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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 67و  134و  133البنود 

 2015-2014امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
 2017-2016امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

    تقرير جملس حقوق اإلنسان
التقديرات املنقحـة الناةـة عـن القـرارات واملقـررات الـا الـ  ا جملـس           

ــرين      ــعة والعةـ ــرين والتا ـ ــة والعةـ ــ  العامنـ ــان ت دوراتـ ــوق اإلنسـ حقـ
 والعالثني ودورت  اال تعنائية العالعة والعةرين  

 
رية لةــــاون اإلدارة وامليزانيــــة التقريــــر التا ــــو والعةــــرون لل نــــة اال تةــــا   

 2017-2016ناجمية املقترحة لفترة السنتني امليزانية الرب عن
  
نظرت الل نة اال تةارية لةاون اإلدارة وامليزانيـة ت نسـ ة مسـبقة مـن تقريـر األمـني        - 1

العام عن التقديرات املنقحة الناةة عن القرارات واملقررات الـا الـ  ا جملـس حقـوق اإلنسـان      
والـعالثني ودورتـ  اال ـتعنائية العالعـة والعةـرين      ت دورات  العامنة والعةـرين والتا ـعة والعةـرين    

(A/70/562    املقّدم وفقا لإلجراء املعتمد ت اجلزء اخلامس من قـرار اجلمعيـة العامـة ،)63/263 .
ت وإيضـاحات  واجتمعت الل نة أثناء نظر ا ت التقرير مبمعلي األمني العام الـ ين قـدموا معلومـا   

 .2015 كانون األول/ديسمرب 9إضافية، واختتمو ا بردود خطية وردت ت 
  

 
 

 .2015كانون األول/ديسمرب  17أعيد إصدار ا أل باب فنية ت  * 

http://undocs.org/ar/A/70/562
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 الةكل العام وطريقة العرض  
ــة اال تةــارية ت تقرير ــا الســابب بــان ي طلــم إع األمــني العــام إعــادة      - 2 أوصــت الل ن

جـدول   يكلة التقرير مبا يكفل اختصاره وتبسيط ، حبيث يكـون لـ   يكـل  ـلل القـراءة ولـ        
ــر         ــداوالت، وارــد مــن طــول التقري ــاء امل ــة أثن ــات، مــن أجــل تيســ  اإلحــاالت املرجعي حمتوي

 (.3و  2، الفقرتني A/69/670ولفيض ما يتصل ب  من تكاليف إنتاج الوثائب )انظر 
قد أدخلت على طريقة عرض التقريـر  وُأبلغت الل نة اال تةارية بان التغي ات التالية  - 3

ــالقرارات       ــب بــ ــا يتعلــ ــاتق )ب( فيمــ ــدول ا تويــ ــمج )أ( إدراج جــ ــ ل  الطلــ ــت ابة لــ ا ــ
الا تتضـمن أنةـطة تات طـابو دائـم، والـا أدرجـت بالفعـل االحتياجـات اخلاصـة           واملقررات

املقترحــة للفتــرة  أو ت امليزانيــة الربناجميــة 2015-2014إمــا ت امليزانيــة الربناجميــة للفتــرة   هبــا
، جــرت تبســيت التقريــر با ــتبعاد وصــف األنةــطة املتصــلة هبــا واالكتفــاء         2016-2017

باإلحالــة إع الفقــرات تات الصــلة مــن منطــوق القــرار املةــار إليــ ، واجلــدول الــ   يبــّين           
االحتياجــات مــن املــوارد تات الصــلةق )ج( وفيمــا يتعلــب بــالقرارات واملقــررات الــا تتضــمن   

لــم فيلــا إع األمــني العــام تقــدز كــل مــا يلــزم مــن مســاعدة ومــوارد و/أو تنفيــ       فقــرات يط
ــوارد املتاحــة، اخت صــر ا     ــة ت حــدود امل ــات    األنةــطة املطلوب ــ  الطلب ــوجز لتل ــنب بشنةــاء م ل

 من التقرير وا تبعاد تل  الفقرات حتت كل قرار مبفرده.   9الفقرة  ت
لة لتحسني عرض التقرير. وتة و األمني وترحم الل نة اال تةارية باجللود املب و - 4

العام على مواصلة جلـوده وإجـراء مزيـد مـن التحسـينات لتيسـ  النظـر ت الوثيقـة بو ـائل          
فصــيال للســمال بالوصــول بســرعة منــلا، علــى  ــبيل املعــال، تقــدز جــدول حمتويــات أكعــر ت

 .الوارد ت مرفب التقريرفرادت القرارات، أو إدراج إحالة إع الفقرة ت موجز القرارات  إع
ل وثيقــــة طويلــــة و ــــ  عمليــــة  وتالحــــل الل نــــة اال تةــــارية أن التقريــــر ال يــــزا  - 5
ألن  مبعابة جتميو لكافة القـرارات واملقـررات الـا يت ـ  ا جملـس حقـوق اإلنسـان         ،ما حد إع

 يكـل   خالل فترة  نة. ل ا ترت الل نة أن من امللم مواصلة اجللود املب ولة مـن أجـل حتسـني   
علـب بطريقـة عرضـ . وتـرت الل نـة      التقرير، باإلضـافة إع التحسـينات املـ كورة أعـاله فيمـا يت     

ــة          أن ــوجز  ــة عام ــى جــزء ا ــتلالم يتضــمن ت  ــكل م ــر عل ــو  التقري ــد أن  ت ــن املفي م
مضــمون التقريــر والــتغ ات الــا طــرأت منــ  صــدور التقريــر الســابب. و كــن أن يةــمل    عــن

عال، معلومـات عـن عـدد الواليـات الفعالـة مـو جـداويا الزمنيـة، وكـ ل           تل ، على  بيل امل
بيانا تفصيليا بةان عدد الواليات اجلديدة، والواليات الا تقـرر وقـف العمـل هبـا، والواليـات      

يــات لتكــون متاحــة لل نــة بنــاء  املنتليــة، والواليــات الســارية، مــو إعــداد قــوائم مفصــلة بالوال 
وتوصــي الل نــة اال تةــارية بــان ي طلــم إع األمــني العــام   . طلبــلا، حســم االقتضــاء  علــى

http://undocs.org/ar/A/69/670
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ــر هبــ    أن ــة إع حتســني  يكــل التقري ــة العامــة  يواصــل جلــوده الرامي د  تيســ  نظــر اجلمعي
 .مقترحات األمني العام ت
 

 حالة النفقات  
ــر الســابب )انظــر  ت ا ــت ابة لتوصــية أخــرت وردت   - 6 ــرة A/69/670التقري (، 13، الفق

 2015أيلول/ ـبتمرب   30ز وِّدت الل نة اال تةارية مبعلومات تكميلية عن حالة النفقـات ت  
ــاب   ــا،رات، جنيــــف، ت البــ ــاد    2إلدارة املــ ــة وا لــــس االقتصــ ــة العامــ ــاون اجلمعيــ ،  ــ
ــاب   ــا،رات، والب ــى   24واالجتمــاعي وإدارة امل ــاء عل ــم، ز وِّدت ، حقــوق اإلنســان. وبن الطل

تفســ ات بةــان الفــروق الرئيســية الل نــة اال تةــارية مبزيــد مــن التفاصــيل عــن أداء امليزانيــة و
وتــرت الل نــة اال تةــارية أن املعلومــات املتعلقــة حبالــة      إطــار لتلــف أوجــ  اإلنفــاق.     ت

النفقـــات ينبغـــي أن ت رفـــب، بةـــكل روتـــيل، بتفســـ ات/حتاليل بةـــان الفـــروق الرئيســـية  
 .ومات تات صلة بةان النفقات املتوقعةومعل
 

 الا اعتمد ا جملس حقوق اإلنسان االحتياجات املتصلة بالقرارات واملقررات  
قـرارا  ومقـررا  تترتـم عليلـا  ثـار ماليـة        57ُأبلغت الل نة اال تةـارية أن مـا جمموعـ      - 7

ــام      ــوق اإلنســان ت ع ــس حق ــل  2015اعت مــدت خــالل دورات جمل ــرارا  69مقاب ــررا   ق ومق
 .2014عام  ت
وية  تقرير األمني العام إع أن القرارات واملقررات الا تترتم عليلا  ثار ماليـة الـا    - 8

ــعالثني        ــة والعةــرين والتا ــعة والعةــرين وال ــ  العامن ــوق اإلنســان ت دورات ــس حق الــ  ا جمل
ــام     ــودة ت ع ــة والعةــرين، املعق ــدورة اال ــتعنائية العالع (، Add.1و  A/70/53)انظــر  2015وال

ملــوارد. وعلــى النحــو املــبني دوالر مــن االحتياجــات مــن ا 30 588 100ترتــم مــا جمموعــ  
دوالر يتعلـب   10 711 400تقرير األمني العام، يةـمل جممـوا االحتياجـات مبلغـا قـدره       ت

 2015-2014يزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني     بانةطة تات طابو دائم أدرجـت بالفعـل ت امل  
ــرة الســنتني     ــة املقترحــة لفت ــة الربناجمي ــا   2017-2016وامليزاني ــة ال ــا االحتياجــات املتبقي . أم

دوالر فلـــي احتياجـــات جديـــدة ت إطـــار امليزانيـــة الربناجميـــة لفتـــرة   19 876 700 قـــدر ا
ناجميــة املقترحــة لفتــرة الســنتني  دوالر( وامليزانيــة الرب 8 509 400) 2015-2014الســنتني 
 دوالر(. 11 367 300) 2016-2017

ــات اجلديــدة البالغــة      - 9 ــا يتعلــب باالحتياج دوالر ت إطــار امليزانيــة   8 509 400وفيم
، يةــ  تقريــر األمــني العــام إع مــا يلــيج )أ( ي قتــرل   2015-2014الربناجميــة لفتــرة الســنتني  
ــدره   ــ  قـ ــتيعاب مبلـ ــنتني   دوالر ت 3 681 800ا ـ ــرة السـ ــا لفتـ ــب عليلـ ــادات املوافـ  االعتمـ

http://undocs.org/ar/A/69/670
http://undocs.org/ar/A/70/53


 A/70/7/Add.28 

 

4/15 15-20661 

 

ــدره   2014-2015 ــي وق ــ  املتبق ــب املبل ــدخول  4 827 600ق )ب( ويتعل  دوالر بســلطة ال
مبوجــم قــرار اجلمعيــة العامــة   2015التزامــات وافقــت عليلــا الل نــة اال تةــارية ت عــام   ت
أجلــلا اعتمــادات   الــا ي طلــم مــن  املتعلــب بالنفقــات  ــ  املنظــورة واال ــتعنائية      68/249
(، A/70/557) 2015-2014 ياق تقرير األداء العاين عن امليزانية الربناجمية لفتـرة السـنتني    ت

 مو مراعاة منت اإلنفاق الفعلي.
إطار دوالر ت  11 367 300ي قترل لصيب اعتمادات لالحتياجات اجلديدة البالغة  - 10

ــة ا  ــة الربناجمي ــرة الســنتني  امليزاني ــا  ي  صــم    ق و2017-2016ملقترحــة لفت ــ ا فش ــا  ــتمعل مبلغ ل
. وكمـا ُتكـر ت التقريـر، يةـمل     2017-2016حساب صندوق الطـوار  لفتـرة السـنتني     من

،  اون اجلمعية العامة وا لس االقتصاد  واالجتماعي 2دوالر ت الباب  3 354 600املبل  
ــا،رات، و وإدارة  ــاب  7 991 800امل ــوق اإلنســان، و 24دوالر ت الب دوالر  4 200 ، حق

 .واو، اإلدارة، جنيف 29دوالر ت الباب  16 700، اإلعالم، و 28الباب  ت
 

 املوظفني من املقترحة االحتياجات  
 ،24 البـاب  إطـار  ت 3-  بالرتبـة  جديـدة  وظـائف  ثـال   إنةاء العام األمني يقترل - 11

 لـدعم  وتلـ   ،2017-2016 السـنتني  لفتـرة  املقترحـة  الربناجمية امليزانية من اإلنسان، حقوق
. 29/1 الــرئيس وبيــان 28/16 و 28/6 قراريــ  ت تكليفــا هبــا ا لــس أصــدر الــا األنةــطة
ــد  مــوجزا يتضــمن الــ   التــام اجلــدوُل اال تةــارية الل نــة علــى ع ــرض اال تفســار، وعن

 .وظفنيامل من املقترحة باالحتياجات
 

 القرار عنوان القرار رقم
 ددعــــــــ

 املرجع املهام الوظيفي اللقب  الرتبة الوظائف

       28/6  مبســالة املعــل املســتقل اخلــب  

ـــو ـــوق التمتــ ـــان حبقــــ  اإلنســ
ــة ت ـــــــــ ــا  حالـ ـــــــــ  األ  ــ

 بامللب املصابني

 (أ) 19 الفقرة اجلديد املستقل لل ب  الدعم تقدز اإلنسان معل حبقوق موظف 3-  1

28/16  العصــر ت اخلصوصــية ت ارــب 
 الرقمي

 (أ) 42 الفقرة اجلديد اخلا  للمقرر الدعم تقدز اإلنسان معل حبقوق موظف 3-  1

 الرئيس بيان
29/1  

ـــــز ـــــاءة تعزيـ  حقــوق جملــس كف
 اإلنسان

 حبقـــــــوق معـــــــل موظـــــــف 3-  1
ــان ــشدارة/اإلنســ ــات بــ  ا تويــ
 الةبكية

 جديـد   ـبكي  موقـو  تطـوير  على اإل را 
 الفــل الــدعم وتــوف  الرمسيــة اللغــات جبميــو
 وحتديع  الةبكي املوقو لتعّلد

 (ب) 143 الفقرة

     3 ا موا  0
  

http://undocs.org/ar/A/70/557


A/70/7/Add.28 
 

 

15-20661 5/15 

 

ي قترل إنةاء وظيفة يةـغللا موظـف معـل حبقـوق اإلنسـان/بشدارة ا تويـات الةـبكية         - 12
املتعلــب بتعزيــز كفــاءة جملــس  29/1( ت  ــياق تنفيــ  األنةــطة املتصــلة ببيــان الــرئيس 3-) 

ــرل إنةــاء     143حقــوق اإلنســان. وكمــا ورد ت الفقــرة    ــام، ي قت ــر األمــني الع ــن تقري )ب( م
ديث املوقو الةبكي  لس حقوق اإلنسان با ـتمرار بعـد تنفيـ     لتعلد وحت 3-وظيفة برتبة  

ــة اال تةــارية     ــد. وت  ــ ا الصــدد، تةــ  الل ن ــاء نظر ــا  التصــميم اجلدي إع أ ــا ُأبلغــت، أثن
، بــــان (A/70/6 (Sect.24)) 2017-2016امليزانيــــة الربناجميــــة املقترحــــة لفتــــرة الســــنتني  ت

املعلومــات وتكنولوجيــا املعلومــات التــابو ملفوضـية األمــم املتحــدة رقــوق اإلنســان   إدارة قسـم 
، 3-، ووظيفـة   4-، ووظيفـة   5-وظائف مموَّلة مـن امليزانيـة العاديـة )وظيفـة       9 يضم

وظيفــة  13وظــائف مــن فخلــة اخلــدمات العامــة )الرتــم األخــرت(( و   4، و 2-ووظيفتــان  
وظيفـة مـن فخلـة اخلـدمات العامـة       12 ، و3-وَّلة من املوارد اخلارجة عن امليزانية )وظيفـة   مم

ــد التعــيني لةــغل وظيفــة واحــدة ملوظــف       ــ ، تقــرر جتمي )الرتــم األخــرت((. وإضــافة إع تل
(. وعنــد 21- فقــرة  اد ــا، الA/70/7 ــلرا )انظــر  24( ملــدة 2-تكنولوجيــا معلومــات ) 

مـوظفني   6اال تفسار، ُأبلغت الل نة اال تةارية بان ، ت الوقت اراضر، ي كرَّس مـا جمموعـ    
ــت ني       ــن وظيف ــة م ــالف  ــ ه ا موع ــو الةــبكي، وتت ــد املوق ــوارد اخلارجــة   لتعل ــن امل ــوَّلتني م مم

وَّلــة وظــائف مم 4ن ملــوَظف ني معنــيَّني بــاملوقو الةــبكي، ومــ  3-و  4-امليزانيــة برتبــة   عــن
امليزانية العادية منلا وظيفة لكب  موظفي خدمات املوقو الةبكي )من فخلة اخلدمات العامـة   من

ــية(( و   ــة الرئيسـ ــبك   3)الرتبـ ــاملوقو الةـ ــيِّني بـ ــاعدين معنـ ــة   مسـ ــدمات العامـ ــة اخلـ ــن فخلـ ي )مـ
ملوافقـة  ونظـرا إع القـدرات املتاحـة، توصـي الل نـة اال تةـارية بعـدم ا       األخرت((.  )الرتم
(. وينبغـي وفقـا   3-الوظيفـة املقترحـة للموظـف املعـل بـشدارة ا تويـات الةـبكية )         على

 .ل ل  تعديل أ  موارد    متعلقة بالوظائف تكون يا صلة هب ه الوظيفة
من تقرير األمني العام األنةطُة األخرت املتصلة بتنفيـ  الطلبـات    143وترد ت الفقرة  - 13

 174 600لرئيس. وتة  الل نة إع أن   ه األنةطة تتطلم اعتمـادا قـدره   الواردة ت بيان ا
خلدمات الترةة الةفوية للمقابالت الـا رريلـا الفريـب     2017-2016دوالر لفترة السنتني 

اال تةار ، حسم االقتضاء، وخلدمات أخصـائي الصـوت والتسـ يل. وكمـا ،ـت اإل ـارة       
ز للمر ــحني الــ ين تــرد أمســا  م  إلنســان أنــ  رــوإع تلــ  ت التقريــر، قــرر جملــس حقــوق ا 

إجـراء املقـابالت معلـم بـا  لغـة      قائمة التصـفية الـا يعـد ا الفريـب اال تةـار  أن يطلبـوا        ت
 اللغات الرمسية لألمم املتحدة. من
ملوظف لةـاون حقـوق اإلنسـان     3-ويقترل األمني العام إنةاء وظيفة واحدة برتبة   - 14
ــة         ــلرا ت الســنة(  12) ــة برتب ــة العام ــن املســاعدة املاقت ــة م ــة مموَّل ــتة 3-ووظيف أ ــلر  ) 

http://undocs.org/ar/A/70/6%20(Sect.24)
http://undocs.org/ar/A/70/7
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السنة(، لدعم اخلب  املستقل املعل مبسالة التمتو حبقوق اإلنسان ت حالة األ  ا  املصـابني   ت
الل نـة اال تةـارية توضـيحات    )أ((. وطلبـت   19، الفقـرة  A/70/562 ق و28/6بامللب )القـرار  

بةان العالقة بني ملام املوارد الوظيفية املةـار إليلـا أعـاله واملـوارد املقترحـة )للمسـاعدة املاقتـة        
اآلثــار املترتبــة  ة ت  ــياق تقريــر األمــني العــام عــنملــدة ثالثــة أ ــلر( الــوارد 3-العامــة برتبــة  

( عـن األ ـ ا    A/C.5/70/15) A/C.3/70/L.14/Rev.1 امليزانية الربناجمية على مةروا القـرار  ت
املصابني بـامللب الـ   اعتمدتـ  الل نـة العالعـة. وُأبلغـت الل نـة اال تةـارية بـان التقريـر الةـامل            

ــُة الع  ــت اجلمعي ــ   طلب ــرة   ال ــة إعــداد ه مبوجــم أحكــام الفق ــرار    2ام مــن منطــوق مةــروا الق
A/C.3/70/L.14/Rev.1           عل طلبـا جديـدا موجَّلـا إع األمانـة العامـة، وبانـ   ـت ب ل جلـود لتلبيـة 

ي املقتـر ل أن يـدع م اخلـب  املسـتقل     االحتياجات اإلضافية تات الصلة باال ـتعانة بـاملالا الـوظيف   
املعــل مبســالة التمتــو حبقــوق اإلنســان ت حالــة األ ــ ا  املصــابني بــامللب. ولــ ل ،   ي طلــم  

ت  ياق تقرير األمني العام عن اآلثار املترتبـة ت امليزانيـة    24رصد أ  لصصات إضافية للباب 
 .A/C.3/70/L.14/Rev.1 ((A/C.5/70/15الربناجمية على مةروا القرار 

، طلبــت الل نــة اال تةــارية توضــيحات بةــان زيــادة عــدد  30/3وفيمــا يتعلــب بــالقرار  - 15
قـــوق اإلنســـان مـــن ومحايـــة ح املةـــاركني ت حلقـــة عمـــل املتعلقـــة بالترتيبـــات اإلقليميـــة لتعزيـــز

مةــاركا، ولكنــلا   حتصــل علــى  ــ ه التوضــيحات.       42مةــاركا ت الســنة املاضــية إع    35
 .والل نة واثقة من أن املعلومات املطلوبة  ت قدَّم إع اجلمعية العامة عند نظر ا ت   ا التقرير

ــة اال تةــارية علــى جــدول يتضــمن عــدد      - 16 ورتــم وعنــد اال تفســار، حصــلت الل ن
وظــائف املســاعدة املاقتــة العامــة املترتبــة عــن القــرارات واملقــررات الــا الــ  ا جملــس حقــوق  
اإلنسان ت دورات  العامنة والعةرين والتا عة والعةرين والعالثني، ومت تصنيف  ـ ه الوظـائف   
حســم الةــعبة/الوحدة الــا تنتمــي يــا، كمــا تضــمَّن اجلــدول تفاصــيل  عــن القــدرات املتاحــة  

 (. وترد املعلومات املقدَّمة ت املرفب األول من   ا التقرير.2014-2015)
 

 تكاليف الترةة الةفوية وإعداد الوثائب  
ــال     - 17 ــديرات تك ــة اال تةــارية أن اخــتال  تق ــرت الل ن ــة   ت يف الترةــة الةــفوية املقدَّم
التقرير مرِبكة و   متَّسـقة. ورداا علـى طلبـلا ارصـول علـى توضـي  بةـان تكلفـة وحـدة           ت

الترةــة الةــفوية ت لتلــف مراكــز العمــل و ــرلب لكيفيــة حســاب  ــ ه التكــاليف، حصــلت   
الل نة اال تةارية على بعض البيانات واألمعلة الا ُأدرجت ت املرفب العـاين مـن  ـ ا التقريـر.     

املقدَّمــة، ال تــزال الل نــة اال تةــارية ال ،يِّــز بوضــول عناصــر تكــاليف    ور ــم املعلومــات
 .الترةة الةفوية وكيفية إعداد تقديرات بةا ا ت لتلف مراكز العمل

http://undocs.org/ar/A/70/562
http://undocs.org/ar/A/C.3/70/L.14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/15
http://undocs.org/ar/A/C.3/70/L.14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.3/70/L.14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.3/70/L.14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/15
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وفيما خيب التقـديرات املتعلقـة بالوثـائب، تةـ  الل نـة اال تةـارية إع أ ـا حصـلت،          - 18
ــة املقت   ــة الربناجمي ــاء نظر ــا ت امليزاني ــرة الســنتني  أثن ، علــى معلومــات  2017-2016رحــة لفت

، اجلـدول  A/70/7التكلفة القيا ية لوثيقـة واحـدة ت كـل مركـزب مـن مراكـز العمـل )انظـر          عن
واملرفــب(،  9، الفقــرة A/69/656ق وانظــر أيضــا 64-إع أوال 62-والفقــرات مــن أوال 5-أوال

دوالر ت نيويــــورا،  50 900 بلغــــت 2015وتبــــّين  ــــ ه املعلومــــات أن تكــــاليف عــــام  
دوالرا ت فيينــا.  33 485دوالرا ت نــ و ، و  29 619دوالر ت جنيــف، و  30 600 و

(، ُأبلغـت  A/70/122وأثناء نظر الل نة اال تةارية ت تقرير األمني العـام عـن خطـة املـا،رات )    
الل نة بان إدارة  اون اجلمعية العامة واملا،رات،  عيا منـلا ملعاجلـة مسـالة ارتفـاا معـدالت      
الةغور ت دائرة الترةة التحريرية الفرنسية ت املقر أل باب منلا تفضيل املترةني التحريـريني  

عمل األوروبية، قامت بوضو خطة تةمل انتداب مخسـة متـرةني حتريـريني    االلتحاق مبراكز ال
مـن دائــرة الترةــة التحريريــة الفرنسـية بــاملقر للعمــل ت مكتــم األمـم املتحــدة ت فيينــا لفائــدة    

طـة عـددم مـن املزايـا مـن بينـلا       (. وقد يكون ي ه اخل15، الفقرة A/70/432الدائرة باملقر )انظر 
اخنفاض تكاليف املوظفني نتي ة الخنفـاض معـدالت تسـوية مقـر العمـل، وجتليـز الوثـائب لـيال          

 باال تفادة من فارق التوقيت بني نيويورا وفيينا.
وتالحــل الل نــة اال تةــارية أن ملســالة تكــاليف الترةــة الةــفوية وجتليــز الوثــائب   - 19
إدارة  ــاون اجلمعيــة العامــة واملــا،رات  ثــار وا ــعة النطــاق ت ةيــو أبــواب امليزانيــة.   ت
ــة      وت  ــ ا الصــدد، تةــ  الل نــة اال تةــارية إع أ ــا ُأبلغــت، عنــد نظر ــا ت امليزانيــة الربناجمي

، أن إدارة  اون اجلمعيـة العامـة واملـا،رات قـد أنةـات      2017-2016املقترحة لفترة السنتني 
ا عــامال معنيــا بتقــدير التكــاليف أنيطــت بــ  ملمــة وضــو منل يــة موحــدة وعمليــة منســقة   فريقــ

ــب       ــائ  الفري ــة العامــة  ــت بل  بنت لتحــديث تقــدير التكــاليف ت ةيــو مراكــز العمــل، وأن اجلمعي
(. 62-، الفقــرة أوالA/70/7العامــل وا ــتنتاجات  ت اجلــزء الرئيســي مــن دور)ــا الســبعني )انظــر 

 إال أن اجلمعية العامة   تتوصل، حىت تاريخ صدور   ا التقرير، با تنتاجات الفريب العامل.

وتةدد الل نة اال تةارية على ضرورة تـوافر معلومـات موثـوق هبـا عـن تكـاليف        - 20
ا يتـي  إجـراء   الوحدات ت جمال ي الترةـة الةـفوية وجتليـز الوثـائب ت كـل مركـز عمـل، مبـ        

ول ل  تتوقو الل نة اال تةارية . تقييم  ليم للمقترحات املتعلقة باالحتياجات من املوارد
من األمني العـام أن يـوات اجلمعيـة العامـة، قبـل  ايـة اجلـزء الرئيسـي مـن دور)ـا السـبعني،            
مبعلومـــات عمـــا يتوصـــل إليـــ  الفريـــب العامـــل املعـــل بتقـــدير التكـــاليف الســـالف الـــ كر  

ا تنتاجات بةان وضو منل ية موحدة وعملية متسقة لعملية حتديث تقدير التكاليف،  نم
 .الوثائب مبا ت تل  معلومات عن تكاليف الوحدات ت جمال ي الترةة الةفوية وجتليز

http://undocs.org/ar/A/70/7
http://undocs.org/ar/A/69/656
http://undocs.org/ar/A/70/122
http://undocs.org/ar/A/70/432
http://undocs.org/ar/A/70/7
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ــني إع يطلــم بــان كــ ل  الل نــة وتوصــي - 21  املقبــل تقريــره يضــمِّن أن العــام األم
، اإلنسـان  حقوق جملس ال  ا الا واملقررات القرارات عن الناةة املنقحة التقديرات عن

 املسـت دمة  العوامـل  مـن  تلـ   و ـ   املطبقـة  الوحـدات  تكـاليف  عـن  ،اما  فافة معلومات
 .العمل مراكز لتلف ت الوثائب وإصدار الةفوية الترةة تكاليف تقدير ت
ــة وتوصــي - 22 ــان أيضــا اال تةــارية الل ن ــم ب ــة تطل ــة اجلمعي ــني إع العام ــام األم  الع
 امليزانيـة  مةـاريو  ةيـو  ت الوحـدات  تكـاليف  عـن  معلومات من يقدم  ما  فافية يكفل أن

 .األداء وتقارير املقترحة الربناجمية امليزانية تل  ت مبا، املقبلة الصلة تات
 

 رمسية ملام ت السفر  
 امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الســنتنيُأبلغــت الل نــة اال تةــارية أن تقريــر األداء العــاين عــن  - 23

2014-2015 (A/70/557  يتضمن حتليال وتفاصيل بةان التكاليف املعيارية املتعلقة بترتيبـات )
، A/69/670 ــفر املقــررين اخلاصــني، وتلــ  ا ــت ابة  للطلــم الــوارد ت تقريــر الل نــة الســابب ) 

 .ب ل  (. وتناقش الل نة اال تةارية   ه املسالة ت تقرير ا ت  الصلة20الفقرة 
وُأبلغت الل نة اال تةارية ك ل  أن املكلفـني بواليـات ت إطـار اإلجـراءات اخلاصـة،       - 24

بـدالت اإلقامـة الـا    مبن فيلم املقـررون اخلاصـون،  ـب يـم ارصـول علـى مصـروفات السـفر و        
( ومنــلا مـا يلــيج  ST/SGB/107/Rev.6ت ـدفو ألعضـاء  يخلــات األمـم املتحــدة أو  يخلا)ـا الفرعيـة )     

ــام رمسيــةق و )ب( إضــافة نســبة          )أ( ــو األ ــفار ت مل ــال األعمــال جلمي الســفر ت درجــة رج
ت بــدالت اإلقامــة اليوميــة املنطبقــة. وُأبلغــت الل نــة أنــ  ملــا كانــت         املائــة إع معــدال  ت 40

الوجلات املقصودة النلائية للبععات امليدانية  ـ  معروفـة، فـشن تكـاليف عامـة ت طبـب علـى ةيـو         
دوالر للرحلـة الواحـدة    5 000الواليات املتعلقة بالزيارات القطرية، وتل  على النحـو التـامج   

ــو   ــة ي ــدل إقام ــدره ومتو ــت ب ــوظفني    350مي ق ــة تكــاليف  ــفر امل ــدرج ت امليزاني دوالرا. وت 
ــ  قــدره     ــات مبعــدل قيا ــي أدد مــن تل ــة   3 000املــرافقني للمكلفــني بوالي دوالر لكــل رحل

 .املوظفني دوالرا، بناًء على القواعد الرمسية املنظِّمة لسفر 250ومتو ت بدل إقامة يومي قدره 
ــة اال تةــارية   - 25 ــة    وطلبــت الل ن ــات إضــافية عــن االحتياجــات املدرجــة ت امليزاني معلوم

املتعلقـة بسـفر املكلفـني بواليـات ت إطـار       2014و  2013والنفقات الفعلية املتكبدة ت عامي 
اإلجراءات اخلاصة واملوظفني املرافقني يـم، مبـا ت تلـ  تفاصـيل عـن جممـوا نفقـات ومتو ـت         

ة اليــومي واملصـروفات النعريــة ت حمطــات املغــادرة  تكـاليف تــ اكر الســفر بالطـائرة وبــدل اإلقامــ  
والوصــول، وكــ ل  معلومــات عــن جممــوا عــدد الــرحالت ومتو ــت مــد)ا. وتلقــت الل نــة    
معلومات عن النفقات املدرجة ت امليزانية والنفقات الفعلية حسم الـربام  الفرعيـة حتـت أوجـ      

http://undocs.org/ar/A/70/557
http://undocs.org/ar/A/69/670
http://undocs.org/ar/ST/SGB/107/Rev.6
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أن التفاصــيل املتعلقــة بعــدد الــرحالت اإلنفــاق املتعلــب بســفر املمــعلني و ــفر املــوظفني. وُأبلغــت 
حسم الوالية ومتو ت مدة الرحالت ليست متاحة بسبم حمدودية ا ـت دام نظـام املعلومـات    

، مبـا يـبني   2014 اإلدارية املتكامل، إال أن املعلومات عن إةام عدد الرحالت ت  مو منـ  عـام  
ــار اإل       ــات ت إط ــون بوالي ــا املكلف ــام هب ــا ق ــرحالت ال ــوا ال ــ     أن جمم ــد بل جــراءات اخلاصــة ق

 .2015 تةرين األول/أكتوبر 15رحلة حىت  69و  2014رحلة ت عام  80
وتالحل الل نة اال تةارية، مرة أخـرت، أن عـدم تـوافر معلومـات مفصـلة يعـوق        - 26

وتواصل الل نة التاكيد على ضرورة توافر . قدر)ا على حتليل االحتياجات املقترحة للسفر
فصلة مبا يكفي لتقييم ما إتا كانت املوارد املرصودة ل  ت ست دم باكعر بيانات عن السفر م

الصـدد،    ـ ا  (. وت113-109، الفقـرات  A/70/7الطرق املمكنة كفاءة وفعاليـة )انظـر   
فا)ـا ببيانـات   تة  الل نة اال تةارية إع أن اجلمعية العامة طلبت ت منا بات عديـدة موا 

ــة الربناجميــة املقترحــة )انظــر     قــرار    مفصــلة عــن الســفر، وال  ــيما عنــد نظر ــا ت امليزاني
(. وتتوقــو الل نــة اال تةــارية أن يكــون تســ يل 67/254و  65/268اجلمعيــة العامــة 

معلومات مفصلة عن الرحالت الا مت القيام هبا جاريا  ت نظام الت طيت املركز  للمـوارد  
ــة،       )أوموجــ ــة العام ــى نطــاق األمان ــة األخــ ة عل ــدأ تعمــيم ا ــت دام  ت اآلون ــ   ب ا(، ال

التفاصيل املطلوبـة  ـتتال لل نـة عنـد نظر ـا ت التقريـر املقبـل لألمـني العـام. وتتوقـو            وأن
الل نـــة اال تةـــارية أيضـــا أن ت راعـــى طلبـــات اجلمعيـــة العامـــة تقـــدز معلومـــات مفصـــلة  

( عنــد تصــميم املراحــل A/69/787ن  ــ ه املســالة )انظــر أنةــطة الســفر وتوصــيا)ا بةــا عــن
وتبـــد  الل نـــة كـــ ل  تعليقـــات املقبلـــة مـــن نظـــام أوموجـــا، وال  ـــيما منـــوتج امليزانيـــة. 

 .2015-2014املسالة ت  ياق تقرير ا عن تقرير األداء العاين لفترة السنتني    ه على
 

 أخرت مسائل  
 اإلقليمية املكاتب  

 تــدعيم بةــان 68/268 العامــة اجلمعيــة قــرار اعتمــاد أن اال تةــارية الل نــة ُأبلغــت - 27
ــز ــة وتعزي ــ  ترتــم اإلنســان حقــوق معا ــدات  يخلــات نظــام أداء فعالي  جمموعــ  مــا إنةــاء علي
 اإلنســان حقــوق، 24 البــاب إطــار ت 2015 العاين/ينــاير كــانون 1 مــن اعتبــارا وظيفــة 35
 لبنـاء  مكر ـني  ملـوظفني  وظائف 10 تل  ويةمل ((.A/68/820) اخلامسة الل نة تقرير )انظر

 وظــائف 6 و إقليميــة مكاتــم 10 إع يوفــدون (3-)  اإلنســان حقــوق جمــال ت القــدرات
، اال تفسـار  وعنـد  معا ـدات.  مبوجـم  املنةـاة  اييخلـات  قدرات بناء برنام  إطار ت جنيف ت

 حقـوق  جمال ت القدرات لبناء املكر ني العةرة املوظفني أن ك ل  اال تةارية الل نة ُأبلغت
، اإلنسـان  رقـوق  املتحـدة  األمـم  ملفوضـية  التابعـة  اإلقليميـة  املكاتم إع إيفاد م مت قد اإلنسان

http://undocs.org/ar/A/70/7
http://undocs.org/ar/A/69/787
http://undocs.org/ar/A/68/820
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ــس ت ــا أدي ــانكوا، أباب ــ وت، وب ــار، وبيةــكي ، وب ــاو، وداك ــا، بنم  و ــانتيا و، وبريتوري
 تلـ   مـن  6 أن اال تةـارية  الل نـة  ُأبلغـت ، اال تفسـار  وعنـد  وياونـد . ، و وفا،  يلي د 

 األول املقــام ت عمــال ، العاديــة امليزانيــة ت مدرجــة مــوارد يــا خ صصــت قــد العةــرة املكاتــم
، A/68/779 )انظـر  2005 لعـام  العـاملي  القمـة  مـا،ر  نتـائ   بةـان  60/1 العامـة  اجلمعيـة  بقرار
 )أديـس  العةـرة  املكاتـم  مـن  وأربعـة  (.13 الفقـرة  ،A/68/807 و )أ(ق 3 الفقـرة ، العـاين  املرفب
 امليزانية. عن خارجة موارد من إال السابب ت ت مول ال كانت و وفا( وب وت وبريتوريا أبابا
ــة      - 28 ــرل إعــادة  يكل ــة اال تةــارية إع أن األمــني العــام اقت وت  ــ ا الصــدد، تةــ  الل ن

(. A/70/6 (Sect.24)) 2017-2016إقليمية ت  ياق امليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة السـنتني   
د مالحظات الل نة اال تةارية وتوصـيا)ا بةـان مقترحـات األمـني العـام ت تقرير ـا األول       وتر

، املعــروض حاليــا علــى اجلمعيــة 2017-2016عــن امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الســنتني  
 (.12-إع  اد ا 6-، الفقرات  اد اA/70/7العامة )

 
 عملية االستعراض الدوري الشامل  

ُأبلغت الل نة اال تةارية لـدت اال تفسـار أن حلقـة النقـا  بـني الـدورات الـا تبلـ           - 29
خالل الـدورة الساد ـة والعةـرين     30/25مد)ا نصف يوم واملقترل تنظيملا مبوجم القرار 

ــتعانة    ــامل، باال ــ ــتعراض الــــدور  الةــ ــل باال ــ ــل املعــ ــة للفريــــب العامــ ــدرات القائمــ بالقــ
(، لن يكون يا تاث  علـى اجتماعـات الفريـب العامـل أو عمليـة      196، الفقرة A/70/562 )انظر

 اال تعراض الدور  الةامل.
 

 اال تنتاجات والتوصيات  
ات املطلــــوب مــــني العــــام اإلجــــراءمــــن تقريــــر األ 211و  210تــــرد ت الفقــــرتني  - 30
وتوصي الل نة اال تةارية، ر نا مبالحظا)ـا وتوصـيا)ا الـواردة    اجلمعية العامة الات ا.  من

 .أعاله، باملوافقة على مقترحات األمني العام 12ت الفقرة 
 

  

http://undocs.org/ar/A/68/779
http://undocs.org/ar/A/68/807
http://undocs.org/ar/A/70/6%20(Sect.24)
http://undocs.org/ar/A/70/7
http://undocs.org/ar/A/70/562
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 األولاملرفب 
ــنتني        ــرة الســ ــة لفتــ ــة العامــ ــاعدة املاقتــ ــة باملســ ــة املتعلقــ ــات املقترحــ  االحتياجــ

القــرارات واملقــررات الــا الــ  ا جملــس حقــوق   عــن الناةــة 2016-2017
 اإلنسان ت دورات  العامنة والعةرين والتا عة والعةرين والعالثني

 
 الغرض الرتبة الربنامج الفرعي

عــــــــدد  
 األشهر

عـــــــــدد 
  املوظفني

يم مراعــاة حقــوق اإلنســان وارــب   تعمــ - 1      
 التنمية والبحث والتحليل ت

     

      (ج2015-2014ارالية )القدرات   
ــةج     ــد 1الوظــائف العابت ــد 2و  2-م  1-م

 2-  3 و 4/3-  32و  5-  7 و
مــــــــن فخلــــــــة اخلــــــــدمات العامــــــــة  9و 

 األخرت( )الرتم

     

ــةج     ــائف املاقتـ ــة  4/3-  2الوظـ ووظيفـ
 األخرت( من فخلة اخلدمات العامة )الرتم

     

ــة      ــاعدة املاقتـ ــة باملسـ ــات املتعلقـ االحتياجـ
 العامة ت التقديرات املنقحةج

     

 مرة واحدة 1 3 مكافحة التعصم 3-  28/29القرار   
 28/13القرار   
 28/14القرار   

 -3 
 -3 

 خدمات عامة

 تس يل الوالدات
املعل بالد قراطيـة و ـيادة   املنتدت 

 القانون ال   رتمو كل  نتني

3 
6 
4 

1 
1 
1 

 مرة واحدة
متكــررة )مــرة كــل  

  نتني( فترة
 مرة واحدة 1 3 ا فل االجتماعي خدمات عامة 29/19القرار   
 مرة واحدة 1 3 الزواج القسر  خدمات عامة 29/8القرار   
 مرة واحدة 1 3 ا ت دام األ لحة النارية 4-  29/10القرار   

 مرة واحدة 1 3  ثار الفساد السلبية 3-  29/11القرار   
 مرة واحدة 1 4 املناخ حقوق اإلنسان وتغ  3-  29/15القرار   
 مرة واحدة 1 3 محاية األ رة 3-  29/22القرار   
ــوق    3-  30/11القرار    ــة حبقــ ــرباء املعنيــ ــة اخلــ  ليــ

 الةعوب األصلية
 مرة واحدة 1 3

  1 2  خدمات عامة 
 مرة واحدة 1 3 ارب ت التنمية   3-  30/28القرار   

االجتمـاا بةــان فــ وس نقــب   4-  30/8القرار   
 املناعة البةرية/اإليدز

 مرة واحدة 1 5

 مرة واحدة 1 3 حقوق اإلنسان للفالحني 4-  30/13القرار   

 مرة واحدة 1 6 منو التطر  العنيف 3-  30/15القرار   
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 الغرض الرتبة الربنامج الفرعي
عــــــــدد  

 األشهر
عـــــــــدد 
  املوظفني

املةاركة ت الةان السيا ي والعـام   3-  30/9القرار         
 على قدم املساواة بني اجلميو

 واحدة مرة 1 6

  1 2  خدمات عامة 
دعم اييخلات املنةـاة مبوجـم معا ـدات     - 2

 حقوق اإلنسان
     

      (ج2015-2014القدرات ارالية )  
 5-  4و  1-مـــد 1الوظـــائف العابتـــةج   

ــن  17و  2-  6و  4/3-  55 و مـــ
 فخلة اخلدمات العامة )الرتم األخرت(

     

ــاعدة      ــة باملسـ ــات املتعلقـ ــة االحتياجـ املاقتـ
 العامة ت التقديرات املنقحةج

     

العلــــدان الــــدوليان اخلاصــــان    3-  29/1القرار   
 حبقوق اإلنسان

 مرة واحدة 1 2

ــتقل   - 3 اخلــدمات اال تةــارية والتعــاون ال
 واألنةطة امليدانية

     

      (ج2015-2014القدرات ارالية )  
ــةج     ــد 1الوظــائف العابت ــد 2و  2-م  1-م

  5 و 4/3-  63و  5-  16 و
ــة   17و  2-  ــدمات العامـ ــة اخلـ مـــن فخلـ

ــم األخــرت( و  ــة    4 )الرت ــة ا لي ــن الرتب  م
 موظف وطل 1 و

     

ــة      ــاعدة املاقتـ ــة باملسـ ــات املتعلقـ االحتياجـ
 العامة ت التقديرات املنقحةج

     

 مرة واحدة 1 4 األقليات ت ميامنار 3-  29/21القرار   
 مرة واحدة 1 9 املساعدة التقنية ت اليمن 4-  30/18القرار   

 مرة واحدة 2 9  3-  
 مرة واحدة 1 1 التعاون التقل وبناء القدرات 4-  30/21القرار   

 مرة واحدة 1 1 السيا ات الوطنية 4-  30/24القرار   
 مرة واحدة 1 15 النكا حقوق اإلنسان ت  ر  4-  30/1القرار   

وفخلــــــــة  4-  1و  5-  1 29/18القرار   
 اخلدمات العامة

 مرة واحدة 1 6 جلنة التحقيب إلريتريا

 مرة واحدة 1 5  3-  3و  4-  1 
 مرة واحدة 1 4  3-  1 
 مرة واحدة 1 1  3-  1 
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 الغرض الرتبة الربنامج الفرعي
عــــــــدد  

 األشهر
عـــــــــدد 
  املوظفني

مـــــــــن فخلــــــــــة   1و  5-  1 29/13القرار         
 اخلدمات العامة

ــدة    ــم املتحـ ــية األمـ ــة مفوضـ بععـ
ــان ت    ــوق اإلنســ ــامية رقــ الســ

 جنوب السودان

 مرة واحدة 1 2

 مرة واحدة 1 1  3-  4و  4-  3 
دعــم جملــس حقــوق اإلنســان و يخلاتــ       - 4

 الفرعية و ليات 
     

      (ج2015-2014القدرات ارالية )  
و  1-مـد  3و  2-مـد  1الوظائف العابتةج   

  4/3-  53و  5-  5
من فخلـة اخلـدمات العامـة     9و  2-  6و 

 )الرتم األخرت(

     

ــةج    ــائف املاقتـــــــــــ   4/3-  2الوظـــــــــــ
من فخلـة اخلـدمات العامـة     1و  2-  1و 

 )الرتم األخرت(

     

ــة      ــاعدة املاقتـ ــة باملسـ ــات املتعلقـ االحتياجـ
 العامة ت التقديرات املنقحةج

     

 متكررة ) نويا( 1 6 امللب 3-  28/6القرار   
  1 6  خدمات عامة 
 متكررة ) نويا( 1 6 الرقمياخلصوصية ت العصر  3-  28/16القرار   

  1 6  خدمات عامة 
ــلام  4-   30/14القرار    إ ــــــــــ

الربملانــــــات 
ت 

اال تعراض 
ــدور   الــــــ

 الةامل

2 1 

دعم الـنظم والعمليـات الوطنيـة     4-  30/25القرار   
 ملتابعة حقوق اإلنسان

 مرة واحدة 1 2
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 املرفب العاين
 الةفويةأمعلة لتقدير تكاليف خدمات الترةة   
 30/3و  28/5القراران   

 
للترةة الةـفوية الجتمـاا    28/5دوالر ت إطار القرار  6 400ي قترل مبل  جمموع   

دوالر ت إطــار  24 800واحــد )ملــدة نصــف يــوم( ت نيويــورا بينمــا ي قتــرل مبلــ  جمموعــ    
ت جنيــف. ولــدت ا تيضــال الســـبم     ألربعــة اجتماعــات )يومــان كــامالن(     30/3القــرار  

عدم تساو  تكلفة االجتماعـات األربعـة ألربعـة أضـعا  تكلفـة االجتمـاا الواحـد الـ            ت
دوالر(، ُأبلغــت الل نــة اال تةــارية  25 600= دوالر  6 400×  4يســتغرق نصــف يــوم )

وية تغطــي تكــاليف الترةــة الةــف  28/5أن تقــديرات االحتياجــات املقترحــة ت إطــار القــرار   
بعال  من لغات األمم املتحدة بينما توجـد حاجـةإ إع الترةـة الفوريـة جبميـو اللغـات الرمسيـة        

 .30/3الست مبوجم القرار 
وُأبلغت الل نـة أيضـا  أن تقـدير تكـاليف الترةـة الةـفوية خيتلـف وفقـا  لعـدد اللغـات            

ت الالزمـة وكلمـا طالـت    الالزمة ومدة االجتماا املعلق إت تزيد التكلفة كلمـا زاد عـدد اللغـا   
 مدة االجتماا.

ع أن تكلفـــة الترةــة الةـــفوية  وتالحــل الل نـــة أن الــرد املقـــدَّم يةــ  فيمـــا يبــدو إ     
 الةفوية بعال  لغات ت نيويورا.لغات ت جنيف تقل عن تكاليف الترةة  بست

وُأبلغت الل نة ك ل  أن تكلفة اجتماا واحد )ملدة نصف يـوم( مـو تـوف  خـدمات      
ــورا تبلــ        الت ــة الســت ت نيوي ــو اللغــات الرمسي دوالر، تتــالف  11 500رةــة الفوريــة جبمي

ــة، و  10 757 مــــــن ــة الفوريــــ ــا،رات،   436دوالرا  للترةــــ ــة املــــ دوالرا  ملوظــــــف قاعــــ
 دوالرات لكاتم لةاون الوثائب. 307 و
 

 28/9القرار   
اليــة املقــررة ، بةــان و28/9دوالر ت إطــار القــرار  85 800ي قتــرل مبلــ  جمموعــ    

اخلاصة ت جمـال ارقـوق العقافيـة. وُأبلغـت الل نـة اال تةـارية لـدت اال تفسـار أن االحتيـاج          
دوالر يغطي تكاليف ا تقدام ثالثة مترةني  فويني ملدة يبلـ    85 800السنو  املقدَّر مببل  

األمـم  يوما لكـل منـلم للترةـة الةـفوية مـن لغـات حمليـة إع واحـدة مـن لغـات            20جمموعلا 
املتحـدة الرمسيـة، ولتكـاليف تـ اكر السـفر اجلـو  وبـدل اإلقامـة اليـومي للمتـرةني الةــفويني           
العالثة نظرا  ألن  تعَ ر ت وقت إعداد التقديرات حتديد ما إتا كان من املمكـن تعـيني متـرةني    
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ار،  ــفويني يســتوفون معــاي  األمــم املتحــدة حمليــا . وز ّودت الل نــة أيضــا ، لــدت اال تفســ         
 دوالرج 85 800بالتفصيل التام لالحتياج املقترل البال  

يومـا  لكـل منـلم مبعـدل أجـر يبلـ         20مرتبات لعالثة متـرةني  ـفويني ملـدة     )أ( 
 دوالر(ق 50 400دوالرا  يوميا للمترجم الةفو  الواحد ) 840

 تكاليف ت اكر السفر اجلو  لعالثـة متـرةني  ـفويني لكـل منـلم إع بععـتني       )ب( 
 دوالر(ق 18 000دوالر للت كرة الواحدة ) 3 000ميدانيتني مبعدل 

يومــا  66بــدل اإلقامــة اليــومي لعالثــة متــرةني  ــفويني ملــدة يبلــ  جمموعلــا    )ج( 
 دوالر(ق 16 500دوالرا يوميا ) 250مبعدل 
ـــ   )د(  ــفر لـ ــات السـ ــروفات حمطـ ــدل   3 مصـ ــفويني مبعـ ــرةني  ـ دوالرا   152متـ

 دوالر(. 900الواحدة )للة ب الواحد للبععة 
 

 تكاليف الوحدة  
ُأبلغت الل نة اال تةارية لدت طلبلا معلومات عن تكاليف الوحدة للترةـة الةـفوية    

ت نيويورا وجنيف، أن  لتغطية اجتمـاعني )يـوم واحـد( مـو تـوف  خـدمات الترةـة الةـفوية         
مترةا   ـفويا  مبعـدل    14جبميو اللغات الرمسية الست، وفرت  عبة إدارة املا،رات ت جنيف 

ــ    ــا       784أجــر يبل ــة جمموعل ــا أ ــفر عــن تكلف ــا ، مم فرنكــا   10 976فرنكــا   ويســريا  يومي
 فرنكا   ويسريا (. 0.933دوالر =  1دوالرا )بسعر الصر   11 764 ويسريا  أو 
ــومي       ــة كــ ل  لــدت طلــم توضــي  طريقــة حســاب معــدَّل األجــر الي وُأبلغــت الل ن

ت املائة مـن عـمء العمـل ت  ـعبة إدارة      85فرنكا   ويسريا  أن  784البال  للترةة الةفوية 
ت املائــة مــن عــمء العمــل   15املــا،رات ت جنيــف يضــطلو بــ  موظفــون بعقــود دائمــة وأن   

يضطلو ب  مترةون  فويون مستقلون. وقد ح سم معـدل األجـر اليـومي علـى أ ـاس صـيغة       
بعقـود دائمـة مقابـل املـوظفني الـ ين يعملـون بعقـود         املتو ت املرج  للموظفني ال ين يعملون

على أ اس فترة اال ت دام الفعلي. ويتالف معدل األجر اليـومي مـن املتو ـت املـرجَّ  ملرتـم      
 رةني الةفويني املعينني حمليا .( ومعدل األجر العاملي للمت5-و  4-املوظف )ت رتبا  

 أن تكــاليف تقــدز خــدمات الترةــة وتالحـل الل نــة أن املعلومــات املقدمــة تةــ  إع  
 .الفورية ت نيويورا أعلى من تكاليف اخلدمات املعادلة املقدمة ت جنيف

 


