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   األمني العام عن احلالة يف أبييتقرير    
    

  مقدمـة  -أوال   
ــدَُّي  - ١ ــالفقرة  قـ ــذا التقريـــر عمـــال بـ ــرار جملـــس األمـــن  ١١م هـ ) ٢٠١١ (١٩٩٠ مـــن قـ

الــسودان مجهوريــة حكومــة   تنفيــذ االتفــاق بــنيتقــدمي تقريــر عــن إيلّ طلــب فيهــا اجمللــس الــيت
ــر الــسودان بــشأن الترتيبــات ا   ــشعبية لتحري ــة لــإلدارة واألمــن يف منطقــة أبيــي  واحلركــة ال  ملؤقت

)S/2011/384 م هـــذاقــدِّ وُي.  يف أديــس أبابـــا ٢٠١١يونيـــه / حزيــران ٢٠، املوقـــع يف )، املرفــق 
 قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة     انتشار عملياتعن احلالة يف أبيي و    عن مستكملةمعلومات  التقرير  

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرخ السابق، وذلك منذ تقريري املؤقتة ألبيي
  

  احلالة األمنية  -ثانيا   
هادئـا ولكنـه غـري      يف منطقـة أبيـي       الوضـع األمـين    الل الفترة املشمولة بـالتقرير، ظـلّ      خ  - ٢

، ونقـص   املـسريية وبدء موسم هجرة قبيلـة       قوات مسلحة،    وجود وذلك بسبب    قابل للتنبؤ به،  
كومــة ات الــشرطة التابعــة حلفــالقوات املــسلحة وقـو . عـدد العائــدين مــن املـشردين إىل ديــارهم  

ــسودان ــزال، حــىت  ال ــا ت ــاين  ٢٣ م ــشرين الث   هنــر يف املنطقــة الواقعــة مشــال موجــودة، نــوفمرب/ت
تـــشرين  ٩  قـــد انـــسحب يففهـــو الـــسودان اجلـــيش الـــشعيب لتحريـــرأمـــا  .حبـــر العـــرب/كـــري
 كيلـومترات إىل   ٣ علـى بعـد حنـو        الواقعـة نوفمرب من املنطقـة، واختـذ مـن ميجـان كـول،             /الثاين

 جنـوب الـسودان   بيـد أنّ جهـاز شـرطة         .اجلنوب من أقوك وحدود منطقـة أبيـي، مقـرا أللويتـه           
لقــرب  حتــت املراقبــة نظــرا  اجلــيش الــشعيبزال أفــراد مــن  موجــودا يف املنطقــة، ومــا  يــزال مــا

انــسحاهبا مــسألة  ومــا تــزال حكومــة الــسودان تــربط. وكمــوقعهم مــن احلــدود ومــن ســوق أقــ
يف ذلــك إنــشاء إدارة منطقــة  ، مبــايونيــه/ حزيــران٢٠التفــاق ألخــرى األحكــام امبــسألة تنفيــذ 

 القـوات   حـال انـسحاب   ستنـسحب بالكامـل     أّنها  حكومة جنوب السودان    فيما ذكرت   أبيي،  
  .املسلحة السودانية
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ممـا عـّزز بـروز صـورة        ،   حتسنا كبريا   أحوال الطرق  شهدتومع بداية موسم اجلفاف،       - ٣
 جويـة وتقوم القوة األمنية بدوريات     . ؤقتة يف أبيي ووجودها األمين    قوة األمم املتحدة األمنية امل    

وهي بـصدد إنـشاء قواعـد لعمليـات الـسرايا وقواعـد لعمليـات مؤقتـة يف منـاطق                   منتظمة   وبرية
إنـشاء قواعـد    حـىت اآلن،    وقد مت،   . على الرصد املنتقل والثابت   تعزيز قدراهتا   حساسة من أجل    
ويف دفرة وأقوك، وقواعد عمليات مؤقتة يف تـوداش وأم خريـت            يف بلدة أبيي    لعمليات السرايا   

ــوين وروممــيري   ــق وأنت ــانتون ونون ــوم. وب ــضا وتق ــة أي ــوة األمني ــارات منتظمــة إىل مراكــز   الق  بزي
  .مع اجملتمعات احمللية وبإجراء اتصاالت، التجمعات السكانية

بفـضل االنتـهاء    حتسنت سبل وصول القوة األمنية إىل كامل منطقة العمليات وذلـك            و  - ٤
 الــذي ُدمِّــر حمــل جــسر بــانتون  حيــلّينــاير مــن تــشييد جــسر بيلــي جديــد/ كــانون الثــاين٢٨يف 

، وقــام بتــشييده  اجلــسر اجلديــد حكومــة إثيوبيــا وقــّدمت. ٢٠١١مــايو /أيــار يفخــالل الــرتاع 
خـالل زيارتـه ملنطقـة       ودّشن وكيـل األمـني العـام لعمليـات حفـظ الـسالم            . مهندسون إثيوبيون 

 أبيـي   بلـدة نقطـة عبـور مهمـة بـني         أكتـوبر، هـذا اجلـسر الـذي ُيعـّد           / تـشرين األول   ٣١ي يف   أبي
 املــساعدات اإلنــسانيةاملــشردين داخليــا ووصــول سهل عــودة  والــذي مــن شــأنه أن يــ وك،قــوأ

  .النقل التجاري وتوفري وتنفيذ عمليات القوة األمنية
ــالتقرير، وقــد انطلقــت  - ٥ حنــو ملــسريية الــسنوية قبيلــة اجــرة  ه، خــالل الفتــرة املــشمولة ب

حيث اقتربـت طالئعهـا األوىل مـن مـنطقيت دفـرة وأم خـري يف أواخـر                  ،   عرب منطقة أبيي   اجلنوب
نـوفمرب، كانـت عناصـر مـن املـسريية تـسوق قطيـع              / تشرين الثاين  ١ويف  . أكتوبر/تشرين األول 

ا إىل  كيلــومتر٢٥ رأس قــد وصــلت قــويل الواقعــة علــى بعــد ٢ ٠٠٠مواشــي يتــألف مــن حنــو 
يتـــألف مـــن   قطيـــع آخـــرشـــوهدنـــوفمرب، /تـــشرين الثـــاين ١٥يف و. الـــشمال مـــن بلـــدة أبيـــي

  . بلدة أبييرأسا يف ١٥٠
الستمرار وجود قـوات مـسلحة ونقـص عـدد العائـدين مـن املـشردين وتـضاءل                  نظرا  و  - ٦

احلظوظ يف حتقيق موسم ثـان للبـذر، مثـة أخطـار حمتملـة النـدالع أعمـال عنـف خـالل موسـم                       
وللعائـدين  توفري األمن للـهجرة  من أجل   تدابري استباقية   ولذا، تقوم القوة األمنية باختاذ      . اهلجرة

  نـسق  إعـادة النظـر يف سـرعة      إقنـاعهم ب  مـن أجـل     املـسريية   وبالدخول يف حوار مع شيوخ قبيلـة        
ــة أيــضا مــع كــل اجلماعــات مــن أجــل التأكيــد علــى ضــرورة      .اهلجــرة  وتتحــاور القــوة األمني

 نفــرا، ١٦٠ر املــسلحة أبيــي، وذلــك بعــد أن قــام أنفــار مــن الرحــل عــددهم تــدخل العناصــ أال
 ويركبـون دراجـات ناريـة، برحلـة مـن           AK-47 مسلحون ببنادق هجومية مـن طـراز         ٣٠منهم  

نــوفمرب، ودخلــوا معــسكر القــوات املــسلحة الــسودانية مث / تــشرين الثــاين٢٠دفــرة إىل أبيــي يف 
  .عادوا إىل دفرة يف نفس اليوم
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الـذخائر  مـن    ١٠٠أكثـر مـن     نـوفمرب، اسـتعادت القـوة األمنيـة         / تشرين الثـاين   ١٤ويف    - ٧
ومن األلغام اليت ُعثر عليها يف مواقع يف بـانتون وتـوداش وعلـى الطريـق بـني بلـدة         غري املنفجرة   
 الـسودان    حكـوميت  مـع القـوة األمنيـة     حتـاور   مـن   الـرغم   ولكن، ولألسف، علـى     . أبيي وروميري 

اجلـيش الـشعيب    بيـد أنّ    . خـرائط ملواقـع األلغـام     أيا من الطرفني مل يقّدم      ، فإنّ   وجنوب السودان 
لكي يكشف للقوة عـن     إزالة ألغام    فريقنوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ السودان قد أوفد يف      لتحرير

تـسهيل  مـن أجـل    هـذه املواقـع وإزالـة األلغـام      ملحة لتحديد   ومثة حاجة   . املواقع احملتملة لأللغام  
الـيت   عمليـات القـوة األمنيـة        وكذا،  موسم اهلجرة القادم  سالمة  ضمان  اخليا و عودة املشردين د  

ودائـرة األمـم املتحـدة      . األلغـام مـن تلـك      طرق الـدوريات     يتعني عليها يف الوقت الراهن تطهري     
لكـي يقـدم الـدعم للقـوة         على استعداد إليفاد فريق إىل منطقة أبيي         لإلجراءات املتعلقة باأللغام  

ــرام  ــام    املويكفــل احت ــة األلغ ــة إلزال ــايري الدولي ــها، وهــي ب ع ــسالمة من ــة علــى  انتظــار وال املوافق
  .تأشريات الدخول

  
  التطورات السياسية  -ثالثا   

ــالتقرير،    - ٨ ــّدمخــــالل الفتــــرة املــــشمولة بــ  ضــــئيل جــــدا يف تنفيــــذ اتفــــاق  أُحــــرز تقــ
 األفريقـي حتـاد   الالفريـق الرفيـع املـستوى التـابع ل        واصل  و.  منطقة أبيي  بشأنيونيه  /حزيران ٢٠

 ، يدعمـه يف ذلـك     كـال الطـرفني   التحـاور هبـذا الـشأن مـع         واملعين بالتنفيذ، بقيادة ثـابو مبيكـي،        
قـوة األمـم املتحـدة      ورئـيس   لسودان وجنوب السودان، هـايلي منقريـوس،        إىل ا  اخلاص   مبعوثي

  .، والشركاء الدوليونتاديسي ويريدي تيسفاي، الفريق األمنية املؤقتة ألبيي
مـن الطـرفني إنـشاء إدارة منطقـة         بشأن منطقة أبيـي     يونيه  / حزيران ٢٠تضي اتفاق   ويق  - ٩

أبيي، بقيادة رئيس لإلدارة ترشحه حكومة جنـوب الـسودان وتوافـق عليـه حكومـة الـسودان،                  
واتفـق  . ونائب لرئيس اإلدارة ترشحه حكومة السودان وتوافق عليه حكومة جنـوب الـسودان            

بيـد أنّ   .  اجمللس التـشريعي مـن مرشـحي حكومـة الـسودان           الطرفان أيضا على أن يكون رئيس     
 مـن    حكومـة جنـوب الـسودان      ما أبدته التقدم يف إنشاء هذه اهليئات شهد تأخريا كبريا بسبب          

وعلــى إثــر تــدّخل الفريــق الرفيــع املــستوى التــابع   .  علــى تعيينــات حكومــة الــسودان حتفظــات
 املـأزق، رشـحت حكومـة        أجل اخلروج مـن    لدى الطرفني من   واملعين بالتنفيذ األفريقي  الحتاد  ل

السودان ملنصب رئيس اجمللس التشريعي رجال من املسريية من منطقـة أبيـي الكـربى، معـروف                 
ومل تــرّد . جــدا لــدى حكومــة جنــوب الــسودان حبكــم شــغله ملنــصب نائــب رئــيس إدارة أبيــي 

لـى مـن عّينتـه     بصورة رمسية على هذا املقترح اجلديـد وال ع    حىت اآلن حكومة جنوب السودان    
  .نصب نائب رئيس إدارة منطقة أبييحكومة السودان مل
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 وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تعقد جلنـة الرقابـة املـشتركة يف أبيـي أي اجتمـاع          - ١٠
 تـــشرين ٢٥ويف . نظـــرا فيمـــا يبـــدو لنيـــة حكومـــة الـــسودان تغـــيري رئيـــسها املـــشارك للجنـــة 

ي اخلري الفهيم املكّـ   رمسيا  ،   عثمان علي طه   ،رئيس السوداين للأكتوبر، عّين النائب األول     /األول
، مل تفلح اجلهود املبذولـة بعـد ذلـك يف عقـد اجتمـاع         ومع ذلك . رئيسا مشاركا جديدا للجنة   

  .للجنة
ــة احلــدود،    / متــوز٣٠وعمــال بأحكــام اتفــاق    - ١١ ــة لــدعم مراقب ــه القاضــي بإنــشاء آلي يولي

الحتـاد  قدمها هلما الفريق الرفيـع املـستوى التـابع ل         يعكف الطرفان على دراسة خريطة عمليات       
ومــن املتوقــع أن . “خطــا إلعــادة االنتــشار املؤقــت ”، واقتــرح فيهــا  واملعــين بالتنفيــذاألفريقــي

جتتمع اآللية السياسية واألمنية املشتركة قريبا ملناقشة تفاصيل أخرى متعلقة بإنـشاء آليـة مراقبـة              
  . التخفيف من حدة حاالت التوتر املتزايدة على احلدودد، اليت تكتسي أمهية حامسة يفاحلدو

  
  احلالة اإلنسانية  -رابعا   

ت دوائـر العمليـات اإلنـسانية يف جنـوب الـسودان            خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلّـ       - ١٢
.  إىل أقـوك وإىل واليـة واراب، جنـوب الـسودان         أبيي نازح من    ١١٠ ٠٠٠عم لنحو   تقدم الدّ 

ذية العاملي وشـركاؤه، إىل جانـب مـا قدمـه مـن أغذيـة مـن خمزوناتـه، بتوزيـع             وقام برنامج األغ  
وقـد أفـضى إصـالح     .  طنا مـن األغذيـة الـيت أسـهمت هبـا حكومـة جنـوب الـسودان                 ١٧٧حنو  

وحلركــة دوائــر العمليــات  لعمليــة عــودة النــازحني املالئمــة الظــروف  إىل حتــّسنجــسر بــانتون
 كيلـومترات إىل    ١٠إىل ميجاك الواقعـة علـى بعـد حنـو            أسرة   ٥٠اإلنسانية، مما يسر عودة حنو      

وعـالوة علـى ذلـك، يعـرب املـشردون اجلـسر يوميـا بعـدد متوسـط                  . الشمال الـشرقي مـن أقـوك      
  .  مشردا لالطمئنان على ممتلكاهتم١٦قدره 
 عودة النازحني على نطاق واسع إىل أبيي وإىل املنـاطق احمليطـة هبـا مل تبـدأ بعـد                    بيد أنّ   - ١٣

وعـدم وجـود إدارة مدنيـة،        املستمر للقوات املسلحة السودانية يف منطقة أبيي،         حلضوربسبب ا 
 األمـم املتحـدة     ومؤسـسات اجتمعـت القـوة األمنيـة        ويف األثنـاء،  . واخلوف من األلغام األرضية   

 تـــشرين ٣ويف . لعـــودة النـــازحني ترتيبـــات االســـتعدادملناقـــشة نقـــوك دينكـــا  لقبيلـــةمـــثلني مب
ــة يف أبيــي لالطــالع علــى   نــوفمرب قــا/الثــاين ويف .  حجــم الــدمارم وفــد مــن نقــوك دينكــا جبول
نوفمرب، أجرت البعثة وزعماء نقوك دينكا تقييما مـشتركا للحالـة األمنيـة يف       /تشرين الثاين  ١٠

  .عودة النازحني وهي نونق وماكري وداكورا وتوداش وأم خريتاملرشحة الستقبال القرى 
ــة  / علــى أقــوك خــالل أيلــول وعلــى إثــر هطــول أمطــار غزيــرة    - ١٤ ســبتمرب، شــهدت احلال

وأتاح حتسن حالة الطرقات تيـسري إيـصال اإلمـدادات          . اإلنسانية يف البلدة وضواحيها استقرارا    



S/2011/741  
 

11-60382 5 
 

وأفــادت الــدوائر الــصحية بــأنّ عــدد   . اإلنــسانية بــال انقطــاع مــن جنــوب الــسودان إىل أقــوك  
الل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  مرافــق العيــادات اخلارجيــة تــضاعف خــاالستــشارات الطبيــة يف

ومـع ذلـك،   . وك مـن اجلنـوب  قـ  أإىل هنـاك بعـض التحركـات الـسكانية     تيشري إىل أنه كان    مما
  . احلالة الصحية للنازحني وللمجتمعات املضيفة هلم مستقرةتظلّ
أكتــوبر، قامــت القــوة األمنيــة بزيــارة إىل روممــيري الواقعــة علــى / تــشرين األول٣٠ويف   - ١٥

 مـن هنـر     علـى مقربـة   الـشمال   وإىل  اجلنـوب الـشرقي مـن بلـدة أبيـي            كيلـومترا إىل     ٣٥ بعد حنو 
ــرب /كــري ــث ، حبــر الع ــة    الحظــت حي ــدنيني يف القري ــن امل ــدد كــبري م ــم  وجــود ع ــرجح أّنه  ي
وُيقــدَّر عــدد . ٢٠١١مــايو /يغــادروا املنطقــة يف أعقــاب أعمــال العنــف الــيت جــدت يف أيــار  مل

 ساكن، من بينهم عدد مـن املـشردين         ١٠ ٠٠٠اليا بنحو   السكان داخل رومميري وضواحيها ح    
لإلجراءات املتعلقة باأللغام، قامـت القـوة   دائرة األمم املتحدة وبانتظار وصول موظفي  . داخليا

لكـي  الـذخائر غـري املنفجـرة    مـن  واألمنية بتطهري الطريق املؤدية إىل رومميري من األلغام األرضية         
وقامـت القـوة األمنيـة      .  وتقـدمي املـساعدة     مـن وضـع تقييماهتـا      تتمكن دوائر العمليات اإلنسانية   

  .أيضا بإنشاء قاعدة لعمليات السرايا يف ضواحي رومميري من أجل تعزيز األمن يف املنطقة
  
  محاية املدنيني  -خامسا  

قــوة األمــم املتحــدة ، الــذي أذن ل)٢٠١١ (١٩٩٠عمــال بأحكــام قــرار جملــس األمــن   - ١٦
، املعرضــني خلطــر العنــف البــدين الوشــيك يف منطقــة أبيــي حبمايــة املــدنيني ياألمنيــة املؤقتــة ألبيــ

. تعكف القوة األمنية على التصدي للشواغل املتعلقة بتوفري احلماية يف كامـل منطقـة العمليـات    
فهــي تقــوم، انطالقــا مــن قواعــدها يف دفــرة وأقــوك وتــوداش وبــانتون، باملــساعدة علــى ضــمان 

كة بنـشاط وحـسب االقتـضاء يف تنفيـذ دوريـات وعمليـات مرافقـة                وجود بيئة آمنة عرب املشار    
وتعمـل البعثـة أيـضا علـى فـتح طـرق ومنافـذ إىل القـرى الـيت مل يكـن مـن                     . لتحركات السكان 

ويف األثنـاء، تـشارك دوائـر       . اليسري الوصول إليها فيما مضى، واليت توجـد هبـا مراكـز سـكانية             
ة الــيت تتطلــب احلمايــة، ويف تيــسري عمليــة عــودة  العمليــات اإلنــساية يف رصــد املخــاطر احملتملــ 

النازحني والقيام بالدعوة والدعم للفئات الـضعيفة، ويـشمل ذلـك النـساء واألطفـال املنـسوبني                 
  .إىل اجلماعات املسلحة

قامـت   موسـم اهلجـرة،   واستعدادا ملواجهة حتديات بعينها يف جمال احلمايـة، ناشـئة عـن       - ١٧
واحتوائهــا داخــل  للرتاعــات بــسرعة لــضمان االســتجابة  انتــشارهاالقــوة األمنيــة بتعــديل مواقــع

الكتيبـة األوىل وقـوة الـرد     أعـادت  كتيبة ثانية من القـوات اإلثيوبيـة،   ومع انتشار  .املناطق احمللية 
وأقـوك وروممـيري    بـانتون   يف  و يف بلدة أبيي     القواعد العاملة  يف  سرايا انتشارمها على هيئة  السريع  

 القـوة   وتعمـل . ميدانيةوبطارية مدفعية   بسرية دبابات    قطاع   ومت تعزيز كل   يف القطاع اجلنويب،  
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وذلـك   على املـوارد،  التوتراتمن حدة  من أجل التخفيف  حدود قدراهتا،  ضمن األمنية أيضا، 
  .والتمركز بقوات عازلة بني اجملموعات اإلنذار املبكر بوسائل منها

ــصدد،    - ١٨ ــة  يواصــلويف هــذا ال ــيس البعث ــة املــسريية يف     مــعرالتحــاو رئ أهــم زعمــاء قبيل
موسـم   بشأن إجنـاز   على التزامات أقوك من أجل احلصول منهم       دينكا يف    نقوك الـُمجلد وقبيلة 

يف اجتمـاع عقـد يف      و. للمـشردين داخليـا    وطوعيـة كرميـة   وحتقيق عـودة    ،   بطرق سلمية  اهلجرة
 م واسـتعداده  لعودة النـازحني  م   املسريية دعمه  نوفمرب، أكد زعماء  / تشرين الثاين  ١الـُمجلد يف   

 قبيلـة نقـوك دينكـا      توقـد أعربـ   . قبيلة نقوك دينكا برعايـة القـوة األمنيـة         مع   للدخول يف حوار  
 تعيني طرق اهلجرة الرعوية وتأمني العـودة        مع القوة األمنية هبدف   أيضا عن استعدادها للتنسيق     

حبــر /شمالية لنــهر كــريعلــى طــول الــضفة الــ املوجــودة القــرى للمــشردين داخليــا إىل الطوعيــة 
  .العرب
ــشرين األول ٣٠ويف   - ١٩ ــوبر/ت ــر  ، أكت ــى إث ــوات    وعل ــة والق ــيس البعث ــني رئ مفاوضــات ب

 مـدنيا كـانوا قـد اعتقلـوا مـن قبـل             ٢٢جمموعه  مت إطالق سراح ما     املسلحة السودانية يف أبيي،     
موعـة   اجمل وتـضم هـذه   . ٢٠١١مـايو   /يف أيـار  القوات املسلحة الـسودانية خـالل أعمـال العنـف           

 مجيـع املعـتقلني إىل      وقامـت القـوة األمنيـة الحقـا بنقـل         . منهم طفالن ،   أنثى ١٣و  تسعة ذكور   
. وذلــك حــسب رغبــة هــؤالء الــصرحية مواقــع يف منطقــة أبيــي وجنــوب الــسودان والــسودان،  

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠يف  كــادقليولكــن لألســف، قامــت املخــابرات العــسكرية يف مطــار 
بعـد أن  و.  التوجـه إىل اخلرطـوم وذلـك بغيـة اسـتجواهبم            اجملموعة اليت فضلت   منباعتقال ثالثة   

 تـــشرين ٢٦، مت اإلفـــراج عنـــهم يف الـــسلطات احملليـــة بالتوســـط لـــدىالقـــوة األمنيـــة قامـــت 
  .نوفمرب/الثاين
إيلّ فيهـا رصـد حقـوق      الـيت طُلـب     ،  ) ٢٠١١ (١٩٩٠ من القـرار     ١٠الفقرة  وعمال ب   - ٢٠

ــة يف أبيــ   ــسان بفعالي ــم املتحــدة حل ي، ُتجــري مفوضــية  اإلن ــسان األم ــع   قــوق اإلن ــشاورات م م
عرض نتـائج هـذه   وسـتُ .  السودان وجنوب الـسودان بـشأن طرائـق تنفيـذ هـذه الواليـة           حكوميت

بيد أنّ املفوضية، بسبب عـدم قـدرهتا الوصـول إىل منطقـة أبيـي،        . املشاورات يف تقريري املقبل   
ــضع     ــيس بوســعها يف الوقــت احلاضــر أن ت ــل ــشأن   كــامالاتقييم ــة  شــامال ب ــاءات املتعلق  االدع

  .٢٠١١مايو /اهلجوم الذي حدث يف أبيي يف أيارخالل بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان 
  

   قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبييانتشار  -سادسا  
بيـي  قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة أل          اسـتمر نـشر     خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،        - ٢١
 تتركـب مـن سـرية مدرعـة قوامهـا          وقوة للرد الـسريع      ا، جندي ٨٥٧ قوامهاوصول كتيبة ثانية    ب
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 ٢ ٨٧٢نـوفمرب نـشر     / تـشرين الثـاين    ١٤ومت حـىت    . أكتـوبر / تـشرين األول   ١٢فردا، يف    ١٧٥
الكتيبــة واســتلمت .  جنــدي٤ ٢٠٠ وقــدره يف املائــة مــن القــوام املــأذون بــه  ٦٨، أي جنــديا
 اللوجـستية، وانتـشرت أيـضا     الكتيبة األوىل املتمركـزة يف قاعـدة كـادقلي       أفراد املهام من الثانية  
 أم خريـت، يف   /قواعد العمليات املوجودة يف دفرة وتوداش وعقوبيال      يف  كل قاعدة    سرية بقوام

 مــع وصــول املعــدات اململوكــة    طــور العمــل الكامــل   الكتيبــة  وســتدخل. القطــاع الــشمايل 
 لنـشر كتيبـة     وختطط القـوة األمنيـة    . نوفمرب/تشرين الثاين ل هناية   للوحدات يف منطقة البعثة حبلو    

زيادة قـدرهتا علـى التخفيـف مـن حـدة        ديسمرب وذلك من أجل     /كانون األول ثالثة حبلول هناية    
، مبـا يف ذلـك      الطبيـة التابعـة للقـوة     رافق  املويف الوقت نفسه، مت إنشاء      .  يف منطقة أبيي   اتالتوتر

 وخــدمات لإلجــالء الطــيب مــن املــستوى الثــاينومستــشفى ل  املــستوى األو مــنســت عيــادات
  .خمصصتني هلذا الغرض مت التعاقد معهما مروحيتني اجلوي بواسطة

أذون املـ شرطة  ال عنصر لكي يتم، حال إنشاء إدارة منطقة أبيي، نشر        خطط   ومثة أيضا   - ٢٢
 دائـرة دعـم    وذلـك مـن أجـل      الـدوليني  الـشرطة    ضابطا مـن ضـباط     ٥٠قوامه  للقوة األمنية و  به  

 االحتيـاطي للعمـل     شـرطة األمـم املتحـدة     قـوام    مـن   اثنني ن مستشاريْ  إحلاق وقد مت . شرطة أبيي 
التفاعــل مــع اجلهــات املعنيــة ودعــم مــشاركة يف  وعلــى امليــدانالتخطــيط مــع القــوة األمنيــة يف 

دارة منطقـة   رهنـا بإنـشاء إ    و. والـسالمة اجملتمعيـة   مايـة   بـادرات احل  اجملتمعات احمللية فيما يتعلـق مب     
  .٢٠١٢الربع األول من عام  ، سيتم نشر هذا العنصر للشرطة بالكامل يفأبيي
 نــشر ، ومــن املقــّدر أن يــتمتعــيني املــوظفني املــدنيني الــدوليني والــوطنينيجيــري أيــضا و  - ٢٣
 البعثـة تواجـه   زالت ماومع ذلك، . ٢٠١١ البعثة املدنية حبلول هناية عام  يف املائة من قدرة    ٧٠

 موظفيهـا املـدنيني مـن اخلرطـوم        نقـل  يف إصدار التأشريات وصعوبات خطرية يف         تأخري حاالت
مركــز لنــشرهم يف  تعــيني مــوظفني ويف األثنــاء، تواصــل القــوة األمنيــة .  كــادقلي عــربإىل أبيــي
 حبلــول هنايــة تبلــغ قوامهــا الكامــل أن مــن املتوقــع حيــث  أوغنــدا،يف عنتــييب،اإلقليمــي الــدعم 
  .املالية السنة

  
  دعم البعثة  -سابعا   

 أتـاح  بشكل ملحـوظ، ممـا       خفّت حدة موسم األمطار    الفترة املشمولة بالتقرير،     خالل  - ٢٤
زالـت هـذه الطريـق حباجـة إىل          ومـع ذلـك، مـا     .  إىل أبيي  ادقليالطريق املؤدية من ك    فتحإعادة  

 تـــشرين ٣١ منـــذ كمـــا مت. مـــا حلقهـــا مـــن أضـــرار كـــبرية جـــراء األمطـــار نظـــرا إصـــالحات
العمـل جـار    و. إىل واو أبيـي   أكتوبر وبفضل تغيري جسر بانتون فـتح الطريـق املؤديـة مـن              /ولاأل

اخلاصـة  طـوط االتـصاالت   خب ذات األولوية اليت تربط املواقع السكانية الرئيسية   إلصالح الطرق 
ــسانية، و   ــال اإلن ــدوائر األعم ــة    هياكــلإلصــالح ب ــسكرات القائم ــق املع ــي ومراف . يف خمــيم أبي
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وذلــك ، لعمليــات الــسرايا مواقــع جديــدة إلنــشاء قواعــد  األشــغال األوليــة يفوانطلقــت أيــضا
ونظــرا لعــدم وجــود إدارة يف . اســتخدام األراضــيبــشأن  اتفاقــات رمسيــة بانتظــار التوصــل إىل

 اآلن ، مل يتـسّن حـىت  أراضـيهم يف منطقـة أبيـي   إىل الزعمـاء التقليـديني     منطقة أبيي ولعدم عودة     
  .استخدام األراضيب ما يتعلق  مذكرات تفاهم يفإبرام أي

 الـنقص يف الـسكن     ملعاجلة   بذل اجلهود  ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير   وتواصل أيضا،     - ٢٥
داخل قواعـد عمليـات سـراياها، ويف مـساكن مـن            يف خيام   تقيم حاليا   الكتيبة الثانية   ف. يف أبيي 

ة، وك ودفـر  وأقـ منطقـة أبيـي     باسـتثناء العـاملني يف      و. كـادقلي داخل خميم العبـور ب    ران صلبة   جد
وصــول مــساكن مــن جــدران  إىل حــنييــام اخليف  القــوة األمنيــة يقــيم اجلــزء األكــرب مــنســيظل 

تـسليم هـذا النـوع مـن املـساكن          و. يف الـسودان   تصفية بعثة األمـم املتحـدة        صلبة وتركيبها بعد  
ر املهندسـني   تـواف علـى   أبيـي عـرب كـادقلي و      متوقف على اإلذن للقوافل بالسري مـن األبـّيض إىل           

  .إلعداد األرض وبناء املخيمات
لوجـستية مـن    كـادقلي ال  نقل قاعدة   بعد مبنح الصفة الرمسية ل     حكومة السودان    ومل تقم   - ٢٦

تولّــت القــوة األمنيــة علــى إثــر  ومــع ذلــك، . يف الــسودان إىل القــوة األمنيــةبعثــة األمــم املتحــدة
وقود التـزود بـال    هياكـل  وملكيـة تحـدة،   مسؤولية حراسة املخـيم وأصـول األمـم امل        تصفية البعثة   

القـوة األمنيـة تتلقـى املعـدات        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بـدأت       و. واملخزونات االحتياطية 
 املوافقـــة علـــى متـــت، نـــوفمرب/تـــشرين الثـــاين ٢١يف و.  البعثـــةمـــنألمـــم املتحـــدة اململوكـــة ل

احمللية قامت بتأخري انتقـال هـذه       ولكّن السلطات   . كادقليمن األبّيض إىل     حاوية   ٢٨٠ انتقال
إعاشـة جديـدة     حـصص    ويف األثناء، يقوم أحد املتعاقدين مع القـوة األمنيـة بإيـصال           . احلاويات
  .سودانتبورتأذن بإيصاهلا عرب مل   حكومة السودانمومباسا ألنّوعرب كينيا 

جيـري  ، تمربسـب /أيلـول  ٢٦ يف يف نيويـورك  البّناءة اليت جـرت  ناقشات  املباإلضافة إىل   و  - ٢٧
.  القـوات  اتفاق مركـز  حكوميت السودان وجنوب السودان من أجل التوقيع على         التفاوض مع   

 عدد قليل من القضايا العالقـة مـع حكومـة الـسودان، أن يـتم االنتـهاء                  ومن املتوقع، بعد تسوية   
  .الصيغة النهائية هلذا النصمن وضع قريبا 

  
  مالحظات  -ثامنا   

، أشــعر  قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــيعلــى إنــشاءبعــد مــرور مخــسة أشــهر   - ٢٨
نـها مـن   البعثـة يف وضـع ميكّ  و موجود يف امليـدان   أكثر من ثلثي القوات املأذون هبا        بالتفاؤل ألنّ 

وسـعهما مـن أجـل      كـل مـا يف       األمـم املتحـدة وحكومـة إثيوبيـا          وقد بـذلت  . تأمني منطقة أبيي  
  .بسرعة أكرب مما هو معتادوقد حتقق ذلك ،  يف الوقت املناسبنشر البعثةضمان 
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 مبوجـب   زال يتعّين عليهما الوفـاء بالتزاماهتمـا       ما  ألنّ الطرفني   أشعر بقلق بالغ   بيد أنين   - ٢٩
كـال اجلـانبني،    تابعـة ل   أمنيةاستمرار وجود قوات    ف.  بشأن منطقة أبيي   يونيه/حزيران ٢٠اتفاق  

خطـرا علـى اهلجـرة      يشكل  السودانية يف املنطقة،     القوات املسلحة    املواقع اليت حتتلها  وخصوصا  
مـن قبيلـة نقـوك      عودة الالجئني   على  ، و املنطقة بالفعل  قبيلة املسريية، الذين دخلوا      لُرحَّلاآلمنة  
 الـسائدة بالفعـل   كـبرية   الإىل التـوترات    وهذا الوضع ال يقبل االحتمـال، وهـو يزيـد مـن             . دينكا

  .بني البلدين
ا فـورا مـن   مـ  سـحب قواهت مـن أجـل  ويت امللحـة إىل احلكـومتني       ولذلك فإنين أكـرر دعـ       - ٣٠

 العالقــة حــل وســط بــشأن القــضايا  إىل للتوصــلاإلرادة الــسياسية الالزمــة بــ والتحلــياملنطقــة، 
 البـشري   وإين أهيـب خـصوصا بالرئيـسني      . املتصلة بإنـشاء إدارة منطقـة أبيـي واجمللـس التـشريعي           

األفريقـي  الحتـاد   ع الفريق الرفيع املستوى التـابع ل      بالكامل م  حكومتيهما أن يكفال تعاون  وكري  
من أجـل تنفيـذ اتفـاق       وذلك   املبعوث اخلاص للسودان وجنوب السودان،        ومع واملعين بالتنفيذ 

  . للوضع النهائي أبييوالسعي إىل إجياد حلّبشأن منطقة أبيي يونيه / حزيران٢٠
ا ملوسم هجرة رّحل املـسريية      فهو يبعث على القلق بوجه خاص نظر       األمينالوضع  أما    - ٣١

قبائـل  لتـوترات القائمـة بـني    وباعتبـار ا .  بالفعـل الذي بـدأ  منطقة أبيي، السنوية إىل اجلنوب عرب   
ونقـص عـدد    املـستمر للقـوات املـسلحة       ومشاعر اإلحباط من احلـضور      واملسريية  نقوك الدينكا   

مــن أن يــساورين القلــق  ســيعربون حــدودا دوليــة، فــإنّاملــسريية وكــون   مــن النــازحنيالعائــدين
 مـا يف وسـعها    تبـذل بالفعـل كـل       فـالقّوة األمنيـة     . تسم حبساسية خاصـة    العام ست  يف هذا اهلجرة  
 الـسودان   حكـوميت  ولكـن علـى   . لمـساعدة يف ختفيـف التـوترات بـني الطوائـف          ل و األمنلتوفري  

أيـضا    بل  فحسب  أبيي عربسلمية، ليس    املالئمة إلجناز هجرة     هتيئة الظروف  وجنوب السودان 
احلـد مـن    علـى   احلوار بني الطوائـف علـى تقاسـم املـوارد و          و. يف مجيع أحناء حدودمها املشتركة    

  . مجيع أصحاب املصلحةه من قبلوجيب تشجيعة،  الضروريهو أيضا من األمورالتسلح 
ومن اجللي، يف هذا السياق، أّنه على الرغم من أنّ القوة األمنية بـدأت تقطـع أشـواطا                    - ٣٢

 ســيلزمان يف االســتفادة مــن االواليــة املنوطــة هبــا، فــإنّ اســتمرار حــضورها وتوطيــده يف تنفيــذ 
 اجمللـس بتجديـد واليـة       يولذا، فإّني أوص  . إجنازاهتا ويف املساعدة على حتقيق االستقرار يف أبيي       

ولكي حتقق القوة األمنية كل إمكاناهتا، ال بد حلكوميت الـسودان           . البعثة ملدة ستة أشهر أخرى    
  .السودان من الوفاء مبا التزما به من هتيئة بيئة مواتية لعمل البعثةوجنوب 

إحـراز تقـدم    املّتـسم بعـدم     الـسياق الـسياسي األوسـع     وإين أشعر أيـضا بقلـق بـالغ إزاء            - ٣٣
ومبـا أوردتـه   جنـوب كردفـان والنيـل األزرق،    واليـيت  القتال الـدائر يف  ببشأن القضايا املعلقة، و   

 ومـن تنفيـذ عمليـات    عسكرية من كـال البلـدين علـى طـول احلـدود      حشود   التقارير من وجود  
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. جلماعــات املعارضــة املــسلحةا ، وبتبــادل االهتامــات بــدعميف املنــاطق احلدوديــةقــصف جــوي 
ولـذلك،  .  اشـتباكات مباشـرة    إىل البلـدين    مـن شـأنه أن جيـرّ      تصاعد التوتر على طول احلـدود       ف
 مـن أجـل وضـع حـدّ        مـا يف وسـعهما    ن كـل     السودان وجنوب الـسودا    حكومتا  أن تبذل  بّد ال
 واالنكبــاب مــن جديــد علــى تــسوية   ، العــسكريةاملواجهــاتلخطــاب العــدائي، ومنــع جتــدد  ل

أحثّهما علـى العمـل حبـسن نيـة مـع الفريـق             يف هذا الصدد،    و. احلوار السياسي العالقة ب القضايا  
ثي اخلـاص مـن أجـل إحـراز         مبعـو  ومـع    واملعـين بالتنفيـذ   األفريقـي   الحتاد  الرفيع املستوى التابع ل   

  .العالقةتقدم ملموس بشأن القضايا 
 عليهـا الطرفـان     اتفـق الـيت   ،  راقبـة احلـدود   املشتركة مل لية  اآلإنشاء  ُيعّد  ويف هذا السياق،      - ٣٤
 منطقـة حدوديـة مرتوعـة الـسالح       إنـشاء   مبـا يف ذلـك      يوليـه،   / متـوز  ٣٠ يونيه و /حزيران ٢٩يف  

اسـتعادة  علـى   ساعدة علـى معاجلـة التـوترات القائمـة و          ضـروري للمـ    ا، أمـر   كيلومترا ٢٠بعمق  
 بصدد العمـل    واملعين بالتنفيذ األفريقي  الحتاد  فريق الرفيع املستوى التابع ل    الو.  بني الطرفني  الثقة

 علـى تقـدمي     ولـذلك، فـإّني أحثهمـا     .  هذه القضايا  على إىل اتفاق    من أجل التوصل  مع الطرفني   
ــازالت الــضرورية   ــاق علــى رســم خــرائط للمنطقــة احلدوديــة      إىل مــن أجــل التوصــل   التن اتف

دعمهـا الكامـل    املتحـدة   وسأبقى ملتزما بـأن تقـّدم األمـم         . آلية الرصد اليت ستأخذها   مواقع  للو
  . يف تنفيذ هذه اآلليةمن أجل مساعدهتما

 علـى مـشاركته     ،س زينـاوي  يلـ ي م ،وختاما، أود أن أتقدم بالشكر لرئيس وزراء إثيوبيا         - ٣٥
وأشــيد أيــضا بــالفريق الرفيــع املــستوى التــابع  . ى التــزام حكومتــه بــالقوة األمنيــةاملــستمرة وعلــ

إىل مبعـوثي اخلـاص     مـا يبذلـه مـع       لالحتاد األفريقي واملعين بالتنفيذ، برئاسـة تـابو مبيكـي، علـى             
تيـسري  ، مـن جهـود مـستمرة ومكثفـة مـن أجـل               هـايلي منقريـوس    السودان وجنـوب الـسودان،    

 الفريـق رئيس البعثـة،    لـ  أعـرب عـن تقـديري      كمـا . لى املسائل العالقـة   بني البلدين ع  املفاوضات  
ما يبذلونه يف ظل ظـروف صـعبة جـدا          سفاي، وإىل أفراد القوة األمنية على       ي ت ويريدي يسيتاد

  .املسريية بسالسةلتعزيز األمن ودعم عودة املشردين وتيسري موسم هجرة  استباقية من جهود
  


	تقرير الأمين العام عن الحالة في أبيي
	أولا - مقدمـة
	1 - يُقدَّم هذا التقرير عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 1990 (2011) التي طلب فيها المجلس إليّ تقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي (S/2011/384، المرفق)، الموقع في 20 حزيران/يونيه 2011 في أديس أبابا. ويُقدِّم هذا التقرير معلومات مستكملة عن الحالة في أبيي وعن انتشار عمليات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وذلك منذ تقريري السابق المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011.
	ثانيا - الحالة الأمنية
	2 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلّ الوضع الأمني في منطقة أبيي هادئا ولكنه غير قابل للتنبؤ به، وذلك بسبب وجود قوات مسلحة، وبدء موسم هجرة قبيلة المسيرية، ونقص عدد العائدين من المشردين إلى ديارهم. فالقوات المسلحة وقوات الشرطة التابعة لحكومة السودان ما تزال، حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر، موجودة في المنطقة الواقعة شمال نهر كير/بحر العرب. أما الجيش الشعبي لتحرير السودان فهو قد انسحب في 9 تشرين الثاني/نوفمبر من المنطقة، واتخذ من ميجان كول، الواقعة على بعد نحو 3 كيلومترات إلى الجنوب من أقوك وحدود منطقة أبيي، مقرا لألويته. بيد أنّ جهاز شرطة جنوب السودان ما يزال موجودا في المنطقة، وما زال أفراد من الجيش الشعبي تحت المراقبة نظرا لقرب موقعهم من الحدود ومن سوق أقوك. وما تزال حكومة السودان تربط مسألة انسحابها بمسألة تنفيذ الأحكام الأخرى لاتفاق 20 حزيران/يونيه، بما في ذلك إنشاء إدارة منطقة أبيي، فيما ذكرت حكومة جنوب السودان أنّها ستنسحب بالكامل حال انسحاب القوات المسلحة السودانية.
	3 - ومع بداية موسم الجفاف، شهدت أحوال الطرق تحسنا كبيرا، مما عزّز بروز صورة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي ووجودها الأمني. وتقوم القوة الأمنية بدوريات جوية وبرية منتظمة وهي بصدد إنشاء قواعد لعمليات السرايا وقواعد لعمليات مؤقتة في مناطق حساسة من أجل تعزيز قدراتها على الرصد المنتقل والثابت. وقد تم، حتى الآن، إنشاء قواعد لعمليات السرايا في بلدة أبيي وفي دفرة وأقوك، وقواعد عمليات مؤقتة في توداش وأم خريت وبانتون ونونق وأنتوني ورومميير. وتقوم القوة الأمنية أيضا بزيارات منتظمة إلى مراكز التجمعات السكانية، وبإجراء اتصالات مع المجتمعات المحلية.
	4 - وتحسنت سبل وصول القوة الأمنية إلى كامل منطقة العمليات وذلك بفضل الانتهاء في 28 كانون الثاني/يناير من تشييد جسر بيلي جديد يحلّ محل جسر بانتون الذي دُمِّر خلال النزاع في أيار/مايو 2011. وقدّمت الجسر الجديد حكومة إثيوبيا، وقام بتشييده مهندسون إثيوبيون. ودشّن وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام خلال زيارته لمنطقة أبيي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، هذا الجسر الذي يُعدّ نقطة عبور مهمة بين بلدة أبيي وأقوك، والذي من شأنه أن يسهل عودة المشردين داخليا ووصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات القوة الأمنية وتوفير النقل التجاري.
	5 - وقد انطلقت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هجرة قبيلة المسيرية السنوية نحو الجنوب عبر منطقة أبيي، حيث اقتربت طلائعها الأولى من منطقتي دفرة وأم خير في أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت عناصر من المسيرية تسوق قطيع مواشي يتألف من نحو 000 2 رأس قد وصلت قولي الواقعة على بعد 25 كيلومترا إلى الشمال من بلدة أبيي. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، شوهد قطيع آخر يتألف من 150 رأسا في بلدة أبيي.
	6 - ونظرا لاستمرار وجود قوات مسلحة ونقص عدد العائدين من المشردين وتضاءل الحظوظ في تحقيق موسم ثان للبذر، ثمة أخطار محتملة لاندلاع أعمال عنف خلال موسم الهجرة. ولذا، تقوم القوة الأمنية باتخاذ تدابير استباقية من أجل توفير الأمن للهجرة وللعائدين وبالدخول في حوار مع شيوخ قبيلة المسيرية من أجل إقناعهم بإعادة النظر في سرعة نسق الهجرة. وتتحاور القوة الأمنية أيضا مع كل الجماعات من أجل التأكيد على ضرورة ألا تدخل العناصر المسلحة أبيي، وذلك بعد أن قام أنفار من الرحل عددهم 160 نفرا، منهم 30 مسلحون ببنادق هجومية من طراز AK-47 ويركبون دراجات نارية، برحلة من دفرة إلى أبيي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، ودخلوا معسكر القوات المسلحة السودانية ثم عادوا إلى دفرة في نفس اليوم.
	7 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، استعادت القوة الأمنية أكثر من 100 من الذخائر غير المنفجرة ومن الألغام التي عُثر عليها في مواقع في بانتون وتوداش وعلى الطريق بين بلدة أبيي وروميير. ولكن، وللأسف، على الرغم من تحاور القوة الأمنية مع حكومتي السودان وجنوب السودان، فإنّ أيًّا من الطرفين لم يقدّم خرائط لمواقع الألغام. بيد أنّ الجيش الشعبي لتحرير السودان قد أوفد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر فريق إزالة ألغام لكي يكشف للقوة عن المواقع المحتملة للألغام. وثمة حاجة ملحة لتحديد هذه المواقع وإزالة الألغام من أجل تسهيل عودة المشردين داخليا وضمان سلامة موسم الهجرة القادم، وكذا عمليات القوة الأمنية التي يتعين عليها في الوقت الراهن تطهير طرق الدوريات من تلك الألغام. ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام على استعداد لإيفاد فريق إلى منطقة أبيي لكي يقدم الدعم للقوة ويكفل احترام المعايير الدولية لإزالة الألغام والسلامة منها، وهي بانتظار الموافقة على تأشيرات الدخول.
	ثالثا - التطورات السياسية
	8 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُحرز تقدّم ضئيل جدا في تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه بشأن منطقة أبيي. وواصل الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ، بقيادة ثابو مبيكي، التحاور بهذا الشأن مع كلا الطرفين، يدعمه في ذلك مبعوثي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، هايلي منقريوس، ورئيس قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، الفريق تاديسي ويريدي تيسفاي، والشركاء الدوليون.
	9 - ويقتضي اتفاق 20 حزيران/يونيه بشأن منطقة أبيي من الطرفين إنشاء إدارة منطقة أبيي، بقيادة رئيس للإدارة ترشحه حكومة جنوب السودان وتوافق عليه حكومة السودان، ونائب لرئيس الإدارة ترشحه حكومة السودان وتوافق عليه حكومة جنوب السودان. واتفق الطرفان أيضا على أن يكون رئيس المجلس التشريعي من مرشحي حكومة السودان. بيد أنّ التقدم في إنشاء هذه الهيئات شهد تأخيرا كبيرا بسبب ما أبدته حكومة جنوب السودان من تحفظات على تعيينات حكومة السودان. وعلى إثر تدخّل الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ لدى الطرفين من أجل الخروج من المأزق، رشحت حكومة السودان لمنصب رئيس المجلس التشريعي رجلا من المسيرية من منطقة أبيي الكبرى، معروف جدا لدى حكومة جنوب السودان بحكم شغله لمنصب نائب رئيس إدارة أبيي. ولم تردّ حكومة جنوب السودان حتى الآن بصورة رسمية على هذا المقترح الجديد ولا على من عيّنته حكومة السودان لمنصب نائب رئيس إدارة منطقة أبيي.
	10 -  وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تعقد لجنة الرقابة المشتركة في أبيي أي اجتماع نظرا فيما يبدو لنية حكومة السودان تغيير رئيسها المشارك للجنة. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، عيّن النائب الأول للرئيس السوداني، عثمان علي طه، رسميا الخير الفهيم المكّي رئيسا مشاركا جديدا للجنة. ومع ذلك، لم تفلح الجهود المبذولة بعد ذلك في عقد اجتماع للجنة.
	11 - وعملا بأحكام اتفاق 30 تموز/يوليه القاضي بإنشاء آلية لدعم مراقبة الحدود، يعكف الطرفان على دراسة خريطة عمليات قدمها لهما الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ، واقترح فيها ”خطا لإعادة الانتشار المؤقت“. ومن المتوقع أن تجتمع الآلية السياسية والأمنية المشتركة قريبا لمناقشة تفاصيل أخرى متعلقة بإنشاء آلية مراقبة الحدود، التي تكتسي أهمية حاسمة في التخفيف من حدة حالات التوتر المتزايدة على الحدود.
	رابعا - الحالة الإنسانية
	12 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلّت دوائر العمليات الإنسانية في جنوب السودان تقدم الدّعم لنحو 000 110 نازح من أبيي إلى أقوك وإلى ولاية واراب، جنوب السودان. وقام برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه، إلى جانب ما قدمه من أغذية من مخزوناته، بتوزيع نحو 177 طنا من الأغذية التي أسهمت بها حكومة جنوب السودان. وقد أفضى إصلاح جسر بانتون إلى تحسّن الظروف الملائمة لعملية عودة النازحين ولحركة دوائر العمليات الإنسانية، مما يسر عودة نحو 50 أسرة إلى ميجاك الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من أقوك. وعلاوة على ذلك، يعبر المشردون الجسر يوميا بعدد متوسط قدره 16 مشردا للاطمئنان على ممتلكاتهم. 
	13 - بيد أنّ عودة النازحين على نطاق واسع إلى أبيي وإلى المناطق المحيطة بها لم تبدأ بعد بسبب الحضور المستمر للقوات المسلحة السودانية في منطقة أبيي، وعدم وجود إدارة مدنية، والخوف من الألغام الأرضية. وفي الأثناء، اجتمعت القوة الأمنية ومؤسسات الأمم المتحدة بممثلين لقبيلة نقوك دينكا لمناقشة ترتيبات الاستعداد لعودة النازحين. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر قام وفد من نقوك دينكا بجولة في أبيي للاطلاع على حجم الدمار. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أجرت البعثة وزعماء نقوك دينكا تقييما مشتركا للحالة الأمنية في القرى المرشحة لاستقبال عودة النازحين وهي نونق وماكير وداكورا وتوداش وأم خريت.
	14 - وعلى إثر هطول أمطار غزيرة على أقوك خلال أيلول/سبتمبر، شهدت الحالة الإنسانية في البلدة وضواحيها استقرارا. وأتاح تحسن حالة الطرقات تيسير إيصال الإمدادات الإنسانية بلا انقطاع من جنوب السودان إلى أقوك. وأفادت الدوائر الصحية بأنّ عدد الاستشارات الطبية في مرافق العيادات الخارجية تضاعف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يشير إلى أنه كانت هناك بعض التحركات السكانية إلى أقوك من الجنوب. ومع ذلك، تظلّ الحالة الصحية للنازحين وللمجتمعات المضيفة لهم مستقرة.
	15 - وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، قامت القوة الأمنية بزيارة إلى رومميير الواقعة على بعد نحو 35 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بلدة أبيي وإلى الشمال على مقربة من نهر كير/بحر العرب، حيث لاحظت وجود عدد كبير من المدنيين في القرية يرجح أنّهم لم يغادروا المنطقة في أعقاب أعمال العنف التي جدت في أيار/مايو 2011. ويُقدَّر عدد السكان داخل رومميير وضواحيها حاليا بنحو 000 10 ساكن، من بينهم عدد من المشردين داخليا. وبانتظار وصول موظفي دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، قامت القوة الأمنية بتطهير الطريق المؤدية إلى رومميير من الألغام الأرضية ومن الذخائر غير المنفجرة لكي تتمكن دوائر العمليات الإنسانية من وضع تقييماتها وتقديم المساعدة. وقامت القوة الأمنية أيضا بإنشاء قاعدة لعمليات السرايا في ضواحي رومميير من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.
	خامسا - حماية المدنيين
	16 - عملا بأحكام قرار مجلس الأمن 1990 (2011)، الذي أذن لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك في منطقة أبيي، تعكف القوة الأمنية على التصدي للشواغل المتعلقة بتوفير الحماية في كامل منطقة العمليات. فهي تقوم، انطلاقا من قواعدها في دفرة وأقوك وتوداش وبانتون، بالمساعدة على ضمان وجود بيئة آمنة عبر المشاركة بنشاط وحسب الاقتضاء في تنفيذ دوريات وعمليات مرافقة لتحركات السكان. وتعمل البعثة أيضا على فتح طرق ومنافذ إلى القرى التي لم يكن من اليسير الوصول إليها فيما مضى، والتي توجد بها مراكز سكانية. وفي الأثناء، تشارك دوائر العمليات الإنساية في رصد المخاطر المحتملة التي تتطلب الحماية، وفي تيسير عملية عودة النازحين والقيام بالدعوة والدعم للفئات الضعيفة، ويشمل ذلك النساء والأطفال المنسوبين إلى الجماعات المسلحة.
	17 - واستعدادا لمواجهة تحديات بعينها في مجال الحماية، ناشئة عن موسم الهجرة، قامت القوة الأمنية بتعديل مواقع انتشارها لضمان الاستجابة للنزاعات بسرعة واحتوائها داخل المناطق المحلية. ومع انتشار كتيبة ثانية من القوات الإثيوبية، أعادت الكتيبة الأولى وقوة الرد السريع انتشارهما على هيئة سرايا في القواعد العاملة في بلدة أبيي وفي بانتون وأقوك ورومميير في القطاع الجنوبي، وتم تعزيز كل قطاع بسرية دبابات وبطارية مدفعية ميدانية. وتعمل القوة الأمنية أيضا، ضمن حدود قدراتها، من أجل التخفيف من حدة التوترات على الموارد، وذلك بوسائل منها الإنذار المبكر والتمركز بقوات عازلة بين المجموعات.
	18 - وفي هذا الصدد، يواصل رئيس البعثة التحاور مع أهم زعماء قبيلة المسيرية في الـمُجلد وقبيلة نقوك دينكا في أقوك من أجل الحصول منهم على التزامات بشأن إنجاز موسم الهجرة بطرق سلمية، وتحقيق عودة كريمة وطوعية للمشردين داخليا. وفي اجتماع عقد في الـمُجلد في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد زعماء المسيرية دعمهم لعودة النازحين واستعدادهم للدخول في حوار مع قبيلة نقوك دينكا برعاية القوة الأمنية. وقد أعربت قبيلة نقوك دينكا أيضا عن استعدادها للتنسيق مع القوة الأمنية بهدف تعيين طرق الهجرة الرعوية وتأمين العودة الطوعية للمشردين داخليا إلى القرى الموجودة على طول الضفة الشمالية لنهر كير/بحر العرب.
	19 - وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، وعلى إثر مفاوضات بين رئيس البعثة والقوات المسلحة السودانية في أبيي، تم إطلاق سراح ما مجموعه 22 مدنيا كانوا قد اعتقلوا من قبل القوات المسلحة السودانية خلال أعمال العنف في أيار/مايو 2011. وتضم هذه المجموعة تسعة ذكور و 13 أنثى، منهم طفلان. وقامت القوة الأمنية لاحقا بنقل جميع المعتقلين إلى مواقع في منطقة أبيي وجنوب السودان والسودان، وذلك حسب رغبة هؤلاء الصريحة. ولكن للأسف، قامت المخابرات العسكرية في مطار كادقلي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر باعتقال ثلاثة من المجموعة التي فضلت التوجه إلى الخرطوم وذلك بغية استجوابهم. وبعد أن قامت القوة الأمنية بالتوسط لدى السلطات المحلية، تم الإفراج عنهم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
	20 - وعملا بالفقرة 10 من القرار 1990 (2011) ، التي طُلب إليّ فيها رصد حقوق الإنسان بفعالية في أبيي، تُجري مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشاورات مع حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن طرائق تنفيذ هذه الولاية. وستُعرض نتائج هذه المشاورات في تقريري المقبل. بيد أنّ المفوضية، بسبب عدم قدرتها الوصول إلى منطقة أبيي، ليس بوسعها في الوقت الحاضر أن تضع تقييما كاملا شاملا بشأن الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الهجوم الذي حدث في أبيي في أيار/مايو 2011.
	سادسا - انتشار قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	21 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بوصول كتيبة ثانية قوامها 857 جنديا، وقوة للرد السريع تتركب من سرية مدرعة قوامها 175 فردا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وتم حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر نشر 872 2 جنديا، أي 68 في المائة من القوام المأذون به وقدره 200 4 جندي. واستلمت الكتيبة الثانية المهام من أفراد الكتيبة الأولى المتمركزة في قاعدة كادقلي اللوجستية، وانتشرت أيضا بقوام سرية كل قاعدة في قواعد العمليات الموجودة في دفرة وتوداش وعقوبيلا/أم خريت، في القطاع الشمالي. وستدخل الكتيبة طور العمل الكامل مع وصول المعدات المملوكة للوحدات في منطقة البعثة بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وتخطط القوة الأمنية لنشر كتيبة ثالثة بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر وذلك من أجل زيادة قدرتها على التخفيف من حدة التوترات في منطقة أبيي. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء المرافق الطبية التابعة للقوة، بما في ذلك ست عيادات من المستوى الأول ومستشفى من المستوى الثاني وخدمات للإجلاء الطبي الجوي بواسطة مروحيتين مخصصتين لهذا الغرض تم التعاقد معهما.
	22 - وثمة أيضا خطط لكي يتم، حال إنشاء إدارة منطقة أبيي، نشر عنصر الشرطة المأذون به للقوة الأمنية وقوامه 50 ضابطا من ضباط الشرطة الدوليين وذلك من أجل دعم دائرة شرطة أبيي. وقد تم إلحاق مستشاريْن اثنين من قوام شرطة الأمم المتحدة الاحتياطي للعمل مع القوة الأمنية في التخطيط على الميدان وفي التفاعل مع الجهات المعنية ودعم مشاركة المجتمعات المحلية فيما يتعلق بمبادرات الحماية والسلامة المجتمعية. ورهنا بإنشاء إدارة منطقة أبيي، سيتم نشر هذا العنصر للشرطة بالكامل في الربع الأول من عام 2012.
	23 - ويجري أيضا تعيين الموظفين المدنيين الدوليين والوطنيين، ومن المقدّر أن يتم نشر 70 في المائة من قدرة البعثة المدنية بحلول نهاية عام 2011. ومع ذلك، ما زالت البعثة تواجه حالات تأخير في إصدار التأشيرات وصعوبات خطيرة في نقل موظفيها المدنيين من الخرطوم إلى أبيي عبر كادقلي. وفي الأثناء، تواصل القوة الأمنية تعيين موظفين لنشرهم في مركز الدعم الإقليمي في عنتيبي، أوغندا، حيث من المتوقع أن تبلغ قوامها الكامل بحلول نهاية السنة المالية.
	سابعا - دعم البعثة
	24 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، خفّت حدة موسم الأمطار بشكل ملحوظ، مما أتاح إعادة فتح الطريق المؤدية من كادقلي إلى أبيي. ومع ذلك، ما زالت هذه الطريق بحاجة إلى إصلاحات نظرا ما لحقها من أضرار كبيرة جراء الأمطار. كما تم منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر وبفضل تغيير جسر بانتون فتح الطريق المؤدية من أبيي إلى واو. والعمل جار لإصلاح الطرق ذات الأولوية التي تربط المواقع السكانية الرئيسية بخطوط الاتصالات الخاصة بدوائر الأعمال الإنسانية، ولإصلاح هياكل ومرافق المعسكرات القائمة في مخيم أبيي. وانطلقت أيضا الأشغال الأولية في مواقع جديدة لإنشاء قواعد لعمليات السرايا، وذلك بانتظار التوصل إلى اتفاقات رسمية بشأن استخدام الأراضي. ونظرا لعدم وجود إدارة في منطقة أبيي ولعدم عودة الزعماء التقليديين إلى أراضيهم في منطقة أبيي، لم يتسنّ حتى الآن إبرام أي مذكرات تفاهم في ما يتعلق باستخدام الأراضي.
	25 - وتواصل أيضا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بذل الجهود لمعالجة النقص في السكن في أبيي. فالكتيبة الثانية تقيم حاليا في خيام داخل قواعد عمليات سراياها، وفي مساكن من جدران صلبة داخل مخيم العبور بكادقلي. وباستثناء العاملين في منطقة أبيي وأقوك ودفرة، سيظل الجزء الأكبر من القوة الأمنية يقيم في الخيام إلى حين وصول مساكن من جدران صلبة وتركيبها بعد تصفية بعثة الأمم المتحدة في السودان. وتسليم هذا النوع من المساكن متوقف على الإذن للقوافل بالسير من الأبيّض إلى أبيي عبر كادقلي وعلى توافر المهندسين لإعداد الأرض وبناء المخيمات.
	26 - ولم تقم حكومة السودان بعد بمنح الصفة الرسمية لنقل قاعدة كادقلي اللوجستية من بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى القوة الأمنية. ومع ذلك، تولّت القوة الأمنية على إثر تصفية البعثة مسؤولية حراسة المخيم وأصول الأمم المتحدة، وملكية هياكل التزود بالوقود والمخزونات الاحتياطية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت القوة الأمنية تتلقى المعدات المملوكة للأمم المتحدة من البعثة. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تمت الموافقة على انتقال 280 حاوية من الأبيّض إلى كادقلي. ولكنّ السلطات المحلية قامت بتأخير انتقال هذه الحاويات. وفي الأثناء، يقوم أحد المتعاقدين مع القوة الأمنية بإيصال حصص إعاشة جديدة عبر كينيا ومومباسا لأنّ حكومة السودان لم تأذن بإيصالها عبر بورتسودان.
	27 - وبالإضافة إلى المناقشات البنّاءة التي جرت في نيويورك في 26 أيلول/سبتمبر، يجري التفاوض مع حكومتي السودان وجنوب السودان من أجل التوقيع على اتفاق مركز القوات. ومن المتوقع، بعد تسوية عدد قليل من القضايا العالقة مع حكومة السودان، أن يتم الانتهاء قريبا من وضع الصيغة النهائية لهذا النص.
	ثامنا - ملاحظات
	28 - بعد مرور خمسة أشهر على إنشاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، أشعر بالتفاؤل لأنّ أكثر من ثلثي القوات المأذون بها موجود في الميدان والبعثة في وضع يمكّنها من تأمين منطقة أبيي. وقد بذلت الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا كل ما في وسعهما من أجل ضمان نشر البعثة في الوقت المناسب، وقد تحقق ذلك بسرعة أكبر مما هو معتاد.
	29 - بيد أنني أشعر بقلق بالغ لأنّ الطرفين ما زال يتعيّن عليهما الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق 20 حزيران/يونيه بشأن منطقة أبيي. فاستمرار وجود قوات أمنية تابعة لكلا الجانبين، وخصوصا المواقع التي تحتلها القوات المسلحة السودانية في المنطقة، يشكل خطرا على الهجرة الآمنة لرُحَّل قبيلة المسيرية، الذين دخلوا المنطقة بالفعل، وعلى عودة اللاجئين من قبيلة نقوك دينكا. وهذا الوضع لا يقبل الاحتمال، وهو يزيد من إلى التوترات الكبيرة السائدة بالفعل بين البلدين.
	30 - ولذلك فإنني أكرر دعوتي الملحة إلى الحكومتين من أجل سحب قواتهما فورا من المنطقة، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل وسط بشأن القضايا العالقة المتصلة بإنشاء إدارة منطقة أبيي والمجلس التشريعي. وإني أهيب خصوصا بالرئيسين البشير وكير أن يكفلا تعاون حكومتيهما بالكامل مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ ومع المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، وذلك من أجل تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه بشأن منطقة أبيي والسعي إلى إيجاد حلّ للوضع النهائي أبيي.
	31 - أما الوضع الأمني فهو يبعث على القلق بوجه خاص نظرا لموسم هجرة رحّل المسيرية السنوية إلى الجنوب عبر منطقة أبيي، الذي بدأ بالفعل. وباعتبار التوترات القائمة بين قبائل نقوك الدينكا والمسيرية ومشاعر الإحباط من الحضور المستمر للقوات المسلحة ونقص عدد العائدين من النازحين وكون المسيرية سيعبرون حدودا دولية، فإنّ القلق يساورني من أن الهجرة في هذا العام ستتسم بحساسية خاصة. فالقوّة الأمنية تبذل بالفعل كل ما في وسعها لتوفير الأمن وللمساعدة في تخفيف التوترات بين الطوائف. ولكن على حكومتي السودان وجنوب السودان تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز هجرة سلمية، ليس عبر أبيي فحسب بل أيضا في جميع أنحاء حدودهما المشتركة. والحوار بين الطوائف على تقاسم الموارد وعلى الحد من التسلح هو أيضا من الأمور الضرورية، ويجب تشجيعه من قبل جميع أصحاب المصلحة.
	32 - ومن الجلي، في هذا السياق، أنّه على الرغم من أنّ القوة الأمنية بدأت تقطع أشواطا في تنفيذ الولاية المنوطة بها، فإنّ استمرار حضورها وتوطيدها سيلزمان في الاستفادة من إنجازاتها وفي المساعدة على تحقيق الاستقرار في أبيي. ولذا، فإنّي أوصي المجلس بتجديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر أخرى. ولكي تحقق القوة الأمنية كل إمكاناتها، لا بد لحكومتي السودان وجنوب السودان من الوفاء بما التزما به من تهيئة بيئة مواتية لعمل البعثة.
	33 - وإني أشعر أيضا بقلق بالغ إزاء السياق السياسي الأوسع المتّسم بعدم إحراز تقدم بشأن القضايا المعلقة، وبالقتال الدائر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبما أوردته التقارير من وجود حشود عسكرية من كلا البلدين على طول الحدود ومن تنفيذ عمليات قصف جوي في المناطق الحدودية، وبتبادل الاتهامات بدعم الجماعات المعارضة المسلحة. فتصاعد التوتر على طول الحدود من شأنه أن يجرّ البلدين إلى اشتباكات مباشرة. ولذلك، لا بدّ أن تبذل حكومتا السودان وجنوب السودان كل ما في وسعهما من أجل وضع حدّ للخطاب العدائي، ومنع تجدد المواجهات العسكرية، والانكباب من جديد على تسوية القضايا العالقة بالحوار السياسي. وفي هذا الصدد، أحثّهما على العمل بحسن نية مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ ومع مبعوثي الخاص من أجل إحراز تقدم ملموس بشأن القضايا العالقة.
	34 - وفي هذا السياق، يُعدّ إنشاء الآلية المشتركة لمراقبة الحدود، التي اتفق عليها الطرفان في 29 حزيران/يونيه و 30 تموز/يوليه، بما في ذلك إنشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح بعمق 20 كيلومترا، أمرا ضروري للمساعدة على معالجة التوترات القائمة وعلى استعادة الثقة بين الطرفين. والفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ بصدد العمل مع الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق على هذه القضايا. ولذلك، فإنّي أحثهما على تقديم التنازلات الضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق على رسم خرائط للمنطقة الحدودية وللمواقع التي ستأخذها آلية الرصد. وسأبقى ملتزما بأن تقدّم الأمم المتحدة دعمها الكامل من أجل مساعدتهما في تنفيذ هذه الآلية.
	35 - وختاما، أود أن أتقدم بالشكر لرئيس وزراء إثيوبيا، ميليس زيناوي، على مشاركته المستمرة وعلى التزام حكومته بالقوة الأمنية. وأشيد أيضا بالفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ، برئاسة تابو مبيكي، على ما يبذله مع مبعوثي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، هايلي منقريوس، من جهود مستمرة ومكثفة من أجل تيسير المفاوضات بين البلدين على المسائل العالقة. كما أعرب عن تقديري لرئيس البعثة، الفريق تاديسي ويريدي تيسفاي، وإلى أفراد القوة الأمنية على ما يبذلونه في ظل ظروف صعبة جدا من جهود استباقية لتعزيز الأمن ودعم عودة المشردين وتيسير موسم هجرة المسيرية بسلاسة.

