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  الدورة الثامنة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٤٩  و١٣٦البندان 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
  مليات األمماجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل ع

  املتحدة حلفظ السالم
      

  التقرير املرحلي اخلامس عن مشروع ختطيط موارد املؤسسة    
  

  تقرير األمني العام    
  

  إضافة    
  
تتضمن هذه اإلضافة معلومات مستكملة للتقرير املرحلي اخلامس عـن مـشروع ختطـيط          - ١

ــوارد املؤســسة   ــام أن يوجــه نظــر     ). A/68/375) (أوموجــا(م ــودُّ األمــني الع ــصدد، ي ــذا ال ويف ه
أغـسطس  /آب ٢٨هيـة ملـشروع أوموجـا، يف    اجلمعية العامة إىل القرار الذي اختذته اللجنة التوجي  

  .٢ و ١، بإرجاء تاريخ بدء تشغيل النظام ثالثني يوماً للمجموعتني ٢٠١٣
ــايل          - ٢ ــى النحــو الت ــام عل ــشر النظ ــررة لن ــواريخ املق ــي اخلــامس الت ــر املرحل ــدَّم التقري : وق
حفــظ مجيـع بعثـات    (١ لنظـام أوموجـا املؤسِّــس يف اجملموعـة    ٢٠١٣أكتـوبر  /تـشرين األول  ١

). مجيــع البعثــات الــسياسية اخلاصــة  (٢ للمجموعــة ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاين١ و) الــسالم
ــذ املــشروع       ــاء تنفي ــسبة مــؤخراً أثن ــة قــررت، اســتناداً إىل اخلــربات املكت ــة التوجيهي لكــن اللجن

 ٢ ويف اجملموعـة  ٢٠١٣نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١ بتاريخ ١التجرييب، أن يتم النشر يف اجملموعة      
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وجتـدر اإلشـارة إىل أن مجيـع مراحـل النـشر املتواليـة لـسائر        . )١(٢٠١٤فربايـر   / شباط ١ريخ  بتا
  .اجملموعات مل تتغري

وخالل تنفيذ املشروع التجرييب يف قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان ومكتـب منـسق                 - ٣
مبـسألة حتويـل    األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان، واجه الفريق املعين باملشروع حتديات تتصل            

البيانات من الـُنظم القدميـة، وهـي مـسألة تـشكل جـزءاً ال يتجـزأ مـن أنـشطة أوموجـا الـسابقة                         
وعلى مرِّ السنوات، أنشأ كل كيان من كيانات املنظمة أساليب عمـل خمتلفـة اسـتجابةً              . للنشر

ومما يزيـد   . هلظروفه الفريدة، مما أدَّى إىل نشوء مستويات استعداد خمتلفة لدعم النظام واعتماد           
من عملية التحول تعقيداً هو أن نظام أوموجا جيب أن يقوم على رأس بيئة جمـزَّأة مـن أسـاليب                    

وملَّـا كـان اعتمـاُد منـوذج تـشغيلي مـشترك موحـد            . العمل وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت    
 جيب أن ُيدار بعناية على أساس كل كيان علـى حـدة، فقـد بـدأت البعثـات بتكثيـف جهودهـا                   
ألداء مهام إضافية قائمة على كثافـة اليـد العاملـة للوفـاء باملتطلبـات احملـددة يف مبـادئ أوموجـا                   

  .التوجيهية املتعلقة باالستعداد
وممـــا ُيظهـــر هـــذا التحـــدي بوضـــوح قيـــام املـــوظفني يف أقـــسام املـــشتريات واحملاســـبة    - ٤

وغـري مترابطـة، تكـرِّر نفـس     واللوجستيات واملـوارد البـشرية باسـتخدام تطبيقـات قائمـة بـذاهتا             
ويزداد هـذا التحـدي وطـأةً يف ظـل ضـرورة مطابقـة              . عناصر البيانات غري املسوَّاة يف كل نظام      

علــى نطــاق األمانــة ) البــائعون، والــشركاء املنفِّــذون، واملــوارد البــشرية (قــوائم شــركاء العمــل 
و التعقيـد، مـن أجـل حتويـل         وقد تقرَّر أن الزيادة املطلوبة، سواء على مـستوى احلجـم أ           . العامة

ــُنظم       ــات وأشــكال ال ــائم بــني الكيانــات يف العملي البيانــات علــى نطــاق واســع، والتفــاوت الق
املــستخدمة حاليــاً، ميكــن أن ينطويــا علــى جمازفــة لــو أنــه جــرى احلفــاظ علــى التــواريخ احملــددة 

  .سابقاً لبدء التشغيل
 جمـاالً لبعثـات حفـظ الـسالم والبعثـات        ومن شأن اجلدول الزمين املنقَّح للنشر أن يتـيح          - ٥

السياسية اخلاصة من أجل حتقيق توازن أفـضل بـني املتطلبـات الثقيلـة املرتبطـة بالتحـضري لتنفيـذ         
ــة دعمــاً للواليــات األساســية       نظــام أوموجــا واحلاجــة املــستمرة لإلبقــاء علــى العمليــات اليومي

  .احلامسة للبعثات

__________ 
كاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل مبوجـب قـرار جملـس األمـن                     أُنشئت بعثة األمم املتحدة املت      )١(  

 هــام التحــضريية الكــبرية الــيت يلــزم إىل املونظــرا. ٢٠١٣يوليــه / متــوز١، وتبــدأ واليتــها يف )٢٠١٣ (٢١٠٠
تنفيـذ   مكـن امل ب، فقد تقرَّر أنه مـن غـري  االضطالع هبا إلنشاء البعثة، وضرورة تنفيذ الوالية يف الوقت املناس       

). ١اجملموعـة   (نظام أوموجا يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة وقـت تنفيـذه يف بعثـات حفـظ الـسالم األخـرى                     
ولــذلك ســينفَّذ نظــام أوموجــا يف بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة وقــت تنفيــذه يف البعثــات الــسياسية اخلاصــة    

  ).٢اجملموعة (


