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  لسبعون ااحلادية والدورة 
  من جدول األعمال   ١٣٤البند 

        ٢٠١٧- ٢٠١٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
التقــديرات املتعلقــة بالبعثــات السياســية اخلاصــة واملســاعي احلميــدة واملبــادرات       

  السياسية األخرى اليت تـأذن ا اجلمعية العامة و/أو جملس األمن
    

  لتقدمي املساعدة إىل العراقبعثة األمم املتحدة     
  

  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية    
    

  مقدمة  - أوال   
نظــرت اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة يف الــنص املســبق لتقريــر األمــني    - ١

ت السياسـية  العام عن التقديرات املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة واملساعي احلميدة واملبـادرا 
األخرى املأذون ا من اجلمعية العامة و/أو جملس األمن، الذي يتضـمن االحتياجـات املقترحـة    

. (A/71/365/Add.5)لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق        ٢٠١٧من املـوارد لعـام   
ارية، أثنــاء نظرهــا يف التقريــر، مبمــثلني عــن األمــني العــام قــدموا هلــا  واجتمعــت اللجنــة االستشــ

ــة    ــة بـــردود خطيـ ــافية ووافوهـــا يف النهايـ تشـــرين  ٢٩يف  تلقتـــهامعلومـــات وتوضـــيحات إضـ
  .  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

ــام     - ٢ ــي لألمـــني العـ ــر الرئيسـ ــات   (A/71/365)ويقـــدم التقريـ ــا لالحتياجـ ــا عامـ استعراضـ
بعثة سياسية خاصة ومـا يتصـل بـذلك مـن مسـائل       ٣١بشأن  ٢٠١٧املقترحة من املوارد لعام 

شـــاملة. وتغطـــي اإلضـــافات اخلمـــس للتقريـــر الرئيســـي االحتياجـــات احملـــددة للمجموعـــات   
إىل أفغانسـتان  املواضيعية األوىل إىل الثالثة وأكـرب بعثـتني: بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة        
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. وتعـــرض يف إطـــار (A/71/365/Add.1-5)وبعثــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املســاعدة إىل العـــراق   
إضافات مستقلة مقترحات امليزانية املقدمة من األمني العام فيما يتعلق مبكتب املبعـوث اخلـاص   

اليمن ومكتب املستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبنـع نشـوب الرتاعـات،     لألمني العام املعين ب
مبــا يف ذلــك يف بورونــدي (كالمهــا يف إطــار اموعــة األوىل)، وامليزانيــة املقترحــة لبعثــة األمــم  
ــة االستشــارية وتوصــياا ذات     ــا (اموعــة الثالثــة). وتــرد تعليقــات اللجن املتحــدة يف كولومبي

ــاملة   ــة الشـ ــة       الطبيعـ ــي للجنـ ــر الرئيسـ ــة يف التقريـ ــية اخلاصـ ــات السياسـ ــع البعثـ ــلة جبميـ املتصـ
(A/71/595)        ويشمل هذا تعليقات اللجنـة بشـأن مكتـب الـدعم املشـترك يف الكويـت لبعثـات .

ــة، يف حــني أن التعليقــات والتوصــيات الصــادرة عــن     ــة بشــأن   اموعــة املواضــيعية الثالث اللجن
امليزانيـــة املقترحـــة للمجموعـــات املواضـــيعية األوىل إىل الثالثـــة و بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي  
املساعدة إىل أفغانستان وبعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق تـرد يف تقـارير اللجنـة       

  .(A/71/595/Add.1-5)ذات الصلة 
وتشري اللجنة االستشارية إىل أن اجلمعية العامـة قـد أقـرت للبعثـات السياسـية اخلاصـة         - ٣

 ،٣دوالر، وذلــك يف إطــار البــاب   ١ ١٢٤ ٤٠٠ ٠٠٠اعتمــادا صــافيا لفتــرة الســنتني قــدره   
لقـرار  (انظـر ا  ٢٠١٧-٢٠١٦من امليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة السـنتني    ،الشؤون السياسية

ألف). ويرد يف املرفق األول لتقرير األمني العام الرئيسـي مـوجز لالعتمـاد املرصـود      ٧٠/٢٤٩
  لفترة السنتني.  

    
  ٢٠١٧- ٢٠١٦استخدام املوارد يف فترة السنتني   - ثانيا   

العـام استعراضـا عامـا لالحتياجـات مـن      يقدم الفرعان األول والثاين من تقريـر األمـني     - ٤
، مبـا يف ذلـك افتراضـات    ٢٠١٧املوارد لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق لعـام        

ــام   ــام   ٢٠١٧التخطــــيط واألولويــــات لعــ ــة بتوقُّعــــات األداء لعــ  ٢٠١٥واملعلومــــات املتعلقــ
توزيعـا للمصـروفات املقـدرة     ١). ويتضمن اجلدول ٦٢-١، الفقرات A/71/365/Add.5 (انظر

واالحتياجـات   ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١للبعثة للفتـرة مـن   
  .  ٢٠١٧املتوقّعة لعام 

  
   



A/71/595/Add.5 

 

16-20638 3/12 

 

  ١اجلدول 
  الصافية)   املوارد (بالقيمةبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: جمموع االحتياجات من 

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  

  الفئة

كانون  ٣١ -كانون الثاين/يناير  ١
    ٢٠١٦األول/ديسمرب 

االعتمــــــــادات 
  ٢٠١٦لعام 

للفترة من االحتياجات 
إىل كانون الثاين/يناير  ١

  كانون األول/ ٣١
    ٢٠١٧ديسمرب 

ــرق  الفــــــــــــــ
)٢٠١٧-

٢٠١٦(  

ــايف  صــــــــــــــــــــ
ــات  االحتياجــــــ

  االعتمادات  (أ)٢٠١٧لعام 
ــات  النفقــــــــــ

  الفرق  املقدرة
ــوع  جممــــــــــــ

  االحتياجات

جممـــــــــــوع  
االحتياجات 
  غري املتكررة

)٣(- )٥)=(٨()٤(- )٥=()٧()٦()٥()١)=(٤()٢(- )١)=(٣()٢()١(
ــراد العســكريني     تكــاليف األف

٦٩٣,٨ ٧(٢٩٤,٤)- ٢٨٧,٠ ٥٨١,٤٨ ٩٨٨,٢٥٩٣,٢٨ ٥٨١,٤٧ ٨  وأفراد الشرطة
٢١٨,٥ ٢٣٥,٨٨٢ ١- ٩٧٦,٧ ٧٤٠,٩٨٠ ٧٩(٢٤١,٨ ١)٩٨٢,٧ ٧٤٠,٩٨٠ ٧٩  تكاليف املوظفني املدنيني

٣٩٨,٨ ٢٦(٠٥٣,٢ ٣)- ١٦٨,٣ ٢٢١,٥٢٨ ٧٦٩,٥٣١ ٤٥٢,٠١ ٢٢١,٥٢٩ ٣١  التكاليف التشغيلية
٣١١,١ ١١٦ (١١١,٨ ٢)- ٤٣٢,٠ ٥٤٣,٨١١٧ ١٢٠,٩١١٩ ١١٨١ ١١٩٤٢٢,٩ ٥٤٣,٨  اموع    

  
    .٢٠١٦صايف االحتياجات بعد احتساب تقديرات النقص أو التجاوز يف اإلنفاق لعام   (أ)  

    
القائمة على النتائج، ما فتئـت اللجنـة االستشـارية تالحـظ أن      وفيما يتعلق بأطر امليزنة  - ٥

عددا من اإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز املتعلقة ببعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل    
ــا ميكــن للبعثــ       ــق مب ــا يتعل ــة فيم ــر إىل الوضــوح والدق ــراق تفتق ــه   الع ــا أن حتقق ــي هل ــا ينبغ ة أو م

نشـطة ذات الصـلة، وأن بعـض مؤشـرات اإلجنـاز أو مقـاييس األداء       يتصل بالواليـات واأل  فيما
ميكن أن تكون أكثر دقة. وتقـدم اللجنـة مزيـدا مـن التعليقـات والتوصـيات يف هـذا الصـدد يف         

  .(A/71/595)تقريرها الرئيسي 
مـن تقريـر    ٢٦٥إىل  ٢٢٩رات مـن  يف الفقـ  ١وترد إيضـاحات فيمـا يتعلـق باجلـدول       - ٦

مليـون دوالر،   ١,١٢، والبـالغ  ٢٠١٦األمني العام. ويتألّف نقص اإلنفاق الصايف املتوقع لعام 
  يف املائة، مما يلي:   ١أو 

ما هـو مـدرج يف امليزانيـة لألفـراد العسـكريني وأفـراد       ع اليت تقلاالحتياجات   (أ)  
إىل اخنفــاض األســعار التعاقديــة حلصــص  دوالر)، ويعــزى ذلــك أساســا  ٥٩٣ ٢٠٠الشــرطة (

اإلعاشة الناشئة عـن مـنح عقـد جديـد واخنفـاض االحتياجـات يف إطـار شـحن ونشـر املعـدات           
  اململوكة للوحدات؛
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ما هو مـدرج يف امليزانيـة للمـوظفني املـدنيني      اليت تزيد علىالنفقات اإلمجالية   (ب)  
ل الشــغور عمــا كــان متوقعــا دوالر)، ويعــزى ذلــك أساســا إىل اخنفــاض معــد ١ ٢٤١ ٨٠٠(

واملوظفني من الرتبة احمللية، فضال عن ارتفاع بـدل اإلعالـة،    ةالفني من الفئة للموظفني الوطنيني
  ؛٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١اعتبارا من 

ــاليف          (ج)   ــد التك ــار بن ــة يف إط ــدرج يف امليزاني ــو م ــا ه ــل عم ــيت تق االحتياجــات ال
ــ ١ ٧٦٩ ٥٠٠التشــغيلية ( ــور  دوالر)، فيم ــة أم ــار    ا يتصــل جبمل ــات يف إط ــاض النفق ــها اخنف من

ــة ( ‘ ١’يلــي:  مــا دوالر)، ويعــزى ذلــك أساســا إىل اخنفــاض   ٢٦٠ ٦٠٠الســفر يف مهــام رمسي
االحتياجات للسفر املتصل بالتدريب، حيث أُجري معظم التدريب داخل البعثة، وتقابلـه جزئيـا   

ــته تطـــورات إقليميـــة؛   ــية  ‘٢’زيـــادة يف الســـفر الرمســـي الـــذي اقتضـ املرافـــق واهلياكـــل األساسـ
دوالر)، ويعــزى ذلــك أساســا إىل اخنفــاض تكــاليف الصــيانة واخنفــاض أســعار    ٢ ٥٧٩ ٢٠٠(

االتصـاالت   ‘٣’قابله جزئيا زيادة تكاليف املرافق وخدمات الـتخلص مـن النفايـات؛    وتالعقود، 
ابلـه زيـادة يف   تقوإىل اخنفاض االحتياجات خلدمات اإلعـالم،  ذلك  دوالر)، ويعزى ١٤ ٥٠٠(

االحتياجـــات املـــذكورة أعـــاله زيـــادة   االحتياجـــات مـــن قطـــع الغيـــار. ويقابـــل االخنفـــاض يف 
دوالر)، ويعـزى ذلــك أساســا إىل   ٨١ ٣٠٠النقــل الــربي ( ‘١’االحتياجـات يف إطــار مــا يلـي:   

دوالر)، ١ ٠٩٦ ٠٠٠النقـل اجلــوي (  ‘٢’اسـتبدال املركبـات املدرعـة الزجاجيــة لبعثـة العـراق؛      
املـوظفني يف حـاالت    جم عـن إضـافة الطـائرات ذات األجنحـة الـدوارة املــُحتفظ ـا إلجـالء        النا

  الطوارئ االحتياطية يف حالة ايار سد املوصل.
    

  ٢٠١٧الوالية واالحتياجات من املوارد لعام   - ثالثا   
  الوالية والتخطيط  -ألف   

اسـتراتيجياا وخططهـا، يف   ، فضـال عـن   ٢٠١٧ترد افتراضات التخطـيط للبعثـة لعـام      - ٧
مـن تقريـر األمـني العـام. وأُشـري إىل مجلـة أمـور منـها أنـه إذا اسـتمر            ٥٦إىل  ٣٩الفقرات مـن  

التــأخر يف تشــكيل حكومــة تســتطيع النــهوض بإصــالحات حقيقيــة وجمديــة وترغــب يف القيــام  
ــأثر ا    ــيمكن أن تتـ ــاد، فـ ــة الفسـ ــا إىل مكافحـ ــذلك، وـــدف أيضـ ــة فبـ ــيط البعثـ ــات ختطـ  تراضـ

بالسخط الشـعيب واخنفـاض أداء املؤسسـات العامـة. ويـذكر األمـني العـام كـذلك          ٢٠١٧ لعام
جهود البعثـة بالبيئـة األمنيـة الـيت يتعـذر التنبـؤ ـا يف املسـتقبل          أنه من املفترض أن يتواصل تأثر

ــيت قــد ازداد خــالل       ــدات ال املنظــور وأن تعــرض مــوظفي األمــم املتحــدة يف العــراق إىل التهدي
ني املاضــيني. ويشــري األمــني العــام أيضــا إىل أن البعثــة ســتعمل مــع فريــق األمــم املتحــدة     الســنت

ــة،       ــق باملســاعدة االنتخابي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، فيمــا يتعل القطــري، وال ســيما مــع برن
؛ وانتخابـات جملـس   ٢٠١٧ذلك انتخابات جمالس احملافظات يف النصف األول مـن عـام    يف مبا
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؛ وانتخابـات برملـان إقلـيم كردسـتان حبلـول النصـف       ٢٠١٨ف األول من عام النواب يف النص
؛ ووضع اللمسات األخرية على عمليـة اختيـار جملـس النـواب، بالتشـاور      ٢٠١٧الثاين من عام 

  .  ٢٠١٧الوثيق مع البعثة، لس املفوضني اجلديد يف اللجنة االنتخابية، حبلول عام 
لعام إىل أن البعثة ستواصل أنشطتها فيما يتعلق بتعزيـز  وإضافة إىل ذلك، يشري األمني ا  - ٨

بنـاء الســالم وبنــاء الدولــة واخنراطهــا السياســي الرفيـع املســتوى. ويف إطــار اجلهــود الــيت تبــذهلا   
البعثة يف توسيع النقاش بشأن املصاحلة الوطنية، يذكر األمني العام أن البعثة تعتزم فـتح مكتـب   

ــألف مــن ســتة مــوظفني   ــة،    ٣ ، و٤-ف  ١ (يف النجــف، يت ــة الفني ــيني مــن الفئ مــوظفني وطن
من الرتبـة احملليـة). وفيمـا يتعلـق ببنـاء الدولـة، يشـري األمـني العـام إىل أن البعثـة ستواصـل             ٢ و

استخدام مساعيها احلميدة ملساعدة أصـحاب املصـلحة يف العـراق وستواصـل تيسـري العالقـات       
وتشــجيع األطــراف علــى الوفــاء بالتزاماــا  بــني احلكومــة االحتاديــة وحكومــة إقلــيم كردســتان

    .٢٠١٤مبوجب اتفاق تقاسم النفط واإليرادات لعام 
  

  االحتياجات من املوارد  -باء   

، تعكـس املـوارد املقترحـة لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي        ١على النحو املـبني يف اجلـدول     - ٩
دوالر اخنفاضــا إمجاليــا قــدره  ١١٧ ٤٣٢ ٠٠٠وقــدرها  ٢٠١٧املســاعدة إىل العــراق يف عــام 

ــبة  ٢ ١١١ ٠٠٠ ــام    ١,٨دوالر، أو بنسـ ــاد املرصـــود لعـ ــة باالعتمـ ــة، مقارنـ ، ٢٠١٦يف املائـ
دوالر يف إطـــار بنـــد األفـــراد  ٢٩٤ ٤٠٠يف االحتياجـــات قـــدره ويعـــزى ذلـــك إىل اخنفـــاضٍ 

دوالر يف إطار بند التكـاليف التشـغيلية، وتقابـل     ٣ ٠٥٣ ٢٠٠العسكريني وأفراد الشرطة، و 
دوالر للمـوظفني املـدنيني. وتـرد التفاصـيل      ١ ٢٣٥ ٨٠٠ذلك زيادة يف االحتياجـات قـدرها   

مـن   ٢٦٥إىل  ٢٢٩يف الفقـرات مـن    ٢٠١٧عـام  املتعلقة باالحتياجـات املقترحـة مـن املـوارد ل    
  تقرير األمني العام.  

  
  األفراد العسكريون وأفراد الشرطة  -  ١  

 ٢٠١٧ني وأفـــراد الشـــرطة يف عـــام تبلـــغ االحتياجـــات التقديريـــة لألفـــراد العســـكري   - ١٠
 ٣,٤٩دوالر، أو بنسـبة   ٢٩٤ ٤٠٠ماليني دوالر، مما يعكس اخنفاضا قـدره   ٨,٢٨قدره  ما

 ٢٤٥. وسـتغطي املـوارد املقترحـة تكلفـة نشـر      ٢٠١٦ائة، مقارنة بـاملوارد املعتمـدة لعـام    يف امل
من أفراد وحدة احلراسة التابعة لألمم املتحـدة، دون تغـيري عـن السـنة السـابقة. ويـذكر األمـني        

يعـزى إىل معـدالت    ٢٠١٦وامليزانية املعتمدة لعـام   ٢٠١٧العام أن الفرق بني احتياجات عام 
ــالغ املســددة     العقــد امل ــا ازديــاد املعــدالت املوحــدة للمب نقحــة حلصــص اإلعاشــة، ويقابلــه جزئي

  .٢٠١٧متوز/يوليه  ١لألفراد العسكريني، اعتبارا من 
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  املوظفون املدنيون  -  ٢  

ومقترحـات األمـني العـام     ٢٠١٦يرد موجز لالحتياجات املعتمدة مـن املـوظفني لعـام      - ١١
  .  ٢يف اجلدول  ٢٠١٧لعام 

  
  ٢ل اجلدو    
  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: االحتياجات من املوظفني    

  املستوى  الوظائف  

،٥-ف ١٧، ١-مــــــــــد ٦ ،٢-مــــــــــد ١أ ع م،  ٢و أ ع،  ١  ٨٧٣  ٢٠١٦الوظائف املعتمدة لعام       
م و ف،  ١١٦خ م،  ٢١٠ ،٢-ف ٨ ،٣-ف ٥٤ ،٤-ف ٥٧

  ر م ٤٠١
،٥-ف ١٦ ،١-مــــــــــد ٦ ،٢-مــــــــــد ١أ ع م،  ٢و أ ع،  ١  ٨٥٨  ٢٠١٧الوظائف املقترحة لعام 

م و ف،  ١١٤خ م،  ٢٠٧ ،٢-ف ٨ ،٣-ف ٥٣ ،٤-ف ٥٧
  ر م ٣٩٣

  ٢-ف ١  ١  الوظائف املقترحة اجلديدة
 ٣م و ف،  ٢خ م،  ٦، ٢- ف ١ ،٣- ف ١، ٤- ف ٢، ٥- ف  ٢  ١٧  الوظائف املقترح نقلها 

  ر م  
  خ م إىل ر م ١  ١  الوظائف املقترح إعادة تصنيفها

  ر م   ٩م و ف،  ٢خ م،  ٢ ،٢-ف ١ ،٣-ف ١ ،٥-ف ١  ١٦  الوظائف املقترح إلغاؤها  
  

م و ف: موظــف  ؛أمـني عـام مسـاعد؛ خ م: اخلدمـة امليدانيـة      :و أ ع = وكيـل أمـني عـام؛ أ ع م     :املختصرات
  وطين من الفئة الفنية؛ ر م = الرتبة احمللية

    
وظيفة، منـها   ٨٥٨ما قدره  ٢٠١٧لعام وتتضمن االحتياجات املقترحة من املوظفني   - ١٢

وظـائف   ٢٠٧وظيفـة مـن الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا و        ١٤٤وظيفة ملوظفني دولـيني (  ٣٥١
وظيفـة ملـوظفني وطنـيني مـن      ١١٤وظائف ملوظفني وطنيني ( ٥٠٧من فئة اخلدمة امليدانية) و 

حتياجـات مـن املـوظفني    وظـائف ملـوظفني مـن الرتبـة احملليـة). وتعكـس اال       ٣٩٣الفئة الفنية و 
وظائف من الفئة الفنية، ووظيفـتني   ٣وظيفة (متثل إلغاء  ١٥اخنفاضا صافيا قدره  ٢٠١٧لعام 

وظـائف مـن الرتبـة     ٩من فئة اخلدمة امليدانية، ووظيفتني ملـوظفني وطنـيني مـن الفئـة الفنيـة، و      
وظيفــة  ٨٧٣البــالغ ) مقارنـة باملســتوى املعتمـد   ٢-احملليـة، وإنشــاء وظيفـة واحــدة بالرتبــة ف   

ويف  ٣و  ٢. وترد معلومات مفصلة عن االحتياجـات مـن املـوظفني يف اجلـدولني     ٢٠١٦لعام 
  من تقرير األمني العام. ٢٢٨إىل  ٦٣الفقرات من 
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من تقرير األمني العام معلومـات بشـأن اقتـراح إنشـاء وظيفـة       ٥و  ٤ويقدم اجلدوالن   - ١٣
ــدة (  ــدة واحـــ ــاء ٢-ف ١جديـــ ــة ( ١٦) وإلغـــ  ،٢-ف ١ و ،٣-ف ١و  ،٥-ف ١وظيفـــ

وظـائف   ٩ و وظيفتـان ملـوظفني وطنـيني مـن الفئـة الفنيـة،      ووظيفتان من فئة اخلدمة امليدانية، و
  من الرتبة احمللية).

) يف ٢-ويقترح األمني العـام إلغـاء وظيفـة واحـدة ملوظـف معـاون إلدارة الـربامج (ف         - ١٤
يف بغـداد، ويف املقابـل إنشـاء وظيفـة جديـدة       وحدة الربامج والتخطيط مبكتـب رئـيس الـديوان   

)، يف إطار ذلك املكتب أيضـا ولكـن   ٢-واحدة ملوظف معاون معين بالسلوك واالنضباط (ف
مقرها يف الكويت، لتعزيز قدرات البعثة وحتسني مدى استجابتها فيما يتعلـق باملسـائل املتصـلة    

). وعنـد االستفسـار، أبلغـت    ٨٣-٨١، الفقـرات  A/71/365/Add.5بالسلوك واالنضباط (انظر 
اللجنة االستشـارية بـأن الوظيفـة املقترحـة اجلديـدة ملوظـف معـاون معـين بالسـلوك واالنضـباط           
ستوفر الدعم لرئيس الوحدة املتكاملة للسلوك واالنضباط، مع تركيز قوي علـى املسـائل ذات   

يف ضمان تنفيذ إطار املساءلة اجلديد بشأن السلوك واالنضـباط علـى حنـو سـليم      الصلة بالبعثة،
  وتوفري الدعم الكايف له.  

ويقتــرح األمــني العــام إلغــاء وظيفــتني مــن مــالك مــوظفي مكتــب الــدعم املشــترك يف       - ١٥
الكويت، ومها وظيفة مسـاعد للمـوارد البشـرية واحـدة (مـن فئـة اخلدمـة امليدانيـة)، نظـرا ألن          

ــة، اعتبــارا مــن نيســان/أبريل     امل  ٢٠١٦هــام املتصــلة بتعــيني موظــف وطــين قــد نقلــت إىل البعث
)، ووظيفــة مســاعد مــايل واحــدة (مــن فئــة اخلــدمات امليدانيــة)،   ٢٢٤(املرجــع نفســه، الفقــرة 

دعما للجهود الرامية إىل حتقيق مزيد من املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة، ـدف احلـد مـن    
بة ولكن مع احلفاظ يف الوقت نفسه على اإلنتاجية والكفاءة يف اخلدمات املقدمـة  املوارد املطلو

  ).٢٢٨إىل زبائن البعثة و/أو زيادما (املرجع السابق، الفقرة 
شـهرا أو أكثـر،    ١٨وظيفـة ظلـت شـاغرة ملـدة      ١٣ويقترح األمـني العـام أيضـا إلغـاء       - ١٦

  على النحو التايل:
ملوظـف شـؤون اإلعـالم (موظـف وطـين مـن الفئـة        مكتب اإلعـالم: وظيفتـان     (أ)  

  )؛١٣٠الفنية) يف بغداد (املرجع نفسه، الفقرة 
قســـم األمـــن: وظيفـــة واحـــدة ملســـاعد لشـــؤون األمـــن (مـــن الرتبـــة احملليـــة)    (ب)  

ــان      يف ــة احملليــة) يف إربيــل، ووظيفت بغــداد، ووظيفــة واحــدة ملســاعد لشــؤون األمــن (مــن الرتب
حلرائق (من الرتبة احملليـة) يف البصـرة وكركـوك، ووظيفـة واحـدة      ملساعد لشؤون السالمة من ا

  )؛١٤٢) يف بغداد (املرجع نفسه، الفقرة. ٣-ملوظف لتنسيق شؤون األمن (ف
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) ٥-مكتب رئـيس دعـم البعثـة: وظيفـة واحـدة لكـبري مـوظفي املشـاريع (ف          (ج)  
  ؛)١٥٢وأخرى ملساعد إداري (من الرتبة احمللية) (املرجع نفسه، الفقرة. 

قســم املــوارد البشــرية: وظيفــة واحــدة ملســاعد للمــوارد البشــرية (مــن الرتبــة      (د)  
  )؛  ١٦٣احمللية) يف بغداد (املرجع نفسه، الفقرة 

قسم املشتريات: وظيفة واحدة ملساعد لشؤون املشتريات (من الرتبـة احملليـة)     )ه(  
  )؛  ١٧٥(املرجع نفسه، الفقرة 

ة لســائق (مــن الرتبــة احملليــة) يف إربيــل  قســم النقــل الســطحي: وظيفــة واحــد   (و)  
  ).٢٠٣ووظيفة واحدة لفين مركبات (من الرتبة احمللية) يف بغداد (املرجع نفسه الفقرة 

وعنــد االستفســار، أُبلغــت اللجنــة االستشــارية بــأن احلالــة األمنيــة يف العــراق ال تــزال     - ١٧
، وخاصـة  ٢٠١٧ات املقترحـة لعـام   متقلبة يتعذر التنبؤ ا. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن التخفيضـ 

منها تلك املتعلقة بـاملوظفني العـاملني يف جمـال األمـن، سـيكون هلـا أثـر سـليب مـن حيـث قـدرة            
البعثة على إجراء التقييمات امليدانية، واالضطالع بأعمال املشـورة والتنسـيق ودعـم العمليـات     

ستصـوب إعـادة إدراج بعـض    لربامج األمم املتحدة وأنشـطتها، وبالتـايل فإنـه قـد يكـون مـن امل      
الوظـائف األمنيـة يف ميزانيـة البعثـة. ومــن ناحيـة أخـرى، أُبلغـت اللجنــة أيضـا، بعـد مزيـد مــن           

شـهرا   ١٨االستفسار، بأن شغور الوظـائف اخلمـس املشـار إليهـا أعـاله واملتصـلة بـاألمن ملـدة         
ظــل احلالــة األمنيــة  أكثــر مل يــؤثر يف العمــل املتعلــق باحلفــاظ علــى أمــن البعثــة وأفرادهــا يف     أو

وتأمل اللجنة االستشارية أن تتم موافاة اجلمعية العامة مبزيد مـن التوضـيحات عـن    الراهنة. 
  .هذه املسألة عند نظرها يف هذا التقرير

وظيفـة وطنيـة (وظيفتـان ملـوظفني وطنـيني       ١١وفيما يتعلق بـاقتراح إلغـاء مـا جمموعـه       - ١٨
احمللية)، أُبلغت اللجنة االستشارية، عند االستفسـار، أن  وظائف من الرتبة  ٩من الفئة الفنية و 

سياسة البعثة تقتضي االحتفاظ باملوظفني الوطنيني واالقتصار على إلغـاء الوظـائف الـيت انتفـت     
ويف هذا الصدد، تكرر اللجنة االستشارية توصـيتها بـأن يبـذل    احلاجة إىل املهام املتصلة ا. 

أجل تعزيز مالك املوظفني الوطنيني يف البعثة، حيثمـا يكـون    األمني العام اجلهود الالزمة من
ذلـك مناســبا، وذلــك مـن خــالل حتويــل الوظـائف الدوليــة إىل وظــائف وطنيـة إذا مــا تــوفّر     

  ).١٩، الفقرة A/70/7/Add.15األفراد املؤهلون يف سوق العمل احمللية (انظر أيضا 
أعـاله، يقتـرح األمـني العـام إنشـاء مكتـب جديـد يف         ٨وعلى النحـو املـبني يف الفقـرة      - ١٩

وظائف ملوظفني وطنـيني مـن    ٣ ، و٤-النجف، يتألف من ستة موظفني (وظيفة من الرتبة ف
  الفئة الفنية، ووظيفتان من الرتبة احمللية) من خالل نقل الوظائف التالية:  
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) مـن مكتـب رئـيس الشـؤون     ٤-شـؤون سياسـية (ف   وظيفة واحدة ملوظـف   (أ)  
السياسية يف بغداد، ليكون رئيس املكتب اجلديـد، ووظيفـة واحـدة ملسـاعد لغـوي (مـن الرتبـة        

 ٩٣، الفقــرات  A/71/365/Add.5احملليــة)، مــن مكتــب الشــؤون السياســية يف البصــرة (انظــر       
  )؛  ١٠٥ و ١٠٣ و ١٠٢ و ٩٥  و

وظيفة واحدة ملوظف شؤون حقوق اإلنسان (موظف وطين من الفئة الفنيـة)    (ب)  
من مكتب حقوق اإلنسان يف بغداد، من أجل تيسري قيام اتمـع املـدين والسـلطات احلكوميـة     
يف احملافظــات الوســطى اجلنوبيــة بتعزيــز احتــرام ومحايــة حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون.          

  )؛  ١٢٢ و ١٢٠نفسه، الفقرتان   (املرجع
وظيفة واحدة ملسـاعد لشـؤون األمـن (مـن الرتبـة احملليـة) مـن قسـم األمـن يف            (ج)  

بغداد للمساعدة يف تقدمي الدعم األمين واالتصال مع املسؤولني احملليني بشأن سـالمة املـوظفني   
  ).١٤٣(ط) و  ) وه( (د) و ١٤٠واملسائل األمنية (املرجع نفسه، الفقرتان 

وتالحــــظ اللجنـــــة االستشــــارية إدراج وظيفـــــتني إضـــــافيتني يف إطــــار االحتياجـــــات مـــــن    
ــة)    ٢٠١٦ لعــام املــوارد ، إحــدامها ملوظــف للشــؤون اإلنســانية (موظــف وطــين مــن الفئــة الفني

مكتب نائب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام للشـؤون اإلمنائيـة واإلنسـانية، واألخـرى ملوظـف           يف
ــة     ــتوى احملافظـــ ــى مســـ ــال علـــ ــف     اتصـــ ــة) يف النجـــ ــة الفنيـــ ــن الفئـــ ــين مـــ ــف وطـــ (موظـــ

  ).٩٧و  ٥٠، الفقرتان A/70/348/Add.5  (انظر
ويشري األمني العام إىل أن مكتب إدارة سلسلة التوريد وتقدمي اخلـدمات يشـمل قسـم      - ٢٠

ات ـدف توحيـد عمليـات التخطـيط،     التخزين املركـزي، عقـب دجمـه مـع قسـم إدارة املشـتري      
واقتناء األصناف املتعلقة بدعم احلياة واإلمدادات الرئيسية، والتخزين وإدارة املخـزون، وإدارة  
األصول. ويشري األمني العام أيضا إىل أن إدارة الدعم امليـداين عاكفـة علـى مناقشـة املعلومـات      

ــة بأوجـــه الكفـــاءة الـــيت حتققـــت والـــدروس الـــيت اس       تخلصـــت نتيجـــة هلـــذا الـــدمج    املتعلقـ
ــر ــق األول، وA/71/365/Add.5 (انظـ ــان A/70/7/Add.15 ، املرفـ ــرر ). ٢١ و ٢٠، الفقرتـ وتكـ

ءة الـيت حتققـت وعـن الـدروس     اللجنة االستشارية طلبها إدراج معلومات عـن أوجـه الكفـا   
املسـتفادة نتيجـة لعمليـة الــدمج املـذكورة أعـاله يف التقريـر املقبــل لألمـني العـام عـن البعثــة          

). وطلبــت اللجنــة موافاــا باهليكــل التنظيمــي ملكتــب   ٢١، الفقــرة A/70/7/Add.15(انظــر 
يد وتقـدمي اخلـدمات، الـذي يـبني مـالك املـوظفني وخطـوط مسـؤوليام         إدارة سلسلة التور

حسـب خمتلــف املواقـع، لكنــها مل تتوصــل بـه، وتأمــل أن تقــدم هـذه املعلومــات إىل اجلمعيــة     
  العامة عند نظرها يف هذا التقرير.
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وتوصي اللجنة االستشارية، رهنا بتعليقاا وتوصياا الـواردة يف الفقـرات أعـاله،      - ٢١
    أن توافق اجلمعية العامة على مقترحات األمني العام املتعلقة مبالك املوظفني يف البعثة.ب

  
  التكاليف التشغيلية   -  ٣  

مــن تقريــر األمــني العــام مــوجزاً عــن تقــديرات  ٢٦٥إىل  ٢٣٨تتضــمن الفقــرات مــن   - ٢٢
التقديريـــة التكـــاليف التشـــغيلية حســـب فئـــة اإلنفـــاق، مبـــا يف ذلـــك االعتمـــادات والنفقـــات   

  ).٣(انظر اجلدول  ٢٠١٧واالحتياجات املتوقعة لعام  ٢٠١٦  لعام
    

  ٣اجلدول 
  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: التكاليف التشغيلية

    (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  

  كانون الثاين/يناير  ١
    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل 

  كانــون الثانــي/ينايـر  ١
      ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل 

  االعتماد  
ــات  النفقـــــــ

  االعتماد  الفرق  املقدرة
ــوع  جممــــــــــــ

  االحتياجات
االحتياجــــات 

  غري املتكررة
ــرق   الفـــــــــــــــــــــــــ

)٢٠١٦-٢٠١٧(  
صـايف االحتياجــات  

  ٢٠١٧لعام 
  )٣(-)٥(=)٨(  )٤(-)٥(=)٧(  )٦(  )٥(  )١=٤(  )٢(-)١(=)٣(  )٢(  )١(  فئة اإلنفاق

                  التكاليف التشغيلية                  
٢,٧٢٤٦,٤-  ٢٢٧,٦٢٣٠,٣(١٦,١)٢٢٧,٦٢٤٣,٧  اخلرباء االستشاريون  
٢٠٩,١ ١ (٢٤٨,٣)-  ٤٦٩,٧ ٧١٨,٠١ ٤٥٧,٤٢٦٠,٦١ ٧١٨,٠١ ١  السفر يف مهام رمسية  
ــل     ــق واهلياكــــــــ املرافــــــــ

٣٨٤,٢ ٦(٣٢٤,٩ ١)-  ٩٦٣,٤ ٢٨٨,٣٨ ٥٧٩,٢١٠ ٧٠٩,١٢ ٢٨٨,٣٧ ١٠  األساسية
٠٤٨,٢ ١(٨٠,٤)-  ٠٤٧,٣٩٦٦,٩ ١(٨١,٣)١٢٨,٦ ٠٤٧,٣١ ١  النقل الربي  
٠٦٧,٠ ٧(٣٣٨,٧)-  ٩٧١,٠ ٣٠٩,٧٥ ٦(٠٩٦,٠ ١)٤٠٥,٧ ٣٠٩,٧٧ ٦  النقل اجلوي  
١١٨,٦ ٥(٣١٥,٣)-  ١٣٣,١ ٤٤٨,٤٥ ٤٣٣,٩١٤,٥٥ ٤٤٨,٤٥ ٥  االتصاالت  
٨٥١,٠ ١(٥٧,٠)-  ٩٢٠,٥ ٩٧٧,٥١ ٩٠٨,٠٦٩,٥١ ٩٧٧,٥١ ١  تكنولوجيا املعلومات  
٦,٦٣٩٠,٦-  ٥٠٢,٢٣٨٤,٠١١٨,٢٥٠٢,٢٥٠٨,٨  الشؤون الطبية  
اللــــــــوازم واخلــــــــدمات   

٠٨٣,٧ ٣(٦٩٧,٩)-  ٠٠٤,٦ ٧٠٢,٥٣ ٣(٧٩,١)٧٨١,٦ ٧٠٢,٥٣ ٣  واملعدات األخرى
 ٣٩٨,٨ ٢٦ (٠٥٣,٢ ٣)-  ١٦٨,٣ ٢٨ ٢٢١,٥ ٣١ ٧٦٩,٥ ١ ٤٥٢,٠ ٢٩ ٢٢١,٥ ٣١  اموع  

    
  املرافق واهلياكل األساسية    

، مببلـغ قــدره  ٢٠١٧تعكـس االحتياجـات حتـت بنـد املرافــق واهلياكـل األساسـية لعـام          - ٢٣
البـــــالغ مليـــــون دوالر مقارنـــــة باالعتمـــــاد  ١,٣٢ماليـــــني دوالر، اخنفاضـــــا قـــــدره  ٨,٩٦
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مبلغــا قــدره  ٢٠١٧. وتشــمل االحتياجــات املقــدرة لعــام ٢٠١٦ماليــني دوالر لعــام  ١٠,٢٨
حارســا  ١٦حارســا للكويــت و  ٢٢مليــون دوالر خلــدمات وأفــراد األمــن ملــا عــدده    ١,١٧

ــة     ــة مواقـــع. وتالحـــظ اللجنـ ــافة إىل كـــالب الكشـــف عـــن املتفجـــرات يف أربعـ إلربيـــل، إضـ
ة املتعلقة بكالب الكشف عن املتفجرات قد زادت مـن حـوايل   االستشارية أن احتياجات البعث

ــام  ٤٨٠ ٠٠٠ ــغ  ٢٠١٦دوالر يف عـ ــام  ٧١٩ ٢٤٩إىل مبلـ ــت ٢٠١٧دوالرا يف عـ ، وأُبلغـ
كانــت أقـل مــن التكــاليف احلقيقــة وأن   ٢٠١٦عنـد االستفســار، بــأن التكـاليف املقــدرة لعــام   

  للعقود املربمة. تستند إىل التكاليف الفعلية ٢٠١٧التكاليف املقدرة لعام 
  

  النقل اجلوي      

ماليـني   ٥,٩٧مـا قـدره    ٢٠١٧تبلغ االحتياجات الواردة حتت بنـد النقـل اجلـوي لعـام       - ٢٤
ــدره    ــانا قـ ــل نقصـ ــالغ    ٣٣٨ ٧٠٠دوالر ومتثـ ــاد البـ ــن االعتمـ ــني دوالر يف  ٦,٣دوالر مـ ماليـ

فـاض معـدل   ، وهو نقصان يعزى أساسا إىل اخنفاض جممـوع سـاعات الطـريان، واخن   ٢٠١٦ عام
أسعار الوقود، ويقابله جزئيا ارتفاع تكاليف األسطول املضمونة وارتفاع متوسط تكلفـة سـاعة   
الطريان. وتشري اللجنة االستشـارية إىل توصـيتها بـأن تطلـب اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن         

جلوية للبعثة يف يكلّف مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإدراج عملية مراجعة تشغيلية للعمليات ا
ــابات لعــام       ــة احلس ــه املتعلــق مبراجع ــياق برناجم ــر  ٢٠١٦س ) ٢٣، الفقــرة A/70/7/Add.15(انظ

   .٢٠١٦وأُبلغت، عند االستفسار، بأنه تقرر إجراء هذه املراجعة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ية بأن توافق اجلمعية العامة علـى مقترحـات األمـني العـام     وتوصي اللجنة االستشار  - ٢٥

  بشأن التكاليف التشغيلية للبعثة.
  

مكتب دعم بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق املوجود يف الكويـت ومكتـب       
  الدعم املشترك يف الكويت 

دعم فيمـا يتعلـق   ترد معلومات عن ترتيبـات تقاسـم التكـاليف والتعـاون يف جمـاالت الـ        - ٢٦
مبكتــب الــدعم املشــترك يف الكويــت الــذي يمــول يف إطــار ميزانيــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  

من تقرير األمـني العـام. وتـرد     ٢٢٨إىل  ٢٢٣ و ٢٥إىل  ٢٣املساعدة إىل العراق يف الفقرات 
ر ميزانيـة  االحتياجات من املوارد لعنصر مكتب الدعم املشترك يف الكويت، الذي ميول يف إطـا 

ــة       ــك البعثـ ــة لتلـ ــديرات امليزانيـ ــتان، يف تقـ ــاعدة إىل أفغانسـ ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ
). وأُبلغــــت اللجنــــة االستشــــارية، عنــــد    ١٧١-١٦٠، الفقــــرات A/71/365/Add.4 (انظــــر

ضـمن مكتـب الـدعم املشـترك      ٢٠١٧لعـام   وظيفـة مقترحـة   ٧٢االستفسار، بأنه من جممـوع  
وظيفـة يف إطـار بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان          ٣٩يف الكويت، سـتمول  



A/71/595/Add.5

 

12/12 16-20638 

 

وظيفة يف إطار بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، مع ختصـيص مـا جمموعـه     ٣٣ و
). وتلقــت ١٢، اجلــدول A/71/365/Add.4وظــائف لتجهيــز كشــوف املرتبــات (انظــر أيضــا  ٧

اللجنة، بنـاء علـى طلبـها، جـدوال موحـدا يـبني، بالنسـبة لكـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي              
املســاعدة إىل العــراق وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان، مســتويات مــالك    

، ومستويات مـالك املـوظفني   ٢٠١٧ظفني املقترحة ملكتب الدعم املشترك يف الكويت لعام املو
، املرفق). وفيما يتعلـق بـدعم املعـامالت يف جمـال     A/71/595/Add.4 (انظر ٢٠١٦املعتمدة لعام 

لـدعم امليـداين تقـوم، يف إطـار ترتيـب مؤقـت، بتجهيـز        املالية، يشـري األمـني العـام إىل أن إدارة ا   
كشوف املرتبات من مركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب، أوغندا، ومكتـب الـدعم املشـترك يف    

مـن نظـام    ٥الكويت، من أجل تلبية االحتياجات التشغيلية املرتبطـة بالبـدء يف تنفيـذ اموعـة     
). وعند االستفسـار، أبلغـت اللجنـة بـأن هنـاك      ١٠٢-٩٩، الفقرات A/71/365أوموجا (انظر 

بالتايل حاجة إىل زيادة مالك املوظفني لدعم املهام املتعلقة بكشوف املرتبات يف مكتب الـدعم  
   موظفا من خالل نقل الوظائف من البعثات امليدانية. ١٨جمموعه   املشترك يف الكويت إىل ما

ال تزال للجنـة االستشـارية تالحـظ عـدم وضـوح هياكـل ومهـام وقـدرات مكتـب            - ٢٧
بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــراق املوجــود يف الكويــت ومكتــب الــدعم          
املشــترك يف الكويـــت، وال تـــزال تتســاءل عـــن اســـتمرار جــدوى اســـتمرار االحتفـــاظ يف    

سلسـل اإلداري واملســاءلة لـدى بعثــة   الكويـت ـيكلني منفصــلني هلمـا خطــوط منفصـلة للت    
ــا      ــر أيضـ ــراق (انظـ ــاعدة إىل العـ ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــراتA/71/595/Add.4األمـ   ، الفقـ

). وتقدم اللجنة االستشارية تعليقات وتوصيات عـن مكتـب الـدعم املشـترك يف     ٢٦-٢٠
قريرهـا الرئيسـي عـن التقـديرات املتعلقـة بالبعثـات السياسـية        الكويت وهياكل أخـرى يف ت 

اخلاصة واملساعي احلميدة واملبادرات السياسية األخرى اليت تأذن ـا اجلمعيـة العامـة و/أو    
  ).A/71/595جملس األمن (

    
  التوصية  - رابعا   

ــة االستشــارية،   - ٢٨ ــواردة أعــاله، وكــذلك    توصــي اللجن ــا بتعليقاــا وتوصــياا ال رهن
)، باملوافقــة علــى اقتــراح A/71/595بالتعليقــات والتوصــيات الــواردة يف تقريرهــا الرئيســي (

ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة       إىل األمــني العــام املتعلــق باالحتياجــات مــن املــوارد لبعث
    .٢٠١٧العراق لعام 

    
 


