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 موجز 
يتضمن هذا التقريـر تقريـر أداء ميزانيـة بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف تيمـور الشـرقية                       

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٣يوليه / متوز١للفترة من 
يونيـه  / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٣يوليـه   / متوز ١ة من   وقد قرن إمجايل نفقات البعثة للفتر      
صــنفت حبســب  هبــدف البعثــة مــن خــالل عــدد مــن األطــر املرتكــزة علــى النتــائج الــيت  ٢٠٠٤

االستقرار والدميقراطية والعـدل؛ واألمـن اخلـارجي ومراقبـة احلـدود؛ واألمـن        : برامج ثالثة هي  
 .لدعماعنصر حبسب العام وإنفاذ القانون؛ وكذلك 

 
 وارد املاليةأداء امل

 إىل ٢٠٠٣ يوليـــه/ متـــوز١مـــن امليزانيـــة ســـنة ومتتـــد بـــآالف دوالرات الواليـــات املتحـــدة، (
 )٢٠٠٤يونيه /حزيران ٣٠

 
 الفـرق  

 
 املبلغ النفقات املخصصات الفئــة

النسبة 
 املئوية

ـــاألف  ــرادـــــ ــكريون وأفـــ راد العســـ
 ٩,٨ ٨ ٨٩٠,٨ ٨١ ٤٣٤,٦ ٩٠ ٣٢٥,٤ الشرطة

 ٢,٢ ١٦٥,٤ ٥ ٧٨٥,٤ ٥ ٩٥٠,٨  املدنيوناألفراد 
 ٤,٢ ٢ ٧٦٣,٧ ٦٢ ٧٨٧,٦ ٦٥ ٥٥١,٣ التكاليف التشغيلية 
 ٦,١ ١٢ ٨١٩,٩ ١٩٦ ٠٠٧,٦ ٢٠٨ ٨٢٧,٥ إمجايل االحتياجات   
اإليــرادات اآلتيــة مــن االقتطاعــات 

 )٦,٠( )٣٩٢,١( ٦ ٩٤٦,٤ ٦ ٥٥٤,٣ اإللزامية من مرتبات املوظفني
 ٦,٥ ١٣ ٢١٢,٠ ١٨٩ ٠٦١,٢ ٢٠٢ ٢٧٣,٢ حتياجاتصايف اال  
ــة    ــات العينيــ ــة يف(التربعــ املدرجــ

 - - ٦٠,٠ ٦٠,٠ )امليزانية
 ٦,١ ١٢ ٨١٩,٩ ١٩٦ ٠٦٧,٦ ٢٠٨ ٨٨٧,٥جمموع االحتياجات من املوارد 
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    شغل الوظائف: املوارد البشرية

 )أ(املعتمد الفئة
 املخطط

 )املتوسط(
الفعلي 

 )ملتوسطا(
نســـــــبة الشـــــــغور

)ب()النسبة املئوية(

 ٦,٩ ٨١ ٨٧ ٩٥ املراقبون العسكريونا
 ١٣,٩ ٢ ١٤٣ ٢ ٤٨٩ ٣ ٤٠٥ الوحدات العسكرية

 ٢٤,٠ ٢٥٠ ٣٢٩ ٥٥٠ الشرطة املدنية
 ٦,٤ ١١٧ ١٢٥ ١٢٥ )ج(وحدات الشركة املشكلة

 ١٢,٧ ٣١٥ ٣٦١ ٣٩٩ املوظفون الدوليون
 )٧,٠( ٧٩٤ ٧٤٢ ٩٢٨ املوظفون الوطنيون

 ٨,٣ ١٦٦ ١٨١ ٢٠٩ متطوعو األمم املتحدة
 
 .ميثل أعلى مستويات القوام املأذون به )أ(
 .عتمداستنادا إىل املعّدل الشهري لشغل الوظائف والقوام الشهري امل )ب( 
 .٢٠٠٤مايو / إىل أيار٢٠٠٣أغسطس /للفترة املمتدة من آب )ج( 
 .هذا التقرير اإلجراءان اللذان ينبغي للجمعية العامة أن تتخذمهاويرد يف الفرع اخلامس من   
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 مقدمة  -أوال  
ة األمــم املتحــدة للــدعم يف تيمــور الشــرقية  ــــــــاق علــى بعثـــــــة اإلنفـــــــحــددت ميزاني - ١
ـــللفت ـــرة املمتـــــ  بــادئ بــدء يف ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٣يوليــه / متــوز١دة مــن ــــ
مث ُنقحـت يف تقريـره املـؤرخ        ) A/57/689 (٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٥قرير األمـني العـام املـؤرخ        ت

 دوالر ٢١١ ٩٩٦ ٧٠٠وبلغــت مــا إمجاليــه  ). Add.1 و A/58/192 (٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢٩
ـــ، باستثن) دوالر٢٠٥ ٤١٢ ١٠٠صــافيه ( ـــاء تربعــــ ــت    ــــ ــة بلغ ــة يف امليزاني ــة مدرج ات عيني

ــا عســكريا و  ٨٧ تكــاليف مــا متوســطه    دوالر، وغطــت٦٠ ٠٠٠ ــردا مــن  ٢ ٤٨٩ مراقب  ف
ــراد الوحــدات و  ــراد الشــرطة و  ٣٢٩أف ــراد الشــرطة املشــكلة   ١٢٥ فــردا مــن أف  فــردا مــن أف

 ٧٤٢ موظفـا دوليـا و       ٣٦١و  ) ٢٠٠٤مـايو   / وأيـار  ٢٠٠٣أغسطس  /للفترة املمتدة بني آب   (
 .دة متطوعا من متطوعي األمم املتح١٨١موظفا وطنيا، فضال عن 

وبناء على توصيات اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة الـواردة يف الفقـرتني                 - ٢
 تشـرين  ٣و ) A/57/772/Add. 11 (٢٠٠٣أبريـل  / نيسـان ٧ من تقريريها املـؤرخني  ١٩ و ٣٨
، علـى التـوايل، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قراريهـا               )A/58/409 (٢٠٠٣أكتوبر  /األول
 كــــانون ٢٣ ألــــف املــــؤرخ  ٥٨/٢٦٠ و ٢٠٠٣يونيــــه / حزيــــران١٨رخ  املــــؤ٥٧/٣٢٧
ــه ٢٠٠٣ديســـمرب /األول ــا إمجاليـ ــافيه ( دوالر ٢٠٨ ٨٢٧ ٥٠٠، مبلغـ  ٢٠٢ ٢٧٣ ٢٠٠صـ
يونيـه  / حزيـران ٣٠ إىل ٢٠٠٣يوليـه  / متـوز ١لإلنفاق على البعثة يف الفترة املمتـدة مـن          ) دوالر
 .ومت تقسيم هذا املبلغ على الدول األعضاء. ٢٠٠٤

 
 تنفيذ الوالية -ثانيا  

 واليــة ٢٠٠٢مــايو / أيــار١٧املــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤١٠حــدد جملــس األمــن يف قــراره  - ٣
بعثة األمم املتحدة للـدعم يف تيمـور الشـرقية وعـدهلا ومـددها يف قـرارات الحقـة كـان آخرهـا                   

، الـذي مـدد اجمللـس مبوجبـه         ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٣القرار  
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٠ية البعثة لفترة هنائية مدهتا ستة أشهر تستمر حىت وال
وكُلفت البعثة مساعدة جملس األمن على حتقيق هدف عام يتمثل يف تعزيـز االسـتقرار                - ٤

 .ليشيت على مدى طويل-واألمن يف تيمور
داء، يف  ويف إطار هذا اهلدف العام، سـامهت البعثـة، خـالل الفتـرة املشـمولة بتقريـر األ                  - ٥

حتقيق عدد من اإلجنازات عـن طريـق تنفيـذ نـواتج رئيسـية ذات صـلة مبهمتـها بينـت يف األطـر                        
ومجعت هذه األطر حبسب الربامج الثالثة الـواردة يف خطـة تنفيـذ الواليـة واملوصـوفة يف                  . أدناه

ــؤرخ      ــن واملـ ــس األمـ ــدم إىل جملـ ــام املقـ ــني العـ ــر األمـ ــاين ٦تقريـ ــرين الثـ ــوفمرب / تشـ  ٢٠٠٠نـ



 

04-66355 5 
 

A/59/655  

)S/2002/1223  واملنقحة واملسـتكملة يف تقريـره الالحـق املقـدم إىل     ) ٤٠ إىل ١١، الفقرات من
: ، وهـي  )٥١ إىل   ١٣، الفقـرات مـن      S/2003/449 (٢٠٠٣أبريـل   / نيسـان  ٢١اجمللس واملؤرخ   

ــاذ         ــام وإنف ــن الع ــة احلــدود؛ واألم ــن اخلــارجي ومراقب ــدل؛ واألم ــة والع االســتقرار والدميقراطي
 . عنصر الدعمالقانون؛ وكذلك حبسب

ىل إأدائهـا فيهـا قياسـا    تقيـيم  اسـتطاعت البعثـة   أول فتـرة   هـي   ٢٠٠٤-٢٠٠٣والفترة   - ٦
ــيت ترتكــز  األطــر  ــائج  ال ــى النت ــة عل ــيت حــددت  واملتوقع ــرة  ال ــة الفت . ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف ميزاني

 أثنـاء احملـرز   فعلـي   التقـدم   ، الـيت حتـدد مـدى ال       ويقارن تقرير األداء بني مؤشرات اإلجناز الفعليـة       
نجـزة  ، كما يقارن بني النواتج امل     توقعةىل اإلجنازات املتوقعة، ومؤشرات اإلجناز امل     إالفترة قياسا   

 . املتوقعةوالنواتجفعال 
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 االستقرار والدميقراطية والعدل: ١الربنامج 
 

 ليشيت - كفالة إدارة عامة مستدامة يف تيمور: ١-١ املتوقع اإلجناز
 شرات اإلجناز الفعليةمؤ  اإلجناز املتوقعةمؤشرات

ليشيت املسؤولية عـن املهـام التنفيذيـة يف          - تتوىل حكومة تيمور  
 جمايل املالية والعدل

 يف املائة من كافة وظائف املسـتوى املتوسـط          ٨٥ليشيت نسبة    - شغل حكومة تيمور  
 . يف املائة من املوظفني املدنيني التيموريني على النهوض باملهام التنفيذية٥٠وقدرة 

صــدور ردود فعــل خارجيــة إجيابيــة بشــأن قــدرات املــوظفني       
اإلداريــني مــن الفئــتني العليــا واملتوســطة الــذين اســتفادوا مــن        

 التوجيه

ليشيت ورئيس حكومتـه عـن ارتياحهمـا ممـا يقدمـه مستشـارو              - إعراب رئيس تيمور  
وكــذلك إعــراب . فريــق الــدعم املــدين مــن إســهامات يف بنــاء املؤسســات والقــدرات 

ول األعضاء عن تقديرها للتحسن امللحوظ يف قـدرة املـوظفني املـدنيني التيمـوريني        الد
علــى إدارة الشــؤون اليوميــة أثنــاء مناقشــات جملــس األمــن وخــالل خمتلــف املنتــديات  
املعقــودة يف ديلــي، ال ســيما خــالل االجتمــاع املعقــود مــع شــركاء التنميــة يف تيمــور  

 ليشيت
  

 النواتج املتوقعة

ملنجـــــزة النـــــواتج ا
ــدد أو ( ــزالع مل /أجن

 مالحظات )ينجز
ــور     ــة تيم ــع املســتوى حلكوم ــم رفي ــدمي دع ــايل  -تق ليشــيت يف جم

 السياسات والعمليات
 اجتماعا بني املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس ٢٦عقد  أجنز

 ليشيت ووزير خارجيتها - تيمور
  ٢٣٠ ليشيت -  من املوظفني احلكوميني يف تيمور٢٠٠توجيه 
جتماعــات أســبوعية بــني املمثــل اخلــاص لألمــني العــام       عقــد ا

 ليشيت - ورئيس وزراء تيمور
يف الواليـة،   الثالثـة   ربناجمية  الاالت  اجملتركيز االجتماعات على     ٤٠

 مع التشديد على األمن والقانون والنظام وخدمات الشرطة
  أجنز ليشيت يف املستقبل - تقييم االحتياجات التقنية حلكومة تيمور

راء مشــاورات رفيعــة املســتوى مــع اجلهــات املاحنــة وبلــدان   إجــ
 املنطقة

 بلـدا وقيـام املمثـل       ٢٤إجراء مشاورات مع ممثلني زائرين مـن         أجنز
 بلـدا ملناقشـة املسـاعدة الثنائيـة         ١٢اخلاص لألمني العام بزيارة     

 ليشيت - لتيمور
   

 ١٩٩٩رتكبة يف عام  كفالة إقامة العدل يف أخطر اجلرائم امل:٢-١اإلجناز املتوقع 

 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املتوقعة

 شخصا من األشخاص املشـتبه فـيهم أو املتـهمني، وهـم ميثلـون      ١٤إلقاء القبض على   ليشيت - إلقاء القبض على املتهمني يف تيمور
لـوائح اهتـام والـذين ُيعـرف أهنـم موجـودن        يف حقهـم    كافة األشخاص الذين صدرت   

 ليشيت - تيموريف 

  استئنافات٨ حماكمة و ١٩ إكمال إجراءات احملاكمة واالستئناف
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 ١٩٩٩رتكبة يف عام  كفالة إقامة العدل يف أخطر اجلرائم امل:٢-١اإلجناز املتوقع 

 النواتج املتوقعة

 النـــــواتج املنجـــــزة
ــدد أو ( ــزالع مل /أجن

 مالحظات )ينجز
ــق        ــا يتعل ــام فيم ــوائح االهت ــداد ل ــق وإع ــراءات التحقي ــام إج إمت
بالقضــايا العشــر ذات األولويــة وقضــايا أمنــاط العنــف اخلمســة 

 االنتشارالواسعة 
 

١٠ 
 
١ 

 إكمال اإلجراءات املتعلقة بالقضايا ذات األولوية
إكمــال اإلجــراءات املتعلقــة بقضــية واحــدة مــن قضــايا أمنــاط   
العنف الواسعة االنتشار؛ واستمرار التحقيق يف القضية املتبقيـة        
مــن قضــايا أمنــاط العنــف الواســعة االنتشــار وتوقــع إكمالــه يف  

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

تـدريب وجتهيــز املـدعني العــامني ومـوظفي احملــاكم واملــوظفني    
 ) يوما٢٠برنامج استغرق (املكلفني إعداد القضايا واحملققني 

 مـــدعني عـــامني وموظـــف واحـــد مكلـــف إعـــداد ٦تـــدريب  أجنز
 مــدعني عــامني وموظــف واحــد مكلــف   ٥القضــايا؛ وتعــيني  

 إعداد القضايا يف وظائف فنية مبكتب املدعي العام

  حماكمة على احلاسوب١٩نشر حماضر جلسات  ١٩ ر حماضر جلسات احملاكمات على احلاسوبنش
   

 تعزيز احترام سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان وإحراز تقدم ملحوظ حنو حتقيق املصاحلة الوطنية: ٣-١اإلجناز املتوقع 
 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املتوقعة

ني اخلارجيني مبراعاة مبادئ حقوق اإلنسان الدوليـة    إقرار املراقب 
  ليشيت-يف عمليات دائرة شرطة تيمور 

 -قدم املراقبون اخلارجيون عموما تقارير إجيابية عن محاية حقوق اإلنسان يف تيمـور              
 ليشيت رغم أهنم أشاروا إىل بعض الشواغل املتعلقة بعمليات الشرطة

 إنشاء مكتب أمني املظامل
 

 يا مكتب مؤقت ألمني املظامل وشرع يف تعيني موظفنيأنشئ رمس

 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 مالحظات )ينجز
 فردا من أفراد دائـرة الشـرطة يف جمـال حقـوق             ٢ ٠٣٠تدريب  
 اإلنسان

 يعزى اخنفاض العدد إىل حمدودية قدرة البعثة ١ ٠٠٠

ســالم ومــن املــوظفني  فــرد مــن أفــراد حفــظ ال١ ٠٠٠تــدريب 
 املدنيني التابعني لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

 إحاطات مقدمة إىل موظفي البعثة لدى تويل مهام عملهم أجنـز

 من اجملرمني السابقني جللسـات املصـاحلة اجملتمعيـة          ٨٣٦إكمال   أجنز تقدمي املساعدة للجنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة
الـيت قـدمت    )  مشـارك  ٣٠ ٠٠٠كثـر مـن      جلسـة وأ   ١٧٠حنو  (

 هلا البعثة املشورة واملساعدة عن طريق موظفني منتدبني
ــات         ــن اجللسـ ــة مـ ــني جلسـ ــاعدة ألربعـ ــورة واملسـ ــدمي املشـ تقـ

حنــو (املخصصــة للضــحايا علــى مســتوى املقاطعــات الفرعيــة      
 ) مشارك٥ ٠٠٠
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 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 حظاتمال )ينجز
ــح          ــل بشــأن مالم ــة عم ـــمئيت حلق ــاعدة ل ــدمي املشــورة واملس تق

 ) مشارك٥ ٠٠٠حنو (اجملتمعات احمللية على صعيد القرى 
تقــدمي املشــورة واملســاعدة خلمــس جلســات عامــة مواضــيعية         

 )بث إذاعي وتلفزيوين عرب أرجاء البلد(وطنية 
إلدارة، مبـا يف    تقدمي املشورة يف قضايا السياسة واالستراتيجية وا        

 ذلك إجراءات املصاحلة اجملتمعية
ــة     أجنز تقدمي املساعدة للعديد من مبادرات املصاحلة ـــست حلقــات عمــل عقــدهتا جلن تقــدمي املشــورة واملســاعدة ل

 ١٨٥(االســـتقبال واحلقيقـــة واملصـــاحلة لـــألم اجلـــراح الوطنيـــة  
 )مشاركا

ــتقبال        ــامج جلنــة االس ــورة واملســاعدة لربن ــدمي املش  واحلقيقــة تق
ــى      ــد عل ــا يزي ــة مل  ٦٠٠واملصــاحلة اخلــاص بالتعويضــات العاجل

 مستفيد
تقـــدمي املشـــورة واملســـاعدة جلهـــود جلنـــة االســـتقبال واحلقيقـــة    

 ضـحية حبثـا عـن     ٤ ٠٠٠واملصاحلة الرامية إىل مجع بيانات مـن        
 احلقيقة

تقــدمي املشــورة واملســاعدة لســبع مئــة مقابلــة أجرهتــا اللجنــة يف     
 بحثإطار ال

ــاة        ــا للموافـ ــر اجتماعـ ـــثالثة عشـ ــاعدة لـ ــورة واملسـ ــدمي املشـ تقـ
بالتقارير يف اجملتمعات احمللية لدى إهناء اللجنة برامج املقاطعـات          

 ) مشارك٢ ٠٠٠حنو (
تقدمي املشـورة واملسـاعدة لــعشر زيـارات قـام هبـا وفـد مفـوض                   

 اللجنة لتيمور الغربية
إذاعي للجنة مدتـه سـاعة كـل    تقدمي املشورة واملساعدة لربنامج       

 أسبوع
 تقدمي املشورة يف تطوير وسائط اإلعالم واالتصال  
تقدمي املساعدة إلنشاء مركز للمحفوظات والوثـائق؛ يف موعـد            

 ٢٠٠٥مارس /فتح أبوابه للعموم يف آذار
ــاد  أجنز تقييم انتهاكات حقوق اإلنسان ــو    ٥٢اعتم ــيت تصــدر عــن حق ــارير األســبوعية ال ــن التق ق  م

اإلنسان وتقرير مواضـيعي واحـد عـن شـواغل حقـوق اإلنسـان              
املتصلة بقطاع العدل أساسـا للنقـاش فيمـا بـني الـرئيس ورئـيس               

 الوزراء والقادة اآلخرين
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 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 مالحظات )ينجز
عية  ليشيت بثالثة تقـارير مواضـي      -موافاة الشرطة الوطنية لتيمور       

 -عن شواغل حقوق اإلنسان املتصلة بالشرطة الوطنيـة لتيمـور           
 ليشيت

ــم          ــوق اإلنســان مبفوضــية األم ــة لشــؤون حق ــب البعث ــام مكت قي
ــة األمــم املتحــدة      ــر للجن املتحــدة حلقــوق اإلنســان بإعــداد تقري

 حلقوق اإلنسان
  تقارير إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان٤تقدمي   
 إحاطة للبعثات الدبلوماسية والوفود الزائرة ٢٥تقدمي   

ــر      أجنز توفري الدعم والتوجيه يف قطاع العدل ــة الــذي يضــم وزي تقــدمي املشــورة جمللــس تنســيق نظــام العدال
 العدل واملدعي العام ورئيس حمكمة االستئناف

 ليشــيت -شــتركتني بــني حكومــة تيمــور  تنظــيم حلقــيت عمــل م  أجنز  ليشيت يف هذا اجملال-تعزيز الدعم الثنائي حلكومة تيمور 
ــأن احتياجـــات    ــائي بشـ ــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ والبعثـــة وبرنـ
وحدات الشرطة اخلاصـة وقطـاع العـدل، مبشـاركة عـدة بلـدان        

 ماحنة
    

 ليشيت -نظام قانوين عادل ومنصف يف تيمور تشجيع إقامة : ٤-١اإلجناز املتوقع 
 از الفعليةمؤشرات اإلجن مؤشرات اإلجناز املتوقعة

ومل (ظل هناك جهاز قضـائي يتـألف مـن حمكمـة اسـتئنافية وأربـع حمـاكم للمقاطعـات                     سري العمل يف احملاكم احمللية
ُتنشأ بعد احملكمة العليا واحملكمـة العليـا للشـؤون اإلداريـة والضـريبية وشـؤون مراجعـة                  

 )احلسابات واحملاكم العسكرية

 قضــية مقدمــة؛ وُخفــض معــدل انتظــار  ٧٦٦ قضــية مــن أصــل ٥١٦بتــت احملــاكم يف  حاكماتختفيض معدل انتظار املدعى عليهم للم
 أشـهر   ٦ إىل أكثـر قلـيال مـن         ٢٠٠٣-٢٠٠٢ شهرا يف الفترة     ١٢احملاكمة من حوايل    

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف الفترة 

 اظلت الشواغل بسبب عدم عمل النظم القانونية بكامل قدرهت ردود فعل إجيابية من املراقبني اخلارجيني
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 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 مالحظات )ينجز

وضــع خطــة عمــل اســتراتيجية شــاملة لتطــوير قــدرات اجلهــاز    
 القضائي الوطين

يتـوىل متويلـها الربنـامج اإلمنــائي؛ ويشـرف علـى مراقبـة تنفيــذها        أجنز
 جملس التنسيق

بنــاء القــدرات تيســري االتصــال بالبلــدان املاحنــة لكفالــة دعمهــا ل 
 القضائية

  بلدان ماحنة٥مت تأمني التمويل من  أجنـز

  
 األمن اخلارجي ومراقبة احلدود: ٢الربنامج 

  
 ليشيت - كفالة بيئـة أمنيـة خارجية مستقرة لتيمور :١-٢ اإلجناز املتوقع

 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املتوقعة
ــهاكات ألراضــي ت   ليشــيت بفعــل -يمــور عــدم تســجيل أي انت

 هتديدات خارجية
 أجنز

عــدم تســجيل أي حــوادث تتطلــب إعــادة نشــر قــوات حفــظ    
 السالم على احلدود

 أجنز

 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 مالحظات )ينجز

عقــد اجتماعــات مشــتركة بــني القيــادات بصــورة منتظمــة مــع   
 القوات املسلحة اإلندونيسية

  اجتماعات على مستوى رفيع وعلى مستوى ميداينتشمل ٨٥

ــق العامــل املعــين بالتنســيق       ــني الفري ــد اجتماعــات شــهرية ب عق
الـــيت تســـتوعب عضـــوية (احلـــدودي والســـلطات اإلندونيســـية 

 )الفريق العامل املعين بالتنسيق التكتيكي حسب االقتضاء

 تشمل اجتماعات على مستوى رفيع وعلى مستوى ميداين ٤٧

ــرن      إجــراء ع ــز املقت ــوم التركي ــا ملفه ــظ الســالم وفق ــات حلف ملي
 بدرجة حراك عالية

 عملية/ جنديا يف كل دورية٢٠دورية متنقلة يومية مبتوسط  ٤ ٥١٧

 ال وجود ملناطق عمليات متبقية مل ينجز إجراء عمليات عسكرية روتينية يف مناطق العمليات املتبقية

الم إىل أي االحتفــاظ بالقــدرة علــى إرســال قــوات حلفــظ الســ   
  ليشيت�جزء من أجزاء تيمور 

  أجنز

االتصــال العســكري علــى امتــداد احلــدود وبأمــاكن أخــرى يف   
  ليشيت-تيمور 

  أجنـز
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من خـالل اخلـدمات املدنيـة والربوتوكـوالت التنفيذيـة املتاحـة لضـبط        ( ليشيت -تطبيع احلالة على احلدود البـرية لتيمور     : ٢-٢ اإلجناز املتوقع 

 )لى احلدوداألمن ع
 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املتوقعة

نشر دوائر مجركية وطنية على احلدود وكفالة اشـتغاهلا بشـكل           
 كامل

 نشر الدوائر على امتداد خط التنسيق التكتيكي يف مجيع نقاط التقاطع

 ليشـيت لنقـاط مراقبـة       -ضبط تام من قبـل دائـرة شـرطة تيمـور            
 األمن على احلدود

 شر أفراد يف مجيع نقاط التقاطع، مبا يف ذلك أربع نقاط تقاطع تدعمها البعثةن

عدم تسجيل أي حوادث على احلدود تفيد تـورط مـوظفني أو          
 أفراد عسكريني من الطرفني

 أجنز

 ووقـوع حـوادث     .فتح كافة املواقع الدائمة األربعة للتنقل اليـومي لألشـخاص والسـلع            فتح احلدود للتنقل اليومي لألشخاص والسلع
حملية صغرية، مـن قبيـل انعـدام نظـام للمـرور عـرب احلـدود، حـال دون التنقـل بسـهولة                       

وتيسـري لقـاءات األسـر يف مجيـع نقـاط           . على احلدود وقيد املرور عربها لفترات كـبرية       
 التقاطع

 حلدود يف املائة من ا٩٠وافق الطرفان على تعيني حنو  االتفاق على مبادئ ومنهجية لترسيم احلدود

 

النـــــواتج املنجـــــزة  النواتج املتوقعة
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 )ينجز

 مالحظات

عقد اجتماعات دورية رفيعـة املسـتوى مـع حكومـة إندونيسـيا             
 بشأن القضايا املتعلقة بتطبيع احلالة على احلدود

٥٦  

 ليشـيت بشـأن اجلوانـب       -توفري التوجيـه الـتقين حلكومـة تيمـور          
 وترسيمهااملتعلقة بتعيني احلدود 

 مناســـبة، لـــوزارة اخلارجيـــة ٤٠تـــوفري املشـــورة والتوجيـــه، يف  أجنز
 والتعاون يف اجملالني القانوين والدبلوماسي 

عقــد اجتماعــات منتظمــة علــى مســتوى تنفيــذي مــع حكومــة   
 إندونيسيا بشأن ضبط احلدود

 اجتماعا يف نقاط التقاطع ٩٦٩

عدم تسجيل حوادث تتطلب إعـادة نشـر قـوات حفـظ السـالم               مل ينجز ة للحدودإعادة نشر قوات حفظ السالم من املناطق املتامخ
 على احلدود

 -تسليم املسؤولية الكاملة عن األمن اخلـارجي حلكومـة تيمـور             أجنز  ليشيت-تأمني احلدود حىت تسليم املهام حلكومة تيمور 
  ٢٠٠٤مايو / أيار١٩ليشيت يف 
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  ليشيت املسؤولية الكاملة عن األمن اخلارجي-ومة تيمور  تولـِّـي حك:٣-٢ اإلجناز املتوقع

 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املتوقعة
تقوم قوة الدفاع الوطين بضبط األمن اخلارجي دون مساعدة األمـم           

 املتحدة
أشــرفت قــوة الــدفاع الــوطين علــى كفالــة األمــن اخلــارجي دون مســاعدة األمــم    

 تنشـر أفرادهـا قـرب خـط التنسـيق التكتيكـي الـذي تتـوىل             املتحدة يف حني أهنا مل    
  ليشيت-ضبط األمن فيه وحدات خفر احلدود التابعة لتيمور 

 فالنـــتيل املســؤولية الكاملــة عــن مجيــع -تتــوىل قــوة الــدفاع الــوطين 
 املقاطعات

 

 ليشـيت مسـؤولة عـن مجيـع         -أصبحت قوة الدفاع الوطين التابعة حلكومـة تيمـور          
 ٢٠٠٤مايو /أيار ١٩بتداء من املقاطعات ا

 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 مالحظات )ينجز

  أجنز تنفيذ خطة سحب الوحدات العسكرية
 

 األمن العام وإنفاذ القانون: ٣الربنامج 
 

 ليشيت - كفالة احترام القانون والنظام العام يف تيمور :١-٣ اإلجناز املتوقع
 مؤشرات اإلجناز الفعلية جناز املتوقعةمؤشرات اإل

ردود فعــل إجيابيــة مــن املــراقبني الــداخليني واخلــارجيني تفيــد صــون  
 القانون والنظام العام

 

 بيانات إجيابية من الدول األعضاء يف جملس األمن

النـــــواتج املنجـــــزة  النواتج املتوقعة
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 )ينجز

 مالحظات

 عدم تسجيل حوادث تتطلب دعما أجنز حلفظ السالم الدعم لقوة الشرطةتقدمي العنصر العسكري 

ــة      ــال مكافحـ ــدريب يف جمـ ــوفري تـ ــك، مت تـ ــافة إىل ذلـ إضـ
الشــغب لوحــدة التــدخل الســريع التابعــة للشــرطة الوطنيــة   

  ليشيت-لتيمور 

تنفيذ برنامج حمدد األهـداف لزيـادة الـوعي بـالعنف العـائلي بوصـفه               
 جرمية واحلد من وقوعه

  ليشيت- من أفراد الشرطة الوطنية لتيمور ٥٠٠تدريب  زأجن
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النـــــواتج املنجـــــزة  النواتج املتوقعة
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 )ينجز

 مالحظات

 فـــردا إضـــافيا مـــن أفـــراد الشـــرطة الوطنيـــة ٦٥٠تـــدريب  أجنز توفري برامج خاصة لألشخاص املنتمني إىل الفئات الضعيفة
ــ-لتيمـــور  ائلي واالعتـــداء  ليشـــيت يف جمـــاالت العنـــف العـ

 اجلنسي واالعتداء على األطفال
إعــداد إجــراءات تنفيذيــة موحــدة تتعلــق خبــدمات الشــرطة    

اجملتمعيــة وإجــراءات األحــداث وطــرق معاجلـــة حــاالت      
االعتــــداء علــــى األطفــــال واألطفــــال املعرضــــني للخطــــر 

 وتقدميها إىل الشرطة الوطنية
معـات احملليـة    ملصـقا لتوعيـة اجملت  ٢٥٠توزيع مـا يصـل إىل        

 حبقوق الطفل واملرأة
 ليشـيت يف مجيـع      -تقدمي املشـورة للشـرطة الوطنيـة لتيمـور           أجنـز تقدمي توصيات بشأن القانوين اجلنائي

املقاطعات ومدها بإجراءات تنفيذية موحدة بشأن مسـائل        
 عديدة تتعلق بالقانون اجلنائي

 ليشـيت يف مجيـع      -تقدمي املشـورة للشـرطة الوطنيـة لتيمـور           أجنز  أفرقة مواضيعية وشبكات اجلرمية املنظمة٥رصد 
املقاطعات بشأن مواضيع منها موضـوع االتفاقـات الراميـة          
ــون      ــني جمموعــات الفن ـــال إىل أدىن حــد ب ــل االقتـت إىل تقلي

 العسكرية
ضبط حالة الشغب ضبطا فعـاال باالسـتعانة بالوحـدة املشـكلة دوليـا              

 عند تدريب وحدة التدخل السريع
  زأجن

  
 ليشيت - كفالة وجود قوة شرطة حمترفة وقادرة على االستمرار يف تيمور :٢-٣ اإلجناز املتوقع

 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املتوقعة
يتوىل مفوض الشرطة الوطنيـة املسـؤولية التنفيذيـة الكاملـة عـن قـوة               

 الشرطة
مـايو  / أيـار  ٢٠ الوطنيـة يف     تسليم السلطة التنفيذية حلفـظ النظـام ملفـوض الشـرطة          

٢٠٠٤ 

 فردا من أفراد الشرطة املسؤولية عن حفظ النظـام يف           ٢ ٨٣٠يتوىل  
 مجيع املقاطعات

 ليشـيت لكـي تضـطلع       - إىل الشرطة الوطنية لتيمـور       ١٣تسليم كل املقاطعات الـ     
 ٢٠٠٣ديسمرب /فيها بعمليات حفظ النظام الروتينية يف كانون األول

؛ وكـان   ٢٠٠٤مـايو   /  أيـار  ١٩ ليشـيت يف     -ة الوطنية لتيمـور     تسليم املقر للشرط   
  موظفا مدنيا٢٦ ضابطا و ٣ ٠٢٠القوام الكلي للشرطة يضم 

 ليشــيت أي طلبــات إىل قــوات حفــظ  -عــدم تقــدمي حكومــة تيمــور 
 السالم لتقدمي الدعم لقوة الشرطة

 أجنز
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النـــــواتج املنجـــــزة  النواتج املتوقعة
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 )ينجز

 حظاتمال

ــدريب  ــة     ٢ ٨٣٠ت ــد احلكوم ــراد الشــرطة وجتني ــن أف ــردا م  ف
 خلمسمائة ضابط إضايف

 . ضابط شرطة إضافيا٢٥٠يعزى ارتفاع العدد إىل جتنيد  ٣ ٠٢٠

يعزى اخنفاض العدد إىل تـأخر وصـول املعـدات الضـرورية؛ وقـد            ٨٤  فردا من أفراد وحدة الشرطة اخلاصة١٨٠تدريب 
 ٢٠٠٤أغسطس /أكملت الدورة يف آب

 موظفــا مــن مــوظفي اهلجــرة واحلــدود؛ وتــوفري ٢٣٠تــدريب 
 التوجيه لفريق كبار املديرين يف قوة الشرطة

  ضابطا إضافيا٦٩يعزى ارتفاع العدد إىل جتنيد   ٢٩٩

  أجنز تقييم احتياجات قوة الشرطة وقدراهتا يف املستقبل

 سنوات لبناء قـدرات أفـراد قـوة         ٥وضع خطة عمل تستغرق     
 ليشـيت يف مجيـع مسـتويات اإلدارة         -الوطنيـة لتيمـور     الشرطة  

 وتنفيذ توصيات بعثة التقييم املشتركة

 والـيت   ٢٠٠٣قيام جلنـة تعزيـز املؤسسـات، الـيت أنشـئت يف عـام                مل ينجز
تضم يف عضويتها احلكومة والبعثة والبلدان الشـريكة يف التنميـة،           
بصـــياغة خطـــة عمـــل تســـتغرق ســـنة واحـــدة لتطـــوير الشـــرطة   

وقـد وضـعت   (نية، كاستجابة لطلـب بعثـة التقيـيم املشـتركة        الوط
 ). سنوات٥هذه اخلطة يف األصل لتستغرق سنة واحدة وليس 

  
 عنصــر الدعــم

 
 تزايد درجـة الكفاءة والفعالية يف دعم البعثــة: ١-٤ اإلجناز املتوقع

 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املتوقعة
تياح إزاء دعـم البعثـة لـدى املمثـل اخلـاص            تزايد الشعور باالر  

 لألمني العام واملكاتب املتلقية خلدمات الدعم
صدور دراسة استقصـائية تعكـس تزايـد الشـعور باالرتيـاح لـدى املمثـل اخلـاص لألمـني           

 العام وقائد القوة ومستشار الشرطة األقدم

 إكمال مراحل هامة من عملية اإلهناء التدرجيي

 

  نتيجة متديد البعثةتسوية مراحل هامة

 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 مالحظات )ينجز

يعزى ارتفاع العدد إىل احلاجة إىل إيواء وحـدة الشـرطة املشـكلة         ١٨٧  مبىن١٧٣صيانة 
 اجلديدة

  ٢٢٤  مولدا٢٣٠صيانة 

 دنينيالعدد املتوسط للموظفني امل ١ ٢٧٥  موظفا مدنيا١ ٤٥٧إدارة شؤون 
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 النواتج املتوقعة

النـــــواتج املنجـــــزة 
ــز ( ــدد أو أجن مل /الع

 مالحظات )ينجز

ــندوق      ٣٥ ٧٧٨  دفعة٣٤ ٠٠٠تسديد  ــافية لصـ ــات إضـ ــديد دفعـ ــدد إىل تسـ ــاع العـ ــزى ارتفـ يعـ
املعاشات تتعلق باملوظفني الوطنيني ودفع مستحقات اإلعـادة إىل         

 الوطن ومستحقات السفر للموظفني الدوليني

  ٦ ود عق٦إبرام 

  ٤٧٣  طلب شراء٥١٧إجناز 

يعزى اخنفاض العدد إىل تأخر عملية إعادة الوحدات إىل أوطاهنا ٣٧  عملية تفتيش للمعدات اململوكة للوحدات٤٣إجراء 

يعزى اخنفاض العدد إىل عدم وصول طائرات عمودية بديلة بعـد           ٣٠  عملية تفتيش للطائرات٣٦إجراء 
 ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول

يعزى اخنفاض العـدد إىل نقـص طـائرتني عمـوديتني مـن أسـطول                ٦ ١٨٠  ساعة طريان٨ ٤٠٠از إجن
 ٢٠٠٣أكتوبر /الطائرات العمودية يف تشرين األول

 يعزى ارتفاع العدد إىل احتفاظ البعثة باملركبات املقرر منحها ٧٠٦  مركبة٦٨٨صيانة 

ــا املعلومــات واالتصــاالت بصــورة     ــوفري خــدمات تكنولوجي ت
 واصلةمت

  أجنز

  ١٨ ٠٧٥  مريضا١١ ٥٢٠معاجلة 

 عمليـة نشـر وإعـادة       ١١ ٣٧٥اضطالع اجلـيش والشـرطة بــ        
 إىل الوطن

يعزى اخنفاض العدد إىل تأخر عملية إعادة الوحدات إىل أوطاهنا ٨ ٨٠٦

  ٦٠٠  شحنة٦٦٠إرسال واستالم 
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 أداء املوارد -ثالثا  
 

 املوارد املالية -ألف  
 
ــآالف دوالر( ــة مــن    ب ــد ســنة امليزاني ــات املتحــدة، متت ــه / متــوز١ات الوالي  ٣٠ إىل ٢٠٠٣يولي

 )٢٠٠٤يونيه /حزيران
 

 الفرق   
 النسبة املئوية املبلغ النفقات املخصصات 
 )١(÷)٣)=(٤( )٢(-)١)=(٣( )٢( )١( الفئة

     األفراد العسكريون وأفراد الشرطة
 )١,٠( )٣٣,٠( ٣ ٣٧٩,٥ ٣ ٣٤٦,٥ املراقبون العسكريون 
 ٨,٥ ٦ ١٠٠,١ ٦٥ ٧٠٩,١ ٧١ ٨٠٩,٢ الوحدات العسكرية 
 ٢٠,٧ ٢ ٦٩٤,٧ ١٠ ٢٩٧,٢ ١٢ ٩٩١,٩ الشرطة املدنية 
 ٥,٩ ١٢٩,٠ ٢ ٠٤٨,٨ ٢ ١٧٧,٨  املشكلةالشرطةوحدات  
 ٩,٨ ٨ ٨٩٠,٨ ٨١ ٤٣٤,٦ ٩٠ ٣٢٥,٤ اجملموع الفرعي 

     األفراد املدنيون
 ٦,٩ ٣ ٠٠٣,٣ ٤٠ ٦٩٣,١ ٤٣ ٦٩٦,٤ املوظفون الدوليون  
 )١٩,٨( )٥٦٩,٢( ٣ ٤٤٠,٢ ٢ ٨٧١,٠ املوظفون الوطنيون 
 )١٩,٩( )١ ٢٦٨,٧( ٧ ٦٥٢,١ ٦ ٣٨٣,٤ متطوعو األمم املتحدة 
 ٢,٢ ١ ١٦٥,٤ ٥١ ٧٨٥,٤ ٥٢ ٩٥٠,٨ اجملموع الفرعي 

     تكاليف التشغيل
 )١٦,٣( )٦٤٤,٧( ٤ ٦٠٠,٢ ٣ ٩٥٥,٥ املساعدة العامة املؤقتة 
 - - - - املوظفون املقدمون من احلكومات 
 - - - - مراقبو االنتخابات املدنيون 
 )٤١,٤( )١ ٣٥٠,٢( ٤ ٦١١,١ ٣ ٢٦٠,٩ االستشاريون 
 ١٧,٨ ١٢٨,٣ ٥٩٣,٥ ٧٢١,٨ السفر الرمسي 
 )٠,٢( )٣٢,٨( ١٥ ٣٥٠,٠ ١٥ ٣١٧,٢ املرافق واهلياكل األساسية 
 )٠,٣( )١٣,٣( ٣ ٨٥٨,١ ٣ ٨٤٤,٨ النقل الربي 
 ١١,٠ ٢ ٦٦٢,٠ ٢١ ٦١٧,٦ ٢٤ ٢٧٩,٦ النقل اجلوي 
 ٤٩,١ ٥٥١,٨ ٥٧٢,٦ ١ ١٢٤,٤ النقل البحري 
 ٨,٥ ٤٣٨,٥ ٤ ٧٣٤,٦ ٥ ١٧٣,١ االتصاالت  
 ٣٥,٩ ٣٢٢,٠ ٥٧٦,٠ ٨٩٨,٠ تكنولوجيا املعلومات 
 )٠,٣( )١٠,٥( ٣ ٠١١,٣ ٣ ٠٠٠,٨ الرعاية الطبية 
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 الفرق   
 النسبة املئوية املبلغ النفقات املخصصات 
 )١(÷)٣)=(٤( )٢(-)١)=(٣( )٢( )١( الفئة

 - - ١ ٠٩١,٠ ١ ٠٩١,٠ املعدات اخلاصة 
 ٢٤,٧ ٧١٢,٦ ٢ ١٧١,٦ ٢ ٨٨٤,٢ إمدادات وخدمات ومعدات أخرى 
 - - - - مشاريع األثر السريع 
 ٤,٢ ٢ ٧٦٣,٧ ٦٢ ٧٨٧,٦ ٦٥ ٥٥١,٣ اجملموع الفرعي 
 ٦,١ ١٢ ٨١٩,٩ ١٩٦ ٠٠٧,٦ ٢٠٨ ٨٢٧,٥ إمجايل االحتياجات 
 )٦,٠( )٣٩٢,١( ٦ ٩٤٦,٤ ٦ ٥٥٤,٣ اإليرادات من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني 
 ٦,٥ ١٣ ٢١٢,٠ ١٨٩ ٠٦١,٢ ٢٠٢ ٢٧٣,٢ صايف االحتياجات 
 - - ٦٠,٠ ٦٠,٠ )أ()املدرجة يف امليزانية(التربعات العينية  
 ٦,١ ١٢ ٨١٩,٩ ١٩٦ ٠٦٧,٦ ٢٠٨ ٨٨٧,٥ إمجايل االحتياجات 

   
 .باين املكاتب يف داروين دوالر مقدمة من حكومة اإلقليم الشمايل باستراليا مل٦٠ ٠٠٠تشمل مبلغ  )أ( 

 
 اإليرادات والتسويات األخرى -باء  

 
 الفئة 

بــــآالف دوالرات (املبلــــغ 
 )الواليات املتحدة

 ١ ٢٩٧,٠ إيرادات الفوائد
 ٨٦٥,٠ متنوعة/إيرادات أخرى
 - التربعات النقدية

 ١٣,٠ تسويات الفترات السابقة
 ٣ ٠٧١,٠ بقة أو من إلغاء هذه االلتزاماتالوفورات اليت حتققت من التزامات الفترة السا

 ٥ ٢٤٦,٠ اجملموع 
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 املعدات الرئيسية واالكتفاء الذايت: املعدات اململوكة للوحدات -جيم  
 

 الفئة
بــآالف دوالرات (النفقــات 

 )الواليات املتحدة

  املعدات الرئيسية
  وحدات العسكريةال 
 ١٨ ٣٠٦,٩ عدات الرئيسيةامل  

  ء الذايتاالكتفا
  رافق واهلياكل األساسيةامل 
 ٩١٤,٨ )مرافق املطاعم(خدمات املطاعم   
 ٧٧٧,٠ معدات املكاتب  
 ٩٧٠,٦ لوازم كهربائية  
 ٥٤٥,٧ أشغال هندسية صغرية  
 ٧٥٥,٩ غسل الثياب والتنظيف  
 ٣٦٤,٢ اخليام  
 ١ ٨١١,١ اإليواء  
 ١ ٤٨٣,٢ املخازن العامة املتنوعة  
 ١ ١٧٢,٣ دفاع امليداينازن الخم  
  االتصاالت 
 ٢ ٦٢٨,٥ االتصاالت  
   الطبيةرعايةال 
 ٢ ٣٢٨,٣ اخلدمات الطبية  
  عدات اخلاصةامل 
 ٢٧٥,٢ التخلص من األجهزة املتفجرة  
 ٨١٥,٨ املراقبة  
 ١٤ ٨٤٢,٦ اجملموع الفرعي  
 ٣٣ ١٤٩,٥ اجملموع  

    
 تاريخ آخر استعراض تاريخ النفاذ نسبة املئويةال العوامل اخلاصة بالبعثة

    العوامل اخلاصة مبنطقة البعثة -ألف 
مايو / أيار٢٠ ١,٠ عامل األوضاع البيئية القاسية  

٢٠٠٢ 
أغسطس / آب٢٨

٢٠٠٢ 
مايو / أيار٢٠ ١,٠ عامل ظروف التشغيل املكثف  

٢٠٠٢ 
أغسطس / آب٢٨

٢٠٠٢ 
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 تاريخ آخر استعراض تاريخ النفاذ نسبة املئويةال العوامل اخلاصة بالبعثة

مايو / أيار٢٠ -  القسريالترك/عامل األعمال القتالية  
٢٠٠٢ 

أغسطس / آب٢٨
٢٠٠٢ 

    العامل اخلاص بالبلد األصلي -باء 
   ٥,٠-١,٠ عامل النقل اإلضايف 

   
 )١(حتليل الفروق -رابعا  

 
 الفرق 

) يف املائة١,٠( ) دوالر٣٣,٠( املراقبون العسكريون    
ســـا إىل ارتفـــاع العـــدد  دوالر حتـــت هـــذا البنـــد أسا٣٣ ٠٠٠يعـــزى الفـــرق البـــالغ  - ٧

للــرحالت الــيت قــام هبــا املراقبــون العســكريون للتمركــز والتنــاوب والعــودة إىل الــوطن    الفعلــي
بكلفـة متوسـطة أعلـى      )  رحلة مقـررة   ١٧١ رحلة مقابل    ١٩٨(خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
سفر ذهابـا    دوالر لكل تذكرة     ١ ٨٠٠ دوالرا مقابل    ٢ ١٣٠(من الكلفة املدرجة يف امليزانية      

 ).أو إيابا
 

 الفرق 
    يف املائة٨,٥ دوالر٦ ١٠٠,١ ة العسكريوحداتال
 دوالر حتت هـذا البنـد إىل تقلـيص أفـراد الوحـدات              ٦ ١٠٠ ١٠٠يعزى الفرق البالغ     - ٨

 فـردا   ٢ ٤٨٩فبينما كان من املقرر نشر مـا متوسـطه          . العسكرية بوترية أسرع مما كان متوقعا     
ـــراد الوحــ   ــن أفـــ ــوات       م ـــلي للق ـــوام الفعـ ـــغ القـ ـــرير، بلـ ــرة املشــمولة بالتقــ ـــالل الفت دات خــ

 . فردا٢ ١٤٣متوسطه  ما
 

 الفرق 
    يف املائة٢٠,٧ دوالر٢ ٦٩٤,٧ شرطة املدنيةال
 دوالر حتــت هــذا البنــد إىل تقلــيص أفــراد الشــرطة ٢ ٦٩٤ ٧٠٠يعــزى الفــرق البــالغ  - ٩

 فـردا مـن   ٣٢٩فبينمـا كـان مـن املقـرر نشـر مـا متوسـطه              . وقعااملدنية بوترية أسرع مما كان مت     
__________ 

 .ترد مبالغ الفروق يف املوارد بآالف دوالرات الواليات املتحدة )١( 
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 فــردا مــن أفــراد ٢٥٠أفــراد الشــرطة خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، نشــر فعــال مــا متوســطه 
 .الشرطة

 
 الفرق 

    يف املائة٥,٩  دوالر١٢٩,٠ شرطة املشكلةالوحدات 
سـا إىل إعـادة أفـراد الشـرطة         دوالر حتت هذا البند أسا     ١٢٩ ٠٠٠يعزى الفرق البالغ     - ١٠

املشكلة إىل أوطاهنم يف رحالت مستأجرة إلعـادة الوحـدات الوطنيـة للبلـدان املسـامهة بقـوات                  
 .لة مستأجرة لوحدة الشرطة املشكلة خصيصاوليس يف رح

 
 الفرق 
    يف املائة٦,٩ دوالر٣ ٠٠٣,٣ وظفون الدوليونامل
حتـت هـذا البنـد أساسـا إىل تقلـيص األفـراد              دوالر   ٣ ٠٠٣ ٣٠٠يعزى الفـرق البـالغ       - ١١

فبينمــا كــان مــن املتوقــع نشــر مــا متوســطه  . املــدنيني الــدوليني بــوترية أســرع ممــا كــان متوقعــا 
ـــموظف ٣٦١  موظفــا ٣١٥ا دوليــا خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، نشــر فعــال مــا متوســطه    ـ
 .دوليا

  
 الفرق 

)املائة يف ١٩,٨() دوالر٥٦٩,٢( املوظفون الوطنيون    
 دوالر حتـــت هـــذا البنـــد إىل ارتفـــاع معـــدل شـــغل ٥٦٩ ٢٠٠يعـــزى الفـــرق البـــالغ  - ١٢

الوظائف قياسا إىل ما كان متوقعا وإىل تنقيح جدول املرتبات املطبـق علـى املـوظفني الـوطنيني                  
 .٢٠٠٣أكتوبر / األولتشرين ١ يف املائة ابتداء من ١٠بزيادته بنسبة 

 
 الفرق 

) يف املائة١٩,٩() دوالر١ ٢٦٨,٧( ملتحدةمتطوعو األمم ا    
حتـت هـذا البنـد أساسـا إىل ارتفـاع متوسـط             دوالر   ١ ٢٦٨ ٧٠٠يعزى الفرق البالغ     - ١٣

 دوالر لكــل متطــوع مقابــل   ٣ ١٠٠(التكــاليف الشــهرية اخلاصــة مبتطــوعي األمــم املتحــدة      
ــة٢ ٩٠٠ ــأخر   ).  دوالر يف امليزاني ــك، ســجلت مصــروفات مت ــالفترة  وإضــافة إىل ذل ــق ب ة تتعل

 . دوالر يف الفترة املشمولة بالتقرير٥٥٩ ٣٠٠السابقة قيمتها 
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 الفرق 
) يف املائة١٦,٣() دوالر٦٤٤,٧( ساعدة املؤقتة العامةامل    
 دوالر حتـت هـذا البنـد إىل االحتفـاظ بثالثـة وعشـرين         ٦٤٤ ٧٠٠يعزى الفرق البالغ     - ١٤

 بـدال مـن     ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كـانون  ٣١ بعـد    مستشارا من مستشاري فريق الدعم املـدين      
 .بداية للنصف الثاين من الفترة املشمولة بالتقريرالثالثة عشر مستشارا حسبما كان متوقعا يف 

 
 الفرق 
) يف املائة٤١,٤() دوالر١ ٣٥٠,٢( الستشاريونا    

ظ بــاثنني   حتت هذا البنـد أساسـا إىل االحتفـا        دوالر   ١ ٣٥٠ ٢٠٠يعزى الفرق البالغ     - ١٥
 ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كـانون  ٣١مستشارا من مستشـاري فريـق الـدعم املـدين بعـد              وأربعني

بداية للنصف الثاين من الفتـرة املشـمولة        البدال من ثالثة عشر مستشارا حسبما كان متوقعا يف          
 .بالتقرير

 
 الفرق 
    يف املائة١٧,٨  دوالر١٢٨,٣ لسفر الرمسيا

 دوالر حتت هـذا البنـد إىل اخنفـاض الـرحالت املتصـلة              ١٢٨ ٣٠٠غ  يعزى الفرق البال   - ١٦
ا إىل مــا كــان متوقعــا ســوغــري املتصــلة بالتــدريب الــيت متــت خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير قيا

عادة ترتيب االحتياجـات وفـق سـلم األولويـات وإىل تـدابري مراقبـة السـفر الـيت نفـذهتا                     بسبب إ 
 .البعثة

 
 الفرق 

) يف املائة٠,٢( ) دوالر٣٢,٨( كل األساسيةاملرافق واهليا    
 دوالر حتــت هــذا البنــد أساســا إىل زيــادة االحتياجــات ٣٢ ٨٠٠يعــزى الفــرق البــالغ  - ١٧

تحسـني اهلياكـل   لاملتصلة بوقود املولدات نتيجة تقطع إمدادات الكهرباء احملليـة وتكبـد نفقـات          
ا حتقيق وفورات يف خدمات الصـيانة نتيجـة     األساسية األمنية يف منطقة البعثة، يقابل ذلك جزئي       

جتميع مبـاين البعثـة يف عـدد أقـل مـن اجملمعـات واملبـاين وتـأخر عمليـة التنظيـف البيئيـة يف عـدة                           
 .مواقع نتيجة متديد البعثة
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 الفرق 
) يف املائة٠,٣( ) دوالر١٣,٣( النقل الربي    

اسـا إىل زيـادة تكلفـة الوقـود       دوالر حتـت هـذا البنـد أس        ١٣ ٣٠٠يعزى الفرق البـالغ      - ١٨
 يف املائـة، يقابلـها جزئيـا اخنفـاض االحتياجـات املتصـلة بقطـع الغيـار نتيجـة تفكيـك                     ٢١بنسبة  

املركبات اليت بلغت هناية عمرها االقتصادي املفيد واليت مل يكن من املناسب نقلـها إىل بعثـات                 
 .أخرى أو منحها

 
 الفرق 

    املائة يف١١,٠ دوالر٢ ٦٦٢,٠ النقل اجلوي
 دوالر حتت هذا البنـد أساسـا إىل اخنفـاض سـاعات             ٢ ٦٦٢ ٠٠٠يعزى الفرق البالغ     - ١٩

إثــر  )  ســاعة مدرجــة يف امليزانيــة   ٨ ٢٤٨ ســاعة مقابــل  ٦ ١٨٠(الطــريان املســتخدمة فعــال   
 ٢٠٠٣أكتــوبر / األولتشــرينحـدوث اخنفــاض يف أسـطول البعثــة مـن الطــائرات العموديـة يف     

خدام االعتماد املدرج يف امليزانية اخلاص مبراقبـة        ترة عمودية، وإىل عدم اس     طائ ١٢ إىل   ١٤من  
املــرور اجلــوي وخــدمات االصــطدام واإلنقــاذ يف حــاالت الطــوارئ يف مطــار كومــورو بــديلي  
نظرا لعدم نقل الطائرات العمودية التابعة للبعثـة مـن مطـار ديلـي كمـا كـان متوقعـا حـىت هنايـة             

 .الفترة املشمولة بالتقرير
 

 الفرق 
    يف املائة٤٩,١  دوالر٥٥١,٨ النقل البحري

 دوالر حتت هذا البند إىل وقـف عمليـات الصـنادل يف             ٥٥١ ٨٠٠يعزى الفرق البالغ     - ٢٠
 .٢٠٠٤يناير / الثاينكانون ١٥
 

 الفرق 
    يف املائة٨,٥  دوالر٤٣٨,٥ التصاالتا

ــالغ   - ٢١ ــذا ال٤٣٨ ٥٠٠يعــــزى الفــــرق البــ ــا إىل اخنفــــاض   دوالر حتــــت هــ ــد أساســ بنــ
االحتياجات املتصلة بقطع الغيار نتيجة تفكيك معـدات االتصـاالت املشـطوبة يف هنايـة عمرهـا                 

 تخفــيضاالقتصــادي املفيــد واخنفــاض النفقــات الفعليــة املتصــلة باالتصــاالت التجاريــة نتيجــة ال 
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متوقعـة تتصـل    لبعثـة، يقابـل ذلـك جزئيـا نشـوء احتياجـات غـري               لالتدرجيي للموظفني الـدوليني     
 ذات تــردد عــايل جــدا وهواتــف نقالــة ألغــراض  باقتنــاء أجهــزة راديــو حممولــة باليــد ومعــدات 

 .االستبدال
 

 الفرق 
    يف املائة٣٥,٩  دوالر٣٢٢,٠ تكنولوجيا املعلومات

ــالغ   - ٢٢ ــا إىل اخنفــــاض   ٣٢٢ ٠٠٠يعــــزى الفــــرق البــ ــد أساســ ــذا البنــ  دوالر حتــــت هــ
ــاء   ــدة ومســتكملة االحتياجــات املتصــلة باقتن  وكــذلك إىل اخنفــاض ،جمموعــات برجميــات جدي

 .التكاليف الفعلية املتصلة بتراخيص الربجميات ورسومها
 

 الفرق 
) يف املائة٠,٣( ) دوالر١٠,٥( الرعاية الطبية    

 دوالر حتــت هــذا البنــد أساســا إىل اقتنــاء لــوازم طبيــة   ٦١ ٥٠٠يعــزى الفــرق البــالغ   - ٢٣
ــفى الـــذي  ــافية للمستشـ ــاض    إضـ ــا اخنفـ ــل ذلـــك جزئيـ ــي، يقابـ ــدة يف ديلـ ــم املتحـ ــه األمـ  متلكـ

 .االحتياجات املتصلة باخلدمات الطبية نتيجة ختفيض أفراد البعثة مبعدل أسرع مما كان متوقعا
 

 الفرق 
    يف املائة٢٤,٧  دوالر٧١٢,٦ اللوازم واخلدمات واملعدات األخرى

ــالغ   - ٢٤ ــد أساســا إىل إرجــاء مشــاريع    دوالر حتــت هــذ ٧١٢ ٦٠٠يعــزى الفــرق الب ا البن
اخنفــاض االحتياجــات املتصــلة بشــحن املعــدات  إىل إلزالــة األلغــام إىل الفتــرة املاليــة الالحقــة و 

اململوكة لألمم املتحدة إىل قاعدة األمم املتحدة للوجسـتيات، وكـذلك إىل اخنفـاض التكـاليف            
 .املصرفية الفعلية

 
 عية العامة أن تتخذمهااإلجراءان اللذان ينبغي للجم -خامسا  

 
اإلجراءان اللذان ينبغي للجمعية العامة أن تتخذمها فيما يتصل بتمويل بعثة األمـم          - ٢٥

 :املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية مها
 ١٢ ٨١٩ ٩٠٠اختاذ قرار بشأن معاجلة الرصـيد غـري املـرتبط بـه البـالغ                )أ( 

 ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران ٣٠ىل  إ٢٠٠٣يوليه /متوز ١دوالر فيما يتعلق بالفترة من 



 

24 04-66355 
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يف  التسـويات األخـرى للفتـرة املنتهيـة       /اختاذ قرار بشأن معاجلة اإليـرادات      )ب( 
ــران ٣٠ ــه /حزي ــد  ٥ ٢٤٦ ٠٠٠البالغــة  ٢٠٠٤يوني ــرادات الفوائ ــة مــن إي  دوالر املتأتي

وتسويات الفترة  )  دوالر ٨٦٥ ٠٠٠(متنوعة  /وإيرادات أخرى )  دوالر ١ ٢٩٧ ٠٠٠(
 من التزامات الفترة السـابقة أو إلغـاء تلـك           تووفورات حتقق )  دوالر ١٣ ٠٠٠(السابقة  

 ). دوالر٣ ٠٧١ ٠٠٠(االلتزامات 
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