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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
  مقدمة  -أوال   

الـذي  ) ٢٠١٢ (٢٠٧٥ مـن قـرار جملـس األمـن         ١٧يقّدم هـذا التقريـر عمـال بـالفقرة            - ١
 أن أواصل إبالغه بالتقدم احملرز يف تنفيذ واليـة قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة        طلب فيه اجمللس إيلّ   

التفــاق املــربم بــني حكومــة الــسودان     ل أي انتــهاكات املؤقتــة ألبيــي، وأن أوجــه انتباهــه إىل   
 بــشأن الترتيبــات املؤقتــة   ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٠يف واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان    

ويقدم هذا التقرير أيضا آخر ما اسـتجد       ). ، املرفق S/2011/384(لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي      
إلضـافية املـسندة لقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة            من معلومات عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ املهـام ا             

ــرار    ــي مبوجــب ق ــة ألبي ــة املــشتركة لرصــد   ) ٢٠١١ (٢٠٢٤لــس اجملاملؤقت ــا يتــصل باآللي يف م
وباإلضافة إىل ذلك، يقدم التقريـر آخـر مـا اسـتجد مـن معلومـات عـن                  . احلدود والتحقق منها  

تقريــري الــسابق عــن هــذه املــسألة، احلالــة يف أبيــي ونــشر القــوة األمنيــة املؤقتــة وعملياهتــا منــذ  
  ).S/2012/890 (٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣الصادر يف 

    
  احلالة األمنية  -ثانيا   

وتواَصـل انتـشار قـوة تـضم     . ظلت احلالة األمنيـة يف منطقـة أبيـي هادئـة ولكـن متـوترة         - ٢
ــا ــسودانية يف    ١٥٠ و ١٢٠بــني  م ــنفط ال ــردا مــن شــرطة ال ــرة النفطــي، يف جممــع  ف  اجلــزء دف

ورغم أن هذه القوة بقيت، من حيث تواجدها وأنـشطتها، حمـصورة            . الشمايل من منطقة أبيي   
ــاق    اجملمــع ضــمن  ــهاكا التف ــشكل انت ــا ت ــران٢٠النفطــي، فإهن ــه / حزي ، وكــذلك ٢٠١١يوني

، )٢٠١٢ (٢٠٤٦، و )٢٠١١ (٢٠٣٢، و )٢٠١١ (١٩٩٠لقـــــــرارات جملـــــــس األمـــــــن 
  ).٢٠١٢ (٢٠٧٥، و )٢٠١٢ (٢٠٤٧ و
 رجـال   ٣٥، دخلت جمموعة مؤلفة من حوايل       السابقعلى النحو املذكور يف تقريري      و  - ٣

نــوفمرب، ومتركــزت بــالقرب مــن / تــشرين الثــاين٦مــسلحا بأســلحة خفيفــة إىل منطقــة أبيــي يف 
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وأُبلغـت قيـادة القـوة األمنيـة املؤقتـة بـأن اجملموعـة، ومعظـم أفرادهـا مـن              . خرايت ودمبولويا  أم
ي إىل حركة العـدل واملـساواة وكانـت تقاتـل يف دارفـور وجنـوب كردفـان                  قبيلة املسريية، تنتم  

وعلــى الــرغم مــن إعــالن اجملموعــة  . الــشمال - إىل جانــب احلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان 
عــن اســتعدادها أيــضا اعتزامهــا مواصــلة قتــال احلكومــة مــن داخــل منطقــة أبيــي، فقــد أعربــت  

  . الدخول يف حمادثات مع حكومة السودان
وبناء على طلب رئيس بعثة القوة األمنية املؤقتة وقائد القوة، الفريق تاديـسي ويريـدي                 - ٤

ديــسمرب، /ويف كــانون األول. تيــسفاي، وافقــت اجملموعــة علــى االنــسحاب مــن منطقــة أبيــي   
 أمــا األعــضاء العــشرة املتبقــون فقــد اســتقروا يف اجلــزء   ،نطقــةامل رجــال مــن ٢٥انــسحب حنــو 

حتركـات  ومـن أجـل رصـد       .  بـالقرب مـن احلـدود مـع جنـوب الـسودان            ،هااجلنويب الشرقي من  
اجملموعة ومحايـة الـسكان املـدنيني احمللـيني، حتـافظ القـوة األمنيـة املؤقتـة علـى وجـود عـسكري                       

  .نطقةمن املاالنسحاب بشكل كامل ال تزال تطالبها بقوي حول هذه اجملموعة كما أهنا 
 لبـدو املـسريية الرحـل عـرب     ٢٠١٣-٢٠١٢فتـرة  وقد بدأت اهلجرة املومسية الـسنوية لل        - ٥

 مـن  ٥٠ ٠٠٠نطقـة حاليـا حنـو    يوجـد يف امل  و. منطقة أبيي، وتـسري عمليـة اهلجـرة هـذه بـسالم           
وقـد وصـل البـدو إىل هنـر        .  مليون رأس من املاشية    ١,٢البدو الرحل، إىل جانب ما يقرب من        

كمـا بـدأ    .  األوسـط   يف املمـر   جإىل تـودا  وصـلوا يف ترحـاهلم      حبر العـرب يف املمـر الغـريب و        /كري
  .عبور احلدود مع والية الوحدة يف جنوب السودان، على طول املمر الشرقييف البدو 

وبالتنسيق مع بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان، سـافر وفـد مـن القـوة               - ٦
ل حبـر الغـزال   نـوفمرب إىل واليـات مشـا   / تـشرين الثـاين  ٢٩ إىل ٢٦األمنية املؤقتة خالل الفترة مـن     

وواراب والوحــدة وهــي واليــات حدوديــة يف جنــوب الــسودان، للتنــاقش مــع حكــام الواليــات   
ــشأن     العــشائر وزعمــاء  ــسودان ب ــة جنــوب ال ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــديني وبعث ــة التقلي احمللي

ورّحــب حكــام الواليــات . األعمــال التحــضريية الالزمــة لكفالــة أن تــتم اهلجــرة بــشكل ســلمي  
، واتفقوا على أن احملادثات بني      القبليةت اليت تتخذها القوة األمنية املؤقتة ملنع املواجهات         باخلطوا

مشال حبر الغزال وواراب والييت غري أن حاكمي . اجلهودبالنسبة لتلك ُتعد بالغة األمهية  القبيلتني  
  .نأعربا عن شواغل أمنية خطرية فيما يتعلق بدخول البدو املسلحني إىل جنوب السودا

، قامت القـوة األمنيـة املؤقتـة، بالتنـسيق الوثيـق            ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول  ١٤ويف    - ٧
مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية جنوب السودان، بتيسري عقـد اجتمـاع بـني زعمـاء الـدينكا                

 يف والية واراب ملناقشة التدابري الـيت ميكـن اختاذهـا لكفالـة              جنقوك يف منطقة أبيي والدينكا توي     
بيد أن االجتماع مل يكن موفقـا وأسـفر عـن منـع دخـول قبيلـة         . اهلجرة بطريقة سلمية ومنظمة   

  .املسريية إىل والية واراب أثناء هجرهتا للسنة اخلامسة على التوايل
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العائـدين إىل  نقـوك  دينكا الـ ومع بداية موسم اجلفاف، ما فتئ عدد املشردين من قبيلة       - ٨
إىل الـشمال مـن هنـر    عائـد   مـشرد  ٢٠ ٠٠٠ حاليـا بـأكثر مـن    ديارهم يزداد ويقدر هذا العـدد     

ومل تـشهد الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         .  مشرد يف بلـدة أبيـي      ٤ ٥٠٠حنو  منهم  حبر العرب،   /كري
وزادت القــوة األمنيــة املؤقتــة  . دينكا نقــوك واملــسرييةالــوقــوع أي حــوادث أمنيــة بــني قبــيليت   

 كيلومتر، كما حافظـت علـى       ١ ٤٠٠ تغطي حنو     دورية ٦٥متوسط عدد دورياهتا اليومية إىل      
  .اهلجرةمسارات وجود عسكري واضح على طول 

نوفمرب قامت القـوة األمنيـة املؤقتـة بإصـالح الطريـق الرئيـسي الـذي                /ويف تشرين الثاين    - ٩
ــدة أبيــي   ــرة وبل ــشطة  . ، واملــستخدم لنقــل البــضائع يــصل بــني دف ــذلك، ازدادت األن ونتيجــة ل

نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢٠ويف  . يي وسوقها خالل الفترة املشمولة بالتقرير     التجارية يف بلدة أب   
  ١٢أُعيــد فــتح الــسوق الــيت كانــت قــد أغلقــت يف أعقــاب احلــوادث األمنيــة الــيت وقعــت يف      

  .يف السوق وحميطهامتواجدة وحتتفظ القوة األمنية املؤقتة بفصيلة . نوفمرب/ تشرين الثاين١٣و 
املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام جهودهـا يف موسـم اجلفـاف               وتركز دائرة األمـم       - ١٠

حركـة الـسكان احمللـيني ودوريـات القـوة األمنيـة            حريـة   طرق إضافية لكفالة    تطهري  احلايل على   
وبالنظر إىل التوقعات الـيت تـشري إىل عـودة عـدد            . ، دون قيود  املؤقتة واجلهات اإلنسانية الفاعلة   

 األمــم املتحــدة لإلجــراءات دينكا نقــوك، جتــري دائــرةالــإىل قبيلــة كــبري مــن املــشردين املنــتمني 
، إىل جانــب املتعهــد الــذي تتعامــل معــه، تقييمــات للمنطقــة تركــز فيهــا علــى   املتعلقــة باأللغــام

  . القرى الواقعة جنوب منطقة أبيي وبالقرب من بلدة أبيي
    

  التطورات السياسية  -ثالثا   
 إىل  ١٢ الـسودان يف أديـس أبابـا، يف الفتـرة مـن              اجتمعت حكومتا الـسودان وجنـوب       - ١١
. ديــسمرب، ملناقــشة مجلــة مــسائل مــن بينــها إنــشاء مؤســسات منطقــة أبيــي   / كــانون األول١٤
 الـسودان القائمـة الـيت قدمتـها حكومـة الـسودان         جنـوبُ قَبِـل   ديـسمرب،   / كانون األول  ١٣ ويف

  .لس منطقة أبييورئيس جمللمرشحني لشغل منصيب نائب رئيس إدارة منطقة أبيي 
ــسته       - ١٢ ــابع لالحتــاد األفريقــي جل ـــن الت ــسلم واألم  كــانون ١٤ يف ٣٤٩وعقــد جملــس ال

للــسودان  اهــا  ديــسمرب، بعــد مــرور تــسعة أيــام علــى انتــهاء املهلــة النهائيــة الــيت أعط         /األول
السودان للتوصل إىل اتفاق بشأن الوضع النهائي ملنطقـة أبيـي، والـيت ُحـددت بتـاريخ                  وجنوب

فريـق  قبولـه االقتـراح الـذي قدمـه     تأكيـد  السلم واألمن   وكرر جملس   . ديسمرب/نون األول  كا ٥
وأوصــى فيــه  ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢١يف االحتــاد األفريقــي الرفيــع املــستوى املعــين بالتنفيــذ   

 أحـاط و.  لتحديد الوضـع النـهائي ملنطقـة أبيـي         ٢٠١٣أكتوبر  /بإجراء استفتاء يف تشرين األول    
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 حـثّّ واملرشحني إلدارة منطقة أبيي وجملس منطقـة أبيـي،          بدمي السودان لقائمة    تقاجمللس علما ب  
وجتــدر . علــى املــضي قــدما يف عمليــة إنــشاء مؤســسات منطقــة أبيــي  يف الوقــت ذاتــه الطــرفني 

اإلشارة إىل أن اجمللس قد أحال اختاذ القرار النـهائي بـشأن حتديـد الوضـع النـهائي ملنطقـة أبيـي                      
ــا  دول وحكومــات االحتــاد األفريقــي، املقــرر  إىل مــؤمتر قمــة رؤســاء   يف افتتاحــه يف أديــس أباب

كـري يف   الرئيس سلفا   البشري و عمر   وبعد ذلك، اجتمع الرئيس      .٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ٢٥
فريــق الرفيــع املــستوى، الوحبــسب مــا أفــاد بــه . ينــاير/ كــانون الثــاين٥ و ٤أديــس أبابــا يــومي 

إنـشاء مؤسـسات   يف فـوراً  الـشروع  تركة يف أبيي إىل االجتماع و   الرئيسان جلنة الرقابة املش    دعا
  .منطقة أبيي

ــا يـــومي      - ١٣ ــة املـــشتركة يف أبيـــي يف أديـــس أبابـ ــة الرقابـ ــامن للجنـ وُعقـــد االجتمـــاع الثـ
ترشـيح أعـضاء مؤسـسات منطقـة أبيـي،      علـى  واتفـق الطرفـان     . ينـاير / كانون الثـاين   ١٣ و ١٢
ترشـيح رئـيس    علـى   لرؤساء اخلمس لإلدارات، كمـا اتفقـا        يف ذلك رئيس اإلدارة ونائبه، وا      مبا

أشـار رئيـسا    و.  مل يتفقـا بـشأن تـشكيل جملـس منطقـة أبيـي             نيغري أن الطرف  . جملس منطقة أبيي  
تدخل حيز النفـاذ إال بعـد االتفـاق بـشأن تـشكيل جملـس       لن إىل أن الترشيحات   كذلك  لجنة  ال

على أن يصدر كل منـهما تعليمـات للخـرباء    لجنة الويف تطور إجيايب، اتفق رئيسا      . منطقة أبيي 
العاملني معه يف جمال الشرطة لبدء العمل على املقترحات املتصلة حبجم وتـشكيل دائـرة شـرطة         
أبيي يف املستقبل ومناقـشة تقـدمي اقتـراح مـشترك يف االجتمـاع الـذي سـُيعقد يف بلـدة أبيـي يف                        

قابـة املـشتركة اجتماعهـا املقبـل يف بلـدة           ومن املتوقع أن تعقـد جلنـة الر       . يناير/ كانون الثاين  ٣٠
  .فرباير/ شباط١٥أبيي يف 

  
  حالة اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها  -رابعا   

أحرز السودان وجنوب السودان تقدما يف تنفيذ اتفاقهما بشأن إنشاء اآلليـة املـشتركة           - ١٤
ــه يف اال       ــصوص عليــ ــو املنــ ــى النحــ ــها، علــ ــق منــ ــدود والتحقــ ــد احلــ ــربم يف  لرصــ ــاق املــ تفــ

 بـشأن أمـن احلـدود واآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة، واالتفـاق                 ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩
 / أيلـول  ٢٧ بشأن بعثة دعم مراقبة احلدود، واالتفاق املـربم يف           ٢٠١١يوليه  / متوز ٣٠املربم يف   
  .  بشأن الترتيبات األمنية٢٠١٢سبتمرب 

الـذي ُعقـد    الجتماع اآللية السياسية واألمنية املشتركة      ويف أعقاب النتائج غري احلامسة        - ١٥
ــاين   ــشرين الثـ ــل تـ ــا يف أوائـ ــومي    /يف جوبـ ــة يـ ــا للمتابعـ ــسودان اجتماعـ ــوفمرب، استـــضاف الـ   نـ

وبعـد أن وصـلت حماولـة املـضي قـدما إىل طريـق            . ديسمرب يف اخلرطـوم   / كانون األول  ١٠ و   ٩
األفريقي الرفيـع املـستوى املعـين بالتنفيـذ         مسدود، طلب رئيسا اآللية املشتركة إىل فريق االحتاد         

  . ووضع جدول أعمال بالتشاور مع الطرفنييرأسها الفريق عقد دورة استثنائية لآللية 
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قد االجتماع االستثنائي لآللية السياسية واألمنية املشتركة يف أديس أبابـا يف الفتـرة              وُع  - ١٦
ــام االجتمــا . ديــسمرب/ كــانون األول١٨ إىل ١٥مــن  ــشاء ع، اتفــق الوفــدان علــى  ويف خت اإلن

املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق        ليـة   اآللمنطقة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة الـسالح و         الفوري ل 
واتفقا كـذلك علـى أنـه جيـوز     . فتح عشرة ممرات لعبور احلدودعلى واللجنة املخصصة، ومنها  

ة الـسياسية واألمنيـة     ألي منهما أن يقدم، يف أي وقت، شكاوى تتصل باألمن إىل رئيسي اآللي            
  .خمتصة املشتركة لكي تنظر فيها جلنة فرعية

قـوة  الوأنشأت اآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة أيـضا جلنـة فنيـة قامـت، بـدعم مـن                        - ١٧
تفعيــل املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة مــن أجــل األمنيــة املؤقتــة، بوضــع خطــة وجــدول زمــين للتنفيــذ 

وأبقـت خطـة التنفيـذ املتفـق     .  والتحقـق منـها  احلـدود  لرصـد    املـشتركة ليـة   اآلاملرتوعة السالح و  
ديـسمرب، علـى   / كـانون األول ١٩عليها، اليت أقرها رئيسا اآللية السياسية واألمنية املشتركة يف  

يتم خـالل املرحلـة األوىل إنـشاء قـدرة تـشغيلية أوليـة             و. النشر على مرحلتني  جيرى مبوجبه   هنج  
بينمـا تنطـوي املرحلـة      .  األربعـة علـى احلـدود بـني البلـدين          جديدة يف اثنني من مقار القطاعات     

  .الثانية، اليت تستخدم فيها قدرة تشغيلية كاملة، على تفعيل القطاعات األربعة مجيعها
واتفق الطرفان أيضا على اجلداول الزمنية لسحب قواهتما من املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة              - ١٨

وأخـريا، أشـارت خطـة      .  والتحقـق منـها    احلدود لرصد   املشتركةلية  اآلاملرتوعة السالح وتفعيل    
منطقــة األربعــة ”بــشأن التنفيــذ كــذلك إىل أنــه ال يــزال يــتعني االتفــاق علــى ترتيبــات خاصــة   

املتعلـق بالترتيبـات األمنيـة املــربم يف    تفـاق  اال مـيال علـى النحـو املنـصوص عليـه مبوجـب       “عـشر 
ل اجتمــاع القمــة الــذي عقــداه يف  وأصــدر الرئيــسان البــشري وكــري، خــال . ســبتمرب/أيلــول ٢٧

ــومي    ــا ي ــاين ٥ و ٤أديــس أباب ــاير/ كــانون الث ــة   ٢٠١٣ ين ــسياسية واألمني ــة ال ، تعليمــات لآللي
املشتركة بأن تضمن، يف اجتماعها املقبل، إنشاء املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة الـسالح دون              

  . مزيد من التأخري
شتركة عقـد دورة اسـتثنائية أخـرى يف أديـس أبابـا             وأعادت اآللية السياسية واألمنية امل      - ١٩

رحلتني، اتفـق   املـ وخالل االجتماع ووفقـا لنـهج       . يناير/ كانون الثاين  ١٨ إىل   ١٤يف الفترة من    
املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها          آلليـة   لالطرفان على أن ُتنشأ القدرة التـشغيلية األوليـة          

ــادوقلي   ــر مؤقـــت يف كـ ــان، الـــسو (مبقـ ــا) دانجنـــوب كردفـ ــادوقلي رومبقـ  للقطاعـــات يف كـ
. ، ومــا جمموعــه أربعــة أفرقــة مــن املــراقبني)مشــال حبــر الغــزال، جنــوب الــسودان(مــشار  وقــوك

 إضــافية للقطاعــات يف بــرام   رواتفقــا كــذلك علــى أن ُتنــشأ القــدرة التــشغيلية الكاملــة مبقــا       
، وعلـى أن ُتنـشر      )والية أعـايل النيـل، جنـوب الـسودان        (، وملكال   )دارفور، السودان  جنوب(

لقـوة  لكـل مـن ا    وسـيظل الـرقم املتـوخى للمـراقبني التـابعني           . لمـراقبني ل فرقة العشرة بالكامل األ 
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اإلمجـايل  قـوام   ال مراقبـا، وسـيزيد الطرفـان        ٩٠لسودان وجنوب السودان هـو      ااألمنية املؤقتة، و  
وأوصـيا أيـضا    . منـهما  مراقبا لكل    ٧٠ لمراقبني حبسب التقدم احملرز يف عملية التفعيل، بدءا بـ        ل

ــراد    ــدد أف ــادة ع ــة احلبزي ــوة   ماي ــا الق ــيت توفره ــن ال ــسابق إىل     ٣٠٠م ــاق ال ــرد حبــسب االتف ف
غــري أن الطــرفني مل يتمكنــا يف الواقــع مــن إنــشاء اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود    . فــردا ٨٦٠

فــات بــسبب اخلالوذلــك إقامــة املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املرتوعــة الــسالح،   وأوالتحقــق منــها 
التنفيــذ املتــزامن املتبقيــة بــشأن طــول منطقــة األربعــة عــشر مــيال ونــزاع نــشب حــول ضــرورة   

املتعلـق بالترتيبـات األمنيـة       نفَّـذ االتفـاقُ   أصـر الـسودان علـى أن يُ       فقد  . تفاقهما املتعلق بالنفط  ال
 بالكامل قبل الشروع يف تنفيذ أي اتفاق آخر، بينما أكد جنوب السودان على ضـرورة تنفيـذ                

  . االتفاق املذكوربالتزامن مع  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٧املربمة يف تفاقات اال
 ينـاير / كـانون الثـاين    ١٦ومع ذلك، أعلنت حكومتـا الـسودان وجنـوب الـسودان، يف               - ٢٠

ــة      ٢٠١٣ ــة اآلمن ــا ســحب قواهتمــا مــن جــانيب خــط الوســط يف املنطقــة احلدودي ، أهنمــا أكملت
 ديـسمرب / كـانون األول   ١٩يف  للطـرفني    يومـا الـيت ُمنحـت        ٢٨ املرتوعة السالح وفقـاً ملهلـة الــ       

ــة املــشتركة خطــةَ   عنــد ٢٠١٢ ــة الــسياسية واألمني ــذاعتمــاد اآللي ــة  اآل تنفي املــشتركة لرصــد لي
  . قواهتما غري أنه ما زال يتعني التحقق من انسحاب.  والتحقق منهااحلدود
قوة األمنيـة املؤقتـة   الالزمة، عقدت  وألغراض إنشاء اآلليات التشغيلية واالستراتيجية ال       - ٢١

وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية جنـوب الـسودان والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم                
واتفقـت البعثـات    . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٣٠املتحدة يف دارفور اجتماعا مشتركا يف جوبـا يف          

وقـد اسـُتكمل    .  شـهريا  ااقـشاهت جتـري من  وهلـذا الغـرض     ختصص  الثالث على إنشاء أفرقة عاملة      
لآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها من أجـل         التخطيط فيما يتعلق باملوظفني املطلوبني      

وضـع الـصيغة    حاليـا   األفرقة املعنية بإجراءات مكافحة األلغام، بينمـا جيـري          مع  إجراء دوريات   
إىل تـدريب أفرقـة إزالـة األلغـام         النهائية خلطط التدريب ذات الـصلة بإزالـة األلغـام الـيت هتـدف               

  . على مهام التحقيق والتحقق
بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب               قوة األمنية املؤقتـة أيـضا       الوقادت    - ٢٢

يف واليـة  املـشتركة  ليـة  اآلفرقـة  املقترحـة أل واقـع  امل مـن بعثـات االسـتطالع يف      سلسلةًالسودان،  
كن احتديــد مواقــع النــشر وأمــ وذلــك بغــرض  كردفــان، جنــوبواليــة مشــال حبــر الغــزال، ويف 

ــها،           ــق منـ ــدود والتحقـ ــد احلـ ــشتركة لرصـ ــة املـ ــة اآلليـ ــع أفرقـ ــب ملواقـ ــز املكاتـ ــة وحيـ اإلقامـ
  .القطاعات ومقار
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  احلالة اإلنسانية  -خامسا  
تركـزت  تـدفق العائـدين إىل منطقـة العمليـات،          وركـة اهلجـرة     املتزايد حل يف ظل الزخم      - ٢٣

ــسانية و     ــذهلا كــل مــن جمتمــع املــساعدة اإلن ــة  الاجلهــود الــيت يب ــة املؤقت ضــمان علــى قــوة األمني
ــسانية   ــشمل  تــدخالت إن ــة ت ــا ألي اشــتباكات  متزامن ــتني، تفادي ــسبب  القبيل ــد تقــع ب ــوارد ق امل
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف         مـع   وشرعت املنظمة الدوليـة للـهجرة       . واملساعدات املقدمة 

نقـوك العائـدة وقبيلـة       دينكاالـ تيـسري احلـوار بـني قبيلـة         بغيـة   لبنـاء الـسالم     مشتركة  رة  اختاذ مباد 
  .املسريية املهاجرة

وتظــل إمــدادات امليــاه الكافيــة تــشكل عــامال رئيــسيا يف منــع نــشوب الــرتاع القبلــي،      - ٢٤
علـى  قـوة األمنيـة املؤقتـة وجمتمـع املـساعدة اإلنـسانية             الودأبـت   . سيما خالل موسـم اهلجـرة      ال

وقـد خصـصت    . التعاون لتحديد املناطق اليت تتسم بندرة املياه وإنشاء مراكز مياه إضافية فيهـا            
لمـــساعدة املاليـــة قـــدرها لوكالــة التنميـــة الدوليـــة التابعـــة للواليـــات املتحـــدة جمموعـــة تـــدابري  

يفـة  دعم املـساعدة اإلنـسانية املقدمـة يف جمـايل الـصحة وامليـاه النظ              من أجل   ماليني دوالر    ٣,٨
، تعتـزم املنظمـة     ويف إطـار جمموعـة التـدابري هـذه        . للفئات الضعيفة من الـسكان يف منطقـة أبيـي         

 حوضـا مائيـا خـالل موسـم اجلفـاف احلـايل، يف املنـاطق الواقعـة مشـال                ١٧الدولية للهجرة بناء    
  . بلدة أبيي

فـل   ط ١٢ ٥٠٠أكثـر مـن     بتحـصني   وقامت منظمة الصحة العامليـة يف اآلونـة األخـرية             - ٢٥
دون سن اخلامسة ضد شـلل األطفـال، باإلضـافة إىل تزويـد مستـشفيني يف بلـدة أبيـي بـاللوازم                      

مـن قبيلـة    سكان  الـ ويف سـياق بـرامج اإلغاثـة وإعـادة التأهيـل الـيت تـستهدف                . الطبية التكميلية 
 بإعـادة   ان واملنظمة الدوليـة للـهجرة تقومـ       منظمة األمم املتحدة للطفولة   دينكا نقوك، ال تزال     ال

تأهيل مراكز املياه يف منطقة أبيي، بينما وفرت املنظمة الدوليـة للـهجرة والكنيـسة الكاثوليكيـة                 
. للمـشردين داخليـا يف بلـدة أبيـي وحوهلـا          ُعدد اإليواء الطارئـة      من   ٥٠٠ما يزيد على    يف أبيي   

ــة حلــاالت        ــواد غــري الغذائي ــع امل ودأبــت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني علــى توزي
مـت  اوق.  مـن املـشردين املستـضعفني يف منطقـة أبيـي           ١٠٠الشهري  متوسطه   وارئ على ما  الط

قبيلـة  مـن رؤوس املاشـية اململوكـة ل        ١٦ ٠٠٠بتلقـيح   والزراعـة    ألغذيـة ل األمم املتحـدة  منظمة  
  .لتلقيح املواشياملنظمة دينكا نقوك كجزء من برنامج ال
  

  محاية املدنيني   -سادسا  
وعلى الرغم من . قبلية يف منطقة أبيي خالل الفترة املشمولة بالتقريرمل تقع أي حوادث   - ٢٦

نوفمرب، ظلت احلالة تتسم باهلدوء يف      / تشرين الثاين  ١٣ و   ١٢احلوادث العنيفة اليت وقعت يومي      
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 جهودها الرامية إىل مـلء الفـراغ األمـين    القوة األمنية املؤقتةبلدة أبيي منذ ذلك احلني، وواصلت       
وقد مشلت هـذه اجلهـود تعزيـز        . قار منطقة أبيي إىل املؤسسات وإىل دائرة للشرطة       افتالناجم عن   

بانتظـام مـع اجملتمعـات احملليـة وتـشجيع احلـوار بـني              ، والتفاعل والتحـاور     اللجان األمنية املشتركة  
 التركيـز علـى املـشاريع الـسريعة األثـر لتعزيـز             القـوة كما واصلت   . دينكا نقوك واملسريية  القبيليت  
رات منع نشوب الرتاعات، مبا يف ذلك تعزيز اهلياكل األساسية القائمة على املوارد من قبيـل             مباد

مراكز املياه، واخلدمات االجتماعية األساسية من قبيل املدارس ومراكز الرعاية الـصحية األوليـة،            
  .فضال عن املرافق األهلية مبا يشمل جمزرا وساحة لسوق املاشية

ملنـع نـشوب الرتاعـات والتخفيـف        ملتحـدة األمنيـة املؤقتـة اسـتراتيجية         وتتبع قوة األمم ا     - ٢٧
ووفقــا هلــذه االســتراتيجية ومــن خــالل عمليــة للتــشاور، وناشــدت القــوة، علــى     .مــن آثارهــا

املنـاطق الواقعـة حـول بلـدة أبيـي          املستويني القيادي والتشغيلي، بدو املسريية الرحل أن يتجنبوا         
سـيما يف    نقـوك، وال   دينكاالـ يها بدرجة أكرب العائدون من قبيلة       واملناطق األخرى اليت يتركز ف    

هـذه االسـتراتيجية حـىت اآلن    كللـت  وقـد  . املناطق اجملاورة لنونق واللو ومريال أجـاك وتـاجلي        
لقوة األمنية املؤقتة موجودة أيضا حول هـذه القـرى املأهولـة بـأفراد              لوالقوات التابعة   . بالنجاح

  . رصد احلالة عن كثب ومنع وقوع أي مصادماتدينكا نقوك بغرض القبيلة 
الفتــرة قيــد االســتعراض أي تطــورات جديــدة فيمــا يتعلــق بتفعيــل رصــد    يف ومل تقــع   - ٢٨

 مـن القـرار     ١٠مبوجـب الفقـرة     ما طلبـه جملـس األمـن        حقوق اإلنسان يف منطقة أبيي على حنو        
غيـــاب وعلـــى الـــرغم مـــن   ). ٢٠١٢ (٢٠٧٥ مـــن القـــرار  ١٤والفقـــرة ) ٢٠١١ (١٩٩٠

حتقيقـات للمتابعـة، تتلقـى دوريـات القـوة          الـسلطات احملليـة     السجالت الصحيحة وعدم إجراء     
يف منطقـة بلـدة أقـوك    والعنـف اجلنـساين   العنـف اجلنـسي   بازديـاد وقـوع   تقارير غري رمسية تفيد  

  .وحوهلا
  

  دة األمنية املؤقتة ألبيينشر قوة األمم املتح  -سابعا   
، كان العنصر العسكري للقوة األمنية املؤقتة يتـألف         ٢٠١٣اير  ين/ كانون الثاين  ٢٠يف    - ٢٩
 فــرد عامــل حاضــر يف امليــدان  ٤ ٢٠٠ مــن أصــل القــوام املــأذون بــه البــالغ   فــردا٣ ٩٧٤مــن 

فمن املـقرر توزيعـه بـني وحـدة          فردا، ٢٢٦ البالغ عدده  أما القوام املتبقي  . )املرفق األول  انظر(
كريني وضباط األركـان التـابعني للقـوة األمنيـة املؤقتـة واآلليـة              املراقبني العس قوام  النقل اجلوي و  

  .املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها
انظـر املرفـق    (واستمر نشر العنصر العـسكري للقـوة األمنيـة املؤقتـة يف ثالثـة قطاعـات                   - ٣٠
تـوفري   فمع بدء موسم اهلجـرة ولكـي تـتمكن القـوات التابعـة للقـوة األمنيـة املؤقتـة مـن                ).الثاين



S/2013/59  
 

13-21359 9 
 

  أخلـت القـوات مواقعــها احلـصينة الـيت قـضت فيهـا موسـم األمطـار وانتقلـت إىل سـبع                       ،األمن
ومريـال   قواعد مؤقتة للعمليات تقـع علـى طـول مـسارات اهلجـرة يف كـل مـن اللـو، وتـاجلي،                     

وجيـري أيـضا نـشر أربـع قواعـد مؤقتـة أخـرى               .أجاك، وأتوين، وأم خرايت، ونونق، ودنغوب     
  .ن شيقي ودمبـولويا ولوبونق وعاللللـعمليات يف كل م

 جنـديا إثيوبيـا يف   ٩٦٩وبعد أن جرى يف اآلونـة األخـرية تنفيـذ ثالـث عمليـة لتنـاوب                  - ٣١
ــني   ــرة ب ــة  / كــانون األول٢٨ و ١٧الفت ــسمرب، حلــت الكتيب ــة  ٦دي  يف القطــاع ٣ حمــل الكتيب

يـق الـشرطة    عـضوا مـن أعـضاء فر   ١١وأصدرت حكومة السودان مؤخرا تأشريات لـ   . اجلنويب
  .املتقدم، وذلك متشيا مع التزامها املعلن بإنشاء دائرة شرطة أبيي

    
  القوة األمنية املؤقتةهبا طة الدعم اليت اضطلعت أنش  -ثامنا   

صـالح عـدد مـن الطـرق الرئيـسية،          بتـرميم وإ  القـوة   مع بدايـة موسـم اجلفـاف، قامـت            - ٣٢
فـرة والطريـق الـذي يـربط أقـوك بــأبيي،            ود ذلك أجزاء من الطريق الواصـل بـني بلـدة أبيـي            مبا

وهو ما أتاح إمكانية الوصول إىل مجيع قواعـد عمليـات           . باإلضافة إىل عدد من الطرق الفرعية     
وبـدأ أيـضا التحـضري إلصـالح مهـبط طـائرات أتـوين الواقـع                . السرايا وقواعد العمليات املؤقتـة    

  .قرب أقوك
لقوات التابعة للقـوة األمنيـة املؤقتـة يعيـشون يف            يف املائة تقريبا من أفراد ا      ٥٠وال يزال     - ٣٣

 القـوة ومع ذلك، فالعمل جار لتشييد مبان جـاهزة الـصنع يف مقـر        . خيام قدمتها األمم املتحدة   
  . مقر القوةهإيواء القوات يف املعسكر الذي يقع في أماكن تشييداملؤقت و

ــود املفرو       - ٣٤ ــع القي ــد رفعــت مجي ــسودان ق ــوب ال ــة جن ــل   ورغــم أن حكوم ــى نق ضــة عل
نوفمرب، فـإن املتعهـد التـابع       / تشرين الثاين  ٢٣حصص اإلعاشة التابعة لألمم املتحدة اعتبارا من        

. ال يــزال يواجــه صــعوبات علــى احلــدود يف إجــراءات ختلــيص حــصص إعاشــة القــوات للقــوة 
وجيــري حاليــا جتديــد خمزونــات . وُتبــذل جهــود جلعــل اســترياد احلــصص الغذائيــة أكثــر بــساطة

  .تناقصت يف موسم األمطار بسبب عدم إمكانية إيصال أي إمدادات براً  اليتالوقود
  

   مالحظات وتوصيات  -تاسعا   
رغم ما شهدته أبيي من هدوء عام خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أظهرت األحـداث                - ٣٥

ريية نــوفمرب أن بعــض أفــراد قبــيليت الـــدينكا نقــوك واملــس /العنيفــة الــيت وقعــت يف تــشرين الثــاين 
فـــفي ســياق التحــضري إلجــراء اســتفتاء . يبــدون مــصممني علــى إشــعال فتيــل األعمــال العدائيــة

لتحديــد الوضــع النــهائي ملنطقــة أبيــي، حــسبما دعــا إليــه جملــس الــسلم واألمــن التــابع لالحتــاد    
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وقد أدى ذلـك    . األفريقي، أعلن زعماء القبيلتني عن عزمهم على زيادة مستوطناهتم يف املنطقة          
  .يادة تدهور العالقات بني القبيلتني وتفاقم حدة التوتر بينهماإىل ز
إن سري اهلجرة بطريقـة سـلمية ومنظمـة أمـر حيـوي للتخفيـف مـن حـدة التـوتر ومنـع                         - ٣٦

الواليــات  نــشوب نــزاع يف املنطقــة، وإنــين أحــث القبيلــتني وزعمائهمــا، وكــذلك حكومــات   
ــة يف كــال البلــدين، علــى مواصــلة اال   ــة ذات الــصلة  واحلكومــة الوطني ــزام باالتفاقيــات الدولي لت

ــني          ــاء ب ــق دعــم احلــوار اإلجيــايب والبن ــة يف اهلجــرة عــرب أراضــيهما عــن طري ــوق التقليدي واحلق
  .القبيلتني

يف نفــاذ القــانون إلأجهــزة االفتقــار إىل وعلــى النحــو املــبني يف التقــارير الــسابقة، فــإن    - ٣٧
القـوة  تعتـرض  كـبرية  يطرحـان حتـديات    يـزاالن  العن ذلـك  أبيي والفراغ األمين الناجم   منطقة  

فعـدم إحـراز تقـدم    . متلك يف الوقت الـراهن املـوارد الالزمـة لـلتـصدي هلـا            األمنية املؤقتة اليت ال   
ملموس يف إنشاء دائرة شـرطة أبيـي يـؤدي إىل إجيـاد آليـات غـري رمسيـة إلنفـاذ القـانون وحيـبط             

ويف ظـل ذلـك، فـإن عـدد العائـدين إىل منطقـة              . اجلهود الرامية إىل حل الرتاع بالطرق السلمية      
فإنـشاء  . أبيي يف زيادة مطـردة ومثـة حاجـة ماسـة إىل تزويـدهم باخلـدمات واهلياكـل األساسـية                   

إدارة املنطقـة    ، مبـا يف ذلـك     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠مؤسسات منطقة أبيي، مبوجـب اتفـاق        
  .ميت البلدينواجمللس ودائرة الشرطة، ينبغي أن يظل أولوية بالنسبة حلكو

أبناء قبيلة الـدينكا نقوك وبدو قبيلة املسريية الرحل يف منطقـة أبيـي             وبالنظر إىل تواجد      - ٣٨
يف آن واحد، إضافة إىل وجود مجاعـات األمـن األهليـة واآلليـات اإلداريـة غـري الرمسيـة، ال بـد                    

لرصـد حالـة حقـوق      من هتيئة بيئة مواتية لتحقيق السالم والتنمية املستدامني مـن خـالل آليـات               
وإنين أشـجع حكـوميت الـسودان وجنـوب الـسودان بـشدة علـى اختـاذ                 . اإلنسان والتحقق منها  

  .تمكني القوة األمنية املؤقتة من االضطالع بواليتهالالتدابري املالئمة 
ــة           - ٣٩ ــتثنائي لآللي ــاع االس ــوفيقي خــالل االجتم ــرفني إىل حــل ت ــيد بتوصــل الط ــا أش كم

 / كـانون الثـاين    ١٨ إىل   ١٤شتركة الذي ُعقد يف أديس أبابا يف الفترة مـن           السياسية واألمنية امل  
وفيه أحرزا تقدما يف حتديد اإلجراءات التنفيذية الالزمة إلنشاء املنطقـة احلدوديـة              ٢٠١٣يناير  

وأحـث الطـرفني    . اآلمنة املرتوعة السالح وتفعيل اآللية املشتركة لرصد احلـدود والتحقـق منـها            
قى بينهما من خالفات بـشأن منطقـة األربعـة عـشر مـيال وسـبل تنفيـذ اتفـاق                    على تسوية ما تب   

وأرحـب  .  بينهما  األمنية املتفق عليها   لياتاآلبتفعيل  القيام على وجه االستعجال     النفط، وعلى   
ــن      ــه م ــدين ســحب قوات ــإعالن كــال البل ــة   جــانيب خــط الوســط   ب ــة اآلمن ــة احلدودي ــن املنطق م

  . السالح املرتوعة
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لما بـاتفاق الطرفني على ضرورة زيادة عنصر قـوة احلمايـة املقـدم مـن القـوة                 وأحيط ع   - ٤٠
ــها، مــن       ــة املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق من ــة دعمــا لآللي ــة املؤقت  جنــدي إىل ٣٠٠األمني

ويعين هذا االتفاق زيادة احلد األقصى احلايل لقوام القوات التابعـة للقـوة األمنيـة               . جنديا ٨٦٠
وحاملـا يـتم    . القوة األمنية يه نتائج يف جمايل الدعم والشؤون املالية تتأثر هبا          املؤقتة، وستترتب عل  

اآلمنــة املرتوعــة الــسالح وتفعيــل اآلليــة املــشتركة، ســأوجه رســالة إىل احلدوديــة إنــشاء املنطقــة 
اجمللـس تتـضمن توصـيات مفـصلة بـشأن هـذه املـسألة، مبـا يف ذلـك تفاصـيل عـن كامـل اآلثـار              

والقــوة األمنيـة املؤقتــة مـستعدة لتقــدمي   . فـاق يف جمــايل الـدعم والــشؤون املاليـة   املترتبـة علــى االت 
  . ليةآللالتشغيلية األولية للقدرة الدعم فورا 

ويف اخلتام، أود اإلعراب عن عميق امتناين حلكومة إثيوبيا إلسـهامها يف قـضية إحـالل           - ٤١
اء اإلثيــويب، هــايلي مــرمي    وأود أن أخــص بالــشكر رئــيس الــوزر    . الــسالم الــدائم يف املنطقــة  

. ديساليغن، جلهوده الشخصية الرامية إىل مساعدة البلدين على تسوية اخلالفات العالقة بينـهما            
أعرب عـن خـالص تقـديري ملمثلـي اخلـاص، هـايلي منقريـوس، ولفريـق االحتـاد                   أن  أيضا  أود  و

، ملـساعيهما الدؤوبـة   األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيـذ الـذي يقـوده الـرئيس ثـابو مبيكـي        
  .من أجل تعزيز التعايش السلمي بني السودان وجنوب السودان

أعـرب عـن امتنـاين لـرئيس قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي،                    أود كذلك أن    و  - ٤٢
تنفيـذ واليتـها    بـضرورة   الثابت  والتزامه  تفانيه يف قيادة البعثة     لالفريق تاديسي ويريدي تسفاي،     

سكان لـ ألمـم املتحـدة و    خدمتـه ل   هناية واليته كرئيس للبعثة، أود أن أشـكره علـى            ويف. بفعالية
وأخــريا، أود أن أشــكر أفــراد القــوة األمنيــة  . أبيــي وأن أمتــىن لــه التوفيــق يف مــساعيه املــستقبلية 

املؤقتة ملسامهتهم يف إعادة األوضاع إىل طبيعتـها يف منطقـة أبيـي بوسـائل منـها تعزيـز املـصاحلة                     
  .تتسم بصعوبة بالغةكثرياً ما ش السلمي بني خمتلف القبائل يف ظروف والتعاي
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  املرفق األول
  

مبـا يف ذلـك   ،  تكوين العنصر العسكري لقوة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي               
  اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها

  
  اجملموع  إناث  ذكور  الوصف  البلد

    ٣  هامخرباء موفدون يف م  بنـن
    ١  أفراد القوة  

٤  

    ٣  خرباء موفدون يف مهام )تعددة القوميات امل-دولة  (بوليفيا
    ١  أفراد القوة 

٤  

    ١  خرباء موفدون يف مهام الربازيل
    ٢  أفراد القوة 

٣  

  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام  بوروندي
  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام كمبوديا
  ١    ١  مهامخرباء موفدون يف  إكوادور
  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام السلفادور

  ٤  ٨٢  خرباء موفدون يف مهام إثيوبيا
  ٢١٤  ٣ ٥٩٥  أفراد القوة 

٣ ٨٩٥  

    ٣  خرباء موفدون يف مهام غانا
    ٢  أفراد القوة 

٥  

    ٢  خرباء موفدون يف مهام غواتيماال
  ٣    ١  أفراد القوة 

  ٢    ٢  خرباء موفدون يف مهام غينيا
    ٢  خرباء موفدون يف مهام داهلن
    ٢  أفراد القوة 

٤  

    ١  خرباء موفدون يف مهام إندونيسيا
    ١  أفراد القوة 

٢  

  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام قريغيزستان
  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام ماليزيا
  ٢    ٢  خرباء موفدون يف مهام منغوليا

  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام موزامبيق
  ١    ١  اء موفدون يف مهامخرب ناميبيا
    ٣  خرباء موفدون يف مهام نيبال

    ٢  أفراد القوة 
٥  
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    ١  خرباء موفدون يف مهام نيجرييا
    ٣  أفراد القوة 

٤  

  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام باراغواي
    ٢  خرباء موفدون يف مهام بريو
    ١  أفراد القوة 

٣  

  ٢  ١  خرباء موفدون يف مهام الفلبني
    ١  د القوةأفرا 

١  

    ١  خرباء موفدون يف مهام االحتاد الروسي
    ٢  أفراد القوة 

٣  

    ٢  خرباء موفدون يف مهام رواندا
    ٢  أفراد القوة 

٤  

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

    ١  أفراد القوة 
٦  

    ١   مهامخرباء موفدون يف مجهورية تنـزانيا املتحدة
  ١    أفراد القوة 

٢  

    ٢  خرباء موفدون يف مهام أوكرانيا
    ٢  أفراد القوة 

٤  

  ١    ١  أفراد القوة أوروغواي
  ١    ١  خرباء موفدون يف مهام زامبيا

  ٣    ٢  خرباء موفدون يف مهام زميبابوي
      ١  أفراد القوة 

  ٣ ٩٧٤  ٢١٩  ٣ ٧٥٥    اجملموع  
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  املرفق الثاين
  ر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبييخريطة انتشا    
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