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 موجز 
إىل  2016 متوز/يوليــ  1املؤقتــة ألبيي للف ة من رُِبط جمموع نفقــات قوة األمم املتحــدة األمنيــة  

البعثة، باســــــــــــــتردامل عدد من أطر امليزنة القائمة على النتائج، مصــــــــــــــنفة هبدف  2017  حزيران/يوني 30
 حسب العنصرين التاليني: األمن واحلوكمة ومراقبة احلدود؛ والدعم املقدمل للبعثة.

الر يف الف ة املشــــمولة بالتقرير، وهو ما  ثل مليون دو  279.9وقد تكبدت القوة نفقات قدرها  
مليون دوالر يف الف ة  265.6يف املائة )مقارنة بنفقات قدرها  100معدل اســــــــــــــتردامل للموارد نســــــــــــــبت  

 يف املائة(. 99السابقة، متثل معدل استردامل للموارد نسبت  
دوالر( أســـــــــاســـــــــا با فا  ماليني  3،3وتتصـــــــــل زيادة االحتياجات املتعلقة باألفراد الن اميني ) 

يف املائة للوحدات العسـكرية مقارنة باملعدل املدر  يف امليزانية  13،9متوسـط معدل الشـرور الفعلي البال  
مليون دوالر( أســـاســـا إىل زيادة يف  0،8يف املائة. وتعزى زيادة االحتياجات للموظفني املدنيني ) 19وهو 

يف املائة  1٤فا  املتوســـــــــــــــط الفعلي ملعدل الشـــــــــــــــواغر البال  جداول مرتبات املوظفني الوطنيني، وإىل ا 
يف املائة للموظفني الوطنيني من فئة اخلدمات العامة. ويقابل  20مقارنة باملعدل املدر  يف امليزانية البال  

يف املائة،  22،9زيادة االحتياجات املتعلقة باملوظفني املدنيني جزئيا ارتفاع معدل الشــــــــــــــرور الفعلي البال  
 يف املائة للموظفني الدوليني. 20مقارنة باملعدل املدر  يف امليزانية البال  

ماليني دوالر( لترطية التكاليف التشريلية أساسا إىل املرافق  ٤،1ويعزى ا فا  االحتياجات ) 
النفقات واهلياكل األساسية والعمليات اجلوية. أما ا فا  النفقات عما هو مدر  يف امليزانية حتت فئات 

 التشريلية فيقابل  جزئيا ارتفاع يف نفقات اللوازمل واخلدمات واملعدات األخرى.
 أداء الموارد المالية  

 (2017حزيران/يوني   30إىل  2016متوز/يولي   1)بآالف دوالرات الواليات املتحدة؛ ومتتد سنة امليزانية من 
 الفرق   

 املئوية النسبة املبل  اإلنفاق )أ(املرصصات الفئة
 (2,1) (272,8 3)  683,7 155 ٤10,9 152 األفراد العسكريون وأفراد الشرطة     

 (2,٤) (785,3)  963,٤ 32  178,1 32 املوظفون املدنيون
  ٤,3  115,٤ ٤  220,2 91  335,6 95 التكاليف التشريلية

 ص ن  57,3  867,3 279  924,6 279 إجمالي االحتياجات 
املتأتية من االقتطاعات اإللزامية اإليرادات 

 مرتبات املوظفني من
2 295,0  2 387,٤  (92,٤) (٤,0) 

  0,1  149,7  479,9 277  629,6 277 صافي االحتياجات 
 – – – – التربعات العينية )املدرجة يف امليزانية(

  ص ن  57,3  867,3 279  924,6 279 مجموع االحتياجات 
نـــت هبـــا اجلمعيـــة العـــامـــة يف مليون دوالر أذ 11.3ســـــــــــــــلطـــة للـــدخول يف التزامـــات مببل  قـــدر  مبـــا يف ذلـــ   (أ) 

 .71/298 قرارها

https://undocs.org/ar/A/RES/71/298
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 حالة شغل الوظائف

 )أ(الوظائف املعتمدة الفئة
 الوظائف الفعلية

 )املتوسط(
 معدل الشواغر
 (ب))النسبة املئوية(

 ٤9,3  11٤  225 املراقبون العسكريون    
 13,9 392 ٤ 101 5 الوحدات العسكرية
  6٤,0  18  50 شرطة األمم املتحدة
  22,9  121  157 املوظفون الدوليون
  13,5  77  89 املوظفون الوطنيون

  3,1  31 32 متطوعو األمم املتحدة
    ( )الوظائف املؤقتة

   1٤,3  6  7 املوظفون الدوليون
 متثل املستوى األعلى للقوامل املأذون ب . )أ( 
 استنادا إىل املعدل الشهري لشرل الوظائف والقوامل الشهري املعتمد. (ب) 
 ممولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ( ) 

 ترد يف الفرع اخلامس من هذا التقرير اإلجراءات املطلوب من اجلمعية العامة اختاذها. 
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 مقدمة -أوال  
وردت امليزانيــــــة املق حــــــة لةنفــــــاق على قوة األمم املتحــــــدة األمنيــــــة املؤقتــــــة ألبيي للف ة من  - 1
 كـــــانون الثـــــا /  29 املؤرخ يف تقرير األمني العـــــامل 2017  حزيران/يونيـــــ 30إىل  2016ز/يوليـــــ  متو  1

دوالر(.  266 537 900دوالر )صافيها  268 832 500وبل  إمجاليها (، A/70/701) 2016 يناير
من أفراد  50من أفراد الوحدات العســكرية، و  5 101مراقبا عســكريا، و  225وغطت امليزانية تكاليف 

وظائف مؤقتة ممولة من املســــــــاعدة املؤقتة العامة(،  7موظفا دوليا )يشــــــــمل هذا العدد  16٤الشــــــــرطة، و 
متطوعــام من  32، و (1)موظفني وطنيني من الفئــة الفنيــة( 3ا )يشـــــــــــــــمــل هــذا العــدد موظفــا وطنيــ 90 و

 متطوعي األمم املتحدة.
 أيار/ 2من تقريرها املؤرخ  ٤7وأوصـــــت اللالنة االســـــتشـــــارية لشـــــؤون اإلدارة وامليزانية، يف الفقرة  - 2

دوالر  268 62٤ 600(، بأن ترصـــــــــــــــد اجلمعية العامة مبلرام إمجالي  A/70/742/Add.16) 2016 مايو
 ؛ 2017حزيران/يوني   30إىل  2016متوز/يولي   1للف ة املمتدة من 

دوالر  268 62٤ 600مبلرــام إمجــاليــ   70/269وخصـــــــــــــــصــــــــــــــــت اجلمعيــة العــامــة يف قرارهــا  - 3
إىل  2016متوز/يوليـ   1دوالرا( لةنفـاق على البعثـة يف الف ة املمتـدة من  267 763 975 )صــــــــــــــــافيـ 

 . وُقسم املبل  الكلي كأنصبة مقررة على الدول األعضاء.2017حزيران/يوني   30
 نيســـــــــــــــــان/ 21ويف وقـــت الحق، طلـــب األمني العـــامل إىل اجلمعيـــة العـــامـــة، يف مـــذكرة مؤرخـــة  - ٤

مليون دوالر للف ة املمتــدة من  11،3(، أن ترصـــــــــــــــــد مبلرــا إ ـــــــــــــــــافيــا قــدر  A/71/876) 2017 أبريــل
لســــــــــــــــداد األموال للبلــدان املســــــــــــــــا ــة بقوات لترطيـة  2017ن/يونيـ  احزير  30إىل  2016متوز/يوليــ   1

الت، وتكاليف املعدات الرئيســـــية اململوكة للوحدات التكاليف القياســـــية للقوات وما يتصـــــل بذل  من بد
واالكتفاء الذايت، وتكاليف حصـــــــــف اإلعاشـــــــــة فيما يتصـــــــــل بوحدات الدبابات واملدفعية، وهي تكاليف 

 تُرصد هلا خمصصات يف ميزانية البعثة لتل  الف ة. مل
ريرها املؤرخ من تق 13وأوصـــــــــــــــت اللالنة االســـــــــــــــتشـــــــــــــــارية لشـــــــــــــــؤون اإلدارة وامليزانية، يف الفقرة  - 5

(، بـأن تـأذن اجلمعيـة العـامـة للمني العـامل بـالـدخول يف التزامـات مببل  A/71/913) 2017أيـار/مـايو  22
إىل  2016متوز/يولي   1مليون دوالر، إ ـــــــــــــــافةم إىل املبل  املرصـــــــــــــــود للف ة املمتدة من  11.3يتالاوز  ال

  .2017ن/يوني  احزير  30
، الـــدخول يف التزامـــات ال يتالـــاوز 71/298وأذنـــت اجلمعيـــة العـــامـــة للمني العـــامل، يف قرارهـــا  - 6

إىل  2016متوز/يوليـــــ   1مليون دوالر لةنفـــــاق على البعثـــــة خالل الف ة املمتـــــدة من  11.3مبلرهـــــا 
مليون  11.3، إ ــــــــافة إىل املبل  الذي ُرصــــــــد للف ة نفســــــــها. ومل يقســــــــم املبل  2017ن/يوني  احزير  30

 كأنصبة مقررة على الدول األعضاء.

__________ 

 (.الفنيةموظفني وطنيني من الفئة  3موظفا وطنيا )يشمل هذا العدد  89وافقت اجلمعية العامة الحقا على تعيني  (1) 

https://undocs.org/ar/A/70/701
https://undocs.org/ar/A/70/742/Add.16
https://undocs.org/ar/A/RES/70/269
https://undocs.org/ar/A/71/876
https://undocs.org/ar/A/71/913
https://undocs.org/ar/A/RES/71/298
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 أداء الوالية -ثانيا  
 لمحة عامة -ألف  

، ومددها يف (2011) 1990أنشـــــــــــــــأ جملس األمن والية القوة األمنية املؤقتة ألبيي مبوجب قرار   - 7
 (2016) 2318و  (2016) 2287قرارات  الالحقة. وحدد اجمللس الوالية املتعلقة بف ة التقرير يف قرارات  

 .(2017) 2352و 
دعم تنفيـذ االتفـاق املربمل يف  والقوة مكلفـة مبســــــــــــــــاعـدة جملس األمن على حتقيق هـدف عـامل هو - 8

بني حكومة مجهورية الســـودان واحلركة الشـــعبية لتحرير الســـودان بشـــأن ال تيبات  2011حزيران/يوني   20
 منطقة أبيي، وذل  برر  تيســــــــــري عودة النازحني و ــــــــــمان  اية املدنيني ودعم املؤقتة لةدارة واألمن يف

 اإلدارة السلمية ملنطقة أبيي، عالوة على دعم اآللية املش كة إلنشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السالح.
جنازات ويف إطار هذا اهلدف العامل، ســــا ت القوة املؤقتة خالل ف ة األداء يف حتقيق عدد من اإل - 9

بتنفيذ النواتج الرئيســية ذات الصــلة املبينة يف األطر الواردة أدنا  واملصــنفة حســب العنصــرين التاليني: األمن 
 واحلوكمة ومراقبة احلدود؛ والدعم املقدمل للبعثة.

ة يف ويتضــمن هذا التقرير تقييما للداء الفعلي مقارنة بأطر امليزنة القائمة على النتائج املقررة املبين - 10
. ويقارن تقرير األداء، بصـــــــفة خاصـــــــة، مؤشـــــــرات اإلجناز الفعلية، أي مدى 2016/2017ميزانية الف ة 

التقدمل احملرز فعالم خالل الف ة املعنية مقابل اإلجنازات املتوقعة، مع مؤشـــــرات اإلجناز املقررة، ويقارن أيضـــــا 
 النواتج املنالزة فعال مع النواتج املقررة.

 يزانيةتن يذ الم -باء  
خالل الف ة املشـــــــــــمولة بالتقرير، عقدت القوة لادثات منفصـــــــــــلة مع كل من وفدي الســـــــــــودان  - 11

وجنوب السودان يف جلنة الرقابة املش كة يف أبيي، وأكد هلا كال ا دعمهما لعمليات السالمل على املستوى 
 2017أيار/مايو  30يف  احمللي واهتمامهما باســــــــتئناف اجتماعات اللالنة. وبعد ذل ، اجتمعت اللالنة

يف أديس أبــابــا يف دورة اســـــــــــــــتثنــائيــة عقــدهــا االحتــاد األفريقي، بعــد تعليق دامل أكثر من عــامني. ويف هــذا 
االجتماع، ُحث الطرفان على االلتزامل بســـري عمل اللالنة وقطع التزامل أكرب بعملياوا ومبنطقة أبيي بأســـرها، 

يُعقد أي اجتماع بني الزعماء التقليديني لقبيليت دينكا نقوك فضـــــــــــــال عن دعم املبادرات احمللية. بيد أن  مل 
واملســـــريية بالتزامن مع اجتماع اللالنة خالل الف ة املشـــــمولة بالتقرير، على النحو املتفق علي  يف اجتماعها 

، من أجل تســـــوية مســـــألة اغتيال كبري زعماء قبيلة دينكا نقوك 2015أيار/مايو  30و  29املعقود يومي 
، حتــدق قــائــد القوة ورئيس البعثــة 2017. ويف عــدة اجتمـــاعــات عقـــدت يف حزيران/يونيــ  2013عــامل 

بالنيابة مع عدد من كبار املســؤولني احلكوميني يف الســودان بشــأن  ــرورة املضــي قدما يف املســار الســياسـي 
، ســافر 2017واالســتفادة يف ذل  من االســتقرار النســئ الســائد يف منطقة أبيي. ويف أواخر حزيران/يوني  

قائد القوة ورئيس البعثة باإلنابة أيضــا إىل جوبا لنقل رســالة مماثلة إىل كبار املســؤولني احلكوميني يف جنوب 
الســـــــــودان. وقد عقد رئيس البعثة باإلنابة، منذئذ، اجتماعات منفصـــــــــلة مع رئيس هيئة األركان املشـــــــــ كة 

للالنة الرقابة املشــــ كة يف أبيي ووزارة خارجية  للقوات املســــلحة الســــودانية، والرئيس املشــــارك عن الســــودان
السودان لنفس الرر ، وهو تنشيط عملية السالمل. وعقد اجتماع مماثل مع مسؤويل وزارة اخلارجية ووزارة 
الدفاع يف جنوب الســــــــــــودان، والرئيس املشــــــــــــارك عن جنوب الســــــــــــودان للالنة الرقابة املشــــــــــــ كة يف أبيي. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352(2017)
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البعثــة بــاإلنــابــة، يف إطــار  جهود  لتالــديــد الطرفني التزامل بعمليــة الســـــــــــــــالمل، أيــار/مــايو، التقى رئيس  ويف
باملبعوق اخلاص للمني العامل إىل الســــــــــــودان وجنوب الســــــــــــودان واملمثل اخلاص للمني العامل لدى االحتاد 
األفريقي، رئيس مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، ملناقشــــــة ســــــبل املضــــــي قدما بعملية الســــــالمل 

ممارســـة الضـــرط على كل من الســـودان وجنوب الســـودان حلملهما على إبداء مزيد من اإلرادة الســـياســـية و 
 .واالهتمامل بالعملية السياسية

وتعاونت القوة املؤقتة مع املبعوق اخلاص إىل الســـــــــودان وجنوب الســـــــــودان يف جهود  الرامية إىل  - 12
االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ، بقيادة تنشيط العملية السياسية. وباملثل، قدمل كل من فريق 

ثابو مبيكي، الرئيس الســــــابق جلنوب أفريقيا، واجلنرال عبد الســــــالمل أبو بكر، رئيس دولة نيالرييا الســــــابق، 
ية االحتاد األفريقي، وجملس الســـــــــــــــالمل واألمن التابع لالحتاد األفريقي، دعمام كبريام يف تنشـــــــــــــــيط  ومفو ـــــــــــــــ

 ياسية.الس العملية
وأحرز كل من قبيليت دينكا نقوك واملســـريية تقدما كبريا يف إ اد ســـبل للتعايم الســـلمي بواســـطة  - 13

جلان ســالمل مشــ كة وجلان قضــائية، ومن خالل التفاعل يف ســوق أمييت املشــ كة ويف اجتماعات ن متها 
لــ  مفيــدا يف دفع القبيلتني ذ القوة ملؤقتــة. وواصـــــــــــــــلــت من مــات خمتلفــة دعم احلوار بني القبيلتني، وكــان

العمل معا، وإ اد ســــــبل لتســــــوية املنازعات على املســــــتوى احمللي. ولئن كانت هذ  املكاســــــب جديرة  إىل
ينكا نقوك يف أيار/مايو بالثناء، فإن املســـــــــــائل اليت مل حُتســـــــــــم بعد، فيما يتعلق باغتيال كبري زعماء قبيلة د

يلتان يف مناقشــــــة كيفية تســــــوية هذ  املســــــألة بالوســــــائل تزال تشــــــكل حالر عثرة. وبدأت القب ، ال2013
اء الثقـــة، واصـــــــــــــــلـــت كتـــائـــب القوة التقليـــديـــة. ويف إطـــار تـــدابري البعثـــة الراميـــة إىل حتقيق املصـــــــــــــــــاحلـــة وبنـــ

دت يف حل العديد من النزاعات اجتماعات شــــــــهرية مشــــــــ كة للســــــــالمل مع اجملتمعات احمللية، ســــــــاع عقد
لتقليدية. وقد أفضـــــت اجلهود املســـــتمرة اليت بذلتها القوة املؤقتة لدى قبيليت القبائل عن طريق اآلليات ا بني

املسريية ودينكا نقوك، بصورة مش كة أو كل على حدة، إىل زيادة استدامة األنشطة االقتصادية يف سوق 
رت البعأمييت املشــــــــــ كة، اليت ظلت القبيلتان والدول اجملاورة تســــــــــتفيد منها. و  ثة إ ــــــــــافة إىل ذل ، يســــــــــ 

اجتماعات جلان الســــالمل املشــــ كة، وقدمت الدعم للهيئات املشــــ كة اليت قامت بإدارة ســــوق أمييت  عقد
املشــــ كة. وتولت شــــرطة القوة املؤقتة توجي  أعضــــاء جلنة الســــالمل املشــــ كة الذين يعملون مع ســــوق أمييت 

رامية واملشـــــــــــــــتب  فيهم. اإلجاملشـــــــــــــــ كة فيما يتعلق بإجراءات االحتالاز، وبشـــــــــــــــأن التعامل مع احلوادق 
شــــ كة وجلنة الســــوق املشــــ كة، ، وبناء على طلب جلان الســــالمل امل2016كانون األول/ديســــمرب  1٤ ويف
تســــــليم مرفق احتالاز مؤقت إىل احملكمة التقليدية املشــــــ كة اليت تعقد جلســــــاوا يف الســــــوق املشــــــ كة.  مت

ات انــب أفرقــة دوريــات الشـــــــــــــــرطــة، عــدة زيــار وأجرى خرباء اإلصـــــــــــــــالحيــات التــابعون للقوة املؤقتــة، إىل جــ
مراكز االحتالاز يف أبيي وأقوك وأمييت لتقييم حالة اهلياكل األســــــــــــاســــــــــــية وأحوال احملتالزين. وقدمت  إىل

املشورة والتوجي  للالان السالمل املش كة وجلان احلماية اجملتمعية فيما يتعلق بالتقيد باملعايري الدولية ألعمال 
 .اإلنسان يف سياق اال طالع مبهامل احملاف ة على القانون والن املالشرطة واح امل حقوق 

، منح الســــــودان املوافقة على إيفاد بعثة اســــــتطالعية مشــــــ كة 2017كانون الثا /يناير   21ويف  - 1٤
، وافق جنوب الســـــــودان على إيفاد بعثة اســـــــتطالعية إىل ملكال، 2017شـــــــبا /فرباير  23إىل برامل. ويف 

ة. وواصـــلت اآللية املشـــ كة لرصـــد احلدود والتحقق منها تيســـري االتصـــال بني الطرفني مشلت دوريات أر ـــي
وبناء الثقة املتبادلة. وظلت األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا اآللية، كالرصد الربي وإنشاء مواقع للفرقة، 

، مل يوج  الطرفان بعُد تتأثر بالتأخريات يف احلصـــــول على املوافقة على التحركات الربية. وإ ـــــافة إىل ذل 
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دعوة إىل اآللية للمشــــــــــــاركة يف إنشــــــــــــاء آليات إدارية ثنائية فعالة على امتداد احلدود، أو لتقد  الدعم إىل 
، أعلن 2016اللالان املرصصة خار  املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح. ويف تشرين الثا /نوفمرب 

ــــــــــزوعة السالح، وطلبا رويا إىل القوة السودان وجنوب السودان انسحاهبما من امل نطقة احلدودية اآلمنة املنـ
املؤقتة أن تتحقق من االنســـحاب. وعقدت اآللية الســـياســـية واألمنية املشـــ كة اجتماعا اســـتثنائيا يف أديس 

هذا أيار/مايو، برعاية فريق االحتاد األفريقي الرفيع املســـــــــــــــتوى املعين بالتنفيذ. ورك ز  15و  1٤أبابا يومي 
االجتماع، الذي ترأســــــــــــــ  عبد الســــــــــــــالمل أبو بكر، رئيس نيالرييا الســــــــــــــابق، على تنفيذ القرارات املترذة يف 

، 2015تشرين األول/أكتوبر  15االجتماع االستثنائي السابق لآللية السياسية واألمنية املش كة، املعقود يف 
وشــــــــــددت اآللية الســــــــــياســــــــــية واألمنية . 2016حزيران/يوني   5ويف االجتماع العادي الالحق املعقود يف 

املشــــ كة على أ ية اآللية املشــــ كة لرصــــد احلدود والتحقق منها، ووافقت على ال كيز على اختاذ خطوات 
عملية لتفعيل هذ  اآللية وتيســـــــري عملها، وذل  بتنفيذ ما يلي: دعم إنشـــــــاء أربعة مواقع للفرقة؛ وااللتزامل 

والشــــروع فورا يف بعثات الرصــــد الربي؛ واإلذن باســــتردامل مهبط الطائرات حبرية تنقل مجيع موظفي اآللية؛ 
العمودية يف قوك مشــار؛ وتســريع وترية إصــدار املوافقة لعمليات الرصــد اجلوي؛ ومنح إذن اهلبو  لعمليات 
ة الرصـــد اجلوي، على أن يبدأ ذل  فورا يف املنطقة اآلمنة املنزوعة الســـالح. ولدعم هذ  التدابري، واســـتالاب

لطلب الســـــــودان وجنوب الســـــــودان، عززت القوة القدرة التكنولوجية ملعدات اآللية من أجل إجراء بعثات 
الرصـــد اجلوي على فو فعال باقتناء كامريا عالية الدقة ومعدات للتصـــوير الســـاتلي، وراصـــة الصـــور العالية 

الســــياســــية واألمنية املشــــ كة أيضــــا إىل  الدقة، لترطية املواقع ذات القيمة الكبرية يف املنطقة. وأوعزت اآللية
اللالنـــة األمنيـــة املشـــــــــــــــ كـــة أن تعقـــد اجتمـــاعـــا الســـــــــــــــتعرا  التقـــدمل احملرز يف تنفيـــذ القرارات املترـــذة يف 

، اجتمع رئيس البعثة وقائد القوة باإلنابة وأعضـــــــــاء 2017حزيران/يوني   21االجتماعات الســـــــــابقة. ويف 
د األفريقي املعين بالتنفيذ برئيس أركان القوات املســــــــلحة الســــــــودانية يف الفريق الرفيع املســــــــتوى التابع لالحتا

اخلرطومل، وذل  من أجل احلث على تنفيذ القرارات األخرية الصادرة عن اآللية السياسية واألمنية املش كة، 
تحقق و ــــمان متكلن القوة من املضــــي قدما يف أداء مهامها ذات الصــــلة باآللية املشــــ كة لرصــــد احلدود وال

 منها، على النحو الذي حددت  اآللية السياسية واألمنية املش كة.
إىل  25ويســــــــــــرت القوة أيضــــــــــــا زيارة اثنني من زعماء قبيلة دينكا البارزين إىل أبيي يف الف ة من  - 15
، يف إطار بعثة اســـــتررقت يومني إلبالل قبيلة دينكا نقوك باحملادثات اليت دارت 2017نيســـــان/أبريل  27
را بينهما وبني رئيســي الســودان وجنوب الســودان بشــأن ســبل املضــي قدما من أجل أبيي. وحث كال مؤخ

الزعمني مجيع اجلوانب على التفاو  والصــــــــــــلح، وحث كل األطراف على الشــــــــــــروع يف مناقشــــــــــــة احللول 
 املمكنة الختاذ قرار هنائي بشأن و ع أبيي.

نقوك واملســـــريية من أجل منع نشـــــوب النزاع أثناء  وواصـــــلت القوة تيســـــري احلوار بني قبيليت دينكا - 16
موســـم اهلالرة اجلاري والترفيف من حدت . وبســـبب غياب دائرة شـــرطة أبيي، واصـــل عنصـــر شـــرطة األمم 
املتحدة تقد  الدعم لتعزيز القانون والن امل يف منطقة أبيي. وجتلى ذل  يف عدد املواقع اليت اشـــــــــــــــ ك فيها 

وحلقات العمل اليت أجراها معها لبناء القدرات؛ ومشــــــــــــــــاركت  يف اجتماعات مع جلان احلماية اجملتمعية 
اللالنة األمنية املشـــــــــــــــ كة مع أفراد كلتا القبيلتني؛ و الت التوعية باجلر ة وبرامج التوعية املن مة يف إطار 

ة بني الشـــرطة واجليم اخلفارة اجملتمعية طوال الف ة املشـــمولة بالتقرير؛ والدوريات التفاعلية اجملتمعية املشـــ ك
 الرامية إىل رصد املسائل املتعلقة بالن امل العامل.
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رت القوة التنقــــل الســـــــــــــــلمي واملن م للبــــدو الرحــــل من قبيلــــة املســـــــــــــــرييــــة يف الف ة من  - 17 ويســـــــــــــــ 
مشـــــرد داخلي من قبيلة  62 000، وعودة حوايل 2017إىل حزيران/يوني   2016األول/أكتوبر  تشـــــرين

نهم األصــــلية يف منطقة أبيي. وا ــــطلعت القوة، وفقا الســــ اتياليتها املتعددة األوج  دينكا نقوك إىل مواط
ملنع النزاع والترفيف من ، بأنشـــطة رصـــد وتقييمات يف جمال اإلنذار املبكر، وحاف ت على منطقة فاصـــلة 

ية جدية ورادعة، بني اجملتمعات احمللية، بنشر قوات يف مجيع بؤر التوتر احملتملة، وسريت دوريات هنارية وليل
ونفذت أنشـــطة رصـــد جوي، وشـــالعت على التواصـــل الدائم مع اجملتمعات احمللية بواســـطة اللالان األمنية 

 املش كة ومع السلطات املرتصة يف السودان ويف جنوب السودان. 
عال وظلت احلالة األمنية يف منطقة أبيي هادئة، لكن مل يكن ممكنام التنبؤ هبا. وكان للتنفيذ الف - 18

الســـــــ اتيالية البعثة ملنع نشـــــــوب النزاع والترفيف من  دور يف هدوء احلالة األمنية. ومن اجلوانب الرئيســـــــية 
لالســــــــ اتيالية ما يلي: إحكامل الســــــــيطرة يف املنطقة هنارا وليال؛ ورصــــــــد بؤر التوتر احملتملة حلماية املدنيني؛ 

غري املأذون هبا؛ وحتديد منطقة عازلة،  ومنع أعمال العنف بني القبائل، وأنشـــــــــــــــطة اجلماعات املســـــــــــــــلحة
وتنســــيق ممرات الرحل من قبيلة املســــريية، وحركة املاشــــية، وتقاســــم املوارد بني قبيليت املســــريية ودينكا نقوك 
خالل املوســــــــــم اجلاف؛ والتفاعل املســــــــــتمر مع القبيلتني على مجيع املســــــــــتويات، وتعزيز ذل  باألنشــــــــــطة 

ني املد  والعسكري وبتنفيذ املشاريع ذات األثر السريع؛ والتنسيق مع وكاالت اإلنسانية بالتعاون يف امليدان
 املساعدة اإلنسانية واإلنعاش.

وواصـــــــــلت البعثة تعبئة أفرقة لعملية التحقق من الطرق وتطهريها يف منطقة أبيي، حيث إن اآللية  - 19
ل خالل الف ة املشـــــــمولة بالتقرير. املشـــــــ كة لرصـــــــد احلدود والتحقق منها مل يكن قد جرى تفعيلها بالكام

وكفل اســـتمرار تعبئة هذ  األفرقة عدمل توقف أو إلراء حتركات القوة ووكاالت املســـاعدة اإلنســـانية واملدنيني 
بســـــبب األلرامل األر ـــــية أو خملفات احلرب من املتفالرات داخل املنطقة الواقعة حتت مســـــؤولية القوة. وقد 

كيلوم ا من الطرق آمنة من أخطار املتفالرات،   339طرق وإزالة األلرامل أعلنت أفرقة التحقق من سالمة ال
مبا يف ذل  الطرق اليت طلبت القوة إعادة تقييمها يف هناية موســـــــــــــــم األمطار، والطرق اجلديدة اليت رأت 
ة البعثة أهنا  ــــــــرورية لتوفري الدعم املتبادل فيما بني قواعد عمليات الســــــــرايا. وجرى خالل الف ة املشــــــــمول

بالتقرير تقييم عدة طرق داخل منطقة أبيي مل يتم تقييمها يف الســـــــابق لتحديد أخطار املتفالرات بســـــــبب 
املشاكل السياسية واألمنية. وهذ  الطرق هي طرق أندل الشمامل ودحلوب شيقي، باجتا  احلدود الشمالية 

الســــات  -ط يف الشــــمامل؛ ودفرة الرربية مع والية جنوب كردفان؛ ونقطة التفتيم التابعة لشــــرطة مراقبة النف
فاروق. وأجرت األفرقة أيضـــام مســـوحا غري تقنية يف خمتلف  -التفحة، والعمامل  -)طريق النفط(؛ والرا ـــية 

قطعة من املتفالرات من  21٤اجملتمعات احمللية يف منطقة أبيي، ال ســـــــــــيما يف اجلزء اجلنوت، بإزالة وتدمري 
ســــلحة الصــــررية. وأجرت األفرقة تقييما جلميع قواعد عمليات طلقة من ذخرية األ 282خملفات احلرب و 

موســــــــــم اجلفاف من خالل عمليات التطهري اآليل واليدوي ملنطقة الســــــــــرايا التابعة للقوة اليت تعمل خالل 
م ا  373 056املعركة، للتأكد من أهنا يف مأمن من أخطار املتفالرات، وأفســــــــــــحت اجملال الســــــــــــتردامل 

 379 801ربوا آمنة من أخطار املتفالرات، وذل  من جمموع املســـــــــــاحة البالرة مربعا من األرا ـــــــــــي اعت
 مربع. م 
وعلى الرغم من خمتلف العوامل الســـياســـية واألمنية اليت شـــهدوا الف ة املشـــمولة بالتقرير، متكنت  - 20

القوة األمنية املؤقتة من توفري بيئة أكثر ســــــــالمة وأمنا يســــــــرت العودة الطوعية اآلمنة واهلالرة الســــــــلمية اليت 
جملتمعات احمللية املوجودة يف اجلزء أتاحت إيصــال املعونة اإلنســانية. وظلت عمليات املســح غري التقنية يف ا
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الشــمايل من منطقة أبيي لدودة بســبب تزايد احلاجة إىل  اية القوة. ونتيالة لذل ، ظل مســتوى التلوق 
باأللرامل األر ــــــــية واملتفالرات من خملفات احلرب يف اجلزء الشــــــــمايل من منطقة أبيي جمهوال إىل حد كبري. 

ســــودانية ويف إصــــدار الترليف اجلمركي للســــلع واملواد يشــــكل قيودا وظل التأخري يف إصــــدار التأشــــريات ال
إ افية. وظلت البعثة على استعداد لدعم تشريل اآللية املش كة لرصد احلدود والتحقق منها بأفرقة لدعم 
الدوريات أعدت للنشـــــــر كي تســـــــهل تســـــــيري الدوريات الربية لآللية املشـــــــ كة، غري أن القوة األمنية املؤقتة 

مكن من الوصــــــــــول إىل املنطقة احلدودية اآلمنة املنزوعة الســــــــــالح نتيالة عوامل ســــــــــياســــــــــية. ولذل ، تت مل
 تنف ذ أي أنشطة تتعلق باأللرامل يف املنطقة. مل

وأعدت البعثة ونفذت، بالتعاون مع البلد املساهم بقوات تدريبام مترصصام يف جمال إدارة األسلحة  - 21
ة على تشــــــريل معدات املرفق مع اتباع إجراءات التشــــــريل واملعايري الدولية والذخرية من أجل بناء قدرة داخلي

طلقة من ذخائر األســلحة الصــررية  1 823قطعة ســالح و  ٤1القائمة. ويف هذا الســياق، ُدم ر ما جمموع  
 طلقة أخرى من ذخائر األسلحة الصررية. وأجريت 282خالل الف ة املشمولة بالتقرير، باإل افة إىل تدمري 

شــــــــــــــرف من الرجال والنســـــــــــــــاء والفتيان  6٤ 670كذل  دورات تدريبية للتوعية رطر األلرامل ملا عدد  
موظفا من املوظفني  1 053والفتيات يف خمتلف اجملتمعات احمللية يف منطقة أبيي. وُسل مت رسائل مماثلة إىل 
ن، وعناصـــــر وحدات  اية الوافدين، منهم موظفون مدنيون، ومراقبون عســـــكريون، و ـــــبا  أركان ومتعاقدو 

القوة، ومراقبون وطنيون، من الســــــــودان وجنوب الســــــــودان. وكان من شــــــــأن هذ  الرســــــــائل أن عززت الوعي 
 باألخطار اليت تشك لها األلرامل األر ية واملتفالرات من خملفات احلرب.

يتعلق بكســــر ويف الف ة املشــــمولة بالتقرير، بُذلت جهود لتنشــــيط عملية الســــالمل، ال ســــيما فيما  - 22
اجلمود النـاجم عن مقتـل نـاظر عمومل دينكـا نقوك. وهلـذ  الرـايـة، حتـدق قـائـد القوة األمنيـة املؤقتـة ورئيس 
البعثة باإلنابة مع عدد من كبار املســـؤولني احلكوميني يف الســـودان وجنوب الســـودان بشـــأن  ـــرورة املضـــي 

نسئ السائد يف منطقة أبيي. غري أن االفتقار قدما يف املسار السياسي واالستفادة يف ذل  من االستقرار ال
إىل االلتزامل والتعاون واإلرادة الســـــــياســـــــية على اجلانبني ظل يشـــــــكل حتديا كبريا. وظل عدمل إحراز حكوميت 

، مبا يف ذل  إنشــاء 2011حزيران/يوني   20الســودان وجنوب الســودان أي تقدمل إ ــايف يف تنفيذ اتفاق 
 -وهي الســـلطة اإلدارية ملنطقة أبيي وجملس منطقة أبيي ودائرة شـــرطة أبيي  -املؤســـســـات املؤقتة املشـــ كة 

يشــــــكل عائقا رئيســــــيا أمامل تنفيذ والية البعثة. وعالوة على ذل ، شــــــك ل عدمل إغالق ملف قضــــــية مقتل 
 ناظر عمومل دينكا نقوك عامال رئيسيا يف بطء وترية التقدمل يف العملية السياسية.

يف إصـــــدار التأشـــــريات. ويف بعا احلاالت، كان على املوظفني االنت ار وشـــــهدت البعثة تأخريا  - 23
ملدة ســنة قبل احلصــول على تأشــريات لالنضــمامل إىل البعثة، وهو ما أثر كثريا على تنفيذ والية البعثة؛ على 
ســــــبيل املثال، فبســــــبب عدمل وجود موظف قانو  ومســــــؤويل اتصــــــال جمتمعي مل يكن مبقدور البعثة ســـــوى 

 االوا باجملتمع احمللي إىل حد أدىن، وهو ما أثر على احلوار وبناء الثقة.تقليف اتص
وظل عدمل وجود دائرة شـــــرطة أبيي يشـــــكل عقبة رئيســـــية أمامل تنفيذ والية شـــــرطة األمم املتحدة،  - 2٤

اليت تأثرت ســلبا أيضــا بعزوف حكومة الســودان عن إصــدار تأشــريات ألفراد الشــرطة اجلدد. وقد بل  قوامل 
 ابطا.  50 ابطا، مقارنة بالقوامل املأذون ب  البال   2٤ما عدد   2017ة حىت هناية حزيران/يوني  الشرط

ومل تكن تل  القوة كافية للمســاعدة يف حفا الن امل العامل وأداء املهامل التنفيذية يف أربعة مواقع للفرقة ويف 
عضــــــاء جلنة الســــــالمل املشــــــ كة لســــــوق مقر البعثة، وكذل  يف مواقع مشــــــ كة مع جلان احلماية اجملتمعية وأ

 أمييت املش كة.



A/72/644 
 

 

17-21612 11/37 

 

مراقبام من مراقئ األمم  11٤ويف الف ة املشمولة بالتقرير، نشرت القوة األمنية املؤقتة ما متوسط   - 25
فردام من أفراد شــــــرطة األمم املتحدة،  18فردا من الوحدات العســــــكرية و  ٤ 392املتحدة العســــــكريني و 

ن لترطية منطقة أبيي، ولدعم اآللية املشــــــ كة لرصــــــد احلدود والتحقق منها، على  ــــــابط أركا 101منهم 
حد ســـواء. وبل  متوســـط معدل الشـــرور الفعلي للموظفني املدنيني، خالل الف ة املشـــمولة بالتقرير، نســـبة 

ا كان يف املائة. وكان متوســــــط عدد املراقبني العســــــكريني وأفراد الشــــــرطة الذين ُنشــــــروا أقل مم 17.5قدرها 
علي  يف العامل السـابق بسـبب التأخري يف احلصـول على تأشـريات الدخول. واسـتمر نشـر العنصـر العسـكري 
للقوة األمنية املؤقتة يف ثالثة قطاعات يف أبيي، حيث ُنشـــــــــــرت كتيبة يف كل قطاع منها. ويقع مقر القطاع 

ت يف أتو . وجرت عملية نشـر أفراد الشـمايل يف دفرة، ومقر القطاع األوسـط يف دوكرا، ومقر القطاع اجلنو 
موقعـــا طوال الف ة؛ حيـــث توىل أفراد القوة األمنيـــة املؤقتـــة ألبيي ترطيـــة أربع  1٤القوة األمنيـــة املؤقتـــة يف 

إىل حزيران/يوني   2016قواعد عمليات مؤقتة إ ــــــافية خالل موســــــم اجلفاف )من تشــــــرين الثا /نوفمرب 
 .2016/2017يف نونق قاعدة دائمة خالل الف ة (. وأصبحت قاعدة مؤقتة واحدة 2017

 مبادرات دعم البعثة -جيم  
اســــتبدلت البعثة الوحدات الســــكنية اجلاهزة املهلكة، وواصــــلت بناء حيز معيشــــة إ ــــايف للقوات  - 26

، الذي كانت اجلمعية 70/286لتلبية احلد األدىن من معايري أماكن اإلقامة. وجاء ذل  متشــــــيا مع القرار 
العامة قد طلبت في  إىل األمني العامل أن يواصــــل بذل جهود  الرامية إىل كفالة اســــتيفاء أماكن اإلقامة اليت 
توفرها األمم املتحدة للفراد العسكريني واملوظفني املدنيني العاملني يف عمليات حفا السالمل ملعايري األمم 

 ذات الصلة. ومشل املشروع أيضا تشييد ممراٍت إ افية بني املرافق. املتحدة
، ومشل ذل  مشروَع ويئة املوقع 2016/2017واستمر توسيع جممع املقر يف أبيي خالل الف ة  - 27

الذي كان اهلدف من  هو رفع مســــــتويات مواقع التوســــــيع ب بة ســــــطحية مســــــتوردة، ومد قنوات للصــــــرف 
ع جديد ألماكن اإلقامة لوحدة من وحدات الطريان العســـكري، وســـرية لناقالت الصـــحي. وقد أنشـــ  موق

وحدة منفردة جديدة قائمة بذاوا  120األفراد املســــــــــــــلحني. وأجنز خالل الربع األخري من الف ة إنشــــــــــــــاء 
للموظفني املدنيني. ومت شــــراء وتركيب لطات إ ــــافية ملعاجلة ميا  الصــــرف الصــــحي، ومت تشــــريل لطتني 

 منتني إ افيتني لتوليد الطاقة الكهربائية. وبدأ بناء وحدات االغتسال اإلونتية.متزا
وتولت وحدة اهلندســـــة امليدانية اخلفيفة العســـــكرية، بالتعاون مع البلد املســـــاهم بقوات، إصـــــالح  - 28

وتطهري ال أشاك، ـــالطرق بعد موسم األمطار، ومشل ذل  طرق اإلمداد الرئيسية من أبيي إىل تاجايل وماري
كيلوم ات من طرق الدوريات وطرق الوصــول املؤدية إىل ةســة خميمات مؤقتة. وتعاقدت البعثة مع   210

جهات خارجية إلصــــــــــالح الطريق الرئيســــــــــي املؤدي إىل املريم الواقع جنوب أبيي بني أبيي وبنتون وأتو  
 وخميم أقوك وبلدة أقوك.

الدعم الطئ يف كادقلي وقوك مشار خالل النصف الثا  وتوىل البلد املساهم بقوات إدارة تقد   - 29
من الف ة املشـــــــمولة بالتقرير. وترطي هذين املوقعني التابعني لآللية املشـــــــ كة لرصـــــــد احلدود والتحقق منها 
عيادُة املســـــتوى األول اليت يقومل بتشـــــريلها البلد املســـــاهم بقوات. وقد اســـــتمر االعتماد على العتاد اجلوي 

 عمليات اإلجالء الطئ خار  منطقة البعثة وعمليات اإلعادة إىل الوطن.للبعثة يف 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
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وأجرت البعثة حتســــــينات يف مســــــتودعات ومنشــــــآت ختزين معدات النقل خالل الف ة املشــــــمولة  - 30
بالتقرير. وأجرت أيضــا حتســينات خمتلفة يف اهلياكل األســاســية لضــمان صــحة موظفي اخلدمات وســالمتهم 

 عثات.يف مجيع مواقع الب
وأدى التأخري يف شـــــــــراء قطع الريار، واحلصـــــــــول على التصـــــــــاريح الالزمة لشـــــــــحنها إىل البعثة، إىل  - 31

حدوق تأخري يف تقد  اخلدمات املتعلقة باملعدات الثقيلة، مبا يف ذل  معدات مناولة العتاد، وهو ما أثر 
 كان مقررام إجنازها قبل موسم األمطار.على إجناز خمتلف املشاريع اهلندسية يف الوقت املناسب وهي مشاريع  

 تعاون البعثة عةى المستوى اإلقةيمي -دال  
، حــاف ــت القوة األمنيــة املؤقتــة على إقــامــة تعــاون منت م مع 2016/2017خالل ف ة امليزانيــة  - 32

لالحتاد  بعثات حفا الســالمل اجملاورة، وال ســيما بعثة األمم املتحدة يف جنوب الســودان، والعملية املرتلطة
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور. وعملت القوة األمنية املؤقتة بشـــــــــــــــكل وثيق مع بعثة األمم املتحدة يف 
جنوب الســودان يف املقاطعات اجملاورة يف جنوب الســودان، حيث جرى تبادل املعارف واملعلومات املتعلقة 

 شردين والالجئني.باملسائل اليت هي مو ع اهتمامل مش ك، مبا يف ذل  تدفق امل
ودعمت القوة األمنية املؤقتة عمليات بعثة من مة األمم املتحدة لتحقيق االســـــــــــــتقرار يف مجهورية  - 33

الكونرو الد قراطية وبعثة األمم املتحدة يف جنوب الســـــــــــــــودان بطائراوا خالل الف ة املشـــــــــــــــمولة بالتقرير. 
ات جملس األمن إىل تشـــــــــــــــاد والكامريون ونيالرييا. وباإل ـــــــــــــــافة إىل ذل ، دعمت القوة األمنية املؤقتة بعث

وتلقــت القوة األمنيــة املؤقتــة الــدعم من العمليــة املرتلطــة لالحتــاد األفريقي واألمم املتحــدة يف دارفور وبعثـة 
من مــة األمم املتحــدة لتحقيق االســـــــــــــــتقرار يف مجهوريــة الكونرو الــد قراطيــة فيمــا يتعلق بعمليــات معــاينــة 

صــــــــــــول يف اخلرطومل وعنتيئ على التوايل. وباإل ــــــــــــافة إىل ذل ، قدمت العملية املرتلطة الطائرات عند الو 
لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور وبعثة األمم املتحدة يف جنوب الســـــــــــــودان املســـــــــــــاعدة إىل القوة 

ق اليت تعر ــت هلا األمنية املؤقتة يف إجراء حتقيقات يف جمال ســالمة الطريان فيما يتعلق باألحداق واحلواد
 طائرات القوة األمنية املؤقتة.

وُقدمت اخلدمة ملركبات القوة األمنية املؤقتة املوجودة يف واو وجوبا واخلرطومل وأديس أبابا بفضــــــــل  - 3٤
الدعم املقدمل من بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان والعملية املرتلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة 

مكتـب األمم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقي على التوايل. وقـَد مـت بعثـة من مـة األمم املتحـدة يف دارفور و 
لتحقيق االســـــــــــــــتقرار يف مجهوريــة الكونرو الــد قراطيــة وبعثــة األمم املتحــدة يف جنوب الســـــــــــــــودان الــدعَم 

 العبور يف اللوجســـيت من أجل نقل شـــحنات الدمل البشـــري من نقطة الدخول يف عنتيئ بأوغندا عرب نقطيت
واو وجوبا. وَقد مت بعثة األمم املتحدة يف جنوب الســــــــــــــودان خدمات اإلســــــــــــــعاف يف واو أثناء عمليات 

 اإلجالء الطئ إىل خار  البعثة وعمليات اإلعادة إىل الوطن.
وواصــــــــــــــل مركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتيئ تقد  الدعم على الصــــــــــــــعيد اإلقليمي، مبا يف ذل   - 35

إىل البعثــة، وذلــ  يف جمــاالت االلتحــاق بــالعمــل وانتهــاء اخلــدمــة واملزايــا واملرتبــات، واإلبالل تقــد  الــدعم 
املـــايل، وخـــدمـــات األفراد الن ـــاميني، ومـــدفوعـــات املورودين، واالســـــــــــــــتحقـــاقـــات والســـــــــــــــفر الروي، وجتهيز 

ة، وخدمات املطالبات، وخدمات أمني الصـــــــــــــــندوق، وخدمات التدريب واملؤمترات، والنقل ومراقبة احلرك
 تكنولوجيا املعلومات.
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 الشناكات والتنسيق مع األفنقة القطنية -هاء  
واصلت القوة األمنية املؤقتة العمل مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملن مات غري  - 36

 شــــــرف من 163 000احلكومية من أجل تقد  املســــــاعدة اإلنســــــانية واملســــــاعدة يف جمال اإلنعاش إىل 
 الفئات الضعيفة يف منطقة أبيي. 

وعقد رئيس البعثة، بصـــفت  منســـق أمن املنطقة، اجتماعات دورية لفريق إدارة أمن املنطقة هبدف  - 37
اســــــــــــتعرا  احلالة األمنية العامة الســــــــــــائدة يف منطقة أبيي، وحتديد الســــــــــــبل العملية للتصــــــــــــدي للمراطر 

ا يكفل تعزيز أمن وسالمة موظفي األمم املتحدة وممتلكاوا. والتهديدات والتحديات الناشئة أو احملتملة، مب
وقدمت القوة األمنية املؤقتة أيضــا خدمات الدعم إىل فريق األمم املتحدة القطري يف جمال إدارة املريمات 

 مبوجب اتفاق لدد.

 أطن الميزنة القائمة عةى النتائج -واو  
 : األم  والحوكمة ورصد الحدود1العنصن   

نُفذت والية القوة األمنية املؤقتة، من حيث صــــــلتها باألمن واحلوكمة ورصــــــد احلدود، بنالاحات  - 38
متفاوتة خالل الف ة املشـــــــمولة بالتقرير. فقد ُأجنزت على نطاق واســـــــع أعماُل الرصـــــــد والتحقق من إعادة 

يف مع م احلاالت يف  نشــر العناصــر املســلحة احلكومية من منطقة أبيي، وكفلت القوة األمنية املؤقتة األمن
منطقة مسؤوليتها. وكان لتقد  املساعدة يف جمال إزالة األلرامل وتيسري إيصال املعونة اإلنسانية، فضال عن 
تيسري تنقل العاملني يف جمال تقد  املساعدة اإلنسانية أثر إ ات على األو اع على أر  الواقع. وكانت 

، وكذل  الدعم الذي قدم  عنصــــر الشــــرطة إىل جلان احلماية أنشــــطة االتصــــال اجملتمعي مثمرة إىل حد ما
 اجملتمعية. وبصورة أعم، شهدت العملية السياسية على الصعيد احمللي تقدما أيضا. 

ويف الف ة املشـــمولة بالتقرير، واصـــلت القوة األمنية املؤقتة جهودها الرامية إىل التواصـــل مع اجملتمعني  - 39
رت عقد اجتماعات جلنة الســـــالمل املشـــــ كة بني قبيليت احملليني لتعزيز اســـــتدامة  ســـــوق أمييت املشـــــ كة. ويســـــ 

 2016واجتماع للوجهاء بني اجملتمعات احمللية يف آب/أغسطس  2016دينكا نقوك واملسريية يف متوز/يولي  
للتصــــــــــــــــدي للحوادق األمنية اليت تُرتكب يف الســـــــــــــــوق. وكان نقل الســـــــــــــــوق إىل أمييت لف ة متتد حىت 

تدبريا إ ـــــــــــــافيا اخُتذ خلفا عدد احلوادق األمنية. واختذت القوة األمنية  2016األول/ديســـــــــــــمرب  نكانو 
املؤقتة تدابري أمنية اح ازية، واختذت موقفا قوام  الردع والوقاية واالســــتالابة يف املناطق القريبة من الســــوق. 

ألســــــــاســــــــية للســــــــوق، مبا يف ذل  وقدمت القوة األمنية املؤقتة أيضــــــــا الدعم اللوجســــــــيت والدعم للهياكل ا
 املصابيح الشمسية، وتركيب مضرات يدوية إ افية.

مشـــــــــــرد إ ـــــــــــايف إىل ديارهم األصـــــــــــلية يف منطقة أبيي، ونُفذ  10 000ويف هذ  الســـــــــــنة، عاد  - ٤0
 مشروعا سريع األثر. 25
كبار املســــــــؤولني وواصــــــــلت القوة األمنية املؤقتة التعاون مع جلنة الرقابة املشــــــــ كة يف أبيي وســــــــائر   - ٤1

احلكوميني يف السودان وجنوب السودان من أجل التشاليع على استئناف االجتماعات، فضال عن تن يم 
اجتماعات جديدة كانت قد اقُ حت لتيســـري احلوار بني الزعماء التقليديني. وظلت اآللية املشـــ كة لرصـــد 

 .2017ارا من حزيران/يوني  احلدود والتحقق منها يف مرحلة القدرة التشريلية األولية اعتب
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اســـــــــــــــــــــــتـــــــــمـــــــــرار عـــــــــودة الـــــــــنـــــــــازحـــــــــني إىل ديـــــــــارهـــــــــم  1-1-1  
؛ 80 100: 2015/2016؛ 39 805: 201٤/2015) طوعا

2016/2017 :100 115)  

مشـــــــــــــــرد إىل  62 000، عاد ما جمموع  2017يف هناية حزيران/يوني  
ديارهم األصــلية طوعا يف منطقة أبيي منذ اندالع النزاع. وأدى الســالمل 

منطقة أبيي، وإغالق ســـــــــوق قوك مشـــــــــار نتيالة املراوف  النســـــــــئ يف
األمنية، إىل جعل ســــوق أمييت املشــــ كة مركز األنشــــطة التالارية، وإىل 
زيـادة عـدد العـائـدين. ومن العوامـل األخرى اليت كـان هلـا دور يف زيـادة 
عدد العائدين تدفق البضــــــائع من اخلرطومل إىل ســــــوق أمييت املشــــــ كة، 

 الناس اليومية، وحس ن ال روف األمنية وهو ما وفر احتياجات
عدمل وقوع أي هالمات على اجلهات الفاعلة يف جمال تقد   1-1-2

؛ : صـــــــفر2015/2016؛ 2: 201٤/2015املســـــــاعدة اإلنســـــــانية )
 : صفر(2016/2017

نـُف ذ هالومان  ــد اجلهات الفاعلة يف جمال املســاعدة اإلنســانية خالل 
 2016/2017الف ة 

الســــودان يســــتردمها  -وتعر ــــت مركبة مملوكة ملن مة الصــــحة العاملية 
كانون   17مهامجني مســـــــــــلحني يف  3شـــــــــــري  تنفيذي هلالومل من قبل 

يف مشال دفرة. ومل يتعر  الســـــــــــــــائق والراكب ألي  2017الثا /يناير 
 إصابات. وهرب املهامجون بالسيارة وبعا املعدات 

  هلا متعاقدون مع املن مة الدولية وأدت لاولة أخرى لســرقة ســيارة تعر 
ىل قويل يف القطـــاع الشــــــــــــــمـــايل يف للهالرة كـــانوا مســـــــــــــــــافرين من دفرة إ

 إىل مقتل أحد املتعاقدين وإصابة سائق  جبروح. 2017شبا /فرباير  17
عــــــــدمل وقــوع أي حــوادق عــنــف قــبــلــي أثــنــــــــاء اهلــالــرة  1-1-3
: 2016/2017 ،5˃: 2015/2016؛ 5: 2015/201٤)

 صفر(

ن ت  هالمات مســـــــــــــــلحة أدت إىل وقوع خســـــــــــــــائر يف األرواح  8شـــــــــــــــُ
 واختطاف سيارات وسرقة مواشٍ 

، قامل مســــــــــلحون جمهولو اهلوية بإطالق 2016آب/أغســــــــــطس  3ويف 
نريان املدافع الرشــــاشــــة والقنابل الصــــاروخية بالقرب من قاعدة عمليات 
رِي ة القوة يف تاجايل يف القطاع اجلنوت. وســـــــــــــــري  جنود القوة دورية  ســـــــــــــــَ

املنطقـــة املشـــــــــــــــتبـــ  هبـــا، حيـــث عثروا على قـــذيفتني صـــــــــــــــــاروخيتني  يف
 خرطوشا مستعمال 23 ُدفعات حية و 9مستعملتني و 

، أطلق مهامجون مســـــــلحون النار 2016األول/أكتوبر  تشـــــــرين 19ويف 
على رجل من قبيلة دينكا نقوك فقتلو  وأصــــــابوا امرأة جبروح خطرية. ويف 

قررت احملكمة التقليدية املشــــــــــــــ كة ، 2016تشــــــــــــــرين الثا /نوفمرب  17
لسوق أمييت عدمل كفاية األدلة املتاحة إلدانة شرصني من قبيلة املسريية 
اوما بشن اهلالومل. وُسل م الشرصان إىل وجي  قبيلة املسريية. وقد عززت 
القوة وجودها األمين يف ســـــــــــوق أمييت املشـــــــــــ كة، وشـــــــــــالعت يف نفس 

 عثة فيما يتعلق بالتصدي لةجراملالوقت القبيلتني على التعاون مع الب
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، أطلق مهامجون يف نونق 2016كانون األول/ديســــــــــــــمرب   21ويف ليل   

قنبلتني صاروخيتني أثناء الليل، وهو ما أدى إىل إصابة ةسة أشراص 
 بينهم امرأتان وطفل عمر  ثالق سنوات

 ، أفاد أهايل ميالاك، الواقعة يف القطاع اجلنوت،2017أيار/مايو  6ويف 
رأســـام؛ وقامت القو ة بإيفاد دورية  ٤5عن حادثة ســـرقة ملواش بل  عددها 

 ولكنها مل تتمكن من حتديد مكان املرريين وال مكان املواشي
، هامجت جمموعة من املســـــــلحني مدنيني يف 2017أيار/مايو  16ويف 

ســـــــــوق أمييت املشـــــــــ كة، مما أدى إىل مقتل مد  واحد وجرح ةســــــــة 
وة القبا على اثنني من مهــامجي قبيلــة املســـــــــــــــرييــة آخرين. وألقــت الق

إىل وجهاء قبيلة املســــريية يف خميم  2017أيار/مايو  21وســــلمتهما يف 
 دفرة التابع للقوة بالقطاع الشمايل

، شــــهدت ســــوق أمييت املشــــ كة عملية 2017حزيران/يوني   13ويف 
ســــــــطو مســــــــلح وســــــــرقة إلحدى الســــــــيارات؛ وقامت دورية تابعة للقوة 

ملية مطاردة متكنت على إثرها من  ــــــــــــــبط قاذفة قنابل صــــــــــــــاروخية بع
جنيها  20 635واحدة، واســــتعادة الســــيارة املســــروقة ومبل  مايل قدر  

 من جنيهات جنوب السودان، أعيدت إىل مالكها
، أبلرـــت قبيلـــة دينكـــا نقوك يف منطقـــة 2017حزيران/يونيـــ   18ويف 

ش بل  عــــددهــــا فو لــــة ســـــــــــــــرقــــة ملواأريــــ  بــــالقطــــاع اجلنوت عن حــــا
رأس. ومتكنــت دوريــات البحــث الربيــة واجلويــة التــابعــة للقوة من  200

 رأسا منها، وإعادوا إىل مالكها  58اس جاع 
، أغار مهاجم مســـــلح جمهول اهلوية على 2017حزيران/يوني   30ويف 
رأســا من املاشــية التابعة ألحد رعاة املســريية املوجودين يف ســين ،  ٤3

ت بالقطاع ال شــــمايل. وقتل املعتدي شــــرصــــا واحدا وجرح آخر. وســــري 
القوة أفرادهــا إىل املنطقــة حيــث تبــادل هؤالء إطالق النــار مع املعتــدي 
الذي هالر املاشــــية والذ بالفرار. وجرى تســــليم املاشــــية إىل مالكها من 

 قبيلة املسريية
خلو منطقـة أبيي عمومـا من األفراد املســـــــــــــــلحني والعتاد  ٤-1-1

لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  إال ما هو تابع واألســــــــــــلحة
ودائرة شــــــــــــــــــــــــــــــرطة أبيي )عدد احلاالت اليت سالل فيها وجود أفراد 

: 2015/2016؛ 1٤: 201٤/2015مسلحني وعتاد وأسلحة:
 (٤0: 2016/2017؛ ٤0

مناســــــــبة، عن وجود عتاد وأســــــــلحة وأفراد مســــــــلحني من  25أُبل ، يف 
لقوات املســـــــلحة الســـــــودانية والقوات املســـــــلحة جلنوب بينهم أفراد من ا

الســـــــــــــــودان وأفراد من اجملتمعــــات احملليــــة. وأُبل  أيضــــــــــــــــــا عن حتركـــات 
ألشــــــــــــراص مســــــــــــلحني جمهويل اهلوية بني قويل وعالل ودفرة ونونق يف 
القطاعني الشــــــــــمايل واألوســــــــــط. ومتشــــــــــيا مع والية القوة األمنية املؤقتة 

دمرت دائرة األمم املتحدة  بشـــــــــــــــأن مصـــــــــــــــادرة األســـــــــــــــلحة وتدمريها،
طلقة ذخرية  1 823قطعة ســـــــالح و  ٤1لةجراءات املتعلقة باأللرامل 

صــــــــــادروا القوة األمنية املؤقتة يف مرفق إدارة األســــــــــلحة والذخائر التابع 
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للبعثة. وباإل ـــــافة إىل ذل ، قامت الدائرة بتدريب تســـــعة أعضـــــاء من   

 لحة والذخائرالبلدان املسا ة بقوات يف جمال إدارة األس
عـــدمل تعطيـــل أو إلرـــاء أي حتركـــات للقوة األمنيـــة املؤقتـــة  1-1-5

والعاملني يف اجملال اإلنســــا  واملدنيني، نتيالة لللرامل أو املتفالرات 
من خملفـــات احلرب داخـــل منطقـــة أبيي واملنطقـــة احلـــدوديـــة اآلمنـــة 

: صفر؛ 2015/2016: صفر؛ 201٤/2015املنزوعة السالح )
 فر(: ص2016/2017

 

أجنز. مل تُعط ل حتركات وعمليات نشــر القوة األمنية املؤقتة والعاملني يف 
اجملال اإلنســـــــــــــــا  واملدنيني نتيالة األلرامل األر ـــــــــــــــية أو املتفالرات من 

داخــــــل منطقــــــة أبيي. ومت  2016/2017خملفــــــات احلرب يف الف ة 
قطعة  282قطعة متفالرات من خملفات احلرب و  21٤حتديد موقع 

األســــــــلحة الصــــــــررية وتدمريها، ون مت دائرة األمم املتحدة  من ذخائر
دورة للتوعية رطر األلرامل، مشلت  1 57٤لةجراءات املتعلقة باأللرامل 

 رجال وامرأة وفىت وفتاة يف منطقة أبيي 6٤ 670
 

 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
يومل من أيــامل عمــل الــدوريــات يف منطقــة أبيي  678 900   

لتوفري األمن يف املنطقة وبســـــــــــــــط الســـــــــــــــيطرة عليها، والقيامل 
بأعمال التحقق والرصــــــــد وكشــــــــف عمليات التوغل ومنعها 

 يوما( 365× دورية يوميا  62× جنديا لكل دورية  30)

يومــا من أيــامل عمــل الــدوريــات مت تنفيــذهــا. وكــان ال بــد من  873 636
يد من الدوريات بالنســـــــــبة ملا كان مقررا، ألن عددا تســـــــــيري مز 

متزايدا من أفراد قبيلة املســـــــــــــريية هاجروا خالل الف ة، ولذل  
فقد كانت هناك حاجة إىل تعزيز بســط الســيطرة على املناطق 

 ملنع أعمال العنف هبدف احلصول على املراعي وامليا 

 دوريــــة من دوريــــات مراقئ األمم املتحــــدة 9 ٤90تنفيــــذ 
العســـــــكريني لرصـــــــد إعادة نشـــــــر مجيع القوات والتحقق من 
ذل ، واالتصـــــــــال باجملتمعات والســـــــــلطات احمللية يف منطقة 
أبيي ألغرا  اإلنــذار املبكر والترفيف من حــدة النزاعــات 

 يوما( 365× دوريتان يوميا × فريقا  13)

دورية قامل بتسيريها مراقبو األمم املتحدة العسكريون. وا فا  5 360
د أفرقة املراقبني العسكريني املرسلة يف دوريات بسبب عدمل عد

توافر عدد كاف من القوات لتوفري مرافقي احلماية اللصـــــــــــــــيقة 
للمزيــد من األفرقــة على النحو املنصـــــــــــــــوص عليــ  يف الواليــة. 
واسُتردمت القوات هي أيضام يف تسيري دوريات برية مسلحة 

وزيادة عدد العائدين  اســتلزمتها زيادة تدفق أفراد قبيلة املســريية
 إىل منطقة أبيي

ســــــــــــــــاعـــة طريان ملراقبـــة عمليـــة جتريـــد اجلمـــاعـــات  117تنفيـــذ 
  ×ســاعة  2.25والتحقيق يف احلوادق )املســلحة من الســالح 

 أسبوعا( 52

ســــــــاعة طريان نفذت ملراقبة عملية جتريد اجلماعات املســــــــلحة  115
 من السالح والتحقيق يف احلوادق

للالنة األمنية املش كة تُعقد بني القوة اجتماعا  320تن يم 
 ودينكا نقوكاألمنية املؤقتة وقبيليت املسريية 

اجتماعا جرى تن يمها. ونُ  م املزيد من االجتماعات بسبب  55٤
تفـــاقم حـــالـــة انعـــدامل األمن ن را لزيـــادة أعـــداد املهـــاجرين من 
الولت خالل  قبيلة املســــــــريية عما كان متوقعا، وهي أعداد ســــــــُ

  ة املشمولة بالتقريرالف

تقد  الدعم اللوجســـــيت واإلداري وإســـــداء املشـــــورة خلمســـــة 
 اجتماعات للالنة الرقابة املش كة يف أبيي

اجتماع اســـــــــــــتثنائي واحد، دعا إلي  االحتاد األفريقي، ُعقد يف  1
 )بعد أكثر من عامني من التعليق( 2017أيار/مايو  30
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
الزعماء التقليديني لقبيليت اجتماعات بني  6تن يم وتيســـــري    

املســـــــــــــريية ودينكا نقوك لرر  تيســـــــــــــري احلوار بني القبيلتني 
بشــــأن التعايم الســــلمي واملصــــاحلة وتنشــــيط آليات تســــوية 

 املنازعات بينهما

اجتمــاعــا جرى تن يمهــا وتيســـــــــــــــريهــا بني الزعمــاء التقليــديني  25
لقبيليت املســــــــــــريية ودينكا نقوك. وكانت هذ  االجتماعات يف 

لرالب متعلقة بعمليات ســــــــــــــوق أمييت املشــــــــــــــ كة والتعايم ا
الســلمي، مبا يف ذل  تقاســم املوارد. وقد أثبتت االجتماعات 
اإل ــــــافية فائدوا بالنســــــبة لكلتا القبيلتني اللتني أحرزتا تقدما 
كبريا يف إ اد ســــبل للتعايم الســــلمي بواســــطة جلان الســــالمل 

رو ا البعثة، وكذل  بفضــل املشــ كة واللالان القضــائية اليت يســ 
زيادة التفاعالت والتالارة يف ســــــــوق أمييت املشــــــــ كة. وجتلى 
األثر اإل ات هلذ  االجتماعات يف اهلالرات السلمية املساللة 

، وســــــــــهولة حل املســــــــــائل املتصــــــــــلة 2016/2017يف الف ة 
 بسوق أمييت املش كة 

اجتماعات للالنة املشــ كة للمراقبني العســكريني  10تن يم 
دورية ألفرقة املراقبني العســــكريني املشــــ كة  2 555وتســــيري 

 يوما( 365× دورية واحدة يوميا × أفرقة  7)

اجتمـــاعـــات جرى تن يمهـــا. وأثرت احلـــالـــة األمنيـــة يف عمـــل  9
اللالنة املشـــــ كة للمراقبني العســـــكريني، اليت مل تتمكن ســـــوى 

رين من تســـيري دوريات منفصـــلة مع املراقبني الســـودانيني املنتشـــ
يف مشال تودا  يف القطاع الشــــــمايل، ومع املراقبني من جنوب 

 السودان يف املناطق الواقعة جنوب أبيي يف قطاع الوسط
 دورية سريوا أفرقة املراقبني العسكريني املش كة 2 190
مل يتحقق العدد املقرر للدوريات ن را الزدياد اهلالرات، وهو  

مزيد من األمن يف  وئ  بزيادة عدد ما تعني  على البعثة توفري 
دوريات الســـيطرة على املنطقة. وقد مت حتويل بعا املوارد من 
أجل توفري دوريات مســــــلحة ثابتة يف املناطق املعر ــــــة للرطر 
على طول طرق اهلالرات، بدال من القيامل مبهامل احلراسة ألفرقة 

 املراقبني العسكريني املش كة
ة األمم املتحــــدة يومل عمــــل لــــدوريــــات شـــــــــــــــرطــــ 16 ٤25

التفاعلية اجملتمعية ألغرا  الرصــــــــد واإلبالل بشــــــــأن العودة 
 3× فريقا  15اآلمنة للمشــردين، واألمن والقانون والن امل )

 يوما( 365× دوريات يوميا 

دورية من دوريات شـــــــــــــــرطة األمم املتحدة التفاعلية اجملتمعية  2 190
ريو عدد من الدوريات أقل من  العدد املقرر جرى تســيريها. وســُ

بســــــــــــــبب القدرة احملدودة ألفراد شــــــــــــــرطة األمم املتحدة نتيالة 
 حاالت التأخري يف إصدار التأشريات ألفراد الشرطة اجلدد

جلان من جلان احلماية  10إســـــــــــــداء املشـــــــــــــورة والتوجي  إىل 
 اجملتمعية من خالل العمل معها يف موقع واحد

إليها وتيســري عملها. جلنة للحماية اجملتمعية مت إســداء املشــورة  37
ويُعزى جتاوز العدد املقرر إىل إنشـــــــــــــــاء جلان إ ـــــــــــــــافية خلدمة 
املســـــتوطنات اجلديدة للعائدين إىل املناطق اليت تســـــيطر عليها 
قبيلة دينكا، حيث َتواصـــــــَل عنصـــــــر الشـــــــرطة التابع للبعثة مع 
اجملتمعات احمللية بشــــــــــــأن مســــــــــــائل األمن والقانون والن امل يف 

 مرحلة مبكرة
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
اء املشـــورة إىل ســـتة اجتماعات آللية التنســـيق املشـــ كة إســـد   

بني البعثات املعنية باهلالرة برر  تيســـــري اهلالرات الســـــنوية 
 بصورة من مة وممنهالة 

من املشـــــــــــــــــاورات غري الرويـــة يف جوبـــا مع البعثـــة، بـــدال من  2
اجتماعات آلية التنســيق املشــ كة بني البعثات املعنية باهلالرة، 

 جرى تن يمهما
برناجما للتدريب والتوعية بشــــــــــأن  36ســــــــــداء املشــــــــــورة إىل إ

وتيســـــــــــــــري تلـــــــ   اجلر ــــــــة لفــــــــائــــــــدة اجملتمعــــــــات احملليــــــــة،
يف قطاع الوســط،  12يف القطاع الشــمايل، و  12) الربامج

 يف قطاع اجلنوب( 12و 

برناجما لتدريب اجملتمعات احمللية وتوعيتها جرى تنفيذها. ومل  17
بســـــــــبب التأخري يف إنشـــــــــاء جلان يتســـــــــن  حتقيق اهلدف املقرر 

احلمــايــة اجملتمعيــة داخــل اجملتمعــات احملليــة لقبيلــة املســـــــــــــــرييــة، 
وتعذلر الوصــــــــــــول إىل خمتلف اجملتمعات احمللية خالل موســــــــــــم 

 األمطار، والقدرة احملدودة نتيالة التأخري يف توفري أفراد جدد
تقد  الدعم ألربع حلقات عمل، بالتنســـــــــــــــيق مع اهليئات 

ملن مـــات األمم املتحـــدة واملن مـــات غري احلكوميــة التـــابعـــة 
ذات الصـــــــلة بشـــــــأن املســـــــائل املتعلقة ببناء الســـــــالمل، ومنها 
املصاحلة والعدالة التقليدية وآليات مراقبة األسلحة الصررية، 

 جتمع بني قبيليت املسريية والدينكا نقوك

حلقات عمل جرى دعمها من حيث اللوجســـــــــتيات واألمن،  9
هليئـــــات التـــــابعـــــة ملن مـــــات األمم املتحـــــدة بـــــالتنســـــــــــــــيق مع ا

واملن مات غري احلكومية ذات الصــــــــلة. وُقدمل الدعم ملزيد من 
االجتماعات بســبب احلاجة املتزايدة إىل بناء الثقة واملضــي يف 

 التعايم السلمي، خصوصا قبل موسم اهلالرة
 
 ة لرصد احلدود والتحقق منهاالتفعيل الكامل والتشريل الفعلي لآللية املش ك :2-1اإلنجاز المتوقع 

 
 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املقررة

يف املائة  75التحقق من خطط ومزاعم االنسحاب برصد  1-2-1  
 من املنطقة احلدودية اآلمنة واملنزوعة السالح غري املتنازع عليها

عليهـــا. يف املـــائـــة من املنطقـــة احلـــدوديـــة غري املتنـــازع  20ُرصـــــــــــــــــد فو 
وا ـــــطُلع بأنشـــــطة رصـــــد احلدود والتحقق منها على نطاق لدود ن را 
لعدمل تنفيذ أنشـــطة الدوريات الربية، حيث ظلت اآللية املشـــ كة لرصـــد 
احلـــدود والتحقق منهـــا عنـــد قـــدروـــا التشـــــــــــــــريليـــة األوليـــة خالل الف ة 

 املشمولة بالتقرير
لقة باأللرامل يف النشـــر الكامل ألفراد دائرة اإلجراءات املتع 1-2-2

ومقار القطاعات مقر اآللية املشــــــ كة لرصــــــد احلدود والتحقق منها 
 ومواقع األفرقة

ُنشر أفراد دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللرامل يف مقر اآللية املش كة لرصد 
احلدود والتحقق منها يف كادقلي وقوك مشـــار. ومل يُنشـــأ مقرا القطاعني 

 2016/2017خالل الف ة وموقعا الفريقني املتبقيني 
 

 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
قيامل األفرقة املتكاملة التابعة لآللية املشـــــــــــ كة لرصـــــــــــد احلدود    

 ×أفرقة  6برية مشــ كة )دورية  2 738والتحقق منها بتنفيذ 
دوريــــة جويــــة  8٤يومــــا( و  365× دوريــــة يوميــــا  1.25
 دوريات جوية شهريا 7مبعدل 

 مل يتم تسيري دوريات برية مش كة ال
بســبب  ــعف اهلياكل األســاســية على طول املنطقة احلدودية 
اآلمنة واملنزوعة الســـــــــــالح واســـــــــــتمرار التهديدات األمنية على 
الطريق املؤدي إىل هذ  املنطقة، أُرج  إيفاد بعثات رصــد برية 
ــــــل. و ري الترطيط واإلعــــــداد  إىل موســـــــــــــــم اجلفــــــاف املقب

ســـــــــيق مع والتدريب من أجل إيفاد هذ  البعثات، وكذل  التن
السلطات احمللية التابعة لكال اجلانبني. بيد أن احلضور املزعومل 
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
للمالموعــات املرتزقــة داخــل املنطقــة احلــدوديــة اآلمنــة املنزوعــة    

الســـــــــالح أثار إشـــــــــكاليات فيما يتعلق بأمن املراقبني الوطنيني 
املشــــــاركني يف الدوريات الربية، وهو ما نول دون تســــــيري هذا 

ونتيالة لذل ، مت تأجيل االســـــــــــــــتطالع النوع من الدوريات. 
املقر ر لتحـديـد مواقع األفرقـة يف هـذ  املنطقـة احلـدوديـة، ريثما 

 تتوافر البيئة األمنية املواتية
دورية جوية مت تنفيذها خالل الف ة املشـــــــــــــــمولة بالتقرير. كان  ٤7

عدد الدوريات اجلوية اليت ُأجريت أقل مما كان مقررا بســـــــــــبب 
االفتقار إىل حرية تنقل املوظفني التابعني لآللية املش كة لرصد 
ــــة جتري  ــــة املؤقت احلــــدود والتحقق منهــــا. وال تزال القوة األمني

زالة مجيع العقبات اليت تع   اتصـــاالت مع الســـلطات برية إ
 عمليات اآللية والتعاليل بعمليات املوافقة على الرصــــد اجلوي 

 ومنح تصاريح اهلبو  لبعثات الرصد اجلوي
اجتماعا مع مسؤويل اآللية املش كة لرصد احلدود  12عقد 

والتحقق منها يف املقر والقطاعات ومواقع األفرقة من أجل 
ا يتعلق بالتنســـــــــــــــيق والترطيط تقد  املشـــــــــــــــورة والدعم فيم

 لعمليات رصد املنطقة احلدودية اآلمنة واملنزوعة السالح

اجتماعات عقدت مع مســـؤويل اآللية املشـــ كة لرصـــد احلدود  9
والتحقق منها من أجل تقد  املشـــــــورة والترطيط والتنســـــــيق. 

نشـــــــطة الدوريات اجلوية، واقتصـــــــرت هذ  االتصـــــــاالت على أ
 دوريات برية خالل الف ةمل  ِر تسيري أي  إذ

يف املائة من الدوريات الربية لآللية املشــــــــــ كة لرصـــــــــد  100
احلدود والتحقق منها مصحوبة بأفرقة دعم الدوريات التابعة 
لدائرة اإلجراءات املتعلقة باأللرامل مزودة مبركبات لصـــــــــــــــنة 

  د األلرامل

لرصــــــــد  وفقا ملفهومل القدرة التشــــــــريلية األولية لآللية املشــــــــ كة نعم
احلـــــدود والتحقق منهـــــا، نشـــــــــــــــرت دائرة اإلجراءات املتعلقــــة 

أفرقــــة يف املقر ين يف كــــادقلي وقوك  5بــــاأللرــــامل مــــا جمموعــــ  
مشار. وظلت أفرقة دعم الدوريات التابعة للدائرة ذات القدرة 
على إزالة األلرامل جاهزة لالنتشــــار طوال هذ  الف ة برية دعم 

كة لرصـــــد احلدود والتحقق منها. الدوريات الربية لآللية املشـــــ  
لكن اآللية مل ُتســــــــريو أي دوريات برية خالل الف ة املشــــــــمولة 
بالتقرير. وشـــــــــارك ممثل عن الدائرة يف رحلة االســـــــــتطالع اليت 

 2017نفذت إىل برامل يف كانون الثا /يناير 
ومتشــــــــيا مع خطة الدائرة للدعم ولزيادة تأهب البعثة وإدراكها  

األلرامل، أجرت الدائرة عددا من الدورات التدريبية على خماطر 
مراقبا عسكريا  868الدوريات الربية املتكاملة لـما يبل  عدد  

ومراقبا وطنيام وعنصـــــــــــــرام من وحدات البلد املســـــــــــــاهم بقوات، 
وقــدمــت عرو ـــــــــــــــــا للتوعيــة بــاأللرــامل/املتفالرات من خملفــات 

ـــــــــــــــــــــــــــــمـــــا يبل  عـــــدد   ـــــا  190جنود و  809احلرب لـ مراقب
مراقبا وطنيا من اجليم الشـــعئ  1٤عســـكريا/ ـــبا  أركان و 

من أفراد القوات املســــــــلحة الســــــــودانية  9لتحرير الســــــــودان و 
موظفا مدنيا تابعني  17 من أفراد شرطة األمم املتحدة و 5 و
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
للقوة األمنيـــة املؤقتـــة ووكـــاالت األمم املتحـــدة وصـــــــــــــــنـــاديقهـــا    

 وبراجمها يف منطقة أبيي
ــــة اآلمنــــة كم من الط  200جعــــل  رق يف املنطقــــة احلــــدودي

واملنـــزوعة السالح آمنة ويسهل الوصول إليها، وإزالة وتدمري 
يف املائة من األلرامل األر ــــية واملتفالرات من خملفات  100

احلرب واملبل  عن وجودهـــــا يف املنطقـــــة احلـــــدوديـــــة اآلمنـــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــزوعة الســـــــــــــــالح، وفقا لةجراءات املعتمدة لدائرة  واملنـ

 علقة باأللرامل.اإلجراءات املت

مل جتِر أي عمليات متعلقة باأللرامل ألســـباب ســـياســـية وأمنية،  ال
ومل يتســـــــــــــــن  الوصـــــــــــــــول إىل املنطقـة احلـدوديـة اآلمنـة واملنزوعة 

 السالح

     
 : الدعم2العنصن 

خالل الف ة املشــــــــمولة بالتقرير، قدمت القوة األمنية املؤقتة الدعم لتوســــــــيع نشــــــــر القوات خالل  - ٤2
اجلفاف بإنشــــــائها ةســــــة خميمات عســــــكرية مؤقتة جديدة عاملة يف منطقة أبيي. وباإل ــــــافة إىل موســــــم 

ذل ، أكملت القوة األمنية املؤقتة إنشــــــــــــاء خميم دائم عامل واحد يف نونق من شــــــــــــأن  أن يتيح اســــــــــــتمرار 
ة وأماكن الوجود العســـكري يف وســـط منطقة أبيي. ونفذت أعمال البناء الالزمة إلرســـاء اهلياكل األســـاســـي

اإلقامة املالئمة للفريق املتقدمل باســــــــتردامل القدرات الداخلية، يف حني اســــــــُتعني مبصــــــــادر خارجية للمرحلة 
 الثانية من البناء.

. وأجنزت البعثة تشـــــــييد 2016/2017واســـــــتمر تطوير اهلياكل األســـــــاســـــــية للبعثة خالل الف ة  - ٤3
منطقة أبيي، وكذل  تركيب أربع لطات جديدة  خزانا من خزانات التعفني يف مجيع املعســـــــــكرات يف 30

ملعاجلة ميا  الصـــرف الصـــحي. وباإل ـــافة إىل ذل ، قامت البعثة بتحســـني إمكانيات احلصـــول على امليا  
الن يفة حبفر ةس آبار جديدة. وأخريا، اســــــــتعانت البعثة مبصــــــــادر خارجية لتشــــــــييد مرافق اغتســــــــال من 

كريني؛ واملشــــــــــــــروع اآلن قيد التنفيذ. وحاف ت البعثة بفعالية على اإلونت/احلالر يف أبيي للفراد العســــــــــــــ
مــا جمموعــ  تــأمني إمــدادات ثــابتــة من الكهربــاء جلميع املريمــات طوال الف ة املشـــــــــــــــمولــة بــالتقرير وُأجنز 

 وحدة منها إىل شاغليها. 50وحدة إيواء جديدة مستقلة خالل الف ة املشمولة بالتقرير، وُسلمت  165
طار خطة البعثة الطويلة األجل لتحسني املعسكرات، أجنزت البعثة تشييد جدار إونيت من ويف إ - ٤٤

، فضـــــــــــــــال عن عدد من 2016/2017أجل حتســـــــــــــــني التدابري الدفاعية يف ليط مقر أبيي خالل الف ة 
 الفرعية املطلوبة لالمتثال ملعايري العمل األمنية الدنيا، مثل تشييد أبرا  حراسة. املشاريع

وقد بل  إجناز مشــــــــــروع مقر أبيي، مبا يف ذل  توســــــــــيع ، مرحلة متقدمة خالل الف ة املشــــــــــمولة  - ٤5
بالتقرير. ويتوخى الترطيط اجلديد ملريم مقر أبيي ما يلي: )أ( نقل مهبط الطائرات العمودية، واآلليات 

رزين واإليداع العســـــــــــــــكريـة الثقيلـة بعيـدا عن أمـاكن إيواء املوظفني؛ و )ب( تشـــــــــــــــييـد هيـاكـل مالئمـة للت
والتصــرف يف املمتلكات؛ و ) ( تصــميم مناطق معيشــة خاصــة للموظفني املدنيني واجلنود؛ و )د( تشــييد 

 مرافق لل في  ورعاية املوظفني؛ )هـ( وأماكن إيواء للموظفني املدنيني مكتفية ذاتيا.
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قاولني مواد البناء األولية، وكما كان احلال يف الســـنوات املالية الســـابقة، أدى التأخر يف تســـليم امل - ٤6
بســبب القيود املفرو ــة على احلركة، إىل حدوق حاالت تأخري يف إجناز مشــاريع التشــييد. وأدت حاالت 
التأخري يف ختليف الســـــــــــلع واملعدات يف بورتســـــــــــودان إىل نشـــــــــــوء مزيد من التحديات. ونتيالة للقيود اليت 

 ار يف أتو .تفر ها حكومة السودان، مل يتسن  تفعيل مدر  املط
 
 زيادة كفاءة الدعم اللوجسيت واإلداري واألمين املقدمل إىل البعثة وفعاليت  :1-2اإلنجاز المتوقع 

 
 مؤشرات اإلجناز الفعلية مؤشرات اإلجناز املقررة

مجيع وحــــدات اإليواء ديــــد أجنزت البعثــــة األنشـــــــــــــــطــــة التــــاليــــة: )أ( جتــــ وتنفيذ عمليات مأمونة بيئيا  اهلياكل األساسيةحتسني  2-1-1  
وتشـــــييد حيز إ ـــــايف للمعيشـــــة يف مجيع املريمات العســـــكرية؛  القد ة

)ب( إنشـــــاء مواقع للنفايات الصـــــلبة؛ و ) ( تركيب لطات ملعاجلة  و
ميا  الصـــــــرف الصـــــــحي يف املريمات الرئيســـــــية؛ و )د( صـــــــيانة الطرق 

 مريهااملؤدية إىل املريمات بإصالح مجيع الطرق الدائمة واملؤقتة وتع
حتســـــــــــــــن العمليـــات املـــاليـــة والعمليـــات املتعلقـــة بـــاملوارد  2-1-2

 استردامل ن امل أوموجابالبشرية 
خالل الف ة املشـــــــــــــــمولة بالتقرير، واصـــــــــــــــلت القوة األمنية املؤقتة بذل 
جهودها الرامية إىل حتســــــني مجيع عملياوا املالية وعمليات الشــــــراء اليت 

على نطاق األمانة العامة بشــــــــــأن تضــــــــــطلع هبا، عمال باملبادرة املترذة 
ترحيــــل نُُ مهــــا القــــد ــــة إىل برنــــامج حــــديــــث جــــدا إلدارة املوارد يف 

، جرى حتســـني إجراءات اســـ داد 2016/2017املؤســـســـة. ويف الف ة 
كيانات األمم املتحدة   تكاليف اخلدمات املقدمة أو تل  اليت تقدمها

مي اخلدمات من األخرى وأطراف ثالثة، وذل  بتعزيز التعاون مع مقد
 أجل االستردامل الصارمل لنموذ  إعداد فواتري املعامالت.

 

 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
   تحسي  الخدمات   

موقعا خضـــع لتحســـينات. ومشل ذل  جتديد وحدات اإليواء  15 موقعا 16حتسني اهلياكل األساسية يف 
 وتشييد حيز إ ايف للمعيشة للقوات وبناء ممرات بني املرافق. 

حتســـــــني العمليات املالية والعمليات املتعلقة باملوارد البشـــــــرية 
 بالتشريل السلس لن امل أوموجا

َر حتســـــني املعرفة بن امل أوموجا وخاصـــــيات  الوظيفية ســـــري  نعم َيســـــ 
لعمليات املالية وعمليات الشـــــــراء على فو ســـــــلس. وقامت ا

البعثة بتشــــــريل مجيع وحدات ن امل أوموجا اليت ُنشــــــرت حىت 
 اآلن، وحتسنت الرقابة املالية فيما يتعلق بإدارة املوارد املعتمدة

ي جلميع اشــــــــــــــُ يت لطات ملعاجلة ميا  الصــــــــــــــرف الصــــــــــــــح نعم تنفيذ عمليات مأمونة بيئيا يف جمال إدارة املرافق
منها حبلول هناية الف ة. ومن  ٤املريمات، على أن ُتســــــــــــــل م 

وحـدة. وأدت حـاالت  16وحـدة مقررة، مت تركيـب  38بني 
التأخري يف تســـــليم املعدات واللوازمل إىل تأجيل تنفيذ املشـــــروع 

 حىت موسم اجلفاف القادمل
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
   األفناد العسكنيون وأفناد الشنطة والموظ ون المدنيون   

فرد من أفراد الوحــــــدات  5 101قوامل متوســـــــــــــــطــــــ  متركز 
فردا من أفراد  50مراقبا عســــــــــــــكريا و  225العســــــــــــــكرية و 

 شرطة األمم املتحدة وتناوهبم وإعادوم إىل أوطاهنم

ُأجنزت عمليـــات التمركز والتنـــاوب واإلعـــادة إىل الوطن لقوامل  
 متوسط :

 فردا من أفراد الوحدات العسكرية ٤ 392
 عسكريامراقبا  11٤
 فردا من أفراد شرطة األمم املتحدة 18

التحقق من املعدات اململوكة للوحدات ومن قدرات االكتفاء 
 الذايت للفراد العسكريني وأفراد الشرطة، ورصدها وفحصها

تقريرا من  56خالل الف ة املشــمولة بالتقرير، أصــدرت البعثة  نعم
عملية فحف دورية  28تقارير التحقق الرئيســية، نتالت عن 

عملية تفتيم بشـــــــــــــــأن التأهب للعمليات وفقا ملعايري  28و 
وحـــدة  1٤األمم املتحـــدة. ومشلـــت عمليـــات التفتيم هـــذ  

 عسكرية خمتلفة منتشرة يف مجيع أفاء منطقة البعثة 
 286إدارة شؤون موظفني مدنيني يبل  عددهم يف املتوسط 

موظفــــا  90موظفــــا دوليــــا و  16٤موظفــــا، ويتــــألفون من 
 متطوعا من متطوعي األمم املتحدة 32وطنيا و 

 موظفا مدنيا، منهم: 235إدارة شؤون ما متوسط   
 موظفني دوليني مؤقتني 6موظفا دوليا، منهم  127
 موظفا وطنيا 77
 متطوعا من متطوعي األمم املتحدة 31

تنفيـذ برنـامج للســـــــــــــــلوك واالنضـــــــــــــــبـا  موجـ  جلميع األفراد 
العســـــــــــــكريني وأفراد الشـــــــــــــرطة واملوظفني املدنيني، يشـــــــــــــمل 
التدريب والوقاية ورصـــــــــــــد التحقيقات واإلجراءات التأديبية، 

 وبرنامج لتقد  املشورة إىل املوظفني

بفعــاليــة االســـــــــــــــ اتياليــة الثالثيــة نفــذت القوة األمنيــة املؤقتــة  نعم
)الوقاية واإلنفاذ والتدبريات اإلصـــــــــالحية( للتصـــــــــدي لســـــــــوء 
الســـــــــــــــلوك يف البعثـــة، بســـــــــــــــبـــل منهـــا توفري التـــدريـــب للفراد 
العســـــــــــــــكريني وأفراد الشـــــــــــــــرطــــة واملوظفني املــــدنيني واملراقبني 
الوطنيني من الســــــــودان وجنوب الســــــــودان، وقدمت أنشــــــــطة 

 ل من أفراد البعثة واجملتمعات احملليةللتوعية وإذكاء الوعي لك
نُ مت زيارات منت مة برر  الرصــد والتقييم إىل القطاعات  

ومواقع األفرقة من أجل حتديد املراطر وتقييم أنشـــطة األفراد 
ورصــدها والتوصــية باختاذ تدابري اســتباقية وقائية رامية إىل منع 

 االسترالل واالنتهاك اجلنسيني وسوء السلوك اجلسيم 
   المنافق والهياكل األساسية

وحــدة لتنقيــة امليــا   17لــدا و مو  87وإصـــــــــــــــالح صـــــــــــــــيــانــة 
 خميما 1٤لطات ملعاجلة ميا  الصرف الصحي يف  3 و

 خميما، قامت البعثة بصيانة وإصالح ما يلي: 15يف  
 مولدا 89
 وحدة لتنقية امليا  18
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
وُأجنزت الصـــيانة الروتينية جلميع لطات معاجلة ميا  الصـــرف     

 الصحي يف مجيع املريمات
خميمات )دنقوب وقويل  ٤إنشـــــــــــــاء طرق لةمداد والربط يف 

ـــــــــــــــــــوتاجايل وماري كم من   250ال أشـــــاك( وصـــــيانة وجتديد ـ
 جسور 5الطرق و 

ُو ـعت مؤخرا الصـيرة النهائية للعقد التالاري ملشـروع صـيانة  ال
الطرق. ويف الف ة املشمولة بالتقرير، قدمت خدمات الصيانة 

ــــاســـــــــــــــترــــدامل القــــدرات  كيلوم ا من الطرق  250ملــــا يبل   ب
جسور  ٤ يف املائة إنشاء 100الداخلية، يف حني أجنز بنسبة 

 من اإلونت جمهزة بقنوات سفلية

لطات ملعاجلة ميا  الصــــــــــــــرف الصــــــــــــــحي وتنفيذ  ٤تركيب 
أشــرال ترميم كربى ملعدات الصــرف الصــحي جلميع املبا ، 
مبا يف ذل  حتديث اهلياكل األســــاســــية ملعاجلة ميا  الصــــرف 

 الصحي والنفايات الصلبة

لطة ملعاجلة ميا  الصرف الصحي جرى تركيبها وتشريلها يف  16
لطـــات يف أبيي ولطتـــان يف خميم قوك  10املواقع التـــاليـــة: 

مشــــار ولطة واحدة يف كل من كادقلي ودفرة وبنتون وأتو . 
وباإل ــــــافة إىل ذل ، قدمت البعثة خدمات الصــــــيانة جلميع 

واملعدات املتعلقة بالســـــــــباكة، ووزعت امليا   التالهيزات الثابتة
 يف مجيع املريمات يوميا

واشــــــُ يت معدات إ ــــــافية ورك بت بســــــبب احلاجة إىل الوفاء  
 باملعايري البيئية للمم املتحدة

أحوا  للكســـــــــدة )حو ـــــــــان يف أبيي وحو   6إنشـــــــــاء 
واحد يف كل خميم من خميمات دوكرا وأتو  وهايواي ودفرة( 

 الصرف الصحي املعاجلة واستردامها يف الريمليا  

أحوا  أُنشـــــــئت بالكامل )حو ـــــــان يف أبيي وحو  واحد  3
يف دوكرا(. وتعتزمل البعثــــــة إكمــــــال بنــــــاء األحوا  للمواقع 
املتبقيـــة يف ف ة امليزانيـــة املقبلـــة، ن را إىل أن األولويـــة يف بنـــاء 
خزانات التعفني ولطات معاجلة ميا  الصـــــــــــــرف الصـــــــــــــحي، 

إىل أتو  وهايواي  أُعطيت، خالل الف ة املشـــــــــــمولة بالتقرير،
 ودفرة بُرية معاجلة الشواغل البيئية يف تل  املواقع

ُأجنزت عملية حتســني ن امل ميا  العواصــف والصــرف الصــحي  نعم تنفيذ املرحلة األوىل من إنشاء ن امل لتصريف ميا  العواصف
 يف املائة 100بنسبة 

بيني لترطيط املناظر الطبيعية والتشـالري تنفيذ مشـروعني جتري
 يف مقري أبيي وكادقلي

مشـــروع واحد من مشـــاريع ختطيط املناظر الطبيعية والتشـــالري  1
يف  70ُأجنز كامالم يف كادقلي، يف حني ُأحرز تقدمل بنســـــــــــــــبة 

املـــائـــة يف أبيي. ويُعزى التـــأخري يف أبيي إىل ربط مشـــــــــــــــــاريع 
 ع املريمختطيط املناظر الطبيعية مبشروع توسي

مرافق ملنصــــــــــــــــات هبو  الطــائرات  5صــــــــــــــيــانــة وإصــــــــــــــالح 
العمودية/ســــــــــــــاحات خدمات الطائرات يف مواقع أبيي ودفرة 

 ال أشاك وقوك ماشار؛ ومدر  واحد يف أتو ـوتاجايل وماري

نُفذت أعمال الصـــــــــــيانة الروتينية، مبا يف ذل  ســـــــــــد الثررات  نعم
أجريت  والرص، على أســــــــاس شــــــــهري يف مجيع املواقع، بينما

 اإلصالحات عند االقتضاء
ماليني ل  من الوقود والزيوت ومواد التشــــــــــــحيم  6.7توريد 

 لتشريل املولدات الكهربائية
ل  من وقود الــديزل مت ختزينهــا وتوريــدهــا ألغرا  تشـــــــــــــــريــل  ماليني 8

املولدات الكهربائية. وتُعزى زيادة االســــــــــــــتهالك على ما كان 



 A/72/644 

 

24/37 17-21612 

 

 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
موقعني إ ـــــافيني يف منطقة أبيي، مدرجا يف امليزانية إىل تعبئة    

 إ افية عالية القدرة يف مقر قيادة البعثة مولدات ٤وتركيب 
   النقل البني

مركبة مملوكة للمم املتحدة منها  328تشـــــــــــــــريل وصـــــــــــــــيانة 
مركبة مملوكة للوحدات يف ســــــتة  579مركبات مدرعة، و  3

 مواقع )أبيي وكادقلي وقوك مشار وواو واخلرطومل وجوبا(

مركبات مدرعة، مت  3مركبة مملوكة للمم املتحدة، تشـــــــــــــــمل  328
مواقع )أبيي وواو واخلرطومل وكادقلي  8تشـــريلها وصـــيانتها يف 

 وقوك مشار وجوبا وأديس أبابا وملكال(. 

مركبة مملوكة للوحدات توىل البلد املســـــــــاهم بقوات تشـــــــــريلها  583
إطار مواقع )أبيي وكادقلي وقوك مشـــــار( يف  3وصـــــيانتها يف 

 اتفاق إ ار شامل للردمات
كوكية على مدار األســـــــــــــــبوع، لنقل تشـــــــــــــــريل خدمة نقل م

من أفراد األمم املتحدة يف اليومل الواحد من  52متوســط   ما
 أماكن إقامتهم إىل منطقة البعثة

 مت تشريل خدمة النقل املكوكية على النحو املقرر نعم

التشـــــــــــــــحيم  مليون ل  من الوقود والزيوت ومواد 1.2توريد 
 ألغرا  النقل الربي

ل  من وقود الــديزل مت توريــد  ألغرا  النقــل الربي. ويُعزى  مليون 1،1
ا فا  اســـــــــــــــتهالك الوقود عما كان مقررا أســـــــــــــــاســـــــــــــــا إىل 
اال فا  املتوقع يف التحركات الربية بســـــــــــــــبب تدهور حالة 

 الطرق بعد كل موسم أمطار
   العمةيات الجوية

طائرات  ٤طائرات ثابتة اجلناحني و  3تشـــــــــــــريل وصـــــــــــــيانة 
ــــان، يف  ــــان عســـــــــــــــكريت ــــة، من بينهــــا طــــائرت مواقع  8مروحي

ــــــــــــــــوأتو  وقوك مشــار وكادقلي وواو وتاجايل وماري )أبيي ال ـ
 أشاك ودفرة(

 تولت القوة األمنية املؤقتة تشريل وصيانة ما يلي: 
 طائرات ثابتة اجلناحني 3
 عسكريتانطائرات مروحية، منها طائرتان  ٤

وتولت البعثة تشريل وصيانة األسطول اجلوي يف مجيع املواقع  
 على النحو املقرر

ماليني ل  من الوقود والزيوت ومواد التشــــــــــــحيم  3.1توريد 
 ألغرا  العمليات اجلوية

ل  من الوقود والزيوت ومواد التشــــــــــــــحيم مت توريدها ألغرا   ماليني 3،9
ارتفــاع االســـــــــــــــتهالك إىل أن عــدد العمليــات اجلويــة. ويُعزى 

ســـــــــــــــاعات الطريان الفعلية لطائرة واحدة ثابتة اجلناحني كان 
 أعلى مما هو مدر  يف امليزانية

   االتصاالت

دعم وصـيانة شـبكة سـاتلية تتكون من لطتني أر ـيتني مركزيتني 
 لالتصاالت بالصوت والفاكس والفيديو ونقل البيانات

من احملطات األر ــــــية مت دعمهما وصــــــيانتهما من أجل توفري  2
 االتصاالت بالصوت والفاكس والفيديو ونقل البيانات

 قامت البعثة بدعم وصيانة ما يلي: 
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
طرفية ذات فتحات صــــررية جدا، ن م حملطات  3دعم وصــــيانة    
 وصلة تعمل باملوجات الدقيقة 32مقسما هاتفيا، و  17و 

 ن م حملطات طرفية ذات فتحات صررية جدا 3
 مقسما هاتفيا 17
وصـــلة نشـــطة تعمل باملوجات الدقيقة، وفرت خدمات جلميع  20

مواقع القوة األمنيـــــــة املؤقتـــــــة ألبيي من مقر البعثـــــــة ومقـــــــار 
القطاعات ذات الصـــــلة. وأدى حتســـــني نشـــــر الن امل بتوصــــيل 
األلياف الضــــــــوئية، حيثما أمكن، إىل تقليل عدد الوصــــــــالت 

 املشمولة ردمات الصيانة
عـــال، بنـــدا من املعـــدات ذات تردد  220دعم وصـــــــــــــــيـــانـــة 

جهازا  1٤من املعدات ذات تردد عال جدا، و  1 136 و
 لةرسال وإلعادة اإلرسال ب ددات فائقة االرتفاع

 قامت البعثة بدعم وصيانة ما يلي: 
بنــدا من املعــدات ذات ال دد العــايل نشـــــــــــــــرت يف املواقع ويف  220

 املركبات العاملة
 من أجهزة اإلرسال وإعادة اإلرسال ذات ال دد العايل جدا 1 136
جهازا لةرســـــــــــال وإلعادة اإلرســـــــــــال ب ددات فائقة االرتفاع.  1٤

من أجهزة إعادة اإلرســــــــــــال ذات  10من أصــــــــــــل  8وُنشــــــــــــر 
ال ددات فائقة االرتفاع اليت تعمل يف إطار شــبكة ن امل التتبع 

جهزة إعــادة األر ـــــــــــــــي الالســـــــــــــــلكي. واحُتفا جبهــازين من أ
اإلرســــال انت ارا إلنشــــاء موقعي بورامل وملكال من أجل اآللية 
املشــــــ كة لرصــــــد احلدود والتحقق منها. وأوقف تشــــــريل أربعة 
من أجهزة إعادة اإلرســـال ذات ال دد العايل جدا واســـ دادها 

 برر  شطبها
   تكنولوجيا المعةومات

، حاســـــــــــــــوبا مكتبيا 320خادوما، و  31دعم وصـــــــــــــــيانة 
جهاز  29طابعة، و  1٤3 حاســـــــــــــــوبا لموال، و ٤2٤ و

 موقعا 15إرسال رقمي يف 

موقعا يف مجيع أفاء  15قدمت خدمات الدعم والصــــيانة يف  
 البعثة ملا يلي:

 خادومام  31
 حاسوبا مكتبيا 320
 حاسوبا لموال ٤2٤
 طابعة 1٤3
 جهاز إرسال رقمي 29

واســـــــــــعة لفائدة شـــــــــــبكة للية وشـــــــــــبكة  16دعم وصـــــــــــيانة 
شــبكات الســلكية يف  8و  موقعا، 15مســتردما يف  615

موقعا يف  15قدمت خدمات الدعم والصـــــــــــــــيانة ملا يلي يف  
 :مجيع أفاء البعثة

 شبكة للية وشبكة واسعة 16
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
يف كادقلي،  2يف قوك مشار، و  2يف أبيي، و  3مواقع ) 8   

 وواحدة يف اخلرطومل(
املســـــتردمني، مبا يف ذل  حســـــابات حســـــابا من حســـــابات  615

 عامة
يف  2يف أبيي و  3شــــــبكات للية الســــــلكية يف )انية مواقع ) 8

 يف اخلرطومل( 1يف كادقلي و  2 قوك مشار، و
   الشؤون الطبية

إجراء ترتيبات اإلجالء برا وجوا على صـــــــــــــــعيد منطقة البعثة 
 برمتها خلدمة مجيع مواقعها

مواقع  6عمليــــة إجالء طئ برا وجوا من  235أجريـــت بنالــــاح  نعم
)أبيي، وتوداش، وأتو ، ودوكرا، ودفرة، وبـــــانتون( على مركبـــــات 
تشــــــرلها األمم املتحدة إىل مســــــتشــــــفى املســــــتوى الثا  يف منطقة 

أيضا، حيث توجد ترتيبات تعاقدية  وعنتيئالبعثة، وإىل أديس أبابا 
 لث لتوفري العال  الضروريمع مستشفيات من املستوى الثا

تشـــــــــريل وصـــــــــيانة عيادة واحدة من املســـــــــتوى األول مملوكة 
عيادات من املســـــــــــــــتوى األول مملوكة  10للمم املتحدة، و 

للوحدات، ومســـــــــــتشـــــــــــفى واحد من املســـــــــــتوى الثا  مملوك 
مراكز للطوارئ واإلســـــــــــــــعافات األولية يف  10للوحدات، و 

 موقعا 22

 ة ما يلي:قامت البعثة بتشريل وصيان 
 عيادة من املستوى األول مملوكة للمم املتحدة 1
 عيادات من املستوى األول مملوكة للوحدات 10
 مستشفى من املستوى الثا  مملوك للوحدات 1
 مراكز للطوارئ واإلسعافات األولية 10
وغطت املرافق احتياجات مجيع أفراد البعثة وموظفي وكاالت  

األخرى وبعا أفراد الســـــــــــــــكان احملليني الذين األمم املتحدة 
  رون حباالت طوارئ شديدة مهددة للحياة

تشـــــــــــــــريـل وصـــــــــــــــيـانة املرافق اليت تقـدمل إىل مجيع أفراد البعثة 
خدمات املشـــــورة والفحف الطوعيني والســـــريني يف ما يتعلق 
بفريوس نقف املناعة البشــــرية، وتنفيذ برنامج للتوعية بشــــأن 

ة وغري  من األمرا  املعـديـة، البشـــــــــــــــريـفريوس نقف املنـاعـة 
 يف ذل  التعلم من األقران، جلميع أفراد البعثة مبا

دورة شهرية  35خالل الف ة املشمولة بالتقرير، ن مت البعثة  نعم
بشــأن خدمات املشــورة والفحف الطوعيني والســريني لفريوس 

دورة تـدريبيـة يف جمـال  38نقف املنـاعـة البشـــــــــــــــريـة. ون مـت 
صــــــحي لفائدة البعثة بأســــــرها بشــــــأن مجيع جوانب التثقيف ال

جندي.  2 000الرعاية الصـــــــــــــــحية، شـــــــــــــــارك فيها أكثر من 
ومشلـــــت املوا ـــــــــــــــيع اليت مت تنـــــاوهلـــــا: فريوس نقف املنـــــاعـــــة 

اإليدز، والن افة الصــحية والصــرف الصــحي، والوقاية /البشــرية
من املالريا والعال  الوقائي، واإلســــهال واألمرا  املنقولة عن 

امليا ، والتثقيف الصــــــــحي بشــــــــأن عضــــــــات احليوانات، طريق 
 وخاصة لدغات الثعابني وعضات الكالب 
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 النواتج املقررة
النواتج املنالزة 

 مالح ات نعم/ال( )العدد أو
   األم    

توفري خدمات األمن والســــــــالمة على مدار الســــــــاعة وطوال 
أيامل األســــــــــبوع ألفراد األمم املتحدة وأصــــــــــوهلا لفائدة منطقة 

 أبيي واآللية املش كة لرصد احلدود والتحقق منها

اخلدمات األمنية ملوظفي األمم املتحدة وأصوهلا؛ قدمت البعثة  نعم
ويســـرت إصـــدار التصـــاريح األمنية، وتتبع حركة موظفي األمم 
املتحدة وإصــــدار بطاقات هوية؛ وســــاعدت عددا من الزائرين 
الرويني؛ ورصــــــدت ســــــبل الوصــــــول برا إىل أماكن عمل القوة 

 أمنياتقييما وحتقيقا  188األمنية املؤقتة. وأجرت البعثة أيضا 
توفري ترطية عن طريق االتصـــــــــــــــال الالســـــــــــــــلكي على مدار 
الســــــــاعة جلميع موظفي ن امل األمم املتحدة إلدارة األمن يف 

 منطقة أبيي

أنشـــــــــئت غرفة اتصـــــــــاالت الســـــــــلكية مهيأة تعمل على مدار  نعم
الســـــــاعة. وأنشـــــــأت البعثة أيضـــــــا مركزا لالتصـــــــاالت املتكاملة 
للطوارئ يعمل على مدار الساعة وطوال أيامل األسبوع ملعاجلة 
االتصــــــــــــــــــاالت الروتينيــــة يف منطقــــة البعثــــة، وقــــد غطى املركز 

دة احتيــاجـات موظفي البعثــات وموظفي وكـاالت األمم املتحــ
 على السواء، متشيا مع املبادئ التوجيهية للمم املتحدة 

تقييمــــــا ألمن املواقع على نطــــــاق البعثــــــة ملواقع  16إجراء 
وكـــــاالت األمم املتحـــــدة وصـــــــــــــــنـــــاديقهـــــا وبراجمهـــــا اجملـــــاورة 
ملعســـــــــــكرات القوة األمنية املؤقتة، واملبا  املشـــــــــــ كة، وجممع 

معـا من ”ادرة املن مـات غري احلكوميـة يف أقوك يف إطار مبـ
تقييمـا تفتيشـــــــــــــــيـا ملعـايري  27؛ وإجراء “أجـل إنقـاذ األرواح

 زيارة للموظفني 12العمل األمنية الدنيا؛ و 

 أجرت البعثة ما يلي:  
 تقييما ألمن املواقع على نطاق البعثة 16
 تقييما تفتيشيا ملعايري العمل األمنية الدنيا  27
 زيارة للموظفني 12

موظفي البعثــــة اجلــــدد تــــدريبــــا متهيــــديــــا على تــــدريــــب مجيع 
املســـــــــائل املتصـــــــــلة باألمن وتدريبا أوليا/عمليا على مكافحة 

 احلرائق

دورة تــدريــب متهيــدي على املســــــــــــــــائــل  68نُ م مــا جمموعــ   نعم
عرو  عن تدريبات السالمة من احلرائق  5املتصلة باألمن و 

ق عمليـــة تفتيم/تقييم للمرـــاطر فيمـــا يتعل 12واإلجالء، و 
 بالسالمة من احلرائق 
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 أداء الموارد -ثالثا  
 الموارد المالية -ألف  

 (2017حزيران/يوني   30إىل  2016متوز/يولي   1)بآالف دوالرات الواليات املتحدة؛ متتد سنة امليزانية من 
 الفرق   
 النسبة املئوية املبل  النفقات )أ(املبل  املرصف 

 (1(÷)3(=)٤) (2)-(1(=)3) (2) (1) الفئة
     األفناد العسكنيون وأفناد الشنطة     

  11,1  750,٤  03٤,7 6  785,1 6 املراقبون العسكريون 

 (3,0) (327,1 ٤)  751,2 1٤8  ٤2٤,1 1٤٤ الوحدات العسكرية 

  25,3  303,8  897,9  201,7 1 شرطة األمم املتحدة 

  –  –  –  – وحدات الشرطة املشكلة 

 (2,1) (272,8 3)  683,7 155  410,9 152 المجموع ال نعي 

     الموظ ون المدنيون

  2,1  600,6  ٤92,0 27  092,6 28 املوظفون الدوليون 

 (69,6) (031,9 1)  51٤,8 2  ٤82,9 1 املوظفون الوطنيون 

 (٤,9) (71,2)  531,8 1  ٤60,6 1 متطوعو األمم املتحدة 

 (2٤,8) (282,8)  ٤2٤,8 1  1٤2,0 1 العامةاملساعدة املؤقتة  

  –  –  –  – األفراد املقدمون من احلكومات 

 (2,4) (785,3)  963,4 32  178,1 32 المجموع ال نعي 

     التكاليف التشغيةية

  –  –  –  – مراقبو االنترابات املدنيون 

  – (39٤,6)  39٤,6  – اخلرباء االستشاريون 

  6,٤  70,2  033,6 1  103,8 1 مهامل رويةالسفر يف  

  19,2  688,2 5  000,3 2٤  688,5 29 واهلياكل األساسيةاملرافق  

 (13,6) (329,7)  755,6 2  ٤25,9 2 النقل الربي 

  6,1  ٤52,8 1  ٤12,5 22  865,3 23 العمليات اجلوية 

 (381,6) (٤77,0)  602,0  125,0 النقل البحري 

 (1٤,3) (592,7)  7٤2,8 ٤  150,1 ٤ االتصاالت 

  2,2  101,0  552,0 ٤  653,0 ٤ تكنولوجيا املعلومات 

  53,5  212,7  185,3  398,0 الطبيةالشؤون  

  –  –  –  – املعدات اخلاصة 

 (5,7) (616,8 1)  0٤2,8 30  ٤26,0 28 اللوازمل واخلدمات واملعدات األخرى 

  0,2  1,2  ٤98,8  500,0 األثر املشاريع السريعة 

  4,3  115,4 4  220,2 91  335,6 95 المجموع ال نعي 
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 الفرق   
 النسبة املئوية املبل  النفقات )أ(املبل  املرصف 

 (1(÷)3(=)٤) (2)-(1(=)3) (2) (1) الفئة
 0,0  57,3  867,3 279  924,6 279 إجمالي االحتياجات      

اإليرادات املتـــــأتيـــــة من االقتطـــــاعـــــات 
 (٤,0) (92,٤)  387,٤ 2  295,0 2 اإللزامية من مرتبات املوظفني

  0,1  149,7  479,9 277  629,6 277 صافي االحتياجات 

 - - - - التربعات العينية )املدرجة يف امليزانية(

  0,0  57,3  867,3 279  924,6 279 مجموع االحتياجات 

 
  .71/298مليون دوالر الذي أذنت ب  اجلمعية العامة يف قرارها  11.3مبا يف ذل  سلطة الدخول يف التزامات مببل   )أ( 

 المجموعاتالموارد بي  نقل معةومات موجزة ع  عمةيات  -باء  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموعة
 االعتماد

 التوزيع املنقح إعادة التوزيع التوزيع األصلي
 7 68٤ 155 8 273 3  9 ٤10 152 األفراد العسكريون وأفراد الشرطة -أوال     

 7 998 32 6 820  1 178 32 املوظفون املدنيون -ثانيا 

 2 2٤1 91 (٤ 09٤ ٤)  6 335 95 التكاليف التشريلية -ثالثا 

 6 924 279 – 6 924 279 المجموع 

 1.5   النسبة املئوية للمبال  املنقولة قياسا إىل جمموع االعتمادات

املشــمولة بالتقرير، أعيد توزيع األموال إىل اجملموعة األوىل، األفراد العســكريون وأفراد خالل الف ة  - ٤7
يف املائة  13.9الشــرطة، لترطية التكاليف املتصــلة أســاســا با فا  متوســط معدل الشــواغر الفعلي البال  

ألموال إىل اجملموعة يف املائة. ونقلت ا 19للوحدات العســـــــــــــــكرية، مقارنة باملعدل املدر  يف امليزانية وهو 
الثانية، املوظفون املدنيون، لترطية التكاليف املتصلة بالزيادة يف جدول مرتبات املوظفني الوطنيني وا فا  

يف املائة ملوظفي اخلدمة العامة الوطنية، مقارنة باملعدل املدر  يف  1٤متوسط معدل الشواغر الفعلي البال  
قد تيســـــــــــــرت إعادة توزيع املوارد من اجملموعة الثالثة، التكاليف التشـــــــــــــريلية، يف املائة. و  20امليزانية والبال  

ويرجع ذل  أســـــــــاســـــــــا إىل ا فا  النفقات املتعلقة باملرافق واهلياكل األســـــــــاســـــــــية، والعمليات اجلوية. أما 
ا فــاَ  النفقــات حتــت فئــات النفقــات هــذ  عمــا هو مــدر  يف امليزانيــة فيقــابلــ  جزئيــا ارتفــاع يف نفقــات 

 اللوازمل واخلدمات واملعدات األخرى.

  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/298
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 نمط اإلن اق الشهني - جيم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

إىل إنشــــــاء  2016ترجع حاالت الذروة يف اإلنفاق اليت لوح ت يف متوز/يولي  وآب/أغســــــطس  - ٤8
اململوكة للوحدات: املعدات الرئيسية واالكتفاء الذايت، وتسديد التزامات تتعلق حبصف اإلعاشة واملعدات 

تكاليف القوات باملعدالت القياسية، فضال عن خدمات األعمال املتعلقة باأللرامل. ويرجع ارتفاع النفقات 
 إىل تسديد تكاليف القوات باملعدالت القياسية. 2017الذي لوحا يف آذار/مارس وحزيران/يوني  

  
 ادات والتسويات األخنىاإلين  -دال  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املبل  الفئة
 799.0 إيرادات االستثمار  

 35.1 إيرادات أخرى/متنوعة
 - التربعات النقدية

 - تسويات الف ات السابقة
 7 671.2 إلراء التزامات الف ة السابقة

 8 505.3 المجموع 
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بةةةةالمعةةةةدات الممةوكةةةةة لةوحةةةةدات: المعةةةةدات النئيسةةةةةةةةةةةيةةةةة ومعةةةةدات الن قةةةةات المتعةقةةةةة  -هاء  
 الذاتي االكت اء

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 النفقات الفئة
  المعدات النئيسية  

 – املراقبون العسكريون 

 ٤50,6 23 الوحدات العسكرية 

 – وحدات الشرطة املشكلة 

 450,6 23 المجموع ال نعي 

  االكت اء الذاتي

 313,1 18 الوحدات العسكرية 

 – وحدات الشرطة املشكلة 

 313,1 18 المجموع ال نعي 

 763,7 41 المجموع 

 
 تاريخ آخر استعرا  تاريخ بدء النفاذ النسبة املئوية البعثة املنطبقة علىالعوامل 

    العوامل المنطبقة عةى منطقة البعثة -ألف     
 - 2011حزيران/يوني   27 2.6 البالرة القسوةعامل ال روف البيئية  
 - 2011حزيران/يوني   27 3.8 عامل ظروف التشريل املكثف 
 - 2011حزيران/يوني   27 3.3 عامل العمل العدائي/الترلي القسري 
    العوامل المنطبقة عةى البةد األصةي -باء 
   صفر عامل النقل اإل ايف 

  
 غين المدرجة في الميزانية التبنعاتقيمة  -واو  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 القيمة الفعلية الفئة
 791.9 )أ(اتفاق مركز القوات  

 - )ب(التربعات العينية )غري املدرجة يف امليزانية(
 791.9 المجموع 

الســـــــــرايا، فضـــــــــال عن القيمة لقيمة التقديرية للرا ـــــــــي يف أبيي وقوك مشـــــــــار وكادقلي ومواقع قواعد عمليات ا )أ( 
 التقديرية لرسومل اهلبو  واملالحة، ورسومل الوقوف يف املطارات.
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 (2)تحةيل ال نوق -رابعا  
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 11.1 750.٤ المناقبون العسكنيون
  

الفعلي البال  يعزى ا فا  االحتياجات أســـــــــــاســـــــــــا إىل: )أ( ارتفاع متوســـــــــــط معدل الشـــــــــــواغر  - ٤9
وذل  بســـــــبب التأخر يف إصـــــــدار  ،يف املائة 35يف املائة، مقارنةم باملعدل املدر  يف امليزانية بنســـــــبة  ٤9.3

 التأشريات للموظفني اجلدد؛ و )ب( عدمل تقد  مطالبات بتعويضات الوفاة والعالز خالل الف ة.
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 
 (3.0) (٤ 327.1) ةالعسكني وحداتال
  

يف املائة  13.9تُعزى زيادة االحتياجات أسـاسـام إىل ا فا  متوسـط معدل الشـواغر الفعلي إىل  - 50
يف املـــائـــة. وقـــابـــل زيـــادة االحتيـــاجـــات جزئيـــا ا فـــا   19مقـــارنـــة بـــاملعـــدل املـــدر  يف امليزانيـــة وقـــدر  

 املبكر ملدفوعات حصف اإلعاشة.عزى أساسا إىل خصومات تتعلق بالسداد االحتياجات يُ  يف
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 25.3 303.8 شنطة األمم المتحدة
  

يعزى ا فا  االحتياجات أســــــــــــــاســــــــــــــا إىل: )أ( ارتفاع متوســــــــــــــط معدل الشــــــــــــــواغر الفعلي إىل  - 51
وذل  بســــــــــــبب التأخر يف إصــــــــــــدار يف املائة،  50املائة، مقارنةم باملعدل املدر  يف امليزانية بنســــــــــــبة  يف 6٤

 و )ب( عدمل تقد  مطالبات بتعويضات الوفاة والعالز خالل الف ة. ؛التأشريات للموظفني اجلدد
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 2.1 600.6 الموظ ون الدوليون
  

__________ 

يف املائة  5يُعرب  عن مبال  الفروق يف املوارد بآالف دوالرات الواليات املتحدة. ويرد حتليل للفروق اليت ال تقل عن نســـــــــــــــبة  (2) 
 دوالر. 100 000زيادة أو نقصانا أو عن 
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يف املائة  22.9الفعلي إىل يُعزى ا فا  االحتياجات أساسا إىل ارتفاع متوسط معدل الشواغر  - 52
يف املائة. وقابل هذا الفرق جزئيا زيادة يف االحتياجات يف بدل  20مقارنة باملعدل املدر  يف امليزانية البال  

شــهور اســتحق املوظفون خالهلا بدل  9.9املراطر، ويعزى ذل  أســاســا إىل ارتفاع املتوســط الفعلي البال  
 .2016/2017صوص عليها للف ة خماطر مقارنة بالثمانية أشهر املن

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (69.6) (1 031.9) يونطنو الموظ ون ال
  

تعزى الزيادة يف االحتياجات أساسا إىل ما يلي: )أ( الزيادة يف جداول مرتبات املوظفني الوطنيني  - 53
، 2017كانون الثا /يناير   3أعلن عنها يف ، اليت 2016أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  1يف الســـــــــــــــودان، اعتبارا من 

 ؛2016تشــــــــــــــرين الثا /نوفمرب  21جداول مرتبات املوظفني الوطنيني يف أوغندا، اليت أعلن عنها يف  ويف
يف املائة ملوظفي اخلدمة العامة الوطنية، مقارنة  1٤)ب( ا فا  متوســــــــط معدل الشــــــــواغر الفعلي إىل  و

 يف املائة. 20در  باملعدل املدر  يف امليزانية وق
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (2٤.8) (282.8) المساعدة المؤقتة العامة
  

تعزى الزيادة يف االحتياجات أســــــاســــــا إىل التكلفة املرصــــــصــــــة لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة  - 5٤
 5املتصـــــلة أســـــاســـــا بأنشـــــطة دعم اجملموعة ألبيي فيما يتعلق باالســـــتعانة بوظائف املســـــاعدة املؤقتة العامة 

 لن امل أوموجا، مبا يف ذل  وقف تشريل ن امل غاليليو. 2لن امل أوموجا والتوسعة 
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 - (39٤.6) الخبناء االستشاريون
  

املعلومات اجلررافية املكانية تعزى الزيادة يف االحتياجات أساسا إىل أن النفقات املتعلقة ردمات  - 55
قد أدرجت حتت بند خدمات تكنولوجيا املعلومات، ولكن اخلدمات قدمها خرباء اســــــــــتشــــــــــاريون ومن   

 ساللت حتت بند اخلرباء االستشاريني.
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 6.٤ 70.2 الس ن في مهام رسمية
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إىل ا فا  تكاليف الســـــــــفر ألغرا  التدريب عما كان  يعزى ا فا  االحتياجات أســـــــــاســـــــــا - 56
 متوقعا بسبب عقد بعا الدورات التدريبية داخل منطقة البعثة ال خارجها كما كان متوقعا يف البداية.

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 19.2 5 688.2 المنافق والهياكل األساسية
  

أســـــــــــاســـــــــــا إىل إلراء منح العقد إىل العطاء األقل خلدمات الصـــــــــــيانة عزى ا فا  االحتياجات يُ  - 57
بســـــــبب القيود املفرو ـــــــة، مبا يف ذل  عدمل إصـــــــدار التأشـــــــريات للشـــــــركة اليت وقع عليها االختيار. وقابل 
ا فا  االحتياجات جزئيا اقتناء املزيد من لطات معاجلة ميا  الصـــرف الصـــحي الســـتيفاء املعايري البيئية 

 حدة.للمم املت
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (13.6) (329.7) النقل البني
  

الزيادة يف االحتياجات اليت تعزى أســــــاســــــا إىل البنزين والزيوت ومواد التشــــــحيم قابلها جزئيا قرار  - 58
األر ية لآللية البعثة إلراء شراء تسع مركبات ركاب خفيفة بسبب القيود املفرو ة على حتركات الدوريات 

 املش كة لرصد احلدود والتحقق منها.
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 6.1 1 ٤52.8 العمةيات الجوية
  

يعزى ا فا  االحتياجات أســـــــــاســـــــــا إىل اســـــــــتئالار وتشـــــــــريل طائرات ثابتة األجنحة وطائرات  - 59
وا فا  تكاليف األســـــــــطول املضـــــــــمونة عما كان مروحية نتيالة ا فا  تكاليف النقل إىل منطقة البعثة 

 مدرجا يف امليزانية، ويعزى هذا اال فا  األخري إىل إبرامل عقود بأسعار منرفضة.
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (381.6) (٤77.0) نيحالنقل الب
  

املقتناة إليصال لطات معاجلة تعزى زيادة االحتياجات أساسا إىل ارتفاع عدد احلاويات البحرية  - 60
 امليا  اليت تش يها البعثة.
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 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 
 (1٤.3) (592.7) تصاالتاال
  

تعزى زيادة االحتياجات أســـــــاســـــــا إىل زيادة تكلفة االتصـــــــال باإلن نت وتكاليف  ـــــــمان ن امل  - 61
جزئيا ا فا  االحتياجات من معدات االتصــــاالت وقطع التتبع األر ــــي الالســــلكي. وقابل تل  الزيادة 

 الريار ذات الصلة.
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 2.2 101.0 تكنولوجيا المعةومات
  

يعزى ا فا  االحتياجات أساسا إىل تأجيل االقتناء املقرر ملعدات تكنولوجيا املعلومات هبدف  - 62
املوارد من أجل ســــــــــــداد مدفوعات للوحدات العســــــــــــكرية نتيالة ال فا  معدالت إعادة ترتيب أولويات 

الشـــــــــــــواغر يف الوحدات العســـــــــــــكرية عما كان مدرجا يف امليزانية. وقابل ا فا  االحتياجات جزئيا زيادة 
 .االحتياجات من خدمات االتصال املركزي والربجميات الالزمة لشبكة البعثة يف
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 53.5 212.7 الشؤون الطبية
  

يعزى ا فا  االحتياجات أســــــــــــــاســــــــــــــا إىل ما يلي: )أ( ا فا  االحتياجات املتعلقة باإلجالء  - 63
الطئ عما هو مدر  يف امليزانية، ن را ألن البعثة اعتمدت على أصــــــــــــوهلا اخلاصــــــــــــة لتقد  هذ  اخلدمات؛ 

املتعلقة باخلدمات املترصــصــة ورســومل خدمات العال  يف املســتشــفيات )ب( التأخر يف تســاليل النفقات 
 اليت يقدمها البلد املساهم بقوات.

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (5.7) (1 616.8) الةوازم والخدمات والمعدات األخنى
  

تعزى الزيادة يف االحتياجات أســــاســــا إىل زيادة اســــتعانة البعثة بأفراد املتعاقدين عما كان متوقعا،  - 6٤
وال ســـيما فيما يتعلق ردمات الصـــيانة، نتيالة إلراء منح العقد إىل العطاء األقل بســـبب القيود املفرو ـــة، 

بل زيادة االحتياجات جزئيا مبا يف ذل  عدمل إصـــــــدار تأشـــــــريات للشـــــــركة اليت وقع عليها االختيار. وقد قا
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ا فا  االحتياجات املتعلقة ردمات الكشف عن األلرامل وإزالتها بسبب عدمل نشر اآللية املش كة لرصد 
 احلدود والتحقق منها خالل الف ة.

  
 أداء الموارد المالية المعتمدة بموجب سةطة الدخول في التزامات - خامسا 

إىل ما كان مقر را قبل بداية تل  الف ة  2016/2017لبعثة للف ة اســـــــــــــــتندت امليزانية املعتمدة ل - 65
، A/70/701رصــــــــــوص إعادة وحدات الدبابات واملدفعية اليت كانت موجودة قبل بداية تل  الف ة )ان ر 

رصـــــــــــد احلاجة إىل وحدات الدبابات واملدفعية (. ومل جتر عملية اإلعادة املقررة، وبينما اســـــــــــتمر 29الفقرة 
مــــا يربر . وقــــد أدى االحتفــــا  هبــــا إىل زيــــادة  2016/2017كثــــب، وكــــان لالحتفــــا  هبــــا للف ة  عن

ماليني دوالر  ٤.8، مبا يف ذل  2016/2017مليون دوالر للف ة  11.3االحتياجات من املوارد مببل  
ماليني دوالر للمعدات  5.7ا يتصل بذل  من بدالت، و لسداد تكاليف القوات باملعدالت القياسية وم
 ماليني دوالر لسداد تكاليف حصف اإلعاشة. 0.8الرئيسية وسداد تكاليف االكتفاء الذايت، و 

لدخول يف التزامات ، با71/298ونتيالة لذل ، أذنت اجلمعية العامة للمني العامل، يف قرارها  - 66
 2016متوز/يوليـ   1مليون دوالر لةنفـاق على البعثـة خالل الف ة املمتـدة من  11.3ال يتالـاوز مبلرهـا 

 ، إ افة إىل املبل  الذي ُرصد للف ة نفسها.2017حزيران/يوني   30إىل 
واملدفعية، مليون دوالر لوحدات الدبابات  11.3وقد أســــــــــفرت االحتياجات اإل ــــــــــافية البالرة  - 67

احتياجات  ماليني دوالر، عن 7.1وقدر   2015/2016باالق ان بقيد مبل  التكاليف املؤجلة من الف ة 
. ونتيالة لذل ، تكبدت القوة نفقات قدرها 2016/2017مليون دوالر للف ة  18.٤إ ـــافية جمموعها 

مليون دوالر إ افية  11.3 قدر  ماليني دوالر زيادة على مواردها املعتمدة، مبا يف ذل  مبل  إ ايف 3.٤
ألف أعال (. وتعزى الزيــــادة  -حتــــت بنــــد الوحــــدات العســـــــــــــــكريــــة )ان ر اجلــــدول الوارد يف الفرع ثــــالثــــا 

االحتياجات حتت بند الوحدات العســـــــــــــــكرية أســـــــــــــــاســـــــــــــــا إىل ا فا  معدل الشـــــــــــــــواغر الفعلي إىل  يف
مقــارنــة بــاملعــدل املــدر  يف امليزانيــة املــائــة، مبــا يف ذلــ  نشـــــــــــــــر وحــدات الــدبــابــات واملــدفعيــة،  يف 13.9

يف املــائــة. وأعــادت البعثــة حتــديــد أولويــات مواردهــا احلــاليــة قــدر اإلمكــان لترطيــة االحتيــاجــات  19 وهو
 املتزايدة حتت بند الوحدات العسكرية.

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 الفئة

ســـــــــــــــلطة الدخول 
 النفقات يف التزامات

 الفرق
 النسبة املئوية املبل 

(1) (2) (3(=)1(+)2) (٤(=)3(÷)1) 
     األفناد العسكنيون وأفناد الشنطة     

 - - 11 300.0 11 300.0 الوحدات العسكرية 
 11 300.0 - 11 300.0 11 300.0 المجموع ال نعي 
 11 300.0 - 11 300.0 11 300.0 إجمالي االحتياجات 

 - - - - يف امليزانية(التربعات العينية )املدرجة 
 11 300.0 - 11 300.0 11 300.0 مجموع االحتياجات 

https://undocs.org/ar/A/70/701
https://undocs.org/ar/A/RES/71/298
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خالل الف ة املشـــــمولة بالتقرير، اســـــُتردمت املوارد املعتمدة مبوجب ســـــلطة الدخول يف التزامات  - 68
مليون دوالر، بدون أنصــــــبة مقررة، اســــــترداما كامال لتلبية االحتياجات اإل ــــــافية للوحدات  11.3مببل  

ضـــــــــــــــت االلتزامات الفعلية العســـــــــــــــكرية. وأخذام يف االعتبار األداء اإلمجايل للموارد املالية للبعثة، فقد ا ف
. وبناء على 2016/2017دوالر للف ة  57 300مليون دوالر برصيد حر قدر   11.3اإل افية البالرة 

 دوالر. 11 2٤2 700ذل ، يتعني أن ترصد الدول األعضاء مبلرام صافيام قدر  
  

 اإلجناءات المطةوب م  الجمعية العامة اتخاذها - سادسا 
اإلجناءان المطةوب أن تتخذهما الجمعية العامة بشةةةةةةةةةةةة ن تمويل قوة األمم ند فيما يةي ي - 69

 المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي:
دوالر لةحسةةةةةةةاب الخا  لقوة  11 242 700تخصةةةةةةةيإ مبة  إرةةةةةةةافي قدر   )أ( 

حزينان/يونيةةةةه  30إلى  2016يوليةةةةه تموز/ 1األمم المتحةةةةدة األمنيةةةةة المؤقتةةةةة ألبيي لة تنة م  
 ؛71/298 الجمعية العامة بموجب أحكام قنارها ، أذنت به2017

حزينان/يونيه  30تطبيق اإلينادات األخنى فيما يتعةق بال تنة المالية المنتهية في  )ب( 
 799 000دوالر، المت تي م  إينادات االسةةةةةةةةةةةتثمارات ) 8 505 300بمبة  إجماليه  2017

لتزامةةةةةةات ال تنة السةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةةةةة 35 100متنوعةةةةةةة )ر(، وإينادات أخنى/دوال لغةةةةةةاء ا  دوالر( وإ
دوالر(، مقابل النقإ في األنصةةبة المقنرة لة تنة ن سةةها، مع األخذ في الحسةةبان  7 671 200)

دوالر الذي سةةةةبق تقسةةةةيمه ك نصةةةةبة مقنرة عةى الدول األع ةةةةاء بموجب  268 624 600مبة  
 ؛70/269قنارها أحكام 

الةةةذي يمثةةةل ال نق  دوالر، 2 737 400المبة  اإلرةةةةةةةةةةةةةافي البةةةال   تقسةةةةةةةةةةةيم )ج( 
 8 505 300ينادات األخنى )دوالر( واإل 11 242 700االعتمةةةةةةادات ) الزيةةةةةةادة في بي 

 .2017حزينان/يونيه  30، ك نصبة مقنرة لة تنة المنتهية في دوالر(

 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/298
https://undocs.org/ar/A/RES/70/269

