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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
    

  مقدمة  -أوال   
، اليت طلب   )٢٠١٢ (٢٠٤٧ من قرار جملس األمن      ١٥هذا التقرير مقدم عمال بالفقرة        - ١

فيها اجمللس إيلّ أن أواصل إبالغـه مبـا حيـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ واليـة قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة                    
 ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٢٠ه إىل أي انتـهاكات ترتكـب التفـاق    املؤقتـة ألبيـي، وأن أوجـه انتباهـ    

املربم بني حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان بـشأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة                      
ويقدم هذا التقرير أيـضا معلومـات مـستكملة عـن التقـدم       ). S/2011/384(واألمن يف منطقة أبيي     

لـيت كُلفـت هبـا القـوة األمنيـة املؤقتـة مبوجـب قـرار جملـس األمـن                    احملرز يف تنفيذ املهـام اإلضـافية ا       
وإضافة إىل ذلـك،   . يف ما يتصل باآللية املشتركة للتحقق من احلدود ورصدها        ) ٢٠١١ (٢٠٢٤

يقدم التقرير معلومات مستكملة عن احلالة يف أبيي وعن نشر القوة األمنية املؤقتة وعملياهتـا منـذ               
  .)، املرفقS/2012/722 (٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧لة، املؤرخ تقريري السابق عن هذه املسأ

  
  احلالة األمنية  -ثانيا   

 قـوة تـضم   وتواصـل انتـشار  . ظلت احلالة األمنيـة يف منطقـة أبيـي هادئـة ولكـن متـوترة         - ٢
 شـرطة الـنفط الـسودانية يف اجملمـع النفطـي يف دفـره يف منطقـة                  مـن  فـردا    ١٥٠ و ١٢٠ بـني  ما

ــشمالية  ــشطتهم، رغــم كوهنــا حمــصورة ضــمن حــدود اجملمــع     ويــشك. أبيــي ال ل وجــودهم وأن
 ١٩٩٠، وكـذلك لقـرارات جملـس األمـن         ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠النفطي، انتهاكا التفـاق     

ومل توجــــــــــــــد ). ٢٠١٢ (٢٠٤٧، و )٢٠١٢ (٢٠٤٦، و )٢٠١١ (٢٠٣٢ ، و)٢٠١١(
  .منطقة عمليات البعثة أي قوات أخرى غري مأذون هبا يف
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احنسار موسم األمطار، بـدأت اهلجـرة الـسنوية لقبائـل املـسريية الرّحـل عـرب        ومع بداية    - ٣
ــرة    ــي للفت ــة أبي ــذكر   ٢٠١٣-٢٠١٢منطق ــين جــدير بال ويف .  واســتمرت دون أي حــادث أم

أكتـــوبر، دخلـــت منطقـــة أبيـــي اجملموعـــات األوىل مـــن البـــدو الرحـــل        /تـــشرين األول ٢٢
 مــن البــدو الرحــل  ٦٠٠املنطقــة حنــو نــوفمرب، كــان يف / تــشرين الثــاين١٢ويف . مواشــيها مــع
وجاء معظمهـم عـرب فـاروق ودفـرة والعـسكر، ووصـل إىل منطقـة                .  من املواشي  ٣٠ ٠٠٠ مع
وطـوال فتـرة اهلجـرة، واصـلت القـوة      . ووصلت أيضا جمموعة صـغرية إىل منطقـة كجـام      . قويل

بطريقـة سـلمية    األمنية املؤقتة التفاعل مع زعماء املسريية وزعمـاء دينكـا نقـوك لتيـسري تقـدمها                 
أكتــوبر / تــشرين األول٢٩وخــالل االجتمــاعني املعقــودين مــع القــوة األمنيــة يف      . ومنتظمــة

نــوفمرب، تعهــد زعمــاء قبيلــة املــسريية حبــل أي نزاعــات ميكــن أن تنــشأ بــني /تــشرين الثــاين ٤ و
ملـشتركة  قبائلهم وقبيلة دينكا نقوك عن طريق اللجان األمنية اجملتمعية املـشتركة وجلنـة الرقابـة ا               

أكتوبر مـن أفـراد قبيلـة دينكـا نقـوك يفيـد             / تشرين األول  ٢٤وردا على بالغ ورد يف      . يف أبيي 
 رؤوس من املواشي يف منطقة دكورا، عملت القـوة األمنيـة            ١٠٨بأن املسريية قد أخذوا منهم      

  . منها إىل قبيلة دينكا نقوك٨٠مع زعماء املسريية لتحديد مكاهنا وأعادت 
نوفمرب، اجتمعت القوة األمنية املؤقتـة بزعمـاء قبيلـة دينكـا نقـوك              /ن الثاين  تشري ١ويف    - ٤

يف مدينــة أبيــي ملناقــشة شــواغلهم املتعلقــة بــاهلجرة املقبلــة وأمــن املــشردين داخليــا العائــدين إىل  
ورصدت القوة األمنية املؤقتة عن كثب العودة التدرجييـة املتواصـلة للمـشردين داخليـا      . ديارهم

ومنـذ بدايـة اهلجـرة،      . حبـر العـرب   /يلة دينكا نقوك إىل املناطق الواقعة مشال هنـر كـري          من أبناء قب  
 دوريـة هناريـة     ٥٠أجرت الوحدات التابعـة للقـوة األمنيـة املؤقتـة واملراقبـون العـسكريون قرابـة                 

  .وليلية يوميا ملنع وقوع احلوادث بني أبناء القبيلتني
يــات القــوة األمنيــة املؤقتــة وجــود حــوايل نــوفمرب، الحظــت دور/ تــشرين الثــاين٦ويف   - ٥

 رجــال مــسلحا ُيــزعم أهنــم ينتمــون إىل مجاعــة متمــردة مــن املــسريية يف منطقــة          ٢٠إىل  ١٥
ومع أن اجملموعـة قـد رفـضت حـىت اآلن مغـادرة املنطقـة أو تـسليم أسـلحتها، فـإن              . خرايت أم

ويف نونـق، إحـدى   . نطقـة القوة األمنية املؤقتة تواصل االحتفاظ بوجود أمين قوي حول تلك امل  
املــستوطنات الــشمالية العائــدة لقبيلــة دينكــا نقــوك الــيت تــضررت بــشدة مــن قــصف القــوات      

  . عائدا جديدا حىت اآلن٤٠، مت تأكيد وصول حنو ٢٠١٠مايو /املسلحة السودانية يف أيار
م وعلــى الــرغ.  املــشمولة بــالتقريروزاد النــشاط التجــاري بــني القبيلــتني خــالل الفتــرة   - ٦
نقل سـوق مدينـة أبيـي إىل موقـع جديـد بعيـد عـن املـسجد، فـإن التفـاعالت بـني الطـرفني                           من
  .زالت متوترة للغاية، وميثل خطر حدوث نزاع جتاري شاغال أمنيا خطريا ما
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ــاين ١٢ويف   - ٧ ــشرين الث ــة مــن    / ت ــوفمرب، قامــت جمموعــة مكون ــة  ٣٥ن  شخــصا مــن قبيل
خصا من شيوخ قبائـل املـسريية أثنـاء سـفرهم عـرب              ش ١٩نقوك باالعتداء باحلجارة على      دينكا

وأُصيب مخسة مـن الركـاب      . مدينة أبيي يف حافلة كانت تنقلهم من السوق احمللية إىل املسجد          
ويف صـباح اليـوم   . املسريية جبروح طفيفة وُنقلوا مجيعـا إىل مقـر القـوة األمنيـة املؤقتـة حلمايتـهم          

 شخصا من الـدينكا نقـوك، مـن بينـهم نـساء             ٤٠ إىل   ٣٥التايل، احتشدت جمموعة مكونة من      
. وأطفــال، خــارج مقــر القــوة األمنيــة املؤقتــة يف مدينــة أبيــي وطــالبوا بإبعــاد املــسريية مــن املقــر 
. وعقب تدخل البعثـة، تفـّرق احلـشد بعـد أن قـدم رسـالة إىل رئـيس بعثـة القـوة األمنيـة املؤقتـة                   

تــــة، اجتمعــــت أعــــداد أكــــرب وبعـــد احلــــادث الــــذي وقــــع قــــرب مقــــر القـــوة األمنيــــة املؤق  
 شــخص خــارج ٢٠٠واحتــشد حنــو . نقــوك يف ثــالث جمموعــات يف مدينــة أبيــي  الــدينكا مــن

وعلى إثر حماولة بعضهم إحلاق أضرار باملسجد، منعت وحدات القـوة األمنيـة املؤقتـة         . املسجد
تـل أحـد    ولألسف، قُ . أعضاء اجملموعة من التقدم، وأطلقت أعرية نارية يف اهلواء لتفريق احلشد          

وكـان  . املوظفني الوطنيني العاملني يف القوة األمنية املؤقتـة وُجـرح آخـر نتيجـة ألعمـال العنـف        
  .كال املوظفني خارج العمل عند وقوع احلادث

 شــخص بــالقرب مــن الــسوق  ٣٠٠ويف الوقــت نفــسه، احتــشدت جمموعــة مــن حنــو    - ٨
ــة ــاول   . احملليـ ــار يف الـــسوق وحـ ــرام النـ ــة بإضـ ــضاء اجملموعـ ــدد أعـ ــىوهـ ــداء علـ ــدد وا االعتـ  عـ
وجنـح أفـراد القـوة األمنيـة        . مركبات القوة األمنية املؤقتة املوجـودة علـى مقربـة مـن املكـان              من

ونتيجة للحالة األمنية املتـوترة، نقلـت البعثـة مجيـع        . املؤقتة يف تفريق احلشد بالقرب من السوق      
ــة     ــسوق احمللي ــي إىل ال ــة أبي ــسريية املوجــودين يف مدين ــسه   و. التجــار امل ــوم نف ــساء الي ــغ يف م أُبل

جتمعات أخرى ألبناء قبيلة دينكـا نقـوك يف الـسوق واملـسجد، وقـد جنحـت القـوة األمنيـة                      عن
يف طـريقهم إىل    املساء، قرر الشيوخ املسريية مواصلة سـفرهم إىل دفـرة            ويف. املؤقتة يف تفريقها  

 ووضعت القـوة األمنيـة املؤقتـة        .، اليت وصلوا إليها بأمان حتت حراسة القوة األمنية املؤقتة         اجمللد
كمـا التقـى مـسؤولو القـوة األمنيـة املؤقتـة          . حواجز تفتيش ورصدت التحركات يف اجتـاه أبيـي        
  .مبمثلي الدينكا واملسريية يف حماولة لتهدئة التوترات

ــم املتحــدة          - ٩ ــرة األم ــات دائ ــت عملي ــسابقة، ظل ــاريري ال ــذكور يف تق ــى النحــو امل وعل
وظلــت الفــصيلة اإلثيوبيــة إلزالــة  . األلغــام معلقــة خــالل موســم األمطــار لإلجــراءات املتعلقــة ب

األلغام جاهزة بكامـل قـدرهتا مـن أجـل التـصدي لألخطـار النامجـة عـن األلغـام والـذخائر غـري                        
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، واصـــلت القـــوة األمنيـــة املؤقتـــة، بالتنـــسيق مـــع الوكـــاالت   . املنفجـــرة

افرة لتحذير السكان احملليني وتثقيفهم بـشأن أخطـار األلغـام      اإلنسانية، تنفيذ محلة إعالمية متض    
  .والذخائر غري املنفجرة



S/2012/890
 

4 12-60394 
 

  التطورات السياسية  -ثالثا   
ــي       - ١٠ ــاد األفريقـــ ــدها االحتـــ ــيت اعتمـــ ــق الـــ ــة الطريـــ ــام خارطـــ ــذ أحكـــ ــعيا إىل تنفيـــ ســـ
، عقـــد ممثلـــو حكـــوميت )٢٠١٢( ٢٠٤٦، وقـــرار جملـــس األمـــن ٢٠١٢أبريـــل /نيـــسان ٢٤ يف

 إىل  ٦ وضـات يف أديـس أبابـا يف الفتـرة مـن           جنـوب الـسودان اجلولـة األخـرية مـن املفا          السودان و 
ــول ٢٧ ــستوى      /أيل ــع امل ــذ الرفي ــق التنفي ــة فري ــبتمرب حتــت رعاي ــي  س ــاد األفريق ــابع لالحت ويف . الت
 تسوية الوضع النهائي ملنطقة  الرامي إىلسبتمرب، قدم فريق التنفيذ إىل الطرفني مقترحه   /أيلول ٢١
 استفتاء ُيعّد بإشـراف جلنـة       ٢٠١٣أكتوبر  /نص املقترح على أن ُيجرى يف تشرين األول       وي. أبيي

ــي     ــه االحتــاد األفريق ــيس يعين ــادة رئ ــصويت   وســيك. اســتفتاء حتــت قي ــون للت ــاخبون املؤهل ون الن
  .سكان منطقة أبيي، وستتحقق جلنة االستفتاء من أهلية الناخبني وتعّد سجل الناخبني هم
ومة جنوب السودان قبلت مجيـع جوانـب مقتـرح فريـق التنفيـذ، فـإن                ويف حني أن حك     - ١١

حكومة السودان رفضت بعضا من أحكامه، وال سيما الشروط املقترحة املتعلقة بتحديـد أهليـة              
يس اللجنــة املعنيــة باالســتفتاء النــاخبني املــشاركني يف االســتفتاء، وكــذلك شــرط أن يكــون رئــ 

  . األفريقي وليس شخصا من مواطين إحدى الدولتنيأبيي شخصية دولية يعّينها االحتاد يف
 املعقـــودة ٣٣٩وتلقـــى جملـــس الـــسالم واألمـــن التـــابع لالحتـــاد األفريقـــي يف جلـــسته    - ١٢
، مقترح فريق التنفيذ فيمـا يتعلـق بتـسوية الوضـع النـهائي              ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٢٤ يف

رفني سـتة أسـابيع أخـرى للتوصـل إىل     ملنطقة أبيي، وقرر املوافقة علـى الطلـب املتعلـق مبـنح الطـ           
وأيضا، دعى اجمللـس الطـرفني إىل التنفيـذ     . سبتمرب/ أيلول ٢١اتفاق أو قبول املقترح الصادر يف       

، والقيـام، علـى وجـه       ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠الفوري لألحكام املعلقة الـيت تـضمنها اتفـاق          
  .اخلصوص، بإنشاء املؤسسات املشتركة يف منطقة أبيي

نــوفمرب، ونتيجــة لقــرار جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد    / تــشرين الثــاين١١ويف   - ١٣
األفريقــي املتعلــق بتــسوية الوضــع املــستقبلي ملنطقــة أبيــي، أعلــن الــرئيس املــشارك عــن جنــوب   
السودان يف جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي أن حكومة جنوب الـسودان مـستعدة لتقـدمي قرارهـا                  

ــسودان إلدارة املؤســسات املــشتركة ملنطقــة أبيــي   بــشأن قائمــة املرشــحني   ــرحهم ال ــذين اقت . ال
ــي         ــشتركة يف أبيـ ــة املـ ــة الرقابـ ــاع للجنـ ــد اجتمـ ــسودان إىل عقـ ــوب الـ ــة جنـ ــت حكومـ ودعـ

نوفمرب لكي يتسىن للطرفني وضـع الـصيغة النهائيـة للقـرارات بـشأن هـذه                /تشرين الثاين  ٢٢ يف
  .ماع لفترة إضافيةاملسألة، ولكن حكومة السودان طلبت تأجيل االجت
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  حالة اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها  -رابعا   
ســـبتمرب، وقعـــت حكومتـــا الـــسودان وجنـــوب الـــسودان علـــى عـــدد   / أيلـــول٢٧يف   - ١٤
ويكـرر االتفـاق   . االتفاقات يف أديس أبابا مـن بينـها اتفـاق جديـد بـشأن الترتيبـات األمنيـة          من

رب وبتنفيـذ مجيـع االتفاقـات والترتيبـات األمنيـة الـيت مت التوصـل                تأكيد التزام الدولتني بنبذ احل    
  .إليها يف املفاوضات السابقة

 الطرفـان اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود           لعّـ فوينص االتفاق على وجه اخلصوص بـأن ي         - ١٥
ــة الــيت قــدمها إليهمــا يف تــشرين الثــاين     ــة واألمني ــها، وفقــا للخريطــة اإلداري نــوفمرب /والتحقــق من

ــابع لالحتــاد األفريقــي    ٢٠١١ ــستوى الت ــع امل ــذ الرفي ــق التنفي ــى   .  فري ــاق كــذلك عل ــنص االتف وي
 احلدودية اآلمنـة واملرتوعـة   “عة عشرباألميال األر”ترتيبات خاصة إضافية من أجل إنشاء منطقة   

الـسالح، علـى أن يــشمل ذلـك جتريــد املنطقـة مـن الــسالح بـشكل كامــل واالحتفـاظ باآلليــات        
وسـتقدم اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق            . لية املـشتركة لتـسوية املنازعـات      التقليدية القب 

  .منها الدعم هلذه الترتيبات، حتت إشراف اآللية السياسية واألمنية املشتركة
كما اتفق السودان وجنوب السودان على املسارعة إىل تفعيل اللجنة املخصـصة، الـيت                - ١٦

ــالتحقيق يف االدعـــاءات امل  ــا فـــورا   ســـتكلف بـ ــا علـــى أن يفتحـ رتبطـــة بعبـــور احلـــدود، ووافقـ
زال يــتعني علــى الطــرفني حتديــد طرائــق تنفيــذ    ومــا. ممــرات عبــور حدوديــة متفــق عليهــا  ١٠

وعقـدت اآلليـة الـسياسية      . االتفاق واملوافقة عليها يف إطـار اآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة             
نـوفمرب، وأحـرزت    / تـشرين الثـاين    ٧ إىل   ٥مـن   واألمنية املـشتركة اجتماعـا يف جوبـا يف الفتـرة            

وستواصــل اآلليــة وضــع الــصيغة النهائيــة هلــذه األمــور   . بعــض التقــدم حنــو حتقيــق هــذا اهلــدف 
  .االجتماع املقبل الذي سيعقد يف اخلرطوم يف
وأرســل كــل مــن الــسودان وجنــوب الــسودان والقــوة األمنيــة املؤقتــة مــراقبني إىل املقــر      - ١٧

شتركة لرصد احلدود والتحقق منها، الواقـع يف آسوسـا، إثيوبيـا، وبلـغ عـددهم،                املؤقت لآللية امل  
، واصـلت القـوة األمنيـة        املشمولة بالتقرير  وخالل الفترة .  مراقبا ٣٣ و   ٣٥ و   ٣٢على الترتيب،   

وُينتظـر أن تعمـل اآلليـة       . املؤقتة أنشطة اإلدماج والتدريب وإجـراءات مـا قبـل النـشر يف آسوسـا              
ــشتركة لرصــد  ــن اخلطــر         امل ــة عاليــة م ــرّجح أن متثــل درج ــاطق ي ــها يف من  احلــدود والتحقــق من

  وباإلضافة إىل ذلك، تعمـل     .الحتوائها على األلغام األرضية وخمتلف أنواع الذخائر غري املنفجرة        
 القـوة األمنيـة املؤقتـة مـن أجـل وضـع الـصيغة               معلإلجراءات املتعلقة باأللغام    دائرة األمم املتحدة    

دول الزمين لتزويد املـراقبني الـوطنيني والـدوليني بتـدريب علـى تـدابري الـسالمة لـدى                   النهائية للج 
التعامــل مــع األلغــام األرضــية والــذخائر غــري املنفجــرة، والتعــرف علــى الــذخائر، وإجــراء متــارين  
حــول إرســال القوافــل، والتــدريبات الطبيــة املختلفــة مبــا يف ذلــك اإلســعافات األوليــة األساســية    

  .لتدريبية على استعمال حقيبة الطوارئ الطبية ملعاجلة املصابني بالصدماتوالدورات ا
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  احلالة اإلنسانية  -خامسا  
حبـر  /ظلت وترية عودة املشردين من قبيلة دينكا نقوك إىل املناطق الواقعة مشال هنر كري               - ١٨

لعائـدين إىل   والحظـت البعثـة أن عـدد املـشردين ا         . العرب ثابتة خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير       
ــة  ــارهم لغاي ــر  ١٣ ٥٠٠نــوفمرب قــد بلــغ حنــو  / تــشرين الثــاين١٢دي  مــشردا، ومــن بينــهم أكث

 شـخص كـانوا قـد فـروا         ١١٠ ٠٠٠ مشرد عائد إىل مدينة أبيـي، مـن أصـل حنـو              ٣ ٥٠٠ من
  .٢٠١١مايو /من ديارهم يف أيار

القـوة األمنيـة املؤقتـة     وأدت جهود التأهيل الكبرية اليت بذهلا جمتمع األنشطة اإلنسانية و           - ١٩
وتعمـل اآلن وكـاالت املعونـة والقـوة       . إىل إنشاء مراكز توزيع مياه يف معظم أحناء منطقة أبيـي          

 ةيمـ األمنية املؤقتة علـى إنـشاء شـبكات ضـرورية للغايـة إليـصال امليـاه إىل اجملتمعـات احملليـة املق              
هـا قبائـل املـسريية مـن أجـل هجرهتـا           موارد للمياه يف املناطق الـيت تعرب      كفالة توفري   ، و املنطقة يف

  وواصــــل برنــــامج األغذيــــة العــــاملي تقــــدمي مــــساعدة غذائيــــة طارئــــة إىل . يف العــــام املقبــــل
. ون يف منطقـــة أبيـــيشيـــع شـــخص ي٧٠ ٢٠٠ شـــخص حيتـــاجون إليهـــا، منـــهم ١٢٤ ٠٠٠
  . لقاحات للمواشي املتحدةألمم التابعة لقدمت منظمة األغذية والزراعة كما

  
  ية املدنينيمحا  -سادسا  

  املـشمولة بـالتقرير    مل ُيبلّغ عن أي نزاع بني اجملتمعات احمللية يف منطقة أبيي خالل الفترة              - ٢٠
ــت        ــيت وقعــ ــاله الــ ــذكورة أعــ ــوادث املــ ــية واحلــ ــسلب املاشــ ــزوة لــ ــن غــ ــالغ عــ ــتثناء بــ   باســ

ــاين ١٣و  ١٢ يف ــشرين الث ــة املؤقتــ     / ت ــشأهنا القــوة األمني ــيت حققــت ب ــة أبيــي وال ــوفمرب يف مدين ة ن
 كـان التفاعـل بـني القبيلـتني       ،باإلضـا فـة إىل ذلـك      و. وعاجلتها مع قبـيليت الـدينكا نقـوك واملـسريية         

 بسبب صعوبات التنقل النامجة عن األمطار الغزيرة، وحقيقة أن هجرة املـسريية الـيت   حمدودا للغاية 
  .ينكا نقوكبدأت بعد ذلك مل تصل حىت اآلن، يف معظمها، إىل املناطق اليت توجد فيها قبيلة د

ومع ذلك، وحتسبا للمخاطر األمنيـة املـشددة املرتبطـة مبوسـم اهلجـرة اجلديـد والزيـادة              - ٢١
املتوقعة يف عودة املشردين مـن قبيلـة دينكـا نقـوك، وضـعت القـوة األمنيـة املؤقتـة اسـتراتيجيتها                      

 األمنيـة   وختطط القوة . اجلديدة ملنع نشوب الرتاعات والتخفيف من حدهتا، وبدأت يف تنفيذها         
دو الرحل وحيواناهتم إىل املنـاطق الـيت تـسكنها قبيلـة            املؤقتة إلنشاء مناطق فاصلة ملنع انتقال الب      

دينكا نقوك، وستعمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من أجـل إعـادة تأهيـل مـوارد امليـاه           
وكفالة عدم احتياج املـسريية الرحـل إىل االنتقـال إىل املنـاطق الـيت تـسكنها قبيلـة دينكـا نقـوك                       

افظ القـوة األمنيـة املؤقتـة أيـضا علـى وضـع عـسكري        وستح. بكثافة من أجل العثور على املياه     
. قـوي وســتعرض قواهـا علــى حنــو ملفـت لألنظــار يف املنــاطق املـضطربة لتــستطيع ردع العنــف    
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ــا علــى إعــادة تــشكيل قواعــد عمليــات الــسرايا وقواعــد العمليــات املؤقتــة      وتعمــل البعثــة حالي
 تعزيز قدرهتا الوقائيـة مـن خـالل         لتمكينها من الرد بسرعة على أية هتديدات حمتملة، فضال عن         

  .إجراءات اإلنذار املبكر، مثل تأمني املمرات، ووصول البدو الرحل إىل املياه واملراعي
وأخــريا، ستواصــل القــوة األمنيــة املؤقتــة التفاعــل بانتظــام مــع اجملتمعــات احملليــة، ودعــم      - ٢٢

ولقد انتـهت القـوة األمنيـة    . ملشتركةاإلجراءات الرامية إىل حتسني رفاهها وتعزيز اللجان األمنية ا        
املؤقتــة مــن تركيــب خــزان ميــاه يف مدينــة أبيــي، وختطــط للمــساعدة علــى جتديــد أحــواض مائيــة 

تعمـل وكـاالت املعونـة علـى وضـع آليـات            عالوة علـى ذلـك،      و. أخرى على طول طرق اهلجرة    
ريـق املعـين باألنـشطة      لرصد احلماية، بدعم لوجسيت وأمين مـن القـوة األمنيـة املؤقتـة، كمـا أن الف                

  .اإلنسانية يف أبيي يضع خططا للطوارئ من أجل التصرف يف حالة التشرد بسبب الرتاع
 فيما يتعلق بتفعيل رصد حقوق       املشمولة بالتقرير  ومل تطرأ تطورات جديدة خالل الفترة       - ٢٣

  ).٢٠١١ (١٩٩٠ من القرار ١٠اإلنسان يف منطقة أبيي، على النحو املطلوب مبوجب الفقرة 
  

  نتشاراال  -سابعا   
أكتوبر، بلغ عدد أفـراد العنـصر العـسكري للقـوة األمنيـة املؤقتـة               / تشرين األول  ٣١يف    - ٢٤
). انظــر املرفــق األول( فــرد ٤ ٢٠٠ فــردا مــن جممــوع قــوام القــوة املــأذون هبــا البــالغ  ٣ ٩٦٨

حـدة اجلويـة     ضـمن الو    املقـرر نـشرهم     فـردا  ٢٣٢األفـراد البـالغ عـددهم       ل العـدد البـاقي      ميشو
للقوة األمنية املؤقتـة ومـع املـراقبني العـسكريني وضـباط األركـان الـذين يقـدمون الـدعم لآلليـة                

  .املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها
انظــر (وواصــل العنــصر العــسكري للقــوة األمنيــة املؤقتــة االنتــشار يف ثالثــة قطاعــات      - ٢٥

 بـالتقرير، أُعيـد نـشر معظـم القـوات التابعـة             ومـع ذلـك، خـالل الفتـرة املـشمولة         ). املرفق الثاين 
للقوة األمنية املؤقتة على طول الطـرق الرئيـسية بـسبب التـدهور الواسـع النطـاق الـذي شـهدته          

أم خرايــت  كمــا أن قواعــد التــشغيل املؤقتــة الواقعــة يف. طــرق اإلمــداد نتيجــة لألمطــار الغزيــرة
عـالل ونونـق وأنتـوين ُنقلـت إىل          ودنغـوب وكوروغنـال و      علـي  جاوتوربادر ومريال أجـاك وتـ     

يـي الـسريع،    قواعد العمليات الدائمة للسرايا يف فاروق ودفـرة وقـويل ومدينـة أبيـي، وطريـق أب                
  . ومانيانغمودكورا، وأقوك، وبنطو

وفرض موسم األمطـار قيـودا شـديدة علـى األنـشطة التـشغيلية الـيت تـضطلع هبـا القـوة                        - ٢٦
املؤدي إىل دفرة انقطع بـالقرب مـن بلـوم، األمـر الـذي فـرض                فالطريق الرئيسي   . األمنية املؤقتة 

وضــمن نطــاق املعوقــات احلاليــة، . قيــودا شــديدة علــى األنــشطة التــشغيلية يف القطــاع الــشمايل
واصلت دوريات القوة األمنية املؤقتة عملها على نطـاق واسـع مبـزيج مـن الـدوريات الراجلـة،                   
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ومتتعـت دوريـات    . بتر، ليال وهنارا على حـد سـواء       واحملمولة على املركبات، وبطائرات اهلليكو    
  .القوة األمنية املؤقتة حبرية كاملة يف التحرك يف املنطقة اخلاضعة ملسؤوليتها

ومع اقتراب موسم اجلفاف، نفذت كتائـب القـوة األمنيـة املؤقتـة األعمـال التحـضريية             - ٢٧
مــن أجــل كفالــة مــرور موســم  واالســتطالعية الالزمــة لالنتــشار يف قواعــد العمليــات املؤقتــة،   

ويف الوقــت الــراهن، تقــّيم دوريــات القــوة  . اهلجــرة بــسالم وتــوفري بيئــة آمنــة لعــودة املــشردين 
باإلضـافة إىل   و. األمنية املؤقتة مواقع االنتشار احملتملة لتحديد مالءمتها وإمكانية الوصول إليهـا          

جراءات املتعلقة باأللغام للتحقـق     تواصل القوة التنسيق الوثيق مع دائرة األمم املتحدة لإل        ذلك،  
  .مرة أخرى من الطرق اليت ُيقترح أن تستخدمها القوات

أُُرسـل يف مهمـة مؤقتـة مستـشار شـرطة أقـدم تـابع لقـدرة الـشرطة               ويف الوقت نفـسه،     - ٢٨
. الدائمة يف برينديزي، إيطاليا، ليعمل مع القوة األمنيـة املؤقتـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                  

 عمله على إجراء تقييم للمؤسسات املعنية بسيادة القـانون يف منطقـة أبيـي، مبـا يف ذلـك                    وركز
  .مراكز الشرطة واحملاكم التقليدية

  
  دعم البعثة  -ثامنا   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تواصل إمداد العنـصر العـسكري للقـوة األمنيـة املؤقتـة                  - ٢٩
نــوب الــسودان، إىل منطقــة أبيــي، وكــذلك، حبــصص إعاشــة طازجــة منقولــة جــوا مــن واو، ج

بسبب حالة الطرق السائدة يف هذا الوقت من السنة، إىل أماكن يف مشال منطقـة أبيـي ومواقـع             
ومع بدء فترة جفاف طرق الوصول، تستعد البعثة إلصـالح طـرق           . انتشار القوة األمنية املؤقتة   

برنـامج األغذيـة العـاملي بتـوفري        ويف غضون ذلك، قدمت البعثة الدعم لعمـل         . الوصول الالزمة 
  .مستودع على شكل خيمة مطاطية لتخزين اإلمدادات الغذائية الطارئة يف مدينة أبيي

 فــردا مــن القــوات ١ ٠٥٧وأهنــت القــوة األمنيــة املؤقتــة بنجــاح ثــاين عمليــة تنــاوب لـــ     - ٣٠
ــام  يف املائــة مــن أفــراد القــوة األمنيــة املؤقتــة يقي  ٥٠زال حنــو  ومــا. اإلثيوبيــة ــا يف خي . مــون حالي

 حاويات جاهزة ألماكن اإلقامة الـصلبة  ٢٠٤وأُجنزت خالل الفترة املشمولة بالتقرير عملية نقل      
حتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة        اجلدران، ومعدات صناعية هندسية ثقيلة من العمليـة املختلطـة لال          

ت املعدات اهلندسية إلعـداد     واستخدم. ولقد مت توزيع اخليام ونصبها    . دارفور إىل منطقة أبيي    يف
. واقـع املوقع يف أبيي ويف عدد من املواقع األخرى، حبسب مـا تـسمح بـه الظـروف علـى أرض ال                    

أكتوبر عمليـة اسـتطالع     / تشرين األول  ١٠ إىل   ٧ة يف الفترة من     قووعالوة على ذلك، أجرت ال    
 جنــوب الــسودان، يف واليــة أعــايل النيــل يف جنــوب الــسودان، مبــساعدة بعثــة األمــم املتحــدة يف  

  .ملوقعني حمتملني النتشار اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها
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اتفــاق مركــز  ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١وبعــد أن وقّعــت حكومــة الــسودان يف   - ٣١
القوات بشأن قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي، وقّعت حكومـة جنـوب الـسودان نـسخة               

  .نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠ مطابقة من االتفاق يف
  

  مالحظات  -تاسعا   
.  احلالة األمنية يف منطقة أبيي ظلت هادئة عموما خالل الفترة املشمولة بـالتقرير             ظلت  - ٣٢

ــوادث الـــيت وقعـــت يف  غـــري أن  ــاين١٣ و ١٢احلـ ــّين  / تـــشرين الثـ ــة أبيـــي تبـ ــوفمرب يف مدينـ نـ
ع أحـداث عنـف خـالل موسـم اهلجـرة          العالقات بني القبيلتني متوترة للغاية وأن خطر وقـو         أن

  .املقبل يظل مرتفعا
 املــشتركة ودائــرة شــرطة أبيــي، ال يــزال يــتعني علــى الطــرفني إنــشاء مؤســسات اإلدارةو  - ٣٣
هلا من دور أساسي يف صـون القـانون والنظـام يف مدينـة أبيـي، والتوصـل بـصورة منتظمـة إىل                        ملا

وك وإدارة عمليـة اهلجـرة املقبلـة لقبائـل املـسريية            إعادة توطني املشردين مـن أبنـاء قبيلـة دينكـا نقـ            
ويظــل تواصــل وجــود شــرطة الــنفط الــسودانية يف دفــرة مــصدرا للــرتاع الــسياسي بــني   . الرّحــل

 وللقـرارات  ٢٠١١يونيـه  /حزيـران  ٢٠الطرفني والقبيلتني، وهو يـشكل كـذلك انتـهاكا التفـاق      
باإلضــــافة و). ٢٠١٢ (٢٠٤٧و ) ٢٠١٢ (٢٠٤٦، و )٢٠١١ (٢٠٣٢، و )٢٠١١( ١٩٩٠

، جيب على الطرفني مواصلة اجلهود الراميـة إىل حـل الـرتاع القـائم بينـهما علـى الوضـع                     إىل ذلك 
  .املستقبلي ملنطقة أبيي

وتنطـوي  . ومن الضروري أن حيافظ الطرفان علـى روح احلـوار البّنـاء واحللـول التوفيقيـة                 - ٣٤
عيل فرقة العمل املشتركة بني احلكومتني      اخلالفات املستمرة على إنشاء مؤسسات منطقة أبيي وتف       

لتقدمي املساعدة اإلنسانية، على خطـر تقـويض اجلهـود الراميـة إىل تيـسري عـودة املـشردين وإعـادة                     
  .توطينهم وتيسري اهلجرة السلمية وتلبية احتياجاهتم اإلنسانية واالجتماعية العاجلة

تمعــات احملليــة مــن خــالل هياكلــها وإنــين أشــجع جلنــة الرقابــة املــشتركة يف أبيــي، واجمل  - ٣٥
التقليدية القوية النفوذ، على أداء الدور الرئيسي يف معاجلة التحـديات املـذكورة أعـاله بطريقـة                 

ومـن الناحيـة العمليـة، ينبغـي أن يكـون للجنـة             . شاملة وفعالة، بـدعم مـن القـوة األمنيـة املؤقتـة           
ذات مؤهالت عالية وجمهـزة سـتوكل       الرقابة املشتركة وجود دائم يف أبيي مع أفرقة متخصصة          

ولقـد توصـل بالفعـل      . إليها مهمة معاجلة كل من التحديات العديدة املعروضـة يف هـذا التقريـر             
تيـسفاي، رئـيس بعثـة قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي وقائـد                    ويـردي   الفريق تاديـسي    

ن للجنـة الرقابـة املـشتركة      داالقوة، إىل إقناع الرئيسني املـشاركني مـن الـسودان وجنـوب الـسو             
أبيــي بــضرورة أن تتحمــل اللجنــة املــسؤولية الرئيــسية يف التــصدي هلــذه التحــديات، ولقــد     يف

وهلذا الغرض، قرر الرئيسان املشاركان أن جيريا قبل االجتماع املقبل للجنـة            . وافقاه على ذلك  
ن كيفيــة التعامــل الرقابــة املــشتركة مــشاورات مــع شــيوخ قبــيليت دينكــا نقــوك واملــسريية بــشأ   
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 دوهـ اجل كـل األمنيـة املؤقتـة     سـتبذل القـوة     و. مسأليت احلوار واملصاحلة بني اجملتمعـات احملليـة        مع
 جلنــة الرقابــة املــشتركة دورهــا يف املــساعدة علــى صــون وتعزيــز الــسالم         لكفالــة أن تــؤدي 

  .منطقة أبيي واالستقرار يف
لـشواغل املتزايـدة املتعلقـة بالقـانون والنظـام          إن القوة األمنية املؤقتـة مل تكلّـف مبعاجلـة ا            - ٣٦
ومـن املـرجح أن تـؤدي مـسألة         . منطقة أبيـي، وليـست لـديها القـدرة الالزمـة للقيـام بـذلك               يف
 موسـم اجلفـاف املقبـل، إىل      خـالل وزيادة االحتكاك بـني القبيلـتني       املوارد يف منطقة أبيي،      شح

ــي       ــل مدينــة أبي ــع مث ــة يف بعــض املواق ــوتر احلال ــادة ت ــ.زي ــة املؤقتــة     ولق ــوة األمني د جنحــت الق
بيــد أن إنــشاء قــوة شــرطة مــشتركة أمــر أساســي ملــلء .  حــىت اآلن التــوتراتالــسيطرة علــى يف

وسـيؤدي  . الفراغ األمـين بعـد انـسحاب القـوات املـسلحة التابعـة للـسودان وجنـوب الـسودان            
 للمخـاطر احملتملـة     ذلك أيضا إىل احلد من تعرض الـسكان احمللـيني واجلهـات الفاعلـة اإلنـسانية               

وأخــريا، حيــدوين األمــل يف أن التقــدم احملــرز علــى صــعيد تطــوير  . أنــشطة اجملــرمني النامجــة عــن
املؤسسات احمللية سيؤدي أيضا إىل التوصل إىل اتفاق بشأن ترتيبـات أمنيـة بديلـة بـشأن اجملمـع                   

  .دفرة، على حنو يسمح بانسحاب شرطة النفط السودانية النفطي يف
اءة خـالل    أثين على حكوميت السودان وجنوب السودان على إبدائهما روحـا بنّـ            وإنين  - ٣٧

. سـبتمرب / أيلـول ٢٧املفاوضات اليت جرت يف أديس أبابا وأفضت إىل توقيع تسعة اتفاقـات يف            
ومــن املهــم جــدا اآلن أن يــستفيد الطرفــان مــن الــروح اإلجيابيــة املنبثقــة مــن االتفاقــات املتعلقــة 

ويشكل االنتـهاء الفعلـي   . شتركة للعمل على تنفيذها بصورة كاملة وعاجلة     باألمن واحلدود امل  
مــن إنــشاء املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املرتوعــة الــسالح وتفعيــل اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود   

وإنين أحث كال احلكـومتني علـى اختـاذ مجيـع           . والتحقق منها خطوتني حامستني يف هذا الصدد      
لتفعيـل الفـوري للمنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة الـسالح، واآلليـة                التدابري الالزمة من أجـل ا     

املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها، واللجنــة املخصــصة، خــالل االجتمــاع املقبــل لآلليــة  
 الـذي أشـرُت إليـه       وعلـى النحـو   . السياسية واألمنيـة املـشتركة الـذي يتوقـع عقـده يف اخلرطـوم             

ة علــى اســتعداد لــدعم أنــشطة اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود  فــإن القــوة األمنيــة املؤقتــســابقا،
  .والتحقق منها، فور تفعيلها

. وأخرياً، أود أن أعرب عن امتناين حلكومة إثيوبيا لدعمها الثابـت للقـوة األمنيـة املؤقتـة                  - ٣٨
وأود أيضاً أن أعـرب عـن تقـديري ملبعـوثي اخلـاص، هـايلي منقريـوس، وفريـق االحتـاد األفريقـي                       

ع املستوى املعين بالتنفيذ برئاسة ثابو مبيكي ملا بذلوه من جهـود متواصـلة ملـساعدة الطـرفني             الرفي
ــة لتنفيــذ خمتلــف االتفاقــات الــيت وقّعاهــا      . علــى حــل خالفاهتمــا املــستمرة بــشأن الطرائــق العملي

وعــالوة علــى ذلــك، أود أن أعــرب عــن امتنــاين العميــق لــرئيس البعثــة، الفريــق تاديــسي ويــردي 
، ومــوظفي القــوة األمنيــة املؤقتــة ملــا يبذلونــه مــن جهــود دؤوبــة للمــساعدة علــى عــودة   تيــسفاي

األوضاع يف منطقة أبيي إىل احلالـة الطبيعيـة، بوسـائل تـشمل التـشجيع علـى املـصاحلة والتعـايش                     
  .السلمي بني خمتلف اجملتمعات احمللية، يف ظل ظروف تتسم بصعوبة بالغة يف أكثر األحيان
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  األولاملرفق 
  

ــة ألبيــي         ــة املؤقت  ،تكــوين العنــصر العــسكري لقــوة األمــم املتحــدة األمني
  شتركة لرصد احلدود والتحقق منهاذلك اآللية امل يف مبا
  
  اجملموع  إناث  ذكور الوصف البلد

 ٤   ٣ خرباء موفدون يف مهام بنن
    ١ أفراد القوة 

 املتعـــددة -دولـــة  (بوليفيـــا
 ٤   ٣ مهامخرباء موفدون يف  )القوميات

    ١ أفراد القوة 
 ٣   ١ خرباء موفدون يف مهام الربازيل

    ٢ أفراد القوة 
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام بوروندي
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام كمبوديا
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام إكوادور
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام السلفادور

 ٣٨٩٠  ٤ ٨١ خرباء موفدون يف مهام إثيوبيا
   ٢١٧ ٣٥٨٨ أفراد القوة 
 ٥   ٣ خرباء موفدون يف مهام غانا
    ٢ أفراد القوة 

 ٣   ٢ خرباء موفدون يف مهام غواتيماال
    ١ أفراد القوة 

 ٢   ٢ خرباء موفدون يف مهام غينيا
 ٤   ٢ خرباء موفدون يف مهام اهلند

    ٢ أفراد القوة 
 ٢   ١ خرباء موفدون يف مهام إندونيسيا

    ١ أفراد القوة 
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام قريغيزستان

 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام ماليزيا
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام منغوليا

 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام موزامبيق
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام ناميبيا
 ٥   ٣ خرباء موفدون يف مهام نيبال
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    ٢ أفراد القوة 
 ٤   ٣ خرباء موفدون يف مهام يانيجري

    ١ أفراد القوة 
 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام باراغواي

 ٣   ٢ خرباء موفدون يف مهام بريو
    ١ أفراد القوة 

 ٢   ١ خرباء موفدون يف مهام الفلبني
    ١ أفراد القوة 

 ٣   ١ خرباء موفدون يف مهام االحتاد الروسي
    ٢ أفراد القوة 

 ٤   ٢ اء موفدون يف مهامخرب رواندا
    ٢ أفراد القوة 

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

    ١ أفراد القوة 
 ٤   ٢ خرباء موفدون يف مهام أوكرانيا

    ٢ أفراد القوة 
 ٢   ١ خرباء موفدون يف مهام مجهورية ترتانيا املتحدة

   ١  أفراد القوة 
 ١   ١ أفراد القوة أوروغواي

 ١   ١ خرباء موفدون يف مهام زامبيا
     ٢ خرباء موفدون يف مهام زمبابوي

  ٣    ١  أفراد القوة 
  ٣ ٩٦٨  ٢٢٢  ٣ ٧٤٦    اجملموع  
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  املرفق الثاين
  خريطة نشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


	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 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). ويقدم هذا التقرير أيضا معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تنفيذ المهام الإضافية التي كُلفت بها القوة الأمنية المؤقتة بموجب قرار مجلس الأمن 2024 (2011) في ما يتصل بالآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها. وإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير معلومات مستكملة عن الحالة في أبيي وعن نشر القوة الأمنية المؤقتة وعملياتها منذ تقريري السابق عن هذه المسألة، المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 (S/2012/722، المرفق).
	ثانيا - الحالة الأمنية
	2 - ظلت الحالة الأمنية في منطقة أبيي هادئة ولكن متوترة. وتواصل انتشار قوة تضم ما بين 120 و 150 فردا من شرطة النفط السودانية في المجمع النفطي في دفره في منطقة أبيي الشمالية. ويشكل وجودهم وأنشطتهم، رغم كونها محصورة ضمن حدود المجمع النفطي، انتهاكا لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، وكذلك لقرارات مجلس الأمن 1990 (2011)، و 2032 (2011)، و 2046 (2012)، و 2047 (2012). ولم توجد في منطقة عمليات البعثة أي قوات أخرى غير مأذون بها.
	3 - ومع بداية انحسار موسم الأمطار، بدأت الهجرة السنوية لقبائل المسيرية الرحّل عبر منطقة أبيي للفترة 2012-2013 واستمرت دون أي حادث أمني جدير بالذكر. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت منطقة أبيي المجموعات الأولى من البدو الرحل مع مواشيها. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، كان في المنطقة نحو 600 من البدو الرحل مع 000 30 من المواشي. وجاء معظمهم عبر فاروق ودفرة والعسكر، ووصل إلى منطقة قولي. ووصلت أيضا مجموعة صغيرة إلى منطقة كجام. وطوال فترة الهجرة، واصلت القوة الأمنية المؤقتة التفاعل مع زعماء المسيرية وزعماء دينكا نقوك لتيسير تقدمها بطريقة سلمية ومنتظمة. وخلال الاجتماعين المعقودين مع القوة الأمنية في 29 تشرين الأول/أكتوبر و 4 تشرين الثاني/نوفمبر، تعهد زعماء قبيلة المسيرية بحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين قبائلهم وقبيلة دينكا نقوك عن طريق اللجان الأمنية المجتمعية المشتركة ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي. وردا على بلاغ ورد في 24 تشرين الأول/أكتوبر من أفراد قبيلة دينكا نقوك يفيد بأن المسيرية قد أخذوا منهم 108 رؤوس من المواشي في منطقة دكورا، عملت القوة الأمنية مع زعماء المسيرية لتحديد مكانها وأعادت 80 منها إلى قبيلة دينكا نقوك.
	4 - وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمعت القوة الأمنية المؤقتة بزعماء قبيلة دينكا نقوك في مدينة أبيي لمناقشة شواغلهم المتعلقة بالهجرة المقبلة وأمن المشردين داخليا العائدين إلى ديارهم. ورصدت القوة الأمنية المؤقتة عن كثب العودة التدريجية المتواصلة للمشردين داخليا من أبناء قبيلة دينكا نقوك إلى المناطق الواقعة شمال نهر كير/بحر العرب. ومنذ بداية الهجرة، أجرت الوحدات التابعة للقوة الأمنية المؤقتة والمراقبون العسكريون قرابة 50 دورية نهارية وليلية يوميا لمنع وقوع الحوادث بين أبناء القبيلتين.
	5 - وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، لاحظت دوريات القوة الأمنية المؤقتة وجود حوالي 15 إلى 20 رجلا مسلحا يُزعم أنهم ينتمون إلى جماعة متمردة من المسيرية في منطقة أم خرايت. ومع أن المجموعة قد رفضت حتى الآن مغادرة المنطقة أو تسليم أسلحتها، فإن القوة الأمنية المؤقتة تواصل الاحتفاظ بوجود أمني قوي حول تلك المنطقة. وفي نونق، إحدى المستوطنات الشمالية العائدة لقبيلة دينكا نقوك التي تضررت بشدة من قصف القوات المسلحة السودانية في أيار/مايو 2010، تم تأكيد وصول نحو 40 عائدا جديدا حتى الآن.
	6 - وزاد النشاط التجاري بين القبيلتين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى الرغم من نقل سوق مدينة أبيي إلى موقع جديد بعيد عن المسجد، فإن التفاعلات بين الطرفين ما زالت متوترة للغاية، ويمثل خطر حدوث نزاع تجاري شاغلا أمنيا خطيرا.
	7 - وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت مجموعة مكونة من 35 شخصا من قبيلة دينكا نقوك بالاعتداء بالحجارة على 19 شخصا من شيوخ قبائل المسيرية أثناء سفرهم عبر مدينة أبيي في حافلة كانت تنقلهم من السوق المحلية إلى المسجد. وأُصيب خمسة من الركاب المسيرية بجروح طفيفة ونُقلوا جميعا إلى مقر القوة الأمنية المؤقتة لحمايتهم. وفي صباح اليوم التالي، احتشدت مجموعة مكونة من 35 إلى 40 شخصا من الدينكا نقوك، من بينهم نساء وأطفال، خارج مقر القوة الأمنية المؤقتة في مدينة أبيي وطالبوا بإبعاد المسيرية من المقر. وعقب تدخل البعثة، تفرّق الحشد بعد أن قدم رسالة إلى رئيس بعثة القوة الأمنية المؤقتة. وبعد الحادث الذي وقع قرب مقر القوة الأمنية المؤقتة، اجتمعت أعداد أكبر من الدينكا نقوك في ثلاث مجموعات في مدينة أبيي. واحتشد نحو 200 شخص خارج المسجد. وعلى إثر محاولة بعضهم إلحاق أضرار بالمسجد، منعت وحدات القوة الأمنية المؤقتة أعضاء المجموعة من التقدم، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق الحشد. وللأسف، قُتل أحد الموظفين الوطنيين العاملين في القوة الأمنية المؤقتة وجُرح آخر نتيجة لأعمال العنف. وكان كلا الموظفين خارج العمل عند وقوع الحادث.
	8 - وفي الوقت نفسه، احتشدت مجموعة من نحو 300 شخص بالقرب من السوق المحلية. وهدد أعضاء المجموعة بإضرام النار في السوق وحاولوا الاعتداء على عدد من مركبات القوة الأمنية المؤقتة الموجودة على مقربة من المكان. ونجح أفراد القوة الأمنية المؤقتة في تفريق الحشد بالقرب من السوق. ونتيجة للحالة الأمنية المتوترة، نقلت البعثة جميع التجار المسيرية الموجودين في مدينة أبيي إلى السوق المحلية. وأُبلغ في مساء اليوم نفسه عن تجمعات أخرى لأبناء قبيلة دينكا نقوك في السوق والمسجد، وقد نجحت القوة الأمنية المؤقتة في تفريقها. وفي المساء، قرر الشيوخ المسيرية مواصلة سفرهم إلى دفرة في طريقهم إلى المجلد، التي وصلوا إليها بأمان تحت حراسة القوة الأمنية المؤقتة. ووضعت القوة الأمنية المؤقتة حواجز تفتيش ورصدت التحركات في اتجاه أبيي. كما التقى مسؤولو القوة الأمنية المؤقتة بممثلي الدينكا والمسيرية في محاولة لتهدئة التوترات.
	9 - وعلى النحو المذكور في تقاريري السابقة، ظلت عمليات دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام معلقة خلال موسم الأمطار. وظلت الفصيلة الإثيوبية لإزالة الألغام جاهزة بكامل قدرتها من أجل التصدي للأخطار الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت القوة الأمنية المؤقتة، بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية، تنفيذ حملة إعلامية متضافرة لتحذير السكان المحليين وتثقيفهم بشأن أخطار الألغام والذخائر غير المنفجرة.
	ثالثا - التطورات السياسية
	10 - سعيا إلى تنفيذ أحكام خارطة الطريق التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي في 24 نيسان/أبريل 2012، وقرار مجلس الأمن 2046 (2012)، عقد ممثلو حكومتي السودان وجنوب السودان الجولة الأخيرة من المفاوضات في أديس أبابا في الفترة من 6 إلى 27 أيلول/سبتمبر تحت رعاية فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي. وفي 21 أيلول/سبتمبر، قدم فريق التنفيذ إلى الطرفين مقترحه الرامي إلى تسوية الوضع النهائي لمنطقة أبيي. وينص المقترح على أن يُجرى في تشرين الأول/أكتوبر 2013 استفتاء يُعدّ بإشراف لجنة استفتاء تحت قيادة رئيس يعينه الاتحاد الأفريقي. وسيكون الناخبون المؤهلون للتصويت هم سكان منطقة أبيي، وستتحقق لجنة الاستفتاء من أهلية الناخبين وتعدّ سجل الناخبين.
	11 - وفي حين أن حكومة جنوب السودان قبلت جميع جوانب مقترح فريق التنفيذ، فإن حكومة السودان رفضت بعضا من أحكامه، ولا سيما الشروط المقترحة المتعلقة بتحديد أهلية الناخبين المشاركين في الاستفتاء، وكذلك شرط أن يكون رئيس اللجنة المعنية بالاستفتاء في أبيي شخصية دولية يعيّنها الاتحاد الأفريقي وليس شخصا من مواطني إحدى الدولتين.
	12 - وتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته 339 المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، مقترح فريق التنفيذ فيما يتعلق بتسوية الوضع النهائي لمنطقة أبيي، وقرر الموافقة على الطلب المتعلق بمنح الطرفين ستة أسابيع أخرى للتوصل إلى اتفاق أو قبول المقترح الصادر في 21 أيلول/سبتمبر. وأيضا، دعى المجلس الطرفين إلى التنفيذ الفوري للأحكام المعلقة التي تضمنها اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، والقيام، على وجه الخصوص، بإنشاء المؤسسات المشتركة في منطقة أبيي.
	13 - وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ونتيجة لقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المتعلق بتسوية الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي، أعلن الرئيس المشارك عن جنوب السودان في لجنة الرقابة المشتركة في أبيي أن حكومة جنوب السودان مستعدة لتقديم قرارها بشأن قائمة المرشحين الذين اقترحهم السودان لإدارة المؤسسات المشتركة لمنطقة أبيي. ودعت حكومة جنوب السودان إلى عقد اجتماع للجنة الرقابة المشتركة في أبيي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر لكي يتسنى للطرفين وضع الصيغة النهائية للقرارات بشأن هذه المسألة، ولكن حكومة السودان طلبت تأجيل الاجتماع لفترة إضافية.
	رابعا - حالة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها
	14 - في 27 أيلول/سبتمبر، وقعت حكومتا السودان وجنوب السودان على عدد من الاتفاقات في أديس أبابا من بينها اتفاق جديد بشأن الترتيبات الأمنية. ويكرر الاتفاق تأكيد التزام الدولتين بنبذ الحرب وبتنفيذ جميع الاتفاقات والترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة.
	15 - وينص الاتفاق على وجه الخصوص بأن يفعّل الطرفان الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وفقا للخريطة الإدارية والأمنية التي قدمها إليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي. وينص الاتفاق كذلك على ترتيبات خاصة إضافية من أجل إنشاء منطقة ”الأميال الأربعة عشر“ الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح، على أن يشمل ذلك تجريد المنطقة من السلاح بشكل كامل والاحتفاظ بالآليات التقليدية القبلية المشتركة لتسوية المنازعات. وستقدم الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها الدعم لهذه الترتيبات، تحت إشراف الآلية السياسية والأمنية المشتركة.
	16 - كما اتفق السودان وجنوب السودان على المسارعة إلى تفعيل اللجنة المخصصة، التي ستكلف بالتحقيق في الادعاءات المرتبطة بعبور الحدود، ووافقا على أن يفتحا فورا 10 ممرات عبور حدودية متفق عليها. وما زال يتعين على الطرفين تحديد طرائق تنفيذ الاتفاق والموافقة عليها في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة. وعقدت الآلية السياسية والأمنية المشتركة اجتماعا في جوبا في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وأحرزت بعض التقدم نحو تحقيق هذا الهدف. وستواصل الآلية وضع الصيغة النهائية لهذه الأمور في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في الخرطوم.
	17 - وأرسل كل من السودان وجنوب السودان والقوة الأمنية المؤقتة مراقبين إلى المقر المؤقت للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، الواقع في آسوسا، إثيوبيا، وبلغ عددهم، على الترتيب، 32 و 35 و 33 مراقبا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت القوة الأمنية المؤقتة أنشطة الإدماج والتدريب وإجراءات ما قبل النشر في آسوسا. ويُنتظر أن تعمل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في مناطق يرجّح أن تمثل درجة عالية من الخطر لاحتوائها على الألغام الأرضية ومختلف أنواع الذخائر غير المنفجرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مع القوة الأمنية المؤقتة من أجل وضع الصيغة النهائية للجدول الزمني لتزويد المراقبين الوطنيين والدوليين بتدريب على تدابير السلامة لدى التعامل مع الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، والتعرف على الذخائر، وإجراء تمارين حول إرسال القوافل، والتدريبات الطبية المختلفة بما في ذلك الإسعافات الأولية الأساسية والدورات التدريبية على استعمال حقيبة الطوارئ الطبية لمعالجة المصابين بالصدمات.
	خامسا - الحالة الإنسانية
	18 - ظلت وتيرة عودة المشردين من قبيلة دينكا نقوك إلى المناطق الواقعة شمال نهر كير/بحر العرب ثابتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولاحظت البعثة أن عدد المشردين العائدين إلى ديارهم لغاية 12 تشرين الثاني/نوفمبر قد بلغ نحو 500 13 مشردا، ومن بينهم أكثر من 500 3 مشرد عائد إلى مدينة أبيي، من أصل نحو 000 110 شخص كانوا قد فروا من ديارهم في أيار/مايو 2011.
	19 - وأدت جهود التأهيل الكبيرة التي بذلها مجتمع الأنشطة الإنسانية والقوة الأمنية المؤقتة إلى إنشاء مراكز توزيع مياه في معظم أنحاء منطقة أبيي. وتعمل الآن وكالات المعونة والقوة الأمنية المؤقتة على إنشاء شبكات ضرورية للغاية لإيصال المياه إلى المجتمعات المحلية المقيمة في المنطقة، وكفالة توفير موارد للمياه في المناطق التي تعبرها قبائل المسيرية من أجل هجرتها في العام المقبل. وواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدة غذائية طارئة إلى000 124 شخص يحتاجون إليها، منهم 200 70 شخص يعيشون في منطقة أبيي. كما قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لقاحات للمواشي.
	سادسا - حماية المدنيين
	20 - لم يُبلّغ عن أي نزاع بين المجتمعات المحلية في منطقة أبيي خلال الفترة المشمولة بالتقرير باستثناء بلاغ عن غزوة لسلب الماشية والحوادث المذكورة أعلاه التي وقعتفي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة أبيي والتي حققت بشأنها القوة الأمنية المؤقتة وعالجتها مع قبيلتي الدينكا نقوك والمسيرية. وبالإضا فة إلى ذلك، كان التفاعل بين القبيلتين محدودا للغاية بسبب صعوبات التنقل الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وحقيقة أن هجرة المسيرية التي بدأت بعد ذلك لم تصل حتى الآن، في معظمها، إلى المناطق التي توجد فيها قبيلة دينكا نقوك.
	21 - ومع ذلك، وتحسبا للمخاطر الأمنية المشددة المرتبطة بموسم الهجرة الجديد والزيادة المتوقعة في عودة المشردين من قبيلة دينكا نقوك، وضعت القوة الأمنية المؤقتة استراتيجيتها الجديدة لمنع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها، وبدأت في تنفيذها. وتخطط القوة الأمنية المؤقتة لإنشاء مناطق فاصلة لمنع انتقال البدو الرحل وحيواناتهم إلى المناطق التي تسكنها قبيلة دينكا نقوك، وستعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى من أجل إعادة تأهيل موارد المياه وكفالة عدم احتياج المسيرية الرحل إلى الانتقال إلى المناطق التي تسكنها قبيلة دينكا نقوك بكثافة من أجل العثور على المياه. وستحافظ القوة الأمنية المؤقتة أيضا على وضع عسكري قوي وستعرض قواها على نحو ملفت للأنظار في المناطق المضطربة لتستطيع ردع العنف. وتعمل البعثة حاليا على إعادة تشكيل قواعد عمليات السرايا وقواعد العمليات المؤقتة لتمكينها من الرد بسرعة على أية تهديدات محتملة، فضلا عن تعزيز قدرتها الوقائية من خلال إجراءات الإنذار المبكر، مثل تأمين الممرات، ووصول البدو الرحل إلى المياه والمراعي.
	22 - وأخيرا، ستواصل القوة الأمنية المؤقتة التفاعل بانتظام مع المجتمعات المحلية، ودعم الإجراءات الرامية إلى تحسين رفاهها وتعزيز اللجان الأمنية المشتركة. ولقد انتهت القوة الأمنية المؤقتة من تركيب خزان مياه في مدينة أبيي، وتخطط للمساعدة على تجديد أحواض مائية أخرى على طول طرق الهجرة. وعلاوة على ذلك، تعمل وكالات المعونة على وضع آليات لرصد الحماية، بدعم لوجستي وأمني من القوة الأمنية المؤقتة، كما أن الفريق المعني بالأنشطة الإنسانية في أبيي يضع خططا للطوارئ من أجل التصرف في حالة التشرد بسبب النزاع.
	23 - ولم تطرأ تطورات جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بتفعيل رصد حقوق الإنسان في منطقة أبيي، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 10 من القرار 1990 (2011).
	سابعا - الانتشار
	24 - في 31 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري للقوة الأمنية المؤقتة 968 3 فردا من مجموع قوام القوة المأذون بها البالغ 200 4 فرد (انظر المرفق الأول). ويشمل العدد الباقي الأفراد البالغ عددهم 232 فردا المقرر نشرهم ضمن الوحدة الجوية للقوة الأمنية المؤقتة ومع المراقبين العسكريين وضباط الأركان الذين يقدمون الدعم للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.
	25 - وواصل العنصر العسكري للقوة الأمنية المؤقتة الانتشار في ثلاثة قطاعات (انظر المرفق الثاني). ومع ذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُعيد نشر معظم القوات التابعة للقوة الأمنية المؤقتة على طول الطرق الرئيسية بسبب التدهور الواسع النطاق الذي شهدته طرق الإمداد نتيجة للأمطار الغزيرة. كما أن قواعد التشغيل المؤقتة الواقعة في أم خرايت وتوربادر ومريال أجاك وتاج علي ودنغوب وكوروغنال وعلال ونونق وأنتوني نُقلت إلى قواعد العمليات الدائمة للسرايا في فاروق ودفرة وقولي ومدينة أبيي، وطريق أبيي السريع، ودكورا، وأقوك، وبنطوم ومانيانغ.
	26 - وفرض موسم الأمطار قيودا شديدة على الأنشطة التشغيلية التي تضطلع بها القوة الأمنية المؤقتة. فالطريق الرئيسي المؤدي إلى دفرة انقطع بالقرب من بلوم، الأمر الذي فرض قيودا شديدة على الأنشطة التشغيلية في القطاع الشمالي. وضمن نطاق المعوقات الحالية، واصلت دوريات القوة الأمنية المؤقتة عملها على نطاق واسع بمزيج من الدوريات الراجلة، والمحمولة على المركبات، وبطائرات الهليكوبتر، ليلا ونهارا على حد سواء. وتمتعت دوريات القوة الأمنية المؤقتة بحرية كاملة في التحرك في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها.
	27 - ومع اقتراب موسم الجفاف، نفذت كتائب القوة الأمنية المؤقتة الأعمال التحضيرية والاستطلاعية اللازمة للانتشار في قواعد العمليات المؤقتة، من أجل كفالة مرور موسم الهجرة بسلام وتوفير بيئة آمنة لعودة المشردين. وفي الوقت الراهن، تقيّم دوريات القوة الأمنية المؤقتة مواقع الانتشار المحتملة لتحديد ملاءمتها وإمكانية الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل القوة التنسيق الوثيق مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للتحقق مرة أخرى من الطرق التي يُقترح أن تستخدمها القوات.
	28 - وفي الوقت نفسه، أُُرسل في مهمة مؤقتة مستشار شرطة أقدم تابع لقدرة الشرطة الدائمة في برينديزي، إيطاليا، ليعمل مع القوة الأمنية المؤقتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وركز عمله على إجراء تقييم للمؤسسات المعنية بسيادة القانون في منطقة أبيي، بما في ذلك مراكز الشرطة والمحاكم التقليدية.
	ثامنا - دعم البعثة
	29 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل إمداد العنصر العسكري للقوة الأمنية المؤقتة بحصص إعاشة طازجة منقولة جوا من واو، جنوب السودان، إلى منطقة أبيي، وكذلك، بسبب حالة الطرق السائدة في هذا الوقت من السنة، إلى أماكن في شمال منطقة أبيي ومواقع انتشار القوة الأمنية المؤقتة. ومع بدء فترة جفاف طرق الوصول، تستعد البعثة لإصلاح طرق الوصول اللازمة. وفي غضون ذلك، قدمت البعثة الدعم لعمل برنامج الأغذية العالمي بتوفير مستودع على شكل خيمة مطاطية لتخزين الإمدادات الغذائية الطارئة في مدينة أبيي.
	30 - وأنهت القوة الأمنية المؤقتة بنجاح ثاني عملية تناوب لـ 057 1 فردا من القوات الإثيوبية. وما زال نحو 50 في المائة من أفراد القوة الأمنية المؤقتة يقيمون حاليا في خيام. وأُنجزت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عملية نقل 204 حاويات جاهزة لأماكن الإقامة الصلبة الجدران، ومعدات صناعية هندسية ثقيلة من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى منطقة أبيي. ولقد تم توزيع الخيام ونصبها. واستخدمت المعدات الهندسية لإعداد الموقع في أبيي وفي عدد من المواقع الأخرى، بحسب ما تسمح به الظروف على أرض الواقع. وعلاوة على ذلك، أجرت القوة في الفترة من 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر عملية استطلاع في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان، بمساعدة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لموقعين محتملين لانتشار الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.
	31 - وبعد أن وقّعت حكومة السودان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 اتفاق مركز القوات بشأن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وقّعت حكومة جنوب السودان نسخة مطابقة من الاتفاق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.
	تاسعا - ملاحظات
	32 - ظلت الحالة الأمنية في منطقة أبيي ظلت هادئة عموما خلال الفترة المشمولة بالتقرير. غير أن الحوادث التي وقعت في 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة أبيي تبيّن أن العلاقات بين القبيلتين متوترة للغاية وأن خطر وقوع أحداث عنف خلال موسم الهجرة المقبل يظل مرتفعا.
	33 - ولا يزال يتعين على الطرفين إنشاء مؤسسات الإدارة المشتركة ودائرة شرطة أبيي، لما لها من دور أساسي في صون القانون والنظام في مدينة أبيي، والتوصل بصورة منتظمة إلى إعادة توطين المشردين من أبناء قبيلة دينكا نقوك وإدارة عملية الهجرة المقبلة لقبائل المسيرية الرحّل. ويظل تواصل وجود شرطة النفط السودانية في دفرة مصدرا للنزاع السياسي بين الطرفين والقبيلتين، وهو يشكل كذلك انتهاكا لاتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 وللقرارات 1990 (2011)، و 2032 (2011)، و 2046 (2012) و 2047 (2012). وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الطرفين مواصلة الجهود الرامية إلى حل النزاع القائم بينهما على الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي.
	34 - ومن الضروري أن يحافظ الطرفان على روح الحوار البنّاء والحلول التوفيقية. وتنطوي الخلافات المستمرة على إنشاء مؤسسات منطقة أبيي وتفعيل فرقة العمل المشتركة بين الحكومتين لتقديم المساعدة الإنسانية، على خطر تقويض الجهود الرامية إلى تيسير عودة المشردين وإعادة توطينهم وتيسير الهجرة السلمية وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية العاجلة.
	35 - وإنني أشجع لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، والمجتمعات المحلية من خلال هياكلها التقليدية القوية النفوذ، على أداء الدور الرئيسي في معالجة التحديات المذكورة أعلاه بطريقة شاملة وفعالة، بدعم من القوة الأمنية المؤقتة. ومن الناحية العملية، ينبغي أن يكون للجنة الرقابة المشتركة وجود دائم في أبيي مع أفرقة متخصصة ذات مؤهلات عالية ومجهزة ستوكل إليها مهمة معالجة كل من التحديات العديدة المعروضة في هذا التقرير. ولقد توصل بالفعل الفريق تاديسي ويردي تيسفاي، رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وقائد القوة، إلى إقناع الرئيسين المشاركين من السودان وجنوب السودان للجنة الرقابة المشتركة في أبيي بضرورة أن تتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسية في التصدي لهذه التحديات، ولقد وافقاه على ذلك. ولهذا الغرض، قرر الرئيسان المشاركان أن يجريا قبل الاجتماع المقبل للجنة الرقابة المشتركة مشاورات مع شيوخ قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية بشأن كيفية التعامل مع مسألتي الحوار والمصالحة بين المجتمعات المحلية. وستبذل القوة الأمنية المؤقتة كل الجهود لكفالة أن تؤدي لجنة الرقابة المشتركة دورها في المساعدة على صون وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة أبيي.
	36 - إن القوة الأمنية المؤقتة لم تكلّف بمعالجة الشواغل المتزايدة المتعلقة بالقانون والنظام في منطقة أبيي، وليست لديها القدرة اللازمة للقيام بذلك. ومن المرجح أن تؤدي مسألة شح الموارد في منطقة أبيي، وزيادة الاحتكاك بين القبيلتين خلال موسم الجفاف المقبل، إلى زيادة توتر الحالة في بعض المواقع مثل مدينة أبيي. ولقد نجحت القوة الأمنية المؤقتة في السيطرة على التوترات حتى الآن. بيد أن إنشاء قوة شرطة مشتركة أمر أساسي لملء الفراغ الأمني بعد انسحاب القوات المسلحة التابعة للسودان وجنوب السودان. وسيؤدي ذلك أيضا إلى الحد من تعرض السكان المحليين والجهات الفاعلة الإنسانية للمخاطر المحتملة الناجمة عن أنشطة المجرمين. وأخيرا، يحدوني الأمل في أن التقدم المحرز على صعيد تطوير المؤسسات المحلية سيؤدي أيضا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات أمنية بديلة بشأن المجمع النفطي في دفرة، على نحو يسمح بانسحاب شرطة النفط السودانية.
	37 - وإنني أثني على حكومتي السودان وجنوب السودان على إبدائهما روحا بنّاءة خلال المفاوضات التي جرت في أديس أبابا وأفضت إلى توقيع تسعة اتفاقات في 27 أيلول/سبتمبر. ومن المهم جدا الآن أن يستفيد الطرفان من الروح الإيجابية المنبثقة من الاتفاقات المتعلقة بالأمن والحدود المشتركة للعمل على تنفيذها بصورة كاملة وعاجلة. ويشكل الانتهاء الفعلي من إنشاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وتفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها خطوتين حاسمتين في هذا الصدد. وإنني أحث كلا الحكومتين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التفعيل الفوري للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، والآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، واللجنة المخصصة، خلال الاجتماع المقبل للآلية السياسية والأمنية المشتركة الذي يتوقع عقده في الخرطوم. وعلى النحو الذي أشرتُ إليه سابقا، فإن القوة الأمنية المؤقتة على استعداد لدعم أنشطة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، فور تفعيلها.
	38 - وأخيراً، أود أن أعرب عن امتناني لحكومة إثيوبيا لدعمها الثابت للقوة الأمنية المؤقتة. 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 العميق لرئيس البعثة، الفريق تاديسي ويردي تيسفاي، وموظفي القوة الأمنية المؤقتة لما يبذلونه من جهود دؤوبة للمساعدة على عودة الأوضاع في منطقة أبيي إلى الحالة الطبيعية، بوسائل تشمل التشجيع على المصالحة والتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات المحلية، في ظل ظروف تتسم بصعوبة بالغة في أكثر الأحيان.
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