
S/2012/68  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
27 January 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

300112    300112    12-21549 (A) 
*1221549* 

 تقرير األمني العام بشأن الوضع يف أبيي    
    

 مقدمة  - أوال  
ي ذ، الـ )٢٠١١ (٢٠٣٢ مـن قـرار جملـس األمـن     ١٣م هذا التقرير عمـال بـالفقرة     قّدُي  - ١

التقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة قـوة األمـم              ب واصـل إبالغـه   يأن  إىل األمـني العـام      اجمللس  فيه  طلب  
يف توجيـه   أن يـستمر     يومـا، و   ٦٠ زمنيـة مـدهتا      فتـرات دى  علـى مـ   املتحدة األمنية املؤقتة ألبيـي      

تفاق بني حكومة السودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر          لال إىل أي انتهاكات خطرية       اجمللس انتباه
 يف  املُـربم ) ، املرفـق  S/2011/384(  الترتيبات املؤقتة لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي       بشأنالسودان  

 مـن  ٥إىل الفقـرة  إشـارات  التقريـر  كما ترد يف هـذا   . بابا يف أديس أ   ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠
ُيطلـع اجمللـس   أن إىل األمـني العـام    اجمللـس  ا طلب فيهـ يت، ال)٢٠١١ (٢٠٢٤قرار جملس األمن    

.  مــن القــرار١ يف الفقــرة  بياهنــا علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ املهــام اإلضــافية الــوارد باســتمرار
ــر   ــة ويقــدم التقري ــي و أنبــش معلومــات ُمحّدث ــشأن الوضــع يف أبي ــشر ب ــة قــوة ال ن ــة األمني املؤقت

 ٢٠١١نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٢٧املـــؤرخ بـــشأن املـــسألة، تقريـــر الـــسابق المنـــذ ا وعملياهتـــ
(S/2011/741). 

  
 الوضع األمين  - ثانيا  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت احلالة األمنيـة يف منطقـة أبيـي متـوترة ومـضطربة                   - ٢
على نطاق واسـع، وبدايـة       لّح املسريية الرُ  قبائل، وهجرة   يةمناألقوات  المرار وجود   نظرا الست 

 الـشهرين   خـالل ىل منطقـة أبيـي      إ نـهم  م ٣ ٠٠٠حيـث عـاد     وك،  قـ دينكـا ن  من  عودة النازحني   
ــاير /كــانون الثــاين ٢٣وحــىت . املاضــيني الــشرطة قــوات ، ظلــت القــوات املــسلحة و ٢٠١٢ين
يف حبـر العـرب، وخـصوصا       /ة يف املنطقة الواقعة مشـال هنـر كـري         كومة السودان موجود  التابعة حل 

 نــشرعــادة إربــط يف حكومــة الــسودان اســتمرت و. ةدفــربلــوم وويل وقــمنطقــة وأبيــي، مدينــة 
 .إنشاء إدارة منطقة أبييبقواهتا 



S/2012/68
 

2 12-21549 
 

املنطقـة الواقعـة جنـوب هنـر        كـل   وجـوده يف    ب شـرطة جنـوب الـسودان        واحتفظ جهـاز    - ٣
اسـتمر  و. مبـوك  و قأوانوجمبون و وك  قأعلى منطقة   ركيز بشكل رئيسي    حبر العرب، مع الت   /كري

علــى بعــد حنــو  كــول، يف االحتفــاظ مبقــر ألويتــه يف ميجــان  اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان  
يف علــى النحــو الــذي ُحــّدد    أبيــي، ووك قــ إىل اجلنــوب مــن حــدود منطقــة أ   كيلــومترات ٣
ــاين  ٩ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــيس   و. ٢٠١١ن ــة، يف حــني واصــل رئ ــواءالبعث ــسيالل ــدي تادي   ويري

 العليـا للقـوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش الـشعيب لـضمان التزامهـا                 اتي، إشراك القيـاد   اتسف
دينكــا مــن عــودة النـازحني  ُيحتمـل أن ُتعرقــل  عدائيــة أو اســتفزازية مواقـف  باالمتنـاع عــن أي  

ـــ ، وذلــــك مــــع هجــــرة املــــسريية الرحــــلووك قــــن ق احــــث الطــــرفني علــــى التمــــسك باتفـ
 .واالنسحاب من منطقة أبيييونيه /حزيران ٢٠

قـوة  واسـتمرت ال  .  القبيلـتني  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل يبلغ عن أي نزاع بني         و  - ٤
منطقـة العمليـات لـردع أي       كل أحناء   يف  استباقية   يةليليف إجراء دوريات هنارية و    األمنية املؤقتة   

ــة و  ــة حمتمل ــام هتديــدات أمني ــة قي ــاء الثقــةبرئــيس البعث ــة  يف أوســاطبن  ركــزوت. اجملتمعــات احمللي
 مـن العائـدين والرحـل، مثـل          كـال   تـستقبل  الدوريات بشكل خاص على املناطق احلساسة الـيت       

عـالل وقـويل    ، و  يف القطـاع األوسـط     واللـو  تاج اللـي  ، ونونق و  القطاع اجلنويب مريال أجاك يف    
حتـسني  مـن و   األ ضـمان مـن أجـل     و. شمايل الـ  يف القطـاع  ودفرة وأم خريت وتـوداج وتوربـادر        

للقـوات املـسلحة      احملليـة  لقيـادة امن  قوة األمنية املؤقتة    الطلبت   فقد   ،العائدين واملهاجرين محاية  
ــسودانية حــصر مجيــع   ــد يف معــسكراهتاقــوات الال ــها وتقيي اســتخدام بإلزامهــا ب، وذلــك حركت
قـوة األمنيـة املؤقتـة    الأبيي، واصـلت  مدينة  يف  و. خالل النهار فحسب  الطريق الرئيسي حصرا و   

 .ركاتتحنقاط تفتيش ملراقبة مجيع الاالحتفاظ ب

ــسريية  تاســتمرو  - ٥ ــل  هجــرة امل ــرة      الرّح ــي خــالل الفت ــة أبي ــا عــرب منطق ــسنوية جنوب ال
 إىل دكورا ودمبلية وتاج اللي وعـالل وتـوداج ونونـق وتوربـادر ومشـال تـاج                 املشمولة بالتقرير 
 املاشــية، أفــادت يقــودونرجــال شاهد يف البدايــة ســوى ويف حــني أنــه مل ُيــ. اللــي واخلجخــاج

وُتقـّدر  .  تتحرك مـع القطعـان     الكاملة اليت عائالت  العدد متزايد من    بوجود  قوة األمنية املؤقتة    ال
الرحـل ومـا يزيـد      البدو  من   ٧٥ ٠٠٠ كان يوجد حنو  ،  يناير/كانون الثاين  ١٩ حىت ،بعثة أنه ال

يف املمـر   للبدو الرّحـل كـان       تركزأكرب  أن  كر  وذُ. يف منطقة أبيي  من األبقار    ٩٦٠ ٠٠٠على  
 .عرب أم خريت وتوربادراملمر الشرقي يف  وعرب عالل ورايقوركالغريب 

تعزيـز األمـن يف منطقـة أبيـي         من أجـل    قوة األمنية املؤقتة    الاجلهود اليت تبذهلا    وشهدت    - ٦
يف منطقـة   املتعلقة باأللغـام  اتلإلجراءدائرة األمم املتحدة أفراد من نشر من التحّسن إثر مزيدا  

قـوة  الإزالـة األلغـام      من موظفي تفتـيش الطـرق و       ٣٠يتألف من    وصول فريق    فقد مكّن . لبعثةا
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. عـسكرية نطاق املناطق اليت تصل إليها قوات البعثـة ال        إعطاء األولوية لتوسيع    من  األمنية املؤقتة   
الـيت  طـرق   بتنظيـف ال  أللغـام،   اُمحـّصنة مـن     باسـتخدام مركبـات     قـام الفريـق،     يف هذا الصدد،    و

يي بواجنوك وتـاج اللـي وكوتـاكو وأم خريـت     أبمدينة وأجاك؛ ماريال وو  باللأبييتربط مدينة   
ودمبلوية؛ وأم خريت بوتوربـادر؛ ومدينـة أبيـي بنونـق وعـالل وسـهيب والـدحلوب وشـيقي؛                   

مـــسافة مـــسح اكتمـــل  كـــانون الثـــاين،  ٢٣ وحـــىت. والـــدحلوب بأمـــام والـــشمام وقـــويل   
األمــم املتحــدة لإلجــراءات تــستعد دائــرة و.  للعمليــات العــسكريةمــن الطــرق يلــومتراك ٢١٢

وذلـك وفقـا   ليـة إدارة احلـدود،   آل االطـرق دعمـ  للتحقّـق مـن   لنشر فرق إضافية    املتعلقة باأللغام   
 ).٢٠١١ (٢٠٢٤جملس األمن للتكليف الوارد يف قرار 

 خطـرية   منـاطق سـت األلغـام بالعمـل يف     كُلّفت فرقـة إثيوبيـة إلزالـة         إضافة إىل ذلك،  و  - ٧
قطرهـا   بأمـان قذيفـة هـاون غـري منفجـرة            تدمـر و. نونق وعالل ذخائر غري منفجرة يف     بملوثة  
يف توسـيع  بـدأ العمـل   و. قـوة األمنيـة املؤقتـة   ال اكتشفت أثناء أعمـال البنـاء يف مقـر           مترايمل ٦٠
 اممـر  ودكـورا لكـي يـصبح         وواجنـوك  لـو الذي يربط بنطون وروممـيري ومريـال أجـاك وال         طريق  ال

لوصـول إىل    مـن أجـل ا      اإلنـساين  العاملة يف اجملـال   جلهات  يصلح الستخدام ا  مثانية أمتار   اتساعه  
يف تعـددة املهـام   املفـرق   الن  ان مـ  إضـافيت فرقتـان    توقـد نـشر   . للعائدين عليامنطقة ذات أولوية    

 .إزالة األلغام، وبدأت عمليات املسح وتلك املنطقة
  

 رات السياسيةالتطو  - ثالثا  
يونيـه بـشأن    /حزيـران  ٢٠تنفيذ اتفـاق    استمرت إعاقة   ،  املشمولة بالتقرير خالل الفترة     - ٨

ق العملية والتقنيـة الالزمـة إلنـشاء        ائ الطر حولبني الطرفني   احلادة  الفات  بسبب اخل منطقة أبيي   
كيل أن تـش  الـذي مفـاده     موقفها  يف اإلصرار على    حكومة جنوب السودان    واستمرت  . دارةاإل

نـصب رئـيس   نقـوك مل  دينكـا   أحد أفـراد  اجمللس التشريعي يتوقف على ترشيح حكومة السودان        
 .أهنا غري ملزمة بأي اتفاق من هذا القبيل استمرت يف القول ب، ولكن حكومة السوداناجمللس

االجتمـاع الثـاين     إثـر    بـرزت قـد   لخروج من املأزق السياسي     غري أن مثة بوادر مبشرة ل       - ٩
. ٢٠١١ديـسمرب   /كـانون األول   ١٣  و ١٢يـومي    ، الـذي عقـد    أبيييف  ابة املشتركة   للجنة الرق 

تكـوين  (الرئيـسية  املـسائل  على الرغم مـن أن االجتمـاع مل يـسفر عـن تـدابري ملموسـة بـشأن           و
ي يـ فرصـة مفيـدة للطـرفني للـدخول يف حـوار مباشـر يف أب        فقد أتاح   ،  )اإلدارة وسحب القوات  

لتـسهيل  ا باحلاجـة املاسـة      اعترافـ و. ٢٠١١مـايو   / نـشب يف أيـار     الـرتاع الـذي   للمرة األوىل منذ    
اتفــق فقــد إيــصال املــساعدات اإلنــسانية إىل مجيــع اجملتمعــات احملليــة املتــضررة يف منطقــة أبيــي، 

األمم املتحدة اإلنـسانية    قوة األمنية املؤقتة ووكاالت     ال، بالتنسيق الوثيق مع     القيامالطرفان على   
حبريـة ودون عـائق إىل      الوكاالت اإلنسانية   ق عملية من أجل وصول      تحديد طرائ بذات الصلة،   
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منـذ ذلـك    قـوة األمنيـة املؤقتـة       الوقـد عملـت     . يف منطقـة أبيـي    ة  مجيع اجملتمعـات احملليـة املتـضرر      
جهـود إزالـة األلغـام والتعامـل        بوسـائل منـها تعزيـز       هـذا الوصـول،     لتيـسري   مع الـسلطات    احلني  

 .املباشر مع اجملتمعات احمللية

ــاع الثالـــث ل   - ١٠ ــفر االجتمـ ــة  وأسـ ــة الرقابـ ــذي  لجنـ ــي، الـ ــشتركة يف أبيـ ــد املـ ــوميعقـ   يـ
اعتماد نداء مشترك من أجل العودة املستدامة واسـتعادة         ، عن   يف أبيي  ٢٠١٢ يناير   ١٩  و ١٨

يونيـه  /حزيـران  ٢٠تفاق  اهتدف إىل تسهيل تنفيذ     اليت  من القرارات   عن جمموعة   سبل املعيشة و  
قــرارات بــشأن تقــدمي املــساعدة  الامــة يف هــذا الــصدد ن مــن املــسائل اهلوكــا. فعــالعلــى حنــو 
، وإنـشاء آليـة     هالجنـة وتفعيلـ   ال وعودة النازحني والرحل دون أسلحة، وإنشاء أمانـة          ،اإلنسانية

 املـشتركة   ةفرقـ األلجنة، وتكوين اللجنة املشتركة للمراقبني العسكريني و      الملتابعة تنفيذ قرارات    
ــة  وتتــسم بــ . لمــراقبني العــسكرينيل ــة   النفس القــدر مــن األمهي قــرارات بــشأن اخلطــوات األولي

وكانـت  . اجملتمعـات احملليـة    بـني    “مؤمترات التعايش ” شرطة أبيي وعقد     جهازالالزمة لتشكيل   
ــة، هــي  ال لتــسهيل عمــل ، والــيت وضــعتعليهــاالــيت اتُّفــق خــرى األنقــاط ال ــة املؤقت قــوة األمني

القـوات، ودعـم جلنـة      مركـز   حكومة السودان لتوقيع اتفاق      اليت أصدرهتا تعليمات  بالاالعتراف  
دينكا اجملتمعـات احملليـة لـ     مـع   يف التعامـل    قـوة األمنيـة املؤقتـة       يف أبيي الستمرار اخنـراط ال     الرقابة  

 .ة للقوة األمنية املؤقت أرضتخصيصات املتعلقة ب والترتيب،سرييةاملوك وقن

 /أيلــول ١٧يف ، املعقــود املــشتركةة واألمنيــ ةآلليــة الــسياسيلجتمــاع األول االخـالل  و  - ١١
ــان علــى  ٢٠١١ســبتمرب  ــور ، اتفــق الطرف ــشاء نقــاط عب ــة وإن ــذ جــددا التزامهمــا ب  حدودي تنفي

. احلدوديـة اآلمنـة واملرتوعـة الـسالح        خريطـة مرجعيـة للمنطقـة        توضعاالتفاقات األمنية، ريثما    
ــرغم مــن اجلهــود   و ــذلت  علــى ال ــيت ُب ــة املفاوضــات  ال ــسخــالل جول ــشرين  ٣٠-٢١(ابقة ال ت

اخلريطـة، علـى النحـو الـذي       اتفـاق بـشأن     ىل  إ، مل يتوصـل الطرفـان بعـد         )٢٠١١نوفمرب  /الثاين
ا حـال دون عقـد اجتمـاع آخـر          ممـ اقترحه فريق التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي،         

وضـع جـدول    ىل  يرمـي إ  اقتـراح   بشأن موضوع   اجلوهرية بني الطرفني    وال تزال املسائل    . آلليةل
. املنـاطق املتنـازع عليهـا     اخلالفـات بـشأن     تـسوية   لالتحكـيم   اللجـوء إىل    زمين لترسـيم احلـدود و     

 املتنـازع عليـه   غـري   زء  اجلـ ىل اتفاق واضـح بـشأن ترسـيم         الطرفان إ توصل  يإضافة إىل ذلك، مل     و
 ). املائة يف٢٠(وتعليمه زء املتنازع عليه من احلدود اجلأو ترسيم )  يف املائة٨٠(من احلدود 

حتـــضريا قـــوة األمنيـــة املؤقتـــة مجيـــع الترتيبـــات الالزمـــة  تتخـــذ اليف غـــضون ذلـــك، و  - ١٢
، يف  )٢٠١١ (٢٠٢٤ قـرار جملـس األمـن        ، اليت كُلِّفت هبا مبوجـب     ضافيةاإلملهام  الضطالع با ل

، مبـا يف    اآللية املشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها          بشأننتظر مزيدا من الوضوح     أهنا ت حني  
لرصـد احلـدود     زمين لتنفيذها، ومواقـع القطاعـات املـشتركة          وضع إطار رمسيا، و إنشاؤها  ك  ذل
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ــها ــأ ووالتحقــق من ــة احلــدودةفرق ــاين ٢٦ىل إجــئ أُرو.  مراقب ــاير /كــانون الث ــة اجتمــاع لآلين لي
ينـاير،  /كـانون الثـاين   ٢١ يف أديـس أبابـا يف   ه كان من املقـرر عقـد   ،املشتركةة   واألمني ةالسياسي
 بـسبب عـدم     اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منـها، وذلـك        املسائل العالقة بشأن    ملعاجلة  

 .كفاية مستوى متثيل الوفود

ــا مناقــشات  و  - ١٣ قــد طلــب و.  بــشأن الوضــع النــهائي ملنطقــة أبيــي  جاريــةال توجــد حالي
لوضــع لاقتــراح ترتيبــات التــابع لالحتــاد األفريقــي فريــق التنفيــذ الرفيــع املــستوى  مــن الرئيــسان 
وحـىت اآلن، فقـد   . حـل وسـط مقبـول   التوصـل إىل   من ا نظرا إىل أن الطرفني مل يتمكن ،النهائي
ولـيس علـى   ، يونيـه تنفيـذا كـامال   /حزيـران  ٢٠تفـاق  افريـق علـى تنفيـذ    الز جهود   يتركانصب  
 .ات أخرىاقتراح

  
 الوضع اإلنساين  - رابعا  

وك قــلنــازحني يف منطقــة أإىل اة غاثــ مــساعدات اإلتقــدميواصــلت املنظمــات اإلنــسانية   - ١٤
 املـساعدات الغذائيـة وغـري        تقـدمي  اسـتمر و. يف جنـوب الـسودان    أخرى  اراب ومناطق   ووالية و 
والتعلــيم خــدمات الــصحة  مبــا يف ذلــك ،لــسكان النــازحنيلاخلــدمات وحتــسن تــوفري الغذائيــة 

 .النظافة الصحيةالصرف الصحي ووواملياه 

 جنـــوب إىلحركـــة اإلمـــدادات الغذائيـــة يف ستمر التـــأخر املـــفقـــد أّدى مـــع ذلـــك، و  - ١٥
حــصص تــوفري كــبرية علــى القــدرة علــى  إىل وضــع ضــغوط  ، يف الــسودان، احملتجــزةالــسودان

ــازحني  ــة للن ــسانية  و. غذائي ــدأت املنظمــات اإلن ــسودان  يف ب ــوب ال مــساعدة جمموعــات  يف جن
توزيـع  بأبيـي،   دينـة    م جنوب شرق تقع  يف مناطق   العرب  حبر  /صغرية من العائدين مشال هنر كري     

 والـصابون   ألف وتوزيع فيتامني    ،التكميلية والتطعيم ضد احلصبة   وتنفيذ برامج األغذية    األغذية  
 . اليت ميكن الوصول إليها شهرا يف املناطق٥٩أشهر و ٦بني سن لألطفال 

ىل مناطق مشـال    إخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت هناك زيادة يف عدد العائدين           و  - ١٦
يف العائـدين   مـن    ٣ ٠٠٠ا جمموعـه    عمـ قـوة األمنيـة املؤقتـة       العرب حيث أبلغـت ال    حبر  /ر كري هن

، نظــرا إىل الوضــع األمــينوومــع ذلــك، . أجــاك واللــو ومــادنق أجونــقمريــال منــاطق روممــيري و
 حبـر /لعائـدين مشـال هنـر كـري       العـدد احملتمـل ل     ة مـن إحـصاء     اإلنـساني  تتمكن أوساط املـساعدة    مل

لتنظيــف يوميــا  بنطــونيعــربون جــسر الــذي  األشــخاص زاد عــدد إىل ذلــك، إضــافةو. العــرب
/ جنوب هنـر كـري  نازح  ٦١ ٥٠٠ما يقرب من    وحاليا، ال يزال هناك     . مناطق منازهلم السابقة  

يف غــرب حبــر  نــازح ٧ ٣٠٠، ومــا يقــدر بنحــو  واليــة واراب ويفوكقــأالعــرب وحــول حبــر 
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ــزال،  ــازح  ٢٦ ٠٠٠والغـــ ــة واراب، ونـــ ــازح  ٥ ٠٠٠يف واليـــ ــال نـــ ــة يف مشـــ ــر واليـــ حبـــ
 .الغربية الغزال

 معظم وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا، فـضال عـن املنظمـات               ومل تتمكن   - ١٧
 دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقـة     الوصول إىل مناطق العودة هذه ألن     من   ،غري احلكومية 

ر معظـم  طهّـ ومن املتوقع أن ُت.  إليهاإلنسانيةوصول املساعدات ابعد ليتيّسر طهرها  مل تُ باأللغام  
وصــول حيــث سيتــسّنى ، ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاينمنــاطق العــودة مــن األلغــام حبلــول هنايــة  

 بعض الـشركاء يف اجملـال       يوفرويف الوقت نفسه،    . املساعدات اإلنسانية إىل السكان املتضررين    
، وال سـيما    روممـيري وجمـاك    يف   ،عائـدين لالدعم الغـذائي ل   اإلنساين اخلدمات الصحية األساسية و    

 .عيادات املتنقلةالمن خالل 

مـن  نـساين  ني للعمـل اإل   قطـري الفـريقني ال   بعثة مشتركة بني الوكاالت مبشاركة       وقامت  - ١٨
ومنظمة الـصحة العامليـة     مبن يف ذلك ممثلون من منظمة األمم املتحدة للطفولة          (اخلرطوم وجوبا   

مكتـب تنـسيق الـشؤون      و واملنظمـة الدوليـة للـهجرة         والزراعـة  منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة      و
شؤون األمـم املتحـدة لـ     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضـية       التابع لألمانة العامة و   اإلنسانية  

ــاملي   ــة الع ــامج األغذي ــارة ، )الالجــئني وبرن ــوم بزي ــي ي ــسمرب /كــانون األول ١٦  و١٥ يأبي دي
 مبــا يف ذلــك ،ساعدات اإلنــسانية للنــازحني والعائــدين احلاجــة إىل زيــادة املــت، وناقــش٢٠١١
 .منطقة أبييبالعودة إىل  جلميع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها السماح

سـبع وكـاالت وصـناديق وبـرامج تأسـيس          أعـادت   ،  ديـسمرب /كانون األول  ٢٠ وحىت  - ١٩
ألمـم  امبـاين   ل علـى إكمـال      يعمـ منـائي    األمم املتحـدة اإل     وكان برنامج  . أبيي مدينةوجودها يف   

وكــاالت األمــم مــوظفي  مــوظفني مــن ١٠ مــا يــصل إىلاملتحــدة املــشتركة الــيت ستــستوعب  
تـسع منظمـات غـري حكوميـة      وواصـلت   . والعائدينإىل النازحني   دعم  الذين يقدمون ال  املتحدة  

ــي،    ــة أبي ــشطتها يف منطق ــة أن ــالدولي ــشطة ب ــى األن ــوب هنــر كــري تركيز عل . حبــر العــرب / يف جن
 يف جنـوب    ،بيـي سكان أ أنـشطة كـسب الـرزق لـ       االضطالع ب  ةاإلنسانياألوساط  واصلت   اكم

وك، وكــذلك أنــشطة امليــاه والــصرف الــصحي والنظافــة الــصحية  قــأوحــول منطقــة  ،الــسودان
  .وكقوالتعليم والصحة والتغذية يف أاألطفال ومحاية 

بيـي  مدينـة أ  مشـال   ُرّحـل   فقـد بقـي ال    املسريية الرحل جنوبـا،     قبائل  هجرة  ومع استمرار     - ٢٠
  تقيــيم احتياجــات الــصحةؤها يفبــدأت منظمــة الفــاو وشــركاو. حبــر العــرب/ومشــال هنــر كــري

  . احمللية املسرييةات جمتمعات يف أوساطاحليوانتطعيم التغذية وو
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  محاية املدنيني  -خامسا  
 يف منطقـة    سكان املدنيني على ال ة  خطري الفترة املشمولة بالتقرير أي هتديدات        تشهد مل  - ٢١
القـوة األمنيـة املؤقتـة       ويف انتظار إنشاء إدارة منطقة أبيي وتشغيلها بشكل فعال، وضعت            .أبيي

ــذار املبكــر،        ــشمل الرصــد وتقييمــات اإلن ــة، ت ــة مواجهــة متعــددة األوجــه ألغــراض احلماي آلي
 ك، وتفــاعالًدينكــا نقــوودوريــات جويــة وبعيــدة املــدى، وتعزيــز احلــوار مــع قبــيليت املــسريية و  

املـــصلحة ذات سائل املــ  بـــشأن مــع املـــسؤولني احلكــوميني املعنـــيني يف كــال اجلــانبني    منتظمــاً  
  .نياالهتمام املشتركو

ومنعاً لنشوب أي نـزاع بـني القبيلـتني بـشأن مـسألة هجـرة الرحَّـل مـن قبيلـة املـسريية                         - ٢٢
ك والقــادة كــا نقــودين بالزعمــاء التقليــديني لقبيلــة مــرارا، التقــى رئــيس البعثــة النــازحنيوعــودة 

القــوة األمنيــة اجملتمعــيني لقبيلــة املــسريية مــن أجــل ضــمان التــزامهم وتعــاوهنم يف تنفيــذ واليــة    
 ، وخباصــة فيمــا يتعلــق بتــوفري األمــن، ومحايــة املــدنيني، وكفالــة عــودة ســلمية ومنظَّمــة    املؤقتــة

ــة املؤقتــة  ووضــعت . ، وهجــرة الرحَّــلللنــازحني يــف مــن حــدة  لتخفاســتراتيجية لالقــوة األمني
  . موسم اهلجرةأثناء قبيلتنيخطر املواجهة بني ال، هتدف إىل التقليل من الرتاعات

القبيلـتني ملعرفـة رأيهمـا يف االسـتراتيجية وحتـسني      قدت سلسلة من املـشاورات مـع       وُع  - ٢٣
وأبــدت القبيلتــان . املفهــوم مــن وجهــة النظــر التنفيذيــة، واالتفــاق علــى طريقــة للمــضي قــدماً   

التعـاون مــع  يــدعو إىل  للجهـود الــيت بـادرت إليهــا البعثـة، وأسـهمتا يف صــقل اقتـراح      تقـديرمها 
علــى مــدى األســابيع القليلــة  عقــدت يف إطــار عــدة اجتماعــات   ،القــوة األمنيــة املؤقتــة رئــيس 
ــك        . املاضــية ــضمن تل ــاهم تت ــذكرة تف ــشأن م ــتني ب ــاء القبيل ــع زعم ــاً م ــاوض حالي وجيــري التف

ــات  ــتني وااللتزامـ ــول القبيلـ ــى    قبـ ــاد فقـــط علـ ــاً واالعتمـ ــالحهما كليـ ــزع سـ ــة   نـ ــوة األمنيـ القـ
  .للحماية املؤقتة
ــاين ١١يف و  - ٢٤ ــاير / كــانون الث ــاًو، ٢٠١٢ين ــيت خالف ــة ال ــات األولي ــوة   للترتيب  اختــذهتا الق

ــاه       ــة مــن أجــل وصــول املهــاجرين مــن قبيلــة املــسريية إىل املي ــة إلقامــة ممــرات آمن ــة املؤقت األمني
جمموعة مـن الرحَّـل املـسلحني ببنـادق إىل منطقـة اللـو املأهولـة بأغلبيـة           وأراضي الرعي، قدَمت    

هـذا  وولَّـد  . رأس مـن املاشـية   ٦ ٠٠٠ك، ومعها ما يقرب من دينكا نقومن العائدين من قبيلة    
إىل  حـديثاً  العائـدين    بعضبـ  ىأدحـىت أنـه      داخل اجملتمع احمللي،     ذعراً و اًتوقع خوف املالتطور غري   

املنتـشرة يف اللـو، مبـساندة       القوة األمنية املؤقتة    سريَّة    ومتكنت . القرى اجملاورة  إىلالرحيل جمدداً   
 وإقناع املهاجرين مـن قبيلـة املـسريية،    الوضعتعزيزات مرَسلة من مقر البعثة، من السيطرة على    

 /الثـاين  كـانون  ١٢وغـادر الرحَّـل املنطقـة يف    . بعد عدة ساعات من املناقشات، بإخالء القريـة  
ك نقـو  دينكـا  عضواً من قبيلة    ٢٠ ويف وقت الحق، رافق وفد ضمّ     . ربادرت باجتاه دوكرا و   يناير
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 واسـتعدادها   القـوة األمنيـة املؤقتـة     رئيس البعثة إىل منطقة اللو لطمأنة اجملتمع احمللـي بـشأن عـزم              
وعقـب هـذا احلـادث،    . وهجـرة الرحَّـل مـن قبيلـة املـسريية يف آن معـاً          النـازحني   لضمان عـودة    

 رئيس البعثة بالزعماء التقليديني لقبيلة املسريية وَضـمن التـزامهم بالعمـل علـى حنـو وثيـق                    التقى
ووافقـت قيـادة املـسريية أيـضاً        . مع القوة األمنية املؤقتة بشأن الوصول إىل املياه وأراضي الرعي         

نهم اثنـان   على اقتراح القوة األمنية املؤقتة بإنشاء جلنة أمنية مشتركة تتألف من ثالثة أعضاء، بي             
ــة     ــة املؤقت ــوة األمني ــن ضــباط الق ــا     (م ــسكريني وثانيهم ــم املتحــدة الع ــراقيب األم ــن م أحــدمها م

تتخـذ القـوة األمنيـة املؤقتـة        فق كذلك علـى أن      واُت. ، إضافةً إىل قائد اجملتمع احمللي     )السريَّة قائد
مــل كامــل  املــسلحني، وأن تتحوالنــازحنيكــل الترتيبــات الالزمــة لــرتع ســالح مجيــع الرحَّــل  

ومــن املقــرر إنــشاء جلــان أمنيــة مــشتركة مماثلــة يف مجيــع منــاطق    . املــسؤولية عــن تــوفري األمــن 
  .والعودة اهلجرة
ــاين ١٦ويف   - ٢٥ ــاير/ كــانون الث ــع     ٢٠١٢ ين ــاق م ــة إىل اتف ــة املؤقت ــوة األمني ، توصــلت الق

َض االتفـاق   وعـر .  علـى مـرحلتني    النـازحني ك بـشأن عـودة      دينكا نقـو  الزعماء التقليديني لقبيلة    
ــة   ــشروط األمني ــع  (ال ــزع ســالح مجي ــازحنيوجــوب ن ــسانية   )  الن ــات اللوجــستية واإلن والترتيب

ــة لتيــسري العــودة والتــوطني   ــي    . املطلوب ــاج الل ــة األوىل مــن العــودة املنظمــة يف ت وســتبدأ املرحل
وبعــد االنتــهاء بنجــاح مــن هــذه املرحلــة، ســيبدأ اجلــزء الثــاين مــن العمليــة يف  .  واللــودنقــوبو

  . الل والقرى احمليطةع وجتودا
الـذي عرضـُت فيـه بإسـهاب اجلهـود الـيت            ) S/2011/741(وعطفاً على التقريـر الـسابق         - ٢٦

 مـن قـرار     ١٠بذلتها من أجل تنفيذ املـادة املتعلقـة برصـد حقـوق اإلنـسان والـواردة يف الفقـرة                    
برسـالة   نـسان  حلقـوق اإل املتحـدة الـسامية   مفوضة األمم، بعثت )٢٠١١( ١٩٩٠جملس األمن 

إىل حكومَتي السودان وجنـوب الـسودان طلبـاً لـدعمهما إلقامـة حـضور معـين برصـد حقـوق                     
  .ومل تتلقَّ حىت اآلن رداً من أي من احلكومتني. اإلنسان يف أبيي

  
  يي األمنية املؤقتة ألب األمم املتحدةنشر قوة  -سادساً  

 كـانون  ٢٣يي يشمل، يف  ألباملؤقتةكان العنصر العسكري لقوة األمم املتحدة األمنية         - ٢٧
وقـد ُنـشرت تلـك      . فـرد  ٤ ٢٠٠فرداً من أصل القوام املأذون به والبـالغ          ٣ ٧٩٨يناير،  /الثاين

. القوات يف خمتلف قواعد العمليات للتصدي للتهديدات احملتملة أو حلاالت زعزعـة االسـتقرار             
 جيف قواعــد العمليــات يف تــوداويف القطــاع الــشمايل، انتــشرت الكتيبــة الثانيــة، بقــوام ســرية،  

انظـر املرفـق، خريطـة نـشر        (وب  قربادر، مع فصيلة واحدة يف دن     توخريت   وأم   ةوك ودفر قووت
ويف القطـاع األوسـط، انتـشرت الكتيبـة األوىل، بقـوام سـرية، يف قواعـد                 ). قوة األمنية املؤقتة  ال

ويف القطـاع   . اللعـ  و العمليات يف بلدة أبيي وتاج اللي واللو، وعلى مـستوى فـصيلة يف نونـق              
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وماريـال  ون  طـ بنووك  قـ أاجلنويب، انتشرت الكتيبة الثالثة، بقوام سـرية، يف قواعـد العمليـات يف              
وُعـزز القطـاع الـشمايل بـسريَّة        . وأقـاين أجونـق   اك وأتوين، وعلى مـستوى فـصيلة يف جمـاك           جأ

ل بــشكل وكانــت الكتائــب الــثالث تعمــ. دبابــات والقطــاع األوســط ببطاريــة مدفعيــة ميدانيــة
 / كـــانون الثـــاين٤كامـــل عنـــد وصـــول املعـــدات اململوكـــة للوحـــدات إىل منطقـــة البعثـــة يف   

  . ٢٠١٢ يناير
معظم منطقة أبيي وتشمل أنشطتها تسيري الـدوريات علـى          القوة األمنية املؤقتة    وتغطي    - ٢٨

ي لــردع أنطــاق واســع، لــيالً وهنــاراً، باســتخدام الــدبابات ونــاقالت اجلنــود املــصفحة، وذلــك 
وإبراز دورها أكثر، وتيسري العودة اآلمنة والسلسة للمـشردين وهجـرة الرحَّـل             هتديدات أمنية،   
 عـن أي قيـود علـى حريـة التنقـل،            يبلَّـغ  ملخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،       و. من قبيلة املسريية  

الشرطة الـسودانية وجهـاز شـرطة جنـوب الـسودان،           /كما أبدى الطرفان، أي القوات املسلحة     
  .القوة األمنية املؤقتةواقف ودية إزاء م

وتعتزم القوة األمنيـة املؤقتـة احلـصول يف أقـرب فرصـة ممكنـة علـى طـائرتني عمـوديتني                   - ٢٩
. ميدانيتني منقولتني من إثيوبيا إلبراز دورهـا بـشكل أفـضل وتعزيـز مـصداقيتها وأثرهـا الـرادع                  

  .طائرتني العموديتنيواملفاوضات جارية حالياً مع حكومة إثيوبيا بشأن نشر ال
زالت حاالت التأخر الكبري يف قيام حكومة الـسودان بإصـدار تأشـريات إىل البلـد                 وما  - ٣٠

وتعتمد القوة األمنية املؤقتة حالياً علـى الـدعم املقـدَّم مـن             . تعوق نشر ضباط األركان الدوليني    
ــابع ملكتــب الــشؤون العــسكرية، إدارة ع    مليــات حفــظ ضــابطني مــن فريــق دعــم املــوظفني الت

 مراقبـــاً ٦٥  مـــن ضـــباط األركـــان اآلخـــرين و٤٠ الـــسالم، يف انتظـــار صـــدور تأشـــريات لــــ
ــسكرياً ــة    . ع ــني هــؤالء، مث ــرداً مــن املــراقبني   ٢٠  فــرداً مــن ضــباط األركــان و   ٢٩ومــن ب  ف

  . العسكريني، على التوايل، على أهبة االستعداد لالنتشار يف أبيي
اد الشرطة الدوليني علـى النحـو املـأذون بـه مبوجـب              من أفر  ٥٠ومل تشهد عملية نشر       - ٣١

التـأخري  حـاالت   لدعم دائرة شرطة أبيي أي تقدم، بسبب        ) ٢٠١١( ١٩٩٠قرار جملس األمن    
 لكنه جرى نشر مستشاَرين لشؤون الـشرطة مـن القـدرة الـُشرطية              .إدارة منطقة أبيي  يف إنشاء   

والتفاعـل مـع    إىل رئيس البعثة يف التخطيط ، وذلك لتقدمي الدعم  القوة األمنية املؤقتة  الدائمة يف   
  . يف منطقة أبييي اجملتمعاألمنمبادرات اختاذ اجملتمعات احمللية و

  
  دعم البعثة  - سابعا  

 أنشطة هامة لدعم البعثة، وخباصة فيمـا يتـصل    أفضل لتنفيذاً ظروفافوسم اجل أتاح امل   - ٣٢
يــسمرب، وكانــت تتــألف مــن قــوات إثيوبيــة د/بالدفعـة الثالثــة لالنتــشار املنفــذة يف كــانون األول 
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ــا        ــدت معهـ ــة تعاقـ ــافالت مدنيـ ــتخدام حـ ــراً باسـ ــت بـ ــدات، وأُجريـ ــة للوحـ ــدات مملوكـ ومعـ
ــم ــة للمــشاة     . املتحــدة األم ــة الثالث ــراد الكتيب ــشر أف ــذا الن ــوا حمــل وومشــل ه ــوداً حل ــود جن  اجلن
  . املصابني جبراح واملتوفنيثيوبيني اإل
 عمليــات الــسرايا وقواعــد  قواعــديفمــن منطقــة أبيــي طالقــاً ان الكتيبــة الثالثــة تشروُنــ  - ٣٣

ــة      ــام ويتلقــون الــدعم اللوجــسيت مــن العناصــر اإلداري العمليــات املؤقتــة، وُيقــيم أفرادهــا يف خي
وسـيمكث معظـم عناصـر القـوة األمنيـة      . األساسية التابعة للكتيبة والعتاد من شعبة دعـم البعثـة     

إىل حـني قيـام حكومـة    )  وأقـوك ةين منهم يف بلدة أبيي ودفـر      باستثناء املوجود (املؤقتة يف اخليام    
السودان مبنح جمموعة خمتارة من أخـصائيي اهلندسـة التـابعني لألمـم املتحـدة تأشـريات دخـول،                   

لتـشييد  مقـاول   ويف غضون ذلك، جرى التعاقد مع       . ومتكُّنهم من تنفيذ أعمال التشييد الالزمة     
الـيت جـرى اسـتالمها خـالل      صلبةالـ دران اجلـ  ذات امةاإلق املعسكرات باستخدام بعض وسائل

  .نبعثة األمم املتحدة يف السوداعملية تصفية 
يف منطقـة العمليـات     علـى الطـرق ذات األولويـة        وبدأت إصالحات مـساحات حمـددة         - ٣٤

باإلضـافة إىل ذلـك،     و. اليت تربط القرى خبطوط االتصاالت اخلاصة بدوائر املـساعدة اإلنـسانية          
 ةهياكــل ومرافــق املعــسكرات القائمــة يف أبيــي ودفــر ة للحفــاظ علــى ثانويــ تإصــالحا ُنفــذت

وسـتنفَّذ أعمـال أساسـية مثـل قطـع األشـجار وتـسوية األراضـي يف         . وأقوك ومعـسكر كـادقلي    
 يف انتظـار  كل من مواقع االنتشار اجلديـدة الـيت ُيَعـد السـتخدامها كقواعـد عمليـات للـسرايا،                   

  .ألراضي اتفاقات رمسية الستخدام اإبرام
 بعثـة األمـم املتحـدة      مـن     القوة األمنية املؤقتـة    ورثت،  ٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين يف  و  - ٣٥

وإثــر مفاوضــات جــرت مــع    . ن قاعــدة كــادقلي للوجــستيات هبياكلــها ومعــداهتا    يف الــسودا
  . زال العمل جارياً إلعادة منطقة الفائض من قاعدة كادقلي السلطات احمللية، ما

 اإلقليمـي التـابع هلـا يف      خلدماتا ملركزة األمنية املؤقتة استقدام املوظفني      وواصلت القو   - ٣٦
ــدا، الــذي يتوقــع   ــة   عنتــييب، أوغن ــة الــسنة املالي ــه . أن يبلــغ قوامــه الكامــل حبلــول هناي وتقــدَّم في

فيما جتري إدارة مركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتـييب أنـشطة االتـصال             خدمات خمصصة للبعثة،    
  .و وثيقوالتنسيق على حن

ــاير/ كــانون الثــاين٢٣ويف   - ٣٧ ، مل تكــن حكومــة الــسودان قــد منحــت ســوى   ٢٠١٢ ين
ــل        ٢٣ ــا ميثـ ــة، ممـ ــدعم إىل البعثـ ــدمون الـ ــذين يقـ ــدين الـ ــدنيني واملتعاقـ ــوظفني املـ ــرية للمـ تأشـ
يزال مـا جمموعـه      وال. املائة فقط من القوام املأذون به من املوظفني املدنيني لدعم البعثة           يف ١٥
لتأديـة مهـام دعـم البعثـة والعمـل          (لبات احلصول علـى تأشـريات للمـوظفني املـدنيني           من ط  ٣٣

 من الطلبـات للمتعاقـدين، معلَّقـة، وكـان قـد جـرى تقـدميها إىل حكومـة                  ٧١ و) األمين والفين 
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وهــذا جيعــل مــن الــصعب جــداً تــوفري الــدعم الكــايف    . ينــاير/ كــانون الثــاين٢٣الــسودان منــذ 
، ٢٠١١ ديــسمرب/ كــانون األول١٩وة األمنيــة املؤقتــة الــيت بلغــت، يف واملــشورة الفنيــة إىل القــ

وسعياً لكفالة استمرار تقـدمي الـدعم إىل القـوات، ُنـشر       . املائة من قوام قواهتا املأذون به      يف ٩١
  .بعض موظفي القوة األمنية املؤقتة يف واو، جبنوب السودان، يف انتظار استالم تأشرياهتم

تــب اتــصال يف اخلرطــوم، برئاســة ضــابط عــسكري أقــدم، لتعزيــز  وأنــشأت البعثــة مك  - ٣٨
ــع   ــاون م ــسودان   التع ــة ال ــسؤولني يف حكوم ــسريامل ــع  وتي ــل م ــع التعام ــة  مجي ــات اإلداري  املتطلب

ووضـعت  .  بانتشار القوة األمنية املؤقتة وعملياهتا     امباشرارتباطا  واللوجستية والقانونية املرتبطة    
العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم    نهائية ملذكرة تفاهم مع     القوة األمنية املؤقتة الصيغة ال    

ر لالســتفادة مــن خــدمات الــدعم احمللــي يف تــسيري أعمــال مكتــب االتــصال   املتحــدة يف دارفــو
  . والترتيبات جارية إلنشاء مكتبني إضافيني لالتصال يف جوبا واملُجلد. بفعالية

  
  املاليةاجلوانب   - ثامنا  

 دوالر ١٧٥ ٥٠٠ ٠٠٠، مبلـغ    ٦٦/٢٤١جلمعية العامـة، مبوجـب قرارهـا        اعتمدت ا   - ٣٩
وإذا قـرر  . ٢٠١٢ هيونيـ /حزيـران  ٣٠ إىل ٢٠١١ هيوليـ /متـوز  ١لإلنفاق على البعثة للفترة من      

، ستقتــصر ٢٠١٢مــايو / أيــار٢٧إىل مــا بعــد القــوة األمنيــة املؤقتــة جملــس األمــن متديــد واليــة 
املبـالغ الـيت وافقـت عليهـا     ، علـى  ٢٠١٢يونيـه  /حزيـران  ٣٠تكلفة اإلنفـاق علـى البعثـة، حـىت        

  .اجلمعية العامة
ــد ُســ   - ٤٠ ــوق ــساِهةددت للحكوم ــرة   مة امل ــوات للفت ــدة حــىت تكــاليف الق  /آب ٣١  املمت

  .ربع السنوي، وفقا جلدول السداد ٢٠١١ أغسطس
  
  مالحظات  -تاسعا   

طـوراً موضـع ترحيـب ألنـه        ت القـوة األمنيـة املؤقتـة        أفـراد  قرب االنتهاء من نشر      يشكل  - ٤١
ولـذا، أود اإلعـراب عـن تقـديري     . سيعزز القـدرات التـشغيلية للبعثـة يف تنفيـذ واليتـها بفعاليـة        

العميق حلكومة إثيوبيا الختاذها إجراءات على وجه السرعة بغية تيسري وصـول الكتيبـة الثالثـة،                
  . مما أتاح للبعثة إعادة تشكيل تغطية منطقة عملياهتا املوسَّعة

، )٢٠١١( ٢٠٢٤ويطرح القرار الذي اختـذه جملـس األمـن مـؤخراً، الـوارد يف قـراره                   - ٤٢
بإيكال مهام إضافية للقوة األمنية املؤقتة هبدف دعم آلية رصد احلدود ضمن القدرات املـأذون               

يف هـذا الـصدد، أود أن أثـين         و. هبا ويف منطقة عمليات موسعة، حتديات جديدة بالنسبة للبعثـة         
ئيس البعثة للخطوات األولية اليت اختذها، بالتنسيق الوثيق مع حكـومَتي الـسودان      على جهود ر  
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ومــن . وجنــوب الــسودان، بــشأن اهليكــل التنظيمــي واملــالك الــوظيفي آلليــة رصــد احلــدود        
اجلــوهري أن ميــدَّ الطرفــان يــد التعــاون الكامــل إىل القــوة األمنيــة املؤقتــة كــي تــنجح يف تنفيــذ   

ــها املنقحــة، وال  ــاً إىل اتفــاق   واليت ــشأن ســيما بالتوصــل قريب ــةشــارات اخلــرائط واإلب   اجلغرافي
اآلليـة    موقع مناسب الستـضافة    إضافةً إىل حتديد  ،  للمنطقة احلدودية اآلمنة واجملرَّدة من السالح     

 تعجيـل ، ينبغـي حلكومـة الـسودان ال   ويف مـوازاة ذلـك  . ااملشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـه        
 املعيَّـنني يف القـوة األمنيـة املؤقتـة ألداء مهـام أساسـية              األمـم املتحـدة    إصدار التأشريات ملـوظفي   ب

يونيــه، واالتفــاق / حزيــران٢٠لــسري عمــل البعثــة بطريقــة سلــسة وفعالــة، دعمــاً لتنفيــذ اتفــاق   
، ٢٠١١ يونيـه / حزيران ٢٩املتعلق بأمن احلدود واآللية السياسية واألمنية املشتركة املوقعني يف          

بتـشكيل بعثـة لـدعم مراقبـة احلـدود بـني حكومـة الـسودان وحكومـة جنـوب                    واالتفاق املتعلق   
  ).، املرفقS/2011/510 (٢٠١١يوليه / متوز٣٠السودان، املوقع يف 

 ١٨للجنـــة الرقابـــة املـــشتركة يف أبيـــي، املعقـــود يـــومي  ويـــشكل االجتمـــاع الثالـــث   - ٤٣
تاح فرصة مفيدة لوضـع فهـم    أ، تطوراً مشجعاً إذ أنه    يف أبيي  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٩ و

خطـوة مـشجعة     االجتمـاع    املتخـذة يف   القرارات   ومتثل.  اجلانبني أفضل للشواغل الرئيسية لدى   
إيـصال  لجنـة بالـضرورة امللحـة لتيـسري      اعتـراف ال  ويتبـدَّى   . يونيـه / حزيران ٢٠حنو تنفيذ اتفاق    

وإعـادة تأكيـدها هلـذه      أبيـي،   إىل مجيع اجملتمعات احملليـة املتـأثرة يف منطقـة           املساعدات اإلنسانية   
ــسانية   الــضرورة، مــن خــالل اعتمــاد    ــداء مــشترك لتقــدمي املــساعدة اإلن منتــدى بــشأن إقامــة  ن

اللجنـة وفريقَـي األمـم املتحـدة القطـريني يف الـسودان وجنـوب الـسودان،                 للتفاعل املستمر بني    
  . إضافةً إىل فرقة عمل حكومية دولية معنيَّة باملساعدة اإلنسانية

وهجـرة  النازحني   لعودة   عامالً رئيسياً  السريعة و الكافية املساعدة اإلنسانية    وفري ت ويَعدُّ  - ٤٤
يف هـذا الـصدد، أود أن أعـرب عـن     و. ة احملليـ  ات بـني اجملتمعـ    صداماتالـ كذلك ملنـع     و ،لالرحَّ

 املبذولـة مـن     جهـود الدؤوبـة   لتقديري لوكاالت األمـم املتحـدة اإلنـسانية وشـركائها املنفـذين ل            
 تقّيـد المن خـالل    ،  بطريقة حتترم املبادئ احملددة   مجيع اجملتمعات املتأثرة    إىل   املساعدة   وفريت أجل

 علــى مواصــلة العمــل وإين أشــجعها. اإلنــسانية والرتاهــة واحليــاداملتمثلــة يف باملبــادئ األساســية 
 مـن أجـل    ،القـوة األمنيـة املؤقتـة     ومـع    الـسودان وجنـوب الـسودان،        يبشكل وثيق مع حكـومتَ    

  .أثرينلسكان املتإىل ا  املقدَّمةسني املساعدةحت
للقـوات املـسلحة والـشرطة التابعـة          املـستمر  وجـود لقلق عميق إزاء ا   زال يساورين    ماو  - ٤٥

االلتزامـات   ممـا يتعـارض مـع         منطقة أبيـي،   حلكومة السودان وجهاز شرطة جنوب السودان يف      
 عقبـة رئيـسية أمـام       ويبقـى هـذا األمـر     . هيوني/حزيران ٢٠الطرفان يف اتفاق     أعلنها   السابقة اليت 

 لـسحب قواهتمـا مـن      كـومتني احل ندائي إىل    أكرر ،ولذا. لوهجرة الرحَّ للنازحني   اآلمنة   العودة
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 مـع رئـيس الفريـق الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي              أوثـق لعمـل بـشكل     وامنطقة أبيي،   
ــذ،  ــع   املعــين بالتنفي ــابو مبيكــي، وم ــسابق ث ــرئيس ال ــوثم  ال ــوب  إىل ا اخلــاص يبع ــسودان وجن ل

، ريــدي تــسفايي ويالفريــق تاديــسقــوة األمنيــة املؤقتــة ال ورئــيس ، هــايلي منكريــوس،الــسودان
اتفاقـــات  عتـــرض تنفيـــذ تزالـــت مـــاإلجيـــاد حـــل مقبـــول مـــن الطـــرفني جلميـــع املـــسائل الـــيت 

  . يوليه/ متوز٣٠ يونيه و/ حزيران٢٩ يونيه و/حزيران ٢٠
 الــسودان وجنــوب تــاال ملختلــف االتفاقــات الــيت وقعتــها حكوم التنفيــذ الفعــويتوقــف  - ٤٦

ــضاً  ــسودان أي ــاء الثقــة بــني  ال ــشمل ت .  الطــرفني علــى بن ــةوهــذا ي .  عالقــات حــسن اجلــوار نمي
.  األغـراض تلـك  أن خيـدم  جنـوب كردفـان والنيـل األزرق      واليـيت  ستمر يف املـ لقتال  لميكن   وال
 عــن أي حجــامجــات ضــبط الــنفس واإل علــى ممارســة أقــصى درتني معــاً احلكــوملــذا، أحــثُّو

  . مواجهة مباشرةُيحدثموقف استفزازي ميكن أن 
 لتعاونــه ،س زينــاوييلــيم، ثيوبيــاإ، أود أن أعــرب عــن تقــديري لــرئيس وزراء أخــرياًو  - ٤٧

الفريـق    علـى  أيـضاً ثـين وأُ. القوة األمنيـة املؤقتـة   عمل بتيسريالشخصي املستمر والتزام حكومته    
 الراميـة    ثابو مبيكي جلهوده الدؤوبة    قيادةب تابع لالحتاد األفريقي املعين بالتنفيذ    الرفيع املستوى ال  

وعالوة علـى ذلـك، أود أن أعـرب عـن           . ساعدة الطرفني يف حل اخلالفات العالقة بينهما      م إىل
القــوة األمنيــة املؤقتــة،   ريــدي تــسفاي، وملــوظفي   ي ويالفريــق تاديــس امتنــاين لــرئيس البعثــة،   

 عـودة  يـسري تهبـدف  ظروف صعبة للغايـة   يفاليت ُتبذل يف كثري من األحيان    لةتواصهودهم امل جل
 السـتئناف األنـشطة املدنيـة        بيئـة أكثـر أمنـاً      هتيئـة والرحَّـل،    وهجـرة    ،للنـازحني مـة   سلمية ومنظَّ 

  .العادية يف منطقة أبيي
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	6 - وشهدت الجهود التي تبذلها القوة الأمنية المؤقتة من أجل تعزيز الأمن في منطقة أبيي مزيدا من التحسّن إثر نشر أفراد من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في منطقة البعثة. فقد مكّن وصول فريق يتألف من 30 من موظفي تفتيش الطرق وإزالة الألغام القوة الأمنية المؤقتة من إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق المناطق التي تصل إليها قوات البعثة العسكرية. وفي هذا الصدد، قام الفريق، باستخدام مركبات مُحصّنة من الألغام، بتنظيف الطرق التي تربط مدينة أبيي باللو وماريال أجاك؛ ومدينة أبيي بوانجوك وتاج اللي وكوتاكو وأم خريت ودمبلوية؛ وأم خريت بوتوربادر؛ ومدينة أبيي بنونق وعلال وسهيب والدحلوب وشيقي؛ والدحلوب بأمام والشمام وقولي. وحتى 23 كانون الثاني، اكتمل مسح مسافة 212 كيلومترا من الطرق للعمليات العسكرية. وتستعد دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لنشر فرق إضافية للتحقّق من الطرق دعما لآلية إدارة الحدود، وذلك وفقا للتكليف الوارد في قرار مجلس الأمن 2024 (2011).
	7 - وإضافة إلى ذلك، كُلّفت فرقة إثيوبية لإزالة الألغام بالعمل في ست مناطق خطيرة ملوثة بذخائر غير منفجرة في نونق وعلال. ودمرت بأمان قذيفة هاون غير منفجرة قطرها 60 مليمترا اكتشفت أثناء أعمال البناء في مقر القوة الأمنية المؤقتة. وبدأ العمل في توسيع الطريق الذي يربط بنطون ورومميير ومريال أجاك واللو ووانجوك ودكورا لكي يصبح ممرا اتساعه ثمانية أمتار يصلح لاستخدام الجهات العاملة في المجال الإنساني من أجل الوصول إلى منطقة ذات أولوية عليا للعائدين. وقد نشرت فرقتان إضافيتان من الفرق المتعددة المهام في تلك المنطقة، وبدأت عمليات المسح وإزالة الألغام.
	ثالثا - التطورات السياسية
	8 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت إعاقة تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه بشأن منطقة أبيي بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين حول الطرائق العملية والتقنية اللازمة لإنشاء الإدارة. واستمرت حكومة جنوب السودان في الإصرار على موقفها الذي مفاده أن تشكيل المجلس التشريعي يتوقف على ترشيح حكومة السودان أحد أفراد دينكا نقوك لمنصب رئيس المجلس، ولكن حكومة السودان استمرت في القول بأنها غير ملزمة بأي اتفاق من هذا القبيل.
	9 - غير أن ثمة بوادر مبشرة للخروج من المأزق السياسي قد برزت إثر الاجتماع الثاني للجنة الرقابة المشتركة في أبيي، الذي عقد يومي 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2011. وعلى الرغم من أن الاجتماع لم يسفر عن تدابير ملموسة بشأن المسائل الرئيسية (تكوين الإدارة وسحب القوات)، فقد أتاح فرصة مفيدة للطرفين للدخول في حوار مباشر في أبيي للمرة الأولى منذ النزاع الذي نشب في أيار/مايو 2011. واعترافا بالحاجة الماسة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في منطقة أبيي، فقد اتفق الطرفان على القيام، بالتنسيق الوثيق مع القوة الأمنية المؤقتة ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية ذات الصلة، بتحديد طرائق عملية من أجل وصول الوكالات الإنسانية بحرية ودون عائق إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في منطقة أبيي. وقد عملت القوة الأمنية المؤقتة منذ ذلك الحين مع السلطات لتيسير هذا الوصول، بوسائل منها تعزيز جهود إزالة الألغام والتعامل المباشر مع المجتمعات المحلية.
	10 - وأسفر الاجتماع الثالث للجنة الرقابة المشتركة في أبيي، الذي عقد يومي18 و 19 يناير 2012 في أبيي، عن اعتماد نداء مشترك من أجل العودة المستدامة واستعادة سبل المعيشة وعن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه على نحو فعال. وكان من المسائل الهامة في هذا الصدد القرارات بشأن تقديم المساعدة الإنسانية، وعودة النازحين والرحل دون أسلحة، وإنشاء أمانة اللجنة وتفعيلها، وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة، وتكوين اللجنة المشتركة للمراقبين العسكريين والأفرقة المشتركة للمراقبين العسكريين. وتتسم بنفس القدر من الأهمية القرارات بشأن الخطوات الأولية اللازمة لتشكيل جهاز شرطة أبيي وعقد ”مؤتمرات التعايش“ بين المجتمعات المحلية. وكانت النقاط الأخرى التي اتُّفق عليها، والتي وضعت لتسهيل عمل القوة الأمنية المؤقتة، هي الاعتراف بالتعليمات التي أصدرتها حكومة السودان لتوقيع اتفاق مركز القوات، ودعم لجنة الرقابة في أبيي لاستمرار انخراط القوة الأمنية المؤقتة في التعامل مع المجتمعات المحلية لدينكا نقوك والمسيرية، والترتيبات المتعلقة بتخصيص أرض للقوة الأمنية المؤقتة.
	11 - وخلال الاجتماع الأول للآلية السياسية والأمنية المشتركة، المعقود في 17 أيلول/ سبتمبر 2011، اتفق الطرفان على إنشاء نقاط عبور حدودية وجددا التزامهما بتنفيذ الاتفاقات الأمنية، ريثما توضع خريطة مرجعية للمنطقة الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح. وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت خلال جولة المفاوضات السابقة (21-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011)، لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق بشأن الخريطة، على النحو الذي اقترحه فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي، مما حال دون عقد اجتماع آخر للآلية. ولا تزال المسائل الجوهرية بين الطرفين بشأن موضوع اقتراح يرمي إلى وضع جدول زمني لترسيم الحدود واللجوء إلى التحكيم لتسوية الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها. وإضافة إلى ذلك، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق واضح بشأن ترسيم الجزء غير المتنازع عليه من الحدود (80 في المائة) أو ترسيم الجزء المتنازع عليه من الحدود وتعليمه (20 في المائة).
	12 - وفي غضون ذلك، تتخذ القوة الأمنية المؤقتة جميع الترتيبات اللازمة تحضيرا للاضطلاع بالمهام الإضافية، التي كُلِّفت بها بموجب قرار مجلس الأمن 2024 (2011)، في حين أنها تنتظر مزيدا من الوضوح بشأن الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، بما في ذلك إنشاؤها رسميا، ووضع إطار زمني لتنفيذها، ومواقع القطاعات المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وأفرقة مراقبة الحدود. وأُرجئ إلى 26 كانون الثاني/يناير اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة، كان من المقرر عقده في أديس أبابا في 21 كانون الثاني/يناير، لمعالجة المسائل العالقة بشأن الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وذلك بسبب عدم كفاية مستوى تمثيل الوفود.
	13 - ولا توجد حاليا مناقشات جارية بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي. وقد طلب الرئيسان من فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي اقتراح ترتيبات للوضع النهائي، نظرا إلى أن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى حل وسط مقبول. وحتى الآن، فقد انصب تركيز جهود الفريق على تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه تنفيذا كاملا، وليس على اقتراحات أخرى.
	رابعا - الوضع الإنساني
	14 - واصلت المنظمات الإنسانية تقديم مساعدات الإغاثة إلى النازحين في منطقة أقوك وولاية واراب ومناطق أخرى في جنوب السودان. واستمر تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية وتحسن توفير الخدمات للسكان النازحين، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
	15 - ومع ذلك، فقد أدّى التأخر المستمر في حركة الإمدادات الغذائية إلى جنوب السودان، المحتجزة في السودان، إلى وضع ضغوط كبيرة على القدرة على توفير حصص غذائية للنازحين. وبدأت المنظمات الإنسانية في جنوب السودان في مساعدة مجموعات صغيرة من العائدين شمال نهر كير/بحر العرب في مناطق تقع جنوب شرق مدينة أبيي، بتوزيع الأغذية وتنفيذ برامج الأغذية التكميلية والتطعيم ضد الحصبة، وتوزيع فيتامين ألف والصابون للأطفال بين سن 6 أشهر و59 شهرا في المناطق التي يمكن الوصول إليها.
	16 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت هناك زيادة في عدد العائدين إلى مناطق شمال نهر كير/بحر العرب حيث أبلغت القوة الأمنية المؤقتة عما مجموعه 000 3 من العائدين في مناطق رومميير ومريال أجاك واللو ومادنق أجونق. ومع ذلك، ونظرا إلى الوضع الأمني، لم تتمكن أوساط المساعدة الإنسانية من إحصاء العدد المحتمل للعائدين شمال نهر كير/بحر العرب. وإضافة إلى ذلك، زاد عدد الأشخاص الذي يعبرون جسر بنطون يوميا لتنظيف مناطق منازلهم السابقة. وحاليا، لا يزال هناك ما يقرب من 500 61 نازح جنوب نهر كير/ بحر العرب وحول أقوك وفي ولاية واراب، وما يقدر بنحو 300 7 نازح في غرب بحر الغزال، و000 26 نازح في ولاية واراب، و000 5 نازح في شمال ولاية بحر الغزال الغربية.
	17 - ولم تتمكن معظم وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، من الوصول إلى مناطق العودة هذه لأن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لم تُطهرها بعد ليتيسّر وصول المساعدات الإنسانية إليها. ومن المتوقع أن تُطهّر معظم مناطق العودة من الألغام بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2012، حيث سيتسنّى وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين. وفي الوقت نفسه، يوفر بعض الشركاء في المجال الإنساني الخدمات الصحية الأساسية والدعم الغذائي للعائدين، في رومميير ومجاك، ولا سيما من خلال العيادات المتنقلة.
	18 - وقامت بعثة مشتركة بين الوكالات بمشاركة الفريقين القطريين للعمل الإنساني من الخرطوم وجوبا (بمن في ذلك ممثلون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي)، بزيارة أبيي يومي 15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وناقشت الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين والعائدين، بما في ذلك السماح لجميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالعودة إلى منطقة أبيي.
	19 - وحتى 20 كانون الأول/ديسمبر، أعادت سبع وكالات وصناديق وبرامج تأسيس وجودها في مدينة أبيي. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على إكمال مباني الأمم المتحدة المشتركة التي ستستوعب ما يصل إلى 10 موظفين من موظفي وكالات الأمم المتحدة الذين يقدمون الدعم إلى النازحين والعائدين. وواصلت تسع منظمات غير حكومية دولية أنشطتها في منطقة أبيي، بالتركيز على الأنشطة في جنوب نهر كير/بحر العرب. كما واصلت الأوساط الإنسانية الاضطلاع بأنشطة كسب الرزق لسكان أبيي، في جنوب السودان، وحول منطقة أقوك، وكذلك أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وحماية الأطفال والتعليم والصحة والتغذية في أقوك. 
	20 - ومع استمرار هجرة قبائل المسيرية الرحل جنوبا، فقد بقي الرُحّل شمال مدينة أبيي وشمال نهر كير/بحر العرب. وبدأت منظمة الفاو وشركاؤها في تقييم احتياجات الصحة والتغذية وتطعيم الحيوانات في أوساط مجتمعات المسيرية المحلية.
	خامسا - حماية المدنيين
	21 - لم تشهد الفترة المشمولة بالتقرير أي تهديدات خطيرة على السكان المدنيين في منطقة أبيي. وفي انتظار إنشاء إدارة منطقة أبيي وتشغيلها بشكل فعال، وضعت القوة الأمنية المؤقتة آلية مواجهة متعددة الأوجه لأغراض الحماية، تشمل الرصد وتقييمات الإنذار المبكر، ودوريات جوية وبعيدة المدى، وتعزيز الحوار مع قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، وتفاعلاً منتظماً مع المسؤولين الحكوميين المعنيين في كلا الجانبين بشأن المسائل ذات المصلحة والاهتمام المشتركين.
	22 - ومنعاً لنشوب أي نزاع بين القبيلتين بشأن مسألة هجرة الرحَّل من قبيلة المسيرية وعودة النازحين، التقى رئيس البعثة مرارا بالزعماء التقليديين لقبيلة دينكا نقوك والقادة المجتمعيين لقبيلة المسيرية من أجل ضمان التزامهم وتعاونهم في تنفيذ ولاية القوة الأمنية المؤقتة، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن، وحماية المدنيين، وكفالة عودة سلمية ومنظَّمة للنازحين، وهجرة الرحَّل. ووضعت القوة الأمنية المؤقتة استراتيجية للتخفيف من حدة النزاعات، تهدف إلى التقليل من خطر المواجهة بين القبيلتين أثناء موسم الهجرة.
	23 - وعُقدت سلسلة من المشاورات مع القبيلتين لمعرفة رأيهما في الاستراتيجية وتحسين المفهوم من وجهة النظر التنفيذية، والاتفاق على طريقة للمضي قدماً. وأبدت القبيلتان تقديرهما للجهود التي بادرت إليها البعثة، وأسهمتا في صقل اقتراح يدعو إلى التعاون مع رئيس القوة الأمنية المؤقتة، في إطار عدة اجتماعات عقدت على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ويجري التفاوض حالياً مع زعماء القبيلتين بشأن مذكرة تفاهم تتضمن تلك الالتزامات وقبول القبيلتين نزع سلاحهما كلياً والاعتماد فقط على القوة الأمنية المؤقتة للحماية.
	24 - وفي 11 كانون الثاني/يناير 2012، وخلافاً للترتيبات الأولية التي اتخذتها القوة الأمنية المؤقتة لإقامة ممرات آمنة من أجل وصول المهاجرين من قبيلة المسيرية إلى المياه وأراضي الرعي، قدمَت مجموعة من الرحَّل المسلحين ببنادق إلى منطقة اللو المأهولة بأغلبية من العائدين من قبيلة دينكا نقوك، ومعها ما يقرب من 000 6 رأس من الماشية. وولَّد هذا التطور غير المتوقع خوفاً وذعراً داخل المجتمع المحلي، حتى أنه أدى ببعض العائدين حديثاً إلى الرحيل مجدداً إلى القرى المجاورة. وتمكنت سريَّة القوة الأمنية المؤقتة المنتشرة في اللو، بمساندة تعزيزات مرسَلة من مقر البعثة، من السيطرة على الوضع وإقناع المهاجرين من قبيلة المسيرية، بعد عدة ساعات من المناقشات، بإخلاء القرية. وغادر الرحَّل المنطقة في 12 كانون الثاني/ يناير باتجاه دوكرا وتربادر. وفي وقت لاحق، رافق وفد ضمّ 20 عضواً من قبيلة دينكا نقوك رئيس البعثة إلى منطقة اللو لطمأنة المجتمع المحلي بشأن عزم القوة الأمنية المؤقتة واستعدادها لضمان عودة النازحين وهجرة الرحَّل من قبيلة المسيرية في آن معاً. وعقب هذا الحادث، التقى رئيس البعثة بالزعماء التقليديين لقبيلة المسيرية وضَمن التزامهم بالعمل على نحو وثيق مع القوة الأمنية المؤقتة بشأن الوصول إلى المياه وأراضي الرعي. ووافقت قيادة المسيرية أيضاً على اقتراح القوة الأمنية المؤقتة بإنشاء لجنة أمنية مشتركة تتألف من ثلاثة أعضاء، بينهم اثنان من ضباط القوة الأمنية المؤقتة (أحدهما من مراقبي الأمم المتحدة العسكريين وثانيهما قائد السريَّة)، إضافةً إلى قائد المجتمع المحلي. واتُفق كذلك على أن تتخذ القوة الأمنية المؤقتة كل الترتيبات اللازمة لنزع سلاح جميع الرحَّل والنازحين المسلحين، وأن تتحمل كامل المسؤولية عن توفير الأمن. ومن المقرر إنشاء لجان أمنية مشتركة مماثلة في جميع مناطق الهجرة والعودة.
	25 - وفي 16 كانون الثاني/يناير 2012، توصلت القوة الأمنية المؤقتة إلى اتفاق مع الزعماء التقليديين لقبيلة دينكا نقوك بشأن عودة النازحين على مرحلتين. وعرضَ الاتفاق الشروط الأمنية (وجوب نزع سلاح جميع النازحين) والترتيبات اللوجستية والإنسانية المطلوبة لتيسير العودة والتوطين. وستبدأ المرحلة الأولى من العودة المنظمة في تاج اللي ودنقوب واللو. وبعد الانتهاء بنجاح من هذه المرحلة، سيبدأ الجزء الثاني من العملية في توداج وعلال والقرى المحيطة. 
	26 - وعطفاً على التقرير السابق (S/2011/741) الذي عرضتُ فيه بإسهاب الجهود التي بذلتها من أجل تنفيذ المادة المتعلقة برصد حقوق الإنسان والواردة في الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 1990 (2011)، بعثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برسالة إلى حكومتَي السودان وجنوب السودان طلباً لدعمهما لإقامة حضور معني برصد حقوق الإنسان في أبيي. ولم تتلقَّ حتى الآن رداً من أي من الحكومتين.
	سادساً - نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	27 - كان العنصر العسكري لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يشمل، في 23 كانون الثاني/يناير، 798 3 فرداً من أصل القوام المأذون به والبالغ 200 4 فرد. وقد نُشرت تلك القوات في مختلف قواعد العمليات للتصدي للتهديدات المحتملة أو لحالات زعزعة الاستقرار. وفي القطاع الشمالي، انتشرت الكتيبة الثانية، بقوام سرية، في قواعد العمليات في توداج ووتقوك ودفرة وأم خريت وتربادر، مع فصيلة واحدة في دنقوب (انظر المرفق، خريطة نشر القوة الأمنية المؤقتة). وفي القطاع الأوسط، انتشرت الكتيبة الأولى، بقوام سرية، في قواعد العمليات في بلدة أبيي وتاج اللي واللو، وعلى مستوى فصيلة في نونق وعلال. وفي القطاع الجنوبي، انتشرت الكتيبة الثالثة، بقوام سرية، في قواعد العمليات في أقوك وبنطون وماريال أجاك وأتوني، وعلى مستوى فصيلة في مجاك وأقاني أجونق. وعُزز القطاع الشمالي بسريَّة دبابات والقطاع الأوسط ببطارية مدفعية ميدانية. وكانت الكتائب الثلاث تعمل بشكل كامل عند وصول المعدات المملوكة للوحدات إلى منطقة البعثة في 4 كانون الثاني/ يناير 2012. 
	28 - وتغطي القوة الأمنية المؤقتة معظم منطقة أبيي وتشمل أنشطتها تسيير الدوريات على نطاق واسع، ليلاً ونهاراً، باستخدام الدبابات وناقلات الجنود المصفحة، وذلك لردع أي تهديدات أمنية، وإبراز دورها أكثر، وتيسير العودة الآمنة والسلسة للمشردين وهجرة الرحَّل من قبيلة المسيرية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يبلَّغ عن أي قيود على حرية التنقل، كما أبدى الطرفان، أي القوات المسلحة/الشرطة السودانية وجهاز شرطة جنوب السودان، مواقف ودية إزاء القوة الأمنية المؤقتة.
	29 - وتعتزم القوة الأمنية المؤقتة الحصول في أقرب فرصة ممكنة على طائرتين عموديتين ميدانيتين منقولتين من إثيوبيا لإبراز دورها بشكل أفضل وتعزيز مصداقيتها وأثرها الرادع. والمفاوضات جارية حالياً مع حكومة إثيوبيا بشأن نشر الطائرتين العموديتين.
	30 - وما زالت حالات التأخر الكبير في قيام حكومة السودان بإصدار تأشيرات إلى البلد تعوق نشر ضباط الأركان الدوليين. وتعتمد القوة الأمنية المؤقتة حالياً على الدعم المقدَّم من ضابطين من فريق دعم الموظفين التابع لمكتب الشؤون العسكرية، إدارة عمليات حفظ السلام، في انتظار صدور تأشيرات لـ 40 من ضباط الأركان الآخرين و 65 مراقباً عسكرياً. ومن بين هؤلاء، ثمة 29 فرداً من ضباط الأركان و 20 فرداً من المراقبين العسكريين، على التوالي، على أهبة الاستعداد للانتشار في أبيي. 
	31 - ولم تشهد عملية نشر 50 من أفراد الشرطة الدوليين على النحو المأذون به بموجب قرار مجلس الأمن 1990 (2011) لدعم دائرة شرطة أبيي أي تقدم، بسبب حالات التأخير في إنشاء إدارة منطقة أبيي. لكنه جرى نشر مستشارَين لشؤون الشرطة من القدرة الشُرطية الدائمة في القوة الأمنية المؤقتة، وذلك لتقديم الدعم إلى رئيس البعثة في التخطيط والتفاعل مع المجتمعات المحلية واتخاذ مبادرات الأمن المجتمعي في منطقة أبيي.
	سابعا - دعم البعثة
	32 - أتاح الموسم الجاف ظروفاً أفضل لتنفيذ أنشطة هامة لدعم البعثة، وبخاصة فيما يتصل بالدفعة الثالثة للانتشار المنفذة في كانون الأول/ديسمبر، وكانت تتألف من قوات إثيوبية ومعدات مملوكة للوحدات، وأُجريت براً باستخدام حافلات مدنية تعاقدت معها الأمم المتحدة. وشمل هذا النشر أفراد الكتيبة الثالثة للمشاة وجنوداً حلوا محل الجنود الإثيوبيين المصابين بجراح والمتوفين. 
	33 - ونُشرت الكتيبة الثالثة انطلاقاً من منطقة أبيي في قواعد عمليات السرايا وقواعد العمليات المؤقتة، ويُقيم أفرادها في خيام ويتلقون الدعم اللوجستي من العناصر الإدارية الأساسية التابعة للكتيبة والعتاد من شعبة دعم البعثة. وسيمكث معظم عناصر القوة الأمنية المؤقتة في الخيام (باستثناء الموجودين منهم في بلدة أبيي ودفرة وأقوك) إلى حين قيام حكومة السودان بمنح مجموعة مختارة من أخصائيي الهندسة التابعين للأمم المتحدة تأشيرات دخول، وتمكُّنهم من تنفيذ أعمال التشييد اللازمة. وفي غضون ذلك، جرى التعاقد مع مقاول لتشييد المعسكرات باستخدام بعض وسائل الإقامة ذات الجدران الصلبة التي جرى استلامها خلال عملية تصفية بعثة الأمم المتحدة في السودان.
	34 - وبدأت إصلاحات مساحات محددة على الطرق ذات الأولوية في منطقة العمليات التي تربط القرى بخطوط الاتصالات الخاصة بدوائر المساعدة الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، نُفذت إصلاحات ثانوية للحفاظ على هياكل ومرافق المعسكرات القائمة في أبيي ودفرة وأقوك ومعسكر كادقلي. وستنفَّذ أعمال أساسية مثل قطع الأشجار وتسوية الأراضي في كل من مواقع الانتشار الجديدة التي يُعَد لاستخدامها كقواعد عمليات للسرايا، في انتظار إبرام اتفاقات رسمية لاستخدام الأراضي.
	35 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ورثت القوة الأمنية المؤقتة من بعثة الأمم المتحدة في السودان قاعدة كادقلي للوجستيات بهياكلها ومعداتها. وإثر مفاوضات جرت مع السلطات المحلية، ما زال العمل جارياً لإعادة منطقة الفائض من قاعدة كادقلي. 
	36 - وواصلت القوة الأمنية المؤقتة استقدام الموظفين لمركز الخدمات الإقليمي التابع لها في عنتيبي، أوغندا، الذي يتوقع أن يبلغ قوامه الكامل بحلول نهاية السنة المالية. وتقدَّم فيه خدمات مخصصة للبعثة، فيما تجري إدارة مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي أنشطة الاتصال والتنسيق على نحو وثيق.
	37 - وفي 23 كانون الثاني/يناير 2012، لم تكن حكومة السودان قد منحت سوى 23 تأشيرة للموظفين المدنيين والمتعاقدين الذين يقدمون الدعم إلى البعثة، مما يمثل 15 في المائة فقط من القوام المأذون به من الموظفين المدنيين لدعم البعثة. ولا يزال ما مجموعه 33 من طلبات الحصول على تأشيرات للموظفين المدنيين (لتأدية مهام دعم البعثة والعمل الأمني والفني) و 71 من الطلبات للمتعاقدين، معلَّقة، وكان قد جرى تقديمها إلى حكومة السودان منذ 23 كانون الثاني/يناير. وهذا يجعل من الصعب جداً توفير الدعم الكافي والمشورة الفنية إلى القوة الأمنية المؤقتة التي بلغت، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، 91 في المائة من قوام قواتها المأذون به. وسعياً لكفالة استمرار تقديم الدعم إلى القوات، نُشر بعض موظفي القوة الأمنية المؤقتة في واو، بجنوب السودان، في انتظار استلام تأشيراتهم.
	38 - وأنشأت البعثة مكتب اتصال في الخرطوم، برئاسة ضابط عسكري أقدم، لتعزيز التعاون مع المسؤولين في حكومة السودان وتيسير التعامل مع جميع المتطلبات الإدارية واللوجستية والقانونية المرتبطة ارتباطا مباشرا بانتشار القوة الأمنية المؤقتة وعملياتها. ووضعت القوة الأمنية المؤقتة الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور للاستفادة من خدمات الدعم المحلي في تسيير أعمال مكتب الاتصال بفعالية. والترتيبات جارية لإنشاء مكتبين إضافيين للاتصال في جوبا والمُجلد. 
	ثامنا - الجوانب المالية
	39 - اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها 66/241، مبلغ 000 500 175 دولار للإنفاق على البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012. وإذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة الأمنية المؤقتة إلى ما بعد 27 أيار/مايو 2012، ستقتصر تكلفة الإنفاق على البعثة، حتى 30 حزيران/يونيه 2012، على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة.
	40 - وقد سُددت للحكومة المساهِمة تكاليف القوات للفترة الممتدة حتى 31 آب/ أغسطس 2011، وفقا لجدول السداد ربع السنوي.
	تاسعا - ملاحظات
	41 - يشكل قرب الانتهاء من نشر أفراد القوة الأمنية المؤقتة تطوراً موضع ترحيب لأنه سيعزز القدرات التشغيلية للبعثة في تنفيذ ولايتها بفعالية. ولذا، أود الإعراب عن تقديري العميق لحكومة إثيوبيا لاتخاذها إجراءات على وجه السرعة بغية تيسير وصول الكتيبة الثالثة، مما أتاح للبعثة إعادة تشكيل تغطية منطقة عملياتها الموسَّعة. 
	42 - ويطرح القرار الذي اتخذه مجلس الأمن مؤخراً، الوارد في قراره 2024 (2011)، بإيكال مهام إضافية للقوة الأمنية المؤقتة بهدف دعم آلية رصد الحدود ضمن القدرات المأذون بها وفي منطقة عمليات موسعة، تحديات جديدة بالنسبة للبعثة. وفي هذا الصدد، أود أن أثني على جهود رئيس البعثة للخطوات الأولية التي اتخذها، بالتنسيق الوثيق مع حكومتَي السودان وجنوب السودان، بشأن الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي لآلية رصد الحدود. ومن الجوهري أن يمدَّ الطرفان يد التعاون الكامل إلى القوة الأمنية المؤقتة كي تنجح في تنفيذ ولايتها المنقحة، ولا سيما بالتوصل قريباً إلى اتفاق بشأن الخرائط والإشارات الجغرافية للمنطقة الحدودية الآمنة والمجرَّدة من السلاح، إضافةً إلى تحديد موقع مناسب لاستضافة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها. وفي موازاة ذلك، ينبغي لحكومة السودان التعجيل بإصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة المعيَّنين في القوة الأمنية المؤقتة لأداء مهام أساسية لسير عمل البعثة بطريقة سلسة وفعالة، دعماً لتنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه، والاتفاق المتعلق بأمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة الموقعين في 29 حزيران/يونيه 2011، والاتفاق المتعلق بتشكيل بعثة لدعم مراقبة الحدود بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، الموقع في 30 تموز/يوليه 2011 (S/2011/510، المرفق).
	43 - ويشكل الاجتماع الثالث للجنة الرقابة المشتركة في أبيي، المعقود يومي 18 و 19 كانون الثاني/يناير 2012 في أبيي، تطوراً مشجعاً إذ أنه أتاح فرصة مفيدة لوضع فهم أفضل للشواغل الرئيسية لدى الجانبين. وتمثل القرارات المتخذة في الاجتماع خطوة مشجعة نحو تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه. ويتبدَّى اعتراف اللجنة بالضرورة الملحة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتأثرة في منطقة أبيي، وإعادة تأكيدها لهذه الضرورة، من خلال اعتماد نداء مشترك لتقديم المساعدة الإنسانية بشأن إقامة منتدى للتفاعل المستمر بين اللجنة وفريقَي الأمم المتحدة القطريين في السودان وجنوب السودان، إضافةً إلى فرقة عمل حكومية دولية معنيَّة بالمساعدة الإنسانية. 
	44 - ويعَدُّ توفير المساعدة الإنسانية الكافية والسريعة عاملاً رئيسياً لعودة النازحين وهجرة الرحَّل، وكذلك لمنع الصدامات بين المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن تقديري لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها المنفذين للجهود الدؤوبة المبذولة من أجل توفير المساعدة إلى جميع المجتمعات المتأثرة بطريقة تحترم المبادئ المحددة، من خلال التقيّد بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد. وإني أشجعها على مواصلة العمل بشكل وثيق مع حكومتَي السودان وجنوب السودان، ومع القوة الأمنية المؤقتة، من أجل تحسين المساعدة المقدَّمة إلى السكان المتأثرين.
	45 - وما زال يساورني قلق عميق إزاء الوجود المستمر للقوات المسلحة والشرطة التابعة لحكومة السودان وجهاز شرطة جنوب السودان في منطقة أبيي، مما يتعارض مع الالتزامات السابقة التي أعلنها الطرفان في اتفاق 20 حزيران/يونيه. ويبقى هذا الأمر عقبة رئيسية أمام العودة الآمنة للنازحين وهجرة الرحَّل. ولذا، أكرر ندائي إلى الحكومتين لسحب قواتهما من منطقة أبيي، والعمل بشكل أوثق مع رئيس الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ، الرئيس السابق ثابو مبيكي، ومع مبعوثي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، هايلي منكريوس، ورئيس القوة الأمنية المؤقتة الفريق تاديسي ويريدي تسفاي، لإيجاد حل مقبول من الطرفين لجميع المسائل التي ما زالت تعترض تنفيذ اتفاقات 20 حزيران/يونيه و 29 حزيران/يونيه و 30 تموز/يوليه. 
	46 - ويتوقف التنفيذ الفعال لمختلف الاتفاقات التي وقعتها حكومتا السودان وجنوب السودان أيضاً على بناء الثقة بين الطرفين. وهذا يشمل تنمية علاقات حسن الجوار. ولا يمكن للقتال المستمر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أن يخدم تلك الأغراض. ولذا، أحثُّ الحكومتين معاً على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والإحجام عن أي موقف استفزازي يمكن أن يُحدث مواجهة مباشرة.
	47 - وأخيراً، أود أن أعرب عن تقديري لرئيس وزراء إثيوبيا، ميليس زيناوي، لتعاونه الشخصي المستمر والتزام حكومته بتيسير عمل القوة الأمنية المؤقتة. وأُثني أيضاً على الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ بقيادة ثابو مبيكي لجهوده الدؤوبة الرامية إلى مساعدة الطرفين في حل الخلافات العالقة بينهما. وعلاوة على ذلك، أود أن أعرب عن امتناني لرئيس البعثة، الفريق تاديسي ويريدي تسفاي، ولموظفي القوة الأمنية المؤقتة، لجهودهم المتواصلة التي تُبذل في كثير من الأحيان في ظروف صعبة للغاية بهدف تيسير عودة سلمية ومنظَّمة للنازحين، وهجرة الرحَّل، وتهيئة بيئة أكثر أمناً لاستئناف الأنشطة المدنية العادية في منطقة أبيي.

