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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
    

  مقدمة  -أوال   
، الــيت )٢٠١٢ (٢٠٤٧ مــن قــرار جملــس األمــن  ١٥هــذا التقريــر مقــدم عمــال بــالفقرة    - ١

طلب فيها اجمللـس إيلّ أن أواصـل إبالغـه مبـا حيـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ واليـة قـوة األمـم املتحـدة                             
ــه انتباهــــ    ــي، وأن أوجــ ــة ألبيــ ــة املؤقتــ ــاق   األمنيــ ــب التفــ ــرية ترتكــ ــهاكات خطــ ه إىل أي انتــ

 املربم بني حكومة السودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان بـشأن       ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠
ويقدم هـذا التقريـر أيـضا       ). ، املرفق S/2011/384(الترتيبات املؤقتة لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي        
هام اإلضافية اليت كُلفت هبا القـوة مبوجـب قـرار    معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تنفيذ امل    

. ورصــدهااحلــدود لتحقــق مــن اآلليــة املــشتركة ليف مــا يتــصل ب) ٢٠١١ (٢٠٢٤جملــس األمــن 
إضافة إىل ذلك، يقدم التقرير معلومات مستكملة عن احلالة يف أبيي وعـن نـشر القـوة وعملياهتـا              

  .)S/2012/583 (٢٠١٢يوليه /وزمت ٢٥منذ تقريري السابق عن هذه املسألة، املؤرخ يف 
  

  احلالة األمنية  - ثانيا  
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، ظلت احلالة األمنية يف منطقة أبيي مـستقرة بوجـه                - ٢

 وال تــزال شــرطة الــنفط الــسودانية موجــودة يف اجملمــع النفطــي يف دفــره يف منطقــة أبيــي    .عــام
ومل تقـم شـرطة الـنفط       .  شرطياً ١٥٠ إىل   ١٢٠ة من   الشمالية، ويبلغ قوامها حبدود َسرّية مؤلف     

ومـع ذلـك، فـإن وجودهـا هنـاك يـشكل انتـهاكا التفـاق                . بأي عمليات خارج اجملمـع النفطـي      
  ).٢٠١٢ (٢٠٤٦و ) ٢٠١١ (١٩٩٠ األمن جملس وقراري ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٠
سريية الُرّحـل   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، انتهى موسم اهلجرة الـسنوي لقبائـل املـ              - ٣

وأكــدت القــوة األمنيــة .  عــرب منطقــة أبيــي٢٠١١أكتــوبر / األولتــشرينالــذي بــدأ يف أواخــر 
موســم اهلجــرة املعاكــسة لقبائــل البــدو الُرّحــل إىل الــشمال مــن مــصادر امليــاه واملراعــي           أن



S/2012/722
 

2 12-51655 
 

مــايو قــد انتــهى دون /منطقــة أبيــي وواليــة الوحــدة يف جنــوب الــسودان، الــذي بــدأ يف أيــار يف
  .أغسطس/آبوع أي حوادث أمنية كبرية خالله، وذلك لغاية منتصف وق
ونتيجـة  . ومن ناحيـة أخـرى حـافظ جتـار املـسريية علـى مكانتـهم يف سـوق بلـدة أبيـي              - ٤

حلــدوث زيــادة يف معــدل عــودة النــازحني املنــتمني إىل قبيلــة نقــوك دينكــا إىل منطقــة أبيــي           
، ازداد  ٢٠١٢يونيـه   /مـايو وحزيـران   /أيـار أعقاب انـسحاب القـوات املـسلحة الـسودانية يف            يف

وعلـى الـرغم مـن أنـه مل ُيبلـغ           . النشاط التجاري بني اجلماعتني، خالل الفترة املشمولة بالتقرير       
عن وقوع حوادث أمنية كـبرية، تظـل مـسألة النظـام والقـانون مـصدر قلـق متزايـد نظـرا لعـدم                        

 واحـدة حمـددة هـي مكـان وجـود      وُيشار يف هذا السياق إىل قـضية . وجود شرطة يف بلدة أبيي   
السوق، الذي ميكن أن يـشكل هتديـدا أمنيـا حمـتمال بـسبب ازدحامـه وبالتـايل ميكـن أن يكـون                       

وهلـذا الـسبب، طلبـت    . الصعب التحكم فيه يف حال وقـوع حـوادث أمنيـة بـني اجلمـاعتني       من
وق إىل مكــان القــوة األمنيــة مــن جلنــة الرقابــة املــشتركة يف أبيــي أن تنظــر يف إمكانيــة نقــل الــس 

انتقل غالبية التجـار تقريبـا إىل الـسوق القـدمي الـذي سـاعدت                ،سبتمرب/أيلول ١٦ولغاية  . آخر
  .القوة األمنية يف ترميمه

لإلجــراءات املتعلقــة  املتحــدة األمــموكمــا ذكــرُت يف تقريــري الــسابق، علّقــت دائــرة    - ٥
ذكر يف هـذا الـسياق أن الفـصيلة     ويـ . باأللغام عملياهتا يف منطقة أبيي مع بداية موسـم األمطـار          

اإلثيوبية إلزالة األلغام ظلت تعمـل بكامـل طاقتـها علـى معاجلـة أخطـار األلغـام والـذخائر غـري                      
، قامت الفصيلة بعملية تفجري مـتحكَّم بـه لـذخائر غـري            ٢٠١٢أغسطس  /آب ٨ويف  . املنفجرة

  .أغسطس/آبيف منفجرة وذخائر أخرى اكُتشفت بالقرب من مستشفى حملي يف بلدة أبيي، 
  

  التطورات السياسية  -ثالثا   
، خــالل ٢٠١١يونيــه /حزيــران ٢٠أحــرز تقــدم ضــئيل جــدا يف مواصــلة تنفيــذ اتفــاق   - ٦

وبعــد اعتمــاد اختــصاصات اللجنــة املــشتركة للمــراقبني العــسكريني  . الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
، بـدأ إيفـاد أعـضاء    ٢٠١٢يـه  يول/متـوز خالل الدورة اخلامسة للجنة الرقابة املـشتركة ألبيـي يف         

ولغايـة  . ٢٠١٢يوليـه  /متـوز  ٣١اللجنة السودانيني والـسودانيني اجلنـوبيني إىل منطقـة أبيـي، يف        
ــول ١٣ ــة      ٣٩حــصل ســبتمرب /أيل ــضاء األفرق ــشتركة وأع ــة امل ــة الرقاب ــضاء جلن ــن أع  عــضوا م

جـب اتفـاق   ومبو. املشتركة للمراقبني العـسكريني علـى تـدريب متهيـدي للنـشر يف منطقـة أبيـي            
، تكون اللجنـة املـشتركة مـسؤولة عـن مجلـة مهـام مـن بينـها مراقبـة           ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠

املـدنيني   ورصد احلالـة األمنيـة يف منطقـة أبيـي، والتحقـق مـن مـزاعم التهديـدات املوجهـة ضـد                     
  .والتحقيق فيها، وتقدمي تقارير عنها إىل اللجنة
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أغـسطس يف بلـدة   /  آب١١ إىل ٩ الفترة من وُعقدت الدورة السادسة للجنة ألبيي يف   - ٧
يونيـه  /حزيـران الـدورة الرابعـة يف       وعلى الرغم من أن عقد اللجنة اجتماعات منتظمة منذ        . أبيي

 هو تطور مشجع، فقد أخفقت الدورة األخرية يف إحـراز أي تقـدم يف تنفيـذ القـرارات           ٢٠١٢
ــ. ٢٠١٢يوليــه /متــوزالــيت اتُّخــذت يف الــدورة اخلامــسة يف   ى وجــه اخلــصوص، مل يــتمكن  وعل

 مجهوريـة كـل منـهما إلبالغهمـا     الطرفان من االتفاق على مـضمون رسـالة مـشتركة إىل رئـيس      
اخلالفـات املتعلقـة بإنـشاء مؤسـسات         مت التوصل إليه ولطلب توجيهاهتمـا بـشأن طريقـة حـل            مبا

رقـة العمـل    وباملثل مل يتوصل الطرفان إىل اتفاق على مشروع اختـصاصات ف          . إدارة منطقة أبيي  
احلكومية الدوليـة املعنيـة بتقـدمي املـساعدات اإلنـسانية إىل أبيـي وذلـك بـسبب اخلالفـات حـول                      
متثيل كـل منـهما يف فرقـة العمـل ونـزاع حـول إحـاالت مرجعيـة إىل القـانون الـسوداين بوصـفه                 

وأخريا، أخفقت اللجنة يف اعتماد مشروع مفهـوم للعمليـات مـن أجـل دائـرة                . إطارا ألنشطتها 
  .رطة أبيي، وذلك بسبب عدم حضور خبري الشرطة السوداين لالجتماعش
ويف الوقت نفسه، وعلى هامش الـدورة الـسادسة للجنـة وافـق الـشيوخ األكثـر نفـوذا                     - ٨

االهتمـام املـشترك، حتـت     لقبائل نقـوك دينكـا وقبائـل املـسريية علـى بـدء مناقـشة القـضايا ذات                
وواسع النطـاق يـشمل مجيـع مكونـات قبـيليت نقـوك             إشراف اللجنة متهيدا إلجراء حوار شامل       

وقد صدر عن هذا اللقاء بالغ مشترك جرى التأكيد فيه على األمهية احلامسـة              . دينكا واملسريية 
للحوار بني اجلماعتني، واملوافقة على املشاورات األوليـة إضـافة إىل االعتـراف بوجاهـة املظـامل                 

ــدعو      ــا، والـ ــوك دينكـ ــة نقـ ــها طائفـ ــت عنـ ــيت أعربـ ــاعتني   الـ ــني اجلمـ ــستمر بـ ــوار مـ . ة إىل حـ
  .زعماء اجلماعتني مل حيددوا جدوال زمنيا دقيقا ملتابعة هذا احلوار أن غري
تلقت جلنة الرقابة املشتركة نسخة من قرار حكومة الـسودان           ،أغسطس/آب ١٦ويف    - ٩

 ،أغـسطس /آببإرسال عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية ملنطقة أبيي إىل منطقة أبيي قبل هناية              
ــة هلــؤالء األعــضاء       ــاكن اإلقام ــوفري األمــن وأم ــة لت ــة التنفيذي ــيس اللجن ــاً موجهــاً مــن رئ . وطلب

أنــشأت حكومــة الــسودان اللجنــة التنفيذيــة ملنطقــة أبيــي بعــد اســتيالء القــوات املــسلحة      وقــد
وجاء قرار حكومة الـسودان هـذا يف أعقـاب          . ٢٠١١مايو  /السودانية على منطقة أبيي يف أيار     

 يقــضي بنقــل ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٢٦مماثــل اختذتــه حكومــة جنــوب الــسودان بتــاريخ قــرار 
ــي، كمــا هــو موضــح يف تقريــري        ــدة أبي ــسابقة ملنطقــة أبيــي مــن آغــوك إىل بل ــة اإلدارة ال أمان

 أدى ٢٠١١يونيــه /حزيــران ٢٠ونظــرا لعــدم إحــراز تقــدم يف مواصــلة تنفيــذ اتفــاق   . الــسابق
من جانب واحد ويشكل كالمها انتهاكا لذلك االتفـاق، إىل          هذان القراران املتخذ كل منهما      

ــوتر بــني احلكــومتني   ــادة الت ــان    . زي ــادل اجلانب ــسودان، تب ــرار حكومــة جنــوب ال ويف أعقــاب ق
ولغايــــة اآلن، مل ينفــــذ  . كالمهــــا االهتامــــات العلنيــــة بانتــــهاك اجلانــــب اآلخــــر لالتفــــاق      

ن القـرارين املتخـذ كـل منـهما         ولكن نتيجة للخالف الذي نشب حول هـذي       . القرارين من أي
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من جانب واحد، مت تأجيل الدورة السابعة للجنة الرقابة املشتركة يف أبيي اليت كان من املقـرر                 
  .يف أديس أبابا، حىت إشعار آخرسبتمرب /أيلول ١٠أن تنعقد يف 

وأخريا، مل ُيحـرز أي تقـدم يف حـل مـسألة الوضـع النـهائي ملنطقـة أبيـي خـالل الفتـرة                          - ١٠
ويف أثناء املفاوضـات اجلاريـة، أكـد فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املـستوى                  . شمولة بالتقرير امل

املعين بالتنفيذ للطرفني أنه سيقدم اقتراحا بشأن هذه املـسألة إىل الـرئيس عمـر البـشري والـرئيس                   
  .سلفا كري للنظر فيه خالل مؤمتر قمتهما املقبل

  
  احلالة اإلنسانية  -رابعا   

حبر العرب مطـردة خـالل   /وترية عودة النازحني إىل املناطق الواقعة مشال هنر كري  ظلت    - ١١
األمنيــة املؤقتــة  املتحــدة األمــمالحظــت قــوة ســبتمرب /أيلــول ١٠ويف . الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
 شـخص مـن النـازحني قـد عـادوا إىل املنـاطق الواقعـة مشـال           ١٢ ٠٠٠ألبيي أن مـا يقـرب مـن         

 نازح عادوا إىل بلدة أبيي من أصـل مـا يقـارب عـددهم               ٣ ٥٠٠ن فيهم   حبر العرب مب  /كري هنر
  .٢٠١١مايو / شخص فّروا من منازهلم يف أيار١١٠ ٠٠٠
لشؤون الالجـئني    املتحدة   األمموخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أجرت مفوضية         - ١٢

اهــات يف دراســة وصــفية حلركــة الــسكان وتقييمــا لالحتياجــات مــن احلمايــة لتحديــد االجت        
وأعربـت  . حتركات السكان ولتقييم احلالة اإلمجالية فيما يتعلق حبمايـة املـدنيني يف منطقـة أبيـي                

الغالبية العظمى من النـازحني املـشمولني بالدراسـة عـن نّيتـهم يف العـودة إىل مَواطنـهم األصـلية            
 أنفـسهم لعـودة     وبعد زيارة تلـك املواقـع، يبـدأ العائـدون ببنـاء املـآوي وإعـداد               . منطقة أبيي  يف

وعـالوة علـى ذلـك، ذكـر أغلبيـة النـازحني املـشمولني بالدراسـة                . أسرهم بعد موسـم األمطـار     
وقليل منهم فقط اعتـرب أن وجـود        . الذين عادوا أهنم يشعرون باألمان يف أماكن عودهتم احلالية        
  .التجار املسريية يف سوق بلدة أبيي يشكّل شاغالً أمنياً هلم

الــذي جــرى خاللــه االتــصال  أغــسطس /آبملــواد الغذائيــة يف شــهر  واســتمر توزيــع ا  - ١٣
ـــ كمــا وزع الــشركاء يف األمــن الغــذائي وكــسب الــرزق   .  شــخص هلــذا الغــرض ٧٥ ٠٠٠ ب

ــازحني  ــة علــى الن ــاه الــصاحلة للــشرب   . بــذوراً وأدوات زراعي ــوفري املي وواصــلت اليونيــسيف ت
اريج مـن امليـاه ملنـاطق العـودة الـيت        للنازحني والعائـدين بينمـا قامـت القـوة األمنيـة بتـسليم صـه              

وسـاعدت القـوة األمنيـة أيـضا        . جير فيها بعد إصالح مضخات املياه اليدوية وأحواض امليـاه          مل
على إصالح بئر للمياه بالقرب من مستشفى بلدة أبيي، وقدمت الدعم للعائدين يف بلدة أبيـي                

عمـل للممرضـني إضـافة إىل تزويـد         يف ما يتعلق بأنشطتهم الزراعية ووفرت التدريب يف أثنـاء ال          
  .مستشفى أبيي باملياه والكهرباء واألثاث
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  محاية املدنيني  -خامسا  
بصرف النظر عن حوادث الغارات على املاشية اليت قامت القوة األمنيـة حبلّهـا بـسالسة                  - ١٤

قـة أبيـي    منط  عـن وقـوع نزاعـات بـني اجلماعـات يف           وبالتعاون الوثيق مع القادة احمللـيني، مل يبلّـغ        
وريثما يتم إنشاء مؤسسات مشتركة ملنطقة أبيـي وتـشغيلها     . خالل الفترة املشمولة باالستعراض   

وركـزت جهـود   . بشكل فعال، واصلت البعثة تنفيذ استراتيجيتها متعددة األوجه حلماية املدنيني  
يليــة، البعثــة يف هــذا الــصدد علــى تقييمــات الرصــد واإلنــذار املبكــر، وتــسيري دوريــات هناريــة ول  

وتعزيز احلوار بني قبيليت املسريية ونقـوك دينكـا مـن خـالل شـيوخ قبيلتيهمـا وعـن طريـق تفاعـل             
  .البعثة مع املسؤولني يف كل من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان

وظلت التهديدات األمنية املباشـرة للـسكان املـدنيني طفيفـة نظـرا ألن موسـم األمطـار                    - ١٥
غـري أن احتمـاالت املواجهـة       . عتني واجملموعـات املـسلحة التابعـة هلمـا        يقّيد بشدة حركـة اجلمـا     

بينهما سوف تتصاعد إىل حد كبري يف األشهر القليلة املقبلة يف ضوء الزيادة املتوقعـة يف معـدل                  
عــودة النــازحني املنــتمني لقبيلــة نقــوك دينكــا وبدايــة موســم هجــرة قبيلــة املــسريية مباشــرة بعــد 

وتظــل حــدة التــوترات بــني اجلمــاعتني والرغبــة يف االنتقــام والقــصاص . انتــهاء موســم األمطــار
وقـد بـدأت القـوة األمنيـة        . ٢٠١١مـايو   /مرتفعة يف ضوء الدمار الذي حلق مبنطقة أبيي يف أيار         

بوضع استراتيجية ملنع نشوب النـزاعات وختفيفها من شأهنا أن تزيد من استخدام البعثة جلميـع               
إىل احلد األقصى من أجل أن تقلل إىل احلد األدىن احتمال نـشوب             مواردها العسكرية واملدنية    

  .مواجهة بني اجلماعتني
ومل حتدث خالل الفترة املشمولة باالستعراض أي تطورات جديدة فيما يتعلق بتفعيـل               - ١٦

 مــن القــرار ١٠آليــة رصــد حقــوق اإلنــسان يف منطقــة أبيــي، علــى حنــو مــا دعــت إليــه الفقــرة  
٢٠١١ (١٩٩٠.(  

  
  األمنية املؤقتة ألبيي املتحدة األممنشر قوة   -سا ساد 

األمنيـة املؤقتـة ألبيـي       املتحـدة    األمـم كان العنصر العسكري لقوة      ،سبتمرب/أيلول ١يف    - ١٧
انظــر املرفــق األول  ( فــرد ٤ ٢٠٠لغ  فــرداً مــن القــوام املــأذون بــه البــا     ٣ ٩٦٧يتــألف مــن  

 فـرداً، فقـد تقـرر نـشرهم ضـمن           ٢٣٣لغ عـددهم    أمـا العناصـر املتبقيـة البـا       ). التقرير احلايل  من
وحــدة النقــل اجلــوي التابعــة للقــوة األمنيــة، وبــصفة مــراقبني عــسكريني وضــباط حلمايــة القــوة  

  .ألغراض اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها
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 انظـر املرفـق الثـاين     ( ثالثة قطاعات    وقد استمر نشر العنصر العسكري للقوة األمنية يف         - ١٨
غـري أنـه جـرى خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير إعـادة نـشر معظـم قـوات                      ).  التقرير احلـايل   من

نـاجم  القوة األمنية علـى امتـداد الطـرق الرئيـسية نظـرا للتـدهور الـشديد حلالـة طـرق اإلمـداد ال                      
ــن ــزارة األمطــار  ع ــزة يف أم خــريط       . غ ــت متمرك ــيت كان ــشغيل املؤقتــة ال ــل قواعــد الت ومت نق

ونــغ، وأنتــوين إىل يل ودانغــوب، وكوروغنــال، وعــالل، ونيــال آشــاك، وتاجــاوثوربــادر، ومار
  .فاروق، ودفره، وغويل، وبلدة أبيي، وبانتوم، ومانيانغ

ــة نقــوك دينكــا        - ١٩ ــتمني لقبيل ومــن أجــل ضــمان العــودة الــسلمية واملنظمــة للنــازحني املن
قـوة األمنيـة تـسيري دوريـات        واختتام احلركة العكسية باجتاه الشمال لقبيلة املسريية، واصـلت ال         

ومل تتعـرض شـرطة الـنفط الـسودانية لتحركـات القـوة األمنيـة               . هنارية وليلية على نطاق واسـع     
  .عملياهتا خالل الفترة املشمولة بالتقرير أو
ويف غــضون . وكمــا ذُكــر أعــاله، مل حيــرز أي تقــدم بــشأن إنــشاء دائــرة شــرطة أبيــي    - ٢٠

دادات لنــشر فريــق شــرطة متقــدم يتكــون مــن كــبري       ذلــك، واصــلت القــوة األمنيــة االســتع    
ومجــيعهم ينتظــرون اآلن احلــصول علــى  .  مــن مستــشاري الــشرطة ١١مستــشاري الــشرطة و 

والغرض من الفريق املتقـدم هـو تقـدمي املـساعدة للقـوة األمنيـة               . تأشريات من حكومة السودان   
شورة لـرئيس القـوة     يف مواصلة تطوير اختـصاصات دائـرة شـرطة أبيـي مـع الطـرفني وتقـدمي املـ                  

األمنية يف مـسائل القـانون والنظـام والتحـضري لنـشر مستـشاري شـرطة إضـافيني تـابعني لألمـم                      
  .املتحدة، على حنو ما هو منصوص عليه يف والية القوة األمنية

  
  حالة اآللية املشتركة للتحقق من احلدود ورصدها  -سابعا   

ــد      - ٢١ ــسودان بع ــوب ال ــسودان وجن ــا ال ــم حكومت ــق     بمل تق ــشتركة للتحق ــة امل ــل اآللي تفعي
احلدود ورصدها، اليت وافقتا على إنشائها يف االتفاق املتعلق بأمن احلدود واآلليـة الـسياسية                من

 واالتفاق املتعلق ببعثة دعم مراقبـة احلـدود    ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩واألمنية املشتركة، املؤرخ    
 إىل اتفاق علـى املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة     ومل تتمكنا من التوصل. ٢٠١١يوليه /متوز ٣٠املؤرخ  

ــا    ــة يف أديــس أباب ـــزوعة الــسالح، خــالل املفاوضــات اجلاري ــسودان  . املن ومــا زالــت حكومــة ال
 يف وادي هنــر  اآلمنــة املرتوعــة الــسالحتعتــرض علــى موقــع اخلــط الفاصــل يف املنطقــة احلدوديــة 

اد األفريقـي الرفيـع املـستوى املعـين         حبر العرب، املرسوم يف اخلريطة اليت اقترحها فريق االحتـ         /كري
  .)٢٠١٢ (٢٠٤٦ واليت أيدها جملس األمن يف قراره ٢٠١١نوفمرب / الثاينتشرينبالتنفيذ يف 



S/2012/722  
 

12-51655 7 
 

ففـي املقـر    . يف غضون ذلك، واصلت القوة األمنيـة االسـتعدادات لتـشغيل هـذه اآلليـة                - ٢٢
 مراقبـا والقـوة     ٣٠ان بــ     مراقبـا واحـتفظ جنـوب الـسود        ٣٢آللية، احتفظ السودان بـ     لاملؤقت  

أغـسطس  / آب ٢٩إىل  يوليـه   /متـوز  ٣٠ويف الفتـرة مـن      .  مراقبا للعمـل فيـه     ٣٤األمنية املؤقتة بـ    
ــها      ــة وواليت ــع جوانــب عمــل اآللي ــة مــشتركة حــول مجي ــون دورة تدريبي ــم . حــضر املراقب وُنظِّ

ــك، أي مــن      ــدريب تل ــرة الت ــدعم مــن   ،أغــسطس/آب ٣٠ إىل ٢٢األســبوع األخــري مــن فت ب
ــه علــى مف  ح ــز في ــرويج، ومت التركي ــة  كومــة الن ــشغيل املــشترك لآللي ، ومعــايري الرصــد،  هــوم الت

  .ومتطلبات العمل اجلماعي وتزويد املراقبني بفهم سليم لالتفاقات ذات الصلة اليت سينفذوهنا
، قـــدم رئـــيس القـــوة األمنيـــة إىل حكـــومّيت الـــسودان ٢٠١٢أغـــسطس /آب ١٧ويف   - ٢٣

وجنوب السودان مشروع خطـة مرحليـة لنـشر آليـة احلـدود، ملعاجلـة القيـود التـشغيلية املتعلقـة                     
بعدم وجود بنية حتتية يف بعض مقار القطاعات ومواقـع األفرقـة املتفـق عليهـا، والوقـت الـالزم                    

وسـيتم االنتـهاء مـن تنفيـذ اخلطـة املرحليـة         . م األمطار إلنشاء هذه البىن التحتية بعد انتهاء موس      
وخالل املرحلة األوىل، سيتم إنـشاء      . على مرحلتني وذلك بعد أن يتم رمسيا تفعيل آلية احلدود         

اسوســا يف إثيوبيــا : وســُتجرى مجيــع العمليــات مــن مقــّرْي قطــاعني، مهــا. قــدرة تــشغيلية أوليــة
ــسودان    ــان، الـ ــوب كردفـ ــادوقلي يف جنـ ــيت. وكـ ــريقني    وسـ ــن فـ ــاعني مـ ــن القطـ ــل مـ ألف كـ

 الـيت جتـري يف شـرق منطقـة أبيـي            وسيتوىل مقر اسوسـا املـسؤولية عـن العمليـات         . املراقبني من
وســتبلغ الطاقــة . حــني يغطــي مقــر كــادوقلي العمليــات الــيت جتــري يف غــرب منطقــة أبيــي    يف

احلـدود إىل مقرهـا      مـع النـشر الكامـل آلليـة          ٢٠١٣ينـاير   / الثاين كانونالتشغيلية ذروهتا حبلول    
  .ومقار القطاعات األربعة ومواقع األفرقة العشرة

ويف الرسالة ذاهتا، . وسُتزّود كل مرحلة من مرحليت النشر بأصول جوية ومحاية للقوات  - ٢٤
بـا وطنيـا إضـافيا للمقـر املؤقـت           مراق ٣٦طلبت القوة األمنية أيضا من الطرفني كليهمـا أن ُينـشر            

ولغايــة . راض التــدريب التــوجيهي، ألغــ٢٠١٢أكتــوبر / األولتــشرينسوســا، حبلــول هنايــة أ يف
  .االقتراح ، مل تتلق القوة األمنية من كلتا احلكومتني أي رد على٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٠
لإلجـراءات   املتحـدة    األمـم وخالل الفترة املشمولة باالسـتعراض، عمـل موظفـو دائـرة              - ٢٥

 إدماج عملهم يف ختطيط عمليـات اآلليـة املـشتركة للتحقـق     املتعلقة باأللغام مع القوة األمنية على 
ومبجرد تفعيل آلية احلدود، سـيقوم موظفـو الـدائرة مبـساعدة        . من احلدود ورصدها، يف املستقبل    

  .أفرقة الرصد على أداء مهامهم بأمان على امتداد املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح
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  دعم البعثة  -ثامنا   
الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت القوة األمنية جهودها الرامية إىل حتـسني نوعيـة             خالل    - ٢٦

ونوعاً، خـالل    فقد حتسنت اإلمدادات الغذائية املقدمة للقوات، كماً      . احلياة لعنصرها العسكري  
وبــسبب تــردي أحــوال وصــلة الطريــق املمتــدة مــن مــستودعات  . الفتــرة املــشمولة باالســتعراض

ــ ة واو يف جنــوب الــسودان إىل نقطــة التــسليم املركزيــة يف منطقــة أبيــي، ُنقلــت    املقــاول يف مدين
التـسليم    ومت.MI-26األغذية الطازجة وحصص اإلعاشة جواً بواسطة طائرة مروحيـة مـن طـراز              

. من نقطة التسليم املركزية يف منطقة أبيي إىل مواقع سـرايا العنـصر العـسكري عـن طريـق الـرب                    
متناولــه خيمــة مطاطيــة  امج األغذيــة العــاملي بــأن وضــعت يفلربنــا أيــضالــدعم البعثــة وقــدمت 

طـن متـري السـتخدامها كمخـزن         ٣٠٠عن   ُنصبت يف خميم بلدة أبيي تزيد طاقتها االستيعابية       
  .لإلمدادات الغذائية الطارئة

ــا زال حــوايل    - ٢٧ ــا  ٥٠وم ــراد القــوات الع ــة مــن أف ــة يقيمــون   يف املائ ملني يف القــوة األمني
 وحــدة إيــواء صــلبة جبــدران جــاهزة ٢٠٤وقــد أوشــكت علــى االنتــهاء عمليــة نقــل . خيــام يف

ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور إىل منطقــة أبيــي      . الــصنع مــن العملي
يونيـه  /حزيـران واسُتعيض عن اخليام العسكرية اإلثيوبية اليت تضررت خالل األمطار الغزيرة يف            

مـــم املتحـــدة وفّرهتـــا العمليـــة املختلطـــة ومركـــز الـــدعم العـــاملي         خبيـــام مملوكـــة لأل ٢٠١٢
وأجنزت القوة األمنية أيضا نقل مثاين قطـع مـن املعـدات اهلندسـية الثقيلـة               . برينديزي، إيطاليا  يف

وســوف متكّــن وحــدات اإليــواء الــصلبة اجلــدران، واخليــام، واملعــدات   . مــن العمليــة املختلطــة
ومـا زالـت القـوات العاملـة        . لبناء فورا بعد انتهاء موسـم األمطـار       الثقيلة البعثة من بدء أعمال ا     

املمتـد بـني    (يف القوة األمنية تسكن يف أماكن مرتفعـة علـى امتـداد طريـق اإلمـدادات الرئيـسي                   
  .عرب منطقة أبيي، خالل موسم األمطار) الشمال واجلنوب

األمنيـة بنجـاح أول     أجنـزت القـوة      ،أغسطس/آب ٢إىل  يوليه  /متوز ١٦ويف الفترة من      - ٢٨
وأجريــت عمليــة التنــاوب .  فــردا مــن القــوات اإلثيوبيــة١ ٥٣٨عمليــة تنــاوب للقــوات مشلــت 

ب طلـب توريـد وباسـتخدام املطـار          مقدمة مـن إثيوبيـا مبوجـ       L-100باستخدام طائرة من طراز     
وبـسبب تـدهور    . كادوقلي، جنوب والية كردفان يف السودان مبثابة نقطة دخول ومغـادرة           يف
ة الطرق وبغية منع حدوث اخنفاض يف القـدرة التـشغيلية خـالل عمليـة االسـتالم والتـسليم                   حال

 رحلـة طـريان مكوكيـة بطـائرة         ٩٣بني الوحدات التشغيلية، فقد تعّين تنفيذ عملية التنـاوب بــ            
  . أبيي إىل كادوقلي وبالعكس لنقل القوات املشمولة بالتناوب منMI-8من طراز 
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آللية املشتركة للتحقق مـن احلـدود       ملؤقت ل لمقر ا لزيز القدرة التشغيلية    واصلت البعثة تع    - ٢٩
 دعم   موظفا مدنيا دوليا من موظفي     ١١وقد انتدبت القوة األمنية     . ورصدها، يف اسوسا، إثيوبيا   

ــر يف أ   ــات للعمــل يف املق ــشة     . سوســاالبعث ــل واملعي ــة والنق ــاكن اإلقام ــوفري أم ــة ت وواصــلت البعث
سودانيني تـصاالت ودعـم تكنولوجيـا املعلومـات للمـراقبني الـسودانيني والـ             واخلدمات الطبية واال  
وواصلت البعثـة إجـراء مزيـد مـن املفاوضـات مـع حكومـة إثيوبيـا                 . سوسااجلنوبيني العاملني يف أ   

وتشمل هذه  . بشأن إجراءات التشغيل الالزمة اليت ستدخل حيز النفاذ مبجرد تفعيل آلية احلدود           
  .صول إىل املقر املؤقت يف أسوسا واستخدام املطاراإلجراءات إمكانية الو

ــو   وخــالل الف  - ٣٠ ــالتقرير، ســعت الق ــشمولة ب ــرة امل ــةةت ــة    األمني ــن حكوم  إىل احلــصول م
 طلبـا  ٣١ومـع ذلـك، مل ُيبـّت لغايـة اآلن بــ           . السودان على تأشـريات دخـول وإقامـة ملوظفيهـا         

 أخرى للحصول علـى تأشـريات     طلبات ٤للحصول على تأشريات إقامة ملوظفي دعم البعثة و         
  .ملوظفني فنيني

  
  اآلثار املالية  -تاسعا   

يونيــه / حزيــران٢١ بــاء املــؤرخ ٦٦/٢٤١اعتمــدت اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا    - ٣١
ــدره  ٢٠١٢ ــا ق ــن     ٢٥٧,٩، مبلغ ــرة م ــوة للفت ــى الق ــاق عل ــون دوالر لإلنف ــوز١ ملي ــه / مت يولي
لس األمن متديد والية القـوة األمنيـة املؤقتـة    وإذا قرر جم  . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠١٢

، فـسوف تقتـصر تكلفـة اإلبقـاء علـى القـوة             ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ألبيي إىل ما بعد     
ــة         ــرة املاليـ ــة للفتـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ ــت عليـ ــذي وافقـ ــغ الـ ــى املبلـ ــة . ٢٠١٢/٢٠١٣علـ ولغايـ

 للحـساب اخلــاص للقــوة  ، بلغـت االشــتراكات املقــرر غـري املــسددة  ٢٠١٢ســبتمرب /أيلـول  ١٢
وبلغ جمموع االشتراكات املقررة غـري املـسددة جلميـع          .  مليون دوالر  ٩٣,٣األمنية مبلغا قدره    

و قـد ُسـدِّدت   .  مليـون دوالر ٢ ٥١٧,٥عمليات حفظ الـسالم يف ذلـك التـاريخ مبلغـا قـدره        
دة حـىت   للحكومات املسامهة بقوات ومبعدات مملوكة للوحـدات تكـاليف القـوات للفتـرة املمتـ              

وفقـا  . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٣١ وتكـاليف املعـدات للفتـرة املمتـدة حـىت            ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١
  ).كل ثالثة أشهر(جلدول السداد الفصلي 

  
  املالحظات والتوصيات  -عاشرا   

غــري أن اخلـالف املـستحكم بــني   . يف حـني ظلـت احلالـة األمنيــة يف منطقـة أبيـي هادئـة        - ٣٢
اإلدارة املـشتركة ودائـرة شـرطة أبيـي، علـى النحـو املنـصوص               الطرفني بشأن إنشاء مؤسـسات      

 سـوف ُيقـوِّض بـشدة التقـدم         ، إذا ُسـمح باسـتمراره،     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠عليه يف اتفاق    
  .احملرز يف تنفيذ االتفاق بل سوف حيسره
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ويعتــرب الــشروع يف حمادثــات أوليــة مباشــرة بــني زعمــاء قبــيليت نقــوك دينكــا واملــسريية   - ٣٣
الغايـة  أن حتقـق    ذه العمليـة    إذا مـا أُريـد هلـ      و.  ال يـزال هـشا للغايـة       ، لكن الوضـع   ا مشجعا تطور

 يف إجــراء حــوار شــامل وواســع النطــاق يفــضي إىل املــصاحلة والتعــايش   ةاملرجــوة منــها املتمثلــ
 باعتبارهـا املظلــة  ، جلنـة الرقابــة املـشتركة ألبيـي   ، فإنـه مـن الــضروري للغايـة أن تكفـل    الـسلمي 

 هذا احلوار يف إطار خطـة عمـل   أن جيريف على تنظيم احلوار، ب اشرسؤولة عن اإل  املالسياسية  
واضحة وحمددة زمنيا، تشمل التوصـل إىل نتـائج ملموسـة وجـين كلتـا اجلمـاعتني مثـار الـسالم                     

  .وستواصل القوة األمنية تقدمي الدعم للجنة، يف هذا املضمار. احلقيقي
ألبيـي،   للجنة الرقابة املشتركة     ة السابع تأجيل الدورة رين قلق شديد إزاء     وما زال يساو    - ٣٤
التوصـل   ، وكذلك فـشل الطـرفني يف    ٢٠١٢تمرب  سب/ أيلول ١٠ يف   ا كان من املقرر انعقاده    اليت

. ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠إىل اتفاق بشأن أية مسألة من املسائل املعلقة املتصلة بتنفيـذ اتفـاق              
إنــشاء مؤســسات إدارة منطقــة أبيــي، وتــشكيل وأخــص بالــذكر، االختالفــات املــستمرة حــول 

دائرة شرطة أبيي، وإيصال املساعدات اإلنسانية إىل مجيع اجلماعـات املتـضررة يف منطقـة أبيـي،        
ــدم احملــرز      ــن شــأهنا أن تقــوض وحتــسر التق ــات م ــن   صــوب اســتعادة وهــي خالف ــسلم واألم  ال

اع عـــن اختـــاذ لـــسودان علـــى االمتنـــوأحـــث حكـــوميت الـــسودان وجنـــوب ا. منطقـــة أبيـــي يف
عقّد اجلهود الرامية لتحديـد     وتتفاق  ال أحادية اجلانب من املرجح أن تقوض تنفيذ ا        إجراءات أي

وينبغي للرئيسني املـشاركني للجنـة الـسعي إىل اإلبقـاء علـى اتـصال            . الوضع النهائي ملنطقة أبيي   
  .وثيق بينهما بشأن مجيع القضايا ذات االهتمام املشترك املتصلة مبنطقة أبيي

فــضي عــودة النــازحني املتوقعــة الواســعة النطــاق إىل منطقــة أبيــي، إىل  مــن أجــل أن تو  - ٣٥
لجنـة قـادرة علـى االضـطالع        ال أن تكون     أن يضمنا   جيب على الطرفني   إعادة توطني مستدامة،  

جبميع املهام املنوطة هبا على حنو كامل وفعـال، وأن يـتم أخـريا حـل الـرتاع حـول إدارة منطقـة          
عليهمـا اختـاذ خطـوات عاجلـة إلزالـة مجيـع العقبـات القائمـة الـيت تعتـرض سـبيل                       بوجي. أبيي

إيصال املساعدات اإلنسانية إىل مجيع اجلماعات املتضررة، وخاصة االتفاق علـى اختـصاصات             
وأن قيـام مكتـب     . فرقة العمل احلكومية الدولية املعنيـة بتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ملنطقـة أبيـي               

سانية بنشر منسق أقـدم للـشؤون اإلنـسانية إىل منطقـة أبيـي سـوف يـساعد                  تنسيق الشؤون اإلن  
وإنـين أحـث حكـوميت الـسودان وجنـوب          . على تيسري إيصال املـساعدة اإلنـسانية إىل الـسكان         

  .السودان على مد يد التعاون والدعم الكامل ملنسق الشؤون اإلنسانية األقدم
حاب املـصلحة املعنـيني اإلسـراع يف إنـشاء     ومن األمهية مبكان أيضا بالنسبة جلميـع أصـ        - ٣٦

.  األساســــية جلماعــــات املقــــيمنية االحتياجــــاتعاجلــــمؤســــسات مــــشتركة ملنطقــــة أبيــــي مل
الضروري إنشاء قوة شـرطة مـشتركة وحمليـة ملـلء الفـراغ األمـين بعـد انـسحاب القـوات                      ومن
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حمللــيني عــّرض الــسكان ا ســوف حتــد مــن ت  و. املــسلحة الــسودانية والتابعــة جلنــوب الــسودان    
وأخــريا، حيــدوين األمــل . رمني أنــشطة اجملــ النامجــة عـن واجلهـات الفاعلــة اإلنــسانية إىل املخــاطر 

أن يؤدي أيضا التقدم احملرز يف تطوير املؤسسات احمللية إىل اتفاق على ترتيبـات أمنيـة بديلـة                  يف
  .للمجمع النفطي يف دفرة مما يتيح إمكانية انسحاب شرطة النفط السودانية

وُيعّد تفعيل اآللية املشتركة للتحقق من احلدود ورصدها من الشروط األساسية لنــزع             - ٣٧
التــوتر بــني الــسودان وجنــوب الــسودان وبنــاء الثقــة املتبادلــة وتطــوير عالقــات حــسن اجلــوار     

وبينما أثين على احلكومتني لقيامهما مؤخرا بنـشر مـراقبيهم الـوطنيني إىل املقـر املؤقـت                 . بينهما
إىل اتفـاق بـشأن منطقـة احلـدود     بـسرعة  دود يف أسوسـا، فـإنين أحثهمـا علـى التوّصـل        آللية احل 

ولقـد نـشرت القـوة األمنيـة        .  إمكانية تفعيل اآلليـة علـى الفـور         مما يتيح  اآلمنة املرتوعة السالح،  
اجلنود واملراقبني العسكريني وموظفي الدعم والعتاد اجلوي بغية تيسري العمليات األوليـة لآلليـة          

  .شتركة للتحقق من احلدود ورصدها وهي جاهزة للبدء بعملهاامل
 أعــرب جملــس األمــن عــن عزمــه علــى اســتعراض واليــة ،)٢٠١٢ (٢٠٤٧ويف القـرار    - ٣٨

 ونظـرا للوضـع الـراهن       .قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتـة يف أبيـي بعـد فتـرة مـدهتا أربعـة أشـهر                  
واحلالـة األمنيـة علـى احلـدود واحلالـة األمنيـة             بني السودان وجنوب السودان،      عملية السالم  يف

والسياسية يف منطقة أبيي، أوصي باإلبقاء على والية القوة األمنيـة وقوامهـا مـن القـوات وبـأن                   
  .لقوة األمنية لفترة ستة أشهر أخرىلينظر جملس األمن يف متديد الوالية احلالية 

مـة وشـعب إثيوبيـا علـى وفـاة           حلكو  التعـازي  وأخريا، أود أن أعرب جمـددا عـن عميـق           - ٣٩
رئيس الوزراء ميليس زيناوي الذي كان قد ساهم بشكل كـبري وبـال هـوادة يف إعـادة الـسالم                    

 يف أن حيافظ من َيخلفه على الدعم املـشكور           صادق وحيدوين أمل . واالستقرار إىل منطقة أبيي   
  . للعمل الذي تقوم به القوة األمنيةإثيوبياالذي تقدمه حكومة 

د أيــضا أن أعــرب عــن تقــديري ملبعــوثي اخلــاص هــايلي منقريــوس وفريــق االحتــاد   وأو  - ٤٠
األفريقــي الرفيــع املــستوى املعــين بالتنفيــذ برئاســة ثــابو مبيكــي ملــا بــذلوه مــن جهــود متواصــلة    
ملساعدة الطرفني على حل خالفاهتما املستمرة بشأن الطرائق العمليـة لتنفيـذ خمتلـف االتفاقـات                

ة علــى ذلــك، أود أن أعــرب عــن امتنــاين لــرئيس البعثــة اللفتنانــت جنــرال وعــالو. الــيت وقّعاهــا
تاديس ويردي تسغي وملوظفي القوة األمنية ملا يبذلونـه مـن جهـود متواصـلة إلعـادة األوضـاع                   
الطبيعية إىل منطقة أبيي، بوسائل منها تعزيز املصاحلة والتعايش السلمي بني خمتلـف اجلماعـات               

  .ديدة يف كثري من األحيانيف ظل ظروف تتسم بصعوبة ش
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  املرفق األول
  

ذلـك   مبـا يف (ة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي        تكوين العنصر العسكري لقوة األمم املتحد         
  )اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها

  
  اجملموع  إناث  ذكور  الوصف  دلالب

 ٤  ٣ خرباء موفدون يف مهمات بنن
   ١ أفراد القوات 

 ٤  ٣ رباء موفدون يف مهماتخ بوليفيا
   ١ أفراد القوات 

 ٣  ١ خرباء موفدون يف مهمات الربازيل
   ٢ أفراد القوات 

 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات بوروندي
 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات كمبوديا
 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات إكوادور
 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات السلفادور

 ٣ ٨٨٨ ٤ ٧٩ خرباء موفدون يف مهمات إثيوبيا
  ٢٠٢ ٣ ٦٠٣ أفراد القوات 
 ٥  ٣ خرباء موفدون يف مهمات غانا
   ٢ أفراد القوات 

 ٣  ٢ خرباء موفدون يف مهمات غواتيماال
   ١ أفراد القوات 
 ٢  ٢ خرباء موفدون يف مهمات غينيا
 ٤  ٢ خرباء موفدون يف مهمات اهلند
   ٢ أفراد القوات 

 ٢  ١ خرباء موفدون يف مهمات  إندونيسيا
   ١ أفراد القوات 
 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات غيزستانقري

 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات ماليزيا
 ٢  ٢ خرباء موفدون يف مهمات منغوليا

 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات موزامبيق
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  اجملموع  إناث  ذكور  الوصف  دلالب

 ٢  ١ خرباء موفدون يف مهمات ناميبيا
    ١  أفراد القوات 

 ٥  ٣ خرباء موفدون يف مهمات نيبال
   ٢ أفراد القوات 

 ٣  ٣ خرباء موفدون يف مهمات نيجرييا
 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات باراغواي

 ٣  ٢ خرباء موفدون يف مهمات بريو
   ١ أفراد القوات 

 ٢  ١ خرباء موفدون يف مهمات الفلبني
   ١ أفراد القوات 

 ٣  ١ اء موفدون يف مهماتخرب االحتاد الروسي
   ٢ أفراد القوات 

 ٤   ٢ خرباء موفدون يف مهمات رواندا
   ٢ أفراد القوات 

 ٣  ٣ خرباء موفدون يف مهمات سرياليون
 ٦  ٥ خرباء موفدون يف مهمات سري النكا

   ١ أفراد القوات 
 ٤  ٢ خرباء موفدون يف مهمات أوكرانيا

   ٢ أفراد القوات 
 ٢  ١ خرباء موفدون يف مهمات ترتانيا املتحدة مجهورية

  ١  أفراد القوات 
 ١  ١ أفراد القوات أوروغواي

 ١  ١ خرباء موفدون يف مهمات زامبيا
 ٣  ٢ خرباء موفدون يف مهمات زمبابوي

   ١ أفراد القوات 
   ٣ ٩٦٧      اجملموع  
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  املرفق الثاين
   ألبييخريطة نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة    

    

 
  


	تقرير الأمين العام عن الحالة في أبيي
	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 15 من قرار مجلس الأمن 2047 (2012)، التي طلب فيها المجلس إليّ أن أواصل إبلاغه بما يحرز من تقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وأن أوجه انتباهه إلى أي انتهاكات خطيرة ترتكب لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي (S/2011/384، المرفق). ويقدم هذا التقرير أيضا معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تنفيذ المهام الإضافية التي كُلفت بها القوة بموجب قرار مجلس الأمن 2024 (2011) في ما يتصل بالآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها. إضافة إلى ذلك، يقدم التقرير معلومات مستكملة عن الحالة في أبيي وعن نشر القوة وعملياتها منذ تقريري السابق عن هذه المسألة، المؤرخ في 25 تموز/يوليه 2012 (S/2012/583).
	ثانيا - الحالة الأمنية
	2 - خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، ظلت الحالة الأمنية في منطقة أبيي مستقرة بوجه عام. ولا تزال شرطة النفط السودانية موجودة في المجمع النفطي في دفره في منطقة أبيي الشمالية، ويبلغ قوامها بحدود سَريّة مؤلفة من 120 إلى 150 شرطياً. ولم تقم شرطة النفط بأي عمليات خارج المجمع النفطي. ومع ذلك، فإن وجودها هناك يشكل انتهاكا لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 وقراري مجلس الأمن 1990 (2011) و 2046 (2012).
	3 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انتهى موسم الهجرة السنوي لقبائل المسيرية الرُحّل الذي بدأ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2011 عبر منطقة أبيي. وأكدت القوة الأمنية أن موسم الهجرة المعاكسة لقبائل البدو الرُحّل إلى الشمال من مصادر المياه والمراعي في منطقة أبيي وولاية الوحدة في جنوب السودان، الذي بدأ في أيار/مايو قد انتهى دون وقوع أي حوادث أمنية كبيرة خلاله، وذلك لغاية منتصف آب/أغسطس.
	4 - ومن ناحية أخرى حافظ تجار المسيرية على مكانتهم في سوق بلدة أبيي. ونتيجة لحدوث زيادة في معدل عودة النازحين المنتمين إلى قبيلة نقوك دينكا إلى منطقة أبيي في أعقاب انسحاب القوات المسلحة السودانية في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012، ازداد النشاط التجاري بين الجماعتين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى الرغم من أنه لم يُبلغ عن وقوع حوادث أمنية كبيرة، تظل مسألة النظام والقانون مصدر قلق متزايد نظرا لعدم وجود شرطة في بلدة أبيي. ويُشار في هذا السياق إلى قضية واحدة محددة هي مكان وجود السوق، الذي يمكن أن يشكل تهديدا أمنيا محتملا بسبب ازدحامه وبالتالي يمكن أن يكون من الصعب التحكم فيه في حال وقوع حوادث أمنية بين الجماعتين. ولهذا السبب، طلبت القوة الأمنية من لجنة الرقابة المشتركة في أبيي أن تنظر في إمكانية نقل السوق إلى مكان آخر. ولغاية 16 أيلول/سبتمبر، انتقل غالبية التجار تقريبا إلى السوق القديم الذي ساعدت القوة الأمنية في ترميمه.
	5 - وكما ذكرتُ في تقريري السابق، علّقت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام عملياتها في منطقة أبيي مع بداية موسم الأمطار. ويذكر في هذا السياق أن الفصيلة الإثيوبية لإزالة الألغام ظلت تعمل بكامل طاقتها على معالجة أخطار الألغام والذخائر غير المنفجرة. وفي 8 آب/أغسطس 2012، قامت الفصيلة بعملية تفجير متحكَّم به لذخائر غير منفجرة وذخائر أخرى اكتُشفت بالقرب من مستشفى محلي في بلدة أبيي، في آب/أغسطس.
	ثالثا - التطورات السياسية
	6 - أحرز تقدم ضئيل جدا في مواصلة تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبعد اعتماد اختصاصات اللجنة المشتركة للمراقبين العسكريين خلال الدورة الخامسة للجنة الرقابة المشتركة لأبيي في تموز/يوليه 2012، بدأ إيفاد أعضاء اللجنة السودانيين والسودانيين الجنوبيين إلى منطقة أبيي، في 31 تموز/يوليه 2012. ولغاية 13 أيلول/سبتمبر حصل 39 عضوا من أعضاء لجنة الرقابة المشتركة وأعضاء الأفرقة المشتركة للمراقبين العسكريين على تدريب تمهيدي للنشر في منطقة أبيي. وبموجب اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن جملة مهام من بينها مراقبة ورصد الحالة الأمنية في منطقة أبيي، والتحقق من مزاعم التهديدات الموجهة ضد المدنيين والتحقيق فيها، وتقديم تقارير عنها إلى اللجنة.
	7 - وعُقدت الدورة السادسة للجنة لأبيي في الفترة من 9 إلى 11 آب/ أغسطس في بلدة أبيي. وعلى الرغم من أن عقد اللجنة اجتماعات منتظمة منذ الدورة الرابعة في حزيران/يونيه 2012 هو تطور مشجع، فقد أخفقت الدورة الأخيرة في إحراز أي تقدم في تنفيذ القرارات التي اتُّخذت في الدورة الخامسة في تموز/يوليه 2012. وعلى وجه الخصوص، لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على مضمون رسالة مشتركة إلى رئيس جمهورية كل منهما لإبلاغهما بما تم التوصل إليه ولطلب توجيهاتهما بشأن طريقة حل الخلافات المتعلقة بإنشاء مؤسسات إدارة منطقة أبيي. وبالمثل لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مشروع اختصاصات فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أبيي وذلك بسبب الخلافات حول تمثيل كل منهما في فرقة العمل ونزاع حول إحالات مرجعية إلى القانون السوداني بوصفه إطارا لأنشطتها. وأخيرا، أخفقت اللجنة في اعتماد مشروع مفهوم للعمليات من أجل دائرة شرطة أبيي، وذلك بسبب عدم حضور خبير الشرطة السوداني للاجتماع.
	8 - وفي الوقت نفسه، وعلى هامش الدورة السادسة للجنة وافق الشيوخ الأكثر نفوذا لقبائل نقوك دينكا وقبائل المسيرية على بدء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحت إشراف اللجنة تمهيدا لإجراء حوار شامل وواسع النطاق يشمل جميع مكونات قبيلتي نقوك دينكا والمسيرية. وقد صدر عن هذا اللقاء بلاغ مشترك جرى التأكيد فيه على الأهمية الحاسمة للحوار بين الجماعتين، والموافقة على المشاورات الأولية إضافة إلى الاعتراف بوجاهة المظالم التي أعربت عنها طائفة نقوك دينكا، والدعوة إلى حوار مستمر بين الجماعتين. غير أن زعماء الجماعتين لم يحددوا جدولا زمنيا دقيقا لمتابعة هذا الحوار.
	9 - وفي 16 آب/أغسطس، تلقت لجنة الرقابة المشتركة نسخة من قرار حكومة السودان بإرسال عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنطقة أبيي إلى منطقة أبيي قبل نهاية آب/أغسطس، وطلباً موجهاً من رئيس اللجنة التنفيذية لتوفير الأمن وأماكن الإقامة لهؤلاء الأعضاء. وقد أنشأت حكومة السودان اللجنة التنفيذية لمنطقة أبيي بعد استيلاء القوات المسلحة السودانية على منطقة أبيي في أيار/مايو 2011. وجاء قرار حكومة السودان هذا في أعقاب قرار مماثل اتخذته حكومة جنوب السودان بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2012 يقضي بنقل أمانة الإدارة السابقة لمنطقة أبيي من آغوك إلى بلدة أبيي، كما هو موضح في تقريري السابق. ونظرا لعدم إحراز تقدم في مواصلة تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 أدى هذان القراران المتخذ كل منهما من جانب واحد ويشكل كلاهما انتهاكا لذلك الاتفاق، إلى زيادة التوتر بين الحكومتين. وفي أعقاب قرار حكومة جنوب السودان، تبادل الجانبان كلاهما الاتهامات العلنية بانتهاك الجانب الآخر للاتفاق. ولغاية الآن، لم ينفذ أي من القرارين. ولكن نتيجة للخلاف الذي نشب حول هذين القرارين المتخذ كل منهما من جانب واحد، تم تأجيل الدورة السابعة للجنة الرقابة المشتركة في أبيي التي كان من المقرر أن تنعقد في 10 أيلول/سبتمبر في أديس أبابا، حتى إشعار آخر.
	10 - وأخيرا، لم يُحرز أي تقدم في حل مسألة الوضع النهائي لمنطقة أبيي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي أثناء المفاوضات الجارية، أكد فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ للطرفين أنه سيقدم اقتراحا بشأن هذه المسألة إلى الرئيس عمر البشير والرئيس سلفا كير للنظر فيه خلال مؤتمر قمتهما المقبل.
	رابعا - الحالة الإنسانية
	11 - ظلت وتيرة عودة النازحين إلى المناطق الواقعة شمال نهر كير/بحر العرب مطردة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 10 أيلول/سبتمبر لاحظت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي أن ما يقرب من 000 12 شخص من النازحين قد عادوا إلى المناطق الواقعة شمال نهر كير/بحر العرب بمن فيهم 500 3 نازح عادوا إلى بلدة أبيي من أصل ما يقارب عددهم 000 110 شخص فرّوا من منازلهم في أيار/مايو 2011.
	12 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دراسة وصفية لحركة السكان وتقييما للاحتياجات من الحماية لتحديد الاتجاهات في تحركات السكان ولتقييم الحالة الإجمالية فيما يتعلق بحماية المدنيين في منطقة أبيي. وأعربت الغالبية العظمى من النازحين المشمولين بالدراسة عن نيّتهم في العودة إلى موَاطنهم الأصلية في منطقة أبيي. وبعد زيارة تلك المواقع، يبدأ العائدون ببناء المآوي وإعداد أنفسهم لعودة أسرهم بعد موسم الأمطار. وعلاوة على ذلك، ذكر أغلبية النازحين المشمولين بالدراسة الذين عادوا أنهم يشعرون بالأمان في أماكن عودتهم الحالية. وقليل منهم فقط اعتبر أن وجود التجار المسيرية في سوق بلدة أبيي يشكّل شاغلاً أمنياً لهم.
	13 - واستمر توزيع المواد الغذائية في شهر آب/أغسطس الذي جرى خلاله الاتصال بـ 000 75 شخص لهذا الغرض. كما وزع الشركاء في الأمن الغذائي وكسب الرزق بذوراً وأدوات زراعية على النازحين. وواصلت اليونيسيف توفير المياه الصالحة للشرب للنازحين والعائدين بينما قامت القوة الأمنية بتسليم صهاريج من المياه لمناطق العودة التي لم يجر فيها بعد إصلاح مضخات المياه اليدوية وأحواض المياه. وساعدت القوة الأمنية أيضا على إصلاح بئر للمياه بالقرب من مستشفى بلدة أبيي، وقدمت الدعم للعائدين في بلدة أبيي في ما يتعلق بأنشطتهم الزراعية ووفرت التدريب في أثناء العمل للممرضين إضافة إلى تزويد مستشفى أبيي بالمياه والكهرباء والأثاث.
	خامسا - حماية المدنيين
	14 - بصرف النظر عن حوادث الغارات على الماشية التي قامت القوة الأمنية بحلّها بسلاسة وبالتعاون الوثيق مع القادة المحليين، لم يبلّغ عن وقوع نزاعات بين الجماعات في منطقة أبيي خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. وريثما يتم إنشاء مؤسسات مشتركة لمنطقة أبيي وتشغيلها بشكل فعال، واصلت البعثة تنفيذ استراتيجيتها متعددة الأوجه لحماية المدنيين. وركزت جهود البعثة في هذا الصدد على تقييمات الرصد والإنذار المبكر، وتسيير دوريات نهارية وليلية، وتعزيز الحوار بين قبيلتي المسيرية ونقوك دينكا من خلال شيوخ قبيلتيهما وعن طريق تفاعل البعثة مع المسؤولين في كل من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان.
	15 - وظلت التهديدات الأمنية المباشرة للسكان المدنيين طفيفة نظرا لأن موسم الأمطار يقيّد بشدة حركة الجماعتين والمجموعات المسلحة التابعة لهما. غير أن احتمالات المواجهة بينهما سوف تتصاعد إلى حد كبير في الأشهر القليلة المقبلة في ضوء الزيادة المتوقعة في معدل عودة النازحين المنتمين لقبيلة نقوك دينكا وبداية موسم هجرة قبيلة المسيرية مباشرة بعد انتهاء موسم الأمطار. وتظل حدة التوترات بين الجماعتين والرغبة في الانتقام والقصاص مرتفعة في ضوء الدمار الذي لحق بمنطقة أبيي في أيار/مايو 2011. وقد بدأت القوة الأمنية بوضع استراتيجية لمنع نشوب النـزاعات وتخفيفها من شأنها أن تزيد من استخدام البعثة لجميع مواردها العسكرية والمدنية إلى الحد الأقصى من أجل أن تقلل إلى الحد الأدنى احتمال نشوب مواجهة بين الجماعتين.
	16 - ولم تحدث خلال الفترة المشمولة بالاستعراض أي تطورات جديدة فيما يتعلق بتفعيل آلية رصد حقوق الإنسان في منطقة أبيي، على نحو ما دعت إليه الفقرة 10 من القرار 1990 (2011).
	سادسا - نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	17 - في 1 أيلول/سبتمبر، كان العنصر العسكري لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يتألف من 967 3 فرداً من القوام المأذون به البالغ 200 4 فرد (انظر المرفق الأول من التقرير الحالي). أما العناصر المتبقية البالغ عددهم 233 فرداً، فقد تقرر نشرهم ضمن وحدة النقل الجوي التابعة للقوة الأمنية، وبصفة مراقبين عسكريين وضباط لحماية القوة لأغراض الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.
	18 - وقد استمر نشر العنصر العسكري للقوة الأمنية في ثلاثة قطاعات (انظر المرفق الثاني من التقرير الحالي). غير أنه جرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير إعادة نشر معظم قوات القوة الأمنية على امتداد الطرق الرئيسية نظرا للتدهور الشديد لحالة طرق الإمداد الناجم عن غزارة الأمطار. وتم نقل قواعد التشغيل المؤقتة التي كانت متمركزة في أم خريط وثوربادر، وماريال آشاك، وتاجالي ودانغوب، وكوروغنال، وعلال، ونونغ، وأنتوني إلى فاروق، ودفره، وغولي، وبلدة أبيي، وبانتوم، ومانيانغ.
	19 - ومن أجل ضمان العودة السلمية والمنظمة للنازحين المنتمين لقبيلة نقوك دينكا واختتام الحركة العكسية باتجاه الشمال لقبيلة المسيرية، واصلت القوة الأمنية تسيير دوريات نهارية وليلية على نطاق واسع. ولم تتعرض شرطة النفط السودانية لتحركات القوة الأمنية أو عملياتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	20 - وكما ذُكر أعلاه، لم يحرز أي تقدم بشأن إنشاء دائرة شرطة أبيي. وفي غضون ذلك، واصلت القوة الأمنية الاستعدادات لنشر فريق شرطة متقدم يتكون من كبير مستشاري الشرطة و 11 من مستشاري الشرطة. وجميعهم ينتظرون الآن الحصول على تأشيرات من حكومة السودان. والغرض من الفريق المتقدم هو تقديم المساعدة للقوة الأمنية في مواصلة تطوير اختصاصات دائرة شرطة أبيي مع الطرفين وتقديم المشورة لرئيس القوة الأمنية في مسائل القانون والنظام والتحضير لنشر مستشاري شرطة إضافيين تابعين للأمم المتحدة، على نحو ما هو منصوص عليه في ولاية القوة الأمنية.
	سابعا - حالة الآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها
	21 - لم تقم حكومتا السودان وجنوب السودان بعد بتفعيل الآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها، التي وافقتا على إنشائها في الاتفاق المتعلق بأمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2011 والاتفاق المتعلق ببعثة دعم مراقبة الحدود المؤرخ 30 تموز/يوليه 2011. ولم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق على المنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح، خلال المفاوضات الجارية في أديس أبابا. وما زالت حكومة السودان تعترض على موقع الخط الفاصل في المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح في وادي نهر كير/بحر العرب، المرسوم في الخريطة التي اقترحها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والتي أيدها مجلس الأمن في قراره 2046 (2012).
	22 - في غضون ذلك، واصلت القوة الأمنية الاستعدادات لتشغيل هذه الآلية. ففي المقر المؤقت للآلية، احتفظ السودان بـ 32 مراقبا واحتفظ جنوب السودان بـ 30 مراقبا والقوة الأمنية المؤقتة بـ 34 مراقبا للعمل فيه. وفي الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 29 آب/أغسطس حضر المراقبون دورة تدريبية مشتركة حول جميع جوانب عمل الآلية وولايتها. ونُظِّم الأسبوع الأخير من فترة التدريب تلك، أي من 22 إلى 30 آب/أغسطس، بدعم من حكومة النرويج، وتم التركيز فيه على مفهوم التشغيل المشترك للآلية، ومعايير الرصد، ومتطلبات العمل الجماعي وتزويد المراقبين بفهم سليم للاتفاقات ذات الصلة التي سينفذونها.
	23 - وفي 17 آب/أغسطس 2012، قدم رئيس القوة الأمنية إلى حكومتيّ السودان وجنوب السودان مشروع خطة مرحلية لنشر آلية الحدود، لمعالجة القيود التشغيلية المتعلقة بعدم وجود بنية تحتية في بعض مقار القطاعات ومواقع الأفرقة المتفق عليها، والوقت اللازم لإنشاء هذه البنى التحتية بعد انتهاء موسم الأمطار. وسيتم الانتهاء من تنفيذ الخطة المرحلية على مرحلتين وذلك بعد أن يتم رسميا تفعيل آلية الحدود. وخلال المرحلة الأولى، سيتم إنشاء قدرة تشغيلية أولية. وستُجرى جميع العمليات من مقرّيْ قطاعين، هما: اسوسا في إثيوبيا وكادوقلي في جنوب كردفان، السودان. وسيتألف كل من القطاعين من فريقين من المراقبين. وسيتولى مقر اسوسا المسؤولية عن العمليات التي تجري في شرق منطقة أبيي في حين يغطي مقر كادوقلي العمليات التي تجري في غرب منطقة أبيي. وستبلغ الطاقة التشغيلية ذروتها بحلول كانون الثاني/يناير 2013 مع النشر الكامل لآلية الحدود إلى مقرها ومقار القطاعات الأربعة ومواقع الأفرقة العشرة.
	24 - وستُزوّد كل مرحلة من مرحلتي النشر بأصول جوية وحماية للقوات. وفي الرسالة ذاتها، طلبت القوة الأمنية أيضا من الطرفين كليهما أن يُنشر 36 مراقبا وطنيا إضافيا للمقر المؤقت في أسوسا، بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012، لأغراض التدريب التوجيهي. ولغاية 10 أيلول/سبتمبر 2012، لم تتلق القوة الأمنية من كلتا الحكومتين أي رد على الاقتراح.
	25 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، عمل موظفو دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مع القوة الأمنية على إدماج عملهم في تخطيط عمليات الآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها، في المستقبل. وبمجرد تفعيل آلية الحدود، سيقوم موظفو الدائرة بمساعدة أفرقة الرصد على أداء مهامهم بأمان على امتداد المنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح.
	ثامنا - دعم البعثة
	26 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت القوة الأمنية جهودها الرامية إلى تحسين نوعية الحياة لعنصرها العسكري. فقد تحسنت الإمدادات الغذائية المقدمة للقوات، كماً ونوعاً، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. وبسبب تردي أحوال وصلة الطريق الممتدة من مستودعات المقاول في مدينة واو في جنوب السودان إلى نقطة التسليم المركزية في منطقة أبيي، نُقلت الأغذية الطازجة وحصص الإعاشة جواً بواسطة طائرة مروحية من طراز MI-26. وتم التسليم من نقطة التسليم المركزية في منطقة أبيي إلى مواقع سرايا العنصر العسكري عن طريق البر. وقدمت البعثة الدعم أيضا لبرنامج الأغذية العالمي بأن وضعت في متناوله خيمة مطاطية نُصبت في مخيم بلدة أبيي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 300 طن متري لاستخدامها كمخزن للإمدادات الغذائية الطارئة.
	27 - وما زال حوالي 50 في المائة من أفراد القوات العاملين في القوة الأمنية يقيمون في خيام. وقد أوشكت على الانتهاء عملية نقل 204 وحدة إيواء صلبة بجدران جاهزة الصنع من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى منطقة أبيي. واستُعيض عن الخيام العسكرية الإثيوبية التي تضررت خلال الأمطار الغزيرة في حزيران/يونيه 2012 بخيام مملوكة للأمم المتحدة وفّرتها العملية المختلطة ومركز الدعم العالمي في برينديزي، إيطاليا. وأنجزت القوة الأمنية أيضا نقل ثماني قطع من المعدات الهندسية الثقيلة من العملية المختلطة. وسوف تمكّن وحدات الإيواء الصلبة الجدران، والخيام، والمعدات الثقيلة البعثة من بدء أعمال البناء فورا بعد انتهاء موسم الأمطار. وما زالت القوات العاملة في القوة الأمنية تسكن في أماكن مرتفعة على امتداد طريق الإمدادات الرئيسي (الممتد بين الشمال والجنوب) عبر منطقة أبيي، خلال موسم الأمطار.
	28 - وفي الفترة من 16 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس، أنجزت القوة الأمنية بنجاح أول عملية تناوب للقوات شملت 538 1 فردا من القوات الإثيوبية. وأجريت عملية التناوب باستخدام طائرة من طراز L-100 مقدمة من إثيوبيا بموجب طلب توريد وباستخدام المطار في كادوقلي، جنوب ولاية كردفان في السودان بمثابة نقطة دخول ومغادرة. وبسبب تدهور حالة الطرق وبغية منع حدوث انخفاض في القدرة التشغيلية خلال عملية الاستلام والتسليم بين الوحدات التشغيلية، فقد تعيّن تنفيذ عملية التناوب بـ 93 رحلة طيران مكوكية بطائرة من طراز MI-8 لنقل القوات المشمولة بالتناوب من أبيي إلى كادوقلي وبالعكس.
	29 - واصلت البعثة تعزيز القدرة التشغيلية للمقر المؤقت للآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها، في اسوسا، إثيوبيا. وقد انتدبت القوة الأمنية 11 موظفا مدنيا دوليا من موظفي دعم البعثات للعمل في المقر في أسوسا. وواصلت البعثة توفير أماكن الإقامة والنقل والمعيشة والخدمات الطبية والاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات للمراقبين السودانيين والسودانيين الجنوبيين العاملين في أسوسا. وواصلت البعثة إجراء مزيد من المفاوضات مع حكومة إثيوبيا بشأن إجراءات التشغيل اللازمة التي ستدخل حيز النفاذ بمجرد تفعيل آلية الحدود. وتشمل هذه الإجراءات إمكانية الوصول إلى المقر المؤقت في أسوسا واستخدام المطار.
	30 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سعت القوة الأمنية إلى الحصول من حكومة السودان على تأشيرات دخول وإقامة لموظفيها. ومع ذلك، لم يُبتّ لغاية الآن بـ 31 طلبا للحصول على تأشيرات إقامة لموظفي دعم البعثة و 4 طلبات أخرى للحصول على تأشيرات لموظفين فنيين.
	تاسعا - الآثار المالية
	31 - اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 66/241 باء المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2012، مبلغا قدره 257.9 مليون دولار للإنفاق على القوة للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وإذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة الأمنية المؤقتة لأبيي إلى ما بعد 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، فسوف تقتصر تكلفة الإبقاء على القوة على المبلغ الذي وافقت عليه الجمعية العامة للفترة المالية 2012/2013. ولغاية 12 أيلول/سبتمبر 2012، بلغت الاشتراكات المقرر غير المسددة للحساب الخاص للقوة الأمنية مبلغا قدره 93.3 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ مبلغا قدره 517.5 2 مليون دولار. و قد سُدِّدت للحكومات المساهمة بقوات وبمعدات مملوكة للوحدات تكاليف القوات للفترة الممتدة حتى 31 أيار/مايو 2012 وتكاليف المعدات للفترة الممتدة حتى 31 آذار/مارس 2012. وفقا لجدول السداد الفصلي (كل ثلاثة أشهر).
	عاشرا - الملاحظات والتوصيات
	32 - في حين ظلت الحالة الأمنية في منطقة أبيي هادئة. غير أن الخلاف المستحكم بين الطرفين بشأن إنشاء مؤسسات الإدارة المشتركة ودائرة شرطة أبيي، على النحو المنصوص عليه في اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، إذا سُمح باستمراره، سوف يُقوِّض بشدة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق بل سوف يحسره.
	33 - ويعتبر الشروع في محادثات أولية مباشرة بين زعماء قبيلتي نقوك دينكا والمسيرية تطورا مشجعا، لكن الوضع لا يزال هشا للغاية. وإذا ما أُريد لهذه العملية أن تحقق الغاية المرجوة منها المتمثلة في إجراء حوار شامل وواسع النطاق يفضي إلى المصالحة والتعايش السلمي، فإنه من الضروري للغاية أن تكفل لجنة الرقابة المشتركة لأبيي، باعتبارها المظلة السياسية المسؤولة عن الإشراف على تنظيم الحوار، بأن يجري هذا الحوار في إطار خطة عمل واضحة ومحددة زمنيا، تشمل التوصل إلى نتائج ملموسة وجني كلتا الجماعتين ثمار السلام الحقيقي. وستواصل القوة الأمنية تقديم الدعم للجنة، في هذا المضمار.
	34 - وما زال يساورني قلق شديد إزاء تأجيل الدورة السابعة للجنة الرقابة المشتركة لأبيي، التي كان من المقرر انعقادها في 10 أيلول/سبتمبر 2012، وكذلك فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن أية مسألة من المسائل المعلقة المتصلة بتنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011. وأخص بالذكر، الاختلافات المستمرة حول إنشاء مؤسسات إدارة منطقة أبيي، وتشكيل دائرة شرطة أبيي، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الجماعات المتضررة في منطقة أبيي، وهي خلافات من شأنها أن تقوض وتحسر التقدم المحرز صوب استعادة السلم والأمن في منطقة أبيي. وأحث حكومتي السودان وجنوب السودان على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من المرجح أن تقوض تنفيذ الاتفاق وتعقّد الجهود الرامية لتحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي. وينبغي للرئيسين المشاركين للجنة السعي إلى الإبقاء على اتصال وثيق بينهما بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمنطقة أبيي.
	35 - ومن أجل أن تفضي عودة النازحين المتوقعة الواسعة النطاق إلى منطقة أبيي، إلى إعادة توطين مستدامة، يجب على الطرفين أن يضمنا أن تكون اللجنة قادرة على الاضطلاع بجميع المهام المنوطة بها على نحو كامل وفعال، وأن يتم أخيرا حل النزاع حول إدارة منطقة أبيي. ويجب عليهما اتخاذ خطوات عاجلة لإزالة جميع العقبات القائمة التي تعترض سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الجماعات المتضررة، وخاصة الاتفاق على اختصاصات فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدة الإنسانية لمنطقة أبيي. وأن قيام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بنشر منسق أقدم للشؤون الإنسانية إلى منطقة أبيي سوف يساعد على تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان. وإنني أحث حكومتي السودان وجنوب السودان على مد يد التعاون والدعم الكامل لمنسق الشؤون الإنسانية الأقدم.
	36 - ومن الأهمية بمكان أيضا بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين الإسراع في إنشاء مؤسسات مشتركة لمنطقة أبيي لمعالجة الاحتياجات الأساسية لجماعات المقيمين. ومن الضروري إنشاء قوة شرطة مشتركة ومحلية لملء الفراغ الأمني بعد انسحاب القوات المسلحة السودانية والتابعة لجنوب السودان. وسوف تحد من تعرّض السكان المحليين والجهات الفاعلة الإنسانية إلى المخاطر الناجمة عن أنشطة المجرمين. وأخيرا، يحدوني الأمل في أن يؤدي أيضا التقدم المحرز في تطوير المؤسسات المحلية إلى اتفاق على ترتيبات أمنية بديلة للمجمع النفطي في دفرة مما يتيح إمكانية انسحاب شرطة النفط السودانية.
	37 - ويُعدّ تفعيل الآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها من الشروط الأساسية لنـزع التوتر بين السودان وجنوب السودان وبناء الثقة المتبادلة وتطوير علاقات حسن الجوار بينهما. وبينما أثني على الحكومتين لقيامهما مؤخرا بنشر مراقبيهم الوطنيين إلى المقر المؤقت لآلية الحدود في أسوسا، فإنني أحثهما على التوصّل بسرعة إلى اتفاق بشأن منطقة الحدود الآمنة المنزوعة السلاح، مما يتيح إمكانية تفعيل الآلية على الفور. ولقد نشرت القوة الأمنية الجنود والمراقبين العسكريين وموظفي الدعم والعتاد الجوي بغية تيسير العمليات الأولية للآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها وهي جاهزة للبدء بعملها.
	38 - وفي القرار 2047 (2012)، أعرب مجلس الأمن عن عزمه على استعراض ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي بعد فترة مدتها أربعة أشهر. ونظرا للوضع الراهن في عملية السلام بين السودان وجنوب السودان، والحالة الأمنية على الحدود والحالة الأمنية والسياسية في منطقة أبيي، أوصي بالإبقاء على ولاية القوة الأمنية وقوامها من القوات وبأن ينظر مجلس الأمن في تمديد الولاية الحالية للقوة الأمنية لفترة ستة أشهر أخرى.
	39 - وأخيرا، أود أن أعرب مجددا عن عميق التعازي لحكومة وشعب إثيوبيا على وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي الذي كان قد ساهم بشكل كبير وبلا هوادة في إعادة السلام والاستقرار إلى منطقة أبيي. ويحدوني أمل صادق في أن يحافظ من يَخلفه على الدعم المشكور الذي تقدمه حكومة إثيوبيا للعمل الذي تقوم به القوة الأمنية.
	40 - وأود أيضا 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 وقعّاها. وعلاوة على ذلك، أود أن أعرب عن امتناني لرئيس البعثة اللفتنانت جنرال تاديس ويردي تسغي ولموظفي القوة الأمنية لما يبذلونه من جهود متواصلة لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى منطقة أبيي، بوسائل منها تعزيز المصالحة والتعايش السلمي بين مختلف الجماعات في ظل ظروف تتسم بصعوبة شديدة في كثير من الأحيان.
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