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 الدورة الثامنة واخلمسون
  من جدول األعمال١٦٧البند 

   متويل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
ــوار        ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــة املقترحــة لعملي ــن   امليزاني ــرة م للفت

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠إىل  ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٤
 

 تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  
  

  دوالر٥٠٢ ٣٥٤ ٤٠٠ االقتراح املقدم من األمني العام
  دوالر٢٩٧ ٠١٤ ٧٠٠ توصية اللجنة االستشارية

  
 مقدمة -أوال  

 ٢٨ و ٢٥ و ٢١توصـــيات اللجنـــة االستشـــارية الـــواردة يف الفقـــرات  تســـتتبع  - ١
ــدره  ٤٥ و ٤٢ و ٣٢  و٣٠ و ــا قـ ــاه ختفيضـ ــة ٢٠٥ ٣٣٩ ٧٠٠ أدنـ  دوالر يف امليزانيـ

 إىل ٢٠٠٤ أبريـل / نيسـان ٤ة لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار للفتـرة مـن            املقترح
وتقـــدم اللجنـــة أيضـــا عـــددا مـــن املالحظـــات ). A/58/788 (٢٠٠٥يونيـــه / حزيـــران٣٠

والتوصيات فيما يتعلق بإدارة وتنظيم البعثة وفرص حتقيـق مزيـد مـن الوفـورات، وتوصـي                 
  ومـــن٢٠٠٤يونيـــه /حزيـــران ٣٠إىل أبريـــل / نيســـان٤ بتـــوفري اعتمـــادات للفتـــرة مـــن

 ريثما يتم تقدمي ميزانية منقحـة       ، فقط ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   هيولي/متوز ١
 ). أدناه٤٥ و ٤٤تني انظر الفقر (٢٠٠٤يف خريف عام 

ــة االستشــارية بشــأن عــدد مــن القضــايا الشــاملة يف      - ٢ ــرد آراء وتوصــيات اللجن وت
ألمـم املتحـدة    اداريـة واملتعلقـة بامليزانيـة لتمويـل عمليـات           تقريرها العام بشأن اجلوانـب اإل     
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وبالتــايل، تتنــاول اللجنــة يف الفقــرات التاليــة املــوارد والبنــود  ). A/58/759(حلفــظ الســالم 
 .األخرى اليت تتصل بالتحديد بعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

 ١٥٢٨ار بقـــراره وقـــد أنشـــأ جملـــس األمـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــو  - ٣
 / نيسـان  ٤ شـهرا ابتـداء مـن        ١٢ لفترة أولية مـدهتا      ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢٧املؤرخ  ) ٢٠٠٤(

 العام نقل السلطة يف ذلك التاريخ من بعثـة األمـم املتحـدة يف        ني وطلب إىل األم   ،٢٠٠٤ أبريل
دة يف  اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا إىل عمليـة األمـم املتحـ            مكوت ديفوار ومن قوات اجل    

وقرر اجمللس أيضا أن تضم عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، فضـال عـن                  . كوت ديفوار 
 فــردا تــابعني ٦ ٢٤٠العنصــر املــدين والقضــائي واإلصــالحي املناســب، قــوة عســكرية قوامهــا   

 مـن ضـباط األركـان وعـددا يصـل إىل      ١٢٠ مراقـب عسـكري و      ٢٠٠لألمم املتحـدة، بينـهم      
 .ملدنيةالشرطة اضباط  من ٣٥٠

مــارس / آذار٢٤رســالة مؤرخــة  يف وأبلــغ رئــيس اللجنــة االستشــارية األمــني العــام       - ٤
ــق األول  (٢٠٠٤ ــة      ) انظــر املرف ــة العام ــرار اجلمعي ــع مــن ق ــاجلزء الراب ــة، عمــال ب ــة اللجن مبوافق

، علـى طلـب الـدخول يف التزامـات          ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ ألف املؤرخ    ٤٩/٢٣٣
مـن   دوالر لتغطيـة تكلفـة االحتياجـات اهلامـة األوليـة             ٤٩ ٩٤٣ ٣٠٠اليـه   مببلغ ال يتجاوز إمج   

، علـى أسـاس     ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٣٠للعملية للفتـرة املنتهيـة يف       السوقيات واألفراد الالزمة    
 إىل اجلمعيــة العامــة يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤ و ٢٠٠٤-٢٠٠٣أن تقــدم امليزانيــة الكاملــة للفتــرتني 

 .نة واخلمسني املستأنفةاجلزء الثاين من دورهتا الثام
يف ) A/58/788(وتأخـــذ امليزانيـــة املقترحـــة لعمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار  - ٥

 وتتضـمن   ،االعتبار األفراد التابعني لبعثـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وأصـول تلـك البعثـة                   
 /ران حزيــ٣٠ إىل ٢٠٠٤ أبريــل/ نيســان٤تقــديرات لفتــرة اخلمســة عشــر شــهرا املمتــدة مــن   

 .٢٠٠٥ يونيه
يف هنايــة هــذا التقريــر قائمــة بالوثــائق الــيت اســتعانت هبــا اللجنــة االستشــارية يف    وتــرد  - ٦

 .مسألة متويل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفواريف نظرها 
 

ــات  -ثانيا   ــات وبيانـ ــائف  النفقـ ــغل الوظـ ــن  شـ ــرة مـ ــارس إىل / آذار٢٤للفتـ مـ
  ٢٠٠٤ هيوني/حزيران ٣٠
ــة االستشــارية يف  ودت اللُز - ٧ ــار١٠جن ــايو / أي ــن    ٢٠٠٤م ــرة م ــات للفت ــات النفق  ببيان

وقد بلغت النفقـات لتلـك      ). انظر املرفق الثاين   (٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠مارس إىل   /آذار ٢٤
 ٤٩ ٩٤٣ ٣٠٠ دوالر استنادا إىل سلطة الدخول يف التزامـات قـدرها           ٢٧ ٣٥٠ ٥٠٠الفترة  
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غل وظــائف عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار بلغــت اللجنــة بــأن حالــة شــكمــا أُ. دوالر
 : كما يلي٢٠٠٤مايو / أيار١١كانت يف 

 
 الفئة

عدد الوظائف 
 املأذون هبا

عدد الوظائف 
 املشغولة

التأخري /معدل الشواغر
 )بالنسبة املئوية(يف النشر 

 ٣٨ ١٢٤ )أ(٢٠٠ املراقبون العسكريون
 ٧٣ ١ ٦٠٩ )أ(٦ ٠٤٠ الوحدات العسكرية

 ٨٩ ٣٨ )أ(٣٥٠ لشرطة املدنيةا
 ٦٢ ٧٦ )ب(٢٠٠ املوظفون الدوليون
 ٦٠ ١٠١ )ب(٢٥٠ املوظفون الوطنيون

 ٨٩ ٨ )ب(٧٤ متطوعو األمم املتحدة
 

 .ميثل أعلى مستوى للقوام املعتمد للفترة )أ( 
 .استنادا إىل سلطة الدخول يف التزامات )ب( 

  
 /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٤أبريـل   /يسـان  ن ٤امليزانية املقترحة للفتـرة مـن        -ثالثا  

 ٢٠٠٥يونيه 
 

 الوالية والنتائج املقررة -ألف  
تثين اللجنة االستشارية على األمانـة العامـة لإلطـار الـذي يرتكـز علـى النتـائج واحملـدد                     - ٨

وتالحـظ اللجنـة أيضـا أنـه متشـيا مـع التوصـية الـواردة يف                 . حتديدا جيدا الـذي وضـعته للعمليـة       
جهد لعـرض األهـداف اخلاصـة       ُيبذل  ،  )A/58/759( حفظ السالم    اتبشأن عملي تقريرها العام   

وعالوة على ذلك، فقـد كانـت العناصـر واإلجنـازات املتوقعـة            . أكثر وضوحا ل بعثة بشكل    بك
 ).٢٠٠٤ (١٥٢٨متفقة متاما مع والية البعثة، كما هي حمددة يف قرار جملس األمن 

 
 التوطنيإعادة واإلعادة إىل الوطن ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج   

زع ـبلغــت اللجنــة االستشــارية أن تكلفــة تنفيــذ برنــامج حكومــة املصــاحلة الوطنيــة لنــ  أُ - ٩
 ٣٠ ٠٠٠حلـوايل   نطقيـا   حيثمـا يكـون ذلـك م      اإلعادة إىل الـوطن     كذلك  السالح والتسريح، و  

ــاربني   ــن احمل ــدر بنحــو  الســابقني م ــني دوالر١٠٥تق ــرر أن  و.  مالي ــن املق ــم ــذه  ي ــة ه تم تغطي
 وبرنــامج ،التكــاليف مــن التمويــل اخلــارجي، الــذي يشــمل حــىت اآلن حكومــة كــوت ديفــوار 

ودت اللجنـة،   وقـد زُ  .  والبنـك الـدويل    ، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة      ،األمم املتحدة اإلمنائي  
ــامج     ــها، بتفاصــيل عــن متويــل الربن ــاء علــى طلب وكمــا هــو مــبني يف  ). انظــر املرفــق الثالــث (بن
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زع السـالح والتسـريح     ـ من امليزانية املقترحة، تعتزم البعثـة إنشـاء قسـم لنـ            ٥٥ إىل   ٥٣فقرات  ال
 .وإعادة اإلدماج ملساعدة احلكومة يف تنفيذ الربنامج

عـدد احملـاربني    املتعلـق ب  تقـدير   العلى استفسارها عـن مـدى دقـة         رداً  بلغت اللجنة   وقد أُ  - ١٠
ــديها ســجل باحملــار    ــة ل ــوات    الســابقني، أن احلكوم ــراد الســابقني يف الق ــهم مــن األف بني، وأغلب

 . أنه ال يوجد بيان دقيق باحملاربني األجانبالاملسلحة التابعة للحكومة؛ إ
استفســارها، أنــه لــيس هنــاك يف الوقــت احلاضــر أي رداً علــى بلغــت اللجنــة، كــذلك أُ - ١١

د يــدمت حتنــه قــد إطــار زمــين لتنفيــذ برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، غــري أ   
زمـين للتنفيـذ يف     إطـار   وتوصي اللجنة االستشارية بقوة بإعـداد       . موقعا وإعداد موقعني   ١١

 .أقرب وقت ممكن
 

 التعاون اإلقليمي  
) ٢٠٠٤ (١٥٢٨ مـن قـراره      ٤ و   ٣طلب جملس األمـن إىل األمـني العـام يف الفقـرتني              - ١٢

شـاركة يف الـدعم السـوقي واإلداري        أن يشجع بعثات األمم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا علـى امل             
مــن أجــل االســتفادة إىل أقصــى حــد مــن فعاليــة البعثــات والتقليــل إىل أدىن حــد مــن تكاليفهــا، 
وطلــب إىل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تضــطلع بواليتــها يف إطــار مــن التــرابط 

 نقـل األسـلحة واملقـاتلني       الوثيق مع بعثيت األمم املتحـدة يف سـرياليون وليربيـا، وخاصـة يف منـع               
ويف هـذا الصـدد، حتـيط اللجنـة     . عرب احلدود املشتركة وتنفيذ برنـامج نـزع السـالح والتسـريح      

 بشــأن ســبل مكافحــة ٢٠٠٤مــارس / آذار١٢االستشــارية علمــا بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ  
 ).S/2004/200(املشاكل دون اإلقليمية والعابرة للحدود يف غرب أفريقيا 

بلغت بـأن البعثـات     وأُ. تحقق بالفعل التعاون امل بلغت اللجنة االستشارية بإجياز مبدى      أُو - ١٣
وأنـه قـد مت     . تناقش بنشاط طرائق التعاون وأن قادة القوات اإلقليميني جيتمعون مرة كـل شـهر             

التوصــل، يف مجلــة أمــور، إىل اتفــاق بــني عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وبعثــة األمــم  
 ليربيا من أجل ترتيب دوريات حدودية مشـتركة، وأن هـاتني البعثـتني تعمـالن، إىل     املتحدة يف 

جانــب بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، علــى وضــع خطــط مشــتركة مــن أجــل مراقبــة أكثــر 
فق على خطة يتم مبقتضاها إحلاق مراقـب عسـكري   وعالوة على ذلك، فقد اتُّ  . فعالية للحدود 

بلغـت اللجنـة أن االجتماعـات الرفيعـة املسـتوى           وأُ. بط اتصـال  بالبعثات األخـرى للعمـل كضـا      
للممثلني اخلاصني لألمني العام ورؤساء بعثات األمم املتحدة يف غـرب أفريقيـا تشـكل املنتـدى                 

بإعداد التوصيات املتعلقة بالسياسـة ووضـع االسـتراتيجيات مـن أجـل تعزيـز النـهج                 الذي يقوم   
وترحــب اللجنــة بــاخلطوات املتخــذة حــىت اآلن . للحــدوداإلقليمــي يف تنــاول املشــاكل العــابرة 
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يف هـذه  يشـترك  تعزيز التعاون اإلقليمي؛ غري أهنـا لـديها انطبـاع بأنـه لـيس كـل بلـدان املنطقـة                ل
 .العملية
 أيضـا فيمـا بـني البعثـات يف تقاسـم املـوارد              ابلغت اللجنة االستشارية أن هناك تعاون     وأُ - ١٤

تكنولوجيا املعلومات واألصـول اجلويـة، فضـال عـن حصـص            السوقية، مثل املركبات ومعدات     
بلغـت اللجنـة مـثال أن تقـديرات عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                    فأُ. اإلعاشة واألدويـة  

أن هنــاك قــدرة كافيــة يف املنطقــة، ئــي تــوفر طــائرة هليكــوبتر للنقــل الثقيــل ألنــه كــان قــد رُ  مل
تــوفري قــدرة طــائرة اهلليكــوبتر للنقــل الثقيــل هــذه بتقــوم بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا كانــت و

ودت اللجنـة، بنـاء علـى       وُز. لعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار كلمـا احتاجـت إىل ذلـك              
 ).انظر املرفق الرابع(يف جمال السوقيات طلبها، مبعلومات تفصيلية عن التعاون بني البعثات 

تعتــزم أن تعمــل عــن كثــب مــع اجلماعــة بلغــت اللجنــة االستشــارية أن البعثــة كــذلك أُ - ١٥
ــة      ــا بشــأن مســائل املســاعدة التشــغيلية والسياســية واالنتخابي ــدول غــرب أفريقي . االقتصــادية ل

عيت اجلماعة إىل املشاركة يف االجتماعـات الرفيعـة املسـتوى للممـثلني اخلاصـني، ويشـارك                 وُد
يرأسـها املمثـل    الـيت    سسـي ماركو -ممثل للجماعة يف جلنة الرصد املنشأة مبوجب اتفـاق لينـاس            
 .اخلاص لألمني العام لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

 
 الطابع التكاملي للعملية  

ستكون عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار بعثة متكاملة، يربطهـا تعـاون وثيـق مـع                  - ١٦
 ١٥٢٨  مــن قــرار جملــس األمــن ٥ففــي الفقــرة . ســائر كيانــات األمــم املتحــدة يف ذلــك البلــد 

أكد اجمللس من جديد دعمه القوي للممثل اخلاص لألمن العـام ووافـق علـى سـلطته      ) ٢٠٠٤(
ويـنعكس  . الكاملة على التنسيق وإدارة مجيع أنشطة منظومـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                

 للعمليـة يف هيكلـها التنظيمـي املقتـرح حيـث يقـوم أحـد نـواب املمثـل اخلـاص           يكاملتالطابع ال 
يف كــوت ديفــوار نســق جلميــع األنشــطة اإلنســانية واالقتصــادية الــيت تضــطلع هبــا    بالعمــل كم

 ٢٨ و   ٢٧انظـر أيضـا الفقـرتني       (منظومة األمم املتحـدة، فضـال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة               
وجيعـل العـدد الكـبري لوكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة املوجـودة يف                     ). أدناه

 أن املمثـل اخلـاص      ،بلغت اللجنة، لدى استفسارها   وأُ.  ذا أمهية خاصة   البلد من هذا النهج هنجا    
يرأس اجتماعات تعقد كل أسبوعني لتنسيق أنشطة وكاالت وبرامج األمـم املتحـدة وأن ممـثال                
ملكتب املمثل اخلاص يشارك يف االجتماعات األسبوعية املشتركة بني الوكاالت والـيت يرأسـها              

ي أو مكتـب منسـق الشـؤون اإلنسـانية والـيت تركـز علـى القضـايا                  برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائ     
 .اإلنسانية واإلمنائية
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 االحتياجات من املوارد -باء  
 ن وأفراد الشرطةواألفراد العسكري - ١  

 
 املقترح/القوام املأذون به )أ(الفئة

 ٢٠٠ املراقبون العسكريون
 ٦ ٠٤٠ الوحدات العسكرية

 ٣٥٠ الشرطة املدنية
 

 .ميثل أعلى مستوى للقوام املأذون به أو املقترح )أ( 
 

املـراقبني العسـكريني لفتـرة     لتغطيـة تكلفـة      دوالر   ١٠ ٧٤١ ٩٠٠تقدير البالغ   يستند ال  - ١٧
 ويشـمل   ٢٠٠٤يوليـه   / مراقبـا عسـكريا حبلـول متـوز        ١٢٤ ـي لـ  رجيد شهرا إىل النشر التـ     ١٥ الـ

ــولني مــن بع    ٧٦ ــوار،     مــن ضــباط االتصــال العســكريني املنق ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ث
 يف  ١٠طبـق عامـل تـأخري النشـر بنسـبة           يو.  مراقب ٢٠٠القوام الكلي املأذون به إىل      بيصل   مبا

 .املائة على بدل اإلقامة ألفراد البعثة
ــالغ       - ١٨ ــديري البــ ــاج التقــ ــإن االحتيــ ــكرية، فــ ــدات العســ ــأفراد الوحــ ــق بــ ــا يتعلــ وفيمــ

د مـن القـوات     افرأ ١ ٦٠٨هرا يأخذ يف االعتبار نقل       ش ١٥  دوالر لفترة الـ   ١٧٨ ٢١٠ ٨٠٠
اكتمـال نشـر    توقع   من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع         ٢٠٠٤بريل  أ/ نيسان ٤يف  

وطبق عامل تأخري نشر القـوات      . ٢٠٠٤غسطس  أ/ فردا يف آب   ٦ ٠٤٠القوات البالغ عددها    
 القـوات التابعـة للجماعـة االقتصـادية         وفيمـا يتعلـق بنقـل     .  يف املائة على أفـراد الوحـدة       ٥بنسبة  

قضــي بــأن يية بأنــه قــد مت التوصــل إىل اتفــاق  ستشــاربلغــت اللجنــة االلــدول غــرب أفريقيــا، أُ 
ة والوقود اليت كان معموال هبـا قبـل نقـل           اإلعاشالترتيبات التعاقدية لإلمداد باملعدات وحصص      
هنـاك  بلغـت اللجنـة بـأن       كمـا أُ  . ٢٠٠٤ هيونيـ /القوات سيستمر العمل هبا لغاية أوائل حزيـران       

 .تقدمي دعم طيبحاجة إىل 
ـــ     - ١٩ ــرة ال ــة لفت ــة للشــرطة املدني ــغ االحتياجــات التقديري  ١٧ ٩٥٥ ١٠٠ شــهرا ١٥ وتبل

 فـرداً  ٣٥٠ حيث يتوقع بلوغ القـوام املـأذون بـه وهـو       ،ألفرادتدرجيي ل دوالر وتستند إىل نشر     
 يف املائــة فيمــا يتعلــق ببــدل  ٢٠بنســبة ويطبــق عامــل تــأخري النشــر  . ٢٠٠٤ســبتمرب /يلــولأيف 

 .اإلقامة ألفراد البعثة
وضــع اتفــاق مركــز القــوات يف صــيغته حاليــا بلغــت اللجنــة االستشــارية بأنــه جيــري وأُ - ٢٠

 . االتفاقوترحب اللجنة بالسرعة اليت مت هبا التوصل إيل. النهائية وسيوقع يف غضون أيام
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 هبا اللجنة االستشارية بناء على طلبها تشـري إىل          ومع ذلك، فإن املعلومات اليت زودت      - ٢١
 التفاهم مع البلدان املسامهة بقوات ليست مشـجعة بـنفس      اتأن مذكر شأن حالة املفاوضات ب   

فـاوض بشـأهنا، ومل يوقـع       م الت  مل يـت   ١٢منـها قيـد التفـاوض و        مـذكرات    ١٠القدر، حيث أن    
. ؤثر تأثريا كبريا على عمليـة النشـر       وتعتقد اللجنة أن هذا التأخري ميكن أن ي       . أي منها بعد  

ــالنظر إىل هــذه احلالــة، فضــال عــن معــدالت تــأخري النشــ    ر احلاليــة لألفــراد العســكريني  وب
 يف املائـة    ٨٩ يف املائة للوحدات العسكرية، و       ٧٣يف املائة للمراقبني العسكريني، و       ٣٨(

ري النشـر املطبقـة يف   ، تـرى اللجنـة أن عوامـل تـأخ         ) أعـاله  ٧انظر الفقرة   ) (للشرطة املدنية 
لذلك فإهنا توصـي بـأن يطبـق عامـل تـأخري            . امليزانية املقترحة هلؤالء األفراد تتسم بالتفاؤل     

 يف املائـة    ٢٥ يف املائة على املراقبني العسكريني وأفراد الوحدات وبنسبة          ٢٠النشر بنسبة   
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠أبريل إىل / نيسان٤على الشرطة املدنية للفترة من 

 
  املدنيونوظفونامل - ٢  

 
 القوام املقترح )أ(القوام املأذون به الفئة

 ٤٠٦ ٢٠٠ املوظفون الدوليون
 ٤٥٧ ٢٥٠ )ب(املوظفون الوطنيون

 ٢٣٢ ٧٤ متطوعو األمم املتحدة
 

 .اتااللتزامالدخول يف استنادا إىل سلطة  )أ( 
 .ملوظفون الوطنيون من فئة اخلدمات العامةاملوظفون الوطنيون من الفئة الفنية وان فيهم مب )ب( 

  
 ٢٠٠٤بريـل   أ/ نيسـان  ٤املـدنيني للفتـرة مـن       مـوظفني    االحتياجات التقديريـة لل    صلوت - ٢٢
ــرة ٧ ٥٨٦ ٢٠٠( دوالر ٦٤ ١٦٨ ٨٠٠ إىل ٢٠٠٥يونيـــــه / حزيـــــران٣٠إىل   دوالر للفتـــ
ة مـــن  دوالر للفتـــر٥٦ ٥٨٢ ٦٠٠ و ٢٠٠٤يونيـــه / حزيـــران٣٠بريـــل إىل أ/ نيســـان٤ مـــن
 ).٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليه /متوز ١

إىل النشـــر )  دوالر٤٦ ٥٥٦ ٧٠٠(ويســـتند التقـــدير املتعلـــق بـــاملوظفني الـــدوليني      - ٢٣
وظيــف ويطبــق عامــل تــأخري الت. ٢٠٠٥بريــل أ/النشــر يف نيســاناكتمــال التــدرجيي، مــع توقــع 

 يف ٢٠ وبنسـبة  ٢٠٠٤يونيـه  /ران حزيـ ٣٠بريـل إىل  أ/ نيسـان  ٤ يف املائة للفتـرة مـن        ٣٠بنسبة  
 بالنســبة للمــوظفني  ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران ٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليــه / متــوز١املائــة للفتــرة مــن   

، فيعتــزم بلــوغ النشــر   ) دوالر١٠ ١٨٦ ٢٠٠(أمــا بالنســبة للمــوظفني الــوطنيني    . الــدوليني
 يف  ١٠  يف املائـة و    ١٥بنسـبة   تـأخري التوظيـف     ، ويطبـق عامـل      ٢٠٠٥فرباير  /الكامل يف شباط  

 ٧ ٤٢٥ ٩٠٠(ويسـتند التقـدير املتعلـق مبتطـوعي األمـم  املتحـدة              . املائة للفترتني علـى التـوايل     
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 وظفنياملـ  مـن    ١٢٠ مـن متطـوعي األمـم املتحـدة، منـهم            ٢٣٢إىل جدول زمـين لنشـر       ) دوالر
ويطبـق عامـل تـأخري      . ٢٠٠٤نـوفمرب   /سيتم نشرهم تدرجييا بدءا من تشـرين الثـاين        االنتخابيني  

 . يف املائة على املتطوعني١٠ بنسبة النشر
 ٤١١ ٤٠٠ قـدره   مبلغـا املـدنيني   بنـد املـوظفني     وتشمل االحتياجات الالزمـة يف إطـار         - ٢٤

املـوظفني اإلصـالحيني    دوالر لبدل اإلقامة ألفراد البعثة وتكاليف السفر فيما يتعلق بثمانية مـن             
 لـدعم السـلطات الوطنيـة       ٢٠٠٤يوليـه   /املعارين من احلكومات والذين سـيتم نشـرهم يف متـوز          

 .وإسداء املشورة هلا بشأن نظام السجون
وإذا أخذت يف االعتبار معدالت الشواغر احلالية فيما يتعلق بالوظائف املأذون هبا             - ٢٥

ــة االستشــارية       ــن اللجن ــة م ــزام املمنوح ــلطة االلت ــتنادا إىل س ــوظفني  ٦٢(اس ــة للم  يف املائ
)  يف املائــة ملتطــوعي األمــم املتحــدة ٨٩ الــوطنيني، و  يف املائــة للمــوظفني٦٠الــدوليني، و 

 مــن ٢٠٦، ومــع مالحظــة أنــه يقتــرح تعــيني عــدد إضــايف قــدره   ) أعــاله٧انظــر الفقــرة (
 مـن متطـوعي األمـم املتحـدة،         ١٥٨ من املوظفني الوطنيني، و      ٢٠٧ املوظفني الدوليني، و  

ــأخري التوظيــف والن       ــاملي ت ــديل ع ــه ميكــن تع ــد أن ــة تعتق ــإن اللجن شــر املطــبقني بالنســبة   ف
لذلك توصي اللجنة بتطبيق عامـل      . للموظفني املدنيني، وال سيما خالل مرحلة بدء العمل       

 يف املائـة للمـوظفني الـدوليني ومتطـوعي األمـم املتحـدة وبنسـبة        ٣٥تأخري التوظيف بنسبة   
ــوظفني ٣٠ ــة للمـ ــن    يف املائـ ــرة مـ ــوطنيني يف الفتـ ــان٤ الـ ــل إىل أ/ نيسـ ــران٣٠بريـ  / حزيـ
 .٢٠٠٤ هيوني
 بعثـة جديـدة، فـإن هيكلـها         هـي وبالنظر إىل أن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار            - ٢٦

ــة    ــة الربناجمي ). ٧٩-١٠، الفقــرات A/58/788انظــر (التنظيمــي حيظــى باهتمــام كــبري يف امليزاني
وتوصـي  . وبصفة عامة، ترى اللجنة االستشارية أن اهليكـل املقتـرح جمـزأ ومتضـخم القمـة         

الصـغرية مــع   اهليكـل عـن طريــق جتميـع الوحــدات    بســيطإجراء اســتعراض بغيـة ت اللجنـة بـ  
أو إدماجهــا يف أقســام أكــرب وإلغــاء بعــض وظــائف رؤســاء الوحــدات وغريهــا مــن  بعضــها 

الوظائف الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ونـواب املمثـل           
 كـبري  جـدوى إنشـاء وظيفـة        يفمجلـة أمـور،      اللجنة، يف    شككويف هذا الصدد، تت   . اخلاص

 اإلبـالغ املباشـر إىل املمثـل اخلـاص          طكما ينبغي معاجلة مسألة خ    . ٢-لموظفني برتبة مد    ل
 واســتجابة للشــواغل الــيت أعربــت عنــها اللجنــة، وافــق املمثــل اخلــاص علــى  .يف شــعبة اإلدارة

وحـدة التـدريب ووحـدة      استعراض اهليكل التنظيمي وأشار إىل أنـه مـن املعتـزم دمـج كـل مـن                  
وهذا هو نـوع التغـيري الـذي تفكـر     .  بالبعثةألفراددعم متطوعي األمم املتحدة يف قسم شؤون ا     
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فيه اللجنة، وهي تثق يف أنه سيتم بذل جهود إلجياد جماالت أخرى ميكن فيها حتقيق مثـل هـذا                   
 .بسيطالنوع من الت

ي األمــني العــام بشــأن اقتــراح وأجــرت اللجنــة االستشــارية مناقشــة مستفيضــة مــع ممثلــ - ٢٧
إنشاء وظيفتني اثنـتني لنـائيب املمثـل اخلـاص داخـل البعثـة، إحـدامها للعمليـات وسـيادة القـانون                      

ولـدى االسـتعالم، أُبلغـت اللجنـة بأنـه      . واألخرى لتنسيق الشؤون اإلنسانية واإلنعاش والتعمري     
الم يف املسـتقبل، حيـث      من املعتزم استخدام هذا النموذج من أجـل مجيـع عمليـات حفـظ السـ               

يضــطلع نائــب واحــد للممثــل اخلــاص باملهــام الوظيفيــة املتعلقــة باألنشــطة املوضــوعية، واآلخــر 
منسق الشؤون اإلنسانية يف نفس الوقت، حيث يكون مسؤوال عـن           /يعمل بصفته املنسق املقيم   

ظومـة األمـم    تنسيق مجيع األنشطة اخلاصة بالشـؤون اإلنسـانية واالقتصـادية الـيت تضـطلع هبـا من                
وأُبلغــت اللجنــة أيضــا بــأن مرشــحني ملنصــب النائــب الثــاين للممثــل . املتحــدة يف منطقــة البعثــة

وكانـت  . اخلاص سيأتون من جمموعة املنسقني املقيمني التابعني لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             
هــذه السياســة جــزءا مــن خطــة وضــعتها إدارة عمليــات حفــظ الســالم بالتشــاور مــع اجلهــات   

 .الفاعلة األخرى يف منظومة األمم املتحدة
ــة دور التنســيق، فــإن      - ٢٨ ــة االستشــارية أهنــا وإن كانــت مقتنعــة بأمهي وذكــرت اللجن

ال يؤيد إنشاء   ) انظر املرجع املذكور، املرفق   (اهليكل كما يبدو يف اخلريطة التنظيمية للبعثة        
وتالحـظ  . عـام مسـاعد  منصب لنائـب ثـان للممثـل اخلـاص، علـى األقـل لـيس برتبـة أمـني             

 ٢١٧اللجنــة، علــى ســبيل املثــال، أن نائــب املمثــل اخلــاص للعمليــات وســيادة القــانون يعاونــه  
يبلغ العدد الكلي املخصص لنائب املمثل اخلـاص لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية               موظفا يف حني ال   

ل وتوصـي اللجنـة باملوافقـة علـى منصـب نائـب املمثـ       .  موظفـا ٢١واإلنعاش والتعمري سـوى    
 إىل أن يـتم اسـتعراض       ٢ -اخلاص لتنسيق الشؤون اإلنسانية واإلنعاش والتعمري برتبة مد         

 أعاله، وميكن العـودة ثانيـة إىل تنـاول هـذه            ٢٦اهليكل التنظيمي للبعثة املذكور يف الفقرة       
املسألة يف ضوء التجربة واالستعراض الشاملة للـهيكل التنظيمـي للبعثـة، يف إطـار امليزانيـة            

 .) أدناه٤٥انظر الفقرة  (٢٠٠٤سبتمرب /ة املعتزم تقدميها يف أيلولاملنقح
وظيفـة  (واستفسرت اللجنة االستشارية عن رتـب مـوظفي مكتـب الشـؤون السياسـية          - ٢٩

 وظـائف   ٩و  ) ٥ -ف  (، ووظيفة موظـف أقـدم للشـؤون السياسـية           )١ -مد  (رئيس املكتب   
ــوظفني للشــؤون السياســية    ــة    ووظ) ٣ - ف ٤ و ٤ - ف ٥(مل ــة اخلــدمات العام ــن فئ ــة م يف

وطلبـت اللجنـة معلومـات إضـافية لتربيـر رتـب وعـدد              ). ووظيفتان من فئـة املـوظفني الـوطنيني       
فمثـل هـذه املعلومـات      . بيد أن املعلومات املقدمة إىل اللجنة مل تقـدم التربيـر الكـايف            . املوظفني
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زانية املقترحـة لعمليـة األمـم    ينبغي أن تقدم إىل اللجنة اخلامسة لتنظر فيها عند النظر يف املي     
 .املتحدة يف كوت ديفوار

ومن املـتعني أن يتـألف مـالك الوظـائف املقتـرح ملكتـب مراجـع احلسـابات املقـيم مـن                       - ٣٠
 برتبـة  ٢(، وثالثة من مراجعي احلسابات املقـيمني      ٥ -مراجع أقدم مقيم للحسابات برتبة ف       

ــة ف  ٤ -ف  ــة احلســ  )٣ - وواحــد برتب ــة    (ابات ، ومســاعد ملراجع ــة اخلــدمات العام ــن فئ م
ويف حـني  ). ٢٦انظـر املرجـع املـذكور، الفقـرة     ) (موظف وطـين (وسكرتري  )) الرتب األخرى (

ــة       ــة يف مرحل ــة االستشــارية أن وظيفــة مراجعــة احلســابات علــى درجــة مــن األمهي تفهــم اللجن
وهلـذا  . بكـرة البداية، فإهنا ترى أن هناك حاجـة إىل عـدد أقـل مـن املـوظفني يف هـذه املرحلـة امل          

 ملراجــع احلســابات املقــيم ٤ -توصــي اللجنــة بعــدم املوافقــة علــى الوظيفــة مــن الرتبــة ف 
وتشــري اللجنــة إىل أنــه نظــرا ألن وظــائف مراجعــي   . ووظيفــة مســاعد مراجــع احلســابات 

احلسابات تدار حاليا كمجموعة، فإنه ميكن نقل بعضهم من بعثـات أخـرى إذا مـا نشـأت                  
 .مراجعي احلساباتاحلاجة إىل مزيد من 

 مـن امليزانيـة املقترحـة توضـح الوظـائف ومـالك             ٣٠ و   ٢٩وترد تفاصـيل يف الفقـرتني        - ٣١
ورغـم إجـراء مناقشـة مطولـة مـع ممثلـي األمـني العـام                . املوظفني خللية التحليـل املشـتركة للبعثـة       

 اللجنـة بـأن     وأُبلغـت . بشأن إنشاء هذه الوحدة ال تزال املهام احملددة هلـذه اخلليـة غـري واضـحة               
هيكل هذه اخللية موجود أيضا يف بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون ويف بعثـة األمـم املتحـدة يف                     
ليربيا ويف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بيـد أن اخلاليـا اخلاصـة                    

 يف اخلــرائط بالتحليــل يف تلــك البعثــات كــان موظفوهــا مــن العســكريني فقــط، وهلــذا مل تظهــر 
 .التنظيمية للبعثات

ويف حني جتد اللجنة االستشـارية ميـزة يف بعـض جوانـب املبـادرة، فإهنـا تشـعر بـالقلق                      - ٣٢
ألنه مل يول اهتمام كبري لكيفية مالءمة هذا املفهوم للخطة املوضوعة على نطـاق املنظومـة مـن                  

وعــالوة علــى ذلــك، . اأجــل تعزيــز أمــن وســالمة عمليــات األمــم املتحــدة وموظفيهــا ومبانيهــ 
يوجد لدى البعثة أيضا قسم كبري خاص باألمن يتبع شـعبة اإلدارة، ومل يـرد أي ذكـر للكيفيـة                    

وهلـذا توصـي اللجنـة بعـدم املوافقـة علـى إنشـاء             . اليت ميكن هبـا أن تتفاعـل هاتـان الوحـدتان          
سـألة يف   وينبغـي رفـع تقريـر بشـأن هـذه امل          . خلية التحليل املشتركة للبعثـة يف هـذا الوقـت         

إطار التقرير الشامل لألمني العام بشأن تعزيز األمن، واملتعني تقدميـه إىل اجلمعيـة العامـة يف      
 .اجلزء األول من دورهتا التاسعة واخلمسني

ــوظفني       - ٣٣ ــوطنيني إىل امل ــة االستشــارية أن النســبة املقترحــة للمــوظفني ال وتالحــظ اللجن
ونظــرا لتــوافر . يا إذا مــا قورنــت بالبعثــات األخــرىالــدوليني يف هــذه البعثــة، تعتــرب قليلــة نســب
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مرشحني حمليني أكفاء يف كوت ديفوار، ترى اللجنة أن مالك موظفي البعثة ميكـن تعديلـه                
ليشمل مزيدا من املوظفني الوطنيني، وخصوصـا يف جمـال اإلدارة، حيـث لـن تكـون املهـام                   

 .الوظيفية ذات طابع حساس من الناحية السياسية
 اللجنة االستشارية يف امليزانية املقترحة لعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار              ونظرت - ٣٤

وال تستطيع اللجنة أن تؤكد بالقدر الكايف من        . بدون مزية وجود كبري للموظفني اإلداريني     
القــوة علــى أمهيــة وجــود كــبري للمــوظفني اإلداريــني يف املراحــل األوىل إلنشــاء بعثــة مــن     

وينبغي بذل كل جهد ممكـن لشـغل        . فية يف مسائل اإلدارة وامليزانية    البعثات لضمان الشفا  
 .هذا املنصب على الفور

 
 التكاليف التشغيلية - ٣  

 
 التدريب  

ــن       - ٣٥ ــرة م ــدريب للفت ــأن تكــاليف الت ــة االستشــارية ب ــل إىل / نيســان٤أُبلغــت اللجن أبري
 دوالرا، وهــذا يشــمل مبلــغ ٥٨٦ ٢٧١ تقــدر مببلــغ إمجــايل قــدره ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٣٠

 دوالر لتغطيـة مهـام السـفر املـرتبط     ٤٧٣ ٧٧١ دوالر الستشاريي التـدريب ومبلـغ       ٢٩ ٠٠٠
وفيمـا يتعلـق بـالفترة      .  دوالر ألتعاب التدريب واللوازم واخلـدمات      ٨٣ ٥٠٠بالتدريب ومبلغ   

ــن  ــوز١م ــه / مت ــران٣٠ إىل ٢٠٠٤يولي ــه / حزي ــغ    ٢٠٠٥يوني ــة مببل ــدر التكــاليف اإلمجالي ، تق
ــه  ــغ  ٥٧٠ ٠٦٨جمموعـ ــها مبلـ ــغ  ٢٢٠ ٦٠٠ دوالرا، منـ ــدريب ومبلـ ــاريي التـ  دوالر الستشـ

 دوالرا ألتعـاب التـدريب   ١٧ ٠٣٥ دوالرا ملهام السـفر املتصـل بالتـدريب ومبلـغ        ٣٣٢ ٤٣٣
ــوازم واخلــدمات  ــدريب يف م  . والل ــأن معظــم الت ــة ب ــراد   وأُبلغــت اللجن ــة كــان لألف ــة البداي رحل

ــذي أويل للتــدريب داخــل منطقــة البعثــة ويف       . العســكريني ــة باالهتمــام ال وترحــب اللجن
ــة      ــة إىل اللجن ــة املقدم ــا يتضــح مــن املعلومــات التكميلي ــا، وهــو م ــديزي، بإيطالي ويف . برين
 .املستقبل، تطلب اللجنة أن ُتزود بتفاصيل التكاليف االنفرادية لكل طلب للتدريب

 ٢٧٧ ١٠٠ من امليزانية املقترحـة أن مبلـغ         ٨٩وتالحظ اللجنة االستشارية من الفقرة       - ٣٦
. دوالر املطلوب لالستشاريني يشـمل تكـاليف االستشـاريني لـربامج التـدريب باللغـة الفرنسـية                

ولدى االستعالم، أُبلغت اللجنـة بـأن تكـاليف اخلـربة االستشـارية هلـذا التـدريب الـالزم للفتـرة             
وتطلــب اللجنــة مــن البعثــة أن تبحــث مســألة      .  دوالر٧٥ ٠٠٠ شــهرا تبلــغ  ١٥املمتــدة 

االستعانة بأفراد حمليني أكفاء لتنفيذ برنامج التدريب باللغة الفرنسـية، بـدال مـن اسـتخدام                
 .استشاريون بتكاليف باهظة
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 السفر يف مهام رمسية  
ــدريب مببلــ      - ٣٧ ــة ألغــراض غــري الت  ١ ٥٧٠ ٧٤٧غ تقــدر تكــاليف الســفر يف مهــام رمسي

. ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٤ شهرا املمتدة من     ١٥دوالرا لفترة الـ    
.  دوالرا بســفر مــوظفي املقــر إىل منطقــة البعثــة    ٨٨١ ١٩٢ومــن هــذا املقــدار يتصــل مبلــغ     

م وتالحظ اللجنة االستشارية مـن املعلومـات التكميليـة املقدمـة إليهـا أن هـذا املبلـغ الكـبري ملهـا             
ــدعم الســوقي     ــدعم اإلداري  )  دوالرا٢٠٤ ٧٨٠(الســفر هــذه ينســب إىل شــعبة ال وشــعبة ال

وتـــرى اللجنـــة أن املبلـــغ . ، التـــابعتني إلدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم ) دوالرا١٢٢ ٨٦٨(
املطلوب للسفر يف مهام رمسية هو مبلغ مرتفع وتطلب من البعثـة أن تبـذل جهـودا لضـبط      

 بـأن مسـؤولية إعطـاء اإلذن لطلبـات غـري منظـورة للسـفر                وينبغي التذكري . هذه التكاليف 
وهذا، عالوة على ما تقدم، سـبب آخـر العتبـار           . تقع على كاهل كبري املوظفني اإلداريني     

 .) أعاله٣٤انظر الفقرة . (تعيني كبري املوظفني اإلداريني على وجه السرعة أمرا أساسيا
 

 املرافق والبنية األساسية  
ة االستشارية بأنه جيري اآلن النظر يف إنشاء حمطة لتنقية امليـاه وتعبئتـها يف            أُبلغت اللجن  - ٣٨

وإذا حتقــق هــذا، فإنــه سيســمح للبعثــة بإهنــاء الترتيبــات التعاقديــة القائمــة مــن أجــل . زجاجـات 
وأُبلغت اللجنة بأنه جيري حتليل للتكاليف والفوائـد يف هـذا           . اإلمداد باملياه املعبأة يف زجاجات    

وتبلغ االحتياجـات التقديريـة للحصـول علـى معـدات تنقيـة امليـاه وتعبئتـها يف         . يد النظراجملال ق 
ــرة مــن  ١ ١٥٨ ٣٠٠زجاجــات  ــران٣٠أبريــل إىل / نيســان٤ دوالر للفت ــه / حزي  ٢٠٠٤يوني

 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠يوليه إىل / متوز١ دوالر للفترة من ٥٠٠ ٧٠٠ومبلغ 
 

 النقل الربي  
 دوالر حتت بند النقل الـربي للبتـرول     ٤ ٧١٤ ٢٠٠نه قد أدرج مبلغ     أُبلغت اللجنة بأ   - ٣٩

وهذا التقـدير مـبين علـى معـدات اسـتهالك قـدرها             .  شهرا ١٥والنفط وزيوت التزليق لفترة الـ      
ــة،   ٢٠ لتــرات يف اليــوم للمركبــات اخلفيفــة و  ١٠ ــرا يف اليــوم للمركبــات املتوســطة والثقيل  لت

ــر الو٠,٥٠بتكلفــة قــدرها   ــة، أُبلغــت أن هــذا التقــدير    . احــد دوالر للت ولــدى اســتعالم اللجن
ويسـاور اللجنـة شـك يف أنـه سـيتم اسـتهالك هـذه الكميـات                 . يعكس تطبيـق النسـب القياسـية      

 .الكبرية من الوقود
 املشاريع ذات األثر السريع  

 مـن   ملمتـدة يدرج مبلغ مليون دوالر يف التقديرات املتعلقة بفترة اخلمسة عشرة شـهرا ا             - ٤٠
وقــد . ، للمشــاريع ذات األثــر الســريع٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٤أبريــل /نيســان ٤
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مشـاريع يبلـغ    قـد متـت املوافقـة بالفعـل علـى            هأبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسـارها، بأنـ       
 وتـرى  .القدرة على تنفيذ مشاريع أخرىلديها   وأن البعثة    ، مليون دوالر  ٤٠ها  كاليفجمموع ت 

دور رئيسـي  يكـون هلـا    على تنفيذ املشاريع ذات األثر السريع ينبغـي أن  اللجنة أن القدرة 
مجيــع إدراج وينبغــي االهتمــام أيضــا بكفالــة  . يف حتديــد مســتوى املــوارد الــيت ختصــص هلــا 

املشاريع ضمن اإلطار املتوخى يف تقرير الفريق املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 
)A/55/305-S/2000/809 .(فمن املهـم جتنـب إنشـاء هياكـل بريوقراطيـة         ، على ذلك  وعالوة 

. لدعم تنفيذ تلك املشاريع، ألن هذا من شأنه أن يقتطع من التمويل املتاح للمشاريع ذاهتا
وترى اللجنة أن الوقت قـد حـان إلجـراء حتليـل لتجربـة البعثـات يف تنفيـذ املشـاريع ذات                      

العام املقبل العرض إلفادة عنه يف تقرير ولذا فإهنا تطلب إجراء استعراض وا. األثر السريع
 .لألمني العام بشأن عمليات حفظ السالم

 
 خزونإدارة امل  

 للفتـرة   ة،كـل األساسـي   ابلغت اللجنة االستشارية بأن التقدير الذي يغطي املرافـق واهلي         أُ - ٤١
 دوالر، ٢١٨ ٥٠٠ ا قـدره  مشـل مبلغـ  ٢٠٠٥يونيـه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١من  
واء منقولــة مــن بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء  مــن مكيفــات اهلــ ٢٠٠ســتبدال ال

ويف إطار النقل الـربي، يشـمل التقـدير الـالزم القتنـاء مركبـات للفتـرة               . سيتم شطبها والغربية،  
 شـطبها، ونقلـت مـن      يتم مركبـة سـ    ١٦٤ا الستبدال   مبلغ)  دوالر ٢٦ ١١٨ ١٠٠البالغ  (ذاهتا  

التقـدير  علـى نفـس املنـوال يشـمل         و. تحدة يف كوت ديفـوار ومـن بعثـات أخـرى          بعثة األمم امل  
 مـن  ت شاشـة حاسـوب، نقلـ   ٨٢ حاسوبا مكتبيا و ٨٢املتعلق بتكنولوجيا املعلومات استبدال  

. بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وبعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون               
 االسـتراتيجي   ات النشـر  نديزي وخمزونـ  ييف بر سوفيات  األمم املتحدة لل  وتدرك اللجنة أن قاعدة     

وأنه قد أجريت حسابات مفادها أن انتظـار املعـدات الـيت حتتـاج إىل مهلـة      نفدت مواردمها قد  
املعـدات مـن   ه ينبغي أن تكون على أن. ؤثر بصورة خطرية على نشر البعثة    قد ي ها،  ئطويلة لشرا 

. ب متاحة على الفور وموجودة يف املخازن يف شـىت أحنـاء العـامل             قبيل مكيفات اهلواء واحلواسي   
أو نفقات حمتملة للتخلص من بعض األصناف، كاملعـدات         /تكبد رسوم شحن و   وال يعقل أن ت   

وعلقت اللجنة على هـذه املسـألة   . املنقولة اليت جيب شطبها بعد ثالثة أشهر من احلصول عليها       
 ).A/58/759(م يف تقريرها العام عن عمليات حفظ السال

وبنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة االستشــارية استعرضــت إدارة عمليــات حفــظ الســالم     - ٤٢
موضوع مكيفـات اهلـواء الـيت وردت مـن بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة،             

ــرة      ــزم اســـتبداهلا يف الفتـ ــت إىل أنـــه ال يلـ ــي ختفـــيض  وبالتـــايل . ٢٠٠٤/٢٠٠٥وخلصـ ينبغـ
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 مبقــدار ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليــه / متــوز١نســبة للفتــرة مــن االحتياجــات بال
 . دوالر٢١٨ ٥٠٠

 
 يةقياستطبيق النسب ال  

حلــاالت ال يبــدو تطبيــق النســب القياســية الحظــت اللجنــة االستشــارية أنــه يف بعــض ا - ٤٣
). أعـاله  ٣٩انظـر مـثال الفقـرة       (على املركبات ومعـدات تكنولوجيـا املعلومـات مناسـبا للبعثـة             

 حفـظ السـالم ككـل،       اتوتطلب اللجنة مـن األمانـة العامـة دراسـة هـذا املوضـوع يف بعثـ                
العــام لعمليــات حفــظ  العــرض وإعــداد تقريــر عــن النتــائج الــيت توصــلت إليهــا يف تقريــر    

 .السالم
 

 النتائج اليت توصلت إليها اللجنة االستشارية -ثالثا  
إىل اإلجــراء الــذي يــتعني علــى  )A/58/788(رحــة  مــن امليزانيــة املقت١٠٨شــري الفقــرة ت - ٤٤

اجلمعيــة العامــة اختــاذه فيمــا يتعلــق بتمويــل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار للفتــرة مــن  
 الــواردة يف تهاومــع مراعــاة توصــي .٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٤أبريــل /نيســان ٤

ــة االست ٣٢ و ٣٠ و ٢٨ و ٢٥ و ٢١الفقــرات  شــارية بتخفــيض   أعــاله، توصــي اللجن
بلـــــغ الـــــيت تيف امليزانيـــــة املقترحـــــة   دوالر٤ ٦٩٣ ١٠٠مببلـــــغ قـــــدره االحتياجـــــات 

 .٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٣٠أبريــل إىل / نيســان٤ دوالر للفتــرة مــن ١٠١ ٠٦١ ٢٠٠
 ٩٦ ٣٦٨ ١٠٠اجلمعيـة العامـة مبلغـا إمجاليـه         وبناء على ذلك توصي اللجنة بـأن تعتمـد          

، إلنشـاء عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار              ) دوالر ٩٥ ٦٠١ ٢٠٠صافيه  (دوالر  
 ٤٩ ٩٤٣ ٣٠٠، شامال مبلـغ  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠أبريل إىل  / نيسان ٤للفترة من   
 .ي كانت اللجنة قد أذنت به من قبلذدوالر ال

 توصـي  ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليه / متوز١وبالنسبة للفترة من   - ٤٥
ــاد    ــارية باعتمــــــــ ــة االستشــــــــ ــه  اللجنــــــــ ــغ إمجاليــــــــ  دوالر ٢٠٠ ٦٤٦ ٦٠٠مبلــــــــ

 يف املائــة، ٥٠، أو بتخفــيض يبلــغ  احلاضــريف الوقــت)  دوالر١٩٧ ٠٥٨ ٦٠٠ صــافيه(
 ٤ الفقـرة مـع   اتسـاقا   و. ٢٠٠٤ديسـمرب   / كانون األول  ٣١لتغطية احتياجات البعثة حىت     

 كـــانون  ٢٣ ألـــف املـــؤرخ   ٤٩/٢٣٣اجلـــزء األول، مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة      مـــن  
 عــن طريــق ،، ينبغــي أن تقــدم ميزانيــة منقحــة إىل اجلمعيــة العامــة  ١٩٩٤ ديســمرب/األول

احملـرز يف   التقـدم    سـيتيح    ذلـك الوقـت   يف  و. ٢٠٠٤سبتمرب  / يف أيلول  ،اللجنة االستشارية 
فر املعلومـات املسـتكملة   اتبسيط اهليكل التنظيمي وتوقيـع مـذكرة التفـاهم، فضـال عـن تـو        

 .حلقيقية بصورة أفضلاملتعلقة بالشواغر، حتديد االحتياجات ا
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  الوثائق  
أبريـل  / نيسـان ٤ كـوت ديفـوار للفتـرة مـن     امليزانية املقترحة لعملية األمم املتحـدة يف      • 

 )A/58/788 (٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٤
 S/2004/3(ن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار ـام عـــــــــن العـــــر األميـــــــتقري • 

 )2  وAdd.1 و
اإلقليميــة واملشــاكل العــابرة  دون  األمــني العــام عــن ســبل مكافحــة املشــاكل   تقريــر • 

 )S/2004/200(للحدود يف غرب أفريقيا 
 )٢٠٠٤ (١٥٢٨قرار جملس األمن  • 
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 املرفق األول
ــام مــن   ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٤رســالة مؤرخــة      موجهــة إىل األمــني الع

 يةن اإلدارة وامليزانورئيس اللجنة االستشارية لشؤ
ــة        ــالة املؤرخـــ ــة يف الرســـ ــؤون اإلدارة وامليزانيـــ ــارية لشـــ ــة االستشـــ ــرت اللجنـــ نظـــ

 املوجهــة مــن املوظــف املســؤول يف مكتــب ختطــيط الــربامج وامليزانيــة  ٢٠٠٤مــارس /آذار ١٧
ــارية علـــى الـــدخول يف التزامـــات مببلـــغ     ــة االستشـ ــة اللجنـ ــا موافقـ ــابات، يلـــتمس فيهـ واحلسـ

اهلامــــة مــــن املــــوظفني   حتياجــــات األوليــــة  الة ا دوالر لتغطيــــ٤٩ ٩٤٣ ٣٠٠ يتجــــاوز ال
أبريـل حـىت   / نيسـان  ٤لفتـرة مـن     ل، املتصلة بعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار             والسوقيات

 . ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠
املـؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٢٨وتالحظ اللجنة أن املوارد املطلوبة تتعلق بقرار جملس األمن           

انـب إنشــاء البعثــة، نقــل السـلطة مــن بعثــة األمــم   جبالــذي طلــب، ، و٢٠٠٤فربايــر / شـباط ٢٧
املتحدة لكوت ديفوار وقوات اجلماعة االقتصـادية لغـرب أفريقيـا إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف                   

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٤كوت ديفوار اعتبارا من 
هتا اللجنـة،  عقـد على النحـو املشـار إليـه يف الرسـالة، وأثنـاء جلسـات االسـتماع الـيت                و 

 فـردا مـن قـوات اجلماعـة االقتصـادية لغـرب             ١ ٣٦٥ إىلتقدمي الـدعم    تكلفة  قديرات  التتغطي  
ونقـل  نقلـهم ليكونـوا خاضـعني لسـلطة عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،                    يتعني  أفريقيا  
مـوع  ليبلـغ اجمل  مـن ضـباط األركـان،      ١٢٠ العسكرية اإلضـافية و      اتفراد الوحد أ من   ٣ ٧٠٥
ــد  ٥ ١٩٠ ــوظفي الوحـ ــن مـ ــكرية الات مـ ــل  عسـ ــى مراحـ ــع علـ ــر    إىل املوقـ ــن نشـ ــال عـ ، فضـ
بالعمل يف بعثـة األمـم املتحـدة        سبق اإلذن بإحلاقهم     فردا   ٧٦من بينهم    ي عسكر بمراق ٢٠٠

ــوار،   ــن يف كــوت ديف ــن ضــباط الشــرطة املدنيــ   ٥٤ فضــال ع ــدورات   . ة م ــة ب وترحــب اللجن
 . نقل املسؤولياتلىالتدريب اليت أجريت لتدريب القوات ع

 ٢٥٠ مـن املـوظفني الـدوليني األساسـيني و           ٢٠٠نشر  تكلفة  ديرات أيضا   التقوتغطي   
 موظفــا ٦٩ مـن متطــوعي األمـم املتحـدة، علـى أن يؤخــذ يف االعتبـار الــ       ٧٤موظفـا وطنيـا و   

. لبعثـة لعلـيهم  الذين سبقت املوافقة  من متطوعي األمم املتحدة ٧ موظفا وطنيا و    ٦٢دوليا و   
ــديرات  و ــاملأيضــا شــراء  تغطــي التق االســتراتيجي ويف نشــر  الاتتاحــة يف خمزونــ املدات غــري ع

تكـاليف الشـحن    النقل اجلوي والبحري االستراتيجي، فضال عن       إىل جانب   البعثات األخرى،   
ذات الصـــلة املتعلقـــة بعمليـــات النقـــل مـــن قاعـــدة األمـــم املتحـــدة للســـوقيات يف  والتكـــاليف 

 .نديزييبر
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ــة أن االحتياجــــات    ــة باوتالحــــظ اللجنــ ــة املتعلقــ ــدة يف  مليزانيــ ــم املتحــ ــة األمــ لعمليــ
 وســتقدم إىل ، قيــد اإلعــداد٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفتــرة، و٢٠٠٤-٢٠٠٣لفتــرة لديفــوار،  كــوت

وتـدرك اللجنـة أنـه      . اجلمعية العامة خالل اجلزء الثـاين مـن دورهتـا الثامنـة واخلمسـني املسـتانفة               
ون هنـاك فكـرة     سـتك وللوحـدات،   الزمنيـة للنشـر الفعلـي       داول  عندئذ ستكون قـد أتيحـت اجلـ       

 .املوارد املطلوبةحجم فضل عن أ
 ألـف املـؤرخ   ٤٩/٢٣٣عمال باجلزء الرابع من قـرار اجلمعيـة العامـة          وويف الوقت ذاته     

، توافـق اللجنـة االستشـارية علـى طلـب اإلذن بالـدخول يف               ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٣
ــه    ــغ ال يتجــاوز إمجالي )  دوالر٤٩ ٠٩٥ ١٠٠صــافيه (دوالر  ٤٩ ٩٤٣ ٣٠٠ التزامــات مببل

، لعمليــة كــوت ديفــوار  اهلامــة مـن املــوظفني والســوقيات حتياجــات األوليــةالاتكــاليف لتغطيـة  
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠للفترة حىت 

 كوزنتسوف. فالدميري ف) توقيع(
 الرئيس
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 املرفق الثاين
ــرة        ــوار للفتــ ــوت ديفــ ــدة يف كــ ــم املتحــ ــة األمــ ــات لعمليــ ــة النفقــ حالــ

/ أيـــار ١٠يف  (٢٠٠٤يونيــــــــه / حزيـــــران٢٠ـــــى مـــارس إلـ/آذار ٢٤
 )٢٠٠٤مايو 

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 االلتزامات/النفقات املبلغ املخصص الفئة

   األفراد العسكريون وأفراد الشرطة -أوال 
 ٥٠٣,٥ ٢ ٢٢٦,٢ املراقبون العسكريون 
 ١١ ٥٩٠,٤ ١٥ ١٠١,٨ الوحدات العسكرية 
 ١٦١,٧ ٥٩١,٤ طة املدنيةالشر 
 - - وحدات الشرطة املشكلة 

 ١٢ ٢٥٥,٦ ١٧ ٩١٩,٤ اجملموع الفرعي 
   املوظفون املدنيون -ثانيا 

 ٩٥٥,٤ ٤ ٨٥٠,٤ املوظفون الدوليون 
 ٧٧,٣ ١ ٣٥٣,٥ املوظفون الوطنيون 
 ٣٢,٨ ١ ٣٤٠,٧ متطوعو األمم املتحدة 

 ١ ٠٦٥,٥ ٧ ٥٤٤,٦ اجملموع الفرعي 
   يةتكاليف التشغيلال - ثالثا

 - - املساعدة العامة املؤقتة 
 - - األفراد الذين توفرهم احلكومات 
 - - مراقبو االنتخابات املدنيون 
 - - االستشاريون 
 ١٧٥,٦ ٦١٤,٠ ةرمسييف مهام السفر  
 ١ ٤٦١,٠ ٨ ٨٦٧,١ املرافق واهلياكل األساسية 
 ٢ ٦٦٠,٩ ٣ ٢١٢,٥ النقل الربي 
 ١١٨,٢ ١ ١٥٠,٠  اجلويالنقل 
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 االلتزامات/النفقات املبلغ املخصص الفئة

 - - النقل البحري 
 ٥ ٣١٠,٧ ٥ ٠٠٩,٦ االتصاالت 
 ٢ ٢٢٣,٥ ٢ ٥٥٦,١ تكنولوجيا املعلومات 
 ١٦٤,٤  ٤٨٠,٠ االحتياجات الطبية 
 - - املعدات اخلاصة 
 ١ ٩١٥,١ ٢ ٣٩٠,٠ لوازم وخدمات ومعدات متنوعة 
 - ٢٠٠,٠ املشاريع ذات األثر السريع 

 ١٤ ٠٢٩,٤ ٢٤ ٤٧٩,٣ ياجملموع الفرع 
 ٢٧ ٣٥٠,٥ ٤٩ ٩٤٣,٣ إمجايل االحتياجات 
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 املرفق الثالث
متويــل برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج واإلعــادة إىل الــوطن      

 وإعادة التوطني
 

يقــدر جممــوع تكلفــة تنفيــذ برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج حبــوايل   • 
ــ.  ماليـــني دوالر١٠٥ ــة بالفعـــل بـــدفع مبلـــغ   وقـ د قامـــت حكومـــة املصـــاحلة الوطنيـ
مـن أجـل    )  مليـون دوالر   ١٦زهـاء   (باليني من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية        ٨,٤

إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لنـــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإصــالح وجتهيــز    
ستشـارك حكومـة    و. مواقع نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وبرنامج التوعيـة        

املصــاحلة الوطنيــة أيضــا يف إصــالح مواقــع نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج     
 .املتبقية، وإعادة إدماج احملاربني السابقني

ويعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الشـريك الرئيسـي للجنـة الوطنيـة لنــزع السـالح                   • 
 مشــروع حتديــد هويــة احملــاربني ويقــوم الربنــامج بتمويــل. والتســريح وإعــادة اإلدمــاج

 .السابقني ووضع نبذ عنهم يتكلف مليون دوالر
ــغ      •  ــائي مبل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدم برن ــة  ٣٠٠ ٠٠٠ويق ــب منظم  دوالر إىل جان

ــاون الفرنســية   ــغ  (التع ــدمت مبل ــاد األورويب )  دوالر٣٥٠ ٠٠٠ق ــغ  (واالحت ــدم مبل ق
نـــامج نـــزع الســـالح والتســـريح  خلطـــة االتصـــال والتوعيـــة يف بر)  دوالر٦٠٠ ٠٠٠

 .وإعادة اإلدماج
 مليــون دوالر مــن االحتــاد   ٢,٨حصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى مبلــغ        • 

ــدها      ــود، وتزويـ ــال اجلنـ ــريح لألطفـ ــع والتسـ ــادة التجميـ ــع إعـ ــز مواقـ األورويب لتجهيـ
 .باملوظفني

 مـن اليابـان إلعـادة        مليـون دوالر   ٢,٩حصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مبلغ         • 
 مواقع لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج يتـوخى اسـتخدامها            ٦إصالح وجتهيز   

 .خالل املرحلة الثانية لعملية برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
 ١,٥ ماليـني دوالر مـن اليابـان و          ٥يقوم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بتـأمني مبلـغ             • 

 . من بلجيكا لربنامج إعادة اإلدماجمليون دوالر
ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعـاون مـع منظمـة التعـاون الفرنسـية الـيت تـوفر                    • 

ــغ  ــع     ٣٥٠ ٠٠٠مبل ــه يف مواق ــق الرياضــة والترفي ــز مراف  دوالر، بوضــع خطــط لتجهي
 .التجميع
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برنـامج إعـادة اإلدمـاج      (سيقوم البنك الدويل بتمويل إعادة إدمـاج احملـاربني السـابقني             • 
وبرنــامج إعــادة اإلدمــاج واإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التــوطني علــى   ) بصــفة رئيســية

 مليـون دوالر كتكلفـة لتنفيـذ الربنـامج،          ٦٠وقـدر مبلـغ     . أساس قـرض طويـل األجـل      
 . يف املائة منه إلعادة إدماج احملاربني السابقني٥٠الذي سيخصص نسبة 

ــة لــدعم برنــامج نــزع ســالح اجلنــود األطفــال    حصــلت اليونيســيف علــى مــوار  •  د مالي
وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم، وذلـك مـن السـويد وهولنـدا ومنظمـة التعـاون الفرنسـية          

وجتـــري حاليـــا  ).  دوالر٢٨٢ ٠٠٠(ومنظمـــة التعـــاون بـــني اليونيســـيف وفرنســـا     
 .مناقشات تتعلق بتقدمي متويل من منظميت التعاون النروجيية والبلجيكية
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 الرابعاملرفق 
 

التعاون بني عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار والبعثـات األخـرى يف                
 جمال السوقيات

 
 التوريد

 
 مالحظات السلع اليت مت توريدها إىل من

ــم املتحــدة يف بعثة األمم املتحدة يف سرياليون ــة األم عملي
 كوت ديفوار

 مــــــن حصــــــص اإلعاشــــــة ٣٣ ٠٠٠
 امليدانية

ــ ويالت بـــني ستســـدد تكلفتـــها بتحـ
 البعثتني

ــم املتحــدة يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا ــة األم عملي
 كوت ديفوار

ستســـدد تكلفتـــها بتحـــويالت بـــني   )حمتملة(أدوية فائضة 
 البعثتني

 النقل
ــم املتحــدة يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا ــة األم عملي

 كوت ديفوار
مركبات رباعية الدفع من    أربع   

 Toyota 4 Runnerطراز 
أعريت إليها من بعثـة األمـم املتحـدة        
يف ليربيــا وُتــرد عنــدما تتســلم عمليــة 
ــوار     ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ األمـ

 مركباهتا
ــم املتحــدة يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا ــة األم عملي

 كوت ديفوار
ــن طــراز    ٣٨ ـــا م ـــة تويوتـــــ مركبــــ

4 Runner 
أعريت إليها من بعثـة األمـم املتحـدة        

يربيــا وُتــرد عنــدما تتســلم عمليــة يف ل
ــوار     ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ األمـ

 مركباهتا
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة     

 يف كوسوفو
ــم املتحــدة يف ــة األم عملي

 كوت ديفوار
ــن املخــزون اإلضــايف للبعثــة ولــن      مقطورة بقطع غيارها/مركبة ١٨٧ م

ــة األمــم املتحــدة يف    تســتعوض عملي
ئع أو تعيـد  كوت ديفوار تلك البضـا   

ســـداد املبلـــغ لبعثـــة األمـــم املتحـــدة  
لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، بيد أهنـا       

 مــن مركبــات ١٥٠تزمــع اســتبدال 
األغراض العامة ذات الدفع الربـاعي      

 حيث أزف   ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف عام   
 .موعد شطبها
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 مالحظات السلع اليت مت توريدها إىل من

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ــا    ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ

 وإريتريا
ــة األ ــم املتحــدة يف  عملي م

 كوت ديفوار
أجهــزة راديــو ذات تــردد عــال   ١٠

جدا لالتصال مـن اجلـو باحملطـة        
 األرضية

وتســـلّم . األجهـــزة املقدمـــة جديـــدة
األجهزة البديلـة الـيت اشـترهتا عمليـة         
األمــم املتحــدة يف كوســوفو مباشــرة 
ــا   إىل بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف إثيوبيـ

 .وإريتريا
ــزة  ١٠   ــردحممولــةأجه د عــال  ذات ت

  جدا لالتصال بني اجلو واألرض
 التــردد، عــايلجهــاز راديــو نقــال  ٢٠  

ــد    مــدمج يف النظــام العــاملي لتحدي
  املواقع

ــخمات  ٧   ــارات لإلمضـ ــة املشـ تناهيـ
  الضعف

  وصلتا هاتف ريفيتان رقميتان   
 ،وحــدات إمــداد متواصــل للطاقــة  ٥  

  ٥ - أمبري ط كيلوفول٥
ـــدة إمــداد مت     ــة  وحـــــ واصــل للطاق

  ١ - كيلوفولط أمبري ١٠
  حاسوبا مكتبيا ٥٠  
  شاشة عرض حاسوبية ٥٠  
  طابعة مكتبية ليزرجيت ٣٤  
  طابعة نقالة ١٥  
طابعتــــان شــــبكيتان، ليزرجيــــت    

  باأللوان
  أجهزة إرسال رقمية ١٠  
  )عادية(ماسحات ضوئية  ٥  
  جسرا السلكيا ٢٠  
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 مالحظات السلع اليت مت توريدها إىل من

ــم املتحــدة يف ة يف سرياليونبعثة األمم املتحد ــة األم عملي
 كوت ديفوار

ــال    ــط نقــ ــق القــ ــار ٣,٧طبــ  أمتــ
 لالتصال بالسواتل

  أو أقلDell 450حاسوبا طراز  ٥٠

 شاشة حاسوبية ٥٠

ــدة  ــة جديــ ــدة املقدمــ ــلّم . املعــ وتســ
ــة    املعـــدة البديلــة الــيت تشــتريها عملي
األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار إىل         

ــدة يف ســـ    ــم املتحـ ــة األمـ رياليون بعثـ
 .مباشرة

 
 الطريان ومراقبة احلركة
ــة األمــم املتحــدة يف     ــدعم املقــدم مــن عملي ال

 كوت ديفوار إىل البعثات األخرى
الدعم املقدم من البعثات األخرى إىل عمليـة        

 مالحظات األمم املتحدة يف كوت ديفوار
بعثــــة /بعثـــة األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون 

يـة الكونغـو    منظمة األمـم املتحـدة يف مجهور      
 الدميقراطية

بعثــــة /بعثـــة األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون 
منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو          

  الدميقراطية
حتلق رحالت جويـة لبعثـة األمـم املتحـدة يف           
ــدجان لألغــراض الســوقية    ســرياليون عــرب أبي
ــام    ــة، وألغـــراض اإلجـــالء الطـــيب ومهـ للبعثـ

ا مـا حتلِّـق     املمثل اخلاص لألمني العام، وكـثري     
الرحالت اجلوية لبعثة منظمـة األمـم املتحـدة         
ــوق    ــة فــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ يف مجهوريــ
ــة أو     ــاء الرحل ــا أثن ــدجان وهتــبط فيهــا، إم أبي

وقــد . أثنــاء التــزود بــالوقود أو أثنــاء التوقــف
قـــدمت عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت      
ديفوار الـدعم هلـذه الـرحالت بتـوفري الوقـود          

ة ونظمــت مواقــع االنتظــار وخــدمات املناولــ
املخصصة وقامت بتجهيـز عمليـات الطـريان        

ــا، واستصــدار تصــاريح التحليــق    / واإلذن هب
ــى احتياجـــات      ــرفت علـ ــا أشـ ــوط، كمـ اهلبـ

 .األطقم وقامت مبعاجلتها

قامت بعثة األمم املتحدة يف سرياليون بتـوفري        
النقل بالطائرات للممثل اخلاص لألمني العام      

اإلضــافة إىل النقــل وألغــراض نشــر القــوات ب
اجملزأ للشحنات على منت طائرات اهلليكوبتر      

 .التابعة هلا
 

متركزت طائرات بعثة منظمة األمـم املتحـدة        
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كما قامـت       
بتـــوفري النقـــل للشـــحنات إىل عمليـــة األمـــم  

 .املتحدة يف كوت ديفوار بواسطة طائراهتا

مـن بعثـة    /ة إىل تقدمي الدعم من املـوارد اجلويـ      
األمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون وبعثـــة منظمـــة 
األمــــــم املتحــــــدة يف مجهوريــــــة الكونغــــــو 
الدميقراطية وجتري تسويته بنظام الفواتري بني      

 .البعثات

  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
وردت إىل عمليـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة يف   

عثــة األمــم ديفــوار شــحنات تتعلــق بب  كــوت
ــة    ــا قامــــت مبناولــ ــا، كمــ ــدة يف ليربيــ املتحــ
ــة     ــة منظم ــق بعث وإرســال شــحنات عــن طري
األمــــــم املتحــــــدة يف مجهوريــــــة الكونغــــــو 

 .الدميقراطية

وفــرت البعثــة النقــل اجلــوي للممثــل اخلــاص  
ــة     ــت شــحنات إىل عملي ــام، ونقل لألمــني الع
األمــــم املتحــــدة يف كــــوت ديفــــوار، كمــــا 

ألمـم املتحـدة يف     أعارت طائراهتا إىل عمليـة ا     
كوت ديفوار لتقدمي الدعم للطائرات داخـل       
 .البعثة من أجل متركزها دوريا وإجناز املهام

لغاية اآلن كان يـتم تنفيـذ الـدعم املقـدم مـن             
ــدة يف   ــة إىل بعثـــة األمـــم املتحـ املـــوارد اجلويـ

. ومنــها، علــى أســاس تبــادل الــدعم    /ليربيــا
واســتنادا إىل طبيعــة احتياجــات ومتطلبـــات    

ــات    البع ــدعم لعملي ــان ال ــدمت البعثت ــات، ق ث
ــاب    ــدم احتسـ ــهما علـــى أســـاس عـ كـــل منـ

 .التكاليف
ــا بتشــغيل    ــة األمــم املتحــدة يف ليربي تقــوم بعث
جدول رحالت جوية ثالث مرات أسـبوعيا       

 .بني منروفيا وأبيدجان ومنروفيا
قــدمت بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا الوقــود 
ــة    ــائرات عمليـ ــم طـ ــدعم ألطقـ ــة والـ واملناولـ

  .األمم املتحدة يف كوت ديفوار
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ــة األمــم املتحــدة يف     ــدعم املقــدم مــن عملي ال
 كوت ديفوار إىل البعثات األخرى

الدعم املقدم من البعثات األخرى إىل عمليـة        
 مالحظات األمم املتحدة يف كوت ديفوار

وقدمت بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفـوار      
الدعم هلذه الرحالت وذلـك بتـوفري الوقـود،         
وجتهيــز شــؤون الركــاب، ومناولــة البضــائع، 
كمــا نظمــت املواقــف املخصصــة لالنتظــار،   
وقامــت بتجهيــز عمليــات الــرحالت اجلويــة   

ــا واإلذن بـــالتحليق  واهلبـــوط، /والتصـــريح هبـ
ــ ــم   كمــ ــات األطقــ ــى متطلبــ ــرفت علــ ا أشــ

 .وعاجلتها

قدمت بعثة األمم املتحدة يف ليربيـا خـدمات         
 .مناولة البضائع للبعثة

 
 

 مسائل أخرى
ــوفري مــوظفني مــؤقتني للمعــدات اململوكــة       •  ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون بت تقــوم بعث

 .اإلحاطات اإلعالمية/للوحدات ولعمليات التفتيش
 موظفا دوليـا للقيـام مبهـام    ٣٢بعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار    لغاية اآلن التحق     • 

 .مؤقتة وقد جاءوا من خمتلف البعثات األخرى
 


