  :املونيفون الوطايون

  الفاية والفئات العليا الفئة 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفاااااااون 
الوطاياااااااون 
ماااان الفئااااة   

 لفايةا
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــائف                   ــدة الو.ـــ املعتمـــ
11 2 21 1 - - - - - 1122لعام   221 - 239  9 221 - 144  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
29 2 4 1 - - - - - 1122لعام   224 -  231  4 211 -  112  

- التغري   -  -  -  -  - ب1)  ب2)  ب3)   2  - ب1)  ب2)  ب11)   - ب13)   

  
تتــوىل املستشــار األمــ  األول، واــو  تضــا  رئــي  عســم األمــن يف العــراق، نيااــة عــن    - 221

املســؤول املعــي ن لشــؤون األمــن، إاارة شــؤون ســالمة و مــن مــو.ف  البعســة ووكــاامل األمــم    
انـة  وأتيح إاارة شؤون السـالمة واألمـن يف األم  ع املتحدة وحلنااتق ا واراجم ا العام ة يف العراق

واــلا النــ ج املنســو واملتكامــل  كلــن األمــم   بع 2-ف)و.يفــة املستشــار األمــ  األول   العامــة
املتحــدة مــن العمــل يف األجــواء الشــدتدة ا تــورة و ــري ا منــة واملتق بــة الســائدة يف العــراق،   

ع عــد تتعــرز  ــا مو.فــو األمــم املتحــدة و حلــو ا واراجم ــا    امل ــاطر الــ  تيــ  تق ــل اكــسري 
ل عسم األمن يف العراق اعم  نشتة البعسة و نشتة وكاامل األمـم املتحـدة وحلـنااتق ا    وتواحل

واراجم ا، وبلق عن طرتو الت تيط لتدااري  منية ووضع ا وأنسـيق ا وأنفيـلاا اـدف ختفيـف     
ومـا  الـا البيئـة األمنيـة  ـري مسـتقرة تيـ         ع امل اطر احملتم ة وإأاتة أنفيل الربامج يف العـراق 

ئل إىل أزاتد العنف التـائف ، وُتتوعلـع  ن أـزااا امل ـاطر الـ  أواج  ـا البعسـة نتيملـة         أشري الدا
 ع1122لللق يف عام 

 إلوتت لف عسم األمن من العناحلر الرئيسية التالية - 222
مكتـــب كـــبري مستشـــار  شـــؤون األمـــن، الـــل  تضـــمع وتـــدة ا تـــط          ب ) 

 ااستراأيملية والدعم اةاار  
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كـبري مستشـار  شـؤون     ر  شؤون األمن، املسـؤول  مـام  نائب كبري مستشا بب) 
 األمن والل  تشرف ع   ايع عناحلر القسم 

مركز املع ومامل والعم يامل األمنية، وتشـمل وتـدة ا تـط األمنيـة  ومركـز       بس) 
ــة    ــة  ووتــدة أنســيو املع ومــامل األمني ــة   )العم يــامل األمني ــيالمل، وا ي ــة التح  ــ  أضــم ا ي ال

  2إىل  2، ووتــدة ا ماتــة املباشــرة الــ  أضــم  فرعــة ا ماتــة   برتاملالت ــنيف، وا يــة املشــت
 والب رة وكركود والكوتا  إرايلأنسيو شؤون األمن يف اغداا و ووتدامل
 وتدة أنسيو اعم العم يامل  با) 
 وتدة التحقيقامل  باـ) 
 /ل ت ـــارتح وتـــدة ااأ ـــال اا كومـــة العراعيـــة الـــ  أضـــم وتـــدة فرعيـــة  بو) 
 ة ا وت اتاعامل
وتــدة التــدرتب األمــ ، الــ  أــوفر أــدرتبا   منيــا  متكــامال  عائمــا  ع ــ  الواعــع    ب ) 

ا ماتـة   احمليط االبعسة، وتشـمل اـرامج أـدرتب ع ـ  اسـتعمال القـوة واألسـ حة جلميـع ضـبا          
 عاملباشرة يف القسم

ارأبــة )ل   األوـــــوتتــوىل رئاســَة عن ــر املقــر لقســم األمــن يف العــراق املستشــاُر األم   - 221
وتعمـل حتـا الرئاسـة املباشـرة ل ممسـل      بع ، وةول و.يفَتيف إاارُة شؤون السالمة واألمـن 2-ف

 وتتـوىل ع اشـؤون األمـن يف العـراق    ا ا  لامني العام، الل  تعمل اوحلـفيف املسـؤول املك لـف   
و إاارة ايــع األنشــتة املتع قــة اشــؤون املــو.فني والعم يــامل لعن ــر األمــن التــااع ل بعســة، واــ  

ويف اغــداا، ع املستشــار األمــ  الرئيســ  ل مســؤول املعــي ن لشــؤون األمــن ولفرتــو إاارة األمــن  
ــ    ــاَر األم ــدعم املستش ــ  األول     ت ــُب املستشــار األم ــيف نائ ــة ف)األول يف  ااء و.يفت  ،2-ارأب

، ورئــيُ  مركــز املع ومــامل والعم يــامل األمنيــة بوةــول و.يفَتــيف إاارُة شــؤون الســالمة واألمــن
، ورئـيُ  وتـدة التـدرتب األمـ      بوةول و.يفَتيف إاارُة شؤون السـالمة واألمـن   ،2-بة فارأ)
 بعوةول و.يفَتيف إاارُة شؤون السالمة واألمن ،2-ارأبة ف)

وأولــا وتــدة ا تــط ااســتراأيملية األمنيــة والــدعم اةاار  ااضــتالع اواجبــامل   - 223
ــنع    ــو إاارة األم ــة فرت ــيط     ومســؤوليامل وتــدة اةاارة و مان ــدم الوتــدة اــدمامل الت ت وأق
وحتدت  اةجـراءامل واملبـااو    اوضعوالرحلد الال مة ةاارة  من البعسامل ااستراأيمل   وأقوم 

  وأتــوىل إعــداا التقــارتر ةلبعســااتــط  حتــدت التوجي يــة األمنيــة ل بعســة  وأشــارد يف وضــع و 
تع قة اـاةاارة،  ـا يف بلـق    وأنسيق ا وأقد  ا إىل مقر األمم املتحدة  وأضت ع جبميع امل ام امل

املسائل املتع قة اشؤون مو.ف  عسم األمن يف العراق ع   ال عيدتن الـدو  والـوط   وأظـل    
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املــوارا البشــرتة  عســما  ــا،  ــا فياملعنيــةع ــ  اأ ــال وأنســيو وثــيقني مــع  عســام اعــم البعســة   
وأعمـل ا ـفت ا  مانـة    ع امل ـام اةاارتـة لقسـم األمـن يف العـراق      خيـا ما  ، يفشؤون املو.فنيو

ب تنــوب عنــيف 2-وتــر س الوتــدة مو.ــف لشــؤون األمــن )ف عا يــة األمــن امليــداين يف العــراق
مـن  واتـد  لشـؤون األمـن )   ان لاـران ب ومو.فـ 1-مو.فان معاونان لتنسيو شؤون األمن )ف

 عومساعدان إاارتان )من الرأبة احمل يةب ، ومو.ف ف  وط بالفئة الفنية

اعــم عســم األمــن يف  ،الــ  توجــد مقراــا يف نيوتــورد ،أنســيو األمــن وأتــوىل وتــدة - 222
العراق، وبلق اضمان التنسيو املسـتمر ويف الوعـا املناسـب مـع إاارة األمـم املتحـدة لشـؤون        

 بع2-وأت لف الوتدة من مو.ف واتد لتنسيو شؤون األمن )ف عالسالمة واألمن
ىل فرتــو إاارة األمــن اشــ ن ايــع وأســد  وتــدة أنســيو الــدعم التشــغي   املشــورة إ - 222

األمـم املتحـدة ومرافق ـا  وأقـوم جبمـع مع ومـامل شـام ة         مـو.ف   هتـم مسائل أعزتز األمن ال  
األمــن وحت ي ــ ا، وأعــد أقييمــامل ل م ــاطر األمنيــة وأوحلــ  ااختــاب أــدااري ةاارة امل ــاطر   عــن

ة املتكام ــة وأضــع إجــراءامل العمــل املوتــد  أقــوم اتحــدت األمنيــة والت فيــف مــن وط هتــا  و 
املعــاتري مــع املشــرفني ع ــ  الوتــدامل وج ــامل التنســيو األمنيــة االوكــاامل  وتمــع كــل           
استق اءامل معاتري العمل األمنية الدنيا املقدمة من مكاأب التنسـيو األمـ  امليـداين وأسـتعرز     

ــة املال        ــدااري واةجــراءامل األمني ــوفري الت ــيريامل ضــرورتة لت ــة أغ ــ   ت ــوف ع  ــور ل وع ــة  األم ئم
وأستعرز مسـائل أعزتـز األمـن والعناحلـر ال وجسـتية وتـر  ااأ ـاامل وعم يـامل التنسـيو          

ب تدعمـيف  2-وتـر س الوتـدة مو.ـف لشـؤون األمـن )ف      عالال مة مع ات ف األعسام يف البعسة
 بعوط ف  مو.ف لشؤون األمن )مو.ف 

عــن إاارة املع ومــامل  وتتــوىل مركــز املع ومــامل والعم يــامل األمنيــة املســؤولية العامــة   - 221
بعسة ووكاامل األمم املتحدة وحلـنااتق ا  الوالت تيط ل عم يامل وأوفري الدعم ألنشتة  ،األمنية

لولــة مـن إاارة شــؤون الســالمة   2-وتر ســيف مو.ـف  مــن )تشــغل و.يفـة ارأبــة ف  ع واراجم ـا 
ع ومــامل املب تتــوىل مســؤولية ا  ــول ع ــ   2-واألمــنب وتدعمــيف ا ــل مع ومــامل  عــدم )ف  

ما ت   أو تـع     ة ا من مو.ف  البعسة و حلو ا وأ نيف أ ق املع ومامل وحت ي  اع ويفال بامل
  إلالوتدامل والوتدامل الفرعية وايان م ام ا ايع  و.ائف يفل

أكفل وتدة ا تـط األمنيـة ختتـيط وأنسـيو ايـع األنشـتة التنفيلتـة لقسـم           ب ) 
تـر س   ع وكيانامل البعسة والوكاامل األاـر  األمن يف العراق االتعاون الوثيو مع كبار مو.ف 

اثنـان   لشـؤون األمـن )  نيمـو.ف  ثالثـة  تدعمـيف  ،ب3-شـؤون األمـن )ف  تنسيو الوتدة مو.ف ل
 وط ب ومساعد واتد لشؤون األمن )الرأبة احمل يةب ف  من فئة ا دمة امليدانية ومو.ف 
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م يامل عسم األمـن  عبة عارمإاارة و يةعم يامل األمنوال املع ومامل مركز ىلوتوت )بب 
يف جمــال   قســملع ـ  مــدار الســاعة كــل  تـام األســبوع، تيــ  تعمــل ا ـفتيف العمــوا الفقــر     

وتعـد املركـز نـواة    ع  اامل التوارو التشـغي ية واةحلـااامل وتـاامل اةجـالء التـ ي      الت د 
يو مـع  التنسيو ةاارة ا واا  الكرب ، إب توفر اةشراف األم  العام ع   مرافو البعسة االتنس

وتضــم املركــز مخســة مــو.فني  ععــوامل األمــن العراعيــة ووتــدة ا راســة التااعــة لامــم املتحــدة
ع لشؤون األمن )من فئة ا دمة امليدانيـةب و راعـة مسـاعدتن لشـؤون األمـن )مـن الرأبـة احمل يـةب        

وتدة فرعية ا  وتدة أتبع املو.فني، الـ  أتبـع كـل حتركـامل مـو.ف  البعسـة ووكـاامل         ايفو
قـوم  وحتـتفم الوتـدة الفرعيـة االسـملالمل وأ    ع م املتحدة ااال العـراق والكوتـا واألران  األم

ااستمرار يف النظم بامل ال  ة لك  تتس  اسـترجاع ايـع املع ومـامل املت واـة ع ـ        اتحدتس ا
انـاء ع ـ     ةوا  حت ل املع ومامل اةت ائية، وأعد التقارتر عن ا تط املسـتقب ي  وجيف السرعةع
اسـتيفاء   أعمـل ع ـ   مل، وأنسو ط بامل الت ارتح األمنية ااال منتقة البعسـة، و أ ق اةت اءا

ايع الت بامل معاتري العمل األمنية الدنيا، وأكفل ا فاع ع   ا د األع   لعدا املـو.فني يف  
ــ  اأ ــال         ــا  ع  ــة فع ي ــق، أظــل الوتــدة الفرعي ــاملع وااةضــافة إىل بل ــع األوع ــراق يف اي الع

لامني العـام، ونائـب املمسـل ا ـا ، ورئـي  الـدتوان، ووتـدة مراعبـة          كاأب املمسل ا ا  
التحركامل، وات ف وكـاامل األمـم املتحـدة، ااةضـافة إىل إاارة شـؤون السـالمة واألمـن يف        
نيوتورد، اش ن أتبع املـو.فني، وا  ـول ع ـ  الت ـارتح األمنيـة، وا رتتـة التنظيميـة ل حـد         

وأت لف الوتدة الفرعية من مو.َفــني لشـؤون    واعع يف العراقعاألع   لعدا املو.فني جلميع امل
  األمن )من فئة ا دمة امليدانيةب ومساعد لشؤون األمن )من الرأبة احمل يةب

وتدة أنسيو املع ومامل األمنية مسؤولة عن ا  ول ع   املع ومـامل املتع قـة    )سب 
ــ      ــة و حلــو ا وأ ــنيف اــله املع ومــامل وحت ي  ــ من مــو.ف  البعس ــد  الوتــدة حلــالمل  ع اا ول

مع وماأية مع كافة املنظمـامل املعنيـة املرأبتـة اـاألمم املتحـدةع وأشـارد الوتـدة يف املناعشـامل         
األمنية املشـتركة اـني املنظمـامل، وأقـوم جبمـع املع ومـامل وأقيـيم         وت قامل العمل واةتاطامل

املع ومـامل   إاـالغ اا، والوضع األم ، وحتدتد املسائل األمنية، وإعداا التحلترامل األمنية ونشر
وااةضافة إىل بلـق، أقـوم    األمنية الال مة لفرتو إاارة األمن ومو.ف  األمم املتحدة ا ارتنع

 سـبوعية  /الوتدة ايعـداا وأع ـد عاعـدة ايانـامل عـن ا ـواا  األمنيـة، وايعـداا أقـارتر توميـة          
 أواج  ـا البعسـة،   األاتـار والت دتـدامل الـ     عـن  طائواورتة اش ن ا الـة األمنيـة وإعـداا اـر    
وأقوم جبمع املع ومامل عن طرتو مو.فني مـدراني  ع واملشاركة يف اعسامل أقييم امل اطر األمنية
 إلالوتدة ثال  االتا ا  أضموع وموجواتن يف مكاأب عسم األمن اةع يمية
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ا ية ااعتناء، ال  أوفر مع ومامل لنية اعيقة عـن امل ـاطر األمنيـة الـ  أواجـيف       ‘2’ 
،  كن اختاب إجـراءامل ع ـ    مم املتحدة ومدتر  اراجم ا يف العراقمو.ف  األ
 ضـم ، وأقيم اأ اامل م نية مع احملـاورتن الـداا يني وا ـارجينيع وأ    ساس ا
واتـد مـن   لشـؤون األمـن )   نيب، ومـو.ف 1-لشؤون األمن )ف ا معاون ا مو.ف
 ب، ومســـاعد لشــــؤون األمــــن  ا دمــــة امليدانيـــة ومو.ــــف فـــ  وطــــ  فئـــة  
 احمل يةب    )الرأبة

ا ية الت نيف، ال  أعد املسؤولة عن ااأ ال األمـ  مـع امل ـاار واجل ـامل      ‘1’ 
املعنيــة الرئيســية، وأع ــد عواعــد ايانــامل ا ــواا  الرئيســية )نظــام املع ومــامل  

وأقوم ااسـتمرار  ع اجلغرافية، وأكنولوجيا املع ومامل، ونظام مستوتامل األمنب
نيــة لتتناســب مــع البيئــة املــتغرية ل بعســة      ااســتعراز وحتســني املع ومــامل األم  
وا  يـة مسـؤولة عـن أعمـيم املع ومـامل       واتتياجامل العمـالء مـن املع ومـاملع   

األمنية ع   العمالء وع   طائفـة متنوعـة مـن املسـت دمني النـ ائيني يف حلـيو       
و شــكال مكتواــة وشــفوتة وا ــرتة  وعــن أقــدمي إتاطــامل توميــة و ســبوعية 

ر األمـ  األول، ومـو.ف  األمـم املتحـدة، وفرتـو      ون ف ش رتة إىل املستشـا 
إاارة األمــن، واألفرعــة العام ــة ملــو.ف  شــؤون األمــن، وعــن إعامــة اأ ــاامل 

ــداا يني وا ــارجينيع وأ   ــة مــع احملــاورتن ال لشــؤون  ا الوتــدة مو.فــ  ضــمفني
مـن فئـة ا دمـة امليدانيـة،     مو.ـف  لشؤون األمـن )  نيب، ومو.ف3-األمن )ف

 احمل يةب   من الرأبة  و.فوم
ا ية التح يل، الـ  أقـدم الـدعم التح ي ـ  ل مستشـار األمـ  األول لت تـيط         ‘3’ 

البعسامل إىل العـراق عـن طرتـو مسـاعدة وكـاامل األمـم املتحـدة وحلـنااتق ا         
واراجم ــا اتــوفري الت تــيط املســتقب   ل عم يــامل والتنســيو واملســاعدة األمنيــة   

 تضــا املســؤولة عــن معاجلــة   اــ دااع واملســتمرة ألفرعــة البعســة يف امليــدان ابغــ 
وحت يـل املع ومـامل األمنيـة الال مـة لدملـام اا الـة السـائدة وامل ـاطر احملتم ـة           
ــة اجلــواة  ورحلــد ااتااــامل واملؤشــرامل       ــة عالي وإعــداا املنتملــامل اةعالمي

اـله الوتـدة    ضـم الرئيسية يف جمال املع ومامل األمنيـة، وإجـراء حت يـل  ـاع وأ    
ــة  ــو.ف راع ــن )  نيم ــة امليدانيــة،     1 ، و3-ف 2لشــؤون األم ــن فئــة ا دم م

  ومو.ف ف  وط ب، ومساعدْتن لشؤون األمن )من الرأبة احمل يةب
قة )اغــدااب ا ــدمامل األمنيــة الوعائيــة الش  ــية   ــيأكفــل وتــدة ا ماتــة ال )اب 

ووكااهتــا ع ــ  حنــو تتســم االفعاليــة والكفــاءة والقــدرة امل نيــة جلميــع مــو.ف  األمــم املتحــدة  
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املت   ة وحلنااتق ا واراجم ـا، مـن  جـل ضـمان  منـ م الش  ـ  وسـالمت م، وأـ مني ايئـة          
ــاطو العــراق واألران والكوتــاع وتــر س الوتــدة مو.ــف واتــد لتنســيو      العمــل يف ايــع من

يدانيــةبع وانــاد مخســة املدمــة فئــة ا ب تدعمــيف مو.ــف لشــؤون األمــن )3-شــؤون األمــن )ف
وتدةع وتت لف كل فرتو من عائـد الفرتـو ونائـب    اله ال نشئا يف إطار  فرعة ل حماتة ابغداا 

    عائد الفرتو و عضاء الفرتو
 ال  ــيقة مك ــف يف املقــام األول اتــوفري ا ماتــة     2قة   ــي فرتــو ا ماتــة ال  ‘2’ 

 ااال الب ـد واارجـيف، وفقـا     يفايع حتركاأل الا ممسل ا ا  لامني العام ل
منيةع وعنـدما تكـون املمسـل ا ـا  اـارس منتقـة       ل تقييم ا ا  ل م اطر األ

اتقدمي الدعم الوعـائ  لتحركـامل ايـع  عضـاء فرتـو       2البعسة، تك ف الفرتو 
األمم املتحدة القتر  والبعسة و ائـر  األمـم املتحـدة مـن كبـار الش  ـيامل       

ــا      ــللق اعم ــوفر ك ــة ا مــراءع وت ــة ا ماتــة   إضــافيا  يف املنتق  ال  ــيقةألفرع
مــن ضــبا  ا ماتــة  ضــااتا  22ا اجــةع وتتــ لف الفرتــو مــن األاــر  عنــد 

فئة ا دمة امليدانيةب ومسـاعد واتـد لشـؤون األمـن )مـن الرأبـة        )من ال  يقة
    احمل يةب تعمل سائقا 

نائـب  ل ال  ـيقة مك ف يف املقام األول اتـوفري ا ماتـة    1فرتو ا ماتة القرتبة  ‘1’ 
الـ   ايع التحركامل واألنشتة االل  داملمسل ا ا  لامني العام ااال الب 

 1املمسل ا ـا  اـارس الب ـد، تك ـف الفرتـو       تقوم ااع وعندما تكون نائب
 تضــا اتقــدمي الــدعم إىل ســائر اعســامل املــو.فني الفنــيني لفرتــو األمــم املتحــدة  

 إضـافيا   القتر  واعسة األمم املتحدة يف املنتقة ا مراءع وتقـدم كـللق اعمـا    
ضـااتا   22األار  عند ا اجةع وتت لف الفرتـو مـن    ال  يقةة ألفرعة ا مات

)من فئة ا دمة امليدانيـةب ومسـاعد واتـد لشـؤون      ال  يقةمن ضبا  ا ماتة 
    األمن )من الرأبة احمل يةب تعمل سائقا 

مك ف يف املقام األول اتقدمي الدعم جلميـع املـو.فني    3 ال  يقةفرتو ا ماتة  ‘3’ 
لكبــار الزائــرتن  ال  ــيقةا ماتــة  ل بعســةع وتــوفر الفرتــو  تضــا  الفنــيني التــااعني

ــار ة، واــر  مســحا     ــع واســتتالعا   لامــم املتحــدة والش  ــيامل الب  ل مواع
لاماكن امل   ة ل بعسامل يف اغداا واارج ا عبل الزتـارةع وتتـ لف الفرتـو    

ب ومسـاعد  فئة ا دمة امليدانية )من ال  يقةضااتا من ضبا  ا ماتة  22من 
  لشؤون األمن )من الرأبة احمل يةب تعمل سائقا 
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املك ــف يف املقــام األول اتــوفري ا ماتــة ل حــافالمل   2 ال  ــيقةفرتــو ا ماتــة  ‘2’ 
ــة  ــة الروأيني ــدعم ل  ــدمامل     بHippo) املدرع ــدمي ال ــة، وأق ــامل اجلوت ، ول عم ي

تملارتــة يف ال ة اجلوتــةال وجســتية، وتتــوىل إاارة الــرتالمل املكوكيــة إىل احملتــ 
متــار اغــداا جلميــع مــو.ف  البعســة وفرتــو األمــم املتحــدة القتــر  القــاامني   
واملغاارتن مع أوفري مفر ة  اتة األمـن الش  ـ  املتنق ـة  ـمع وتقـدم  تضـا       

 ال  ـيقة الدعم جلميع البعسامل يف املنتقة ا مراء مـع  ـريه مـن  فرعـة ا ماتـة      
ا من ضبا  ا ماتة القرتبـة )مـن   ضاات 22عند ااعتضاءع وتت لف الفرتو من 

  فئة ا دمة امليدانيةب ومساعد لشؤون األمن )من الرأبة احمل يةب تعمل سائقا 
املك ــف يف املقــام األول اتقــدمي الــدعم إىل ا ركــة   2 ال  ــيقةفرتــو ا ماتــة  ‘2’ 

فرتــو الــرا  اــةاس  املنتظمــة لفرتــو األمــم املتحــدة القتــر  الــل  تعمــل  تضــا   
ــم       الســرتع يف ــو.ف  األم ــال م ــ  أت ــوارو ال ــة  و الت ــال ا ــواا  األمني  ت

ــن     ــو م ــ لف الفرت ــاع وتت ــة    22املتحــدة  و لت كاهت ــن ضــبا  ا مات ضــااتا م
الرأبـة احمل يـةب    ن لشؤون األمن )منالقرتبة )من فئة ا دمة امليدانيةب ومساعدْت

 تعمالن سائقني   
ــامل يف  أضــت ع وتــدة أنســيو  مــن املنتقــة يف اغــداا     اـب )  ااملســؤولية عــن العم ي
ب، تدعمــيف نائــب واتــد 2-اغــداا، وتر ســ ا مو.ــف لشــؤون األمــن )ف  يف عم يــاملالمركــز 

مســؤول عــن األمــن )مو.ــف فــ     لاــرب، ومو.ــف 3-ل مو.ــف املســؤول عــن األمــن )ف 
وط ب ومساعد لشؤون األمن )من الرأبة احمل ية ةول و.ائف م إاارة شـؤون السـالمة واألمـنب    

 اله الوتدة ثال  وتدامل فرعية ا إل   ضمأع ويف اتاىل
، املســؤولة عــن جممعــامل البعســة  من  مــاكن العمــلاــ الفرعيــة املك فــة وتــدةال ‘2’ 

ــدة        )   ــام، وعاعـ ــني العـ ــا  لامـ ــل ا ـ ــيال املمسـ ــ ، وفـ ــدتوان، والتميمـ الـ
بع وأت لف الوتدة الفرعيـة مـن  راعـة مـو.فني     1-ال وجستيامل، وا مع اال

مسـاعدا  لشـؤون األمـن )مـن      33 فئـة ا دمـة امليدانيـةب و    لشؤون األمن )من
 الرأبة احمل يةب 

ــة الالســ ك   ‘1’  ــ  ااأ ــاامل       ، رف ــن ا فــاع ع  املســؤولة يف املقــام األول ع
 انية مشغ ني لالسـ ك  )مـن الرأبـة     أضمالالس كية يف ايع األوعامل، وال  

 احمل يةب   
سـؤولة عـن ا فـاع ع ـ  سـالمة مرافـو       امل ،السالمة من ا رائو مركز وتدة ‘3’ 

أعمل االتعاون الوثيـو مـع وتـدامل السـالمة مـن      واألمم املتحدة من ا رائو، 
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ا رائو يف املواعع األار ، وتر  التدرتب ع   السالمة مـن ا رتـو جلميـع    
من مو.ف واتد لشؤون األمن )مـن   الفرعية الوتدة اله املو.فنيع وأت لف
 ومساعد لشؤون السالمة من ا رائو )من الرأبة احمل يةب    فئة ا دمة امليدانيةب

املسـؤولة عـن العم يـامل يف     ،وتدة أنسيو  من املنتقة يف متار اغداا الـدو   وب ) 
مركــز عم يــامل املتــار، وتر ســ ا مو.ــف لشــؤون األمــن )مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب تدعمــيف     

 وتدأان فرعيتان مهاإلو ا  بعمو.ف لشؤون األمن )من فئة ا دمة امليدانية
الوتدة الفرعية ل عم يامل، ال  أوفر الدعم التشغي   واألمن ألمـاكن العمـل،    ‘2’ 

 وال  تعمل اا مساعد واتد لشؤون األمن )من الرأبة احمل يةب   
 سالمة من ا رائـو، الـ  أـوفر السـالمة مـن ا رائـو وأقـدم        لفرعية لوتدة اال ‘1’ 

تعمل اا مساعد لشـؤون  و ن السالمة من ا رائو، ل مو.فني اش عاما  أدرتبا 
  السالمة من ا رائو )من الرأبة احمل يةب

ســـؤولة عـــن العم يـــامل يف مركـــز امل ،إرايـــلوتـــدة أنســـيو  مـــن املنتقـــة يف  ) ب 
ب تدعمــيف مو.ــف لشــؤون األمــن  2-، وسري ســ ا مو.ــف لشــؤون األمــن )ف إرايــلعم يــامل 

لشــؤون األمــن  لاــر لســالمة واألمــنب، ومو.ــف، واــ  و.يفــة ةو ــا إاارة شــؤون ا 3-)ف
ب تعمــل نائبــا  ومنســقا  لشــؤون التــدرتب التم يــد  يف جمــال التوعيــة األمنيــة ومســاعد   3-)ف

 إلا  إاار  واتد )من الرأبة احمل يةبع و ا سا وتدامل فرعية
ال  أـوفر الـدعم املتع ـو االعم يـامل، وأتـ لف مـن        ،الوتدة الفرعية ل عم يامل ‘2’ 

ن لشـؤون األمـن )مـن    ؤون األمـن )مو.ـف فـ  وطـ ب ومسـاعدتْ     مو.ف لش
 الرأبة احمل يةب 

األمـن ملرافـو األمـم     أـوفري املسـؤولة عـن    ،الوتدة الفرعية ألمن  ماكن العمـل  ‘1’ 
لشـؤون األمـن    مسـاعدا   24املتحدة يف تدوا منتقة املسؤولية، وأت لف مـن  

 )من الرأبة احمل يةب 
ــة ل ســال  ‘3’  ــو الوتــدة الفرعي ــن ا رائ ــن     ،مة م ــة الســالمة م املســؤولة عــن كفال

ا رائــو ألمــاكن العمــل وأنظــيم أــدرتب عــام ل مــو.فني اشــ ن الســالمة مــن  
 ا رائو، وتعمل اا مساعد لشؤون السالمة من ا رائو )من الرأبة احمل يةب 

وتــدة املع ومــامل األمنيــة، املســؤولة عــن اــع املع ومــامل األمنيــة وأ ــنيف ا     ‘2’ 
ب تدعمـيف  1- ا وحت ي  ا، وتعمل اا مو.ف معاون لشؤون األمـن )ف وأقييم

 مو.ف  م  واتد )مو.ف ف  وط ب 
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ــ  ااأ ــاامل        ‘2’  ــن ا فــاع ع  ــة الالســ ك ، املســؤولة يف املقــام األول ع  رف
ــتة مشــغِّ      ــن س ــ لف م ــامل، وأت ــع األوع ــن  الالســ كية يف اي ــ ك  )م  ني لالس

 ب   احمل ية الرأبة
ــة  الوتــدة الفرع ‘1’  ــة األمني ــوجي   ل توعي ــدرتب الت ــة ةاارة الت املســؤولة عــن   ،ي

أقــدمي الــدعم اةاار  عــن طرتــو ااأ ــال مــع ســ تامل ا كومــة املضــيفة،    
وأدرتبـ م، وأتـ لف    وأنسيو اجلدول الزم  لوحلـول املـو.فني املعيـنني تـدتسا     

 ب من مو.ف مساعد لشؤون األمن )الرأبة احمل ية
املســؤولة عــن العم يــامل يف مركــز  ،منتقــة كركــودوتــدة أنســيو األمــن يف  )اب 

لشــؤون  لاــر ب تدعمــيف مو.ــف2-عم يــامل كركــود، وتر ســ ا مو.ــف لشــؤون األمــن )ف 
 مــا إاارة شــؤون ب ومســاعدان لشــؤون األمــن )مــن الرأبــة احمل يــة، ةــول و.ائفَ 3-األمــن )ف

تــدامل  تــدمها يف كركــود وا اــر يف املوحلــلع ول وتــدة مخــ  و تعمــلالسـالمة واألمــنب،  
 فرعية ا إل
ال  أقدم الدعم ل عم يامل وأتـ لف مـن مسـاعَدتن     ،الوتدة الفرعية ل عم يامل ‘2’ 

 لشؤون األمن )من الرأبة احمل يةب 
تـوفري الـدعم الوعـائ  جلميـع     ايف املقـام األول   املك ـف قة،   ـي فرتو ا ماتة ال ‘1’ 

ــو    ــدعم اعســامل األمــم املتحــدة و نشــتت ا واراجم ــا يف مشــال العــراق، وأ فري ال
، إرايـل لافـراا مـن كركـود إىل    املكوكيـة   ملالرتل  دمامل ال وجسـتية والـ  

ــرة لكركــود ل عمــل الراــ ع      ــار ش  ــيامل األمــم املتحــدة الزائ وجلميــع كب
قة )مـن    ـي ضبا  من ضبا  ا ماتة ال 21وأت لف اله الوتدة الفرعية من 

    حمل يةب تعمل سائقا فئة ا دمة امليدانيةب ومساعدا  لشؤون األمن )من الرأبة ا
املسـؤولة عـن ضـمان سـالمة  مـاكن العمـل مـن         ،وتدة السالمة من ا رائـو  ‘3’ 

ا رائو وأنظيم أدرتب عام ل مو.فني اةع يميني اش ن السالمة مـن ا رائـو،   
 وتعمل اا مساعد لشؤون السالمة من ا رائو )من الرأبة احمل يةب 

نيـــة، الـــ  أضـــت ع ااملســـؤولية عـــن اـــع الوتـــدة الفرعيـــة ل مع ومـــامل األم ‘2’ 
املع ومامل األمنية وأ ـنيف ا وأقييم ـا وحت ي ـ ا، وتعمـل اـا مو.ـف لشـؤون        

 األمن )من فئة ا دمة امليدانيةب   
ــة الالســ ك   ‘2’  ــ  ااأ ــاامل       ، رف ــن ا فــاع ع  املســؤولة يف املقــام األول ع

سـ ك  )مـن الرأبـة     ني لالأت لف من ستة مشغِّوالالس كية يف ايع األوعامل، 
    احمل يةب
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ــن     ب )  ــةاملوتــدة أنســيو  م ــز    امل ،الب ــرة يف نتق ــامل يف مرك ــن العم ي ســؤولة ع
، ةو ــا إاارة 3-تر ســ ا مو.ــف لشــؤون األمــن تشــغل )و.يفــيف ارأبــة ف  وعم يــامل الب ــرة 

الوتــدة  ضــمن بع وأوجــد3-، تدعمــيف مو.ــف لشــؤون األمــن )ف بشــؤون الســالمة واألمــن
 إل  ا  مخ  وتدامل فرعية

مـن مو.ـف    ، وأتـ لف ال  أقـدم الـدعم التشـغي      ،الوتدة الفرعية ل عم يامل ‘2’ 
مـن  واتد لشؤون األمن ) تنلشؤون األمن )من فئة ا دمة امليدانيةب ومساعد

إاارة شــؤون  و.يفــة  تــدامةــول و ،مــن الرأبــة احمل يــة ا اــرالرأبــة احمل يــة و
    السالمة واألمنب

يف املقام األول اتقـدمي الـدعم إىل كافـة اعسـامل      ، املك ففرتو ااأ ال األم  ‘1’ 
ــع كبـــار        ــراق وإىل ايـ ــوب العـ ــة ا مـــراء يف جنـ ــدة يف املنتقـ ــم املتحـ األمـ

ازتـارة منتقـة الب ـرة ألااء م ـام رايـةع       أقـوم ش  يامل األمم املتحدة ال  
اــله الوتــدة الفرعيــة ســتة مــو.فني لشــؤون األمــن )مــن فئــة ا دمــة  ضــم وأ

  لشؤون األمن )من الرأبة احمل يةب تعمل سائقا  ا واتد ا ةب ومساعدامليداني
املسـؤولة عـن ضـمان سـالمة  مـاكن العمـل مـن         ،وتدة السالمة من ا رائـو  ‘3’ 

ا رائو وأنظيم أدرتب عام ل مو.فني اةع يميني اش ن السالمة مـن ا رائـو،   
  يةب وتعمل اا مساعد لشؤون السالمة من ا رائو )من الرأبة احمل

فرعيــة ل مع ومــامل األمنيــة، املســؤولة عــن اــع املع ومــامل األمنيــة   الوتــدة ال ‘2’ 
وأ نيف ا وأقييم ا وحت ي ـ ا، وتعمـل اـا مسـاعد لشـؤون األمـن )مـن الرأبـة         

 احمل يةب 
ــة الالســ ك   ‘2’  ــ  ااأ ــاامل       ، رف ــن ا فــاع ع  املســؤولة يف املقــام األول ع

 ني لالسـ ك  )مـن الرأبـة    ت لف من ستة مشغِّأوالالس كية يف ايع األوعامل، 
  احمل يةب

قســم األمــن يف للــدعم االــ  أعمــل  سااــة عاعــدة   ،وتــدة األمــن يف الكوتــا  ) ب 
وتشــرف ع ــ   عن ل كوتــاالعــراق ل قيــام   ــام ااأ ــال مــع الب ــد املضــيف واملســؤول املعــي    
 راعة مساعدتن لشـؤون األمـن   الوتدة مو.ف لشؤون األمن )من فئة ا دمة امليدانيةب تدعميف 

 ب )من الرأبة احمل ية
ــدء وإجــراء التحقيقــامل اشــ ن فقــدان        ،وتــدة التحقيقــامل  )دب  املســؤولة عــن ا

 ،اسـت دام ا  ـري املشــروع، وتـواا  املــرور    و  اســرعت  و املعـدامل املم وكـة لامــم املتحـدة    
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 ثالثــة دة مــنن مــو.ف  األمــم املتحــدةع وأتــ لف اــله الوتــ عــ ت ــدر ســ ود  ــري ائــو   و
    من الرأبة احمل يةب وواتد من فئة ا دمة امليدانيةاثنان مو.فـني لشؤون األمن )

املسـؤولة عـن أنفيـل م ـام ااأ ـال الال مـة        ،وتدة ااأ ال حبكومة العـراق  )لب 
وأتـ لف الوتـدة    يف تكومة العراق، وأس يل عم يامل عسم األمنع املعنيةااملكاأب والكيانامل 

مسـاعدتن لشـؤون األمـن      راعـة ون األمـن )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب تدعمـيف       من مو.ف لشـؤ 
  إاارة شؤون السالمة واألمن و.يفة  تدامل ةوِّ ،ب)من الرأبة احمل ية

ســؤولة عــن حتدتــد اتتياجــامل التــدرتب الال مــة   املوتــدة التــدرتب األمــ ،  )مب 
وتتمسـل  تـد   ع الداا يـة بامل ال ـ ة  لقسم األمن يف العـراق وإعـداا وأيسـري الـربامج التدرتبيـة      

اجلوانــب الرئيســية ألنشــتة التــدرتب يف أ ايــل  فرعــة ا ماتــة القرتبــة وضــبا  األمــن وإعــااة    
مو.ــف  ،املوجــواة يف اغــداا ،أ اي ــ م يف جمــال اســت دام األســ حة النارتــةع وتــر س الوتــدة  

وتدعمــيف نائــب ، ةــول و.يفتــيف إاارة شــؤون الســالمة واألمــنب،  2-لشــؤون األمــن )ارأبــة ف
مو.ف شؤون األمـن )مـن ا دمـة امليدانيـةب، وثالثـة مسـاعدتن  منـيني )مـن ا دمـة امليدانيـةب           

 عومساعد إاار  واتد )من الرأبة احمل يةب
 

 التغيريامل التنظيمية  
و.يفــة  29قتــرا إلغــاء مــع أوحلــيامل ااســتعراز الشــامل ملــالد املــو.فني، تُ   ةشــيا  - 221

مـن التراـة احمل يـةب يف الكوتـا، واـ  و.ـائف سيسـتعان   ـاار          24 و 3-)واتدة ارأبة ف
 عاارجية ألااء م ام ا

الـل  اـر  ا ن    ،ومع أنفيل عقد جدتد ل تدرتب التوجي   يف جمال التوعية األمنيـة  - 224
قتـرا  مسؤوليامل  كرب لالضتالع االدورة التدرتبيـة، تُ   وجبيف والل  تتحمل املتعاعد إرايليف 

و اـــر  مـــن الرأبـــة احمل يـــةب لوتـــدة إاارة التـــدرتب   3-ني )واتـــدة ارأبـــة فإلغـــاء و.يفـــت
و.يفتني )واتدة ملو.ف فـ  وطـ  و اـر  مـن الرأبـة      الالتم يد  ل توعية األمنية يف عمعان، و

 يف وتدة األمن اعمعانعاملوجواأني احمل يةب 
)مـن فئـة    ب إىل مو.ـف  مـ   1-وتقترا إعااة أ نيف و.يفة ضااط  من معاون )ف - 229

رفــع مســتو  عــااة  ، ُتقتـرا يف الوعــاو عا دمـة امليدانيــةب مــن  جــل أبسـيط التس ســل ا رمــ   
 عالفع ية القيااة والتحكم ليعك  مسؤولياملقة   يفرتو ا ماتة ال

ألمـم املتحـدة القتـر  يف املنتقـة،     اومع التوسيع املتوعع لنتـاق  نشـتة البعسـة وفرتـو      - 221
أوسـيع  ، سـيكون مـن الضـرور     إرايـل ل توعية األمنية من عمان إىل ونقل التدرتب التوجي   
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ولللق، تقترا نقل و.يفة واتـدة  ع إىل تد كبري إرايلامم املتحدة يف ل م األ نتاق الوجوا
 عإرايلب من الب رة إىل 2-لضااط  من )ف

مـة  قتـرا نقـل و.يفـة ضـااط  مـن )مـن فئـة ا د       مع ااتتياجـامل التشـغي ية، تُ   وةشيا  - 222
ــةب مــن وتــدة أنســيو  مــن املنتقــة يف اغــداا إىل وتــدة ا تــ      ــة   طامليداني ااســتراأيملية األمني

 والدعم اةاار ع
 

 اعم البعسة - ااء 
العمـل    سـاليب  لتبسـيط  مسـع  عاا أشكيل عن ر اعم البعسـة يف  ، سُي1122يف عام  - 221

يف اســتراأيملية أــعتمدا والعم يــامل التنفيلتــة اــدف حتســني أقــدمي ا ــدمامل، ع ــ  النحــو الــل  
 أقــدمي الــدعم امليــداين ع ــ  ال ــعيد العــامل ، وأتبيــو نظــام  وموجــا واملعــاتري احملاســبية الدوليــة  

ــام  ــو.فنيع       ل قتــاع الع ــالد امل ــل أوحلــيامل ااســتعراز الشــامل األاــري مل ــن اــالل أنفي ، وم
الـتمكن مـن    مواحل ة التركيز ع   م ام البعسة البالغة األمهيـة مـع   اوا دف من بلق  كونوسي

الـدعم إىل املمسـل ا ـا  لامـني     أقـدمي  أقدمي ادمامل بامل جـواة  فضـل، وإسـداء املشـورة و    
ل ايكـل اةاارة  ومـن املقـرر إنشـاء  عسـام جدتـدة أكمِّـ      ع العام لتمكينيف مـن إاـا  واتـة البعسـة    

ع وســيعاا أنظــيم اــلا ع ــ  حنــو كفــؤ وكامــل  ا ــدماملأقــدمي لســ ع وا أســ ملضــمان  املــنقح
حتــا إشــراف  كالمهــاس ســ ة اةمــداا، وأقــدمي ا ــدمامل، وإل اعــامتني، مهــا إطــار ر يفالعن ــ

 بع2-رئي  اعم البعسة )مدستكونان مسؤولتني  مام ع و2-رئي  ارأبة ف
 

 مكتب رئي  اعم البعسة  
 من فئة اخلدمة امليدانية( 1إلغاء ونييفة واحدة ) املونيفون الدوليون:

ونياااا ف مااان فئاااة    2 و 1-ف 4 و 2-ف 1ونياااا ف ) 7إنشااااء    
 اخلدمة امليدانية(

 (1-إىل ف 2-إعادة لصايف ونييفت  )من ف   
 إلغاء ونييفة واحدة )من الرلبة احمللية( املونيفون الوطايون:

 إنشاء ونييفت  )من الرلبة احمللية(   
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  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   طايوناملونيفون الو  ذات الصلة

 
وكيااااال 
أماااااااا  

 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 1-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااااااو  
املااااااااونيف  

 الدولي 

املونيفاااااااااون 
الوطايون من 
 الفئة الفاية

 الرلبة
 احمللية 

متطوعااو 
األمااااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمـدة  ئف الو.ا                 
1 – 1 3 2 2 – – – 1122لعام   3 – 21 – 2 – 22  

املقترتة الو.ائف 
21 – 1 1 2 2 – – – 1122لعام   1 – 21 – 1 – 11  

2 (2) – – – – – التغري   – 3  3  – 1  – 2  – 1  

  
اعـم البعسـة ع ـ   ن تظـل يف      سيواحلل مكتب رئي  شؤون اعم البعسة رئاسة عن ر - 223

ب 2-وتسـد  رئـي  اعـم البعسـة )مـد     ع املمسـل ا ـا  لامـني العـام       مـام الوعا باأيف مسـؤوا 
املشورة ااستراأيملية لفرتو القيااة الع يا ل بعسة اش ن الـدعم اةاار  وال وجسـ  الضـرورتني،    

يف  ا ـفتيف عضـوا    ،وتشـارد شـا ل الو.يفـة   ع وتوفر الدعم اةاار  الـال م لتنفيـل واتـة البعسـة    
االبعسة، يف عم ية الت تيط ل بعسـة مـع التركيـز اشـكل اـا  ع ـ  جمـاامل        فرتو اةاارة الع يا 

وتكفـل رئـي    ع الدعم، وتسـ م يف اأبـاع هنـج منسـو لضـمان ااأسـاق يف أنفيـل واتـة البعسـة         
ا ميزانية البعسة واملـوارا البشـرتة واألحلـول ع ـ  النحـو األمسـل لـدعم أنفيـل         ي ختاعم البعسة 
   عم يــة ةعــااة أرأيــب املــوارا تســب    العمــل يف وتوجــيف ااايــع عناحلــريف  واتــة البعســة

ع األولوتة  ثناء فترة امليزانية،  ا تتماش  مع األولوتامل الـ  أـدعم التنفيـل الفعـال لواتـة البعسـة      
ل مبـااو التوجي يـة    وتشرف رئي  اعم البعسة ع   من ملية إعداا أقارتر امليزانية واألااء وفقـا  

ــائج، وتتــوىل املســؤولية عــن أنفيــل اســتراأيملية الــدعم امليــداين ع ــ     ل ميزنــة القائمــة ع ــ  الن  ت
ةكلـن  ال عيد العامل ،  ا يف بلق االتزام اياارة س سـ ة اةمـدااامل وا ـدمامل املشـتركة الـ       

 ــزم االعمــل ع ــ  حنــو فعــال مــع العن ــر ُموشــا ل الو.يفــة ع قيــو الكفــاءة يف العم يــاملحت مــن
ا التشـغي ية، واـيجراء ااأ ـاامل،    مـ اتتياجاهت و والنوع  وفقا العسكر  لضمان الدعم املنس

عـالوة  وع ما تتع و ااملسائل اةاارتـة وال وجسـتية   والتفاوز والتنسيو مع الس تامل الوطنية يف
سـؤول عـن وضـع جمموعـة مـن السياسـامل واةجـراءامل        اـو امل رئـي  اعـم البعسـة    ع   بلـق،  

سـؤول عـن   امل اـو و ءم مع  نظمة األمم املتحـدة وعواعـدااع  ال  أتوا املتينةواملمارسامل واملعاتري 
الـرا ع ــ  عم يــامل مراجعـة ا ســااامل وع ــ  وتــدة التقيـيم اةاار ، وعــن أنســيو عم يــامل    

ب وكـبري  2-أدرتب ايع املو.فني يف البعسةع وسيضـم املكتـب املباشـر رئـي  اعـم البعسـة )مـد       
 ــندوق ااســتئماين، ومــو.فني  ب ال ــلتن سيشــرفان ع ــ   نشــتة ال 2-مــو.ف  املشــارتع )ف

 عب ومساعدا  إاارتا  واتدا  )من فئة ا دمة امليدانيةب3-ف 2 و 2-ف 2إاارتني )



A/69/363/Add.5 
 

 

14-63755 73/130 

 

ــ - 222 ــز إع     و سلـ ــل مركـ ــة يف كـ ــم البعسـ ــي  اعـ ــ     ل رئـ ــيم إاار  ع ـ ــف أنظـ ــ   و.ـ يمـ
  التا إل النحو

تدعمــيف  ،ب3-واتــد لشــؤون التنظــيم اةاار  )ف   فــ  مو.ــف ،إرايــليف  ) ب 
 ن إاارتان )من الرأبة احمل يةب مساعدا
 عب3-واتد لشؤون التنظيم اةاار  )ف ف  مو.ف ،كركوديف  )بب 
وأتـــوىل وتـــدة امليزانيـــة والشـــؤون املاليـــة املســـؤولية عـــن أنفيـــل سياســـامل امليزانيـــة   - 222

ــر س       ــةع وت ــة البعس ــة املعتمــدة، وإعــداا أقــارتر ات فــة وميزاني وإجراءاهتــا، ورحلــد أنفيــل امليزاني
ــة ف      ــة )ارأب ــة والشــؤون املالي ــو.ف  امليزاني ــبري م ــيف مو.ــف ل ميزانيــة   2-الوتــدة ك ب، تدعم

ب ومو.ـف لشـؤون امليزانيـة )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب، وثالثـة         3-والشـؤون املاليـة )ارأبـة ف   
مساعدتن ماليني )واتد من فئة ا دمة امليدانية واثنان من الرأبـة احمل يـةب ومسـاعد إاار  )مـن     

 احمل يةبع الرأبة
وســتتوىل وتــدة إاارة العقــوا، املوجــواة يف اغــداا، اةشــراف ع ــ  عقــوا البعســة          - 221

ب، تدعمـيف مسـاعد إاار    3-وإاارهتاع وسري س الوتـدة مو.ـف فـ  ةاارة العقـوا )ارأبـة ف     
 )من الرأبة احمل يةبع

ال ــاارة، املراســالمل الــواراة ووأتــوىل وتــدة جدتــدة ةاارة املع ومــامل أتبــع ايــع    - 221
في ـا الربعيـامل املشـفرة والرسـائل املرســ ة االفـاك  والت بـامل العاج ـة املقدمـة مـن وتــدة            ـا 

التقيــيم اةاار  و ــري بلــق مــن املراســالمل الداا يــة املوج ــة إىل رئــي  اعــم البعســةع ونظــرا    
 لســرعتة اــله املراســالمل، ُتقتــرا أزوتــد الوتــدة  ســاعدتن لشــؤون إاارة املع ومــامل )مــن فئــة 

 ا دمة امليدانيةبع
وســعيا  لتحســني م ــام الت تــيط والرحلــد واامتســال وأعزتزاــا يف إطــار اعــم البعســة،   - 224

ُتقتــرا إنشــاء وتــدة جدتــدة ل ت تــيط والرحلــد واامتســال أكــون مســؤولة  مــام رئــي  اعــم  
البعسةع وستقوم اله الوتدة االت تيط الشامل يف ايع جمـاامل اعـم البعسـة، وتمـع يف نفـ       
الوعا اـني م ـام الرحلـد والتنسـيو واامتسـال، لكفالـة أقيـد البعسـة جبميـع التعميمـامل اةاارتـة            
ــة        ــب اــدمامل الرعاا ــ  مراجعــ  ا ســااامل ومكت ــارتر ال ــاارة عــن جم  والتوجي ــامل والتق
الداا ية، من ضمن ج امل  ار ع وستستعرز، عند ااعتضاء، ايـع املالتظـامل الـ  ُتـد      

وأقارتر جم   التحقيو، وُأعد الراوا املناسبة االتشـاور مـع رئـي  اعـم     اا مراجعو ا سااامل 
البعسةع وسترحلد  تضا  أنفيل جم   التحقيو ل توحلياملع وسري س الوتدة مو.ـف فـ  ل ت تـيط    

 بعب، تساعده مو.ف ل شؤون اةاارتة ومراعبة اامتسال )من فئة ا دمة امليدانية3-)ف
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 التغيريامل التنظيمية  
ر عدم ا اجة إىل اةاقاء ع   مكتب إع يم  لدعم البعسة يف متار اغـداا الـدو ،   أقر - 229

تيــ  ا تتضــمن املكتــب    عن ــر فــ ع ولــللق ُتقتــرا إلغــاء و.يفــة واتــدة ملو.ــف اعــم  
البعسـة ع ــ  ال ـعيد اةع يمــ  )مـن فئــة ا دمـة امليدانيــةب وو.يفـة واتــدة ملسـاعد إاار  )مــن       

 الرأبة احمل يةبع
ةشيا  مع أوحليامل ااستعراز الشامل ملالد املو.فني، ُتقترا إنشاء و.يفـة واتـدة   و - 211

ب ملساعدة رئي  اعم البعسة ع   ااضتالع اامل ـام املفوضـة ل مكتـبع    2-ملو.ف إاار  )ف
وسيتوىل املو.ف اةاار  أقدمي املساعدة والـدعم لـرئي  اعـم البعسـة يف مـا تتع ـو اـالت تيط        

أنظيم ا وأنفيلاا وإاارهتا واةشراف ع ي ا  وتكفل وضع اتـط العمـل   ألنشتة اعم البعسة و
وااســتراأيمليامل والــربامج املتع قــة ااألنشــتة اةاارتــة ل بعســة وإعــداااا وأنســيق ا ورحلــداا     
وتقــوم اــدور املنســو املركــز  ملســائل الــدعم الــ  ةــ  فرتــو األمــم املتحــدة القتــر   وُتعــد   

قارتر واملراسـالمل اشـ ن طائفـة واسـعة مـن املسـائل ات ـب مـن         مشارتع املبااو التوجي ية والت
ــع القواعــد واألنظمــة املعمــول اــا يف األمــم        ــد جبمي ــة، مــع الت كــد مــن التقي ــي  اعــم البعس رئ
املتحــدة  وتنســو اجتماعــامل رئــي  اعــم البعســة، وتســاعد ع ــ  اةشــراف ع ــ  املــو.فني يف   

 مكتبيف املباشرع
از الشامل ملالد املو.فني، سيعاا أنظيم وتـدة امليزانيـة   وةشيا  مع أوحليامل ااستعر - 212

لت بح وتدة امليزانية والشؤون املاليـةع وسـُتدمج امل ـام الـ  أؤات ـا تاليـا  وتـدة امليزانيـة مـع          
امل ام املالية املتبقية املضت ع اا تاليا  يف العراقع وستؤا  الوتدة املعـز ة م ـام إضـافية أتع ـو     

ن فرتــو األمــم املتحــدة القتــر ، وإعــداا التقــارتر اةاارتــة امل   ــة،  ااســترااا التكــاليف مــ
ومعاجلة مدفوعامل البائعني يف العـراق، سـعيا  لتعزتـز مـا ُتقـدم مـن اـدماملع وسيواحلـل عسـم          
ــامل الــدعم          ــع عم ي ــا ااضــتالع جبمي ــب الــدعم املشــترد يف الكوت ــة يف مكت الشــؤون املالي

ئي  وتـدة امليزانيـة والشـؤون املاليـة خب ـو  ايـع       اةاار  يف الكوتا، وُتؤمِّن ااأ ال اـر 
 املسائل املتع قة اامل ام املالية يف البعسةع

ونتيملة لتوسيع نتاق م ام الوتدة، ُتقترا إنشاء و.يفة إضافية ملو.ـف فـ  لشـؤون     - 211
ب وثـال  و.ــائف ملسـاعدتن مــاليني )واتـدة مــن فئـة ا دمــة امليدانيــة     3-املاليـة وامليزانيــة )ف 

ب الـدعم  3-.يفتان مـن الرأبـة احمل يـةبع وسـيقدم مو.ـف شـؤون املاليـة وامليزانيـة )ارأبـة ف         وو
الفــ  الــال م ضــمن الوتــدة  وتســاعد ع ــ  اســتعراز وحت يــل البيانــامل يف مــا تتع ــو اوضــع    
التقدترامل الن ائية ل تكـاليف ومقترتـامل امليزانيـة  وتقـدم الـدعم ل مسـؤولني اةاارتـني يف مـا         

ااتتياجامل من املوارا يف مشارتع امليزانية، وترحلد أنفيل امليزانية، وقـدا سـبل    تتع و اتحدتد
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إعااة خت يا األموال وتقدم أوحليامل اش هنا عند الضرورة  وترحلـد النفقـامل لكفالـة اقائ ـا     
ضـمن املسـتوتامل املـ بون اـاع وسـتمكلن إضــافة اـله الو.يفـة مـن أعزتـز اةاارة املاليـة ل بعســة           

ا ع   التكيف مـع التغـيريامل املتوعـع  ن أ ـاتب أنفيـل املعـاتري احملاسـبية الدوليـة         و تااة عدرهت
ل قتاع العام ونظام  وموجاع وُتقترا إنشاء و.ائف املساعدتن املاليني )و.يفة واتدة مـن فئـة   

ب، إرايـل ا دمة امليدانية و ار  من الرأبة احمل ية يف اغداا، وو.يفة واتدة من الرأبـة احمل يـة يف   
ــم املتحــدة        ل ــو األم ــن فرت ــة ااســترااا التكــاليف م ــام اةضــافية املتع ق ــ   ااء امل   مســاعدة ع 

القتر ، وإعداا التقارتر اةاارتة امل   ة، ومعاجلة مدفوعامل البـائعني يف العـراقع واغـرز    
حتسني أقدمي ا دمامل، سيساعد شا  و اله الو.ائف  تضـا  ع ـ  فحـا املسـتندامل األحلـ ية      

تما ا واعت ا ومن حلحة النفقامل، وتسـاعدون ع ـ  رحلـد النفقـامل ل ت كـد مـن       ل ت كد من اك
اقائ ا ضمن املستوتامل امل بون اا، وتعـدون القسـائم الضـرورتة لتملدتـد امل ـروفامل النسرتـة،       
وتساعدون ع   است ال  املع ومـامل وإعـداا التقـارتر اسـتنااا  إىل نظـام  وموجـا و ـريه مـن         

ــا  ــد ايانـــامل نظـــم املع ومـ ــة   عواعـ ــيالمل األوليـ ــراء التح ـ ــواية  وتســـاعدون ع ـــ  إجـ مل ا اسـ
 ل مع ومامل املست   ة وإعداا التقارترع

وُتقترا إنشاء و.يفتني ملساعد إاارة مع ومـامل )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب يف وتـدة        - 213
 إاارة املع ومامل اجلدتدة ُتع د إلي ما اتتبع ايع املراسالمل الواراة وال اارةع

وتد وتدة الت تيط والرحلد واامتسال اجلدتدة اـاملو.فني، ُتقتـرا إنشـاء و.يفـة     ولتز - 212
ــة   3-واتــدة ملو.ــف فــ  ل ت تــيط )ف  ب وو.يفــة واتــدة ملو.ــف ل شــؤون اةاارتــة ومراعب

اامتسال )من فئة ا دمة امليدانيةبع وسـتتوىل اـله الوتـدة الت تـيط الشـامل يف ايـع جمـاامل        
لوعا اني م ـام الرحلـد والتنسـيو واامتسـال، لكفالـة أقيـد البعسـة        اعم البعسة، وتمع يف نف  ا

جبميــع التعميمــامل اةاارتــة والتوجي ــامل والتقــارتر ال ــاارة عــن جم ــ  مراجعــ  ا ســااامل    
ومكتب ادمامل الرعااة الداا ية ضـمن ج ـامل  اـر ع وستسـتعرز، عنـد ااعتضـاء، ايـع        

تر جم ــ  التحقيــو وُأعــد الــراوا املناســبة املالتظــامل الــ  ُتــد  اــا مراجعــو ا ســااامل وأقــار 
 االتشاور مع رئي  اعم البعسةع وسترحلد  تضا  ما تنفله جم   التحقيو من أوحلياملع  

وةشيا  مع ااتتياجامل التشغي ية ل بعسة وإعااة ايك ت ا، ُتقتـرا ختفـيض رأبـة و.يفـة      - 212
ــ  ال ــعيد اةع يمــ  يف      ــة ع  ــم البعس ــلمو.ــف اع ــن إراي ــة م ــةإىل  2-ف الرأب ، 3-ف الرأب

 تعك  مستو  املسؤوليامل يف املوععع  ا
واالنظر إىل تملم البعسة و نشتت ا التعاعدتة و ري بلق من املـوارا امل   ـة االفعـل     - 211

 له امل مة، واسـتنااا  إىل التح يـل املقـارن جلميـع البعسـامل السياسـية ا احلـة وعم يـامل تفـم          
 ع3-ف الرأبةإىل  2-ف الرأبةو.ف إاارة العقوا من السالم، ُتقترا ختفيض رأبة و.يفة م
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 عسم ا دمامل التبية  
  (1-إىل الرلبة ف ٢-إعادة لصايف ونييفة واحدة )من الرلبة ف املونيفون الدوليون:  

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
ام عااااااااا
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 – – – – 2 2 3 – 2  2 – 9  – 3 – 21  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
2 – 2 2 – – – – – 1122لعام   2 – 9  – 3 – 21  

2 – (2) – – – – التغري   – – – – – – – – – 

  
وأـوفري   عسم ا دمامل التبية او املسؤول عن حلحة املو.فني املدنيني ورعاتت م طبيـا    - 211

بيـة وأقـد  ا، وكـلا أنظـيم عم يـة ا فـاع ع ـ         الرفاه  م، كما سـيتوىل أنسـيو ا ـدمامل الت   
ال حة والرعاتة ال حية الوعائية جلميع مو.ف  البعسةع وسينسو القسـم  تضـا  عم يـامل إجـالء      
  املرض  وامل ااني ااال منتقة البعسة واارج ا، كما سي تط ملواج ة التوارو التبيةع 

ــة    - 214 ــدمامل التبيـ ــيٌ  ل  ـ ــَم رئـ ــري س القسـ ــداا، سـ ــان 2-)ف ويف اغـ ــيف طبيبـ  ب، تدعمـ
ب و ا ائ  اتربامل )من فئة ا دمة امليدانيةب ولرز/مسـاعد طـ ي   3-ب وحليد  )ف3-)ف

)مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب ومســاعد إاار  )مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب ولرضــان )مــن الرأبــة      
  احمل يةبع
ـــ   - 219 ــن املســـتو  األول الـــدعم مـــن طبي ــااة مـ ــتت ق  العيـ ب 3-ب )فويف كركـــود، سـ

  ولرز/مساعد ط ي )من فئة ا دمة امليدانيةبع 
، فستت ق  العيااة مـن املسـتو  األول الـدعم مـن مسـاعد حلـيد  واتـد        إرايل ما يف   - 211

  احمل يةبع )من الرأبة 
 

 التغيريامل التنظيمية  
سـة تتـ لف   لقد اي ن ااستعراز الشامل ملالد املو.فني  ن عسم ا دمامل التبية يف البع - 212

من عدا ع يل جدا من املو.فني، نظرا  ملا تتعني ع   البعسة من أوفري الرعاتة السرترتة ملو.في ـا  
ول فرتو القتر  لامم املتحدةع  ـري  ن ااسـتعراز وجـد  ن و.يفـة رئـي  ا ـدمامل التبيـة        

ملـمع  ب حُلنفا يف مستو   ع   من الال م ااملقارنة إىل البعسـامل املماث ـة مـن تيـ  ا     2-)ف
ــة لــرئي            ــااة أ ــنيف الو.يفــة ا الي ــع أوحلــيامل ااســتعراز، إع ــرا، ةشــيا  م ــللق ُتقت ول
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، و ن ُأحــول و.يفــة التبيــب ا اليــة  3-ب  ســتو  طبيــب ارأبــة ف2-ا ــدمامل التبيــة )ف
 ب إىل و.يفة رئي  ل  دمامل التبيةع2-)ف
، إرايـل ن اغـداا إىل  وُتقترا نقل و.يفة مساعد حليد  واتـدة )مـن الرأبـة احمل يـةب مـ      - 211

إىل اغـداا نظـرا  لوجـوا حلـيد  يف      إرايـل ونقل و.يفـة لـرز واتـدة )مـن الرأبـة احمل يـةب مـن        
 اغداا تاليا ع  

 
 مكتب نائب رئي  اعم البعسة  

 إنشاء ونييفة واحدة )من فئة اخلدمة امليدانية( املونيفون الدوليون:

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 والفئات  فئة اخلدمات العامة
   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 – – – – 2 – – – 2  2 – 1  – 3 – 2  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
2 – – – 2 – – – – 1122لعام   1 – 3  – 3 – 1  

2 – – – – – – – – – التغري   – 2  – – – 2  

  
 ، ُتقتـرا  ن ُتسـتعاز   ةشيا  مع استراأيملية أقدمي الـدعم امليـداين ع ـ  ال ـعيد العـامل      - 213

عن و.يفة رئي  املو.فني اةاارتني او.يفـة نائـب لـرئي  اعـم البعسـة، تتـوىل شـا   ا رئاسـة         
اعامة أقدمي ا دمامل يف عسـم اعـم البعسـة، وتقـوم اـدور نائـب رئـي  اعـم البعسـةع وُتشـرف           

اتتـ م،  نائب رئـي  اعـم البعسـة ع ـ  الكيانـامل التاليـةإل وتـدة أقـدمي املشـورة ل مـو.فني ورع          
وعسم املوارا البشرتة  وعسم التدرتب  وادمامل أكنولوجيا املع ومـامل وااأ ـاامل  وعسـم    

 ا ندسة  وعسم النقل  وعسم إاارة املرافو وادماهتا  وعسم التريانع
وتضـم املكتــب املباشــر لنائــب رئــي  اعــم البعســة يف اغــداا نائــب رئــي  اعــم البعســة   - 212
ن فئـة ا دمـة امليدانيـةبع وسـيت لف املكتـب مـن وتـدأني        ب، تدعمـيف مسـاعد إاار  )مـ   2-)ف

مهاإل وتدة ااأ ال املعنية االت شـريامل يف الكوتـا، وأضـم مسـاعدْتن لشـؤون ااأ ـال )مـن        
الرأبة احمل يةب، ووتدة السفر والت شريامل يف اغداا، ال  أضم مساعدا  لشؤون السـفر )مـن فئـة    

 ال )من الرأبة احمل يةبعا دمة امليدانيةب، ومساعدا  لشؤون ااأ 
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 التغيريامل التنظيمية  
ُتقترا إنشاء و.يفـة واتـدة ملسـاعد شـؤون سـفر )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب لتنسـيو            - 212

ايع املسائل املتع قـة االسـفر اااـل البعسـة وااأ ـال   ت ـف القن ـ يامل واـو اريت الداا يـة          
أ شـريامل الـداول واةعامـة، كمـا تتـوىل      وا ارجية يف تكومة الب د املضيف خب و  إحلدار 

استعراز متالبامل السفر والوثائو الداعمة ل ت كد من اكتما ا واعت ا وحلحت ا وأوافق ـا مـع   
 عواعد األمم املتحدة عبل إتالت ا إىل عسم الشؤون املاليةع

 غدااعوُتقترا نقل و.يفة املساعد اةاار  )من فئة ا دمة امليدانيةب من الكوتا إىل ا - 211
 

 وتدة أقدمي املشورة ل مو.فني ورعاتت م  
إعااادة لصااايف ونييفااة واحاادة ماان فئااة اخلدمااة امليدانيااة إىل ونييفااة      املونيفون الدوليون:

 وطاية من الفئة الفاية 
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

 أمااااااا 
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 – – – – – 2 2 – 1  2 – 3  – – – 3  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
1 – 2 2 – – – – – 1122لعام   – – 1  2 – – 3  

2 (2) – (2) – – – – – – – – – التغري   – – – 

  
ــة املــو.فني       - 211 ــ م اــو رعات ا ــدف الرئيســ  لوتــدة أقــدمي املشــورة ل مــو.فني ورعاتت

 س الوتــدة مستشــار لشــؤون املــو.فني وأعزتــز رفــاا م نفســيا  واجتماعيــا ع وسيســتمر ع ــ  ر
ب، ومو.ف لشؤون الرعاتة )مو.ـف وطـ    3-ب تدعميف مستشار لشؤون ملو.فني )ف2-)ف

 من الفئة الفنيةبع
 

 التغيريامل التنظيمية  
ــااة         - 214 ــرا إع ــراق، ُتقت ــوطنيني يف الع ــة ل مــو.فني ال ــر فعالي ــدمي اــدمامل  كس ســعيا  لتق

ن فئــة ا دمــة امليدانيــةب  ســتو  مو.ــف لشــؤون  أ ــنيف و.يفــة مســاعد شــؤون الرعاتــة )مــ
 الرعاتة )مو.ف وط  من الفئة الفنيةبع
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 عسم املوارا البشرتة  
 إنشاء ونييفت  )من فئة اخلدمة امليدانية( املونيفون الدوليون:

نقل داخلي لونييفة واحدة )من فئة اخلدمة امليدانية( من قس  املاوارد     
 ك بالكويتالبشرية   مكتن الدع  املشتر

 
  الفئة الفاية والفئات العليا 

 فئة اخلدمات العامة والفئات 
   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
وطايااون ماان  ال

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 – – – – – 2 – – 2  1 – 3  – 3 – 1  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
2 – – 2 – – – – – 1122لعام   2 – 1  – 3 – 9  

3 – – – – – – – – – التغري   – 3  – – – 3  

 
ب، الـل  توجـد مقـر عم ـيف يف اغـداا، اـو       2-بري مو.ف  املوارا البشرتة )ارأبـة ف ك - 219

املستشار الف  لسياسامل ولارسامل املوارا البشرتة يف البعسة، وُتقيم تـوارا  نشـتا  مـع مكتـب     
الــدعم املشــترد يف الكوتــا لكفالــة أ قــ   فــراا البعســة اــدمامل فعالــة ويف الوعــا املناســبع    

املعــامالمل املتع قــة اــاملوارا البشــرتة يف إطــار مكتــب الــدعم املشــترد يف   وسيســتمر  ااء م ــام 
الكوتـا، مـع ايك ــة وتـدامل املــوارا البشـرتة حبيــ  أـدمج امل ــام واألنشـتة  ــا تتمشـ  مــع        

 استراأيملية أقدمي الدعم امليداين ع   ال عيد العامل ع
مــام نائــب رئــي  ب مســؤوا  2-وســيكون كــبري مــو.ف  املــوارا البشــرتة )ارأبــة ف  - 241

اعــم البعســة يف اغــداا، وســيدعميف مســاعدان لشــؤون املــوارا البشــرتة )واتــد مــن فئــة ا دمــة   
امليدانية ولاـر مـن الرأبـة احمل يـةبع وةشـيا  مـع أوحلـيامل ااسـتعراز الشـامل ملـالد املـو.فني،            

 سيت لف القسم من ثال  وتدامل وا ية واتدة، ا إل  
ــا، الـــ  أُ    ) ب  ــدة الـــدعم املت  ـ ــاامل ااســـتراأيملية الرئيســـية    وتـ عـــ  اا ـ

ل ت تــيط، وضــمان اجلــواة، والعالعــامل اــني املــو.فني واةاارة، وإعامــة العــدل، واســتعراز    
مالد املو.فني املدنيني، وإاارة ا ياة الو.يفية وإسداء املشورة ل مو.فني، والتتوتر الـو.يف ،  

 نيةب وتدعم ا مساعد ل موارا البشرتة )من فئة ا دمة امليدا
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وتـدة اسـتقدام املـو.فني، الـ  ســتكون مسـؤولة عـن ايـع  نشـتة اســتقدام          )بب 
وأعـيني املـو.فني تـب عــرار اااتيـار، وتـدعم ا مو.ـف لشــؤون ااسـتقدام )مـن فئـة ا دمــة          

 امليدانيةب ومساعد لشؤون ااستقدام )من الرأبة احمل يةب 
كتـب الـدعم املشـترد يف    وتدة مكتب اعـم العمـالء، الـ  أتـوىل ااأ ـال        )سب 

الكوتــا واملكاأــب اةع يميــة، وإســداء املشــورة ل مــو.فني خب ــو  اســتحقاعاهتمع وســيدعم   
اله الوتدة مساعد ل موارا البشرتة )من فئة ا دمة امليدانيةب ومساعد ل مـوارا البشـرتة )مـن    

 الرأبة احمل يةب 
ل مـالد املـو.فني،   ا ية اةاارة التنظيميـة، الـ  سـتكون مسـؤولة عـن جـداو       )اب 

وإعداا التقارتر عن الو.ائف الشا رة، وإاارة نظم مع ومامل املـوارا البشـرتة وإعـداا التقـارتر     
 عن اع وستت لف من مساعد لشؤون املوارا البشرتة )من فئة ا دمة امليدانيةبع

 
 التغيريامل التنظيمية  

قتـرا إنشـاء و.يفـتني ملسـاعد     ةشيا  مع أوحلية ااستعراز الشامل ملالد املـو.فني، تُ  - 242
 شؤون املوارا البشرتة )من فئة ا دمة امليدانيةبع

وُتقترا  تضا  نقل و.يفة مسـاعد لشـؤون املـوارا البشـرتة )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب          - 241
من عسم املـوارا البشـرتة يف مكتـب الـدعم املشـترد يف الكوتـا، لـدعم مسـؤوليامل البعسـة يف          

 ظيمية وإاارة الو.ائفعجما  اةاارة التن
 

 عسم التدرتب  
 إنشاء ونييفة واحدة )مونيف وطين من الفئة الفاية( املونيفون الوطايون:

 
  الفئة الفاية والفئات العليا 

 فئة اخلدمات العامة والفئات 
   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

 اجملمااااو 
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 – – – – – 2 – – 2  2 – 1  – 1 – 2  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
2 – – 2 – – – – – 1122لعام   2 – 1  2 1 – 2  

2 – – – – – – – – – – – – التغري   – – 2  
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عســم التــدرتب اــو املســؤول عــن أنفيــل سياســة األمــم املتحــدة ل ــتع م والتتــوتر مــن   - 243
االل أ ميم وأنفيل ارامج التدرتب وإأاتة فـر  الـتع م بامل ال ـ ة، سـعيا  لسـد الفملـوامل       

كني مو.ف  البعسة مـن التتـور امل ـ  واارأقـاء الـو.يف ع وأـتم مواءمـة فـر          يف امل ارامل وة
التع م املتاتة مع ااتتياجامل العامة ل بعسة من امل ـارامل التقنيـة والفنيـة واملعـارف والكفـاءامل      
الــ  أعتــرب ضــرورتة لــدعم البعســة يف أنفيــل واتتــ اع وتنســو عســم التــدرتب أنظــيم الــدورامل     

لبعسة واارج ـا وتوجـيف مـدتر  الـربامج يف أنفيـل اتـة الـتع م العامـة ل بعسـةع          التدرتبية ااال ا
وتدتر القسـم  تضـا  التـدرتب التـوجي    ثنـاء أنـاوب وتـدامل ا راسـة التااعـة لامـم املتحـدة            
وترحلد امتسال املو.فني يف ما تتع و ايكمال الدورامل اةلزامية ااألمم املتحـدة واسـتيفاء سـائر    

ل الـتع م واملشـاركة يف  تـة مبـاارامل  اـر  حتـدااا املنظمـة يف اـلا ال ـدا،          املتت بامل يف جما
 وتضع اتتا  من ملية لتنظيم اورامل أدرتبية موج ة حنو أتوتر عدرامل املو.فني الوطنينيع

ــدرتب )ف   - 242 ــدعم   2-وتقــدم كــبري مــو.ف  الت ــيف يف اغــداا، املشــورة وال ب، ومقــر عم 
 مـــا تتع ـــو ااملســـائل املت ـــ ة ااتتياجـــامل الـــتع م  ااســـتراأيمليني جلميـــع رؤســـاء األعســـام يف

ومباارامل أتوتر عدرامل املـو.فني يف  عسـام مع وتت قـ  شـا ل الو.يفـة الـدعم مـن مـو.فْين         
لشـؤون التتـوتر الــو.يف  ) تـدمها مـن فئــة ا دمـة امليدانيــة وا اـر مو.ـف وطــ  مـن الفئــة         

 احمل يةبعالفنيةب، ومن مساعد لشؤون التتوتر الو.يف  )من الرأبة 
ويف الكوتا، تت لف القسم من مو.ف واتد لشـؤون التتـوتر الـو.يف  )مـن الرأبـة       - 242

 احمل يةبع
 

 التغيريامل التنظيمية  
االنظر إىل  ن ااستعراز الشامل ملالد املـو.فني اـي ن  ن عسـم التـدرتب تضـم عـداا         - 241

مــوع، وتضــم مــو.َف  أــدرتب  ا ع ــيال جــدا  مــن املــو.فني، إب تتــ لف مــن  راعــة مــو.فني يف
 ري، تضت عون ا نشتة التدرتب الداا   كافة،  ا في ا أوجيـيف اجلنـوا مـن  فـراا وتـدامل       ا

ا راسة يف ايع مواعع البعسة، ُتقترا إنشاء و.يفة ملو.ـف شـؤون التتـوتر الـو.يف  )مو.ـف      
الــ  أشــمل التــدرتب  وطــ  مــن الفئــة الفنيــةب لت بيــة ااتتياجــامل التدرتبيــة ل مــو.فني احمل ــيني

التوجي   ل مو.فني اجلدا وأقدمي  شكال الدعم الو.يف  مسل امل ـارامل اةنشـائية ااةنك يزتـة    
 وإعداا حملامل عن التارتخ الش    والتدرتب ع   م ارامل إجراء املقااالملع

ب مـن الكوتـا إىل اغـداا، سـعيا      2-وُتقترا نقل و.يفة كـبري مـو.ف  التـدرتب )ف    - 241
 املزتد من الفعالية يف أ بية اتتياجامل التدرتب ااال البعسةعلتحقيو 
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 ادمامل أكنولوجيا املع ومامل وااأ اامل  
 إلغاء ونييفت  )من فئة اخلدمة امليدانية( املونيفون الدوليون:

نقل خارجي لونييفت  )مان فئاة اخلدماة امليدانياة( إىل قسا  التخازين          
 املركزي

 ونيا ف )من الرلبة احمللية( 1إلغاء  املونيفون الوطايون:
لاقال خاارجي ألرباظ ونياا ف )مان الرلباة احمللياة( إىل قسا  التخازين             

 املركزي

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 – – – – – 2 1 – 3  29 – 11  – 34 – 11  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
3 – 1 2 – – – – – 1122م لعا  22 – 24  – 32 – 29  

 (22) – (1) – (2) – (2) – – – – – – – – – التغري 

  
ادمامل أكنولوجيا املع ومامل وااأ اامل ا  املسؤولة عـن الت تـيط جلميـع الـب       - 244

ــةع      ــا املع ومــامل وااأ ــاامل ونظم ــا وأركيبــ ا وحلــيانت ا يف منتقــة البعس ــة لتكنولوجي التحتي
وعـالوة ع ـ  بلــق، أتـوىل مسـؤولية إاارة ات ــف أتبيقـامل البعسـة، ونظــام الربتـد اةلكتــروين         
ــدتو، وأع ــد        ــدرتب املســتعم ني وأقــدمي الــدعم  ــم، وأــوفري اــدمامل التــداول االفي في ــا، وأ

ااأ ــااملع وســري س اــله ا ــدمامل كــبري مــو.ف  اــدمامل أكنولوجيــا املع ومــامل   معــدامل 
اغــدااع وةشــيا  مــع إعــااة ا يك ــة املقترتــة لعن ــر اعــم البعســامل،     ب يف2-وااأ ــاامل )ف

سيكون كبري مو.ف  ادمامل أكنولوجيا املع ومامل وااأ ـاامل مسـؤوا  مـام نائـب رئـي       
ــامل وااأ ــاامل         ــدعم مــن مو.ــف لتكنولوجيــا املع وم ــتت ق  ا ــدمامل ال ــم البعســةع وس  اع

مل )ثالثــة مــن فئــة ا دمــة امليدانيــة  ب، وعشــرة مســاعدتن لشــؤون أكنولوجيــا املع ومــا 3-)ف
وسبعة من الرأبة احمل يةب، ومساعَدتن لشـؤون ااأ ـاامل )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب، ومخسـة        
فنيـ  اأ ـاامل )واتـد مـن فئـة ا دمـة امليدانيــة و راعـة مـن الرأبـة احمل يـةب، ومسـاعد لشــؤون            

 ومامل )من الرأبة احمل يةبعامليزانية )من فئة ا دمة امليدانيةب، وف  أكنولوجيا مع 
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وأت قــ  ا ــدمامل املوجــواة يف متــار اغــداا الــدو  الــدعم مــن مســاعد لشــؤون           - 249
أكنولوجيا املع ومامل )من فئة ا دمة امليدانيةب، ومساعد لشؤون ااأ اامل )مـن فئـة ا دمـة    

 امليدانيةب وف  اأ اامل )من الرأبة احمل يةبع
ة يف الكوتــا الــدعم مــن مــو.َفني لتكنولوجيــا املع ومــامل وأت قــ  ا ــدمامل املوجــوا - 291

)مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب، ومســاعد لشــؤون ااأ ــاامل )مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب، وســتة   
مســاعدتن لشــؤون أكنولوجيــا املع ومــامل )واتــد مــن فئــة ا دمــة امليدانيــة ومخســة مــن الرأبــة 

 ةب، ومساعد ةعداا الفواأري )من الرأبة احمل يةبعاحمل يةب، وفني ْ  اأ اامل )من الرأبة احمل ي
ــدعم ا ــدمامل يف   - 292 ــلوت ــة ف    إراي ــامل )ارأب ــا املع وم ــا  ب، 3-مو.ــف لتكنولوجي وفني

املع ومــامل )مــن الرأبــة   اأ ــاامل )مــن الرأبــة احمل يــةب، وثالثــة مســاعدتن لشــؤون أكنولوجيــا    
  ةبعاحمل يةب، وفنيا أكنولوجيا مع ومامل )من الرأبة احمل ي

ومسـاعدان   وتدعم ا ـدمامل يف كركـود فـ  اأ ـاامل )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب،          - 291
  لشؤون أكنولوجيا املع ومامل )من الرأبة احمل يةبع

ــا        - 293 ــن مســاعدتن لشــؤون أكنولوجي ــدعم م ــ  ا ــدمامل املوجــواة يف الب ــرة ال وأت ق
 بة احمل يةبعاملع ومامل )واتد من فئة ا دمة امليدانية ولار من الرأ

 
 التغيريامل التنظيمية  

ــا      - 292 ةشــيا  مــع إعــااة ايك ــة اعــم البعســة، ُتقتــرا إلغــاء و.يفــة واتــدة لفــ  أكنولوجي
مع ومامل )من فئة ا دمة امليدانيةب، وو.يفة واتدة ملساعد شؤون اأ اامل )مـن فئـة ا دمـة    

، وو.يفـتني لفـ  اأ ـاامل )مـن     امليدانيةب، وو.يفة واتدة لفـ  اأ ـاامل )مـن الرأبـة احمل يـةب     
 الرأبة احمل يةبع

ونظــرا  ةنشــاء عســم الت ــزتن املركــز  اجلدتــد، ُتقتــرا نقــل و.يفــة واتــدة ملســاعد   - 292
لشؤون إاارة املواا واألحلول )من فئـة ا دمـة امليدانيـةب، وو.يفـة ملسـاعد شـؤون اـا ن )مـن         

ــةب و راــع و.ــائف ملســاعد  شــؤون اــا    ــة ا دمــة امليداني ــةب إىل عســم  فئ ــة احمل ي  ن )مــن الرأب
 الت زتن املركز ع

 إرايـل ب مـن الكوتـا إىل   3-وُتقترا نقل و.يفـة ملو.ـف أكنولوجيـا املع ومـامل )ف     - 291
 عإرايللتنسيو وإاارة موارا ا دمامل يف 

وُتقتــرا نقــل و.يفــة واتــدة ملســاعد شــؤون امليزانيــة )مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب مــن   - 291
داا، نظرا  انتقـال معظـم  نشـتة اـدمامل أكنولوجيـا املع ومـامل وااأ ـاامل        الكوتا إىل اغ
 إىل العراقع
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وُتقترا نقل و.يفة واتدة ملساعد شـؤون أكنولوجيـا املع ومـامل )مـن الرأبـة احمل يـةب        - 294
من اغداا إىل الب رة، وو.يفة واتدة ملسـاعد شـؤون أكنولوجيـا املع ومـامل )مـن فئـة ا دمـة        

إىل الب ـرة لتـو  م ـام أكنولوجيـا املع ومـامل، نظـرا  ةعـااة إنشـاء وجـوا           إرايلامليدانيةب من 
 ل بعسة يف الب رةع

وةشيا  مع إعـااة ايك ـة عن ـر اعـم البعسـة، ُتقتـرا إجـراء التغـيريتن التـاليني تسـب            - 299
 اتتياجامل ا دماملإل

إىل و.يفـة  حتوتل و.يفة لفـ  اأ ـاامل )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب يف اغـداا         ) ب 
 مساعد لشؤون أكنولوجيا املع ومامل )من فئة ا دمة امليدانيةب يف اغداا 

نقل و.يفة ملسـاعد شـؤون أكنولوجيـا املع ومـامل )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب          )بب 
 من الكوتا إىل متار اغداا الدو ع

 
 عسم ا ندسة  

 (1-ف)إلغاء ونييفة واحدة  :  ونالدولي املونيفون

لونييفاااة واحااادة )مااان فئاااة اخلدماااة امليدانياااة( إىل قسااا     نقااال خاااارجي    
 املركزي التخزين

ونييفااة  11ونييفااة )مونيااف وطااين واحااد ماان الفئااة الفايااة و    14إلغاااء  :ون الوطايونونيفامل
 الرلبة احمللية( من

نقااااال خاااااارجي ألرباااااظ ونياااااا ف )مااااان الرلباااااة احمللياااااة( إىل قسااااا         
 املركزي التخزين

 

  االفئة الفاية والفئات العلي 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - - 2 3 - 2  2 - 4  2 24 - 21  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
3 - 1 2 - - - - - 1122لعام   3 - 1  - 33 - 39  

- التغري   -  -  -  -  - ب2)   - ب2)  ب2)   - ب1)  ب2)  ب22)   - ب24)   
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ؤول عــن الت تــيط ل مبــاين وإاارهتــا وتدتــداا وحلــيانت ا      عســم ا ندســة اــو املســ    - 111
ب، الـل  توجـد مقـرُّ عم ـيف     2-وأشغي  ا افعالية وكفاءةع وسري س القسَم كبري امل ندسـني )ف 

ع ـ    يف اغداا وتتوىل الت تيط ملشارتع التشييد وتدتد املبـاين واملرافـو وأنفيـلاا  واةشـراف     
ختـاب اةجـراءامل ل ـيانة مبـاين املكاأـب واملرافـو السـكنية        أنفيل األعمال ا ندسية التعاعدتة  وا

وفـرز الضـوااط ووضـع اةجـراءامل وإاارة امل ـا ن وال ـوا م ا ندسـية  وكفالـة انـاء           ل بعسـة   
التحتية أل راز من ا أشغيل معدامل أنقية املياه وحتدتد م ـاار امليـاه وأعبئتـ ا يف     وإعامة البنية 
ا املتارامل، تسب ااعتضاء، وتدتـد مبـاين املكاأـب الـ      واةشراف ع   إحلال الزجاجامل  

    ا كومة وهتيئة املواعع ةتواء املكاأب واملساكنع أوفراا 
وســيت ق  كــبري امل ندســني الــدعم مــن مســاعد إاار  )الرأبــة احمل يــةب كمــا ســيدعميف     - 112

ــدس )ف ــة     3-م ن ــائيني )الرأب ــةب، ومخســة ك را ــة امليداني ــدين )ا دم ــدس م ــةب،  ب، وم ن احمل ي
وثالثة سب اكني )الرأبة احمل يةب، وم نـدس ل ميـاه وال ـرف ال ـح  )الرأبـة احمل يـةب، ومشـغِّالن        
ل موللدامل الك راائية )الرأبـة احمل يـةب، وميكـانيك  موللـدامل ك راائيـة )الرأبـة احمل يـةب، وان ـاءان         

وأكييــف ا ــواء )الرأبــة احمل يــةب  )الرأبــة احمل يــةب و راعــة  ا ــائيني أقنــيني يف التدفئــة والت وتــة   
 والاران )الرأبة احمل يةبع

ويف متار اغداا الدو ، سيت ق  القسم الدعم من م ندس )من فئـة ا دمـة امليدانيـةب      - 111
لشـؤون إاارة املبـاين )الرأبـة احمل يـةب و ا ـائ  أقـ  يف التدفئـة         وسب اد )الرأبة احمل يةب ومساعد 

    واء )الرأبة احمل يةبعوأكييف ا  والت وتة 
 وسيت ق  القسم املوجوا يف الكوتا الدعم من م ندس مساعد )الرأبة احمل يةبع - 113
ب، وميكانيك  موللـدامل  3-الدعم من م ندس )ف إرايلوسيت ق  القسم املوجوا يف  - 112

 يةب، وسب اد )الرأبـة  ك راائية )الرأبة احمل يةب، والار )الرأبة احمل يةب، وم ندس مساعد )الرأبة احمل
ــواء        ــف ا ـ ــة وأكييـ ــة والت وتـ ــ  ل تدفئـ ــائ  أقـ ــةب، و ا ـ ــة احمل يـ ــائ  )الرأبـ ــةب، وك راـ احمل يـ

 احمل يةبع )الرأبة
 مـــا القســـم املوجـــوا يف كركـــود، فســـيت ق  الـــدعم مـــن م نـــدس ةاارة املعـــدامل    - 112

اء )الرأبـة احمل يـةب، ومسـاعد    امليدانيةب، و ا ائ  أقـ  ل تدفئـة والت وتـة وأكييـف ا ـو      )ا دمة
 لشؤون إاارة املباين )الرأبة احمل يةبع

 
 التغيريامل التنظيمية  

ةشيا  مع ااستعراز الشامل ملالد املو.فني، ُتقترا يف اغداا إلغاء و.يفـتني مل نـدس    - 111
وا ار مو.ف ف  وط ب وو.يفـة مسـاعد لشـؤون إاارة املبـاين )الرأبـة       3-)واتدة ارأبة ف
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ــة     ا ــة احمل يــةب وو.يفــتني  ــارس لاراضــ  )الرأب حمل يــةب و راــع و.ــائف مل نــدس مســاعد )الرأب
احمل يــةب ســـُتوكل م ام مـــا إىل متعاعــدتن مـــن ا ـــارسع ويف الكوتــا، ُتقتـــرا إلغـــاء و.يفـــة    
 ا ائ  أق  يف التدفئة والت وتة وأكييف ا واء )الرأبة احمل يـةب وو.يفـة سـب اد )الرأبـة احمل يـةب      

، ُتقتــرا إلغــاء و.يفــة مســاعد ةاارة املبــاين     إرايــل .يفــة ك راــائ  )الرأبــة احمل يــةبع ويف    وو
 احمل يةبع )الرأبة
وةشيا  مع إنشاء عسم ل ت زتن املركز ، ُتقترا  ن أنقل إىل عسـم الت ـزتن املركـز      - 111

ــة احمل      ــة مســاعد لشــؤون األحلــول )الرأب ــةب وو.يف ــةب و.يفــة مــدتر لاحلــول )ا دمــة امليداني  ي
ــة احمل يــةب وو.يفــة مســاعد ةاارة شــؤون املعــدامل      وو.يفــتني  ــارس مل ــا ن األحلــول )الرأب

 )الرأبة احمل يةبع
 

 عسم النقل  
 نييفة من فئة اخلدمة امليدانية(وو 1-)ونييفة برلبة ف ونييفت إلغاء  :ونالدولي املونيفون

 ونيا ف )من الرلبة احمللية( 6اء إلغ املونيفون الوطايون:
 

  فئة الفاية والفئات العلياال 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 ة الفايةالفئ
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - - 2 2 - 1  1 - 9  - 23 - 11  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
2 - - 2 - - - - - 1122لعام   1 - 1  - 21 - 22  

- التغري   -  -  -  -  - ب2)   - ب2)  ب2)   - ب1)   - ب1)   - ب4)   

  
ا دف من عسم النقل التااع ل بعسة او أوفري القـدرة ع ـ  التحـرد افعاليـة مـن تيـ         - 114

التك فة يف إطار العم يامل اعما  لواتـة البعسـةع وتـوفر عسـم النقـل أسـ يالمل واـدمامل النقـل          
الرب  جلميع املو.فني و فراا الوتدامل العسـكرتة يف ايـع مواعـع البعسـةع وتـوفر القسـم  تضـا         

ل لفرتو األمم املتحدة القتر  ع    ساس سداا التكاليفع وسـيكون مقـرُّ عمـل    ادمامل النق
من فئـة ا دمـة    1فنيا  ل مركبامل ) 22ب يف اغداا، تي  سيدعميف 2-كبري مو.ف  النقل )ف

من الرأبة احمل يةب ومو.ف نقل )ا دمة امليدانيةب ومساعدان ل نقل )الرأبـة احمل يـةب    9امليدانية و 
ون النقل )الرأبة احمل يةب و انية مشغِّ ني ل مركبامل السقي ـة )الرأبـة احمل يـةب و انيـة     ومنظلمان لشؤ

 سائقني )الرأبة احمل يةب ومساعد إاار  )الرأبة احمل يةبع
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وأت ق  وتدة النقل يف متار اغداا الدو  الدعم من مو.ـف نقـل )ا دمـة امليدانيـةب      - 119
  يةب وف  مركبامل )الرأبة احمل يةبعومنظلم  ركة النقل )الرأبة احمل  

ويف الكوتا، ستت ق  وتدة النقل الـدعم مـن مسـاعد لشـؤون النقـل )الرأبـة احمل يـةب         - 121
 وسائقني اثنني )الرأبة احمل يةب وف  مركبامل )الرأبة احمل يةبع

الدعم من مو.ـف ل نقـل )ا دمـة امليدانيـةب ومسـاعد       إرايلوستت ق  وتدة النقل يف  - 122
لشــؤون النقــل )الرأبــة احمل يــةب ومشــغِّل مركبــامل ثقي ــة )الرأبــة احمل يــةب وســائقني اثــنني )الرأبــة   

 احمل يةب واثنني من فني  املركبامل )الرأبة احمل يةب ومنظلم لشؤون النقل )الرأبة احمل يةبع
وستت ق  وتـدة النقـل يف كركـود الـدعم مـن مو.ـف نقـل )ا دمـة امليدانيـةب وفـ              - 121

 ركبامل )الرأبة احمل يةبعم 
وستت ق  وتـدة النقـل يف الب ـرة الـدعم مـن فـ  مركبـامل )الرأبـة احمل يـةب وسـائقني            - 123

 اثنني )الرأبة احمل يةبع
 

 التغيريامل التنظيمية  
ةشيا  مع أوحليامل ااستعراز الشـامل ملـالد املـو.فني، لـن ت ـزم يف الكوتـا سـو          - 122

اء ع ـ  بلـق، ُتقتـرا  ن أ غـ  يف الكوتـا و.يفـة مو.ـف         ستول حلغري مـن املركبـاملع وانـ   
ب وو.يفتني لف  مركبـامل )الرأبـة احمل يـةب وو.يفـة مشـغِّل مركبـامل ثقي ـة )الرأبـة         3-نقل )ف

 احمل يةب وو.يفة منظلم لشؤون النقل )الرأبة احمل يةبع
إىل الب ـرة،  وُتقترا  تضا   ن أنقل و.يفة فـ  مركبـامل )الرأبـة احمل يـةب مـن الكوتـا        - 122

وو.يفــة مشــغِّل مركبــامل ثقي ــة )الرأبــة احمل يــةب وو.يفــة مــنظلم لشــؤون النقــل )الرأبــة احمل يــةب    
 عإرايلالكوتا إىل  من

وُتقترا إلغاء و.يفة واتدة ملو.ف نقل )ا دمـة امليدانيـةب وو.يفـتني لفـ  مركبـامل       - 121
 )الرأبة احمل يةبع

 إجراء التغيريامل التاليةإل وطبقا  اتتياجامل القسم، ُتقترا - 121
 نقل و.يفة مساعد إاار  )الرأبة احمل يةب من الكوتا إىل اغداا  ) ب 
نقل و.يفة مساعد لشؤون النقل )الرأبة احمل يةب يف الكوتـا وإعـااة أسـميت ا     )بب 

 لت بح و.يفة سائو )الرأبة احمل يةب يف الب رة 
 الكوتا إىل كركودع نقل و.يفة ف  مركبامل )الرأبة احمل يةب من )سب 
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 عسم إاارة املرافو وادماهتا  
 إنشاء ونييفت  )من فئة اخلدمة امليدانية( املونيفون الدوليون:

نقااال داخلاااي ألرباااظ ونياااا ف )مااان فئاااة اخلدماااة امليدانياااة( مااان قسااا          
 املمتلكات إدارة

 إنشاء ونييفت  )من الرلبة احمللية( املونيفون الوطايون:
رة ونييفاااة )مااان الرلباااة احمللياااة( مااان قسااا    نقااال داخلاااي إلحاااد  عشااا    

 املمتلكات إدارة

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 لعامةا

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - - - - - -  - - -  - - - -  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
- - - - - - - - - 1122لعام   1 - 1 - 23 - 29  

- التغري   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  23  -  29  

 
عقب إعااة ايك ة اعم البعسة ةشيا  مع استراأيملية أقدمي الدعم امليداين ع ـ  ال ـعيد    - 124

العامل ، سُيقسم عسم ا دمامل العامة السااو إىل عسم ةاارة املمت كـامل وعسـم ةاارة املرافـو    
ةشــراف املالئــم ع ــ  اــدمامل التنظيــف واــدماهتاع وســيكفل عســم إاارة املرافــو واــدماهتا ا

التعاعدتة واع القمامة وأ رتف مياه ا ار ، وادمامل الربتد وا قيبـة الدا وماسـية وتامـل    
 ا قيبة واةتواء الال مة لتقدمي ادمامل أتسم االكفاءة اعما  ل مو.فني يف ايع املواععع

امليدانيـةب، الـل  سـيكون مقـرُّ      وسري س القسم رئي  إاارة املرافو وادماهتا )ا دمـة  - 129
عم ــيف يف اغــداا، وتت قــ  الــدعم مــن أســعة مســاعدتن لشــؤون إاارة املرافــو واــدماهتا )اثنــان   

فئة ا دمة امليدانية وسبعة من الرأبة احمل يةب ومسـاعد لشـؤون الربتـد وا قيبـة الدا وماسـية       من
دعم مــن مســاعد لشــؤون إاارة  )الرأبــة احمل يــةبع ويف متــار اغــداا الــدو ، ســيت ق  القســم الــ  

املرافو وادماهتا )ا دمة امليدانيةبع ويف الكوتا، سـيت ق  القسـم الـدعم مـن مسـاعد لشـؤون       
ــةبع       ــة احمل ي ــة )الرأب ــد وا قيب ــةب ومســاعَدتن لشــؤون الربت ــة احمل ي ــو واــدماهتا )الرأب إاارة املراف

افو وادماهتا )واتد مـن فئـة   ، سيت ق  القسم الدعم من مساعَدتن لشؤون إاارة املرإرايل ويف
ا دمــة امليدانيــة وواتــد مــن الرأبــة احمل يــةب ومســاعد لشــؤون الربتــد وا قيبــة )الرأبــة احمل يــةبع   

ــدماهتا       ويف ــو واــ ــؤون إاارة املرافــ ــاعد لشــ ــن مســ ــدعم مــ ــم الــ ــيت ق  القســ ــود، ســ كركــ
 امليدانيةبع )ا دمة
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 التغيريامل التنظيمية  
البعســة، ُتقتــرا إنشــاء و.يفــتني ملســاعد لشــؤون إاارة    ةشــيا  مــع إعــااة ايك ــة اعــم  - 111

ــةب         ــة امليداني ــو )ا دم ــة مســاعد لشــؤون إاارة املراف ــداا، وو.يف ــةب يف اغ ــة احمل ي ــو )الرأب املراف
 ، وو.يفة مساعد لشؤون إاارة املرافو )ا دمة امليدانيةب يف كركودعإرايل يف

قتــرا نقـل و.يفــة مـدتر ةاارة املرافــو   وةشـيا   تضـا  مــع إعـااة ايك ــة اعـم البعسـة، تُ      - 112
ــةب وأســع و.ــائف       ــةب وو.يفــة مو.ــف لشــؤون إاارة املرافــو )ا دمــة امليداني )ا دمــة امليداني
ملساعدتن لشؤون إاارة املرافو )اثنان من فئة ا دمة امليدانية وسـبعة مـن الرأبـة احمل يـةب و راعـة      

 ارة املمت كاملعمساعدتن لشؤون الربتد )الرأبة احمل يةب من عسم إا
وةشيا  مع إعااة ايك ة اعم البعسة، ُتقترا نقل و.يفـة مسـاعد لشـؤون إاارة املرافـو      - 111

 عإرايل)الرأبة احمل يةب من الكوتا إىل 
 

 عسم التريان  
املونيفاااون الااادوليون: نقااال خاااارجي لسااات ونياااا ف )مااان فئاااة اخلدماااة امليدانياااة( إىل قسااا    

 احلركة مراقبة
ونييفة من الرلبة احمللياة( إىل قسا     14: نقل خارجي لثئف عشرة ونييفة )املونيفون الوطايون

مراقباااااة احلركاااااة )ونييفاااااة واحااااادة مااااان الرلباااااة احمللياااااة( إىل مركاااااز  
 املركزي التخزين

 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد دمساع

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - - 2 1 2 2  21 - 11  - 29 - 39  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
2 2 1 2 - - - - - 1122لعام   21 - 22 - 1 - 11  

- التغري   -  -  -  -  -  -  -  - ب1)   - ب1)   - ب23)   - ب29)   

 
تتضمن اليل النقل اجلـو  الـل   عدأـيف إاارة الـدعم امليـداين إرشـااامل اـد اة اشـ ن          - 113

اا عسـم التـريان وإرشـااامل اشـ ن مسـتوتامل املـالد       الو.ائف واألاوار وامل ام ال  سيضت ع 
الو.يف  و عداا املو.فني الال مني ألااء أ ق الو.ائف واألاوار وامل امع وتتوىل عسم التـريان  
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اةشراف ع   العم يامل وا دمامل ال  تقدم ا البائعون املتعاعد مع م اسـت دام طـائرة ثااتـة    
 اجلناتني وطائرأني مروتيتنيع  

ب، الل  تت قـ  الـدعم مـن مـدتر     2-ري س عسم التريان كبري مو.ف  التريان )فوس - 112
ع وتتـ لف القســم مـن ثـال  وتــدامل يف    إرايـل ب، ومقـر عم ــ ما يف  3-ل عم يـامل اجلوتـة )ف  

 اغداا ويف متار اغداا الدو  ع   النحو التا إل  
ــة       ) ب  ــامل اجلوت ــن مو.ــف لشــؤون العم ي ــ لف م ــ  أت ــارامل ال  وتــدة إاارة املت

ب وسـتة مســاعدتن لشـؤون العم يــامل اجلوتــة )مخسـة مــن فئــة ا دمـة امليدانيــة وواتــد     3-)ف
 الرأبة احمل يةب  من

وتدة إاارة العم يامل اجلوتة ال  أت لف من مو.ف لشؤون العم يامل اجلوتـة   )بب 
ب ومســـاعدتن لشـــؤون العم يـــامل اجلوتـــة )واتـــد مـــن فئـــة ا دمـــة امليدانيـــة وواتـــد  3-)ف
   يةبالرأبة احمل من

وتــدة شــؤون امليزانيــة واةاارة الــ  أتــ لف مــن مســاعدتن لشــؤون امليزانيــة    )سب 
 واةاارة )واتد من فئة ا دمة امليدانية وواتد من الرأبة احمل يةبع

ويف الكوتا، سـيت ق  القسـم الـدعم مـن ثالثـة مسـاعدتن لشـؤون العم يـامل اجلوتـة           - 112
، سـتت لف وتـدة اامتسـال    إرايـل مـن الرأبـة احمل يـةبع ويف     )واتد من فئة ا دمة امليدانية واثنان

ب ومســاعدْتن لشــؤون 1-الــتق  وضــمان اجلــواة مــن مو.ــف لشــؤون العم يــامل اجلوتــة )ف  
 العم يامل اجلوتة )واتد من فئة ا دمة امليدانية وواتد من الرأبة احمل يةبع

 
 التغيريامل التنظيمية  

ــع أوحلــيامل ااســتعراز الشــ    - 111 ــريان    ةشــيا  م ــو.فني، سُيقســم عســم الت ــالد امل امل مل
مــن فئــة ا دمــة  1و.يفــة ) 24عســم ل تــريان وعســم ملراعبــة ا ركــةع لــللق ُتقتــرا نقــل   إىل

من الرأبة احمل يةب إىل عسم مراعبة ا ركة وو.يفة مسـاعد إاار  )الرأبـة احمل يـةب     21 امليدانية و
 إىل عسم الت زتن املركز ع وتدة شؤون امليزانية واةاارة يف عسم التريان من
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 مكتب رئي  إاارة س س ة اةمدااامل  
 (1-وونييفة برلبة ف 2-إلغاء ونييفت  )ونييفة برلبة ف املونيفون الدوليون:

 (1-إىل رلبة ف 2-إعادة لصايف ونييفة واحدة )من رلبة ف   
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   ونيفون الوطايونامل  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - 2 1 2 - 2  - - 2  - 3 - 1  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
1 - 2 - 2 - - - - 1122لعام   - - 1 - 3 - 2  

- التغري   -  -  -  - ب1)   -  - ب1)   -  - ب1)   -  -  - ب1)   

  
اء يف إطار إعااة ايك ـة اعـم البعسـة، مـن املتـوا   أبسـيط اـط اةمـداا املتع ـو ااعتنـ           - 111

ــاء           ــيف تــب ا ن اعتن ــا األعســام أتبع ــل  كان ــز  ال ــ ج ا  ــاا  الن ــة واــدماهتا لتف ســ ع البعس
األحلناف ال  حتتاس إىل اسـت دام اع واالتـا ، سـيكون الغـرز مـن إاارة س سـ ة اةمـدااامل        
او حتسني الكفاءة من االل حتسني اعتناء الس ع األساسية وإاارهتا واست دام ا ااال البعسـةع  

ــة       وســيتم ــن إاارة عم ي ــة شــام ة وتكــون مســؤوا ع ــدااامل ارؤت ــي  إاارة س ســ ة اةم تع رئ
 ااعتناء والت زتن والتس يم واةاارة ال  من ش هنا الت د   لا الشا لع

وأشمل ركيزة إاارة س س ة اةمدااامل عسم إاارة املقتنيامل وعسم املشترتامل وعسـم   - 114
عسـم إاارة املمت كـاملع وسـيعز  إنشـاء اـله الركيـزة       مراعبة ا ركة وعسم الت زتن املركز  و

الكفاءة يف الت تـيط وشـراء املعـدامل واةمـدااامل مـن املـواا ااسـت الكيةع وسـري س الركيـزة          
ب وتت قــ  الــدعم مــن مســاعد إاار  )الرأبــة احمل يــةبع  2-رئــي  إاارة س ســ ة اةمــدااامل )ف

اــدمامل الــدعم املقــد م إىل وتــدة  وســتتوىل وتــدة املعــدامل املم وكــة ل وتــدامل إاارة ايــع  
ا راسة التااعة لامم املتحدةع وستنسِّو اله الوتدة ايـع عم يـامل أنـاوب وتـدامل ا راسـة      
وأظل ع   اأ ال ا عسام البعسة لضمان أوفري ما ت زم مـن اعـم إىل الوتـدامل العسـكرتة وفقـا       

لوتـدة مو.ـف لوجســتيامل   ملـلكرة التفـاام الـ   ارمتــ ا الب ـدان املسـامهة اقـواملع وســري س ا      
 ب، تدعميف مساعدان إاارتان )الرأبة احمل يةبع3-)ارأبة ف
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 التغيريامل التنظيمية  
ةشــيا  مــع عم يــة إعــااة ا يك ــة، ُتقتــرا إلغــاء و.يفــة نائــب رئــي  ا ــدمامل التقنيــة   - 119
 بع3-ب وو.يفة مو.ف لوجستيامل )ف2-)ف
التااعة لامم املتحـدة الناشـع عـن إامـاس     ويف ضوء الت فيض املقترا لوتدة ا راسة  - 131

ــة مو.ــف        ــرا إعــااة أ ــنيف و.يف ــة جممعــامل إىل جممــع واتــد، ُتقت  مــاكن العمــل مــن ثالث
 نتيملة أق يا املسؤولياملع 3-إىل الرأبة ف 2-لوجستيامل من الرأبة ف

 
 عسم إاارة املقتنيامل  

 (2-إلغاء ونييفة واحدة )ف املونيفون الدوليون:
 )من فئة اخلدمة امليدانية(ونيا ف  2إلغاء    
 ونيا ف )من فئة اخلدمة امليدانية( 1إنشاء    
يدانياااااة( إىل قسااااا  نقااااال خاااااارجي لاااااونييفت  )مااااان فئاااااة اخلدماااااة امل   

 املركزي التخزين
نقااااال خاااااارجي لاااااثئف ونياااااا ف )مااااان الرلباااااة احمللياااااة( إىل قسااااا      املونيفون الوطايون:

 املركزي التخزين
 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

تطوعو م
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - - 2 - - 2  1 - 4  - 21 - 12  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
- - - - - - - - - 1122لعام   2 - 2 - 22 - 24  

- التغري   -  -  -  - ب2)   -  - ب2)  ب3)   - ب2)   - ب3)   - ب1)   

 
ا وازونــامل عتــع الغيــار، سُينشــ  مركــز متكامــل      لضــمان املســتو  األمســل ل ملــر    - 132

لت تيط األحلول واعتنائ ـا )عسـم إاارة املقتنيـاملب جلميـع األحلـول يف البعسـةع وسـتكون م ـام         
القســم الرئيســية وضــع اتــة الشــراء الســنوتة مــن امليزانيــة املعتمــدة واــدء  نشــتة الشــراء            

ام ا املباشـرةع وسـيتوىل القسـم  تضـا      تتماش  مع ااتتياجامل الفورتة لاعسام  ثناء  ااء م   ا
إاارة عقوا التورتد لضمان أقدمي البائعني السـ ع ال ـحيحة، ويف املقااـل، حتقيـو البعسـة  ع ـ        
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ــيفع وسينسِّــو مــع امل ــزن       تــد مــن ا ســومامل الــ  حت ــل ع ي ــا عــن طرتــو الســداا يف تين
 املركز  لتملنب أكدت  الس ع وشتب ا اسبب أقاام اع

نيـةب تدعمــيف مو.ــف  اديرئــي  ةاارة املقتنيـامل )ا دمــة امل  إرايـل لقســم يف وسـري س ا  - 131
ةاارة العقوا )ا دمة امليدانيةب و راعة مساعدتن ةاارة العقوا )واتد من فئة ا دمـة امليدانيـة   

مسـاعدا  لشـؤون اةمـدااامل )واتـد مـن فئـة ا دمـة امليدانيـة          21وثالثة مـن الرأبـة احمل يـةب و    
 ة احمل يةبعمن الرأب 22 و

 
 التغيريامل التنظيمية  

ةشيا  مع إعااة ايك ة اعم البعسة، ُتقترا إلغاء الو.ـائف التاليـة مـن عسـم اةمـدااامل       - 133
ــدااامل )ف    ــو.ف  اةم ــاعم    2-وا ــدمامل الســااوإل كــبري م ــ  اــدمامل املت ب  ومشــرف ع 

ــةب  ومســاعدان لشــؤ       ــة امليداني ــدااامل )ا دم ــةب  ومو.ــف إم ــة امليداني ون اةمــدااامل )ا دم
 )ا دمة امليدانيةبع

وُتقتــرا إنشــاء ثــال  و.ــائف مؤعتــة يف عســم إاارة املقتنيــامل اجلدتــد، واــ إل كــبري    - 132
مو.ف  إاارة املقتنيامل )ا دمة امليدانيةب  ومو.ف ةاارة العقوا )ا دمة امليدانيـةب  ومسـاعد   

الفع ـ  ع ـ  املـو.فني يف القسـم      ةاارة العقوا )ا دمة امليدانيةبع وسـيتوىل الـرئي  اةشـراف   
وسيقدم التوجييف الـال م إىل املـو.فني  ثنـاء  ااء واجبـاهتم لضـمان إنشـاء نظـام تتسـم االكفـاءة          

 أستفيد منيف عم ية ااعتناء يف البعسةع
وةشيا  مع إعااة ايك ة اعم البعسة، ُتقترا نقـل و.ـائف مسـاعدتن لشـؤون امل ـا ن       - 132

شرف ع   إاارة امل ـزون )ا دمـة امليدانيـةب وثـال  و.ـائف ملسـاعدتن       )ا دمة امليدانيةب وامل
 لشؤون الوعوا )الرأبة احمل يةب إىل عسم الت زتن املركز ع

 



 A/69/363/Add.5 

 

94/130 14-63755 

 

 عسم املشترتامل  
 إلغاء ونييفة واحدة )من الرلبة احمللية( املونيفون الوطايون:

 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  لصلةذات ا

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - - 2 2 - 1  2 - 1  - 21 - 11  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
1 - 2 2 - - - - - 1122لعام   2 - 1  - 22 - 12  

- التغري   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ب2)   - ب2)   

 
تكفــل عســم املشــترتامل شــراء الســ ع وا ــدمامل وأقــد  ا ع ــ  حنــو منســو وكفــؤ      - 131

اعت اا  ل بعسة يف العراق والكوتا وفقا  ل نظام املا  والقواعد املالية لامـم املتحـدة، واليـل    و
 املشترتامل، واملعاتري األاالعية ل منظمةع

ب يف اغـداا وسـيكفل أقيُّـد عسـم     2-وسيكون مقرع عمل كبري مو.ف  املشترتامل )ف - 131
 املشترتامل اتنفيل إجراءامل الشراء ع   حنو س يمع

ــ           - 134 ــع وتــدامل، ع  ــن  را ــ لف م ــو تت ــداا وا ــرُّ عســم املشــترتامل يف اغ وســيكون مق
 التا إل النحو

الـــ  توجـــد مقرُّاـــا يف الكوتـــا عم يـــامل شـــراء الســـ ع    2أتـــوىل الوتـــدة  ) ب 
وا دمامل من  جل عسم الت زتن املركـز  وعسـم أكنولوجيـا املع ومـامل وااأ ـاامل، وايـع       

يف الكوتــاع وســتت لف الوتــدة مــن مو.ــف ل مشــترتامل    لت كــامل األمــم املتحــدة املشــتواة 
 )ا دمة امليدانيةب و راعة مو.فني لشؤون املشترتامل )الرأبة احمل يةب 

الـ  توجـد مقرُّاـا يف اغـداا شـراء السـ ع وا ـدمامل لقسـم          1أتوىل الوتدة  )بب 
وتــدة مــن ا ندســة وعســم إاارة املمت كــامل وعســم إاارة املرافــو واــدماهتاع وســتت لف اــله ال 

 مو.ف ل مشترتامل )ا دمة امليدانيةب و راعة مو.فني لشؤون املشترتامل )الرأبة احمل يةب 
الـ  توجـد مقرُّاـا يف اغـداا شـراء السـ ع وا ـدمامل لقسـم          3أتوىل الوتدة  )سب 

مراعبـة ا ركــة وعسـم التــريانع وأتـ لف الوتــدة مـن مو.ــف ل مشـترتامل )ا دمــة امليدانيــةب،      
 اعدتن لشؤون املشترتامل )من الرأبة احمل يةب تدعميف ثالثة مس
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ت يز ايـع ااتتياجـامل املتع قـة     إرايلال  توجد مقرُّاا يف  2أتوىل الوتدة  )اب 
والتعاعــد ع ــ  ا ــدمامل وايــع لت كــامل األمــم املتحــدة املشــتواة اعمــا  لوجــوا   اشــراء الســ ع 

رتامل )ا دمة امليدانيـةب وثالثـة   وكركودع وستت لف الوتدة من مو.ف ل مشت  إرايلالبعسة يف 
 مو.فني لشؤون املشترتامل )الرأبة احمل يةبع

ويف الكوتا، سيضم القسم ثالثة مساعدتن لشؤون املشترتامل )الرأبة احمل يـةب لتقـدمي    - 139
 الدعم ل بعسة يف جمال املشترتامل احمل يةع

 
 التغيريامل التنظيمية  

ةشـيا  مــع املبــااو   1122قل إىل اغـداا يف عــام  سـُيعاا أنظــيم عسـم املشــترتامل وســُين   - 121
ــم      ــ ا ع ـــ  اعـ ــ  أشـــملع البعســـامل  وجبـ ــن إاارة الـــدعم امليـــداين الـ ــاارة عـ ــة ال ـ التوجي يـ
ااعت ــااامل احمل يــة عــن طرتــو القيــام اعم يــامل الشــراء ا يــا ع وســيؤا  اــلا اجل ــد إىل نقــل    

 دمـة امليدانيـةب و راعـة    ب وو.يفة مو.ف مشـترتامل )ا 2-و.يفة كبري مو.ف  املشترتامل )ف
و.ــائف ملســاعد لشــؤون املشــترتامل )الرأبــة احمل يــةب مــن الكوتــا إىل اغــداا وإىل نقــل و.يفــة  

ونقـل و.يفـة واتـدة ملسـاعد لشـؤون       إرايـل ب من اغداا إىل 3-واتدة ملو.ف مشترتامل )ف
 عإرايلاملشترتامل )ا دمة امليدانيةب من الكوتا إىل 

ستعراز الشامل ملالد املو.فني، ُتقتـرا إلغـاء و.يفـة واتـدة     وةشيا  مع أوحليامل اا - 122
 ملساعد لشؤون املشترتامل )الرأبة احمل يةبع

 
 عسم مراعبة ا ركة  

 نقل داخلي لست ونيا ف )من فئة اخلدمة امليدانية( إىل قس  الطريان املونيفون الدوليون:
 احمللية( من قس  الطريان نقل داخلي الثايت عشرة ونييفة )من الرلبة املونيفون الوطايون:

 

  الفئة الفاية والفئات العليا 
 فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املونيفون الوطايون  ذات الصلة

 
وكيل 
أماااا  
 عام

أمااااااا  
عاااااااااام 
 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد مساعد

اجملمااااو  
 الفرعي

 اخلدمة امليدانية/
 خدمات األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جمماااااااو  
املااااونيف  

 ي الدول

املونيفااااااااااااون 
الوطايااون ماان  

 الفئة الفاية
 الرلبة
 احمللية 

متطوعو 
األماااااا  
 اجملمو  املتحدة

املعتمدة لعام الو.ائف                  
1122 - - - - - - - - -  - - -  - - - -  

ــائف  ــة الو.ـــ املقترتـــ
- - - - - - - - - 1122لعام   1 - 1  - 21 - 24  

- التغري   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  21  -  24  
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تتـوىل عسـم مراعبـة ا ركـة اةشـراف ع ــ  تركـة املـو.فني والبضـائع اااـل منتقــة           - 121
ــةب، تدعمــيف أســعة مســاعدتن       ــة ا ركــة )ا دمــة امليداني ــةع وسري ســيف كــبري مــو.ف  مراعب البعس
ة لشؤون مراعبة ا ركة )ثالثة من فئة ا دمة امليدانية وسـتة مـن الرأبـة احمل يـةب يف اغـداا، وسـت      

، إرايـل مساعدتن ملراعبـة ا ركـة )اثنـان مـن فئـة ا دمـة امليدانيـة و راعـة مـن الرأبـة احمل يـةب يف            
 ومساعدان ملراعبة ا ركة )الرأبة احمل يةب يف الكوتاع  

 
 التغيريامل التنظيمية  

ــريان         - 123 ــم عســم الت ــو.فني، سيقس  ــالد امل ــع أوحلــيامل ااســتعراز الشــامل مل ةشــيا  م
ان وعســم ملراعبــة ا ركــةع ولــللق، ُتقتــرا نقــل و.يفــة كــبري مــو.ف  مراعبــة    عســم ل تــري إىل

و.يفة ملساعد لشؤون مراعبة ا ركـة )مخسـة مـن فئـة ا دمـة       21ا ركة )ا دمة امليدانيةب و 
 من الرأبة احمل يةب من عسم التريانع 21امليدانية و 

 
 عسم الت زتن املركز   

 من فئة اخلدمة امليدانية( 4و  2-برلبة ف 1ا ف )إنشاء ثئف وني املونيفون الدوليون:
نقااال داخلاااي لااااخمس ونياااا ف مااان خااادمات لكاولوجياااا املعلوماااات     

من  4دانية(، ومن قس  إدارة الشراء )من فئة اخلدمة املي 4وااللصاالت )
 (من فئة اخلدمة امليدانية 1فئة اخلدمة امليدانية(، ومن قس  اهلادسة )

 ونيا ف )من الرلبة احمللية( 9اء إنش املونيفون الوطايون:
نقاال داخلااي الثااين عشاارة ونييفااة ماان خاادمات لكاولوجيااا املعلومااات     

ماان  1ماان الرلبااة احملليااة(، وماان قساا  إدارة الشااراء )   2وااللصاااالت )
ماان الرلبااة احملليااة(، وماان قساا    2الرلبااة احملليااة(، وماان قساا  اهلادسااة ) 

   من الرلبة احمللية( 1الطريان )
  فاية والفئات العلياالفئة ال 

فئة اخلادمات العاماة والفئاات    
   املونيفون الوطايون  املتصلة هبا

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

اخلدماااااااااااااااااااااااة 
امليدانية/خاادمات 

 األمن
اخلاادمات 

 العامة

جممااااو  
املونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

الرلبااااة 
 احمللية

وعو متط
األمااااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــدة                    ــائف املعتمــ الو.ــ
 – – – – – – – – – – – – – – – – 1122لعام 

ــة  الو.ــــائف املقترتــ
 19 – 12 – 4 – 1 2 – – 2 – – – – – 1122لعام 

 19 – 12 – 4 – 1 2 – – 2 – – – – – التغري 
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شـكيل س سـ ة اةمـداا، مـن املتـوا   ن      يف إطار إعـااة ايك ـة اعـم البعسـة وإعـااة أ      - 122
ُأدمج شب امل ا ن املت   ة يف ازن مركـز  مـع مسـتواعامل إع يميـة  حلـغر تملمـا  عرتبـة        
مــن منــاطو عم يــامل البعســةع وا تنتــو  مف ــوم الت ــزتن املركــز  ع ــ  املســاءلة املااتــة عــن   

تقـاس  ـد    األحلول فحسـب، اـل  تضـا  ع ـ  املسـاءلة عـن مسـتو  أقـدمي ا ـدمامل، الـل            
ااســتعداا لتــوفري الســ ع اجليــدة وانوعيــة اةاــالغ عــن البيانــامل لــتمكني الرعااــة اةاارتــةع           
وســُيك ف عســم امل ــزن املركــز  اــياارة اضــائع البعســة وســ ع ا األساســية مركزتــا  مــن  جــل   
أســـ يم ا إىل املســـتعم ني النـــ ائينيع وســـوف تعـــز  الكفـــاءة مـــن اـــالل ااتتفـــاع األمســـل   

مل، ويف الوعا نفسيف تنب الت زتن املفـر  وا ـدرع وسـُت زن ايـع األحلـناف الـ        اامل زونا
 تتم ا  ول ع ي ا ل بعسة وُأس لم وُأسملل مركزتا  ليتس  لقسم إاارة املمت كامل أتبع اع

ب، وسـيقدم لـيف   2-رئـي  مـدتر  اـا ن )ارأبـة ف    الت ـزتن املركـز    وسري س عسـم   - 122
من فئة ا دمة امليدانيةب، ومشـرف ع ـ  إاارة امل ـزون )مـن فئـة      الدعم يف اغداا مدتر اا ن )

ا دمة امليدانيةب، وستة مساعدتن لشؤون امل زون )اثنان مـن فئـة ا دمـة امليدانيـة و راعـة مـن       
الرأبة احمل يةب، ومسـاعدان لشـؤون الوعـوا )واتـد مـن فئـة ا دمـة امليدانيـة وواتـد مـن الرأبـة            

ــةب، وســتة مســاعدتن لشــؤ   ــة    احمل ي ــةب ومســاعد إاار  )مــن الرأب ــة احمل ي ون امل ــا ن )مــن الرأب
احمل يةبع ويف متار اغداا الدو ، سيت ق  القسم الدعم مـن مسـاعد لشـؤون امل ـا ن )مـن فئـة       
ا دمة امليدانيـةب ومسـاعد لشـؤون الوعـوا )مـن الرأبـة احمل يـةبع ويف الكوتـا، سـيت ق  القسـم           

، فسـيت ق  القسـم الـدعم    إرايل ما يف   احمل يةبع ن الرأبة الدعم من مساعَدتن لشؤون امل ا ن )م
من  راعة مساعدتن لشؤون امل ا ن )واتد من فئة ا دمة امليدانيـة وثالثـة مـن الرأبـة احمل يـةب،      
ومساعد لشـؤون الوعـوا )مـن الرأبـة احمل يـةب، ومسـاعد لشـؤون امل ـزون )مـن الرأبـة احمل يـةب،            

 من مساعد لشؤون امل ا ن )من الرأبة احمل يةبعويف كركود، سيت ق  القسم الدعم 
 

 التغيريامل التنظيمية  
ةشيا  مع إعااة ايك ة اعم البعسـة وإعـااة أشـكيل س سـ ة اةمـدااامل، تقتـرا إنشـاء         - 121

ــدتر  اــا ن )ف   ــي  م ــة رئ ــة     2-و.يف ــة ا دم ــن فئ ــوا )م ــة مســاعد لشــؤون الوع ب، وو.يف
ن )مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب، و ــان و.ــائف      امليدانيــةب، وو.يفــة مســاعد لشــؤون امل ــزو    

مســـاعدتن لشـــؤون امل ـــا ن )مـــن الرأبـــة احمل يـــةب وو.يفـــة مســـاعد لشـــؤون امل ـــزون )مـــن  
 احمل يةبع الرأبة
وتقترا  تضا  نقل و.يف  مساعد شؤون اا ن )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب ومشـرف       - 121

ال  و.ـائف مسـاعدتن لشـؤون الوعـوا )مـن      ع   إاارة امل زون )من فئة ا دمة امليدانيةب وثـ 
الرأبة احمل يـةب مـن عسـم إاارة الشـراء، ومسـاعد إاار  )مـن الرأبـة احمل يـةب مـن وتـدة امليزانيـة            
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واةاارة يف عسم التريان، وو.يفة مـدتر لاحلـول )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب وو.يفـة مسـاعد         
 ــا ن األحلــول )مــن الرأبــة احمل يــةب لشــؤون األحلــول )مــن الرأبــة احمل يــةب وو.ــيف  تارســني مل

وو.يفة مساعد ةاارة املواا )مـن الرأبـة احمل يـةب مـن عسـم ا ندسـة، وو.يفـة مسـاعد لشـؤون          
املواا واألحلول )من فئـة ا دمـة امليدانيـةب وو.يفـة مسـاعد لشـؤون امل ـا ن )مـن فئـة ا دمـة           

 يةب مـن اـدمامل أكنولوجيـا    امليدانيةب و راع و.ائف مساعدتن لشؤون امل ا ن )من الرأبة احمل
 املع ومامل وااأ ااملع

 
 عسم إاارة املمت كامل  

 إلغاء أربظ ونيا ف )من فئة اخلدمة امليدانية( املونيفون الدوليون:
 إنشاء ثئف ونيا ف )من فئة اخلدمة امليدانية( 
نقاال خااارجي ألربااظ ونيااا ف )ماان فئااة اخلدمااة امليدانيااة( إىل قساا     

 إدارة املرافق
 ونييفة )من الرلبة احمللية( 11إلغاء  ون الوطايون:املونيف
عشارة ونييفاة )مان الرلباة احمللياة( إىل وحادة         حاد نقل خارجي إل 

   إدارة املرافق
  الفئة الفاية والفئات العليا 

فئة اخلادمات العاماة والفئاات    
   املونيفون الوطايون  املتصلة هبا

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
مااو  اجمل

 الفرعي

اخلدماااااااااااااااااااااااة 
امليدانية/خاادمات 

 األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جممااااو  
املونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

الرلبااااة 
 احمللية

متطوعو 
األمااااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــدة                    ــائف املعتمــ الو.ــ
2 – – 2 – – – – – 1122لعام   21 – 23 – 34 – 22  

ــة الو.ــــائف امل قترتــ
2 – – 2 – – – – – 1122لعام   1 – 4 – 22 – 11  

 (19) – (12) – (2) – (2) – – – – – – – – – التغري 

  
ةشيا  مع استراأيملية أقدمي الدعم امليداين ع   ال ـعيد العـامل ، ومـع املعـاتري احملاسـبية       - 124

ألحلـول مـن ات ـف  عسـام     الدولية ل قتـاع العـام الـ  اعتمـدمل تـدتسا ، سـُتنقل و.يفـة إاارة ا       
الدعم يف البعسـة إىل عسـم إاارة املمت كـامل املقتـرا إنشـاؤه تـدتسا ع ومـن املقـرر أفكيـق عسـم           
ا دمامل العامة وإعااة أنظيمـيف لي ـبح عسـم إاارة املمت كـامل وعسـم إاارة املرافـو واـدماهتاع        

ة املمت كـامل  وسيكون عسم إاارة املمت كامل مسؤوا عـن أقـدمي اـدمامل الـدعم يف جمـال إاار     
يف البعسةع وسيشمل بلـق مراعبـة املمت كـامل وامل ـزون، واسـتالم البضـائع وأفتيشـ ا، وت يـز         
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املتالبامل احمل يـة، وجم ـ  ت ـر املمت كـامل، والت ـرف يف األحلـول، وإاارة األحلـول السااتـةع         
ــي  عســم إاارة املمت كــامل )ف  ــوم  ع ــ    2-وســيتوىل رئ ب، ومقــره يف اغــداا، اةشــراف الي

ــة ا دمــة      القســم وإســداء املشــورة املت   ــة، وسيســاعده مو.ــٌف ةاارة لت كــامل )مــن فئ
 امليدانيةب ومو.ف ةاارة األحلول السااتة )من فئة ا دمة امليدانيةبع  

ــة املمت كــامل         - 129 ــة املمت كــامل وامل ــزون مســاعد لشــؤون مراعب وســري س وتــدة مراعب
لدعم من مسـاعَدتن لشـؤون مراعبـة املمت كـامل     وامل زون )من فئة ا دمة امليدانيةب، وسيت ق  ا

وامل زون )من الرأبة احمل يةب يف اغـداا وثالثـة مسـاعدتن لشـؤون مراعبـة املمت كـامل وامل ـزون        
)من الرأبة احمل يةب يف الكوتا ومساعد لشؤون مراعبة املمت كامل وامل زون )من الرأبـة احمل يـةب   

 عإرايليف 
ــة ا دمــة   وســري س وتــدة ااســتالم والتف  - 121 تــيق مشــرف لالســتالم والتفتــيق )مــن فئ

ومسـاعد لالسـتالم    إرايـل امليدانيةب، تدعميف مساعدان لالستالم والتفتيق )من الرأبة احمل يةب يف 
والتفتيق )من الرأبة احمل يةب يف الكوتا وثالثة مسـاعدتن لالسـتالم والتفتـيق )واتـد مـن فئـة       

 ةب يف اغدااعا دمة امليدانية واثنان من الرأبة احمل ي
وسـتت ق  وتـدة املتالبـامل وجم ـ  ت ـر املمت كـامل الـدعم مـن مسـاعَدتن لشـؤون            - 122

املتالبامل )من الرأبة احمل يةب يف الكوتا ومساعد لشؤون املتالبامل )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب     
 يف اغدااع

وسري س وتـدة الت ـرف يف املمت كـامل مشـرف ع ـ  الت ـرف يف املمت كـامل )مـن          - 121
ــةب        ــة احمل ي ــن الرأب ــةب، تدعمــيف مســاعد لشــؤون الت ــرف يف املمت كــامل )م ــة امليداني ــة ا دم  فئ

 اغدااع يف
 

 التغيريامل التنظيمية  
ةشيا  مع ااستعراز الشامل ملالد املو.فني وإعااة ايك ة اعـم البعسـة، ُتقتـرا إلغـاء      - 123

وثــال  و.ــائف مســاعدتن و.يفــة مو.ــف فــ  ل  ــدمامل العامــة )مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب  
ل  دمامل العامة )اثنتان مـن فئـة ا دمـة امليدانيـة وو.يفـة واتـدة مـن الرأبـة احمل يـةب، وو.يفـة           
مســاعد لشــؤون ااســتالم والتفتــيق )مــن فئــة ا دمــة امليدانيــةب وو.يفــة مســاعد إاار  )مــن   

 و.يفة لعمال ال يانة )من الرأبة احمل يةبع 22الرأبة احمل يةب و 
شيا  مع أوحليامل ااستعراز الشامل ملالد املو.فني، ُتقترا إنشاء و.يفة ملو.ـف  وة - 122

إاارة األحلول السااتة )من فئة ا دمـة امليدانيـةبع وةشـيا  مـع إعـااة ايك ـة اعـم البعسـة، ُتقتـرا          
ــةب وو.يفــة مشــرف ع ــ        ــة ا دمــة امليداني ــامل )مــن فئ إنشــاء و.يفــة مســاعد لشــؤون املتالب
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كامل )من فئة ا دمة امليدانيـةبع وسـيتوىل مسـاعد شـؤون املتالبـامل التعامـل       الت رف يف املمت 
مع ايع ط بامل شتب القيـوا ألحلـول األمـم املتحـدة اسـتنااا  إىل م فـامل ت ـر املمت كـامل،         
واجلدولة الزمنية لالجتماع الدور  ل ممل   احمل     ر املمت كامل، وت يز القضاتا الـواراة  

ــامل    إىل جم ــ  اســتعراز املتال  ــة واملتبوعــة ل متالب ــامل، وااتتفــاع االســملالمل اةلكتروني ب
املتع قــة ااملمت كــامل، والتنســيو مــع وتــدة الت ــرف يف املمت كــامل يف مــا تتع ــو اــاةجراءامل   

 الال مة اش ن طرتقة الت رف يف  حلول األمم املتحدة يف ا اامل املوافو ع ي اع
را نقـل و.يفـة رئـي  إاارة املرافـو )مـن فئـة       وةشيا  مع إعااة ايك ة اعم البعسة، ُتقت - 122

ا دمة امليدانيةب وو.يفة مو.ف لشؤون إاارة املرافو )من فئة ا دمة امليدانيةب وأسع و.ـائف  
مساعدتن لشؤون إاارة املرافو )اثنتان من فئة ا دمة امليدانيـة وسـبع مـن الرأبـة احمل يـةب و راـع       

 حمل يةب إىل عسم إاارة املرافوعو.ائف مساعدتن لشؤون الربتد )من الرأبة ا
 

 مكتب الدعم املشترد يف الكوتا  
 عسم املوارا البشرتة  

 إلغاء ونييفت  )من فئة اخلدمة امليدانية( املونيفون الدوليون:
 (2-إنشاء ونييفة واحدة )برلبة ف 
نقل خارجي لونييفاة واحادة )مان فئاة اخلدماة امليدانياة( إىل قسا          

   املوارد البشرية
  لفئة الفاية والفئات العلياا 

فئة اخلادمات العاماة والفئاات    
   املونيفون الوطايون  املتصلة هبا

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

اخلدماااااااااااااااااااااااة 
امليدانية/خاادمات 

 األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جممااااو  
املونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

الرلبااااة 
 احمللية

متطوعو 
األمااااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــدة                    ــائف املعتمــ الو.ــ
2 – 2 – – – – – – 1122لعام   2 – 1 – 23 – 29  

ــة  الو.ــــائف املقترتــ
1 – 2 2 – – – – – 1122لعام   1 – 2 – 23 – 21  

2 – – – – – التغري   – – 2  (3) – (1) – – – (1) 

  
املتع قة ااملوارا البشـرتة حتـا رعاتـة مكتـب الـدعم املشـترد        سُتؤا  م ام املعامالمل - 121

يف الكوتا مع ايك ة وتدامل املوارا البشرتة حبيـ  أـدمج امل ـام واألنشـتة  ـا تتماشـ  مـع        
استراأيملية أقدمي الـدعم امليـداين ع ـ  ال ـعيد العـامل ع وسـري س القسـم كـبري مـو.ف  املـوارا           

وواتـد   3-  مـوارا اشـرتة )واتـد مـن رأبـة ف     ب وسيت ق  الدعم من مـو.فَ 2-البشرتة )ف
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مساعدا  لشؤون املوارا البشرتة )واتد من فئة ا دمة امليدانيـة،   22من فئة ا دمة امليدانيةب و 
 من الرأبة احمل يةبع 23و 
 

 التغيريامل التنظيمية  
ــااة فرتــو املــوارا 2-ُتقتــرا إنشــاء و.يفــة لكــبري مــو.ف  املــوارا البشــرتة )ف    - 121  ب لقي

ــاملوارا البشــرتة ل بعســامل املســتفيدة مــن      البشــرتة يف  ااء امل ــام املتع قــة ااملعــامالمل واملت ــ ة ا
ادماأيف، وكفالة أتبيو القواعد الال مـة مـن عواعـد النظـام املـا  والنظـام اةاار  ل مـو.فنيع        

املن ـف   وأوفر اعسة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق اله الو.يفة كملزء من التقاسـم 
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي       ــا يف مكتــب الــدعم املشــترد يف الكوتــا اــني اعس لفرتــو اةاارة الع ي
املسـاعدة إىل  فغانسـتان واعســة األمـم املتحــدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العــراق نظـرا  إىل تملم مــا       

شتركة مـن  النس يع ومن ش ن اله الو.يفة القيااتة ل موارا البشرتة  ن أدعم أس ري املوارا امل
 جل أوفري ادمامل مركزتة، واالتـا   تـااة كفـاءة مكتـب الـدعم املشـترد وفعاليتـيف يف أقـدمي         

 اله ا دماملع
وةشيا  مع ااستعراز الشـامل ملـالد املـو.فني، ُتقتـرا نقـل و.يفـة مسـاعد لشـؤون          - 124

 اعاملوارا البشرتة )من فئة ا دمة امليدانيةب إىل عسم املوارا البشرتة يف اغدا
وُتقترا إلغـاء و.ـيف  مسـاعَدتن لشـؤون املـوارا البشـرتة )مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب            - 129

اااســتناا إىل العم يــامل املبســتة واملوتــدة و تــااة  وجــيف الكفــاءة يف العم يــامل الــ  تقــوم اــا  
 مكتب الدعم املشترد يف الكوتاع

 
 عسم السفر  

   اخلدمة امليدانية( إلغاء ونييفت  )من فئة املونيفون الدوليون:
  الفئة الفاية والفئات العليا 

فئة اخلادمات العاماة والفئاات    
   املونيفون الوطايون  املتصلة هبا

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

اخلدماااااااااااااااااااااااة 
امليدانية/خاادمات 

 األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جممااااو  
املونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااون 
مان   الوطايون
 الفئة الفاية

الرلبااااة 
 احمللية

متطوعو 
األمااااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــدة                    ــائف املعتمــ الو.ــ
 2 – 1 – 3 – 3 – – – – – – – – – 1122لعام 

ــة  الو.ــــائف املقترتــ
 3 – 1 – 2 – 2 – – – – – – – – – 1122لعام 

1 – (1) – (1) – – – – – – – – – التغري   – (1) 
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ري س وتــدة الســفر، يف إطــار مكتــب الــدعم املشــترد يف الكوتــا، كــبري مــو.ف   ســ - 111
 شؤون السفر )من فئة ا دمة امليدانيةب، تدعميف مساعدان لشؤون السفر )من الرأبة احمل يةبع

 
 التغيريامل التنظيمية  

إىل  ُتقترا إلغاء و.يف  مساعَدتن لشؤون السفر )من فئة ا دمـة امليدانيـةب اااسـتناا    - 112
العم يامل املبستة واملوتـدة و تـااة  وجـيف الكفـاءة يف العم يـامل الـ  تقـوم اـا مكتـب الـدعم           

 املشترد يف الكوتاع  
 

 عسم الشؤون املالية  
 إلغاء ونييفة واحدة )من فئة اخلدمة امليدانية( املونيفون الدوليون:
   إلغاء ونييفت  )من الرلبة احمللية( املونيفون الوطايون:

  الفاية والفئات العليا الفئة 
فئة اخلادمات العاماة والفئاات    

   املونيفون الوطايون  املتصلة هبا

 4-ف 1-ف 2-ف ٢-ف 1-مد 4-مد أ   م و أ   
اجملمااو  
 الفرعي

اخلدماااااااااااااااااااااااة 
امليدانية/خاادمات 

 األمن

فئااااااااااااااة 
اخلاادمات 

 العامة

جممااااو  
املونيف  
 الدولي 

املونيفااااااااااون 
الوطايون مان  
 الفئة الفاية

الرلبااااة 
 ليةاحمل

متطوعو 
األمااااااا  
 اجملمو  املتحدة

ــدة                    ــائف املعتمــ الو.ــ
2 – – 2 – – – – – 1122لعام   1 – 4 – 21 – 11  

ــة  الو.ــــائف املقترتــ
2 – – 2 – – – – – 1122لعام   1 – 1 – 21 – 21  

 (3) – (1) – (2) – (2) – – – – – – – – – التغري 

  
ة  كتـب الـدعم املشـترد يف الكوتـا احملاسـبة واةاـالغ       سيضمن عسم الشـؤون املاليـ   - 111

وأتبيو الضوااط املالية الداا ية اشكل اعيو وكامل  وار  متااقة اـني ا سـااامل امل ـرفية    
وتسااامل افتر األستاب العام  وتقـوم  مارسـة السـ تة امل ولـة لـيف مـن األمـني العـام املسـاعد،          

البعسة وحلرف ا يف املوعد احملدا لتسوتة فـواأري البـائعني    املراعب املا ، ل موافقة ع   مدفوعامل 
وتقــوم اتســوتة متالبــامل الســفر ل مــو.فني  وتعــد كشــوف املرأبــامل ل مــو.فني الــوطنيني         

ب الــل  ســيت ق  الــدعم مــن ثالثــة 2-والــدولينيع وســري س القســم كــبري املــو.فني املــاليني )ف
مسـاعد مـا  )ثالثـة مـن فئـة ا دمـة        23و  مو.فني ل شؤون املالية )من فئـة ا دمـة امليدانيـةب   

 من الرأبة احمل يةبع 21امليدانية و 
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 التغيريامل التنظيمية  
ةشيا  مع العم يـامل املبسـتة واملكاسـب الناتـة عـن  تـااة الكفـاءة يف عسـم الشـؤون           - 113

و.يفـة  املالية  كتب الدعم املشترد يف الكوتا، ُتقترا إلغاء ثال  و.ائف مساعدتن ماليني )
 من فئة ا دمة امليدانية وو.يفتان من الرأبة احمل يةبع

 
 حت يل ااتتياجامل من املوارا -رااعا  

 1اجلدول 
 التقدترامل التف ي ية ل تكاليف
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
كانون  11-كانون الثاين/يااير 1

   411٢  4112األول/ديسمرب 

 االعتمادات 
الافقااااااااااات 

 اجملمو  لفرقا املقدرة
صاااااااااااااااااااااا  

 )أ(االحتياجات
االحتياجاااات 
  غري املتكررة

الفاااااارق للفتاااااارة 
4112-411٢ 

 (1)-(2(=)7) (6) (1) -( 2( = )٢) (2) (4)-(1(=)1) (4) (1) فئة اإلنفاق

       األفراا العسكرتون و فراا الشرطة - وا         
 (131,3) – 11,9 222,3 11,2 319,1 311,1 املراعبون العسكرتون 

 (112,1 1) – 111,3 1 311,1 4 122,2 2 321,3 9 122,1 22 الوتدامل العسكرتة 

 (249,4) – 2,4 92,2 41,1 292,1 142,1 شرطة األمم املتحدة 

22 جمموع الفئة األوىل   119 ,2  9  422 ,2  2  412 ,2  4  123 ,2  1  124 ,1  – (3  191 ,2) 

        املو.فون املدنيون -ثانيا 

 329,1 21 – 121,3 13 123,1 12 (111,1 21) 121,3 12 122,1 29 الدوليوناملو.فون  

 112,9 – 149,2 13 311,9 29 (911,1 3) 121,1 13 192,1 29 املو.فون الوطنيون 

14 جمموع الفئة السانية   322 ,1  42  112 ,9  (22  919 ,3) 41  911 ,2  91  912 ,4  – 21  131 ,9  

        التكاليف التشغي ية -ثالسا 

 212,2 – 233,2 214,2 12,1 121,9 331,9 ا رباء ااستشارتون 

 (1,4) – 212,2 2 919,2 2 213,9 241,3 2 941,1 2 السفر يف م ام راية 

 (112,2) 291,2 2 122,4 9 122,1 22 399,4 1 912,3 9 312,2 21 املرافو وا ياكل األساسية 

 (221,2) 13,1 912,4 213,3 2 134,2 311,1 2 122,1 2 النقل الرب  

 122,1 2 34,2 113,1 21 131,1 29 319,1 1 214,2 22 111,2 21 النقل اجلو  

 313,1 2 149,1 2 111,1 2 111,2 2 222,2 411,3 3 211,2 2 ااأ اامل 

 223,2 212,1 939,2 2 129,3 1 221,1 411,1 2 931,1 2 أكنولوجيا املع ومامل 

 (13,2) – 341,2 192,2 321,1 222,2 121,2 ا دمامل التبية 
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كانون  11-كانون الثاين/يااير 1

   411٢  4112األول/ديسمرب 

 االعتمادات 
الافقااااااااااات 

 اجملمو  لفرقا املقدرة
صاااااااااااااااااااااا  

 )أ(االحتياجات
االحتياجاااات 
  غري املتكررة

الفاااااارق للفتاااااارة 
4112-411٢ 

 (1)-(2(=)7) (6) (1) -( 2( = )٢) (2) (4)-(1(=)1) (4) (1) فئة اإلنفاق

ــدامل            ــدمامل، واملعـ ــوا م، وا ـ ال ـ
 (211,1 21) – 331,2 2 292,3 2 129,1 3 424,1 22 221,9 22 األار 

21 جمموع الفئة السالسة   122 ,3  21  299 ,1  9  122 ,1  21  212 ,2  31  121 ,2  3  313 ,2  (4  421 ,1) 

231 ا موع   311 ,2  221  124 ,1  (2  221 ,1) 231  992 ,1  222  211 ,1  3  313 ,2  141 ,1  

 
 ع1122حلايف ااتتياجامل اعد تساب النقا  و الزتااة املقدرتن يف اةنفاق لعام  ) ب 

  
 األفراا العسكرتون و فراا الشرطة   -  لف 

 دوالر( 8 611 211)  

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112لعام 

الفاارق بالاقصااان  
)أو الزيااااااادة(   

 الافقات

  جمماااااااااااااااو
االحتياجاااااات 

 411٢لعام 

صااااااااااااااااااااااا  
االحتياجااااااااات 

 411٢لعام 
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 ب131.3) 11.9 222.3 11.2 319.1 311.1 املراعبون العسكرتون       
  

ــاا البــالو    - 112 ــيغت  ااعتم ــاَرتن عســكرتني     222 311س ــاا مستش ــاليف إتف اوار أك
 يف بلق ما ت  إل  ا

ــة امل  ــا   ) ب  ــدل اةعام ــو     ا ــ   ســاس معــدل عياســ   ب  ــة، احملتســب ع  ل بعس
 اوارب  91 211اوارا  يف اليوم ) 231

اتتياجــامل الســفر إىل مراكــز العمــل والعــواة إىل الــوطن اتك فــة أقــدر  ب ــو   )بب 
 اوارب  21 111اوار ل رت ة الواتدة باااا  وإتااا  ملا تقدر عداه ارت تني ) 2 111

اوار ل شـ ا   111ع    ساس معدل عياس   ب و  ادل املالا ، احملتسب )سب 
 اوارب  211يف السنة ملستشاَرتن عسكرتني )

أعوتضامل الوفاة والعملز، احملتسبة ع    ساس معـدل عياسـ  تتبـو ع ـ  عـوة       )اب 
 اوارب  21 111فرا ) 211عسكرتة تقل عوام ا عن 

تن عســكرتني ت ــا اةعاشــة لتغتيــة التك فــة التقدترتــة ل ميــاه ملستشــارَ       )اـب 
 اواربع 2 211)
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االدرجــة  1122وااعتمــااامل لعــام  1122وتعكـ  الفــرق اــني ااتتياجــامل لعـام    - 112
األوىل اخنفاضا  يف متوسـط عـدا املستشـارتن العسـكرتني الـلتن   إتفـااام مـن سـبعة يف عـام          

عـدر مـن   مستشـارا  ةأاتـة    23ع وتظل القوام امل بون ايف عند 1122إىل اثنني يف عام  1122
 املرونة يف أ بية ااتتياجامل التشغي ية املتغريةع

 ساسا  إىل متوسط النشر الفع ـ  ملستشـاَرتن    1122وتعز  الرحليد ا ر املتوعع لعام  - 111
عسكرتني مقارنة اـالقوام املـدرس يف امليزانيـة والبـالو سـبعة مستشـارتنع وااةضـافة إىل بلـق،         

ند الوفاة والعملز نظرا  لعـدم أوعـع مسـل اـله املـدفوعامل      اناد  رحلدة  ري منفقة متوععة حتا ا
 ع  1122يف عام 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقااات املقاادرة لعااام  

4112 

الفاااااااااااااااااارق 
بالاقصاااان )أو 
الزيااااااااادة(   

 الافقات

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢لعام 

صااااااااااااااااااااااا  
االحتياجااااااااات 

 411٢لعام 
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 ب1 112.1) 1 111.3 4 311.1 2 122.2 9 321.3 22 122.1 الوتدامل العسكرتة       
  

مـن   122اوار أكـاليف نشـر عـوام مـ بون اـيف متوسـتيف        4 311 111تغت  مب و  - 111
 وتدامل ا راسة التااعة لامم املتحدة، وتشمل ما ت  إل

أســـدتد أكـــاليف القـــوامل ااملعـــدامل القياســـية املقـــررة لاجـــور األساســـية    ) ب 
اوارامل ل فـرا   2 331واملعدامل واألس حة الش  ـية  ب ـو شـ ر  عـدره      وادامل املالا 
 اوارب  3 921 211جلميع اجلنوا )

التكاليف املت  ة االسفر إىل مراكـز العمـل والعـواة إىل الـوطن اتك فـة أقـدر        )بب 
ــو  ــيف    2 111 ب ـ ــا جمموعـ ــاب ملـ ــلااب واةتـ ــة الـ ــيني   214اوار لرت ـ ــرس الفيملـ ــن ا ـ مـ
ــو ــيف    ا 1 211 و ب ـ ــا جمموعـ ــاب ملـ ــلااب واةتـ ــة الـ ــاليني    11وار لرت ـ ــرس النيبـ ــن ا ـ مـ

 اوارب  421 411)
اوارامل توميــا   21.2اــدل اةجــا ة التروقيــة احملتســبة  عــدل عياســ  عــدره  )سب 

 اوارب  11 111من وتدامل ا راسة ) 122توما  ُأدفع مرأني يف السنة ملا عداه  22ملدة 
ــوم  اتســب ع ــ     )اب  ــا   2.14ســاس معــدل عياســ  عــدره  اــدل ت اوارا  تومي
 اوارب  222 211فراا  ) 49 212لفائدة 
أعوتضامل الوفاة والعملز احملتسبة ع ـ   سـاس معـدل عياسـ  تتبـو ع ـ  عـوة         )اـب 

 اوارب  94 111فرا ) 2 111و  212عسكرتة تتراوا عوام ا اني 
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ــدرة     )وب  ــدعم املعيشــ  املق ــة خبــدمامل ال ــوم   التكــاليف املتع ق ــو املعــدل الي اتتبي
ــداا ) ــدو        31لبغـ ــداا الـ ــار اغـ ــاءب، ومتـ ــل واملـ ــف ال يـ ــامل منت ـ ــامل ووجبـ اوارا  ل وجبـ

ــود )     39) ــاءب، وكرك ــل وامل ــامل منت ــف ال ي ــامل ووجب ــامل  21اوارا  ل وجب اوارا  ل وجب
 اوارب  1 422 911ووجبامل منت ف ال يل واملاءب )

دتد أكــاليف املعــدامل الرئيســية  أكــاليف املعــدامل املم وكــة ل وتــدامل وأســ   ) ب 
املقد مة من كل وتدة ع    ساس ااستئملار الشامل ل  دمامل وفقـا  ملـلكرة التفـاام ا احلـة     

 اوارب  4 311اكل من ا )
أكاليف شحن املعدامل املم وكة ل وتدامل ونشراا من  جل أغتيـة أكـاليف    )اب 

 اواربع 221 911ائمة )الشحن اجلو  واألمتعة  ري امل حواة ع    ساس العقوا الق
االدرجــة  1122وااعتمــااامل لعــام  1122وتعــز  الفــرق اــني ااتتياجــامل لعــام   - 114

، وإىل وعـف ااعتمـاا امل  ـا لدعامـة     122إىل  111األوىل إىل اخنفاز عدا ا ـراس مـن   
ــتغري يف جــدول         ــاا امل  ــا ل ســفر اســبب ال ــض ااعتم يف جممــع التميمــ ، إضــافة إىل اف

مــرأني إىل مــرة واتــدة يف الســنةع وُتعــوز عــن بلــق جزئيــا  االزتــااة يف معــدل    التنــاوب مــن
اوارا  يف  2 114أسدتد أكاليف القوامل ااملعدامل القياسية االنسـبة لاجـور األساسـية مـن     

، وحباجـــة جدتـــدة لشـــحن األمتعـــة  ـــري      1122اوارا  يف عـــام   2 331إىل  1122عـــام 
  راسة التااعة لامم املتحدة وإعااهتم إىل الوطنعامل حواة مرأبتة انشر  فراا وتدامل ا

ــام     - 119 ــع لع ــدرس الرحلــيد ا ــر املتوع ــد ت ــا اةعاشــة،     1122وتن  ساســا  ضــمن ان
يف  إرايـل وتعك  نقـل وتـدامل ا راسـة التااعـة لامـم املتحـدة مـن جممـع التميمـ  إىل جممـع           

اـلا األمـر ُتعـوز عنـيف جزئيـا       اسبب أداور ا الة األمنيـة يف العـراقع و   1122تزتران/تونييف 
 اااتتياجامل اةضافية لتسدتد أكاليف القوامل ااملعدامل القياسية اسبب الزتااة يف املعدلع

  

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااات املقااادرة  

 4112لعام 

الفاااارق بالاقصااااان 
)أو الزياااااااااادة(   

 الافقات

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢لعام 

صااااااااااااااااااااااا  
االحتياجااااااااات 

 411٢لعام 
فاااااارق للفتاااااارة  ال

4112-411٢ 
 ب249.4) 2.4 92.2 41.1 292.1 142.1 شرطة األمم املتحدة       
  

اوار أكاليف نشر مستشار شـؤون شـرطة األمـم     92 211سيغت  ااعتماا البالو  - 111
 املتحدة  ا يف بلق ما ت  إل

اــدل اةعامــة امل  ــا ل بعســة احملتســب ع ــ   ســاس معــدل عياســ   ب ــو          ) ب 
 اوارب  21 211اوارا  يف اليوم ) 231
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ــد     )بب  ــواة إىل الـــوطن لشـــ ا الواتـ ــل والعـ ــز العمـ ــفر إىل مراكـ ــاليف السـ أكـ
 اوارب  3 111)

اوار يف السـنة مـدفوع يف    111ادل املالا  احملتسـب  عـدل عياسـ  عـدره      )سب 
 اوارب  111عستني )
ام عسكر  تقـل عـن   ادل الوفاة والعملز احملتسب  عدل عياس  تتبو ع   عو )اب 
 اوارب  21 111فرا ) 211

ت ــــا اةعاشــــة لتغتيــــة التك فــــة التقدترتــــة ل ميــــاه لشــــ ا الواتــــد    )اـب 
 اواربع 111)

االدرجــة  1122وااعتمــااامل لعــام  1122وتعــز  الفــرق اــني ااتتياجــامل لعــام   - 112
ــع  1122األوىل إىل نشــر مستشــار واتــد فقــط لشــؤون الشــرطة يف عــام      ــة م مخســة  ااملقارن

ع وتظل القوام امل بون اـيف عنـد سـتة مستشـارتن     1122مستشارتن مدرجني يف امليزانية يف عام 
 ةأاتة عدر من املرونة يف أ بية ااتتياجامل التشغي ية املتغريةع

 ساســا  إىل عــدم أوعــع وجــوا اتتياجــامل  1122وتعــز  الرحلــيد ا ــر املتوعــع لعــام  - 111
، إىل جانـب اخنفـاز متوسـط القـوام الفع ـ  البـالو ش  ـا         ملدفوعامل متع قـة االوفـاة والعملـز   

 واتدا  ااملقارنة مع مخسة  ش ا  مدرجني يف امليزانيةع
 

 املو.فون املدنيون - ااء 
 دوالر(   81 976 ٢11)  

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااات املقااادرة  

 4112لعام 

الفاااارق بالاقصااااان 
)أو الزياااااااااادة(   

 الافقات

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢عام ل

صااااااااااااااااااااااا  
االحتياجااااااااات 

 411٢لعام 
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 21 329.1 13 121.3 12 123.1 ب21 111.1) 12 121.3 29 122.1 املو.فون الدوليون       
  

ــو   - 113 ــ  مب ـ ــامل )  12 123 111تغتـ ــاليف املرأبـ اوارب،  32 122 911اوار أكـ
مو.فـا    343ب ملالد و.يفـ  تتـ لف مـن    اوار 11 311 211والتكاليف العامة ل مو.فني )

مو.فـا  مـن فئـة ا دمـة امليدانيـةب، واـدل ا تـر         113مو.فـا  مـن الفئـة الفنيـة و      211اوليا  )
اوار لقـــوام املـــو.فني املســـتحقني البـــالو  2 111احملتســـب ااملعـــدل الشـــ ر  املقـــرر  ب ـــو 

يف املائــة  ســاب  21اواربع وعــد ُطبــو معــدل شــوا ر انســبة  2 192 111مو.فــا  ) 319
 ع1122أقدترامل التك فة لعام 



 A/69/363/Add.5 

 

108/130 14-63755 

 

االدرجــة  1122وااعتمــااامل لعــام  1122وتعــز  الفــرق اــني ااتتياجــامل لعــام   - 112
األوىل إىل  تــااة ااتتياجــامل ل تكــاليف العامــة ل مــو.فني، اســتنااا  إىل اتااــامل اةنفــاقع        

يف املائـة مـن    12.1س نسـبة  وقسب ااعتماا امل  ا ل تكاليف العامة ل مو.فني ع    سـا 
يف املائـة مـن أكـاليف املرأبـامل      31.1، يف تني  نـيف ُعـدر انسـبة    1122أكاليف املرأبامل لعام 

، كانـا النسـبة املئوتـة ل تكـاليف العامـة ل مـو.فني عياســا  إىل       1122ع ففـ  عـام   1122لعـام  
ــو.        ــاليف العامــة ل م ــ  التك ــامل الفع يــة ع  ــامل أســتند إىل النفق ــاليف املرأب ــاليف أك فني وأك

 ع1122لب/  ست   32إىل  1123كانون الساين/تناتر  2املرأبامل ل فترة من 
 ساسـا  إىل ارأفــاع نفقـامل التكــاليف العامــة    1122وتعـز  التملــاو  املتوعـع يف عــام    - 112

يف املائة ااملقارنة مـع   21ل مو.فني وإىل معدل الشوا ر األعل لا او مدرس يف امليزانية وعدره 
 ملائة املدرس يف امليزانيةعيف ا 21
 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااات املقااادرة  

 4112لعام 

الفاااارق بالاقصااااان 
)أو الزياااااااااادة(   

 الافقات

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢لعام 

صااااااااااااااااااااااا  
االحتياجااااااااات 

 411٢لعام 
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 112.9 13 149.2 29 311.9 ب3 911.1) 13 121.1 29 192.1 الوطنيوناملو.فون        
  

 22 123 111اوار أكـــاليف مرأبـــامل املـــو.فني ) 29 311 911تغتـــ  مب ـــو  - 111
ــة ل مـــــو.فني )  ــيف   3 324 111اوارب، والتكـــــاليف العامـــ اوارب ملـــــالد أكمي ـــــ  عوامـــ

مو.فـا  مـن الرأبـة احمل يـةب، واـدل ا تـر        211مو.فا  فنيا  وطنيـا ، و   91مو.فا  وطنيا  ) 221
اوارا   242مو.فـا  مـن الرأبـة احمل يـة  عـدل       111فا  وطنيا  من الفئة الفنية و مو. 19لفائدة 

ــ رتا  ) ــافية )   2 921 111شـ ــل اةضـ ــاعامل العمـ ــدرة لسـ ــامل املقـ  12 111اوارب، والنفقـ
يف املائــة ع ــ  املــو.فني الــوطنيني مــن الفئــة الفنيــة،   21اواربع وُطبــو معــدل شــوا ر انســبة 

 ع1122املو.فني من الرأبة احمل ية يف تساب أقدترامل التك فة لعام يف املائة ع    23وانسبة 
االدرجــة  1122وااعتمــااامل لعــام  1122وتعــز  الفــرق اــني ااتتياجــامل لعــام   - 111

يف املائـة ل مـو.فني الـوطنيني مـن الفئـة الفنيـة يف        21األوىل إىل أتبيو معدل شوا ر  عـل تب ـو   
، 1122يف املائــة يف عــام  11رس يف امليزانيــة البــالو مقارنــة  عــدل الشــوا ر املــد  1122عــام 
ــة احمل يــة يف عــام    23 و مقارنــة  عــدل الشــوا ر   1122يف املائــة االنســبة ل مــو.فني مــن الرأب

اااسـتناا إىل متوسـط معـدامل الشـوا ر      1122يف املائة يف عام  21املدرس يف امليزانية البالو 
ع وتعوز عن الا جزئيا  اااخنفـاز العـام يف   1122 الفع   يف األش ر السبعة األوىل من عام

ــيف ل فتــــرة   221عــــدا املــــو.فني الــــوطنيني مــــن   املقتــــرا يف  221إىل  1122املوافــــو ع يــ
 ع1122 عام
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كــانون  2 ساســا  إىل املوافقــة، اعتبــارا  مــن   1122وتعــز  التملــاو  املتوعــع يف عــام   - 114
ل مــو.فني مــن الرأبــة احمل يــة     ، ع ــ  جــدول مرأبــامل مــنقح ل عــراق    1123األول/اتســمرب 

يف املائـة  تـااة يف    3.3يف املائة  تااة يف املرأباملب واملو.فني الوطنيني من الفئـة الفنيـة )   2.2)
يف املائــة  21املرأبــاملب  وإىل معــدل شــوا ر متوعــع ل مــو.فني الــوطنيني مــن الفئــة الفنيــة تب ــو 

ل شوا ر متوعع ل مو.فني مـن الرأبـة احمل يـة    يف املائة ومعد 11مقارنة ااملعدل امل بون ايف البالو 
 يف املائةع 21يف املائة مقارنة ااملعدل امل بون ايف البالو  23تب و 

 
 التكاليف التشغي ية   -جيم  

 دوالر( 27 212 111)
 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112 لعام

 بالاقصااانفاارق ال
الزيااااااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
ات االحتياجااااا

 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢ عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 212.2 233.2 214.2 12.1 211.9 331.9 ا رباء ااستشارتون       
 

اوار ا ـدمامل ااستشـارتة يف ا ـاامل التاليـةإل      214 211سيغت  ااعتماا البالو  - 119
شـارتع انـاء القـدرامل املنفيـلة مـع جم ـ  األمـن        أقدمي الدعم يف جمال املع ومـامل والتح يـل مل   ) ب

 التعــاتق الــوط   اوارب  )بب 21 211توًمــاب )  11القــوم  )اــبري استشــار  او  ملــدة    
 11 111 شـ رب )  1اعم عمل الوساطة يف األ مامل السياسية )ابري استشار  او  ملـدة   -

طة من  جـل حتقيـو أوافـو    اعم ا وار السياس  الشامل/الوسا -اوارب  )سب التعاتق الوط  
اعـم   -التعـاتق الـوط     اوارب  )اب 13 111 شـ رب )  2راء )ابري استشار  او  ملـدة  ا 

يف اانت ااامل يف كركود اشـ ن ا ـدوا الداا يـة املتنـا ع ع ي ـا )اـبري استشـار          املشاركة
ن ا ـدوا  حت يـل الـزناع اشـ     -التعـاتق الـوط     اوارب  )اـب 13 111 ش رب ) 2او  ملدة 

أدااري اناء السقة، ال  أشمل أرأيبامل أقاسم السـ تة )اـبري    خيا ما يفالداا ية املتنا ع ع ي ا 
األع يــامل )اــبري  -التعــاتق الــوط   اوارب  )وب 13 111 شــ رب ) 2استشــار  او  ملــدة 
ــدة   العمــل الدســتور /القانوين ةتــرا    اوارب  ) ب 13 111 شــ رب ) 3استشــار  او  مل

ــامجدعم يف أقــ ــ   )اــبري استشــار  او  ملــدة    التشــرتع  الربن  33 111 شــ رب ) 3 ــري املنت
فقــواة )اــبري استشــار  او  ملــدة  مســ لة املفقــواتن الكــوتتيني واملمت كــامل امل  اوارب  )اب

ــاابني عــن  ااــبري يف جمــال أســمليل   اوارب  ) ب 12 111 شــ رب ) 2 ــولن  ااســتدال طرت
 جمــال يفاــبري  اوارب  ) ب 22 111تــومب ) 211او  ملــدة  )اــبري استشــار  البيولــوج 

ــدة شــ رتنب )      ــة )اــبري استشــار  او  مل ــدوائر اانت ااي ــيني تــدوا ال اوارب   24 111أع
 24 411تـــومب ) 211اــبري يف إاارة النتــائج اانت اايــة )اـــبري استشــار  او  ملــدة       )دب
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ع ـيم كراسـتان )اـبري استشـار  او      استور إ مسواة وضعالعم ية الدستورتة ل اوارب  )لب
اواربع وااةضافة إىل بلق، خي عا اعتمـاا  ـرباء استشـارتني     21 211ملدة ش ر واتدب )

 اواربع 213 411من  جل  نشتة التدرتب يف ا اامل الفنية واةاارتة واألمنية )
ىل  تـااة   ساًسـا إ  1122واعتمـااامل عـام    1122وُتعز  الفرق اني اتتياجامل عام  - 141

يف ا دمامل ااستشارتة املت واة، ع   النحو الوارا  عـاله، اغيـة أنفيـل  نشـتة البعسـة املقـررة،       
تقاا  ا جزئًيا نق ان يف ااتتياجامل من ا رباء ااستشارتني، اسبب أـدرتب عـدا  كـرب مـن     

 املو.فني ااال منتقة البعسةع
ــع لعــام    - 142 ــور ع ــ    يف امل 1122وُتعــز  الرحلــيد ا ــر املتوع قــام األول إىل حلــعواة العس

حت يل املع ومامل، والعم يـة الدسـتورتة،    ع   املساعدةا رباء ااستشارتني املناسبني يف جماامل 
إىل عـدم    ا  مـا  اـو ا دوا الداا ية املتنا ع ع ي ا والتعاون اةع يمـ ، و  -والتعاتق الوط  

ــة، فضــال  عــن اخنفــاز رســوم    اســت دام جــزء مــن ا ــدمامل ااستشــارتة املدرجــة يف امل    يزاني
 اني من ااال األمم املتحدةعالتدرتب نتيملة است دام مدرِّ

 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
 لعاام الافقات املقدرة 

4112 

 بالاقصانفرق ال
الزياااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 (1,4) 212,2 2 919,2 2 213,9 241,3 2 941,1 2 السفر يف م ام راية       

 
اوار أكاليف السـفر )أـلاكر التـريان واـدل      2 919 211سيغت  ااعتماا البالو  - 141

اةعامة اليوم  وامل روفامل يف اتامل السفرب، لكل من املمسل ا ا  لامـني العـام مـن  جـل     
شاورامل يف نيوتورد و ورواا واعض العواحلم يف منتقـة الشـرق   املشاركة يف ااجتماعامل وامل

اوارب  ووتــدة التح يــل  31 211اوارب  ومكتــب مــدتر الــدتوان ) 121 111األوســط )
اوارب  ونائب املمسل ا ـا  لامـني العـام ل شـؤون السياسـية واملسـاعدة        1 111) املشتركة

اوارب  ومكتـــب  12 211 اايـــة )اوارب  ومكتـــب املســـاعدة اانت 42 111اانت اايـــة )
اوارب  ومكتــب نائــب املمســل ا ــا  لامــني العــام ل شــؤون   91 211الشــؤون السياســية )

ــانية )  ــة واةنســ ــان )   32 211اةئائيــ ــوق اةنســ ــب تقــ اوارب   21 211اوارب، ومكتــ
اوارب   12 211اوارب  ومكتــــب رئــــي  اعــــم البعســــة ) 22 111ومكتــــب اةعــــالم )
ــب ر  ــب نائ ــة ) ومكت ــي  اعــم البعس ــي  عســم إاارة س ســ ة    23 911ئ ــب رئ اوارب  ومكت

اوارب  وســفر مــو.يف   21 411اوارب  وعســم ا ــدمامل التبيــة )  12 211اةمــدااامل )
ــالمية         ــران اةسـ ــة إتـ ــان وا ورتـ ــا وعمعـ ــراق والكوتـ ــة إىل العـ ــة البعسـ ــل منتقـ ــة اااـ البعسـ

 اواربع 212 411)
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إىل عاعديت األمم املتحـدة ل وجسـتيامل يف ارتنـدتز  ايتتاليـا     و ية  تًضا اعتماا ل سفر  - 143
وعنتــي ي ا و نــدا وعــوة األمــم املتحــدة املؤعتــة يف لبنــان، و رياــا مــن مواعــع التــدرتب  ضــور   
اورامل أدرتبيــة يف نظــام  وموجــا، واملعــاتري احملاســبية الدوليــة ل قتــاع العــام، و ــري بلــق مــن   

اامل الفنيـــة مســـل الوســـاطة، واةحلـــالا القـــانوين يف ا ـــاامل اةاارتـــة واألمـــن واعـــض ا ـــ
 اواربع 192 111اانت ااامل، وأسوتة الزناعامل والتفاوز )

، يف املقـام األول،  1122واعتمـااامل عـام    1122وتبيعن الفرق اني اتتياجـامل عـام    - 142
ــالرتالمل الضــرورتة ألااء م ام ــا فحســب، واســت دا         ــوا الــ  أبــل ا البعســة ل قيــام ا م اجل 

أكنولوجيا ااأ اامل ك ما  مكن بلقع وأقاال الا املب و جزئًيا  تـااة يف اتتياجـامل السـفر    
 ضور الدورامل التدرتبية اةلزامية يف جماامل األمن وسالمة التـريان وجم ـ  التحقيـو وأ ـق     

 املتع يقة ااعتماا املعاتري احملاسبية الدولية ل قتاع العامع
 ساًسـا إىل اخنفـاز نفقـامل السـفر أل ـراز       1122توعع لعام وُتعز  الرحليد ا ر امل - 142

التدرتب عما كان مقدعًرا، ألن الدورامل التدرتبية ُعدعما ااا ًيا وعـن طرتـو اةنترنـا تيسمـا     
 كان بلق لكًناع

 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112 لعام

 بالاقصااانفاارق ال
الزيااااااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
اجاااااات االحتي
 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢ عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 (112,2) 122,4 9 122,1 22 399,4 1 912,3 9 312,2 21 املرافو والب  التحتية       

 
ــو   - 141 ــب  التحت  22 122 111وتغتــ  مب  ــو وال ــق  اوار أكــاليف املراف ــة،  ــا يف بل ي
 ت  إل ما

اازة، ومعــدامل  مــاكن اةعامــة والتربتــد  ــا تغتــ  اســتبدال اعتنــاء املرافــو اجلــ ) ب 
مكيعفامل ا ـواء، وات ـف معـدامل  مـاكن اةعامـة و ج ـزة التربتـد، اسـبب الب ـ  وااسـتعمال           

 اوارب  92 211العاا  )
ــوا م ال ــيانة لتغتيــة         )بب  ــة ول ــب  التحتي ــو وال ــة ل مراف ــدااامل املتنوع ــاء اةم اعتن

ُأســــــت دمان أل ــــــراز الت ــــــزتن، ولــــــوا م ال ــــــيانة     أكــــــاليف تــــــاوتتني حبــــــرتتني   
 اوارب  122 111)

 مــــبري،   - كي وفــــولط  211 اقــــوة  نياعتنــــاء موليــــد  ك راــــاء اتتيــــاطي    )سب 
است دام ما يف متار اغـداا الـدو  مـن  جـل اعـم الت ـب ع ـ  التاعـة يف  وعـامل الـلروة،           
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  عند تـدو  عتـل رئيسـ  يف    ااةضافة إىل لوتتني ك راائيتني اتتياطيتني لالستبدال الفور
 اوارب  312 911النظام الك راائ  )

اســتبدال  تــد حلــ ارتج الوعــوا وإتــد  مضــ امل الوعــوا اســبب الب ــ           )اب 
 اوارب  13 311وااستعمال العاا  )

ــاا      )اـب  ــتعمال العــــ ــ  وااســــ ــبب الب ــــ ــ  املكاأــــــب اســــ ــتبدال كراســــ اســــ
 اوارب  1 211)

ــة و  )وب  ــدامل املكتبيـ ــتبدال املعـ ــوتر  ولامل   اسـ ــخ الت ـ ــن لامل النسـ ــا مـ  رياـ
ــتعمال العـــاا      ــة البدنيـــة اســـبب الب ـــ  وااسـ ــة ومعـــدامل ال ياعـ ــزائن ا دتدتـ الت ـــوتر وا ـ

 اوارب  211 211)
اعتنــاء معــدامل الــدفاع امليــداين واألمــن والســالمة ومكافحــة ا رائــو واملراعبــة  ) ب 

ية، ومســدعاامل  ماميــة ا فيــة، و لبســة الوعاتــة الش  ــية مســل معــدامل فــرق ا ماتــة الش  ــ 
وعتــع  يــار لاســ حة، وتاوتــامل ا عفــال لاســ حة، ومعــدامل مكافحــة ا رائــو، واــوبامل،  
ومالا  واعية، وكاشف معاان، ومراتا ل مركبامل، و س حة، وج ا  لوعـف رجفـان الق ـب،    

 اوارب  112 111واوبامل، واروع واعية  ري .اارة لفرق ا ماتة الش  ية )
ر مباين يف عمعان وط ران والب ـرة ومرافـو لالجتماعـامل ع ـ  نتـاق      استئملا )اب 

 اوارب  912 111البعسة ا كم  ا )
املنـافع العامــة الــ  أشــمل امليــاه والك راـاء واــدمامل الــت  ا مــن النفاتــامل    ) ب 

 اوارب    132 111)
ــيانة لـــنظم  ج ـــزة الت يفزتـــون بامل الـــدوائر املغ قـــة،    ) ب  ات ـــف اـــدمامل ال ـ
ة امل اطبــة اــاملكربامل ال ــوأية، و امل النســخ الت ــوتر ، ونظــم مراعبــة الــداول،   وألج ــز

واــدمامل ااأ ـــاامل الســـاأ ية، وعقـــوا اــدمامل حلـــيانة املرافـــو، واملولـــدامل الك راائيـــة،   
والســباكة، والك راــاء، ونظــم أكييــف ا ــواء والتدفئــة، ونظــم أنقيــة امليــاه ومعاجلــة النفاتــامل    

 اوارب  3 113 111وادمامل فحا املياه )
تارًسـا   32من  فـراا ا ـرس )   31ا دمامل األمنية و فراا األمن،  ا تشمل  )دب 

مــن  فــراا  21اوار يف الكوتــا، و  112 311مشــرفنيب  عــدل ســنو  متوعــع عــدره   3و 
، إرايـل اوار يف  111 111مشـرفنيب  عـدل سـنو  متوعـع عـدره       3تارًسا و  23ا رس )

 121 111عن املتفملرامل يف اغـداا  عـدل سـنو  متوعـع عـدره      وك بني من كالب الكشف 
 اوارب  141 911اوار )
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إجــراء أعــدتالمل يف  ‘ 2’اــدمامل التعــدتل والتملدتــد والتشــييد، مــن عبيــلإل    )لب 
وإجراء أعدتالمل يف املكاأب ع ـ   سـاس أغيعـر    ‘ 1’املنشزمل األمنية القائمة ع   نتاق البعسة  

وحتســني نظــام ‘ 3’وكركــود   إرايــلمتــار اغــداا الــدو  ويف  الت ــب ع ــ  ا يعــز املكــت ي يف
وحتســني ‘ 2’وكركــود   إرايــلاةمــداا وأو تــع امليــاه ااســت دام ازانــامل امليــاه يف الــدتوان و 

ــداا     ــرلب الســيارامل يف اغ ــاب      ‘ 2’م ــة األلع ــة وأوســيع عاع ــاكن الت ــزتن القائم ــد  م وتدت
مـن السـور    Tتان املشـيعدة ع ـ  شـكل تـرف     ونقل ا ي‘ 1’الرتاضية يف متار اغداا الدو   

األمــام  إىل الســور ا  فــ ، وطــالء ا يتــان ا ارجيــة، وحترتــز النوافــل و رياــا مــن فتحــامل   
ع إرايـل املباين ا ارجية من امليـاه، وأركيـب  عمـدة اةنـارة العام ـة االتاعـة الشمسـية يف جممـع         

ت بـامل األمنيـة ل مواعـع ع ـ  نتـاق      ومشل بلق  تًضا ادمامل أشييد ات فة مـن  جـل أ بيـة املت   
ــراس         ــاء عاعــدة ألا ــرا إنشــاؤه يف الب ــرة، وان ــم املتحــدة املقت ــق جممــع األم ــا يف بل ــة،   البعس
ا وائيــامل يف اغــداا ويف متــار اغــداا الــدو ، وانــاء ســقيفة اســت دام ا نقتــة ل تفتــيق عنــد  

ــداا ا      ــة ا ــرارة لوتــدامل اةم ــة مكيعف ــدال يف كركــود، وإنشــاء  رف ــة يف  امل ملتواحلــل االتاع
 اوارب  2 221 111كركود )
ــة، ع ــ   ســاس معــدل شــ ر  عــدره     )مب  ــوا م املكتبي اواًرا  19القرطاســية وال 

 اوارب  112 111مو.ف ا ) 121ل ش ا ملا جمموعيف 
عتع  يـار ولـوا م ملكيفـامل ا ـواء واملولـدامل الك راائيـة واحملـارق وشـبكامل          )نب 

 اوارب  134 111اةمداا ااملياه )معاجلة مياه ال رف ال ح  و
لوا م الدفاع امليداين،  ـا يف بلـق شـباد التموتـيف لتغتيـة مراكـز األمن/نقـا          )سب 

التفتيق و اراس املراعبة  والرمل و كياس الرمل لتكون  سااة اروع ل منشزمل األمنية وتـواجز  
الال مة لتشـغي  ا اسالسـة   معدنية مل ت ف التعزتزامل األمنية  وعتع  واجز احلتدام املركبامل 

 اوارب 223 411)
لتـر   1 233 111وعوا ل مولدامل الك راائية ع ـ   سـاس اسـت الد تقـدر اــ      )عب 

اوار ل تــر يف الكوتــا،  1.21 اوار ل تــر الواتــد يف العــراق و 1.41اســعر وســت  عــدره 
 رب اوا 2 921 111يف املائة ل زتا ومواا التشحيم ) 21وتشمل نسبة إضافية عدراا 

 اواربع 11 911مواا الت حاا والتنظيف ) )فب 
يف املقـام األول   1122واعتمـااامل عـام    1122وُتعز  الفـرق اـني اتتياجـامل عـام      - 141

إىل اخنفــاز األســعار التعاعدتــة  ــدمامل ال ــيانة، وا ســيما أ ــق املتع قــة اــاملرافو يف اغــداا    
ياجـامل مـن عتـع الغيـار وال ـوا م نظـًرا       وكركود ويف متار اغداا الدو ، وإىل اخنفـاز ااتت 
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ألن البعسـة ا أــزال ة ـق يف اا هنــا كميـامل كافيــة مــن عتـع الغيــارع وأقااـل بلــق ااخنفــاز      
جزئًيا اتتياجامل إضافية  ـدمامل التعـدتل والتملدتـد والتشـييد املت ـ ة اـالتعزتزامل األمنيـة يف        

لـة األمنيـة يف العـراق  وحتسـني     العدتد مـن جممعـامل األمـم املتحـدة، اسـبب عـدم اسـتقرار ا ا       
 1إمــدااامل امليــاه يف الــدتوان اــراط اــط لتو تــع امليــاه اــني ازانــامل امليــاه يف جممــع الــدتوان    

  وأشييد عواعد ألاراس ا وائيامل  واتتياس جدتـد لكـالب   2وازانامل املياه يف جممع الدتوان 
ــيم امل ــاطر األ       ــداا نتيملــة ملراجعــة أقي ــن املتفملــرامل يف اغ ــ  ُ جرتــا يف   الكشــف ع منيــة ال

 ع1122لب/  ست  
 ساًسا إىل  سعار أعاعدتة فع ية مواأية لعقـوا   1122وُتعز  الرحليد ا ر املتوعع لعام  - 144

ادمامل ال يانة ملرافو البعسة يف اغداا وكركود ويف متار اغداا الـدو ، واخنفـاز اسـت الد    
 عة يف العراقعوعوا املولدامل الك راائية نتيملة حتسُّن اةمداا االتا

 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112 لعام

 بالاقصااانفاارق ال
الزيااااااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢ عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 (221,2) 912,4 213,3 2 134,2 311,1 2 122,1 2 النقل الرب        

 
 اوار ما ت  إل 2 213 311غت  مب و وسي - 149

 اوارب  13 111 اوامل ل مشا ل ) ) ب 
ــة    )بب  ــاتنامل أ ـــ يح، ورافعـــامل شـــوكية وشـــاتنامل ثقي ـ أك فـــة اســـتئملار شـ

 اوارب  11 211)
 اوارب  121 211ادمامل إحلالا وحليانة املركبامل ) )سب 
ع ـ  نتـاق    اوار لتـ مني أغتيـة   22 211اتتياجامل أ مني املسـؤولية  ب ـو    )اب 
عتعة من املعدامل املنقولـة،  عـدل    21 مركبة،  ا يف بلق املركبامل املقتورة و 321العامل لـ 

اوارب، وأـ مني أغتيـة    22 211اوار ع   التـوا  )  3.11 اوار و 21.11ش ر  عدره 
 2.91 اوار و 2.11مركبة وعتعتني من املعـدامل املتنق ـة  عـدل شـ ر  عـدره       21ا ية لـ 
 اوارب  2 311را  ع   التوا  )اوا

 والكوتـــــــا  إرايـــــــلعتـــــــع  يـــــــار ولـــــــوا م ل مركبـــــــامل يف اغـــــــداا و  )اـب 
 اوارب  321 111)
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لتر من الـبزنتن ووعـوا الـدتزل، اتك فـة متوسـت ا       234 911ما تقدر انحو  )وب 
ــدراا      1.129 يف املائــة ل زتــا ومــواا التشــحيم     21اواًرا ل تــر، وأشــمل نســبة إضــافية ع

 اواربع 221 111)
يف املقـام األول   1122واعتمـااامل عـام    1122وُتعز  الفـرق اـني اتتياجـامل عـام      - 191

اعتنـاء املركبـامل ومعـدامل     1122إىل إلغاء ااتتياجامل  ري املتكررة املدرجة يف ميزانية عـام  
إىل  1122مركبــة عــام  311املشــا ل، واخنفــاز عــدا املركبــامل يف  ســتول املركبــامل مــن  

ــام   مرك 321 ــول عـ ــة حب ـ ــؤوليةع    1122بـ ــ مني املسـ ــدترامل أـ ــاز يف أقـ ــا  ا  إىل اخنفـ ، لـ
مركبــة يف العــراق لشــر  التــ مني احمل ــ ع وتقااــل بلــق   333وااةضــافة إىل بلــق، ا ختضــع 

 جزئًيا  تااة ارأفاع التقدترامل حتا اند عتع الغيار اسبب املركبامل القد ةع
 ساًسا إىل اخنفاز عدا تـواا  املركبـامل،    1122وُتعز  الرحليد ا ر املتوعع لعام  - 192

واخنفاز النفقامل املتوععة من الوعـوا نظـًرا ل قيـوا املفروضـة ع ـ  ا ركـة يف العـراق، اسـبب         
 أداور الوضع األم ع

 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112 لعام

 بالاقصااانفاارق ال
الزيااااااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢ عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 122,1 2 113,1 21 131,1 29 319,1 1 214,2 22 111,2 21 اجلو النقل        

 
 اوار ما ت  إل 29 131 111سيغت  مب و  - 191

 اوارب  34 211اعتناء  انية نظم ةضاءة مدرجامل املتار ) ) ب 
 اوارب  2 111األ )رسوم التعقيب االسو )بب 
 اوارب  311 311رسوم ا بو  وادمامل املناولة األرضية ) )سب 
 اوارب  22 111ادل اةعامة ألفراا األطقم اجلوتة ) )اب 
ااتتياجـــامل مـــن الوعـــوا ل تـــائرامل ثااتـــة اجلنـــاتني والتـــائرامل املروتيـــة   )اـب 

تـــــر الواتـــــد اوار ل  2.11لتـــــر اســـــعر  2 193 211اســـــت الد كميـــــامل أقـــــدر اــــــ 
 اوارب  2 121 111)

أــــ مني املســــؤولية لتــــائرة واتــــدة ثااتــــة اجلنــــاتني وطــــائرأني مــــروتيتني  )وب 
 اواربع 14 211)
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وتغتـــ  املب ـــو  تًضـــا التكـــاليف الســـنوتة اســـتئملار وأشـــغيل طـــائرة واتـــدة ثااتـــة   - 193
ــرا    ــائرة مـــن طـ ــت  Lear Jet (111 141 2اجلناتني/طـ ــاليف األسـ ــمل أكـ ول اوارب، أشـ

 2 111اوار لكـل سـاعة طـريان ملـا جمموعـيف       411املضمونة وأك فة است دام أقـدر  عـدل   
ساعة طريان، وكللق أكاليف اسـتئملار وأشـغيل طـائرأني مـروتيتني متعاعـد ع ي مـا تارًتـا،        

اوار لكـل سـاعة    211أشمل أغتية أكـاليف األسـتول املضـمونة وأك فـة اسـت دام  عـدل       
 اواربع 22 112 111ساعة ) 911طريان ملا جمموعيف 

يف املقـام األول   1122واعتمـااامل عـام    1122وُتعز  الفـرق اـني اتتياجـامل عـام      - 192
إىل شر  جدتد تقتض  أركيب نظام ل حماتة مـن القـلائف ع ـ  التـائرامل السااتـة اجلنـاتني،       

اع األسـعار  وبلق نتيملة التقييم األمـ  املـنقيح اعـد  ن أـداور الوضـع األمـ  يف العـراق وارأفـ        
التعاعدتة لتكاليف األستول املضمونة ل تـائرامل املروتيـةع وتقااـل اـلا املب ـو جزئًيـا اخنفـاز        

 2 211يف ااتتياجامل من وعـوا التـائرامل نتيملـة لالخنفـاز يف عـدا سـاعامل التـريان مـن         
ساعة طريان االنسبة ل تائرامل السااتـة اجلنـاتني، لكـ  تعكـ  بلـق العقـد        2 111ساعة إىل 

ــن     الف ــة، وم ــدرس يف امليزاني ــو ُم ــا ا ــ  كم ســاعة طــريان االنســبة    911ســاعة إىل  2 111ع 
 املروتيةع ل تائرامل

 ساًسـا إىل اخنفـاز عـدا الـرتالمل اجلوتـة       1122وُتعز  الرحليد ا ر املتوعـع لعـام    - 192
عمعا كـان مقـرًرا، نتيملـة ل قيـوا املفروضـة ع ـ  الـرتالمل اجلوتـة اـالل فتـرة اانت ااـامل يف            

 سان/ ارتل ولتداور الوضع األم ، لا  ا  إىل اخنفاز است دام التائرامل املروتيةعني
 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112 لعام

 بالاقصااانفاارق ال
الزيااااااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢ عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 313,1 2 111,1 2 111,2 2 222,2 411,3 3 211,2 2 أ ااملاا       

 
 اوار ما ت  إل 2 111 211سيغت  مب و  - 191

ج ا ا  إلكترونيا  ل تموتيف وحتـدتس ا مـن  ج ـزة أعمـل االتكنولوجيـا       34اعتناء  ) ب 
مولـة،  التنا.رتة إىل  ج زة أعمل اتكنولوجيا اجليل السال  من معاتري ااأ اامل الالسـ كية احمل 
 Rohnلا سيزتد من القدرة ع   حتييد الت دتدامل  وارج  اوائيامل عائمني اـلاهتما مـن طـرا     

اســتبدال اــرس ا وائيــامل املوجــوا يف متــار اغــداا الــدو  اســبب الب ــ  وااســتعمال، ولاــر  
ــداال         ــا  لت ــ  الســتح يف جممــع كركــود منع ــب ع  ــامل الق ــري املركي لتحــدت  عمــوا ا وائي

ــ ا الشــركامل       ااأ ــاامل مــع   ــراس ااأ ــاامل الســ كية والالســ كية األاــر  الــ  أركيب  ا
التملارتــة تالًيــا  واعتنــاء واســتبدال معــدامل ا ــاأف ومعــدامل الســواأل امل ت فــة اســبب الب ــ    

اواأف أتـيح إمكانيـة    4ااأف أعمل اربوأوكول اةنترنا، و  311وااستعمال،  ا يف بلق 
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اتــامل طرفيــة ل شــبكة العامليــة     2ااأف ــا ســاأ ًيا و   11 و بSpiderphoneاحملااثــة اجلماعيــة ) 
 اوارب  2 149 111العرتضة النتاق، و ج زة موام، و ج زة مرس ة مستقب ة )

ــة، وأشــمل رســوم اســت دام الســواأل، ورســوم       )بب  رســوم ااأ ــاامل التملارت
ألليـاف  الراط اشبكة اةنترنا، واستئملار ج ا  ساأ   مرسل جميب، واتو   ساسـية مـن ا  

الضوئية واتو  مست جرة يف العراق، واط إنترنا  ورو  اتتياط  تعمل من اـالل اتـة   
ــدتز ،        ــم املتحــدة ل وجســتيامل يف ارتن ــدة األم ــة الفتحــة، واتــو  اأ ــال اقاع ــة اعيق طرفي

 اوارب  1 119 111والقدرة ع   ااأ ال اب نسية يف إسبانيا، ونظام أتبع املركبامل )
املعدامل وادمامل اعم ااأ ـاامل، وأشـمل رسـوم التـداول      أكاليف حليانة )سب 

ب، وأك فـة ا  ـول   Ciscoعن اعد اواستة الفيـدتو، وا ـدمامل املتقدمـة عـرب نظـام سيسـكو )      
ع ــ  راــا اســتعمال وحتــدت  نظــام إاارة ااأ ــاامل، وأك فــة ا دمــة مــا اعــد البيــع مــن  

مــدع كــااالمل األليــاف  شــركة سيســكو، واــدمامل اا عــائ  أقــ  ا ــ ، وأكــاليف اــدمامل 
اواًرا يف الســنة لكــل اــط  12والشــبكامل، ورســوم ا ــدمامل الســ كية والالســ كية البالغــة  

، وأكـاليف  Mototrboااا   فرع ، وأكاليف حليانة مواعع  ج زة إعـااة اةرسـال مـن طـرا      
 اوارب  412 111حليانة  ج زة التموتيف اةلكترونية )

ااست الكية املسـت دمة لالأ ـاامل، املدرجـة يف    أكاليف عتع الغيار واملواا  )اب 
 اوارب  294 211يف املائة من عيمة ازون معدامل ااأ اامل ) 2.3امليزانية انسبة 

أكاليف ادمامل اةعالم، من عبيل مناسبامل التوعية العامة و نشتة الـدعوة،   )اـب 
 اوارب  212 911فزتوين )وإنتاس املواا اةعالمية والترواية، وادمامل اةنتاس والب  الت 

ال وا م وادمامل ال يانة من  جل أغتية أكـاليف وتـدامل الت ـزتن املنقولـة      )وب 
 اوارب  411وتدتد املوعع الشبك  )

رسوم ااشتراد يف ال حف الدولية واحمل ية والت فزتون واةباعـة، وااشـتراد    ) ب 
ب ع ــ  اةنترنــا واــدمامل BBC)يف اــدمامل ااطــالع ع ــ  اتــو  ايئــة اةباعــة الربتتانيــة 

 اواربع 12 911لق ادمامل اةعالنامل )لالرحلد ال  أقدعم ا، وك
يف املقـام األول   1122واعتمـااامل عـام    1122وُتعز  الفـرق اـني اتتياجـامل عـام      - 191

ج ا ا  إلكترونيا  ل تموتيف من  ج زة أعمل االتكنولوجيـا التنا.رتـة    34إىل ما ت  إل ) ب استبدال 
 ــزة أعمــل اتكنولوجيــا اجليــل السالــ  مــن معــاتري ااأ ــاامل الالســ كية احملمولــة، ألن   إىل  ج

حلــناعة ااأ ــاامل العراعيــة ســتنتقل إىل أكنولوجيــا اجليــل السالــ  مــن معــاتري ااأ ــاامل          
الالس كية احملمولة واللق أنعـدم فعاليـة املضـااامل القد ـة يف حتييـد األاتـار املميتـة لاج ـزة         

ــاط      املتفملــرة الي ــراا ضــرورة ال ملــوء إىل اــط إنترنــا  ورو  اتتي ــة ال ــنع  )بب واعت دوت
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تعمل من االل اتة طرفية اعيقة الفتحة جلميع املواعع يف العراق، ملعاجلة ادمـة اةنترنـا  ـري    
القارعة ال  أقدم ا الشركامل احمل ية  )سب وادمامل ال يانة ألج زة التموتيف اةلكترونية ومواعـع  

 ع اةرسال الرعمية الواععة يف املنتقة ا مراء يف فندق القناة )اغدااب وكركود ج زة إعااة 
 ساًسا إىل مـا ت ـ إل ) ب اعتنـاء عـدا  عـل مـن        1122وُتعز  الرحليد ا ر املتوعع لعام  - 194

 مرشــحامل املنــع النتــاع  واســتبدال عــدا  عــل مــن  ج ــزة إرسال/اســتقبال بامل التــراا العــا 
امليزانية، ألن األج زة ا الية ما  الا حلـا ة لالسـتعمال  )بب واخنفـاز    كان مدرًجا يف  لا

أكاليف استئملار اجل ا  املرسل ا يب اواستة الساأل نتيملـة لتوعـف اـدمامل احملتـة الترفيـة      
الدعيقـــة الفتحـــة، واـــدمامل اةنترنـــا عـــرب اتـــو  األليـــاف الضـــوئية اااـــل العـــراق           

ــداول عــن اعــ   )سب ــدتو واــدمامل إنشــاء شــبكامل   واخنفــاز رســوم شــبكة الت د اواســتة الفي
 كااالمل األليافع

 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112 لعام

 بالاقصااانفاارق ال
الزيااااااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢ عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 223,2 939,2 2 129,3 1 221,1 411,1 2 931,1 2 أكنولوجيا املع ومامل       

 
 اوار ما ت  إل   1 129 311سيغت  مب و  - 199

أكاليف ااستعاضة عن ا واسـيب احملمولـة وا واسـيب اليدوتـة، وا ـواامي،       ) ب 
ووتدامل اةمداا املتواحلل االتاعة، وتواجز الشبكامل الوعائية، واعتناء اااوم ختـزتن شـبك    

 اوارب    212 111ونتاق ل بيانامل )
أكاليف اعتناء جمموعامل الرباجميـامل، والتـراايا ورسـوم الـربامج ا اسـواية       )بب 

واستئملاراا، مسل تدتـد أـراايا الرباجميـامل املوجـواة، واعتنـاء اراجميـامل الت ـميم ا ندسـ          
ــ ا    ــة أك فت ــراايا الســنوتة البالغ ــامل     321والت ــا املع وم اوار لكــل اتــة عمــل لتكنولوجي

 اوارب    291 211تاسوًاا اموا  وتاسوًاا مكتبًيا ) 141كزًتا، ملا جمموعيف املدارة مر
أكـــــاليف الـــــدعم املركـــــز  لتكنولوجيـــــا املع ومـــــامل وختـــــزتن البيانـــــامل   )سب 

 اوارب    192 911)
ــة      )اب  ــواا ااســت الكية املدرجــة يف امليزاني ــا املع ومــامل وامل ــار أكنولوجي عتــع  ي
 اواربع   131 111زون موجواامل أكنولوجيا املع ومامل )يف املائة من عيمة ا 1انسبة 
يف املقـام األول   1122واعتمـااامل عـام    1122وُتعز  الفـرق اـني اتتياجـامل عـام      - 311

 إىل ا اجة إىل شراء واستبدال املعدامل ال  ا غا هناتة اورة تياهتا املفيدةع  
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مفـاأيح الشـبكامل وموجِّ ـامل    اخنفـاز عـدا    1122وتبيعن الرحليد ا ر املتوعع لعـام   - 312
الشــبكة، ألن أ ــق املوجــواة تالًيــا ا أــزال يف تالــة جيــدة إىل تــد مــا، إىل جانــب اخنفــاز  
ااتتياجــامل عمــا اــو مــدرس يف امليزانيــة  ــدمامل أكنولوجيــا املع ومــامل املركزتــة حتــا انــد  

جميـامل  ادمامل أكنولوجيا املع ومـامل، وتعـز  بلـق إىل اخنفـاز معـدل تدتـد أـراايا الربا       
 القياسية املقدمة من مقر األمم املتحدةع

 

 
االعتمااادات لعااام 

4112 
الافقاااااات املقااااادرة 

 4112 لعام

 بالاقصااانفاارق ال
الزيااااااادة(   أو )

 الافقات  

جمماااااااااااااااو  
االحتياجاااااات 

 411٢ لعام

جمماااااااااااااااااااو  
االحتياجااااااااات 

 411٢عامل
الفاااااارق للفتاااااارة  

4112-411٢ 
 (13,2) 341,2 192,2 321,1 222,2 121,2 ا دمامل التبية       

  
 ر أكــــاليف أقــــدمي ا ــــدمامل التبيــــة،اوا 192 211ســــيغت  ااعتمــــاا البــــالو  - 311

ــة   121 111 ــا يف بلــق اــدمامل اةســعاف اجلــو  )   ــة واملــواا التبي اوارب وشــراء األاوت
 اواربع 222 911)

ل يف املقـام األو  1122واعتمـااامل عـام    1122وُتعز  الفـرق اـني اتتياجـامل عـام      - 313
إىل إلغاء ااتتياجامل  ـري املتكـررة عـالوة ع ـ  اخنفـاز ااتتياجـامل إىل ا ـدمامل وال ـوا م         

 التبية  ا تتفو مع ختفيض عدا املو.فني املقتراع
 ساسا  إىل اخنفـاز ااتتياجـامل والتكـاليف     1122وتعز  الرحليد ا ر املتوعع لعام  - 312

ة إىل جانــب اخنفــاز ااتتياجــامل مــن اــدمامل  املت ــ ة االعقــاعري واملــواا ااســت الكية التبيــ 
 اةجالء الت ي اجلو ع

 

 
االعتمااادات لعااام  

4112 
الافقااااات املقااااادرة  

 4112لعام 

 بالاقصاان فرق ال
الزيااااادة(    أو )

 الافقات

جمماااااااااااااااااو  
االحتياجااااااات 

 411٢لعام 

صاااااااااااااااااااااااا  
االحتياجاااااااااات 

 411٢لعام 
الفاااااارق للفتاااااارة 

4112-411٢ 
ال ــــوا م وا ــــدمامل        

 (211,1 21) 331,2 2 292,3 2 129,1 3 424,1 22 221,9 22 مل األار واملعدا

  
 اوار ما ت  إل 2 292 311تغت  مب و  - 312

أكاليف الرفاه لوتدامل ا راسة واملستشارتن العسكرتني واملـو.فني املـدنيني    ) ب 
 اوارب  11 311التااعني لامم املتحدة )

ف  األمـن والتمل يـزامل الال مـة اثـنني     مـن مـو.   211الز  الرا  الال م لــ   )بب 
مـن  فـراا    122من املراعبني العسـكرتني، وضـااط واتـد مـن ضـبا  شـرطة األمـم املتحـدة و         

 اوارب  222 411وتدة تراسة األمم املتحدة، وأكاليف الشحن بامل ال  ة اللق )
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ــداا          )سب  ــدرتب ال ــف اورامل الت ــو   ت  ــدرتب يف مــا تتع  ــوم الت ــوا م ورس ل
تب التـوجي   يف جمـال األمـن، والتـدرتب املت ـل اـاألمن، والـدورامل التدرتبيـة التقنيــة         والتـدر 

واةاارتة يف جمال التريان، وأكنولوجيا املع ومـامل، واملشـترتامل، وا ندسـة، والنقـل، واملـوارا      
البشرتة، والتدرتب يف ا اامل الفنية من عبيل القانون الدو  اةنساين والسياسامل، وأسـمليل  

اابني عن طرتو ااستدال البيولوج ، وأعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين، وحت يـل الزناعـامل     الن
من  جل انـاء السـالم ومنـع نشـواا، وأيسـري عم يـة ا ـوار، ومراعبـة اانت ااـامل، واةحلـالا           

 اوارب  132 311القانوين يف جمال اانت ااامل، وحت يل الفقر املتعدا األاعاا )
مســل اــدمامل التنظيــف وحلــيانة املبــاين، واــدمامل  ســل    اــدمامل  اــر ، )اب 

املالا ، واع النفاتامل، وحليانة معدامل ال ياعة البدنيـة، واـدمامل تامـل ا قيبـة، ومكافحـة      
 اوارب  1 211 211ا فامل )
اوارب  والرســـوم  21 111اوارب  والتـــ مني العـــام ) 21 111الضـــيافة ) )اـب 

اوارب  والتكــاليف بامل ال ــ ة  4 911بــامل املتنوعــة )اوارب  واملتال 11 111امل ــرفية )
 اواربع 322 911اوارب  واملياه املعب ة ) 111 111االشحن )

 ساسـا  إىل   1122وااعتمـااامل لعـام    1122وتعز  الفـرق اـني ااتتياجـامل لعـام      - 311
واء، لـا  ا   الكف عن أوفري الوجبامل ا انية واةعامة لافراا العسكرتني واملـدنيني ع ـ  السـ   

 إىل اخنفاز ااتتياجامل من ت ا اةعاشة وادمامل التنظيفع
 ساسـا  إىل اخنفـاز أك فـة ت ـا اةعاشـة       1122وتعز  الرحليد ا ر املقدر لعام  - 311

اسبب نقل املو.فني اارس اغداا من جراء ا الة األمنيـة املتراتـة، واخنفـاز رسـوم التـدرتب      
 اا  ، ك ما  مكن بلق، ادا من التدرتب ا ارج عولوا ميف اسبب أوفري التدرتب الد

  
 تالة املشروع املقرر لتملدتد جممع املقر املتكامل يف اغداا -اامسا  

م يـون اوار مـن  جـل أشـييد      21.4 نشع ال ـندوق ااسـتئماين الـل  أب ـو عيمتـيف       - 314
م مونـة ومرقـة ل عمـل    ا مع املتكامل لامم املتحدة يف اغداا، وبلق اـدف هتيئـة ايئـة لمنـة و    

واملعيشة ملو.ف  و فراا األمم املتحدة يف العراقع وعد  ازمل ال ملنـة التوجي يـة عم يـة ختتـيط     
وأ ميم ا مع ووافقا ع ي ا، ايد  ن البعسة ا ـدا النظـر يف البحـ  عـن مواعـع ادت ـة لكنـة        

ــةع واــ        ــد جارت ــين مشــارتع التملدت ــق، ف ــةع ويف  ضــون بل أشــمل اســبب امل ــاوف األمني
حتدت  وأركيب  ج زة اةنلار اا رتو والكشف عنـيف، وانـاء اـزان ل ميـاه، وحتـدت  النظـام       

 القائم ل ت  ا من مياه ال رف ال ح  وأركيب وتدامل إضافيةع
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 املرفو األول
موجز إجراءامل املتااعة املت ـلة لتنفيـل التوحلـيامل بامل ال ـ ة ال ـاارة        

وعن ال ملنـة ااستشـارتة لشـؤون    ايئامل الرعااة الداا ية وا ارجية  عن
 وامليزانية اةاارة

ــة عــن التقــدترامل املتع قــة االبعســامل       أقرتــر ال ملنــة ااستشــارتة لشــؤون اةاارة وامليزاني
السياسية ا احلة واملساع  ا ميدة واملباارامل السياسية األار  ال  أـ بن اـا اجلمعيـة    

 بA/68/7/Add.10العامة و/ و جم   األمن )
 اإلجراءات املتخذة لتافيذ التوصية جز للتوصيةوصف مو

أالتــم ال ملنــة ااستشــارتة الزتــااة الــ  شــ دهتا التكــاليف العامــة     
ــوط    ــو.فني الـ ــبة إىل املـ ــو.فني االنسـ ــة  ل مـ ــة املقترتـ نيني يف امليزانيـ

لبعســة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل  فغانســتان،   1122 لعــام
ــااة أعكــ  تســاب التكــال   يف العامــة ل مــو.فني كنســبة  واــ   ت

مقارنـة انسـبة    1122يف املائة مـن حلـايف املرأبـامل لعـام      32عدراا 
ــدراا  ــام   12عـ ــب عـ ــة تـ ــد   1123يف املائـ ــة لـ ــا ال ملنـ ع و ا غـ

يف املائـة  ـري    12استفساراا ا نـيف ثبـا ااسـتمرار  ن اعتمـاا نسـبة      
 كاف مقارنة اتكاليف املو.فني العامة الفع ية املتكبدةع وعد ط بـا 
ال ملنــة ااستشــارتة مع ومــامل عــن التكــاليف العامــة ل مــو.فني يف   
ايــع البعســامل، ولكنــ ا مل حت ــل ع ي ــاع وأت ــب ال ملنــة موافاهتــا   
ااملع ومــامل عــن التكــاليف العامــة ل مــو.فني يف مقترتــامل ميزانيــة  

 عب12)الفقرة  1122بعسامل السياسية ا احلة لعام ال

لعامــة ل مــو.فني يف  ،  ارجــا التكــاليف ا 1122االنســبة لعــام  
م يــون اوار ل مـــو.فني الــدوليني الـــل     21.1امليزانيــة  ب ـــو  

ن حلــايف املرأبــامل، و ب ــو   يف املائــة مــ  31.1اتُتســب كنســبة  
ــ 3.3 ــوطنيني الـــــل  اتتســـــب  مالتـــــني اوار ل مـــ و.فني الـــ

ــبة ــة  13.1 كنســـ ــبة  يف املائـــ ــاملع واالنســـ ــايف املرأبـــ ــن حلـــ مـــ
ــة  ،  ارجــا التكــاليف العامــة ل  1122 لعــام مــو.فني يف امليزاني
ــو  ــل  اتُتســب    11.3 ب  ــدوليني ال ــون اوار ل مــو.فني ال م ي
مالتـني   3.3يف املائة مـن حلـايف املرأبـامل، و ب ـو      12.1كنسبة 

يف املائـة   13.1اوار ل مو.فني الوطنيني الل  اتتسب كنسبة 
، كانـا النسـبة املئوتـة    1122من حلايف املرأباملع واالنسبة لعام 

امة ل مـو.فني عياسـا  إىل حلـايف املرأبـامل أسـتند إىل      ل تكاليف الع
اةنفاق الفع   ع   التكاليف العامة ل مو.فني وحلـايف املرأبـامل   

ــن    ــدة مـ ــرة املمتـ ــالل الفتـ ــاتر   2اـ ــانون الساين/تنـ إىل  1123كـ
 ع1122لب/  ست   32

أر  ال ملنـة ااستشـارتة  ن األمـني العـام مل تقـدم مع ومـامل كافيـة        
مكتــب الــدعم املشــترد يف الكوتــاع فــبعض  عــن أكــاليف ومنــافع 

جماامل التحسني ال  اعترباـا األمـني العـام نتيملـة ةنشـاء املكتـب،       
مسل مراجعة وأبسيط إجراءامل األعمـال وإاارة العم يـامل يف ضـوء    
مؤشـــرامل األااء ع ـــ  ســـبيل املســـال، لاث ـــة ل تحســـينامل يف ايـــع 

ــ ن أت ــب     ــة ا ــللق، أوحلــ  ال ملن ــامل واملكاأــبع ول ــة البعس اجلمعي
العامة إىل األمني العـام  ن تقـدم كامـل أكـاليف ومنـافع املكتـب يف       

 عب34)الفقرة  1122م ميزانية البعسامل السياسية ا احلة لعا

منـــل اافتتـــاا الراـــ  ملكتـــب الـــدعم املشـــترد يف الكوتـــا يف 
، أواحلــــل اةامــــاس التــــدرا  1121كــــانون األول/اتســــمرب 

م املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل    ملو.ف  الدعم اةاار  ابعسة األمـ 
 فغانســـتان واعســـة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة إىل العـــراق  
وعم ياهتما يف مكتب موتد ل دعم تقدم ا دمامل ل بعستني معـا ع  
وعد أوىل عيـااة اـله اجل ـوا كـل مـن ال ملنـة التوجي يـة ملكتـب         
الدعم املشترد يف الكوتا )املكونة من رئيس  مكت ي اعـم كـل   

ن اعسة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل  فغانستان واعسة األمم م
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 اإلجراءات املتخذة لتافيذ التوصية جز للتوصيةوصف مو
املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق ولس ـ  إاارة الـدعم امليـداين         

التااعة لامانة العامةب وفرتو إاارة مكتب الدعمع وأـوىل مكتـب   
الدعم  تضا  املسؤولية عـن أقـدمي اـدمامل الـدعم اـاملوارا املاليـة       

ل  أقدم تاليا  من ضـمن مـوارا املكتـب ا اليـة، إىل     والبشرتة، ا
مركز األمم املتحـدة اةع يمـ  ل دا وماسـية الوعائيـة ملنتقـة لسـيا       

 الوست  ومكتب املستشار ا ا  لامني العام املع  االيمنع
، من املتوعع  ن ققو مكتب الـدعم املشـترد يف   1122ويف عام 

ت  ة اـاملو.فني نتيملـة   الكوتا وفورامل مستمرة يف التكاليف امل
اخنفاز التكاليف ال  تتحم  ا املو.فون الـدوليون املوجـواون   
يف الكوتــا ااملقارنــة مــع  فغانســتان والعــراق، وترجــع بلــق يف  
املقام األول إىل اخنفاز اـدل املشـقة يف مراكـز العمـل، وفقـدان      
استحقاعامل الراتـة وااسـتملمام، واخنفـاز اسـتحقاعامل منحـة      

ــتحقاعامل إجــا ة  تــارة الــوطن والســفر      التع ــيم، وا خنفــاز اس
م يـون   2.2لزتارة األسرةع وأؤا  اله الوفورامل إىل أوفري حنو 

اوار ل ــا  املنظمــة ســنوتا  ااملقارنــة مــع أكــاليف اةاقــاء ع ــ  
نفـــ  عـــدا املـــو.فني يف العـــراق  و  فغانســـتانع وعـــد حتققـــا  

 دمامل عن ُاعد ل منظمة اله املنافع املتكررة النااة عن أقدمي ا
 ع1123ل مرة األوىل يف عام 

أوحل  ال ملنة ا ن أت ب اجلمعية العامة إىل األمني العام  ن تدرس يف 
مشروع امليزانية املقبل مع ومامل واضحة عـن الو.ـائف الـ  أتقاسـم     

ــربامج وســائر إاا  ــة،  أكاليَف ــا ال ــنااتو وال ــة العامــة املعني رامل األمان
 ة احملداة ةاارة الشؤون السياسية من يف بلق مع ومامل عن ا   ا

 عب92   أرأيب من أرأيبامل أقاسم التكاليف أ ق )الفقرة 

التكــاليف  1122أتضــمن ميزانيــة أقاســم أكــاليف األمــن لعــام   
بامل ال  ة االو.ائف، وا  التكاليف ال  سيملر  أقاا ا مـع  
ــزال عيــد املناعشــة مــع     فرتــو األمــم املتحــدة القتــر ع واــ  ا أ

 امل وال نااتو والربامجعالوكا

ــاألمن ا ــا ،      ــيف، يف أقرتراــا عــن ااســتعانة ا ــة إىل  ن أشــري ال ملن
كانــا عــد  وحلــا اــ ن أنظــر جلــان اجلمعيــة العامــة بامل ال ــ ة يف  
سياســة األمــم املتحــدة املتع قــة اااســتعانة اشــركامل األمــن ا ــا  

ــ ح ) ــرة A/67/624املســ ــرع  12، الفقــ ــللق إىل الفــ ــري كــ ب، وأشــ
 لف، الـل   كـدمل فيـيف     11/122من عرار اجلمعية العامة ا ام  

اجلمعيـة  مهيـة ضــمان اختـاب ايـع التــدااري الال مـة لتملنـب امل ــاطر       
القانونيـة وامل ـاطر املتع قــة االسـمعة الـ  عــد أواج  ـا املنظمـة مــن       
جراء ااستعانة خبدمامل األمن املس ح الـ  أوفراـا شـركامل األمـن     

ــت ــراق    ا أسـ ــاعدة إىل العـ ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ عني اعسـ
اشركامل األمن ا ا  املس ح من  جل أوفري األمن يف مرافق اع 
ووتدامل تراسة األمم املتحـدة مـن فيملـ  ونيبـال اـ  وتـداا       
الوتــدامل املســ حةع وا أــوفر شــركتا األمــن ا ــا  األارتــان   

  حنيعوالكوتا تراسا  مس إرايلال تان تستعان اما يف 
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 اإلجراءات املتخذة لتافيذ التوصية جز للتوصيةوصف مو
ط با اجلمعية إىل األمني العـام  ن تقـدم   ا ا ع ويف القرار نفسيف،   

إتضــاتامل اشــ ن معــاتري التشــغيل الــ  حتــدا مــب  كــن  ن أكــون   
ااستعانة خبدمامل األمن املس ح ال  أوفراا شركامل األمن ا ـا   
مناسبة لعم يامل األمم املتحدة يف املقر واملواعـع امليدانيـة و ن تـدرس    

 اجلمعيـة العامـة يف اـلا    مع ومامل عـن بلـق يف التقـارتر املقدمـة إىل    
ال ــداع وأوحلــ  ال ملنــة اــ ن أت ــب اجلمعيــة إىل األمــني العــام  ن    
ــع     تقــدم مع ومــامل عــن ااســتعانة اشــركامل األمــن ا ــا  يف اي
امليزانيـامل املقب ــة ل بعســامل السياســية ا احلــةع وااةضــافة إىل بلــق،  

املسـت دمة لدشـارة إىل   “ تراس األمـم املتحـدة  ”ويف ضوء أسمية 
فراا املقد مني من الب ـدان املسـامهة اـ فراا شـرطة واقـوامل، أـر        األ

تــراس مســ حون ”ال ملنــة  نــيف مــن  ــري املناســب اســت دام عبــارة   
لدشــارة إىل مــو.ف  األمــن ا احلــنيع ويف اــلا ال ــدا، “ اوليــون

أتوعع ال ملنة من األمـني العـام  ن  يِّـز اوضـوا يف ايـع مقترتـامل       
إىل ا راس املس حني املقد مني مـن الب ـدان   امليزانية اني ااتتياجامل 

املسامهة ا فراا شـرطة واقـوامل، وا ـراس الـلتن أـوفرام شـركامل       
األمــن ا احلــة، عنــد ااعتضــاء )انظــر  تضــا  أع يقــامل ال ملنــة اشــ ن  

ــامل السياســ    ــم املتحــدة يف البعس ية ا احلــة يف ااســتعانة حبــراس األم
 عب241)الفقرة  الفرع ثالسا   عاله

أشري ال ملنة ااستشارتة إىل أع يقاهتـا السـااقة اشـ ن مكتـب الـدعم      
 112، الفقــرامل مــن A/66/7/Add.12املشــترد يف الكوتــا )انظــر  

ب، وأوحل  اـ ن ُتت ـب إىل األمـني العـام  ن تـدرس املوعـع       111إىل 
األمسل ملراجع  ا سااامل املقيمني لك  تتسـ   ـم ادمـة البعسـامل     

فضل وجيف، و ن تقدم أقرترا اـلا الشـ ن يف سـياق    يف املنتقة ع    
 عب294)الفقرة  1122ة ا احلة لعام ميزانية البعسامل السياسي

واينما أعترف ال ملنـة ااستشـارتة اـ ن الت تـيط لنشـر  فـراا البعسـة        
يف العراق تتم اسـتنااا إىل عـدا مـن العوامـل، مـن اينـ ا ا اجـة إىل        

ضـمان السـالمة واألمـن،     عدرامل مت   ة يف مقر البعسة وضرورة
فيهنا أر   ن نقـل اعـض عـدرامل مراجعـ  ا سـااامل املقـيمني مـن        

تقــدمي املســاعدة إىل العــراق الكوتــا إىل مقــر اعســة األمــم املتحــدة ل 
ــد ا ســااامل املقــيم يف البعســة،    قسعــن فعاليــة  ااء م ــام مراجــع    ع
ــد ــاليف       وع ــد الســفر والتك ــار ان ــورامل يف إط ــو وف ــؤا  إىل حتقي ت

أــــر  البعســــة  ن م ــــام مراجعــــ  ا ســــااامل املقــــيمني  كــــن  
ااضتالع اا انتالعا  من الكوتـا تيـ  أت ـل معظـم  عمـا م      
ــا  يف اغــدااع     ــا ، واــ  ا أتت ــب وجــواا  ماات طااعــا  إاارتا /حت ي ي

شــر مــع املــو.فني، مســل وك مــا اعــا الضــرورة إىل التفاعــل املبا
إجـراء املقـااالمل مـع املـو.فني  و اـع الوثـائو  ثنـاء ااضـتالع         
اعم يامل مراجعة ا سااامل،  كن القيام ات ق األنشتة يف إطـار  
البعسةع و كن  تضا  إجراء املقااالمل عن طرتـو التـداول االفيـدتو    
مــــن ُاعــــد، وإرســــال الوثــــائو إلكترونيــــا ع وا تــــزال مراجعــــو 

مل موجـــواتن يف الكوتـــا، واـــم تضـــت عون   ـــام م ا ســـااا
اــدون    عراعيــلع وانــاد  تضــا  نقــا يف  مــاكن اةعامــة/تيز   

بغــ  ع ــراا ع ــ  املــو.فني الــلتن  املكاأــب يف اغــداا، لــللق تن
 اد  م  ن تضت عوا   ام م يف اغداا ع    ساس التفرغع ا
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 اإلجراءات املتخذة لتافيذ التوصية جز للتوصيةوصف مو
 ة ايف وُتيسِّر أغتية املكاأب اةع يميـة التااعـة ل بعسـة يف العـراقع     املت   

وإب حتيط ال ملنـة ع ًمـا اـ ن مكتـب مراجـع ا سـااامل املقـيم لـد          
البعسة كان موجواا يف الكوتا منل إنشـائيف، وإب أ اـل يف ااعتبـار    
ا اجة املتزاتدة إىل الرعااة نتيملة لبناء مقر البعسة املتكامل يف اغداا، 

هنا أتوعع  ن أبلل البعسة ع ارااا انتداب مراجع تسااامل مقـيم  في
يف العراق يف  عرب وعا لكنع وأوحل  ال ملنة كللق ا ن أت ـب  
اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام  ن تســتعرز الترتقــة املس ــ  لنشــر 
مراجع  تسااامل مقـيمني يف اعسـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة       

ســــياق مشــــروع امليزانيــــة عــــن بلــــق يف  إىل العــــراق، و ن تب يــــو
 عب112)الفقرة  1122 لعام

قـــل فيمــا تتع ـــو ااملقترتــامل املتع قـــة اينشــاء و.ـــائف جدتــدة ون    
الو.ائف املوجواة من عبل يف اعسـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة      
إىل العراق، أـلكير ال ملنـة ااستشـارتة ار ت ـا ا نـيف تنبغـ   ن ُتت ـب        
إىل األمني العـام  ن تقـوم، ااسـتمرار، ااسـتعراز ااتتياجـامل مـن       
املو.فني اغية حتدتد ما إبا كانـا امل ـام القائمـة ا أـزال ضـرورتة،      

ائف الــ  مل أعــد مت واــة   ا ــفة عامــة، تنبغــ  إلغــاء الو.ــ    و نــيف، 
ــة أل  و.ــائف جدتــدة )     وتنبغــ  ــدمي مــربرامل وافي ، A/67/604أق
بع ويف الا ال دا، أر  ال ملنة  ن عداا مـن مقترتـامل   14الفقرة 

األمني العام املتع قة  الد املو.فني يف البعسة  ري مربرة أربترا كافيا، 
ــة ال    ــب اجلمعي ــ ن أت  ــام  ن ُتملــر     وأوحلــ  ا ــني الع ــة إىل األم عام

ــق       ــا يف بل ــو.فني،   ــن امل ــة م استعراضــا شــامال اتتياجــامل البعس
ايك  ا التنظيم  وعدا ومستو  املناحلب الع يا في ا، وبلـق ع ـ    

ــة البعســـة اغيـــة إاراج     ــوء أتـــور واتـ ــا يف مشـــروع امليزانيـــة   ضـ  ـ
 عب111)الفقرة  1122 لعام

ــة ااستشــارتة  ــرا   واينمــا ا أعتــرز ال ملن ع ــ  التغــيريامل الــ  اعت
األمني العـام إااا ـا ع ـ  املـالد الـو.يف  خب ـو  إنشـاء وتـدة         
ــة ملــوارا الوتــدة     ــة ا الي التح يــل املشــتركة، فيهنــا أــر   ن التركيب
اجلدتدة من املو.فني ر ا أسمح ات فيض مالك ا الو.يف  الك  ع 

الد الوتـــدة الـــو.يف  لالســـتعراز وأتوعـــع ال ملنـــة  ن خيضـــع مـــ 
ــامل لال   يف ــتعراز الشــ ــار ااســ ــة   إطــ ــة ل بعســ ــامل الو.يفيــ تتياجــ

 عب114 عالهب )الفقرة  111الفقرة  )انظر

ــو.فني   ــالد املـ ــتعراز مـ ــن    اسـ ــرة مـ ــدنيني يف الفتـ إىل  12املـ
 تار/مـــاتو، و ارجـــا التوحلـــيامل الـــواراة فيـــيف يف امليزانيـــة   19

 ــــا يف بلــــق إنشــــاء ايكــــل جدتــــد ، 1122املقترتــــة لعــــام 
 ةعالبعس لدعم
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 اإلجراءات املتخذة لتافيذ التوصية جز للتوصيةوصف مو
ــة مســاعد        ــة اا اجــة إىل نقــل و.يف ــة ااستشــارتة  ــري مقتنع ال ملن

لغو  من اغداا إىل عمـان، وأوحلـ  اعـدم املوافقـة ع ـ  نقـل اـله        
الو.يفة بامل الرأبة احمل يةع ولي  لد  ال ملنة اعتراز ع ـ  اعتـراا   
األمني العام انقل و.يفة واتـدة لكـبري مـو.فني ل شـؤون السياسـية      

ملساعد إاار  )الرأبـة احمل يـةب مـن مكتـب      ب وو.يفة واتدة2-)ف
الشؤون السياسية يف اغداا إىل مكتب عمعانع وأتوعع ال ملنـة أقـدمي   
مربرامل وافية استمرار ا اجة إىل ااأني الو.يفتني يف عمعان، عنـد  

 عب134)الفقرة  1122ااعتضاء، يف مشروع امليزانية لعام 

 اجة يف امليزانية املقترتة ُ تيَط اا ع ما ع وعد ُ ارس أربتر  له ا
 ع1122لعام 

أالتــم ال ملنــة ااستشــارتة  ن  ــة اعتراتــا اــ ن تواحلــل مو.فــا        
ب ا اليــان املتمركــزان  3-ف 2و  2-ف 2الشــؤون الدســتورتة ) 

يف اغــداا العمــل اوحلــف ما مــو.فني ل شــؤون السياســية يف مكتــب  
اع الشؤون السياسـية، اون بكـر    أربتـر اـدا اسـتمرار ااتتفـ      

ــرة     ــا )املرجــع نفســيف، الفق ــد  ااستفســار،  ا غــا   222ام بع ول
ال ملنة ا ن شا    الو.يفتني سيعكفان ع   إاـا  ا تـة التشـرتعية    
 ري املكتم ة، الـ  أشـمل إنشـاء جم ـ  ااحتـاا وسـن عـانون اشـ ن         
ــيف يف     ــل الــدور الرئيســ  الــل  ســيتم ااضــتالع ا األع يــاملع وتتمس

يو مـع النظـراء يف جم ـ  النـواب، وحتدتـد      ااأني الو.يفتني يف التنس
اتتياجاهتم من املساعدة، وحلوغ شكل املشاركة السياسية والتقنيـة  
ل بعســة االتعــاون مــع اجل ــامل ا ارجيــة و/ و الداا يــة،  ــا يف بلــق 
ــرباء املســـمل ون يف عائمـــة وتـــدة الوســـاطة والـــدعم يف إاارة       ا ـ

ال ملنـة  ن و.ـيف    الشؤون السياسية  قر األمـم املتحـدةع وأالتـم    
مو.ف ل شؤون الدستورتة مل أعواا ضرورتتني ألااء الغرز الـل   

ــد  ني    ــيف ع ــيف، و ن ــة     نشــئتا مــن  ج  ــدةع وال ملن تــا امــا م ــام جدت
اـا يف إطـار اـاأني الـو.يفتني      مقتنعة اـ ن امل ـام املقتـرا القيـام      ري
 كن  ن تؤات ا املالد ا ا  ملو.ف  مكتب الشـؤون السياسـيةع    ا
أتوعع ال ملنة االتا  إتراا ما تكف  من املربرامل اسـتمرار ا اجـة   و

ء، يف مشـروع امليزانيـة   إىل ااتتفاع ااأني الو.يفتني، عند ااعتضـا 
 عب139)الفقرة  1122لعام 

ــية    ــؤون السياسـ ــو.فني اثـــنني ل شـ ــمية و.ـــيف  مـ إن إعـــااة أسـ
يف  وااتتفــاع امــا  مــٌر أقتضــييف الــدتناميامل السياســية اجلدتــدة  

العراق والدور الل  ستقوم ايف البعسة يف أقـدمي الـدعم واملسـاعدة    
إىل ا كومة اجلدتدة، وفقا  ل واتة ال   ناط ا اـا جم ـ  األمـنع    
ول ت ـــد  لا مـــة الوجواتـــة النااـــة عـــن املـــوم اجلماعـــامل   
ــا مــن ااعــامل مســ حة، ااةضــافة إىل      ــرأبط ا ــا ت ــة وم اةراااي

ميــع األطــراف وبامل عاعــدة أشــكيل تكومــة جدتــدة شــام ة جل
عرتضة وأ تزم ات بيـة متالـب وشـكاو  كـل مكونـامل العـراق،       
ــا ل ســنة      ــداف ا ااســتراأيملية وجمــاامل أركيزا ــة  ا ــد لا البعس َع
التاليـــةع ومـــن املتـــوا   ن تـــؤا  أشـــكيل ا كومـــة اجلدتـــدة،  
ــر     ــد   تـ ــام ة ل ت ـ ــتراأيملية شـ ــع اسـ ــا اوضـ ــرورة عيام ـ وضـ

 يميــة، وأركيزاــا ع ــ  التوحلــل إىل  اةراــاب ع ــ  ســيااهتا اةع 
ت ول ل مسائل املع قة بامل ال  ة ااملرت ة اانتقاليـة يف العـراق،   
وما أبدتيف من استعداا لت بية متالب وشكاو  مكونـامل ا تمـع   
العراعــ  الــ  عانــا التــ ميق مــن ا كومــة الســااقة، إىل إاــاا   
ــا        ــون في  ــة تك ــدعم البعس ــة ل ــز بامل  ولوت ــاامل أركي ــر  وجم ف
ــورة     ــوفري املشــ ــااة يف أــ ــية اور الرتــ ــؤون السياســ ملكتــــب الشــ
ااستراأيملية ويف أقدمي التوحليامل املتع قة االنظر يف القيااة الع يا 
ل بعسة وما أت له من إجراءاملع واالتا ، سيتسع نتاق األنشـتة  
ال  تضت ع اـا مكتـب الشـؤون السياسـية يف اـله ا ـاامل، يف       

السـااو ع ـ  جوانـب اـداة مـن      تني سيتراجع مستو  أركيزه 
املراجعة واةحلالا الدستورتني والدعم التشـرتع ، لـا تسـتدع     
ــا  ةاراس   عيـــام مو.فيـــيف ل شـــؤون السياســـية اـــدور  وســـع نتاعـ
ــل والوســاطة واملفاوضــامل،      ــة وال ــيا ة والتح ي ــب التوعي جوان
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 اإلجراءات املتخذة لتافيذ التوصية جز للتوصيةوصف مو
واو ما تتملاو  اكسري ا ـربة القانونيـة والتقنيـة ملـو.ف  الشـؤون        

ةع ونظرا  لزتااة عبء العمل الناجم عن النتاق اجلدتـد  الدستورت
ــين     لانشــتة اةضــافية املضــت ع اــا لــدعم ا كومــة اجلدتــدة، ف
البعســة حباجــة إىل اةاقــاء ع ــ  مــالد املــو.فني ا ــا  والقيــام يف 
نفــ  الوعــا ايعــااة حلــيا ة م ــام م مــن  جــل أ بيــة متت بــامل   

اســـتملااة ل ـــدتناميامل األولوتــامل ااســـتراأيملية اجلدتـــدة ل بعســـة  
 السياسية اجلدتدة يف العراق واملنتقةع

أر  ال ملنة ااستشـارتة  ن و.ـائف اعـم البعسـة املقتـرا نق ـ ا مـن        
مكتب عمعان كان تنبغ  أقد  ا ع    هنـا و.ـائف م غـاة، و ن       
اتتياجامل إضافية لو.ائف جدتدة يف عن ر اعم البعسة كان تنبغ  

ــدمي مــربرامل وافيــة      اعم ــا اــاملربرامل الكافيــةع   ــع ال ملنــة أق وأتوع
 استمرار ااتتفاع جبميع و.ـائف اعـم البعسـة، عنـد ااعتضـاء، يف     

 عب121)الفقرة  1122سياق مشروع امليزانية لعام 

ُ تيَط اا ع ما ع ومل ُأدرس    و.ائف لدعم البعسـة يف عمعـان يف   
 ع1122امليزانية املقترتة لعام 
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 املرفو الساين
 *1122ط التنظيمية لعام ا رائ
 املكاأب الفنية - لف  

 
 

 مكتب نائب املمسل ا ا  لامني العام
 اةنسانيةول شؤون اةئائية 

 بو.يفة 21)
، 3-ف 2، 2-ف 2، 2-ف 1، 2-مد 2  ع م،  2

 ر م 2، و م ف 11 خ م، 2، 1-ف 2

 مكتب الشؤون السياسية
 و.يفةب 11)

 ، 2-ف 22، 2-ف 3، 2-مد 2
 خ م، 2، 1-ف 2، 3-ف 4

 ر م 21، و م ف 12

 مكتب املساعدة اانت ااية
 و.يفةب 22)

 ،2-ف 2، 2-ف 1، 2-مد 2
  ر م 2و،  فم  1

 وتدة التح يل املشتركة 
 و.يفةب 23)

 ، 3-ف 2، 2-ف 2، 2-ف 2
 ر م 1، و م ف 2 خ م، 2

 مكتب تقوق اةنسان 
 و.يفةب 21)

، 3-ف 1 ،2-ف 1، 2-ف 1، 2-مد 2
 ر م 21، و م ف 22م،  خ 2

 اةعالمشؤون مكتب 
 و.يفةب 29)

 ،2-ف 2، 2-ف 2، 2-مد 2
 ر م 2 ،و م ف 4، 1-ف 2، 3-ف 1

 مكتب رئي  الدتوان
 و.يفةب 32)

 ، 3-ف 2، 2-ف 3، 2-ف 2، 1-مد 2
 ر م 1، و م ف 21خ م،  1 ،1-ف 2

 

 اعم البعسة
 و.يفةب 344)

 ،3-ف 11، 2-ف 22، 2-ف 3، 2-مد 2
 ر م 122، و م ف 1م،  خ 92، 1-ف 2

 عسم األمن
 و.يفةب 112)

 ،1-ف 2، 3-ف 4، 2-ف 1
 إلخمتصرات*  ر م 211، و م ف 4خ م،  224

  ع م،  مــني عـــام مســاعد  و   ع أ وكيـــل  مـــني   
عــام  خ م أ ا دمــة امليدانيــة  ر م أ الرأبــة احمل يــة   
ــة     ــدمامل العامـــ ــة ا ـــ ــن فئـــ ــف مـــ  خ ع أ مو.ـــ

 م ف و أ مو.ف ف  وط ع

 لعاممكتب املمسل ا ا  لامني ا
 و.يفةب 22)

 خ م، 3، 3-ف 1، 2-ف 2، 2-ف 2و   ع،  2
 ر م 1، م ف و 1

 
 امني العام ل شؤون السياسيةمكتب نائب املمسل ا ا  ل

 واملساعدة اانت ااية
 و.يفةب 22)

 ،3-ف 2، 2-ف 1، 2-ف 2، 2-مد 2  ع م،  2
 ر م 3، و م ف 2خ م،  2
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 املكاأب اةاارتة -ااء  
 
 
 

 رئي  إاارة س س ة اةمدااامل
 )و.يفتانب

 ر م  2، 2-ف 2
 

 نائب رئي  اعم البعسة
 و.ائفب 1)

 ر م  3خ م،  1، 2-ف 2
 

 عسم إاارة املشترتامل
 و.يفةب 24)
 ر م 22خ م،  2

 عسم املشترتامل
 و.يفةب 12)

 ر م  22خ م،  2، 3-ف 2، 2-ف 2

 عسم مراعبة ا ركة
 و.يفةب  24)
 ر م  21خ م،  1

 عسم امل ا ن املركزتة
 و.يفةب 19)

 ر م 12خ م،  1، 2-ف 2

 عسم إاارة املمت كامل
 و.يفةب 11)

 ر م 22خ م،  1، 2-ف 2

 وتدة املعدامل املم وكة ل وتدامل
 و.ائفب 3)
 ر م 1، 3-ف 2

 و.ائفب  2) عسم التدرتب
م ف و،  2خ م،  2، 2-ف 2

 ر م 1

 سم املوارا البشرتةع
 و.ائفب 9)

 ر م 3خ م،  2، 2-ف 2

 القسم ا ندس 
 و.يفةب  39)

 مر  33خ م،  3، 3-ف 1، 2-ف 2

 لعسم النق
 و.يفةب  22)

 ر م  21خ م،  1، 2-ف 2

وتدة امليزانية والشؤون 
 و.ائفب 1) املالية

، 3-ف 2، 2-ف 2
 ر م  3خ م،  1

 

 ة العقواوتدة إاار
 )و.يفتانب

 ر م 2، 3-ف 2

 املكاأب اةع يمية 
 وكركود والب رةب إرايل)

 و.ائفب  2)
 ر م 1، 3-ف 1

 وتدة إاارة املع ومامل
 )و.يفتانب

 خ م  1

وتدة الت تيط 
 والرحلد واامتسال

 )و.يفتانب
 خ م  2، 3-ف 2

مشروع ال ندوق 
 ااستئماين

 )و.يفة واتدةب
  2-ف 2

 

 عسم ا دمامل التبية
 و.يفةب  21)

 ر م  3خ م،  2، 3-ف 2، 2-ف 2
 

 و.يفةب 11) عسم التريان
خ م،  21، 1-ف 2، 3-ف 1، 2-ف 2

 ر م  1
 

 عسم إاارة املرافو وا دمامل
 و.يفةب  29)
 ر م  23خ م،  1

 

ادمامل أكنولوجيا املع ومامل 
 و.يفةب  29) وااأ اامل

خ م،  22، 3-ف 1، 2-ف 2
 ر م 32

وتدة أقدمي املشورة ل مو.فني 
 و.ائفب 3) ورعاتت م

 م ف و  2، 3-ف 2، 2-ف 2

 مكتب رئي  اعم البعسة
 و.ائفب 2)

 خ م  2، 3-ف 2، 2-ف 2، 2-مد 2
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 املكاأب اةاارتة )العراقب -جيم 
 

 رئي  إاارة س س ة اةمدااامل
 و.يفتانب)
 ر م 2، 2-ف 2

 

 مكتب نائب رئي  اعم البعسة
 و.ائفب  2)

 ر م  2خ م،  1، 2-ف 2
 

 عسم إاارة املشترتامل
 و.يفةب  24)
 ر م 22خ م،  2

 عسم املشترتامل
 و.يفةب  23)

 ر م  4خ م،  3، 3-ف 2، 2-ف 2

 عسم مراعبة ا ركة
 و.يفةب 21)
 ر م 21خ م،  1

 
 

 عسم الت زتن املركز 
 و.يفةب  11)

 ر م  29خ م،  1، 2-ف 2

 عسم إاارة املمت كامل
 و.يفةب  21)

 ر م  4خ م،  1، 2-ف 2
 
 

 وتدة املعدامل املم وكة ل وتدامل
 و.ائفب  3)
 ر م  1، 3-ف 2

 
 

 عسم التدرتب
 و.ائفب  2)

 ر م  2م ف و،  2خ م،  2، 2-ف 2

ل مو.فني  وتدة أقدمي املشورة
 و.ائفب  3) ورعاتت م

 م ف و 2، 3-ف 2، 2-ف 2

 عسم املوارا البشرتة 
 و.ائفب  9)

 ر م  3خ م،  2، 2-ف 2

ادمامل أكنولوجيا املع ومامل 
 و.يفةب  31) وااأ اامل

خ م،  22، 3-ف 1، 2-ف 2
 ر م  13

 
 عسم ا ندسة 

 و.يفةب 34)
 خ م، 3، 3-ف 1، 2-ف 2

 ر م  31
 

 عسم النقل
 و.يفةب  21)

 ر م  23خ م،  1، 2-ف 2

 وتدة إاارة العقوا
 )و.يفتانب

  ر م 2، 3-ف 2

 إرايلاملكاأب اةع يمية )
 وكركود والب رةب

 و.ائفب  2)
 ر م  1، 3-ف 1

 وتدة إاارة املع ومامل
 )و.يفتانب

 خ م 1

وتدة الت تيط والرحلد 
 واامتسال
 )و.يفتانب

 خ م 2، 3-ف 2

مشروع ال ندوق 
 ااستئماين

 )و.يفة واتدةب
 2-ف 2

 عسم ا دمامل التبية
 و.يفةب  21)

 ر م  3 خ م، 2، 3-ف 2، 2-ف 2
 
 

 عسم التريان
 و.يفةب  21)

 ، 1-ف 2، 3-ف 1، 2-ف 2
 ر م  2خ م،  9

 

 عسم إاارة املرافو وا دمامل
 و.يفةب  21)
 ر م  21خ م،  1

 

 مكتب رئي  اعم البعسة
 و.ائفب  2)

 خ م  2، 3-ف 2، 2-ف 2، 2-مد 2

وتدة امليزانية والشؤون 
 و.ائفب  1) املالية

، 3-ف 2، 2-ف 2
 ر م  3خ م،  1
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 املكاأب اةاارتة )الكوتاب -اال  
 
 

 

 إاارة س س ة اةمداااملمكتب رئي  

 التدرتبعسم 
 ر م2

ادمامل أكنولوجيا املع ومامل 
 وااأ اامل

 ر م 4خ م،  2

 مكتب رئي  اعم البعسة

 نائب رئي  اعم البعسةمكتب 
 ر م 1

  مراعبة ا ركةعسم 
 ر م 1

 املشترتاملعسم 
 ر م 1خ م،  2

  إاارة املمت كاملعسم 
 ر م 1

  الت زتن املركز عسم 
 ر م 1

 ا ندسةعسم 
 ر م 2

 النقلعسم 
 ر م 2

 التريانعسم 
 ر م 1خ م،  2

 إاارة املرافو وا دماملعسم 
 ر م 3


