األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/73/498/Add.9
Distr.: General
31 May 2019
Arabic
Original: English

الدورة الثالثة والسبعون
البند  136من جدول األعمال
امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 2019-2018

التقديرات املتعلقة ابلبعثات السي يييااي ييية اساعي يية واملسي ييا ا ميدة واملبادرات
السيااية األخرى اليت تيأذن هبا اجلمعية العامة و/أو جملس األمن
اجملمو ة املواض ي ي ي يييعية الثالثةا املياتة امكليمية ومياتة د ت العمليات الس ي ي ي ييياا ي ي ي ييية
والبعثات األخرى
بعثة األمت املتحدة لد ت اتفاق ا ديدة
تقرير اللجنة االاتشارية لشؤون امدارة وامليزانية

أوال  -مق ّدمة

 - 1نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف تقرير األمني العام ( )A/73/352/Add.9عن
التقديرات املتعلقة ابلبعثات السياسية اخلاصة واملساعي احلميدة واملبادرات السياسية األخرى اليت أتذن هبا
اجلمعية العامة و/أو جملس األمن ،الذي يتضمن االحتياجات املقرتحة من املوارد لبعثة األمم املتحدة لدعم
اتفاق احلديدة ،مببلغ (ص ــاق) هدر  57 851 700دوالر للفرتة من  21كانون األول/ديس ــم 2018
إىل  31كانون األول/ديسم  .2019واجتمعت اللجنة أثناء نظرها يف التقرير مبمثلني لألمني العام هدموا
هلا معلومات وإيضاحات إضافية ،اختتموها بردود خطية وردت يف  23أاير/مايو .2019

اثنيا  -اسلفية والوالية
 - 2أذن جملس األمن ،مبوج ــف الفقرة  5من هرار  )2018( 2451ال ــذي ا ــذ يف  21ك ــانون
األول/ديســم  ،2018لألمني العام إبنشــاء ونشــر فري طالئعي ،لفرتة أولية مدهتا  30يوما ،لبدء رصــد
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ودعم وتيسري التنفيذ الفوري التفاق ستوكهومل ( ،S/2018/1134املرف ) الذي حيدد ،يف مجلة أمور ،أحكام
اتفاق احلديدة.
 - 3ويف وه ــت الح  ،ومبوج ــف الفقرة  1من هرار  )2019( 2452ال ــذي ا ــذ يف  16ك ــانون
الثاين/يناير  ، 2019هرر جملس األمن إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء البعثة من أجف دعم تنفيذ االتفاق املتعل مبدينة احلديدة
وموانئ احلديدة والصليف ورأس عيسى ،املنصوص عليه يف اتفاق ستوكهومل ،لفرتة أولية مدهتا ستة أشهر.
والبعثة مكل فة ،يف مجلة أمور ،بقيادة ودعم عمف جلنة تنســي إعادة االنتشــار ،اليت أنشــرت لعشـراق على
تنفيذ اتفاق احلديدة ،وعلى رص ـ ـ ـ ـ ـ ــد امتثال الطرفني لوهف إطالق النار على نطاق اشافظة وإعادة نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر
القوات على أساس متبادل (القرار  ،)2019( 2452الفقرة  .)2وهد واف اجمللس على مقرتحات األمني
العام بشأن تكوين البعثة وجوانف عملياهتا ،ومن ضمنها أن يرأس البعثة رئيس جلنة تنسي إعادة االنتشار
الذي س ـ ـ ـ ــيعني برتبة أمني عام مس ـ ـ ـ ــاعد ،وأن تش ـ ـ ـ ــمف عددا من مراه األمم املتحدة يف حدود  75مراهبا
وموظفني آخرين على النحو املطلوب من أجف متكني البعثة من أداء مهامها (املرجع نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،الفقرة .)3
وعالوة على ذلك ،شـ ـ ـ ـ ـ ــدد جملس األمن على أاية التعاون والتنسـ ـ ـ ـ ـ ــي الوثيقني بني مجيع كيا ت منظومة
األمم املتحدة العاملة يف اليمن يف ســبيف منع اودواجية اجلهود ويقي أهصــى هدر من االســتفادة من املوارد
املتاحة (املرجع نفسه ،الفقرة .)4
 - 4ويرد يف الفقرات  21إىل  39من تقرير األمني العام وصــف الفرتاضــات طيب البعثة ،اليت تنطوي
على إنش ـ ـ ــاء هدرات لالتص ـ ـ ــال والتنس ـ ـ ــي على املس ـ ـ ــتوى امليداين تتألف من مراهبني وموظفني مدنيني اتبعني
لألمم املتحــدة ( ،A/73/352/Add.9الفقرة )28؛ ومنح الرتاخيص الالومــة لنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر املوظفني واملوارد ونقلهم
واســتمدامهم من جانف الســلطات املمتصــة (املرجع نفس ـه ،الفقرة )31؛ وعدم اســترناق العمليات القتالية
الك ى بني الطرفني يف حمافظة احلديدة (املرجع نفســه ،الفقرة )32؛ وتوفّر الشــكف املناســف واممن من الب
التحتية واألصول والرعاية الطبية والقدرة على إجالء املصابني (املرجع نفسه ،الفقراتن  33و .)35

اثلثا  -االحتياجات من املوارد
 - 5حددت االحتياجات املقرتحة من املوارد للبعثة خالل الفرتة من  21كانون األول/ديســم 2018
إىل  31كانون األول/ديسم  2019يف مبلغ (صاق) هدر  57 851 700دوالر يشمف نفقات تقديرية
مببلغ  171 600دوالر يف عام  ،2018مل ص ـ ــص هلا اعتمادات يف عام  ،2018ويغطي امليزانية املقرتحة
لعام  2019مببلغ (صاق) هدر  57 680 100دوالر (املرجع نفسه ،الفقرة .)8
لمص اجلدول  1بتقرير األمني العام العملية اليت أفضـ ـ ـ ـ ــت إىل صـ ـ ـ ـ ــيا ة مقرتح امليزانية احلالية،
 - 6وي ّ
وهو يقــدم معلومــات عن التمويــف املقــدم حن امن مبوجــف أذون الــدخول يف التزامــات مببلغ إمجــاق هــدر
 31 240 800دوالر يش ــمف ما يلي) (أ) مبلغ  2.7مليون دوالر للفرتة من  21إىل  31كانون األول/
ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2018يف إطار اإلذن الدخول يف التزامات املمول لألمني العام مبوجف الفقرة ( 1أ) من هرار
اجلمعية العامة  264/72املتعل ابلنفقات ري املنظورة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية لفرتة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتني 2019-2018؛
(ب) ومبلغ  2.7مليون دوالر للفرتة من  1إىل  15كـ ــانون الثـ ــاين/ينـ ــاير  2019مبوجـ ــف نفس اإلذن
املمنوح لألمني العام؛ (ج) ومبلغ  8.2مليون دوالر أذنت به اللجنة االس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارية مبوجف أحكام القرار
نفسـ ـ ـ ـ ــه للفرتة من  16كانون الثاين/يناير إىل  31آذار/مارس 2019؛ (د) ومبلغ  17 640 800دوالر
وافق ــت علي ــه اجلمعي ــة الع ــام ــة يف هراره ــا  279/73ابء للفرتة من  1نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبري ــف إىل  30حزيران/
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تبني أ ّن النفقات املقدرة هد وص ــلت  21أاير/
يونيه  .2019وعند االس ــتفس ــارّ ،وودت اللجنة مبعلومات ّ
مايو  2019إىل مبلغ  21 651 500دوالر.
 - 7وفيمــا يتعل ابلتمويــف وف اإلذن ابلــدخول يف التزامــات املمنوح إىل األمني العــام مبوجــف هرار
اجلمعية العامة  ،264/72أبلغت اللجنة االس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارية ،عند االس ـ ـ ـ ـ ــتفس ـ ـ ـ ـ ــار ،أب ّن املبلغ اإلمجاق وهدر
 5.4ماليني دوالر هد منح لتغطية أنش ــطة الفري الطالئعي املنش ــأ عمال أبحكام القرار )2018( 2451
يوما ،وهو ما من شـ ـ ـ ـ ـ ــأنه أن يتيح وصـ ـ ـ ـ ـ ــف هناية عام 2018
(انظر الفقرة  2أعال ) لفرتة أولية مدهتا ً 30
ببــدايــة عــام  .2019وأبلغــت اللجنــة كــذلــك أب ّن األمــانــة العــامــة أفــادت أبنّـه هــد ف ،يف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء الظروق
العاجلة ،صــيص ســلطة التزام مببلغ  2.7مليون دوالر من جمموع اإلذن املمنوح لألمني العام ابلدخول يف
التزامات مببلغ  8ماليني دوالر وذلك من أجف تغطية النفقات ري املتوهعة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية لعام ،2018
وكذلك ص ـ ـ ـ ــيص مبلغ اثف هدر  2.7مليون دوالر من االعتمادات املرص ـ ـ ـ ــودة لعام  ،2019وأب ّن هذا
الفص ـ ـ ــف إىل املبلغني كان مس ـ ـ ــألة عملية ارأتى األمني العام اتّباعها .وابإلض ـ ـ ــافة إىل ذلك ،أبلغت اللجنة
أيضا أبن اجلزء ري املستمدم من سلطة االلتزام لعام  ،2018وهدر  2 528 400دوالر ،هد ف ترحيله
ً
الح ًقا الستمدامه يف عام  ،2019وذلك أل ّن التكليف القاضي بنشر الفري الطالئعي هد استمر يف عام
 2019ر م كونه يندرج ض ــمن فرتة الس ــنتني  .2019-2018وتُذ ّكر اللجنة االا ييتش ييارية أب ّن اجلمعية
العيياميية كييان ي كييد أذن ي يف كرارهييا  264/72لألمني العييا أبن يييدخ ي يف التزامييات ال يتجيياو
جممو ها  8ماليني دوالر يف أي انة واحدة من فرتة السنتني  2019-2018بعد أن يشهد األمني
العا أبهنا تتعلق بص ييون الس ييال واألمن ومن دون ا ص ييول ل موافقة اللجنة .وتعرب اللجنة ن
كلقهييا أل ّن االكرتاح الييدا ت ترحي ي جز غري مس ي ي ي ي ييتغييد من املبل املييأذون ابا ي ي ي ي ييتغييدام ي يف
ا  2018ت ا  2019ال يتماشي ي مك أحيا هذا القرار .وتوعي ي اللجنة أبن تالة اجلمعية
العامة ت األمني العا أن يرا ا دود واألحيا اليت ض ي ي ي ي ييباتها اجلمعية فيما يتعلق ابملبال اليت
خيصي يص ييها األمني العا للنفقات غري املنظورة واالا ييتثنا ية من دون ا ص ييول ل موافقة مس ييبقة من
اللجنة و/أو اجلمعية العامة (انظر أيضا  A/69/661الفقرة .)15
 - 8وفيما يتعل ابالحتياجات التقديرية لعام  ،2019سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغطي املوارد املقرتحة تكاليف  75مراهبا
من مراه األمم املتحدة؛ وتكاليف املوظفني املدنيني ،مبا يف ذلك التكاليف التقديرية للوظائف املؤهتة اليت
أنش ـ ـ ـ ــرت خالل الفرتة من  1كانون الثاين/يناير  2019إىل  30حزيران/يونيه  ،2019والتكاليف املتعلقة
إبنشــاء  138وظيفة مدنية مقرتحة وخبمســة أفراد مق ّدمني من احلكومات للنصــف الثاين من عام 2019؛
وكذلك التكاليف التشغيلية ( ،A/73/352/Add.9الفقرة .)44
 - 1املراكبون واملوظفون املدنيون
 - 9يقرتح األمني العــام أن يتم تــدر يــا يف عــام  2019نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حواق  75مراهبــا من مراه األمم
املتحدة ،وذلك على النحو الذي أهر جملس األمن يف القرار  .)2019( 2452ويقرتح األمني العام أيضا
إنش ـ ـ ـ ـ ــاء  138وظيفة مدنية للفرتة من  1متوو/يوليه إىل  31كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــم  1( 2019أمني عام
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــد ،و  1مـ ــد ،2-و  1مـ ــد ،1-و  5ق ،5-و  9ق ،4-و  20ق ،3-و  1ق،2-
و  31وظيفــة من فرــة اخلــدمــة امليــدانيــة ،و  4موظفني وطنيني من الفرــة الفنيــة ،و  65موظفــا من الرتبــة
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اشلية) ،منها  45وظيفة للعنص ـ ـ ـ ـ ــر الف و  22وظيفة لعنص ـ ـ ـ ـ ــر األمن و  71وظيفة لعنص ـ ـ ـ ـ ــر دعم البعثة
( ،A/73/352/Add.9الفقراتن  44و .)45
 - 10وكمالحظة امة ترى اللجنة االا ييتش ييارية أنّ من الص ييعة خالل املرحلة األوت من نش يير
أي بعثيية من البعثييات خيياع ي ي ي ي ي يية ذا كييان ي تعم ي يف ظرو معقييدة ومت رية جرا تقييت كييام ي
ملا ذا كان املقرتحات بش ي ي ي ي ييأن مس ي ي ي ي ييتويت الوظا ح وتو يعها وهييلها تتي تنفيذ الوالية بفعالية
(انظر أيض ي ي ي ي ييا  A/73/498/Add.6الفقرة  .)16لذلك تعتز اللجنة معاودة تقييت االحتياجات من
املوارد اساعة ابملوظفني وذلك ضمن اياق تقارير امليزانية املقبلة.
 - 11ويشــري األمني العام يف تقرير إىل أن أنشــطة البعثة الصــادر هبا تكليف مووعة على أربعة مواهع هي)
احلديدة وص ـ ـ ـ ـ ـ ــنعاء واألردن وجيبو ( ،A/73/352/Add.9الفقرة  .)29وهد وّودت اللجنة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ــارية
مقر يف اليمن من أجف االض ــطالع مبهام فنية
مبعلومات ت ّبني أ ّن أك عنص ــر من عناص ــر التوظيف س ــيكون ّ
وتشــغيلية ومهام اتصــال ،حيث ســتكون هنا  119وظيفة يف احلديدة و  6وظائف يف صــنعاء .وســتتمركز
الوظائف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  13املتبقية يف كف من عمان ( 9وظائف) من أجف تقدمي خدمات الدعم داخف هيكف دعم
البعثة املدرج مع مكتف املبعوث اخلاص لألمني العام إىل اليمن (انظر الفقرة  14أد )؛ وجيبو (وظيفتان)
من أجف تنس ـ ـ ــي العمليات اجلوية املتعلقة ابإلجالء الط ؛ ونيويور (وظيفتان) من أجف توفري املس ـ ـ ــاندة يف
مقر األمم املتحدة (انظر الفقرة  13أد ) .وتالحظ اللجنة االايي ييتش ي ييارية اجلهود اليت يبذما األمني العا
لرتكيز املوظفني أكرب ما ممين من مناقة مليات البعثة وه أتم يف أن يسي ييتمر أخذ هذا العام يف
اال تبار ند عياغة طلبات امليزانية يف املستقب (انظر  A/73/498/Add.8الفقرة .)16
 - 12وأبلغت اللجنة االسـ ـ ــتشـ ـ ــارية ،عند االسـ ـ ــتفسـ ـ ــار ،أب ّن االحتياجات احلالية من الوظائف الوطنية
ال ـ  69تعكس وايدة مبقدار  33وظيفة من وظائف املوظفني الوطنيني ،مقارنةً ابلوظائف املقرتحة من هذ
الفرة الواردة ض ـ ـ ـ ــمن طلف التمويف الس ـ ـ ـ ــاب وعددها  36وظيفة (انظر  ،A/73/498/Add.8الفقرة .)15
وأبلغت اللجنة أيضـ ــا أب ّن املسـ ــتوى املقرتح من الوظائف الوطنية يعت مناسـ ــبا ابلنسـ ــبة للمرحلة احلالية من
تطور البعثة ،مواصـ ـ ــلة إضـ ـ ــفاء الطابع
دورة حياة البعثة ،إال أ ّن األمر هد يتطلف ،حسـ ـ ــف االهتضـ ـ ــاء ومع ّ
قر اللجنة االا ي ي ي ييتش ي ي ي ييارية بزيدة االا ي ي ي ييتعانة ابملوظفني الوطنيني وفقا
الوط على فرات الوظائف .وتُ ّ
يجك األمني العا
ملا طلبت اجلمعية العامة يف الفقرة  4من اجلز الرابك من كرارها  279/73اب وتُشي ّ
ل أن يواع ي ي ضي ييمن اي ييياق مشي يياريك امليزانيات املقبلة تعزيز كوا البعثة من املوظفني الوطنيني
حسة االكتضا (انظر  A/73/498/Add.8الفقرة .)16
 - 13ويقرتح األمني العام إنشــاء وظيفتني للدعم يف مقر األمم املتحدة) وظيفة موظف للشــؤون الســياســية
(ق )4-يف إدارة الشــؤون الســياســية وبناء الســالم ،ووظيفة ملوظف معاون للموارد البش ـرية (ق )2-يف إدارة
الدعم التش ـ ـ ــغيلي .وعند االس ـ ـ ــتفس ـ ـ ــار ،أبلغت اللجنة االس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارية أبنه على الر م من بذل كف جهد كن
الس ــتيعاب الدعم الف والتش ــغيلي الالوم يف حدود املوارد املوجودة ،فننه ال عكن اس ــتيعاب الزايدة الكبرية يف
عفء العمف .وس ــيتطلف نطاق وحجم مس ــؤوليات وظيفة موظف الش ــؤون الس ــياس ــية إ اد هدرة ص ـ ـص ــة،
وس ـ ــتي ّس ـ ـر وظيفة موظف املوارد البش ـ ـرية املعاون نش ـ ــر أفراد البعثة .وتوافق اللجنة االاي ييتشي ييارية ل نشي ييا
الوظيفتني املقرتحتني ملوظح الش ييؤون الس ييياا ييية (  )4-واملوظح املعاون للموارد البشي يرية ( )2-
ابلنظر ت يدة ة العم الناش ي ي ي ي ة أثنا فرتة بد تش ي ي ي ي ي البعثة .وءا أن ة العم ذي الصي ي ي ييلة
الال للد ت كد يت ري مك نشي ي يير البعثة ال اي ي يييما يف ما يتعلق ابلتوظيح جن اللجنة األمني العا ل
4/7

19-08920

A/73/498/Add.9

مواعييلة دراايية ااييتغدا كدرات املقر ا الية ءا يف ذلك الد ت ا ان املسيياناد مليتة املبعو اسا
ت اليمن وتتوكك أن ينعيس هذا األمر يف مقرتحات التوظيح الواردة يف مشروع امليزانية املقب .

دعم البعثة
 - 14يشــري األمني العام يف تقرير إىل أن البعثة ،وفقاً للفقرة  4من القرار  )2019( 2452اليت تشــدد
على أاية التعاون بني مجيع كيا ت منظومة األمم املتحدة العاملة يف اليمن ،تعمف بشكف وثي مع مكتف
املبعوث اخلاص لألمني العام إىل اليمن واملنس ـ ـ ــقة املقيمة ومنس ـ ـ ــقة الش ـ ـ ــؤون اإلنس ـ ـ ــانية وفري األمم املتحدة
القطري يف اليمن .وعلى وجه اخلص ــوص ،يش ــري التقرير إىل أن مكتف املبعوث اخلاص إىل اليمن هدم دعماً
حامساً خالل األعمال األولية للبعثة وس ـ ــيظف كذلك ،وإىل أن البعثة س ـ ـتواص ـ ــف االعتماد إىل حد كبري على
عنصر دعم البعثة التابع للمكتف ،املعزو حسف الضرورة (انظر  ،A/73/352/Add.9الفقرة .)10
 - 15وأبلغت اللجنة ،عند االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أبن األمني العام يقرتح هيكال متكامال لدعم البعثة لكلتا
البعثتني .وسـ ــيتوىل شـ ــا ف وظيفة رئيس دعم البعثة املقرتحة برتبة مد ،1-اليت سـ ــتموهلا البعثة ،إدارة وتنس ـ ـي
كالً من هدرات الدعم املتزايدة الالومة للبعثة ،مثف ما يتعل ابلعمليات اجلوية واملشـرتايت واهلندسـة ،وكذلك
احتياجات مكتف املبعوث اخلاص املســتمرة من الدعم .وأبلغت اللجنة أيضـاً أبن الوظيفة احلالية لرئيس دعم
البعثة (ق )5-يف املكتف سينظر فيها يف سياق مقرتح امليزانية ال جمية لعام  2020لذلك املكتف.
 - 16وترحة اللجنة االا ييتش ييارية إبنش ييا هيي متيام لد ت البعثة مك ميتة املبعو اسا
لألمني العا ت اليمن وه واثقة من أن األمني العا اريعد هذا اميي هبد جقيق أكص كدر
من جقيق وفورات ا جت وتقلي ي احتميياالت اال دواجييية .وتعتز اللجنيية بقييا هيي ي د ت البعثيية
املتيييامي كيييد االا ي ي ي ي ييتعرا ءييا يف ذلييك مييا يتعلق ابلوظيفيية ا ييالييية لر يس د ت البعثيية ( )5-
يف اياق تقاريرها ن مشاريك امليزانية املقبلة ليلتا البعثتني.

معدالت الشوا ر وحالة النشر
 - 17تشري املعلومات املقدمة إىل اللجنة االستشارية إىل أن االحتياجات املقرتحة تعكس تطبي عامف
أتخري نشـ ـ ــر بنسـ ـ ــبة  50يف املائة ملراه األمم املتحدة ومعدل ش ـ ـ ـوا ر هدر  50يف املائة للوظائف الدولية
والوطنية على الس ـواء .وعند االس ــتفس ــار ،أبلغت اللجنة أبنه ف نش ــر  14مراهباً يف البعثة ،حن  21أاير/
مايو  ،2019على أن تتأكد تواريخ عمليات النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األخرى يف وهت الح  .وابإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل ذلك،
ف نشـ ــر  24موظفاً مدنياً حن  19أاير/مايو ( 2019اسـ ــتقدم  8منهم وانتدب  16ألداء مهام مؤهتة).
وأبلغت اللجنة أيض ـ ـ ـ ـاً أبنه من بني الوظائف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  105املقرتحة أصـ ـ ـ ــال للفرتة من  1نيسـ ـ ـ ــان/أبريف إىل
 30حزيران/يونيه  ،2019كان شا لو الوظائف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  17هيد االستقدام أو كانوا يف حالة سفر ،وما وال
يتعني اإلعالن عن  53وظيفة .وهد أتثرت وترية اس ــتقدام املوظفني بس ــبف التأخريات والص ــعوابت الكبرية
املص ـ ــادفة يف احلص ـ ــول على التأشـ ـ ـريات ،ويف اجتذاب املوظفني العاملني لعفراج عنهم لتأدية مهام هص ـ ــرية
األجف ريثما يتم االنتهاء من عمليات االستقدام لشغف الوظائف املعتمدة.
 - 18وجيط اللجنة االايتشيارية لما ببط وترية النشير حىت اآلن والتحديت املسيتمرة اليت تؤثر
يف ملية ااتقدا املوظفني (انظر أيضا  A/73/498/Add.8الفقرة  .)13و ذ تشري اللجنة ت طلة
اجلمعية العامة الوارد يف الفقرة  4من اجلز الرابك من كرارها  279/73اب فإهنا جن األمني العا
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ل بذل ك جهد ممين للتعجي بعمليات النشر واالاتقدا لش
أنشاة التوظيح امليثفة.

الوظا ح الشاغرة بارق منها

 - 19وتوع ي ي ي اللجنة االاي ي ييتشي ي ييارية رهنا ءا ورد يف مالحظاهتا أ اله ابملوافقة ل احتياجات
األمني العا من املوظفني.
 - 2التياليح التش يلية
 - 20تبلغ االحتي ــاج ــات املقرتح ــة من املوارد الالوم ــة للتك ــاليف التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلي ــة لع ــام  2019م ــا ه ــدر
 50 810 700دوالر ،وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــمف موارد للس ـ ـ ـ ـ ـ ــفر يف مهام رمسية ( 1 550 900دوالر)؛ واملراف والب
التحتية ( 14 206 700دوالر) ،مبا يف ذلك اس ـ ـ ـ ـ ــترجار وجتديد املباين وس ـ ـ ـ ـ ــفينة حبرية إليواء أفراد البعثة
مؤهتاً يف احلديدة؛ والنقف ال ي ( 6 092 600دوالر) ،مبا يف ذلك ش ـراء  35مركبة مصــفحة وصــيانتها؛
والعمليات اجلوية ( 16 317 900دوالر) ،مبا يف ذلك اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترجار طائرة واحدة اثبتة اجلناحني وطائرة
مروحية واحدة؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ( 2 916 000دوالر) الهتناء معدات تكنولوجيا
املعلومات وخدمات االتصــاالت الســلكية والالســلكية؛ واخلدمات الطبية ( 6 705 000دوالر) ،وذلك
يف املقــام األول لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــانــة مبتعــاهــد خــاص لتوفري اخلــدمــات الطبيــة ملوظفي البعثــة يف احلــديــدة؛ واللواوم
واخلدمات واملعدات األخرى ( 3 021 600دوالر) ،مبا يف ذلك رسوم الشحن والتكاليف ذات الصلة.
 - 21ويف ما خيص املراف والب التحتية ،يشــري تقرير األمني العام إىل أن مجيع أفراد البعثة املتمركزين يف
احلديدة يقيمون حالياً يف س ـ ـ ـ ــفينة حبرية ترفع علم األمم املتحدة وهي راس ـ ـ ـ ــية يف ميناء احلديدة .ويتوهع أن
تكون السفينة مبثابة مكتف للبعثة ومكان لعيواء حن تشرين األول/أكتوبر  ،2019وذلك إلاتحة الوهت
الك ــايف لالنته ــاء من جتهيز املك ــات ــف وأم ــاكن اإله ــام ــة الب ــديل ــة اليت تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويف املع ــايري األمني ــة املطلوب ــة
(انظر  ،A/73/352/Add.9الفقرة  .)34وأبلغت اللجنة االس ــتش ــارية ،عند االس ــتفس ــار ،أبن االحتياجات
الشــهرية من املوارد الســترجار الســفينة ،اليت كانت هد هدرت يف البداية بنحو  2.3مليون دوالر وخ ّفضــت
يف ما بعد إىل  1.7مليون دوالر ،أص ـ ـ ـ ـ ــبحت امن أهف من ذلك بكثري ،حيث تص ـ ـ ـ ـ ــف التكلفة الش ـ ـ ـ ـ ــهرية
املتعاهد عليها الســترجار الســفينة إىل  810 000دوالر ،وتصــف تكاليف التعبرة والتس ـريح ملرة واحدة إىل
 80 000دوالر.
 - 22وهد طلبت اللجنة االس ــتش ــارية معلومات ش ــاملة عن التكاليف واخلطب واجلداول الزمنية لتفعيف
اخليارات املتاحة لعهامة فوق اليابســة ،لكنها مل تتل هذ املعلومات .إال أن اللجنة أبلغت أبنه على الر م
من حبث خيارات أخرى ابلكامف ،فنن البعثة تعت أن احلف الوس ــب األكثر فاعلية حليّز مش ــرت للمكاتف
جممعني وجتديداا .وهد ف توهيع عقد اإل ار للمجمع األول ،القادر على
والس ـ ـ ــكن يكمن يف اس ـ ـ ــترجار ّ
اسـتيعاب عدد يصـف إىل  64شـمصـاً ،وكانت أشـغال جتديد جارية ،ومن املتوهع أن تنتهي حبلول تشـرين
األول/أكتوبر  .2019واملفاوضـ ــات بشـ ــأن اسـ ــترجار جممع اثن هادر على تلبية ما تبقى من االحتياجات
املتعلقة ابملعيشــة واملكاتف ،مبا يف ذلك العيادة ،جارية ويقدر أن تنتهي أشــغال التجديد الالومة فيه حبلول
كانون األول/ديسم .2019

6/7

19-08920

A/73/498/Add.9

 - 23وجن اللجنة االا ي ييتش ي ييارية األمني العا ل ض ي ييمان أن تُس ي ييتيم أبا ي ييرع ما ميين مجيك
املبني يف حدود املوارد املعتمدة
الرتتيبات الال مة وأش ال التجديد املتعلقة حب امكامة فوق اليابسة ن
واجلداول الزمنية املقدرة .واللجنة ل ثقة أبن معلومات حم ّد ثة ن خاط امكامة فوق اليابس ي ي ي ي يية
املقبلة اتُقد ت اجلمعية العامة ند نظرها يف تقرير األمني العا .

 - 24ويش ـ ـ ــري تقرير األمني العام إىل أن فري األمم املتحدة القطري عكن له أن يس ـ ـ ــتفيد من اخلدمات
اليت تقدمها البعثة ،مثف اإلهامة والنقف اجلوي ،حيثما تسمح هدرة البعثة بذلك (انظر ،A/73/352/Add.9
الفقرة  .)15وأبلغت اللجنة االس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارية ،عند االس ـ ـ ـ ــتفس ـ ـ ـ ــار ،أبنه ابلنس ـ ـ ـ ــبة لرحالت البعثة بني عمان
وص ـ ــنعاء ،س ـ ــيمص ـ ــم رس ـ ــم ”عن كف مقعد“ من مؤسـ ـ ـس ـ ــات األمم املتحدة األخرى اليت تس ـ ــتمدم تلك
اخلدمة .وابملثف ،س ـ ـ ـ ــتتقاس ـ ـ ـ ــم التكلفة اليت تتكبدها كيا ت األمم املتحدة اليت تس ـ ـ ـ ــتمدم مراف البعثة من
خالل مذكرة تفاهم .وجيط اللجنة االا ي ي ي ييتش ي ي ي ييارية لما ابلرتتيبات املقرتحة وه واثقة من أن األمني
العا ا ي يييواعي ي ي تقدمي معلومات ن ترتيبات تقاا ي ييت التياليح املعمول هبا يف ا ي ييياق تقارير امليزانية
املقبلة (انظر  A/73/498/Add.8الفقرة  .)26و الوة ل ذلك تشي ي ييجك اللجنة األمني العا ل
البحن ن فر أخرى لتقاات التياليح كلما أمين ذلك.
 - 25وابلنظر ت بط وترية بد تش ي ي البعثة كما يتض ي من املسييتوى الفعل لنفقات البعثة يف
الفرتة ما بني  21كانون األول/ديسمرب  2018و  21أير/مايو  2019توع اللجنة االاتشارية
بتغفيض كييدره  2يف املييا يية (ءقييدار  1 016 200دوالر) يف االحتييياجييات املقرتحيية ج ي بنييد
التياليح التش ي يلية .وتعتز اللجنة ادة تقييت التياليح التش ي يلية يف اييياق تقارير امليزانية املقبلة
ااتنادا ت اسربة الفعلية للبعثة يف امليدان.

رابعا  -التوعيات
 - 26ترد اإلجراءات املقرتحــة اليت يطلــف األمني العــام إىل اجلمعيــة العــامــة ا ــاذهــا يف مــا يتعل ببعثــة
األمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة يف الفقرة  48من تقرير  .وتوعي ي ي ي ي ي اللجنة االا ي ي ي ي ييتش ي ي ي ي ييارية رهنا
ءالحظاهتا وتوعي ي ي ييياهتا الواردة يف هذا التقرير ابملوافقة ل مقرتح األمني العا املتعلق ابالحتياجات
من املوارد للبعثة لعا  .2019وتوع اللجنة اجلمعية العامة ءا يل ا
أن توافق ل ميزانية بعثة األمت املتحدة لد ت اتفاق ا ديدة لعا  2019اليت
(أ)
تبل  56 663 900دوالر (كقيمة عافية)؛
(ب) أن تعتمد ءوجة امجرا ات املنص ي ي ي ي ييو ليها يف الفقرة  11من املرفق األول
للقرار  213/41مبل ا ضي ييافيا كدره  56 835 500دوالر (كقيمة عي ييافية) يف طار الباب 3
الش ييؤون الس ييياا ييية من امليزانية الربانجمية لفرتة الس يينتني  2019-2018بعد احتس يياب النفقات
املقدرة لعا  2018والبال ة  171 600دوالر؛
(ج) أن تعتم ييد مبل ييا ك ييدره  590 600دوالر يف ط ييار الب يياب  36االكتا ييا ييات
املزامي يية من مرتب ييات املوظفني يق ييابلي ي مبل من يياظر يف ط ييار الب يياب  1اميرادات املت ييأتي يية من
االكتاا ات املزامية من مرتبات املوظفني من امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني .2019-2018
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