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  الدورة الثالثة والستون
  مـن جـدول األعمال) أ( ١٤٤و  ١٣٢ان البنـد

اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل 
ــام حلفـــــظ الـــــسالم األمـــــنيعمليـــــات     العـــ

 قوات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف           متويل
قــوة األمــم املتحــدة  متويــل :الــشرق األوســط

        ملراقبة فض االشتباك
مـن   لفتـرة ملراقبة فض االشتباك عن اء املايل لقوة األمم املتحدة    تقرير األدا     

 وامليزانيـة املقترحـة     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١للقوة للفترة من 

  
  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية    

      
 دوالر ٣٩ ٦٦٢ ٥٠٠ ٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة ا اعتمادات

 دوالر ٤٢ ١٧٩ ٧٠٠  ٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة انفقات 
 دوالر ٢ ٥١٧ ٢٠٠  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترة احتياجات إضافية

 دوالر ٤٥ ٧٢٦ ٠٠٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة ا اعتمادات
 )أ(دوالر ٤٥ ٦٨٣ ٨٠٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة املتوقعة النفقات 

 )أ(الردو ٤٢ ٢٠٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  الرصيد املقدر
 دوالر ٤٥ ٣٦٩ ٦٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٩االقتراح املقدم من األمني العام للفترة 

 دوالر ٤٥ ٢٥٦ ٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٩توصية اللجنة االستشارية للفترة 
  _______  

  ).انظر املرفق األول (٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١التقديرات يف   )أ(  
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  مقدمة  - أوال  
 أدناه ختفيض قدره ٢٣لواردة يف الفقرة الستشارية اتوصية اللجنة اعلى  بترتيس  - ١

ملراقبـة فـض االشـتباك للفتـرة        لقوة األمـم املتحـدة      دوالر يف امليزانية املقترحة      ١١٣ ٦٠٠
وتقدم اللجنة ). A/63/686انظر  (٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه /متوز ١من 

بتنظـيم وإدارة البعثـة والفـرص       االستشارية عددا من املالحظـات والتوصـيات فيمـا يتعلـق            
  .املتاحة لتحقيق مزيد من الوفورات

ــة       - ٢ ــة واملتعلقــة بامليزاني ويتــضمن التقريــر العــام للجنــة االستــشارية عــن اجلوانــب اإلداري
 آراءهـا وتوصـياهتا بـشأن عـدد مـن           (A/63/746)األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم         عمليات  لتمويل  

اول اللجنة يف هذا التقرير املوارد والبنود األخرى املتـصلة علـى   وبناء عليه، تتن . املسائل الشاملة 
  .ملراقبة فض االشتباكقوة األمم املتحدة وجه التحديد ب

تقريـر   تعليقات على    A/63/746)(وقد أبدت اللجنة االستشارية أيضا يف تقريرها العام           - ٣
ولـدى  ). (A/63/5 (Vol. II) جملس مراجعي احلسابات عن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

ــن     ــرة مـ ــوة للفتـ ــام خبـــصوص القـ ــر يف اقتراحـــات األمـــني العـ ــوز ١النظـ ــه /متـ  إىل ٢٠٠٩يوليـ
، وضـعت اللجنـة يف اعتبارهـا توصـيات جملـس مراجعـي احلـسابات          ٢٠١٠ يونيـه /حزيران ٣٠

وتـشدد  . املتصلة بالقوة، وأبدت تعليقات حمددة عليها، حيثما لزم، يف الفقـرات الـواردة أدنـاه              
  .اللجنة على أمهية التنفيذ العاجل لتوصيات هيئات الرقابة ذات الصلة

وترد يف هناية هذا التقرير قائمة بالوثائق اليت استعرضتها اللجنة االستشارية وتلك الـيت                - ٤
  .استعانت هبا لدى نظرها يف مسألة متويل القوة

  
/  حزيــران٣٠ىل  إ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١تقريــر األداء املــايل للفتــرة مــن   -ثانيا   

  ٢٠٠٨ يونيه
 قــد اعتمــدت ،٦١/٢٨٧تـشري اللجنــة االستــشارية إىل أن اجلمعيــة العامـة، يف قرارهــا     - ٥

)  دوالر٣٨ ٥٥١ ٩٠٠صــافيه ( دوالر ٣٩ ٦٦٢ ٥٠٠لإلنفــاق علــى القــوة مبلغــا إمجاليــه     
نـة  وأبلـغ املراقـب املـايل اللج      . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١للفترة مـن    

، بـأن بعـض     ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٦  و ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١فيما بعد، يف رسالتني مؤرختني      
ية قــد نــشأت فيمــا يتــصل بالبعثــة، وأن النفقــات املتوقعــة ســوف تتجــاوز  شغيلاالحتياجــات التــ

 وأنـه سـيجري اإلبـالغ عـن         ، دوالر ٢ ٥٧٦ ٩٠٠ يقدر إمجاليـه وصـافيه بــ      املبلغ املعتمد مببلغ    
  .ئدة يف سياق تقرير األداء ذي الصلةالنفقات الزا
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ــايل، بلــغ  - ٦ ــرة  جممــوعوبالت ــه  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ النفقــات للفت  ٤٢ ١٧٩ ٧٠٠ مــا إمجالي
  ، مبــــــا يف ذلــــــك احتياجــــــات إضــــــافية إمجاليهــــــا ) دوالر٤٠ ٩٩٠ ١٠٠صــــــافيه (دوالر 
 ، أي مــــا تــــصل نــــسبته اإلمجاليــــة إىل) دوالر٢ ٤٣٨ ٢٠٠صــــافيها ( دوالر ٢ ٥١٧ ٢٠٠
وحـسب املـشار   . ٦١/٢٨٧ائة من املبلـغ الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا               يف امل  ٦,٣

، ) أعــاله٥انظــر الفقــرة (ويف رســاليت املراقــب املــايل ) A/63/521(إليــه يف تقريــر األمــني العــام  
ــا إىل احتياجــات إضــافية     ــدة يف معظمه ــدرها   تعــزى النفقــات الزائ ــشغيلية ق ــق بتكــاليف ت تتعل

مـن  (قد جنمت تلك التكاليف عن الزيادة الكبرية يف تكـاليف الوقـود             و.  دوالر ١ ٧٩٨ ١٠٠
ء ثـالث مركبـات خفيفـة مدرعـة للـدوريات           قتنـا ، وا ) دوالر للتر  ٠,٨٨ دوالر للتر إىل     ٠,١٥

، وحتويــل نــاقليت أفــراد مــدرعتني إىل ةصــلانطقــة الفامللزمــت لتطــور االحتياجــات التــشغيلية يف 
وأفيدت اللجنة فيما يتعلق بـاإلجراء األخـري أن        . اد البعثة عربيت إسعاف هبدف تعزيز سالمة أفر     

 للوحــدة، بينمــا بلغــت تكلفــة ٩٠٠ ٠٠٠تكلفــة شــراء عربــة إســعاف جديــدة تــصل إىل حنــو  
 . دوالر١٤٢ ٠٠٠حتويل الوحدتني 

ليــات حفــظ الــسالم ذاتــه، أحيانــا بأنــه، نظــرا لطــابع عماالستــشارية وتقــر اللجنــة   - ٧
غـري أن اللجنـة تـشدد    .  التنبؤ هبا يصعب إىل حد ماشغيلية بصورةتتغري االحتياجات الت  ما

سني عمليات التخطيط للنفقات الرئيسية وإعداد توقعات امليزانية املتعلقـة          حتعلى ضرورة   
هبــا، قــدر اإلمكــان، جتنبــا حلــدوث اختالفــات كــبرية بينــها وبــني املــوارد الــيت أدرجــت يف   

  .ددةامليزانية ومت اعتمادها يف أثناء فترة حم
 دوالر املتعلقـة بـاألفراد العـسكريني وأفـراد          ٩١٧ ٦٠٠ وتعزى النفقات الزائدة البالغة     - ٨

يوليـه  / متوز ١ لضباط األركان اعتبارا من      بدل اإلقامة املقرر للبعثة   الشرطة يف معظمها إىل دفع      
ارنـة  تذاكر السفر بالطائرة مق   ؛ وارتفاع تكاليف    ٦١/٢٧٦، وفقا لقرار اجلمعية العامة      ٢٠٠٧

 ٤ ٠٠٠(باالعتمــادات املرصــودة يف امليزانيــة بــسبب ارتفــاع التكــاليف يف األســواق التجاريــة   
 دوالرا لكـــل ضـــابط مـــن ضـــباط ٢ ٠٢٨دوالر مقارنـــة بـــاملبلغ املـــدرج يف امليزانيـــة وقـــدره 

ــان ــو    )األركـ ــى حنـ ــوطن علـ ــدات إىل الـ ــدى الوحـ ــادة إحـ ــصلة بإعـ ــاليف املتـ ــاجئ، والتكـ   مفـ
  ).١٧، الفقرة A/62/521انظر  (٢٠٠٨ يونيه/حزيران ها يفعاضة عنها بغريواالست

األفـراد  وتكـاليف    التـشغيلية تكـاليف الوقابل النفقـات الزائـدة املـذكورة آنفـا املتعلقـة ب          - ٩
 ١٩٨ ٥٠٠ املـدنيني قـدره   اض يف التكـاليف املتعلقـة بـاملوظفني     العسكريني وأفراد الشرطة اخنف   

 ٦٤٣ ٧٠٠(املوظفني الـدوليني    املتعلقـة بـ    االحتياجـات    دوالر، ميثل النتيجـة الـصافية الخنفـاض       
 يف املائـة، عـن املعـدل املـدرج يف           ١١,٢ ب ارتفاع معدل الـشغور الفعلـي، وقـدره        بسب) دوالر
 قابلـه احتياجـات إضـافية تتعلـق بـاملوظفني الـوطنيني              يف املائة؛ وهـو اخنفـاض      ٧زانية، وقدره   املي
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ات مرتني متتـاليتني، وباملـساعدة املؤقتـة العامـة          تنقيح جدول املرتب   بسبب   ) دوالر ٣٨٨ ٢٠٠(
 وأخـــرى مـــن فئـــة ٣-واحـــدة مـــن الرتبـــة ف(، نظـــرا لتمويـــل وظيفـــتني ) دوالر٥٧ ٠٠٠(

ــدرات  لمــن أجــ ) اخلــدمات العامــة  ــوفري ق ــة العامــة   ، ت ــا لقــرار اجلمعي كــرس  ُت،٦١/٢٨٧وفق
بالكامل، بـدال مـن فتـرة    نظام املعلومات اجلغرافية طوال املدة باستخدام رائط  اخل رسمملشروع  

  .األشهر الستة املدرجة يف امليزانية
مـدى  معلومـات عـن     ) A/63/521(هاء مـن تقريـر األمـني العـام           - وترد يف الفرع ثانيا     - ١٠

وتعـــرب اللجنـــة . حـــرز بالنـــسبة لإلجنـــازات املتوقعـــة للفتـــرة املعنيـــة التقـــدم الفعلـــي الـــذي أُ
ير يف أثناء فترة األداء عن وقوع حـاالت مـن      عن ترحيبها بعدم ورود أي تقار     االستشارية  

  .شجع القوة على مواصلة جهودها يف هذا الصددوتاالستغالل اجلنسي؛ 
 مــن  تقريــر األداء علــى مــا يتــضمنهوميكــن االطــالع علــى تعليقــات اللجنــة االستــشارية   - ١١

 املقترحـة    يف مناقشة امليزانيـة    ، مىت كانت ذات صلة     اإلنفاق، أوجهكل وجه من     معلومات بشأن 
  .الواردة يف الفقرات أدناه ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١للفترة من 

  
  احلاليةمعلومات عن األداء يف الفترة   - ثالثا  

ــه    - ١٢ ــشارية بأن ــة االست ــاين ٣٠  يفأُبلغــت اللجن ــشرين الث ــوفمرب / ت ــد مت  ، ٢٠٠٨ن كــان ق
قـوة األمـم    لـدول األعـضاء فيمـا يتعلـق ب         دوالر على ا   ١ ٥٦٨ ١٤١ ٥٠٠ إمجاليه تقسيم مبلغ 

ويف التـــاريخ ذاتـــه، بلـــغ جممـــوع املـــدفوعات .  منـــذ إنـــشائهااملتحـــدة ملراقبـــة فـــض االشـــتباك
 ليتبقــــى بــــذلك رصــــيد غــــري مــــسدد قــــدره  ، دوالر١ ٥٥١ ١٥٨ ١٠٠مها تــــسلّ مت الــــيت
 رد نقديـة قـدرها  ، كـان لـدى البعثـة مـوا    ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢ ويف.  دوالر١٦ ٩٦٨ ٤٠٠
 ثالثـة    ملـدة  ي يكفـي  احتياطي نقدي تـشغيل     أن ُوضع يف االعتبار    بعد و  دوالر؛ ١٦ ٢٠٠ ٠٠٠

  . دوالر٨ ٣٥٣ ٠٠٠ دوالر، بلغ الرصيد املتبقي ٧ ٨٤٧ ٠٠٠أشهر، قدره 
، كـــان ٢٠٠٨ديـــسمرب /نون األول كـــا٣١أنـــه يف بوأُبلغـــت اللجنـــة االستـــشارية     - ١٣

ــاك ــدره     هن ــوات ق ــسداد تكــاليف الق ــغ مــستحق ل ــاك  دوالر، ومل يكــن ١ ٩٨٣ ٠٠٠مبل هن
 ا قـدره مت سـداد مـدفوعات  لـسداد تكـاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات، إذ        متبـق   رصيد   أي

وبالنــسبة لتعويــضات الوفــاة . ٢٠٠٨ســبتمرب /غطــي الفتــرة حــىت أيلــولت دوالر ٣ ١٧٩ ٠٠٠
لبــة،  مطا١٦٢ل قابــ دوالر م٥ ٣١٢ ٠٠٠  قــدره دفــع مبلــغ،منــذ إنــشاء البعثــة، والعجــز، مت

ولـدى  .  وال توجـد أي مطالبـات غـري مـسددة          ، دوالر ٩ ٦٠٠وبلغت االلتزامات غري املصفاة     
 إىل ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١فيــدت اللجنــة كــذلك بأنــه قــد مت للفتــرة مــن  االستفــسار، أُ

 بسبب عـدم اتـصاهلا   فضت مطالبات، منها مطالبة رُ    ١٠ تسوية   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٣١
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غلـق ملفهـا بـسبب      أُمطالبـات    ٧  و ، عجـز دائـم     عـدم وجـود    فضتا ألنه تقـرر   ن رُ انتبالبعثة، واث 
غـري أنـه مـن املمكـن إعـادة فـتح ملـف              .  عجـز دائـم     حـدوث  عدم وجود مستندات طبية تؤيـد     

  . تقدمي معلومات إضافية يف حالةاملطالبات األخرية
مطالبـات  سبيا مـن  ن العدد املرتفع نـ أ إيضاحات بش االستشارية اللجنةأيضا  والتمست    - ١٤
ديـسمرب  /ينـاير إىل كـانون األول     /للفتـرة مـن كـانون الثـاين       املتـصلة بـالقوة     العجـز   عن   ويضتعال

فيـــدت اللجنـــة بـــأن هـــذه املطالبـــات نـــشأت يف وأُ). ١٢، اجلـــدول A/63/696انظـــر  (٢٠٠٨
معظمها عن وعورة التضاريس يف منطقـة البعثـة، غـري أن قيمـة مطالبـات التعـويض عـن العجـز             

 يف املائة من جمموع مبلغ املطالبات الذي سددته بعثات حفظ السالم، نظـرا              ٠,٥ل أقل من    متث
، ويتـراوح   ) يف املائـة   ١ فيـه     العجز  ال تتجاوز نسبة   معظمها( املطالبات كانت بسيطة     ألن مجيع 

وتالحـظ اللجنـة أن     .  دوالر ١ ٠٠٠  دوالر و  ٥٠٠ا مـا بـني      نـه مبلغ التعويض اخلاص بكـل م     
القيـادة، ومراقبـة وإنفـاذ قواعـد املـرور، مبـا يف ذلـك        سالمة تنفيذ برنامج للتوعيـة بـ   البعثة تقوم ب  

 ٢٠١٠-٢٠٠٩عتـزم البعثـة يف الفتـرة        وت. السرعات القصوى، عـن طريـق الـشرطة العـسكرية         
). ٢-١-٢، مؤشـر اإلجنـاز      A/63/686 انظـر ( ختفيض عدد احلـوادث الكـبرية         احلد من  مواصلة

  .ى حتسينات يف سياق تقرير األداء ذي الصلةومن مث، تتوقع اللجنة أن تر
 كان قـوام القـوة      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ أنه يف    بلغت اللجنة االستشارية  وأُ  - ١٥

  : على النحو التايل٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١للفترة من 
  

  الوظائف املشغولة  )أ(املأذون هباالوظائف   الفئة 
 فشـــغور الوظـــائ معـــدل 

  )ئويةاملنسبة بال(

  ٠,٨  ١ ٠٣٩  ١ ٠٤٧   العسكريةوحداتال
  ٢٠,٠  ٣٦  ٤٥  املوظفون الدوليون
  ٨,٣  ٩٩  ١٠٨  املوظفون الوطنيون

  
  .متثل أعلى قوام مأذون به  )أ(  

    
 / متـوز ١مـن   وُزودت اللجنة االستشارية جبدول عن النفقـات احلاليـة واملتوقعـة للفتـرة         - ١٦

ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١ويف ). انظر املرفق األول (٢٠٠٩يونيه /يران حز٣٠ إىل  ٢٠٠٨يوليه  
 ٤٥ ٦٨٣ ٨٠٠ مــا إمجاليــه  للفتــرة املاليــة بأكملــها، بلغــت النفقــات احلاليــة واملتوقعــة٢٠٠٩
 دوالر ٤٥ ٧٢٦ ٠٠٠يف مقابــل اعتمــادات إمجاليهــا )  دوالر٤٤ ٣٧٧ ٠٠٠صــافيه (دوالر 

ــن املتو).  دوالر٤٤ ٤٧٨ ٣٠٠ اصــافيه( ــؤدي وم ــع أن ت ــكق ــاض يف   تل ــديرات إىل اخنف  التق
  . دوالر٤٢ ٢٠٠ إمجاليهلفترة املالية االنفقات يف هناية 
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ــرة مــن     -رابعا    ــة املقترحــة للفت ــه / متــوز١امليزاني ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يولي  /حزي
  ٢٠٠٩ يونيه

  املقررةالوالية والنتائج   -ألف   
ــوة حــدد جملــس األمــن    - ١٧ ــة ق ــم والي ــةملراق املتحــدة األم ــرار يفاالشــتباك فــض ب  ٣٥٠ ه ق

 / حزيـران  ٣٠ ، قرر اجمللس متديـد واليـة القـوة إىل         )٢٠٠٨ (١٨٤٨ومبوجب القرار   ). ١٩٧٤(
  .٢٠٠٩يونيه 
ترحــة قيزانيــة املاملبعثــة املتعلقــة باضــات التخطــيط ومبــادرات دعــم ال فترال  شــرحرديــو  - ١٨

). A/63/686(ألمـني العـام    من تقريـر ا ١٥ إىل ٨ يف الفقرات من ٢٠١٠-٢٠٠٩للقوة للفترة   
 أن البعثة ستستمر يف زيادة قدرهتا التشغيلية بزيـادة أنـشطة املراقبـة              االستشاريةوتالحظ اللجنة   

 عـن  ةصـل انطقـة الف املوالرصد املتنقلة والثابتة اليت تضطلع هبـا، وستتوسـع يف عملياهتـا الليليـة يف                
  . إلحدى الفصائلطريق إنشاء موقع إضايف

  
  اجات من املوارداالحتي -باء   

إىل  ٢٠٠٩ يوليــــه/ متــــوز١ مــــن لقــــوة للفتــــرة لمليزانيــــة املقترحــــة  ايــــصل مبلــــغ    - ١٩
 ٤٤ ٠٢٠ ٨٠٠صــافيه ( دوالر ٤٥ ٣٦٩ ٦٠٠ إىل مــا إمجاليــه  ٢٠١٠يونيــه /حزيــران ٣٠

ــة قــدره   ، )دوالر  ٠,٨مــا يعــادل    دوالر، أو٣٥٦ ٤٠٠ممــا يــشكل اخنفاضــا بالقيمــة اإلمجالي
 . دوالر٤٥ ٧٢٦ ٠٠٠البــالغ  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفتـرة املخـصص  االعتمــاد املائـة، مقارنـة ب   يف
 موظفا دوليـا،    ٤٨ فردا عسكريا، و     ١ ٠٤٧تغطية تكاليف نشر    املبالغ الالزمة ل   امليزانية   وفروت
 . موظفني وطنيني١٠٨و 
  

  األفراد العسكريون وأفراد الشرطة  -  ١  
  

  الفئة
الوظـــــائف املعتمـــــدة للفتـــــرة 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  
قترحــــة للفتــــرة الوظـــائف امل 

  الفرق  ٢٠١٠‐٢٠٠٩

  -  ١ ٠٤٧  ١ ٠٤٧  الوحدات العسكرية
    

 إىل ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١تــرة مــن تبلــغ االحتياجــات املقــدرة لألفــراد العــسكريني للف   - ٢٠
ــران ٣٠ ــه /حزيـ ــدره  ٢٠١٠يونيـ ــا قـ ــدرها  ٢١ ٤٨٩ ٠٠٠ مـ ــادة قـ  ٢٠٩ ٥٠٠ دوالر، بزيـ

ــا يعـــادل   ــة ب ١دوالر، أو مـ . ٢٠٠٩-٢٠٠٨االعتمـــاد املخـــصص للفتـــرة    يف املائـــة، مقارنـ
 إىل الزيــادة يف تكــاليف الــسفر املتعلــق بتنــاوب الوحــدات   بــصفة رئيــسيةهــذه الزيــادة وتعــزى

 يف امليزانيـة للفتـرة       املرصود بلغامل للفرد مقارنة ب   تدوالرامن ال  ٢ ٧٠٢ما متوسطه   (العسكرية  
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اليف بـدل إعاشـة البعثـة،    ويقابل هذا اخنفاض يف تك    ).  دوالرا ٢ ١٣٠، وهو   ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 ضـابطا يف الفتـرة      ٤٨مـن   (بسبب اخنفاض عـدد ضـباط األركـان املـستحقني هلـذه املـدفوعات               

، وتــسوية هــذه )٢٠١٠-٢٠٠٩ ضــابطا يف امليزانيــة املقترحــة للفتــرة ٤١ إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالرا يف الفتـرة املاليـة   ٩٩مـن   ( يوما   ٣٠  انقضاء ضها بعد يخفتاملدفوعات ب 

ــرة املاليــة  ٨٥ىل إ وتوصــي ). ٤٦، الفقــرة A/63/686 انظــر) (٢٠١٠-٢٠٠٩ دوالرا يف الفت
باملوافقــة علــى االحتياجــات املقدمــة مــن األمــني العــام فيمــا يتعلــق         االستــشارية اللجنــة 

  .بالوحدات العسكرية
  

  املدنيوناملوظفون  -  ٢  
  

  الفئة
الوظـــــائف املعتمـــــدة للفتـــــرة 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  
لفتــــرة الوظـــائف املقترحــــة ل 

  الفرق  ٢٠١٠‐٢٠٠٩

  ٣  ٤٨  ٤٥  املوظفون الدوليون
  -  ١٠٨  ١٠٨  املوظفون الوطنيون

    
  توصيات بشأن الوظائفتعليقات و    

 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ١تبلغ تقديرات االحتياجات املتعلقة بـاملوظفني املـدنيني للفتـرة مـن               - ٢١
ــه / حزيــران٣٠إىل  ــادة قــدرها   دوالر، وهــو١٠ ٢٩٧ ٨٠٠ مــا قــدره ٢٠١٠يوني  مــا ميثــل زي
ــادل  ٩٦٣ ٨٠٠ ــا يعــ ــرة  ١٠,٣ دوالر، أو مــ ــاد املخــــصص للفتــ ــة باالعتمــ ــة، مقارنــ    يف املائــ

وتتصل هذه الزيادة يف االحتياجـات بـصفة رئيـسية بالزيـادة املقترحـة يف قـوام                 . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 ووظيفتـان مـن فئـة       ٤-وظيفـة مـن الرتبـة ف      (املوظفني، وقدرها ثالث وظائف ملوظفني دولـيني        

، وارتفاع املرتبات وتكاليف املوظفني العامة املتعلقة باملوظفني الـدوليني يف هـذه             )اخلدمة امليدانية 
 يف املائـة، وذلـك علـى أسـاس          ٨,٧البعثة حتديدا، وزيادة صايف مرتبات املوظفني الوطنيني بنسبة         
ارتفـاع  ، و ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١جدول املوظفني الوطنيني املنقح الذي بدأ نفاذه اعتبـارا مـن            

وتالحـظ اللجنــة  .  يف املائــة٣,٣قيمـة اللـرية الــسورية مقابـل دوالر الواليــات املتحـدة مبــا نـسبته      
 يف املائــة ٥٠كــذلك أن تكــاليف تــوفري املــوظفني تعكــس تطبيــق عامــل تــأخري يف النــشر نــسبته    

ني  يف املائـة للمـوظف     ١٠للموظفني الدوليني املقتـرحني وعامـل شـغور للوظـائف املـستمرة نـسبته               
 يف املائة للمـوظفني     ٧مقارنة مبعدالت الشغور البالغة     ( يف املائة للموظفني الوطنيني      ٣الدوليني و   
، وذلــك علــى )٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائــة للمــوظفني الــوطنيني الــيت طُبقــت للفتــرة ٢الــدوليني و 

 احلاليــة  واألمنــاط اخلاصــة بــالفترة املاليــة٢٠٠٨-٢٠٠٧أســاس البيانــات الفعليــة املتعلقــة بــالفترة 
  ). أعاله١٥ و ٩انظر الفقرتني ( يف املتوسط ٢٠٠٩-٢٠٠٨
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مــوجز جبميــع التغــيريات املقترحــة يف املــالك ) انظــر املرفــق الثــاين(ومرفــق هبــذا التقريــر   - ٢٢
، مبـا يف ذلـك   ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز  ١الوظيفي للقـوة للفتـرة مـن        

 والوظائف الست املقـرر حتويلـها مـن فئـة اخلـدمات العامـة               الوظائف الثالث اجلديدة املقترحة،   
 إىل فئة اخلدمة امليدانية والوظائف التسع املقرر نقلها، وترد مناقشة هلذه التغـيريات يف الفقـرات               

وصــف ،  يف إطــار العناصــر املختلفــة  ،ويــرد يف تقريــر األمــني العــام   .  أدنــاه٢٧ إىل ٢٣ مــن
  ).٣٦ إىل ٢٠رات من  الفق،A/63/686(للتغيريات املذكورة 

  
  التوصية املتعلقة بالوظائف    

 )٤-فمـن الرتبـة     ( املدنية لشؤونل ملوظف إحدامها جديدتني وظيفتني إنشاءمطلوب    - ٢٣
 جمـال  يفالالزمـة   قـدرة تـوفري ال  أجـل  مـن  ،)امليدانيـة  اخلدمـة مـن فئـة     ( إداري ملـساعد  واألخرى
 اجملتمعــات مــع تحــاوروال املدنيــة الــسلطات مــعللقيــام باالتــصاالت  البعثــة يف املدنيــة الــشؤون
ــة، ــالنظر احمللي ــادة إىل ب ــشطة يف عامــة بــصورة حــدثت الــيت الزي ــة األن  ،A/63/686 انظــر( املدني
 مجلــة يف ،)٤-فمــن الرتبــة ( املدنيــة الــشؤون موظــف وســيقوم ).٢٤ إىل ٢٠ مــن الفقــرات
 طريـق  عـن  احمللـي  اجملتمـع  مـستوى  علـى  ذلـك  وتـسهيل  البعثـة  والية تنفيذ على بالتركيز أمور،

 يف املدنيـة  املبـادرات االتـصاالت املتعلقـة ب     ذلك يف مبا احمللية، السلطات مع ةنتظماملاالتصاالت  
 العـسكري  التفاعـل  لتحـسني  وتنفيـذها  املناسـبة  التدريبية الربامج وضع وتيسري الفاصلة، املنطقة
 إقامـة  سـبل  باستكـشاف  األخـرى  دةاملتحـ  األمـم  وكـاالت  مع والقيام احمللي، اجملتمع مع للبعثة
 .الـسكان شـواغل    يعـاجل  حنو على وأمنهم، احملليني السكان سالمة لكفالة مشاريعميكن من    ما

 عــن وذلــك املدنيــة، الــشؤون موظــف مــساعدة )امليدانيــة اخلدمــة( اإلداري املــساعد وســيتوىل
 املدنيـة،  باملـشاريع  لقـة املتع البيانـات وتعهـد    احمللـي،  اجملتمـع  ممثلـي  مـع  اجتماعـات  تنظـيم  طريق
ــوفري ــدعم وت ــام املكــتيب، ال ــة  اإلدارة مبهــام والقي ــة وتــسلم .واملهــام الكتابي  االستــشارية اللجن
 يف عامــةال الزيــادة إىل بــالنظر البعثــة، يف املدنيــة الــشؤون جمــال يف قــدرةتــوفري  إىل باحلاجــة
 الـشؤون  موظـف  وظيفـة  أن تـرى  اللجنة أن بيد .البعثة عمليات منطقة يف املدنية األنشطة
ــة ــشاؤها ينبغــــي املدنيــ ــة إنــ ــةب بدايــ ــادة مث ٣-ف رتبــ ــيم إعــ ــها تقيــ ــاس علــــى رتبتــ  أســ
 املدنيــة للــشؤون موظــف وظيفــة إنــشاء علــى باملوافقــة اللجنــة وتوصــي .املكتــسبة التجربــة

 إداري مــساعد وظيفــة إنــشاء علــى الــراهن الوقــت يف املوافقــة وبعــدم ،٣-ف رتبــةال مــن
 ).يدانيةامل اخلدمةفئة  من(

 امليدانيــة اخلدمــةمــن فئــة ( اإلمــدادات مــوظفي لكــبري جديــدة وظيفــة إنــشاءومطلــوب   - ٢٤
 املتكاملـة  الدعم خدماتضمن   إنشاؤه ُيقترح لإلمدادات قسم رئاسة ليتوىل ))الرئيسية الرتبة(
 وحـــدات ثـــالث القـــسم يـــضم أن واقُتـــرح ).٣٦-٣٢ الفقـــرات ،A/63/686 الوثيقـــة انظـــر(
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 مــالك يــشكل أنو ،)اإلعاشــة حــصص وإدارة الوقــود، وإدارة والتخــزين، العامــة اإلمــدادات(
 فئـة  مـن  وظـائف  ٧ و امليدانيـة  اخلدمـة  فئة من وظيفة( قائمة وظائف ٨ نقل طريق عن هموظفي

 يرمـي  االقتـراح  هـذا  أن اللجنـة  وتالحـظ  .العامـة  اخلـدمات  قـسم  من )الوطنية العامة اخلدمات
 التوصـيات  لـبعض  واالسـتجابة  احلسابات مراجعي جملس أثارها اليت الشواغل بعض معاجلة إىل
 تـصنيف  لـسوء  حـاالت  منـها  األمـور  مـن  عـدد  إىل تقريـره  يف اجمللـس  أشـار  قدف .أصدرها اليت

ــستهلكة ممتلكــات ــستهلكة، غــري وممتلكــات م ــة وعــدم م ــضوابط كفاي ــا املعمــول ال ــة هب  ملراقب
 .للبعثـة  التابعـة  الوحـدات  أفـراد  يـاب غ مراعـاة  دون اإلعاشـة  حصص طلبو الوقود، استهالك
 إدارة وحتــسني الوقــود، اســتهالك مراقبــة لتحــسني الالزمــة اإلجــراءات باختــاذ اجمللــس وأوصــى
ــةل اإلعاشــة حــصص ــة وحتــسني ،الفعلــي القــوات قــوام وفــق احلــصص تلــك تقــدمي كفال  مراقب
 غـري  لكـات املمت مـن  املخـزون  مـستوى  نـسب  تكـون  حىت املستهلكة، غريو املستهلكة األصول
 وفقـا  صحيحا املستهلكة غريو املستهلكة املمتلكات تصنيف ويكون للواقع، مطابقة املستهلكة
ــدليل ــات إدارة لـ ــر( املمتلكـ ــة انظـ ــرات ،A/63/5 (Vol. II( الوثيقـ ـــ( ٢٢٣ الفقـ  ،٢٢٥-)هـ

 وتؤيـــد ).أدنـــاه ٢٨ الفقـــرة أيـــضا وانظـــر ؛٣٢٣-٣٢٢ و ،٣٠٧-٣٠٥ و ،٢٤٢-٢٤٠ و
 علـى  باملوافقـة  توصـي  فهـي  ولـذلك  املقتـرح،  اإلمـدادات  قـسم  شاءإنـ  االستـشارية  اللجنة
 الرتبــة ( امليدانيــة  اخلدمــةمــن فئــة   ( إنــشاؤها املقتــرح  اإلمــدادات  مــوظفي كــبري  وظيفــة
 املقبلــة امليزانيــة مــشروع يف تــبني أن القــوة مبقــدور يكــون أن اللجنــة وتتوقــع )).الرئيــسية
ــة اتوإمــداد املمتلكــات إدارة يف أحــرز الــذي التحــسن ــه أوصــى مــا وفــق البعث  جملــس ب
 .احلسابات مراجعي

 دعــم رئــيس مكتــب مــن )٣-فمــن الرتبــة ( أمــن ملوظــف وظيفــة نقــلومــن املقتــرح   - ٢٥
لـذلك   املكلـف  املـسؤول  مهمـة  يتـوىل  الـذي  القـوة  قائـد  مكتـب  يف األمنيـة  املهام لتعزيز ،البعثة

 علـى  اعتـراض  أي الستـشارية ا للجنـة  وليس ).٢٥ الفقرة ،A/63/686 الوثيقة انظر(الغرض  
 .االقتراح هذا

 للفتــرة معتمــدة العامــة اخلــدمات فئــة مــن وظــائف ســت حتويــل العــام األمــني ويقتــرح  - ٢٦
 عمــال االقتــراح ذلــك يــأيت العــام، األمــني وحــسب .امليدانيــة اخلدمــة فئــة إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 املــوظفني جلميــع ةاإلقامــ تــوفر أن اجلمعيــة فيــه قــررت الــذي ٦٣/٢٥٠ العامــة اجلمعيــة بقــرار
 النظــام لــشروط وفقــا األســرة باصــطحاب فيهــا مــسموح غــري بعثــات يف املوفــدين أو املعيــنني
 ٢٠٠٩ يوليـه /متـوز  ١ مـن  اعتبـارا  اخلاصـة،  العمليـات  بنـهج  األخـذ  دون املتحدة لألمم املوحد

 يرهـا تقر يف املـسألة  هـذه  االستـشارية  اللجنة وتناقش ).١٣ الفقرة ،A/63/686 الوثيقة انظر(
  .)A/63/746( السالم حفظ عمليات لتمويل بامليزانية واملتعلقة اإلدارية اجلوانب عن العام
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 التشغيلية التكاليف  -  ٣  

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

 الفرق ٢٠١٠‐٢٠٠٩ للفترة املقترحاملبلغ  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ للفترة املعتمداملبلغ 

٧٠٠ ٥٢٩ ٨٠٠١ ٥٨٢ ١٣ ٥٠٠ ١١٢ ١٥
    

ــرة      - ٢٧ ــة للفتــ ــشغيلية التقديريــ ــات التــ ــل االحتياجــ ــدره  ٢٠١٠-٢٠٠٩متثــ ــصانا قــ  نقــ
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائـــــة، مقارنـــــة باعتمـــــادات الفتـــــرة ١٠,١ دوالر، أو ١ ٥٢٩ ٧٠٠
العوامل الرئيسية املـسامهة يف حـدوث هـذا الفـرق هـو نقـصان االحتياجـات مـن املرافـق                      وأحد

حيــث اخنفــضت االحتياجــات املتعلقــة خبــدمات   ، ) دوالر١ ٣١٧ ٦٠٠(والبنيــات األساســية 
البنـــاء بـــسبب إدراج خمصـــصات مـــشاريع البنـــاء الراميـــة إىل تعزيـــز األمـــن يف ميزانيـــة الفتـــرة  

 . يف هناية الفترةتلك املشاريع ومن املتوقع إمتام ٢٠٠٩-٢٠٠٨

ري ـوأحـــد العوامـــل املهمـــة األخـــرى هـــو نقـــصان االحتياجـــات املتعلقـــة بالنقـــل البـــ   - ٢٨
  :ملوارد املقترحة ملا يليابسبب عمليات ختفيض )  دوالر٥٢٣ ٦٠٠(

ــصليح    •   ــال الت ــسكر     أعم ــات يف مع ــصليح املركب ــزة ورش ت ــالنظر إىل مرك ــصيانة، ب وال
احمللية املفتوحـة لتوريـد     عقود  ال وزيادة االعتماد على     ،الفوار، وإغالق ورشة يف دمشق    

 اخلدمات

 مع بائعني حمليني لتوريد قطع الغيارقطع الغيار، بسبب العمل بعقود مفتوحة   •  

 يف املائـــة يف ســـعر وقـــود الـــديزل إىل جانـــب توقـــع اخنفـــاض   ١١,٧نقـــصان بنـــسبة   •  
 الوقودمن ستهالك اال

الناجتـة  كاسـب   املمباشـرة ب  ترتبط بصورة   وتالحظ اللجنة االستشارية أن حاالت النقصان هذه        
إضـافة إىل    ).(A/63/686ير األمني العـام      من تقر  ٣٧ يف الفقرة     ذكرها زيادة الكفاءة الوارد  عن  

يف قـسم اإلمـدادات املقتـرح إنـشاؤه معاجلـة           ُتقـام   الوقـود   إلدارة  ذلك، ستتوىل وحدة مكرسـة      
الشواغل الـيت أثارهـا جملـس مراجعـي احلـسابات بـشأن احلاجـة إىل حتـسني الرقابـة علـى تـسلم                        

يــع الوقــود واســتهالكه  الوقــود وتوزيعــه، فــضال عــن معاجلــة أوجــه القــصور الــيت تــشوب توز   
وتتوقـع اللجنـة    ).٣٠٧-٣٠٥، الفقـرات  A/63/5 (Vol. II) أعاله، والوثيقـة  ٢٤الفقرة  انظر(

 .أن تنعكس مكاسب زيادة الكفاءة يف تقرير األداء ذي الصلة

 أعاله زيادات يف االحتياجات مـن املعـدات اخلاصـة      النقصان املذكورةَ  قابل حاالتِ تو  - ٢٩
ــك ، و) دوالر٥٦ ٢٠٠( ــراذل ــاء نظ ــادة      القتن ــسبب زي ــة ب ــة الليلي ــزة الرؤي ــن أجه ــازين م  جه
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ــا املعلومــات   ــالنظر إىل التكــاليف املرتبطــة  ) دوالر٤٦ ٦٠٠(العمليــات الليليــة؛ وتكنولوجي ، ب
بتحسني البنية األساسية لكابالت الشبكة يف معسكري الفـوار والزيـواين واملكتـب التمثيلـي يف      

مــن أجــل جتديــد ، ) دوالر٩٨ ٦٠٠(خلــدمات واملعــدات دمــشق؛ وغــري ذلــك مــن اللــوازم وا 
الـصيانة، ورسـوم التـدريب      عمـال   امليكـانيكيني و  بلي من مالبس العمل والوزرات اخلاصـة ب        ما

 االتــصاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة، وزيــادة  التاجمــ  يفهولوازمــ
 .نوتخليص احملليوكالء الاليت يطلبها التخليص اجلمركي والشحن رسوم 

وقد أُبلغت اللجنة االستشارية، لدى االستفسار، بأن متوسط تكـاليف الوقـود للفتـرة                - ٣٠
ــاير إىل آذار/مــن كــانون الثــاين   حلــساب االحتياجــات مــن  ا أساســخــذ إذا اُت٢٠٠٩مــارس /ين

 بلـغ صـافيه    مب ٢٠١٠-٢٠٠٩التقديرات املتعلقـة بـالفترة      خفض  الوقود، فإن ذلك سيؤدي إىل      
 :املبني أدناهعلى النحو وذلك  دوالر، ٣٠ ٨٠٠

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

  
كلفــــــــة اللتــــــــرت

 الواحد
ــة ــط التكلفـــــ متوســـــ

 الفعلية
احلــــــــــــــسابات امليزانية املقترحة

 املنقحة
 الفرق

  
ــاين  للميزانية املقترحة ــاير/كــانون الث ‐ ين

 ٢٠٠٩مارس /آذار
 اجملموع اجملموع اجملموع

ــق وا ــاتاملرافــ لبنيــ
 (٨٠٠ ٣٠) ٢٠٠ ٢٧٧ ٠٠٠١ ٣٠٨ ٠,٥٢٠,٥٣١ األساسية

 - ٠٠٠ ٠٠٠٦٩٢ ٠,٥٣٠,٥٣٦٩٢ النقل الربي

 (٨٠٠ ٣٠)  ٢٠٠ ٩٦٩ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ اجملموع  
    

ــشارية با  و  - ٣١ ــة االست ــاذتوصــي اللجن ــانون     خت ــن ك ــرة م ــود للفت ــة الوق  متوســط تكلف
ير االحتياجـــات مـــن الوقـــود للفتـــرة   لتقـــدا أساســـ٢٠٠٩مـــارس /ينـــاير إىل آذار/الثـــاين
 . دوالر٣٠ ٨٠٠ سيؤدي ذلك إىل اخنفاض التكلفة مببلغ ، حيث٢٠١٠-٢٠٠٩

  
 مسائل أخرى  - جيم  

 اإلقليميعلى الصعيد تعاون البعثة     

اإلقليمـــي يف تقريـــر األمـــني العـــام علـــى الـــصعيد تـــرد معلومـــات عـــن تعـــاون البعثـــة   - ٣٢
)A/63/686 وترحـب اللجنـة بالتعـاون املتواصـل      ).ألف -  خامسافرعوال ،١٨-١٦، الفقرات

بني قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان وقـوة األمـم                    
االستـشارية  وتـشري اللجنـة      .وهيئة األمم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة        املتحدة حلفظ السالم يف قربص    
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التنفيذيـة لقـوة    الـسيطرة   ل حتـت    عماملتحدة ملراقبة اهلدنة ت   قدرة هيئة األمم    بعض عناصر   إىل أن   
وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف     ) فريق املـراقبني يف اجلـوالن  (األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك   

وقـد طلبـت اللجنـة مـن األمـني العـام أن جيـري مـع قـوة األمـم                      ).فريق املراقبني يف لبنان   (لبنان  
استعراضـا لترتيبـات الـدعم     تباك وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان     املتحدة ملراقبة فـض االشـ     

ــة        ــه الربناجمي ــسألة يف ســياق ميزانيت ــك امل ــاول تل ــراقبني، وأن يتن ــي امل التمــويلي واإلداري لفريق
وسـتديل اللجنـة باملزيـد مـن         ).٢٨، الفقـرة    A/62/781انظر   (٢٠١١-٢٠١٠املقترحة للفترة   

 .ك السياقالتعليقات والتوصيات يف ذل
  

 تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية    

إىل مــا وجــده مكتــب ) دال - ، الفــرع خامــساA/63/686(يــشري تقريــر األمــني العــام    - ٣٣
خدمات الرقابة الداخلية من حاالت لسوء اإلدارة بعـد التحقيـق يف ادعـاءات بوقـوع خمالفـات        

ة ملراقبة فض االشتباك واملتعاقدين مـع القـوة         وفساد فيما يتعلق ببعض موظفي قوة األمم املتحد       
وحتـيط اللجنـة     . املناسبة إلجراءاتااملتعلقة ب يف جمال األعمال اهلندسية، وإىل توصيات املكتب        

 اليت اختذهتا البعثة استجابة لتوصيات مكتب خدمات الرقابة إلجراءاتاالستشارية علما با
 املناسبة والعمل بالدروس املستخلـصة  كفالة وضع اآللياتضرورة الداخلية، وتؤكد على  

تقريـر  يـشري   لتكرار ما حدث يف املستقبل؛ وتتوقع اللجنـة أيـضا أن    احتماالتلتفادي أي   
  .التدابري املتخذةإىل األداء ذو الصلة 

  
  خامتة -رابعا   

ــرد يف الفقــرة   - ٣٤ ــر األداء ٣٢ت ــة  ) A/63/521( مــن تقري اإلجــراءات املطلــوب مــن اجلمعي
يوليـه  / متـوز ١ختاذها بصدد متويل قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك للفتـرة مـن            العامة ا 
بأن تعتمد اجلمعية مبلغا    االستشارية  وتوصي اللجنة    .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٧
يوليه / متوز١ دوالر وتقسمه إىل أنصبة مقررة فيما يتعلق بالفترة من ٢ ٥١٧ ٢٠٠قدره 

وتوصـــي اللجنـــة كـــذلك بقيـــد اإليـــرادات      .٢٠٠٨يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠٠٧
ــدرها    ــالغ قــ ــرى البــ ــسويات األخــ ــة يف  ٢ ٠٧٦ ٢٠٠والتــ ــرة املنتهيــ ــن الفتــ  دوالر عــ

  . حلساب الدول األعضاء بالكيفية اليت حتددها اجلمعية٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠

وب مـــن اإلجـــراءات املطلـــ) A/63/686( مـــن امليزانيـــة املقترحـــة ٥٦وتـــرد يف الفقـــرة   - ٣٥
ــرة مــن         ــة فــض االشــتباك للفت ــوة األمــم املتحــدة ملراقب ــل ق ــصدد متوي ــة اختاذهــا ب ــة العام اجلمعي

وتوصي اللجنة االستشارية بـأن تعتمـد        .٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١
 دوالر لإلنفــاق علــى البعثــة خــالل فتــرة ٤٥ ٢٥٦ ٠٠٠دره ـــــــــاجلمعيــة العامــة مبلغــا ق
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 إذا ما قـرر     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ املمتدة من     شهرا ١٢ الـ
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠جملس األمن متديد والية البعثة إىل ما بعد 

    
    الوثائق 

يوليـه/ متـوز ١تقرير أداء ميزانية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك للفترة مـن        •  
  )A/63/521 (٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧

٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١ميزانية قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك للفتـرة مـن                 •  
 )A/62/686 (٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠إىل 

ــن  •   ــرة م ــة فــض االشــتباك للفت ــم املتحــدة ملراقب ــوة األم ــام عــن ق ــر األمــني الع تقري
 )S/2008/737( ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يوليه إىل /متوز ١

تقرير اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة بـشأن تقريـر األداء املـايل لقـوة  •  
ــرة مــن      ــة فــض االشــتباك عــن الفت ــه / متــوز١األمــم املتحــدة ملراقب  إىل٢٠٠٦يولي

ــران ٣٠ ــه /حزي ــن    ٢٠٠٧يوني ــرة م ــوة للفت ــة املقترحــة للق ــوز١ وامليزاني ــه/ مت يولي
 )Corr.1 و A/62/781/add.7 (٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨

  )٢٠٠٨( ١٨٤٨ و) ١٩٧٤( ٣٥٠قرارا جملس األمن   •  
 بشأن متويل قوة األمم املتحدة ملراقبـة٦٢/٢٦٤  و ٦١/٢٨٧قرارا اجلمعية العامة      •  

  فض االشتباك
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  األولاملرفق 
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١النفقات احلالية واملتوقعة للفترة من     

    )دوالرات الواليات املتحدةبآالف (

    
 ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١مــن نفقــات الفتــرة 

    ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠حىت  ةاملتوقعالنفقات    ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١إىل

 الرصيد احلر جمموع النفقات املخصصات  

ــات ــة النفقـ  ١ املتوقعـ
ــسان ــل /ني  ٣٠ ‐أبري

يونيــــــــه /حزيــــــــران
٢٠٠٩ 

ــات   جممــوع النفق
قــات مبــا فيهــا النف
 املتوقعة

الرصيد تقديرات  
ــر يف   ٣٠احلـــــــــ
ــران ــه /حزيــ يونيــ
٢٠٠٩ 

  الفرق 
   )النسبة املئوية(

  )٤( )٢ (‐) ١( =)٣( )٢( )١( 
)٢) = (٥ + (
)٤( 

)١) = (٦ (‐ 
)٥( 

)٦) = (٧ (
  أسباب الفرق )١ (÷

ــسكريون ــراد العـــ األفـــ
                  وأفراد الشرطة

 ------- املراقبون العسكريون
ــدل ٠,٩ ١٩٥,١ ٠٨٤,٤ ٢١ ٠٤٥,٨ ٩ ٢٤٠,٩ ٩ ٠٣٨,٦ ١٢ ٢٧٩,٥ ٢١ الوحدات العسكرية ــة لبـ ــدفوعات الفعليـ ــاض املـ اخنفـ

ــسبب تقلــص ــة ب اإلقامــة املقــرر للبعث
ــستحقني ــان املـ ــباط األركـ ــدد ضـ عـ
لــذلك البــدل وختفــيض بــدل اإلقامــة

ــة بعــد انقــضاء    يومــا٣٠املقــرر للبعث
ــة ــيضنتيجــ ــزء املخــــصص   ختفــ اجلــ

يف ٢٥لإلقامة من ذلك البدل بنـسبة       
دامت إقامة ضـباط األركـان املائة ما 

 مشتركة وتعترب دون املستوى
 ------- شرطة األمم املتحدة

ــشرطة ــدات الــــــ وحــــــ
------- املشكلة

 

   ٠,٩ ١٩٥,١ ٠٨٤,٤ ٢١ ٠٤٥,٨ ٩ ٢٤٠,٩ ٩ ٠٣٨,٦ ١٢ ٢٧٩,٥ ٢١ اجملموع الفرعي  

  دنيوناملاألفراد 
ــدوليني(٢,٧)(١٦٩,٨) ٥٢٠,٣ ٦ ٧٥٣,٤ ٢ ٥٨٣,٦ ٢ ٧٦٦,٩ ٣ ٣٥٠,٥ ٦  املوظفون الدوليون ــوظفني الـ ــاليف املـ ــادة تكـ زيـ

نتيجة تنقيح جـدول املرتبـات اعتبـارا
 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١من 
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 ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١مــن نفقــات الفتــرة 

    ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠حىت  ةاملتوقعالنفقات    ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١إىل

 الرصيد احلر جمموع النفقات املخصصات  

ــات ــة النفقـ  ١ املتوقعـ
ــسان ــل /ني  ٣٠ ‐أبري

يونيــــــــه /حزيــــــــران
٢٠٠٩ 

ــات   جممــوع النفق
قــات مبــا فيهــا النف
 املتوقعة

الرصيد تقديرات  
ــر يف   ٣٠احلـــــــــ
ــران ــه /حزيــ يونيــ
٢٠٠٩ 

  الفرق 
   )النسبة املئوية(

  )٤( )٢ (‐) ١( =)٣( )٢( )١( 
)٢) = (٥ + (
)٤( 

)١) = (٦ (‐ 
)٥( 

)٦) = (٧ (
  أسباب الفرق )١ (÷

ــاليف املـــوظفني الـــوطنيني(٤,٩)(١٤٥,٣) ٠٨٨,٨ ٣ ٤٠٤,٩ ١ ٢٥٩,٦ ١ ٦٨٣,٩ ١ ٩٤٣,٥ ٢ املوظفون الوطنيون ــادة تكـ زيـ
 يف املائة يف جـدول٨,٧نتيجة زيادة   

ــنقحمرتبـــات املـــوظفني الـــوطنيني   املـ
 ٢٠٠٨أغسطس /آب ١اعتبارا من 

 ------- متطوعو األمم املتحدة
 -- ٤٠,٠ ٦,٧ ٦,٧ ٣٣,٣ ٤٠,٠ ملساعدة املؤقتة العامة ا

  (٣,٤)(٣١٥,١) ٦٤٩,١ ٩ ١٦٥,٠ ٤ ٨٤٩,٩ ٣ ٤٨٤,١ ٥ ٣٣٤,٠ ٩ اجملموع الفرعي  

  التكاليف التشغيلية
األفـــراد املقـــدمون مـــن

------- احلكومات
 

مراقبـــــــو االنتخابـــــــات
------- املدنيون

 

 -- ١٤,٠ ١١,٨ ١١,٨ ٢,٢ ١٤,٠ االستشاريون
  ٣,٣ ١٢,٠ ٣٥٦,٢ ٢٢٩,٩ ٢٤١,٩ ١٢٦,٣ ٣٦٨,٢ السفر الرمسي

ــات ــق والبنيـــــــ املرافـــــــ
-- ٩٦١,٨ ٦ ٨٥١,٧ ٣ ٨٥١,٧ ٣ ١١٠,١ ٣ ٩٦١,٨ ٦ األساسية

 

  ١,٩ ٨٥,٠ ٢٧٥,٨ ٤ ٧١٥,٨ ٢ ٨٠٠,٨ ٢ ٥٦٠,٠ ١ ٣٦٠,٨ ٤ النقل الربي
 ------- النقل اجلوي
 ------- النقل البحري
 -- ٤٥١,٨ ١ ٣٣٣,٣ ٣٣٣,٣ ١١٨,٥ ١ ٤٥١,٨ ١ االتصاالت

 -- ٧٦١,٩ ٢٩٨,١ ٢٩٨,١ ٤٦٣,٨ ٧٦١,٩ تكنولوجيا املعلومات
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 ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١مــن نفقــات الفتــرة 

    ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠حىت  ةاملتوقعالنفقات    ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١إىل

 الرصيد احلر جمموع النفقات املخصصات  

ــات ــة النفقـ  ١ املتوقعـ
ــسان ــل /ني  ٣٠ ‐أبري

يونيــــــــه /حزيــــــــران
٢٠٠٩ 

ــات   جممــوع النفق
قــات مبــا فيهــا النف
 املتوقعة

الرصيد تقديرات  
ــر يف   ٣٠احلـــــــــ
ــران ــه /حزيــ يونيــ
٢٠٠٩ 

  الفرق 
   )النسبة املئوية(

  )٤( )٢ (‐) ١( =)٣( )٢( )١( 
)٢) = (٥ + (
)٤( 

)١) = (٦ (‐ 
)٥( 

)٦) = (٧ (
  أسباب الفرق )١ (÷

 باللوازمةتعلقاملاخنفاض االحتياجات    ١٦,٢ ٦٥,٢ ٣٣٨,٠ ١٧٩,٨ ٢٤٥,٠ ١٥٨,٢ ٤٠٣,٢ اخلدمات الطبية
 الطبية

 -- ٢٨٠,٣ ٢٧٨,١ ٢٧٨,١ ٢,٢ ٢٨٠,٣ املعدات اخلاصة
ــوازم  ــدلـــــــ ماتوخـــــــ

-- ٥١٠,٥ ٣١١,٨ ٣١١,٨ ١٩٨,٧ ٥١٠,٥ ومعدات أخرى
 

 ------- املشاريع السريعة األثر
   ١,١ ١٦٢,٢ ٩٥٠,٣ ١٤ ٢١٠,٣ ٨ ٣٧٢,٥ ٨ ٧٤٠,٠ ٦ ١١٢,٥ ١٥ اجملموع الفرعي  

   ٠,١ ٤٢,٢ ٦٨٣,٨ ٤٥ ٤٢١,١ ٢١ ٤٦٣,٣ ٢١ ٢٦٢,٧ ٢٤ ٧٢٦,٠ ٤٥االحتياجات اإلمجالية  
اإليــــرادات اآلتيــــة مــــن
ــة ــات اإللزاميــ االقتطاعــ

(٤,٧)(٥٩,١) ٣٠٦,٨ ١ ٥٤٥,٩ ٤٨٦,٨ ٧٦٠,٩ ٢٤٧,٧ ١ من مرتبات املوظفني

 

   ٠,٢ ١٠١,٣ ٣٧٧,٠ ٤٤ ٨٧٥,٢ ٢٠ ٩٧٦,٥ ٢٠ ٥٠١,٨ ٢٣ ٤٧٨,٣ ٤٤صايف االحتياجات  
ــة ــات العينيـــــــ التربعـــــــ

------- )املدرجة يف امليزانية(
  

   ٠,١ ٤٢,٢ ٦٨٣,٨ ٤٥ ٤٢١,١ ٢١ ٤٦٣,٣ ٢١ ٢٦٢,٧ ٢٤ ٧٢٦,٠ ٤٥ جمموع االحتياجات  
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  املرفق الثاين
موجز التغيريات املقترح إدخاهلا علـى مـالك مـوظفي قـوة األمـم املتحـدة                    

ــن    ــرة مـــ ــتباك للفتـــ ــة فـــــض االشـــ ــوز١ملراقبـــ ــه / متـــ  إىل ٢٠٠٩يوليـــ
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠

  
 بيانال الرتبة العدد دةالوح/القسم/املكتب

   ةالتوجيه التنفيذي واإلدار :١العنصر 
      مكتب قائد القوة

 لشؤون املدنيةلموظف  ٤- ف  ١+  
  أمنموظف ٣- ف  ١+  
 مساعد إداري خ م  ١+  
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة خ م  ١+  
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة )رأ(خ ع   ١-   

        الدعم :٢العنصر 
        مكتب رئيس دعم البعثة

  أمنموظف ٣- ف  ١-   
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة خ م  ١+  
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة )رأ(خ ع   ١-   

        قسم الشؤون املالية
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة خ م  ١+  
 مةحتويل وفق ما أقرته اجلمعية العا )رأ(خ ع   ١-   

        قسم شؤون املوظفني
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة خ م  ١+  
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة )رأ(خ ع   ١-   

        قسم اخلدمات العامة
 مشرف على اإلمدادات العامة خ م  ١-   
 مساعد لشؤون املخازن م و  ٣-   
 تصوير النسخلمساعد  م و  ١-   
 مشغل رافعة شوكية م و  ١-   
 مساعد لعمليات اجلرد م و  ١-   
 مساعد لشؤون الوقود م و  ١-   
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة خ م  ١+  
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 بيانال الرتبة العدد دةالوح/القسم/املكتب

 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة )رأ(خ ع   ١-   
        قسم اإلمدادات

 كبري موظفي اإلمدادات )رر(خ م   ١+  
 مشرف على اإلمدادات العامة خ م  ١+  
 ن املخازنمساعد لشؤو م و  ٣+  
 تصوير النسخلمساعد  م و  ١+  
 مشغل رافعة شوكية م و  ١+  
 مساعد لعمليات اجلرد م و  ١+  
 مساعد لشؤون الوقود م و  ١+  

قسم االتصاالت وتكنولوجيا 
        املعلومات

 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة خ م  ١+  
 حتويل وفق ما أقرته اجلمعية العامة )رأ(خ ع   ١-   

       موعاجمل   
      ٣+ املوظفون الدوليون

      - املوظفون الوطنيون
  

  )رتب أخرى(خدمات عامة ) = رأ(خ ع     خدمة ميدانية= خ م   : املختصرات
  )رتبة رئيسية(خدمة ميدانية ) = رر(خ م      موظف وطين= م و        

  
  
  


