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 موجز 
 متوز/  1رُبط جمموع نفقات قاعدة األمم املتحدة للوجســــــــــــــتيات يف برينديزيرت إيطاليارت للفرتة من   

ــتيـات من خ ل إطـار امليزـنة   2019حزيران/يونـيه   30إىل   2018يولـيه   ابألهـدا  احملـددة لقـاعـدة اللوجســــــــــــ
 القائمة على النتائج حتت بند عنصر الدعم.

ابلتقريررت قدمت دائرة ســلســلة اإلمداد بقاعدة األمم املتحدة للوجســتيات وخ ل الفرتة املشــمولة   
الدعَم التقين لطائفة من مشـــــــاريع املســـــــاعدة التقنية اةندســـــــية والبيمية يف عمليات حف  الســـــــ  رت وو رت 

 الدعم يف جمال التوريد واالقتناء. وو رت الدائرة أيضاً الدعم يف جمال بدء تشغيل العمليات وتصفيتها.
و يما يتعلق خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالترت الت قاعدة األمم املتحدة للوجســـــتيات   

تضــــطلع بدورها يف تقدم خدمات االتصــــال واالســــتضــــا ة والرعــــد على الصــــعيد العامليرت وواعــــلت حتســــني  
 اةياكل األساسية وتو ري خدمات رعد األحداث للبعثات امليدانية. 

وواعـــــلت الوحدسن املســـــتضـــــا تان التابعتان إلدارة عمليات الســـــ   ابألمانة العامة اال ـــــط ع  
بواليتيهما. إذ أسـهمت القدرات الشـرطية الدائمة يف إجراء التقييماترت وعملت على بناء قدرات البعثات 

للنشــر. أما اةيمة الدائمة   امليدانيةرت وقّدمت الدعم إىل البلدان املســامهة ر راد طــرطة  يما يتعلق بتحضــريا ا
للعدالة والســجونرت  قّدمترت يف ةلة أموررت الدعم إىل كربايت عمليات حف  الســ  رت بســبل منها تفعيل 
ــيادة  ــة يف ةهورية أ ريقيا الوســــطىرت واال ــــط ع ابلتخطيط والتنفيذ ل نتقال  و ســ حمكمة جنائية خاعــ

ــتيات التابعة القانون. وقا  مركز العمليات اجلوية االســـــرتاتيجي ــعبة اللوجســـ ــا ة يف طـــ ــتضـــ ةرت وهو وحدة مســـ
إلدارة الدعم العمليايت ابألمانة العامةرت بتشـغيل طائرات لنشـر وتناوب القواترت ابإل ـا ة إىل رعـد ومراقبة 
ةيع الرح ت اجلوـية االســــــــــــــرتاتيجـية. وقـا  املركز أيضـــــــــــــــا بتخطيط وتنفـيذ وإدارة االتفـاق الطويـل األجـل 

 ن أجل النقل اجلوي االسرتاتيجي أل راد الوحدات.الستمجار طائرات م

مليون   82,1وخ ل الفرتة املشـــــــــمولة ابلتقريررت بلغت نفقات قاعدة األمم املتحدة للوجســـــــــتيات   
مليون   80,2يف املائةرت مقارنة بنفقات مببلغ    99,6دوالررت وهو ما ميثل معدل اســـــــــــــتخدا  للموارد نســـــــــــــبته  

 .2017/2018يف املائة خ ل الفرتة  99,0دوالر ومعدل استخدا  للموارد بنسبة 

ــيد ا ر البالغ    ــايف أالر اافات االحتياجات املتعلقة ابملوافني   0,4وميّثل الرعــــــــ مليون دوالر عــــــــ
ــاً عن ارتفاع قيمة دوالر الوالايت املتحدة مقاب  3,5املدنيني ) ــاســــــ ل اليورو. م يني دوالر(رت الذي نتج أســــــ

ــاليف  ــاُع التكـ ــا ارتفـ ــاجـــات املتعلقـــة ابملوافني الـــدوليني والوطنيني جزئيـ ــاَت يف االحتيـ ــابـــل هـــذا االافـ وقـ
م يني دوالر(رت الذي يعزى أســــاســــا إىل اســــتبدال املعدات القدمية من معدات تكنولوجيا   3,2التشــــغيلية )

واةياكل األســــاســــية بســــبح أعمال تصــــلي  املعلومات واالتصــــاالترت وزايدة االحتياجات املتعلقة ابملرا ق  
 املباين وعيانتها اليت تكن متوقعةرت وتسوية املطالبات املستحقة من  رادى املتعاقدين السابقني.
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 أ اء ازوار  ازالية
 (2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1)آبال  دوالرات الوالايت املتحدة؛ متتد سنة امليزانية من 

 الفرق    
 النسبة املموية املبلغ النفقات املخصصات الفمة
 8,1 526,3 3 263,7 40)أ( 0, 790 43 املوافون املدنيون      

 (8,2) (156,2 3) 815,1 41)أ( 658,9 38 التكاليف التشغيلية

 0,4 370,1  078,8 82 448,9 82  مجايل االحاياجات 

االقتطـاعـات اإللزاميـة اإليرادات املتـتتيـة من 
 6,0 397,0  213,4 6 610,4 6 من مرتبات املوافني

 (0,0) (26,9) 865,4 75 838,5 75 صاز االحاياجات 

 – – – – التربعات العينية )املدرجة يف امليزانية(

   0,4  370,1 078,8 82 448,9 82 جمموع االحاياجات 
االخت  ــات الطفيفــة بني األرقــا  الواردة يف اجلــدول أع مل وتلــ  املقــدمــة يف اجمللــد الثــاين من البيــا ت املــاليــة  )أ( 

 تعزى إىل تقريح األرقا . 2019حزيران/يونيه  30للسنة املنتهية يف 
  

واملؤقتةرت مقارنة وقد اافض مســــــــــــتوى طــــــــــــغل واائف املوافني الدوليني والوطنينيرت الثابتة منها   
 ابلفرتة السابقةرت يف حني ارتفع مستوى طغل الواائف املؤقتة.

 أ اء ازوار  البشرملة م  حيث شغ  الوظائف

 الفمة
العدد الفعلي للفرتة 

2017/2018 
اـلعـــــــدد امـلعــتمـــــــد ـلـلـفرتة 

 )أ(8201/9201
العدد الفعلي )املتوسط(   

 2018/2019للفرتة 
ــعـــــــــدل الشـــــــــــــــــــــــواغـــــــــر  مـــــــ

 )ب(املموية( )ابلنسبة
 21.2 104 132 102 املوافون الدوليون      

 6.3 270 288 271 املوافون الوطنيون 

     )ج(الواائف املؤقتة

 14.3 6 7 11 )د(املوافون الدوليون  

   – 18 18 15 املوافون الوطنيون  
 .ميّثل أعلى مستوى للقوا  املتذون به )أ( 
 .الشهري لشغل الواائف والقوا  الشهري املوا ق عليهاستناداً إىل املعدل  )ب( 
 .واائف مموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )ج( 
ووايفة وطنية من  مة اخلدمات العامة من خ ل آلية اســــــــــــــرتداد تكاليف حف   5-ُموِّلت وايفة من الرتبة   )د( 

 .الس  رت ومل تكو  جزءاً من جدول م ك املوافني املعتمد لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات
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ويتضــــمن هذا التقرير أيضــــاً موجزاً  الة تنفيذ خمزون النشــــر االســــرتاتيجي خ ل الفرتة املالية من  
 من قرارهـا 19رت على  و ـما طلبـته اجلمعـية العـاـمة يف الفقرة  2019حزيران/يونـيه    30إىل    2018لـيه  متوز/يو  1

56/292. 
 

 أ اء خم ون اليشر االس اتيجي

 (2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1)آبال  دوالرات الوالايت املتحدة؛ متتد سنة امليزانية من 
 النفقات املوزع الفمة
   6, 334 22 6, 746 21 خمزون النشر االسرتاتيجي   

 .التقريرويرد اإلجراءان املطلوب من اجلمعية العامة اختاذمها يف الفرع السادس من هذا  
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 مةدمة  -   أوال  

ــتيـات يف برينـديزيرت إيطـالـيارت  - 1 وردت امليزانيـة املقرتحـة لفنفـاق على قـاعـدة األمم املتحـدة للوجســــــــــــ
 2018آذار/مـارس   9يف تقرير األمني الـعا  املؤر    2019حزيران/يونـيه    30إىل    2018متوز/يولـيه    1للفرتة من  

(A/72/783)  دوالر(. وتغطي امليزانية املقرتحة   80  652  000دوالر )عــــــا يها    87  297  300رت وبلغ إةاليها
 موافني وطنينيرت ومواف دويل واحد يشغل وايفة مؤقتة. 306موافاً دوليارت و  138تكاليف نشر 

ــارية لشــــؤون اإلدارة وامليزانيةرت يف تقريرها املؤر    - 2 ــتشــ رت رن 2018أاير/مايو   3وأوعــــت اللجنة االســ
دوالر( لفنفاق على قاعدة   78  838  500دوالر )عـا يه    85  448  900تعتمد اجلمعية العامة مبلغا إةاليه  

ــتيـــــات يف الفرتة املمتـــــدة من   2019زيران/يونيـــــه ح 30إىل  2018متوز/يوليـــــه  1األمم املتحـــــدة للوجســــــــــــ
(A/72/789/Add.10 38رت الفقرة.) 

رت على تقـــديرات التكـــاليف لقـــاعـــدة األمم املتحـــدة 72/287ووا قـــت اجلمعيـــة العـــامـــةرت يف قرارهـــا  - 3
ــتيات البالغة ــا يها    82  448  900  للوجســ إىل   2018متوز/يوليه    1دوالر( للفرتة من    75  838  500دوالر )عــ

 . وُقّسم املبلغ اإلةايل على الدول األعضاء كتنصبة مقررة.2019حزيران/يونيه  30

رت مفهو  خمزون النشــــر االســــرتاتيجي وتنفيذملرت على النحو 56/292وأيّدت اجلمعية العامةرت بقرارها   - 4
رت وذلــــ  لبعثــــة معقــــدة واحــــدةرت (A/56/870) 2002 آذار/مــــارس 14املبني يف تقرير األمني العــــا  املؤر  

دوالر لذل  الغرت. ويهد  خمزون النشر االسرتاتيجي إىل تو ري   141  546  000لغ قدرمل ووا قت على مب
القدرة على نشــــر األعــــول ذات الصــــلة إىل البعثات بســــرعة وتقليل املدة الزمنية اليت تســــتغرقها عمليات 

. ويشـــــكل طـــــراء املعدات البالغة األمهية للبعثات واملطلوبة خ ل مرحلة بدء تشـــــغيل البعثات أو توســـــيعها
ـقدرة متجـددة وديـنامـية تري تقييمهـا ابســــــــــــــتمرار لضــــــــــــــمـان أن تكون معـدا ـا م ئمـة لتلبـية االحتـياجـات 

رت على إدراج جتـــــــــــــــــديد خمزون النشــر االســرتاتيجي يف 59/299التشــغيلية املتغرية. ووا قت اجلمعية يف قرارها 
ــزا  املذكورة يف الفقرة  ســـلطة االلت ألف. وقررت اجلمعية العامةرت يف   49/233من اجلزء الرابع من قرارها   1ـــــــــــــــ

جملس األمن بشــــــــتن مرحلة بدء رت أنه يف حال نشــــــــوء حاجة إىل اإلنفاق نتيجة قرار يتخذمل  64/269قرارها 
ــيعهارت يؤذَ   عمليات   ــ   أو مرحلة توســــــــ ــبقة من اللجنة  ف  الســــــــ ن لألمني العا  رن يدخلرت مبوا قة مســــــــ

ــل إىل   ــؤون اإلدارة وامليزانيةرت يف التزامات تصـ ــارية لشـ ــتشـ ــيد املتان من خمزون   50االسـ مليون دوالر من الرعـ
درت على أن تدد املوارد املســــــحوبة من املخزون عند تلقي النشــــــر االســــــرتاتيجيرت ورن يســــــتخد  هذمل املوار 

مليون دوالر   50رت اســــــــــــــتخدا  مبلغ مقدارمل 66/266االعتمادات األولية. وقررت اجلمعية العامةرت يف قرارها 
 متوز/  1من خمزون النشـــــر االســـــرتاتيجي لتو ري املوارد املطلوبة لقاعدة األمم املتحدة للوجســـــتيات للفرتة من  

 .2013حزيران/يونيه  30إىل  2012يوليه 
  

 أ اء الوالملة  -   اثنيا  

 حملة عامة -  ألف 

ــتيات منذ أواخر عا    - 5 ــرين الثاين   23ديزي. ويف  يف برين   1994تعمل قاعدة األمم املتحدة للوجسـ  /تشـ
ــتخدا  األمم املتحدة للممتلكات 1994نو مرب   رت وّقع األمني العا  وحكومة إيطاليا مذكرة تفاهم تنظِّّم اســــــــ

 كـانون الثـاين/ 28 . ويف2011واملرا ق يف برينـديزيرت وعـُّدـلت املـذكرة الحقـارت وكـان آخر تعـدـيل ةـا يف عـا  
ــبانيا مذكرة تفاهم تنظِّّم اســـــــــــــتخدا  األمم املتحدة للمباين يف رت وّقع األمني  2009يناير   العا  وحكومة إســـــــــــ

  النسيارت إسبانيا.

https://undocs.org/ar/A/72/783
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.10
https://undocs.org/ar/A/RES/72/287
https://undocs.org/ar/A/RES/72/287
https://undocs.org/ar/A/RES/56/292
https://undocs.org/ar/A/RES/56/292
https://undocs.org/ar/A/56/870
https://undocs.org/ar/A/RES/59/299
https://undocs.org/ar/A/RES/59/299
https://undocs.org/ar/A/RES/49/233
https://undocs.org/ar/A/RES/49/233
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/66/266
https://undocs.org/ar/A/RES/66/266
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و د  قاعدة األمم املتحدة للوجســــــــتيات إىل تو ري خدمات  عالة وذات كفاءة يف جمال اإلدارة  - 6
لتقريررت واعــــــــــــلت قاعدة والدعم للبعثات امليدانية يف ةيع مراحل دورة حيا ا. وخ ل الفرتة املشــــــــــــمولة اب

اللوجســـــــــــتيات تو ري خدمات على الصـــــــــــعيد العاملي يف جماالت اإلدارة التشـــــــــــغيلية لتكنولوجيات اجلغرا يا 
املكانية واملعلومات واالتصـاالت السـلكية وال سـلكيةرت واللوجسـتياترت وسـلسـلة اإلمدادرت إ ـا ة إىل تيسـري 

ري لبدء البعثات وعـــــواًل إىل تصـــــفيتها. وعملت تو ري خدمات الدعم للبعثات بدءا من التخطيط والتحـضــــ 
قاعدة اللوجســــــــــــــتيات ككيان موحد من موقعني جغرا ينيرت مها مركز اخلدمات العاملي يف برينديزيرت ومر ق 
األمم املتحدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــاالت يف  النســـــــيا. وقامت قاعدة اللوجســـــــتيات ابســـــــتضـــــــا ة 

رت هي القدرات الشــــــــرطية الدائمةرت واةيمة الدائمة للعدالة والســــــــجون وتقدم الدعم اإلداري لث ث وحدات
؛ ومركز العملـيات 2019كـانون الثـاين/ينـاير    1اللتـان تتبعـان إلدارة عمليـات الســــــــــــــ   ابألمـانـة العـامـة منـذ 

 .2019كانون الثاين/يناير   1اجلوية االسرتاتيجية الذي يتبع إلدارة الدعم العمليايت ابألمانة العامة منذ 

ويتضـــمن هذا التقرير تقييما لألداء الفعلي مقارنًة رطر امليزنة القائمة على النتائج املقررة املبينة يف  - 7
. ويتضــــــــــــــمن تقرير األداءرت ابألخلرت مقــارنــًة بني مؤطــــــــــــــرات اإل ــاز الفعليــةرت 2018/2019ميزانيــة الفرتة 

ــا   أي ــرات اإل از مدى التقد  الفعلي احملرز خ ل الفرتة املعنية قياســـ ابإل ازات املتوقعةرت من جهةرت ومؤطـــ
 .املقرَّرة والنواتج املنجزة  ع  قياسا ابلنواتج املقرَّرةرت من جهة أخرى

 
 تيفيذ ازي انية -  ء 

املتعلقة خ ل الفرتة املشـمولة ابلتقريررت واعـلت قاعدة األمم املتحدة للوجسـتيات تو ري اخلدمات   - 8
اجلغرا يا املكانية واملعلومات واالتصـــــــــــاالترت والدعم اللوجســـــــــــيترت والدعم املركزيرت إ ـــــــــــا ة إىل بتكنولوجيا  

ــتضــــا ت  ــتعرات قوائم املرطــــحني للواائف امليدانية. واســ ــعيد اإلقليمي ومها  اســ ســــ مة الطريان على الصــ
ــتيات وحدتني سبعتني إلدارة عمليات الســـ   مها القدرات الشـــرطية الدائمة ؛ واةيمة الدائمة قاعدة اللوجسـ

للعدالة والســـــــــــجون؛ واســـــــــــتضـــــــــــا ت كذل  وحدة سبعة إلدارة الدعم العمليايت هي مركز العمليات اجلوية 
 االسرتاتيجية. ويرد أد مل بيان مفّصل ابألنشطة الرئيسية.

 
  ائرة سيسية اةمدا   

 الدعم املقد  للبعثات  

عملية ميدانية وبعثة ســـــياســـــية   13عم البعثات يف  خ ل الفرتة املشـــــمولة ابلتقريررت نُشـــــرت أ رقة د - 9
ــو ورت  ــة كانت تواجه زايدة مفاجمة يف االحتياجات )هي بعثة األمم املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوســــــــ خاعــــــــ
وبعثة األمم املتحدة يف جنوب الســـــودانرت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســـــتقرار 

مم املتحدة ل ســـــــــــتفتاء يف الصـــــــــــحراء الغربيةرت ومكتح املبعوث اخلا  لألمني العا  إىل يف مايلرت وبعثة األ
اليمنرت والعمليـــة املختلطـــة ل حتـــاد األ ريقي واألمم املتحـــدة يف دار وررت وبعثـــة األمم املتحـــدة لـــدعم نظـــا  

تحــدة للتحقق يف العــدالــة يف هــاييترت وبعثــة األمم املتحــدة لتقــدم املســــــــــــــــاعــدة إىل العراقرت وبعثــة األمم امل
كولومبيارت وقوة األمم املتحدة ملراقبة  ض االطــــــتباكرت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار يف ةهورية أ ريقيا الوسطىرت وبعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق ا ديدةرت وقوة األمم املتحدة  ف  

كذل  يف مركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتييبرت أوغندارت واملكاتح   الســــ   يف قرب (رت ونُشــــرت هذمل األ رقة
التابعة لرب مج األمم املتحدة اإلمنائيرت ومقر األمم املتحدةرت وكان هذا النشر يهد  إىل تعزيز قوا  البعثات 
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ــا  ــاسـ ــلة أسـ ــفية البعثات. وقّدمت األ رقة جمموعة متنوعة من خدمات الدعم املتصـ ــطة تصـ مؤقتاً وتنفيذ أنشـ
ــفية البعثاترت وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالترت ونُظُم املعلومات اجلغرا يةرت واملشــــــــرتايت ب تصــــــ

 واللوجستياترت مبا يف ذل  إدارة األعول وخدمات االست   والتفتيش.

وا ــطلعت دائرة ســلســلة اإلمداد رنشــطة التســوية  يما يتعلق مبخزون بعثة األمم املتحدة يف ليربايرت   -   10
ة األمم املتحدة لتحقيق االســــتقرار يف هاييترت وقدمت خدمات تنســــيق تصــــفية األعــــولرت والدعم امليداين  وبعث 

إىل بعثــة األمم املتحــدة لــدعم نظــا  العــدالــة يف هــاييترت والعمليــة املختلطــة ل حتــاد األ ريقي واألمم املتحــدة يف  
 م املتحدة لدعم اتفاق ا ديدة. دار وررت وقدمت الدعم املتعلق بعمليات بدء التشغيل إىل بعثة األم 

 
 دعم عمليات التوريد واالقتناء  

خيارات تو ري  قّدمت دائرة ســـلســـة اإلمداد الدعم واملشـــورة يف جمال التوريد واالقتناءرت مبا يف ذل    - 11
مركز تبـادل املعلومـاترت األمر الـذي أدى إىل  عن طريقتوريـد  عـالـة من حيـت التكلفـة القتنـاء األعــــــــــــــول 

ــل يرجع المليون دوالر  44,3و ورات تقــدَّر بقيمــة  تلبيــة االحتيــاجــات ابســــــــــــــتخــدا  يف حتققهــا إىل فضـــــــــــــ
 املخزو ت املوجودة وابستخدا  احتياطي األمم املتحدة.

 
 دعم اإلدارة اةندسية والبيمية  

داء البيمي اخلا  بقاعدة األمم املتحدة للوجســــتياترت حتســــنت درجة التقييم اإلةالية لســــجل األ - 12
بفضـــــــــــــــل تنفيـذ خطـة العمـل البيميـة على نطـاق البعثـة. ويعكس هـذا األداء  87إىل  80حيـت ارتفعـت من  

يف املائة يف اســـته ك   6يف املائة يف الطلح على الكهرابء للفرد الواحد واافا ـــا بنســـبة    8اافا ـــا بنســـبة  
ــيارت  حت امليامل خ ل الفرتة ا ــابقة. وأالناء جتديد عقود إمدادات الطاقة يف كل من برينديزي و النســــــــــ لســــــــــ

 قاعدة اللوجستيات يف زايدة نسبة الطاقة املتجددة املتتتية من مصادر حملية.

وابســـــــــــتخدا  املوارد املعززة املتاحة من خ ل مشـــــــــــروع املســـــــــــاعدة التقنية العاجلة يف جمايل البيمة  - 13
شـ  ابلشـراكة مع بر مج األمم املتحدة للبيمةرت قدمت دائرة سـلسـلة اإلمداد الدعم إلعـدار واملنا رت الذي أن

إجراءات التشـــغيل املوحدة املتعلقة بو ـــع خطط إلدارة اةياكل األســـاســـية للطاقة يف بعثات األمم املتحدة 
األمم املتحـدة امليـدانيـة وإجراءات التشــــــــــــــغيـل املوحـدة املتعلقـة بو ــــــــــــــع خطط إلدارة النفـاايت يف بعثـات 

امليـدانيـةرت وقـد تضــــــــــــــمنـت هـذمل اإلجراءات توجيهـات ومنـاذج لـدعم حتقيق أهـدا  الركيزة املتعلقـة ابلطـاقـة 
ــا ــة إىل ذلــ رت قــدمــت الــدائرة التــدريــح  والنفــاايت يف االســــــــــــــرتاتيجيــة البيميــة للبعثــات امليــدانيــة. وابإل ـــــــــــــ

وتوليد الطاقة الشــــمســــيةرت وإعــــ ن الرتبةرت   للمشــــاركني من البعثات امليدانية يف جمال معاجلة ميامل الصــــر رت
 وإدارة النفاايت اخلطرة.

وأ زت دائرة ســــلســــة اإلمداد أيضــــاً اســــتعرا ــــات تقنية للمشــــاريع اةندســــية امليدانية اليت تتطلح  - 14
مليون دوالر وقيمة مواَ ق عليها قدرها   345,1حالة )بقيمة مطلوبة قدرها   45اختاذ إجراءات للشــــــــــــــراء يف  

مليون دوالر( وقدمت دعما متخصصا من خ ل إعداد الواثئق التقنية وأداء زايرات إىل العمليات   326,0
املـيدانـية الســـــــــــــــت الـتالـية: مركز اخلـدمـات اإلقليمي يف عنتييبرت وبعـثة األمم املتحـدة يف جنوب الســــــــــــــودانرت 

وقوة األمم املتحدة األمنية   منظمة األمم املتحدة لتحقيق االســــــــتقرار يف ةهورية الكونغو الدميقراطيةرت وبعثة
املؤقـتة ألبييرت ومكـتح املبعوث اخلـا  لألمني العـا  إىل اليمنرت وبعـثة األمم املتحـدة ـلدعم اتفـاق ا ـدـيدة. 
ــغيلي إىل البعثات على أســـــاس يومي. وحصـــــلت الدائرة من  ــا ة إىل ذل رت ُقد  الدعم التقين والتشـــ وابإل ـــ
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ــتيفاء معيار املنظمة ا ــهادة اســـــــ ــبط اجلودةرت   9001لدولية لتوحيد املقاييس  جديد على طـــــــ يف جمال نظم  ـــــــ
 يف جمال نظم اإلدارة البيمية. 14001وعلى طهادة استيفاء معيارها 

 
 خمزون النشر االسرتاتيجي  

ابلتنســـيق مع طـــعبة اللوجســـتيات يف مكتح إدارة ســـلســـلة اإلمداد التابع إلدارة الدعم العمليايترت  - 15
توعـــيات مكتح خدمات الرقابة من أجل معاجلة  ة للوجســـتيات حتلي  مفصـــ   أجرت قاعدة األمم املتحد

ــتن الــداخليــة  مليون دوالر واليت ُحّولــت من خمزون النشــــــــــــــر  16,7ســــــــــــــج ت اجلرد البــالغــة قيمتهــا بشـــــــــــــ
ــتيـــات ) رت A/71/798االســــــــــــــرتاتيجي إىل احتيـــاطي األمم املتحـــدة وخمزون قـــاعـــدة األمم املتحـــدة للوجســــــــــــ

ســـــج  من ســـــج ت اجلرد اليت تعادل قيمتها ذل .   5  158(. وحددت قاعدة اللوجســـــتيات  5 التوعـــــية
لتوعــــية مكتح خدمات الرقابة الداخليةرت على الرغم من أن مفهو  خمزون النشــــر االســــرتاتيجي ميلي  وو قا

جتديد املخزو ت املوزَّعة بتكلفة االسـتبدال من خمصـصـات البعثات املتلقيةرت   نه مل يتم جتديد عـايف جمموع 
قاعدة اللوجســــــتيات البالغ   التحوي ت من خمزون النشــــــر االســــــرتاتيجي إىل احتياطي األمم املتحدة وخمزون

مليون دوالر. وقد أوعى مكتـح خدمات الرقابة الداخلية رن تقد  إدارة الدعم   1,3و   15,4على التوايل  
امليداين إىل األجهزة التشـريعية تقارير تتضـمن التفاعـيل الكاملة لصـايف حتوي ت خمزون النشـر االسـرتاتيجي 

ــتيــاترت كيمــا تتخـذ مليون دوالر إىل اح 16,7البــالغــة قيمتــه  تيــاطي األمم املتحــدة وخمزون قــاعــدة اللوجســــــــــــ
بصــــددها اإلجراءات املناســــبة. وخ ل االســــتعراترت حدد مكتح إدارة ســــلســــلة اإلمداد ةيع الســــج ت 

. وتبني من حتليل الســــــــج ت 2013 و  2002املتصــــــــلة مبعام ت اجلردرت اليت أُنشــــــــمت يف الفرتة بني عامي  
يف   87,1عنفا أو ما نسبته    4  495ما يلي: )أ( نتجت املعام ت املتصلة بـــــــــ  سج     5  158البالغ عددها 

ــراء الر ي كانت قد املائة عن إرجاع معدات   ــرتاتيجي يف انتظار الشـــ ــر االســـ ــعت مؤقتا يف خمزون النشـــ ُو ـــ
جديدة ملخزون النشـر االسـرتاتيجيرت ن نُقلت بعد ذل  من خمزون النشـر االسـرتاتيجي؛ )ب( نتجت   بنودل

يف املائة( عن االســـــــتعا ـــــــة عن معدات خمزون النشـــــــر االســـــــرتاتيجي القدمية   2,1ســـــــج ت أخرى )  106
مبعدات جديدة كانت بعثة األمم املتحدة يف ةهورية أ ريقيا الوســـــــــطى وتشـــــــــاد قد طلبتهارت لكن املصـــــــــنِّّع 
ــفية تل  البعثة وإغ قها يف غضـــــــــــــون مهلة قصـــــــــــــرية  ــتيات بســـــــــــــبح تصـــــــــــ ــلها إىل قاعدة اللوجســـــــــــ أرســـــــــــ

املوجودة يف خمزون النشـر االسـرتاتيجيرت لكن مناذجها   نوداملعدات املعنية من نفس طراز ومنوذج الب كانت)و 
كانت أحدث ومصـنوعة يف سـنوات متتخرة؛ وجرت عملية االسـتعا ـة على أسـاس اسـتبدال كل بند ببند 

ــج  )  426مقابل مع تواليقها ابلكامل(؛ )ج( تتعلق   ــتهلكة  8,3ســـــــ رت منها التجهيزات يف املائة( مبواد مســـــــ
جلت خطت  وقطع الغيار والوقودرت جرى اقتناؤها ابســتخدا  أموال قاعدة اللوجســتيات أو البعثات لكنها ســُ
يف املخزون التابع ملخزون النشـــــــــــر االســـــــــــرتاتيجي؛ )د( تعذَّر حتليل ســـــــــــج ت اجلرد املتبقية البالغ عددها 

 تارخيية.يف املائة( بسبح عد  توا ر السج ت ال 2,5سجً  ) 131

ويف جمال خمزون النشــــــــر االســــــــرتاتيجيرت تواعــــــــل تنقي  مفهو  العمليات خ ل الفرتة املشــــــــمولة  - 16
ابلتقريررت وأُدرجـت نتـائجـه يف املر ق الثـالـت لتقرير األمني العـا  عن امليزانيـة املقرتحـة لقـاعـدة األمم املتحـدة 

(. ويف هذا الصــــــــــددرت A/73/774)  2020حزيران/يونيه    30إىل    2019متوز/يوليه    1للوجســــــــــتيات للفرتة من  
رأت اللجنة االسـتشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيةرت يف تقريرها عن أداء ميزانية قاعدة اللوجسـتياترت للفرتة من 

ــه  1 ــه  30إىل  2017متوز/يوليــ ــا املقرت  2018حزيران/يونيــ ــة للفرتة من وميزانيتهــ ــه  1حــ إىل  2019متوز/يوليــ
ــيات الواردة  يه اليت أقر ا اجلمعية A/73/755/Add.9)  2020حزيران/يونيه   30 ــتنتاجات والتوعـ ( ويف االسـ

رت أن من الســــــابق ألوانه الشــــــروع يف تنفيذ مفهو  العمليات املنق  ملخزون النشــــــر 73/310العامة يف قرارها  

https://undocs.org/ar/A/71/798
https://undocs.org/ar/A/73/774
https://undocs.org/ar/A/73/755/Add.9
https://undocs.org/ar/A/RES/73/310
https://undocs.org/ar/A/RES/73/310
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االســـــرتاتيجيرت وأوعـــــت رن تطلح اجلمعية العامة إىل األمني العا  أن يقد  إليها تقريرا منفصـــــ  وطـــــام  
مل ومفصل عن مفهو  العمليات املنق  ملخزون النشر االسرتاتيجي لتنظر  يهرت وذل  استنادا إىل حتليل طا

جلميع جوانح إدارة خمزون النشـــــر االســـــرتاتيجيرت مبا يف ذل  ا اثر املالية وتعزيز الفعالية والكفاءةرت  ضـــــ  
عن املســائل املتعلقة ابملواقع. ويرد املزيد من التفاعــيل عن خمزون النشــر االســرتاتيجي يف الفرع اخلامس من 

 لنشر االسرتاتيجي يف الفرع اخلامس من هذا التقرير.هذا التقرير. ويرد املزيد من التفاعيل عن خمزون ا
 

  ائرة تكيولوجيات اجلغرافيا ازكانية وازعيومات واالتصاالت السيكية والالسيكية   

واعــــــــلت دائرة تكنولوجيات اجلغرا يا املكانية واملعلومات واالتصــــــــاالت الســــــــلكية وال ســــــــلكيةرت  - 17
ــغيلي لدعم  ــفها املركز التشــــ وتقدم خدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت إىل العمليات بوعــــ

االتصــــــــــال اإللكرتوين على الصــــــــــعيد العاملي من خ ل حتقيق التوا ر األمثل   امليدانية واألمانة العامةرت كفالةَ 
للهياكل األســــاســــية للشــــبكة الواســــعةرت وتو ري خدمات التطبيقات املســــتضــــا ة مركزايً على عــــعيد البعثات 

 مليدانية واملنظمةرت وخدمات الرعد العاملي.ا
 

عان االنان    موقِّ

اســتمر تشــغيل اةياكل األســاســية وإدار ا من مركَزي التكنولوجيا التوأمني يف  الينســيا وبرينديزي.  - 18
ـــية مركزـية موحـدة ومـتموـنة ومـتاحـة إىل حـد كبري تعمـل كمقـد   وعمـل املوقعـان كمنظومـة هـياكـل أســـــــــــــــاســــــــــــ

اخلدمات الرئيسـية اليت ال مركزا التكنولوجيا التوأمان يسـتضـيفاخا خدمات   تشـمل بعضوحيد. و خدمات  
الربط الساتلي على نطاق العاملرت والربيد اإللكرتوين املركزيرت ونظا  أوموجا املركزي لتخطيط املواردرت وا ف  

عم امليــداينرت وتطبيقــات مركزيـة رت وحزمــة براجميــات الــدiNeedاالحتيــاطي لبيــا ت البعثــات امليــدانيــةرت ونظــا  
أخرى. ويُســــــتخد  مر ق  النســــــيارت و قا للوالية املســــــندة إليهرت ألغرات تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت 
حصـــــــــراً. وهو يو ررت إىل جانح كمركز التكنولوجيا التوأ ي يف برينديزيرت خدمات  ـــــــــرورية يف جمال كفالة 

تو ري ا ماية يف موقع واحد لنظم االتصاالت ذل   يكفل  و   القدرة على مواعلة العمل والدعم االحتياطيرت
الســلكية وال ســلكية والبيا ت والنظم املؤســســية ذات األمهية البالغة من خماطر التعطل أو التوقف الكارالي 

 عن العمل.
 

 األعمال األساسية )اخلدمات املركزية لعمليات حف  الس  (  

ا ــــــــــــــطلعــت دائرة تكنولوجيــات اجلغرا يــا املكــانيــة واملعلومـات خ ل الفرتة املشــــــــــــــمولـة ابلتقريررت   - 19
 واالتصاالت السلكية وال سلكية بنجان مبهامها من خ ل أقسامها األربعة:

خدمات الدعم إىل مكتح   الذي قد   قســــــــم تطوير التكنولوجيا وتصــــــــميمها وختطيطها )أ( 
مشـروعاً   19  صـاحارة العمليات وتنفيذها لمشـروعارت وقا  دد  60إدارة املشـاريعرت مبا يف ذل  اإلطـرا  على 

ــبع  ــة ابلبعثاترت وعقد ســ ــتيات أو اخلاعــ ــلة بقاعدة األمم املتحدة للوجســ ــاريع املتصــ عاملياً وإقليمياً من املشــ
 حلقات عمل يف جمال إدارة املشاريع واالبتكار التكنولوجي لفائدة البعثات امليدانية؛

لشــــبكات نطاق عمليات الرعــــد عن بعد ل  الذي  قســــم إدارة اخلدمات وأمن املعلومات )ب( 
احمللية اخلاعــة ابلبعثات لكي تشــمل بعثة األمم املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوســو ورت وبعثة األمم املتحدة يف 
جنوب الســـــــــودانرت ومكتح املبعوث اخلا  لألمني العا  لبورونديرت وجممع قاعدة اللوجســـــــــتيات. وأُجري 

ــتعـــادة القـــدرة على العمـــل بعـــد الكوارثرت و 4جمموعـــه  مـــا تقييمـــا ألمن التطبيقــاترت  20 عمليـــات الســــــــــــ
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تقييمات ألمن اةياكل األســــــــاســــــــية. وابإل ــــــــا ة إىل ذل رت جرى ا صــــــــول خ ل هذمل الفرتةرت على  7 و
( وعلى طـــــــهادة 20000طـــــــهادة اســـــــتيفاء معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس يف جمال إدارة اخلدمات )

 (؛270001استيفاء معيارها يف جمال نظم إدارة أمن املعلومات )

ــية   )ج(  ــاســــــ ــم عمليات اةياكل األســــــ ــغيل يف ةيع نفذ  الذي  قســــــ عمليات ترقية لنظم التشــــــ
ــ  املســـتفيدة من خدمة دعم البعثات عن بُعد. وقا  القســـم أيضـــا برتقية اةياكل األســـاســية   13البعثات الـــــــــــــــ
ــ  ــ   36اال رتا ية لـ من نطاقات   28موقعارت  ض  عن الشبكة املوسعة الذكية واإلدارة املركزية جلدار ا ماية لـ

 بوابة طبكية؛  100األدلة النشطة والبعثات عرب 

دراســــــة مكتبية ملشــــــاريع اســــــتكشــــــا  امليامل   23  أ زالذي    قســــــم تقدم ا لول للعم ء )د( 
اجلو ية لصـــــاح بعثة األمم املتحدة يف جنوب الســـــودان ومكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصـــــومال؛ 

 يUnite Awareخرائط بر مج  ك  حتلي  جغرا يا مكانيا؛ وقا  بو ع وتنفيذ منصة وحلول لـــــــــــــ   79وأجرى  
ــيعية؛ ونظم    211؛ وأنتج  يالطلحاخلرائط عند  ك و ــتن دقة   3خريطة طبوغرا ية وموا ـــــــ حلقات عمل بشـــــــ

ــ  من ا لول   192االستخبارات التصويرية وتوحيد البيا ت والتوحيد القياسي للتمثيل البياين؛ وقد  الدعم لـ
 املؤسسية؛ وقا  بتحديت وعيانة قواعد البيا ت واخلدمات اجلغرا ية املكانية العاملية.

 
 دعم نظا  أوموجا  

ــية املتكاملة لنظا   - 20 ــاســ ــا ة حلول اةياكل األســ ــتضــ ــتيات اســ ــلت قاعدة األمم املتحدة للوجســ واعــ
ــتعـــادة القـــدرة على العمـــل بعـــد الكوارث وترتيبـــات أمن (يVblocksك)أوموجـــا  رت وكفـــالـــة خـــدمـــات اســــــــــــ

 ا التوأمني يف برينديزي و النسيا.املعلومات لنظا  أوموجا من خ ل الرتتيبات املربمة بني مركَزي التكنولوجي

وَقّد  مكتح للخدمات من املســــتوى الثاين تســــتضــــيفه قاعدة األمم املتحدة للوجســــتيات الدعَم  - 21
الطلبات الواردة من امليدان من أجل إحالتها إىل  ريق مشــــروع قا  بتصــــنيف  التشــــغيلي للبعثات امليدانيةرت و 

 ريق  لعمليات وحمللو األعمال )الدعم من املستوى الثالت(. واليقو  مبعاجلتها خرباء اكي  نظا  أوموجا ل
 إدارة البيا ت املرجعية لنظا  أوموجا يتخذ من قاعدة اللوجستيات مقراً له.

 
 الدائرة ازرك ملة  

خ ل الفرتة املشــــــمولة ابلتقريررت واعــــــلت الدائرة املركزية تو ري الدعم اإلداريرت وأنشــــــطة الصــــــحة  - 22
 الدائرة أيضا أنشطة التعلم. نسقتاملهنيةرت واخلدمات األمنية لألنشطة التشغيلية يف برينديزي و النسيا. و 

وقدمت الدائرة الدعم اإلداري املقد  من مكتح اإلســــــنادرت إىل بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  - 23
ــان/أبريل    30حىت   ــاً 2019نيســــ ــتوى اخلدماترتو قاً التفاقات  رت  . وقّدمت الدائرة أيضــــ خدمات الدعم   مســــ

اإلداري املقد  من مكتح اإلســـــــــــــناد يف جمال املشـــــــــــــرتايت إىل مكتح األمم املتحدة لغرب أ ريقيا ومنطقة 
ــط أ ريقيا. و  ــاحلرت وجلنة الكامريون ونيجرياي املختلطةرت ومكتح األمم املتحدة اإلقليمي لوسـ اعتبارا من السـ

شــرتايت على الصــعيد العاملي يف عنتييب مها  تقدم الدعم إىل رت نُقلت إىل قســم دعم امل2019نيســان/أبريل  
مكتح األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أ ريقيارت ومكتح األمم املتحدة لغرب أ ريقيا ومنطقة الساحلرت وجلنة 

 الكامريون ونيجرياي املختلطة.
 ازكاا اةقييمي لسالمة اللريان   

ابلتقريررت أجرى املكتح اإلقليمي لســ مة الطريان أربع زايرات للتحقق من خ ل الفرتة املشــمولة   - 24
دورات تدريبية يف قاعات دراســــــــــــية بشــــــــــــتن  حل الطائراترت   5املكتح أيضــــــــــــا    نظمســــــــــــ مة الطريان. و 
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دورة تعلم إلكرتوين يف جمال ســـ مة الطريان لفائدة   72وتقييمات األداءرت والســـ مةرت وإدارة املخاطر؛ ونظّم  
ــ  م  881 كيا رت منها بعثات   17شـاركا؛ وقا  بنشـر كتيبات وملصـقات ورز مات للتوعية بسـ مة الطريان لـــــــــــــ

 ميدانية ومراكز الدعم واملقر.
 

 وحدة هيئات االساعراض ازرك ملة ازيدانية   

ــتعرات املركزية امليدانية موا قة اةيمة  - 25 ــرت وحدة هيمات االســـــ ــمولة ابلتقريررت يســـــ خ ل الفرتة املشـــــ
املركزية الســـــتعرات طـــــؤون املوافني امليدانية على حاالت االســـــتقدا رت وحتققت لدى اجلهات املرجعية من 
املرطـــــــــــحني لشـــــــــــغل واائف يف البعثات امليدانية؛ وقد  التوجيه والدعم التقين إىل القائمني ابالســـــــــــتقدا رت 

 األمانة العامة لألمم املتحدة. أعضاء اةيمة املركزية الستعرات طؤون املوافني امليدانينيرت وإدارات وإىل
 

 الوحداتن ازساضافاان )  ارة عمييات حفظ السالم(  

نّفذت الوحدسن املســــــتضــــــا تان التابعتان إلدارة عمليات الســــــ   )إدارة عمليات حف  الســــــ    - 26
 سابقا( األنشطة املبّينة أد مل.

 
 القدرات الشرطية الدائمة  

واعـــــــــلت القدرات الشـــــــــرطية الدائمة تقدم املســـــــــاعدة إىل بعثات األمم املتحدة  ف  الســـــــــ    - 27
والبعثات السـياسـية اخلاعـةرت مبا  يها البعثات اليت متر يف مرحلة بدء التشـغيل أو التقليلرت من خ ل إيفاد 

بعثة   14خ ل إيفاد    خربائها إليها. وُقد  الدعم يف جمال بناء القدرات إىل تســــع بعثات  ف  الســــ   من
ــا إىل الرب مج اإلمنائي يف م وي يف  ــر الشـــرطة  يها. وُقدِّ  الدعم أيضـ ــاعدة إىل عناعـ إليها لكي تقد  املسـ
جمال األمن املتصــل ابالنتخاابترت وإىل هيمة األمم املتحدة للمســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة )هيمة األمم 

تنفيذ إجراءات التشـغيل املوحدة املتعلقة ابلشـؤون اجلنسـانيةرت وإىل مكتح املتحدة للمرأة( يف ليرباي يف جمال  
ــنغـال يف جمـال تقييم االحتيـاجـات يف إطـار جهـة  األمم املتحـدة املعين ابملخـدرات واجلرميـة يف غـامبيـا والســــــــــــ

 التنسيق العاملية جلوانح سيادة القانون.

العملية املختلطة ل حتاد األ ريقي واألمم   وأجرت القدرات الشرطية الدائمة أيضا تقييمات لصاح - 28
املتحـدة يف دار وررت والرب مج اإلمنـائي يف م وي  يمـا يتعلق رمن أجهزة االنتخـاابترت ولبعـثة األمم املتحـدة 
ــرطةرت  ــكرية وقدرات الشــــــ ــتقرار يف مايل  يما يتعلق ابلقدرات العســــــ املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســــــ

مم املتحــدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ةهوريــة الكونغو الــدميقراطيــةرت وبعثــة األمم املتحــدة ولبعثــة منظمــة األ
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســــــــــــتقرار يف ةهورية أ ريقيا الوســــــــــــطىرت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة 

 ت الدعم االسرتاتيجية.املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايلرت لتلبية احتياجا ا املتصلة مبجاال

وقّدمت القدرات الشـــــــــرطية الدائمة أيضـــــــــاً الدعم إىل أربعة بلدان مســـــــــامهة بقوات طـــــــــرطة يف إعداد   - 29
  باطها للنشر من خ ل تنظيم دورة تدريبية واحدة وأربع بعثات تقييمرت وطاركت يف مؤمترين دوليني للشرطة. 

 
 اةيمة الدائمة للعدالة والسجون  

قدمت اةيمة الدائمة للعدالة والســجون املســاعدَة والدعم إىل عمليات حف  الســ  رت و ل ذل   - 30
ما يلي: )أ( تو ري الدعم لتنفيذ مشـروع ملنع التطر  يف السـجونرت وو ـع منهج دراسـي للتدريح األسـاسي 
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ة األمم املتحدة أل راد الشـــــرطةرت والتخطيط إلنشـــــاء منطقة أمنية عالية اخلطورة يف ســـــجن ديوال لصـــــاح بعث
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســـــــــتقرار يف مايل؛ )ب( و ـــــــــع الصـــــــــيغة النهائية لتقرير التقييم املتعلق 
خب اي دعم االدعاءرت الذي اســــُتخد  ل ســــرتطــــاد به يف التخطيط وتقدم الدعم يف املســــتقبل لتفعيل خ اي 

ــجون ذات األولوية من أجل الت ــتخبارات يف الســـــ ــل للتهديدات املتعلقة رمن االســـــ ــدي على  و أ ضـــــ صـــــ
الســـــــــجونرت يف بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االســـــــــتقرار يف ةهورية الكونغو الدميقراطية؛ )ج( تقدم 
الدعم يف و ـــــــع اســـــــرتاتيجية للعدالة االنتقالية للبعثةرت وتقدم الدعم يف تنفيذ النظا  الشـــــــامل لتقييم األداء 

القانون والعناعـر األخرى على حتسـني رعـد األالر؛ وتقدم الدعم إىل وحدة احملكمة ملسـاعدة عنصـر سـيادة  
اجلنائية اخلاعـــــــة يف تنفيذ األنشـــــــطة الرب جمية لصـــــــاح بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 

ــتقرار يف ةهورية أ ريقيا الوســـــــــــــطى؛ )د( تقدم الدعم إىل بعثة األمم املتحدة لد عم نظا  العدالة يف االســـــــــــ
 نتقال  و ســـيادة القانون يف إطار  رقة العمل املعنية ابلربجمة االنتقالية واملكتح لهاييت يف جمال التخطيط  

املتكـامـل لـناـئح املمثـل اخلـا  لألمني العـا ؛ )ء( إجراء تقييم الحتـياجـات املـديرـية اجلـدـيدة املعنـية ابجلرائم 
ــاد ــلة االســــــرتطــــ ــتانرت وتقدم   الدولية من أجل مواعــــ به يف بعثة األمم املتحدة لتقدم املســــــاعدة إىل أ غانســــ

الــدعم الثنــائي إىل املــديريــة؛ )و( اســــــــــــــتعرات وتقييم تــدابري العفو اليت اختــذ ــا بعثــة األمم املتحــدة لتقــدم 
املســــــاعدة إىل أ غانســــــتان لدعم تنفيذ قانون العقوابت اجلديد؛ )ز( االنتهاء من تقييم مشــــــروع اســــــتعرات 
ملفات العدالة اجلنائية يف بعثة األمم املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوســــو و وتواليق الدروس املســــتفادة وأ ضــــل 
املمارســــــــــــــات؛ )ن( دعم التخطيط للمرحلة االنتقاليةرت مبا يف ذل   يما يتعلق بتفعيل مها  االتصــــــــــــــال يف 

 أل ريقي واألمم املتحدة يف دار ور.الوالايت ذات الصلة بسيادة القانون يف العملية املختلطة ل حتاد ا

ونفذت الوحدة املســــتضــــا ة التابعة إلدارة الدعم العمليايت )إدارة الدعم امليداين ســــابقا( األنشــــطة  - 31
 املبّينة أد مل.

 
 مركز العمليات اجلوية االسرتاتيجية  

وّ ر مركز العمليات اجلوية االســـرتاتيجية خدمات املراقبة والرعـــد املركزيني جلميع التحركات اجلوية  - 32
االسـرتاتيجية ألسـطول األمم املتحدة ولطائرتني عريضـتني ُتسـتخدمان لتناوب القوات العسـكريةرت وذل  من 

اإلقليمي وحتقيق أقصـــــى خ ل نُظُم التتبع العاملية هبد  خفض تكاليف تشـــــغيل الطائرات على الصـــــعيد  
ــطولرت وأعّد   ــتخدا  األسـ ــطول اجلويرت املركز   ائدة ممكنة من اسـ ــاط األسـ تقارير مقاييس األداء املتعلقة بنشـ
 وأعدر تقارير عن األداء حسح نوع الطائرة.

 
 موقعا برمليدمل ي وفاليسيا  

طلبهــا إىل األمني العــا  أن يقــّد  توزيعــاً  70/288من قرارهــا  15كررت اجلمعيــة العــامــة يف الفقرة  - 33
النفقات للفرتة املالية   1مفصـً  ل حتياجات من املوارد والنفقات ملوقَعي برينديزي و النسـيا. ويبنّي اجلدول  

 حبسح املوقع. 2018/2019
 

 1اجلدول   
 حبسا ازوقع 2018/2019حتيي  اةنفاق ليف ة   

 (2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1)آبال  دوالرات الوالايت املتحدة؛ متتد سنة امليزانية من 

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/70/288
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/70/288
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 النسبة املموية من اجملموع     
  النسيا برينديـزي اجملموع  النسيا )أ(برينديزي 

 (3(/)2(=)5) (3)/(1(=)4) (2(+)1(=)3) (2) (1) الفمة

      )ب(ازوظفون ازدنيون      
 8,3 91,7 946,9 17 495,6 1 451,3 16 املوافون الدوليون  

 5,6 94,4 745,9 19 097,0 1 648,9 18 املوافون الوطنيون  

 – – – – – متطوعو األمم املتحدة 

 18,4 81,6 570,9 2 473,5 097,4 2 املساعدة املؤقتة العامة 

 7,6 92,4 263,7 40 066,1 3 197,6 37 اجملموع الفرعي 

      الاكاليف الاشغييية

 7,2 92,8 327,6 23,7 303,9 اخلرباء االستشاريون  

 7,2 92,8 752,0 54,1 697,9 السفر يف مها  ر ية 

 7,1 92,9 553,2 6 464,8 088,4 6 املرا ق واةياكل األساسية 

 7,2 92,8 506,0 36,4 469,6 النقل الربي 

 7,2 92,8 35,9 2,6 33,3 العمليات اجلوية 

 7,6 92,4 7,9 0,6 7,3 العمليات البحرية 

 25,2 74,8 182,4 32 121,3 8 061,1 24 تكنولوجيا املعلومات 

 7,2 92,8 41,8 3,0 38,8 الشؤون الطبية 

 – – – – – املعدات اخلاعة 

 6,4 93,6 408,3 1 90,0 318,3 1 اللواز  واخلدمات واملعدات األخرى 

 – – – – – املشاريع السريعة األالر 

 21,0 79,0 815,1 41 796,5 8 018,6 33 اجملموع الفرعي 

 14,5 85,5 078,8 82 862,6 11 216,2 70  مجايل االحاياجات 
 

 املقيدة على مركز العمل يف برينديزي والنفقات املقيدة يف املقر.تشمل نفقات برينديزي ةيع النفقات  )أ( 

    رداً يف برينديزي. 369 رداً يف  النسيا و  29 : رداً  398أو ِّد ما متوسطه  )ب( 
 الكياانت ازساضافة ز برمليدمل ي وفاليسيا غري الاابعة لةاعدة األمم ازاحدة ليوجسايات  

ــاريةرت يف - 34 ــتشـــــــــ من تقريرها عن أداء ميزانية قاعدة األمم املتحدة   55 الفقرة  أوعـــــــــــت اللجنة االســـــــــ
 متوز/  1وميزانيتها املقرتحة للفرتة من    2014حزيران/يونيه    30إىل    2013متوز/يوليه    1للوجستيات للفرتة من  

(رت رن تطـلح اجلمعـية العـامـة إىل األمني الـعا  A/69/839/Add.9)  2016حزيران/يونـيه    30إىل    2015يولـيه  
ــتياترت معلومات   ــاريع امليزانيات املقبلة املتعلقة بقاعدة اللوجســــــــــ عن ةيع   أن يدرج يف تقارير األداء ومشــــــــــ

املوافني الذين يشـغلون املرا ق يف برينديزي و النسـيارت إ ـا ة إىل تفاعـيل بشـتن الرتتيبات اإلدارية وترتيبات 
داد التكاليفرت وتكاليف اإلتار والصــــــــيانةرت واإليرادات احملصــــــــلةرت وأي معلومات أخرى ذات عــــــــلة اســــــــرت 

 ابستخدا  مباين األمم املتحدة.

ــتيات يف برينديزي  - 35 ــا ت قاعدة األمم املتحدة للوجســـــــ ــتضـــــــ ــمولة ابلتقريررت اســـــــ وخ ل الفرتة املشـــــــ
 هؤالء . وقد  موافو الدعم2نّي يف اجلدول  على النحو املبموافي دعم سبعني لكيا ت أخرى  و النســـــيارت  

https://undocs.org/ar/A/69/839/Add.9
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خدمات مباطــرة إىل بعثات حف  الســ   والبعثات الســياســية اخلاعــةرت  ضــ  عن كيا ت أخرىرت مبوجح 
 االتفاقات القائمة املربمة مع إدارة الدعم العمليايت بشتن تقدم اخلدمات على أساس اسرتداد التكاليف.

ـــبة   - 36 طـائـفة من اخلـدمـات منهـا تو ري مكـتح للخـدـماترت ودعم اةـياكل وـقد  املركز اـلدويل للحوســــــــــــ
موافا من   149رت قّد   2األســـاســـيةرت ودعم التطبيقاترت ودعم مركز البيا ت. وعلى النحو املبني يف اجلدول 

موافي الدعم يف املركز الدويل للحوســـــــــبة خدمات إىل كيا ت ليســـــــــت من عم ء إدارة الدعم العمليايت. 
طـــاملة الســـرتداد التكاليف املرتبطة ابســـتخدا  مرا ق قاعدة األمم املتحدة للوجســـتيات يف ويف إطار عملية  

ــيارت   ــيانةرت على جرى  برينديزي و النسـ ــتنة واألمن والصـ ــيم تكاليف خدمات املرا قرت مثل التنظيف والبسـ تقسـ
  دت من خ ل عــــــندوق قوات حف على املركز الدويل للحوســــــبةرت واســــــرتُ   حتميلهاجرى و أســــــاس تناســــــيب  

 الس   السرتداد التكاليف.

التداول ابلفيديورت وإدارة   منهاوقد  مكتح األمم املتحدة خلدمات املشاريع طائفة من اخلدماترت   - 37
اخلدماترت وختطيط القدرات وإدارة األداءرت واألمن واملرونة التشغيليةرت وإدارة احملتوىرت واإلملا  اب الةرت وإدارة 

 التخزينرت وخدمات الدعم.

يف  النســـــــــــيا(   7يف برينديزي و    10موافا من موافي األمم املتحدة )  17وعمل  ريق مؤلف من   - 38
يشـــــغلون واائف املســـــاعدة املؤقتة العامة( على إدارة البيا ت الرئيســـــية لنظا  أوموجا وإدارة البيا ت ممن  )

ــية حىت  ــان/أبريل   1. ويف الفرتة من  2019آذار/مارس    31الشـــخصـ رت 2019حزيران/يونيه    30إىل    2019نيسـ
 بقي مخسة موافني يف برينديزي ومخسة آخرون يف  النسيا.

رت مت اإلبقاء على عدد حمدود من مها   2019نيسـان/أبريل    30ملشـمولة ابلتقرير وحىت  وخ ل الفرتة ا  - 39
 دعم البعثات اليت تستفيد منها بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيارت مما تطّلح أربعة من موافي الدعم. 

دمة وواعـــــــــلت قاعدة األمم املتحدة للوجســـــــــتيات أيضـــــــــا تو ري املرا ق ال زمة الحتاد موافي اخل - 40
 امليدانية التابعني لألمم املتحدةرت الذي يضم أربعة موافني من البعثات امليدانية.

 
 2اجلدول 

حالة شبغ  مبا  قاعدة األمم ازاحدة ليوجسبايات م  جانا موظفي الكياانت غري الاابعة لةاعدة   
 2019ح ملران/ملونيه  30اليوجسايات ز 

 اجملموع  النسيا برينديزي الكيان 
ــوى  ــاق مســـــــــــــــــــــــــتـــــــــ ــفـــــــــ اتـــــــــ
 اخلدمات/اسرتداد التكاليف 

     ازرك  الدويل ليحوسبة     
 )أ(ال 93 39 54 عم ء إدارة الدعم العمليايت  
 )ب(نعم 149 129 20 عم ء غري سبعني إلدارة الدعم العمليايت 
  242 168 74 اجملموع الفرعيا ازرك  الدويل ليحوسبة 

     مكاا األمم ازاحدة خلدمات ازشارملع
 )أ(ال 161 123 38 عم ء إدارة الدعم العمليايت 
 )ب(نعم 10 1 9 غري سبعني إلدارة الدعم العمليايتعم ء  
  171 124 47 اجملموع الفرعيا مكاا األمم ازاحدة خلدمات ازشارملع 
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 اجملموع  النسيا برينديزي الكيان 
ــوى  ــاق مســـــــــــــــــــــــــتـــــــــ ــفـــــــــ اتـــــــــ
 اخلدمات/اسرتداد التكاليف 

 ال 102 68 34 متعاقدون آخرون       
  102 68 34 )ج(اجملموع الفرعيا ماعاقدون آخرون 

     )د(موظفون آخرون )وظائف األمم ازاحدة(
 ال 10 5 5 موافو إدارة البيا ت الرئيسية لنظا  أوموجا  
 ال 4 − 4 احتاد موافي اخلدمة امليدانية التابعني لألمم املتحدة 

ملكتــــــح تكنولوجيــــــا  1)واــــــائف أخرى سبعــــــة لألمم املتحــــــدة  
ــاالترت و  ممولتني من املوارد اخلـــارجـــة عن   2املعلومـــات واالتصــــــــــــــ

 ال 5 3 2 ممولتني يف إطار مشروع إلسي( 2امليزانيةرت و 
  19 8 11 اجملموع الفرعيا موظفون آخرون 
  534 368 166 اجملموع 
 

يتعلق األمر مبوافي املركز الدويل للحوسبة وموافي مكتح األمم املتحدة خلدمات املشاريع العاملني على مشاريع سبعة إلدارة الدعم  )أ( 
 العمليايت وبعثات حف  الس   مبوجح اتفاقات تعاقدية. وال ُتسرتد أي تكاليف عن هؤالء املوافني. 

ــبة  )ب(  ــغل املر ق من قبل موافي املركز الدويل للحوســ ــندوق قوات حف  الســــ   الســــرتداد التكاليفرت تكاليُف طــ ُتســــرتدرت عن طريق عــ
 وموافي مكتح األمم املتحدة خلدمات املشاريع الذين يقّدمون خدمات لعم ء غري سبعني إلدارة الدعم العمليايت. 

رت الذين يعملون يف مرا ق قاعدة اللوجســـــــــتيات وال ينتمون إىل املركز الدويل يد معهم دولياموافي الدعم املتعاقكتشـــــــــمل هذمل الفمة   )ج( 
ــخا  املتعاَقد معهم  ــبكات واألطـ ــمل املتعاقدين مع مركز مراقبة الشـ ــاريع؛ وتشـ ــبة وال إىل مكتح األمم املتحدة خلدمات املشـ للحوسـ

 خلدمات األجهزة ال سلكية اليت تعمل بنظا  تيرتا. 

ــتياترت دون أن تكون جزءا من  )د(  ــري هذمل الفمة إىل واائف األمانة العامة لألمم املتحدة املوجودة يف قاعدة األمم املتحدة للوجســـــــــ تشـــــــــ
 جدول م ك موافي قاعدة اللوجستيات. 

  
 اخلدمات ازةدمة  ىل الكياانت األخرى واس  ا  الاكاليف  

ــاريــة يف الفقرة  - 41 يرهــا عن أداء ميزانيــة قــاعــدة األمم املتحــدة من تقر  68رأت اللجنــة االســــــــــــــتشــــــــــــــ
ــتيـــاترت  وميزانيتهـــا املقرتحـــة للفرتة من  2015حزيران/يونيـــه  30إىل  2014متوز/يوليـــه  1للفرتة من للوجســــــــــــ

رت أن هنـاك حـاجـة إىل إمـداد اجلمعيـة (A/70/742/Add.9) 2017حزيران/يونيـه   30إىل  2016متوز/يوليـه   1
العامة بشـــــرن أ ضـــــل للخدمات املقدمة إىل الكيا ت األخرى التابعة وغري التابعة لألمانة العامةرت وبصـــــورة 

تدرج ابنتظا  يف تقارير األداء ومشاريع   كاملة عن املوارد املتاحة لقاعدة اللوجستيات. وأوعت اللجنة رن
ــتلمة عن ةيع اخلدمات  ــاملة عن النفقات املتكبدة واإليرادات املســـــــ ــفا ة وطـــــــ امليزانية املقبلة معلومات طـــــــ

 املقدمة إىل الكيا ت األخرى التابعة وغري التابعة لألمانة العامة.
تيات على اتفاقات مستوى اخلدمات رت أبقت قاعدة األمم املتحدة للوجس2018/2019ويف الفرتة   - 42

كيا رت قدمت القاعدة مبوجبها خدمات االتصـــال اإللكرتوينرت وختزين البيا ترت واالتصـــاالت   15املربمة مع 
ــد األحداثرت  ــا ة التطبيقاترت ورعـــ ــتضـــ ــا ة مراكز البيا ترت واســـ ــتضـــ ــلكيةرت وخدمات اســـ ــلكية وال ســـ الســـ

را ية املكانيةرت وأمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالترت وخدمات اجملمعاترت وخدمات نظا  املعلومات اجلغ
وخدمات القدرة على مواعـــلة العملرت على أســـاس اســـرتداد التكاليف ابســـتخدا  خاعـــية تقدم اخلدمات 
يف نظا  أوموجا. وقد اسـتند حسـاب التكاليف إىل بطاقات أسـعار اخلدماترت وخ ل الفرتة املشـمولة هبذا 

https://undocs.org/ar/A/70/742/Add.9
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 3م يني دوالر عن طريق آلية اســرتداد التكاليف. وترد يف اجلدول    8,7مببلغ قدرمل   التقريررت مت حتصــيل إيراد
 .2018/2019تفاعيل اسرتداد التكاليف للفرتة 

 
 3اجلدول 

 2018/2019حتيي  ازبالغ ازسد ة اس  ا ًا لياكاليف خالل الف ة 
 )آبال  دوالرات الوالايت املتحدة(

 املبلغ  اخلدمات املقدمة الكيان الذي تلقى الدعم
مكـتح تكنولوجـيا املعلومـات    

 واالتصاالت

رت وخدمة اسـتضـا ة اةياكل خدمات االسـتضـا ة )حيز اخلوادم على الر و رت واسـتضـا ة اخلوادم
األســاســية(؛ وختزين البيا ت )تو ريهارت واســتنســاخهارت وحفظها احتياطيارت والقدرة على مواعــلة 
العمــل(؛ وخــدمــات التطبيقــات )قــاعــدة البيــا ترت وبراجميــات دومينو(؛ وخــدمــات االتصـــــــــــــــال 

لشـبكات اخلاعة اإللكرتوين )اخلطوط املؤجرةرت وطـبكة اإلنرتنترت وإمكانية وعـول العم ء إىل ا
اال رتا ـــــــــــية/البنية التحتية للحواســـــــــــيح املكتبية اال رتا ـــــــــــية(؛ ورعـــــــــــد األحداث؛ وخدمات 
املنصــــات؛ وخدمات اجملمعاترت وخدمات االتصــــاالت الســــلكية وال ســــلكيةرت وخدمات دعم 

 نظا  أوموجا.

6 150,8 

مكتـح تنســــــــــــــيق الشــــــــــــــؤون 
 اإلنسانية

خدمات االسـتضـا ة )حيز اخلوادم على الر و رت واسـتضـا ة اخلوادمرت وخدمة اسـتضـا ة اةياكل 
األســاســية(؛ وختزين البيا ت )تو ريهارت واســتنســاخهارت وحفظها احتياطيارت والقدرة على مواعــلة 
العمــل(؛ وخــدمــات التطبيقــات )قــاعــدة البيــا ترت وبراجميــات دومينو(؛ وخــدمــات االتصـــــــــــــــال 

اخلطوط املؤجرةرت وطـبكة اإلنرتنترت وإمكانية وعـول العم ء إىل الشـبكات اخلاعة اإللكرتوين )
 اال رتا ية/البنية التحتية للحواسيح املكتبية اال رتا ية(؛ ورعد األحداث

751,9 

خدمات االســــــــتضــــــــا ة )حيز اخلوادم على الر و (؛ وخدمات االتصــــــــال اإللكرتوين )طــــــــبكة  املركز الدويل للحوسبة
 واالتصال الشبكي(؛ وخدمات اجملمعات )ا يز املكتيب( اإلنرتنترت

633,2 

وكـــالـــة األمم املتحـــدة إلغـــاالـــة  
وتشــــــــــــــــــــغـــــــيـــــــل الـــــــ جـــــــمـــــــني  
 الفلسطينيني يف الشرق األدن 

خدمات االسـتضـا ة )خدمة اسـتضـا ة اةياكل األسـاسـيةرت واسـتضـا ة اخلوادم(؛ وختزين البيا ت 
 واستنساخهارت والقدرة على مواعلة العمل(؛ ورعد األحداث)تو ريهارت وحفظها احتياطيارت 

586,9 

إدارة الشــــــــــــؤون االقتصــــــــــــادية  
 واالجتماعية 

على الر و (؛ وختزين البيــا ت )تو ريهــارت وحفظهــا  خــدمــات االســــــــــــــتضــــــــــــــــا ــة )حيز اخلوادم
احتياطيا(؛ وخدمات التطبيقات )قاعدة البيا ت(؛ وخدمات االتصــــــــــــــال اإللكرتوين )اخلطوط 
املؤجرةرت وطـــــبكة اإلنرتنترت وإمكانية وعـــــول العم ء إىل الشـــــبكات اخلاعـــــة اال رتا ـــــية/البنية 

 ألحداث )اخلوادم(التحتية للحواسيح املكتبية اال رتا ية(؛ ورعد ا

186,9 

خدمات التطبيقات )الربيد اإللكرتوين(؛ وخدمات الرابط )الشبكة اخلاعة اال رتا ية من موقع  احملكمة اخلاعة للبنان
 إىل موقع(؛ وخدمات االستضا ة وختزين البيا ت

64,9 

ا ليــــــة الــــــدوليــــــة لتصــــــــــــــريف  
األعمــال املتبقيــة للمحكمتني  

 اجلنائيتني 

 49,6 االتصال اإللكرتوين )االتصال الشبكي(؛ واالتصاالت السلكية وال سلكية )الصوت( خدمات  
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 املبلغ  اخلدمات املقدمة الكيان الذي تلقى الدعم
آليــة الرعــــــــــــــــد التــابعــة لألمم    

املتحـــــدة املعنيـــــة ابجلمهوريـــــة 
 العربية السورية

ــلكية  ــلكية وال ســــــ ــاالت الســــــ ــبكي(؛ واالتصــــــ ــال الشــــــ ــال اإللكرتوين )االتصــــــ خدمات االتصــــــ
 املواقع على اإلنرتنت؛ وختزين البيا ت؛ وخدمات التطبيقات)الصوت( وخدمات استضا ة 

42,7 

 40,0 خدمات التطبيقات )اخلدمات االستشارية( مكتح إقامة العدل

املســــــــــاعدة املقدمة من األمم 
ــل إجــراء  ــدة مــن أجـــــ املــتــحـــــ

 حماكمات اخلمري ا مر

البيا ت )تو ريها(؛ وخدمات  خدمات االسـتضـا ة )خدمة اسـتضـا ة اةياكل األسـاسـية(؛ وختزين  
 االتصال اإللكرتوين )االتصال الشبكي(؛ واالتصاالت السلكية وال سلكية )الصوت( 

38,5 

مكتـح األمم املتحـدة لتقـدم 
 الدعم يف الصومال

 34,5 خدمات التطبيقات )الربيد اإللكرتوين(

 29,8 اإللكرتوين(؛ وخدمات االتصال اإللكرتوين )طبكة اإلنرتنت(خدمات التطبيقات )الربيد  إدارة طؤون الس مة واألمن

ــدة  مــــكــــتـــــــح األمــــم املــــتــــحـــــ
 خلدمات املشاريع

خدمات اجملمعات )ا يز املكتيب( وخدمات التطبيقات )اســـتضـــا ة املواقع الشـــبكية( وخدمات 
 االستضا ة؛ واالتصال اإللكرتوين؛ وخدمات ختزين البيا ت؛ وخدمات رعد األحداث

25,0 

مركز األمم املتحــدة اإلقليمي 
ــية الوقائية ملنطقة  للدبلوماســــــــ

 وسط آسيا

خدمات االتصال اإللكرتوين ) غط بيا ت الشبكةرت اخلدمات االستشارية بشتن الشبكات(؛ 
ــا ة اخلوادم(؛ وخدمات  ــتضــــ ــا ة )اســــ ــتضــــ وختزين البيا ت )حفظها احتياطيا(؛ وخدمات االســــ

 التطبيقات واخلدمات األمنية

15,5 

ــاـ ة )حيز اخلوادم على الر و (؛   بر مج األغذية العاملي وخـدـمات الربط اإللكرتوين )طــــــــــــــبكة خـدمـات االســــــــــــــتضــــــــــــ
اإلنرتنترت واالتصــــال الشــــبكيرت واالتصــــال ابملوجات املتناهية القصــــر(؛ واالتصــــاالت الســــلكية 

 وال سلكية )الصوت( وخدمات اجملمعات )ا يز املكتيب(

11,3 

 661,5 8  اجملموع 

  
املســــرتدة عن طريق عــــندوق اســــرتداد واســــتخدمت قاعدة األمم املتحدة للوجســــتيات اإليرادات   - 43

التكاليف من أجل أتمني موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت واملرا ق واةياكل األســـــاســـــية الضـــــرورية 
ــاـ ة إىل ذـل رت وخ ل الفرتة  لتو ري اخلـدـمات للعم ء مبوجـح اتفـاـقات مســــــــــــــتوى اخلـدـمات املربـمة. وإ ــــــــــــ

ات من خدمات وايفة واحدة لكبري منســـــــقي تكنولوجيا املشـــــــمولة ابلتقريررت اســـــــتفادت قاعدة اللوجســـــــتي
رت ووايفة واحدة ملســـــــاعد إداري )وايفة وطنية من  مة اخلدمات العامة( (5-املعلومات واالتصـــــــاالت ) 

ــرتدة نتيجة للخدمات املقدمةرت وذل  من أجل  ــطة األموال اخلارجة عن امليزانية املســـــــ ــمتا ومولتا بواســـــــ أُنشـــــــ
 تتتية من اسرتداد التكاليف.تنسيق وإدارة اإليرادات امل

 
 الوظائف وازوار  ازةدمة م  البعثات األخرى  

من تقريرها عن أداء ميزانية قاعدة   24ذكرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف الفقرة   - 44
ــتيات عن الفرتة من   زانيتها املقرتحة ومي  2014حزيران/يونيه    30إىل    2013متوز/يوليه    1األمم املتحدة للوجسـ

أن هنـاك حـاجـة إىل مزيـد   (A/69/839/Add.9) 2016حزيران/يونيـه   30إىل  2015متوز/يوليـه   1للفرتة من 

https://undocs.org/ar/A/69/839/Add.9
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من التو ــــــــــــــي  بشــــــــــــــتن الرتتيبات املختلفة القائمة لتقدم الدعم اإلداري إىل البعثات امليدانيةرت وإىل توخي 
 الشفا ية الكاملة  يما يتعلق ابملوارد املتاحة لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات وترتيبات اسرتداد التكاليف. 

ــًا للموارد املـــتذون هبـــا لبعثـــة األمم املتحـــدة للـــد - 45 رت 2019-2018عم يف ليبيـــا لفرتة الســــــــــــــنتني وو قـ
اسـتضـا ت قاعدة األمم املتحدة للوجسـتيات مخسـة من موافي البعثة من  مة الواائف الوطنية اليت تندرج 

ــان/أبريل    30 ــــــــــمن ميزانية البعثة حىت   ــتوى اخلدمات قيمة كل منهما   .2019نيســــــــ وقد أُبر  اتفاقان ملســــــــ
تحدة لغرب أ ريقيا ومنطقة الســــــــاحل وجلنة الكامريون ونيجرياي دوالر مع كل من مكتح األمم امل  40 000

 .2019املختلطةرت ومع مكتح األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أ ريقيا حىت نيسان/أبريل 
 

 تكاليف صيانة نظام أوموجا  
مت توحيد خمصــــصــــات امليزانية املعتمدة املتعلقة بتكاليف تشــــغيل وعــــيانة نظا  أوموجا للتخطيط  - 46

املركزي للموارد ابلنسـبة جلميع عمليات حف  السـ   يف ميزانية قاعدة األمم املتحدة للوجسـتيات يف الفرتة 
ــتدرج التكاليف2019/2020. واعتبارا من الفرتة  2018/2019إىل    2016/2017من   ــلة يف   رت ســــــــ ذات الصــــــــ

 إطار حساب دعم عمليات حف  الس  .
ـــياـنة نظـا  أوموجـا هو 4وكمـا هو مبني يف اجلـدول  - 47 رت كـان املبلغ املعتمـد لتكـاليف تشــــــــــــــغـيل وعــــــــــــ

 يف املائة من معدل التنفيذ.  99,9مليون دوالر أي  15,79مليون دوالررت يف حني بلغت النفقات  15,80
 

 4اجلدول   
 تشغي  وصيانة نظام أوموجاتكاليف   

 (2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1)آبال  دوالرات الوالايت املتحدة؛ متتد سنة امليزانية من 
 الفرق    
 النسبة املموية املبلغ اإلنفاق املخصصات 

 (1(÷)3(=)4) (2)-(1(=)3) (2) (1) الفمة

 0,1 17,1 778,8 15 795,9 15 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات      
  

 الايفيذ ازايل  
ما نسبته   2019حزيران/يونيه    30إىل    2018متوز/يوليه    1بلغ املعدل العا  لتنفيذ امليزانية للفرتة من   - 48

دوالررت مما أســـــفر عن رعــــيد   82  078  500ما مقدارمل   2018/2019يف املائة. وبلغت النفقات للفرتة    99,6
 دوالر. 370 400حر قدرمل 

وقد أتالر األداء املايل لقاعدة األمم املتحدة للوجســــتيات خ ل الفرتة املشــــمولة ابلتقرير ابافات  - 49
دوالر(رت نتيجة الرتفاع قيمة دوالر الوالايت   3  526  200)النفقات عما كان مقررا يف  مة املوافني املدنيني  

 الوطنيني ومضــــــــــــاعف تســــــــــــوية مقر املتحدة مقابل اليورورت مما أالر على النفقات على بند مرتبات املوافني
ــغور البالغ   ــط معدل الشــــ يف املائة عّما كان مدرجا   21,2العمل للموافني الدوليني؛ وكذل  ابرتفاع متوســــ

 يف املائة للموافني الدوليني. 16,7يف امليزانية مقارنة مبتوسط معدل الشغور البالغ 
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دوالر وتســــببت يف  رق   41  814  700درمل وبلغت النفقات يف إطار بند التكاليف التشــــغيلية ما ق - 50
ــتبـدال معـدات  3 155 800قـدرمل  دوالر. وكـانـت الزايدة يف االحتيـاجـات  ــــــــــــــروريـة لتغطيـة تكـاليف اســــــــــــ

تكنولوجيا االتصــــاالت واملعلومات العتيقة. وبســــبح إعادة حتديد األولوايت يف ســــنوات امليزانية الســــابقةرت 
ــتيات إىل وعــــلت قاعدة أعــــول تكنولوجيا املعلومات واال ــة بقاعدة األمم املتحدة للوجســ تصــــاالت اخلاعــ
ــبـة  يف املـائـة من املعـدات املســــــــــــــتعملـة مـدة عــــــــــــــ حيتهـا  57مرحلـة التقـاد  ا رجـةرت حيـت جتـاوزت نســــــــــــ

ــتعمال. وقد طـــكل هذا قدرا كبريا من املخاطر تعر ـــت له املنظمةرت ألنه رمبا يكون قد أالر على قدرة  ل سـ
ــتـياـقاعـدة  ــاالت وتكنولوجـيا املعلومـات للعم ء ألن النظم على تو ري ا  تاللوجســــــــــــ ـلدعم يف جمـال االتصــــــــــــ

القـدميـة تشــــــــــــــكـل خمـاطر عـاليـة على األمن واألداء. وابإل ـــــــــــــــا ـة إىل ذلـ رت تعزى الزايدة يف النفقـات إىل 
املتوقع لنظا  التد مة والتهوية وتكييف اةواءرت وأعمال الصــــــيانة األخرى غري املقررة للمرا ق  االســــــتبدال غري

 من  رادى املتعاقدين.   18رت  ض  عن تسوية املطالبات اخلاعة بـ  تاللوجستيااةياكل األساسية يف قاعدة  و 
 ويرد حتليل للفروق يف الفرع الرابع من هذا التقرير.  - 51
 

 الشراكات وتيسيق أنشلة الفرملق الةلري - جيم 
ــتيـات الـدعم إىل بر مج األغـذيـة العـاملي من خ ل تو ري  - 52 قـدمـت قـاعـدة األمم املتحـدة للوجســــــــــــ

خدمات اةاتف والبيا ت ملســــــــــــتودع األمم املتحدة ل ســــــــــــتجابة للحاالت اإلنســــــــــــانية املوجود يف قاعدة 
ات للدورات اللوجســـتياترت والربط اإللكرتوين الســـاتلي وغريمل من أطـــكال الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلوم

 التدريبية اليت نظمت يف َمرا قه يف سان  يتو دي نورماينرت ابلقرب من برينديزي.
ــتيات تقدم الدعم اللوجســــيت للدورات التدريبية واملؤمترات  - 53 وواعــــلت قاعدة األمم املتحدة للوجســ

املتحدة خلدمات   اليت ينظمها عــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــكانرت واحملكمة اجلنائية الدوليةرت ومكتح األمم
 املشاريعرت ومعهد األمم املتحدة للتدريح والبحترت وإدارة طؤون الس مة واألمن التابعة لألمانة العامة.

 
 أطر ازي نة الةائمة عيى الياائج -   ال 

ــتياترت خ ل الفرتة املشـــمولة ابلتقريررت يف حتقيق اإل ازات  - 54 أســـهمت قاعدة األمم املتحدة للوجسـ
ــلةرت على النحو املبني يف األطر الواردة أد مل. الث الة امل ــية ذات الصـــــــــ توقعة من خ ل تنفيذ النواتج الرئيســـــــــ

 ــــــــــــمن اجملاالت الوايفية التالية: خدمات ســــــــــــلســــــــــــلة   1-1وجرى جتميع النواتج املتعلقة ابإل از املتوقع 
تصـــــــاالت الســـــــلكية اإلمداد؛ واخلدمات اجلغرا ية املكانية وخدمات تكنولوجيات املعلومات؛ وخدمات اال

وال ســـــــلكية؛ وخدمات تطوير التكنولوجيا وتصـــــــميمها وختطيطها؛ وخدمات املؤمترات والتعلم؛ واخلدمات 
اإلقليمية لســــ مة الطريان؛ وخدمات العمليات اجلوية االســــرتاتيجية؛ وخدمات هيمات االســــتعرات املركزية 

مة املهنية. وجرى جتميع النواتج املتعلقة امليدانية/خدمات التحقق من اجلهات املرجعية؛ وخدمات الســــــــــــــ 
ــاابت  2-1ابإل ــاز املتوقع  ــينــات اخلــدمــات؛ واملخــاطر املتعلقــة مبراجعــة ا ســـــــــــــ على النحو التــايل: حتســــــــــــ

واالمتثال؛ وخدمات امليزانية والشــــــــــــؤون املالية واإلب و؛ وخدمات املوافني املدنيني؛ وخدمات الســــــــــــلوك 
ــباط؛ وخدمات املعلومات اجل ــاالت؛ وخدمات املرا ق واةياكل واالنضــــــــــ غرا ية املكانية وتكنولوجيا االتصــــــــــ

ــلة اإلمداد؛ وخدمات إدارة املركبات  األســــاســــية واخلدمات اةندســــية؛ وخدمات إدارة الوقود؛ وإدارة ســــلســ
 والنقل الربي؛ واخلدمات الطبية؛ وخدمات األمن والســـــــــــ مة؛ واإلدارة البيمية. وترد يف إطار اإل از املتوقع
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 : تقدم خدمات دعم تشغيلي وتقين تتسم ابلسرعة والفعالية والكفاءة واملسؤولية إىل البعثات املستفيدة1-1اةجناز ازاوقع 
 

 مؤطرات اإل از الفعلية مؤطرات اإل از املقررة
  

املموية للبعثات املســــــــــــتفيدة اليت تعرب عن النســــــــــــبة   1-1-1
ــلة اإلمداد وخدمات العمليات  ر ـــــــــــاها عن خدمات ســـــــــــلســـــــــ

ــة؛  80: 2016/2017) ــائـــ ــة؛  80: 2017/2018يف املـــ ــائـــ يف املـــ
 يف املائة( 85: 2018/2019

ــاها عن جودة    92,5أُ ز. أعربت   ــتفيدة عن ر ــــــ يف املائة من البعثات املســــــ
 اخلدمات املقدمة 

النســـــبة املموية خلطط الطلح لدى البعثات اليت تري   2- 1- 1
اســـــــتعرا ـــــــها وحتليلها لدعم إعداد خطة متكاملة بشـــــــتن الطلح  

يف املــــــائــــــة؛   90: 2017/ 2016لفــــــائــــــدة إدارة الــــــدعم امليــــــداين ) 
 يف املائة(   90:  2019/ 2018يف املائة؛    90:  2018/ 2017

يف املائة من احتياجات البعثات واسـتعرا ـها وتوحيدها    100أُ ز. مت تنسـيق  
 لدعم إعداد خطة عاملية للطلح والشراء  

النسـبة املموية لطلبات البعثات املتعلقة بتوريد أعـنا    3- 1- 1
ملتحدة  منفردة يف خمزو ت النشـــــر االســـــرتاتيجية واحتياطي األمم ا 

اليت ُتســـــــــــــوى يف غضـــــــــــــون يومي عملرت والطلبات املتعلقة بتوريد  
أعـــــنا  متعددة والفائض لدى البعثات اليت ُتســـــوى يف غضـــــون  

يف   95:  2018/ 2017يف املــائــة؛  95:  2017/ 2016أاي  عمــل )  5
 يف املائة(   95:  2019/ 2018املائة؛  

ا  منفردة يف  يف املـائـة من طلبـات البعثـات املتعلقـة بتوريـد أعــــــــــــــنـ  95أُ ز.  
ويت يف غضــــــون   خمزو ت النشــــــر االســــــرتاتيجية واحتياطي األمم املتحدة ســــــُ
يومي عمــلرت والطلبــات املتعلقــة بتوريــد أعــــــــــــــنــا  متعــددة والفــائض لــدى  

 أاي  عمل   5البعثات ُسويت يف غضون  

النســــــــــــــبــة املمويــة لطلبــات البعثــات املتعلقــة مبخزو ت   4- 1- 1
النشر االسرتاتيجية واألعنا  يف احتياطي األمم املتحدة اليت يتم  

ــون   ــحنها يف غضــ ــر  املواد    30طــ ــدار أمر عــ يوماً من سريخ إعــ
ــة؛  95: 2017/ 2016)  ــائــــ ــة؛   95: 2018/ 2017يف املــــ ــائــــ يف املــــ

 يف املائة(   95:  2019/ 2018

ــحن   ــون  يف املا   64مت طـــ ــبة    30ئة من الطلبات يف غضـــ ــحن نســـ يوما. ومت طـــ
يوـما. وـجاء الـتتخري يف جتهيز وطــــــــــــــحن    30يف امـلاـئة املتبقـية بـعد    36 الــــــــــــــــــــــــــــ 

الشـــــــــحنات نتيجة ما يلي: )أ( املســـــــــائل التقنية اليت تشـــــــــمل جتهيز الواثئق؛  
)ب( جتميع الشــــــــــــحنات املتجهة إىل نفس املقصــــــــــــد لتحقيق و ورات يف   و 

 تكاليف الشحن  
النسـبة املموية ملخزو ت النشـر االسـرتاتيجية واملركبات   5- 1- 1

واملعدات يف احتياطي األمم املتحدة اليت تتم عــيانتها وإعــ حها  
يو  عمل من سريخ عـدور طلح العمل    15واختبارها يف غضـون  

ــة؛  97: 2017/ 2016)  ــائــــ ــة؛   98: 2018/ 2017يف املــــ ــائــــ يف املــــ
 يف املائة(   98:  2019/ 2018

يف املائة من خمزو ت النشـــــــر    100عـــــــيانة وإعـــــــ ن واختبار  أُ ز. جرى  
االســـــــــرتاتيجية واملركبات واملعدات يف احتياطي األمم املتحدة يف غضـــــــــون  

 يو  عمل من سريخ عدور طلح العمل  15

النســـــــــــــــبة املموـية لطلـبات البعـثات املتعلقـة ر رقـة دعم   6- 1- 1
يو  عمل من سريخ املوا قة    15البعثات اليت تُنشـــــــــــر يف غضـــــــــــون  

ــة؛  95: 2017/ 2016)  ــائــــ ــة؛   95: 2018/ 2017يف املــــ ــائــــ يف املــــ
 يف املائة(   95:  2019/ 2018

يو  عمل من    15يف املائة من أ رقة دعم البعثات نُشـرت يف غضـون    77,4
ا قــة بســــــــــــــبــح حــاالت التــتخري اليت تعزى إىل ا صــــــــــــــول على  سريخ املو 

 التتطريات وواثئق السفر للموافني 

النســـــــــــــــبة املموـية للبعـثات املســــــــــــــتفـيدة اليت تعرب عن   7- 1- 1
ر ـــــــــــــــاهـا عن خـدمـات املعلومـات اجلغرا يـة املكـانيـة وتكنولوجيـا  

يف    90:  2018/ 2017يف املائة؛    90:  2017/ 2016االتصـــــــــــاالت ) 
 يف املائة(   92:  2019/ 2018املائة؛  

ــاهـا عن    98,4أُ ز. أعرـبت  يف املـاـئة من البعـثات املســــــــــــــتفـيدة عن ر ــــــــــــ
 اخلدمات املقدمة 
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 مؤطرات اإل از الفعلية مؤطرات اإل از املقررة
  

توا ر تطبيقـات األمم املتحـدة املســــــــــــــتضـــــــــــــــا ـة مركزاي   8- 1- 1
:  2018/ 2017يف املــائــة؛  99,8:  2017/ 2016للبعثــات امليــدانيــة ) 

 يف املائة(   99,8:  2019/ 2018يف املائة؛    99,5

 يف املائة من خدمات التطبيقات للبعثات امليدانية   99,9أُ ز. جرى تو ري  

توا ر اةيــاكــل األســـــــــــــــاســــــــــــــيــة للشــــــــــــــبكــة الواســــــــــــــعــة   9- 1- 1
يف املـائـة؛   99,5:  2018/ 2017يف املـائـة؛  99,96:  2017/ 2016) 

 يف املائة(   99,5:  2019/ 2018

 يف املائة من اةياكل األساسية للشبكة الواسعة   100أُ ز. جرى تو ري  

النســــــــــــــبـــــــة املمويـــــــة  وادث تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات   10- 1- 1
واالتصـــــاالت وطلبات اخلدمة اليت يتم معاجلتها متشـــــياً مع معايري  

يف املــــــائــــــة؛   95: 2017/ 2016اتفــــــاق مســــــــــــــتوى اخلــــــدمــــــات ) 
 يف املائة(   95:  2019/ 2018يف املائة؛    95:  2018/ 2017

يف املــــائــــة من حوادث تكنولوجيــــا املعلومــــات   97,4أُ ز. متــــت معــــاجلــــة 
 واالتصاالت وطلبات اخلدمة متشياً مع معايري اتفاق مستوى اخلدمات  

ــة بوحدات   11- 1- 1 ــاتلية مقيسـ ــتخدا  القدرات السـ كفاءة اسـ
ت لـــكـــــــل هـــرتـــز )  ؛  2,2: 2018/ 2017؛ 1,6: 2017/ 2016بـــــــِّ

2018 /2019  :2,8 ) 

 بت لكل هرتز هو حجم استخدا  القدرات الساتلية    2,9.  أُ ز 

النسـبة املموية للتنق ت اجلوية االسـرتاتيجية اليت تري   12- 1- 1
يف املــــــائــــــة؛   100: 2017/ 2016مراقبتهــــــا ورعـــــــــــــــــــدهــــــا مركزاًي ) 

 يف املائة(   100:  2019/ 2018يف املائة؛    100:  2018/ 2017

يف املـــائـــة من التنق ت اجلويـــة االســــــــــــــرتاتيجيـــة متـــت مراقبتهـــا   100أُ ز. 
 ورعدها مركزايً 

النســــــــــــبة املموية من األســــــــــــطول اجلوي اليت توجد هبا   13- 1- 1
  100:  2017/ 2016أجهزة تعقح: اتفاق استمجار طويل األجل ) 

يف   100: 2019/ 2018يف املـــائـــة؛  100: 2018/ 2017يف املـــائـــة؛ 
:  2018/ 2017يف املـائـة؛  40:  2017/ 2016املـائـة( وطلـح توريـد ) 

 يف املائة(   90:  2019/ 2018يف املائة؛    70

يف املــائــة من األســــــــــــــطول اجلوي املشــــــــــــــمول ابتفــاق   100أُ ز. مت جتهيز 
يف املائة من األســــــــــطول اجلوي املشــــــــــمول    70اســــــــــتمجار طويل األجل و  

 بطلح توريد رجهزة تتبع جوية. 

املموية لطلبات البعثات للحصـــــــول على دعم تقين يف   14- 1- 1
يومــــاً   30جمــــال اإلدارة البيميــــة اليت يتم الرد عليهــــا يف غضــــــــــــــون 

ــبــــــق؛ 2017/ 2016)  ــائـــــــة؛   75: 2018/ 2017: ال يــــــنــــــطــــ يف املـــــ
 يف املائة(   75:  2019/ 2018

يوـما    30يف امـلاـئة من طلـبات البعـثات مت الرد عليهـا يف غضــــــــــــــون    100أُ ز.  
 يوما يف الطلح   18,3مبتوسط  

 

 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
   خدمات سيسية اةمدا    

ــة البيمـية يف املواقع  تو ري خدمات الدعم يف جمال اةـندســــــــــــ
عمليـات  ف  الســــــــــــــ   يف جمـاالت النفـاايت  6لفـائـدة  

 وامليامل والصر  الصحي والطاقة املتجددة

قــُد  الــدعم امليــداين على عــــــــــــــعيــد ةيع الركــائز التقنيــة الث ث  نعم 
والصـــر  ل ســـرتاتيجية البيمية للبعثات امليدانية )الطاقةرت واملياملرت  

ــلبة واخلطرة( إىل   عمليات  ف    10الصــــــــحيرت والنفاايت الصــــــ
ــومالرت  الســـــــــــــ   )مكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصـــــــــــ
وبعثـة األمم املتحـدة لـدعم نظـا  العـدالـة يف هـاييترت وبعثـة األمم 
املتحدة يف جنوب السودانرت والعملية املختلطة ل حتاد األ ريقي 

ــة  واألمم املتحـــــدة يف دار وررت وبعثـــــة األمم املتحـــــدة املتكـــــاملـــ
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
املتعددة األبعاد لتحقيق االســـتقرار يف مايلرت وبعثة منظمة األمم    

املتحــدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ةهوريـة الكونغو الـدميقراطيـةرت 
وقوة األمم املتحـــــدة  ف  الســــــــــــــ   يف قرب رت وبعثـــــة األمم 
ــدة  ــة األمم املتحــ ــة يف كوســــــــــــــو ورت وبعثــ ــدة لفدارة املؤقتــ املتحــ
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســـــــتقرار يف ةهورية أ ريقيا 

 الوسطىرت وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان(
يومـا من عمــل األ راد مع  235زايرة و  18مت تو ري مـا جمموعـه 

موارد إ ــــــا ية من خ ل مشــــــروع املســــــاعدة التقنية العاجلة يف 
 جمايل البيمة واملنا 

ــل االجتمـاعي والتفـاعـل وتـبادل وجرى دعم أنشــــــــــــــطـة   التواعــــــــــــ
املعلومات بشــــــتن أ ضــــــل املمارســــــات مع ةيع عمليات حف  

 الس   عن طريق جلسات طهرية للتداول ابلفيديو
ــتيـات الـدعم إلعـــــــــــــــدار  قـدمـت قـاعـدة األمم املتحـدة للوجســــــــــــ
ــغيل املوحدة املتعلقة دعداد خطط إدارة اةياكل  إجراءات التشــــ

ــية للطاقة يف بعثا ــاســـــ ت األمم املتحدة امليدانية وإجراءات األســـــ
التشغيل املوحدة املتعلقة بو ع خطط إدارة النفاايت يف بعثات 
األمم املتحدة امليدانيةرت اليت تضـــــــــــــمنت توجيهات ومناذج لدعم 
حتقيق أهــدا  الطــاقــة وإدارة النفــاايت واالســــــــــــــرتاتيجيــة البيميــة 

 للبعثات امليدانية
 مخس عمليات  ف  تقدم الدعم التقين والتشـــــــــــغيلي إىل

ــية؛  ــاريع اةندســ ــميم املشــ ــ   يف جماالت ختطيط وتصــ الســ
ــية كربى يف   45وإعــــــــدار   ــاريع هندســــــ تصــــــــرااً تقنيا ملشــــــ

ــا  ــات يبلغ جمموع قيمتهــ مليون دوالر؛ وإجراء  200البعثــ
 استعرا اً مليزانيات األعمال اةندسية للبعثات 50

هو عــدد التصـــــــــــــــاري  التقنيــة املقــدمــة إىل مشـــــــــــــــاريع بلغ جمموع   45
 مليون دوالر   326تكلفتها  

ــ   )بعثة األمم   وقد  الدعم التقين إىل ال ث عمليات  ف  السـ
املتحدة يف جنوب السـودانرت وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق  
االســــــــــــــتقرار يف ةهورـية الكونغو اـلدميقراطـيةرت وقوة األمم املتـحدة  

منية املؤقتة ألبيي( وإىل بعثتني ســـــياســـــيتني خاعـــــتني )مكتح  األ 
املبعوث اخلــــا  لألمني العــــا  إىل اليمنرت وبعثــــة األمم املتحــــدة 
 لدعم اتفاق ا ديدة(رت وإىل مركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب 

هو عدد اســتعرا ــات ميزانيات األعمال اةندســية يف البعثات.  0 
ــتيـات أي طلبـات تتعلق مل تتلق قـاعـدة األمم  املتحـدة للوجســــــــــــ

ابســــــــتعرات امليزانية بســــــــبح حدوث تغيري يف العملية اليت تقو  
 مبوجبها البعثات امليدانية تقارير امليزانية مباطرة إىل املقر

تقريراً عن البعثــات وتقــارير  50تقــدم تقريرين عــاملينيرت و 
ــلية لتخطيط الطلبات لدعم إعداد خطة  اســـــــــتعرات  صـــــــ

 للطلبات لفائدة إدارة الدعم امليداين متكاملة

 أ زت ةيع التقارير على النحو املقرر نعم 
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
إعــــــــــــــدار تصــــــــــــــري  تقين للنقل وتقدم ســــــــــــــلع وخدمات    

أاي  عمــل من وقــت  10اإلمــدادات العــامــة يف غضــــــــــــــون 
 تلقي طلح ر ي من إحدى عمليات حف  الس  

ُقدمت مثانية تصاري  تقنية إىل ستة بعثات مستفيدة يف غضون  نعم 
أاي : مكتــح األمم املتحــدة لتقــدم الــدعم يف الصــــــــــــــومــالرت  10

ــودانرت  ومكتح األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف الســـــــ
ومكتــــح األمم املتحــــدة املعين ابملخــــدرات واجلرميــــة يف لبنــــانرت 

ــد ــدة املعين ابملخـ ــة يف األردنرت ومكتـــح األمم املتحـ رات واجلرميـ
ومكتـح األمم املتحـدة املعين ابملخـدرات واجلرميـة يف  ييـت   رت 

 ومكتح األمم املتحدة يف جنيف
اســــــــــــــتعرات تكوين خمزون النشــــــــــــــر االســــــــــــــرتاتيجي للو ـاء  
مبتطلبات بدء عمل بعثات حف  الســــــــــــ   على أســــــــــــاس  
سنوي لكي تقو  ددخال أعنا  هبا حتسينات تكنولوجية  

 عترب أساسية من أجل بدء عمل البعثات جديدة ت 

ورد يف املر ق الثــــالــــت لتقرير األمني العــــا  اســــــــــــــتعرات ملفهو   ال
(. A/73/774العمليات اخلا  مبخزو ت النشـر االسـرتاتيجية )

ــيـــة اليت 310/73وأيـــدت اجلمعيـــة العـــامـــةرت يف قرارهـــا  رت التوعــــــــــــ
 اللجنة االســـتشـــارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانية )الواردة يفقدمتها  

A/73/755/Add.9  رن يقد  األمني العا  إليها تقريرا طـــــــــام )
مســــــتق  عن مفهو  العمليات املنق  اخلا  مبخزو ت النشــــــر 

ىل حتليل مســــــــتفيض االســــــــرتاتيجية لتنظر  يهرت وذل  اســــــــتنادا إ
ــتن ةيع اجلوانح املتعلقة ددارة خمزو ت النشـــــــر  ل بشـــــ ــّ ومفصـــــ
ن يف  االســــــــــــــرتاتيجـيةرت مبـا يف ذـل  ا اثر امـلالـية وأوجـه التحســــــــــــــّ

 الفعالية والكفاءةرت إىل جانح املسائل املتعلقة ابملواقع
قطعة   820مركبة و   775عــــيانة وإعــــ ن واختبار حوايل  

من املعدات األخرى اليت تشكل جزءا من خمزو ت النشر 
 االسرتاتيجية واحتياطي األمم املتحدة

 هو عدد خدمات الصيانة واإلع ن واالختبار املقدمة 2 260
ــيـــانتهـــا وإعــــــــــــــ حهــا  946 هو عـــدد قطع املعـــدات اليت جرت عــــــــــــ

 واختبارها
ــيانة وتناوب  وجاء ارتفاع عدد اخلدمات املقدمة نتيجة    لتواتر عـــــــ

األعـــول املوجودة يف قائمة خمزون النشـــر االســـرتاتيجي واحتياطي  
األمم املتحـدة وـقاعـدة األمم املتحـدة للوجســــــــــــــتـيات خ ل الفرتة  
 املشمولة ابلتقرير مقارنة ابلعدد التقديري لألعول املقرر عيانتها 

دورة تدريبية تقنية يف جمال الوجســـتيات   23تو ري وتنســـيق  
 من موافي البعثات امليدانية 300دة ما ال يقل عن لفائ

ــاركارت منهم    348هو عدد الدورات والربامج املقدمة إىل   30  48مشــــ
ــتيــاترت و  من  300من موافي قــاعــدة األمم املتحــدة للوجســــــــــــ

 موافي البعثات امليدانية
ــيق التصـــــــــــر  يف أعـــــــــــول بعثتني من بعثات حف   تنســـــــــ

ليرباي وبعثة األمم املتحدة الســــــــ   )بعثة األمم املتحدة يف  
 لتحقيق االستقرار يف هاييت(

ــة ابلتصـــــــــر  يف أعـــــــــول بعثة  نعم  مت إعداد التقارير النهائية اخلاعـــــــ
ــتقرار  األمم املتحدة يف ليرباي وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االســـــــــ

 يف هاييت
مراجعة واعتماد خطة أولية للتصــر  يف األعــول لتصــفية 

 عمل أاي  10البعثات يف غضون 
مت اعتماد اخلطة األولية للتصــر  يف األعــول لفائدة بعثة األمم  نعم 

 أاي  10املتحدة لدعم نظا  العدالة يف هاييت يف غضون 

https://undocs.org/ar/A/73/774
https://undocs.org/ar/A/73/755/Add.9
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
ــتيــة يف املواقع وخــدمــات الــدعم     تو ري العمليــات اللوجســــــــــــ

البيمي واةنــدســــــــــــــي وغريهــا من خــدمــات الــدعم للبعثــات 
  ريقاً من أ رقة دعم البعثات 50امليدانية عن طريق نشر 

هو عـدد أ رـقة دعم البعـثات اليت نُشــــــــــــــرت يف البعـثات املـيدانـية  32
 استنادا إىل الطلبات الفعلية

يف املائة من ةيع املخزو ت   100  التحقق املادي بنســـــــــبة
 املوجودة يف املخازن

يف املائة للتحقق من األعــــــول   89,1أُبلغ عن معدل دقة قدرمل   يف املائة   99,9
 واملعدات املتسلسلة

ــاءلـــة عن التحقق املـــادي/دورة ا صــــــــــــــر للمعـــدات غري  يف املائة   99,5 املســــــــــــــ
االســــــرتاتيجي واحتياطي املتســــــلســــــلة املوجودة يف خمزون النشــــــر  

 األمم املتحدة و قا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا 
التحقق املادي/دورة ا صـــــر للمعدات غري املتســـــلســـــلة بســـــبح  يف املائة   89

ارتفاع نسـبة السـلع يف ا ركات اليومية ومشـروع تسـوية املخزون 
 املادي واستخدامه األمثل

أداء العقود واإلب و عنــــــه يف بــــــدء العمــــــل رداة تقييم 
 البعثات امليدانية

ــه يف  نعم  ــدأ العمــــل رداة تقييم أداء العقود واإلب و عنــ من  20بــ
عمليات حف  الســ   والبعثات الســياســية اخلاعــة )بعثة األمم 
ــة األمم املتحـــدة  ــاييترت وبعثـ ــا  العـــدالـــة يف هـ املتحـــدة لـــدعم نظـ
ل ســــــــتفتاء يف الصــــــــحراء الغربيةرت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة 
املتعددة األبعاد لتحقيق االســتقرار يف ةهورية أ ريقيا الوســطىرت 

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار وبعثة األمم املتحدة  
يف مــايلرت وبعثــة منظمــة األمم املتحــدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف 
ــدم  ةهوريــــة الكونغو الــــدميقراطيــــةرت وبعثــــة األمم املتحــــدة لتقــ
ــتانرت وبعثة األمم املتحدة لتقدم املســـاعدة  املســـاعدة إىل أ غانسـ

 ريقي واألمم املتحــدة إىل العراقرت والعمليــة املختلطــة ل حتــاد األ
يف دار وررت وقوة األمم املتحدة ملراقبة  ض االطتباكرت وقوة األمم 
املتحدة  ف  الســـــــ   يف قرب رت وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف 
 لبنــــانرت ومكتــــح األمم املتحــــدة املتكــــامــــل لبنــــاء الســــــــــــــ   يف 

ــاورت وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبييرت وبعث  -غينيا   ة بيســ
ــو ورت وبعثة األمم املتحدة  األمم املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوســـــــــ
يف جنوب الســودانرت و ريق مراقيب األمم املتحدة العســكريني يف 
اةند وابكســـــــتانرت وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيارت ومكتح 
األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصـــــــــومالرت وهيمة األمم املتحدة 

ـثة األمم املتحـدة للتحقق يف كولومبـيا( وـقاعـدة ملراقـبة اةـدـنةرت وبع
 األمم املتحدة للوجستيات. 

   اخلدمات اجلغرافية ازكانية
قواعد بيا ت عاملية ومنصـــــــــــات وحلول   5تعهد وحتديت  

ــ     13وخدمات جغرا ية مكانية لدعم  عملية  ف  الســـ
هو عدد قواعد البيا ت العاملية واملنصــــــــــات وا لول واخلدمات  5

املســتودع ) OGIاجلغرا ية املكانية اليت مت تعهدها وحتديثها: )أ(  
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
الصومال( )مبا  يها مكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف     

 واملقر

ــات(؛  ــا ت اـلعـمــليـــــ ــه ـبيـــــ زن وـتؤمـَّن ـ يـــــ ــي الـــــــذي ختـُ  اـلرـئيســــــــــــ
املســــتودع الرئيســــي الذي ُتســــتضــــا   يه قاعدة ) BASE)ب(  

للخرائط األســـاســـية )خريطة األمم املتحدة البيا ت املســـتخدمة  
املســـــــــتودع العاملي الذي تو ـــــــــع  يه ) CARTOللطرق(؛ )ج(  

البيـــا ت الطبوغرا يـــة إلعــداد اخلرائط الطبوغرا يـــة قيـــد التخزين 
املســتودع الرئيســي الذي خُتزن ) DataStore_01والتعهد(؛ )د(  

دث عن طريق التز   امن(؛  يـه البيـا ت املـتخوذة من البعثـات وحتـُ
قاعدة بيا ت خمصـــــــصـــــــة لبيا ت خطوط املســـــــ  ) RST)ء(  

ــمات  خُتزن  يها جمموعات بيا ت موازيي  املرجعية وجُتهز الســــــ
 اخلاعة هبا(

عملية  ف  الس     13أتلفت الكيا ت اليت تلقت الدعم من   17 
)بعثة األمم املتحدة ل ســتفتاء يف الصــحراء الغربيةرت وبعثة األمم 
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف ةهورية 
أ ريقيا الوســــــطىرت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
لتحقيق االستقرار يف مايلرت وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق 
ــتقرار يف ةهورية الكونغو الدميقراطيةرت والعملية املختلطة  االســـــــــــ

 ريقي واألمم املتحـدة يف دار وررت وقوة األمم املتحـدة ل حتـاد األ
 ف  الســــــــــــــ   يف قرب رت وقوة األمم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 
ألبييرت وبعـثة األمم املتحـدة لفدارة املؤقـتة يف كوســــــــــــــو ورت وبعثة 
األمم املتحدة يف جنوب الســــــــودانرت وبعثة األمم املتحدة للدعم 

قـدم الـدعم يف الصــــــــــــــومـالرت يف ليبيـارت ومكتـح األمم املتحـدة لت
وهيمـــة األمم املتحـــدة ملراقبـــة اةــدنــةرت وقوة األمم املتحـــدة ملراقبــة 
 ض االطـــتباك(رت وبعثتني ســـياســـيتني خاعـــتني )مكتح املنســـق 
اخلا  لألمم املتحدة لعملية الس   يف الشرق األوسط واملمثل 
الشــــــــــــخصــــــــــــي لألمني العا  لدى منظمة التحرير الفلســــــــــــطينية 

نيـة الفلســــــــــــــطينيـةرت وبعثـة األمم املتحـدة لتقـدم والســــــــــــــلطـة الوط
املســــاعدة إىل أ غانســــتان(؛ ومركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب 

 )الدعم(رت واملقر
ــيطة إىل أربعة كيا ت )قوة األمم    ــاعدات أخرى بســ قدمت مســ

املتحدة املؤقتة يف لبنانرت وبعثة األمم املتحدة لدعم نظا  العدالة 
م املتحدة للتحقق يف كولومبيارت وبعثة األمم يف هاييترت وبعثة األم

 املتحدة لدعم اتفاق ا ديدة(
خريطة )موا ــــــــيعية وطوبوغرا ية وأســــــــاســــــــية(   200إعداد  

منتجاً ذات قيمة مضـا ة ابسـتخدا  عـور   70واسـتحداث  
ــا ة   ــتضــــــ ــواتلرت واســــــ خارطة للخدمات اجلغرا ية   190الســــــ

هو عـدد اخلرائط اليت أعـِّدَّت. أعـدت خرائط إ ـــــــــــــــا يـة عقـح  211
ــا ية من بعثة األمم املتحدة لفدارة املؤقتة يف  تلقي طلبات إ ـــــــــ
كوســــــــــــــو ورت وبعثــة األمم املتحــدة للــدعم يف ليبيــارت وهيمــة األمم 
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
حســــــــــــاابً من   150املكانية على طــــــــــــبكة اإلنرتنت لفائدة     

عملية  ف  الســـــــــــــ     13حســـــــــــــاابت  مات العم ء يف  
  يها مكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصومال(  )مبا

املتحـــدة ملراقبـــة اةـــدنـــةرت واملقررت ومكتـــح األمم املتحـــدة لتقـــدم 
 الدعم يف الصومال

هو عـدد املنتجـات ذات القيمـة املضـــــــــــــــا ـة اليت أُنتجـت عقـح  79
واملقررت رت  Unite Awareتلقي طلبات إ ا ية من خ ل بر مج  

وبعثـــة األمم املتحـــدة للـــدعم يف ليبيـــارت وبعثـــة األمم املتحـــدة يف 
 جنوب السودان

هو عدد خدمات اخلرائط الشـــــــبكية املقدمة. وتعزى الزايدة إىل  212
 Uniteالطلبــات اإل ــــــــــــــــا يــة الواردة من خ ل خرائط بر مج 

Aware  وهيمة األمم املتحدة ملراقبة اةدنةرت وبوابة األمم املتحدة رت
 اجلغرا ية امليدانية

هو عــدد حســـــــــــــــاابت دعم العم ء اليت تلقــت الــدعم. وتعزى  164
ىل الطلبات اإل ــــــــا ية الواردة من خ ل خرائط بر مج الزايدة إ

Unite Aware ــدعم ــدم الـــ ــدة لتقـــ رت ومن مكتـــــح األمم املتحـــ
 الصومال يف

عملية  ف  الس     13أتلفت الكيا ت اليت تلقت الدعم من   19
)بعثة األمم املتحدة ل ســتفتاء يف الصــحراء الغربيةرت وبعثة األمم 
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف ةهورية 
أ ريقيا الوســــــطىرت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 

قتة يف لبنانرت لتحقيق االستقرار يف مايلرت وقوة األمم املتحدة املؤ 
وبعثـــة منظمـــة األمم املتحـــدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ةهوريـــة 
الكونغو اـلدميقراطـيةرت والعملـية املختلطـة ل حتـاد األ ريقي واألمم 
املتحدة يف دار وررت وقوة األمم املتحدة  ف  الس   يف قرب رت 
وقوة األمم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبييرت وبعثــة األمم املتحــدة 

ارة املؤقتـــة يف كوســــــــــــــو ورت وبعثـــة األمم املتحـــدة يف جنوب لفد
الســـــــــــودانرت ومكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصـــــــــــومالرت  

بعثات ســــياســــية خاعــــة    4وهيمة األمم املتحدة ملراقبة اةدنة(رت و  
)بعثـــة األمم املتحـــدة للتحقق يف كولومبيـــارت وبعثـــة األمم املتحـــدة  

ــاعدة إىل  لدعم اتفاق ا ديدةرت وبعثة األمم   املتحدة لتقدم املســــــــــ
أ غانستانرت وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا(؛ ومركز اخلدمات  

 اإلقليمي يف عنتييب )الدعم( وإدارة الدعم العمليايت )املقر( 
وقدمت قاعدة األمم املتحدة للوجســـــــــــــتيات الدعم أيضـــــــــــــا إىل   

واملكــــاتــــح كيــــا ت أخرىرت مبــــا يف ذلــــ  مقر األمم املتحــــدة 
 األخرى يف األمانة العامة
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
تو ري وتعهـد منصـــــــــــــــات وحلول وخـدمـات عـامليـة مـتمونـة    

ــة  ومتــــاحــــة إىل حــــد كبري )بوابــــة األمم املتحــــدة اجلغرا يــ
امليـدانيـةرت وخريطـة الطرق امليـدانيـة لألمم املتحـدةرت وخريطـة 
عمليات األمم املتحدةرت ومنصــة عــورة العمليات املشــرتكة 
للبعثـــــــاترت واملعجم اجلغرايف لألمم املتحـــــــدةرت وجمموعـــــــة 

 ت اجلغرا يـــة املكـــانيـــةرت ونظـــا  األمم املتحـــدة إلدارة البيـــا
ــل إىل  ــتعملني العموميني وما يصــ ــرها(رت للمســ ــور ونشــ الصــ

 مستعم  حمددين 350

منصـــــــــــــة معلومات وحلول وخدمات عاملية   13تو ري وعـــــــــــــيانة   نعم 
 متمونة ومتاحة إىل حد كبري على النحو التايل: 

 بوابة األمم املتحدة اجلغرا ية امليدانية؛  )أ( 
 خريطة الطرق امليدانية لألمم املتحدة؛  )ب( 
 خريطة األمم املتحدة للعمليات؛  )ج( 
 منصة عورة العمليات املشرتكة للبعثة؛  )د( 
 املعجم اجلغرايف لألمم املتحدة؛ )ء( 
 جمموعة البيا ت اجلغرا ية املكانية؛  )و( 

تحدة املصورة )نظا  األمم املتحدة إلدارة الصور خرائط األمم امل
 ونشرها(؛

 Unitedاســــــتكشــــــا  خدمات األمم املتحدة للصــــــور ) )ز( 

Nations Imagery Service)؛ 
لفائدة قســـــــــــــم   United Nations Clear Mapخدمة   )ن( 

ــا  نظــــا  املعلومــــات اجلغرا يــــة التــــابع ملكتــــح تكنولوجيــ
 املعلومات واالتصاالت؛

منصـات إ ـا ية لتطبيق خريطة األمم املتحدة للعمليات  )ط( 
 لفائدة هيمة األمم املتحدة ملراقبة اةدنة؛

تطبيق اخلرائط الطبغرا يـــة امليـــدانيـــة لفـــائـــدة: بعثـــة منظمـــة األمم 
ســــــــــــــتقرار يف ةهوريـة الكونغو الـدميقراطيـةرت املتحــدة لتحقيق اال

ومكتح األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األ ريقي يف الصومالرت 
ــومالرت وقوة األمم  ومكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصــــــــ
ــاد  املتحـــــدة األمنيـــــة املؤقتـــــة ألبييرت والعمليـــــة املختلطـــــة ل حتـــ

ــة األمـ  ــدة يف دار وررت وبـعثـــــ ــدة األ ريـقي واألمم املـتحـــــ م املـتحـــــ
 املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل؛ 

 االجتاهات على خرائط األمم املتحدة )خدمة التوجيه(؛  )ي( 
منصـــــــــــة تدعم تطبيقات جغرا ية ) Geocortexمنصـــــــــــة   )ك( 

 مكانية متعددة )عم ء متعددون((
وأســــــــــــــهمـــت الزايدة يف حجم احملتوى اجلغرايف املكـــاينرت نتيجـــة  670 

ــا يـة للمســــــــــــــتعملني يف البعثـات امليـدانيـة  ل حتيـاجـات اإل ـــــــــــــ
واجلهــــــات املعنيــــــة برب مج التوعيــــــة اب ــــــالــــــةرت يف زايدة عــــــدد 

 إىل  و الضعف ياملستعملني احملددينك
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
من منتجــــــات حتليــــــل املعلومــــــات املتعلقــــــة  300إعــــــداد    

 من طلبات اخلدمة 300ارير وإ از ابألعمال والتق
مت بدء تشـــــــــــغيل منصـــــــــــة حتليل املعلومات املتعلقة ابألعمال يف  نعم 

ــاء عدد غري  ــتياترت مما    دنشــــــ قاعدة األمم املتحدة للوجســــــ
حمــــــدود من املنتجــــــات املتعلقــــــة بتحليــــــل املعلومــــــات املتعلقـــــة 

 ابألعمال واإلب و عنها
امل اجلو ية إ از حتلي ت ودراســــــــــــات اســــــــــــتكشــــــــــــا  املي

 موقعا يف البعثات امليدانية  30لتحديد أهدا  ا فر يف 
هو عدد املواقع اليت خضـعت للتحليل والدراسـة. ويعزى الفارق  23

إىل أتجيل الدراســــــة املتعلقة مبكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم 
 2019/2020يف الصومال إىل الفرتة 

   خدمات تكيولوجيا ازعيومات
من التطبيقات املســـــــتضـــــــا ة   195تشـــــــغيل وعـــــــيانة ودعم 

ية اسـتعادة القدرة على مركزايرت مبا يشـمل إنشـاء واختبار آل
ــتعمل تقريبا يف   75  000العمل بعد الكوارث لفائدة   مســـــــــ

 عمليات حف  الس   

هو عدد التطبيقات املســـــــــــتضـــــــــــا ة مركزاي اليت جرى تشـــــــــــغيلها  193
مسـتعم  يف عمليات حف    66  195وعـيانتها ودعمها لفائدة  

الســــــــــــ   مت إيقا  تشــــــــــــغيل بعض التطبيقاترت ومل تكن هناك 
 حاجة إىل إجراء املزيد من الصيانة ةا

ويعزى االافات يف عدد املســــــــــــتعملني إىل تطهري حســــــــــــاابت 
ــرها رعــــــــــــد عدد  ــتخدمة اليت ييســــــــــ الربيد اإللكرتوين غري املســــــــــ

ــتعملني من خ ل التطبيق الذي طُور حديثارت   والذي يو ر املســــــ
 إحصاءات طهرية للمستعملني

تعهد طــــــــــــهاديت املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس بشــــــــــــتن 
ــا املعلومــــات ) ــدمــــات تكنولوجيــ (رت ISO 20000إدارة خــ

 (ISO 27001ونظم إدارة أمن املعلومات )

مت جتـدـيد طــــــــــــــهـادة املنظمـة اـلدولـية لتوحـيد املـقاييس لضــــــــــــــمـان  نعم 
إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات اســـــــتيفاء املعايري الدولية يف  
 ونظم إدارة أمن املعلومات

هو عـــدد خـــدمـــات اختبـــار التطبيقـــات اليت مت أداؤهـــا. ويعزى  18 خدمة من خدمات اختبار التطبيقات يف السنة  20تو ري 
 اافات عدد التطبيقات إىل اافات الطلح عما كان مقررا

تشـغيل وعـيانة ودعم مركزين معتمدين للبيا ت يف موقعني  
جغرا ينيرت وتـقدم ـخدـمات االســــــــــــــتضــــــــــــــاـ ةرت وتو ري مراكز  
البيا ت اال رتا ـــــــــيةرت واةياكل األســـــــــاســـــــــية للحواســـــــــيح  
اال رتا ـية وخدمة مايكروسـو ت لتبادل الرسـائلرت مع تو ري  

 مستعمل   55  000قدرة إنتاج وختزين احتياطي لفائدة  

هو عدد املراكز املعتمدة للبيا ت اليت مت تشـــــــــغيلها وعـــــــــيانتها  2
ودعمها يف برينديزي و النســـــــــيارت حيت قدمت خدمات لفائدة 

مســــــــــــــتعمــل. ويعزى اافــات عــدد املســــــــــــــتعملني إىل  35 600
 اافات الطلح عما كان مقررا

نظم لدعم اةياكل األســــــاســــــية ال زمة   10تشــــــغيل وإدارة 
ــيل نظا  أ ــا ة وتوعـــــــــــ ــتضـــــــــــ وموجا املركزي املتكامل الســـــــــــ

لتخطيط املواردرت مبـا يف ذلـ  دعم طبقـات الوعــــــــــــــول ملـا 
 مستعمل 22 000يصل إىل 

ــغيلها وإدار ا  10 ــية اليت مت تشــ ــاســ هو عدد نظم دعم اةياكل األســ
مســــــــتعم  ويعزى اافات عدد املســــــــتخدمني   19  270لفائدة  

 إىل اافات الطلح عما كان مقررا

ــتعادة القدرة على العمل  ــنوي خلطة اســــــ إجراء حتديت ســــــ
بعــد الكوارث للخــدمــات على الصــــــــــــــعيــد العــاملي وإجراء 
 تدريبني يف جمال استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث 

على العمل بعد إجراء حتديت ســـــــــــنوي خلطة اســـــــــــتعادة القدرة  نعم 
الكوارث للخـدمـات على الصــــــــــــــعـيد العـاملي وإجراء ـتدريبني يف 

 جمال استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
تقييمــــات ألمن  5تقييمــــًا ألمن التطبيقــــات و  12إ ــــاز    

 اةياكل األساسية 
 هو عدد التطبيقات اليت جرى تقييمها 20
 للهياكل األساسية اليت مت إ ازهاهو عدد التقييمات األمنية  7

واسـتندت األهدا  إىل متوسـط حجم التطبيق وعنصـر اةياكل  
األســاســية. وخ ل الفرتة املشــمولة ابلتقريررت أُ ز عدد أكرب من 

 تقييمات التطبيقات األعغر حجمارت مما أسهم يف الزايدة
تو ري خـدـمات رعــــــــــــــد األحـداث على الصــــــــــــــعـيد الـعاملي 

عملية  ف  الســــــ  رت مبا يف ذل  مكتح   13لــــــــــــــــــــفائدة  
 األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصومال

تو ري خدمات رعـــد األحداث على الصـــعيد العاملي لـــــــــــــــــفائدة  12
عملية  ف  الســـــــــــــ   )بعثة األمم املتحدة ل ســـــــــــــتفتاء يف  11

الصــــحراء الغربيةرت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
لتحقيق االســـــــــــتقرار يف ةهورية أ ريقيا الوســـــــــــطىرت وبعثة األمم 
ــتقرار يف مايلرت  املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســـــــــ

ة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ةهوريـــة وبعثـــة منظمـــة األمم املتحـــد
الكونغو اـلدميقراطـيةرت والعملـية املختلطـة ل حتـاد األ ريقي واألمم 
ــة يف  ــدة لفدارة املؤقتـــ ــة األمم املتحـــ ــدة يف دار وررت وبعثـــ املتحـــ
كوســـــــو ورت ومكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصـــــــومالرت 

األمم  وبعثــة األمم املتحــدة لــدعم نظــا  العــدالــة يف هــاييترت وقوة
املتحـــدة األمنيـــة املؤقتـــة ألبييرت وبعثـــة األمم املتحـــدة يف جنوب 
الســــــــــــــودانرت و ريق مراقيب األمم املتحـدة العســــــــــــــكريني يف اةـند 

 وابكستان( ومركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب 
   خدمات االتصاالت السيكية والالسيكية

تقدم خدمات االتصـــــــال ابلشـــــــبكة الواســـــــعة ملا يزيد عن 
ــتفيــــدة  200 موقع يف ةيع أ ــــاء العــــامل )البعثــــات املســــــــــــ

ــدة األخـرى(رت ورـبط أكــثر مـن  ــاتـــــــح األمـم املــتحـــــ ومـكـــــ
مســــتعمل خائي من خ ل الوعــــ ت الســــاتليةرت   50 000

ــتـتجرة اخلـاعـــــــــــــــةرت  واالتصـــــــــــــــال عن طريق اخلطوط املســــــــــــ
 اإلنرتنت واالتصال اخلا  اال رتا ي على

هو عدد املواقع اليت تلقت خدمات االتصــال ابلشــبكة الواسـعة  306
 مستعمل خائي تقريبا 50 000لفائدة 

 
مت تو ري اخلدمات ملواقع إ ــــــا ية بســــــبح  ت  مواقع جديدة يف  

 البعثات امليدانية
تشــــــــــــــغيل وعــــــــــــــيانة ودعم اةياكل األســــــــــــــاســــــــــــــية لتقدم 

ــلكي الرقمية املركزية ملا يزيد عن  خدمات ــال ال ســـ االتصـــ
مســــــــــــتعمل ألجهزة االتصــــــــــــال ال ســــــــــــلكي يف   35  000

ــ   13 عمليــــة من عمليــــات حف  الســــــــــــــ   )مبــــا يف ذلـ
 مكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصومال(

ــال ال ســــــــلكي يف    35 400 ــتعملي أجهزة االتصــــــ بعثة   11هو عدد مســــــ
االتصـــــــــال ال ســـــــــلكي الرقمية مســـــــــتفيدة الذين تلقوا خدمات  

املركزية اليت قامت قاعدة األمم املتحدة للوجســـــتيات بتشـــــغيلها 
 وعيانتها ودعمها

 
ــجلتها البعثات امليدانية   ــلكي اليت ســـ وقد زاد عدد أجهزة ال ســـ

 يف النظا  مقارنة ابخلطة
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
تشــــغيل وعــــيانة ودعم اةياكل األســــاســــية لتو ري خدمات    

عقـد املؤمترات عن طريق الفـيديو لبعـثات حف  الســــــــــــــ   
مناســــــــبة يف   800ومكاتح األمم املتحدة األخرىرت وإ از  

املتوســـــــــــط ابســـــــــــتخدا  تقنية التداول ابلفيديو والقيا  كل 
 نقطة 3000طهر ابلربط بني 

ازها ابســــــــــــتخدا  تقنية التداول هو عدد املناســــــــــــبات اليت مت إ    1 895
 ابلفيديو

 هو عدد نقاط النهاية اليت مت الربط  يهما بينها كل طهر 5 600
ــبــــات اليت مت إ ــــازهــــا   تعزى الزايدة يف عــــدد كــــل من املنــــاســــــــــــ

ابســــــــــــــتخـدا  تقنـية الـتداول ابلفـيديو وعـدد نقـاط النهـاـية اليت مت 
ــروع العاملي لتقنية التداول الربط  يهما بينها إىل بدء تنفيذ   املشــــ

ابلفيديو وما أعقح ذل  من زايدة طلح البعثات املســــــــــــــتفيدة 
على خــدمــات التــداول ابلفيــديورت ونقــل إدارة نقــاط النهــايــة من 
 املكاتح البعيدة عن املقر إىل قاعدة األمم املتحدة للوجستيات

تشــــغيل وعــــيانة ودعم اةياكل األســــاســــية لتو ري خدمات 
بعثة   33ةاتفي الدويل وبني البعثات ملا عددمل االتصـــــــــــال ا

مســــــــــــــتفيــدة ومكــاتــح أخرى يف األمم املتحــدة مبقــدورهــا 
 إسحة إجراء مليون مكاملة هاتفية طهرية يف املتوسط

27 
 

هو عدد البعثات املستفيدة واملكاتح األخرى يف األمم املتحدة 
 اليت مت دعمها

 اةاتفية الشهرية اليت أجريت يف املتوسطهو عدد املكاملات  456 249
ويعزى االافـــات يف عـــدد كـــل من املســــــــــــــتعملني يف البعثـــات  

املســـــتفيدة واملكاملات اةاتفية إىل اســـــتخدا  برامج االتصـــــاالت 
 Microsoft Teamsو  Skype for Businessاألخرى مثل 

إجراء اختـبار  صــــــــــــــلي لتشــــــــــــــغـيل التجهيزات االحتـياطـية 
اتلية والشــبكية املهمة بني برينديزي و النســيا للعناعــر الســ 

ــلـة العمـل وحـل أي  لضــــــــــــــمـان  عـالـية القـدرة على مواعــــــــــــ
 مشك ت يتم اكتشا ها خ ل الفصل ذاته

هو عـــدد اختبـــارات تشــــــــــــــغيـــل التجهيزات االحتيـــاطيـــة اليت مت  4
 إجراؤها 

ــية ال زمة إلدارة  ــاســـ ــيانة ودعم اةياكل األســـ ــغيل وعـــ تشـــ
وعـــــــــ ت الســـــــــواتل العالية الكفاءة ذات الســـــــــعة املوزعة 

ــتعملني ملا يصــــــل إىل    250ديناميكياً بناء على طلح املســــ
 موقعاً ميدانياً 

ــواتل العالية الكفاءة اليت مت دعهما يف  265 هو عدد وعــــــــ ت الســــــ
 املواقع امليدانية

   تلوملر الاكيولوجيا وتصميمها وختليلهاخدمات 
تو ري خدمات الدعم ملكتح إدارة املشــــــــاريع )أدلة ومناذج 

مناذج موحدة للمشـاريع لعدد   7وأدوات ودعم( اليت تضـم  
 مشروعاً مسج  يف خادو  املشاريع 50يقدر بـ 

مشــروعا مســجلة   60هو عدد النماذج املوحدة للمشــاريع لعدد   7
 يف خادو  املشاريع

ــغيلية ملا يبلغ   ــروعاً من خمتلف   25تو ري اإلدارة التشـــــــ مشـــــــ
األنواع وتنفيذها )االبتكاررت والرتحيلرت والتكاملرت وتصميم 
ــتوايترت  اخلدماترت وانتقال اخلدمات( وعلى خمتلف املســــــــ

ــاريع على املســــــــــــــتوى املركزي و    10مبـا يف ذـل     10مشــــــــــــ
ــاريع متعددة الواائف و   ــة ببعثات   5مشــــ ــاريع خاعــــ مشــــ

 بعينها

مشــــــــاريع   7مبا يف ذل   هو عدد املشــــــــاريع من خمتلف األنواعرت   19
 مشاريع متعددة الواائف 6املنفذة على املستوى املركزيرت و 

 
 مشاريع خاعة ببعثات بعينها 6 
ويعزى االافات يف عدد املشـــــــــــــاريع إىل إعادة ترتيح أولوايت  

 املوارد للمشاريع اجلارية
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
ــاريع واالبتكـــار     تنظيم حلقيت عمـــل يف جمـــال إدارة املشــــــــــــــ

 التكنولوجي تستهد  موافي بعثات حف  الس  
هو عـدد حلقـات العمـل اليت نُظمـت يف جمـال إدارة املشـــــــــــــــاريع  7

واالبتكــار التكنولوجي اليت تســــــــــــــتهــد  موافي بعثــات حف  
 الس   

تعزى زايدة عــدد حلقــات العمــل إىل بــدء تنفيــذ إطــار جــديــد  
 إلدارة املشاريع يف البعثات امليدانية

   خدمات ازؤمترات والاعيم
ــــــــــــــــــــــــــــفــــائــــدة    تنســــــــــــــيق ودعم املؤمترات وأنشــــــــــــــطــــة التعلم ل

ــ   و    1  000 ــارك من بعثات حف  الســ ــارك    500مشــ مشــ
 املائة  يف   90آخررت وبلغ ا د األدن ملعدالت لر ا العم ء  

 مت تو ري تنســــــــــــــيق ودعم املؤمترات وأنشــــــــــــــطـــــة التعلم لفـــــائـــــدة  نعم 
ــاركا من بعثات حف  الســـــــــــ   و  1  577 ــاركا   467مشـــــــــ مشـــــــــ

ــناديقها وبراجمها  آخرينرت مبا يف ذل  وكاالت األمم املتحدة وعـ
 يف املائة  99وبلغ معدل ر ا العم ء 

   اخلدمات اةقييمية لسالمة اللريان
زايرات للتحقق من ســ مة الطريان إىل قوة األمم   7إجراء  

ــدة  ف  الســــــــــــــ   يف قرب  )زايرسن( وقوة األمم  املتحـ
ــدة  ــة األمم املتحـ ــان )زايرسن( وبعثـ ــة يف لبنـ ــدة املؤقتـ املتحـ

 زايرات( 3لتقدم املساعدة إىل العراق )

هو عدد زايرات التحقق من س مة الطريان اليت أجريت يف كل  4
ــ   يف قرب  )من: قوة   ( وقوة األمم 1األمم املتحدة  ف  السـ

ــان ) ــة يف لبنــ ــدة املؤقتــ ــدة لتقــــدم 1املتحــ ــة األمم املتحــ (؛ وبعثــ
 (2املساعدة إىل العراق )

ويعزى اافـات عـدد الزايرات إىل إعـادة ترتيـح أولوايت برامج  
ســـــ مة الطريان اليت تديرها إدارة الدعم العمليايت بســـــبح تنفيذ 

 اإلع ن اإلداري لألمم املتحدة
تو ري خدمات التدريح والتوعية املتصــلة بســ مة الطريانرت 

ـــية و  4مبـا يف ذـل     12دورات ـتدريبـية يف ـقاعـات دراســــــــــــ
 جمموعة دورات للتوعية 51دورة تعلم عن بُعد و 

ــ مة الطريانرت  نعم  ــلة بســــــ مت تو ري خدمات التدريح والتوعية املتصــــــ
ــيـة و  5يف ذلـ    مبـا دورة  72دورات تـدريبيـة يف قـاعـات دراســــــــــــ

 جمموعة دورات للتوعية 51تعلم عن بُعد و 
ــ مة الطريان   ــهم ارتفاع طلح البعثات امليدانية على بر مج سـ أسـ
 التابع إلدارة الدعم العمليايت يف زايدة عدد برامج التعلم عن بعد 

   خدمات العمييات اجلوملة االس اتيجية
يف   100إســـناد مها  العمليات وتنســـيقها ورعـــدها بنســـبة  

املــائــة من العمليــات اجلويــة اليت جترى بواســــــــــــــطــة طــائرتني 
 ـــخمتني خمصـــصـــتني ملركز العمليات اجلوية االســـرتاتيجية 
 دعماً جلميع عمليات تناوب قوات بعثات حف  الس  

يف املائة   100إســـناد مها  العمليات وتنســـيقها ورعـــدها بنســـبة   نعم 
 من العمليات اجلوية اليت جترى بواسطة طائرتني  خمتني

عمليــة من   350تو ري الرقــابــة والرعـــــــــــــــد املركزيني ملــا عــددمل 
عمليات التنقل اجلوية االســـــــرتاتيجية من خ ل نظا  التتبع  
العاملي لضـمان سـ مة وأمن موافي األمم املتحدة وأعـوةا  
وا فــــاى على  ــــــــــــــوابط  عــــالــــة  يمــــا يتعلق ابلتكــــاليف  

 التشغيلية 

ــرتاتيجية  نعم  ــد املركزيني للتنق ت اجلوية االســــ مت تو ري الرقابة والرعــــ
 التتبع العاملي.من خ ل نظا  
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
إجراء حتليل نســـــبة التكاليف إىل املنا ع واختيار الطائرات    

 عملية من عمليات الدعم اجلوي االسرتاتيجي   120لتنفيذ  
مت إجراء حتلي ت نســــــــبة التكاليف إىل املنا ع املتعلقة بعمليات  نعم 

ــل بذل  من عمليات  ــرتاتيجيرت وما يتصــــــــــ الدعم اجلوي االســــــــــ
 نادا إىل الطلبات الفعلية الواردةاختيار الطائراترت است

ــول على معدات  ــاعدة بعثات حف  الســـ   يف ا صـ مسـ
طائرة إ ــــــــا يةرت وذل  مبوجح   15التتبع ال زمة ملا عددمل  

 طلبات توريد

ــاعــدة يف ا صــــــــــــــول على معــدات تتبع  0 مل تتلق أي بعثــة مســـــــــــــ
لطـائرات إ ـــــــــــــــا ـية؛ ومع ذـل رت مل يتحقق هـذا النـاتج يف الفرتة 
املشــــــمولة ابلتقرير بســــــبح أنظمة البلدان املســــــامهة بقوات  يما 

 يتعلق بتتبع عتادها اجلوي العسكري 
تقريراً من تقارير أداء األســطول اجلوي املتعلقة   12إعــدار  

ا  األســــــــــــــطول االســــــــــــــرتاتيجي ألغرات حتليل ابســــــــــــــتخد
 املعلومات املتعلقة ابألعمال وحتليل التكاليف

 هو عدد تقارير أداء األسطول اجلوي اليت مت إعدارها  12

خدمات هيئات االسببببباعراض ازرك ملة ازيدانية/خدمات 
 الاحةق م  اجلهات ازرجعية

  

اســـــــتعرا ـــــــاً ملعايري تقييم الواائف الشـــــــاغرة   260تيســـــــري  
 املعلن عنها وحاالت االستقدا  اجلديدة

ــات اليت أجريت ملعايري تقييم الواائف  286 ــتعرا ــــــــــ هو عدد االســــــــــ
 الشاغرة املعلن عنها وحاالت االستقدا  اجلديدة

ــروع إعادة    ــات أخرى نتيجة إل از مشـــــــــــ ــتعرا ـــــــــــ وأ زت اســـــــــــ
 التصنيف

ــل  إ از عمليات التحقق من اجلهات املرجعية لعدد يصـــــــــ
 مرط  اختريوا للتعيني 1 200إىل 

 هو عدد عمليات التحقق من اجلهات املرجعية اليت أ زت  1 193

   خدمات السالمة ازهيية
قي منظومة األمم املتحدة  تو ري التدريح الســـــــــــنوي ملنســـــــــــِّّ

امليدان وإب و بعثات حف  املعنيني ابلســـــــــ مة املهنية يف  
الســــــــــــــ   وغريهــا من اجلهــات املســــــــــــــتفيــدة عن حوادث 

 الس مة املهنية على أساس اسرتداد التكاليف

 نعم 
 

ــنوية املتعلقة ابلصــــحة والســــ مة املهنيتني يف  ُعقدت الدورة الســ
يف مركز املؤمترات والتعلم بقـــــاعـــــدة األمم  2019حزيران/يونيـــــه 

 املتحدة للوجستيات

 هو عدد حوادث الس مة املهنية اليت مت اإلب و عنها 230 
 

 والكفاءة واملسؤولية يف اجملمع: تقدم خدمات تتسم ابلسرعة والفعالية 2-1اةجناز ازاوقع 
 

 مؤطرات اإل از الفعلية مؤطرات اإل از املقررة
  

ــبة   1- 2- 1 ــابقة كنســــ ــنة الســــ االلتزامات امللغاة من ميزانية الســــ
ــة )  ــة املرحلـ ــابقـ ــة من التزامـــات الفرتات الســــــــــــــ :  2017/ 2016ممويـ

ــة؛  3,5 ــائـ ــا؛   5: أقـــل من 2018/ 2017يف املـ ــادةـ ــة أو تعـ ــائـ يف املـ
 يف املائة(   5: أقل من  2019/ 2018

 يف املـائـة من التزامـات الفرتات الســـــــــــــــابقـة املرّحلـة   2أُ ز. أُلغي مـا نســــــــــــــبتـه  
 دوالر(   140  400) 

متوســـــط النســـــبة املموية الســـــنوية من الواائف الدولية   2- 2- 1
الشاغرة املتذون هبارت ابستثناء الوحدات املستضا ةرت  من النطاق  

يف املائة بسـبح حدوث    21متوسـط النسـبة املموية من الواائف الشـاغرة   بلغ 
 زايدة غري متوقعة يف معدل تبدل املوافني 
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 مؤطرات اإل از الفعلية مؤطرات اإل از املقررة
يف    16:  2018/ 2017يف املائة؛    14,9:  2017/ 2016املســــتهد  )   

ــاً   يف املائة زائداً    15:  2019/ 2018يف املائة؛    2املائة زائداً أو  قصــ
 يف املائة(   2أو  قصاً  

متوسـط النسـبة املموية السـنوية للنسـاء  ـمن املوافني   3- 2- 1
:  2018/ 2017يف املــــائــــة؛  31: 2017/ 2016املــــدنيني الــــدوليني ) 

 يف املائة(   38:  2019/ 2018املائة؛   يف  37

 يف املائة من املوافني الدوليني كانوا يف املتوسط من اإل ث    28,82

متوســــــــــــط عدد أاي  العمل اليت تســــــــــــتغرقها إجراءات   4- 2- 1
االســـتقدا  لشـــغل واائف معينةرت منذ سريخ إغ ق ابب الرتطـــ   
ــاغرة ولغاية اختيار املوافرت جلميع عمليات اختيار   للواائف الشـ

:  2018/ 2017ـيومـــــــاً؛  135: 2017/ 2016املـواـفـني الـــــــدوـلـيني ) 
 يوماً(   130:  2019/ 2018يوماً؛   130

أُ ز. بلغ متوسـط عدد أاي  العمل اليت تسـتغرقها إجراءات االسـتقدا  لشـغل  
 يو  عمل   119واائف معينة  

النتيجة اإلةالية املســـجَّلة يف ســـجل أداء إدارة الدعم   5- 2- 1
ـبـيـميـــــــة )  : ال ـينـطـبـق؛  2017/ 2016املـيـــــــداين يف جمـــــــال اإلدارة اـل

 ( 100:  2019/ 2018؛  100:  2018/ 2017

 100من أعل    87بلغت نتيجة األداء البيمي  

النســـــــــــــــبة املموـية جلميع حوادث تكنولوجـيا املعلومـات   6- 2- 1
ويت  ــــــــمن األهدا  املقررة يف ما يتعلق   واالتصــــــــاالت اليت ســــــــُ

:  2017/ 2016ابألمهية ا يوية القصـــــوى واملتوســـــطة واملنخفضـــــة ) 
ــة؛  يف  85: أكثر من 2018/ 2017ينطبق؛  ال  ــائـ :  2019/ 2018املـ

 يف املائة(   85أكثر من  

وِّي ما نســــــــبته   يف املائة من ةيع حوادث تكنولوجيا املعلومات    85أُ ز. ســــــــُ
واالتصـــــاالت  ـــــمن األهدا  املقررة يف ما يتعلق ابألمهية ا يوية القصـــــوى  

 واملتوسطة واملنخفضة 

ــياســــــــة إدارة املخاطر يف جمال الســــــــ مة   7- 2- 1 االمتثال لســــــ
:  2018/ 2017يف املــــائــــة؛  95: 2017/ 2016امليــــدان )  املهنيــــة يف 

 يف املائة(   100:  2019/ 2018املائة؛   يف  100

أُ ز. بلغت نـسبة االمتثال لـسياـسة إدارة املخاطر يف جمال الـس مة املهنية يف  
 يف املائة   100امليدان  

اخلروج عن خطـة الطلـح من حـيت الكمـيات املقررة   8- 2- 1
:  2018/ 2017: ال ينطبق؛  2017/ 2016وحســـــن توقيت الشـــــراء ) 

 املائة أو تعادةا(   يف   20: أقل من  2019/ 2018ال ينطبق؛  

يف   85بلغـت نســــــــــــــبـة اخلروج عن خطـة الطلـح من حيـت الكميـات املقررة 
 يف املائة.   51املائة ومن حيت حسن توقيت الشراء  

ويعزى أســــاســــا ارتفاع نســــبة اخلروج عن خطة الطلح عما كان مقررا إىل أن  
ررة  التقدير ترى قبل ســــنة من تنفيذ اخلطةرت وابلتايل ختضــــع االحتياجات املق 

 للتعديل يف خطة الطلح خ ل  رتة التنفيذ 
النتيجة اإلةالية حبســــح الرقم القياســــي إلدارة الدعم   1-2-9

مؤطـــــــــــراً من   20امليداين يف جمال إدارة املمتلكات ابالســـــــــــتناد إىل  
  2  000و    1  800بني    الواقعة مؤطرات األداء الرئيسيةرت يف الشراة  

: أكثر من 2017/2018؛  1  657:  2016/2017)  كحد أقصـــــــــــى 
 أو تعادةا( 1 800: أكثر من 2018/2019تعادةا؛  أو 1 800

أُ ز. بلغت النتيجة حبســـح الرقم القياســـي يف جمال إدارة املمتلكات ملخزون  
 نقطة   1  867قاعدة األمم املتحدة للوجستيات  
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
   حتسني اخلدمات   

ــيــًا مع  تنفيــذ خطــة العمــل البيمي على نطــاق البعثــةرت متشــــــــــــ
 االسرتاتيجية البيمية للبعثات امليدانية 

 يف املائة   93بلغ معدل تنفيذ خطة العمل البيمي على نطاق البعثة   نعم 

   مراجعة احلسا ت و  ارة ازخاطر واالماثال
ــيــات مكتــح خــدمــات الرقــابــة  الــداخليــة املراد تنفيــذ توعــــــــــــ

كانون األول/ديسـمرب( وأي   31تنفيذها حبلول خاية السـنة )
توعـــــــــيات من جملس مراجعي ا ســـــــــاابت لســـــــــنوات مالية 

 سابقة مل تنفَّذ بعدرت على  و ما قبلته اإلدارة

توعـــــــــــيات عـــــــــــادرة عن مكتح خدمات الرقابة   3من أعـــــــــــل   2
 الداخلية مت تنفيذمها

توعـــــيات عـــــادرة عن جملس مراجعي ا ســـــاابت قيد   8وهناك   
 التنفيذ

   ازي انية والشؤون ازالية واةبالغ
ــبية  تو ري خدمات امليزانية والشـــــؤون املالية واخلدمات احملاســـ

مليون دوالررت يف حدود   87,3يف ما يتصـــــــــــل مبيزانية قدرها 
 السلطة املفو ة

مليون    82,4
 دوالر 

 على النحو الذي أقرته اجلمعية العامة

تقدم الدعم لو ــع الصــيغة النهائية للبيا ت املالية الســنوية 
املتحدة للوجسـتيات امتثاال للمعايري احملاسـبية لقاعدة األمم  

الــدوليــة للقطــاع العــا  والنظــا  املــايل والقواعــد املــاليــة لألمم 
 املتحدة

ــنوية على النحو  نعم  ــيغة النهائية للبيا ت املالية الســـــ ُو ـــــــعت الصـــــ
ــبية الدولية للقطاع العا  والنظا   الواجحرت امتثاال للمعايري احملاسـ

 والقواعد املالية لألمم املتحدةاملايل 

 ُقدمت خدمات املوارد البشرية إىل ما يلي:  ازوظفون ازدنيون
طـه   موافاً   445تو ري خـدـمات املوارد البشــــــــــــــرـية مـلا متوســــــــــــــِّّ

ــة إىل  ــارت ابإل ــــــــــــــــــا ــ ــدنيــ ــاد املوافني  4مــ موافني من احتــ
موافني يف بعثـــة األمم املتحـــدة للـــدعم يف  8امليـــدانينيرت و 
ــارت و  ــاقـــــــدين األ راد و  83ليبيـــــ من اخلرباء  84من املتعـــــ

االســــتشــــارينيرت مبا يف ذل  عن طريق دعم جتهيز املطالبات 
واالسـتحقاقات واملزاايرت واالسـتقدا رت وإدارة الواائف وإدارة 

 أداء املوافنيرت يف حدود السلطة املفو ة

 موافا مدنيا 398
 موافني من احتاد موافي اخلدمة امليدانية 4
 موافني من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 5
 من مشاريع مبادرة إلسي 2
 من الواائف املمولة من املوارد اخلارجة عن امليزانية 2
 من  رادى املتعاقدين 34
  خبريا استشاراي 20
ويعزى اافـــات النواتج  يمـــا يتعلق بفرادى املتعـــاقـــدين واخلرباء  

ــاريني إىل   ــتشـــ اافات عدد طلبات التعاون والدعم الواردة االســـ
 من العم ء

ــات إىل  ــة يف البعثـ ــدريبيـ ــدم دورات تـ من املوافني  333تقـ
ــا عــــددمل  ــة ملــ ــارج البعثــ املــــدنينيرت ودعم تقــــدم تــــدريــــح خــ

 موافني مدنيني 108

موافــا مــدنيــارت  268دورة تــدريبيــة يف البعثــات إىل  67قـُـدِّمــت  نعم 
موافا مدنيا وبســـــــــــــبح   56دورة تدريبية خارج البعثة إىل    48 و

األولوايت التشــــــــــــــغيلـية وا ـاجـة إىل تغطـية ارتفـاع النفقـات عمـا 
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
كـــان مقررا  يمـــا يتعلق ابملوافني املـــدنيني حتـــت بنـــد الســــــــــــــفر    

ألغرات ال تتعلق ابلتــدريــحرت مل يتســــــــــــــّن اال ــــــــــــــط ع  ميع 
 الرح ت املقررة ألغرات التدريح

طلح ســــفر داخل منطقة البعثة و   91لتجهيز  تقدم الدعم 
طلــح ســــــــــــــفر خــارج منطقــة البعثــة ألغرات ال تتعلق  138

طلـــح ســــــــــــــفر ألغرات تتعلق بتـــدريـــح  178 ابلتـــدريـــح و
 املوافني املدنيني

هو عدد طلبات الســـــــــفر داخل منطقة البعثة ألغرات ال تتعلق  109
 ابلتدريح

ــفر خارج منطقة   162 البعثة ألغرات ال تتعلق هو عدد طلبات الســـــــ
 ابلتدريح

وأســــــــــــــهم يف الزايدة الســــــــــــــفُر غري املقرر ملوافي مكتـح املـدير  
ــا ة يف مها  ر ية ألغرات االحتياجات  ــتضـــــــــ والوحدات املســـــــــ

 التشغيلية
 هو عدد طلبات السفر ألغرات تتعلق ابلتدريح 56
النفقات وبسبح األولوايت التشغيلية وا اجة إىل تغطية ارتفاع   

عما كان مقررا للموافني املدنيني حتت بند الســـفر لغري أغرات 
التدريحرت مل يتســـّن اال ـــط ع  ميع الرح ت املقررة ألغرات 

 التدريح
   السيوك واالنضباط

تنفيذ بر مج للســــــــــــلوك واالنضــــــــــــباط جلميع املوافنيرت من 
ــد واإلجراءات  خ ل الوقــايــةرت يشــــــــــــــمــل التــدريــح والرعـــــــــــــ

 التتديبية

  تنفيذ بر مج السلوك واالنضباط على النحو املقررمت نعم 

خبببدمبببات تكيولوجيبببات اجلغرافيبببا ازكبببانيبببة وازعيومبببات 
 واالتصاالت السيكية والالسيكية

  

جريةرت   1  140تو ري ودعم   جهازاً حاســـــــــــوبياً )حواســـــــــــح حِّ
ــيح  ــيةرت وحواسـ ــيح املكتبية اال رتا ـ ــية للحواسـ ــاسـ وبنية أسـ

من املســــــــــــــتخــدمني النهــائيني  865 لوحيــة( ملــا متوســــــــــــــطــه
املــدنينيرت مبن  يهم املوافون املتعــاقــدونرت ولغر  التــدريــح 

 وغر  االجتماعات

طـابعـة إىل  102جهـازا حـاســــــــــــــوبـيا و  1 428جرى تو ري ودعم  نعم 
وكانت هناك حاجة إىل .  مســــــــتخدما خائيا من املدنيني 1  043

ــغيلية نظرا  ــا ية لألغرات التشــــ ــية إ ــــ ــيح مكتبية ا رتا ــــ حواســــ
 املدعومة  دوث زايدة يف عدد عم ء البعثات

تشــغيل وعــيانة طــبكة اتصــال ابلصــوت والفاكس والفيديو 
ودرســـــــــــــــال البيـا ترت مبـا يف ذلـ  مقســــــــــــــم هـاتفي جممعرت 

ــلتان   تعم ن ابملوجات الدقيقةرت وتو ري خدميت هاتف ووعــ
 حممولرت ودعم وعيانة طبكتني حمليتني يف موقعني

 هو عدد املقسمات اةاتفية اجملمعة 1
 هو عدد الوع ت اليت تعمل ابملوجات الدقيقة 2
 هو عدد خطط خدمات اةاتف احملمول 3
 هو عدد الشبكات احمللية 2
 هو عدد املواقع 2
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
   خدمات ازرافق والبىن الاحاية واألعمال اهليدسية   

مبىن يف   78تو ري خدمات الصـــــيانة واإلعـــــ ن ملا جمموعه  
 موقعني

 متت عيانة املباين يف موقعني نعم 

مشـــــــــــاريع   3مشـــــــــــروعا أو كانت قيد التنفيذ. وأرجمت    15نُفذ   نعم  مشروعاً من مشاريع التشييد والتجديد والتعديل 18تنفيذ 
 ألغيت بسبح إعادة ترتيح األولوايت املتعلقة ابملوارد أو

مولدات كهرابئية مملوكة لألمم املتحدة و   8تشــغيل وعــيانة  
حمطات للطاقة الشمسيةرت ابإل ا ة إىل خدمات اإلمداد   3

 ابلكهرابء املعهود هبا إىل مقدِّمي خدمات حمليني

ــة  نعم  ــانــ ــيــ ــدة  8متــــت عــــــــــــ ــة لألمم املتحــ ــة مملوكــ ــدات كهرابئيــ  مولــ
 حمطات للطاقة الشمسية 3و 

تقـدم خـدمـات إدارة النفـاايترت مبـا يف ذلـ  ةع النفـاايت 
 والتخلل منها يف موقعني االننْي السائلة والصلبة 

مت تقــدم خــدمــات إدارة النفــاايترت مبــا يف ذلــ  ةع النفــاايت  نعم 
 السائلة والصلبة والتخلل منها

     ارة الوقو 
لرت   65  000لرت من البنـــــــــزين )  140  000إدارة توريد وختزين  
لرت للمولــدات الكهرابئيــة واملرا ق  75 000للنقــل الربيرت و 

األخرى( والزيوت ومواد التشـــــــــحيم يف نقاط التوزيع ومرا ق 
 التخزين يف برينديزي

ــا ) 100 500 ــا وختزينهـ ــدد لرتات البنزين اليت مت تو ريهـ لرت  55 000هو عـ
 لرت للنقل الربي واملولدات الكهرابئية( 45 500للمرا ق و 

واسُتخدمت كمية أقل من الوقود ألغرات إمداد الطاقة ا يوي 
غري املنقطع نظرا لتخفيض كميـــات التخزين من أجـــل التقليـــل 
ـــلة بعملـية الرتطــــــــــــــي  وإزاـلة  إىل أدن حـد من التكـاليف املتصــــــــــــ

 التلوث اإللزامية
     ارة سيسية اةمدا 

ــتتم من أجل   تقدم الدعم إلجراءات التخطيط والتوريد اليت ســــ
 م يني دوالر  6,4اقتناء بضائع وسلع تقدر قيمتها مببلغ  

ُقدِّ  الدعم إلجراءات التخطيط والتوريد من أجل اقتناء بضــائع  نعم 
 مليون دوالر 8,1وسلع بقيمة 

ــتبدال معدات تكنولوجيا املعلومات    ــهم اســـــ ــاالت وأســـــ واالتصـــــ
 القدمية يف زايدة الدعم املقد  إلجراءات التوريد

إدارة املمتلكــات واملنشـــــــــــــــانت واملعــدات واملخزو ت املــاليـة 
وغري املــاليــةرت واملعــدات الواقعــة دون العتبــة اليت تبلغ كلفتهـا 

ــليـة   مليون دوالررت وحصــــــــــــــر هـذمل  213,5اإلةـاليـة األعــــــــــــ
 األعول واإلب و عنهارت متشياً مع السلطة املفو ة

متـت إدارة املمتلكـات واملنشـــــــــــــــانت واملعـدات واملخزو ت املـالـية  نعم 
ــياً مع  ــول واإلب و عنهارت متشــــ ــر هذمل األعــــ وغري املاليةرت وحصــــ

 السلطة املفو ة

   خدمات   ارة ازركبات والية  الربي
ــيــــانــــة   مركبــــة مملوكــــة لألمم املتحــــدة  134تشــــــــــــــغيــــل وعــــــــــــ

مركبة لألغرات اخلاعــــةرت و    17مركبة ركاب خفيفةرت و   67)
من املركبات املتخصــصــة واملقطورات وملحقات املركبات    50

مركبـــــة يف  129املركبـــــات اململوكـــــة لألمم املتحـــــدة )هو عـــــدد  134
مركبات يف  النســـــــــــيا( ومرا ق املشـــــــــــاغل وأعمال   5برينديزي و  

 التصلي  اليت متت عيانتها
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
األخرى(رت ومرا ق ملشـــــــَغل واحد وأعمال التصـــــــلي رت وكذل      

 تو ري خدمات النقل وخدمات النقل املكوكي 
ــه   ــبتـ ــا نســــــــــــ ــة مـ ــات العم ء  100ومتـــت تلبيـ ــة من طلبـ ــائـ يف املـ

 للحصول على خدمات النقل
   اخلدمات اللبية

استشارة طبية للموافني املدنيني ولزوار األمم   3  000تقدم  
 املتحدة/املتدرِّبني يف برينديزي

هو عدد االســتشــارات الطبية اليت مت تقدميها للموافني املدنيني  1 243
 ولزوار األمم املتحدة/املتدرِّبني يف برينديزي

 
 ويعزى اافات العدد إىل اافات الطلح عما كان متوقعا  

   األم  والسالمةخدمات 
ُقّدمت خدمات األمن على مدار الســـاعة طوال أاي  األســـبوع.  نعم  تو ري خدمات األمن على مدار الساعةرت طوال أاي  األسبوع 

وتتوا ق خدمات األمن مع سـياسـات وإرطـادات إدارة السـ مة 
واألمنرت كمـا تتوا ق مع معيـار املنظمـة الـدوليـة لتوحيـد املقـاييس 

ISO 27001. 
   اة ارة البيئية

ا فــاى على طــــــــــــــهــادة املنظمــة الــدوليــة لتوحيــد املقــاييس 
واملمنوحـة   ISO 14001:2015املتعلقــة بنظــا  اإلدارة البيميــة 

 لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات

ــاييس  نعم  ــة لتوحيـــد املقـ ــة الـــدوليـ ــادة املنظمـ  مت ا فـــاى على طــــــــــــــهـ
ISO 14001:2015 

 
الشـرطة وسـيادة القانون ودعم التدريح اليت تقدمها الوحدات املسـتضـا ة إىل بعثات حف  السـ   وغريها : القيا  رعمال  3-1اةجناز ازاوقع  

 من العمليات امليدانية
 

 مؤطرات اإل از الفعلية مؤطرات اإل از املقررة
  

التجهيز الفوري لطلبات النشــر يف غضــون ســبعة أاي    1- 3- 1
:  2018/ 2017: ال ينطبق؛ 2017/ 2016من سريخ اســــــــــــــت مهــا ) 

 يف املائة(   100:  2019/ 2018ينطبق؛   ال 

أُ ز. مت جتهيز طلبـات النشــــــــــــــر يف عمليـات األمم املتحـدة  ف  الســــــــــــــ    
 أاي  عمل   7والبعثات السياسية اخلاعة والشركاء ا خرين يف غضون  

النشـر السـريع ملوافي/أ رقة القدرات الشـرطية الدائمة   2- 3- 1
ــاً  21يف غضــــــــــــــون  ــة ) يومـــ : ال ينطبق؛  2017/ 2016 من املوا قـــ

 يف املائة(   90:  2019/ 2018ينطبق؛   : ال 2018/ 2017

ــريع يف مكتح املبعوث اخلا     100 ــر الســـــــــــ يف املائة. مت جتهيز طلبات النشـــــــــــ
لألمني العــا  إىل اليمن والعمليــة املختلطــة ل حتــاد األ ريقي واألمم املتحــدة يف  

 يو  عمل   21دار ور وبعثة األمم املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوسو و يف غضون  
سـجون يف  إرـسال موافي القدرات الدائمة للعدالة وال  3- 3- 1

ـلة أو انتقـالـية يف غضــــــــــــــون   يومـاً من    30عملـيات جـدـيدة أو معـدَّ
عـــــــــــــــدور قرار أو طلــح جملس األمن ذي الصــــــــــــــلــة ابملو ــــــــــــــوع  

: ال يـــــــنـــــــطـــــــبـــــــق؛  2018/ 2017: ال يـــــــنـــــــطـــــــبـــــــق؛ 2016/ 2017) 
 يف املائة(   90:  2019/ 2018

يوما من است   الطلبات   30يف املائة من عمليات النشر يف غضون  92تنفيذ 
رت وبعثــة  ( 2يف: العمليــة املختلطــة ل حتــاد األ ريقي واألمم املتحــدة يف دار ور ) 

(رت وبعثــــة األمم املتحــــدة  2األمم املتحــــدة لــــدعم نظــــا  العــــدالــــة يف هــــاييت ) 
(رت  3املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف ةهورية أ ريقيا الوسطى ) 

دة املتكـامـلة املتـعددة األبـعاد لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ـمايلرت  وبعـثة األمم املتحـ 
وبعثــــــة منظمــــــة األمم املتحــــــدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ةهوريــــــة الكونغو  
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 مؤطرات اإل از الفعلية مؤطرات اإل از املقررة
(رت  1(رت وبعثة األمم املتحدة لتقدم املســـــــاعدة إىل أ غانســـــــتان ) 2الدميقراطية )   

 ( 1وبعثة األمم املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوسو و ) 
ــاعــــــــات املتفق عليها لعمليات  إ از ُمر  4- 3- 1 ت ل ختصــــــ

ــر )  ـينـطـبـق؛   : ال 2018/ 2017: ال ـينـطـبـق؛ 2017/ 2016اـلنشــــــــــــ
 يف املائة(   90:  2019/ 2018

 يف املائة. أُ زت االختصاعات املتفق عليها إ ازا ُمر يا   100

 

 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
   الدائمةالةدرات الشرطية    

بعثة مســاعدة لعناعــر الشــرطة يف عمليات حف    12تو ري  
أطهر دعماً لبناء القدرات   3الس   القائمة لفرتة تصل إىل  

 الوطنية على إنفاذ القوانني

ــر الشـــرطة اليت أو دت إىل  14 ــاعدة لعناعـ هو عدد بعثات تقدم املسـ
رت  ( 1املتحــدة يف دار ور ) العمليــة املختلطــة ل حتــاد األ ريقي واألمم 

(رت وبعثــة 2وبعثــة األمم املتحــدة لــدعم نظــا  العــدالــة يف هــاييت )
(رت وبعثـــة األمم 1األمم املتحـــدة لفدارة املؤقتـــة يف كوســــــــــــــو و )

املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف ةهورية 
 (رت وبعثة األمم املتحدة يف جنوب الســـــودان4أ ريقيا الوســـــطى )

(رت وقوة 2(رت وقوة األمم املتحـدة  ف  الســــــــــــــ   يف قرب  )1)
(رت وبعـثة منظمـة األمم املتحـدة 1األمم املتحـدة املؤقـتة يف لبنـان )

(رت وبعثة 1لتحقيق االســـــــــتقرار يف ةهورية الكونغو الدميقراطية )
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســـــــــــــتقرار يف 

 (1مايل )
تعزيز عناعـر الشـرطة يف عنصـري طـرطة جديدين إنشـاء أو  

و/أو تقليل/تصــــــــــفية عناعــــــــــر الشــــــــــرطة يف بعثات حف  
 الس   القائمة

هو عدد عناعــر الشــرطة اليت مت إنشــاؤها يف بعثة األمم املتحدة  2
ــاد  ــة ل حتـ ــة املختلطـ ــا يف العمليـ ــدة وتعزيزهـ ــديـ ــاق ا ـ ــدعم اتفـ لـ

 األ ريقي واألمم املتحدة يف دار ور
بعثــات لــدعم اجلهود اليت تبــذةــا املنظمــة من أجــل  8تو ري 

 بناء الس  
هو عـدد بعثـات دعم اجلهود اليت تبـذةـا املنظمـة من أجـل بنـاء  8

(رت وهيمة 1الســــــــــــ   يف بر مج األمم املتحدة اإلمنائي يف ليرباي )
ــدة للمرأة يف ليرباي ) ــدة 1األمم املتحــــ (رت وبر مج األمم املتحــــ

ــائـي يف  ــدة املـعـين 2مـ وي )اإلمنـــــ (رت ومـكـتـــــــح األمـم املـتـحـــــ
(رت ومكتــــح األمم املتحــــدة 1ابملخــــدرات واجلرميــــة يف غــــامبيــــا )

(رت وبعثــة األمم املتحــدة 1املعين ابملخــدرات واجلرميــة يف داكــار )
(رت وبعثة األمم املتحدة لتقدم 1لتقدم املســاعدة إىل الصــومال )

 (1املساعدة إىل أ غانستان )
ييم لدعم عمليات حف  الســـ   واجلهود بعثات تق  4تو ري  

 اليت تبذةا املنظمة من أجل بناء الس  
هو عدد بعثات التقييم اليت ُو ِّّرت لدعم عمليات حف  الس    6

واجلهود اليت تبـذةـا املنظمـة من أجـل بنـاء الســــــــــــــ   يف العملـية 
(رت وبعـثة 1املختلطـة ل حتـاد األ ريقي واألمم املتحـدة يف دار ور )

مم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســـــــــــــتقرار يف األ
(رت 1(رت وبر مج األمم املتحـــــدة اإلمنـــــائي يف م وي ) 2مـــــايل )

وبعثـــة منظمـــة األمم املتحـــدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ةهوريـــة 
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
(رت وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 1الكونغو الدميقراطية )   

 (1يف ةهورية أ ريقيا الوسطى )األبعاد لتحقيق االستقرار 
بر مج تدريح على اكتســــــــــــاب املهارات   14املشــــــــــــاركة يف  

 لتحسني مهارات أ راد القدرات الشرطية الدائمة
 هو عدد برامج التدريح على اكتساب املهارات 16

وحــدالــت زايدة طفيفــة يف عــدد برامج التــدريــح عمــا كــان مقررا 
أقيمت داخليارت دون أن بســـــبح برامج اكتســـــاب املهارات اليت  
 ترتتح على ذل  آاثر إ ا ية يف امليزانية

يف  من البلدان املسامهة ر راد طرطةرت مبا  4تقدم الدعم إىل  
 ذل  يف مراكزها للتدريحرت يف إعداد  باطها للنشر

ة ر راد الشــــــــــــرطة:  ريق  4 ــامهِّ مت تقدم الدعم التايل للبلدان املســــــــــ
االختيار مؤلف ركمله من النســـــــاء يف للتقييم وللمســـــــاعدة يف  

من بشــــكل كامل  شــــرطة مؤلفة  دورة لقيادات البوركينا  اســــو؛ و 
ــكلة يف  ــرطة املشـــــــ ــاء يف عّمان؛ ودورة قادة وحدات الشـــــــ النســـــــ
طـنغهايرت الصـني؛ وتدريح للمدربني على سـ مة اجملتمع وأمنه 

 يف سياق منع التطر  العنيف يف تونس
واثئق  4من خ ل إنتــــــاج  تقــــــدم الــــــدعم إلدارة املعر ــــــة

ــرطة يف عمليات  ــر الشـ ــة املتعلقة بعناعـ ــتخلصـ للدروس املسـ
 حف  الس  

 هو عدد واثئق الدروس املستخلصة عفر 
ومن املقرر اال ــــــــــط ع بعملية اســــــــــتخ   الدروس يف الفرتة 

 رت بتمويل من موارد خارجة عن امليزانية2019/2020
 هو عدد املؤمترات الدولية السنوية للشرطة 2 للشرطةاملشاركة يف مؤمترين دوليني سنويني 

ــيـــادة  تو ري بر مج تـــدرييب للبعثـــات امليـــدانيـــة يف جمـــال ســــــــــــ
 القانون واملسائل العامة األخرى

 هو عدد الربامج التدريبية 1

ــة  موافني جـــدد يف بر مج تـــدريـــح املوافني  4مشـــــــــــــــــاركـ
 املدنيني قبل النشر

ابلنظر إىل األولوايت األخرى والفعالية من حيت التكلفةرت أقا   ال
 ريق الـتدرـيح الـتابع للـقدرات الشــــــــــــــرطـية اـلدائمـة دورة توجيهية 
داخلـية للموافني اجلـدد خ ل الفرتة. و لـت اـلدورة التوجيهـية 

ــا خمتلف عنا ــر االحتياجات التدريبية للمدنيني الداخلية أيضـــ عـــ
 قبل النشر

   اهليئة الدائمة ليعدالة والسجون
ــري العدالة   6إيفاد   ــ   لتعزيز عنصــــــ  رق إىل عمليات الســــــ

 أطهر 3والسجون ملدة تصل إىل 
ــة  7 ــة املختلطـ ــاد  رق إىل العمليـ ــات املنجزة إليفـ ــدد العمليـ هو عـ

( وبعثــــة األمم 2دار ور )ل حتــــاد األ ريقي واألمم املتحــــدة يف 
( وبعثـة األمم املتحـدة 2املتحـدة لـدعم نظـا  العـدالـة يف هـاييت )

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســـــــتقرار يف ةهورية أ ريقيا 
(رت وبعـثة األمم املتحـدة املتكـامـلة املتعـددة األبـعاد 2الوســــــــــــــطى )

 (1لتحقيق االستقرار يف مايل )
ر يف املتوســــــط مدة أقصــــــر من ال الة واســــــتغرقت عمليات النـشـــــ  

أطــــــــــــــهررت ممــا    للهيمــة الــدائمــة للعــدالــة والســــــــــــــجون دجراء 
 عمليات نشر أكثر مما كان متوقعا
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 النواتج املقررة
ــزة  ــجـ ــنـ ــواتـــج املـ ــنـ الـ

 م حظات نعم/ال(  )العدد أو
بعثــات لتقييم العمليــات دعمــاً لعنصــــــــــــــري العــدالـة  5إيفــاد    

 والسجون يف العمليات امليدانية
هو عــدد بعثــات تقــدير وتقييم العمليــات اليت أو ــدت إىل بعثــة  5

منظمـة األمم املتحـدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف ةهورـية الكونغو 
األبعـاد (رت وبعـثة األمم املتحـدة املتكـاملـة املتعـددة 2اـلدميقراطـية )

(رت وبعثة األمم 1لتحقيق االستقرار يف ةهورية أ ريقيا الوسطى )
ـــتان ) ــاعـدة إىل أ غـانســــــــــــ (رت وبعـثة األمم 1املتحـدة لتقـدم املســــــــــــ

 (1املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوسو و )
زايرات إىل   3مقاالت وإجراء    4أنشــطة توعية تشــمل نشــر  

 قدرات أخرى قابلة للنشر بسرعة/منظمات دولية أخرى
ويف النشــــرات  iSeekهو عدد املقاالت اليت نُشــــرت على موقع   13

 اإلخبارية وعلى مواقع التواعل االجتماعي
 إحاطات إع مية 8زايرات توعية و  3وأجريت 

تقارير عن خاية البعثات و/أو الرح ت   8إعداد وإعــــــــدار  
تقييم لتقــدم آخر املعلومــات عن اإل ــازات واألالررت و/أو ال

وإلبراز التوعــــــــــــــيات االســــــــــــــرتاتيجية وإجراءات املتابعة بعد 
 النشر يف البعثة امليدانية

ــايـــــــة البعثـــــــات  12 هو عـــــــدد التقـــــــارير اليت مت إ ـــــــازهـــــــا عن خـــــ
ــدة  و/أو ــة األمم املتحــ ــا يتعلق ببعثــ الرح ت و/أو التقييم  يمــ

 (رت وبعثة1املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل )املتكاملة  
(رت وبعثة األمم 3األمم املتحدة لتقدم املســاعدة إىل أ غانســتان )

املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف ةهورية 
(رت وبعثـــة منظمـــة األمم املتحـــدة لتحقيق 2أ ريقيـــا الوســــــــــــــطى )

(رت والعمليــــة 2غو الــــدميقراطيــــة )االســــــــــــــتقرار يف ةهوريــــة الكون
(رت وبعـثة 2املختلطـة ل حتـاد األ ريقي واألمم املتحـدة يف دار ور )

(رت وبعثــة األمم 1األمم املتحــدة لــدعم نظــا  العــدالــة يف هــاييت )
 (1املتحدة لفدارة املؤقتة يف كوسو و )
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 أ اء ازوار   - اثلثا   
 ازوار  ازالية -ألف   

 (2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1)آبال  دوالرات الوالايت املتحدة؛ ومتتد سنة امليزانية من 

 الفرق    
 النسبة املموية املبلغ النفقات املخصصات 

 (1(÷)3(=)4) (2)-(1(=)3) (2) (1) الفمة
     ازوظفون ازدنيون     

 12,7 608,9 2 946,9 17 555,8 20 املوافون الدوليون  

 4,9 018,1 1 745,9 19 764,0 20 املوافون الوطنيون  

 – – – – متطوعو األمم املتحدة 

 (4,1) (100,7) 570,9 2 470,2 2 املساعدة املؤقتة العامة 

 – – – – األ راد املقدمون من ا كومات 

 8,1 526,3 3 263,7 40 790,0 43 اجملموع الفرعي 

     الاكاليف الاشغييية

 – – – – مراقبو االنتخاابت املدنيون  

 15,1 58,3 327,6 385,9 اخلرباء االستشاريون واخلدمات االستشارية 

 (6,9) (48,4) 752,0 703,6 السفر يف مها  ر ية 

 (7,2) (442,0) 553,2 6 111,2 6 املرا ق واةياكل األساسية 

 (20,3) (85,4) 506,0 420,6 النقل الربي 

 – (35,9) 35,9 – العمليات اجلوية 

 – (7,9) 7,9 – العمليات البحرية 

 (7,7) (306,2 2) 182,4 32 876,2 29 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 10,5 4,9 41,8 46,7 الشؤون الطبية 

 – – – – املعدات اخلاعة 

 (26,3) (293,6) 408,3 1 114,7 1 اللواز  واخلدمات واملعدات األخرى  

 – – – – املشاريع السريعة األالر 

 (8,2) (156,2 3) 815,1 41 658,9 38 اجملموع الفرعي 

 0,4 370,1 078,8 82 448,9 82  مجايل االحاياجات 

اإليرادات املتــتتيــة من االقتطــاعــات اإللزاميــة  
 6,0 397,0 213,4 6 610,4 6 من مرتبات املوافني

 (0,0) (26,9) 865,4 75 838,5 75 صاز االحاياجات 

 – – – – التربعات العينية )املدرجة يف امليزانية(

 0,4 370,1 078,8 82 448,9 82 جمموع االحاياجات 
  



A/74/620 
 

 

19-22313 43/52 

 

 معيومات موج ة ع  عمييات  عا ة توزملع ازوار  بني اجملموعات - ء  
 )آبال  دوالرات الوالايت املتحدة(

 اجملموعة
 االعتمادات 

 التوزيع املنق  إعادة التوزيع  التوزيع األعلي
 - - - األ راد العسكريون وأ راد الشرطة -األوىل     
 498,5 40 (291,5 3) 790,0 43 املوافون املدنيون  - ةثانيال

 950,4 41 291,5 3 658,9 38 التكاليف التشغيلية - ةثالثال

 448,9 82 – 448,9 82 اجملموع 

 4,0   النسبة املموية للموارد املعاد توزيعها قياسا إىل جمموع االعتمادات
  

خ ل الفرتة املشــــــــــــــمولة ابلتقريررت أعيد توزيع األموال من اجملموعة الثانيةرت املوافون املدنيونرت إىل  - 55
االحتياجات اليت تعزى أساسا إىل استبدال معدات اجملموعة الثالثةرت التكاليف التشغيليةرت لتغطية الزايدة يف  

تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت القدميةرت وأعمال التصـــلي  والصـــيانة غري املتوقعة للمباين يف قاعدة األمم 
ــددة  ــوية املطالبات غري املســـــ ــتبدال نظا  التد مة والتهوية وتكييف اةواءرت وتســـــ ــتياترت واســـــ املتحدة للوجســـــ

ملتعاقدين الســـــابقني. وتســـــنت عمليات إعادة التوزيع من اجملموعة الثانية نتيجًة الرتفاع املســـــتحقة لفرادى ا
 قيمة دوالر الوالايت املتحدة مقابل اليورو وارتفاع معدالت الشغور  يما يتعلق ابلواائف الدولية.

 
 أمناط اةنفاق الشهري - جيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

آب/أغسطس 
2018 

متوز/يوليه 
2018 

أيلول/سبتمرب 
2018 

تشرين األول/ 
 2018أكتوبر 

تشرين الثاين/ 
 2018نو مرب 

كانون األول/ 
 2018ديسمرب 

 كانون الثاين/
 2019يناير 

طباط/ رباير 
2019 

آذار/مارس 
2019 

نيسان/أبريل 
2019 

أاير/مايو 
2019 

حزيران/يونيه 
2019 

ال 
آب

 
ات

والر
د

 
ايت

لوال
ا

 
حدة

املت
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ــهر متوز/يوليه   - 56 ــجلة خ ل طــ ــمة يف   2018يعزى ارتفاع النفقات املســ ــا إىل االلتزامات الناطــ ــاســ أســ
بداية الفرتة املالية  يما يتعلق ابألنشـطة الرئيسـية املضـطلع هبا يف إطار املرا ق واةياكل األسـاسـيةرت وال سـيما 
ــيانة. ويعزى ارتفاع النفقات  تســـــجيل التكاليف التعاقدية للمرا ق للســـــنة ركملها وتســـــجيل خدمات الصـــ

إىل طــراء الســلع واخلدمات   2019إىل نيســان/أبريل    2018ون األول/ديســمرب  عن املتوســط يف الفرتة من كان
 اليت تطلبت إجراء طراء موسع.

 
 اةملرا ات والاسوايت األخرى -   ال 

 )آبال  دوالرات الوالايت املتحدة(
 املبلغ الفمة
 543,8 2 إيرادات االستثمار  

 10,0 إيرادات أخرى/متنوعة

 – التربعات النقدية

 – تسوايت الفرتات السابقة

 140,4 إلغاء التزامات الفرتة السابقة

 694,2 2 اجملموع 
  

 قيمة الاربعات غري ازدرجة ز ازي انية -  هاء 
 )آبال  دوالرات الوالايت املتحدة(

 القيمة الفعلية الفمة
5 534,3 )أ(مذكرة تفاهم    

 - امليزانية(التربعات العينية )غري املدرجة يف 

5 534,3 اجملموع   
 

ــاليـــا  )أ(  ــة إيطـ ــة من حكومـ ــدمـ ــة املقـ ــات املفتوحـ ــازن واملســـــــــــــــــاحـ ــاكـــل املخـ ــاتـــح والورمل وهيـ ــاين املكـ ــمـــل مبـ  تشــــــــــــ
دوالرات(رت ومباين املكاتح واملباين التشـــــــغيلية واملســـــــاحات املفتوحة املقدمة من حكومة إســـــــبانيا  3  189  503)
 دوالرا(. 2 344 815)

  
 ( 1) حتيي  الفروق  -   رابعا  

 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 12,7 608,9 2 ازوظفون الدوليون
  

__________ 

املتحــــدة. ويرد حتليــــل للفروق اليت ال تقــــل  يهــــا قيمــــة الزايدة  يُعرّب عن مبــــالغ الفروق يف املوارد آبال  دوالرات الوالايت  (1) 
 دوالر. 100 000يف املائة أو  5النقصان عن  أو
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يف   21,2يُعزى اافات االحتياجات أســاســا إىل ما يلي: )أ( ارتفاع معدل الشــغور الفعلي البالغ   - 57
يف املـائـة؛ و )ب( ارتفـاع قيمـة دوالر الوالايت املتحـدة  16,7املـائـة مقـارنـة ابملعـدل املـدرج يف امليزانيـة البـالغ 

ــعر الصـــــــــــر  الفعلي   و لكل دوالر من دوالرات يور   0,878مقابل اليورورت مما أدى إىل بلوو متوســـــــــــط ســـــــــ
يورو الــذي طُبق يف امليزانيــة املعتمــدة للفرتة  0,805الوالايت املتحــدةرت مقــارنــة بســــــــــــــعر الصــــــــــــــر  البــالغ 

يف املائة املطبق يف امليزانية   35,6. وأســـــهم ذل  يف ختفيض مضـــــاعف تســـــوية مقر العمل من  2018/2019
 .2019يف املائة يف حزيران/يونيه  25,1( إىل 136رت الفقرة A/73/774) 2018/2019املقرتحة للفرتة 

 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 4,9 018,1 1 ازوظفون الوطييون
  

يعزى اافـات االحتيـاجـات أســـــــــــــــاســـــــــــــــا إىل ارتفـاع قيمـة دوالر الوالايت املتحـدة مقـابـل اليورورت  - 58
يورو لكل دوالر من دوالرات الوالايت املتحدةرت مقارنة   0,878أدى إىل بلوو متوســــــط ســــــعر الصــــــر    مما

 .2018/2019يورو الذي طُبق يف امليزانية املعتمدة للفرتة  0,805بسعر الصر  البالغ 
 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 (4,1) (100,7) ازساعدة ازؤقاة العامة
  

ــا إىل اافات معدل الشــــــغور  يما يتعلق ابلواائف الدولية  - 59 ــاســــ تعزى الزايدة يف االحتياجات أســــ
يف املـاـئة املعتمـد يف امليزانـيةرت والتكلفـة املخصــــــــــــــصـــــــــــــــة يف هـذا البـند  15يف املـاـئة مقـارـنة مبعـدل    14,3البـالغ  
قر بعد تنفيذ نظا  أوموجارت لنظا  أوموجا ومتركز الواائف يف امل  2يتعلق رنشـــطة دعم تطبيق التوســـعة    يما

. وهذمل الزايدات اإلةالـية يف االحتـياجات يـقابلهـا جزئـياً أالر ارتـفاع قيمة 72/288و ـقا لقرار اجلمعـية الـعامة  
 دوالر الوالايت املتحدة مقابل اليورو.

 الفرق  
 املموية ابلنسبة  آبال  الدوالرات  

 15,1 58,3 اخلرباء االساشارملون واخلدمات االساشارملة
  

يعزى اافات االحتياجات إىل النفقات املتعلقة ابخلدمات االســــــــتشــــــــارية ال زمة لو ــــــــع مناذج  - 60
جديدة للبيا ت املتكاملة يف بر مج سـ مة الطريان وحتسـني النماذج املوجودة من أجل تنفيذ وإدارة برامج 
سـ مة الطريان املسـجلة حتت بند تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالترت يف حني كانت مدرجة يف امليزانية يف 

 إطار بند اخلرباء االستشاريني واخلدمات االستشارية.
 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

https://undocs.org/ar/A/73/774
https://undocs.org/ar/A/RES/72/288
https://undocs.org/ar/A/RES/72/288
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 (6,9) (48,4) السفر ز مهام رمسية
  

ــا ية من الســــــــــفر يف مها  ر ية تعزى الزايدة يف   - 61 ــا إىل االحتياجات اإل ــــــــ ــاســــــــ االحتياجات أســــــــ
أغرات التدريح  يما يتعلق مبكتح املدير والوحدات املســـــــــــتضـــــــــــا ة نتيجة ل حتياجات التشـــــــــــغيلية.  لغري

وابلنســـــبة ملكتح املديررت كانت هناك حاجة إىل أموال إ ـــــا ية لتغطية تكاليف حضـــــور مدير قاعدة األمم 
ــتن تنفيــذ إعــــــــــــــ حــات األمم املتحــدة من املتحــدة للو  ــتيــات مؤمترا بشـــــــــــــ  آب/ 3متوز/يوليــه إىل  31جســــــــــــ
ــبـانيـا. و يمـا يتعلق ابلوحـدات  2018 أغســــــــــــــطس واالجتمـاعـات املعقودة مع الســــــــــــــلطـات احملليـة يف إســــــــــــ

املســـــــــتضـــــــــا ةرت وعلى وجه التحديد القدرات الشـــــــــرطية الدائمةرت تُعزى الزايدة يف النفقات إىل الســـــــــفر غري 
له ل  ـــط ع رنشـــطة التوعية والتقييمات يف امليدان واالنتداب املؤقت من  النســـيا إىل برينديزي   املخطط

لـبديـلة رئيس اـلدائرة املركزـية اـلذي أعـيد انـتداـبه مؤقـتا إىل بعـثة منظمـة األمم املتحـدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف 
دريبيــة املقررةرت وذلـ  من أجـل إعـادة ةهوريـة الكونغو الـدميقراطيــة. وقوبـل ذلـ  جزئيــا دلغــاء الـدورات التــ 

 ترتيح أولوايت املوارد املتاحة.
 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 (7,2) (442,0) ازرافق واهلياك  األساسية
  

تعزى الزايدة يف االحتياجات أســاســا إىل ما يلي: )أ( االحتياجات غري املتوقعة لشــراء نظا  بديل  - 62
للتد مة والتهوية وتكييف اةواء؛ و )ب( االحتياجات غري املتوقعة للتحسـينات املدخلة على املرا ق اجلاهزة 
ــية؛ و )ج( جتديد غر ة اجتماعات يف مر ق األمم املتحدة لتكنولوجيا املعلومات  ــاســـ ــيانة اةياكل األســـ وعـــ

توعـــــــــيل إمدادات الكهرابء ا يوية )د( وأعمال التصـــــــــميم واألعمال الكهرابئية ال زمة ل واالتصـــــــــاالت؛ و
املنقطعة ابلشــــــــــبكة الكهرابئية. وقوبلت الزايدة يف االحتياجات جزئيا ابافات اإلنفاق على الكهرابء  غري

 نتيجة لتنفيذ نظم تو ري الطاقة وإدخال حتسينات على جممع األلوان الشمسية.
 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 (20,3) (85,4) الربيالية  
  

تعزى الزايدة يف االحتياجات أســـــــــاســـــــــا إىل طـــــــــراء تســـــــــع مركبات خفيفة لتحل حمل الســـــــــيارات  - 63
الكهرابئية القدمية بســــبح عمرها وحالتها امليكانيكية. وقوبلت الزايدة يف االحتياجات جزئيا دعادة ترتيح 

التصـــــــلي  والصـــــــيانةرت اليت أجريت داخليارت وتل  املتعلقة األولوايت املتعلقة ابألموال املخصـــــــصـــــــة ألعمال  
 بقطع الغيار.

 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  
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 – (35,9) العمييات اجلوملة
  

تعزى النفقات إىل خصـــــم التحســـــينات اليت أدخلت على اةياكل األســـــاســـــية واملرا ق اجلاهزة يف  - 64
للوجســــــــتيات من املعدات واللواز  يف هذمل الفمة بدال من قطع الغيار واللواز  يف إطار قاعدة األمم املتحدة  

 بند امليزانية املتعلق ابملرا ق واةياكل األساسية.
 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 – (7,9) العمييات البحرملة
  

جلـت النفقـات ذات تعزى النفقـات إىل اقتنـاء حـاويتني لتحويلهمـا إىل  - 65 مـتويني للمعـدات؛ وســــــــــــــُ
 الصلة يف بند امليزانية املتعلق ابلعمليات البحرية.

 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 (7,7) (306,2 2) تكيولوجيا ازعيومات واالتصاالت
  

تعزى الزايدة يف االحتياجات أســـــــــاســـــــــا إىل ما يلي: )أ( اســـــــــتبدال معدات تكنولوجيا املعلومات  - 66
ــاالت القدمية. وبلغت قاعدة أعــــــــول تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت يف قاعدة األمم املتحدة  واالتصــــــ

قةرت حيت جتاوَز للوجسـتيات مرحلة التقاد  ا رجة بسـبح إعادة ترتيح أولوايت امليزانية يف السـنوات السـاب
ــبته   يف املائة من املعدات املســــــــتخدمة العمَر املتوقع النا ع. وتتمثل املخاطر املرتبطة ابســــــــتخدا    57ما نســــــ

املعدات القدمية  يما يلي: )أ(  عف األداء واملوالوقيةرت ألن النظم القدمية تعمل بوترية أبطت وتتطلح عيانة 
ــتغرق وقتا طوي ؛ و )ب( التعرت لألعطال ا ــبة للتطبيقات تســــ ليت ميكن أن تؤدي إىل  رتات تعطل ابلنســــ

ــة  ا يوـية يف البعـثة؛ و )ج( الشــــــــــــــواغـل األمنـيةرت ألن النظم القـدميـة اليت عفـا عليهـا الزمن هي أكثر عر ــــــــــــ
ــة عن املعــدات القــدميــة وكــانــت هنــاك  ــتعــا ـــــــــــــ لألعطــال. وابلنظر إىل تلــ  االعتبــاراترت اختــذ قرار ابالســــــــــــ

ــد احتياجات غري متوقعة القت ناء براجميات تتعلق بنظم أمن الفضــــــــــــــاء اإللكرتوين والربط الشــــــــــــــبكي ورعـــــــــــ
التطبيقـات. وقوبلـت الزايدة يف االحتـياجـات جزئـيا دعـادة ترتـيح األولوايت  يمـا يتعلق ابألموال حتـت بـند 
خدمات االتصــــــاالت الســــــلكية وال ســــــلكية بســــــبح اافات خدمات اخلطوط املتنقلة والثابتة وحتت بند 

 يار.قطع الغ
 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 10,5 4,9 الشؤون اللبية
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 يُعزى االافات يف االحتياجات أساسا إىل اافات االحتياجات من اخلدمات الطبية. - 67
 الفرق  
 ابلنسبة املموية  آبال  الدوالرات  

 (26,3) (293,6) اليوازم واخلدمات وازعدات األخرى
 

 تعزى االحتياجات اإل ا ية أساسا إىل تسوية مطالبات  رادى املتعاقدين.  - 68
  

 أ اء ازوار : خم ون اليشر االس اتيجي  -  خامسا  
أوعــــــــى مكتـــــــــــــــــــــــح خدمات الرقابة الداخليةرت يف تقريرمل عن اســــــــتعرات وتقييم خمزو ت النشــــــــر  - 69

(رت رن تقو  إدارة الــدعم امليــداين بتحــديــت وتنقي  مفهو  خمزو ت النشــــــــــــــر A/71/798االســــــــــــــرتاتيجي )
ــلة اإلمداد  ــلســــ ــياق إدارة ســــ ــات املتعلقة به يف ســــ ــياســــ ــات اليت يقو  عليها والســــ ــرتاتيجيرت واال رتا ــــ االســــ

عثاترت وذل  لضـــــمان ســـــرعة النشـــــر. ويف وقت الحقرت طلبت واملبادرات اجلارية اليت ةا أتالري على بدء الب
اللجنة االســــــتشــــــارية لشــــــؤون اإلدارة وامليزانية معلومات عن التقد  احملرز يف مشــــــروع امليزانية املقبلة لقاعدة 

رت A/71/836/Add.10األمم املتحدة للوجســـــتياترت ومفهو  العمليات املنق  ملخزون النشـــــر االســـــرتاتيجي )
. وبنـــاء على ذلـــ رت أجرت قـــاعـــدة 71/294(. وأيـــّدت اجلمعيـــة العـــامـــة هـــذا الطلـــح يف قرارهـــا 29الفقرة 

اللوجستيات استعرا ا ملفهو  عمليات خمزون النشر االسرتاتيجيرت وقد أُدرج يف املر ق الثالت لتقرير األمني 
ــتيــات للفرتة العــا  عن ميزانيــة قــاعــدة األمم  (رت واملر ق الثــالــت A/72/783) 2018/2019املتحــدة للوجســــــــــــ

(. وأوعــــت اللجنة االســــتشــــارية رن تطلح اجلمعية العامة A/73/774)  2019/2020للتقرير املتعلق ابلفرتة  
مني العــا  أن يقــد  إليهــا تقريرا طـــــــــــــــام  منفصــــــــــــــ  عن مفهو  العمليــات املنق  ملخزون النشــــــــــــــر إىل األ

ــرتاتيجيرت  ــر االسـ ل جلميع اجلوانح املتعلقة ددارة خمزون النشـ ــّ ــتنادا إىل حتليل متعّمق ومفصـ ــرتاتيجي اسـ االسـ
ة ابملوقعرت لكي تنظر  ـيه مبـا يف ذلـ  ا اثر املـاليـة وتعزيز الفعـاليـة والكفـاءة  ضــــــــــــــ  عن املســـــــــــــــائـل املتعلقـ 

(A/73/755/Add.9  ــية يف قرارها . وبناء على ذل رت   ن 73/310(. وقد أيدت اجلمعية العامة تل  التوعـــــ
 استعرات التكوين جار.

 حزيران/  30مليون دوالر يف    52,4واافضت قيمة أعول حصل خمزون النشر االسرتاتيجي من   - 70
يف املـائـة. ويُعزى  13,5رت أي ابافـات قـدرمل 2019حزيران/يونيـه   30مليون دوالر يف  45,3إىل   2018يونيـه  

ــا إىل اافات قدرمل  ــاســـــ مليون دوالر يف   27,2مليون دوالر يف قيمة املركبات )من    2,6التغيري اإلةايل أســـــ
(رت ألن جتديد املركبات املرســـــــــــــلة 2019حزيران/يونيه    30مليون دوالر يف    24,6إىل    2018حزيران/يونيه    30

. وابإل ـــــــــــــــا ــة إىل ذلــ رت حــدث اافــات قــدرمل 2019حزيران/يونيــه  30إىل البعثــات مل يكن قــد أُ ز يف 
إىل  2018حزيران/يونيـــــه  30الر يف م يني دو  9,1مليون دوالر يف قيمـــــة ا الت واملعـــــدات )من  2,5
ــة مل يكن قـــد أُ ز يف 2019م يني دوالر يف حزيران/يونيـــه  6,6 ــنـــا  املشــــــــــــــحونـ (رت ألن جتـــديـــد األعــــــــــــ
 .2019حزيران/يونيه  30
وعلى الرغم من أن عدد بعثات حف  الســ   اافض يف الســنوات املالية الث ث املا ــيةرت  قد زاد   -   71

دوران خمزون النشـر االسـرتاتيجي. وقامت قاعدة األمم املتحدة للوجسـتيات بتدوير خمزون النشـر االسـرتاتيجي  

https://undocs.org/ar/A/71/798
https://undocs.org/ar/A/71/836/Add.10
https://undocs.org/ar/A/72/783
https://undocs.org/ar/A/73/774
https://undocs.org/ar/A/73/755/Add.9
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من خ ل املخزون    عن طريق إطار غر ة املـقاعــــــــــــــةرت الذي يتطـلح اســــــــــــــتعرات خطط االقتـناء وتلبـية الطـلح 
 املوجود قبل معاودة الشراء من اخلارج لتقليل اخلسائر الناجتة عن التقاد  إىل أدن حد ممكن. 

 
 قيم أصول خم وانت اليشر االس اتيجي  

 )آبال  دوالرات الوالايت املتحدة( 
 الفرق    

 
ــمـــــــة األعــــــــــــــــــــول يف   ــيـــــ قـــــ

 2018حزيران/يونيه  30
ــمـــــــة األعــــــــــــــــــول يف   ــيـــ قـــ

 النسبة املموية املبلغ 2019حزيران/يونيه  30
 (1)÷(3(=)4) (1)-(2(=)3) (2) (1) الفمة

 (6,3) (722,1) 673,3 10 395,4 11 املباين اجلاهزة وهياكل اإليواء ذات اجلدران اللينة      

 (25,7) (214,5 1) 515,3 3 729,8 4 معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 (85,0) (5,1) 0,9 6,0 والتجهيزات الثابتةاألاثث 

 (27,5) (498,8 2) 587,3 6 086,1 9 ا الت واملعدات

 (9,7) (630,4 2) 561,4 24 191,8 27 املركبات

 (13,5) (070,9 7) 338,2 45 409,1 52 اجملموع 
  

 ازوار  ازالية  
إىل   2018متوز/يوليه    1بلغ جمموع قيمة التمويل املخصــل ملخزون النشــر االســرتاتيجي للفرتة من   - 72
مليون دوالر مرحَّ  من الرعيد   52,1مليون دوالررت و ل مبلغا قدرمل    73,8ما قدرمل    2019حزيران/يونيه    30

زون النشــــــــر االســــــــرتاتيجي الذي مليون دوالر ميّثل قيمة جتديد خم  21,7املايل للفرتة الســــــــابقةرت ومبلغا قدرمل 
 ُطحن إىل بعثات حف  الس   والبعثات السياسية اخلاعة وكيا ت األمم املتحدة األخرى.

وترد قيمة املبالغ ال زمة لتجديد خمزون النشــــر االســــرتاتيجي املوزَّع على البعثات واملكاتح وحركة  - 73
 .5و  4لني األموال املتعلقة مبخزون النشر االسرتاتيجي يف اجلدو 

  
 4اجلدول   
 قيمة ازبالغ الالزمة لاجدملد خم ون اليشر االس اتيجي ازوزع عيى البعثات  

 (2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1)آبال  دوالرات الوالايت املتحدة؛ متتد سنة امليزانية من 

 املبلغ العمليات املستفيدة
  عمييات حفظ السالم  

 249,3 األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان قوة 

 989,4 قوة األمم املتحدة  ف  الس   يف قرب 

 293,6 1 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان 

 92,2 العملية املختلطة ل حتاد األ ريقي واألمم املتحدة يف دار ور

 776,7 4 االستقرار يف مايلبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
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 املبلغ العمليات املستفيدة
 026,6 3 مكتح األمم املتحدة لتقدم الدعم يف الصومال  

 980,1 1 بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف ةهورية الكونغو الدميقراطية

 36,4 قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

 965,8 1 األبعاد لتحقيق االستقرار يف ةهورية أ ريقيا الوسطىبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 

 417,4 بعثة األمم املتحدة ل ستفتاء يف الصحراء الغربية

 926,2 قوة األمم املتحدة ملراقبة  ض االطتباك

 10,4  ريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اةند وابكستان 

 62,1 للوجستياتقاعدة األمم املتحدة 

 826,2 15 اجملموع الفرعي 

  البعثات السياسية وبعثات بياء السالم واجلهات ازسافيدة األخرى

 340,2 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

 302,5 3 مكتح املبعوث اخلا  لألمني العا  إىل اليمن

 29,4 مكتح املبعوث اخلا  لألمني العا  مليامنار

 28,9 مفوت األمم املتحدة السامي  قوق اإلنسان مكتح 

 5,9 املبعوث الشخصي لألمني العا  للصحراء الغربية

 ريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املســــــاءلة عن اجلرائم املرتكبة من جانح داعش/تنظيم الدولة 
 893,6 اإلس مية يف العراق والشا 

 1,8 إدارة طؤون الس مة واألمن

 44,7 اللجنة االقتصادية واالجتماعية  سيا واحمليط اةادئ

 214,0 بعثة األمم املتحدة لتقدم املساعدة إىل الصومال

 184,9 بيساو -مكتح األمم املتحدة املتكامل لبناء الس   يف غينيا 

 873,0 بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق ا ديدة 

 1,5 للطفولةمنظمة األمم املتحدة 

 920,4 5 اجملموع الفرعي 

 746,6 21 جمموع قيمة ازبالغ الالزمة لاجدملد ازخ ون ازوزع عيى البعثات ز الف ة
  

 5اجلدول   
 حركة األموال  ليسبة زخ ون اليشر االس اتيجي وفئة اةنفاق  

 (2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1)آبال  دوالرات الوالايت املتحدة؛ ومتتد سنة امليزانية من 

 املبلغ ا ركة
 093,7 52 2017/2018الرعيد املايل املرحَّل من الفرتة   

 746,6 21 2018/2019قيمة املبالغ ال زمة لتجديد املخزون املوزع على البعثات يف الفرتة 

 840,3 73 اةمجاليةالةيمة  

 505,7 51 2019/2020إىل الفرتة  2018/2019الرعيد ا ر واإليرادات األخرى املرحلة من الفرتة 
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 املبلغ ا ركة
 334,6 22 2018/2019النفقات يف الفرتة   

 840,3 73 اةمجاليةالةيمة  

  فئة اةنفاق

 298,7 4 املرا ق واةياكل األساسية

 297,4 15 النقل الربي

 387,1 النقل اجلوي

 556,9 العمليات البحرية

 299,2 االتصاالت

 523,2 تكنولوجيا املعلومات

 972,1 اللواز  واخلدمات واملعدات األخرى

 334,6 22 2017/2018اليفةات ز الف ة  
  

 اةجراءان ازليوب م  اجلمعية العامة اختاذمها  -  سا سا  
ملر  فيما مليي اةجراءان ازليوب م  اجلمعية العامة اختاذمها فيما ملاعيق بامومل  قاعدة األمم  - 74

 ازاحدة ليوجسايات ز برمليدمل يا  مللاليا:
 والر ازاعيق  لف ة   370  400البت ز كيفية الاصبببببببببببرا ز الرصبببببببببببيد احلر البالغ   )أ( 

 ؛2019ح ملران/ملونيه  30 ىل  2018متوز/ملوليه  1ازمادة م  

 ح ملران/ 30الببببت ز كيفيبببة الاصبببببببببببرا ز اةملرا ات األخرى ليف ة ازياهيبببة ز  )ب( 
 والر(ا  2 543 800 ات االسببببببببببباثمبببار ) والر وازابببةتيبببة م   ملرا 2 694 200الببببالغبببة  2019 ملونيبببه

  والر(. 140 400 والر(ا و لغاء الا امات الف ات السابةة ) 10 000واةملرا ات األخرى/ازايوعة )
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موج   جراءات ازابابعبة ازاخبذة لايفيبذ مبا قررتبه وطيبابه اجلمعيبة العبامبة ز قرارهبا  -  سابعا  
73 /310 

 اجلمعية العامة
 (73/310)القرار 

 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ القرارات والطلبات املوجهة إىل األمني العا القرارات املتخذة والطلبات 
تشــــــــــــــدد على أمهية نظا  املســــــــــــــاءلة يف األمانة العامةرت وتطلح إىل   

األمني العا  أن يواعــــل تعزيز إدارة املخاطر والضــــوابط الداخلية يف 
إدارة ميزانيات حف  الســـــ  رت وأن يقد  تقريرا عن ذل  يف ســـــياق 

 (5تقريرمل املقبل )الفقرة 

لعليا بوعـــــفه تعمل قاعدة األمم املتحدة للوجســــــتيات مع  ريق اإلدارة ا
اللجنة التوجيهية من أجل اسـتعرات وإقرار ما يقدمه مديرو الربامج من 
ــتيـات ومن أجـل إدارة تنفيـذ امليزانيـة  مقرتحـات ميزانيـة قـاعـدة اللوجســــــــــــ

 خ ل السنة املالية.
وريثما يتم تنفيذ مصـــــفو ة ملراقبة املخاطر لفائدة كيا ت األمانة العامةرت 

زانية من خ ل لوحات املتابعة اإلدارية. تري أيضـــــــــــــا رعـــــــــــــد تنفيذ املي
وبدأت إدارة االســــــرتاتيجيات والســــــياســــــات اإلدارية ومســــــائل االمتثال 
تشــــغيل لوحات متابعة إدارية يف ةيع إدارات األمانة العامة يف جماالت 
امليزانية واملاليةرت واملوارد البشــــــريةرت واملشــــــرتايترت والســــــفر. وتتي  لوحات 

ــه ــاس طــــ ــادرة املتابعة على أســــ ري رؤى متعمقة مفيدة يف البيا ت الصــــ
ــا  إنســــــــــــــبريا  ــا ونظــ ــا  أوموجــ ــل نظــ ــة من قبيــ ــيــ عن النظم املؤســــــــــــــســــــــــــ

على املوارد البشـرية.. وتقد  معلومات عن النفقات الفعلية  وبوابة ’عني
للموافني ومســــــــــــــتواهم مقـــارنـــة ابملوارد املعتمـــدة. ويقو  مـــدير قـــاعـــدة 

رو الربامج ابســـــتعرات املعلومات اللوجســـــتيات و ريق اإلدارة العليا ومدي
ــاعــــد م يف إدارة امليزانيــــات واختــــاذ القرارات.  اليت يتم توليــــدهــــا ملســـــــــــــــ
وُتســــــــــــَتكمل املعلومات أيضــــــــــــا بتقرير تنفيذ امليزانيةرت وهو واليقة داخلية 
تصــــــدر على أســــــاس طــــــهريرت وتقد  تفصــــــي  ملعدالت التنفيذ الفعلية 

 حسح بنود امليزانية  من جمموعات النفقات.
تشـــــدد على أمهية األداء العا  للميزانية يف عمليات حف  الســـــ  رت 
وتطلح إىل األمني العا  أن يواعـــــل تنفيذ توعـــــيات هيمات الرقابة 

 (6املعنيةرت وأن يقد  تقريرا عن ذل  يف سياق تقارير األداء )الفقرة  

خ ل الفرتة املشــــــــــــــمولـة ابلتقريررت اســــــــــــــتخـدمـت قـاعـدة األمم املتحـدة 
ــتيات   يف املائة من امليزانية املعتمدة. وتعيَّنت إعادة ترتيح   99.6للوجســــ

ــانيـــــةرت  ــة الثـــ ــا من اجملموعـــ ــادة توزيعهـــ ــة ابألموال وإعـــ األولوايت املتعلقـــ
املوافون املـدنيونرت إىل اجملموعـة الثـالثـةرت التكـاليف التشــــــــــــــغيليـةرت وذـل  
ــاالترت  ــتبدال معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصــــ لتغطية تكاليف اســــ

صـــــــــــــلي رت والصـــــــــــــيانةرت والتحســـــــــــــينات املدخلة على اةياكل وأعمال الت
األســـــــــاســـــــــية واملباين يف قاعدة اللوجســـــــــتياترت وتســـــــــوية املطالبات غري 
املســــددة املســــتحقة لفرادى املتعاقدين الســــابقني. وتتناول األجزاء ذات 
ــاابت  ــيات جملس مراجعي ا ســــــــــ ــلة من هذا التقرير تنفيذ توعــــــــــ الصــــــــــ

 ومكتح خدمات الرقابة الداخلية.
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