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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٣٦ من جدول األعمال 

  متويل إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية 
ميزانية بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية للفـترة املمتـدة 

 من ١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
 تقرير األمني العام* 

موجز 
يتضمن هذا التقرير امليزانية املقترحة لتمويل عمليات بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعـم 
يف تيمور الشرقية للفترة املمتـدة ١٢ شـهرا مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣، ويبلغ إمجاليها ٢٠٠ ٤٩٠ ٣١٨ دوالر (صافيـها ٤٠٠ ٢٥٤ ٣٠٩ دوالر)، مبـا يف 

ذلك تربعات عينية مدرجة يف امليزانية قدرها ٠٠٠ ٦٠ دوالر. 
ويتصل حوايل ٤٢ يف املائة من امليزانيـة اإلمجاليـة بـاملوارد املتعلقـة بتكـاليف املوظفـني 
العسكريني. ومتثل تكاليف األفراد املدنيني ٣٢ يف املائـة مـن امليزانيـة، أمـا التكـاليف التشـغيلية 
فتمثل ٢٢ يف املائة، بينما تشكل االقتطاعات اإللزاميـة مـن مرتبـات املوظفـني ٣ يف املائـة مـن 

اموع. ويتصل أقل من ١ يف املائة من جمموع املوارد بالربامج األخرى. 
وترد اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها اجلمعية العامة يف الفقرة ٤ من هذا التقرير. 

 
 

قُدمت هذه الوثيقة إىل خدمات املؤمترات يف وقت متأخر دون بيان التفسري املطلوب مبوجب الفقـرة ٨ مـن  *
قرار اجلمعية العامة ٢٠٨/٥٣ باء، الذي قررت به اجلمعية العامـة أنـه إذا قُـدم تقريـر يف وقـت متـأخر، فإنـه 

ينبغي إيراد سبب هذا التأخر يف حاشية للوثيقة. 
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نظرة عامة   أوال �
تسـتند االحتياجـات املقـدرة لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـم يف تيمـور الشــرقية إىل  - ١
خطة البعثة اخللف إلدارة األمم املتحدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية املوجـزة يف تقريـر األمـني 
/S و Add.1) وإىل  العام املقدم إىل جملس األمـن املـؤرخ ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ (2002/432
االفتراض بأن جملس األمن سـيقر اخلطـة، وينشـئ بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـم يف تيمـور 

الشرقية ويعهد إليها بوالية يرد وصفها يف الفقرة ٦٤ من تقرير األمني العام. 
ــــل عمليــات بعثــة األمــم املتحــدة  ويتضمـن هــــذا التقريـر امليزانيــــة املقترحــــة لتمويــ - ٢
لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية خـالل فـترة الــ ١٢ شـهرا املمتــــدة مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ 
إىل ٣٠ حزيـــــران/يونيـــــه ٢٠٠٣، ويبلـــــــغ إمجاليهــــــا ٢٠٠ ٤٩٠ ٣١٨ دوالر (صافيهــــــا 
ـــة مدرجــة يف امليزانيــة قدرهــا ٠٠٠ ٦٠  ٤٠٠ ٢٥٤ ٣٠٩ دوالر) مبـا يف ذلـك تربعـات عيني

دوالر. 
ومتثل االحتياجات التقديرية للفـترة مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيـران/يونيـه  - ٣
٢٠٠٣ اخنفاضـا نســـبته ٣٠,٠ يف املائــة (١٣٦,٦ مليــون دوالر) يف جممــوع إمجــايل املــوارد 
ــترة  مقارنـة باملبـالغ املخصصـة لسـابقتها، إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية، للف
السابقة املمتدة من ١ متوز/يوليه ٢٠٠١ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وعلـى مسـتوى أكـثر 
ــــراد العســـكريني،  تفصيــال، ميثــل االقــتراح اخنفاضــا بنســبة ٣٢,٠ يف املائــة يف تكــاليف األف
واخنفاضا بنسبة ٣٥,٦ يف املائة يف تكاليف املوظفني املدنيني، واخنفاضا بنسـبة ١٤,٣ يف املائـة 
يف التكــاليف التشــغيلية، واخنفاضــا بنســبة ٧٤,١ يف املائــــة يف تكـــاليف الـــربامج األخـــرى، 

واخنفاضا بنسبة ٢٦,٦ يف املائة يف االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني. 
 

اجلدول ١ 
املوارد املالية 

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 

    
الزيـادة املقترحـة/(النقصـان املقــترح) 

عن الفترة ٢٠٠٢/٢٠٠١ 

وجه اإلنفاق 

ــــة  اإلدارة االنتقالي
نفقــــــــــــــــــــــات 
 ٢٠٠١/٢٠٠٠

ــــة  اإلدارة االنتقالي
خمصصــــــــــــــــات 
 ٢٠٠٢/٢٠٠١

بعثــة تقــــدمي الدعـــم 
التكــاليف التقديريـــة 
املبلغ ٢٠٠٣/٢٠٠٢(أ)  

النســـــــــــــبة 
املئوية 

(٣٢,٠) (١٤٣,٥ ٦٣) ٣٥٨,٨ ١٣٤ ٥٠٢,٣ ١٩٧ ٠٧٢,٣ ٢٣١ األفراد العسكريون 
(٣٥,٦) (٨١٠,٨ ٥٦) ٧٧٠,٨ ١٠٢ ٥٨١,٦ ١٥٩ ٤٣٥,٥ ١٧٠ األفراد املدنيون 

(١٤,٣) (٩٦٥,٨ ١١) ٦٠٧,٩ ٧١ ٥٧٣,٧ ٨٣ ٠٧٩,٦ ١٠٩ االحتياجات التشغيلية 
(٧٤,١) (٣٠٥,١ ١) ٤٥٦,٩ ٧٦٢,٠ ١ ٥٥٦,٥ ٢ الربامج األخرى(ب) 
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الزيـادة املقترحـة/(النقصـان املقــترح) 

عن الفترة ٢٠٠٢/٢٠٠١ 

وجه اإلنفاق 

ــــة  اإلدارة االنتقالي
نفقــــــــــــــــــــــات 
 ٢٠٠١/٢٠٠٠

ــــة  اإلدارة االنتقالي
خمصصــــــــــــــــات 
 ٢٠٠٢/٢٠٠١

بعثــة تقــــدمي الدعـــم 
التكــاليف التقديريـــة 
املبلغ ٢٠٠٣/٢٠٠٢(أ)  

النســـــــــــــبة 
املئوية 

االقتطاعـــات اإللزاميـــة 
(٢٦,٦) (٣٤٤,٦ ٣) ٢٣٥,٨ ٩ ٥٨٠,٤ ١٢ ٤٤٤,٠ ١٤ من مرتبات املوظفني 

(٣٠,٠) (٥٦٩,٨ ١٣٦) ٤٣٠,٢ ٣١٨ ٠٠٠,٠ ٤٥٥ ٥٨٧,٩ ٥٢٧ إمجايل االحتياجات(ج) 
- - ٦٠.٠ ٦٠,٠ ٦٠,٠ التربعات 
(٣٠,٠) (٥٦٩,٨ ١٣٦) ٤٩٠,٢ ٣١٨ ٠٦٠,٠ ٤٥٥ ٦٤٧,٩ ٥٢٧ اموع 

ترد يف املرفق الثاين - باء معلومات عن توزيع املوارد حسب التكاليف املوحدة والتكاليف اخلاصة بالبعثة.  (أ)
ال تشمل املوظفني.  (ب)

ال تشمل االعتماد اخلاص حبسـاب دعـم عمليـات حفـظ السـالم وقـاعدة األمـم املتحـدة للنقـل واإلمـداد يف برينديـزي،  (ج)
بإيطاليا. 
  

اجلدول ٢ 
املوارد البشرية 

املـــوارد مـــن األفـــراد العســــكريني 
واملوظفني املدنيني 

اإلدارة االنتقاليــــة 
٢٠٠١/٢٠٠٠(أ)

اإلدارة االنتقاليــــــــــة 
٢٠٠٢/٢٠٠١ (أ) 

بعثـــة تقــــدمي الدعــــم 
٢٠٠٣/٢٠٠٢ (ب) 

الزيــادة/(النقصــان) عـــن 
الفترة ٢٠٠٢/٢٠٠١ 

(٨٠) ١٢٠ ٢٠٠ ٢٠٠ املراقبون العسكريون 
(٠٧٠ ٤) ٨٨٠ ٤ ٩٥٠ ٨ ٩٥٠ ٨ الوحدات العسكرية 

(٣٤٠) ٠١٠ ١ ٣٥٠ ١ ٣٥٠ ١ الشرطة املدنية 
(٢٩٠) - ٢٩٠ ٢٩٠ الشرطة املدنية (تشكيالت) 

(٧٥٥) ٤٥٥ ٢١٠ ١ ٢١٧ ١ املوظفون الدوليون 
- - - ١٩ املوظفون الوطنيون 
(٠٤٤ ١) ٩٧٧ ٠٢١ ٢ ٠٢٦ ٢ املوظفون احملليون 

(٤٥٩) ٢٤١ ٧٠٠ ٨٢٠ متطوعو األمم املتحدة(ج) 

ميثل أعلى مستويات القوام املأذون به.  (أ)
 .(S/2002/432) بناء على تقرير األمني العام املقدم إىل جملس األمن (ب)

باستثناء ٨ أشخاص من متطوعي األمم املتحدة سيشكلون جزءا من فريق الدعم املدين.  (ج)
  

فيما يلي اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها اجلمعية العامة:  - ٤
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املوافقـة علـــى أن تســتعمل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الدعــم يف تيمــور  (أ)
الشرقية احلساب اخلاص املنشأ إلدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية؛  

ــــــــــــه ٢٠٠ ٤٣٠ ٣١٨ دوالر (صافيـــــــــــه  اعتمــــــــــاد مبلــــــــــغ إمجالي (ب)
٣٠٩ ١٩٤ ٤٠٠ دوالر) لتمويـل عمليـات بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـــم يف تيمــور 
الشـرقية لفـترة الــ ١٢ شـهرا املمتـدة مـن ١ متـــوز/يوليــه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيــران/يونيــه 

٢٠٠٣؛ 
أن تقسـم املقــــــدار الـذي يبلـغ إمجاليـه ٢٠٠ ٤٣٠ ٣١٨ دوالر (صافيـه  (ج)
ــــــه ٢٠٠٢ إىل  ٤٠٠ ١٩٤ ٣٠٩ دوالر) علـــــى الفـــــترة املمتـــــدة مـــــن ١ متـــــوز/يولي
٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، مبعــــدل شـــهري إمجاليـــه ٨٥٠ ٥٣٥ ٢٦ دوالرا (صافيـــه 

٧٦٦ ٢٠٠ ٢٥ دوالر)، إذا قرر جملس األمن مواصلة والية البعثة.  
  

الوالية السياسية للبعثة   ثانيا -
إن الوالية املقترحة لبعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية سـتتألف، علـى  - ٥
S و Add.1)، مــن  النحـو املوجـز يف تقريـر األمـني العـام املقـــدم إىل جملــس األمــن (2002/432/
العناصر التالية: (أ) توفري املساعدة ذات األمهية لكفالة اسـتقرار تيمـور الشـرقية وضمـان قـدرة 
إدارـا العامـة الناشـئة علـى االسـتمرار؛ (ب) املسـاعدة علـى إنشـاء وكالـة إلنفــاذ القــانون يف 
تيمور الشرقية تعمل وفقا للمعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛ و (ج) اإلسـهام يف صـون 
ـــة املســؤوليات التنفيذيــة  األمـن اخلـارجي والداخلـي. وسـتكفل بعثـة تقـدمي الدعـم انتقـال كاف
بالكـامل إىل سـلطات تيمـور الشـرقية حاملـا يتسـىن ذلـك، مـع ضمـان االســـتقرار، مــن خــالل 

 .(S /PRST/2001/32 اء التدرجيي على مدى فترة سنتني (انظرعملية للتقييم واإل
  

اخلطة واالحتياجات التشغيلية   ثالثا �
ـــدمي الدعــم يف تيمــور  وردت اخلطـة واالحتياجـات التشـغيلية لبعثـة األمـم املتحـدة لتق - ٦
ـــدم إىل جملــس األمــن، املــؤرخ ١٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢  الشـرقية يف تقريـر األمـني العـام املق

 .(S/2002/432)

ـــة بعثــة تقــدمي الدعــم مــن خــالل ثالثــة برامــج: (أ) الربنــامج األول –  وسـتنفذ والي - ٧
االســتقرار والدميقراطيــة والعــدل؛ (ب) الربنــامج الثــاين – األمــن الداخلــي وإنفــاذ القـــانون؛ 

و (ج) الربنامج الثالث - األمن اخلارجي ومراقبة احلدود. 
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سيكون اهلدف األول مبوجب الربنامج األول (االستقرار والدميقراطية والعـدل) توفـري  - ٨
دعم لإلدارة العامـة يف الفـترة التاليـة لالسـتقالل لكفالـة قـدرة اهليـاكل اإلداريـة الرئيسـية علـى 
ـــم. وستســاعد بعثــة تقــدمي الدعــم يف تيمــور  االسـتمرار وإجنـاز املـهام املطلوبـة بالشـكل املالئ
الشرقية احلكومة، من خالل تقدمي مسـاعدة يف صـورة خـرباء دوليـني، يف اـاالت الـيت تتسـم 
بأمهيـة حيويـة لكفالـة قـدرة احلكومـة علـى االسـتمرار واالسـتقرار السياسـي وتوفـري اخلدمـــات 
األساسية، اليت ال يوجد بالنسبة إليها خرباء حمليون. وعلى أساس األولويــات املوجـزة يف إطـار 
ـــد  عمـل األمـم املتحـدة للمساعــــدة اإلمنائيــــة وخطـة التنميـة الوطنيـة لتيمـور الشـرقية، مت حتدي
١٠٠ وظيفــة أساســية تدعــو احلاجــة إليــها لفــترات تــتراوح بــني ١٢ و ٢٤ شــــهرا (انظـــر 
S/2001/983 و Corr.1، و S/2002/80 و Corr.1، و S/PRST/2001/32). وسينفذ هذا الربنامج 

من خالل إقامة فريق دعم مـدين، يتكـون مـن ١٠٠ مـن اخلـرباء/املستشـارين الذيـن سـيوفرون 
الدعـم والتوجيـه للحكومـة يف جمـاالت اخلدمـات املاليـة واملركزيـة، والنظـم الداخليـة يف جملــس 
الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء وخمتلـف الـوزارات، واخلدمـات األساسـية، والنظـم القانونيـة/ 
نظم إقامة العدل. وسيحاول مفهوم اإلدارة لدى فريق الدعم املدين أن يكفـل امللكيـة حلكومـة 
تيمور الشرقية، ويف نفس الوقت سيأخذ يف االعتبـار ضـرورة املسـاءلة مـن قبـل األمـم املتحـدة 
عن استعمال األموال املرصودة. وسيقوم فريق اتصال مصغر داخل بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي 
الدعـم يف تيمـور الشـرقية بـإعداد خطـــط عمــل للخــرباء التقنيــني، واإلشــراف علــى أدائــهم، 
وتعديل األهداف إذا لزم األمر، والوقوف على التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـط العمـل، وإعـداد 
تقييمات عن األداء بالتشاور مع املشـرفني احلكوميـني، وإسـداء املشـورة بشـأن حـاالت متديـد 

التعيني. 
سـيتمثل اهلـدف الثـاين يف إطـار الربنـامج األول يف مواصلـة تقـدمي املسـاعدة يف إجـــراء  - ٩
التحقيقات واإلجراءات القضائيـة ملالحقـة املسـؤولني عـن اجلرائـم اخلطـرية الـيت ارتكبـت عـام 
١٩٩٩، وفقـا لألولويـات الـيت حددهـا جملـس األمـن يف قراراتــه ١٢٧٢ (١٩٩٩)، و ١٣١٩ 
(٢٠٠٠)، و ١٣٣٨ (٢٠٠١). وستواصل وحدة اجلرائم اخلطـرية التابعـة لبعثـة تقـدمي الدعـم 
ـــي العــام  عملـها برئاسـة نـائب دويل للمدعـي العـام، مسـؤول مـن الناحيـة الوظيفيـة أمـام املدع
ـــا علــى ١٠ مــن احلــاالت ذات األولويــة، وعلــى  لتيمـور الشـرقية. وسـتركز الوحـدة حتقيقا
األشخاص الذين قاموا بتدبري اجلرائم أو األمر بارتكاا أو التحريـض عليـها أو املسـاعدة بـأي 

صورة أخرى يف التخطيط واإلعداد هلا وتنفيذها. 
وستكون األهداف يف إطار الربنامج الثاين (األمـن الداخلـي وإنفـاذ القـانون) مواصلـة  - ١٠
توفري خدمات الشرطة التنفيذية عقب االستقالل ودعم تطوير دائرة شرطة تيمور الشرقية مـن 
خـالل التدريـب والنشـر املشـترك وتسـليم املسـؤوليات يف الوقـت املناسـب وبصـــورة منســقة. 
وعلى حنو ما مت االتفاق عليه مع احلكومة االنتقالية، تنـص خطـة التطويـر الـيت ترسـم اخلطـوط 
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الرئيسية لنقل املهام إىل دائرة شـرطة تيمـور الشـرقية علـى التـدرج يف نقـل مسـؤوليات أعمـال 
الشـرطة التنفيذيـة عندمـا جيـاز الضبـاط التيموريـون الشـرقيون وتعتمـد املقاطعـة الـيت ســيعملون 
فيها. وخالل الفترة االنتقالية، سيتم توفري التدريب املتخصص، مبا يف ذلـك التدريـب يف جمـال 
حقوق اإلنسان واملـهارات اإلداريـة. وسـتواصل بعثـة الدعـم تنميـة القـدرات التنظيميـة لدائـرة 
شرطة تيمور الشرقية واستقامتها واستعراض جممل هيكلها التنظيمي. وسيقوم على تنفيذ هـذا 
الربنامج مكون الشرطة املدنية التابع لبعثة تقدمي الدعم، بقوام أويل يبلـغ ٠١٠ ١ أفـراد، حتـت 
قيـادة مفـوض الشـرطة. ومـع التطويـر التدرجيـي لدائـرة شـرطة تيمـور الشـرقية، سـيتم ختفيـــض 

مكون الشرطة املدنية بالتدريج إىل ٥٠٠ فرد حبلول اية فترة امليزانية. 
واهلـدف األول يف إطـار الربنـامج الثـالث (األمـــن اخلــارجي ومراقبــة احلــدود) تقــدمي  - ١١
الدعــم املســتمر لألمــن اخلــارجي والســالمة اإلقليميــة لتيمــور الشــرقية مــن خــالل العنصــــر 
العسكري يف بعثة الدعم، مع كفالة نقل املسؤوليات يف الوقـت املناسـب إىل قـوة الدفـاع عـن 
تيمور الشرقية وأجهزة اإلدارة العامة املختصة. وعلى أساس االفتراض بـأن اخلطـر مـن عنـاصر 
امليليشيا سيقل تدرجييـا، فـإن ختفيـض قـوة حفـظ السـالم، مبـا يف ذلـك املراقبـون العسـكريون، 
سـيتم يف أربـع مراحـل علـى مـدى سـنتني. وستشـمل فـترة امليزانيـة قيـد االسـتعراض املرحلتــني 
األوليني، حيث سيظهر التخفيض التدرجيي للمكون العسكري من ٠٠٠ ٥ فرد، مبـا يف ذلـك 
ــوز/يوليـه ٢٠٠٢ إىل ٨٧٠ ٣ فـردا حبلـول كـانون األول/  ١٢٠ مراقبا عسكريا، اعتبارا من مت

ديسمرب ٢٠٠٢. 
ســيكون اهلــدف الثــاين يف إطــار الربنــامج الثــالث املســاعدة علــــى تطويـــر هيـــاكل  - ١٢
وسياسات أمن احلدود الوطنية ومراقبتها، مبـا يف ذلـك تيسـري املفاوضـات مـع البلـدان اـاورة 
بشأن تعيني احلدود وترسيمها. وسيضطلع العنصر العسكري وعنصر الشــرطة والعنصـر املـدين 

بتنفيذ هذا اهلدف. 
سريأس البعثة املمثل اخلاص لألمني العام، يساعده وكيل املمثل اخلاص الــذي سـيكون  - ١٣
أيضـا املنسـق املقيـم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تيمـور الشـرقية. ويقـع مقـر بعثـة تقـدمي 
الدعـم يف ديلـي، مـع مكـاتب إقليميـة يف ديلـي وبوكـاو وويكوسـي وماليانـا وسـاوي. وســيتم 
االحتفـاظ مبكـاتب اتصـال يف دنباسـار وجاكارتـا، بإندونيسـيا، وبقـــاعدة خلفيــة للســوقيات/ 

اإلدارة يف داروين باستراليا. 
  

املسامهات املقدمة مبوجب اتفاق مركز القوات   رابعا -
سـيتم إبـرام اتفـاق ملركـز القـوات مـع حكومـة تيمـور الشـرقية عنـد إقـرار واليـة بعثـــة  - ١٤

الدعم. 
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التربعات والصناديق االستئمانية   خامسا -
التربعات 

القيمة (بدوالرات الواليات املتحدة)   

املسامهة احلكومة/املنظمة 

اإلدارة االنتقاليــــــــــــــــة 
مــــن ١ متــــــوز/يوليـــــه 
٢٠٠١ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

ـــــم  بعثــة تقــدمي الدعـــ
مـــن ١ متـــــوز/يوليــــه 
٢٠٠٢ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

حكومـــة إقليـــــم اســــتراليا 
٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٦٠ مباين املكاتب يف داروين الشمايل، باستراليا 

  
مل ينشأ صندوق استئماين دعما لبعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية.  - ١٥

  
حالة سداد التكاليف للحكومات املسامهة بقوات   سادسا -

ستكون اجلهات املقترحة لإلسـهام بوحـدات عسـكرية يف بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي  - ١٦
الدعم يف تيمور الشرقية حكومـات األردن واسـتراليا وأيرلنـدا وباكسـتان والـربازيل والربتغـال 
وبنغالديـش وتـــايلند ومجهوريــة كوريــا والدامنــرك وســلوفاكيا وســنغافورة وشــيلي والفلبــني 

وفيجي وماليزيا ومصر وموزامبيق والنرويج ونيبال ونيوزيلندا واليابان. 
  

املعدات اململوكة للوحدات والدعم السوقي الذايت   سابعا -
طريقة سداد التكاليف   ألف -

مت التوقيع على اتفاقـات بـني األمـم املتحـدة وحكومـات اسـتراليا وأيرلنـدا وباكسـتان  - ١٧
ـــا وســنغافورة وشــيلي الفلبــني وماليزيــا ونيبــال  والـربازيل والربتغـال وتـايلند ومجهوريـة كوري
ونيوزيلندا على أساس ترتيبات االستئجار الشامل للخدمـة، ومـع حكومـة فيجـي علـى أسـاس 
ترتيبات االستئجار غري الشامل للخدمة ومعدالت الدعم السوقي الذايت اليت اعتمدـا اجلمعيـة 
العامـة بقرارهـا ٢٢٢/٥٠ املـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦. ومت فيمـــا بعــد تنقيــح ترتيبــات 
االستئجار الشامل للخدمة ومعدالت الدعم السوقي الذايت ووافقت على ذلك اجلمعيـة العامـة 

بقرارها ٢٧٤/٥٥ املؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
 

االحتياجات   باء -
املعدات الرئيسية 

تقدر االحتياجات املطلوبة لسداد تكاليف املعـدات الرئيسـية إىل احلكومـات املسـامهة  - ١٨
بقوات مببلغ ٧٠٠ ٢٣٦ ٢٠ دوالر. 
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الدعم السوقي الذايت 
تقدر االحتياجات لسداد تكاليف الدعم السوقي الذايت للحكومـات املسـامهة بقـوات  - ١٩

مببلغ ٦٠٠ ٠٦٣ ٢٣ دوالر، موزعة على النحو التايل: 
 

اجلدول ٣ 
الدعم السوقي الذايت 

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 
 

املبلغ الفئة 

٥٨٤,٠ ١ خدمات املطاعم 
٩٥٦,٤ االتصاالت باستخدام الترددات العالية 

٧٣٤,٨ االتصاالت – اهلاتف 
٩١٦,٥ ٢ االتصاالت بالتردد العايل جدا/التردد فوق العايل – تضمني التردد 

٣٦٦,٨ ١ معدات للمكاتب 
٦٦١,٧ ١ لوازم كهربائية 

٩٥١,٧ أشغال هندسية صغرية 
- التخلص من الذخائر املتفجرة 

٣١٥,٦ ١ غسل الثياب والتنظيف 
٤٣٥,٢ ١ اخليام 

٤٥,٧ اإلقامة 
١٢٠,٣ اخلدمات الطبية – األساسية 

٧٩٥,٩ اخلدمات الطبية – املستوى األول 
٨٦٣,٧ اخلدمات الطبية – املستويان الثاين والثالث معا 

٧٣٨,٣ اخلدمات الطبية – املستوى الثاين 
٨٩٩,٤ اخلدمات الطبية – املستوى الثالث 

١,٦ اخلدمات الطبية – لألسنان فقط 
٥٢٠,٠ اخلدمات الطبية – املناطق اليت يتم التعرض فيها ملخاطر كبرية 

- اخلدمات الطبية – الدم ومنتجات الدم 
٦٠,٦ املراقبة – العامة 
٢٩٧,٦ ١ املراقبة – الليلية 

٢٤٣,٥ املراقبة – حتديد املواقع 
٩٧٥,٥ ١ مستودعات الدفاع عن القاعدة 

٩٠٢,٨ املستودعات العامة – األسرة وجتهيزاا 
٣١٤,٤ ١ املستودعات العامة – األثاث 

٣٦١,٦ املستودعات العامة – اللوازم الترفيهية 
٠٦٣,٦ ٢٣ اموع 
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معامالت البعثة 
تطبق على املعدالت الشهرية لرد التكاليف معامالت البعثة من أجـل تعويـض البلـدان  - ٢٠
املسـامهة بقـوات عـن قسـوة ظـروف العمـل السـائدة يف منطقـة البعثـــة، علــى النحــو املبــني يف 

اجلدول ٤ أدناه. 
 

اجلدول ٤ 
معامالت البعثة 

النسبة املئوية معامالت البعثة 
١,٠ الظروف البيئية القاسية 

١,٠ ظروف العمليات املكثفة 
- التخلي بفعل عمل عدائي/التخلي القسري 

٠,٥-٥,٥ النقل اإلضايف 
   

االحتياجات من املوظفني   ثامنا -
 التغيريات يف االحتياجات من املوظفني 

 عدد الوظائف   

 
ــــة  اإلدارة االنتقالي
املالك املأذون به 

بعثـــة تقــــدمي الدعــــم 
صايف التغيري املالك املقترح 

   املوظفون الدوليون 
- ١ ١ وكيل األمني العام 
(٢) ١ ٣ أمني عام مساعد 

(٦) ٣ ٩ مد – ٢ 
(٢٤) ٥ ٢٩ مد – ١ 
(٧٤) ٢٢ ٩٦ ف – ٥ 
(١٢٥) ٥٢ ١٧٧ ف – ٤ 
(٢٠٢) ٨١ ٢٨٣ ف – ٣ 

(٣٦) ١٩ ٥٥ ف – ٢ / ف – ١ 
(٤٦٩) ١٨٤ ٦٥٣ اموع الفرعي 

(١١) ٩ ٢٠ فئة اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 
(١٤٨) ٢٥ ١٧٣ فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى) 

(١٥٩) ٣٤ ١٩٣ اموع الفرعي 
(١٢٧) ٢٣٧ ٣٦٤ فئة اخلدمات امليدانية 
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 عدد الوظائف   

 
ــــة  اإلدارة االنتقالي
املالك املأذون به 

بعثـــة تقــــدمي الدعــــم 
صايف التغيري املالك املقترح 

- - - خدمات األمن 
(١٢٧) ٢٣٧ ٣٦٤ اموع الفرعي 

(٧٥٥) ٤٥٥ ٢١٠ ١ اموع، املوظفون الدوليون 
(٠٤٤ ١) ٩٧٧ ٠٢١ ٢ املوظفون احملليون 

- - - املوظفون الوطنيون 
(٤٥٩) ٢٤١ ٧٠٠ متطوعو األمم املتحدة(أ) 

(٥٠٣ ١) ٢١٨ ١ ٧٢١ ٢ اموع الفرعي 
(٢٥٨ ٢) ٦٧٣ ١ ٩٣١ ٣ اموع 

 
باستثناء ٨ أفراد من متطوعي األمم املتحدة سيشكلون جزءا من فريق الدعم املدين.  (أ)

 
يقدم اجلدول الوارد أعاله املالك املأذون بـه إلدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور  - ٢١
الشرقية واملالك املقترح لبعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمـور الشـرقية، ويعكـس ختفيضـا 
إمجاليا بـ ٢٥٨ ٢ وظيفة (٧٥٥ موظفا دوليا، و ٠٤٤ ١ موظفا حمليا، و ٤٥٩ من متطوعـي 
األمـم املتحـدة). والتخفيـض الصـايف مبقـدار ٧٥٥ وظيفـة دوليـة يتـألف مـن ٥١٢ وظيفـة مــن 
اإلدارة العامة لتيمور الشرقية، و ٤٠ وظيفة من مكتب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام، و ٢٠٧ 
وظـائف مـن شـعبة اإلدارة، يقابلـها إحـداث أربـع وظـائف ملكتـــب مفوضــي الشــرطة. وميثــل 
التخفيض الصايف لـ ٠٤٤ ١ وظيفة حملية ختفيضا لـ ٢١٤ ١ وظيفة من مكتـب املمثـل اخلـاص 
(٨٣ وظيفة)، واإلدارة العامة لتيمور الشـرقية (١٦٧ وظيفـة) وشـعبة اإلدارة (٩٦٤ وظيفـة)، 
تقابلها زيادة بـ ١٧٠ وظيفة حملية ملكـاتب آمـر القـوة (٧٠ وظيفـة) ومفـوض الشـرطة (١٠٠ 
وظيفـة). وميثـل التخفيـض الصـايف لــ ٤٥٩ مـن متطوعـي األمـم املتحـدة ختفيضـا لــ ٥٠٢ مــن 
موظفـي مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام (٢٢ وظيفـــة)، واإلدارة العامــة لتيمــور الشــرقية 
(٤٨٠ وظيفة)، تقابله زيادة بـ ٤٣ وظيفة يف شعبة اإلدارة. وتـرد اخلرائـط التنظيميـة املقترحـة 

لبعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية يف املرفق اخلامس. 
ويرد جدول مالك الوظائف احلايل واملقترح للفترة قيد االستعراض يف اجلدول التايل.  - ٢٢
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  جدول مالك الوظائف احلايل واملقترح 
     فئة اخلدمات العامة والفئات ذات الصلة الفئة الفنية والفئات العليا  

 

ــــــل  وكي
األمــــــني 

العام 

األمـــــــــني 
العــــــــــــام 
ف-١/٢ف-٣ ف-٤ ف-٥ مد-١ مد–٢ املساعد 

امـــــــوع 
الفرعي 

اخلدمـــــــــة 
امليدانية 

ــــــــة  الرتب
الرئيسية 

الرتـــــــــب 
األخرى 

خدمــات 
األمن 

امـــوع 
الفرعي 

جممــــــــوع 
ـــــني  املوظف
الدوليني 

املوظفــــــــون 
احملليون 

ــو  متطوع
األمـــــــم 
اموع املتحدة 

                  مكتب املمثل اخلاص لألمني العام 
٣١٠ ٣٩ ١٢٢ ١٤٩ ٢٩ - ٢٠ ٤ ٥ ١٢٠ - ٦٧ ٢٥ ١٦ ٦ ٣ ٢ ١ املأذون به لإلدارة االنتقالية 
١٦٥ ١٧ ٣٩ ١٠٩ ١٧ - ١٤ ٢ ١ ٩٢ ٩ ٤٠ ٢٧ ١١ ٢ ١ ١ ١ املقترح لبعثة تقدمي الدعم 

                  اإلدارة العامة لتيمور الشرقية 
١٥٩ ١ ٤٨٠ ١٦٧ ٥١٢ ١٠٤ - ٧١ ٢ ٣١ ٤٠٨ ٤٠ ١٥٤ ١٢٠ ٦٨ ٢١ ٥ - - املأذون به لإلدارة االنتقالية 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - املقترح لبعثة تقدمي الدعم 

                  مكتب قائد القوة 
١٣ - ١٠ ٣ ٢ - ١ ١ - ١ - - - - - - ١ - املأذون به لإلدارة االنتقالية 
٨٣ - ٨٠ ٣ ٢ - ١ ١ - ١ - - - - - ١ - - املقترح لبعثة تقدمي الدعم 

                  مكتب مفوض الشرطة 
- - - - - - - - - - - - - - - - ١ - املأذون به لإلدارة االنتقالية 
١٠٤ - ١٠٠ ٤ ١ - ١ - - ٣ - - ٢ - ١ - - - املقترح لبعثة تقدمي الدعم 

                  شعبة اإلدارة 
٤٤٩ ٢ ١٨١ ٧٢٢ ١ ٥٤٦ ٤٢٢ - ٨١ ١٣ ٣٢٨ ١٢٤ ١٥ ٦٢ ٣٢ ١٢ ٢ ١ - - املأذون به لإلدارة االنتقالية 
٣٢١ ١ ٢٢٤ ٧٥٨ ٣٣٩ ٢٥١ - ٩ ٦ ٢٣٦ ٨٨ ١٠ ٤١ ٢٣ ١١ ٢ ١ - - املقترح لبعثة تقدمي الدعم 

                  اموع 
٩٣١ ٣ ٧٠٠ ٠٢١ ٢ ٢١٠ ١ ٥٥٧ - ١٧٣ ٢٠ ٣٦٤ ٦٥٣ ٥٥ ٢٨٣ ١٧٧ ٩٦ ٢٠ ٩ ٣ ١ املأذون به لإلدارة االنتقالية 
٦٧٣ ١ ٢٤١ ٩٧٧ ٤٥٥ ٢٧١ - ٢٥ ٩ ٢٣٧ ١٨٤ ١٩ ٨١ ٥٢ ٢٢ ٥ ٣ ١ ١ املقترح لبعثة تقدمي الدعم 

(٢٥٨ ٢) (٤٥٩)(٠٤٤ ١) (٧٥٥) (٢٨٦)- (١٤٨) (١١) (١٢٧) (٤٦٩) (٣٦) (٢٠٢) (١٢٥) (٧٤) (٢٤) (٦) (٢) - صايف التغيري 
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ويف حـني أن املكـاتب يف إطـار بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـــم يف تيمــور الشــرقية  - ٢٣
ستؤدي كثريا من الوظائف ذاا اليت تؤديها إدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية، 
على وجه العموم، فإن نطاق الوظائف واملسؤوليات للوحدات اليت تقـع ضمـن مكتـب املمثـل 
اخلاص لألمني العام سيخفض نتيجة الستكمال تقدمي الدعم للحكومة االنتقالية يف أثنـاء إدارة 
األمم املتحدة االنتقالية. وستقتصر شروح االحتياجات من املوظفني على الوحـدات التنظيميـة 
اجلديدة أو التغيريات البارزة يف الوحدات التنظيمية بعد االنتقال من اإلدارة االنتقاليـة إىل بعثـة 

تقدمي الدعم. 
 

مكتب املمثل اخلاص لألمني العام 
سـيتألف مكتـب املمثـل اخلـاص مـن مكتـــب الشــؤون السياســية (بتخفيــض مــن ١٢  - ٢٤
وظيفة إىل ٨ وظائف)، واملكتب القانوين (بتخفيض من ٣٣ وظيفة إىل ١٢ وظيفة)، ووحـدة 
حقوق اإلنسان (بتخفيـض مـن ٥٨ إىل ٣٠ وظيفـة)، ومكتـب اإلعـالم (بتخفيـض مـن ١٢٧ 
إىل ١٥ وظيفة)، ومكتب مراجع احلسابات املقيم (بتخفيض من ٦ إىل ٥ وظائف)، ومكتـب 
جاكارتـا لالتصـال (بتخفيـــض مــن ١٤ وظيفــة إىل ٥ وظــائف)، ووحــدة اجلرائــم اخلطــرية، 

ومكتب حمامي املساعدة القضائية واألفرقة املتخصصة (بزيادة من ٢٤ إىل ٦٠ وظيفة). 
وستتضمن التغيريات ذات الصلة داخـل مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام مـا يلـي:  - ٢٥
(أ) إدمـاج مكتـب نـائب املمثـل اخلـاص؛ (ب) ختفيـض رتبـة رئيـس األركـان مـن رتبـة األمــني 
– ٢؛ (ج) إلغاء وحدة السياسات العامـة والتخطيـط ومكتـب أمـني  العام املساعد إىل رتبة مد 
املظــامل؛ و (د) إحــداث أربــع وظــائف برتبــة ف – ٤ ملتحـــدث رمســـي، ومنســـق للشـــؤون 
اجلنسانية، ومستشار للسياسة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وموظــف للشـؤون 

االقتصادية. 
ويعكس املالك املقترح اقتراح إنشاء مكتـب اتصـال لفريـق الدعـم املـدين (٤ وظـائف  - ٢٦
دوليـة)، سـيناط مبوظفيـه إعـداد خطـط العمـل للخـرباء/املستشـــارين الـــ ١٠٠ لدعــم حكومــة 
ـــذ خطــط العمــل، وإعــداد تقييمــات  تيمـور الشـرقية، ورصـد أدائـهم، والتقييـم الـدوري لتنفي

األداء، بالتشاور مع املشرفني الوطنيني، واستعراض ضرورة متديد اخلدمات. 
ــــامي  وســيتجلى يف الزيــادة املقترحــة يف مــالك وحــدة اجلرائــم اخلطــرية ومكتــب حم - ٢٧
املساعدة القضائية واألفرقة اخلاصـة ضـم القضـاة والنـواب العـامني وحمـامي املسـاعدة القضائيـة 
وسائر االختصاصيني العاملني بشأن اجلرائـم اخلطـرية يف فريـق واحـد، بنـاء علـى االحتياجـات 
التاليـة: (أ) تعزيـز التحقيـق السـريع بالنسـبة للمسـؤولني عـن اجلرائـم اخلطـرية املرتكبـة يف عـــام 
١٩٩٩ وتوجيه التهم إليهم أمـام فريقـني خـاصني يف حمكمـة منطقـة ديلـي، يتكـون كـل فريـق 
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منـهما مـن قـاضيني دوليـني وقـاض مـن تيمـور الشـرقية؛ و (ب) مواصلـة دعـم مكتـب حمـــامي 
املساعدة القضائية لكفالة اإلنصاف يف العملية القضائية. وسيتم إدماج وحدة اجلرائـم اخلطـرية 
ــم  مـع دائـرة النـائب العـام لتيمـور الشـرقية، رغـم أن اختيـار املوظفـني الدوليـني وتعيينـهم وتقيي
أدائـهم وإدارة عقودهـم سـتظل ضمـــن مســؤولية األمــم املتحــدة. وســيكون القضــاة وحمــامو 
املساعدة القضائية مسؤولني وظيفيا أمام سلطات تيمور الشـرقية ذات الصلـة، لكـن الترتيبـات 

ذاا ستنطبق على اختيارهم وتعيينهم وتقييم أدائهم وإدارة عقودهم. 
 

فريق الدعم املدين 
سيسـاعد فريـق الدعـم املـدين يف اـــاالت الرئيســية األربعــة التاليــة يف ميــدان اإلدارة  - ٢٨
العامـة: (أ) ٤٢ يف املائـة للمؤسسـات املاليـة، مبـا يف ذلـــك اخلزانــة، ودائــرة اجلبايــة، وشــؤون 
ـــة املركزيــة؛ (ب) ٢٧ يف  امليزانيـة، والشـؤون املصرفيـة، والشـؤون اجلمركيـة، ودوائـر احلكوم
املائـة لـإلدارة الداخليـة، مبـا يف ذلـك جملـس الـوزراء، ومكتـب رئيـس جملـــس الــوزراء، ووزارة 
اإلدارة الداخليــة، ووزارة الشــــؤون االقتصايـــة، ومكتـــب أمـــني املظـــامل؛ (ج) ١٧ يف املائـــة 
ــــق العامـــة،  للخدمــات العامــة األساســية، مبــا يف ذلــك امليــاه واإلصحــاح، والصحــة، واملراف
واألشـغال العامـة؛ و (د) ١٤ يف املائـة للعـدل والنظـام القضـائي، مبـا يف ذلـك اهليئـة القضائيــة، 

والدفاع العام، واجلمعية التشريعية، واألراضي واملمتلكات، وإدارة العقوبات. 
وسيتألف الفريق من ٨ متطوعني من متطوعـي األمـم املتحـدة و ٩٢ خبـريا/مستشـارا  - ٢٩
تكون رتبهم املوازية يف األمم املتحدة على النحو التايل: وظيفـة برتبـة مـد – ٢، و ٩ وظـائف 
برتبة مد – ١، و ٢٥ وظيفة برتبة ف – ٥، و ٣١ وظيفة برتبة ف – ٤، و ٢٥ وظيفة برتبـة 
ف – ٣، ووظيفة واحدة برتبـة ف – ٢. وسـيقدم اخلـرباء/املستشـارون تقـاريرهم مباشـرة إىل 
رؤسائهم يف حكومة تيمور الشرقية بشأن املسائل الفنية. غري أنه لكفالة املساءلة الكاملـة أمـام 
األمم املتحدة، سيكون مكتب االتصال لفريق الدعـم املـدين مسـؤوال عـن تقييـم تنفيـذ خطـط 

عملهم ورصد/تقييم أدائهم. 
 

مكتب قائد القوة 
يعكـس املـالك املقـترح ملكتـب قـائد القـوة ختفيـض رتبـة وظيفـة قـائد القـوة مـــن رتبــة  - ٣٠
األمني العام املساعد إىل الرتبة مد – ٢، نظرا لتخفيض املكون العسكري من اإلدارة االنتقاليـة 
إىل بعثـة تقـدمي الدعـم. أمـا زيـادة ٧٠ وظيفـة حمليـة فيعكـس إعـادة توزيـــع الوظــائف بالنســبة 

للمساعدين اللغويني من شعبة اإلدارة. 
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مكتب مفوض الشرطة 
أدرج مفـوض الشـرطة وموظفـوه ، يف إطـار إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـــور  - ٣١
الشرقية، ضمن مالك اإلدارة العامة لتيمـور الشـرقية حتـت إدارة خدمـات الشـرطة والطـوارئ. 
ومع إلغاء اإلدارة العامة لتيمور الشرقية، يقترح أن يتـم إنشـاء مكتـب مفـوض الشـرطة املدنيـة 
على حنو مستقل، ويكون املفوض مسؤوال عن تنفيذ برنامج بعثة تقـدمي الدعـم املتعلـق بـاألمن 
الداخلـي وإنفـاذ القـانون. وسـيدعم املكتـب تطويـر دائـرة الشـــرطة لتيمــور الشــرقية، ويكفــل 

انتقال املهارات يف الوقت املناسب والتسليم التدرجيي للمسؤوليات التنفيذية للشرطة. 
ويعكـس املـالك املقـترح ختفيـض رتبـة وظيفـة املفـوض مـن الرتبـــة مــد – ٢ إىل الرتبــة  - ٣٢
مد - ١، نظرا لتخفيض حجم مكون الشرطة املدنية. وسيسـاعد املفـوض موظـف استشـاري 
للتدريب (ف – ٤)، وموظف استشاري لبناء القـدرات (ف – ٤) ومسـاعد إداري (مـن فئـة 

اخلدمات العامة). 
 

شعبة اإلدارة 
سيظل هيكل شـعبة اإلدارة ، يف جمملـه، دون تغيـري. وسـتكون التغيـريات ذات الصلـة  - ٣٣
اليت ستتم يف هيكله على النحو التايل: (أ) نقل وحدة إدارة العقـود مـن قسـم اخلدمـات العامـة 
التابع للخدمات اإلدارية إىل مكتب املدير، لكفالـة اسـتقالله وجتنـب تضـارب املصلحـة؛ (ب) 
تغيري يف االسم من قسم العمليات اجلوية يف إطـار اإلدارة االنتقاليـة إىل قسـم الطـريان يف إطـار 
بعثــة تقــدمي الدعــم؛ و (ج) إدمــاج جملــس التحقيقــات ووحــدة املطالبــات التــابعني لـــإلدارة 

االنتقالية سابقا يف مكتب جمالس التحقيقات واملطالبات. 
يعكـس املـالك املقـترح لشـعبة اإلدارة اخنفاضـا صافيـا بــ ١٢٨ ١ وظيفـة، تتـألف مـــن  - ٣٤
٢٠٧ وظائف دولية و ٩٦٤ وظيفة حملية، تقابله زيادة تبلغ ٤٣ متطوعـا مـن متطوعـي األمـم 

املتحدة. 
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 املرفق األول 
ــــــوز/يوليـــــــه ٢٠٠٢ إىل  ــــــن ١ مت ــــــترة م ــــــاليف للف ــــــرات التك تقدي

 ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
بيان موجز   ألف -

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 
 

     (١) (٢) (٣) (٤)

    

اإلدارة االنتقالية 
١ متـــــوز/يوليــه 
٢٠٠٠ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيــــــه 

 ٢٠٠١

اإلدارة االنتقالية 
١ متـــــوز/يوليــه 
٢٠٠١ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيــــــه 

 ٢٠٠٢
بعثة تقدمي الدعم 

١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيران/
يونيه ٢٠٠٣ 

جمموع التقديراتاملبلغ املخصص(ب) النفقات(أ) فئة تقسيم التكاليف 
تقديرات التكاليف
غري املتكررة 

    األفراد العسكريون أوال - 
- ٧٢٥,٠ ٤ ٨٩٨,٠ ٤ ٧٧٥,٦ ٥ املراقبون العسكريون ١ -  
- ٨٢٢,٣ ٨٥ ٥٥٣,٣ ١٣٢ ٩٣٤,٣ ١٥٠ الوحدات العسكرية ٢ -  
    االحتياجات األخرى املتصلة باألفراد العسكريني٣ -  
- ٢٣٦,٧ ٢٠ ٦٢٦,٠ ٢٨ ٣٦٧,٩ ٣٥ املعدات اململوكة للوحدات (أ)   
- ٠٦٣,٦ ٢٣ ٠٠٠,٠ ٣٠ ٩٩٤,٥ ٣٦ االكتفاء الذايت (ب)   
- ٥١١,٢ ٤٢٥,٠ ١ ٠٠٠,٠ ٢ تعويضات الوفاة والعجز (ج)   
- ٨١١,٥ ٤٣ ٠٥١,٠ ٦٠ ٣٦٢,٤ ٧٤ اموع الفرعي، البند ٣  
- ٣٥٨,٨ ١٣٤ ٥٠٢,٣ ١٩٧ ٠٧٢,٣ ٢٣١جمموع الفئة األوىل  

    املوظفون املدنيون ثانيا - 
- ٥١٩,٥ ٣٠ ٣٨٤,٩ ٤٧ ٩٢٥,٦ ٥١ الشرطة املدنية ١ -  
- ٣٩٨,٨ ٦٤ ٠٤٣,٥ ٩٢ ١٤٢,٨ ١٠٣ املوظفون الدوليون واحملليون ٢ -  
- ٨٥٢,٥ ٧ ١٥٣,٢ ٢٠ ٣٦٧,١ ١٥ متطوعو األمم املتحدة ٣ -  
- - - - املوظفون املقدمون من احلكومات ٤ -  
- - - - مراقبو االنتخابات املدنيون ٥ -  
- ٧٧٠,٨ ١٠٢ ٥٨١,٦ ١٥٩ ٤٣٥,٥ ١٧٠جمموع الفئة الثانية  

    االحتياجات املتعلقة بالعمليات ثالثا - 
٣٩٥,٠ ٤٣٧,٣ ٣ ٥٤٢,٤ ٣ ٦٥١,٥ ٥ أماكن العمل/اإلقامة ١ -  
٥٦٣,٠ ٥٦٣,٠ ٧٠٠,٠ ١ ٨٤٦,٦ ٥ إصالح اهلياكل األساسية ٢ -  
٧٢,٠ ٠٨٨,٧ ٥ ٤٦٩,٢ ٥ ٥٣٢,٠ ١٢ عمليات النقل ٣ -  
١٦٧,٩ ٠٦٩,٨ ٤٣ ٢٦٨,٠ ٥٤ ٢١٩,٢ ٥٦ العمليات اجلوية ٤ -  
٨٧,٥ ١٩٠,٥ ١ ٧١٠,٥ ٤٦٥,٧ العمليات البحرية ٥ -  
٢٩٧,٨ ١٤٦,٨ ٤ ٨٨٨,٠ ٣ ٨٧٣,٨ ٨ االتصاالت ٦ -  
٣٦٣,٤ ٦٧٦,٤ ١ ٠١٣,٢ ١ ٥٠٦,٧ ٤ املعدات األخرى ٧ -  
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     (١) (٢) (٣) (٤)

    

اإلدارة االنتقالية 
١ متـــــوز/يوليــه 
٢٠٠٠ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيــــــه 

 ٢٠٠١

اإلدارة االنتقالية 
١ متـــــوز/يوليــه 
٢٠٠١ إىل ٣٠ 
حزيران/يونيــــــه 

 ٢٠٠٢
بعثة تقدمي الدعم 

١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزيران/
يونيه ٢٠٠٣ 

جمموع التقديراتاملبلغ املخصص(ب) النفقات(أ) فئة تقسيم التكاليف 
تقديرات التكاليف
غري املتكررة 

- ٢٦٠,٤ ٨ ٨٨٢,٤ ١٠ ٥٤٧,١ ١٢ اللوازم واخلدمات ٨ -  
    النقل اجلوي والسطحي ٩ -  
٠٦٥,٠ ٣ ٠٦٥,٠ ٣ ٤٥٠,٠ ١ ٢٨٢,١ ١ نقل املعدات اململوكة للوحدات (أ)   
- ١١٠,٠ ١ ٦٥٠,٠ ١٥٤,٩ ١ النقل والشحن التجاريان (ب)   
٠٦٥,٠ ٣ ١٧٥,٠ ٤ ١٠٠,٠ ٢ ٤٣٧,٠ ٢ اموع الفرعي، البند ٩  
٠١١,٦ ٥ ٦٠٧,٩ ٧١ ٥٧٣,٧ ٨٣ ٠٧٩,٦ ١٠٩جمموع الفئة الثالثة  

    الربامج األخرى رابعا - 
- - ٢٠٠,٠ ١ ٧٠٩,٩ ١ اللوازم واخلدمات املتصلة باالنتخابات ١ -  
- ٢٣٥,٠ ٤٣٠,٠ ٧٧٦,٣ برامج اإلعالم ٢ -  
- ٢٢١,٩ ١٣٢,٠ ٧٠,٣ الربامج التدريبية ٣ -  
- - - - برامج إزالة األلغام ٤ -  
- - - - املساعدات املقدمة لرتع السالح والتسريح ٥ -  
- ٤٥٦,٩ ٧٦٢,٠ ١ ٥٥٦,٥ ٢ جمموع الفئة الرابعة  

- - - - قاعدة األمم املتحدة للسوقيات يف برينديزي خامسا -
- - - - حساب دعم عمليات حفظ السالم سادسا -

- ٢٣٥,٨ ٩ ٥٨٠,٤ ١٢ ٤٤٤,٠ ١٤ االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني سابعا - 
٠١١,٦ ٥ ٤٣٠,٢ ٣١٨ ٠٠٠,٠ ٤٥٥ ٥٨٧,٩ ٥٢٧ إمجايل االحتياجات، الفئة األوىل إىل السابعة  

اإليـرادات اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـــاتثامنا - 
- (٢٣٥,٨ ٩) (٥٨٠,٤ ١٢) (٤٤٤,٠ ١٤)املوظفني 

٠١١,٦ ٥ ١٩٤,٤ ٣٠٩ ٤١٩,٦ ٤٤٢ ١٤٣,٩ ٥١٣ صايف االحتياجات، الفئة األوىل إىل الثامنة   
- ٦٠,٠ ٦٠,٠ ٦٠,٠ التربعات العينية (املدرجة يف امليزانية) تاسعا - 
- - - - التربعات العينية (غري املدرجة يف امليزانية) عاشرا -

٠١١,٦ ٥ ٤٩٠,٢ ٣١٨ ٠٦٠,٠ ٤٥٥ ٦٤٧,٩ ٥٢٧اموع  
 

 .(A/56/922) على النحو الوارد يف مرفق تقرير األداء (أ)
على أساس تقسيم التكـاليف املنصـوص عليـه يف قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٤٩/٥٦ املـؤرخ ٢٤ كـانون  (ب)
األول/ديسـمرب ٢٠٠١. ويسـتثىن مـن ذلـك توفـري اعتمـادات حلسـاب دعـم عمليـات حفـــظ الســالم 

ومتويل قاعدة األمم املتحدة للسوقيات يف برينديزي. 
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توزيع إمجايل االحتياجات حسب العناصر الرئيسية للتكاليف(أ)(ب)  باء �    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

االحتياجات اإلمجالية: ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥٥ دوالر االحتياجات اإلمجالية: ٢٠٠ ٤٣٠ ٣١٨ دوالر 
 
 

متثل الربامج األخرى نسبة تقل عن ١ يف املائة من جمموع املوارد.   (أ)
قد ال يصل اموع إىل ١٠٠ يف املائة بسبب احلساب التقرييب.  (ب)
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معلومات تكميلية  جيم -  
 األفراد العسكريون 

ـــــــرق:  االعتمــــــادات: ٣٠٠ ٥٠٢ ١٩٧ دوالر؛ التقديــــــرات: ٨٠٠ ٣٥٨ ١٣٤ دوالر؛ الف
(١٤٣ ٥٠٠ ٦٣ دوالر) 

تغطــي التقديــرات حتــت هــذا البنــد تكــاليف املراقبــني العســــكريني (٠٠٠ ٧٢٥ ٤  - ١
دوالر) والوحـــدات العســـكرية (٣٠٠ ٨٢٢ ٨٥ دوالر) واملعـــــدات اململوكــــة للوحــــدات 
(٢٣٦ ٧٠٠ ٢٠ دوالر) والدعم السوقي الذايت (٦٠٠ ٠٦٣ ٢٣ دوالر) وتعويضات الوفـاة 

والعجز (٢٠٠ ٥١١ دوالر).  
 

املراقبون العسكريون 
تستند التقديرات إىل النشر الكامل للقــوام املــأذون بــه البــالغ ١٢٠ مراقبــا عســكريا  - ٢
خالل هذه الفترة. وتغطي تقديرات التكاليف بدل اإلقامة املخصص للبعثة، وتكلفــة الســفر 
ـــق الثـــاين - ألـــف.  اخلاصــة بالتنــاوب، وبــدل املالبــس واملعــدات، علــى النحــو املبــني يف املرف
وتعكس التقديرات اخنفاضا بنسبة ٤ يف املائــة عــن االعتمــادات املرصــودة لــإلدارة االنتقاليــة 
للفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، ويعــزى ذلـــك إىل التعديـــل الـــذي أدخـــل علـــى اعتمـــادات الفـــترة 

 ٢٠٠١-٢٠٠٢ ليعكس الزيادة اليت طرأت على تكاليف السفر. 
الوحدات العسكرية 

 ،S/ وفقـا للتقريـر األخـري الـذي قدمـه األمـني العـام إىل جملـس األمـن (انظــر 2002/432 - ٣
الفقرتــني ٩٢ و ٩٣)، تعكــس تقديــرات التكــاليف اخلفــض الــذي طــرأ علــى نشــــر أفـــراد 
الوحـدات مـن ٨٨٠ ٤ فـردا يف الفـترة مـن متـوز/يوليـه إىل تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٢ إىل 
٧٥٠ ٣ فردا يف الفترة من كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ إىل حزيران/يونيه ٢٠٠٣. ومقارنـة 
باالعتمـادات املخصصـة للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، تعكـس التقديـرات زيـادة يف تكلفـة الوحــدة 
من حصص اإلعاشة، وفقا لشروط العقد التجاري، مـع أخـذ اخنفـاض عـدد أفـراد القـوات يف 
االعتبـار. وباإلضافـة إىل ذلـك، وباالسـتناد إىل تكـاليف السـفر املسـقطة، زاد متوســـط تكلفــة 
ـــرد الواحــد.  بطاقـة السـفر باجتـاه واحـد ألفـراد الوحـدة مـن ٦٠٠ دوالر إىل ٧٥٠ دوالرا للف

وترد معلومات مفصلة عن االعتمادات املخصصة للوحدات يف املرفق الثاين - ألف. 
ومتثل التقديرات اخنفاضا مبعدل ٣٥ يف املائة عن االعتمـادات الـيت خصصـت لـإلدارة  - ٤
االنتقالية يف الفترة املالية السابقة، ويعـزى ذلـك بشـكل رئيسـي إىل اخنفـاض يف مسـتوى نشـر 

القوات. 
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االحتياجات األخرى املتصلة باألفراد العسكريني 
تغطي تقديرات التكاليف رد تكـاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات والدعـم السـوقي  - ٥
الذايت للبلدان املسامهة بقـوات، علـى النحـو املبـني يف املرفـق الثـاين - ألـف. ومل يطلـب إدراج 
أي اعتمـادات للبلـدان املسـامهة بـأفراد الشـرطة املدنيـة النظاميـــة نظــرا إلعــادة أفــراد الشــرطة 

النظامية إىل بلدام يف الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. 
ويف ضـوء الوضـع احلـايل لاللتزامـات غـري املصفـاة حتـت بنـد التعويضـــات عــن الوفــاة  - ٦
والعجز، خفضت هذه التقديرات بنسبة ٧٥ يف املائة من كـامل االحتياجـات (٨٠٠ ٠٤٤ ٢ 
دوالر) بالنسبة ملتوسط عدد األفراد العسـكريني وأفـراد الشـرطة املدنيـة املنتشـرين خـالل هـذه 

الفترة. 
وتعكس هذه التقديرات اخنفاضا بنسبة ٢٧ يف املائة عن االعتمادات املرصودة للفـترة  - ٧

٢٠٠١-٢٠٠٢، ويعزى ذلك إىل اخنفاض عدد املعدات اململوكة للوحدات.  
 

املوظفون املدنيون 
ـــــــرق:  االعتمــــــادات: ٦٠٠ ٥٨١ ١٥٩ دوالر؛ التقديــــــرات: ٨٠٠ ٧٧٠ ١٠٢ دوالر؛ الف

(٨١٠ ٨٠٠ ٥٦ دوالر) 
تغطـي التقديـرات حتـت هـذا البنـد تكـاليف الشـرطة املدنيــة (٥٠٠ ٥١٩ ٣٠ دوالر)  - ٨
واملوظفــني الدولييـــــن واحملليـــني (٨٠٠ ٣٩٨ ٦٤ دوالر) ومتطوعـــــــي األمـــــــم املتحــــــــدة 

(٥٠٠ ٨٥٢ ٧ دوالر). 
 

الشرطة املدنية 
تعكـس التقديـرات التخفيـض التدرجيـي للشـرطة املدنيـة وفقـا للجـدول الزمـين للنشـــر  - ٩

الوارد يف اجلدول أدناه.  
عدد األفراد 

 
ـــــــه  متـــــوز/يولي

 ٢٠٠٢
آب/أغســـــطس 

 ٢٠٠٢
أيلــول/ســـبتمرب 

 ٢٠٠٢
تشــــــرين األول 
أكتوبر ٢٠٠٢

ـــاين/  تشــرين الث
نوفمرب ٢٠٠٢

كــــانون األول/ 
ديســــــــــــــــمرب 

 ٢٠٠٢
ـــاين/  كــانون الث
يناير ٢٠٠٣ 

شـــباط/فـــــرباير 
 ٢٠٠٣

آذار/مــــــــــارس 
 ٢٠٠٣

ــــل  نيســـان/أبري
 ٢٠٠٣

ــــــــايو  أيــــــار/م
 ٢٠٠٣

حزيــران/يونيـــه 
 ٢٠٠٣

 ٥٠٠ ٥٦٠ ٧٢٠ ٧٢٠ ٧٢٠ ٧٢٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٨٨٠ ٨٨٠ ٠١٠ ١ ٠١٠ ١
  

وكما هو مبني يف املرفق الثاين - ألف من هذا التقرير، فإن املعايري اليت وضعـت علـى  - ١٠
أساسها التقديرات هي نفس املعايري اليت استخدمت يف الفترة املاليـة السـابقة، باسـتثناء الزيـادة 

يف تكلفة حصص اإلعاشة، على النحو املوضح يف الفقرة ٣ أعاله.  
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وتعكس التقديرات اخنفاضا بنسبة ٣٦ يف املائة عن االعتمادات اليت رصـدت لـإلدارة  - ١١
االنتقلية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ ، ويعزى هـذا األمـر إىل إعـادة وحـدات الشـرطة النظاميـة يف 

الفترة السابقة إىل بالدها والتخفيض التدرجيي للشرطة املدنية خالل فترة امليزانية.  
 

املوظفون الدوليون واحملليون 
باالستناد إىل جدول املالك املقترح يف الفرع الثامن من هذا التقرير، تشـمل تقديـرات  - ١٢
التكاليف ٤٥٥ موظفا دوليا. وتستند هذه االعتمادات إىل تطبيـق التكـاليف القياسـية اخلاصـة 
بنيويورك على ٣٠ يف املائة من الوظائف، وجـداول املرتبـات للتعيينـــات احملــددة األجـل علـى 
٧٠ يف املائة من وظائف الفئة الفنية وفئة اخلدمة امليدانية. واسـتنادا إىل مـا اكتسـبته البعثـة مـن 
خربة، تعكس التكاليف العامـة القياسـية للموظفـني الدوليـني اخنفاضـا بنسـبة ٤٥ يف املائـة عـن 
التكاليف العامة القياسية حبيث يراعـى فيـها اخنفـاض االحتياجـات مـن األفـراد املعينـني للبعثـة. 
أمـا بالنسـبة لوظيفـة نـائب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام (برتبـة أمـــني عــام مســاعد)، فتعكــس 
تكاليف املرتبات وما يتصل بذلك من تكاليف اخنفاضـا بنسـبة ٨٥ يف املائـة، حبيـث يؤخـذ يف 
ــة،  االعتبـار أن املنسـق املقيـم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سيشـغل هـذه الوظيفـة، وأن البعث
مبوجب ترتيب تقاسم التكاليف، سـتدفع الفـرق بـني مرتبـه يف الرتبـة احلاليـة يف برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي ورتبة أمني عام مساعد. وتشمل تقديرات تكاليف املرتبات والتكاليف العامـة 

للموظفني وبدل اإلقامة املخصص للبعثة عامل شغور نسبته ٥ يف املائة. 
وتشـــمل تقديـــرات التكـــــاليف أيضــــا ٩٧٧ موظفــــا حمليــــا وتســــتند إىل جــــدول  - ١٣
املرتبـات املعمـول بـه يف ديلـي اعتبـارا مـن ١ شـباط/فـرباير ٢٠٠٠، حســـب متوســط الرتبــة/ 
الدرجـة ع-٤/الدرجـة األوىل. واسـتنادا إىل مـا اكتسـبته البعثـة مـن خـربة، حسـبت التكــاليف 
العامة للموظفني على أساس ٢٠ يف املائـة مـن إمجـايل صـايف املرتبـات. وتعكـس املرتبـات ومـا 

يتصل بذلك من تكاليف عامل شغور نسبته ٥ يف املائة. 
وتشـمل تقديـرات التكـاليف اخلاصـة باالستشـاريني اعتمـادا قـدره ٣,٦ مليــون دوالر  - ١٤
خلدمـات يقدمـها ٢٤ خبـريا/مستشـارا تـابعني لفريـــق الدعــم املــدين، يقومــون بتقــدمي الدعــم 
واملشــورة حلكومــة تيمــور الشــرقية الناشــئة خــالل الفــترة بكامــها. وتســتند التقديـــرات إىل 
مستويات مماثلة ملستويات وظائف األمم املتحــدة علـى النحـو التـايل: وظيفـة واحـدة مـن رتبـة 
مد-٢، ووظيفتان من رتبة مد-١، وست وظائف من رتبـة ف-٥، ومثـان وظـائف مـن رتبـة 
ف-٤، وسـت وظـائف مـن رتبـة ف-٣، ووظيفـة واحـدة مـن رتبـة ف-٢. ووفقـا للسياســة 
ـــق بتوظيــف االستشــاريني واملتعــاقدين األفــراد، اســتندت تقديــرات  احلاليـة املتبعـة يف مـا يتعل
التكاليف املرتب األساسي الصايف للموظفني من الفئـة الفنيـة مبوجـب أحكـام اموعـة ١٠٠، 
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وهـذا ال يشـمل بالتـايل تسـوية مقـر العمـل. وتشـمل االعتمـادات تكـاليف السـفر ذات الصلــة 
وبدل اإلقامة املخصص للبعثة بالنسبة للخرباء. وتشمل التقديرات عـامل شـغور نسـبته ١٠ يف 

املائة ملراعاة التأخري احملتمل يف التعيني. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، تشـمل تقديـرات التكـاليف اخلاصـة باالستشـاريني ثالثـة خـــرباء  - ١٥
يوفرون اخلدمات االستشارية يف املسائل املتصلة بـاجلرائم اخلطـرية ملـدة سـتة أسـابيع للشـخص 
ـــة إمجاليــة لكــل شــخص قدرهــا ٢٠٠ ١ دوالر، مبــا يف ذلــك رســوم اخلــربة  الواحـد، بتكلف

االستشارية والسفر إىل منطقة البعثة ومنها وبدل اإلقامة املخصص للبعثة. 
وتشمل تقديرات التكاليف أيضا اعتمـادا مببلـغ ٦,٤ مليـون دوالر يف إطـار املسـاعدة  - ١٦
املؤقتة العامة لدفع املرتبات وبدل اإلقامة املخصص للبعثة لـ ٦٨ خبريا/مستشارا تـابعني لفريـق 
الدعـم املـدين، سـيعينون مبوجـب أحكـام اموعـة ٣٠٠ (تعيينـات حمـــددة املــدة). وقــد أدرج 
مـا يتصـل بذلـك مـن التكـاليف العامـة للموظفـني وتسـوية مقـر العمــل ضمــن البنــود اخلاصــة 
بالتكاليف العامة للموظفني وتسوية مقر العمـل. وتشـمل التقديـرات عـامل شـغور نسـبته ١٠ 
يف املائة. كما تشمل اعتمادا للتعويض املؤقت عن املوظفني القـائمني بإجـازة أمومـة أو إجـازة 

مرضية ولتوفري خدمات املهندسني بعقود قصرية األجل حىت كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
وتشـمل االحتياجـات املتعلقـة بالسـفر الرمسـي للموظفـني سـفر املمثـل اخلـاص لألمـــني  - ١٧
العـام وموظفيـه إىل املقـــر وأســتراليا والربتغــال وبلــدان املنطقــة إلجــراء مشــاورات سياســية. 
وباإلضافة إىل ذلك، تغطـي التقديـرات سـفر املوظفـني التـابعني إلدارة عمليـات حفـظ السـالم 
بني املقر ومنطقة البعثة إلجراء مشاورات سياسـية وإداريـة وماليـة وتقنيـة وعسـكرية وسـوقية. 
ويأخذ هذا االعتماد أيضا يف االعتبـار االحتياجـات املتعلقـة بالسـفر ألغـراض تتعلـق باملراجعـة 
ـــة بــاإلدارة وامليزانيــة، واملشــتريات ضمــن  الداخليـة للحسـابات وإجـراء االسـتعراضات املتعلق
منطقـة البعثـة، وتدريـب موظفـي بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـم يف تيمـور الشـــرقية ضمــن 
املنطقـة وخارجـها، والسـفر ضمـن منطقـة البعثـة. وُرصـد اعتمـاد إضـايف لســـفر موظفــني مــن 
وحدة اجلرائم اخلطـرية ضمـن املنطقـة للتحقيـق يف اجلرائـم اخلطـرية، فضـال عـن تكـاليف سـفر 
٣٠٠ شاهد من املتوقع مثوهلم أمـام األفرقـة اخلاصـة، ومـا يتصـل بذلـك مـن تكـاليف أخـرى. 
كمـا رصـد كذلـك اعتمـــاد لتنفيــذ مشــاريع جديــدة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات. وتــرد 

معلومات مفصلة عن االحتياجات املتعلقة بالسفر يف املرفق الثاين - ألف. 
ويعكس املبلغ املقدر حتت هذا البند اخنفاضــا بنسـبة ٣٠ يف املائـة عـن االعتمـاد الـذي  - ١٨
ـــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ ، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إىل ختفيــض عــدد املوظفــني  رصـد للف

الدوليني واحملليني. 
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متطوعو األمم املتحدة 
يغطـي االعتمـاد االحتياجـات الالزمـة لنشـر ٢٤٩ مـن متطوعـي األمـم املتحــدة، مبــن  - ١٩
فيهم ٢٤١ من املوظفني الذيـن يقدمـون الدعـم يف إطـار بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـم يف 
تيمـور الشـرقية و ٨ موظفـني يقدمـون الدعـم حلكومـة تيمـور الشـرقية يف إطـــار فريــق الدعــم 
املدين. وقد احتسبت تقديرات التكاليف على أساس تكلفـة قدرهـا ٩٢٠ ٢ دوالرا للشـخص 
الواحد يف الشهر، وفقا ملذكـرة التفـاهم الـيت وقّعـها مكتـب متطوعـي األمـم املتحـدة يف بـون، 

ومع مراعاة عامل شغور نسبته ١٠ يف املائة. 
وتعكس التقديرات اخنفاضا بنسبة ٦١ يف املائة عن االعتماد الذي رصد للفـترة املاليـة  - ٢٠
السـابقة لـإلدارة االنتقاليـة، وذلـك يف ضـوء اخنفـاض عـدد املتطوعـني الالزمـني لتقـــدمي الدعــم 

ضمن إطار بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية. 
 

االحتياجات التشغيلية 
االعتمــــادات: ٧٠٠ ٥٧٣ ٨٣ دوالر؛ التقديـــــــــــــــــرات: ٩٠٠ ٦٠٧ ٧١ دوالر؛ الفـــــرق: 

(٨٠٠ ٩٦٥ ١١ دوالر) 
تغطـــي التقديـــرات حتـــت هـــذا البنـــد االحتياجـــات مـــن أمـــاكن العمـــــل/اإلقامــــة  - ٢١
ـــــل  (٣ ٤٣٧ ٣٠٠ دوالر) وإصــــالح البنيــــة التحتيــــة (٠٠٠ ٥٦٣ دوالر) وعمليــــات النق
ـــــة  (٠٨٨ ٧٠٠ ٥ دوالر) والعمليـــات اجلويـــة (٨٠٠ ٠٦٩ ٤٣ دوالر) والعمليـــات البحري
(٥٠٠ ١٩٠ ١ دوالر) واالتصــــاالت (٨٠٠ ١٤٦ ٤ دوالر) ومعــــدات أخــــــرى (٤٠٠ ٦٧٦ ١ 
دوالر) ولـــوازم وخدمـــات متنوعـــة (٤٠٠ ٢٦٠ ٨ دوالر) والشـــحن اجلـــوي والســــطحي 

(١٧٥ ٠٠٠ ٤ دوالر). 
وميثِّل االخنفاض البالغ ٨٠٠ ٩٦٥ ١١ دوالر حتت هـذا البنـد اخنفاضـا بنسـبة ١٤ يف  - ١٩
املائة عن احتياجات اإلدارة االنتقالية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. ويعزى هذا االخنفاض إىل تـدين 
مستوى االحتياجات يف إطـار أمـاكن العمـل/اإلقامـة وإصـالح البنيـة التحتيـة وعمليـات النقـل 
والعمليات اجلويــة واللـوازم واخلدمـات. بيـد أن هـذا االخنفـاض قابلـه ارتفـاع يف االحتياجـات 

املتوقعة من العمليات البحرية واالتصاالت واملعدات األخرى والشحن اجلوي والسطحي. 
 

أماكن العمل/اإلقامة 
ترتبط تقديرات التكـاليف السـتئجار أمـاكن العمـل باحتياجـات املكـاتب يف جاكرتـا  - ٢٣
ودنباسـار وجيـب أوكوسـي، ومرافـق املـرآب يف مطـــار دارويــن الــدويل. ومل يرصــد اعتمــاد 
الستئجار مكتب يف داروين بعدما أكدت حكومة اإلقليم الشمايل ألسـتراليا أـا سـتوفر هـذه 
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األماكن لبعثة األمــم املتحـدة لتقـدمي الدعـم يف تيمـور الشـرقية جمانـا خـالل هـذه الفـترة. وتـرد 
معلومات مفصلة عن االحتياجات املتكررة حتت هذا البند يف املرفق الثاين - ألف. 

ويـرد تفصيـــــل االعتمـاد اخلـــــاص بأعمـــال تغيــري وجتديــد أمــاكن العمــل يف املرفــق  - ٢٤
الثاين - ألف ويغطي تكاليف صيانة أماكن العمل التابعة للبعثة ضمن منطقة البعثة.  

ويعـزى االخنفـاض البالغـة نسـبته ٣ يف املائـة يف االعتمـاد املخصـص لـإلدارة االنتقاليـــة  - ٢٥
ـــري وجتديــد أمــاكن العمــل،  للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ إىل اخنفـاض يف االحتياجـات بالنسـبة لتغي

وإلغاء االحتياجات يف ما يتعلق بالتشييد/املباين اجلاهزة. 
 

إصالح اهلياكل األساسية 
تغطي تقديرات التكاليف حتت هذا البند تكاليف الصيانة املنتظمة للمهابط اجلويـة يف  - ٢٦
بوكـو وسـواي وماليانـا وأوكوسـي، وعمليـات اإلصـــالح والصيانــة املنتظمــة لطــرق اإلمــداد 
األساسية. ويعكس هذا التقدير اخنفاضا نسبته ٦٧ يف املائة عن االعتمـاد الـذي رصـد لـإلدارة 
ـــة يف  االنتقاليـة للفـترة السـابقة، وهـو يعـزى إىل إمتـام معظـم اإلصالحـات الالزمـة للبنيـة التحتي

الفترة السابقة. 
 

عمليات النقل 
من املقترح أن تتألف وحـدة املركبـات التابعـة للبعثـة مـن ٩٥٠ مركبـة مـن مركبـات  - ٢٧
األمــم املتحــدة (٩٢٢ مركبــة و ٢٨ مقطــورة) و ٢٥٧ ١ مركبــة مــن املركبــات اململوكـــة 
للوحـدات (٩٨٤ مركبـة و ٢٧٣ مقطـورة). وهـذا ميثـــل اخنفاضــا مبقــدار ٣٩٨ مركبــة مــن 
مركبــات األمــم املتحــدة و ٥٦٢ مركبــة مــن املركبــات اململوكــة للوحــدات عــن أســـطول 
املركبـات التـابع لـإلدارة االنتقاليـة وذلـك نتيجـة خلفـض عـدد األفـراد العســـكريني واملوظفــني 

املدنيني. 
ولدعم األسطول املدين والعسكري، يغطي االعتمـاد االحتياجـات املتكـررة، مبـا فيـها  - ٢٨
قطع الغيار، وعمليات اإلصالح والصيانة، والوقود والتأمني، علـى النحـو الـوارد بـالتفصيل يف 
املرفق الثاين-ألف. وتشـمل تقديـرات التكـاليف االسـتئجار القصـري األجـل ملعــــــدات ثقيلـــــة 
ملناولة املواد من أجل إعادة املعدات اململوكة للوحدات إىل بلداا، واستئجار ثالث مركبـات 

للفترة بكاملها الستخدام مكتيب دنباسار وداروين.  
وتعكس التقديرات اخلاصة ذا البنـد اخنفاضـا بنسـبة ٧ يف املائـة عـن االعتمـاد الـذي  - ٢٩
رصد لإلدارة االنتقاليـة للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، وهـو مـا يعـزى إىل اخنفـاض يف االحتياجـات 
املتعلقة باستئجار املركبات، واخنفاض يف أسعار الوقـود ويف االحتياجـات مـن التـأمني، ولكـن 
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ذلـك االخنفـاض قابلتـه زيـادة يف االحتياجـات مـن قطـع الغيـار وعمليـات اإلصـــالح والصيانــة 
نتيجة زيادة االحتياجات املتعلقة بأسطول املركبات القدمي. 

 
العمليات اجلوية 

توفر تقديرات التكاليف املبالغ الالزمة ألسطول من الطـائرات مكـون مـن ١٩ طـائرة  - ٣٠
هليكوبتر للفترة من متوز/يوليه إىل كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، وسـيخفض هـذا العـدد إىل 
١٧ بالنسبة للفترة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيه ٢٠٠٣، فضال عن طـائرتني ثـابتيت 
اجلناحني. ففي حني أجري ختفيض على عدد األفراد العسكريني واملدنيني، فإن من املتوقـع أن 
يرتفع مستوى مواصلة االعتماد على الطائرات املروحية والثابتة اجلنـاحني، نتيجـة للحاجـة إىل 
تقدمي دعم جــوي عـاجل للقطـاعني الغـريب واألوسـط، وجيـب أوكوسـي، ونظـرا لسـوء حالـة 
البنيـة األساسـية للطـــرق يف منطقــة البعثــة. وســوف يســتخدم أســطول الطــائرات يف أنشــطة 
الدورية واملراقبة واالتصال، ونقل القوات، وإعادة التزويد بإمدادات النقل والتمويـن، وإجـالء 

املصابني واإلجالءات الطبية. 
إن التعديل الذي أدخـل علـى تكويـن أسـطول طـائرات اهلليكوبـتر يعكـس إـاء عقـد  - ٣١
االسـتئجار اخلـاص بطـائرة واحـــدة مــن طــراز Lama الــذي أبــرم مبوجــب ترتيبــات طلبــات 
B ، ومـن بـاب اسـتهداف  ell 212 اء العقد التجـاري السـتئجار طـائرة مـن طـرازتوريد، وإ
S بطائريت هليكوبتر من طـراز  uper Puma زيادة الكفاءة، استبدلت طائرتا هليكوبتر من طراز

Bell 412 لتوفري الدعم من أجل اإلجالء الطيب وإجالء املصابني جوا بتكاليف أقل.  

ويراعي ختفيض أسطول الطائرات الثابتة اجلناحني، من أربع طائرات إىل طائرتني مـن  - ٣٢
طراز DCH-7 ، ختفيض حجم البعثة وختفيض الدعـم الطـيب العسـكري يف ديلـي مـن املسـتوى 
DC ، املـزودة بـالقدرة  H-7 الثالث إىل املستوى الثاين. وبالتايل، فإن استئجار طائرة مـن طـراز
ـــرب أمــرا حيويــا لتلبيــة الزيــادة احملتملــة يف االحتياجــات مــن  علـى اإلجـالء الطـيب اجلـوي، يعت
D املصممـة حبيـث جتمـع بـني  CH-7 اخلدمات الطبية يف داروين. أما الطائرة األخرى من طراز
نقل الركاب والشحن، فستوفر القدرة علـى اإلجـالء الطـيب مـن سـواي إىل دارويـن، وسـوف 
تدعـم كذلـك حركـة األفـراد العسـكريني واملدنيـني والشـــحن يف ســواي وأوكوســي وماليانــا 

وديلي. 
وتسـتند تكـاليف اســـتئجار الطــائرات/الرحــالت وتكــاليف النقــل إىل منطقــة البعثــة  - ٣٣
واإلعادة منها إىل شروط العقود التجاريـة احلاليـة وطلبـات التوريـد. وقـد روعـي يف تقديـرات 
ـــاين يف معــدالت اســتخدام الوقــود بالنســبة  الوقـود وزيـوت الشـحم الالزمـني للطـائرات، التب
للطـائرات املروحيـة والثابتـة اجلنـاحني والزيـادة يف ســـعر الوقــود مــن ٠,٣٢ دوالر إىل ٠,٣٥ 
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دوالر للتر الواحد، على أساس أسعار السوق احلالية. وتسـتند االعتمـادات املخصصـة للتـأمني 
من أجل املسؤولية جتاه الغري وضد خماطر احلرب، إىل معدالت التأمني الراهنة. وترد يف املرفـق 
الثـاين - ألـف معلومـــات مفصلــة عــن االحتياجــات الالزمــة الســتئجار طــائرات اهلليكوبــتر 

والطائرات الثابتة اجلناحني. 
وروعي يف االحتياجات من خدمات ومعدات مراقبة احلركة اجلوية، ختصيص اعتمـاد  - ٣٤
خلدمات عمليات مهبط الطائرات بالنسـبة لديلـي وبوكـاو وسـواي، مبـا يف ذلـك إدارة مـهبط 
ــــاب، وخدمـــة الطـــائرات،  الطــائرات وعمليــات احملطــة الطرفيــة، وخدمــات الشــحن والرك
وخدمات اإلنقاذ يف حالـة اهلبـوط االضطـراري/احلـوادث، وصيانـة املعـدات، ومراقبـة احلركـة 
اجلويـة. وتسـتند االعتمـادات املخصصـة لرسـوم اهلبـوط، وعمليـات املناولـة األرضيـة، وختزيــن 

وحاويات الوقود، إىل ما اكتسبته البعثة من خربة. 
ويعكس التقدير الوارد حتت هذا البند اخنفاضا بنسبة ٢١ يف املائة عن االعتماد الـذي  - ٣٥
ـــة للفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، وذلــك نتيجــة ختفيــض طــائريت هليكوبــتر  رصـد لـإلدارة االنتقالي
وطائرتني ثابتيت اجلناحني من األسـطول. وقـد روعـي يف تكويـن األسـطول املقـترح التخفيـض 

الذي شهده إنشاء البعثة باملقارنة باإلدارة االنتقالية، ونشر أفراد الوحدات يف منطقة البعثة. 
 

العمليات البحرية 
توفـر تقديـــرات التكــاليف املبــالغ الالزمــة الســتئجار صنــدل جتــاري لكــامل الفــترة  - ٣٦
واستئجار قصري األجل لصندل جتاري إضايف لفترة ستة أسابيع فقط. ويسـتخدم الصنـدالن يف 
الوصول إىل املناطق النائية، مبا فيها جيب أوكوسي، إليصال السلع واللـوازم الثقيلـة علـى حنـو 
منتظم، وتعترب ذلك أكثر كفاءة مـن حيـث التكـاليف مـن النقـل اجلـوي. واسـتنادا إىل العقـود 
التجاريـة، تبلـغ تكلفـة اسـتئجار الصندلـني يف اليـوم ٧١٠ ٢ دوالرات، مبـا يف ذلـــك تكــاليف 
الوقـود والصيانـة والتـأمني. ويشـمل التقديـر أيضـا تكـاليف نقـــل الصندلــني إىل منطقــة البعثــة 

وإعادما منها. 
ويعكـس التقديـر الـوارد حتـــت هــذا البنــد زيــادة بنســبة ٦٨ يف املائــة عــن االعتمــاد  - ٣٧
الـــذي رصـــد لـــإلدارة االنتقاليـــة للفـــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. ففــــي حــــني اســــتند االعتمــــاد 
السـابق إىل االسـتئجار القصـري األجـل لصندلـني بتكـاليف اسـتئجار أدىن، فـإن التقديـــر للفــترة 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ يستند إىل تكاليف استئجار أعلى للفترة بكاملها. 
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االتصاالت 
توفر تقديرات التكاليف املبلغ الالزم القتناء حمدود ملعدات االتصــاالت واالحتياجـات  - ٣٨
املتكررة يف جمال االتصاالت التجارية. ويشمل االعتماد املطلـوب لقطـع الغيـار واللـوازم مبلـغ 
مليون دوالر لتكاليف جتديد املعدات اليت ستنقل إىل قـاعدة األمـم املتحـدة للنقـل واإلمـداد يف 

برينديزي ويستند إىل ٣٠ يف املائة من قيمة املعدات. 
ويعكس التقدير الوارد حتت هذا البنـد زيـادة بنسـبة ٧ يف املائـة، عـن االعتمـاد الـذي  - ٣٩

رصد للفترة السابقة، نتيجة لالعتماد اإلضايف الذي رصد لتكاليف جتديد املعدات. 
 

معدات أخرى 
توفر تقديرات التكاليف املبلغ الالزم لتبديل حمدود للمعـدات املسـتهلكة أو املعطوبـة،  - ٤٠
مبـا يف ذلـك األثـاث املكتـيب، ومعـدات جتـهيز البيانـات، وصـهاريج امليـاه والصـــرف الصحــي، 
ـــة عــن  واملعـدات املتنوعـة. ويعكـس التقديـر الـوارد حتـت هـذا البنـد زيـادة نسـبتها ٦٥ يف املائ
االعتمـاد الـذي رصـد لـــإلدارة االنتقاليــة للفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، والــذي يعــزى أساســا إىل 
االعتمـاد البـالغ ٠٠٠ ٩٠٧ دوالر لتجديـد املعـدات الـيت مـن املزمــع نقلــها إىل قــاعدة األمــم 

املتحدة للنقل واإلمداد يف برينديزي. 
 

اللوازم واخلدمات 
توفـر تقديـرات التكـــاليف املبلــغ الــالزم لالحتياجــات مــن مجيــع أشــكال اخلدمــات  - ٤١
املتنوعة، باستثناء خدمات األمن اليت سيقوم األفراد العسكريون وأفراد الشرطة بتوفريها. وقـد 
روعي يف ختفيض االحتياجات حتت بند اخلدمات التعاقدية، اخنفاض عـدد األفـراد العسـكريني 
واملدنيـني، ولكنـها تضمنـت اعتمـادا جديـدا مطلوبـا إلزالـة األلغـام يف منطقـة كـان يســـتعملها 
أفراد الوحدات سابقا يف األنشـطة التدريبيـة. وتسـتند زيـادة االحتياجـات مـن خدمـات جتـهيز 
البيانات إىل ما اكتسبته البعثة من خربة. ويعكس التقدير الوارد حتت هذا البند اخنفاضا بنسـبة 
٣١ يف املائة عن االعتماد الذي رصد لإلدارة االنتقالية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، وذلـك نتيجـة 
ـــن اخلدمــات املتنوعــة يف  لتقليـص حجـم البعثـة. وتـرد املعلومـات املفصلـة عـن االحتياجـات م

املرفق الثاين – ألف. 
ويعكـس االعتمـاد املطلـــوب للــوازم املتنوعــة االحتياجــات املســقطة ملعظــم اللــوازم،  - ٤٢
باستثناء خمازن الدفاع امليداين وخرائط العمليات. ويعكس االعتماد زيادة بنسـبة ٥٥ يف املائـة 
عن االعتماد الــذي رصـد لـإلدارة االنتقاليـة للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ مـن أجـل اسـتيعاب جـزء 

من التخفيض العام يف امليزانية اليت وافقت عليها اجلمعية العامة.  



02-3525629

A/56/932

الشحن اجلوي والسطحي 
توفر تقديرات التكاليف الواردة حتت هذا البنـد املبلـغ الـالزم لنقـل املعـدات اململوكـة  - ٤٣
للوحدات، وفقا للخفـض املرحلـي لألفـراد العسـكريني، واالحتياجـات مـن الشـحن التجـاري 
ـــة مــن خــربة  وأجـرة النقـل. وتسـتند االحتياجـات مـن الشـحن التجـاري إىل مـا اكتسـبته البعث
وروعي فيها نقل املعدات إىل قاعدة األمم املتحدة للنقل واإلمـداد يف برينديـزي أو إىل بعثـات 
أخرى حلفظ السالم أو إىل كليهما. ونتيجة لذلك، يعكس االعتماد زيادة بنسبة ٩٩ يف املائـة 

عن االعتماد الذي رصد لإلدارة االنتقالية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. 
 

الربامج األخرى 
ــــــــــرق:  ــــــــــرات: ٩٠٠ ٤٥٦ دوالر؛  الف االعتمــــــــــادات: ٠٠٠ ٧٦٢ ١ دوالر؛  التقدي

(٣٠٥ ١٠٠ ١ دوالر) 
يوفر التقدير الوارد حتت هذا البند املبلغ الالزم لـربامج اإلعـالم (٠٠٠ ٢٣٥ دوالر)،  - ٤٤

والربامج التدريبية (٢٢١ ٩٠٠ دوالر). 
 

برامج اإلعالم 
توفر تقديرات التكاليف املبلغ الالزم لالحتياجات املتكررة لربامج اإلذاعة والتلفزيـون  - ٤٥
واملواد املطبوعة الالزمة للبعثة. ويف حـني كـانت لـدى اإلدارة االنتقاليـة مرافـق للبـث اإلذاعـي 
والتلفزيوين خاصة ا، فإن البعثة ســتقصر برامـج اإلذاعـة والتلفزيـون لديـها علـى إعـداد املـواد 
لبثها عرب حمطات اإلذاعة والتلفزيون الوطنية. ويعكـس االعتمـاد اخنفاضـا يف االحتياجـات مـن 
املنشـورات واملـــواد املطبوعــة األخــرى. ويعكــس التقديــر اخنفاضــا بنســبة ٤٥ يف املائــة عــن 
االعتمـاد الـذي رصـد للفـترة السـابقة، والـذي يعـزى بشـكل رئيسـي إىل وقـــف برامــج البــث 

اإلذاعي والتلفزيوين. 
 

الربامج التدريبية 
توفر تقديرات التكاليف املبلغ الالزم للوازم واخلدمات املتنوعة الالزمة ملشاركة أفـراد  - ٤٦
ـــراد، واالتصــاالت، وتكنولوجيــا املعلومــات، الــيت  البعثـة يف الـربامج التدريبيـة علـى إدارة األف
سيجري بعضها داخل منطقة البعثة واملنطقة اإلقليمية، يف حني سيجري البعض اآلخـر خـارج 
منطقـة البعثـة. ووفقـا لتنفيـذ تقريـر فريـق األمـم املتحـدة املعـين بعمليـات حفـظ السـالم (انظـــر 
A/55/502، الفقـرات ٩٠-٩٢)، فقـد أدرج اعتمـاد جديـد بشـأن إنشـاء فرقـة تدريـب خاصــة 

بالبعثة. واهلدف من فرقة التدريب هو دعـم البلـدان املسـامهة بقـوات وتقـدمي املسـاعدة لدائـرة 
التدريب والتقييم التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم يف تقييم معايري التدريــب القائمـة ألفـراد 
الوحدات قبل نشرهم. وترد املعلومات املفصلة عن الربامج التدريبية يف اجلدول الوارد أدناه. 
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نوع النشاط التدرييب 
عدد 

مكان االنعقاد املوظفني 
التكلفة بدوالرات 

الواليات املتحدة 

٠٠٠ ٩ قاعدة برنديزي ٦ التطوير املهين 
٠٠٠ ٢٠ املنطقة اإلقليمية ٢٠ إدارة األفراد 

٠٠٠ ١٢ ديلي ٥٠ تدريب املدربني 
٠٠٠ ١٥ املنطقة اإلقليمية ٨ التمرس على أساليب القيادة احلذرة 

٠٠٠ ٨ نيويورك ١ سالمة الطريان 
٠٠٠ ٢ نيويورك ١ مهارات إشرافية 

٠٠٠ ٩ ديلي ٦ تدريب على املواضيع الفنية 
٠٠٠ ١٠ ديلي/املقاطعات ٥٠ حقوق اإلنسان 
٥٠٠ ١١ داروين ٢٠ برنامج لوتس 

 Open View Manage X/Domino ٠٠٠ ٤ داروين ٤
٠٠٠ ٩ داروين ٨ برنامج ويندوز ٢٠٠٠ 

 HelpSTAR ٥٠٠ ٢ داروين ١
 Lotus HelpDesk Support ٠٠٠ ٩ داروين ٦

( PABX) ٥٠٠ ٦ داروين ٢ وحدة املقاسم الفرعية اآللية اخلصوصية
أســــــــــس نظــــــــــام بروتوكــــــــــول رصــــــــــــد 
اإلرسـال/بروتوكـول اإلنـترنت (TCP/IP) كنظـــام 

٠٠٠ ١٠ ديلي ٦ تشغيل للشبكة 
٥٠٠ ٢ داروين ١ ميكانيكي متخصص 

٠٠٠ ١٠ قاعدة برينديزي ٢ اتصاالت بالسواتل وباملوجات الصغرى  
٩٠٠ ٥٩ ديلي  فرقة تدريب خاصة بالبعثة 

٩٠٠ ٢٠٩  ١٩٢ اموع 
  

ويعكس التقدير زيادة بنسبة ٦٨ يف املائة عن االعتماد الـذي رصـد لـإلدارة االنتقاليـة  - ٤٧
للفترة السابقة بسبب ارتفاع عدد األفراد الذين يتعني تدريبهم خالل هذه الفترة، والذيـن هـم 

حباجة إىل رفع مستوى مهارام الفنية واإلدارية والتقنية لزيادة كفاءة عمل البعثة. 
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االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني   
ــــــــرات: ٨٠٠ ٢٣٥ ٩ دوالر؛ الفـــــــــرق:  االعتمــــــــادات: ٤٠٠ ٥٨٠ ١٢ دوالر؛ التقدي

(٣ ٣٤٤ ٦٠٠ دوالر) 
ميثل املبلغ املدرج بامليزانية حتت هذا البند الفرق بـني األجـور اإلمجاليـة والصافيـة، أي  – ٤٨
مبلغ االقتطاعات اإللزاميـة مـن مرتبـات املوظفـني السـارية علـى موظفـي األمـم املتحـدة، وفقـا 

للنظام اإلداري ملوظفي األمم املتحدة. 
ــــني واحملليـــني وكذلـــك لــــ ٦٨  ويشــمل التقديــر اعتمــادا مطلوبــا للموظفــني الدولي - ٤٩
خبـريا/مستشـارا تـابعني لفريـق الدعـم املـدين، يعينـون مبوجـــب عقــود حمــددة املــدة (اموعــة 
٣٠٠). ويعكـس التقديـر اخنفاضـــا بنســبة ٢٧ يف املائــة عــن االعتمــاد الــذي رصــد لــإلدارة 
االنتقالية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، ويعزى ذلك إىل ختفيض عـدد املوظفـني الدوليـني واحملليـني. 
ويراعى يف التقدير عامل شغور نسبته ٥ يف املائة بالنسبة للموظفـني الدوليـني واحملليـني وعـامل 

شغور نسبته ١٠ يف املائة بالنسبة للخرباء/املستشارين التابعني لفريق الدعم املدين.  
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املرفق الثاين 
تقديرات التكاليف للفـترة مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ إىل ٣٠ حزيـران/ 

 يونيه ٢٠٠٢: حتليل 
التكاليف املوحدة والتكاليف اخلاصة بالبعثة   ألف �

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

       ١ - بدل اإلقامة املقرر للبعثة 
بدأ العمل ذا املعـدل منـذ ١ شـباط/فـرباير  ٩٥ (أ)  ٩٥ تيمور الشرقية 

 .٢٠٠١
       داروين 

بــــــدأ العمــــــــل ـــــــذا املعـــــــدل منـــــــذ  ١٣١ (أ)  ١٣١ أول ٣٠ يوما 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 

شرحه.   ٩٨   ٩٨ بعد ٣٠ يوما 
       ٢ � تكاليف السفر (ذهابا) 

   ٢٥٠ ٢ (أ)  ٢٥٠ ٢ املراقبون العسكريون 
    (أ)   الوحدات العسكرية 

استنادا اىل معدالت استئجار الطائرات.   ٧٥٠ ٤٠٠  ٦٠٠ أفراد املشاة 
شرحه.   ٧٥٠ ٨٠٠  ٦٠٠ أفراد الدعم 

   ٢٥٠ ٢   ٥٠٠ ٤ الشرطة املدنية 
ال توجـد وحـــدات شــرطة مشــكلة خــالل  -   ٦٠٠ وحدات الشرطة املدنية النظامية 

هذه الفترة 
       ٣ - األفراد العسكريون 
     ١٢٠ ١٢٠ املراقبون العسكريون 
     ٢٢١ ٤ ٧١٦ ٦ الوحدات العسكرية 

متوسط القوام وفقا للخفض التدرجيي.     ٠٥٩ ٣ ٥٦٣ ٤ أفراد املشاة 
شرحه.     ٠٢٩ ١ ٩٢٣ ١ أفراد الدعم 

شرحه.     ١٣٢ ٢٣٠ ضباط أركان 
       ٤ - سداد تكاليف القوات 

األجر والبدل  وفقا لقرار اجلمعية العامة ٢٧٤/٥٥.  ٠٢٨ ١  ٠٢٨ ١   (أ)
ــــه إىل ٣١ كـــانون مــن ١ متــوز/يولي

األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 ٠٠٨ ١      

مــن ١ كانــــــون الثانــــــي/ينــــاير إىل
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٠٢٨ ١      

بدل ختصص  شرحه.  ٣٠٣  ٣٠٣   (ب)
ــــه إىل ٣١ كـــانون مــن ١ متــوز/يولي

األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 ٢٩٧      
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التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

مــــن ١ كــــانون الثــــــاين/ينـــــاير إىل
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٣٠٣      

يدفع ملا نسبته ١٠ يف املائة من الوحدة.  ١٠٪  ١٠٪   املشاة 
يدفع ملا نسبته ٢٥ يف املائة من الوحدة.  ٢٥٪  ٢٥٪   الدعم اللوجيسيت  

 $  $  ٥ � بدل املالبس واملعدات الشخصية 
$  املراقبون العسكريون  ٢٠٠  $ ٢٠٠ 
$  الوحدات العسكرية  وفقا لقرار اجلمعية العامة ٢٧٤/٥٥. $٧٣  ٧٣

ــــه إىل ٣١ كـــانون مــن ١ متــوز/يولي
األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 ٧١ $  $ 

مـــن ١ كانـــــــون الثـــــاين/ينــــاير إىل
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٧٣ $  $ 

$  الشرطة املدنية  ٢٠٠  $ ٢٠٠ 
 $  $  ٦ � الترفيه 

تدفع ملدة أقصاها ســبعة أيـام عـن كـل فـترة$ ١٠,٥٠ ١٠,٥٠  ١٠,٥٠ إجازة استجمام 
٦ أشهر خدمة. 

$ ٩ معدات ترفيه  لضباط أركان املقر فقط. $٩  ٩
 $  $  ٧ - حصص اإلعاشة 

$ ٦,٧٥ حصص اإلعاشة  اســـتنادا إىل العقـــد احلـــايل، مـــــع مراعــــاة$ ٧,٩٢ (*)
اخنفاض قوام القوات. 

$ ١,١٥ املياه املعبأة بزجاجات  استنادا إىل العقد احلايل. $ ٠,٦٣ (*)
 $ ١,٢٨ ١,٢٨  ١,٢٨ ٨ - البدل اليومي 

 !     ٩ - املعدات اململوكة للوحدات 
 $     الوحدات العسكرية 

وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامــــة ٢٧٤/٥٥؛٧٠٠ ٢٣٦ ٢٠     ٧٠٠ ٢٦٠ ٢٩املعدات الرئيسية 
وتراعي اخلفض التدرجيي لألفراد. 

       وحدات الشرطة املدنية 
ال توجــد وحــدات شــرطة نظاميــة خـــالل-     ٩٠٠ ٨٧١ املعدات الرئيسية 

هذه الفترة. 
وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامــــة ٢٧٤/٥٥؛٦٠٠ ٠٦٣ ٢٣     ٦٠٠ ٢٣٥ ١٠٣٨ - التغطية الذاتية للنفقات 

وتراعي اخلفض التدرجيي لألفراد. 
 ٦٠٠ ٠٦٣ ٢٣     ٦٠٠ ٢٠٤ ٣٧الوحدات العسكرية 

ال توجــد وحــدات شــرطة نظاميــة خـــالل-     ٠٠٠ ٠٣١ ١ وحدات الشرطة املدنية 
هذه الفترة. 

علـى أسـاس ١ يف املائـة مـن جممـوع القــوام  ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ١١ � تعويضات الوفاة والعجز 
للمراقبـــــــني العســـــــكريني والوحــــــــدات

العسكرية والشرطة املدنية. 
       ١٢ - األفراد املدنيون 
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التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

وفقا للخفض التدرجيي لألفراد.     ٧٧٧ ٢١٨ ١ الشرطة املدنية 
ال توجــد وحــدات شــرطة نظاميــة خـــالل    - ٢٤٠ وحدات الشرطة املدنية 

هذه الفترة. 
خفض عدد املوظفني     ٤٥٥ ٧٢٦ املوظفون الدوليون 
شرحه.     ٩٧٧ ٧٤٦ ١ املوظفون احملليون 

خفـــــض عـــــدد املوظفـــــني، باســــــتثناء ٨    ٢٤١ ٥٧٢ متطوعو األمم املتحدة 
ـــــق الدعــــم متطوعـــني ســـينضمون إىل فري

املدين 
ـــــة ١٣ � ســــداد تكــــاليف الشــــرطة املدني

(وحدات نظامية) 
       

ال توجــد وحــدات شــرطة نظاميــة خـــالل -  ٠٢٨ ١   األجر والبدل 
هذه الفترة. 

ــــه إىل ٣١ كـــانون مــن ١ متــوز/يولي
األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 ٠٠٨ ١      

مــن ١ كانــــــون الثانــــــي/ينــــاير إىل
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

  ٠٢٨ ١     

شرحه.  -  ٣٠٣   بدل ختصص 
يدفع لـ ١٠ يف املائة من أفراد الوحدة.  ١٠٪  ١٠٪    

ــــه إىل ٣١ كـــانون مــن ١ متــوز/يولي
األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 ٢٩٧      

مــن ١ كانــــــــون الثانـــــي/ينـــاير إىل
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٣٠٣      

ال توجــد وحــدات شــرطة نظاميــة خـــالل -  ٧٣   بدل املالبس واملعدات 
هذه الفترة. 

ــــه إىل ٣١ كـــانون مــن ١ متــوز/يولي
األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 ٧١      

مــن ١ كانـــــــون الثانـــــي/ينــــاير إىل
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٧٣      

شرحه.   - ١٠,٥٠  ١٠,٥٠ إجازة استجمام 
شرحه.   - (أ)  ٦,٧٥ حصص اإلعاشة 

شرحه.   - (أ)  ١,١٥ املياه املعبأة يف زجاجات 
شرحه.    ١,٢٨  ١,٢٨ البدل اليومي 

       ١٤ - املوظفون احملليون 
على أساس الرتبـة خ ع-٤ الدرجـة ١ مـن ٢٥٠  (أ)  ٢٥٠ صايف املرتب 

جدول املرتبات ابتـداء مـن ١ شـباط/فـرباير
 .٢٠٠٠
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التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

اســتنادا إىل مــا اكتســبته البعثــة مــن خـــربة ٥٠  (أ)  ٧٥ التكاليف العامة للموظفني 
علــى أســــاس ٢٠ يف املائـــة مـــن تكـــاليف

املرتبات. 
االقتطاعـــــات اإللزاميـــــة مـــــن مرتبــــــات

املوظفني 
علـى أسـاس جـدول املرتبـات ابتـداء مــن ١ ٥٨  (أ)  ٥٨ 

شباط/فرباير ٢٠٠٠. 
    (أ)  ٠٠٠ ٥٠٠ ١٥ � االستشاريون 
 ٣٠٠ ٦٦٧ ٣      فريق الدعم املدين 

ــــني ف-١٠٠٢ ٨٨٢ ٢      أتعاب االستشاريني  لـــ ٢٤ خبــريا تــتراوح رتبــهم ب
و مد-٢. 

مبا يف ذلك ١٠ يف املائة عامل شغور. ٢٠٠ ٧٤٩      بدل اإلقامة املقرر للبعثة 
ـــرباء ملــدة ٦ أســابيع٠٠٠ ٣٦      وحدة اجلرائم اخلطرة  أتعـاب شـاملة لــ ٣ خ

لكل خبري. 
ـــــايف٨٠٠ ٤١   (أ)  ٦٠٠ ٧٨ ١٦ - العمل اإلضايف  علـــى أســـاس ١,٥ يف املائـــة مـــن ص

مرتبات املوظفني احملليني. 
 ٠٠٠ ٥٠٧ ٦   (أ)  ٠٠٠ ٢٤٦ ١٧ - املساعدة املؤقتة العامة 

       فريق الدعم املدين 
ــــني ف-٧٠٠٢ ٢٦١ ٤      أتعاب االستشاريني  لـــ ٦٨ خبــريا تــتراوح رتبــهم ب

و مد-٢، 
مبا يف ذلك ١٠ يف املائة عامل شغور ١٠٠ ١٢٢ ٢      بدل اإلقامة املقرر للبعثة 

ـــا عــن املوظفــني القــائمني٢٠٠ ١٢٣      أوجه املساعدة األخرى  لالسـتعاضة مؤقت
بإجازة مرضية/إجازة أمومة. 

تدن يف االحتياجات املسقطة. ٤٠٠ ٦٨٥   (أ)  ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ١٨ - تكاليف السفر ألغراض أخرى 
ســــفر املمثــــــل اخلـــــاص واملوظفـــــني إىل
ــــــال، وإىل نيويــــورك، واســــتراليا، والربتغ

بلدان يف املنطقة 

إجـراء مشـاورات وعقـد اجتماعـات بشــأن٤٠٠ ١٦٤     ٠٠٠ ١٨٠ 
اجلوانب السياسية. 

ســفر نــائب املمثــل اخلــاص إىل بلـــدان يف
املنطقة 

ضمن املبالغ املطلوبة ملكتـب املمثـل اخلـاص-     ٠٠٠ ٨٠ 
لألمني العام 

ـــظ-     ٠٠٠ ٧ املستشار العسكري  ضمـن سـفر موظفـي إدارة عمليـات حف
السالم. 

ـــــض-     ٠٠٠ ٤٠ فرقة اختيار وتقييم الشرطة املدنية  ال توجــــد احتياجــــات نظــــرا للتخفي
التدرجيي لألفراد 

ـــــة ومشــــاورات بشــــأن٠٠٠ ١٧     ٠٠٠ ١٦ كبري املوظفني اإلداريني  اســـتعراض امليزاني
املسائل اإلدارية. 

مشــــاورات بشـــــأن القضايـــــا السياســـــية٠٠٠ ١٣٩     ٠٠٠ ١٠٠ موظفو إدارة عمليات حفظ السالم 
ــــم واإلمداديــة والعســكرية، وكذلــك الدع
اإلداري واملــايل والتقــــين مـــن قبـــل شـــعبة
ــــــات اخلدمــــات اإلداريــــة، وشــــعبة خدم

اإلمداد والنقل. 
       وحدة اجلرائم اخلطرية 
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التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

السفر للتحقيق يف اجلرائم ٦٠٠ ٩٥     ٠٠٠ ٦٠ موظفو الوحدة 
إقامة ملدة ٤ أيام لكـل شـخص بتكلفـة ٤٠٠٢٧ ٤٤     - (الشهود (٣٠٠ شخص) 

دوالرا يف اليــوم للشـــخص و ١٠ دوالرات
يف اليوم لكل شخص تعويضا عـن اخلسـارة

املؤقتة ألجورهم. 
ـــظ-     ٠٠٠ ٦٠٠ موظفو شعبة اإلدارة امليدانية والسوقيات  ضمـن سـفر موظفـي إدارة عمليـات حف

السالم. 
وفقــــا لالحتياجــــــات املســـــقطة ملكتـــــب٠٠٠ ٤٠     ٠٠٠ ٢٢ املراجعة الداخلية للحسابات 

خدمات الرقابة الداخلية. 
 -     ٠٠٠ ١٣٠ املشاركة يف مؤمترات املاحنني 

التدريـب داخـــل املنطقــة وخارجــها بشــأن٠٠٠ ٦٥     ٠٠٠ ١٠٠ التدريب 
املســـائل املتعلقـــة بـــــاإلدارة واالتصــــاالت

وتكنولوجيا املعلومات 
ســـــــــــفر موظفـــــــــــي شــــــــــــعبة اإلدارة٠٠٠ ٨٠     - تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات 

امليدانيـة والسـوقيات مـن أجـــل تنفيــذ نظــم
E-Stars و Mercury و Galaxy

و FESS ونظام مراقبة احلركة. 
ــــــة لشـــــراء الســـــلع٠٠٠ ١٥     ٠٠٠ ٥٠ الشراء  ســــفر ضمــــن املنطق

واخلدمات للبعثة. 
مــــن أجــــل املســــــائل اإلداريـــــة واملاليـــــة٠٠٠ ٢٥     ٠٠٠ ١٥٥ السفر ضمن منطقة البعثة 

واللوجستية. 
متطوعو األمم املتحدة   � ١٩       

ـــن ٩٢٠ ٢  (أ)  ٩٢٠ ٢ عقد اخلدمة  لــ ٢٤٩ مـن متطوعـي األمـم املتحـدة، مب
فيـــهم ٨ متطوعـــني ضمـــن فريـــق الدعـــم

املدين. 
       ٢٠ � استئجار أماكن العمل 
  ٥٠٠ ٢  (أ)  ٥٠٠ ٢ مكتب االتصال يف جاكرتا 

  ١٣٣  (أ)  ١٣٣ مكتب دنباسار 
ختفيــض عــدد األفــراد العســكريني وأفـــراد ٦٥٠  (أ)  ٨٠٠ مباين يف جيب أيكوسي 

الشرطة 
  -  (أ)  ٠٣٣ ٢ دار وكالة األمم املتحدة يف ديلي 

  -  (أ)  ٣٠٠ حمطة وقود (سامي) 
  ١٢٥  (أ)  ١٢٥ مرافق لوقف املركبات (داروين) 

١٠٪ مــــن ٦٦٧ ٤١ ٢١ - لوازم الصيانة 
اإلجيار 

ختفيض عدد مباين البعثة  ٠٠٠ ٢٥  

١٠٪ مــــن ٧٥٠ ٣ ٢٢ � خدمات الصيانة 
اإلجيار 

استنادا اىل ما اكتسبته البعثة من خربة.  ٣٣٣ ٣  

       ٢٣ � املنافع 
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التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

  ١٦٧ ٤  (أ)  ١٦٧ ٤ التزود بالكهرباء حمليا 
ختفيــض عــدد األفــراد العســكريني وأفـــراد ١١٧ ٢١  (أ)  ٥٠٠ ٥٧ وقود الطبخ والتدفئة 

الشرطة 
شرحه.  ٥٨٣ ٢٢  (أ)  ٣٣٣ ٥٨ املياه املعبأة لالستخدام يف املكاتب 

ختفيض عدد مباين البعثة  ٤١٧ ١٦١  (أ)  ٣٣٣ ٢٠٨ وقود املولدات 
التكــاليف املســقطة مــن جــــانب حكومـــة ٥٠٠ ١٢  (أ)  - مياه غري صاحلة للشرب، يزود ا حمليا 

تيمـور الشـرقية، كـانت توفـــر جمانــا عندمــا
كانت البعثة قائمة. 

       ٢٤ � املركبات 
اململوكة لألمم املتحدة         (أ)

ختفيض عدد املوظفني املدنيني.     ٩٢٨ ٣٤٨ ١ املركبات املدنية 
     ٢٢ - املركبات املقطورة 
اململوكة للوحدات         (ب)
اخلفض التدرجيي لألفراد العسكريني.     ٩٨٤ ٤٣٨ ١ املركبات العسكرية 
     ٢٧٣ ٣٨١ املركبات املقطورة 

املركبات املستأجرة  ــــــان    ٣ ٢٤ (ج) مركبــــة خفيفــــة يف دنباســــار وحافلت
متوسـطتان يف دارويـن؛ ال يشـمل اســـتئجار

معدات املناولة الثقيلة ملدة قصرية. 
       ٢٥ - قطع الغيار وصيانة املركبات 

اململوكة لألمم املتحدة         (أ)
زيادة االحتياجات نظرا لتقادم املركبات.  ١٥٠  ٥٥٠/١١٠ ١١٠ املركبات املدنية 

شرحه.  ١٥٠  ٨٠  ١١٠ املركبات املقطورة 
اململوكة للوحدات      ٥٥٠   (ب)
املركبات املستأجرة      ٥٥٠/١١٠  (ج)

       ٢٦ � الوقود ومواد التشحيم 
يسـتند إىل متوسـط اسـتخدام الوقـود مبعــدل ٣٨٨ ٩٦  (أ)  ٣٩٤ ١٤١ املركبات املدنية 

١١ لــترا يف اليــوم، واخنفــاض الســعر مــــن
٠,٣٣ دوالر للـــــــــتر إىل ٠,٣٠ للــــــــــتر،
باالســــتناد إىل أســــعار الســــوق احلاليـــــة؛

واخنفاض عدد املركبات. 
ـــن ٥٠ لــترا يف ٦٦٩ ١١٠  (أ)  ٤٤٢ ٦١٣ املركبات العسكرية  اخنفـاض اسـتخدام الوقـود م

اليـــوم إىل ١١ لـــترا يف اليـــوم؛ واخنفـــــاض
تكلفــة الوقــود مــن ٠,٣٣ دوالر للــــتر إىل
٠,٣٠ دوالر للـــتر باالســـــتناد إىل أســــعار
السـوق احلاليـة، واخنفــاض عــدد املركبــات
ــــــــراد نظــــــرا للخفــــــض التدرجيــــــي لألف

العسكريني. 



3802-35256

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

       ٢٧ - التأمني على املركبات 
ــــل ١٩٢ ٢٢  ٥٥٠  ٠٣٣ ٣٢ املركبات املدنية  اســتنادا إىل األســعار العامليــة للتــأمني قب

الغري. 
ــــل ٥٧٥ ٢٥  ٥٥٠  - املركبات العسكرية  اســتنادا إىل األســعار العامليــة للتــأمني قب

الغــري؛ االســتثناء يف التقريــر الســابق كــــان
على أساس خربة الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. 

ــدة يف دنباسـار وحـافلتني ٧٥  (أ)  ٣٠٠ ١ املركبات املستأجرة  ملركبة خفيفة واح
يف داروين. 

ختفيـض إضـايف يف عـدد طـائرات اهلليكوبــتر    ١٩ ٢١ ٢٨ � طائرات اهلليكوبتر (بالعدد) 
إىل ١٧ طــــائرة ابتــــداء مــــــن ١ كـــــانون

الثاين/يناير ٢٠٠٣. 
       عسكرية خفيفة 

 Alouette III ٣ ٣ طراز     
 Bell 206 ٣ ٣ طراز     

 Lama اء العقد.     - ١ طرازإ
       عسكرية متوسطة 

 UH-IH ٤ ٤ طراز     
 Puma عقـــــد االســـــتئجار حـــــــىت ٣١ كــــــانون    ٢ ٢ طراز

األول/ديسمرب ٢٠٠٢ فقط. 
       جتارية متوسطة 

 Bell 212 AME اء العقد.     - ١ طرازإ
 Bell 412 ٢ - طراز    S uper التعويض عن طائرتني من طـراز

 .Puma

 MI-8 MTV ٢ ٢ طراز     
 MI-8 MTV ٢ ٢ طراز     

 Super Puma اء العقد.     - ٢ طرازإ
       جتارية ثقيلة 

 MI-26 ١ ١ طراز     
٢٩ – الســـاعات الشـــهرية املقـــررة (للطــــائرة

الواحدة) 
       

       عسكرية خفيفة 
 Alouette III استنادا إىل شروط العقد احلايل.     ٣٣ ٣٣ طراز

 Bell 206 شرحه.     ٥٨ ٥٨ طراز
 Lama اء العقد.     - ٨٠ طرازإ

       عسكرية متوسطة 
 UH-IH استنادا إىل شروط العقد احلايل.     ٤٤ ٤٤ طراز



02-3525639

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

 Puma حـــىت ٣١ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢    ٨٠ ٨٠ طراز
فقط. 

       جتارية متوسطة 
 Bell-212 AME اء العقد.     - ٤٥ طرازإ

 Bell-412 ٤٥ - طراز    S uper التعويض عن طائرتني من طـراز
 .Puma

 MI-8 MTV ٤٠ ٤٠ طراز     
 MI-8 MTV ٤٠ ٤٠ طراز     

 Super Puma اء العقد.     - ٤٥ طرازإ
       جتارية ثقيلة 

 MI-26 ٤٠ ٤٠ طراز     
٣٠ � الساعات اإلضافية الشهرية (للطائرة

الواحدة) 
       

       جتارية متوسطة 
 Bell-212 AME اء العقد.     - ٤٠ طرازإ

 Bell-412 ٤٠ - طراز    S uper التعويض عن طائرتني من طـراز
 .Puma

 MI-8 MTV ٣٠ ٣٠ طراز     
 MI-8 MTV ٣٠ ٣٠ طراز     

 Super Puma اء العقد.     - ٤٠ طرازإ
       جتارية ثقيلة 

 MI-26 ٤٠ ٤٠ طراز     
ـــــــائرات اهلليكوبــــــتر، ٣١ � اســـــتئجار ط
الساعات املقررة (للطائرة الواحدة)

استنادا إىل شروط العقود احلالية.       

       عسكرية خفيفة 
 Alouette III زيــــادة يف التكلفــــة مـــــن ٧٣٣ دوالرا إىل ٥٠٩ ٢٥  (أ)  ١٨٩ ٢٤ طراز

٧٧٣ دوالرا للساعة. 
 Bell 206 ٤٠٠ ٤٦  (أ)  ٤٠٠ ٤٦ طراز  

 Lama اء العقد.  -  (أ)  ٠٠٠ ٦٠ طرازإ
       عسكرية متوسطة 

 UH-IH ٣٩٢ ٢٩  (أ)  ٣٩٢ ٢٩ طراز  
 Puma زيــــادة يف التكلفــــــة مـــــن ١٧٥ ٣ دوالرا ٠٠٠ ٢٨٤  (أ)  ٠٠٠ ٢٥٤ طراز

ــــــتأجرة للســـــاعة إىل ٥٥٠ ٣ دوالرا؛ مس
حـــىت ٣١ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢

فقط. 



4002-35256

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

       جتارية متوسطة 
 Bell-212 AME اء العقد.  -  (أ)  ٩٨٠ ١٨١ طرازإ

 Bell-412 ٩٣٥ ١٨١    - طراز S uper التعويض عن طائرتني من طـراز
ـــــا ٠٤٣ ٤ دوالرا Puma بتكلفــــة قدره

للساعة. 
 MI-8 MTV ٠٠٠ ١٣٥  (أ)  ٠٠٠ ١٣٥ طراز  
 MI-8 MTV ٠٠٠ ٧٦  (أ)  ٠٠٠ ٧٦ طراز  

 Super Puma اء العقد.  -  (أ)  ٧٤٠ ٢٣٢ طرازإ
       جتارية ثقيلة 

 MI-26 ٣٠٠ ٥٠٨  (أ)  ٣٠٠ ٥٠٨  
ـــــــائرات اهلليكوبــــــتر، ٣٢ � اســـــتئجار ط
ـــــــة (للطــــــائرة الســـــاعات اإلضافي

الواحدة) 

       

       جتارية متوسطة 
 Bell-212 AME شرحه.  -  (أ)  ٠٠٠ ٢٨ طراز

 Bell-412 لــ ٤٠ ســـاعة بتكلفــة قدرهــا ٧٤٥ دوالرا ٨٠٧ ٢٩    - طراز
للساعة. 

 MI-8 MTV ــــة إضافيـــة مـــن أجـــل ٣٠ -  (أ)  - طراز ال توجــد تكلف
ساعة إضافية. 

 MI-8 MTV ٥٠٠ ٤  (أ)  ٥٠٠ ٤ طراز  
 Super Puma اء العقد.  -  (أ)  ٠٠٠ ٤٢ طرازإ

       جتارية ثقيلة 
 MI-26 -  (أ)  -  .ال توجد تكلفة إضافية لفترة ٤٠ ساعة

٣٣ � وقـود طـــائرات اهلليكوبــتر (للطــائرة
الواحدة) 

ارتفـاع يف تكلفـة الوقـود مــن ٠,٣٢ دوالر      
ــــتر علـــى أســـاس للــتر إىل ٠,٣٥ دوالر لل

أسعار السوق احلالية. 
       عسكرية خفيفة 

 Alouette III اســـــتخدام وقـــــــود مبعــــــدل ٢٢٥ لــــــترا ٥٩٩ ٢  (أ)  ٣٧٦ ٢ طراز
يف الساعة. 

 Bell 206 اســـــتخدام وقـــــــود مبعــــــدل ٣٨٠ لــــــترا ٧١١ ٧  (أ)  ٠٥٣ ٧ طراز
يف الساعة. 

 Lama اء العقد.  -  (أ)  ٦٣٠ ٥ طرازإ
       عسكرية متوسطة 

 UH-IH ــــــدل ٤٠٠ لـــــتر يف ١٦٠ ٦  (أ)  ٦٣٢ ٥ طراز اســــتخدام وقــــود مبع
الساعة. 



02-3525641

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

 Puma اخنفاض يف استخدام الوقـود مـن ٧٥٠ لـترا ٨٠٠ ١٦  (أ)  ٢٠٠ ١٩ طراز
يف الســـــاعة إىل ٦٠٠ لـــــتر يف الســـــــاعة،
االستئجار حــىت ٣١ كـانون األول/ديسـمرب

٢٠٠٢ فقط. 
       جتارية متوسطة 

 Bell-212 AME اء العقد.  -  (أ)  ٣٣٦ ١٠ طرازإ
 Bell-412 ــــــترا يف ١٩٨ ١٢  (أ)  - طراز اســــتخدام وقــــود مبعــــدل ٤١٠ ل

الساعة. 
 MI-8 MTV ــــــدل ٨٠٠ لـــــتر يف ٦٠٧ ١٩  (أ)  ٩٢٠ ١٧ طراز اســــتخدام وقــــود مبع

الساعة. 
 MI-8 MTV شرحه.  ٦٠٧ ١٩  (أ)  ٩٢٠ ١٧ طراز

 Super Puma اء العقد.  -  (أ)  ١٤٤ ١٤ طرازإ
       جتارية ثقيلة 

 MI-26 ـــود مــن ٤٠٠ ٣ ٨٠٠ ٧٢  (أ)  ٠٤٠ ٨٧ اخنفـاض يف اسـتخدام الوق
لتر يف الساعة إىل ٦٠٠ ٢ لتر يف الساعة. 

ــــتر ٣٤ - التـــأمني علـــى طـــائرات اهلليكوب
(مجيعها) 

اســتنادا إىل األســعار احلاليــة للتــأمني علـــى٠٠٠ ١٩٠     ٤٠٠ ٢١٦ 
املسؤولية قبل الغري وضد أخطار احلرب. 

     ٢ ٤ ٣٥ � الطائرات الثابتة اجلناحني (العدد) 
       خفيفة للخدمات العامة 

 Westwind 1124 اء العقد.     - ١ طرازإ
متوسطة، للبضاعة/pax، مبحرك مروحي

تربيين 
       

 DHC-7-102 ــا    ٢ ١ طراز ادخـل تعديـل علـى تكويـن األسـطول وفق
ــــة للتحويـــل مـــن اإلدارة االنتقاليـــة إىل بعث

تقدمي الدعم. 
       ثقيلة للبضائع مبحرك مروحي تربيين 

 Lockheed L100-30 اء العقد.     - ٢ طرازإ
٣٦ - ســاعات الطــريان الشــــهرية املقـــررة

(للطائرة الواحدة) 
       

       خفيفة للخدمات العامة 
 Westwind 1124 شرحه.     - ٢٥ طراز

متوسطة، للبضاعة/pax، مبحرك مروحي
تربيين 

       

 DHC-7-102 استنادا إىل شروط العقود احلالية.     ٥٠ ٥٠ طراز
     - ٥٠ ثقيلة، للبضاعة، مبحرك مروحي تربيين 

 Lockheed L100-30 اء العقد.       طرازإ



4202-35256

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

٣٧ - سـاعات الطـريان الشـهرية اإلضافيـــة
(للطائرة الواحدة) 

استنادا إىل شروط العقود احلالية.       

       خفيفة للخدمات العامة 
 Westwind 1124 اء العقد.     - ٢٥ طرازإ

متوسطة، للبضاعة/pax مبحـرك مروحـي
تربيين 

       

 DHC-7-102 استنادا إىل شروط العقود احلالية.     ٥٠ ٥٠ طراز
       ثقيلة، للبضاعة، مبحرك مروحي تربيين 

 Lockheed LI00-30 اء العقد.     - ٤٠ طرازإ
٣٨ - سـاعات الطـريان املقـــررة للطــائرات
ـــائرة الثابتــة اجلنــاحني املؤجــرة (للط

الواحدة) 

       

       خفيفة للخدمات العامة 
 Westwind 1124 شرحه.  -  (أ)  ٣٢٥ ٦٧ طراز

متوسطة، للبضاعة/pax، مبحرك مروحي
تربيين 

       

 DHC-7-102 بتكلفة ٧٠٠ ٢ دوالر للساعة.  ٠٠٠ ١٣٥  (أ)  ٠٠٠ ١٣٥ طراز
       ثقيلة، للبضاعة، مبحرك مروحي تربيين  
 Lockheed L100-30 شرحه.  -  (أ)  ١٥٠ ٣١٣ طراز
٣٩ - ساعات الطريان اإلضافية للطـائرات
ـــائرة الثابتــة اجلنــاحني املؤجــرة (للط

الواحدة) 

       

       خفيفة للخدمات العامة 
 Westwind 1124 شرحه.  -    ٩٠٠ ١٨ طراز

ــة/pax، مبحـرك مروحـي متوسطة للبضاع
تربيين 

       

طــراز DHC-7-102، للبضاعــــة،
مبحرك مروحي تربيين 

 ٠٠٠ ٦٥    ٠٠٠ ٦٥  

       ثقيلة بضائع مروحية تربينية 
 Lockheed L100-30 شرحه.  -    ٠٠٠ ١٠٠ طراز
ـــــاج ٤٠ - وقــــود الطــــائرات الثابتــــة اجلن

(للطائرة الواحدة) 
    (أ)   

       خفيفة للخدمات العامة 
 Westwind 1124 شرحه.  -    ٠٠٠ ١٦ طراز

متوسطة، للبضاعة/pax، مبحرك مروحي
تربيين 

       



02-3525643

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

 DHC-7-102 ارتفـاع يف تكلفـة الوقـود مــن ٠,٣٢ دوالر ٠٠٠ ٣٥    ٦٠٠ ٢٥ طراز
للــــتر إىل ٠,٣٥ دوالر للــــــتر؛ اســـــتخدام

الوقود مبعدل ٠٠٠ ١ لتر يف الساعة. 
       ثقيلة، للبضاعة مبحرك مروحي تربيين 

 Lockheed L100-30 اء العقد.  -    ٠٠٠ ٧٢ طرازإ
٤١ - التــــأمني علــــى الطــــــائرات الثابتـــــة

اجلناحني 
اســتنادا إىل األســعار احلاليــة للتــأمني علـــى٠٠٠ ٦٨   (أ)  ٠٠٠ ١٦٦ 

املسؤولية قبل الغري وضد أخطار احلرب. 
       ٤٢ - احتياجات العمليات اجلوية األخرى
خلدمـات عمليـات مطـارات ديلـي وبوكــاو ٤٣٣ ٧٨٩  (أ)  ٠٩٢ ٩٥٢ خدمات ومعدات مراقبة املالحة اجلوية 

وسواي. 
ـــــا ٨٣٣ ٥٠  (أ)  ٠٠٠ ٥٥ رسوم اهلبوط واخلدمات األرضية  يف دنباســــار ودارويــــن؛ اســــتنادا إىل م

اكتسبته البعثة من خربة. 
ــــن وقـــود ٧٥٠ ٧  (أ)  ٤٠٠ ١١ حاويات لتخزين الوقود  اســتئجار حاويــات وقــود لتخزي

الطائرات. 
       ٤٣ - العمليات البحرية 

اخنفــــاض عــــدد الســــــفن مـــــن ٣ إىل ٢؛٠٠٠ ١٠٣ ١   (أ)  ٠٠٠ ٠٩٠ ١ تكاليف االستئجار 
واالســــتعاضة عــــن ســــفينتني اســــــتؤجرتا
مبوجـــــب خطابـــــات توريـــــد بســــــفينتني

استؤجرتا مبوجب عقد جتاري. 
إاء التوريد. -     ٠٠٠ ٧٠ مركب إنزال ثقيل 

تغيـــري يف العقـــــد، تبلــــغ الكلفــــة ٧١٠ ٢٠٠٢ ٩٨٩     ٠٠٠ ٣٠٠ مركب إنزال متوسط 
دوالرات يف اليــوم، مبــا يف ذلــــك الوقـــود،
والتأمني والصيانة. كان العقـد السـابق ملـدة
١٠ أشـــــهر بتكلفـــــــة ٠٠٠ ٣٠ دوالر يف

الشهر. 
ملـــدة ٤٢ يومـــا بتكلفـــــة شــــاملة قدرهــــا٨٠٠ ١١٣     - مركبة إنزال متوسطة 

٢ ٧١٠ دوالرات يف اليوم. 
إاء العقد. -     ٠٠٠ ٧٢٠ مركب إنزال ثقيل 

ضمن تكاليف االستئجار. -   (أ)  ٤٠٠ ٢٢٦ الوقود 
ــــــوازم يف جمـــــال ٤٤ - قطــــع الغيــــار والل

االتصاالت 
  ٠٠٠ ١٢٥  (أ)  ٦٦٧ ٦٦ 

اخنفاض يف عدد املعدات.  ٦٦٧ ٤١    ٦٦٧ ٦٦ احتياجات الصيانة العادية 
ـــة يف قيمــة املعــدات ٣٣٣ ٨٣    - تكاليف التجديد  اسـتنادا إىل ٣٠ يف املائ

املزمع نقلها إىل القاعدة يف برينيديزي. 
    (أ)   ٤٥ - االتصاالت التجارية 

استنادا إىل ما اكتسبته البعثة من خربة.  ٣٣٣ ٥٨    ٣٣٣ ٥٨ استئجار جهاز مرسل جميب، دويل 
التكاليف املسقطة لالحتياجات اجلديدة.  ٤١٧ ١٥    - استئجار جهاز مرسل جميب، حملي 



4402-35256

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

 INMARSAT اخنفــاض يف االحتياجــات نظــــرا لتخفيـــض ٣٣٣ ٣٣    ٠٠٠ ٤٠ رسوم إمنارسات
عــــدد األفــــــراد العســـــكريني واملوظفـــــني

املدنيني. 
اســـــتنادا إىل العقـــــد التجـــــاري احلـــــايل؛ ٠٠٠ ١٢    ٦٦٧ ١ رسوم اهلاتف احمللي 

اسـتندت التقـارير السـابقة إىل منـط االتفــاق
يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ 

ختفيــــض يف عــــدد األفــــــراد العســـــكريني ٠٠٠ ١٠    ٠٠٠ ٢٠ رسوم املكاملات غري احمللية (داريون) 
واملوظفني املدنيني. 

شرحه  ٠٠٠ ١٥    ٠٠٠ ٢٠ رسوم  اهلاتف احملمول 
استنادا إىل ما اكتسبه البعثة من خربة.  ٥٠٠ ٢    ٣٣٣ ٨ احلقيبة والربيد 

شرحه.  ٠٠٠ ١٥    ٠٠٠ ٢٠ خدمات االنترنت 
اخلطــوط الرابطــة بقــاعدة األمــم املتحــــدة

للنقل واإلمداد وبنيويورك 
 ٠٠٠ ١٥    ٠٠٠ ١٥  

  -    ٤٠٠ ٢ رسوم السنترال 
خطـــوط لنقـــل الصـــوت/البيانـــات بقـــوة

512KB (داروين) 
احتياجـات جديـــدة لتحســني اخلــط الــذي ٠٠٠ ١٧    - 

يصل بالقاعدة اللوجيستية اخللفية. 
  ١٦٧ ٢    ١٦٧ ٢ اخلطوط املستأجرة (قاعدة برينديزي) 

٤٦ - قطع غيار ملعدات أخرى، وإصالحها
وصيانتها 

  ٤١٦ ١٠٩  (أ)  ٠٠٠ ٢٥ 

زيـادة يف االحتياجـات نظـرا لقـدم املعـــدات ٨٣٣ ٣٣    ٠٠٠ ٢٥ احتياجات الصيانة العادية 
وآثار املناخ عليها. 

ـــة يف قيمــة املعــدات ٥٨٣ ٧٥    - تكاليف التجديد  اسـتنادا إىل ٣٠ يف املائ
املزمع نقلها إىل القاعدة يف برينديزي. 

ــــيت٦٠٠ ١٥٩   (أ)  ٠٠٠ ١١٥ ٤٧ - املراجعة اخلارجية للحسابات  اســـتنادا إىل تقديـــرات االحتياجـــات ال
وضعها مراجعي احلسابات. 

  ٢١٦ ٤٢٩  (أ)  ١٢٥ ٥٧١ ٤٨ - اخلدمات التعاقدية 
تشـمل خدمـات غسـل املالبـــس/واخلياطــة؛ ٤٠٠ ١٤    ٥٠٠ ١٢ خدمات تنظيف املعسكر/غسل املالبس 

استنادا إىل العقود احلالية. 
زيـــادة يف األســـعار تـــــتراوح بــــني ٠,٢٠ -    ٧٥٠ احلالقة (األفراد العسكريون) 

ـــــــوع دوالر إىل ٠,٥٥ دوالر، حســـــب ن
الوقود ومكان التوزيع ضمن البعثة. 

اخنفاض يف قوام البعثة.  -    ٠٠٠ ١ اخلياطة (األفراد العسكريون) 
التزويد بالوقود وتوزيعـه للنقـل والعمليـات

اجلوية والبحرية 
شرحه.  ٠٠٠ ٧٥    ٦٦٧ ٥٨ 

اخنفاض يف قوام البعثة.  ٨٣٣ ١٥٠    ٢٥٠ ١٧٢ إدارة النفايات 
شرحه.  ٦٦٧ ١    ٥٠٠ ٢ خدمات الترمجة 

شرحه  ٣٣٣ ٨٣    ٥٠٨ ١٥٣ استئجار آالت النسخ الضوئي 
ختفيض عدد األفراد العسكريني.  ٦٠٠ ١٥    ٠٠٠ ٣٠ خدمات الطعام 



02-3525645

A/56/932

    
التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

شرحه.  ٧٥٠ ٣    ١٦٧ ٤ استئجار وتوزيع غاز الربوبني 
ال تلزم.  -    ٧٨٣ ١٣٥ خدمات االتصاالت واهلندسة 

ــــان ٣٠٠ ١    - خدمات النظافة  تنظيــف شــاطئ كريســتوري الــذي ك
ــــــراد الوحـــــدات ســـــابقا يف يســــتعمله أف

عمليات التدريب. 
شرحه.  ٣٣٣ ٨٣    - خدمات إزالة األلغام 

ـــــتراخيص الربناجميــــات ١٦٧ ٣٧  (أ)  ٨٣٣ ٢٠ ٤٩ - خدمات جتهيز البيانات  زيـــادة يف االحتياجـــات ل
والدعم. 

    (أ)   ٥٠ - خدمات األمن 
ــــــكريون -    ٢٥٠ ١٢ قاعدة اإلمداد والنقل (داروين)  خدمـــــات يقدمـــــها أفـــــراد عس

وموظفون مدنيون. 
شرحه.  -    ٥٠٠ ١٥ حراس األمن (تيمور الشرقية) 

استنادا إىل ما اكتسبته البعثة من خربة.  ٣٣٣ ٣٣  (أ)  ٠٠٠ ٢٠ ٥١ - العالج الطيب واخلدمات الطبية 
شرحه.  ٥٠٠  (أ)  ٥٠٠ ٥٢ - املطالبات والتسويات 

  ٠٠٠ ٢  (أ)  ٠٠٠ ٢ ٥٣ - الضيافة الرمسية 
اخنفاض يف قوام البعثة  ٠٠٠ ٥٧  (أ)  ٠٠٠ ٧٢ ٥٤ - خدمات متنوعة أخرى 

ــــم ٦٦٧ ٤١    ٠٠٠ ٦٠ الرسوم املصرفية  احتياجـــات إضافيـــة للتحقيـــق يف اجلرائ
اخلطرية. 

شرحه.  ٥٠٠ ٤    ١٦٧ ٤ خدمات طبع الصور 
شرحه.  ١٦٧ ٤    ٠٠٠ ٤ خدمات دفن املوتى 

  ٨٣٣    ٨٣٣ خدمات الدعاية 
تشــــمل احتياجــــات إضافيــــة للخدمــــات ٨٣٣ ٥    ٠٠٠ ٣ خدمات أخرى 

املتصلـة بالســـفر يف جاكارتــا باالســتناد إىل
خربة البعثة يف احتياجات جديـدة خلدمـات
ــــف يف التحقيـــق يف اجلرائـــم اختبــار القذائ

اخلطرية. 
اخنفاض يف قوام البعثة.  ٩٥٨ ٤٠    ٠٠٠ ٥٠ ٥٥ - القرطاسية ولوازم املكاتب 

اخنفـــــاض عــــــدد األفــــــراد العســــــكريني ٢٩٢ ١٧    ٠٠٠ ٥٠ ٥٦ - اللوازم الطبية 
واملوظفني املدنيني. 

استنادا إىل ما اكتسبته البعثة من خربة.  ٨٠٠ ٩    ٠٠٠ ٨ ٥٧ - مواد التصحاح والتنظيف 
ارتفاع تكلفة االشتراكات.  ٧٥٠  ٢٠٠  ٥٠٠ ٥٨ � االشتراكات 

  ٠٠٠ ٥  (أ)  ٠٠٠ ٥ ٥٩ - اللوازم الكهربائية 
اخنفـــــاض عــــــدد األفــــــراد العســــــكريني ٥٥٠ ٢٣    ٠٠٠ ٢٥ ٦٠ - مالبس رمسية وأعالم وشارات 

واملوظفني املدنيني. 
ال يلزم.  -  (أ)  ٠٠٠ ٥ ٦١ - خمازن الدفاع املدين 

شرحه.  -  (أ)  ٢٠٠ ٦٢ - خرائط العمليات 
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التقديرات املقترحة للتكاليف 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) 

متوسط القواماالعتماد السابق الوصف 
التكلفة 

املوحدة 
تكلفة الوحدة أو 
اإليضاح التكلفة السنوية التكلفة الشهريةالتكلفة اليومية

اخنفـــــاض عــــــدد األفــــــراد العســــــكريني ٥٠٠ ١٨  (أ)  ٦٦٧ ٤١ ٦٣ - مستودعات التموين وخمازن عامة 
واملوظفني املدنيني. 

  ٥٠٠ ٩٢  (أ)  ٠٠٠ ١٢٥ ٦٤ - الشحن والنقل التجاريني 
٦٥ - اللـــــــوازم واخلدمـــــــــات املتصلــــــــة

باالنتخابات 
ال يلزم.    (أ)   

  -    ٠٠٠ ٥٠ اللوازم 
  -    ٨٣٣ ٢٠ االستشاريون 

  -    ٥٢٥ ٤٤ خدمات متنوعة 
    (أ)   ٦٦ - الربامج اإلعالمية 

استنادا إىل ما اكتسبته البعثة من خربة.  ٩١٧ ٢    ٥٠٠ ٢ املواد واللوازم 
ـــــات ٣٣٣ ٨    ٤١٧ ١٧ اخلدمات التعاقدية  اخنفـــاض يف االحتياجـــات مـــن خدم

ــــة الترمجــة، وتراخيــص الربناجميــات اإلذاعي
والتلفزيونية، وخدمات الصيانة. 

ـــــات ٣٣٣ ٨    ٠٠٠ ٢٥ تكاليف إنتاج املواد اإلعالمية  اخنفــــاض يف االحتياجــــات يف امللصق
اجلداريـــــــــة والنشــــــــــرات اإلعالميــــــــــة

واملنشورات. 
    (أ)   ٦٧ - التدريب  

  ٠٠٠ ١    ٠٠٠ ١ اللوازم 
رسوم دورات تدريبية للموظفـني يف قـاعدة ٥٠٠ ١٢    ٥٧٥ ١٤ خدمات متنوعة 

ــــن برينديـــزي (٨) ونيويـــورك (٢) وداروي
واملنـــــــاطق اإلقليميـــــــة األخــــــــرى (٧٠)

وديلي (٦). 
لدعـم احلكومـات املسـامهة بقـــوات وشــعبة ٩٩٢ ٤    - فرقة التدريب اخلاصة بالبعثة 

التدريب والتقييم، عمـال علـى تنفيـذ تقريـر
فريـــق األمـــم املتحـــدة لعمليـــات الســـــالم

 .(A/55/502)
 

ال توجد تكلفة ثابتة هلذا البند.  (أ)
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 جيم -االحتياجات من التكاليف غري املتكررة 
  (١) (٢) (٣) (٤) (٤)+(٣)=(٥) (٥) (٥)×(٤)=(٦)
  الوحدات املقترحة  

 

املخـزون احلــايل يف 
ـــــــــــران/  ٣٠ حزي

يونيه ٢٠٠١(أ) 

ـــــــــــــــــتريات  املش
املخطط هلا للفـترة 
اإلضافة املستعاضة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 

جممــــوع عــــــدد 
تكلفة الوحدة الوحدات 

جممــــــــــــــــــوع 
التكاليف 

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)       
االحتياجات التشغيلية         أوال -

أماكن العمل واإلقامة  - ١       
تعديل األماكن وجتديدها         (أ)

طبقة األمسنت النهائية الصلبـة (مينـاء 
١٥,٠       ديلي) 

٥٠,٠       مرفق رسو املراكب (ديلي) 
ــــــــــواي  ختشــــــــني الشــــــــاطئ (س

٦٠,٠       وويكوسي) 
اإلصالحات يف مقر الشـرطة املدنيـة 

١٠,٠       (ديلي) 
تزفيـــــت األرض يف مقــــــر البعثــــــة 

٧٥,٠       (ديلي) 
٣٠,٠       ترقية شبكة تصريف املياه (ديلي) 

٤٥,٠       حفر بئر (مطار بوكاو) 
٥٠,٠       حفر بئر (ويكوسي) 

حفــر بــئر يف املستشــفى العســـكري 
٣٠,٠       (ديلي) 

٣٠,٠       حفر بئر (مطار ديلي للهليكوبتر) 
٣٩٥,٠       اموع الفرعي، البند ١ (أ) 

٣٩٥,٠       اموع، البند ١ 
إصالح اهلياكل األساسية  - ٢       
ترقية املهابط اجلوية         (أ)

١٢,٠       تنظيف املدرج (بوكاو) 
٥٠,٠       إصالح املدرج وصيانته (بوكاو) 

إعـادة إعمـار سـاحة املطـار واملـدرج 
١٥٠,٠       (سواي) 

ترقيـــة مـــهبط طـــائرات اهلليكوبــــتر 
٢٦,٠       (سواي) 

٥٠,٠       صيانة املدرجات (سواي) 
٢٥.٠       صيانة املدرجات (ويكوسي) 

٢٥,٠       صيانة املدرجات (ماليانا) 
٣٣٨,٠       اموع الفرعي، البند ٢ (أ) 
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  (١) (٢) (٣) (٤) (٤)+(٣)=(٥) (٥) (٥)×(٤)=(٦)
  الوحدات املقترحة  

 

املخـزون احلــايل يف 
ـــــــــــران/  ٣٠ حزي

يونيه ٢٠٠١(أ) 

ـــــــــــــــــتريات  املش
املخطط هلا للفـترة 
اإلضافة املستعاضة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 

جممــــوع عــــــدد 
تكلفة الوحدة الوحدات 

جممــــــــــــــــــوع 
التكاليف 

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)       
إصالح الطرق         (ب)

إصــالح طــــرق اإلمـــداد األساســـية 
٢٢٥,٠       وصيانتها 

٢٢٥,٠       اموع الفرعي، البند ٢ (ب) 
٥٦٣,٠       اموع، البند ٢ 

عمليات النقل  - ٣       
شراء املركبات         (أ)
٤٠,٠ ٤٠,٠ ١ ١  ٤ ١٩ رافعة شوكية 

معدات الورش  ٢٢,٦       (ب)
٦٢,٦       اموع الفرعي 

٩,٤       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
٧٢,٠       اموع، البند ٣ 

العمليات اجلوية  - ٤       
تكــاليف حتديــــد املواقـــع واإلعـــادة  (أ)

١٠٠,٠       (الطائرات ثابتة اجلناحني) 
معدات مراقبة حركة املرور اجلوي         (ب)
العوائــق واإلضــاءة ألغــراض األمـــن 

١٣,٠       (بوكاو) 
١٥,٠       عربات لنقل العفش (بوكاو) 

١,٠       إصالح َدَرج الطائرات (بوكاو) 
رافعـــــة ملركبـــــة جـــــر الطــــــائرات 

١٠,٠       (بوكاو) 
٢٠,٠       حواجز ملبىن احملطة اجلوية (بوكاو) 

٥٩,٠       اموع الفرعي 
٨,٩       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

٦٧,٩       اموع الفرعي، البند ٤ (ب) 
١٦٧,٩       اموع، البند ٤ 

العمليات البحرية  - ٥       
ـــــــع واإلعــــــادة  تكـــــاليف حتديـــــد املواق

٨٧,٥       (مركبتان) 
٧٨,٥       اموع، البند ٥ 
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  (١) (٢) (٣) (٤) (٤)+(٣)=(٥) (٥) (٥)×(٤)=(٦)
  الوحدات املقترحة  

 

املخـزون احلــايل يف 
ـــــــــــران/  ٣٠ حزي

يونيه ٢٠٠١(أ) 

ـــــــــــــــــتريات  املش
املخطط هلا للفـترة 
اإلضافة املستعاضة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 

جممــــوع عــــــدد 
تكلفة الوحدة الوحدات 

جممــــــــــــــــــوع 
التكاليف 

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)       
االتصاالت  - ٦       

معدات االتصال         (أ)
٩,٠ ٠,٦ ١ ١٥ -  - السلكي يدوي للتردد فوق العايل 

٢٥٠,٠ ٢٥,٠ ١٠ - ١٠  ١٠٤ وصلة تعمل باملوجات الدقيقة 
٢٥٩,٠       اموع الفرعي 

٣٨,٨       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
٢٩٧,٨       اموع، البند ٦ 

معدات أخرى  - ٧       
أثاث مكاتب         (أ)

االستعاضة عن معدات قدمية وتالفـة 
٦٥,٢       (متنوعة) 

٦٥,٢       اموع الفرعي 
٩,٨       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

٧٥,٠       اموع الفرعي، البند ٧ (أ) 
معدات جتهيز البيانات         (ب)
٢٨,٥ ٩,٥ ٣ - ٣  ١٠ طابعة لبطاقات املطابقة 

حاســوب ملفــات مركــزي مدعــــم 
ـــــتنفاذ  بنظـــام احتيـــاطي ونظـــام اس

٣٣,٠ ٣٣,٠ ١ - ١  ٧٤ للملفات 
ـــــــتروين  شــــــرائط التخزيــــــن االلك

١٢٠,٠ ١٢٠,٠ ١ ١ -  - االحتياطي للمكتبة 
١٧,٠ ١,٧ ١٠ - ١٠  ١٩٣ حماور ومفاتيح 

١٢,٠ ١٢,٠ ١ - ١  ١٠ مفتاح لأللياف البصرية 
٢١٠,٥       اموع الفرعي 

٣١,٦       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 
٢٤٢,١       اموع الفرعي، البند ٧ (ب) 

صهاريج املياه وصهاريج الفضالت  ٢٧,٢       (ج)
٤,١       الشحن بنسبة ١٥ يف املائة 

٣١,٣       اموع الفرعي، البند ٧ (ج) 
معدات متنوعة  ١٥,٠       (د)

٣٦٣,٤       اموع، البند ٧ 
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  (١) (٢) (٣) (٤) (٤)+(٣)=(٥) (٥) (٥)×(٤)=(٦)
  الوحدات املقترحة  

 

املخـزون احلــايل يف 
ـــــــــــران/  ٣٠ حزي

يونيه ٢٠٠١(أ) 

ـــــــــــــــــتريات  املش
املخطط هلا للفـترة 
اإلضافة املستعاضة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 

جممــــوع عــــــدد 
تكلفة الوحدة الوحدات 

جممــــــــــــــــــوع 
التكاليف 

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)       
الشحن اجلوي والسطحي  - ٨       

       نقل املعدات اململوكة للوحدات 
٤٠٠,٠       عودة وحدة مشاة 
١٥٠,٠       عودة وحدة مشاة 

عـودة وحـدة مشـــكلة مــن الشــرطة 
٢٨٥,٠       املدنية 

٤٥٠,٠       عودة وحدة مشاة 
٧٥٠,٠       عودة وحدتني (مشاة ودعم) 

٥٥٠,٠       عودة وحدة مشاة 
ـــــم/العمليــــات  عـــودة وحـــدة للدع

٤٨٠,٠       اللوجيستية 
٠٦٥,٠ ٣       اموع، البند ٨ 

٠١١,٦ ٥       اموع، الفئة األوىل 
  

على النحو الوارد يف تقرير النفقات إلدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١.  (أ)

 .(A/56/624) على النحو الوارد يف ميزانية الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ (ب)
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املرفق الثالث 
 تنفيذ التوصيات السابقة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

 (A/56/685) الرد الطلب

وتـرى اللجنـــة أن كــال مــن مســألة معادلــة عــدد 
املوظفـني الدوليـــني الذيــن ســيمولون مــن امليزانيــة 
ـــة  املقـررة للبعثـة اخللـف بعـدد املـهام األساسـية املائ
وفــترة تلــك امليزانيــــة ســـتكونان مســـألة تقررهـــا 
اجلمعية العامة على أساس املقترحات الـيت يقدمـها 
األمـني العـام وتوصيـــات اللجنــة االستشــارية ذات 
الصلــة. وعــالوة علــى ذلــك، تتمثــل اإلجـــراءات 
الصحيحـة إلنشـاء الوظـائف يف قيـام األمـني العـــام 
بتقدمي طلب مشفوع باملـربرات الفنيـة والتشـغيلية. 
ـــا علــى املســتوى   والوظـائف املذكـورة مل يـؤذن
التشــريعي، ومطلــوب إىل األمــني العــام أن يقـــدم 
اقتراحــــا إىل اجلمعيــــة العامــــــة بشـــــأن الكيفيـــــة 
الـــيت ستســـتخدم ـــا هـــذه الوظـــائف املقترحــــة 

(الفقرة ١٥). 

من أجل دعم املهام األساسية الـ ١٠٠ الـيت يعتقـد 
أا ضرورية الستقرار حكومة تيمور الشرقية بعـد 
االســـتقالل والســـتمرار إدارـــا العامـــة، تقــــترح 
ميزانيــة بعثــة تقــدمي الدعــم خدمــات ٩٢ خبــريا/ 
ـــة تــتراوح مــن ف – ٢ إىل  مستشـارا برتـب معادل
مـــد – ٢، و ٨ مـــن متطوعـــى األمـــم املتحـــــدة، 
ـــق الدعــم املــدين. (انظــر الفقــرات ٨  لتكويـن فري

و ٢٨ و ٢٩ من التقرير احلايل). 

ـــب اللجنــة  ونظـرا لألحـوال التشـغيلية احلاليـة، تطل
إجراء استعراض لعوامل البعثة (الفقرة ٢٢). 

نظـر الفريـق العـامل املعـين باملرحلـة الرابعـة بصـــدد 
املعــــدات اململوكــــــة للوحـــــدات يف اســـــتعراض 
معامالت البعثة. وقــد اتفقـت اللجنـة االستشـارية، 
يف الفقـرة ١٧ مـن تقريرهـــا املــؤرخ ٦ أيــار/مــايو 
ـــــة  ١٩٩٩ (A/53/944) مـــع موقـــف األمانـــة العام
القائل بأنه يف حالة تغري الشروط يف منطقة البعثـة، 
يســـمح اإلجـــــراء اجلــــاري بالقيــــام باســــتعراض 
ملعــامالت البعثــة حــىت قبــل مضــي فــترة األشـــهر 
الثالثـة الـيت أوصـى ـا الفريـق العـامل. وإن الفــرع 
الســابع مــن التقريــر احلــايل يعكــس تنقيحـــات يف 
معامالت البعثة عما كانت عليه يف ميزانيــة اإلدارة 
االنتقاليـــــــة لفـــــــترة الســـــــــنتني ٢٠٠١-٢٠٠٢ 
(A/56/624)، مبـا يف ذلـك حـــذف معــامل التخلــي 
ـــل عدائــي/التخلــي القســري والتغــري يف  بفعـل عم
نطـاق معـامل النقـل اإلضـايف مــن ١,٠ – ٥،٥ إىل 
٠,٥ – ٥،٥ ملراعاة وزع القوات احلـايل. كذلـك 
ـــه اســتعراض معــامالت البعثــة  فـإن مـن املخطـط ل
فيما يتصل بإنشاء بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم 

يف تيمور الشرقية. 
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 (A/56/685) الرد الطلب

جيــب أن تقــدم امليزانيــة القادمــة، الــيت ســــتتضمن 
ـــة اخللــف، خطــة لالســتغناء بشــكل  تفـاصيل البعث
ـائي عـن قـوة األمـم املتحـــدة للشــرطة املدنيــة يف 
سـياق اخلطـة الراميـة إىل تشـكيل قـــوة للشــرطة يف 
ـــة وتكــون  تيمـور الشـرقية تتمتـع بـالقدرات الالزم

قابلة لالستمرار. 

ــــة علـــى خطـــة  مت االتفــاق مــع احلكومــة االنتقالي
للتطويـر توجـــز طريقــة التســليم إىل دائــرة شــرطة 
تيمور الشرقية. وتنص اخلطة على النقـل التدرجيـي 
للمسؤولية عن مهام الشرطة التنفيذية عندمـا جيـاز 
الضباط التيموريون وتعتمـد مناطقـهم. وسـتواصل 
أفرقـة شـرطة األمـم املتحـدة املتنقلـة زيـــارة املواقــع 
اإلفراديـــة للشـــرطة الســـتعراض أدائـــها وكفالـــــة 
اســتيفاء أفــراد املنطقــة أو الوحــدة ملعايــري القــدرة 
والرتاهة املطلوبة إلجـازة فـرادى الضبـاط واعتمـاد 
اهليـاكل التنظيميـة. وعندمـا حيـــني وقــت التســليم، 
يتغــــري دور شــــرطة األمــــم املتحــــدة إىل مهمـــــة 
ـــم أول  استشــارية تقنيــة. ومــن املخطــط لــه أن يت
ــــد االســـتقالل يف مقاطعـــة  تســليم للمســؤولية عن
إيليو. وسيتم تسليم أربع مقاطعـات أخـرى ومثـاين 
وحــــــدات متخصصــــــة حبلــــــول ٣١ كــــــــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، ومـا تبقـى مـن املقاطعــات 
ــــرين الثـــاين/نوفمـــرب ٢٠٠٣. وتـــأخذ  حبلــول تش
ـــم يف احلســبان التخفيــض  ميزانيـة بعثـة تقـدمي الدع
التدرجيي لشرطة األمم املتحدة املدنية من ١ ٠١٠ 
ــــه ٢٠٠٢ إىل ٥٠٠ عنصـــر  عنــاصر يف متــوز/يولي
حبلـول حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. أمـا بالنسـبة للفــترة 
٢٠٠٣-٢٠٠٤، فمــن املتوقــع حاليــا أن خيفـــض 
مكون الشرطة التابع لألمم املتحـدة إىل ١٠٠ فـرد 
ألداء املهام االستشارية حبلـول كـانون الثـاين/ينـاير 

 .٢٠٠٤
ـــه ٥٨ وظيفــة لوحــدة حقــوق  ويقـترح مـا جمموع
اإلنسان (انظر املرفـق الثـاين مـن التقريـر). وينبغـي 
ـــان امليزانيــة القــادم عرضــا وتفســريا  أن يتضمـن بي
أوضـح فيمـــا يتعلــق باألنشــطة الربناجميــة واملــوارد 
املرتبطـة بـــالوحدة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بــاملوارد 
ذات الصلـة عــن االستشــاريني (انظــر الفقــرة ٣٧ 

من التقرير) 

يعكـس املـالك املقـترح لبعثـة تقـدمي الدعـم ختفيضــا 
مـن ٥٨ إىل ٣٠ وظيفـــة بالنســبة لوحــدة حقــوق 
اإلنسـان. ويـأخذ التخفيـض يف املـالك يف احلســبان 
اإلجنـازات الـيت حتققـــت يف فــترة اإلدارة االنتقاليــة 
واسـتمرار احلاجـة إىل دعـــم التعليــم والتدريــب يف 
جمـال حقـوق اإلنسـان يف ظـل بعثـة تقـدمي الدعـــم. 
وســتتناول أنشــطة هــــذه الوحـــدة، باإلضافـــة إىل 
الوجـود امليـداين، مـا يلـي: (أ) إبقـاء االتصـال مـــع 
جلنـة االسـتقبال واحلقيقـــة واملصاحلــة؛ (ب) توفــري 
املشــورة بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان، وآليـــات 
ـــــــوق اإلنســــــان؛  كفالـــــة االحـــــترام التـــــام حلق
و (ج) توفــري تدريــب يف جمــال حقــوق اإلنســــان 
ملوظفــي األمــم املتحــــدة واملوظفـــني التيموريـــني، 

وخصوصا أفراد الشرطة والدفاع. 
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 (A/56/685) الرد الطلب

حســبما ورد يف الفقــرة ١٩ مــن تقريرهــــا، فـــإن 
اللجنـة تتوقـع احلصـول علـى تســـويغ مفصــل عــن 
ـــــايل  االستشـــاريني يف ســـياق معلومـــات األداء امل
الـــيت ســــتقدم يف مســــتهل عــــام ٢٠٠٢ للفــــترة 

٢٠٠٠-٢٠٠١ (الفقرة ٣٧). 

يتضمـن تقريـر األداء املـايل عـن الفـترة املمتـدة مــن 
١ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠ إىل ٣٠ حزيـــــران/يونيــــه 
٢٠٠١ (A/56/922) معلومـــــات تفصيليــــــة عــــــن 

استخدام االستشاريني خالل تلك الفترة. 

تطلـــب اللجنـــة أن يصحـــب هـــذه التغيــــريات يف 
أســـطول الطـــائرات يف املســـــتقبل بيــــان واضــــح 
ـــري  باالحتياجـات التشـغيلية وأسـباب إجـراء أي تغي

يف تشكيله (الفقرة ٤١). 

تقـدم االحتياجـــات التشــغيلية وأســباب التغيــري يف 
تشكيل أسطول الطـائرات يف الفقرتـني ٣٠ و ٣١ 
مــــن املرفــــق األول جيــــم للتقريــــــر احلـــــايل ويف 

املعلومات التكميلية اليت ستقدم إىل اللجنة. 
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املرفق الرابع 

ـــات  تنفيـذ التوصيـات السـابقة لـس مراجعـي احلسـابات ومكتـب خدم
 الرقابة الداخلية 

التنفيذ التوصية 

مت تقـدمي املعلومـات يف املرفـــق الرابــع مــن ميزانيــة جملس مراجعي احلسابات(أ) 
ـــــن ١  اإلدارة االنتقاليــــة عــــن الفــــترة املمتــــدة م
متـوز/يوليـه ٢٠٠١ إىل ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ 

 .(A/56/624)

 (A/56/381) مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
ـــــو  دل االســــتعراض الــــذي اضطلــــع بــــه مراجع
ــــذ  احلســـابات املقيمـــون علـــى أن اإلســـراع بتنفي
املشــاريع مل يكــن ممكنــا بســبب ســوء التخطيــــط 
وغيـاب اخلـربة الالزمـة. ففـي مقـابل املخصصـــات 
ـــت ١٢,٧ مليــون دوالر للفــترة  اإلمجاليـة الـيت بلغ
املمتـدة مـن ١ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ إىل 
ـــــغ النفقــــات  ٣٠ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١، مل تبل
ــل  وااللتزامـات املاليـة للبعثـة حـىت ايـة نيسـان/أبري
٢٠٠١ فيمــا يتعلــق ــذه املشــــاريع ســـوى ٢,٨ 
مليــون دوالر، أو مــا يســاوي ٢٢ يف املائــــة مـــن 
املخصصات، مما حال بني تيمور الشـرقية واإلدارة 
االنتقالية وبني االستفادة الكاملة من االسـتثمارات 

املقترحة يف اهلياكل األساسية (الفقرة ٨٢). 

أوضحـت إدارة عمليـات حفـظ الســـالم أن البعثــة 
قــامت يف وقــت الحــق بتحديــد مقــاييس لرصـــد 

تنفيذ هذه املشاريع على حنو أوثق. 

ــة  كشـف اسـتعراض عمليـات النقـل عـن أن الصيان
الوقائيــة ملركبــات البعثــة مل تنفــذ وفقــا للجـــدول 
الزمـين للخدمـات املوصـى بـه مـــن قبــل الصــانعني 

(الفقرة ٨٣). 

شـرعت البعثـة يف اختـاذ إجـراءات تصحيحيـة علــى 
أسـاس هـــذه التوصيــة ونفــذت بالكــامل اجلــدول 

الزمين املوصى به من قبل الصانعني. 

 
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٥ (A/55/5)، الد الثاين.  (أ)
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اهلياكل التنظيمية 

ألف -مكتب املمثل اخلاص لألمني العام 

املمثل اخلاص لألمني العام 
١ وأع، ١ أع م، ١ مد-٢، ١ ف-٥، 
٧ ف-٤، ١ ف-٢، ٢ ع (رر)، ٥ ع 

(رأ)، ٧  رم 

مفوض الشرطة   
١ مد-١، ٢ ف-٤، ١ ع (رأ)، ١٠٠ رم 

 قائد القوة 
١ مد-٢، ١ ع (رر)، ١ ع (رأ)، ٨٠ رم 

وحدة اجلرائم اخلطرية، مكتب حمامي املساعدة 
القضائية واألفرقة اخلاصة   

١ مد-١، ٣ ف-٥، ١٢ ف-٤، ٢٢ ف-٣،
١ ع (رأ)، ٥ رم ، ١٦ م أ م 

مكتب مراجع احلسابات املقيم   
١ ف-٥، ١ ف-٤، ٢ ف-٣، 

١ ع (رأ) 

مكتب االتصال التابع لفريق الدعم املدين   
١ ف-٤، ٢ ف-٣، ١ ع (رأ) 

مكتب الشؤون السياسية   
١ ف-٥، ٢ ف-٤، ٢ ف-٣، 

١ ع (رأ)، ٢ رم 

 

مكتب الشؤون القانونية   
١ ف –٥، ١ ف-٤، ٢ ف-٣، 

٢ ف-٢، ٢ ع (رأ)، ٦ رم 

 وحدة حقوق اإلنسان 
١ مد-١، ٢ ف-٥، ٢ ف-٤، ٥ ف-٣،

٤ ف-٢، ١ خ م، ١٤ رم، ١ م أ م 

 

مكتب اإلعالم 
١ ف-٥، ٤ ف-٣، ٢ ف-٢، 

٢ ع (رأ)، ٦ ر م 

مكتب االتصال يف جاكارتا 
١ ف –٥، ١ ف-٤، ١ ف-٣، 

١ ع (رأ)، ١ رم 

  
شعبة اإلدارة 

 

وأع = وكيل أمني عام 
أ ع م = أمني عام مساعد 
ع   = فئة اخلدمات العامة 

رر = الرتبة الرئيسية 
رأ = الرتب األخرى 

ر م = الرتبة احمللية 
خ م = فئة اخلدمة امليدانية 

م أ م = متطوعو األمم املتحدة 
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شعبة اإلدارة  باء -
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدير اإلدارة 
١ مد–٢، ١ ف–٥، ١ ف-٤، ١ ف-٣، 

١ خ م، ١ ع (ر ر)، ٢ ر م 

وحدة سالمة الطريان 
١ ف- ٤، ٢ خ م، ١ ر م 

قسم األمن 
١ ف�٤، ٣ ف�٣، ٢ ف-٢، 
٣٧ خ م، ٢ ع (ر أ)، ١٦٢ ر م،

 ٥ م أ م 

الفريق اإلداري للمقاطعة 
وحدة إدارة العقود ٦ ف�٣، ٥ خ م، ١٠ ر م   

١ ف-٣، ١ ف-٢، ٤ خ م، 
١ ع، ٤ م أ م 

وحدة مراقبة امليزانية والتكاليف 
١ ف–٥، ١ ف–٤، 

١ خ م، ١ ر م 

 
 خدمات الدعم املتكاملة 

١ مد�١، ١ م أ م 

 
اخلدمات اإلدارية 

١ مد�١، ١ف- ٣، 
١ ع (ر ر)، ١ ر م 

قسم اهلندسة 
١ ف�٥، ١ ف�٤، ٣ ف�٣،

١٠ خ م، ١٨٦ ر م، ٥٥ م أ م 

قسم النقل 
١ ف�٥، ١ ف�٣، ١٩ خ م، 
١ ع (ر ر)، ١٤٦ ر م، ٣٦ م أ م 

قسم اإلمدادات 
١ ف�٥، ١ ف�٣، ٩ خ م، 

١٥ ر م، ٥ م أ م 

قسم الطريان 
١ ف�٤، ٢ ف�٣، ١ ف-٢، 

١٣ خ م، ٧ م أ م، ٢٥ر م 

 قسم اخلدمات االلكترونية 
١ ف�٥، ٢ ف-٤، ٢ ف�٣ 
٢ ف-٢، ٤٤ خ م،٢٦ ر م، 

 ٤٢ م أ م 

 مركز العمليات اللوجيستية املشتركة
١ ف�٥، ٤ ف�٤، ٥ ف�٣،
٢٧ خ م، ٥٢ ر م، ٢٣ م أ م 

قسم املالية 
١ ف�٥ ، ٣ ف�٤ ، ٣ ف�٣،
٢ ف�٢، ١٧ خ م، ١ ع (ر أ)،

٩ ر م، ٣ م أ م 

قسم املشتريات 
١ ف�٥، ١ ف�٤، ١ ف�٣،

١ ف-٢، ٨ خ م، ٢ ع (رر)، 
١ ع (ر أ)، ١ ر م، ٣ م أ م 

 قسم شؤون املوظفني 
١ ف�٥، ٢ ف�٤، ٥ ف�٣،

١ ف-٢، ٢١ خ م،١١ رم، 
١٠ م أ م 

قسم اخلدمات العامة 
١ ف�٥، ١ ف�٤، ٣ ف�٣،
١٦ خ م، ٩٢ رم، ١٥ م أ م 

 جمالس التحريات واملطالبات 
٣ ف�٤ ،٢ ف�٣، 
٣ خ م، ١ع (ر ر)، 

٢ ر أ، ٢ ر م 

قاعدة دارون اخللفية 
 اللوجستية/اإلدارية 

٥ ر م 

قسم اخلدمات الطبية 
١ ف�٤، ١ ف�٣، ٢ ع (ر أ)،

١١ ر م، ١٥ م أ م 


