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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٥٠ من جدول األعمال 

   متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 
ميزانية بعثة مراقـيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا للفـترة مـن ١ متـوز/يوليـه 

  ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
  تقرير األمني العام 

موجز 
ــه  يتضمـن هـذا التقريـر امليزانيـة املقترحـة لفـترة الــ ١٢ شـهرا املمتـدة مـن ١ متـوز/يولي
٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ لتغطية نفقات بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا، 

ويبلغ إمجاليها ٣٠٠ ٥٣٥ ٣٥ دوالر (صافيها ٩٠٠ ٧٣٥ ٣٣ دوالر). 
ومن جمموع امليزانية يتصل حوايل ٣٩ يف املائة من املـوارد بتكـاليف األفـراد املدنيـني. 
وتسـتهلك تكـاليف التشـغيل ٤٥ يف املائـة مـن امليزانيـــة، ومتثــل تكــاليف األفــراد العســكريني 
١٠ يف املائــة، بينمــا تشــكل االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املوظفــني ٥ يف املائــة مـــن 

اموع. ويتصل ١ يف املائة من جمموع املوارد بالربامج األخرى. 
وترد يف الفقرة ٣ من هذا التقرير اإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها اجلمعية العامة. 
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استعراض عام  أوال -
يتضمـن هـذا التقريـر امليزانيـة املقترحـة لفـترة الــ ١٢ شـهرا املمتـدة مـن ١ متـوز/يوليـــه  - ١
٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ لتغطية نفقات بعثة مراقـيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا، 

ويبلغ إمجاليها ٣٠٠ ٥٣٥ ٣٥ دوالر (صافيها ٩٠٠ ٧٣٥ ٣٣ دوالر). 
ومتثــــل االحتياجــــات املقــــدرة للفــــترة املمتــــدة مــــن ١ متــــــوز/يوليـــــه ٢٠٠٢ إىل  - ٢
٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ زيـادة قدرهـا ٣١,٦ يف املائـــة (٧٠٠ ٥٤٠ ٨ دوالر) يف جممــوع 
املوارد (اإلمجايل) بالنسبة للنفقات املخصصة للفـترة احلاليـة املمتـدة مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ 
إىل ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. وتظــهر الزيــادة املقترحــة ارتفاعــــا قـــدره ٣,٤ يف املائـــة يف 
تكاليف األفراد املدنيني، وزيادة قدرها ١٠٠,٦ يف املائة يف تكــاليف التشـغيل، وزيـادة قدرهـا 
١٠٤,٧ يف املائة يف الربامج األخرى، وزيادة قدرهــا ١١,٦ يف املائـة يف االقتطاعـات اإللزاميـة 
ـــة يف تكــاليف  مـن مرتبـات املوظفـني. ويقـابل هـذه الزيـادة جزئيـا اخنفـاض قـدره ٨,٩ يف املائ

األفراد العسكريني. 
 

اجلدول ١ 
 املوارد املالية 

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 

    
الزيادة/(النقصان) املقترحة للفترة 

 ٢٠٠٢/٢٠٠١

فئة اإلنفاق 
 ٢٠٠١/٢٠٠٠

النفقات 
 ٢٠٠٢/٢٠٠١

االعتمادات املخصصة 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٢

النسبة املئوية املبلغ تقديرات التكاليف(أ) 
(٨,٩) (٣٤٣,٥) ٥١١,٧ ٣ ٨٥٥,٢ ٣ ٧٠١,٨ ٣ األفراد العسكريون 

٣,٤ ٤٦٣,٢ ٨١٥,٩ ١٣ ٣٥٢,٧ ١٣ ٧٧٠,٠ ١٠ األفراد املدنيون 
١٠٠,٦ ٠٣٥,٥ ٨ ٠٢١,٣ ١٦ ٩٨٥,٨ ٧ ٢٨٥,٧ ٨ احتياجات التشغيل 
١٠٤,٧ ١٩٨,٠ ٣٨٧,٠ ١٨٩,٠ ٨٦,٩ الربامج األخرى(ب) 

١١,٦ ١٨٧,٥ ٧٩٩,٤ ١ ٦١١,٩ ١ ٥٠٨,٢ ١ االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني 
٣١,٦ ٥٤٠.٧ ٨ ٥٣٥,٣ ٣٥ ٩٩٤,٦ ٢٦ ٣٥٢,٦ ٢٤ إمجايل االحتياجات(ج) 

- - - - - التربعات 
٣١,٦ ٥٤٠,٧ ٨ ٥٣٥,٣ ٣٥ ٩٩٤,٦ ٢٦ ٣٥٢,٦ ٢٤ اموع 

 
ترد يف املرفق الثاين – باء معلومات عن توزيع املوارد حسب التكاليف القياسية واخلاصة بالبعثة.  (أ)

باستثناء األفراد.  (ب)
باستثناء االعتماد اخلاص حبساب دعم عمليات حفظ السالم وقاعدة األمم املتحدة للنقل واإلمداد يف برينديزي.  (ج)
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اجلدول ٢ 
 املوارد البشرية 

ــــــــن األفـــــــراد  املــــــوارد م
٢٠٠١/٢٠٠٠٢٠٠٢/٢٠٠١٢٠٠٣/٢٠٠٢العسكريني واألفراد املدنيني

الزيـادة/(النقصـان) خـــالل 
الفترة ٢٠٠٢/٢٠٠١ 

- ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ املراقبون العسكريون 
١١ ١١٠ ٩٩ ٨٩ املوظفون الدوليون 
٧ ١٨٣ ١٧٦ ١٤٨ املوظفون احملليون 

  
وفيما يلي اإلجراء الذي جيب أن تتخذه اجلمعية العامة:  - ٣

اعتمــاد مبلــغ إمجاليــه ٣٠٠ ٥٣٥ ٣٥ دوالر (صافيـــه ٩٠٠ ٧٣٥ ٣٣  (أ)
ـــن ١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٢ إىل  دوالر) لتغطيـة نفقـات البعثـة لفـترة الــ ١٢ شـهرا املمتـدة م

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٣؛ 
تقســيم املبلــــغ الـــوارد يف الفقـــرة ٣ (أ) أعـــاله مبعـــدل شـــهري إمجاليـــه  (ب)
٩٦١ ٢٧٥ ٢ دوالرا (صافيه ٣٢٥ ٨١١ ٢ دوالرا) إذا ما قـرر جملـس األمـن مواصلـة 

والية البعثة. 
 

الوالية السياسية للبعثة  ثانيا -  
(قرار جملس األمن ٩٣٧ (١٩٩٤) املؤرخ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٤) 

تتمثل والية البعثة فيما يلي:  - ٤
رصد تنفيذ الطرفني التفاق وقف إطالق النـار والفصـل بـني القـوات، املوقَّـع  (أ)

يف موسكو يف ١٤ أيار/مايو ١٩٩٤، والتحقق من ذلك؛ 
مراقبة عمل قوة حفـظ السـالم التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة يف إطـار تنفيـذ  (ب)

االتفاق؛ 
ـــاء قــوات الطرفــني يف  التحقـق، عـن طريـق املراقبـة والدوريـات، مـن عـدم بق (ج)
املنطقة األمنية أو عودا إليها، وعدم بقـاء املعـدات العسـكرية الثقيلـة يف املنطقـة األمنيـة أو يف 

املنطقة احملدودة السالح أو إعادا إليها؛ 
رصد مناطق ختزيـن املعـدات العسـكرية الثقيلـة املسـحوبة مـن املنطقـة األمنيـة  (د)
واملنطقة احملدودة السالح، بالتعاون، عند االقتضاء، مع قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول 

املستقلة؛ 
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رصد انسحاب قوات مجهورية جورجيا من وادي كودوري إىل مواقـع وراء  (هـ)
حدود أخبازيا، مجهورية جورجيا؛ 

تسيري دوريات منتظمة يف وادي كودوري؛  (و)
التحقيق، بناء على طلـب أي مـن الطرفـني أو بطلـب مـن قـوة حفـظ السـالم  (ز)
ـــة، يف انتــهاكات االتفــاق املبلــغ عنــها أو  التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة، أو مببـادرة مـن البعث

املزعومة وحماولة حل هذه احلوادث أو اإلسهام يف حلها؛ 
القيـام، ضمـن واليتـها، بتقـدمي التقـارير إىل األمـني العـام بانتظـــام، وال ســيما  (ح)
بشأن تنفيذ االتفاق أو بشأن أي انتهاكات، وحتقيقها فيها، واإلبـالغ كذلـك عـن التطـورات 

األخرى ذات الصلة؛ 
احلفاظ على اتصاالت وثيقة مع طريف الرتاع والتعاون مع قــوة حفـظ السـالم  (ط)
التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة، واملسـامهة، مـن خـالل وجودهـا يف املنطقـة، يف يئـة الظــروف 

املؤدية إىل ضمان عودة آمنة ومنظمة لالجئني واملشردين. 
وتنتـهي فـترة الواليـة احلاليـة يف ٣١ متـــوز/يوليــه ٢٠٠٢، طبقــا لقــرار جملــس األمــن  - ٥

١٣٩٣ (٢٠٠٢) املؤرخ ٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
 

خطة التشغيل واحتياجاا   ثالثا -
ورد بيان باالحتياجات الالزمة لتسيري عمليات البعثـة يف تقـارير األمـني العـام املقدمـة  - ٦
) ويف ١١ أيــار/مــايو ١٩٩٨  S/1994/818) إىل جملـس األمـن بتـاريخ ١٢ متـــوز/يوليــه ١٩٩٤

 .(S/1998/497) ويف ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨ (S/1998/375)

ويتألف القوام العسكري املأذون به للبعثـة مـن ١٣٥ مراقبـا عسـكريا (باسـتثناء كبـري  - ٧
املراقبـني العسـكريني وهـو مـدين)، ويبلـــغ جممــوع موظفيــها املدنيــني املــأذون بنشــرهم ٢٧٥ 
موظفـا (٩٩ موظفـا دوليـا و ١٧٦ موظفـا حمليـــا)، وأثنــاء فــترة امليزانيــة يقــترح زيــادة عــدد 

املوظفني املدنيني العاملني يف البعثة ١٨ موظفا (١١ موظفا دوليا و ٧ موظفني حمليني). 
ـــا. فقــد ظلــت   وال تـزال البعثـة مـن أكـثر اهليئـات بـروزا يف جمـال املسـؤولية املناطـة - ٨
متــارس أعماهلــا دون انقطــاع يذكــر منــذ إنشــائها يف عــام ١٩٩٤. ويتمثــل مفــــهوم البعثـــة 
للعمليــات خــالل فــترة امليزانيــة هــــذه يف االســـتمرار يف إجـــراء عمليـــات الرصـــد واملراقبـــة 
والدوريـات يف كافـة أحنـاء املنطقـة األمنيـة واملنطقـة احملـــدودة الســالح يف قطــاعي زوغديــدي 
ـــاد  وغـايل ويف وادي كـودوري. أمـا مـن الناحيـة السياسـية، فتعـتزم البعثـة السـعي مـة إىل إجي
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تسـوية سياسـية شـاملة ومـؤازرة تدابـري بنـاء الثقـة والعمـل علـى حتسـني احلالـــة األمنيــة واختــاذ 
مبادرات ترمي إىل تيسري عودة املشردين. 

وسعيا لكفالة توافر ما يكفي البعثة من املوارد لبلـوغ أهدافـها واالضطـالع باألنشـطة  - ٩
وفقا لواليتها ُأجري استعراض حمكم لعملياا تبني منه وجود عدد من أوجه القصور مـن بـني 
ـــائرات الثابتــة  أكثرهـا إحلاحـا عـدم وجـود القـدر الكـايف مـن الدعـم اجلـوي باملروحيـات والط
اجلناحني ووجود حاجة إىل حتسني أمن املنشآت واملوظفني وإىل اسـتبدال املعـدات واملركبـات 

البالية. 
ولذلـك يقـترح، خـالل فـترة امليزانيـة هـذه، اسـتبدال الطـائرة الثابتـة اجلنـاحني البطيئـــة  - ١٠
واملعيقة بطائرة نفاثة أسرع يكون مبقدورها أن تقوم برحلة ذهابا وإيابا خالل يـوم واحـد بـني 
تبليسي واسطنبول لنقل الركاب والشحنات. ويف الوقت الراهن، تلغى قرابة ٢٥ يف املائة مـن 
ـــادرة علــى الذهــاب واإليــاب  رحـالت الطـريان املقـررة إىل اسـطنبول الفتقـار البعثـة لطـائرة ق
خـالل يـوم واحـد، ممـا يـؤدي إىل حـدوث اضطرابـات خطـرية فيبقـــى املوظفــون، دون ســابق 

إنذار، عاجزين عن التنقل ويتعذر نقل الشحنات ملدد قد تدوم أياما عدة أو أسبوعا. 
ويقـترح أيضـا أن تضـــاف مروحيــة تكتيكيــة صغــرية هلــا قــدرة أكــرب علــى املنــاورة  - ١١
السـتخدامها يف الدوريـات اجلويـة وذلـك لتعزيـز قـــدرات املراقبــة لــدى املراقبــني العســكريني 

وتقدمي املساعدة يف حاالت اإلجالء ألسباب طبية. 
ونظرا لوجود ألغام يف منطقة البعثة، فقـد تبـني مـن التجربـة أن تزويـد البعثـة بسـياريت  - ١٢
إسعاف مضادتني لأللغام الستخدامهما ألغراض اإلسعاف سيكون أمرا عظيم الفائدة للبعثة. 
ومـن املطلـوب أيضـا زيـادة عـدد املوظفـني املدنيـني لتحسـني األمـــن يف األمــاكن الــيت  - ١٣
ـــد اخلــاص باملســاكن اجلــاهزة وحلمايــة  يشـغلها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ويف امـع اجلدي

استثمارات البعثة من املعدات الرأمسالية وتعزيز الدعم لعملية السالم. 
ورغم أن هذه التغيريات تستدعي زيادة كبرية يف املوارد، فإا متثل أفضل تقديـر تـراه  - ١٤
البعثة للحد األدىن من التدابري الالزم اختاذهـا فـورا لتحسـني قدراـا علـى االضطـالع بواليتـها 

بكفاءة وفعالية. 
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املسامهات املقدمة مبوجب اتفاقية مركز البعثة  رابعا -
(بدوالرات الواليات املتحدة) 

القيمة   

املسامهة احلكومة 
ــــــه ٢٠٠١ إىل  ١ متــــوز/يولي
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

ــــــه ٢٠٠٢ إىل  ١ متــــوز/يولي
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

  ال شيء جورجيا 
   

التربعات والصناديق االستئمانية   خامسا -
التربعات  ألف -

(بدوالرات الواليات املتحدة) 

القيمة   

التربع احلكومة/املنظمة 
ــــــه ٢٠٠١ إىل  ١ متــــوز/يولي
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

ــــــه ٢٠٠٢ إىل  ١ متــــوز/يولي
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

  ال شيء  
  

الصناديق االستئمانية   باء -
 

القيمـة (بــدوالرات 
الواليات املتحدة) 

الصندوق االستئماين لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار والفصـل بـني القـوات املوقـع يف 
 موسكو يف ١٤ أيار/مايو ١٩٩٤ 

٠١٥ ٦٢ الرصيد األويل حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
 من ١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

٢٥٨ ٥١٠ اإليرادات 
- النفقات 

٢٧٣ ٥٧٢ الرصيد اخلتامي حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
ــا  الصنـدوق االسـتئماين للمفاوضـات الراميـة إىل إجيـاد تسـوية شـاملة للصـراع بـني جورجي

 وأخبازيا 
٨٩٨ ٧٦٥ الرصيد األويل حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

 من ١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
٥٦٣ ٨٤ اإليرادات 
(٣٢٩ ٦٥) النفقات 

١٣٢ ٧٨٥ الرصيد اخلتامي حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
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حالة سداد التكاليف للحكومات املسامهة بقوات  سادسا -

يتألف القوام املأذون به لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا من مراقبـني عسـكريني  - ١٥
فقط. ومن مث ال توجد قوات تسدد عنها تكاليف. 

 
املعدات اململوكة للوحدات واالكتفاء الذايت   سابعا -

طريقة السداد  ألف -
سـتظل احلكومـة املســـامهة تتلقــى املبــالغ املســددة وفقــا للمنهجيــة القدميــة املتبعــة يف  - ١٦

ما يتعلق باملعدات الطبية اخلاصة فقط. 
 

االحتياجات  باء -
املعدات الرئيسية  - ١

ليست هناك حاجة العتمادات إضافية لتسديد تكـاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات  - ١٧
يف الوقت الراهن. 

 
املعدات اخلاصة  - ٢

هناك احتياجات لتسديد تكاليف معدات طبية خاصة قيمتها ٩٠٦ ٢٧ دوالرا.  - ١٨
 

االكتفاء الذايت  - ٣
مل يدرج أي اعتماد من أجل االكتفاء الذايت يف التكاليف التقديرية لفترة امليزانية.  - ١٩

 
عوامل البعثة  - ٤

مل تطبق أي عوامل للبعثة على بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا.  - ٢٠
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االحتياجات من املوظفني   ثامنا -
التغيريات يف االحتياجات من املوظفني   ألف -

عدد الوظائف  

املالك احلايل الفئة 
االحتياجـات املقترحــة 

صايف التغيري من املوظفني 
   املوظفون الدوليون 
- - - وكيل أمني عام 

- ١ ١ أمني عام مساعد 
- ٢ ٢ مد – ٢ 
- ٢ ٢ مد – ١ 
- ٢ ٢ ف – ٥ 
- ٦ ٦ ف – ٤ 
- ١٢ ١٢ ف – ٣ 

٢ ٦ ٤ ف – ٢/ف – ١ 
٢ ٣١ ٢٩ اموع الفرعي 

- - - فئة اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 
١ ٢١ ٢٠ فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى) 

١ ٢١ ٢٠ اموع الفرعي 
٨ ٥١ ٤٣ اخلدمة امليدانية 
- ٧ ٧ خدمات األمن 

٨ ٥٨ ٥٠ اموع الفرعي 
١١ ١١٠ ٩٩ اموع، املوظفون الدوليون 

٧ ١٨٣ ١٧٦ املوظفون احملليون  
- - - املوظفون الوطنيون 

- - - متطوعو األمم املتحدة 
٧ ١٨٣ ١٧٦ اموع الفرعي 

١٨ ٢٩٣ ٢٧٥ اموع 
  

إن التغيـريات املقـــترح إدخاهلــا علــى مــالك املوظفــني علــى النحــو الــوارد يف الفــرع  - ٢١
/A)، والـيت متثـل  الثامن – باء من تقرير األمني العـام املـؤرخ ٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠١ (55/768
زيادة يف الوظائف قدرها ١٨ وظيفة (١١ وظائف دولية و ٧ وظائف حملية) تشمل ما يلي: 

– ٢ ملكتب كبري املراقبني العسكريني؛  وظيفة واحدة يف الرتبة ف  (أ)
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– ٢ ووظيفة واحدة يف الرتبة احمللية ملكتب تعزيــز  وظيفة واحدة يف الرتبة ف  (ب)
حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 

وظيفة واحدة يف فئة اخلدمة امليدانية لقسم سالمة العمليات اجلوية؛  (ج)
وظيفتني يف فئة اخلدمة امليدانية ووظيفة واحدة يف الرتبة احمللية لقسم النقل؛  (د)

مخس وظائف يف فئة اخلدمة امليدانية لقسم األمن؛  (هـ)
وظيفـة واحـــدة يف فئــة اخلدمــات العامــة ووظيفتــني يف الرتبــة احملليــة لقســم  (و)

اهلندسة؛ 
وظيفة واحدة يف الرتبة احمللية لقسم شؤون املوظفني؛  (ز)
وظيفة واحدة يف الرتبة احمللية لقسم اخلدمات العامة؛  (ح)

وظيفة واحدة يف الرتبة احمللية لقسم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.  (ط)
ويـرد توزيــع تفصيلــي حســب املكــاتب يف الفــرع بــاء أدنــاه. وتبــني بعــد الدراســة  - ٢٢
وألسباب عملية أنه من املتعذر يف الوقت الراهن حتويـل أي وظـائف مـن فئـة اخلدمـات العامـة 

إىل وظائف موظفني معينني حمليا. 
مكتب كبري املراقبني العسكريني - مل يزود هذا املكتب بأي موظـف فـين منـذ إنشـاء  - ٢٣
البعثـة. ونظـرا الزديـاد احلاجـة إىل أنشـطة التحقيـق خـالل الســـنوات املاضيــة وألمهيــة الفريــق 
املشترك لتقصي احلقائق يف إطار الفريق العامل األول الذي يترأسه كبـري املراقبـني العسـكريني، 
أصبح من الضروري إنشاء وظيفة ألمني هذا الفريق. وحيقق الفريق يف مجيـع انتـهاكات اتفـاق 
موسكو ويف مجيع احلاالت اليت قد تكون على صلة بأعمال التخريب أو اإلرهـاب أو األفعـال 
ذات الدوافـع السياسـية املوجهـة ضـد السـكان املدنيـني يف املنطقـة الواقعـة يف نطـــاق مســؤولية 
البعثة. ويف املاضي كان يطلب من املراقبني العسكريني املتناوبني تقدمي هذا الدعم؛ بيد أنـه قـد 
تبني أن تقطع هذه اخلدمة الناجم عـن هـذا الـترتيب يشـكل قصـورا خطـريا، بغـض النظـر عـن 
عدم توافر القدر الكايف من املهارات اإلدارية والقانونية واللغوية. ولذلك يقترح تصحيح هـذا 

الوضع بإنشاء وظيفة فنية جديدة يف الرتبة ف - ٢. 
مكتب تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، غايل - تتسم حالة حقوق اإلنسان يف منطقـة  - ٢٤
غايل بعدم االستقرار على حنـو خـاص. فـال زالـت اجلرميـة واخلـروج علـى القـانون مـن عوامـل 
عـدم االسـتقرار يف منطقـة الصـراع. وقـــد أشــار األمــني العــام، يف تقريــره إىل جملــس األمــن، 
(S/2001/713)، املـؤرخ ١٩ متـوز/يوليـه ٢٠٠١، إىل أن احلالـة تســـوغ إنشــاء مكتــب فرعــي 
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حلقوق اإلنسان يف غايل، على حنو ما أوصت به بعثة التقييم املشتركة يف املرفـق الثـاين للوثيقـة 
S/2001/59. ولذلك يقترح أن يقترن إنشـاء مكتـب تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها يف غـايل 

بإنشاء وظيفة يف الرتبة ف - ٢ ملوظف معاون لشؤون حقوق اإلنسان يعاونه مسـاعد إداري 
يف الرتبة احمللية. 

قسـم العمليـات اجلويـة والسـالمة، ســـوخومي - تبــني للبعثــة أن مثــة حاجــة لوجــود  - ٢٥
ـــرر فيــه  مسـاعد مؤهـل يف السـالمة اجلويـة يف مقـر البعثـة يف سـوخومي، وهـو املوقـع الـذي تق
األنشطة الرئيسية للعمليات اجلوية وللسالمة اجلوية وتنسق وتعدل وترصد. ولذلـك ينبغـي أن 
يكــون فيــه ممثــل للســالمة اجلويــة. ويف الوقــت الراهــن يكلــف موظــــف العمليـــات اجلويـــة 
باالضطالع باملهمتني معا. واألنشطة املتصلة باملهمتني معقدة وصعبة ويتعذر بدنيا أن يضطلـع 
ا شخص واحد، فضال عن أـا تقتضـي قـدرا ال يسـتهان بـه مـن مـهارات التنسـيق والتحلـي 
بقدر كبري من اإلحساس باملسؤولية. ورغم أن سالمة الطريان تشكل جـزءا رئيسـيا مـن عمـل 
أي شـخص لـه صلـه بالطـريان، فقـد لوحـظ أن األشـخاص الذيـن خيتـارون لوظـــائف الســالمة 
حباجة إىل تدريب خاص على وسائل اتقاء احلوادث والتحقيق فيـها قبـل أن يتـم تعيينـهم. ويف 
ضـوء مـا ذكـر آنفـا، يقـترح إنشـاء هـذه الوظيفـة احليويـة اجلديـدة ملسـاعد السـالمة اجلويـــة يف 

سوخومي. 
 

قسم النقل - يستدعي نظام سجل السيارات الذي طبقتـه البعثـة لرصـد أسـطوهلا مـن  - ٢٦
ــول/سـبتمرب ٢٠٠١ وجـود موظـف دويل تلقـى تدريبـا متخصصـا علـى  املركبات ابتداء من أيل
ـــة البعثــة. وينبغــي أن تعــاجل البيانــات بعــد  التحكـم يف هـذا النظـام ويف رصـده يف سـائر منطق
اســتخراجها مــن احلاســوب وأن تعــد يف نظــام مراقبــة األصــول امليدانيــة ســجالت شــــهرية 
للرحالت الرمسية وللمسافات املقطوعة يف أوقـات الفـراغ. ومبـا أن نظـام سـجالت السـيارات 
نظام جديد، فمن املنتظـر أن يكـون مـن يتـم تعيينـه قـد تلقـى تدريبـا ميكنـه مـن أن يصحـح يف 
احلـال أيـة عيـوب يف هـذا النظـام. وعندمـا يعمـل النظـام بكفـاءة تامـة سـيكون هـذا الشـــخص 
ـــذه  مســؤوال عــن تدريــب املوظفــني الدوليــني واحملليــني اآلخريــن علــى تشــغيله. ومراعــاة هل
االحتياجات وألن هذا الشخص ينبغي أن يكون بالضرورة قادرا علـى التنقـل حبريـة بـني شـىت 
قطاعات البعثة، يوصى بإنشاء وظيفة يف فئة اخلدمة امليدانية إلدارة نظام سجالت السيارات.  
وتواصل البعثة االضطالع بواليتها من خالل القيام يوميا بدوريـات أرضيـة يف منطقـة  - ٢٧
ـــف واأللغــام. ويقــود هــذه  العمليـات مسـتخدمة يف ذلـك مركبـات متخصصـة مضـادة للقذائ
املركبات مراقبون عسكريون ينتمون إىل ٢٣ بلـدا ولديـهم مـهارات وخـربة متفاوتـة يف قيـادة 
ـــدد مــن  هـذه املركبـات. ونظـرا لكـثرة تنـاوب املراقبـني العسـكريني، يتـوىل قيـادة املركبـات ع
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السـائقني قـد يصـل إىل ٢٠٠ سـائق كـل عـام. وتثـري البيئـة املتسـمة بـــالعداء املســتمر وخمــاطر 
األلغام والطابع اجلبلي للمنطقة وحالة الطرقات اليت ال تنفك تتدهور مـن جـراء عـدم صيانتـها 
أخطارا خاصة. وتبلغ تكاليف االستثمارات الرأمسالية هلذه املركبات قرابـة ٦,٨ مليـون دوالر 
وتصل النفقات السنوية لقطع الغيار إىل حنو ٠٠٠ ٢٥٠ دوالر. وال متكـن املـوارد احلاليـة مـن 

تنفيذ برنامج تدريب شامل حلماية هذه االستثمارات. 
ولذلك يوصى بشدة بإنشاء وظيفة ألخصائي/مدرب قيـادة املركبـات املدرعـة يف فئـة  - ٢٨
اخلدمـات العامـة وذلـك لتقليـل عـدد احلـوادث الــيت يتســبب فيــها ســائقون أقــل درايــة ــذه 
املركبات املدرعة الباهظة الثمن ولزيـادة اإلملـام بتشـغيل هـذه املركبـات وصيانتـها والعنايـة ـا 
بوجه عام. وحىت يتحقق ذلك، يقترح االستفادة من دورات التدريب على التشـغيل والصيانـة 
اليت وافقت عليها اجلهة البائعة وذلك لكفالة وجود معايري موحدة ومتسـقة. وأسـاس التوصيـة 
هو إتاحة الفرصة لوضع برنامج رمسي للتدريب يرمي إىل زيادة سالمة تشـغيل هـذه املركبـات 
املتخصصة وفائدا ويقلل مدة توقفها وتكاليف صيانتها العامـة. ويقتضـي وضـع نظـام شـامل 
للتدريب تدريب حنو ٤ مراقبني كل أسبوع ملدة يومني لكل فئة من املركبات، أو مـا جمموعـه 
أربعة أيام. وسيتيح ذلك للمدرب يوما واحدا إلصدار التراخيص وإعداد الدورات واالتصـال 

مبوظفي ورشة النقل ومبوظف النقل العسكري. 
والبعثـة أيضـا حباجـة إىل ميكـانيكي لورشـة النقـل يف سـوخومي. وتقـــع ورشــة النقــل  - ٢٩
الرئيسـية للبعثـة يف اجلـانب اجلورجـي مـن خـط وقـف إطـالق النـار (يف زوغديـدي). ومــع أن 
ـــة. وتقــع الورشــة اإلقليميــة  سـوخومي هـي مركـز العمليـات، فإـا تفتقـر إىل منشـآت الصيان
األخـرى يف غـايل وهـي خمتصـة يف إصـالح األعطـاب البســـيطة يف املركبــات املضــادة لأللغــام 
والقذائـف. وتتمركـز أغلبيـة مـا لـدى البعثـة مـن املركبـات ذات الدفـع الربـاعي يف ســـوخومي 
(علـى اجلـــانب األخبــازي). وســيؤدي إصــالح املركبــات يف مواقعــها بــدال مــن إرســاهلا إىل 
ـــن فعاليــة  زوغديـدي الـيت تقـع علـى بعـد ٢٢ كيلومـترا وإعادـا منـها إىل حتقيـق قـدر أكـرب م
التكاليف. وفضال عن ذلك أغلق اجلسر الذي يربط بني املوقعني من حـني إىل آخـر مـن جـراء 

املظاهرات السياسية. ولذلك يوصى بإنشاء وظيفة إضافية مليكانيكي مركبات حملي. 
قسم األمن - هناك حاجة خلدمات مخسة من موظفـي األمـن الدوليـني يف مقـر البعثـة  - ٣٠
يف سوخومي الذي يوجد فيه مكتب املمثل اخلاص لألمـني العـام ومكـان سـكناه. ويبلـغ عـدد 
احلراس الذين يعملون هناك يف الوقت احلايل أربعـة حـراس فقـط وهـو عـدد غـري كـاف إذ أنـه 
ال يتيـح القيـام بأعمـال احلراسـة طـوال ٢٤ سـاعة يف اليـوم. وتعقـد يف هـذا املوقـع اجتماعــات 
دبلوماسـية رفيعـة املسـتوى تشـارك فيـها األمـم املتحـدة ودبلوماسـيون مـــن جورجيــا وأخبازيــا 
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وممثلون كبار لقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة كمـا تعقـد فيـه جلسـات جملـس 
التنسيق والفريق العامل بصفة منتظمة. وتعزيزا ألمن هذه األنشـطة وسـالمتها، يوصـى بإنشـاء 

مخس وظائف إضافية يف فئة اخلدمة امليدانية تشمل وظيفة لقائد الفريق. 
قسـم اهلنـدسة - تتكـون الوظـائف املـأذون ـا لقسـم اهلندسـة يف الوقـت الراهـــن مــن  - ٣١
وظيفة واحدة يف الدرجة ف - ٣ (الرئيس) ووظيفة واحـدة يف فئـة اخلدمـة امليدانيـة (مشـرف 
علـى أعمـال التشـييد)، يدعمـهما ١٣ وظيفـة يف الرتبـة احملليـة (وظيفـة واحـدة للمشـرف علــى 
أعمال التشييد ووظيفة واحدة لكاتب ووظيفتــان ملسـاعدي هندسـة ووظيفتـان ملوظفـني فنيـني 
لتكييف اهلواء و ٤ وظائف لكهربائيني و ٣ وظائف مليكانيكي املولـدات الكهربائيـة). ونظـرا 
إىل عدد القطاعات يف البعثـة، فـهناك حاجـة إىل إنشـاء ثـالث وظـائف إضافيـة (واحـدة دوليـة 

واثنتان يف الرتبة احمللية). 
وكان النعدام مشرف إضايف دويل ألعمال التشييد يتوىل اإلشـراف علـى مشـروعات  - ٣٢
إصالح الطرق واجلسور يف زوغديـدي وغـايل تأثـري سـليب شـديد علـى كثـري مـن املشـروعات 
اليت مل يتسن تنفيذها رغـم إدراجـها يف امليزانيـة يف الفـترة السـابقة. وإكمـال هـذه املشـروعات 
أمـر مـهم ملـا لـه مـن أثـــر مباشــر علــى أنشــطة عمليــات الدوريــات الــيت يقــوم ــا املراقبــون 
العسكريون. وتستدعي األعمال اليت يقوم ا املقاولون واملهندسون واملوظفون احملليـون الذيـن 
يستعني م املشروع وجود موظف دويل يقوم بتنسيقها واإلشراف عليها يوميـا. وفضـال عـن 
ذلك هناك حاجة مستمرة إىل التفاوض مع السلطات احمللية أثناء فترة التشييد يف سـياق احلالـة 
األمنية السائدة علـى جـانيب خـط وقـف إطـالق النـار. وتسـتدعي بيئـة العمـل هـذه أن يتحلـى 
شاغل الوظيفة بالقدرة على التقدير السليم وأن تكون له خربة ميدانية. ولذلك يوصى بإنشـاء 

وظيفة يف فئة اخلدمات العامة لتقدمي ما يلزم من دعم. 
ويستدعي االعتماد املتزايد على املولدات الكهربائية لتوفـري اإلمـدادات مـن الطاقـة أن  - ٣٣
يكـون الدعـم يف جمـال الصيانـة متوافـرا ٢٤ سـاعة طـوال أيـام األسـبوع يف مجيـــع القطاعــات. 
ويعمـل ميكـانيكيو املولـدات الكهربائيـة احلـاليون الثالثـة يف زوغديـدي وسـوخومي وتبليســـي 
وال يعمل أي منهم يف قطاع غـايل. ونظـرا لكـثرة انقطـاع اإلمـدادات الكهربائيـة، فمـن املـهم 
إصالح هذا األمر. ولذلك يقترح إنشاء وظيفــة يف الرتبـة احملليـة مليكـانيكي مولـدات كهربائيـة 

يف غايل. 
وهنـاك حاجـة ملسـاعد لصيانـة املبـــاين يســتكمل املــوارد املتاحــة حاليــا. فاملبــاين الــيت  - ٣٤
ـــيئة تســتدعي صيانــة وإصالحــا مســتمرين. ويف  تسـتأجرها البعثـة شـديدة القـدم ويف حالـة س
املـاضي اسـتعني هلـذا الغـرض خبدمـات مقـاولني فـرادى كـانوا يتغـــريون بكــثرة، ويقــترح اآلن 
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إنشاء وظيفة يف الرتبة احمللية ملسـاعد لصيانـة املبـاين سـعيا لتحقيـق قسـط أكـرب مـن الكفـاءة يف 
األمد البعيد. 

قسم شؤون املوظفني - ازداد عـدد املوظفـني العـاملني يف البعثـة ازديـادا كبـريا خـالل  - ٣٥
فتريت امليزانية األخريتني ويقترح هنا زيـادة ١٨ وظيفـة إضافيـة ممـا يعـين زيـادة مماثلـة يف عـبء 
العمـل الواقـع علـى قسـم شـؤون املوظفـني. ولذلـك هنـاك حاجـة ملزيـــد مــن املســاعدة إلدارة 
متديد/إاء التعيينات/التكليفات مبهام وجتهيز إجـراءات شـؤون املوظفـني ذات الصلـة بالسـلطة 
املفوضة يف إطار نظام املعلومات اإلدارية املتكامل. ولـذا يقـترح إنشـاء وظيفـة يف الرتبـة احملليـة 

ملساعد يف شؤون املوظفني. 
قسم اخلدمات العامة - يوجد يف قسم الســفر/التأشـريات يف سـوخومي مسـاعد دويل  - ٣٦
واحد لشؤون السفر. ومثة حاجة إىل مزيد من املسـاعدة يف مضمـار جتـهيز طلبـات التأشـريات 
ــــات الركـــاب لرحـــالت  ومتابعتــها وترتيبــات الســفر إىل برينديــزي ونيويــورك وإعــداد بيان
املروحيات والطائرات الثابتة اجلنـاحني وترتيبـات إقامـة املوظفـني يف سـوخومي. ويطلـب هلـذا 

الغرض إنشاء وظيفة يف الرتبة احمللية. 
قسـم االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات - تـوزع الوظـــائف احملليــة األربعــة احلاليــة  - ٣٧
املخصصـة ملسـاعدي املعاجلـة اإللكترونيـة للمعلومـات علـى سـوخومي وزوغديـدي وتبليســي. 
ـــبة يف البعثــة وإنشــاء عــدة شــبكات  وهنـاك حاجـة إىل دعـم إضـايف بسـبب التوسـع يف احلوس
وزيادة عدد املستخدمني هلـا يف قطـاع غـايل. ومـن قبـل كـان املراقبـون العسـكريون مـن ذوي 
املهارات يف املعاجلة اإللكترونية للبيانات يقدمـون دعمـا حمـدود النطـاق. بيـد أن هـذا الـترتيب 
مل يعد متاحا. ولذلك يقترح إنشاء وظيفة إضافية يف الرتبة احمللية ملساعد للمعاجلة االلكترونيـة 

للبيانات ليعمل يف قطاع غايل. 
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مالك املوظفني احلايل واملقترح  باء -

 
 الفئة الفنية وما فوقها  

اخلدمــــــات العامـــــــة 
 والفئات ذات الصلة 

 

وكيــل 
األمني 
العام 

األمـــــني 
ــــــــام  الع
ف–٣ ف–٤ ف-٥ مد–١ مد–٢املساعد

ف–٢/ 
اموعف-١ 

اخلدمــــة 
امليدانية

ــــــــــة  الرتب
الرئيسية 

ـــــب  الرت
األخرى

خدمــــات 
اموعاألمن 

ــون  املوظف
احملليون 

ــون  املوظف
الوطنيون

متطوعو 
األمـــــــم 
املتحدة

امــــوع 
الكلي 

مكتـــــــب املمثــــــــل 
اخلاص لألمني العـام 

                  ورئيس البعثة 
١٥ - - ٧ ٤ ٢ ٢ - - ٤ - - ٢ - - ١ ١ - احلايل 

١٥ - - ٧ ٤ ٢ ٢ - - ٤ - - ٢ - - ١ ١ - املقترح 
مكتــــــــب كبـــــــــري 
                  املراقبني العسكريني

٣٠ - - ٢٨ ١ - ١ - - ١ - - - - - ١ - - احلايل 
٣١ - - ٢٨ ١ - ١ - - ٢ ١ - - - - ١ - - املقترح 

مكتــب الشـــؤون 
السياســــــــــــــــية 

                  واملدنية 
٩ - - - ٢ - ٢ - - ٧ - ٥ - ١ ١ - - - احلايل 

٩ - - - ٢ - ٢ - - ٧ - ٥ - ١ ١ - - - املقترح 
مكتـــــــب تعزيـــــــــز 
حقــــوق اإلنســــــان 

                  ومحايتها 
٤ - - ٢ - - - - - ٢ ١ - - ١ - - - - احلايل 

٦ - - ٣ - - - - - ٣ ٢ - - ١ - - - - املقترح 
                  اإلدارة والتنظيم 

٢١٧ - - ١٣٩ ٦٣ ٥ ١٥ - ٤٣ ١٥ ٣ ٧ ٤ - ١ - - - احلايل 
٢٣٢ - - ١٤٥ ٧٢ ٥ ١٦ - ٥١ ١٥ ٣ ٧ ٤ - ١ - - - املقترح 

                  اموع 
٢٧٥ - - ١٧٦ ٧٠ ٧ ٢٠ - ٤٣ ٢٩ ٤ ١٢ ٦ ٢ ٢ ٢ ١ - احلايل 

٢٩٣ - - ١٨٣ ٧٩ ٧ ٢١ - ٥١ ٣١ ٦ ١٢ ٦ ٢ ٢ ٢ ١ - املقترح 
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حتديد األهداف   تاسعا -
طلبـت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٢٢٠/٥٥ املـؤرخ ١٤ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١ إىل  - ٣٨
األمني العام أن يكفل قيـام إدارة بعثـات حفـظ السـالم بتحديـد األهـداف وتقـدمي تقـارير عـن 
وضع هذه األهداف ومدى حتقيقها إىل اجلمعية العامة من خالل تقارير األداء املـايل للبعثـات. 
وقد حددت إدارة البعثة األهـداف اإلداريـة األربعـة التاليـة املقـرر حتقيقـها خـالل الفـترة املاليـة 

املقبلة: 
 

اهلدف األول 
تعزيز األمن يف املقار العسكرية واإلدارية للبعثــة وحتسـني مسـتوى وأمـن أمـاكن إقامـة 

املوظفني يف سوخومي. 
 

مؤشرات اإلجنازات اإلجنازات املتوقعة 
إكمــال نقــل وحتويــل املقـــر اإلداري  (أ)
العســكري للبعثــة يف ســوخومي مــن جممـــع 
فندقي جتاري غري آمن يفتح أبوابه يف الوقت 
الراهـن أمـــام اجلمــهور إىل جممــع آمــن تــابع 

لألمم املتحدة 

ــــاملواعيد املســـتهدفة إلـــاء جممـــع  االلــتزام ب
املكاتب اجلاهزة واالنتقـال إىل امـع اجلديـد 
للمكاتب حبلول ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

وقف احلاالت اليت يتمكن فيها أشخاص غري 
مأذون هلم من دخول أماكن البعثة؛ 

ـــــن  تعيـــني مزيـــد مـــن موظفـــي األم (ب)
ــــود خدمـــات خاصـــة  (حــراس حمليــني) بعق
ـــة علــى خدمــات األمــن  لتقليـل اعتمـاد البعث
اخلارجيـــة الـــيت تقدمـــها الســـلطات احملليــــة 

وتتحكم فيها البعثة بقدر حمدود؛ 

مـدى شـغل مجيـع وظـائف احلـراس وتدريــب 
من يشغلوا؛ 

العمـــــل علـــــى أن توفـــــر الفنــــــادق  (ج)
للموظفني أماكن إقامة أفضل وأكثر أمنا. 

ــــام إدارة الفنـــدق بتوســـيع أمـــاكن  مــدى قي
اإلقامة املتاحة للموظفني وحتسينها؛ 

ختفيـف الضغـوط الـيت يتعـرض هلـــا املوظفــون  
ـــق  ورفـع روحـهم املعنويـة اهلابطـة بسـبب ضي

أماكن اإلقامة احلالية وسوء مستواها.  
  

العوامـل اخلارجيـة: مـن املتوقـع بلـوغ األهـداف وحتقيـق اإلجنـازات املنتظـرة علـى افــتراض أن 
إدارة الفنـدق سـتفي بالتزاماـا وأن البـائعني سـيقومون بتوريـد اهليـــاكل اجلــاهزة علــى النحــو 

املقرر. 
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اهلدف الثاين: 
ـــى القيــادة  كفالـة تزويـد املوظفـني علـى اختـالف مسـتويام مبـا يلـزم مـن قـدرات عل

اإلدارية ومن مهارات تقنية. 
 

مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة 
تزويــد املوظفــني علــــى حنـــو مســـتمر بـــآخر 
املستجدات يف جماالت ختصصام التقنية ويف 
مضمـــار العالقـــات بـــني املوظفـــــني واإلدارة 

العامة ومهارات اإلشراف وغري ذلك 

مـــدى تنفيـــذ خطـــــة التدريــــب (أي عــــدد 
املشاركني يف برامج التدريب املقررة) 

  
العوامل اخلارجية: من املتوقع بلوغ األهداف وحتقيــق اإلجنــازات املنتظــرة علــى افــتراض أن 
ضـــرورات العمـــل ال متنـــع املوظفـــني مـــن حضـــور دورات التدريـــــب املقــــررة وأن املــــدراء 
سيسمحون للموظفني باملشاركة يف دورات التدريب ويشجعوهم على حضورها أو يطلبــوا 

 منهم ذلك. 
اهلدف الثالث: 

توفري الدعم اجلوي املالئم للبعثة (املروحيات والطائرات الثابتة اجلناحني). 
 

مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة 
استبدال الطائرة من طراز انتنـوف ٢٦  (أ)
بطــائرة ثابتــة اجلنــاحني أســرع منــــها للوفـــاء 
باحتياجات البعثة من الدعم للرحالت اجلويـة 

املقررة واخلاصة. 

تقليــل عــدد الرحــالت اجلويــة املقــررة بـــني 
سيناكي واســطنبول الـيت تدعـو الضـرورة إىل 
ــــادرة علـــى  إلغائــها بســبب انعــدام طــائرة ق

الذهاب واإلياب يف يوم واحد 
تزويـد البعثـة مبروحيـة تكتيكيـة صغــرية  (ب)
 (2 -MI-8 ـــني مــن طــراز (باإلضافـة إىل املروحيت
لزيادة كفاءة فعاليـة دوريـات املروحيـات الـيت 
يقوم ا املراقبون العسكريون ورفع كفاءا. 

زيـادة عـدد الدوريـات اجلويـة الـيت يقـوم ـــا 
املراقبون العسكريون وحتسني كفاءا 

  
العوامل اخلارجية: من املتوقع بلوغ األهداف وحتقيق اإلجنـازات املنتظـرة علـى افـتراض توافـر 

املوارد املالئمة الستبدال الطائرة الثابتة اجلناحني واقتناء مروحية تكتيكية صغرية. 
 

اهلدف الرابع: 
كفالـة رفـع كفـاءة وتعزيـز مجيـع شــبكات االتصــال اخلارجيــة والداخليــة وتوســيعها 

وإعادة هيكلتها، عند االقتضاء، وذلك لتلبية احتياجات تشغيل البعثة. 
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مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة 

توسيع شبكات االتصال عرب املوجــات  (أ)
املتناهيــة القصــر والســواتل بإنشــاء وصـــالت 
تعمل باملوجات املتناهية القصر وبرفـع كفـاءة 
حمطـــات االتصـــال الطرفيـــة عـــــرب الســــواتل 
باإلضافة إىل إنشاء حمطة طرفية لالتصـال عـرب 

السواتل يف قطاع غايل 

ســيقاس مــدى النجــاح مــــن خـــالل تعزيـــز 
شــبكات االتصــال عــرب املوجــــات املتناهيـــة 
القصر والسواتل الـيت تقـدم خدمـات إضافيـة 
ــــربيد  مثــل خدمــات الصــوت والفــاكس وال
اإللكـتروين واإلنـترنت ولوتـس نوتــس لعــدد 

أكرب من املستخدمني يف منطقة البعثة 
تعزيــز شــبكة الــترددات العاليــة جــــدا  (ب)
والشـــبكة الدوليـــة للـــهاتف النقـــال بإنشــــاء 
قنــوات للــــترددات العاليـــة جـــدا واملعيـــدات 
والناقالت باإلضافة إىل إنشــاء جـهاز للـهاتف 
الالسلكي البعيد املدى يف مشال منطقـة البعثـة 
ـــاتلي  وذلــك لتعويــض االفتقــار إىل جــهاز س
عــاملي جتــــاري متنقـــل وكفـــؤ الشـــخصيات 

البارزة وموظفي العمليات 

سيقاس النجاح مبدى تعزيز جـهاز الـترددات 
ــا  العاليـة جـدا القـادر علـى تغطيـة أوسـع نطاق
وميكن التعويل عليـه بدرجـة أكـرب، باإلضافـة 
إىل تزويد مجيع الشـخصيات البـارزة بوسـيلة 
ـــة يف  اتصـال نقالـة لالتصـاالت اهلاتفيـة الدولي
ـــغ ٥٠ كيلومــترا مــن مقــر البعثــة،  مـدى يبل
مما يتيح االتصال جبميع الشـخصيات البـارزة 
وموظفي العمليات يف كل األوقات، حىت يف 

غري أوقات العمل 
  

ـــق اإلجنــازات علــى افــتراض أن شــراء  العوامـل اخلارجيـة: مـن املتوقـع بلـوغ األهـداف وحتقي
املعدات سيتم بصورة فعالة ويف الوقـت املناسـب وأن السـلطات احملليـة املختلفـة سـتمنح اإلذن 

باستخدام الذبذبات والدخول إىل مواقع املعيدات املختلفة. 
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 املرفق األول 
تقديـرات التكـــاليف للفــترة مــن ١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ 

 حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
بيان موجز  ألف -

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 
 

 

١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
إىل ٣٠ حزيران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

١ متوز/يوليه  
٢٠٠١ إىل ٣٠ 
متوز/يوليه ٢٠٠٢

١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

النفقات(أ) وجه اإلنفاق 
املبالغ 

املخصصة(ب) 
جمموع 

التقديرات 

تقديرات 
التكاليف غري 
املتكررة 

    أوال – األفراد العسكريون 
- ٤٢٦,٥ ٣ ٧٤٧,٠ ٣ ٦٠٨,٧ ٣ ١ -املراقبون العسكريون 
- ١٧,٣ ١٥,١ - ٢ -الوحدات العسكرية 

ــــــاألفراد  ٣ -التكـــــاليف األخـــــرى املتصلـــــة ب
    العسكريني 

- ٢٧,٩ ٥٣,١ ٥٣,١ (أ)  املعدات اململوكة للوحدات 
- - - - (ب)  االكتفاء الذايت 

- ٤٠,٠ ٤٠,٠ ٤٠,٠ (ج)  تعويضات الوفاة والعجز 
- ٦٧,٩ ٩٣,١ ٩٣,١ اموع الفرعي، البند ٣ 

- ٥١١,٧ ٣ ٨٥٥,٢ ٣ ٧٠١,٨ ٣  اموع، وجه اإلنفاق األول 
    ثانيا – األفراد املدنيون 

- - - - ١ -الشرطة املدنية 
- ٨١٥,٩ ١٣ ٣٥٢,٧ ١٣ ٧٧٠,٠ ١٠ ٢ -املوظفون الدوليون واحملليون 

- - - - ٣ -متطوعو األمم املتحدة 
- - - - ٤ -املوظفون املقدمون من احلكومات 

- - - - ٥ -مراقبو االنتخابات املدنيون 
- ٨١٥,٩ ١٣ ٣٥٢,٧ ١٣ ٧٧٠,٠ ١٠ اموع، وجه اإلنفاق الثاين 

احتياجات التشغيل      ثالثا -
٢٩٢,٠ ٢٧٥,٢ ١ ٩٩٢,٦ ١٥٤,٨ ١ ١ -أماكن العمل/اإلقامة 

٤٨٠,٠ ٤٨٠,٠ ٤٥٩,٠ ١٢٣,٨ ٢ -عمليات إصالح اهلياكل األساسية 
٢٢٩,٩ ١ ٢١٨,٢ ٢ ٠٢٥,٥ ١ ٦٦٥,٠ ٢ ٣ -عمليات النقل 

- ٧٨٠,٠ ٧ ٧٦١.٥ ٢ ٣٥٦,٦ ٢ ٤ -العمليات اجلوية 
- - - - ٥ -العمليات البحرية 

٧٤٥,٢ ٤٦٦,٢ ١ ٧٥٨,٩ ٦٨٥,٩ ٦ -االتصاالت 
٤٤٤,٢ ١ ٦٦٧,٧ ١ ٩٨٠,٥ ٥٣٨,٠ ٧ -املعدات األخرى 

- ٩٠٤,٠ ٧٧٧,٨ ٥٦٠,٧ ٨ -اللوازم واخلدمات 
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١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
إىل ٣٠ حزيران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

١ متوز/يوليه  
٢٠٠١ إىل ٣٠ 
متوز/يوليه ٢٠٠٢

١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

النفقات(أ) وجه اإلنفاق 
املبالغ 

املخصصة(ب) 
جمموع 

التقديرات 

تقديرات 
التكاليف غري 
املتكررة 

    ٩ -النقل اجلوي والسطحي 
نقل املعدات اململوكة للوحدات  - - - - (أ)

الشحن التجاري وأجرة النقل  - ٢٣٠,٠ ٢٣٠,٠ ٢٠٠,٩ (ب)
- ٢٣٠,٠ ٢٣٠,٠ ٢٠٠,٩ اموع الفرعي، البند ٩ 

١٩١,٣ ٤ ٠٢١,٣ ١٦ ٩٨٥,٨ ٧ ٢٨٥,٧ ٨ اموع، وجه اإلنفاق الثالث 
برامج أخرى      رابعا -

- - - - ١ -اللوازم واخلدمات املتصلة باالنتخابات 
- ١٨,٠ ٥,٠ ١٤,٥ ٢ -برامج اإلعالم 

- ٣٦٩,٠ ١٨٤,٠ ٧٢,٤ ٣ -برامج التدريب 
- - - - ٤ -برامج إزالة األلغام 

- - - - ٥ -املساعدات املقدمة لرتع السالح والتسريح 
- ٣٨٧,٠ ١٨٩,٠ ٨٦,٩ اموع، وجه اإلنفاق الرابع 

قــــاعدة األمــــم املتحــــدة للســــــوقيات يف  خامسا -
- - - - برينديزي 

حساب دعم عمليات حفظ السالم  - - - - سادسا -
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني  - ٧٩٩,٤ ١ ٦١١,٩ ١ ٥٠٨,٢ ١ سابعا -

١٩١,٣ ٤ ٥٣٥,٣ ٣٥ ٩٩٤,٦ ٢٦ ٣٥٢,٦ ٢٤ إمجايل االحتياجات، وجوه اإلنفاق من األول إىل السابع 
اإليرادات اآلتية من االقتطاعـات اإللزاميـة مـن  ثامنا -

- (٧٩٩,٤ ١) (٦١١,٩ ١) (٥٠٨,٢ ١) مرتبات املوظفني 
١٩١,٣ ٤ ٧٣٥,٩ ٣٣ ٣٨٢,٧ ٢٥ ٨٤٤,٤ ٢٢ صايف االحتياجات، وجوه اإلنفاق من األول إىل الثامن 

التربعات العينية (املدرجة يف امليزانية)  - - - - تاسعا -
- - - - عاشرا - التربعات العينية (غري املدرجة يف امليزانية) 

١٩١,٣ ٤ ٥٣٥,٣ ٣٥ ٩٩٤,٦ ٢٦ ٣٥٢,٦ ٢٤ اموع   
ــــغ إمجاليـــه ١ ٤٢٥ ٥٣٢ دوالرا (صافيـــة  علــى حنــو مــا هــو وارد يف املرفــق األول مــن تقريــر األداء (A/56/721). وال يشــمل مبل (أ)
٢٠٦ ٢٩٩ ١ دوالرا) حلساب دعم عمليـات حفـظ السـالم ومبلـغ إمجاليـه ٨٦٥ ٢٢٢ دوالرا (صافيـه ٣٠٠ ١٩٨ دوالر) لقـاعدة 

األمم املتحدة للسوقيات يف برينديزي. 
باســـتثناء مبلـــغ إمجاليـــه  استنادا إىل االعتماد الذي نص عليه قرار اجلمعية العامة ٢٦٧/٥٥ املؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١.  (ب)
٤٥٢ ٨١٦ دوالرا (صافيه ٥١٧ ٧١٦ دوالرا) الذي خصص حلساب دعم عمليات حفظ السـالم ومبلـغ إمجاليـه ٢٨٩ ٨٥ دوالرا 

(صافيه ٥٨٩ ٧٦ دوالرا) لتمويل قاعدة األمم املتحدة للسوقيات يف برينديزي. 
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توزيع املوارد حسب العناصر الرئيسية للتكاليف(أ)  باء -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١ متوز/يوليه ٢٠٠١ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  ١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣
 
 
 
 
 
 
 
 

إمجايل االحتياجات: ٦٠٠ ٩٩٤ ٢٦ دوالر  إمجايل االحتياجات: ٣٠٠ ٥٣٥ ٣٥ دوالر
   

اموع قد ال يصل ١٠٠ يف املائة بسبب التقريب.  (أ)
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معلومات تكميلية   جيم -
تسـتند امليزانيـة املقترحـــة للفــترة املاليــة ٢٠٠٣/٢٠٠٢ إىل قــوام يضــم ١٣٥ مراقبــا  - ١
ـــه ١٩٩٤،  عســكريا أذن بــه جملــس األمــن يف قــراره ٩٣٧ (١٩٩٤) املــؤرخ ٢١ متــوز/يولي
وروعي يف حســاا عـامل تبديـل للموظفـني بنسـبة ١٥ يف املائـة. وتغطـي احتياجـات املراقبـني 
العسـكريني تكلفـة الســـفر للتنــاوب عنــد انتــهاء فــترة اخلدمــة العاديــة. وروعــي يف حســاب 
التكاليف التقديرية للموظفني الدوليني معدل شغور مقداره ١٠ يف املائة. وقـد حسـبت أجـور 
األفراد املعينني لفترة حمـددة (اموعـة ٣٠٠) اسـتنادا إىل جـدول مرتبـات جديـد سـار اعتبـارا 
من ١ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠. ويقـدر أنـه سـيجري توظيـف ٥٥ يف املائـة مـن املوظفـني مـن الفئـة 
الفنيـة وفئـة اخلدمـات امليدانيـة بوصفـهم معينـني مـــن قبــل البعثــة. وقــد حســبت االعتمــادات 
املخصصة لبدل اإلقامة على أساس معدالت خمفضة سارية اعتبـارا مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١. 

وتشمل تكاليف املوظفني احملليني معدل شغور مقداره ٥ يف املائة. 
 

 األفراد العسكريون 
املبلغ املخصص: ٢٠٠ ٨٥٥ ٣ دوالرا؛ التقدير: ٧٠٠ ٥١١ ٣ دوالرا؛ الفرق: (٣٤٣ ٥٠٠ دوالر) 

يتصـل النقصـان البـالغ ٥٠٠ ٣٤٣ دوالر حتـت هـذا البنـد باخنفـاض االحتياجــات إىل  - ٢
٧٠٠ ٣٤٥ دوالر (٥٠٠ ٣٢٠ دوالر) بالنسـبة للمراقبــني العســكريني و (٢٠٠ ٢٥ دوالر) 
للمعــدات اململوكــة للوحــدات تقابلــها احتياجــات إضافيــة متعلقــــة بـــالوحدات العســـكرية 

(٢ ٢٢٠ دوالر). 
 

املراقبون العسكريون 
يعزى التغيري الـذي طـرأ حتـت هـذا البنـد إىل خنصيـص اعتمـاد لبـدل اإلقامـة يف البعثـة  - ٣
مبعـدالت منخفضـة سـارية اعتبـارا مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ تقابلــه زيــادة يف تكــاليف ســفر 
املراقبـني داخـل منطفـة البعثـة مـن ٠٠٠ ٣ دوالر إىل ٥٠٠ ٤ دوالر يف الشــهر حســبت بنــاًء 

على التجربة، كما أن هذه الزيادة ناشئة عن احلاجة إىل دوريات بعربتني. 
 

الوحدات العسكرية 
عدلـت احتياجـات حصـص اإلعاشـة حلـــاالت الطــوارئ ملراعــاة الزيــادة املقترحــة يف  - ٤

املوظفني الدوليني. 
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االحتياجات األخرى املتعلقة باألفراد العسكريني 
يعزى اخنفاض االحتياجات الذي طرأ حتت هـذا البنـد للمعـدات اململوكـة للوحـدات  - ٥
إذ خصص اعتماد لسداد تكاليف املعدات الطبية فقط ال للمعدات الرئيسية كما كـان حيـدث 

من قبل. 
 

 األفراد املدنيون 
املبلغ املخصص: ٧٠٠ ٣٥٢ ١٣ دوالر؛  التقدير: ٩٠٠ ٨١٥ ١٣ دوالر؛ الفرق: ٤٦٣ ٢٠٠ دوالر 

يعـود سـبب الزيـــادة الــيت طــرأت حتــت هــذا البنــد إىل ازديــاد االحتياجــات املتعلقــة  - ٦
باملوظفني الدوليني واحملليني. 

 
املوظفون الدوليون واحملليون 

تتعلق التقديرات مبا جمموعـه ١١٠ موظفـا دوليـا و ١٨٣ موظفـا حمليـا، شـاملة زيـادة  - ٧
١٨ وظيفة (١١ وظيفة دوليـة و ٧ وظـائف حمليـة). وتقـدر تكـاليف املوظفـني الدوليـني علـى 
أساس معدالت التكاليف القياسية يف نيويورك بالنسبة للموظفـني الدوليـني البـالغ عددهـم ٥٣ 
موظفـا. وحسـبت أجـور ٥٧ موظفـا دوليـا عينـوا مبوجـب عقـود حمـــدودة املــدة علــى أســاس 
جدول مرتبات جديد، سار اعتبــارا مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠. وتشـري التقديـرات إىل أن ٦٠ 
يف املائة من املوظفني يف الفئة الفنية وفئة اخلدمات امليدانية يصنفـون بوصفـهم معينـني مـن قبـل 
البعثـة. واملرتبـات احملليـة حمسـوبة علـى أســـاس جــدول املرتبــات املنقــح الســاري اعتبــارا مــن 
١ نيسان/أبريــــل ٢٠٠١ واملطبق يف منطقة البعثة، وبالنسبة ملوظف واحـد بـاملعدالت املطبقـة 
يف إسطنبول. ويراعى يف حساب االعتمـاد املخصـص للمرتبـات والتكـاليف العامـة للموظفـني 
وبـدل اإلقامـة املخصـص للبعثـة للموظفـني الدوليـني معـدل شـغور مبقـدار ١٠ يف املائـــة. كمــا 
يراعى يف حساب املبلغ املخصص لبدل اإلقامة املخصص للبعثة معدل منقح أقـل ملنطقـة البعثـة 

بأكملها، مع خمصص مرصود الثين عشر موظفا باملعدل املطبق يف تبليسي. 
 

 االحتياجات التشغيلية 
التقدير: ٣٠٠ ٠٢١ ١٦ دوالر؛ الفرق: ٥٠٠ ٠٣٥ ٨ دوالر  املبلغ املخصص: ٨٠٠ ٩٨٥ ٧ دوالر؛

يشمل التقدير البالغ ٣٠٠ ٠٢١ ١٦ دوالر االحتياجات من التكـاليف غـري املتكـررة  - ٨
البالغة ٣٠٠ ١٩١ ٤ دوالر، على النحو الوارد تفصيله يف املرفق الثاين – جيم. 

وتعزى الزيادة البالغـة ٥٠٠ ٠٣٥ ٨ دوالر حتـت هـذا البنـد إىل ازديـاد االحتياجـات  - ٩
بالنســـبة ألمـــاكن العمـــل (٦٠٠ ٢٨٢ دوالر)، وإصالحـــات البنيـــة األساســـــية (٠٠٠ ٢١ 
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ــــــل (٧٠٠ ١٩٢ ١ دوالر)، والعمليـــــات اجلويـــــة (٥٠٠ ٠١٨ ٥  دوالر)، وعمليــــات النق
ـــــــدات األخــــــرى (٢٠٠ ٦٨٧ دوالر)،  دوالر)، واالتصـــــاالت (٣٠٠ ٧٠٧ دوالر)، واملع

واللوازم واخلدمات (٢٠٠ ١٢٦ دوالر). 
 

أماكن العمل واإلقامة 
ُرصـد اعتمـاد لتغطيـة تكـاليف اسـتئجار أمـاكن العمـل، واعتمـاد غـري متكـرر لتعديــل  - ١٠
وجتديد أماكن العمل، على النحو الوارد يف املرفق الثاين – جيـم، ومـن أجـل لـوازم وخدمـات 
الصيانة واملرافق. وتعزى الزيادة حتت هذا البند يف املقام األول لعمليات تعديـل أمـاكن العمـل 
وجتديدهـا وإىل التكـاليف النامجـة عـن ازديـاد اســـتخدام املولــدات الكهربائيــة بســبب قصــور 

إمدادات الطاقة احمللية. 
 

إصالح اهلياكل األساسية 
رصـد اعتمـاد مـن أجـل إصـالح أجـزاء أخـرى مـن عـدة طـرق وجسـور علـى امتـــداد  - ١١
منطقة عمليات البعثة بغية تيسري أنشطة الدوريات اليت يقوم ـا املراقبـون العسـكريون وتقليـل 

فرص زرع األلغام يف األخاديد. وترد التفاصيل يف املرفق الثاين – جيم. 
 

عمليات النقل 
تشـمل التقديـــــرات اعتمــــــادا غـري متكـــــــرر يبلـغ ٩٠٠ ٢٢٩ ١ دوالر لشــراء ٢١  - ١٢
مركبة (١٤ منها السـتبدال مركبـات قدميـة و٧ مركبـات إضافيـة) وملعـدات الورشـة وتشـمل 
املركبات اإلضافية عربيت إسعاف مضادتني لأللغام للتمكني من إجراء عمليـات االسـعاف مـن 
االصابـات النامجـة عـن حقـــول األلغــام. ورصــد اعتمــاد لقطــع الغيــار، وعمليــات اإلصــالح 
والصيانـة، والبـرتين ومـواد التشـحيم فضـال عـن التـأمني علـى املركبـات. وروعـــي يف حســاب 

التكاليف ارتفاع تكلفة البترول من ٢٥ إىل ٣٥ سنتا للتر الواحد. 
 

العمليات اجلوية 
تعـزى الزيـادة البالغـــة ٥٠٠ ٠١٨ ٥ دوالر إىل اإلضافــة املقترحــة ملروحيــة تكتيكيــة  - ١٣
خفيفـة وإىل اسـتبدال الطـائرة الثابتـة اجلنـاحني بطـائرة نقـل نفاثـة أسـرع مـن احلجـم املتوســـط 
قادرة على الذهاب واإلياب بني تبليسي واسطنبول يف اليوم نفسه. وتظهر التقديـرات الزيـادة 
ـــاليف الوقــود وبــدل اإلقامــة املمنــوح  يف تكـاليف االسـتئجار/التعـاقد املرضـي للطـائرات وتك

لألطقم والتكاليف األخرى املتصلة بالعمليات اجلوية. 
وستتيح املروحية قدرة أكرب علـى املنـاورة يف منطقـة الصـراع ومتكـن مـن زيـادة عـدد  - ١٤
الدوريـات اجلويـة، فضـال عـن جدواهـا الكبـرية يف حـاالت اإلجـالء ألســـباب طبيــة ويف نقــل 
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الشـخصيات البـارزة. وقـد أعـاق عمليـات البعثـة افتقارهـا إىل طـائرة قـادرة علـــى الذهــاب يف 
نفس اليوم إىل اسطنبول وإىل جهات أوروبية أخرى واإلياب منها. وفضال عن ذلـك، حـدث 
أن ُألغيت، خالل السنة املنتهية يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، رحالت عديـدة للطـائرة الثابتـة 
ـــات مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للقيــام  اجلنـاحني أو عدلـت مواعيدهـا لالسـتجابة لطلب
برحـالت جويـة خاصـة دعمـا لعمليـة السـالم. ويؤثـر إلغـاء الرحـالت علـى هـــذا النحــو علــى 

حركة الركاب ونقل الشحنات إىل منطقة البعثة ومنها بصورة مألوفة. 
 

االتصاالت 
يتضمن االعتماد الوارد حتـت هـذا البنـد احتياجـات غـري متكـررة قدرهـا ٢٠٠ ٧٤٥  - ١٥
دوالر يرد بياا املفصل يف املرفق الثاين جيم. ورصد اعتماد لتوسـيع نطـاق شـبكات االتصـال 
عرب املوجات الدقيقة والسواتل ولتعزيز شبكة االتصاالت ذات الترددات العالية جدا والشـبكة 
الدولية للهاتف النقّال ولشراء معدات للورشة. وتعـزى الزيـادة خـالل الفـترة احلاليـة يف املقـام 
األول إىل احتياجات جممع �املسـاكن اجلـاهزة� يف سـوخومي وإىل إنشـاء القـدرات اإلضافيـة 
الالزمة من الطاقة يف حمطة االتصاالت األرضية عرب السواتل املقامة يف زوغديـدي والـيت تعـاين 
من قصور يف الطاقة. وتتضمن التقديرات أيضا اعتمادات لتغطية تكاليف قطع الغيار واللـوازم 

واالتصاالت التجارية. 
 

معدات أخرى 
يشـمل التقديـر الـوارد حتـت هـذا البنـد احتياجـات غـري متكــررة تبلــغ ٢٠٠ ٤٤٤ ١  - ١٦
دوالر علـى النحـو الـوارد يف املرفـق الثـاين جيـم. ورصـــد اعتمــاد مــن أجــل أثــاث املكــاتب، 
ومعـدات املكـاتب، ومعـدات التجـهيز اإللكـتروين للبيانـات، ومعـدات الرصـد وقطـــع الغيــار، 
وإصـالح وصيانـة املعـدات. وتتصـــل االحتياجــات بتغيــري موقــع �جممــع املســاكن اجلــاهزة� 
وتأثيث قاعة الصحافة/اإلحاطات اإلعالمية واالستمرار يف استبدال األثاثـات واملعـدات الباليـة 
وتلبية احتياجات املوظفني اإلضـافيني املقـترحني. وتتسـق زيـادة االعتمـادات املخصصـة لقطـع 

الغيار واإلصالحات والصيانة مع تنوع املعدات وازدياد عدد املوجود منها لدى البعثة. 
 

اللوازم واخلدمات 
تعزى الزيادة حتــت هـذا البنـد، بصفـة رئيسـية، إىل خدمـات األمـن اإلضافيـة يف احلـيز  - ١٧
الداخلي �مع املسـاكن اجلـاهزة� اجلديـد وإىل زيـادة االعتمـادات املخصصـة للـزي الرمسـي 

واالشتراكات ومستودعات الدفاع امليداين ومستودعات التموين واملستودعات العامة. 
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 برامج أخرى 
املبلغ املخصص: ٠٠٠ ١٨٩ دوالر؛ التقدير: ٠٠٠ ٣٨٧ دوالر؛ الفرق: ٠٠٠ ١٩٨ دوالر 

تعزى الزيادة حتت هذا البند البالغة ٠٠٠ ١٩٨ دوالر إىل برامج اإلعـالم (٠٠٠ ١٣  - ١٨
دوالر) وبرامج التدريب (٠٠٠ ١٨٥ دوالر). 

 
برامج اإلعالم 

قررت البعثة إصدار نشرة نصف سنوية تبني أنشطتها وسـيعقد املمثـل اخلـاص لألمـني  - ١٩
العـام مؤمتـرا صحفيـا فصليـــا للســلطات احلكوميــة يتنــاول فيــها آخــر املســتجدات يف عمليــة 

السالم. 
 

برامج التدريب 
تعـزى الزيـادة حتـت هـذا البنـد إىل إدراج التدريـب الـذي مل يكـن مقـررا مـن قبـــل يف  - ٢٠
جمال متويل املشتريات واإلدارة والعمليات اجلويـة وتدريـب موظفـي مكتـب املمثـل اخلـاص يف 
جماالت حقوق اإلنسان والتسيري واإلعالم. وتفوق االحتياجات املطلوبة للتدريـب يف جمـاالت 
االتصـاالت والتجـهيز اإللكـتروين للبيانـات والنقـل واألمـــن واهلندســة واالحتياجــات اخلاصــة 

بالفترة احلالية. وبصفة عامة، تعرب الزيادة عن توقع مشاركة عدد أكرب من املوظفني. 
ويكمـن اهلـدف الرئيسـي للتدريـب يف جمــايل االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف  - ٢١
متكني موظفي البعثة مـن إقامـة البـىن األساسـية التكنولوجيـة ومـن تقـدمي خدمـات تفـي جبميـع 
احتياجات بعثات حفظ السالم. ومتثل املوارد البشـرية عنصـرا بـالغ األمهيـة لـن تتحقـق بدونـه 
شـروط النجـاح أال وهـي تقـدمي الدعـم بصـورة فعالـة وكفــؤة ويف الوقــت املناســب. وتــدرك 
األمانة العامة ضرورة تعزيز تطوير املهارات واحلفاظ على مسـتوى عـال مـن الدرايـة الفنيـة يف 
كافـة اـاالت ذات األمهيـة القصـوى. وقـــد أعــدت خطــة اســتراتيجية يف جمــايل االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات ُروعي فيها ازدياد األنشطة تعقيدا واتساع نطاقـها وتعـاظم احلاجـة إىل 
ــات يف  املعلومـات بفعـل تنـامي بعثـات حفـظ السـالم. وجنـاح االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلوم
البعثات رهني، إىل حد كبـري، بفعاليـة أنظمـة املعلومـات امليدانيـة يف البعثـات. ومـن الـالزم أن 
تعزز األمانة، على حنو مستمر، قــدرات موظفـي البعثـات مـن مجيـع الفئـات علـى إدارة مـوارد 
املعلومات واستخدام أسـاليب التعليـم والتدريـب احلاليـة واملبتكـرة وأدواـا ونظمـها. وتشـمل 
خطة التدريب نظاما للتقييـم يرصـد فعاليـة الربنـامج ويكفـل اختـاذ التدابـري التصحيحيـة. وتعـد 
األمانة العامة، يف سياق بيئة تكنولوجية ما برحـت تتغـري بوتـائر متسـارعة، أنشـطتها التدريبيـة 
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للحفاظ على املهارات املناسبة واحليوية لتلبية احتياجات البعثة، متجنبـة بذلـك أوجـه القصـور 
أو الضعف يف املوارد البشرية يف بعثات حفظ السالم. 

  

نوع التدريب 
تقدير التكاليف 

(بدوالرات الواليات املتحدة) 

األعــداد 
املـــــــراد 
املكان تدريبها

ـــدة يف جورجيــا ١٣ ٠١٦ ٦١ االتصاالت  بعثـة مراقـيب األمـم املتح
وقاعدة األمم املتحدة للسوقيات 

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا ٢ ٤٠٢ ١١ املالية 
ـــدة يف جورجيــا ١٦ ٤٥٤ ٥٢ التجهيز اإللكتروين للمعلومات  بعثـة مراقـيب األمـم املتح

وقــــاعدة األمــــم املتحــــدة للســــــوقيات 
واسطنبول 

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا ٢ ٤٠٢ ١١ املوظفون 
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا ٥ ٥٠٥ ٢٨ النقل 
نيويورك وفيينا ١٠ ٤٩٨ ٥٧ األمن 

قاعدة األمم املتحدة للسوقيات ٢ ٦٣٩ ١٠ اهلندسة 
قـــــاعدة األمـــــم املتحـــــدة للســــــوقيات ٦ ٨٢١ ٣٠ اخلدمات العامة 

ونيويورك واليونان 
ــــــا ٩ ٧٨٩ ٤٨ العمليات اجلوية  لــــوس أجنليــــس، فلوريــــدا وأوكراني

وجنيــف واليونــــان ونيويـــورك وقـــاعدة 
األمم املتحدة للسوقيات 

نيويـورك وبعثـة مراقـيب األمـم املتحــدة يف ٧١ ٢٦٢ ٢٣ اإلدارة 
جورجيا 

جنيف ٢ ٥٣٨ ٥ حقوق اإلنسان 
جنيف ٢ ٤١٢ ٥ التسيري الكفؤ 

نيويورك ٢ ٨٥٠ ٩ املعلومات العامة 
قربص وقاعدة األمم املتحدة للسوقيات ٣ ٤٢٠ ١٢ املشتريات 

  ١٤٥ ٠٠٨ ٣٦٩ 
  

 االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني 
املبلغ املخصص: ٩٠٠ ٦١١ ١ دوالر؛ التقدير: ٤٠٠ ٧٩٩ ١ دوالر؛ الفرق: ٥٠٠ ١٨٧ دوالر 

ميثل املبلغ املـدرج يف امليزانيـة حتـت هـذا البنـد الفـرق بـني األجـور اإلمجاليـة واألجـور  - ٢٢
الصافية، أي مقدار االقتطاعات اإللزامية مـن مرتبـات املوظفـني الـيت خيضـع هلـا موظفـو األمـم 
املتحدة وفقا للنظام األساسي ملوظفي األمم املتحدة. ويراعى يف حساب تكاليف االقتطاعـات 
اإللزاميـــة مـن مرتبات املوظفني معدل شغور بنسـبة ١٠ يف املائـة بالنسـبة للموظفـني الدوليـني 

و ٥ يف املائة بالنسبة للموظفني احملليني. 
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 اإليرادات اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني 
املبلــــغ املخصص: (٩٠٠ ٦١١ ١ دوالر)؛ التقدير: (٤٠٠ ٧٩٩ ١ دوالر)؛ الفرق: (٥٠٠ ١٨٧ دوالر) 

قيدت االحتياجات املتعلقة باالقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املدرجـة حتـت  - ٢٣
وجه اإلنفاق السابع حلساب هـذا البنـد بوصفـها إيـرادات آتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن 
مرتبات املوظفني وسـيجري قيدهـا حلسـاب صنـدوق معادلـة الضرائـب الـذي أنشـأته اجلمعيـة 
العامــة يف قرارهــا ٩٧٣ ألــف (د–١٠) املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٥٥. وتقيــــد 
حلساب الدول األعضاء مبالغ يف الصندوق تناسب معدالت اشــتراكها يف ميزانيـة بعثـة مراقـيب 

األمم املتحدة يف جورجيا. 
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 املرفق الثاين 
ــــه ٢٠٠٢ إىل  تقديــــرات التكاليــــف للفتــــــــــرة مــــــن ١ متــــوز/يوليـــــ

 ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣: حتليل 
التكاليف القياسية والتكاليف اخلاصة بالبعثة    ألف -

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

       بدل اإلقامة املخصص للبعثة ١ - 

تبليسي          (أ)

ـــارا مــن ١   ١٥٠ (أ)  ١٥٠ األيام الـ ٣٠ األوىل   يسـري هـذا املعـدل اعتب
متوز/يوليه ٢٠٠١ 

الشيء نفسه   ٩٤ (أ)  ٩٥ بعد ٣٠ يوما  

املواقع األخرى          (ب)

الشيء نفسه   ٧٠ (أ)  ٨٥ األيام الـ ٣٠ األوىل  

الشيء نفسه   ٧٠ (أ)  ٧٠ بعد ٣٠ يوما  

بـدل السـفر ضمـن منطقـــة   (ج)
       البعثة 

تعديل بناء على التجربة  ٥٠٠ ٤  (أ)  ٠٠٠ ٣ املراقبون العسكريون  
         

       السفر ٢ - 

متوسط تكلفة السفر ذهابا وإيابا   ٧٠٠ ١ (أ)  ٧٠٠ ١ املراقبون العسكريون  
         

       األفراد العسكريون ٣ - 

ــدره ١٥ يف     ١١٥ ١١٥ املراقبون العسكريون   يشـمل معـامل شـغور ق
ــق بـالقوام املـأذون بـه  املائة فيما يتعل

البالغ ١٣٥ مراقبا 
         

       بدل املالبس واللوازم الشخصية ٤ - 

 ٢٠٠   ٢٠٠  ٢٠٠ املراقبون العسكريون  
         

       احلصص التموينية ٥ - 

حصص اإلعاشة اجلماعية  
حصص إعاشة أثناء القتال 

ــــــــني   ١٥   ١٠  تغطـــــــي ١١٥ مـــــــن املراقب
ــــن  العســكريني و ١٠٠ يف املائــة م

املوظفني الدوليني ملدة ٧ أيام 
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تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

       املعدات اململوكة للوحدات ٦ - 

ال حاجـة لرصـد اعتمـــاد إضــايف يف -   (أ)  ٢٠٠ ٢٥ املعدات الرئيسية  
الوقت الراهن 

 ٩٠٦ ٢٧   (أ)  ٩٠٦ ٢٧ املعدات اخلاصة  
         

ــــن ٠٠٠ ٤٠   ٠٠٠ ٤٠  ٠٠٠ ٤٠ تعويضات الوفاة والعجز ٧ -  اســتنادا إىل نســبة ١ يف املائــة م
متوسط قوام املراقبني العسكريني 

         
       األفراد املدنيون ٨ - 

يشمل معامل شـغور بنسـبة ١٠ يف     ٩٩ ٨٩ املوظفون الدوليون  
ــــق بـــالقوام البـــالغ  املائــة فيمــا يتعل

١١٠ موظفا 

يشـمل معــامل شــغور بنســبة ٥ يف     ١٧٣ ١٦٦ املوظفون احملليون  
املائـة فيمـــا يتعلــق بــالقوام املقــترح 

البالغ ١٨٢ موظفا 

     ١ ١ املوظفون احملليون (تركيا)  
         

       املوظفون احملليون ٩ - 

جورجيا/أخبازيا          (أ)

يسري جدول املرتبــات اعتبـارا مـن ٨٣٠ ٧   (أ)  ٤٩٤ ٧ املرتب الصايف  
١ نيسان/أبريل٢٠٠١ 

تتـــألف مـــن ٢٩٠ دوالرا إلعانـــــة ٨٢٩ ٢   (أ)  ٧٠٩ ٢ التكاليف العامة للموظفني  
التـأمني الصحـــي و ٥٢٧ ١ دوالرا 
للمعــــــاش التقـــــــاعدي و ٠١٢ ١ 

دوالرا لبدل اخلدمة 

ــــــن   االقتطاعـــــات اإللزاميـــــة م
مرتبات املوظفني 

يسري جدول املرتبــات اعتبـارا مـن ٨٣٧ ١  (أ)  ٧٥٨ ١ 
١ نيسان/أبريل٢٠٠١ 

تركيا          (ب)

 ٠٠٨ ١٧   (أ)  ٠٠٨ ١٧ املرتب الصايف  

 ٧٢٣ ٨   (أ)  ٧٢٣ ٨ التكاليف العامة للموظفني  

ــــــن   االقتطاعـــــات اإللزاميـــــة م
مرتبات املوظفني 

 ٥٩٢ ٤  (أ)  ٥٩٢ ٤ 

         
عشرة عمال لألشغال العامــة بواقـع ٣٤٨ ٦٣  (أ)  ٨٣٢ ٣٢ املساعدة املؤقتة العامة ١٠ -

٤٧٦ دوالرا لكـل منـهم يف الشــهر 
ومسكـــــري واحـــــد بواقــــــع ٥١٩ 

دوالرا يف الشهر 
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تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

       بدل العمل يف أماكن خطرة ١١ -

ـــا مكلفــا  ٠٠٠ ١  (أ)  ٠٠٠ ١ املوظفون الدوليون   ال ينطبـق علـى ١٢ موظف
بالعمل يف تبليسي 

اسـتنادا إىل نسـبة ٢٠ يف املائـــة مــن ٥٦٦ ١     ٤٩٩ ١ املوظفون احملليون  
املرتب الصايف 

         
 ٠٠٠ ١٥   (أ)  ٠٠٠ ١٥ العمل اإلضايف ١٢ -

         
       تكاليف السفر ألسباب أخرى ١٣ -

يشمل سفر املوظفني التابعني له ٩٠٠ ٤٨   (أ)  ٩٠٠ ٤٨ سفر رئيس البعثة  

ــــني ذهابـــا وإيابـــا إىل ٣٧٤ ٢٠   (أ)   استعراض امليزانية   يغطــي رحلت
نيويــورك لكبــري موظفــي الشـــؤون 
اإلداريــة وكبــري موظفــي الشـــؤون 

املالية 

 ٠٠٠ ٤   (أ)  ٠٠٠ ٤ موظف حقوق اإلنسان  

 ١٠٠ ١١٤   (أ)  ١٠٠ ١١٤ السفر داخل منطقة البعثة  

سـفر موظفـــي إدارة عمليــات حفــظ  
السالم: 

 ٥٠٠ ٢٢   (أ)  ٨٣٤ ٦ 

التعديل يستند إىل التجربة ٩٥٠ ٣٦   (أ)  ٨٣٤ ٦ املوظف السياسي/العسكري  

ــــــة   االخصـــــائيون اإلداريـــــون وأفرق
التنفيذ 

يغطــي ٥ رحــــالت ذهابـــا وإيابـــا ٨٨٠ ١٠   (أ)  ٨٣٤ ٦ 
ويشمل بدل اإلقامة اليومي 

التعديل يستند إىل التجربة ١٠٠ ٨   (أ)  ٤١٧ ٣ أخصائيو إزالة األلغام  

الشيء نفسه ١٠٠ ٨   (أ)  ٤١٧ ٣ أخصائيو الطريان  

معني حديثا ٠٠٠ ٩   (أ)  - موظف االتصاالت  

 ٠٠٠ ٢٠   (أ)  ٤٠٠ ١٨ مكتب خدمات الرقابة الداخلية  
         

       استئجار أماكن العمل ١٤ -

ـــب املمثــل اخلــاص  – مكت سـخومي 
    لألمني العام 

 ٠٠٠ ٣    ٠٠٠ ٣  

–  -  (أ)  ٨٨٠ ١٣ املقر املدين يف سخومي   ليســـــت هنـــــاك احتياجـــــــات 
استبدال املساكن اجلاهزة 

  ٣٠٠  (أ)  ٣٠٠ مكتب حقوق اإلنسان  

  ٠٠٠ ٥  (أ)  ٠٠٠ ٥ مكتب تبليسي  

  ٠٠٠ ٣  (أ)  ٠٠٠ ٣ مكتب اسطنبول  



3202-24855

A/56/815

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

ليست هناك احتياجات  -  (أ)  ٤٠٠ مكتب أدلر  

  ٦٠٠  (أ)  ٦٠٠ مكتب قطاع غايل  

الشيء نفسه  ٠٠٠ ٣  (أ)  ٠٠٠ ٣ مقر غايل  

الشيء نفسه  ٥٠٠ ٤  (أ)  ٥٠٠ ٤ قاعدة النقل واإلمداد يف زوغديدي  

امتـــداد قـــاعدة النقـــل واإلمـــــداد يف  
زوغديدي 

  -  (أ)  ٠٠٠ ١ 

الشيء نفسه  ٣٦٠  (أ)  ٣٦٠ ورشة النقل يف غايل  

  ١٨٠  (أ)  ١٨٠ قاعدة األفرقة يف دزفاري  

  ٢٤٠  (أ)  ٢٤٠ قاعدة األفرقة يف كارخايت  

  ١٢٠  (أ)  ١٢٠ قاعدة األفرقة يف زميو بارغييب  

  ١٢٠  (أ)  ١٢٠ قاعدة األفرقة يف إنفورجيس  

  ١٨٠  (أ)  ١٨٠ موقع معيدات اإلرسال يف بيتسوندا  

  ١٨٠  (أ)  ١٨٠ موقع معيدات اإلرسال يف غايل  

ــــــــال يف   موقـــــــع معيـــــــدات اإلرس
أوتشامتشريا 

  ١٨٠  (أ)  ١٨٠ 

ــــــــال يف   موقـــــــع معيـــــــدات اإلرس
زوغديدي 

ُأغلق يف ٢٠٠١/٢٠٠٠  -  (أ)  ١٨٠ 

ــــــــال يف   موقـــــــع معيـــــــدات اإلرس
آباناغدارا 

زيادة يف اإلجيار  ٣٠٠  (أ)  ٢٤٠ 

ــــــــال يف   موقـــــــع معيـــــــدات اإلرس
كودوري 

  ٤٠٠  (أ)  ٤٠٠ 

موقـع معيـدات اإلرسـال يف ســيناكي  
هيل 

  ٢٤٠  (أ)  ٢٤٠ 

ــــــــال يف   موقـــــــع معيـــــــدات اإلرس
سوخومي 

  ٣٠٠  (أ)  ٣٠٠ 

موقـع واحـد طبقـا لتوصيـة مكتـــب  ٦٠٠  (أ)  - ثالثة مواقع جديدة مقررة  
ـــــم  منســـق شـــؤون األمـــن يف األم
املتحــــــــدة وموقعــــــــان لتعزيــــــــز 

االتصاالت مع القطاعات 

  ٦٠٠  (أ)  ٦٠٠ موقع املراقبة يف كودوري  

زيادة يف اإلجيار  ٣٠٠  (أ)  ٢٠٠ برج التلفزيون يف سخومي  
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تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

غرفـة معـدات اإلذاعـة والتلفزيــون يف  
زوغديدي 

  ١٥٠  (أ)  ١٥٠ 

  ١٨٠  (أ)  ١٨٠ مركز الشرطة يف دراندا  

ــــق ســـوقية يف مطـــار   مكــاتب ومراف
سوخومي  

جتديد عقد ألغي من قبل  ٠٠٠ ١  (أ)  - 

ـــــــــة أرض بــــــــرج   تبليســـــــي، قطع
االتصاالت 

عقد جديد  ٧٠٠  (أ)  - 

ســوخومي، موقــع �مــع املكــاتب  
اجلاهزة� 

يشمل عقد االسـتئجار مبلـغ ٩٧٥  ٩٧٥ ٥  (أ)  - 
دوالرا شهريا خلدمات التنظيف 

املقـر يف سـوخومي، مســـاحة إضافيــة  
ــــع البيـــوت الفندقيـــة  ملكــاتب يف موق

الصغرية 

عقد جديد، إضافـة مـع املسـاكن  ٠٠٠ ٦  (أ)  - 
اجلاهزة  

رســـوم حجـــز الغـــرف يف املقــــر يف  
سوخومي 

شــــرط جديــــد لتفــــادي دخـــــول  ٩٠٠  (أ)  - 
أشــــخاص غــــري موظفــــي األمـــــم 

املتحدة املقيمني يف امع 

عقد جديد  ١٥٠  (أ)  - مهبط املروحيات يف زوغديدي  
         

ـــــة  ٨٧٣ ٣ لوازم الصيانة ١٥ - ١٠ يف املائ
من اإلجيار 

  ٨٧٤ ٣  

         
ـــــــة  ٨٧٣ ٣ خدمات الصيانة ١٦ - ١٠يف املائ

من اإلجيار 
  ٨٧٤ ٣  

         
       املرافـــق ١٧ -

  ١٠٠ ٣  (أ)  ١٠٠ ٣ الكهرباء  

  ٤١٠  (أ)  ٤١٠ املياه  

  ١٠  (أ)  ١٠ الغاز ووقود التدفئة  

يبلـغ متوسـط االسـتهالك الشـــهري  ٤٥٩ ٢٨  (أ)  ٠٠٠ ١٠ وقود مولدات الكهرباء  
٣١٢ ٨١ لـــترا بواقـــــع ٣٥ ســــنتا 

للتر 

  ١١٠  (أ)  ١١٠ الصرف الصحي  

  ٧٥٠  (أ)  ٧٥٠ الكريوسني  

التعديل يستند إىل التجربة  ٥٠٠ ٢  (أ)  ٨٥٠ ١ زيت حمرك مولدات الكهرباء  

لقطــاع زوغديــدي (كــان يتـــم يف  ٨٣  (أ)  - مجع النفايات  
إطار خدمات تعاقدية) 
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تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 
         

      املركبات ١٨ -

املركبــــات اململوكــــة لألمــــــم   (أ)
املتحدة 

      

بعد تنفيذ عمليات الشــطب لثـالث 
إسـعافات و ٦ مقطـــورات ســيصل 
قــوام أســطول املركبــات اململوكـــة 

لألمم املتحدة إىل ١٧٧ مركبة 

ــن     ٤٠ ٣٨ مركبات من النوع العسكري   تشـمل تسـع سـيارات إسـعاف م
املقرر شراؤها 

ـــة     ١٣١ ١٢٦ مركبات من النوع املدين   تشـمل ٣ مركبـات إضافيـة رباعي
ــــة  الدفــع، وشــاحنة مقفولــة وحافل

صغرية 

     ٣ ٦ سيارات إسعاف  

     ٣ ٩ مقطورات  

املركبات اململوكة للوحدات   ــــد     - ٢ (ب) حولــت ســياريت إســعاف إىل بن
التربعــات اعتبــارا مــــن ٥ كـــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
         

قطــــع الغيـــــار وأعمـــــال صيانـــــة ١٩ -
املركبات 

       

  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠ مركبات من النوع العسكري  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ مركبات جديدة  

ال يوجد اعتماد لسياريت إسعاف  ٣٥٠  ٥٠٠/٣٥٠  ٣٥٠ مركبات مستعملة  

  ٨٠  ٨٠  ٨٠ مقطورات  

ال توجد احتياجات  -  (أ)  ٠٠٠ ١٠ مركبات فائضة  
         

       البرتين ٢٠ -

٢٥٠ لـترا شـهريا لكـل مركبـة مــن   ٢,٩٢ (أ)  ٢,٠٥ مركبات من النوع املدين  
املركبــــات البــــالغ عددهــــــا ١٣٤ 

بواقع ٣٥ سنتا للتر 

ـــن   ٣,٥٠ (أ)  ٢,٤٦ مركبات من النوع العسكري   ٣٠٠ لـتر شـهريا لكـل مركبـة م
املركبـات البـالغ عددهـا ٤٢ بواقـــع 

٣٥ سنتا للتر 
         

ـــــة مواد تشحيم املركبات ٢١ - ١٠ يف املائ
ـــــــة  مـــــن قيم

البرتين 

ـــــة   ١٠ يف املائ
ـــــــة  مـــــن قيم

البرتين 

١٠ يف املائــة 
مــــن قيمـــــة 

البرتين 

   

         
       التأمني على املركبات ٢٢ -

تســري املعــــدالت اعتبـــارا مـــن ١ ١٥٤   ٥٧٥  ٢٠٠ مركبات من النوع املدين  
متوز/ يوليه ٢٠٠١ 
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تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

 ٢٧٠   ٥٧٥  ٣٥٠ مركبات من النوع العسكري  

ال توجد احتياجات تشغيلية ٢٧٠   ٥٧٥  ٢٠٠ سيارات إسعاف  
         

       طائرات اهلليكوبتر  ٢٣ -

  M1-8 ٢ ٢     

     ١ - طائرات تاكتيكية خفيفة  
         

       ساعات الطريان الشهرية ٢٤ -

طرأ تغيري يف الترتيبات التعاقدية  ٣٥    ٣٠ طائرة اهلليكوبتر رقم ١  

يسـتند التغيـري إىل عقـــد ســار حــىت  ٣٥    ٣٢,٥ طائرة اهلليكوبتر رقم ٢  
اية حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

تغيريات تعاقدية مقترحة  ٣٥    - طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
         

       ساعات الطريان اإلضافية الشهرية٢٥ -

  ٤٠    ٢٥ طائرة ة اهلليوكوبتر رقم ١  

الشيء نفسه  ٤٠    ٢٥ طائرة اهلليوكوبتر رقم ٢  

تغيريات تعاقدية مقترحة  ٤٠    - طائرات اهلليوكوبتر رقم ٣  

اســـــتئجار طـــــائرات اهلليكوبــــــتر ٢٦ -
وساعات الطريان األساسية 

       

٢٤٤,٤٣ ١ دوالرا لكـــل ســـــاعة  ٥٥٥ ٤٣  (أ)  ٤٤٨ ٣٧ طائرة اهلليكوبتر رقم ١  
مبعدل ٣٥ ساعة شهريا 

ــدل  ٩٩٠ ٤٦  (أ)  ٣٣٣ ٣٧ طائرة اهلليكوبتر رقم ٢   ٣٤٠ ١ دوالرا لكـل سـاعة مبع
٣٥ ساعة شهريا 

٧٧٠ دوالرا لكـــل ســـاعة مبعـــدل  ٩٥٠ ٢٦  (أ)  - طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
٣٥ ساعة شهريا 

         
اســـــتئجار طـــــائرات اهلليكوبــــــتر ٢٧ -

وساعات الطريان اإلضافية 
       

ال توجد رسوم إضافية  -    - طائرة اهلليكوبتر رقم ١  

الشيء نفسه  -    - طائرة اهلليكوبتر رقم ٢  

غري مقررة  -    - طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
         

       وقود طائرات اهلليكوبتر  ٢٨ -
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تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

٨٠٠ لــتر لكــل ســاعة بســـعر ٤٠  ٢٠٠ ١١  (أ)  ٠١٥ ١٥ طائرة اهلليكوبتر رقم ١  
سنتا للتر ملدة ٣٥ ساعة 

٨٠٠ لــتر لكــل ســاعة بســـعر ٤٠  ٢٠٠ ١١  (أ)  ٦٩٧ ١٥ طائرة اهلليكوبتر رقم ٢  
سنتا للتر ملدة ٣٥ ساعة 

١٢٠ لـترا لكـــل ســاعة بســعر ٤٠  ٦٨٠ ١  (أ)  - طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
سنتا ملدة ٣٥ ساعة 

         
       مواد التشحيم لطائرات اهلليكوبتر٢٩ -

ـــــة طائرة اهلليكوبتر رقم ١   ١٠ يف املائ
من الوقود 

ـــــة   ١٠ يف املائ
من الوقود 

١٠ يف املائــــة  
من الوقود 

  

ـــــة طائرة اهلليكوبتر رقم ٢   ١٠ يف املائ
من الوقود 

ـــــة   ١٠ يف املائ
من الوقود 

١٠ يف املائــــة  
من الوقود 

  

       طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
         

النقــل إىل منطقــة البعثــة واإلعـــادة ٣٠ -
منها 

       

ــــات التعاقديـــة ٠٠٠ ٥٤   ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ٥٤ طائرة اهلليكوبتر رقم ١   علــى أســاس الترتيب
احلالية 

النقل إىل منطقة البعثة فقط ٠٠٠ ٧   ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ١١ طائرة اهلليكوبتر رقم ٢  

على أساس التكاليف القياسية ٠٠٠ ٢٠   ٠٠٠ ٢٠  - طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
         

       الطالء ٣١ -

على أساس الترتيبات التعاقدية ٠٠٠ ٥   ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠ طائرة اهلليكوبتر رقم ١  

الشيء نفسه ٠٠٠ ٥   ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ٥ طائرة اهلليكوبتر رقم ٢  

على أساس التكاليف القياسية ٠٠٠ ٤   ٠٠٠ ٤  - طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
         

       التأمني على طائرات اهلليكوبتر  ٣٢ -

على أساس التكاليف القياسية ٠٠٠ ٤   ٠٠٠ ٤  ٠٠٠ ٤ M18 (لكل طائرة)  

الشيء نفسه ٠٠٠ ٤   ٠٠٠ ٤  - طائرة اهلليكوبتر رقم ٣  
         

       الطائرات الثابتة األجنحة ٣٣ -

  AN-26 مت استبداهلا     - ١

مطلوبة لزيادة فعالية العمليات     ١ - طائرة نقل نفاثة متوسطة  
         



02-2485537

A/56/815

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

      ٨٥ ســــاعات الطــــــــريان الشهرية  ٣٤ -

  AN-26 ٥٠    -  

ــــات التعاقديـــة  ٤٠    - طائرة نقل نفاثة متوسطة   علــى أســاس الترتيب
املقترحة 

         
ـــــــرات الثابتــــــــة ٣٥ - اســــتئجار الطائــ

األجنحـــــة - الساعات املقررة  
       

  AN-26 (أ)  ١٠٠ ٣٠  -  

علــى أســــاس املعلومـــات األخـــرية  ٦٦٦ ٢٩١  (أ)  - طائرة نقل نفاثة متوسطة  
املتعلقة بالعطاءات 

         
       استئجار الطائرات الثابتة األجنحة ٣٦ -

  AN-26 -    -  

  ١٠    - طائرة نقل نفاثة متوسطة  
         

مبعــــدل ٠٠٠ ٤ لــــتر يف الســـــاعة  ٠٠٠ ٨٠    ٨٠٠ ٤٠ وقود الطائرات الثابتة األجنحة ٣٧ -
بســـعر ٤٠ ســـنتا للــــتر ملــــدة ٥٠ 

ساعة 

مــواد تشــــحيم الطـــائرات الثابتـــة ٣٨ -
األجنحة 

       

ـــــة طائرة نقل نفاثة متوسطة   ١٠ يف املائ
من الوقود 

ـــــة   ١٠ يف املائ
من الوقود 

١٠ يف املائــــة  
من الوقود 

  

         
النقــل إىل منطقــة البعثــة واإلعـــادة ٣٩ -

منها 
التكاليف القياسية ٠٠٠ ٢٠   ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢١ 

         
الشيء نفسه ٠٠٠ ١٠   ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ٥ الطالء ٤٠ -

         
       التأمني على الطائرات الثابتة األجنحة ٤١ -

  AN-26 ٠٠٠ ٤     - 

 ٠٠٠ ٤   ٠٠٠ ٤٠  - طائرة نقل نفاثة متوسطة  
         



3802-24855

A/56/815

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

االحتياجــات األخــرى للعمليــــات ٤٢ -
اجلوية 

       

طائرات اهلليكوبتر          (أ)

لكـل طـائرة هليكوبـتر علـى أســاس  ٠٠٠ ٣  (أ)  ٠٠٠ ٣ البدل املخصص للطاقم  
املعدالت احلالية 

ـــــارات تديرهــــا  ٠٠٠ ٢٧  (أ)  ٨٢٠ ٤ املناولة األرضية   رســـوم تدفـــع ملط
– ســــوخومي  شـــركات خاصــــة 
٠٠٠ ٨ دوالر، ســــيناكي ٠٠٠ ٣ 
دوالر، مطـــارات أخــــرى ٠٠٠ ٨ 
دوالر، مــهبط املروحيــات اجلديـــد 

٠٠٠ ٨ دوالر 

خدمــات مراقبــة حركــة املــرور  
اجلوي 

خدمات يروكونترول  ٠٠٠ ٥  (أ)  ٨٢٠ ٤ 

       (ب) الطائرات الثابتة األجنحة  

على أساس املعدالت احلالية  ٠٠٠ ٣  (أ)  ٠٠٠ ٣ البدل املخصص للطاقم  

ــــات التعاقديـــة  ٠٠٠ ٣٥  (أ)  ٧٢٣ ١٦ املناولة األرضية   علــى أســاس الترتيب
ـــي ٠٠٠ ١٠ دوالر،  احلاليـة (تبليس
ـــــــــــــــــــــيناكي ٠٠٠ ٦ دوالر،  س
ـــــــــــــــــــطنبول ٠٠٠ ٦ دوالر،  إس
ترابـــزون ٠٠٠ ٦ دوالر، ومحولــــة 
إضافيــة للطــائرة اجلديــدة املقترحــة 

الثابتة اجلناحني ٠٠٠ ٧ دوالر) 

خدمــات مراقبــة حركــة املــرور  
اجلوي 

اعتماد لتغطية نفقات خـارج البعثـة ٠٠٠ ٤٥     ٠٠٠ ٣٠ 
تتعلـق بعمليــات اإلجــالء ألســباب 

طبية وخبدمات يورو كنترول 

قطـــع غيـــار أجـــهزة االتصـــــاالت ٤٣ -
ولوازمها 

       

 ٠٠٠ ١٠   (أ)  ٠٠٠ ١٠ بطاريات ١٢ فولت حملطة القاعدة  

ال توجد احتياجات -   (أ)  ٠٠٠ ٢ شاحنات بطاريات  

تعديل على أساس التجربة ٠٠٠ ٤   (أ)  ٠٠٠ ٥ بطاريات ألجهزة الالسلكي اليدوية  

الشيء نفسه ٠٠٠ ٤   (أ)  ٠٠٠ ٥ هوائيات نقالة  

ـــدات ووحــدات معياريــة   ألـواح ومع
ألجهزة اإلرسال واالستقبال 

الشيء نفسه ٠٠٠ ٩   (أ)  ٠٠٠ ١٥ 

أســالك متخصصــة ضعيفــة الفـــاقد ٠٠٠ ١٠   (أ)  - أسالك إرسال، مهايئات  
من نوع هيلياس 



02-2485539

A/56/815

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

تشـمل لوحـات اهلــاتف، ٠٠٠ ٢٥ ٥٠٠ ٣٠   (أ)  ٠٠٠ ٣ أدوات وأجهزة هاتفية  
دوالر، لوحــــــــــــــة مفـــــــــــــــاتيح 
– ٥٠٠ ٢ دوالر  ـــف  رقميــة/هوات
وهواتـــف يدويـــــة نقالــــة ٠٠٠ ٣ 

دوالر 

أجـهزة وصـــل، وصنــاديق، وأســالك  
اختبار 

تعزى الزيادة إىل املعدات اإلضافية ٥٠٠ ٢   (أ)  ٠٠٠ ٢ 

تعزى زيادة االحتياجـات إىل جممـع ٠٠٠ ١٤   (أ)  ٠٠٠ ٧ أسالك للتوصيل الداخلي واخلارجي  
املساكن اجلاهزة اجلديد 

ــــدات   إصـــالح أجـــهزة مـــودم ووح
معيارية ساتلية 

تعزى الزيادة إىل املعدات اإلضافية ٠٠٠ ١٠   (أ)  ٠٠٠ ٩ 

ألـــواح احتياطيـــة لنظـــــم املوجــــات  
املتناهية القصر 

– ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٢٥   (أ)  ٠٠٠ ٢٠  ــــــات  تشــــمل اللوح
دوالر وقطــــــع الغيــــــار الثانويـــــــة 

١٠ ٠٠٠ دوالر 

قطــــع غيــــار ووحــــــدات معياريـــــة  
لإلرسال املتعدد 

 ٠٠٠ ١٥   (أ)  ٠٠٠ ١٥ 

هوائيـــــات متســـــــامتة للمحطــــــات  
وملعيدات اإلرسال 

ال توجد احتياجات -   (أ)  ٠٠٠ ٣ 

الشيء نفسه -   (أ)  ٠٠٠ ٢ مثبتات هلوائيات التردد العايل جدا  

تعزى الزيادة إىل املعدات اإلضافية ٠٠٠ ٥   (أ)  ٠٠٠ ٤ قطع غيار ومعدات التركيب  

مشـابك بطاريـات، ومكـــرب صــوت،  
ومساعـات رأس، وألـواح، ومعــدات، 

ووحدات قياسية 

 ٠٠٠ ٣   (أ)  ٠٠٠ ٣ 

 ٠٠٠ ٣   (أ)  ٠٠٠ ٣ صناديق كرون، وواقيات للجوامد  

ألــواح ســاتلية، ووحــدات معياريـــة،  
ومهايئات، ومعدات دليل  

 ٠٠٠ ٢٥   (أ)  ٠٠٠ ٢٥ 

 ٠٠٠ ١٥   (أ)  ٠٠٠ ١٥ موجات لإلرسال، ووصالت  

 ٠٠٠ ١٠   (أ)  ٠٠٠ ١٠ كابالت مبوصلني، ومفاتيح حتويل  

قطع غيار ملعـدات الفيديـو واملعـدات  
السمعية 

 ٠٠٠ ٨   (أ)  ٠٠٠ ٨ 

 ٠٠٠ ١٠   (أ)  ٠٠٠ ١٠ قطع غيار للمعدات غري القياسية  

ُأغفلت يف عروض امليزانية السابقة ٠٠٠ ٧   (أ)  - قطع غيار للدوائر التلفزية املتعلقة  

ـــــ ١٠ مـــن حمطـــات ٠٠٠ ٥٠   (أ)  - ألواح التحويل اآليل والصيانة   اســتبداالت لـ
معيدات اإلرسال 

         



4002-24855

A/56/815

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

       االتصاالت التجارية ٤٤ -

  ١٦٧ ٢١  (أ)  ٦٦٧ ١٧ جهاز مرسل جميب حزمي عاملي  

  ١٦٧ ٤  (أ)  ١٦٧ ٤ هاتف/مقسم نيويورك  

تكـاليف اسـتئجار خـط، مـــن قــاعدة  
األمــم املتحــــدة للنقـــل واإلمـــداد يف 
برينديزي إىل جنيف وإىل مقـر األمـم 

املتحدة 

  ٢٥٠ ١  (أ)  ٠٨٣ ١ 

شـــبكة اتصـــــاالت تليفونيــــة عامــــة  
ــل واإلمـداد  لقاعدة األمم املتحدة للنق

يف برينديزي 

احتياج جديد  ٨٣٣  (أ)  - 

– ميم   توكيد لالحتياج  ٤١٧  (أ)  - إمنارسات 

مطلوب لعمليات اإلجالء  ١٦٧  (أ)   نظام اهلاتف العاملي  

تعديل مبين على التجربة  ٩١٧ ٧  (أ)  ٦٦٧ ٦ رسوم اهلاتف اخللوي  

  ٤١٧  (أ)  ٤١٧ رسوم الربيد  

  ٢٥٠ ١  (أ)  ٢٥٠ ١ احلقيبة الدبلوماسية  
         

قطــــع غيــــار املعــــدات األخـــــرى ٤٥ -
وأعمال إصالحها وصيانتها 

       

علــــى أســــاس عــــدد الوحــــــدات  ١٢٧ ٥  ٨٠/١٩٠  ٨٠٠ ١ التجهيز االلكتروين للبيانات  
املوجــــــودة حــــــىت ٣٠ كــــــــانون 
ـــاير ٢٠٠١ والبالغــة ١٧١  الثـاين/ين
وحــدة، باإلضافــــة إىل ١٢ وحـــدة 

يقترح شراؤها 

  ٥٠٠ ١    ٥٠٠ ١ معدات التربيد  

ازديـــاد العـــدد وزيـــادة اســــتخدام  ٠٠٠ ٥    ٥٠٠ ٢ املعدات املكتبية  
احلرب للناسخات 

ازدياد احتياجات املولدات  ٠٠٠ ٧  (أ)  ٥٠٠ ٦ املعدات اهلندسية ومعدات أخرى  
         

       خدمات مراجعة احلسابات  ٤٦ -

جملس مراجعي احلسابات ٥٠٠ ٦١   (أ)  ٨٠٠ ٦٧ مراجعة احلسابات اخلارجية  
         

       اخلدمات التعاقدية ٤٧ -

تغطـــي تكـــــاليف ٨ مــــن عمــــال  ٠٠٠ ٤  (أ)  ٠٠٠ ٤٨ أعمال النظافة  
ـــع خمتلفــة بواقــع ٥٠٠  النظافـة ملواق

دوالر شهريا لكل منهم 



02-2485541

A/56/815

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

رسـوم اسـتعمال ٤ سـيارات أجـــرة  ٢٨٠ ١  (أ)  ٢٠٠ ٧ النقل  
بواقـــع ٣٢٠ دوالرا لكـــل ســــيارة 
لقطــــاع تبليســــي و ٣ قطاعـــــات 

أخرى 

نقل االحتياج إىل بند املرافق  -  (أ)  ٠٠٠ ١ إزالة القمامة  
         

خدمـــــات املعاجلـــــة اإللكترونيــــــة ٤٨ -
للبيانات(أ) 

    (أ)   

ازديــاد عــدد املســــتخدمني مـــن ٨ ٥٠٠ ٨   (أ)  ٥٠٠ ٧ نظام صن  
أشخاص إىل ١٢ شخصا 

ُأغفل يف العرض السابق ٠٠٠ ١٢   (أ)   نظام بروجني  

ازدياد عدد املستخدمني ٠٠٠ ٢   (أ)  ٥٠٠ ١ نظام رياليت  

ال توجد احتياجات -   (أ)  ٠٠٠ ٨ آرسي سرف  
         

       خدمات األمن ٤٩ -

       اتفاقات اخلدمات اخلاصة  

للحيز اخلارجي لألماكن ٣٠٠ ٤٣   (أ)  ٣٠٠ ٤٣ أمن الفنادق، سوخومي  

خدمــات االســــتجابة العاجلـــة،  
تبليسي 

اســـتمرار العقـــد احلـــــايل اخلــــاص ٤٠٠ ٢   (أ)  - 
بإقامة املمثل اخلاص لألمني العام 

ـــــــــي،   قـــــــوة احلـــــــرس الداخل
سوخومي 

ـــــيز ٨٠٠ ٦٤   (أ)  -  ســــتة وثالثــــون حارســــا للح
الداخلــي مــع املســاكن اجلـــاهزة 
اجلديــــــــد، بواقـــــــــع ١٥٠ دوالرا 

للشخص يف الشهر 
         

  ٢,٤٤  ١,٥٠  ٢,٤٤ العالج الطيب واخلدمات الطبية ٥٠ -
         

    ١  ١ املطالبات والتسويات ٥١ -
         

على أساس احتياجات دعـم عمليـة ٠٠٠ ١٥   (أ)  ٨٠٠ ٥ الضيافة الرمسية ٥٢ -
السالم 

         
       خدمات متنوعة أخرى ٥٣ -

التعديل على أساس التجربة ٠٠٠ ٦٠   (أ)  ٠٠٠ ٧٥ رسوم مصرفية  

 ٠٠٠ ٥   (أ)  ٠٠٠ ٥ رسوم التأشريات واجلوازات  

عدلــت لتشــمل تكــاليف الطباعــــة ٠٠٠ ٣٥   (أ)  ٠٠٠ ٢٠ خدمات أخرى  
ــــة  واإلعــالن واختبــار عينــات الترب

واملياه وخالف ذلك 
         



4202-24855

A/56/815

     
تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

تشـمل لـــوازم التجــهيز اإللكــتروين  ٣٥  ١٥  ٣٥ القرطاسية واللوازم املكتبية ٥٤ -
للبيانات 

         
  ٢٨  ٢٨  ٢٨ اللوازم الطبية ٥٥ -

         
  ٥  ١٠  ٥ مواد اإلصحاح والتنظيف ٥٦ -

         
       االشتراكات ٥٧ -

ــــني ٨٠٠ ١٠ ٩٠٠  (أ)  ٦٢٥ اشتراكات وسائط اإلعالم   عدلــت لتشــمل احتياجــات اثن
مــن حمللــي وســائط اإلعــالم متـــت 

االستعانة ما يف اآلونة األخرية 

ـــم العمليــات   اشـتراكات خاصـة بقس
اجلوية 

ــــــــريان وامليـــــــاه، ٠٠٠ ٥ ٤١٧  (أ)  -  معلومــــــات الط
منشــورات منظمــة الطــريان املـــدين 

الدويل 

اشــــــتراكات خاصــــــــة بالتجـــــــهيز  
االلكتروين للبيانات 

اشــتراك يف مواقــع تقنيــة يف شــبكة ٠٠٠ ١ ٨٣  (أ)  - 
اإلنترنت ويف جمالت متخصصة 

         
 ٠٠٠ ٢٥   (أ)  ٠٠٠ ٢٥ اللوازم الكهربائية ٥٨ -

         
ـــــزي الرمســــي واألعــــالم ٥٩ - قطـــع ال

والشارات 
 ١٠٠ ٦٤      

لكـــل فـــرد مـــن املوظفـــني البــــالغ   ٣٥٠ ١ (أ)   املوظفون الدوليون  
عددهم ٣٠ موظفا حسـب املعـدل 
الـذي يدفـع ملكتـب األمـــم املتحــدة 

يف فيينا 

للـزي الواحـد ملـا جمموعــه ٥٠ زيــا   ٣٠٠ (أ)   املوظفون احملليون (الدائمون)  
رمسيــا علــى أســاس املشــــتريات يف 

اآلونة األخرية 

للزي الواحد لــ ٣٦ حارسا   ٣٠٠ (أ)   قوة احلرس الداخلي (متعاقدون)  

ـــــه ٤٠ بدلــــة   ٢٥٠ (أ)   بدلة الورش للعمال الفنيني   للوحـــدة ملـــا جمموع
للعمال الفنيني 

األعــــالم والشــــــارات (للوحـــــدات  
العسكرية) 

٢٧٠ جمموعــــــة علــــــى أســـــــاس   ٣٥ ٣٥  - 
التكاليف القياسية 

األعـــــالم والشـــــارات (لوحــــــدات  
األمن) 

٢٨ جمموعة على أسـاس التكـاليف   ٣٥ ٣٥  - 
القياسية 

         
أكيـــاس رمليـــة، أســـالك شـــــائكة ٠٠٠ ٣   (أ)  ٠٠٠ ٣ خمازن الدفاع امليداين ٦٠ -

وخالفة 

– ١٠ مــــن كـــل   ٥٠٠ (أ)  - التوابيت   احتيــاج جديــد 
منها 
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تقديرات التكاليف املقترحة 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

الوصف 
ــــــــــــات  الطلب

السابقة 
متوســــــط 

القياسية القوام 
الوحـــــدة أو 

شـــروح السنوية الشهرية اليومية 

– ٣٠ مــــن كـــل   ١٢٠ (أ)  - أكياس حلفظ اجلثث   احتيــاج جديــد 
منها 

         
الستخدام املراقبني العسكريني   ٢٤ ٢٤  ٢٤ خرائط العمليات ٦١ -

         
ـــــازن ٦٢ - مســـتودعات التمويـــن واملخ

العامة 
التعديل على أساس التجربة  ٥  ١٧  ١,٨٣ 

       برامج اإلعالم ٦٣ -

 ٠٠٠ ٢   (أ)  ٠٠٠ ٢ املعدات واللوازم  

املرافــــق واخلدمـــــات للمؤمتـــــرات ٠٠٠ ١٠   (أ)  - اخلدمات التعاقدية  
الصحفيــة للممثــل اخلــاص لألمــني 

العام 

ـــنوية لبعثــة ٠٠٠ ٦   (أ)  ٠٠٠ ٣ تكاليف إنتاج املواد اإلعالمية   نشـر النشـرة نصـف الس
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 

         
       تكاليف أمن املوظفني ٦٤ -

ــــن ٢٥٨ ٥٢١ ٣   (أ)  - املوظفون   تبــني هــذه األرقــام تكــاليف أم
املوظفني والتسوير واإلضاءة 

ـــــــة ٠٠٠ ٢٥      األماكن   لألمـــــاكن ومركبـــــات احلماي
ـــــــر  وكاشــــــفات احلركــــــة ودوائ
التليفزيــون املغلقــة والــزي الرمســـي 

ملوظفي األمن 

 ٠٩٨ ٧٤٧      النقل  

 ١٠٠ ٣٢      معدات أخرى  

 ٣٠٠ ٦٦      اللوازم واخلدمات  
  

ال توجد تكاليف قياسية هلذا البند.  (أ)
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توزيع املوارد حسب بارامترات تكلفة امليزانية:   باء -
التكاليف القياسية والتكاليف اخلاصة بالبعثة 
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جيم -االحتياجات غري املتكررة 
(بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 

  (١) (٢) (٣) (٤)
  (٥)
(٣+٤)= (٦)

 (٧)
 (٥×٦)=

  الوحدات املقترحة  

فئة االعتمادات 

املوجــــــودات 
ــــىت احلاليــة ح

ــران/  ٣٠ حزي
يونيه ٢٠٠١

املشـــــــــــــتريات 
ـــترة  املقترحـة للف
٢٠٠٢/٢٠٠١

الوحـدات 
البديلة 

الوحـــــدات 
اإلضافية 

جممــــــــــوع 
عـــــــــــــــدد 
الوحدات 

تكلفـــــــــة 
الوحدة 

ـــــــــــــوع  جمم
التكلفة 

       احتياجات التشغيل 
أماكن العمل واإلقامة(أ)  – ١       
       تعديل األماكن وجتديدها 

       نقل املقر يف سوخومي وجتديده 
٥٠,٠       إكمال املساكن الصغرية قرب املكاتب اجلاهزة 

٢٠,٠       تشييد ورشة النقل يف سوخومي 
٢٠,٠       تشييد ورشة االتصاالت يف سوخومي 

١٥,٠       بناء املمرات 
٥,٠       التسوير الداخلي 

١٠,٠       مكاتب األمن، اإلضاءة واألبراج 
إصـــالح مرافـــق بعثـــة مراقـــيب األمـــم املتحــــدة يف 

٥,٠       جورجيا يف مطار سوخومي 
١٥,٠       املناظر الطبيعية يف جممع املكاتب اجلديدة 

١٥,٠       أعمال التعبيد يف امع اجلديد 
١٠,٠       إقامة أعمدة األضواء الغامرة 

       قطاع غايل 
٤٠,٠       هدم ورشة النقل ونقلها 

٢٠,٠       إضافة مكاتب جديدة إىل املقر يف غايل 
       زوغديدي 

٢٠,٠       إضافات وتعديالت يف قاعدة النقل واإلمداد  
       تبليسي 

١٠,٠       تعديل وحتسني املكاتب يف تبليسي 
تشييد قاعة الصحافة واإلحاطـات اإلعالميـة خلـف 

٣٠,٠       موقع املكاتب احلالية 
٧,٠       إقامة نقطة تفتيش يف وادي كودوري 

٢٩٢,٠       اموع، البند ١ 
عمليات إصالح اهلياكل األساسية(أ)  - ٢       

حتسني الطرق         (أ)
٣٥,٠       من بريو إىل برميورسك 

٣٠,٠       من غايل إىل بريفيلي أوتابايا إىل ناكيغي 
٢٥,٠       من مقر قطاع غايل إىل مركز القيادة رقم ٢٠٥ 

١٤,٠       من زوغديدي إىل أناكليا 
١٥,٠       من شايل إىل موجافا 
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  (١) (٢) (٣) (٤)
  (٥)
(٣+٤)= (٦)

 (٧)
 (٥×٦)=

  الوحدات املقترحة  

فئة االعتمادات 

املوجــــــودات 
ــــىت احلاليــة ح

ــران/  ٣٠ حزي
يونيه ٢٠٠١

املشـــــــــــــتريات 
ـــترة  املقترحـة للف
٢٠٠٢/٢٠٠١

الوحـدات 
البديلة 

الوحـــــدات 
اإلضافية 

جممــــــــــوع 
عـــــــــــــــدد 
الوحدات 

تكلفـــــــــة 
الوحدة 

ـــــــــــــوع  جمم
التكلفة 

١٠٠,٠       من دراشيلي إىل أناكليا 
 M 27 ٣٠,٠       من زوغديدوي - شارع روستافيلي إىل

٢٤٩,٠       اموع الفرعي، البند ٢ (أ) 
إصالح اجلسور         (ب)

 A 26 إىل A 5 ر إنغوري ٦٥,٠       اجلسر املقام على
٣٠,٠       اجلسر بني باخوالي وشايل 
٨٠,٠       اجلسر املقام على ر جومي 

اجلســـر املقـــــام علــــى ــــر كولييشنســــكا ري يف 
٣٠,٠       أخالسوبيل 

١٠,٠       اجلسر املقام على ر خويب يف ليشني 
٨,٠       اجلسر يف بارهوالين 

٥,٠       اجلسر املقام على ر خالغايل 
٣,٠       اجلسر املقام على النهر يف خالغايل 

٢٣١,٠       اموع الفرعي، البند (ب) 
٤٨٠,٠       اموع، البند ٢ 

عمليات النقل  - ٣       
شراء املركبات         (أ)

١٠٠,٠ ١٠٠.٠ ١ - ١  ٢٥ مركبات مصفحة حلماية الدوربات 
٥٠٠,٠ ٢٥٠,٠ ٢ ٢   - سيارات إسعاف مضادة لأللغام 

٢٢٤,٠ ١٦,٠ ١٤ ٣ ١١ ١ ٩٢ سيارات عامة رباعية الدفع 
١٣,٥ ١٣,٥ ١ ١ - ١ - شاحنات مقفلة للتوصيل 

ســيارة مصفحــة مــن طــراز ســيدان للشــــخصيات 
١١٦,٥ ١١٦,٥ ١ - ١  ٢ البارزة 

٥٥,٠ ٥٥,٠ ١ - ١  ٣ سيارة إسعاف رباعية الدفع 
١٤,٥ ١٤,٥ ١ ١ -  ٩ حافالت صغرية 

٠٢٣,٥ ١ ٢١ ٧ ١٤ ٢ ١٣١ اموع الفرعي 
١٥٣,٥       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

١٧٧,٠ ١      اموع الفرعي 
-       موفرة من فائض املخزون 

١٧٧,٠ ١      اموع الفرعي، البند ٣ (أ) 
أدوات الورشة ومعداا         (ب)

٣٠,٠ ٣٠,٠ ١ ١  - - غاسلة آلية للمركبات 
١٦,٠ ٢,٠ ٨ ٦ ٢ - ٢ جمموعة من املعدات امليكانيكية 

٤٦,٠  ٩ ٧ ٢  ٢ اموع الفرعي 
٦,٩       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

٥٢,٩       اموع الفرعي 
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  (١) (٢) (٣) (٤)
  (٥)
(٣+٤)= (٦)

 (٧)
 (٥×٦)=

  الوحدات املقترحة  

فئة االعتمادات 

املوجــــــودات 
ــــىت احلاليــة ح

ــران/  ٣٠ حزي
يونيه ٢٠٠١

املشـــــــــــــتريات 
ـــترة  املقترحـة للف
٢٠٠٢/٢٠٠١

الوحـدات 
البديلة 

الوحـــــدات 
اإلضافية 

جممــــــــــوع 
عـــــــــــــــدد 
الوحدات 

تكلفـــــــــة 
الوحدة 

ـــــــــــــوع  جمم
التكلفة 

-       موفرة من فائض املخزون 
٥٢,٩       اموع الفرعي، البند ٣ (ب) 

٢٢٩,٩ ١      اموع، البند ٣ 
االتصاالت  - ٤       

معدات االتصاالت         (أ)
٧٠,٠ ٧٠,٠ ١ ١   - مقسم PABX، ١٢٦ خطا 
٦٠,٠ ٦٠,٠ ١ ١   - مقسم PABX، ٩٦ خطا 

٨,٠ ٨,٠ ١ ١   - حمول مجاعي للوصالت البينية للخطوط 
١٠٠,٠ ٢٥,٠ ٤ ٤   - نظام هاتف السلكي نقال 

       حمطة ساتلية أرضية تستخدم املوجة ج ١٢٥ واط 
نظـام احتيـاطي كـامل ملضخـم قـدرة أشـــباه 

١٢٠,٠ ١٢٠,٠ ١ ١    املوصالت 
٧,٠ ٧,٠ ١ ١   ١٢ مودم للمحطة الساتلية األرضية 

١٠٠,٠ ٥٠,٠ ٢ ٢   ١٠ نظام للموجات الرقمية املتناهية الصغر 
٢٠,٠ ٣٣٣,٠ ٦ ٦   ٦ نظام CISCO V-AC كامل 
١٣٠,٠ ١,٠ ١٣٠ ١٣٠   ٧٠ نظام لسجالت السيارات 
٦١٥,٠  ١٤٧ ١٤٧   ٩٨ اموع الفرعي 

٩٢,٢       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
٧٠٧,٢       اموع الفرعي 
-       موفر من فائض املخزون 

٧٠٧,٢       اموع الفرعي، البند ٤ (أ) 
معدات وأدوات الورش          (ب)

١٥,٠ ١٥,٠ ١ ١  - ٣ حملل طيفي 
٨,٠ ٨,٠ ١ ١  ١ (ب) معايرة معدات االختبار 

١,٠ ١,٠ ١    (ب) عدة من أدوات التركيب املتخصصة 
٨,٠ ٨,٠ ١    (ب) عدة من األدوات التقنية لورشة الالسلكي 

١,٠ ١,٠ ١ ١  ١ (ب) عدة من األدوات املتخصصة للمعدات املكتبية 
٣٣,٠  ٥ ٣  ٢ ٣ اموع الفرعي 

٥,٠       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
٣٨,٠       اموع الفرعي 
-       موفرة من فائض املخزون 

٣٨.٠       اموع الفرعي، البند ٤ (ب) 
٧٤٥,٢       اموع، البند ٤ 

معدات أخرى  - ٥       
أثاث املكاتب         (أ)

جمموعـــات مكـــاتب كاملـــة بـــأدراج وطـــــاوالت 
٥٦,٠ ٠,٥٠٠ ١١٢ ١٢ ١٠٠ ٥٠ ٢٠٠ حواسيب جانبية 
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  (١) (٢) (٣) (٤)
  (٥)
(٣+٤)= (٦)

 (٧)
 (٥×٦)=

  الوحدات املقترحة  

فئة االعتمادات 

املوجــــــودات 
ــــىت احلاليــة ح

ــران/  ٣٠ حزي
يونيه ٢٠٠١

املشـــــــــــــتريات 
ـــترة  املقترحـة للف
٢٠٠٢/٢٠٠١

الوحـدات 
البديلة 

الوحـــــدات 
اإلضافية 

جممــــــــــوع 
عـــــــــــــــدد 
الوحدات 

تكلفـــــــــة 
الوحدة 

ـــــــــــــوع  جمم
التكلفة 

٦,٤ ٠,٢٠٠ ٣٢ ١٢ ٢٠ - ٣٠ خزانات ملفات بدرجني 
٦,٠ ٠.٣٠٠ ٢٠ - ٢٠ ٤٠ ٨٠ خزانات ملفات، ٤ أدراج 

٠,٥ ٠,٥٠٠ ١ ١ - - - طاولة اجتماعات 
١,٥ ٠,٢٥٠ ٦ ٦ - - - مقاعد للشخصيات البارزة 

١١,٤ ٠,١٢٠ ٩٥ ٢٠ ٧٥ ٥٠ ١٥٠ كراسي مكتب دوارة بعجل ومساند ظهر 
كراســـي مكتـــب دوارة بعجـــل ومســـاند لليديــــن 

١٦,٨ ٠,١٥٠ ١١٢ ١٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ والظهر 
١٦,٨ ٠,١٥٠ ١١٢ ١٢ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ رفوف خشبية للمكتب 

مقــاعد اجتماعــات للــزوار ذات أرجــــل حديديـــة 
٩,٠ ٠,٠٥٠ ١٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٥٠ بوسادة جلوس ومسند للظهر 

١٢٤,٤  ٦٧٠ ١٥٥ ٥١٥ ٣٤٠ ٩١٠ اموع الفرعي 
١٨,٧       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

١٤٣,١       اموع الفرعي 
-       موفرة من فائض املخزون  

١٤٣,١       اموع الفرعي، البند ٥ (أ) 
معدات مكتبية         (ب)

       ناسخات آلية رقمية 
٥٠,٠ ٨,٣ ٦ ٢ ٤ - ٣٢ متوسطة/شديدة االحتمال  

٩,٠ ١,٥ ٦  ٦ - ٤٣ آالت لتمزيق األوراق شديدة االحتمال 
٣.٥ ٣,٥ ١ ١ - - - تركيب مكربات الصوت 

٢٠,٠ ١,٠ ٢٠  ٢٠ - ٦٠ أجهزة إرسال الصور بالربق 
٨٢,٥  ٣٣ ٣ ٣٠ - ١٣٥ اموع الفرعي 

١٢,٤       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
٩٤,٩       اموع الفرعي 

-       موفرة من فائض املخزون 
٩٤,٩       اموع الفرعي، البند ٥ (ب) 

معدات التجهيز االلكتروين للبيانات         (ج)
ـــــع  احتياجــــات حاســــوب خدمــــة الشــــبكة (مجي �١�

       القطاعات) 
٣٧,٠ ١٨,٥ ٢ ٢ - ٤ ٤ حواسيب عالية القدرة خلدمة الشبكة 

٦٠,٠ ٧,٥ ٨ ٤ ٤ ٨ ٤ حواسيب متوسطة القدرة خلدمة الشبكة 
وحــــدات إمــــداد متواصــــل بالطاقــــــة، قـــــدرة ٣ 

٢,٥ ٢,٥ ١ - ١ ٥ ٢ كيلوفولت أمبري 
٢٠,٠ ٢٠,٠ ١ ١ - ١ - مفتاح حتويل رئيسي للشبكة 

٥٢,٥ ٣,٥ ١٥ - ١٥ ٢ ٢٠ مفتاح توزيع للشبكة 
٧٧,٠ ٧,٠ ١١ ٦ ٥ ٥ ١٠ أجهزة حتديد املسارات الشبكية 

٢٤٩,٠  ٣٨ ١٣ ٢٥ ٢٥ ٤٠ اموع الفرعي 
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  (١) (٢) (٣) (٤)
  (٥)
(٣+٤)= (٦)

 (٧)
 (٥×٦)=

  الوحدات املقترحة  

فئة االعتمادات 

املوجــــــودات 
ــــىت احلاليــة ح

ــران/  ٣٠ حزي
يونيه ٢٠٠١

املشـــــــــــــتريات 
ـــترة  املقترحـة للف
٢٠٠٢/٢٠٠١

الوحـدات 
البديلة 

الوحـــــدات 
اإلضافية 

جممــــــــــوع 
عـــــــــــــــدد 
الوحدات 

تكلفـــــــــة 
الوحدة 

ـــــــــــــوع  جمم
التكلفة 

٣٧,٤       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
٢٨٦,٤       اموع الفرعي 

-       موفرة من فائض املخزون 
٢٨٦,٤       اموع الفرعي، البند ٥ (ج) ��١ 

الربجميات  �٢�       
 Windows Proxy ٤,٠ ٠,٠٢ ٢٠٠  ٢٠٠ ٢٠٠  رفع كفاءة برنامج

٥,٠ ٥,٠ ١ ١ - ١  برنامج Cisco Works لتحديد املسارات الشبكية 
 Lotus Notes ١١,٠ ٠,٠٥٥ ٢٠٠  ٢٠٠ ٢٠٠  رخصة استخدام مفرد لربنامج
 Zen works ٥,٠ ٠,٠٢٥ ٢٠٠  ٢٠٠ ٢٠٠  رخصة استخدام مفرد لربنامج

برامـج HP Overview للشـــبكات املتصلــة مبفــاتيح 
٥,٠ ٥,٠ ١ ١ - ١  حتويل 

 XP لربنامج MS Office 2000 ٢٠,٠ ٠,١ ٢٠٠  ٢٠٠ ٢٠٠  برنامج
Win- ملكافحـة الفريوسـات لنظـــام Sophos برنـامج

 dows 2000  ١٠,٠ ٠,٠٥ ٢٠٠  ٢٠٠ ٢٠٠
 Adope Acrobate Reader ٢,٠ ٠,١ ٢٠  ٢٠ ٢٠  برنامج

 Adobe photoshop ٨,٠ ٠,٢ ٤٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠  برنامج
 Adobe Pagemaker ٢,٠ ٠,٤ ٥ ٤ ١ ١  برنامج

 Adobe Premier ٢,٥ ٠,٥ ٥ ٤ ١ ١  برنامج
 AutoCAD ٦٠,٠ ٥,٠ ١٢ ٨ ٤ ٤  برنامج

٥,٠ ٠,٠٥ ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠  برنامج Winzip لويندوز 
برنامج الدعم املتعدد اللفات ملايكروسوفت أوفيــس 

 XP  ٥,٠ ٠,١ ٥٠  ٥٠ ٥٠
١٤٤,٥  ٢٣٤ ١ ٣٨ ١٩٦ ١٩٨١ ١  اموع الفرعي 

٠,٠       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
١٤٤,٥       اموع الفرعي 

-       موفرة من فائض املخزون 
١٤٤,٥       اموع الفرعي، البند ٥ (ج)��٢ 

معدات حاسوبية  �٣�       
٧٠,٠ ٥,٠ ١٤ ١٤  ٦  طابعات ليزرجت للشبكة 

٣٥,٠ ٠,٧ ٥٠ ١١ ٣٩ ١٠ ٤٧ طابعات ليزرجت للحواسيب املكتبية 
 Design Jet ١٠,٠ ٥,٠ ٢ ٢  ٣  طابعات من طراز

٣٩,٠ ٦,٥ ٦ ٦  ٢ ٨ ماسحات للشبكة 
١٨,٠ ٤,٥ ٤ ٤  ٤  أجهزة عرض 

٨٥,٣ ٥٥٠ ١ ٥٥ ١٢ ٤٣ ١٠٠ ١٧١ حواسيب مكتبية 
٥٠,٤ ٢,٤ ٢١ ٥ ١٦ ٢٦ ٦٣ حواسيب حجرية 
٣,٢ ٠,٤ ٨ صفر ٨ ١٠ ١٩ آلة تصوير رقمية 

٢,٨ ٠,٧ ٤ صفر ٤ ٤ ٥ آلة تصوير فيديو رقمية 
٤٠,٠ ٢٠,٠ ٢ ٢ - - - نظام الكتروين حلفظ امللفات 
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  (١) (٢) (٣) (٤)
  (٥)
(٣+٤)= (٦)

 (٧)
 (٥×٦)=

  الوحدات املقترحة  

فئة االعتمادات 

املوجــــــودات 
ــــىت احلاليــة ح

ــران/  ٣٠ حزي
يونيه ٢٠٠١

املشـــــــــــــتريات 
ـــترة  املقترحـة للف
٢٠٠٢/٢٠٠١

الوحـدات 
البديلة 

الوحـــــدات 
اإلضافية 

جممــــــــــوع 
عـــــــــــــــدد 
الوحدات 

تكلفـــــــــة 
الوحدة 

ـــــــــــــوع  جمم
التكلفة 

١٢٥,٠ ١٢٥,٠ ١ ١ - - - الشبكة احمللية للتخزين 
٣٠,٠ ٣,٠ ١٠ ١٠  - - آلة إرسال رقمية 

٢٢,٠ ٥,٥ ٤ ٤  - - برنامج Firewall، واحد لكل شبكة منطقة حملية 
١٥,٠ ١٥,٠ ١ ١  -  نظام لبطاقات اهلوية 

٥٤٥,٧  ١٨٢ ٧٢ ١١٠ ١٦٥ ٣١٣ اموع الفرعي 
٨١,٨       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

٦٢٧,٥       اموع الفرعي 
-       موفرة من فائض املخزون 

٦٢٧,٥       اموع الفرعي، البند ٥ (ج) ��٣ 
٠٥٨,٣ ١      اموع، البند ٥ (ج) 

معدات الرصد         ٥ (د)
١٢,٥ ٠,٢٥٠ ٥٠ ٣٠ ٢٠ - ٢٠ منظار ذو عينني 

١٢,٥  ٥٠ ٣٠ ٢٠ - ٢٠ اموع الفرعي 
١,٩       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

١٤,٤       اموع الفرعي 
-       موفرة من فائض املخزون 

١٤,٤       اموع الفرعي، البند ٥ (د) 
معدات متنوعة         ٥ (هـ)

٤,٤ ٠,٦ ٨  ٨ - ٢٠ ثالجات/جممدات من احلجم الكبري 
٣,٠ ٠,٣ ١٠  ١٠ - ١٠ ثالجات/جممدات من احلجم املتوسط 

١,٦ ٠,٤ ٤  ٤ ٨ ٤ مكانس كهربائية 
٠,٦ ٠,٠٨ ٨  ٨ - ٨ غاليات كهربائية 

٠,٦ ٠,١٥٠ ٤ ٤  - ١ موازين الكترونية مكتبية 
١,٢ ٠,٦ ٢ ٢  - ٦ غساالت آلية 
١,٢ ٠,٦ ٢ ٢  - ٥ آالت جتفيف 
٠,٥ ٠,٥ ١ ١  - - ماكينة قهوة 

٤٠,٠ ١,٠ ٤٠ - ٤٠ - ١٩٦ مكيفات هواء 
٥,٠ ٥,٠ ١  ١ - - مكيف هواء مركزي ٥ أطنان 

١٠,٠ ١,٠ ١٠ ١٠  - - تدابري أمنية للمساكن 
٥,٠ ٠,١ ٥٠  ٥٠   مطايف حريق 

٠,٣ ٠,٣ ١  ١ - ٢ ماكينات تطريق 
٥,٢ ١,٣ ٤ ٤  - - جهاز أضواء ملركبات الطوارئ 

٤,٠ ٠,٢ ٢٠ ٢٠  - - مكشاف حركة 
٠,٤ ٠,١ ٤ ٤  - - جهاز استقبال ملكشاف احلركة 

١٢,٠ ٦,٠ ٢ ٢  - ٣ دائرة تلفزيونية مغلقة 
٦,٠ ١,٥ ٤ ٤  - - عدد حلوادث احلركة والتحقيق يف اجلرائم 

٥,٧ ٠,٥٧٠ ١٠ ١٠ - - (ب) بزة واقية من الرصاص 
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  (١) (٢) (٣) (٤)
  (٥)
(٣+٤)= (٦)

 (٧)
 (٥×٦)=

  الوحدات املقترحة  

فئة االعتمادات 

املوجــــــودات 
ــــىت احلاليــة ح

ــران/  ٣٠ حزي
يونيه ٢٠٠١

املشـــــــــــــتريات 
ـــترة  املقترحـة للف
٢٠٠٢/٢٠٠١

الوحـدات 
البديلة 

الوحـــــدات 
اإلضافية 

جممــــــــــوع 
عـــــــــــــــدد 
الوحدات 

تكلفـــــــــة 
الوحدة 

ـــــــــــــوع  جمم
التكلفة 

٢,٦ ٠,٢ ١٣ ١٣ - - (ب) عدة إسعافات أولية للمركبات 
أجـــهزة تلفزيـــون ملوظفـــي املعلومـــات العســـكرية 

٢,٠ ٠,٥ ٤  ٤ - ١٨ ولإلعالم(ب) 
ـــــي املعلومــــات  مســـتقبالت رقميـــة ســـاتلية ملوظف

١,٦ ٠,٤ ٤  ٤ - ٤ العسكرية  
٣,٢ ٠,٢ ١٦ ١٦  - ٢١ لوحات بيضاء ممغنطة  

١١٦,١  ٢٢٢ ٩٢ ١٣٠ ٨,٠ ٢٩٨ اموع الفرعي 
١٧,٤       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

١٣٣,٦       اموع الفرعي 
-       موفرة من فائض املخزون 

١٣٣,٦       اموع الفرعي، البند ٥ (هـ) 
٤٤٤,٢ ١      اموع، البند ٥ (أ) إىل (هـ) 

١٩١,٣ ٤      اموع، الفئة األوىل 
 

ال توجد تكاليف قياسية هلذا البند.  (أ)
املعلومات عن املوجودات غري متوافرة.  (ب)
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املرفق الثالث 
  تنفيذ التوصيات السابقة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

االستجابة التوصية 
تعتقـد اللجنـة أن اجلـهود سـتبذل إلزالـة أوجـــه التبــاين 
لـــدى اســـتكمال نظـــــام مراقبــــة األصــــول امليدانيــــة 

(A/55/874/Add.4، الفقرة ١٧) 

قبل آب/أغسطس ٢٠٠٠ أوقف نظام مراقبة األصـول 
امليدانيــة الفتقــار البعثــة إىل موظــــف يديـــر النظـــام أو 
موظـف مـن وحــدة مراقبــة املمتلكــات واملوجــودات. 
وبعـد وصـول هذيـن املوظفـني األساســـيني متــت إزالــة 
مجيـع أوجـه التبـاين وأجريـت ثـــالث عمليــات متتاليــة 
جلرد املوجودات املادية. وقـد أنشـأت يف النظـام قـدرة 
علــى إجــــراء جـــرد شـــامل وواقعـــي يف ٣١ كـــانون 
األول/ديســمرب ٢٠٠٠. ويف حزيــران/يونيــــه ٢٠٠١، 
تبـني املعلومـات الصحيحـة عـــن األصــول غــري القابلــة 

لالستهالك واألصول القيمة. 
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املرفق الرابع 
  تنفيذ التوصيات السابقة لس مراجعي احلسابات 

االستجابة التوصية 
استكمال قاعدة بيانات نظـام مراقبـة األصـول  - ١

امليدانية(أ) 
يوصي الس مبا يلي: 

 

رفع مجيع املعدات املشـطوبة مـن نظـام مراقبـة  (أ)
األصول امليدانية يف حينه؛ 

ـــة إىل ضــرورة  تتفـق البعثـة مـع التوصيـة الداعي (أ)
التخلص من مجيع املعدات املشطوبة وإزالتها من نظـام 
مراقبة األصول امليدانية يف حينه. وستواصل البعثة بذل 
قصارى جهدها لتحقيق ذلك. بيد أن بعــض الظـروف 
اخلارجـة عـــن إرادة البعثــة، تطــرأ مــن حــني إىل آخــر 
(اضطراب األوضاع السياسية ومشكالت األمـن علـى 
سبيل املثال) وتـؤدي إىل حـدوث تأثـري ال مفـر منـه يف 
عمليـة طــرح العطــاءات التنافســية. ورغــم أنــه قــد مت 
التخلــــص مــــن أغلــــب املعــــــدات املشـــــطوبة قبـــــل 
١ متوز/يوليه ٢٠٠١، وأزيلت مـن األصـول التشـغيلية 
للبعثـة ومـن نظـام مراقبـة األصـول امليدانيـة، فـإن بعــض 
ـــزال  املعـدات املشـطوبة قبـل ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ ال ت
حبوزة البعثة. وتتوقع البعثة أن يكون بوسعها التخلـص 

منها بنهاية الفصل األول من عام ٢٠٠٢؛ 
حتويل املوجودات إىل بعثات أخرى فقط  (ب)
بناء على طلب من املتلقي احملـدد وإنفـاذ السياسـة الـيت 
ـــا ١/٥٢ ألــف املــؤرخ  أقرـا اجلمعيـة العامـة يف قراره
١٥ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٧ بــأن جيــري فقــــط 
حتويل األصول اليت يتبقى على األقل عامـان مـن قـدرة 
اسـتخدامها املفترضـة وأن تكـون قابلـــة لالســتخدام أو 
اإلصــالح مبــا ال يتجــــاوز ٣٠ يف املائـــة مـــن قيمتـــها 

املستهلكة؛ 

لقيـت هـذه التوصيـة القـدر املناســب مــن  (ب)
االهتمـام يف مجيـع عمليـــات التحويــل الراهنــة واملقبلــة 
للمعـدات إىل بعثـات أخـرى. وتؤكـد البعثـة أيضـا أــا 
لن حتول أيـة معـدات إىل أيـة بعثـة أخـرى دون موافقـة 

املقر؛ 

حتديد مجيــع املعـدات الزائـدة عـن احلاجـة  (ج)
أو البالية، والتصرف فيها بطريقة مناسـبة وحذفـها مـن 

نظام مراقبة األصول امليدانية؛ 

مت حتديـــد مجيـــع املعـــدات الزائـــدة عــــن  (ج)
احلاجة والبالية والتصرف يف أغلبـها وإزالتـها فعـال مـن 

املوجودات التشغيلية ومن النظام؛ 
ــة يف  حتديـث نظـام مراقبـة األصـول امليداني (د)
حينه عن طريق تتبع مجيع حتركات املعـدات وتسـجيل 

أرقام الترميز باخلطوط املتوازية؛ 

أصبح نظام مراقبة األصول امليدانية يعمـل  (د)
بكفـاءة تامـة ومـن مث مت وضـع أرقـام الترمـيز بــاخلطوط 
املتوازية جلميع األصول. ويصدر النظام قسـائم إصـدار 
جلميع املستعملني النـهائيني وقـد اختـذت كافـة التدابـري 
االحترازيــــة مــــن قبــــل وحــــدة مراقبــــة املمتلكــــات 
واملوجـودات إلجـــراء اســتكمال فــوري كلمــا نقلــت 

األصول من موقع إىل آخر؛ 
توفري تدريب كاف للموظفـني مـن أجـل  (هـ)
التنفيذ الكامل لنظام مراقبة األصول امليدانية وصيانته. 

 
 
 

مت تدريب مجيع املوظفني الذيـن كـانوا يف  (هـ)
حاجة إىل ذلك على تطبيق النظام وضمان استمراره. 
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االستجابة التوصية 
االستقالل(ب)  - ٢ 

مـــن أجـــل توخـــي االقتصـــاد يف شـــراء البضـــائع 
واخلدمات، وتوخي الشفافية والعدالـة يف عمليـة طـرح 
العطاءات، يوصي الس بـأن يقـوم مجيـع املوظفـني يف 
قسم املشتريات وأعضـاء جلـان العقـود احملليـة باسـتيفاء 
اإلقرارات اليت تؤكد استقالهلم فيما يتعلق بالبـائعني أو 

البائعني احملتملني. 

أكدت البعثة أن مجيع املوظفني يف قسم املشتريات 
ومجيع أعضاء جلان العقود احمللية قـد وقعـوا اإلقـرارات 

املطلوبة. 

  
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٥ (A/55/5)، الـد الثـاين،  (أ)

الفقرة ٨٠. 
املرجع نفسه، الفقرة ١٠٩.  (ب)
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املرفق اخلامس 

املخطط التنظيمي 
 
 
 

 
 
  

املمثل اخلاص لألمني العام 
رئيس البعثة 

نائب رئيس البعثة 

مكتب كبري املراقبني العسكرينيمكتب كبري املوظفني اإلدارينيمكتب الشؤون اإلدارية واملدنيةمكتب تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

نائب كبري املراقبني العسكريني

عمليات سوخومي 

فريق تبليسي لالتصال

قطاع غايل 

قطاع زوغديدي 

الفريق الطيب 

الفريق املشترك لتقصي احلقائق 

قســــــم االتصــــــــاالتقسم املالية قسم شؤون املوظفنيقسم األمن 
وتكنولوجيا املعلومات

قسم اخلدمات العامة قسم اهلندسةقسم النقل قسم املشتريات
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