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  موجز  
 )البعثــة (متويــل دعــم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصوماليتــضمن هــذا التقريــر ميزانيــة   

 ٢٢٥ ٤٣٩ ١٠٠وقـدرها   ،  ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يوليـه   /متـوز  ١للفترة مـن    
  . دوالر١ ٠٥٩ ١٠٠مببلغ يزانية وتشمل تربعات عينية مدرجة يف املدوالر، 
 مـوظفني وطنـيني     ١٠٤ موظفا دوليا و     ١٧٦وتوفر امليزانية االعتمادات الالزمة لنشر        

 مـن أفـراد     ٨ ٠٠٠لـدعم القـوام املـأذون بـه للبعثـة الـذي يبلـغ               ) مبا يف ذلك الوظـائف املؤقتـة      (
  .شرطيا ٢٧٠الوحدات العسكرية و 

 إىل  ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١وارد للفتـرة املاليـة مـن        وقد ربط جمموع االحتياجات من امل       
ألطـر القائمـة علـى      لالدعم من خالل عنصر الـدعم       هبدف كيانات    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠

ــائج ــشرية   .النت ــوارد الب ــضا امل ــان  وُوضــعت أي ــدعم مــ بكي ن حيــث عــدد املــوظفني يف إطــار   ال
  .الدعم عنصر

،  علـى حـد سـواء       منـها واملاليـة    وربطت إيضاحات االحتياجات مـن املـوارد، البـشرية          
  .الدعمكيان ، بالنواتج احملددة اليت خطط هلا حيثما انطبق ذلك

  املوارد املالية    
ــدة ( ــات املتحـ ــآالف دوالرات الواليـ ــن  . بـ ــة مـ ــنة امليزانيـ ــد سـ ــوز١ومتتـ ــه / متـ ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليـ  /حزيـ

  )٢٠١٠ يونيه
  
  )٢٠٠٩/٢٠١٠(تقديرات التكلفة   الفئة

  ٤٣ ٠٠٣,٥  عسكريون وأفراد الشرطةاألفراد ال
  ٢٢ ٢٣٣,١  املوظفون املدنيون
  ١٥٩ ١٤٣,٤  التكاليف التشغيلية

  ٢٢٤ ٣٨٠,٠  إمجايل االحتياجات  
  ٢ ٣٥٨,٧  اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

  ٢٢٢ ٠٢١,٣  صايف االحتياجات  
  ١ ٠٥٩,١  )ةاملدرجة يف امليزاني(التربعات العينية 

    ٢٢٥ ٤٣٩,١  جمموع االحتياجات  
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  )أ(املوارد البشرية    
  
   األفرادفئة

 ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١من  (عدد األفراد   
  )٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠إىل 

  -  املراقبون العسكريون
  -  الوحدات العسكرية
  -  شرطة األمم املتحدة

  -  وحدات الشرطة املشكلة
  ١٤٢  املوظفون الدوليون

  ٩٨  )ب(ملوظفون الوطنيونا
  ٤٠  )د ()ج(املساعدة املؤقتة العامة
  -  متطوعو األمم املتحدة

  
  . البعثة لقوام بهثل أعلى مستوى مأذونمت  )أ(  

   .يشمل املوظفني الوطنيني واملوظفني الوطنيني من فئة اخلدمات العامة  )ب(  
ملراجعـي احلـسابات املقـيمني،      ؤقتـة    وظـائف م   ٤املوظفني، و   وحدة تعيني   ل وظائف مؤقتة    ٥يشمل    )ج(  

  .ووظيفتني مؤقتتني ملشروع الدعم يف مومباسا
 مـوظفني للتنـسيق والتخطـيط،    ٥ موظفـا لتـوفري قـدرات التخطـيط لالحتـاد األفريقـي، و            ١٩يشمل    )د(  

  .ق الدعم يف نيويوركي موظفني لفر٥ و
اجلمعيـــة راءات املطلـــوب مـــن مـــن هـــذا التقريـــر اإلجـــ “خامـــسا”وتـــرد يف الفـــرع   
  .اختاذها العامة
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   والنتائج املقررةالوالية  - أوال  
  حملة عامة  - ألف  

مــن الـدول األعــضاء يف االحتــاد   )٢٠٠٩ (١٨٧٢ه قــراروجـب  مبطلـب جملــس األمــن    - ١
 ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١ يف الـصومال حـىت       األفريقي اإلبقاء على بعثة االحتاد األفريقـي      

ــا لكــــي تــــضطلع بوالي  ــرار جملــــس األمــــن   وتعزيزهــ ــة علــــى النحــــو املــــبني يف قــ ــها احلاليــ  تــ
٢٠٠٧( ١٧٧٢.(  

وطلــب اجمللــس كــذلك إىل األمــني العــام أن ينفــذ النــهج التــدرجيي لنــشر قــوة حلفــظ       - ٢
 مـن تقريـره   ٨٦ إىل ٨٢السالم تابعة لألمم املتحدة يف الصومال حسبما هو مـبني يف الفقـرات     

، حيث تستمر األمم املتحـدة يف تقـدمي الـدعم           )S/2009/210( ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦املؤرخ  
 التخطـيط   مواصـلة لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وبناء قدرات املؤسسات الـصومالية، مـع             

  .لنشر قوة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة يف الوقت املناسب
واصـلة  م،  )٢٠٠٩ (١٨٧٢ مـن قـراره      ١٧يف الفقـرة    األمني العام،   وطلب اجمللس إىل      - ٣

تقدمي جمموعة من عناصر الدعم اللوجسيت للبعثة تشمل املعدات واخلـدمات وال تـشمل حتويـل           
  .٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين٣١، وذلك حىت  إىل البعثةاألموال

، )٢٠٠٩ (١٨٧٢ مـن قـراره      ١٩، يف الفقـرة     وطلب اجمللس كذلك إىل األمـني العـام         - ٤
ــتقين وإســداء مــشورة    ــدعم ال ــدمي ال ــة    مواصــلة تق  اخلــرباء لالحتــاد األفريقــي يف التخطــيط للبعث

  .ونشرها عن طريق فرقة التخطيط القائمة والتابعة لألمم املتحدة يف أديس أبابا
لبعثــة، خــالل فتــرة امليزانيــة، يف ل تقــدمي الــدعم سيــسهميف إطــار هــذا اهلــدف العــام، و  - ٥

 يف ةاملبينـ ، يـسية ذات الـصلة  حتقيـق عـدد مـن اإلجنـازات املتوقعـة مـن خـالل حتقيـق النـواتج الرئ         
  .إطار الدعم

، الـدعم والتخطـيط   مـوظفي   إال  بعثـة   لتوفري الدعم ل  الالزمة ل املوارد البشرية   تشمل  ال  و  - ٦
  .بعثة يف إطار واليتها احلاليةالوتقتصر على تقدمي الدعم لقوات 

ــدعم وفري وســيتوىل تــ   - ٧ ــة االحتــ    ل اللوجــسيتال ــدعم بعث ــة مكتــب األمــم املتحــدة ل اد لبعث
للـدعم والنقـل العـابر      قاعـدة   ، إضـافة إىل      يف نـريويب   )مكتب دعم البعثـة   ( لاألفريقي يف الصوما  

يقــان واصــل الفريساخلــرباء، مــشورة  وإســداء  بتقــدمي الــدعم الــتقينفيمــا يتعلــقو.  مومباســايف
  . تقدمي الدعميف أديس أبابا ونيويورك اناملعني
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الحتـاد األفريقـي   ط الذي توفره األمم املتحـدة ل التخطيدعم بالنسبة لأيضا  أىاملرتومن    - ٨
أن تبلـغ  سـيمكن البعثـة مـن    ، وتكوين القـوات بعثة، مبا يف ذلك ختطيط العمليات بالفيما يتعلق   

تـشمل هـذه    و. باملهـام املوكلـة إليهـا     علـى االضـطالع     ن قدرهتا   وحتّسمستوى القوام املأذون به     
 يف عمليــة الــسالم، املــشاركنيقديــشو، ومحايــة  يف م األساســيةلــبىنألهــم ااملهــام تــوفري األمــن 

 ، ومـــساعدة الـــصومال يف بنـــاء قطـــاع األمـــناحلامســـة إيـــصال املـــساعدات اإلنـــسانية وإتاحـــة
ــه اخلــاص ــة يف  ومــن املتوقــع أن يــسهم  . ب ــدعم الفعــال للبعث ــوفري تقــدمي ال ــا يف  ت ــر أمن ــة أكث بيئ

  .ادية االنتقالية توطيد سلطتهالحكومة االحتل واملضي قدماعملية السالم ميكن فيها لمقديشو 
  

  ومبادرات دعم البعثةافتراضات التخطيط   -باء   
احملافظـة علـى    أريـد   إذا  يتـسم بأمهيـة حامسـة       بعثة يف مقديـشو     ال دووجاستمرار  ال يزال     - ٩

ــة يف اســتقرار األحــوال  ــة صــومالية مؤســسات إنــشاء فيــه يعــاد الوقــت الــذي األمني ــة أمني فعال
املـساعدة مـن جانـب      األمـم املتحـدة و    توفره  الذي  الدعم اللوجسيت   دون  و. خاضعة للمساءلة و

لـن تـتمكن البعثـة مـن بلـوغ          ،  على حد سواء لتلبية االحتياجات األخرى للبعثـة       اجلهات املاحنة   
  مـن أو)  من أفراد الشرطة املدنية   ٢٧٠ و   من أفراد القوات   ٨ ٠٠٠( املأذون به    مستوى القوام 
  .سالمالظ ف حلعمليات فعالةاالضطالع ب

فــأوال يهــدف  .أوليــة  دعــمز علــى ثالثــة عناصــريــتركالبعثــة الدعــم   مكتــبويواصــل  - ١٠
الــيت تتــوفر “ دعــم احليــاة”املكتــب إىل االســتمرار بــشكل حمكــم يف إمــداد البعثــة باحتياجــات  

وثانيا يقوم املكتب حاليـا بتعزيـز الـدعم         . حاليا للبعثة من قبيل حصص اإلعاشة والوقود واملياه       
مـن بعثـات األمـم املتحـدة         أمكنـه ذلـك مـن خـالل تـوفري املعـدات املتاحـة                مـا قدم للبعثـة حيث   امل

أخــريا فقــد بــدأ و. احلاليــةوالعقــود التجاريــة ة  النــشر االســتراتيجياتخمزونــ وامليدانيــة األخــرى
لألمـم  تابعـة   الحقة حلفـظ الـسالم      لدعم عملية   بعثة أو   اللدعم  الزمة  القدرة ال املكتب يف إنشاء    

الوقـت  يف  و.  اخلاصـة هبـا    اإلمـدادات التجاريـة   ترتيبـات   بإقامـة    املنظمـة  قيـام تحدة من خـالل     امل
لتعزيـز املرافـق الرئيـسية      يف أغلبـها    أنـشطة هندسـية     االضـطالع ب    مكتـب دعـم البعثـة      ، بدأ نفسه
وامليـاه يف املخيمــات   الكهربـاء والـصرف الـصحي   الـسعة اإلنتاجيـة يف جمـاالت    تحـسني  لبعثـة  لل

  .األساسيةنية  البعلى، وإدخال حتسينات كبرية  املوجودةأماكن اإلقامةيف  والقائمة
ــدأ و  - ١١ ــسياق، ب ــا مــن    يف هــذا ال ــه انطالق ــة عمليات ــه  مكتــب دعــم البعث ــةقاعدت  يف األولي

ــريويب ــوفري . ن ــع ترّســخ ت ــم املتحــدة   وم ــدعم خــدمات األم ــة، لاللوجــسيتال  ازداد متحــور لبعث
نـشر  الحـول عـدد مـن العوامـل الرئيـسية مثـل              ٢٠٠٩/٢٠١٠للفتـرة   االحتياجات من املـوارد     
يف للنقــل العــابر  وإنــشاء قاعــدة ؛٢٠٠٩املــأذون بــه حبلــول هنايــة عــام املرتقــب للبعثــة بقوامهــا 

لبــائعني ل ترتيبــات ؛ ووضــعمومباســا لتــسهيل نقــل اإلمــدادات واملعــدات واألفــراد إىل مقديــشو
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الـدعم  ب مـا يتعلـق   التـآزر والتعـاون في    ت  حتديد جمـاال  و؛  ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب موضع التنفيذ   
املكتـــب  ( ومكتـــب األمـــم املتحـــدة الـــسياسي للـــصومال، مكتـــب دعـــم البعثـــة بـــنياملـــشترك
  .األمم املتحدة يف نريويبمكتب و، )السياسي

 لالحتـاد    التقنيـة  اخلـرباء  مـساعدة    االحتياجات من املوارد أيضا يف االعتبار توفري      وتأخذ    - ١٢
. للـصومال التخطـيط   التنـسيق و  فريـق   وألمـم املتحـدة      ل  التخطـيط التـابع    قيـ فراألفريقي من قبل    

عثـة  باللتخطـيط لالحتـاد األفريقـي فيمـا يتعلـق ب     ا  يف جمـال استمرار تقدمي املـساعدة   ذلك  يشمل  و
 التخطــــيط يــــقمــــن قبــــل فرإســــداء مــــشورة اخلــــرباء  الــــدعم الــــتقين وتــــوفري مــــن خــــالل

ــابع ــا، وكــذل املتحــدة  لألمــم الت ــسيق فريــق مــن قبــل  ك التخطــيط للطــوارئ  يف أديــس أباب التن
عملية حلفـظ الـسالم تابعـة    من أجل االنتقال من بعثة االحتاد األفريقي إىل     للصومال  التخطيط  و
  .ألمم املتحدةل

 مـن أفـراد     ٢٧٠ و   مـن أفـراد القـوات      ٨ ٠٠٠  نـشر  بعثـة علـى   احلالية لل والية  وتنص ال   - ١٣
سـت كتائـب    يف    من أفراد القوات التـابعني للبعثـة       ٥ ١٠٠وينتشر حاليا زهاء    . الشرطة املدنية 

يف إجيـاد مـصادر للمـسامهة بقـوات     بعثة واجهـت صـعوبات    الأن  ومع  . ومقر قيادة صغري للقوة   
 الــيت تتبعهــا األمــم املتحــدة يف جمــايل الــدعم   املتتامــة اتســتراتيجيفــإن مــن املتوقــع لال ، إضــافية

تـؤدي إىل  لوحـدات، أن  امعـدات  وف القوات   تكاليلاللوجسيت والدعم من قبل اجلهات املاحنة       
  . أعضاء أخرى يف االحتاد األفريقيتعهدات من جانب دول

، احلاليــةتــها واليببعثــة  اضــطالع التتــيحوحــدات إضــافية  لتحديــدحاليــا جــار العمــل و  - ١٤
ونـشر بـاقي    ،  ٢٠٠٩أكتـوبر   /اعتبارا مـن تـشرين األول     كتيبتني إضافيتني   البعثة وصول   وتتوقع  
  .٢٠٠٩إضافية حبلول هناية عام أخرى ووحدات كتيبة يف القوات 

يف مقديــشو، رهنــا بــالظروف  هلــا ةالتابعــبعثــة نــشر الــشرطة املدنيــة وُيتوقــع أن تبــدأ ال  - ١٥
.  التـدريب والتوجيـه واملـشورة      لتـوفري األمنية، للعمل مع القيادة العليا لقـوة الـشرطة الـصومالية            

بعثة يف موقع مشترك مـع       الشرطة التابعون لل   أفراديقيم  أن   ، نظرا للظروف األمنية،   ومن املتوقع 
مبتوسـط  ،  ٢٠٠٩/٢٠١٠ الفتـرة  حبلـول هنايـة      شـرطيا  ٢٧٠ البعثـة نـشر   تتوقع  و. القواتأفراد  
 يف املائــة ٣٠قــدره عامــل تــأخري يف النــشر أيــضا مواســتخدم .  الــسنةشــرطيا طــوال ١٦٢ يبلــغ
  .االعتباريف   أي تأخريألخذلشرطة  ابأفراديتعلق بالتكاليف املتصلة مباشرة  فيما
 يف مقديـشو  األرضلوضـع علـى   لأكـرب   فهم ٢٠٠٩/٢٠١٠الفترة ميزانية  ويتجلي يف   - ١٦

أّدى هـذا    و .وموظفـوه دعـم البعثـة     كتـب   مل اإلدارة العليا    امليدانية اليت قامت هبا   نتيجة للزيارات   
 أكثــر وضــع افتراضــاتىل ، إالبــدءمــستوى املعرفــة واخلــربة املكتــسبة مــن مرحلــة  يف تحــسن ال

 يف هذا الصدد أن مفهوم العمليـات قـد تغـري           اجلدير بالذكر ومن  . التخطيطعلى صعيد    صالبة
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التابعـة  قـوات   المبستوى   االرتقاءاالستراتيجية تتوقع   وال تزال   . كتباملمنذ إنشاء    إىل حد كبري  
اسـتنادا إىل الظـروف   ،  ولكن من املفترض  . والسكنلدعم  لمعايري األمم املتحدة     لتستويفبعثة  لل

يــستلزم و.  تكتيكيــة يف املــستقبل املنظــورأن تلــزم القــوات مواقــعاألمنيــة الــسائدة يف مقديــشو، 
ملـساكن  مـن قبـل مكتـب دعـم البعثـة، ويـؤدي إىل التـأخر يف تـوفري ا                  التخطيط  يف   ذلك مواءمة 

مـن  ا   مزجيـ  سـيوفر مكتـب دعـم البعثـة       بـدال مـن ذلـك،       و. ة بشكل أساسي   الصلب ذات اجلدران 
بــسبب  املــوارد كــبرياالحتياجــات مــن  يف واالخنفــاض. ةالــصلباللينــة و ذات اجلــدرانملــساكن ا

  .ذات الصلةالبناء  خدمات وكذلك يف، السكنفروق األسعار يف مرافق 
ــتنتاج دقيق الـــتقيـــيم ال وأدى  - ١٧ قاعـــدة  علـــى مكتـــب دعـــم البعثـــة أن ُينـــشئ  أنّإىل اسـ
وال ُيتوقَّع أن تـسلم     .  واملعدات إىل مقديشو   واإلمدادات راداألف مناسبة إلدارة نقل     اتوجستيل

ــشو امل  ــداداتعــدات مباشــرة إىل مقدي ــصعيد      واإلم ــى ال ــة عل ــشتريها مكتــب دعــم البعث ــيت ي ال
كـبري مـن مـوظفي      د عـدد    وومبا أن مـن غـري املتوقـع وجـ         . األمنيةنظرا للظروف   الدويل، وذلك   

 ســيتعني حــشد وجتميــع كافــة شــحنات، ٢٠٠٩/٢٠١٠يف الفتــرة األمــم املتحــدة يف مقديــشو 
، قبــل شــحنها النــهائي إىل مــسرح  ها وتفتيــشهامقديــشو، واســتالماملرســلة إىل ألمــم املتحــدة ا

  .هاأو من  إىل مقديشونقلهاقبل  باستعدادات هنائية القوات أن تقوموسيلزم أيضا . العمليات
ــذ ال  - ١٨ ــات احلاليــة  وُتنفّ ــة  ترتيب ــدعم البعث ــييب  ل ــق عنت ــوىليو. أوغنــدا ،عــن طري  االحتــاد ت
. مـن بلـد املنـشأ إىل مقديـشو    عمليـة تنـاوب القـوات    ي، مبساعدة مـن املـاحنني الثنـائيني،         ألفريقا

 البنيـة   السـتفادة مـن   ل الترتيبـات التكميليـة يف مومباسـا         بإنـشاء ويقوم مكتب دعـم البعثـة حاليـا         
 وجـرى حتديـد  . الـصومال من نسيب ال ومن قرهبا ، ومطارهائهاملينابالنسبة ذه املدينة هلاألساسية  

ومـن  . ني املعنـي أصـحاب املـصلحة  مـع  بـشأنه  موقع داخـل مطـار مومباسـا، واملناقـشات جاريـة          
املركبــات  للتخــزين ومنــاطق حلــشد وحيــز مكتبيــةمرافــق إىل قاعــدة الــدعم  أن حتتــاج املرتــأى

  .وتناوهبايف مواقعها  القوات لمرور العابر بالنسبة لنشرلواحلاويات ومرافق 
وقد بدأ العمل منذ مدة فيما يتعلق بإنشاء األمم املتحدة لترتيبات اإلمدادات التجاريـة            - ١٩

 بنّيـة وضـع     ري اختـاذ إجـراءات الـشراء الالزمـة        جيـ و. اخلاصة هبا املكرسة بوضـوح لـدعم البعثـة        
اشـتراطات  اسـتخدام عـدد مـن        و معايري خاصة باألمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بـاللوازم واملعـدات،            

  .حاليابعثة للدعم  اليوفرالذي  املنفصلة لالستعاضة عن املوّرد الوحيد املتعدد املهاممدادات اإل
يف يف العمــــل   املتحــــدةترتيبــــات التوريــــد اخلاصــــة بــــاألمم جمموعــــة مــــن  تبــــدأو  - ٢٠
وُيتوقـع أن   . ٢٠٠٩جـاهزا قبـل هنايـة عـام         منها  ما تبقى   من املتوقع أن يكون     و،  أغسطس/آب

األمـم املتحـدة   عـايري  ملوفقـا  الـدعم  يف تـوفري    ألمـم املتحـدة     لواقعة علـى عـاتق ا     اتكاليف  تكون ال 
 أن  مـن املتوقـع   ومـع ذلـك،     . لبعثـة  ل ، بالنـسبة  حاليااملنفذة  أعلى من مستويات الدعم األساسي      

  .يف كينيااملتوافرة التجارية  القدرةمن تستفيد الترتيبات 
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قـدرة  تـشكل  ود يف مقديشو لـبعض الوقـت،    أن تس  ُيرجَّح اليت   األمنيةنظرا للظروف   و  - ٢١
أحـد العناصـر اهلامـة يف       مقديـشو   إىل   اللـوازم واملعـدات واألفـراد         مجيـع  األمم املتحدة على نقل   

، تـوافر قـدرات     يف هـذا الـصدد    مما له أمهيـة حامسـة       و.  لدى مكتب دعم البعثة    مفهوم العمليات 
الوسيلة األساسية الـيت    وصفه،  ب يحبر وسيستخدم جسر . فعالة من حيث التكلفة   و مأمونة نقل

 قاعـدة الـدعم اجلـاري إنـشاؤها         عن طريـق   إىل مقديشو،    السلعألمم املتحدة لنقل     ا ستستعملها
 عمليـات نقـل   لتعزيـز أمـن     ،   عـدد مـن آليـات اجلـسور البحريـة          وسُيـستخدم . حاليا يف مومباسا  

  وكـاالت داتواسـتخدام معـ   مـن قبـل أطـراف ثالثـة،    شحن المبا يف ذلك   البضائع إىل مقديشو  
ومــن املتوقــع أن  . ألغــراضامتعــددة ســفينة مــستأجرة  اســتخدام و ، األخــرىاألمــم املتحــدة 

ــة    تــستغرق  ــام أربعــة أوالرحلــة مــن مومباســا إىل مقديــشو فتــرة تــصل إىل ثالث ــا ب أي تــوافر رهن
  .بحريةالراسة احل
ياجـات  حتالتكميليـة، وخـصوصا لتلبيـة ا      نقـل   تـوفري قـدرة     يف  النقل اجلـوي    وسيستمر    - ٢٢
مـن   قـدرة دائمـة لإلجـالء الطـيب علـى مـنت الطـائرات التجاريـة                ذلكشمل  يوس. كثر إحلاحا األ

 اجلـوي مثـل الطـائرات       النقـل استخدام جمموعـة مـن آليـات         ويقترح مكتب دعم البعثة      .نريويب
 والـرحالت اجلويـة التجاريـة       مـن قبـل أطـراف ثالثـة،       شحن  وال ، عليها األمم املتحدة   اليت تتعاقد 
مـن الطـريان     األمم املتحدة     طائرات االحتياطات الالزمة لتمكني   وكجزء من . القتضاءحسب ا 

مطـار مقديـشو   ونقلـها إىل    املتحـدة   جيري شراء معدات متخصصة مملوكة لألمـم        مقديشو،  إىل  
ه املعـدات   تـضمن هـذ   تو. األمـم املتحـدة   مع   متعاقدين   موظفنيوبعثة  ال تشغيلها من قبل     ليجري

سمح يــ ممــاكافحــة احلرائــق، مل ومعــدات ،الســلكيالمعــدات و ، املهــابطضــاءةامــا متــنقال إلنظ
  .ليالهلبوط للطائرات با

وفيمـا يتعلـق حبراسـة الـشحن        .  بـشكليه  لنقـل بـالغ بالنـسبة ل    قلق  مصدر  سيظل األمن   و  - ٢٣
 ، فـوق املـاء    مقديـشو  مطـار    املمـرات اجلويـة املؤديـة إىل      فضال عن محاية    امليناء،  محاية  البحري و 
ــع أن مــن املتو ــوم مكتــب  ق ــة دعــم اليق ــوفري ببعث ــدها ب ت ــة بتزوي ــدعم للبعث ــوارب  ال ــدد مــن ق ع

تعزيـز القـدرة علـى    لكـن   بعض القدرات يف هذا اجملال،      حاليا  بعثة  لدى ال و. الدوريات الصغرية 
األمـم   لتـوفري ا أساسـيا   شـرط  يـشكل الساحليةاملياه  واملناطق القريبة من الشاطئتوفري األمن يف    

يف ، تكتـسي هـذه القـدرة أمهيـة حامسـة            اخلـصوص وعلـى وجـه     . بعثـة لعمليات ال الدعم  املتحدة  
 حـول مطـار   الـشواطئ لبعثـة، فـضال عـن محايـة     لالدعم   تقوم بإيصالاليتالشحن  سفن  حراسة  

ــة  مقديــشو  ــه اجلوي ــة األساســية   و. مــن األســلحة املــضادة للطــائرات  وممرات ــشروط األمني مــن ال
مــن أنــشطة مايــة تــوفري احلاألمــم املتحــدة  قــوم هبــاالــيت تاألخــرى لعمليــات الــشحن البحــري  

مــن قبــل ســفن احلراســة البحريــة  تــوفري وســيجري. قبالــة ســواحل الــصومالاجلاريــة القرصــنة 
  .سواحلتلك الحاليا قبالة املرابطة االحتاد األورويب /منظمة حلف مشال األطلسي
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ــستجدة  لونظــرا   - ٢٤ ــدد التطــورات امل ــى ع ــات،  عل ــشملمفهــوم العملي ــ ي ــوظفني م الك امل
. ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفتــرة  ه يفمــستوياتعــن  زيــادة ٢٠٠٩/٢٠١٠لفتــرة للمكتــب يف ااملقتــرح 

الـيت سـتكون وفقـا للتخطـيط هـي املوقـع الـذي              إنشاء قاعـدة دعـم يف مومباسـا،         ذلك  يشمل  و
 أقـّر مكتـب دعـم البعثـة     إضـافة إىل ذلـك،  و. موظفي مكتب دعم البعثـة  نصف مالك    يعمل فيه 
هلا أكـرب ممـا كـان       وارد  على جماالت معينة وختصيص قدر من امل       بشكل خاص    التركيزبضرورة  

مومباســـا الـــدعم يف قاعـــدة ل(األمــن  وتـــشمل هــذه اجملـــاالت الـــسالمة  و .مفترضــا يف البدايـــة 
لبعثـة، وإدارة   لالـدعم الطـيب     تـوفري   ، و ومراقبتـها ، وإدارة املمتلكـات     ) بشكل أساسـي   قديشوملو

  .يةاهلندس املشاريع
 مــع تنفيــذ يف األشــهر القادمــةللمكتــب االحتياجــات مــن املــوظفني واصــل تقيــيم وسيت  - ٢٥

منطقـة عمليـات    املتحدة يف   األمم  القيود املفروضة على وجود     ومع أن   . عمليات الدعم احملددة  
فـإن مفهـوم الـدعم املقـرر، الـذي          مـوظفي األمـم املتحـدة يف مقديـشو،          عـدد   بعثة ستحد مـن     ال

، سيخــضع  اخلــدماتإليــصالبعثــة وأفــراد عــسكريون تــابعون لل نومتعاقــدُيــستخدم يف ســياقه 
  .املمتلكاتووإدارة العقود ملساءلة صارمة يف جماالت الشراء 

 اإلداريـة  املهـام عدد من باإلمكان االضطالع بأن لمكتب لة يساساألوأظهرت التجربة     - ٢٦
كتـب  بإمكـان م  أو   وبـني املكتـب الـسياسي،      هبينـ  مشترك بشكل   األعمامليدانية  الدعم  وأنشطة  

قـام  يف هذا الصدد،    و. تقاسم التكاليف ليف إطار ترتيب    أن يضطلع هبا    األمم املتحدة يف نريويب     
مبـا يف  ، إنـشائه ملكتـب دعـم البعثـة أثنـاء     تـوفري الـدعم املؤقـت     بنـريويب   مكتب األمم املتحدة يف     

املكتـب  ينتقـل    ومـن املقـرر كـذلك أن      . األمـم املتحـدة يف نـريويب      مكتـب   يف جممع   إيواؤه  ذلك  
 مكتـب    مع  مشترك حيز مكتيب  ليشغل األمم املتحدة يف نريويب       مكتب قريبا إىل جممع  السياسي  

 تــوفرينــريويب مكتــب األمــم املتحــدة يف  وسيواصــل.  للعمــللــضمان ظــروف آمنــةدعــم البعثــة 
 والعالقــات مــع البلــد ، واخلــدمات الطبيــة، إدارة املرافــقليــمــن قبخــدمات الــدعم املــشتركة، 

  .مذكرة تفاهمع عن طريق ترتيب وض مبوجب ،ضيفامل
كـل مـن مكتـب دعـم البعثـة          اسـتعرض   ،  حتقيـق قـدر أكـرب مـن التـآزر والكفـاءة            وبغية  - ٢٧
 سيـضطلع مكتـب دعـم البعثـة         ،نتيجـة هلـذا االسـتعراض     و. داريـة  اإل ومهامـه املكتب السياسي   و
كــانون  ١ يفوذلـك   ،بامليزانيــة واخلاصـة   منــها اإلداريـة  املكتــبني،كـال  لاألساســية املهـام ميـع  جب

  .٢٠١٠يناير /الثاين
ــضا    - ٢٨ ــابعلتخطــيط ا فريقــيعنــصر املــوظفني يف  علــى تغــيريات وأُدخلــت أي ألمــم  لنيالت

مـشورة   و الـدعم الـتقين   ال يزال االحتاد األفريقـي حباجـة إىل         و. املتحدة يف أديس أبابا ونيويورك    
املـأذون بـه وتوجيـه عملياهتـا     بقوامهـا  بعثـة  ال لنـشر  وتكـوين القـوات  اخلـرباء يف جمـال التخطـيط    
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 مكتــب يــوفرهوميثــل ذلــك احتياجــا مــستقال عــن الــدعم التــشغيلي للبعثــة الــذي         . امليدانيــة
 موظفــا مــن الفئــة الفنيــة ١٩ إىل عــدد أفــراده حــىت اآلن فريــق يــصل ويــضطلع بــهالبعثــة،  دعــم
وال تـزال   . حتـاد األفريقـي    بالتنـسيق التـام مـع اال       موظفني وطنيني يعملـون مـن أديـس أبابـا          ٤ و

 ويـستمر بعثـة    ال  نـشر   فيه جيرييف هذا الوقت الذي     لالحتاد األفريقي   ضرورية جدا   هذه القدرة   
مـن   اللوجـستية الـيت   املهامإلزالة عدَّل أنواع اخلربات ستلكن . التحديات اليت تواجههاتغري فيه  

ــرر أن  ــدأ املق ــم املتحــدة  تب ــا  األم ــشاريع مــن خــالل  االضــطالع هب ــب  هندســيةم ــذها مكت  ينف
  .البعثة دعم
إلنـشاء  الـالزم   األويل  للطـوارئ   ختطيط   للصومالالتخطيط  التنسيق و فريق  أجرى  قد  و  - ٢٩

ــ، و يف املــستقبلألمــم املتحــدة يف الــصومال ل  تابعــةحلفــظ الــسالمعمليــة  ــام ب ــائق ق صياغة الوث
رة دنيـا للتخطـيط     والعمـل بقـد   فريـق   الذلـك، أمكـن تبـسيط       وبنـاء علـى     . الرئيسية هبـذا الـشأن    

وسـيجري االحتفـاظ    . ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣٠يناير إىل   /كانون الثاين  ١من  للفترة  التنفيذي  
مـن خـالل   هـذه اخلطـط قيـد االسـتعراض     أجـل إبقـاء   مـن   يف الفريـق    عدد صغري مـن املـوظفني       ب

 حــسب الطلــب خطــط مــستكملة وخطــط بديلــة، وتــوفري عمليــة التخطــيط املتكامــل للبعثــات
 ، الــصلة، ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا  ي ذ امليــداينالوجــود مــع وبالتنــسيق

ــوفري   ــةل مركــز تنــسيقوالــشركاء اآلخــرين، وت لــدول األعــضاء ا  الــيت تنفــذهالعمليــات البحري
  .القرصنةبيتعلق  فيما

  
  أطر امليزنة القائمة على النتائج  - جيم  

   الدعم اللوجسيتتوفري: ١العنصر     
  م املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومالمكتب األم    

ــّين   - ٣٠ ــدعم  يب ــصر ال ــدير، وخــدمات  أعمــال عن ــدعم مكتــب امل ــات ال ، واخلــدمات عملي
عنــصر الــدعم خــدمات لوجــستية ســيوفر وخــالل فتــرة امليزانيــة، . اإلداريــة، واخلــدمات التقنيــة

 األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد           مكتـب تنفيذ واليـة    لوإدارية وتقنية تتسم بالفعالية والكفاءة      
ــيوفر و). مكتـــب دعـــم البعثـــة  (األفريقـــي يف الـــصومال ــالغ  الـــدعم سـ ــأذون بـــه البـ للقـــوام املـ

مـن شـرطة االحتـاد     شـرطيا    ٢٧٠لعدد  ، و عثة االحتاد األفريقي يف الصومال    بمن جنود    ٨ ٠٠٠
مبـن  (موظفـا وطنيـا    ٩٩ موظفـا دوليـا و       ١٥٢الك املوظفني املـدنيني املؤلـف مـن         ملاألفريقي، و 

إدارة يف ذلــك وسيــشمل نطــاق الــدعم مجيــع خــدمات الــدعم، مبــا ). فــيهم املوظفــون املؤقتــون
ــة      ــق املكتبي ــاء املراف ــوظفني، وصــيانة وبن ــة شــؤون امل ــق اإلقام ــصاالت  ومراف ــا االت ، وتكنولوجي

 واملعلومــات، وعمليــات النقــل اجلــوي والبحــري والــربي، وعمليــات اإلمــداد وإعــادة اإلمــداد،
  .اخلدمات األمنيةتوفري و
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  اإلجنازمؤشرات اإلجنازات املتوقعة

 دعمخــدمات األمــم املتحــدة للــمــن جمموعــة  إيــصال  ١-١
  )البعثة(إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال اللوجسيت

ذات جـدران لينـةوإنشاء أمـاكن إقامـة ذات جـدران صـلبة             ١-١-١
   يف مقديشوالبعثةألفراد 

األمـم املتحـدةتـوفره   يبات الـدعم التجـاري الـذي        وضع ترت   ٢-١-١ 
  لبعثةل

  للمرور العابر يف مومباساخميم إنشاء قاعدة دعم أمامية و  ٣-١-١ 
  وضع إطار فعال للمساءلة املتعلقة بالرقابة الداخلية  ٤-١-١ 
البعثـة علـى املعـداتأفـراد  /تدريب موظفي االحتاد األفريقـي      ٥-١-١ 

وعلـــى سياســة الـــدعم وعملياتـــهاململوكــة لألمـــم املتحــدة   
  وإجراءاته

  
    النواتج

  ، وشرطة االحتاد األفريقيالعسكرينيفراد األ
 ،يف شـرطة االحتـاد األفريقـي   شـرطيا   ١٦٢ فـردا، و  ٦ ٩٣٣يبلـغ  متوسـط  لقـوام  متركُز أفراد الوحدات العـسكرية،        •  

   وإعادهتم إىل الوطن،وتناوهبم
ـــ   التحقــق مــن معــدات األمــم املتحــدة، ومــن     •   ــة مملوكــة للوحــدات، ومــن   ١ ٠٢٦ مركبــات يقــدر عــددها ب  مركب

  لبعثة، ورصدها والتفتيش عليهااملوفرة لدعم ااإلمدادات واخلدمات 
 فـردا، وحـصص   ٦ ٩٣٣ختزين وصرف حصص اإلعاشة ألفراد الوحـدات العـسكرية الـذين يبلـغ متوسـط قـوامهم           •  

 يومـا ألفـراد الوحـدات العـسكرية وكـذلك           ١٤كفـي ملـدة      وحصص مياه ت   ، يوما ١٤إعاشة أثناء القتال تكفي ملدة      
     فردا١٦٢ألفراد شرطة االحتاد األفريقي يف مقديشو الذين يبلغ عددهم 

  املوظفون املدنيون، وآليات التنسيق واملساءلة
   موظفا يف املتوسط١٢١إدارة موظفني مدنيني يبلغ عددهم   •  
  طر باالقتران مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية املخا احتماليةتنفيذ عملية متواصلة لتقييم  •  
لبعثـة  لاألمم املتحدة واآلليات الطوعية والثنائيـة،  آلية االشتراكات املقررة من جانب ، من خالل   املوفرتنسيق الدعم     •  

   واملؤسسات األمنية الصومالية
   األساسيكلاملرافق واهلي

يف تـشغيلية   للقـوة ومستـشفى مـن املـستوى الثـاين، ومرافـق       اقـر للكتائب، ومخميمات  ٩كمال برنامج بناء، يشمل إ   •  
  للمرور العابر يف مومباسا، وخميم مطار وميناء مقديشو، وقاعدة دعم أمامية
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ــة و  ١٣تــشغيل وصــيانة    •   ــشو، وقاعــدة دعــم أمامي ــا يف مقدي ــابر يف مومباســا، ومرفــق للمقــر   خمــيم  مرفق للمــرور الع
  نريويب يف

  ولدات الكهرباء اخلاصة بالبعثة يف مقديشومل والزيوت ومواد التشحيمالبرتين  لتر من مليون ٣,٦ ختزين وصرف  •  
إنشاء قدرة يف جمال املعلومات اجلغرافية توفر منتجات مطبوعة من اخلرائط الطوبوغرافيـة واملواضـيعية لالسـتعانة هبـا                  •  

فيـة مـن أجـل مـساعدة البعثـة يف العمليـات             يف التحليل وتقدير احلالة، واستحداث تطبيقـات لنظـام املعلومـات اجلغرا           
    العسكرية واإلدارية واللوجستيةاملهام اليومية وختطيط 

  النقل الربي
 قطعـة مـن معـدات       ١٥ مركبة خفيفة ومدرعـة، و       ١٠٢تشمل   مركبة مملوكة لألمم املتحدة،      ٢١٣تشغيل وصيانة     •  

قطعـة   ٢٥  شـاحنة، و ١٨ملعـدات اهلندسـية، و    قطعـة مـن ا  ٣٧ قطعة من معدات املطـارات، و  ١٦، و املوادمناولة  
  مقطوراتوصل لل

 لمركبات اململوكة لألمم املتحدة وللبعثةل والزيوت ومواد التشحيمالبرتين مليون لتر من  ٣,٦ختزين وصرف   •  

  النقل اجلوي
الـبرتين   مـن    مليون لتر  ١,٢تشغيل وصيانة طائرة ثابتة اجلناحني لدعم نقل البضائع والركاب، ويشمل ذلك صرف               •  

   والزيوت ومواد التشحيم
  النقل البحري

   األفراد واملعدات واللوازم إىل مقديشونشر لدعم املهام تشغيل وصيانة سفينة متعددة   •  
  االتصاالت

دعم وصيانة شبكة سـاتلية مـزودة بوصـالت تربطهـا بالبعثـة يف مقديـشو، واالحتـاد األفريقـي يف أديـس أبابـا، ومقـر                             •  
يف نـريويب مـن أجـل تـوفري االتـصاالت الناقلـة       بعثـة  المكتـب األمـم املتحـدة لـدعم       ة يف نيويورك، ومقـر      األمم املتحد 

  الفيديوبللصوت والفاكس والبيانات، وإتاحة التداول 
إنشاء وصيانة قدرة اتصالية ناقلة للصوت والبيانات بني البعثة والكتائب ومواقع الدعم الرئيسية للبعثـة، الـيت تـشمل علـى                       •  

  ٤، واجلامعة، واألكادميية، وموقع الكيلومتر )فيلال الصومال(بيل املثال ال احلصر املطار، وامليناء، وقصر الرئاسة س
 وصـلة تعمـل باملوجـات الدقيقـة،         ١٢  مقاسم هاتفية، و   ٥ نظاما طرفيا ذا فتحات صغرية جداً، و         ١٦دعم وصيانة     •  

ــات   ٢ و ــز البيان ــن مراك ــررة     م ــن وحــدات متك ــة م ــات، و  املكون ــة يف حاوي ــصاالت الــسلكية   ٤منقول ــم لالت  نظ
  والالسلكية املتنقلة القابلة للوزع

 ُمكـرِّرا، و  ١١دعم وصيانة شبكة السلكية ثنائية االجتاه تعمل بالترددات العالية جـدا والتـرددات العاليـة وتتـألف مـن         •  
التــرددات فــوق /التــرددات العاليــة/ جــدابــالترددات العاليــةتعمــل ( جهــازا ال ســلكيا نقــاال ١٨٦ حمطــة قاعديــة، و ٨٢

   )العالية الترددات فوق/الترددات العالية/بالترددات العالية جداتعمل ( جهازا السلكيا حيمل يف اليد ٤٣١، و )العالية
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  إدارة الدعم اإلعالمي
  إنشاء وصيانة استوديو لإلنتاج اإلذاعي ملساندة البعثة  •  
تنفيـذ اسـتراتيجية   لاملتعهـدين الـذين مت التعاقـد معهـم     شـؤون  إدارة القيـام بـ   خالل  مالت اإلعالمية للبعثة من   احلدعم    •  

   االتصاالت اخلاصة بالبعثة
  تكنولوجيا املعلومات

 طابعـات ملـساندة مـوظفي       ١٠٤ حاسـوبا حممـوال، و       ١٥٦ حاسـوبا مكتبيـا، و       ٥٤٩ خادوما، و    ٩٨دعم وصيانة     •  
  البعثةأفراد األمم املتحدة و

   الواسعة يف نريويب ومومباسا ومقديشو شبكات املنطقة وشبكات املنطقة احمللية  دعم وصيانة  •  
  اخلدمات الطبية

يف إىل املرافـق الطبيـة مـن املـستويني الثالـث والرابـع              ترتيبات اإلجالء اجلوي ملـوظفي األمـم املتحـدة والبعثـة            مواصلة    •  
  نريويب وديب وبريتوريا

  لألمم املتحدةاملعتادة ملستويني األول والثاين باملعدات واملستهلكات دعم املرافق الطبية للبعثة من ا  •  
   دعم وفاء البعثة مبعايري األمم املتحدة للصحة والسالمة يف مقديشو  •  
  األمن

األمنيـة الـدنيا يف مواقـع مكتـب دعـم البعثـة يف نـريويب ومقديـشو                اإلقامـة   حتديد معايري العمل األمنيـة الـدنيا ومعـايري            •  
لـدوائر املغلقـة ولـصق الرقـائق     بانظـم  تلفزيونية  اسا، ومواقع البعثة يف نريويب ومقديشو، ويشمل ذلك تركيب          ومومب

   املانعة للتشظي على مجيع النوافذ اخلارجية والداخلية
  التدريب
ومنـها  تدريب تـوجيهي بـشأن الـسياسات والعمليـات واإلجـراءات املتعلقـة بالـدعم يف اجملـاالت الوظيفيـة املختلفـة،                 •  

، واإلمــداد، واهلندســة، والنقــل،   التحركــاتعلــى ســبيل املثــال ال احلــصر إدارة املمتلكــات، والطــريان، ومراقبــة       
املعـدات اململوكـة لألمـم املتحـدة        فضال عن تركيب    وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وبعض اجملاالت اإلدارية،       

   وتشغيلها وصيانتهاعثةاملقدمة ضمن جمموعة عناصر الدعم اللوجسيت ملوظفي الب
األلغـام بـشأن    اإلجـراءات املتعلقـة ب    الوحدات العسكرية للبعثـة بتـدريب تـوجيهي يف جمـال            أفراد   فردا من    ٣٠تزويد    •  

    التخلص من الذخائر املتفجرة من أجل زيادة حرية حركة البعثة
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  العوامل اخلارجية
املربمـة معهـم، وسـتقوم بلـدان االحتـاد األفريقـي املـسامهة بقـوات ن من تسليم السلع واخلـدمات وفقـا للعقـود         و املورد سيتمكن   

  .بتوفري قوات تنشر مع البعثة، وستكون احلالة األمنية مواتية لعمل مكتب دعم البعثة
      

  اإلجنازمؤشرات اإلجنازات املتوقعة

تقــدمي دعــم إداري فعــال إىل مكتــب األمــم املتحــدة     ٢-١
 )ياملكتب السياس(السياسي للصومال 

حيــصل املكتــب الــسياسي علــى الــدعم اإلداري الــالزمأن   ١-٢-١
  لتنفيذ واليته بنجاح

  
    النواتج

إجـراءات تـوظيفهم     و ، املـوظفني   شـؤون   إدارة املوارد البشرية، مبا يف ذلـك إدارة        تقدمي جممل اخلدمات املتعلقة بدعم      •  
  وتنمية قدراهتم

  بالتنسيق الوثيق مع وحدة التنسيق اإلقليمي التابعة للمكتب السياسيتنفيذ الدعم املايل الفعال للمكتب السياسي،   •  
لنظـام املـايل والقواعـد    على السلع واخلـدمات وفقـا ل  املكتب خدمات دعم يف جمال املشتريات لضمان حصول   توفري    •  

  املمتلكات، وإدارة العقودالتصرف يف ، ووضع خطط املشتريات، ودعم املالية لألمم املتحدة
تـوفري  الدعم لكـل مـن بعثـات املراجعـة الداخليـة واخلارجيـة حلـسابات التنظـيم اإلداري للمكتـب الـسياسي، و              توفري  •  

   ملالحظات املراجعة السابقة اليت مل تنفذ بعداستجابات
ــدمي         •   ــدمها وتقـ ــذمها ورصـ ــه، وتنفيـ ــة بـ ــتئمانية اخلاصـ ــصناديق االسـ ــشطة الـ ــررة للمكتـــب وأنـ ــة املقـ ــياغة امليزانيـ صـ

    نهماع التقارير
  ١اجلدول 

    )مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال(عنصر الدعم : املوارد البشرية
   املوظفون الدوليون 

  املوظفون املدنيون

وكيل األمـني   
 أمـني   ‐العام  

  عام مساعد
 ‐ ٢‐مــد
  ١‐مد

 ‐ ٥‐ف
  ٤‐ف

 ‐ ٣‐ف
  ٢‐ف

ــة  اخلدمـــــ
  امليدانية

اخلــدمات 
  العامة

خـــدمات  
  األمن

اجملموع 
 الفرعي

ــون  املوظفــ
 )أ(الوطنيون

متطوعـــو 
ــم  األمــــــ
اجملموع املتحدة

   مكتب املدير
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

١٧- ١٢٥- - ١٦١٤-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

٢١- ١٤٧- - ١٤٢٧-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
 ٤- ٢٢- - ٢١٣- - -  صايف التغيري  
ــائف    ــرة  الوظـــــ ــدة للفتـــــ - - - - - - - - - - - املعتمـــــ
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   املوظفون الدوليون 

  املوظفون املدنيون

وكيل األمـني   
 أمـني   ‐العام  

  عام مساعد
 ‐ ٢‐مــد
  ١‐مد

 ‐ ٥‐ف
  ٤‐ف

 ‐ ٣‐ف
  ٢‐ف

ــة  اخلدمـــــ
  امليدانية

اخلــدمات 
  العامة

خـــدمات  
  األمن

اجملموع 
 الفرعي

ــون  املوظفــ
 )أ(الوطنيون

متطوعـــو 
ــم  األمــــــ
اجملموع املتحدة

  )ب(٢٠٠٨/٢٠٠٩

ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ
 ٤- ٣١- - - ٢١- -   )ب(٢٠٠٩/٢٠١٠

 ٤- ٣١- - - ٢١- -  صايف التغيري  
   اجملموع الفرعي  
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

١٧- ١٢٥- - ١٦١٤-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــة     ــائف املقترحـــــ ــرة الوظـــــ للفتـــــ

٢٥- ١٧٨- - ١٦٣٧-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
 ٨- ٥٣- - ٢٣- - -  صايف التغيري  

   خدمات عمليات الدعم
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

٤٥- ٣٨٧- - ١١٢٨١٧-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

٤٥- ٣١١٤- - ١١٣٥١٢-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
 - - ٧٧- - - ٥- ٣- ١- -  صايف التغيري  
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

- - - - - - - - - - -   )ب(٢٠٠٨/٢٠٠٩
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

 ٢- - ٢- - - - ٢- -   )ب(٢٠٠٩/٢٠١٠
 ٢- - ٢- - - - ٢- -  صايف التغيري  
  اجملموع الفرعي  
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

٤٥- ٣٨٧- - ١١٢٨١٧-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

٤٧- ٣٣١٤- - ١١٥٥١٢-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
٢- ٥٧- - - ٥- ٣- ٣- -  صايف التغيري  

 اخلدمات اإلدارية
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

٣٧- ٢٦١١- - ١٧٩٩-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

٤٤- ٣٠١٤- - ١٨٦١٥-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
 ٧- ٤٣- - ٣٦- ١- -  صايف التغيري  
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

 ٥- - ٥- - ١١٣- -   )ب(٢٠٠٨/٢٠٠٩
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ  ٥- - ٥- - ١١٣- - الوظـــــ
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   املوظفون الدوليون 

  املوظفون املدنيون

وكيل األمـني   
 أمـني   ‐العام  

  عام مساعد
 ‐ ٢‐مــد
  ١‐مد

 ‐ ٥‐ف
  ٤‐ف

 ‐ ٣‐ف
  ٢‐ف

ــة  اخلدمـــــ
  امليدانية

اخلــدمات 
  العامة

خـــدمات  
  األمن

اجملموع 
 الفرعي

ــون  املوظفــ
 )أ(الوطنيون

متطوعـــو 
ــم  األمــــــ
اجملموع املتحدة

  )ب(٢٠٠٩/٢٠١٠

- - - - - - - - - - -   صايف التغيري  
   اجملموع الفرعي  
ــدة لل    ــائف املعتمـــــ ــرة الوظـــــ فتـــــ

٤٢- ٣١١١- - ١٨١٠١٢-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

٤٩- ٣٥١٤- - ١٩٧١٨-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
 ٧- ٤٣- - ٣٦- ١- -   صايف التغيري  

   اخلدمات التقنية
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

١٠٠- ٦٨٣٢- - ١١٥١٤٣٨-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــة لل    ــائف املقترحـــــ ــرة الوظـــــ فتـــــ

١٣٠- ٦٧٦٣- - ١١٢٦٤٨-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
 ٣٠- ١٣١- - - ٨١٠- ٣- - -   صايف التغيري  
  اجملموع  
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

١٩٩- ١٤٤٥٥- - ٤٤٠٣٢٦٨-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

٢٤٠- ١٤٢٩٨- - ٤٣٧١٩٨٢-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
 ٤١- ٢٤٣- - - ١٣١٤- ٣- - -   صايف التغيري  
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

 ٥- - ٥- - ١١٣- -   )ب(٢٠٠٨/٢٠٠٩
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

 ١١- ١٠١- - ٥٢٣- -   )ب(٢٠٠٩/٢٠١٠
 ٦- ٥١- - - ٤١- -   صايف التغيري  
   اجملموع  
ــرة      ــدة للفتـــــ ــائف املعتمـــــ الوظـــــ

٢٠٤- ١٤٩٥٥- - ٤٤١٣٣٧١-   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
ــرة     ــة للفتـــــ ــائف املقترحـــــ الوظـــــ

٢٥١- ١٥٢٩٩- - ٤٤٢٢١٨٥-   ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
   ٤٧- ٣٤٤- - ١٢١٤- ١- -   صايف التغيري  

  .تشمل املوظفني الوطنيني وموظفي فئة اخلدمات العامة الوطنيني  )أ(  
  . العامةاملساعدة املؤقتةممولة حتت بند   )ب(  
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  مكتب املدير    
ــة       - ٣١ ــه واإلدارة التنفيذي ــدير التوجي ــب امل ــوفر مكت ــا اي ــدعم اإلداري واللوجــسيت  عموم ل

لعنصر العسكري وعنصر الشرطة والعنصر املدين يف البعثـة،         لاألمم املتحدة   توفره  والتقين الذي   
أن يكـون املقـر الرئيـسي ملكتـب دعـم البعثـة يف              املرتـأى   ومـن    .وفقا لوالية مكتب دعـم البعثـة      

حلقـة  كمكتـب املـدير   سـيعمل  وإضـافة إىل ذلـك،   .  تتبعه قاعدة دعـم يف مومباسـا     نريويب، وأن 
 ، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري        ،الوصل األساسية مع مكاتب وبعثات األمم املتحدة األخـرى        

وتتطلـب  .  واملنظمـات غـري احلكوميـة      ، والسلطات والوكاالت احلكوميـة    ،واملنظمات اإلقليمية 
ــد املهــام ومــستوى    ــة مــن     درجــة تعقي املــسؤوليات أن تكــون وظيفــة مــدير مكتــب دعــم البعث

  .٢-مد الرتبة
) ٢-مـد  (مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال           ويتلقى مدير     - ٣٢

  ، وموظـــف إداري أقـــدم)٥-ف(مـــساندة مـــن مكتـــب أمـــامي يتـــألف مـــن مستـــشار أقـــدم   
 وموظـف إداري  ،)٣-ف(ة  وموظـف للـشؤون الـسياسي   ،)٤-ف( وموظف قانوين  ،)٥-ف(
 وثالثــة مــساعدين لألعمــال ،)اخلدمــة امليدانيــةمــوظفي مــن رتبــة ( ومــساعد إداري ،)٣-ف(

ظـف وطـين مـن فئـة اخلـدمات          مو(وسـائق   ) موظفني وطنيني من فئـة اخلـدمات العامـة        (املكتبية  
  .كما أن قسم السالمة واألمن يتبع املدير مباشرة). العامة
ــشار  و  - ٣٣ ــف املستـ ــيكلـ ــسياسية   )٥-ف(دم األقـ ــشؤون الـ ــف الـ ــسانده موظـ ــذي يـ   ، الـ

الحتــاد التابعــة لاالتــصال بــني األمــم املتحــدة وإدارة الــسالم واألمــن بأعمــال ، أساســا )٣-ف(
الرئيـسية للمستـشار   املهـام  وسـتتمثل  . األفريقي بشأن املسائل املتعلقة بالـدعم اللوجـسيت للبعثـة     

ني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي والبعثـة فيمـا             األقدم يف تيسري تبادل املعلومات واالتصال ب      
ــة    ــم البعث ــب دع ــات مكت ــات     . خيــص عملي ــسري االجتماع ــضا تي ــدم أي ــشار األق ــيتوىل املست وس

، حـسبما   املشتركة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة بشأن ما ينشأ مـن مـسائل ختـص البعثـة                
االتـصال  ألعمـال   لقة الوصل الرئيسية    حبوصفه  املستشار األقدم أيضا    سيعمل  و. يطلب املقران 

مع مكتـب املمثـل اخلـاص لـرئيس جلنـة الـصومال التابعـة لالحتـاد األفريقـي ومـع مكتـب األمـم                
لمستـشار  بتقـدمي املـساعدة ل    موظـف الـشؤون الـسياسية       سـيقوم   و. املتحدة الـسياسي للـصومال    

  .التقارير، واملراسالتصياغة لتحليل السياسي، ولاألقدم 
املستشار الرئيسي للمدير فيما خيـص      بوصفه  ) ٥-ف( املوظف اإلداري األقدم  يعمل  و  - ٣٤

ويـشمل  .  وتنظيمهمـا وتنفيـذمها وإدارهتمـا      مكتـب وخطـط عملـه     يـة لل  ربناجمالنـشطة   األختطيط  
املختلفـة  من املـسائل    جمموعة كبرية   صياغة املبادئ التوجيهية والتقارير واملراسالت بشأن       ذلك  

ــة عــن  ــيم املخــاطر، ووضــع أطــر     املــدير، ويتــضمننياب  ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلــصر تقي
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املساءلة، ورصد تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلـسابات ومكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة                
املــدير يف اجتماعــات الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة واجتماعــات    متثيــل وجملــس التحقيــق، و

  .وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
موظـف  علـى مزيـد مـن الـدعم الـذي يـوفره       املـدير واملوظـف اإلداري األقـدم        وحيصل    - ٣٥

لتنـسيق تنفيـذ خطـة عمـل املـدير،          ) من رتبة اخلدمة امليدانية   ( ومساعد إداري    ،)٣-ف(إداري  
خيـارات اسـتخدام مـوارد الربنـامج        بشأن  تحليل  البحث و إجراء ال ، و املسائلذلك حتديد   مبا يف   

، واملناسـبات حتديـد مواعيـد االجتماعـات       وذلـك فـضال عـن       التكلفـة،   بطريقة فعالة من حيـث      
ــائقااملراســالت، وإمــساك ســجالت  توجيــه تــدفق و أيــضا يــدعمها وإدارة مكتــب املــدير . لوث

الوثـائق، إضـافة    لتنظـيم   ) موظفان وطنيان من فئة اخلـدمات العامـة       (مساعدان لألعمال املكتبية    
  .)لعامة الوطنينيمن موظفي فئة اخلدمات ا( وحيد إىل سائق

 إىل املـدير بـشأن الـسياسة    حذيقـة مـشورة  بإسـداء   ) ٤-ف(املوظف القـانوين    سيقوم  و  - ٣٦
ــز بوجــه خــاص علــى صــياغة مــذكرات التفــاهم        ــة، مــع التركي ــذ الوالي ــة املتعلقــة بتنفي القانوني

ومـاحني  أو بـأفراد الـشرطة،    والبلـدان املـسامهة بقـوات    ، االحتاد األفريقـي عماملربمة  واالتفاقات  
 والشركاء الثنائيني املشاركني يف دعم البعثة، وعلـى تعديلـها واإلشـراف       ،الصناديق االستئمانية 

وسيقيم املوظف القانوين تعاونا وثيقا مـع مقـر األمـم املتحـدة يف              . على سالمة تنفيذها وإدارهتا   
  .اته وتنسيقهاسياسترابط مكتب دعم البعثة وأنشطة نيويورك لضمان جودة 

مـسؤول عـن إنـشاء      ) ٤-ف(ترأس قسم الـسالمة واألمـن مستـشار لـشؤون األمـن             وي  - ٣٧
، وتنسيق الترتيبات األمنيـة للبعثـات املوفـدة إىل مقديـشو، وإدارة              العمل وتعهد نظام إدارة أمن   

مستشار شؤون األمـن أيـضا   إضافة إىل ذلك يتوىل     و. االستجابات للحوادث والطوارئ األمنية   
لألخطـار  تقييمـات   إجـراء   األمنيـة، و  األمـور   طات احملليـة بـشأن كـل        التعاون مع الـسل   مسؤولية  
ويتــوىل مستــشار شــؤون األمــن املــسؤولية العامــة عــن إدارة أمــن   . ملخــاطرالحتماليــة ا وحتليــل

وســـالمة مـــوظفي املكتـــب وممتلكاتـــه، ويـــشمل ذلـــك تـــوفري اســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ 
الــيت جيــري التعاقــد ة قــوات حراســة األمــن إدار، و) أيــام يف األســبوع٧ســاعة يف اليــوم،  ٢٤(

اســـتخراج تنـــسيق خـــدمات احلمايـــة الشخـــصية للوفـــود الرفيعـــة املـــستوى، وتيـــسري معهـــا، و
. الكيـان وداخلـها  عمليـات  التصاريح األمنية ألغراض السفر للجميع لـدى سـفرهم إىل منطقـة     

متثـال ملعـايري    ومستشار شؤون األمن مسؤول كذلك عن إجراء التحقيقـات األمنيـة ورصـد اال             
  .األمنية الدنيا يف مومباسا ومقديشواإلقامة العمل األمنية الدنيا، ومعايري 

ومع أن املكتب سينضوي حتـت املظلـة األمنيـة ملكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب، فـإن                       - ٣٨
أن يعـىن هبـا   سـيلزم  هناك عددا من املسائل املتعلقة باألمن اليت ختص حتديدا املكتـب وموظفيـه،         
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مستـشار شـؤون األمـن      ولـذا سـيقوم بـدعم       . ظفو شؤون أمنيـة مكرسـون تـابعون للمكتـب         مو
لقــسم لرئــيس الــذي ســيعمل كمعــاون  ، )مــن رتبــة اخلدمــة امليدانيــة (موظــف لــشؤون األمــن  

ويسافر أيضا إىل امليدان يف مهام قصرية األجل وسريافق موظفي املكتب يف زياراهتم ملقديـشو،               
الـسلطات  خلربة املكتسبة من عمليات أخرى، فـإن االتـصال مـع     وكما تبني ا  . حسب االقتضاء 
عندما ينفذ مـن قبـل الوكالـة        يصل إىل أقصى درجات الكفاءة      لحكومة املضيفة   األمنية التابعة ل  

املهمـة  كتـب إسـناد هـذه       املومـن مث يعتـزم      ). أي مكتب دعم البعثة يف هـذه احلالـة        (املعنية ذاهتا   
، يكـون مـسؤوال كـذلك       )ين مـن فئـة اخلـدمات العامـة        موظـف وطـ   (إىل مساعد لشؤون األمن     

األمنية الدنيا ومعـايري العمـل األمنيـة الـدنيا، وعـن التنـسيق فيمـا خيـص                  اإلقامة  عن رصد معايري    
  .األمنيةوالتقييمات اخلطة األمنية 

ــة          - ٣٩ بالنــسبة لعمليــات  ويتــسم أمــن قاعــدة الــدعم املوجــودة يف مومباســا بأمهيــة حيوي
مـن  (موظـف لـشؤون األمـن       وسـيترأس الوحـدة     . مكـرس فريـق أمـين     نـشر   تلزم   مما يس  املكتب،

اخلدمـة  موظفي  من رتبة   (من موظفي شؤون األمن املناوبني      يسانده ثالثة   ) رتبة اخلدمة امليدانية  
أحـداث  وسـيتولون أيـضا االسـتجابة ألي        . لتغطية مهام النوبات أثناء سـاعات العمـل       ) امليدانية

ــاتأو حـــوادث تتعلـــق بـــاملوظفني  ــراء التحقيقـ ــوفري . ، وإجـ ــافة إىل تـ ــة وإضـ ــالرقابـ  يف ةاألمنيـ
ــاراهتم         ــب يف زي ــوظفي املكت ــة م ــاوب، مرافق ــضا، بالتن ــون أي ــؤالء املوظف مومباســا، ســيتوىل ه

ــة يف   ) وطــينفــين موظــف (موظــف أمــين  وســيتوىل . ملقديــشو ــسيق املــسائل األمني مــسؤولية تن
. مـع الـسلطات األمنيـة احملليـة       والتعـاون   االتصال   وإقامةمومباسا مع احلكومة احمللية أو املضيفة       

اخلطة األمنيـة وتنفيـذها، وتـوفري       مسؤوال عن تنسيق    املوظف األمين   وإضافة إىل ذلك، سيكون     
لتحقيقات املتعلقة بـاألمن والـسالمة، وإعـداد تقـارير عـن احلـوادث، وإجـراء تقييمـات              الدعم ل 
مـن رتبـة اخلدمـة      (ا مبساعد لشؤون التـدريب      وستزود قاعدة الدعم املوجودة يف مومباس     . أمنية

إلدارة التـدريب التـوجيهي وتـدريب املـوظفني الـوطنيني، ومبـساعد لألعمـال املكتبيـة                 ) امليدانية
  .لتوفري الدعم اإلداري) موظف وطين من فئة اخلدمات العامة(

ــدرة    - ٤٠ ــة لوأُدرجـــت قـ ــرة    مقيمـ ــة للفتـ ــم البعثـ ــة مكتـــب دعـ ــة يف ميزانيـ ــة الداخليـ لرقابـ
ــشاء         ،٢٠٠٩/٢٠١٠ ــت وإن ــل الوق ــسبب عام ــك ب ــة، وذل ــة العام ــساعدة املؤقت ــد امل  حتــت بن
ــب ــرة   . املكت ــها ســتدرج يف الفت ــد   ٢٠١٠/٢٠١١ولكن ــدعم حتــت بن وســيترأس . حــساب ال

يــسانده مراجعــا ) ٥-ف(كــبري مراجعــي احلــسابات املقــيمني  الــدائم مكتــب الرقابــة الداخليــة 
ومـساعد لـشؤون مراجعـة      ) ٣-لثاين من رتبة ف    وا ٤-أحدمها من رتبة ف   (حسابات مقيمان   

ويتناسـب مـالك املـوظفني املقتـرح ملكتـب          ). موظف وطين من فئة اخلدمات العامة     (احلسابات  
الرقابــة ومــستويات الرتــب فيــه مــع نطــاق األنــشطة التنفيذيــة ملكتــب دعــم البعثــة، ومــع حجــم 

  .توفريهالدعم اإلداري واللوجسيت والتقين الذي يتعني 
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 الدعم عمليات خدمات    

 املقـام  يف مـسؤوال  سيكون الذي )١-مد( املدير نائب الدعم عمليات خدمات يترأس  - ٤١
 يف األفريقــي االحتــاد بعثــة لــدعم املتحــدة األمــم ملكتــب اليوميــة العمليــات إدارة عــن األول

ــصومال ــب يتوىلســو .ال ــدير نائ ــسؤولية امل ــام م ــات إدارة مه ــتراتيجية العملي ــة االس  والتكتيكي
 إىل وتقـوم بإيـصاهلا    الدعم خدمات تستحدث اليت النظم تصميم ذلك يف مبا األجل، لقصريةوا

 التنفيـذي  اإلشـراف  :يلـي  مـا  الرئيـسية  األدوار تـشمل وس .وحتـسينها  هذه النظم    تسيريو البعثة،
 ورصـدها؛  املكتـب  دعـم  عمليـات  جلميـع  والتخطـيط  مومباسـا؛  يف الدعم قاعدة عمليات على

 بــشأن املكتــب ملــدير املــشورة إســداءو االســتئماين؛ والــصندوق امليزانيــة رةإدا علــى واإلشــراف
 .االستراتيجية والتطوير التخطيط مسائل

 املـــسؤوليات حجـــم مـــع يتوافـــق مبـــا ١-مـــد برتبـــة املـــدير نائـــب يكـــون أن وُيقتــرح   - ٤٢
 )١-مــد( اإلداريــة اخلــدمات رئــيس مــع والتنــسيق احلاليــة العمليــات نــشاط إلدارة الــضرورية
 اخلدمـة  رتبـة ( إداري مـساعد    املـدير ائـب   وفر الـدعم لن   وسـي  ).١-مـد ( الفنيـة  اخلدمات ورئيس
 إدارة وقــسم ،ةاالســتئماني قيداوالــصن امليزانيــة قــسم ةمباشــر املــدير نائــب ويتبــع ).امليدانيــة

 يف الـدعم  وقاعـدة  اإلعالمـي،  الـدعم  إدارة وقـسم  الداخليـة،  االسـتعراض  وجمـالس  املمتلكات،
 .واخلطط العمليات قسمو مومباسا،

 األمــم مكتــب ميــزانييتوضــع  مــسؤولية ةاالســتئماني قيداوالــصن امليزانيــة قــسم ويتــوىل  - ٤٣
 للـصومال  الـسياسي  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  الـصومال  يف األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  لدعم املتحدة

 مـن  خمـتلفني  نـوعني  املـسؤولية  وتـشمل هـذه   . وتنفيذمها ورصدمها وتقدمي التقارير املتعلقة هبمـا      
 ،منفــصلتني مــاليتني دورتــنييتبعــان  )العاديــة وامليزانيــة الــسالم حفــظ ميزانيــة( املقــرر التمويــل
 االحتـاد  بعثـة  لـدعم  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  إىل املقدمـة  التربعـات  عن فضالوذلك  
 االنتقاليـة  األمنيـة  املؤسـسات  لـدعم  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  وصندوق الصومال يف األفريقي
 .الصومالية

ــرأس  - ٤٤ ــوظفيكــبري  القــسم وي ــة م ــدعم   ،)٥-ف( امليزاني ــه ال  إداري مــساعدوســيوفر ل
 اإلدارة عـن  املـسؤولية  امليزانيـة  مـوظفي  كـبري  ويتـوىل  ).العامـة  اتاخلدم فئة منوطين   موظف(

 دعــم بمكتــكــل مــن  يف العليــا واإلدارة للمــدير االســتراتيجي التوجيــه وتــوفري للقــسم، العامــة
 املـصلحة  وأصـحاب  املاحنـة  اجلهـات  مـع  والتنـسيق واملكتب السياسي، وأعمال االتـصال       بعثةال

 .امليزانية جماالت يف بعثةال قدرة بناء تنظيم عن فضال
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تـستتبع   الـيت  الصومال، يف األفريقي االحتاد لبعثة الفريدة والدعم التمويل ؤدي حالة وت  - ٤٥
 لألمـم  رراملق والتمويل البعثة، يف بقوات املشاركة والبلدان ريقياألف لالحتاددعما ثنائيا مباشرا    

 بعثــة لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتـب  خـالل  مــن اللوجـسيت  الـدعم  جملموعـة وفره تـ  الـذي  املتحـدة 
 لــدعم االســتئماين املتحــدة األمــم لــصندوق املقدمــة والتربعــات الــصومال، يف األفريقــي االحتــاد
 ختطــيط يفتــرابط وال التنــسيق علــىإىل زيــادة التركيــز   ل،الــصوما يف األفريقــي االحتــاد بعثــة

مــا تقــوم بــه  تنــسيق ال عــنمــسؤو امليزانيــة مــوظفي كــبريســيكون و .املــوارد مــن االحتياجــات
 متثيـل  املـسؤولية  هذه وتشمل .واألنشطة التخطيطمن   للبعثة دعمها يف الرئيسية املاحنة اجلهات
ــة لـــدعم املتحـــدة األمـــم مكتـــب ــاد بعثـ ــة  مـــشاورات يف الـــصومال يف فريقـــياأل االحتـ امليزانيـ

 احلـصر،  ال املثـال  سـبيل  علـى  فـيهم،  مبـا  الرئيسيني الشركاء مجيع مع االستراتيجيةواملشاورات  
 الـيت  الرئيـسية  املاحنـة  واجلهـات  األفريقـي،  االحتـاد  مفوضيةو الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة
 مـوظفي  كـبري  يـساعد س وكـذلك  .املتحـدة  ألمـم ا إدارات مـن  وغريها وعينيا، ماليا دعما تقدم

 بغيــة امليزانيــة، إدارة جمــال يف وتنفيــذها وتنظيمهــا القــدرة بنــاء تــدابري حتديــد يف البعثــة امليزانيــة
 .فعالية أكثر بشكلإعداد ختطيطها الربناجمي وميزانيتها ورصدها  على البعثة قدرة حتسني

 منظـور  مـن  العمـل  برنـامج  وتنفيذ يزانية،املمقترحات   إعداد مسؤولية القسم وسيتوىل  - ٤٦
 إدارة بــشأنلذاتيــة ا احملاســبة لوحــدات املــشورة وإســداءاملتواصــل للنفقــات،  رصــدالو امليزانيــة،
 هـذه  وتنطبـق  .العليـا  اإلدارة إىل خمصـصة  تقارير وتقدمي السنوية، األداء تقارير وإعداد امليزانية،

 متويـل  مـصادر  منـهما  لكـل كتـب الـسياسي، و    وامل بعثـة ال دعم مكتب من كل على املسؤوليات
 للميزانيــات اليوميــة العمليــات إدارة )٤-ف( ميزانيــة موظــف يتوىلســو .خمتلفــة ماليــة وفتــرات
 اخلدمـة ) مـوظفي ( رتبـة  مـن  موظفـان ( امليزانية لشؤون مساعدين ثالثة ذلك يف يدعمه املقررة،
  ).العامة اتاخلدم فئة من واحدوطين  وموظف امليدانية

 دعـم  ملكتـب  املقدمـة  التربعـات  إدارة االسـتئمانية  للـصناديق  اليوميـة  العمليات وتشمل  - ٤٧
 واملخصــصات، التكــاليف،إعــداد خطــط و العمــل، بــرامج وتنــسيق الــسياسي،واملكتــب  بعثــةال

 األمنيـة  واملؤسـسات  للبعثـة من حيـث عالقتـها مببـالغ الـدعم، املـوفرة          املاحنة اجلهات ومتطلبات
 املوظـف  ويكفـل  .العمليـات  هذه تنفيذ )وطين فين موظف( امليزانية موظف ىلويتو الصومالية،

نظم الـصناديق،   تـ  الـيت  الختـصاصات ا  مـع  االسـتئمانية  الـصناديق  خـالل  مـن املوفر   الدعمتوافق  
ــة       ــشرية والنظــام املــايل والقواعــد املالي وكــذلك مــع النظــامني األساســي واإلداري للمــوارد الب

  .لية اليت تطبقها األمم املتحدةيتعلق باملوارد املا فيما
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 موظفـا  ١٤ ويدعمه )٤-ف( املمتلكات دارةإل موظف املمتلكات إدارة قسم ويرأس  - ٤٨
) مـوظفي ( رتبـة  مـن  وموظفان ،)٦-م خ( امليدانية اخلدمة )موظفي (رتبة من ٣ و ،٣-ف ٣(

 إدارة قـسم  ويتـألف  ).العامـة  اتاخلـدم   وطنـيني مـن فئـة      مـوظفني  ٦ و ،)م خ( امليدانية اخلدمة
 االسـتالم  ووحـدة  ،واملخزونـات  املمتلكـات  مراقبـة  وحـدة  :هـي  وحـدات  أربـع  من املمتلكات
 ويتعــاون .للوحــدات اململوكــة املعــدات ووحــدة املمتلكــات، يف التــصرف ووحــدة والتفتــيش،

 إلدارة وخطــط اســتراتيجيات وضــع بغيــة الذاتيــة احملاســبة وحــدات رؤســاء مــع القــسم رئــيس
 أصـول  وبرنـامج  املتحـدة  لألمـم  اململوكة للمعدات احلياة دورة إلدارة طخط ووضع األصول،
ــدعم االســتئماين الــصندوق إطــار يف املــوفرة للوحــدات اململوكــة املعــدات ــةال ل  وســتتخذ .بعث
ــة وحــدة ــ املمتلكــات مراقب ــيش، االســتالم ووحــدة ،اتواملخزون ــصرف ووحــدة والتفت  يف الت

موظـف  ( إداري دعم ومساعد القسم، رئيس سيبقي حني يف هلا، مقرا مومباسا من املمتلكات
 متثيلـها  للوحـدات  اململوكة املعدات وحدة وستوزع .نريويب يف )وطين من فئة اخلدمات العامة    

، وللبعثـة،   بعثـة ال لـدعم  املتحدة األمم ملكتب العليا لإلدارة املشورة إسداء أجل من نريويب، بني
 أجـل  مـن  ومومباسـا  للوحـدات،  اململوكـة  عـدات امل برنـامج  بـشأن  بقـوات،  املـشاركة  والبلدان
 مقديــشو إىل الداخلــة بقــوات املــشاركة البلــدان مبعــدات خاصــة بيانــات قاعــدة وتعّهــد إعــداد

 .تدعو إليه احلاجة تفتيش برنامج أي وتنفيذ منها واخلارجة

 مجيــع يف والــسلع البــضائع مجيــع اســتالم مــسؤولية والتفتــيش االســتالم وحــدة وتتــوىل  - ٤٩
ــذمنا ــدخول ف  وإدخــال مومباســا يف والتفتــيش االســتالم مــستودع وإدارة ، والتفتــيش عليهــا ال

ــات ــصلة ذات البيان ــام يف ال ــاليليو نظ ــ إلدارة غ ــرأس .اتاملخزون  اســتالم موظــف الوحــدة وي
 مـن  ١( والتفتـيش  السـتالم ل مـساعدين  ثالثـة  يدعمـه  )امليدانية اخلدمة )موظفي (رتبة( وتفتيش
 ).العامة الوطنيني من فئة اخلدمات وظفنيامل من ٢ و نيةامليدا اخلدمة موظفي

 مكتـب  خمـزون  وتعهـد  مراقبـة  مـسؤولية  واملخزونـات  املمتلكـات  مراقبـة  وحدةىل  وتتو  - ٥٠
 ريأسـها سو املخزونـات  إلدارة غـاليليو  نظـام  خـالل  مـن  املـستهلكة  غري األصول من بعثةال دعم

 اخلدمـة  )مـوظفي  (رتبـة (  واحد تلكاتمم إدارة موظف يدعمه )٣-ف( ممتلكات إدارة موظف
 ).العامـة  مـوظفني وطنـيني مـن فئـة اخلـدمات         ( املمتلكـات  إدارة مـساعدي   مـن  وثالثة )امليدانية

 غــاليليو، بيانــات وقاعــدة البعثــة ألصــول الــشهرية التقــارير بــني  بــالتوفيقالوحــدة هــذهقــوم وت
ــّس ــشهرية التقــارير قوتن ــة احملاســبة اتوحــد تقــارير مــع لالســتهالك ال ــ ،الذاتي ــامج هوتوّج  برن

 لألمــم اململوكــة املعــدات أصــولبــشأن  مــستقل متعاقــديقــوم بتنفيــذه  الــذي التــدقيق/التفتــيش
 .املتحدة
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ــة املــشورةبإســداء  للوحــدات اململوكــة املعــدات وحــدةوســتقوم   - ٥١ ــشأن الفني  املعــايري ب
 للمعـدات  مالئمـا  انظامـ  وتقـيم  للوحـدات،  اململوكـة  املعـدات  برنـامج  عناصـر  مبختلف املتعلقة

ــدّر واخلــدمات، ــة احملاســبة وحــدات بوت ــدان الذاتي ــسامهة والبل ــوات امل ــد بق ــيش ومتعه  التفت
 مـوظفني  ثالثـة  مـن  الوحـدة  وتتـألف  .الدوريـة  التـدقيق  تقـارير  وتعـد  اإلجراءات، على املستقل

) مــوظفي( رتبــة( تفتــيش وموظــف نــريويب، يف يعمــل ،)٣-ف( ممتلكــات إدارة موظــف :هــم
 يفيعمـــل  وكالمهـــا )امليدانيـــة اخلدمــة ) مـــوظفي( رتبـــة( تفتــيش  ومـــساعد ،)امليدانيـــة اخلدمــة 
 .مومباسا

 يف مناسـب  بـشكل  التـصرف  أو/و بيـع   بتنظـيم  املمتلكات يف التصرف وحدةقوم  تسو  - ٥٢
 للوحــدات، اململوكــة واملعــدات املتحــدة لألمــم اململوكــة املعــدات مــن لكــل املــشطوبة، املــواد

 علـى  للوحـدة  األوليـة  اجلهـود  وستركز .اخلطرة النفاياتالسليم ملواد    فيالتصر إدارة وكذلك
 مـن  متنوعـة  جمموعـة  وإعـداد  املـشطوبة  املـواد الـسليم السـتالم      فيللتـصر  ةمناسـب  سـاحة  إعداد
ــة هــذه يفوســيقوم بالعمــل فيهــا   .فيهــا التــصرف عقــود ــة املرحل  يف تــصرف موظــف االبتدائي

 ).٣-ف( املمتلكات

 إداري مـساعد  يدعمـه  )٣-ف( إداري موظـف  الـداخلي  االستعراض وحدة وسريأس  - ٥٣
 مــسؤولية الفريــق هــذا وسـيتوىل  .نــريويبيعمـل مــن   )موظـف وطــين مــن فئـة اخلــدمات العامــة  (

 للعقــود، احملليــة واللجنــة املمتلكــات، حلــصر احمللــي واجمللــس التحقيــق، جملــالس اخلــدمات تقــدمي
 اإلصـابات  حـاالت  يف للنظـر  واللجـان  اجملالس هذه عقَدوسُت .املطالبات ملراجعة احمللية واجملالس
 وإصـابتها  املتحـدة  األمم ممتلكات وخسارة اجلسيم، والتقصري املوظفني، والوفيات بني  اخلطرية
ــشراء وإجــراءات فادحــة، بأضــرار ــصعيد علــى ال ــة أجــل مــن وذلــك ،احمللــي ال ــال كفال  االمتث

 قاعـدة  تعهـد يو اإلداريـة،  املـسائل  عـن  حبوثـا  الفريق وسيجري .السارية املعمول هبا   لإلجراءات
 وإضـافة  .اجمللـس  ألعـضاء بأعمال السكرتارية    دعمالو اإلداري الدعم وفريو ،للحاالت بيانات

باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة بــشأن  )امليدانيــة اخلدمــة رتبــة( مطالبــات مــساعد ســيقوم ذلــك، إىل
واألطـراف   املـوظفني  ومطالـب  لوحـدات، ل اململوكـة  باملعـدات  املتعلقة الفعلية املطالب حاالت
 .اإلداري املوظف أمام مسؤوال ويكونالثالثة، 

 اإلعالميـة  العمليـات  دعـم  خدماتيقوم قسم إدارة الدعم اإلعالمي بتنظيم إيصال        وس  - ٥٤
ــةلل ــ .بعث ــسم  دعميوس ــة الق ــذ يفالبعث ــها تنفي ــز بنجــاح واليت ــها وتعزي ــها أمن ــشغيلية وفعاليت  الت

 .الصومالية اإلعالمية البيئة يف قدم موطأ على باحلصول
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ــوظيفي املــالك وســيدعم  - ٥٥  اإلذاعــي والبــث اإلعــالم معــدات تــشغيل للقــسم املقتــرح ال
 تـصميم  خـالل  مـن  ويزيدها البعثة قدرة ويعزز ،الصومال يف واملنشورة املتحدة لألمم اململوكة
ــدعم خــدمات ــة اإلعالمــي ال ــة املقدم ــا وحتــسينها، وتطويرهــا للبعث  ذلــك البــث اإلذاعــي  يف مب
 إعـداد  عـن  العامة املسؤولية )٥-ف(إلدارة الدعم اإلعالمي     األقدم املستشار وسيتوىل .القوي

 والرصــد للتحليــل املبذولــة اجلهــودإخــضاع  وكفالـة  وإدارتــه، وتنفيــذه للبعثــةاإلعالمــي  دعمالـ 
 املستـشار  وسـيمثل  .فعالة إجراءات اختاذ إىل املطاف هناية يف يفضي مبا شامل، بشكل والتقييم
 األفريقــي، االحتــاد/املتحــدة لألمــم التــابع اإلعالمــي االستــشاري الفريــق يف بعثــةال دعــم مكتــب
واملكتـب   بعثـة الو األفريقـي  االحتـاد  مـع  وينـسق  ،اخلـدمات  ملـوفري  االستراتيجي التوجيه ويوفر

 احلكومـة  مـع و وبراجمهـا،  وصـناديقها  األمم املتحـدة      ووكاالت املتحدة، األمم ومقرالسياسي،  
 بتنفيـذ  املتـصلة  املـسائل  مجيـع  بشأن املصلحة، أصحابوجهات أخرى من     االنتقالية، االحتادية

 الربناجميــةالقــسم  أنــشطة املستــشار وســيوجه .الــصومال يف نــاجح بــشكل يــةاإلعالم عمليــاتال
 بعثــةال دعــم مكتــب يفاتــصال  مركــز مبثابــة أيــضا وســيعمل ،خدماتــهومــوفري  هعملــ وخطــة
 .والدولية احمللية اإلعالمية تللمنظما

 مبـن  اجملـال  هـذا  يف متخصـصون  وإداريـون  فنيـون  وموظفـون  خرباٌء املستشاَر وسيدعم  - ٥٦
 واحـد   وموظـف  ،)امليدانية اخلدمة) موظفي( رتبة( إداري وموظف )٤-ف( إذاعينتج  م فيهم

ــامتخــصص يف  ــة( اإلذاعــي البــث تكنولوجي ــة اخلدمــة) مــوظفي( رتب  إداري ومــساعد )امليداني
 األساسـية  الوصل حلقة مبثابة اإلذاعيملنتج  ا وسيعمل ).العامةموظف وطين من فئة اخلدمات      (

 اإلذاعــي املنــتج وسريصــد .الــصومال يف إذاعيــة حمطــة بإقامــة يتعلــق فيمــا األطــراف مجيــع بــني
 العــام األداء م ويقــياخلــدمات، مــوفري أحــد ينتجهــا الــيت الــربامج ومــضمون جــودة مــن كــال

 مـن  إطـار  خـالل  مـن  التعاقديـة  وااللتزامـات  املهنيـة  باملعـايري  الوفاء يكفل مبا اخلدمات، ملوفري
 علـى  اإلشـراف  اإلذاعي البث تكنولوجيا يف  املتخصص املوظف وسيتوىل .املستهدفة املنجزات
 احللــول، وعلــى وتــشغيلها وصــيانتها املتحــدة لألمــم اململوكــة اإلذاعــي البــث معــدات تركيــب
 واالتـصال  العقـود  إدارة يف األقـدم  لمستـشار ل املباشـر  الـدعم  اإلداري املوظف   وفروسي .التقنية
 .القسم بعمل املتصلة املواضيع بشأن املتحدة األمم وإدارة اخلدمات مبوفري

 مبثابـة  الـصومال،  مـن   شـديدة  مقربـة  علىاليت تقع    مومباسا، يف الدعم قاعدة وستعمل  - ٥٧
التخـزين بالنـسبة جلميـع      و العـابر  مرورلل ومنطقة وسائط،ال املتعددة النقل خدماتلتوفري   قدرة

 إىل نــشرال إىلواملعــدات العــسكرية واملدنيــة الــداخلني   املــدنيني واملــوظفني العــسكريني األفــراد
 يف املتحــدة لألمــمالقاعــدة املركزيــة كون قاعــدة مومباســا هــي وســت .اخلــارجني منــها مقديــشو

  أقـدم  للوجـستيات  موظـف  الـدعم  قاعـدة  وسـريأس  .لبعثـة ل املـوفرة  الـدعم  خدمات مجيع تنفيذ
 إداري موظــف ذلــك يف وسيــساعده مومباســا، يف الــدعم قاعــدةل ،سمىمــ كــرئيس )٥-ف(



A/64/465

 

26 09-53536 
 

 رتبـة  مـن  واحـد  موظـف ( إداريـني  مساعدين وثالثة ،)٤-ف( لوجستيات وموظف ،)٤-ف(
 قاعـدة  سرئـي  وسـيتوىل  ).العامـة  اخلدمـة  فئـة  وطنيـان مـن    وموظفان امليدانية، اخلدمة) موظفي(

 املنـشورين  الذاتيـة  احملاسـبة  وحدات موظفي مجيع إدارة عن العامة املسؤولية مومباسا يف الدعم
 الذاتيـة  احملاسـبة  وحـدات  فـرادى  رؤسـاء  سيحتفظ حني يف وأدائهم، دعمهم وعن مومباسا إىل
 . اخلاصة هبماجملاالت يف عام بشكل العمل عن الفنية باملسؤولية نريويب يف

 حاليـا  جيـري  مومباسـا،  يف الـدعم  بقاعدة املتعلقة أعاله املذكورة الوظائف إىل وإضافة  - ٥٨
 املـشاريع  فريـق  وسيوفر .٢٠٠٩/٢٠١٠ فترة خالل العامة املؤقتة املساعدة من وظيفتني طلب
 ،)٤-ف( مـشاريع  موظـف  ويدعمـه  )٥-ف( أقدم مشاريع موظف يرأسه الذي مومباسا، يف

ــه للمــشروع، العامــة اإلدارة  البــدء مرحلــة خــالل والتنظــيم اإلدارة جمــايل يف العمليــات وتوجي
 مــسؤولية أيــضا األقــدم املــشاريع موظــف ويتــوىل .مومباســا يف الــدعم لقاعــدة األويل والتنفيــذ
 اإلداراتوإقامـة اتـصال وتعـاون مـع       ،واملتعاقـدين  األخـرى  املتحدة األمم وكاالت مع التعامل

 تـشييد  بـدء  مرحلـة  خـالل  تنـسيقيا  دورا اريع األقدم  املش موظف ويتوىل .مومباسا يف احلكومية
يقــوم موظـف املــشاريع األقــدم  و .مومباســا يفدعــم البعثـة   كتــبالتابعـة مل  دعمالــ قاعــدة مرافـق 

 وكفالـة  املـشاريع  مقترحـات  بـشأن  وإسـدائها  املـشورة  حتليل يف اهلندسيالقسم  أيضا مبساعدة   
 املتعلقـة  واملـشاريع  واملبـادرات  املوحـدة،  التـشغيل  وإجـراءات  العمليـات،  خلطـط  الفعال التنفيذ

 ينتـهي  ريثمـا  أشـهر  سـتة  ملـدة  عملـه  يف املـشاريع  فريـق  وسيـستمر  .مومباسـا  يف الـدعم  بقاعـدة 
 .مومباسا يف املشاريع تنفيذ

  أقــدمللوجــستيات موظــف يرأســه الــذي نــريويب، يف واخلطــط العمليــات قــسم ويتــوىل  - ٥٩
 الــدعم عمليــات مجيــع ختطــيط مــسؤولية طــط،واخل للعمليــات املــسمى الــرئيسو ،)٥-ف(

 العــسكرية الوحــدات وتــدبري احتياجــات نــشر وإعــادة بنــشر يتعلــق فيمــا ورصــدها وتنفيــذها
ــصر ــة    وعن ــدين للبعث ــصر امل ــشرطة والعن ــتقوم .ال ــة وس ــة جمموع ــن متكامل ــوظفني م ــدنيني امل  امل

 اثنـان ( تياتلوجـس  موظفي وثالثة ،)٤-ف( نيعسكري اتصال موظفي   من مؤلفة والعسكريني
 بتـأمني  )العامـة موظف وطين مـن فئـة اخلـدمات         ( لوجستيات ومساعد )٣-ف وواحد ٤-ف

أنـشطة   مجيـع  وتنـسق  وسترصـد  البعثـة  مـع يف مجيـع أيـام األسـبوع          الـساعة  مدار على االتصال
ــدعم ــة كتــبالتابعــة مل األقــسام خمتلــفتــوفره  الــذي والفــين اللوجــسيت ال  وســيوفر .دعــم البعث

 الــساحلية، وامليـاه  البحريــة احلراسـة  عمليـات  جمــايلْ يف املتخصـصة  اخلــربة كريانالعـس  املوظفـان 
 .الربية القوات وعمليات
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 يف بقـوات  املـشاركة  البلـدان  مـن  اتـصال  موظفـو  الفريق يف سُيدَمج ذلك، إىل وإضافة  - ٦٠
ــة ــدا مــن مبــدئيا( البعث ــابعني لالحتــاد  ركــاناأل وضــباط ،)وبورونــدي أوغن  ، ومــناألفريقــيالت

ــسيةال اجلهــات ــة وتتجــه .احنــةامل رئي ــشاء الني ــسم إلن ــل ق ــة متكام ــام لكفال ــع قي  األطــراف مجي
  .للبعثة واإلدارية اللوجستية املهام وترشيد الشامل، بالتخطيط

  
  اإلداريةاخلدمات     

 عـن   ةاملـسؤولي ،  )١-مـد (رئـيس اخلـدمات اإلداريـة        برئاسـة    اخلـدمات اإلداريـة،   تتويل    - ٦١
ــة    ختطــيط اخلــدمات اإل ــسيقها وتوفريهــا دعمــاً للخــدمات اللوجــستية والتقني ــة وتن املــوفرة داري

 املـايل ، يف اجملـال     كتب السياسي املوبعثة  المكتب لدعم   الدعم املقدم إىل موظفي      وإدارة   لبعثة،ل
ملـدير بـشأن    إىل ا رئـيس اخلـدمات اإلداريـة املـشورة         ويـسدي   . شؤون املـوظفني  املتعلق ب اجملال  و

املاليـة واملـشتريات والتـدريب وإدارة      الـشؤون   باملوارد البـشرية و   صلة   املت يمية التنظ مجيع املسائل 
قـسام الـيت    األعمـل   ة عـن تنـسيق وإدارة       ياملـسؤول برئـيس اخلـدمات اإلداريـة       ويـضطلع   . العقود

ميــع توجيهــات األمــم املتحــدة تقيــد جبفعالــة والالدارة ممارســة اإلضمن يــوُتعــىن هبــذه اجملــاالت 
تتبـع  و. ) اخلدمـة امليدانيـة  رتبـة مـن   (كتـب مـساعد إداري       امل يقوم بدعم و. اه وقواعد اوسياساهت

املـوارد البـشرية واملـشتريات والتـدريب وإدارة العقـود رئـيس اخلـدمات         واملاليـة أقسام الشؤون   
  . مباشرةاإلدارية

 دارةاإلنظــام احملاســبة ونــشاء إية عــن سؤولباملــأساســا قــسم الــشؤون املاليــة  ويــضطلع   - ٦٢
ــالي ــة الكتــب دعــم  ني ملتامل ــسياسي املوبعث ــشمل مهــام القــسم  . كتــب ال ــسهوت ــق  رال  علــى تطبي

ــة، و  ــضوابط املالي ــان و  ماالهتمــاال ــة هلــذا الكي ــالنظم املالي  املعــامالت احملاســبية  ة، وإدارهتــاإدار ب
. مـن البـائعني واملـوردين   املقدمـة   األمـوال لتـسديد الفـواتري    ف وصـر  ذلـك، عـن  تقـارير  تقـدمي و

وبـدل  رتبـات  مـدفوعات امل إدارة مطالبـات سـفر املـوظفني، و   ذلك على جتهيـز   كقسم  ويعمل ال 
بالنظـام  يف مـا يتعلـق      املـشورة والتوجيـه     مي  قدتاحلسابات املصرفية، و  تنظيم   للموظفني، و  قامةاإل

  .لألمم املتحدة والتعليمات احملاسبيةاملالية املايل والقواعد 
هـذا  سم  تـسم بالكفـاءة والفعاليـة، قُـ        علـى حنـو ي     ذا الكيان هل اليةالشؤون امل إدارة  وبغية    - ٦٣

 وحـــدة : هـــيبري املـــوظفني املـــالينييرأســـها كـــمنفـــصلة القـــسم إىل ثـــالث وحـــدات وظيفيـــة 
كــبري وســريأس القــسَم . وحــدة أمــني الــصندوقو ؛واملــدفوعاتاملرتبــات ؛ ووحــدة احلــسابات

ــاليني   ــدعَم جل  ) ٤-ف(املــوظفني امل ــضا ال ــنظم أي ــع الــذي ي ــدمات املاخلــمي ــرأس الي وحــدة ة وي
ــة الملــساءلة ووألغــراض تتعلــق با . احلــسابات ــة الرقاب ــةدارةواإلداخلي ــرأس ال،  الفعال  نيوحــدتي

يقــوم كمــا ). اخلدمــة امليدانيــةرتبــة موظــف مــن و ٣-فموظــف  (انماليــموظفــان  ينيخــراأل
اخلدمـة امليدانيـة    ) مـوظفي (رتبـة   مـن فئـة      ٣(الوحـدات الـثالث سـبعة مـساعدين مـاليني           بدعم  
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التمويـل  إدارة  متطلبـات   وعـالوة علـى     ). فئـة اخلـدمات العامـة     املوظفني الـوطنيني مـن      من   ٤ و
قـسم الـشؤون   سـيكون  كتب السياسي، املوبعثة الكتب دعم ملاألمم املتحدة توفره الذي املقرر  

  .نالكياناهذان ديرها يالصناديق االستئمانية اليت يف ما يتعلق باملالية مسؤوال عن احملاسبة 
ــوفر و  - ٦٤ ــشرية  ي ــوارد الب ــة واســتراتيجية  خــدمات قــسم امل ــشرية  إلمتكامل ــوارد الب دارة امل
الحتياجـات مـن املـوظفني، وإدارة شـؤون         لتخطـيط   يف ال كتب السياسي   واملبعثة  الكتب دعم   مل

سـتة مواقـع خمتلفـة      مـوزعني علـى      موظفـا    ٣٥٠حنـو   هـذا الـدعم     ويشمل  . املوظفني والتوظيف 
التابعــة دعم الــاعــدة وق، نــريويبوللمكتــب الــسياسي يف بعثــة الب دعــم املكتبــان التابعــان ملكتــ(
يــسا غهره ومكتــب الــسياسي يف غارويــ لالتابعــة لتــب اكواملبعثــة يف مومباســا، دعــم الكتــب مل

خصـصة  املاحملليـة الدائمـة و    اللجـان   أعمـال   بتحديد وإدارة   القسم  ويقوم  ). وبوساسو وغالكايو 
القــسم املــشورة ويــسدي . اتتأشــريالوالرمســي سفر لبــات الــاملــسائل املتعلقــة مبتطمجيــع وإدارة 

باعهـا  واالستحقاقات واملبادئ التوجيهية واإلجراءات الواجـب اتّ      املخصصات  للموظفني بشأن   
ــهم   ــذ  أيــضا القــسم مــسؤوال   وســيكون .األمــم املتحــدة يف يف املــسائل املتعلقــة خبدمت عــن تنفي

 ٢٠٠٩ هيوليـ /متـوز  ١ دخلـت حيـز النفـاذ يف         الـيت ديدة للموارد البشرية    اإلصالح اجل مبادرات  
  .السياسيكتب املوبعثة ال مكتب دعم  بشأهنا ملوظفيتقدمي املشورةعن و

موظــف ( إداري مــساعٌد) ٤-ف( مــوظفي شــؤون املــوظفني املــدنيني كــبَرييعاون وســ  - ٦٥
) مـوظفي (رتبـة   مـن   (أيـضا موظـف مـوارد بـشرية         وسيساعده  ). العامةدمات  ئة اخل من ف وطين  
، )اخلدمـة امليدانيـة   ) مـوظفي (رتبـة   مـن   (لموارد البشرية   ن ل ساعدياملوثالثة من   ) دمة امليدانية اخل
، الــسفرات وتأشــرياملهــام املتـصلة بال ميـع  هتمــام جبلال) موظــف وطـين (مــوارد بـشرية  موظـف  و

  ).من فئة اخلدمات العامةموظفني وطنيني ( مساعدين للموارد البشرية وثالثةُ
تقـدمي  ونظـم املـوارد البـشرية       ين يف مـا يتعلـق بـدعم         مباشـر راف وإدارة   وبغية توفري إش    - ٦٦

 املـوارد البـشرية الالزمـة،       مـن  ومباسـا مبلدعم  اقاعدة  الحتياجات  االستجابة يف الوقت املناسب     
أعـاله  املـذكورين   لمـوارد البـشرية     ل نساعدي مقر العمـل الـدائم الثـنني مـن املـ           مومباساستكون  

  ). فئة اخلدمات العامةمنوطين موظف دمة امليدانية واخل) موظفي(رتبة من موظف (
الـدعم مـن    صول علـى    احلبعثة  المكتب دعم    يطلب حاليا    ،وبغية التسريع يف التوظيف     - ٦٧

 مــستعان  مخــسة مــوظفنيالوحــدة علــى أن تــضم هــذه ٢٠٠٩/٢٠١٠فتــرة وظيــف للتوحــدة 
 ٤- ف١(وارد البــشرية ملــمــن مــوظفي اواثــنني ملــساعدة املؤقتــة العامــة؛  مبوجــب عقــود ا هبــم
  ).اخلدمة امليدانية) موظفي(رتبة من (لموارد البشرية ن لثالثة مساعديو) ٣-ف ١ و
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تـدريب  ة عن وضع وتنفيذ وتقييم برنـامج مفـصل ل         يسؤولباملوحدة التدريب   وتضطلع    - ٦٨
وحـدة  ستـسهل هـذه ال    إضـافة إىل ذلـك،      و. بعثـة لل  التـابعني  شرطةأفـراد الـ   واألفراد العـسكريني    

يـة عنـد    ربامج التدريب نفـذ الـ   لموظفني الدوليني والوطنيني وت   لالتنظيمي واملؤسسي   املهين   تطويَرال
ــه ) ٤-ف(ويــرأس الوحــدة موظــف تــدريب  . االقتــضاء موظــف فــين (موظــف تــدريب يعاون

وبغيـة  ). اخلدمـة امليدانيـة وموظـف فـين وطـين         رتبـة   مـن   موظـف   (ن للتـدريب    اومـساعد ) وطين
ي التــدريب يف مــساعَد عمــل  ســيكون مقــرها وتنفيــذهاوتنــسيقللبعثــة  إدارة الــربامج التدريبيــة

  .مومباسا
 يةاملـسؤول  الـذي يـضطلع ب     )٥-ف(املـشتريات   كـبري مـوظفي      املـشتريات    مقسويرأس    - ٦٩
لـدعم  على الصعيدين احمللي والدويل يف مـا يتعلـق بعمليـة ا           السلع واخلدمات   املشتريات من   عن  

مـسح  عمليـات   ائمـة بأمسـاء البـائعني، وإجـراء         تعهـد ق  وشتريات  مصادر املـ  نمية  بعثة، وت للاملوفر  
مـشتريات    مـوظفي  ةاملـشتريات ثالثـ   ويعـاون كـبَري مـوظفي       .  بـشأن العقـود    التفـاوض للسوق و 

ن لــــشؤون اومــــساعد) اخلدمــــة امليدانيــــة) مــــوظفي(رتبــــة مــــن  ١ و ٣-ف ١ و ٤-ف ١(
ــة مــن (املــشتريات  ــة  )مــوظفي(رتب ــة امليداني ــة مــن وطــين موظــف (ي ومــساعد إدار) اخلدم فئ

  ).اخلدمات العامة
قـسم املـشتريات    لالـدعم املركـزي     وفر  املـشتريات تـ    لـدعم    قسم وحدةً هذا ال ويتضمن    - ٧٠

لبـائعني وتـسجيل    ملتعلقـة با  بيانـات ا  لللكتروين للبيانـات، وصـيانة قاعـدة        التجهيز اإل فيما يتعلق ب  
ممارسـات  اّتباع   جديدة لضمان    عن اقتراح مبادرات  ة أيضا   الوحدة مسؤول وستكون  . املوردين

ــر    ــضل وأكث ــة مــن حيــث ال  أســرع وأف ــة فعالي ــشتريات تكلف ــداد  عــن ، ويف جمــال امل ــسيق إع تن
، وإدارة املراســالت املتعلقــة   عليهــامراجعــة احلــسابات إلبــداء مالحظــات  املقدمــة عــروض ال

نــسيق بتتقـارير و  والوسـتقوم الوحــدة أيـضا بإعـداد إحــصاءات املـشتريات    . بأنـشطة املـشتريات  
اسـتعراض الطلبـات،    ، و طلبات البـائعني بالربيـد    جمموعات  مبا يف ذلك إرسال     املوردين،  أنشطة  

ــسجيل ال ــائعنيوت ــة بااملعلومــات تعهــد ، وب ــة فــ املتعلق ــائعني ومتابع . مظــاريف العطــاءات ض لب
رصـد نتـائج   تو ،بعثـة المكتـب دعـم    نفـذها يميـع العقـود الـيت    جبسـجل    على   وحدةحافظ ال وست
بغيـة تقـدمي العـون      مكتـب املـساعدة     تضطلع مبهـام    ، و ا عن ذلك  لبائعني وتقدم تقرير  اأداء   تقييم

هـذه  ريأس  وسـ . تعلـق باملـشتريات   والباعـة يف مـا ي     استفـسارات مـوظفي البعثـة       يف اإلجابة علـى     
) مـوظفي ( رتبـة مـن   (مـساعد لـشؤون املـشتريات        يعاونـه    )٣-ف( مـشتريات     موظـفُ  الوحدةَ

تـوفري  وبغيـة   ). فئة اخلدمات العامة  املوظفني الوطنيني من    من  (اري  ومساعد إد ) اخلدمة امليدانية 
يف بـائعني  متعلقـة بال قاعـدة بيانـات   نـشاء  ومباسـا وإ الـدعم مب قاعـدة   لملـشتريات   يف جمـال ا   الدعم  

مـن  (مـساعد لـشؤون املـشتريات        مقـر العمـل الـدائم لل       ومباسـا مبدعم  القاعدة  ستكون  ملنطقة،  ا
  ).فئة اخلدمات العامةمن وطين موظف (داري اإلساعد املو) يةاخلدمة امليدان) موظفي(رتبة 
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مسؤول عـن إدارة    وهو  ) ٥-ف( إدارة العقود كبري موظفي إدارة العقود        قسَمويرأس    - ٧١
راقبـة تنفيـذ العقـود      مبأيـضا   قوم كبري املـوظفني     وسي. بعثةالمكتب دعم    ربمهايمجيع العقود اليت    

 مـوظفني إلدارة     مـوظفي إدارة العقـود مخـسةُ       كـبريَ اون  يعـ و. دولعقـ فعالـة ملراقبـة ا    نظـم   ووضع  
) مـوظفي (رتبـة   مـن   (دارة العقـود    مـساعد إل  و) ٣- وثالثـة برتبـة ف     ٤-اثنان برتبة ف  (العقود  

  ).اخلدمات العامةمن املوظفني الوطنيني من فئة (ومساعد إداري ) اخلدمة امليدانية
مــن (مــساعد و ٣-ف برتبــة ١(قـسم إدارة العقــود   اثــنني مــن مــوظفيوسـيكون مقــر    - ٧٢

خلـدمات املتعاقـد    تقدمي ا ضمان  بغية  ومباسا  مبقاعدة الدعم   يف   ))اخلدمة امليدانية ) موظفي(رتبة  
  الوقـت املناسـب    نازعـات احملليـة يف    املتـسوية   ن  اضملـ ، و يف حينها صحيح و  بشكل   حمليابشـأهنا  

  .تنفيذ العقوديف جمال 
  

  اخلدمات الفنية    
 عـن التخطـيط   ةمـسؤول ، )١-دمـ (تقنيـة  رئـيس اخلـدمات ال   برئاسـة  تقنية،اخلدمات ال و  - ٧٣
 الــدعم لعمليــات مكــتيبوفري تــإليهــا وعــن وإيــصاله  هوتنــسيقللبعثــة  واللوجــسيت تقينلــدعم الــل

وهـي رتبـة تتناسـب     ١-مـد برتبـة  ة تقنيـ رئيس اخلـدمات ال  وُيقترح أن يكون    . نريويب ومومباسا 
واسعة من اخلـدمات اللوجـستية      الطائفة ال إلدارة    االضطالع هبا  مستوى املسؤوليات املطلوب  و

ــة امل ــة، مبــا يف ذلــك  ة إىل القدمــوالتقني دعم بــني اجلوانــب املعقــدة الــيت يتــسم هبــا تنــسيق الــ   بعث
ماحنــة جهــات املقــدم مــن الــدعم الثنــائي واألمــم املتحــدة مــع املقــاولني احلاصــلني علــى عقــود  

 وتنفيـذ املـشاريع اهلندسـية       ؛م اللوجـسيت  لـدع لتخطـيط   الوتشمل املسؤوليات الوظيفيـة     . أخرى
ــة  ــة التحتيـ ــدات والبنيـ ــيانة املعـ ــالنقـــل  وإدارة عمليـــات ؛وصـ ــدمات وسطحي؛ اجلـــوي والـ خـ

احليـاة، مبـا يف ذلـك اللـوازم     للحفـاظ علـى   دعم الـ وتـوفري   ؛  االتـصاالت وتكنولوجيا املعلومـات    
عـرب اسـتخدام مفهـوم      ليات  عمالالطبية؛ وحركة املعدات والسلع واللوازم يف مجيع أحناء منطقة          

) مـوظفي (رتبـة   مـن   ( إداري    اخلدمات التقنية مساعدٌ   رئيَسعاون  وسي.  املتعدد لوجسيتاحملور ال 
نظــم ، واهلندســة، والطــريانأقــسام دمات التقنيــة اخلــتــشمل و. مقــره نــريويب) اخلدمــة امليدانيــة

ــة  ــة ، واملعلومــات اجلغرافي ــة احلركــة ،اخلــدمات الطبي ــا ،النقــل و، والتمــوين، ومراقب  وتكنولوجي
  .االتصاالتواملعلومات 

 ختطـيط وتنـسيق     ، علـى  )٤-ف(كبري موظفي الطريان    ، برئاسة   قسم الطريان وسيعمل    - ٧٤
ثابتـة  وستخـصَّص طـائرة     .  املوجـود  رضـي ألوي وا العتـاد اجلـ   مجيع  اليت تشمل   عمليات  الوتنفيذ  

سـيكمِّل  لعمليـة، و لدعم   ال لتقدمي)  على حد سواء   الركاب والبضائع قادرة على نقل    (اجلناحني  
 من خـالل إرسـال الـشحن    مع األمم املتحدةهذا الدعَم دعٌم إضايف يقدمه طرف ثالث متعاقد      

قـسم  يطبق ال حتت إشـراف كـبري مـوظفي الطـريان، سـ          و. الحتياجاتتبعاً ل جتارية  ة  طائروتوفري  
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إدارة احلركـة   مل  يـش الـذي     يف مجيع أحناء منطقـة العمليـات،        املنسق وياجلدعم  لتقدمي ال  انظام
يف إدارة  املـساعدة   القـسم أيـضا     وسـيقدم   . لمالحة وخـدمات الـدعم األرضـي      ل ااجلوية، ونظام 
ــات اإل ــعمليـ ــوي، و جـ ــع الء الطـــيب اجلـ ــريان،   وضـ ــدة للطـ ــشغيل املوحـ ــراءات التـ ــذ إجـ وتنفيـ

عقـود اسـتئجار الطـائرات وخـدمات املطـارات ومـشاريع            واالضطالع باملراقبة التـشغيلية علـى       
باإلضـافة إىل ذلـك،     و.  واألمـن  الـسالمة برنامج معـزَّز لتـوفري      وتنفيذ  وضع  ملطارات، و اإصالح  
عمليـات تقيـيم    تنسيق عمليات املسح الـتقين و     بإدارة عمليات احملطات اجلوية، و    بقسم  السيقوم  
الدراســـات سالمة الطـــائرات واملتعلقـــة بـــعمليـــات التفتـــيش االضـــطالع باملطـــارات، وحـــال 

األرصـاد   و  ومعلومـات الطـريان    اتتقيـيم التهديـد   تـوفري   مة املطـارات، و   سالاالستقصائية بشأن   
ميــع لتــصدي جللاجلويــة ألطقــم الطــائرات، واالتــصال مــع ســلطات الطــريان الوطنيــة والدوليــة  

الطريان مـنح اإلذن بـ    ربيـة يف منطقـة العمليـات، و       اجلوية وال عمليات  أوجه القصور اليت تعتري ال    
  .تع الرحالوتتبُّ
ا موظفــوحــدة املطــارات الــيت تــضم : سم الطــريان ثــالث وحــدات منفــصلةقــوسيــشمل   - ٧٥
املـوظفني   مـن (ويـة   اجلعمليـات   لل اومساعد) اخلدمة امليدانية ) موظفي(من رتبة   (لعمليات اجلوية   ل

مبـا يف   (ةالتقنيـ تقيـد باملعـايري     وحـدة ال  و ؛مومباسـا مقر عملـهما    ) فئة اخلدمات العامة  الوطنيني من   
موظـف  و ٣-ف ١(اثنني من موظفي العمليات اجلويـة  اليت تضم ) السالمةذلك ضمان اجلودة و   

للعمليـات اجلويـة    للبعثة الـذي يـضم موظفـا        ومركز العمليات اجلوية    ؛  نريويبمقرمها  ،  )وطينفين  
) اخلـدمات العامـة   من املوظفني الوطنيني من فئـة       ( للعمليات اجلوية    ااعدمسو) موظف فين وطين  (

دمــة اخل) مــوظفي(مــساعد مــن رتبــة (ساعدين للعمليــات اجلويــة ن املــواثــنني مــا نــريويب، مقرمهــ
  .ا مومباسامقرمه) من فئة اخلدمات العامةموظف وطين يدانية وامل

اإلداري والـتقين   العـام   التوجيه   )٥-ف(كبري املهندسني   برئاسة  القسم اهلندسي   وسيوفر    - ٧٦
كيانـات  ، مبا يف ذلـك التنـسيق مـع          كيان هلذا ال  عمليات اهلندسية يف مجيع أحناء منطقة العمليات      لل

حـسب  حلكوميـة،   اسلطات   الـ  واالتـصال مـع   ني  التجاريقاولني  املمع  ألمم املتحدة و  أخرى تابعة ل  
مرافـق  وبعثـة   مكتب ال ن تشييد وجتديد     األول ع  سؤولهو امل كبري املهندسني   وسيكون  . االقتضاء
كـبري املهندسـني   يكون ة إىل ذلـك، سـ  إضـاف و. نـاطق نـشر القـوات   ملوتـوفري الطاقـة وامليـاه      اإلقامة  

. خازن واللـوازم اهلندسـية    املإدارة  عن  أيضا عن صيانة املعدات اململوكة لألمم املتحدة و       مسؤوال  
نطقــة األمــم املتحــدة يف موأفــراد الظــروف األمنيــة قــد حتــد مــن وجــود مــوظفي  بــالنظر إىل أن و

ــة، العمليــات  ــة ات العــسكرية نــسق كــبري املهندســني بــشكل وثيــق مــع الوحــد   سيبعث ــز بغي تعزي
 يف  نيعمليات املقاول على  التقين  شراف  هتا على توفري اإل   ا وتطوير قدر  تواضعةاهلندسية امل إمكاناهتا  
فئــة اخلــدمات مــن املــوظفني الـوطنيني مــن  ( إداري  املهندسـني مــساعدٌ كــبَريوســيعاون . مقديـشو 
  ).يدانيةاخلدمة امل) موظفي(من رتبة (ومساعد لشؤون امليزانية ) العامة
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ــألف هــذا القــسم مــن    - ٧٧ ــع ويت خــدمات ووحــدة ع، يراوحــدات، وحــدة إدارة املــش  أرب
  .وحدة إدارة املرافقو ووحدة إدارة األصول واملواد تشييدال

حــسن ق مجيــع العقــود اهلندســية لــضمان  ي تنــسعلــىع يراوحــدة إدارة املــشوســتعمل   - ٧٨
وسـتقوم الوحـدة أيـضا      . بـشأهنا اريع املتعاقـد    النتـهاء مـن املـش     الوفاء بااللتزامات حىت ا   والتنفيذ  

تقيـيم مقترحـات    مبـا يـسمح الحقـا ب      ل ومعايري التقييم التقين     اعممجيع بيانات األ  إقرار  تحليل و ب
ــةصــوغ البــائعني و ــائق التعاقدي ــة الوث ــة التقني وحــدة كون الإضــافة إىل ذلــك، ســت و.  مــن الناحي

 ،دوعقالتقيـد بـال   التـشغيل املوحـدة، و     وإجـراءات    ،طـط التـشغيلية   اخلمسؤولة عن وضع وتنفيـذ      
ــ) ٤-ف (اع مهندســـاريحـــدة إدارة املـــشستـــضم وو. والعمليـــات اإلداريـــة   امعاونـــا ومهندسـ

  ).فئة اخلدمات العامةمن وطين  (ا إدارياومساعد) موظف فين وطين (ياهندسفنيا و) ٢-ف(
اهلندسـية،  خلـدمات    من ا  بعثةالل احتياجات   يلعلى حت  تشييدخدمات ال وستعمل وحدة     - ٧٩
كمـا سـتعكف    . األشـغال املرافـق و  وتصميم مـشاريع    اريع  وضع مفاهيم ومقترحات املش   على  و

وحـدة مهنـدس    ريأس ال وسـ . عداد املواصفات وتنسيق عمليات التـشييد والـصيانة       على إ الوحدة  
ــه )٤-ف( ــدٌس يعاون ــدس  ) ٣-ف (مهن ــة مــساعدي مهن ــة مــن (وأربع ــة )مــوظفي(رتب  اخلدم

  ).امليدانية
 األصـــول اهلندســـية املـــستهلكة وغـــري األصـــول واملـــواد مجيـــَعظم وحـــدةُ إدارة ســـتنو  - ٨٠

 وحــدة مــساعٌدريأس الوســ. املعمــول هبــا يف األمــم املتحــدةنظمــة املــستهلكة وفقــا للقواعــد واأل
املــواد واألصــول  لــشؤون مــساعٌد يعاونــه )مــن فئــة اخلــدمات العامــة(املــواد واألصــول لــشؤون 

  ).ئة اخلدمات العامةفاملوظفني الوطنيني من  من(
علـى  ا  مـ الطاقـة وتوزيعه  ء و وحدة إدارة املرافـق مـسؤولة عـن توليـد الكهربـا           وستكون    - ٨١

ح مجيـع املعـدات الكهربائيـة       يصلتـ وحـدة صـيانة و    نـسق ال  وست. تكييـف الالتدفئة والتهوية و  نظم  
الوحــدة أيــضا علــى شرف وستــ. ومكيفــات اهلــواء ومولــدات الكهربــاء يف مومباســا ومقديــشو

ــار   ا، إىل جســتباقية والتقيــد هبــا جــداول الــصيانة االضــع و نــب احلفــاظ علــى خمــزون قطــع الغي
املتعلقـة  وانـب  اجلاململوكة لألمم املتحـدة مبـا يف ذلـك اإلشـراف علـى مجيـع           للمولدات  الالزمة  

وحـدة موظـف   ريأس ال وسـ . فـصلة املحـصاءات   اإلآليات الرقابة و  ومن ضمنها   وقود املولدات،   ب
لــشؤون  مــساعدين ثالثــةُعاونــه ي) اخلدمــة امليدانيــة) مــوظفي(رتبــة مــن (رافــق إدارة املشؤون لــ

واحـد مـن    (وأربعـة عمـال ميكـانيكيني للمولـدات         ) اخلدمة امليدانية ) موظفي(رتبة  من  (املرافق  
مـساعد  و) اخلـدمات العامـة   مـن فئـة     وطنيني    اخلدمة امليدانية وثالثة موظفني   ) موظفي(رتبة  من  

  ).اخلدمة امليدانية) موظفي(رتبة من (انة  والصيينابلشؤون امل
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ــة  ســيعمل قــسم و  - ٨٢ ــة بيانــات مجــع العلــى خــدمات املعلومــات اجلغرافي اجلغرافيــة املكاني
ــها والتحقــق  ــا وإدارمن ــهت ــهاوختزين ــى   وحتليل ــستخدم يف منتجــات ها هبــدف االستحــصال عل ُت

. تـوفري األمـن هلمـا    ومـا ياهتعملويف إحاطاهتمـا و األمـم املتحـدة    وبعثـة التخطيط الذي تقوم به ال    
فنـيني  الوظفني  اثنني من امل   و ٤- ف ١(قسم ثالثة موظفني للمعلومات اجلغرافية      وسيضم هذا ال  

أصـال  مكاتـب خـدمات املعلومـات اجلغرافيـة املنـشأة           وسيستفيد القسم من قدرات     ). وطنينيال
ــة،   بقــسم رســم اخلــرائط،  وهــي ( ، ينــديزيرببنيويــورك، ومركــز خــدمات املعلومــات اجلغرافي

  .عد للعمليات يف نريويبُبمن لتوفري الدعم ) إيطاليا
نـسق عمليـات    يبعثـة و  إىل ال قسم اخلدمات الطبية املساعدة االستشارية التقنية       وسيقدم    - ٨٣

. خـــارج منطقـــة العمليـــاتاالستـــشفاء املتخصـــصة وتـــوفري املعاينـــة الطبيـــة اإلجـــالء الطـــيب و
باإلضـافة  و.  اإلحالـة  بعثة ومستـشفيات  الل الطيب بني    االتصايف جمال   القسم الدعم   سيقدم   كما

اظ على الـصحة والرعايـة   فاملشورة بشأن احل  إسداء  بعثة عن طريق    ال قسُمساعد ال إىل ذلك، سي  
 رئيـسا للخـدمات   قـسم يـضم ال  وس. برامج التدريب الطيب عند االقتضاء    وضع  الطبية الوقائية، و  

ومـساعد طـيب    ) ٣-ف(العامـة   /ةيـ البيئة  ب صاحب خربة يف الصح    يعاونه طبي ،  )٤-ف (ةالطبي
مـن  وطـين   ( ومـساعد إداري     ين وصـيدال  بطبيـ  و ممـرض و) اخلدمة امليدانيـة  ) موظفي(رتبة  من  (

  ).فئة اخلدمات العامة
مكتـب   مقـر  انطالقـا مـن      برنـامج العمـل   ة علـى توجيـه      الطبيوسيعمل رئيس اخلدمات      - ٨٤
ــ ــدعم ال ــان وطبي وســيعاونه نريويبب ــساعد   ب ــساعد طــيب وم ــضا  . إداريم ــشرف أي هــؤالء وسي
يكون مقــر عمــل وســ. قديــشومببعثــة ال  الــيت تقــدمهالــى حتــسني اخلــدمات الطبيــة وظفــون عامل
تــشغيل عيــادة صــغرية تقــدم اإلســعافات بغيــة ومباســا مبدعم الــيف قاعــدة ين صيدالالــو مــرضامل

بغيــة يــة املخــازن الطبين أيــضا علــى سيــشرف الــصيدالو. للمــوظفنيعتــادة األوليــة والرعايــة امل
  .لبعثةاللوازم الطبية إىل املزيد من اإرسال 

سيتوىل قسم مراقبة احلركة إدارة النقل الفعلي لألفراد واملواد إىل منطقة العمليات ومنها               - ٨٥
املـسؤولية  ) ٤-ف(وسيتوىل كـبري مـوظفي مراقبـة احلركـة           .ركةلك احل ت املوارد لتيسري    استعمال

فراد والبضائع عن طريق اجلـو والبحـر إىل الـصومال ومنـها،          عن ختطيط وتنفيذ مجيع حتركات األ     
وســيتوىل القــسم أيــضا   . إىل مواطنــهاهتــا وإعادامبــا يف ذلــك نــشر الوحــدات العــسكرية وتناوهبــ  

 عمليات نقل املعدات اململوكة للوحدات واملعـدات اململوكـة لألمـم        سيقاملسؤولية عن إدارة وتن   
، مبــا يف ذلــك التخلــيص اجلمركــي وشــحن  البعثــةإعاشــة  املنقولــة لــدعملــوازم الاملتحــدة ومجيــع 

 يف املطــار واملنــشآت اللوجــستية يف ةالعــابرالبــضائع البــضائع، واملــواد اخلطــرة، وعمليــات ختــزين 
خلــدمات تعاقديـة  وإضــافة إىل ذلـك، سـيقوم القــسم بوضـع وتنـسيق ترتيبــات      . العمليـات ةمنطقـ 

 التــدريب املنــتظم للوحــدات   وفريديــشو؛ وتــ مناولــة البــضائع وعمليــات املينــاء البحــري يف مق    
 .خدمات مراقبة احلركةتكميلية لتوفري إنشاء قدرة التابعة للبعثة لكي يتسىن العسكرية 
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 احلركـة  مراقبة موظفي من ستة من احلركة مراقبة موظفي كبريقوم بتوفري الدعم ل   وسي  - ٨٦
 مراقبـة  مـساعدي مـن    ومثانية ،)وطنيني فنيني موظفني ٣ و امليدانية ةاخلدمموظفي   رتبة من ٣(

 داريـني اإل ساعديناثنني من املـ  و )العامة رتبة موظفي اخلدمة     من الوطنيني املوظفني من( احلركة
 اخلـدمات  بعثـة ال دعـم  مكتـب  دمخوسـي  ).العامـة  اخلدمـة    )مـوظفي ( رتبة   من وطنيني موظفني(

 بــني املــوظفنيو نــشطةاأل وســتوزع .التــشغيليةيف مومباســا لتلبيــة احتياجــات الــذروة  التعاقديــة
 مــوظفني، وثالثــة احلركــة مراقبــة مــوظفي كــبري يرأســه الــذي نــريويب، يف احلركــة مراقبــة قــسم

 رتبـة  مـن ( حركـة  مراقبـة  موظـف  يرأسـها  مومباسـا،  يف الدعم قاعدة يف احلركة راقبةمل ووحدة
 .موظفا ١٣ و )امليدانية ةاخلدم) موظفي(

 :وهــي رئيــسيةوظيفيــة  جمــاالت ثالثــة ومباســام يف احلركــة مراقبــة أنــشطة وتغطــي  - ٨٧
 .اجلمركـي  التخلـيص  وعمليـات جـوا،    واألفـراد  البـضائع  تـنقالت و البحـري،  الشحن عمليات
 يف ولكــن مــاثالمت دعمــا ســواء حــد علــى واجلــو البحــر طريــق عــن الــشحن عمليــات وتتطلــب
ــع ــة مواق ــشمل ،خمتلف ــشحنات اســتالم وت ــواردة ال ــهااجــوو حبــرا ال ــداد ، ونقل ــشحنات وإع  ال

 مناولــة معــدات وتــشغيل البــضائع، وثــائق إعــداد ذلــك يف مبــا ، وإرســاهلاوجــوا حبــرا الــصادرة
 حبـرا  ،الـواردة  الـصادرة  الـشحنات  إفـراغ عبـوات   /تعبئـة و وتفريغهـا  الـشاحنات  وحتميـل  املواد،
 التخلــيص تنــسيق أيــضا واجلــو البحــر طريــق عــن عئالبــضا وإرســال اســتالم ويقتــضي .وجــوا

 اجلمركـي  واملخلـص  ،الكينيـة  اإليـرادات  هيئـة  مبـسؤويل  واالتصال الشحنات، عجلمي اجلمركي
 .اجلمركية السجالت مجيع حفظو املتحدة؛ األمم معه تتعاقد الذي

ــسم ســيتوىلو  - ٨٨ ــدادات ق ــود إدارة اإلم ــدة اخلــدمات عق ــوفري املعق ــود، لت ــة الوق  واألغذي
ــوازم ــة، والل ــها        العام ــستهلكة وختزين ــستهلكة وغــري امل ــسلع امل ــع ال ــد مجي ــشمل توري ــيت ست وال
ــا ــات وضــع وســيلزم. وتوزيعه ــرامج عملي ــق ب شــاملة وب ــستتعل ــدادات ةلسل ــذه وإدار اإلم ة ه

بـشكل فعـال بالنـسبة لتغطيـة االحتياجـات الروتينيـة             بعثةال احتياجات دعمالعمليات والربامج ل  
ــ نــشطةأواحتياجــات   يفعلــى حنــو فعــال   اخلــدمات هــذه لتــوفريو .واءســ حــد علــى اتالعملي

 الـدعم  قاعـدة  يف مـوظفني سـيكون مـن الـضروري تكـوين جمموعـة            مواتيـة،  غـري  أمنيـة  ظروف
 وسيــشرف .األمــرقــاولني حيثمــا يقتــضي بامل االســتعانةمــع  مقديــشو ويف مومباســا يف ةاألماميــ
 ومراقبــة اجلــودة نضــما عمليــاتقــاولني وينجــزون امل عمليــات علــى اتاإلمــداد قــسم موظفــو
 بإكمـال  وتقـوم  العمليـات  منطقـة  إىل وصـوهلا  مبجـرد  اإلمـدادات  بعثـة ال وستتـسلم  .اتاملخزون
أفـراد   لتـدريب  منـتظم علـى حنـو      للتـدريب  برامج نفذُتوس .النشر مواقع من موقع لكل التوزيع
 .مداداتباإل املتعلقة اوإجراءاهت املتحدة مماأل عمليات على العسكرية الوحدات من خمتارين
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 مـن  وطـين  موظـف  (إداري مـساعد  يعاونه ،)٥-ف( اإلمدادات موظفي كبري سيتوىل  - ٨٩
 لوقـود مـن مـوظفي ا     اثـنني  مـع  لوقـود ل وحدة تشمل وحدات ثالث إدارة )فئة اخلدمات العامة  

 الوقـود  لـشؤون  مساعدين وثالثة )وطين فين وموظف امليدانية ةاخلدم) موظفي( فئة من واحد(
 ،)العامـة  اتاخلـدم فئـة    مـن  الوطنيني املوظفني من ٢ و امليدانية ةاخلدم موظفي   رتبة من واحد(

 وثالثـة  )امليدانيـة  ةاخلدمـ رتبـة مـوظفي      مـن ( إمـدادات  موظـف للوازم العامة يعمـل هبـا        ووحدة
 وظفني مــن املــ٢ و امليدانيــة رتبــة مــوظفي اخلدمــة  مــن واحــد (اإلمــدادات لــشؤون مــساعدين

 اإلعاشـة  حلـصص  موظـف  منـها  اإلعاشـة  صصحلـ  ووحـدة  )العامـة فئـة اخلـدمات      من وطنينيال
 ،امليدانيــة رتبــة مــوظفي اخلدمــة مــن ٢ (اإلعاشــةحــصص  لــشؤون مــساعدين وثالثــة )٣-ف(

 إدارة اإلمــدادات مــوظفي كــبري وســيتوىل ).فئــة اخلــدمات العامــة  مــنواحــد  وطــين وموظــف
 )امليدانيـة ة موظفي اخلدمـة      رتب من( الوقودلشؤون   موظف يدعمه نريويب، من اإلمداد عمليات
 موظـف ( إداري ومـساعد  ،)العامـة  اتاخلـدم فئـة    مـن  وطـين  موظف( الوقود لشؤون ومساعد
 اللـوازم  وحدة وستعمل .نريويب يف موظفني أربعة اجملموع ليبلغ )العامة اتاخلدمفئة   من وطين
 عـدد  يبلـغ وبـذلك    مومباسـا  مـن  الوقـود  وحـدة  مـوظفي  يةوبق اإلعاشةحصص   ووحدة العامة

 .موظفا ١١ مومباسا يف املوظفني

 مركبــات ميــعاملتعلقــة جب راقبــةاملو تنظــيمالو تخطــيط،ال عمليــات النقــل قــسم ســيتوىلو  - ٩٠
يت جتـري   الـ  النقـل  خـدمات  سـيوفر و املتحـدة  لألمم اململوكة املتخصصة واملركبات الربي النقل

وجيــري حاليــا . ومومباســاإدارهتــا مركزيــا ملكتــب دعــم البعثــة وللمكتــب الــسياسي يف نــريويب  
ــة    ــات جتاري ــد ترتيب ــصيانةحتدي ــات أســطول وإصــالح ل ــريويب يف املركب ــت .ن ــات حددوس  ترتيب

 املركبـات  وتـشغيل  صـيانة  عمليـات  وسـتجري  .حسب االقتـضاء   مومباسا، يف مستقلةتعاقدية  
ــم اململوكــة ــشو يف املتحــدة لألم ــسكريني    مقدي ــراد الع ــاولني واألف ــل املق ــن قب  إىل وســتنقل ،م
ــصيانة   مومباســا ــات ال ــسية أو عملي ــرامج وســتنفذ. إلجــراء اإلصــالحات الرئي ــدريب، ب  يف للت
 وحـدات ال مـن  األفـراد  وتأهيـل  لتـدريب  ممكنـا،  ذلـك  كـان  كلما املعين الكيان عمليات منطقة

 . وتشغيلهااملتحدة لألمم اململوكة املتخصصة املعدات صيانة جمال يف بعثةالتابعة لل

 رتبـــة مـــن( النقـــل لـــشؤون موظـــف )٤-ف( النقـــل مـــوظفي ريكـــبوســـيقوم بـــدعم   - ٩١
 اخلدمـة   )موظفي( رتبة   من واحد( النقل شؤون مساعدي من ٢ و ،)امليدانية اخلدمة   )موظفي(

 رتبــة مــن( ركبــات مــن مــصلحي امل٢ و ،)فئــة اخلــدمات العامــة  مــن وطــين موظــف ،امليدانيــة
 )العامــة ات اخلــدمفئــة مــن لــوطنينيا املــوظفني مــن( ســائقا ١١ و ،)امليدانيــة اخلدمــة )مــوظفي(

ــة  مــن وطــين موظــف (إداري ومــساعد ــة النقــل موظفــو وســيتوىل ).العامــة اتاخلــدمفئ  عملي
 لـصيانة الالزمـة    املـستهلكة  واألصـناف  الغيـار  وقطـع  املركبات، جلميعبالنسبة   املخزون ختطيط
ــات؛ أســطول ــستويات املثلــى مــن كــل صــنف   و املركب ــد امل ــة ،حتدي ــص خــدمات وجدول  يانةال
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ــاوب ــات، وتن ــرامج وختطــيط املركب ــدريب ب ــتقين الت ــةل ال ــا لبعث ــك يف مب ــدريب ذل  جمــال يف الت
 التـشغيل  وإجـراءات  التعاقديـة  الـصيانة  خلـدمات  العمـل  نطاقـات  وحتديد،  الطرق على السالمة
 موظـف ( إداري مـساعد  النقـل  مـوظفي  كـبري قوم بـدعم    وسي .الربنامج جوانب جلميع املوحدة
 ليبلـغ  املوقـع،  لـذلك  معيـنني  سـائقني  ٨ علـى  سيـشرف  الـذي  )العامـة  اتدماخلـ فئـة    مـن  وطين

 ذلــك، أمكــن إن مقديــشو أو مومباســا، وســتكون .مــوظفني ١٠ نــريويب يف املــوظفني جممــوع
 .الباقني الثمانية للموظفني مقرا

 حتـسني  مـن  بعثـة ال لـتمكني  كـبريا  دعمـا  املعلومات االتصاالت تكنولوجيا قسم سيقدم  - ٩٢
 احتياجـات  دعملكي يتسىن القيـام علـى حنـو فعـال بـ            االتصاالت جمال يف حاليا احملدودة قدرهتا

 .املتحــدة األمــم معــايري ولبلــوغ نــشرها، جــرى الــيت الــشرطةوحــدات و العــسكرية الوحــدات
 االسـتراتيجية  الـشبكة  إنـشاء  يف املتمثـل  األمهيـة  الفـائق  االحتيـاج  علـى  الفـوري  اجلهد وسريكز

ــيت ــ مــن متكــن ال ــة اتــصاالت ةإقام ــةال بــني فعال ــة األفريقــي واالحتــاد بعث . ، ومكتــب دعــم البعث
 لتكنولوجيــا قــدرة نــشاءإ االســتراتيجية االتــصاالتاملتمثــل يف إقامــة  دفاهلــ حتقيــق وسيقتــضي
ــصاالت ــريويب، يف واملعلومــات االت ــشو ،مومباســاو ن ــا .ومقدي ــارات كانــت ومل ــة االعتب  األمني

 التحتيـة  البنيـة  دعـم  الـضروري  مـن  فـسيكون  مقديشو، يف املتحدة األمم موظفي وجود تقيدس
 للمــوظفني مقــرا مومباســا وســتكون .ُبعــد مــن الــدعم طريــق عــنجــرى نــشرها بالفعــل   الــيت

 مقـرا  مومباسـا  سـتكون  ذلـك،  إىل وإضـافة  .بعـد  علـى  مـن  مقديـشو  لـدعم الالزمـني    واملعدات
األفـراد العـسكريني التـابعني      الـيت هتـدف إىل تعريـف         التـدريب  وبـرامج  املعداتلربامج إصالح   

 .املتحدة لألمم اململوكة املتخصصة املعدات بتشغيلللبعثة 

ــا االتــــصاالت واملعلومــــات  قــــسم ســــريكز  - ٩٣ ــيط علــــى نــــريويب يف تكنولوجيــ  التخطــ
 بامليزانيـــة املتعلقـــة اجلوانـــب وإدارة بعثـــة،ال مـــع والتنـــسيق العمليـــات، وتوجيـــه االســـتراتيجي

ــا مـــوظفي كـــبري القـــسم وســـريأس .املـــوارد وإدارة قتنيـــاتاجلوانـــب املتعلقـــة باملو  تكنولوجيـ
ــات   ــصاالت واملعلوم ــذي )٥-ف(االت ــساعده ال ــساعد سي ــن وطــين موظــف (إداري م ــة  م فئ

 ووحـدة  واحلـسابات،  لتنـسيق ل وحـدة  نـريويب  يف الكـائن  املكتـب  وسيـشمل  ).اخلدمات العامة 
 .املعلومات تكنولوجيا ووحدة ،التصاالتل

ــابع لقـــسم  تنـــسيقال موظـــف واحلـــسابات التنـــسيق حـــدةو ســـريأسو  - ٩٤ ــا التـ تكنولوجيـ
 واالتـصال  بالتنسيق سيقوم الذي ،)امليدانية اخلدمة   )موظفي( رتبة   من(االتصاالت واملعلومات   

ــلكية الـــسلكية االتـــصاالت ســـلطات مـــع ــة  والالسـ ــا يفوالـــسلطات الوطنيـ  والـــصومال كينيـ
املعـدات   توزيـع  إدارة أيـضا  الوحـدة  وسـتتوىل  .الطيـف  إدارةو التـرددات  بتخصيص يتعلق فيما

 اهلــاتف فــواتريواحــد لــشؤون إعــداد  مــساعد مووســيق .املقدمــة اخلــدمات تكــاليف واســترداد
 .الوحدة عملياتيف  املساعدةب )امليدانية اخلدمة )موظفي(رتبة  من(
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 الـذي  )٤-ف( والالسـلكية  الـسلكية  التـصاالت ا موظف االتصاالت وحدة وسريأس  - ٩٥
 وســتتألف .بعثــةال دعــم لعمليــات والالســلكية الــسلكية لالتــصاالت التفــصيلية اخلطــط عسيــض
 اتـصاالت  وفـين  ،)امليدانيـة  اخلدمـة    )مـوظفي ( رتبـة    مـن () VTC( سـواتل  فـين  من أيضا الوحدة
 ).العامة اتاخلدمفئة  من وطين موظف() PABX( والسلكية سلكية

 )٤-ف(ظفي تكنولوجيـا املعلومـات    تكنولوجيـا املعلومـات كـبري مـو        وحـدة  وسريأس  - ٩٦
وسـيقوم بـدعم    . لتكنولوجيـا املعلومـات لعمليـات دعـم البعثـة          التفـصيلية  اخلطـط  سيـضع  الذي

شـبكات  /الوحدة ثالثة من فنيي تكنولوجيا املعلومـات املتخصـصني يف شـبكات املنـاطق احملليـة               
 ات اخلــدمفئــة مــن وطــين وموظــف امليدانيــة اخلدمــة )مــوظفي(رتبــة  مــن ٢(املنــاطق الواســعة 

 مـن   ٢ و امليدانيـة  اخلدمـة    )مـوظفي ( رتبـة    مـن  ٤ (املعلومات تكنولوجيا فنيي من وستة )عامةال
 ليـة نطقـتني احمل  امل شـبكيت  إىل الدعم نسيقدمو نالذي )العامة اتاخلدمفئة   من وطنينياملوظفني ال 
 .تطبيقاتالويوفرون الدعم للمستعملني النهائيني والدعم املتعلق ب والواسعة

ــا االتــصاالت واملعلومــات  قــسم مكتــب وسيــضطلع  - ٩٧  بعمليــات مومباســا يف تكنولوجي
 ،مقديـشو  يف بعثـة لل فعـال  حنـو  علـى  بعـد  مـن  الـدعم  وفريتـ  لكفالـة  التشغيلية والرقابة التخطيط
وفر املكتب أيضا التنسيق مع البعثة ومكتب دعـم         وسي .وصيانتها املعدات إصالح مبهام والقيام
 املكتـب  وسـريأس  .واسـعة منطقـة    شـبكة  لنـشر  أبابـا  وأديـس  وعنتـييب  نريويب، نم كل يفالبعثة  
 يعاونـه  ،)امليدانيـة  اخلدمـة    )موظفي( رتبة   من( واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا موظفي كبري

ــساعد ــة مــن وطــين موظــف( إداري م ــة ات اخلــدمفئ ــ جانــب إىل )العام ــاملني  وظفنيامل  يفالع
 بعـــد البيانـــات واســـترجاع ،األصـــول وإدارة ملعلومـــات،وا االتـــصاالت تكنولوجيـــا وحـــدات
  .األعمال سري واستمرارية ،الكربى األعطال

 ،)امليدانيـة  رتبة اخلدمـة     من( اتصاالت موظف مومباسا يف االتصاالت وحدة سريأسو  - ٩٨
 فـين  يدعمه بعثةال دعم عملياتل والالسلكية السلكية لالتصاالت التفصيلية اخلططيقوم بوضع   

ــن() VTC( ســواتل ــة م ــوظفي( رتب ــة )م ــة اخلدم ــين ،)امليداني ــصاالت وف  والســلكية ســلكية ات
)PABX ()تاملعلومــا تكنولوجيــا وحــدة وســريأس ).العامــةات  اخلــدمفئــة مــن وطــين موظــف 

 املعلومـات  لتكنولوجيـا  التفـصيلية  اخلطـط يقوم بوضـع     )٣-ف( املعلومات لتكنولوجيا موظف
موظف تكنولوجيا املعلومـات اثنـان مـن فنيـي تكنولوجيـا            وسيقوم بدعم   . بعثةال دعم لعمليات

 رتبــة واحــد مــن(شــبكات املنطقــة الواســعة /املعلومــات املتخصــصني يف شــبكات املنطقــة احملليــة
ــوظفي( ــة اخلدمــة )م ــن وطــين وموظــف ،امليداني ــة م ــةال ات اخلــدمفئ ــن ومخــسة )عام ــي م  فني

 مـن  وطنينيالـ  وظفني مـن املـ    ٢ و نيـة امليدا اخلدمـة    )مـوظفي ( رتبة   من ٣ (املعلومات تكنولوجيا
، وتــوفري والواســعة ليــةنطقــتني احملامل شــبكيت إىل الــدعم نســيقدمو نالــذي )العامــة ات اخلــدمفئــة
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 األصـــول إدارة وحـــدة وتتـــوىل. الـــدعم للمـــستعملني النـــهائيني والـــدعم املتعلـــق بالتطبيقـــات 
 لقـسم  املاديـة  األصـول  وإدارة رقابـة فيمـا يتعلـق ب     املـساءلة  تـوفري و املعدات صيانة عن املسؤولية

 املـــواد لـــشؤون مـــساعد الوحـــدة وســـريأس . وتوزيعهـــاتكنولوجيـــا االتـــصاالت واملعلومـــات
 مـن  واحـد ( املخـازن  لـشؤون  مـساعدان  يدعمه )امليدانية اخلدمة   )موظفي( رتبة   من( واألصول

لعمـل يف   قوم با وسـي  ).العامـة  ات اخلـدم  فئـة  مـن  وطـين  وموظف امليدانية اخلدمة   )موظفي(رتبة  
 فنيــي مــن نااثنــ األعمــال ســري واســتمرارية الكــربى األعطــال بعــد البيانــات اســترجاع وحــدة

 ملرافــق الوحــدة وســتوفر ).امليدانيــة مــوظفي اخلدمــة مــن( واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجيــا
 الكائنــة خــارج املوقــع األعمــال، ســري واســتمرارية الكــربى األعطــال بعــد البيانــات اســترجاع
علومات ذات األمهية احلامسة والقدرات الضرورية لعمليات اإلجـالء احملتملـة والـدعم             للنظم وامل 

وسـتوفر  . “ويـب ”التقين للنظم احلاسـوبية املؤسـسية، ووضـع التطبيقـات القائمـة علـى شـبكة                 
 الـــسلكية االتـــصاالت نظـــم بـــشأن املعلومـــات جتديـــد لـــدورات تقنيـــا دعمـــا أيـــضا الوحـــدة

 واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  ملعـدات  لوجستيا ودعما ،للنشر ةقابلتنقلة ال امل والالسلكية
ــة ذات ــة  األمهيـ ــواردةاحلامسـ ــرب الـ ــييب عـ ــضاء، و عنتـ ــسب االقتـ ــن، حـ ــوردين مـ ــات املـ  والبعثـ

 .األخرى امليدانية
  

 مشورة اخلرباء والتقنية املشورة توفري :٢ العنصر  

 أبابا أديس يف املتحدة لألمم التابع التخطيط فريق    

االحتـاد األفريقـي     لوحـدة  واملـساعدة  املـشورة  املتحدة لألمم التابع التخطيط قيفر وفري  - ٩٩
ــسالم دعــم عمليــات شعبةالتابعــة لــ  االســتراتيجي التخطــيطإلدارة   االحتــاد ملفوضــية التابعــة ال

 إســداء أيــضا العنــصر ويتــوىل .الــيت تــضطلع هبــا البعثــة  العــام التخطــيط عمليــات يف األفريقــي،
ــةالب يتعلــق مــا كــل يف االســتراتيجي التخطــيطإدارة  وحــدة إىل االســتراتيجية املــشورة مــن  بعث
، والتنـسيق بـني البعثـة ووكـاالت منظومـة           الـسالم  دعم عمليات شعبة قدرات بناء دعمأنشطة  
نظـرا لتعزيـز وجـود البعثـة يف امليـدان مـا زال تـوفري هـذه                  و .الـصومال  يف العاملـة  املتحدة األمم

 التــابع التخطــيط فريــق وسيواصــلال التخطــيط يــشكل أولويــة حامســة األمهيــة، املــساعدة يف جمــ
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ الفترة يف الالزمة املساعدة وفريت املتحدة لألمم

  
 نيويورك يف بالصومال املعين والتخطيط التنسيق فريق    

ــئ   - ١٠٠ ــا فت ــقم ــسيق فري ــيط التن ــين والتخط ــصومال املع ــدا   بال ــؤدي دورا مفي ــسيق يفي  تن
يف و .الــصومال يف الــسالم وحفــظ بــاألمن املتعلقــة املتحــدة األمــم ألنــشطة التخطــيط اتعمليــ
توفري الدعم ملكتب دعم البعثة، واملكتـب الـسياسي وفريـق            الفريق سيواصل العنصر، هذاإطار  
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 األمــن جملــس قــراري مبوجــب والتخطيطيــة التقنيــة خرباتــه جمــاالت يف القطــري املتحــدة األمــم
التنـسيق والتخطـيط املعـين بالـصومال       فريق وسيواصل ).٢٠٠٩( ١٨٧٢ و )٢٠٠٩( ١٨٦٣

ــوفري   ــدعمأيــضا ت ــةا وإدارة ختطــيط يف األفريقــي لالحتــاد ال  سيواصــل ذلــك، إىل إضــافة، ولبعث
تابعـة لألمـم املتحـدة وغـري       الـسالم  فـظ ة حل لعمليـ  الطوارئ خطط واستكمال استعراض الفريق

 وسيواصــل.  للبعثــاتاملتكامــل تخطــيطال عمليــة خــالل مــن الــصلة ذات اخليــارات نذلــك مــ
 بالتزامـات  والوفـاء  املعلومـات  لتبـادل ي لألمانـة العامـة    التنـسيق  ركـز امل مبثابـة  العمل أيضا الفريق
 ملكافحـة  األعـضاء  لـدول اليت تضطلع هبا ا   البحرية العمليات بشأن باإلبالغ املتعلقة العام األمني
  .الصومال سواحل قبالة القرصنة

  
 املتحدة األمم مقر يف عمالد فريق    

 بعثــةال دعــم مكتــب عمليــات لــدعم مكــرس فريــق املتحــدة مــماأل مقــر يف أنــشئ لقــد - ١٠١
 مجيــع وتنفيــذ االســتراتيجي التخطــيطيف جمــال  املكتــب مــساعدة يف يتمثــل رئيــسي لغــرض
  .املتحدة األمم مقر مع وثيق تنسيق من سيتطلبه ملا بواليته، املتعلقة اجلوانب

    
 اإلجنازمؤشرات  ت املتوقعةااإلجناز

 األفريقــي االحتــاد لعمليــات متواصــل دعــم تقــدمي ١-٢
ــة التحــــضريية ــيط املتعلقــ ــة بتخطــ ــاد بعثــ األفريقــــي  االحتــ

 األمـن  جملـس  قـراري  مـع  يتمشى مباونشرها   صومال،ال يف
 )٢٠٠٩( ١٨٧٢ و )٢٠٠٩( ١٨٦٣

 بنجاح بعثةال لنشر األفريقي االحتاد إمتام  ١-١-٢

 
االحتـاد  لدعم التخطيط مواد املتحدة األمم فريق إعداد  ٢-١-٢

 واليته مهام تنفيذ يف األفريقي
        

  النواتج
  هتا ودعمهاوإدار البعثة ختطيط على قدرته وتعزيز األفريقي، االحتاد ملقر التشغيلي والدعم املشورة وفريت  •  
 االسـتراتيجية،  والتوجيهـات  العمليـات،  اهيممفـ  ذلـك  يف مبـا  األساسـية،  التخطيط وثائق من ١٢ استكمال أو/و وضع  •  

  الطوارئ حلاالت والتخطيط
  الصومال يف العسكريني املراقبني بعثة لوالية حمددة جماالت يف التقين التخطيط وثائق من ٢٤ استكمال أو/و إعداد  •  
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ضريية للنـشر مبـا يف ذلـك        توفري الدعم لالحتاد األفريقي بشأن تكـوين القـوة العـسكرية وقـوة الـشرطة، واألعمـال التحـ                    •  
   من الزيارات وعمليات التفتيش السابقة للنشر١٠املشاركة يف 

  بعثةالب الصلة ذات األفريقي االحتاد يقودها اليت العمل وحلقات التدريب أنشطة من ٦ دعم  •  
 وتطـورات  الـصومال  يف التطـورات بـشأن    بعثةال يف بقوات املسامهة والبلدان األفريقي االحتاد مقر معمشاورتني   إعداد  •  

  بعثةال نشر
   
  العوامل اخلارجية

 .م مع البعثةلنشره باملعدات ينومزود نيمدربجنود  بالقوات املسامهة األفريقي االحتاد بلدان وفرست  

  اإلجنازمؤشرات املتوقعة اتاإلجناز

املكـون   التـدرجيي  العام األمني هنج تنفيذنجاح يف   ال ٢-٢
 وضـع  واسـتكمال  حتـسني  ك،ذلـ  يف مبـا  مراحـل،  ثـالث  من

 حلفـظ  املتحـدة  لألمـم  تابعـة  حمتملـة  لعمليـة  الطـوارئ  خطط
 املتحدة األمم لنظراء الدعم وفريوت السالم

 التدرجييالعام األمني هنج مراحل بني السلس االنتقال  ١-٢-٢

 

عمليـة  لنـشر  يـة جارو مستكملة لطوارئل خطط وضع  ٢-٢-٢
الـسالم،  حلفـظ  قبلاملـست  يف املتحدة لألمم تابعة حمتملة

ــة ــذه ومواءمــ ــط هــ ــع اخلطــ ــك مــ ــيت تلــ ــعها الــ وضــ
 .األفريقي االحتاد

      
  النواتج
 أخـرى  وخيـارات  ،الـصومال  يف الـسالم  حلفـظ  املتحـدة  لألمـم  تابعـة  حمتملـة  لعمليـة  قائمـة ال الطـوارئ  خطط استكمال  •  

   الصوماليف السالم عمليةتتعلق مبا توفره األمم املتحدة من دعم للبعثة ول
 طلـب  علـى  بنـاء  املتـدرج  النـهج  تنفيـذ  لتقيـيم  للبعثـات  املتكامـل  التخطيط عملية طريق عن العام لألمني تقريرين إعداد  •  

  األمن جملس
 املتحـدة  لألمـم  تابعـة  حمتملـة  عمليـة  إنـشاء املتعلقـة ب   الطـوارئ  خطـط  بـشأن  األمـن  جمللس شفوية إحاطات ثالث إعداد  •  

  األمين سارامل بشأن بديلة اراتخي أو/و الصومال يف السالم حلفظ
  الصومال يف العملية التطورات بشأن ،املطلوب النحو على ،وهيئاهتا العامة للجمعية إحاطات صياغة  •  
  التقين للتقييم بعثات إيفادو إعداد  •  
  السالم بناء ألنشطة مفاهيم ورقات إعداد يف املتحدة األمم لنظراء الدعم وفريت  •  
  أبابا أديس يف املتحدة ألممالتخطيط التابع ل فريق ألنشطة االستراتيجيني إلدارةوا اإلشراف توفري  •  
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 اإلجنازمؤشرات  ات املتوقعةاإلجناز

 للـــــدول األعـــــضاء بـــــشأن تنـــــسيقتـــــوفري مركـــــز ال ٣-٢
عمليــــات البحريــــة ملكافحــــة الونفــــذة يف البحــــر امل املبــــادرات
واملــــسائل ذات الــــصلة، وفقــــا لقــــرارات جملــــس      القرصــــنة

 ١٨٣٨، )٢٠٠٨( ١٨١٦، )٢٠٠٨( ١٨١٤ ناألمــــــــــــــــــــ
 )٢٠٠٨( ١٨٥١ و) ٢٠٠٨( ١٨٤٦، )٢٠٠٨(

وضع استراتيجية منسقة لألمم املتحدة كجـزء مـن اجلهـود  ١-٣-٢
 الدولية ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال

 

إجيابية من الـدول األعـضاء واملنظمـاتورود تغذية رجعية      ٢-٣-٢
 ق بدور مركز التنسياإلقليمية والدولية فيما يتعلق

      
 النواتج

  األمن جملس إىل العام األمني من فنيني تقريرين إعداد يف الدعم وفريت  •  
 املـؤمترات  مـن  وغريهـا  الـصومال  سـواحل  قبالـة  بالقرصـنة  املعين االتصالفريق   اجتماعات يف املشاركة  •  

  بالقرصنة املتعلقة الصلة ذات الدولية
 عمليـات  بـشأن  والدوليـة  اإلقليميـة  واملنظمـات  األعـضاء  الـدول  مـع  منـتظم  وحنـ  على املعلومات تبادل  •  

  ةاملتحد األمم هبا تقوم اليت تلك فيها مبا الصومال، سواحل قبالة حاليا اجلارية القرصنة مكافحة
  

  ٢ اجلدول
    مشورة اخلرباءو التقنية املشورة توفري :البشرية املوارد

   ون الدوليوناملوظف 

  املوظفون املدنيون

وكيــل أمــني  
أمـني   ‐ عام

 عام مساعد
ــد ‐٢‐م
 ١‐مد

‐٥‐ف
 ٤‐ف

‐٣‐ف
 ٢‐ف

اخلدمــــــة 
 امليدانية

 
خــدمات 

 عامة
ــة  خدمـــــ
 األمن

ــوع  اجملمـ
 الفرعي

املوظفـــــــون 
 )أ(الوطنيون

متطوعـــو 
األمــــــــم 

 اجملموع ملتحدةا

  فريق التخطيط التابع لألمم املتحدة
 )أديس أبابا(

ــة   ــائف املؤقتـــــ الوظـــــ
للفتــــــرة ) ب(عتمــــــدةامل

٢٣ - ٤ ١٩ - - - - ١٩ - - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

ــة   ــائف املؤقتـــــ الوظـــــ
ــة ــرة  )ب(املقترحـــ للفتـــ
١٩ - ٥ - - - - - ١٤ - - ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

 ٤- - ١ ٥- - - - - ٥- - - صايف التغري
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   ون الدوليوناملوظف 

  املوظفون املدنيون

وكيــل أمــني  
أمـني   ‐ عام

 عام مساعد
ــد ‐٢‐م
 ١‐مد

‐٥‐ف
 ٤‐ف

‐٣‐ف
 ٢‐ف

اخلدمــــــة 
 امليدانية

 
خــدمات 

 عامة
ــة  خدمـــــ
 األمن

ــوع  اجملمـ
 الفرعي

املوظفـــــــون 
 )أ(الوطنيون

متطوعـــو 
األمــــــــم 

 اجملموع ملتحدةا

  فريق التنسيق والتخطيط املعين بالصومال
 )نيويورك(

ــة   ــائف املؤقتـــــ الوظـــــ
للفتــــــرة ) ب(عتمــــــدةامل

١٦ - - ١٦ - ١ - ٨ ٦ ١ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

ــة   ــائف املؤقتـــــ الوظـــــ
للفتــرة ) ج)(ب(املقترحــة
٥ - - ٥ - ١ - ٢ ١ ١ - ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

 ١١- - - ١١- - - - ٦- ٥- - - صايف التغري

  فريق الدعم يف مقر األمم املتحدة
 )نيويورك(

ــة   ــائف املؤقتـــــ الوظـــــ
للفتــــــرة ) ب(عتمــــــدةامل

٢٠٠٨/٢٠٠٩ - - - - - - -   - - - 

ــة  ــائف املؤقتـــــ  الوظـــــ
ــة ــرة ) ب(املقترحـــ للفتـــ
٥ - - ٥ - ١ - ١ ٣ - - ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

 ٥ - - ٥ - ١ - ١ ٣ - - صايف التغري

            اجملموع

ــائف امل ــدةالوظـــ  عتمـــ
ــة ــرة ) ب(املقترحـــ للفتـــ
٣٩ - ٤ ٣٥ - ١ - ٨ ٢٥ ١ - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

ــة   ــائف املؤقتـــــ الوظـــــ
ــة ــرة ) ب(املقترحـــ للفتـــ
٢٩ - ٥ ٢٤ - ٢ - ٣ ١٨ ١ -  ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

     ١٠- - ١ ١١- - ١ - ٥- ٧- - - التغريصايف
 .الوطنيـنيفئة اخلدمات العامة  وموظفي الوطنيـني املوظفني يشمل  )أ( 

 .العامة املؤقتة املساعدة إطار يف ةولمم  )ب( 

 ،١-مـد  ١( وظيفـة  ١١ ،٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  ٣١ إىل يوليـه /متـوز  ١ مـن  للفتـرة  االلتزامـات  يف الـدخول  سـلطة  إطار يف مولت )ج(  
 اخلمـس  ُتمـول  أن املقتـرح  مـن  ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ويف . املؤقتة العامة املساعدةحتت بند   )ع خ ١ و ٣-ف ٣ و ،٤-ف ٦ و

  .مؤقتة عامة مساعدةبوصفها  أعاله املذكورة وظائف
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 )أبابا أديس( املتحدة ألممالتخطيط التابع ل فريق    

 لتخطـيط تقـدمي الـدعم املكـرس ل    مواصـلة  )٢٠٠٩( ١٨٧٢ األمن جملس قرار طلبيت - ١٠٢
 ذلــك لشكويــ .بعثــةلل ادعمــ األفريقــي لالحتــاد املتحــدة األمــمتــوفره  الــذي القــوات تكــوينو

، والـذي يـضطلع     بعثـة ال دعـم مكتـب    هوفرسي الذي للبعثة التشغيلي الدعم عن مستقال احتياجا
 مـن  يعملـون  وطنـيني  ظفنيمـو  ٤ و الفنيـة  الفئـة  مـن  موظفـا  ١٩به حىت اآلن فريق يتكون مـن        

 نـشر  عمليـة  مـع  ومتـشيا  .األفريقـي  االحتـاد  مـع  وثيـق  تنسيق إطار يف أبابا أديس يف عملهم مقر
 اخلـربات  تعـدل  األفريقـي،  االحتـاد  مع مشاوراتما تلى ذلك من     و اللوجسيت، الدعم جمموعة

 موظفـا  ١٤ إىل ١٩ مـن  للعمليـة  املكرسـني  التخطـيط  ملـوظفي  اإلمجـايل  العدداملطلوبة وُخفض   
وفر ويـ  )٥-ف(أقـدم    ختطـيط  موظـف  أبابـا  أديـس  مكتب ويرأس .وطنيني موظفني ٥ و دوليا

 واجملـال  ،القـوات  كـوين وت ،العسكرية العمليات لتغطية )٤-ف( ختطيط موظف ١٣له الدعم   
ــريان ،الطــيب ــشرطة ،والط ــاع وإصــالح ،وال ــين القط ــزع ،األم ــسالح ون ــسريح ال ــادة والت  وإع

 اململوكــة واملعــدات ،وامليزانيــة ،البــشرية واملــوارد ،واملــشتريات ،واألمــن ،مواإلعــال ،اإلدمــاج
فئـة   مـن وطنـيني    مـوظفني  مخـسة  جانـب  إىل،  واملعلومـات  االتـصاالت  وتكنولوجيا ،اتلوحدل

ــدم ــة اتاخلـ ــهم مـــن العامـ ــساعد بينـ ــساعد ،إداري مـ ــشتريات ومـ ــساعد ،مـ ــال ومـ  تكنولوجيـ
ــصاالتل ومــساعد املعلومــات ــسلكية الت  التخطــيط موظــف وســيقوم .وســائق لالســلكيةوا ال

 املـشورة  إسـداء  جمـال  يف وتنـسيقه  املتحدة األمم خمططي عمل على باإلشراف) ٥-ف( األقدم
 كمـا  .وفّعـال  منـسَّق  بشكل الدعم وفريت وكفالةيف جمال التخطيط     األفريقي االحتاد إىل عموما
املعنيـة   األخـرى  الرئيسية الفاعلة بالعناصر االتصال مهمةأيضا   األقدم التخطيط موظف سيتوىل

ــةال/الــصومالب ــة تعقــدها الــيت االجتماعــات يف وسيــشارك بعث ــة املــستوى الرفيعــة اللجن  واللجن
 الحتـاد ل املشورة بإسداء مكلَّفون فهم ،)٤-ف( ١٣ـ  ال التخطيط موظفو أما .املشتركة األمنية

 نطـاق  يف بعثـة الب املتعلقـة  ئلاملـسا  بـشأن واالضطالع بأعمال االتـصال والتعـاون معـه          األفريقي
حتـت بنـد     وظـائف مطلوبني على أسـاس شـغل        التخطيط فريق موظفي مجيعو .خربهتم جماالت
 .العامة املؤقتة املساعدة

 العمليـات  ضـمن  سـتندرج  أبابـا،  أديـس  مقرها سيكون يتال التخطيطية، القدرة وهذه - ١٠٣
 هـذا  تيحوسـي  .املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  داالحتـا  بـني  املـشتَركة  والتنـسيق  الـدعم  ليـة آل املباشرة
األخــرى الــيت  االتــصالأعمــال و الــسالم حفــظ أنــشطةيف  لبعثــةل التخطــيط دعــم إدمــاج األمــر

 مـدى اسـتجابة هـذه املهمـة باكتـساب الـتغريات            وسيحسن األفريقي، االحتاد دعميضطلع هبا ل  
 احتياجـات  يفقيـق وفـورات     حتو التـآزر  سـيكفل كما أنه    امليدان، يف اليومي توجههااليومية يف   

 .اإلداري الدعم
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 )نيويورك( للصومال التخطيطالتنسيق و فريق    

 ويف .املتحـدة  لألمـم  بالنـسبة  ومعقّـدة  هامـة  مـسألة  تشكل الصومال يف احلالة تزال ال - ١٠٤
 وضـعه  الـذي  الـصومال  يف لألمـن  املتكامـل  النـهج  األمـن  جملـس  قـر أ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
يف الـصومال    سالمالـ  فـظ حمتملـة حل   بعثـة ل للتخطـيط متـدرجا    هنجـا  يـشمل  الذيو العام، األمني
إدارات  مـن  العديـد مـا زال هـذا العمـل يـشمل           ،لـذلك  ووفقـا  . وإنـشائها  املتحـدة  لألمـم  تابعة

 الـسياسات  جلنـة  حـددهتا  الـيت  املـسارات  خمتلـف  يف امليدانيـة  وعملياهتـا  اووكاالهتاألمم املتحدة   
 .األمن جملس وقرار

ــادة مكلَّــف للــصومال التخطــيطو التنــسيق وفريــق - ١٠٥ يتعلــق  فيمــا لطــوارئا ختطــيط بقي
 التخطـيط  عمليـة  طريـق  عـن  املتحدة، لألمم تابعة الصوماليف  سالمال فظحمتملة حل بعثةبإنشاء  
 األمـن  جهـود  لدعم هلا والتخطيط بديلة خيارات إجياد عن مسؤول أنه كما للبعثات، املتكامل
 التخطيطأيـضا الـدعم املتعلـق بـ        الفريـق  سـيوفر  ذلـك،  عن وفضال .الصومال يف السالم وحفظ
 الــسالم حفــظ جمــال يف خــربة تتطلــب الــيت اجملــاالت يفالــسياسي  لمكتــبل التــشغيلي والــدعم

 وفروسـي  األمـين،  القطـاع  وإصـالح  ،الـشرطة النواحي املتعلقة ب  و ةالعسكريالنواحي   ذلك يف مبا
 كتـب امل يقـوده  الـذي  بالقرصـنة  املتعلـق  العـام  النهج إطار يف القرصنة بشأن حبري اتصالمركز  

 ٤-ف ٨ و ٥-ف ١ و ١-مــد ١( وظيفــة ١٦  الــسابقيف يــشمل الفريــق وكــان .الــسياسي
 ).عامة خدمات ٢ و ٣-ف ٤ و

 جمـال  يف اختـصاصه  مهـام  مـن  العديد للصومال التخطيطالتنسيق و  فريق أجنز ،وحاليا - ١٠٦
 ختطـيط  أُجـري قـد   و .٢٠٠٩ هنايـة  حبلـول  كبري بشكل جمهح تقليصمن املقترح   و التخطيط،
 يف املتحـــدة لألمـــم تابعـــةيف الـــصومال  سالمالـــ فـــظحل بعثـــةالـــالزم إلنـــشاء  األويلالطـــوارئ 
 واخلطــط . بالتقــارير املطلوبــةاألمــن جملــسُزّود و الرئيــسية الوثــائق صــياغة تجــرو املــستقبل،

 التخطـيط  عمليـة  طريـق  عـن  باسـتمرار ماهلا  اسـتك و االسـتعراض إبقائهـا قيـد      إىل حباجـة القائمة  
 ويتطلـب  .الـصلة  ذات امليـداين  احلـضور  أشـكال  مع الوثيق التنسيق إطار ويف للبعثات املتكامل
 أغلـب  يف حاجـة،  هنـاك  يعـد  مل ولكـن  .التـشغيلي  لتخطـيط ل صـغرية مركز تنسيق وقدرة     ذلك

  .املتخصصةألداء املهام  متفّرغني ملخططني اجملاالت،

ــدم ضــوء ويف - ١٠٧ ــادة احملــَرز التق ــم مــسؤوليات يف الكــبرية والزي ــشطو املتحــدة األم  تهاأن
 الرئيـسي  باملوظف للصومال التخطيطالتنسيق و  فريق حيتفظ أن من املقترح    بالصومال، املتصلة

 )اإلبــالغ والتزامــات التــشغيلي التخطــيط( الــسياسية لــشؤون مــن مــوظفي ااثننيوبــ ،)١-مــد(
ــل ومبوظـــف، )٣- و ف٤-ف( ــة ال شؤونلـ ــنة مكافحـــة( عـــسكريةالبحريـ  ،)٣-ف( )القرصـ

 ).عامةال دماتاخل فئة( إداري مساعدوسيوفر الدعم هلم مجيعا 
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 قـوي  واسـتراتيجي  تنـسيقي  حـضور  على لإلبقاء ماسة حاجة هناك السياق، هذا ويف - ١٠٨
ل ذلـك   اليت اعتمـدت قبـ     ١-مد ةالرتب منيشغل الوظيفة    موظف بقيادة املتحدة، األمم مقر يف
 والتنـسيق  والتـرابط  التكامـل  لكفالـة هذا الدور القيادي ضـروري      و .٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترةال يف

 دعمـا  وذلـك  العامـة  األمانـة رب  عـ  العمـل  مـسارات  خمتلفعلى حنو فعال يف الربط بني        والقيادة
 العالقـات ، فـضال عـن إقامـة        بالقرصـنة  املتعلقـة  املسائل ذلك يف مبا بالصومال، املتصلة لألنشطة

 .األخرىواجلهات الفاعلة امليدانية  الوكاالت مع لضروريةا

ــضطلع - ١٠٩ ــشؤون موظــف وسي ــة  ال ــسكريةالبحري ــدور الع ــة ب ــني   جه ــسيق ب ــدولالتن  ال
 الــدولوالتعــاون مــع  االتــصالأعمــال وب البحــر يف القرصــنة مكافحــة مــسائل بــشأن األعــضاء
 البحريـة  القرصنة مكافحة بأنشطة لقةاملتع املسائل بشأن والدولية اإلقليمية واملنظمات األعضاء

 البحريـة  املنظمـة  مـع  التنـسيق  أيـضا  املوظـف  سـيتوىل  كمـا  .الـصومال  سـواحل  قبالـة  جتري اليت
ــة ــشركاءغريهــا مــن  و الدولي ــة بــشأن ال ــ وصــناعة البّحــارة محاي ــ أمــا .البحــري شحنال  اموظف
ــشؤون ــسياسية ال ــ افهمــ ال ــدما يف  ب نامكلف ــعاملــضي ق ــة دف  للبعثــات تكامــلامل التخطــيط عملي

 جملــس تعليمــات مــع لتتمــشى ومواءمتــها الــصلة ذات اخلطــطذلــك كفالــة اســتكمال  شملويــ
 عمليـة  نـشر  بـشأن  والتشغيلية السياسية املشورة وإسداء ،امليدان يف األوضاع تطور ومع األمن
ــسالم فــظحل ــة ال ــستقبل يف املتحــدة لألمــم تابع ــك، إىل وإضــافة .امل ــ ذل ــ وفري ــشؤون اموظف  ال

 وتيــسري تنــسيق عــن فــضال أبابــا أديــس يف املتحــدة األمــم ملخططــي والتوجيــه الــدعم سيةالــسيا
 حفـظ  عمليـات  إدارة خـربة  جماالت يف السياسي لمكتبلو بعثةال دعم ملكتب والدعم املشورة
 .التنــسيق آليــات غريهــا مــنو املتكاملــة العمــل فرقــة يفأيــضا  نااملوظفــ يــشارك كمــا .الــسالم
  .للصومال التخطيطالتنسيق و فريق ملخططي الدعم رياإلدا املساعدوفر وسي
  

 املتحدة األمم مقر يف الدعم فريق    

املتـرابط يوميـا ويف الوقـت        الـدعم  تقـدمي  املتحـدة  األمـم  مقـر  يف الـدعم  فريـق  سيكفل - ١١٠
 خيـص  فيمـا  العليـا  لـإلدارة  التوصـيات  إعـداد و تنـسيق  ذلـك  يف مبـا  بعثـة، ال دعم ملكتباملناسب  
 علــى احلــصول كفالــة ن قبيــلمــ أنــشطة تــشملها حبيــث تنفيــذو الــدعم تــدابري وعــةجمم ختطــيط
 ،األطلـسي  مشال حلف منظمة مع املشتركة العمليات وتنسيق األعضاء الدول من توريد طلب

ــاد ــاد ،األورويب واالحتـ ــة األخـــرى والوكـــاالت ،األفريقـــي واالحتـ ــةالبحر بالعمليـــات املعنيـ  .يـ
 بـني  املتكاملـة  التـشغيلية  األهداف وتنفيذ شامال اهنج املتحدة ماألم تباعا الفريق هذا وسيكفل
ــدعمتــوفري  يف املــشاركة اإلدارات مجيــع ــةل ال ــة تنفيــذ رصــد يف الفريــق يــساعدسو .لبعث  الوالي

 جملـس  إىل الـدعم املـسائل املتـصلة ب     عن تقارير بتقدمي يتعلق فيما العام األمني بالتزامات يفيسو
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 جمـاالت  يفاملتخصـصني    املـوظفني  مـن  مالئـم  عـدد ب الـدعم  فريـق زود  يسـ  لـذلك،  وتبعـا  .األمن
 مـن  األمهيـة  البالغـة  باجلوانـب  يتعلـق  فيما متكامل بشكل املهام إسناد لكفالة الصلة ذات اخلربة
  .احتياجاته على للتركيز والتفّرغ الدعم،

 بـني  الرئيسية االتصال جهةيعمل ك  )٥-ف( أقدم دعم موظف الدعم فريق وسريأس - ١١١
 موظـف  مـن  وسـُيطلب  .الـدعم  مسائل مجيع خيص فيما املقر وموظفي بعثةال دعم مكتب إدارة
 ملناصــبلــشاغلي ا التقنيــةاملتعلقــة بالــسياسات العامــة واملــشورة  املــشورة إســداء األقــدم دعمالــ

 طــالعإاألقــدم أيــضا  الــدعم موظــف يكفــل كمــا . حــسب االقتــضاءالعليــا واإلداريــة القياديــة
ــىيل بالتفــص اإلدارة ــذ يف احملــرز التقــدم عل ــة تنفي  ويكفــل ،واملخــاطر التحــديات وعلــى الوالي
 وبـشكل  الوقـت املناسـب    يف االسـتراتيجي  التوجيـه  وتقـدمي  البالغـة  األمهيـة  ذات املسائل معاجلة
 علــى اســتباقي، بأســلوب ،قــوم موظــف الــدعم األقــدم باإلشــراف ي ذلــك، إىل وإضــافة .فعــال
 اجلـداول  باشر تنفيـذ  وي األولويات ويرتب الفريق أعضاءهبا   فيكل يتال لاعمألا وينظم اخلطط
 الـدعم  موظـف  ويـساعد  . على حنو فعال   االحتياجات لدعم االستجابة لكفالةلألعمال   الزمنية

 فئـة  مـن  موظـف ( إداري ومساعد ،)٣-ف ( إبالغ وموظف ،)٤-ف( ختطيط موظفااألقدم  
 ملكتـب  التـشغيلية  االحتياجـات  مجيـع  لبيةت يةمسؤول التخطيط موظفايتوىل  و ).العامة اتاخلدم
 تـوافر  لكفالة املعنية اإلداراتويقومان يف الوقت نفسه بإقامة االتصال والتعاون مع          بعثةال دعم

 هـذا  كـل  مـن  هـم واأل .امليـداين  الـدعم و الـسالم  دعـم ما يلزم من الترتيبات السياسية وترتيبات       
 بعثـة ال دعـم  مكتـب  بـني  واتساقها أواهنا يف املعلومات تدفق سيكفالن التخطيط موظفي أن هو

 جلميــع يليفــصتال التخطــيط يف التخطــيط اموظفــشارك سيــ كمــا .العمــل مــستوى علــى واملقــر
 وثـائق  تنظـيم  مـسؤولية  اإلبـالغ  موظـف  وىلتيوسـ  .املقـر  ويف نـريويب  يفاملنفـذة    الدعم ترتيبات
بأنواعهـا   ذكراتامل وصياغة بانتظام مرحلية تقارير وفريوت االجتماعات حماضر عدادوإ الفريق،

 أعمـال  جمـال  يف املـساعدة  وفريت عن مسؤوال اإلداري املساعد وسيكون .حسبما يقتضي األمر  
 الـدعم  فريـق  مـوظفي  مجيـع تعـيني    طلـب جيري   املرحلة، هذه ويف .للفريق واإلدارة السكرتارية

 .العامة املؤقتة املساعدة من ممولة وظائف يف
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 )١(اليةامل املوارد - ثانياً 
 عامة نظرة  - ألف 

 / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١متتــد ســنة امليزانيــة مــن  . بــآالف دوالرات الواليــــات املتحــدة(  
  .)٢٠١٠  يونيه

  
  املبالغ املقدرة  الفئة

   األفراد العسكريون وأفراد الشرطة
 - املراقبون العسكريون 

 ٥٣٧,٨ ٤٢ الوحدات العسكرية 

 ٤٦٥,٧  األفريقياالحتادشرطة  

 - وحدات الشرطة املشكّلة 

 ٠٠٣,٥ ٤٣ اجملموع الفرعي  

  املوظفون املدنيون

 ٤٧٩,٩ ١٢  نودوليالن ووظفامل 

 ٦٣٦,١ ٢ وطنيونالوظفون امل 

 - متطوعو األمم املتحدة 

 ١١٧,١ ٧ عامةالؤقتة املساعدة امل 

 ٢٣٣,١ ٢٢ اجملموع الفرعي  

  التكاليف التشغيلية

 - وظفون املقدمون من احلكوماتامل 

 - مراقبو االنتخابات املدنيون 

 ٥٣٢,٢ االستشاريون 

 ٣٣٧,١ ٢ السفر الرمسي 

 ٧٨٧,٠ ٨٠ املرافق واهلياكل األساسية 

 ٥٧٤,٢ ١٦ النقل الربي 

 ٤٦٤,٢ ٤ النقل اجلوي 

 ٦٣١,١ ٩ النقل البحري 

 ٤٤٧,١ ١٢ تالتصاالا 

 ٧٤٥,٥ ٩ تكنولوجيا املعلومات 

__________ 
  .يظهر حتليل االحتياجات املبينة من املوارد التربير من أساس الصفر  )١(  
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  املبالغ املقدرة  الفئة

 ٧٣٧,٦ ٣ اخلدمات الطبية 

 - املعدات اخلاصة 

 ٨٨٧,٤ ١٨  وخدمات ومعدات أخرىلوازم 

 - املشاريع سريعة األثر 

 ١٤٣,٤ ١٥٩ اجملموع الفرعي  

 ٣٨٠,٠ ٢٢٤ االحتياجات اإلمجالية 

 ٣٥٨,٧ ٢ اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

 ٠٢١,٣ ٢٢٢ تصايف االحتياجا 

 ٠٥٩,١ ١ )املدرجة يف امليزانية(التربعات العينية 

 ٤٣٩,١ ٢٢٥ جمموع االحتياجات 
    

 روالشغمعامالت   - باء 
ــرة املقــدَّرة التكــاليف تأخــذ - ١١٢ ــه/متــوز ١ مــن للفت ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٩ يولي ــه/حزي  يوني

 :التالية الشغور التعامم االعتبار يف ٢٠١٠
  

  الفئة
  ٢٠٠٩/٢٠١٠إسقاطات الفترة 

  )نسبة مئوية(

   األفراد العسكريون وأفراد الشرطة
 - املراقبون العسكريون 

 ٥ الوحدات العسكرية 

 ٣٠ االحتاد األفريقيشرطة  

 - وحدات الشرطة املشكّلة 

   املوظفون املدنيون

 ٣٠  نودوليالن ووظفامل   

 ٢٠ وطنيونالوظفون امل  

  )أ()أديس أبابا(ؤقتة امل الوظائف 

 ٣٠  نودوليالن ووظفامل   

 ٢٠ وطنيونالوظفون امل  

  )أ()نريويب(ؤقتة امل الوظائف 

 ١٠  نودوليالن ووظفامل   
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  الفئة
  ٢٠٠٩/٢٠١٠إسقاطات الفترة 

  )نسبة مئوية(

 ١٠ وطنيونالوظفون امل  

 )أ()نيويورك(ؤقتة امل الوظائف 

 ٣٠  نودوليالن ووظفامل   

 ٢٠ وطنيونالوظفون امل  
      

   العامةمتول حتت بند املساعدة املؤقتة  )أ(  
    

 التدريب - جيم 
ــا تــرد - ١١٣ ــي فيم ــدرة االحتياجــات يل ــن املق ــن املــوارد م ــرةل التــدريب أجــل م  مــن لفت
 .٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
  

  املبلغ املقدرة  الفئة

   االستشاريون
 ١٣٩,٤ استشاريو التدريب 

  السفر الرمسي

 ٣٢١,٥ رمسي، التدريبالالسفر  

  لوازم وخدمات ومعدات أخرى

 ٥٢,٧ رسوم التدريب واللوازم واخلدمات 

 ٥١٣,٦ موعاجمل 
    

 دعـم  مكتـب  تـدريب  تكـاليف  ،دوالر ٥١٣ ٦٠٠ وقـدره  ،املقتـرح  االعتمـاد  يغطـي  - ١١٤
 والتقنيـة  لفنيـة ا املهـارات  حتـسني لكـي يتـسىن      الفتـرة  هذه خالل التخطيط فريق وموظفي بعثةال

 .والتنظيمية القيادية الكفاءاتفضال عن 
  



A/64/465

 

50 09-53536 
 

  وإزالتها األلغام عن الكشف خدمات - دال 
 األلغـام  عـن  الكـشف  خلـدمات  الالزمـة  املـوارد  مـن  املقّدرة االحتياجات يلي فيما ترد - ١١٥

 :٢٠١٠ يونيه/حزيران إىل ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١ من للفترة وإزالتها

 )واليات املتحدةبآالف دوالرات ال(  

  القيمة املقدرة  الفئة

   املعدات اخلاصة
 - معدات الكشف عن األلغام وإزالتها 

  لوازم وخدمات ومعدات أخرى

 ١٠ ٢١٩ خدمات الكشف عن األلغام وإزالتها 

       -  لوازم الكشف عن األلغام وإزالتها 
الـذخائر   التخلص منو وإزالتها األلغام عن الكشف خلدمات املرصود االعتماد يغطي - ١١٦

 .بعثةال دعم إطار يف القدرات وبناء األلغام إزالة نشطةالالزمة أل حتياجاتالااملتفجرة 
  

 )٢(املوارد من االحتياجات حتليل  - ثالثا  
  التكاليف املقدرة  

  ٤٢ ٥٣٧,٨  الوحدات العسكرية
  

 اليوميـة  اإلعاشـة  صصحـ  اجـات احتي باألسـاس  البنـد  هـذا  حتـت  املُدرج االعتماد يبني - ١١٧
 يف ٥ بنـسبة  نـشر  تـأخري  عامـل  مرعـاة  مـع  فـردا  ٦ ٩٩٣ قوامهـا  متوسـط  يبلغ أن املتوقع للقوة
 املعــدات شــحن الحتياجــات املرصــودة االعتمــادات املقــدَّرة التكــاليف تــشمل كمــا .املائــة

 يفالفعـل   الـيت نـشرت ب     للكتائـب  املتبقيـة  واملعـدات  جديـدة  كتائـب  لثالث للوحدات اململوكة
ــسرح ــات م ــدرة   وتغطــي .العملي ــالغ املق ــضااملب ــب متركــز تكــاليف أي ــثالث الكتائ ــدة ال  الواف

 تكلفـة  وتشمل .يف امليدان  حاليا املوجودة العسكرية لوحداتل تناوب عمليات أربع تكاليفو
 عامـل  ، اخلاصة هبـا   للوحدات اململوكة املعدات نقل جانب إىل الوافدة، الثالث الكتائب متركز

 .املائة يف ٣٣ بنسبة نشر خريتأ
  
  

__________ 
  .املبالغ معرب عنها بآالف الدوالرات من دوالرات الواليات املتحدة  )٢(  
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  التكاليف املقدرة  

  ٤٦٥,٧  شرطة االحتاد األفريقي
    

 مـن  املتعلـق بـالتمركز   السفر احتياجات باألساس البند هذا حتت املدرج االعتماد يبني - ١١٨
ــشر أجــل ــي الن ــوة املرحل ــأذون لق ــا م ــا هب ــرد ٢٧٠ قوامه ــ مــن اف ــةتابال شرطةال ــةل ع ــةل لبعث  غاي
ــران ٣٠ ــه /حزي ــشمل .٢٠١٠ يوني ــشرطة احتياجــات وت ــة ال ــأخري عامــل املدني ــشر ت ــسبة ن  بن
 .املائة يف ٣٠

  التكاليف املقدرة  

  ١٢ ٤٧٩,٩  املوظفون الدوليون
    

 وظيفـة  ١٤٢ بإنـشاء  املتعلقـة  االحتياجـات  البنـد  هـذا  إطـار  يف املـدَرج  االعتمـاد  يـبني  - ١١٩
 احتياجــات وتغطــي .ومومباســا نــريويب يفهــا مقر يكــونو بعثــةال دعــم ملكتــب مقترحــة دوليــة

مـــن مرتبـــات املـــوظفني،  اإللزاميـــة واالقتطاعـــات ،املرتبـــات الـــدوليني املـــوظفني مـــناملـــوارد 
  .للموظفني العامة والتكاليف

  التكاليف املقدرة  

  ٢ ٦٣٦,١  املوظفون الوطنيون
    

ــد هــذا إطــار يف املــدرج االعتمــاد يــبني - ١٢٠  املــوظفني مبرتبــات لقــةاملتع االحتياجــات البن
 ،للمـــوظفني العامـــة والتكـــاليفمـــن مرتبـــات املـــوظفني،  اإللزاميـــة واالقتطاعـــات ،الـــوطنيني

املبلــغ املقــدر  ويعكــس .بعثــةال دعــم مكتــب يف مقترحــة وطنيــة وظيفــة ٩٨ بإنــشاء يتعلــق فيمــا
  .املقتَرح املالك جمموع إزاء املائة يف ٢٠ بنسبة توظيفال يف ريتأخ عامل تطبيق

  التكاليف املقدرة  

  ٧ ١١٧,١  املساعدة املؤقتة العامة
    

 الـدوليني  املـوظفني  رتبـات الالزمـة مل  حتياجاتالا البند هذا حتت املدَرج االعتماد يبني - ١٢١
 إىل إضــافة ونيويــورك أبابــا أديــس يف التخطــيط ريقــيلف وظيفــة ٢٩ ـبــ يتعلــق فيمــا والــوطنيني

 وظـائف  ٥ و مقـيمني؛  حـسابات  مراجعـي  وظـائف  ٤ :تـشمل  بعثـة ال دعـم  ملكتب وظيفة ١١
   .مومباسا مشروع لفريق ووظيفتنيلوحدة التوظيف؛ 
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  التكاليف املقدرة  

  ٥٣٢,٢  االستشاريون
    

 االستــشارية باخلــدمات املتعلقــة االحتياجــات البنــد هــذا حتــت املــدَرج االعتمــاد يــبني - ١٢٢
 يفاإلعالمـي    دعمالـ  استـشاريي اثنني مـن    وبـ  بعثـة لل ادعمـ  مقديـشو  يف معسكرات لبناءالالزمة  
 ومومباسـا  نـريويب  يف مـن األاستشاريي  اثنني من   وب لبعثةاإلعالمية ل  ستراتيجيةاال لدعم مقديشو

  .بعثةال دعم مكتب وظفيمل األمنية توعيةلل

  التكاليف املقدرة  

  ٢ ٣٣٧,١  السفر الرمسي
    

 مبـا  بعثـة، ال دعـم  ملكتب الرمسي السفر حتياجاتا البند هذا حتت املدَرج االعتماد يبني - ١٢٣
 أبابـا  أديـس  يف األفريقـي  االحتـاد  مقـر  وإىل نيويـورك  يف املتحـدة  األمـم  مقـر  إىل السفر ذلك يف
غطــي ت ذلــك، إىل وإضــافة .وبروكــسل رومــا يف املعنــيني واملــاحنني املــصلحة أصــحاب ملقابلــةو

 االعتمـادات  عن فضال ومومباسا مقديشو إىل البعثة منطقة داخل السفر تكاليفاملبالغ املقدرة   
 وتغطــي .املقــر ومــن الــسالم حفــظ بعثــات مــن مؤقــتاملنتــدبني بــشكل  للمــوظفني املرصــودة

 بالتنـسيق  باألسـاس  املتـصل  ونيويـورك  أبابـا  أديـس  يف التخطـيط  فريقي سفر أيضا االحتياجات
 بـشأن  االجتماعـات صلة ب يات املتـ  الـسفر فـضال عـن      ،املـاحنني  مـع و بقـوات  املسامهة البلدان مع

  .التقين التقييم وبعثة ،القرصنة

  التكاليف املقدرة  

  ٨٠ ٧٨٧,٠  املرافق واهلياكل األساسية
    

ــّين - ١٢٤ ــدرج حتــت   االعتمــاد يب ــد هــذاامل ــامج البن ــاء برن ــق ب البن ــر إكمــالاملتعل ــوة مق  الق
 مطـار  ومرافـق  ة؛العـسكري  للوحـدات  معـسكرات  أربعـة  وبنـاء  الثـاين؛  املـستوى  من ومستشفى
 للكتائـب  املؤقتـة  واملرافـق املـرور العـابر      ومعسكر مومباسا يف الدعم وقاعدة ؛ئهاومينامقديشو  
 يف تـأخر  عامـل  أُدرج امليدان، يف الصعبة يةالتشغيل لظروفل ونظرا .مقديشو يف املتبقية اخلمس
 وتـــشمل .بنـــاءال خـــدمات لربنـــامج املـــوارد مـــن االحتياجـــات يف املائـــة يف ٣٠ قـــدره التنفيـــذ

 امليــداين الــدفاع ولــوازم جــاهزة ومرافــق كهربائيــة مولــدات اقتنــاء أيــضا املقترحــة االحتياجــات
 .التشحيم ومواد والزيوتبرتين وال
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  التكاليف املقدرة  

  ١٦ ٥٧٤,٢  النقل الربي
    

 ةاملتحـد  األمـم  ملـشتريات الالزمـة   االحتياجـات  البنـد  هـذا  حتـت  املدرج االعتماد يبني - ١٢٥
 ةوحــدامل للنــسب وفقــا ونــريويب مومباســا يف بعثــةال دعــم مكتــب مــوظفي لــدعم املركبــات مــن

 قــوات لــدعم اهلندســية واملعــدات املــواد معــدات مناولــة مــشترياتفــضال عــن  ،املتحــدة لألمــم
 اعتمـاد  وأُدرج .واملطـار  املينـاء  يفاملقرر إجراؤها    العملياتاملتعلقة ب  سيما ال مقديشو يف بعثةال

 يف ستخدمستُـ  الـيت  املتحدة لألمم اململوكة للمعداتمواد التشحيم الالزمة    و زيوتالوول  للبتر
 القــوات ستــستخدمها الــيت اتللوحــد اململوكــة املركبــات وأيــضا ومقديــشو ومومباســا نــريويب
 إىل للوحـدة  اململوكـة  املعـدات  اسـتهالك  يـستند  ذلـك،  إىل وإضـافة  .مقديـشو  يف بعثـة لل التابعة

ــاتوحــدة ملامل حتياجــاتالا ــيتالكتائــب  ركب ــستخدمها ال ــشر مراعــاة مــع املتحــدة األمــم ت  الن
 حــساب عنــد املائــة يف ٣٣ قــدره للنــشر تــأخري عامــل اســتخدم وقــد .بعثــةال لقــوات التــدرجيي
  .للوحدة اململوكة املعدات نشر يف حمتمل لتأخري باحتسُّ الوافدة الثالث الكتائب استهالك

  التكاليف املقدرة  

  ٤ ٤٦٤,٢   اجلويالنقل
    

ــ - ١٢٦ ــواردة االعتمــادات بنيت ــذا حتــت ال ــد ه ــة االحتياجــات البن ــة الالزم  تكــاليف لتغطي
 تــأمني وتكـاليف  تـشحيم، ال ومـواد  زيـوت الو الطـائرات،  وقـود ( وتـشغيلها  الطـائرات  اسـتئجار 
 اهلبــوط رســوم لــسداد وأيــضا )اجلويــة األطقــم ألفــراد اإلقامــة وبــدل الغــري، إزاء املــسؤولية

 وللـشحن  الركـاب  لنقـل  واحـدة  طـائرة  تـشغيل  بعثةال دعم مكتب ويعتزم .األرضية اخلدماتو
 املتكامـل  النقل ستراتيجيةا من كجزء مقديشو إىل ونريويب مومباسا من النقل متطلبات حسب
  .وحبًرا جوا

  
  التكاليف املقدرة  

  ٩ ٦٣١,١  النقل البحري
  

لبنـد االحتياجـات الالزمـة السـتئجار سـفينة واحـدة        يبني االعتماد الـوارد حتـت هـذا ا       - ١٢٧
متعددة األغراض ميكن استخدامها للشحن ولنقل الركاب وتـستخدم لنـشر املعـدات اململوكـة              

. املعــدات اململوكــة للوحــدات، والقــوات مباشــرة إىل مقديــشو مــن مومباســا   /لألمــم املتحــدة
ــاء      ــة القتن ــضا االحتياجــات الالزم ــاد أي ــشمل االعتم ــدوريات الســتخدامها يف   زوارق٦وي  لل

حراسة الـسفن ومحايـة املينـاء، إضـافة إىل تـوفري احلمايـة للممـرات اجلويـة املؤديـة إىل مقديـشو                       
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ويـشكل تعزيـز القـدرة علـى تـأمني امليـاه الـساحلية املالصـقة للـشاطئ شـرطا                    . فوق مياه البحر  
 ذلـك سريسـل البـائعون       وعالوة على . أساسيا للدعم الذي توفره األمم املتحدة لعمليات البعثة       

املعدات اململوكة لألمـم املتحـدة أيـضا إىل مومباسـا حلـشدها وإرسـاهلا إىل مقديـشو علـى مـنت              
وأجريت التقديرات على أساس فترة األشـهر الـسبعة         . سفينة البضائع التابعة ملكتب دعم البعثة     

تياجــات ، مبــا يف ذلــك االح٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٩ديــسمرب /مــن كــانون األول
  .الالزمة لتغطية التأمني لصاحل الغري واحتياجات الوقود

  
  التكاليف املقدرة  

  ١٢ ٤٤٧,١  االتصاالت
  

 يبني االعتماد الوارد حتت هذا البند االحتياجات الالزمة القتناء ما تبقى مـن املعـدات     - ١٢٨
ن للنـشر لالتـصاالت     الضرورية لعمليات مكتب دعم البعثة، مبا يف ذلك نظامان متـنقالن قـابال            

السلكية والالسلكية، ومركـزان للبيانـات كـل منـهما مكـون مـن وحـدات متكـررة مركبـة يف                     
ــان، و   ــة، ومقــسمان هاتفي ــساتلية و  ٨حاوي ــة لالتــصاالت ال ــة ٨ أجهــزة طرفي  وصــالت رقمي

فري  موظفـاً متعاقـداً دوليـاً لتـو        ١١وتغطي املبالغ املقدرة أيضا تكاليف      . تعمل باملوجات الدقيقة  
خدمات دعـم االتـصاالت يف منطقـة عمليـات مكتـب دعـم البعثـة، فـضال عـن الـدعم امليـداين                        

 املتحــدة األمــمللبعثــة يف جمــال االتــصاالت يف مقديــشو الــذي ســيوفر هلــا مــن خــالل مكتــب     
وقد رصدت خمصصات أيضا لتنفيـذ اسـتراتيجية        . خلدمات املشاريع نظرا للوضع األمين السائد     

مبا يف ذلك خدمات الدعم إلدارة برامج البعثة اإلعالمية، وتشمل خـدمات            االتصاالت للبعثة،   
التــصميم واإلنتــاج اإلذاعــي للمــساعدة يف إنــشاء الــشبكة اإلذاعيــة وتقــدمي املــساعدة لوســائط   

  .اإلعالم، وخدمات التدريب
  
  التكاليف املقدرة  

  ٩ ٧٤٥,٥  تكنولوجيا املعلومات
  

 هــذه البنــد يف املقــام األول اقتنــاء مــا تبقــى مــن املعــدات    يغطــي االعتمــاد الــوارد حتــت - ١٢٩
 خادومــا، ٣٠كــي يبــدأ مكتـب دعــم البعثــة عملياتـه يف نــريويب ومومباســا، مبـا يف ذلــك     الالزمـة 

ويـبني  .  طابعـة  ١٤٦  حاسـوبا حجريـا، و     ٤٦  حاسـوبا مكتبيـا، و     ٣٤ مقسما شـبكيا، و    ٥٠ و
 موظفـاً دوليـاً متعاقـداً وخـدمات         ١١ تكـاليف لــ   املبلغ املقدر أيضا االحتياجـات الالزمـة لتغطيـة          

تعاقدية لتركيب وصيانة شبكة حملية وشبكة واسعة النطاق، والتطبيقـات، وبنيـة الـشبكة، ونظـم                
ويستخدم املتعاقدون بدال من . أمن تكنولوجيا املعلومات لدى بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال    

وتشمل املخصصات أيـضا اسـتحداث وتقـدمي    . منيةنشر موظفي األمم املتحدة نظرا للشواغل األ   
  .وبعثة االحتاد األفريقي املتحدة األممخدمات املعلومات اجلغرافية لدعم مكتب 
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  التكاليف املقدرة  

   ٣ ٧٣٧,٦  اخلدمات الطبية
  

ــة      - ١٣٠ ــوارد حتــت هــذا البنــد االحتياجــات الالزمــة لإلجــالء الطــيب لثالث  يــبني االعتمــاد ال
وعـالوة علـى ذلـك، رصـد     . هر إىل مرافـق طبيـة مـن املـستوى الثالـث والرابـع         موظفني كـل شـ    

 موظفاً يف مرافـق طبيـة مـن املـستويني الثالـث والرابـع خـالل               ٥٠اعتماد لتغطية تكاليف عالج     
  .الفترة

  
  التكاليف املقدرة  

   ١٨ ٨٨٧,٤  اللوازم واخلدمات واملعدات األخرى
  

هـــذا البنـــد احتياجـــات تعـــزى أساســـا لتنفيـــذ برنـــامج  يـــبني االعتمـــاد الـــوارد حتـــت  - ١٣١
لإلجراءات املتعلقة باأللغام يهدف إىل تقدمي خدمات إزالة األلغام وبناء قـدرات البعثـة يف هـذا          

وتغطـي االحتياجـات    . اجملال، عالوة على نقل املعـدات اململوكـة لألمـم املتحـدة إىل الـصومال              
ــة للتحقــق املــستقل مــن    ــضا اخلــدمات التعاقدي  املعــدات اململوكــة لألمــم املتحــدة واملعــدات   أي

هبـذا العمـل بـسبب     املتحـدة    األمـم اململوكة للوحدات يف مقديشو عوضا عن قيام موظفني من          
االعتبارات األمنية، وتنفيـذ برنـامج لتـدريب أفـراد البعثـة وبنـاء قـدراهتم علـى تـشغيل املعـدات                      

  .اململوكة لألمم املتحدة
  

/  حزيـــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز١لفتـــرة مـــن تقريـــر النفقـــات ل  -رابعا   
  ٢٠٠٩ يونيه
ــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة، يف    - ١٣٢ ــران٢٦ وفــرت اللجن ــه و/ حزي  ٢٠ يوني

ــشرين ــوبر / األولت ــغ إمجــايل   ٢٠٠٨أكت ــزام مببل ــن  ٨ ٠١٢ ٥٠٠، ســلطة الت ــرة م  دوالر للفت
طــيط املتعلــق بإنــشاء عمليــة حمتملــة  للتخ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليــه /متــوز ١

، وباالسـتناد إىل    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٠ويف  . حلفظ السالم يف الصومال تابعة لألمـم املتحـدة        
األرصدة املسقطة للفترة، وسعيا لكفالة استخدام املوارد املتاحة فورا للصومال بـأكرب قـدر مـن         

 دوالر  ٤ ٠١٧ ٨٠٠غ إمجاليـه    الكفاءة، وافقـت اللجنـة االستـشارية علـى أن ُيعـاد توجيـه مبلـ               
 دوالر ٤٣ ٨٥٦ ٣٠٠مــن ســلطة االلتــزام هــذه كجــزء مــن ســلطة التــزام مببلــغ إمجــايل قــدره   

لالحتياجـات الفوريـة ذات األمهيـة احلامسـة لتــوفري الـدعم اللوجـسيت لبعثـة االحتـاد األفريقــي يف         
  .الصومال
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مــه إنــشاء عمليــة ، أعــرب جملــس األمــن عــن اعتزا)٢٠٠٩ (١٨٦٣ ومبوجــب القــرار  - ١٣٣
حلفــظ الــسالم يف الــصومال تابعــة لألمــم املتحــدة بــصفتها قــوة تاليــة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف 

وطلـب اجمللـس إىل     . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١الصومال، رهنا مبا يقرره اجمللس بعد ذلك حبلول         
يف عمليـة حفـظ     األمني العام أن يقوم، يف إطار السعي إىل إدماج قوات بعثـة االحتـاد األفريقـي                 

سالم تابعة لألمم املتحـدة يف املـستقبل، بتزويـد البعثـة مبجموعـة مـن عناصـر الـدعم اللوجـسيت                 
وطلـــب اجمللـــس مبوجـــب قـــراره . تـــشمل املعـــدات واخلـــدمات املتحـــدة األمـــمالـــذي تـــوفره 

أن يواصـل تـوفري جمموعـة عناصـر الـدعم اللوجـسيت للبعثـة،         العام األمنيإىل  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢
صل أيضا يف الوقت نفسه توفري املشورة التقنية ومشورة اخلرباء لالحتاد األفريقي بـشأن              وأن يوا 

 العـام   األمـني وفيما يتعلق بنـشر عمليـة حلفـظ الـسالم، طلـب اجمللـس إىل                . نشر البعثة وعملياهتا  
 الــصادر يف S/2009/210تنفيــذ النــهج التــدرجيي املؤلــف مــن ثــالث مراحــل الــوارد يف تقريــره    

 مث يف ٢٠٠٩سـبتمرب  /، وإبالغ اجمللس عما حيـرز مـن تقـدم يف أيلـول      ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٦
  .٢٠٠٩ديسمرب / األولكانون
ــة      - ١٣٤ ــة للمــوارد لــدعم البعث  وريثمــا يتخــذ جملــس األمــن القــرار اآلخــر، مثــة حاجــة فوري

 وتعزيزهــا، إضــافة إىل تــوفري املــشورة الالزمــة بــشأن التخطــيط واملــسائل التقنيــة وتبعــا لــذلك،  
 ألـف، منحـت سـلطة    ٤٩/٢٣٣ العامـة  اجلمعيـة من قـرار  “ رابعا” من اجلزء ٢وعمال بالفقرة   

ــن     ــرة مـ ــررة للفتـ ــصبة مقـ ــّسم كأنـ ــات ُتقـ ــدخول يف التزامـ ــوز١للـ ــه / متـ  ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـ
ويشمل هذا اجملمـوع سـلطة االلتـزام الـيت          .  دوالر ٧٥ ٦٤١ ٩٠٠ مببلغ   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

 دوالر، الـــيت وافقـــت عليهـــا اللجنـــة االستـــشارية يف  ٤٣ ٨٥٦ ٣٠٠تبلـــغ قيمتـــها اإلمجاليـــة 
 دوالر ٣ ٩٩٤ ٧٠٠ لتوفري الدعم اللوجسيت للبعثـة، ورصـيد إمجاليـه         ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٠

أكتــوبر / األولتــشرين ٢٠ ، و٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٦مــن ســلطة االلتــزام الــيت منحــت يف 
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠إىل يوليه /متوز ١ للفترة من ٢٠٠٨

  
  ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه /متوز ١النفقات للفترة من   -ألف   

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  النفقات  الفئة

    األفراد العسكريون وأفراد الشرطة
  -  املراقبون العسكريون  
  ٣ ٤٩١,٣  أفراد الوحدات العسكرية  
  -  شرطة األمم املتحدة  
  -  شكلةوحدات الشرطة امل  
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  النفقات  الفئة

  ٣ ٤٩١,٣  اجملموع الفرعي  
    املوظفون املدنيون

  -  املوظفون الدوليون  
  -  املوظفون الوطنيون  
  -  متطوعو األمم املتحدة  
  ٤ ١١١,٥  املساعدة املؤقتة العامة  
  ٤ ١١١,٥  اجملموع الفرعي  

    التكاليف التشغيلية
  -  األفراد املقدمون من احلكومات  
  -  ملدنيونمراقبو االنتخابات ا  
  ١٨٥,٩  االستشاريون  
  ٦٢٦,٦  السفر الرمسي  
  ٢٠ ٠٠١,٣  املرافق واهلياكل األساسية  
  ١٢ ٨٤٦,٤  النقل الربي  
  ٥٨٠,٠  النقل اجلوي  
  -  النقل البحري  
  ١٣ ٨٢٧,٩  االتصاالت  
  ٨ ٣٦٦,١  تكنولوجيا املعلومات  
  ١ ٦٦٠,٠  اخلدمات الطبية  
  ١٠٧,٥  املعدات اخلاصة  
  ٦ ٢٣٨,٣   واخلدمات واملعدات األخرىاللوازم  
  -  املشاريع السريعة األثر  
  ٦٤ ٤٤٠,٠  اجملموع الفرعي  
  ٧٢ ٠٤٢,٨  إمجايل االحتياجات  

  ٥١٩,١  اإليرادات اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
  ٧١ ٥٢٣,٧  صايف االحتياجات  

  -  )املدرجة يف امليزانية(التربعات العينية 
  ٧٢ ٠٤٢,٨  موع االحتياجاتجم  
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  اإليرادات والتسويات األخرى  -باء   
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املبلغ  الفئة

  ٤١,٠  اإليرادات من الفوائد
  ٤,٠  متنوعة/إيرادات أخرى
  -  التربعات النقدية

  -  تسويات الفترات السابقة
  ٧٧,٠  إلغاء التزامات الفترة السابقة

  ١٢٢,٠  اجملموع  
    

  حتليل النفقات  -جيم   
  النفقات  

  ٣ ٤٩١,٣  الوحدات العسكرية
  

 دوالر التكاليف املترتبة مبوجب ترتيب ثنـائي مـن   ٣ ٤٩١ ٣٠٠ متثل النفقات البالغة   - ١٣٥
  .خالل عقد أبرم مع شركة توفر حصص اإلعاشة لقوات البعثة

  
  النفقات  

  ٤ ١١١,٥  املساعدة املؤقتة العامة
  

ــة   - ١٣٦ ــات البالغ ــل النفق ــدوليني    ٤ ١١١ ٥٠٠ متث ــوطنيني وال ــوظفني ال  دوالر تكــاليف امل
املرتبطــة بنــشر املــوظفني يف نــريويب وأديــس أبابــا ونيويــورك لتــوفري الــدعم اللوجــسيت واملــشورة 

  .التقنية
  
  النفقات  

   ١٨٥,٩  االستشاريون
  

ــة  - ١٣٧ ــاليف اخلـــد١٨٥ ٩٠٠ متثـــل النفقـــات البالغـ ــة  دوالر تكـ مات االستـــشارية املتعلقـ
بــالوقود الــيت اســتلزمها وضــع الترتيبــات التعاقديــة لألمــم املتحــدة املتعلقــة بــالوقود، وخــدمات   

  .الدعم اإلعالمي اليت جرى التعاقد عليها لتلبية االحتياجات التشغيلية للبعثة يف مقديشو
  



A/64/465  
 

09-53536 59 
 

  النفقات  

  ٦٢٦,٦  السفر الرمسي
  

ــة   ٦٢٦ ٦٠٠ جــرى تكبــد مبلــغ   - ١٣٨  دوالر كنفقــات لــسفر مــوظفي مكتــب دعــم البعث
. إلجــراء مــشاورات، وســفر مــوظفني مــن بعثــات أخــرى انتــدبوا ألداء مهــام مؤقتــة يف نــريويب 

وتعكس النفقات أيضا تكاليف سفر أعضاء فريق التنسيق والتخطـيط املعـين بالـصومال وفريـق                
ين إىل نـريويب وأديـس أبابـا بقيـادة          األمم املتحدة للتخطيط يف أديس أبابا يف بعثات للتقيـيم الـتق           

إدارة عمليات حفظ السالم؛ وتكاليف السفر لتوفري الدعم للبلـدان املـسامهة بقـوات عـسكرية                
والبلـــدان املـــسامهة بقـــوات الـــشرطة احلاليـــة منـــها واحملتملـــة، ومـــشاركة فريـــق التخطـــيط يف   

ريــق االتــصال املعــين اجتمــاعني لفريــق االتــصال الــدويل املعــين بالــصومال، واجتمــاع واحــد لف 
  .بالقرصنة قبالة سواحل الصومال

  
  النفقات  

  ٢٠ ٠٠١,٣  املرافق واهلياكل األساسية
  

 دوالر تكــاليف اقتنــاء أصــناف أساســية للــبىن   ٢٠ ٠٠١ ٣٠٠ متثــل النفقــات البالغــة  - ١٣٩
ــاعم، ومبــان          ــدات خلــدمات املط ــدات كهربائيــة، ووحــدات تربيــد، ومع ــة، وهــي مول التحتي

أبريـل ويف مومباسـا يف      / وشبكات للصرف الصحي، مت تسليمها يف مقديشو يف نيسان         جاهزة،
ــوز ــه /مت ــراء   . ٢٠٠٩يولي ــات ش ــشمل النفق ــا جــاهزاً،  ٣٧٥وت ــا،  ٥١ و مرفق ــداً كهربائي  مول
 ٢١٢ ٨٠٠  مكيفـا للـهواء، و  ١٠٨  صنفا لتنقيـة امليـاه ومعـدات للـصرف الـصحي و           ١٣٥ و

 ٩ ٥٢٠  قطعـة مـن حـواجز هيـسكو، و    ١٠ ٧٢٠بينـها  قطعة من لوازم الـدفاع امليـداين، مـن          
وسوف تستخدم البعثـة هـذه املعـدات لتحـسني بناهـا            .  كيس رمل  ١٨٤ ٠٠٠ خلية دفاعية و  

التحتية يف مقديشو، وهي تـشكل جـزءا مـن برنـامج التـشييد الـذي ينفـذه مكتـب دعـم البعثـة                        
يـادة القـوة ومستـشفى       معـسكرات للكتائـب ومقـر لق       ٩واملمتد على سنتني، ويشمل إمتام بناء       

  .من املستوى الثاين ومرافق تشغيلية يف مطار مقديشو ومينائها
  
  النفقات  

  ١٢ ٨٤٦,٤  النقل الربي
  

 دوالر تكــاليف املركبــات واملعــدات اخلارجــة  ١٢ ٨٤٦ ٤٠٠ متثــل النفقــات البالغــة - ١٤٠
 برينـديزي واملركبـات     من خمزونات النشر االستراتيجية يف قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف         

ــة     ــود منظوم ــيت مت شــراؤها باســتخدام عق ــمال ــة    .  املتحــدةاألم ــد اســتلم مكتــب دعــم البعث وق
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 عربـات مـصفحة رباعيـة الـدفع     ٧ ، و)٤×٤( مركبة رباعيـة الـدفع   ٢١ رافعات شوكية، و  ٥
 شاحنات مزودة بنظام نقل أمحال على منـصات نقالـة، ووحـدة             ٣ ، وشاحنيت تربيد و   )٤×٤(

وسـيبقى جـزء مـن هـذه القـدرة يف حـوزة املكتـب               . “كاتربيالر”هبا وجرافة من طراز     ملحقة  
  .كي يتمكن من إنشاء قاعدة الدعم التابعة له مبومباسا

  
  النفقات  

  ٥٨٠,٠  النقل اجلوي
  

ــاحني   ٥٨٠ ٠٠٠ متثــل النفقــات البالغــة  - ١٤١ ــة اجلن  دوالر مــصاريف اســتئجار طــائرة ثابت
  .ة وما يتصل بذلك من نفقات للوقودونقلها إىل منطقة البعث

  
  النفقات  

  ١٣ ٨٢٧,٩  االتصاالت
  

 دوالر علـــى شـــراء معـــدات للبعثـــة نظـــرا  ١٣ ٨٢٧ ٩٠٠ ترتبـــت النفقـــات البالغـــة - ١٤٢
حملدودية قدراهتا احلالية يف ميدان االتصاالت التكتيكية اليت تستخدم معـدات السـلكية تقليديـة               

ولكي يتسىن تلبية االحتياجات البالغة األمهيـة والفوريـة         . دد العايل التر/تعمل بالتردد العايل جدا   
للبعثــة، حــصل مكتــب دعــم البعثــة علــى خمزونــات نــشر اســتراتيجية مــن قاعــدة األمــم املتحــدة 

 ســاريات للــهوائيات، ٨  خمــابئ ملعــدات االتــصاالت، و٨للوجيــستيات يف برينــديزي، تــشمل 
  .ظمة االتصاالت املتنقلة القابلة للنشر شاحنات ألن٣ حمطات أرضية ساتلية و ٤ و
  
  النفقات  

   ٨ ٣٦٦,١  تكنولوجيا املعلومات
  

 دوالر علـى تلبيـة االحتياجـات البالغـة األمهيـة            ٨ ٣٦٦ ١٠٠ ترتبت النفقـات البالغـة       - ١٤٣
وقد حـصل مكتـب دعـم البعثـة علـى           . والفورية للبعثة واالحتياجات األولية ملكتب دعم البعثة      

 ١٧٠للوجـستيات يف برينـديزي، مشلـت     املتحـدة  األمـم ر اسـتراتيجية مـن قاعـدة       خمزونات نـش  
 طابعــة ٤٨  حاســوبا حجريــا و٦٧  وحــدة إمــداد متواصــل بالطاقــة و٣٨٣ حاســوبا مكتبيــا و

 األمــموغطــت النفقــات أيــضا الــدعم الــذي وفــره مكتــب   . ومفــاتيح لتحويــل الــشبكة للبعثــة 
 الــدعم للبعثــة يف ميــدان تكنولوجيــا املعلومــات خلــدمات املــشاريع وغــريه مــن مــوفرياملتحــدة 

واالتصاالت، حيث أن الوضـع األمـين يف الـصومال قـد حـّد مـن قـدرة دعـم البعثـة علـى نـشر                          
موظفيه يف منطقة العمليات؛ كما غطت النفقات شراء صور ملتقطة من الـسواتل اسـتخدمت               

ى قبــل تركيــب نظــم يف إنتــاج اخلــرائط ومنتجــات فراغيــة دعمــا للبعثــة، وخــدمات دعــم أخــر 
  .للبعثة يف مقديشو) تيترا(التتبع األرضي الالسلكي 
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  النفقات  

   ١ ٦٦٠,٠  اخلدمات الطبية
  

 دوالر على شراء لـوازم ومعـدات طبيـة، عـالوة        ١ ٦٦٠ ٠٠٠ترتبت النفقات البالغة     - ١٤٤
لبعثـة  على إمدادات صيدالنية ومـواد مـستهلكة ولعمليـات اإلجـالء الطـيب لعناصـر مـن قـوات ا           

  .من مقديشو
  
  النفقات  

   ١٠٧,٥  املعدات اخلاصة
  

 دوالر التكـاليف املترتبـة علـى شـراء معـدات للرؤيـة            ١٠٧ ٥٠٠ متثل النفقات البالغة     - ١٤٥
الليليــة هبــدف تعزيــز قــدرة البعثــة علــى مراقبــة الطــرق لــيال ومنــع املتمــردين مــن زرع أجهــزة     

  .متفجرة مرجتلة
  
  النفقات  

  ٦ ٢٣٨,٣  دات أخرىلوازم ومع
  

 دوالر التكــاليف املتكبــدة مبوجــب عقــد يتعلــق  ٦ ٢٣٨ ٣٠٠ متثــل النفقــات البالغــة  - ١٤٦
وتغطــي . باللوجـستيات لتــوفري رحــالت إمــداد جويــة لـدعم قــوات البعثــة املرابطــة يف مقديــشو  

ي، النفقات أيضا عمليات النقـل االسـتراتيجية للمعـدات اململوكـة لألمـم املتحـدة مـن برينـديز                  
وتعكـس أيـضا تـوفري معـدات متنوعـة مـن بينـها نظـام إضـاءة                  . إيطاليا، عن طريق اجلو والبحـر     

 ١٠٠  حاويــة للنقــل البحــري، ومعــدات للــشحن اجلــوي و٨١  ناموســية، و٢٥٠ للمطــار، و
  .لإلسعافات األولية لقوات البعثة املرابطة يف مقديشوعلبة 

  
  ة اختاذهااإلجراءات املطلوب من اجلمعية العام  -خامسا  

اختاذهــا فيمــا يتــصل بتمويــل  العامــة اجلمعيــةمــن  فيمــا يلــي اإلجــراءات املطلــوب  - ١٤٧
الدعم اللوجسيت للبعثة وغريها من األنشطة الفورية املرتبطة بإنشاء عمليـة حلفـظ الـسالم               

  :تتبع لألمم املتحدة يف املستقبل
ــدره    )أ(   ــاداً قـــ ــن  ٢٢٤ ٣٨٠ ٠٠٠أن ختـــــصص اعتمـــ ــرة مـــ  دوالر للفتـــ

 يــشمل املبلــغ املــأذون بــه مــن قبــل ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليــه /متــوز ١
ــة العامــة    ــرار اجلمعي ــرة مــن  ٦٣/٢٧٥مبوجــب ق ــاء للفت ــه /متــوز ١ ب  كــانون ٣١إىل يولي

   دوالر؛١٣٨ ٨٠٢ ٥٠٠ وقدره ٢٠٠٩ديسمرب /األول
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 إىل  ١ دوالرا للفترة من     ١٤ ٢٦٢ ٩١٧أن تقسم كأنصبة مقررة املبلغ        )ب(  
 دوالر الذي سـبق     ١٣٨ ٨٠٢ ٥٠٠، عالوة على املبلغ     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٣١

 مبوجــب قــرار ٢٠٠٩ديــسمرب / األولكــانون ٣١إىل يوليــه /متــوز ١تقــسيمه للفتــرة مــن 
   باء؛٦٣/٢٧٥اجلمعية العامة 

 دوالرا مبعــدل شــهري ٧١ ٣١٤ ٥٨٣أن تقــسم كأنــصبة مقــررة املبلــغ   )ج(  
ــدره  ــدعم       دوالرا ١٤ ٢٦٢ ٧١٩ق ــل ال ــة متوي ــرر جملــس األمــن اســتمرار والي ــا ق إذا م

اللوجسيت للبعثة وسائر األنشطة الفورية املتعلقة بإنشاء عملية حلفـظ الـسالم تابعـة لألمـم                
  املتحدة يف املستقبل؛

 دوالر املـأذون بـه مـن قبـل          ٧٥ ٦٤١ ٩٠٠أن ختصص االعتمـاد البـالغ         )د(  
 إىل ٢٠٠٨يوليـــه /متـــوز ١فتـــرة مـــن  ألـــف لل٦٣/٢٧٥مبوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠
 دوالر ٣ ٥٩٩ ١٠٠البــت يف كيفيــة التــصرف يف الرصــيد احلــر البــالغ    )هـ(  

  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه /متوز ١واملتعلق بالفترة من 
البـــت يف كيفيـــة التـــصرف يف اإليـــرادات األخـــرى للفتـــرة املنتهيـــة يف         )و(  

 دوالر، النامجـــة عـــن اإليـــرادات مـــن ١٢٢ ٠٠٠ والبالغـــة ٢٠٠٩يونيـــه /حزيـــران ٣٠
وإلغـاء التزامـات   )  دوالر٤ ٠٠٠(وإيرادات متنوعـة أخـرى     )  دوالر ٤١ ٠٠٠(الفوائد  

  ). دوالر٧٧ ٠٠٠(الفترة السابقة 
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موجز إجراءات املتابعة املتخذة لتنفيذ ما قررته وطلبته اجلمعية العامـة يف              -سادسا  
 باء وطلبـات وتوصـيات اللجنـة االستـشارية لـشؤون            ٦٣/٢٧٥قرارها  

  اإلدارة وامليزانية اليت أقرهتا اجلمعية العامة
  اجلمعية العامة  -ألف   

  ) باء٦٣/٢٧٥القرار (    
  

  الطلب/اإلجراء املتخذ لتنفيذ القرار  الطلب/القرار

تطلــب إىل األمـــني العـــام كفالـــة أن  
توضع امليزانيـات املقترحـة لعمليـات       

ــة   حفــ ــسالم علــى أســاس الوالي ظ ال
  ).٣الفقرة (التشريعية لكل منها 

١٨٦٣يـــستند مـــشروع امليزانيـــة إىل قـــراري جملـــس األمـــن       
اللــذين طلــب فيهمــا اجمللــس إىل) ٢٠٠٩ (١٨٧٢ و) ٢٠٠٩(

ــدعم اللوجــسيت ــام أن يقــدم جمموعــة مــن عناصــر ال األمــني الع
حقــا يف البدايــة مث مــدد ال٢٠٠٩يونيـه  / حزيــران١للبعثـة حــىت  

وطلـب اجمللـس إىل األمـني. ٢٠١٠ينـاير   / الثاين كانون ٣١إىل  
العام مواصلة وضع خطـة طـوارئ إلنـشاء عمليـة حمتملـة حلفـظ
السالم تابعة لألمم املتحـدة وتـوفري الـدعم الـتقين ودعـم اخلـرباء

  .لالحتاد األفريقي لدعم نشر البعثة
تطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يتخـــذ  

ــبة ل ــتخدام التـــدابري املناسـ كفالـــة اسـ
موارد األمم املتحدة على حنو يتـسم       
ــع    ــشفافية، م ــاءة وال ــة والكف بالفعالي
ــة   ــابع اخلــــاص جملموعــ ــاة الطــ مراعــ

  ).٥ الفقرة(عناصر الدعم 

 حتـــسن مـــستوى اخلـــربة٢٠٠٩/٢٠١٠تظهـــر ميزانيـــة الفتـــرة 
واملعرفة مـن جانـب مكتـب دعـم البعثـة، الـيت اكُتـسبت خـالل

ــدء   ــة ب ــشغيل وأســفرت عــن تكــويناجلــزء األول مــن مرحل  الت
ــر صــالبة  ويــضمن ذلــك أن املــوارد. افتراضــات للتخطــيط أكث

ــة ــوفري دعــم يتــسم بالكفــاءة والفعالي ــة لت ــة الزمــة وكافي املطلوب
وإضــافة إىل ذلــك أن األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي. للبعثــة

 حتـــــدد٢٠٠٩يوليـــــه / متـــــوز١٢وقعـــــا مـــــذكرة تفـــــاهم يف 
 العامــة للطــرفني فيمــا يتعلــق بــدعماملــسؤوليات وااللتزامــات 

وتــشكل مــذكرة التفــاهم اإلطــار القــانوين الرئيــسي بــني. البعثــة
املنظمتني الذي حيدد مفهوم الدعم الذي سـيوفر واآلليـات الـيت

ــه    ــدعم ومراقبتـ ــذا الـ ــذ هـ ــستخدم لتنفيـ ــة. ستـ ــشمل اآلليـ وستـ
املركزية لإلدارة واملراقبة اتفاقـات لتنفيـذ الـدعم توضـع بالنـسبة

كل جمال من جماالت االحتياجات التنفيذية الـواردة يف مـذكرةل
 للتنفيـذ واملراقبـة ميكـن فعالـة  التفاهم، على حنو يكفل إجراءات    

  .تعديلها لتواكب تطور احلالة
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 ةاللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزاني  - باء  
  

)A/63/780(  
  الرد  التوصية/الطلب

ــة يف أن ختــ   ــذلك تأمــل اللجن ــة  ل ضع افتراضــات التخطــيط املتعلق
هبـا يف  اجلمعيـة العامـة   مـع إبـالغ    مبكتب الدعم ملزيد من التـدقيق       

ألمـني العـام املـذكور أعـاله      ابعد تقدمي تقريـر     ،  تقرير مقبل سياق  
  .)٧الفقرة  (ومبجرد إجراء زيارة موقعية

أثنـاء اجلـزء األول مـن مرحلـة البـدء يف            مكتـب دعـم البعثـة،       متكن  
يونيـه  / حزيـران  ٣٠ -مـارس   / آذار ١(اللتزام السابقة   إطار سلطة ا  

، من تثبيت وجوده يف نـريويب والـشروع يف تـوفري الـدعم              )٢٠٠٩
ــة ــق     . للبعث ــديرين وعــدة أعــضاء يف الفري ــار امل وكــان يف وســع كب

الــسفر إىل مقديــشو لفتــرات زمنيــة ) معظمهــم مــن قــسم اهلندســة(
ة ومــوظفي مقــر حمـدودة للتعامــل مباشــرة مــع القـوات التابعــة للبعثــ  

. قيــادة القــوة وللقيــام بعمليــات تفتــيش موقعيــة للمرافــق واملعــدات 
 حتـسنا لـدى مكتـب دعـم         ٢٠٠٩/٢٠١٠وتعكس ميزانيـة الفتـرة      

البعثة يف مستوى اخلربات واملعارف اليت اكتسبها مـن اجلـزء األول         
ومـن  . من مرحلة البدء ومن وضع افتراضات ختطيط أكثـر صـالبة          

ا الـصدد أن مفهـوم العمليـات شـهد تغـريات            اجلدير بالذكر يف هـذ    
ومــا زالــت االســتراتيجية تتوقــع رفــع   . كــبرية منــذ إنــشاء املكتــب 

البعثــة إىل مــستوى معــايري الــدعم واإلقامــة الــيت تعتمــدها األمــم        
ــسائدة يف   مــع ذلــك، فعلــى أســاس و. املتحــدة ــة ال الظــروف األمني

 عمواقــيف بقى ن القــوات سـت لبعثـة أ ا/قائــد القـوة يفتـرض  مقديـشو،  
  إجـراء تعـديل يف     هذا األمـر  يستلزم  و. تكتيكية يف املستقبل املنظور   

خطــط املكتــب يــؤدي إىل التــأخر يف املقــام األول يف تــوفري أمــاكن 
ــة صــلبة اجلــدران    ــة    (إقام ــة الالزم ــدات الكهربائي ــك املع ــا يف ذل مب

بـدال مـن   و).  إىل مـا هنالـك   املناسبةواملولدات الكهربائية واملطابخ  
ان يركـب فيهـا     إقامة مؤقتة لينة اجلدر   املكتب أماكن    روفيذلك، س 

وســتتأثر . خــالل الفتــرة املاليــةعــدد أقــل مــن املعــدات اإللكترونيــة 
ــوارد املطلوبــة   ــرا لشــديد التــأثر  امل عــدات يف أســعار امللفــروق نظ

  .ذات الصلةبناء نفسها ، فضال عن خدمات ال
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  الرد  التوصية/الطلب

الكاملــة دة تـشجع اللجنــة االستـشارية األمــني العــام علـى االســتفا   
ــة يف مكتـــب األمـــم    مـــن املرافـــق واخلـــدمات ذات الـــصلة املتاحـ

  .)٨الفقرة  (املتحدة يف نريويب

، منــذ إنــشائه ووصــول أول أعــضاء الفريــق  دعــم البعثــةإن مكتــب
ــريويب، يعمــل   ــه إىل ن ــابع ل ــب الت ــا إىل جن ــم    جنب ــب األم ــع مكت  م

 وقـد   .العمليـات  وذلك لبناء قدراته على صعيد       ،املتحدة يف نريويب  
 دعـم    إىل مكتـب   ا مؤقتـ  ا مكتب األمم املتحدة يف نـريويب دعمـ        وفر
 يف اجملمـع التـابع لـه ودعمـه           حيـز لـه    ريف أثناء إنشائه، مشل تـو     البعثة

يف جمـــاالت العالقـــات مـــع البلـــد املـــضيف واملـــشتريات واملـــوارد   
وسيواصـــل . البـــشرية وتكنولوجيـــا املعلومـــات واخلـــدمات الطبيـــة

 نريويب توفري أشـكال حمـددة مـن خـدمات           مكتب األمم املتحدة يف   
ل إدارة املرافـــق واخلـــدمات الطبيـــة    ، مـــن قبيـــ الـــدعم املـــشتركة 

ــضيف    ــد امل ــع البل ــات م ــب لتقاســم    ،والعالق ــار ترتي ــك يف إط  وذل
كما ُيعتـزم نقـل     .  مذكرة تفاهم   جيري حتديده من خالل    التكاليف

كتـــب الـــسياسي عمـــا قريـــب إىل اجملمـــع التـــابع ملكتـــب األمـــم  امل
بعثـة  الدعم  مكتب  تحدة يف نريويب، ليشغل مكاتب مشتركة مع        امل

  .لضمان ظروف آمنة للعمليات
بلغت اللجنة بأنه سعيا إىل تيسري التعاون بني البعثـة واألمـم            كما أُ

حمــدودا مــن املتحــدة، مــن املتوقــع أن يــضم مكتــب الــدعم مالكــا 
درة صــغرية قــملــوظفني لــدعم احتياجــات االتــصال العــسكري، وا

وتؤكــد . ال مــع االحتــاد األفريقــي مباشــرة يف أديــس أبابــا  لالتــص
أمهيـة توثيـق التعـاون بـني مكتـب الـدعم            علـى   اللجنة االستشارية   

تقدمي مزيد من املعلومات التفـصيلية      يف  البعثة وتأمل   بني  املقترح و 
ــات    يقـــدم مـــستقبال تقريـــر ذات الـــصلة يف ســـياق  عـــن الترتيبـ

  .)١٠ الفقرة(

ــة يف المكتــب دعــم  إن  ــصومابعث ــا إىل جنــب ل يعمــلال ــذ  جنب  من
 إطـار عمـل    لكي يتـسىن وضـع    و. بعثةال/إنشائه مع االحتاد األفريقي   

، اقتـضى األمـر يف       بـشكل سـليم    دعم البعثة ب  ليقوم املكتب  أساسي
ومتثـل العنـصر    . ات اإلداريـة  فاقـ ت طائفـة واسـعة مـن اال        إبرام البداية

 االحتـاد   الرئيسي إلطـار العمـل هـذا يف مـذكرة تفـاهم أُبرمـت بـني               
األفريقي واألمـم املتحـدة وتـضمنت تفاصـيل مـسؤوليات الطـرفني             

ــة   ــم البعثـ ــال دعـ ــا يف جمـ ــع . وواجباهتمـ ــذومت توقيـ ــاقهـ يف  ا االتفـ
يف سياق مذكرة التفـاهم     توضع،  وسوف  . ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٢
البعثـــة بـــني الـــدعم تـــدابري إضـــافية مـــن  جمموعـــات حمـــددة ،هـــذه

.  الـدعم  تنفيـذ اتفاقـات الل مـن خـ   سـتدون   بعثـة، و  الومكتب دعم   
ىل اتفــاق مــع ، مببــادرة منــه، إكتــبتوصــل املعــالوة علــى ذلــك، و
الـدعم  لعمليات   يلومشإلنشاء قسم   بعثة والبلدان املسامهة بقوات     ال
لبلـــدان  املكتـــب، يـــضم ضـــباط اتـــصال تـــابعني لداخـــل هخططـــو

ــوات و  ــسامهة بق ــة ال امل ــة لاجلهــات املاحن ــه تويثنائي  عمليــة لــوا توجي
ــل ــدعم  حتوي ــال ــامج   لل وفرامل ــن برن ــة م ــائي دعــم بعث ــامج ثن إىل برن
لبعثــة يف ل ولتــوفري الــدعم االســتراتيجي تــابع لألمــم املتحــدة، دعــم

  .التوقيت املناسب
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ُعدلت الحقا اخلطة السابقة القاضـية بتخـصيص مـالك صـغري            قد  و  
من املوظفني للعمل كموظفي اتصال مع االحتـاد األفريقـي مباشـرة         

 التـابع لألمـم      نتيجة لوجود فريـق املخططـني      ، وذلك ايف أديس أباب  
وحـدة التخطـيط    ل املـشورة التقنيـة واملتخصـصة        املتحدة الذي يـوفر   

 أقـام و.  على الصعيد االسـتراتيجي    التابعة لالحتاد األفريقي   واإلدارة
بعثة ترتيبات عمل رمسية وغري رمسية مع هذا الفريـق          المكتب دعم   

 الفيــديو والــسفر عــدة مــرات مشلــت عقــد مــؤمترات أســبوعية عــرب 
  . متعلقة بالبعثةلتأدية مهام

يف رتاهـة   تـوخي ال  أمهيـة   من جديد علـى     اللجنة االستشارية   ؤكد  ت
عملية الشراء، وتتوقع االحترام الكامـل للـنظم والقواعـد الـسارية            

  ).١٣الفقرة  (املتحدة يف األمم

 ع يتبـ  لمـشتريات ل البعثة قسم امالك املوظفني يف مكتب دعم      يضم  
كـــبري مـــوظفي  هـــذا القـــسم  ويـــرأس.رئـــيس اخلـــدمات اإلداريـــة

القــسم ويــسهر . ني مــوظف١٠مــا جمموعــه فيــه املــشتريات ويعمــل 
نظـام املـايل والقواعـد    ، بالاملـشتريات على ضمان التقيـد، يف سـياق        

دليل املشتريات والتعليمـات اإلداريـة   بواملالية لألمم املتحدة برمتها  
على يـد فريـق     تدريبا   املكتب   وظفيعدد من م  تلقى  و. ذات الصلة 

 توىل اللجنـة  وسـت . لعقـود لجلنة حملية    نشئتأُو،  العقود يف املقر  جلنة  
مــن الــسوق  مراجعــة إجــراءات الــشراء    مــسؤولية احملليــة للعقــود 

العقـود يف   ؛ يف حـني أن جلنـة        املكتـب املشورة ملدير   إسداء  ، و يةاحملل
ــر ــاملق ــز علــ   تحافظ  س ــل يف التركي ــا املتمث ــى دوره ى إجــراءات عل
  . يف املقر اليت تنشأالشراء

إجنـاز مـذكرة التفـاهم يف       ضـرورة   تشدد اللجنة االستشارية علـى      
أقــرب وقــت ممكــن، مــن أجــل وضــع آليــات املــساءلة وإجــراءات 
الرقابــة الداخليــة الالزمــة لكفالــة االســتخدام املتــسم بالــشفافية       

 األمـم   والفعالية جلميع املعـدات واللـوازم واخلـدمات الـيت تقـدمها           
وتتوقــع اللجنــة أيــضا أن ُيـــقدَّم يف تقريــر الحــق وصــف  .املتحــدة

  املــذكورة أعــاله“عــن بعــد”إلدارة واملــساءلة اتفــصيلي آلليــات 
  .)١٤الفقرة (

 ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٢عت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف       وقّ
مذكرة تفاهم تبني مسؤوليات الطرفني وواجباهتمـا الـشاملة دعمـا           

ــةبعلل ــشكل . ث ــاهم اإل وت ــذكرة التف ــني    م ــسي ب ــانوين الرئي ــار الق ط
اآلليــات الــيت و ُيوفري ســذدد مفهــوم الــدعم الــحيــي ذ الــنياملنظمــت

املركزيـة  وسـتكون اآلليـة     .  ومراقبتـه   الـدعم   هـذا  نفيـذ تخدم لت سسُت
 سـيجري   يتال الدعم    تنفيذ اتفاقاتب  هي ما يسمى   لإلدارة والرقابة 

 يف   الـواردة  حتياجـات التـشغيلية   االجمـاالت   كل جمـال مـن       ل هاوضع
 ميكـن  لـة افعرقابـة  وتشغيل  إجراءات   وضعمذكرة التفاهم لضمان    

إطــار الــدعم وآلياتــه، وإىل جانــب . الــةتطــور احل يف ضــوء تعــديها
: أربعة جماالت هـي   باملساءلة تتصل   املتعلقة ب الرئيسية  فإن الشواغل   

ملوكــة املعــدات املواســتخدام علــى تــشغيل  بعثــةللالتــدريب تــوفري 
األمـم املتحـدة،      دعـم احليـاة الـيت توفرهـا        خـدمات لألمم املتحـدة و   

يــق تحقإضــافية لوغــري مــستهلكة ســلع مــستهلكة وإيــصال وتــوفري 
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عـارة  عم، والتحقق من األصـول امل     املتعلقة بالد مم املتحدة   األمعايري  
النظـر فيهـا    البلـدان املـسامهة بقـوات الـيت ميكـن           من أصـول    لبعثة و ل

ــسديد تك  ــصندوق االســتئماين  اليفهــا مــن  بغــرض ت ــل ال ــة، لقب لبعث
  مـن خـدمات    بعثـة يف الـصومال    المـا يقتـضيه دعـم       والتصديق على   

كل من هـذه العناصـر      ويستدعي  . عقود من الباطن   مبوجب   موفرة
ــة  ــخط ــساءلةل ــد جــرى وضــع  دعم امل ــشكل ، وق ــزءها وت  مــن اج

  .امليزانية احلالية
ــة (ةسقطتفــصيلي للنفقــات املــ عــرض  ميقــدينبغــي ت  املرافــق والبني
تربيـر    ميقـد وينبغـي ت  ،  يف تقريـر الحـق      يف إطار هذا البنـد     )التحتية
  ).١٥الفقرة (تارخيه لنفقات املتكبدة حىت كاف ل

ــن    ــرة م ــاء الفت ــارس إىل / آذار١أثن ــران٣٠م ــه / حزي ، ٢٠٠٩يوني
 مليـــون دوالر ٢٠,١قـــدرها لبعثـــة نفقـــات ادعـــم مكتـــب تكبـــد 

ــق والبنل ــةلمراف ــة ي ــرد . التحتي ــر   وت تفاصــيل هــذه النفقــات يف تقري
 الـيت تلتـها   يف الفتـرة املاليـة      وُوضـعت   . هذه الفترة عن  األداء املقدم   

ملستــشفى مــن املــستوى  النهائيــة للخطــط الــشاملة إلنــشاء االــصيغة
جلنــة عــن هــذه املــسألة إىل قتــرح ُرفــع مالثــاين ومقــر قيــادة القــوة و
ــوز   ــر يف متـ ــود يف املقـ ــ/العقـ ــري حاليـــ . ٢٠٠٩ هيوليـ ــيم ا وجيـ تقيـ

ربم عقـد هبـذا الـشأن عمـا         توقع أن يُ  املقترحات التقنية والتجارية ويُ   
  النفقــات املــسقطة املتعلقــة  روجعــتإضــافة إىل ذلــك،  و. قريــب

ــ ــةاملرافق والبنب ــة وي لتأخــذ يف  يحهــاقجــرى استعراضــها وتن  التحتي
  .االعتبار املفهوم اجلديد للعمليات

ام املـوظفني الـوطنيني   تشدد اللجنة االستشارية على أمهيـة اسـتخد      
ويف هـــذا الـــصدد، تالحـــظ اللجنـــة أن املـــالك   .إىل أقـــصى حـــد

الوظيفي املتوخى يتضمن عددا كبريا من موظفي اخلدمـة امليدانيـة           
ــه مــن املمكــن إجيــاد بعــض املهــارات     .الــدوليني ــة أن وتــرى اللجن
  .)١٧الفقرة  ( التقنية الالزمة على الصعيد احمللياتواخلرب

ــاملمـــشروع تـــضمن ي مـــن باســـتثناء (املـــوظفني ا مـــن يزانيـــة مالكـ
مــن بينــهم  ، موظفــا٢٤٠يبلــغ عــددهم ) وظــائف مؤقتــةيــشغلون 

ويــشكل . يف املائــة ٤١قــرب مــن بنــسبة ت ي، أموظفــا وطنيــا ٩٩
الــواردة يف تقريــر األمــني العــام ا عــن اخلطـة   كــبرياتغــيريهـذا األمــر  

)A/63/758(  دعــم مــا متكّــن مكتــب   مــستوى ارتفــاع ويعكــس
احملليــة عــن األوضــاع معلومــات ومعــارف مــن اكتــسابه مــن عثــة بال

مكانيــة زيــادة إحاليــا يــستبعد املكتــب غــري أن . يف كينيــاالــسائدة 
ــة وجــود   هــذه النــسبة عناصــر مــن ذوي اخلــربة ضــمن  نظــرا ألمهي

.  البـدء احلامسـة األمهيـة      مرحلـة اخلدمـة امليدانيـة أثنـاء       مالك موظفي   
ــل ا ــصعوبات وبفعـ ــا مك لـ ــيت يواجههـ ــتقدام  الـ ــدعم يف اسـ ــب الـ تـ

ــوظفني،  ــة اخلــربة  امل ــةامليدانارتفعــت أمهي يف سبقة أو اخلــربة املــ / وي
ال ميكـن    هأنـ بعثة على   ال مكتب دعم    ؤكدي و ،حفظ السالم شؤون  
ــيري  ــة هــذا املــ تغ ــة احلالي ــرة املالي ــيت  ،الك يف الفت ــرة ال ــا يف الفت  ولرمب

  .تعقبها مباشرة
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  الرد  التوصية/الطلب

ذي هيكـل   مـالك وظيفـي     وضـع   مغبـة   إىل  اللجنة االستشارية   نبه  ت
علــى أن مجيـع املـوارد البــشرية   كمـا تـشدد   القمــة، عنـد  متـضخم  

التقـارير املقدمـة    يف  كـامال    هـا رياليت يطلبها األمني العام ينبغـي ترب      
ويف ذلــــك  . املطلوبــــةعلــــى أســــاس االحتياجــــات املــــستقبليف 

الــسياق، ينبغــي أيــضا تقــدمي تفــسري كامــل للطــابع املعقــد الــذي    
  .)١٩الفقرة  (املتوقعة ية وللتحديات اللوجستيةتتسم به العمل

ميـع   تربيـرات جل ٢٠٠٩/٢٠١٠  للفتـرة يف امليزانية املقترحةقُدمت  
  .املوارد البشريةب  املتعلقةطلباتال

الـيت  تشري اللجنة االستشارية إىل أن عمليات التخطـيط والتنـسيق           
إمكانيـة وجـود لألمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف الـصومال             تكفل  

ومـع   . مت تنفيذها ومتويلها حىت اآلن مبوجب ترتيبـات منفـصلة          قد
التقــارير تتــضمن إنــشاء مكتــب الــدعم اجلديــد، تتوقــع اللجنــة أن 

ه أنــشطة يف املــستقبل عرضــا متكــامال لكــل مــا تقتــضي     قدمــة امل
  . املهامية الزدواجالتخطيط من موارد تفاديا

ات مــن  االحتياجــ٢٠٠٩/٢٠١٠لفتــرة لاملقترحــة امليزانيــة تعــرض 
مـشورة اخلـرباء علـى      التقنيـة و  لمـشورة   لاملوارد للدعم اللوجـسيت و    

مـن   التخطـيط    ةفرقأو  دعم البعثة  ما ملكتب غطي  ت يوه. حد سواء 
وعلـى غـرار الـوارد      . فيمـا يتعلـق بالـصومال     احتياجات من املوارد    

املتعلقـة  تكاملـة   املمم املتحدة   أل ا وفقا الستراتيجية والسرد أعاله   يف  
لتفـادي  ة فرقـ  األوتنـسيق الك املـوظفني   ترشـيد مـ  رىجصومال،  بال

تعزيــز التــآزر بــني مجيــع اإلدارات يف األمانــة     لواملهــام ازدواجيــة 
  .العامة وداخل أسرة األمم املتحدة

)A/63/874(  
مبقتضى شروط ذلك الترتيـب، تـوفر لكـل سـفينة مـن سـفن بعثـة
ــم املتحــدة وحــدات       ــصومال وســفن األم ــاد األفريقــي يف ال االحت

ــ ــعـ ــا  بها صحسكرية تـ ــشو ذهابـ ــا إىل مقديـ ــن مومباسـ ــا ومـ . إيابـ
ــا ــامج       كم ــع برن ــة م ــاك مفاوضــات جاري ــأن هن ــة ب أُبلغــت اللجن

وتتوقــع . األغذيــة العــاملي بــشأن التعــاون يف جمــال النقــل البحــري 
اللجنة االستـشارية تـوفري معلومـات تفـصيلية عـن هـذه الترتيبـات            

  ).١٦الفقرة (يف سياق مشروع مقبل للميزانية 

ــسطس /آب ١ يف ــرم ، ٢٠٠٩أغـ ــم  أبـ ــب دعـ ــة اتفاقـــ امكتـ  البعثـ
ممــا شــكل إطــارا العــاملي، يــة غذ مــع برنــامج األاتاخلــدم ىتوسملــ

 يـة الفعاللوجـسيت مبزيـد مـن    لدعم ا الـ  وفريتـ لني  نظمـت للتعاون بـني امل   
ترتيبـات   يف املرحلة األوليـة يـشمل        والدعم الذي سُيوفر  . ةءاوالكف

 مـــن عاشـــةاإلحـــصص مـــن   شـــحناتثالثالـــشحن البحـــري لـــ
  .دوالر ٣٠٠ ٠٠٠مجالية اإل تهاقيمتبلغ مقديشو مومباسا إىل 

  
ة العسكرية، فإن الترتيبات املتعلقة هبـا ُتتخـذ عـن           حراسوبالنسبة لل 

وُنقلـت  . بعثـة المكتب دعم طريق برنامج األغذية العاملي نيابة عن       
ومن املتوقـع إرسـال شـحنة       .  عسكرية  حبراسة حىت تارخيه شحنتان  

  .كل أسبوعني أثناء هذه الفترةمرة 
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  الرد  التوصية/الطلب

امليزانيـة املـشار إليـه      مـشروع   اللجنة االستشارية على ثقـة مـن أن         
بني درجـــة وضـــوح وظـــائفي أكـــرب يف يأدنـــاه ســـ ١٩يف الفقـــرة 

خمتلف اهلياكل اإلداريـة املـشار إليهـا يف تقريـر األمـني العـام، الـيت              
ة مـن أن  كما أن اللجنة على ثقـ . يبدو أهنا معقدة أكثر من الالزم 

األمني العام سيقدم اقتراحاً يدعو إىل زيادة توحيـد مراكـز العمـل             
، فـضال عـن وصـف أوضـح ألدوار كـل           البعثةالتابعة ملكتب دعم    
  ).١٧الفقرة (كتب السياسي املمن هذا املكتب و

تفاصـيل املـوارد وعـدد    لبعثـة  امكتـب دعـم    ميزانية  مشروع  ترد يف   
ــة   ــد مراكــز العمــل املطلوب ــةاللتزوي ــدعم اللوجــسيت  ب بعث ــة بال فعالي

حتياجــــات الاإدراك مــــستوى ارتفــــاع وكفــــاءة، علــــى أســــاس 
لبعثـة  امكتـب دعـم    تعتـزم إدارة  يف هذا الـصدد،   و. لبعثةلتشغيلية  ال
 .لعمليـات يف نـريويب ومومباسـا       ا  بقصرها على  هيد مراكز عمل  طتو
 بر يف مومباسـا   اعـ ال  أمامية للـدعم والنقـل     قاعدة  حيتاج إىل  املكتبف

يل نقل اإلمدادات واملعـدات واألفـراد إىل مقديـشو، يف حـني             لتسه
 بـسبب قربـه     استخدام املقر يف نـريويب للعمليـات أمـر ضـروري          أن  

ــر  الـــشديد مـــن ــةالمقـ ــا ،بعثـ ــة كينيـ ــة و،وحكومـ  ،اجلهـــات املاحنـ
 ، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع  ،كتــب الــسياسياملو

ألمــــم املتحــــدة  اوكــــاالتســــائر  و،العــــاملييــــة غذوبرنــــامج األ
  . وبراجمهاصناديقهاو

ة إليــه احلاجــيف نــريويب، إىل جانــب لبعثــة امكتــب دعــم إن موقــع و  
 عالقــاتيــوفر فرصــة لألمــم املتحــدة إلقامــة  ألغــراض العمليــات، 

مكتـب   بالنـسبة لالشـتراك يف الـدعم اإلداري بـني            التآزر والتعـاون  
ــةادعــم  تــب  ومك ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع  لبعث
ــم ــدة األمـ ــريويب املتحـ ــيف نـ ــسألة ، وهـ ــصلة يف ذه املـ ــشروع مفـ مـ
  .امليزانية

على الرغم من ذلـك، فـإن تقريـر األمـني العـام ال يـرد متامـاً علـى                
عدد من التعليقات واملالحظات الصادرة عن اللجنـة االستـشارية          

ــسابق   ــا الـــ ــة  ). A/63/780(يف تقريرهـــ ــإن اللجنـــ ــايل، فـــ وبالتـــ
لتعليقـات واملالحظـات وتتوقـع أن تعـاجل       االستشارية تكرر تلـك ا    

  ).١٨الفقرة (ميزانية مشروع مقبل للمعاجلة تامة يف 

  .عوجلت هذه املسألة أعاله

تتوقع اللجنة االستـشارية أن ُتعـد، علـى سـبيل األولويـة، امليزانيـة                
ــرة   ــصيلي   ٢٠٠٩/٢٠١٠املقترحــة للفت ــك وصــف تف ــا يف ذل ، مب

ــرة    ــدة للفتـ ــة املتكبـ ــات الفعليـ ــدم إىل ٢٠٠٨/٢٠٠٩للنفقـ ، وُتقـ
اجلمعيــة العامــة للبــت فيهــا مبكــراً يف اجلــزء الرئيــسي مــن دورهتــا  

  ).١٩الفقرة (الرابعة والستني 

  .مت توفريها
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Office of the Director UNSOA (11)
D-2, 2xP-5, P-4, 2xP-3, FS, 4xNS

Technical Services (2)
D-1, FS

Procurement Section (10)
P-5, P-4, 2xP-3, FS-6, 3xFS, 2xNS

Contracts Management Section 
(8)

P-5, 2xP-4, 3xP-3, FS, NS

Administrative Services (2)
D-1, FS

Human Resources Section (10)
P-4, FS-6, 3xFS, NPO, 4xNS

Finance Section (10)
P-4, P-3, 1FS-6, 3xFS, 4xNS

Support Operations Services (2)
D-1, FS

Operations & Plans (7)
P-5, 4xP-4, P-3, NS

Information Operations Support 
(5)

P-5, P-4, 2xFS-6, NS

Budget and Trust Fund (7)
P-5, P-3, 2xFS, 1NPO, 2xNS

Internal Review Boards (3)
P-3, FS, NS

Property Management (15)
P-4, 3xP-3, 3FS-6, 2FS, 6xNS

UN SUPPORT OFFICE FOR AMISOM

Mombasa Support Base (6)
P-5, 2xP-4, FS, 2xNS

Medical Services (7)
P-4, P-3, FS, 3xNPO, NS

Transport Section (18)
P-4, FS-6, 3xFS, 13xNS

Geographical Information Services 
(3)

P-4, 2xNPO

Engineering Section (24)
P-5, 2xP-4, P-3, P-2, FS-6, 

10xFS, 1xNPO, 7xNS

Aviation Section (9)
P-4, P-3, FS-6, FS, 2xNPO, 3xNS

Supply Section (15)
P-5, P-3, 2xFS-6, 4xFS, NPO 6xNS

Movement Control (17)
P-4, 3xFS-6, 3xNPO, 10xNS

Communications & Information 
Technology Section (35)

P-5, 2xP-4, P-3, 2xFS-7, FS-6, 
17xFS, 11xNS

Safety & Security Section (10)
P-4,  2xFS-6, 4xFS, 1xNPO, 

2xNS

Training Unit (4)
P-4, FS, NPO, NS

  املرفق
  

  خريطتان تنظيميتان    
  لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومامكتب األمم املتحدة لدعم   - ألف  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١١ (لبعثةامكتب دعممكتب مدير
  ،٤- ، ف٥- ف × ٢، ٢- مد
 و خ ع ×٤، خ م،٣-ف ×٢

 

 )١٠ (قسم السالمة واألمن
  خ م، × ٦، ٤- ف

م و خ ع × ٢، و ف فأ  × ١

 )٢ (اخلدمات التقنية
 خ م، ١- مد

 )٢ (اخلدمات اإلدارية
 خ م، ١- مد

  )٢(دعم خدمات عمليات ال
 خ م، ١- مد

 )٧(امليزانية والصندوق االستئماين 
  خ م، × ٢، ٤-، ف٥-ف
 م و خ ع × ٢ م و ف ف، ١

  )١٥(إدارة املمتلكات 
  ،٣-ف × ٣، ٤-ف
 م و خ ع × ٦ خ م،  ×٥

  )٣(جمالس االستعراض الداخلية 
 ، خ م، م و خ ع٣-ف

  )٦ (سا الدعم يف مومبادةقاع
  ،٤-ف × ٢، ٥-ف

 م و خ ع × ٢خ م، 

  )٧(العمليات والتخطيط 
  ،٤-ف × ٤، ٥-ف
 ، م و خ ع٣-ف

  )٥(دعم عمليات املعلومات 
خ م، م و خ ع × ٢، ٤-، ف٥-ف

 )١٠(قسم الشؤون املالية
م و خ ع ٤خ م،  × ٤ ،٣- ف،٤-ف

 م و خ ع ×٤ خ م، م و ف ف، × ٤، ٤-ف )١٠(قسم املوارد البشرية

 )٤ (وحدة التدريب
  م و خ ع م و ف ف،، خ م،٤-ف

م و خ ع ×٢ خ م، ×٤  ،٣- ف ×٢، ٤-، ف٥-ف )١٠ (قسم املشتريات

 )٨ (قسم إدارة العقود
 ،٣-ف × ٣ ،٤-ف ×٢، ٥-ف

 خ م، م و خ ع

م و ف × ٢ خ م، × ٢ ،٣- ف،٤-ف  )٩ (قسم الطريان  م و خ ع ×٢ف،

قسم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
)٣٥(  

  ،٣-ف، ٤-ف × ٢، ٥-ف
 م و خ ع ×١١ خ م، × ٢٠

، ٢-، ف٣-، ف٤-ف×٢، ٥- ف  )٢٤(قسم اهلندسة  م و خ ع×٧م و ف ف، ×١خ م،×١١

 )٣ (خدمات املعلومات اجلغرافية
 م و ف ف ×٢، ٤-ف

 )٧(اخلدمات الطبية
م و ف ف، م و خ ع×٣، خ م، ٣-، ف٤-ف

 )١٧ (مراقبة احلركة
 م و خ ع×١٠ خ م،×٣، ٤-ف

 )١٥(قسم اإلمدادات
 م و خ ع×٦ خ م، م و ف ف،×٦، ٣-، ف٥-ف

 )١٨ (قسم النقل
 م و خ ع×١٣ خ م،×٤ ،٤-ف

.موظف وطين فين:ة؛ م و ف فموظف وطين من فئة اخلدمات العام:اخلدمة امليدانية؛ م و خ ع:خ م:املختصرات
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The Som alia Coordination and Planning Team  and 
the  United Nations Planning Team

D irector, A frica II Divi sion, DP KOD irector, A frica II Divi sion, DP KO

S om alia Coordination and P lanning Team a t UN HQ (S CPT)

10 Pr ofe ss ional p osts  an d 1 Gen eral S ervic e post
Unite d N ations Planning T eam in Addis  Ababa (U NP T)

14 Pr ofe ss ional  Posts an d 5 Gen eral S ervice  p osts

1 x D -1 P rincipal  O fficer
1 x P -4 P olit ical A ffairs  O fficer 
1 x P -3 P olit ical A ffairs  O fficer
1 x P -3 M ili tary Marit ime O fficer (Anti -Pira cy)

1 x A dministrative A ssis tant 

To b e aboli sh ed on  1 N ovem b er 2009

1 x P -4 P olice  P lanner
1 x P -3 P olice  P lanner

To b e aboli sh ed on  1 Janu ary 2010

1 x P -4 M ili tary Operat ional Offic er 
1 x P -4 M ili tary Marit ime O fficer

1 x P -4 D DR Planning O fficer
1 x P -4 P lanning Offic er (Just ice/Correct ions)

1 x P-5 S enior P lanning Offic er
1 x P-4 Mi lit ary P lanning Offic er (Medic al)
1 x P-4 Mi lit ary P lanning Offic er (Aviat ion)
1 x P-4 Mi lit ary P lanning Offic er (Operations)
1 x P-4 Mi lit ary P lanning Offic er (Force G eneration)
1 x P-4 P ol ice P lanning Office r
1 x P-4 DD R P lanning Officer
1 x P-4 P ubl ic Informa tion Office r
1 x P-4 S ecurity Offic er
1 x P-4 P rocureme nt  Offic er
1 x P-4 Huma n Resourc es O fficer 
1 x P-4 Budget  Office r
1 x P-4 COE O fficer

1 x P-4 Informa tion Technology Offic er

1 x Administ ra tive Assistant
1 x Procurement  Assistant
1 x ITU S upport A ssistant
1 x Telecommunicat ions A ssistant
1 x Driver

   املتحدةألممفريق التنسيق والتخطيط املعين بالصومال وفريق التخطيط التابع ل  -باء   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شعبة أفريقيا الثانية يف إدارة عمليات حفظ السالممدير 

   املتحدةاألمم يف مقر سيق والتخطيط املعين بالصومالفريق التن
   وظائف من الفئة الفنية ووظيفة من فئة اخلدمات العامة١٠

  يف أديس أبابا املتحدةألمم التابع لفريق التخطيط
 وظائف من فئة اخلدمات العامة٥ وظيفة من الفئة الفنية و ١٤

  موظف رئيسي١- مد×١
   موظف شؤون سياسية٤- ف× ١
   موظف شؤون سياسية٣- ف× ١
  )ملكافحة القرصنة(موظف شؤون حبرية عسكرية  ٣-ف × ١

مساعد إداري ×١

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١من املقرر إلغاؤمها يف
  
   خمطط شؤون الشرطة٤- ف× ١
   خمطط شؤون الشرطة٣- ف× ١

  ٢٠١٠يناير / الثاينكانون١من املقرر إلغاؤمها يف
  
   موظف عمليات حربية٤- ف× ١
  ية عسكرية موظف شؤون حبر٤-ف×  ١
   موظف ختطيط عمليات نوع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج٤- ف× ١
  )اإلصالحيات/القضاء( موظف ختطيط ٤- ف× ١

 مساعد إداري×١
   مساعد مشتريات× ١
   مساعد لدعم وحدة تكنولوجيا املعلومات× ١
   مساعد يف شؤون االتصاالت السلكية والالسلكية× ١
  سائق×  ١

  كبري موظفي التخطيط٥- ف×١
  )شؤون طبية(ط عسكري  موظف ختطي٤-ف× ١
  )شؤون الطريان( موظف ختطيط عسكري ٤- ف× ١
  )العمليات( موظف ختطيط عسكري ٤- ف× ١
  )تكوين القوة( موظف ختطيط عسكري ٤- ف× ١
   موظف ختطيط يف جمال الشرطة٤- ف× ١
   موظف ختطيط يف شؤون نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج٤- ف× ١
   موظف إعالم٤- ف× ١
   موظف أمن٤- ف× ١
   موظف مشتريات٤-ف× ١
   موظف معين باملوارد البشرية٤- ف× ١
   موظف معين بامليزانية٤- ف× ١
   موظف معين باملعدات اململوكة للوحدات٤- ف× ١
   موظف معين بتكنولوجيا املعلومات٤-ف× ١


