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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٣٤ (ب) من جدول األعمال 

متويل قوات األمم املتحدة حلفظ السالم يف الشـرق 
  األوسط: قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 

قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   
 تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

نظـرت اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة يف امليزانيـة املقترحـة لقـوة األمــم  - ١
املتحــدة يف لبنــان (يونيفيــل) لفــترة الـــ ١٢ شــــهرا املمتـــدة مـــن ١ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠١ إىل 
٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ (A/56/431). واجتمعـت اللجنـة االستشـارية، يف أثنـــاء نظرهــا يف 
التقرير مبمثلي األمني العام واملوظف املسؤول عن البعثـة، الذيـن قدمـوا معلومـات وإيضاحـات 

إضافية. 
ـــــؤرخ ١٩  وقـــد أنشـــأ جملـــس األمـــن يونيفيـــل مبوجـــب قـــراره ٤٢٥ (١٩٧٨) امل - ٢
آذار/مارس ١٩٧٨ للعمل يف جنوب لبنـان. وقـد مـدد الـس واليـة البعثـة عـدة مـرات كـان 
آخرهـا مبوجـب قـراره ١٣٦٥ (٢٠٠١) املـؤرخ ٣١ متـــوز/يوليــه ٢٠٠١، والــذي مــدد فيــه 

الس والية القوة حىت ٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
وإذ تذكـر اللجنـة االستشـــارية بــأن املراقــب املــايل أبلــغ اللجنــة يف رســالته املؤرخــة  - ٣
٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠١ بـأن التطـورات األخـــرية واملتوقعــة اخلاصــة ببعثــات حفــظ الســالم، 
(مبـا فيـها اليونيفيـل)، قـد تؤثـر علـى والياـا، ومفاهيمـها التشـغيلية، ونطـاق ومـدى أنشــطتها 
واحتياجاـا مـن املـوارد ذات الصلـة. لذلـك طلـب املراقـب املـايل إىل اللجنـة االستشـارية بـــأن 
توصـي اجلمعيـة العامـة، كتدبـري مؤقـت، منـح إذن بـالدخول يف التزامـات مببلـــغ إمجــايل قــدره 
ــــانون  ٩٩,٥ مليــون دوالر ملواصلــة اليونيفيــل للفــترة املمتــدة مــن ١ متــوز/يوليــه إىل ٣١ ك
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األول/ديسمرب ٢٠٠١، إىل أن تقدم ميزانية اليونيفيـل بـالتفصيل إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا 
السادسة واخلمسني. 

وبناء على توصية اللجنـة االستشـارية (انظـر A/55/874 الفقـرة ١٠ (أ))، فقـد أذنـت  - ٤
ــــه ٢٠٠١ لألمـــني العـــام  اجلمعيــة العامــة بقرارهــا ١٨٠/٥٥ بــاء املــؤرخ ١٤ حزيــران/يوني
بالدخول يف التزامات مببلغ إمجايل قدره ٩٩,٥ مليون دوالر ملواصلـة اليونيفيـل للفـترة املمتـدة 
من ١ متوز/يوليه إىل ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، وإصدار قرار بقسمة هذا املبلـغ علـى 

الدول األعضاء. 
وتالحظ اللجنة بأنه مت قسمة املبالغ البالغ إمجاليها ٢٦٢ ٣ مليون دوالر علـى الـدول  - ٥
األعضاء فيما يتعلـق بـاليونيفيل منـذ إنشـائها وحـىت ٣١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، وأنـه 
بلـغ إمجـــايل التربعــات الــيت مت تلقيــها حــىت ٣٠ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١، ٠١٨,٩ ٣. وتبلــغ 

األرصدة غري املدفوعة ٢٤٣,١ مليون دوالر. 
وبلغــت األرصــدة النقديــة لليونيفيــل ١٠٧,٧ مليــون دوالر يف ٣٠ أيلــول/ســــبتمرب  -٦
ـــالغ إمجاليــها  ٢٠٠١. وُأبلغـت اللجنـة االستشـارية بـأن البلـدان املسـامهة بقـوات قـد تلقـت مب
ـــــن ١ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٨٩ إىل ٣١ كــــانون  ١٨٠ ٤١١ ٩٦٢ دوالر للفـــترة م
األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، وأنـه ال زال يوجـــد مبلــغ مســتحق يقــدر بـــ ٨٩٢ ٦٩١ ٤٧ دوالر 
للفـترة مـن ١ كـانون الثـاين/ينـاير إىل ٣١ آب/ أغسـطس ٢٠٠١. وُأبلغـت اللجنـة أيضـا بأنــه 
يتوقع استكمال تسديد التكاليف إىل الدول األعضاء املسامهة بقوات حبلول اية السـنة، رهنـا 

بتوفر النقد. 
ويبلـغ إمجـايل التكـاليف املقـدرة املقدمـة مـن األمـني العـــام للفــترة مــن ١ متــوز/يوليــه  - ٧
٢٠٠١ إىل ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، ١٠٠ ٨١٦ ١٣٦ دوالر (صافيـــه ١٠٠ ٩٨٣ ١٣٢ 
دوالر) مبا فيه التربعات الداخلة يف امليزانيـة والبالغـة ٢٠٠ ٢٠١ دوالر. ويتعلـق املبلـغ األخـري 
بإسهام حكومة لبنان يف دار اليونيفيـل يف بـريوت منـذ شـباط/فـرباير ١٩٩٨. وطلبـت اللجنـة 
توضيحا يتعلق باإلجراءات اليت يتعني اتباعها بشأن وضع امليزانية الحتياجـات حسـاب الدعـم 
اإلضافية املتعلقة باليونيفيل وُأبلغت بــأن األمـني العـام يرغـب، اسـتنادا إىل أي قـرار قـد تتخـذه 
اجلمعية العامة بشأن املوارد اإلضافية يف إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السالم يف تقسـيم 
متويـل مـوارد حسـاب الدعـم اإلضـايف بالتناسـب واملوافـق عليـها بـني القـرارات املاليـة املنقحـــة 
التالية هلذه البعثات، والـيت سـينظر يف ميزانيتـها املسـتكملة خـالل الـدورة السادسـة واخلمسـني 

احلالية للجمعية العامة. 
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ومتثل هذه االحتياجات املقدرة بــ ٩٠٠ ٦١٤ ١٣٦ دوالرا (صـايف التربعـات البالغـة  - ٨
٢٠٠ ٢٠١ دوالر) اخنفاضـــا قـــدره ٠٠٠ ٣٠٣ ٦٢ دوالر أو ٣١,٣ يف املائـــة مـــن جممــــل 
املوارد (اإلمجايل)، قياسا باملوارد البالغة ٩٠٠ ٩١٧ ١٩٨ دوالر املوافق عليـها للفـترة املمتـدة 
من ١ متوز/يوليه إىل ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وكمـا هـو وارد يف اجلـدول ١ مـن التقريـر، 
فـإن امليزانيـة املقترحـة تعكـس اخنفاضـا قـدره ٢٦,٧ يف املائـة يف تكـاليف األفـراد العســكريني، 
واخنفاضا قدره ٩,٧ يف املائة يف تكاليف املوظفني املدنيني، واخنفاضا قـدره ٥٦,٧ يف املائـة يف 
االحتياجـات التشـغيلية، واخنفاضـا قـدره ٣,٩ يف املائـة يف االقتطاعـات اإللزاميـة مـــن مرتبــات 

املوظفني؛ وتعوض هذه االخنفاضات جزئيا الزيادات يف برامج أخرى. 
وعلى النحو املشـار إليـه يف الفقـرة ١١ مـن التقريـر، فـإن امليزانيـة املقترحـة تسـتند إىل  - ٩
قوام وسطي قـدره ٠٥٧ ٤ فـردا خـالل هـذه الفـترة وفقـا خلطـة األمـني العـام إلعـادة تشـكيل 
القوة واليت ستتم من خـالل عـدم إحـالل وحـدات جديـدة أو ختفيـض الوحـدات عنـد تناوـا 
املعتاد. واستنادا إىل هذا النهج، فإن قوام اليونيفيل، الذي خطـط علـى مسـتوى ٥٤٣ ٤ فـردا 
يف ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١، سينخفض تدرجيا إىل ٦١٣ ٣ فردا يف ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ 
وسـيصل إىل املسـتوى املسـتهدف والبـالغ ٢٠٠٠ فـــردا يف بدايــة الفــترة املاليــة التاليــة (انظــر 

(A/56/431، املرفق األول، جيم، الفقرة ٢). 
وستقوم بدعم اليونيفيل مؤسسة مدنية قوامها ٤٩١ موظفـا، مبـن فيـهم ١٤٤ وظيفـة  - ١٠
دولية (٢٨ وظيفة من الفئة الفنية، و ٨٢ وظيفة من فئـة اخلدمـات امليدانيـة و ٣٤ وظيفـة مـن 
فئة اخلدمات العامة) و ٣٣٩ وظيفة حملية.و يعكس التركيب املدين لليونيفيل املقترح اخنفاضـا 
قـدره ١٧ وظيفـة دوليـة و ٤١ وظيفـة حمليـــة. وقــد ُأبلغــت اللجنــة االستشــارية أنــه كــان يف 
٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، ٣٨٤ ٤ فـــردا يف اليونيفيــل؛ ومــن بــني الـــ ١٦١ وظيفــة دوليــة 
املـأذون ـا، شـغلت ١٣٤ منـــها وشــغل ٣٥٠ وظيفــة مــن الوظــائف الـــ ٣٨٠ املــأذون ــا 

للموظفني احملليني. 
وتشري اللجنة االستشارية إىل عدم توفر معلومات واضحة يف وثيقة امليزانية بشـأن  - ١١
السبب املنطقي للتكوين املقترح للموظفني املدنيني لليونيفيل. وتشري اللجنة إىل أن ختفيض 
١٧ وظيفة دولية ال يبدو أنه يتناسب مع ختفيـض عـدد األفـراد العسـكريني. لذلـك تتوقـع 
اللجنــة اقــتراح ختفيــض عــدد أكــرب مــن املوظفــني الدوليــني للفــترة املاليــة الــيت تبــــدأ يف 

١ متوز/يوليه ٢٠٠٢. 
وتالحـظ اللجنـة االستشـارية أنـه سـيتم إلغـاء أربـع وظـائف مـن الفئـة الفنيـة يف خليـــة  - ١٢
تنسـيق اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام وأنـه سـتوكل املـهام املتعلقـة بإزالـة األلغــام إىل متعــاقدين. 
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وُأبلغت اللجنة، عند الطلب، بأن برنــامج إزالـة األلغـام التـابع للخليـة تدعمـه التربعـات وميـول 
بالكـامل مـن خـالل صنـدوق التربعــات االســتئماين لتقــدمي املســاعدة يف اإلجــراءات املتعلقــة 
باأللغام املوجود لدى املكتب التنفيذي إلدارة عمليات حفظ السالم. ومت احلصول على تـربع 
يبلغ إمجاليه ٢٦٢ ٨٣٧ ١ دوالرا للصندوق االستئماين يف ١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١. 
وعقد مؤمتر للجـهات املاحنـة يف بـريوت يف ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠١ أعلنـت فيـه حكومتـان عـن 
تربعهما مببلغ قدره ٥٠ مليون دوالر لدعم عملية إزالة األلغـام يف لبنـان؛ إال أنـه مل يسـدد أي 

مبلغ حىت ١١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وتالحظ اللجنة من الفقرة ١١ مـن التقريـر أنـه اسـتنادا إىل مفـهوم العمـل، مثـة طلـب  - ١٣
أقل على املوارد يف امليزانية املقترحة لصيانة واستبدال املركبات واملعدات الرئيسية، وأن اجلـهد 
اهلندسـي سـريكز علـى ترميـم وصيانـة أمـاكن اإلقامـة احلاليـة. إال أنـه نظــرا لتخفيــض حجــم 
القوة، فإن اللجنة حتذر مما يبدو أنه استبدل عدد كبري من خمتلف أنواع املعـدات؛ فقـد رصـد 
مثال اعتماد قدره ٢٦٠ ١٤٠ دوالرا يف امليزانية الستبدال ١٥٠ ١ قطعة من أثـاث املكـاتب، 
واعتمـاد قـدره ٤٨١ ١١٧ دوالرا الســـتبدال ٤٠ يف املائــة مــن مــواد اجلــرد احلــايل ملعــدات 

اإليواء. 
وُأبلغت اللجنة أنه ستويل إدارة يونيفيل مزيدا من االهتمام إلدماج ختزين قطـع الغيـار  - ١٤
ـــة األصــول امليدانيــة. وتدعــم  يف املسـتودعات املتقدمـة تكنولوجيـا والـيت سـتجهز بنظـام مراقب
اللجنة هذه الفكرة من حيث املبدأ، رغم أـا تنبـه إىل ضـرورة إقامـة هـذه املسـتودعات يف 
منطقة البعثة عندما يربر ذلك فقط من وجهـة النظـر التشـغيلية وعندمـا يكـون ذلـك جمديـا 

اقتصاديا. 
وتالحظ اللجنة أيضا من الفقرة ١١ من التقرير أن قسما معنيـا مـن املرافـق يف منطقـة  - ١٥
العمليات حيتاج إىل هياكل جديدة مسبقة الصنـع يتـم تزويدهـا بطريـق شـراء وحـدات مسـبقة 
الصنـع اململوكـة للوحـدات خـــالل الفــترة املشــمولة يف امليزانيــة. ويف هــذا الســياق، تطلــب 
اللجنة، قبل اختاذ أي قرار يتعلق ـذه املشـتريات، إجـراء دراسـة للتـأكد مـن أـا مسـوغة 

وفعالة. 
وتـرد اإلجـراءات الـيت يتعـــني علــى اجلمعيــة العامــة أن تتخذهــا يف دورــا السادســة  - ١٦
ـــن التقريــر. وبعــد األخــذ بعــني االعتبــار  واخلمسـني املتعلقـة بتمويـل يونيفيـل يف الفقـرة ٥ م
تعليقاـا ومالحظاـا الـواردة يف الفقـرة أعـاله، توصـي اللجنـة االستشـارية باملوافقـــة علــى 

مقترح األمني العام. 
 


