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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال١٣٦ و ١٢٣البندان 

اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانيـة لتمويـل        
 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
   متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

ــريا     ــدة يف ســ ــم املتحــ ــة األمــ ــة لبعثــ ــة املقترحــ ــن امليزانيــ ــرة مــ ليون للفتــ
 وتقريـــر األداء ٢٠٠٦ يونيـــه/ حزيـــران٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليـــه /متـــوز ١

ــن     ــرة مــ ــن الفتــ ــايل عــ ــوز١املــ ــه / متــ ــران٣٠ إىل ٢٠٠٣يوليــ  / حزيــ
  ٢٠٠٤ يونيه

  
  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  

 -أبريـــــــل / نيســـــــان٤ (٢٠٠٣/٢٠٠٤االعتمـــــــادات للفتـــــــرة 
  دوالر٥٢٠ ٠٥٣ ٦٠٠ )٢٠٠٤يونيه /حزيران ٣٠

/  حزيـران  ٣٠ -أبريـل   / نيسـان  ٤ (٢٠٠٣/٢٠٠٤النفقات للفترة   
  دوالر٤٤٨ ٧٣٤ ٤٠٠ )٢٠٠٤يونيه 

  دوالر٢٩١ ٦٠٣ ٦٠٠ ٢٠٠٤/٢٠٠٥االعتمادات للفترة 
  دوالر١٠٧ ١٥٩ ٧٠٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦االقتراح الذي قدمه األمني العام للفترة 

 دوالر١٠٧ ١٥٩ ٧٠٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦توصية اللجنة االستشارية للفترة 
 
 

 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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 مقدمة -أوال  
 

توصــي اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة باملوافقــة علــى كامــل املبلــغ  - ١
 / متـوز ١الذي اقترح األمني العـام ختصيصـه لبعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون للفتـرة مـن          

 . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليه 
ــر ا  - ٢ ــة     ويتضــمن تقري ــة بامليزاني ــة واملتعلق ــام عــن اجلوانــب اإلداري ــة االستشــارية الع للجن

آراءهـا وتوصـياهتا بشـأن عـدد مـن           )A/59/736(ليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم         لتمويل عم 
املــوارد والبنــود تاليــة، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن اللجنــة تتنــاول، يف الفقــرات ال. القضــايا الشــاملة

 .مم املتحدة يف سرياليون على وجه التحديداألخرى املتعلقة ببعثة األ
لغـرض  وترد يف هناية هذا التقرير قائمة بالوثائق الـيت اسـتعانت هبـا اللجنـة االستشـارية                   - ٣

  .نظرها يف متويل البعثة
/  حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١تقرير األداء املايل عن الفترة من        - ثانيا 

 ٢٠٠٤يونيه 
ــى توصــية ال   - ٤ ــاء عل ــا     بن ــة، مبوجــب قراره ــة العام ــة االستشــارية، خصصــت اجلمعي لجن
 دوالر ٥٢٠ ٠٥٣ ٦٠٠، مبلغــا إمجاليـــه  ٢٠٠٣يونيــه  / حزيـــران١٨ بــاء املــؤرخ   ٥٧/٢٩١

ــرة مــن   )  دوالر٥١٤ ١٧١ ٢٠٠صــافيه ( ــة يف الفت ــه / متــوز١الســتمرار البعث  إىل ٢٠٠٣يولي
تحـدة للوجسـتيات يف     ، ال يشـمل حسـاب الـدعم وقاعـدة األمـم امل            ٢٠٠٤يونيـه   /حزيران ٣٠

الســتمرار  مليــون دوالر ٤٨٦ويف القــرار نفســه، خصصــت اجلمعيــة مبلــغ . برنــديزي، إيطاليــا
، ال يشـمل حسـاب      ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١البعثة يف الفتـرة مـن       

وقـد أوصـت اللجنـة هبـذا االعتمـاد املخفَّـض، مراعـاة الخنفـاض                . الدعم وقاعـدة اللوجسـتيات    
ــالال ــة تك ــون دوالر نتيجــة  ٣٤يف بقراب ــدرجيي للبعثــ   ملي ــاء الت ــني   اإلهن ــر األم ــبني يف تقري ة، امل

وتالحـــظ اللجنـــة أن النفقـــات الفعليـــة يف الفتـــرة  ). ١٢ و١١، الفقرتـــان S/2003/321( العـــام
 دوالر دون املبلــــــغ ٧١ ٣١٩ ٢٠٠ دوالر، أي ٤٤٨ ٧٣٤ ٤٠٠ بلغــــــت ٢٠٠٤-٢٠٠٣

 . ون املبلغ املقسم إىل أنصبة دوالر د٣٧ ٢٦٥ ٦٠٠ املرصود و
ــه    - ٥ ــالغ إمجاليــ ــوط البــ ــيد غــــري املربــ ــافيه ( دوالر ٧١ ٣١٩ ٢٠٠ويعكــــس الرصــ صــ

 يف املائــة، ميثــل نقصــا عامــا يف    ٨٦,٣معــدال لتنفيــذ امليزانيــة قــدره    )  دوالر٧١ ٤٧٦ ٠٠٠
د فــراحتــت بنــد األفــراد العســكريني وأ)  يف املائــة١٥,٢( دوالر ٤٧ ٧٠٧ ٨٠٠اإلنفــاق مببلــغ 
حتــت بنــد التكــاليف التشــغيلية، وجتــاوزا )  يف املائــة١٩,٢( دوالر ٣٠ ٣٨٨ ٢٠٠الشــرطة، و

 .حتت بند املوظفني املدنيني)  يف املائة١٤,٣( دوالر ٦ ٧٧٦ ٨٠٠للتكلفة املقررة مببلغ 
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حتت بنـد األفـراد العسـكريني وأفـراد         االستشارية أن الوفورات احملققة     وتالحظ اللجنة    - ٦
 فــردا مقارنــة ١١ ٤٩١القــوام الفعلــي للوحــدات البــالغ  متوســط ى إىل اخنفــاض الشــرطة ُتعــز

 فــردا ومــا يــرتبط بــذلك مــن  ١٢ ٧٤٠ شــهرا البــالغ ١٢باملتوســط املــدرج يف امليزانيــة لفتــرة  
ــراد      اخنفــاض االحتياجــات اخلاصــة بســداد تكــاليف القــوات باملعــدالت القياســية، وتنــاوب أف

وطـاهنم، وحصـص اإلعاشـة، واإلجـازة التروحييـة، والبـدل            الوحدات العسـكرية وإعـادهتم إىل أ      
وجنمـت عـن اخنفـاض حـاالت الوفـاة والعجـز            . اليومي للجنـود واملعـدات اململوكـة للوحـدات        

مـن  )  يف املائـة ٨٠( دوالر   ٤ ٠٧٦ ٠٠٠وفورات إضافية، حيث كان الرصيد غـري املسـتخدم          
 .مبلغ التعويضات املرصود يف امليزانية

ــي املنشــور    وبالنســبة للشــ  - ٧ ــة، كــان متوســط العــدد الفعل ــة  ١٢٦رطة املدني ــردا مقارن  ف
وكــان اخنفــاض املتوســط الفعلــي . ١٥٤ شــهرا البــالغ ١٢باملتوســط املــدرج يف امليزانيــة لفتــرة 

لقــوام الوحــدات والشــرطة نتيجــة لتنفيــذ اإلهنــاء التــدرجيي بنســق أســرع، وســحب الوحــدات   
يار تعديل احلالة الراهنة املكون من أربـع مراحـل       ، وفقا خل  ٢٠٠٤ديسمرب  /حبلول كانون األول  

، عوضا عـن    ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٨املؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٤٩٢ه جملس األمن يف قراره      يدالذي أ 
 ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٥اخلطة األصلية لإلهناء التدرجيي للبعثة، املبينة يف تقرير األمـني املـؤرخ             

S/2002/987واليت أُعدت امليزانية على أساسها . 
وفيمــا يتصــل بــاملوظفني املــدنيني، كانــت االحتياجــات الفعليــة مــن املــوظفني الــدوليني  - ٨

وتالحــظ اللجنــة .  دوالر٦ ٠٨٨ ٣٠٠ يف املائــة أو ١٥,٧ا أدرج يف امليزانيــة بنســبة ممــأعلــى 
 إىل  ٣٠٠ موظفـا مـن اجملموعـة        ١٢٠االستشارية أن هذه الزيادة احلادة تعزى أساسـا إىل نقـل            

 يف املائــة ١٣,٧(، وكــذلك إىل اخنفـاض معــدل الشـغور عمــا أُدرج يف امليزانيـة    ١٠٠اجملموعـة  
والتكــاليف اإلضــافية املتصــلة بإعــادة املــوظفني إىل الــوطن أو نقلــهم إىل   )  يف املائــة٢٠مقابــل 

وتالحـظ اللجنـة االستشـارية أن نقـل املـوظفني مـن اجملموعـة               . بعثات أخـرى حلفـظ السـالم      
 كانت التكلفـة احملـددة مل       ترتبت عليه آثار مالية هامة، حىت وإن       ١٠٠ إىل اجملموعة    ٣٠٠
وهي تطلب حتديد التكلفة الفعلية املفصلة هلذا النقل بطريقـة شـفافة متامـا وعرضـها                . تقدم

 . يف امليزانيات ذات الصلة
 ١ ٠٧٤ ٥٠٠وخبصوص متطوعي األمم املتحدة، نتجـت زيـادة االحتياجـات البالغـة              - ٩

 ١ ٩٥٢والرا إىل    د ١ ٧٦٥عن زيادة يف بدل معيشة املتطـوعني مـن          ) املائة يف   ٢٢,٩(دوالر  
، ودفع بدل املخاطر الذي مل ترصـد لـه اعتمـادات يف        ٢٠٠٤مارس  / آذار ١من  دوالرا اعتبارا   

 متطوعـا إىل أوطـاهنم ودفـع فـواتري عالقـة مـن الفتـرة                ٥١امليزانية، والتكاليف اإلضـافية إلعـادة       
 يف املائـة    ١٠,٣النسبة للموظفني الوطنيني، فقـد حتققـت الوفـورات البالغـة            أما ب . املالية السابقة 
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 دوالر نتيجــة اخنفــاض معــدل صــرف العملــة احملليــة مقارنــة بــدوالر الواليــات    ٣٨٦ ٠٠٠أو 
 . املتحدة
وفيمــا يتصــل بالتكــاليف التشــغيلية، تالحــظ اللجنــة االستشــارية حتقــق وفــورات هامــة  - ١٠
نتيجـة أسـعار العقـود املواتيـة        )  يف املائـة   ٢٠ دوالر أو    ١٢ ٦٢٦ ٨٠٠( بند النقل اجلوي     تحت

الـيت أعيـد التفـاوض عليهـا بـني البعثـة        والشـروط   MI-26فيما خيص استبدال طـائرة مـن طـراز    
 مليــون دوالر عــن  ١٥ونتجــت وفــورات إضــافية قــدرها    . وهيئــة النقــل اجلــوي لســرياليون   

ا أعقبه مـن اخنفـاض االحتياجـات التشـغيلية          االنسحاب املبكر للجنود من مسرح العمليات وم      
 دوالر ٧ ٨٥١ ٩٠٠(للوحــدات العســكرية يف جمــاالت مــن قبيــل املرافــق واهلياكــل األساســية 

، واملعــدات ) يف املائــة٣٢,٩ دوالر أو ٤ ٩٢١ ٢٠٠(واخلــدمات الطبيــة )  يف املائــة١٧,٧ أو
 دوالر ١ ٧٥٠ ١٠٠(، والنقـــل الــــربي  ) يف املائـــة ٣٨,٠ دوالر أو ٢ ٣٤٤ ٧٠٠(اخلاصـــة  

 ). يف املائة١٦,٩ دوالر أو ٢ ٥٨٥ ٦٠٠(واالتصاالت )  يف املائة٢٣,٧ أو
ــر مــن ا    - ١١ ــا نفقــات أكث ــها جزئي ــد االستشــاريني   وهــذه الوفــورات قابلت ــوخى حتــت بن ملت

ــ)  يف املائــــــة٣٢١,٤ دوالر أو ٧٨ ١٠٠(  دوالر ١ ٢٦٧ ٣٠٠(ا املعلومــــــات وتكنولوجيــــ
االمتثال ملعايري العمل األمنية الـدنيا ومعـايري إدارة عمليـات حفـظ         من أجل   )  يف املائة  ٣٧,١ أو

السالم اخلاصة بإصالح األعطـال الكـربى واسـتمرارية العمـل، واللـوازم واخلـدمات واملعـدات                 
 ).  يف املائة٤,٨ دوالر أو ١١٤ ٥٠٠(األخرى 

 يف تقريـر   املعلومـات الـواردة   لـى   وميكن االطـالع علـى تعليقـات اللجنـة االستشـارية ع            - ١٢
 / متـوز  ١مـن   اقشـة امليزانيـة املقترحـة للفتـرة         أداء فرادى بنود اإلنفـاق، حسـب االقتضـاء، يف من          

 . يف اجلزء الرابع أدناه٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليه 
 

 معلومات عن األداء يف الفترة احلالية -ثالثا  
لفترة احلاليـة يف كـل واحـد مـن          بدال من إدراج بيانات إحصائية قياسية عن األداء يف ا          - ١٣

فــرادى تقــارير حفــظ الســالم، دعــت احلاجــة هــذه املــرة، بســبب قيــود شــىت، إىل تقــدمي هــذه    
املعلومات يف جداول موحدة مرفقة بتقرير اللجنة االستشارية العام عن عمليات حفظ السـالم              

)A/59/736 .(وتغطـــي املعلومـــات الـــيت يـــتعني تقـــدميها مـــا يلـــي) :رة احلاليـــة؛ نفقـــات الفتـــ) أ
وحـدات  /حالة سـداد تكـاليف الوحـدات العسـكرية        ) ج(املعدل احلايل لشغل الوظائف؛      )ب(

الوضـع النقـدي للبعثـات؛    ) د(الشرطة املشكَّلة واملعدات اململوكة للوحدات والوفـاة والعجـز؛      
 .حالة االشتراكات) هـ(
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ــرة    -رابعا   ــة املقترحــة للفت ــه / متــوز١مــن امليزاني ــران٣٠  إىل٢٠٠٥يولي  / حزي
 ٢٠٠٦يونيه 

 
 الوالية والنتائج املتوخاة -ألف  

قدم ممثل األمني العام إحاطة للجنة االستشارية عـن احلالـة األمنيـة العامـة يف سـرياليون                   - ١٤
 .)٢٠٠٤ (١٤٩٢ا جملس األمن يف قراره وحالة تنفيذ خطة اإلهناء التدرجيي اليت أيده

 اإلهناء التدرجيي بنسق أسـرع ممـا كـان متوقعـا وأهنـا يف               وأُبلغت اللجنة بأن البعثة تنفذ     - ١٥
 جنــديا ٣ ٢٥٠الوقـت احلاضـر قــد أكملـت انتقاهلـا إىل وجــود متبـٍق يف سـرياليون يتــألف مـن        

 من أفراد الشرطة املدنية وعنصر مدين على النحو املنصوص عليـه            ٨٠ مراقبا عسكريا و   ١٤١و
وظلـت احلالـة األمنيـة    . ٢٠٠٤مارس /ر آذا٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٧يف قرار جملس األمن     

، ونقلت املسؤولية األوليـة عـن األمـن يف كافـة            ٢٠٠٤سبتمرب  /العامة هادئة ومستقرة يف أيلول    
 .كما حتسنت احلالة األمنية على امتداد احلدود مع ليربيا. أحناء البلد إىل حكومة سرياليون

 إىل  ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١مـن   لفتـرة    املقترحـة ل   وتالحظ اللجنة االستشارية أن امليزانية     - ١٦
 قد وضعت يف جزأين مها فترة تشـغيلية أوليـة تـدوم سـتة أشـهر مـن         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠
ــه / متـــوز١ ــانون األول٣١ إىل ٢٠٠٥يوليـ ــفية مـــن  ٢٠٠٥ديســـمرب / كـ ــة تصـ ــها مرحلـ  تعقبـ
 وللمحافظــة علــى قــدرهتا علــى. ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين ١

الرد السريع إذا ظهرت بوادر تدل على عدم االستقرار، سـتظل البعثـة تـؤدي مهامهـا بالكامـل         
ديســمرب تــاريخ مغــادرة آخــر الوحــدات     / كــانون األول٣١خــالل املرحلــة التشــغيلية حــىت    

وبنــاء علــى ذلــك، لــن تبــدأ أنشــطة التصــفية إال خــالل  . واملــوظفني الفنــيني املــدنيني لســرياليون
واعتبارا ألفضل املمارسات والدروس املستفادة من تصـفية بعثـات          . ٢٠٠٦اير  ين/ون الثاين كان

سابقة من قبيل بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، املشار إليهـا يف تقريـر جملـس مراجعـي        
، تقتـرح البعثـة فتـرة تصـفية تـدوم سـتة أشـهر               )، اجمللد الثاين، الفصل الثـاين     A/58/5(احلسابات  

 .ثالثة أشهر املتوخاة يف األصلبدال من فترة ال
وتثين اللجنة االستشارية على البعثـة ملـا أتاحتـه مـن إطـار حمـدد جيـدا وقـائم علـى                       - ١٧

 النهائيــة حيــث ورد عــرض واضــح وشــفاف لألهــداف واألنشــطة االنتــائج لفتــرة ميزانيتــه
 .املتصلة باملرحلتني املتميزتني ومها املرحلة التشغيلية ومرحلة تصفية البعثة
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 االحتياجات من املوارد -باء  
 ١٠٧ ١٥٩ ٧٠٠ شــهرا إىل ١٢تصــل تقــديرات التكــاليف للفتــرة املاليــة املؤلفــة مــن  - ١٨

ــه   للفتــرة )  دوالر٨٦ ٩٦٤ ٩٠٠صــافيه ( دوالر ٨٩ ٢٢٦ ٨٠٠دوالر، تشــمل مبلغــا إمجالي
ة  مـن أجـل املرحلـة التشـغيلي        ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١ إىل   ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١من  

ــا إمجال  ــة، ومبلغ ــه للبعث ــرة  )  دوالر١٦ ٨٨٧ ٠٠٠صــافيه ( دوالر ١٧ ٩٣٢ ٩٠٠ي خــالل فت
وميثل جمموع املبلـغ املطلـوب      . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١التصفية من   

ــرة  ــبة  ٢٠٠٦-٢٠٠٥للفتـ ــون دوالر١٨٤,٤( يف املائـــة ٦٣,٣ اخنفاضـــا بنسـ مقارنـــة )  مليـ
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليون دوالر للفترة ٢٩١,٦باملخصصات البالغة 

 
 األفراد العسكريون وأفراد الشرطة - ١ 

 الفئة
 املــــأذون بــــه للفتــــرة

 )أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤
ــغل  معـــــدل شـــ

 )ج(٢٠٠٦-٢٠٠٥املقترح للفترة  )ب(الوظائف

 املراقبون العسكريون
 

١٤١ 
 

١٣٩ 
 

 )د(املرحلة التشغيلية ١٤١
 )هـ(التصفية صفر

 الوحدات العسكرية
 

٣ ٧٥٠ 
 

٣ ٤١٤ 
 

 )د(املرحلة التشغيلية ٣ ٢٥٠
 )هـ(التصفية صفر

 الشرطة املدنية
 

٨٠ 
 

٧٩ 
 

 )د(املرحلة التشغيلية ٧٨
 )هـ(التصفية صفر

 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤متثل القوام املتوخى للربع الثالث وفقا جلدول النشر للفترة  )أ( 

 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨يف  )ب( 
 .درجيي للمرحة التشغيلية ومرحلة التصفيةاستنادا إىل جدول اإلهناء الت )ج( 
 .٢٠٠٥يوليه / متوز١ -يف بداية املرحلة التشغيلية  )د( 
   .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ -يف بداية مرحلة التصفية  )هـ( 
 جنــــديا، ٢ ٣٢٧ قوامــــا متوســــطه ، تقتــــرح البعثــــةللمرحلــــة التشــــغيليةوبالنســــبة  - ١٩
 ٣٦ ٦٤٥ ٧٠٠ الشـرطة املدنيـة بتكلفـة تقديريـة تبلـغ             من أفراد  ٦٨مراقبا عسكريا و   ١٤١ و

 مـن أفـراد الوحـدات علـى امتـداد      ٢ ٣٢٧دوالر، آخذة يف االعتبار أن يكـون متوسـط النشـر       
 وعامـل تـأخر يف      ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١يوليـه إىل    /متـوز ١فترة األشـهر السـتة مـن        

 جير إدخال أي تنقيح علـى عـدد األفـراد           ملو.  يف املائة، استنادا إىل جتربة البعثة      ٥الشغور قدره   
 .خالل مرحلة التصفية العسكريني وأفراد الشرطة املدنية
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علـى امتـداد     شخصـا    ١٤١لعسكريني البالغ عددهم    وتتوقع البعثة نشر مجيع املراقبني ا      - ٢٠
فـردا   ٧٨يبلـغ   وأفراد الشرطة املدنية انطالقا من قـوام  املرحلة التشغيلية،فترة األشهر الستة من    

أكتـوبر ويظـل كـذلك حـىت هنايـة          / يف تشـرين األول    ٥٨، مث ُيخفـض إىل      ٢٠٠٥يوليه  /يف متوز 
وسـيجري خفـض عـدد الوحـدات العسـكرية بطريقـة تدرجييـة أكثـر، حيـث سـيتم أوال                     . العام

ــر  ــوز ٣ ٢٥٠نشــ ــردا يف متــ ــه / فــ ــدد  ٢٠٠٥يوليــ ــرين ٢ ٤٩٤إىل ، مث ُيخفــــض العــ  يف تشــ
ديســمرب / يف كــانون األول٤٨٢نــوفمرب وإىل /تشــرين الثــاين يف ١ ٢٣٨ إىل مث، أكتــوبر/األول
٢٠٠٦. 

 املوظفون املدنيون - ٢ 
 

 الفئة
 املــأذون بــه للفتــرة  

 )أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤
ــغل   ــدل شـ معـ

 )ج(٢٠٠٦-٢٠٠٥املقترح للفترة  )ب(الوظائف

 وظفون الدوليونامل
 

٣٢٠ 
 

٢٤٤ 
 

 )د(املرحلة التشغيلية ٢٦٠
 )هـ(التصفية ١٤٠

 نيونوظفون الوطامل
 

٥٥٦ 
 

٥١٧ 
 

 )د(املرحلة التشغيلية ٤٧٤
 )هـ(التصفية ٢٥٧

 متطوعو األمم املتحدة
 

١٣١ 
 

١٠٤ 
 

 )د(املرحلة التشغيلية ٩٦
 )هـ(التصفية صفر

  
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤متثل القوام املتوخى للربع الثالث وفقا جلدول النشر للفترة  )أ( 

 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨يف  )ب( 
 . اإلهناء التدرجيي للمرحلة التشغيلية ومرحلة التصفيةاستنادا إىل جدول )ج( 
 .٢٠٠٥يوليه / متوز١ -يف بداية املرحلة التشغيلية  )د( 
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ -يف بداية مرحلة التصفية  )هـ( 

  
 دوالر تشــمل  ٢٨ ١٦٥ ٢٠٠تقــديرات التكلفــة للمــوظفني املــدنيني    جممــوع  بلــغ ي - ٢١
ــة  دوالر ل١٩ ٥٥٥ ٣٠٠ ــغيلية لمرحلــ ــع   دوالر ٨ ٦٠٩ ٩٠٠و التشــ ــفية مــ ــة التصــ ملرحلــ

وتتوقــع البعثــة . البعثــةاســتنادا إىل جتربــة  يف املائــة ١٥قــدره يف الشــغور اســتخدام عامــل تــأخر 
خفــض ُيمث ، ٢٠٠٥يوليــه /يف متــوزالتشــغيلية رحلــة امل موظفــا دوليــا عنــد بــدء  ٢٦٠اســتخدام 

 ٢٠٠٦ينــاير / يف كــانون الثــاين١٤٠ وإىل، ٢٠٠٥أكتــوبر / يف تشــرين األول٢٥٨ إىلالعــدد 
عــدد املــوظفني الــوطنيني تــدرجييا أيضــا مــن  وســيخفض . ٢٠٠٦أبريــل / يف نيســان١١٩ إىلو

ــه / يف متــــوز٤٧٤ ــرين األول٤٦٨ إىل ٢٠٠٥يوليــ ــوبر / يف تشــ  يف ٢٥٧إىل  مث ،٢٠٠٥أكتــ
مـن   ٩٦نشـر   ويتوقـع   . ٢٠٠٦أبريـل   /  يف نيسـان   ١٦٧ إىل وأخـريا    ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
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مـم املتحـدة    ملتطـوعي األ  ُيرصـد اعتمـاد     ومل  . ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  ١متطوعي األمـم املتحـدة يف       
 .أثناء مرحلة التصفية

 يةتكاليف التشغيلال - ٣ 
ــرة   - ٢٢ ــغ    ، تالحــظ٢٠٠٤-٢٠٠٣فيمــا خيــص الفت ــادة حــادة تبل ــة االستشــارية زي  اللجن
ــة  ٤٠,٦ و، أ دوالر٣٥٩ ٤٠٠ ــادة يف  حتــت بنــد اســتئجا يف املائ ر أمــاكن العمــل بســبب الزي

ن أاللجنــة بــأبلغــت و. دوالر ٨٢ ٠٠٠ إىلدوالر  ٤٢ ٠٠٠بعثــة مــن الاإلجيــار الشــهري ملقــر 
 .التكـاليف للفعاليـة مـن حيـث       جهودا قد بذلت للبحـث عـن مرافـق بديلـة وأنـه أجـري حتليـل                  

 آخـر، لـذا   لألمـم املتحـدة، فلـيس هنـاك خيـار عملـي           تـابع   وحيث أنه ال ميكن بناء مقر جديـد         
اللجنـة  وتالحـظ   . البعثـة وجـود   الترتيبات القائمة حاليا للفترة املتبقية من       العمل ب تقرر استمرار   

خطـة التصـفية إقفـال مكاتـب معينـة مثـل املكتـب              ، تتـوخى    ٢٠٠٦-٢٠٠٥للفترة  بالنسبة  أنه  
 .ماكناأل وهذا سيخفض من النفقات حتت بند استئجار ،املوجود يف كوناكري

 ٤٢ ٣٤٨ ٨٠٠إىل  ٢٠٠٦-٢٠٠٥للفتـــرة التكـــاليف التشـــغيلية ت ديراوتصـــل تقـــ - ٢٣
 للنصـف    دوالر ٩ ٣٢٣ ٠٠٠ و   السـتة األوىل  شـهر   لأل  دوالر ٣٣ ٠٢٥ ٨٠٠ تشمل   دوالر،

 عـن نفقـات   يف املائـة  ٥٦,٧ وميثـل ذلـك اخنفاضـا قـدره      ،مرحلة التصـفية  وهو  فترة  الالثاين من   
 .لفترة احلالية يف معظم اجملاالتا

أن هنـاك زيـادة واضـحة       االستشارية  تالحظ اللجنة   ،  ٢٠٠٦-٢٠٠٥سبة للفترة   وبالن - ٢٤
 ،، حتــت بنــد الوقــود والزيــوت ومــواد التشــحيميف املائــة ٩٤,٣ و، أ دوالر٩٢٢ ٢٠٠قــدرها 

 دوالرا للتـر  ٠,٤٨ إىل دوالرا ٠,٣٣بسبب الزيادة يف سعر السـوق للوقـود حيـث ارتفـع مـن        
 :افية ملا يلياحتياجات إضوتتوقع البعثة . الواحد
حلماية مـوظفي وموجـودات األمـم       ) يف املائة  ٣,١أو   دوالر   ٧ ٨٠٠(خدمات األمن    � 

 بينما جيري سحب الوحدات العسكريةاملتحدة 
اســتئجار معــدات هندســية مثــل اجلرافــات والرافعــات الشــوكية أثنــاء مرحلــة التصــفية   � 

 )يف املائة ٤٤٠دوالر أو  ٤٤ ٠٠٠(
يف  ٦٢١,٤دوالر أو    ٧٤٩ ٤٠٠(يانة حتـت بنـد النقـل الـربي          صـ ال و أعمال اإلصالح  � 

 األمـم املتحـدة للوجسـتيات    قاعدة إىليتم إرساهلا سمركبة  ٣٣٦شامال جتديد ) املائة

 إىل بعثات أخرى أو برينديزي يف
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عـدد الطـائرات مـن طـائرة     خفـض   سـيجري  ، مرحلة التصـفية إىلبعثة وخالل انتقال ال   - ٢٥
ــاحني    ــة اجلن ــدة ثابت ــائرة ذات أجنحــة دوارة  ١٣و واح ــة اجلنــاحني     ط ــدة ثابت ــائرة واح إىل ط

 .ذوايت أجنحة دوارةطائرتني و
لغــري أغـــراض التـــدريب مببلـــغ  إن زيــادة مســـقطة حتـــت بنــد خـــدمات االستشـــاريني    - ٢٦
يف األمـــراض املعديـــة متخصـــص لتعـــيني تعـــزى أساســـا ) يف املائـــة ١٧٦,٢( دوالر ٤٤ ٤٠٠

 .وفيات مرض محى السا/تعدد حاالوذلك بسبب ازدياد 
 يف مهام رمسيةالسفر   

 كـثريا االعتمـاد املقـرر      جتـاوزت  أن البعثـة قـد       تالحظ اللجنـة االستشـارية مـرة أخـرى         - ٢٧
 للسفر يف مهام رمسية غري مرتبطة بالتدريب، وذلـك مببلـغ قـدره              ٢٠٠٤-٢٠٠٣خالل الفترة   

تالحـظ اللجنـة أن   املقدمـة،  فية ومن املعلومات اإلضـا . يف املائة ١٤٤,٣دوالر أو    ٥٧٧ ٢٠٠
البعثـة وعقـد اجتماعـات    منطقـة  عـن زيـادة السـفر داخـل     أساسـا  اإلضافية نتجت  االحتياجات  

حتــاد هنــر مــانو واجلماعــة ا مــع مكتــب قائــد القــوة ومــع ةدون اإلقليميــداخــل املنطقــة االتصــال 
 مــع القــادة الــوطنيني واإلقليمــيني وكــذلكالشــأن فريقيــا وأصــحاب أاالقتصــادية لــدول غــرب 

 وبصـفة خاصـة     ،بني البعثـة وبـني املقـر      مكثف  سفر  نشاط   هناك   ،ويف نفس الوقت  . السياسيني
يف هـذه املرحلـة مـن دورة حيـاة          الـتقين   االحتياج لزيادة الدعم    و. �التقينالدعم  �ألغراض  

كما تالحظ اللجنـة، مـع      . بشكل أوىف وكان من الواجب شرحه     مؤكد  البعثة هو أمر غري     
أمـاكن بعيـدة    إىل  السـفر   من ذلك    و ،عددا كبريا من الرحالت مل يكن خمططا له       القلق، أن   

 .بني عمل وتشغيل البعثةبينها وواضح ليس هناك رابط 
غري مربر وخباصة يف سياق     املكثف هذا   السفر  نشاط   اللجنة االستشارية أن     وترى - ٢٨

من فعالية بطريقة أكثر بعثة تقترب من التصفية وأنه كان من الواجب إدارة ميزانية السفر 
امليزانيــة املقترحــة لبعثــة األمــم  عــن  يف تقريرهــا ،أهنــابر اللجنــة كمــا تــذكِّ. التكلفــةحيــث 

 ٢٠٠٤يونيـه   /  حزيـران  ٣٠ إىل ٢٠٠٣يوليـه   /  متـوز  ١املتحدة يف سرياليون للفتـرة مـن        
)A/57/772/Add.3 لســفر كــان مفرطــا  ، اعتــربت أن االعتمــاد املطلــوب ل  )٣١، الفقــرة ،

ببــذل جهــد  وأوصــت بتقلــيص ميزانيــة الســفر و ،يف ضــوء تقلــيص حجــم البعثــة اصــة وخب
 .لترشيد السفر
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 شواغل البعثة فيما يتعلق بالتصفية/أنشطة -خامسا  
 التصرف يف األصول وتنظيف البيئة  

ــة االستشــارية  أُبلغــت  - ٢٩ ــاللجن ــيت مت     ب ــة ال ــة البيئ أن وحــدة التصــرف يف األصــول ومحاي
املسائل املتعلقـة بالتصـرف     تتابع مجيع   األمم املتحدة يف سرياليون السنة املاضية       إنشاؤها يف بعثة    

 بعثـة األمـم   خمتلـف كيانـات  إخالؤهـا مـن قبـل    تنظيف البيئة يف املنطقة اليت جرى     يف األصول و  
 قـد جـرى   و. كمـا أن البعثـة مسـتمرة يف الـتخلص مـن أصـوهلا املشـطوبة               . املتحدة يف سرياليون  
 بنـود  ٢ ٤١٠مـن    ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣١ إىل ٢٠٠٤يوليـه   / ة من متـوز   التخلص خالل الفتر  

 مليـون   ٢,١ بنـود قيمتـها      ٩٠٩ ماليـني دوالر، منـها       ٥,٨غري مستهلكة قيمتها يف هنايـة املـدة         
وكجزء من عملية التصفية، أعدت البعثـة مشـروع خطـة           .  دوالر ٢٢ ٠٠٠دوالر بيعت مببلغ    

 .السالم الستعراضهتصفية جرى تقدميه إىل إدارة عمليات حفظ 
ة أن البعثــة تضــمن الــتخلص مــن كــل املعــدات اململوكــ بــاللجنــة االستشــارية وأُبلغــت  - ٣٠

يف إثبـات  ن السـلطات احملليـة تصـدر شـهادة        أ بطريقة مالئمة للبيئـة و     لألمم املتحدة وللوحدات  
 . هذا اخلصوص

هــي أول بعثــة تالحــظ اللجنــة االستشــارية أن بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون  و - ٣١
من إدارة عمليات حفظ اللجنة  وتطلب ،وحدة للتصرف يف األصول ومحاية البيئةأنشأت 

 أفضـل  لتجربة ضمن وثائقها اليت تركز علىالدروس املستفادة من هذه اتدرج  السالم أن   
 . عليهاالبعثات األخرىإطالع املمارسات بغرض 

 معدل دوران املوظفنيارتفاع   
املــوظفني معــدل دوران مــن ارتفــاع تشــكو األمــم املتحــدة يف ســرياليون بعثــة ال تــزال  - ٣٢

وقـد  . يف هذا الظـرف احلاسـم مـن واليتـها         ذوي اخلربة   ومن صعوبات يف االحتفاظ باملوظفني      
وتكـرر  . )١٩، الفقـرة    (A/59/417أثريت هذه املسألة يف تقرير اللجنة االستشارية السـابق          

ــها إلدارة عمليــات حفــظ الســ   ــة طلب ــة األمــم املتحــدة يف   أن الم اللجن ــدعم بالكامــل بعث ت
ربة أثنـاء مرحلـة التصـفية       مـن املـوظفني ذوي اخلـ      أعـداد مناسـبة      يف احملافظة علـى   سرياليون  

 .املهمة
 أثناء مرحلة التصفية الرقابة  

توجه اللجنة االستشارية اهتمام البعثة إىل احلاجة املاسة لرقابة دقيقـة أثنـاء مرحلـة                - ٣٣
ــداخليون  التصــفية، مي ــه مت   وقــد أُ.كــن أن يقــوم هبــا مراجعــو احلســابات ال ــة بأن بلغــت اللجن

 وظيفــة واحــدة إىل باإلضــافة ٣- ف٢و  ٤- و ا ف٥- ف١فنيــة عــددها ختصــيص وظــائف 
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بعثــة األمــم املتحــدة يف مــن أجــل  الداخليــة تــب خــدمات الرقابــة العامــة ملكفئــة اخلــدماتمــن 
 وحتــث اللجنــة   .يف الوقــت احلــايل  شــغولة  مكلــها  لكــن هــذه الوظــائف ليســت     ســرياليون و 
مـلء هـذه الوظـائف بأسـرع     لضـمان  على التنسـيق الـدقيق   بعثة والتب ككال من امل  االستشارية  

إيـالء اهتمـام    وجيـب   . ملرحلـة التصـفية النهائيـة     رقابـة مناسـبة     آليـة   ما ميكـن، وعلـى اسـتحداث        
تطبيـق صـارم    يف ظـل    ة  كـل األنشـطة املتعلقـة بالتصـفي       إمتـام   ري تسـجيل و   جيـ  خاص لضمان أن  

 .مم املتحدة واملمارسات املقبولة، وبطريقة شفافةوأنظمة األلقواعد 
 اليت تنتظر التسوية والعجز حاالت الوفاة   

العجـز  حـاالت   إىل  إدارة عمليـات حفـظ السـالم        اهتمام  اللجنة االستشارية   توّجه   - ٣٤
هـذه  ليون أن تضـمن تسـوية        وتطلب مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف سـريا            ،اليت تنتظر التسوية  
 .احلاالت بسرعة

 
 الدروس املستفادة/أفضل املمارسات -سادسا  

ــاملقر أن ترصــد         - ٣٥ ــظ الســالم ب ــات حف ــن إدارة عملي ــة االستشــارية م ــب اللجن تطل
اليت اكتسبتها بعثة األمم املتحدة يف سرياليون أثنـاء مرحلـة التصـفية وأن              اخلربة  األنشطة و 

دة منها لكي تستفيد منها بعثات حفظ السـالم األخـرى التابعـة       تستخلص الدروس املستفا  
اخلــربات بلغــت اللجنــة أثنــاء مناقشــاهتا مــع ممثلــي األمــني العــام بــأن توثيــق   وأُ. لألمــم املتحــدة

 يف كـل جمـاالت عملياهتـا سـيكون جـزءا          بعثة  الاملمارسات والدروس املستفادة من قبل      وأفضل  
 . طيلة عملية التصفيةمع املقر ظل هناك تعاون وثيق ال يتجزأ من مرحلة التصفية وأنه سي

يف صـيف عـام     امليدانية للبعثة   الحظت اللجنة االستشارية، مع االرتياح، أثناء زيارهتا        و - ٣٦
عــدد مــن املكــون مــن الفريــق القطــري الــيت يتحلــى هبــا اهلــدف وحــدة  روح التعــاون و٢٠٠٤

ــيت تعمــل   ــة  الوكــاالت ال ــا بشــأن طائف ــوطني املشــردين     مــن املةمتنوعــمع ــل إعــادة ت ســائل مث
 واألســلحة ، ومحايــة األطفــال، وبرنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج،والالجــئني
وهـذه الوكـاالت مسـتعدة اآلن       . للشـباب فـرص العمـل      وإجيـاد    ، ومحـالت التحصـني    ،الصغرية

 التنميـة   ركيز على هذه األخرية، وللت  بعثة مبجرد انسحاب    الالعديد من برامج    مسؤولية  الستالم  
مكـان عمـل     املعنيـة يف  كل الوكـاالت    بوجود  هذا التعاون   تيسر  وقد  . االقتصادية واالجتماعية 

 .مشترك
ــة  - ٣٧ ــة الوتوضــح جترب ــه علــى بعث ــرغم مــن أن  أن  املهــام كــان علــى األساســي تركيزهــا  ال

األطـراف  املنـاطق العازلـة بـني       والقيـام بالـدوريات يف      وقـف إطـالق النـار       رصد  العسكرية مثل   
 مـن اجملـاالت مثـل نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة               ةواسـع جمموعة  املتحاربة، إال أن التقدم يف      
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واإلعــالم، والـــتعمري واالنتعـــاش،   ، وحقــوق اإلنســـان ، وأعمـــال اإلغاثــة اإلنســـانية ،اإلدمــاج 
اعـة  نقص املن وفريوس   ومحاية األطفال    ،ون املدنية والعدل  ؤ والش ،واالنتخابات واإلدارة املدنية  

قيـد  وحيـث أن البعثـة      . م واألمـن   لبلوغ األهداف املركزيـة للسـال      اضروريكان  اإليدز  /البشرية
تـهما تنميـة    حرازمهـا لـن يـدوما إال إذا تبع        إم واألمن اللذين مت     يتضح أن السال  التصفية، ما برح    

 .اقتصادية واجتماعية
خطيط املنسق لكل    اللجنة االستشارية أن أحد الدروس املستفادة هو أن الت         وترى - ٣٨

، وكذلك التعاون الوثيق أثناء تنفيـذها    املعنينيالشركاء  كافة  األنشطة منذ بدايتها مع     هذه  
من ناحيـة التكلفـة وسـيزيدان مـن فـرص           فعالية  سيسمحان باستخدام املوارد بطريقة أكثر      

 . وبذلك يسمحان بالتخطيط الستراتيجية انسحاب واقعية،نجاحال
 

 خامتة -سابعا  
اجلمعية العامة فيما يتصل بتمويل بعثة األمم املتحـدة         اليت يتعني أن تتخذها     اإلجراءات   - ٣٩
 موضـحة  ٢٠٠٦يونيـه  /  حزيـران  ٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١سرياليون خالل الفترة مـن      يف  

 إىل  ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  ١ البعثة يف الفتـرة مـن         ميزانية األمني العام عن   من تقرير    ٣٦يف الفقرة   
واعتبـارا لتعليقاهتـا الـواردة أعـاله، توصـي اللجنــة       .(A/59/758) ٢٠٠٦يونيـه  /حزيـران  ٣٠

 .االستشارية بقبول اقتراحات األمني العام
 (A/59/759)كومة سرياليون عن التربع املقترح بأصول حلتقرير األمني العام   

ل حلكومـة    عن التـربع املقتـرح بأصـو       تالحظ اللجنة االستشارية من تقرير األمني العام       - ٤٠
 منــها ، مليــون دوالر٧١,٩يف هنايــة املــدة تنــاهز  أن قيمــة أصــول البعثــة (A/59/759) ســرياليون

أن بـ  وأبلغت اللجنـة     .حلكومة سرياليون التربع هبا    يقترح   ،دوالر ماليني   ٨,٤، أو   يف املائة  ١٢
معيـة  الرابـع مـن قـرار اجل      اجلـزء    األصـول، بنـاء علـى     بعثة قد أعدت خطة مبدئية للتصـرف يف         ال

أن النقــل الــيت مفادهــا توصــية اللجنــة االستشــارية االعتبــار أخــذ يف  ألــف، ت٤٩/٢٣٣العامــة 
اجلمعيــة العامــة علــى اللجنــة مث ُيعــرض علــى ضــيفة جيــب أن املكومــة احل إىلاملقتــرح لألصــول 
 ).٥٣، الفقرة A./55/874انظر (املوافقة عليه  وهبغرض استعراض

صــاحلة  اململوكــة هلــا وحــددت األصــول الــيت مل تعــد البعثــة األصــولوقــد استعرضــت  - ٤١
بدرجـة كـبرية    االسـتفادة منـها     لألمم املتحـدة ولكـن ميكـن حلكومـة سـرياليون            للخدمة بالنسبة   

ضمن جهودها اجلارية لبناء القدرات، مثل معدات االتصاالت ومعـدات تنقيـة امليـاه ومعـدات                
 الوقود ومعـدات القيـاس   اتالطبية وخزاندات واملعالبيانات واملعدات املكتبية واملولدات جتهيز  

الـذي يـتعني    اإلجـراء   يـرد   و. الصـنع اجلـاهزة    املباين   إىلواملركبات وحاويات التربيد باإلضافة     
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مـن   ٧يف الفقـرة  كومـة سـرياليون   حلأصـول  بـالتربع ب  اجلمعية العامة فيما يتصـل      أن تتخذه   
رية بقبــول اللجنــة االستشــاوتوصــي . (A/59/759)املوضــوع هــذا عــن تقريــر األمــن العــام  
 .اقتراح األمني العام

 الوثـائق
 ٢٠٠٣ يوليـه /متـوز  ١عن الفترة من    بعثة األمم املتحدة يف سرياليون      تقرير أداء ميزانية     � 

 ) Corr.1 وA/59/635( ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٣٠إىل 
ــة  �  ــرياليون   ميزانيـ ــدة يف سـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن  لبعثـ ــرة مـ ــوز ١لفتـ ــه/متـ   إىل٢٠٠٥ يوليـ

 ) A59/635/Corr.1 وA/59/758( ٢٠٠٦ يونيه/رانحزي ٣٠
 (A/59/759) سرياليون كومةعن التربع املقترح بأصول حلتقرير األمني العام  � 
 لبعثـة    املقترحـة  امليزانيـة املنقحـة    عن   اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية    تقريــر   � 

يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ١لفتــرة مــن لاملتحــدة يف ســرياليون  األمــم
٢٠٠٥ (A/59/417)  

  بشأن متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون اء ب٥٧/٢٩١قرار اجلمعية العامة  � 
 )٢٠٠٤ (١٥٦٨و ) ٢٠٠٤( ١٥٦٢ جملس األمن اقرار � 
ــام عـــن    �  ــرون لألمـــني العـ ــادي والعشـ ــر احلـ ــرياليون  التقريـ ــدة يف سـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ

(S/2004/228) 
التقريــــــر الثالــــــث والعشــــــرون لألمــــــني العــــــام عــــــن بعثــــــة األمــــــم املتحــــــدة يف  � 

  (S/2004/724)سرياليون
ــر ال �  ــابرة      املتقري ــة والع ــام عــن ســبل مكافحــة املشــاكل دون اإلقليمي ــي لألمــني الع رحل

  (S/2005/86)للحدود يف غرب أفريقيا
 
 
 


