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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال١٠٨البند 

   ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
التقديرات املتعلقة باملهام السياسية اخلاصة، ومبادرات املسـاعي احلميـدة            

ــيت    ــادرات السياســية ال ــن املب ــا م ــة و  وغريه ــة العام ــا اجلمعي ــت هب أو / أذن
 األمن جملس

 
 نة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةتقرير اللج  

 
املقـدم اسـتجابة لقـرار    ) A/58/886(نظـرت اللجنـة االستشـارية يف تقريـر األمـني العـام        - ١

 الــذي طلــب تقــدمي تقريــر مــايل ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ١٨ املــؤرخ ٥٨/٢٩٤اجلمعيــة العامــة 
ويف . ون ونيجرييـا املختلطـة    شامل عن االحتياجات املتعلقة بدعم األمم املتحدة للجنـة الكـامري          

أثناء نظر اللجنة يف هذا التقرير، اجتمعـت اللجنـة مبمـثلني عـن األمـني العـام وافوهـا مبعلومـات                  
 .وتوضيحات إضافية

ــة، يف      - ٢ ــة املختلطــة بعــد أن أصــدرت حمكمــة العــدل الدولي  تشــرينوقــد أُنشــئت اللجن
وتشـري اللجنـة    . امريون ونيجرييـا  ، حكما بشأن الرتاع احلدودي بني الكـ       ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

مــارس /آذار ١٧إىل أن األمــني العــام قــد بــني، يف رســالته املوجهــة إىل جملــس األمــن املؤرخــة    
٢٠٠٤) S/2004/298(  أن االحتياجــات األوليــة مــن املــوارد لــدعم اللجنــة املختلطــة قــد متــت ،

مـن غـري املتوقـع أن    تغطيتها، عن طريق ترتيبات خمصصة، من مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، وأن          
ونظـرا للتقـدم اهلـام احملـرز، وبغيـة كفالـة النجـاح يف               . ٢٠٠٣تستمر هـذه الترتيبـات بعـد عـام          

اســتكمال تنفيــذ قــرار احملكمــة، اعتــرب أن مــن الضــروري تــوفري التمويــل الــالزم لــتمكني األمــم  
علـى طلـب   ، وأشـار إىل عزمـه   ٢٠٠٥املتحدة من مواصلة دعم اللجنة املختلطة حىت هناية عام      

 .هذا التمويل من امليزانية العادية
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 ٢٠٠٤مــايو /أيــاريف ) A/C.5/58/20/Add.1(ووفقــا لــذلك، قــدم األمــني العــام تقريــرا  - ٣
 دوالر لتــوفري الــدعم للجنــة   ٦ ٩٠٢ ٩٠٠يتضــمن االحتياجــات املقــدرة مــن املــوارد مببلــغ      

 كـانون  ٣١ولغايـة   يونيـه   /انحزيـر  ١الكامريون ونيجرييا املختلطة، لفترة سـبعة أشـهر تبـدأ يف            
وعلــى حنــو مــا ذكــره رئــيس اللجنــة االستشــارية، وبــالنظر إىل تــأخر    . ٢٠٠٤ديســمرب /األول

تقدمي التقرير، مما مل يتح وقتا كافيا للنظـر يف هـذه املسـألة علـى حنـو تفصـيلي، أوصـت اللجنـة                        
ضـمن ردودا  مبنح سـلطة الـدخول يف التزامـات، لكنـها طلبـت إعـادة تقـدمي الطلـب علـى أن يت                   

 .)١(أو اللجنة اخلامسـة بشـأن تـوفري معلومـات أو إيضـاحات        /على طلبات اللجنة االستشارية و    
ــة العامــة، بقرارهــا    ــد أذنــت اجلمعي ــغ   ٥٨/٢٩٤وق ــدخول يف التزامــات مببل ــام بال ، لألمــني الع

ماليــني دوالر لــدعم اللجنــة املختلطــة وأيــدت مجيــع املالحظــات والتوصــيات األخــرى الــيت   ٦
 .هبا اللجنة االستشاريةأدلت 

يوفر يف فرعه الثـاين حملـة مسـتكملة    ) A/58/886(وتالحظ اللجنة أن تقرير األمني العام       - ٤
وقد مت إبالغ اللجنة االستشارية بأن املرحلـة الثالثـة واألخـرية مـن              . عن أعمال اللجنة املختلطة   

مبدئيا لتنفيذها حبلـول    عمليات سحب ونقل السلطة يف شبه جزيرة باكاسي، اليت مت التخطيط            
 مـن التقريـر، قـد عانـت مـن           ٩، على النحو املـذكور يف الفقـرة         ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلولمنتصف  

غري أن الطرفني قررا تأكيد التزامهما، وسيتم خالل جلساهتما الـيت           . نكسة مؤقتة ألسباب فنية   
يتوقـع أن   ال  (يف أبوجا حتديد موعـد جديـد        أكتوبر  / األول تشرين من   ٢٢ و   ٢١ستعقد يومي   

 ).٢٠٠٤يكون بعد هناية عام 
ــتقين     - ٥ ــاليف الـــدعم الـ ــة يغطـــي تكـ ــة العاديـ ــة أن التمويـــل مـــن امليزانيـ وتالحـــظ اللجنـ

واللوجسيت والفين الذي تقدمه األمم املتحدة للجنة املختلطة، وخصوصا فيما يتعلـق باجملـاالت              
نسحاب ونقـل السـلطة يف      اليت تتصل بالترسيم، وحقوق السكان املتضررين، ومراقبة عملية اال        

أمـا عمليـة ترسـيم احلـدود يف حـد      . مناطق حبـرية تشـاد واحلـدود الربيـة وشـبه جزيـرة باكاسـي            
 . مليون دوالر، فستمول من التربعات١٢ذاهتا، اليت تقدر تكاليفها بـ 

 من تقرير األمني العـام      ٢وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة يف الفرع الرابع واجلدول          - ٦
ــة مــن التربعــات  بشــأن  ــة مــن    . األنشــطة املمول ـــات عيني ــه وردت إسهامـــ ــة أن وتالحــظ اللجن

حكومة النرويج على شكل خدمات خبري قانوين بشأن مسائل احلدود البحرية، ومن حكومـة              
كمـا أبلغـت اللجنـة أن كـال مـن حكـوميت السـويد        . السنغال على شكل حيز جمـاين للمكاتـب   

 حتلــيال للمبلــغ ٢ويــوفر اجلــدول ).  أدنــاه٨انظــر الفقــرة (وإيطاليــا وفــرت مستشــارا عســكريا 
__________ 

، )A/C.5/58/SR.49 (٤٩انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، اللجنة اخلامسة، اجللسة  )١( 
 .والتصويب
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 دوالر الذي ورد أو أعلن عن التربع به حـىت اآلن فيمـا يتصـل بأنشـطة ترسـيم                    ٨ ٥٦١ ٥٠٠
وفيما يتعلق بثغرة التمويل بالنسبة هلذه األنشطة، أبلغت اللجنـة أيضـا بـورود مـا يـدل           . احلدود

تتابعه اللجنة املختلطة حاليـا، وإذا دعـت احلاجـة،    على إمكانية تلقي تربعات إضافية، وهذا ما        
 .فسيتم الشروع يف أنشطة أخرى جلمع األموال

 ٣١إىل يونيــه /حزيــران ١أمــا االحتياجــات املنقحــة لفتــرة الســبعة أشــهر املمتــدة مــن    - ٧
وتالحــــظ اللجنــــة أن .  دوالر٥ ٤١٩ ٣٠٠ فتقــــدر مببلــــغ ٢٠٠٤ديســــمرب / األولكــــانون

 دوالر، باملقارنة مع سلطة الـدخول بااللتزامـات املمنوحـة بـالقرار             ٥٨٠ ٧٠٠االخنفاض مببلغ   
مسـاعدون  ( مراقبـا مـدنيا      ٣٢، ترجع إىل حد كـبري إىل ختفـيض األجـور بالنسـبة لــ                ٥٨/٢٩٤

، وهذه األجور مدرجة اآلن يف امليزانية لسـبعة أشـهر مبعـدل شـهري يبلـغ                 )استشاريون وخرباء 
ــدال مــن ا  ٦ ٥٠٠ ــالغ     دوالر لكــل مراقــب؛ ب ــة الســابقة الب ــدرج يف امليزاني ملعــدل الشــهري امل
ــة االستشــارية معلومــات بشــأن مســتوى     . دوالر لكــل مراقــب ١٢  ٠٠٠ ــد طلبــت اللجن وق

، قـدرت   سـبتمرب /أيلـول النفقات حىت هذا التاريخ وأبلغت أن النفقات املسـجلة يف املقـر، حـىت               
 .ر للرسوم امليدانية من ماليني الدوالرات، باستثناء تسوية هناية الشه٢,٧  بـ
 دوالر، تغطــي التكــاليف املتصــلة ١٨٩ ٧٠٠أمــا تكــاليف األفــراد العســكريني فتبلــغ   - ٨

أمــا بالنســبة للتكــاليف املتصــلة    . مبستشــارين عســكريني اثــنني وضــابطي اتصــال عســكريني     
 أعاله، فقد أُبلغـت اللجنـة، لـدى االستفسـار،      ٦باملستشارين العسكريني املذكورين يف الفقرة      

أن حكومــة كــل منــهما تقــدم مرتبــه، يف حــني أن األمــم املتحــدة تــوفر هلمــا التكــاليف املتصــلة  
بتكاليف بدل اإلقامة اليومي وإرساهلم إىل مركز عملهم والتناوب، وبـدل املالبـس، وتكـاليف       

 .السفر مبهام رمسية يف منطقة البعثة لتنفيذ مهامهما املتعلقة بعمل اللجنة املختلطة
 دوالر املرتبـات والتكـاليف      ١ ٢١٠ ٤٠٠وتغطي تكاليف املوظفني املدنيني اليت تبلغ        - ٩

وبعد أن نظرت اللجنة يف تقريـر األمـني العـام    .  موظفا دوليا وستة موظفني حمليني     ١٥العامة لـ   
، تلقـــت معلومـــات إضـــافية كانـــت قـــد )A/C.5/58/20/Add.1( أعـــاله ٣املـــذكور يف الفقـــرة 

وقد أرفقت هبذا التقرير اخلريطة التنظيميـة       . توصيف الوظائف ملناصب املوظفني   طلبتها، ومنها   
غـري أن اللجنـة لـدى نظرهـا يف التقريـر بشـأن االحتياجـات املنقحـة                . اليت مت توفريهـا للجنـة     

)A/58/886(   شــعرت بــاحلرج ألنــه بعــد اإلذن بالــدخول يف التزامــات، كــان قــد مت شــغل ،
كانت وظيفتان قيد التعيني؛ وكان مجيع املـوظفني احمللـيني          وظيفة للموظفني الدوليني و    ١٣

ويف هذه الظروف، ال تبدي اللجنة أي اعتراض علـى هـذا املـالك دعمـا للجنـة                  . قد عينوا 
لكنــها تتوقــع أن يتضــمن أي عــرض مســتقبلي يتصــل ببعثــة سياســية خاصــة، يف . املختلطــة
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تعلقـة بالوظـائف وغـري الوظـائف        املقام األول، معلومات تفصـيلية وتربيـرا للمقترحـات، امل         
 .على السواء، بنفس الطريقة اليت تعرض هبا بعثات حفظ السالم

ويف الفقـرات التاليـة تقـدم       .  دوالر ٤ ٠١٩ ٢٠٠وتبلغ االحتياجات التشغيلية مبلـغ       - ١٠
 .اللجنة توصيات تتصل بوفورات حمتملة، ال بد أن تظهر يف تقرير األداء

دوالر يف إطـــار اخلـــدمات التعاقديـــة، لترمجـــة الوثـــائق،   ٢٤٦ ٠٠٠وقـــد ورد مبلـــغ  - ١١
 دوالر للرسـوم    ١٢٠ ٠٠٠والترمجة الشفوية خالل اجللسات واملفاوضـات بـني اجلـانبني، منـه             

وبــالنظر إىل أن اللغــتني االنكليزيــة والفرنســية مهــا اللغتــان      .  دوالر للســفر١٢٤ ٠٠٠و 
ذل جهـود للتقليـل إىل احلـد األدىن مـن     الرمسيتان للكامريون، فإن اللجنة على ثقة بأنه ستب     

 .تكاليف الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية
 دوالر، تغطي قسـطا     ٨٠ ٧٠٠وتبلغ االحتياجات يف إطار املرافق واهلياكل األساسية         - ١٢

من تكلفة اإلجيار لغرفة إذاعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي مـع خـدمات الصـيانة واللـوازم يف       
م املتحــدة لغــرب أفريقيــا، حيــث تقــع اللجنــة، وكــذلك تكــاليف املنــافع، وحيــازة مكتــب األمــ

وتوصي اللجنة بأن تـدار هـذه       . أثاث املكاتب، واملعدات واللوازم، ومعدات األمن والسالمة      
 .املوارد بكفاءة من أجل حتديد وفورات ميكن اإلبالغ عنها يف تقرير األداء

دوالر يف إطار السفر مبهـام رمسيـة تتضـمن السـفر             ٦٧٥ ٣٠٠إن االحتياجات البالغة     - ١٣
املتصل بالدعم الفين جللسـات اللجنـة، وكـذلك الزيـارات امليدانيـة إىل املنـاطق املتنـازع عليهـا،           
والزيارات إىل البنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي جلمع األموال ألغراض ترسـيم احلـدود،         

 دوالر، ٩١٢ ٠٠٠ ذلـك، خصـص مبلـغ     وفضـال عـن   . وغري ذلك من رحالت السفر الرمسـي      
يف إطار العمليات اجلوية، الستئجار طائرة خفيفـة ثابتـة اجلنـاحني جللسـات اللجنـة والزيـارات                  

وقد أبلغت اللجنة أن هذه االحتياجات تنشـأ مـن االفتقـار إىل رحـالت جويـة جتاريـة        . امليدانية
ــة ينفــذ علــى طــول  موثوقــة ومنتظمــة يف املنطقــة، وكــذلك يؤخــذ يف االعتبــار أن عمــل    اللجن

ــية ضــعيفة       ــث تكــون اهلياكــل األساس ــدين، حي ــني البل ــة يف أن هــذه   . احلــدود ب ــق اللجن وتث
 .التكاليف سوف ترصد عن كثب

توصي اللجنـة بـأن توافـق اجلمعيـة العامـة علـى االحتياجـات املنقحـة لـدعم األمـم                      - ١٤
 كـانون  ٣١إىل  يونيـه   /انحزيـر  ١املتحدة للجنة الكامريون ونيجرييا املختلطـة للفتـرة مـن           

ــغ  ٢٠٠٤ديســمرب /األول ــيت تبل ــدار   ٥ ٤١٩ ٣٠٠ ال ــيض يف مق ــك ختف  دوالر، ويف ذل
 ماليـــني دوالر الــذي أذنـــت بـــه اجلمعيـــة العامـــة  ٦ســلطة الـــدخول يف التزامـــات البـــالغ  

ــالقرار ــؤرخ ٥٨/٢٩٤ ب ــران ١٨ امل ــه /حزي ــغ   . ٢٠٠٤يوني ومــن املفتــرض أن يعتــرب املبل
، الشـــؤون السياســـية، مـــن امليزانيـــة ٣تمـــاد يف إطـــار البـــاب  دوالر لالع٥ ٤١٩ ٣٠٠
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كمــا توصــي  .  يف ســياق تقريــر األداء األول ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربناجميــة لفتــرة الســنتني   
اللجنــة مبواصــلة بــذل اجلهــود للحصــول علــى مزيــد مــن التربعــات مــن أجــل دعــم األمــم  

 .يا املختلطةرياملتحدة لبعثة الكامريون ونيج
 ســتدرج يف التقريــر املوحــد بشــأن  ٢٠٠٥لجنــة أن االحتياجــات لعــام وقــد أُبلغــت ال - ١٥

التقــديرات فيمــا يتعلــق بالبعثــات السياســية اخلاصــة ومبــادرات املســاعي احلميــدة وغريهــا مــن    
أو جملس األمـن، لتقـدميها إىل اجلمعيـة العامـة     /املبادرات السياسية اليت تأذن هبا اجلمعية العامة و    

  .٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ٣١ني، قبل يف دورهتا التاسعة واخلمس
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 الوحدات

أمني تنفيذي/مدير
 ١- مد١

 مساعد إداري
 رأ/ خ ع١

مساعد إداري
 رم/ خ ع١

مساعد مايل
 رم/ خ ع١

الشؤون السياسية
٥- ف١موظف شؤون سياسية أقدم 

 ٤- ف١موظف شؤون سياسية 
 ٣- ف١موظف شؤون سياسية 

 الشؤون القانونية
 مستشاران قانونيان أقدم

 ٥- ف٢

 سكرتري الوحدات
 رم/ خ ع١
6
04

-5
36

28
 

 خريطة تنظيمية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة
 ٣- ف١موظف إداري 
 ٢- ف١موظف مايل 

سائقان
 رم/ خ ع٢

مساعد لشؤون املوظفني
 رم/ خ ع١

املستشارون اخلاصون
 ٥- ف١مستشار اقتصادي أقدم 

٤- ف١موظف لشؤون حقوق اإلنسان 
 ٤- ف١موظف إعالم 

 مستشاران عسكريان
 موظفا اتصال عسكريان

تعيني احلدود
 ٤- ف١رسام خرائط 

 ٤- ف٢مساحان 

 :دليل
 اخلدمة العامة= خ ع 

 الرتب األخرى= ر أ 
 الرتبة احمللية= رم 
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