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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون ١٨-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  5من جدول األعمال املؤقت*
است ت ت عرال ف ت تتاليؤ ر ت تتدتاا املت ت ت راا وال ت تتدا
املم ن اختاذها ل حقيق تزيد تن الوفوراا

است عرال ف تتاليؤ رتتدتاا املت راا وال تتدا املم تتن اختاذهتتا ل حقيتتق تزيتتد
تن الوفوراا
فقرير األتني العام

أوال – تقدتة
 - ١أعربت اللجنة املالية ،يف اجتماعها املعقود خالل الدورة الثانية والعشرين ،عن قلقهاا زاا الادةدة
الكب اافة يف حجا ا النفق ااا عل اام خ اادما امل ااؤورا يف الس اانوا األخ اافة ويف أعقا ااب املناقش ااا الا ا
أُجرياات ،ا ف ا األم اال العاااج واللجن ااة علاام الاااة انط اوا التاليااة م اان أج ا قي ا و ااورا يمااا يتعل ا
خبدما املؤورا :
يباادأ األماال العاااج مشاااورا ر يعااة املسااتوا مااة األم ا املتحاادة بش ا ن أحكاااج وشاارو
(أ)
خدما املؤورا ال ستقدج يف املستقب ؛
(ب) يت و ف خدما ا لرتمجة الشفوية الجتماعا اللجناة القانونياة والتقنياة واللجناة املالياة
بطريقة املناقصا املفتوحة بد ا من عاج ٢٠١٧؛
(ج) ت االستعاضة عن موظفي الدع التابعل لألم املتحدة العااملل يف نيوياور واوظفل
وطنيل يف جامايكا بد ا من عاج ٢٠١٧؛
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(د) ينظ اار األم اال الع اااج يف زمكاني ااة خف ااا ع اادد لغ ااا الرتمج ااة الش اافوية املتاح ااة خ ااالل
اجتماعااا اللجنااة القانونيااة والتقنيااة واللجنااة املاليااة يف حااال انتفاات ضاارورة الرتمجااة ز أ ماان اللغااا
الست علم ضو عضوية كلتا اللجنتل؛
(ه) يعرض األمل العاج علم اللجنة ،يف عاج  ،٢٠١٧قريرا شامال عان كااليخ خادما
املؤورا والتدابف املمكن الاةها لتحقي مديد من الو ورا
-٢

ويقدج هذا التقرير عمال بتلك انطوا

اليؤ ردتاا امل راا

اثنيا  -االجتاهاا امل علقة

 - ٣علم حنو ما طلبته اللجناة املالياة ،أُجار اساتعراض شاام لتكااليخ خادما املاؤورا للسانوا
 ٢٠١4ز  ٢٠١٦وكما هو مبل يف اجلدول  ،١لقد ااداد التكلفة اإلمجالية جلمية النفقا املتعلقاة
خبدما املؤورا وا قدره  ٢٠٠ ٠٠٠دوالر يف عااج  ٢٠١5ابملقارناة ماة عااج  ،٢٠١4لكنهاا ماا لبثات
أن اخنفضت يف عاج  ٢٠١٦ومل كن التكاليخ املتكبادة يف عااج  ٢٠١٦فاو كثافا التكااليخ املساجلة
يف عاج  ٢٠١4وعالوة علم ةلك ،إن اإلنفا علم بنود متسلسلة معينة (الطباعاة واللاوااج ،والتانقال
احمللي اة ،والتكاااليخ املتنوعااة ن ادما املااؤورا ) اخنف اا اخنفاضااا كب افا نتيجااة للتاادابف ال ا نفااذها األمانااة
حىت اآلن من أج قي و ورا يف التكاليخ
اجلدول ١
ف اليؤ ردتاا امل راا٢٠١6-٢٠١٤ ،
(بدوالرا الوالة املتحدة)
التكاليخ

٢٠١4

٢٠١5

٢٠١٦

الطباعة واللوااج
كاليخ متنوعة ندما املؤورا
سفر املوظفل
استئجار مركد املؤورا
املساعدة املؤقتة (للجلسا )

٣ ٧٠9
١٦٨ ٨9٠
٢9٦ ٧٦٢
٦4 5٦٧
59 ١٠4

4 9٣9
49 ١٢٨
٣59 5١٣
٦٧ 9١٦
٦٦ ٢9٧

٨9٣
4٦ ٦١9
٣5٣ 4٦٧
٧٠ ١99
٦5 ٦٨9

استئجار املعدا
التنقال احمللية
خدما االجتماعا
الواثئ

١١ ٢٦٣
5 ١٠٠
559 ٧٢٠
٧4٢ 9٦٢

9 9٧4
4 ١٠٣
٧49 ٦٧٨
٨٠١ ٣٦٦

9 ٢٧٢
٢ ٧٠٧
٦9١ ٨9٧
٨١٨ ٣٦٠

اجملموع

١ 9١٢ ٠76

٢ ١١٢ 9١٤

٢ ٠59 ١٠٢

اإليا ا ا ا ا ا ارادا املت يا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا اان رس ا ا ا ا ا ااوج
قدمي الطلبا

)(٦٨٧ 99٣

)(٢٢4 959

)(59٣ ٢٠٢

١ ٢٢٤ ٠83

١ 887 955

١ ٤65 9٠٠

اجملمت ت تتوع ،ال عت ت تتوي
فقدمي الطلباا
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 - 4يتضح من اجلدول  ١أن أكثر العناصر كلفة يف ميدانية خدما املؤورا هي :الواثئ (الرتمجة
واستنساخ الواثئ الرمسية) ،وخدما االجتماعا (خادما املاؤورا  ،واا يف ةلاك الرتمجاة الشافوية الا
قدمها األم املتحادة) ،وسافر املاوظفل (سافر املرتمجال الشافويل وماوظفي الادع العااملل يف نيوياور )
وبنا عليه ،يركد هذا التقرير علم ديد السب املمكنة للحد من التكاليخ ال عدا ز الواثئ والرتمجة
الشفوية ودع املؤورا
 - 5وبصاافة عامااة ،توقااخ هااذه التكاااليخ علاام عاادد االجتماعااا املعقااودة أ نااا الاادورا الساانوية
وعلاام كميااة الواثئ ا ال ا ينبغااي رمجتهااا وزةا كااان ابإلمكااان التنبااؤ ابلتكاااليخ املتعلقااة ابلرتمجااة الشاافوية
وخاادما الاادع بدقااة نساابيا ،إنااه ماان الصااعب التنبااؤ بتكاااليخ الرتمجااة التحريريااة ألن ةلااك يتوقااخ علاام
عدد الواثئ ال جير قدميها وحاليا ،و ر زدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤورا يف األم املتحدة مجياة
خ اادما امل ااؤورا ووج ااب اال ف ااا بش ا ا ن العالق ااة ب اال األما ا املتح اادة والس االطة الدوليا اة لق اااع البح ااار
(قرار اجلمعية العامة  )٢٧/5٢و نش مداة عديدة عن هذا الرت يب ،وا يف ةلاك ضامان جاودة خادما
األما ا املتح اادة ،ض ااال ع اان معر ااة املرتمج اال الش اافويل الت ااابعل لألما ا املتح اادة ابملواض ااية قي ااد املناقش ااة
وابإلضااا ة ز ةلااك ،ااإن مجيااة الواثئ ا الرمسيااة للساالطة نفوظااة ومتاحااة زلكرتونيااا عاان طري ا اإلنرتناات
جلمية الو ود ،وةلك ابستخداج نظاج الواثئ الرمسية لألم املتحدة ()gcoenumttuemucod//:ptth

اثلثا  -أح ام وشروط ردتاا امل راا اليت فقدتها األتم امل حدة
 - ٦يف كا ااانون الثا اااي/ينا اااير  ،٢٠١٧عقا ااد األمانا ااة مناقشا ااا ما ااة زدارة شا ااؤون اجلمعيا ااة العاما ااة
وامل ااؤورا م اان أج ا لي ا التك اااليخ املتعلق ااة بتق اادمي خ اادما امل ااؤورا ز الس االطة ،و دي ااد ات اااال
احملتملة ال ميكن قي و ورا يها ويتيح انتقال األم املتحدة ز نظااج أوموجاا القاائ علام براجمياا
حاسااوبية مصااممة خصيصااا للتخطااي املركااد للم اوارد اإلبااال وديااد ماان الدقااة ،ماان الناحيااة احملاساابية،
عاان كاااليخ الرتمجااة وماان املتوقااة أن ياؤد ةلااك ز قيا و ااورا متواضااعة يف التكاااليخ ،رهنااا بعاادد
الواثئ ا الرمسيااة ال ا اات رمجتهااا كمااا أن األمانااة اعتمااد ض اواب داخليااة زضااا ية إلدارة زنتاااج الواثئ ا
بقدر أكرب من الكفا ة ،واحلد من اهلدر وضب طول الواثئ والتقارير ،مة احلفاا يف الوقات نفساه علام
عنصر اجلودة وعلم سالمة احملتاوا وعاالوة علام ةلاك ،يُساتعان وصاادر مان اناارج علام الصاعيد احمللاي
لرتمج ااة ق ااارير املتعاق اادين والواثئ ا األخ اارا ال ا ال يتع اال زنتاجه ااا كواثئ ا رمسي ااة ،مم ااا ق ا أيض ااا بع ااا
الو ورا يف التكاليخ
 - ٧وابإلضا ة ز ةلك ،ويف أعقاب زعادة التنظي الداخلية لألماناة يف كاانون الثااي/ينااير ،٢٠١٧
أجاار األمانااة قييمااا مفصااال لالحتياجااا بغيااة معاجلااة مس ا لة مااوظفي الاادع التااابعل لألم ا املتحاادة
العاملل يف نيويور ونتيجة لذلك ،سيجر بد ا من عاج  ٢٠١٧خفا عادد ماوظفي قادمي الادع يف
الاادورا ماان العاااملل يف نيويااور ماان سااعة ز ا ناال وسااتبل و ااورا التكلفااة املتوقعااة ماان هااذا التاادبف
ما قدره  ١٢9 ٠٢٨دوالرا كما هو مبل يف اجلدول ٢
 - ٨وق ااد واص االت األمان ااة أيض ااا ش ااديد الضا اواب عل اام اإلنف ااا عل اام م ااوظفي خ اادما امل ااؤورا
املعين اال نلي ااا ،و ااا يف ةل ااك ع اان طريا ا خف ااا ع اادده  ،وخف ااا أو زلغ ااا م ااد وعا العما ا اإلض ااايف
واالستعانة وصادر من انارج ألدا خدما معينة ،مث خدما النق و قدمي قارير عن املاؤورا ويف
عاااج  ،٢٠١٦اعتُمااد نظاااج رشاايد اسااتخداج الااور علاام أساااف اريا نفااا التكاااليخ املتصاالة بعمليااة
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استنساااخ الواثئا و وايعهااا ،الا كاناات يُضااطلة ااا ياادوة يف الساااب وعلاام النحااو املباال يف اجلاادول ،١
أدا ه ا ااذا النظ ا اااج ز خف ا ااا كلف ا ااة الطباع ا ااة واللا ا اوااج با ا اواي  ٧5يف املائ ا ااة (م ا اان  4 9٣9دوالرا ز
 ٨9٣دوالرا) وستواص السلطة طبي نظاج رشيد استخداج الاور يف عااج  ،٢٠١٧رغا أهناا الحظات
أن و ودا عديدة ال دال صر علم احلصول علم نسخ مطبوعة من الواثئ  ،علما أن ممارسة واية النساخ
املطبوعة قد وقفت يف مقر األم املتحدة
 - 9ويباال اجل اادول  ٢جمم ااوع الو ااورا املق اادرة يف ك اااليخ م ااوظفي ال اادع لل اادورة يف ع اااج ٢٠١٧
ابملقارنة مة عاج ٢٠١٦
اجلدول ٢
تقارنة ني النفقاا على توظفي دعم امل راا يف الدورة الثانية والعشرين والنفقاا امل وقعة للتدورة
الثالثة والعشرين
ال ا ا اادورة الثاني ا ا ااة والعش ا ا اارون،
ووا/يوليه ( ٢٠١٦بدوالرا
عدد املوظفل
الوالة املتحدة)

5٧ 4٦٣

املوظفون احملليون
موظف ا ا ا ااو األم ا ا ا ا ا املتحا ا ا ا اادة
١٢١ ٠٢٨
لتقدمي الدع
اجملموع الفرعي

١78 ٤9١

اجملموع

٢٠8 673

اندما الصحفية

٣٠ ١٨٢

الاادورة الثالثااة والعشاارون ،وااوا/يوليااه -
آب/أغسا ا ا ا ااطس (٢٠١٧با ا ا ا اادوالرا
عدد املوظفل
الوالة املتحدة)

٣٣

٢٢ 5٦٨

٢5

9

٢٦ ٨95

٢

٨

5٦ ٠٠٠

٤9 ٤63

5

١٠5 ٤63

الو ا ااورا (با اادوالرا
الوالة املتحدة)

١٢9 ٠٢8
١٠3 ٢١٠

را عا  -ف اليؤ الرتمجة الشفوية
ُ - ١٠عقد اجتماعا اهليئا التابعة للسالطة يف ظا او ف الرتمجاة الفورياة ز اللغاا الرمسياة السات
للساالطة (اإلساابانية واإلنكليديااة والروسااية والصااينية والعربيااة والفرنسااية) ،ال ا قاادمها زدارة شااؤون اجلمعيااة
العامة واملؤورا وهذه اندما قدج عمال ابال فاا بشا ن العالقاة بال األما املتحادة والسالطة الدولياة
لقاع البحار علم أساف اسرتداد التكلفة و شم التكاليخ النفقا ِ املتعلقة ابملر باا والسافر والبادال
اليومي ااة وق ااد بلغ اات ك اااليخ الرتمج ااة الش اافوية ال ن اال م اان االجتماع ااا املعق ااودة يف و ااوا/يولي ااه ٢٠١٦
وشبا  /رباير  ٢٠١٧ما قدره  ٧٠٢ ٧5٧دوالرا ،علم النحو املبل يف اجلدول ٣
 - ١١ولاائن كاناات اجتماعااا اللجنااة القانونيااة والتقنيااة واجتماعااا اللجنااة املاليااة ُعقااد يف ظا ااو ف
الرتمجة ز اللغا الرمسية السات ،قاد جار العاادة يف املاضاي علام حاذا واحادة أو أكثار مان اللغاا
حل ال نش حاجة لدا اهليئة املعنية ز مث هذه اندما  ،بغياة قيا و اورا يف التكااليخ بياد أن
هااذا األماار لاايس ممكنااا زال عناادما كااون األمانااة علاام علا مسااب أبن لغااة نااددة لان كااون مطلوبااة أو أن
عض ااوا ن ااددا أو أعض ااا معين اال ل اان ض ااروا االجتم اااع وعل اام ض ااو الص ااكو الت سيس ااية احلالي ااة ،ااإن
اجتماعا اللجنة القانونية والتقنية تطلب عادة وا ر الرتمجة جبمية اللغا الرمسية الست ،بينماا تطلاب
اجتماعا اللجنة املالية يف العادة وا ر الرتمجة خبمس لغا
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 - ١٢وكان يُعهد وهاج الرتمجة الشفوية الجتماعا اللجنة املالية واللجنة القانونية والتقنياة علام مادا
عا اادة سا اانوا  ،وحا ااىت عا اااج  ،٢٠١١ز شا ااركة كوبيا ااة ،أ ابالسا ااتعانة ا ااا ما اان انا ااارج نظ ا ارا ألسا ااعارها
التنا سية غف أنه خالل الدورة الساابعة عشارة املعقاودة يف عااج  ،٢٠١١جارا اإلعاراب عان شاكاوا يف
اتلااس بش ا ن مااا اعتااربه الاابعا ردا ة خاادما الرتمجااة الشاافوية ونتيجااة لااذلكُ ،ال اذ ق ارار ابلعااودة ز
خدما الرتمجة الشفوية ال قدمها األم املتحدة
 - ١٣وعمال بطلب وارد من اللجنة املالية ،أعلنت األمانة عن مناقصة دولية مفتوحاة نادما الرتمجاة
الشفوية يف آةار/ماارف  ٢٠١٧ومل يارد ساوا عارض واحاد مان شاركة  InterpreNetالا اقرتحات قادمي
خدما عن بعد من خالل منصة سحابية للرتمجة الشفوية عن بعد
 - ١4وو قا ااا لالق ا ارتا  ،طلا ااب شا ااركة  InterpreNetوجا ااود أحا ااد التقنيا اال يف كينغسا ااتون لل ا ارب با اال
عمليااا الب ا املباشاار العاااي اجلااودة ابلفيااديو وعمليااا الب ا الصااوش املباشاار العاااي اجلااودة ع ان طري ا
اإلنرتنت ومنصة خاصة ابملرتمجل الشفويل ،الذين سيكون مقره يف مر من أحدث طراا ،جمهد ألدا
خادما الرتمجاة الفورياة عان بعاد يف شايكاغو ،الاوالة املتحادة األمريكياة و ار و قاا لالقارتا التغذيااة
املر اادة للب ا الص ااوش املباشاار الع اااي اجل ااودة للمرتمجاال الش اافويل حن ااو أجهاادة زرس ااال ص ااو ية يس ااتخدمها
اجلمهور يف غر ة االجتماعا ويُدع أن املشااركل يف االجتماعاا لان يشاهدوا أ أتخاف يف البا ألن
التوصااي املخصااع العاااي الساارعة بشاابكة اإلنرتناات سايحق أدا شاابه آي وياُاذكر ماان املياادا اإلضااا ية
أن ااه س ااتتا للمش اااركل زمكاني ااة متابع ااة املناقش ااا م اان أ مك ااان يف الع ااامل ابس ااتخداج ها اوا فه الذكي ااة
أو حواساايبه احملمول اة ،مااا داج التوصااي ابإلنرتناات قائمااا وس اتو ر الشااركة أيضااا مجيااة املعاادا الالامااة،
ابستثنا ا نتل من وصال اإلنرتنت املخصصة العالية السرعة
 - ١5و رد يف اجلدول  ٣مقارنة بل النفقا الفعلية املتعلقة ابلرتمجة الشفوية ال نال مان االجتماعاا
املعقودة يف ووا/يوليه  ٢٠١٦وشبا  /رباير  ٢٠١٧والنفقا املقدرة يف حال اساتخداج خادما الرتمجاة
الشاافوية عاان بعااد و با ِال املقارنااة أن اسااتخداج الرتمجااة الشاافوية عاان بعااد كااان ساايؤد ز قيا و ااورا
قاادر ب ا  ٣٣٨ 4٦٢دوالرا ،وهااو مااا ميثا حنااو نصااخ كلفااة اسااتخداج املرتمجاال الشاافويل التااابعل لألما
املتحاادة وكاناات الو ااورا سااتبل مسااتوا عاليااا ،حااىت مااة وق اة نفقااا غااف منظااورة ارتاو نساابتها باال
 5يف املائة و  ١5يف املائة ،زضا ة ز كلفة وصلة اإلنرتنت املخصصة
 - ١٦وماان أجا مساااعدة اللجنااة املاليااة علاام قاادمي وصااية بشا ن هااذه املسا لة ،قاارت األمانااة وشااركة
 InterpreNetنظااي عاارض حااي ن ادماها يف جمااال الرتمجااة الشاافوية عاان بعااد أماااج كا ماان اللجنااة املاليااة
واللجنة القانونية والتقنية خالل الدورة الثالثة والعشرين
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اجلدول ٣
تقارنة ف اليؤ املرتمجني الشفويني ال ا عني ل ألتم امل حدة والرتمجة الشفوية عن عد
(بدوالرا الوالة املتحدة)

التكاليخ الفعلية ندما املرتمجل
الشفويل التابعل لألم املتحدة

التكاليخ املتوقعة و قا القرتا
الرتمجة الشفوية عن بعد

اجتماعا عُقد

بنود التكاليخ

ووا/يوليه ٢٠١٦

١٨٨ ١٨٨
السفر
٢5٦ ٢54
الرتمجة الشفوية
املعدا وبنود متنوعة -

١4 ٧٠٠
١9١ ٧٠٠
٢٢ ٧٢٠

زدارة املشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارية -
وضمان جودها

٣ ٦٠٠

اجملموع الفرعي
شبا  /رباير ٢٠١٧

٤٤٤ 7١٢

٨9 5٧9
السفر
١٦٨ 4٦٦
الرتمجة الشفوية
املعدا وبنود متنوعة -
زدارة املشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارية -
وضمان جودها

٢3٢ 7٢٠

الو ورا احملتملة

٢١١ 99٢

9 ٨٠٠
١٠٦ 5٠٠
١٢ ٠٧5
٣ ٢٠٠

اجملموع الفرعي

٢58 ٠٤5

١3١ 575

١٢6 ٤7٠

اجملموع

7٠٢ 757

36٤ ٢95

338 ٤6٢

راتسا  -االس ن اج وال وصية

 - ١٧من املتوقة أن ؤد التدابف ال الذها األمل العاج حىت اآلن ،ضال عن التدابف األخارا الا
مت دياادها يف هااذا التقرياار ،ز قي ا و ااورا متواضااعة يف التكاااليخ يف جماااال معينااة نتيجااة لتشااديد
الرقاباة علام النفقااا ومان املتوقااة ناب الاادةدا الكبافة يف اإلنفاا علاام خادما املااؤورا عان طريا
ساال مراقبااة امليدانيااة و ديااد االحتياجااا املتوقعااة بدقااة أكاارب ويعاارب األماال العاااج عاان امتنانااه إلدارة
شؤون اجلمعية العامة واملؤورا علم عاوهنا يف سل الشفا ية يما يتعل ابلتكاليخ ومنهجية امليدنة
 - ١٨أمااا يمااا يتعل ا برتمجااة الواثئ ا الرمسيااة ،اال يوجااد باادي واقعااي ماان االسااتعانة خب ادما األم ا
املتحاادة دون املساااف جبااودة الواثئا الرمسيااة للساالطة وسااهولة همهاا وسااتظ التكاااليخ ةا الصاالة رهنااا
بعدد وطول الواثئ ال جير زنتاجها ،ومها عنصران خيضعان للتغف ابستمرار
 - ١9وما مل عرب اللجنة املالية عان رغبتهاا يف اقارتا حلاول جذرياة ،كاحلاد مان عادد اللغاا الرمسياة،
ااإن اتااال الوحيااد الااذ ميكاان ااوخي قيا املديااد ماان الو ااورا يااه هااو الرتمجااة الشاافوية واللجنااة املاليااة
مدعوة ز النظر يف انيار البدي املمكن الذ مت ديده ،يف أعقاب نظي عرض حي أمامها
 - ٢٠وال ميكاان أن يُتوقااة ،يف حاادود املعقااول ،قيا و ااورا أخاارا يف خاادما الاادع دون املساااف
بنوعية اندما املر قبة من جانب الو ود
 - ٢١واللجن ااة املالي ااة م اادعوة ز اإلحاط ااة علم ااا ابلت اادابف ال ا ال ااذها األم اال الع اااج م اان أج ا قيي ااد
أ اةدا أخرا غف متوقعة يف التكلفة اإلمجالية ندما املؤورا
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