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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
  

  مقدمة  -أوال   
، الـذي  )٢٠١١ (٢٠٣٢مـن قـرار جملـس األمـن      ١٣يقدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة       - ١

التقــدم احملــرز يف تنفيــذ واليــة قــوة األمــم  بمواصــلة إبالغــه إىل األمــني العــام طلــب فيــه اجمللــس 
أي إىل يومـــا، واالســـتمرار يف توجيـــه انتباهـــه  ٦٠مـــرة كـــل املتحـــدة األمنيـــة املؤقتـــة ألبيـــي 

بــني حكومــة الــسودان واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان  املــربم تفــاق جــسيمة لالانتــهاكات 
يف الـذي ُوقّـع     ،  )، املرفـق  S/2011/384(إلدارة واألمـن يف منطقـة أبيـي         لـ لترتيبات املؤقتـة    بشأن ا 
 مـن قـرار     ٥لفقـرة   لتقريـر أيـضا إىل ا     ويـشري هـذا ا    . أبابـا   يف أديـس   ،٢٠١١يونيـه   /حزيران ٢٠
علـى  إبقـاءه علـى اطّـالع    مبوجبها اجمللس إىل األمني العام      طلب  اليت  ،  )٢٠١١ (٢٠٢٤لس  اجمل
آخـر  التقرير  يعرض  و.  من القرار  ١ يف الفقرة     بياهنا يف تنفيذ املهام اإلضافية الوارد    احملرز  تقدم  ال

عـن  الـسابق   التقريـر   صـدور   منذ  وعملياهتا  قتة  املؤاألمنية  قوة  اليف أبيي ونشر    مستجدات احلالة   
  .)S/2012/68 (٢٠١٢ يناير/كانون الثاين ٢٧املؤرخ املسألة 

  
  ة األمنياحلالة  -ثانيا   

 مـشوبة بـالتوتر وبـصعوبة الــتكّهن     خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض    ةاألمنيـ احلالـة   تظلـ   - ٢
 منطقة أبيي، يف انتهاٍك التفـاق       مبآهلا، نظرا إىل استمرار وجود قوات مسلحة غري مأذون هلا يف          

، ونظرا إىل تواصل ترحـال أفـراد قبيلـة املـسريية علـى نطـاق واسـع،                  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠
  .وعودة النازحني من أفراد قبيلة دينكا نقوك

 ،٢٠١٢مـارس   /آذار ٦حتتفظـان، حـىت     الـسودانية   والـشرطة   القـوات املـسلحة     وظلت    - ٣
ويل، وقــيف بلـدة أبيــي،  ســيما  الحبـر العــرب، و / مشــال هنـر كــري يف املنطقـة الواقعــة بوجـود هلمــا  

ــوم،  ــرةومنطقــة وبل ــاء علــى  . دف ــة قــوة الطلــب وبن ــة املؤقت  القــوات املــسلحة  اســتمرت، األمني
ــبلــدة أبيــي، املرابطــة يف الــسودانية ــا بــني   و ويل وق  فــرد ٤٠٠دفــرة وبلــوم بقــوامٍ يتــراوح حالي
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وأحجمـت أيـضا   ،  فحـسب وخـالل النـهار   نطقـة مشـال امل  إىل   اهتـ اركفرد، يف حـصر حت     ٥٠٠ و
لـشرطة  بإعـادة نـشر ا    القـوات املـسلحة الـسودانية أيـضا         وقامـت   . عملياتيةعن القيام بأي مهام     

  . من دكورة إىل أبييالسودانية
 فـردا مـن أفـراد جهـاز شـرطة جنـوب الـسودان يرابطـون يف                  ٧٢٠مثـة زهـاء     يزال   الو  - ٤

منـاطق أقـوك، وأبـاتوك، وأوانـق تـو،          لعـرب، وخباصـة يف      حبـر ا  /املنطقة الواقعة جنوب هنـر كـري      
حاليـا  جديدة تقـوم     استقدم جهاز شرطة جنوب السودان عناصر        كذلك. وروماميي، ومابوك 

يتخـذ مـن    لتحرير الـسودان     الشعيبزال اجليش    وما. وك والقرى احمليطة هبا   قيف أ مبهام عملياتية   
مــع دود احلــوك وقــجنــوب أإىل ومترات كيلــ ٣ميجــان كــول مقــرا للوائــه، علــى مــسافة زهــاء 

ويبلــغ قــوام القــوات يف . ٢٠١١ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٩يف علــى النحــو املثبــت منطقــة أبيــي، 
أيضا بقيام قوات اجلـيش الـشعيب لتحريـر    قوة األمنية املؤقتة وأفادت ال .  جندي ٣٠٠املقر  ذلك  

ة األمنيــة املؤقتــة إىل وطلبــت القــو. هــاوخارج متفرقــة داخــل منطقــة أبيــيالــسودان بتحركــات 
ــاير و/شــهري كــانون الثــاين مناســبات يف عــدة يف ســلطات جنــوب الــسودان   ــر/شــباطين  فرباي

احتـواء جهـاز   مجيع التـدابري الالزمـة إلعـادة االنتـشار خـارج منطقـة أبيـي أو         تتخذ   أن ٢٠١٢
لكـن  وزتـه،  حباألسـلحة الـيت   شرطة جنوب السودان، بسبل منها تقليص حجمه وخفض عـدد      

  .الطلبذا ستجب هلمل ت
مــن قبيلــة  نــازح ٥ ٠٠٠ينيــف عــن  ، كــان قــد عــاد مــا٢٠١٢ مــارس/ آذار١٥ويف   - ٥

، واصـل أفـراد قبيلـة       خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       و. دينكا نقوك إىل قـراهم يف منطقـة أبيـي         
 يـة واجلنوبسالكني املمـرات الوسـطى       ،منطقة أبيي عرب   ،اجنوًباملسريية الرحل ترحاهلم السنوي     

اعتبــــارا مــــن  وتــــشري التقــــديرات إىل أنــــه.  مــــن منطقــــة أبيــــيةغربيــــال يــــة واجلنوبةشرقيالــــ
فـرد مـن قبيلـة املـسريية الُرّحـل،           ١١٠ ٠٠٠يربـو علـى      حلّ مبنطقـة أبيـي مـا      مارس،  /آذار ١٥

، واحلمـــري والغـــنم املـــاعز مـــن ١١٢ ٠٠٠  و،اشـــيةرأس مـــن املأكثـــر مـــن مليـــوين يـــسوقون 
ــلع أكــرب جتمـّـ  واســتقر ــورك، الل عــرب عــ يف املمــر الغــريب   للرّح ــشرقي  وريق عــرب ويف املمــر ال

  .خريت وتربادر أم
ــ  - ٦ ــة دوريات وركّــزت ال ــة علــى  الــيت كانــت جتريهــا ال املنتظمــة اليومي ــة املؤقت قــوة األمني

منـاطق مريـال أجـاك،     هـا ، مبـا في  علـى الـسواء  لالعائـدين والرحّـ  تـستقبل  املناطق احلـساسة الـيت    
ونق، الواقعة يف القطاع اجلنويب، ومناطق نونـق، وعـالل،          ف، وأتاي، ولو  وروماميي، وكولونيال 

مكيـنس، وأم خريـت،     قطـاع األوسـط، ومنـاطق دفـرة، وقـويل، و          وتاجلي، واللو، الواقعة يف ال    
وســعًيا إىل كفالــة أمــن العائــدين . وتــوداج، ودمبولويــا، وتربــادر، الواقعــة يف القطــاع الــشمايل
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نقــاط التفتــيش  واصــلت القــوة األمنيــة املؤقتــة وجودهــا يف  والرّحــل ومحايتــهم بــشكل أفــضل،
  .املناطق احلساسةسائر مراقبة مجيع التحركات يف بلدة أبيي واستمرت يف و
املراعـي  الوصول إىل   لحصول على املياه و   وتسّبب ضيق الفرص املتاحة لقبيلة املسريية ل        - ٧

أطلقــت فربايــر، /شــباط ١٣ففــي . خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريروقــوع حــادثتني أمنيــتني يف 
يف وقتلتـها، وذلــك  املــسريية رأسـا مــن مواشـي    ١١النـار علــى  جمموعـة مــسلحة جمهولـة اهلويــة   

عـددا  أن بـ املـسريية  كـذلك أقـّرت قبيلـة    . اجلنويب الشرقي من منطقـة أبيـي  اجلانب ، على   كوين
اقتيـاد  قبـل   املعنيـة،   ة  على إذن مـسبق مـن اللجنـة األمنيـة املـشترك           من أفرادها الرّحل مل حيصلوا      

ذلــك أن اإلذن املــسبق بــالتحرك مــرهتٌن مبوافقــة . نقــاط امليــاه واملراعــي يف كــوينمواشــيهم إىل 
. فربايـر /شـباط شـهر   وفقا لالتفـاق املـربم بـني كلتـا القبيلـتني يف مطلـع                ،ركةتاللجنة األمنية املش  
التــوترات ووقــوع أي قامــت القــوة األمنيــة املؤقتــة، حرصــا علــى درء تفــاقم  وعقــب احلــادث، 

انتقـامي،  إتيـان أي عمـل   االمتنـاع عـن    باملـسريية   حوادث أخرى من هذا القبيـل، بإقنـاع قبيلـة           
وإضـافة  . وطمأنت قبيلة دينكا نقوك بأن احلالة األمنية باتت حتت سيطرة القـوة األمنيـة املؤقتـة               

 اجلنــويباجلــانبني علــى تعزيــز وجودهــا لدورياهتــا مــن قــوة األمنيــة املؤقتــة  إىل ذلــك، كثّفــت ال
  . الغريب من منطقة أبييالشرقي واجلنويب

مـن  املؤقتـة   قـوة األمنيـة     طلبـت ال  فرباير، عنـدما    /شباط ٢٢يوم  ووقع احلادث الثاين يف       - ٨
 ١٢ ٠٠٠تـسوق قطيعـا يتـألف مـن زهـاء           ، يف كـوين،   لاملـسريية الرحّـ   أفراد قبيلة   جمموعة من   
علـى إذن   حبـر العـرب نظـرا لعـدم حـصوهلا           /ر كري أال تواصل ترحاهلا صوب هن    اشية  رأس من امل  

ويف هـذه األثنـاء، أتـت عناصـر         . بالتحرك إىل وجهتها من اللجنة األمنية املشتركة املعنية       مسبق  
الطـرف  ، ومتركـزت يف   بالرشاشـات الثقيلـة  جهاز شرطة جنـوب الـسودان مـن أقـوك مدججـة       

نزعـت فتيـل التـوتر،      ة املؤقتـة و   قـوة األمنيـ   ال تتـدخل ف.  وأخـذت هتـدد الرّحـل      اجلنويب من النهر  
  .من املنطقةعناصر جهاز شرطة جنوب السودان انسحاب بذلك كفلت و
 املتعلقــة لإلجــراءاتخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، واصــلت دائــرة األمــم املتحــدة    و  - ٩

ألولويـات  وفقـا  املتفجـرات  خملفـات احلـرب مـن    وتطهـري املنطقـة مـن األلغـام األرضـية      باأللغام  
قــوة التابعــة للعــسكرية الوحــدات لكــي تــستخدمهما ال نيطــريقني إضــافيوجــرى شــّق . البعثــة

طـريقني  ، من جماك إىل دنقوب، ومن اللو إىل مفترق أم خريت، بينما جرى شـق    األمنية املؤقتة 
وإضــافة إىل فريــق . املــساعدات اإلنــسانيةإليــصال ) إىل مــادينق، وبنتــون  إىل رومــامييبنتــون(

لــدائرة األمــم املتحــدة تــابعني  ،نطقــةاملسح فــريقني معنــيني مبــنــشر  جــرى،  مــن الطــرقالتحقــق
العـرب  حبـر  /القرى الواقعة مشال هنـر كـري  يف منطقة أبيي  ، وذلك يف    لإلجراءات املتعلقة باأللغام  

  . ورومامييبنتونبني على طول الطريق 
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جـراءات  اإلاختـاذ   جرى تكليف فصيلة إثيوبيـة إلزالـة األلغـام مبهمـة            وإضافة إىل ذلك،      - ١٠
 يف  ، فقامـت بتـدمريها بأمـان      لغـام الـذخائر غـري املنفجـرة واأل      بيف املناطق اخلطرة امللوثـة      الالزمة  
  .تاجليعالل ونونق و

  
  التطورات السياسية  - ثالثا  

تقـدم  ومل حيرز سوى قدر ضئيل مـن ال         مل يسوَّ بعد،   الوضع النهائي ملنطقة أبيي   زال   ما  - ١١
ــذ اال ــاق يف تنفي ــربم يفتف ــران٢٠ امل ــه / حزي ــا    وال. ٢٠١١يوني ــان يواجهــان طريق ــزال الطرف ي

فريــق مــسدودا فيمــا يتعلــق بتعــيني أعــضاء إدارة منطقــة أبيــي، رغــم اجلهــود اجلبــارة الــيت بــذهلا 
مـن  العاملـة   فاهليئـة الوحيـدة     . حـل وسـط    إلجيـاد    التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقـي      

، أبيـي يف  ةاملـشترك جلنـة الرقابـة    ه هـي  يونيـ /حزيـران  ٢٠اتفـاق    بني اهليئات املنصوص عليها يف    
  .٢٠١١سبتمرب /أيلوليف بدء عملها اليت عقدت ثالثة اجتماعات منذ 

الـذي كـان مقـررا    تأجيل االجتماع الرابع للجنة الرقابة املشتركة يف أبيـي،        وقد جرى     - ١٢
ــده أصــال   ــر، /شــباط ٢٠يف عق ــس   وذلــك فرباي ــة ال ــى طلــب حكوم ــاء عل ــيت بن ــادت ودان ال أف

يف الـسابق تنفيـذًا   لجنـة  القـرارات الـيت اختـذهتا ال   تنفيـذ  بضرورة إفراد مزيـد مـن الوقـت لكفالـة        
يف األمنيـة املؤقتـة     والقـوة   للجنـة   لـدى ا  فريقـي   الحتـاد األ  امفوضـية   ر  ميّسواخنرط  . فعاال وكامال 

مــا زال لــذي حتديــد موعــد مناســب لالجتمــاع املقبــل، ا بغيــة مــع الطــرفني مناقــشات مكثفــة 
  .ينعقد بعد مل

، اجلهــود املبذولــةإىل  هيونيــ/حزيــران ٢٠معظــم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق يعــزى و  - ١٣
 ، يف أبيـي   جلنـة الرقابـة املـشتركة     لـدى   فريقـي   الحتـاد األ  ار  قـوة األمنيـة املؤقتـة وميـسّ       ال من   بدعمٍ
 ١٩  و ١٨يف أبيـي، يف يـومي        القرارات املتخذة خالل اجتماع اللجنة الثالـث، املعقـود           لتفعيل

ــاير /كــانون الثــاين تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية  املتعلقــة بحكــام األ: مــا يلــيســيما   ال،٢٠١٢ين
يف الرقابــة املــشتركة وإنــشاء أمانــة جلنــة  ؛هجــرة الرُّحَّــل دون محــل الــسالحوعــودة النــازحني و

املـشتركة للمـراقبني     اللجنـة     وتكـوين  ؛لجنـة الآليـة ملتابعـة تنفيـذ قـرارات         إقامة   و ؛ وتفعيلها أبيي
 دائـرة اخلطـوات األوليـة الالزمـة لتـشكيل          و ؛ املـراقبني العـسكريني املـشتركة      ني وأفرقـة  العسكري

زودت هـذه اجلهـود،     ويف إطار   . اجملتمعات احمللية  بني   “مؤمترات التعايش ” وعقد   ؛شرطة أبيي 
فربايـر،  /شـباط  ٣يف كة يف أبيـي،  القوة األمنية املؤقتة الرئيسني املـشاركني للجنـة الرقابـة املـشتر       

ــة املـــشتركة اقتـــراح اختـــصاصات اشروع مبـــ ــراقبني العـــسكرينيللجنـ بموجـــب اتفـــاق ف. للمـ
قوة األمنيـة  بـال التـصال   مهمـة ا   للمراقبني العسكريني للجنة املشتركة   تناط با ،  هيوني/حزيران ٢٠

ن املــراقبني مــن مــن عــدد متــساو مــ ســتتألف املــسائل األمنيــة يف منطقــة أبيــي، و بــشأن املؤقتــة 
  ).  لتحرير السودانالقوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب(السودان وجنوب السودان 
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تفعيـل أمانـة جلنـة الرقابـة املـشتركة يف           لجهودها  تواصل  قوة األمنية املؤقتة    الوما زالت     - ١٤
جـه االسـتعجال    الطرفني بالقيـام علـى و     قوة األمنية املؤقتة    الهلذا الغرض، أوصت    وحتقيقا  . أبيي

قـوة  اليف مقـر    إيواءمهـا   وعرضـت   اخلاصـني هبمـا،     دعم اإلداري   جهـازي الـ   لجنة و أَِميَنْي ال بنشر  
أيـضا  قـوة األمنيـة املؤقتـة     واقترحـت ال  . بلـدة أبيـي كحـل مؤقـت إلنـشاء األمانـة           باألمنية املؤقتة   

جلنـة الرقابـة     مـن    اللجنتني املـشتركتني املـؤلفتني    على الطرفني أن يكون أمينا اللجنة عضوين يف         
بتوعية قبيليت دينكا نقـوك واملـسريية       اللتني تعىن أوالمها    املشتركة يف أبيي والقوة األمنية املؤقتة،       

جلنــة املــساعي ”وتعــىن ثانيتــهما، املــسماة بــشأن عملــييت الترحــال والعــودة دون محــل ســالح،  
 على العمل بـشكل وثيـق       باالتصال بقياديت قبيليت دينكا نقوك واملسريية وتشجيعهما       “احلميدة

  .واليتها تنفيذيف مع القوة األمنية املؤقتة 
قرار جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي إقامة اتصاالت منتظمـة مـع رئيـسي فريقـي                وعمال ب   - ١٥

األمــم املتحــدة القطــريني للــسودان وجنــوب الــسودان، عقــد الــرئيس املــشارك يف اللجنــة عــن    
فربايـر، مـع منـسق    / شـباط ٦دنق، اجتماعـا يف جوبـا يف        حكومة جنوب السودان، لوكا بيونق      

األمم املتحدة املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية ومع الفريق القطري للعمل اإلنـساين يف جنـوب               
ــسودان ــة، وركــزت      . ال ــيت اختــذهتا اللجن ــرارات ال ــشأن آخــر الق ــضّمن االجتمــاع إحاطــة ب وت

الـرئيس املــشارك  وقـام  . ىل منطقـة أبيـي  املناقـشات علـى متطلبـات إيـصال املـساعدة اإلنــسانية إ     
مــارس، / آذار٤ إىل ٢ يف الفتــرة مــن ،أيــضا بزيــارة منــاطق العــودة والترحــال يف منطقــة أبيــي  

حيث ناقش سـبل كفالـة عـودة أفـراد قبيلـة دينكـا نقـوك وترحـال أفـراد قبيلـة املـسريية الرحـل                          
ك بـني القبيلـتني لتنـاول       ومت التوصل إىل تفـاهم لتنظـيم اجتمـاع مـشتر          . حنو سلمي ومنظم   على
  .املسائل تلك
املقبـل، اسـتعرض الـرئيس    يف أبيـي  ويف إطار التحضري الجتماع جلنـة الرقابـة املـشتركة           - ١٦

املــشارك عــن حكومــة الــسودان، اخلــري الفهــيم املكــي، مــع رئــيس ووزراء حكومــة الــسودان     
اريـة واملاليـة لتنفيـذ قـرارات        الترتيبات العملية الالزمة اليت جيب اختاذهـا السـتيفاء الـشروط اإلد           

  .اللجنة
  

 اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها  -رابعا   
ــسب   - ١٧ ــاق  اكت ــذ اتف ــشأن     تنفي ــسودان ب ــوب ال ــة جن ــسودان وحكوم ــة ال ــن حكوم األم

 واالتفـاق   ،٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ٢٩ املـؤرخ    ،احلدودي واآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة        
بعـض الـزخم   ، ٢٠١١يوليـه  / متوز٣٠املربم بني احلكومتني يف     راقبة احلدود   املتعلق ببعثة دعم م   

 الــذي عقــد يف أديــس أبابــا يــوم  ،عقــب االجتمــاع الثــاين لآلليــة الــسياسية واألمنيــة املــشتركة  
وخالل هذا االجتماع، وقعت حكومتا السودان وجنوب الـسودان مـذكرة           . فرباير/شباط ١٠
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لبعـضهما  تـدخل يف الـشؤون الداخليـة        الن، التزمتا فيها بعدم     تفاهم بشأن عدم االعتداء والتعاو    
تـستخدما القـوة يف      اإلقليميـة، وبـأال   سـيادة األخـرى وسـالمتها       وبأن حتترم كـل منـهما       بعضا،  

وقرر الطرفان كذلك العمل فورا على إنـشاء اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود                . تسيري عالقاهتما 
مـسألة  يتنـاول   ذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي أن        والتحقق منها، وطلبا إىل فريق التنفي     
 .اخلرائط احلدودية مع رئيسي البلدين

مــن املفاوضــات الــيت ســتعقد يف أديــس  التاليــة مــارس، ويف ســياق اجلولــة / آذار٧ويف   - ١٨
صـلة  اجتماعـا مـع الطـرفني ملوا      التـابع لالحتـاد األفريقـي       أبابا، عقد فريق التنفيذ الرفيع املـستوى        

وجرى التـشديد علـى أمهيـة       .  لرصد احلدود والتحقق منها    مناقشة مسألة إنشاء اآللية املشتركة    
ختفـيض التـوترات املتـصاعدة، ومت التوصـل إىل          قدرهتا علـى اإلسـهام يف       تفعيل اآللية بالنظر إىل     

إلزالـة احلـواجز ودرء أي   اتفاق بشأن ضرورة تدخل الرئيسني مباشرة علـى الـصعيد الـسياسي             
قـوة األمنيــة املؤقتــة الطــرفني  الوجــرى االتفـاق أيــضا علــى أن تــساعد  . يف تــشغيل اآلليــةأخري تـ 

خط احلدود وتقـدميها يف االجتمـاع   بشأن زاع ـ لتجاوز الن  “منطقة العمليات ” ـبتوفري خريطة ل  
 .املشتركةالسياسية واألمينة املقبل لآللية 

ــاء غــري م    - ١٩ قــوع ووؤكــدة عــن حــشد قــوات  ومنــذ توقيــع مــذكرة التفــاهم، وردت أنب
كـذلك تبـادل    . حلدود يف كـل مـن الـسودان وجنـوب الـسودان           عرب ا هجمات  شّن  تفجريات و 

ــدعم حركــ   ــهم ب ــه الت ــان توجي ــة  .  بعــضهما بعــضا  التمــرد ضــد اتالطرف ــة اآللي ومراعــاة ألمهي
منيـة  قوة األ اليف ظل هذه احلالة األمنية املتوترة، واصلت        لرصد احلدود والتحقق منها     املشتركة  

قـرار جملـس األمـن    عمـال ب املؤقتة املضي قدما يف تنفيذ واليتها املوسـعة، املتمثلـة يف دعـم اآلليـة               
٢٠١١ (٢٠٢٤ .( 

يف إجراء استعراض عـام لالحتياجـات     األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي      وشرعت قوة     - ٢٠
 االستطالعية املـضطلع هبـا يف       للقيام هبذه املهام اجلديدة، مع مراعاة استنتاجات املهمة       التشغيلية  

وتعتـزم  . االتفـاق املتعلـق ببعثـة دعـم مراقبـة احلـدود       مـن  ٥ وفقـا للفقـرة   ٢٠١١أغسطس  /آب
، مـع التركيـز بـشكل مباشـر         يف نـشر القـوات    القوة، على وجه اخلصوص، اعتماد هنج تدرجيي        

 . ا اليت تبلغ فيها الشواغل األمنية مداهيةناطق احلدوداملعلى تقدمي الدعم يف 
  

 احلالة اإلنسانية  -خامسا  
واصــلت املنظمــات اإلنــسانية يف جنــوب الــسودان تقــدمي املــساعدة الغوثيــة حلــوايل           - ٢١

 من النازحني والعائدين يف منطقة أقوك ووالية واراب ومنـاطق أخـرى يف جنـوب                ١١٥ ٠٠٠
ة وامليـاه  الـصح خـدمات  تزايـدا، ال سـيما فيمـا خيـص          للعائـدين   ويشهد الدعم املقدم    . السودان
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نظــرا متعــذرا والنظافــة الــصحية، لكــن ال يــزال الوصــول إىل أجــزاء عديــدة مــن منطقــة أبيــي     
 .للتهديد الذي تشكله األلغام وخملفات احلرب من املتفجرات

العودة الطوعية للنازحني من أقوك إىل املناطق الواقعة مشـال هنـر            وترية   ببطء   توتواصل  - ٢٢
 األمم املتحـدة مل تـتمكن مـن التحقـق مـن أعـدادهم بـصورة                 غري أن وكاالت  . حبر العرب /كري

وليس من الواضح أيضا ما إذا كانت حـاالت العـودة املبلـغ عنـها دائمـة أم أهنـا جمـرد                      . مستقلة
. زيــارات مؤقتــة لتقيــيم األوضــاع أو اإلبقــاء علــى صــلة إىل أن تتيــسر إمكانيــة العــودة الدائمــة  

وواصـلت منظمـة األمـم املتحـدة        . عملية إعـادة التحقـق    ويضطلع برنامج األغذية العاملي حاليا ب     
للطفولة االضطالع بأنشطة اقتفاء أثر األسر ومل مشلها، كمـا أنـشأت أمـاكن مالئمـة لألطفـال                  

واتفقـت  .  طفـل ٢ ٠٠٠حبر العرب، حيث يرتاد هذه املرافق حنو       / قرية جنوب هنر كري    ٢٠يف  
برئاســة (البحــث عـن احللـول الدائمـة    بمعـين  وكـاالت األمـم املتحـدة علـى إنــشاء فريـق عامـل       

الفـرص  حتديـد  لتقيـيم االجتاهـات القائمـة و   ، وذلـك    )ة األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        مفوضي
املتاحــة للتوصــل إىل حلــول دائمــة، وتنفيــذ آليــة للتحقــق مــن الطــابع الطــوعي حلــاالت العــودة  

 .لتوفري الدعم املناسبوسالمتها واستدامتها 

ــاطق الــرتوح الرئيــسية الــثالث   وال تــزال أحــوال   - ٢٣ ــال  (املعيــشة يف من ميــان أبــون، ومري
ــورايل/أجــاك، وجمــاك كــوال  ــئن كانــت  . تنطــوي علــى حتــديات ) ت االحتياجــات األساســية  ول

بـصفة  احلالـة   يدل على ضرورة رصد     الذي ما فتئ يزداد طوال      زوح  ـأمد الن فإن  تلىب،  زالت   ما
زالـوا   مـا  مـن النـازحني مـن أبيـي          ١٠٠ ٠٠٠ أزيد من ونظرا ألن   . منتظمة وتقدمي دعم موجه   

حقـوهلم  يف الوقـت املناسـب لزراعـة        فمـن غـري املـرجح أن يعـودوا إىل ديـارهم             يف حالة نزوح،    
وبــالنظر إىل احلاجــة إىل اسـتمرار املــساعدة وتعــذر الوصــول إىل  . خـالل موســم الزراعــة املقبـل  

تيبـات لتهيئــة اإلمــدادات الغذائيــة  منطقـة أبيــي مــن الــسودان، يقـوم برنــامج األغذيــة العــاملي بتر  
 .من جنوب السودانانطالقا 

تمعيـة يف   علـى تعزيـز مـساعدهتا اجمل      املنظمـة الدوليـة للـهجرة       تعمـل   ويف غضون ذلـك،       - ٢٤
عـن  أيـضا    املـسريية الرحـل       أفـراد قبيلـة     وأعـرب  ،نقولة باملـاء  دفرة وقويل ملنع تفشي األمراض امل     

ومل حتـصل بعـد لقاحـات احليوانـات الـيت أرسـلتها          . حات احليوانـات  البالغ إزاء غياب لقا   القلق  
منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة إىل منطقــة أبيــي علــى تــرخيص مــن مفوضــية العــون    

 .اإلنساين يف السودان، وبذلك فإهنا ال تزال يف كادوقلي
  



S/2012/175
 

8 12-26947 
 

 محاية املدنيني  -سادسا  
قوة األمنية املؤقتـة زيـادة يف األخطـار الـيت     حظ ال تالخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل         - ٢٥

عمليـة رصـد حالـة احلمايـة الـيت تقـوم           كشف أيـضا    تومل  . هتدد السكان املدنيني يف منطقة أبيي     
ــة يف صــفوف     هبــا  مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني عــن أي حــوادث تتــصل باحلماي

 . ريها من القبائلفيما بني النازحني والقبائل املضيفة أو غ النازحني أو

 ، وذلـك  احلمايـة لتـوفري   املتعددة األوجه   املعنية باالستجابة   آليتها  تفعيل  وواصلت القوة     - ٢٦
مع اهلياكـل القياديـة للمـسريية ودينكـا نقـوك واملـسؤولني احلكـوميني               التعاون الوثيق   عن طريق   

ت القـوة كـذلك     وقامـ . ليـل هنـار   املعنيني يف اجلـانبني، كمـا قامـت بـدوريات عـسكرية مكثفـة               
تتـألف مـن    الـيت    ،يف منطقـة أبيـي    الـسبع عـشرة     بدعم التشغيل الفعال للجـان األمنيـة املـشتركة          

هـام  تـضطلع مب  املسريية احملليتني، و   قبيلة   وأ دينكا نقوك    ةعن قبيل ممثلني عن القوة األمنية املؤقتة و     
طـيط لتلـك الترتيبـات      تقييم الترتيبـات األمنيـة للعـودة املنظمـة للنـازحني وحركـة الرحـل والتخ               

 ويريــدي تـــسفاي، رئـــيس البعثــة، للجـــان مهمـــة   يأســند الفريـــق تاديـــس كـــذلك . وتنفيــذها 
القبائــل احملليــة باحلاجــة إىل املــصاحلة وبقيمتــها باعتبارهــا شــرطا مــسبقا إلحــالل الــسالم  توعيــة

 .الدائم واالستقرار

ــدة النــ        - ٢٧ ــن ح ــف م ــتراتيجيتها للتخفي ــذ اس ــوة تنفي ــدف اتزاعـوواصــلت الق ــة ، هب هتيئ
الظروف هلجرة الرحل وعـودة النـازحني بـصورة سـلمية ومنظمـة عـن طريـق إشـراك كـل مـن                       

وأسند للعديـد مـن اللجـان األمنيـة املـشتركة، مشـال             . القبائل احمللية والسلطات احلكومية املعنية    
. ، كـل حـسب منطقتـه   حبر العرب، مهمـة تقيـيم مـدى تـوافر تلـك اإلمكانيـة        /وجنوب هنر كري  

املـسريية  قبيلـة   قـوة األمنيـة املؤقتـة بتيـسري التوصـل إىل اتفـاق بـني                الفرباير، قامت   / شباط ٩ ويف
والــسلطات والقبائــل احملليــة يف بــانتيو، واليــة الوحــدة، يف جنــوب الــسودان، واجلــيش الــشعيب   
لتحريــر الــسودان، وهــو االتفــاق الــذي ســيمنح مبوجبــه للمــسريية احلــق يف الوصــول إىل امليــاه   

 .ي يف تلك الواليةواملراع

ــوة  / شــباط١٦ويف   - ٢٨ ــر، نظمــت الق ــة  فرباي ــة املؤقت لزعمــاء أول اجتمــاع مــشترك  األمني
وحضر االجتماع وفد من املسريية من اجلانب اجلنـويب الـشرقي   . القبيلتني احملليتني يف بلدة أبيي    

 عمليـة  واتفـق ممثلـو الوفـدين علـى مواصـلة         . ملنطقة أبيـي ووفـد دينكـا نقـوك مـن مريـال أجـاك              
والعودة بصورة سلمية ومنظمة، وعقـد اجتماعـات للتـشاور بـني القبائـل احملليـة          الترحال  تيسري  

. القبيلـتني علـى حنـو أفـضل    كلتـا  على حنو منتظم، ومناقشة السبل العمليـة ملراقبـة حركـة أفـراد             
ن  مـ  ٧الوفـدين أيـضا احلـادث األمـين الـذي وقـع يف كـوين، املـشار إليـه يف الفقـرة                        وأدان كال 

 . التقرير هذا
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فربايـر، بيـد أن ممثلـي دينكـا         / شـباط  ٢٢وتقرر عقد اجتماع للمتابعة بـني القبيلـتني يف            - ٢٩
غـري أن ممثلـي املـسريية مـن اجلانـب اجلنـويب الـشرقي ملنطقـة أبيـي                   . نقوك مل حيضروا االجتمـاع    

فقـوا علـى    ووا،أجروا، يف أعقاب االجتماع، مشاورات مع اللجنة األمنية املـشتركة يف كليـك           
 وعــدم عبــور ،لطــرق احملــددة ســلفابــسلك ا وعلــى التقيــد ،أســلحةمحــل أن تــتم هجــرهتم دون 

القرى اليت تستوطنها قبيلة دينكا نقوك، والتقيد باالتفاق الـذي مت التوصـل إليـه مـع الـسلطات                   
يف واليــة الوحــدة يف جنــوب الــسودان، وحــضور اجتماعــات التــشاور بــني القبائــل مــع ممثلــي   

 .رغبتهم يف االجتماعيبدي هؤالء وك عندما دينكا نق

وجههــا والرســائل الــيت ) ٢٠١١ (١٩٩٠ مــن القــرار ١٠وفيمــا خيــص تفعيــل الفقــرة   - ٣٠
السامي حلقوق اإلنسان إىل حكومة السودان وحكومة جنوب الـسودان          األمم املتحدة   مفوض  

يت راسـلت إدارة    ، فإن حكومة السودان كانت هي الوحيدة الـ        ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
 عــن رفــضها أي إدراج لعنــصر حقــوق  ، معربــةفربايــر/ شــباط١٥عمليــات حفــظ الــسالم يف  

  . األمنية املؤقتةالقوةضمن اإلنسان 
  

  نشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي   -سابعا   
 ٣ ٨٠٠لقـوة األمنيـة املؤقتـة       لمارس، بلغ عـدد أفـراد العنـصر العـسكري           / آذار ١٥يف    - ٣١

شرت تلـك القـوات   وُن. )انظر املرفق األول ( فرد٤ ٢٠٠القوام املأذون به البالغ    أصل  فرد من   
 التهديــدات أو حــاالت زعزعــة االســتقرارللتــصدي ملــا جــرى تقييمــه مــن يف قواعــد العمليــات 

شرت الكتيبة الثانية بقوام سـرايا يف قواعـد العمليـات يف دفـرة              ويف القطاع الشمايل، نُ   . احملتملة
ويف القطاع األوسـط،    . داج وأم خريت وشقاق، وبقوام فصائل يف دنقوب ويف وت غوك          وتو

أبيـي، وتـاجلي، واللـو، وبقـوام     بلـدة  ُنشرت الكتيبة األوىل بقوام سرايا يف قواعد العمليـات يف           
ويف القطــاع اجلنــويب، نــشرت الكتيبــة الثالثــة بقــوام ســرايا يف قواعــد . فــصائل يف نونــق وعــالل

ون، ومريال أجاك، وأتـوين، وبقـوام فـصائل يف أقـاين أجونـق، وجـسر                تقوك، وبن العمليات يف أ  
وُعـزز  ). ، خريطـة انتـشار القـوة األمنيـة املؤقتـة          الثـاين انظـر املرفـق     (ونـق، وونـروك     فون، ولو تبن

  . القطاع الشمايل بسريَّة دبابات والقطاع األوسط ببطارية مدفعية ميدانية
 حاليا يف جنوب غـرب منطقـة أبيـي ويف شـرقها، وعـودة               ونظرا حلركة اهلجرة اجلارية     - ٣٢

حبر العـرب، غطـت القـوة يف حـدود إمكانياهتـا اجلـزء األكـرب            / إىل مشال هنر كري    النازحنيبعض  
 باسـتخدام الـدبابات ونـاقالت    ،ليال وهناراا على نطاق واسع من منطقة أبيي، وسّيرت دورياهت    

ت ظهورها علـى حنـو بـاد للعيـان مـن أجـل              اجلنود املصفحة، وذلك لردع أي هتديدات، وكثف      
 ،وعززت القـوة األمنيـة املؤقتـة وجودهـا        . تيسري حركة اهلجرة والعودة على حنو سلمي ومنظم       

وسّيرت دوريات يف املناطق اليت تبّين أهنا معرضة للخطـر، والـيت يغلـب فيهـا احتمـال حـدوث                    
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 عـن وجـود أي قيـود علـى حريـة           ومل يبلَّـغ  . املـسريية ودينكـا نقـوك     قبـيليت   مناوشات بـني أبنـاء      
 ،، مـن جهـة    الـشرطة الـسودانية    و التنقل، كما أبـدى الطرفـان، أي القـوات املـسلحة الـسودانية            

  . ، مواقف إجيابية إزاء القوة األمنية املؤقتة، من جهة أخرىوجهاز شرطة جنوب السودان
طـائرتني عمـوديتني    وستضيف القـوة األمنيـة املؤقتـة إىل طائرتيهـا العمـوديتني املـدنيتني                 - ٣٣

ميدانيتني من أجل تكثيف ظهورها على حنو باد للعيان، وحتسني مـصداقيتها وتأثريهـا الـرادع،                
واسـُتكملت الترتيبـات مـع    . وذلك بعد االنتهاء مـن أعمـال البنـاء الـضرورية ملهـابط الطـائرات         

حبلـول هنايـة    حكومة إثيوبيا لنشر الطائرتني العمـوديتني للخـدمات العـسكرية، ويتوقـع نـشرمها               
  . ٢٠١٢ مارس/آذارشهر 
 تتمثـل يف غيـاب إدارة   ،عقبات رئيسية تعيق إنشاء دائـرة شـرطة أبيـي       هناك  ما زالت   و  - ٣٤

منطقة أبيي، وعـدم تـوافر املكونـات األخـرى لنظـام العدالـة اجلنائيـة، وعـدم حـصول تقـدم يف                       
لحـة إلنـشاء وحـدة شـرطة        ومثة حاجـة م   .  املوقع يف أديس أبابا    ،يونيه/ حزيران ٢٠تنفيذ اتفاق   

  .لشؤون اهلجرة وأمن مرافق النفط يف دائرة شرطة أبيي
  

  دعم البعثة   -ثامنا   
 موظفا مـدنيا مـن      ٢٨دخول  لمارس، منحت حكومة السودان تأشريات      / آذار ١٣يف    - ٣٥

ــة، و    ــة املؤقت ــابعني للقــوة    ٢٧مــوظفي القــوة األمني  مقــاوال حلــصص اإلعاشــة واالتــصاالت الت
 موظفـا يعملـون لـدى أحـد         ٢٣ وباإلضافة إىل ذلك، ُمنحت تأشـريات إقامـة لــ         . ؤقتةاألمنية امل 

وسيـساهم مـنح تلـك التأشـريات للمـوظفني املـدنيني       . املقاولني، وخلمـسة مـن ضـباط األركـان        
  .البعثة على تنفيذ واليتهاتعزيز قدرة واملقاولني التابعني للقوة األمنية املؤقتة مسامهة كبرية يف 

ما زالـت   كانت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام        مارس،  / آذار ١٥يف  و  - ٣٦
 تأشــرية ملوظفيهــا املكلفــني   ٧٣تنتظــر إصــدار تأشــريات دخــول خلمــسة مــوظفني، وجتديــد       

وعلـى اجلانـب العـسكري، مل حيـصل         . بالتحقق من الطرق واألعـضاء يف الفريـق املتعـدد املهـام           
مـا جمموعـه    مـن ضـباط األركـان غـري اإلثيـوبيني مـن أصـل               على تأشريات دخول سوى مخـسة       

ضابطا، فيما مل ُتمنح تأشـريات دخـول ألي مـن مـراقيب األمـم املتحـدة العـسكريني الـذين              ٤١
  .  ضابطا٦٥، البالغ عددهم يف اجملمع حيملون اجلنسية اإلثيوبية ال
ــة ألن وســيغدو الوصــول إىل منطقــة أبيــي خــالل موســم األمطــار املقبــل عــسريا      - ٣٧  للغاي

ــأبيي       ــا إىل انقطــاع كــل مــن الطريــق الــذي يــصل واو ب األمطــار املومسيــة الغزيــرة تــؤدي دوري
ويف العـام املاضـي، تعـذر الوصـول بـرا إىل منطقـة أبيـي                . والطريق الذي يـصل كـادوقلي بـأبيي       

، واضـطرت البعثـة إىل نقـل        )أكتـوبر /يوليـه إىل تـشرين األول     /مـن متـوز   (ألكثر من أربعة أشهر     
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التخزينية حبيـث   قدرهتا  وتعمل القوة األمنية املؤقتة على زيادة       . يع اإلمدادات عن طريق اجلو    مج
وعـالوة علـى    . تستطيع ختزين حصص إعاشة جافة وجممدة تكفي ملا ال يقـل عـن أربعـة أشـهر                

ضـفاء طـابع رمسـي علـى نقـل اجلـزء            إلذلك، تشارك حاليا القـوة األمنيـة املؤقتـة يف مفاوضـات             
كـان  الـذي   ،  األمـم املتحـدة للطفولـة     قلي اللوجـستية إىل منظمـة       وم من قاعدة كاد   املستخد غري
تـصفية بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان يف      خالل عمليـة  إىل القوة األمنية املؤقتة  جرى نقله   قد  

  .٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين
تـة، وُينتظـر أن     خميمـات القـوة األمنيـة املؤق      يف  وما زالت الظروف املعيشية صعبة للغاية         - ٣٨

بلــدة املخيمــات املوجــودة يف توجــد وكــذلك، . تــسوء إىل أقــصى حــد خــالل موســم األمطــار
جتـري  واعتبـارا هلـذا الوضـع،       . أبيي، وأقوك، ودفرة، يف حالة سيئة وحتتاج إىل جتديـد وتوسـيع           

ومــن املتوقــع . أبيــي، وأقــوك ودفــرة بلــدة مــسبقة الــصنع يف إيــواء االســتعدادات لبنــاء أمــاكن  
أبريـل، أي قبــل  /شروع يف صـب أســس وقواعـد املـساكن الــصلبة اجلـدران قبـل هنايــة نيـسان      الـ 

تقـدمي اخلـدمات    وسـُيعاد بـصورة مؤقتـة نـشر مـوظفني مـن مركـز               . شهرين من موسم األمطار   
املــواد مــن بعثــات جمــاورة ملــساعدة القــوة  ملناولــة العــاملي يف برينــديزي ومعــدات علــى الــصعيد 

  . ييد هذه املبايناألمنية املؤقتة على تش
ويف انتظــار إبــداء اآلليــة الــسياسية واألمنيــة املــشتركة موافقتــها الرمسيــة علــى التفاصــيل   - ٣٩

التشغيلية املتبقية املتعلقة باآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقـق منـها، بـدأت البعثـة التخطـيط               
رع أيـضا يف األعمـال األوليـة        وباإلضـافة إىل ذلـك، شُـ      . األويل ألعمال البناء الالزمة يف املواقع     

أربعة طائرات مروحيـة    (بالعتاد اجلوي املتوّخى    املمونني فيما يتعلق    تحديد وانتقاء   اللتخطيط و ل
  ). وطائرتان ذات أجنحة ثابتة

  
  اآلثار املالية  -تاسعا   

ــا     - ٤٠ ــة، يف قراره ــة العام ــؤرخ ٦٦/٢٤١اعتمــدت اجلمعي ــسمرب / كــانون األول٢٤ امل دي
 دوالر لإلنفـاق علـى قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة ألبيـي                ١٧٥ ٥٠٠ ٠٠٠قدره  ، مبلغا   ٢٠١١

وإذا قـرر جملـس األمـن متديـد         . ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليه  / متوز ١للفترة من   
، فستقتـصر كلفـة اإلنفـاق علـى     ٢٠١٢مـايو  / أيـار ٢٧والية القوة األمنية املؤقتة لفترة تتجاوز    

ويف .  علــى املبــالغ الــيت وافقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة  ٢٠١٢نيــه يو/ حزيــران٣٠القــوة لغايــة 
 للحــساب اخلــاص للقــوة   االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة ، بلغــت٢٠١٢مــارس /آذار ٢٠

وبلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة عــن مجيــع  .  دوالر٥٣ ٢٠٠ ٠٠٠األمنيــة املؤقتــة 
ــسالم، يف    ــات حفــظ ال ــا / آذار٢٠عملي ــارس، م ــه م ويف .  دوالر٢ ٣٠٦ ٠٠٠ ٠٠٠ جمموع
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 تـشرين   ٣١التاريخ نفسه، جرى تسديد التكاليف للحكومة املسامهة بقـوات عـن الفتـرة حـىت                
  .، وفقا جلدول السداد ربع السنوي٢٠١١أكتوبر /األول

  
  وتوصياتمالحظات   -عاشرا   

النـازحني  ك  دينكـا نقـو   قبيلـة   إن توفري الظروف املالئمة للعودة السلمية واملنظمة ألبناء           - ٤١
 السـتعادة االسـتقرار احلقيقـي والـدائم يف منطقـة            حاسم شرطاملسريية  قبيلة  جرة الرّحل من    هلو

ــة لأبيــي  ــة  توطئ وميكــن أن .  وصــوال إىل التعــايش الــسلمي ،تيــسري احلــوار بــني اجملتمعــات احمللي
هـذا  وأود يف   . يساعد ذلك بدوره علـى متهيـد الطريـق لتحديـد الوضـع املـستقبلي ملنطقـة أبيـي                  

 تــسفاي، لتواصــله املــستمر مــع  يديــري ويسيــالــصدد أن أثــين علــى رئــيس البعثــة، الفريــق تاد 
، هبدف التوصل إىل فهم واضح للطرائـق العمليـة الالزمـة جلعـل عـودة                القبيلتني كلتيهما زعماء  

ويف الوقـت نفـسه، أحـث بقـوة     . وهجرة الرّحل أداة مفيدة لبسط السالم واالستقرار    النازحني  
 السودان وجنوب السودان على اختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان امتنـاع ممثليهمـ                حكوميت ا 

أي عمـل اسـتفزازي أو عـدائي        إتيـان    األمنية يف منطقة أبيـي عـن         االسياسيني احملليني وأجهزهتم  
ــر،    ــين للخطـ ــع األمـ ــرض الوضـ ــل أن يعـ ــودة   وأحيتمـ ــات عـ ــل عمليـ ــازحني يعرقـ ــرةالنـ  وهجـ

  . اجلارية الرحل
ــها حتــديا كــبريا      ويظــل   - ٤٢ ــضررة ومحايت ــة املت حتــسني ســبل الوصــول إىل اجملتمعــات احمللي

ويف هـذا الـسياق، فـإن    . للجهود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف منطقـة أبيـي         
وإّنـي  . جيابيـا إ من مـوظفي القـوة األمنيـة املؤقتـة ومقاوليهـا ميثـل تطـورا                 ٨٣ إصدار تأشريات لـ  

كومــة الــسودان ســتظل متعاونــة يف هــذا الــصدد وســتمكن مــوظفي القــوة  أن حمــن علــى ثقــة 
األمنيــة املؤقتــة وغريهــم مــن مــوظفي األمــم املتحــدة مــن الوصــول إىل منطقــة أبيــي، مــن أجــل   

  .حتسني وضع اجملتمعات احمللية املتضررة
ويفرض التأخري يف إنشاء إدارة منطقة أبيي قيودا شديدة علـى جهـود تقـدمي اخلـدمات            - ٤٣
بشأن التعيينات يف املناصب العليا والعمل مـع        كسر اجلمود   وإين أحث الطرفني على     . سكاهنال

فريق التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي إلجياد حـل عملـي لتنفيـذ هـذا البنـد الـوارد                    
ــران٢٠يف اتفــاق  ــه/ حزي ــة    . يوني ــة الرقاب ــرارات جلن ــصدد، انطــوت اجتماعــات وق ويف هــذا ال

غــري أن إرجــاء االجتمــاع الرابــع للجنــة يبعــث      ركة يف أبيــي علــى جوانــب مــشجعة،    املــشت
  . القلق على
ا يف منطقة أبيـي بـصورة أساسـية         هلالوجود املستمر لقوات أمنية غري مأذون       ويتعارض    - ٤٤

مــع روح احلــوار البنــاء والتفــاهم املتبــادل الــسائد بــني أعــضاء جلنــة الرقابــة املــشتركة يف أبيــي،   
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ع إعالن اجملتمعات احمللية عن اسـتعدادها للرجـوع إىل تقاليـد التعـايش املـشترك الـيت                  وكذلك م 
ونظرا لبسط القوة األمنية املؤقتة سيطرهتا الكاملة اآلن علـى          . كانت تسود فيها منذ أمد طويل     
حكومــة الــسودان وحكومــة جنــوب الــسودان أن مــرة أخــرى منطقــة عملياهتــا، أود أن أناشــد 

بيي القوات املسلحة وقـوات الـشرطة التابعـة هلمـا، وأن تعـززا تعاوهنمـا مـع          تسحبا من منطقة أ   
ثـابو امبيكـي،   الـسابق  الرئيس الذي يقوده فريق التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي،       

 ومـــع مبعـــوثي اخلـــاص للـــسودان وجنـــوب الـــسودان، هـــايلي منكريـــوس، ومـــع رئـــيس بعثـــة
لطـرفني  مـن ا   تسفاي، من أجل إجياد حـل مقبـول          يديري و يسيق تاد ، الفري األمنية املؤقتة  القوة

يونيـه  / حزيـران  ٢٩يونيـه و    / حزيـران  ٢٠زالـت تعرقـل تنفيـذ اتفاقـات          جلميع املـسائل الـيت مـا      
  . يوليه/ متوز٣٠ و

وتـشكل اجلهـود الــيت بذلتـها يف اآلونــة األخـرية حكومتـا الــسودان وجنـوب الــسودان         - ٤٥
اسية السائدة بينهما تطورا مشجعا يف سياق عملية بناء الثقـة الـيت             لتخفيف حدة التوترات السي   

لتوقيــع كالمهــا ويف هــذا الــصدد، أثــين علــى القــرار الــذي اختــذه الطرفــان . احلاجــة إليهــاتــشتد 
. عتــداء واملــضي قــدما يف إنــشاء اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها الميثــاق عــدم ا

ع لتلـك اآلليـة تعاونـا كـامال مـن حكـوميت الـسودان وجنـوب                وسيتطلب التنفيذ الفعال والسري   
ســيما فيمــا يتعلــق باســتكمال املتطلبــات اللوجــستية إلنــشاء مقــر البعثــة ومواقــع     الــسودان، ال

ــوطنيني يف الوقــت املناســب،     ــع  واألفرقــة، وضــمان نــشر مجيــع املــراقبني ال تــسهيل حركــة مجي
وأوصـي، يف هـذا   .  تأشريات الدخول واإلقامة   إصدارمبا يشمل   املراقبني الدوليني دون عراقيل،     

السياق، بتمديد والية القوة األمنية املؤقتـة ملـدة سـتة أشـهر، لتمكينـها مـن دعـم جهـود تفعيـل                     
  .املعلقة االستقرار يف أبيي، وتنفيذ االتفاقاتوزيادة تثبيت اآللية 
ركته املـستمرة   وأخريا، أود أن أشكر رئيس وزراء إثيوبيا، ميليس زينـاوي، علـى مـشا               - ٤٦

وأثـين أيـضا علـى فريـق التنفيـذ          . والتزام حكومته جتاه قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي              
ثابو امبيكي، لتيسري املفاوضـات يف أديـس        الذي يقوده   الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي،      

لــرئيس البعثــة، وباإلضــافة إىل ذلــك، أعــرب عــن تقــديري  .  مــن مبعــوثي اخلــاصأبابــا، بــدعمٍ
يبذلونه مـن جهـود متواصـلة خللـق بيئـة أكثـر أمنـا السـتئناف                  وموظفي القوة األمنية املؤقتة، ملا    

ــة، وتيــسري عــودة    ــة العادي ــازحني األنــشطة املدني ،  بــصورة ســلمية ومنظمــة وهجــرة الرّحــل الن
ي، يف ظـل   وتشجيع احلوار بني اجملتمعات احمللية بوصفها خطوة متهيدية لتحقيق التعايش الـسلم           

  . ظروف تتسم يف أغلب األحيان بصعوبة بالغة
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  املرفق األول
  ييقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبتكوين العنصر العسكري ل    

  
  اجملاميع  إناث  ذكور  الوصف  البلد
  ٨٣  ٤   ٧٩  خرباء موفدون يف البعثة  إثيوبيا

  ٣ ٧١٣  ١٩٧  ٣ ٥١٦  أفراد الوحدة  
  ٢  صفر  ٢ فراد الوحدةأ  االحتاد الروسي

  ٢  صفر  ٢ أفراد الوحدة  رواندا
  ٣ ٨٠٠  موعاجمل  
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  املرفق الثاين
   نشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبييخريطة    
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