
S/2017/328 األمــم املتحـدة

  

 

 Distr.: General جملس األمن

17 April 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

180417    180417    17-05835 (A) 

*1705835*  

ــيس موجهــة مــن األمــني العــام إىل    ٢٠١٧نيســان/أبريل  ١٧رســالة مؤرخــة       رئ
  جملس األمن

  
 ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١١إىل  ٨عقب اندالع األعمـال العدائيـة يف جوبـا يف الفتـرة مـن        

ــي           ــان كـ ــيد بـ ــلفي، السـ ــر سـ ــدنيني، أمـ ــد املـ ــف ضـ ــن عنـ ــها مـ ــم عنـ ــا جنـ مـــون، يف  -ومـ
ــطس  ٢٣ ــواء    ٢٠١٦آب/أغســ ــادة اللــ ــتقل، بقيــ ــاص مســ ــق خــ ــإجراء حتقيــ ــد(، بــ  )املتقاعــ

الــيت اختــذا بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان    كــامريت، لدراســة اإلجــراءات باتريــك
استجابة للهجمات على املدنيني اليت وقعت، خاصة داخل جممعات البعثة يف جوبا أو بـالقرب  

ــا  ــها، مب ــه. ويف       من ــدنيني اــاورة ل ــة امل ــع محاي ــن ومواق ــدق تريي ــك فن ــاين/  ١يف ذل  تشــرين الث
جز تنفيذي للتقرير، مبـا يف ذلـك التوصـيات    ، أُطلع أعضاء جملس األمن على مو٢٠١٦ نوفمرب

إصـدار التقريـر علنـا أيضـا. واسـتهدفت      كذلك الصادرة عن التحقيق اخلاص املستقل، وجرى 
  سائل ذات طابع أكثر مشوال.عنيت مبالتوصيات مسائل تتعلق بالبعثة دون غريها، كما 

ى مسـارين.  جـا يقـوم علـ    األمم املتحدةوللمضي قدما بتلك التوصيات، استخدمت   
أوال، شــكلت فرقــة عمــل يف املقــر لتنفيــذ التوصــيات املتعلقــة باملســائل الشــاملة واالســتراتيجية  
برئاسة األمني العام املساعد لعمليات حفـظ السـالم. ثانيـا، وضـعت البعثـة خطـة عمـل لتنفيـذ         

جملـس   التوصيات املتعلقة بالبعثـة حتديـدا، وقـدمت حتـديثات منتظمـة إىل فرقـة العمـل. وإلبقـاء        
 كــانون األول/ ٢٣رســالة إىل الــس يف  أُحيلــتعلــى علــم بالتقــدم احملــرز يف التنفيــذ، األمــن 

، تالها تقدمي إحاطة من األمـني العـام املسـاعد لعمليـات حفـظ السـالم خـالل        ٢٠١٦ديسمرب 
  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٣لس بشأن جنوب السودان يف امشاورات 

يف تلخيص اإلجنازات العامة للبعثـة واألمانـة العامـة     ويتمثل الغرض من التحديث أدناه  
  التحقيق اخلاص املستقل.  الصادرة عن يف تنفيذ توصيات
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ــرة مـــن و   ــتقلة  ٢٠١٧آذار/مـــارس  ١٩إىل  ١٢يف الفتـ ــة مسـ ــا بعثـ ، عـــادت إىل جوبـ
ددة فيمـا يتعلـق بالتوصـيات احملـ     كامريت، لتقيـيم التقـدم احملـرز    (املتقاعد)للمتابعة بقيادة اللواء 

. وبناء على طلب ممثلي اخلـاص، سـافر الفريـق أيضـا إىل ملكـال السـتعراض حالـة تنفيـذ         للبعثة
يف  ذاك تقريــر جملـس التحقيــق بشـأن اهلجــوم علـى موقــع محايـة املــدنيني    التوصـيات الـواردة يف   

. وخلص التقييم إىل أن البعثة قد بذلت جهدا حممودا لتعزيـز قـدرا علـى    ٢٠١٦شباط/فرباير 
سالمة املوظفني  لتعزيزتحسني ختطيط وإعداد استجابتها حلاالت األزمات، ولية املدنيني، ومحا

وأمنهم. ومن املسائل اهلامة أن التقييم خلص إىل أن أسلوب عمل العنصـر العسـكري وعنصـر    
 تـرد فيمـا يلـي   نتيجة لإلجراءات التصحيحية اليت اختـذا البعثـة. و   حتسناالشرطة وموقفهما قد 

  :يف وثقها فريق التقييم ات الرئيسية، كمااإلجناز
  

  محاية املدنيني    

تـوفري القيـادة والتوجيـه بشـأن التنفيـذ الفعـال       ل حنـو حثيـث   يعمل مقر قـوة البعثـة علـى     
 العسـكرية  ، صدرت للوحدات٢٠١٦لوالية البعثة املتعلقة حبماية املدنيني. ويف آب/أغسطس 

 ،سلسلة من توجيهات قائد القوة، تتطلب العمل بانتظام على تقـدمي تـدريب وإجـراء مترينـات    
والتوجيهات  ،واستخدام قواعد االشتباك ،بشأن تنفيذ الوالية ،سيناريوهات حمتملةاستنادا إىل 

املتعلقـة باسـتخدام القــوة؛ وتسـيري دوريــات سـريعة احلركــة ومعـززة ترمــي إىل منـع انتــهاكات       
القيـام  لطـوارئ، مبـا يف ذلـك    ل التخطيط املتكامـل إلنسان واالعتداءات على املدنيني؛ وحقوق ا

مـع اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية مـن أجـل تيسـري التأهـب ألسـوأ           ،اإلجـالء واإلخـراج   بتدريبات
السيناريوهات وأكثرها خطورة؛ وتقسيم املسؤوليات بـني األفـراد العسـكريني وأفـراد الشـرطة      

األمم املتحدة. ويصدر مقر قوة البعثة أيضا أوامر شهرية بشأن مسائل حرية أمن عنصر وأفراد 
علـى ضـرورة فهـم     وتشـدد تلـك األوامـر    .عزز توجيه قائد القوة بشأن حريـة احلركـة  تاحلركة 

قتضي منهم تأكيد حقهم يف حريـة احلركـة بـدون    تمجيع القادة ألحكام اتفاق مركز القوات و
الالزمة للقيام بذلك، مبا يتمشى مع الواليـة وقواعـد االشـتباك.    قيود، باستخدام مجيع الوسائل 

ســاعة يف نقــاط  ٤٨كمــا تعــزز هــذه األوامــر التعليمــات املوجــودة مســبقا بعــدم التقهقــر ملــدة  
  التفتيش عند احلرمان من حرية احلركة.

ويف حني أن سـياق العمليـات يف جنـوب السـودان ال يـزال بـالغ الصـعوبة وأن القيـود           
 ،والفصائل املتحاربة األخـرى يف بعـض احلـاالت    ،ت البريوقراطية اليت تفرضها احلكومةوالعقبا

إىل حتسـني موقـف القـوات والعقليـة      الراميـة  اجلهـود  فـإن حرية حركة البعثـة،  يعيقان  يزاالن ال
وصـول البعثـة إىل بـؤر التـوتر يف األشـهر القليلـة املاضـية.         حتسـن إىل  تاليت تقوم بعملها ا أد

 ، جنحـت البعثـة مـرات عديـدة يف نشـر دوريـات طويلـة       ٢٠١٧ شهر كـانون الثاين/ينـاير  فمنذ 
يف املواقع الرئيسـية، مـع إيـالء األولويـة ملنطقـة االسـتوائية الكـربى بسـبب تزايـد انعـدام            األجل

ــزوحاألمــن، و ــهاكات حقــوق اإلنســان يف    ن ــك الســكان، وانت ــن   تل ــرغم م ــى ال املنطقــة. وعل
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ــأخري   ــات وحــاالت الت ــات نشــر)       العقب ــالث عملي ــاي (ث ــن ي ــل م ــدوريات إىل ك ، وصــلت ال
ــا نشــر)، ومقــوي (عمليتــا نشــر).    اكــ - وكــاجو جي (ثــالث عمليــات نشــر)، والنيــا (عمليت

ولقيت الدوريات املتكاملة استقباال إجيابيا من السكان يف كل موقع من تلك املواقـع وكـذلك   
ــة الــيت طلبــت أن تقــوم الب   مــن ــة العديــد مــن اإلدارات احمللي . ومكنــت بتمديــد فتــرة زيارــا عث

عمليات النشر البعثة من القيام بأعمال الرصد واإلبـالغ يف جمـال حقـوق اإلنسـان، فضـال عـن       
العمــل امليــداين مــع الســلطات احملليــة واتمــع املــدين. وختطــط البعثــة حاليــا لتمديــد فتــرة عمــل 

إىل مـا يصـل لفتـرة شـهر بغيـة       الدوريات الطويلة األجل من املتوسط احلايل الذي يبلغ أسـبوعا 
  االستفادة من وجود أفراد البعثة يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها.

 البـدين وحتسن أيضا موقف القوات فيما يتعلق حبماية املـدنيني املعرضـني خلطـر العنـف       
بـانتيو،  كما يتبني من األمثلة األخرية للتدخل القوي من األفراد النظاميني التابعني للبعثة. ففـي  

قامـت مبضـايقة   كانـت قـد   جنح حفظة السالم يف جماة ووقف األطراف الفاعلـة املسـلحة الـيت    
شخصا خارج موقع محاية املدنيني  ٥٠وضرب أربع جمموعات من النازحني يصل عددهم إىل 

وحاولت اختطافهم، حيث استخدم حفظة السالم أسلوب التصعيد املالئم للقوة وفقا لقواعـد  
ويف بيبور، وقـف حفظـة السـالم موقفـا قويـا وقـاموا بنشـر قـوات ومركبـات قتاليـة           االشتباك. 

حلمايـة عقـب انطـالق    افـرد إىل موقـع    ٨٠٠إلدارة ومحاية تدفق مفاجئ ملدنيني جتاوز عددهم 
إلخـراج   شائعات جوم وشيك على البلدة. ويف غضون ذلك، يف ياي، تدخلت قوات البعثـة 

آلليـة رصـد وقـف إطـالق النـار والترتيبـات األمنيـة        أفـراد تـابعني   و لألمـم املتحـدة   أفـراد تـابعني  
املتبادل أثناء اشتباكات عنيفـة   االنتقالية كانوا عالقني يف جممعات حوصرت وسط إطالق النار

  بني القوات احلكومية وقوات املعارضة.

متر  ٢٠٠ويف جوبا، فإن إنشاء منطقة خالية من األسلحة يف دائرة يبلغ نصف قطرها   
ــة املــدنيني ودار األمــم املتحــدة أدى إىل اخنفــاض هائــل يف حــوادث اجلرميــة      حــول مواقــع محاي
والعنـف املبلـغ عنـها، مبـا يف ذلـك حـوادث العنـف اجلنسـي واجلنسـاين. ويقـوم حفظـة السـالم             
ــات       ــل، وكــذلك عملي ــهار واللي ــة يف املنطقــة طــوال الن ــات راجل ــة بتســيري دوري ــابعون للبعث الت

داخل مواقع محاية املدنيني ملنـع االجتـار باألسـلحة. وتشـمل تلـك العمليـات        التطويق والتفتيش
ــاطق مبــا يصــل إىل       ــة للمن ــيش اليومي ــات التفت ــد دخــوهلم إىل املواقــع؛ وعملي ــراد عن تفتــيش األف

ملجأ؛ وعمليات التفتيش اليت تستهدف مالجئ بعينها استنادا إىل معلومات اسـتخباراتية؛   ٣٠
ـــ  ــق والتفت ــوز/   وعمليـــات التطويـ ــرة بـــني متـ ــه. ويف الفتـ ــاملة للموقـــع بأكملـ ــهرية الشـ  يش الشـ

عمليـــة شـــاملة للتطويـــق والتفتـــيش.  ٢٠، جـــرى تنفيـــذ ٢٠١٧وآذار/مـــارس  ٢٠١٦ يوليـــه
املسـتقبل، ســيتوقع مـن وحــدات الشـرطة املشــكلة التابعـة للبعثــة القيـام بــدوريات متزايــدة       ويف

 سـيما يف املنـاطق اخلاليـة مـن األسـلحة،      ، والعلـى السـواء   داخل وخارج مواقع محاية املـدنيني 
متشـيا مـع مفهـوم عمليـات شـرطة األمــم املتحـدة وبالتنسـيق الوثيـق مـع العنصـر العســكري يف           
ــع أصــحاب        ــوال حســنا مــن جانــب مجي ــة مــن األســلحة قب ــة. ولقــي إنشــاء املنطقــة اخلالي البعث
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وظ يف النشـاط اإلجرامـي   املصلحة، مبا يف ذلك احلكومة، وال سيما بالنظر إىل االخنفاض امللحـ 
ــة       ــة مــن األســلحة، ســجلت البعث منــذ تنفيــذها. وخــالل الشــهر الســابق إلنشــاء املنطقــة اخلالي

حادثـا خطـريا يف املنطقـة اـاورة مباشـرة لــدار األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك أعمـال القتــل            ٤٨
نــذ إنشــاء والسـطو املســلح واالعتـداء العنيــف واالختطــاف واالغتصـاب. ويف األشــهر السـتة م    

مـا ميثـل   وهـو  حادثـا خطـريا فيهـا،     ١٢املنطقة اخلالية مـن األسـلحة، مت اإلبـالغ عمـا جمموعـه      
  حادثني شهريا. والبعثة بصدد إنشاء مناطق مماثلة يف كل من واو وبانتيو وملكال.

  
  التخطيط للطوارئ والتأهب هلا    

تأهـب هلـا، أنشـأت    دف معاجلة أوجه القصـور فيمـا يتعلـق باالسـتجابة لألزمـات وال       
البعثة فريقا للتخطيط للبعثة يتألف من مجيع عناصر البعثة وأقسامها، فضال عن مكتـب تنسـيق   
الشؤون اإلنسانية، على أساس كل حالة على حدة، بغية التأكد من أن مجيع خطـط الطـوارئ   

لوقـت  ليـة وتتسـم باالسـتجابة للتحليـل األمـين وتقيـيم التهديـدات يف ا       يمنسقة ومتكاملـة وتكم 
، خضعت مجيع كتائـب املشـاة الـيت جـرى اسـتيعاا يف البعثـة       ٢٠١٦الراهن. ومنذ متوز/يوليه 

ــاين/     ــة هلــا. ويف كــانون الث ــة واالســتجابة املتكامل  للتــدريب القــائم علــى الســيناريوهات احملتمل
مـن إجـراء    العسـكرية  ، بدأ مقر القوة دورة لتـدريب املـدربني لـتمكني الوحـدات    ٢٠١٧ يناير
ريب املنـتظم لقواـا علـى قواعـد االشــتباك والتـدريب القـائم علـى السـيناريوهات احملتملــة         التـد 

واالســتجابة هلــا. وتســتند مجيــع الســيناريوهات إىل حــوادث فعليــة وقعــت يف منطقــة عمليــات  
سـؤوليات القـوات. ومترنـت وحـدات الشـرطة املشـكلة       مل التحديد الواضحبعينها، ودف إىل 

منية معات األمم املتحدة ومواقع محاية املدنيني. وجرى حتديث خطط أيضا على خططها األ
عليهـا خـالل ثـالث عمليـات حماكـاة وثـالث منـاورات         مـرن البعثة للطوارئ األمنية جلوبـا والت 

ــوبر     ــني تشــرين األول/أكت ــرة ب ــت يف الفت ــة أجري ــاير   ٢٠١٦ميداني . ٢٠١٧وكــانون الثاين/ين
، أُجري ما جمموعه تسع عمليـات حماكـاة للتصـديق    ٢٠١٧وعلى حنو مماثل، منذ شباط/فرباير 

  على خطط الطوارئ يف املكاتب امليدانية وهناك خطة تدريب موضوعة لبقية السنة. 

ولتحسني قدرات البعثة يف جمايل التنسيق واالستجابة لألزمات يف جوبا، أُنشئت مراكز   
مـن األمـم املتحـدة والعنصـر     أعنصـر  عمليات متكاملة تضم العنصر العسكري وعنصر الشـرطة و 

املــدين يف دار األمــم املتحــدة وموقــع تومبينــغ. وتتوحــد مراكــز القيــادة التكتيكيــة العســـكرية          
والشرطية يف مراكز العمليات املتكاملة وتعمل بصورة منفصلة وإن كـان ذلـك يف مكـان قريـب     

مركــز العمليــات يف املوقــع مــع  حاليــاجــدا مــن مركــز العمليــات املشــتركة للبعثــة الــذي يشــترك 
األمنية. وتتوىل مراكز العمليـات املتكاملـة املسـؤولة عـن تنسـيق االسـتجابة للحـوادث، الداخليـة         

  ومواقع محاية املدنيني. ،وموقع تومبينغ ،دار األمم املتحدةيف واخلارجية على حد سواء، 
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  سالمة املوظفني وأمنهم    

أدخلــت البعثــة حتســينات كــبرية علــى البنيــة األساســية األمنيــة معهــا وموقــع محايــة      
املدنيني يف جوبا. وعلى وجه اخلصوص، بغية محاية دار األمـم املتحـدة ومواقـع محايـة املـدنيني      

متر حول امـع وموقـع    ٢٠٠من النريان غري املباشرة أو املباشرة، أنشأت البعثة حزاما بعرض 
. وجيري أيضـا تعزيـز حمـيط دار    املذكورة آنفادنيني إلنشاء املنطقة اخلالية من األسلحة محاية امل

األمم املتحدة الذي يبلغ طوله أربعة كيلومترات جبدار دفاعي مـن طـراز ميفـرام، اكتمـل أكثـر      
. ويبلغ ٢٠١٧ومن املقرر إكمال األقسام املتبقية حبلول تشرين الثاين/نوفمرب  بالفعل من نصفه

عن طريق دوريات القوة على الفور  انتهاكات السياج احمليط الداخلي ويتم إصالحها، إماعن 
أو من خالل دعم البعثة، يف حدود املوارد املتاحة. وجرى تعزيز نقاط املراقبة على طول حميط 
دار األمــم املتحــدة وأنشــئت مواقــع إلطــالق النــار علــى األرض. وجيــري تشــييد نقــاط مراقبــة   

  .٣و  ١موقعي محاية املدنيني إضافية حول 

للمــوظفني يف املنطقــة “) مــالذات آمنــة(”كــذلك فــإن العمــل يف أربعــة خمــابئ حمصــنة   
السكنية ومنطقة املكاتب على السواء، يف دار األمم املتحدة وموقع تومبينـغ، قـد شـارف علـى     

حيـث جـرى   غطـاء مـن أغطيـة الوقايـة مـن املقـذوفات        ٤ ٠٠٠االنتهاء. ومت شراء ما جمموعه 
توزيع األغطية على املوظفني املقيمني يف املباين اجلاهزة يف جوبا ويف املواقـع امليدانيـة. وأُجنـزت    
دراسة جدوى لنظام أمين متكامل وجيـري اختبـار تكنولوجيـات جديـدة لتعزيـز اإلملـام باحلالـة        

ــزة كشــف التســلل إىل املنطقــة احمليطــة، وأجهــزة االستشــعار باألشــعة حتــت احلمــ         راء، (أجه
  والـــدوائر التلفزيونيـــة املغلقـــة، واألنظمـــة اإللكترونيـــة ملراقبـــة الـــدخول، والبوابـــات الـــدوارة، 

ــك)  ــا إىل ذل ــغ   وم ــع تومبين ــم املتحــدة وموق ــا    يف دار األم ــذ سياســة قوامه . وجيــري أيضــا تنفي
، مع تطبيق خطة مرحلية إلمتام نقل املوظفني إىل دار األمم املتحدة “السكن يف مكان العمل”
أمـن األمـم املتحـدة    عنصـر   حـدد . ويف جوبـا،  ٢٠١٧و موقع تومبينـغ حبلـول ايـة أيار/مـايو     أ

(بالقرب مـن مطـار جوبـا     ١يف املنطقة لتكون حصرا إقامة مجيع موظفي األمم املتحدة أماكن 
قـوة البعثـة،   مـن  دعم الـ الدويل)، من أجل ختفيض مساحة املنطقة اليت ميكن فيها توفري األمـن و 

   القدرات احملدودة.بالنظر إىل

أمـن األمـم املتحـدة جهـودا كـبرية لضـمان       عنصـر  ، بـذل  ٢٠١٦ ومنذ شهر متوز/يوليـه   
ــة لوكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها       ــم لالحتياجــات األمني ــى النحــو املالئ ــة عل ــالء األولوي إي

أجل إنقاذ معا من ”وبراجمها واملنظمات غري احلكومية الدولية متشيا مع إطار إدارة األمن وإطار 
، علـى التــوايل. ويواصـل فريــق إدارة األمـن (يف جوبــا) وأفرقـة إدارة األمــن يف املنطقــة     “األرواح

(يف املواقع امليدانية)، اليت تشمل ممثلي البعثة والوكاالت والصناديق والربامج، االجتمـاع بانتظـام   
أمـن األمـم   عنصر تشاطر واعتماد مجيع التقييمات األمنية واخلطط األمنية يف جنوب السودان. وي

املتحدة املعلومات مع مجيع الوكاالت والصناديق والربامج يف الوقت املناسب، باستخدام أدوات 
مثل التقارير اليومية والتقارير العاجلة، والرسائل النصية باهلاتف احملمول، والنشـرات الـيت تبعـث    
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ــن يف     ــان لشــؤون األم ــروين. ويعمــل موظف ــد اإللكت ــب تنســيق الشــؤون  بالالســلكي والربي  مكت
اإلنسانية، باإلضافة إىل تكليف أحد موظفي األمن بـدعم مجيـع الصـناديق والـربامج والوكـاالت      

  اليت ال يوجد ا موظفون متخصصون يف شؤون األمن.

، “معـا مـن أجـل إنقـاذ األرواح    ”وفيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية الدولية وإطار   
ى املنظمات غري احلكومية الدولية عضو يف اخللية األمنيـة الـيت   فإن منسق شؤون األمن يف منتد

ــتم تشــاطرها مــع الوكــاالت والصــناديق     يف األجتتمــع مــرة  ــة الــيت ي ســبوع. واملعلومــات األمني
نتــدى. وجــرى أيضــا تعمــيم صــحيفة وقــائع أمنيــة لألمــم  املوالــربامج يــتم تشــاطرها أيضــا مــع  

التجمـع يف جوبـا، واملنــاطق    نقــاطالنقـل/اإلجالء، و املتحـدة تغطـي حالـة التأهــب، وإجـراءات     
احملددة كمالذات آمنـة، وطـرق النقـل اجلويـة، واألدوات األمنيـة الرئيسـية، وإجـراءات مراقبـة         

. ويف منتصـف  مسـائل أخـرى  الـدخول، اسـتجابة للحـوادث املتعلقـة حبمايـة املـدنيني، يف مجلـة        
سانية وإدارة شؤون السالمة واألمـن،  ، سيعقد مكتب تنسيق الشؤون اإلن٢٠١٧نيسان/أبريل 

، اجتماعـا  “معا من أجل إنقـاذ األرواح ”إىل جانب منظمة غري حكومية دولية عضو يف إطار 
مشــتركا بالتــداول عــن بعــد مــع أعضــاء اخلليــة األمنيــة يف جوبــا ــدف زيــادة توضــيح األدوار  

ن جلميـع األطـراف   ضـمان أن يكـو  لواملسؤوليات مبوجب إطار معا من أجـل إنقـاذ األرواح، و  
ج أكثـر واقعيـة وتركيـزا، وأن تصـبح أفضـل اسـتعدادا لالسـتجابة حلـاالت األزمـات. وعلـى           
سبيل املتابعة، ستقدم إحاطة ملنسقي الشؤون األمنية اجلدد يف منتدى املنظمـات غـري احلكوميـة    

  ن. عن تنفيذ إطار معا من أجل إنقاذ األرواح يف جنوب السودا ،عند وصوهلم ،الدولية
  

  االستجابة الطبية    

ــق مــن اجلــراحني         ــة امليدانيــة، جــرى إحلــاق فري بغيــة حتســني قــدرات االســتجابة الطبي
ومــوظفي الــدعم بــدار األمــم املتحــدة لتــوفري الرعايــة يف حــاالت اإلصــابات. وقــد جــرى رفــع  

 احاليـ وأصـبحت ـا   “ املستوى األول املتقـدم ”مستوى عيادة دار األمم املتحدة إىل مرفق من 
غرفة عمليات جديدة، ومرافق حمسنة لألشعة السينية واملختربات، وخمـزون مـن الـدم يف املوقـع     

تثبيــت اســتقرار حالــة املصــابني،  ل، مبــا يف ذلــك احلــوادث احلركيــة، و الطارئــةاالت احلــملعاجلــة 
  يتم إجالؤهم إىل مرافق طبية ذات مستوى أعلى. ريثما

  
  ملكال    

تشمل اليت  ،ة لتنفيذ توصيات جملس التحقيق يف ملكالبذلت البعثة أيضا جهودا كبري  
تعزيز أمن احمليط (إضافة طبقات من السياج، وتعميق اخلندق، وزيادة ارتفـاع اجلـدار الرملـي،    

ــة شــاهقة ومــا جمموعــه       ــراج مراقب ــاك ســتة أب ــة) وهن ــةلل امركــز ٢٧وإقامــة منطقــة عازل  مراقب
شيدت على طول احمليط لـتمكني   ق النار قدراسة (تعمل على مدار الساعة) ومواقع إلطالواحل

بفعالية. وقامت البعثة أيضـا بتوسـيع مسـارات الـدوريات      تهاملزيد من حفظة السالم من حراس
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الداخلية واخلارجية للمحيط. وفيما يتعلق بقيـام قـوات األمـن بأنشـطة اسـتباقية قويـة، تشـارك        
وقاعـدة البعثـة، وهنـاك وجـود      القوات يف دوريـات منتظمـة حـول حمـيط موقـع محايـة املـدنيني       

مـىت مـا اقتضـت الضـرورة     متزايد للقـوات يف بوابـات الـدخول ملسـاعدة شـرطة األمـم املتحـدة        
علـى حنـو   دوريات الـ . كما يقـوم أفـراد شـرطة األمـم املتحـدة ووحـدة الشـرطة املشـكلة ب        ذلك

 بحتأصــداخــل مواقــع محايــة املــدنيني. وازدادت أيضــا عمليــات التطويــق والتفتــيش و  دؤوب
جتـرى يوميــا أو أسـبوعيا أو شــهريا، إمـا بإجرائهــا لكـل قســم علـى حــدة أو للمخـيم بأكملــه.       
وجيــري غــرس ثقافــة اإلجــراءات القويــة مــن خــالل التــدريب املنــتظم والتمرينــات علــى قواعــد 

  االشتباك واستخدام القوة.

ل األمانـة  وبغية تنفيذ التوصيات بشأن املسائل الشاملة واالستراتيجية، بدأت فرقة عمـ   
العامة عملها بتعميم توصيات التحقيق اخلاص املستقل على مجيع عمليـات حفـظ السـالم الـيت     

عمليــة وطلبــت تعليقــات بشــأن التحــديات الشــاملة احملــددة يف التوصــيات.     ١٦يبلــغ عــددها 
وصــممت فرقــة العمــل نقــاط عمــل حمــددة وناقشــتها لتــوفري ســبل املضــي قــدما ملعاجلــة أوجــه    

لة واالســتراتيجية احملــددة يف التقريــر، حــىت تصــبح بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ القصــور الشــام
األمـم املتحـدة يف حالـة حـدوث أزمـات مماثلـة.        أفـراد السالم أفضل استعدادا حلماية املـدنيني و 

  وتتمثل نقاط العمل واإلجنازات الرئيسية يف ما يلي:

مســحا شــامال للسياســات  املســاءلة عــن األداء: أجــرت إدارة عمليــات حفــظ الســالم   •  
وأفضل املمارسات القائمة بشأن األداء واملساءلة لكل مـن املـوظفني املـدنيني واألفـراد     
النظــاميني. وجيــري حاليــا وضــع إطــار للمســاءلة عــن األداء يف تنفيــذ الواليــة املتعلقــة    
حبماية املدنيني. ويسعى اإلطار إىل تعزيز وتوضـيح السياسـات واآلليـات القائمـة، مـع      

كـذلك عمـل مكتـب     لتركيز على القيادة العليا، بغيـة التنويـه بـاألداء اجليـد وتعزيـزه.     ا
لضــمان مســاءلة األفــراد  ســبلالشــؤون العســكرية مــع الــدول األعضــاء الستكشــاف  

، أوصــى ٢٠١٧النظــاميني عــن اإلخفــاق يف محايــة املــدنيني. ويف كــانون الثاين/ينــاير   
للوحــدات بــأن يرفــق مبــذكرة التفــاهم بيــان   الفريــق العامــل املعــين باملعــدات اململوكــة 

احتياجـات الوحــدة ذو الصـلة الــذي يـبني القــدرات التنفيذيـة واملهــام املتوقعـة لألفــراد      
النظــاميني. ومــذكرة التفــاهم وثيقــة ملزمــة للبلــدان املســامهة بقــوات، تحــدد مبوجبــها   

ورا املستأنفة الثانيـة،  املساءلة عن املهام املتفق عليها. وإذا وافقت اجلمعية العامة يف د
األمانــة العامــة إرفــاق بيانــات احتياجــات الوحــدات جبميــع مــذكرات التفــاهم     تعتــزم

  احلالية واملستقبلية املربمة مع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة.

ــامال         •   ــا شـ ــالم استعراضـ ــظ السـ ــات حفـ ــرت إدارة عمليـ ــب: أجـ ــادات والتأهـ اإلرشـ
البعثـات بشـأن التنفيـذ الفعـال للواليـة، مبـا يف ذلـك        قادة للتوجيهات املقدمة إىل كبار 

، مت وضع وجتريب عملية حماكـاة إلدارة  ٢٠١٧محاية املدنيني. ويف كانون الثاين/يناير 
من اآلن فائدة رؤساء البعثات املدنيني وسوف تدرج األزمات املتعلقة حبماية املدنيني ل
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وجيــري وضــع عمليــة تــدريب  يف مجيــع الــربامج التعريفيــة لقيــادات البعثــات. فصــاعدا
مماثلة لقادة القوات ونواب قـادة القـوات ومـن املقـرر أن يبـدأ تنفيـذها خـالل الـدورة         

ــب الشــ     ــايو. كمــا اســتعرض مكت ــة يف أيار/م ــة املقبل ــة املكثف ؤون العســكرية التوجيهي
التوجيهــات املقدمــة لقــادة القــوات املقــبلني. وبــدال مــن حتــديث التوجيــه العــام لقــادة    

إصدار توجيهات حمـددة لكـل بعثـة أثنـاء فتـرة التوجيـه التعريفـي         حالياالقوات، جيري 
جلميع قادة القوات اجلدد. وتكمل هـذه التوجيهـات الـدليل احلـايل ملقـر القـوة، الـذي        

انب األكثر عمومية يف واجبات ومسؤوليات قائد القوة. وتقـوم  وجليشمل بالتفصيل ا
املشــروع النــهائي للمبــادئ التوجيهيــة لشــرطة األمــم  باســتعراضشــعبة الشــرطة أيضــا 

، دعـم  مهـام أخـرى  مجلـة   ضـمن ، يكفـل املتحدة يف جمال تنفيـذ محايـة املـدنيني، الـذي     
محائية وأن تستجيب وحدات مجيع أنشطة بناء قدرات شرطة األمم املتحدة لقيام بيئة 

الشرطة املشكلة بشكل مناسب للتهديدات املادية ضد املدنيني. وعند جتديـد الواليـة،   
ستكفل إدارة عمليات حفظ السالم صدور توجيهات يف الوقت املناسب بشأن تنفيذ 

وفيمـا   يف ذلـك محايـة املـدنيني، حسـب االقتضـاء.      واليات عمليات حفظ السالم، مبا
ــق بالتأ ــة       يتعل ــا الطارئ ــات حفــظ الســالم تقاســم خططه ــع عملي ــب إىل مجي هــب، طُل

املتكاملة ملواجهة األزمات ليصـدق عليهـا مقـر األمـم املتحـدة. وجيـري تبسـيط إجـراء         
تدريبات منتظمة تقوم على أساس سيناريوهات حمتملة بغية التحقق مـن تلـك اخلطـط    

ملتعلقـة بتنفيـذها. وجـرى    وصقلها والتمرن عليها، مبا يشـمل مهـام القيـادة والـتحكم ا    
أيضا تذكري البلدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة بأمهيـة االمتثـال ملتطلبـات الكفـاءة         
اللغوية الالزمة لتمكني األفـراد العسـكريني وأفـراد الشـرطة املنتشـرين يف البعثـات مـن        
العمــل معــا بفعاليــة يف تنفيــذ واليــات األمــم املتحــدة. إضــافة إىل ذلــك، وعلــى النحــو  
ــار      ــاز اختب املتفــق عليــه يف مــذكرات التفــاهم، فــإن األفــراد الــذين يعجــزون عــن اجتي
ــراد        ــوري ملعاجلــة اســتعداد األف ــدبري ف ــوطن. وكت ــتم إعــادم إىل ال ــة ت ــاءة اللغوي الكف
النظاميني العاملني يف البعثـة، طُلـب إىل مجيـع البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة،         

، أن تؤكـد خطيـا   ٢٠١٦ كانون األول/ديسـمرب  عن طريق مذكرة شفوية أرسلت يف
إلدارة عمليات حفظ السـالم اسـتعداد أفرادهـا إلجـراء دوريـات راجلـة، مبـا يف ذلـك         
الدوريات النهارية والليلية الدائمة خارج حميط جممعات األمـم املتحـدة ومواقـع محايـة     

لــدان أخــرى. وتكــاد تكــون مجيــع الب  مســائلاملــدنيني يف جنــوب الســودان، مــن بــني  
  ذلك الطلب.على  قد ردت إجيابيااملسامهة بقوات مشاة 

لنشـر جلميـع   ل السـابق التدريب: تقـوم األمانـة العامـة بالتصـديق علـى بـرامج التـدريب          •  
البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة، لكي تكفل مشول املنهج على التـدريب القـائم   

شـتباك، وتنفيـذ الواليـة، واسـتخدام     على السيناريوهات احملتملة للقادة بشأن قواعد اال
ــرامج التــدريب يف البعثــات لتشــمل      ــز ب ــة املــدنيني. ومت تعزي القــوة لــدعم أنشــطة محاي
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التــدريب القــائم علــى ســيناريوهات حمتملــة فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني، وعلــى حنــو     
 متزايد، بشأن منع العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات. وجيري أيضا تقيـيم لالحتياجـات  

يتعلـق حبمايـة املـدنيني. وتشـجع األمانـة العامـة بشـدة         فيمـا أثناء البعثات من التدريب 
نشــر الشــرطيات املــؤهالت لــيقمن زيــادة البلــدان املســامهة بقــوات شــرطة علــى أيضــا 

مبا يف ذلك أعمال الشرطة املوجهة حنو اخلفارة اتمعيـة   ،بدعم مهام احلماية الرئيسية
، تشــكل النســاء ٢٠١٧جلنســاين. وحــىت نيســان/أبريل  والتصــدي للعنــف اجلنســي وا 

  الشرطة الذين مت نشرهم. أفراديف املائة من  ١٨نسبة 

معنويات املوظفني ورفاههم: بدأت األمانـة العامـة تنفيـذ تـدابري متنوعـة لزيـادة الـدعم          •  
النفسي واالجتماعي والقدرة على الصمود واملشورة النفسـية للمصـابني بصـدمات يف    

معنويــات املــوظفني ورفــاههم. وتشــمل بعــض  مــن أجــل وكــذلك  ،امليدانيــة البعثــات
املشــورة عــن بعــد عــرب البعثــة  الشخصــية و الــربامج أنشــطة موســعة للمشــورة الفرديــة 

األزمـــات و لتشـــمل املواقـــع امليدانيـــة املتعمقـــة، والتـــدريب اإلضـــايف إلدارة الطـــوارئ
يف ذلــك تعزيــز مرافــق اإلقامــة  والرعايــة الذاتيــة وتوســيع خيــارات رفــاه املــوظفني، مبــا

واملكاتب ومرافق الترفيه. إضافة إىل ذلك، جيري استعراض سياسات تناوب املوظفني 
الداخلية إلتاحة الفرصة للموظفني العاملني يف مراكـز العمـل األكثـر صـعوبة للتنـاوب      

  داخل البعثة لضمان إدارة اإلجهاد والصدمات.

لتعزيـز   املاضـية ل علـى مـدى األشـهر اخلمسـة     وقد مت االضطالع بقدر كـبري مـن العمـ     
زيادة لتحسني ختطيط وإعداد استجابتها حلاالت األزمات، ولقدرة البعثة على محاية املدنيني، و

سالمة وأمن املوظفني فضال عن معاجلة املسائل الشاملة اليت تعاين منها عمليات حفـظ السـالم   
ــة العامــة املنشــأة ملعاجلــة     املســائل الشــاملة وتنفيــذ  بوجــه عــام. ويف حــني أن فرقــة عمــل األمان

فـإن بعـض    ؛التوصيات الصادرة عن التحقيق اخلاص املسـتقل قـد أُنشـئت لفتـرة زمنيـة حمـدودة      
قــاط العمــل الــيت مت حتديــدها ســتتطلب فتــرة زمنيــة أطــول للتنفيــذ. وسيواصــل كــل مــن إدارة ن

عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين وشركاء األمم املتحدة العمـل بشـأن هـذه املسـائل     
من أجل تعزيز القدرات العسكرية والشرطية واملدنيـة يف عمليـات حفـظ السـالم، بسـبل منـها       

يب واملساءلة بغية تنفيذ الواليات بفعالية، مبا يف ذلك محاية املدنيني، من خـالل  التوجيه والتدر
سري العمل العادي. كما ستواصل األمانة العامة تقدمي معلومات حمدثة، حسب االقتضـاء، مـن   

  خالل آليات اإلبالغ القائمة.

ة العامـة علـى   وفيما يتعلق ببعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، تتفق البعثـة واألمانـ    
 حتسـني مسـتوى  السواء على أنه رغم أن الكثري قد حتقق، ال يزال يتعني عمـل املزيـد مـن أجـل     

ــوم      ــيح املفهـ ــتعراض وتنقـ ــة، باسـ ــة العامـ ــع األمانـ ــيق مـ ــل، بالتنسـ ــة بالفعـ ــوم البعثـ األداء. وتقـ
أداء  يف زيـادة الفعاليـة  واالستراتيجية الشـاملني للبعثـة (مبـا يف ذلـك خمطـط انتشـار القـوة) بغيـة         

املهام املنوطة ا. وتسترشد العملية بالدروس املستفادة من األزمات املتعددة الـيت شـهدها عـام    
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علـى اخلـارج    أكثـر انفتاحـا  جـا  و والتوقع األقصى بأن تتبىن مجيع عناصر البعثة موقفا ٢٠١٦
 فعـال ار األداء الوأكثر حزما يف إجناز األنشطة املقررة. وقد حدد فريق القيادة العليا للبعثة مسـ 

والية محاية املدنيني. وأتوقع لقائد قوة البعثة املعـني حـديثا أن يضـطلع أيضـا بـدور حمـوري يف       ل
  هذا املسعى املستمر.

وسـتعمل إدارة عمليــات حفـظ الســالم وإدارة الــدعم امليـداين أيضــا بشـكل وثيــق مــع       
بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان الستدامة اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن بشـأن محايـة   

حـوار مسـتمر مـع الـدول     إجـراء  املدنيني واالستجابة لألزمـات والتأهـب هلـا. وسيشـمل ذلـك      
داء جلميــع حفظـــة الســـالم الـــذين يــتم نشـــرهم يف البعثـــة ووضـــع   األعضــاء لـــدعم معـــايري األ 

املعياري على ـج محايـة املـدنيني مـن خـالل نشـر أفرقـة        و استراتيجية إلضفاء الطابع املؤسسي
  التدريب املتنقلة إىل البعثة لتوفري تدريب خمصص للسياق لألفراد النظاميني واملوظفني املدنيني.

سـيتوقف تنفيـذ الواليـة تنفيـذا فعـاال علـى يئـة البيئـة         وعلى الرغم مـن هـذه اجلهـود،      
السياسية واألمنية والتشغيلية املواتية. وأحث جملس األمـن علـى بـذل جهـود متضـافرة لضـمان       
أن تتعاون حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية بشكل كامل مع البعثة لكفالة حرية احلركة، وأن 

دنيني، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري اسـتباقية للحـد مـن        تتحمل مسـؤوليتها الرئيسـية عـن محايـة املـ     
التوترات اإلثنية ومساءلة من يرتكبون األعمال الشنيعة ضـد املـدنيني، ومواقـع محايـة املـدنيني،      

اـال اإلنسـاين. وأخـريا، إذا أُريـد للبعثـة أن تكـون أداة        وأطـراف األمم املتحدة أفراد ومباين و
يف جنــوب الســودان، جيــب علــى جملــس األمــن القيــام فــورا،   فعالــة يف حتقيــق الســالم املســتدام

بالتنسيق مع املنطقة، باتباع استراتيجية مجاعية لتيسري وقف األعمال القتالية وكفالـة الشـمولية   
يف احلــوار الــوطين ويف تنفيــذ اتفــاق الســالم. فبــدون تلــك االســتراتيجية السياســية، ستتواصــل   

  تشهد بيئة عملها املزيد من القيود.سما املطالب على البعثة يف االزدياد بين
 

غوترييشأنطونيو  (توقيع)  
 


