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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبـيـي    
  مقدمة  - أوال  

، الـذي  )٢٠١٢( ٢٠٤٧ مـن قـرار جملـس األمـن     ١٥هذا التقرير مقدم عمال بـالفقرة         - ١
طلب فيه اجمللس أن أواصل إبالغه مبا حيرز من تقدم يف تنفيذ والية قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة                     

أي انتـــهاكات خطـــرية ترتكـــب يف مـــا يتعلـــق باتفـــاق املؤقتـــة ألبيـــي، وأن أوجـــه انتباهـــه إىل 
 املربم بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان بـشأن           ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠

ويقــدم هــذا التقريــر ). ، املرفــقS/2011/384(الترتيبــات املؤقتــة لــإلدارة واألمــن يف منطقــة أبيــي 
يــذ املهــام اإلضــافية الــيت كُلفــت هبــا القــوة  أيــضا معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف تنف

ــة املــشتركة لرصــد احلــدود  يف مــا يتــصل ب) ٢٠١١ (٢٠٢٤مبوجــب قــرار جملــس األمــن   اآللي
إضـافة إىل ذلـك، يقـدم التقريـر معلومـات مـستكملة عـن احلالـة يف أبيـي وعـن                      . والتحقق منها 

 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٤  نشر القوة وعملياهتا منذ تقريري السابق عـن هـذه املـسألة، الـصادر يف              
)S/2012/358.(  

  
  احلالة األمنية  - ثانيا  

خالل الفترة املشمولة باالستعراض، ظلت احلالة األمنية يف منطقة أبيي مـستقرة بوجـه                - ٢
وحتسنت كثريا الظروف الالزمة هلجرة قبائـل املـسريية علـى حنـو سـلمي ومـنظم، وعـودة         . عام

  .حبر العرب/ناطق الواقعة مشال هنر كرياملشردين من قبائل دينكا نقوك إىل امل
ــار٢٦ويف   - ٣ ــا يقــرب مــن   / أي ــر   ٨٠٠ إىل ٧٠٠مــايو، دخــل م  عنــصر مــن جــيش حتري

جنوب السودان إىل منطقة أبيي من جهة رأس اجلاموس جنوب واليـة كردفـان، يف الـسودان،                 
 ويف أعقـــاب. وتقـــدموا صـــوب كادامـــا يف اجلهـــة الـــشرقية مـــن منطقـــة أبيـــي دمبلويـــة، عـــرب 

االتــصاالت الــيت أجرهتــا قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي مــع املــسؤولني يف حكومــة     
السودان يف اخلرطوم، انـسحبت القـوة التابعـة جلـيش حتريـر جنـوب الـسودان فـورا مـن منطقـة                
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 مركبــة مــزودة بالرشاشــات الثقيلــة وقاذفــات ٦٠أبيـي، وكانــت هــذه القــوة تــشمل أكثــر مــن  
  .د للطائراتصواريخ ومدفع مضا

عن جملس الـسالم واألمـن      مايو، ووفقا ألحكام خارطة الطريق الصادرة       / أيار ٢٩ويف    - ٤
املـؤرخ  ) ٢٠١٢ (٢٠٤٦ وقـرار جملـس األمـن    ،٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٢٤لالحتاد األفريقي يف   

، ســحبت حكومـة الــسودان مجيــع أفــراد القـوات املــسلحة الــسودانية مــن   ٢٠١٢مــايو / أيـار ٢
 عنــصرا مــن عناصــر القــوات املــسلحة الــسودانية،  ٤٤٢قــد انتقــل مــا جمموعــه  و. منطقــة أبيــي

 عنــصرا يف بلــدة أبيــي ٢٨١(ومعهــم معــداهتم وأســلحتهم الثقيلــة، مــن قواعــد يف منطقــة أبيــي  
 كيلومترا تقريبـا إىل الـشمال     ١٦إىل نياما، اليت تقع على بعد       )  عنصرا يف بالوم وغويل    ١٦١ و

وبعـــد بـــضعة أيـــام، أي يف . واليـــة كردفـــان بالـــسودانمـــن حـــدود منطقـــة أبيـــي يف جنـــوب 
ــران ١ ــددهم        /حزي ــالغ ع ــاقون والب ــسودانية الب ــشرطة ال ــرة ال ــراد دائ ــضا أف ــسحب أي ــه، ان يوني

ويف كلتـا احلـالتني،     . فردا، وانتقلوا من مدينـة أبيـي إىل املغلـد يف واليـة جنـوب كردفـان                 ١٦٩
وقد تولـت أفرقـة     . عم يف جمايل النقل واحلماية    وفرت قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي الد       

املــراقبني العــسكريني املؤلفــة مــن مــراقبني مــن القــوات املــسلحة الــسودانية ومــن جــيش حتريــر     
. جنوب السودان ومن قوة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي، رصـد انـسحاب كلتـا القـوتني                   

فردا من شـرطة الـنفط الـسودانية باقيـة      ١٥٠ إىل ١٢٠وال تزال قوة حبجم السرية يبلغ قوامها    
و هـذه القـوات مـزودة بأسـلحة صـغرية، ومل حيـدث أن قامـت                 . داخل اجملمع النفطـي يف دفـرة      

ومهمتـها الوحيـدة    . بأي عمليات خارج اجملمع النفطي وال هي متلك القدرة على القيام بذلك           
ــع    ــل اجملمـ ــة داخـ ــشآت النفطيـ ــأمني املنـ ــي تـ ــه  . هـ ــشكل انتـ ــا يـ ــري أن وجودهـ ــاق غـ اكا التفـ

  .٢٠١١يونيه /حزيران ٢٠
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، بلغـت هجـرات قبائـل املـسريية صـوب الـشمال مـن                      - ٥

مــصادر امليــاه واملراعــي يف منطقــة أبيــي وواليــة الوحــدة يف جنــوب الــسودان، الــيت بــدأت يف     
 سـلمية ومنظمـة     وقد مضت اهلجرة العكـسية بطريقـة      . مايو، ذروهتا وتوشك على االنتهاء    /أيار

يونيــه، جتمعــات كــبرية /لقــد مــرت منــذ منتــصف حزيــران. مــن دون أي حــوادث أمنيــة كــبرية
 يف املائـة مـن قبائـل املـسريية البـالغ عـدد أفرادهـا        ٩٠ إىل ٨٠مـا يقـرب مـن    ( البدو الرحـل   من

، مـع مواشـيهم عـرب دفـرة والرهاديـة ومكيـنس       )فرد، الـيت مـرت عـرب منطقـة أبيـي       ١٢٠ ٠٠٠
 الـشرقي، والـشمام، والعـسكر واحلـزا، يف املمـر األوسـط والـدواس، وتادامـا وتاجييـل                املمر يف

فتجمع البدو الرحل يف مناطق حمددة يرجـع أساسـا إىل تـأخر    . وأبو زور ودواز يف املمر الغريب     
موسم األمطار وإىل حالة األمـن النـسبية الـيت توفرهـا قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي                         

وكما شـاع خـالل هـذه الفتـرة، ختللـت اهلجـرة عـدة حـوادث                 . لرحل يف هذه األماكن   للبدو ا 
 رأس مـن ماشـية دينكـا    ٦٠٠وتفيـد التقـارير أن مـا جمموعـه       . ُشنت فيها غـارات علـى املاشـية       
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وقـد متكنـت القـوة مـن اسـترداد وإعـادة            .  رأسا مـن ماشـية املـسريية قـد سـرقت           ١٢٠ نقوك و 
  .رأسا منها ١٦٧

أي أحداث عنف حمتملة بني اجملتمعات احمللية، واصلت قوة األمم املتحـدة           ملنع نشوب     - ٦
األمنيــة املؤقتــة ألبيــي اتــصاالهتا مــع قــادة اجملتمعــات احملليــة وحثتــهم علــى إقامــة حــوار مباشــر    

عالوة على ذلك، تعززت قدرة القوة علـى منـع انـدالع اشـتباكات              . بني اجملتمعات احمللية   فيما
ل متكنـها مـن نـشر عناصـرها بالكامـل، وتـسيري دوريـات هناريـة وليليـة               حملية، وكان ذلك بفض   

مكثفة، وإقامة نقاط تفتيش، وبفضل عمل اللجان األمنية املشتركة، الـيت ضـمت ضـباط القـوة       
وبسبب الظروف اجلوية الصعبة، اليت يـرد وصـفها مبزيـد مـن التفـصيل               . وقادة اجملتمعات احمللية  

  . دورية يف اليوم الواحد٤٠ إىل ٨٠ت من أدناه، ُخفض متوسط عدد الدوريا
على الرغم مـن حتـسن احلالـة األمنيـة، ال يـزال القـانون والنظـام يـشكالن مـصدر قلـق                         - ٧

سـيما   متزايد جراء زيادة التفاعالت فيما بني اجملتمعات احمللية وعدم وجود قـوات للـشرطة، ال          
ويف هــذا الــصدد، وصــل . وأغــوكيف املنــاطق ذات الكثافــة الــسكانية الــشديدة مثــل بلــدة أبيــي 

يوليــه، قــادمني مــن أغــوك / متــوز٩ فــرد مــن دينكــا نقـوك إىل أبيــي، يف  ٦ ٠٠٠يقــرب مــن  مـا 
فقـام بعـض مـن شـباب دينكـا          . لالحتفال بالذكرى السنوية األوىل الستقالل جنوب الـسودان       

ريية نقــوك بقــذف حجــارة علــى املتــاجر احملليــة، وأســفر ذلــك عــن إصــابة ثالثــة مــن قبيلــة املــس 
وعلى الرغم مـن أن قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي عـززت وجودهـا                    . جبروح طفيفة 

على الفور وقامت بتأمني املنطقة، فـإن هـذا احلـادث يوضـح احلاجـة إىل التعجيـل حبـل اجلمـود                   
  .القائم بشأن إدارة منطقة أبيي وإنشاء دائرة جديدة لشرطة أبيي

علّقــت دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام  مــع بدايــة موســم األمطــار،   - ٨
 ٢٠١١ديـــسمرب /وخـــالل انتـــشارها يف الفتـــرة مـــن كـــانون األول. عملياهتـــا يف منطقـــة أبيـــي

 كيلومترا من الطرق مـن خـالل        ٣٤٠,٥، فتحت اإلدارة ما جمموعه      ٢٠١٢يونيه  /حزيران إىل
 لطلـب قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة             عمليات املسح وإزالة األلغـام الـيت أجرهتـا، اسـتجابة          

ــدائرة أيــضا عمليــات تفتــيش ســطحية يف   . ألبيــي والوكــاالت اإلنــسانية  ــة ٢٧وأجــرت ال  قري
 مــادة ٨٣٧بلــدة أبيــي، حيــث غطــت أكثــر مــن مثانيــة ماليــني متــر مربــع، وعثــرت علــى     ويف

  اجملهولـة اهلويـة   املنفجـرة وأعلنت الدائرة أن األلغـام واملـواد غـري   . منفجرة جمهولة اهلوية ودمرهتا  
ال تشكل يف الوقت الـراهن عائقـا أمـام تنقـل القـوة أو وصـول املـساعدات اإلنـسانية أو عـودة                      

وســوف تقــوم القــوة والــدائرة بــإجراء تقيــيم مــشترك ملــدى احلاجــة إىل إعــادة تعبئــة . املــشردين
 ال تـزال موجـودة      وهناك خماطر طفيفـة مـن ألغـام متبقيـة         . األصول خالل موسم اجلفاف املقبل    
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حول خميمات اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان يف نونـغ وتـوداتش وتاجـايل، وهـي ألغـام تقـوم                     
  .الفصيلة اإلثيوبية مبهمة إزالتها

  
  التطورات السياسية  - ثالثا  

 ٢٠٤٦يف حماولة لتنفيـذ أحكـام خارطـة طريـق االحتـاد اإلفريقـي وقـرار جملـس األمـن                       - ٩
كـوميت الـسودان وجنـوب الـسودان، حتـت رعايـة فريـق التنفيـذ                ، عقد ممثلون عـن ح     )٢٠١٢(

الرفيع املستوى لالحتاد األفريقي، ثالث جـوالت مـن املفاوضـات يف أديـس أبابـا خـالل الفتـرة                
يونيـه  / حزيـران  ٢٨ إىل   ٢١يونيـه، ومـن     / حزيـران  ٧مـايو إىل    / أيـار  ٢٨املشمولة بالتقرير، مـن     

ابــة املــشتركة يف أبيــي أيــضا اجتماعيهــا الرابــع   وعقــدت جلنــة الرق. يوليــه/متــوز ٧ إىل ٥ومــن 
يوليــه، بعــد تــأجيالت عــدة حــدثت منــذ اجتماعهــا  / متــوز٥يونيــه و / حزيــران٨واخلــامس يف 

  .٢٠١٢يناير /الثالث املعقود يف كانون الثاين
يونيه، التقت أفرقة التفاوض الرئيسية التابعة للحكومتني وجلنـة الرقابـة           / حزيران ٧ويف    - ١٠

 يف أبيي يف أديس أبابا لوضع طريقة للمضي قدما يف تنفيذ األحكام املعلقة مـن اتفـاق        املشتركة
وأعرب الطرفان جمـددا عـن موافقتـهما علـى مرشـحي كـل منـهما                . ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠

لعضوية اجمللس التنفيذي ملنطقة أبيي واتفقا على تـشكيل جلنـة فنيـة مـشتركة لوضـع اللمـسات                   
ومع ذلك، مل حيرز أي مزيد مـن التقـدم بـشأن إنـشاء              . د منطقة أبيي  األخرية على ترسيم حدو   

ــشغل        ــسودان ل ــسودان املــستمر علــى مرشــح ال ــوب ال ــراض جن ــسبب اعت ــي ب ــة أبي إدارة منطق
  .منصب رئيس اجمللس التشريعي

يونيـه، االجتمـاع الرابـع      / حزيـران  ٨يونيه املشترك، ُعقـد يف      / حزيران ٧وبعد اجتماع     - ١١
وقد خـّول الطرفـان املـسائل املدرجـة يف جـدول        .  أبيي يف أديس أبابا     يف شتركةللجنة الرقابة امل  

دائرة شرطة أبيي، ووصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل املـشردين وتقـدمي الـدعم هلـم،                  (األعمال  
ــة املتخصــصة التابعــة للجنــة    )  املــشتركةني العــسكرياملــراقبنيوجلنــة    الرقابــةإىل اللجــان املعني
واتفـق الطرفـان    .  إلجـراء مزيـد مـن املناقـشات قبـل عقـد االجتمـاع اخلـامس                 يف أبيي  املشتركة

علــى اســتعراض مــشروع اختــصاصات فرقــة العمــل احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتقــدمي املــساعدة  
.  املــشتركة واعتمادهــا يف االجتمــاع املقبــلقبني العــسكرينيا املــراإلنــسانية واختــصاصات جلنــة
الجتماع املقبل، باستعراض مشروع مفهـوم إلنـشاء دائـرة شـرطة            واتفقا أيضا على القيام، يف ا     

أبيــي، الــذي ســيتوىل إعــداده كــل وفــد، وعلــى تقــدمي توصــيات إىل الــسلطات العليــا يف كــال    
البلدين الختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل استعادة كامل حريـة تنقـل األشـخاص والبـضائع،                

  .وذلك لتسهيل عودة املشردين
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 املعقــود يف مقــر القــوة ببلــدة  يف أبيــي املــشتركة الرقابــةجتمــاع اخلــامس للجنــةويف اال  - ١٢
إرسال رسـالة مـشتركة     : يوليه، توصل الطرفان إىل اتفاق بشأن املسائل التالية       /متوز ٥ أبيي، يف 

إىل رئيــسي مجهوريــة كــل منــهما إلبالغهمــا مبــا مت التوصــل إليــه، ولطلــب توجيهاهتمــا بــشأن    
ملتعلقة بإنشاء إدارة أبيـي، واختـصاصات فرقـة العمـل احلكوميـة الدوليـة               طريقة حل اخلالفات ا   

؛ )على الرغم من أهنما مل يعتمدا رمسيا تلك االختـصاصات         (املعنية بتقدمي املساعدات اإلنسانية     
وإنشاء جلنة مشتركة تكلّف مبواءمة مشاريع املفاهيم املتباينة للعمليـات الـيت يقـوم هبـا الطرفـان                  

 املـشتركة   الرقابـة  للجنـة  التـايل جتمـاع االدائرة شرطة أبيي، ولعرض النتـائج يف    من أجل إنشاء    
ــي ــة بعقــد حــوار بــني       يف أبي ــة املقترحــات املتعلق ــه طلــب إىل االحتــاد األفريقــي ملواءم ؛ ولتوجي

اجملتمعات احمللية وحتقيق املصاحلة بني الزعماء التقليـديني لقبائـل دينكـا نقـوك وقبائـل املـسريية؛                   
ــسهيل  ــام      ولتـ ــاف؛ وللقيـ ــم اجلفـ ــة موسـ ــل بدايـ ــت، وذلـــك قبـ ــيت تعاظمـ ــشردين الـ ــودة املـ عـ

واعتمــد الطرفــان ووقعــا اختــصاصات . باالســتعدادات الالزمــة هلجــرات البــدو الرحــل القادمــة
 فورا، وذلك أمـر سيـشمل إنـشاء         لنقلها إىل مرحلة التشغيل   لجنة، واتفقا على اختاذ خطوات      ال

وناقــشت جلنــة الرقابــة   .  وتنظــيم دورات تعريــف وتــدريب  جلنــة املــراقبني، وأفرقــة املــراقبني   
املشتركة ألبيي قرارات تتعلق بتقاسم عائدات النفط، وانـسحاب شـرطة الـنفط الـسودانية مـن                 
دفــرة، وأمــن املنــشآت النفطيــة وإنــشاء حمطــة إذاعيــة يف منطقــة أبيــي، وإن كانــت مل تتخــذ أي 

  .قرارات يف هذا الصدد
يونيـه  / حزيـران  ٢٦لقت القوة نسخة من أمر إداري خطي مؤرخ         يوليه، ت / متوز ٥ويف    - ١٣

وموجــه مــن الــدكتور لوكــا بيونــق دينــق، الــرئيس املــشارك جلنــوب الــسودان يف جلنــة الرقابــة    
أبيي، يوعز فيها إىل إدارة منطقة أبيي السابقة بـأن تنقـل أمانتـها فـورا مـن موقعهـا       يف  املشتركة  

 /حزيــران ٢٠هــذا األمــر اإلداري انتــهاكا التفــاق  ويــشكل . آنــذاك يف أغــوك إىل بلــدة أبيــي 
ويف الوقـــت  ). ٢٠١٢ (٢٠٤٦و ) ٢٠١١ (١٩٩٠ وقـــراري جملـــس األمـــن   ٢٠١١ يونيـــه

 لقــوة األمــم املتحــدة اللفتنانــت جنــرال تاديــسي وريــدي تــسفي، رئــيس البعثــة احلاضــر، يعمــل
دان، مـع االحتـاد     ، وهيلي منقريوس، مبعوثي اخلاص إىل السودان وجنوب الـسو         األمنية يف أبيي  

  .األفريقي وحكومة جنوب السودان، من أجل إلغاء هذا األمر
  

  اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها  - رابعا  
مل حيرز، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، سـوى تقـدم حمـدود يف تنفيـذ االتفـاق املـربم                       - ١٤

ود واآلليـة الـسياسية واألمنيـة       بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمـن احلـد          
، واالتفــاق املتعلــق ببعثــة دعــم مراقبــة احلــدود،   ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٩املــشتركة املؤرخــة 

  .٢٠١١يوليه / متوز٣املؤرخ 
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ويف إطـار االجتمــاع االســتثنائي لآلليــة الـسياسية واألمنيــة املــشتركة املعقــود يف أديــس     - ١٥
ــرة مــن   ــا يف الفت ــران٧إىل  ٤أباب ــسودان    يو/ حزي ــوب ال ــسودان وجن ــا ال ــه، ناقــشت حكومت ني

ــة املرتوعــة الــسالح     ــة اآلمن وقــدم كــل مــن اجلــانبني   . بــصورة مكثفــة تعريــف املنطقــة احلدودي
 للمنطقـة، لكنـهما مل حيققـا أي تقـدم يف           املقترحة مقترحات وعرض خرائط للخطوط الكفافية    

ب الـسودان، مـع بعـض    ويف هناية املفاوضـات، وافقـت حكومـة جنـو         . مواءمة وجهات نظرمها  
يف فريق االحتاد األفريقي الرفيع املـستوى املعـين بالتنفيـذ        التحفظات، على اخلريطة اليت اقترحها      

 /وظلـــت حكومـــة الـــسودان تـــرفض خريطـــة تـــشرين الثـــاين . ٢٠١١نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين
فقـــد اعتـــرض الـــسودان، علـــى النحـــو املـــبني يف رســـالتيه إىل جملـــس األمـــن  . ٢٠١١ نـــوفمرب

، علـى موقـع اخلـط       )S/2012/393(يونيـه   / حزيران ٤ و) S/2012/366(مايو  / أيار ٢٥ؤرختني  امل
  .حبر العرب/سيما يف وادي هنر كري ، الفريقالالفاصل يف املنطقة يف خريطة 

وعلى الرغم مـن عـدم وجـود اتفـاق علـى املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة الـسالح،                        - ١٦
م وقف األعمال القتالية واالنسحاب غـري املـشروط للقـوات مـن             أكد الطرفان التزامهما باحترا   

وألزما نفسيهما أيضا بالقيام فـورا بنقـل مراقبيهمـا الـوطنيني            . جانب الطرف اآلخر من احلدود    
 يف أسوســا، بإثيوبيــا، وتعــيني املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــهاإىل املقــر املؤقــت لآلليــة 
  .ممثلني يف اللجنة املخصصة

 لرصـد احلـدود والتحقـق       عقدت الدورة الثانية لالجتمـاع االسـتثنائي لآلليـة املـشتركة            - ١٧
يونيــه، اتفقــت احلكومتــان / حزيــران٢٤ويف . يونيــه/ حزيــران٢٨ إىل ٢١ يف الفتــرة مــن منــها

، يف حـني    “وقف األعمـال القتاليـة    ”على اختصاصات اللجنة املخصصة، وعلى تعريف لعبارة        
 مبـــذكرة التفـــاهم املتعلقـــة بعـــدم االعتـــداء وبالتعـــاون املؤرخـــة  أكـــدتا مـــن جديـــد التزامهمـــا

  .٢٠١٢فرباير /شباط ١٠
 للحفـاظ علـى أمـن       اآللية املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها          ونظرا ألمهية تفعيل      - ١٨

احلدود، اختذت قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي مجيـع الترتيبـات الالزمـة إلنـشاء قـدرهتا                  
وســوف تتــألف هــذه القــدرة مــن  . ية األوليــة مــن مقرهــا املؤقــت يف أسوســا، بإثيوبيــا  التــشغيل

مراقبا من كل من السودان وجنوب السودان واألمم املتحدة وقوة محايـة عـسكرية مؤلفـة             ٣٦
يوليـه،  / متـوز  ٩واعتبارا من   .  عنصرا، مزودة بوسائل النقل اجلوي والنقل الربي       ٦٤من حوايل   

، اآلليـة  مـن املـراقبني العـسكريني الـدوليني املـرتقبني، مبـن فـيهم رئـيس          مراقبـا ٣٤نشرت القوة   
إضافة إىل ذلك، مت نـشر مثانيـة مـن مـوظفي الـدعم املـدنيني إلقامـة نظـم اتـصاالت                      . أسوسا يف

ومت أيـضا  . ونظم نقل جوي وبري فضال عن القيام بالتحضريات الالزمة إليـواء مجيـع املـراقبني            
 يف أسوســا، وســوف يقــدمون تحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــامدائــرة األمــم املنــشر مــوظفي 
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الدعم لدوريات التحقق مبركبات حمصنة ضد األلغام وبالدعم يف جمال إزالـة الـذخائر املنفجـرة                
ومت أيضا جتهيز طائرتني مروحيتني يف ملكال، جبنوب السودان، يف حـني يتوقـع             . والدعم الطيب 

  .من منطقة أبيي إىل أسوسا يف املستقبل القريبنقل طائرة واحدة ثابتة اجلناحني 
ــا جنــوب الــسودان والــسودان، علــى   / حزيــران٢٣ و ٢٢ويف   - ١٩ يونيــه، قــدمت حكومت

ــوايل، إىل ــذ     الت ــين بالتنفي ــستوى املع ــع امل ــي الرفي ــاد األفريق ــق االحت ــراقبني    فري ــن امل ــا م  قوائمهم
ه رئـيس القـوة، خطابـا إىل كلتـا      يونيـه، وجـ   / حزيـران  ٢٩ويف  . الوطنيني وتبادلتـا تلـك القـوائم      

، يـدعومها فيـه   فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعـين بالتنفيـذ     احلكومتني، بناء على طلب     
ــشر مراقبيهمــا قبــل   ــه/ متــوز٣إىل ن ــسودان   / متــوز٢٢ و ٢١ويف . يولي ــام كــل مــن ال ــه، ق يولي
لآللية املـشتركة   املقر املؤقت    إىل   ، مراقبا، على التوايل   ٣٠  مراقبا و  ٣٢وجنوب السودان بنقل    

  . يف أسوسالرصد احلدود والتحقق منها،
  

  احلالة اإلنسانية  - خامسا 
حبـر العـرب يف أعقـاب       /ارتفعت وترية عودة املشردين إىل مناطق واقعة مشـال هنـر كـري              - ٢٠

يوليه، الحظـت قـوة األمـم املتحـدة     / متوز١٨ ويف. انسحاب القوات السودانية من منطقة أبيي    
 شخـصا كـانوا قـد عـادوا إىل القـرى الواقعـة              ١٠ ٠٢٢منية املؤقتة ألبيـي أن مـا يقـرب مـن            األ

وقـد تولـت القـوة، يف مبـادرة     .  شخـصا عـادوا إىل بلـدة أبيـي      ١ ٨٥٩مشال النهر، منهم قرابـة      
حــسن نيــة، وبنــاء علــى طلــب مــساعدة مــن قــادة اجملتمــع احمللــي، بتــوفري وســائل النقــل ملعظــم   

  .العائدين اجلدد
وسـاعد  . وقد بدأ العائدون اجلدد إعـادة بنـاء منـازهلم املـدمرة والقيـام بأنـشطة زراعيـة                - ٢١

وبفضل عـودة هـؤالء   . جنود قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي عددا منهم يف أعمال البناء           
النازحني، استؤنفت األنشطة االقتصادية يف سوق بلدة أبيي، حيث كان أفـراد قبائـل كـل مـن                  

  .سريية ودينكا نقوك موجودين ويتبادلون األنشطة التجارية فيما بينهمامل
 الــذين فــروا مــن دينكــا نقــوك شــخص مــن ١١٠ ٠٠٠ال تــزال غالبيــة مــا يربــو علــى   - ٢٢

ــازهلم يف منطقــة أبيــي مــشردين، وحيجمــون عــن العــودة إىل قــراهم بــسبب ســوء األحــوال       من
.  الــصحية والتعليميــة وبدايــة موســم األمطــار املعيــشية يف منــاطق العــودة، وعــدم تــوافر املرافــق 

حــني أوجــد انــسحاب القــوات املــسلحة الــسودانية بيئــة أكثــر مالءمــة للعــودة، فــإن إعــادة  ويف
مـن بـني التحـديات اإلنـسانية املتـصلة          و. اإلدماج املستدام تظل حـىت اآلن احتمـاال غـري واقعـي           

بعــودة املــشردين وهجــرات البــدو الرحــل، هنــاك احلاجــة إىل املــساعدة اإلنــسانية املالئمــة،          
  .جانب برامج التنمية وإعادة اإلعمار وإعادة التأهيل إىل
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ويقوم الشركاء يف اجملال اإلنساين بتنفيذ خطـة اسـتجابة يف هـذا الـصدد الغـرض منـها                      - ٢٣
حبـر  /شـخص مـن العائـدين إىل منـاطق مشـال هنـر كـري               ٣٠ ٠٠٠ملساعدة ملا يقـرب مـن       تقدمي ا 

يونيـه، قـام    /ويف حزيـران  ). سبتمرب/ أيلول -يوليه  /متوز(العرب يف غضون األشهر الثالثة املقبلة       
 شـخص مـن املـشردين حبـصص         ١٢٤ ٠٠٠برنامج األغذية العاملي وشركاؤه بتزويد أكثر من        

ووزع شركاء األمـن الغـذائي      . بيي ووالية وراب يف جنوب السودان     غذائية شهرية يف منطقة أ    
ــن         ــرب مـ ــا يقـ ــى مـ ــة علـ ــذور واألدوات الزراعيـ ــن البـ ــزوهنم مـ ــل خمـ ــرزق كامـ ــصادر الـ  ومـ

وتــوىل الــشركاء يف جمــاالت امليــاه والــصرف     . شــخص يف القــرى احمليطــة بــأغوك    ١٥ ٠٠٠
 بئـرا معطلـة يف بلـدة أبيـي       ٢٣الصحي والنظافة الـصحية، كاملنظمـة الدوليـة للـهجرة، إصـالح             

ــددهم     ــالغ ع ــستهدفني الب ــسكان امل ــدعم ال ــسمة؛ وإصــالح  ١٥ ٠٠٠ل ــة يف  ١٨ ن ــرا معطل  بئ
.  نـسمة  ١٩ ٠٠٠األجزاء الشمالية من منطقة أبيي لـدعم سـكاهنا الـذين يقـدر عـددهم بنحـو                  

 فـرد مـن البـدو       ١٤ ٠٠٠ومت أيضا إصالح أربعة أحـواض مائيـة يف هـذه املنطقـة تـدعم حاليـا                  
  . رأس من املاشية١٩٠ ٠٠٠حوايل ولرحل أثناء موسم اهلجرة، ا

ــة        - ٢٤ ــازحني مــن والي ــاميري ن ــساعدة ألشــخاص يف روم ــسانية امل وقــدمت الوكــاالت اإلن
وواصـل شـركاء    . الوحدة، جبنوب السودان، بتزويدهم باخلدمات الـصحية ومبـواد غـري غذائيـة            

قة تسجيل األطفال املنفـصلني عـن ذويهـم،         يف املنط ) اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولة   
  .وإجراء عمليات اقتفاء أثر األسر

  
  محاية املدنيني  - سادسا 

يف انتظار إنشاء إدارة منطقة أبيي، واصلت البعثة تنفيذ اسـتراتيجيتها املتعـددة األوجـه                 - ٢٥
، وتــسيري حلمايــة املــدنيني، الــيت تتــألف مــن عمليــات تقيــيم يف جمــاالت الرصــد واإلنــذار املبكــر 

دوريــات هناريــة وليليــة، وتعزيــز مفهــوم احلــوار املباشــر فيمــا بــني اجملتمعــات احملليــة، واملــصاحلة  
بإشــراك القــادة التقليــديني مــن قبائــل املــسريية وقبائــل دينكــا نقــوك والتواصــل مــع املــسؤولني     

  . يف السودان و جنوب السوداناحلكوميني
 قوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي حلمايـة              ومن العناصر األساسية يف استراتيجية      - ٢٦

وكمـا هـو موضـح يف التقـارير     . املدنيني التفاعـل املـستمر مـع اجملتمعـات احملليـة يف منطقـة أبيـي              
السابقة، كانت األداة الرئيسية يف هذا الصدد هي اللجان األمنية املشتركة، الـيت أنـشأهتا القـوة                 

تيبــات األمنيــة الالزمــة لعــودة املــشردين وهجــرات البــدو   وكلفتــها تقيــيم وختطــيط وتنفيــذ التر 
وملا كانت فترة اهلجرات تقترب من هنايتها، ومـع حتـسن احلالـة             . الرحل بطرق سلمية ومنظمة   

األمنية، فـإن اهتمـام القـوة يف هـذا الـسياق سـيتركز بـاطراد علـى العـودة املنظمـة للنـازحني يف                         
وهلذا الغرض، تواصـلت القـوة   .  مبا يف ذلك بلدة أبيي حبر العرب، /املناطق الواقعة مشال هنر كري    
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باستمرار مع القادة اجملتمعيني لقبائل دينكا نقوك ملناقـشة التوقعـات يف مـا يتعلـق بازديـاد عـدد                     
  .العائدين من املشردين واختاذ االستعدادات الالزمة لذلك

أكيـد علـى األمهيـة     فرصـة للت  يف أبيـي شكل االجتماع اخلامس للجنة الرقابـة املـشتركة        - ٢٧
ــة           ــات احمللي ــادة اجملتمع ــني ق ــا ب ــة حــوار يف م ــادرة يف إقام ــام املب ــة زم احلامســة ألن تأخــذ اللجن

. التقليديني لقبائل دينكا نقوك وقبائل املسريية، ويفضل أن يتم ذلـك قبـل بـدء موسـم األمطـار                  
  .فمن شأن هذا أن يوجد بيئة مواتية لتحقيق التعايش السلمي بني اجملتمعني

ــق        - ٢٨ ــدة فيمــا يتعل ــشمولة باالســتعراض، أي تطــورات جدي ــرة امل مل حتــدث، خــالل الفت
بتفعيل أنشطة رصد حقوق اإلنسان يف منطقة أبيي، على حنـو مـا هـو منـصوص عليـه مبوجـب                     

  ).٢٠١١ (١٩٩٠ من القرار ١٠الفقرة 
  

  نشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  - سابعا  
 العنــصر العــسكري لقــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي  كــانه، يوليــ/ متــوز٩ يف  - ٢٩

انظـر املـرفقني األول والثـاين    (  فرد٤ ٢٠٠ فردا من القوام املأذون به البالغ      ٣ ٩٥٢يتألف من   
، فقـد تقـرر نـشرهم ضـمن وحـدة           ا فـرد  ٢٤٨أمـا العناصـر املتبقيـة البـالغ عـددها           ). من التقرير 

ــة للقــوة    ــل اجلــوي التابع ــراض     النق ــسكريني، وألغ ــان ومــراقبني ع ــصفة ضــباط أرك اآلليــة  ، ب
  .املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها

وقد استمر نشر العنصر العسكري لقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي يف ثالثـة                      - ٣٠
ــة،     . قطاعــات ــة الثاني ــشر الكتيب ــشمايل، مت ن ــي القطــاع ال ــوام ســرية،  فف ــاروق  بق ــرة وف يف دف
ــة   . وغــويل، وبقــوام فــصيلة يف تاجــايل وتــوداش  أمــا يف القطــاع األوســط، فقــد نــشرت الكتيب

. األوىل، بقوام سرية، يف مقر القوة وبلـدة أبيـي وطريـق أبيـي الـسريع، وبقـوام فـصيلة يف نونـغ                 
ويف القطـاع اجلنـويب، ُنـشرت       . واحُتفظ بقوة احتياطية للرد السريع يف هذا القطـاع يف دكـورا           

إضـافة  . قوام سرية يف أغوك، وبـانتون مانيـانغ، وبقـوة فـصيلة يف منطقـة بـانتون                الكتيبة الثالثة ب  
ــشمايل         ــن القطــاعني ال ــة لكــل م ــة مدفعي ــات واحــدة وبطاري ــك، ُخصــصت ســرية دباب إىل ذل

  ). التقريرهلذاانظر املرفق الثاين (واألوسط؛ ونشرت هذه، على التوايل، يف توداش وأبيي 
مطار الغزيـرة، خـالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض، أن         كان من شأن بداية موسم األ       - ٣١

حدت كثريا من إمكانيات وصول العنصر العسكري علـى الطـرق، وحـدت مـن مث مـن قـدرة                    
وللحفـاظ علـى القـدرة التـشغيلية يف هـذه الظـروف الـصعبة، أعـادت                 . بعض القواعد التشغيلية  

، بــأن نقلتــهم إىل قواعــد تــشغيل قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي نــشر بعــض جنودهــا
وكان الدافع إىل عملية إعادة االنتشار هذه هو إسهام الظروف اجلوية الـصعبة أيـضا يف                . بديلة
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وقامـت القـوة بنقـل القواعـد التـشغيلية يف      . احلد من خماطر التهديـدات األمنيـة يف هـذه املنـاطق         
  .عبة يف هذه املناطقماريال، وأشاك، وليو، وعالل وتاجايل نظرا لظروف الطرق الص

ــة علــى مــا حيــرز مــن تقــدم يف جمــال اهلجــرات        - ٣٢ ملواصــلة احلفــاظ علــى الــسيطرة الفعال
العكــسية للبــدو الرحــل مــن قبائــل املــسريية وللحفــاظ علــى األمــن يف املنــاطق الــيت عــاد إليهــا     

وريـات  النازحون من الـدنكا نقـوك، قامـت قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي بتـسيري د                      
هنارية وليلية مكثفة، مستخدمة لذلك ناقالت جند مدرعة، لـردع أي هتديـدات ولزيـادة إبـراز            

ومل تتـدخل شـرط الـنفط       . ومل يبلّغ عن وجود أي قيود علـى حريـة القـوة يف التنقـل              . وجودها
  .السودانية، وهي القوة الوحيدة املتبقية غري املصرح هلا داخل منطقة أبيي، يف عمليات القوة

مل يتمكن الطرفان من إنشاء دائرة شرطة أبيـي بـسبب خالفـات بينـهما بـشأن مفهـوم                  - ٣٣
ويف هــذه األثنــاء، واصــلت قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي االســتعدادات  . عملياهتمــا

ووفقـا لواليـة   .  مستشار شرطة إىل مواقـع عملـهم  ١١ الالزمة لنقل كبري مستشاري الشرطة و   
الدعم لدائرة شرطة أبيي حاملا يـتم إنـشاؤها، سـوف يـشارك مستـشارو الـشرطة                 القوة، بتقدمي   

يف تقييم الوضع احلايل للقانون والنظام، والتنسيق مع اجلهـات ذات الـصلة علـى أرض الواقـع،                  
وتقــدمي املــشورة لــرئيس القــوة بــشأن الــشواغل املتــصلة بالقــانون والنظــام، والتخطــيط إلنــشاء   

  .ارات اليت تشن على املواشيوحدة متخصصة ملعاجلة الغ
  

  دعم البعثة   -ثامنا   
فيمــا يتعلــق بالتحــديات اللوجــستية الــيت تواجههــا قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة      - ٣٤

زال  ألبيي، تواصـل البعثـة بـذل اجلهـود لتحـسني األوضـاع املعيـشية الـصعبة للقـوات، الـيت مـا                      
مـسألة   وأصـبح بنـاء مـساكن صـلبة اجلـدران            .معظم أفرادها يسكنون يف خيام منذ نـشر القـوة         

ن الــضرورة اقتــضت خــالل موســم األمطــار املاضــي تغــيري مواقــع قواعــد  ألذات أولويــة عاليــة 
ولـن يـؤدي حتـسني الظـروف        . العمليات الثابتـة واملؤقتـة لعـدة سـرايا بـسبب امليـاه الـيت غمرهتـا                
قـوات وتعزيزهـا فحـسب، بـل        املعيشية إىل املـساعدة علـى احلفـاظ علـى القـدرات التـشغيلية لل              

  .وسيساعد أيضا على رفع معنوياهتا
 يف املائة من أفراد القوات العـاملني يف القـوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي يف                  ٥٢ويسكن حنو     - ٣٥
ولتحسني ظروف املعيشة، تبين البعثة أكرب عدد ممكـن مـن املرافـق الـصلبة اجلـدران قبـل                   . خيام

ومـــن العقبـــات املوجـــودة يف هـــذا الـــصدد . ل البنـــاءأن حيـــل موســـم األمطـــار فيوقـــف أعمـــا
 وحــدة صــلبة اجلــدران مــن ٢٠٠الــصعوبات اللوجــستية وغريهــا الــيت عرقلــت نقــل أكثــر مــن  

العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور إىل قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة   
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اآلبـار  بـالقرب مـن   شآت ملعاجلـة امليـاه    منـ تـسع وتعمل البعثة أيضا علـى تركيـب       . املؤقتة ألبيي 
ــالقرب مــن مــدرج       ــسرايا ب ــدة إلحــدى ال ــر لقاعــدة عمليــات جدي ــة، وحفــر بئ احملفــورة احلالي

  .الطائرات يف أنتوين
ونتج أيضا عن بدء األمطار املومسية وقوع أضرار يف بعض اخليـام وحـدوث فيـضانات         - ٣٦

باشـرت قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة            وملعاجلة هذا الوضع،    . يف عدد من قواعد العمليات    
ألبيي عملية اقتناء خيام بديلة مـن عمليـات حفـظ الـسالم األخـرى يف املنطقـة، ومـن مركـزي                      

ىل أراض إوُنقــل معظــم قواعــد العمليــات الــيت تعرضــت لفيــضانات . الــدعم اإلقليمــي والعــاملي
  . مرتفعة
 يف جنـوب الـسودان، اسـتخدمت        وبسبب تردي أحوال الطرق بـني أبيـي ومدينـة واو            - ٣٧

ــارا مــن منتــصف       قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي النقــل اجلــوي إليــصال الغــذاء اعتب
وأدى اســتخدام النقــل اجلــوي إىل حتــسني توقيــت ونوعيــة اإلمــدادات الغذائيــة . يونيــه/حزيــران
  .للقوات

آلليــة املــشتركة لرصــد واُتخــذت أيــضا مجيــع الترتيبــات اللوجــستية الــضرورية جلعــل ا    - ٣٨
ــها جــاهزة للعمــل يف أسوســا    ــاكن    . احلــدود والتحقــق من ــيني ألم ــشمل ذلــك اســتئجار مبن وي

وجيـري حاليـا اسـتئجار هـذه     . املكاتب وسكن املوظفني املدنيني والعـسكريني علـى حـد سـواء           
املرافق لفترة أوليـة مـدهتا سـتة أشـهر مـع إمكانيـة التمديـد، ويتوقـف ذلـك علـى مـا إذا كانـت                

إىل مقـر   لرصد احلـدود والتحقـق منـها        ألوضاع السياسية واألمنية تسمح بنقل اآللية املشتركة        ا
  . دائم هلا على احلدود بني السودان وجنوب السودان

  
  مالحظات وتوصيات  -تاسعا   

تشكل إعادة انتشار القوات غري املأذون هبا خارج منطقة أبيي تطورا جديرا بترحيـب                - ٣٩
ا يف حتسني األمن واالستقرار، فضال عن تيسري عودة املشردين مـن أبنـاء          وسيسهم كثري  ،شديد

ومع ذلـك، فـإن اسـتمرار وجـود شـرطة        . قبيلة دينكا نقوك اليت ُينتظر أن تتسم باتساع نطاقها        
فوجـود تلـك الـشرطة يـشكل انتـهاكا التفـاق            . زال مـدعاة للقلـق     النفط السودانية يف دفرة مـا     

ويف ). ٢٠١٢ (٢٠٤٦و  ) ٢٠١١ (١٩٩٠ي جملـس األمـن       وقرار ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠
النظر، من خالل جلنـة الرقابـة املـشتركة يف أبيـي،     اإلسراع يف  هذا الصدد، أحث الطرفني على      

يف إمكانيــة إنــشاء آليــة أمنيــة بديلــة لكفالــة أمــن املنــشآت واملعــدات النفطيــة يف دفــرة وتيــسري    
  . انسحاب شرطة النفط تبعا لذلك
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 االجتماع اخلامس للجنة الرقابـة املـشتركة يف أبيـي مثـاالً آخـر علـى التـزام           وكان عقد   - ٤٠
ويف .  حبـسن نيـة    ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠حكوميت السودان وجنوب السودان بتنفيذ اتفـاق        

ــسوية األمــور           ــوار البنــاء وت ــان علــى روح احل ــضروري أن حيــافظ الطرف ــصدد، مــن ال ــذا ال ه
املستمرة بشأن طرائق إنشاء إدارة منطقة أبيي، ودائـرة         وُيخشى أن تؤدي اخلالفات     . بالتراضي

شــرطة أبيــي، وفرقــة العمــل احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، إىل تقــويض   
اجلهـــود الراميـــة إىل تيـــسري عـــودة املـــشردين وإعـــادة توطينـــهم وتلبيـــة احتياجـــاهتم اإلنـــسانية  

عو جنوب الـسودان إىل إلغـاء أمـر نقـل إدارة منطقـة         ويف هذا الصدد، أد   . واالجتماعية العاجلة 
 ويتهـدد  ٢٠١١يونيـه  / حزيـران  ٢٠أبيي السابقة إىل بلدة أبيي، الـذي يـشكل انتـهاكا التفـاق              

وعلـى النحـو الـوارد    . حسن النية اليت أبدهتا جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي حيـال تنفيـذ االتفـاق    
املنشأة باتفاق الطرفني هي اإلدارة الـشرعية الوحيـدة    يف أحكام االتفاق، فإن إدارة منطقة أبيي        

وأحـث حكـوميت    . للمنطقة واليت ميكن أن تتعامل معها قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتـة ألبيـي             
الــسودان وجنــوب الــسودان علــى أن تــستفيدا مــن الظــروف الواعــدة الــيت نــشأت يف اآلونــة      

ا من منطقة أبيي وأن تستحدثا مجيـع اآلليـات          األخرية على إثر انسحاب القوات غري املأذون هب       
  . الالزمة حلكومة حملية تعمل بشكل كامل وميكنها معاجلة حمنة اجملتمعات احمللية

قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي معاجلــة املــسائل امللحوظــة املرتبطــة تكلـف  مل   - ٤١
.  أبيـي، وال متلـك القـدرة علـى ذلـك     بالقانون والنظام اليت تثري القلـق بـشكل متزايـد يف منطقـة       

ومن املرجح أن تؤدي عودة املشردين وزيادة االتصال بني اجملتَمَعني إىل زيـادة احتقـان الوضـع                 
ولقـد جنحـت قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي حـىت اآلن يف          . يف أماكن مثل بلدة أبيي   

يـي ودائـرة شـرطة أبيـي هـو الوسـيلة            بيـد أن إنـشاء إدارة منطقـة أب        . احتواء مثل هـذه احلـوادث     
  . القانون والنظام على املدى البعيداستتباب املستدامة الوحيدة لكفالة 

العـودة الواسـعة النطـاق املتوقعـة للمـشردين مـن أبنـاء قبيلـة دينكـا نقـوك إىل                     من شأن     - ٤٢
لـيت سـببها    ااآلالم  مـن   لبـدء مرحلـة التعـايف       الظـروف الـضرورية     أن هتيـئ    قراهم وإىل بلدة أبيي     

وللتوصل إىل إعادة توطني العائـدين وإعـادة دجمهـم يف اجملتمـع علـى               . التشرد املؤمل لفترة طويلة   
أســاس دائــم، ال بــد مــن إعــداد ترتيبــات كافيــة لتلبيــة احتياجــاهتم األساســية، وخباصــة الــصحة  

ــذاء   ــاه والغ ــدادات املي ــأوى، وإم ــشطة اإل   . وامل ــة باألن ــإنين أدعــو األوســاط املعني ــذا ف ــسانية ول ن
  . واجلهات املاحنة للقيام باالستعدادات الالزمة لدعم العائدين والقبائل الُرحل

وأثــين علــى احلكــومتني ملــا أبــدتاه مــن روح بّنــاءة خــالل املفاوضــات يف أديــس أبابــا،     - ٤٣
وأحثهما على اختاذ مجيع التدابري الالزمـة جلعـل اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها                 

للعمــل فــورا، وذلــك بالتعـاون الوثيــق مــع فريــق التنفيـذ الرفيــع املــستوى التــابع لالحتــاد   جـاهزة  
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وباملثـل، أشـجع احلكـومتني علـى مواصـلة      . األفريقي وقوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي          
والقيــام بــذلك عــن طريــق احلــوار وإجيــاد  ) ٢٠١٢ (٢٠٤٦العمــل علــى تنفيــذ أحكــام القــرار  

  . رفنيحلول مقبولة للط
وأخــريا، أود أن أعــرب عــن امتنــاين لــرئيس وزراء إثيوبيــا ميلــيس زينــاوي، ملــشاركته     - ٤٤

وأود أيـضاً  . الشخصية املستمرة ودعم حكومته الثابت لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيـي          
أن أعــرب عــن تقــديري ملبعــوثي اخلــاص، هــايلي منقريــوس، وفريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع     

ستوى املعين بالتنفيذ برئاسة ثابو مبيكي ملا بذلوه من جهود متواصلة ملـساعدة الطـرفني علـى         امل
وعـالوة  . حل خالفاهتما املستمرة بشأن الطرائق العمليـة لتنفيـذ خمتلـف االتفاقـات الـيت وقّعاهـا              

تاديـسي ويـردي تـسفي،      القوة، اللفتنانت جنـرال     على ذلك، أود أن أعرب عن امتناين لرئيس         
ه مــن جهــود متواصــلة لتعزيــز الــسالم واالســتقرار يف منطقــة أبيــي،  نــبذلويفي القــوة ملــا ومــوظ

الرحـل بـشكل سـلمي ومـنظم، ولتـشجيع إقامـة       البـدو   ولتيسري عـودة النـازحني وهجـرة قبائـل          
  .حوار دائم بني األهايل يف ظل ظروف تتسم بصعوبة شديدة يف كثري من األحيان
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  املرفق األول
ــصر ال      ــي      تكــوين العن ــة ألبي ــة املؤقت ــم املتحــدة األمني ــوة األم ــسكري لق   ع

  )مبا يف ذلك اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها(
  
  اجملموع  إناث  ذكور  الوصف  دلالب

٣٤ خرباء موفدون يف مهمات بنن
١ أفراد القوات 

٣٤ خرباء موفدون يف مهمات بوليفيا
١ أفراد القوات 

١٣ رباء موفدون يف مهماتخ الربازيل
٢ أفراد القوات 

١١ خرباء موفدون يف مهمات بوروندي
١١ خرباء موفدون يف مهمات كمبوديا
١١ خرباء موفدون يف مهمات إكوادور
١١ خرباء موفدون يف مهمات السلفادور

٨٧٨ ٨٦٤٣ خرباء موفدون يف مهمات إثيوبيا
٥٨٤٢٠٤ ٣ أفراد القوات 
٣٥ خرباء موفدون يف مهمات غانا
٢ أفراد القوات 

٢٣ خرباء موفدون يف مهمات غواتيماال
١ أفراد القوات 
٢٢ خرباء موفدون يف مهمات غينيا
٢٤ خرباء موفدون يف مهمات اهلند
٢ أفراد القوات 

١٢ خرباء موفدون يف مهمات  إندونيسيا
١ أفراد القوات 

١١ خرباء موفدون يف مهمات قريغيزستان
١١ خرباء موفدون يف مهمات ماليزيا
٢٢ خرباء موفدون يف مهمات منغوليا

١١ خرباء موفدون يف مهمات موزامبيق
١١ خرباء موفدون يف مهمات ناميبيا
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  اجملموع  إناث  ذكور  الوصف  دلالب

٣٥ خرباء موفدون يف مهمات نيبال
٢ أفراد القوات 

٣٣ دون يف مهماتخرباء موف نيجرييا
١١ خرباء موفدون يف مهمات باراغواي

٢٣ خرباء موفدون يف مهمات بريو
١ أفراد القوات 

١٢ خرباء موفدون يف مهمات الفلبني
١ أفراد القوات 

١٣ خرباء موفدون يف مهمات االحتاد الروسي
٢ أفراد القوات 

٢٤ خرباء موفدون يف مهمات رواندا
٢ أفراد القوات 

٣٣ خرباء موفدون يف مهمات سرياليون
٥٦ خرباء موفدون يف مهمات سري النكا

١ أفراد القوات 
١٢ خرباء موفدون يف مهمات مجهورية ترتانيا املتحدة

١ أفراد القوات 
١١ أفراد القوات أوروغواي

١١ خرباء موفدون يف مهمات زامبيا
٢٣ خرباء موفدون يف مهمات ويزمباب

١ أفراد القوات 
٩٥٢ ٣    اجملموع  
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  الثاين املرفق
  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة نشر خريطة    
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	5 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغت هجرات قبائل المسيرية صوب الشمال من مصادر المياه والمراعي في منطقة أبيي وولاية الوحدة في جنوب السودان، التي بدأت في أيار/مايو، ذروتها وتوشك على الانتهاء. وقد مضت الهجرة العكسية بطريقة سلمية ومنظمة من دون أي حوادث أمنية كبيرة. لقد مرت منذ منتصف حزيران/يونيه، تجمعات كبيرة من البدو الرحل (ما يقرب من 80 إلى 90 في المائة من قبائل المسيرية البالغ عدد أفرادها 000 120 فرد، التي مرت عبر منطقة أبيي)، مع مواشيهم عبر دفرة والرهادية ومكينس في الممر الشرقي، والشمام، والعسكر والحزا، في الممر الأوسط والدواس، وتاداما وتاجييل وأبو زور ودواز في الممر الغربي. فتجمع البدو الرحل في مناطق محددة يرجع أساسا إلى تأخر موسم الأمطار وإلى حالة الأمن النسبية التي توفرها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي للبدو الرحل في هذه الأماكن. وكما شاع خلال هذه الفترة، تخللت الهجرة عدة حوادث شُنت فيها غارات على الماشية. وتفيد التقارير أن ما مجموعه 600 رأس من ماشية دينكا نقوك و 120 رأسا من ماشية المسيرية قد سرقت. وقد تمكنت القوة من استرداد وإعادة 167 رأسا منها.
	6 - لمنع نشوب أي أحداث عنف محتملة بين المجتمعات المحلية، واصلت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي اتصالاتها مع قادة المجتمعات المحلية وحثتهم على إقامة حوار مباشر فيما بين المجتمعات المحلية. علاوة على ذلك، تعززت قدرة القوة على منع اندلاع اشتباكات محلية، وكان ذلك بفضل تمكنها من نشر عناصرها بالكامل، وتسيير دوريات نهارية وليلية مكثفة، وإقامة نقاط تفتيش، وبفضل عمل اللجان الأمنية المشتركة، التي ضمت ضباط القوة وقادة المجتمعات المحلية. وبسبب الظروف الجوية الصعبة، التي يرد وصفها بمزيد من التفصيل أدناه، خُفض متوسط عدد الدوريات من 80 إلى 40 دورية في اليوم الواحد.
	7 - على الرغم من تحسن الحالة الأمنية، لا يزال القانون والنظام يشكلان مصدر قلق متزايد جراء زيادة التفاعلات فيما بين المجتمعات المحلية وعدم وجود قوات للشرطة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية الشديدة مثل بلدة أبيي وأغوك. وفي هذا الصدد، وصل ما يقرب من 000 6 فرد من دينكا نقوك إلى أبيي، في 9 تموز/يوليه، قادمين من أغوك للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاستقلال جنوب السودان. فقام بعض من شباب دينكا نقوك بقذف حجارة على المتاجر المحلية، وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة من قبيلة المسيرية بجروح طفيفة. وعلى الرغم من أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي عززت وجودها على الفور وقامت بتأمين المنطقة، فإن هذا الحادث يوضح الحاجة إلى التعجيل بحل الجمود القائم بشأن إدارة منطقة أبيي وإنشاء دائرة جديدة لشرطة أبيي.
	8 - مع بداية موسم الأمطار، علّقت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام عملياتها في منطقة أبيي. وخلال انتشارها في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى حزيران/يونيه 2012، فتحت الإدارة ما مجموعه 340.5 كيلومترا من الطرق من خلال عمليات المسح وإزالة الألغام التي أجرتها، استجابة لطلب قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي والوكالات الإنسانية. وأجرت الدائرة أيضا عمليات تفتيش سطحية في 27 قرية وفي بلدة أبيي، حيث غطت أكثر من ثمانية ملايين متر مربع، وعثرت على 837 مادة منفجرة مجهولة الهوية ودمرتها. وأعلنت الدائرة أن الألغام والمواد غير المنفجرة المجهولة الهوية لا تشكل في الوقت الراهن عائقا أمام تنقل القوة أو وصول المساعدات الإنسانية أو عودة المشردين. وسوف تقوم القوة والدائرة بإجراء تقييم مشترك لمدى الحاجة إلى إعادة تعبئة الأصول خلال موسم الجفاف المقبل. وهناك مخاطر طفيفة من ألغام متبقية لا تزال موجودة حول مخيمات الجيش الشعبي لتحرير السودان في نونغ وتوداتش وتاجالي، وهي ألغام تقوم الفصيلة الإثيوبية بمهمة إزالتها.
	ثالثا - التطورات السياسية
	9 - في محاولة لتنفيذ أحكام خارطة طريق الاتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن 2046 (2012)، عقد ممثلون عن حكومتي السودان وجنوب السودان، تحت رعاية فريق التنفيذ الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي، ثلاث جولات من المفاوضات في أديس أبابا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من 28 أيار/مايو إلى 7 حزيران/يونيه، ومن 21 إلى 28 حزيران/يونيه ومن 5 إلى 7 تموز/يوليه. وعقدت لجنة الرقابة المشتركة في أبيي أيضا اجتماعيها الرابع والخامس في 8 حزيران/يونيه و 5 تموز/يوليه، بعد تأجيلات عدة حدثت منذ اجتماعها الثالث المعقود في كانون الثاني/يناير 2012.
	10 - وفي 7 حزيران/يونيه، التقت أفرقة التفاوض الرئيسية التابعة للحكومتين ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي في أديس أبابا لوضع طريقة للمضي قدما في تنفيذ الأحكام المعلقة من اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011. وأعرب الطرفان مجددا عن موافقتهما على مرشحي كل منهما لعضوية المجلس التنفيذي لمنطقة أبيي واتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم حدود منطقة أبيي. ومع ذلك، لم يحرز أي مزيد من التقدم بشأن إنشاء إدارة منطقة أبيي بسبب اعتراض جنوب السودان المستمر على مرشح السودان لشغل منصب رئيس المجلس التشريعي.
	11 - وبعد اجتماع 7 حزيران/يونيه المشترك، عُقد في 8 حزيران/يونيه، الاجتماع الرابع للجنة الرقابة المشتركة في أبيي في أديس أبابا. وقد خوّل الطرفان المسائل المدرجة في جدول الأعمال (دائرة شرطة أبيي، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المشردين وتقديم الدعم لهم، ولجنة المراقبين العسكريين المشتركة) إلى اللجان المعنية المتخصصة التابعة للجنة الرقابة المشتركة في أبيي لإجراء مزيد من المناقشات قبل عقد الاجتماع الخامس. واتفق الطرفان على استعراض مشروع اختصاصات فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدة الإنسانية واختصاصات لجنة المراقبين العسكريين المشتركة واعتمادها في الاجتماع المقبل. واتفقا أيضا على القيام، في الاجتماع المقبل، باستعراض مشروع مفهوم لإنشاء دائرة شرطة أبيي، الذي سيتولى إعداده كل وفد، وعلى تقديم توصيات إلى السلطات العليا في كلا البلدين لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل استعادة كامل حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وذلك لتسهيل عودة المشردين.
	12 - وفي الاجتماع الخامس للجنة الرقابة المشتركة في أبيي المعقود في مقر القوة ببلدة أبيي، في 5 تموز/يوليه، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن المسائل التالية: إرسال رسالة مشتركة إلى رئيسي جمهورية كل منهما لإبلاغهما بما تم التوصل إليه، ولطلب توجيهاتهما بشأن طريقة حل الخلافات المتعلقة بإنشاء إدارة أبيي، واختصاصات فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية (على الرغم من أنهما لم يعتمدا رسميا تلك الاختصاصات)؛ وإنشاء لجنة مشتركة تكلّف بمواءمة مشاريع المفاهيم المتباينة للعمليات التي يقوم بها الطرفان من أجل إنشاء دائرة شرطة أبيي، ولعرض النتائج في الاجتماع التالي للجنة الرقابة المشتركة في أبيي؛ ولتوجيه طلب إلى الاتحاد الأفريقي لمواءمة المقترحات المتعلقة بعقد حوار بين المجتمعات المحلية وتحقيق المصالحة بين الزعماء التقليديين لقبائل دينكا نقوك وقبائل المسيرية؛ ولتسهيل عودة المشردين التي تعاظمت، وذلك قبل بداية موسم الجفاف؛ وللقيام بالاستعدادات اللازمة لهجرات البدو الرحل القادمة. واعتمد الطرفان ووقعا اختصاصات اللجنة، واتفقا على اتخاذ خطوات لنقلها إلى مرحلة التشغيل فورا، وذلك أمر سيشمل إنشاء لجنة المراقبين، وأفرقة المراقبين وتنظيم دورات تعريف وتدريب. وناقشت لجنة الرقابة المشتركة لأبيي قرارات تتعلق بتقاسم عائدات النفط، وانسحاب شرطة النفط السودانية من دفرة، وأمن المنشآت النفطية وإنشاء محطة إذاعية في منطقة أبيي، وإن كانت لم تتخذ أي قرارات في هذا الصدد.
	13 - وفي 5 تموز/يوليه، تلقت القوة نسخة من أمر إداري خطي مؤرخ 26 حزيران/يونيه وموجه من الدكتور لوكا بيونق دينق، الرئيس المشارك لجنوب السودان في لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، يوعز فيها إلى إدارة منطقة أبيي السابقة بأن تنقل أمانتها فورا من موقعها آنذاك في أغوك إلى بلدة أبيي. ويشكل هذا الأمر الإداري انتهاكا لاتفاق 20 حزيران/ يونيه 2011 وقراري مجلس الأمن 1990 (2011) و 2046 (2012). وفي الوقت الحاضر، يعمل اللفتنانت جنرال تاديسي وريدي تسفي، رئيس البعثة لقوة الأمم المتحدة الأمنية في أبيي، وهيلي منقريوس، مبعوثي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، مع الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان، من أجل إلغاء هذا الأمر.
	رابعا - الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها
	14 - لم يحرز، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سوى تقدم محدود في تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2011، والاتفاق المتعلق ببعثة دعم مراقبة الحدود، المؤرخ 3 تموز/يوليه 2011.
	15 - وفي إطار الاجتماع الاستثنائي للآلية السياسية والأمنية المشتركة المعقود في أديس أبابا في الفترة من 4 إلى 7 حزيران/يونيه، ناقشت حكومتا السودان وجنوب السودان بصورة مكثفة تعريف المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح. وقدم كل من الجانبين مقترحات وعرض خرائط للخطوط الكفافية المقترحة للمنطقة، لكنهما لم يحققا أي تقدم في مواءمة وجهات نظرهما. وفي نهاية المفاوضات، وافقت حكومة جنوب السودان، مع بعض التحفظات، على الخريطة التي اقترحها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وظلت حكومة السودان ترفض خريطة تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. فقد اعترض السودان، على النحو المبين في رسالتيه إلى مجلس الأمن المؤرختين 25 أيار/مايو (S/2012/366) و 4 حزيران/يونيه (S/2012/393)، على موقع الخط الفاصل في المنطقة في خريطة الفريق، لا سيما في وادي نهر كير/بحر العرب.
	16 - وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، أكد الطرفان التزامهما باحترام وقف الأعمال القتالية والانسحاب غير المشروط للقوات من جانب الطرف الآخر من الحدود. وألزما نفسيهما أيضا بالقيام فورا بنقل مراقبيهما الوطنيين إلى المقر المؤقت للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في أسوسا، بإثيوبيا، وتعيين ممثلين في اللجنة المخصصة.
	17 - عقدت الدورة الثانية للاجتماع الاستثنائي للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في الفترة من 21 إلى 28 حزيران/يونيه. وفي 24 حزيران/يونيه، اتفقت الحكومتان على اختصاصات اللجنة المخصصة، وعلى تعريف لعبارة ”وقف الأعمال القتالية“، في حين أكدتا من جديد التزامهما بمذكرة التفاهم المتعلقة بعدم الاعتداء وبالتعاون المؤرخة 10 شباط/فبراير 2012.
	18 - ونظرا لأهمية تفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها للحفاظ على أمن الحدود، اتخذت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي جميع الترتيبات اللازمة لإنشاء قدرتها التشغيلية الأولية من مقرها المؤقت في أسوسا، بإثيوبيا. وسوف تتألف هذه القدرة من 36 مراقبا من كل من السودان وجنوب السودان والأمم المتحدة وقوة حماية عسكرية مؤلفة من حوالي 64 عنصرا، مزودة بوسائل النقل الجوي والنقل البري. واعتبارا من 9 تموز/يوليه، نشرت القوة 34 مراقبا من المراقبين العسكريين الدوليين المرتقبين، بمن فيهم رئيس الآلية، في أسوسا. إضافة إلى ذلك، تم نشر ثمانية من موظفي الدعم المدنيين لإقامة نظم اتصالات ونظم نقل جوي وبري فضلا عن القيام بالتحضيرات اللازمة لإيواء جميع المراقبين. وتم أيضا نشر موظفي دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في أسوسا، وسوف يقدمون الدعم لدوريات التحقق بمركبات محصنة ضد الألغام وبالدعم في مجال إزالة الذخائر المنفجرة والدعم الطبي. وتم أيضا تجهيز طائرتين مروحيتين في ملكال، بجنوب السودان، في حين يتوقع نقل طائرة واحدة ثابتة الجناحين من منطقة أبيي إلى أسوسا في المستقبل القريب.
	19 - وفي 22 و 23 حزيران/يونيه، قدمت حكومتا جنوب السودان والسودان، على التوالي، إلى فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ قوائمهما من المراقبين الوطنيين وتبادلتا تلك القوائم. وفي 29 حزيران/يونيه، وجه رئيس القوة، خطابا إلى كلتا الحكومتين، بناء على طلب فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، يدعوهما فيه إلى نشر مراقبيهما قبل 3 تموز/يوليه. وفي 21 و 22 تموز/يوليه، قام كل من السودان وجنوب السودان بنقل 32 مراقبا و 30 مراقبا، على التوالي، إلى المقر المؤقت للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، في أسوسا.
	خامسا - الحالة الإنسانية
	20 - ارتفعت وتيرة عودة المشردين إلى مناطق واقعة شمال نهر كير/بحر العرب في أعقاب انسحاب القوات السودانية من منطقة أبيي. وفي 18 تموز/يوليه، لاحظت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي أن ما يقرب من 022 10 شخصا كانوا قد عادوا إلى القرى الواقعة شمال النهر، منهم قرابة 859 1 شخصا عادوا إلى بلدة أبيي. وقد تولت القوة، في مبادرة حسن نية، وبناء على طلب مساعدة من قادة المجتمع المحلي، بتوفير وسائل النقل لمعظم العائدين الجدد.
	21 - وقد بدأ العائدون الجدد إعادة بناء منازلهم المدمرة والقيام بأنشطة زراعية. وساعد جنود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي عددا منهم في أعمال البناء. وبفضل عودة هؤلاء النازحين، استؤنفت الأنشطة الاقتصادية في سوق بلدة أبيي، حيث كان أفراد قبائل كل من المسيرية ودينكا نقوك موجودين ويتبادلون الأنشطة التجارية فيما بينهم.
	22 - لا تزال غالبية ما يربو على 000 110 شخص من دينكا نقوك الذين فروا من منازلهم في منطقة أبيي مشردين، ويحجمون عن العودة إلى قراهم بسبب سوء الأحوال المعيشية في مناطق العودة، وعدم توافر المرافق الصحية والتعليمية وبداية موسم الأمطار. وفي حين أوجد انسحاب القوات المسلحة السودانية بيئة أكثر ملاءمة للعودة، فإن إعادة الإدماج المستدام تظل حتى الآن احتمالا غير واقعي. ومن بين التحديات الإنسانية المتصلة بعودة المشردين وهجرات البدو الرحل، هناك الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الملائمة، إلى جانب برامج التنمية وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.
	23 - ويقوم الشركاء في المجال الإنساني بتنفيذ خطة استجابة في هذا الصدد الغرض منها تقديم المساعدة لما يقرب من 000 30 شخص من العائدين إلى مناطق شمال نهر كير/بحر العرب في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة (تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر). وفي حزيران/يونيه، قام برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بتزويد أكثر من 000 124 شخص من المشردين بحصص غذائية شهرية في منطقة أبيي وولاية وراب في جنوب السودان. ووزع شركاء الأمن الغذائي ومصادر الرزق كامل مخزونهم من البذور والأدوات الزراعية على ما يقرب من 000 15 شخص في القرى المحيطة بأغوك. وتولى الشركاء في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، كالمنظمة الدولية للهجرة، إصلاح 23 بئرا معطلة في بلدة أبيي لدعم السكان المستهدفين البالغ عددهم 000 15 نسمة؛ وإصلاح 18 بئرا معطلة في الأجزاء الشمالية من منطقة أبيي لدعم سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 000 19 نسمة. وتم أيضا إصلاح أربعة أحواض مائية في هذه المنطقة تدعم حاليا 000 14 فرد من البدو الرحل أثناء موسم الهجرة، وحوالي 000 190 رأس من الماشية.
	24 - وقدمت الوكالات الإنسانية المساعدة لأشخاص في روماميير نازحين من ولاية الوحدة، بجنوب السودان، بتزويدهم بالخدمات الصحية وبمواد غير غذائية. وواصل شركاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في المنطقة تسجيل الأطفال المنفصلين عن ذويهم، وإجراء عمليات اقتفاء أثر الأسر.
	سادسا - حماية المدنيين
	25 - في انتظار إنشاء إدارة منطقة أبيي، واصلت البعثة تنفيذ استراتيجيتها المتعددة الأوجه لحماية المدنيين، التي تتألف من عمليات تقييم في مجالات الرصد والإنذار المبكر، وتسيير دوريات نهارية وليلية، وتعزيز مفهوم الحوار المباشر فيما بين المجتمعات المحلية، والمصالحة بإشراك القادة التقليديين من قبائل المسيرية وقبائل دينكا نقوك والتواصل مع المسؤولين الحكوميين في السودان و جنوب السودان.
	26 - ومن العناصر الأساسية في استراتيجية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لحماية المدنيين التفاعل المستمر مع المجتمعات المحلية في منطقة أبيي. وكما هو موضح في التقارير السابقة، كانت الأداة الرئيسية في هذا الصدد هي اللجان الأمنية المشتركة، التي أنشأتها القوة وكلفتها تقييم وتخطيط وتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة لعودة المشردين وهجرات البدو الرحل بطرق سلمية ومنظمة. ولما كانت فترة الهجرات تقترب من نهايتها، ومع تحسن الحالة الأمنية، فإن اهتمام القوة في هذا السياق سيتركز باطراد على العودة المنظمة للنازحين في المناطق الواقعة شمال نهر كير/بحر العرب، بما في ذلك بلدة أبيي. ولهذا الغرض، تواصلت القوة باستمرار مع القادة المجتمعيين لقبائل دينكا نقوك لمناقشة التوقعات في ما يتعلق بازدياد عدد العائدين من المشردين واتخاذ الاستعدادات اللازمة لذلك.
	27 - شكل الاجتماع الخامس للجنة الرقابة المشتركة في أبيي فرصة للتأكيد على الأهمية الحاسمة لأن تأخذ اللجنة زمام المبادرة في إقامة حوار في ما بين قادة المجتمعات المحلية التقليديين لقبائل دينكا نقوك وقبائل المسيرية، ويفضل أن يتم ذلك قبل بدء موسم الأمطار. فمن شأن هذا أن يوجد بيئة مواتية لتحقيق التعايش السلمي بين المجتمعين.
	28 - لم تحدث، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أي تطورات جديدة فيما يتعلق بتفعيل أنشطة رصد حقوق الإنسان في منطقة أبيي، على نحو ما هو منصوص عليه بموجب الفقرة 10 من القرار 1990 (2011).
	سابعا - نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	29 - في 9 تموز/يوليه، كان العنصر العسكري لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يتألف من 952 3 فردا من القوام المأذون به البالغ 200 4 فرد (انظر المرفقين الأول والثاني من التقرير). أما العناصر المتبقية البالغ عددها 248 فردا، فقد تقرر نشرهم ضمن وحدة النقل الجوي التابعة للقوة، بصفة ضباط أركان ومراقبين عسكريين، ولأغراض الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.
	30 - وقد استمر نشر العنصر العسكري لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في ثلاثة قطاعات. ففي القطاع الشمالي، تم نشر الكتيبة الثانية، بقوام سرية، في دفرة وفاروق وتوداش وغولي، وبقوام فصيلة في تاجالي. أما في القطاع الأوسط، فقد نشرت الكتيبة الأولى، بقوام سرية، في مقر القوة وبلدة أبيي وطريق أبيي السريع، وبقوام فصيلة في نونغ. واحتُفظ بقوة احتياطية للرد السريع في هذا القطاع في دكورا. وفي القطاع الجنوبي، نُشرت الكتيبة الثالثة بقوام سرية في أغوك، وبانتون مانيانغ، وبقوة فصيلة في منطقة بانتون. إضافة إلى ذلك، خُصصت سرية دبابات واحدة وبطارية مدفعية لكل من القطاعين الشمالي والأوسط؛ ونشرت هذه، على التوالي، في توداش وأبيي (انظر المرفق الثاني لهذا التقرير).
	31 - كان من شأن بداية موسم الأمطار الغزيرة، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أن حدت كثيرا من إمكانيات وصول العنصر العسكري على الطرق، وحدت من ثم من قدرة بعض القواعد التشغيلية. وللحفاظ على القدرة التشغيلية في هذه الظروف الصعبة، أعادت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي نشر بعض جنودها، بأن نقلتهم إلى قواعد تشغيل بديلة. وكان الدافع إلى عملية إعادة الانتشار هذه هو إسهام الظروف الجوية الصعبة أيضا في الحد من مخاطر التهديدات الأمنية في هذه المناطق. وقامت القوة بنقل القواعد التشغيلية في ماريال، وأشاك، وليو، وعلال وتاجالي نظرا لظروف الطرق الصعبة في هذه المناطق.
	32 - لمواصلة الحفاظ على السيطرة الفعالة على ما يحرز من تقدم في مجال الهجرات العكسية للبدو الرحل من قبائل المسيرية وللحفاظ على الأمن في المناطق التي عاد إليها النازحون من الدنكا نقوك، قامت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بتسيير دوريات نهارية وليلية مكثفة، مستخدمة لذلك ناقلات جند مدرعة، لردع أي تهديدات ولزيادة إبراز وجودها. ولم يبلّغ عن وجود أي قيود على حرية القوة في التنقل. ولم تتدخل شرط النفط السودانية، وهي القوة الوحيدة المتبقية غير المصرح لها داخل منطقة أبيي، في عمليات القوة.
	33 - لم يتمكن الطرفان من إنشاء دائرة شرطة أبيي بسبب خلافات بينهما بشأن مفهوم عملياتهما. وفي هذه الأثناء، واصلت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي الاستعدادات اللازمة لنقل كبير مستشاري الشرطة و 11 مستشار شرطة إلى مواقع عملهم. ووفقا لولاية القوة، بتقديم الدعم لدائرة شرطة أبيي حالما يتم إنشاؤها، سوف يشارك مستشارو الشرطة في تقييم الوضع الحالي للقانون والنظام، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة على أرض الواقع، وتقديم المشورة لرئيس القوة بشأن الشواغل المتصلة بالقانون والنظام، والتخطيط لإنشاء وحدة متخصصة لمعالجة الغارات التي تشن على المواشي.
	ثامنا - دعم البعثة 
	34 - فيما يتعلق بالتحديات اللوجستية التي تواجهها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، تواصل البعثة بذل الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة للقوات، التي ما زال معظم أفرادها يسكنون في خيام منذ نشر القوة. وأصبح بناء مساكن صلبة الجدران مسألة ذات أولوية عالية لأن الضرورة اقتضت خلال موسم الأمطار الماضي تغيير مواقع قواعد العمليات الثابتة والمؤقتة لعدة سرايا بسبب المياه التي غمرتها. ولن يؤدي تحسين الظروف المعيشية إلى المساعدة على الحفاظ على القدرات التشغيلية للقوات وتعزيزها فحسب، بل وسيساعد أيضا على رفع معنوياتها.
	35 - ويسكن نحو 52 في المائة من أفراد القوات العاملين في القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في خيام. ولتحسين ظروف المعيشة، تبني البعثة أكبر عدد ممكن من المرافق الصلبة الجدران قبل أن يحل موسم الأمطار فيوقف أعمال البناء. ومن العقبات الموجودة في هذا الصدد الصعوبات اللوجستية وغيرها التي عرقلت نقل أكثر من 200 وحدة صلبة الجدران من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وتعمل البعثة أيضا على تركيب تسع منشآت لمعالجة المياه بالقرب من الآبار المحفورة الحالية، وحفر بئر لقاعدة عمليات جديدة لإحدى السرايا بالقرب من مدرج الطائرات في أنتوني.
	36 - ونتج أيضا عن بدء الأمطار الموسمية وقوع أضرار في بعض الخيام وحدوث فيضانات في عدد من قواعد العمليات. ولمعالجة هذا الوضع، باشرت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي عملية اقتناء خيام بديلة من عمليات حفظ السلام الأخرى في المنطقة، ومن مركزي الدعم الإقليمي والعالمي. ونُقل معظم قواعد العمليات التي تعرضت لفيضانات إلى أراض مرتفعة. 
	37 - وبسبب تردي أحوال الطرق بين أبيي ومدينة واو في جنوب السودان، استخدمت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي النقل الجوي لإيصال الغذاء اعتبارا من منتصف حزيران/يونيه. وأدى استخدام النقل الجوي إلى تحسين توقيت ونوعية الإمدادات الغذائية للقوات.
	38 - واتُخذت أيضا جميع الترتيبات اللوجستية الضرورية لجعل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها جاهزة للعمل في أسوسا. ويشمل ذلك استئجار مبنيين لأماكن المكاتب وسكن الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء. ويجري حاليا استئجار هذه المرافق لفترة أولية مدتها ستة أشهر مع إمكانية التمديد، ويتوقف ذلك على ما إذا كانت الأوضاع السياسية والأمنية تسمح بنقل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها إلى مقر دائم لها على الحدود بين السودان وجنوب السودان. 
	تاسعا - ملاحظات وتوصيات
	39 - تشكل إعادة انتشار القوات غير المأذون بها خارج منطقة أبيي تطورا جديرا بترحيب شديد، وسيسهم كثيرا في تحسين الأمن والاستقرار، فضلا عن تيسير عودة المشردين من أبناء قبيلة دينكا نقوك التي يُنتظر أن تتسم باتساع نطاقها. ومع ذلك، فإن استمرار وجود شرطة النفط السودانية في دفرة ما زال مدعاة للقلق. فوجود تلك الشرطة يشكل انتهاكا لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 وقراري مجلس الأمن 1990 (2011) و 2046 (2012). وفي هذا الصدد، أحث الطرفين على الإسراع في النظر، من خلال لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، في إمكانية إنشاء آلية أمنية بديلة لكفالة أمن المنشآت والمعدات النفطية في دفرة وتيسير انسحاب شرطة النفط تبعا لذلك. 
	40 - وكان عقد الاجتماع الخامس للجنة الرقابة المشتركة في أبيي مثالاً آخر على التزام حكومتي السودان وجنوب السودان بتنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 بحسن نية. وفي هذا الصدد، من الضروري أن يحافظ الطرفان على روح الحوار البناء وتسوية الأمور بالتراضي. ويُخشى أن تؤدي الخلافات المستمرة بشأن طرائق إنشاء إدارة منطقة أبيي، ودائرة شرطة أبيي، وفرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدة الإنسانية، إلى تقويض الجهود الرامية إلى تيسير عودة المشردين وإعادة توطينهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية العاجلة. وفي هذا الصدد، أدعو جنوب السودان إلى إلغاء أمر نقل إدارة منطقة أبيي السابقة إلى بلدة أبيي، الذي يشكل انتهاكا لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 ويتهدد حسن النية التي أبدتها لجنة الرقابة المشتركة في أبيي حيال تنفيذ الاتفاق. وعلى النحو الوارد في أحكام الاتفاق، فإن إدارة منطقة أبيي المنشأة باتفاق الطرفين هي الإدارة الشرعية الوحيدة للمنطقة والتي يمكن أن تتعامل معها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وأحث حكومتي السودان وجنوب السودان على أن تستفيدا من الظروف الواعدة التي نشأت في الآونة الأخيرة على إثر انسحاب القوات غير المأذون بها من منطقة أبيي وأن تستحدثا جميع الآليات اللازمة لحكومة محلية تعمل بشكل كامل ويمكنها معالجة محنة المجتمعات المحلية. 
	41 - لم تكلف قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي معالجة المسائل الملحوظة المرتبطة بالقانون والنظام التي تثير القلق بشكل متزايد في منطقة أبيي، ولا تملك القدرة على ذلك. ومن المرجح أن تؤدي عودة المشردين وزيادة الاتصال بين المجتمَعَين إلى زيادة احتقان الوضع في أماكن مثل بلدة أبيي. ولقد نجحت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى الآن في احتواء مثل هذه الحوادث. بيد أن إنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي هو الوسيلة المستدامة الوحيدة لكفالة استتباب القانون والنظام على المدى البعيد. 
	42 - من شأن العودة الواسعة النطاق المتوقعة للمشردين من أبناء قبيلة دينكا نقوك إلى قراهم وإلى بلدة أبيي أن تهيئ الظروف الضرورية لبدء مرحلة التعافي من الآلام التي سببها التشرد المؤلم لفترة طويلة. وللتوصل إلى إعادة توطين العائدين وإعادة دمجهم في المجتمع على أساس دائم، لا بد من إعداد ترتيبات كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبخاصة الصحة والمأوى، وإمدادات المياه والغذاء. ولذا فإنني أدعو الأوساط المعنية بالأنشطة الإنسانية والجهات المانحة للقيام بالاستعدادات اللازمة لدعم العائدين والقبائل الرُحل. 
	43 - وأثني على الحكومتين لما أبدتاه من روح بنّاءة خلال المفاوضات في أديس أبابا، وأحثهما على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها جاهزة للعمل فورا، وذلك بالتعاون الوثيق مع فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وبالمثل، أشجع الحكومتين على مواصلة العمل على تنفيذ أحكام القرار 2046 (2012) والقيام بذلك عن طريق الحوار وإيجاد حلول مقبولة للطرفين. 
	44 - وأخيرا، أود أن أعرب عن امتناني لرئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي، لمشاركته الشخصية المستمرة ودعم حكومته الثابت لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وأود أيضاً أن أعرب عن تقديري لمبعوثي الخاص، هايلي منقريوس، وفريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ برئاسة ثابو مبيكي لما بذلوه من جهود متواصلة لمساعدة الطرفين على حل خلافاتهما المستمرة بشأن الطرائق العملية لتنفيذ مختلف الاتفاقات التي وقّعاها. وعلاوة على ذلك، أود أن أعرب عن امتناني لرئيس القوة، اللفتنانت جنرال تاديسي ويردي تسفي، وموظفي القوة لما يبذلونه من جهود متواصلة لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة أبيي، ولتيسير عودة النازحين وهجرة قبائل البدو الرحل بشكل سلمي ومنظم، ولتشجيع إقامة حوار دائم بين الأهالي في ظل ظروف تتسم بصعوبة شديدة في كثير من الأحيان.
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