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الدورة الثالثة والسبعون
البند  136من جدول األعمال
الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2019-2018

التقديرات المتعلقة بالبعثـات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات
السياسية األخرى التي تأذن بها الجمعية العامة و/أو مجلس األمن
المجموعة المواض ــيعية الثالثة :المكاتب اإلقليمية ومكاتب دعم العمليات الس ــياس ــية
والبعثات األخرى
بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

أوال  -مقدمة
 - 1نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف تقرير األمني العام ( )A/73/352/Add.8عن
التقديرات املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة واملساعي احلميدة واملبادرات السياسية األخرى اليت تأذن هبا
اجلمعي ــة الع ــام ــة و/أو جملس األمن الـ ـ يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن االحتي ــاج ــات األولي ــة من املوارد اليت تبلغ مق ــدار
 17 640 800دوالر (بعد خصم االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني) لبعثة األمم املتحدة لدعم
اتفاق احلديدة ،للفرتة من  1نيس ـ ــان/أبري إىل  30حزيران/يونيه  .2019واجتمعت اللجنة االس ـ ــتش ـ ــارية
أثناء نظرها يف التقرير مع ممثلي األمني العام ال ين قدموا معلومات وإيض ـ ــاحات إض ـ ــا ية ،اختتموها بردود
خطية وردت يف  28آذار/مارس .2019
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ثانيا  -الخلفية والوالية
 - 2يصف األمني العام يف تقريره العملية اليت أ ضت إىل إنشاء البعثة ومتويلها األويل حىت  31آذار/
مــارس  ،A/73/352/Add.8( 2019الفقرات من  1إىل  .)7وترد معلومــات عن الواليــة وا رتاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
التخطيط للبعثة يف الفقرات  8إىل  17من التقرير.
 - 3ولقد أذن جملس األمن مبوجب الفقرة  5من القرار  )2018( 2451ال اخت يف  21كانون
األول/ديس ـ ــمر  2018لألمني العام بإنش ـ ــاء ونش ـ ــر ريق متقدم ،لفرتة أولية مدهتا  30يوما ،لبدء رص ـ ــد
ودعم وتيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنفي الفور التفاق سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوكهوم ( ،S/2018/1134املر ق) ال حيدد ،يف مجلة أمور،
أحكام اتفاق احلديدة .ويف ه ا الصـ ــدد ،قُدِّم مبلغ  5.4ماليني دوالر مبقتض ـ ـ السـ ــلطة املمنوحة لألمني
العام مبوجب الفقرة ( 1أ) من قرار اجلمعية العامة  264/72ال اخت يف  24كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر
 ،2017يف ما يتعلق بالنفقات غر املنظورة واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنا ية ( ،A/73/352/Add.8الفقرة ( )4انظر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الفقرة  9أدناه).
 - 4ويف وق ــت الحق ،ومبوج ــب الفقرة  1من القرار  )2019( 2452ال ـ اخت ـ يف  16ك ــانون
الثاين/يناير  ،2019قرر جملس األمن إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء البعثة من أج دعم تنفي االتفاق املتعلق مبدينة احلديدة
وموانئ احلديدة والصــليف ورأس عيسـ املنصــو عليه يف اتفاق ســتوكهوم ،لفرتة أولية مدهتا ســتة أشــهر.
والبعثة مكلفة ،يف مجلة أمور ،بقيادة ودعم عم جلنة تنسـيق إعادة االنتشـار ،اليت أنشـتت لإلشـرا عل
تنفي اتفاق احلديدة ،وعل رص ـ ـ ـ ـ ـ ــد امتثال الطر ني لوقف إطالق النار عل نطاق احملا ظة وإعادة نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر
القوات عل أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس متبادل (القرار  ،)2019( 2452الفقرة  .)2ووا ق اجمللس عل مقرتحات األمني
العام بشأن تكوين البعثة وجوانب عملياهتا ومن ضمنها أن يرأسها ر يس جلنة نسيق إعادة االنتشار ال
ســيعني برتبة أمني عام مســاعد ،وأن تشــم عددا من مراقيب األمم املتحدة يف حدود  75مراقبا ،وموظفني
إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يني عل النحو املطلوب لتمكني البعثة من أداء مهامها (املرجع نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،الفقرة  .)3وعالوة عل
ذلك ،ش ـ ـ ـ ــدد جملس األمن عل أمهية التعاون والتنس ـ ـ ـ ــيق الوثيقني بني مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة
العاملة يف اليمن يف سـ ـ ـ ـ ـ ــبي منع ازدواجية اجلهود وحتقيق أقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ قدر من االسـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من املوارد املتاحة
(املرجع نفسه ،الفقرة .)4
 - 5وعقــب اختـاذ هـ ا القرار ،التمس األمني العــام ،مبوجـب أحكــام قرار اجلمعيــة العــامـة ،264/72
موا قة اللجنة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ــارية للدخول يف التزامات مببلغ ال يتجاوز  9 200 600دوالر (بعد خص ـ ـ ـ ـ ـ ــم
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني) لتغطية أكثر االحتياجات إحلاحا للبعثة للفرتة من  16كانون
الثاين/يناير إىل  31آذار/مارس  .2019وتشـ ـ ـ ـ ــير اللجنة االســ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــارية إلى أنها أذنت لألمين العام
بــالــدخو في التزامــات بمبلغ ال يتجــاو  8.2ماليين دوالر للفترة الممتــدة من  16كــانون الثــاني/
يناير إلى  31آذار/مارس .2019
 - 6ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األمني العــام يف تقريره ( ،A/73/352/Add.8الفقرة  )33إىل أنــه يُطلــب من اجلمعيــة
العامة ،ريثما تقدَّم ميزانية برناجمية منقحة مفص ــلة خالل اجلزء الثاين من دورهتا الثالثة والس ــبعني املس ـتأنفة،
أن توا ق عل مقرتحاته األولية وأن تأذن له بالدخول يف التزامات للبعثة مببلغ ال يتجاوز 17 640 800
دوالر (بعد خصــم االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني) للفرتة من  1نيســان/أبري إىل  30حزيران/
يونيه .2019
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يع احلركة مص ـ َّـمم لرص ــد امتثال
 - 7ويش ــر األمني العام إىل أنه من املتوقع أن يكون للبعثة وجود س ـ ـر ُ
الطر ني بش ـ ـ ـ ــك موض ـ ـ ـ ــوعي والعم مع طا فة واس ـ ـ ـ ــعة من النظراء ،مبا يف ذلك عل الص ـ ـ ـ ــعيدين الوطين
واإلقليمي (املرجع نفسه ،الفقرتان  9و  .)10وو قا ملا ذكره األمني العام ،سو يقوم االضطالع الفعال
بوالية البعثة ،يف مجلة أمور ،عل ما يلي :منح األذون الضرورية لنشر ونق واستخدام ما يلزم من موظفني
وموارد لتنفي الوالية من جانب الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات املختص ـ ـ ـ ـ ـ ــة وعدم اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتتنا األعمال القتالية وعدم وجود
معوقات عسـ ــكرية ر يسـ ــية تؤثر عل مناطق عمليات البعثة وتو ر البنية التحتية واألصـ ــول والرعاية الطبية
والقدرة عل اإلجالء الطيب وإجالء املصابني اآلمنة واملناسبة (املرجع نفسه ،الفقرات من  11إىل .)17
 - 8ومع التســليم بضــرورة كفالة النشــر الســريع للبعثة والتحديات لدى تقدير احتياجات البدء
في ظل ظروف معقدة ومتغيرة تالحظ اللجنة االســتشــارية النهج التدريجي الذي اتبع لتمويل البعثة
حتى اآلن .واللجنة على ثقة من أن الميزانية المقترحة سـ ــتتضـ ــمن أشـ ــمل ما يسـ ــتجد من معلومات
ممكنة استنادا إلى التجربة الفعلية.
 - 9وخبصــو املوارد اليت أذن هبا األمني العام يما يتعلق بنشــر الفريق املتقدم مبوجب القرار 2451
(( )2018انظر الفقرة  3أعاله) وسـ ـ ـ ـ ــلطة االلتزام للبعثة اليت أذنت هبا اللجنة االسـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــارية يما يتعلق
بالقرار ( )2019( 2452انظر الفقرة  5أعاله) ،طلبت اللجنة موا اهتا برد واض ـ ــح بش ـ ــأن حجم س ـ ــلطة
االلتزام املمنوحة لألمني العام مبوجب القرار  264/72لعامي  2018و  ،2019واستخدام ه ه السلطة
لتمويـ ـ البعث ــة يف ع ــامي  2018و  ،2019والنفق ــات الفعلي ــة املتكب ــدة يف ع ــامي  2018و 2019
لب بعد .وتوصــي اللجنة االســتشــارية بأن تطلب الجمعية العامة إلى األمين
مبوجبها ،ولكن طلبها م يُ َّ
العام إدراج المعلومات والتعليالت ذات الصلة في سياق الميزانية المقترحة للبعثة.

ثالثا  -االحتيـ ــاجـ ــات من الموارد للفترة من  1نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريـ ــل إلى  30حزيران/
يونيه 2019
 - 10يشـ ـ ـ ــر األمني العام يف تقريره إىل أن االحتياجات اإلمجالية للبعثة للفرتة من  1نيسـ ـ ـ ــان/أبري إىل
 30حزيران/يونيه  2019تبلغ ما قدره  17 640 800دوالر (بعد خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االقتطاعات اإللزامية من
مرتبات املوظفني) ،وهي تغطي تكاليف النشر التدرجيي لـ ـ ـ  75من مراقيب األمم املتحدة و  20من األ راد
املقدمني من احلكومات و  105من املوظفني املدنيني ،وك لك التكاليف االسـ ـ ـ ـ ــتهاللية لإلقامة والقدرات
اللوجستية ( ،A/73/352/Add.8الفقرة .)28
 - 11و يما يتعلق بنش ــر املراقبني واملوظفني املدنيني ،أبلغت اللجنة بأن التقديرات تش ــم تطبيق عام
تأخر نش ـ ــر للمراقبني نس ـ ــبته 40يف املا ة ومعدل ش ـ ــغور نس ـ ــبته  50يف املا ة بالنس ـ ــبة للموظفني الدوليني
والوطنيني عل حد س ـ ـ ـواء ،عل مدى رتة األشـ ـ ــهر الثالثة املنتهية يف  30حزيران/يونيه  .2019وأبلغت
اللجنة أيض ــا بأنه ،حىت  10آذار/مارس  ،2019أو د  12مراقبا (اثنان جرى اس ــتقدامهما و  10انتدبوا
ألداء مهام مؤقتة) إىل البعثة وينتظر  37آخرون أن جير نش ـ ــرهم ،ريثما تص ـ ــدر تأش ـ ـرات هلم .وقد أو د
 17موظفا مدنيا إضـ ـ ـ ـ ـ ــا يا حىت التاريخ نفسـ ـ ـ ـ ـ ــه (األمني العام املسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد و  16موظفا منتدبا ألداء مهام
مؤقتة) ،مع وجود  4آخرين جاهزين للنشر بانتظار السفر أو إصدار تأشرات هلم.
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 - 12وعند االس ـ ــتفس ـ ــار ،أبلغت اللجنة االس ـ ــتش ـ ــارية بأن وترة النش ـ ــر تتأثر بالتحديات اليت عادة ما
تكتنف إنشـ ــاء بعثة جديدة يف بيتة معقدة ومتغرة .ومع ذلك ،أبلغت اللجنة أيضـ ــا بأن البعثة تعم عل
التص ـ ـ ـ ــد لتلك التحديات ،عن طريق القيام بأمور منها االس ـ ـ ـ ــتقدام من خالل طرا ق خمتلفة ،ومواص ـ ـ ـ ــلة
اجلهود الرامية إىل التواص مع األطرا املعنية هبد احلصول عل األذون املناسبة لنشر ونق واستخدام
املوظفني واملوارد.
 - 13وبالنظر إلى بطء وتيرة النش ـ ـ ـ ـ ــر حتى اآلن والتحديات المس ـ ـ ـ ـ ــتمرة التي تؤثر على المالك
الوظيفي لبعثة جديدة في بيئة ميدانية معقدة فإن اللجنة االســتشــارية غير مقتنعة بأن أهداف النشـر
المقترح التي يســتند إليها طلب التمويل لغاية حزيران/يونيه  2019قابلة للتحقيق .ولذلك توصــي
اللجنة بأن تُقدَّم عوامل ش ـ ــغور أكثر واقعية في مش ـ ــاريع الميزانية المقبلة للبعثة وتحث األمين العام
على أن يضاعف جهوده الرامية إلى تسريع عمليات النشر.
 - 14و يم ــا يتعلق مبقرتح ــات التوظيف احل ــالي ــة ،حي ــدد األمني الع ــام الوظ ــا ف الت ــالي ــة 1 :أمني ع ــام
مساعد ،و  1مد ،2-و  1مد ،1-و  ،5- 5و  ،4- 11و  ،3- 18و  ،2- 1و  31من
تـة اخلـدمـة امليـدانيـة ،و  3موظفني نيني وطنيني ،و  33موظفـا من تـة اخلـدمـات العـامـة (الرتبـة احمللية).
وتتألف ه ه الوظا ف من  45وظيفة للعنص ــر الفين ،و  26وظيفة للعنص ــر األمين ،و  34وظيفة لعنص ــر
دعم البعثة (انظر الفقرات من  19إىل  21أدناه) .ويشر األمني العام إىل أن  88وظيفة ستكون موجودة
يف حما ظة احلديدة و  6وظا ف يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعاء ،يف حني سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكون الوظا ف املتبقية موجودة خارج اليمن
كما يلي 7 :يف عمان و  2يف جيبويت و  2يف نيويورك ( ،A/73/352/Add.8الفقرتان  29و .)30
 - 15وتالحظ اللجنة االس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارية أن ه ا الطلب يعكس زيادة قدرها  24وظيفة مقارنة بالوظا ف
احملددة يف طلب التموي السابق وعددها  81وظيفة (انظر الفقرة  5أعاله) .ويف حني أن مستوى العنصر
الفين م يتغر ،قد اقرتحت  18وظيفة و  6وظا ف إض ـ ـ ــا ية لعنص ـ ـ ــر دعم البعثة والعنص ـ ـ ــر األمين ،عل
التوايل .وتالحظ اللجنة أيض ــا أن عدد املوظفني املقرتحني عل املس ــتوى الوطين قد تض ــاعف تقريبا مقارنة
بالطلب الس ــابق (من  19إىل  .)36وعالوة عل ذلك ،ومقارنة بطلب التموي الس ــابق ،يقرتح أن تكون
 24وظيفة إضا ية موجودة داخ اليمن.
 - 16وتس ـ ــلم اللجنة االس ـ ــتش ـ ــارية بما أواله األمين العام من مراعاة الس ـ ــتخدام موظفين وطنيين
وأهمية تحديد أماكن عمل الموظفين في أقرب موقع ممكن من منطقة عمليات البعثة وهي على
ثقة من أن هذه العوامل ســتظل تؤخذ بعين االعتبار لدى إعداد مشــاريع الميزانية المقبلة في ضــوء
احتياجات البعثة.
 - 17و يما يتعلق بوظا ف الدعم املقرتحة يف املقر يف نيويورك ،يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األمني العام يف تقريره إىل أن
موظفا للشــؤون الســياســية (  )4-ســيكون مكان عمله يف إدارة الشــؤون الســياســية وبناء الســالم وإىل أن
موظفا معاونا للموارد البشـ ـرية (  )2-س ــيعم ض ــمن إدارة الدعم العمليايت .وعند االس ــتفس ــار ،أبلغت
اللجنة االستشارية بأن موظف الشؤون السياسية املقرتح تعيينه سيتوىل تنسيق التخطيط والدعم ضال عن
تقدمي املشــورة وتأمني االتصــال بني جهات ش ـريكة متعددة .وســو يقدم املوظف املعاون للموارد البش ـرية
املقرتح تعيينه املساعدة املخصصة يف جمال املوارد البشرية ،وال سيما يف سياق زيادة التوظيف يف البعثة.
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 - 18واللجنة االستشارية غير مقتنعة بأن الوظيفة المقترحة برتبة ف 4-قد جرى تبريرها بما فيه
الكفاية ال س ــيما بالنظر إلى وجود وظيفة لموظف للش ــؤون الس ــياس ــية (ف )4-في إدارة الش ــؤون
الس ــياس ــية وبناء الس ــالم أنش ــئت لتوفير الدعم لمس ــاندة مكتب المبعوث الخاص لألمين العام إلى
اليمن وهي ترى أنه ينبغي النظر في دمج الدعم الفني المس ـ ـ ـ ـ ــاند قدر اإلمكان في كلتا البعثتين
(انظر الفقرة  19أدناه) .كما أن اللجنة غير مقتنعة بأنه س ـ ـ ــتكون ثمة ض ـ ـ ــرورة لوظيفة مخصـ ـ ـ ـصـ ـ ــة
لموظف معاون للموارد البش ـ ــرية (ف )2-بعد فترة بدء التش ـ ــغيل األولي وتش ـ ــجع األمين العام أن
يســتفيد إلى أقصــى حد من القدرات الموجودة في إدارة الدعم العملياتي ألي دعم مســاندة إضــافي
قد يلزم في هذا الصدد.
 - 19ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األمني العــام يف تقريره إىل أن البعثــة ،و قــا للفقرة  4من القرار  )2019( 2452اليت
تشـ ـ ـ ــدد عل أمهية التعاون بني مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة العاملة يف اليمن ،تعم بشـ ـ ـ ــك وثيق
مع مكتب املبعوث اخلا لألمني العام إىل اليمن واملنسـقة املقيمة ومنسـقة الشـؤون اإلنسـانية و ريق األمم
املتحدة القطر يف اليمن .وعل وجه اخلصـ ـ ــو  ،يشـ ـ ــر األمني العام إىل أن مكتب املبعوث اخلا قدم
دعما حامسا خالل األعمال األولية للبعثة يف احلديدة وإىل أن البعثة س ــتواص ـ االعتماد عل عنص ــر دعم
البعثة التابع للمكتب ،املعزز ،حسـ ـ ـ ــب الضـ ـ ـ ــرورة مبا حيقق االسـ ـ ـ ــتفادة املثل من اسـ ـ ـ ــتخدام املوارد املتاحة
( ،A/73/352/Add.8الفقرة .)18
 - 20وأبلغت اللجنة االس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارية ،عند االس ـ ـ ـ ــتفس ـ ـ ـ ــار ،بأنه ،بغية تعزيز هنج موحد للدعم وتفاد
االزدواجية واالسـ ـ ـ ـ ــتفادة من و ورات احلجم ،سـ ـ ـ ـ ــيدمج دعم البعثة من أج البعثة من الناحية التشـ ـ ـ ـ ــغيلية
يف إطار عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دعم البعثة التابع ملكتب املبعوث اخلا  .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتوىل وظيفة ر يس دعم البعثة املقرتحة
(مد ،)1-املمولة من البعثة ،اإلش ـ ـ ـ ـرا عل الدعم اإلدار واللوجسـ ـ ـ ــيت للبعثة واملكتب .وسـ ـ ـ ــيتم توحيد
هيك ـ دعم البعثــة الوحيــد املقرتح يف ثالث ركــا ز  -إدارة العمليــات واملوارد ،وتقــدمي اخلــدمــات ،وإدارة
ممولة من البعثة بالنظر إىل عبء العم اإلض ـ ــايف املرتتب عل
س ـ ــلس ـ ــلة اإلمداد  -وس ـ ــيتم تعزيزه بوظا ف َّ
تلـك البعثـة .وأبلغـت اللجنـة كـ لـك بـأن االحتيـاجـات الالزمـة لتمويـ هـ ا اهليكـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُقـدَّم عل النحو
الواجب ضمن طلبات التموي لكلتا البعثتني مستقبال.
 - 21وتشجع اللجنة األمين العام أن يواصل استعراض ودراسة هياكل ومستويات وموقع عنصر
دعم البعثة لتحقيق الحد األقصى من وفورات الحجم وتقليل اال دواجية وتعزيز االتساق والفعالية
في تقديم خدمات الدعم.
 - 22ويش ـ ـ ـ ـ ــر األمني العام يف تقريره إىل أن التكاليف التش ـ ـ ـ ـ ــغيلية املق ّدرة تبلغ  15 304 900دوالر
وتتــألف من موارد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر يف مهــام رمسيــة ( 459 400دوالر) واملرا ق والبىن التحتيــة (6 246 500
دوالر) ،مبا يف ذلك اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتتجار األماكن وس ـ ـ ـ ـ ـ ــفينة حبرية للبعثة يف احلُديدة وخدمات األمن والنق الر
( 36 900دوالر) ،مبـا يف ذلـك أعمـال تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليح وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـانـة املركبـات املـدرعـة للبعثـة والعمليـات اجلوية
( 3 732 000دوالر) ،مبا يف ذلك اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتجار طا رة واحدة ثابتة اجلناحني وطا رة واحدة ذات أجنحة
دوارة وتكنولوجيا املعلومات واالتصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ( 2 690 200دوالر) القتناء معدات تكنولوجيا املعلومات
وخدمات االتصــاالت الســلكية والالســلكية واخلدمات الطبية ( 1 519 400دوالر) لالســتعانة مبتعاقد
خا لتو ر اخلدمات الطبية ملوظفي البعثة واللوازم واخلدمات واملعدات األخرى ( 620 500دوالر)،
مبا يف ذلك رسوم الشحن والتكاليف ذات الصلة ( ،A/73/352/Add.8الفقرة .)29
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 - 23ومتث احتياجات املرا ق والبىن التحتية حنو  40يف املا ة من جمموع التكاليف التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية وتعزى
أساسا إىل ارتفاع تكاليف استتجار أماكن العم يف البعثة .وأبلغت اللجنة االستشارية ،عند االستفسار،
بأن مقر البعثة حاليا يوجد يف مرا ق ريق األمم املتحدة القطر  ،اليت ميكن أن تسـ ـ ـ ـ ــتوعب ما يص ـ ـ ـ ـ ـ إىل
 31ش ــخص ــا .وبالنظر إىل ض ــيق احليز املتاح واملس ــتوى املتوقع للنش ــر ،أبرمت البعثة عقد إجناز الس ــتتجار
س ـ ـ ــفينة حبرية س ـ ـ ــرتس ـ ـ ــو يف ميناء احلديدة اعتبارا من أوا نيس ـ ـ ــان/أبري  2019لتكون مبثابة املقر املؤقت
للبعثة ،مبا يو ر مكاتب وأماكن إقامة آمنة لعدد يص ـ ـ ـ إىل  100ش ـ ـ ــخ  .وتبلغ االحتياجات الش ـ ـ ــهرية
املتعلقة باستتجار السفينة زهاء  1.7مليون دوالر.
 - 24وأبلغت اللجنة االس ــتش ــارية ،عند االس ــتفس ــار ،بأن الس ــفينة البحرية املس ــتأجرة تعتر حال قصــر
األج لفرتة ترتاوح بني ثالثة وس ـ ــتة أش ـ ــهر ،إلتاحة الوقت الكايف لتحديد وتقييم وشـ ـ ـراء وإعداد خيارات
اإليواء الريـة البـديلـة .وحتقيقـا هلـ ه الغـايـة ،تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن اقرتاح التمويـ  500 000دوالر للتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييـد األويل
والتعديالت و  544 000دوالر الســتتجار املرا ق الرية احملتملة .وتالحظ اللجنة ،اســتنادا إىل املعلومات
اليت قُـ ـد ِّم ـ ـت إليهـ ــا ،أن التكـ ــاليف واجلـ ــداول الزمنيـ ــة املتعلقـ ــة بتفعي ـ ـ اخليـ ــارات الريـ ــة م توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع يف
صيغتها النها ية.
 - 25وتشجع اللجنة االستشارية األمين العام على وضع وبلورة الخيارات المتاحة من أجل إيواء
البعثة على نحو يحقق األمن والكفاءة من حيث التكلفة والس ـ ـ ـ ـ ــرعة وال س ـ ـ ـ ـ ــيما بالنظر إلى ارتفاع
تكاليف الس ــفينة وما تبقى من أوجه عدم التيقن التي تكتنف تكاليف وتوقيت تش ــغيل مكان اإليواء
البديل .واللجنة على ثقة من أن المعلومات الشـ ـ ـ ـ ـ ــاملة عن الخطط المقبلة ألماكن اإليواء البرية
ستُقدَّم في سياق مشروع الميزانية المقبل.

 - 26ويش ــر األمني العام يف تقريره إىل أنه س ــيتم إنش ــاء آليات واض ــحة لتقاس ــم التكاليف مع مكتب
املبعوث اخلا لألمني العام إىل اليمن و ريق األمم املتحدة القطر  ،مبا يف ذلك بشـ ـ ـ ـ ــأن العمليات اجلوية
واملرا ق ( ،A/73/352/Add.8الفقرة  .)27وتكرر اللجنة االس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارية تأكيد ما تراه من أن الدعم
اإلداري الذي يقدمه كيان واحد تابع لألمم المتحدة ينبغي أن يُقدَّم على أس ــاس اس ــترداد التكاليف
( A/73/498/Add.6الفقرة  )20وتــأمــل أن يقــدم األمين العــام معلومــات عن ترتيبــات تقــاس ـ ـ ـ ـ ــم
التكاليف الفعلية في مشاريع الميزانية المقبلة.

رابعا  -التوصيات
 - 27توص ـ ــي اللجنة االس ـ ــتش ـ ــارية إذ تأخذ في االعتبار مالحظاتها وتوص ـ ــياتها الواردة في هذا
التقرير وال س ـ ــيما بطء وتيرة النش ـ ــر حتى اآلن بأن تأذن الجمعية العامة لألمين العام بالدخو في
التزامات للبعثة بمبلغ ال يتجاو  15.6مليون دوالر للفترة من  1نيسـ ـ ـ ـ ــان/أبريل إلى  30حزيران/
يونيه .2019
 - 28وتش ـ ــدد اللجنة االس ـ ــتش ـ ــارية على أن توص ـ ــيتها ال تخل بأي حا من األحوا بالتعليقات
والتوصــيات التي قد تبديها اللجنة وتقدمها بشــأن الهيكل المقترح والمالك الوظيفي وغير ذلك من
احتياجات البعثة من الموارد في سياق مشروع الميزانية.
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