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 موجز 
ــذا يتضــمن  ــة ه ــة التقةي ــة ميزاني ــم بعث ــوب يف املتحــدة األم ــةة الســودان جن  مــن للفت

 دوالر. 2 117 812 111 تبلغ ال  ،1122 حزيةان/يوني  01 إىل 1122 متو /يولي  2
 بغيـة  تعديلـها  مت الـ   ولويا ـا أ تنفيـذ  البعثـة  ستوا ـل  ،1122/1122 الفتةة وخالل 
 جملـ   بقـةار  عماًلف السودان. جنوب يف السائدة واإلنسانية واألمنية السياسية لأل مة التصدي

 التاليـة  املسـائل  علـى  التةكيـز  ليتسـ   رمسيـا  البعثة والية تعديل جةى (،1122) 1222 األمن
 املااتيـة  الظـةو    يئـة و )ج( ؛فيهـا  والتحقيق اإلنسان حقوق ر دو )ب( املدنيني؛ محاية )أ(

 العدائية. األعمال وقف اتفاق تنفيذ دعمو )د( اإلنسانية؛ املساعدات إليصال
 املـذذون  العسـكةي  القـوام  يف  يـادة  1122/1122 للفتـةة  املقتةحـة  امليزانية وتعك  

 وحـدات  يشـمل  مبـا  الشـةطة،  قـوام  ويف الةتـب،  مجيـع  مـن  فـةد  21 211 حدود يف للبعثة ب 
 للقــةار ووفقــا (.1122) 1222 قةارالبــ عمــال فــةدا، 2 010 حــدود يف املشــكلة، الشــةطة
 علـى  البعثـة  أجةتـ   الذي الشامل االستعةاض نتائج املدنيني املوظفني مالك عنصة جيسد نفس ،
 إلغـاء  واقتـةا   ماقتـا،  ومنصـبا  وظيفـة  208 إنشـاء  اقتـةا   عـن  أسـفة  والـذي  املوظفني، مالك
 إجــةاء املــوظفني مــالك تنظــيم إلعــادة املقتةحــة العمليــة ومشلــ  ماقتــا. ومنصــبا وظيفــة 086

 البعثة. داخل الشعب بني فيما موظف 711 على يةبو ملا تنقالت
 فـةداً  21 002 و عسـكةيًا،  مةاقبًا 266 إىل يصل قوام نشة تكاليف امليزانية وتغطي 

 مـن  661 و ة،املتحـد  األمـم  شةطة ضباط من ضابطا 660 و العسكةية، الوحدات أفةاد من
 املـوظفني  مـن  2 618 و ،الـدوليني  املـوظفني  مـن  2 111 و املشـكلة،  الشةطة وحدات أفةاد

 املاقتة. الوظائف يشمل مبا املتحدة، األمم متطوعي من 281 و ،الوطنيني
ــا  ــق وفيمــ ــا يتعلــ ــغ ،1122/1122 لفتةةبــ ــاي يبلــ ــوارد إمجــ ــة املــ ــة املقتةحــ   للبعثــ

ــاد أي دوالر، 2 117 812 111 ــدرها ةبزي  الفتــةة مبخصصــات مقارنــة املائــة يف 2888 ق
 رفــع إىل أساســًا الزيــادة هــذ  وتعــزى دوالر. 112 216 111 بلغــ  حــني 1120/1122
 قــةار عليــ  نـ   ملــا وفقــًا املشـكلة  الشــةطة ووحـدات  العســكةية للوحــدات بـ   املــذذون القـوام 
 السودان. جنوب يف ئدةالسا األمنية احلالة ملتطلبات است ابة ،(1122) 1222 األمن جمل 
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 مـن  املمتـدة  املاليـة  للفتـةة  املـوارد  مـن  البعثـة  احتياجـات  جممـو   بـني  العالقة تبيان ومت 
ــ  2 ــ  01 إىل 1122 متو /يولي ــني 1122 حزيةان/يوني ــد  وب ــوخى اهل ــن املت ــة م  مــن البعث

 دنيني،املـ  )محايـة  العنا ـة  حسـب  تبويبـها  مت الـ   ،النتـائج  علـى  القائمـة  األطة من عدد خالل
 اإلنسـانية،  اتاملسـاعد  إليصال املااتية الظةو  و يئة ،فيها التحقيقو اإلنسان حقوق ور د
 فقـد  ،للبعثـة  البشـةية  املـوارد  أمـا  الـدعم(.  وتـوفري  العدائيـة،  األعمـال  وقـف  اتفاق تنفيذ ودعم

 التنفيـذي  التوجيـ   مـوظفي  باستثناء ،حدة على عنصة كل على األفةاد عدد حيث من ُو ع 
 ككل. البعثة إىل ُينسبوا أن ميكن الذين بالبعثة اإلدارةو

ــاحات أمـــا  ــة اإليضـ ــالفةوق املتعلقـ ــتويات يف بـ ــوارد، مسـ ــواء املـ ــوارد سـ ــةية املـ  البشـ
ــوارد أو ــة، املـ ــد املاليـ ــةى فقـ ــا، جـ ــب ربطهـ ــاء حسـ ــالنواتج ،االقتضـ ــددة بـ ــ  احملـ ــع الـ  تزمـ

 حتقيقها. البعثة
 

 املوارد املالية 
 (حزيران/يونيه 03متوز/يوليه إىل  1متتد سنة امليزانية من و ؛الواليات املتحدةبآالف دوالرات ) 

 )أ(النفقاااااااااااااااااااات 
(2312/2310) 

 )أ(املخصصااااااااااات
(2310/2312) 

التكااااالي   تقاااادير
(2312/2312) 

 الفرق
 النسبة املئوية املبلغ الفئاة
  70,1  100,2 287 062,2 220 001,7 126  271,2 101 الشةطة وأفةاد العسكةيون األفةاد      

  2,1  226,2 1  002,1 121  122,6 127  722,6 116   املدنيون املوظفون

  (0,8)  (182,8 22)  218,1 212  281,7 211 201,1 071   التشغيلية التكاليف

 28,8 268,1 270 812,1 117 2 216,1 112 227,1 808 االحتياجات إمجاي 

 تاالقتطاعـــا مـــن متذتيـــة إيـــةادات
  (0,6)  (711,2)  187,6 21  818,2 21  711,2 28 املوظفني مةتبات من اإللزامية

 21,0 288,2 272 816,2 178 2 627,1 112 727,2 821 االحتياجات  ايف 

ــة التربعـــــات ــة العينيـــ  يف )املدرجـــ
  –  – –  – – امليزانية(

   28,8 268,1 270 812,1 117 2 216,1 112 227,1 808 االحتياجات جممو  
 بنـد  إىل التشـغيلية  التكـاليف  بنـد  من احلكومات من املقدمني لألفةاد املخصصة املوارد تو يع إعادة األرقام عك ت )أ( 

 مـن  النظـاميني  لألفـةاد  الـذايت  اللوجس  للدعم املخصصة املوارد تو يع وإعادة املدنيني، باملوظفني املتعلقة النفقات
 الشةطة. وأفةاد العسكةيني باألفةاد املتعلقة النفقات ندب إىل التشغيلية التكاليف بند
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 )أ(شةيةالب املوارد
    

 
 املراقباااااااون 
 العسكريون

الوحااااادات 
 العسكرية

 شاااااااااااار ة
 األمااااااااااااا 

 املتحدة
وحااااااادات 
الشااااااااار ة 

 املشكلة
 املوظفااااااون
 الدوليون

 املوظفاااااااااون 
 الوظااااااا   )ب(الو نيون

 )ج(املؤقتة
 متطوعو
 األماااااا 
 املتحدة

أفااااااااااااااااراد 
مقدمون من 

 اجملموع كوماتاحل
           واإلدارة التنفيذي التوجي            

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 – – – – 22 11 0 8 – 82  

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 – – – – 27 10 0 21 –  10  

           العنا ة

ــد   ــابقا: توطيــ محايــــة املــــدنيني )ســ
           السالم وبسط سلطة الدولة(

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 – – – –  28   222   21   28  – 116  

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 266 21 002 660 661 227 117 21 212 –  20  628  

ر ــد حقــوق اإلنســان والتحقيــق    
فيهــا )ســابقا: التخفيــف مــن حــدة   

           اعات ومحاية املدنيني(نـزال

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 266 6 802 –  –  80   62   2   222   82  7  021   

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 – – – – 61 22 – 26 –  261  

 يئــــة الظــــةو  املااتيــــة إليصــــال 
املســاعدات اإلنســانية )ســابقا: بنــاء 

           القدرات(

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 – – 111 – 212 28 01 01 21 2  222  

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 – – – – – – – – –  –  

ــف األعمــال    ــذ اتفــاق وق دعــم تنفي
العدائيــة واتفاقــات الســالم )ســابقا: 
حقــوق اإلنســـان والتقيـــد باملعـــايري  

           الدولية(

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 – – – – 61 22 – 21 – 262  

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 – – – – 8 – – 2 –  21  

           توفري الدعم

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 – – – – 280 2 072 2 012 – 1  162  

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 – – – – 606 2 122 01 020 –  1  111  
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 املراقباااااااون 
 العسكريون

حااااادات الو
 العسكرية

 شاااااااااااار ة
 األمااااااااااااا 

 املتحدة
وحااااااادات 
الشااااااااار ة 

 املشكلة
 املوظفااااااون
 الدوليون

 املوظفاااااااااون 
 الوظااااااا   )ب(الو نيون

 )ج(املؤقتة
 متطوعو
 األماااااا 
 املتحدة

أفااااااااااااااااراد 
مقدمون من 
 اجملموع احلكومات

           مةكز اخلدمات اإلقليمي           

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 – – – – 27 20 – 6 – 216  

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 – – – – 27 20 – 6 –  216  

           و ماجمل 

ــوارد  ــةة  املــــــ ــدة للفتــــــ املعتمــــــ
1120/1122 266 6 802 111 – 181 2 701 61 266 12 22  011  

ــةة املــــــــوارد   ــة للفتــــــ املقتةحــــــ
1122/1122 266 21 002 660 661 167 2 218 22 281 –  26  120  

2 –  ايف التغيري   211  (107 ) 661  (20 ) (202 ) (22 ) (86 ) (12 ) 2  282    
 متثل أعلى مستوى للقوام املذذون ب /املقتة . )أ( 

 العامة. اخلدمات فئة من الوطنيني واملوظفني الفنية الفئة من الوطنيني املوظفني الفئة هذ  تشمل )ب( 
 .العامة اقتةامل املساعدة إطار يف مموَّلة الفئة هذ  )ج( 

  
 اختاذمها. العامة اجلمعية من املطلوب اإلجةاءان التقةية هذا من الةابع الفة  يف ويةد 
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   املقةرة والنتائج الوالية - أوال 
   عامة حملة - ألف 

ــ  أنشــذ - 2 ــن جمل ــة األم ــة والي ــم بعث ــوب يف املتحــدة األم ــةار  مبوجــب الســودان جن  ق
 (،1122) 1222 قـــةار  يف الواليـــة هلـــذ  متديـــد بذحـــد  اجمللـــ  وأذن (.1122) 2116

   .1122 الثاين/نوفمرب تشةين 01 حىت البعثة والية مبقتضا  ددتُم الذي
ــة بتمويـــل يتعلـــق مـــا ويف - 1 ــةان/ 01 إىل 1122 متو /يوليـــ  2 مـــن للفتـــةة البعثـ  حزيـ

  إمجاليـــ مببلـــغ البعثـــة أجـــل مـــن التزامـــات يف الـــدخول العـــام األمـــني اقتـــة  ،1122 يونيـــ 
ــافي  دوالر 211 021 211 ــع (،دوالر 281 222 111 ) ـ ــيم مـ ــغ تقسـ ــبة إىل املبلـ  أنصـ

ــةة مقــةرة ــ  2 مــن للفت  ،A/68/828) 1122 األول/ديســمرب كــانون 02 إىل 1122 متو /يولي
 خــالل وامليزانيــة اإلدارة نلشــاو االستشــارية الل نــة أو ــ  الحــق، وقــ  يفو .(26 الفقــةة

 ) ـــافي  دوالر 286 122 211 إمجاليـــ  مبلـــغ باعتمـــاد العـــام األمـــني القتـــةا  استعةاضـــها
 العامـة  اجلمعيـة  أذنـ   ،68/110 قةارال يفو (.A/68/782/Add.17) دوالر( 276 221 111
 281 801 211 جمموعـ   يت ـاو   ال مببلغ البعثة أجل من التزامات يف بالدخول العام لألمني
   دوالر(. 271 116 111 ) افي  دوالر

 حتقيــق يف األمــن جملــ  مســاعدة البعثــة تتــوىل ،(1122) 1222 لقــةارا مبقتضــىو - 0
 املصـاحلة  وحتقيـق  السـالم  إحـالل  على والتش يع العنف من املدنيني محاية يف يتمثل عام هد 

   د.البل يف
 مــن عـدد  حتقيـق  يف امليزانيــة فتـةة  خـالل  البعثــة ستسـهم  العـام،  اهلــد  هـذا  إطـار  ويف - 2

 اأُلطــة يف املـبني  النحـو  علـى  هبـا  املتعلقـة  الةئيسـية  النـواتج  تنفيـذ  طةيـق  عـن  املتوقعـة  اإلجنـا ات 
ــواردة ــا . الـ ــذ و أدنـ ــة هـ ــة األطـ ــب مبوبـ ــة حسـ ــتمدة العنا ـ ــن املسـ ــةار مـ ــ  قـ ــن جملـ  األمـ
 قالتحقيـ و اإلنسـان  حقـوق  ر ـد و )ب( املدنيني؛ محاية )أ( :كالتاي وهي ،(1122) 1222

 وقـف  اتفـاق  تنفيذ دعمو )د( اإلنسانية؛ املساعدات إليصال املااتية الظةو   يئةو )ج( ؛فيها
 العسـكةي  العنصـة  قـوام  يف  يـادة  إجـةاء  اجمللـ   قةر نفس ، القةار ومبوجب العدائية. األعمال
 يشـمل  مبـا  الشـةطة،  عنصـة  ويف الةتـب،  مجيـع  مـن  فـةد  21 211 حـدود  يف للبعثة ب  املذذون

   .فةدا 2 010 حدود يف املشكلة، الشةطة وحدات
 ضـمن  للبعثـة  األمـن  جملـ   رمسـ   الـذي  اهلد  حتقيق إىل املتوقعة اإلجنا ات وستفضي - 2

 تلـ   قيـق حت يف احملـة   التقـدم  مـدى  اإلجنـا   ماشـةات  سـتقي   بينمـا  ،هلـا  احملـددة  الزمنية الفتةة
 األفـةاد  عـدد  حيـث  مـن  ُو عـ   فقد للبعثة، البشةية املوارد أما امليزانية. فتةة خالل اإلجنا ات

http://undocs.org/ar/A/68/828
http://undocs.org/ar/A/68/782/Add.17
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 أن ميكـن  الـذين  بالبعثـة  واإلدارة التنفيذي التوجي  موظفي باستثناء ،حدة على عنصة كل على
 مبيزانيـة  رنـة مقا املـوظفني،  عـدد  يف بـالفةوق  املتعلقـة  اإليضـاحات  أمـا  ككـل.  البعثة إىل ُينسبوا
   حدة. على عنصة كل إطار ضمن أدرج  فقد ،1120/1122 الفتةة

ــة ويوجـــد - 6 ــة مقـ ــا، يف البعثـ ــوو جوبـ ــا حيظـــى هـ ــ حاليـ ــات، مكاتـــب 21 دعمبـ  واليـ
 البعثـة  حتـتف   أن املتـوخى  مـن و السةية. لعمليات قواعد وسبع املقاطعات، لدعم قاعدة 22 و
ــ الواليــات مبكاتــب 1122/1122 الفتــةة يف  العــدد ختفــ  وأن مكاتــب، 21 عــددها الغالب

 عمليـات  قواعـد  مـن  قواعـد  سـ   تستبقي وأن قواعد، تسع إىل املقاطعات دعم لقواعد الكلي
 قواعـد  مـن  قاعـدة  12 جمموعـ   مـا  أ ـل  ومن املدنيني. محاية يف املتمثلة لواليتها وفقا السةية،

 مخـ   إهنـاء  سـي ةي  للبعثـة،  ةالسـابق  الوالية مبوجب إنشاؤها مقةرا كان ال  املقاطعات دعم
 بلغـ   قـد  كانـ   أخـةى  قواعـد  21 يف العمل وسيتوقف بالفعل، تشغيلها بدأ قد كان قواعد
 املدنيـة  القواعـد  مـن  مزيـد  إلنشـاء  االعتبـار  سـيوىل  أنـ   غـري  .ءنشـا اإل أطـوار  مـن  خمتلفة مةاحل

 وبومـا(  )أكوبـو  ونقليجـ  والية يف ا نـزال فيها حيتدم مناطق ثال  يف للبعثة التابعة والعسكةية
 مسـتوى  علـى  املـدنيني  املـوظفني  معظـم  نشـة  وسـي ةي  )باني ـار(.  الوحدة والية جنوب ويف

 السياســية املهــام ســتوكل بينمــا ا ،نـــزال فيهــا حيتــدم الــ  املنــاطق علــى التةكيــز مــع الواليــات
   جوبا. يف البعثة مقة إىل الةئيسية واالستشارية ةستةاتي يواال
 

   البعثة دعم ومبادرات التخطيط اتافتةاض - باء 
ــاد عقــب - 7 ــوتةات ا دي  الشــعبية احلةكــة أي احلــاكم، احلــزب داخــل واالنقســامات الت

 يف جوبـــا يف ا نــــزال انـــدلع املســـتقبل، يف ومســـار  احلـــزب قيـــادة بشـــذن الســـودان، لتحةيـــة
 ولـئن  األخـةى.  الواليـات  ليعّم رقعت   عاتس أن لبث وما ،1120 األول/ديسمرب كانون 22

 جتــزؤ فــ ن والوحــدة، النيــل وأعــاي جــونقلي واليــات يف كــبري حــد إىل يتةكــز االقتتــال كــان
ــامي الشــةطة وجهــا  الــوطي اجلــي   األمــن انعــدام يوتفّشــ الســكان  ــفو  يف التشــةد وتن
 إىل البعثـة  اضـطةت  ،1120 األول/ديسـمرب  كانون ويف البلد. أحناء مجيع يف االستقةار يقوض
 املــدنيني، محايــة علــى أنشــطتها فةكــزت ،ا نـــزال تــداعيات جــةاء مــن لويا ــاأو تةتيــب إعــادة

 املسـاعدات  إليصـال  الـدعم  تـوفري  وعلـى  البعثـة،  قواعـد  يف احلمايـة  يلتمسـون  الـذين  سيما وال
ــانية. ــانون 12 ويف اإلنســ ــمرب كــ ــ  أذن ،1120 األول/ديســ ــن جملــ ــب األمــ ــةار  مبوجــ  قــ

 بالبعثـة  النظـاميني  األفـةاد  لقـوام  اإلمجاليـة  سـتويات امل يف ماقتـة   يادة ب جةاء (1120) 1201
 ثـال  و العسـكةية،  الوحـدات  أفةاد من 2 211 بواقع وذل  البعثات، بني التعاون خالل من

   اإلنسانية. اتاملساعد و ول وتيسري املدنيني محاية دعم أجل من املشكلة للشةطة وحدات
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ــدال  أعقــاب يف اإلنســانية احلالــة تــدهورت مــا وســةعان - 8  عــدد ويقــدر ا .نـــزال ان
ــا املشــةدين ــون 280 بزهــاء داخلي ــبالد وغــادر شــخ ، ملي  228 111 بنحــو يقــدر عــدد ال
 داخلـي  مشـةد  211 111 علـى  يةبـو  مـا  وهنـاك  اجملـاورة.  البلـدان  يف الذاملـ  عـن  حبثـاً  شخ 

ــة يلتمســون ــة تابعــة قواعــد 21 يف احلماي  مــن موجــات توافــدتو .الســودان جنــوب يف للبعث
 حتـديات  تواجـ   البعثـة  فباتـ   مثيـل،  هلا يسبق مل بذعداد املتحدة األمم مباين يف لتستقة نيياملدن

ــدة ــة، غــري جدي ــات حيــدق مــاع ختتلــف مذلوف ــة الســالم حفــ  بعملي  .حتــديات مــن النموذجي
 ا ،نــز ال اسـتمةار  اءجـةّ  تفاقمـ   الـ   الغـذائي  األمـن  انعـدام  حالـة  كـذل   القلـق  بواعث ومن

 الســنوية الغذائيــة حما ــيلهم زراعــةب القيــام الســودان جنــوب ســكان مــن يــدالعد يســتطع مل إذ
 مــن  أنــ األوي التحليــل نتــائج مــن ويتضــ  قــو م. لتــذمني أخــةى أنشــطة بــذي االضــطال  أو

 حنــو يف عنــها النامجــة الطــوار  وحالــة الغــذائي األمــن انعــدام أ مــة مســتويات تــاثة أن املتوقــع
 جـونقلي  وهـي  ا ،نــز ال مـن  تضةرا الواليات أكثة يف يماس وال البلد، يف شخ  ماليني 081

   النيل. وأعاي والوحدة
 إليهـا،  املوكلـة  الواليـة  ملقتضـيات  وفقـا  عملـها  يف التـام  احليـاد  تلتزم البعثة كان  ولئن - 1

ــة ا نـــزال أطــةا  بــني العالقــات فــ ن  يف التحديــد وجــ  علــى ذلــ  ويت ســد ضــعيفة، والبعث
 اتفـاق  انتـهاكات  ذلـ   يف مبـا  األساسـية،  األمنية واملتطلبات التنقل ةيةح تعةقل ال  التحديات

 علــى شــن  الــ  اهل مــات هنــاك مــاخةا وقعــ  الــ  احلــواد  أخطــة ومــن القــوات. مةكــز
 أفـةاد  مـن  اثنـان  ضـحيتها  )را  1120 األول/ديسـمرب  كـانون  21 يف أكوبو يف البعثة قاعديت
 هليكــوبتة طــائةة إســقاط إىل إضــافة ،1122 نيســان/أبةيل 27 يف بــور ويف الســالم(، حفــ 
 ومنـذ  الطـائةة(.  طاقم من أفةاد ثالثة ضحيتها )را  1122 آب/أغسط  16 يف للبعثة تابعة

 للمضـايقة  بانتظـام  يتعةضـون  املتحـدة  األمم موظفي من وغريهم البعثة وموظفو ا نـزال اندال 
 املسـاعدة  شـحنات  ذلـ   يف مبـا  ،القوافـل  تسـلم  ال كمـا  ؛البـدين  العتـداء ل وحىت بل والتهديد،
 احلالــة أن حــني ويف والتفتــي . اإليقــا  عمليــات مــن املتحــدة، األمــم تقــدمها الــ  اإلنســانية
 مســتمةة، التنقــل وحةيــة القــوات مةكــز اتفـاق  انتــهاكات  الــ  مــا التحســن، بعــ  شـهدت 
   اإلنسانية. والعمليات البعثة عمل تعيق كبرية عقبة تشكل وغدت

ــاية انونكــ 10 ويف - 21  احلةكــة يف املعارضــة فصــيلو احلكومــة عــ وّق ،1122 الثاين/ين
 أيــار/ 1 ويف العدائيــة. األعمــال لوقــف أوليــا اتفاقــا الســودان لتحةيــة الشــعيب الشــعبية/اجلي 

 باالتفـاق.  التزامهمـا  مشـار  للـةئي   السـابق  والنائـب  كـري  الةئي  من كل جدد ،1122 مايو
 غضـون  يف الوطنية للوحدة انتقالية حكومة تشكيل على ااتفق ،1122 حزيةان/يوني  21 ويف
 املنضـوية  الـدول  رؤسـاء  قـام  يومـا،  61 مهلتـ   الـذي  النـهائي  املوعد انقضاء وعقب يوما. 61
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 يف عقــــد اســــتثنائي قمــــة مــــامتة خــــالل ،بالتنميــــة املعنيــــة الدوليــــة احلكوميــــة اهليئــــة حتــــ 
 االنتقاليـة  التةتيبـات  بشـذن  عليهـا  املتفـق  املباد  بةوتوكول بتوقيع ،1122 آب/أغسط  12

 إبـةام  إىل املصـلحة   ـاحبة  اجلهـات  فيـ   دعـوا  الـذي  السـودان،  جنـوب  يف األ مـة  حـل   وب
 اسـتمة  ،األثنـاء  هـذ   ويف يومـا.  22 غضـون  يف الوطنيـة  للوحدة انتقالية حكومة إلنشاء اتفاق
   كربى.ال النيل أعاي منطقة يف سيما وال ة،ستةاتي ياال املناطق يف القتال
 الفنيــة العنا ــة ل عــّد واإلنســانية، واألمنيــة السياســية التحــديات اســتمةار ضــوء ويف - 22

ــة ــات بالبعث ــة أولوي ــام يف تضــطلع لكــي البعث ــام األول املق ــة املتصــلة األساســية بامله  يف باحلماي
 علـى  ا نــز ال حـدة  مـن  التخفيف مسذل  على التشديد مع ا ،نـزال من تضةرا األشد الواليات
 ملعاجلـة  املبذولـة  اجلهـود  وتعزيز ،البلد أحناء مجيع يف ا نـزال لتسوية اجلهود وبذل احمللي الصعيد
 اجملتمعـات  بني واستفحاهلما والعنف التوتة تفّشي احتواء بغية نفس ، الوق  يف املسذلتني هاتني
 املـدنيني  حلمايـة  املخصصـة  البعثـة  مواقع يف احمللية اجملتمعات إشةاك اجلهود هذ  وتشمل احمللية.

 تعزيــز ويف وحلــها؛ آثارهــا مــن والتخفيــف اعاتنـــزال إدارة عمليــات يف البلــد أحنــاء مجيــع ويف
 يةتكبـها  الـ   والت ـاو ات  اإلنسـان  حقـوق  انتـهاكات  ر د جماالت يف البعثة أنشطة وتوسيع

 وإ ــدار منــها، والتحقــق والت ــاو ات االنتــهاكات تلــ  يف والتحقيــق ا نـــزال أطــةا  مجيــع
 بـ جةاءات  واالضـطال   املنتـهكني؛  حماسبة يف واإلسهام الةد  سبيل على منتظمة عامة تقارية
 للخطـة؛  وعةضـة  ضـعف  موقـف  يف املـدنيون  فيها يكون ال  املواقع يف واستباقية رادعة محائية
ــانون حفــ  شــاون إدارة ودعــم ــة، واحلــواد  واإلجــةام والنظــام، الق ــام األمني  بذعمــال والقي
 .حوهلاو املدنيني حلماية املخصصة بعثةال مواقع داخل العام النظام وكفالة تمعية،اجمل اخلفارة

 املـوارد،  مـن  يلـزم  مـا  بتـوفري  الفنيـة،  العنا ـة  مـع  بـالتوا ي  بالبعثة، الدعم عنصة وقام - 21
 الطبيـة،  واخلـدمات  اإليـواء،  مـواد  قبيل من احلياة، لدعم األساسية واخلدمات املواد ذل  يف مبا

 إقامـة  إىل إضـافة  الصحي، الصة  وشبكات املةاحي  لبناء اهلندسية والقدرات امليا ، يعوتو 
 كـان  الـ   التوسـيع  أعمـال  أمـا  املـدنيني.  حلمايـة  املخصصـة  البعثـة  ملواقـع  األمـي  احملـيط  و يانة
 املقاطعـات،  لـدعم  إضـافية  قواعـد  تشـييد  مشلـ   وال  سابق، وق  يف البعثة يف إجةاؤها مقةرا
   األ مة. اندال  منذ تعليقها مت فقد
 أوقــف الـذي  (1122) 1222 قـةار   األمـن  جملـ   اختـذ  ،1122 أيار/مـايو  17 ويف - 20

 القـدرات،  بنـاء  جمـال  يف السـودان  جنـوب  حكومة إىل الدعم بتقدمي املتصلة البعثة مهام مبوجب 
 الال مـة؛  التحقيقـات  وإجـةاء  اإلنسـان  حقـوق  ور ـد  للمـدنيني؛  احلمايـة  تـوفري  علـى  وقصةها
 وقـف  اتفـاق  تنفيـذ  ودعـم  اإلنسـانية؛  املسـاعدات  إليصـال  املااتيـة  الظـةو    يئة يف واملسامهة
 قـوام  يف رمسيـا  و اد البعثـات،  بـني  فيمـا  التعـاون  اتفاقـات  أيضـا  القةار وأهنى العدائية. األعمال
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 2010 و العسـكةية،  الوحدات أفةاد من فةد 21 211 إىل ليصل النظاميني األفةاد من البعثة
 املنصـو   املهـام  لتنفيـذ  “الال مـة  الوسـائل  مجيـع  اسـتخدام ب” للبعثـة  وأذن .الشـةطة  أفـةاد  من

 التابعـة  والتحقـق  الة ـد  آلليـة  احلمايـة  توفري عن اإلضافية املساولية يشمل مبا القةار، يف عليها
   بالتنمية. املعنية الدولية احلكومية للهيئة
 للبعثـة  الشـاملة  ةسـتةاتي ي اال األولويـات  ستةكز ،1122/1122 املالية السنة وخالل - 22
 محايـة  )أ( (:1122) 1222 األمـن  جملـ   لقـةار  وفقـا  التاليـة،  األربعة األساسية اجملاالت على

 الظــةو  و يئــة )ج( اإلنســان؛ حقــوق جمــال يف واإلبــال  والتحقيــق والة ــد )ب( املــدنيني؛
 وعلـى  العدائيـة.  األعمـال  وقـف  اتفـاق  تنفيـذ  ودعـم  )د( اإلنسانية؛ املساعدات إليصال املااتية
 عنـد  املـدنيني  حلمايـة  األولويـة  البعثـة  تعطـي  سـو   (،1122) 1222 القـةار  يف الـوارد  النحو

 األنشـطة  أن املتوقـع  فمـن  ولـذل ،  ومواردهـا.  البعثـة  قـدرات  اسـتخدام  بشـذن  قةارات اختاذها
 بشـكل  ن ـز ُت سـو   الةئيسـية  ربعـة األ اجملـاالت  هذ  إطار يف وتنفيذها هلا التخطيط جيةي ال 

 ذلــ ، علــى وعــالوة البلــد. يف املــدنيني حلمايــة شــامل هنــج اعتمــاد هبــد  ومتكامــل متــزامن
 أجـل  مـن  املـوظفني  ملـالك  استعةاضـاً  نفسـ ،  القـةار  يف الـواردة  للتوجيهات وفقا البعثة، أجةت
 هبــد  املـدين  والعنصـة  الشــةطة وعنصـة  العسـكةي  العنصــة  ـعيد  علـى  البعثــة أنشـطة  تةشـيد 
 قـدر  البعثـة  وحـددت  اجلديـدة.  الواليـة  إطـار  ضـمن  تةكيزهـا  املعاد املهام تنفيذ يف تقدم إحةا 

ــواطن اإلمكــان ــع وأعــادت العمــل تكــةار م ــوارد تو ي ــة امل  يف آخــذة االقتضــاء، حســب املعني
 أقل. بتكاليف اإلجنا  بزيادة السالم حف  بعثات مجيع يلزم الذي العام املاي املناخ احلسبان

ــةة وخــالل - 22 ــة ســتعمل ،1122/1122 الفت ــها افتةاضــات، عــدة أســا  علــى البعث  من
 توقيــع مت إذا وحــىت الســالم حمادثــات رغــم السياســية الســلطة علــى الصــةا  اســتمةار احتمــال
 بــني االشـتباكات  تتوا ـل  أن املــةج  فمـن  ولـذل ،  توقيعــ . تـاري   عـن  النظــة وبغـ   اتفـاق 
ــوات ــة قـ ــيلو احلكومـ ــةاملعا فصـ ــة يف رضـ ــعبية/اجلي  احلةكـ ــة الشـــعيب الشـ ــودان. لتحةيـ  السـ

 مـن  مزيـد  حشـد  أجـل  مـن  اجلهـود  بـذل  مهـا كال ا نــز ال طةفـا  سيوا ـل  ذلـ ،  إىل وباإلضافة
 حـديثا   انضـمّ  الـ   األخـةى،  األجنبيـة  القـوات  أمـا  الشـباب،   فو  يف سيما وال القوات،

ـــزال يف ضــالعة كانــ  أو ذاك أو الطــة  هــذا إىل  يف مةابطــة فســتبقى مــدة، منــذ عــلبالف ا ن
 طبقـا  تـدرجييا  انتشـارها  إعـادة  أو انسـحاهبا  إىل الـداعي  النداء من الةغم على السودان، جنوب

ــاق ألحكــام ــف اتف ــة. األعمــال وق ــن العدائي ــع وم ــاقم أن أيضــا املتوق ــوتةات تتف  السياســية الت
 التنـاف   حيتـدم  أن حيتمـل  نمـا بي الكـربى،  الغـزال  حبـة  منطقة ويف االستوائية املناطق يف واألمنية
 يف احلكومـة  تعّثـة  يسـتمة  أن أيضـا  احملتمـل  ومـن  للبلـد.  الوطنيـة  املـوارد  على للسيطةة الداخلي
 تتوا ــل أن املــةج  مــن ذلــ ، إىل وإضــافة املــدنيني. محايــة عــن الةئيســية مبســاوليتها الوفــاء
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 والقـانون  اإلنسـان  قـوق حل وجتاو ا ـا  للحكومـة  املناوئـة  والقـوات  احلكومـة  من كل انتهاكات
 وتصـاعد  لالنتقـام  حمـتمال  سـببا و املـدنيني  يتهـدد  دامهـا  خطةا ذل  شكليوس الدوي، اإلنساين
 جـةاء  مـن  ضعفًا القانون وسيادة الدولة ماسسات تزداد أن حيتمل ذل ، على وعالوة العنف.
 اإلنسـان.  قـوق ح جمـال  يف التقـدم  إحةا  سيعيق ما وهو املساءلة، وانعدام العقاب من اإلفالت

 العةقيـة  اجملموعـات  بني التوتةات البلد أحناء مجيع يف تتوا ل أن املةج  من نفس ، الوق  ويف
 سـبل  فقـدان  سـيظل  ذلـ ،  إىل وإضـافة  متفةقـة.  عنـف  أعمـال  مـن  يصاحبها ما مع والطائفية،

   السكان. يف سلبا ياثة األساسية واخلدمات التعليم على احلصول وفة  الة ق كسب
 وجهـة  وتغـيري  التحتيـة  البنيـة  تـدمري  عـن  وأسـفة  الـنفط،   ـادرات  ا نــز ال عةقـل  لقدو - 26

 السـائدة  االقتصـادية  األوضـا   وسـتظل  الوطي. الدفا  إىل اإلمنائية األنشطة من امليزانية موارد
 مـن  تزيـد  الـ   اإلجـةاءات،  هـذ   تـداعيات  جـةاء  مـن  املنظـور  املسـتقبل  يف سـلبا  تتـذثة  البلد يف

   .واسع نطاق على املطبقة التقشف بريتدا حد ا
 يقتضـي  سـيظل  للبعثة التابعة اجملّمعات يف داخليا املشةدين وجود أمد طول إن كذل  - 27

 األمــم مــوظفي وســيعّةض الشــةطة، ومــوارد واملدنيــة العســكةية املــوارد مــن كــبري قــدر تــوفري
 داخـل  واألمـن  السـالمة  انولضـم  و ـحية.  أمنيـة  خمـاطة  إىل إليهـا  املنتسـبني  واملوظفني املتحدة
 التقيـيم  عمليـات  إجـةاء  الـال م  من اإلجةام، مبسائل يتعلق فيما سيما وال املدنيني، محاية مواقع
 وتسـليم  املثـال،  سـبيل  علـى  االحت ـا   مةافـق   ـعيد  علـى  بتـدخالت  والقيـام  مسـتمة،  بشكل

 عــن الحقــا االقضــاي تلــ  ر ــد مث االقتضــاء، عنــد الوطنيــة الســلطات إىل املعنــيني األشــخا 
 لبعثــةبا اخلــدمات تقــدمي نظــم ســتظل ذلــ ، إىل وإضــافة .العــدل إلقامــة الــوطي نظــامال طةيــق

 قواعــد يف احلمايــة يلتمســون الــذين لمــدنينيل املوجهــة اخلــدمات يشــمل مبــا ،لإلجهــاد ضــةمعّة
ــة. ــة ظــل ويف البعث ــة السياســية البيئ  التحــديات وكــذل  الســودان جنــوب يف الســائدة واألمني

 داخليـا،  املشـةدين  األشخا  تنقل حةية أمام عائقا اخلطة هذا سيظل األمطار، مبوسم بطةاملةت
   كةمية. آمنة ظةو  يف طوعا املشةدين املدنيني عودة دون سيحول كما
 مــن التخفيــف علــى والعمــل وانتشــار  ا نــز ال تصــعيد درءلــ املبذولــة اجلهــود وسـتتبوأ  - 28

ــ  ــا حدت ــا موقع ــة. عمــل يف حموري ــاو البعث ــة، هلــذ  حتقيق ــة ســتتوىل الغاي  التطــورات ر ــد البعث
 الضـةورة  اقتضـ   كلمـا  هلـا  ىصـد ستتو ،بذسـةها  العشـة  الواليـات  يف كثـب  عن والتهديدات

ــادرات وتشــ يع اآلراء توافــق بنــاء علــى يقــوم هنــٍج اعتمــاد دعــم البعثــة وستوا ــل ذلــ .  مب
 واملسـاعدة  ،ينةاملبّك واالست ابة نذاراإل آليات وتفعيل املتناحةة، األطةا  بني احمللية املصاحلة

 االضـطال   البعثة ستوا ل ذل ، على وعالوة احمللية. اجملتمعات بني اعاتنـزال نشوب درء يف
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 يف اجلميـع  وإشـةاك  الةشـيد  واحلكـم  السـالم  ثقافة حول رسائل بث خالل من التوعية بذنشطة
   والعدالة. اإلنسان وقوحق احلماية بشذن شاملة مواضيع إطار يف السياسية العمليات

 يف األمـن  جملـ   هبـا  أذن الـ   التكميليـة  القـدرة  أن افتةاض أسا  على البعثة وستعمل - 21
 حلــــول قبــــل كامــــل بشــــكل تتــــوافة لــــن (1122) 1222 و (1120) 1201 قةاريــــ 

   .1122 شباط/فرباية
 التكلفـة  ثحيـ  مـن  الفعالية عنصةي على املستمة التشديد حسباهنا يف البعثة تضع وإذ - 11

 ،العمليـات  تةشـيد  علـى  جهودهـا  سـتةكز  ف هنا امليدانية، العمليات تكاليف لحتّم على والقدرة
 تشـييد  بـةامج  ذلـ   يف مبـا  الةاهنـة،  الظـةو   ظـل  يف إجنا هـا  ميكـن  الـ   الربامج على مقتصةًة
 ةوستقتصــ اآلن. حــىت املتاحــة واالســتثمارات القــدرات مــن االســتفادة مــع ،وجتديــدها املبــاين

 اســتكنا  دون املنقحــة واليتــها بتنفيــذ مباشــةة املتصــلة اجملــاالت علــى أيضــا البعثــة احتياجــات
 وحتسـينها  التحتيـة  البنيـة  توسـيع  على امليزانية فتةة يف أساسا اجلهود وستةكز املقبلة. التطورات
 سـتيعاب ا بغيـة  وواو ورمبي ، وملكال، وجوبا، وبور، بانتيو، يف الةئيسية املواقع يف وتعزيزها
 القـوات؛  لتو يـع  املنقحة واخلطة املدنيني حلماية املباشة الدعم لتوفري املنشورة اإلضافية القوات
 وتشــييد جوبــا يف الةئيســي املقــة حتســني خــالل مــن العســكةي العنصــة تشــكيل إعــادة ودعــم
 للشـةطة  وحـدات  أربـع  إضـافة  وبعـد  وواو. وملكـال،  وبور، جوبا، يف جديدة قطاعية مقةات
 تشـييد  سـيلزم  تكليـف،  بشـذن    در الذي الشةطة لوحدات األقصى احلد إطار ضمن لةاملشك
 وملكال. وبور وبانتيو جوبا يف خميمات أربعة
 املــوارد  تةشــيد  إىل املســتمة املــوظفني  مــالك اســتعةاض  أدى ذلــ ، مــع  وبــالتوا ي - 12

ــة البشــةية ــدعم بتقــدمي املعني ــة املباشــة ال ــي  عــن سيســفة مــا وهــو املنقحــة، للوالي  مــالك تقل
 يف إليهـا  احلاجـة  انتفـ   الـ   املهـام  مـن  منّظمـة  وبصـورة  تـدرجييا  احلـد  يتس  ولكي املوظفني.

 مـالك  املـدنيني  املـوظفني  نشـة  يعكـ   التمويـل،  ألغةاض وكذل  بالبعثة، املنوطة الوالية إطار
ــوظفني ــد امل ــةة املعتم ــن للفت ــ  م ــار  إىل 1122 متو /يولي ــديل ،1122 آذار/م ــة ا والتع  ملقت

 إىل 1122 نيســـان/أبةيل  مـــن  وذلـــ  1122/1122 للفتـــةة  املـــوظفني مـــالك  ملســـتويات
 .1122 حزيةان/يوني 

 
 محاية املدنيني  

(، تشكل محاية املدنيني املهمة ذات األولويـة  1122) 1222وفقا لقةار جمل  األمن  - 11
لة حلمايـة املـدنيني هـدفها    يف إطار الوالية املنوطة بالبعثة. وقـد وضـع  البعثـة اسـتةاتي ية شـام     

تنفيــذ مهمــة محايــة املــدنيني املنصــو  عليهــا يف واليتــها تنفيــذا متســقا ومنســقا دون املســا     
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باملساولية الةئيسية والسـيادية للحكومـة عـن محايـة املـدنيني داخـل حـدودها. وسـتتخذ البعثـة          
أولئـ  الـذين احتمـوا     هدفا هلا محاية املدنيني من العنف البدين أو خطة التعةض لـ ، مبـن فـيهم   

ا  املسـل   نــز بقواعد البعثة وبغريها من مناطق تةّكز املشـةدين داخليـا، واملـدنيون املتـذثةون بال    
ــة. وســتقدَّم أيضــا      ــاروا البقــاء يف جمتمعــا م احمللي والعنــف بــني الطوائــف واملــدنيون الــذين اخت

يفة أخـــةى. أشــكال حمــددة مـــن أشــكال احلمايـــة للنســاء واألطفـــال، وكــذل  لفئـــات ضــع      
ــى توســيع منطقــة عمليا ــا مــن خــالل النشــة االســتباقي       هــذا ويف ــة عل الصــدد، ســتةكز البعث

ا ، نــز ألفةادها العسكةيني وموظفيهـا املـدنيني، وصا ـة يف املنـاطق املعّةضـة بشـدة ألخطـار ال       
اعات نــز وستعز  استةاتي يتها لإلنذار واالست ابة املبكةين كي تشـمل جهـودا ملنـع نشـوب ال    

التخفيف من حد ا، بسبل منها مشاركة اجملتمعات احمللية. وأخريا، سـتقوم أيضـا بتهيئـة بيئـة     و
آمنة من أجل التو ل يف هناية املطا  إىل حلول دائمـة للمشـةدين داخليـا والالجـئني، تشـمل      

 عود م اآلمنة والطوعية فور التو ل إىل اتفاق سالم.

يــة البعثــة يف مــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني إىل ثالثــة  ويســتند اإلطــار املفــاهيمي لتنفيــذ وال - 10
مســتويات مــن اإلجــةاءات )أ(: تــوفري احلمايــة مــن خــالل العمليــات السياســية؛ )ب( وتــوفري    
احلمايــة مــن العنــف البــدين؛ )ج( وإجيــاد بيئــة مااتيــة للحمايــة. وســتعطي البعثــة األولويــة ملنــع   

ا يف ذلــ  أعمــال العنــف املةتكبــة ضــد  التهديــدات بــالعنف البــدين والتخفيــف مــن حــد ا، مبــ 
اجملتمعات احملليـة وفئـات املـدنيني، وكـذل  العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، والقتـل خـارج نطـاق           
القضاء، والت نيد القسةي، واأللغام األرضية، والذخائة غري املتف ةة وأي أعمـال  ـدد أروا    

يــد بــ  ميكــن أن تــادي إىل التشــةد املــدنيني أو ســالمتهم البدنيــة. فلثــار العنــف البــدين أو التهد
ــد         ــدنيني ملزيـ ــةض املـ ــبرية يف تعـ ــادة كـ ــدور  إىل  يـ ــادي بـ ــذي يـ ــة الـ ــةة الثانيـ ــةد للمـ والتشـ

االنتهاكات والت او ات حلقوق اإلنسان، ويادي يف أحيان كـثرية إىل تزايـد االحتياجـات     من
املـدنيني التابعـة هلـا،     اإلنسانية. وستحاف  البعثة على السالمة واألمـن العـامني يف مواقـع محايـة    

مشــةد داخليــا، وســتقوم بــذمور منــها تــوفري   211 111أكثــة مــن  1122والــ  تــاوي عــام 
احلماية من التهديدات اخلارجية، واالنتهاكات والت او ات، وانتـهاك حقهـم يف حةيـة التنقـل     

داخليـا   من هذ  املواقع وإليهـا، إضـافة إىل التصـدي للحـواد  األمنيـة الـ  يةتكبـها املشـةدون        
هذ  املواقع. وتشمل هذ  التدخالت عزل األفةاد الذين يعتقد أهنـم ارتكبـوا جـةائم خطـرية      يف

عن عموم السكان، وتيسري آليات الوساطة وحـل املنا عـات بقيـادة اجملتمعـات احملليـة، وإحالـة       
 احلواد  اخلطرية إىل السلطات الوطنية الختاذ اإلجةاء املناسب بشذهنا.

اعدة علــى  يئــة بيئــة تــوفة احلمايـة للمــدنيني فســتكون جــزءا ذا أمهيــة حامســة  أمـا املســ  - 12
استةاتي ية البعثة حلماية املدنيني. ويف سبيل ذل ، ستعمل البعثـة مـع السـلطات احلكوميـة،      يف
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عند االقتضاء، ومع منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـةى، ومنظمـات اجملتمـع         
لية يف الواليات واملقاطعات، وصا ـة يف املنـاطق املعّةضـة بشـدة ألخطـار      املدين واجملتمعات احمل

اعات نـــزا ، علــى تعزيــز مشــاركة القواعــد الشــعبية يف األنشــطة الةاميــة إىل منــع وقــو  النـــزال
والتخفيــف مــن حــد ا وإدار ــا، ومــن ذلــ  اإلنــذار املبكــة، مــع إيــالء اهتمــام خــا  لتعزيــز    

 (.1111) 2012اعات، وفقا لقةار جمل  األمن نـزإدارة ال مشاركة النساء والشباب يف

وستقوم البعثة أيضا ب طالق العديد من أنشطة التوعية على الصـعيد الـوطي، ال سـيما     - 12
على مستوى القواعد الشعبية، من أجل تعزيز السالم، والوحدة، والتسام ، واحلوار الشـامل.  

نية ممثلة جبها ا الفاعلـة، واجملتمـع املـدين، والزعمـاء     وستعمل البعثة مع األحزاب السياسية الوط
الدينيني وغريهم من أ حاب املصلحة املعنيني لتعزيـز مشـاركتهم يف احلـوار السياسـي القـائم،      
ــوب الســودان. ويف هــذا الســياق،        ــة إىل اســتعادة الســالم يف جن ــادرات الةامي ــ  املب ــا يف ذل مب

السـالم مـن أجـل تنظـيم مناسـبات وأنشـطة ميكـن         ستعمل البعثة مـع اجلهـات الفاعلـة يف جمـال    
ا . وإذ تســّلم البعثــة نــز إقامتـها يف مجيــع أحنـاء جنــوب السـودان إلحــدا  حتـّول مةحلــي يف ال    

بذمهية اجملتمع املدين يف احلوارات األوسع نطاقا الةامية إىل إقامة جمتمـع سـلمي وشـامل بدرجـة     
 دين على  عيد الواليات والصعيد الوطي.أكرب، ف هنا تعمل أيضا مع منتديات اجملتمع امل

ــايو    - 16 ــة يف أيار/م ــ ، وقعــ  احلكوم ــع احلةكــة    1122وإضــافة إىل ذل ــاق ســالم م اتف
جنـا  الكـوبةا. ويتضـمن     -الدميقةاطية جلنوب السودان/اجلي  الـدميقةاطي جلنـوب السـودان    

ــور       ــاطع  بيب ــد إلدارة مق ــب جدي ــدين رئيســيني مهــا: وضــع تةتي ــاق بن وبوتشــاال،  نــ  االتف
والتحقق من مقاتلي جنا  الكوبةا وتسةحيهم. وأما الن ـا  يف تنفيـذ هـذين البنـدين فيقتضـي      
استمةار إبـداء النوايـا الطيبـة مـن جانـب الـدول املوقعـة علـى االتفـاق، واجملتمعـات احملليـة الـ              

ا  نـــزالتعــي  يف املنطقــة. ويف ســبيل ذلــ ، ستوا ــل البعثــة تقــدمي املســاعدة ملبــادرات إدارة   
املشـتةكة الـ  تطلقهـا اجلهـات الفاعلـة يف جمـال السـالم، ومـن هـذ  املسـاعدة القيـام بزيـارات             

 منتظمة إىل املواقع امليدانية تعزيزا للسالم بني مجيع أ حاب املصلحة.

وتوخيا لتوسيع نطاق محايـة البعثـة للمـدنيني مـن العنـف البـدين، سـتعيد البعثـة هيكلـة           - 17
عســكةية يف أربعــة قطاعــات مــن أجــل تعزيــز تنفيــذها للعمليــات والقيــام بنشــة وتنظـيم قو ــا ال 

ا ، وال ســـيما نــــزاســـتباقي وتســـيري دوريـــات رادعـــة يف املنـــاطق املعّةضـــة بشـــدة ألخطـــار ال 
املنـاطق العليــا يف واليــ  الوحــدة وأعــاي النيــل. وباإلضــافة إىل ذلــ ، ستنشــ  البعثــة قــدرة   يف

ــادة حةكــة التنقــل و   ــة لزي ــة، مبــا فيهــا     هنةي ــدرا ا اجلوي ــة، وســو  تســتخدم ق ــة العملياتي املةون
طائةات عموديـة ميدانيـة، هبـد  تعزيـز االسـت ابة السـةيعة ونطـاق عمليا ـا التكتيكيـة           مخ 

 إجنا  مهام واليتها. يف
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وعالوة على ذل ، ستعمل البعثة على  ون السالمة واألمن العـامني يف مواقـع البعثـة     - 18
ــة املــدنيني ــات اســتباقية وحمــددة اهلــد ، واالســت ابة     حلماي  وحميطهــا مــن خــالل تســيري دوري

للحاالت ال  تواجـ  النظـام العـام وحـاالت مكافحـة الشـغب، ولألفعـال أو اجلـةائم اخلطـرية،          
ــةاك اجملتمعــات احملليــة يف أعمــال اخلفــارة تةكــز           ــن خــالل تنفيــذ اســتةاتي ية شــاملة إلش وم

ات املشةدين داخليا، مبـا يشـمل قيـادات املواقـع، وجمموعـات      التفاعل االستباقي مع جمتمع على
احلةاســة، والنســاء، والشــباب. ويف ســبيل ذلــ ، ســتنظم البعثــة بــةامج تــدريب علــى تثقيــف     
اجملتمعات احملليـة بشـذن مسـائل مثـل السـالمة الشخصـية، وحقـوق اإلنسـان، ومحايـة املـدنيني.           

لمــدنيني، ســتقوم البعثــة أيضــا بة ــد التنســيق وتوخيــا للمســاعدة يف  يئــة بيئــة تــوفة احلمايــة ل
الشةطة الوطنية على  عيد العمليات وموا لت  دعما ألعمال اخلفـارة اجملتمعيـة يف املنـاطق     مع

ال  حيتمل أن يعود إليها مشةدون داخليا ويف املناطق ال  يكـون فيهـا املشـةدون داخليـا أكثـة      
دة املتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة يف مةاعـاة      عةضة للعنف، وذلـ  امتثـاال لسياسـة األمـم املتحـ     

حقــوق اإلنســان. وســتقوم البعثــة أيضــا، إىل جانــب اجلهــات الفاعلــة األخــةى يف جمــال إقامــة   
العدل، بالة د والـدعوة دعمـا لبيئـة تـوفة احلمايـة للمـدنيني. ويف الوقـ  ذاتـ ، سـتقدم البعثـة           

فــال علــى القــانون والنظــام يف أثنــاء دعمــا للعــاملني يف اجملــال اإلنســاين، وذلــ  عــن طةيــق احل
عمليات تس يل املشةدين داخليا، وخالل إيصال اخلـدمات اإلنسـانية إىل املشـةدين وتو يعهـا     

 عليهم يف مواقع البعثة حلماية املدنيني.
 

 ر د حقوق اإلنسان والتحقيق فيها  

انـدال   تدهورت حالة حقوق اإلنسان يف جنوب السـودان إىل حـد كـبري يف أعقـاب      - 11
ــع أطــةا  ال 1120أعمــال العنــف يف منتصــف كــانون األول/ديســمرب    ـــز. وارتكــب مجي ا  ن

انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدوي، وُشــّةد مــا يزيــد عــن مليــون    
ــبري.     ــة التعـ شـــخ  مـــن ديـــارهم. وباإلضـــافة إىل ذلـــ ، ف ةضـــ  قيـــود مشـــددة علـــى حةيـ

أن  رغم إعالن احلكومة عـن اعتمـاد عـدد مـن تـدابري املسـاءلة،        األمهية مبكان اإلشارة إىل ومن
ا  يفتقـةان بشـدة إىل اإلرادة   نــز مل يس ل تقّدم يذكة يف تنفيذ هذ  التدابري ويبدو أن طـةيف ال 

السياسـية حملاسـبة مــةتكيب االنتـهاكات علــى أفعـاهلم. وهــذا التـدهور الشــديد يف حالـة حقــوق       
ي سـوى إىل تفـاقم التحـديات العديـدة الـ  كانـ  تواجـ         اإلنسان يف جنوب السودان ال ياد

 ا .نـزالبلد يف جمال حقوق اإلنسان قبل نشوب ال

(، وضــع  البعثــة اســتةاتي ية شــاملة  1122) 1222واســت ابة لقــةار جملــ  األمــن   - 01
جمال حقوق اإلنسان تةكز علـى ر ـد جتـاو ات وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان وانتـهاكات         يف

ين الــدوي والتحقيــق فيهــا والتحقــق منــها واإلبــال  عنــها، وتةكــز كــذل          القــانون اإلنســا 
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اإلبال  عن حالة حقـوق اإلنسـان يف البلـد بصـورة علنيـة ومنتظمـة. ومـن أبـة  اجملـاالت           على
ــان          ــوق اإلنسـ ــيمة حلقـ ــاو ات اجلسـ ــهاكات والت ـ ــطة االنتـ ــذ  األنشـ ــا هـ ــز عليهـ ــ  تةكـ الـ

وي، ال سـيما االنتـهاكات اجلسـيمة الـ  تةتكـب      واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون اإلنسـاين الـد     
ضد أضعف الفئات ومنها النساء واألطفال واملشةدون داخليا. وستعطي البعثـة أيضـا األولويـة    
حلماية املدنيني؛ والتوعية بشذن عمليات املساءلة ودعمها؛ والتعاون مع اجملتمـع املـدين يف أمـور    

اإلنسـان والصـحافيني؛ واحلـة  علـى تنفيـذ       منها محاية وتعزيـز حقـوق املـدافعني عـن حقـوق     
 سياسة األمم املتحدة املتعلقة ببذل العناية الواجبة يف مةاعاة حقوق اإلنسان تنفيذا  ارما.

ويف إطــــار التوعيــــة بشــــذن املســــاءلة ودعــــم اجلهــــود املبذولــــة يف هــــذا الصــــدد          - 02
من اجلهـات الفاعلـة،    مكافحة اإلفالت من العقاب، سيلزم العمل مع جمموعة متنوعة أجل من

منــها الســلطات احلكوميــة. وستســمة أعمــال الة ــد واإلبــال  عــن إقامــة العــدل، وال ســيما     
ا ، لضــمان مةاعــاة نـــزتــدابري تتخــذ ملعاجلــة االنتــهاكات اجلســيمة الــ  تةتكــب خــالل ال   أي

نـاجني  احلكومة للمعايري الدولية لأل ول القانونية، والشـفافية، واالسـتقالل، وضـمان متكـني ال    
والضحايا من االحتكـام إىل القضـاء واحلصـول علـى تعويضـات. ومـن األمهيـة مبكـان موا ـلة          
ر د نظام العدالة الوطي وتقييم  بغية توسيع نطاق معاجلة املسائل املتعلقـة ب قامـة العـدل الـ      
ــل االحت ــا  التعســفي واملطــول، وأوضــا          ــاة حقــوق اإلنســان، مث ــى مةاع ــاثة مباشــةة عل ت

اعات، والقضـايا اجلنائيـة احملالـة مـن مواقـع البعثـة حلمايـة        نــز واحملاكمـات املةتبطـة بال  الس ون، 
املدنيني، والقضاء العسكةي. وإضافة إىل ذل ، ستقوم البعثة إىل جانب جهـات فاعلـة أخـةى    

 يف جمال إقامة العدل بالة د والدعوة دعما لتهيئة بيئة توفة احلماية للمدنيني.

لة ـــد والتحقيـــق والتحقـــق بوجـــ  خـــا  علـــى االنتـــهاكات       وســـتةكز أنشـــطة ا  - 01
والت او ات اجلسيمة املةتكبة ضد النساء واألطفال، مبا يف ذل  مجيع أشكال العنـف اجلنسـي   

اعات املســلحة وجتنيــد األطفــال. وقــد اســتهدف  النســاء والفتيــات بصــورة  نـــزواجلنســاين يف ال
ف اجلنسي ميكن  أن يطال أيضـا الةجـال   ا ؛ غري أن العننـزخا ة يف جنوب السودان خالل ال

ــام   ــذ عــ ــان. ومنــ ــةارات    1118والفتيــ ــي القــ ــةارات، هــ ــة قــ ــن أربعــ ــد جملــــ  األمــ ، اعتمــ
ــدد  1120) 1216( و 1121) 2161( و 1111) 2888( و 1118) 2811 ــ  حتـ (، الـ

ا  بو ـف  خطـةا يهـدد السـالم واألمـن      نـزا  املسل  وما بعد النـزالعنف اجلنسي يف حاالت ال
ا  إىل اختاذ تدابري فوريـة لوقـف العنـف    نـزيني. ويدعو اجملل  يف هذ  القةارات أطةا  الالدول

 ا .نـزاجلنسي املةتبط بال

وتةتيبــات الة ــد والتحليــل واإلبــال  هــي اآلليــة املســتخدمة لة ــد حــواد  العنــف    - 00
جنـوب السـودان    ا  واجتاهات  وأمناط . وجيةي حاليا إنشاء هذ  اآلليـة يف نـزاجلنسي املةتبط بال
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كي توفة معلومات دقيقة وموثوقة وموضوعية ومتحقق منـها يف الوقـ  املناسـب بشـذن أمنـاط      
ا  املسـل  الـ  يشـتب     نــز ا  ومعلومـات عـن أطـةا  ال   نــز واجتاهات العنف اجلنسي املـةتبط بال 

بصورة موثوقة يف ارتكاهبـا أو مسـاوليتها عـن ارتكـاب أفعـال اغتصـاب أو غـري  مـن أشـكال          
 عنف اجلنسي.ال

ــن     - 02 ــ  األمـــ ــةارات جملـــ ــذ قـــ ــار تنفيـــ ( 1111) 2881 ( و1112) 2621ويف إطـــ
ــال وال 1122) 1220 ( و1121) 1168 ( و1122) 2118 و ــذن األطفـــــ ـــز( بشـــــ ا  نـــــ

املســل ، ستوا ــل البعثــة إدراج أنشــطة ر ــد االنتــهاكات اجلســيمة املةتكبــة ضــد األطفــال          
ةقــة عمــل آليــة الة ــد  ضــا مــع شــةكائها يف فواإلبــال  عنــها يف  ــلب عنا ــةها. وســتعمل أي 

ــع  ــال  ومـ ــات        واإلبـ ــفو  املنظمـ ــة يف  ـ ــال والعاملـ ــة األطفـ ــة حبمايـ ــة املعنيـ ــات الفاعلـ اجلهـ
احلكوميـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين للحصـــول علـــى معلومـــات متحقـــق منـــها عـــن           غـــري

 .املتضةرين األطفال
 

  يئة الظةو  املااتية إليصال املساعدات اإلنسانية  

ال تزال ظةو  العمل احمليطة بتوفري املعونة يف جنوب السودان بالغة الصـعوبة، ويواجـ     - 02
ــبالد لتقــدمي       ــد مــن أحنــاء ال العــاملون يف اجملــال اإلنســاين حتــديات شــديدة يف الو ــول إىل العدي
املساعدة الضةورية إلنقاذ أروا  النا . وبغية مواجهة هذا التحدي، وضع  البعثـة اسـتةاتي ية   

ملة  د  إىل  يئة الظةو  املالئمة إليصال املساعدات اإلنسانية يف الوقـ  املناسـب ودعـم    شا
السـكان احملتـاجني    الو ول الفوري واآلمن واخلاي مـن العوائـق للعـاملني يف اجملـال اإلنسـاين إىل     

للمســاعدة. ويف ســبيل ذلــ ، ســتوفة البعثــة مــةافقني مســلحني لعمليــات النقــل الــربي والنــهةي  
وي، وستوفة كذل  أمـاكن مشـتةكة ملةافـق املسـاعدة اإلنسـانية وموجودا ـا داخـل مواقـع         واجل

ــل مــوظفي األمــم املتحــدة        ــة تنّق ــة ضــمان أمــن وحةي ــة. وإضــافة إىل ذلــ ، ستوا ــل البعث البعث
واألفةاد املةتبطني هبا، وضمان أمـن املنشـلت واملعـدات الال مـة إليصـال املسـاعدات اإلنسـانية.        

فان كالمهـا مـن خـالل االتصـال املسـتمة مـع اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنسـاين           وسيتحقق اهلد
لالطال  على احتياجا ا وما يلزمها من دعم، ومن خالل االضطال  بذنشـطة التيسـري واحلمايـة    
الفاعلة لصاحل اجلهات العاملة يف اجملـال اإلنسـاين علـى النحـو املطلـوب والـال م. وسـتقوم البعثـة         

ــاطة وا ــة     بالوسـ ــلطات الوطنيـ ــها السـ ــن أن تفةضـ ــ  ميكـ ــات الـ ــذليل العقبـ ــا لتـ ــتخدام نفوذهـ سـ
لـب  اجلماعات املسـلحة علـى إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية، حيثمـا يكـون ذلـ  مناسـبا وبط          أو

منســق الشــاون اإلنســانية، ويف الوقــ  نفســ ، ســتقوم البعثــة بة ــد التقيــد باتفــاق مةكــز      مــن
من مـع ذلـ ، سـتقدم البعثـة الـدعم لتهيئـة الظـةو  املااتيـة         القوات واإلبال  عن حالت . وبـالتزا 

ــة األلغــام األرضــية       إليصــال املســاعدة اإلنســانية مــن خــالل االســتمةار يف إجــةاء مســو  وإ ال
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ــق        ــة والفةي ــات البعث ــات احلــةب، وال ســيما يف املســارات الةئيســية لعملي ــن خملف واملتف ــةات م
ة الــ  تــدعم  يئــة الظــةو  املااتيــة إليصــال  القطــةي للعمــل اإلنســاين. وتنــدرج مجيــع األنشــط 

املساعدة اإلنسانية ضمن إطار األنشطة اإلنسانية املضـطلع هبـا يف مجيـع أحنـاء جنـوب السـودان،       
 .مبا يشمل مواقع البعثة حلماية املدنيني، على سبيل املثال ال احلصة

 
 دعم تنفيذ اتفاق وقف األعمال العدائية  

( بـــدعم تنفيـــذ اتفـــاق وقـــف 1122) 1222ثـــة يف قـــةار  كلــف جملـــ  األمـــن البع  - 06
ــة         ــة احلكومي ــة للهيئ ــق التابع ــة الة ــد والتحق ــدعم آللي ــة مــن خــالل تقــدمي ال األعمــال العدائي

املعنيـة بالتنميـة يف ثالثـة جمـاالت رئيسـية للمسـاولية، هـي: التنسـيق مـع الل نـة التقنيـة             الدولية
 ــد والتحقــق؛ وتــوفري العنا ــة األمنيــة املتنقلــة  املشــتةكة، وآليــة الة ــد والتحقــق، وأفةقــة الة

والعنا ة األمنية املكّةسـة حلةاسـة املواقـع الثابتـة مـن أجـل محايـة آليـة الة ـد والتحقـق، وفقـا            
 1122آذار/مــار   20و  1122كــانون الثاين/ينــاية   02للقــةارات املتخــذة يف اجتمــاعي   

كوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة؛ وتقـدمي      ملامتة رؤساء الدول واحلكومـات األعضـاء يف اهليئـة احل   
 الدعم ألعمال آلية الة د والتحقق على النحو املقةر يف اتفاق وقف األعمال العدائية.

ويف سبيل ذل ، وضع  البعثة استةاتي ية شـاملة لـدعم تنفيـذ اتفـاق وقـف األعمـال        - 07
والتحقــق وأفةقــة الة ــد العدائيــة. وســتعقد البعثــة اجتماعــات منتظمــة مــع أمانــة آليــة الة ــد  

والتحقــق يف كــل مــن املقــة وامليــدان، وســتقدم املســاعدة ألفةقــة الة ــد والتحقــق يف ختطــيط     
ا  نــز أنشطتها وتنفيذها. وستبذل البعثـة أيضـا مسـاعيها احلميـدة للتعامـل مـع مجيـع أطـةا  ال        

 تعزيزا للتنفيذ الكامل التفاق وقف األعمال العدائية.
 

 الدعم  

ــدال  - 08 ــذ ان ــة ) من ( وحــىت  ــدور  1120كــانون األول/ديســمرب   22  األعمــال العدائي
الوالية اجلديدة، أعادت البعثة تنظيم عمليات عنصة الدعم وموارد  البشةية ملواجهـة الديناميـة   
السياسية واألمنيـة اجلديـدة يف البعثـة، الـ  تتسـم حبـدو   يـادة سـةيعة يف العنصـة العسـكةي           

التعــاون بــني البعثــات تعزيــزا حلمايــة املــدنيني، وإنشــاء و ــيانة  وعنصــة الشــةطة يف إطــار آليــة 
 خميمات محاية املدنيني.

وإذ تضع البعثـة يف اعتبارهـا االسـتةاتي ية العامليـة للـدعم امليـداين، ف هنـا توا ـل حتسـني           - 01
هيكلها وأساليب عملها يف ضوء تغري الظةو  العملياتية، والقيود املفةوضة علـى حةيـة التنقـل،    

حمدودية الفة  الت ارية املتاحة لالسـتعانة مبصـادر خارجيـة، وتزايـد هشاشـة سلسـلة اإلمـداد        و
عـزى أساسـا   وتقلبها، وذل  هبـد  مواجهـة تزايـد الطلـب علـى اللوجسـتيات والـدعم، الـذي يُ        
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الزيــادة يف قــوام القــوات. وقــد تطــور هــذا الوضــع خــالل فتــةة األ مــة، وأجــةت البعثــة             إىل
عـــددا مـــن التغـــيريات منـــها إغـــالق مةاكـــز سلســـلة اإلمـــداد التابعـــة    1122نيســـان/أبةيل  يف

وإعـــادة تنظـــيم بعـــ  اجملـــاالت الفنيـــة ضـــمن اإلطـــار النـــاظم لتقـــدمي اخلـــدمات يف شـــعبة   هلـــا
 .البعثة دعم

وبالتوا ي مـع التحسـني املسـتمة هليكـل البعثـة وأسـاليب عملـها، تةمـي عمليـة إعـادة            - 21
ــار اال   ســـتةاتي ية العامليـــة للـــدعم امليـــداين لـــدورة امليزانيـــة للفتـــةة       التنظـــيم املقتةحـــة يف إطـ

إىل حتقيق مجيع الفوائد املةجتاة من حتسـني تقـدمي اخلـدمات والةقابـة اإلداريـة.       1122/1122
وسيســتمة تنفيــذ أســاليب العمــل اجلديــدة، وهــي نظــام أوموجــا ونظــام إنســبريا ونظــام املعــايري 

 ع ما يستلزم  ذل  من إعادة تنظيم املوارد وتةكيز اجلهود.احملاسبية الدولية للقطا  العام، م

وأما األخذ باملةكزية يف تنفيذ بع  املهام، مبا يف ذل  املعـدات اململوكـة للوحـدات،     - 22
فقـد أدى إىل متكــني البعثـة مــن تلبيـة االحتياجــات املتناميـة إىل الــدعم التشـغيلي، كمــا اختــذت      

لــدعم اللوجســ  )علــى أســا  اســتةداد التكــاليف( يف إطــار  البعثــة إجــةاءات اســتباقية لتــوفري ا
أفةقة الة د والتحقـق التابعـة للهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، باعتبارهـا عنصـةا           نشة

 بالغ األمهية من عنا ة تنفيذ االتفاق.
 

 تعاون البعثة على الصعيد اإلقليمي - جيم 

لبعثـات اإلقليميـة األخـةى. وسـتقدم البعثـة الـدعم       ستوا ل البعثة تعاوهنا الوثيـق مـع ا   - 21
أيضا للبعثات الناشئة، بقدر ما تسم  بـ  القـدرات واملـوارد، وستوا ـل دعمهـا للعمـل الـذي        
تقوم ب  اآللية املشتةكة لة د احلدود والتحقق منها من خالل تةتيبات الفةيـق العامـل املتعلقـة    

الت. وباإلضـافة إىل ذلـ ، ستوا ـل البعثـة     مبسائل اللوجسـتيات واألمـن والعمليـات واالتصـا    
توفري الدعم ملكتب االتصال التابع للقوة األمنية املاقتة ألبيـي يف جوبـا، ومةاكـز اللوجسـتيات     
ــها      ــة املشــتةكة لة ــد احلــدود والتحقــق من التابعــة هلــا يف واو وملكــال، واملقــة القطــاعي لكلي

للموجــودات اإلقليميــة، ســي ةي غــوك مشــار وملكــال. وحة ــا علــى االســتخدام األمثــل  يف
حبث اخليارات املتعلقة بعمليات التبادل واالستخدام املشتةك للوسائل اجلوية مـع القـوة األمنيـة    
املاقتة ألبيي ومع البعثات اإلقليمية األخةى، عنـد االقتضـاء، وذلـ  مـن خـالل مةكـز املةاقبـة        

تــييب. وســتقدم البعثــة أيضــا،  املتكامــل للنقــل والتحةكــات يف مةكــز اخلــدمات اإلقليمــي يف عن 
الطلــب، دعمــا لوجســتيا حمــدودا ملبــادرة التعــاون اإلقليمــي بقيــادة االحتــاد األفةيقــي،           عنــد
سيما لفةقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفةيقي ومقةها يامبيو، بغيـة التصـدي للتهديـد     وال

الية املنصو  عليها يف قـةار  الذي يشكل  جي  الةب للمقاومة. وأخريا، ووفقا ملا جاء يف الو
(، ستوا ــل البعثــة أيضــا دعمهــا آلليــة الة ــد والتحقــق التابعــة 1122) 1222جملــ  األمــن 
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للهيئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة يف تيســـري نشـــة أفةقـــة الة ـــد والتحقـــق اخلا ـــة    
لبعثـة صرب ـا   خالل ضمان التنسـيق املناسـب مـع الل نـة التقنيـة املشـتةكة. وستسـتعني ا        من هبا

العملياتية بصورة فعالة يف تقـدمي الـدعم اللوجسـ  واخلـدمات، حيثمـا تتـوافة القـدرات وعلـى         
أسا  استةداد التكاليف، وذلـ  وفقـا للنظـام املـاي والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة ومبوجـب          

 أحكام مذكةة تفاهم متفق عليها.

املقتةحـــة تعكـــ  أطـــة امليزنـــة القائمـــة ، فـــ ن هـــذ  امليزانيـــة 62/161ووفقـــا للقـــةار  - 20
ذل  حصــة البعثــة يف االحتياجــات النتــائج املعمــول هبــا يف مةكــز اخلــدمات اإلقليمــي، وكــ علــى
. أمـــا املهـــام ومـــا يتصـــل    1122/1122الوظـــائف وغـــري الوظـــائف للمةكـــز للفتـــةة      مـــن
ــا ــن هبــ ــةتني    مــ ــز يف الفتــ ــها إىل املةكــ ــةاض نقلــ ــددت ألغــ ــوارد، الــــ  حــ  1121/1120مــ

، فهي: إجةاءات تسـ يل املـوظفني امليـدانيني عنـد القـدوم واملغـادرة؛ وجتهيـز        1120/1122 و
ِمن  التعليم؛ وتشغيل مةكز إقليمي للتدريب وعقـد املـامتةات؛ وتشـغيل مةكـز املةاقبـة املتكاملـة       
للنقل واحلةكة؛ واملهام املاليـة، مبـا فيهـا جوانـب جتهيـز كشـو  املةتبـات واملـدفوعات واخلزانـة          

ــدوليني، وإدارة      وا ــا فيهــا اســتقدام املــوظفني ال ــوارد البشــةية، مب ــدان؛ ومهــام امل حلســابات يف املي
الوظــائف، وضــبط الوقــ  والــدوام. ويف إطــار التوســع يف خــدمات الــدعم الــ  يقــدمها املةكــز  
ــوارد       ــات واملـ ــا املعلومـ ــاالت وتكنولوجيـ ــام االتصـ ــل مهـ ــا نقـ ــةر أيضـ ــتفيدة، تقـ ــات املسـ للبعثـ

 .إىل املةكز بغية إنشاء دائةة إقليمية خلدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الصلة هبا ذات
 

 الشةاكات والتنسيق مع الفةيق القطةي والبعثات املتكاملة - دال 

يف ضوء متديد خطة تنمية جنوب السودان، يقوم شةكاء فةيق األمم املتحدة القطـةي   - 22
. 1126-1122للمســاعدة اإلمنائيــة للفتــةة باســتعةاض وحتــديث إطــار عمــل األمــم املتحــدة  

حني أن اإلطار املنق  سيستمة يف االنس ام مـع الـدعائم الـ  تقـوم عليهـا اخلطـة اإلمنائيـة         ويف
جلنوب السـودان، وهـي احلوكمـة، والنمـو االقتصـادي، والتنميـة االجتماعيـة والبشـةية، ومنـع          

حنـو التةكيـز علـى اإلنعـاب املبكـة،       اعات واألمن، ف نـ  سيشـهد حتـّوال اسـتةاتي يا    نـزنشوب ال
واألمن الغـذائي، والوظـائف احليويـة، واخلـدمات األساسـية بسـبب األ مـة املسـتمةة. وعـالوة          
ــة البعثــة اجلديــدة، نظــةا إىل تذثريهــا يف بــةامج الفةيــق      علــى ذلــ ، فســيتواءم اإلطــار مــع والي

اولية بـني البعثـة والفةيـق    القطةي وعمليات ، وال سيما من حيث معايري الشةاكة وتقاسـم املسـ  
القطةي. وسيكون اإلطار أيضا منس ما مع مشةو  املباد  الناظمة ملشـاركة اجلهـات املاحنـة    

 يف السياق احلاي جلنوب السودان.

، اضــطلع الفةيــق القطــةي والبعثــة، يف إطــار التصــدي  1122ويف كــانون الثاين/ينــاية  - 22
مج، تضـمن  تقييمـا لألنشـطة االسـتةاتي ية وحتديـدا      لأل مة امللّحـة، بدراسـة ملـدى أمهيـة الـربا     
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ــذل ،      ــة لـ ــدة. ونتي ـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــامال علـــى نطـ ــذا متكـ ــذها تنفيـ ــها هبـــد  تنفيـ ألولويتـ
تصنيف لألنشطة الربناجمية للوكاالت التابعة لألمم املتحدة والبعثـة لكـي تستةشـد هبـا      وضع مت

 االضطال  هبا بناء على مستويات األمن.األمم املتحدة يف تقييم وحتديد األنشطة ال  ينبغي 

وســــتقوم البعثــــة والفةيــــق القطــــةي، باعتبارمهــــا بعثــــة متكاملــــة، بتنقــــي  وتنفيــــذ    - 26
مشتةكة يف اجملاالت املتداخلة، مثـل املسـاواة بـني اجلنسـني ومحايـة املـةأة، ومحايـة         عمل خطط

ب، واملصـاحلة، واحلمايـة.   الطفل، وفريو  نق  املناعة البشـةية/متال مة نقـ  املناعـة املكتسـ    
وينبغي خلطط العمل املشتةكة هـذ  أن تقلـل مـن اال دواجيـة يف اجلهـود املبذولـة، وأن تسـلط        
الضوء على الفة  املتاحة لتعزيز التل ر بني البعثة والفةيـق القطـةي. وسـو  يوا ـل مكتـب      

الشـةكاء اآلخـةين   املنسق املقيم القيـام بـدور منتـدى للتنسـيق بـني البعثـة، والفةيـق القطـةي، و        
 امليدان، وال سيما على مستوى املقاطعات. يف
 

 أطة امليزنة القائمة على النتائج - هاء 

تيســــريا لعــــةض التغــــيريات املقتةحــــة يف املــــوارد البشــــةية، ُحــــددت ســــ  فئــــات    - 27
 اإلجةاءات املمكن اختاذها فيما يتعلق مبالك املوظفني. من
 

 التوجي  التنفيذي واإلدارة  

 يتوىل مكتب املمثلة اخلا ة لألمني العام توجي  البعثة وإدارة شاوهنا عموما. - 28
 

 2اجلدول 

 املوارد البشةية: التوجي  التنفيذي واإلدارة
 

    املوظفون الدوليون 

 
 -و أ ع 
 أ ع م

  - 2-مااد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

اخلدمااااااة 
 امليدانية

 اجملمااوع
 الفرعي

 املوظفااااااون 
 )أ(الو نيون

 عاااااااااااومتطو
 اجملموع املتحدة األم 

          مكتب املمثلة اخلا ة لألمني العام          

 21 – 0 7 1 1 1 – 2 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 21 – 0 7 1 1 1 – 2 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          املستشارون اخلا ون

 1 – – 1 2 – 2 – – 1120/1122 ظائف املعتمدة للفتةةلوا 

 6 2 1 0 1 – 2 – – 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 2 2 1 2 2 – – – –  ايف التغيري 
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    املوظفون الدوليون 

 
 -و أ ع 
 أ ع م

  - 2-مااد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

اخلدمااااااة 
 امليدانية

 اجملمااوع
 الفرعي

 املوظفااااااون 
 )أ(الو نيون

 عاااااااااااومتطو
 اجملموع املتحدة األم 

ــدة             ــة املعتمــــــ ــائف املاقتــــــ ــةة )ب(الوظــــــ  للفتــــــ
1120/1122 – 1 2 – – 0 – – 0 

ــة امل   ــائف املاقتــــــ ــالوظــــــ ــةة )ب(ةقتةحــــــ  للفتــــــ
1122/1122 – 1 2 – – 0 – – 0 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          (املستشارون اخلا وناجملمو  الفةعي ) 

 2 – – 2 2 – 1 1 – 1120/1122 عتمدة للفتةةالوظائف امل 

 1 2 1 6 1 – 1 1 – 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 2 2 1 2 2 – – – –  ايف التغيري 

          األركانهيئة مكتب رئي  

 20 2 2 8 0 1 1 2 – 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 20 2 2 8 0 1 1 2 – 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          وحدة محاية املدنيني 

 2 – – 2 – – 2 – – 1120/1122 عتمدة للفتةةالوظائف امل 

 6 2 – 2 – 2 2 – – 1122/1122لفتةة ة لقتةحالوظائف امل 

 1 2 – 2 – 2 – – –  ايف التغيري 

          مكتب الدعم امليداين

 2 2 2 0 2 2 2 – – 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 2 2 2 0 2 2 2 – – 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          تةاتي يوحدة التخطيط االس

 2 2 – 0 – 2 1 – – 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 2 2 – 0 – 2 1 – – 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          وحدة أفضل املمارسات

 0 – 2 1 – 2 2 – – 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 0 – 2 1 – 2 2 – – 1122/1122ة للفتةة تةحقالوظائف امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 
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    املوظفون الدوليون 

 
 -و أ ع 
 أ ع م

  - 2-مااد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

اخلدمااااااة 
 امليدانية

 اجملمااوع
 الفرعي

 املوظفااااااون 
 )أ(الو نيون

 عاااااااااااومتطو
 اجملموع املتحدة األم 

          وحدة الشاون القانونية          

 22 0 2 6 2 1 0 – – 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 22 0 2 6 2 1 0 – – 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          املعي بالسلوك واالنضباطالفةيق 

 21 1 0 7 1 2 0 2 – 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 21 1 0 7 1 2 0 2 – 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

لــة اخلا ــة لألمــني العــام )الشــاون        ــب نائــب املمث مكت
          السياسية(

 7 – 1 2 1 2 2 – 2 1120/1122 عتمدة للفتةةالوظائف امل 

 1 – 0 6 1 1 2 – 2 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 1 – 2 2 – – – – –  ايف التغيري 

لــة اخلا ــة لألمــني العــام )الشــاون        ــب نائــب املمث مكت
          اإلنسانية(

 8 – 2 7 1 1 1 – 2 1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة 

 8 – 2 7 1 1 1 – 2 1122/1122ة للفتةة قتةحئف املالوظا 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          التوجي  التنفيذي -اجملمو   

 81 8 11 22 22 20 11 1 0 1120/1122 عتمدة للفتةةالوظائف امل 

 11 21 10 27 22 22 11 1 0 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 8 1 0 0 2 1 – – –  ايف التغيري 

 0 – – 0 – – 2 1 – 1120/1122 للفتةة )ب(الوظائف املاقتة املعتمدة 

 0 – – 0 – – 2 1 – 1122/1122 للفتةة )ب(ةقتةحالوظائف املاقتة امل 

 – – – – – – – – –  ايف التغيري 

          التوجي  التنفيذي -اجملمو   

 82 8 11 27 22 20 10 2 0 1120/1122 عتمدة للفتةةالوظائف امل 

 10 21 10 61 22 22 10 2 0 1122/1122ة للفتةة قتةحالوظائف امل 

 8 1 0 0 2 1 – – –  ايف التغيري 
 

 تشمل هذ  الفئة املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة. )أ( 

 متّول يف إطار املساعدة املاقتة العامة. )ب( 
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 وظا   0زيادة صافية قدرها  ون:املوظفون الدولي  

 وظا   0زيادة صافية قدرها  املوظفون الو نيون:  

 زيادة صافية قدرها وظيفتان متطوعو األم  املتحدة:  

يف مــــالك مــــوظفي التوجيــــ     مــــوجز للتغــــيريات املقتةحــــة   1ويــــةد يف اجلــــدول   - 21
 .واإلدارة التنفيذي

 
 1اجلدول 

 ي واإلدارةاملوارد البشةية: التوجي  التنفيذ
 
 املكتب/القس /الوحدة

نااوع الترياايق املقتاار    
 مالك املوظفني

الثابتاة  عدد الوظاا    
 والوظا   املؤقتة

 الثابتااااااااااة تفاصااااااااااي  الوظااااااااااا  
 من/إىل املؤقتة والوظا  

مـــــــن فئـــــــة اخلدمـــــــة امليدانيـــــــة،   2 2 إنشاء املستشارون اخلا ون     
ــة  مل 2 و ــة الفني ، وظــف وطــي مــن الفئ
اخلدمات العامـة الوطنيـة،    من فئة 2 و
 ملتطوعي األمم املتحدة 2 و

 

ملتطــــــــوعي األمــــــــم  2و  0-  2 1 إنشاء وحدة محاية املدنيني
 املتحدة

 

مكتـــب نائــــب املمثلــــة اخلا ــــة  
 (سياسيةلألمني العام )الشاون ال

مــن مكتــب الــدعم لســيادة القــانون      2-  2و  0-  2 1 إعادة ندب
الــــذي  واملاسســــات املعنيــــة بــــاألمن

 إلغاؤ  جةى
 إىل شعبة الشاون املدنية 2-  2 (2) إعادة ندب 
 شعبة االتصاالت واإلعالممن  من فئة اخلدمات العامة الوطنية 2 2 نقل 

   (8) اجملمو   
  

 املستشارون اخلا ون  
زياااادة قااادرها وظيفاااة واحااادة )إنشاااان وظيفاااة واحااادة مااان فئاااة      املوظفون الدوليون:  

 امليدانية(   اخلدمة
زيادة قدرها وظيفتان )إنشان وظيفة و نية واحدة مان الفئاة الفنياة     املوظفون الو نيون:  

 ة واحدة من فئة اخلدمات العامة(ووظيفة و ني
دوليااة مؤقتااة واحاادة )إنشااان وظيفااة   مؤقتااة زيااادة قاادرها وظيفااة   متطوعو األم  املتحدة:  

 تطوعي األم  املتحدة(  ملواحدة 
إضـافية  ثابتـة وماقتـة   ، يقتة  إنشاء أربع وظـائف  1122/1122 يف ما يتعلق بالفتةة - 21

داخل هذا الفةيق، منـها وظيفـة واحـدة ملسـاعد إداري )مـن فئـة اخلدمـة امليدانيـة(، ووظيفتـان          
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ملوظفي محاية أقدمني )موظف وطي مـن الفئـة الفنيـة ومتطـو  مـن متطـوعي األمـم املتحـدة(،         
طـي مـن فئـة اخلـدمات العامـة(، بغيـة تعزيـز قـدرة         ووظيفة ملساعد لألعمال املكتبية )موظف و
اعات املةتكـب ضـد النسـاء واألطفـال واإلبـال       نــز البعثة على ر د العنف اجلنسي املتصـل بال 

 عن  ومنع  والتصدي ل .  
 

 وحدة محاية املدنيني   
 (  0-زيادة قدرها وظيفة واحدة )إنشان وظيفة واحدة برتبة ف املوظفون الدوليون:  
زيااادة قاادرها وظيفااة واحاادة )إنشااان وظيفااة دوليااة واحاادة ماان          و األم  املتحدة:متطوع  

 وظا   متطوعي األم  املتحدة(  
 

ــن     - 22 ــ  األم ــةار جمل ــع     1122) 1222مبوجــب ق ــدنيني مجي ــة امل ــة محاي (، تشــمل والي
عنا ـة البعثـات. ولــدعم البعثـة يف تنفيــذ هـذ  الواليـة، ســتقدم وحـدة محايــة املـدنيني التوجيــ         

ستةاتي ي إىل مجيـع عنا ـة البعثـة، وسـتتعاون مـع مةكـز العمليـات املشـتةكة يف التخطـيط          اال
ملبادرات اإلنذار واالست ابة املبكةين وتنفيذها على نطاق البعثـة. وستسـتمة الوحـدة أيضـا يف     
العمل كحلقة و ل بني عنصةي البعثة العسكةي واملدين مـن أجـل محايـة املـدنيني مـن خمـاطة       

. وإضــافة إىل ذلــ ، ســتقوم الوحــدة بقيــادة وتنســيق عمليــة التخطــيط للبعثــات   العنــف البــدين
املتكاملة ال  توفـد إىل امليـدان. وستنسـق الوحـدة اسـت ابات واسـتةاتي ية البعثـة يف مـا يتعلـق          
حبماية املدنيني، وست مع بني العنا ة الفنية للبعثة، مبا يف ذل  شةطة األمم املتحـدة، والقـوة،   

ة وإعادة اإلدماج واحلماية. ولـذل ، فمـن أجـل  يـادة قـدرة الوحـدة علـى تنفيـذ         وقسم اإلغاث
ــة إضــافيني،      ــة املــدنيني، ســو  حتتــاج الوحــدة تزويــدها مبــوظف ي محاي األنشــطة املتعلقــة حبماي

 واآلخة من متطوعي األمم املتحدة.   0- أحدمها بةتبة 
 

 سية(  مكتب نائب املمثلة اخلا ة لألمني العام )للشاون السيا  
-زيادة قدرها وظيفة واحدة )إعادة ندب وظيفة واحادة برتباة ف   املوظفون الدوليون:  

من مكتب دعا  املؤسساات املعنياة     0-ووظيفة واحدة برتبة ف 2
بسيادة القانون واألمن الذي جار  إلرياا(؛(؛ وإعاادة نادب وظيفاة      

 إىل شعبة الشؤون املدنية(   2-واحدة برتبة ف
زيااادة قاادرها وظيفااة واحاادة )نقاا  وظيفااة و نيااة واحاادة ماان فئااة    املوظفون الو نيون:  

 اخلدمات العامة من شعبة االتصاالت واإلعالم(  
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، ا داد عـبء عمـل   1120يف أعقاب اندال  األ مة احلالية يف كانون األول/ديسـمرب   - 21
الطـابع  مكتب نائب املمثلة اخلا ة لألمني العام )للشاون السياسـية( بصـورة كـبرية، نظـةا إىل     

املعقد واملتغري باستمةار الذي تتسم ب  القضايا السياسية واألمنية والسياساتية الناشـئة واملسـائل   
ــادة االلتزامــات بتقــدمي التقــارية       ــ  يعاجلهــا املكتــب، ناهيــ  عــن  ي ــ دارة األ مــة ال املتصــلة ب

د (. وعلــى وجــ  اخلصــو ، فــ ن التعقيــد املتزايــ  1122) 1222مبوجــب قــةار جملــ  األمــن  
لل وانـــب الفنيـــة للعمـــل اليـــومي، واملســـائل السياســـاتية الناشـــئة، ومتطلبـــات اإلدارة الفعالـــة 
للتغريات وإعادة تنظيم البعثة وتنقي  واليتها، والدور الةئيسي الـذي يضـطلع بـ  نائـب املمثلـة      
اخلا ــة لألمــني العــام )للشــاون السياســية( يف تنقــي  وثــائق التخطــيط والسياســات الــ  جيــب  

متها مع الوالية اجلديدة، وكذل  احلوار السياسـي املكثـف مـع السـلطات الوطنيـة، كلـها       مواء
أمــور تقتضــي إفــةاد مســاعد خــا  ذي رتبــة أكــرب لتقــدمي الــدعم هلــذا املكتــب، فيمــا تســتلزم  
 الزيادة يف عبء العمل وااللتزامات بتقدمي التقارية دعما إضافيا على مستوى الةتب األدىن.  

ل ، يلزم تعزيز قدرات املكتب األمامي لنائب املمثلـة اخلا ـة لألمـني العـام     ونتي ة لذ - 20
)للشاون السياسية( وتعديل تكوين مالك  الوظيفي. ولذل ، يقتة  أن يسـتعاض عـن وظيفـة    

، سـيعاد نـدهبا مـن مكتـب دعـم      2-بوظيفـة بةتبـة     2-املساعد اخلا  احلالية ذات رتبة  
واألمــن الــذي جــةى إلغــاؤ . ويقتــة  أيضــا إعــادة نــدب     املاسســات املعنيــة بســيادة القــانون 

 0-إىل شعبة الشاون املدنية. ويقتة  نقل مساعد خا  إضـايف بةتبـة     2-وظيفة بةتبة  
من مكتب دعم املاسسات املعنية بسيادة القانون واألمن الذي ألغـي وكـذل  وظيفـة مسـاعد     

 شعبة االتصاالت واإلعالم.لألعمال املكتبية )من فئة اخلدمات العامة الوطنية( من 
 

 : محاية املدنيني2العنصة 
 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
تعزيـــز محايـــة املـــدنيني مـــن خـــالل املشـــاركة       2-2  

 السياسية والعمليات السياسية
ــى     2-2-2 ــ  تتخــذها احلكومــات عل ــادرات ال عــدد املب

ــعيد الــــــــوطي   ــتويي الواليــــــــات   الصــــــ وعلــــــــى مســــــ
ات الفاعلـــة مـــن غـــري الدولـــة اجلهـــ وكـــذل  واملقاطعـــات

ــة ــدنيني ) حلمايـــ ــات  1121/1120املـــ ــد بيانـــ : ال توجـــ
ــية؛  ــية؛   1120/1122أساســ ــات أساســ ــد بيانــ : ال توجــ

1122/1122 :2) 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
خفــ  عــدد اخلطــب االســتفزا ية والتحةيضــية    2-2-1   

ال  حت  على العنف الصادرة عن القـوات املنظمـة التابعـة    
ةكـــة الشـــعبية لتحةيـــة للحكومـــة، فصـــيل املعارضـــة يف احل

: 1121/1120السودان/اجلي  الشعيب لتحةية السودان )
 (2: 1122/1122؛ 1: 1120/1122 فة؛ 

عــدد املنتــديات املعقــودة مــن أجــل دعــم حتويــل    2-2-0 
ـــزال ــات ) نــ ــة واليــ ــد 1121/1120ا  يف عشــ : ال توجــ

ــية؛  ــات أساســـ ــات  1120/1122بيانـــ ــد بيانـــ : ال توجـــ
 (21: 1122/1122أساسية؛ 

 
 النواتج  

ــد   •  ــيم وعق ــدين وقــادة          11تنظ ــع امل ــات واجملتم ــة وســلطات الوالي ــع الســلطات الوطني ــل م ــة عم حلق
ــة،       ــة التقني ــة مــن الناحي ــة البعث ــة، وكــذل  عنا ــة املعارضــة، للمســاعدة يف فهــم والي اجملتمعــات احمللي

 والدعوة إىل وضع استةاتي يات شاملة على مستوى الواليات حلماية املدنيني

واليـات مـن أجـل     21اجتما  مـع سـلطات الواليـات واملقاطعـات وعنا ـة املعارضـة يف        211قد ع • 
 حتسني فهم والية البعثة وتعزيز استةاتي ية محاية املدنيني

ـــزاجتماعــًا وحلقــة عمــل بشــذن إدارة ال  20تنظــيم وعقــد  •  ــذيني يف   ن اعات مــن أجــل املســاولني التنفي
ــات واملقاطعــات، واجملــال  الت  شــةيعية، واألحــزاب السياســية، وعنا ــة املعارضــة، والســلطات    الوالي

 التقليدية، واجملتمع املدين

اجتماعًا مع السلطات الوطنية وسلطات الواليات وعنا ة املعارضة من أجـل تعزيـز السـالم     12عقد  • 
 املستدام يف مناطق العودة

ومكتـب الـةئي ، والـو ارات    عقد اجتماعات شهةية مـع األحـزاب السياسـية، والل ـان املتخصصـة،       • 
ــوتةات الــ  تكــون       املعنيــة، وكــذل  عنا ــة املعارضــة املعنيــة مــن أجــل التقليــل إىل أدىن حــد مــن الت

 ا نـزدوافعها سياسية وتنطوي على خطة نشوب ال

بةملانيـًا لكـل اجتمـا ( بشـذن واليـة       21اجتماعات استشارية مع اجملل  الـوطي التشـةيعي )   6تنظيم  • 
 نفيذ األنشطة ذات الصلةالبعثة، وت
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إطالق محلة وطنية، بالتنسيق مع عنا ة البعثة ذات الصلة وبةنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والشـةكاء       • 
اآلخةين، من أجل تعزيز السالم والوحدة والتسام  واحلوار الشامل والتوعية بوالية البعثة، وال سـيما  

نشــاطًا  21تمعــات احملليــة، بطــةق منــها تنظــيم وإجــةاء  فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني والتعــاي  بــني اجمل 
 للتوعية، تشمل حوارات/مناقشات مائدة مستديةة/حلقات نقاب ومنتديات مفتوحة وحلقات عمل  

اجتماعات مع اجلهات املعنية الوطنية، مبا يشمل قادة األحزاب السياسية، ومنظمـات اجملتمـع    6تنظيم  • 
 مســعى إلجيــاد احليــز السياســي الــال م لالرــةاط يف احلــوار السياســي  املــدين، واجلماعــات النســائية، يف

الفعــال وتشــ يع تلــ  اجلهــات علــى املشــاركة يف املبــادرات السياســية الوطنيــة واإلقليميــة الةاميــة إىل  
 إعادة إحالل السالم واالستقةار يف جنوب السودان

الواليــات العشــة كلــها، لــدعم تنظــيم منتــدى للحــوار اجملتمعــي النســائي بشــذن الســالم يف   02تنظــيم  • 
منتــدى وطــي واحــد بشــذن الســالم يةكــز علــى املــةأة والســالم واألمــن ومشــاركة املــةأة يف عمليــات    

 السالم  

عقــد جلســات إحاطــة واجتماعــات كــل أســبوعني مــع أعضــاء الســل  الدبلوماســي واجلهــات املاحنــة    • 
 اليت ملناقشة دعم اجملتمع الدوي لعلمية السالم وحتسني فع

اجتماعًا وحلقة عمل واحدة مع اجلماعات اإلثنيـة وسـلطات منطقـة     21تقدمي الدعم من أجل تنظيم  • 
البيبور اإلدارية الكربى للمساعدة يف تنسيق األنشـطة املتعلقـة باتفـاق السـالم واالسـتةاتي يات املاقتـة       

 ا نـزإلدارة ال

محايـة املـدنيني، مـع تسـليط الضـوء علـى دوريـات        القيام حبملة إعالميـة بشـذن مسـائل تتعلـق مبـا يلـي:        • 
ــع    ــا  املتوقـ ــةطة )اإلجنـ ــوات الشـ ــكةية وقـ ــوات العسـ ــع  2-2القـ ــًا يف مواقـ ــةدين داخليـ ــاة املشـ ( وحيـ

اعات والتخفيــف مــن آثارهــا )اإلجنــا     نـــز(؛ ومنــع نشــوب ال 1-2املــدنيني )اإلجنــا  املتوقــع    محايــة
اجملتمعـات احملليـة ومـن الناحيـة الثقافيـة )اإلجنـا         (؛ وتشـ يع فهـم أنشـطة بنـاء السـالم يف     2-2 املتوقع

ــع  ــدنيني )اإلجنــا        2-2املتوق ــة امل ــة حبماي ــها املتعلق ــة يف إطــار واليت ــ  البعث ــذي تضــطلع ب ــدور ال (؛ وال
(، مبــا يف ذلــ  اجلهــود املبذولــة مــن أجــل عــودة األشــخا  املشــةدين وإعــادة توطينــهم   1-2 املتوقــع

أنشطة اإلعالم والـدعوة واالتصـال الـ  تشـمل إنتـاج وبـث أشـةطة        ( من خالل 0-2)اإلجنا  املتوقع 
فيـديو، ومسلسـل درامـي تلفزيـوين، وإعالنـات ذات مصـلحة عامـة تبـث علـى إذاعـة مةايـا، ووســائل            

 إعالم مطبوعة، ووسائط التوا ل االجتماعي، واملوقع الشبكي للبعثة
مـن فئـات مسـتهدفة خمتـارة، تشـمل طـالب        شـخ   2 211إجةاء دراستني استقصائيتني ملا جمموع  حواي  • 

ــات           ــف مصــادر املعلوم ــة واســتخدام خمتل ــائية، بشــذن تصــورا م ألنشــطة البعث ــات النس ــات واجلماع اجلامع
 واالنطباعات بشذن مصداقية هذ  املصادر

 



 A/69/550 

 

30/144 14-63147 

 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
ــف      2-1   ــة العن ــدنيني املعةضــني خلط ــة امل حتســني محاي

النظة عن مصدر العنـف، مـع تـوفري محايـة     البدين، بغ  
 خا ة للنساء واألطفال

خفــــ  عــــدد الضــــحايا يف  ــــفو  املــــدنيني  2-1-2
واحلواد  والتهديدات البدنية الـ  يتعـةض هلـا املـدنيون يف     
قواعد البعثة واملناطق اخلا ـة باملشـةدين داخليـًا والالجـئني     

ــا ) ــية؛   1121/1120وحوهلــ ــات أساســ ــد بيانــ : ال توجــ
 (1 721: 1122/1122؛ 22 111: 1120/1122

ـــزعــدد ال 2-1-1  اعات بــني اجملتمعــات احملليــة الــ  يــتم   ن
اعات، نــــزحلـــها عـــن طةيـــق اآلليـــات التقليديـــة لتســـوية ال

: 1121/1120بوسائل منها مشـاركة النسـاء والشـباب )   
ــية؛   ــات أساســ ــد بيانــ ــد 1120/1122ال توجــ : ال توجــ

 (16: 1122/1122بيانات أساسية؛ 
الزيــادة يف عــدد اآلليــات املنشــذة لــدعم محايــة        2-1-0 

اعات أو نـزالنساء واألطفال والشباب من العنف املتصل بال
: 1120/1122:  فة؛ 1121/1120العنف اجلنساين )

 (2: 1122/1122 فة؛ 
ختفــي  عــدد املنـــاطق اخلطــةة امللوثــة باأللغـــام      2-1-2 

لبعثـة  األرضية وخملفـات احلـةب مـن املتف ـةات يف قواعـد ا     
واملناطق الـ  قـد تشـكل فيهـا خطـةًا علـى املـدنيني وحـول         

منطقـة خطــةة   612: 1121/1120كـل هـذ  األمــاكن )  
ــا؛  ــةة مت   2 221: 1120/1122مت تطهريهـ ــة خطـ منطقـ
ــا؛  ــةة مت  2 111: 1122/1122تطهريهـــ ــة خطـــ منطقـــ
 تطهريها(  

 
 النواتج  

، عنـد االقتضـاء، بالتعـاون مـع الشـةكاء الـوطنيني       بعثة ميدانية مشتةكة لبعثة األمم املتحدة 211إيفاد  • 
ا ، مبـا يف ذلـ  املنـاطق الـ  تستضـيف املشـةدين داخليـًا، مـن         نـزوالدوليني إىل املناطق املتضةرة من ال

أجل حتديد املخاطة والتهديدات ال  يواجههـا السـكان املـدنيون ومـواطن الضـعف لـديهم واملسـاعدة        
 يف جمال اإلنذار املبكة

اعات، نــز حلقة عمل/مناسبة للمدنيني الذين يعيشون يف املناطق املعةضـة لنشـوب ال   20يم وإجةاء تنظ • 
اعات مع التةكيز بصفة خا ة علـى تشـ يع مشـاركة املـةأة والشـباب يف احلـوار مـن        نـزبشذن إدارة ال
 أجل السالم



A/69/550 
 

 

14-63147 31/144 

 

لقات عمـل بشـذن إدارة   ح 21اعات من خالل عقد نـزمنتديات تقليدية إلدارة ال 21تقدمي الدعم إىل  • 
 واليات 21اعات يف نـزال

اعات يف مواقع محاية املدنيني التابعـة للبعثـة مـن خـالل     نـزمنتدى جمتمعيًا إلدارة ال 22تقدمي الدعم إىل  • 
اعات ومهـارات احلـوار ملســاعدة املشـةدين داخليـًا، مبـن فــيهم      نــز حلقـة عمـل بشــذن إدارة ال   22عقـد  

 نا عات بني اجملتمعات احملليةالنساء والشباب، وتسوية امل

حلقـات عمـل مبشـاركة مـةا املاشـية       1بعثة ميدانية مشتةكة إىل منـاطق الةعـي و    66تنظيم وإجةاء  • 
وجمتمعات البدو الةعاة الذين يعيشون يف بلدان متعـددة واجملتمعـات احملليـة املضـيفة للمسـاعدة يف منـع       

   املناطقاعات بني اجملتمعات احمللية يف هذنـزنشوب ال

ا  )حلقـة واحـدة لكـل واليـة( مـع      نــز حلقات عمل تشاورية يف أربع واليات متضةرة من ال 2تنظيم  • 
عنا ة احلماية يف البعثة والشةكاء يف احلماية اإلنسانية مـن أجـل إنشـاء آليـة لتحديـد االحتياجـات يف       

 جمال احلماية وإعطائها األولوية

ماية واألمـن يف مجيـع مواقـع محايـة املـدنيني التابعـة للبعثـة وحوهلـا         تنظيم اجتماعات أسبوعية بشذن احل • 
بـني اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنسـاين والنظـةاء مـن البعثـة لتحديـد الشـواغل املتعلقـة باحلمايـة لـدى              

 املشةدين داخليًا يف مواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة والتخفيف من حد ا

مــع قــادة اجملتمعــات احملليــة يف مجيــع مواقــع محايــة املــدنيني التابعــة للبعثــة     تنظــيم اجتماعــات أســبوعية  • 
إلبالغهــم مبواقــف البعثــة مــن املســائل ذات األمهيــة، مــن قبيــل األمــن وقواعــد النظــام، ومحايــة النســاء    
واألطفال، وحتديد نوايا مجاعات األشخا  املشةدين داخليًا وديناميتها، ألهدا  منها اإلنـذار املبكـة   

 لذي تقوم ب  البعثةا

املشاركة يف منتديات التنسيق األسبوعية مع الشةكاء يف اجملال اإلنساين ذوي الصلة لتبـادل املعلومـات    • 
ــة    ــاجون إىل     2 111والتنســيق بشــذن إجــةاءات إحال ــهاكات جســيمة وحيت طفــل وقعــوا ضــحايا النت

 اخلدمات الال مة وإىل اقتفاء أثة أسةهم ومل مشلهم هبا

مــوظفني لشــاون اإل ــالحيات للنوبــة     1يومــًا مــن أيــام عمــل مــوظفي اإل ــالحيات )      16 181 • 
يومـًا( لتقـدمي اخلـدمات اإلداريـة واألمنيـة       062الواحدة، نوبتان يف اليوم، أربعة مةافق احت ـا ، ملـدة   

وبـور،   والتشغيلية يف مةافق االحت ا  التابعة للبعثة امللحقـة مبواقـع محايـة املـدنيني يف جوبـا، وملكـال،      
 وبانتيو، حسب االقتضاء  

إدارة احلواد  األمنية واجلةائم ال  يةتكبها األشخا  املشـةدون داخليـًا داخـل مواقـع محايـة املـدنيني        • 
التابعة للبعثة من خالل تقييمات أسبوعية ملخاطة تسليم املشتب  هبم، وعقد اجتماعـات اتصـال شـهةية    

ــوب الســودان     ــة جلن ــوب الســودان لة ــد    مــع جهــا  الشــةطة الوطني ــة جبن ومصــلحة الســ ون الوطني
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االمتثال لأل ول القانونية الواجبة يف ما يتعلق باملشتب  هبـم الـذين تقـوم البعثـة بتسـليمهم والـدعوة إىل       
 التقيد هبا، وفقًا لسياسة بذل العناية الواجبة يف مةاعاة حقوق اإلنسان

لـة مـن أجـل تـوفري احلمايـة للمـدنيني مـن خـالل         يومًا من أيام عمل دوريـات اجلنـود املتنق   771 881 • 
ــة مــوظفي األمــم املتحــدة       ــة إليصــال املســاعدة اإلنســانية، ومحاي ــة الظــةو  املااتي رد  العنــف، و يئ
وغريهم من املوظفني املعينني واملمتلكات يف كامـل منطقـة البعثـة، وتـذمني نقـاط تفتـي  ثابتة/متنقلـة،        

 يومًا( 062سةية ملدة  22جنديًا لكل دورية، و  28وتنفيذ االنتشار التكتيكي للبعثة )

سـاعة مــن سـاعات عمـل الــدوريات اجلويـة دعمـًا لالســتطال  وعمليـات تقيـيم البيئــة         2 871تنفيـذ   • 
األمنية ألغـةاض محايـة املـدنيني، وذلـ  لتهيئـة الظـةو  املالئمـة إليصـال املسـاعدة اإلنسـانية وتيسـري            

ــة إىل   ــة اإلمنائي ــوظفي األمــم املتحــدة وغريهــم مــن     و ــول اجلهــات الفاعل ــة مل ــوفري احلماي ــاطق، وت  املن
ــة )    ــة البعث ــنني واملمتلكــات يف كامــل منطق ــوظفني املعي ــًا/  6امل ــدة   6ســاعات يومي ــام يف األســبو  مل أي

 أسبوعًا( 21

يومــًا مــن أيــام عمــل دوريــات اجلنــود املتــنقلني ينفــذها ضــباط االتصــال العســكةي العــاملون   1 181 • 
متكاملـة علـى مسـتوى الواليـات )ضـابطا اتصـال عسـكةيان لكـل واليـة يقومـان بيـومي            ضمن أفةقـة  

يومــًا مــن أيــام عمــل   2 871واليــات(، و  21أســبوعًا يف  21عمــل للدوريــة يف كــل أســبو  ملــدة   
ــة علــى مســتوى املقاطعــات )ضــابطا اتصــال       ــة متكامل ــنقلني العــاملني ضــمن أفةق ــود املت دوريــات اجلن

م يف املقاطعـــات يقومـــان بيـــومي عمـــل للدوريـــة يف كـــل أســـبو  ملـــدة عســـكةيان لكـــل قاعـــدة دعـــ
قواعــد للــدعم يف املقاطعــات( لــةد  العنــف ضــد املــدنيني، والعمــل مــع الســلطات    1أســبوعًا يف  21

احملليــة والــدوائة النظاميــة ومجــع املعلومــات ألغــةاض اإلنــذار املبكــة مــن أجــل التــدخالت املتعلقــة           
 املدنيني حبماية

يومًا من أيام عمل أفةاد القوات الثابتة لتوفري األمن يف مواقع محاية املـدنيني التابعـة للبعثـة     211 711 • 
 يومًا(   062جنديًا، ملدة  28موقعًا من مواقع البعثة حلماية املدنيني،  22)

أفـةاد لكـل    21يوم من أيام عمل أفةاد وحدات الشةطة املشكلة التابعـة لألمـم املتحـدة )    202 211 • 
وحـدات شـةطة مشـكلة،     0فصائل لكل وحدة شةطة مشـكلة،   2دوريات لكل فصيلة،  0× ية دور
يومًا( للقيام بالدوريات واحملافظـة علـى اليقظـة وإجـةاء عمليـات التفتـي  األمـي والتصـدي          062ملدة 

 للحواد  املخّلة بالنظام العام يف مواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة

م عمل ضباط الشةطة يف مواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة واملناطق الـ  تتةكـز   يومًا من أيا 18 221 • 
مواقع/نقـاط   6نوبات يف اليـوم،   0ضابط شةطة للنوبة الواحدة،  22فيها أعداد كبرية من املشةدين )

يومًا( للقيـام بالـدوريات، واحلفـال علـى وجـود الشـةطة، والتعامـل         062تةكز أعداد املشةدين، ملدة 
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مــع اجملتمعــات احملليــة، مبــا يف ذلــ  القيــام بــدوريات مشــتةكة مــع عنا ــة البعثــة األخــةى لة ــد            
 التهديدات األمنية وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلبال  عنها

 1 111منطقة من املناطق اخلطـةة املعةوفـة أو املشـتب  يف أهنـا خطـةة وإ الـة أو تـدمري         2 111تطهري  • 
ملتف ةات، مبا يف ذل  األلغـام يف املنـاطق الـ  تـاثة علـى مواقـع محايـة         نف من خملفات احلةب من ا

املدنيني التابعة للبعثة واملناطق ال  تشكل فيها خملفات احلةب من املتف ةات خطـةًا علـى املـدنيني مـن     
خالل االضطال  مبهـام الـتخل  مـن الـذخائة املتف ـةة، وتطهـري منـاطق القتـال، وإجـةاء املسـوحات           

 غري التقنية وتسليم األراضي بعد تطهريها من األلغام وخملفات احلةب من املتف ةاتالتقنية و

مدين صطة األلغام، مع التةكيز بوج  خا  على األطفـال؛ والتوعيـة مـن     221 111التع يل بتوعية  • 
قـة  اليـوم الـدوي للتوعيـة باأللغـام واملسـاعدة يف اإلجـةاءات املتعل      ”خالل تنظيم مناسبات توا ل مثل 

ومنشورات أخـةى؛ ودعـوة احلكومـة لكـي تصـب        “مةايا”؛ ونشة رسائل توعية عرب إذاعة “باأللغام
 دولة طةفًا يف اتفاقية الذخائة العنقودية وغريها من الصكوك ال  تنظم جمال األسلحة املتف ةة

وداخلـها تقـوم هبـا     تنفيذ عمليات تفتي  عن املتف ةات عند مداخل مواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة • 
 أفةقة من كالب الكشف عن املتف ةات 6

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

توفري بيئة آمنة لعودة املشةدين داخليًا والالجئني  2-0  
 وإعادة توطينهم على حنو مذمون وطوعي

الزيـــــادة يف عـــــدد املشـــــةدين منـــــذ كـــــانون      2-0-2
العـــودة أو  الـــذين رتـــارون طوعـــًا 1120األول/ديســـمرب 
: ال توجد بيانات أساسـية؛  1121/1120إعادة التوطني )

: 1122/1122مليـــون شـــخ ؛   287: 1120/1122
 مليون شخ (   1

احلد من خطة األلغام األرضية وخملفات احلـةب   2-0-1 
من املتف ةات من خالل عمليات املس  وإ الة األلغام مـن  

ــًا لعــــود أجــــل تشــــ يع ودعــــم إجيــــاد   ــة أمانــ ة بيئــــة أكثــ
ــةدين ــورة     املشـ ــهم بصـ ــادة توطينـ ــئني وإعـ ــًا والالجـ داخليـ
ــة ــع؛  2186: 1121/1120) طوعيـــ ــة مةبـــ ــون متـــ  مليـــ
ــع؛   2181: 1120/1122 ــة مةبــــــــــ ــون متــــــــــ مليــــــــــ
 ماليني متة مةبع( 21: 1122/1122

 النواتج    
قـات  حل 21ا  يف مواقـع العـودة احملتملـة، و    نــز بعثة ميدانية مشتةكة لتقيـيم بيئـة ال   11تنظيم وإجةاء  • 

 اعات مع اجملتمعات احمللية يف مواقع العودةنـزعمل بشذن إدارة ال
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القيام، بالتنسيق مع اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين، وحبسب احلالة األمنيـة السـائدة، بتنظـيم وعقـد      • 
 اجتماعات مع األشخا  املشةدين داخليًا يف مواقـع محايـة املـدنيني التابعـة للبعثـة ومواقـع أخـةى        21

ــودة، و       ــة  للع ــع املقت ــة الســائدة يف مكــان املوق ــى احلال ــات عمــل بشــذن إدارة    7إلطالعهــم عل حلق
 اعات للمشةدين داخليًا الذين يبدون اهتمامًا ويعتزمون العودة إىل ديارهمنـزال

تقـدمي املسـاعدة يف وضــع ودعـم اسـتةاتي ية علــى نطـاق منظومــة األمـم املتحـدة لــدعم الظـةو  الــ           • 
ى عودة الالجئني واملشةدين داخليًا، مبن فيهم املشةدون املوجودون يف مواقع محاية املـدنيني  تساعد عل

 التابعة للبعثة، وإعادة إدماجهم طوعًا
حلقة عمل تشاورية، بالتعاون مع اجلهات الفاعلة يف اجملـال اإلنسـاين، يف الواليـات األربـع      12تنظيم  • 

اعات املشةدين داخليًا من مواقـع محايـة املـدنيني التابعـة للبعثـة،      ا ، مع ممثلي مجنـزاألكثة تضةرًا من ال
والسلطات احمللية، وممثلي أفةاد األمن النظاميني يف مناطق العودة، لتحديد االحتياجات من الـدعم مـن   

 أجل عودة املشةدين داخليًا وإعادة إدماجهم
ــوب الســود       •  ــة جلن ــوذجي للشــةطة الوطني ــدعم للمشــةو  النم ــدمي ال ــاء الثقــة    تق ان بشــذن اخلفــارة لبن

حلقـة دراسـية/حلقة عمـل خمصصـة للتوعيـة واجتماعـات استشـارية         22واالطمئنان من خالل تنظـيم  
أسبوعية مع الشةطة وقادة اجملتمعات احمللية، ومنظمات اجملتمع املـدين، وممـثالت عـن النسـاء واجلهـات      

اإلنسـان، واخلفـارة اجملتمعيـة، وبنـاء الثقـة       املعنية األخةى بشذن استةاتي يات محاية املـدنيني، وحقـوق  
 والظةو  املااتية للعودة الطوعية للمشةدين داخليًا

مشاريع سـةيعة األثـة دعمـًا للمشـةو  النمـوذجي بشـذن اخلفـارة لبنـاء الثقـة واالطمئنـان مـن             8تنفيذ  • 
 اخليًاخالل إنشاء مةاكز شةطة يف املناطق ال  حيتمل أن تشهد عودة طوعية للمشةدين د

ماليـني متـة مةبـع مـن      21أفةقة إل الـة األلغـام بـ جةاء عمليـات تطهـري ومسـ  ملـا يقـةب مـن           7قيام  • 
ــة واســتئنا  أنشــطة         ــة وطوعي ــات عــودة مذمون ــًا لعملي ــة دعم ــات احمللي األراضــي لتســليمها للم تمع

 الة ق كسب
املتخلـى عنـها مـن املبـاين     مسـ  لــقةى/بلدات وإ الـة الـذخائة واملخزونـات       211إجنا  ما يقةب مـن   • 

 العامة، مبا فيها املدار 
 

 العوام  اخلارجية  
ســيتم االتفــاق بــني البعثــة واحلكومــة علــى اإلجــةاءات املتعلقــة بتســليم املشــتب  فــيهم يف مواقــع محايــة     

قةار البيئـة  املدنيني التابعة للبعثة إىل السلطات الوطنية. وتتوقف العودة الطوعية وإعادة اإلدماج على حتقيق است
 األمنية وسيادة السالم الدائم يف جنوب السودان.
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   0اجلدول 
 ، محاية املدنيني )سابقا: توطيد السالم وبسط سلطة الدولة(2املوارد البشةية: العنصة 

 اجملموع الفئة
  املراقبون العسكريون - أوال  

 266   1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

 266   1122/1122للفتةة  الوظائف املقتةحة 

 –  ايف التغييـة 

  الوحدات العسكرية   -ثانيا 

 802 6   1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

 002 21   1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة  

 211 2  ايف التغييـة 

  شر ة األم  املتحدة   -ثالثا 

 –   1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

 660   1122/1122املقتةحة للفتةة  الوظائف 

 660  ايف التغييـة 

  وحدات الشر ة املشكلة   -رابعا 

 –   1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

 661   1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة  

  661  ايف التغييـة 
  املوظفون الدوليون 

متطوعااااااااااااو 
 األم  املتحدة

 

 املوظفون املدنيون -خامسا 
 -أ ع  و

 أ ع م
 - 2-مد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

مااااااااة اخلد
 امليدانية

اجملمااااوع 
 الفرعي

املوظفااااااااون 
 اجملموع (أ)الو نيون

          شعبة الشاون السياسية  

22 2 6 6 2 –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    2 – 28  

22 2 6 7 2 –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    2 – 21  

2 – – ايف التغييـة    – – 2  – – 2  

          شعبة االتصاالت واإلعالم

12 1 2 6 2 –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    71 27 221  

11 1 6 6 2 –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    72 22 218  

2 – – –  ايف التغييـة   – 2  (2) (1) (1) 
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  املوظفون الدوليون 

متطوعااااااااااااو 
 األم  املتحدة

 

 املوظفون املدنيون -خامسا 
 -أ ع  و

 أ ع م
 - 2-مد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

مااااااااة اخلد
 امليدانية

اجملمااااوع 
 الفرعي

املوظفااااااااون 
 اجملموع (أ)الو نيون

مايـة )سـابقا: قسـم    قسم اإلغاثة وإعادة اإلدمـاج واحل 
          اإلنعاب وإعادة اإلدماج وبناء السالم(  

20 2 2 21 2 – 1120/1122وظائف املعتمدة للفتةة ال   02 02 71  

11 0 21 6 2 –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    02 27 70  

22 (2) – –  ايف التغييـة   1  1  (2) (22) (6) 

22 – 22 2 – –  1122/1120للفتةة  ()بالوظائف املاقتة املعتمدة   – 2 21  

 – – – – – – – – –  1122/1122للفتةة  )ب(الوظائف املاقتة املقتةحة 

 (21) (2) – (22) – (22) (2) – –  ايف التغييـة   

ــي    ــو  الفةعـ ــادة اإلدمـــاج    -اجملمـ ــة وإعـ اإلغاثـ
          واحلماية  

18 2 22 22 2 –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    02 02 18  

11 0 21 6 2 –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    02 27 70  

1 (0) (2) – –  ايف التغييـة   (6) (2) (28) (12) 

          مكتب قائد القوة

 – – – – – – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

2 1 – – 1 2  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    1 – 7  

2  ايف التغييـة   1  – – 1  2  1  – 7  

          مكتب منسق شاون الواليات  

 – – – – – – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

01 21 21 7 0 –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    10 26 61  

0 –  ايف التغييـة     7  21  21  01  10  26  61  

          شعبة الشاون املدنية

 – – – – – – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

01 2 27 20 2 –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    80 27 261  

2 –  ايف التغييـة   20  27  2  01  80  27  261  

          مكتب مفوض الشةطة

 – – – – – – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

28 2 2 22 1 –  1122/1122ئف املقتةحة للفتةة الوظا   0 – 12  

1 –  ايف التغييـة   22  2  2  28  0  – 12  
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  املوظفون الدوليون 

متطوعااااااااااااو 
 األم  املتحدة

 

 املوظفون املدنيون -خامسا 
 -أ ع  و

 أ ع م
 - 2-مد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

مااااااااة اخلد
 امليدانية

اجملمااااوع 
 الفرعي

املوظفااااااااون 
 اجملموع (أ)الو نيون

          الوحدة املعنية بفريو  نق  املناعة البشةية/اإليد 

 – – – – – – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

0 2 2 2 – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    2 2 22  

2 – –  ايف التغييـة   2  2  0  2  2  22  

          مةكز التحليل املشتةك للبعثة  

 – – – – – – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

21 – 8 1 – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    0 1 22  

1 – –  ايف التغييـة   8  – 21  0  1  22  

 – – – – – – – – –  1120/1122فتةة لل )ب(الوظائف املاقتة املعتمدة 

21 – 21 – – – – – –  1122/1122للفتةة  )ب(الوظائف املاقتة املقتةحة   

21 – – – – – –  ايف التغييـة   – 21  

          اجملمو  الفةعي )مةكز التحليل املشتةك للبعثة(  

 – – – – – – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

21 – 8 1 – –  1122/1122ئف املقتةحة للفتةة الوظا   20 1 12  

1 – –  ايف التغييـة   8  – 21  20  1  12  

          اجملمو  الفةعي، املوظفون املدنيون

28 22 21 11 0 –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    222 28 117  

227 02 62 20 22 2  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    117 212 282  

211 11 21 02 8 2  ايف التغييـة   226 20 178  

22 – 22 2 – –  1120/1122للفتةة  )ب(الوظائف املاقتة املعتمدة   – 2 21  

21 – 21 – – – – – –  1122/1122للفتةة  )ب(الوظائف املاقتة املقتةحة   

21 (22) – (22) (2) – –  ايف التغييـة   (2) (1) 

          نينيجممو  املوظفني املد 

60 22 16 10 0 –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    222 21 116  

227 02 62 20 22 2  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    107 212 212  

2  ايف التغييـة   8  01  02  11  12  216  21  161  

          خامسا(   -اجملمو  )أوال  

116          1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    

 028 22          1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة  

22          ايف التغييـة   111  

   مبن فيهم املوظفون الوطنيون من الفئة الفنية واملوظفون الوطنيون من فئة اخلدمات العامة. )أ( 
   مت ّول يف إطار املساعدة املاقتة العامة. )ب( 
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وظيفاااة ثابتاااة ووظيفاااة مؤقتاااة )زياااادة    42زياااادة صاااافية قااادرها   :املوظفون الدوليون  
 وظيفة مؤقتة(   12وظا   ثابتة ونقصان  134

وظيفااة ثابتااة ووظيفااة مؤقتااة )زيااادة      121زيااادة صااافية قاادرها    املوظفون الو نيون:  
 وظا   مؤقتة(   13وظيفة ثابتة ونقصان  111

وظيفاة ثابتاة ونقصاان     20ظيفاة )زياادة   و 24زيادة صافية قادرها   متطوعو األم  املتحدة:  
 وظا   مؤقتة(   2

ــة استعةاضــا شــامال ملــ  1122) 1222وفقــا لقــةار جملــ  األمــن   - 22  الك(، أجــةت البعث
ــدة. وأدى اســتعةاض       ــة اجلدي  مــالكاملــوظفني مــن أجــل مواءمــة مواردهــا املقتةحــة مــع الوالي

ــيري العنصــة    ــدنيني إىل تغ ــوظفني امل ــد الســالم وب   2امل ــن توطي ــة   م ــة إىل محاي ســط ســلطة الدول
املدنيني. ويف ما يتعلق هبـذا العنصـة، ُيقتـة  اإلبقـاء علـى عـدة شـعب وأقسـام، مبـا فيهـا شـعبة            

االتصــاالت واإلعــالم، وقســم اإلغاثــة وإعــادة اإلدمــاج واحلمايــة    شــعبةالشــاون السياســية، و
عـدد   أيضـا . وا داد الذي كان معةوفا سابقا باسم قسم اإلنعاب وإعادة اإلدماج وبناء السـالم 

عســكةية وشــةطة الوحــدات العســكةيني والةاقبني املــاســتيعاب   بفعــلاملــوظفني يف هــذا العنصــة 
األمم املتحدة. وعالوة على ذل ، ونتي ة السـتعةاض مـالك املـوظفني، اقتـة  أن يشـمل هـذا       
 العنصة مكتب قائد القوة، ومكتب منسق شاون الواليات، وشعبة الشـاون املدنيـة، ومكتـب   
ــل        ــة البشــةية/اإليد ، ومةكــز التحلي ــريو  نقــ  املناع ــة بف مفــوض الشــةطة، والوحــدة املعني

 .  2املشتةك للبعثة. ويةد موجز للتغيريات املقتةحة يف إطار هذا العنصة يف اجلدول 
  

   2اجلدول 
  ، محاية املدنيني2املوارد البشةية: العنصة 

 املكتب/القس /الوحدة
نااوع الترياايق املقتاار     

 الك املوظفنيم
الثابتااااة عاااادد الوظااااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتااااااااااة تفاصااااااااااي  الوظااااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

 من مكتب نائب مدية دعم البعثة   2-  2  2 إنشاء شعبة الشاون السياسية      
شــــــــعبة االتصــــــــاالت   

 واإلعالم 
ــة اخلا ــة      0-  2  2 إعادة ندب ــب املمثل ــب نائ إىل مكت

 عام )للشاون السياسية(لألمني ال
ــة (2) نقل   ــة وظيفــ ــدة وطنيــ ــة  واحــ ــن فئــ مــ

 اخلدمات العامة 
 

  األمم املتحدة  من نيمتطوع وظيفتا (1) إلغاء 
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 املكتب/القس /الوحدة
نااوع الترياايق املقتاار     

 الك املوظفنيم
الثابتااااة عاااادد الوظااااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتااااااااااة تفاصااااااااااي  الوظااااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

قســــم اإلغاثــــة وإعــــادة      
 اإلدماج واحلماية

ممولــــــــة مــــــــن    2-  2 ، و2-  2 (08) إلغاء
ــة، و  ــة العامـ ــاعدة املاقتـ  0-  22 املسـ

ــة ــة املســاعدة مــن ممول  امــة،الع املاقت
 الفئـــة مـــن واحـــدة وطنيـــة ووظيفـــة

 متطـوعي  وظـائف  من 21 و الفنية،
 ووظيفتــان الــدوليني، املتحــدة األمــم

 املتحـدة  األمـم  متطوعي وظائف من
ــن 2 و الـــــــوطنيني، ــائف مـــــ  وظـــــ

 الـــدوليني املتحـــدة األمـــم متطـــوعي
 العامة املاقتة املساعدة من املمولة

 

، 1-  2، و 0-  21  20 إنشاء 
 ئة اخلدمة امليدانية من ف وظيفتانو

 

الســابق، التخفيــف  1مــن العنصــة  مني عام مساعد أل واحدة وظيفة  2 إنشاء مكتب قائد القوة  
 اعات ومحاية املدنيني نـزمن حدة ال

 وظيفتــان، و2-مــد 2 ، و1-مــد 2  6 نقل 
 وظيفتـان من فئـة اخلدمـة امليدانيـة، و   

 وطنيتان من فئة اخلدمات العامة 

 

ــا   ــق شـ ــب منسـ ون مكتـ
 الواليات 

تطــوعني مــن متطــوعي  مل وظــائف 0  0 إنشاء
 األمم املتحدة الدوليني 

الســابق، التخفيــف  1مــن العنصــة 
 اعات ومحاية املدنيني نـزمن حدة ال

 21 و، 2-  7 و ،2-مـــــــــــد  0  66 نقل 
ــة   21 ، و0-  ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ

ــة،  ــة 20 وامليداني ــن   وظيف ــة م وطني
ــة  ــةفئـ ــة، الفئـ ــائف 21 و الفنيـ  وظـ

فئـــة اخلـــدمات العامـــة،  مـــن وطنيـــة
متطـوعي   وظـائف من  وظيفة 20 و

 األمم املتحدة الدوليني 

مــن مكتــب نائــب املمثلــة اخلا ــة  
 لألمني العام )للشاون السياسية(  

 من مكتب نائب مدية دعم البعثة   2-  2  2 إعادة ندب شعبة الشاون املدنية
فئـة اخلـدمات    منوطنية  وظيفة 21  21 ندبإعادة  

 مة العا
 

ــم   مـــن 28 (28) إلغاء  ــائف متطـــوعي األمـ وظـ
 املتحدة الوطنيني 

الســابق، التخفيــف  1مــن العنصــة 
 اعات ومحاية املدنيني نـزمن حدة ال

 ،2-  8، و 2-  2 ، و1-مـــــــد 2   221 نقل 
 مــن واحــدة وظيفــة، و0-  27 و

 وظيفــة 10 فئــة اخلدمــة امليدانيــة، و
وطنيــــــــة مــــــــن الفئــــــــة الفنيــــــــة،  

ــائف 21 و ــة   وطن وظــ ــن فئــ ــة مــ يــ
 وظائفمن  27 العامة، و اتاخلدم

متطـــوعي األمـــم املتحـــدة الـــدوليني  
مــن وظــائف متطــوعي األمــم  28 و

 الوطنيني املتحدة

 

مــن القســـم االستشــاري لشـــاون      2-  20 و ،2-  1 (22) إلغاء مكتب مفوض الشةطة
 اإل الحيات امللغى 
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 املكتب/القس /الوحدة
نااوع الترياايق املقتاار     

 الك املوظفنيم
الثابتااااة عاااادد الوظااااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتااااااااااة تفاصااااااااااي  الوظااااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

، ووظيفــة واحــدة مــن فئــة 2-  2  1 نقل      
 الوطنيةاخلدمات العامة 

 

  0-من الةتبة     2-  2  2 إنشاء 
  2-إىل الةتبة     2-  2  2 إعادة تصنيف 
 من مكتب مدية دعم البعثة   0-  2 (2) إعادة تصنيف 
امليزانية والتمويل/مكتـب   قسمإىل    0-  2  2 ندبإعادة  

 نائب مدية دعم البعثة 
فئــــة اخلدمــــة  مــــن واحــــدة وظيفــــة (2) ندبإعادة  

 ية امليدان
ــة   ــن العنصـــ ــاء   0مـــ ــابقا، بنـــ ســـ

 القدرات 
ــد 2  11 نقل  ــد 2 ، و1-مــ  ،2-  0 ، و2-مــ

 2 ، و0-  2 ، و2-  26 و
ــة،     وظــائف ــة امليداني ــة اخلدم ــن فئ م

 اتاخلدم فئة من وطنيتان وظيفتانو
 العامة

الســــابق، بنـــــاء   0مــــن العنصــــة   
 القدرات 

ــة بفــريو    الوحــدة املعني
نقـــــــــــــ  املناعـــــــــــــة  

 البشةية/اإليد  

ــة، و0-  2، و 2-  2  22 نقل  وظيفــــــ
 0 و امليدانية، اخلدمة فئة من واحدة

مـــن الفئـــة الفنيـــة،  وطنيـــة وظـــائف
ــةو ــة وظيفـ ــدة وطنيـ ــن واحـ ــة  مـ فئـ

وظــائف  مــن 0 و ،اخلـدمات العامــة 
متطـــوعي األمـــم املتحـــدة الـــدوليني  
ووظيفة واحدة لواحد من متطـوعي  

  الوطنينياألمم املتحدة 

 من مةكز العمليات املشتةكة

مةكــز التحليــل املشــتةك 
 للبعثة 

    0-  2و  1-  2  1 نقل

الســابق، التخفيــف  1مــن العنصــة   الفنية الفئة من وطنية وظائف 21  21 إنشاء 
 اعات ومحاية املدنيني نـزمن حدة ال

-  0 و، 2-  2 و، 2-  2  20 نقل 
 وظـــــــــــــائف 0 و، 1-  0 و، 0

 مـن  ووظيفتان الفنية الفئة منوطنية 
ــائف ــو وظـ ــم عيمتطـ ــدة األمـ  املتحـ
  الدوليني

 

   161 اجملمو  
  

 شعبة الشاون السياسية  
 (  2-رتبة فبوظيفة واحدة )إنشان وظيفة واحدة  قدرهازيادة  املوظفون الدوليون:  

ستوا ل شعبة الشاون السياسية ر د وحتليل تطور املشهد السياسـي واألمـي احلـاي     - 22
ذ  الغايـة، سـتقوم شـعبة الشـاون السياسـية بتنسـيق وجتميـع        من أجـل قيـادة البعثـة. وحتقيقـا هلـ     
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املدخالت الواردة من خمتلف عنا ـة البعثـة بغيـة إعـداد تقـارية بشـذن احلالـة الةاهنـة تقـدم إىل          
قيادة البعثة ومقة األمم املتحدة. وإضافة إىل ذل ، ويف ضوء تصّد  قيـادة البلـد ومـا نـتج عـن      

 ميكـن التحــاور معهــا، ســتقوم الشــعبة أيضــا بتقــدمي  ذلـ  مــن فــةا  يف مــا رــ  اجلهــات الــ  
املساعدة إىل قيادة البعثـة يف االتصـال مب موعـة واسـعة مـن أ ـحاب املصـلحة الـوطنيني، مبـن          
فيهم املساولون احلكوميون، واملعارضة السياسية وسائة األحـزاب السياسـية، واجملتمـع املـدين،     

دبلوماسـي. وعـالوة علـى ذلـ ، سـتقوم شـعبة       واجلهات الفاعلة اإلقليمية، وأعضـاء السـل  ال  
الشاون السياسية بة د عملية السالم الـ  تقودهـا اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة يف        
ــالتطورات ذات الصــلة.       ــة باســتمةار ب ــادة البعث ــا وستســهم فيهــا، وســتعلم أيضــا قي أديــ  أباب

، يكتســي التعــاون الوثيــق مــع األقســام  وبــالنظة إىل التــةابط بــني التطــورات السياســية واألمنيــة 
األخةى، مبا يف ذل  مةكز العمليات املشـتةكة ومةكـز التحليـل املشـتةك للبعثـة، أمهيـة بالغـة.        
ويةكــز مةكــز العمليــات املشــتةكة علــى اإلملــام باحلالــة والتطــورات األمنيــة، فيمــا يهــتم مةكــز 

اهــات علــى املــدى املتوســط. ومــن التحليــل املشــتةك مبســائل اإلنــذار املبكــة والتطــورات واالجت
  نـــزملستشــار معــي ب 2-أجــل تنفيــذ هــذ  األنشــطة، يقتــة  إنشــاء وظيفــة واحــدة بةتبــة    

الســال  والتســةي  وإعــادة اإلدماج/إ ــال  القطــا  األمــي. وسيســاعد املستشــار علــى رســم 
ق دعـم شـعبة   ا  يف سـيا نــز مسار املناقشات بشذن التةتيبات األمنية يف مةحلة ما بعـد انتـهاء ال  

 الشاون السياسية للمفاوضات ال  تقوم هبا اهليئة احلكومية الدولية.  
 

 شعبة االتصاالت واإلعالم    
 زيااااادة قاااادرها وظيفااااة واحاااادة )إعااااادة ناااادب وظيفااااة واحاااادة    املوظفون الدوليون:  

 دع  البعثة(   مديرمن مكتب نا ب  0-رتبة فب
دة )نقاا  وظيفااة و نيااة واحاادة ماان فئااة نقصااان قاادر؛ وظيفااة واحاا املوظفون الو نيون:  

اخلاادمات العامااة إىل مكتااب نا ااب املمثلااة اخلاصااة ل مااني العااام       
 )للشؤون السياسية(  

 نقصان قدر؛ وظيفتان )إلريان وظيفتني مؤقتتني(   متطوعو األم  املتحدة:  
ني مـن  يف إطار استعةاض مالك املوظفني املدنيني بالبعثة، يقتة  إلغاء وظيفـتني ملتطـوع   - 26

متطوعي األمم املتحدة يعمالن موظفني لشاون اإلعـالم يف واليـتني متضـةرتني علـى حنـو أقـل       
مــن األ مــة. وإضــافة إىل ذلــ ، يقتــة  نقــل وظيفــة واحــدة ملســاعد لشــاون اإلعــالم مــن فئــة  
اخلــدمات العامــة الوطنيــة إىل مكتــب نائــب املمثلــة اخلا ــة لألمــني العــام )للشــاون السياســية(  

قدرات واملساعدة على التعامل مع  يادة عبء العمل الناشئة عن األ مة الـ  انـدلع    لتعزيز ال
( مــن 0-. ويقتــة  أيضــا إعــادة نــدب موظــف إعــالم )   1120يف كــانون األول/ديســمرب 
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مكتب دعم البعثة إىل هذ  الشعبة مـن أجـل ضـمان املزيـد مـن التحسـني والتنسـيق يف قـدرات         
 ذلـ  االسـت ابة بسـهولة وسـةعة علـى حنـو متكامـل للتعقيـد         اإلعالم املتعدد الوسـائط، مبـا يف  

وعدم االستقةار املتزايدين للحالـة يف جنـوب السـودان. وسيسـتخدم موظـف اإلعـالم وسـائط        
 هاما للمعلومات وأداة مهمة لنشةها.   االتوا ل االجتماعي، ال  متثل مصدر

اإلنعـاب وإعـادة اإلدمـاج    قسم اإلغاثة وإعـادة اإلدمـاج واحلمايـة )املعـةو  سـابقا بقسـم       
 وبناء السالم(  

 وظااااا    2وظااااا   ثابتااااة ومؤقتااااة )إلريااااان     1نقصااااان قاااادر؛   املوظفون الدوليون:  
وظيفااة  12و  2-ووظيفااة مؤقتااة واحاادة برتبااة ف    2-برتبااة ف

، ووظيفااة 0-وظااا   برتبااة ف 13؛ وإنشااان 0-مؤقتااة برتبااة ف
   ووظيفتني من فئة اخلدمة امليدانية 2-واحدة برتبة ف

    نقصان قدر؛ وظيفة واحدة )إلريان وظيفة و نية من الفئة الفنية( املوظفون الو نيون:  
 وظيفااااااة دوليااااااة مؤقتااااااة  12وظيفااااااة )إلريااااااان  11نقصااااااان قاااااادر؛  متطوعو األم  املتحدة:  

، ووظيفااتني مااؤقتتني ماان وظااا   متطااوعي األماا  املتحاادة   2-برتبااة ف
   املتحدة الدوليني( الو نيني، وأربع وظا   مؤقتة ملتطوعي األم 

يتـوىل قســم اإلغاثــة وإعــادة اإلدمــاج واحلمايــة )املعــةو  ســابقا باســم قســم اإلنعــاب   - 27
: توطيـد السـالم وبسـط سـلطة الدولـة(،      2وإعادة اإلدماج وبناء السـالم ضـمن إطـار العنصـة     

اخـل قواعـد   املساولية عن التنسـيق الشـامل للمسـائل التنفيذيـة املتعلقـة مبواقـع محايـة املـدنيني د        
البعثة، مبا يف ذل  التنسيق مع اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنسـاين الـ  تقـدم اخلـدمات داخـل         
املواقع؛ وتنسيق ودعم والية البعثة الةامية إىل دعـم  يئـة الظـةو  مـن أجـل إيصـال املسـاعدة        

ملعةضـة للخطـة   اإلنسانية، عند االقتضاء، للو ول إىل السكان احملتاجني، ال سـيما يف املنـاطق ا  
خارج قواعد البعثة؛ واملسامهة يف اجلهـد املبـذول علـى نطـاق البعثـة لة ـد وتقيـيم احتياجـات         
البعثــة إىل احلمايــة خــالل عمليــات االســت ابة، متشــيا مــع اســتةاتي ية البعثــة املتعلقــة باإلنــذار    

تةاتي ية املبكــة؛ ودعــم تفعيــل احللــول االنتقاليــة مــن أجــل املشــةدين داخليــا؛ والتخطــيط الســ  
حلــول دائمــة تشــمل البلــد كلــ  يف هنايــة املطــا ، عنــدما تســم  الظــةو ، يف ســياق اتفــاق    

وظيفـة علـى النحـو املـبني يف جـدول املــوارد       70للسـالم. وسـيتطلب هـذا القسـم مـا جمموعــ       
ــة  إلغــاء مــا جمموعــ      ــةة، يقت ــة يف إطــار مــن    08البشــةية. ويف هــذ  الفت ــة وماقت وظيفــة ثابت

املوظفني املـدنيني للبعثـة. ويقتـة  إلغـاء مجيـع الوظـائف املاقتـة الــبالغ عـددها          استعةاض مالك 
، 2-وظيفــة، الــ  تشــمل وظيفــة واحــدة ملوظــف لشــاون إعــادة اإلدمــاج مــن الةتبــة      21

ــودة وإعــادة        ــاب والع ــوظفي شــاون اإلنع ــةامج، وســ  وظــائف مل ــوظفي ب ومثــاين وظــائف مل
تطــوعني مــن متطــوعي األمــم املتحــدة يعملــون   ، وأربــع وظــائف مل0-اإلدمــاج مــن الةتبــة   
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كموظفني معنيني بالتخطيط والربامج وإعادة اإلدماج. وعالوة على ذل ، يقتـة  أيضـا إلغـاء    
، ووظيفـة واحـدة ملوظـف    2- وظيفة ملوظفي بةامج )أربع وظائف ملوظفني مـن الةتبـة    21

دة الـدوليني، ووظيفتـان   وظيفة من وظائف متطـوعي األمـم املتحـ    21وطي من الفئة الفنية، و 
وظــائف جديــدة  21مــن وظــائف متطــوعي األمــم املتحــدة الــوطنيني(. ويقتــة  أيضــا إنشــاء   

(، ووظيفــة واحــدة ملوظــف معــاون لشــاون اإلغاثــة وإعــادة اإلدمــاج   0-ملــوظفي بــةامج ) 
(، ووظيفــة واحــدة ملســاعد إداري ووظيفــة أخــةى ملســاعد لشــاون امليزانيــة  1-واحلمايــة ) 

 ن فئة اخلدمة امليدانية( لتعزيز قدرة القسم على تنفيذ والية البعثة.  )كالمها م
 

 (  1مكتب منسق شاون الواليات )الذي كان يندرج يف السابق حت  العنصة   
وظيفااة لولااة ماان امليزانيااة املعتماادة   03وظيفااة ) 03زيااادة قاادرها  املوظفون الدوليون:  

 (  2310/2312للفترة 
وظيفااة لولااة ماان امليزانيااة املعتماادة   20وظيفااة ) 20يااادة قاادرها ز املوظفون الو نيون:  

 (  2310/2312للفترة 
وظيفااة لولااة ماان امليزانيااة     10وظيفااة مؤقتااة )  11زيااادة قاادرها   متطوعو األم  املتحدة:  

وظااااا   إةاااااافية   0وإنشاااااان  2310/2312املعتماااادة للفتاااارة   
 ملتطوعني تابعني ل م  املتحدة(  

، ارتفع  بصورة كبرية الطلبـات  1120 مة يف كانون األول/ديسمرب منذ اندال  األ - 28
علــى التخطــيط للعمليــات وتنســيقها وتقــدمي تقــارية عــن األ مــة وإدارة املعلومــات يف واليــات 
الوحدة، وأعاي النيل، وجـونقلي، حيـث تقـع معظـم أعمـال العنـف يف البلـد. ويشـمل املـالك          

 0-ذ  الواليــات الــثال  وظيفــة واحــدة بةتبــة   الــوظيفي احلــاي يف مةاكــز العمليــات يف هــ 
ووظيفــتني ملتطــوعني مــن متطــوعي األمــم املتحــدة الــدوليني، فيمــا يقتصــة املــالك الــوظيفي يف    
املكتـــب األمـــامي ملنســـق شـــاون الواليــــات علـــى مـــوظفي الـــدعم اإلداري. وبــــالنظة إىل        

ــة امل    ــ ن التغطي ــوظفني واإلجــا ات، ف ــاوب امل ــة بتن ــة   االحتياجــات املتعلق ســتمةة مــن أجــل تلبي
متطلبات املهام املتزايدة غـري ممكنـة باسـتخدام مـالك املـوظفني احلـاي. وبالتـاي، يقتـة  إنشـاء          
ثــال  وظــائف حملللــي معلومــات )مــن متطــوعي األمــم املتحــدة الــدوليني( ليقــدموا للمكتــب     

ن التقـارية  األمامي ملنسق شاون الواليات الدعم التاي: إعداد حماضـة االجتماعـات وغريهـا مـ    
التحليلية، مبا يف ذل  التقارية عـن احلالـة، ومـذكةات اإلحاطـة، ومـذكةات احلفـ  يف ملـف؛        
وإعداد وحتديث مواد املعلومات السياقية، من قبيل مـذكةات املعلومـات األساسـية، والنبـذات     

يـة  عن اخللفيات السياسية، مبا يف ذل  إنشاء وتعهـد قواعـد بيانـات وغريهـا مـن األدوات الةام     
 إىل ضمان إمكانية االطال  على املعلومات وكفالة أن تكون هذ  املعلومات مفيدة.  
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 ( 1مكتب قائد القوة )ورد سابقا يف إطار العنصة   
وظااا   لولااة ماان امليزانيااة املعتماادة    2وظااا   ) 2زيااادة قاادرها  املوظفون الدوليون:  

 (  وإنشان وظيفة واحدة ألمني عام مساعد 2310/2312للفترة 
زيااادة قاادرها وظيفتااان )وظيفتااان لولتااان ماان امليزانيااة املعتماادة         املوظفون الو نيون:  

 (  2310/2312للفترة 
، مت  املوافقة بصـورة اسـتثنائية علـى إنشـاء وظيفـة ماقتـة لقائـد        1122يف متو /يولي   - 21

متو /يوليـ  إىل   2قوة بةتبة أمني عام مساعد متول يف إطـار املسـاعدة املاقتـة العامـة للفتـةة مـن       
ــمرب   02 ــانون األول/ديسـ ــةاد      1122كـ ــن األفـ ــ  مـ ــذذون بـ ــوام املـ ــادة يف القـ ــة للزيـ . ونتي ـ

( والتعقيـد  1122) 1222العسكةيني وأفةاد الشةطة التابعني للبعثة وفقـا لقـةار جملـ  األمـن     
ــة       ــوفري احلماي ــى ت ــز عل ــادة التةكي ــوب الســودان، إىل جانــب  ي املســتمة للوضــع األمــي يف جن

ــة ألمــني عــام مســاعد.        ال ــة معادل ــة مدني ــ  رتب ــوة تكــون ل ــد ق ــة  إنشــاء وظيفــة قائ ــة، ُيقت قوي
ويتماشى ذل  مع املمارسـة املتبعـة يف عمليـات حفـ  السـالم األخـةى الـ  هلـا نفـ  احل ـم           
ــة      ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقةار يف مجهوري والنطــاق والتعقيــد، مبــا يف ذلــ  بعث

ة والعملية املختلطة لالحتاد األفةيقي واألمم املتحدة يف دارفـور وبعثـة األمـم    الكونغو الدميقةاطي
 املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقةار يف ماي.  

 
 (  1شعبة الشاون املدنية )وردت سابقا يف إطار العنصة   

حااادة وظيفاااة مؤقتاااة وا قااادر؛ نقصاااانوظيفاااة و 02زياااادة قااادرها  املوظفون الدوليون:
؛ 2310/2312وظيفاااة لولاااة مااان امليزانياااة املعتمااادة للفتااارة   01)

؛ وإلريااان وظيفااة مؤقتااة   2-وإعااادة ناادب وظيفااة واحاادة برتبااة ف    
 (2-رتبة فبواحدة 

وظيفااة لولااة ماان امليزانيااة املعتماادة     00وظيفااة ) 10زيااادة قاادرها   املوظفون الو نيون:
ة وظيفااة و نياااة ماان فئااا   23وإعااادة نااادب   2310/2312للفتاارة  

 اخلدمات العامة(  
وظيفااة لولااة ماان امليزانيااة     42وظيفااة مؤقتااة )  24زيااادة قاادرها   متطوعو األم  املتحدة:  

وظيفاة ملتطاوعي األما      21وإلرياان   2310/2312املعتمدة للفترة 
 املتحدة الو نيني(  

ــةار   - 61 ــذ الق ــدنيني ذات املســتويات   1122) 1222دعمــا لتنفي ــة امل ( واســتةاتي ية محاي
ثة، ستوا ل شعبة الشـاون املدنيـة العمـل علـى  ـعيدي الواليـات واملقاطعـات مـن أجـل          الثال
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اعات، والتخفيف من حد ا، وحلها وحتقيق املصاحلة. وسـتتحاور شـعبة   نـزدعم منع نشوب ال
الشاون املدنية مع مجيع الطوائف العةقية، وممثلـي اجملتمعـات احملليـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين،       

ظمات الدينية، والنساء والشباب والسلطات واملعارضة واألحزاب السياسـية هبـد    مبا فيها املن
ا . وستوا ـل هـذ  الشـعبة تقـدمي املســاعدة     نــز مسـاعدة البعثـة علـى اإلملـام دومـًا حبالـة بيئـة ال       

التقنية واللوجستية وتيسري مبادرات السالم واملصـاحلة اجملتمعيـة الـ  تتخـذها القواعـد الشـعبية       
ا  والتخفيف من حـد ما وإدار مـا، بطـةق منـها دعـم      نـزف الطائفي واتسا  رقعة الملنع العن

مبــادرات احلــوار واملصــاحلة بــني الطوائــف. وستســاهم شــعبة الشــاون املدنيــة أيضــا يف الــدعم   
الذي تقدم  البعثة من أجل  يئة الظةو  املالئمة إليصال املسـاعدة اإلنسـانية بفضـل معةفتـها     

  يف الواليات العشة كافة. وأخـريا، سـتقوم الشـعبة بتيسـري عمـل آليـة الة ـد        انـزبديناميات ال
والتحقق التابعة للهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، حسـب االقتضـاء. ومـن أجـل تنفيـذ           

تضطلع ب  شعبة الشاون املدنيـة مـن أنشـطة وتعزيـز قـدر ا علـى دعـم األولويـات اجلديـدة           ما
ــة  ــة يف جمــال محاي ــدب       للبعث ــة  إعــادة ن ــة، ُيقت ــال العدائي ــف األعم ــاق وق ــذ اتف ــدنيني وتنفي امل

وظيفة ملساعدين لشاون االتصال اجملتمعـي )مـن فئـة اخلـدمات العامـة الوطنيـة(، ووظيفـة         21
(. وعـالوة علـى ذلـ ، ففـي إطـار اسـتعةاض مـالك املـوظفني         2-موظف للشاون املدنيـة )  

وظيفـة ملتطـوعني وطنـيني مـن متطـوعي األمـم        28اء املدنيني الذي قام  ب  البعثة، يقتة  إلغـ 
ــار        27املتحــدة ) ــة ألحــد كب ــة ماقت ــة ومســاعد إداري واحــد( ووظيف ــا للشــاون املدني موظف

 .2-موظفي الشاون املدنية من الةتبة  
 

 (  0مكتب مفوض الشةطة )ورد سابقا يف إطار العنصة   
يزانيااااة املعتماااادة للفتاااارة وظيفااااة ماااان امل 24وظيفااااة ) 11زيااااادة  املوظفون الدوليون:  

؛ ونقااا  وظيفاااة 2-وظاااا   برتباااة ف 2؛ إنشاااان 2310/2312
مان قسا  املشاورة    ااس السالون الاذي          2-واحدة برتبة ف

إىل وظيفااة  0-إلريااا(؛؛ وإعااادة تصااني  وظيفااة واحاادة برتبااة ف    
لاار يع عملياات؛ وإعااادة ناادب وظيفاة واحاادة برتبااة    2-برتباة ف 

بق   مكتااب ماادير دعاا  البعثااة؛    ماان قساا  امليزانيااة السااا    0-ف
 (2-وظيفة برتبة ف 10، و 2-رتبة فوإلريان وظيفتني ب

وظااااا   )وظيفتااااان ماااان امليزانيااااة املعتماااادة للفتاااارة       0زيااااادة  املوظفون الو نيون:  
؛ ونق  وظيفاة مان فئاة اخلدماة العاماة الو نياة مان        2310/2312

 قس  املشورة    اس السلون الذي   إلريا(؛(  
نظة إىل االحتياجـات الكـبرية واملتنوعـة يف جمـال تنسـيق عمليـات الشـةطة املتعلقـة         وبال - 62

(، يقتــة  إنشــاء مخــ  وظــائف  1122) 1222حبمايــة املــدنيني يف إطــار قــةار جملــ  األمــن  
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ملنســقي محايــة الشــةطة للمــدنيني وذلــ  لنشــةهم يف مواقــع البعثــات املخصصــة     2-بةتبــة  
ن منهما يف جوبا، وواحد يف كـل مـن بـور وبـانتيو وملكـال.      حلماية املدنيني، حبيث يكون اثنا

ونظةا لوجود ثالثـة مواقـع حلمايـة املـدنيني يف جوبـا وحـدها، فسـيكون مـن الضـةوري تعـيني           
منسقني اثنني حلماية املدنيني يف العا مة. وسيدية منسقو محاية املدنيني عمليات شةطة األمـم  

ــدعم     ــوفةون ال ــدنيني وي ــة امل ــة. وســيقوم     املتحــدة حلماي ــة للبعث ــدنيني التابع ــة امل ــع محاي يف مواق
املنسقون بتيسري مجيـع أنشـطة محايـة املـدنيني الـ  تقـوم هبـا شـةطة األمـم املتحـدة مـع منسـقي             
الواليات، ومفوض الشةطة، ووحدة الشةطة الـ  تعمـل يف مواقـع محايـة املـدنيني. وباإلضـافة       

نظـةا   2-إىل الةتبـة    0-ةطة من الةتبة  إىل ذل ، ُيقتة  تةقية وظيفة رئي  عمليات الش
ــع        ــن يف مواق ــدنيني وإدارة الســالمة واألم ــة امل ــدة املةتبطــة حبماي للمســاوليات التشــغيلية املتزاي

ــة ــات         محاي ــي  عملي ــيقوم رئ ــوب الســودان. وس ــم املتحــدة يف جن ــة األم ــة لبعث ــدنيني التابع امل
ــن خــ       الشــةطة ــات وحــدات الشــةطة املشــكلة م ــى عملي الل منســق وحــدات  باإلشــةا  عل
 املشكلة.   الشةطة

 
 (0الوحدة املعنية بفريو  نق  املناعة البشةية/اإليد  )وردت سابقا يف إطار العنصة   
وظااااا   ماااان امليزانيااااة املعتماااادة للفتاااارة   0وظااااا   ) 0زيااااادة  املوظفون الدوليون:  

2310/2312  ) 
املعتماااادة للفتاااارة وظااااا   ماااان امليزانيااااة   2وظااااا   ) 2زيااااادة  املوظفون الو نيون:  

2310/2312  ) 
وظااا   مؤقتااة ماان امليزانيااة املعتماادة    2وظااا   مؤقتااة ) 2زيااادة  متطوعو األم  املتحدة:  

 (  2310/2312للفترة 
ــة       - 61 ــة  نقــل الوحــدة املعني ــة، يقت ــدنيني بالبعث اســتنادا إىل اســتعةاض مــالك املــوظفني امل

الـذي كـان يسـمى سـابقا بنـاء القـدرات،        ،0بفريو  نق  املناعة البشةية/اإليد  من العنصة 
. وستسـتمة الوحـدة املعنيـة بفـريو  نقـ  املناعـة البشـةية/اإليد  يف تنفيـذ         2يف إطار العنصـة  

أنشطة التوعية والوقاية لفائدة مجيع موظفي البعثـة املـدنيني منـهم والنظـاميني علـى حـد سـواء،        
يد  يف أنشطة البعثة الـ   ـدر هبـا    كما ستوا ل إدماج قضايا فريو  نق  املناعة البشةية/اإل

(، ستوا ـل الوحـدة العمـل باالشـتةاك     1122) 1222تكليف. ومتشيا مع قةار جمل  األمـن  
مع بةنامج األمم املتحدة املشتةك وفةيق األمم املتحدة املشـتةك املعنـيني بفـريو  نقـ  املناعـة      

يف مواقـع محايـة املـدنيني    البشةية/اإليد ، يف حال عدم وجود مصادر أخـةى لتقـدمي اخلـدمات    
التابعة للبعثة ويف مناطق تةكز األشـخا  املشـةدين داخليـا، وذلـ  مـن أجـل القيـام مبـا يلـي:          
تيسري التوعية بفريو  نق  املناعة البشةية/اإليد  وتوفري خـدمات الفحـ  واملشـورة السـةية     
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ء العـالج الوقـائي   ، وأمنـا “عنا ـة التغـيري  ” الطوعية، وتنظيم دورات تدريبيـة للمستشـارين، و  
بعد التعةض للفريو ، من أجـل تشـ يع الوقايـة والةعايـة يف مـا يتعلـق بفـريو  نقـ  املناعـة          
البشةية/اإليد ، وتوفري خدمات منع انتقال اإل ابة بفريو  نق  املناعة البشـةية مـن األم إىل   

فـريو  نقـ    الطفل، والتنسيق مع اجلهات املعنية الدولية والوطنية من أجل ضمان التصـدي ل 
 املناعة البشةية/اإليد  بصورة متسقة وفعالة لفائدة خمتلف اجملموعات السكانية.  

 
 ( 1مةكز التحليل املشتةك للبعثة )ورد سابقا يف إطار العنصة   
وظاااا   مااان امليزانياااة املعتمااادة للفتااارة      1وظاااا   ) 13زياااادة  املوظفون الدوليون:  

ووظيفااة  2-ة ف؛ نقاا  وظيفااة واحاادة ماان الرتباا   2310/2312
 من مركز العمليات املشتركة(   0-واحدة من الرتبة ف

وظااا   ماان امليزانيااة املعتماادة  0وظيفااة ثابتااة ومؤقتااة ) 10زيااادة  املوظفون الو نيون:  
وظاااا   و نياااة مؤقتاااة مااان   13وإنشاااان  2310/2312للفتااارة 
 الفنية(   الفئة

ان مااااان امليزانياااااة املعتمااااادة زياااااادة وظيفاااااتني ماااااؤقتتني )وظيفتااااا متطوعو األم  املتحدة:  
 (  2310/2312 للفترة

( بــتنفيذ اسـتةاتي ية لإلنـذار    1122) 1222كلف  البعثة مبوجب قةار جمل  األمن  - 60
املبكة على كامل نطاق البعثة، مبا يشمل اتبا  هنج منسَّق جلمـع املعلومـات والة ـد والتحقـق     

آليات االست ابة. ومـن أجـل تعزيـز قـدرة     واإلنذار املبكة وتعميم املعلومات، ومبا يشمل أيضا 
البعثة على الوفاء بواليتها يف تنفيذ استةاتي ية لإلنذار املبكة علـى كامـل نطـاق البعثـة، يقتـة       

( مـن مةكـز العمليـات    0-( وحملـل معلومـات )   1-نقل وظيفتني ملوظف إداري معاون ) 
لإلنـذار املبكـة مـن فئـة     وظـائف ملستشـارين    21املشتةكة. وعالوة علـى ذلـ ، يقتـة  إنشـاء     

املوظفني الفنيني الوطنيني. وال توجد حىت اآلن قـدرات خمصصـة لإلنـذار املبكـة علـى مسـتوى       
الواليــات، األمــة الــذي ال يــادي فحســب إىل إعاقــة جهــود اإلنــذار املبكــة علــى مســتوى           

ال مجـع  الواليات، بل يعيق أيضا عمل مةكز التحليل املشتةك للبعثة على الصعيد الوطي يف جمـ 
املعلومات وحتليلها وحتديد التوجهات الوطنية. ولسد هذ  الثغةة، يلزم تـوفري الوظـائف العشـة    

مكاتـب للواليـات وتقـدمي املشـورة ملنسـقي الواليـات        21ملستشاري اإلنذار املبكـة للعمـل يف   
اإلنـذار  بشذن مسائل اإلنذار املبكة، واإلسهام يف أعمال مةكز التحليل املشتةك للبعثة يف جمال 

املبكة علـى الصـعيد الـوطي. ومـن شـذن إضـافة موظـف وطـي مـن الفئـة الفنيـة يف كـل واليـة              
تتي  ملةكز التحليل املشتةك للبعثة تعزيز فعاليت  يف تنفيذ مهام اإلنذار املبكة الـ  كلـف هبـا     أن

 من خالل متكين  من الو ول إىل اخلربات واملعار  احمللية.  
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 اإلنسان والتحقيق فيها: ر د حقوق 1العنصة   
 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
 يئة بيئة مااتية ملكافحة اإلفـالت مـن العقـاب     1-2  

ــ  حقـــوق       ــ  متـ علـــى االعتـــداءات واالنتـــهاكات الـ
اإلنسان والقانون اإلنساين الـدوي والـ  يةتكبـها مجيـع     

 ا نـزأطةا  ال

ارفــــاض العــــدد املاكــــد مــــن االعتــــداءات      1-2-2
واالنتهاكات ال  مت  حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين     
الدوي، مبا يف ذل  االنتهاكات واخلةوقات ال  قد تشكل 

ــةائم حــةب وجــةائم ضــد اإلنســانية )     : 1121/1120ج
 (21: 1122/1122؛ 21: 1120/1122 فة؛ 

ــادة يف 1-2-1  ــهاكات   الزيــــ ــةتكيب االنتــــ ــدد مــــ  عــــ
لقـــــــانون نســـــــان وانتـــــــهاكات احلقـــــــوق اإل اخلطـــــــرية
ــاين ــذين ت  اإلنسـ ــدوي الـ ــائية   الـ ــلطات القضـ ــم السـ الحقهـ

ــة ــكةية ) املدنيـــــــــ ــفة؛ 1121/1120والعســـــــــ :  ـــــــــ
 (22: 1122/1122؛ 2: 1120/1122

الزيادة يف عمليات الة د والتحقيـق والتحقـق    1-2-0 
دام الـــذخائة العنقوديـــة وغريهـــا واإلبــال  املتعلقـــة باســـتخ 

ــ    مــن ــة ال ــى أهنــا حتــد   ينظــة إليهــا  األســلحة التقليدي عل
: ال توجد بيانات أساسـية؛  1121/1120عشوائية ) آثارًا

 (1: 1122/1122؛ 2: 1120/1122
 

 النواتج    
إجــةاء أنشــطة ر ــد أســبوعية يف الواليــات العشــة كلــها مــن أجــل التعــة  علــى انتــهاكات حقــوق     • 

 اإلنسان واملسامهة يف حتليل اإلنذار املبكة ويف آليات 
ار بالتحةيــات املتعلقــة ببالغــات انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدوي  القيــام باســتمة • 

منــها، مــع التةكيــز بشــكل خــا  علــى االنتــهاكات اجلســيمة، واالنتــهاكات املةتكبــة ضــد    والتحقــق
تقــارية عامـة عــن حالـة حقــوق اإلنســان يف    2اعات، ونشــة نــز األطفـال، والعنــف اجلنسـي املتصــل بال  

 كل سنة   جنوب السودان
ــيم مةاكــز االحت ــا  يف الواليــات العشــة كلــها كــل شــهة، مبــا يف ذلــ  مةاكــز الشــةطة       •  ر ــد وتقي

ومةافـق االحت ـا  العسـكةية، لكفالـة االمتثـال للمعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان؛ وتـدابري            والس ون
يف مواقــع محايــة املســاءلة الــ  تتخــذها اجلهــات احلكوميــة والقــوات املســلحة؛ واألشــخا  احملت ــزين  

 املدنيني التابعة للبعثة واألفةاد الذين سلمتهم البعثة إىل السلطات الوطنية
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دورية مدنية يف املناطق ال  قد تكون عةضة للعنف ملنع وقو  انتهاكات حقـوق اإلنسـان،    11 تسيري • 
باالشـتةاك مـع    اعات، والتصـدي هلـا؛ وموا ـلة تقـدمي الـدعم     نــز مبا يف ذل  العنف اجلنسي املـةتبط بال 

اجلهــات الفاعلــة مــن اجملتمــع املــدين، وخا ــة اجلماعــات النســائية واجلهــات الفاعلــة يف جمــال العدالــة    
 التقليدية واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، لتش يع ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيزها

لـة األخـةى املةتبطـة ب قامـة     الدعوة إىل تقيد أجهزة الشةطة الوطنية يف جنوب السودان واجلهات الفاع • 
العــدل يف الواليــات العشــة بســيادة القــانون واملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان ور ــد مــدى تقيــدها     

خالل اجتماعات ختطيط وتنسيق شهةية وتوا ل يومي بشذن عمليات االحت ا  التعسـفي/املمتد   من
 ةىلفتةات طويلة والعنف ضد النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخ

يف املائة من احلـواد  الـ  تنطـوي علـى اسـتخدام الـذخائة العنقوديـة أو غريهـا مـن           211ر د نسبة  • 
األسلحة التقليدية ال  ينظة إليها على أن هلا آثارا عشوائية والتحقق من هذ  احلواد  والتحقيـق فيهـا   

 واإلبال  عنها
 إعـالم ة فيـديو وقصـ  و ـور ووسـائل     القيام حبملـة إعالميـة مـن خـالل إنتـاج وبـث بـةامج وأشـةط         • 

بــةامج شــهةية،  8مطبوعــة ونشــةات/إحاطات  ــحفية بشــذن: حقــوق املشــةدين داخليــًا مــن خــالل  
(؛ 2-1بةامج يتناول كل واحـد منـها حقـوق الطفـل واملسـاواة بـني اجلنسـني )اإلجنـا  املتوقـع           21 و

نتــهاكات املةتكبــة ضـــد   واالضــطال  بذنشــطة يف جمــال حقــوق اإلنســان لزيــادة فهــم اجلمهــور لال        
واألطفال واملساعدة يف الثي عن ارتكاهبا، ور ـد انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والتحقيـق فيهـا،        النساء

اعات، وجلنـة االحتـاد األفةيقـي للتحقيـق يف جنـوب السـودان       نــز مبا يف ذل  العنف اجلنسـي املتصـل بال  
ا  نـــزنيــد األطفــال مــن جانــب طــةيف ال (؛ واجلهــود الةاميــة إىل القضــاء علــى جت 1-1)اإلجنــا  املتوقــع 

كليهمــا، وتثقيــف اجلمهــور بضــةورة القضــاء علــى هــذ  املمارســة، وإنتــاج مسلســل درامــي تلفزيــوين  
 (0-1اعات املسلحة )اإلجنا  املتوقع نـزإلبةا  القضايا ال   م األطفال يف خضم ال

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

ــدا   1-1   ــد االعتـــ ــز ر ـــ ــهاكات تعزيـــ ءات واالنتـــ
املةتكبة ضد املةأة، مبا يف ذلـ  العنـف اجلنسـي املـةتبط     

اعات، والتحقيــــــق فيهــــــا والتحقــــــق منــــــها    نـــــــزبال
 عنها واإلبال 

ارفــــاض العــــدد املاكــــد مــــن االعتــــداءات      1-1-2
كبــــــة ضــــــد املــــــةأة، مبــــــا يف ذلــــــ  والت ــــــاو ات املةت

:  ـــــفة؛ 1121/1120اجلنســـــي واجلنســـــاين ) العنـــــف
 (21: 1122/1122؛ 21: 1120/1122
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 يادة عدد التقارية عن العنف اجلنسي املـةتبط   1-1-1   
اعات والعنـــف اجلنســـاين يف جنـــوب الســـودان الـــ   نــــزبال

تقدمها اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذل  اجلماعات 
: 1121/1120النسائية الوطنية ومنظمات اجملتمع املـدين ) 

 (1: 1122/1122:  فة؛ 1120/1122 فة؛ 
 

 النواتج
 حلقـــة عمـــل يف مواقـــع محايـــة املـــدنيني التابعـــة للبعثـــة )جوبـــا وبـــانتيو وبـــور وملكـــال(   12 تنظـــيم • 

حلقة عمل يف املنـاطق الـ  تتةكـز فيهـا أعـداد كـبرية مـن املشـةدين داخليـًا، يشـارك فيهـا قـادة              06 و
ــة      ــان للمـ ــوق اإلنسـ ــن حقـ ــدفا  عـ ــاء للـ ــباب والنسـ ــات الشـ ــة وجمموعـ ــات احملليـ ــيماجملتمعـ  أة؛ وتنظـ

حلقات عمـل مـع قـادة اجملتمعـات احملليـة واملنظمـات الدينيـة مـن أجـل التثقيـف والـدعوة إىل نبـذ              21
 املمارسات الثقافية الضارة ال  تنته  حقوق اإلنسان للمةأة

اجتماعات شهةية مع شبكة احلماية اجملتمعية من أجل متكني النساء وجمتمعا ن احمللية مـن إبـةا     تنظيم • 
 ايا العنف اجلنساين واإلبال  عنها ور دهاقض

يومًا من النشـاط ملناهضـة    26مناسبة ألغةاض الدعوة من أجل اليوم الدوي للمةأة، ومحلة  12تنظيم  • 
العنف اجلنساين، واليوم األفةيقي حلقوق اإلنسان؛ وتنظـيم بـةامج حواريـة إذاعيـة شـهةية تبثهـا إذاعـة        

 ةأة والقضايا اجلنسانيةهبد  التعةيف حبقوق امل “مةايا”
نشة مواد تةوجيية من أجل تعزيز وتش يع تغيري املواقف الثقافيـة ملكافحـة العنـف اجلنسـي واجلنسـاين،       • 

 2 111حقيبـــة و  2 111كنغـــة/دثار و  2 111 قمـــي  ذي كمـــني قصـــريين، و 2 111تشـــمل 
 حاملة بطاقات هوية 2 111 قلم و 2 111 شةيط معصم و

لة د والتحليل واإلبال  على الصعيد الوطي كلليـة تنسـيق وإبـال  وكـذل  اإلسـهام      تةتيبات ا تنفيذ • 
اعات نــز يف آلية البعثة لإلنذار واالسـت ابة املبكـةين للكشـف عـن حـاالت العنـف اجلنسـي املـةتبط بال        

اجتماعات للفةيق العامل املعي بتةتيبـات الة ـد    6ومنع حدوث  والتصدي ل  من خالل تنظيم وعقد 
إحاطــات إعالميــة عــن تةتيبــات  6حليــل واإلبــال ، واملنتــدى املشــتةك للتشــاور، وإعــداد وتقــدمي  والت

 الة د والتحليل واإلبال  إىل النظةاء الوطنيني والدوليني
تو يع تقةية سـنوي واحـد، وتقةيـةين نصـف سـنويني، وتقةيـة مواضـيعي واحـد عـن العنـف اجلنسـي             • 

 ا  يف جنوب السوداننـزاملةتبط بال
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نشاطًا إعالميًا من أجل توعية املدنيني، مبا يشمل مجاعـات القواعـد الشـعبية، بشـذن      21وتنفيذ  تنظيم • 
حلقــة عمــل تدريبيــة مــن أجــل منظمــات اجملتمــع املـــدين         21ا ، و نـــز العنــف اجلنســي املــةتبط بال   

عنـف  والصحفيني عن كيفية اإلبال  عن حواد  العنف اجلنسي من أجل تسليط الضوء على قضايا ال
 ا  هبد  اإلسهام يف تغيري السلوك واحلد من حدو  العنف اجلنسينـزاجلنسي املةتبط بال

ا  لوضع واعتماد التزامـات حمـددة  منيـًا وتـدابري مسـاءلة      نـزتنظيم اجتماعني مع ممثلي مجيع أطةا  ال • 
ا ، نــز   الاعات الـذي يةتكبـ  مجيـع أطـةا    نــز من أجل تنفيـذها والتصـدي للعنـف اجلنسـي املـةتبط بال     

 (1121) 2161على النحو املنصو  علي  يف قةار جمل  األمن 
القيام، بالتعاون مع عنا ة البعثة ذات الصلة، بالدعوة لـدى و ارة العـدل، وو ارة الشـاون اجلنسـانية      • 

والطفولة والشـاون االجتماعيـة واإلنسـانية بشـذن تنقـي  واعتمـاد وإنفـاذ إطـار قـانوين وطـي لضـمان            
وجرب الضةر للضـحايا/الناجيات مـن العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، مبـا يف ذلـ  العنـف اجلنسـي           احلماية

 ا نـزاملةتبط بال
تقدمي الدعم ملبـادرات منـع اجلةميـة، مبـا يف ذلـ  الوقايـة مـن العنـف اجلنسـي واجلنسـاين والعنـف ضـد              • 

مليـات العـودة الطوعيـة احملتملـة، مـن      األطفال، يف مواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة واملناطق احملددة لع
 “مةايا”حلقة عمل جمتمعية، ووسائل إعالم مطبوعة، وبث بةامج على إذاعة  22خالل عقد 

مناقشات جملموعات متخصصة كي تتحاور النسـاء مـع جلنـة التحقيـق      21حلقات عمل و  21تنظيم  • 
 التابعة لالحتاد األفةيقي

السـتة عشـة    جملتمعية على نطاق جنوب السودان لتعزيـز الـوعي حبملـة   تنظيم وإجةاء مناسبتني للتوعية ا • 
 يومًا ملناهضة العنف اجلنساين

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

قيام اجلهـات الفاعلـة الةئيسـية بتحسـني تـدابري       1-0  
الوقايـــة والبيئـــة احلمائيـــة مـــن أجـــل األطفـــال  

ة ا  املسـل  والعنـف وإسـاء   نـزاملتضةرين من ال
 املعاملة واالستغالل

عدم وقو   يادة يف عدد حواد  االنتهاكات  1-0-2
اجلسـيمة املةتكبــة ضــد األطفــال املبلــغ عنــها، مثــل حــاالت  

جلماعـــــات املســـــلحة، األطفـــــال املـــــةتبطني بـــــالقوات وا
واالعتــداء اجلنســيني، واهل مــات علــى املــدار       والعنــف

ــف ــع  واملستشـــــــ ــا  ومنـــــــ ــات االختطـــــــ يات، وعمليـــــــ
ــول ــا و ـــ ــانية )املســـ ؛ 611: 1121/1120عدة اإلنســـ
 (211: 1122/1122؛ 211: 1120/1122
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

التنفيذ الكامل خلطة العمـل املنقحـة الةاميـة إىل     1-0-1   
وقف جتنيد األطفال واستخدامهم ضمن إطار اتفاق جتديـد  
ــة الســودان، والتنفيــذ الكامــل    التــزام اجلــي  الشــعيب لتحةي

ية/اجلي  الشــعيب اللتـزام فصــيل املعارضــة يف احلةكـة الشــعب  
لتحةية السودان بوضع حد لالنتـهاكات اجلسـيمة املةتكبـة    

 ضد األطفال
 

 النواتج
ر د االنتهاكات اجلسيمة ال  تةتكبـها القـوات واجلماعـات املسـلحة ضـد األطفـال واإلبـال  عنـها،          • 

 دورات تدريبيــة لل هــات الفاعلــة/ 2(؛ وتنظــيم 1112) 2621وذلــ  مبوجــب قــةار جملــ  األمــن  
الشةكاء يف جمال محاية الطفل من أجل تعزيز ر ـد االنتـهاكات واالعتـداءات اجلسـيمة املةتكبـة ضـد       

 األطفال واإلبال  عنها
الشـعيب   دورة تدريبية بشذن مسائل محاية الطفل وخطة العمل املنقحة املشتةكة بني اجلـي   62تنظيم  • 

واســتخدامهم، وذلــ  لفائــدة اجلــي    لتحةيــة الســودان واألمــم املتحــدة بشــذن وقــف جتنيــد األطفــال  
ــة الســودان،         ــة الســودان، وفصــيل املعارضــة يف اجلــي  الشــعيب/احلةكة الشــعبية لتحةي الشــعيب لتحةي

ــات     وو ارة  ــة، ومنظمـ ــلطات احملليـ ــات، والسـ ــلطات الواليـ ــاربني، وسـ ــدامى احملـ ــاون قـ ــدفا  وشـ الـ
 املدين اجملتمع

 ة  على هويـة األطفـال املـةتبطني بـاجلي  الشـعيب     تقدمي الدعم من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل للتع • 
لتحةية السودان وفصيل املعارضة يف اجلـي  الشـعيب/احلةكة الشـعبية لتحةيـة السـودان وجنـا  كـوبةا        
يف احلةكــة الدميقةاطيــة/اجلي  الــدميقةاطي جلنــوب الســودان؛ والعمــل مــع اجلــي  الشــعيب لتحةيــة          

ــادة    ــز تنفيــذ أوامــة القي ــ  حتظــة جتنيــد األطفــال     الســودان مــن أجــل تعزي ــة القائمــة ال واألوامــة العقابي
واستخدامهم، وإ دار مةسوم رئاسـي يقضـي بت ـةمي جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم واحـتالل اجلـي          

 املسلحة للمدار  واملةافق الصحية واستخدامهاواجلماعات 
ــالقوات واجلماعــات املســلحة       •  ــةتبطني ب ــال امل ــة  األطف ــة ف ــدعم لعملي ــال  تقــدمي ال وغريهــم مــن األطف

 املستضــعفني وحتديــد هويتــهم وتســ يلهم وتســةحيهم، بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة،   
 ذل  اقتفاء أثة أسةهم ومل مشلهم هبا، وأنشطة إعادة اإلدماج اجملتمعية يف مبا

 األطفــال، دتقــدمي الــدعم ألنشــطة التوعيــة حبمايــة الطفــل وقضــايا االنتــهاكات اجلســيمة املةتكبــة ضــ    • 
 “أطفال ال جنود”ذل  احلملة الوطنية املسماة  يف مبا
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 العوام  اخلارجية
 

ستتي  احلكومة للبعثة سبل الو ول إىل مةاكز االحت ا  ومةافق احملاكم العسكةية وجلسات احملـاكم املدنيـة.   
خطــري علــى  ا  اجلــاري وســيحتدم القتــال مــع هنايــة موســم األمطــار، وســياثة ذلــ  بشــكل  نـــزوسيتوا ــل ال

و  اجلمــاعي ونــدرة األغذيــة. وســتكون نـــزاملــدنيني، مــن حيــث ســقوط عــدد كــبري مــن الضــحايا املــدنيني وال
ماسسات الدولة غائبة أو بالكاد قادرة على أداء مهامها يف العديـد مـن واليـات جنـوب السـودان. وسـيكون       

بعثــة يف إطــار بةنــامج املــةأة والســالم  الشــةكاء مــن اجملتمــع املــدين ذوي املصــداقية علــى اســتعداد للعمــل مــع ال 
ا ، وسـتقع حـواد    نــز واألمن. وسيستمة العنف اجلنسي واجلنساين املستشةي الذي يةتكب  مجيـع أطـةا  ال  

العنف اجلنسي واجلنساين داخل مواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة واملنـاطق الـ  تتةكـز فيهـا أعـداد كـبرية مـن        
 .األماكن كلها املشةدين داخليًا وحول هذ 

  
 2اجلدول 

 ، ر د حقوق اإلنسان والتحقيق فيها1املوارد البشةية: العنصة 
 

 اجملموع الفئة
  املراقبون العسكريون -أوال   

 266 1120/1122املعتمد للفتةة  

 – 1122/1122املقتة  للفتةة  

266) ريي ايف التغ  ) 

  الوحدات العسكرية - ثانيا

 802 6 1120/1122 املعتمد للفتةة 

 – 1122/1122املقتة  للفتةة  

6) ريي ايف التغ   802 ) 

  األفراد املقدمون من احلكومات - ثالثا

 82 1120/1122املعتمد للفتةة  

 – 1122/1122املقتة  للفتةة  

82) ريي ايف التغ  )  
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  املوظفون الدوليون 

متطوعاااااااو 
األماااااااااااا  

 املتحدة

 

 يوناملوظفون املدن -رابعا 
 -و أ ع 
 أ ع م

 - 2-ماااد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

اخلدمات 
اجملمااااوع  امليدانية

 الفرعي
املوظفااااااون 
 اجملموع )أ(الو نيون

          مكتب قائد القوة

2 1 – – 1 – 1120/1122املعتمدة للفتةة الوظائف    1 – 6  

 – – – – – – – – – 1122/1122املقتةحة للفتةة الوظائف  

 (6) – (1) (2) (1) – – (1) – تغيري ايف ال 

          مكتب منسق شاون الوالية

01 21 21 7 0 – 1120/1122املعتمد للفتةة الوظائف    10 20 66  

 – – – – – – – – – 1122/1122املقتة  للفتةة الوظائف  

21) (7) (0) –  ايف التغيري  ) (21 ) (01 ) (10 ) (20 ) (66 ) 

          شعبة الشاون املدنية

02 2 27 21 2 – 1120/1122املعتمدة للفتةة الوظائف    00 12 221  

 – – – – – – – – – 1122/1122املقتةحة للفتةة الوظائف  

21) (2) –  ايف التغيري  ) (27 ) (2) (02 ) (00 ) (12 ) (221 ) 

للفتــــــــةة  )ب(املاقتــــــــة املعتمــــــــدةالوظــــــــائف  
1120/1122 – – 2 – – 2  – – 2  

للفتــــــــةة  )ب(اقتــــــــة املقتةحــــــــةاملالوظــــــــائف  
1122/1122 – – – – – – – – – 

 (2) – – (2) – – (2) – –  ايف التغيري 

          )شعبة الشاون املدنية( اجملمو  الفةعي 

01 2 27 20 2 – 1120/1122املعتمد للفتةة الوظائف    00 12 261  

 – – – – – – – – – 1122/1122املقتة  للفتةة الوظائف  

20) (2) – ايف التغيري   ) (27 ) (2) (01 ) (00 ) (12 ) (261 ) 

          مةكز العمليات املشتةكة

21 2 7 1 – – 1120/1122املعتمد للفتةة الوظائف    – 2 22  

 – – – – – – – – – 1122/1122املقتة  للفتةة الوظائف  

21) (2) (7) (1) – –  ايف التغيري  ) – (2) (22 ) 

          ملشتةك للبعثةمةكز التحليل ا

8 – 6 1 – – 1120/1122املعتمد للفتةة الوظائف    0 1 20  

 – – – – – – – – – 1122/1122املقتة  للفتةة الوظائف  

20) (1) (0) (8) – (6) (1) – –  ايف التغيري  ) 

          شعبة حقوق اإلنسان

 – – – – – – – – – 1120/1122املعتمد للفتةة الوظائف  

22 1 11 28 1 – 1122/1122املقتة  للفتةة الوظائف    00 02 221  

1 –  ايف التغيري   28  11  1  22  00  02  221  
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  املوظفون الدوليون 

متطوعاااااااو 
األماااااااااااا  

 املتحدة

 

 يوناملوظفون املدن -رابعا 
 -و أ ع 
 أ ع م

 - 2-ماااد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

اخلدمات 
اجملمااااوع  امليدانية

 الفرعي
املوظفااااااون 
 اجملموع )أ(الو نيون

          وحدة محاية الطفل

 – – – – – – – – – 1120/1122املعتمد للفتةة الوظائف  

22 2 7 0 – – 1122/1122املقتة  للفتةة الوظائف    21 1 01  

0 – –  ايف التغيري   7  2  22  21  1  01  

          وحدة القضايا اجلنسانية

 – – – – – – – – – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف  

7 2 0 0 – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف    1 1 28  

0 – –  ايف التغري   0  2  7  1  1  28  

          اجملمو  الفةعي، املوظفون املدنيون 

80 22 21 10 6 –  1120/1122املعتمدة للفتةة    62 222 128  

61 2 01 12 1 –   1122/1122املقتةحة للفتةة    22 26 261  

2 (2) –  ايف التغييـة   (8) (21 ) (12 ) (7) (68 ) (16 ) 

ــالوظــــــــائف   للفتــــــــةة  )ب(املعتمــــــــدة ةاملاقتــــــ
1120/1122   – – 2 – – 2  – – 2  

 للفتــــــــةة )ب(املقتةحــــــــة ةاملاقتــــــــالوظــــــــائف  
1122/1122   – – – – – – – – – 

 (2) – – (2) – – (2) – –  ايف التغييـة  

          جممو  املوظفني املدنيني 

82 22 21 12 6 –  1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    62 222 121  

61 2 01 12 1 –  1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف    22 26 261  

21) (8) – (2) –  ايف التغييـة  ) (11 ) (7) (68 ) (17 ) 

          رابعا(  - اجملمو  )أوال

7          1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    021  

261          1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف    

7)          ايف التغييـة   278 )  
  من فئة اخلدمات العامة.  تشمل هذ  الفئة املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية واملوظفني الوطنيني )أ( 

  إطار املساعدة املاقتة العامة. يف متّول (ب) 
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وظيفاة   21وظيفاة ثابتاة ومؤقتاة )نقصاان      22نقصان صاف قدر؛  املوظفون الدوليون:  
 ثابتة ووظيفة واحدة مؤقتة(  

 وظا     4نقصان صاف قدر؛  املوظفون الو نيون:  
 وظيفة مؤقتة   11صاف قدر؛ نقصان  متطوعو األم  املتحدة:  

مـن   1يف إطار االستعةاض الشامل ملالك املوظفني املدنيني للبعثة، يقتة  تغيري العنصة  - 62
ــف حــدة ال  ـــزختفي ــةة  ن ــدنيني يف الفت ــة امل ــوق اإلنســان    1120/1122ا  ومحاي إىل ر ــد حق

يشــغلها  . ويقتــة  أيضــا إلغــاء مجيــع الوظــائف الــ  1122/1122والتحقيــق فيهــا يف الفتــةة 
فــةدا ســبق  املوافقــة علــيهم يف   82األفــةاد املقــدمون مــن احلكومــات، مبــا يف ذلــ  وظــائف   

 يف إطــار هـذا العنصــة. وقبــل انـدال  العنــف يف كــانون األول/   1120/1122ميزانيـة الفتــةة  
، كان قسم املشورة يف جمال السـ ون يعمـل مبوجـب واليـة قويـة تشـمل بنـاء        1120ديسمرب 

مل مع االحت ا  التعسفي واملطول، وإنشاء نظام س ون يف جنـوب السـودان   القدرات، والتعا
تتوافة ل  عوامل السـالمة واألمـن والظـةو  اإلنسـانية. ولتنفيـذ هـذ  األنشـطة الـ   ـدر هبـا           

فـةدا   82من األفـةاد املقـدمني مـن احلكومـات، مبـن فـيهم        12تكليف، لزم وجود ما جمموع  
خرباء يف خمتلف االختصا ات املتعلقة بالس ون، مبـا يف ذلـ    يف إطار هذا العنصة، ليعملوا ك

التدريب والتدريب املهي، والطـب، والزراعـة، والتذهيـل، والعمـل االجتمـاعي. وشـغل هـاالء        
األفةاد مقةا مشتةكا ضـمن السـ ون الوطنيـة يف قواعـد دعـم الواليـات واملقاطعـات. وعقـب         

ــةار جملــ  األمــن    ــاء القــدرات   (، مل تعــد 1122) 1222اختــاذ ق ــاك حاجــة إىل أنشــطة بن هن
 املتعلقة ب نشاء نظام الس ون يف جنوب السودان.  

ويف إطار هذا العنصة اجلديـد، مت نقـل الشعب/األقسـام/املكاتب، مبـا يف ذلـ  مكتـب        - 62
قائد القوة، ومكتب منسق شاون الواليات، وشعبة الشاون املدنية، ومةكز التحليـل املشـتةك   

ــة، إىل العن ، وهــو تقــدمي 2. ويقتــة  نقــل مةكــز العمليــات املشــتةكة إىل العنصــة   2صــة للبعث
الــدعم لتنفيــذ اتفــاق وقــف األعمــال العدائيــة. وعــالوة علــى ذلــ ، يقتــة  نقــل املــةاقبني            

. ويقتـة  أن تنقـل إىل هـذا    2العسكةيني وأفةاد الوحدات العسكةية لتدخل يف إطـار العنصـة   
وق اإلنسـان، ووحـدة محايـة الطفـل، ووحـدة      العنصة ثال  شعب ووحـدات تضـم شـعبة حقـ    

، الذي كـان يسـمى سـابقا حقـوق اإلنسـان وااللتـزام       2الشاون اجلنسانية، وذل  من العنصة 
 موجز للتغيريات املقتةحة يف إطار هذا العنصة.   6باملعايري الدولية. ويةد يف اجلدول 
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 6اجلدول 
 يق فيها، ر د حقوق اإلنسان والتحق1املوارد البشةية: العنصة 

 
 املكتب/القس /الوحدة

نوع الترييق املقتار   
   مالك املوظفني

الثابتااة عاادد الوظااا    
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

مــن  1 ، و2-مــد 2 ، و1-مــد 2 (6) نقل مكتب قائد القوة     
مــن فئــة  1 و فئــة اخلدمــة امليدانيــة،

 لوطنية  اخلدمات العامة ا

 ، محاية املدنيني  2 إىل العنصة

ــد 0 (66) نقل مكتب منسق شاون الواليات  21 و 2-  7 و 2-مــــــــــ
مـــــن فئـــــة اخلدمـــــة  21 و 0- 

ــة و ــة    20 امليدانيـ ــة الفنيـ ــن الفئـ مـ
مــن فئــة اخلــدمات  21 و الوطنيــة،

مـــــــن  20 العامـــــــة الوطنيـــــــة، و
 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

   ، محاية املدنيني2 إىل العنصة

ــد 2 (261) نقل شعبة الشاون املدنية )مســاعدة  2-  2، و 1-م
ــة(،  ــة عامـ  8 ، و2-  2 و ماقتـ

ــن  2 ، و0-  27و  ،2-  مـــ
مـــن  10 فئـــة اخلدمـــة امليدانيـــة، و

مـن فئـة    21 الفئة الفنية الوطنية، و
 27 اخلـــدمات العامـــة الوطنيـــة، و

مـــــن متطـــــوعي األمـــــم املتحـــــدة 
من متطوعي األمم  28 الدوليني و

 تحدة الوطنيني  امل

 ، محاية املدنيني  2 إىل العنصة

 2 ، و2-  2 ، و2-  2 (22) نقل مةكز العمليات املشتةكة
من فئـة   2 ، و1-  0 ، و0- 

من متطـوعي   2 و اخلدمة امليدانية،
 األمم املتحدة الدوليني  

، تقــدمي الــدعم لتنفيــذ   2 إىل العنصــة
ــة   ــال العدائيـــ ــاق وقـــــف األعمـــ اتفـــ

 واتفاقات السالم  

 0 و ،2-  2 و ،2-  2 (20) نقل مةكز التحليل املشتةك للبعثة
مـــــــــن  0 ، و1-  0 ، و0- 

مــــن  1 الفئــــة الفنيــــة الوطنيــــة، و
 متطوعي األمم املتحدة الدوليني  

 ، محاية املدنيني  2 إىل العنصة

، 2-  0 ، و1-مــــــــــــــــــــــد 2 222 نقل شعبة حقوق اإلنسان
، 0-  12 ، و2-  22 و
ــن فئــة اخل  1 و ،1-  2 و دمــة م

مــــن الفئــــة الفنيــــة  22 و امليدانيــــة،
مـــن فئـــة اخلـــدمات  21 و الوطنيــة، 

مـن متطـوعي    01 و العامة الوطنيـة، 
 الدولينياألمم املتحدة 

الســــابق، حقــــوق   2 مــــن العنصــــة 
 اإلنسان وااللتزام باملعايري الدولية  

ــة       2-مد 2 2 إعادة ندب  ــب دعــم املاسســات املعني ــن مكت م
ذي جــةى بســيادة القــانون واألمــن الــ

 إلغاؤ 
مــن الوحــدة املعنيــة بالعــدل واملشــورة    2-  2 2 إعادة ندب 

ــكةي  ــال العســ ــ  جــــةى   يف اجملــ الــ
 إلغاؤها
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 املكتب/القس /الوحدة
نوع الترييق املقتار   
   مالك املوظفني

الثابتااة عاادد الوظااا    
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

ــوعي األمــم     2 (2) إلغاء       ــن متط متطــوعني م
 املتحدة الدوليني

 

-  7 ، و2-  1 ، و2-  2 01 نقل وحدة محاية الطفل
ــة، و   2 ، و0 ــة اخلدمــة امليداني  مــن فئ
مــن  2 يــة الوطنيــة، ومـن الفئــة الفن  7

 1 فئـــة اخلـــدمات العامـــة الوطنيـــة، و
 من متطوعي األمم املتحدة الدوليني  

الســــابق، حقــــوق   2 مــــن العنصــــة 
 اإلنسان وااللتزام باملعايري الدولية  

-  0 ، و2-  1 ، و2-  2 28 نقل وحدة الشاون اجلنسانية
ــة، و   2 ، و0 ــة اخلدمــة امليداني  مــن فئ
مــن  1 يــة، ومـن الفئــة الفنيـة الوطن   7

 1 فئـــة اخلـــدمات العامـــة الوطنيـــة، و
 من متطوعي األمم املتحدة الدوليني  

الســــابق، حقــــوق   2 مــــن العنصــــة 
 اإلنسان وااللتزام باملعايري الدولية  

   (17) اجملمو  
  

 ( 2شعبة حقوق اإلنسان )وردت سابقا يف إطار العنصة   
وظيفااة ماان امليزانيااة    22ة ثابتااة )وظيفاا 22زيااادة صااافية قاادرها    املوظفون الدوليون:  

؛ وإعاااادة نااادب وظيفاااة واحااادة  2310/2312املعتمااادة للفتااارة 
 (  2-ف ، ووظيفة واحدة برتبة1-برتبة مد

وظيفااة ماان امليزانيااة    00وظيفااة ثابتااة )  00زيااادة صااافية قاادرها    املوظفون الو نيون:  
 (  2310/2312املعتمدة للفترة 

وظيفااة ماان امليزانيااة   04وظيفااة مؤقتااة ) 02ية قاادرها زيااادة صاااف متطوعو األم  املتحدة:  
وظااا   ملتطااوعني ماان  2؛ وإلريااان 2310/2312املعتماادة للفتاارة 

 الدوليني(   متطوعي األم  املتحدة
 1222متثل حقوق اإلنسان أحد اجملاالت األربعة ذات األولوية يف قةار جمل  األمـن   - 66

نسـان هـي ر ـد حالـة حقـوق اإلنسـان يف       (. واألولويات األساسية لشعبة حقوق اإل1122)
جنوب السودان والتحقيق فيها والتحقق منها واإلبال  عنـها علنـا وبصـورة منتظمـة. وتشـمل      
جمــاالت التةكيــز الةئيســية هلــذ  األنشــطة االنتــهاكات والت ــاو ات اجلســيمة يف جمــال حقــوق  

النتـهاكات املةتكبـة ضـد    اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقـانون اإلنسـاين الـدوي، وال سـيما ا    
أشــد الفئــات ضــعفا، مبــن فــيهم النســاء واألطفــال واملشــةدون داخليــا. وتةكــز واليــة حقــوق    

ــن    ــ  األمـ ــةار جملـ ــب قـ ــان مبوجـ ــهاكات   1122) 1222اإلنسـ ــى االنتـ ــا  علـ ــ  خـ ( بوجـ
ــاين       ــي واجلنسـ ــف اجلنسـ ــيما العنـ ــال، وال سـ ــاء واألطفـ ــق النسـ ــة يف حـ ــاو ات املةتكبـ والت ـ

ـــزحـــاالت ال يف ــة    ا نـ ــة آليـ ــة جمـــددا أمهيـ ــة البعثـ ــوارد ضـــمن واليـ ــة الـ . وياكـــد هـــذا العنصـ
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واإلبال ، وتةتيبات الة د والتحليل واإلبال ، ومها آليتان للة ـد واإلبـال  تتنـاوالن     الة د
ا . نــز ا  املسـل  وحـاالت العنـف اجلنسـي يف سـياق ال     نــز بوج  خـا  األطفـال املـةتبطني بال   

هنـا الوثيـق مـع وحـدة محايـة الطفـل، وستسـاهم يف فةقـة         وستوا ل شعبة حقوق اإلنسـان تعاو 
ــ  تقــوم هبــا يف جمــال الة ــد واإلبــال .       ــق األنشــطة ال ــة الة ــد واإلبــال  عــن طةي  عمــل آلي

يتعلـق بتةتيبــات الة ـد والتحليــل واإلبـال ، فالعمــل جـار لوضــعها موضـع التنفيــذ يف       مـا  ويف
مستشـاريها املعنـيني حبمايـة     جنوب السودان، وستقوم شـعبة حقـوق اإلنسـان، وبوجـ  خـا      

املةأة، بدور مةكزي يف كل من الة د واإلبال  يف ما يتعلق حبواد  العنـف اجلنسـي املـةتبط    
 اعات واجتاهات  وأمناط .  نـزبال

 1222ونتي ــة للتغــيري الــذي أجــةي يف واليــة البعثــة مبوجــب قــةار جملــ  األمــن           - 67
. وباإلضافة إىل ذلـ ،  1ن يف إطار العنصة (، يقتة  إعادة تنظيم شعبة حقوق اإلنسا1122)

فمن أجل تعزيز قيادة شعبة حقوق اإلنسان، يقتة  إعادة ندب نائب مدية من الوحدة امللغـاة  
لدعم املاسسات املعنية بسيادة القانون واألمن، ومستشـار أقـدم حلقـوق اإلنسـان مـن الوحـدة       

عالوة على ذل ، واسـتنادا إىل اسـتعةاض   امللغاة املعنية بالعدل واملشورة يف اجملال العسكةي. و
مالك املوظفني املـدنيني يف البعثـة، يقتـة  إلغـاء أربـع وظـائف ماقتـة ملـوظفني لشـاون حقـوق           

 اإلنسان )من متطوعي األمم املتحدة(.  
 

 ( 2وحدة محاية الطفل )وردت سابقا يف إطار العنصة   
يزانيااااة املعتماااادة للفتاااارة وظيفااااة ماااان امل 11وظيفااااة ) 11زيااااادة  املوظفون الدوليون:  

2310/2312  ) 
وظيفااااة ماااان امليزانيااااة املعتماااادة للفتاااارة  12وظيفااااة ) 12زيااااادة  املوظفون الو نيون:  

2310/2312  ) 
وظااا   ماان امليزانيااة املعتماادة للفتاارة   4وظااا   مؤقتااة ) 4زيااادة  متطوعو األم  املتحدة:  

2310/2312  ) 
وظفني املـدنيني يف البعثـة، ونظـةا إىل التغـيري الـذي      استنادا إىل نتائج اسـتعةاض مـالك املـ    - 68

(، يقتـة  إعـادة تنظـيم وحـدة     1122) 1222أجةي يف والية البعثة مبوجب قةار جمل  األمـن  
ــة    ــار العنصـ ــل يف إطـ ــة الطفـ ــ      1محايـ ــن يف قةاراتـ ــ  األمـ ــ  جملـ ــذي أذن بـ ــو الـ ــى النحـ . وعلـ

 1220 (، و1121) 1168(، و 1122) 2118(، و 1111) 2881(، و 1112) 2621
(، تتوىل وحدة محاية الطفل املساولية عن  يئة بيئة تـوفة احلمايـة   1122) 1222(، و 1122)

للطفل، بوسائل منها أنشطة التوعية والدعوة، وتعميم مةاعاة مسـائل محايـة الطفـل يف الواليـات     
ــة ضــد األطفــال واإلبــال      ــها،  املنوطــة بالبعثــة، وأعمــال ر ــد االنتــهاكات اجلســيمة املةتكب عن
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سياق جنوب  ا ، وحاالت العنف اجلنسي واجلنساين. ويفنـزذل  االنتهاكات املةتبطة بال يف مبا
ــن        ــ  األم ــةار جمل ــف الصــادر مبوجــب ق ــى التكلي ــاء عل  1222الســودان، ســتةكز الوحــدة، بن

(، على منع جتنيد األطفال واستخدامهم من جانب القوات واجلماعات املسلحة، مبا يف 1122)
ا  بـ طالق سـةا  األطفـال املـةتبطني بـالقوات واجلماعـات       نــز لة قيام كافـة أطـةا  ال  ذل  كفا

املســلحة وإعــادة إدمــاجهم. وباإلضــافة إىل ذلــ ، ســتقوم الوحــدة بة ــد االنتــهاكات اجلســيمة 
مبــا يف ذلــ  اهل مــات علــى املــدار   املةتكبــة يف حــق األطفــال والتحقــق منــها واإلبــال  عنــها،

مها لألغةاض العسكةية واحتالهلا، مع الدعوة يف الوق  نفس  إىل إدراج واملستشفيات واستخدا
 إبةامها.  األحكام املتعلقة حبماية الطفل يف أية اتفاقات سالم يتم

 
 ( 2وحدة الشاون اجلنسانية )وردت سابقا يف إطار العنصة   
 ( 2310/2312وظا   من امليزانية املعتمدة للفترة  4وظا   ) 4 املوظفون الدوليون:  
 ( 2310/2312وظا   من امليزانية املعتمدة للفترة  4وظا   ) 4 املوظفون الو نيون:  
انيااة املعتماادة للفتاارة وظيفتااان مؤقتتااان )وظيفتااان مؤقتتااان ماان امليز  متطوعو األم  املتحدة:  

2310/2312) 
ة البعثـة مـن   تقدم وحدة الشاون اجلنسانية الدعم التقي والفي والتـدريب جلميـع عنا ـ    - 61

أجــل بنــاء قــدرا ا الداخليــة وتعزيزهــا يف مــا يتعلــق بتعمــيم مةاعــاة املنظــور اجلنســاين، ولتيســري    
التنسيق على نطاق البعثة يف جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـةأة علـى الصـعيد السياسـي.          

الـة تعزيـز القضـايا    وتوفة وحدة الشاون اجلنسانية أيضـا الـدعم واملشـورة إىل قيـادة البعثـة يف كف     
اجلنسانية وتنفيذها على نطاق البعثة، وتعمل بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة املعنيـة لضـمان   
التكامل يف تنفيذ تعميم مةاعاة املنظور اجلنساين والسياسات واملباد  التوجيهيـة املتعلقـة بـذل .    

اليـة البعثـة يف إطـار قـةار جملـ       ونتي ة السـتعةاض مـالك املـوظفني املـدنيني يف البعثـة، ولـتغري و      
 .  1(، يقتة  إعادة تنظيم وحدة الشاون اجلنسانية يف إطار العنصة 1122) 1222األمن 

 
 :  يئة الظةو  املااتية إليصال املساعدات اإلنسانية0العنصة   

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 يئـــة بيئـــة تســـودها الســـالمة واألمـــن لتيســـري  0-2  
 ول املساعدة اإلنسانية يف جنوب السودانو 

ارفاض عدد احلواد  ال  مينع فيهـا العـاملون    0-2-2
ــول إىل املنـــاطق       ــانية مـــن الو ـ ــال املســـاعدة اإلنسـ يف جمـ

؛ 122: 1121/1120املتضـــةرة بســـبب انعـــدام األمـــن )
 (211: 1122/1122؛ 286: 1120/1122
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 عــدد الكيلــومتةات مــن الطــةق الــ  تشـــملها      0-2-1   
عمليـات الفحـ  أو الـتطهري أو مةافقـة القوافل/التذكـد مــن      

افـــل الـــ  تســـري علـــى طـــةق حمـــددة  ســـالمة مســـارات القو
أولويــة للتخفيــف مــن حــدة األخطــار الــ  تشــكلها        ذات

األلغام األرضية وخملفات احلةب مـن املتف ـةات، والسـما     
حبةِّية تنقل موظفي األمم املتحدة واجلهـات الفاعلـة يف جمـال    

ــا امل ــاعدة اإلنســــ ــق 1121/1120نية )ســــ : تطهري/التحقــــ
: 1120/1122كيلـــومتةات مـــن الطـــةق؛    2 218 مـــن
 كيلومتةات( 2 712: 1122/1122كيلومتةًا؛  1 171

 
 النواتج    

مشاريع سةيعة األثة من أجـل دعـم  يئـة الظـةو  الال مـة لتيسـري تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية           2تنفيذ  • 
 )كالطةق واجلسور وغريها(

مـن   ا  مـن منظـور حملـي   نــز اإلسهام يف توعية أفةاد املنظمات اإلنسـانية الوطنيـة والدوليـة حبالـة بيئـة ال      • 
 خالل تقدمي إحاطات شهةية يف الواليات العشة كلها

و ـول وكـاالت   يومًا من أيام عمل اجلنود املتنقلني جتةيها الوحدة النهةية من أجـل تيسـري    21 111 • 
كـاالت اإلنسـانية علـى السـواء إىل منـاطق محايـة املـدنيني علـى طـول النيـل األبـي             األمم املتحدة والو

 أسبوعًا( 21دوريات يف األسبو ، ملدة  6جنديًا يف اليوم،  02)
قيـام فــةيقني معنـيني بــالتحقق مـن الطــةق وتطهريهـا بــالتحقق مـن الطــةق ذات األولويـة أو تطهريهــا؛        • 

مة مسارات القوافل من أجل تـذمني أكـرب حلةِّيـة تنقـل الشـةكاء      وتوفري حةاسة القوافل/التثب  من سال
يف جمال املساعدة اإلنسانية وموظفي اإلغاثة؛ والتحقق من مجيـع مواقـع هبـوط الطـائةات العموديـة يف      

 ساعة من  دور تكليف باملهمة من البعثة 71غضون 
 2 211ةب مــن املتف ــةات إىل تقــدمي دورات تدريبيــة للتوعيــة بذخطــار األلغــام األرضــية/خملفات احلــ • 

عامل يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، مـن أجـل  يـادة املعةفـة بالتهديـدات وكيفيـة العمـل يف بيئـة            
ملوثــة؛ وتقــدمي املعلومــات واخلــةائط إىل اجلهــات الفاعلــة يف جمــال املســاعدة اإلنســانية بشــذن أخطــار    

 ا ااأللغام/خملفات احلةب من املتف ةات يف منطقة عملي
تنظيم محلة توعية وإعالم بشذن ما تقدم  البعثة مـن دعـم مـن أجـل إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية عـن          • 

ــامج       ــث بةن ــاج وب ــيني ملنظمــات اجملتمــع املــدين، وإنت ــق عقــد مــامتةين وطن ــى إذاعــة  طةي أســبوعي عل
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 ــل ، وأشــةطة فيــديو، وقصــ  شــهةية مــن أجــل وســائل اإلعــالم املطبوعــة، ووســائط التوا “مةايــا”
االجتماعي، وموقع البعثة الشبكي، والتغطيـة اإلعالميـة بالصـوت والصـورة وتقـدمي الـدعم إىل خمتلـف        
الوكاالت اإلنسانية على النحو املطلوب، وتسليط الضوء على العمل الذي تضـطلع بـ  البعثـة للتحقـق     

ظـة عليهـا مـن    ل املسـاعدات اإلنسـانية واحملاف  من سالمة الطـةق وتطهريهـا بغيـة إنشـاء مسـارات إيصـا      
 أشةطة فيديو وقص  مصورة 2خالل 

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

حتسني أمن وحةية تنقل موظفي األمم املتحدة  0-1  
وغريهــم مــن املــوظفني املعيــنني وأمــن أ ــول ومنشــلت  

 األمم احملددة

عدد احلواد  األمنيـة يف مواقـع محايـة املـدنيني      0-1-2
ا الـ  يتسـبب فيهـا األطـةا  يف الـ ا       التابعة للبعثة وحوهل

: 1120/1122: ال ينطبـــــق؛ 1121/1120مجـــــيعهم )
 (2 121: 1122/1122توجد بيانات أساسية؛  ال

ارفـــاض عـــدد احلـــواد  األمنيـــة وانتـــهاكات  0-1-1 
اتفــاق مةكــز القــوات يف مــا يتعلــق مبــوظفي األمــم املتحــدة  

مــم يف وغريهــم مــن املــوظفني املعــنني وأ ــول ومنشــلت األ
؛ 021: 1121/1120مجيـــع أرجـــاء جنـــوب الســـودان )

 (121: 1122/1122؛ 186: 1120/1122
 

 النواتج  
 

جمــال أمــن القيــام بذنشــطة التوعيــة لــدى الوحــدة الوطنيــة للحمايــة الدبلوماســية واجلهــات الفاعلــة يف     • 
ا يف ذلـ  انتـهاكات   املطارات وإقامة اتصاالت يومية معها بشذن حةية تنقل موظفي األمم املتحدة، مب

 اتفاق مةكز القوات
يومًا من أيام عمـل القـوات الثابتـة لتـوفري األمـن يف مقـةات الكتائـب ومكاتـب الواليـات           121 121 • 

 مــن مقــةات الكتائب/مكاتــب الواليــات/ 21جنــديًا يف اليــوم حلمايــة  28وقواعــد عمليــات الســةايا )
 يومًا( 062قواعد السةايا ملدة 

ــوفري األمــن يف قواعــد الــدعم يف املقاطعــات     ايومــ 212 211 •  ــة لت ــام عمــل القــوات الثابت ــد  مــن أي عن
ــ  )    ــا فوق ــث/الةابع وم ــد مــن املســتوى الثال ــة   28حــدو   دي ــوم حلماي ــديًا يف الي قواعــد دعــم   6جن

 املتشـاركة بالفعـل يف املوقـع مـع القـوات العسـكةية يف املقاطعـات عنـد مسـتويدي التهديـد الثالـث/            غري
 يومًا( 062ملدة  الةابع،
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ــة       •  ــى اجلهــات املعني ــام عل ، والشــةكاءتعمــيم املعلومــات واإلرشــادات بشــذن إجــةاءات مكافحــة األلغ
فيهــا اخلــةائط واملعلومــات املســتكملة، عــن تنفيــذ عمليــات إ الــة األلغــام، واحلــواد  النامجــة عــن     مبــا

الــ  تشــكلها األلغام/خملفــات  األلغام/خملفــات احلــةب مــن املتف ــةات واألخطــار اجلديــدة أو القائمــة   
 احلةب من املتف ةات

 
  العوام  اخلارجية

ا  تعةقل و ول املساعدات اإلنسانية وتزيـد مـن املخـاطة    نـزتظل األعمال العدائية اجلارية بني مجيع أطةا  ال
 .األمنية ال  يتعةض هلا العاملون جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية

  
 7اجلدول 

 ،  يئة الظةو  املااتية إليصال املساعدات اإلنسانية0: العنصة املوارد البشةية
 

 اجملموع الفئة
  املراقبون العسكريون -أوال   

 - 1120/1122املعتمد للفتةة  
 - 1122/1122املقتة  للفتةة  
 - ريي ايف التغ 
  شر ة األم  املتحدة - ثانيا
 111 1120/1122املعتمد للفتةة  
 - 1122/1122تةة املقتة  للف 
 (111) ريي ايف التغ 
  األفراد املقدمون من احلكومات - ثالثا
 21 1120/1122املعتمد للفتةة  
 - 1122/1122املقتة  للفتةة  
  ( 21) ريي ايف التغ 
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  املوظفون الدوليون 

متطوعاااااااااااو  
 األم  املتحدة

 

 املوظفون املدنيون -رابعا 
 -و أ ع 
 أ ع م

 - 2-مد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

مات اخلاااااااد
 امليدانية

اجملمااااااااااااوع 
 الفرعي

املوظفااااااون 
 اجملموع (أ)الو نيون

          مكتب مفوض الشةطة

17 2 2 21 1 – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    1 – 11  

 – – – – – – – – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

21) (1) –  ايف التغيري  ) (2) (2) (17 ) (1) – (11 ) 

الوحـــــدة املعنيـــــة بفـــــريو  نقـــــ  املناعـــــة     
          البشةية/اإليد 

0 2 2 2 – – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    2 2 22  

 – – – – – – – – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

22) (2) (2) (0) (2) (2) (2) – –  ايف التغيري  ) 

          دة اإلدماج  السال  والتسةي  وإعانـز

06 6 12 2 2 – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    01 12 11  

 – – – – – – – – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

12) (2) (2) –  ايف التغيري  ) (6) (06 ) (01 ) (12 ) (11 ) 

ــانون     ــة بســيادة الق مكتــب دعــم املاسســات املعني
          واألمن

ملاقتــــــــة املعتمــــــــدة للفتــــــــةة   االوظــــــــائف  
1120/1122 – 2 2 0 2 1  2 – 21  

املاقتــــــــة املقتةحــــــــة للفتــــــــةة   الوظــــــــائف  
1122/1122 – – – – – – – – – 

21) – (2) (1) (2) (0) (2) (2) –  ايف التغيري  ) 

          قسم املشورة القضائية 

22 2 1 8 – – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    7 2 10  

 – – – – – – – – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحائف الوظ 

22) (2) (1) (8) – –  ايف التغيري  ) (7) (2) (10 ) 

ــةة  )ب(املاقتـــــــة املعتمـــــــدةالوظـــــــائف   للفتـــــ
1120/1122 – – – 1 – 1  2 – 22  

للفتـــــــةة  )ب(املاقتـــــــة املقتةحـــــــةالوظـــــــائف  
1122/1122 – – – – – – – – – 

22) – (2) (1) – (1) – – –  ايف التغيري  ) 

          اجملمو  الفةعي )قسم املشورة القضائية( 

11 2 22 8 – – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    21 2 07  

 – – – – – – – – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

22) (8) – –  ايف التغيري  ) (2) (11 ) (21 ) (2) (07 ) 
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  املوظفون الدوليون 

متطوعاااااااااااو  
 األم  املتحدة

 

 املوظفون املدنيون -رابعا 
 -و أ ع 
 أ ع م

 - 2-مد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

مات اخلاااااااد
 امليدانية

اجملمااااااااااااوع 
 الفرعي

املوظفااااااون 
 اجملموع (أ)الو نيون

          العسكةيقسم العدل واملشورة يف اجملال 

2 – – 2 – – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    – – 2  

 – – – – – – – – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

 (2) – – (2) – – (2) – –  ايف التغيري 

ــةة  )ب(املاقتـــــــة املعتمـــــــدةالوظـــــــائف   للفتـــــ
1120/1122 – – 2 2 – 1  – – 1  

للفتـــــــةة  ب()املاقتـــــــة املقتةحـــــــةالوظـــــــائف  
1122/1122 – – – – – – – – – 

 (1) – – (1) – (2) (2) – –  ايف التغيري 

ــدل واملشــورة يف اجملــال      ــي )الع اجملمــو  الفةع
          العسكةي(

0 – 2 1 – – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    – – 0  

 – – – – – – – – – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

 (0) – – (0) – (2) (1) – – لتغري ايف ا 

          قسم املشورة يف جمال الس ون

22 2 7 6 – –  1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    0 0 11  

 – – – – – – – – –  1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

22) (2) (7) (6) – –  ايف التغييـة  ) (0) (0) (11 ) 

          إ ال  قطا  األمن

2 – 1 1 – –  1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    1 0 1  

 – – – – – – – – –  1122/1122 للفتةة ةاملقتةحالوظائف  

 (1) (0) (1) (2) – (1) (1) – –  ايف التغييـة 

0 – 1 2 – –  1120/1122املاقتة املعتمدة للفتةة الوظائف    20 – 26  

 – – – – – – – – –  1122/1122 املاقتة املقتةحة للفتةةالوظائف  

20) (0) – (1) (2) – –  ايف التغييـة  ) – (26 ) 

          اجملمو  الفةعي )إ ال  قطا  األمن( 

7 – 2 0 – –  1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    22 0 12  

 – – – – – – – – –  1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

22) (7) – (2) (0) – –  ايف التغييـة  ) (0) (12 ) 

          اجملمو  الفةعي، املوظفون املدنيون 

212 22 21 26 2 –  1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    28 01 111  

 – – – – – – – – –  1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

26) (2) –  ايف التغييـة  ) (21 ) (22 ) (212 ) (28 ) (01 ) (111 ) 
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  املوظفون الدوليون 

متطوعاااااااااااو  
 األم  املتحدة

 

 املوظفون املدنيون -رابعا 
 -و أ ع 
 أ ع م

 - 2-مد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

مات اخلاااااااد
 امليدانية

اجملمااااااااااااوع 
 الفرعي

املوظفااااااون 
 اجملموع (أ)الو نيون

22 – 21 1 – –  1120/1122املاقتة املعتمدة للفتةة ف الوظائ   28 – 01  

 – – – – – – – – –  1122/1122املاقتة املقتةحة للفتةة الوظائف  

21) (1) – –  ايف التغييـة  ) – (22 ) (28 ) – (01 ) 

          جممو  املوظفني املدنيني 

221 22 21 28 2 –  1120/1122للفتةة ة املعتمدالوظائف    76 01 102  

 – – – – – – – – –  1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

28) (2) –  ايف التغييـة  ) (21 ) (22 ) (221 ) (76 ) (01 ) (102 ) 

          رابعا(  -اجملمو  )أوال 

2          1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    222  

 –          1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

2)          ايف التغييـة   222 )  
 تشمل هذ  الفئة املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية واملوظفني الوطنيني من فئة اخلدمات العامة.   )أ( 

 متول من املساعدة املاقتة العامة، يف إطار تكاليف األفةاد املدنيني.  )ب( 
  

بتااااة ومؤقتااااة )نقصااااان   وظيفااااة ثا 114نقصااااان صاااااف قاااادر؛    املوظفون الدوليون:  
 وظيفة مؤقتة(   12وظا   ثابتة و  132

وظيفاة   21وظيفاة ثابتاة ومؤقتاة )نقصاان      41نقصان صاف قدر؛  املوظفون الو نيون:  
 وظيفة مؤقتة(   11ثابتة و 

وظيفاة متطاوع    04وظيفة مؤقتة )نقصان  04نقصان صاف قدر؛   متطوعو األم  املتحدة:  
    وليني(من متطوعي األم  املتحدة الد

أســفة االســـتعةاض الشـــامل ملــالك املـــوظفني املـــدنيني يف البعثــة عـــن إلغـــاء املكاتـــب     - 71
ــاء القــدرات يف إطــار العنصــة       ــ  مدرجــة ســابقا ضــمن بن ــ  كان ، وعــن نقــل  0واألقســام ال

فـةد   111وظائف ومكاتب وشعب أخةى معنية وفقا لذل  إىل عنا ة أخـةى، مبـا يف ذلـ     
مـن األفـةاد املقـدمني مـن احلكومـات. ويـةد        21ملتحدة املذذون هبم، و من أفةاد شةطة األمم ا

 موجز للتغيريات املقتةحة يف إطار هذا العنصة.   8يف اجلدول 
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   8اجلدول 
 ،  يئة الظةو  املااتية إليصال املساعدات اإلنسانية0املوارد البشةية: العنصة 

 
 املكتب/القس /الوحدة

ناااوع التريااايق املقتااار   
 املوظفني  مالك 

الثابتاة  عدد الوظاا    
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة  تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

-  0 ، و2-مــد 2 ، و1-مــد 2 (  11) نقل مكتب مفوض الشةطة     
، 0-  2 ، و2-  26 ، و2
ــة،   2 و ــة امليدانيــ ــة اخلدمــ ــن فئــ مــ
ــن  1 و ــةمــ ــدم فئــ ــة  اتاخلــ العامــ

 الوطنية  

 ة املدنيني  محاي ،2إىل العنصة 

الوحـــــدة املعنيـــــة بفـــــريو  
 نق  املناعة البشةية/اإليد 

مــــن  2، و 0-  2، و 2-  2 (  22) نقل
مـن الفئـة    0فئة اخلدمة امليدانيـة، و  
مـــــن فئـــــة  2الفنيـــــة الوطنيـــــة، و 

العامــــــــة الوطنيــــــــة،  اتاخلــــــــدم
متطو   2 متطوعني دوليني و 0 و

ــم     ــن متطــوعي األم وطــي واحــد م
 املتحدة

 ، محاية املدنيني  2إىل العنصة 

ــةي  نـــــز   الســــال  والتســ
 وإعادة اإلدماج

-  0 ، و2-  1، و 2-مـــد 2 (11) إلغاء
، و 1-  2، و 0-  11، و 2
مـن   8من فئة اخلدمة امليدانية، و  6

مـن فئـة    02الفئة الفنيـة الوطنيـة، و   
مـن   12العامة الوطنية، و  اتاخلدم

 الدولينيمتطوعي األمم املتحدة 

 

ــم امل  ــب دعــ ــات مكتــ اسســ
 املعنية بسيادة القانون واألمن

 إىل شعبة حقوق اإلنسان   2-مد 2 (  2) ندبإعادة 

املمثلــــة اخلا ــــة إىل مكتــــب نائــــب    2-  2، و 0-  2 (  1) ندبإعادة  
 ألمني العام )الشاون السياسية(ل

 2، و 2-  2، و 2-  1 (  7) إلغاء 
مــن فئــة  2، و 1-  2، و 0- 

ــة، و   ــة امليدانيـ ــ 2اخلدمـ ــة مـ ن الفئـ
 الفنية الوطنية  

 

 ،0-  2، و 2-  7، و 2-  2 (  07) إلغاء قسم املشورة القضائية
ــة اخلدمــة   2، و 1-  2و  مــن فئ

ــة، و  ــة   6امليدانيــ ــة الفنيــ ــن الفئــ مــ
ــدم  2الوطنيـــة، و   اتمـــن فئـــة اخلـ

مــن متطــوعي  2العامــة الوطنيــة، و 
 األمــــــــم املتحــــــــدة الــــــــدوليني،   

)مســــــــاعدة ماقتــــــــة  0-  1و 
ــة(، و وظــائف فنيــة وطنيــة    2 عام

 )مساعدة ماقتة عامة(

 

 واملشـــورة يف العـــدل قســـم
 اجملال العسكةي

 إىل شعبة حقوق اإلنسان   2-  2 (  2) ندبإعادة 



 A/69/550 

 

68/144 14-63147 

 

 املكتب/القس /الوحدة
ناااوع التريااايق املقتااار   

 املوظفني  مالك 
الثابتاة  عدد الوظاا    
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة  تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

)مساعدة ماقتة عامـة(،   2-   2 (  1) إلغاء      
 )مساعدة ماقتة عامة(   0-  2و 

 

ــال    ــورة يف جمـــ ــم املشـــ قســـ
 الس ون

ــة اخلــدم  2، و 2-  2 (  1) نقل  اتمــن فئ
 العامة الوطنية  

 إىل مكتب مفوض الشةطة

 ،0-  7، و 2-  2، و 2-  2 (  28) إلغاء 
ــة،   2و  ــة امليدانيــ ــة اخلدمــ ــن فئــ مــ
ــة،   2 و ــة الوطنيــ ــة الفنيــ ــن الفئــ  مــ
ــدم  2 و ــة اخلــ ــن فئــ ــة  اتمــ العامــ

مــن متطــوعي األمــم   0 الوطنيــة، و
 املتحدة الدوليني  

 

 ،0-  1، و 2-  2، و 2-  2 (  12) إلغاء إ ال  قطا  األمن
ــة،    2و  ــة الوطنيــ ــة الفنيــ ــن الفئــ مــ
ــدم  2 و ــة اخلــ ــن فئــ ــة  اتمــ العامــ

ــة، ــم   0و  الوطني ــن متطــوعي األم م
 2-  2 املتحــــــدة الــــــدوليني، و 
 0-  2)مساعدة ماقتة عامة(، و 
 1-  2)مساعدة ماقتة عامة(، و 

)مســـــــــاعدة ماقتـــــــــة عامـــــــــة(، 
وظيفة فنيـة وطنيـة )مسـاعدة     20 و

 عامة( ماقتة

 

   ( 102) اجملمو  
  

 : تقدمي الدعم لتنفيذ اتفاق وقف األعمال العدائية2العنصة   
 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

تنفيذ اتفاق وقف األعمـال العدائيـة املـربم بـني      2-2  
اجلـي    احلكومة وفصـيل املعارضـة يف احلةكـة الشـعبية/    

 الشعيب لتحةية السودان

ة واملكّةسـة حلةاسـة   توفري العنا ة األمنية املتنقل 2-2-2
املواقـع الثابتـة مـن أجـل دعــم آليـة الة ـد والتحقـق التابعــة        

 للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
تنســـيق العمـــل بــــني البعثـــة والل نـــة التقنيــــة      2-2-1 

املشتةكة وآليـة الة ـد والتحقـق، وأفةقـة الة ـد والتحقـق       
 واجلهات املعنية األخةى

 
 النواتج  

بعثة مشتةكة مع آلية الة د والتحقق والل نة التقنيـة املشـتةكة    21إحاطة إعالمية وإجةاء  71تقدمي  • 
 يف ثال  واليات يف منطقة أعاي النيل الكربى

Two HalfBreaks  

After table 
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 تقدمي الدعم من أجل تنفيذ مذكةة التفاهم املربمـة مـع اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة وتيسـري         • 
خالل االتصال اليومي بالفةيق التقي املشتةك لتنسـيق العمليـات وعقـد    نشة أفةقة الة د والتحقق من 

اجتماعني شهةيني مع الفةيق التقي املشتةك لتدار  املسائل املتعلقة بتنفيذ واليـة كـل مـن بعثـة األمـم      
 املتحدة واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية

مبا فيها األحـزاب السياسـية ومنظمـات اجملتمـع املـدين       ا ،نـزاجتماعات مع اجلهات املعنية بال 6تنظيم  • 
 وقف األعمال العدائيةواجملموعات النسائية، من أجل تعزيز الوعي بوالية البعثة دعما لتنفيذ اتفاق 

تقــدمي الــدعم واملشــورة مــن خــالل املســاعي احلميــدة للبعثــة الةاميــة إىل التحــاور مــع احلكومــة ومجيــع   • 
 تش يع التنفيذ الكامل التفاق وقف األعمال العدائيةا  من أجل نـزأطةا  ال

يومًا من أيام عمل اجلنود املتنقلني ال  جتةى يف إطار أفةقة متكاملـة دعمـًا ألفةقـة الة ـد      221 261 • 
جنـديًا يف اليــوم،   28العدائيــة )والتحقـق يف مثانيـة مواقــع مـن أجـل دعــم تنفيـذ اتفــاق وقـف األعمـال        

 مًا(يو 062دوريات، ملدة  8
القيام حبملة إعالمية لزيادة الوعي بدعم البعثة جلهود اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة الةاميـة إىل     • 

تنفيذ اتفـاق وقـف األعمـال العدائيـة واتفاقـات السـالم األخـةى ذات الصـلة مـن خـالل نشـة قصـ              
ــة، وبــث بــةامج علــى إذاعــة     ــائق  ــادرة عــن البعث بشــذن آليــة الة ــد   “امةايــ”شــهةية، و ــور ووث

ــة       ــة الدولي ــة احلكومي ــها للهيئ ــة الة ــد والتحقــق التابعــة كل ــة املشــتةكة وأفةق ــة التقني والتحقــق والل ن
 بالتنمية املعنية

 
 1اجلدول 

 ، دعم تنفيذ اتفاق وقف األعمال العدائية2املوارد البشةية: العنصة 
 

 اجملموع    الفئة
     املراقبون العسكريون - أوال     

 -      1120/1122املعتمد للفتةة   
 -      1122/1122املقتة  للفتةة   
 -     ايف التغييـة 
 -    شر ة األم  املتحدة - ثانيا
 -      1120/1122املعتمد للفتةة   
 -      1122/1122املقتة  للفتةة   
  -     ايف التغييـة 
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متطوعو   املوظفون الدوليون 
األماااااا  
 املتحدة

 

 املوظفون املدنيون - ثالثا
  و أ ع
 أ ع م

 2-مد
 1-مد

 2-ف
 2-ف

 0-ف
 2-ف

اخلدمااااااة 
 امليدانية

اجملماااوع  
 الفرعي

املوظفاااااااون 
 اجملموع )أ(الو نيون

          شعبة حقوق اإلنسان          
21 1 11 27 2 – 1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    00 01 222  

 – – – – – – – – – 1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة  

27) (2) –  ايف التغييـة  ) (11 ) (1) (21 ) (00 ) (01 ) (222 ) 

          وحدة محاية الطفل

22 2 7 0 – – 1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    21 1 01  

 – – – – – – – – – 1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة  

22) (2) (7) (0) – –  ايف التغييـة  ) (21 ) (1) (01 ) 

          الوحدة االستشارية للشاون اجلنسانية

7 2 0 0 – –   1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    1 1 28  

 – – – – – – – – –   1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف  

28) (1) (1) (7) (2) (0) (0) – –  ايف التغييـة  ) 

          مةكز العمليات املشتةكة

 – – – – – – – – – 1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة  

8 2 2 1 – – 1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    – 2 21  

1 – –  ايف التغييـة   2  2  8  – 2  21  

          جممو  املوظفني املدنيني

61 2 01 10 2 – 1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    22 21 262  

8 2 2 1 – – 1122/1122للفتةة الوظائف املقتةحة    – 2 21  

12) (2) –  ايف التغييـة  ) (17 ) (0) (21 ) (22 ) (26 ) (221 ) 

          ثالثا( -اجملمو  )أوال 

262         1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    

21         1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف    

221)          ايف التغييـة  ) 

 
 تشمل هذ  الفئة املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية واملوظفني الوطنيني من فئة اخلدمات العامة. ()أ 
 ُتمّول من املساعدة املاقتة العامة، يف إطار تكاليف املوظفني املدنيني. )ب( 
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وظيفاااة وزياااادة  13وظيفاااة )نقصاااان  22نقصاااان صااااف قااادر؛   املوظفون الدوليون:  
 وظا  ( 1

 وظيفة( 22وظيفة )نقصان  22قدر؛  نقصان صاف الو نيون: املوظفون  
وظيفاة مؤقتاة    23وظيفاة مؤقتاة )نقصاان     21نقصان صاف قادر؛   متطوعو األم  املتحدة:  

وظاا     2ملتطوعني دولايني مان متطاوعي األما  املتحادة، وزياادة       
 دوليني من متطوعي األم  املتحدة(مؤقتة ملتطوعني 

ك املـوظفني املـدنيني بالبعثـة والتغـيري الـذي أجـةي يف الواليـة        ويف إطار اسـتعةاض مـال   - 72
مــن حقــوق اإلنســان  2(، ُيقتــة  تغــيري العنصــة 1122) 1222مبوجــب قــةار جملــ  األمــن  

ــة واتفاقــات الســالم.      ــة إىل دعــم تنفيــذ اتفــاق وقــف األعمــال العدائي وااللتــزام باملعــايري الدولي
، ونقـل  2عمليـات املشـتةكة ضـمن إطـار العنصـة      ونتي ة لذل ، ُيقتة  إعـادة تنظـيم مةكـز ال   

، ر ـد  1شعبة حقوق اإلنسان، ووحدة محاية الطفل، ووحدة الشاون اجلنسـانية إىل العنصـة   
ــةد يف اجلــدول    ــق فيهــا. وي مــوجز للتغــيريات املقتةحــة يف إطــار    21حقــوق اإلنســان والتحقي

 العنصة. هذا
 

 21اجلدول 
 عم لتنفيذ اتفاق وقف األعمال العدائية، تقدمي الد2املوارد البشةية: العنصة 

 
 املكتب/القس /الوحدة

ناااوع التريااايق املقتااار   
   مالك املوظفني

الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

، 2-  22، 2-  0، 1-مـــــد 2 (222) نقل شعبة حقوق اإلنسان     
ن فئــــة مــــ 1 ،1-  2، 0-  12

من الفئـة الفنيـة    22اخلدمة امليدانية، 
مــــن فئــــة اخلــــدمات  21الوطنيــــة، 

مـــن متطـــوعي  01العامـــة الوطنيـــة، 
 األمم املتحدة الدوليني

، ر ــد حقــوق اإلنســان 1إىل العنصــة 
 والتحقيق فيها

، 0-  7، 2-  1، 2-  2 (01) نقل وحدة محاية الطفل
ــة،    2 ــة امليداني ــة اخلدم ــن فئ ــن  7م م

ــة الف ــة،  الفئـ ــة الوطنيـ ــن فئـــة   2نيـ مـ
ــة،    ــة الوطنيـ ــن  1اخلـــدمات العامـ مـ

 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

، ر ــد حقــوق اإلنســان 1إىل العنصــة 
 والتحقيق فيها 

، 0-  0، 2-  1، 2-  2 (28) نقل وحدة الشاون اجلنسانية
ــة،    2 ــة امليداني ــة اخلدم ــن فئ ــن  7م م

ــة،    ــة الوطنيـ ــة الفنيـ ــن فئـــة   1الفئـ مـ
ــة، اخلـــدمات العامـــ  ــن  1ة الوطنيـ مـ

 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

، ر ــد حقــوق اإلنســان 1إىل العنصــة 
 والتحقيق فيها
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 املكتب/القس /الوحدة
ناااوع التريااايق املقتااار   

   مالك املوظفني
الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

 0، 0-  2، 2-  2، 2-  2   22 نقل مةكز العمليات املشتةكة     
مــن فئــة اخلدمــة امليدانيــة،  2، 1- 
ــدة    2 ــم املتحــ ــوعي األمــ ــن متطــ مــ

 الدوليني

الســابق، التخفيــف مــن  1مــن العنصــة 
 ت ومحاية املدنيني  اعانـزحدة ال

 إىل مةكز التحليل املشتةك للبعثة 1-  2، 0-  2 (1) نقل 
   (221) اجملمو  

  
 (1مةكز العمليات املشتةكة )املدرج سابقا يف إطار العنصة   
وظاا   مان امليزانياة املعتمادة      13وظا   ) 1زيادة صافية قدرها  املوظفون الدوليون:  

 1، و 0-برتباااة ف 1يفاااتني )، ونقااا  وظ2310/2312للفتااارة 
 ىل مركز التحلي  املشترك للبعثة(( إ2-برتبة ف

وظاا   مؤقتاة ملتطاوعني     2وظا   مؤقتاة )  2زيادة صافية قدرها  متطوعو األم  املتحدة:  
انيااة املعتماادة للفتاارة  دولاايني ماان متطااوعي األماا  املتحاادة ماان امليز  

2310/2312) 
 

ة احملوريـة للمعلومـات يف البعثـة الـذي يكفـل علـى       مةكز العمليات املشتةكة هو النقط - 71
مــدار الســاعة ر ــد األنشــطة التنفيذيــة واألحــدا  يف املنطقــة لضــمان اإلملــام باحلالــة القائمــة؛  
وياكــد  ــحة املعلومــات ويســار  بنشــة اإلنــذارات واملعلومــات الــ  تتصــل اتصــاال مباشــةا    

 شـكل متكامـل. وهـو يـوفة أيضـا علـى       باألمور التنفيذية؛ ويقوم بت ميـع التقـارية ونشـةها يف   
مدار الساعة حلقة و ـل بـني رئـي  البعثـة واإلدارة العليـا للبعثـة واملقـة يف الواليـة ووكـاالت          
األمم املتحدة و ناديقها وبةاجمها ومقة األمم املتحـدة وأ ـحاب املصـلحة اآلخـةين، حسـب      

عثــة، ُيقتـة  نقــل وظـيف  حملــل   االقتضـاء. واسـتنادا إىل اســتعةاض مـالك املــوظفني املـدنيني بالب    
 معلومات وموظف إداري معاون من أجل تعزيز قدرات مةكز التحليل املشتةك للبعثة.

  
 : الدعم2العنصة   

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 يادة الكفاءة والفعالية يف الدعم اإلداري املقدم  2-2  
 إىل الواليات العشة

ت اإلبــال  والة ــد مــن موا ــلة تبســيط آليــا 2-2-2
أجل حتديد الثغـةات يف الـدعم اإلداري املقـدم إىل الواليـات     

 بطةيقة شاملة ويف الوق  املناسب

Two HalfBreaks  

After table 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
إنشاء مبـادرات إدارة التغـيري الـ  يـتم تعةيـف       2-2-1   

 البعثة هبا على حنو فعال من خالل تقدمي الدعم للتنفيذ

ــدد     2-2-0  ــا عـ ــوي مبـ ــطول اجلـ ــم األسـ ــادة ح ـ   يـ
طـــــائةات مةوحيـــــة   2ات ثابتـــــة اجلنـــــاحني و  طـــــائة 0
ــائةة؛  11: 1121/1120) : 1120/1122طـــــــــــــــــــــــ

 طائةة( 02: 1122/1122طائةة؛  17

يف املائة فيمـا يتعلـق    81توافة املةكبات بنسبة  2-2-2 
ــة و   ــاب اخلفيفـــ ــيارات الةكـــ ــبة   62بســـ ــة بالنســـ يف املائـــ

 الثقيلة للمةكبات
 

 النواتج  
 حتسني اخلدمات  

خدام العتــاد اجلــوي مــن خــالل إعــادة تشــكيل األســطول اجلــوي احلــاي لتــدعيم القــدرات حتســني اســت • 
احلالية مع اإلبقاء على مستويات اخلدمات، واستخدام األسـطول اجلـوي اإلقليمـي يف عنتـييب، واتفـاق      
اخلــدمات الطويــل األجــل املتعلــق بطــائةة الةكــاب الكــبرية، واالســتفادة مــن األ ــول احلاليــة املتعاقــد    

يها، واالستفادة من اتفاقات التعاقد اجلديدة، لتناوب أفةاد الوحدات العسـكةية ونشـةهم وإعـاد م    عل
 إىل أوطاهنم

إضافة إىل تنفيذ أسلوب إدارة سلسلة اإلمـداد وحتُسـن اخلـدمات املقّدمـة مـن حيـث توقيتـها ونوعيتـها          • 
ــدى هبــا يف ق       ــها لالحتياجــات، ستوضــع ماشــةات أداء رئيســية يهت ــدا  املةجــوة   وموافقت يــا  األه

 وحتسينها وحتقيقها
لتنفيذ نظـام أوموجـا، مبـا يف ذلـ  إجـةاء حتلـيالت لنوعيـة بيانـات الـنظم القدميـة وتطهـري             الدعمتقدمي  • 

 البيانات يف البعثة
موا لة التةكيز على الفعالية مـن حيـث التكلفـة والقـدرة علـى حتمـل تكـاليف العمليـات امليدانيـة مـن            • 

لعمليــات وقصــة الــربامج )مبــا يف ذلــ  بــةامج تشــييد املبــاين وجتديــدها( علــى جمــاالت  خــالل تبســيط ا
اتصاال مباشةا بالوالية. وينصّب التةكيـز أساسـا علـى توسـيع وحتسـني املواقـع الةئيسـية الةاهنـة          تتصل

ــاطق األخــةى األقــل تضــةرا، مبــا يشــمل ختفــي  عــدد قواعــد دعــم        ــة يف املن ــل حضــور البعث مــع تقلي
 القائمة واملقةر إنشاؤها املقاطعات

 

Two HalfBreaks  

After table 
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 األفةاد العسكةيـون وأفةاد الشةطة واملوظفون املدنيـون  
مــن املــوظفني  2 111موظفــا مــدنيا، مــن بينــهم  0 112إدارة شــاون عــدد مــن املــوظفني يصــل إىل  • 

 من متطوعي األمم املتحدة 282من املوظفني الوطنيني و  2 618، و الدوليني
ــات التم •  ــام بعملي ــا عــدد     القي ــوطن مل ــواء واإلعــادة إىل ال ــاوب واإلي ــا عســكةيا،   266ةكــز والتن مةاقب

مــن  2 010مــن ضــباط األركــان، و  011مــن أفــةاد الوحــدات العســكةية، مبــن فــيهم   21 002 و
 من أفةاد وحدات الشةطة املشكلة 661من فةادى ضباط الشةطة و  660أفةاد الشةطة من بينهم 

 وأفــةادكــة للوحــدات ومــن قــدرات االكتفــاء الــذايت لألفــةاد العســكةيني   التحقــق مــن املعــدات اململو • 
 موقعا من مواقع الوحدات 11موقعا جغةافيا و  12الشةطة، ور دها وفحصها يف 

طنـا مـن حصـ  اإلعاشـة امليدانيـة وامليـا         222طنا من حص  اإلعاشة، و  21 020 وتوفريختزين  • 
 ألفةاد الوحدات العسكةية وأفةاد الشةطة

ســلوك وانضــباط موجــ  جلميــع األفــةاد العســكةيني وأفــةاد الشــةطة واألفــةاد املــدنيني،    بةنــامجتنفيــذ  • 
 يشمل التدريب والوقاية والة د واإلجةاءات التذديبية

ــم          •  ــات وقواعــد دع ــات الســةايا وقواعــد دعــم املقاطع ــة وقواعــد عملي ــات املاقت إغــالق قواعــد العملي
 ثةاالستفتاء وفقا الحتياجات البع

 
 املةافق واهلياكل األساسية  

مــن  1مةاكــز عمــل يف عوا ــم الواليــات، و  21 ــيانة وتصــلي  املةافــق يف مقــة البعثــة يف جوبــا، و  • 
موظفـا يف دار األمـم املتحـدة     071قواعد دعم املقاطعات، وأماكن إقامة وخدمات املةافق واملنـافع لــ   

 وحدة سكنية جاهزة يف تومبينغ 178يف جوبا، و 
 مـن مواقع إلقامة القوات اإلضـافية، ومـب  ذي جـدران  ـلبة مكـون       7خميما عسكةيا يف  22تشييد  • 

طــابقني يف دار األمــم املتحــدة إلقامــة متطــوعي األمــم املتحــدة وضــباط شــةطة األمــم املتحــدة، وخــط   
 كيلومتةات لنقل امليا  اخلام من هنة النيل إىل دار األمم املتحدة 7أنابيب بطول 

موقعــا،  11مولــد كهةبــاء يف  212حمطــة لتنقيــة امليــا  مملوكــة لألمــم املتحــدة و   71يل و ــيانة تشــغ • 
  الوقود والزيوت ومواد التشحيم مليون لتة من  1082يف ذل  ختزين  مبا

ــةق، وجســة واحــد، ومةافــق       012 ــيانة وتصــلي    •  ــومتةا مــن الط ــارات، و  2كيل مهبطــا  22مط
ــة، وتوســيع مهــ  للطــائةات ــتمكني الطــائةات مــن طــةا     العمودي ــانتيو ل ــن  C-130بط الطــائةات يف ب م

 في  اهلبوط
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 ـــيانة اهلياكـــل األساســـية املاديـــة واألمـــن يف حمـــيط املعســـكةات مـــن أجـــل محايـــة أمـــاكن املـــدنيني   • 
 مواقع 2 يف

 
 النقل الربي  

ة اململوكـة  من املةكبات واملقطورات وملحقات املةكبات والعةبـات املصـفح   1 171تشغيل و يانة  • 
حمـال تصـلي     21من املةكبـات واملعـدات اململوكـة للوحـدات مـن خـالل        1 611لألمم املتحدة، و 

 ماليني لتة من وقود الديزل والزيوت ومواد التشحيم للنقل الربي 2مواقع، وتوريد  21 يف
ي األمـم  موظفا مـن مـوظف   2 222تشغيل خدمة نقل يومية على مدار أيام األسبو  لنقل ما متوسط   • 

 املتحدة يف اليوم الواحد من أماكن إقامتهم إىل منطقة البعثة
 مواقع )بور، وبانتيو، وملكال، وواو، وجوبا( 2نطاق عمليات قوافل النقل الثقيل يف  توسيع • 

 
 النقل اجلوي  

ويـة  طائةة مةوحيـة، مبـا يف ذلـ  منظومـة للمةاقبـة اجل      12طائةات ثابتة اجلناحني و  1تشغيل و يانة  • 
ــائةة عســـكةية ) 22ذاتيـــة التشـــغيل و  ــائةات خـــدمات، و  1طـ ــائةات تكتيكيـــة(،  2طـ  وتوريـــدطـ

 مليون لتة من الوقود والزيوت ومواد التشحيم للعمليات اجلوية 2181
ساعة طريان للطائةات الثابتـة اجلنـاحني    7 272ساعة طريان، مبا يف ذل   12 081توفري ما جمموع   • 

خـدمات مكافحـة    وتـوفري للطـائةات املةوحيـة، والتنسـيق وتقـدمي املسـاعدة       ساعة طـريان  27 112و 
 احلةائق يف مهابط الطائةات يف عوا م الواليات ال  تسري البعثة رحالت جوية فيها

واليات مبـا يف ذلـ     21وإ ال  املطارات ومواقع هبوط الطائةات العمودية يف عوا م  تشييدر د  • 
 مواقع قواعد دعم املقاطعات

 
 النقل البحةي  

مليـون لتـة مـن الوقـود      182قاربـا مملوكـا للوحـدات، وتـوفري      21و ـيانة وحـدة هنةيـة تضـم      تشغيل • 
 والزيوت ومواد التشحيم

 
 االتصاالت  

دعم و يانة شبكة ساتلية تتكون من حمطتني أرضيتني حموريتني من أجـل تـوفري االتصـاالت بالصـوت      • 
 اتوالفاك  والفيديو ونقل البيان
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مزود خـدمات إنتةنـ  بنظـام     22نظاما من ُنظم الفتحات الطةفية الصغرية جدا، و  21دعم و يانة  • 
ــما هاتفيــا، و   11الفتحــات الطةفيــة الصــغرية جــدا، و     الدقيقــة،  باملوجــاتو ــلة تعمــل   81مقس

جهـزة  مـن األ  2 002من احملطات القاعدية عاليـة التـةدد واألجهـزة الالسـلكية املتنقلـة، و       2 121 و
مـــن األجهـــزة  2 221 الالســـلكية احملمولـــة القائمـــة علـــى شـــبكة تيتـــةا والتـــةددات العاليـــة جـــدا، و

 الالسلكية املتنقلة ذات التةدد العاي جدا والقائمة على شبكة تيتةا
مةافــــق  2حمطــــة بــــث إذاعــــي تعمــــل علــــى موجــــات التضــــمني التــــةددي يف   16دعــــم و ــــيانة  • 

 اإلذاعي لإلنتاج
 

 املعلومات تكنولوجيا  
جهــا ا حاســوبيا، مبــا يف ذلــ  حواســيب مكتبيــة وحواســيب   2 221خادومــا، و  88دعــم و ــيانة  • 

ــها   ــة، من ــة افتةاضــية(، و     201حممول ــة )حواســيب مكتبي ــا خلــوادمي مةكزي ــة  721حاســوبا تابع طابع
شـبكة حمليـة    22حسـاب بةيـد إلكتـةوين، و     2 111جها  من أجهزة اإلرسـال الةقميـة، و    111 و

 حساب للمستعِملني 2 111وشبكة واسعة لـ 
يف  املواقـع تقدمي الدعم لةسم اخلةائط، وبذل جهود يف جمال املسـ  املسـتند إىل الـنظم العامليـة لتحديـد       • 

خةيطـة ملختلـف العمـالء و ـيانة موقـع       7 111املنطقة اخلاضعة ملساولية البعثة، باإلضـافة إىل تـوفري   
 فيةشبكي داخلي لنظام معلومات جغةا

 
 اخلدمات الطبية  

عيـادة مـن املسـتوى األول     27عيادة من املستوى األول متلكها األمم املتحـدة، و   22تشغيل و يانة  • 
موقعــا، وتةتيبــات  21مةافــق طبيــة مــن املســتوى الثــاين متلكهــا الوحــدات يف  2متلكهــا الوحــدات، و 

األمـم املتحـدة والسـكان احمللـيني يف      اإلجالء الربي واجلوي على نطاق البعثـة بكاملـها جلميـع مـوظفي    
 حاالت الطوار 

تشغيل و يانة مةافـق تقـدمي املشـورة الطوعيـة السـةية جلميـع أفـةاد البعثـة فيمـا يتعلـق بفـريو  نقـ               • 
 املناعة البشةية/اإليد ، مبا يف ذل  خدمات الفح 

ــة، ب شــةاك جهــات      •  ــع العــاملني يف البعث ــةامج معاجلــة اإلجهــاد جلمي ــةان  تــوفري ب ــها املســاعدون األق من
 ومنسقو شاون األسةة ومتطوعو مةاكز االتصال

إيفـــاد مستشـــاري املـــوظفني إىل قواعـــد دعـــم الواليـــات واملقاطعـــات لتقـــدمي املشـــورة واســـتخال     • 
 ساعة من اإلخطار بوقو  حاد  خطري 28املعلومات يف حاالت الصدمات يف غضون 
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 األمن  
يف ذلـ  تـوفري    وطوال أيام األسـبو  يف منطقـة البعثـة كلـها، مبـا       اليوم  األمن على مدار خدماتتوفري  • 

  على مدار اليوم البعثة والزوار من املساولني الةفيعي املستوى  احلماية املباشةة لكبار موظفي 
 مجيع موظفي البعثة اجلدد تدريبا متهيديا على املسائل املتصلة باألمن وتـدريبا أوليا/عمليـا علـى    تدريب • 

 مكافحة احلةائق
 الدخول و ون األمن يف مواقع محاية املدنيني مب معات البعثة مةاقبةتوفري  • 
للمخــاطة والتهديــدات األمنيــة مبــا يف ذلــ  استقصــاءات أمنيــة للمةافــق فيمــا يتعلــق           تقيــيمإجــةاء  • 

 بالتحسينات املادية الال مة يف مواقع محاية املدنيني مب معات البعثة
 اإلنســانيةمــات للطـةق مــن أجـل فــت  طــةق متكـن مــن تيسـري ظــةو  إيصـال املســاعدات      إجـةاء تقيي  • 

 وضمان احتةام حقوق اإلنسان وسالمة الةحالت اجلوية
  

 22اجلدول 
 ، الدعم2املوارد البشةية: العنصة 

 

 املوظفون املدنيون - خامسا

  املوظفون الدوليون
متطوعااااااااااااو 
 األم  املتحدة

 

و أ ع 
 ع م أ

 2-مد
 1-مد

 2-ف
 2-ف

  0-ف
 2-ف

اخلدمة 
 امليدانية

اجملموع 
 الفرعي

املوظفون 
           اجملموع )أ(الو نيون

          مكتب مدية دعم البعثة

12 21 6 6 1 – 1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    2 2 01  

21 10 21 6 2 – 1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    11 7 67  

2 – (2) –  ايف التغري   20  26  22  6  07  

          مكتب نائب مدية دعم البعثة

206   88   17   12  – –   1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة      278   78   611   

72   21   7   27   2  –   1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة      212   01   118   

2 –  ايف التغييـة   (2) (11 ) (01 ) (61 ) (182 ) (28 ) (012 ) 

          إدارة سلسلة اإلمداد )سابقا: اخلدمات اإلدارية(

11   22   11   26   2  –   1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة      110   68   060   

202   88   01   22   2  –   1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة      017   16   207   

21  (2)  – –  ايف التغييـة     00    21    212    18    272   

0   2   2   2  – –   1120/1122الوظائف املاقتة املعتمدة للفتةة     – – 0  

 – – – – – – – – –   1122/1122الوظائف املاقتة املقتةحة للفتةة  

 (0) – – (0)  (2)  (2)  (2)  – –  ايف التغييـة 
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 املوظفون املدنيون - خامسا

  املوظفون الدوليون
متطوعااااااااااااو 
 األم  املتحدة

 

و أ ع 
 ع م أ

 2-مد
 1-مد

 2-ف
 2-ف

  0-ف
 2-ف

اخلدمة 
 امليدانية

اجملموع 
 الفرعي

املوظفون 
           اجملموع )أ(الو نيون

ــلة اإلمــــداد     ــي، )إدارة سلســ ــو  الفةعــ اجملمــ
          : اخلدمات اإلدارية((  )سابقا

12   26   12   27   2  –   1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة      110   68   066   

202   88   01   22   2  –   1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة      017   16   207   

1  (1)  – –  ايف التغييـة     01    01    212    18    272   

خلـــدمات اللوجســـتية )املعةوفـــة ســـابقا تقـــدمي ا
          باسم خدمات الدعم املتكامل(

280   222   11   26   2  – 1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف      272   222   122   

206   11   16   28   2  – 1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف      282   221   771   

1  – –  ايف التغييـة     2    (22 )  (28 )  (81 )  (2)  (222 ) 

تكنولوجيــــــات اجلغةافيــــــا املكانيــــــة واملعلومــــــات    
          واالتصاالت

 – – – – – – – – –   1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف  

67   28   2   2  – –   1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف      227   01   122   

2 – –  ايف التغييـة     2    28    67    227    01    122   

          قسم السالمة واألمن

228   222   01   1  – –   1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف      222  –  160   

286   221   02   1  – –   1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف      228  –   012   

1  – – –  ايف التغييـة     06    08    0   –  22  

1 – 1 – – –   1120/1122لوظائف املاقتة املعتمدة للفتةة ا   – – 1  

01 17 2 – – –   1122/1122الوظائف املاقتة املقتةحة للفتةة    – – 01  

0 – – –  ايف التغييـة   17  01  – – 01  

          اجملمو  الفةعي )قسم السالمة واألمن( 

221   222   02   1  – –   1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف      222  –  162   

128   277   01   1  – –   1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف      228  –   006   

2  – – –  ايف التغييـة     60    68    0   –   72   

          اجملمو  الفةعي، املوظفون املدنيون 

280   222   217   62   2  –   1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف      2 072   012   1  121   

606   228   221   61   2  –   1122/1122للفتةة  ةاملقتةحالوظائف      2 122   020   1  2112   

2  – –  ايف التغييـة     2    27    20    (202 )  21    (618 ) 
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 املوظفون املدنيون - خامسا

  املوظفون الدوليون
متطوعااااااااااااو 
 األم  املتحدة

 

و أ ع 
 ع م أ

 2-مد
 1-مد

 2-ف
 2-ف

  0-ف
 2-ف

اخلدمة 
 امليدانية

اجملموع 
 الفرعي

املوظفون 
           اجملموع )أ(الو نيون

          اجملمو  الفةعي، املوظفون املدنيون 

2 2 0 2 – –   1120/1122تةة للف )ب(الوظائف املاقتة املعتمدة   – – 2  

01 17 2 – – –   1122/1122للفتةة  )ب(الوظائف املاقتة املقتةحة   – – 01  

1 (2) – –  ايف التغييـة   16  17  – – 17  

            2اجملمو ، العنصة 

288 221 221 61 2 –   1120/1122للفتةة  ةاملعتمدالوظائف    2 072 012 1  162  

668 282 227 61 2 –   1122/1122للفتةة  ةتةحاملقالوظائف    2 122 020 1  111  

7 – – –  ايف التغييـة    70  81  (202 ) 21  (21 ) 

 
 تشمل هذ  الفئة املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية واملوظفني الوطنيني من فئة اخلدمات العامة. )أ( 
 املوظفني املدنيني.ُتمّول من املساعدة املاقتة العامة، يف إطار تكاليف  )ب( 

  
وظيفاة   20وظيفاة ووظيفاة مؤقتاة )زياادة      13زيادة صافية قدرها  املوظفون الدوليون:  

 وظيفة مؤقتة( 24 و
 وظيفة 102نقصان صاف قدر؛   نيون:املوظفون الو  
 وظيفة مؤقتة 12يادة صافية قدرها ز متطوعو األم  املتحدة:  

 
(، أجــةت البعثــة استعةاضــا 1122) 1222ن متشــيا مــع مقتضــيات قــةار جملــ  األمــ  - 70

شامال لقوام املوظفني مـن أجـل مواءمـة املـوارد مـع الواليـة اجلديـدة. وأدرج هـذا االسـتعةاض          
تةشيد عنصة الدعم يف جماالت التةكيز الةئيسية للواليـة اجلديـدة، وإعـادة تنظـيم هيكـل شـعبة       

ى الصعيد العـاملي، والعـودة إىل املةكزيـة    دعم البعثة يف إطار استةاتي ية تقدمي الدعم امليداين عل
بالنسبة لبع  مهام شعبة دعم البعثة ب عاد ا إىل مقة البعثة يف جوبا، مبا يف ذل  إلغـاء املةاكـز   
من أجل  يادة مةونة شعبة دعم البعثة يف إعادة تةتيب األولويات خـالل مهلـة قصـرية وتعزيـز     

ــة وعلــى مســتوى الواليــات   ــان إعــادة تنظــيم   21. ويــةد يف اجلــدول املســاءلة يف مقــة البعث تبي
 املكاتب/األقسام/الوحدات فيما يتعلق هبذا العنصة.
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 21اجلدول   
 ، الدعم2املوارد البشةية: العنصة   
 موجز التغيريات يف املكاتب/األقسام/الوحدات يف إطار إعادة تنظيم عنصة الدعم  

 

 املكتب/القس /الوحدة

التريااااااااايق املقتااااااااار     
  اإلداري التسلساااااااااااااااا

 الوص  للمكتب/القس /الوحدة
   مكتب مدية دعم البعثة   

ســابقا: املةكــز املشـــتةك للعمليــات اللوجســتية التـــابع      إنشاء مةكز دعم البعثة واملعدات اململوكة للوحدات
 ملكتب نائب مدية دعم البعثة

  إنشاء الل ان واجملال 
سيعمل بو ف  منسـق التـدقيق وسيشـة  علـى وحـدة       إنشاء   مكتب كبري املوظفني اإلداريني لشاون السياسات

 الل ان واجملال 
  ال تغيري مكتب مدية دعم البعثة

  ال تغيري سالمة الطريان
  ال تغيري جمل  التحقيق

   األقسام/الوحدات السابقة
يوّحــد القســم مــع قســم الشــاون املاليــة ليشــكال قســم    إعادة تنظيم قسم امليزانية

ــة و ــب نائــب مــدية دعــم   امليزاني ــة، وُينقــل إىل مكت املالي
 البعثة

تنظيم وظائفها ونقلها داخـل شـعبة    تلغى الوحدة ويعاد إلغاء وحدة ختطيط دعم البعثة والسياسات
 دعم البعثة

   مكتب نائب مدية دعم البعثة
ــة      إنشاء امليزانية واملالية ــب مــدية دعــم البعث ــابع ملكت ــة الت ــد قســم امليزاني يوّح

شــاون املاليــة التــابع ملكتــب نائــب مــدية دعــم وقســم ال
البعثة ليشكال قسم امليزانية واملاليـة التـابع ملكتـب نائـب     

 مدية دعم البعثة
يقــدم التنســيق يف جمــال الــدعم إىل املســاولني اإلداريــني  إنشاء مكتب كبري املوظفني اإلداريني لشاون العمليات  

 يف الواليات التسع
تة د ماشةات األداء الةئيسـية للةقابـة اإلداريـة واختـاذ      اءإنش إدارة أداء األعمال  

 القةارات
مــن خــدمات الــدعم اإلداري الســابقة )إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم املوارد البشةية  

 اإلمداد، كما اقتة  حديثا(
مــن خــدمات الــدعم اإلداري الســابقة )إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم مكتب دعم متطوعي األمم املتحدة

 اد، كما اقتة  حديثا(اإلمد
مــن خــدمات الــدعم اإلداري الســابقة )إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم وحدة التدريب/املةكز املتكامل لتدريب أفةاد البعثة  

 اإلمداد، كما اقتة  حديثا(
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 املكتب/القس /الوحدة

التريااااااااايق املقتااااااااار     
  اإلداري التسلساااااااااااااااا

 الوص  للمكتب/القس /الوحدة
   األقسام/الوحدات السابقة     

 سلة اإلمداديدمج مع ركيزة إدارة سل إعادة تنظيم قسم قاعدة اللوجستيات واملةاكز األمامية
 يدمج مع ركيزة إدارة سلسلة اإلمداد إعادة تنظيم إدارة املمتلكات

 ُيضم إىل قسم التو يع يف ركيزة إدارة سلسلة اإلمداد إعادة تنظيم مةاقبة احلةكة
يعاد تنظيم  ليصب  مةكز دعم البعثـة ووحـدة املعـدات     إعادة تنظيم املةكز املشتةك للعمليات اللوجستية

 للوحدات يف مكتب مدية دعم البعثةاململوكة 
ُيضـــم حتـــ  إدارة املســـتودعات والســـلع األساســـية يف  إعادة تنظيم قسم اإلمدادات

 ركيزة إدارة سلسلة اإلمدادات
 دمج مع ركيزة إدارة سلسلة اإلمداد إعادة تنظيم وحدة إدارة العقود

املساولون اإلداريون يف الواليات )مبا يف ذلـ  مكاتـب   
 وقواعد دعم املقاطعات(الواليات 

يف شكل مكتـب كـبري املـوظفني اإلداريـني     يعاد التنظيم  إعادة تنظيم
لشاون العمليات مع نقل الوظـائف داخـل شـعبة دعـم     

 البعثة
  إدارة سلسلة اإلمداد )سابقا: خدمات الدعم اإلداري(

 من املكتب السابق لةئي  اخلدمات اإلدارية إنشاء مكتب مدية سلسلة اإلمداد
من مةاقبـة احلةكـة السـابقة، وإدارة املمتلكـات مبكتـب       إنشاء مةاقبة حةكة التو يع

نائب مدية دعم البعثـة مبـا يف ذلـ  االسـتالم والتفتـي       
ــابق    ــات، واملكتـــب السـ ــة  يف املمتلكـ ــدة التصـ ووحـ

 لةئي  اخلدمات اإلدارية
 مكتب نائب مدية دعـم  من قسم اإلمدادات السابق يف إنشاء إدارة املستودعات والسلع األساسية

ــود،    ــدة الوقــ ــول، ووحــ ــمل إدارة األ ــ ــة، وتشــ البعثــ
 ووحدة حص  اإلعاشة

من خدمات الدعم املتكامـل السـابقة )تقـدمي اخلـدمات      إعادة تنظيم الطريان
 اللوجستية، كما اقتة  حديثا(

  ال تغيري قسم املشتةيات
   األقسام/الوحدات السابقة  

ــب مـــدية سلســـلة اإلمـــداد يف إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم ةمكتب رئي  اخلدمات اإلداري إىل مكتـ
 اإلمدادات

 إىل مكتب نائب مدية دعم البعثة إعادة تنظيم وحدة التدريب/املةكز املتكامل لتدريب أفةاد البعثة  
ــة مــن مكتــب مــدية دعــم      إعادة تنظيم قسم الشاون املالية ــد  مــع قســم امليزاني مت توحي

يزانية واملاليـة التـابع ملكتـب نائـب     البعثة ليشكل قسم امل
 مدية دعم البعثة

ــدعم   إعادة تنظيم قسم اخلدمات الصحية ــدمات الــ ــتية )خــ ــدمات اللوجســ إىل تقــــدمي اخلــ
 املتكامل السابقة( من خدمات الدعم اإلداري السابقة  

 إىل مكتب نائب مدية دعم البعثة إعادة تنظيم مكتب دعم متطوعي األمم املتحدة
 إىل مكتب نائب مدية دعم البعثة إعادة تنظيم لبشةيةاملوارد ا
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 املكتب/القس /الوحدة

التريااااااااايق املقتااااااااار     
  اإلداري التسلساااااااااااااااا

 الوص  للمكتب/القس /الوحدة
إىل تقدمي اخلدمات اللوجستية )سابقا: خدمات الـدعم   إعادة تنظيم تقدمي املشورة ورعاية املوظفني     

املتكامــل(؛ وُيقتــة  التقســيم وإدراج إســداء املشــورة     
ــة      ــوظفني يف إطــار قســم اخلــدمات الصــحية ورعاي للم

 العامة   املوظفني يف إطار اخلدمات
  تقدمي اخلدمات اللوجستية )سابقا: خدمات الدعم املتكامل( 

 من املكتب السابق لةئي  خدمات الدعم املتكامل إنشاء مكتب مدية تقدمي اخلدمات اللوجستية
ــة    إنشاء املقتنيات/الطلبات   ــة خطـ ــة ومةاقبـ ــة اإلدارة املةكزيـ ــذهنا أن تيسـ مـــن شـ

 اخلدمات اللوجستيةاالقتناء اخلا ة بالبعثة يف تقدمي 
مــن خــدمات الــدعم اإلداري الســابقة )إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم قسم اخلدمات الصحية

 اإلمداد، كما اقتة  حديثا(
مــن خــدمات الــدعم اإلداري الســابقة )إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم تقدمي املشورة للموظفني  

اإلمــداد، كمــا اقتــة  حــديثا(، ويقتــة  أن تتبــع إداريــا 
 خلدمات الصحيةلقسم ا

مــن خــدمات الــدعم اإلداري الســابقة )إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم اخلدمات العامة
 اإلمداد، كما اقتة  حديثا(  

مــن خــدمات الــدعم اإلداري الســابقة )إدارة سلســـلة      إعادة تنظيم رعاية املوظفني
اإلمــداد، كمــا اقتــة  حــديثا(، ويقتــة  أن تتبــع إداريــا 

 للخدمات العامة
  ال تغيري نقلقسم ال

  ال تغيري القسم اهلندسي
   األقسام/الوحدات السابقة  

 إىل مكتب مدية تقدمي اخلدمات اللوجستية إعادة تنظيم مكتب رئي  خدمات الدعم املتكامل
 إىل إدارة سلسلة اإلمداد إعادة تنظيم قسم الطريان  

لوجيــات اجلغةافيــا املكانيــة واملعلومــات إىل وحـدة تكنو  إعادة تنظيم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت املقتةحة حديثا

إىل وحـدة تكنولوجيــات اجلغةافيــا املكانيــة واملعلومــات   إعادة تنظيم قسم املعلومات اجلغةافية
 واالتصاالت املقتةحة حديثا

  وحدة تكنولوجيات اجلغةافيا املكانية واملعلومات واالتصاالت
من خدمات الدعم املتكامـل السـابقة )تقـدمي اخلـدمات      إعادة تنظيم املعلومات االتصاالت وتكنولوجيا

 اللوجستية(
من خدمات الدعم املتكامـل السـابقة )تقـدمي اخلـدمات      إعادة تنظيم قسم املعلومات اجلغةافية

 اللوجستية(
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 مكتب مدية دعم البعثة  
 وظيفة 11زيادة  وظفون الدوليون:امل  
 وظيفة 12زيادة  ن:وظفون الو نيوامل  
 وظا   1زيادة  عو األم  املتحدة:متطو  

 
مـوجز للتغــيريات املقتةحـة يف مـالك مــوظفي مكتـب مـدية دعــم       20يـةد يف اجلـدول    - 72

البعثة، يةّكز على املهـام االسـتةاتي ية والسياسـاتية ومهـام الةقابـة، ويتضـمن اهليكـل التنظيمـي         
ك املوظفني املدنيني على النحو املطلـوب يف قـةار جملـ     املعاد تنظيم  استنادا إىل استعةاض مال

 ( ووفقا الستةاتي ية تقدمي الدعم امليداين على الصعيد العاملي.1122) 1222األمن 
 

 20اجلدول 

 ، الدعم2العنصة 

 مكتب مدية دعم البعثة
 
 املكتب/القس /الوحدة

ناااوع التريااايق املقتااار   
   مالك املوظفني

الثابتااة عاادد الوظااا   
 لوظا   املؤقتةوا

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

 إىل مكتب نائب مدية دعم البعثة 2-مد 2 (2) نقل مكتب مدية دعم البعثة     
إىل مكتــــــــــــب املوظــــــــــــف اإلداري  2-  2 (2) إعادة ندب 

 للسياسات األقدم
اري إىل مكتــــــــــــب املوظــــــــــــف اإلد موظف وطي من الفئة الفنية 2 (2) نقل 

 للسياسات األقدم
 إىل مةكز دعم البعثة 0-  2 (2) نقل 
 من قسم اإلمداد من فئة اخلدمة امليدانية 2 2 إعادة ندب 
مــــــن املةكــــــز املشــــــتةك للعمليــــــات  من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 2 إعادة ندب 

 اللوجستية
ــوعي   2 2 إعادة ندب  ــن متطــ ــو  دوي مــ متطــ

 األمم املتحدة
 العقود من قسم إدارة

من الوحـدة السـابقة لتخطـيط البعثـات      من فئة اخلدمة امليدانية 2 2 إعادة ندب 
 داخل مكتب مدية دعم البعثات

 إىل مكتب مدية دعم البعثة من فئة اخلدمة امليدانية 2 (2) إعادة ندب 
 إىل مكتب مدية دعم البعثة من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 (2) إعادة ندب 
من الوحـدة السـابقة لتخطـيط البعثـات      من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 2 دبإعادة ن 

 داخل مكتب مدية دعم البعثات
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 املكتب/القس /الوحدة
ناااوع التريااايق املقتااار   

   مالك املوظفني
الثابتااة عاادد الوظااا   

 لوظا   املؤقتةوا
 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   

 من/إىل   املؤقتة والوظا  

ــة          ــم البعث ــز دع وحــدة مةك
واملعـــــــــدات اململوكـــــــــة  

 للوحدات

  من فئة اخلدمة امليدانية 2 2 إنشاء
ــن قاعــــدة اللوجســــتيات واملةاكــــز     2-  2 2 إعادة ندب مــ

 األمامية
ــن قا 0-  2 2 نقل  عــــدة اللوجســــتيات واملةاكــــز   مــ

 األمامية
ــوعي   2 2 نقل  ــن متطــ ــو  دوي مــ متطــ

 األمم املتحدة
مــــن قســــم املســــاولني اإلداريـــــني يف    

 الواليات
 من مكتب مدية دعم البعثة 0-  2 2 نقل 
، 0-  1، و 2-  2 12 نقل 

ــن  1، و 1-  2 و ــائف مــ  وظــ
ــف    ــة، وموظـ ــة امليدانيـ ــة اخلدمـ فئـ

ــن   ــد مـ ــي واحـ ــة، وطـ ــة الفنيـ  الفئـ
ــن  22 و ــة م ــة وظيف اخلــدمات  فئ

 العامة الوطنية

مــــــن املةكــــــز املشــــــتةك للعمليــــــات 
 اللوجستية

ــة   2، و 0-  2 21 نقل  ــة اخلدمـ مـــن فئـ
مـن متطـوعي األمـم     2امليدانية، و 

 املتحدة الدوليني

 من قسم إدارة املمتلكات

 من قسم النقل من فئة اخلدمة امليدانية 2 2 نقل 
 - كـــبري املـــوظفني اإلداريـــني

 شاون السياسات
 مكتب رئي  خدمات الدعم املتكامل 2-  2 2 إعادة ندب

ــدة  2-  2 1 نقل  ــة واحــــــ ، ووظيفــــــ
 الفئة الفنية الوطنية من

ــة     ــم البعثـــ ــدية دعـــ ــب مـــ ــن مكتـــ مـــ
 البعثات( )ختطيط

 إىل قسم اهلندسة 0-  (2) نقل قسم سالمة الطريان
ــة   0-  2 6 نقل وحدة الل ان واجملال  ــن فئــ ــتني مــ ، ووظيفــ

خلدمة امليدانية، ووظيفة مـن الفئـة   ا
الفنية الوطنيـة، ووظيفـتني مـن فئـة     

 اخلدمات العامة الوطنية

 من قسم اخلدمات العامة

 إىل مكتب مفوض الشةطة 0-  2 (2) إعادة ندب قسم امليزانية
، 2-  1، و 2-  2 (21) نقل 

وظــــائف مــــن فئــــة اخلدمــــة  6 و
امليدانيـــــة، ووظيفـــــة مـــــن فئـــــة     

 الوطنية اخلدمات العامة

إىل قســم امليزانيــة واملاليــة الــذي يتبــع     
 البعثة ملكتب نائب مدية دعم 

   07 اجملمو  
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 مكتب مدية دعم البعثة  

وإعـادة   قتة  إلغاء وحدة ختطيط دعم البعثة والسياسات داخـل هـذا املكتـب، ونقـل    ُي - 72
ومـن أجـل تعزيـز    ندب الوظائف إىل مكاتب/أقسام/وحدات أخةى داخل شـعبة دعـم البعثـة.    

القيادة يف إطـار مكتـب نائـب مـدية دعـم البعثـة، ُيقتـة  نقـل وظيفـة نائـب مـدية دعـم البعثـة              
 (.2-)بةتبة مد

 
 وحدة مةكز دعم البعثة واملعدات اململوكة للوحدات  

قتة  إنشاء وحدة مةكز دعم البعثة واملعـدات اململوكـة للوحـدات، وكانـ  ُتعـة       ُي - 76
ملشـتةك للعمليـات اللوجسـتية. ويهـد  إنشـاء وحـدة مةكـز دعـم البعثـة          سابقا باسـم املةكـز ا  

واملعدات اململوكة للوحدات إىل تعزيز اإلدارة والةقابـة والتخطـيط والتنسـيق لعمليـات البعثـة.      
وســتحدد هــذ  الوحــدة أيضــا املســتويات االســتةاتي ية والتشــغيلية والتعبويــة لتنســيق الــدعم؛    

ري والطويل؛ وتنش  خلية لتحليل البيانات اللوجستية داخـل  وتقدم التخطيط على األجل القص
خلية العمليات من أجل حتسني الوعي التشغيلي على نطاق شعبة دعم البعثة؛ وتعزيـز التنسـيق   

 والتوا ل والعالقة مع ركيزيت تقدمي اخلدمات اللوجستية، وإدارة سلسلة اإلمداد.
 

 ساتشاون السيا -مكتب كبري املوظفني اإلداريني   

شـــاون السياســـات. وســـيكون  -ُيقتـــة  إنشـــاء مكتـــب كـــبري املـــوظفني اإلداريـــني  - 77
ــذا ــا        هـ ــاوال أيضـ ــيكون مسـ ــة، وسـ ــال البعثـ ــة أعمـ ــة مبةاجعـ ــيق اخلا ـ ــة التنسـ ــب جهـ املكتـ
السياسات على نطاق البعثة وتصةيف شاون مذكةات التفـاهم. وسـيتوىل  مكتـب     وضع عن

 مساولية اإلشةا  على وحدة الل ان واجملال . املساول اإلداري األول لشاون السياسات
 

 سالمة الطريان  

ــن املقتــة  نقــل موظــف لشــاون الصــحة والســالمة )       - 78 ( إىل قســم اهلندســة.  0-م
ويتمثــل الغــةض مــن عمليــة النقــل هــذ  يف ضــمان تــةابط الــربامج املتعلقــة بةعايــة أفــةاد البعثــة   

اكن اإلقامة يف خميمات بعثة األمـم املتحـدة   أماكن عملهم ومعيشتهم، من قبيل املكاتب وأم يف
 يف جنوب السودان.

 
 وحدة الل ان واجملال   

ُيقتـــة  إنشـــاء وحـــدة الل ـــان واجملـــال  مـــن أجـــل تـــوفري اإلرشـــاد وضـــمان تنفيـــذ   - 71
السياســات واإلجــةاءات، فضــال عــن ضــمان اتبــا  تــدابري املةاقبــة الســليمة يف مجيــع جوانــب     
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 ، على سبيل املثال ال احلصة، التخفيف من حـدة املخـاطة. وتسـتند    عمليات البعثة، مبا يف ذل
االستعةاضات والتو يات الصادرة إىل املةاعاة املناسبة لإلجةاءات الواجبة مبـا يكفـل الشـفافية    
واملســاءلة. وكانــ  وحــدة جملــ  املطالبــات وحصــة املمتلكــات املوجــودة يف قســم اخلــدمات  

حــدة الل ــان واجملــال ، التابعــة ملكتــب كــبري املســاولني   العامــة قــد أعيــد تنظيمهــا يف إطــار و 
اإلداريني لشاون السياسات لكي تتوىل تنسيق اجملل  احمللي ملةاجعة املطالبات، واجملل  احمللـي  
ــدعم         ــة. وت ــذمني ألطــةا  ثالث ــة بالت ــات املتعلق حلصــة املمتلكــات، فضــال عــن حــاالت املطالب

 لعقود احمللية، والل نة املشتةكة للمةاقبة.الوحدة كال من جمل  التحقيق، وجلنة ا هذ 
 

 قسم امليزانية  

متشيا مع استةاتي ية تقـدمي الـدعم امليـداين علـى الصـعيد العـاملي، ُيقتـة  إعـادة تنظـيم           - 81
 قسم امليزانية ليكون متوائما مع قسم الشاون املالية، يف إطار مكتب نائب مدية دعم البعثة.

 
 ثةمكتب نائب مدية دعم البع  

 وظيفة ثابتة 12نقصان مبقدار  املوظفون الدوليون:  

 وظيفة ثابتة 212نقصان مبقدار   املوظفون الو نيون:  

 وظيفة مؤقتة 11نقصان مبقدار  دة:متطوعو األم  املتح  

مكتب نائب مدية دعم البعثـة هـو املسـاول عـن الةقابـة علـى املـوارد البشـةية واملاليـة           - 82
تــوفري اإلشــةا  وتنســيق األنشــطة مــن أجــل هياكــل الــدعم للواليــات.  البعثــة، فضــال عــن  يف

ويتضمن اهليكل املنق  هلـذا املكتـب اهليكـل التنظيمـي املعـاد مواءمتـ  علـى أسـا  قـةار جملـ            
( واستةاتي ية تقدمي الدعم امليداين علـى الصـعيد العـاملي. وأعيـد تنظـيم      1122) 1222األمن 

أخــةى يف شــعبة دعــم البعثــة: قســم املســاولني اإلداريــني    األقســام التاليــة لتتــواءم مــع مكاتــب 
الواليات، واملةكز املشتةك للعمليات اللوجستية، وقسـم اإلمـداد، وقسـم إدارة املمتلكـات،      يف

وقسم قاعدة اللوجستيات واملةاكز األمامية، وقسم مةاقبة احلةكة، وقسم إدارة العقـود. ويـةد   
 يف مالك املوظفني. موجز للتغيريات املقتةحة 22يف اجلدول 
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 22اجلدول 

 ، الدعم2العنصة 

 مكتب نائب مدية دعم البعثة
 
 املكتب/القس /الوحدة

نوع التريايق املقتار      
 مالك املوظفني

الثابتااة عادد الوظاا     
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا  
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

مـدية  املباشة لنائب كتب امل     
 ثةدعم البع

 مكتب مدية دعم البعثةمن  2-مد 2 2 نقل
 إىل قسم إدارة أداء األعمال 2-  2 (2) إعادة ندب

ــام    ــدب إىل أقسـ ــادة نـ إعـ
 فنية

 إىل قسم االتصاالت واإلعالم 0-  2 (2)

 من مكتب مفوض الشةطة من فئة اخلدمة امليدانية 2 2 إعادة ندب امليزانية واملالية
، 2-  1، و 2-  2 21 نقل 

وظــــائف مــــن فئــــة اخلدمــــة  6 و
امليدانيـــــة، ووظيفـــــة مـــــن فئـــــة    

 اخلدمات العامة الوطنية

 من قسم امليزانية

وظــــائف مــــن فئــــة    8، و 0-  2 11 نقل 
ــة      ــن الفئ ــة م ــة، ووظيف ــة امليداني اخلدم

وظـــائف مـــن  21الفنيـــة الوطنيـــة، و 
 فئة اخلدمات العامة الوطنية

ــدمات    ــم اخلـ ــة يف قسـ ــم املاليـ ــن قسـ مـ
 بقالسا اإلدارية

-  1، و 2-  1، و 2-  2 01 نقل قسم املوارد البشةية
ــة     22، و 0 ــة اخلدمـ ــن فئـ ــة مـ وظيفـ

وظائف مـن الفئـة الفنيـة     2امليدانية و 
ــة و  ــة   22الوطنيـــ ــن فئـــ ــة مـــ وظيفـــ

 اخلدمات العامة الوطنية

ــم     ــةية يف قسـ ــوارد البشـ ــم املـ ــن قسـ مـ
 اخلدمات اإلدارية السابق

ـــ  ــبري امل ــني كـ وظفني اإلداريـ
قســم  -يــات لشــاون العمل

ــاولني اإلداريـــــني يف   املســـ
 الواليات

 من قسم إدارة املمتلكات 2-  2 2 إعادة ندب
مــن قســم قاعــدة اللوجســتيات واملةاكــز    2-  2 2 إعادة ندب

 األمامية
، ووظيفتان من الفئـة الفنيـة   1-  2 2 نقل

ــة اخلــدمات    ــة، ووظيفــة مــن فئ الوطني
 العامة الوطنية

ت مــــــن املةكــــــز املشــــــتةك للعمليــــــا
 اللوجستية

ــة   21، و 2-  2 271 نقل  ــة اخلدمــ مــــن فئــ
ــة، و  ــة اخلدمـــة    221امليدانيـ ــن فئـ مـ

مــن متطــوعي  22العامــة الوطنيــة، و 
 األمم املتحدة الدوليني

ــني يف    ــاولني اإلداريــ ــم املســ ــن قســ مــ
 الواليات

ــدريب   ــل لتـ ــز املتكامـ املةكـ
 أفةاد البعثات

مـــــــــن  2، و 0-  0، و 2-  2 26 نقل
مـــن فئـــة  2طنيـــة، و الفئـــة الفنيـــة الو

ــة، و   ــة الوطنيــ مــــن  2اخلدمــــة العامــ
 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

ــةاد     ــدريب أفـ ــل لتـ ــز املتكامـ ــن املةكـ مـ
ــات يف قســـم اخلـــدمات اإلداريـــة    البعثـ

امسهـا ليكــون دائــةة إدارة   السـابقة )غــري 
 سلسلة اإلمداد(
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 املكتب/القس /الوحدة
نوع التريايق املقتار      

 مالك املوظفني
الثابتااة عادد الوظاا     
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا  
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

مكتــــب دعــــم متطــــوعي        
 األمم املتحدة

طنيــة، و مــن فئــة اخلدمــة العامــة الو 1 6 نقل
مـــــن متطـــــوعي األمـــــم املتحـــــدة   0

الـدوليني، ومتطــو  وطـي واحــد مــن   
 متطوعي األمم املتحدة

كتــــب دعــــم متطــــوعي األمــــم مـــن م 
ــدة يف ــة   املتحـ ــدمات اإلداريـ ــم اخلـ قسـ

الســابق )غــري امســ  ليكــون قســم إدارة   
 سلسلة اإلمداد(

 بعثةمن مكتب نائب مدية دعم ال 2-  2 2 إعادة ندب قسم إدارة أداء األعمال
 من قسم اإلمداد 2-  2 2 إعادة ندب 
مـن قسـم قاعــدة اللوجسـتيات واملةاكــز     من فئة اخلدمة امليدانية 2 2 إعادة ندب 

 األمامية
ــة    2، و 2-  2 11 نقل  ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ

مــن فئــة اخلدمــة العامــة  6امليدانيــة، و 
ــة، و  ــم   8الوطنيـ ــوعي األمـ ــن متطـ مـ

 املتحدة الدوليني

 لكاتمن قسم إدارة املمت

ــني    قســم املســاولني اإلداري
 يف الواليات

  من فئة اخلدمة العامة الوطنية 1 (1) إلغاء الوظائف
 إىل قسم الشاون املدنية من فئة اخلدمة العامة الوطنية 21 (21) إعادة ندب

متطــو  دوي مــن متطــوعي األمــم   2 (2) إعادة ندب 
 املتحدة

 إىل قسم الطريان

 إىل قسم اخلدمات الصحية طوعي األمم املتحدةمن مت 6 (6) إعادة ندب 
متطــو  دوي مــن متطــوعي األمــم   2 (2) نقل 

 املتحدة
إىل وحدة مةكز دعـم البعثـة واملعـدات    

 اململوكة للوحدات
 مـــــن متطـــــوعي األمـــــم املتحـــــدة  2 (2) إعادة ندب 

 الدوليني
 إىل قسم النقل

متطــو  دوي مــن متطــوعي األمــم   1 (1) إعادة ندب 
 ةاملتحد

إىل قســــم إدارة املســــتودعات والســــلع 
 األساسية

ــة   21، و 2-  2 (261) نقل  ــة اخلدمــ مــــن فئــ
ــة، و  ــة اخلدمـــة    202امليدانيـ ــن فئـ مـ

مــن متطــوعي  22العامــة الوطنيــة، و 
 األمم املتحدة الدوليني

ــدم   إىل مكتــــب املوظــــف اإلداري األقــ
 للعمليات

 وظيفتان مـن فئـة اخلدمـة امليدانيـة و     (21) إعادة ندب 
وظائف من فئـة اخلـدمات العامـة     8

 الوطنية

ــدم   إىل مكتــــب املوظــــف اإلداري األقــ
 للعمليات

ــات    املةكــز املشــتةك للعملي
 اللوجستية

 ،1-  2 ، و0-  1، و 2-  2 (12) نقل
فئــــة اخلدمـــــة   وظــــائف مــــن   1و 

ظف وطـي واحـد مـن    امليدانية، ومو
وظيفــة مــن فئــة  22 الفئــة الفنيــة، و

 اخلدمات العامة الوطنية

إىل وحدة مةكز دعـم البعثـة واملعـدات    
 اململوكة للوحدات

ــة   1-  2 (2) نقل  ــن الفئــ ــان مــ ، ووظيفتــ
ــة   ــة مـــن فئـ الفنيـــة الوطنيـــة، ووظيفـ

 اخلدمات العامة الوطنية

ــدم   إىل مكتــــب املوظــــف اإلداري األقــ
 للعمليات

 إىل قسم النقل من فئة اخلدمة امليدانية 2 (2) إعادة ندب 
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 املكتب/القس /الوحدة
نوع التريايق املقتار      

 مالك املوظفني
الثابتااة عادد الوظاا     
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا  
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

 إىل مكتب مدية دعم البعثة خلدمة العامة الوطنيةمن فئة ا 2 (2) نقل      
ــة الفنيـــة      (21) إلغاء الوظائف قسم اإلمداد ــن الفئـ ــة واحـــدة مـ وظيفـ

ــة و  ــة   22الوطنيــ ــن فئــ ــة مــ وظيفــ
 اخلدمات العامة الوطنية

 

 إىل قسم إدارة أداء األعمال 2-  2 (2) إعادة ندب 
 مدية دعم البعثةإىل مكتب  من فئة اخلدمة امليدانية 2 (2) إعادة ندب 
متطو  دوي من متطوعي األمـم   2 (2) إعادة ندب 

 املتحدة
إىل قســــم إدارة املســــتودعات والســــلع 

 األساسية
مـن   2من فئة اخلدمة امليدانية، و  2 (0) نقل 

مـن   2 فئة اخلدمـة العامـة الوطنيـة و   
 متطوعي األمم املتحدة

 إىل قسم املقتنيات/الطلبات

مـن   2دمة امليدانية، و من فئة اخل 2 (0) نقل 
مـن   2 عامـة الوطنيـة و  فئة اخلدمـة ال 

 متطوعي األمم املتحدة

 إىل قسم اخلدمات العامة

-  0، و 2-  0، و 2-  2 (16) نقل 
مــــــن فئــــــة  21، و 1-  0، و 0

من الفئة الفنيـة   8اخلدمة امليدانية، و 
مــــن فئــــة اخلدمــــة  61الوطنيــــة، و 

ــن متطــوعي   8العامــة الوطنيــة، و   م
 م املتحدة الدولينياألم

إىل قســــم إدارة املســــتودعات والســــلع 
 األساسية

  من فئة اخلدمة العامة الوطنية 21 (21) إلغاء الوظائف قسم إدارة املمتلكات
ــدم   2-  2 (2) إعادة ندب  إىل مكتــــب املوظــــف اإلداري األقــ

 للعمليات
 إىل قسم التو يع )مةاقبة احلةكة( 0-  2 (2) إعادة ندب 
 املقتنيات/الطلبات من فئة اخلدمة امليدانية 2 (2) ندب إعادة 
ــة   2، و 2-  2 (11) نقل  ــة اخلدمــ مــــن فئــ

من فئة اخلدمـة العامـة    6امليدانية، و 
ــة، و  ــم   8الوطني ــن متطــوعي األم م

 املتحدة الدوليني

 إىل قسم إدارة أداء األعمال

مـن   2من فئة اخلدمة امليدانية، و  2 (8) نقل 
مـن   1 امـة الوطنيـة و  فئة اخلدمـة الع 

 متطوعي األمم املتحدة

إىل قســم التو يــع )مةاقبــة احلةكــة( يف    
 قسم إدارة سلسلة اإلمداد

ــة   2، و 0-  2 (21) نقل  ــة اخلدمــ مــــن فئــ
ــة، و  ــم   2امليداني مــن متطــوعي األم

 املتحدة الدوليني

إىل وحـدة مةكـز دعــم البعثـة واملعــدات    
 اململوكة للوحدات

ــة   2، و 1-  2 (01) نقل  ــة اخلدمــ مــــن فئــ
ــة، و  ــة    10امليدانيـ ــة اخلدمـ ــن فئـ مـ

ــة، و  مــن متطــوعي  1العامــة الوطني
 األمم املتحدة الدوليني

إىل قســــم إدارة املســــتودعات والســــلع 
 األساسية
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 املكتب/القس /الوحدة
نوع التريايق املقتار      

 مالك املوظفني
الثابتااة عادد الوظاا     
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا  
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

ــدة اللوجســتيات         قســم قاع
 واملةاكز األمامية

  من فئة اخلدمة العامة الوطنية 1 (1) إلغاء الوظائف
إىل قســم التو يــع )مةاقبــة احلةكــة( يف     ة العامة الوطنيةمن فئة اخلدم (2) إعادة ندب

 قسم إدارة سلسلة اإلمداد
إىل وحـدة مةكـز دعــم البعثـة واملعــدات     2-  2 (2) إعادة ندب 

 اململوكة للوحدات
ــدم   2-  2 (2) إعادة ندب  إىل مكتــــب املوظــــف اإلداري األقــ

 للعمليات
اثــــــنني مــــــن متطــــــوعي األمــــــم     (1) إعادة ندب 

 الدوليني املتحدة
إىل قســــم إدارة املســــتودعات والســــلع 

 األساسية
 إىل قسم املقتنيات/الطلبات 0-  2، 2-  2 (1) إعادة ندب 
 إىل قسم إدارة أداء األعمال من فئة اخلدمة امليدانية 2 (2) إعادة ندب 
 إىل التو يع )مةاقبة احلةكة( من فئة اخلدمة العامة الوطنية 17 (17) نقل 
متطو  دوي من متطوعي األمـم   2 (2) بإعادة ند 

 املتحدة
 إىل قسم اخلدمات العامة

متطو  دوي من متطوعي األمـم   2 (2) إعادة ندب 
 املتحدة

 إىل قسم اخلدمات الصحية

إىل وحـدة مةكـز دعــم البعثـة واملعــدات     0-  2 (2) نقل 
 اململوكة للوحدات

ــن  2، و 0-  0، و 2-  2 (22) نقل  مـــــ
ــن فئــة   0يدانيــة، و فئــة اخلدمــة امل  م

ــة، و    ــة العامـــة الوطنيـ ــن  2اخلدمـ مـ
 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

إىل قســــم إدارة املســــتودعات والســــلع 
 األساسية

، 0-  2، 2-  2، 2-  2 (201) نقل قسم مةاقبة احلةكة
مــن  2مــن فئــة اخلدمــة امليدانيــة،   18

ــة،   ــة الوطنيـ ــة الفنيـ ــة   87الفئـ ــن فئـ مـ
ـــ   ــة الوطنيـ ــة العامــ ــن  22ة، اخلدمــ مــ

 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

إىل قســم التو يــع )مةاقبــة احلةكــة( يف    
 قسم إدارة سلسلة اإلمداد

  من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 (2) إلغاء الوظائف وحدة إدارة العقود
 إىل قسم اخلدمات العامة )الةعاية( 2-  2 (2) إعادة ندب 
طــوعي األمــم متطــو  دوي مــن مت 2 (2) إعادة ندب 

 املتحدة
 إىل مكتب مدية دعم البعثة

إىل قســم التو يــع )مةاقبــة احلةكــة( يف     0-  2 (2) إعادة ندب 
 قسم إدارة سلسلة اإلمداد

 إىل قسم الشاون اهلندسية 0-  2 (2) إعادة ندب 
 إىل قسم اخلدمات العامة 0-  2 (2) نقل 
 إىل قسم اخلدمات العامة من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 (2) إعادة ندب 
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 املكتب/القس /الوحدة
نوع التريايق املقتار      

 مالك املوظفني
الثابتااة عادد الوظاا     
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا  
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

، ووظيفتني مـن فئـة اخلدمـة    0-  2 (6) نقل      
وظـــــائف مـــــن فئـــــة  0امليدانيـــــة، و 

 اخلدمات العامة الوطنية

إىل إدارة املســــــــــتودعات والســـــــــــلع  
 األساسية

إىل إدارة املســــــــــتودعات والســـــــــــلع   من فئة اخلدمة امليدانية 2 (2) نقل 
 األساسية

   (012) اجملمو  
  

 البعثة ب مدية دعم مكتب نائ  

ــة )مــد    ُي - 81 ــدية دعــم البعث ــب م ــل نائ ــة  نق ــدية    2-قت ــب م ــن مكت ــب م ( إىل هــذا املكت
ــادة      دعـــم ــا إعـ ــة  أيضـ ــةى، يقتـ ــعب األخـ ــز قـــدرات األقسام/الُشـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــة. ومـ البعثـ
 0-إىل قســم إدارة أداء ســري العمــل، ووظيفــة بةتبــة       2-وظيفــة واحــدة بةتبــة     نــدب

 اإلعالم.شعبة االتصاالت و إىل
 

قسم امليزانية واملالية، وقسم املوارد البشةية، واملةكز املتكامـل لتـدريب أفـةاد البعثـات،       
 ومكتب دعم متطوعي األمم املتحدة

يف إطار تنفيـذ البعثـة السـتةاتي ية تقـدمي الـدعم امليـداين علـى الصـعيد العـاملي، يقتـة             - 80
وارد البشــةية، واملةكــز املتكامــل لتــدريب أفــةاد إعــادة تنظــيم قســم امليزانيــة واملاليــة، وقســم املــ

البعثــات، ومكتــب دعــم متطــوعي األمــم املتحــدة، يف إطــار مكتــب نائــب مــدية دعــم البعثــة.   
وقسم امليزانية واملالية ميثل مزجيا مـن الوظـائف املنقولـة مـن مكتـب امليزانيـة، الـذي كـان تابعـا          

ــب ا      يف ــن مكت ــة، وم ــم البعث ــدية دع ــب م ــا    الســابق إىل مكت ــذي كــان تابع ــة، ال لشــاون املالي
السابق إىل دائةة الشاون اإلداريـة، الـ  أعيـد تسـميتها لتصـب  اآلن إدارة سلسـلة اإلمـداد.         يف

وجةى نقل موظفي قسم املوارد البشةية، واملةكـز املتكامـل لتـدريب أفـةاد البعثـات، ومكتـب       
 دعم متطوعي األمم املتحدة أيضا من دائةة الشاون اإلدارية.

 
 مكتب املساولني اإلداريني يف الواليات لشاون العمليات  

ــز    -ُيقتــة  إنشــاء مكتــب املســاول اإلداري األول   - 82 ــات، مــن أجــل تعزي شــاون العملي
الدعم املقدم إىل تسعة من املسـاولني اإلداريـني يف الواليـات والتنسـيق معهـم، وهـم ممثلـو مـدية         

ــذي     ــدور ال ــل ال ــدان. ويتمث ــة يف املي ــى التنظــيم    دعــم البعث ــب يف اإلشــةا  عل ــ  املكت يضــطلع ب
واإلدارة على مستوى الواليات، وتقـدمي الـدعم والتوجيـ  إىل املسـاولني اإلداريـني يف الواليـات       
فيمــا يتعلــق بتطبيــق القواعــد والسياســات، واالضــطال  مبهمــة التنســيق بــني مقــة البعثــة وامليــدان 
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ســتوى األمثــل يف العمليــات والسياســات اإلداريــة املســائل املتعلقــة بــاإلدارة، والو ــول إىل امل يف
واملاليـــة فيمـــا يتعلـــق بالـــدعم امليـــداين يف بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف جنـــوب الســـودان، واقتـــةا    

العمليـات واإلدارة وتـوي قياد ـا مـن أجـل حتقيـق نتـائج أفضـل. ويـةد يف           إلدارة التغيري يف سبل
ــة حتـــ  بنـــد   22اجلـــدول  ــةاءات التوظيـــف املقتةحـ ــبري املـــوظفني اإلداريـــني  إجـ  -مكتـــب كـ

 .العمليات شاون
 

 قسم إدارة أداء األعمال  

ُيقتــة  إنشــاء قســم إدارة أداء األعمــال مــن أجــل تنســيق ور ــد ماشــةات األداء           - 82
الةئيسية للةقابة اإلدارية واختاذ القةارات هبد  حتقيق احلد األمثـل يف نـواتج األقسـام يف شـعبة     

إىل ذل ، سيضطلع القسم بـدور قيـادي يف أي مبـادرات إلدارة التغـيري      دعم البعثة. وباإلضافة
مــن أجــل ضــمان اتبــا  هنــج منســق يف تنفيــذ الــنظم أو ممارســات تصــةيف األعمــال اجلديــدة،  

إجـةاءات   22والتدريبات، والتحسينات يف العمليات، وأفضـل املمارسـات. ويـةد يف اجلـدول     
 ء األعمال.التوظيف املقتةحة حت  بند قسم إدارة أدا

 
 قسم إدارة سلسلة اإلمداد )سابقا: قسم اخلدمات اإلدارية(  

يفااة ثابتااة  وظ 22وظيفااة ثابتااة ومؤقتااة )زيااادة    04زيااادة قاادرها   املوظفون الدوليون:  
 وظا   مؤقتة( 0ونقصان 

 وظيفة 132 زيادة قدرها املوظفون الو نيون:  

وظيفااة مؤقتااة  24ة قاادرها ؤقتااة )زيااادوظيفااة م 21زيااادة قاادرها  متطوعو األم  املتحدة:  
دولاايني ماان متطااوعي األماا  املتحاادة، ونقصااان قاادر؛        ملتطااوعني

 واحااااد ماااان متطااااوعي  وظيفااااة مؤقتااااة واحاااادة ملتطااااوع و اااا   
 املتحدة( األم 

تشمل ركيزة قسم إدارة سلسلة اإلمداد )قسم اخلـدمات اإلداريـة سـابقا( دورة حيـاة      - 86
شــةاء والتخــزين إىل التو يــع والتصــة  يف األ ــنا .     إدارة املخــزون بــدءا مــن عمليــات ال   

وتتذلف هذ  الدائةة اجلديدة من أربعـة أقسـام رئيسـية، هـي: )أ( قسـم الشـةاء؛ )ب( الطـريان؛        
)ج( التو يــع )مةاقبــة احلةكــة(؛ )د( التخــزين وإدارة الســلع األساســية. وقــد أدجمــ  املهــام         

ميـة وإدارة املمتلكـات، واإلمـدادات وإدارة    السابقة ألقسام قاعـدة اللوجسـتيات واملةاكـز األما   
العقود، ضمن هذ  الدائةة، وجـةى توحيـد طلبـات الشـةاء/التوريد يف إطـار تقـدمي اخلـدمات،        
وذلـ  ألغـةاض املسـاءلة والفصـل بـني املسـاوليات. واألقسـام والوحـدات املوجـودة يف إطـار           

دمات الصـحية، وقسـم   قسم اخلدمات اإلدارية السـابق، مـن قبيـل مكتـب الـةئي ، وقسـم اخلـ       
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املالية، وقسم املوارد البشةية، واملةكز املتكامل لتدريب أفةاد البعثات، ومكتب دعم متطـوعي  
األمم املتحدة، وقسم اخلدمات العامة، وقسـم تقـدمي املشـورة ورعايـة املـوظفني، ُيقتـة  إعـادة        

مـوجز   22 تنظيمها ضمن أقسام/وحدات أخـةى داخـل شـعبة دعـم البعثـة. ويـةد يف اجلـدول       
 جململ التغيريات املقتةحة يف مالك املوظفني.

 
 22اجلدول 

 ، الدعم2العنصة 

 إدارة سلسلة اإلمداد )سابقا: اخلدمات اإلدارية(
 
 املكتب/القس /الوحدة

ناااوع التريااايق املقتااار   
   مالك املوظفني

الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   قتةاملؤ والوظا  

ــي  قســم إدارة         ــب رئ مكت
 سلسلة اإلمداد

ــد 2 2 نقل  0-  2 و 2-  2و  2-م
ــة،    2و  ــة امليدانيــ ــة اخلدمــ ــن فئــ مــ
 من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 و

 من مكتب رئي  اخلدمات اإلدارية

متطو  دوي من متطوعي األمم  2 2 إعادة ندب قسم الطريان
 املتحدة

داريـــــني يف مــــن قســــم املســــاولني اإل   
 الواليات

 2، و 2-  1 ، و2-  2 202 نقل 
ــة    21، و 0-  ــة اخلدمــ ــن فئــ مــ

ــة، و  ــة   27امليدانيـ ــة اخلدمـ ــن فئـ مـ
من متطـوعي   22العامة الوطنية، و 

 األمم املتحدة الدوليني

مــن قســم الطــريان يف املكتــب الســابق   
 خلدمات الدعم املتكامل

ــة   ــع )مةاقبـــ ــم التو يـــ قســـ
 احلةكة(

  اخلدمة امليدانية من فئة 2 2 إنشاء

مــن قســم قاعــدة اللوجســتيات واملةاكــز    من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 2 إعادة ندب 
 األمامية

 من قسم إدارة املمتلكات 0-  2 2 إعادة ندب 
متطو  دوي من متطوعي األمم  2 2 نقل 

 املتحدة
 من مكتب رئي  اخلدمات اإلدارية

 العقود من قسم إدارة 0-  2 2 إعادة ندب 
وظائف مـن فئـة اخلدمـة امليدانيـة      0 2 نقل 

ــة     ــة العام ــة اخلدم ــن فئ ــان م ووظيفت
 الوطنية

 من قسم اخلدمات العامة

مــن قســم قاعــدة اللوجســتيات واملةاكــز    من فئة اخلدمة العامة الوطنية 17 17 نقل 
 األمامية
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 املكتب/القس /الوحدة
ناااوع التريااايق املقتااار   

   مالك املوظفني
الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   قتةاملؤ والوظا  

، 0-  2، 2-  2، 2-  2 201 نقل      
ــة،    18 ــة اخلدمــة امليداني مــن  2مــن فئ

ــة،   ا ــة الوطنيـ ــة الفنيـ ــة   87لفئـ ــن فئـ مـ
ــة العامــــة الوطنيــــة،    مــــن  22اخلدمــ

 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

قســم مةاقبــة احلةكــة، الــذي كــان   مــن
السابق يف مكتب نائـب مـدية دعـم     يف

 البعثة

مـن   2 من فئـة اخلدمـة امليدانيـة، و    2 8 نقل 
ــة و   مــن  1فئــة اخلدمــة العامــة الوطني

 متطوعي األمم املتحدة

 من قسم إدارة املمتلكات

قســــم إدارة املســــتودعات  
 والسلع األساسية

  من فئة اخلدمة امليدانية 1 1 إنشاء

متطو  دوي من متطوعي األمم  1 1 إعادة ندب 
 املتحدة

ــني يف    ــاولني اإلداريــ ــم املســ ــن قســ مــ
 الواليات

متطو  دوي من متطوعي األمم  1 1 إعادة ندب 
 املتحدة

تيات واملةاكــز مــن قســم قاعــدة اللوجســ 
 األمامية

متطو  دوي من متطوعي األمم  2 2 نقل 
 املتحدة

 من قسم اإلمداد

 من مكتب رئي  اخلدمات اإلدارية موظف وطي من الفئة الفنية 2 2 إعادة ندب 
و  ن فئة اخلدمـة العامـة الوطنيـة   م 2 8 إعادة ندب 

مـــن متطــــوعي األمــــم املتحــــدة   0
 الدوليني

كنولوجيـــــا مـــــن قســـــم االتصـــــاالت وت
 املعلومات

مــــن فئــــة    وظــــائف  0، 0-  2 7 نقل 
وظــائف مــن  0اخلدمــة امليدانيــة، و 

 فئة اخلدمات العامة الوطنية

 من قسم إدارة العقود

و  من فئة اخلدمـة العامـة الوطنيـة    0 2 نقل 
مـــن متطــــوعي األمــــم املتحــــدة   1

 الدوليني

 من قسم اهلندسة

ــن  2، و 0-  0، و 2-  2 22 نقل  مــــــ
مـــن فئـــة  0دمـــة امليدانيـــة، و فئـــة اخل

مــــن  2اخلدمــــة العامــــة الوطنيــــة، و 
 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

مــن قســم قاعــدة اللوجســتيات واملةاكــز   
 األمامية

مــــن فئــــة اخلدمــــة  2، و 1-  2 01 نقل 
ــة، و  ــة   10امليدانيـ ــة اخلدمـ ــن فئـ مـ

مــن متطــوعي  1العامــة الوطنيــة، و 
 األمم املتحدة الدوليني

 رة املمتلكاتمن قسم إدا

-  0، و 2-  0، و 2-  2 16 نقل 
ــة   21، و 1-  0، و 0 ــن فئــــ مــــ

من الفئـة الفنيـة    8اخلدمة امليدانية، و 
من فئة اخلدمة العامـة   61الوطنية، و 
مـــن متطـــوعي األمـــم   8الوطنيـــة، و 

 املتحدة الدوليني

 من قسم اإلمداد
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 املكتب/القس /الوحدة
ناااوع التريااايق املقتااار   

   مالك املوظفني
الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   قتةاملؤ والوظا  

من  1من فئة اخلدمة امليدانية، و  2 6       
مـن   0 مـة الوطنيـة و  فئة اخلدمة العا

 متطوعي األمم املتحدة

 من النقل

ــدمات    ــي  اخلـ ــب رئـ مكتـ
 اإلدارية

ــد 2 (2) نقل  0-  2و  2-  2و  2-م
ــة،    2و  ــة امليدانيــ ــة اخلدمــ ــن فئــ مــ
 من فئة اخلدمة العامة الوطنية 2 و

إىل مكتــــب مــــدية قســــم إدارة سلســــلة 
 اإلمداد

ســـــم إدارة املســـــتودعات والســـــلع إىل ق موظف وطي من الفئة الفنية 2 (2) إعادة ندب 
 األساسية

متطو  دوي من متطوعي األمم  2 (2) نقل 
 املتحدة

 إىل قسم التو يع )مةاقبة احلةكة(

-  1، و 2-  2، و 2-  2 (11) نقل قسم اخلدمات الصحية
ــة   2، و 1-  2، و 0 ــن فئــــــ مــــــ

ــة، و   ــة امليدانيـ ــة   21اخلدمـ ــن الفئـ مـ
من فئـة اخلدمـة    07الفنية الوطنية، و 

مــن متطــوعي  01العامــة الوطنيــة، و 
 األمم املتحدة الدوليني

إىل قســـم اخلـــدمات الصـــحية يف قســـم    
 تقدمي اخلدمات اللوجستية

وظـــائف مـــن فئــــة    8، و 0-  2 (11) نقل قسم املالية
اخلدمــة امليدانيــة، ووظيفــة مــن الفئــة  

ــة، و  ــة الوطني وظــائف مــن   21الفني
 فئة اخلدمات العامة الوطنية

يزانية واملالية يف مكتـب نائـب   إىل قسم امل
 البعثة مدية دعم 

)مســاعدة ماقتــة عامــة(،    2-  2 (0) إلغاء الوظائف 
)مســاعدة ماقتــة عامــة(،    0-  2
ــة   2و  ــة امليدانيـــ ــة اخلدمـــ مـــــن فئـــ

 )مساعدة ماقتة عامة(

 

-  1، و 2-  1، و 2-  2 (01) نقل قسم املوارد البشةية
وظيفـــة مـــن فئـــة اخلدمـــة  22، و 0

وظــــائف مــــن الفئــــة  2يــــة و امليدان
وظيفـة مـن فئـة     22الفنية الوطنية و 

 اخلدمات العامة الوطنية

إىل قسم املوارد البشةية يف مكتب نائـب  
 البعثة مدية شعبة دعم 

ــدريب   ــل لتـ ــز املتكامـ املةكـ
 أفةاد البعثات

ــن  2، و 0-  0، و 2-  2 (26) نقل مــــــ
مـــن فئـــة  2الفئـــة الفنيـــة الوطنيـــة، و 

مــــن  2وطنيــــة، و اخلدمــــة العامــــة ال
 متطوعي األمم املتحدة الدوليني

ملتكامـــــل لتـــــدريب أفـــــةاد إىل املةكـــــز ا
مكتـــب نائـــب مـــدية شـــعبة  البعثـــات يف

 البعثة دعم 

مكتــــب دعــــم متطــــوعي   
 األمم املتحدة

مــن فئــة اخلدمــة العامــة الوطنيــة،   1 (6) نقل
ــن متطــوعي األمــم املتحــدة     0 و م

الدوليني، ومتطو  وطي واحد من 
 األمم املتحدةمتطوعي 

كتب دعم متطـوعي األمـم املتحـدة    إىل م
 البعثة مكتب نائب مدية شعبة دعم  يف

القســم االستشــاري املعــي   
بســـيادة القـــانون والنظـــام    

 القضائي والس ون

  من فئة اخلدمة العامة الوطنية 21 (21) إلغاء الوظائف
دمات الصـــحية يف قســـم  إىل قســـم اخلـــ  من فئة اخلدمة العامة الوطنية 1 (1) إعادة ندب

 تقدمي اخلدمات اللوجستية
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 املكتب/القس /الوحدة
ناااوع التريااايق املقتااار   

   مالك املوظفني
الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   قتةاملؤ والوظا  

مــــن فئــــة اخلدمــــة  1، و 0-  2 (6) نقل      
ــة    ــة الفني ــة، ووظيفــة مــن الفئ امليداني

مـــن فئـــة اخلـــدمات    1الوطنيـــة و 
 العامة الوطنية

 إىل وحدة الل ان واجملال 

وظـــــائف مـــــن فئـــــة اخلدمـــــة     0 (2) نقل 
ووظيفتــان مــن فئــة اخلدمــة  امليدانيــة

 يةالعامة الوطن

 إىل قسم التو يع )مةاقبة احلةكة(

 0، و 2-  0 ، و2-  2 (212) نقل 
ــة    20، و 0-  ــة اخلدمــ ــن فئــ مــ

ــة، و  ــة   17امليدانيـ ــة اخلدمـ ــن فئـ مـ
مـن متطـوعي    21 العامة الوطنيـة و 

 األمم املتحدة الدوليني

إىل قسم اخلدمات العامـة يف قسـم تقـدمي    
 اخلدمات اللوجستية

ــورة   ــدمي املشــــ ــم تقــــ قســــ
 ورعايتهمللموظفني 

مــــن فئــــة اخلدمــــة  2، و 0-  2 (22) نقل
من فئة اخلدمة العامـة   2امليدانية، و 
مــن متطــوعي األمــم   2الوطنيــة، و 

 املتحدة الدوليني

ــة( يف     ــة )الةعاي إىل قســم اخلــدمات العام
 قسم تقدمي اخلدمات اللوجستية

 2، و 0-  2، و 2-  2 (22) نقل 
مـــــن الفئـــــة الفنيـــــة    2، و 1- 

من فئة اخلدمة العامـة   2الوطنية، و 
مــن متطــوعي األمــم   2الوطنيــة، و 

 املتحدة الدوليني

إىل قســـم اخلـــدمات الصـــحية يف قســـم    
 تقدمي اخلدمات اللوجستية

   272 اجملمو  
  

 مكتب رئي  قسم إدارة سلسلة اإلمداد  

ــداد        - 87 ــن أجــل إدارة سلســلة اإلم ــادة م ــداد القي ــي  قســم إدارة سلســلة اإلم ســيقدم رئ
البعثـة، مبـا يشـمل املشـتةيات والطــريان والتو يـع )مةاقبـة احلةكـة( والتخـزين وإدارة الســلع          يف

األساسية. واستنادا إىل مبـاد  اسـتةاتي ية تقـدمي الـدعم امليـداين علـى الصـعيد العـاملي، ُيقتـة           
إنشاء مكتب رئي  سلسلة اإلمداد عن طةيق نقل مخ  وظـائف مـن املكتـب السـابق لـةئي       

إجـةاءات التوظيـف املقتةحـة حتـ  بنـد مكتـب        22ت اإلدارية. ويةد يف اجلـدول  قسم اخلدما
 مدية سلسلة اإلمداد.

 
 الطريان  

بناء على اقتةا  إعادة تنظيم هيكل شعبة دعم البعثة يف إطار استةاتي ية تقـدمي الـدعم    - 88
امـل سـابقا إىل   امليداين على الصعيد العاملي، ُيقتة  نقل قسم الطريان مـن خـدمات الـدعم املتك   

 إجةاءات التوظيف املقتةحة حت  بند الطريان.   22إدارة سلسلة اإلمداد. ويةد يف اجلدول 
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 التو يع )مةاقبة احلةكة(  
ُيقتـة  إنشــاء قســم التو يــع )مةاقبــة احلةكــة( مــن وحــدة مةاقبــة احلةكــة وقســم إدارة   - 81

دعــم البعثــة مبــا يف ذلــ  وحــدة املمتلكــات الســابقني اللــذين كانــا تــابعني ملكتــب نائــب مــدية 
ــي  اخلــدمات          ــب رئ ــن مكت ــي  ووحــدة التصــة  يف املمتلكــات، فضــال ع االســتالم والتفت
اإلدارية سابقا. ويستند هذا اإلنشاء املقتة  إىل إعادة تنظـيم البعثـة يف إطـار اسـتةاتي ية تقـدمي      

فـةاد الوحـدات العسـكةية    الدعم امليداين على الصعيد العاملي. وتاثة  يادة القوام املـذذون بـ  أل  
وأفــةاد وحــدات الشــةطة املشــكلة تــذثريا مباشــةا علــى ح ــم خــدمات نقــل الةكــاب ومناولــة   
البضائع، وكذل  على عمليات التناوب. وبناء عليـ ، ولتلبيـة املتطلبـات املتزايـدة املتةتبـة علـى       

اميني، ُيقتـة  إنشـاء   احل م اإلضايف من الةكاب والبضائع املةتبطة بالزيادة الكبرية لألفةاد النظ
إجــةاءات  22أربــع وظــائف مــن فئــة اخلدمــة امليدانيــة لتعزيــز هــذ  الوحــدة. ويــةد يف اجلــدول 

 التوظيف املقتةحة املتبقية حت  بند التو يع )مةاقبة احلةكة(.  
 

 إدارة املستودعات والسلع األساسية  
ل إدراج وظـائف مـن   اقُتة  إنشاء قسم إدارة املستودعات والسلع األساسية مـن خـال   - 11

قسم اإلمدادات، وقسم قاعدة اللوجستيات واملةاكز األمامية السـابقني، ووحـدة إدارة العقـود    
تكنولوجيـــا املعلومـــات والســـابقة، ومكتـــب رئـــي  اخلـــدمات اإلداريـــة، وقســـم االتصـــاالت 

الســابقني، ومــن خــالل عمليــات إعــادة التو يــع وإعــادة التنظــيم مــن الوحــدات القائمــة، مثــل   
حــدة اهلندســة ووحــدة النقــل. وقــد اقُتــة  إخضــا  املســتودعات اخلمســة التابعــة للوحــدات  و

املستقلة حماسبيًا إلدارٍة مةكزيـة حتـ  إشـةا  هيكـل إداري واحـد هبـد  تعزيـز مكانـة إدارة         
 22األ ول وحتقيق الكفاءة يف االحتياجـات مـن الوظـائف والـب  التحتيـة. ويـةد يف اجلـدول        

 ملقتةحة حت  بند إدارة املستودعات والسلع األساسية.  إجةاءات التوظيف ا
 

 تقدمي اخلدمات اللوجستية )خدمات الدعم املتكامل سابقا(  
 وظيفة   21نقصان    املوظفون الدوليون:  
    وظيفة  14نقصان     املوظفون الو نيون:  
 وظا     2نقصان  متطوعو األم  املتحدة:    

 
كل دعم البعثـة يف إطـار مفهـوم إدارة سلسـلة اإلمـدادات،      مع موا لة إعادة تنظيم هي - 12

ُيقتة  أن تدُحل ركيزة تقدمي اخلدمات اللوجستية حمل خدمات الدعم املتكامل سـابقا، فتكـون   
ــة وقســم        ــق بقســم اخلــدمات العام ــدعم املتعل ــوفري ال ــذل  مســاولة مــن اآلن فصــاعدا عــن ت ب
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وحــدة اهلندســة ووحــدة النقــل. وســُينقل  اخلــدمات الصــحية، إضــافة إىل املســاوليات احلاليــة ل 
قســما اخلــدمات العامــة واخلــدمات الصــحية مــن اخلــدمات اإلداريــة ســابقا إىل هــذ  الةكيــزة.   
وُيقتة  إعادة تنظيم األقسام والوحدات املنضوية حت  إطـار ركيـزة خـدمات الـدعم املتكامـل      

ت، وخـدمات املعلومـات   سابقا، من قبيل قسم الطريان وقسم االتصاالت وتكنولوجيا املعلوما
 26اجلغةافية، بضمها إىل أقسـام/وحدات أخـةى ضـمن شـعبة دعـم البعثـة. ويـةد يف اجلـدول         

 موجز جململ التغيريات املقتةحة يف مالك املوظفني.  
 

   26اجلدول 
 ، الدعم 2العنصة 

 تقدمي اخلدمات اللوجستية )خدمات الدعم املتكامل سابقا(
 
 املكتب/القس /الوحدة

ريااايق املقتااار  ناااوع الت
   مالك املوظفني

الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

مكتـــــــب رئـــــــي  تقـــــــدمي      
 اخلدمات اللوجستية

، 2-  2، 2-  2، 2-مــــــــد 2   2 نقل  
 من فئة اخلدمة امليدانية   2، 0-  2

ــدعم   مـــن مكتـــب رئـــي  خـــدمات الـ
 املتكامل

ــز     0-  2، 2-  2   1 إعادة ندب ملقتنيات/الطلبات  ا ــتيات واملةاكــ ــدة اللوجســ ــن قاعــ مــ
 األمامية

من فئة  2من فئة اخلدمة امليدانية،  2   0 نقل   
ملتطـــو   2 اخلدمـــة العامـــة الوطنيـــة،

 من متطوعي األمم املتحدة الدوليني  

 من قسم اإلمدادات

 قسم إدارة املمتلكات من من فئة اخلدمة امليدانية   2   2 إعادة ندب 
 من قسم النقل من فئة اخلدمة امليدانية   2   2 إعادة ندب 

 من مديةي الدولة ملتطوعي األمم املتحدة الدوليني   2   2 إعادة ندب قسم النقل
مـــــن مةكـــــز العمليـــــات اللوجســـــتية   من فئة اخلدمة امليدانية   2   2 نقل   

 املشتةكة
ة العامــة مـن فئـة اخلدمـ    2، 0-  2 (  1) نقل   

 الوطنية  
 إىل اخلدمات الصحية

 إىل اخلدمات الصحية من فئة اخلدمة العامة الوطنية   0 (  0) إعادة ندب 
 إىل املقتنيات/الطلبات   من فئة اخلدمة امليدانية   2 (  2) إعادة ندب 
ــة،   2   2 نقل    ــة امليدانيــــ ــة اخلدمــــ مــــــن فئــــ

ملتطوعي األمم املتحـدة الـدوليني،    0
 دمة العامة الوطنية  من فئة اخل 1و 

إىل إدارة املســــــــــتودعات والســــــــــلع 
 األساسية

إىل مةكـــــز دعـــــم البعثـــــة واملعـــــدات   من فئة اخلدمة امليدانية   2 (  2) إعادة ندب 
 اململوكة للوحدات

 من إدارة العقود   2-  2   2 إعادة ندب اخلدمات العامة
 من إدارة العقود   0-  2 2 نقل   
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 املكتب/القس /الوحدة
ريااايق املقتااار  ناااوع الت

   مالك املوظفني
الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

 من إدارة العقود خلدمة العامة الوطنية  من فئة ا 2 2 إعادة ندب      
مـــن فئـــة  2ملوظـــف فـــي وطـــي،  2 0 نقل   

ملتطــــو  مــــن  2اخلدمــــة امليدانيــــة، 
 متطوعي األمم املتحدة الدوليني  

 من قسم اإلمدادات

، 0-  0، 2-  0، 2-  2   212 نقل   
ــة،   20 ــة امليدانيـــ ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ

ــة    71 و ــة العامـــ ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ
عي األمم املتحـدة  ملتطو 21الوطنية، 
 الدوليني  

من اخلدمات العامة يف دائةة اخلـدمات  
 اإلدارية سابقا

ــم     2   2 إعادة ندب  ــوعي األمــ ــن متطــ ــو  مــ ملتطــ
 املتحدة الدوليني  

ــز   ــتيات واملةاكــ ــدة اللوجســ ــن قاعــ مــ
 األمامية

ــة   2، 0-  2   22 نقل    ــة اخلدمــــ ــن فئــــ مــــ
ــة،  ــة     2امليداني ــة العام ــة اخلدم ــن فئ م
وعي األمــم املتحــدة ملتطــ 2الوطنيــة، 
 الدوليني  

من تقدمي املشـورة والةعايـة للمـوظفني    
 يف دائةة اخلدمات اإلدارية سابقا

ــة  0، 1-  2، 0-  2 22 إنشاء   اهلندسة ــن فئـــ مـــ
ــة،   ملتطــوعي األمــم   6اخلدمــة امليداني
 املتحدة الدوليني  

 

 رفع رتبة وظيفة املهند  البيئي   2-  2   2 إعادة تصنيف 
 رفع رتبة وظيفة املهند  البيئي   0-  2 (  2) فإعادة تصني 
 من سالمة الطريان   0-  2   2 نقل   
 من إدارة العقود   0-  2   2 إعادة ندب 
مـــن فئـــة اخلدمـــة العامـــة الوطنيـــة   0 (  2) نقل   

 ملتطوعي األمم املتحدة الدوليني   1
إىل إدارة املســــــــــتودعات والســــــــــلع 

 األساسية
ــدعم     ملوظف في وطي 2   2 نقل    مـــن مكتـــب رئـــي  خـــدمات الـ

 املتكامل سابقا
  من فئة اخلدمة العامة الوطنية   12 (  12) إلغاء   

ملتطـــــــــوعي األمـــــــــم  6، 0-  2 7 إنشاء اخلدمات الصحية  
 املتحدة الدوليني

 

، 0-  1، 2-  2، 2-  2   11 نقل   
ــة   2، 1-  2 ــة اخلدمــــ ــن فئــــ مــــ

ملوظــف فــي وطــي،  21امليدانيــة، و 
دمــة العامــة الوطنيــة، مــن فئــة اخل 07
 ملتطوعي األمم املتحدة الدوليني   01

ــدمات   مـــن اخلـــدمات الصـــحية يف اخلـ
 اإلدارية سابقا

ملوظـــــــــف  2، 0-  2، 2-  2   22 نقل   
مـن فئـة اخلدمـة العامـة      2في وطي، 
ملتطــوعي األمــم املتحــدة  2الوطنيــة، 
 الدوليني  

من تقدمي املشـورة والةعايـة للمـوظفني    
 إلدارية سابقايف اخلدمات ا

 من اخلدمات العامة من فئة اخلدمة العامة الوطنية   1 1 إعادة ندب 
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 املكتب/القس /الوحدة
ريااايق املقتااار  ناااوع الت

   مالك املوظفني
الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

 من مديةي الدولة ملتطوعي األمم املتحدة الدوليني   6   6 إعادة ندب      
 من النقل من فئة اخلدمة العامة الوطنية   2   2 إعادة ندب 
 من النقل   0-  2   2 نقل   
ــو   2   2 إعادة ندب  ــن متطــ ــو  مــ ــم ملتطــ عي األمــ

 املتحدة الدوليني  
ــز   ــتيات واملةاكــ ــدة اللوجســ ــن قاعــ مــ

 األمامية
، 0-  2، 2-  1، 2-  2 (  202) نقل   الطريان

ــة   21، 1-  0 ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ
مـن فئـة اخلدمـة العامــة     27امليدانيـة،  
ملتطوعي األمم املتحـدة   22الوطنية، 
 الدوليني  

إىل قســــم الطـــــريان يف إدارة سلســـــلة  
 اإلمداد

الت وتكنولوجيــــــا االتصــــــا
 املعلومات  

مــن فئــة  22ملوظــف فــي وطــي،   1 (  27) إلغاء  
 اخلدمات العامة الوطنية  

 

، 0-  2، 2-  1، 2-  2   (  211) نقل   
ــة،   26 ــة امليدانيـــ ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ
مـن فئـة    210ملوظف في وطـي،   6

ملتطـوعي   10وطنيـة،  الاخلدمة العامة 
 األمم املتحدة الدوليني

ــة،   إىل التكنولوج ــة املكاني ــات اجلغةافي ي
ــلكية   وتكنولوجيـــــا االتصـــــاالت الســـ

 والالسلكية واملعلومات  

ــة،      2 (  8) إعادة ندب  ــة الوطني ــة العام ــة اخلدم ــن فئ م
 ملتطوعي األمم املتحدة الدوليني   0

إىل إدارة املســــــــــتودعات والســــــــــلع 
 األساسية

، 1-  2، 0-  0، 2-  2 (  11) نقل   دائةة املعلومات اجلغةافية
من فئة  8من فئة اخلدمة امليدانية،  1

ملتطــوعي  7اخلدمــة العامــة الوطنيــة،  
 األمم املتحدة الدوليني  

ــة الإىل  ــة املكانيـ ــات اجلغةافيـ  تكنولوجيـ
 واملعلومات واالتصاالت  

مكتـــــب رئـــــي  خـــــدمات 
 الدعم املتكامل

ــد 2 (  2) نقل    2، 2-  2، 2-  2، 2-م
 من فئة اخلدمة امليدانية   2، و 0- 

كتـــب رئـــي  تقـــدمي اخلـــدمات    إىل م
 اللوجستية

 -إىل مكتب كـبري املـوظفني اإلداريـني       2-  2 (  2)  
 شاون السياسات  

 إىل اهلندسة ملوظف في وطي   2 (  2)  
   ( 222) اجملمو  

  
 مكتب مدية تقدمي اخلدمات اللوجستية  

عيد العـاملي، ُيقتـة  إنشـاء    استنادا إىل مباد  استةاتي ية تقدمي الدعم امليداين على الص - 11
مكتــب مــدية تقــدمي اخلــدمات اللوجســتية عــن طةيــق نقــل مخــ  وظــائف مــن مكتــب رئــي   

إجـةاءات التوظيـف املقتةحـة حتـ  بنـد       26خدمات الدعم املتكامل سابقا. ويـةد يف اجلـدول   
 مكتب مدية تقدمي اخلدمات اللوجستية.  
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 املقتنيات/الطلبات   
ــة  إنشــاء قســم امل  - 10 ــاد   ُيقت ــات اســتنادا إىل مب ــدعم  اســتةاتي ية قتنيات/الطلب تقــدمي ال

امليــداين علــى الصــعيد العــاملي. وســيتوىل هــذا القســم تيســري اإلدارة واملةاقبــة املةكــزيتني خلطــة   
 إجةاءات التوظيف املقتةحة هلذا القسم.   26االقتناء اخلا ة بالبعثة. ويةد يف اجلدول 

 
 قسم النقل  

لتغيري يف الوالية و يادة األفةاد النظـاميني، فـ ن قسـم النقـل يقتـة  إضـافة       استنادا إىل ا - 12
أربــع وظــائف ملتطــوعي األمــم املتحــدة مــن أجــل مواجهــة  يــادة املتطلبــات التقنيــة للمةكبــات 
الثقيلة عن طةيق إعادة الندب من املـديةين احلكـوميني. ويقتـة  قسـم النقـل أيضـا، مـن أجـل         

ــ ، نقــل وظيفــة و  ــز قدرات ــات     تعزي ــة مــن املةكــز املشــتةك للعملي ــة اخلدمــة امليداني احــدة مــن فئ
 إجةاءات التوظيف املقتةحة املتبقية حت  بند النقل.   26اللوجستية. ويةد يف اجلدول 

 
 اخلدمات العامة  

ُيقتة  إعادة تنظيم قسم اخلدمات العامة يف إطار ركيزة تقـدمي اخلـدمات اللوجسـتية،     - 12
 الدعم امليداين على الصـعيد العـاملي. وتشـمل إعـادة التنظـيم هـذ  نقـل        وفقا الستةاتي ية تقدمي

وظائف من قسم اخلدمات العامة يف ركيـزة اخلـدمات اإلداريـة سـابقا ومـن قسـم اإلمـدادات.        
وإضــافة إىل ذلــ ، ُيقتــة  أن تتبــع وحــدة الةفــا  إداريــا للخــدمات العامــة، نتي ــة الســتعةاض  

إجةاءات التوظيف املقتةحـة املتبقيـة حتـ      26ويةد يف اجلدول  مالك املوظفني املدنيني بالبعثة.
 بند اخلدمات العامة.  

 
 قسم اهلندسة  

حيتاج قسم اهلندسة إىل تعزيز بالنظة إىل أن  يـادة األفـةاد العسـكةيني وأفـةاد الشـةطة       - 16
( تــاثة تــذثريا 1122) 1222مبوجــب الواليــة اجلديــدة للبعثــة ضــمن إطــار قــةار جملــ  األمــن 

مباشةا على احتياجات بناء و يانة املةافق والب  التحتية التابعة للبعثة. ومن أجل تلبية الطلـب  
، ووظيفــة 0-املتزايــد يف مواقــع البعثــة، ُيقتــة  إنشــاء أربــع وظــائف ملهندســني مــن الةتبــة     

، وثال  وظائف من فئـة اخلدمـة   1-واحدة ملوظف لوجستيات )مدية مشةو ( من الةتبة  
، وســ  وظــائف ملتطــوعي األمــم املتحــدة، تضــم أربــع وظــائف ملوظــف ميــا  ومةافــق امليدانيــة

 ــحية ووظيفــتني ملوظــف لشــاون البيئــة. وإضــافة إىل ذلــ ، ُيقتــة  أيضــا رفــع رتبــة وظيفــة   
إجـةاءات التوظيـف    26. ويـةد يف اجلـدول   2-إىل الةتبـة    0-املهند  البيئي من الةتبـة   

 ندسة.  املقتةحة املتبقية يف إطار قسم اهل
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 قسم اخلدمات الصحية  
ــدمات      - 17 ــدمي اخلـ ــزة تقـ ــار ركيـ ــدمات الصـــحية يف إطـ ــم اخلـ ــيم قسـ ــادة تنظـ ُيقتـــة  إعـ

اللوجستية، استنادا إىل التغـيري يف الواليـة و يـادة األفـةاد النظـاميني. ومـن أجـل تعزيـز قـدرات          
اء وظيفة لطبيب بةتبـة  هذا القسم لتغطية موظفي الدولة تغطية كافية، ُيقتة  للفتةة احلالية إنش

وس  وظائف ملتطوعي األمـم املتحـدة ليعملـوا فنيـي خمتـربات. وُيقتـة  أيضـا أن تتبـع          0- 
إجــةاءات  26وحــدة تقــدمي املشــورة للمــوظفني لقســم اخلــدمات الصــحية. ويــةد يف اجلــدول   

 التوظيف املقتةحة املتبقية يف إطار قسم اخلدمات الصحية.  
 

 ية املكانية واملعلومات واالتصاالتشعبة تكنولوجيات اجلغةاف  
 وظيفة   14زيادة  املوظفون الدوليون:    
 وظيفة   114زيادة  املوظفون الو نيون:    
 وظيفة   03زيادة  متطوعو األم  املتحدة:  

 
مع موا لة إعادة تنظيم هيكل دعم البعثة متشيا مـع اسـتةاتي ية تقـدمي الـدعم امليـداين       - 18

ــاملي،   ــعيد العـ ــة واملعلومـــات   علـــى الصـ ــة املكانيـ ــعبة تكنولوجيـــات اجلغةافيـ ــاء شـ ُيقتـــة  إنشـ
واالتصاالت. وهذ  الشعبة ستتبع مباشةة ملـدية دعـم البعثـة. ويشـمل مـالك املـوظفني املقتـة         
للشعبة املـذكورة نقـل وظـائف مـن االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات وخـدمات املعلومـات          

ــابقا    ــان سـ ــا تتبعـ ــتني كانتـ ــة، اللـ ــاالت   اجلغةافيـ ــار االتصـ ــل. ويف إطـ ــدعم املتكامـ ــدمات الـ خلـ
ــي و        ــي وط ــتني ملوظــف ف ــاء وظيف ــة  إلغ ــات، ُيقت ــا املعلوم ــة    22وتكنولوجي ــن فئ ــة م وظيف

 ايف أثة هذا اإللغاء املقتة  والتغـيريات املقتةحـة    27اخلدمات العامة الوطنية. ويبّين اجلدول 
 يف مالك املوظفني هلذ  الشعبة.  

 



A/69/550 
 

 

14-63147 103/144 

 

   27اجلدول 
 ، الدعم 2صة العن

 شعبة تكنولوجيات اجلغةافية املكانية واملعلومات واالتصاالت
 
 املكتب/القس /الوحدة

ناااوع التريااايق املقتااار  
   مالك املوظفني

الثابتااة عاادد الوظااا   
 والوظا   املؤقتة

 الثابتاااااااااة تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   
 من/إىل   املؤقتة والوظا  

شعبة تكنولوجيات اجلغةافيـة       
ــة و ــات املكانيــــــــ املعلومــــــــ
 واالتصاالت

، 0-  2، 2-  1، 2-  2   211 نقل
ــة،   26 ــة امليدانيـــ ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ
مـن فئـة    210ملوظف في وطـي،   6

اخلـــــــــدمات العامـــــــــة الوطنيـــــــــة، 
 ملتطوعي األمم املتحدة الدوليني 10

من االتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات  
 يف خدمات الدعم املتكامل سابقا

، 1-  2، 0-  0، 2-  2 11 نقل 
من فئة  8من فئة اخلدمة امليدانية،  1

ملتطــوعي  7اخلدمــة العامــة الوطنيــة،  
 األمم املتحدة الدوليني  

مــــن خدمــــة املعلومــــات اجلغةافيــــة يف 
 خدمات الدعم املتكامل سابقا

   122 اجملمو  
 

 قسم السالمة واألمن  
 وظيفة مؤقتة(   01 وظيفة ثابتة و 04وظيفة )زيادة  11زيادة  املوظفون الدوليون:    
 وظا     0زيادة  املوظفون الو نيون:  

 
، ف ن احلالة األمنية السـائدة  1120نتي ة لأل مة ال  نشب  يف كانون األول/ديسمرب  - 11

يف جنــوب الســودان وتــدفق النــا حني يف القواعــد التابعــة للبعثــة يتطلــب تعزيــز قســم الســالمة  
ان املـدنيني. وإضـافة إىل ذلـ ، فقـد تعـّين علـى       واألمن من أجـل محايـة مـوظفي البعثـة والسـك     

قسـم السـالمة واألمــن  يـادة مشـاركت  احلاليــة مـع مجيـع مكونــات البعثـة واجلهـات املســتفيدة         
األخةى، من أجل حتسني اجلاهزية التعبويـة والنـهوض باملسـاوليات املوّسـعة. ولـذل ، ُيقتـة        

وظيفـة دائمـة وماقتـة،     72لية قـدرها  تعزيز قدرات قسم السالمة واألمن من خالل  يادة إمجا
 .  28على النحو املبني يف اجلدول 
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   28اجلدول 
 ، الدعم 2العنصة 

 قسم السالمة واألمن
 
 املكتب/القس /الوحدة 

ناااوع التريااايق املقتااار  
   مالك املوظفني

الثابتااة  عاادد الوظااا  
 والوظا   املؤقتة

تفاصاااااااااي  الوظاااااااااا   الثابتاااااااااة   
 إىل/من   املؤقتة والوظا  

ــة   06، 0-  2 72 إنشاء قسم السالمة واألمن      ــة اخلدمـــ ــن فئـــ مـــ
مــن  17م م  ،  0-  2امليدانيــة، 

ــة م م  ،    ــة امليداني ــة اخلدم ــن  0فئ م
 فئة اخلدمة العامة الوطنية

 

 م م   0-من الةتبة     0-  2 2 حتويل   
   0-إىل وظيفة دائمة بةتبة     0-  2 (2) حتويل   
   72 اجملمو  

  
 مةكز اخلدمات اإلقليمي، عنتييب   -و وا 

 
 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز

ــاءة إىل     2-1   ــة والكفــ ــم بالفعاليــ ــم يتســ ــدمي دعــ تقــ
ــد     املســتفيدين يف إجنــا  إجــةاءات تســ يل املــوظفني عن

 الو ول واملغادرة

ــال م إلجنــا  إجــةاءات       2-1-2 ــال علــى الوقــ  ال احلف
يف  8180بة : إجنــا  نســ1121/1120تســ يل الو ــول )

ــومني؛  ــة يف ي ــة مــن  1120/1122  املائ يف  18: إجنــا  أكث
ــومني و  ــة يف يـــــــ ــة يف  211املائـــــــ ــام؛  7يف املائـــــــ أيـــــــ

يف املائــة يف يــومني   18: إجنــا  أكثــة مــن   1122/1122
 أيام( 7يف املائة يف  211 و

ــادرة      2-1-1  ــال م لتســ يل مغ ــ  ال ــى الوق ــال عل احلف
يف  1180ا  نسـبة  : إجنـ 1121/1120املوظفني الدوليني )

ــد؛  ــوم واحـ ــة يف يـ ــن  1120/1122  املائـ ــة مـ ــا  أكثـ : إجنـ
ــد و   18 ــوم واحـ ــة يف يـ ــة يف  211يف املائـ ــام  2يف املائـ أيـ

يف املائة يف يوم واحـد   18: إجنا  أكثة من 1122/1122
 أيام( 2يف املائة يف  211و 

Two HalfBreaks  

After table 
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 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
اإلبقاء على مستوى اخلدمات املقدمة عن طةيق  2-1-0   

ــدة   ــي  مـــ ــلة ختصـــ ــامالت    موا ـــ ــا  معـــ ــرية إلجنـــ قصـــ
: إجنـــا  نســـبة 1121/1120األفـــةاد النظـــاميني ) مغـــادرة

: إجنــا  أكثــة مــن  1120/1122  أيــام؛ 0يف املائــة يف  18
أيـــــام؛  7يف املائـــــة يف  211أيـــــام و  0يف املائـــــة يف  18

ــن   1122/1122 ــة م ــة يف  18: إجنــا  أكث ــام  0يف املائ أي
 أيام( 7يف املائة يف  211 و

 
 النواتج  

 موظفا مدنيا لدى قدومهم إىل البعثة ومغادر م إياها   007تنفيذ إجةاءات تس يل  • 
   فةدا نظاميا لدى قدومهم إىل البعثة ومغادر م إياها 186تنفيذ إجةاءات تس يل  • 
 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز

ــاءة إىل     2-0   ــة والكفــ ــم بالفعاليــ ــم يتســ ــدمي دعــ تقــ
 ن  التعليماملستفيدين يف جتهيز م

ــى      2-0-2 ــال عل ــى مســتوى اخلــدمات باحلف ــاء عل اإلبق
جتهيـز مطالبـات مــن  التعلـيم خـالل فتــةة الـذروة يف وقــ       

ــ   ــري )متو /يوليـــــــ ــوبة(  -قصـــــــ ــةين األول/أكتـــــــ تشـــــــ
أسابيع؛  7يف املائة يف أقل من  26: نسبة 1121/1120)

ــن  1120/1122 ــة مــ ــن   16: أكثــ ــل مــ ــة يف أقــ يف املائــ
ــابيع؛  6 ــبة  :1122/1122أســـــ ــة يف  16نســـــ يف املائـــــ
 أسابيع( 6

ــز    2-0-1  ــلة جتهيـ ــتوى اخلـــدمات مبوا ـ ــاء علـــى مسـ اإلبقـ
مطالبــات مــن  التعلــيم خــارج فتــةة الــذروة يف وقــ  قصــري        

: نسبة 1121/1120حزيةان/يوني ( ) -)تشةين الثاين/نوفمرب 
: أكثــة 1120/1122أســابيع؛  2يف املائــة يف أقــل مــن  7180

: نسـبة  1122/1122أسـابيع؛   0مـن   يف املائة يف أقل 16من 
 أسابيع( 0يف املائة يف  16

اإلبقاء علـى مسـتوى اخلـدمات بتقلـي  الوقـ        2-0-0 
ــذروة        ــةة ال ــيم خــالل فت ــن  التعل ــات م ــدفع مطالب ــال م ل ال

ــ   ــوبة( )  -)متو /يوليـ ــةين األول/أكتـ : 1121/1120تشـ
يف املائـــــة؛  21: أقـــــل مـــــن  1120/1122ينطبـــــق؛  ال

 املائة يف أسبو  واحد( يف 16: 1122/1122

Two HalfBreaks  

After table 

 

Two HalfBreaks  

After table 

 



 A/69/550 

 

106/144 14-63147 

 

 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
اإلبقاء علـى مسـتوى اخلـدمات بتقلـي  الوقـ        2-0-2   

ــذروة       ــةة ال ــيم خــارج فت ــن  التعل ــات م ــدفع مطالب ــال م ل ال
: 1121/1120حزيةان/يونيـ ( )  -)تشةين الثـاين/نوفمرب  

ــق؛  ــق؛  : 1120/1122ال ينطبــ : 1122/1122ال ينطبــ
 أيام( 0يف املائة يف  16

مطالبـــات مـــن  التعلـــيم  خفـــ  متوســـط عـــدد 2-0-2 
ــات )  ــادة إىل البعثـــــ ــة؛  2: 1121/1120املعـــــ يف املائـــــ

ــن  1120/1122 ــل م ــة؛  21: أق : 1122/1122يف املائ
 يف املائة( 22أقل من 

 
 النواتج  

 مطالبة من مطالبات من  التعليم واردة من البعثة 2 217جتهيز  • 
 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز

ــم يتســــ   2-2   ــدمي دعــ ــاءة إىل  تقــ ــة والكفــ م بالفعاليــ
للتـــدريب  املســـتفيدين مـــن خـــدمات املةكـــز اإلقليمـــي 

 واملامتةات

اإلبقاء على مستوى اخلدمات يف تشغيل املةكـز   2-2-2
 6 012: 1121/1120اإلقليمــي للتــدريب واملــامتةات ) 

ــدمات؛    ــز اخلــــ ــا مةكــــ ــبات نظمهــــ ــاركا يف مناســــ مشــــ
ــارك؛  6 111: 1120/1122 : 1122/1122مشـــــــــــ
 ارك(مش 6 111

احلفـــال علـــى الوقـــ  الـــال م لتلبيـــة طلبـــات       2-2-1 
التدريب الواردة إىل املةكـز اإلقليمـي للتـدريب واملـامتةات     

ــة 1121/1120) ــات يف    27: تلبيــ ــن الطلبــ ــة مــ يف املائــ
يف املائة مـن   18: تلبية 1120/1122ساعة؛  12غضون 

ــون   ــات يف غضـ ــاعة؛  12الطلبـ ــة 1122/1122سـ : تلبيـ
 ساعة( 12لطلبات يف غضون يف املائة من ا 18

ثبــــات مســــتوى رضــــا العمــــالء الــــذي يبديــــ   2-2-0 
يف املائة من  18: 1121/1120املشاركون يف التدريب )

: 1120/1122املستفيدين راضون أو أكثـة مـن راضـني؛    
يف املائة من املسـتفيدين راضـون أو أكثـة مـن راضـني؛       11

يف املائــــة مــــن املســــتفيدين راضــــون  11: 1122/1122
 أكثة من راضني أو
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 النواتج  

 فةدا من أفةاد البعثة  2 107دورة تدريبية ومامتةا على الصعيد اإلقليمي مبشاركة  121تنظيم  • 
 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز

ــة    2-2   ــم بالفعاليــ ــم يتســ ــدمي دعــ ــاءة إىل  تقــ والكفــ
املســتفيدين فيمــا يتعلــق بتحةكــات القــوات العســكةية    

 ة على الصعيد اإلقليميوأفةاد الشةط

تنسيق مةكز املةاقبة املتكامل للنقـل والتحةكـات    2-2-2
للةحالت اجلوية يف الوق  املناسب يف ما يتعلـق بتحةكـات   
ــةاد الشــةطة علــى الصــعيد اإلقليمــي     القــوات العســكةية وأف

ــة؛   801: 1121/1120) ــة جويـــ : 1120/1122رحلـــ
 رحلة جوية( 222: 1122/1122رحلة جوية؛  2 271

تقلــي  الوقــ  الــال م لتــوفري وســيلة لتحةكــات   2-2-1 
ــةطة )    ــةاد الشــ ــكةية وأفــ ــوات العســ : 1121/1120القــ

أيـام   2يف املائة يف غضون  16: 1120/1122ينطبق؛  ال
ــون  211و  ــة يف غضـ ــا؛  22يف املائـ : 1122/1122يومـ

يف املائـة يف غضـون    211أيام و  2يف املائة يف غضون  12
 أيام( 21

 
 النواتج  

 رحلة جوية لتحةكات أفةاد القوات العسكةية وقوات الشةطة التابعني للبعثة   11تنسيق  • 
 فةدا من أفةاد القوات العسكةية وأفةاد الشةطة   611نقل  • 
 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز

ــة    2-6   ــاءة لتلبيـ ــة والكفـ ــم بالفعاليـ ــم يتسـ تقـــدمي دعـ
جلـوي والـربي   احتياجات البعثات املستفيدة مـن النقـل ا  

 على الصعيد اإلقليمي

تنظــــيم رحــــالت علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي يف   2-6-2
: ال ينطبـــــــــــق؛ 1121/1120املواعيـــــــــــد احملـــــــــــددة )

ــق؛  : 1120/1122 : تنظــــــــيم 1122/1122 ال ينطبــــــ
 يف املائة على األقل يف املوعد احملدد( 72

تقلي  الوق  الال م لتوفري وسـائل نقـل أخـةى     2-6-1 
ــق؛  : ال1121/1120) ــق : 1120/1122ينطبـ ؛  ال ينطبـ

ــون   12: 1122/1122 ــة يف غضــــــ ــام  2يف املائــــــ أيــــــ
 أيام( 21يف املائة يف غضون  211 و
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 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
ــتخدام  2-6-0    ــتيعابية    71اسـ ــة االسـ ــن الطاقـ ــة مـ يف املائـ

ــائع )  ــاب والبضـــــــ ــق؛ 1121/1120للةكـــــــ : ال ينطبـــــــ
 املائة( يف 71: 1122/1122ال ينطبق؛  : 1120/1122

يف املائة من ساعات الطـريان مقابـل    81استخدام  2-6-2 
: ال ينطبــق؛ 1121/1120الســاعات املدرجــة يف امليزانيــة )

 يف املائة( 81: 1122/1122؛  ال ينطبق : 1120/1122
 

 النواتج  
 تنفيذ رحلتني جويتني )خمصصتني( إضافيتني لفائدة البعثة  • 
 ة كيلوغةاما لفائدة البعث 00 627نقل شحنات يبلغ و هنا  • 
 ساعة طريان لفائدة البعثة  22تنفيذ  • 
 حتةكات بةية لفائدة البعثة  0تنسيق  • 
 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز

ــاءة إىل    2-7   ــة والكفــ ــم بالفعاليــ ــم يتســ ــدمي دعــ   تقــ
 املالية املستفيدين يف جمال اخلدمات 

ــال م لتســـديد فـــواتري       2-7-2 ــال علـــى الوقـــ  الـ احلفـ
يف  8688: 1121/1120للشــةوط )  املــوردين املســتوفية 
يف املائــة  18: 1120/1122يومــا؛  18املائــة يف غضــون 

يف املائــــة يف  18: 1122/1122يومــــا؛  17يف غضــــون 
 يوما(  17غضون 

احلفال على الوق  الال م لت هيز مطالبات املـوظفني   2-7-1 
ــون   81 : 1121/1120) ــة يف غضـــــ ــا؛  18يف املائـــــ يومـــــ

ــ 18: 1120/1122 ــون يف املائــــــ ــا؛  12ة يف غضــــــ يومــــــ
 يوما( 12يف املائة يف غضون  18: 1122/1122

احلفال على التخفيضات املمنوحـة مـن املـوردين     2-7-0 
ــدفع الفــــوري )   ــة الــ : ال ينطبــــق؛ 1121/1120يف حالــ

: احلصــــــول 1122/1122؛  ال ينطبــــــق : 1120/1122
ــى نســبة   ــة يف     211عل يف املائــة مــن التخفيضــات املمنوح

وري لفواتري املوردين ال  تنطبق عليهـا تلـ    حالة الدفع الف
 التخفيضات(
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 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
تقلي  الوق  الـذي يسـتغةق  جتهيـز التحـويالت      2-7-2   

يف املائــــة يف  17: 1121/1120املصـــةفية اإللكتةونيــــة ) 
يف املائــة يف غضــون  17: 1120/1122أيــام؛  0غضــون 

 أيام( 0يف املائة يف غضون  18: 1122/1122أيام؛  0
ال علــى الوقـــ  الــال م لت هيــز كشـــو     احلفــ  2-7-2 

املةتبــــات الشــــهةية للمــــوظفني وســــداد بــــدالت أخــــةى  
أيـــــام؛  2يف املائـــــة يف غضـــــون  1188  :1121/1120)  

أيـــــــام؛  2يف املائـــــــة يف غضـــــــون   18: 1120/1122
 )أيام 2يف املائة يف غضون  18: 1122/1122

اإلبقاء على مستوى معدل رضـا املسـتفيدين عـن     2-7-6 
ــدما ــة )اخلـ ــبة  20: 1121/1120ت املاليـ ــة بالنسـ يف املائـ

ــة للخــدمات  12للخــدمات املتعلقــة باملطالبــات؛ و   يف املائ
يف املائــــة بالنســــبة   26املتعلقــــة بكشــــو  املةتبــــات؛ و   
ــاملوردين؛   ــة بــ ــدمات املتعلقــ يف  81: 1120/1122للخــ

 يف املائة(  81: 1122/1122املائة؛ 
 

 النواتج  
 لية الشهةية للبعثة وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطا  العامإعداد البيانات املا • 
 مطالبة من مطالبات املوظفني من البعثة  8 622دفع  • 
 موظفا دوليا من البعثة   2 121دفع مةتبات  • 
 موظفا وطنيا من البعثة  2 601دفع مةتبات  • 
 فةدا من األفةاد النظاميني من البعثة 2 162دفع مةتبات  • 
 متطوعا من متطوعي األمم املتحدة من البعثة  220دفع مةتبات  • 
 متعاقد من فةادى املتعاقدين مع البعثة 1 111دفع فواتري  • 
 موردا من املوردين للبعثة 2 212دفع فواتري  • 
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 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
إىل   تقـــدمي خـــدمات تتســـم بالفعاليـــة والكفـــاءة 2-8  

 جمال املوارد البشةية املستفيدين يف
التقّيـــد باملـــدة الزمنيـــة املخصصـــة الســــتكمال      2-8-2

الطلبــات الــواردة مــن البعثــات املســتفيدة إلدارة اإلحلــاق      
الفعلــي بالعمل/تقــدمي عــةوض العمــل يف حــدود الســلطات 

ــة ) : 1120/1122: ال ينطبــــق؛ 1121/1120املمنوحــ
ت يف املائـة مـن حـاال    18: إمتام 1122/1122ينطبق؛  ال

 يوما( 11اإلحلاق الفعلي بالعمل يف 
ــى     2-8-1  ــة املخصصــة للموافقــة عل ــدة الزمني ــد بامل التقّي

: 1121/1120اســـــــتحقاقات املـــــــوظفني ومزايـــــــاهم )
ــق؛  ال ــة يف  18: 1120/1122ينطبــ ــا؛  22يف املائــ يومــ

 يوما( 22يف املائة يف  18: 1122/1122
تحقاقات التقّيد باملدة الزمنية املخصصة لدفع اسـ  2-8-0 

ــفة ) ــق؛ 1121/1120الســـــ : 1120/1122: ال ينطبـــــ
: 1122/1122يومــــــا؛  22يف املائــــــة يف غضــــــون  18
يف املائــــة يف  211يومــــا و  22يف املائــــة يف غضــــون  18

 يوما( 11غضون 
ــدفع مـــن        2-8-2  ــة لـ ــدة الزمنيـــة املخصصـ ــد باملـ التقّيـ

ــداب ) ــق؛ 1121/1120االنتــ : 1120/1122: ال ينطبــ
ــة يف  18 ــام؛  2يف املائ ــة يف  18: 1122/1122أي يف املائ
 أيام( 2

ــد العقــود يف الوقــ  املناســب     2-8-2  ــة متدي إجنــا  عملي
ألغةاض كشو  املةتبات ومجيع التو يات ووثائق النظام 
ــات املســتفيدة     ــةد مــن البعث ــ  ت ــيم األداء ال ــةوين لتقي اإللكت

يف  211: 1120/1122: ال ينطبــــــــق؛ 1121/1120)
 يف املائة( 211 :1122/1122املائة؛ 

التقّيد بالوق  املخصـ  إلجنـا  إجـةاءات هنايـة      2-8-6 
اخلدمــة وجتهيــز ســ الت حضــور املــوظفني الــذين انتــه    

ــهم ) : 1120/1122: ال ينطبــــق؛ 1121/1120خدمتــ
: 1122/1122يومــــــا؛  01يف املائــــــة يف غضــــــون  18
 يوما( 01يف املائة يف غضون  18
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 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
 ـدار تـذاكة السـفة    التقّيد بالوق  املخصـ  إل  2-8-7   

ــة )  ــام رمسيـــــــــ ــق؛ 1121/1120يف مهـــــــــ : ال ينطبـــــــــ
أيـــــــام؛  7يف املائـــــــة يف غضـــــــون   18: 1120/1122
 أيام( 7يف املائة يف غضون  18: 1122/1122

االمتثـــال لشـــةط شـــةاء تـــذاكة الســـفة لألفـــةاد  2-8-8 
يوما تقومييـا مـن بـدء أي سـفة يف مهـام       26املسافةين قبل 

 72: 1120/1122بـــق؛ : ال ينط1121/1120رمسيـــة )
 يف املائة( 72: 1122/1122يف املائة؛ 

احلفال على معدل رضا املستفيدين عن خـدمات   2-8-1 
ــةية ) املــــوارد  ــة للتعــــيني  22: 1121/1120البشــ يف املائــ

يف  28 يف املائـة خلـدمات الســفة و   21وعمليـة اإلحلـاق، و   
: 1120/1122املائــــة للخـــــدمات املقدمـــــة للمـــــوظفني؛  

 املائة(  يف 11: 1122/1122ائة؛ امل يف 11
 

 النواتج  
 عةضا لشغل وظائف دولية من البعثة   006اإلعالن عن  • 
 عقدا ملوظفني وطنيني ودوليني من البعثة  1 222متديد  • 
 منحة انتداب لصاحل البعثة  021سداد  • 
 طلبا متصال باالستحقاقات واملزايا لصاحل البعثة   8 220املوافقة على  • 
تـــذكةة ســـفة بالطـــائةة ملـــوظفني مـــن بينـــهم موظفـــون مـــدنيون وأفـــةاد نظـــاميون    1 112إ ـــدار  • 

 البعثة  لصاحل
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 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
ــات    2-1   ــة والكفــاءة للبعث تقــدمي دعــم يتســم بالفعالي

 املستفيدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
اتفيــة عــن حتســني اخلــدمات املتعلقــة بــالفواتري اهل  2-1-2

ــد      ــق التوحيــ ــن طةيــ ــي وعــ ــل إقليمــ ــاء هيكــ ــق إنشــ طةيــ
ــق؛ 1121/1120) ــق : 1120/1122: ال ينطبـ ؛  ال ينطبـ

يف املائة من فـواتري اهلـاتف يف    17: إرسال 1122/1122
أيام من استالم فواتري التحقـق مـن املسـتخِدمني،     7غضون 

ــة يف غضــون   211و  ــواتري    22يف املائ ــا مــن اســتالم ف يوم
 ملستخِدمني(التحقق من ا

حتســني أداء الشــبكات يف البعثــات عــن طةيــق      2-1-1 
ــا     ــز التكنولوجيـــــ ــد يف مةكـــــ ــة اإلدارة والة ـــــ مةكزيـــــ

ــق؛ 1121/1120) ــق؛  : 1120/1122: ال ينطبـ ال ينطبـ
ــل إىل  1122/1122 ــغيل الشـــبكة تصـ ــبة وقـــ  تشـ : نسـ

 يف املائة يف الشهة( 11
احلفــــال علــــى املــــدة الزمنيــــة الــــ  تســــتغةقها   2-1-0 

الســـت ابة لألعطـــال وطلبـــات احلصـــول علـــى اخلـــدمات  ا
ــق؛ 1121/1120) ــق؛  : 1120/1122: ال ينطبـ ال ينطبـ

يف املائــة جلميــع   211: االســت ابة بنســبة  1122/1122
 ساعات( 0األعطال وطلبات اخلدمة يف غضون 

التقّيــد بتــوفري مســتوى اخلــدمات املطلــوب عنــد   2-1-2 
؛ : ال ينطبــــــــــق1121/1120إ ــــــــــال  األعطــــــــــال )

: إ ـــــــال  1122/1122؛  ال ينطبـــــــق : 1120/1122
يف املائة من مجيع األعطال وفقا لألولويـة املمنوحـة هلـا     11

)األعطال الشديدة اخلطورة: فتةة اإل ـال  املسـتهدفة، يف   
ساعات؛ األعطال ذات األولوية العاليـة: فتـةة اإل ـال      0

ســـــاعات؛ األعطـــــال ذات األولويـــــة    6املســـــتهدفة، يف 
ــتهدفة، يف   املتوســــطة: ــةة اإل ــــال  املســ ــاعة؛  21فتــ ســ

األعطال ذات األولوية الدنيا: فتةة اإل ال  املسـتهدفة، يف  
 ساعة( 28
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 مؤشرات اإلجناز املتوقع اإلجناز
يتعلق  ما التقيد بتوفري مستوى اخلدمات املطلوب يف 2-1-2   

: 1120/1122: ال ينطبـق؛  1121/1120بتذدية اخلدمات )
ة مـن  يف املائـ  11: االسـت ابة لنسـبة   1122/1122؛  ال ينطبق 

طلبــات احلصــول علــى اخلــدمات وفقــا لألولويــة املعطــاة هلــا        
)الطلبــات ذات األمهيــة احلامســة: فتــةة االســت ابة املســتهدفة،      
ــت ابة      ــةة االسـ ــة: فتـ ــة العاليـ ــات ذات األولويـ ــاعتان؛ الطلبـ سـ

ساعات؛ الطلبـات ذات األولويـة املتوسـطة: فتـةة      2املستهدفة، 
ات ذات األولوية الـدنيا:  ساعة؛ الطلب 12االست ابة املستهدفة، 

 ساعة( 28فتةة االست ابة، 
 يـــادة معـــدل رضـــا املســـتفيدين عـــن خـــدمات  2-1-6 

تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت علـى الصـعيد اإلقليمـي     
ــق؛ 1121/1120) ــق : 1120/1122: ال ينطبـ ؛  ال ينطبـ

 يف املائة من املستفيدين( 11: رضا 1122/1122
 

 النواتج  
 حسابا هاتفيا بفعالية دعما للبعثة   2 211زيد على إدارة ما ي • 

 عوام  خارجية  
 أعطال النظم )شبكات االتصاالت الت ارية املستذجةة؛ الب  التحتية لقاعدة الدعم يف عنتييب( • 
 انقطاعات التيار الكهةبائي • 

 
   21اجلدول 

 املوارد البشةية: مةكز اخلدمات اإلقليمي، يف عنتييب  
 

 

 الدوليوناملوظفون 
املوظفااااااااون 

 )أ(الو نيون

متطوعاااو 
 األمااااااااا 
 اجملموع املتحدة

 - و أ ع
 أ ع م

 - 2-مااد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

 اتاخلدم
 امليدانية

اجملماااوع  
 الفرعي

          فةيق مةكز اخلدمات اإلقليمي          
2 – – 2 – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    – – 2  

2 – – 2 – –  1122/1122املقتةحة للفتةة الوظائف    – – 2  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 
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 الدوليوناملوظفون 
املوظفااااااااون 

 )أ(الو نيون

متطوعاااو 
 األمااااااااا 
 اجملموع املتحدة

 - و أ ع
 أ ع م

 - 2-مااد
 1-مد

 - 2-ف
 2-ف

 - 0-ف
 2-ف

 اتاخلدم
 امليدانية

اجملماااوع  
 الفرعي

          املةكز اإلقليمي للتدريب واملامتةات           

1 1 – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    2 – 0  

1 1 – – – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    2 – 0  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 

          مةكز املةاقبة املتكامل للنقل والتحةكات 

2 0 2 2 – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    0 – 8  

2 0 2 2 – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    0 – 8  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 

          املوارد البشةية

21 22 2 2 – –  1120/1122ةة الوظائف املعتمدة للفت   12 2 21  

21 22 2 2 – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    12 2 21  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 

          منحة التعليم

2 2 – – – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    2 – 1  

2 – – – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    2  2  – 1  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 

          املالية

21 21 2 6 – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    11 2 21  

6 – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    2  21  21  11  2  21  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 

          اللوجستيات

2 – 2 – – – – – –  1120/1122 الوظائف املعتمدة للفتةة   

2 – – – – – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    – 2  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 

          اجملمو  الكلي 

27 01 6 1 – –  1120/1122الوظائف املعتمدة للفتةة    20 6 216  

1 – –  1122/1122الوظائف املقتةحة للفتةة    6  01  27  20  6  216  

 – – – – – – – – –  ايف التغييـة 

 
 مبن فيهم املوظفون الفنيون الوطنيون واملوظفون الوطنيون من فئة اخلدمات العامة. )أ( 
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 املوارد املالية   -ثانيا  
 حملة عامة   - ألف 

 ن/يونيه(حزيرا 03متوز/يوليه إىل  1)بآالف دوالرات الواليات املتحدة؛ متتد سنة امليزانية مان   

 الفئة

 )أ(النفقااااااااااااااااااااات
(2312/2310) 

 (أ)املخصصاااااااااااات
(2310/2312) 

تقاااديرات التكلفاااة  
(2312/2312) 

 الفرق
 النسبة املئوية املبلغ

(1) (2) (0) (2(=)0)-(2) (2(=)2)÷(2) 
      األفةاد العسكةيون وأفةاد الشةطة      

 (2,2)  (018,6)  202,1 7 260,8 7 218,7 7 املةاقبون العسكةيون 

  71,0  220,7 271  821,1 081 211,1 127 222,8 111 الوحدات العسكةية 

 (21,6) (012,2 0)  221,0 18 207,7 02 282,1 11 شةطة األمم املتحدة 

 -  170,7 28  170,7 28 - - وحدات الشةطة املشّكلة 

101 اجملمو  الفةعي   271 ,2  126  001 ,7  220  062 ,2  287  100 ,2   70 ,1   

      املوظفون املدنيون

  2,1  111,7 0  870,1 281 270,0 277 716,7 262 املوظفون الدوليون 

  2,6  621,1  126,7 21 026,8 22 281,8 06 املوظفون الوطنيون 

 6,1  118,6 2  227,1 21 021,0 28 016,7 27 متطوعو األمم املتحدة 

 (6,2) (260,8)  687,6 6 222,2 7 606,7 7 املساعدة املاقتة العامةموظفو  

 (61,7) (278,1 1)  112,8 2 270,8 0 220,6 0 األفةاد املقدمون من احلكومات 

166 اجملمو  الفةعي   722 ,2  127  122 ,6  121  002 ,1   1  226 ,2  2 ,1   

      التكاليف التشغيلية

 - - - - - مةاقبو االنتخابات املدنيون 

 (16,6) (011,7)  802,0 207,1 2 286,0 2 اخلرباء االستشاريون 

 (10,7) (128,1 2)  127,1 6 112,1 8 228,2 6 السفة يف مهام رمسية 

  22,7  172,8 27  772,1 212 618,1 218 820,2 12 األساسية ياكلاملةافق واهل 

 (21,8) (028,2 22)  216,1 11 812,2 02 166,1 11 النقل الربي 

 (22,1) (170,1 27)  227,7 207 711,1 222 001,2 227 النقل اجلوي 

 (67,0) (706,6 2)  011,1 1 108,6 7 12,0 النقل البحةي 

 (01,6) (161,2 6)  121,1 22 211,2 11 201,0 22 االتصاالت 

  02,7  221,2 2  871,7 26 218,0 21 170,7 21 تكنولوجيا املعلومات 

  21,2  122,8  822,1 1 881,2 2 268,1 2 اخلدمات الطبية 

 - - - - - املعدات اخلا ة 
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 الفئة

 )أ(النفقااااااااااااااااااااات
(2312/2310) 

 (أ)املخصصاااااااااااات
(2310/2312) 

تقاااديرات التكلفاااة  
(2312/2312) 

 الفرق
 النسبة املئوية املبلغ

(1) (2) (0) (2(=)0)-(2) (2(=)2)÷(2) 
اللـوا م واخلـدمات واملعــدات          

 21,2  017,2 8  126,1 76 628,2 67 261,1 72 األخةى

 (21,1) (111,1 2)  111,1 2 111,1 1 272,2 2 املشاريع السةيعة األثة 

071 اجملمو  الفةعي   201 ,1  211  281 ,7  212  218 ,1   (22  182 ,8) (0 ,8 ) 

808 االحتياجات   إمجاي   227 ,1  112  216 ,1  2  117  812 ,1  270  268 ,1  28 ,8   

ــة مــن االقتطاعــات    ــةادات املتذتي اإلي
 (0,6) (711,2)  187,6 21 818,2 21 711,2 28 اإللزامية من مةتبات املوظفني

821  ايف االحتياجات   727 ,2  112  627 ,1  2  178  816 ,2  272  288 ,2  21 ,0   

-  (رجة يف امليزانيةاملد) التربعات العينية  - - - - 

808 جممو  االحتياجات   227 ,1  112  216 ,1  2  117  812 ,1  270  268 ,1  28 ,8   

 
تعك  نقل املوارد املتعلقة باألفةاد املقدمني من احلكومات من جمموعة التكاليف التشغيلية إىل جمموعة النفقات املتصـلة   )أ( 

لتكاليف الـدعم الـذايت لألفـةاد النظـاميني مـن جمموعـة التكـاليف التشـغيلية إىل         باملوظفني املدنيني، ونقل املوارد الال مة 
 جمموعة النفقات املتصلة باألفةاد العسكةيني وأفةاد الشةطة.

 
 التربعات غري املدرجة يف امليزانية   - باء 

 و /متـ  2تةد فيما يلي القيمة التقديةية للتربعـات غـري املدرجـة يف امليزانيـة للفتـةة مـن        - 211
 :  1122حزيةان/يوني   01إىل  1122يولي  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 القيمة التقديرية الفئة  

6 22281 )أ(اتفاق مةكز القوات    

01 18082 )ب(التربعات العينية )غري املدرجة يف امليزانية(  

22 70880 اجملمو    

 
    ميثل حقوق اهلبوط ورسوم املطارات. )أ( 
   مليون دوالر.  0180ُتستخددم التربعات أساسا لتغطية التكلفة االفتةاضية الستئ ار األراضي البالغة  )ب( 

 املكاسب الناجتة عن  يادة الكفاءة   - جيم 
ــن     - 212 ــةة مـ ــاليف للفتـ ــديةاُت التكـ ــي تقـ ــ   2تةاعـ ــةان/ 01إىل  1122متو /يوليـ  حزيـ
 ني الكفاءة:  املبادراِت التالية الةامية إىل حتس 1122 يوني 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 
 املبادرة املبلغ الفئة
حتســني ســةعة التحقــق مــن الفــواتري املتصــلة حبصــ  اإلعاشــة وجتهيزهــا ودفعهـــا           6281 حص  اإلعاشة   

ــدة أقصــاها    )يف ــة إمكانيــة احلصــول علــى       01غضــون م ــ  للبعث ــي  ذل ــا(. ويت يوم
يومـا، الـذي مـن املتوقـع أن يـوفة       01فع يف غضون خصومات السداد املبكِّة عند الد

 يف املائة من جممو  قيمة الفواتري 1827هلا ختفيضا بنسبة 
حتسني سةعة التحقق من الفواتري املتصلة بـالوقود وجتهيزهـا ودفعهـا )يف غضـون مـدة       71181 الوقود

ملبّكـة  يوما(. ويتي  ذل  للبعثة إمكانية احلصول على خصومات السداد ا 01أقصاها 
يومــا، الــذي مــن املتوقــع أن يــوفة هلــا ختفيضــا بنســبة         01عنــد الــدفع يف غضــون   

 املائة من جممو  قيمة الفواتري   يف 2
اقتناء معدات تكنولوجيا املعلومات 

 )خوادمي(
االستعانة صوادمي افتةاضية هي مشةو  مسـتمة يتـواءم مـع املبـاد  التوجيهيـة املتعلقـة        21181

املعلومـات واالتصـاالت اهلادفـة لتقلـي  العـدد اإلمجـاي لأل ـول        بتطوية تكنولوجيـا  
ويادي يف الوق  نفس ، إىل تقلي  البصمة الكةبونية للبعثة. كما يادي، على وجـ   
اخلصو ، إىل تقلي  احلاجة إىل تعّهد وحدات اإلمداد املتوا ـل بالطاقـة الضـخمة،    

مي. وإضافة إىل ذل ، فـ ن  وهي أجهزة تكميلية ضةورية لتشغيل عدد كبري من اخلواد
واالستعاضـة   1122/1122وحدة( خـالل الفتـةة    222شطب احلواسيب املكتبية )

عنها حبواسيب حممولـة، يسـهم أيضـا يف حتقيـق مكاسـب يف الكفـاءة حيـث حيـد  مـن          
ــة ويضــاعف مــن ختفــي  البصــمة      االعتمــاد علــى وحــدات اإلمــداد املتوا ــل بالطاق

ــ  ن   ــة، ويف الوق ــة للبعث ــة      الكةبوني ــو  قيم ــادل جمم ــوظفني. ويع ــل امل ــة تنق ــ  ُييدسِّ فس
خادوما من اخلوادمي املتدنية القيمة ال  ميكن شطبها مـن   11الوفورات املدردجة قيمة  

 قائمة األ ول أو إهناء خدمتها خالل الفتةة املالية احلالية 
ــادي إىل ختفــي  مســتويات تكــ     20781 النقل اجلوي ــا ي ــدة مم ــى عقــود جدي اليف اســتئ ار التفــاوض عل

 الطائةات، وإعادة التفاوض على تكاليف استئ ار الطائةات بالنسبة للعقود املربدمة  
  2 22881 اجملمو  
  

 عوامل الشغور   - دال 
 حزيـــةان/  01إىل  1122متو /يوليـــ    2تذخـــذ تقـــديةات التكـــاليف للفتـــةة مـــن       - 211
 يف االعتبار عوامل الشغور التالية:   1122 يوني 

 سب املئوية(النب)

 الفئة
النساابة الفعليااة للفتاارة    

2312/2310 
النسبة املدرجة   امليزانياة  

 2310/2312للفترة 
النساابة املتوقعااة للفتاارة   

 )أ(2312/2312
   األفةاد العسكةيون وأفةاد الشةطة    

 2181 2181 2680 املةاقبون العسكةيون 
 281 281 680 الوحدات العسكةية 
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 الفئة
النساابة الفعليااة للفتاارة    

2312/2310 
النسبة املدرجة   امليزانياة  

 2310/2312للفترة 
النساابة املتوقعااة للفتاارة   

 )أ(2312/2312
 881 281 2687 حدةشةطة األمم املت     

 281 – – وحدات الشةطة املشكلة

    املوظفون املدنيون

 2281 2181 2881 املوظفون الدوليون 

    املوظفون الوطنيون 

 1281 2181 2181 الفئة الفنية املوظفون الوطنيون من  

فئـــــة  املوظفـــــون الوطنيـــــون مـــــن  
 0181 1181 2080 اخلدمات العامة

 1281 0181 1680 (الدوليون)حدة متطوعو األمم املت 

 2181 2181 8182 (الوطنيون)متطوعو األمم املتحدة  

    (ب)الوظائف املاقتة 

 0181 1181 1787 املوظفون الدوليون  

 0181 2181 0080 من الفئة الفنية املوظفون الوطنيون  

املوظفـــــون الوطنيـــــون مـــــن فئـــــة   
 1181 1181 – اخلدمات العامة

 181 1181 087 املقدمون من احلكومات فةاداأل 
 

تشــمل هــذ  املعــدالت مــوظفي بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان، وتســتثي وظــائف مةكــز    )أ( 
يف املائـة   2وظائف. ولقد ط بِّق عامل شغور بنسـبة   216اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب البالغ عددها 

وعي األمـم املتحـدة العـاملني يف املةكـز اإلقليمـي      على املوظفني الـدوليني واملـوظفني الـوطنيني ومتطـ    
 .1122/1122خالل الفتةة 

 مّول يف إطار املساعدة املاقتة العامة.ُت )ب( 
  

وفيما ر  األفةاد العسكةيني وأفةاد الشةطة، تةاعـي عوامـل تـذخري النشـة املقتةحـة       - 210
علـق بـاملوظفني املـدنيني، تعكـ      أحد  أمناط عمليات النشة على امتداد السنة املالية. وفيما يت

عوامــل الشــغور املقتةحــة أحــد  أمنــاط شــغل الوظــائف والتغــيريات يف عــدد وتشــكيلة مــالك   
 .  1122/1122املوظفني املقتة  للفتةة 

  
 املعدات اململوكة للوحدات: املعدات الةئيسية والدعم الذايت   - هاء 

ــةة مــن    - 212 ــ  متو 2احُتســب  االحتياجــات الال مــة للفت ــةان/  01إىل  1122 /يولي حزي
اســتنادا إىل األســعار املوحــدة املعتمــدة لتســديد تكــاليف املعــدات الةئيســية )يف     1122يونيــ  
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 212 212 111إطار تةتيبات اإلجيار الشامل للخدمات( والدعم الـذايت مببلـغ إمجـاي قـدر      
 دوالر مو َّ  على النحو التاي:  

 ة()بآالف دوالرات الواليات املتحد  
 التقديرياملبلغ  الفئة
  املعدات الةئيسية  

 62686 68 الوحدات العسكةية 

 17180 1 لةوحدات الشةطة املشّك 

72 اجملمو  الفةعي   61281  

  الدعم الذايت

 72786 27 الوحدات العسكةية 

 12281 1 لةوحدات الشةطة املشّك 

21 اجملمو  الفةعي   16886  

212 اجملمو    21282  

 تاريخ آخر استعراض النفاذ بدن تاريخ ويةئالنسبة امل لعوام  املتعلقة بالبعثةا
    على منطقة البعثة ةنطبقالعوامل امل -ألف     

ــةين 20 182 القسوة الشديدةعامل الظةو  البيئية    األول/ تشـــــــــ
 1122 1122أكتوبة 

ــةين 20 181 عامل الظةو  التشغيلية املكثفة   األول/ تشـــــــــ
 1122 1122أكتوبة 

ــةين 20 280 عامل األعمال العدائية/التخلي القسةي   األول/ تشـــــــــ
 1122 1122أكتوبة 

    وطنبلد املالعوامل املنطبقة على  -اء ـب
   082 إىل 181 عامل النقل اإلضايف 

  
 التدريب   - واو 

لفتـةة مـن   تةد يف ما يلي االحتياجات التقديةية مـن املـوارد الال مـة للتـدريب خـالل ا      - 212
 :  1122حزيةان/يوني   01إىل  1122متو /يولي   2
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 املبلغ املقدر الفئة
  اخلرباء االستشاريون  

 12682 اخلرباء االستشاريون يف جمال التدريب 

  السفة يف مهام رمسية

 21881 1 السفة يف مهام رمسية ألغةاض التدريب 

  واخلدمات واملعدات األخةىاللوا م 

 12181 2 رسوم التدريب ولوا م  وخدمات  

0 اجملمو    27287  

  
 حزيةان/ 01إىل  1122متو /يولي   2ويةد فيما يلي عدد املشاركني املقةر للفتةة من  - 216
 ، مقارنة بالفتةات السابقة:1122يوني  

  
 )عدد املشاركني(

 

 األفراد العسكريون وأفراد الشر ة  نيوناملوظفون الو املوظفون الدوليون
 العااااادد الفعلاااااي
للفتاااااااااااااااااااااارة 

2312/2310 

العااااادد املقااااارر 
للفتاااااااااااااااااااارة 

2310/2312 

 العاااادد املقتاااار 
للفتاااااااااااااااااااااارة 

2312/2312  

 العاااادد الفعلااااي 
للفتااااااااااااااااااااارة 

2312/2310 

العااااادد املقااااارر 
للفتاااااااااااااااااااارة 

2310/2312 

 العااادد املقتااار   
للفتاااااااااااااااااااااارة 

2312/2312  

 العاااادد الفعلااااي 
للفتااااااااااااااااااااارة 

2312/2310 

عااااادد املقااااارر ال
للفتااااااااااااااااااااارة 

2310/2312 

 العاااادد املقتاااار  
للفتااااااااااااااااااااااارة 

2312/2312 

 211 821 2 78 027 2 117 6 222 172 120 0 212 املشاركون من الداخل          

 10 17 22 206 201 67 166 210 262 )أ(املشاركون من اخلارج

662 اجملمو    0  116  2  122  281  7  127  2  220  81  2  861  212  

 
 قاعدة األمم املتحدة للوجستيات وموظفني من خارج منطقة البعثة.  منموظفني هذا العدد يشمل )أ( 

  
تةكز استةاتي ية التدريب يف البعثة على توفري أنسب احللول التدريبية لتحديد الثغـةات   - 217

ت لــدى األفــةاد املــدنيني والنظــاميني وإعــدادهم لتلبيــة االحتياجــات الناشــئة يف جمــال بنــاء القــدرا
جلنوب السودان على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة مبا يتفـق مـع واليـة البعثـة. وسـُتمن  األولويـة       
لتــوفري املعــار  واملهــارات الال مــة لألفــةاد يف األقســام الفنيــة واألفــةاد العســكةيني الــذين تــاثة   

 ذلـ ،  مهامهم األساسية بصـورة مباشـةة علـى قـدرة البعثـة علـى إجنـا  واليتـها. وباإلضـافة إىل         
ســتةكز البعثــة علــى تــوفري التــدريب املهــي للمــوظفني الــوطنيني يف طائفــة واســعة مــن املهــارات   
التقنية، مبا يف ذل  عن طةيق بةنامج بناء قدرات املوظفني الوطنيني. والغةض مـن هـذا الربنـامج    
هـــو إفـــادة أكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن املـــوظفني الـــوطنيني يف البعثـــة بصـــة  النظـــة عـــن الفئـــات   
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اجملموعات املهنية ال  ينتمون إليهـا. وسـُينظ م أيضـا تـدريب تعةيفـي إلزامـي جلميـع املـوظفني          أو
ــكةيني        ــال العسـ ــباط االتصـ ــةطة وضـ ــارو الشـ ــيهم مستشـ ــن فـ ــاميني مبـ ــةاد النظـ ــدنيني واألفـ املـ

 األركان.  وضباط
 

 خدمات الكشف عن األلغام وإ التها  -  اي 
ةية من املـوارد الال مـة خلـدمات الكشـف عـن األلغـام       تةد فيما يلي االحتياجات التقدي - 218

 : 1122حزيةان/يوني   01إىل  1122متو /يولي   2وإ التها للفتةة من 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 التقديرية قيمةال الفئة
  واخلدمات واملعدات األخةى اللوا م  

 20682 01 خدمات الكشف عن األلغام وإ التها 

  
( لالطــال  علــى تفا ــيل 0و  2هــاء )العنصــةان  -ُيةجــى الةجــو  إىل الفــة  أوال  - 211

 األنشطة املتعلقة مبكافحة األلغام املضطل ع هبا يف البعثة.  
 

 املشاريع السةيعة األثة   - حاء 
تــةد فيمــا يلــي االحتياجــات التقديةيــة مــن املــوارد الال مــة للمشــاريع الســةيعة األثــة     - 221

 ، مقارنة بالفتةات السابقة:  1122حزيةان/يوني   01إىل  1122متو /يولي   2للفتةة من 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 عدد املشاريع املبلغ الفترة
 21   2 27282 (الفعلي، )1120يوني  حزيةان/ 01إىل  1121متو /يولي   2من    

 11 1 11181 (تمداملع) 1122حزيةان/يوني   01إىل  1120متو /يولي   2من 
 12 2 11181 )املقتة ( 1122حزيةان/يوني   01إىل  1122متو /يولي   2من 
  

وستنفذ البعثة واليتـها الةاميـة إىل  يئـة الظـةو  املناسـبة لتحقيـق التنميـة عـن طةيـق           - 222
يثمـا  تنفيذ مشاريع سةيعة األثة تـوفة الةعايـة علـى املسـتوى احمللـي وتنمِّـي الثقـة يف البعثـة. وح        

كان ذل  ممكنا، ستوفة هذ  املشاريع دعما استةاتي يا لتعاون البعثـة مـع فةيـق األمـم املتحـدة      
 ا .  نـزالقطةي يف الدول املتضةرة من ال
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وستوفة املشـاريع السـةيعة األثـة وسـيلة لتمويـل األنشـطة واملشـاريع الصـغرية احل ـم           - 221
 اتي ية لكسب الة ق.  ال  تساعد على تعزيز السالم عن طةيق أنشطة استة

وستستغل املشاريع السةيعة األثة الوجود الالمةكزي للبعثة الذي حتقـق بفضـل إقامـة     - 220
قواعد دعٍم يف املقاطعات. ومن شذن الوجود امليداين الواسع النطاق للبعثة أن ميّكـن البعثـة مـن    

ثريا ما تفتقـة إىل اخلـدمات   تنفيذ هذ  املشاريع يف املناطق الواقعة خارج املةاكز احلضةية ال  ك
ــدعم يف املقاطعــات علــى حنــو يةاعــي       ــع قواعــد ال ــار مواق ــة األساســية. وقــد مت اختي االجتماعي

 الظةو  األمنية ومدى ضعف اجملتمعات احمللية.  
وحتتل املشاريع السةيعة األثة موقعا فةيدا جيعل منها أدوات مهمة لتحقيـق االسـتقةار    - 222

حملليـة، ألهنـا ســةيعة األداء وُتنف ـذ مـن خـالل آليـات  ـة  ســةيعة.        علـى مسـتوى اجملتمعـات ا   
وبــالتةكيز علــى النقــل وبنــاء القــدرات البشــةية ومتكــني اجملتمعــات احملليــة والتــدريب علــى           
املهارات، تساعد هذ  املشاريع على إقامة جمتمعـات أقـوى يف أثنـاء وجـود البعثـة، وتـادي إىل       

 قدرة على االكتفاء الذايت بعد رحيل البعثة.   نشذة جمتمعات حملية مستقةة وأكثة
 

 مةكز اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب: املوارد املالية   - طاء 
 حزيران/يونيه( 03متوز/يوليه إىل  1)بآالف دوالرات الواليات املتحدة؛ متتد سنة امليزانية مان   

 الفئة

 املخصصاااااااااااااات
(2310/2312) 

تقديرات التكاالي   
(2312/2312) 

 الفرق

 النسبة املئوية املبلغ

(1) (2) (0(=)2)-(1) (2(=)0)÷(1) 

     املوظفون املدنيون     

 2681 211 2 18180 7 88180 6 املوظفون الدوليون 

 2286 07186 21182 2 82781 املوظفون الوطنيون 

0182- (21281) 10181 00281 األمم املتحدة متطوعو   
 - - - - لعامةموظفو املساعدة املاقتة ا 

8 اجملمو  الفةعي   10281  1  21188  2  07286  2782  

     التكاليف التشغيلية

 (2281) (2186) 6282 7287 اخلرباء االستشاريون 

 (2181) (882) 0280 2188 السفة يف مهام رمسية 

 2082 62781 27182 1 22082 2 األساسية ياكلاملةافق واهل 

 1281 886 2081 0282 النقل الربي 

 - - - - النقل اجلوي 
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 الفئة

 املخصصاااااااااااااات
(2310/2312) 

تقديرات التكاالي   
(2312/2312) 

 الفرق

 النسبة املئوية املبلغ

(1) (2) (0(=)2)-(1) (2(=)0)÷(1) 

 2187 0187 18182 12687 االتصاالت      

 6682 28181 22188 17186 تكنولوجيا املعلومات 

 (1282) (282) 2082 2782 اخلدمات الطبية 

 - - - - املعدات اخلا ة 

 7181 2886 2282 1282 واخلدمات واملعدات األخةى اللوا م 

1 اجملمو  الفةعي   10880  0  22281  87086  0181       

21 االحتياجات إمجاي   16182  21  22287  1  12281  1281  

 281 881 78888 78188 اإليةادات املتذتية من االقتطاعات اإللزامية من مةتبات املوظفني

1  ايف االحتياجات   28887  22  71281  1  10781  1086  

 - - - - (املدرجة يف امليزانية) التربعات العينية

21 مو  االحتياجاتجم   16182  21  22287  1  12281  1281  

  
 (2)حتليل الفةوق -ثالثا  

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (282) (01886) املةاقبون العسكةيون
  

 اإلدارة: ختفي  املدخالت دون تغيري يف النواتج  • 
ــاً  - 222 ــات أساسـ ــاض االحتياجـ ــرية ال يعـــزى ارفـ ــةاقبني  إىل بـــطء وتـ ــة التـــدرجيي للمـ نشـ

 مةاقبا.   266العسكةيني الذين ُيةتقب أن يصل عددهم إىل 
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 7180 271 22087 ةالعسكةي الوحدات
  

__________ 

يف املوارد معرب عنها بلال  دوالرات الواليات املتحـدة. ويشـمل التحليـل الفـةوق الـ  ال تقـل        مبالغ الفةوق (2) 
 دوالر. 211 111يف املائة، أو ما قيمت   2عن نسبة  ائد أو ناق  
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 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
 1122/1122(، تغطــي ميزانيــة الفتــةة  1122) 1222عمــال بقــةار جملــ  األمــن   - 226

عسـكةيا، أو لتمويـل قـوات يبلـغ      21 002تكاليفد النشة املةحلـي لقـوات يصـل عـددها إىل     
عسكةيا على مدار السنة، مـع األخـذ يف احلسـبان عامـل تـذخري       21 711عددها يف املتوسط 

يف املائة. وتشمل العوامل األخةى ال  سـامه  يف  يـادة االحتياجـات ارتفـا د      2للنشة بنسبة 
، الـ   68/12تسديد تكاليف القوات باملعدالت القياسية، وفقا لقةار اجلمعية العامـة  مستوى 

دوالرا، فضـال عـن الزيـادة يف     2 001كان  على شكل معدل قياسي موحَّد مت حتديد  مببلغ 
االحتياجات الال مة لنقل حص  اإلعاشة، بسبب تقلب احلالة األمنية، وارتفا  عـدد املواقـع   

 ول إليها ال  هي حباجة للدعم.ال  يتعذر الو 
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 2186 0 01282 شةطة األمم املتحدة
  

 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
فةدا  660تكاليفد النشة التدرجيي لعدد يصل إىل  1122/1122تغطي ميزانية الفتةة  - 227

فــةدا مــن أفــةاد شــةطة األمــم   262لتمويــل عــدد يبلــغ متوســط  مــن شــةطة األمــم املتحــدة، أو 
يف املائـة.   8املتحدة على مدار السنة، مـع األخـذ يف احلسـبان عامـل تـذخري يف االسـتقدام بنسـبة        

تغطـي تكـاليفد النشـة التـدرجيي لعـدد       1120/1122وباملقارنة مع ذل ، كان  ميزانية الفتةة 
فـةدا مـن    600حـدة، أو لتمويـل عـدد يبلـغ متوسـط       فةدا مـن شـةطة األمـم املت    721يصل إىل 

يف املائة. وقد أدى ذل   2أفةاد شةطة األمم املتحدة، مع األخذ يف احلسبان عامل شغور بنسبة 
إىل ارفاض االحتياجات الال مة لبدل اإلقامة املقةر للبعثة، وبدل السـفة وامللـب . وقابلـ  هـذا     

لال مـة حلصـ  اإلعاشـة، بسـبب تقلـب احلالـة األمنيـة،        االرفاض جزئيا  يادٌة يف االحتياجات ا
 وارتفا  عدد املواقع ال  يتعذر الو ول إليها ال  هي حباجة للدعم. 

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 - 28 17087 وحدات الشةطة املشك لة
  

 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
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 يــادة يف قــوام الشــةطة املــذذون بــ    1122/1122ملقتةحــة للفتــةة تعكــ  امليزانيــة ا - 228
فـةدا، عمـال بقـةار جملـ  األمـن       2 010للبعثة، مبا يف ذل  وحدات الشةطة املشكلة، بواقـع  

تكاليفد النشة التدرجيي لعـدد يصـل    1122/1122(. وتغطي ميزانية الفتةة 1122) 1222
فـةدا   217لة، أو لتمويـل عـدد يبلـغ متوسـط      فةدا من أفةاد وحدات الشةطة املشك  661إىل 

 يف املائة.   2على مدار السنة، مع األخذ يف احلسبان عامل تذخري يف النشة بنسبة 
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 281 0 11187 املوظفون الدوليون
  

 معايري التكاليف: التكاليف العامة للموظفني وبدل املخاطة   • 
التغيريات ال  طةأت على احتياجـات   1122/1122تعك  امليزانية املقتةحة للفتةة  - 221

البعثة من املوظفني الدوليني النامجة عن: )أ( الزيادة يف القوام العسكةي وقوام الشةطة املـذذون  
هبما للبعثة؛ )ب( تضييق نطاق والية البعثة مما أدى إىل التخلي عن عنا ة مثـل بنـاء القـدرات    

ــ   ــ  األمــن    وذل ــال بقــةار جمل ــالك املــوظفني.    1122) 1222عم ــة اســتعةاض م (؛ )ج( أث
الزيادة يف االحتياجات الال مة لبدل املخـاطة ولتعـوي     1122/1122وتغطي ميزانية الفتةة 

 إهناء اخلدمة، ال  يقابلها جزئيا ارفاض يف متوسط عدد املوظفني و يادة يف معدل الشغور.  
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية راتبآالف الدوال 

 286 62181 املوظفون الوطنيون
  

 معايري التكاليف: التكاليف العامة للموظفني وبدل املخاطة   • 
التغيريات ال  طةأت على احتياجـات   1122/1122تعك  امليزانية املقتةحة للفتةة  - 211

ــوام الع     ــادة يف الق ــوطنيني النامجــة عــن: )أ( الزي ــة مــن املــوظفني ال ــوام الشــةطة  البعث ســكةي وق
املذذون هبما للبعثة؛ )ب( تضييق نطاق والية البعثـة ممـا أدى إىل التخلـي عـن عنا ـة مثـل بنـاء        

(؛ )ج( أثـــة اســتعةاض مـــالك  1122) 1222القــدرات وذلــ  عمـــال بقــةار جملـــ  األمــن     
 الزيادة يف االحتياجات الال مة لبـدل املخـاطة   1122/1122املوظفني. وتغطي ميزانية الفتةة 

ــادة يف         ــوطنيني و يــ ــوظفني الــ ــدد املــ ــط عــ ــام يف متوســ ــاض عــ ــا ارفــ ــها جزئيــ ــ  يقابلــ الــ
 الشغور.   معدالت

 



 A/69/550 

 

126/144 14-63147 

 

 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 681 2 11886 متطوعو األمم املتحدة
  

 اإلدارة: ارفاض يف معدل شغور الوظائف وارفاض تدرجيي يف عدد املوظفني • 
يف احلسـبان االرفـاض يف معـدل الشـغور الـذي       1122/1122الفتـةة   تذخذ ميزانيـة  - 212

 يقابل  ارفاض تدرجيي عام يف متوسط عدد متطوعي األمم املتحدة.  
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 682 (26088) املساعدة املاقتة العامة
  

 اإلدارة: ارفاض يف عدد الوظائف املاقتة   • 
يف احلسبان االرفاض يف متوسط عـدد املـوظفني مـن     1122/1122يزانية الفتةة تذخذ م - 211
موظفا، والزيادة يف معـدل الشـغور، والتعـديالت الـ  طـةأت علـى جـدول املةتبـات،          22إىل  61

 ال  تقابلها جزئيا الزيادة يف االحتياجات الال مة لتغطية بدل املخاطة للموظفني الدوليني.  
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية لدوالراتبآالف ا 

 (6187) (1 27881) األفةاد املقدمون من احلكومات
  

 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
يعك  ارفاض االحتياجات إىل تضييق نطـاق واليـة البعثـة ممـا أدى إىل التخلـي عـن        - 210

. ونتي ـة لـذل ،   (1122) 1222عنا ة مثل بناء القدرات وذل  عمال بقةار جملـ  األمـن   
سُتلغى مجيع الوظائف املاقتة ال  يشغلها األفةاد املقدَّمون مـن احلكومـات اعتبـارا مـن كـانون      

 .  1122الثاين/يناية 
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (1686) (01187) اخلرباء االستشاريون
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 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
ارفاض االحتياجات تغيري نطاق والية البعثة مما أدى إىل التخلـي عـن عنا ـة    يعك   - 212

وقد نتج عن ذل  ارفـاض يف االحتياجـات الال مـة للخـرباء االستشـاريني       ،مثل بناء القدرات
 يف جمال التدريب.  

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (1087) (2 12881) السفة يف مهام رمسية
  

 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
يعك  ارفاض االحتياجات تغيري نطاق والية البعثة مما أدى إىل التخلـي عـن عنا ـة     - 212

مثل بناء القدرات، وكذل  أثة استعةاض مالك املـوظفني الـذي أ جـةي يف البعثـة والـذي أدى      
 .  1122/1122 ميزانية الفتةة إىل ختفي  االعتمادات املخصَّصة ملالك املوظفني املدنيني يف

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 2287 27 17288 املةافق واهلياكل األساسية
  

 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
العســكةي وقــوام  القــوامالزيــادة  يف  1122/1122تعكــ  امليزانيــة املقتةحــة للفتــةة  - 216

(، ممـا أدى إىل  1122) 1222يف البعثة وذل  عمال بقـةار جملـ  األمـن    الشةطة املذذون هبما 
 يــادات يف اقتنــاء جتهيــزات املةافــق، مبــا يف ذلــ  املةافــق اجلــاهزة، ومعــدات الســكن والتربيــد، 

أيضـا   1122/1122واللوا م اهلندسية، ولوا م ومةافـق معاجلـة امليـا . وتغطـي ميزانيـة الفتـةة       
سـالمة واألمـن يف جوبـا. ويقابـل هـذ  الزيـادات جزئيـا ارفـاض         تكاليف إنشاء نظام جديـد لل 

 يف بع  الفئات، ومن بينها قطع الغيار واللوا م.  
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (2188) (22 02882) النقل الربي
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 اإلدارة: ختفي  املدخالت دون تغيري يف النواتج  • 
أساسـا إىل تذجيـل عمليـات االقتنـاء السـتبدال املةكبـات،       ُيعزى ارفاض االحتياجات  -217

وإىل ارفاض يف املبالغ املدفوعة للوقود، نتي ة الرفاض مستويات االسـتهالك وارفـاض سـعة    
اجتــا  االرفــاض يف اســتخدام  1122/1122اللتـة عمــا كــان مقـةَّرا. وتعكــ  ميزانيــة الفتـةة    

ــةة   ــذ الفت ــّةرة بعــد كــانون    . ونظــةا إىل ت1120/1122املــوارد من ــة املق ــق األنشــطة العادي علي
ــمرب  ــاً 1120األول/ديسـ ــذ عمومـ ــات،    ، تباطـ ــيع الورشـ ــطة توسـ ــات، وأنشـ ــتخدام املةكبـ اسـ

ــادٌة يف         ــا  ي ــاض جزئي ــذا االرف ــ  ه ــود، وأعمــال اإل ــال  والصــيانة. وقابل واســتهالك الوق
م مبختلـف األعمـال   االحتياجات الال مة الستئ ار معدات احلفة الثقيلـة للمسـاعدة علـى القيـا    

اهلندسية علـى كامـل نطـاق البعثـة، مبـا يف ذلـ  بنـاء أمـاكن إقامـة للقـوات العسـكةية وقـوات             
 الشةطة ال  ا دادت أعدادها.  

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (2281) (27 17081) النقل اجلوي
  

 اإلدارة: ختفي  املدخالت دون تغيري يف النواتج  • 
ُيعــزى ارفــاض االحتياجــات أساســا إىل ارفــاض االحتياجــات مــن الوقــود والزيــوت   - 218

ــة املــدردج يف امليزانيــة،           ــا يف ذلــ  ســعة اللت ــة بافتةاضــات امليزانيــة، مب ــواد التشــحيم مقارن وم
واالســتهالك املــدردج يف امليزانيــة لــبع  أنــوا  الطــائةات، وكــذل  إىل ارفــاض االحتياجــات   

لطــائةات وتشــغيلها وذلــ  بســبب التفــاوض علــى أســعار أدىن الســتئ ار  الال مــة الســتئ ار ا
الطائةات يف العقود اجلديـدة؛ وبسـبب إعـادة التفـاوض علـى األسـعار املتَّف ـق عليهـا يف العقـود          
املربمة من قبل  مما أدى إىل ارفاض تكاليف استئ ار الطائةات؛ وإىل إعادة تشـكيل األسـطول   

ضــةورة  يــادة ح ــم األســطول اجلــوي العســكةي، ممــا أدى إىل  اجلــوي للبعثــة مبــا يتــواءم مــع
 ختفي  أسطول الطائةات الت ارية.  

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (6780) (2 70686) النقل البحةي
  

 اإلدارة: ختفي  املدخالت دون تغيري يف النواتج  • 
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بحةيـــة الوحـــداُت العســـكةية ، ســـتقوم بالعمليـــات ال1122/1122خـــالل الفتـــةة  - 211
ووحدات البحةية، وسـُتدردج أساسـا يف إطـار املعـدات اململوكـة للوحـدات. وهلـذا فلـي  مـن          
املتوقــع أن تكــون هنــاك حاجــة لالســتئ ار والتشــغيل، ولتــذمني املســاولية قبــل الغــري، ولقطــع    

لوكـة للوحـدات   الغيار/اإل ال /الصيانة واللوا م. غـري أن البعثـة سـتوفة الوقـود للمعـدات املم     
البحةية. ويقابل ارفاض هذ  االحتياجـات ارتفـا  يف االحتياجـات الال مـة القتنـاء احلاويـات       

مبــا يتــواءم مــع  1122/1122البحةيــة، املصــنَّف حتــ  بنــد النقــل البحــةي يف ميزانيــة الفتــةة  
 خمطط احلسابات اجلديد.  

 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (0186) (6 16182) االتصاالت
  

 اإلدارة: ختفي  املدخالت دون تغيري يف النواتج  • 
إىل تذجيل استبدال معدات االتصاالت. وإضافة إىل  ًاُيعزى ارفاض االحتياجات أساس - 201

ــةة    ــة الفت ــة تصــنيف     1122/1122ذلــ ، تعكــ  ميزاني ــذي غيَّ ــد، ال خمطــط احلســابات اجلدي
فضال عن بع  اخلدمات ال  يقدمها تقنيون خـارجيون،   األ ول وما يتصل هبا من قطع غيار،

حيث أ بح  تندرج يف إطار بند تكنولوجيا املعلومات بدال عن بند االتصاالت. ويقابـل هـذا   
دوالرا لدعم نظام أوموجا وغري   1 212 011االرفاض ر ُد التكاليف غري املباشةة وقدرها 

 من نظم تكنولوجيا املعلومات يف امليدان. 
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 0287 2 22182 تكنولوجيا املعلومات
  

 اإلدارة:  يادة املدخالت دون تغيري يف النواتج   • 
ــاً   - 202 ــات أساسـ ــا  االحتياجـ ــزى ارتفـ ــدرها    ُيعـ ــةة وقـ ــري املباشـ ــاليف غـ ــد التكـ إىل ر ـ
ــن ُنظــم تكنول     0 118 111 ــ  م ــدعم نظــام أوموجــا وغــري ذل ــات يف  دوالرا ل ــا املعلوم وجي

ــدان.  ــةة  املي ــة الفت ــة     1122/1122وتعكــ  ميزاني ــذي غيَّ ــد، ال أيضــا خمطــط احلســابات اجلدي
تصنيف األ ول وما يتصل هبا من قطع غيـار، فضـال عـن بعـ  اخلـدمات الـ  يقـدمها تقنيـون         
 خارجيون، حيث أ بح  ُتدردج يف إطار بند تكنولوجيا املعلومات بدال عن بند االتصاالت.  

 



 A/69/550 

 

130/144 14-63147 

 

 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 2182 12288 اخلدمات الطبية
 

 الوالية: التغيري يف ح م/نطاق الوالية   • 
ُتعزى الزيادة يف االحتياجات أساسا إىل الزيادة الكبرية يف العنصة العسكةي وعنصـة   - 201

للـوا م الطبيـة. ويقابـل هـذ      الشةطة يف البعثة، مما أدى بـدور  إىل  يـادة يف االحتياجـات مـن ا    
الزيادة جزئيا ارفاض يف االحتياجات الال مة لإلجالء الطيب اجلوي نظةا إىل اسـتخدام أ ـول   

 األمم املتحدة بدال من األ ول الت ارية.  
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 2182 8 01782 اللوا م واخلدمات واملعدات األخةى
  

 لتغيري يف ح م/نطاق الوالية  الوالية: ا • 
ُتعزى الزيادة يف االحتياجـات حتـ  هـذ  الفئـة جزئيـا إىل خمطـط احلسـابات اجلديـد،          - 200

الذي ُيدِرج االحتياجات املتعلقة بالشحن يف إطار بند اللوا م واخلـدمات واملعـدات األخـةى،    
ــل امل      ــات خمتلفــة مث ةافــق واهلياكــل  بــدال مــن فصــل هــذ  االحتياجــات وتســ يلها يف إطــار فئ

األساسية والنقل الربي، كما كان معموال ب  يف خمطط احلسابات السابق. وقابـل هـذ  الزيـادة    
يف االحتياجـات جزئيـا ارفـاض  يف األنشـطة الربناجميـة نتي ــة لتنقـي  واليـة البعثـة، ومـن بينــها          

 اإلدماج.     السال  وإعادةنـزالتخفي  يف األنشطة املتعلقة ببناء القدرات، والتسةي  و
 
 الفرق 
 بالنسبة املئوية بآالف الدوالرات 

 (2181) (2 111) املشاريع السةيعة األثة
  

 اإلدارة: ارفاض املدخالت والنواتج   • 
يعتمــد ارفــاض االحتياجــات علــى اجتاهــات اإلنفــاق الفعليــة الســابقة وعلــى إمكانيــة   - 202

 .  1122/1122عة خالل فتةة امليزانية تنفيذ املشاريع يف ظل الظةو  التشغيلية املتوق
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 اإلجةاءات املطلوب من اجلمعية العامة اختاذها - رابعا 
ــا فيمــا يتصــل        - 202 ــة اختاذه ــة العام ــن اجلمعي ــوب م ــي اإلجــةاءات املطل ــا يل ــةد فيم ي

 البعثة:  بتمويل
دوالر لإلنفاق علـى البعثـة خـالل     2 117 812 111اعتماد مبلغ قدر   )أ( 

، 1122حزيةان/يونيـ    01إىل  1122متو /يوليـ    2عشـة شـهةا املمتـدة مـن      فتةة االثـي 
متو /يولي  إىل  2دوالر أ ذن ب  من قبل  للفتةة من  281 801 211يف ذل  مبلغ قدر   مبا

  ؛68/110مبوجب أحكام قةار اجلمعية العامة  1122كانون األول/ديسمرب  02
كـانون   2مقـةرة للفتـةة مـن    دوالر كذنصبة  227 160 611تقسيم مبلغ  )ب( 

ــاية  ــ   01إىل  1122الثاين/ين ــدر    1122حزيةان/يوني ــدل شــهةي ق  86 277 167، مبع
 281 801 211دوالرا، إذا قةر جمل  األمن متديد والية البعثة، باإلضافة إىل مبلغ قــــدر   

، مبوجـب  1122كـانون األول/ديسـمرب    02متو /يوليـ  إىل   2دوالر سبق ر د  للفتـةة مـن   
 .68/110أحكام القةار 
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موجز إجةاءات املتابعة املتخذة لتنفيـذ مقـةرات اجلمعيـة العامـة وطلبا ـا       -خامسا  
ــا   ــواردة يف قةاريهــــ ــة  67/181و  68/110الــــ ــات الل نــــ ، وطلبــــ

االستشــارية لشــاون اإلدارة وامليزانيــة وتو ــيا ا الــ  أيــد ا اجلمعيــة       
 العامة  

 
 اجلمعية العامة -ألف  

 (67/181)القةار 
 اإلجرانات املتخذة لتنفيذ القرار/الطلب القرار/الطلب

ــةض        ــة لتحســني ع ــود املبذول ــدية اجله ــع التق تالحــ  م
ــائج      ــى النت ــة عل ــة القائم ــة، وصا ــة  ــياغة امليزن امليزاني
ــى     بوضــو ، وتشــ ع يف هــذا الصــدد األمــني العــام عل

 (21موا لة جهود  )الفقةة 

 .1122/1122ية الفتةة ا حيط هبا علما وُنفذت يف ميزان

مــن تقةيــة الل نــة االستشــارية  18تشــري إىل الفقــةة 
ــب يف هــذا الصــدد     ــة، وتطل لشــاون اإلدارة وامليزاني
إىل األمــني العــام أن يبــذل كــل مــا يف وســع  لكفالــة 
االنتهاء من مجيـع مشـاريع التشـييد، وصا ـة قواعـد      
الـدعم يف املقاطعــات، يف الوقــ  املناسـب مــن أجــل   

الية البعثة على حنو فعـال، ولكفالـة اسـتمةار    تنفيذ و
ــى تلـــــ  املشـــــاريع    ممارســـــة املقـــــة ا  لةقابـــــة علـــ

 (.22 )الفقةة

اريع يف البعثـة معوقـات جوهةيـة    تواج  عمليـة ختطـيط املشـ   
ــي        ال ــاءة؛ وه ــا بكف ــن الصــعب إجنا ه ــل م ــا جتع حصــة هل

معوقــات تتعلــق بــاألمن والبيئــة والطقــ  وسلســلة التوريــد   
ل، وتعةقـــل إجنـــا  األشـــغال اهلندســـية وبغريهـــا مـــن املســـائ

اليوميــة. ونتي ــة لــذل ، فــدائما مــا يتــذخة إجنــا  األشــغال   
 املقتةحة حىت السنة املالية التالية.  

قاعــــدة مــــن قواعــــد الــــدعم يف      22وتعمــــل البعثــــة يف   
ــذ        ــي هل ــدد الكل ــة الع ــ  البعث ــة أن ختف ــات. وُينتظ املقاطع

وبعــد أن  .1122/1122قواعــد يف الفتــةة  1القواعــد إىل 
كانـــ  البعثـــة قـــد خططـــ ، يف ضـــوء واليتـــها الســـابقة،  

قاعدة يف اجململ، فستوقف تشغيل مخ  قواعد  12إلنشاء 
كان  قد شةع  يف تشـغيلها بالفعـل وسـتوقف العمـل يف     

كانـــ  قـــد قطعـــ  أشـــواطا متفاوتـــة  قواعـــد أخـــةى 21
 إنشائها. يف

مـن  ويف ضوء والية البعثة املنقحة، انتـهى العنصـة اهلندسـي    
مةاجعة أداء  خالل الفتةات السابقة، للوقـو  علـى مـدى    
قدرت  على تنفيذ عـدة مشـاريع يف توقيتـات متزامنـة خـالل      
الســنة املاليــة نفســها. ويهــد  ذلــ  إىل املوا نــة بــني قــدرة 
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 اإلجرانات املتخذة لتنفيذ القرار/الطلب القرار/الطلب
العنصــة اهلندســي وتوقعــات البعثــة والظــةو  اجلديــدة الــ    

ســـتعمل يف ظلـــها، ومـــن مّث وضـــع بةنـــامج عمـــل يلـــيب       
 جات فتةة السنتني بكفاءة أعلى.احتيا

ــةة   ــا إىل الفقــ ــة   77تشــــري أيضــ ــة الل نــ ــن تقةيــ مــ
االستشارية، وتطلب يف هذا الصدد إىل األمني العـام  
كفالــة أن تة ــد البعثــة عــن كثــب التقــدم احملــة  يف  
نشة الوحدة النهةية ونشة البعثة يف الوقـ  املناسـب   
بصــورة فعالــة علــى  ــعيدي الواليــات واملقاطعــات  

 (21لفقةة )ا

لقد تبّين للبعثة مـن اجلهـود احلثيثـة الـ  اشـتةك  فيهـا مـع        
املكتب اإلقليمي للمشتةيات أن الكيانـات الت اريـة عا فـة    
ــة يف جنــوب الســودان يف ظــل عــدم     ــاء قــدرات هنةي عــن بن
اســـتقةار األوضـــا  األمنيـــة يف املنطقـــة يف الوقـــ  احلـــاي. 

كةية علـى  وتتعاون البعثـة حاليـا مـع مكتـب الشـاون العسـ      
 إجياد قدرة عسكةية.

  
 متويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  

 (68/110)القةار 
 اإلجرانات املتخذة لتنفيذ القرار/الطلب القرار/الطلب

مــــن تقةيــــة الل نــــة    06و  27تشــــري إىل الفقــــةتني    
ــة     ــات اإلداريـ ــة يف التةتيبـ ــةر أن تنظـ ــارية، وتقـ االستشـ

البعثــات خــالل اجلــزء الثــاين مــن  املةتبطــة بالتعــاون بــني
الــدورة التاســعة والســتني املســتذنفة واحلفــال يف الوقــ   

 (1ذات  على التةتيبات القائمة )الفقةة 

أوقف  البعثـات تةتيبـات التعـاون فيمـا بينـها إعمـاال لقـةار        
(. وسُتورد بعثة 22( )الفقةة 1122) 1222جمل  األمن 

ــوب الســودان، يف ت   ــة أدائهــا عــن  األمــم املتحــدة يف جن قةي
ــة   ــ  مــن   1120/1122الســنة املالي ، معلومــات بشــذن تلقت

مصةوفات وخدمات وأ ول وأفةاد يف سياق التعاون فيما 
ــات املقدمــة هلــذ  املســاعدات     ــات، وســُتورد البعث بــني البعث
)بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقةار يف مجهوريـة     

لالحتــاد األفةيقــي الكونغــو الدميقةاطيــة، والعمليــة املختلطــة  
ــة       ــم املتحــدة األمني ــوة األم ــور، وق ــم املتحــدة يف دارف واألم
ــوار،      ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــي، وعملي ــة ألبي املاقت
وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا، وبعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق    
ــن      ــارية أداء ع ــات يف تق ــذ  املعلوم ــاي ( ه االســتقةار يف ه

 السنة املالية نفسها.
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 الل نة االستشارية لشاون اإلدارة وامليزانية   - باء 
(A/67/780/Add.17) 

 /التوصيةاإلجرانات املتخذة لتنفيذ الطلب الطلب/التوصية
فيما يتعلـق ب طـار امليزنـة القائمـة علـى النتـائج، تالحـ           

ــود   ــة االستشــارية اجله ــةض    الل ن ــة لتحســني الع املبذول
واملضمون يف كـل مـن تقةيـة األداء وامليزانيـة املقتةحـة.      
وتعةب الل نة عن تقديةها اخلا  للتفسـريات املفصـلة   
والواضــحة املقدمـــة عـــن ماشـــةات اإلجنـــا  الفعليـــة يف  
ــة االستشــارية البعثــة علــى    تقةيــة األداء. وتشــ ع الل ن

، وتعيد تذكيـد  موا لة تدقيق أطةها القائمة على النتائج
أمهية  ياغة ماشـةات اإلجنـا  حبيـث تعكـ  علـى حنـو       
أفضل ما ميكن أن حتقق  البعثة بنفسـها بصـورة واقعيـة،    

 (12واألنشطة ال  ميكن مساءلتها عنها )الفقةة 

، قدم  البعثـة أطـة قائمـة    1122/1122يف ميزانية الفتةة 
ــ  األمــن      ــةار جمل ــائج مليزانيهــا، عمــال بق ــى النت  1222عل

ــتمة1122) ــذ  األطــــة،    (. واســ ــة يف تطــــوية هــ ت البعثــ
عمل  على وضع ماشـةات لقيـا  اإلجنـا ات املتـوخى      إذ

حتقيقهــا يف فتــةة الواليــة اجلديــدة تضــمن مــن خالهلــا أن       
تكون هذ  اإلجنا ات حمددة املعامل وواقعية وقابلـة للتحقيـق   
والقيا  ومقيدة حبدود  منية. وأعـادت البعثـة أيضـا تنظـيم     

بــال  عــن النــواتج لتفــادي اال دواجيــة وعملــ    طةيقــة اإل
على حتسني عملية اإلبال  نفسها من خالل السـعي إلجيـاد   
قاعــدة بيانــات خا ــة بكــل نــاتج لالســتعانة هبــا يف متابعــة   

 التقدم احملة   وب حتقيق .
تةحب الل نة االستشارية باخلطوات ال  اختـذ ا البعثـة   

م املقاطعـات  لتعديل خططها لتشييد مكاتب قواعـد دعـ  
يف ضوء اخلربة املكتسبة، مـع مةاعـاة الظـةو  السـائدة     
يف منطقـة البعثــة. والل نــة واثقــة مــن بــذل كــل اجلهــود  
املمكنة لة د احلالة وإعادة مواءمـة اخلطـط مـع حقيقـة     
األوضــا  علــى أرض الواقــع حســب االقتضــاء. ونظــةا  
لألمهية احلامسة إلقامة وجود المةكزي من أجل ضمان 

الفعــال لواليــة البعثــة، تاكـد الل نــة أيضــا أمهيــة   التنفيـذ 
تفادي أي تـذخريات أخـةى، قـدر اإلمكـان، يف تشـييد      
قواعد دعم املقاطعات. وتكةر الل نـة رأيهـا املتمثـل يف    
ضةورة تقدمي املزيد من الدعم وممارسـة الةقابـة بصـورة    
مباشــةة بدرجــة أكــرب مــن جانــب املقــة لضــمان فعاليــة   

ــذ مشــاريع  ــات   ختطــيط وتنفي التشــييد الكــربى يف عملي
ــةة    ــة الفقـــ ــالم )انظـــ ــ  الســـ ــة   62حفـــ ــن الوثيقـــ مـــ

A/66/781/Add.17 18( )الفقةة.) 

تواج  عملية ختطيط املشاريع يف البعثة معوقات جوهةيـة ال  
حصة هلا جتعل من الصعب إجنا ها بكفاءة؛ وهي معوقـات  

باألمن والبيئة والطق  وسلسلة التوريـد وغريهـا مـن     تتعلق
 املسائل، وتعةقل إجنا  األشغال اهلندسية اليومية.  

ويف ضوء والية البعثة املنقحة، انتـهى العنصـة اهلندسـي مـن     
مةاجعـــة أداء  يف الفتـــةات الســـابقة للوقـــو  علـــى مـــدى 
قدرت  على تنفيذ عـدة مشـاريع يف توقيتـات متزامنـة خـالل      

ملالية نفسها. و د  املةاجعة إىل حتقيق املوا نـة بـني   السنة ا
قدرة العنصة اهلندسي وتوقعـات البعثـة والظـةو  اجلديـدة     
ــيب      ــامج عمــل يل ــها، ومــن مّث وضــع بةن الــ  ســتعمل يف ظل

 احتياجات فتةة السنتني بكفاءة أعلى.  

http://undocs.org/ar/A/67/780/Add.17
http://undocs.org/ar/A/66/781/Add.17
http://undocs.org/ar/A/66/781/Add.17
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تو ي الل نة االستشارية بذن تطلب اجلمعية العامة مـن    

ــام أن يقـــ  ــني العـ ــن   األمـ ــد ا مـ ــل مزيـ ــة  املقبـ دم يف تقةيـ
املعلومات عن مفهوم سلسلة اإلمدادات املتكاملـة لبعثـة   
األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان، وأن يفســة كيفيــة   
انس ام  مع مهمة إدارة سلسلة اإلمدادات العامليـة الـ    

 (02ينّفذها مةكز اخلدمات العاملية )الفقةة 

اإلمـداد، حيـث   نفذت البعثة مجيع خطـوات إنشـاء سلسـلة    
دجم  عمليات الشةاء وإدارة األ ـول والتخـزين والتو يـع    
)مةاقبة احلةكة( والعمليـات اجلويـة يف دائـةة واحـدة، وهـو      
ما يعك  متاما مباد  استةاتي ية تقدمي الدعم امليداين على 

 الصعيد العاملي.

تو ي الل نة االستشـارية بـذن يطلـب إىل األمـني العـام      
ة تفصـيال بشـذن االفتةاضـات الـ      تقدمي إيضاحات أكثـ 

ــاريع    ــة يف مشـ ــغور املقتةحـ ــدالت الشـ ــن وراء معـ تكمـ
 (.02امليزانية املقبلة )الفقةة 

عةض  البعثة االفتةاضـات الـ  حـددت معـدالت الشـغور      
بنـاء عليهــا وهــي معــدالت واقعيــة اســتندت فيهــا البعثــة إىل  
عوامل مـن بينـها اسـتعةاض مـالك املـوظفني املـدنيني الـذي        

 تزم إجةاء  والتغري الذي طةأ على واليتها.تع
تو ــي الل نــة االستشــارية باملوافقــة علــى مقتةحــات      
األمـــني العـــام بشـــذن مســـامهة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف  
جنــــوب الســــودان يف مةكــــز اخلــــدمات اإلقليمــــي يف 
عنتييب. وتو ي بذن يطلب إىل األمني العام أن يقـدم يف  

ام ال  تضـطلع البعثـة هبـا    تقةية  املقبل جةدا شامال بامله
يف جمال إدارة املاليـة واملـوارد البشـةية، مـع اإلشـارة إىل      
ــام، وإىل    ــ  املهــــــــ ــطال  بتلــــــــ ــع االضــــــــ مواضــــــــ
الوظائف/الوظائف املاقتة واملوارد األخةى ذات الصـلة  

 (.62)الفقةة 

. 1122/1122ا حيط هبا علما وُنفـذت يف ميزانيـة الفتـةة    
ــه  ــتعني نقلـ ــام الـــ  يـ ــز اخلـــدمات وحتـــددت املهـ ا إىل مةكـ

اإلقليمي واملـوارد املةتبطـة هبـا علـى النحـو اآليت: إجـةاءات       
تس يل املوظفني امليـدانيني عنـد القـدوم واملغـادرة؛ وجتهيـز      
من  التعليم؛ وتشـغيل مةكـز إقليمـي للتـدريب واملـامتةات؛      
ــة للنقــل واحلةكــة؛ واملهــام     وتشــغيل مةكــز املةاقبــة املتكامل

انب جتهيز كشو  املةتبات والصةفيات املالية، مبا فيها جو
ــة واحلســابات يف امليــ  ــوارد البشــةية،   واخلزان ــام امل دان؛ ومه

فيها استقدام املوظفني الدوليني وإدارة الوظائف وضـبط   مبا
 الوق  والدوام.

تشــ ع الل نــة االستشــارية األمــني العــام علــى موا ــلة  
جهود  وتتوقع أن تادي عملية إعادة تصميم املهـام إىل  
تبسيط سري األعمال مبـا يفضـي إىل حتقيـق مكاسـب يف     
اإلنتاجية، وأداء مهـام الـدعم اإلداريـة واملاليـة يف مةكـز      
ــة مــن حيــث      ــة فعالي ــى حنــو أكث اخلــدمات اإلقليمــي عل
التكلفة. وتو ي الل نة االستشارية بذن تطلب اجلمعيـة  
ــل عــن     ــة  املقب ــغ يف تقةي العامــة إىل األمــني العــام أن يبل

 (.66  حتقق  )الفقةة النتائج ال

 .1122/1122حيط هبا علما وُنفذت يف ميزانية الفتةة أ 
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ونظةا للزيادة يف التدريب املقدم يف البعثة، تةى الل نة أن   

من املمكن حتقيق  يادة يف الكفاءة، ومن الضةوري البـدء  
يف احلــد مــن التــدريب خــارج البلــد ومــن تكــاليف الســفة 

ب إىل األمــني العــام أن  املةتبطــة بــ . وأو ــ  بــذن يطلــ    
 (.72يوا ل استعةاض هذ  التكاليف عن كثب )الفقةة 

 .1122/1122حيط هبا علما وُنفذت يف ميزانية الفتةة ُُُ

تتوقع الل نة أن تة د البعثة عن كثب التقدم احملـة  يف  
مشاريع البناء بغية جتنب التذخري يف أمور من بينها نشـة  

الوق  املناسب وبصورة  الوحدة النهةية ونشة البعثة يف
فعالــة علــى  ــعيدي الواليــات واملقاطعــات. وتاكــد      
الل نة ضةورة الدعم واإلشةا  مـن جانـب املقـة بغيـة     
كفالة فعالية ختطيط وتنفيذ املشاريع التشييد الكـربى يف  

مــن الوثيقــة  62عمليــات حفــ  الســالم )انظــة الفقــةة  
A/66/718/Add.17  77أعال ( )الفقةة  17والفقةة) 

 1120أنش  فةيق إدارة املشاريع يف تشـةين الثـاين/نوفمرب   
)قبل وقو  األ مة( ليتوىل اعتماد مجيع املشاريع وختصـي   
ــة    ــة البعثــ ــا لواليــ ــذها، وفقــ ــا ور ــــدها وتنفيــ املــــوارد هلــ

ــا. ويتكــون هي     ــا العلي ــددها قياد  ــ  حت ــات ال كــل واألولوي
الفةيق من ثالثة مستويات هةميـة، وهـي الفةيـق التـوجيهي     
)الذي يةأس  مدية دعم البعثة( والذي يتـوىل مهـام التوجيـ     
االستةاتي ي واختاذ القةارات يف املسائل املتصلة بتخصـي   
املــوارد )وفقــا ملــا تعتمــد  جلنــة ختصــي  املــوارد(، والفةيــق 

ــام اإلشـــةا     علـــى املتكامـــل للمشـــاريع الـــذي يتـــوىل مهـ
التخطيط والتنفيذ والة د، والةقابـة اإلداريـة، وقـادة أفةقـة     
املشاريع الفةدية الذين يتوىل كل واحد منـهم املهـام اإلدارة   

 اليومية للمشةو  املساول عن  يف موقع تنفيذ .  
وتســتخدم البعثــة خطــة مشــاريعها لة ــد التقــدم احملــة  يف   

ــى حــدة، إذ أن هــذ  اخلطــة تتــ      ــذ كــل مشــةو  عل ي  تنفي
ــ       ــةاهن للمشــاريع ال ــى الوضــع ال ــة عل ــة متابع ــادة البعث لقي
جيــةي تنفيــذها علــى نطــاق البعثــة. وجيــةي ختضــع حتــديث   
هذ  اخلطة لتعك  املشاريع ال  أ نشئ  حـديثا وتلـ  الـ     
تذجل تنفيذها لـدواعي أمنيـة وتشـغيلية. وُتـرب  اخلطـة أيضـا       

ــها، وتتضــمن املشــار    ــة مةاحل ــاة املشــاريع بكاف يع دورة حي
اإلنتاجية )مثـل املشـاريع اإلنشـائية الكـبرية( املقـةر تنفيـذها       

 على امتداد عدة سنوات مالية.
، ُتعـزى االختالفـات بـني    1122-1120ويف السنة املاليـة   

ــذ    ــات التنفيـ ــذ الفعلـــي إىل أن أولويـ ــييد والتنفيـ ــة التشـ خطـ
ــها       ــة من ــل خمتلف ــة بســبب عوام ــريت خــالل دورة امليزاني تغ

الــ  حــدث  يف كــانون األول/ديســـمرب    تــداعيات األ مــة   
 على احلالة األمنية يف منطقة عمل البعثة.   1120

http://undocs.org/ar/A/66/718/Add.17
http://undocs.org/ar/A/66/718/Add.17
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واستندت قةارات ختصـي  املـوارد املتاحـة إىل عـاملني مهـا        

دعــم أنشـــطة محايـــة املـــدنيني )مبــا يف ذلـــ  بنـــاء خميمـــات   
احلماية( وسةعة نشـة الوحـدات العسـكةية والشـةطية الـ       

ــمام إىل    ــة لالنضـ ــدت بكثافـ ــذ    توافـ ــتيعاب هـ ــة واسـ البعثـ
 الوحدات يف مواقع البعثة وتوفري  

مسـتلزمات اإلعاشــة الال مــة هلــا. ولكـي يبلــور مــدية دعــم   
ــذا ا ــة هـــ ــا يف   البعثـــ ــود نوايـــ ــة وجـــ ــة ورقـــ ــار، نشـــ إلطـــ

أورد فيها إرشادات  بشـذن املشـاريع    1122شباط/فرباية  7
 املعلقة ال  تقةر االستمةار يف تنفيذها،  

  تنفيــذها، وكــذل  األنشــطة الــ   وتلــ  الــ  تقــةر إيقــا 
حتتاج إىل إعادة تةتيـب أولويا ـا نظـةا لقلـة املـوارد املتاحـة       
لتنفيـــذها؛ واعتمـــدت املمثلـــة اخلا ـــة لألمـــني العـــام هـــذ  
الورقــة. وبنــاء علــى الورقــة، أعيــد تةتيــب األولويــات يف       

 أنشطة سلسلة اإلمداد واألنشطة اهلندسية والتخطيطية.
 مة يف موسم األمطـار، ك ـة  املزيـد مـن     ويف ظل تفاقم األ 

اجلهـــود لتطـــوية خميمـــات محايـــة املـــدنيني وإعـــادة تو ـــيل 
ــى    ــغط علـ ــافية. وا داد الضـ ــوات اإلضـ ــدادات إىل القـ اإلمـ
ــداد       ــلة اإلمـ ــتقةار سلسـ ــدم اسـ ــبب عـ ــة بسـ ــوارد املتاحـ املـ
والتطورات اإلقليمية ال  تةتب عليها اإلسةا  بنشة قـوات  

ة املعنيـــة بالتنميـــة. وتســـبب  تلـــ  اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــ
ــل يف إضــعا    ــم     العوام ــى دع ــة عل ــم البعث ــعبة دع ــدرة ش ق

 مشاريع أخةى.  أي
(، 1122) 1222ومنــــذ أن اختــــذ جملــــ  األمــــن قــــةار  

استطاع  البعثة تقييم احتياجات الـدعم املطلوبـة لألنشـطة    
ــدرج     ــة، ونقحــ  خطــة مشــاريعها لت األربعــة ذات األولوي

ال بـــد هلـــا مـــن تنفيـــذها يف ســـبيل     فيهـــا املشـــاريع الـــ    
االضــطال  بواليتــها. وحتــة  البعثــة حاليــا علــى حتقيـــق       

واحتياجا ـا املسـتقبلية، وهــو    التـوا ن بـني مواردهـا املتاحــة   
 .1122/1122يت لى يف ميزانيتها املقتةحة للفتةة  ما
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 /التوصيةاإلجرانات املتخذة لتنفيذ الطلب الطلب/التوصية
مع أن الل نة االستشارية تعتة  حباجة أفةاد البعثـة إىل    

ــات أل   ــى مةكب ــا   احلصــول عل ــة، ف هن ــامهم الةمسي داء مه
تو ـي بـذن توا ـل البعثـة اسـتعةاض أسـطول مةكبا ــا       
وإجةاء التعديالت الال مة ملواءمت  مبا يتفـق مـع النسـب    
ــة أن تقــدم يف هــذا الصــدد يف     ــب الل ن املوحــدة. وتطل

ــةة    ــة للفتـــ ــة املقتةحـــ ــياق امليزانيـــ ، 1122/1122ســـ
دعي معلومات تشمل، عند االقتضاء، املربرات ال  تست

حيــا ة عــدد مــن املةكبــات يزيــد عــن النســب املوحــدة   
 (78)الفقةة 

، بةناجما 1122-1120وضع  البعثة، خالل السنة املالية 
ــدار       ــى م ــدة عل ــاتة العه ــة مــن دف ــات اخلفيف لشــطب املةكب
ثال  سنوات. ويف هذا اإلطـار، انتـه  البعثـة مـن شـطب      

ـــ  ــات خفيفــ ــا  مةكبـــ ــغ جمموعهـــ ــة. ويف  118ة بلـــ مةكبـــ
، أ ــــــب  العــــــدد اإلمجــــــاي  1122  يونيــــــحزيةان/ 01

مةكبـة   12مةكبة، وهـو مـا يقـل     111للمةكبات اخلفيفة 
ن حتــتف  بــ  يف الفتــةة عــن العــدد الــذي كــان حيــق للبعثــة أ 

1120/1122. 
، 1122/1122ويف مشـــــةو  امليزانيـــــة املـــــنق  للفتـــــةة 

استعةض  البعثة املةكبات اخلفيفـة املوجـودة يف عهـد ا يف    
ملوظفني املذذون بـ  هلـا )بعـد احتسـاب     ضوء جدول مالك ا

عامــل تــذخري النشــة( والنســب املوحــدة. ويف هــذا الضــوء،   
مةكبة خفيفـة للفتـةة    2 176تتوقع البعثة أهنا ستحتاج إىل 

بافتةاض أن إمجاي عدد موظفيهـا سـيكون    1122/1122
موظفا، وهبذا العدد من املةكبات تكون البعثة قـد   0 111

 ة.التزم  بالنسب املوحد
مع أن الل نـة تالحـ  ارفـاض مسـتوى اقتنـاء معـدات       
تكنولوجيـــا املعلومـــات، ف هنـــا تـــةى أنـــ  ينبغـــي للبعثـــة  

 (81موا لة خف  موجودا ا من احلواسيب )الفقةة 

توا ل البعثـة تنفيـذ عمليـة شـطب املعـدات احلاسـوبية الـ         
ــتيفاء       ــا االقتصــادي، مــ  أجــل الو ــول اس ــهى عمةه انت

  يع املعدات.النسب املوحدة لتو
حتث الل نة االستشارية البعثة على االسـتمةار يف ر ـد   
وحتسني أداء جلنتـها احملليـة للعقـود بالتشـاور الوثيـق مـع       

 (.88شعبة املشتةيات يف املقة )الفقةة 

حت  إشةا  مدية دعم البعثة مباشةًة، طبق  جلنـة العقـود   
ي لـإلدارة  احمللية يف التغيريات اهلامة ال  شهدها اإلطار الكل

مـن اجلوانـب املتعّلقـة مبسـاءلة األفـةاد والكيانـات، واإلدارة       
املةكزية للمخاطة، وإدارة األداء، وتنفيـذ تو ـيات هيئـات    
اإلشــةا ، وإ ــال  نظــام املشــتةيات، والبــدء يف تطبيــق      

 املعايري احملاسبية الدولية للقطا  العام. 
وراءها  وتكفل الل نة االلتزام بعدة مباد  عامة تتوخى من

مصلحة املنظمة، وتقـدم يف ضـوئها املشـورة إىل شـةكائها،     
مثل طاليب الشةاء ومـوظفي املشتةيات/املشـتةين، وتتضـمن    
هذ  املباد  ما يلي: )أ( أفضل قيمة مقابـل الـثمن؛ و )ب(   
ــة     ــة الدوليـ ــفافية؛ و )ج( املنافسـ ــة والشـ ــا  وال اهـ اإلنصـ

ة أيضــا مــع الفعالــة؛ و )د( مصــلحة البعثــة. وتتعــاون الل نــ 
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 /التوصيةاإلجرانات املتخذة لتنفيذ الطلب الطلب/التوصية
جلنــة املقــة للعقــود وشــعبة املشــتةيات مباشــةًة يف تســوية          

املســـائل اهلامـــة والتمـــا  املشـــورة بشـــذهنا، إذا اقتضـــ       
الضــةورة، وتتعــاون معهمــا بشــذن أي مســت دات أخــةى   

 تتعّلق مبهام املشتةيات.
  
(A/68/782/Add.17) 
 /التوصيةاإلجرانات املتخذة لتنفيذ الطلب لب/التوصيةالط
ــوردد التفا ــيل الكاملــة        ــة االستشــارية أن ت ــل الل ن تذم

بشذن تنفيذ املهام الصـادر هبـا تكليـف واملهـام اإلضـافية      
املضــطلع هبــا للتصــدي لأل مــة يف تقةيــة األداء للفتــةة      

، وأن ُتودضَّ  أيضـًا يف امليزانيـة املقتةحـة    1120/1122
، املقةر تقدميها للنظة فيهـا  1122/1122املقبلة للفتةة 

يف اجلزء الةئيسي من الدورة التاسعة والسـتني لل معيـة   
 (12العامة )الفقةة 

ــا تفصــيليا  1120/1122يتضــمن تقةيــة األداء للفتــةة   بيان
، 1120باألنشطة ال  تذثةت بذ مة كانون األول/ديسـمرب  

الـذي وقـع علـى هـذ       التـذثري  1122/1122وُتبّين ميزانية 
ــةاد       ــى أعــداد األف ــة عل ــة األ م ــ  أث األنشــطة. ويشــمل ذل
النظاميني واملـدنيني والتكـاليف املةتبطـة هبـا، والـدعم الـذي       
ق ّدم ألنشطة محاية املدنيني، مبا يف ذل  املهام اهلندسـية الـ    

 تةتب  على ذل .
ــن       ــادة االحتياجــات م ــ  بزي ــ  ذات ــع التســليم يف الوق م

ء، تةى الل نة االستشارية أن التنفيذ الكامل أعمال البنا
للخطــة البنــاء املتــوخى لــي  مــن املــةج  أن يتحقــق يف  

 02متو /يوليـ  إىل   2غضون فتةة الستة أشهة متتد مـن  
، وال ســـيما بـــالنظة إىل 1122كـــانون األول/ديســـمرب 

اســتمةار التحــديات الــ  تواجــ  البعثــة، األمــة الــذي       
را بتنفيـذ مشـاريع التشـييد    تسبب يف تذخري مةارا وتكـةا 

(. وتةى الل نة االستشارية أنـ  ينبغـي   01)انظة الفقةة 
ــاء املخيمـــات العســـكةية    للبعثـــة أن حتـــدد أولويـــات بنـ
وتسلســ  وفقــا خلطــط نشــة كتائــب املشــاة ووحــدات    
ــى      ــاء عل ــة. وبن ــة واقعي ــى حنــو أكث الشــةطة املشــّكلة عل
 ذلــ ، تو ــي الل نــة االستشــارية اجلمعيــة العامــة بــذن  

 21 111 161يف املائـــة أو مببلـــغ  21ختفـــ  بنســـبة 
دوالرا املستوى املطلـوب لسـلطة الـدخول يف التزامـات     

 حت  بند املةافق والبنية التحتية.

التزم  البعثـة بالفعـل يف مشـةو  امليزانيـة مببـدأ التوسـع يف       
إنشاء مباين جاهزة إليواء القوات، حيـث خططـ  إلنشـاء    

ــذ   21 ــن هــ ــا مــ ــة تقةيبــ ــةة   يف املائــ ــالل الفتــ ــاين خــ   املبــ
يف املائـــــــــــة خـــــــــــالل الفتـــــــــــةة    21و 1122/1122
1122/1126. 

http://undocs.org/ar/A/68/782/Add.17
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 /التوصيةاإلجرانات املتخذة لتنفيذ الطلب لب/التوصيةالط
وتو ي الل نة االستشارية كذل  بـذن تطلـب اجلمعيـة      

العامـــة إىل األمـــني العـــام أن يســـتعةض االحتياجـــات     
املتعلقة مبشـاريع البنـاء يف إطـار امليزانيـة املقتةحـة للفتـةة       

الل اجلـزء  املقةر تقدميها للنظـة فيهـا خـ    1122/1122
الةئيســي مــن الــدورة التاســعة والســتني لل معيــة العامــة  

 (01)انظة الفقةة 

 

ــتمةار    ــة اسـ ــ ، يف حالـ ــارية بذنـ ــة االستشـ ــي الل نـ تو ـ
تةتيبــــــــات التعــــــــاون بــــــــني البعثــــــــات يف الفتــــــــةة  

قــوم اجلمعيــة العامــة مبــا يلـــي:     ، بــذن ت 1122/1122
اختاذ قةار بتمويـل مجيـع التكـاليف ذات الصـلة مـن       )أ(
مــــم املتحــــدة يف جنــــوب الســــودان؛ زانيــــة بعثــــة األمي

ــي  اال )ب( ــةرة(  ختفــــ ــبة املقــــ ــادات )واألنصــــ عتمــــ
ــ  ســبق  املوافقــة عليهــا       ذات الصــلة يف امليزانيــات ال

واخلا ــة بالبعثــات الــ  توا ــل  1122/1122للفتــةة 
تقدمي خـدمات وأ ـول وأفـةاد لبعثـة األمـم املتحـدة يف       

ــةة   ــودان يف الفتـ ــوب السـ ــار  1122/1122جنـ يف إطـ
تةتيبــات التعــاون بــني البعثــات، بغيــة التذكــد مــن عــدم   
ــدول     ــى ال ــة مزدوجــة وأنصــبة مزدوجــة عل وجــود ميزن

 (06األعضاء لنف  األفةاد واأل ول )الفقةة 

ــةة  ــن    22يف الفق ــ  األم ــةار جمل ــن ق (، 1122) 1222م
ــات.    ــاون بـــني البعثـ أوقـــف اجمللـــ  العمـــل باتفاقـــات التعـ

أيــة تعــديالت علــى ميزانيــات ولــذل ، فــال داعــي إلدخــال 
للبعثات ال  قدم  سـلع وخـدمات    1122/1122الفتةة 

 إىل بعثة جنوب السودان.
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 املستشارون اخلا ون/املواضيعيون
 وظائف( 1)

 ،)د(خ م 2، )هـ(خ م 2، )ب(2-  2، 2-  2، )ب(2-مد 1
 )د(د -م أ م  2، )د(م و 2، )د(م   و 2

 الفةيق املعي بالسلوك واالنضباط
 (وظيفة 21)

 م   و،  1خ م،  1، 1-  2، 2-  0، 2-مد 2
 و -م أ م  2د،  -م أ م  2م و،  2

 مكتب م خ أ  
 وظائف( 21)

 ،0-  1، 2-  2، 2-  2، و أ   2
 م و 0خ م،  1

ــائط اإلعـــالم      ــع وسـ ــات مـ ــدة العالقـ وحـ
]الوظيفـة حمسـوبة ضـمن     املتحـد  الةمسـي  

 وظائف شعبة االتصاالت واإلعالم[

 دعم البعثة السالمة واألمن

 نائب م خ أ   )للشاون السياسية(
 وظائف( 1)

، )ج(0-  2، 0-  2، )ج(2-  2أ   م ،  2
 )أ(م و 2 م و، 1خ م،  1

 نائب م خ أ   )م م /م ب إ/م مقيم(
 وظائف( 8)

 ، 0-  1، 2-  1أ   م،  2
 م و 2خ م،  1

 وحدة محاية الطفل
 (وظيفة 01)

2  -2، 1  -2، 
 خ م، 2 ،0-  7
 م و، 2 م   و، 7

 د -م أ م  1

فريو  نق  املناعة 
 البشةية/اإليد 

 (وظيفة 22)
خ  2 ،0-  2، 2-  2
م  0م و،  2 م   و، 0 م،

 و -م أ م  2 د، -أ م 

 قائد قوة
 (وظائف 7)

  ،1-مد 2 ،)د(أ   م 2
 م و 1 خ م، 1 ،2-مد 2

 وحدة محاية املدنيني
 (وظائف 6)

2  -2 ،0  -2، 
)د(د -م أ م  2، )د(0-  2

 

 رئي  األركانمكتب 
 (وظيفة 20)

 ،0-  1، 2-  2، 2-  2، 1-مد 2
 د -م أ م  2م و،  1م   و،  1خ م،  0

 شعبة الشاون السياسية
 (وظيفة 21)

 ،2-  0، )د(2-  2، 2-  0، 2-مد 2
 م و 1م   و،  1خ م،  2، 1-  1، 0-  2

 شةطة األمم املتحدة
 (وظيفة 12)

 ،2-  2، 2-مد 2، 1-مد 2
، )أ(2-  2، 2-  0، )أ(2-  2
 خ م، 2، )ج(0-  2، (ـ)ه2-  2

 )أ(م و 2م و،  1

 شعبة الشاون املدنية
 (وظيفة 261)

، )ج(2-  2، 2-  8، 2-  2، 1-مد 2
 م و،  21م   و،  10خ م،  2، 0-  27

 د -م أ م  27، )ج(م و 21

 شعبة حقوق اإلنسان
 (وظيفة 221)

، )ج(2-  2، 2-  0، )ج(2-مد 2، 1-مد 2
خ م،  1، 1-  2، 0-  12، 2-  22

 د -م أ م  02م و،  21م   و،  22

 ) (شعبة االتصاالت واإلعالم
 (وظائف 218)

 ،0-  2، 2-  2، 2-  1، 2-مد 2
 م و، 61م   و،  1خ م،  1، )ج(0-  2

 د -م أ م  22

 مكتب الدعم امليداين
 (وظائف 2)

 خ م،  2، 0-  2، 2-  2
 م أ م 2م و،  2

 ةاتي يوحدة التخطيط االست
 (وظائف 2)

2  -2، 2  -2، 2  -0 ، 
 د -م أ م  2

 وحدة املمارسات الفضلى
 (وظائف 0)

 م   و 2 ،0-  2 ،2-  2

 وحدة الشاون القانونية
 (وظيفة 22)

خ  2، 0-  1، 2-  1، 2-  2
 د -م أ م  0م و،  2م   و،  2م، 

 مةكز العمليات املشتةكة
 (وظيفة 21)

2  -2، 2  -2، 0  -0، 
 د -م أ م  2 خ م، 2 ،1-  1

 التحليل املشتةك للبعثةمةكز 
 (وظيفة 12)

2  -2، 2  -2، 0  -0، 
 ،1-  0 ،)ج(0-  2
  م   و، 0 ،)ج(1-  2
 د -م أ م  1 ،(ـ)هم   و 21

 (وظائف 6) جوبا الستوائية،اوالية وسط 
 م   و، 2 خ م، 2 ،0-  2 ،2-  2

 د -م أ م  2 م و، 2

 (وظائف 1) والية الوحدة، بانتيو
 م   و، 1 خ م، 2 ،0-  2 ،2-مد 2

 )د(د -م أ م  2 د، -م أ م  1 م و، 2

 (وظائف 6)والية واراب، كواجوك 
  م   و، 2 خ م، 2 ،0-  2 ،2-  2

 د - م أ م 2 م و، 2

 (وظائف 6)والية غةب حبة الغزال، واو 
 م   و، 2 خ م، 2 ،0-  2 ،2-  2

 د -م أ م  2 م و، 2

 (وظائف 6)الغزال، يامبيو  والية غةب حبة
 م   و،  2خ م،  2، 0-  2، 2-  2

 د -م أ م  2 م و، 2

 (وظائف 6)مشال حبة الغزال، أويل 
 م   و، 2 خ م، 2 ،0-  2 ،2-  2

 د -م أ م  2 م و، 2

 (وظائف 1)والية أعاي النيل، ملكال 
 م   و، 1 خ م، 2 ،0-  2 ،2-مد 2

 )د(د -م أ م  2 د، -م أ م  1 م و، 2

 (وظائف 6)والية شةق االستوائية، توري  
 م   و، 2 خ م، 2، 0-  2، 2-  2

 د -م أ م  2 م و، 2

 (وظائف 1)والية جونقلي، بور 
 م   و، 1 خ م، 2 ،0-  2 ،2-مد 2

 )د(د -م أ م  2 د، -م أ م  1 م و، 2

 (وظائف 6)والية البحريات، رمبي  
  م   و، 2 خ م، 2 ،0-  2 ،2-  2

 د -م أ م  2 ،م و 2

  وحدة الشاون اجلنسانية
 (وظيفة 28)

2  -2، 1  -2،  
 م   و، 7 خ م، 2 ،0-  0

 د -م أ م  1 م و، 1

 قسم اإلغاثة وإعادة الدمج
 واحلماية

 (وظيفة 70)
، 2-  2، 2-  2، 2-مد 2

 ، )د(0-  21، 0-  2
 11، )د(خ م 1خ م،  2، )د(1-  2

 د -م أ م  27م و،  21م   و، 

و أ  : وكيـــل األمـــني العـــام؛ أ   م: األمـــني العـــام      :تصاااراتاملخ
ــاعد   ؛ : فئــــة فنيــــة؛ خ م: خدمــــة ميدانيــــة    ؛مــــد: مــــدية  ؛املســ

ــ ــدة  وم أ م: متطوعـ ــم املتحـ ــدة   ؛األمـ ــم املتحـ ــو األمـ م أ م و: متطوعـ
  ؛موظــــف وطــــي :م و ؛م   و: موظــــف فــــي وطــــي الوطنيــــون؛

ــق مقيم/مم   ــاون إنسانية/منسـ ــق شـ ــم: منسـ ــيم م ب إ/م م/مـ ــل مقـ  ؛ثـ
  املمثلة اخلا ة لألمني العام.أ  :  خ م
 .وظائف مقتة  نقلها  أ( )
 .مساعدة ماقتة عامة  (ب )
 .  ندهباوظائف مقتة  إعادة   (ج )
 .وظائف مقتة  إنشائها  (د )
 .  وظائف مقتة  إعادة تصنيفها  (هـ )
 .  ظائف مقتة  حتويلهاو  (و )
 .تحد  الةمسييشمل وحدة اإلذاعة ومكتب امل  (  )
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   الدعم -باء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدية دعم البعثة
 وظائف( 1)

 ،)ب(د -م أ م  2 ،)ج(خ م 2، )ب(خ م 2 خ م، 2 ،2-  2 ،1-مد 2
 )أ(م و 1 م   و، 2

 مدية دعم البعثةنائب 
 وظائف( 2)

 م و 2 م   و، 2 خ م، 2 ،2-  2 ،)أ(2-مد 2

ووحدة املعدات اململوكة    مةكز دعم البعثة
 (وظيفة 22) للوحدات

 ، )أ(0-  2، )ب(2-  2، أ()2-  2
، )أ(م   و 2، )أ(خ م 22 ،)ج(خ م 2، )أ(1-  2

 )أ(د -م أ م  2، )ب(د -م أ م  2 2، )أ(م و 22

 مةكز اخلدمات اإلقليمي
 وظائف( 216)

1  -2، 7  -2، 2  -0، 1  -1، 
 د -م أ م  6 م و، 22 م   و، 1 خ م، 01

 سالمة الطريان
 وظائف( 2)

 م و 2 ،خ م 2 ،0-  1 ،2-  2

 جمل  التحقيق
 وظائف( 0)

 د -م أ م  2خ م،  2، 0-  2

كبري املوظفني اإلداريني لشاون 
 وظائف( 0) السياسات

 )أ(م   و 2 ،)أ(2-  2 ،)أ(2-  2

 الل ان واجملال 
 وظائف( 6)

 )أ(م و 1 ،)أ(م   و 2 ،)أ(خ م 1 ،)أ(0-  2

 (وظيفة 02) امليزانية والشاون املالية
 ،)أ(خ م 22 ،)أ(0-  2 ،)أ(2-  1 ،)أ(2-  2

 )أ(م و 22 ،)أ(م   و 2 ،)ب(خ م 2

 كبري املوظفني اإلداريني لشاون العمليات
 (وظيفة 278))املساولون اإلداريون بالواليات( 

 ،)ب(خ م 1، )أ(1-  2، )أ(2-  2، )ب(2-  2، )ب(2-  2
 )أ(د -م أ م  22، )ب(م و 8، )أ(م و 202، )أ(م   و 1، )أ(خ م 21

 (وظيفة 10) إدارة أداء األعمال
 ،)أ(خ م 2 ،)ب(2-  2 ،)أ(2-  2 ،)ب(2-  2

 )أ(د -م أ م  8 ،)أ(م و 6 ،)ب(خ م 2

 (وظيفة 01) املوارد البشةية
 ،)أ(خ م 22 ،)أ(0-  1، )أ(2-  1 ،)أ(2-  2

 )أ(م و 22، )أ(م   و 2

 املةكز املتكامل لتدريب أفةاد البعثة
 (وظيفة 26)

  ،)أ(م و 2 ،)أ(م   و 2 ،)أ(0-  0 ،)أ(2-  2
 )أ(د -م أ م  2

 مكتب دعم متطوعي األمم املتحدة
 (وظائف 6)

 )أ(و -م أ م  2 ،)أ(د -م أ م  0 ،)أ(م و 1

 تكنولوجيات اجلغةافيا املكانية واملعلومات واالتصاالت
 (وظيفة 122)

 ،)أ(1-  2 ،)أ(0-  2 ،)أ(2-  0 ،)أ(2-  2
 )أ(د -م أ م  01 ،)أ(م و 222 ،)أ(م   و 6، )أ(خ م 28

 إدارة سلسلة اإلمداد
 وظائف( 2)

  ،)أ(خ م 2 ،)أ(0-  2 ،)أ(2-  2 ،)أ(2-مد 2
 )أ(م و 2

 تقدمي اخلدمات اللوجستية
 وظائف( 2)

)أ(خ م 2، )أ(0-  2، )أ(2-  2، )أ(2-  2، )أ(2-مد 2
 

 املشتةيات
 (وظيفة 02)

 خ م، 8 ،0-  2 ،2-  0 ،2-  2
 د -م أ م  7 م و، 8 م   و، 0

 (وظيفة 201) الطريان
  ،)أ(0-  2 ،)أ(2-  1 ،)أ(2-  2
 ،)أ(م و 27، )أ(خ م 21 ،)أ(1-  0

 )ب(د -م أ م  2 ،)أ(د -م أ م  22

 (وظيفة 272)وحدة إدارة السلع واملخا ن 
 ،)ب(2-  1، )أ(2-  1، )أ(2-  2

، )ج(خ م 1 ،)أ(خ م 11، )أ(1-  2، )أ(0-  7
 ، )أ(م   و 1، )ب(م و 21، )أ(م و 81

)ب(د -م أ م  21، )أ(د -م أ م  22
 

 (وظيفة 212) التو يع )مةاقبة احلةكة(
 ،)أ(0-  2 ،)أ(2-  2 ،)أ(2-  2
 ،)ج(خ م 2 ،)أ(خ م 01 ،)ب(0-  1
  ،)ب(م و 2 ،)أ(م و 212 ،)أ(م   و 2

)ب(د -م أ م  1 ،)أ(د -م أ م  22
 

 لتصة  يف املمتلكاتوحدة ا وحدة اإلعاشة وحدة الوقود

 االستالم والتفتي 

 العمليات واحللول

اخلطط واملشاريع 
 والشاون اإلدارية

أمن املعلومات وإدارة 
 طيف التةدد الالسلكي

 اخلدمات اجلغةافية
 املكانية

  النقل
 (وظيفة 112)

2  -2، 2  -2، 2  -0،  
  م و، 221 ،)أ(خ م 2 خ م، 18
ب()د -م أ م  2 د، -م أ م  16

 

  اخلدمات العامة
 (وظائف 221)

 ،)أ(0-  2 ،)أ(2-  0 ،)أ(2-  2
 ،)أ(م و 70 ،)أ(م   و 2، )أ(خ م 22
)أ(د -م أ م  20، )ب(د -م أ م  2

 

 رعاية املوظفني
 (وظيفة 21)

 ،)أ(خ م 2، )ب(0-  2 ،)ب(2-  2
)أ(د -م أ م  2 ،)أ(م و 2

 

 (وظيفة 110) اهلندسة
، 0-  2، )د(2-  2، 2-  0، 2-  2

 ،)ب(0-  2، )أ(0-  2، )ج(0-  2
 خ م،  02، )ج(1-  2، 1-  2
 ، )أ(م   و 2م   و،  2، )ج(خ م 0
 )ج(د -م أ م  6د،  -م أ م  26 م و، 282

 (وظيفة 222)اخلدمات الصحية 
 ، )ب(0-  2، )أ(2-  2، )أ(2-  2
 ، )أ(1-  2، )ج(0-  2، )أ(0-  1

 ، )ب(م و 2، )أ(م   و 21، )أ(خ م 2
، )ب(د -م أ م  6، )ج(د -م أ م  6، )أ(م و 08

 )أ(د -م أ م  00

 تقدمي املشورة للموظفني
 (وظيفة 22)

  ،)أ(م   و 2 ،)أ(0-  2 ،)أ(2-  2
 )ب(د -م أ م  2، )أ(د -م أ م  0 ،)أ(م و 2

  إدارة التوريدات/طلبات التوريد
 وظائف( 7)

 ، )أ(خ م 2، )أ(0-  2، )أ(2-  2
 )أ(د -م أ م  2، )أ(م و 2، )ب(خ م 1

وكيل األمني العام؛ أ   م: و أ  : : املختصرات
 : فئة فنية؛ خ م:  ؛مد: مدية ؛األمني العام املساعد

م أ م  ؛األمم املتحدة وم أ م: متطوع ؛خدمة ميدانية
م   و:  و: متطوعو األمم املتحدة الوطنيون؛

م ب إ/م  ؛موظف وطي :م و ؛موظف في وطي
  ؛اون إنسانية/منسق مقيم/ممثل مقيمم/مم: منسق ش

 املمثلة اخلا ة لألمني العام.أ  :  خ م
 

 )أ(  نقل.
 )ب(  إعادة ندب.

 )ج(  إنشاء.
 )د(  إعادة تصنيف.
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 األمن -جيم  
 
 
 
 
 
 

 

  كبري مستشاري األمن
 م و 2خ م )مساعد إداري(،  2

نائب كبري مستشاري األمن 
 للشاون اإلدارية والدعم

 (إداريخ م )مساعد  2، 2-  2

لشاون ب كبري مستشاري األمن نائ
 والتدريب العمليات

 خ م )مساعد إداري( 2

 احلةائق  وحدة السالمة من
 خ م، 1، )ب(0-  2

 ) (خ م 0، م و 22 ،)د(خ م 1

 وحدة التحقيقات اخلا ة 
2  -0 ،2  -1، 

 م و 2خ م،  2

 وحدة الشاون اإلدارية والدعم
 م و،  1خ م،  1

 )أ(خ م 1، ، )و(0-  2

مات اللوجستية اخلد
 وتكنولوجيا املعلومات

 م و 1خ م،  1

 السياسات واخلطط
 خ م 1، 0-  2

 

مةكز املعلومات 
 والعمليات األمنية

 م و 2، 2-  2

 -والية واراب 
 كواجوك

2  -0 ،2  -1 ،
 م و 6خ م،  2

 وحدة التدريب والتنمية
2  -0 ،2  -1 ،

 م و 2خ م،  2
 وحدة احلة  األمي

 خ م 6، 0-  2

 وحدة أمن الطريان 
 م و 2خ م،  1

وحدة االتصاالت 
 الالسلكية

 م و 21خ م،  2

 أويل حبة الغزالوالية 
2  -0، 2  -1، 

 م و 6 خ م، 2

 والية غةب حبة 
 واو -الغزال 

2  -0 ،2  -1 ،
 م و 6خ م،  2

 والية غةب حبة 
 يامبيو -الغزال 

2  -0 ،2  -1 ،
 م و 6خ م،  2

 والية شةق 
 توري  -ائية االستو

2  -0 ،2  -1 ،
 م و 6خ م،  2

 عاي والية أ
 ملكال -النيل 

2  -0 ،2  -1 ،
 م و 6خ م،  2

 بانتيو -والية الوحدة 
2  -0 ،2  -1 ،

 م و 6خ م،  2

 والية وسط 
 جوبا -الستوائية ا

 وظائف( 6)
2  -0 ،2  -1 ،

 م و 6خ م،  2

 -والية البحريات 
 رمبي 

2  -0 ،2  -1 ،
 م و 6 خ م، 2

 بور  -والية جونقلي 
2  -0 ،2  -1 ،

 م و 6خ م،  2

  النا ة
 خ م 2

وحدة أمن أماكن العمل 
 االمتثال ومةاقبة

 فةيق االست ابة
 للطوار 

 م و 1

 وحدة أمن مواقع محاية املدنيني
 ،)ب()د(0- -2

  )ب()د(خ م 17
 )جوبا وبور وملكال وبانتيو(

وحدة التصاري  
 ةوبطاقات اهلوي

 م و 2خ م،  1

 ماية اللصيقةاحلحدة و
 ، )ب(0-  2

 )ب(خ م 06

وحدة التتبع 
وإ دار التصاري  

 األمنية
 م و 1خ م،  1

مةكز املعلومات والعمليات 
  ( )املعلومات  األمنية 

2  -0 ،2  -1 ، 
 م و 2خ م،  1

مةكز املعلومات والعمليات 
  ( )العمليات  األمنية 

2  -0 ،2  -1 ، 
 و م 2خ م،  1

مةكز العمليات 
 املشتةكة

2  -0 ،2  -1 ،
 خ م 1

 املساول املعني
 املمثلة اخلا ة لألمني العام

 ملوط
 خ م 2

 الةن 
 خ م 2

 كدوك
 خ م 2

 بونج
 خ م 2

 مديوم
 خ م 2

 باريانغ
 خ م 2

 بلدة واراب
 خ م 2

 كوج
 خ م 2

 بيبور
 خ م 2

 بوما
 خ م 2

 أكوبو
 خ م 2

 يواي
 خ م 2

 يةول
 م خ 2

 والية البحريات -ميرب 
 خ م 2

 بلدة وولو
 خ م 2

 توراي
 خ م 2

 رمبي 
 خ م 2

 بلدة واراب
 خ م 2

 ماشار -غوك 
 خ م 2

 راجا
 خ م 2

 بورو مدينة
 خ م 2

 إيزو
 خ م 2

 ماريدي
 خ م 2

 تامبورا
 خ م 2

 كابويتا
 خ م 2

 نيموي
 خ م 2

 نارو 
 خ م 2

 خدمة ميدانية؛ م و: موظف مدين. : فئة فنية؛ خ م: : املختصرات
 )أ(  نقل.

 )ب(  مساعدة ماقتة عامة.
 )ج(  إعادة ندب.

 )د(  إنشاء.
 )هـ(  إعادة تصنيف.

 )و(  حتويل. 
 وظائف خدمة ميدانية ملهام السالمة من احلةائق يف الواليات وفقا لتو ية جمل  التحقيق. 0) (  
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