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 تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
  

 مقدمة  -أوال   
، الـذي  )٢٠١٢ (٢٠٧٥ مـن قـرار جملـس األمـن     ١٧م هذا التقرير عمـال بـالفقرة     قّدُي  - ١

طلب فيه اجمللس أن أواصل إبالغه مبا حيرز من تقدم يف تنفيذ والية قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة                     
يف تفاق املـربم    ال أي انتهاكات خطرية ترتكب فيما يتعلق با       املؤقتة ألبيي، وأن أوجه انتباهه إىل     

 بــني حكومــة الــسودان واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان بــشأن   ٢٠١١يونيــه /حزيــران ٢٠
آخـر  التقريـر   ويقـدم    ).، املرفـق  S/2011/384(الترتيبات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة أبيـي             

منـذ تقريـري    نـشر القـوة األمنيـة املؤقتـة وعملياهتـا     استجد من معلومات عن احلالة يف أبيي و ما
  أيــضايقــّدمو). S/2013/198 (٢٠١٣مــارس /آذار ٢٨ الــسابق عــن هــذه املــسألة، الــصادر يف 

األمنيـة   آخر ما استجد من معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيـذ املهـام اإلضـافية املـسندة للقـوة                  
احلـدود   ما يتصل باآللية املـشتركة لرصـد      في) ٢٠١١ (٢٠٢٤جملس األمن   املؤقتة مبوجب قرار    

 .والتحقق منها
  

 ة األمنياحلالة  -ثانيا   
يف منطقة أبيي ظلت مستقرة عموما، فقد وقع عدد من احلـوادث             ةاألمنياحلالة  أن  مع    - ٢

عــدد تــألف مــن الــيت ت، يةشــرطة الــنفط الــسودانقــوة وظلــت . املــشمولة بــالتقريرخــالل الفتــرة 
املـربم يف   التفـاق   ل ا، انتـهاك  يالنفطـ ة   فردا، منتشرة داخل جممع دفـر      ١٥٠  و ١٢٠بني  يتراوح  

ــران ٢٠ ــه /حزيـ ــرارات جملـــس األمـــن  ٢٠١١يونيـ  )٢٠١١ (٢٠٣٢ و) ٢٠١١ (١٩٩٠ وقـ
 خـارج   اوترية حركتـه  غري أن   ). ٢٠١٢ (٢٠٧٥ و) ٢٠١٢ (٢٠٤٧ و) ٢٠١٢ (٢٠٤٦ و

ــنفط  ــد جممــع ال ــسان ٨يف و. تاخنفــض ق ــل/ني ــة شــارك ، أبري ــرأمــن مثاني ــنفط يف  ادف  شــرطة ال
 .ةبسيطة مع عدد قليل من أصحاب احملالت التجارية يف دفرمشاجرة 
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تمـردة،  امل “تـورا بـورا   ”ميليشيات مجاعـة    أفراد من   مثانية  وستة  وظل عدد يتراوح بني       - ٣
 يشـرق خريـت،   يف حمـيط أم     ا، موجـود  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين اليت دخلت منطقة أبيي يف      

اجملموعـة الكـف عـن محـل الـسالح          إىل   القوة األمنية املؤقتـة      ت، طلب ارسم/آذار ٣٠ويف  . أبيي
حـىت اآلن   اجملموعـة   قـد امتثلـت     و. هنائيـا املنطقة  رمسي يف منطقة أبيي أو مغادرة       الزي  الوارتداء  

 .طلب البعثةل

املـربم  التفـاق   ل اعدد من عمليات التوغل املعزولـة يف منطقـة أبيـي، انتـهاك            قد حدث   و  - ٤
  القـوة األمنيـة املؤقتـة    تالحظـ و. ، خالل الفترة املشمولة بالتقرير    ٢٠١١يونيه  /انحزير ٢٠يف  

، وذلــــك يف  مــــن اجلــــيش الــــشعيب لتحريــــر الــــسودان يف حمــــيط أنتــــوين فــــرادأ ١٠وجــــود 
يف طـريقهم إىل    كـانوا    مأهنـ اجلنود  زعم  وقد  . مارس/آذار ١٧أفراد يف   وستة  مارس،  /آذار ١٦

م كــور ومــن رقــادمني ) اراب، جنــوب الــسودانواليــة و(تــاو  قللجــيش يف أونــتــابع معــسكر 
بــني الــذي ميكــن املــرور عــربه الطريــق الوحيــد هــو منطقــة أبيــي وأن هــذا عــرب ) ارابواليــة و(

 مـن اجلـيش الـشعيب       امـسلح عنـصرا    ٣٥، شـوهد    مارس/آذار ٢٢ويف  .  يف ذلك احلني   املوقعني
.  هبـم تـصال مـن اال ألمنيـة املؤقتـة   القـوة ا أن تـتمكن   منطقة أبيي قبـل  وابالقرب من أتاي وغادر  

مع حكومة جنوب السودان يف هـذا الـشأن مـن أجـل منـع املزيـد مـن                 يف حوار   بعثة  وتنخرط ال 
 مجاعـة   تميليـشيا من   بالسالح   ون مدجج فراد، دخل أ  أبريل/نيسان ١٨يف  و. عمليات التوغل 

وقـد  . مركبـة  ٩٠حنو من تتألف منطقة أبيي يف قافلة املتمردة إىل السودان جنوب جيش حترير   
وعقـب  . دمبلويةيف حميط   شوهدت  احلدود الشمالية الشرقية ملنطقة أبيي و     اجملموعة إىل   دخلت  

أهنــا تعتــزم كانــت قـد ذكــرت  ومنطقــة أبيــي علـى الفــور،   اجملموعــةغـادرت  البعثــة، حـوار مــع  
 .االستقرار هناك

حنـو  ر العـرب   حبـ /نـاطق مشـال هنـر كـري       املدينكـا نقـوك إىل      مـن   بلـغ عـدد العائـدين       وقد    - ٥
دينكــا نقــوك إىل مواقــع  النــازحني مــن عــاد معظــم و. أبيــيبلــدة  يف ٥ ٥٠٠حنــو  و٢١ ٦٠٠

، أبريـل /نيـسان  ١٣يف و.  أبيـي قـرى مشـايل   إىل   همبعـض يف حـني مـضى      بالقرب من بلدة أبيـي،      
مـن   ونذلـك، واصـل العائـد   فـضال عـن    و. مـاكري أبيي إىل   بلدة  العائدين من   من   ٥٣انتقل حنو   

 وأخنقيـال ونونـق     بينـها أنتـوين   ، مـن    عـودة للمواقـع   ة   منـازهلم يف عـد     تـشييد عـادة   إ دينكا نقـوك  
منطقـة أبيـي خـالل الفتـرة املـشمولة          عـرب   جنوبـا   الُرّحـل   استمرت هجرة املـسريية     و. وتاج اللي 
 مليــون ١,٦حنــو وبــصحبتهم ،  الُرّحــلاملــسرييةمــن  ١٠٠ ٠٠٠حنــو حاليــا ويوجــد . بــالتقرير

 .يرأس من املاشية، يف أبي

الـيت يـشتبه يف أهنـا ذات دوافـع قبليـة           عـدد مـن جـرائم القتـل         فقـد وقـع     لسوء احلـظ،    و  - ٦
، اكتشفت القـوة األمنيـة املؤقتـة جثـة راع        مارس/آذار ٢٤ويف  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
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قـد  دينكـا نقـوك     أن أفـرادا مـن      زعـم املـسريية يف املنطقـة        و.  بالقرب من ماكري   املسريية قتل من  
جنحـت القـوة األمنيـة املؤقتـة يف حتديـد مكـان       و. املاشـية  رأسـا مـن   ٢١٥ الرجـل وسـرقوا     اوقتل

ــك،  . مــارس/آذار ٢٧يف وإعادهتــا املاشــية  ــزل ومــع ذل ــمل ي ــسراح  اجلرميــة ومرتكب . طليقــي ال
دراجـات  مـنت  املـسريية علـى   مـن   ٣٠ حنـو    ،مـارس /آذار ٢٥ يف   جتّمع،مباشرة   احلادثوعقب  
مــن مــاكري  بــالقرب وقنابــل صــاروخية AK-47 هجوميــة مــن طــراز وهــم حيملــون بنــادقناريــة 

احتــواء ت مــن متكنــقــد القــوة األمنيــة املؤقتــة مــع أن و. دينكــا نقــوك بــإخالء املنطقــة مطــالبني 
أحـد  تل  ، قُ أبريل/نيسان ١٥يف  و. نونقأبيي و ماكري إىل بلدة    املوقف، غادر بعض دينكا نقوك      

القـوة األمنيـة املؤقتـة      وتقـوم   . ، بالقرب من بلدة أبيـي     شورنيينتدينكا نقوك يف قرية     من  املدنيني  
، موملـول دينكا نقوك يف قريـة      من  آخر  مدين  ، قتل   أبريل/نيسان ٢٠يف  و. بالتحقيق يف احلادث  

املـسريية  من  القوة األمنية املؤقتة مثانية رجال      احتجزت  يف اليوم التايل،    و. بالقرب من بلدة أبيي   
احلــادث وســلمتهم إىل زعمــاء املــسريية يف حققــت معهــم بــشأن و اجلرميــة، مارتكــاهبيــشتبه يف 

القوة األمنيـة   تاج اللي، وتقوم    ن من دينكا نقوك يف      ا، قتل اثن  أبريل/نيسان ٢٣يف  و. خريت أم
 .املؤقتة بالتحقيق يف احلادث

الـذي عقـد يف     بيـي   أ، عقب اختتام اجتماع جلنـة الرقابـة املـشتركة يف            مايو/أيار ٤يف  و  - ٧
حكومـة جنـوب الـسودان       و ممـثلني للجنـة   ويـضم    عـضوا،    ١٦مـن   يتـألف   وفـد   قدم  ي،  أبيبلدة  

. تـاج اللـي ونونـق ومـاكري       زيـارة   لالقـوة األمنيـة املؤقتـة       طلبـا إىل    واجملتمع املدين ودينكا نقوك،     
عـن  ، ونائـب الـرئيس املـشارك        قدينـ  لا كـو  قدينكا نقـوك، الـسيد دينـ      ناظر عموم   وضم الوفد   

مـن وجبـة غـداء يف       القافلة  عودة  ويف أثناء   . ق جماك  مادين دينقلسيد  حكومة جنوب السودان، ا   
جمموعـة مـسلحة   أوقفتـها  أبيي، بلدة إىل متجهة  ةلقوة األمنية املؤقتة يف دفر   التابعة ل مقر الكتيبة   

عـن  معربـة   ،  مبواصـلة سـريها   لـسماح للقافلـة     اسلحة  اجملموعة املـ  رفضت  و. بلوممن املسريية يف    
 القـوة األمنيـة   ترفـض و.  بتـسليمهم هلـا  ت وطالبـ ،دينكا نقـوك يف املنطقـة   وجود وفد   ل ااستيائه

 تززِّ رجـل، عُـ    ٢٠٠حنـو   تـدرجييا إىل    ني  عـدد املـسريية املـسلح     ومع تزايـد    . املؤقتة هذا الطلب  
 . تابعة للقوة األمنية املؤقتةناقالت جند مدرعة ودباباتبالقافلة 

ــوة ا    وعقــب   - ٨ ــد الق ــة وقائ ــيس البعث ــع رئ ــشات م ــانيس    مناق ــواء يوه ــة، الل ــة املؤقت ألمني
بـالعودة  لقافلـة   لسلحة  املـ جملموعـة   ا تثالث ساعات، مسحـ   ملا يزيد على     تتسفاماريام، استمر 

كــي تتجــه عائــدة إىل دوران القافلــة ويف أثنــاء .  ملواصــلة املناقــشات مــع بعــض ممثليهــاةإىل دفــر
نـاظر عمـوم دينكـا      تحـدة وقتـل     شباب املسريية النار على مركبة تابعة لألمم امل       أحد  ، فتح   ةدفر

مـن  املـسريية وأصـيب ثالثـة       من  املعتدي  وقُتل  . القوة األمنية املؤقتة  ب السالم   ةحفظأحد  نقوك و 
يتأكـد  مل  و.  ذلـك  يف تبادل إطالق النار الذي أعقب     جبراح  القوة األمنية املؤقتة    ب السالم   ةحفظ

 .املسرييةمن عدد الضحايا 
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إىل نقـوك    دينكـا من شباب    ٢٥٠تزيد على    جمموعة   ، وصلت مايو/أيار ٥يف صباح   و  - ٩
أخـذت يف نـشر     صـغرية، و  حـافالت   وك يف قافلـة مـن سـت شـاحنات و          أقـ مـن   قادمة  بلدة أبيي   

دينكـا نقـوك    مـن   القـوة األمنيـة املؤقتـة وممثلـي اجملتمـع املـدين             جنـود   رغم جهـود    و. ضطراباال
 جمموعـة   تملـساء، جتمعـ   يف وقـت الحـق ذلـك ا       و. أحرق الـشباب الـسوق    فقد  لتهدئة الوضع،   

بلغ عـن وقـوع إصـابات       ومل يُ . مسجد بلدة أبيي  معظم  أخرى من شباب دينكا نقوك ودمرت       
ويف . أبيــي يف الليلــة الــسابقة قــد فــروا مــن بلــدة  التجــار املــسريية قيــل إن  وادثني احلــينيف هــذ

تــراوح بــني عــدد مــن النــاس يدينكــا نقــوك نــاظر عمــوم ، حــضر جنــازة ٢٠١٣مــايو /أيــار ٦
 رئـيس   ا حـضره  يت، الـ  وقـد جـرت مراسـم التـشييع       .  شخص يف بلدة أبيـي     ٥ ٠٠٠ و ٤ ٠٠٠

فـيهم وزيـر    حكومـة جنـوب الـسودان، مبـن    مـسؤولون مـن   البعثة وقائـد القـوة األمنيـة املؤقتـة و     
باقـان أمـوم،     الـسيد  وكـبري املفاوضـني مـع الـسودان،          ،شؤون جملس الوزراء، السيد دينق ألـور      

 .ي سلميف جو

د من احلوادث األمنية األخرى خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مبـا يف ذلـك                 ووقع عد   - ١٠
الُرّحـل قـد    املـسريية   مـن   مـسلحة   قيـل إن جمموعـة      ،  أبريـل /نيـسان  ٣يف  و. املاشـية غارات علـى    

.  أبيـي   بلـدة  ، جنـويب  كولوقنيـال ماشية دينكـا نقـوك بـالقرب مـن قريـة            رأسا من    ١٦٦ تسرق
مل تـتمكن القـوة األمنيـة املؤقتـة حـىت اآلن مـن حتديـد موقـع         ، ةورغم إجراء عمليـة حبـث مكثفـ     

ثالثة مـسلحني مـن املـسريية       دون قيام   القوة األمنية املؤقتة    حالت  ،  أبريل/نيسان ٤يف  و. املاشية
 /نيـسان  ١٠يف  و. ، وسط أبيي  دكورةشباب دينكا نقوك يف     من  اختطاف جمموعة من مخسة     ب

الوقـائي يف   رهـن االحتجـاز      نيني مـن املـسريية املـسلح       القـوة األمنيـة املؤقتـة اثـن        وضـعت ،  أبريل
 ابعثـة أسـلحتهم   الصـادرت   و. علـيهم  دينكـا نقـوك   جمموعـة مـن     بعد حماوالت اعتداء    شور  تينـني

ويف اليـوم نفـسه، اعتقلـت القـوة األمنيـة املؤقتـة سـبعة           . ة إىل زعماء املـسريية يف دفـر       اوسلمتهم
ــة     وأطلقــت ســراحهم بعــد أن صــادرت   ،يوســط أبيــ ديــوب، بمــسلحني مــن املــسريية يف قري

 .أسلحتهم

مــا يزيــد علــى أن بــالقــوة األمنيــة املؤقتــة الُرّحــل ، أبلــغ املــسريية أبريــل/نيــسان ١٢يف و  - ١١
قـد فعلـت    دينكـا نقـوك     مـن   مـسلحة   زاعمـني أن جمموعـة      سـرقت   ماشيتهم قد   من  رأس   ٣٠٠
 مـن اثـنني     هيف اليـوم نفـس    روقة  وقد استعادت القوة األمنية املؤقتة املاشـية املـس        . دكورةيف  ذلك  

.  احمللــــينيدينكــــا نقــــوك زعمــــاء بعثــــة الشخــــصني إىل  الســــلمت و. مــــن دينكــــا نقــــوك  
يف حمـيط   ماشـيته   مـن   رأس   ١ ٠٠٠سرقة  الُرّحل عن   املسريية  أحد   أبلغأبريل،  /نيسان ٢٢ يفو

القـوة   تأبريـل، واجهـ   / نيـسان  ٢٦يف  و. القوة األمنية املؤقتة بالتحقيق يف احلادث     وتقوم  . نوق
 كلـشيوة، املـسريية يف حمـيط      شخصا مـسلّحا مـن       ٥٠من  تتألف  األمنية املؤقتة جمموعة مسلحة     

زعمـاء  ىل إأهنا تبحث عن ماشية مـسروقة،  اّدعت   اليت   ،اجملموعةوسلّمت  .  أبيي يجنوب شرق 
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دينكــا نقــوك يف فــىت مــن املــسريية مــن طــف مــسلح تخاويف اليــوم نفــسه، . شقيقالــاملــسريية يف 
 .أسرتهإىل عادته إويف حتديد مكانه القوة األمنية املؤقتة وجنحت . ايمنطقة أت

. واصلت األنشطة التجارية يف سوق بلـدة أبيـي خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                وقد ت   - ١٢
 يف املنطقـة    م علـى وجـوده    حافظ مستشارو القوات العسكرية والشرطة بالقوة األمنية املؤقتـة        و

 / آذار٢٦ويف . اجلـرائم الـصغرية  القبلـي والتـصدي لـشواغل    مـن  من أجـل معاجلـة األ    باستمرار  
مـشاجرة يف حالـة سـكر،    عقـب  دينكـا نقـوك     شـابا مـن      املـسريية أحد التجار من    مارس، طعن   

قـل  القـوة األمنيـة املؤقتـة الوضـع ونُ        وقد احتوت   . ح طفيفة اجبرإصابة ذلك الشاب    أدى إىل    مما
مـن   اجمموعة من دينكـا نقـوك تـاجر       هامجت  ،  ريلأب/نيسان ٢٢يف  و. التاجر إىل خارج املنطقة   

 .صابات طفيفةمن إالضحية وقد عوجل . املسريية يف سوق بلدة أبيي

اجلهــة إلجــراءات املتعلقــة باأللغــام وادائــرة ركّــزت خـالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  و  - ١٣
. هجـرة املـسريية    طرق دينكا نقوك و   إزالة األلغام من مناطق عودة     على   املتعاقدة معها أعماهلما  

ــوقــد أزالــت األ  ٥٠٠مــا يزيــد علــى  املتفجــرات ومــن خملفــات احلــرب قطــع مــن  ٦٠٤ ةفرق
إلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف   ات عامة لتقييموأجنزت  من ذخرية األسلحة الصغرية،    كيلوغرام

ــى   ــد علـــ ــا يزيـــ ـــ ٦٧مـــ ــة وأعلنــ ــري  قريـــ ــر١ ٨٢٤ت تطهـــ ــا متـــ ــي ا مربعـــ ــن األراضـــ .  مـــ
دينكـا  مـن املـدنيني مـن    أسفر انفجار لغم عن مقتل ثالثة وإصابة مخسة  ،  أبريل/نيسان ٢٠ يفو

وكـشف  .  صـوب كـاريوش  وكقـ مـن أ متجهـة  حافلـة صـغرية   على مـنت   كانوا مسافرين  ،نقوك
قـد أُلغـي عـن غـري        غـم األرضـي     لاملتعلقـة باأللغـام أن ال     إلجـراءات   ادائـرة   الذي أجرتـه    تحقيق  ال

جيـري تـشييد    موقـع آخـر إىل منطقـة كـان           مـن    ت وجلبـ  تفـر ُحكانـت قـد     تربـة    ضمن   ،قصد
 أدلـة   تعثر علـى   ها مل املنطقة، ولكن بتطهري  إلجراءات املتعلقة باأللغام    اقامت دائرة   و.  فيها قيطر

 . أخرىأي ألغام أرضيةبوجود 
  

 التطورات السياسية  - ثالثا  
ل  خـال  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠املربم يف   تفاق  االتنفيذ  بشأن  أحرز تقدم ضئيل جدا       - ١٤

الـسودان وجنـوب الـسودان اخلـالف حـول تـشكيل جملـس              يـسّو   ومل  . الفترة املشمولة بالتقرير  
 إدارة منطقـة  ا، ومهـ ينيخـر تني األ ؤقتاملـ  تنيؤسـس املقيـام   دون  ، يف الواقـع،     ، مما حال  منطقة أبيي 

الوضـع النـهائي    تـسوية    ذلـك، مل حيـرز أي تقـدم بـشأن            فـضال عـن   و. أبيي ودائرة شـرطة أبيـي     
 .بييملنطقة أ

الـــسودان للجنـــة املراقبـــة عـــن ، أبلـــغ الـــرئيس املـــشارك ٢٠١٣مـــارس / آذار٢٧ويف   - ١٥
ــة   يف املــشتركة  ــة املؤقت ــأبيــي القــوة األمني ــسودان  ب ــة  توضــعقــد أن حكومــة ال ــصيغة النهائي  ال
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ن دائـرة شـرطة     املفـاهيم بـشأ   ىل مـشروع مـذكرة      باالسـتناد إ  ملشروع إطار لـدائرة شـرطة أبيـي         
وباملثـل،  . ٢٠١٣فربايـر   /شـباط يف  الطرفني   إىل   هقدمتقد  لقوة األمنية املؤقتة    ا كانت   ذيالأبيي  

تشكيل دائـرة شـرطة أبيـي    وسُتناقش مسألة . جنوب السودان مفهومه لدائرة شرطة أبييصاغ  
 .خالل االجتماع املقبل للجنة

 يف  جلنـة الرقابـة املـشتركة     الـذي اختذتـه     قرار  عمال بـال  ، و ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٢يف  و  - ١٦
ناقـشات بـشأن تنفيـذ      تواصـلت امل  ،  الرئيسينيإىل  املسألة  إحالة هذه   يناير ب /كانون الثاين بيي يف   أ
كـري خـالل    الرئيس سلفا    البشري و   عمر  بني الرئيس  ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠املربم يف   تفاق  اال

ية تـسو يف  جـوهري   أي تقـدم    مل ُيحرزا   لرئيسني  مع أنّ ا  و. يف جوبا القمة الذي عقداه    اجتماع  
تـسوية مـسألة    ا ل علـى مواصـلة جهودمهـ     فقـد اتفقـا     تشكيل جملـس منطقـة أبيـي،        بشأن  اخلالف  

اجتمـاع  واتفـق الرئيـسان علـى عقـد     . مـارس /آذار ١٢الـصادرة يف    أبيي وفقا ملـصفوفة التنفيـذ       
 .اخلرطوم ملقبل يفالقمة ا

شمولة  خــالل الفتــرة املـــ  اواحــد اجتماعــا  بيـــي أعقــدت جلنــة الرقابــة املــشتركة يف     و  - ١٧
جنـوب  رئيسا مـشاركا عـن   إدوارد لينو بتعيني  الرئيس كري   قام  ،  مارس/ آذار ١٨ويف  . بالتقرير

الـيت وقعـت مـؤخرا      يف ضـوء احلـوادث األمنيـة        و.  لوكا بيونق دينق   للسيدخلفا  السودان للجنة   
عــن  ني املــشاركني القــوة األمنيــة املؤقتــة إىل الرئيــست، كتبــأبريــل/ نيــسان٢٤، يف القبائــلبــني 

الطرفـان  ووافـق  . إىل اجتماع استثنائي للجنة السودان، حيث دعت الطرفني   السودان وجنوب 
املتـدهور  نـاقش الطرفـان الوضـع األمـين         و. مـايو / أيـار  ٣  و ٢، يف يـومي     يف بلدة أبيـي   اجتمعا  و
منطقـة  جعـل   لجنـة ضـمان     القـررت   و. تشار األسلحة بـني اجملتمعـات احملليـة يف منطقـة أبيـي            وان

أن و، ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٠املــربم يف التفــاق ل وفقــا “خاليــة مــن األســلحةمنطقــة ”أبيــي 
تواصـل  التقليديـة أو الرمسيـة، وأن       بالوسـائل   مجيع مرتكيب األعمال اإلجرامية إىل العدالة،       ُيقّدم  

.  يف هـذا الـصدد   التقليديـة اتالقيـاد الـيت اختـذهتا   القـرارات  تنفيـذ مجيـع   لجنـة اإلشـراف علـى    ال
 اهتمـا قـادة جمتمع  بإشـراك    املـشاركان فـورا      هارئيـسا علـى ضـرورة أن يقـوم        جنة   الل اتفقت كما
املـصاحلة واملـساعدة    التـشجيع علـى      من خالل عقد مؤمتر يف غضون أسـبوعني مـن أجـل              يةاحملل

ولعـل أبـرز   .  لتلـك اجملتمعـات احملليـة   االجتماعيـة واالقتـصادية   يـة و  حتياجـات األمن  على تلبيـة اال   
 .تشكيل دائرة شرطة أبييعليه هو التعجيل بإجراءات ني حثت اللجنة احلكومت ما

وأحـد  دينكـا نقـوك   نـاظر عمـوم    قتـل   ماهلجوم على قافلة القوة األمنية املؤقتة و      وعقب    - ١٨
 السودان وجنـوب    يت، أصدر كل من حكوم    مايو/أيار ٤يف  األمنية املؤقتة   لقوة  حفظة السالم با  

، أعربـت حكومـة الـسودان عــن    مــايو/أيـار  ٥يف و . يف حماولـة لــرتع فتيـل التـوتر   االـسودان بيانـ  
الناظر الراحل، وقبيلـة    أسرة  إىل   وقدمت تعازيها العميقة     ، القتل ت حادث أدانو العميق،   اأسفه
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حتقيـق  عـن أنـه سـُيجرى       كمـا أعلنـت     . املـسريية قبيلة  ، و هاوشعب دينكا نقوك، وحكومة إثيوبيا   
يف اليــوم و. للمــساءلةسيخــضعون املــسؤولني عــن احلــادث  وأن عاجــل وشــفاف ودقيــق ونزيــه

ا  تعازيهـ تنفسه أدانت حكومة جنـوب الـسودان، يف تـصريح صـحفي، احلـادث بـشدة وقـدم             
أن القـوة األمنيـة املؤقتـة       إىل  طلبت  كما  . القوة األمنية املؤقتة وحكومة إثيوبيا    و أبيي   إىل سكان 

ألمـم املتحـدة    اطلبـت كـذلك إىل       العدالـة، و   م أمـام  مثـوهل تـضمن   بحث عـن مـرتكيب اجلرميـة و       ت
 .فورا لتحقيق يف احلادثاواالحتاد األفريقي 

إىل القيـام هبـا   مـن اخلرطـوم   يزمـع طـالب   زيـارة  عـن  تقارير وإثر ،  أبريل/ نيسان ٥يف  و  - ١٩
بيـي رسـالة    أللجنـة الرقابـة املـشتركة يف         جنوب السودان عن  منطقة أبيي، قدم الرئيس املشارك      

جتــر  ه ملالقــوة األمنيــة املؤقتــة، مــشريا إىل أنــإىل ن والــسوداالــرئيس املــشارك عــن احتجــاج إىل 
 من أجـل تفـادي      اهذه املسألة، وأنه ينبغي تأجيله    قط بشأن    حكومة جنوب السودان     استشارة

بلـدة  ، عقب احتجاج أمام مقر القوة األمنيـة املؤقتـة يف            أبريل/ نيسان ٦يف  و. أي حوادث أمنية  
تعتـرض  قيـادة البعثـة     إىل  ا نقـوك عريـضة      دينكـ شخـصا مـن      ٥٠حنـو   أبيي، قدمت جمموعة مـن      

، زارت جمموعــة أبريــل/ نيــسان٧يف و.  إىل منطقــة أبيــي“قوافــل غــري قانونيــة”علــى أي فيهــا 
مـشاورات مـع   عقب بلدة أبيي متض إىل  مل   ها، ولكن ةمن سبعة طالب من اخلرطوم دفر     تتألف  

  .القوة األمنية املؤقتة
  
  دود والتحقق منها حالة اآللية املشتركة لرصد احل  -رابعا   

، أحـرز الـسودان وجنـوب       ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠على النقـيض مـن تنفيـذ اتفـاق            - ٢٠
الــسودان تقــدما كــبريا يف تنفيــذ اتفاقاهتمــا األمنيــة، وهــي االتفــاق بــشأن أمــن احلــدود واآلليــة   

 دعـم   ، واالتفـاق املتعلـق ببعثـة      ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٩السياسية واألمنية املشتركة املـربم يف       
 ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٢٧، واالتفـاق املـربم يف   ٢٠١١يوليـه  / متوز٣٠مراقبة احلدود املربم يف  

  .٢٠١٣مارس / آذار٨ املوقعة بتاريخ يةصفوفة األمناملبشأن الترتيبات األمنية، و
اجتمـاعني  ، عقدت اآللية الـسياسية واألمنيـة املـشتركة    املشمولة بالتقريروخالل الفترة    - ٢١

ــتثنائ وخــــالل . أبريــــل/ نيــــسان٢٣ و ٢٢مــــارس ويف / آذار١٩ يف ، يف أديــــس أبابــــانيياســ
االجتماعني قدمت القوة األمنية املؤقتة إحاطة عن حالـة تفعيـل اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود          

. والتحقق منها وعـن انـسحاب قـوات الطـرفني مـن املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة الـسالح                     
يدت اآللية السياسية واألمنيـة املـشتركة الـدعوة املوجهـة مـن رئـيس             وخالل االجتماع األخري أ   

بعثة وقائد القوة إىل الطرفني ليقوما بضبط قوات الشرطة واجملتمعات احمللية علـى جانـب كـل          ال
  .ن أجل جتنب وقوع أي حوادث أمنيةمنهما من املنطقة احلدودية م
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ة فــور توقيــع املــصفوفة األمنيــة يف وفيمــا يتعلــق بتفعيــل آليــة احلــدود، فقــد بــدأت القــو  - ٢٢
كردفـان،   جنـوب (، بنقل املقر مـن أسوسـا يف إثيوبيـا، إىل كـادقلي يف الـسودان                 مارس/آذار ٨

ويف الوقــت . وأعقــب ذلــك نــشر ســريع ملــراقبني مــن الــسودان وجنــوب الــسودان  ). الــسودان
مراقبـا مـن     ٣٥ ان و  مراقبا من الـسود    ٣٣ مراقبا من القوة األمنية املؤقتة، و      ٣٢الراهن، هناك   

ــة احلــدود     ــر آلي ــشرهم يف مق ــسودان مت ن ــوب ال ــة   /آذار ٢٦ ويف. جن ــع حكوم ــارس، وبتوقي م
على مذكرة تفـاهم، وفـرت للقـوة األمنيـة املؤقتـة األرض الالزمـة ملقـر قطـاع                   جنوب السودان   

أبريـل، وصـل   / نيسان١٧ويف ). السودان مشال حبر الغزال، جنوب(آلية احلدود يف قوك مشار     
للقـوة األمنيـة   تـابعني  يق متقدم تابع آللية احلدود إىل قوك مشار، وتألف مـن مخـسة مـراقبني               فر

  .جنوب السودانمن ومراقبني اثنني 
ــة     كمــاو  - ٢٣ ــة اآلمن ــسودان تقــدما يف تفعيــل املنطقــة احلدودي ــسودان وجنــوب ال  أحــرز ال

ــة يف وعلـــى النحـــو املنـــصوص عليـــه يف املـــصفوفة األمنيـــة امل  . املرتوعـــة الـــسالح  /آذار ٨وقعـ
ــارس ــابع     ٢٠١٣ م ــب الت ــا إىل اجلان ــسحب قواهتم ــان ب ــزم الطرف ــهما ، الت ــن اخلــط  لكــل من  م

والـيت  مـيال    األربعـة عـشر   ، باسـتثناء منطقـة      مـارس / آذار ١٧طقة احلدودية حبلـول     املركزي للمن 
والتزما كـذلك بـسحب قواهتمـا بالكامـل         . مارس/ آذار ٢٤تقرر إجناز هذه العملية فيها حبلول       

  .أبريل/ نيسان٥ن املنطقة احلدودية حبلول م
ــة     / آذار١٣ويف   - ٢٤ ــدود خطـ ــة احلـ ــسودان إىل آليـ ــوب الـ ــة جنـ ــدمت حكومـ ــارس، قـ مـ

ويف الفتـرة   .  مواقع يف املنطقـة احلدوديـة      ١٠النسحاب قواهتا تضمنت تفاصيل االنسحاب من       
راقبون مـن القـوة     مارس قامت أفرقة آلية احلدود املشتركة، مبا يف ذلك م         / آذار ٢٦ إىل   ٢٣من  

األمنيــة املؤقتــة، والــسودان وجنــوب الــسودان، بــالتحقق مــن خلــو املنــاطق األربــع التاليــة مــن     
مـارس، قـدمت    / آذار ٢٧ويف  . و، وسـريا ملقـة    تـ كـري آدم، وتـشوين، ووان     : الوجود العـسكري  

 موقعا جـرى االنـسحاب منـها ضـمن          ١٣حكومة السودان إىل آلية احلدود قائمتها املؤلفة من         
، قامــت اآلليــة بعمليــة حتقــق ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٣ إىل ١ويف الفتــرة مــن . نطقــة احلدوديــةامل

الفـالح،  : جوية من أربعة مواقع النسحاب القوات املسلحة السودانية تقـدم هبـا الـسودان هـي               
أي وجــود الحــظ يوخــالل عمليــات التحقــق هــذه أيــضا مل  . ٤والــردوم، والكويــك، وكيلــو 

مـارس، يف   /آذار ٣٠ و ٢٩ة احلدود بعثات للتحقـق اجلـوي يـومي          ونفذت آلي . قوات مسلحة 
وقـدمت حكومـة جنـوب      . املنطقة احلدودية جنوب هجلـيج ومل تالحـظ أي وجـود عـسكري            

ل، تأكيــداهتما إىل القــوة أبريــ/نيــسان ١١مــارس وحكومــة الــسودان يف / آذار٢٦الــسودان يف 
  . األمنية املؤقتة بانسحاب قواهتما من املنطقة احلدودية
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يـزال كـل مـن الطـرفني يتـهم اآلخـر باالحتفـاظ              ولكن على الرغم من هذا التقـدم، ال         - ٢٥
 ،أبريـل /نيـسان  ٥ ، يف وبعـد انقـضاء املوعـد النـهائي       . بوجود عسكري داخل املنطقة احلدوديـة     

أبريـل، بـإبالغ    / نيسان ٢٢طقة احلدودية، قامت القوة األمنية املؤقتة يف        لسحب القوات من املن   
أهنا لـن تـتمكن مـن اسـتخالص أي نتـائج هنائيـة فيمـا يتعلـق                  باآللية السياسية واألمنية املشتركة     

بامتثال الطرفني هلذا املوعد النهائي حىت تتمكن آلية احلدود مـن إجـراء عمليـات حتقـق ميدانيـة           
ويف الوقت احلاضر لـن تـتمكن آليـة احلـدود مـن القيـام بعمليـات التحقـق               . وديةيف املنطقة احلد  

أبريل، أجرت آليـة احلـدود عمليـة حتقـق جـوي مـن              / نيسان ٢١ويف  . دون وحدة حلماية القوة   
. عـرب  ال مساحـة، وميلكمـاير، ورهـدانقات، وحبـر       : املواقع التالية يف منطقـة األربعـة عـشر مـيال          

وجود عسكري إال يف الغريف، اليت الحظ املراقبـون وجـود عـدد             تالحظ آلية احلدود أي      ومل
ــري ــوات  غـ ــن القـ ــدد مـ ــاحمـ ــاحنات    فيهـ ــالث شـ ــضا ثـ ــوا أيـ ــغرية، والحظـ ــن  صـ ــالقرب مـ ، بـ

  .للجيش معسكر
ــشتركة   لوخــالل اجتمــاع    - ٢٦ ــة امل ــسياسية واألمني ــة ال ــذي آللي ــومي  ال ــد ي  ٢٣  و٢٢عق

خصـصة اجتماعهـا األول يف غـضون سـبعة          أبريل، اتفق الطرفان على أن تعقد اللجنة امل       /نيسان
ووفقا لالختصاصات اليت وافـق عليهـا الطرفـان، سـتتألف     . أيام حتت رعاية القوة األمنية املؤقتة   

اللجنة املخصصة من عضوين من كل مـن القـوة األمنيـة املؤقتـة والـسودان وجنـوب الـسودان،            
 كيلـومترا مـن اخلـط       ٥٠نطـاق   وستكلفها اآللية بالتحقيق يف الشكاوى املتـصلة بـاألمن داخـل            

ــة نفــسها    ــة، باســتثناء املنطقــة احلدودي مــارس، قــدم / آذار١٩ويف . املركــزي للمنطقــة احلدودي
وقام عضوا اللجنـة    . السودان وجنوب السودان إىل القوة األمنية املؤقتة أمساء مرشحيهما للجنة         

ــة احلــدود يف كــادقلي     ــة إىل مقــر آلي ــارة تعريفي ــسودان بزي ــومي املخصــصة مــن ال  ١٤ و ١٣ ي
وكذلك دعت القـوة األمنيـة املؤقتـة أعـضاء اللجنـة املخصـصة مـن كـال البلـدين                    . أبريل/نيسان

مــايو، لوضــع الــصيغة النهائيــة الختــصاصات اللجنــة      / أيــار٣للحــضور إىل كــادقلي حبلــول   
  . ولكنها مل تتلق إجابة منهما بعد. وإجراءاهتا التشغيلية

منية املشتركة أيضا توصية اللجنـة التقنيـة املـشتركة لتنـسيق     وأيدت اآللية السياسية واأل   - ٢٧
مـن  : احلدود بفتح مثانية معابر حدوديـة لتيـسري التجـارة والتنقـل بـني البلـدين، وهـي كمـا يلـي                     

 ؛)واليــة أعــايل النيــل، جنــوب الــسودان(إىل الرنــك ) واليــة النيــل األبــيض، الــسودان(كوســيت 
 ومـن   ؛)واليـة الوحـدة، جنـوب الـسودان       ( بانتيو    إىل )جنوب كردفان، السودان   (ومن هجليج 

عـن طريـق    ) مشـال حبـر الغـزال، جنـوب الـسودان         (إىل أويـل    ) جنوب كردفان، السودان  (اجمللد  
 ومـن   ؛إىل أويـل  ) جنوب كردفان، الـسودان   ( ومن بابنوسة    ؛)جنوب كردفان، السودان  (ريم  امل

غــرب حبــر الغــزال، جنــوب    (إىل راجــا ) جنــوب دارفــور، الــسودان  (حليــة الــربام  مبالــردوم 
) واليـة أعـايل النيـل، جنـوب الـسودان         ( ومـن كوسـيت إىل كاكـا         ؛عن طريق متساحة  ) السودان
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إىل الرنك عـن طريـق بـوت    ) النيل األزرق، السودان والية  ( ومن الدمازين    ؛عن طريق املقينص  
عـن طريـق    ) دانوالية واراب، جنوب السو   (أما املعربان املتبقيان من اجمللد إىل تورايل        . وببنيس

واليـة أعـايل النيـل، جنـوب     (إىل توجنـا  ) جنـوب كردفـان، الـسودان     ( تلودي   ؛ ومن منطقة أبيي 
  . خالل املرحلة الثانيةالحقا فسيفتحان ) السودان

وأخريا، اعتمدت اآللية السياسية واألمنية املـشتركة أيـضا اختـصاصات اللجنـة األمنيـة                 - ٢٨
ــدة ســتكلف با   ــة جدي إلشــراف علــى تنفيــذ مــذكرة التفــاهم بــشأن عــدم    املــشتركة، وهــي آلي

وتقـرر عقـد   . ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ١٠االعتداء وإقامة التعاون اليت مت توقيعها بني الطرفني يف     
  . ٢٠١٣مايو / أيار٢٢االجتماع املقبل لآللية السياسية واألمنية املشتركة يف جوبا بتاريخ 

  
  احلالة اإلنسانية   -خامسا  

 تواصل تقدمي املساعدة القائمة علـى االحتياجـات إىل اجملتمعـات احملليـة              على الرغم من    - ٢٩
ــي، ال ــة أبيـ ــة      يف منطقـ ــساعدة املقدمـ ــستوى املـ ــساين ومـ ــال اإلنـ ــاملني يف اجملـ ــدد العـ ــزال عـ يـ

وبينمـا ظلـت احلالـة الـصحية العامـة يف منطقـة أبيـي               . كافيني بالنـسبة ملنطقـة أبيـي بأسـرها         غري
يــضر بقــدرات أوســاط  كافيــة، ممــا لــصحية مشــال بلــدة أبيــي غــريتــزال اخلــدمات ا مــستقرة، ال

  .املساعدة اإلنسانية على مراقبة األمراض يف املنطقة
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير قدم برنامج األغذية العاملي املساعدة الغذائية إىل عـدد               - ٣٠

دهـا الراميـة    وواصـلت املنظمـة الدوليـة للـهجرة جهو        . شخص يف منطقة أبيـي     ٧٨ ٠٠٠يفوق  
ثــار املترتبــة علــى نــدرة امليــاه واالفتقــار إىل املرافــق األساســية، وذلــك عــن آلإىل التخفيــف مــن ا

وقامـت بتجديـد مـستوصفَني ومخـسة مراكـز          . طريق إجنـاز عـدد مـن املـشاريع يف منطقـة أبيـي             
 يف لتوزيع املياه يف وسط أبيي، وأربع مدارس وثالثة مـستوصفات وسـبعة مراكـز لتوزيـع امليـاه        

.  مــن األســر املعيــشية بتــوفري مــساعدة اإليــواء العاجــل١٤٦وســط وجنــوب أبيــي، وســاعدت 
ــامج األمــم   ــد مدرســتني يف  املتحــدة  وباإلضــافة إىل ذلــك، قامــت املنظمــة وبرن اإلمنــائي بتجدي

  .أبيي مشال
الغذائيـة إىل    شؤون الالجئني مساعدات من السلع غري     ل األمم املتحدة    ة مفوض توقدم  - ٣١
وأجـرت وكـاالت   . لطـوارئ ل هلم جتهيـزات مالجـئ   تمن العائدين، ووفر   ٢٠٠يد على   يز ما

. األمم املتحدة عددا من التقييمات املشتركة بني الوكـاالت للمجتمعـات احملليـة يف مشـال أبيـي                 
وكانت االحتياجات ذات األولوية هي املياه والرعاية الصحية والتعليم، ويتواصل بذل اجلهـود             

  .ية هذه االحتياجاتالرامية إىل تلب
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  محاية املدنيني   -سادسا  
يف انتظار إنـشاء املؤسـسات املؤقتـة ملنطقـة أبيـي، واصـلت القـوة األمنيـة املؤقتـة تنفيـذ                        - ٣٢

تعددة اجلوانب ملنع نشوب الرتاعات والتخفيـف مـن آثارهـا، وهـي تتـألف مـن                 املاستراتيجيتها  
ــا     ــسيري دوري ــذار مبكــر، وت ــني    إجــراء تقييمــات رصــد وإن ــز احلــوار ب ــة، وتعزي ــة وهناري ت ليلي

قبيليت دينكا نقوك واملسريية والتفاعل مـع املـسؤولني احلكـوميني يف الـسودان              اجملتمعات احمللية ل  
بيــد أن الفــراغ النــاجم عــن غيــاب املؤســسات اإلداريــة ومؤســسات إنفــاذ . وجنــوب الــسودان

  . ألمنية املؤقتةا ثقيال على القوة ائيزال يشكل عب القانون وحفظ النظام ال
وواصلت البعثة عملها مـع اجملتمعـات احملليـة، وكـان ذلـك يف املقـام األول عـن طريـق                       - ٣٣

ومثلمـا ذكـر أعـاله،      . استخدام اللجان األمنية املشتركة من أجل ضـمان عمليـة هجـرة سـلمية             
ت  تلقـ  أن احلالة ظلت مـستقرة عمومـا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، فقـد                وعلى الرغم من    

 ذات القوة األمنية املؤقتة عددا من البالغات عـن جـرائم قتـل وغـارات لالسـتيالء علـى املاشـية               
وعالوة على ذلك، ظلت التوترات شديدة بني القبيلتني ألن قبائل املـسريية الرحـل            . طابع قبلي 

 فرص حمدودة للوصول إىل املياه وأراضي الرعي، ونتيجة لقرار معظـم أفـراد            فر هلا سوى  اتتو ال
وباإلضـافة إىل ذلـك، تعـني علـى القـوة           . قبيلة دينكا نقـوك مبواصـلة مـنعهم مـن الوصـول إليهـا             

األمنية أن تقوم فعليا ويف عدد متزايد مـن املناسـبات مبنـع دخـول البـدو الرحـل ومواشـيهم إىل                      
  .نقوكسكنها دينكا ياملناطق اليت 

ــة تــشجيع احلــوار بــني      - ٣٤ ــة املؤقت ــتنيالقبيوواصــلت القــوة األمني .  كوســيلة ملنــع العنــف ل
ويسرت البعثة عقد اجتماعات بـني القبيلـتني علـى املـستوى احمللـي وتوسـطت يف تـسوية عـدد                     

مارس، توسطت القوة األمنية املؤقتـة بنجـاح يف اتفـاق           /آذار ٢٥فمثال يف   . من املشاكل بينهما  
ينكـا نقـوك يف تـاج       بشأن تقاسم املياه بني شيوخ قبائل املسريية مـن عـشرية املزاغنـة وزعمـاء د               

وعلـى الـرغم مـن اجلهـود     . اللي وتـوداج، وذلـك بعـد تعـذر وصـول قبيلـة املـسريية إىل املنطقـة         
 الــيت تبــذهلا القــوة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي مــن أجــل ردع األشــخاص عــن محــل الــسالح   املــضنية

 يـشكل   يـزال انتـشار األسـلحة الـصغرية بـني أفـراد القبيلـتني              بشكل علين داخل منطقة أبيي، ال     
  .مصدر قلق أمين خطري

وازداد عــدد حــاالت االبتــزار الــيت وقعــت يف منــاطق خمتلفــة علــى طــول طــرق منطقــة    - ٣٥
وواصلت القوة األمنية املؤقتة جهودها الرامية إىل تقليل هذا اخلطـر إىل أدىن حـد ممكـن،                 . أبيي

  . باملشاركة مع اجملتمعات احمللية، وتكثيف الدوريات يف املناطق املتضررة
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ــا       - ٣٦ ــدة فيم ــد االســتعراض أي تطــورات جدي ــرة قي ــل   ومل تطــرأ خــالل الفت ــق بتفعي يتعل
 مـن القـرار     ١٤حقوق اإلنـسان يف منطقـة أبيـي، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة                     رصد

٢٠١٢( ٢٠٧٥.(    
   نشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي   -سابعاً   

أبريـل  / نيـسان ١٣ألمم املتحدة األمنية املؤقتـة ألبيـي يف     تألف العنصر العسكري لقوة ا      - ٣٧
وســيتم نــشر العــدد .  فــرد٤ ٢٠٠ فــرداً مــن قوامهــا املــأذون بــه والبــالغ  ٣ ٩٧٣ مــن ٢٠١٣  
 فرداً يف إطار وحـدة املالحـة اجلويـة، بـصفتهم مـراقبني عـسكريني، وضـباط                  ٢٢٧املتبقي وهو    
). انظـــر املرفـــق األول(د والتحقـــق منـــها اآلليـــة املـــشتركة لرصـــد احلـــدو إطـــار أركـــان، ويف  

الفارق املتاح من وحدة الطريان بني القوام املأذون به والقـوات املنتـشرة مـن أجـل      وسيستخدم  
  . يز القدرات اهلندسية امليدانيةاالحتياجات الطارئة املؤقتة لتعز تلبية 

انظــر (ثــة قطاعــات وواصــل العنــصر العــسكري بــالقوة األمنيــة املؤقتــة انتــشاره يف ثال    - ٣٨ 
 اسـتراتيجيتها   وتضمن خطة نشر القوة األمنية املؤقتـة أن يكـون مبقـدورها تنفيـذ             ). املرفق الثاين  

  وتـــوفري عامـــل ردع ألي توغـــل مـــسلح يف مـــن آثارهـــا ملنـــع نـــشوب الرتاعـــات والتخفيـــف  
   . أبيي منطقة

املتحـدة   اد شـرطة األمـم   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل يطرأ أي تغيري يف عدد أفر    - ٣٩ 
فـيهم كـبري      فـرداً، مبـن      ١١، ظل هذا العدد     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣٠ويف  . املنتشرين يف امليدان  

وقد ساعد أفراد الـشرطة العنـصر العـسكري بـالقوة األمنيـة املؤقتـة           . مستشاري الشرطة بالنيابة  
 لكــبري مستــشاري ولقــد متــت املوافقــة علــى طلــب تأشــرية . يف احلفــاظ علــى القــانون والنظــام 

   . توقع نشره يف القريب العاجلأبريل ومن امل/يف نيسان) غانا(اجلديد الشرطة  
  

   دعم البعثة   -ثامناً   
ــرق الوصــول وحــصص           - ٤٠  ــة وط ــوفري اإلقام ــا لت ــة جهوده ــة املؤقت ــوة األمني واصــلت الق
ســيع اجلديــد للمبــاين وعقــب االنتــهاء مــن التو. اإلعاشــة لقواهتــا أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
اجلـاهزة    مبىن إضـافياً مـن املبـاين         ١٥١الصلبة اجلدران املخصصة للمكاتب يف مقر البعثة، شيد          

قواعــد  الــصلبة اجلــدران يف عــدد مــن أمــاكن نــشر القــوات ضــمن منطقــة أبيــي، مبــا يف ذلــك     
مــشاكل   غــري أن هنــاك. عمليــات الــسرايا وقواعــد العمليــات املؤقتــة وأمــاكن إقامــة املــوظفني  

ــالطرق            ــاطق ب ــط املن ــنقص يف رب ــل ال ــن قبي ــة م ــت قائم ــا زال ــة م ــالبىن التحتي ــة ب خطــرية متعلق
ومـا زالـت القـوة األمنيـة املؤقتـة تعتمـد علـى البعثـات                . واملطارات وعـدم وجـود مرافـق ختـزين         
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يات، ممــا يعيــق لتــأمني عــدد مــن احتياجاهتــا يف جمــال اللوجــستيات واملــشتراألخــرى يف املنطقــة 
  .عملياهتا ة ءكفا
وواصلت البعثة حتـضرياهتا لتحـسني الوصـول عـرب الطـرق إىل قواعـد عمليـات الـسرايا                     - ٤١

استعداداً ملوسم األمطار السنوي، وذلـك علـى الـرغم مـن بعـض التـأخري الـذي حـصل بـسبب                       
ولقـد يـسرت القـوة األمنيـة املؤقتـة أيـضاً إمكانيـة الوصـول                . تأخر البائعني يف تـسليم الالتريـت       
ة اليت تعمل خـالل     بشكل كامل عرب الطرق إىل قواعد عمليات السرايا وقواعد العمليات املؤقت           
  . موسم اجلفاف 
 تأشــرية ملــوظفي القــوة األمنيــة املؤقتــة، مبــن  ٢٣٧، منحــت ٢٠١٣أبريــل /ويف نيــسان  - ٤٢ 
 ١٣٦ ، و موظفـاً متعاقـداً دوليـاً   ٣٢  ضـابطاً عـسكرياً، و  ٢٦  موظفاً مدنياً دوليـاً، و   ٣٦فيهم   

املتعلقــة  إلجــراءات ا وســبع تأشــريات ملــوظفي دائــرة    ،املتعلقــة باأللغــام لإلجــراءات متعاقــداً 
  . باأللغام

واستمرت التحضريات اللوجستية لتفعيل اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منـها             - ٤٣ 
 اسـتكملت  سـلطات جنـوب الـسودان األرض،     وفّـرت   وبعـد أن    . أثناء الفترة املشمولة بالتقرير    
مبـا   ، )والية مشال حبر الغزال، جنوب الـسودان    (التحضريات إلنشاء مقر للقطاع يف قوك مشار         

وللمـوظفني   يف ذلك أعمال التشييد األولية والتمركز املسبق لفريق متقـدم تـابع آلليـة احلـدود،                 
ت الـصوتية  باالتـصاال  ومت التجهيـز أيـضاً   . احملليني الضروريني وموظفي اللوجـستيات واملعـدات    

 باأللغـام إزالـة     لإلجـراءات املتعلقـة   األمـم املتحـدة     تابع لدائرة   واتصاالت البيانات، وباشر فريق     
فـوري علـى األرض حاملــا    األلغـام مـن الطـرق واملواقـع لـتمكني آليـة احلـدود مـن إجـراء رصـد           

بعثـة اسـتطالع    فلـم توفـد بعـد       أما بالنسبة إىل القدرة التـشغيلية الكاملـة،         . تتوافر قوات احلماية  
احلـصول علـى إذن أمـين مـن حكومـة       ، وذلك بسبب عدم  )جنوب دارفور، السودان  (إىل برام   
والية أعـايل النيـل، جنـوب       (إىل ملكال    وجيري حالياً التخطيط إليفاد بعثة استطالع       . السودان
يف وذلك عمـالً بنـصيحة بعثـة األمـم املتحـدة              لتحديد األراضي    ٢٠١٣مايو  /يف أيار ) السودان

أراضٍ للقــوة األمنيــة املؤقتــة يف إطــار موقــع  جنــوب الــسودان الــيت تــرى أنــه ال ميكــن ختــصيص 
ؤقـت  املؤقتة خفضاً سريعاً للمـوظفني يف املقـر امل   ويف غضون ذلك، جتري القوة األمنية  . أفرقتها

 ٣١أربعــة مــوظفني دولــيني لتــصفية املقــر حبلــول  وال يــزال هنــاك . أسوســا، بإثيوبيــا الــسابق يف
  . ٢٠١٣مايو /أيار
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   اآلثار املالية   -تاسعاً   
يونيــه / حزيــران٢١ بــاء املــؤرخ ٦٦/٢٤١اعتمــدت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا   - ٤٤

ــدره  ٢٠١٢ ــا ق ــن     ٢٥٧,٩، مبلغ ــرة م ــوة للفت ــى الق ــاق عل ــون دوالر لإلنف ــوز١ ملي ــه / مت يولي
يــد واليــة القــوة األمنيــة وإذا مــا قــرر جملــس األمــن متد .٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠١٢

، فسوف تقتصر تكلفـة اإلبقـاء علـى القـوة علـى املبلـغ       ٢٠١٣مايو / أيار٣١املؤقتة إىل ما بعد   
، ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٦وحـىت   . ٢٠١٣-٢٠١٢الذي وافقت عليه اجلمعية العامة للفتـرة املاليـة          

ة مبلغــا قــدره بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للحــساب اخلــاص للقــوة األمنيــة املؤقتــ 
وبلـغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة جلميـع عمليـات حفـظ                  .  مليون دوالر  ٤٩,٤

ــدره     ــا ق ــاريخ مبلغ ــك الت ــسالم يف ذل ــون دوالر١ ٤٠٥,٧ال ــات   .  ملي ــدِّدت للحكوم ــد ُس وق
اصــة بــالفترتني املمتــدتني حــىت     املــسامهة بقــوات ومبعــدات مملوكــة للوحــدات التكــاليف اخل     

، علــى التــوايل، وفقــا جلــدول ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٣٠ و٢٠١٢ديــسمرب /لكــانون األو ٣١
  .السداد الفصلي

  
   املالحظات والتوصيات   -عاشراً   

أدى تزامن هجرة قبيلة املسريية وعودة النـازحني مـن دينكـا نقـوك إىل تـدفق الـسكان                     - ٤٥ 
ن مـشاعر العـداء والريبـة       وما زالت القبيلتان مسلحتني، وتتبـادال     . بييأبأعداد كبرية إىل منطقة      
ذلك، تـدهورت احلالـة األمنيـة يف منطقـة أبييـي أثنـاء الفتـرة املـشمولة                 لـ ونتيجـة   . إىل حد كـبري    
وإنـين   .  أبيـي بلـدة دينكـا نقـوك وحـدوث قالقـل يف          ناظر عمـوم    قتل  مببالتقرير، وبلغت ذروهتا     

دينكـا نقـوك وحكومـة       االعتداء وأوجـه أصـدق التعـازي إىل قبيلـة            أكرر إدانيت الشديدة لذلك   
وأطلـب بإحلـاح إىل قـادة القبيلـتني، عمـال بـالقرارات املتخـذة        . إثيوبيـا وأسـر القتلـى واجلرحـى     

مـل  حبأفـراد القبيلـتني     ضـمان عـدم قيـام       االجتماع األخري للجنة الرقابة املشتركة يف أبيي،         أثناء  
فــف حــدة  أن خيمــن شــأنهقامــة حــوار بــني القبيلــتني إداخــل منطقــة أبيــي واملبــادرة إىل  أســلحة 

  .بينهما التوترات 
املتمـردة  “ تورا بـورا ”وما زال وجود شرطة النفط السودانية يف دفرة وميليشيا مجاعة      - ٤٦ 
 وقــرار ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٢٠ويـشكل وجودمهـا انتـهاكاً التفـاق     . ثري القلـق يعـد مـسألة تـ    

ب الـسودان علـى اختـاذ       وإنين أحـث سـلطات الـسودان وجنـو        . )٢٠١٢ (٢٠٤٦  جملس األمن   
االنسحاب الكامـل ألي عناصـر مـسلحة غـري مـأذون هلـا مـن منطقـة أبيـي            تدابري فورية لكفالة    

   . إليها ومنع دخوهلا
وما زالـت اخلالفـات املـستمرة بـشأن تـشكيل جملـس منطقـة أبيـي ومـا جنـم عنـها مـن                           - ٤٧ 

لرامية إىل حتقيق اسـتقرار األمـن       بيي تقوض اجلهود ا   أإلنشاء املؤسسات املؤقتة يف منطقة       عرقلة  
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ومـن الـضروري    . ولن تتحسن األوضاع ما دام هذا الفراغ اإلداري مستمراً        . واحلالة اإلنسانية  
نقـوك   للغاية أن تكون هناك مؤسسات مؤقتة يف منطقة أبيي لتيسري عودة النـازحني مـن دينكـا                   

واالجتماعيـة ألفـراد    ات اإلنـسانية  وإعادة توطينهم، وهجـرة املـسريية الُرحَّـل، وتلبيـة االحتياجـ        
الوسـيلة الوحيـدة لكفالـة     وعالوة على ذلك، فإن إنشاء دائرة شـرطة أبيـي ميثـل            . كلتا القبيلتني 

   . احلفاظ على القانون والنظام يف منطقة أبيي
وإنين أشيد بكلتا احلكومتني لتعاوهنما اإلجيـايب والبنـاء مـع القـوة األمنيـة املؤقتـة بـشأن                     - ٤٨ 
وأحثهمـا أيـضاً علـى      . فعيل اآللية املشتركة لرصد احلـدود والتحقـق منـها يف الوقـت املناسـب              ت 
 لكفالـة إعـادة النـشر الكامـل         االلتـزام مواصلة تنفيذ اتفاقاهتما يف جمال األمـن بـنفس القـدر مـن               
صــد منــة املرتوعــة الــسالح والتفعيــل التــام لآلليــة املــشتركة لرآللقواهتمــا مــن املنطقــة احلدوديــة ا 
ويعترب التنفيذ التـام هلـذه االتفاقـات ضـرورياً السـتتباب األمـن بالكامـل                . احلدود والتحقق منها   

وباملثل، أشجع احلكـومتني علـى مواصـلة العمـل مـن أجـل       . طول احلدود املشتركة بينهما    على  
ار وإجيـاد حلـول مقبولـة       والقيـام بـذلك عـن طريـق احلـو         ) ٢٠١٢ (٢٠٤٦أحكام القرار    تنفيذ  
  .فنيللطر

شـاغال   املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة الـسالح        يعد وجود جمموعات مسلحة داخل    و  - ٤٩ 
 ألتمس من جملس األمن قبـول       لذلكو. لرصد احلدود والتحقق منها    املشتركة  أمنيا كبريا لآللية    

 ١ ١٢٦ مبقـدار املؤقتة  لقوة األمنية   بالعنصر العسكري   املأذون به ل  قوام  التوصييت مبنح زيادة يف      
  ).  S/2013/198  (٢٠١٣مارس / آذار٢٨املبني يف تقريري املؤرخ  على النحو فرداً 

التنفيـذ   ، أود أن أعرب عن امتناين ملبعوثي اخلاص، هـايلي منكريـوس، ولفريـق               وأخرياً  - ٥٠ 
 ملـساعدة  الرفيع املستوى لالحتاد األفريقي، بقيادة الرئيس تابو مبيكي، على جهودمها املتواصـلة    

لـرئيس   كما أود أن أعرب عـن امتنـاين         . الطرفني يف حل مسائلهما يف مرحلة ما بعد االنفصال        
جهـود متواصـلة    يبذلونـه مـن     ملاه، اللواء يوهانس تسفاماريام، وموظفياملؤقتةبعثة القوة األمنية   

ــم        ــن دعـ ــه مـ ــا يقدمونـ ــي وملـ ــة أبيـ ــتقرار يف منطقـ ــسالم واالسـ ــز الـ ــرفني لتعزيـ ــذ للطـ يف تنفيـ
  .األمنية قاهتمااتفا 
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  املرفق األول
ــي           ــة ألبي ــة املؤقت ــم املتحــدة األمني ــوة األم ــسكري لق ــصر الع   تكــوين العن

   )مبا يف ذلك اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها(  
  
   اجملموع   إناث   ذكور   الوصف   البلد
 ٤  ٣   خرباء موفدون يف مهمة  بنن
   ١   وحدة عسكرية   

 ٤  ٣  اء موفدون يف مهمةخرب  بوليفيا
   ١   وحدة عسكرية  

 ٣  ١  خرباء موفدون يف مهمة  الربازيل
   ٢   وحدة عسكرية   

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

 ٣ ٨٩٣ ١٠ ٧٧   موفدون يف مهمةخرباء  إثيوبيا
  ٢٠٩ ٣ ٥٩٧   وحدة عسكرية   
 ٥  ٣  خرباء موفدون يف مهمة  غانا
   ٢   وحدة عسكرية   

 ٣  ٢  خرباء موفدون يف مهمة  غواتيماال
   ١   وحدة عسكرية   
 ٢  ٢  خرباء موفدون يف مهمة  غينيا
 ٤  ٢  خرباء موفدون يف مهمة  اهلند
   ٢   وحدة عسكرية   
 ٢  ١  خرباء موفدون يف مهمة     نيسياإندو
   ١   وحدة عسكرية  

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

 ١  ١  خرباء موفدون يف مهمة  موزامبيق
 ١  ١  خرباء موفدون يف مهمة   ناميبيا 
 ٤  ٢  يف مهمةخرباء موفدون   نيبال

   ٢   وحدة عسكرية  
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   اجملموع   إناث   ذكور   الوصف   البلد
 ٥  ٣  خرباء موفدون يف مهمة  نيجرييا

   ٢   وحدة عسكرية   
 ١  ١  خرباء موفدون يف مهمة  باراغواي

 ٣  ٢  خرباء موفدون يف مهمة  بريو
   ١   وحدة عسكرية  

 ٣  ١  خرباء موفدون يف مهمة  الفلبني
   ٢   وحدة عسكرية   

 ٣  ١  ن يف مهمةخرباء موفدو  االحتاد الروسي
   ٢   وحدة عسكرية  

 ٤  ٢  خرباء موفدون يف مهمة  رواندا
   ٢   وحدة عسكرية   

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

   ١   وحدة عسكرية  
 ٤  ٢  خرباء موفدون يف مهمة  أوكرانيا

   ٢   وحدة عسكرية  
 ٢  ١   خرباء موفدون يف مهمة   تحدةامل مجهورية ترتانيا 

   ١   وحدة عسكرية  
 ١  ١   وحدة عسكرية  أوروغواي

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

   ١   وحدة عسكرية   
 ٣ ٩٧٣  ٢١٩ ٣ ٧٥٤    اجملموع  
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  املرفق الثاين
   تة ألبييمنية املؤقخريطة انتشار قوة األمم املتحدة األ    
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