األمــم المتحـدة

الجمعية العامة
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Distr.: General
19 April 2021

الدورة الخامسة والسبعون

البند  141من جدول األعمال

الميزانية البرنامجية لعام 2021

قرار اتخذته الجمعية العامة في  16نيسان/أبريل 2021
[بناء على تقرير اللجنة الخامسة ( ،A/75/682/Add.1الفقرة ])6

 - 253/75المواضيع الخاصة المتصلة بالميزانية البرنامجية لعام 2021
بــاء

()1

إن الجمعية العامة،
أوال

المقررات التي اتخذها مجلس حقوق اإلنسان
التقديرات المنقحة الناشئة عن القرارات و َّ
وقـد نررت في تقرير األمين العــام عن التقــديرام المنقحــة النــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاــة عن الق اررام والمقررام التي

اتخذها مجلس حقوق اإلنسـ ـ ــاند التقديرام المنقحة النالـ ـ ــاة عن بيان الرايسـ ـ ــة المعنون سـ ـ ــالي

عمل الفريق

االسـ ــتلـ ــار التابح لمجلس حقوق اإلنسـ ــانم ،الذ اعتةمد في الدورة التن يمية للجولة الخامسـ ــة علـ ـرة لمجلس
حقوق اإلنسان( ،)2وفي تقرير اللجنة االستلارية للؤون اإلدارة والميزانية ذ الصلة(،)3

__________

( )1يصـ ــبق القرار  ،253/75الوارد في الفرع السـ ــادس من الوثااق الرسـ ــمية للجمعية العامة ،الدورة الخامسـ ــة والسـ ــبعون ،الملحق ر م 49
( ،)A/75/49المجلد األول ،القرار  253/75لف.

(.A/75/588/Add.2 )2
(.A/75/7/Add.38 )3
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والميزانية؛

-1

تحيط علما بتقرير األمين العام؛

-2

تؤيد االس ـ ـ ـ ــتنتاجام والتوص ـ ـ ـ ــيام الواردة في تقرير اللجنة االس ـ ـ ـ ــتل ـ ـ ـ ــارية لل ـ ـ ـ ــؤون اإلدارة

-3

ترصـــــد مبلغا إضـ ـ ـ ــافيا در  154 800دوالر من دوالرام الواليام المتحدة ،يلـ ـ ـ ــمل مبل

 126 800دوالر (منـ اعتمـادام رير مترررة ـدرهـا  25 700دوالر) في إطـار البـا

العـ ــامـ ــة والمجلس اال تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

رير مترررة) في إطار البا

 ،2لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الجمعيـة

واالجتمـ ــاعي وادارة المؤتمرام ،ومبل  10 000دوالر (رل ـ ـ اعتمـ ــادام

 ،24حقوق اإلنس ـ ـ ــان ،ومبل  18 000دوالر في إطار البا

حمل على صندوق الطوارئ؛
جنيف ،من الميزانية البرنامجية لعام  ،2021وهو يمثل مبلغا ةي ّ
-4

 29هاء ،اإلدارة،

ترصــــد أيضــــا مبلغا در  17 400دوالر (من اعتمادام رير مترررة درها  3 100دوالر)

في إطار البا  ،36اال تطاعام اإللزامية من مرتبام المو فين ،يقابل مبل مماثل في إطار با

اإليرادام ،1

اإليرادام المتأتية من اال تطاعام اإللزامية من مرتبام المو فين ،من الميزانية البرنامجية لعام 2021؛
ثانيا

شروط خدمة وأجور المسؤولين بخالف مسؤولي األمانة العامة
إذ تشــير إلى ارراتها  240/37المؤرخ  21رانون األول/ديس ــمبر  1982و  257/40لف إلى جيم

المؤرخ  18رانون األول/ديسـ ــمبر  1985و  250/45لف إلى جيم المؤرخ  21رانون األول/ديسـ ــمبر 1990
و  252/48لف إلى جيم المؤرخ  26يـار/مـايو  1994والجزء الثـامن من رارهـا  214/53المؤرخ  18رـانون
األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـبـر  1998و ـ ار ارتـه ـ ـ ــا  249/55الـمـؤرخ  12نـيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان /بـري ـ ـ ــل  2001و  285/56الـمـؤرخ

 27حزيران/يوني  2002و  289/57المؤرخ  20رانون األول/ديسمبر  2002و  264/58المؤرخ  23رانون

األول/ديس ــمبر  2003والجزء الثالث من رارها  282/59المؤرخ  13نيس ــان /بريل  2005و ارراتها 262/61

المؤرخ  4نيس ـ ـ ـ ـ ـ ــان /بريل  2007و  259/63المؤرخ  24رانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2008و  261/64المؤرخ

 29آذار/مارس  2010و  258/65المؤرخ  24رانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2010والجزء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــادس من رارها
 272/71لف المؤرخ  23ر ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2016ومقرره ــا  540/74ب ــاء المؤرخ  13نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/
بريل ،2020

واذ تشـــير أيضـــا إلى المادة  32من الن ام األسـ ــاسـ ــي لمحرمة العدل الدولية ،والى اررام الجمعية

العامة ذام الص ــلة بالموض ــوع التي تن م ل ــروط خدمة و جور عض ــاء محرمة العدل الدولية ورايس و ض ــاة

اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحرمتين الجناايتين،

وقد نررت في تقرير األمين العام عن لـ ـ ـ ــروط خدمة و جور المسـ ـ ـ ــؤولين بخ ف مسـ ـ ـ ــؤولي األمانة

العامةد عضـ ـ ـ ــاء محرمة العدل الدولية ورايس و ضـ ـ ـ ــاة اآللية الدولية لتصـ ـ ـ ـريف األعمال المتبقية للمحرمتين

الجناايتين( ،)4وفي تقرير اللجنة االستلارية ذ الصلة(،)5

__________
(.A/74/354 )4
(.A/74/7/Add.20 )5
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-1

تحيط علما بتقرير األمين العام؛

-2

تؤيد االستنتاجام والتوصيام الواردة في تقرير اللجنة االستلارية؛

-3

تقرر اإلبقاء على اس ـ ــتعراط ل ـ ــروط خدمة و جور عض ـ ــاء محرمة العدل الدولية ورايس

و ض ــاة اآللية الدولية لتصـ ـريف األعمال المتبقية للمحرمتين الجناايتين رل ث ث س ــنوام واجراء االس ــتعراط

اللامل المقبل في دورتها السابعة والسبعين؛
-4

تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلها األمين العام في تقديم اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراط ل ـ ـ ـ ـ ـ ــامل لخطط

المعالـ ــام التقاعدية ألعضـ ــاء محرمة العدل الدولية ورايس و ضـ ــاة اآللية الدولية لتصـ ـريف األعمال المتبقية

للمحرمتين الجناايتين ،وتطل

إلى األمين العام ن يواصـ ـ ـ ــل صـ ـ ـ ــقل اسـ ـ ـ ــتعراط خطط المعالـ ـ ـ ــام التقاعدية

وخيـا ارتـ المقترحـة و ن يقـدم تقري ار عن ذلـد في دورتهـا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابعـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعين ،مح م ارعـاة جملـة مور منهـا

االعتبارام التاليةد
()

إمرانية رفح السن العادية لتقاعد عضاء محرمة العدل الدولية إلى  65سنة؛

( )

الترريز على خطط االستحقا ام المحددة؛

(ج)

إمرانية إدراج عامل التراد في الخطط؛

(د)

سيناريوهام تراعي الحقوق المرتسبة للملاررين الحاليين؛

(هـ)

سيناريوهام خرى تعرس المعاملة المتساوية تماما لجميح عضاء محرمة العدل الدولية؛

(و)

الطرااق الممرنة ل نتقال إلى الخطة الجديدة المقترحة ،عند اال تضاء؛

(ز)

الترـاليف المقـدرة المتو ح ن تتربـدهـا المن مـة عن رـل خيـار مقـارنـة بن ـام المعـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

التقاعدية الحالي؛

فض ـ عن الحفا على س ـ مة الن ام األس ــاس ــي لمحرمة العدل الدولية ورير من األحرام القانونية

ذام الصلة ،والطابح العالمي للمحرمة ،ومبد

االستق ل والمساواة ،والطابح الفريد لعضوية المحرمة؛

ثالثا

التصدي لتدهور أحوال مرافق خدمات المؤتمرات في مكتب األمم المتحدة في نيروبي ومحدودية قدراتها
إذ تشــير إلى رارها  270/73المؤرخ  22رانون األول/ديســمبر  2018والى الجزء الرابح علــر من

رارها  263/74المؤرخ  27رانون األول/ديسمبر ،2019
وقد نررت في تقرير األمين العام

()6

وفي تقرير اللجنة االستلارية ذ الصلة(،)7

-1

تحيط علما بتقرير األمين العام؛

-2

تؤيد االستنتاجام والتوصيام الواردة في تقرير اللجنة االستلارية؛

__________
(.A/75/716 )6
(.A/75/7/Add.37 )7
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-3

توافق على إنلاء و يفة مؤ تة لمنسق ملاريح (ف)4-؛

-4

ترصد مبلغا در  494 000دوالر في إطار البا

البرنامجية لعام  ،2021على ن يقيَّد المبل على حسا

 29از  ،اإلدارة ،نيروبي ،من الميزانية

صندوق الطوارئ؛

رابعا

طلب تقديم إعانة إلى المحكمة الخاصة بلبنان
وقد نررت في تقرير األمين العام

()8

وفي تقرير اللجنة االستلارية ذ الصلة(،)9

-1

تحيط علما بتقرير األمين العام؛

-2

تؤيد االستنتاجام والتوصيام الواردة في تقرير اللجنة االستلارية؛

-3

تؤكد األولوية القصوى التي يح ى بها عمل المحرمة الخاصة بلبنان؛

-4

ترحب مع التقدير بتوفير حرومة لبنان نسـ ـ ــبة  49في المااة من تمويل المحرمة على مر

الس ـ ـ ــنين وباس ـ ـ ــتمرارها في دعمها ،وتقر بالتزام الحرومة بنجاح المحرمة على الررم من ال روف االس ـ ـ ــتثنااية
التي تواجهها ،بما في ذلد زمة اجتماعية وا تصـ ـ ـ ــادية ومالية رير مسـ ـ ـ ــبو ة لـ ـ ـ ــرلم تحديا مام درتها على

مواصلة دعمها المالي للمحرمة؛
-5

تعرب عن تقديرها للجهام المانحة للمحرمة ،وتطل

إلى األمين العام ترثيف جهود جمح

األ موال ،بس ـ ـ ـ ــبل منها توس ـ ـ ـ ــيح اعدة المانحين ،وتل ـ ـ ـ ــجح جميح الدول األعض ـ ـ ـ ــاء على تقديم الدعم الطوعي
للمحرمة ل ضط ع بأنلطتها خ ل الفترة 2022-2021؛
-6

تحـ

-7

تؤكد همية إرمال التصــديق على مراجعة حســابام البيانام المالية للمحرمة لعام ،2019

-8

تشــير إلى الفقرة  15من تقرير اللجنة االس ــتل ــارية ،وتل ــجح المحرمة على االس ــتمرار في

-9

ترصـــــد مبلغا إضـ ـ ـ ــافيا در  15 503 355دوال ار في إطار البا

المحرمــة على رفــالــة عــدم الحــاجــة إلى موارد بعــد عــام  ،2022رير تلــد المتعلقــة

باألنلطة المتبقية ،إن وجدم؛

ورذلد همية توفير النص الرامل لميزانيتي المحرمة لعامي  2020و 2021؛
جهودها الرامية إلى مواصلة تخفيط تراليفها وتعزيز رفاءتها؛

 ،8اللـ ـ ـ ــؤون القانونية،

من الميزانية البرنامجية لعام  ،2021لترملة الموارد المالية الطوعية للمحرمة في لرل إعانة؛

__________
(.A/75/763 )8
(.A/75/7/Add.40 )9
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خامسا

معايير تحديد درجات السفر بالطائرة
إذ تشـــــــــير إلى ارراتهـ ـ ـ ـ ا  240/37المؤرخ  21ر ـ ـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  1982و 214/42

المؤرخ  21رـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،1987والى الفقرة  14من الجزء الرابح من رارهـ ــا  214/53المؤرخ

 18رانون األول/ديس ـ ــمبر  ،1998والى الجزء الخامس عل ـ ــر من رارها  238/62المؤرخ  22رانون األول/

ديسـ ـ ــمبر  ،2007والجزء الثاني من رارها  268/63المؤرخ  7نيسـ ـ ــان /بريل  ،2009والجزء الرابح من رارها

 268/65الـمـؤرخ  4نـيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان /بـري ـ ـ ــل  ،2011والـجـزء السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس مـن ـراره ـ ـ ــا  254/67لـف الـمـؤرخ

 12نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان /بريـ ــل  ،2013والجزء الرابح من رارهـ ــا  274/69لف المؤرخ  2نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان /بريـ ــل ،2015
والجزء الس ـ ــادس من رارها  272/71باء المؤرخ  6نيس ـ ــان /بريل  ،2017والجزء األول من رارها  262/72باء

المؤرخ  4نيسان /بريل  ،2018والى مقررها  589/57المؤرخ  18حزيران/يوني ،2003
وقد نررت في تقرير األمين العام

()10

وفي تقرير اللجنة االستلارية ذ الصلة(،)11

-1

تحيط علما بتقرير األمين العام؛

-2

تؤيد االستنتاجام والتوصيام الواردة في تقرير اللجنة االستلارية ،رهناً بأحرام هذا القرار؛

-3

تشـــير إلى الفقرة  12من تقرير اللجنة االسـ ــتلـ ــارية ،وتطل

إلى األمين العام ن يواصـ ــل

الحد من اس ـ ـ ـ ــتخدام االس ـ ـ ـ ــتثناءام ،و ن يتوس ـ ـ ـ ــح في ل ـ ـ ـ ــرح القواعد المتعلقة بتحديد الل ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــيام المرمو ة

واللـ ــخصـ ــيام البارزة ومنق االسـ ــتثناءام ،و ن يلـ ــجح اللـ ــخصـ ــيام المرمو ة واللـ ــخصـ ــيام البارزة على ن

تخفط طواعية الدرجة التي يحق لها الحصــول عليها ،و ن يبل عن ذلد في تقرير المقبل عن معايير تحديد

درجام السفر بالطاارة؛
-4

تشــــير أيضــــا إلى الفقرة  21من تقرير اللجنة االسـ ـ ــتلـ ـ ـ ارية ،وتطل

إلى األمين العام ن

يدرج في تقرير المقبل مقترحام بديلة لتحســين العمليام الحالية للموافقة على الســفر من جل تمرين المديرين

من ن يزيدوا إلى صى حد من تقليل استخدام ميزانيام السفر المحدودة؛
-5

تطلب إلى األمين العام ن يبذل جهودا إضـافية لتلـجيح جميح األفراد المؤهلين للسـفر جوا

بالدرجة األولى و درجة رجال األعمال بتمويل من األمم المتحدة على ن يخفضـ ـ ـوا طوعا درجة السـ ـ ــفر التي

يحق لهم الحصــول عليها ،حيثما مرن ،و ن يبل عن ذلد في تقرير المقبل عن معايير تحديد درجام الســفر

بالطاارة؛

-6

تقرر ن التغييرام المبينــة في هــذا القرار ال تؤثر في المعــايير الحــاليــة لتحــديــد درجــام

الســفر بالطاارة وال في بدل اإل امة اليومي ألعضــاء الهياام و /و الهياام الفرعية واللجان بأنواعها والمجالس

التابعة لألمم المتحدة ،بما في ذلد المعايير المنطبقة على وفود ل البلدان نموا؛

__________
(.A/75/654/Rev.1 )10
(.A/75/7/Add.39 )11
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-7

تكرر طلبها إلى األمين العام ن يحمل المديرين المسـ ـ ـ ــؤولية عن االسـ ـ ـ ــتخدام الحصـ ـ ـ ــيف

لموارد الس ـ ــفر ،بس ـ ــبل منها على وج الخص ـ ــوص زيادة التل ـ ــجيح على اس ـ ــتخدام األس ـ ــالي

البديلة ل تص ـ ــال

والتمثيل ،والن ر وال في عدم اإلذن بالس ــفر الرس ــمي إال عندما يرون االتص ــال المبال ــر وجها لوج ض ــروريا

لتنفيذ الوالية؛

-8

تشـــــير إلى الفقرة  4من تقرير اللجنة االسـ ـ ـ ــتلـ ـ ـ ــارية ،وتقر بالقيمة اإلحصـ ـ ـ ــااية المحدودة

لبيانام السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر لعامي  2020و  2021ن ار لجااحة مرط فيروس رورونا (روفيد ،)19-وتتطلح إلى تلقي

معلومام ،في سياق التقرير المقبل ،عن الدروس المستفادة من إدارة السفر بالطاارة ثناء الجااحة؛
-9

تكرر اإلعراب عن قلقهــا الشــــــــــديــد إزاء انخفــاط معــدل االمتثــال للتوجيهــام المتعلقــة

بالس ـ ــياس ـ ــة العامة لللـ ـ ـراء المس ـ ــبق في جميح فاام الس ـ ــفر ،وتطل

إلى األمين العام ترثيف جهود لتحس ـ ــين

الوضـ ــح من جل خفط تراليف السـ ــفر بالطاارة ،مح مراعاة نماط السـ ــفر في مهام رسـ ــمية وطابع و سـ ـ با

عدم االمتثال من جان
حسا

رل إدارة ومرت

وبعثة ميدانية؛

- 10

تطلب إلى األمين العام ن يض ــح مبادئ توجيهية لض ــمان ن ترون التذارر المل ــتراة على

- 11

ترحـب بــاعتمــاد نه ج إ ليمي للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء تــذارر الطيران ،يراعي إمرــانيــام الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على

المن مة إلجازة زيارة الوطن والسفر لزيارة األسرة ممتثلة دااما للسياسة العامة لللراء المسبق؛

خص ــومام وترتيبام محلية مح محاولة االس ــتفادة من وفورام الحجم على الص ــعيد اإل ليمي ،ورفالة ن ترون

عمليام اللراء متفقة مح مبادئ اللراء المعمول بها في األمم المتحدة؛
- 12

تكرر طلبهـا إلى األمين العـام ن ير ـف ل التقيـد التـام في عمليـام اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء المتعلقـة بجميح

عقود خدمام إدارة الس ـ ـ ــفر بالطاارة بالمبادئ العامة للل ـ ـ ـراء الواردة في البند  12-5من الن ام المالي ،وهيد

( ) الحص ـ ـ ـ ـ ــول على فض ـ ـ ـ ـ ــل ما يمرن ن يل ـ ـ ـ ـ ــتري الثمن المدفوع؛ ( ) واإلنص ـ ـ ـ ـ ــاف والنزاهة والل ـ ـ ـ ـ ــفافية؛
(ج) والمنافســة الدولية الفعلية؛ (د) ومصــلحة األمم المتحدة( ،)12و ن يرفل ن تتيق عملية الل ـراء إمرانية منق
العقد لعدة بااعين إلتاحة منافسة ربر بين البااعين الذين يقح عليهم االختيار؛

مح

- 13

تقرر الن ر في مقترحام األمين العام بل ـ ــأن تحديد عتبة وحيدة للس ـ ــفر في مهام رس ـ ــمية

- 14

تحيط علما بالفقرة  29من تقرير اللجنة االس ــتل ــارية ،وتطل

معلومام مسترملة ،إن وجدم ،في دورتها السابعة والسبعين؛

إلى األمين العام اس ــتعراط

اس ــتخدام س ــعر تذررة الس ــفر بالدرجة اال تص ــادية األ ل تقييداً س ــاس ــا لتحديد المبل اإلجمالي للس ــفر في إجازة
زيـارة الوطن ،بمـا في ذلـد مـد ى إ بـال المو فين عليـ ومـدى م ءمـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقـاق األمتعـة رير المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحوبـة،
والن ر في بداال وتقديم استنتاجات بلأن ذلد في سياق تقرير المقبل؛
- 15

تطلب إلى األمين العام ن يلـ ــجح المو فين على اسـ ــتخدام خيار المبل اإلجمالي للسـ ــفر

في إجازة زيارة الوطن ،وتطل

يض ـ ـ ــا إلى األمين العام ن يس ـ ـ ــترل ـ ـ ــف تدابير بديلة لزيادة معدل بول المبل

اإلجمالي المدفوع وتقديم تقرير عن ذلد.

الجلسة العامة 59
 16نيسان /بريل 2021

__________
( )12ان ر .ST/SGB/2013/4
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