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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال١١٧البند 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
التقديرات املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة واملساعي احلميـدة وغريهـا            

 أو جملس األمن/من املبادرات السياسية اليت أذنت ا اجلمعية العامة و
ــشارون   . واضــيعية األوىلاموعــة امل   ــون اخلاصــون والشخــصيون، واملست املبعوث

 اخلاصون، واملمثلون الشخصيون لألمني العام
 تقرير األمني العام  
 إضافة  

 موجز 
ــر االحتياجــات املقترحــة مــن املــوارد لعــام       ــسبع بعثــات  ٢٠٠٧يتــضمن هــذا التقري  ل

ــوثني      ــيعية للمبعـ ــة املواضـ ــمن اموعـ ــصنفة ضـ ــة مـ ــية خاصـ ــصيني،  سياسـ ــني والشخـ  اخلاصـ
 .واملستشارين اخلاصني، واملمثلني الشخصيني لألمني العام

ــن      ــا عـ ــة أوصـــت يف تقريرهـ ــشؤون اإلدارة وامليزانيـ ــشارية لـ ــة االستـ ــذكر أن اللجنـ ويـ
التقــديرات املتعلقــة بالبعثــات الــسياسية اخلاصــة، واملــساعي احلميــدة، وغريهــا مــن املبــادرات         

أو جملس األمن، بأن جيري، يف مجلة أمور، إيـالء النظـر            /جلمعية العامة و   ا االسياسية اليت أذنت    
إلعادة تنظيم التقارير اليت تصدر يف املستقبل عن مقترحات امليزانيـة للبعثـات الـسياسية اخلاصـة،            

 .إقليمية حبيث يتسىن تقدميها يف شكل جمموعات، على أساس اعتبارات مواضيعية أو
ــر يف اال   ــارير    ويأخــذ هــذا التقري ــشأن تقــدمي تق ــشارية ب ــة االست ــار توصــيات اللجن عتب

 لــسبعة ممــثلني خاصــني ٢٠٠٧البعثــات الــسياسية اخلاصــة، ويتــضمن مقترحــات امليزانيــة لعــام  
 .وشخصيني، ومستشارين خاصني، وممثلني شخصيني

 للبعثـات الـسياسية اخلاصـة املـصنفة يف          ٢٠٠٧وتصل قيمة االحتياجات املقـدرة لعـام         
 . دوالر٦ ٦٥٦ ٤٠٠وعة إىل هذه ام
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.املبعوث اخلاص لألمني العام مليامنار - ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣-١-١-١
.املستشار اخلاص لألمني العام لشؤون أفريقيا - ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧-٢-١-٢
.املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص - ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣١١-٣-١-٣
. العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعيةاملستشار اخلاص لألمني - ٤  . . . . . . . . . . . . . .١٢١٤-٤-١-٤
.املبعوث الشخصي لألمني العام إىل الصحراء الغربية - ٥  . . . . . . . . . . . . . . . .٨١٩-٥-١-٥
.)٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمنياخلاص املبعوث  - ٦  . .٨٢٢-٥-١-٦
.املمثل الشخصي لألمني العام يف لبنان - ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢٩-٧-١-٧
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 حملة مالية عامة  
 املــصنفة يف هــذه ٢٠٠٧تــصل االحتياجــات املقــدرة للبعثــات الــسياسية اخلاصــة لعــام   

 . دوالر، وترد أدناه تفاصيل االحتياجات مصنفة حسب البعثة٦ ٦٥٦ ٤٠٠اموعة إىل 
 )بآالف دورات الواليات املتحدة(

 
 

 كانون ٣١ -يناير / كانون الثاين١
 ٢٠٠٧االحتياجات لعام  ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 النفقات املقدرة االعتمادات 
الفرق الوفورات 

 )العجز(
جمموع 
 االحتياجات

صايف 
 االحتياجات

احتياجات غري 
 متكررة

 ٦ )٣-٤=(٥ ٤ )٢-١=(٣ ٢ ١ البعثة

املبعوث اخلـاص لألمـني - ١
 - ١٥,٤ ١٩٨,٤ ١٨٣,٠ ٢٢,٥ ٢٠٥,٥ العام مليامنار

ص لألمنياملستشار اخلا  - ٢
 - ٣١,٧ ١٧٥,٥ ١٤٣,٨ ٥٥,٨ ١٩٩,٦ العام لشؤون أفريقيا

املستشار اخلاص لألمني - ٣
 - ١٩٦,٣ ٥٧١,٣ ٣٧٥,٠ ٢٤,٦ ٣٩٩,٦ العام لقربص

املستشار اخلاص لألمني - ٤
العام املعـين مبنـع اإلبـادة

 - ٨٤٧,٩ ١ ٠٨٢,٥ ٢٣٤,٦ ٦٤٠,١ ٨٧٤,٧ اجلماعية
ــصي - ٥ ــوث الشخــــ املبعــــ

ــا م إىللألمـــــــــني العـــــــ
 - ٢٩٠,١ ٣٥٢,٨ ٦٢,٧ ٢٨٢,٩ ٣٤٥,٦ الصحراء الغربية

املبعوث اخلـاص لألمـني - ٦
العـام املعــين بتنفيـذ قــرار

ــن   ــس األمــ ١٥٥٩جملــ
)٣٨٧,١ ١ ١٩١,٧ ٨٠٤,٦ ٦٦٣,١ ١ ٤٦٧,٧ )٢٠٠٤ - 

املمثل الشخصي لألمني - ٧
 - ٢ ٦٦٨,٧ ٣ ٠٨٤,٢ ٤١٥,٥ ١ ١٩٩,٩ ١ ٦١٥,٤ العام يف لبنان

 - ٤ ٤٣٧,٢ ٦ ٦٥٦,٤ ٢ ٢١٩,٢ ٢ ٨٨٨,٩ ٥ ١٠٨,١ ياجاتجمموع االحت
 

 املبعوث اخلاص لألمني العام مليامنار - ١ 
 ) دوالر١٩٨ ٤٠٠(

 اخللفية والوالية واهلدف  
عني املبعوث اخلاص لألمـني العـام مليامنـار وفقـا للواليـات املوكلـة لألمـني العـام مـن                 ١-١

ــة العامــة، وآخرهــا، يف القــرار    ، ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٣املــؤرخ  ٦٠/٢٣٣اجلمعي
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ملواصلة تقـدمي مـساعيه احلميـدة، ومتابعـة املناقـشات مـع حكومـة وشـعب ميامنـار بـشأن حالـة                      
 .حقوق اإلنسان واستعادة الدميقراطية

 إىل، بعـدة زيـارات      ٢٠٠٠أبريل  /وقام املبعوث اخلاص مليامنار منذ تعيينه، يف نيسان        ٢-١
ــار ــسا ميامن ــام، وا  يف إطــار دور امل ــدة لألمــني الع ــة   ضــعي احلمي ــسري عملي ــاز لتي ــدور حف طلع ب

ي خـالل   يوكسـ نـغ سـان      أو داوبـني   حمادثات بناء الثقة السرية اليت كانت جتري بني احلكومة و         
.  املــصاحلة الوطنيــة يف ذلــك البلــد عمليــة، فــضال عــن٢٠٠٣ إىل عــام ٢٠٠٠الفتــرة مــن عــام 

، وتتمثـل أدوار األمـني العـام ومبعوثـه     “ ذاتيةعملية” يف ميامنار هي بطبيعتها     الوطنيةواملصاحلة  
اخلاص، يف إطار والية املساعي احلميدة املمنوحة من اجلمعيـة العامـة، يف تـسهيل تلـك العمليـة                   

 .بشكل أساسي
وحىت يتسىن تنشيط العملية، قـام املبعـوث اخلـاص بزيـارة ميامنـار خـالل الفتـرة مـن                     ٣-١
ــارس / آذار٤إىل  ١ ــضل ج. ٢٠٠٤م ــسريية وبف ــوده التي ــ،ه ــة     س ــر الرابط ــتح مق ــادة ف مح بإع

إلقليميـة ظلـت مغلقـة يف    ، على الـرغم مـن أن مكاتبـها ا    نالوطنية من أجل الدميقراطية يف يانغو     
  إىل االنعقـاد    تـشرف عليـه احلكومـة      ذي الوطين ال  دعوة املؤمتر وأعيد لفترة وجيزة    . دكامل البل 
ديـــسمرب /ومـــرة أخـــرى يف كـــانون األول، ٢٠٠٥فربايـــر /، ويف شـــباط٢٠٠٤مـــايو /يف أيـــار
، ملــدة حــوايل شــهرين، بــدون مــشاركة الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة وبعــض  ٢٠٠٥

ونظـرا لوجـود عمليـة مجـود سياسـي يف امليـدان،            . للقوميـات العرقيـة   حزاب السياسية املمثلة    األ
ــالعودة منــذ آذار   مل ــصبه يف ، وقــد اســتقال مــن  ٢٠٠٤مــارس /يــسمح للمبعــوث اخلــاص ب من

 . النظر يف تعيني مبعوث خاص جديدريوجي. ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
ويف هـــذه األثنـــاء، ويف إطـــار مـــسعى الســـتئناف االتـــصاالت مـــع احلكومـــة، قـــام   ٤-١

، باعتبــاره موفــد ٢٠٠٦مــايو /األمــني العــام للــشؤون الــسياسية بزيــارة ميامنــار يف أيــار   وكيــل
ام ملتزمـا مبـساعيه احلميـدة ومواصـلة املناقـشات مـع حكومـة                األمني العـ   ال يزال و. األمني العام 

 اجلمعيـة ومن املتوقع أن متـدد  . وق اإلنسان واستعادة الدميقراطيةوشعب ميامنار بشأن حالة حق  
 واليــة األمــني العــام الــيت تــأذن لــه مبواصــلة بــذل مــساعيه  ،العامــة، يف دورــا احلاديــة والــستني

 .خيص ميامنار احلميدة فيما
يف سياق تنفيذ الوالية اليت كلفت ا اجلمعية العامة األمني العام، يتعـاون املبعـوث           و ٥-١

 علـى حنـو وثيـق مـع املنـسق املقـيم             ،، ويتـآزرا   باألمانـة العامـة    إدارة الـشؤون الـسياسية    واخلاص  
 عـدم  ملـا يـنجم مـن آثـار عـن          ومثـة إدراك متزايـد       ،لألمم املتحدة وفريق األمم املتحـدة القطـري       

د يف املــضطلع ــا داخــل البلــاألنــشطة التنفيذيــة علــى  عمليــة املــصاحلة الوطنيــة يفقــدم  ترازإحــ
ار تقليـدا   صـ وقـد   .  متزايـدا بـشأن ذلـك      اااالت االقتصادية واالجتماعيـة، كمـا أن هنـاك قلقـ          
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ــق القطــري،        ــه مليامنــار، باالجتمــاع مــع أعــضاء الفري ــد زيارت ــام املبعــوث اخلــاص، عن ــا قي متبع
مارسات املتبعة قيـام املنـسق املقـيم لألمـم املتحـدة واألعـضاء اآلخـرين للفريـق                  ار من امل  ص كما

 . عند زيارم للمقر،باالجتماع بشكل منتظم مع ممثلي إدارة الشؤون السياسية
ملـساعي احلميـدة لألمـني العـام عنـدما يـتم حتقيـق عمليـة                إىل ا ولن تعود هناك حاجة      ٦-١

ة يف ميامنـار، بـشكل يقـوم علـى مـشاركة مجيـع األطـراف                املصاحلة الوطنيـة وإرسـاء الدميقراطيـ      
وحـىت يتحقـق ذلـك اهلـدف،        .  وفقا ملا دعت إليـه جمموعـة مـن قـرارات اجلمعيـة العامـة               ،املعنية

 تطلـب مـن األمـني العـام مواصـلة بـذل مـساعيه احلميـدة تـسهيال                   نيتوقع مـن اجلمعيـة العامـة أ       
 .للعملية

جنــازات  واإل،مــن تعــيني املبعــوث اخلــاص وخى املتــويــرد يف اجلــدول التــايل اهلــدف   ٧-١
 .املتوقع حتقيقها ومؤشرات االجناز

 
  .دفع املصاحلة الوطنية وعملية إرساء الدميقراطية يف ميامنار: اهلدف

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
ــرا )أ( إعادة حرية حركة القادة السياسيني وغريهم من القادة )أ( ــغ  جاإلف ــال   يســان ســوك  عــن داو أون ــن االعتق ــها م ي ونائب

  وإطالق سراح السجناء السياسيني اآلخرين،املرتيل
عدد الزعماء الـسياسيني وغريهـم مـن القـادة الـذين            : مقياس األداء  

 يتم اإلفراج عنهم من السجن
 ٢٤٩: ٢٠٠٥تقدير عام  
فر أيـة معلومـات بـشأن هـذه الـسنة إذ            اال تتـو  : ٢٠٠٦تقدير عـام     

 دبزيارة البلح له يسمخلاص مل أن املبعوث ا
 ،اإلفراج عـن معظـم الـسجناء الـسياسيني    : ٢٠٠٧ لعام   املستهدف 

 يكن مجيعهم إن مل
إعــــادة فــــتح مكاتــــب الرابطــــة الوطنيــــة مــــن أجــــل    ‘١’ )ب( إعادة األنشطة السياسية )ب(

 دمجيع أحناء البلالدميقراطية يف 
 عدد املكاتب اليت يعاد فتحها: مقياس األداء 
 ١ :٢٠٠٥تقدير عام  
 إذ   بـشأن هـذه الـسنة      فر أيـة معلومـات    اال تتـو  : ٢٠٠٦تقدير عـام     

 دمل يسمح له بزيارة البلملبعوث اخلاص أن ا
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
إعـادة فـتح معظـم املكاتـب، إن مل يكـن            : ٢٠٠٧ لعـام    املستهدف 

 مجيعها
ــة مــن     ‘٢’ )ب(  اســتئناف احلــوار بــني احلكومــة والرابطــة الوطني

 بشأن سـبل دفـع      ات العرقية، لقومي وا ،أجل الدميقراطية 
 التحول الدميقراطي يف البلد

عـــدد األحـــزاب الـــسياسية الرئيـــسية وغريهـــا مـــن : مقيـــاس األداء 
 املؤمتر الوطيناألحزاب املدرجة يف 

إدراج بعــض األحــزاب الــسياسية الرئيــسية    : ٢٠٠٥تقــدير عــام   
 واألحزاب األخرى

ــام    ــدير ع ــو: ٢٠٠٦تق ــات اال تت ــة معلوم ــسنة  فر أي ــذه ال ــشأن ه   ب
 دبزيارة البلح للمبعوث اخلاص يسم مل إذ

إدراج مجيع األحزاب الـسياسية الرئيـسية       : ٢٠٠٧ لعام   املستهدف 
 وغريها من األحزاب

 النواتج
 إجراء مناقشات ومشاورات مع سلطات ميامنار • 
 إجراء مناقشات ومشاورات مع اتمع الدويل، ال سيما مع بلدان املنطقة • 
 صدور بيانات وتقارير عن احلالة يف ميامنار • 

 
  

 العوامل اخلارجية  
طلع ـا األمـني     ضجلهـود املبذولـة يف إطـار املـساعي احلميـدة الـيت يـ              ا أن حتقـق   يتوقع ٨-١

اص، اهلـدف املتـوخى منـها، بـشرط أن تكـون            اخلـ بعـوث   امل إىل حـد كـبري       هانفـذ يالعام، والـيت    
 مـستعدة   ،يـة عرق واجلماعـات القوميـة ال     ،من أجل الدميقراطيـة    والرابطة الوطنية    ،حكومة ميامنار 

 الـدعم   ،خاصـة بلـدان املنطقـة     و ،وملتزمة بالوصول إىل حل سياسي، وأن يقدم اتمـع الـدويل          
 .جلهود األمني العام
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 االحتياجات من املوارد
 )ت الواليات املتحدةبآالف دوالرا(

 
ن  كانو٣١ ‐يناير / كانون الثاين١

 ٢٠٠٦ديسمرب /األول
 ٢٠٠٧االحتياجات لعام 

 االعتمادات
النفقات 
 املقدرة

 الفرق
 الوفورات

 )العجز(
جمموع 

  االحتياجاتصايف االحتياجات
احتياجات 
 غري متكررة

 ٦ )٣‐٤ = (٥ ٤ )٢‐١ = (٣ ٢ ١ فئة اإلنفاق

 - )٧,١( ١٠٠,٩ ١٠٨,٠ - ١٠٨,٠ املدنيني املوظفني تكاليف
 - ٢٢,٥ ٩٧,٥ ٧٥,٠ ٢٢,٥ ٩٧,٥ يةالتكاليف التشغيل

 - ١٥,٤ ١٩٨,٤ ١٨٣,٠ ٢٢,٥ ٢٠٥,٥ جمموع االحتياجات
 
للمبعـوث اخلـاص لألمـني العـام مليامنـار لفتـرة عـام واحـد                الحتياجـات الالزمـة     اتقدر   ٩-١

ــهي يف  ــانون األول٣١ينتــ ــسمرب / كــ ــافيه  ٢٠٠٧ديــ ــغ صــ ــة ( دوالر ١٩٨ ٤٠٠ مببلــ إمجاليــ
تكاليف مرتب املبعوث اخلـاص برتبـة وكيـل األمـني العـام،             ، ويغطي ذلك    ) دوالر ٢٣٤ ٨٠٠

، ٢٠٠٧ أيام يف عـام      ٢١٠الذي سيقوم مبهامه على أساس فترة االستخدام الفعلي ملدة قدرها           
ــة تكــاليف مرتبــات املــوظفني احمللــيني ملــدة     ، ) دوالر١٠٠ ٩٠٠( أشــهر ٣باإلضــافة إىل تغطي

ــشغيلية   ــشمل ذ) دوالر٩٧ ٥٠٠(والتكــاليف الت ــة   ، وي ــام رمسي ــسفر يف مه ــك ال  ٤٨ ٣٠٠(ل
، ) دوالر٢ ٣٠٠(، واالتـــــــصاالت ) دوالر٤٣ ٩٠٠(، وخـــــــدمات االستـــــــشاريني )دوالر

 ). دوالر٣ ٠٠٠(واللوازم واخلدمات املتنوعة األخرى 
 دوالر من الرصـيد املقـدر   ١٨٣ ٠٠٠ومن أصل ذلك املبلغ، سيتم تغطية مبلغ قدره         ١٠-١

وبـذلك، يكـون جممـوع االحتياجـات لنفقـات      . ٢٠٠٦م غري املربوط، خـصما مـن اعتمـاد عـا         
ــام    ــوث اخلــاص لع ــا صــافيه       ٢٠٠٧املبع ــوط يف احلــسبان، مبلغ ــري املرب ــد أخــذ الرصــيد غ ، بع

 ). دوالر٥١ ٨٠٠إمجالية ( دوالر ١٥ ٤٠٠
 

 املستشار اخلاص لألمني العام لشؤون أفريقيا - ٢ 
 ) دوالر١٧٥ ٥٠٠(

 اخللفية والوالية واهلدف  
 اهلــدف الرئيــسي للمستــشار اخلــاص يف املــسامهة، يف إطــار املــساعي احلميــدة   يتمثــل ١-٢

لألمني العام، يف تعزيز السالم واألمن يف منطقة القرن األفريقـي، وذلـك برصـد احلالـة يف تلـك        
املنطقــة، ومــا يتعلــق ــا، عــن كثــب، واملــشاركة يف اجلهــود الراميــة إىل تــسوية الــصراعات يف   
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ــة ــضطلع املستــ . املنطق ــق مــع إدارة     وي ــاون الوثي ــام وبالتع ــه مــن األمــني الع شار اخلــاص، بتوجي
الشؤون السياسية، بتمثيل األمم املتحدة يف مبادرات حفظ السالم يف القرن األفريقي، وإجـراء              
االتــصاالت مــع أطــراف الــصراع، وكــذلك مــع املنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املعنيــة 

األفريقـي، ويــسدي املـشورة، ال سـيما يف مـا خيـص املــسائل      بتـسوية الـصراع يف منطقـة القـرن     
ــه، يف      ــا وأوغنــدا والــسودان والــصومال، ويرافــق األمــني العــام، أو ميثل ــا وإثيوبي املتعلقــة بإريتري
مؤمترات قمة االحتاد األفريقي، واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، واملنتـديات اإلقليميـة                  

 . ذات العالقة مبنطقة القرن األفريقياألخرى املعنية باملسائل
وتسهم عالقات العمل الوثيقة للمستشار اخلاص مع األوسـاط اجلامعيـة ومؤسـسات               ٢-٢

البحــوث واملراكــز الفكريــة والشخــصيات البــارزة وجمموعــات اتمــع املــدين يف منطقــة القــرن 
 . األفريقي إسهاما كبريا وفريدا يف عمل إدارة الشؤون السياسية

ديــسمرب / كــانون األول١٤ووفقــا القتــراح األمــني العــام الــوارد يف رســالته املؤرخــة   - ٣-٢
 كـانون   ٢٠، ورد هـذا األخـري املـؤرخ         )(S/2005/808 املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن         ٢٠٠٥
ــسمرب /األول ــة حــىت      )(S/2005/809 ٢٠٠٥دي ــشار اخلــاص احلالي ــيني املست ــرة تع ــد فت ، مت متدي
ويف حني مل يطلب بعد مـن الـس أن يتخـذ قـرارا بـشأن                . ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٣١

، يتوقـع أن متـدد بعثـة املستـشار          ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١متديد تعيينه ملوعد يتجـاوز      
 .، نظرا ألمهية تواصل بذل املساعي احلميدة٢٠٠٧اخلاص إىل عام 

م الـيت قادـا   ، ظل املستشار اخلاص يـشارك بنـشاط يف عمليـة الـسال         ٢٠٠٦ويف عام    ٤-٢
اجلـيش الـشعيب    /اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة بـني حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية               

وقـد تعـاون بـشكل وثيـق مـع ممثـل األمـني العـام للـصومال، ومكتـب األمـم                      . لتحرير الـسودان  
طقــة وال يــزال املستــشار اخلــاص يغطــي التطــورات يف بلــدان املن . املتحــدة الــسياسي للــصومال

ويقيم اتصاالت وثيقة مع الشخصيات البارزة والزعماء السياسيني وجمموعـات اتمـع املـدين،          
 . مع التركيز على الصراعات الداخلية الدائرة يف إثيوبيا وأوغندا والصومال

، يتوقع أن يقوم املستـشار اخلـاص ببعثـات تـشاورية دوريـة ذات            ٢٠٠٧وخالل عام    ٥-٢
 الرشــيد والعمليــات الــسياسية القائمــة علــى املــشاركة يف بلــدان  أهــداف حمــددة، لــدعم احلكــم

 .املنطقة، مع التركيز على املسائل الشاملة ذات اآلثار اإلقليمية
ــل         ٦-٢ ــام متثي ــضا مبه ــشار اخلــاص أي ــضطلع املست ــع أن ي ــن املتوق ــك، م وباإلضــافة إىل ذل

التنميــة، وجامعــة الــدول أخــرى، ال ســيما فيمــا خيــص أنــشطة اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ب
العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، واملشاركة يف املهـام األخـرى الـيت يـضطلع ـا األمـني العـام              

 .يف املنطقة، مبا فيها مؤمترات القمة اليت يعقدها االحتاد األفريقي
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ويــرد أدنــاه اهلــدف املتــوخى مــن تعــيني املستــشار اخلــاص، واإلجنــازات املتوقعــة،           ٧-٢
 .ات اإلجنازومؤشر

 
 تعزيز السالم واألمن الدوليني، خاصة يف منطقة القرن األفريقي: اهلدف

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

زيادة مراعاة املنظمات اإلقليمية للمسائل الشاملة وما يترتب عليها 
 من آثار

املسائل اإلقليمية واملسائل الـشاملة الـيت جيـري تناوهلـا يف مـؤمترات              
لقمة اليت يعقدها االحتاد األفريقي، واهليئة احلكومية الدولية املعنيـة          ا

 بالتنمية، ويف اجتماعات أخرى
تتمثل مقاييس األداء فيما إذا متت فعال معاجلة : داءألمقاييس ا 

 املسائل الشاملة
 نعم: ٢٠٠٥اإلجنازات الفعلية لعام  
 نعم: ٢٠٠٦اإلجنازات املقدرة لعام  
 نعم: ٢٠٠٧عام املستهدف ل 

 النواتج
 رصد احلالة عن كثب يف القرن األفريقي، مع التشديد على املسائل اإلقليمية واملسائل الشاملة • 
التقارير واإلحاطات الـشفوية املقدمـة إىل األمـني العـام وإدارة الـشؤون الـسياسية، وكبـار مـسؤويل األمـم املتحـدة • 

 اآلخرين
ألمــن، وفريــق كبــار املــوظفني اإلداريــني، واللجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالــسلم واألمــن،املــسامهة يف مــداوالت جملــس ا • 

 واللجنة التنفيذية املعنية بالشؤون اإلنسانية، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن مسائل القرن األفريقي
 بشأن التقـدم احملـرز صـوب حتقيـقإجراء مشاورات مع الزعماء اإلقليميني، وغريهم من العناصر الفاعلة اخلارجية،          • 

 السالم واالستقرار والتعاون يف املنطقة
ــة املتعلقــة حبــاالت الــصراع يف منطقــة القــرن األفريقــي، وذلــك مثــل •  متثيــل األمــم املتحــدة يف االجتماعــات الدولي

نتدى شركاء اهليئة، ومـا إىلاالجتماعات اليت يعقدها االحتاد األفريقي، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وم          
  .ذلك
 
 
 
 



A/61/525/Add.1
 

10 06-59836 
 

 العوامل اخلارجية  
يتوقــع أن تــسفر اجلهــود الــيت يبــذهلا املستــشار اخلــاص عــن حتقيــق هــذا اهلــدف علــى       ٨-٢

  رون واملنظمــات اإلقليميــة إرادة والتزامــاً  افتــراض أن تظهــر األطــراف واجلهــات املاحنــة وامليــس
الــيت تــشمل عــدة قطاعــات يف منطقــة القــرن   ويــة سياســيني كــافيني للتــصدي للمــسائل اإلقليم 

 .فريقيألا
  

 االحتياجات من املوارد
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

  

ــاين ١ ــانون الثــــ ــاير / كــــ  ‐ينــــ
ــانون األول ٣١ ــسمرب /كــــ ديــــ

 ٢٠٠٧ االحتياجات لعام الفرق ٢٠٠٦

 االعتمادات فئة اإلنفاق
النفقــــــــات 

 املقدرة
 الوفــــــــورات

 )العجز(
جممـــــــــــــــوع 

 تياجاتاالح
صــــــــــــــــــايف 
 االحتياجات

غـــــري احتياجـــــات 
 متكررة

 ٦ )٣-٤=(٥ ٤ )٢-١=(٣ ٢ ١ 

  ٣١,٧ ١٧٥,٥ ١٤٣,٨ ٥٥,٨ ١٩٩,٦ التكاليف التشغيلية
  ٣١,٧ ١٧٥,٥ ١٤٣,٨ ٥٥,٨ ١٩٩,٦ جمموع االحتياجات
  
ــة  ل وحتــسبا  ٩-٢ ــد والي ــشارتمدي ــغ ٢٠٠٧ديــسمرب /حــىت كــانون األول  اخلــاص املست ، تبل

 ١٦٨ ٠٠٠ (ةرمسيـ يف مهـم    الـسفر   تكـاليف    دوالر لتغطية    ١٧٥ ٠٠٠اجات التقديرية   االحتي
وإمـــدادات أخـــرى )  دوالر٣ ٦٠٠(واالتـــصاالت )  دوالر١ ٤٠٠(، والنقـــل الـــربي )دوالر

 يف جنيـف    ه مقـر  املوجـود املستشار اخلـاص     عملوي. لبعثات املستشار اخلاص  )  دوالر ٢ ٠٠٠(
وسيدعمه موظفون من إدارة الشؤون السياسية على النحـو         ،  بعقد مقابل دوالر واحد يف العام     

 .املطلوب يف بعثات التمثيل والتشاور
املقـدر غـري املربـوط      الرصـيد    دوالر مـن     ١٤٣ ٨٠٠ مبلـغ    غطىومن ذلك املبلـغ، سـي       ١٠-٢

ملستـشار اخلـاص    نفقـات ا   االحتياجـات ل   جممـوع ذلك يبلـغ    وبـ . ٢٠٠٦ عام    من اعتماد  خصما
 . دوالر٣١ ٧٠٠يف االعتبار مبلغ لرصيد غري املربوط، ا، بعد أخذ ٢٠٠٧لعام 
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 املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص - ٣ 
 ) دوالر٥٧١ ٣٠٠( 

 اخللفية والوالية واهلدف  
 عامـاً،   ٤٠ أكثـر مـن    مسألة قربص مدرجة يف جدول أعمال جملس األمن منذ           ال تزال  ١-٣

. لعـام بـشكل مـستمر مـن خـالل مـساعيه احلميـدة       مـن أقـدم البنـود الـيت يعاجلهـا األمـني ا       وهي
عنـدما   ، أعـوام سـبعة اجلهود املبذولة للتوصل إىل تسوية شاملة ملشكلة قربص منـذ  آخر وبدأت 

يونيـه  /حزيـران  ٢٩ املـؤرخ  ،)١٩٩٩ (١٢٥٠طلب جملـس األمـن إىل األمـني العـام، يف قـراره              
وجـرت احملادثـات   . ١٩٩٩اجلـانبني إىل مفاوضـات يف خريـف عـام      أن يدعو زعمـاء ، ١٩٩٩

واحملادثــات  ٢٠٠٠نــوفمرب / إىل تــشرين الثــاين١٩٩٩ديــسمرب /عــن قــرب مــن كــانون األول 
وملـا تعـذر إحـراز أي تقـدم         . ٢٠٠٣فربايـر   / إىل شـباط   ٢٠٠٢ينـاير   /املباشرة من كانون الثـاين    

ــام يف آذار    ــني الع ــن األم ــات، أعل ــارس /يف احملادث ــانون     أن ال٢٠٠٣م ــدأت يف ك ــيت ب ــة ال عملي
ــسمرب /ألولا ــها  ١٩٩٩دي ــد بلغــت ايت ــود يف اجل وجتــددت.  ق ــر / شــباط١٣ه ، ٢٠٠٤فرباي

ــرح      ــاق التأســيس املقت ــدما قــدم اتف ــهت عن ــشكلة قــربص   ”بــشأن  وانت ــسوية الــشاملة مل “ الت
 ن مــننــاخبوال  االتفــاقورفــض. ٢٠٠٤ أبريــل/ نيــسان٢٤الســتفتاءين متــزامنني منفــصلني يف 
األتـراك ـامش اثـنني      القبارصـة ن مـن ناخبوالىل واحد، وأقره القبارصة اليونانيني امش ثالثة إ

، ممــا أدى إىل دخــول قــربص منقــسمة إىل االحتــاد     مل يــدخل حيــز النفــاذ   لــذلك . إىل واحــد
 .٢٠٠٤مايو /أيار ١ األورويب يف

يف  مبهمـة وكيل األمني العام للـشؤون الـسياسية         اضطلعوبناء على طلب األمني العام،       ٢-٣
 آراء مجيـع األطـراف بـشأن        ليـستمع إىل  ،  ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران ٧ إىل   مايو/أيار ٢٩من   الفترة

ــة األمــني العــام للمــساعي احلميــدة  مــستقبل  ــه / حزيــران٢٢ويف . بعث  قــدمت إىل ،٢٠٠٥يوني
 يف أن يستأنف األمني العـام       ترغبن مجيع األطراف    مفادها أ بشأن النتائج   إحاطة  جملس األمن   

فيمــا  جــوة بــني األطــراف حــول األمــور اجلوهريــة بقيــت واســعة، إال أن الف. مــساعيه احلميــدة
صر األمـم املتحـدة     تـ وقد أوصـى أعـضاء الـس وللمـرة األوىل، أن تق            .ظلت الثقة بينها متدنية   

 علـى حنـو منـتظم للتعـرف علـى شـواغل الطـرفني وحتديـد                 “جس النـبض  ”إرسال بعثات   على  
 . الطريق للمضي قدما

، عـين األمـني العـام ممـثال خاصـا جديـدا ورئيـسا لبعثـة              ٢٠٠٦ر  ينـاي /ويف كانون الثاين   ٣-٣
، الذي بدأ يستطلع إمكانيات استئناف األنـشطة مـع          قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص      

 .الطرفني
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 تقريره املقـدم إىل جملـس األمـن بـشأن عمليـة األمـم املتحـدة يف            وذكر األمني العام، يف    ٤-٣
، أن قيـاديت القبارصـة اليونـانيني والقبارصـة      (S/2006/315) ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣قربص املؤرخ   

 االهتمـام املـشترك     موضـع فرباير على اقتراح لوضـع آليـة حلـل املـسائل            /األتراك وافقتا يف شباط   
 ١٦٨٧وشـجع جملـس األمـن يف قـراره          . من خالل مناقشات بني الطائفتني على الصعيد التقين       

، املــشاركة الفعالــة يف املناقــشات بــني الطــائفتني  ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١٥املــؤرخ ) ٢٠٠٦(
وأعـرب  . على الصعيد التقين بقيادة املبعوث اخلاص لألمني العام وأعرب عن دعمه الكامـل لـه            

 إرســال وكيــل األمــني العــام للــشؤون الــسياسية لتقيــيم احلالــة  اعتزامــهاألمــني العــام أيــضا عــن 
ويف الوقـت نفـسه،     . ساعي احلميـدة بالكامـل    السياسية يف قربص وحوهلا وإمكانية اسـتئناف املـ        

يف سيواصل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ورئـيس البعثـة العمـل كجهـة اتـصال رفيعـة املـستوى                   
 .امليدان

ــدم ٥-٣ ــسياسية    وقــ ــشؤون الــ ــام للــ ــني العــ ــل األمــ ــة إىل  وكيــ ــن يف  إحاطــ ــس األمــ جملــ
ــران ٢٧ ــه /حزي ــشأن  ٢٠٠٦يوني ــا وني  ب ــرة وأثين ــررة إىل أنق ــه املق ــارة  زيارت ــام بزي قوســيا، مث ق

 .٢٠٠٦ يوليه/متوز ٩ إىل ٤املنطقة يف الفترة من 
 رئــيس (S/2006/572) ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٢٥لته املؤرخــة أبلــغ األمــني العــام يف رســاو ٦-٣

تاسـوس بابـدوبلوس، وحممـد      جملس األمن أن وكيل األمني العام للشؤون السياسية قد اجتمـع ب           
 وأن االجتمـاع أسـفر عـن توقيـع الـزعيمني اتفاقـا يـنص                ،٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٨علي طلعت يف    

علــى إنــشاء جلــان فنيــة تعــىن باملــسائل الــيت تــؤثر علــى حيــاة الــشعب اليوميــة، وذلــك يف ايــة    
يوليــه، شــريطة أن، تقــوم يف الوقــت ذاتــه، أفرقــة عاملــة مكونــة مــن خــرباء مــن الطــائفتني /متــوز

وســيلتقي الزعيمــان أكثــر، مــن حــني . يهــابدراســتها، مث يــضع الزعيمــان اللمــسات األخــرية عل
آلخــر، حــسب االقتــضاء، إلعطــاء توجيهــات إىل األفرقــة العاملــة املكونــة مــن اخلــرباء مــن           

ووافق األمني العام بعد ذلك على توصـية وكيـل          . الطائفتني، والستعراض أعمال اللجان الفنية    
حــول قائمــة املــسائل األمــني العــام لتعــيني مستــشار خــاص جديــد يف حــال التوصــل إىل تفــاهم 

فيمــا يتعلــق باملــسائل اليوميــة، واألفرقــة   الفنيــة وأُحــرز تقــدم حقيقــي يف أعمــال اللجــان الفنيــة 
 .العاملة املكونة من اخلرباء من الطائفتني

، مت تبادل قوائم املسائل الفنية على النحو الذي اتفـق عليـه        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣١ويف   ٧-٣
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٨يف اجتماع 

، كان املمثل اخلاص ورئـيس البعثـة يلتقـي بانتظـام            ٢٠٠٦أغسطس  /ل شهر آب  طواو ٨-٣
 عدد يـصل إىل   يوليه الذي قد يسفر عن إنشاء       / متوز ٨مع مبعوثي الزعيمني دف تنفيذ اتفاق       
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 والنـصف  ٢٠٠٦ فريقـا عـامال مـن اخلـرباء يف األشـهر األخـرية مـن عـام         ٢٠ جلنة تقنيـة و   ١٥
 .٢٠٠٧األول من عام 

، جيـوز لألمـني العـام أن        ٢٠٠٧ يف اجلزيـرة عـام       الـيت سـتحدث   وبناء علـى التطـورات       ٩-٣
يقرر تعيني مستشار خاص للقيـام ببعثتـه للمـساعي احلميـدة ـدف التوصـل إىل تـسوية شـاملة                     

 .للمشكلة القربصية
 . واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجنازاملستشار اخلاصيرد أدناه هدف   ١٠-٣

 
 يق تسوية شاملة للمشكلة القربصيةحتق: اهلدف

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 إنشاء جلان فنية وأفرقة عاملة مكونة من خرباء )أ( ٢٠٠٦يوليه / متوز٨تنفيذ اتفاق  )أ(
اللجــان الفنيــة واألفرقــة العاملــة املنــشأة املكونــة مــن  عــدد :  األداءمقيــاس
 خرباء
 ال تتوافر معلومات : ٢٠٠٥عام 
 صفر: ٢٠٠٦تقدير لعام ال

 ١٥: ٢٠٠٧املستهدف يف عام 
اســـتئناف املفاوضـــات للتوصـــل إىل تـــسوية   )ب(

 شاملة
 عدد املسائل الفنية املتفق عليها كأساس لتسوية شاملة )ب(

 عدد االتفاقات بشأن املسائل الفنية:  األداءمقياس
 ال تتوافر معلومات : ٢٠٠٥عام 

 صفر: ٢٠٠٦التقدير لعام 
 ٨: ٢٠٠٧يف عام املستهدف 

 :النواتج
 التشاور مع األطراف املهتمة • 
 انعقاد اللجان الفنية واألفرقة العاملة املكونة من خرباء وخدمتها • 
 تقدمي خدمات استشارية تتعلق باجلوانب اإلجرائية والقانونية والتقنية للمسائل الفنية • 
 ورقات عمل ومقترحات كأساس لتسوية شاملة • 
 وإحاطات تقدم إىل جملس األمنتقارير  • 
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 العوامل اخلارجية  
ــو    ١١-٣ ــدف، شــريطة ت ــق اهل ــع أن يتحق ــرفني    ايتوق ــن الط ــسياسيني م ــزام ال فر اإلرادة وااللت

 .للتوصل إىل حل شامل، وكذلك استمرار الدعم املقدم من اتمع الدويل
  
 من املوارداالحتياجات 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

  
ــاين كـــ١ ــاير /انون الثـ  ٣١ ‐ينـ

 ٢٠٠٧االحتياجات لعام  الفرق ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 االعتمادات فئة اإلنفاق
النفقــــــــات 

 املقدرة
 الوفــــــــورات

 )العجز(
جممـــــــــــــــوع 
 االحتياجات

صــــــــــــــــــايف 
 غري متكررةاحتياجات  االحتياجات

 ٦ )٣-٤=(٥ ٤ )٢-١=(٣ ٢ ١ 

  ٥٩,٨ ٣٣٤,٢ ٢٧٤,٤ - ٢٧٤,٤ تكاليف املوظفني املدنيني
  ١٣٦,٥ ٢٣٧,١ ١٠٠,٦ ٢٤,٦ ١٢٥,٢ التكاليف التشغيلية
  ١٩٦,٣ ٥٧١,٣ ٣٧٥,٠ ٢٤,٦ ٣٩٩,٦ جمموع االحتياجات
 
ــة  ي، ٢٠٠٧يف عــام  اخلــاص املستــشار تعــينيل حتــسبا ١٢-٣ بلــغ صــايف االحتياجــات التقديري

ــب وا ٥٧١ ٣٠٠ ــة الروات ــشار اخلــاص     دوالر لتغطي ــة للمست ــوظلتكــاليف العام ــدعم وم في ال
، واخلدمات االستشارية بشأن املـسائل األساسـية الـيت جيـب            ) دوالر ٣٣٤ ٢٠٠(العاملني معه   

 يف مهــام رمسيــة  ، والــسفر ) دوالر١٠١ ٨٠٠(التطــرق إليهــا كجــزء مــن التــسوية الــشاملة      
 ).  دوالر٤ ٠٠٠(وإمدادات أخرى ) دوالر ٦ ٦٠٠(، واالتصاالت ) دوالر١٢٤ ٧٠٠(
املقــدر غــري املربــوط   الرصــيد دوالر مــن٣٧٥ ٠٠٠ مبلــغ ســيغطىغ، ومــن ذلــك املبلــ  ١٣-٣

ملستـشار اخلـاص    نفقات ا ذلك يبلغ إمجايل االحتياجات ل    وب. ٢٠٠٦ام   ع عتماداتامن  خصما  
ــار مبلــغ الرصــيد غــري املربــوط  ، بعــد أخــذ ٢٠٠٧لعــام  ــه ( دوالر ١٩٦ ٣٠٠يف االعتب إمجالي
 ). دوالر٢٦٤ ٥٠٠

 
  العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعيةاملستشار اخلاص لألمني - ٤ 

 ) دوالر١ ٠٨٢ ٥٠٠(
 اخللفية والوالية واهلدف  

ــيس جملــس األمــن يف رســالته املؤرخــة      ١-٤ ــام رئ ــغ األمــني الع ــه / متــوز١٢أبل  ٢٠٠٤يولي
(S/2004/567)                ويف . ، قراره بتعيني خوان منديز مستشارا خاصا لـه يعـىن مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة

 أغــسطس /ب آ٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٦٦ يف قــراره لــس لألمــني العــام  أعقــاب دعــوة ا
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مــن داخــل منظومــة األمــم    املعلومــات والتحلــيالت املتاحــة الــس  إىل أن حييــلإىل ، ٢٠٠١
مبـا يف ذلـك القـانون اإلنـساين الـدويل       املتحدة، عن حاالت االنتـهاك اجلـسيم للقـانون الـدويل،    

، أبلـغ رئـيس     (S/2004/568) ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١٣ويف رده املـؤرخ     . وقانون حقوق اإلنسان  
وأصــبح تعــيني . جملــس األمــن األمــني العــام بــأن الــس قــد أحــيط علمــا بقــرار األمــني العــام     

 .٢٠٠٤أغسطس / آب١املستشار اخلاص نافذا يف 
ــواردة يف مرفــق رســالة األمــني العــام   ملخطــطوفقــا  ٢-٤ ــه ال ، تتمثــل  (S/2004/567) واليت

فرة، وخاصــة مــن داخــل امجــع املعلومــات املتــو) أ(: مــا يلــيشار اخلــاص يف مــسؤوليات املستــ
الواسـعة النطـاق واجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان والقـانون        منظومة األمم املتحدة، عن االنتـهاكات 

تــؤدي إىل اإلبــادة اجلماعيــة إن العرقيــة والعنــصرية، الــيت قــد  اإلنــساين الــدويل، وذات الــدوافع
لـس   عـن طريقـه  العمل كآليـة لإلنـذار املبكـر لألمـني العـام، و      )ب( متنع أو يوضع هلا حد؛ مل

تقـدمي  ) ج(بتوجيه انتباه الس إىل احلاالت احملتملة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية؛  األمن،
اإلبــادة  توصــيات إىل جملــس األمــن، عــن طريــق األمــني العــام، بــشأن اإلجــراءات الكفيلــة مبنــع

األنـشطة الراميـة     توفري االتصال مع منظومة األمم املتحدة بشأن)د(هلا؛ اجلماعية أو وضع حد 
حتليـل املعلومـات املتعلقـة     إىل منع اإلبادة اجلماعية والعمل على تعزيز قدرة األمم املتحـدة علـى  

 .باإلبادة اجلماعية أو اجلرائم املتصلة ا وإدارا

 مكتبـا صـغريا مكونـا مـن         ٢٠٠٤ أغـسطس /وأنشأ املستشار اخلاص منذ تعيينه يف آب       ٣-٤
 اثنني من الفئة الفنية وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة، كما أنشأ نظامـا لتبـادل   موظفني

 املعلومــات لتوجيــه اإلنــذار املبكــر يف حــاالت االنتــهاكات الواســعة النطــاق حلقــوق اإلنــسان 

ــديين     ــي أو العنــصري أو ال ــدويل ذات الطــابع العرق ــساين ال ــانون اإلن ــيت والق  إذا  أو القــومي وال
 .قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية تركت، ما
 يف اللجنة التنفيذيـة املعنيـة    يف اجتماعات  املستشار اخلاص  ، شارك ٢٠٠٦وخالل عام    ٤-٤

 للتنـسيق لإلنـذار املبكـر واإلجـراءات     الفريق اإلطاري املشترك بـني اإلدارات و ،واألمن بالسالم
ــصفته  ــة ب ــدم التو عــضوا، الوقائي ــع ق ــشأن من ــه ب ــة   وجي ــادة اجلماعي ــوات جلمــع  واإلب ــشاء قن إن

مناقشات جلنة السياسات اليت أنشاها األمني العـام والـيت كـان هلـا              وشارك أيضا يف    . املعلومات
 ومـع إدارة    ،وأقام املستشار اخلاص تعاونا وثيقا مـع إدارة الـشؤون الـسياسية           . تأثري على واليته  

 يف األمانـة العامـة،    املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  مكتب األمم عمليات حفظ السالم، ومع     
الفريق العامل التابع للجنة الدائمـة املـشتركة   بعد أن تبادل املعلومات مع وحدة اإلنذار املبكر و      

مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،      و  بالتأهب والتخطيط للطوارئ،   ةاملعني بني الوكاالت 
 املنــشأة  حقــوق اإلنــسان ذات الــصلةهيئــاتعلومــات مــع وأجــرى اتــصاالت وثيقــة وتبــادل امل
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وتعــاون مكتــب املستــشار اخلــاص مــع إدارة  .  وإجراءاــا معاهــدات امليثــاق ومبوجــبمبوجــب
الكـالم الـذي   اإلعالم يف األمانة العامـة بتزويـدها بتوجيهـات إرشـادية حـول خـصائص            شؤون  

لعامـة املتعلقـة بـاإلعالم ملنـع اإلبـادة          ، ويف تنفيذ والية اجلمعيـة ا      حيض على الكراهية والتحريض   
ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق ــة وف ــؤرخ ٦٠/٧اجلماعي ــاين ١ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت وظــل . ٢٠٠٥ن

واملنظمـات   املستشار اخلاص ومكتبه على اتصال مـع اتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة                
 .ةواملؤسسات اإلقليمي

علـى املراسـالت الكتابيـة والـشفوية مـع األمـني            ومنذ تعيينه، اعتمـد املستـشار اخلـاص          ٥-٤
وقـدم إىل األمـني العـام تقـارير تتعلـق           .  القلـق ضـمن إطـار واليتـه        تـثري العام بشأن احلاالت اليت     

 اســتمرار بــشأنباحلالــة يف منطقــة دارفــور يف الــسودان، حيــث رغــم الــشواغل الدوليــة اجلاريــة 
على نطاق واسـع خـالل هـذه        يف االنتشار   نف   الع استمر ، بدافع الكراهية العرقية   ،القتلأعمال  
ديين الــثــين واإلعرقــي والنتــهاكات ذات طــابع اال شــكلتحــاالت أقــل حــدة ووقــوع الــسنة، 

وبشأن دارفور، قدم املستشار اخلـاص صـورة واضـحة عمـا جيـري فيهـا، ودعـا                  . مصدرا للقلق 
 . تدهور احلالةللحيلولة دون تواصلإىل وضع ج شامل 

، قدم املستشار اخلاص ومكتبه دعمـا لوجيـستيا وإداريـا وفنيـا إىل              ٢٠٠٦وخالل عام    ٦-٤
، ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٣نها األمني العـام يف    اليت عي  اللجنة االستشارية املعنية مبنع اإلبادة اجلماعية     

وتقـدم اللجنـة   . ٢٠٠٦أكتـوبر  /يونيـه وتـشرين األول    / يف نيويـورك يف حزيـران      اجتمعـت واليت  
سهم يف اجلهـود األوسـع       وتـ  املعين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة      ستشار اخلاص   توجيها ودعما لعمل امل   

 ذوي شخـصيات بـارزة   وهـي تتـألف مـن       . ألمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعيـة     نطاقا اليت تبذهلا ا   
، وحقـوق اإلنـسان، وحفـظ الـسالم، والدبلوماسـية         الـصراع خلفيات متنوعة تتعلق مبنع وقوع      

ألمـني  لجنـة االستـشارية أن تقـدم توصـيات إىل ا           ال تعتزم،  ٢٠٠٦ اية عام    حبلولو. والوساطة
 .العام حول كيفية زيادة فعالية أنشطة املستشار اخلاص املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية

ؤمتر القمـة    ملـ  ة اخلتاميـ  الوثيقـة ومتشيا مع الدعم الـذي أعربـت عنـه الـدول األعـضاء يف                ٧-٤
 لإلنــذار املبكــر ملنــع اإلبــادة اجلماعيــة، وجــرائم   وضــع آليــة فعالــة  بــشأن ٢٠٠٥العــاملي لعــام 

ــرائم     ــي واجل ــتطهري العرق ــة احلــرب، وال ــسانية  املرتكب ــة   (ضــد اإلن ــة العام ــرار اجلمعي ، ٦٠/١ق
، بــدأ مكتــب املستــشار اخلــاص مــشروعاً استــشارياً الســتعراض وحتليــل اإلبــادة   )١٣٨ الفقــرة

 .ع نظام إنذار مبكراجلماعية ومتطلبات اإلنذار املبكر وتقدمي خيارات لوض
، سيواصــل املستــشار اخلــاص التواصــل مــع كيانــات منظومــة األمــم    ٢٠٠٧ويف عــام  ٨-٤

الواسعة النطـاق واجلـسيمة حلقـوق     االنتهاكاتعلومات عن املاملتحدة واهليئات اإلقليمية ومجع 



A/61/525/Add.1  
 

06-59836 17 
 

 كآليـة    وسيواصـل عملـه    ، والقانون اإلنساين الدويل اليت قد تفضي إىل اإلبادة اجلماعية         اإلنسان
 .إنذار مبكر لألمني العام وجملس األمن

 . واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجنازاملستشار اخلاصيرد أدناه هدف و ٩-٤
 

تيسري اختاذ اإلجراءات على الصعيد الدويل من أجل منع وقوع االنتهاكات الواسعة النطـاق، ذات الطـابع القـومي أو:اهلدف
 حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل واليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعيةالعرقي أو العنصري أو الديين، 

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

ازدياد مستوى الفهـم واملعرفـة للحـاالت الـيت قـد تـؤدي               )أ(
 إىل اإلبادة اجلماعية

املسامهات يف زيادة عدد التدابري املتخذة ملنع احلـاالت الـيت قـد )أ(
 ي إىل اإلبادة اجلماعيةتؤد

 التدابري املتخذة ملنع اإلبادة اجلماعية: مقياس األداء
 ١٠: ٢٠٠٥عام 

 ١٥: ٢٠٠٦تقديرات عام 
 ١٥: ٢٠٠٧املستهدف لعام 

ــع    )ب( ــاون مـ ــسني التعـ ــات حتـ ــدة بـــشأن   كيانـ ــم املتحـ األمـ
اإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف احلاالت الـيت قـد تـؤدي            

الكـــشف املبكـــر عـــن مؤشـــرات إىل اإلبـــادة اجلماعيـــة و
 اإلبادة اجلماعية على املستوى اإلقليمي

 عمـل تعاونيـة مـع الـشركاء الرئيـسيني أطـر  وضع إجراءات  )ب(
األمــم املتحــدة وخارجهــا لكــشف ورصــدمنظومــة داخــل 

احلاالت اليت قـد تـؤدي إىل اإلبـادة اجلماعيـة والتفاعـل مـع
كاتاآلليـــات اإلقليميـــة لرصـــد األدلـــة علـــى وقـــوع انتـــها

ــانون واســــعة النطــــاق وجــــسيمة حلقــــوق اإلنــــسان وللقــ
 اإلنساين الدويل بدوافع عرقية وعنصرية 

تفاعالت مع الشركاء ذوي الـصلة بغـرض تبـادل :األداءمقياس  
 املعلومات واإلنذار املبكر

 ٥: ٢٠٠٥عام 

 ١٠: ٢٠٠٦عام تقديرات 
 ١٠: ٢٠٠٧لعام املستهدف 

 اجلماعيــة علــى  الكــشف املبكــر عــن مؤشــرات اإلبــادة     )ج(
 املستوى اإلقليمي

ــة علــى وقــوع )ج( ــة لرصــد األدل التفاعــل مــع اآلليــات اإلقليمي
انتــــهاكات واســــعة النطــــاق وجــــسيمة حلقــــوق اإلنــــسان

 وللقانون اإلنساين الدويل بدوافع عرقية وعنصرية 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

تفاعالت مع الشركاء ذوي الـصلة بغـرض تبـادل: األداءمقياس  
 املعلومات واإلنذار املبكر

 ٥: ٢٠٠٥عام 

 ١٠: ٢٠٠٦عام تقديرات 
 ١٠: ٢٠٠٧لعام املستهدف 

 النواتج
 تقدمي تقارير إىل األمني العام • 
 االضطالع مبساعي محيدة وتوفري دراسات وحتليالت ومنشورات ومواد إعالمية • 
 إنشاء قاعدة بيانات وموقع على الشبكة ووضع أنشطة للتوعية • 
 ألفرقة اخلرباءتنظيم اجتماعات وحلقات عمل  • 
 القيام مبهام استشارية، مبا يف ذلك أنشطة االستشارة واالتصال • 
 وضع آليات ومبادئ توجيهية للتعاون فيما بني الوكاالت • 

  
 اخلارجية العوامل  

ــع ١٠-٤ ــق يتوق ــو أن شــرط املرجــو اهلــدف حتقي ــدى فراتت ــات األمــن جملــس أعــضاء ل  واهليئ
 تلــك تنظــرلكــي  اخلــاص املستــشار مــع للتعــاون الــسياسية اإلرادة األخــرى الدوليــة احلكوميــة
 عنــد هــديها علــى تتــصرفو توصــيات مــن يقدمــه ومــا حتلــيالت مــن بــه يقــوم فيمــا اجلهــات
 املستـشار  متكـني  يف الرغبـة  خطـرية  أحـداثا  تشهد اليت البلدان لدى تتوفر أن وبشرط االقتضاء؛
 املنظمــات لــدى فراتتــو أن وبــشرط معــه؛ التعــاون ويف البلــدان تلــك إىل الوصــول مــن اخلــاص
 الفعالة واملشاركة احلسنة النوايا املنظمات من وغريها اإلقليمية
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 االحتياجات من املوارد
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

 

‐ ينــــاير/الثــــاين كــــانون ١
 ديــــسمرب/األول كــــانون ٣١

  ٢٠٠٧ لعام االحتياجات الفرق ٢٠٠٦

 اتاالعتماد اإلنفاق فئة
ــات  النفقــــــــ

 املقدرة
 الوفـــــــــــــــــورات

 )العجز(
 جممــــــــــــــــــــوع
 االحتياجات

ــايف  صـــــــــــــــــــــــ
 االحتياجات

 غــري احتياجــات
 متكررة

 ٦ )٣-٤ = (٥ ٤ )٢-١ = (٣ ٢ ١ 

 - ٥٦٣,١ ٧١٤,١ ١٥١,٠ ٣٧٧,٠ ٥٢٨,٠ تكاليف املوظفني املدنيني
 - ٢٨٤,٨ ٣٦٨,٤ ٨٣,٦ ٢٦٣,١ ٣٤٦,٧ التكاليف التشغيلية

 - ٨٤٧,٩ ١ ٠٨٢,٥ ٢٣٤,٦ ٦٤٠,١ ٨٧٤,٧ ياجاتاالحت جمموع
  
 صـاف  مببلـغ  اجلماعية اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار احتياجات تقدر ١١-٤

 كــانون ٣١ يف تنتــهي واحــد عــام لفتــرة )١ ١٩٦ ٣٠٠إمجاليــه ( دوالر ١ ٠٨٢ ٥٠٠ قــدره
 مـع  العـاملني  الـدوليني  فنياملـوظ  تكـاليف  االحتياجـات  هـذه  وسـتغطي  .٢٠٠٧ ديسمرب/األول

ــشار ــذين واملــوظفني اخلــاص املست ــدعم يقــدمون ال ــه ال  واخلــدمات )دوالر ٧١٤ ١٠٠( هلــا/ل
ــشارية ــسفر )دوالر ٤١ ٣٠٠( االستــ ــام يف والــ ــة مهــ ــاليف )دوالر ١١٨ ٥٠٠( رمسيــ  وتكــ
 التـــشغيلية االحتياجـــات مـــن ذلـــك وغـــري )دوالر ١٨٢ ٠٠٠( وصـــيانتها املكاتـــب اســـتئجار

 .املتنوعة واخلدمات اللوازم فيها مبا ،واللوجستية
 دوالر مـن الرصـيد غـري املربـوط املقـدر،       ٢٣٤ ٦٠٠ومن ذلك املبلـغ، سـيغطي مبلـغ          ١٢-٤

ــام   ــاد عـ ــشار   . ٢٠٠٦خـــصما مـــن اعتمـ ــايف احتياجـــات املستـ ــوع صـ ــايل سيـــصل جممـ وبالتـ
إمجاليـه  ( دوالر ٨٤٧ ٩٠٠ بعد أخذ الرصيد غري املربـوط يف االعتبـار إىل        ٢٠٠٧لعام   اخلاص
 ). دوالر٩٦١ ٧٠٠

 
 املبعوث الشخصي لألمني العام إىل الصحراء الغربية - ٥ 

 ) دوالر٣٥٢ ٨٠٠(  
 اخللفية والوالية واهلدف  

ــغ ١-٥ ــام األمــني أبل ــيس  الع ــسرئ ــه/متــوز ٢٥ املؤرخــة رســالته يف األمــن جمل  ٢٠٠٥ يولي
(S/2005/497) الغربيـة،  لصحراءإىل ا  له خصياش مبعوثا) هولندا( والسوم فان بيتر تعيني بقراره 

 وســائر اـاورة  والـدول  الطــرفني مـع  بالتعـاون  العـام،  األمــني سيـساعد  املبعـوث  أنوأشـار إىل  
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 الــسياسي املــأزق لتجــاوز الــسبل أفــضل واســتطالع األوضــاع تقيــيم علــى املــصلحة، أصــحاب
 املؤرخـة  رسـالته  يف األمـن  جملس رئيس قام الرسالة، هذهعلى إثر   و .الغربية الصحراء يف احلايل
 فـان  بيتـر  الـسفري  تعـيني  قـراره  بـأن  العـام  األمـني  بـإبالغ  (S/2005/498) ٢٠٠٥ يوليـه /متوز ٢٨

 األمـني  بنيـة  علمـا  واأحـاط الذين   األمن جملس أعضاء على عرض قد لهمبعوثا شخصيا    والسوم
 .العام
 والــدول عنيــةامل األطــراف مــع اتــصاالت تعيينــه، منــذ ،الشخــصي املبعــوث أقــام وقــد ٢-٥

 نظـرهم  وجهـات  علـى  الوقـوف  بغرض الغربية، الصحراء أصدقاء جمموعة أعضاء ومع ااورة
ــة ــة  املتعلق ــسياسيباحلال ــا ،ةال ــا أجــرى كم ــوقفهم تقييم ــفمــن  مل ــادرات خمتل  يف املعروضــة املب
 .املاضية السنوات

ــة األطــراف مــع ٢٠٠٧ عــام يف مناقــشاته املبعــوث الشخــصي  وسيواصــل ٣-٥  ومــع املعني
 لجبهـة ل الدسـتوري  املـؤمتر  وقيـادة  املغربية باحلكومة ،الصدد هذا يف ،وسيلتقي . ااورة دولال

 دولــيت حكــوميت ومــع ،)البوليــساريو جبهــة(ووادي الــذهب  احلمــراء الــساقية تحريــرالــشعبية ل
 جمموعــة يف األعــضاء مــع وثيــق حنــو علــى بالتنــسيق ســيقوم كمــا .وموريتانيــا اجلزائــر اجلــوار،
 . على السواءنيويورك ويف عواصمهم يف الغربية، الصحراء قاءأصد
 إىل تقـايره  بتقـدمي  املبعـوث الشخـصي      سـيقوم  إليـه،  املوكلـة  بالواليـة  االضطالع وإبان ٤-٥

 مـن  الواليـة  هلذه الدعم فراوسيتو .السياسية للشؤون العام األمني وكيل طريق عن العام األمني
ــشؤون إداريت ــسياسية الـ ــات الـ ــظح وعمليـ ــسالم فـ ــتني الـ ــضطلعان اللـ ــسيق ستـ ــق بالتنـ  الوثيـ

 الـسياسية  التطـورات  عـن  الدوريـة  التكميليـة  واملعلومات التوجيه وبتقدمي السياسية، للمبادرات
ــداين الوضــع وعــن املنطقــة يف ــيالتفــضال عــن   ، املي ــسياسية التحل  إدارة وتقــدم .واملــشورة ال

 الـصحراء  ملنطقـة الشخـصي    بعـوث امل زيـارات  خـالل  اللوجـسيت  الـدعم  الـسالم  حفظ عمليات
 .الغربية

 .اإلجناز ومؤشرات املتوقعة وإجنازاتهالشخصي  املبعوث هدف أدناه اجلدول ويبني ٥-٥
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  . التوصل إىل تسوية شاملة ملسألة الصحراء الغربية:اهلدف

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

الــصحراء تقــدم حنــو التوصــل إىل تــسوية شــاملة ملــسألة   إحــراز
 الغربية

 اتفاق الطرفني على تسوية شاملة ملسألة الصحراء الغربية
 :مقاييس األداء

ملناقــشة وتــسويةالطــرفني بــني املعقــودة عــدد االجتماعــات  ‘١’
 املأزق

 صفر: ٢٠٠٥عام 
 صفر: ٢٠٠٦ عامتقديرات 

 ١: ٢٠٠٧ لعاماملستهدف 

 االتفاقات اليت مت التوصل إليها ‘٢’
 ال: ٢٠٠٥عام 
 ال: ٢٠٠٦ عامرات تقدي

 نعم: ٢٠٠٧ لعاماملستهدف 
 النواتج

 الدويل واتمعااورة  دولال ومع املعنية األطراف مع مشاورات مناقشات إجراء • 
 تقدمي التقارير واإلحاطات إىل جملس األمن • 

  
 العوامل اخلارجية  

ــع ٦-٥ ــق أن يتوقـ ــوث حيقـ ــصي املبعـ ــني الشخـ ــام لألمـ ــصحراءإىل ا العـ ــةالغ لـ ــدف ربيـ  اهلـ
 سياسـي،  حـل  إىل بالتوصـل  وملتـزمني  مـستعدين  الطرفـان  يكـون  أن شرط املتوقعة واإلجنازات

 .الشخصي ومبعوثه العام األمني جلهود الدعم الدويل واتمع ااورة الدول تقدم وأن
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 االحتياجات من املوارد
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

 

‐ ينــــاير/الثــــاين كــــانون ١
 ديــــسمرب/األول كــــانون ٣١

  ٢٠٠٧ لعام االحتياجات الفرق ٢٠٠٦

 االعتمادات اإلنفاق فئة
ــات  النفقــــــــ

 املقدرة
 الوفـــــــــــــــــورات

 )العجز(
 جممــــــــــــــــــــوع
 االحتياجات

ــايف  صـــــــــــــــــــــــ
 االحتياجات

 غــري احتياجــات
 متكررة

 ٦ )٣-٤ = (٥ ٤ )٢-١ = (٣ ٢ ١ 
 - ٨١,٨ ٩٧,٧ ١٥,٩ ٩٩,٦ ١١٥,٥ تكاليف املوظفني املدنيني

 - ٢٠٨,٣ ٢٥٥,١ ٤٦,٨ ١٨٣,٣ ٢٣٠,١ لتكاليف التشغيليةا
 - ٢٩٠,١ ٣٥٢,٨ ٦٢,٧ ٢٨٢,٩ ٣٤٥,٦ االحتياجات جمموع

 
ــدر ٧-٥ ــام املبعــوث الشخــصي  احتياجــات تق ــغ ٢٠٠٧ لع ــدره صــاف مببل  ٣٥٢ ٨٠٠ ق

ــه ( دوالر ــاليف وتـــــشمل )٣٨٨ ٣٠٠إمجاليـــ ــدوليني املـــــوظفني تكـــ  )دوالر ٩٧ ٧٠٠( الـــ
 ) دوالر١٤١ ٦٠٠( رمسيــةمهــام  يف والــسفر )دوالر ١٠٨ ٤٠٠( االستــشاريني وخمصــصات
 ٥ ١٠٠( األخــرى  واملعــدات  واخلــدمات اللــوازم  وتكــاليف  االتــصاالت تكــاليف  وكــذلك
خـصما مـن     املقدراملربوط   غري الرصيد من املبلغ هذا من دوالر ٦٢ ٧٠٠ سيغطى و ).دوالر

  مــا٢٠٠٧لعــام ث الشخــصي املبعــو احتياجــات صــايف ســيبلغ وبالتــايل .٢٠٠٦ عــاماعتمــاد 
 ).دوالر ٣٢٥ ٦٠٠ هإمجالي( دوالر ٢٩٠ ١٠٠ جمموعه

 
 )٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمنياخلاص املبعوث  - ٦ 

 ) دوالر١ ١٩١ ٧٠٠(  

 واهلدف والوالية اخللفية  
 طلــب ،)S/PRST/2004/36(بيــان رئاســي  ويف ،٢٠٠٤ أكتــوبر/األول تــشرين ١٩ يف ١-٦

الـس كـل سـتة أشـهر عـن تنفيـذ قـرار              إىل  مواصلة تقـدمي تقريـر      جملس األمن إىل األمني العام      
عـام  أبلغ األمـني ال   ،  الصددويف هذا   . ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ٢ املؤرخ   )٢٠٠٤ (١٥٥٩لس  ا

، موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن     ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول ١٤يف رسالة مؤرخة  الس  
(S/2004/974)        الرسن مبعوثـا خاصـا لـه معنيـا بتنفيـذ قـرار       -، بأنه قرر تعيني السيد تريي رود 

ــة الــيت   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩الــس  ــه تنفيــذ الوالي . فعــاالتنفيــذا الــس كلفــه ــا كــي يتــسىن ل
لألمـني العـام مـشاورات مـع احلكومـة اللبنانيـة       اخلاص  ، أجرى املبعوث     هذه اليتهبوواضطالعا  

http://docbox.un.org/dgacmaccess.nsf/BySymbol?OpenAgent&Ds=S/PRST/2004/36
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للمساعدة يف إعداد تقارير األمني العام نصف الـسنوية عـن           املهتمة  وغريها من الدول األعضاء     
 ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار 

لـس  األمـني العـام تقريـره نـصف الـسنوي األول إىل جم     قـدم  ،  ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان  ٢-٦
وأشار فيه إىل أن اجلهود تتركـز علـى      ) S/2005/272) (٢٠٠٤ (١٥٥٩األمن عن تنفيذ القرار     

 التـام  القرار الداعية إىل انسحاب مجيع القوات األجنبية املتبقية مـن لبنـان وإىل االحتـرام          أحكام  
ــة ووحدتــه واســتقالله الــسياسي، ال   ســيما مــن خــالل إجــراء   لــسيادة لبنــان وســالمته اإلقليمي

ويف ذلك التقرير خلـص األمـني العـام إىل أن متطلبـات     . انتخابات برملانية حرة وذات مصداقية 
كـبريا  مل تستوف حىت اآلن، بيد أن األطـراف املعنيـة أحـرزت تقـدما               ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  

 .ا حنو تنفيذ بعض أحكام القراروملحوظ
ــار٢٣ويف  ٣-٦ ــايو / أي ــدم ٢٠٠٥م ــم     ، ق ــة األم ــر بعث ــن تقري ــام إىل جملــس األم األمــني الع

 ١٥٥٩املتحدة للتحقق من االنسحاب التام والكامل للقوات السورية من لبنان عمـال بـالقرار         
 ٢٠٠٥مـــــايو / أيـــــار١٣أبريـــــل إىل / نيـــــسان٢٦، الـــــذي يغطـــــي الفتـــــرة مـــــن  )٢٠٠٤(
)S/2005/331 .(     ــدت يف وقــت ســابق للتحقــق مــن االنــسحابــة التحقــق قــد أُوف وكانــت بعث

، أنه تـبني هلـا      أمورمن مجلة   ضوذكرت البعثة يف تقريرها،     . السوري التام من األراضي اللبنانية    
أي قوات أو معدات عسكرية أو أجهزة خمابرات سـورية علـى األراضـي اللبنانيـة،                عدم وجود   

ــة للمخــابرات         ــان أي عناصــر تابع ــد توجــد يف لبن ــه مل تع ــدر اســتطاعتها، إىل أن ــصت، ق وخل
 .العسكرية السورية، سواء يف مواقع معروفة أو بالزي العسكري

يـره نـصف الـسنوي الثـاين إىل        األمني العام تقر  قدم  ،  ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول   ٤-٦
الـذي خلـص فيـه إىل أنـه منـذ      ) S/2005/673) (٢٠٠٤ (١٥٥٩جملس األمن عن تنفيـذ القـرار       

التقـدم اجلـوهري حنـو    تقدمي تقريره السابق إىل جملس األمن أحرزت األطراف املعنية مزيدا مـن            
وأشــار التقريــر أيــضا إىل أنــه مت الوفــاء باملتطلبــات املتمثلــة يف  ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيــذ القــرار 

انسحاب القوات واملعدات العسكرية السورية مـن لبنـان، وكـذلك إجـراء انتخابـات تـشريعية                 
ات كما أحرز تقدم من خـالل العمـل اجلـاري لتوسـيع نطـاق اإلصـالح               . حرة وذات مصداقية  

احلــوار الــذي أجــراه مــع  بــأن األمــني العــام أيــضا  وذكــر . االنتخابيــة مبــساعدة األمــم املتحــدة 
وأشـار  . حكومة لبنان بشأن بسط سيطرا على كامل األراضي اللبنانية كـان حمـل تـشجيع لـه     

يف إطـار   املـسألة    هأيضا إىل أنه سيواصل، رغم أمهية التقدم احملرز، إعطاء األولوية القصوى هلـذ            
 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩سيبذله من جهود ملساعدة األطراف على تنفيذ القرار  ما
، ذكـر رئـيس جملـس األمـن يف بيانـه            ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ٢٣ويف البيان املؤرخ     ٥-٦

، أن الـس يرحـب بتقريـر األمـني         (S/PRST/2006/3) ٢٠٠٦ينـاير   /  كانون الثـاين   ٢٣املؤرخ  

http://docbox.un.org/dgacmaccess.nsf/BySymbol?OpenAgent&Ds=S/2005/272
http://docbox.un.org/dgacmaccess.nsf/BySymbol?OpenAgent&Ds=S/2005/331
http://docbox.un.org/dgacmaccess.nsf/BySymbol?OpenAgent&Ds=S/2005/673


A/61/525/Add.1
 

24 06-59836 
 

، وكرر دعوتـه إىل التنفيـذ الكامـل جلميـع مقتـضيات             (S/2005/673)نصف السنوي الثاين    العام  
لـس ومـع    ا، وحث مجيع األطراف املعنية علـى التعـاون الكامـل مـع              )٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  

األمــني العــام لبلــوغ هــذا اهلــدف، وأثــىن علــى األمــني العــام وعلــى مبعوثــه اخلــاص جلهودمهــا     
 . دة على ذلكوتفانيهما يف تيسري تنفيذ مجيع أحكام القرار واملساع

األمني العام تقريـره نـصف الـسنوي الثالـث إىل جملـس             قدم  ،  ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان  ٦-٦
خلـص فيـه إىل أنـه       الـذي   ) S/2006/248) (٢٠٠٤ (١٥٥٩األمن عن تنفيذ قرار جملـس األمـن         

ــ ــره األخــري إىل جملــس األمــن    من ــان ، أحــرز )S/2005/673(ذ تقــدمي تقري ــدم  لبن ــدا مــن التق مزي
، وخباصة االتفاقات الـيت مت      )٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  أحكام  امللموس حنو التنفيذ الكامل جلميع      

أحكــام لكـن التقريــر أشـار أيــضا إىل أن بعـض    . التوصـل إليهــا يف إطـار احلــوار الـوطين اللبنــاين   
الــيت تــدعو إىل حــل األحكــام مل تنفــذ بعــد علــى حنــو كامــل، وهــي  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القــرار 

امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانيـة ونـزع سـالحها، وبـسط سـيطرة احلكومـة علـى مجيـع أرجـاء                     
لبنان، واالستعادة التامة واالحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدته وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله              

وخلــص أيــضا إىل أنــه مل جتــر عمليــة .  الوحيــدة واحلــصرية للحكومــةالــسياسي، حتــت الــسلطة
ــصادر عــن        ــان الرئاســي ال ــرار والبي ــه الق ــا دعــا إلي ــا مل ــات رئاســية وفق ــؤرخ  اانتخاب لــس وامل

 ).S/PRST/2006/3 (٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ٢٣
اختـذ  ،  )S/2006/248 (٢٠٠٦بريـل   أ/نيـسان  ١٩املـؤرخ   على تقرير األمني العـام      وردا   ٧-٦

رحـب فيـه بتقريـر      الـذي   ،  ٢٠٠٦مـايو   / أيار ١٧املؤرخ  ) ٢٠٠٦( ١٦٨٠جملس األمن القرار    
ــه إىل التنفيــذ الكامــل جلميــع متطلبــات القــرار   تأكيــد  العــام، كمــا كــرر  نياألمــ  ١٥٥٩دعوت

سورية على االستجابة بشكل إجيـايب      اجلمهورية العربية ال  كما شجع بشدة حكومة     ). ٢٠٠٤(
للطلب الذي قدمته حكومة لبنان متشيا مع االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا يف احلـوار الـوطين                     
اللبناين، بتحديد حدودمها املشتركة، وخاصـة يف املنـاطق الـيت تعتـرب فيهـا احلـدود غـري مؤكـدة                     

وإقامة عالقات ومتثيل دبلوماسي كاملني، والحظ أن من شـأن هـذه التـدابري أن              حمل نزاع،    أو
تشكل خطوة هامـة حنـو تأكيـد سـيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي وحتـسني                      
ــق االســتقرار يف املنطقــة، وحــث        ــة يف حتقي ــساهم مــسامهة إجيابي ــدين، ممــا ي العالقــات بــني البل

ن خالل مزيد من احلوار الثنائي سعيا لبلـوغ تلـك الغايـة، علـى أن           الطرفني على بذل اجلهود م    
يوضع يف االعتبار أن إقامة العالقات الدبلوماسية بـني الـدول وإنـشاء بعثـات دبلوماسـية دائمـة                   

 أمران حيدثان باالتفاق املتبادل
، ٢٠٠٦يوليـه   /يف لبنان وإسـرائيل يف متـوز      القتالية  وكنتيجة للتصعيد املستمر لألعمال      ٨-٦

 أكد فيه بـصفة خاصـة   الذي أغسطس،/ آب١١يف ) ٢٠٠٦( ١٧٠١جملس األمن القرار   اختذ  
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 ١٥٥٩ ينأمهية بسط سيطرة حكومة لبنـان علـى مجيـع األراضـي اللبنانيـة وفـق أحكـام القـرار                   
إىل األمـني   وطلـب   ، واألحكام ذات الصلة من اتفـاق الطـائف؛          )٢٠٠٦ (١٦٨٠ و) ٢٠٠٤(

ــضع، مــن خــالل اال   ــة،    العــام أن ي ــة واألطــراف املعني ــسية الدولي ــة الرئي ــصال بالعناصــر الفاعل ت
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩مقترحـــات لتنفيـــذ األحكـــام ذات الـــصلة مـــن اتفـــاق الطـــائف، والقـــرارين 

إىل وطلـب   ، مبا يف ذلك نـزع الـسالح، ولترسـيم احلـدود الدوليـة للبنـان؛                 )٢٠٠٦ (١٦٨٠ و
ن تنفيذ هذا القـرار وبـصورة       عبوع واحد   األمني العام أن يقدم تقريرا إىل الس يف غضون أس         

 .ذلك منتظمة بعد
 ١٧٠١ األمـني العـام تقريـره عـن تنفيـذ القـرار              ر، أصد ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢ويف   ٩-٦
)٢٠٠٦) (S/2006/730 (   ن مقترحات لت١٥٥٩نفيـذ القـرارين     الذي تضم) ١٦٨٠و) ٢٠٠٤ 
 .تنفيذا كامال) ٢٠٠٦(
لألمني العام للبنـان    الشخصي  على حنو وثيق مع مكتب املمثل       اخلاص  ويعمل املبعوث    ١٠-٦

مبهـام  ، على حنو منـتظم بـالتطورات الـسياسية يف لبنـان، ويقـوم معـه       اخلاصاملبعوث يبلغ  الذي  
لألمـني العـام للبنـان واللجنـة        اخلاص  تب املمثل   كما يوفر كل من مك    . سياسية ميدانية خمصصة  

 آسـيا واملنـسق اخلـاص لألمـم املتحـدة الـدعم اللوجـسيت الـالزم                 االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب    
 .إىل الشرق األوسطاخلاص وم ا املبعوث قللرحالت اليت ي

 ١٥٥٩جملـس األمـن بـأن القـرار     يـشهد  منتهيـة عنـدما    اخلـاص   وستعترب والية املبعوث     ١١-٦
 . بالكاملذنفقد ) ٢٠٠٤(
 .ومؤشرات اإلجنازمنه واإلجنازات املتوقعة املبعوث اخلاص عرض هلدف ويرد أدناه  ١٢-٦
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١٦٨٠سـيما القـرار     وال،الـصلة  ومجيـع مقـررات الـس الالحقـة ذات    ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩التنفيذ التـام لقـرار جملـس األمـن      :اهلدف

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١لقرار من ا، واألحكام ذات الصلة )٢٠٠٦(
 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

ــة    )أ( ــام لـــسيادة لبنـــان وســـالمته اإلقليميـ االحتـــرام التـ
الوحيـدة  سلطة الـ ووحدته واستقالله السياسي حتت     

 كومة لبنان يف مجيع أحناء لبنانواحلصرية حل

ــات ‘١’) أ( ــة عالق ــة إىل إقام ــن اجلهــود الرامي ــد م ــذل املزي ب
ادلــة بــني لبنــان واجلمهوريــة العربيــةدبلوماســية متب

ــان، وخباصــة ــة للبن ــسورية وترســيم احلــدود الدولي ال
 حدوده مع اجلمهورية العربية السورية

 املنطقةاملوفدة إىل عدد البعثات  : األداءسايمق
  ٥: ٢٠٠٥عام 

 ٦ :٢٠٠٦ تقديرات عام
 ٧: ٢٠٠٧لعام  املستهدف

 يف مجيــعزيــادة توســيع نطــاق ســلطة حكومــة لبنــان   ‘٢’) أ(
ــداد ــى امتـ ــيما علـ ــة، وال سـ ــي اللبنانيـ ــاء األراضـ أحنـ

 حدوده
 :مقياس األداء

 وجد تال : ٢٠٠٥
 جزئية :٢٠٠٦تقديرات عام 

  كاملة :٢٠٠٧املستهدف لعام 
وقف تدفق األسلحة إىل لبنان بصورة غري مشروعة ‘٣’) أ(

 :مقياس األداء
  ال يوجد: ٢٠٠٥الفعلي لعام 

 جزئي :٢٠٠٦تقديرات عام 
 كامل :٢٠٠٧املستهدف لعام 

 النواتج
 عقد اجتماعات منتظمة للمبعوث اخلاص مع ممثلي حكومة لبنان واحلكومات األخرى املهتمة • 
 بوجـهمـن خـالل املـساعي احلميـدة      ،   تنفيـذ أحكـام قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة             يفتقدمي الدعم حلكومة لبنـان       • 

  خاص
  سنوية إىل جملس األمنتقدمي األمني العام تقارير نصف • 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 مجيع امليليشيات اللبنانية وغـري اللبنانيـة ونـزع      حل )ب(
 سالحها

زيادة اكتساب حكومة لبنان حلـق فـرض الـسيطرة ‘١’) ب(
 التامة على استخدام القوة يف مجيع أحناء أراضيها

 :مقياس األداء
 وجد تال : ٢٠٠٥عام 

 ةجزئي :٢٠٠٦قديرات عام ت
 ةكامل :٢٠٠٧املستهدف لعام 

 
 خبـالف القـواتةسـلح أمل  اليت حت عدد اجلماعات    ‘٢’) ب(

 الرمسيةاملسلحة 
 :مقياس األداء

 عدة مجاعات : ٢٠٠٥عام 
  عدة مجاعات:٢٠٠٦تقديرات عام 

 وجد تال : ٢٠٠٧املستهدف لعام 
 
ــشيات أو اجلماعــات املــسلحة األ   ‘٣’) ب( خــرىعــدد امليلي

 العاملة يف لبنان
 :مقياس األداء
 عدة مجاعات: ٢٠٠٥الفعلي عام 

  عدة مجاعات:٢٠٠٦تقديرات عام 
 وجدتال : ٢٠٠٧املستهدف لعام 

 النواتج
سيما من خالل عقـد اجتماعـات مـع ، والونزع سالحهاامليليشيات اللبنانية حبل ، املتعلق بناينالللحوار الوطين  لدعم  تقدمي ال  • 

 نانحكومة لب
 ونـزع امليليـشيات الفلـسطينية  حبـل وحكومـة لبنـان فيمـا يتعلـق      الـسلطة الفلـسطينية  /حوار بني منظمـة التحريـر الفلـسطينية   إجراء  تيسري   • 

مـساع محيـدة بـني منظمـةبـذل   و الـسلطة الفلـسطينية   /سيما عن طريق عقـد اجتماعـات مـع منظمـة التحريـر الفلـسطينية               ، وال سالحها
 حكومة لبنانالتحرير الفلسطينية و

بذل مساع محيدة وإجراء مشاورات مع مجيع احلكومات األجنبية الـيت قـد يكـون هلـا تـأثري علـى امليليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة يف • 
  ذات الصلة بالوسائل السلميةلبنان من أجل املساعدة على تنفيذ متطلبات قرارات جملس األمن

 نوية إلى مجلس األمنتقديم األمين العام تقارير نصف س • 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

تعزيز استجابة حكوميت لبنان واجلمهوريـة العربيـة         )ج(
 مـن قـرار جملـس األمـن         ٤حكام الفقرة   ألالسورية  
٢٠٠٦ (١٦٨٠( 

 لبنـان واجلمهوريـة العربيـةتـا زيادة ما تبذله حكوم    ‘١’) ج(
ــة لالشــترا    ــسورية مــن اجلهــود الرامي ك يف حــوارال

 ثنائي منتظم، مبا يف ذلك تعزيز العالقات الثنائية
 :س األداءامقي

 غري متوافرة : ٢٠٠٥الفعلي عام 
 وجد تال : ٢٠٠٦تقديرات عام 

  اجلهودبعض: ٢٠٠٧املستهدف لعام 
 
زيـــادة اجلهـــود املبذولـــة لتـــشجيع إقامـــة عالقـــات ‘٢’) ج(

ــل دبلوماســي كامــل   ــة ومتثي بــني دبلوماســية كامل
 يت لبنان واجلمهورية العربية السوريةحكوم

 البعثات املوفدة إىل املنطقة :مقياس األداء
 غري متوافرة: ٢٠٠٥الفعلي لعام 

 ٦: ٢٠٠٦تقديرات عام 
  ٧: ٢٠٠٧ املستهدف لعام

 النواتج
إلقليميـة األخـرى،واألطراف الفاعلة ا  ،  حكوميت لبنان واجلمهورية العربية السورية    مع  بذل مساعي محيدة وإجراء مشاورات       • 

 ترسيم احلدود، وبغية تيسري احلوار الثنائي، مما يؤدي إىل إقامة عالقات دبلوماسية
 بذل مساعي محيدة وتيسري احلوار الثنائي واملتعدد األطراف بني لبنان وجريانه • 
 تسوية أوضاع حدود لبنان وتوضيحها • 

 منتقديم األمين العام تقارير نصف سنوية إلى مجلس األ • 
 

 العوامل اخلارجية  
وجـود  ) أ: ( مـا يلـي    من املتوقـع أن يتحقـق اهلـدف واإلجنـازات املتوقعـة علـى افتـراض                ١٣-٦

ــتقرار سياســي و  ــق األاس ــان؛  حتقي ــن يف لبن ــال يف املنطقــة؛     ) ب(م ــال القت ــتئناف أعم ــدم اس ع
للنوايـا  وجـود تـأثري إجيـايب       ) د(وجود نوايا سياسـية حـسنة مـن جانـب األطـراف املعنيـة؛                )ج(

عـدم وجـود تـوترات بـني لبنـان          ) هــ (السياسية احلسنة للدول األعضاء علـى األطـراف املعنيـة؛           
 .وجريانه
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 االحتياجات من املوارد  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠٠٧االحتياجات لعام  

 
 كانون ٣١ -يناير / كانون الثاين١

 ٢٠٠٦ديسمرب /األول
ــوع  الفرق جممـــــــــــــــــــ

 تاالحتياجا
صــــــــــــــــــــــــايف 

 االحتياجات
احتياجات غري 

 متكررة

 النفقات املقدرة االعتمادات 
الوفـــــــــــــــــورات 

    )العجز(
 ٦ )٣-٤=(٥ ٤ )٢-١=(٣ ٢ ١ فئة اإلنفاق

 - ٢٠١,٨ ٢٤٦,٥ ٤٤,٧ ١٩٦,٧ ٢٤١,٤ تكاليف املوظفني املدنيني
 - ١٨٥,٣ ٩٤٥,٢ ٧٥٩,٩ ٤٦٦,٤ ١ ٢٢٦,٣ التكاليف التشغيلية

 - ٣٨٧,١ ١ ١٩١,٧ ٨٠٤,٦ ٦٦٣,١ ١ ٤٦٧,٧ اجاتجمموع االحتي
  
ــام      ١٤-٦ ــة ملكتــب املبعــوث اخلــاص لع ــغ صــايف االحتياجــات التقديري ــه  ٢٠٠٧يبل ــا قيمت  م

ــإ( دوالر ١ ١٩١ ٧٠٠ ــي و، ) دوالر١ ٢٣٢ ٧٠٠ همجاليــ ــوظفني   هــ ــاليف املــ ــشمل تكــ تــ
 الـسفر   ، وتكـاليف  ) دوالر ٥٨ ٤٠٠(، واخلـدمات االستـشارية      ) دوالر ٢٤٦ ٥٠٠(الدوليني  

، واالتــصاالت ) دوالر١٤ ٦٠٠( ، واالحتياجــات املتعلقــة بالنقــل الــربي) دوالر٧٨٠ ١٠٠(
  ). دوالر٥٧ ٧٠٠( واللوازم واخلدمات واملعدات األخرى ،) دوالر٣٤ ٤٠٠(
املقـدر   دوالر مـن الرصـيد غـري املربـوط          ٨٠٤ ٦٠٠املبلغ، ستجري تغطيـة     ذلك  ومن   ١٥-٦

 اخلـاص لعـام    بعوث فإن صايف االحتياجات الكلية للم     ، مث ومن. ٢٠٠٦من اعتماد عام    خصما  
ــغ     ٢٠٠٧ ــوط، تبل ــري املرب ــاة الرصــيد غ ــد مراع ــا ( دوالر ٣٨٧ ١٠٠، بع  ٤٢٨ ١٠٠إمجاليه
  ).دوالر

 
 لبنان يف املمثل الشخصي لألمني العام  - ٧ 

 ) دوالر٣ ٠٨٤ ٢٠٠(

 اخللفية والوالية واهلدف   
مـايو  / انـسحاب قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية يف أيـار           اتسمت احلالة يف جنوب لبنان بعد      ١-٧

 . وخطر استمرار الصراع بني إسـرائيل ولبنـان   احملتمل بدرجة عالية من عدم االستقرار٢٠٠٠
الـدعم   وهلذا السبب تقرر أن يكون لألمم املتحـدة وجـود سياسـي يف بـريوت مـن أجـل تقـدمي       

وبنـاء علـى ذلـك، أُنـشئ      .ب لبنـان  الـسالم واألمـن يف جنـو   الراميـة إىل صـون  للجهود الدوليـة  
 عقــب مقتــرح قدمــه ٢٠٠٠أغــسطس /مكتــب املمثــل الشخــصي لألمــني العــام للبنــان يف آب 
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 عـن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان            ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ٢٠املؤرخ  األمني العام يف تقريره     
(S/2000/718). 

ونتيجـة   .لـسياسية بالغـة التـأثري   ، مر لبنان بالعديد من التغيريات ا٢٠٠٤وبدءا من عام  ٢-٧
ألمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق باحلالـة الـسياسية            للذلك، كانت هناك مشاركة أعمق وأوسع نطاقا        

 زيـادة حـاالت التـآزر   وبغية كفالة اتساق سياسي وعلى صعيد الـسياسات مـن أجـل     .يف لبنان
 تهال تنـسيق أنـشط    لتـشم األمـم املتحـدة     ، قرر األمـني العـام توسـيع نطـاق واليـة              حد إىل أقصى 

 تــشرين ١٤ ة املؤرخــرســالته علــى النحــو املــبني يف   ،الــسياسية يف كامــل األراضــي اللبنانيــة   
أعـضاء  مـا أحـاط بـه     و ،)S/2005/725( إىل رئيس جملس األمن      ةاملوجهو ،٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

ولــذلك ســيعمل مكتــب املمثــل    . )S/2005/726(رئــيس الــس  لرســالة  وفقــا  علمــاالــس
سينـسق مجيـع أنـشطة األمـم املتحـدة الـسياسية            و ،ي بوصفه املكتب السياسي الرئيـسي     الشخص

بقى املكتـب علـى واليتـه القائمـة اخلاصـة      يويف نفس الوقت،  .وتلك املتعلقة بالسياسة يف لبنان
 . جلنوب لبنان، وتلك االجتماعية االقتصادية،بالسالم واألمن

 ،٢٠٠٦يوليـه   /متـوز  ١٢، الذي بـدأ يف      وسيجلب صراع لبنان العسكري مع إسرائيل      ٣-٧
لواقـع الـسياسي بوجـه عـام واحلالـة          مـن حيـث ا    املزيد من التغيريات اهليكليـة يف مـستقبل لبنـان           

وتعمـق  نطـاق   وسيتواصـل توسـع     .  االقتـصادي  - يف جنويب البلد والوضـع االجتمـاعي      امليدانية  
وسيـستمر   .اخلـصوص علـى وجـه   املمثـل الشخـصي   اشتراك األمم املتحدة بوجه عـام ومكتـب   

للبنــان يف املرحلــة الــيت قــدمها املكتــب يف تقــدمي املــساعدة الــسياسية والدبلوماســية الــضرورية   
باعتبـاره املكتـب   املمثـل الشخـصي،   مكتـب  سيواصـل  ولـذلك   .االنتقالية لفترة ما بعد الصراع  

  .ة يف لبنان متزايدة باستمرار عن مجيع املسائل السياسيية االضطالع مبسؤول،السياسي الرائد
 باإلضــافة إىل ذلــك، بــصفته ممثــل األمــني العــام لــدى بلــدان الفريــق  ،وســيقوم املكتــب ٤-٧

 بـدور رئيـسي يف تعبئـة مـساعدة املـاحنني الـدوليني              ،األساسي املعين بلبنان والداعم لنموه املـايل      
 إدارة آليـة  كما يضطلع املكتب مبـسؤولية  .هذه  الصراع انتهاءسيما يف فترة ما بعد للبنان، وال

ــان، ممــن       ــصلة املتمركــزين يف لبن ــع أعــضاء منظومــة األمــم املتحــدة ذوي ال تنــسيق تــشمل مجي
العمليـة  الـشروع يف  ومـع   .حيتاجون الجتماعات ومشاورات منتظمة للتنسيق بشأن السياسات
يف مركــزي بــدور كــذلك الوطنيــة إلعــادة البنــاء يف مرحلــة مــا بعــد الــصراع، ســيقوم املكتــب  

وللوفـاء بـدور املكتـب يف الفريـق      .طويلـة األجـل مـن اتمـع الـدويل     وجابة منـسقة  كفالـة اسـت  
  .األساسي وواليته املوسعة، من املقترح إنشاء وحدة تنسيق
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، حـافظ املكتـب علـى تعـاون أوثـق مـع             ٢٠٠٥ومنذ إنشاء والية املكتب املعززة عـام         ٥-٧
االجتماعيــة االقتــصادية الــشؤون كيانــات الــسياسية والعاملــة يف جمــال حفــظ الــسالم و المجيــع 

  .التابعة لألمم املتحدة يف البلد واملنطقة
وبينما يضطلع مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة مبسؤولية إقليميـة عامـة عـن عمليـة             ٦-٧

الشرق األوسط، ينسق مكتب املمثـل الشخـصي األنـشطة الـسياسية لألمـم املتحـدة                يف  السالم  
وبذلك يسهم فيمـا   .يف البلدواملتصلة باألمن  التطورات السياسية ، ويركز على حتديدايف لبنان

تقارير عن مجيع املـسائل املتعلقـة بعمليـة         له  جيريه املنسق اخلاص من حتليل عام للمنطقة، ويقدم         
ــسالم ــدة     . ال ــة اجلدي ــام املكتــب الوالي ــا تكمــل مه ــوةلكم ــم املتحــدة ق ــة األم ــان املؤقت .  يف لبن

املتعلقــة ؤولية عــن مجيــع املــسائل العــسكرية والتــشغيلية والــسياسية  يــضطلع قائــد القــوة باملــس و
 املــؤرخني )١٩٧٨ (٤٢٦ ، و)١٩٧٨ (٤٢٥بأنــشطة القــوة مبوجــب قــرارات جملــس األمــن   

ــل   ).٢٠٠٦ (١٧٠١ ، و١٩٧٨مــارس / آذار١٩ ــضطلع املمث باملــسؤولية عــن  الشخــصي وي
 . عموماحلالة يف لبنانالقرارات وابتلك املسائل السياسية األوسع نطاقا املتعلقة 

مكتـب منـسق األمـم      وأثناء أوقات اشتداد التـوتر والـصراع عـرب اخلـط األزرق، يقـوم                ٧-٧
والقوة املؤقتة بتنسيق عملهم السياسي بشكل وثيـق،        املمثل الشخصي   ومكتب  املتحدة اخلاص   

وشــرعوا يف اختــاذ مبــادرات مــشتركة تــستهدف احلفــاظ علــى اهلــدوء وإكمــال عمــل بعــضهم  
 كمــا أدت مــسؤولية املكتــب عــن املــسائل الــسياسية األوســع نطاقــا يف لبنــان إىل إقامــة  .ابعــض

اتصال وثيق وتقاسم املعلومات بينه وبني مكتب املبعـوث اخلـاص مـن أجـل تنفيـذ قـرار جملـس               
العمــل عــن كثــب مــع فريــق املمثــل الشخــصي كمــا واصــل مكتــب ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩األمــن 

وأعـضاء الفريـق      آسـيا  للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب       ااألمم املتحدة القطـري بأكملـه و      
 . األساسي فيما يتعلق بتعزيز التنمية االجتماعية االقتصادية املتواصلة يف جنوب لبنان

العديد من اآلليات الرمسية وغـري الرمسيـة مـع الكيانـات      املمثل الشخصي   وأنشأ مكتب    ٨-٧
لــسالم يف لبنــان، بغيــة الوفــاء مبــسؤولياته األوســع والبعثــات األخــرى الــسياسية واملعنيــة حبفــظ ا

وأثبتت تلـك اإلجـراءات فعاليتـها يف حتقيـق قـدر أكـرب مـن                . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤نطاقا يف عامي    
وفيما يتعلق باسـتمرار واليتـه إلقـرار الـسالم      . التعاون وتقاسم املعلومات املنتظم وتزامن العمل     

 عمــال حمــددا مــن ٥٣ بـــ املاضــيةشــهرا عــشر ثــين االواألمــن يف جنــوب لبنــان، قــام املكتــب يف 
أعمال الدبلوماسية الوقائية، كانت جزءا من اجلهود الدبلوماسية الدولية لوقـف أعمـال القتـال               

وواصـل تقـدمي حتلـيالت مـستمرة للحالـة      . واحلفاظ على االسـتقرار علـى امتـداد اخلـط األزرق      
قـت املناسـب أثنـاء احلـوادث اخلطـرية،          السياسية واألمنيـة يف سـائر أحنـاء لبنـان، وتقـارير يف الو             

كمـا واصـل    . وإخطارات مسبقة فيما يتعلق بنقاط التوتر املمكنة اليت قد يدور حوهلـا الـصراع             
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دوره يف تعبئة االهتمام والدعم الـسياسيني السـتمرار املـساعدة االجتماعيـة االقتـصادية للبنـان،           
 .املاحنةبوصفه ممثل األمني العام لدى الفريق األساسي للبلدان 

 .ويرد أدناه اهلدف واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز للممثل الشخصي ٩-٧
حتقيق االستقرار السياسي الشامل يف لبنان وصون السلم واألمـن الـدوليني يف جنـوب               : اهلدف
 .لبنان

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

احلفاظ علـى سياسـة ثابتـة وإجـراء حـوار سياسـي              )أ(
تمر مع األطـراف بغيـة كفالـة تـسوية نزاعـام            مس

 بالوسائل السلمية 

التفــــاعالت مــــع األطــــراف املعنيــــة لتحديــــد نقــــاط )أ(
االحتكــاك وأعمــال الدبلوماســية الوقائيــة ملنــع التــصعيد

 واحتواء الصراعات
 عدد التفاعالت وأعمال الدبلوماسية الوقائية: مقاييس األداء

 ١٧٠: ٢٠٠٥عام 
 ٢٥٠: ٢٠٠٦تقديرات عام 

 ٣٢٠: ٢٠٠٧املستهدف لعام 
 :النواتج

 تقدمي التقارير التحليلية واإلنذار املبكر بشأن التطورات السياسية واملتعلقة باألمن • 
 األمنية/إحاطة السلك الدبلوماسي والوفود احلكومية بشأن احلالة السياسية • 
 عقد لقاءات مع القادة السياسيني والدينيني • 
 ت لتقاسم املعلومات وتنسيق السياسات مع كيانات منظومة األمم املتحدةعقد اجتماعا • 

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

احتـــرام األطــــراف للخــــط األزرق، مقاســــا بعمليــــات )ب( منع انتهاكات اخلط األزرق )أ(
 االنتهاك
ــاييس األداء ــة: مق ــة أو الربي ــة أو البحري ــارة اجلوي ــال اإلغ أعم
 ق الناروحوادث إطال

 حدثت: ٢٠٠٥عام 
 حدثت: ٢٠٠٦تقديرات عام 

 حمدودة: ٢٠٠٧املستهدف لعام 
 :النواتج

 وجود دور للمساعي احلميدة لألطراف وعقد اجتماعات موضوعية مع السلطات اللبنانية فيما يتعلق باحلالة يف اجلنوب • 
 بيانات عامة حتدد انتهاكات اخلط األزرق وتدعو لضبط النفس • 
  اجتماعات لتنسيق السياسات مع القوة املؤقتة فيما يتعلق باحلالة على امتداد اخلط األزرقعقد • 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

مواصــلة التنـــسيق يف جمـــال الـــسياسات فيمـــا بـــني   )ج(
الكيانــــات ذات الــــصلة التابعــــة ملنظومــــة األمــــم  

 املتحدة

ال الــسياساتتنــسيق موقــف األمــم املتحــدة يف جمــ  )ج) (أ(
 بشأن املسائل حمل االهتمام املشترك

املبادرات والربامج واملبادرات العامـة الربناجميـة: مقاييس األداء 
 املشتركة

 حدثت: ٢٠٠٥عام 
 حدثت: ٢٠٠٦عام 
 ١٢: ٢٠٠٧عام 

 :النواتج
 عقد اجتماعات مع الكيانات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة • 
 ع اجلهات املاحنة الرئيسية برعاية الفريق األساسيعقد اجتماعات م • 
 عقد اجتماعات مع املسؤولني املعنيني يف حكومة لبنان • 
  يف جمال السياساتمبادئ توجيهيةإعداد ورقات ومذكرات و • 

 
 العوامل اخلارجية  

ــة        ١٠-٧ ــراض أن احلال ــى أســاس افت ــة عل ــع أن يتحقــق اهلــدف واإلجنــازات املتوقع مــن املتوق
سياسية الداخلية واحلالة األمنية العامة والتطورات اإلقليمية لن تـؤثر سـلبا علـى االسـتقرار يف                 ال

 .لبنان وعلى امتداد اخلط األزرق
 

 االحتياجات من املوارد  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠٠٧ لعام االحتياجات
 كانون ٣١ -يناير / كانون الثاين١

 ٢٠٠٦ديسمرب /األول
ــوع  الفرق جممـــــــــــــــــــ

 االحتياجات
صــــــــــــــــــــــــايف 

 االحتياجات
احتياجات غري 

 متكررة

 النفقات املقدرة االعتمادات
الوفـــــــــــــورات 

    )العجز(
 ٦ )٣-٤=(٥ ٤ )٢-١=(٣ ٢ ١ فئة اإلنفاق

 - ١ ٧٧٧,١ ٢ ١٩٨,٦ ٤٢١,٥ ٧٠٢,٠ ١ ١٢٣,٥ تكاليف املوظفني املدنيني
 - ٨٩١,٦ ٨٨٥,٦ )٦,٠( ٤٩٧,٩ ٤٩١,٩ التكاليف التشغيلية
 - ٢ ٦٦٨,٧ ٣ ٠٨٤,٢ ٤١٥,٥ ١ ١٩٩,٩ ١ ٦١٥,٤ جمموع االحتياجات
  



A/61/525/Add.1
 

34 06-59836 
 

إمجاليهـا  ( دوالر   ٣ ٠٨٤ ٢٠٠ ما قيمتـه     ٢٠٠٧يبلغ صايف االحتياجات املقدرة لعام       ١١-٧
، ) دوالر٢ ١٩٨ ٦٠٠(وســــــتغطي تكــــــاليف املــــــوظفني املــــــدنيني  )  دوالر٣ ٤٤٢ ٠٠٠
ل الشخـصي برتبـة األمـني العـام املـساعد إىل رتبـة              يعكس رفع درجة املنـصب احلـايل للممثـ         مما

إنــشاء وحــدة تنــسيق يــديرها ) أ: ( منــصبا ملــا يلــي١٤وكيــل األمــني العــام وزيــادة مــا جمموعــه 
؛ )من املـوظفني الـوطنيني    (، ومساعد   ٣-، ويسانده موظف تنسيق برتبة ف     ٥-رئيس برتبة ف  

مـن أجـل الـدعم العـام        ) نيمـن املـوظفني الـوطني     (وسـائق   ) ٣-برتبة ف (وموظف إداري   ) ب(
مــن املــوظفني  (وســائق  ) مــن املــوظفني الــوطنيني  ( مــن مــوظفي األمــن   ٨و ) ج(للمكتــب؛ 
 .من أجل تعزيز احلماية املباشرة للممثل الشخصي) الوطنيني

ونظرا الزديـاد الـصلة بـني عمليـات املعونـة الـسياسية واالقتـصادية والدوليـة يف لبنـان،                     ١٢-٧
 لوحــدة تنــسيق لــدى مكتــب املمثــل الشخــصي مــن أجــل تــوفري   ســيلزم وجــود قــدرة مكرســة

ــز       ــان ولتعزي ــة يف لبن ــسياسات للمكتــب بــشأن اســتراتيجيات تنــسيق املعون ــه يف جمــال ال التوجي
جهود املكتب يف توفري التوجيه والتنـسيق يف جمـال الـسياسات لكيانـات األمـم املتحـدة العاملـة                 

 . االقتصادية وإعادة اإلعمار واإلصالحيف لبنان، وال سيما بشأن التنمية االجتماعية
ــادة دور املكتــب يف املــسائل الــسياسية      ١٣-٧ ــة وزي ــة األمني ويــؤدي اجلمــع بــني تــدهور البيئ

احلساسة يف لبنان إىل وجود هاجس ملح فيما خيص ما جـرى تقييمـه مـن ديـد لألمـن البـدين         
 باألمانــة العامــة نإدارة شــؤون الــسالمة واألمــوبنــاء علــى ذلــك، أوصــت . للممثــل الشخــصي

بتعزيز احلماية املباشرة للمكتب على وجه االستعجال وذلك دف توفري املستوى الكـايف مـن               
 .احلماية املباشرة

، واملرافــق ) دوالر١٠٥ ٥٠٠(وتــشمل االحتياجــات كــذلك الــسفر يف مهــام رمسيــة    ١٤-٧
 والنقـل اجلـوي     ،) دوالر ٤٥٢ ٢٠٠(، والنقـل الـربي      ) دوالر ١٨٠ ١٠٠(واهلياكل األساسية   

 ١٦ ٨٠٠(، وتكنولوجيـــــا املعلومـــــات ) دوالر٨٩ ٨٠٠(، واالتـــــصاالت ) دوالر٩ ٣٠٠(
 ). دوالر٣١ ٩٠٠(، ولوازم وخدمات أخرى )دوالر

 دوالر مـن الرصـيد غـري    ٤١٥ ٥٠٠ومن املبلغ اإلمجايل، سـتجري تغطيـة مبلـغ قيمتـه             ١٥-٧
 صايف قيمة االحتياجـات الكليـة       ومن مث سيصل  . ٢٠٠٦املربوط املقدر خصما من اعتماد عام       

ــام   ــل اخلــاص لع ــوط، إىل    ٢٠٠٧للممث  دوالر ٢ ٦٦٨ ٧٠٠، بعــد مراعــاة الرصــيد غــري املرب
 ). دوالر٣ ٠٢٦ ٥٠٠إمجاليها (
 
 


