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خطة املؤمترات*
تقرير اللجنة االس تشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

أوال  -مقدمة
 - 1نظــــرت اللجنــــة االستشــــارية لشــــؤون اإلدارة وامليزانيــــة ر تقريــــر األمــ ـ العــــا
عن خطـة املـؤمترات  A/69/120و  .)Corr.1وباإلضـاةة ىل للـ ك نـان معروضـا علـج اللجنـة
االستشــــاريةك للعلــــمك تقريــــر جلنــــة املــــؤمترات لعــــا )A/69/32 2014ك الــــتض يت ــــمن
ر املرةق األول منه نص مشـرو رـرار عـن خطـة املـؤمترات .واجتمعـ اللجنـةك أانـاظ نظر ـا
ر التقريــرك ثمــعل عــن األمــ العــا رــدموا ــا معلومــات وتوضــيحات ىلضــاةية وواةو ــا
ر النهاية بردود خطية استلم ر  16تشرين األول/أنتوبر .2014
 - 2ويت من تقرير األم العا عن خطة املؤمتراتك التض رد عمال بقرار اجلمعية العامـة
 251/68وغ ـ م مــن الواليــات لات العــلةك معلومــات عــن مســا ت تتعلــق بــادارة املــؤمترات
وعــن املبــادرات الــذ ا ــتاا األمانــة العامــة لتحس ـ نوعيــة خــدمات املــؤمترات الــذ تقــد
ىل الدول األع اظ .وأتيح أي ا بيانـات ىلصعـا ية ىلضـاةية مةملـة للتقريـر علـج مورـ جلنـة
املؤمترات علج شبةة اإلنترن .

* أُعيد ىلصدار ا ألسباب ةنية ر  15نانون العاين/يناير .2015
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اانيا  -ىلدارة االجتماعات
استخدا موارد خدمات املؤمترات ومراةقها
 - 3يش األم العـا ر تقريـرم ىل أنـه جـرو ـاوي املقيـا املرجعـ البـال  80ر املا ـة
الستخدا موارد ومراةق خدمات املؤمترات باألمانـة العامـة ر عيـ مرانـز العمـت األربعـة الـذ
تقــد خـــدمات املــؤمترات نيويـــوروك وجنيــنك وةيينـــاك ونــ و )ك صيــ بلــ  82ر املا ـــة
ر عا  2013و  84ر املا ة ر عا  .2012ويقـد ر التقريـر املزيـد مـن املعلومـات امللعـلة
ىلضــاةة ىل يليــت ملعــدالت االســتخدا صســم مرنــز العمــت A/69/120ك اللقــرات .)22-10
وتش اللجنة االستشاريةك باملقارنـةك ىل أن متوسـم معامـت االسـتخدا ر عيـ مرانـز العمـت
األربعـــة بلــ  85ر املا ـــة ر نـــت مـــن عـــا  2011وعـــا A/68/567 2010ك اللقـــرة .)3
وأبلغـــ اللجنــــةك لــــدو استلســــار اك بـــ ن صــــيغة صســــاب معــــدالت االســــتخدا تســــتند
ىل عــدد االجتماعــات املقــررة مقابــت العــدد اللعل ـ لالجتماعــات املعقــودة .ور ــتا العــددك
تش جلنة املؤمترات ر تقرير ا ىل أن ىلدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات عملـ عـن نعـم
م أمانات ومةاتم ا يئات احلةومية الدولية العمـاين الـذ نـان معامـ ُت االسـتخدا لـديها علـج
مــدو الســنوات العشــر الســابقة أرــت مــن املقيــا املرجع ـ الب ـال  80ر املا ــةك ورــدم عــددا
من املقترصات لتحس استخدا تل ا يئات خلدمات املؤمترات A/69/32ك اللقرة .)21
 - 4وتالصــا اللجنــة االستشــارية أن معــدل االســتخدا العــا ر عي ـ مرانــز العمــت
األربعـة يقتــرب مــن املقيــا املرجعـ البــال  80ر املا ـةك غـ أن اللجنــة تــرو أنــه ينبغـ
مراربــة املعــدل عــن نعــم نظــرا الرلاضــه ثقــدار اــالن نقطــات مئويــةك مــن  85ر املا ــة
ر عـــا  2011ىل  82ر املا ـــة ر عـــا  .2013وت رصـــم اللجنـــة بـــاجلهود املبتولـــة
صــى اآلنك لةنــها تؤنــد مــن جديــد مــا يســاور ا مــن رلــق ىلياظ معــدالت اســتخدا مــوارد
خدمات املؤمترات ومراةقها A/68/567ك اللقرة .)5
استخدا مرنز املؤمترا ت ر اللجنة االرتعادية ألةريقيا
 - 5تتناول اللجنة االستشـارية يديـدا اسـتخدا مرنـز املـؤمترات التـاب للجنـة االرتعـادية
ألةريقيا ر تقرير ا األخ عن التقـد ارـري ر تشـييد مراةـق ىلضـاةية لالجتماعـات ر اللجنـة
االرتعادية ألةريقيـا A/69/415ك اللقـرات  .)46-43ور سـيا ـتا التقريـرك أبلغـ اللجنـة
ب ن اللجنة االرتعادية ألةريقيا صسب معدل اإلشغال علج أسـا عـدد غـرال االجتماعـاتك
ر ص رام مرانزُ العمت األخرو باستخدا منهجيـة تسـتند ىل عـدد االجتماعـات املقـررة
مقابت العدد اللعل لالجتماعات املعقودة .وتعتمد اللجنـة االرتعـادية ألةريقيـا صاليـا املنهجيـة
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الــذ تســتخدمها مرانــز العمــت األخــرو وتقــو بتطبيقهــا ب ـ ار رجع ـ  .وبالتــا ك ةــان معــدل
اســــتخدا اللجنــــة االرتعــــادية ألةريقيــــا لعــــا 2012ك علــــج ســــبيت املعــــالك يبلـــ صاليــــا
 80.5ر املا ــة بــدال مــن  62ر املا ــة عنــد صســابه باســتخدا املنهجيــة القد ــة .وألغــرا
امليزانيةك ترو اللجنة أن املعلومات املتعلقة ثعدالت االستخدا الذ تظهر اإلشغال اللعلـ
مقابت القدرة الةاملة املتاصة ر عي مراةق املؤمترات التابعة لألمانة العامـة ينبغـ أن تقـد
ىلليها ر سيا مشاري امليزانيات املقبلة.
 - 6وأبــدت اللجنــة االستشــارية ر تقرير ــا الســابق مالصظــات ورــدم توصــيات بشـ ن
االستدامة املاليـة للمرنـز .وةيمـا يتعلـق بعـيغة التعـادل  )50-50بـ تـوة الـدخت ويمـت
ال تةالينك تش اللجنة ىل توصيتها بـ ن رـرض ىلدراا التةـالين غـ املباشـرة ر ـتم العـيغة
A/68/567ك اللقرة  ) 9وتعرب اللجنة عـن أسـلها ألن األمـ العـا د يقـد ر التقريـر احلـا
عن خطة املؤمترات آخر ما استجد من معلومات بش ن تم املسـ لة .ورغـم أن األمانـة العامـة
رــدم توضــيحا عامــا بش ـ ن ــتا احلــد األد ةيمــا يتعلــق بتقريــر اللجنــة عــن التقــد ارــري
ر تشــييد مراةــق ىلضــاةية لالجتماعــات ر اللجنــة االرتعــادية ألةريقيــاك ةا ــا د يــدد مــا ىللا
نان نقطة التعادل املسـتهدةة الـذ تبلـ نسـبة  50-50تقـو علـج اسـترداد التةللـة الةاملـة
انظــــر A/69/415ك اللقرتــــان  45و  .)46وتطلــــم اللج نــــة ىل األمــ ـ العــــا أن يقــــد
ىل اجلمعيــة العامــةك ر ورـ نظر ــا ر ــتا التقريــرك توضــيحا بشـ ن مــا ىللا نانـ نقطــة
التعــادل املســتهدةة الــذ تب ل ـ نســبة  50ر املا ــة تقــو علــج اســترداد التةللــة الةاملــةك
ثا ر لل عي ا لتةالين املباشرة وغ املباشرة.
 - 7ويوضــا األم ـ العــا أن نــاو ييــادة ر الشــرانات مـ الونالــة اإلايوبيــة للســياصة
وويارة العقاةــة والســياصة اإلايوبيــة وشــرنات الطــ ان الر يســية ونبــار منظمــ الــرصالت
السياصيةك مما سيساعد مرنز املؤمترات علـج أن يعـبا تـدرريا امعـا لتقـدم اخلـدمات يتسـم
ثزيد من الةلاظة واللعالية .وعالوة علج لل ك سيبدأ مرنـز املـؤمترات أي ـا ر عـا 2014ك
من خالل توايـق شـراناته مـ شـرنات الطـ ان الةـلوك واللنـاد لات العالمـات التجاريـة
ومشغل اجلـ والت املختـارةك بتقـدم رصـالت رعـ ة ىل وجهـات متعـددة داخـت ىلايوبيـا وىل
الــدول اوــاورة لتعزيــز صــورة عالمتــها التجاريــة A/69/120ك اللقــرة  .)29ور ــتا العــددك
تالصــا اللجنــة االستشــارية أن املــلرات اخلطيــة املتعلقــة باســتخدا مرنــز املــؤمترات ألغــرا
القطــا اخلــات د تقــد  .وتعتــز اللجنــة االستشــارية العــودة ىل ــتم املس ـ لة ر ســيا
مقترصات امليزانية املقبلة املتعلقة باللجنة االرتعادية ألةريقيا.

14-62896

3/10

A/69/527

االعا  -اإلدارة الةلية املتةاملة خلدمات املؤمترات
ىلدارة املؤمترات
 - 8يش األم ال عا ر تقريـرم ىل أن ونيـت األمـ العـا إلدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة
واملؤمترات واملدراظ العام ملةاتم األمم املتحدة ر جنين وةيينا ونـ و اتلقـوا علـج يديـد
مســؤولياام املتعلقــة بسياســات ىلدارة املــؤمترات وعمليااــا واســتخدا موارد ــا A/69/120ك
اللقــرة  .)31وتشــ اللجنــة االستشــارية ىل أن ــتم املســ لة مــا برصــ ريــد االســتعرا
منت عدد من السنوات .وأبلغ اللجنةك لدو استلسـار اك بـ ن نشـرات األمـ العـا اجلديـدة
لات العـــلة ـــتا املوضـــو ســـتنوم بـ ـ ن العمليـــات األربـ ـ إلدارة املـــؤمترات تشـــةت جـــزظا
من القدرة الةلية لألمانة العامة ر اال خدمات املؤمترات الذ متـول مـن خـالل البـاب  2مـن
امليزانيـــة اللناايـــة .ويشـــار ىل أن مـــديرض خـــدمات املـــؤمترات ر جنيـــن وةيينـــا ونـ ـ و
سيةونون مسؤول أما املديرين العام لةت منهم وأمـا ونيـت األمـ العـا إلدارة شـؤون
اجل معية العامة واملؤمترات .ور ىلاار تم املسـؤولية املشـترنة يديـدا) أ) يبـ ونيـت األمـ
العا إلدارة شؤون اجلمعية العامة واملـؤمتراتك بالتشـاور مـ املـدير العـا ك ر عـيص املـوارد
املتاصــة ر ىلاــار امليزانيــة اللناايــة للمنظمــة ويشــرال علــج اســتخدامها ويعــدر التوجيهــات
مل ـدراظ الشــعم بش ـ ن عيــ املســا ت املتعلقــة باســتراتيجيات خــدمات املــؤمترات وسياســااا
وأســاليم عملــها و طــيم الطارــة اإلنتاجيــة علــج العــعيد العــامل ك و طــيم عــمظ العمــت
علج الععيد العـامل ك والتنسـيم( ب) يشـرال املـدير العـا علـج األنشـطة التنليتيـة للشـعمك
ثــا ر للــ تنليــت السياســاتك ويــوةر التوجيــه التنليــتض واإلدارة للمــو ل املعيــن يليــا
ي سلطته .وعـالوة علـج للـ ك لـئن نانـ نيانـات خـدمات املـؤمترات سـتقد اخلـدمات
للزبــا ن ارلــي ك ةهــ ستســهم أي ــا ر تقــدم خــدمات املــؤمترات علــج العــعيد العــامل ك
علج حنو ما ينسقها ونيت األم العا .
 - 9وعلق ـ اللجنــة االستشــارية باستلاضــة علــج األتيــة الــذ توليهــا لســلطة ونيــت
األم العا ومساظلته ةيمـا يتعلـق بـادارة عيـ مـوارد املنظمـة املخععـة لتقـدم اخلـدمات
للمــؤمترات واملدرجــة ر ىلاــار البــاب  2مــن امليزانيــة اللناايــة A/68/567ك اللقــرة )10
و ترصم ب ن عملية يديد نطا املسؤوليات رد اختتم اآلن بنجاح.
راعدة اإلدارة الةلية املتةاملة خلدمات املؤمتراتك املعروةة سابقا باسم ” راعدة اجلوار“
 - 10ســـبق أن رـــدم اللجنـــة االستشـــارية تعليقااـــا ومالصظااـــا بشـ ـ ن تطبيـــق اإلدارة
ملــا يســمج راعــدة اجلــوار ةيمــا يتعلــق باســتخدا املــوارد .و ــتم القاعــدة ـ وصــن للجهــود
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الترانمية الذ تبت ا مرانز العمت األربعة واللجان اإلرليمية للتوصت ىل العيغة األنعـر نلـاظة
لتقدم اخلدمات لالجتماعـات املعقـودة خـارا املقـار املعيهلنـة ـاك ثـا ر للـ ك تقليـت تةـالين
الســلر ىل أد صــد ممةــن مــن ب ـ أمــور أخــرو A/68/567ك اللقــرة  .)12ولنــرت اللجنــة
سابقا أن اسـتخدا ـتا املعـطلا م ـلت وأنـه ينبغـ لألمـ العـا أن ينظـر ر ىلعـادة تسـميته
علج النحو املال م املرج نلسهك اللقرة  .)13ويش األم العـا ر اللقـرة  33مـن أصـدن
تقاريرم ىل أن املمارسة أصبح تعرال صاليا باسم راعدة اإلدارة الةلية املتةاملة.
 - 11وأبلغــ اللجنــة االستشــارية بــ ن الوةــورات االةتراضــية لنيويــورو وجنيــن وةيينــا
ون و بلغ ر عا  2013حنو  1.3مليون دوالر نتيجة تطبيق ملهو تقاسم عمظ العمـت
ر ىلاار راعدة اإلدارة الةلية املتةاملـة .وترصـم اللجنـة االستشـارية ب وجـه الةلـاظة ارققـة
ر ىلاار راعدة اإلدارة الةلية املتةاملة.

رابعا  -املسا ت املتعلقة بالواا ق واملنشورات
الررمنة
 - 12يشـــ األمـــ العـــا ىل أن ىلدارة شـــؤون اإلعـــال وىلدارة شـــؤون اجلمعيـــة العامـــة
و املؤمترات تواصـالن العمـت معـا لزيـادة ىلمةانيـة االاـال علـج واـا ق األمـم املتحـدة التار يـة
عــن اريــق شــبةة اإلنترن ـ A/69/120ك اللقــرة  .)58وةيمــا يتعلــق بالعمــت املطلــوب ــتا
الغر ك أبلغ اللجنة االستشارية بـ ن 140مو لـا مـن مـو ل ىلدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة
واملؤمترات التين ألغي و ـا لهم ر ميزانيـة اللتـرة  2015-2014يعملـون صاليـا ر مةتبـة
داغ ترشــولد ر اــال ررمنــة الواــا ق .ورــد أتــيا القيــا بــتل مــن خــالل تــوة مــوارد
مــن خــارا امليزانيــة .وأبلغ ـ اللجنــة لــدو استلســار ا ب ـ ن الررمنــة تشــمت خطــوات عــدةك
ثا ر لل يديد الواا ق واسـتخراجها وىلعـداد ا ومسـحها ضـو ياك وىلنشـاظ بيانـات وصـليةك
معت العناوين والتواريخ واملواضي  .وأبلغ اللجنة نتل ب نه ال يوجد جـرد مواـو وشـامت
للواا ق ىلال أن ما يقدر بنحو  17مليون وايقـة ااجـة ىل الررمنـةك صيـ يقـدر أن حنـو نـاو
 4م الي وايقة تعتل من الواا ق ا امة .وباإلضاةة ىل لل ك علم اللجنـة أنـه جـرت ررمنـة
صوا  350 000وايقة منت أن بـدأت العمليـة ر عـا  .1998وأبلغـ اللجنـة بـ ن املةتبـة
تقو صاليا بتقييم اخليارات املتعلقة بتسـري العمليـةك اسـتجابة لطلـم مـن جلنـة املـؤمترات ـتا
الش ـ ن .ور ــتا العــددك تالصــا اللجنــة االستشــارية أن جلنــة املــؤمترات مــا برص ـ تــزود
ثعلومات عن صجم الواا ق املـراد ررمنتـها واملعـاي املتبعـة ر اختيار ـا والتةنولوجيـا واخلـلة
الاليمة للقيا بتل انظر A/69/32ك اللقرة .)35
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 - 13وترصــم اللجنــة االستشــارية بــاجلهود املشــترنة الراميــة ىل ررمنــة واــا ق األمــم
املتحــدةك وت مــت ب ـ ن تقــو ىلدارة شــؤون اجلمعيــة العامــة واملــؤمتراتك بالتعــاون م ـ ىلدارة
شؤون اإلعال ك باإلبالغ عن املوارد املخععة تم العمليةك ثـا ر للـ عـن أض تلعـات
ترد تا الغر  .وعالو ة علج لل ك تش اللجنة االستشارية ىل تعليقااا السابقة املتعلقة
بعملية الررمنةك وتتطل ىل تلق آخر ما يستجد من معلومات بش ن صالـة عمليـة الررمنـة
ر التقرير املقبت لألم العا عن خطة املؤمترات انظر أي ا A/68/567ك اللقرة .)16
 - 14وتؤنــد اللجنــة االستشــارية تعليقااــا الســابقة بشـ ن احلاجــة ىل يسـ عمليــة التقيــد
باملواعيد النها ية لتقدم الواا ق وىلصدار ا انظـر أي ـا A/68/567ك اللقـرات  .)21-19وتـرد
ر اللقــرات مــن  44ىل  57مــن تقريــر األمـ العــا معلومــات عــن ىلدارة الواــا ق ومعــدالت
تقدم الواا ق ر عي مرانز العمت .وت مت اللجنة ب ن تتواصت اجلهود لةلالـة ىلصـدار الواـا ق
ر مواعيد ا صى يتاح للدول األع اظ الور الةار لة تستعد لالجتماعات املقررة.

خامسا  -املسا ت املتعلقة بالترعة التحريرية والترعة الشلوية
 - 15يتنــاول تقريــر األم ـ العــا A/69/120كاللقــرات  )78-59وتقريــر جلنــة املــؤمترات
A/69/32ك اللقرات  )42-38املسا ت املتعلة بالترعة التحريرية والترعة الشلوية.
القيود املتعلقة باملوارد
 - 16تالصا اللجنة االستشاريةك ةيما يتعلق باملوارد املتاصـة لنظـا يئـات معا ـدات صقـو
اإلنســانك أن اجلمعيــة العامــة رــد واةق ـ مــؤخرا علــج ىلض ـاةة  20أســبوعا مــن االجتماعــات
ىل اجلــدول الــزممل ملناســبات صقــو اإلنســان .ور اللقــرة  30مــن القــرار 268/68ك رــررت
اجلمعيــة العامــةك عــيص اــالن لغــات عمــت ر يــة نحــد أرعــج ألعمــال يئــات معا ــدات
صقو اإلنسانك م ىلدراا لغة ر ية رابعةك علج أسا استعنا ك عند احلاجـة مـن أجـت تيسـ
التواصت ةيما ب األع اظك علج النحو التض يـددم اللجنـة املعنيـةك مـ مراعـاة أال تشـةت ـتم
التداب سابقةك بالنظر ىل الطاب اخلـات يئـات املعا ـداتك ودون املسـا اـق نـت دولـة مـن
الدول األاـراال ر التلاعـت مـ يئـات املعا ـدات بـ ض لغـة مـن اللغـات الر يـة السـ لألمـم
املتحــدة .وأبلغ ـ اللجنــةك لــدو استلســار اك ور أعقــاب ا ــال القــرارك بـ ن ممــعل عــن شــعبة
ىلدارة املؤمترات ر مةتم األمم املتحدة ر جنيـن وملوضـية صقـو اإلنسـانك عقـدوا اجتماعـا
مــن أجــت يديــد أاــر ــتم التغــي اتك واتلقــوا علــج ارتــراح لــي املــوارد املخععــة لتــوة
اخلدمات يئات املعا دات ر جنين ثبل  10مالي دوالر ر عا .2015
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 - 17وةيما يتعلق باملس لة األوس نطارا الذ تتعلق بتـواةر املـوارد ر اإلدارةك أبلغـ اللجنـة
االستشاريةك لدو استلسار اك ب ن عي تداب احلد من التةالين رد مت استةشاةها علـج حنـو
مســتلي ر أعقــاب التخلي ــات ر امليزانيــة ثبل ـ  63مليــون دوالرك الــذ واةقــ عليهــا
اجلمعية العامة ر ررار ا  246/68والتخلي املتنور أعالمك ةيما يتعلق يئـات املعا ـدات.
وتالصا اللجنة أن ردرة اإلدارة علج الوةـاظ باصتياجـات الترعـة التحريريـة والترعـة الشـلوية
ر املنظمــة تتورــن علــج عــدد مــن العوامــت املترابطــةك ثــا ر لل ـ التخطــيم اللعــال وتــواةر
املواردك وعمظ العمت املنتظرك ومستويات املالو الو يل املتورعة.
 - 18ور موضو لض صلةك تش اللجنة االستشارية ىل تعليقااا بش ن ورـن ترعـات
الر دود اخلطية علج را مـة الق ـايا الناشـئة عـن ا يئـات املنشـ ة ثوجـم معا ـدات صقـو
اإلنســان .وأبلغــ اللجنــة خـــالل مـــداوالاا ر ســيا التقريـــر العــاين عـــن أداظ امليزانيـــة
اللناايـــة للتـــرة الســـنت 2013 - 2012ك بــ ن ـــتا التغـــي ر املمارســـة رـــد أُبلــ ر
عــا  2012ر مـــتنرة شــلوية تليـــد بــ ن األمانـــة العامــة اســـتغن عــن ـــتم املمارســـة
انظـر A/68/656ك اللقـرة  .) 20وتشـ اللجنـة أي ــا ىل أن اجلمعيـة العامــة أرـرت توصــية
اللجنــة ب ـ ن تقــو اجلمعيــة العامــة بتةليــن األم ـ العــا ب ـ ن يعيــد ممارســة ترعــة الــردود
اخلطيــة علــج را مــة الق ــايا الناشــئة عــن يئــات صقــو اإلنســا نك وللــ بــ ار ةــورض
القرار  245 /68ألنك اللقرة .)1
 - 19وتش اللجنة االستشارية ىل التعليقات الذ أدلـ ـا ر سـيا امليزانيـة املقترصـة
للترة السنت 2015 - 2014ك ةيما يتعلق بتقدم خدمات االجتماعات واملؤمتراتك ب نـه
رم أن يةون ىلجناي الواليات بلعاليـة ونلـاظة علـج الـدوا ـو العامـت الر يسـ ر يديـد
اصتياجــات األمانــة العامــة مــن املــوارد و يةلــها الــو يل العــا A/68/7ك اللعــت األولك
اللقرة  .) 19وعالوة علـج للـ ك الصظـ اللجنـةك ر سـيا تقرير ـا عـن األاـار املترتبـة
ر امليزانية اللنااية علج مشرو القرار  A/68/L.37بش ن تدعيم وتعزيـز ةعاليـة أداظ نظـا
يئات معا دات صقو اإلنسانك أن الوةورات ار تملة تستند ىل اةتراضات د تل بعدك
وأوص ر تا العدد ب ن تطلم اجلمعية العامة ىل األم العا أن يب ر تقـارير األداظ
أض ةـــرو ر االصتياجـــات املتعلقـــة بـــاملوارد ور ىلصعـــاظات صجـــم العمـــت A/68/807ك
اللقــرة  .)16وتــرو اللجنــة ضــرورة مراعــاة ــتم املعلومــات عنــد يديــد االصتياجــات
من املوارد بالنسبة ملقترصـات امليزانيـة املقبلـة لةـ تةلـت عـيص رـدر نـاال مـن املـوارد
لالصتياجات من خدمات املؤمترات.
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 - 20ومثـــة دور ـــا آخـــر إلدارة شـــؤون اجلمعيـــة العامـــة واملـــؤمترات يتمعـــت ر احللـــا
علج ااب التعدد اللغوض ر املنظمةك األمر التض يتطلم توة موارد ناةية .ور ـتا العـددك
تش اللجنة االستشارية ىل تعليقااا الواردة ر سيا امليزانية اللنااية املقترصة للتـرة السـنت
 2015-2014ب ـ ن اجلمعيــة العامــة رــد أنــدت ر العديــد مــن القــرارات علــج أتيــة نلالــة
ىلتاصة نعوت عي واا ق األمم املتحدة العامة اجلديدة جبميـ اللغـات الر يـة السـ ك واملـواد
اإلعالمية وعي واا ق األمم املتحدة القد ة من خالل املور الشبة لألمم املتحدةك وضـمان
صعــــول الــــدول األع ــــاظ عليهــــا دون تـــ خ A/68/7ك اللعــــت العــــاينك اجلــــزظ الســــاب ك
اللقرة سابعا .)28 -
 - 21وعلــج صــعيد لض صــلةك استلســرت اللجنــة االستشــارية عــن دور نــت مــن ىلدارة
شــؤون اجلمعيــة العامــة واملــؤمترات وىلدارة شــؤون اإلعــال داخــت منظومــة األمــم املتحــدة
ةيمــــا يتعلــــق بتعــــدد اللغــــات ولةنــــها د تتلــــق ردا ملعــــال .وتعتــــز اللجنــــة أن تعــــود
ىل تم املس لة ر سيا امليزانية اللنااية املقترصة التالية.
 - 22وتــرو اللجنــة االستشــارية أن مــن الواجــم عــد املســا ثبــدأ التعــدد اللغــوض
عن اريق ياولة يقيق وةورات من خالل ةـر ريـود تـؤار علـج ترعـة الواـا ق ىل عيـ
اللغات الر يةك وأن احللـا علـج جـودة ا لترعـة التحريريـة ـو أمـر يتسـم ببـال األتيـة.
وتعتز اللجنة االستشارية ىلبقـاظ ـتم املسـ لة ريـد االسـتعرا الـدريقك ال سـيما ر سـيا
امليزانية اللنااية املقترصة لللترة .2017 - 2016
جودة اخلدمات التعاردية
 - 23ةيمـــا يتعلـــق بـــاجلهود الـــذ تبـــت ا اإلدارة الراميـــة ىل ىلصـــدار واـــا ق عاليـــة اجلـــودة
ر عي ـ اللغــات الر يــةك أُبلغ ـ اللجنــة االستشــاريةك لــدو استلســار اك ب ـ ن اللحوصــات
العشـــوا ية للترعـــة التحريريـــة التعارديـــة ـ ـ ىلصـــدو وســـا ت مراربـــة اجلـــودةك الـــذ بـــدأت
ر عا  2008ر أعقاب التوصيات الذ ردمها الس مراجعـ احلسـابات ))A/63/5 (Vol. Iك
اللقــرة  10ــ ــ)ك واللقــرة  .)297وأبلغ ـ اللجنــة ردا علــج استلســار آخــرك ب نــه ــرض
مراجعة النص الةامت للواا ق القع ةك أو أجـزاظ مـن نعـوت الواـا ق األاـول .وىللا مـا تـب
من اللحـص اجلز ـ ضـرورة ىلجـراظ املزيـد مـن املراجعـة املتعمقـةك يـتم ةحـص الـنص بةاملـه.
وينلــت مــا ال يقــت عــن  20ةحعــا ســليما ملراربــة اجلــودة ر الســنةك باســتخدا اســتمارة تقيــيم
موصــدةك ي ــاال ىلليهــا اســم الشــرنة أو املتــرجم احلــر بع ـد ىلمتــا التقيــيم مــن أجــت ضــمان
عد الةشن عن ا وية .وعـالوة علـج للـ ك رـرض ةحـص ةـرادو املتعارـدين ربـت ىلدراجهـم
ر القوا م لات العلةك ر ص عص نت دا رة ترعة مرنز اتعـال ملراربـة اجلـودة يتنـاوب
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علــج االضــطال ثهامــه مراج ـ أرــد برتبــة ال .5-وأبلغ ـ اللجنــة أي ــا بـ ن تنليــت النظــا
اإللةتــروين الشــامت للنعــوت  gTextخــالل ةتــرة الســنت  2015-2014مــن شـ نه يسـ
نوعيـة نــاتج الترعــة التحريريــة اخلارجيـة مــن خــالل تــوة وصـول املتعارــدين ىل نظــا واصــد
ومتةامت ألدوات الترعة التحريرية والواا ق واملعطلحات واملعلومات الـذ يسـتخدمها عيـ
مو ل اللغات باألمم املتحدة .وتطلم اللجنة االستشارية توة بيانات مقارنـة ةيمـا يتعلـق
بعدد ةحوصات مرا ربة اجلودة الذ رضك وامو عدد الواا ق املترعةك ر سيا التقريـر
املقبت عن خطة املؤمترات.
جهود االتعال الرامية ىل يديد مو ل ا للغاتك والتخطيم لتعارم املو ل
 - 24خــالل االســتعرا الــتض أجرتــه اللجنــة االستشــارية لتقريــر األم ـ العــا عــن خطــة
املــؤمتراتك أبلغــ اللجنـــة لــدو استلســـار اك بــ ن نـــاو عجــزا نـــب ا ر رــدرات الترعـــة
التحريريةك يعزو جز يا ىل ارتلـا معـدل الشـواغر ر الترعـة التحريريـة اللرنسـية ور الرتبـة
ال 4-ر املقــا األول .وأبلغ ـ اللجنــة االستشــاريةك لــدو استلســار اك ب ـ ن ارتلــا معــدل
الشواغر ر دوا ر اللغات اللرنس ية رض معاجلته مـن خـالل ا ـال تـداب خاصـةك ثـا ر للـ
استخدا املوارد التعارديـةك الـذ شـةل مـا يقـرب مـن  50ر املا ـة مـن عـمظ عمـت الترعـة
اللرنسية ر عا .2014
 - 25وأبلغ اللجنة االستشارية ب نـه ر ضـوظ ارتلـا معـدالت الشـغور اللعليـة واملتورعـة
ر ىلاــار ــتم اوموعــة اللغويــةك واصــل اإلدارة تنليــت برنــامج االتعــال الــتض ت ــطل بــهك
وا ال مبادرات أخرو ترمـ ىل يديـد مرشـح مناسـب للترعـة التحريريـة اللرنسـية نظـرا
للعدد القليت مـن املرشـح الـتين اجتـايوا االمتحـان اللغـوض التناةسـ  .وعـالوة علـج للـ ك
رة عدد من املرشح التين اجتايوا االمتحانات لات العـلة عـرو العمـت ر نيويـوروك
وة لوا انتظار شواغر ر جنين أو ةيينا.
 - 26ور الور ـ نلســهك يتورــ أن يتقاعــد  114مو لــاك أو  13ر املا ــةك مــن مــو ل
اللغات ر اللئة اللنية التين يبلـ عـدد م  887مو لـا ر عيـ اوموعـات اللغويـة ر اللتـرة
من  1متوي/يوليه  2014ىل  31نانون األول/ديسمل  .2017ويت من تقريـر األمـ العـا
وصلا جلهود االتعال الذ ترنز علج التطوير الو يل والتخطيم لتعارم املو ل ر اللغـات
الر يــة الســ ك والــذ تشــمت النــهج املتبعــة ر االيــاد األورو /برنــامج البلــدان األةريقيــةك
واســـتخدا رـــوا م اللغـ ـات A/69/120ك اللقـــرات  .)69-63وأبلغـ ـ اللجنـــة االستشـــاريةك
لــدو استلســار اك ب ـ ن برنــامج االتعــال باجلامعــات الــتض تنلــتم اإلدارة ي ــم  22جامعــة
ورع علج متنرة تلا م م املنظمةك وتق ر بلدان تتةلم ىلصدو اللغات الر ية الس .
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 - 27وتشـــ اللجنـــة االستشـــارية ىل تعليقااــــا الســـابقة بشـــ ن مبـــادرات االتعــــال
والتخطــيم لتعارــم املــو ل A/68/567ك اللقــرة  .)28ور ص ـ تشــيد اللجنــة بــاجلهود
املبتولة صى اآلنك ةا ـا تعتقـد أي ـا بـ ن التخطـيم لتعارـم املـو ل يسـتلز وضـ خطـة
ابتةاريــة شــاملة عمليــة املنحــج واويلــة األجــتك م ـ مر اعــاة لتلــن العوامــت الــذ تــؤار
ر الشــواغر احلاليــة واملقبلـــة .وباإلضــاةة ىل للــ ك تشــ اللجنــة ىل أ ـــا رــد شـــجع
األم العا مـن ربـت علـج توسـي نطـا البعـد اجلغـرار للنـامج االتعـال انظـر A/68/7ك
اللعــت العــاينك اللقــرة أوال  .) 120 -وتــرو اللجنــة أنــه ينبغــ توســي نطــا برنــامج
االتعالك وينبغ ر تا السيا النظـر ر االتعـال باجلامعـاتك املوجـودة ر عيـ الـدول
األع ـاظك الـذ تـوةر بــرامج لغويـة مهنيـة عاليـة اجلــودة ر أض مـن اللغـات الر يـة السـ
لألمــم املتحــدة .وتوص ـ اللجنــة االستشــارية نــتل ب تنســيق أنشــطة االتعــال ثــا يةل ـ
من القدرات داخت اإلدارة دال ضمان اتبا ج مبسم.

سادسا  -ملهو اخلدمات املوةرة للور
 - 28تالصـــا اللجنـــة االستشـــارية أنـــه مت تزويـــد جلنـــة املـــؤمترات ثعلومـ ـات مســـتةملة
عن مبادرة تـوة الـور ك ثـا ر للـ الطباعـة صسـم الطلـم وبالتلاصـيت املتعلقـة بـاملو ل
ودا ــرة تــدوين اراضــر احلرةيــة A/69/32ك اللقــرة  .)37وأبلغ ـ اللجنــة لــدو استلســار ا
ب ن اخلدمات املوةرة للور ال تزال تقد الجتماعات الدول األع اظ ر شةت خدمة ىلضـاةية
ولةن غـ ىللزاميـة .ور ـتا العـددك أوضـا األمـ العـا أن اسـتخدا التسـجيالت العـوتية
الررمية تستخد بنجاح ر بعـ الةيانـاتك وأن الةيانـات املعنيـة سـوال تنـارد اسـتخدامها
ر املستقبت A/69/120ك اللقرتـان  .)56-55وسـوال تبقـ اللجنـة االستشـارية ـتم املسـ لة
ريد االستعرا ك وتتطل ىل تلق آخر ما يستجد من معلومات ر املستقبت ر تا العدد.
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