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 الدورة الستون
  من جدول األعمال١٢٤البند 

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
ــدة        ــساعي احلميـ ــة واملـ ــسياسية اخلاصـ ــات الـ ــة بالبعثـ ــديرات املتعلقـ التقـ

ــأذن ـــ    ــيت تـ ــرى الـ ــسياسية األخـ ــادرات الـ ــة و واملبـ ــة العامـ أو /ا اجلمعيـ
 ناألم جملس

   
 ساعدة إىل أفغانستان بعثة األمم املتحدة لتقدمي امل  

 
 تقرير األمني العام  

 
 إضافة  

 

 موجز 
 ٣٥٥ ٩٤٩ ٣٠٠ مبلــغ ألــف ٦٠/٢٤٧خصــصت اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا    

، الـشؤون الـسياسية، مـن امليزانيـة الربناجميـة           ٣دوالر للبعثات السياسية اخلاصـة يف إطـار البـاب         
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 

 األمـني العـام عـن التقـديرات املتعلقـة بالبعثـات الـسياسية اخلاصـة         وبعد النظر يف تقرير  
أو جملس األمـن    /واملساعي احلميدة واملبادرات السياسية األخرى اليت تأذن ا اجلمعية العامة و          

)A/60/585 و Corr.1( ،   ــة يف قرارهــا ــة العام ــى  ٦٠/٢٤٨وافقــت اجلمعي ــة أمــور، عل ، يف مجل
الــيت الر للبعثــات الــسياسية اخلاصــة الــست والعــشرين    مليــون دو١٠٠ مبلــغ قــدره ختــصيص

االعتمـاد املرصـود بالفعـل للبعثـات الـسياسية اخلاصـة يف إطـار               تناوهلا ذلك التقرير خصما مـن       
. ٢٠٠٧-٢٠٠٦، الشؤون السياسية، مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني                ٣الباب  
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 A/60/585(الحقـة عـن ميزانيـات البعثـات اخلاصـة       وبعد النظر كذلك يف تقارير األمني العام ال       
، )A/60/694(وتقرير األمني العام عن مكتب دعم بناء الـسالم   ،)Add.2 و Add.1و Corr.1 و 

ــا   ــة يف قرارهـــــ ــدره  ختـــــــصيص علـــــــى ٦٠/٢٥٥وافقـــــــت اجلمعيـــــ ــغ إضـــــــايف قـــــ  مبلـــــ
ــسياسية اخلاصــة  خــصما مــن دوالر  ٢٠٤ ٠٤٠ ٨٠٠ ــا . االعتمــاد املرصــود للبعثــات ال  وتبع

 دوالر يف االعتمـاد املرصـود للبعثـات      ٥١ ٩٠٨ ٥٠٠لذلك، بقي رصـيد غـري خمـصص قـدره           
 .السياسية اخلاصة

ــراره        ــذي اختــذه جملــس األمــن يف ق ــر يف ســياق اإلجــراء ال  ١٦٦٢ويقــدم هــذا التقري
، الذي مدد الس مبوجبه والية بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان                  )٢٠٠٦(

 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٢احدة حىت لسنة و
ـــووافقــت اجلمعيــ   ـــة يف قرارهـة العام ــى احتي٦٠/٢٥٥ا ـ ـــ عل ـــاجات البعثـ ـــة للفتـ رة ـ

، الــــــيت يبلــــــغ جمموعهــــــا ٢٠٠٦مــــــارس / آذار٣١ينــــــاير إىل /كــــــانون الثــــــاين ١ نــــــــم
 .دوالر ١٣ ٦١٦ ٩٠٠

ملتحــدة لتقــدمي مــن املــوارد لبعثــة األمــم ااملقترحــة ويتــضمن هــذا التقريــر االحتياجــات  
، ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٣١أبريــل إىل / نيــسان١املــساعدة إىل أفغانــستان للفتــرة مــن 

 ). دوالر٥٩ ٨٣٥ ٢٠٠ إمجاليـه ( دوالر ٥٤ ٨٩٠ ٦٠٠ إىل مبلـغ صـافيه   جمموعهـا  ويـصل 

ــدره منفــقونظــرا إىل بقــاء رصــيد غــري     دوالر يف إطــار االعتمــاد املخــصص  ٢ ٧٨٠ ٩٠٠ ق
الحتياجـات اإلضـافية    ا فستـصل ،  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١يناير إىل   /ن الثاين  كانو ١للفترة من   

ــن    ــرة م ــة للفت ــسان١للبعث ــل إىل / ني ــسمرب / كــانون األول٣١أبري ــغ صــافيه  ٢٠٠٦دي  إىل مبل
  ). دوالر٥٧ ٠٥٤ ٣٠٠ إمجاليه( دوالر ٥٢ ١٠٩ ٧٠٠

 اخلاصـة  ونظرا إىل أن الرصيد غري املربوط مـن االعتمـاد املخـصص للبعثـات الـسياسية              
 معاملــةيقتــرح لبيــة االحتياجــات الكاملــة للبعثــة،   دوالر غــري كــاف لت٥١ ٩٠٨ ٥٠٠البــالغ 

فقـــــا و)  دوالر٥ ١٤٥ ٨٠٠ إمجاليـــــه( دوالر ٢٠١ ٢٠٠الفـــــارق الـــــذي يبلـــــغ صـــــافيه  
 .٤١/٢١٣اجلمعية العامة قرار ملنصوص عليها يف الإلجراءات 
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.امة عن البعثة ودورها يف املستقبلة عحمل -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤-١
.والية البعثة والنتائج املقررة -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧-١٠
.االحتياجات من املوارد -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤١٢-١٢
.حتليل االحتياجات من املوارد -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٧٣٩-٧٥

.اإلجراءات املطلوب اختاذها من قبل اجلمعية العامة -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨٤٧
 مرفق 

.لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان املتحدة األممبعثة : خمططات بيانية تنظيمية   . . . . . . . . . . . .٤٩
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 حملة عامة عن البعثة ودورها يف املستقبل  - أوال 
أنشئت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان عمـال بقـرار جملـس األمـن               - ١

وجـب  لس األمن الحقا واليـة البعثـة مب  ومدد جم . شهرا١٢لفترة أولية مدا ) ٢٠٠٢ (١٤٠١
 وعمــــــال بــــــالقرار  .)٢٠٠٥ (١٥٨٩  و،)٢٠٠٤ (١٥٣٦ ، و)٢٠٠٣ (١٤٧١قراراتــــــه 
، قــرر جملــس األمــن متديــد واليــة البعثــة، علــى النحــو املــبني يف تقريــر األمــني )٢٠٠٦ (١٦٦٢

ت وحـدد  . شـهرا ١٢، لفتـرة إضـافية مـدا    )S/2006/145 (٢٠٠٦مارس / آذار٧العام املؤرخ 
العالقة بني بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان والقوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة                

، )٢٠٠٣ (١٥٠١ ، و )٢٠٠١ (١٣٨٦ قـرارات جملـس األمـن        اليت يوجد مقرها يف كابـل يف      
 ).٢٠٠٥ (١٦٢٣ ، و)٢٠٠٤ (١٥٦٣ و

اعدة إىل أفغانـستان مـن مـؤمتر        وتنبثق الوالية األخـرية لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـس              - ٢
 ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٩بشأن أفغانستان املعقود يف الفترة من       لندن  

ة يف واليـة البعثـة   وتتمثـل التغـيريات الرئيـسي    .)، املرفـق S/2006/90انظـر   ( أفغانـستان اتفاقمن و
 :فيما يلي

ــساعدة   )أ(  ــدمي املـ ــستان يف ت إىل تقـ ــة أفغانـ ــذ  حكومـ ــد تنفيـ ــسيق ورصـ ــاقنـ  اتفـ
ــشارك يف رئاســته       ــسيق والرصــد ت ــشترك للتن ــشاء جملــس م ــستان وإن ــستان  أفغان ــة أفغان حكوم

  ستقدم له خدمات السكرتارية؛اليت، والبعثة
 ؛شاء مركز للتحليل املشترك للبعثةإن )ب( 
إلنـــسان لرصــد وتـــشجيع حقـــوق  تعزيــز قـــدرات  البعثــة يف جمـــال حقــوق ا    )ج( 
 ؛اإلنسان
 .وسيع نطاق املكاتب اإلقليمية بإنشاء تسعة مكاتب دون إقليميةت )د( 

 يف اتفــاق بــون بافتتــاح اجلمعيــة ا االنتقــال الــسياسي املنــصوص عليهــت عمليــةاكتملـ و - ٣
 حتــوال  يف أفغانــستانوشــهد املنــاخ الــسياسي . ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٩الوطنيــة يف 

لبقـاء  ا حتظـى مبقومـات   أن أسـس قيـام دولـة        ، غـري     املاضـية  ربـع سـنوات   األملحوظا على مـدى     
وتواجـه الدولـة الناشـئة حتـديات      . بقوةما زالت غري راسخةذات مؤسسات خاضعة للمساءلة 

 وحتقيـق التنميـة االقتـصادية       ، وسيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان       ، واحلكم ،هائلة يف جمال األمن   
وسـتحتاج أفغانـستان إىل      .عةواالجتماعية املستدامة ومكافحـة صـناعة املخـدرات غـري املـشرو           

األمـم  قـد شـرعت   و .دعم سياسي ومايل كبري من اتمع الدويل للتغلب علـى هـذه التحـديات   
 وشـركائها الرئيـسيني بـشأن إطـار تعاوـا      أفغانـستان مشاورات مـع حكومـة    إجراء  يف  املتحدة  
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تقبل البلـد يف األجـل      وتوجت هذه العملية بإعادة تأكيد التزام اتمع الدويل ببناء مس         . املستمر
 ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين    ٣١ أفغانـستان يف مـؤمتر لنـدن يف          اتفـاق الطويل عن طريق إطالق     

أفغانـستان  حـدد اتفـاق   و .))٢٠٠٦ (١٦٥٩، املرفـق، وقـرار جملـس األمـن     S/2006/90انظر، (
قيـاس   هدفا مرجعيا قـابال لل ٤٠برناجما طموحا لبناء السالم مدته مخس سنوات ينص على حنو      

 اجلهــات خمتلــفوتــسهيال إلشــراف احلكومــة علــى األنــشطة الــيت تــضطلع ــا   . وحمــددا زمنيــا
 على إنشاء جملـس مـشترك للتنـسيق والرصـد يـشارك يف رئاسـته كـل مـن                    االتفاقاملعنية، ينص   
 . توفرها البعثةصغريةوتدعمه أمانة بعثة الاحلكومة و

طالع بـدور املـساعي الـسياسية احلميـدة،         االضوما برحت الوالية احلالية للبعثة تشمل        - ٤
وسـتقدم األمـم    . أفغانـستان اتفاقتنفيذ واحلكومة األفغانية يف تنسيق وستواصل البعثة مساعدة 

 فيهـا املنظمـة عـن امـتالك خـربة فنيـة             برهنـت املتحدة أيضا املساعدة التقنيـة يف القطاعـات الـيت           
يت تــضطلع ــا األمــم املتحــدة يف جمــال  وســتتوىل أيــضا إدارة مجيــع األنــشطة الــ  ،ومزايــا نــسبية

، بوصـفها مـشاركة يف رئاسـة        بعثةالوستسعى   . والتنمية ، والتعمري ، واإلنعاش ،اإلغاثة اإلنسانية 
 أفغانـستان يف مـا يتعلـق       حلكومـة    التواجـد الظـاهر    إىل تعزيـز     ،الس املشترك للتنـسيق والرصـد     

 . بصفة عامةلتعمريأنشطة املساعدة الدولية وتشجيع زيادة اتساق جهود اب

ــتحتفظ البعثــة الــيت يوجــد مقرهــا حاليــا يف مــوقعني رئيــسيني       - ٥ مركــز  ( يف كابــلوس
تعـديالت قليلـة يف     إجـراء   يكلـها احلـايل مـع       ) عمليات األمم املتحدة يف أفغانستان وامع باء      

ــة   ــالظروف األمني ــا ب وسيواصــل مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام     .النطــاق واحلجــم، رهن
غاثــة الســتفادة مــن دعــم العنــصر األول املعــين بالــشؤون الــسياسية والعنــصر الثــاين املعــين باإل   ا

ن إنـشاء مركـز التحليـل    وسـيمكِّ  .يرأس كال منهما نائب للممثل اخلـاص ، ووالتعمرينعاش واإل
املشترك للبعثة ضمن العنصر األول من مساعدة قيادة البعثة عن طريق تقـدمي تقييمـات متعمقـة                 

ويقــدم رئــيس املــوظفني املــساعدة   .تــهات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ والي  متعلقــة بالــسياساومــشورة
وسيـضم  . للممثل اخلاص لألمني العام وللعنصرين يف جمايل التوجيـه التنفيـذي والـدعم اإلداري             

 أفغانـستان ـدف     اتفـاق مكتب املمثل اخلاص لألمني العام وحدة صغرية لتنسيق ورصد تنفيـذ            
 النظـراء تعـاون مـع   البوذلـك  تارية للمجلـس املـشترك للتنـسيق والرصـد،     تقدمي خدمات الـسكر  

 .األفغان

وستواصـــل املكاتـــب امليدانيـــة للبعثـــة تقـــدمي الـــدعم للحكومـــة ولـــشركائها الـــدوليني  - ٦
ــه كــل منــهما مــ  فيمــا ــة إىل حتــسني  ن يبذل   األفغــاينالــشعب اخلــدمات إىل إيــصالجهــود رامي

 واالجتماعيـة واإلمنائيـة وسـتدعم اجلهـود     ،طة الـسياسية وسترصد هذه املكاتـب األنـش    . بأكمله
، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تعزيـز            االتفـاق املبذولة على املـستوى املركـزي لتنـسيق ورصـد تنفيـذ             
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ــيت تعــاين مــن نقــص         ــد ال ــاطق البل ــا يف من ــسان وتوســيع نطــاق وجوده ــصر حقــوق اإلن يف عن
مثانيـة مكاتـب إقليميـة ومكتـبني دون     وستبقي البعثة على وجودها احلايل املتمثـل يف   .تاخلدما

إقليمــيني وهــي مكاتــب متكاملــة متامــا، كمــا ستوســع نطــاق املكاتــب اإلقليميــة، إذا مسحــت     
ــدة يف عواصــم       ــة جدي ــشاء تــسعة مكاتــب دون إقليمي ــذلك، عــن طريــق إن ــة ب الظــروف األمني

خـرى التابعـة   تقاسم الوكاالت املعنيـة األ توس .املقاطعات األخرى، حبسب أمهيتها االستراتيجية
 اهلياكــل األساســية الــيت أنــشأها  الــيت تــستخدماملكاتــب دون اإلقليميــة اجلديــدةلألمــم املتحــدة 

 علـى أسـاس تقاسـم       وذلـك مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع خـالل العمليـة االنتخابيـة              
يمـي  وسيواصل مكتبا االتصال الصغريان يف إسـالم آبـاد وطهـران تغطيـة البعـد اإلقل               . التكاليف

  .يف عملية بناء السالم

وستضاعف البعثة جهودها الرامية إىل االعتماد علـى املـوظفني الـوطنيني لكفالـة اتبـاع                - ٧
ــشري األفغــاين      ــال الب ــدرات رأس امل ــاء ق ــل األجــل يف بن وســيتطلب توســيع نطــاق  . ــج طوي

وميثــل  .وقــعيف املالبعثــة نــشر مزيــد مــن املــوظفني اإلداريــني والفنــيني لتقــدمي الــدعم    مكاتــب 
فقـد   .التدهور الواضح للحالة األمنيـة يف بعـض املنـاطق طيلـة فـصل الـشتاء مـصدر قلـق شـديد         

أصــبح املتمــردون واإلرهــابيون يــستعملون يف هجمــام أســاليب أكثــر تعقيــدا وفتكــا مثــل          
حكمـة  كمـائن م  تـدبري   هجمـات انتحاريـة و    شن  عقدة، مبا يف ذلك     املرجتلة  املتفجرة  املجهزة  األ

 .هجمات متطورة تقنياً بصواريخ متعـددة، وال سـيما يف جنـوب البلـد وشـرقه               شن  يط و التخط
ــد    ــو هــذه اهلجمــات تعمــدا متزاي ــدنيني واملــسؤولني احلكــوميني   اوأظهــر مرتكب  الســتهداف امل

أن وإذا أريــد للبعثــة أن حتــافظ علــى املــستوى احلــايل لعملياــا أو   .والعــاملني يف جمــال الــتعمري
ــة الــسائدة، فمــن الــضروري اختــاذ مزيــد مــن تــدابري التخفيــف مــن     توســع نطاقــه يف ظــل   البيئ

 سـبل الوصـول   إلتاحـة ويـشمل ذلـك احلاجـة املاسـة إىل تـأمني الـدعم بالعتـاد اجلـوي          .املخاطر
 .كاتب امليدانية واملكاتب الفرعيةملاأمام  قدرات اإلجالءو

ــصل  - ٨ ــهر    وتــــ ــسعة أشــــ ــرة التــــ ــة لفتــــ ــات املقترحــــ ــغ إمجاالحتياجــــ ــه إىل مبلــــ اليــــ
ــافيه(دوالر  ٥٩ ٨٣٥ ٢٠٠ ــذا املبلــــــغ مــــــن    . ) دوالر٥٤ ٨٩٠ ٦٠٠ صــــ ويتــــــألف هــــ
 دوالر خمصــصة  ٧ ٤٣٩ ٨٠٠ دوالر خمصــصة لألنــشطة الرئيــسية للبعثــة و    ٤٧ ٤٥٠ ٨٠٠

 .لالحتياجات األمنية

 موظفــا ٢٧٧ (ني مــوظف١ ٥١٠ويــضم مــالك املــوظفني املقتــرح للفتــرة مــا جمموعــه    - ٩
 ؛) مـــــن متطـــــوعي األمـــــم املتحـــــدة ٣٢ ، وني الـــــوطنينيمـــــن املـــــوظف ١ ٢٠١ دوليـــــا، و

ــشارا عــسكريا  ١٣ و ــصال و /مست ــة  ٤ ضــابط ات ــشرطة املدني ــشارين لل ــل جممــوع   . مست وميث
 زيــادة قــدرها ٢٠٠٦ديــسمرب /أبريــل إىل كــانون األول/ للفتــرة مــن نيــسانةالوظــائف املقترحــ
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 البـالغ ،  ٢٠٠٦وىل مـن عـام      املالك املأذون به لفترة األشهر الثالثـة األ       من جمموع    وظيفة   ٣٦٥
 . وظيفة١ ١٤٥

 
 والية البعثة والنتائج املقررة  - ثانيا 

 ١٤٧١ ، و)٢٠٠٢ (١٤٠١يــــرد بيــــان واليــــة البعثــــة يف قــــرارات جملــــس األمــــن   - ١٠
ــا يــ . )٢٠٠٦ (١٦٦٢ ، و)٢٠٠٥ (١٥٨٩ ، و)٢٠٠٤ (١٥٣٦ ، و)٢٠٠٣( ــاه كم رد أدن

  .ازجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجنهدف البعثة واإل
 

 تعزيز السالم واالستقرار يف أفغانستان :اهلدف
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

اقتــصادية مواتيــة لتحقيــق الــسالم الــدائم  - يئــة بيئــة اجتماعيــة )أ(
 .واالستقرار

ــؤدي االســتقرار اإلقليمــي  ‘ ١’) أ( ــسط/ي ــى صــعيد املقاطعــات إىل ب عل
 سلطة احلكومة املركزية

 
 :داءمقاييس األ
  الصراع لفض مبادرة إقليمية ٤٨: ٢٠٠٥

لفــضمبــادرة إقليميــة  ١٥: ٢٠٠٦مــارس /آذار – ينــاير/كــانون الثــاين
 الصراع 
مبــادرة إقليميــة ٤٠: ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول - أبريــل/نيــسان
  الصراع لفض

 
قــوانني وطنيــة وتنفيــذ مبــادرات علــى صــعيد/اعتمــاد سياســات‘ ٢’) أ(

قدرة احلكومة املركزية خارج كابلتعزيز  إىل تؤدي املقاطعات
 
 :مقاييس األداء 

  معلوماتفراال تتو: ٢٠٠٥
ــع: ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول - أبريــل/نيــسان اعتمــاد وتنفيــذ أرب

 .مبادرات وطنية على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات/سياسات
 
ملقــدمالــدعم ايف مــا يتعلــق بلحكومــة ل الوجــود الظــاهرتعزيــز ‘ ٣’) أ(

ساعدةبــني املــواءمــة امل يزيــد مــن فعاليــةلعمليــة بنــاء الــسالم ممــا 
 .األوليات الوطنيةواملقدمة 

 :مقاييس األداء 
  معلوماتفراال تتو : ٢٠٠٥
لــس املــشتركقيــام ا :٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول - أبريــل/نيــسان

دعـم ـدف   تحقيق مواءمة الـربامج     ل مبادرة   ٢٠ باختاذللتنسيق والرصد   
  أولويات احلكومة املركزية
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 النواتج
  الصراع على املستوى املركزي وعلى صعيد املقاطعات حدةختفيفالرامية إىل بناء السالم واملساعي احلميدة  • 

دون / لألطـراف واموعـات علـى الـصعيدين الـوطين          اإلرشـاد القيام بشكل أسبوعي بإجراء حتليل سياسي وتقـدمي          • 
 صراعاتتسوية البشأن الوطين 

 باللغات احملليةمقدمة  أسبوعية/تنفيذ عشرين مبادرة إعالمية لفائدة اجلمهور األفغاين بربامج يومية • 

 ، والـشركاء الـدوليني وسـلطات املقاطعـات        ،القيام أسبوعيا بتنسيق جهود تـسوية الـصراع مـع املؤسـسات الوطنيـة              • 
 املقاطعات وجمالس الشورى احملليةوجمالس 

 بارزين يف جملسي اجلمعية الوطنية والزعماء الواحملافظنييومي مع أعضاء احلكومة التواصل ال • 

 ليمي وعلى مستوى املكاتب الفرعيةعلى الصعيدين املركزي واإلقبشكل أسبوعي رصد وحتليل التطورات  • 

ب املـصلحة    علـى األقـل للـسلطات الوطنيـة واإلقليميـة وألصـحا            علـى أسـاس شـهري     إسداء املـشورة االسـتراتيجية       • 
الرئيسيني عن طريق الدور الذي تضطلع به بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان باعتبارهـا مـشاركة                 

  صد، وعن طريق أفرقتها االستشاريةيف رئاسة الس املشترك للتنسيق والر
 

 حراز تقدم حنو إصالح قطاع األمن األفغاين وسيادة القانون إ )ب(
 

  الشرعيةريح اجلماعات املسلحة غري تس ‘١’) ب(
 :مقاييس األداء 

 .والتحقق من ذلك/ قطعة سالح١ ٥٠٠ مجع: ٢٠٠٥
والتحقـق  / قطعة سالح٨ ٠٠٠ع مج :٢٠٠٦مارس /آذار - يناير/كانون الثاين

 من ذلك
ــسان ــسمرب /كـــانون األول - أبريـــل/نيـ  قطعـــة ١٠ ٠٠٠مجـــع  :٢٠٠٦ديـ
 والتحقق من ذلك/سالح

ــا يف   اخل قطــاع األمــين السات تطــوير مؤســ  ‘٢’) ب( اضــعة للمــساءلة، مب
ــا،   وزارة الـــدفاع وذلـــك وزارة الداخليـــة والقـــوات التابعـــة هلـ

 .عي العام ومؤسسات العدل والقضاءومكتب املد
 :مقاييس األداء

تنفيذ احلكومة لإلصالحات ذات األولوية وإعـادة هيكلـة املؤسـسات           : ٢٠٠٥
ــيد    ــا يف ذلـــك ترشـ ــة، مبـ ــل احلكوميـ ــاس  ،اتاإلدارعمـ ــى أسـ  والتوظيـــف علـ

ــشاءاالســتحقاق  ــات وإن ــيم األدا آلي ــاين ء لتقي ــاير/كــانون الث ــارس /ذار آ- ين م
 قطـاع األمـين  الاعتماد احلكومة استراتيجية شاملة ومتكاملـة إلصـالح    :٢٠٠٦

 .وسيادة القانون
إعـــداد وتنفيـــذ النـــهج    :٢٠٠٦ديـــسمرب /كـــانون األول - أبريـــل/نيـــسان

، العدالـــةالوصـــول إىل /القانونيـــةجتـــاه املـــساعدة االســـتراتيجي لقطـــاع العـــدل 
؛ وتنفيـذ املرحلـة    واإلصـالح املؤسـسي   واإلصالحيات وإصالح القانون اجلنائي   

 على الـصعيد  منصبا قياديا ٨٦الثانية من إصالحات وزارة الداخلية اليت تشمل    
 .اإلقليمي وصعيد املقاطعة
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 النواتج

ات االستراتيجية والـسياسية لألفرقـة التوجيهيـة املعنيـة بتـسريح اجلماعـات              عقد اجتماعات أسبوعية لتقدمي التوجيه     • 
 سؤولني عن األمن وإنفاذ القانوناملسلحة غري الشرعية ولكبار املوظفني احلكوميني امل

املشاركة مرتني يف األسبوع يف االجتماعات التنسيقية املتعلقة بتنفيذ ورصد عملية تسريح اجلماعات املـسلحة غـري        • 
 ت إشراف فريق املراقبني الدولينيلشرعية، مبا يف ذلك نقل وختزين األسلحة حتا

 املعـين بتـسريح اجلماعـات املـسلحة غـري الـشرعية، وهـو اهليئـة         املنتـدى املشاركة مرتني يف األسـبوع يف اجتماعـات         • 
 بتلك العملية فيما يتعلق اتالرئيسية للتنسيق واختاذ القرار

تماعــات اللجنــة التوجيهيــة املعنيــة بتــسريح اجلماعــات املــسلحة غــري الــشرعية، وهــو اهليئــة    يف اجشــهريااملــشاركة  • 
 بتلك العملية فيما يتعلق ات للتنسيق واختاذ القرارالرئيسية

 ، والـدول الـشريكة  ، والـوزارات ،إسداء املشورة بشأن إصالح قطاع األمن مرة يف األسبوع على األقـل للحكومـة           • 
  املقاطعاتيفواملسؤولني احملليني واللجان االستشارية 

تقدمي املشورة والدعم بشكل أسبوعي على األقل بشأن عملية اإلصالح القضائي إىل أصـحاب املـصلحة الـوطنيني                    • 
والــدوليني، وال ســيما الفريــق االستــشاري القــضائي واألفرقــة العاملــة التابعــة لــه، واملؤســسات القــضائية الدائمــة،    

 مية األفغانية واتمع الدويل، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكوومنظمات اتمع املدين

 جتريـه  الـذي العمل مبثابة مركز للمعلومات والتقارير عن املسائل القضائية من خالل االستعراض العام لقطـاع العـدل           • 
 ) إىل ذلككلما دعت الضرورة(ية  وغريها من التقارير املواضيعاحملاكمات، وتقارير )ويستكمل كل شهر(البعثة 

  مسائل إصالح قطاع القضاءتقدمي إحاطات أسبوعية للحكومات واملنظمات بشأن • 
 

زيادة عدد قضايا حقوق اإلنسان اليت حتقق فيها بنجاح جلنة حقوق اإلنـسان األفغانيـة             ‘١’) ج( زيادة احترام حقوق اإلنسان يف أفغانستان) ج(
 ة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستانة األمم املتحداملستقلة بالتعاون مع بعث

 :مقاييس األداء
  حتقيقا٩٨٠إجناز : ٢٠٠٥

 حتقيقا ١٧١إجناز : ٢٠٠٦مارس /آذار – يناير/كانون الثاين
 ؛ حتقيق٩٠٠إجناز  :٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول - أبريل/نيسان

 
لقــة برصــد عمليــة طتها املتع قيــام جلنــة حقــوق اإلنــسان األفغانيــة املــستقلة بزيــادة أنــش  ‘٢’) ج(

ة لتقـدمي املـساعدة   ة وتقدمي تقارير عنها، بتعاون مع بعثة األمم املتحد إصالح بناء الدول  
 إىل أفغانستان

 :مقاييس األداء
  معلوماتفراال تتو : ٢٠٠٥
  نشاط للرصد٣٠٠إجناز  :٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول - أبريل/نيسان
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العدالــة ، مبــا يف ذلــك بــشأن الــسالم والعدالــة واملــصاحلة  تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة   ‘٣’) ج(

 االنتقالية
 

 :مقاييس األداء
  معلوماتفراال تتو: ٢٠٠٥
 عمــل لتقــدمي املــشورة للــرئيس بــشأن فــرقيتإنــشاء  :٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول - أبريــل/نيــسان

 تعيني املسؤولني احلكوميني
 
 حقـوق اإلنـسان األفغانيـة املـستقلة وبعثـة           مشتركة من قبل جلنـة    ختصصية   نشر تقارير    ‘٤’) ج(

  اإلنساناألمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان عن التحقق من مراعاة حقوق
 :مقاييس األداء

  تقارير ٣ نشر: ٢٠٠٥
 نشر تقرير واحد :٢٠٠٦مارس /آذار – يناير/كانون الثاين

 تقارير  ٣نشر  :٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول - أبريل/نيسان
  تقدمي تقارير عن فعالية تدابري محاية حقوق اإلنسان ‘٥’) ج(

 :مقاييس األداء
  معلوماتفراال تتو: ٢٠٠٥

 تقارير وطنية ٣نشر : ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول - أبريل/نيسان 
   

 النواتج
حكــام حقــوق زيــادة قــدرة جلنــة حقــوق اإلنــسان األفغانيــة املــستقلة علــى تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان وفقــا أل   • 

 لنساء متتعا كامال حبقوق اإلنساناإلنسان الواردة يف الدستور األفغاين، وال سيما كفالة متتع ا
حقـوق اإلنـسان    تعـاون مـع جلنـة       الالتحقيق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والتوصـية باختـاذ إجـراءات تـصحيحية ب                 • 

 األفغانية املستقلة
 الدولـة وتقـدمي تقـارير عنـها،         نيـة املـستقلة علـى رصـد عمليـة إصـالح بنـاء             تعزيز قدرة جلنـة حقـوق اإلنـسان األفغا         • 

 والسجون ووصول النساء إىل القضاء واحملاكم ،سيما اإلدارة املدنية والشرطة وال
  تقريرا إقليميا داخليا٧٢ جنازإ • 
 العدالـة االنتقاليـة     يف ذلـك   مبـا حلكومـة األفغانيـة بـشأن الـسالم والعدالـة واملـصاحلة             ا عمـل القيام برصد تنفيذ خطـة       • 

  الغرضواملساعدة يف تنفيذها وتوفري التعاون التقين هلذا
 حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة حلقة عمل إقليمية بالتعاون مع جلنة ٤٠عقد  • 
عاجلــة  تنفيــذ اخلطــة الــشاملة ملبــشأن للحكومــة وللجنــة حقــوق اإلنــسان األفغانيــة املــستقلة واإلرشــادتقــدمي املــشورة  • 

 انتهاكات حقوق اإلنسان يف املاضي
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واهلادفـة إىل   األفغانيـة املؤقتـة   التنميـة الوطنيـة   أفغانـستان واسـتراتيجية    التفـاق تتبع فعالية اإلجراءات املتخـذة تنفيـذا         • 
 محاية حقوق اإلنسان

 
زيادة جهود اإلصـالح، واإلنعـاش والـتعمري يف أفغانـستان، مـع             ) د(

 كومة على الصعيد دون الوطين التركيز على هياكل احل
زيادة الدعم املقدم للمؤسسات احلكومية لكفالـة قـدرة األفغـان علـى تـسيري                ‘١’) د(

 ألولويات الوطنيةا أمورهم وعلى حتديد
 :قاييس األداءم
 قيام احلكومة األفغانية بنشر تقرير مرحلي عن األهداف اإلمنائية لأللفية: ٢٠٠٥ 

شــروع احلكومــة يف تنفيــذ اســتراتيجيتها: ٢٠٠٦مــارس -آذار - ينــاير/كــانون الثــاين
 ئية الوطنية األفغانية املؤقتةاإلمنا

تقـــارير عـــنقيـــام احلكومـــة بنـــشر : ٢٠٠٦ديـــسمرب /كـــانون األول - أبريـــل/نيـــسان
ــة ال  ــتراتيجية اإلمنائيـ ــة و  االسـ ــة املؤقتـ ــة األفغانيـ ــةوطنيـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــن األهـ عـ

ن بدعم من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستا وباللغات احملليةباالنكليزية
إجــراء مــشاورات مــع الــسلطات الوطنيــة واحملليــة بــشأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 مقاطعة ٣٤ األفغانية املؤقتة يف واالستراتيجية اإلمنائية الوطنية
ربامج  توســيع نطــاق الــربامج الوطنيــة لتــشمل املقاطعــات؛ وتنفيــذ الــ        ‘٢’) د(

االسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة      و اتفـاق أفغانـساتن   املشتركة القائمة على    
 نفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيةاألفغانية املؤقتة يف إطار السعي حنو ت

 :مقاييس األداء
  برامج٩ برامج وطنية وإعادة النظر يف ٣تنفيذ : ٢٠٠٥

 ني وطنينيتنفيذ برناجم :٢٠٠٦مارس /آذار - يناير/كانون الثاين
ومـةبرامج مـشتركة بـني احلك      ٤تنفيذ   :٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  - أبريل/نيسان 

 واألمم املتحدة يف املقاطعات
 نفلونزا الطيورإالوطنية ملكافحة وضع االستراتيجية  ‘ ٣’) د(

 :مقاييس األداء
  معلوماتفراال تتو : ٢٠٠٥
 ومتويل خطة وطنية واحدة للمكافحةاعتماد : ٢٠٠٦

 النواتج
 االســتراتيجية لتطــويرالعمــل مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وجهــات ماحنــة أخــرى إلنــشاء آليــات مؤســسية     • 

  أفغانستاناتفاقاإلمنائية الوطنية األفغانية ورصد تنفيذ 
انيـة املؤقتـة واألهـداف      تقدمي املشورة للحكومة بشأن احلملة اإلعالمية املتعلقة باالسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة األفغ              • 

 ائية لأللفية اخلاصة بأفغانستاناإلمن
ــة، مبــا يف ذلــك       •  ــة األفغاني ــة الوطني   إجــراءتقــدمي املــساعدة واملــشورة للحكومــة بــشأن تطــوير االســتراتيجية اإلمنائي

 )أ(املقاطعات/مشاورات على مستوى األقاليم
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 وتقــدمي املــشورة ــذه الــشأن للحكومــة  )أ(الوطنيــة األفغانيــةرصــد تنفيــذ الــربامج الوطنيــة واالســتراتيجية اإلمنائيــة   • 
 ة والشركاء الدولينيواجلهات املاحن

 )أ(احمللية التخطيط على مستوى املقاطعات مع اللجان اإلمنائية العاملة اتاملساعدة يف حتسني عملي • 
 )أ(وتقدمي املشورة ذا الشأناملساعدة يف تعزيز اإلدارة وتنفيذ برامج التنمية على الصعيد دون الوطين  • 
 )أ(من صناديق األمم املتحدة ووكاالا إىل اللجنة الوطنية ملكافحة إنفلونزا الطيوراملقدمة تنسيق املساعدة  • 

 
 األمـم املتحـدة   تتوىل املكاتب اإلقليمية التابعة لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان تنـسيق األنـشطة الـيت يـضطلع ـا فريـق                            )أ( 

 .القطري على الصعيد دون الوطين
  

 العوامل اخلارجية  
يتوقــع حتقيــق األهــداف شــريطة التــزام اتمــع الــدويل بتقــدمي الــدعم الــسياسي واملــايل   - ١١

وسيتطلب ذلك أيضا قيـام مجيـع األطـراف صـاحبة املـصلحة بـدورها علـى حنـو متـآزر           .الالزم
تنفيذ الربنامج على توافر حالـة أمنيـة مـستقرة يف معظـم منـاطق      ويعتمد  .وتعاوا تعاونا كامال
 الربنـامج  دفوسيقتضي حتقيق هـ  .مواتية لتنفيذ والية البعثةعلى يئة بيئة أفغانستان، وكذلك 

 . والتعاون من جانب الدول ااورة ألفغانستاناملشاركة مستويات كافية من أيضا إبداء
 

 االحتياجات من املوارد - ثالثا 
ــدر االحتياجــات  ت - ١٢ ــساعدة إىل      املقترحــة ق ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــوارد لبعث ــن امل م

ــن    ــرة م ــستان للفت ــسان١أفغان ــل إىل / ني ــسمرب / كــانون األول٣١أبري ــغ٢٠٠٦دي   صــافيه مببل
ــه( دوالر ٥٤ ٨٩٠ ٦٠٠ ــدوالن   ) دوالر٥٩ ٨٣٥ ٢٠٠ إمجاليــ ــبني اجلــ ــا يــ . ٣ و ١، كمــ
 . االحتياجات من املوظفنيتفصيلال فيبني ب٢ اجلدول أما
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 ١اجلدول 
 )الصافية(االحتياجات اإلمجالية من املوارد 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 
/ يناير إىل آذار/ الفترة من كانون الثاين(اعتمادات 

 )٢٠٠٦مارس 
 ٣١أبريل إىل / نيسان١تقديرات التكاليف للفترة من 

 ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 الفرق الفعليةالنفقات   
جممــــــــــــــــــــــوع 

 االحتياجات
ــايف  صـــــــــــــــــــــــ

 االحتياجات
االحتياجات غري 

 املتكررة

  

ــانون ١مـــــن   كـــ
ــاين ــاير إىل / الثـ ينـ
مــــــــــــــارس /آذار

٢٠٠٦ 
الوفــــــــــــــــورات

 )العجز(

ــن  ــسان١مــ /  نيــ
 ٣١أبريـــــــــل إىل 

/ كـــــــانون األول
   ٢٠٠٦ديسمرب 

 ٦ )٣-٤=(٥ ٤ )٢-١=(٣ ٢ ١ الفئة

األفــــــراد العــــــسكريون -أوال
 - ٣١٣,٤ ٤٥٩,٨ ١٤٦,٤ ١٦٢,٤ ٣٠٨,٨ اد الشرطةوأفر

 - ٣١ ٢٩٨,٩ ٣٢ ٠٨٧,٠ ٧٨٨,٠ ٧ ٩٢١,٧ ٨ ٧٠٩,٧ األفراد املدنيون -ثانيا 
 ٥ ٧٥٢,٢ ١٩ ٨٠٢,٥ ٢١ ٥٩٦,٦ ١ ٧٩٤,٠ ٢ ٧٤٣,٧ ٤ ٥٣٧,٧ التكاليف التشغيلية -ثالثا 
 - ٦٩٤,٨ ٧٤٧,٣ ٥٢,٥ ٨,٢ ٦٠,٧ برامج أخرى -رابعا 

 ٥ ٧٥٢,٢ ٥٢ ١٠٩,٧ ٥٤ ٨٩٠,٦ ٢ ٧٨٠,٩ ١٠ ٨٣٦,٠ ١٣ ٦١٦,٩ة من املوارداالحتياجات اإلمجالي
   

 ٢اجلدول 
 من املوظفنياالحتياجات 

 
  الفئة الفنية وما فوقها 

ــة ــدمات العامـــ اخلـــ
  املوظفون الوطنيون والفئات املتصلة ا

 

ــل وكيــــــ
األمـــــــني
 العام

أمني عـام
 اموع ٢‐ف ٣‐ف ٤‐ف ٥‐ف ١‐مد ٢‐مد مساعد

اخلدمـــــــــة 
ــة / امليدانيـــ

ــدمات  خـــ
 األمن

اخلــــــدمات 
 العامة

جممــــــــوع 
املـــــوظفني 
 الدوليني

ــون  املوظفــــ
 الوطنيون

الرتبـــــــــة
 احمللية

متطوعــــو
ــم األمـــــــ
 املتحدة

امـــــوع
 الكلي

-ينــاير/كــانون الثــاين 
١ ١٤٥ ٢٩ ٧٧١ ١١٢ ٢٣٣ ١٧ ٦٩ ١٤٧ ٩ ٥٩ ٥٢ ١٨ ٥ ١ ٢ ١ ٢٠٠٦مارس /آذار

–أبريــــــــل /نيــــــــسان
ــانون  /األولكـــــــــــــــ

١ ٥١٠ ١٣٢ ٠٣٠ ١٧١ ٢٧٧ ١٧ ٨٦ ١٧٤ ١٩ ٦٠ ٦٠ ٢٢ ٩ ١ ٢ ١ ٢٠٠٦ديسمرب 
 ٣٦٥ ٢٣ ٥٩٠ ٥٩ ٤٤ - ١٧ ٢٧ ١٠ ١ ٨ ٤ ٤ - - -      التغيري
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يبلــغ جممــوع املــوظفني املقتــرحني لبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان  -١٣
 ١ ٥١٠ره اقــدم مــا ٢٠٠٦ديــسمرب عــام /ألولأبريــل إىل كــانون ا/مــن نيــساناملمتــدة للفتــرة 
 موظفـا مـن   ١٧٤ منـهم  ، موظفـا دوليـا  ٢٧٧وسيتألف مالك املوظفني التكميلي من    .نيموظف

، )الرتــب األخــرى ( مــوظفني مــن فــئيت اخلدمــة امليدانيــة واخلــدمات العامــة١٠٣ الفئــة الفنيــة و
ا مـن فئـة اخلـدمات        موظفـ  ١ ٠٣٠  موظفا فنيـا وطنيـا و      ١٧١ منهم   ، موظفا وطنيا  ١ ٢٠١ و

 ١٢  من متطـوعي األمـم املتحـدة، ومستـشار عـسكري واحـد، و              ٣٢  و )الرتب احمللية (العامة  
 .مستشارين من الشرطة املدنيةأربعة ضابط اتصال عسكري، و

مـن الفئـة    موظفـا  ٢٧( وظيفة دوليـة     ٤٤قدرها  املقترح زيادة   املالك  ويعكس   -١٤ 
 موظفـا   ٥٩( وظيفـة وطنيـة      ٣١٨ ، و ) واخلـدمات العامـة     من فئيت اخلدمة امليدانيـة     ١٧  و ةفنيال

مـن متطـوعي    ثالثـة   ، و )الرتـب احملليـة   (مـن    موظفا من فئـة اخلـدمات العامـة          ٢٥٩ فنيا وطنيا و  
بعثة يف املقام األول إىل توسـيع نطـاق   الوتعزى زيادة قوام املوظفني الوطنيني يف  .األمم املتحدة

عثة وإىل اعتزام االستعانة إىل أقصى حد باملوظفني الـوطنيني          األنشطة امليدانية اليت تضطلع ا الب     
 هاأسـباب ات املقترحـة يف مـالك املـوظفني و   ويرد تربير الـتغري  .للمسامهة يف بناء القدرات الوطنية

 .يف الفقرات أدناه املنطقية
 

 مكتب املمثل اخلاص لألمني العام –ألف  
 
  الفئة الفنية وما فوقها 

ــة ــدمات العامـــ اخلـــ
  املوظفون الوطنيون لفئات املتصلة اوا

 

ــل وكيــــــ
األمـــــــني
 العام

أمني عـام
 اموع ٢‐ف ٣‐ف ٤‐ف ٥‐ف ١‐مد ٢‐مد مساعد

اخلدمـــــــــة 
ــة / امليدانيـــ

ــدمات  خـــ
 األمن

اخلــــــدمات 
 العامة

جممــــــــوع 
املـــــوظفني 
 الدوليني

ــون  املوظفــــ
 الوطنيون

الرتبـــــــــة
 احمللية

متطوعــــو
ــم األمـــــــ
 املتحدة

امـــــوع
 الكلي

-ينــاير/كــانون الثــاين 
 ٧٥ - ٢٣ ١٧ ٣٥ ٦ - ٢٩ - ١١ ١١ ٤ ١ ١ - ١ ٢٠٠٦مارس /آذار

–أبريــــــــل /نيــــــــسان
ــانون األول /كـــــــــــــــ

 ٦٩ - ١٩ ١٩ ٣١ ٥ - ٢٦ - ٩ ٨ ٦ ١ ١ - ١ ٢٠٠٦ديسمرب 
 )٦( - )٤( ٢ )٤( )١( - )٣( - )٢( )٣( ٢ - - - -      التغيري

  
برتبة وكيـل األمـني العـام مـساعدة األمـني العـام            وهو    اخلاص لألمني العام   املمثلتوىل  ي - ١٥

بعثة، وهو مسؤول عن إدارة البعثة عمومـا وتنـسيق مجيـع أنـشطة         اليف تنفيذ الوالية املسندة إىل      
لــشؤون املكلــف ويعمــل املمثــل اخلــاص أيــضا بــصفته املــسؤول  .األمــم املتحــدة يف أفغانــستان

ملمثــل اخلــاص للــشؤون الــسياسية ا بنائــ :ةويكــون مــسؤوال أمامــه مباشــر .األمــن يف البعثــة
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، وكالمهــا )العنــصر الثــاين(ملمثــل اخلــاص لــشؤون اإلنعــاش والتنميــة ا، ونائــب )العنــصر األول(
 واملتحــدث الرمســي، ومــدير اإلدارة ؛٢-املــوظفني برتبــة مــد ورئــيس ؛مــني عــام مــساعدأبرتبــة 

، ورئـيس وحـدة تنـسيق    ويكـون رئـيس وحـدة تنـسيق الـدعم امليـداين       .١-برتبـة مـد  وكالمهـا  
 أفغانستان، ورئيس املكاتب اإلقليميـة ومراجـع احلـسابات املقـيم مـسؤولني أيـضا       اتفاقورصد  

ويرأس املمثل اخلاص أيضا، بـصفته املـسؤول املكلـف، اجتماعـات      .مباشرة أمام املمثل اخلاص
باملـسائل  مباشـرة فيمـا يتعلـق       أمامـه    مستـشاري األمـن مـسؤوال        فريق إدارة األمن ويكون كبري    

ويتألف مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام مـن مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني                 .املتصلة باألمن 
 اتفـاق العام، ومكتب املتحدث الرمسي، ووحدة تنسيق الدعم امليداين، ووحـدة تنـسيق ورصـد               

 .أفغانستان، ومراجع احلسابات املقيم ومكتب رئيس املوظفني
 

 عاممكتب املمثل اخلاص لألمني ال  
وموظـــف للـــشؤون ) ٤-ف( خـــاص د اخلـــاص لألمـــني العـــام مـــساعلاملمثـــاعد سيـــ - ١٦

يف حترير املراسالت ويف عالقاته مـع الـوزراء وكبـار املـسؤولني يف حكومـة                ) ٤-ف(السياسية  
ويقتــرح إعــادة  .)الرتــب األخــرى/العامــةمــن فئــة اخلــدمات  ( ومــساعدان إداريــانأفغانــستان

ــة موظـــف الـــشؤون الـــ  ــة فسياسية مـــنتـــصنيف وظيفـ ــة ف إىل ٤- الرتبـ  لـــتعكس ٥-الرتبـ
واقتـرح إنـشاء وظيفـتني      .  أفغانـستان  اتفـاق املسؤوليات املوسعة املنوطة باملمثل اخلاص مبوجب       

لتقـدمي الـدعم ملكتـب املمثـل اخلـاص يف أعمـال       ) الرتب احملليـة (إضافيتني للمساعدين اإلداريني   
 .يرية والشفويةاإلدارة اليومية للمكتب وخدمات الترمجة التحر

 
 )مسي سابقا مكتب االتصاالت واإلعالم(مكتب املتحدث الرمسي   

إسـداء املـشورة للمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف املـسائل        الرمسي  يتوىل مكتب املتحدث     - ١٧
 اخلـارجي صـورة     منتظمـة تعـرض للجمهـور     املتصلة بوسائل اإلعالم، وتقدمي إحاطات إعالميـة        

 . مـع مكتـب املتحـدث الرمسـي يف مقـر األمـم املتحـدة       ء االتـصاالت جـرا  وإ،متسقة عن البعثـة 
وسيواصل املكتب االضطالع بالعمل اإلعالمي للبعثة، مبا يف ذلك إقامة العالقـات مـع وسـائل                

قــدرات وســائل اإلعــالم الوطنيــة، حيــث  تطــوير اإلعــالم وأنــشطة االتــصال بــاجلمهور ودعــم  
 املــساعدة املبذولــة علــى الــصعيدين الثنــائي ســيعمل باالشــتراك مــع الــسلطات الوطنيــة وجهــود

ويف هذا الصدد، سيسعى مكتب املتحـدث الرمسـي إىل دعـم تنفيـذ برنـامج              . واملتعدد األطراف 
بناء السالم عن طريق توسيع نطاق األنشطة اليت يضطلع ا يف جمـال اإلعـالم وتطـوير وسـائط               

اليــا إىل القــدرة علــى رصــد كتــب حاملويفتقــر . خــارج كــابولحبيــث متتــد  ورصــدها ،اإلعــالم
 .وسائط اإلعالم احمللية وإذكاء وعي اجلمهور خارج كابول بأنشطة البعثة
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ويقـدم لـه الـدعم مخـسة     ) ١-مـد ( الرمسـي    ثويرأس مكتـب املتحـدث الرمسـي املتحـد         - ١٨
فئـة  (ومـساعد إداري واحـد   ) ٣- برتبـة ف ٤ و ٤-ف برتبـة  واحـد (موظفني لشؤون اإلعالم  

) موظفــون وطنيــون(، وثالثــة مــوظفني لــشؤون اإلعــالم  )الرتــب األخــرى - اخلــدمات العامــة
قتــرح زيــادة مــالك مــوظفي املكتــب بإضــافة موظــف يو ).الرتــب احملليــة(ومــساعدان إداريــان 

 ).الرتـب احملليـة  (وثالثـة مـساعدين لـشؤون اإلعـالم     ) موظـف وطـين  (واحد لـشؤون اإلعـالم   
هور بالدور واألنشطة اليت تضطلع ـا دعمـا     وهذا سيمكن البعثة من زيادة مستوى توعية اجلم       

وسـيعمل مـساعدو شـؤون اإلعـالم اإلضـافيون       .لعملية االنتقال والتعمري اجلارية يف أفغانـستان 
 اإلعــالم، وهــو جمــال أساســي لكفالــة جتميــع التقــارير التحليليــة وســائطيف جمــال رصــد وحتليــل 

ويقترح أيضا نقل مـساعدين إداريـني       . الدورية الشاملة لكبار موظفي البعثة يف الوقت املناسب       
من وحـدة تنـسيق الـدعم امليـداين إىل مكتـب املتحـدث الرمسـي، وذلـك لتقـدمي                    ) الرتب احمللية (

 .الدعم اإلداري اإلضايف الذي حيتاجه املكتب
 

 وحدة تنسيق الدعم امليداين  

يف مــني العــام لألمثــل اخلــاص متتــوىل وحــدة تنــسيق الــدعم امليــداين إســداء املــشورة لل  - ١٩
وسـتعاجل الوحـدة تـدفق املعلومـات بـني مقـر        .املسائل املتـصلة باملكاتـب امليدانيـة يف أفغانـستان    

ــة  ال ــة واملكاتــب امليداني ــة  تموســت. بعث ــق املكاتــب اإلقليمي ــشاء املكاتــب دون    عــن طري إدارة إن
) ٥-ف(اين  ويـرأس الوحـدة منـسق للـدعم امليـد          .اإلقليمية التـسعة املقترحـة وتقـدمي الـدعم هلـا          

، )٣-ف برتبــة اآلخــر و٤-ف أحــدمها برتبــة(ويقــدم هلــا الــدعم موظفــان للــشؤون الــسياسية  
، )الرتـــب احملليـــة(ومـــساعدان لكتابـــة التقـــارير ) ٣-ف(وموظـــف واحـــد لـــشؤون التقـــارير  

 إحـدامها إىل مكتـب   ٣-ف بالرتبـة ويقتـرح نقـل وظيفـتني     ).الرتب احمللية(ومساعدان إداريان 
 واألخــرى إىل العنــصر األول، ونقــل وظيفــتني مــن الرتــب احملليــة إىل مكتــب    رئــيس املــوظفني
 .املتحدث الرمسي

 
 اتفاق أفغانستانوحدة تنسيق ورصد   

ــشاء وحــدة تنــسيق ورصــد    - ٢٠ ــذ يقتــرح إن ــدعم للممثــل   اتفــاقتنفي  أفغانــستان لتقــدمي ال
لمجلــس املــشترك اخلــاص لألمــني العــام يف االضــطالع مبــسؤولياته بوصــفه الــرئيس املــشارك ل   

 . املـشترك للتنـسيق والرصـد   للمجلـس  صـغرية تقـدمي الـدعم    أمانـة وتتـوىل   .للتنـسيق والرصـد  
مانة بتجميع املعلومات واملدخالت املـستقاة مـن مـصادر خارجيـة، ومـساعدة              هذه األ وستقوم  
يف حتديد معوقات التنفيذ، ورصد التقدم احملرز، والتحـضري الجتماعـات الـس             الس  أعضاء  

وإعداد وثائقها، مبا يف ذلك تنسيق وإعداد جداول أعمال هذه االجتماعات، وتـدوين الوثـائق           
علـى علـم مبـا جـرى يف         أعـضاء الـس     وإبقـاء   الرمسية ونقاط العمـل املنبثقـة عـن االجتماعـات           
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ــذا احملفـــل   ــارة يف هـ ــسائل املثـ ــون ويقتـــرح  .املناقـــشات واملـ ــة أن تتكـ ــدم مـــن األمانـ حملـــل أقـ
رتبـة  الواحـد ب  ( للرصد   نيوموظف) ٤-ف(وموظف واحد للتنسيق واالتصال     ،  )٥-ف( واحد
 ).خر من فئة املوظفني الوطننيآل وا٣-ف

 
 مراجع احلسابات املقيم  

ويقــدم لــه ) ٤-ف(حــسابات مقــيم ع يــرأس مكتــب مراجــع احلــسابات املقــيم مراجــ  - ٢١
ويتناسـب   ).ليـة الرتـب احمل  (إداريومـساعد  ) موظف وطـين (الدعم موظف ملراجعة احلسابات 

 .مالك املوظفني احلايل مع حجم األنشطة التنفيذية للبعثة
 

 مكتب رئيس املوظفني  
الــذي يتكفــل بــاإلدارة  ) ٢-ق(يعــاون املمثــل اخلــاص لألمــني العــام رئــيس املــوظفني    - ٢٢

ويـسدي مكتـب    . الشاملة للبعثة من خالل تنـسيق أنـشطتها علـى مـستوى فريـق اإلدارة العليـا                
وظفني املشورة يف كـل املـسائل املتعلقـة بالـسياسات إىل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام،                    رئيس امل 

ويتكــون . ويتــوىل مــسؤوليات اإلدارة العامــة للعــاملني يف مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  
مكتب رئيس املوظفني من مكتبه املباشر، ووحدة اللغات، ووحدة الشؤون القانونية، ووحـدة             

 .وكتابة التقاريرأفضل املمارسات 
وموظــف ) ٣-ف(ويتكــون املكتــب املباشــر لــرئيس املــوظفني مــن مــساعد خــاص         - ٢٣

)  الرتــب األخــرى-فئــة اخلــدمات العامــة  (ومــساعد شخــصي ) ٣-ف(للــسلوك واالنــضباط 
 متشيا مع سياسة إدارة عمليات حفظ الـسالم         -ومن املقترح   ). رتبة حملية (ومساعدين إداريني   
 إعادة تصنيف وظيفة املوظـف      -ن السلوك واالنضباط يف البعثات امليدانية       املتعلقة بضمان حس  

رتبـة  (، وإنـشاء وظيفـة ملـساعد إداري         ٥- إىل ف  ٣-املسؤول عن السلوك واالنضباط مـن ف      
وسـتوفر هاتـان الوظيفتـان للممثـل اخلـاص لألمـني العـام القـدرة املكرسـة ملعاجلـة أمـور                      ). حملية

وســوف يركــز املوظــف املــسؤول عــن . لــى املــستوى املناســبالــسلوك واالنــضباط يف البعثــة ع
السلوك واالنضباط على منـع سـوء الـسلوك، وتلقـي الـشكاوى وتوجيههـا إىل اجلهـة املختـصة             

ــال ملعــايري الــسلوك يف األمــم املتحــدة    ــة االمتث ونظــرا لقــرب البعثــتني  . وإدارة البيانــات، وكفال
يـضا بتغطيـة فريـق مـراقيب األمـم املتحـدة            اجلغرايف وحجمهمـا، يقتـرح أن يقـوم هـذا املوظـف أ            

وسوف يسافر دوريا إىل مقر هـذا الفريـق السـتعراض املـسائل             . العسكريني يف اهلند وباكستان   
 . املتعلقة بالسلوك واالنضباط يف هذا الفريق، على أن يتحمل الفريق تكاليف السفر

 مـن رئـيس وحـدة    وتتعامل وحـدة اللغـات مـع االتـصاالت الـشفوية اخلطيـة، وتتكـون          - ٢٤
 ).رتبة حملية(ومساعد إداري ) موظفني وطنيني(وتسعة موظفي برامج ) ٤-ف(
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أما وحدة الشؤون القانونية فهي مسؤولة عـن تقـدمي املـشورة القانونيـة، والتعامـل مـع                   - ٢٥
املسائل املتعلقة باألمم املتحدة، مبا يف ذلـك املـسائل اخلاصـة باالمتيـازات واحلـصانة، واتفاقـات          

كمـا تـسدي الوحـدة املـشورة القانونيـة          . كز البعثات، وغري ذلك مـن االلتزامـات التعاقديـة         مرا
ويرأس هـذه الوحـدة موظـف شـؤون         . إىل الس املشترك للتنسيق والرصد الذي أنشئ مؤخرا       

ــة  )٥-ف(قانونيــة أقــدم  ــه موظفــان للــشؤون القانوني ، )٣- وواحــد ف٤-واحــد ف(، يعاون
مـوظفني  (، وموظفـان قانونيـان      )دمات العامـة الرتـب األخـرى      فئـة اخلـ   (ومساعد إداري واحـد     

إىل وحــدة ) مــن املــوظفني الــوطنيني(ومــن املقتــرح نقــل أحــد الــوظيفتني القــانونيتني ). وطنــيني
كمـا يقتـرح إضـافة      . سيادة القانون يف مكتب نائب املمثل اخلاص لألمـني العـام العنـصر األول             

 .حدة الشؤون القانونية يف أعماهلا اليوميةلدعم و) رتبة حملية(وظيفة مساعد إداري 
وقد أنشئت وحـدة أفـضل املمارسـات وكتابـة التقـارير بإدمـاج اخلاليـا احلاليـة لكتابـة              - ٢٦

ويــرأس هــذه الوحــدة حملــل معلومــات   . التقــارير، وأفــضل املمارســات وإدارة املعلومــات معــا  
ــساعده موظــف مــسؤول عــن أفــضل املمارســات    )٥-ف( ــان)٤-ف(، ي  مــن مــوظفي  ، واثن

 أحـدمها منقـول مـن وحـدة تنـسيق الـدعم امليـداين، واآلخـر مـن وحـدة                     ٣-ف(كتابة التقارير   
ويقتــرح اآلن إنـشاء ثــالث  ). رتبــة حمليـة (، ومـساعدان لكتابــة التقـارير   )تالبحـوث والــسياسا 

موظـف معلومـات حلفـظ البيانـات عـن          : على الوجـه التـايل    ) موظفني وطنيني (وظائف جديدة   
وموظـــف لتكنولوجيـــا : ســـات ضـــمانا لالســـتمرارية ومحايـــة الـــذاكرة املؤســـسيةأفـــضل املمار

املعلومات ليساهم خبربته التقنية والتحليلية، وموظف لكتابة التقـارير إلدارة املعلومـات امليدانيـة        
 . وحفظها وإصدار التقارير ذات الصلة

نائــب نقلــت وحــدة البحــوث والــسياسات مــن مكتــب رئــيس املــوظفني إىل مكتــب      - ٢٧
ــام    ــصر األول(املمثــل اخلــاص لألمــني الع ــشطة هــذه الوحــدة تعــاجل املــسائل    ) العن نظــرا ألن أن

 .والسياسات ذات الطابع السياسي، وهي أنشطة جمعت اآلن من العنصر األول
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 العنصر األول، الشؤون السياسية -باء  
 

 الفئة الفنية وما فوقها
فئة اخلدمة العامة 

 املوظفون الوطنيون صلة اوالفئات املت

 

وكيــــــل 
ــني  األمـــ
 العام

أمـــــــــني 
عــــــــــام 
 اموع ٢‐ف ٣‐ف ٤‐ف ٥‐ف ١‐مد ٢‐مد مساعد

اخلدمات 
 ‐امليدانية

ــن  األمــــــ
 امليداين

اخلدمات 
 العامة

ــوع  جممـــ
ــوظفني  امل
 الدوليني

املوظفون 
 الوطنيون

الرتبــــــــة  
 احمللية

متطوعـــو 
األمــــــــم 
 املتحدة

ــوع  امـ
 الكلي

 -يناير/ الثاينكانون
 ٢٣ - ٣ ٧ ١٣ ١ - ١٢ - ٣ ٥ ٢ ١ - ١ - ٢٠٠٦مارس /آذار

 -أبريل/نيسان
ــانون األول /كــــــــــــــ

 ٦٦ - ٢٧ ١١ ٢٨ ٢ - ٢٦ ٢ ٥ ١٠ ٥ ٣ - ١ - ٢٠٠٦ديسمرب 
 ٤٣ - ٢٤ ٤ ١٥ ١ - ١٤ ٢ ٢ ٥ ٣ ٢ - - - التغيري
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 إطــار العنــصر يتــوىل مكتــب نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للــشؤون الــسياسية يف - ٢٨
األول املسؤولية عن املهام السياسية واملهام املتعلقة حبقوق اإلنسان لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي                 

وهو يقدم التوجيهات االستراتيجية بـشأن اجلوانـب الـسياسية التفـاق            . املساعدة إىل أفغانستان  
ليـة الوطنيـة واإلقليميـة      ويضطلع بدور بذل املساعي احلميدة فيما يتعلق باملسائل احمل        . أفغانستان

دف تاليف الرتاعات وحلها، وحتسني البيئة السياسية لتحقيق التنميـة والـتعمري، ويتخـذ تـدابري         
كمـا أنـه مـسؤول عـن رصـد حقـوق اإلنـسان يف أفغانـستان، ومراقبـة تنفيـذ خطـة              . لبناء الثقـة  

ة التحـديات الـسياسية   ويقدم الـدعم أيـضا يف مواجهـ   . العمل الوطنية للسالم والعدل واملصاحلة  
ــة           ــم انتخابي ــال إىل نظ ــشرعية، واالنتق ــري ال ــسلحة غ ــات امل ــل حــل اجلماع ــدة مث ــة املعق الوطني

 - مـن خـالل وحـدات متخصـصة       -ويقوم أيـضا    . مستدامة وحتقيق العدالة يف الفترة االنتقالية     
يـات  بعمليات رصد وتقدمي املشورة االستراتيجية بشأن إصالح شؤون اجليش والشرطة، وعمل          

وحيــتفظ املكتــب بعالقــات اتــصال . اإلرهــاب والتمــرد، وســيادة القــانون وعمليــات التــصحيح 
ويقيم تنسيقا مـع وكـاالت األمـن األفغانيـة والقـوات العـسكرية الدوليـة ويتـوىل مبـشاركة مـن                      
األجــزاء األخــرى يف بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان إصــدار حتلــيالت          

 . دعم األهداف العامة للبعثةاستراتيجية ل
ودعما لتنفيذ الوالية اجلديدة، سيصبح العنصر األول مكونا مـن سـت وحـدات ترفـع                 - ٢٩

وحدة الشؤون السياسية، ووحدة حقـوق      : تقاريرها إىل نائب املمثل اخلاص لألمني العام وهي       
ــانون، والوحــدة ا      ــة، ووحــدة ســيادة الق ــشترك للبعث ــل امل ــسان، ومركــز التحلي ــشارية اإلن الست

ــسكرية   ــشارية الع ــشرطة، والوحــدة االست ــسياسية والوحــدة    . لل ــشؤون ال وســتتعامل وحــدة ال
االستشارية العسكرية مع املسائل احلساسة املتعلقة باألمن وبناء السالم، بينمـا سـتمكن وحـدة               
سيادة القانون والوحدة االستشارية للشرطة ووحدة حقوق اإلنسان البعثة من معاجلـة املـسائل              

 .ملتعلقة بقطاع العدالةا
 موظفــا، علــى أن يــأيت اجلــزء  ٦٦ويتــألف القــوام الكلــي املقتــرح للعنــصر األول مــن    - ٣٠

األكرب من هذه الزيادة عن طريق نقل الوحدات احلالية من مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام             
الـيت سـتحدث يف     وترد أدنـاه تفاصـيل التغـيريات احملـددة          . ومن العنصر الثاين إىل العنصر األول     

 .مالك املوظفني
 

 )العنصر األول(مكتب نائب املمثل اخلاص للشؤون السياسية   
ومـساعد  ) ٤-ف(سيدعم مكتب نائـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام مبـساعد خـاص                  - ٣١

ومـن املقتـرح    ). رتبـة حمليـة   (ومساعد إداري   )  الرتب األخرى  -فئة اخلدمات العامة    (شخصي  
إلدارة املـشاريع والعـروض اخلاصـة       ) ٢-ف(ملوظـف للـشؤون الـسياسية       إنشاء وظيفة جديـدة     
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ــة        ــشركاء اآلخــرين يف عملي ــستان وال ــاق أفغان ــدعم اتف ــصر األول ل ــا يف إطــار العن  املــضطلع
 وظـائف   ٣ و   ٤-وظيفتـان ف  (وسيتم نقل مخس وظائف ملـوظفي الـشؤون الـسياسية           . التنفيذ

إىل وحـدة الـشؤون الـسياسية املنـشأة         ) بـة حمليـة   رت(ومساعد إداري   ) من فئة املوظفني الوطنيني   
 ).٣-ف(حديثا، وإلغاء وظيفة واحدة ملوظف حقوق اإلنسان 

 
 وحدة الشؤون السياسية  

تتركــز جهــود وحــدة الــشؤون الــسياسية اآلن علــى املــساعي احلميــدة، وبنــاء الــسالم    - ٣٢
. ؤسـسات يعـول عليهـا     والتنسيق األمين من أجل بسط سلطة احلكومة املركزية ودعم إنـشاء م           

ــز علــى حتــسني اإلدارة علــى مــستوى املقاطعــات، ومواصــلة االتــصال      وسيــشمل ذلــك التركي
باملؤســسات الربملانيــة واالنتخابيــة علــى املــستوى الــوطين وعلــى مــستوى املقاطعــات ومــساندة  

ــصاحلة  ــادرات امل ــي       . مب ــا يل ــا يف م ــسعى الوحــدة إىل حتقيقه ــيت ست ــائج ال ــم النت ــتتمثل أه : وس
اختـاذ مبـادرات لبنـاء سـالم        ) ب(مواصلة بذل املساعي احلميدة لـدعم االنتقـال الـسياسي؛            )أ(

اسـتمرار عمليـات التجريـد مـن        ) ج(من أجل تفادي نشوب الرتاعـات وتعزيـز اإلدارة احملليـة؛            
الرصـد  ) د(السالح عن طريق حل اجلماعات املـسلحة غـري الـشرعية والـتخلص مـن الـذخائر؛         

دعــم عمليــات ) هـــ(دة فيمــا يتــصل باجلمعيــة الوطنيــة واــالس احملليــة؛  وبــذل املــساعي احلميــ
وكـل هـذه املهـام كانـت مـن اختـصاص بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي                    . املصاحلة والتنسيق األمين  

املساعدة إىل أفغانستان، ولكنها كانت تتم يف السابق عن طريق وحدة البحوث والـسياسات،              
وسـيقوم مكتبـا االتـصال      . ادة اإلدماج ووحدة االنتخابات   ووحدة نزع السالح والتسريح وإع    

 . يف إسالم اباد وطهران أيضا برفع تقاريرمها إىل وحدة الشؤون السياسية
ــادة توزيـــع     - ٣٣ ــا مـــن خـــالل إعـ   وظيفـــة١٦أنـــشئت وحـــدة الـــشؤون الـــسياسية أساسـ

  مـوظفني  ٥ الرتـب األخـرى و       -، وواحدة مـن فئـة اخلـدمات العامـة           ٣- ف ٢، و   ٤- ف ٤(
سـت وظـائف مـن مكتـب نائـب املمثـل اخلـاص              : علـى النحـو التـايل     )  رتبة حمليـة   ٤وطنيني، و   

وأربـع وظـائف مـن مكـتيب        )  موظفني وطنيني، وواحد رتبة حملية     ٣، و   ٤- ف ٢(لألمني العام   
، وثالث وظـائف مـن      )، ووظيفتان رتبة حملية   ٤-وظيفتان ف (االتصال يف طهران وإسالم اباد      

الرتـب  (واحدة ملوظف وطين، وواحدة من فئـة اخلـدمات العامـة            (سات  وحدة البحوث والسيا  
، ووظيفتان من وحدة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج              )وواحدة رتبة حملية  ) األخرى

، ووظيفة واحدة من وحـدة الـدعم امليـداين والتنـسيق            )، وواحدة موظف وطين   ٣-واحدة ف (
ــدة لتع  ). ٣-ف( ــشاء ســبع وظــائف جدي ــز الوحــدة واملقتــرح إن ــيس  . زي وســريأس الوحــدة رئ

الـذي سـيكون أيـضا نائـب رئـيس مكتـب نائـب املمثـل                ) ١-مـد (موظفني للـشؤون الـسياسية      
اخلــاص لألمــني العــام يف إطــار العنــصر األول نظــرا لــضخامة املــسائل الــسياسية وتعقيــداا يف     
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) ٥-ف(ميـة   ومن املقترح أيضا إنـشاء وظيفـة أخـرى ملوظـف أقـدم للـشؤون اإلقلي               . أفغانستان
أمـا الوظـائف    . لدعم أعمال البعثة يف جمال بناء الثقة على املستوى اإلقليمي ضمن والية البعثـة             

، سـيعمل ثالثـة منـهم يف كابـل، وواحـد يف             )رتبة حمليـة  (اخلمس الباقية فهي ملساعدين إداريني      
 .طهران وآخر يف إسالم اباد لدعم مكتيب االتصال فيهما

 
 وحدة حقوق اإلنسان  

ستواصل وحدة حقوق اإلنسان رصد انتهاكات حقوق اإلنسان واحترام قـيم حقـوق            - ٣٤
وســيعاد تنظــيم الوحــدة لتعزيــز . اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل يف طــول الــبالد وعرضــها

قدرا على متابعة فعالية عنصر حقوق اإلنسان يف اتفاق أفغانستان، ويف االستراتيجية اإلمنائيـة              
وستواصل الوحـدة عمليـات الرصـد والـدعم وتقـدمي املـساعدة التقنيـة               . انية املؤقتة الوطنية األفغ 

إىل احلكومة وإىل جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة واتمـع املـدين مـن أجـل تنفيـذ خطـة                    
ــدل    ــسالم والع ــة للمــصاحلة وال ــشطة     . العمــل الوطني ــى أن ــاق عل ــك باالتف ــق ذل وســوف يتحق

يج واحلماية، وتنفيذ هـذه األنـشطة، مبـا يف ذلـك التـدريب والتعلـيم،             مشتركة أو تكميلية للترو   
والرصــد، والتحقــق، واإلبــالغ، والتــدخل يف القــضايا الرئيــسية حلقــوق اإلنــسان كمــا ســتقوم   

مبـا فيهـا األفرقـة االستـشارية والفـرق          (وحدة حقوق اإلنسان باالتـصال بالوكـاالت احلكوميـة          
وسـيتم تـسهيل إدمـاج حقـوق        .  املساعدة التقنيـة عنـد طلبـها       ، واتمع الدويل، وتقدمي   )العاملة

اإلنسان يف عمل فرق األمم املتحدة القطري، وخصوصا عن طريق رئاسـة الفريـق التخصـصي                
أحـدمها يتـوىل رصـد حقـوق اإلنـسان والقـانون            : وسيكون للوحـدة عنـصران    . حلقوق اإلنسان 

حقـوق  (قـوق اإلنـسان يف اتفـاق أفغانـستان          اإلنساين الدويل ويتابع إجنازات املعايري املرجعية حل      
الطفــل، وحقــوق املــرأة، واخلــدمات األمنيــة وتقــدمي التقــارير املطلوبــة مبوجــب معاهــدات،          

؛ واآلخـر يقـدم املـشورة والـدعم إىل إصـالحات            )واحلقوق االجتماعية واالقتصادية وغري ذلك    
) راضــي واملمتلكــاتالــسجون، واالعتقــال التعــسفي والتعــذيب، ومــصادرة األ(قطــاع العدالــة 

 .وباألخص اإلصالحات املتصلة بقضايا العدالة االنتقالية
 ، ووظيفتــان١-واحــدة مــد( وظــائف ١٠تتــألف حاليــا وحــدة حقــوق اإلنــسان مــن   - ٣٥
 وظـائف ملـوظفني وطنـيني، وموظـف واحـد           ٣، و   ٣-، ووظيفتان ف  ٤-، وواحدة ف  ٥-ف

موظـف  :  الوحـدة علـى النحـو التـايل        واملقترح إنـشاء سـبع وظـائف جديـدة لـدعم          ). رتبة حملية 
ــسان    ــوق اإلن ــه اخلــربة يف جمــال      ) ٤-ف(واحــد حلق ــوافر لدي ــة تت ــة االنتقالي ــصر العدال ــن عن م

عمليات العدالة االنتقالية يف البلدان اليت انتهت فيها حاالت الصراع، وستة مساعدين حلقـوق              
الوطنية وعناصر اتمع املـدين     ملساعدة الوحدة يف تعامالا مع السلطات       ) رتبة حملية (اإلنسان  
 . الفاعلة
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 مركز التحليل املشترك للبعثة  
يقترح إنشاء مركز حتليل مشترك للبعثة لكي يليب يف الوقت املناسـب متطلبـات حتليـل                 - ٣٦

وســيزود . املــسائل املتعلقــة بــاألمن، والــسياسة، واحلكــم، والــتعمري والتنميــة البــشرية والوطنيــة  
 مبعلومات موثوقا ا السـتخدامها يف خططهـا التوسـعية، عـن طريـق تنـسيق                 املركز إدارة البعثة  

وسـوف يقـوم هـذا العمـل بـدور      . املعلومات املتاحة مع مجيع عناصر البعثة، مبا يف ذلـك األمـن          
كما سيـسمح للبعثـة بـأن تقـدم         . هام يف تيسري توسع وجود األمم املتحدة يف املناطق املضطربة         

 احلكوميـة فيمـا يتعلـق باملـسائل الـيت مل حتـل بعـد يف جمـاالت األمـن          املشورة وأن حتـسن الرقابـة     
واحلكــم، والتعــاون اإلقليمــي وســيقيم املركــز اتــصاالت وثيقــة مــع حكومــة أفغانــستان، وقــوة   

 أفغانــستان، وغريهــا مــن أعــضاء اتمــع -املــساعدة األمنيــة الدوليــة، وقيــادة قــوات التحــالف  
).  منقـول مـن مكتـب رئـيس املـوظفني     ٥-ف(للمعلومـات  وسريأس املركز حملل أقدم    . الدويل

 مـن وحـدة البحـوث والـسياسات ليعمـل كموظـف             ٤-كما نقل إىل املركز موظـف برتبـة ف        
وظيفــة : واملقتــرح إنــشاء ســت وظــائف جديــدة لتعزيــز املكتــب. حبــوث وسياســات يف املركــز

سؤوال عـن   يكـون مـ   ) ٢-ف(ووظيفة واحدة حمللل معلومات     ) ٣-ف(واحدة حمللل معلومات    
، وثالثــة مــساعدين  )موظــف وطــين (إدارة املعلومــات؛ وموظــف واحــد للــشؤون الــسياسية     

يكونـون مـسؤولني عـن صـيانة قاعـدة بيانـات املعلومـات وتقـدمي الـدعم               ) رتـب حمليـة   (إداريني  
 .للمركز

 
 وحدة سيادة القانون  

ن طريـق أفرقتـها     ستساند وحدة سيادة القانون عمل اموعـة االستـشارية للعدالـة، عـ             - ٣٧
العاملة األفغانية املعنية باإلصالح املؤسسي وتعـديل القـوانني، واإلصـالح الزراعـي، والتـدريب               
ــام         ــل يف النظ ــرأة والطف ــضايا امل ــصحيح، وق ــات الت ــة، وعملي ــى العدال ــانوين، واحلــصول عل الق

ردة يف اتفـاق    وستقدم الدعم يف رصد االلتـزام باملعـايري املرجعـة لـسيادة القـانون الـوا               . القضائي
. أفغانستان، وستسدي املـشورة االسـتراتيجية إىل الـسلطات الوطنيـة علـى مـستوى الـسياسات            

وستسهل تقاسم املعلومات فيمـا بـني وكـاالت األمـم املتحـدة وتبـادر إىل إجـراء مناقـشات يف                     
كمـا ستــسهل املزيـد مــن التنـسيق بـني جهــود اجلهـات املاحنــة      . جمـال الـسياسات حــول العدالـة   

مي املشورة إىل قيـادة البعثـة حـول املـسائل احلامسـة املتعلقـة بـسيادة القـانون علـى املـستوى                       وتقد
وستواصــل الوحــدة دعمهــا لتطبيــق ــج اســتراتيجي   . الــسياسي، مثــل إصــالح احملكمــة العليــا 
وسـتحتاج مـسألة االحتجـاز واإلجـراءات اإلصـالحية          . إلصالح نظام الـسجون وإعـادة بنائهـا       

 وتنسيق معززين نظرا حلساسيتهما وأمهيتهما، يف سـياق العمليـات املـستمرة       بالذات إىل اهتمام  
فإنشاء وتشغيل مؤسسات قضائية فعالة هـو       . واإلرهاب واالجتار باملخدرات على نطاق واسع     



A/60/585/Add.3
 

24 06-35706 
 

فبـدون تـوفري فـرص أفـضل للحـصول          . أمر حموري بالنسبة لألهداف العامـة التفـاق أفغانـستان         
يادة القانون بصورة أكثر فعالية، ستتعرض املرحلـة االنتقاليـة يف      على العدالة وتنفيذ القانون وس    

 .أفغانستان للخطر
، ١-واحـدة مـد  ( وظـائف  ٧ويتألف مالك موظفي وحـدة سـيادة القـانون احلـايل مـن           - ٣٨

منقولة مـن العنـصر     )  وظائف رتبة حملية   ٣، ووظيفة واحدة ملوظف وطين، و       ٤-ووظيفتان ف 
وظيفة واحدة ملوظـف أقـدم للـشؤون        : تني جديدتني لدعم الوحدة   الثاين، واملقترح إنشاء وظيف   

كمـا حتـصل الوحـدة علـى دعـم مـن            ). رتبـة حمليـة   (، وأخرى ملساعد إداري     )٥-ف(القضائية  
 يف جمــال اإلصـالحيات، وهــي الوظيفــة الـيت تــشغل عــن طريـق اإلعــارة مــن    “خـبري يف مهمــة ”

. لـى نقـل أفـراد شـرطة األمـم املتحـدة           الدول األعضاء، بنفس الشروط والترتيبات اليت تطبـق ع        
 .من مكتب رئيس املوظفني إىل الوحدة) موظف وطين(كما نقل موظف شؤون قانونية 

أيــضا مــشورة رفيعــة املــستوى إىل    ) ١-مــد (ويقــدم رئــيس وحــدة ســيادة القــانون      - ٣٩
 لألمـني   وإىل املمثـل اخلـاص    ) وزارة العدل واحملكمة العليا، واملدعي العـام      (املؤسسات القضائية   

العام، ونائب املمثل اخلاص لألمني العام، وميثل الوحدة يف االجتماعـات املعقـودة مـع اجلهـات                 
ــة     . املاحنــة ورؤســاء الوكــاالت  ــدة املقترحــة ملوظــف للــشؤون القانوني ــسند الوظيفــة اجلدي  وست

ــة بالــشريعة اإلســالمية، وســيكون مــسؤوال عــن إســداء املــشورة إىل     ) ٥-ف( ــه خــربة قوي لدي
 املؤســسات القــضائية فيمــا يتعلــق باملــسائل احلامســة املتعلقــة بإصــالح العدالــة، وإعــداد  مــوظفي

مشاريع الوثائق اخلاصة بسياسات العدالة واملوجهة إىل القيادات العليـا، واملـسؤولني باحلكومـة              
ل األفغانية، ورجال السلطة القضائية، مبا يف ذلك الوثائق اليت تعاجل األمور احلساسة والفنيـة مثـ               

العدالة التقليدية، والعالقة بني الدستور، والشريعة اإلسالمية، والقانون املدون واملعايري الدوليـة            
حلقوق اإلنسان، وسيقوم أيضا باستعراض مشاريع القوانني مـن الناحيـة التقنيـة؛ واملـشاركة يف           

تحــدة آليــات تنــسيق العدالــة وتيــسريها، عنــدما يطلــب منــه ذلــك، مبــا يف ذلــك فريــق األمــم امل  
وســيتوىل املوظــف الــوطين املنقــول مــن مكتــب رئــيس املــوظفني تــوفري . القطــري يف هــذا اــال

الدعم الـذي تـشتد حاجـة وحـدة سـيادة القـانون إليـه بتقـدمي املـشورة والتحليـل الـتقين للنظـام                         
ــة     القــانوين والتــشريعات القانونيــة يف أفغانــستان، ودعــم اموعــة االستــشارية للعدالــة، وعملي

أمـا املـساعد اإلداري اجلديـد       . ستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية املؤقتة يف اتفاق أفغانستان       اال
فسيساهم بالترمجة الفورية اإلضافية والدعم اإلداري التقين، املـرتبطني بالـدور املتزايـد للوحـدة               

 . يف عملية اموعة االستشارية للعدالة
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 الوحدة االستشارية للشرطة   
ــشركاء      - ٤٠ ــشارية للــشرطة مــشورة ومــساعدة اخلــرباء إىل مجيــع ال ســتقدم الوحــدة االست

وسـيخفض عـدد العـاملني يف هـذه         . الدوليني واألفغانيني املشتركني يف إصـالح جهـاز الـشرطة         
.  فقط، وسيعمل األربعة كلـهم يف مقـر البعثـة          ٤ مستشارين مدنيني للشرطة إىل      ٨الوحدة من   

. للقيـام بأعمـال الترمجـة والـدعم اللغـوي للوحـدة           ) رتبة حملية (ت  وستعزز الوحدة مبساعد للغا   
فالبعثــة حباجــة إىل عــدد أقــل مــن املــوظفني املــؤهلني تــأهيال عاليــا ممــن لــديهم خــربة كــبرية ممــن 
يعملون يف مكان واحد، لديهم خلفيات متخصـصة أكثـر وبإمكـام إسـداء املـشورة املخلـصة        

وسـوف يـستخدم ضـباط الـشرطة خـربم          . لألمني العام بشأن أمور الشرطة إىل املمثل اخلاص       
الــشركاء يف عمليــة و الثنــائيني ءيف إســداء املــشورة وتقــدمي املــساعدة والتوجيهــات إىل الــشركا 

ــدريب،      ــاء القــدرات، واإلصــالح، والتــصديق والت ســيادة القــانون ممــن يعملــون يف جمــاالت بن
 .ة واإلدارة العلياوإعطاء النصائح إىل رجال الشرطة من اإلدارة املتوسط

 
 الوحدة االستشارية العسكرية   

ستواصل الوحدة االستشارية العسكرية تقدمي الدعم واملشورة إىل القيادة العليـا للبعثـة              - ٤١
فيمـا يتعلــق باملــسائل املرتبطــة بالـشؤون العــسكرية، مبــا يف ذلــك حـل اجلماعــات املــسلحة غــري    

وهلـذا الغـرض، سيواصـل العنـصر     . اعـات احملليـة  الشرعية، وإصـالح قطـاع األمـن، وتـسوية الرت     
وقــد مت نقــل مثانيــة مـــن    . العــسكري اتــصاالته بــالقوات الدوليــة وبــاجليش الــوطين األفغــاين       

مــن الوحــدة االستــشارية العــسكرية إىل    ) رتبــة حمليــة (املــساعدين اإلداريــني العــشر احلــاليني    
 . دةاملكاتب اإلقليمية، وسوف يواصلون رفع تقاريرهم إىل الوح

 اإلغاثة واإلنعاش والتعمري: العنصر الثاين -جيم  
 

  الفئة الفنية وما فوقها 
فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املوظفون الوطنيون  املتصلة ا

 
وكيـــــــــــــل 
األمني العام

أمــــني عــــام 
 اموع ٢‐ف ٣‐ف ٤‐ف ٥‐ف ١‐مد ٢‐مد مساعد

ــدمات  اخلـــــــــ
/ امليدانيــــــــــــة
األمن امليداين

ــدمات  اخلـــــــــ
 العامة

جممــــــــــوع  
املــــــــوظفني 
 الدوليني

ــون  املوظفـــــــــ
الرتبة احمللية الوطنيون

متطوعو األمم  
 املتحدة

ــوع  امـــــــــــ
 الكلي

ــانون الثــاين  ينــاير /ك
مــــــــــــــارس /آذار -

٣٠ - ٨ ٥ ١٧ ١ ١ ١٥ - ٢ ٨ ٢ ٢ - ١ - ٢٠٠٦ 
 -أبريــــــل /نيــــــسان

ــانون  / األولكـــــــــــ
 ٢٨ - ٥ ٦ ١٧ ١ ١ ١٥ ١ ٢ ٧ ٢ ٢ - ١ - ٢٠٠٦ديسمرب 

 )٢( - )٣( ١ - - - - ١ - )١( - - - - - التغيري
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اإلغاثــة واإلنعــاش (العنــصر الثــاين   مكتــب نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، ألفيتــ - ٤٢
 وحــدة )ب (،كـــم الرشيـــد بنــاء املؤســسات، واحل وحــدة)أ (:مــن الوحــدات التاليــة) الــتعمريو

 مكافحـة    وحـدة  )د (،الـشؤون اجلنـسانية   دة   وحـ  )ج (،املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية    
الرئيـسية   الـوزارات االسـتراتيجية      يف اتتعزيـز بنـاء القـدر      إىل   عنـصر  ال اي هـذ  يسعو. املخدرات

يف أيـضا  األخــرى   أنـشطة األمـم املتحـدة        ةساهـممـ كفالـة   إىل  املعنية بتنفيذ اتفاق أفغانـستان، و     
ئـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام، بوصـفه          ويقـوم نا  . يف املؤسسات األفغانيـة    اتبناء القدر دعـم  

يف أنــشطته لفريــق القٌطــري لألمــم املتحــدة لتــوفري التوجيــه االســتراتيجي منــسقا مقيمــا، بتــوفري 
اإلمنائية؛ ويقوم نائب املمثل اخلـاص لألمـني العـام، بوصـفه منـسقا للـشؤون اإلنـسانية، بكفالـة                    

ة وغريهــا مــن الــضرورات اإلنــسانية  الكــوارث الطبيعيــملواجهــة تنــسيق أنــشطة األمــم املتحــدة  
ويعمــل نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام أيــضا  . العــسكرية -مثــل العالقــات املدنيــة امللحــة 
 .نائبا للمسؤول املكلف يعاونه مساعد مسؤول مكلفبوصفه 

 العنـصر الثـاين إلبـراز أفـضل املمارسـات يف البعثـات املتكاملـة ،                 هيكلـة ويقترح إعادة    - ٤٣
ولـذا يقتـرح نقـل    . ع باملـسؤوليات اإلضـافية املتعلقـة برصـد تنفيـذ اتفـاق أفغانـستان             ولالضطال

، ١-وظيفـة واحـدة برتبـة مـد        (وظـائف  ٧ املؤلـف مـن      ا القـانون بعنـصر موظفيهـ      سيادةوحدة  
 وظــائف مــن ٣ ، ووظيفــة واحــدة ملوظــف وطــين مــن الفئــة الفنيــة، و  ٤-ووظيفتــان برتبــة ف

 املؤلـف مـن     االعنصر األول، ونقل وحدة الشؤون اجلنـسانية بعنـصر موظفيهـ           إىل) الرتب احمللية 
ثــالث إضــافة وطلــب  .العنــصر الثــاين  إىلمكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  منــصبني، مــن 

ــصر    ــدة إىل العن ــائف جدي ــاينوظ ــيريات حمــددة    . الث ــت تغ ــد أجري ــوظفني  وق ــالك امل ــرد يف م ت
 .أدناهتفاصيلها 

 
 اص، العنصر الثاين، ونائب املسؤول املكلفمكتب نائب املمثل اخل  

 يتـــألف املكتـــب األمـــامي لنائـــب املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام مـــن مـــساعد خـــاص - ٤٤
، ومـساعد إداري    )الرتـب األخـرى    - من رتبة اخلـدمات العامـة     (، ومساعد شخصي    )٤-ف(

 جزءا كبريا مـن     ويتعني على نائب املمثل اخلاص لألمني العام أن يكرس        ). الرتب احمللية (واحد  
ويـضطلع  . حلالـة األمنيـة املعقـدة يف البعثـة        إىل ا وقته ألداء مهـام نائـب املـسؤول املكلـف، نظـرا             

العنصر الثاين، مبسؤولية تنسيق اجلهود اإلمنائية الـيت تقـوم ـا             نائب املمثل اخلاص لألمني العام،    
فـإن   ،لتنميـة األولويـة املعطـاة ل    ومع ازديـاد     .األمم املتحدة يف أفغانستان، وكفالة االتساق بينها      

 االضـطالع باإلشـراف الكامـل علـى االسـتراتيجية األمنيـة             علـى  نائـب املـسؤول املكلـف        ةقدر
مـع كبـار   االتـصال  مـن انـصراف لتفاصـيل    ذلـك  التكميلية لألمـم املتحـدة، والقيـام مبـا يـستتبع         

ري احلكوميـة، ورؤسـاء     مسؤويل األمن احلكوميني، وقيادة القوة األمنيـة الدوليـة، واملنظمـات غـ            
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وتعـد إقامـة تفاعـل علـى مـستوى      .  سوف تتنـاقص وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها   
ن من تنفيذ الواليـة     منية ميكِّ األشؤون  الدارة  إلرفيع مناسب مسألة أساسية إلقامة وصيانة نظام        

 عـن طريـق     ، وخصوصا يف ضوء التخطيط لتوسيع نطـاق وجـود البعثـة            على حنو فعال   والربامج
وحتقيقا هلذه الغاية، وعلى ضـوء اسـتعراض أجـرى مـؤخرا للبعثـة،        . إنشاء مكاتب دون إقليمية   

 مسؤول مكلـف مـساعد،      وظيفةاستمرار تعقيد احلالة األمنية يف البلد، يقترح إنشاء         ونظرا إىل   
تنفيـذ   ب األمنية، واملتعلقة شاغل املنصب إملام جيد بالقضايا      دى  ويتعني أن يكون ل   . ١-برتبة مد 
ويعمل املسؤول املكلف املساعد يف إطار نظام األمم املتحدة املتكامـل إلدارة             .الربامجوالوالية  

ألمـن،  لـسالمة وا  الشؤون األمنية يف أفغانستان، ويعمل بشكل وثيـق مـع إدارة األمـم املتحـدة ل               
 .انستانويساعد نائب املسؤول املكلف يف إقامة عالقات وطيدة مع املؤسسة األمنية يف أفغ

 
 )بناء القدرات سابقا/وحدة احلكم الرشيد(وحدة بناء املؤسسات واحلكم الرشيد   

ستعمل وحدة بنـاء املؤسـسات واحلكـم الرشـيد بـشكل مكثـف يف تـوفري التوجيهـات                    - ٤٥
ــل       ــشاملة مث ــة ال ــة الوطني ــر اإلمنائي ــتراتيجية يف وضــع األط ــة   االس ــة الوطني ــتراتيجية اإلمنائي االس

 صـلتها بقـضايا احلكـم الرشـيد والتنميـة          حيـث  من   ةصا، واتفاق أفغانستان، وخ   ؤقتةاألفغانية امل 
وسيتطلب هذا النشاط تنسيقا واسع النطاق مع جمموعـة عريـضة مـن             . االقتصادية واالجتماعية 

 .اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك السلطات الوطنية، واتمعات احمللية وجمتمع املاحنني
لوحـدة  ل، سيواصل املدير احلـايل  اليت ينطوي عليها األمرملسؤوليات وبالنظر إىل كثرة ا  - ٤٦

ويدعم املدير موظـف شـؤون مدنيـة    . العمل كنائب لنائب املمثل اخلاص لألمني العام ) ١-مد(
، وموظفــان وظنيــان )مــن فئــة اخلدمــة امليدانيــة(، ومــساعد إداري واحــد )٤-برتبــة ف( واحــد

). مـن الرتـب احملليـة    (ومـساعد إداري واحـد      ) فئة الفنية موظفان وطنيان من ال   (للشؤون املدنية   
الـيت  باملـسؤوليات الكـبرية     لوفـاء   ل) ٢-برتبـة ف  (وظـف إداري    وظيفة جديـدة مل   ويقترح إنشاء   
وحيتـاج املـدير كـذلك إىل دعـم إضـايف يف            . الوحدة يف فتـرة مـا بعـد مـؤمتر لنـدن           اضطلعت ا   

وحـدة  الوسـتتألف  .  ذلـك مـن األنـشطة اإلداريـة    مجع البيانات وحتليلها، وإعداد التقارير، وغري  
 .لتنميةاألخرى للحكم الرشيد، و إحدامها لمن وحدتني فرعيتني

جلهـات مـن بينـها      تقوم الوحدة الفرعية للحكم الرشيد بتـوفري املـشورة االسـتراتيجية            و - ٤٧
 .ةلوزارات احلكومية، ومكتب الرئيس، ومؤسسات الدولة األخرى، ووكاالت األمـم املتحـد           ا

الوحــدة الفرعيــة يف تنــسيق أنــشطة املــاحنني يف جمــايل بعثــة للوتــساعد املكاتــب اإلقليميــة التابعــة 
ــوطين، وخــصوصا       ــستوى دون ال ــى امل ــدرات عل ــاء الق ــشطة املاحلكــم وبن ــصلاألن  بتوصــيل ةت

املتــصلة بالتعيينــات يف معاجلــة املــسائل احلكومــة تتــوىل ووفقــا التفــاق أفغانــستان،  . اخلــدمات
 نيإدارة مدنيــة عاملــة بفعاليــة تامــة علــى مــستوى املقاطعــات، وحتــس بتــسيري  العليــا، واملناصــب
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وحتتـاج احلكومـة إىل مـساعدة كـبرية يف        . الشفافية واملساءلة لـدى احلكومـة يف النـواحي املاليـة          
 بـدور كـبري يف      بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان         الذي تضطلع فيه     ،هذا اال 

، ٥-وظيفــة واحــدة برتبــة ف(وتــضم هــذه الوحــدة الفرعيــة ثالثــة مناصــب . يق والــدعمالتنــس
 ).٤-ووظيفتان برتبة ف

ــاق         - ٤٨ ــصادية التف ــة واالقت ــب االجتماعي ــى اجلوان ــة عل ــة للتنمي ــتركز الوحــدة الفرعي وس
شورة وسـتوفر الوحـدة الفرعيـة املـ       . نألفغانستااملؤقتة  ستراتيجية اإلمنائية الوطنية    الاأفغانستان و 

اتفـاق  تنفيـذ   يف رصـد    وكـذلك   االستراتيجية والدعم للحكومة يف إعداد االستراتيجية اإلمنائيـة         
 كـذلك بتقـدمي الـدعم للحكومـة يف          وحـدة قوم ال توسـ  .املؤقتة اإلمنائية   أفغانستان واإلستراتيجية 

شارك يف آليـات التنـسيق      ستـ تعزيز آليات مجع البيانات الضرورية للرصد الـذي سـبق ذكـره، و            
، ووظيفـة واحـدة     ٥-وظيفـة واحـدة برتبـة ف      (اآلن منـصبني    هذه الوحدة   ضم  تو. ذات الصلة 

موظـف وطـين    ( ويقترح تدعيم الوحدة الفرعيـة مبنـصب موظـف شـؤون مدنيـة               .)٤-برتبة ف 
لفريـق العامـل املعـين      إىل ا ؛ ويقوم شـاغل هـذا املنـصب بتقـدمي املـساعدة التقنيـة               )من الفئة الفنية  

، ويف رصـد     بالكامـل   يف إعـداد االسـتراتيجية     ألفغانـستان املؤقتـة   ائية الوطنيـة    إلستراتيجية اإلمن با
 .االتفاق واالستراتيجية املؤقتة

 
 )وحدة املنسق املقيم سابقا(منسق الشؤون اإلنسانية /وحدة املنسق املقيم  

نائب املمثل اخلاص لألمني العام، بوصفه املنـسق        ضمن الدور الذي يضطلع به      تندرج   - ٤٩
ــبعامنــسق الــشؤون اإلنــسانية، وحــدتان ت /قــيمامل ــه مباشــرةت وحــدة املنــسق املقــيم،  :  ومهــاان ل

 .والشؤون اإلنسانيةاإلغاثة واإلنعاش ووحدة 
التنـسيق الرفيعـة    هـام    بتقدمي الدعم مل   منسق الشؤون اإلنسانية  /تقوم وحدة املنسق املقيم    - ٥٠

الفريق القطري التـابع لألمـم      إطار  لعام يف   نائب املمثل اخلاص لألمني ا    اليت يضطلع ا    املستوى  
بوصفه املنسق املقيم، العنـصر الثـاين، أن    نائب املمثل اخلاص لألمني العام،      توقع من   وي. املتحدة
 اجلهـود   اتـصدر ممبهمة الوسيط الرئيسي بني البعثة والفريق القطري التابع لألمم املتحدة،           يقوم  

 الـشواغل الـيت يثريهـا الفريـق     عـرض ائية واإلنعاشـية، و اخلاصة بتنسيق األنشطة اإلنسانية، واإلمن   
ــري  ــام  عالقطـ ــاص لألمـــني العـ ــل اخلـ ــى املمثـ ــر   . لـ ــداد األطـ ــسؤولية إعـ ــدة مبـ ــضطلع الوحـ وتـ

مثل املبـاين املـشتركة، واألمـن وتنفيـذ الـربامج، والـربامج             (للبعثة والفريق القطري    االستراتيجية  
 وتتطلـب هـذه     .، وتنـسيقها ورصـدها    )اإلمنائيةإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة      املشتركة، و 

ــل و    ــة يف جمــايل التحلي ــدرة عالي ــام ق ــسياسات إعــداد امله ــستان نتيجــة العتمــاد  ال ــاق أفغان . اتف
 االتـساق الكامــل بـني اجلهــود الــيت تبـذهلا األمــم املتحــدة    قوسـيتعني بــذل جهـود كــبرية لتحقيــ  

بـرامج األمـم املتحـدة يف خمتلـف         الت  إدارة مـدخ  واملعايري املرجعية التفاق أفغانستان، وكذلك      
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ونظـرا لعـدد الوكـاالت العاملـة يف أفغانـستان ولطبيعـة هـذه األحـوال             . اهليئات املعنية بالتنـسيق   
الوحــدة حاليــا مــن تتــألف و. مــالك قــوي مــن املــوظفنيحتتــاج الوحــدة إىل االنتقاليــة املعقــدة، 

ــة ف (وظــائف  ٣ ــة،  وطــينملوظــف ، ووظيفــة واحــدة  ٣-وظيفــة واحــدة برتب ــة الفني  مــن الفئ
 ).ووظيفة واحدة من الرتب احمللية

 نائــب ىلوالــشؤون اإلنــسانية بتقــدمي الــدعم إاإلغاثــة واإلنعــاش وتقــوم وحــدة تنــسيق  - ٥١
ويتـوىل نائـب املمثـل اخلـاص،        . املمثل اخلاص لألمـني العـام يف مهـام تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية              

 وإقامة روابط ثابتـة مـع احلكومـة،         ،ية وتنسيقها ذه الصفة، مسؤولية ختطيط العمليات اإلنسان     
وتتـويل هـذه الوحـدة مـسؤولية        . األوسـع نطاقـا   واملاحنني وجمتمع العاملني يف الشؤون اإلنسانية       

لحكومـة يف التخطـيط البعيـد املـدى         لدعم  تقـدمي الـ   تنسيق االستجابات لألحـداث اإلنـسانية، و      
ــة  التــصاللطــوارئ واحلــاالت ا ــةلالتابعــة  مــع املكاتــب امليداني ــستان عرضــة  . لبعث وتعتــرب أفغان

ــسانية     ــن التحــديات اإلن ــعة م ــة واس ــضانات، والع  ،موع ــك الفي ــا يف ذل ــشتوية، فاصــو مب  ال
والالجئني، والتنـسيق مـع العناصـر العـسكرية، ممـا يتطلـب وقتـا واسـتجابات حتتـاج إىل عمالـة                      

، ووظيفـة واحـدة     ٤-وظيفـة واحـدة برتبـة ف       (وظـائف  ٣وتتألف الوحدة حاليـا مـن       . مكثفة
باإلضــافة إىل اثــنني مــن  ، )وطــين مــن الفئــة الفنيــة ووظيفــة واحــدة مــن الرتــب احملليــة   ملوظــف 
 .، ومتول من التربعات)٣-برتبة ف( للشؤون اإلنسانية نياملوظف

 
 وحدة الشؤون اجلنسانية  

ــونقامل(تقــوم وحــدة الــشؤون اجلنــسانية   - ٥٢  ) مــن مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  ةل
وكـاالت منظومـة    وبعثـة   البوظيفة أساسية يف تنسيق اجلهود املتصلة بالـشؤون اجلنـسانية داخـل             

وتتـألف مـن رئـيس وحـدة        . القـضايا الـشاملة   إحدى  األمم املتحدة، بوصف الشؤون اجلنسانية      
ــسانية   ــشؤون اجلن ــة ف(ال ــسانية اجلشؤون واحــد للــ وموظــف ) ٤-برتب موظــف وطــين مــن  (ن

 ).الفنية الفئة
 

  مكافحة املخدراتوحدة  
بنـاء  /حتـت وحـدة احلكـم الرشـيد       مندرجة  كانت  اليت  (تم وحدة مكافحة املخدرات      - ٥٣

وتتـألف  . اتفـاق أفغانـستان  الـواردة يف  بواحدة من القـضايا الـشاملة املهمـة األخـرى        ) القدرات
 ).من الرتب احمللية( ومساعد إداري واحد ٣-الوحدة من موظف واحد برتبة ف
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 كاتب اإلقليمية ودون اإلقليميةامل -دال  
 

  الفئة الفنية وما فوقها 
فئة اخلدمات العامة والفئات 

   املوظفون الوطنيون  املتصلة ا

 
وكيـــــــــــــل 
األمني العام

أمــــني عــــام 
 اموع ٢‐ف ٣‐ف ٤‐ف ٥‐ف ١‐مد ٢‐مد مساعد

ــدمات  اخلـــــــــ
/ امليدانيــــــــــــة
ــ  دماتاخلـــــــــ
 األمنية

ــدمات  اخلـــــــــ
 العامة

جممــــــــــوع  
املــــــــوظفني 

 ينيالدول
ــون  املوظفـــــــــ

الرتبة احمللية الوطنيون
متطوعو األمم  

 املتحدة
ــوع  امـــــــــــ

 الكلي

ــانون ينــاير / الثــاينك
مــــــــــــــارس /آذار -

٤١٥ - ٢٩١ ٥٥ ٦٩ - ١٥ ٥٤ ١ ٢٩ ١٧ ٧ - - - - ٢٠٠٦ 
 -أبريــــــل /نيــــــسان

ــانون  / األولكـــــــــــ
 ٦٢٢ - ٤٣٦ ٩٩ ٨٧ - ٢٣ ٦٤ ٨ ٢٤ ٢٤ ٦ ٢ - - - ٢٠٠٦ديسمرب 

 ٢٠٧ - ١٤٥ ٤٤ ١٨ - ٨ ١٠ ٧ )٥( ٧ )١( ٢ - - - يريالتغ
  

 بنـاء   ،بعثـة الويقترح توحيد هيكل املكاتب اإلقليمية واملكاتب دون اإلقليمية يف إطـار             - ٥٤
ا لتنفيـذ    امليدانية اليت اكتسبتها البعثة وحتقيقا لالستغالل األمثل للمـوارد املتاحـة هلـ             ةعلى التجرب 

ا يـسمح   ممـ تزايد على بناء قدرات املـوظفني الـوطنيني وتدريبـهم،           وكان هناك تركيز م   . واليتها
إمجــايل يبلــغ ويقتــرح تزويــد كــل مكتــب إقليمــي بعــدد  .  تــدرجييا املــوظفني الــدولينيسحببــ

 وظــائف ٣ ، و٥- أو برتبــة ف١- برتبــة مــدة واحــدوظيفــة:  علــى النحــو التــايل موظفــا ٦٣
 مــن وظــائف ٣ ، و٢-برتبــة ف ة واحــدوظيفــة، و٣- برتبــة فوظــائف ٣ ، و٤-بة فــــبرت
ـــفئ  مــن وظيفــة ٤١  ملــوظفني وطنــيني مــن الفئــة الفنيــة، و وظيفــة ١١ ة اخلــدمات امليدانيــة، وـ

ويقتــرح تزويــد كــل مكتــب مــن  .  موظفــا٦٠ ـباســتثناء كابــل الــيت ســتزود بــ  ؛)الرتــب احملليــة
ئـة الفنيـة،    وظيفة واحـدة ملوظـف وطـين مـن الف         ( موظفا وطنيا    ١١املكاتب الفرعية مبا جمموعه     

وحتتــاج املكاتــب اإلقليميــة الثمانيــة القائمــة يــضاف إليهــا   ). وظــائف مــن الرتــب احملليــة ١٠ و
 موظفـا  ٦٢٢ هإىل مـا جمموعـ    )  مكاتـب مقترحـة    ٩ مكتبان قائمان، و  (مكتبا دون إقليمي     ١١

 .الك املوظفنياموعة الكاملة ملترد أدناه تفاصيل و. لدعم العملية
ــدير  - ٥٥ ــة الت ــا حالبعث ــان، وغــارديز، و    ي ــة يف كــل مــن بامي ــة مكاتــب إقليمي ريات، هــمثاني

ويـرأس كـل مكتـب إقليمـي        . باد، ومزار الشريف وكابل الوسـطى     آوقندهار، وقندز، وجالل    
مــوظفني للــشؤون  ويتــألف مــن) جــم املنطقــةرهنــا حب، ٥- أو ف١-برتبــة مــد(رئــيس مكتــب 

رشــيد، ونــزع الــسالح والتــسريح  الــسياسية، وحقــوق اإلنــسان، وبنــاء املؤســسات واحلكــم ال  
ويتـــألف عنـــصر حقـــوق اإلنـــسان .واإلعـــادة إىل الـــوطن، واالستـــشارات العـــسكرية واإلدارة

ان وظيفتــ( ملــوظفي الــشؤون الــسياسية وحقــوق اإلنــسان  وظــائف ٩والــشؤون الــسياسية مــن 
 ملـوظفني   وظـائف  ٤ ، و ٢- برتبـة ف   ة واحـد  وظيفـة ، و ٣-ان برتبـة ف   وظيفتـ ، و ٤-ة ف ـبرتب
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ويتألف عنصر نـزع    . العنصر األول  لدعم) رتب حملية ( مساعدين   ٩ و)  من الفئة الفنية   وطنيني
وظيفـة واحـدة برتبـة      ( وظـائف  ٥السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن، واحلكم الرشـيد مـن           

ــة  ٣ ، و٣-، ووظيفـــة واحـــدة برتبـــة ف ٤-ف  ) وظـــائف ملـــوظفني وطنـــيني مـــن الفئـــة الفنيـ
 وظيفــة ٣٦ويتــألف الــدعم اإلداري مــن . العنــصر الثــاين م، لــدع)رتــب حمليــة( مــساعدين ٣ و
 وظيفـة مـن   ٢٩  موظفني وطنـيني مـن الفئـة الفنيـة، و         ٤  من فئة اخلدمة امليدانية، و     وظائف ٣(

وتـــوفر هـــذه الوظـــائف املقترحـــة الـــدعم يف جمـــاالت اهلندســـة، والنقـــل،        ). الرتـــب احملليـــة 
ــا املعلومــات، واخلــدمات الطب   ــصاالت، وتكنولوجي ــة، واإلمــدادات، وإدارة املخيمــات،  واالت ي

بقـدر   املكاتـب اإلقليميـة للبعثـة،        قسموت. والعمليات اجلوية للمكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية     
 .مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وتنشئ آلية مشتركة خلدمات الدعم قاراإلمكان، امل

 معظـم اجلهـود احلكوميـة        حيث تركـز   ،قندهار وهرات يف  مكتبني إقليميني   يقع أكرب   و - ٥٦
فر ا احملافظتان وجودا دبلوماسيا وعسكريا دوليا كبريا ومتزايدا، مما يـستلزم تـو            موتض .والدولية

 كـي يـتمكن مـن       ،١- رئيس املكتب الذي يكون موظفا أقدم برتبة مد        لدىمهارات ختصصية   
ألنـشطة اإلمنائيـة يف     ويـستلزم تنـسيق ا     .بعثة وفريق األمم املتحـدة القطـري متثـيال مناسـبا          المتثيل  

املـسؤولني احلكـوميني، والشخـصيات الـسياسية        كبـار   إطار الواليـة اجلديـدة اتـصاال يوميـا مـع            
 .ورؤساء املنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية

 يعمـالن بالكامـل أيـضا        باثنني مـن املكاتـب دون اإلقليميـة اللـذين          وحتتفظ البعثة حاليا   - ٥٧
إقليميــة إضــافية يف زابــل ومنــروز دون  مكاتــب ٩ملقتــرح إنــشاء ومــن ا .يف فاريــاب وبدخــشان

ــدي وخوســت     ــار ودايكون ــادغيس وكون ــرح وغــور وب ــد وف دون وســتفتح املكاتــب   .وهلمان
. ٢٠٠٦ديــسمرب /يونيــه وكــانون األول /اإلقليميــة اجلديــدة علــى مراحــل، مــا بــني حزيــران      

إلداري واللوجـسيت إىل    وستساهم وكاالت األمـم املتحـدة األخـرى عـن طريـق تقـدمي الـدعم ا                
وســريأس كــل مكتــب  . املنــشأة حــديثا، علــى أســاس تقاســم التكــاليفدون اإلقليميــةاملكاتــب 

 مـساعدين   ١٠ دعمـه ي)  من الفئة الفنيـة    موظف وطين (إقليمي  دون  إقليمي رئيس مكتب    دون  
التــدخل  ”ي ــج  قليمــ اإلدون ويتبــع اهليكــل املعيــاري للمكتــب      ).مــن فئــة الرتــب احملليــة   (
ــفاخل ــسن “في ــع اســتراتيجية      ، حيــث ي ــشيا م ــسؤوليات مت ــن امل ــد م ــوطنيني مزي د للمــوظفني ال
وســيتناوب املوظفــون الــدوليون االنتــداب يف املكاتــب الفرعيــة   . الــيت تتبعهــا البعثــة“األفغنــة”

 .لموظفني الوطنينيلتدريب لاولتوجيه لتقدمي ا
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 اإلدارة -هاء  

 

 الفئة الفنية وما فوقها 
 الوطنيوناملوظفـــــــــــــــــــون املتصلة االعامة والفئة خلدمات فئة ا

 
ــل اموع ٢‐ف ٣‐ف ٤‐ف ٥‐ف ١‐مد ٢‐مد مساعدأمــني عــام العاماألمـــــــنيوكيـــــ

ت اخلدما
/ امليدانية
 األمنية

اخلدمات
  العامة

 جمموع 
املوظفني 
الدوليني

املوظفون
ــةلوطنيون ا  احملليةالرتبــــــــ

متطوعـــــــو
األمــــــــــــم 
 املتحدة

امـــــــوع
 الكلي

/كــــــانون الثــــــاين
ــاير  / آذار-ينـــــــــ

 ٣٠٨ ٢٧ ٢٠٥ ٢٠ ٥٦ ٩ ٢٢ ٢٥ ٥ ٧ ٩ ٣ ١ - - - ٢٠٠٦مارس 
ــسان ــل / نيـ -أبريـ

/كــــــــــانون األول
 ٣٤٥ ٣٠ ٢٢٨ ٢٨ ٥٩ ٩ ٢٥ ٢٥ ٥ ٧ ٩ ٣ ١ - - -٢٠٠٦ديسمرب  
 ٣٧ ٣ ٢٣ ٨ ٣ - ٣ - - - - - - - - - التغري

 
اخلـدمات اإلداريـة    مكتـب    كـبري املـوظفني اإلداريـني، و        مـن مكتـب    بعثة ال إدارةتألف  ت - ٥٨
قدم الدعم اإلداري واللوجسيت الفعـال إىل مقـر البعثـة يف كابـل       اليت ت  اخلدمات التقنية مكتب  و

ــة و  ــبالد دونوإىل املكاتــب اإلقليمي ــة يف عمــوم ال ــة    . اإلقليمي ــسي يف والي ــل التغــيري الرئي ويتمث
إقليميـة  دون   مكاتـب    ٩وظفني الفنيني يف كابل، وإضافة      البعثة، من منظور إداري، يف زيادة امل      

زيــادة يف الطلــب علــى الــدعم اإلداري واللوجــسيت واهلياكــل األساســية،  ، ممــا يقتــضي جديــدة
 .سواء تعلق األمر باملوارد املتصلة بالوظائف أو غري املتصلة بالوظائف

مـارس  /ينـاير إىل آذار  /لثـاين ومالك املوظفني املأذون بـه لـإلدارة يف الفتـرة مـن كـانون ا               - ٥٩
ــا  ٣٠٨ هـــو ٢٠٠٦ ــا فيهـ ــائف، مبـ ــة ملتطـــوعي األمـــم املتحـــدة ٢٧ وظـ وقـــد طلبـــت  . وظيفـ

، مما يرفـع    ٢٠٠٦ديسمرب  /أبريل إىل كانون األول   /وظيفة إضافية بالنسبة للفترة من نيسان      ٣٧
يـة   وظـائف دول   ٣  قـدرها   زيـادة  مر الذي يعكس  األ وظيفة،   ٣٤٥ إىل    للمالك املستوى املقترح 

 وظيفــة مــن الرتبــة   ٢٣و  مــوظفني وطنــيني،   ٨( وظيفــة وطنيــة  ٣١و ، ) خدمــة ميدانيــة ٣(
الـيت  تغـيريات  الوتـورد الفقـرات التاليـة تفاصـيل      . وظائف ملتطوعي األمـم املتحـدة   ٣، و   )احمللية

 .مالك املوظفني يف اإلدارةطرأت على 
 

 مكتب كبري املوظفني اإلداريني  
 وقــسم امليزانيــة لــرئيس،ظفني اإلداريــني مــن مكتــب أمــامي ليتــألف مكتــب كــبري املــو - ٦٠

 . املتحـدة  األمـم  ووحـدة دعـم متطـوعي        والتخطيط ووحدة الـسالم اجلويـة، ووحـدة التـدريب         
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 واحـدة برتبـة   ، و ١- مـد  واحدة برتبـة  (  وظيفة ١٧ لمكتب من لويتشكل مالك املوظفني احلايل     
امليدانية، ووظيفة واحـدة مـن فئـة        وظيفتان من فئة اخلدمات     ، و ٣- ف ووظيفتان برتبة ،  ٤-ف

 وظـائف مـن فئـة الرتـب احملليـة،           ٣ مـوظفني وطنـيني، و       ٤خرى، و   األرتب  ال/اخلدمات العامة 
 إعـادة نـشر وحـدة دعـم متطـوعي األمـم املتحـدة،               توجـر  . من متطـوعي األمـم املتحـدة       ٣ و

 مكتـب كـبري     ىل من املتطوعني، وحتويلها مـن قـسم شـؤون املـوظفني إ            ٢مبالكها احلايل وقوامه    
 يوجيـر  . األمـم املتحـدة يف بـون       ي أجل إدارة االتـصال مـع مقـر متطـوع           من املوظفني اإلداريني 

 األمم املتحدة الذي يشغل منصب رئيس دائـرة اإلطفـاء يف وحـدة الـسالمة                ي أحد متطوع  نقل
 أيـضا  ومت .اجلوية إىل قسم اهلندسة، من أجل إدارة املـسائل املتعلقـة باإلطفـاء والـسالمة بالبعثـة         

جيـري  نقل وحدة التدريب من مكتب اخلدمات اإلدارية إىل مكتب كبري املوظفني اإلداريني، و            
ومل تطـرأ أيـة      .نقل وظيفة ألحد متطوعي األمم املتحدة بوحدة التدريب إىل قسم النقل الـربي            

 .تغيريات على هيكل قسم امليزانية والتخطيط
 

 مكتب اخلدمات اإلدارية  
 ،خلــدمات اإلداريــة مــن مكتــب أمــامي، ومــن أقــسام الــشؤون املاليــة   يتــألف مكتــب ا - ٦١

ويتـشكل مـالك املـوظفني       . واخلدمات العامة واخلدمات الطبية    ، واملشتريات ،وشؤون املوظفني 
، ٣-فوظــائف  ٥، و ٤- ف وظــائف٤، و ٥- فوظيفتــان( وظيفــة دوليــة ٢٨احلــايل مــن 

دمات اخلـ   وظـائف مـن فئـة   ٧ة، و  وظائف من فئة اخلدمات امليداني     ٦، و   ٢-فوظائف   ٤ و
وظيفـة   ٤١ ، و من الفئة الفنيـة  وظائف وطنية٧( وظيفة وطنية    ٤٨، و   )خرىاألرتب  ال/امةعال

وظيفــة  ١٤ويقتــرح مــا جمموعــه   . وظيفــة ملتطــوعي األمــم املتحــدة ١٤و ) مــن الرتــب احملليــة 
 ٣يدانيـة، و    اخلـدمات امل  فئـة   مـن   وظيفتـان    (جديدة، مـن أجـل دعـم خمتلـف األقـسام باملكتـب            

 .) مـن متطـوعي األمـم املتحـدة    ٣مـن الرتـب احملليـة و       وظـائف    ٦وظائف ملوظفني وطنيني؛ و     
 وحـدة التـدريب ووحـدة متطـوعي األمـم املتحـدة إىل مكتـب كـبري املـوظفني                    نقـل وقد جـرى    

 .كر أعالهاإلداريني، على حنو ما ذُ
 

 قسم الشؤون املالية  
  تقدمي تقـارير   لتسجيل الدقيق للمعامالت املالية وعن    قسم الشؤون املالية مسؤول عن ا      - ٦٢

 ،البيانات املاليـة يف الوقـت املناسـب إىل مقـر األمـم املتحـدة، ويتـألف مـن وحـدات احلـسابات                      
ويتوىل دفع الرواتب وبدالت املخـاطر وتقـدمي         .الرواتب وأمانة الصندوق  كشوف   و ،والبائعني

ثة يف كابـل ويف املكاتـب اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك      أنواع الدعم املايل األخرى جلميع موظفي البع      
 ومن املقترح زيادة مالك موظفي قسم الشؤون املالية بثالث وظـائف           .دفع مستحقات البائعني  

ــايل واحــد   ( ــساعد م ــة (م ــان  ) خــدمات ميداني ــساعدان مالي ــة  (وم ــة احمللي ــن الرتب  لوحــديت ))م
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ة عـن  مجـ  تلبيـة االحتياجـات النا    الرواتب وشؤون البائعني وجتهيز املطالبات، مـن أجـل        كشوف  
 .إقليمية جديدة وعبء العمل املترتب على ذلكدون  مكاتب إنشاء

 
 قسم شؤون املوظفني  

 واإلجــازات ،قـسم شـؤون املــوظفني مـسؤول عــن مجيـع العمليـات املتــصلة بـالتوظيف       - ٦٣
ني الـصحي،    وتقييم األداء واملطالبات الناشئة عن خطة التـأم        ، وإدارة السجالت  ،وقيد احلضور 

ومـن املقتـرح، يف إطـار الزيـادة املقترحـة يف             . البعثـة  يفوغري ذلك من املهـام املتعلقـة بـاملوظفني          
شؤون املـوظفني   ل، إنشاء وظيفة واحدة جديدة ملساعد       ٢٠٠٦ مالك املوظفني لسنة     ياتمستو

 .قسمال يف) من الرتبة احمللية(
 

 قسم املشتريات  
 وإدارة العقـود وجتهيـز املطالبـات علـى          ،ليـات الـشراء   قسم املشتريات مسؤول عن عم     - ٦٤

 مكاتـب   ٩ إنـشاء وسيتأثر عبء عمل القسم تأثرا شـديدا بتوسـيع نطـاق البعثـة و              .نطاق البعثة 
ــةدون  ــدةإقليمي ــايل،  . جدي ــشاء  يوبالت ــرح إن ــدة  ٣قت ــة،  واحــدة( وظــائف جدي ــة ميداني  خدم

 .ل دعم القسممن أج)  من الرتبة احملليةواحدةوظف وطين، ومل وواحدة
 

 قسم اخلدمات العامة  
 ، والـسفر ، والتـسجيل ،قسم اخلدمات العامة مسؤول عن الربيـد واحلقيبـة الدبلوماسـية     - ٦٥

ومـن   . ومراقبة املمتلكـات وقـوائم اجلـرد واالسـتقبال والتفتـيش           ،واملطالبات وحصر املمتلكات  
 . نتيجة توسيع نطاق البعثةلدعم القسم) من الرتبة احمللية(املقترح إنشاء وظيفتني جديدة 

 
 قسم اخلدمات الطبية  

يقدم قسم اخلدمات الطبية خدمات طبية جلميع املوظفني الـدوليني والـوطنيني التـابعني               - ٦٦
تـان  ومن املقترح أن تستحدث داخـل هـذا القـسم وظيف           .للبعثة يف كابل ويف املكاتب اإلقليمية     

موظفـو  ( وظـائف ملتطـوعي األمـم املتحـدة          ٣و  لطبيبني وطنيني،   ) وظيفتان وطنيتان (جديدتان  
وتقترح البعثة إنشاء فريق طيب متنقل يكون مقره يف كابل، ويتألف مـن طبيـبني        ).الدعم الطيب 

اإلصـابات يف كابـل، وتـوفري       /وطنيني وممرضة، من أجل االستجابة ملختلـف حـاالت الطـوارئ          
 .ثةالبعنطاق التغطية الطبية األولية للخطط املقترحة لتوسيع 
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 مكتب رئيس اخلدمات التقنية  
 ، ومــن أقــسام اهلندســةهمــامي لرئيــساألكتــب امليتــألف مكتــب اخلــدمات التقنيــة مــن   - ٦٧

 فلأويتـ  . والنقـل الـربي واإلمـدادات   ، املعلومـات  واالتصاالت وتكنولوجيـا   ،والعمليات اجلوية 
 واحـدة ، و ٤- ف ٤، و   ٥- ف واحـدة ( وظيفـة دوليـة      ٢١كتب مـن    للممالك املوظفني احلايل    

رتـــب ال/واحـــدة مـــن فئـــة اخلـــدمات العامـــة وواحـــدة مـــن فئـــة اخلـــدمات امليدانيـــة،، و٢-ف
 ١٠و ) من الرتـب احملليـة  وظيفة  ١٦١ وظائف وطنية، و ٩( وظيفة وطنية   ١٧٠، و   )خرىاأل

 وظيفة جديدة، من أجل دعم خمتلـف        ٢٣ويقترح ما جمموعه     .وظائف ملتطوعي األمم املتحدة   
 مـن  ١٧ وظائف ملوظفني وطنـيني؛ و  ٥اخلدمات امليدانية، و   فئة  من  واحدة   (األقسام باملكتب 

 .)الرتب احمللية
 

 قسم اهلندسة  
ة يف مقـر البعثـة، مبـا يف ذلـك       يعمال اهلندس األمسؤول عن مجيع جوانب     اهلندسة  قسم   - ٦٨

زة التكييـف،   صيانة املباين، وتنفيذ معايري األمم املتحدة يف جمال السالمة، وعن املولدات وأجهـ            
ومن املقترح إنشاء وحـدة لإلطفـاء والـسالمة داخـل          .والكهرباء وشراء املواد والتجديد والبناء    

مــن وحــدة ) مــن متطــوعي األمــم املتحــدة( وظيفــة رئــيس دائــرة اإلطفــاء وجيــري نقــلالقــسم، 
قـسم بثالثـة مـساعدين      الومـن املقتـرح زيـادة مـالك مـوظفي            .السالمة اجلوية إىل قسم اهلندسة    

يف واحـد  تقـين  أخـصائي   كهربـائي واحـد و   :، وهـم  )من الرتبـة احملليـة    (يف خدمات إدارة املباين     
عــبء العمــل  ملواجهــة مولــداتواحــد للميكــانيكي عامــل جمــال التدفئــة والتهويــة والتربيــد، و 

 .خدمات صيانة املباين واملساعدة يف إدارة املرافقجمال املتزايد يف 
 

 قسم العمليات اجلوية  
مسؤول عـن إدارة مجيـع جوانـب العمليـات اجلويـة علـى نطـاق                العمليات اجلوية   سم  ق - ٦٩
، ٤-فواحـدة   (ولن يطرأ أي تغـيري علـى مـستويات مـالك املـوظفني احلـايل يف القـسم                    .البعثة

طائرتـان ثابتتـا    ( وظائف من الرتب احمللية إلدارة األصول اجلوية للبعثـة           ٤ن و   ان وطنيت اووظيفت
 ).عموديتاناجلناحني وطائرتان 

 
 قسم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  

إدارة اهلياكــل األساســية لالتــصاالت االتــصاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يتــوىل قــسم  - ٧٠
قـسم االتـصاالت األمنيـة يف حالـة         الويوفر   .وتكنولوجيا املعلومات وخدماا على نطاق البعثة     
علـى  (ل غـرف الالسـلكي      يشغويتـوىل تـ   تان،  الطوارئ جلميع موظفي األمم املتحـدة يف أفغانـس        
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ويـدعم شـبكة بيانـات واسـعة وشـبكة           .يف عمـوم الـبالد    ) ساعة وطيلة أيام األسبوع    ٢٤مدار  
صوتية تستعمل مثاين حمطات سواتل أرضية يف عموم البالد، تقدم خدمات اهلاتف والربيد عـن               

دارة عمليات حفـظ الـسالم،      طريق نظام احملطات الطرفية ذات الفتحات الصغرية جدا التابع إل         
اإلنترنت وقاعدة بيانات جلميع املستعملني يف البعثة يف املقر وعلى الصعيد اإلقليمـي             خدمات  و

ــى حــد ســواء   ــسم أيــضا    .عل ــة  أجهــزة ويــوفر الق دنيا لألمــن لمعــايري الــ لاالتــصاالت الداعم
ملخـابئ يف منطقـة      يف دور الـضيافة التابعـة للبعثـة ويف ا           صـيانة التجهيـزات    ، عن طريـق   التشغيلي

تابعة لألمم املتحدة ومـع شـركاء       الخرى  األوكاالت  القسم مذكرات تفاهم مع     الوأبرم   .البعثة
ومن املقترح زيادة مـالك مـوظفي    .الواردة فيهاشروط الحكام و وفقا لألتنفيذ، ويقدم الدعم  ال

) الـوطنيني من املوظفني   (موظفان لشؤون تكنولوجيا املعلومات     :  هي  وظائف ٥ إضافةالقسم ب 
اإلقليميـة اجلديـدة،   دون لتقدمي الدعم الكايف للمكاتب    ) من الرتبة احمللية  (فنيني  أخصائيني   ٣و  

 .التدريب للموظفني الوطنيني ريوفتفضال عن 
 

 قسم النقل الربي ومراقبة احلركة  
:  مـا يلـي    أسـطول النقـل بأكملـه يف البعثـة        النقـل الـربي الـذي يـدير         قـسم   تشمل مهام    - ٧١
 وإصـدار الـرخص   ،خـدمات الـشحن  تـويل  املركبـات والـسائقني، و   جداول ملواعيد عمل  وضع

 وضبط قوائم اجلرد، وسـالمة الطـرق والتحقيـق          ، ومراقبة الوقود  ، وإدارة قطع الغيار   ،للسائقني
ة يف البعثة، تفـرض     ينونظرا للحالة األم   . وصيانة املركبات وإدارة ورشة املركبات     ،يف احلوادث 

العمـال  /، مما يـستلزم زيـادة عـدد الـسائقني         قيادة املركبات ظفني الدوليني يف جمال     قيود على املو  
 زيـادة ومن املقترح، استنادا إىل ال     .امليكانيكيني الوطنيني لتشغيل املركبات التابعة لألمم املتحدة      

 عنــصر مــالك املــوظفني يف البعثــة، زيــادة مــالك  يفقليميــة ودون اإلكاتــب ة يف عــدد املاملقترحــ
اخلـدمات  (مساعد واحـد لـشؤون النقـل    : كما يلي وظيفة،  ١٥ قدارالقسم مب هذا  ظفني يف   املو

لــدعم ) موظفــون وطنيــون(نقــل لــشؤون ال  مــوظفني٣إلدارة عمليــات األســطول، و ) امليدانيــة
مـن الرتبـة    (نقـل   ال ن لـشؤون   مـساعدي  ١٠، و   إعـداد جـداول ملواعيـد العمـل       صيانة األسطول و  

 وظيفـة واحــدة  ي نقــلوجيـر  .شـؤون الــسائقني يف البعثـة  /نة املركبـات إلدارة مهـام صــيا ) احملليـة 
إىل القـسم مـن وحـدة التـدريب التابعـة           ) مـن متطـوعي األمـم املتحـدة       (شؤون الوقـود    لملساعد  

 .ملكتب كبري املوظفني اإلداريني
 

 قسم اإلمدادات  
كاتـب،  املـشتريات واإلمـدادات مـن معـدات امل        اإلمـدادات كـل مـا يتعلـق ب        يدير قـسم     - ٧٢

 األثــاث مجيــعواللــوازم ومراقبــة الوقــود يف البعثــة، وهــو مــسؤول عــن قــوائم اجلــرد وإدارة         
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ومــن املقتــرح زيــادة مــالك مــوظفي هــذا القــسم مبــساعد واحــد لــشؤون    .واملعــدات يف البعثــة
 .نظرا لزيادة عبء العمل املرتبط بتوسيع نطاق البعثة) من الرتب احمللية(اإلمداد 

 
 األمن -واو  

 

 الفئة الفنية وما فوقها 
فئة اخلدمات 
العامة والفئة 
 املتصلة ا

املوظفـــــــــــــــــون 
 الوطنيون

 
وكيــــل 
ــني  األمـ
 العام

أمـــــــني 
ــام  عــــــ
اموع ٢‐ف ٣‐ف ٤‐ف ٥‐ف ١‐مد ٢‐مد مساعد

اخلدمات 
/ امليدانية
 األمنية

اخلدمات
  العامة

 جمموع 
املوظفني 
الدوليني

املوظفون
الوطنيون

ــة  الرتبـــ
 احمللية

متطــوع
و 

ــم  األمـــ
 املتحدة

ــو امــ
ع 

 الكلي

ــاين ــانون الثـ /كـ
/ آذار-ينـــــــاير 
 ٢٩٤ ٢ ٢٤١ ٨ ٤٣ - ٣١ ١٢ ٣ ٧ ٢ - - - - -٢٠٠٦مارس 
-أبريل  / نيسان

/كـــــانون األول
ــسمرب ديــــــــــــــــ

٣٨٠ ٢ ٣١٥ ٨ ٥٥ - ٣٧ ١٨ ٣ ١٣ ٢ - - - - - ٢٠٠٦ 
 ٨٦ - ٧٤ - ١٢ - ٦ ٦ - ٦ - - - - - - التغري

 
قسم األمن مسؤول عموما عن إدارة سـالمة وأمـن مـوظفي البعثـة وممتلكاـا، ويقـدم                   - ٧٣

ســاعة وطيلــة أيــام األســبوع، ويوجــه قــوات   ٢٤االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ علــى مــدار  
 التحقيقـات األمنيـة، ويـوفر خـدمات احلمايـة الشخـصية لكبـار مـسؤويل البعثـة                   ياألمن، وجير 

 إىل منطقـة البعثـة والتنقـل    سفروى، ويتـوىل عمليـات التـصريح األمـين بالـ      والوفود الرفيعـة املـست    
عـايري  بامل و لألمـن التـشغيلي  عـايري الـدنيا  كفالـة االلتـزام بامل     مسؤول كذلك عن     القسمو .داخلها
 . أماكن اإلقامة اليت حيددها املسؤول املكلف لألمن يفالدنيا

ــن     - ٧٤ ــن مــ ــسم األمــ ــألف قــ ــة٢٩٤ويتــ ، ٢- ف٣، و ٣- ف٧، و ٤- ف٢ ( وظيفــ
 مـن الرتبـة     ٢٤١ مـوظفني وطنـيني، و       ٨، و   يـة دمات األمن اخلـ /يدانيةامل اتدممن فئة اخل   ٣١ و

 مكاتـب إقليميـة قائمـة ومكتـبني       ٨لـدعم   ) احمللية، ومتطوعني اثنني من متطوعي األمم املتحـدة       
خـالل سـنة   ومـن املتوقـع أن تظـل احلالـة األمنيـة مـضطربة يف أفغانـستان               .إقليميني قائمني دون  

دون  مواقــع جديــدة علــى الــصعيد  ٩وقــد اقترحــت البعثــة أيــضا تعزيــز وجودهــا يف   . ٢٠٠٦
 ملـالك املـوظفني     موعة الكاملـة   التصدي للتحديات املاثلة، من املقترح زيادة ا       بغيةو .اإلقليمي

ــدارمب ــن   ٨٦ ق ــألف م ــة تت ــسيق ل ضــباط ٦ وظيف ــناألشــؤون تن ــداين /اإلقليمــي/م ) ٣-ف(املي
ــباط  ٦ و ــي  ضـ ــن إقليمـ ــة (أمـ ــة ميدانيـ ــدمات األ/خدمـ ــةاخلـ ــن  ٧٤و ) منيـ ــارس أمـ ــن ( حـ مـ

 ).احمللية الرتبة
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 ٣اجلدول 
 تقديرات التكاليف املفصلة

   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
   

 أبريل/ نيسان١تقديرات التكاليف للفترة من 
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١إىل 

 

االعتمـــــــــــــادات
/كــــانون الثــــاين(

ــاير  / آذار‐ينـــــــ
 قـــــــــــرالف الفعليةالنفقات ٢٠٠٦مارس 

ــوع  جممـــــــــــــــــــــــ
 االحتياجات 

صــــــــــــــــــــــايف 
 االحتياجات

االحتياجـــــات 
 غري املتكررة

  

ــانون  ١ كــــــــــــ
 ‐ينــاير / الثــاين
مارس / آذار ٣١

٢٠٠٦ 
 /الوفـــــورات

 )العجز(

‐أبريــــل / نيــــسان١
ــانون األول٣١ / كـــ

   ديسمرب
  )٣-٤=(٥ ٤)١-٢=(٣ ٢ ١ فئة النفقات

       األفراد العسكريون وأفراد الشرطة - أوال
 - ٢٥٥,٦ ٣٦٠,٨ ١٠٥,١ ١٠١,٣ ٢٠٦,٤ املراقبون العسكريون - ١
 - ٥٧,٧ ٩٩,٠ ٤١,٣ ٦١,١ ١٠٢,٤  الشرطة املدنية - ٢

 - ٣١٣,٤ ٤٥٩,٨ ١٤٦,٤ ١٦٢,٤ ٣٠٨,٨ لفئة األوىلاموع ، ا 
        املوظفون املدنيون-ثانيا 
 - ٢٠ ٧٠٤,٩ ٢١ ٥٠٢,٠ ٧٩٧,١ ٥ ٢٢٢,٣ ٦ ٠١٩,٤ الدوليوناملوظفون  - ٣
 - ٩ ٦٠٠,٤ ٩ ٥٤٢,٠ )٥٨,٤( ٢ ٤٦٤,٠ ٢ ٤٠٥,٦ املوظفون الوطنيون - ٤
 - ٩٩٣,٧ ١ ٠٤٣,٠ ٤٩,٣٠٠ ٢٣٥,٤ ٢٨٤,٧  متطوعو األمم املتحدة - ٥

 - ٣١ ٢٩٨,٩ ٣٢ ٠٨٧,٠ ٧٨٨,٠ ٧ ٩٢١,٧ ٨ ٧٠٩,٧ ، الفئة الثانيةاموع  
       تكاليف التشغيلية ال-ثالثا 
 - ٧١,١ ٦٠,٥ )١٠,٦( ١٠,٦ -  االستشاريون - ٦
 - ٦٧٥,٨ ٥٨٩,٧ )٨٦,١( ١٧٥,٥ ٨٩,٤ الرمسيالسفر  - ٧
 ١ ٦٣٤,٦ ٥ ٥٧٥,٣ ٥ ٩٤٧,١ ٣٧١,٨ ٦٦٥,١ ١ ٠٣٦,٩ املرافق واهلياكل األساسية - ٨
 ١ ٥٣٣,١ ٣ ٣٠٧,٨ ٣ ٥٨٨,٨ ٢٨١,٠ ١٨٩,٨ ٤٧٠,٨ النقل الربي - ٩
 - ٥ ٤٥٨,٥ ٦ ١١٣,٤ ٦٥٤,٩ ١ ٤٦٦,٧ ٢ ١٢١,٦ النقل اجلوي - ١٠
 ١ ٢٧٥,٤ ٢ ٤١٧,٥ ٢ ٦٠٩,٩ ١٩٢,٤ ١٢٦,٢ ٣١٨,٦ االتصاالت - ١١
 ٨٩٩,٦ ١ ٢٤٥,٤ ١ ٤١٥,١ ١٦٩,٧ ٣٤,٢ ٢٠٣,٩ تكنولوجيا املعلومات - ١٢
 - ١٩٥,٣ ٢٨٦,٦ ٩١,٣ - ٩١,٣ اخلدمات الطبية - ١٣
 ٤٠٩,٥ ٨٥٥,٧ ٩٨٥,٥ ١٢٩,٨ ٧٥,٤ ٢٠٥,٢ لوازم وخدمات ومعدات أخرى - ١٤

 ٥ ٧٥٢,٢ ١٩ ٨٠٢,٥ ٢١ ١٥٩٦,٦ ٧٩٤,٠ ٢ ٧٤٣,٧ ٤ ٥٣٧,٧ اموع ، الفئة الثالثة 
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 أبريل/ نيسان١تقديرات التكاليف للفترة من 

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١إىل 

 

االعتمـــــــــــــادات
/كــــانون الثــــاين(

ــاير  / آذار‐ينـــــــ
 قـــــــــــرالف الفعليةالنفقات ٢٠٠٦مارس 

ــوع  جممـــــــــــــــــــــــ
 االحتياجات 

صــــــــــــــــــــــايف 
 االحتياجات

االحتياجـــــات 
 غري املتكررة

  

ــانون  ١ كــــــــــــ
 ‐ينــاير / الثــاين
مارس / آذار ٣١

٢٠٠٦ 
 /الوفـــــورات

 )العجز(

‐أبريــــل / نيــــسان١
ــانون األول٣١ / كـــ

   ديسمرب
  )٣-٤=(٥ ٤)١-٢=(٣ ٢ ١ فئة النفقات

        برامج أخرى-رابعا 
 - ١٢١,٧ ١٧٤,٢ ٥٢,٥ ٨,٢ ٦٠,٧ برنامج اإلعالم - ١٥
 - ٥٧٣,١ ٥٧٣,١ - - -  التدريب- ١٦

 - ٦٩٤,٨ ٧٤٧,٣ ٥٢,٥ ٨,٢ ٦٠,٧ ، الفئة الرابعةاموع  
 ٥ ٧٥٢,٢ ٥٢ ١٠٩,٧ ٥٤ ٨٩٠,٦ ٢ ٧٨٠,٩ ١٠ ٨٣٦,٠ ١٣ ٦١٦,٩ صايف االحتياجات

 - ٤ ٩٤٤,٦ ٤ ٩٤٤,٦ - - - من مرتبات املوظفنية االقتطاعات اإللزامي- ١٧
 ٥ ٧٥٢,٢ ٥٧ ٠٥٤,٣ ٥٩ ٢٨٣٥,٢ ٧٨٠,٩ ١٠ ٨٣٦,٠ ١٣ ٦١٦,٩ إمجايل االحتياجات 

   
 )١( من املواردحتليل االحتياجات -ا رابع 

 وأفراد الشرطةالعسكريون األفراد  –ألف  
 

 تقديرات التكاليف 
ــاير/  كـــانون الثـــاين١  ٣١ -ينـ

 ٢٠٠٦ مارس/آذار
ــسان١ ــل / نيــــــ  ٣١ -أبريــــــ

٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول
 ٣٦٠,٨ ١٠١,٣ راقبون العسكريونامل
  

االحتياجـات  د العـسكريني     دوالر الـالزم لألفـرا     ٣٦٠ ٨٠٠الغ  ــــ ماد الب ـاالعتـ عكس  ي - ٧٥
يأخـذ يف   و. امللـبس، وتكـاليف الـسفر، وتعويـضات الوفـاة والعجـز           بـدل    اإلقامة و  تعلقة ببدل امل

قامـة  إ بـدل مـع   ضـابط اتـصال عـسكري    ١٢ملستشار عسكري واحد و  االعتبار النشر الفعلي
ون أبريــل إىل كــان / دوالرا يف اليــوم يف الفتــرة مــن نيــسان   ٩٠ خمــصص للبعثــة معدلــه   يــومي
ــسمرب /األول ــدره    . ٢٠٠٦ديـ ـــط قـ ــشر مبتوســ ــسفر للنـ ــاليف الـ ــسب تكـ  دوالر ٧ ٥٠٠وحتـ

ــة           ــل البعث ــن قب ــه م ــتم ترتيب ــادرة ي ــد املغ ــسفر عن ــار أن ال ــى أن يوضــع يف االعتب ــشخص، عل لل
 إىل معــدل معيــاري قــدره امللــبسبــدل ويــستند . وتــستخدم فيــه طــائرات البعثــة للــسفر إىل ديب

__________ 

 .يعرب عن قيمة االحتياجات من املوارد بآالف دوالرات الواليات املتحدة األمريكية )١( 
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ــسنة ٢٠٠ ــاة والعجــز حتــسب و . دوالر للــشخص يف ال ــضات الوف ــى التكــاليف  تعوي ــاء عل ، بن
 . دوالر٤٠ ٠٠٠والنسب املعيارية مببلغ تقديري يصل إىل 

 
 تقديرات التكاليف 

ــاير/  كــانون الثــاين١  ٣١ -ين
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

 كـانون   ٣١ -أبريـل   / نيسان ١
 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 ٩٩,٠ ٦١,١ الشرطة املدنية
 

ملستـــشاري الـــشرطة املدنيـــة املخـــصص  دوالر ٩٩ ٠٠٠الغ ــــــ البمادـاالعتـــعكـــس ي - ٧٦
ــة    ــدل اإلقامـ ــة ببـ ــات املتعلقـ ــة  االحتياجـ ــسفر،   املخـــصص للبعثـ ــاليف الـ ــبس، وتكـ ــدل امللـ وبـ

النـشر الفعلـي ألربعـة مـن مستـشاري الـشرطة       االعتبـار   يف   يأخـذ و. وتعويضات الوفاة والعجـز   
ــة مــع   ــدلاملدني ــة   ب ــومي املخــصص للبعث ــوم ٩٠عــدل مب اإلقامــة الي ــرة  دوالرا يف الي مــن يف الفت

وحتسب تكاليف السفر للنـشر مبتوسـط قـدره         . ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول إىل  أبريل  /نيسان
 دوالر للــشخص؛ وتعــدل لتتــضمن الــسفر عنــد املغــادرة، والــذي يــتم ترتيبــه مــن قبــل ٧ ٥٠٠

معـدل معيــاري  إىل  بـدل امللــبس  يــستندو. البعثـة وتـستخدم فيــه طـائرات البعثــة للـسفر إىل ديب    
وقـد أدرج اعتمـاد تعويـضات الوفـاة والعجـز للـشرطة             .  دوالر للـشخص يف الـسنة      ٢٠٠قدره  

 .حتت هذا البندال يندرج لذا فهو والعسكريني، األفراد املدنية ضمن بند 
 

 املوظفون املدنيون -باء  
 

 تقديرات التكاليف 
ــاين ١ ــانون الثـ ــاير/  كـ  ٣١ -ينـ
 ٢٠٠٦ مارس/ارآذ

 كــانون ٣١ -أبريــل / نيــسان١
 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 ٢١ ٥٠٢,٠ ٥ ٢٢٢,٣ املوظفون الدوليون
 
 دوالر املـــدرج حتـــت هـــذا البنـــد مرتبـــات  ٢١ ٥٠٢ ٠٠٠يغطـــي االعتمـــاد البـــــالغ  - ٧٧

املــوظفني الــدوليني، والتكــاليف العامــة للمــوظفني، مبــا فيهــا بــدل مراكــز العمــل اخلطــرة وبــدل 
مـن  واعتماد املرتبات والتكاليف العامة للموظفني يغطي عددا إمجاليـا          . اإلقامة املخصص للبعثة  
 مـن فـئيت اخلدمـة امليدانيـة     ١٠٣مـن الفئـة الفنيـة و     ١٧٤(موظفا  ٢٧٧املوظفني الدوليني يبلغ  

 دوالرا يف ٩٠ للبعثــة يف امليزانيــة مبعــدل يــوميالقامــة اإل بــدلحــدد وقــد ). واخلــدمات العامــة
جنمــت وقــد .  دوالر يف الــشهر١ ٠٠٠ العمــل اخلطــرة  مبعــدل  اليــوم، وحــِسب بــدل مراكــز 

تعزيـز واليـة البعثـة ومـا نـتج عنـها مـن              عـن   الزيادة الكبرية يف التمويل املطلوب حتت هذا البند         
 . يف املائة٢٥وتشمل تقديرات التكلفة عامل شغور قدره . زيادة يف التوظيف
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الـدنيا  عـايري  باملن الـسكين للوفـاء   عتمادات منفـصلة لتغطيـة تـدابري األمـ     وقد خصصت ا   - ٧٨
وتتكـون تـدابري األمـن    . أقـساط التـأمني ضـد األفعـال الكيديـة         دفـع   أمـاكن اإلقامـة، و    لألمن يف   

ت يـدفع مـرة واحـدة للمنـشآ        دوالر لكل موظـف      ١ ٠٠٠يبلغ  السكين من عنصرين، أحدمها     
كين مقابـل  قـر سـ   دوالرا يف الـشهر لكـل م  ٤٨٠متكرر يصل إىل مبلغ  األمنية، واآلخر تسديد    

 .تعيني حراس األمن
 

 تقديرات التكاليف 
ــاين ١ ــانون الثــ ــاير/  كــ  ٣١ -ينــ

 ٢٠٠٦ مارس/آذار
 كانون  ٣١ -أبريل  / نيسان ١

 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول
 ٩ ٥٤٢,٠  ٢ ٤٦٤,٠ املوظفون الوطنيون

 
فني  دوالر املدرج حتت هذا البند مرتبـات املـوظ         ٩ ٥٤٢ ٠٠٠يغطي االعتماد البــالغ     - ٧٩

الوطنيني والتكاليف العامة للموظفني، مبا فيهـا بـدل مراكـز العمـل اخلطـرة لعـدد إمجـايل قـدره                     
وقـد  ). من الرتبة احملليـة  اموظف ١ ٠٣٠ و ا وطنيا موظف١٧١( من املوظفني الوطنيني ١ ٢٠١

ــل شــغور    ــق عام ــسبته طب ــة٢٥ن ــستند .  يف املائ ــات   وت ــة للمرتب جــداول إىل التكــاليف املعياري
وتغطـي التقـديرات أيـضا العمـل        . ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ١يف  ات احملليـة الـسارية      املرتب

وقـد  .  يف املائـة مـن تكلفـة الراتـب الـصايف بنـاء علـى بيانـات تارخييـة                   ٢اإلضايف حمسوبا بنـسبة     
مـالك  حدثت الزيادة الكبرية يف التمويـل املطلـوب حتـت هـذا البنـد نتيجـة للزيـادة املقترحـة يف                      

 .موظفا من املوظفني املعينني حمليا ٣١٨قدرها املوظفني و
 

 تقديرات التكاليف 
ــاين ١ ــاير/  كــانون الث  ٣١ -ين

 ٢٠٠٦ مارس/آذار
 كـانون   ٣١ -أبريـل   / نيسان ١

 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول
 ١ ٠٤٣,٠  ٢٣٥,٤ متطوعو األمم املتحدة

 
  ٣٢تكـاليف نـشر      دوالر املدرج حتت هذا البنـد        ١ ٠٤٣ ٠٠٠يغطي االعتماد البالغ     - ٨٠

يف مهــام الــسفر ، واملعيــشة الــشهريتكــاليف بــدل يــشمل هــو و  املتحــدةاألمــممــن متطــوعي 
ويغطـي   .التدريب وبدل مراكز العمـل اخلطـرة   والتأمني و االستقرارمنح و،اإلعادة إىل الوطنو

ائـة   يف امل٨أبضا تكاليف دعم الربنامج املستحقة ملقر متطـوعي األمـم املتحـدة يف بـون، مبعـدل        
ألن مت   ومل يطبق عامـل شـغور يف حتديـد تكلفـة متطـوعي األمـم املتحـدة                   .تكاليفالمن إمجايل   

 .٢٠٠٦أثناء األشهر الثالث األوىل من عام بالكامل لوظائف معدل شغل ابلوغ 
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 التكاليف التشغيلية -جيم  
 

 تقديرات التكاليف 
ــاين١ ــانون الثــ ــاير/  كــ  ٣١ -ينــ

 ٢٠٠٦ مارس/آذار
 كـانون   ٣١ -أبريـل   / نيسان ١

 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول
  ٦٠,٥  ١٠,٦ االستشاريون

 
 دوالر املــدرج حتــت هــذا البنــد تكلفــة استــشاري  ٦٠ ٥٠٠ســيغطي االعتمــاد البــالغ  - ٨١

ولقد مت مـؤخرا حتـديث      . أشهر ملكتب املتحدث الرمسي   ستة   ملدة   ٤-دويل واحد من الرتبة ف    
لبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان  النــشرة الرئيــسية املنتظمــة صــداروإعــادة إ
 والبنــاء علــى ‘اجلديــد يف أفغانــستان’مواصــلة إصــدار بغيــة و. ‘اجلديــد يف أفغانــستان’املــسماة 

جمـال  استـشاري دويل لديـه خـربة يف         سـيلزم االسـتعانة ب    العمل الذي مت خالل الشهور املاضية،       
 والتحريـر، واإلنتـاج،     ،طيط والعمل مع املسامهني   ، والتخ التحقيقات الصحفية إعداد  التكليف ب 

 واللغـات املختلفـة   ، والرسـومات البيانيـة   ،ومجيع جوانب التصميم املتعلق بالـصور الفوتوغرافيـة       
وال توجـد جمموعـات اخلـربات واملهـارات املتخصـصة املطلوبـة هلـذا العمـل                 . والطابعات للنـشر  

كوميـة إضـافة إىل أعـضاء اتمـع الـدويل يف            مجيع الوزارات احل  توزع على    وهذه النشرة    .حمليا
جلسات اإلحاطة الـصحفية    ثناء  إأفغانستان، وتستخدم كأداة لنشر املسائل اليت ال تتم تغطيتها          

 .األسبوعية
 
 تقديرات التكاليف 

 ٣١ -ينـــاير/  كـــانون الثـــاين١
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

 كـــانون ٣١ -أبريـــل / نيـــسان١
 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

  ٥٨٩,٧  ١٧٥,٥ الرمسيلسفر ا
 

 دوالرا للـسفر غـري      ٥٨٩ ٧٠٠عتمـادا قـدره     الرمسـي ا  تشمل تقـديرات تكلفـة الـسفر         - ٨٢
ويتوقــع أن تكــون هنــاك زيــادة يف األســفار الرمسيــة للممثــل اخلــاص لألمــني . املتعلــق بالتــدريب

. بعثــةالعــام وكبــار أعــضاء فريقــه إىل خــارج منطقــة البعثــة مــن أجــل تنفيــذ الواليــة اجلديــدة لل  
وســيتطلب ذلــك مــشاورات تــشغيلية وسياســية موســعة بــني قيــادة البعثــة واملقــر يف نيويــورك،    

ـــل للــسفر  دوالر ٢٥٠ ٠٠٠مبلــغ عتمــاد ادر يقــو. وكــذلك مــع الــشركاء الــسياسيني  داخــــ
ر خـالل الفتـرة مـن        دوال ٢٧ ٨٠٠متوســــــط إنفاق شــــهري قـدره       استنادا إىل   منطقة البعثة،   

لتـوفري الـدعم الـتقين    املتكبـدة  تكـاليف الـسفر   مبـا يف ذلـك    مـارس؛   /ينـاير إىل آذار   /ينكانون الثا 
لبعثـات الـيت تـستخدم الطـرق        فيما خيص أمن ا   لألقاليم املختلفة، والتكاليف اليت جرى تكبدها       
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ــارات   ــة، والزي ــة، و إىل االربي ــب اإلقليمي ــارات الملكات ــة بــ زي ــن املتعلق ــوق  التحقق م ــرام حق احت
 .اإلنسان

 
 قديرات التكاليفت 

ــاين ١ ــاير/  كــانون الث  ٣١ -ين
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

 كـانون   ٣١ -أبريـل   / نيسان ١
املرافــــــــق واهلياكــــــــل  ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 ٥ ٩٤٧,١  ٦٦٥,١ األساسية
 

ر  دوال ١ ٥١٥ ٦٠٠مقتنيات تبلـغ قيمتـها       املرافق واهلياكل األساسية   تغطي تقديرات  - ٨٣
، وأثـاث ومعـدات املكاتـب،        الوقـود   ومـضخات  ات، وخزان كنلشراء املولدات، ومعدات الس   

 تنعـدم تقريبـا إمـدادات الكهربـاء         ،ويف أفغانـستان  . الشحنوتكاليف  ومعدات األمن والسالمة    
 دوالر لــشراء ٥٦٥ ٨٠٠يــشمل االعتمــاد املــذكور أعــاله مبلــغ لــذا احلكومــة، وتوفرهــا الــيت 

ـــادا قـــدره  . مولـــدات  دوالر لـــشراء خزانـــات وقـــود ٢٢٢ ٠٠٠كمـــا يـــشــمل املبلـــغ اعتمـــ
سـيما   وعدادات لتحسني رصد استهالك الوقود وإنشاء نظام مساءلة أفضل لتوزيع الوقـود، ال            

ورصــد اعتمــاد . ملواقــع املقترحــة لطــائرات اهلليكــوبتر يف املكاتــب دون اإلقليميــة اجلديــدة  يف ا
أقتــرِح رصــــــد و.  دوالر لــشراء أثــاث مكــتيب ومعــدات للمكاتــب املقترحــة٢٦٩ ٥٠٠قــدره 

 ااملـرور مـن خالهلـ   يـتم    للكـشف    ة دوالر لشراء أجهزة أشـعة وأجهـز       ٤٥٨ ٣٠٠اعتماد قدره   
أمنيـة مبـسكن    أجهـزة   تركيـب   واجلهاز باملطارات اإلقليمية بغـرض تعزيـز األمـن بتلـك املواقـع،              

 .املمثل اخلاص لألمني العام
 العمـل، يـشمل مبلـغ     مـاكن  دوالر السـتئجار أ ٦١٥ ٩٠٠أقترح رصد اعتماد قدره     و - ٨٤

 . تعديل املكاتب املوجودة حاليا/ مقابل تكلفة جتديد دوالر٦٩ ٦٠٠
املتوســـط  يـستند إىل    وهـو   للمنـافع    دوالر   ١ ٧١٩ ٥٠٠وأقترح رصـد اعتمـاد قـدره         - ٨٥

ويـشمل  . ٢٠٠٥لالستهالك الفعلـي لوقـود املولـدات خـالل عـام            ) ا لتر ١٧٩ ٣٤٣(الشهري  
 .يف املكاتب دون اإلقليمية اإلضافية املبلغ تكلفة الوقود

والـتخلص مـن    والـصيانة    دوالر لعقود النظافـة      ٥٥٢ ٥٠٠وأقترح رصد اعتماد قدره      - ٨٦
ــة ل       ــة املؤقت ــة العمال ــات اخلطــرة، وتكلف ــا النفاي ــا فيه ــات، مب ــاء النفاي ــال الكهرب ــسباكني عم  وال

 .  جبميع املواقعنظافة ااري واخلدمات األخرى اخلاصة بصيانة املباين خدمات و
رة األمــن  دوالر للخــدمات األمنيــة إلدا٥٦٨ ٥٠٠رصــد اعتمــاد قــدره يقتــرح كمــا  - ٨٧

وحدة محايـة املواقـع التابعـة لألمـم         مبكاتب األمم املتحدة، مبا يف ذلك حصة البعثة من تكاليف           
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داخليـة  واألفـراد الـذين تـوفرهم وزارة ال   املـسلحة  املتحدة وتكاليف استئجار مركبات احلراسـة    
 .  األفغانية

 دوالر حتــت بنــد خــدمات التــشييد بغــرض تغطيــة  ٤٢٣ ٠٠٠ويطلــب اعتمــاد قــدره  - ٨٨
املؤديـة إىل   وحتـسني الطـرق     خمبـأين   دون اإلقليمية، وبناء    /جتديد املكاتب اإلقليمية  /تكلفة تعديل 
 .مكتب كابل

خرى الـيت تـشمل      دوالرا لتغطية النفقات املكتبية األ     ٥٥٢ ١٠٠ويقترح اعتماد قدره     - ٨٩
ملولـدات واملعـدات الكهربائيـة      ا، وقطـع غيـار      ) دوالر ١٢٣ ٨٠٠(القرطاسية واللوازم املكتبية    

ــة   ــوازم الــــصيانة ) دوالر١٣٧ ٥٠٠(واملعــــدات األخــــرى املتنوعــ )  دوالر١٧١ ٨٠٠(، ولــ
 ). دوالر١١٩ ٠٠٠(ازم األمنية واللو

 
 تقديرات التكاليف 

ــاير/ كـــــانون الثـــــاين١  ٣١ - ينـــ
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

 كـانون   ٣١ -أبريـل   / نيسان ١
 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 ٣ ٥٨٨,٨  ١٨٩,٨ النقل الربي
 

 مركبــة ٣٨  مركبــة بديلــة و ٣٣( مركبــة ٧١تغطــي تقــديرات النقــل الــربي اقتنــاء      - ٩٠
 دوالر إلنــشاء أســطول يتكــون مــن عــدد إمجــايل مــن املركبــات  ١ ٤٧٨ ٩٠٠مببلــغ ) جديــدة
 .الوقــود والزيــوت ومــواد التــشحيم    دوالر لتكلفــة ٩١٤ ٤٠٠ ومبلــغ مركبــة؛ ٣٧٧قــدره 

ــيارات       ــة سـ ــدات ورشـ ــاء معـ ــادا القتنـ ــضا اعتمـ ــديرات أيـ ــشمل التقـ  ؛) دوالر٥٤ ٢٠٠(وتـ
بالنــسبة ؛ والتــأمني ) دوالر٢٣ ٨٠٠(واســتئجار معــدات قويــة االحتمــال ألنــشطة التــشييد      

ــري   ل ــار وتكــ  )  دوالر٦٤ ٥٠٠(لمــســـــؤولية جتــاه الغ ــصيانة  وقطــع الغي ـــالح وال اليف اإلصـــــ
 ).  دوالر١ ٠٥٣ ٠٠٠(
 

 تقديرات التكاليف 

 ٣١ -ينـــــاير/  كـــــانون الثـــــاين١
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

 ٣١ -أبريـــــــل / نيـــــــسان١
 ديــــــــسمرب/كــــــــانون األول

٢٠٠٦ 
 ٦ ١١٣,٤ ١ ٤٦٦,٧ النقل اجلوي

 
الوقــود تــوفري و وتــأمني املــسؤولية جتــاه الغــري  ،تــشمل التقــديرات التكــاليف التــشغيلية  - ٩١

دوارة الـ جنحـة   مـن الطـائرات ذوات األ     جنحة وطـائرتني    ثابتيت األ ألسطول مكون من طائرتني     
 ســاعة ١ ٤٤٠ ســاعة، تــشمل ٢ ٠٤٠لفتــرة يــصل جممــوع ســاعاا إىل  عمــل ت، )هليكــوبتر(
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ــة و    ــائرات ذات األجنحــة الثابت ــائراتل ســاعة ٦٠٠للط ــدوارة لط وتغطــي .  ذات األجنحــة ال
اسـتئجار وتـشغيل الطـائرات ذات األجنحـة الثابتـة           : قترحة للنقـل اجلـوي مـا يلـي        التقديرات امل 

 دوالر ٣ ٣٨٨ ٧٠٠مبلــغ ( دوالر ٤ ١٩٠ ٧٠٠لــغ إمجــايل قــدره   وطــائرات اهلليكــوبتر مبب 
 الـبرتين ؛ و)طائرات اهلليكـوبتر  دوالر ل٨٠٢ ٠٠٠ومبلغ ، ائرات ذات األجنحة الثابتــــــة   لطــــل

 دوالر؛ والتـأمني علـى املـسؤولية        ١ ٧١٧ ٠٠٠  إمجـايل قـدره     مببلـغ  والزيوت ومـواد التـشحيم    
 دوالر؛ ورسـوم اهلبـوط ورسـوم املناولـة األرضـية مببلـغ              ٥٢ ٠٠٠إمجايل قـدره    جتاه الغري مببلغ    

وسـيتوقف اسـتئجار    .  دوالر ٨٨ ٠٠٠ دوالر؛ وبدالت إقامة لألطقم اجلوية مببلـغ           ٦٥ ٧٠٠
، ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران انتـهاء عقـد اإلجيـار احلـايل يف    عند  LR-35 Lear Jet  من طرازطائرات

 لألســطول لتمكينــه مــن الوصــول إىل  MI 8  مــن طــراز إضــافة طــائريت هليكــوبتر وقــد اقتــرح
 .إلجالء الطيبكافية لاملكاتب دون اإلقليمية املقترحة ولتوفري قدرات 

 
 تقديرات التكاليف 

ــاين ١ ــانون الثـــ ــاير/  كـــ  ٣١ -ينـــ
 ٢٠٠٦ رسما/آذار

 كـــانون ٣١ -أبريـــل / نيــسان ١
 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 ٢ ٦٠٩,٩  ١٢٦,٢ االتصاالت
 

 ١ ٢٧٥ ٤٠٠تغطي تقديرات االتصاالت اقتناء معدات اتصاالت مببلغ إمجـايل قـدره             - ٩٢
معـدات   و ،أجهـزة الالسـلكي   وملعدات التردد العـايل جـدا ومعـدات التـردد فـوق العـايل               دوالر  
 ١ ٠٣٠ ٤٠٠مبلـغ    :ف ومعدات ورشة االتـصاالت األخـرى       وأجهزة اهلات  ،الساتلي االتصال

رسـوم املنظمـة الدوليـة لالتـصاالت البحريـة بواسـطة           مبـا يف ذلـك      ،  دوالر لالتصاالت التجارية  
، واخلطوط احملليـة    ةاتف احمللي و اهل وطورسوم هواتف الثريا الساتلية، وخط    ) إمنارسات(السواتل  

إضـافة  . وبنيويـورك ) يف برينـديزي (حدة للوجستيات املت األمم قاعدةاملستأجرة، واالتصاالت ب
 دوالر لتكـاليف قطـع الغيـار والـصيانة جبميـع املكاتـب              ٣٠٤ ١٠٠إىل ذلك فقد أعتمـد مبلـغ        
واملعــدات املــذكورة أعــاله ســتمكن مــن االتــصال باملكاتــب دون  . املوجــودة حاليــا واملقترحــة

 .لسالمة التشغيل يف البعثةاإلقليمية اجلديدة كما ستكفل الوفاء باملعايري الدنيا 
 
 تقديرات التكاليف 

ــانون الثــــاين١ ــاير/  كــ  ٣١ -ينــ
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

كـانون   ٣١ -أبريـل   /نيسان ١
 ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 ١ ٤١٥,١  ٣٤,٢ تكنولوجيا املعلومات
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 مببلـغ إمجـايل     تكنولوجيا معلومات اقتناء معدات   تكنولوجيا املعلومات   تغطي تقديرات    - ٩٣
 ٤٠ ، وحجريـــا حاســـوبا ٤٠ ، وا مكتبيـــابو حاســـ١٨٠، تـــشمل  دوالر ٨٩٩ ٦٠٠ره قـــد

؛ وخــدمات ب خدمــة الــشبكةواســيح مــن ٢٠ و أجهــزة إرســال رقميــة ١٠ ، و شــبكةطابعــة
 دوالر مطلوبـة ألعمـال التركيـب والتـشكيل          ١٦٢ ٤٠٠تكنولوجيا املعلومات بتكلفة قـدرها      

ــد،   وتــضم التقــديرات الربجميــات  . األويل للمعــدات ــشبكة، وإدارة الربي ــتحكم يف ال الالزمــة لل
 ٢٠٣ ١٠٠(ونظــام احملفوظــات اإللكتــروين؛ ورســوم رخــص الربجميــات وأنظمــة التــشــــــغيل   

 يف املائـة مـن قيمـة        ٣حمـسوبة بنـسبة     )  دوالر ١٥٠ ٠٠٠(وتكلفة قطع الغيار واللوازم     ) دوالر
 . ماليني دوالر٥املوجودات اليت تبلغ 

 
 تقديرات التكاليف 

ــاين١ ــانون الثـ ــاير/  كـ  ٣١ -ينـ
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

كـانون   ٣١ -أبريـل  /نيـسان  ١
 ٢٠٠٦ديسمرب /األول

  ٢٨٦,٦ - اخلدمات الطبية
 

 مـن   ٩دوالر، وهو يشمل نفقات      ٢٨٦ ٦٠٠يبلغ االعتماد اخلاص باخلدمات الطبية       - ٩٤
انة وتـوفري األجهـزة      وصـي   الطبيـة  لـوازم الوتكلفـة   )  دوالر ١٠٨ ٠٠٠ (اإلجالء الطـيب  عمليات  

 ).  دوالر١٧٨ ٦٠٠(الطبية 
 تقديرات التكاليف 

 ٣١ -ينـــاير/  كـــانون الثـــاين١
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

 ٣١ -أبريــــــــل /نيــــــــسان ١
ديـــــــــسمرب /كـــــــــانون األول

٢٠٠٦ 
 
 

ــدمات   ــوازم واخلـــ اللـــ
  ٩٨٥,٥ ٧٥,٤ واملعدات األخرى

 
ات متنوعــة مثــل أجهــزة  معــداللــوازم واخلــدمات واملعــدات األخــرى تغطــي تقــديرات - ٩٥

 ١٠ ٢٠٠(؛ واالشــتراكات ) دوالر٢٨١ ١٠٠ ( اإلســعاف األويلإطفــاء احلريــق وجمموعــات
؛ ) دوالر١٨٣ ٩٠٠(؛ واحتياجــات مــوظفي األمــن واملــوظفني العــسكريني والــشرطة   )دوالر

ــضيافة  ــأمني   ) دوالر٩ ٠٠٠(والــ ــوم التــ ــصرفية ورســ ــوم املــ ؛ )  دوالر١٦٦ ٥٠٠(؛ والرســ
؛ وخـدمات ومعـدات     )  دوالر ٢٤١ ٥٠٠ (خدمات احلقيبة  شاملة الربيد و   وتكاليف الشحن، 

 ).  دوالر٩٣ ٣٠٠(متنوعة أخرى 
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 الربامج األخرى –دال  
 
 تقديرات التكاليف 

 ٣١ -ينــاير/  كــانون الثــاين ١
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

كـانون   ٣١ -أبريـل   /نيسان ١
 ٢٠٠٦ديسمرب /األول

  ١٧٤,٢ ٨,٢ الربنامج اإلعالمي
 

ــشطة األمــ     - ٩٦ ــوعي العــام بأن ــادة ال ــامج اإلعالمــي لزي . م املتحــدة يف املنطقــة يخطــط الربن
 ١٤٩ ٢٠٠ االضـطالع بعـدد مـن األنـشطة لبلـوغ هـذا اهلـدف، تقـدر تكلفتـها مببلـغ               ويقترح

، والتغطيـة   ) دوالر ٩٠ ٠٠٠(بـرامج إعالميـة يبثهـا التلفزيـون احمللـي           : دوالر، وتشمل مـا يلـي     
؛ واحلمـــالت )  دوالر١٨ ٠٠٠(يتعلـــق ـــا مـــن تكـــاليف التـــصميم والنـــشر اإلعالميـــة ومـــا 

 ٢٤ ٨٠٠(والتعاقد مع موظفي إعالم للعمل باملكاتـب اإلقليميـة          )  دوالر ١٦ ٤٠٠(اإلقليمية  
 . دوالر٢٥ ٠٠٠إضافة إىل ذلك، تقدر تكلفة اللوازم واملعدات للمكتب مببلغ ). دوالر

 
 تقديرات التكاليف 

ــاين كــ١ ــاير/ انون الث  ٣١ -ين
 ٢٠٠٦ مارس/آذار

كـانون   ٣١ -أبريل   /نيسان ١
 ٢٠٠٦ديسمرب /األول

  ٥٧٣,١  التدريب
 

؛ ) دوالر ١٨٦ ١٠٠(تغطي تقديرات األنشطة التدريبية بالبعثة تكاليف االستـشاريني          - ٩٧
وتكلفة لـوازم وخـدمات التـدريب والتكـاليف األخـرى          )  دوالر ٢٩٨ ٠٠٠(وتكاليف السفر   

دورات خارجيــة لتــدريب تنظــيم ، ٢٠٠٦اخلطــة التدريبيــة لعــام تــشمل و). دوالر ٨٩ ٠٠٠(
 وتكنولوجيـا املعلومـات والعمليـات اجلويـة، فـضال           ، واملشتريات ،املدربني، وأفضل املمارسات  

هـو ضـمان املـشاركة الواسـعة يف النـشاط التـدرييب             اخلطـة   وهـدف   . عن التدريب داخل البعثـة    
. ســفر استـشاريني إىل البعثــة تتطلـب  دورات تدريبيــة داخليـة،  ة تنظـيم عـد  بالبعثـة، لـذا يقتــرح   

حبضور موظفني دوليني للـدورات التدريبيـة الـيت تعقـد مبقـر األمـم               أيضا  وتتعلق تكاليف السفر    
املـستجدات  الطالعهـم علـى آخـر       ) يف برينـديزي  (للوجـستيات   بقاعدة األمم املتحـدة     /املتحدة

 .ال عمل كل منهمجميف التوجهات احلالية اليت طرأت على 
 
  اجلمعية العامةاختاذها من قبلاإلجراءات املطلوب  - خامسا 

 :ما يلي  من اجلمعية العامة يطلب - ٩٨
 للفتـرة   بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان             ميزانية   تقرأن   )أ( 

 ٥٤ ٨٩٠ ٦٠٠صافيه بلغ مب ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١أبريل إىل /نيسان ١من 
 ؛)دوالر ٥٩ ٨٣٥ ٢٠٠إمجاليه (دوالر
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 االحتياجات من الرصيد غري منجزء  ه سيجري استيفاءبأنأن حتيط علما    )ب( 
 ؛ املبالغ اليت سبق ورصدت للبعثة دوالر ب٢ ٧٨٠ ٩٠٠املربوط البالغ 

الرصـيد   دوالر يقابـل     ٥١ ٩٠٨ ٥٠٠أن توافق على خصم مبلـغ قـدره          )ج( 
 ثات السياسية اخلاصة؛ من اعتماد البعغري املخصص

ــرار  مبوجــب األحكــام ختــصص أن  )د(  ــا يف ق ــصوص عليه ــة  املن ــة العام   اجلمعي
ــدره  ، ٤١/٢١٣ ــا قـ ــاب   دوالر ٢٠١ ٢٠٠مبلغـ ــار البـ ــسياسية،  ٣يف إطـ ــشؤون الـ ، الـ

االقتطاعـــــات اإللزاميـــــة ، ٣٥ دوالر يف إطـــــار البـــــاب ٤ ٩٤٤ ٦٠٠قـــــدره  اومبلغـــــ
ــن ـــات  م ــوظفني، مرتبـ ــهما امل ــغيقابل ــل مممبل ــاب  اث ــار ب ــرادات  يف إط ــرادات ١اإلي ، اإلي

ــة ــات     اآلتي ــن مرتب ــة م ــن االقتطاعــات اإللزامي ــن  م ــوظفني، م ــرة   امل ــة للفت ــة الربناجمي امليزاني
٢٠٠٧-٢٠٠٦.
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 مرفق
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان: خمططات بيانية تنظيمية -ألف  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 .مكاتب االتصال يف إسالم آباد وطهران ختضع من حيث املسؤولية لوحدة الشؤون السياسية )أ( 

املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان
  رم٢رأ،  - خ ع ٢، ٤ ف-١، ٥ف -١وأع،  -١

 مكتب املتحدث الرمسي
 ،٤- ف١، ١ - مد١
ر أ،- خ ع ١، ٣- ف٤

  ر م٧ م و، ٤

 
العنصر مكتب نائب املمثل اخلاص لألمني العام، 

 الشؤون السياسية، األول
 ر م١ر أ، - خ ع١، ٢- ف١، ٤- ف١ أ ع م، ١

وحدة تنسيق الدعم امليداين
 ر م٢، ٤- ف١، ٥- ف١

وحدة تنسيق ورصد االتفاق
 اخلاص بأفغانستان

 ،٤- ف١، ٥- ف١
  م و١، ٣- ف١

العنصر مكتب نائب املمثل اخلاص لألمني العام، 
  والتنميةاإلغاثة واإلنعاشلثاين، ا

 ر م١ر أ، - خ ع١، ٤- ف١، ١- مد١ أ ع م، ١

/ املنسق املقيموحدة 
منسق الشؤون 

 اإلنسانية
،٣- ف١، ٤- ف١

  ر م٢ م و، ٢

وحدة التنمية الدولية 
 واحلكم الرشيد

،٥- ف٢، ١- مد١
،٢- ف١، ٤- ف٤

 ر م١ م و، ٣ خ م، ١ 

وحدة الشؤون 
 اجلنسانية

 
  م و١، ٤- ف١

وحدة مكافحة 
 املخدرات

 
  رم١، ٣- ف١

 اخلدمات الفنية اخلدمات اإلدارية

مكتب كبري املوظفني اإلداريني
 موظفا من ٣٤٥عدد إمجايل قدره 

 موظفي الدعم اإلداري

مراجعة احلسابات
 ر م١، ا م و ، ٤- ف١

كبري مستشاري األمن
السالمة  إدارة شؤون(

 )واألمن

 قسم الشؤون األمنية
،٣ – ف ١٣، ٤- ف٢
 م و،٨،  خ م٣٧، ٢- ف٢

  م أ م٢،  ر م٣١٥

 املكاتب اإلقليمية
 ،٥- ف٦، ١- مد٢
،٣- ف٢٤، ٤- ف٢٤
  خ م ،٢٣، ٢- ف٨

  ر م٤٣٦ م و، ٩٩
وحدة أفضل املمارسات

 وكتابة التقارير
 ،٤- ف١، ٥- ف١
  ر م٢ م و، ٣، ٣- ف٢

مكتب رئيس املوظفني
 ،٥- ف١، ٢- مد١
ر أ،- خ ع ١، ٣- ف١

  ر م٣

وحدة الشؤون القانونية
 ،٣- ف١، ٤- ف١، ٥- ف١
  ر م١ م و،١ ر أ،- خ ع١

وحدة اللغات
 م و،٩، ٤- ف١

  ر م١

 
 وحدة سيادة القانون

 ،٥- ف١، ١- مد١
  ر م٤ م و، ٢، ٤- ف٢

 وحدة حقوق اإلنسان
 ،٥- ف٢، ١- مد ١
 ،٣- ف٢، ٤- ف٢

  ر م٧ م و، ٣

 شرطة األمم املتحدة
  ر م١

الوحدة االستشارية 
 العسكرية

  ر م٢

)أ(وحدة الشؤون السياسية

 ،٥- ف١، ١- مد ١
 ،٣- ف٢، ٤- ف٤
  م و،٥ر أ، - خ ع١

  ر م٩

مركز التحليل املشترك 
 للبعثة

 ،٤- ف١، ٥- ف١
 ،٢- ف١، ٣- ف١

  ر م٣ م و، ١
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 .ظف وطين لشؤون اإلعالم مو١ )أ( 

رئيس املكتب
 )ر وهريات يف قندها١- مد١، و ٥- ف١(

 حقوق اإلنسان
، ٣- ف١، ٤- ف١
  م و ،١، ٢- ف١

  ر م٣

نزع السالح والتسريح/اإلدارة
 دماجإلوإعادة ا

  م و،٣، ٣- ف١، ٤- ف١
  ر م٣

شؤون اإلدارة
 
  م و١

 الشؤون العسكرية
 
  ر م١

الشؤون اإلدارية واملالية
 

  ر م١،  م و ١

 النقل
 

  ر م١٧ خ م ، ١

اخلدمات الطبية
 
  م و١

االتصاالت قسم 
 وتكنولوجيا املعلومات

  ر م٦ م و، ١ خ م ، ١

 التدريب
 
  ر م٢

الشؤون اهلندسية
 

  ر م٣ م و، ١

 الشؤون السياسية
، ٣- ف١، ٤- ف١

  ر م٦ ، )أ( م و٣
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مكتب كبري املوظفني اإلداريني
  م أ م٢ رم، ١رأ، - خ ع١، ١- مد١

 التدريب
 ، ر م١ م و، ٢، ٣- ف١

  م أ م١

 امليزانية والتخطيط
 خ م، ١، ٣- ف١، ٤- ف١

  ر م١ م و،١

وحدة الدعم اخلاصة مبتطوعي 
 األمم املتحدة

  مأ م ٢

السالمة اجلوية
  م و١ خ م، ١

 مكتب اخلدمات التقنية
  ر م١، ٥- ف١

اخلدمات الطبية
 ، ر م٩ م و، ٣، ٥-ف ١

 م أ م٧

 الشؤون اهلندسية
 م و، ٢ خ م ، ٢، ٤- ف١

  م أ م٧ ر م، ٣٩

االتصاالت وتكنولوجيا 
 املعلومات

 ر أ ،- خ ع١، ٤- ف١
  ر م،٢٨ م و، ٧ خ م، ٦

  م أ م١
 اإلمدادات

 النقل الربي  م أ م١ ر م، ٤، ٢- ف١
 ، م أ م٣ خ م، ٧، ٤- ف١

  ر م١٠٢ م و، ٣
 العمليات اجلوية

  ر م٤ م و، ٢، ٤- ف١

مكتب اخلدمات اإلدارية
  ر م١، ٥- ف١

شؤون املوظفني
 ١، ٣- ف٢، ٤- ف١
  ر أ ،– خ ع ١، ٢-ف
  ر م ،٦ م و، ٣ خ م، ١

  م أ م٣

 الشؤون املالية
 ٢، ٣- ف٢، ٤- ف١
ر أ، - خ ع٣ خ م، ١، ٢-ف

  م أ م٣ ر م ، ١٢

 املشتريات
 ،٢- ف١، ٤- ف١
 رأ،- خ ع٢ خ م، ١

اخلدمات العامة  ر م٣ م و، ٣
 خ ع ١، ٣- ف١، ٤- ف١

  م و،١ خ م، ٥ ر أ، -
  م أ م٢ ر م، ١٦


