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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
  مقدمة  -أوال   

، الــيت )٢٠١٣ (٢١٠٤ مـن قــرار جملـس األمــن   ٢١يقـدَّم هــذا التقريـر عمــال بــالفقرة     - ١
قـوة األمـم املتحـدة       أن أواصل إبالغه مبا ُيحرز من تقـدم يف تنفيـذ واليـة               طلب فيها اجمللس إيلّ   
 / حزيــران٢٠إطالعــه علــى أي انتــهاكات خطــرية لالتفــاق املــربم يف  و ،األمنيــة املؤقتــة ألبيــي

 بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحريـر الـسودان بـشأن الترتيبـات املؤقتـة                ٢٠١١ يونيه
  ).، املرفقS/2011/384(لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي 

ويقــدم التقريــر آخــر املــستجدات عــن احلالــة يف أبيــي وعــن نــشر القــوة األمنيــة املؤقتــة    - ٢
ــري الـــسابق املـــؤرخ   ــذ تقريـ ــا منـ ــوز٢٩ وعملياهتـ ــه / متـ ــّدم، . )S/2013/450 (٢٠١٣يوليـ ويقـ

جد من معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهـام اإلضـافية املـسندة              باإلضافة إىل ذلك، ما است    
 فيمـا يتـصل باآلليـة       )٢٠١٣ (٢١٠٤  و )٢٠١١ (٢٠٢٤للقوة مبوجب قراري جملـس األمـن        

  .لرصد احلدود والتحقق منهااملشتركة 
  

  احلالة األمنية  - ثانيا  
خالل الفترة قيد االستعراض، ظلت احلالة األمنية يف منطقة أبيي هادئـة عمومـاً، لكـن                  - ٣

وقــد نــشأ عــن عــدم إحــراز تقــدم ملمــوس يف إنــشاء املؤســسات املــشتركة . ال ميكــن التنبــؤ هبــا
ــراغ سياســي وإداري خطــري وزادت حــدة    ــي ف ــيليت دينكــا نقــوك   ملنطقــة أبي ــوترات بــني قب  الت

فريـق االحتـاد     القتـراح    ، وفقـاً  ٢٠١٣أكتـوبر   /واملسريية بشأن إجـراء اسـتفتاء يف تـشرين األول         
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ يف 

 يـد   ل يف منطقـة أبيـي علـى       خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أي عمليـات توغّـ            جتر  ومل    - ٤
لكن شرطة النفط السودانية أبقت على قوهتـا الـيت يتـراوح عـددها بـني                . عناصر غري مأذون هلا   

 ٢٠١١يونيـه  / حزيران٢٠ذلك اتفاق   منتهكة ب  فرداً داخل جممع دفرة النفطي،       ١٥٠ و   ١٢٠
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 ٢٠٤٧ و   )٢٠١٢ (٢٠٤٦ و   )٢٠١١ (٢٠٣٢ و   )٢٠١١ (١٩٩٠وقرارات جملـس األمـن      
  .)٢٠١٣ (٢١٠٤ و )٢٠١٢ (٢٠٧٥ و )٢٠١٢(
القليــل مــن احلــوادث األمنيــة املتعلقــة ســوى خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير مل يقــع و  - ٥

يوليـه والقيـود الـشاملة علـى        /وقلَّلت هنايـة نـزوح قبيلـة املـسريية يف متـوز           . بأعمال العنف القبلي  
 /آب ٦ويف . حلركــة الــيت يفرضــها موســم األمطــار احلــايل مــن فــرص االتــصال بــني القبيلــتني  ا

أغسطس، الحظ أفراد القوة األمنية املؤقتة وجود جثتني على مـسافة ثالثـة كيلـومترات تقريبـاً                 
وذكـر شـهود أن عـدداً مـن اللـصوص كـانوا             . إىل الشمال الغريب من قرية نونق يف وسط أبيـي         

وقُتــل اثنــان منــهم . لقريــة يف ذلــك اليــوم وحــاولوا الــسطو علــى بعــض املاشــيةىل اإقــد وصــلوا 
وما زالـت هويـة الـضحيتني       . بسبب أعمال انتقامية قام هبا سكان حمليون من قبيلة دينكا نقوك          

ــادث       ــذا احلــ ــاً يف هــ ــة حتقيقــ ــة املؤقتــ ــوة األمنيــ ــاً القــ ــري حاليــ ــني جتــ ــة، يف حــ ويف . جمهولــ
الليل ستة إىل سبعة مهامجني مسلحني جمهـولني قريـة          أغسطس، دخل حوايل منتصف     /آب ١٣

أحـد الـسكان     كيلومترات إىل شرق بلدة أبيـي، وهـامجوا بـساطورٍ            ٣ميقول، على بعد حوايل     
التحقق مـن شـهاداهتم،     بـ ووفقاً لشهوٍد تقوم القـوة األمنيـة املؤقتـة حاليـاً            . من قبيلة دينكا نقوك   

وذكـر الـشهود أيـضاً أن      . حـد املهـامجني مبـسدس     فقد هبَّ أحد اجلريان لنجدة الساكن فقتـل أ        
جمموعة إجرامية عرب احلدود تـضم      أحد أفراد   املعتدي املقتول كان من قبيلة دينكا نقوك وكان         
  .أعضاء من قبيليت دينكا نقوك واملسريية على السواء

ايـة  وعملت القوة األمنية املؤقتة، يف إطـار واليتـها املتمثلـة يف احلفـاظ علـى األمـن ومح                    - ٦
يوليـه، ُنـزع سـالح أربعـة        / متـوز  ٢٨ففـي   . املدنيني يف املنطقة، على نزع سـالح القبائـل احملليـة          

 طلقـة يف مانيـانغ، علـى بعـد حـوايل            ٢٥٠ وحبـوزهتم    AK-47رجال مسلحني ببنادق من طراز      
أغـسطس، نـزع األفـراد      / آب ١٩ويف مناسـبة أخـرى، يف       .  كيلومترات جنوب بلـدة أبيـي      ١٠

ــاب ــد نقطــة     العــسكريون الت ــاً ورصاصــتني مــن رجــل عن ــة ســالحاً ناري ــة املؤقت عون للقــوة األمني
القوة األمنية املؤقتة علـى األسـلحة الـصادرة يف           ويف كال احلادثني، حتفَّظت   . التفتيش يف فاروق  

  .انتظار إنشاء اإلدارة املشتركة
ئـرة األمـم   من قيود على احلركـة، علَّقـت دا  عليه  ومع بداية موسم األمطار وما يترتب         - ٧

املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام عمليــات إزالــة األلغــام يف منطقــة أبيــي وفقــاً إلجــراءات    
وتـستغل الـدائرة هـذه الفتـرة ملراجعـة وتنقـيح إجـراءات مكافحـة                . التشغيل املوحدة اخلاصة هبا   

الوقـت  وجتـري يف    . مـوظفني جـدد يف برناجمهـا      اسـتخدام   األلغام والتحـضري للعمليـات املقبلـة و       
تـدريب إضـايف    لتـوفري   الراهن أيـضاً مـشاورات لكـي تتـوىل دائـرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                  

  .املوسم اجلاف القادمخالل لفصيلة إزالة األلغام اإلثيوبية 
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  التطورات السياسية  - ثالثا  
مل حيرز الـسودان وجنـوب الـسودان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أي تقـدم بـشأن                       - ٨

ويف أعقــاب مقتــل زعــيم قبيلــة دينكــا نقــوك يف      . ٢٠١١ يونيــه / حزيــران ٢٠ذ اتفــاق  تنفيــ
، اسـتمرت حكومـة جنـوب الـسودان يف رفـض املـشاركة يف أي اجتمـاع             ٢٠١٣مايو  /أيار ٤

ونتيجـة لـذلك، مل تعقـد هـذه اللجنـة أي اجتمـاع منـذ                . جديد للجنة الرقابة املشتركة يف أبيي     
يـف حـدة التـوتر النامجـة عـن هـذا االنـسداد، واصـل رئـيس                  وسـعياًَ لتخف  . ٢٠١٣مايو  /أيار ٢

ــسفاماريام، حــث كــل مــن الرئيــسني            ــة، اللــواء يوهــانس ت ــوة األمنيــة املؤقت البعثــة وقائــد الق
املشاركني عن السودان وجنوب السودان يف جلنة الرقابة املـشتركة يف أبيـي علـى اإلبقـاء علـى                   

الـذي  مـايو   /أيـار اللجنـة يف     علـى تنفيـذ قـرار        قنوات االتصال مفتوحةً، وتشجيع زعماء القبائل     
  .أبيي منطقة مرتوعة السالحيقضي جبعل 

يف غياب املؤسسات املؤقتة املـشتركة، أعربـت حكومـة جنـوب الـسودان عـن عزمهـا                    - ٩
، أصـدر الـرئيس     ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢٣ويف  . على إعادة إنـشاء هياكـل إداريـة خاصـة هبـا           
أقــال فيــه أربعــة لرقابــة املــشتركة يف أبيــي أمــراً كتابيــاً املــشارك عــن جنــوب الــسودان يف جلنــة ا

ئت مبوجـب اتفـاق الـسالم الـشامل         ء من إدارة منطقة أبيي السابقة، الـيت كانـت قـد أُنـش             أعضا
يف أعقـاب أحـداث العنـف بـني القـوات           ، رئـيس الـسودان،      البـشري عمـر   حلـها    مث ٢٠٠٥لعام  

وعـيَّن  . ٢٠١١مـايو   / الـيت وقعـت يف أيـار       املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحريـر الـسودان       
الــرئيس املــشارك عــن جنــوب الــسودان يف جلنــة الرقابــة املــشتركة يف أبيــي، مبوجــب أمــرٍ ثــاٍن    
أصدره يف اليوم نفسه، جلنةً تنفيذيةً جديدةً للتنسيق بني قبائل أبيي وجملـساً للتنـسيق بـني قبائـل       

مبهـام مـن قبيـل تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية،             هاتـان اهليئتـان      ستـضطلع ووفقا هلـذا األمـر،      . أبيي
وتسهيل عودة املشردين من قبيلة دينكا نقوك، واإلشـراف علـى تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة،                 

وأبلـغ رئـيس   . وبالتنسيق مع القوة األمنية املؤقتة، احلفاظ على القانون والنظـام وحفـظ الـسالم             
ب السودان يف جلنة الرقابة املـشتركة يف أبيـي        بعثة القوة األمنية املؤقتة الرئيس املشارك عن جنو       

بـــأن البعثـــة، حبكـــم واليتـــها، ال ميكنـــها أن تتعـــاون مـــع أي إدارة ُتعـــيَّن مـــن جانـــب واحـــد  
  .تدعمها أن أو
وقبلـت  . ومل حيرز الطرفـان أيـضاً أي تقـدم بـشأن تـسوية الوضـع النـهائي ملنطقـة أبيـي             - ١٠

فريــق الرفيــع املــستوى املعــين بالتنفيــذ يف ال حكومــة جنــوب الــسودان بــاملقترح الــذي تقــدم بــه 
ــول ــضته  ٢٠١٢ســبتمرب /أيل ــسودان رف ــة ال ــوك    .  لكــن حكوم ــا نق ــة دينك ــان قبيل وصــرح أعي
 أغـسطس بـضرورة تنظـيم اسـتفتاء    / آب٢٣ن من حكومة جنـوب الـسودان علنـاً يف           وومسؤول

ان من قبيلـة    كما شجعوا السك   ،مقترحلل وفقاً   ٢٠١٣أكتوبر  /يف منطقة أبيي يف تشرين األول     
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ــوك   ــودة  دينكــا نق ــى الع ــرض  عل ــذا الغ ــي هل أغــسطس، أصــدرت وزارة  / آب١٩ويف . إىل أبي
شــؤون جملــس الــوزراء يف جنــوب الــسودان أمــراً يفيــد بــأن الــرئيس كــري قــد أعطــى توجيهاتــه  

بضرورة متكني مجيع املواطنني من أبيي العـاملني يف املؤسـسات العامـة، سـواء علـى املـستوى                   ’’
لى مستوى الواليات، من أخذ إجازة حـىت يتـسىن هلـم الـسفر إىل مـسقط رأسـهم                   الوطين أو ع  

  .‘‘والتسجيل يف قوائم االستفتاء واملشاركة فيه
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بلغ عدد العائـدين مـن قبيلـة دينكـا نقـوك إىل منـاطق            - ١١

حظــت القــوة أغــسطس، ال/ آب٢٣ويف .  عائــد٣٣ ٠٠٠حبــر العــرب حــوايل /مشــال هنــر كــري
يقيمـون   شـاباً مـن قبيلـة دينكـا نقـوك          ١٥٠ و   ١٠٠بـني   عددها  يتراوح  جمموعة  األمنية املؤقتة   

مشـال غـرب     كيلـومتراً    ١٥ماكري، الـيت تقـع علـى بعـد          جبوار   ملجأً مؤقتاً    ٧٠يقرب من   يف ما   
او وذكــر أعــضاء هــذه اجملموعــة للبعثــة أهنــم قَــِدموا إىل منطقــة أبيــي مــن جوبــا وو  . بلــدة أبيــي

/ وغريمهـــا مـــن املواقـــع يف جنـــوب الـــسودان مـــن أجـــل املـــشاركة يف اســـتفتاء تـــشرين األول 
ــام املقبلــة، ومعهــم     . ٢٠١٣ أكتــوبر ــائلني إن املزيــد مــن النــاس قــد يــصلون يف األي وأضــافوا ق
والحظت القـوة األمنيـة املؤقتـة أيـضاً ارتفاعـاً يف عـدد سـكان أقـوك وانطـالق بـرامج                      . أسرهم

  .فيها من قبل السلطات احملليةتسجيل الناخبني 
ــاً بالق    / آب٢٥ ويف   - ١٢ ــسريية علن ــة امل ــاء قبيل ــدد زعم ــسطس، ه ــف،   أغ ــال عن ــام بأعم ي
أكتـوبر، دون   /حـرب، إذا مت إجـراء اسـتفتاء يف منطقـة أبيـي يف تـشرين األول                شـن   ذلك   يف مبا

س بـسبب   أغـسط / آب ٣٠وانتقدت قيادة املسريية أيضاً علناً حكومة السودان يف         . مشاركتهم
  .عدم ردها على التدابري اليت اختذهتا حكومة جنوب السودان حتضرياً لالستفتاء

سبتمرب، شكَّل البيان املشترك الذي صـدر عقـب اجتمـاع القمـة املعقـود         / أيلول ٣ويف    - ١٣
ــصحيح       ــاه ال ــوة يف االجت ــوم خط ــرئيس كــري يف اخلرط ــشري وال ــرئيس الب ــني ال ــه إن  . ب ــاء في وج

ى أمهية استمرار حوارمها البناء من أجـل تـسوية املـسائل املتبقيـة واملعلقـة            الطرفني يشددان عل  ’’
وشــددا علــى ضــرورة التوصــل إىل اتفــاق ســريع بــشأن إنــشاء   . ومنــها مــسألتا أبيــي واحلــدود 

 .‘‘مؤسسة مدنية يف أبيي لتمهيـد الطريـق أمـام الرئيـسني للتوصـل إىل حـل هنـائي هلـذه القـضية                
ــذ احلكو   ــرورياً أن تتخـ ــى ضـ ــة  ويبقـ ــدابري ملموسـ ــان تـ ــن     متـ ــد مـ ــسرعة للحـ ــه الـ ــى وجـ علـ

  .امليدانية التوترات
وأخرياً، بدأت جلنة التحقيق والتحري املشتركة ملنطقة أبيي، اليت كلفها جملس الـسالم               - ١٤

واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي بــالتحقيق يف مالبــسات قتــل زعــيم قبيلــة دينكــا نقــوك يف          
وبعد توقف قصري بـسبب االعتراضـات الـيت         . هيولي/ متوز ٢٤ ، أعماهلا يوم  ٢٠١٣مايو  /أيار ٤

يف الفتـرة   قامـت   أثارهتا حكومة السودان بشأن اسم اللجنة وواليتها، استأنفت اللجنة عملها و          
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جنــوب (أغــسطس زيــارات إىل اخلرطــوم وجوبــا، ومنطقــة أبيــي واملقلــد / آب٢٦ إىل ١٧مــن 
لجنـــة اجتماعـــات مـــع مـــسؤولني وخـــالل هـــذه الزيـــارات، عقـــدت ال). كردفـــان بالـــسودان

حكوميني من الـسودان وجنـوب الـسودان، مبـا يف ذلـك الـرئيس سـلفا كـري، واللجنـة الوطنيـة                       
دة ن عن قبـيليت املـسريية ودينكـا نقـوك، وقيـا           والسودانية للتحقيق املعنية بأمن منطقة أبيي، وممثل      

ــة، وممثلــ   ــة املؤقت ــوة األمني ــف شــهو   والق ــسانية وخمتل د احلــادث موضــوع  ن عــن املنظمــات اإلن
أغــسطس، طلــب رئــيس اللجنــة، أنيــل غايــان، إىل مفوضــية االحتــاد        / آب٣١ويف . البحــث

 .املقلـد اخلرطـوم و أن تعلق عمل اللجنـة مؤقتـا يف انتظـار ترمجـة سـجالت وردت إىل           األفريقي  
  .وعندما يكتمل التقرير، سيقدم إىل جملس السالم واألمن

    
  حقق من احلدود ورصدهاحالة اآللية املشتركة للت  - رابعا  

تواصل تفعيل اآللية املشتركة للتحقق من احلـدود ورصـدها وفقـاً خلطـة التنفيـذ املتفـق                    - ١٥
 بني الـسودان وجنـوب الـسودان يف إطـار اآلليـة             ٢٠١٣مارس  / آذار ٨عليها يف أديس أبابا يف      

املــشتركة ليــة اآلوبــدأ اآلن تــشغيل مقــر   . )S/2013/168انظــر  (الــسياسية واألمنيــة املــشتركة  
وسـيمكن النـشُر املتوقـع      . كادوقلي وقوك مشار  يف  للتحقق من احلدود ورصدها ومقر القطاع       

لوحدة محاية القوة اآلليةَ من إجراء التحقق امليداين وتنفيذ بعثات الرصد، وبالتـايل سـتكون هلـا                 
  . عشرون مهمة لالستطالع اجلوي منذ تفعيل اآلليةوُنفذت. قدرة تشغيلية كاملة

يف جملــس األمــن أذن هبــم  فــرداً عــسكرياً إضــافياً ١ ١٢٦وجتــري االســتعدادات لنــشر   - ١٦
 فـرداً   ١ ٠٩٦وسـتتألف وحـدة محايـة القـوة مـن           .  لوحدة محاية القوة   )٢٠١٣ (٢١٠٤قراره  

. املـشتركة ليـة   اآل فـرداً عـسكرياً املتـبقني كـضباط أركـان لـدعم              ٣٠سيتم نـشر    بينما  عسكرياً  
ــ ةمتقدمـــدفعـــة ومـــن املتوقـــع أن يـــتم نـــشر    يف أواخـــر  مـــن األفـــراد العـــسكريني١١٧ضم تـ

ــشرين ــوبر /األول ت ــوة      . ٢٠١٣أكت ــة الق ــر وســريتان حلماي ــن عناصــر املق ــا تبقــى م وســيتبع م
وســيجري نــشر ســرييت محايــة القــوة  . املتقدمــة بأســرع وقــت ممكــن جمهزتــان بعتادمهــا الدفعــة 

  . األخريني بعتادمها بإشعار مدته ستون يوما
وال يــزال اخلــالف بــني الطــرفني بــشأن مكــان اخلــط املركــزي للمنطقــة اآلمنــة املرتوعــة     - ١٧

 السالح يف موقعني أساسيني يـشكل إحـدى العقبـات الرئيـسية الـيت حتـول دون التـشغيل الكامـل                
وقـام الفريـق الفـين لربنـامج احلـدود التـابع لالحتـاد األفريقـي بزيـارة إىل مقـر اآلليـة                       . آللية احلدود 

  املـــشتركة لرصـــد احلـــدود والتحقـــق منـــها يف كيغـــايل وزار مـــوقعني يف املنطقـــة خـــالل الفتـــرة   
وأنشأت مفوضية االحتاد األفريقي الفريق الفـين بنـاء علـى           . ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٥ إىل ٣ من
 ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٩يف  فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املـستوى املعـين بالتنفيـذ                قدمه   تراحاق
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عليـه لكـي يتـسىن إنـشاء نقـاط تفتـيش علـى             املتنـازع   حبسم مسألة موقع اخلط املركزي للمنطقـة        
وكان الغرض من زيارة الفريق الفين هبذه املناسـبة حتديـد           .  عبور احلدود  احلدود مث تشغيل ممرات   

وكــان برفقــة .  الرنــك وتــشغيلها- بــانتيو وكوســيت -ج يلــجاخلــط املركــزي يف ممــرات عبــور ه
  .الفريق الفين ممثلون لالحتاد األفريقي والفريق الفين الوطين لكل من السودان وجنوب السودان

اجملتمعـات والـسلطات    إطـالع   وأكمل الفريق الفين بنجـاح املرحلـة األوىل مـن زيارتـه               - ١٨
 غري أنه تعذر إحـراز مزيـد مـن التقـدم عنـدما            . عملية حتديد اخلط املركزي للمنطقة    ى  علاحمللية  

سـلطات  لتعلـيم اخلـط املركـزي باملقاومـة مـن ِقبـل              ووجهت حماوالت الفريـق لنـصب منـارات       
جنـوب الـسودان    يف   احملليـة    القبائـل بـل   ومـن قِ   بانتيو   - هجليجحكومة جنوب السودان يف ممر      

قتة وقائـد القـوة ممثلـي الـسودان وجنـوب           ؤونصح رئيس بعثة القوة امل    .  رينك - يتسيف ممر كو  
 عن هذه التطورات وإقناعهما بضرورة سـحب قواهتمـا          االسودان يف الفريق بإبالغ حكومتيهم    

  .فورا من املنطقة وإعالم السلطات احمللية التابعة هلما مبسؤوليات الفريق
ــة  ويف   - ١٩ ــالة مؤرخــ ــسطس/ آب٣٠رســ ــة إىل ال أغــ ــرفني،موجهــ ــرئيس  طــ ــرح الــ  اقتــ
عة املستوى، اليت يتوىل فيهـا كـل مـن نائـب رئـيس الـسودان                ي أن جتتمع اللجنة الرف    مبيكيإ ثابو

 بـني   ٢٠١٢ سـبتمرب / أيلـول  ٢٧ونائب رئيس جنوب السودان اإلشـراف علـى تنفيـذ اتفاقـات             
.  باحلـدود ، وتنظر يف عقد اجتماعات للجنة احلدود املشتركة واآلليات األخـرى املعنيـة            البلدين

سـبتمرب أمهيـة دعـم      / أيلـول  ٣أكد الرئيـسان البـشري وكـري خـالل اجتماعهمـا يف اخلرطـوم يف                و
فريـق الرفيـع املـستوى املعـين بالتنفيـذ، مبـا يف ذلـك حتديـد                 الوتيسري مهمة اآلليات اليت اقترحها      

ــل           ــسر تنق ــى احلــدود تي ــتح ممــرات عل ــسالح، لف ــة ال ــة املرتوع اخلــط املركــزي للمنطقــة اآلمن
  .األشخاص والبضائع والنفط، إضافة إىل حركة الرعاة عرب احلدود

مبيكـي مـشاورات مـع الـرئيس سـلفا كـري       إسبتمرب، أجرى الـرئيس ثـابو      / أيلول ٧ويف    - ٢٠
ــا ــار        . يف جوب ــانيني وكب ــه ســيبعث عــددا مــن الربمل ــرئيس كــري أن وخــالل االجتمــاع، أكــد ال

 الرنـك  - بـانتيو وكوسـيت     - هجلـيج رات  الشخصيات من والييت الوحدة وأعـايل النيـل إىل ممـ          
املتنــازع عليهــا لتوعيــة الــسكان وتوضــيح أن حتديــد اخلــط املركــزي للمنطقــة اآلمنــة واملرتوعــة  
السالح ليس لسوى أغـراض أمنيـة ولـيس لـه عالقـة بترسـيم خـط احلـدود يف حـد ذاتـه، وهـو                        

  .مسألة مل ُتحسم بعد
يت تقــوم هبــا اآلليــة املــشتركة لرصــد  وعلقــت عمليــات التحقــق اجلويــة والــدوريات الــ   - ٢١

يوليـه بنـاء علـى طلـب مـن فريـق جنـوب الـسودان، مث بعـد                / متوز ٢٤احلدود والتحقق منها يف     
ــامج احلــدود التــابع لالحتــاد األفريقــي     . ذلــك بــسبب التيــسري اجلــاري لعمــل الفريــق الفــين لربن

  .أغسطس/ آب٣٠لية مهام التحقق والرصد اجلوية يف اآلواستأنفت 
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وبالتنــسيق مــع . وواصــلت دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام أنــشطتها دعمــا لآلليــة    - ٢٢
وحــدة التــدريب التابعــة آلليــة احلــدود، قــدمت الــدائرة تــدريبا للمــراقبني الــسودانيني وجنــوب   
السودانيني والدوليني على مهارات دوريات إزالة األلغام وأخطار املتفجرات والـصحة واألمـن             

زالــت أفرقــة دعــم الــدوريات التابعــة   ومــا. ف يبقــي الرهــائن علــى قيــد احليــاة وكيــيف امليــدان 
ــة     ــدائرة منتــشرة يف كــادقلي وقــوك مــشار وعلــى أهب ــام مبهــاملل ــة األلغــام يف حــاالت  القي  إزال

وقدمت الدائرة الدعم أيضا للفريق الفين لربنامج احلدود التـابع لالحتـاد األفريقـي يف               . الطوارئ
  . عند نقطة عبور احلدوداك أي ألغام أو متفجرات من خملفات احلربحتديد ما إذا كان هن

    
  احلالة اإلنسانية  -خامسا  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ركزت الوكـاالت اإلنـسانية أساسـا علـى ختفيـف أثـر                   - ٢٣
ــسكان املعرضــني    ــى ال ــار عل ــألذىموســم األمط ــة  .  ل ــدمت منظم ــم املتحــدة ل وق ــة األم ألغذي

وبـذور  مـواد غذائيـة      أسـرة معيـشية يف موسـم األمطـار يتـألف مـن               ٢ ٠٠٠  لــ  ملدعاوالزراعة  
وى يف حـاالت    أوساعدت اجملموعة املعنية باملواد غري الغذائيـة وتـوفري املـ          . نباتية وأدوات يدوية  
  . أسرة مبواد غري غذائية من بينها أغطية بالستيكية٣ ٠٠٠الطوارئ أكثر من 

 نازحــا ١٦ ٠٨٠املنظمــة الدوليــة للــهجرة إىل أن  وخلــصت عمليــة حتقــق قامــت هبــا    - ٢٤
 ٢٠١٢يوليـه  /حبـر العـرب، خـالل الفتـرة بـني متـوز      / هنر كـري مشال قرية قرب أو    ٦٦عادوا إىل   

توزيـع الـشهري للمـواد الغذائيـة إىل أن          الوتـشري التقـديرات القائمـة علـى         . ٢٠١٣يوليه  /ومتوز
  . هنر كريجنوب الواقعة  شخص آخر عادوا خالل الفترة نفسها إىل القرى١٠ ٠٠٠
غـري أن عـدم     .  ومـستقرة  طبيعيـة وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت احلالة الصحية          - ٢٥

بيـي مـا زال حيـد مـن إمكانيـة مراقبـة األمـراض        أتوافر املساعدة الـصحية يف مجيـع أحنـاء منطقـة        
نية مـن  ورغـم حتـسن سـبل وصـول املنظمـات اإلنـسا       . وجيعل السكان عرضة لتفـشي األمـراض      

واألمطـار الغزيـرة يف مجيـع    . من جنـوب الـسودان  تأيت  معظم املساعدة اإلنسانية    فإن  السودان،  
  . النائيةاألماكناملساعدة اإلنسانية إىل تعرقل وصول بيي أأحناء منطقة 

  
  محاية املدنيني  -سادسا  

ؤقتـة تنفيـذ   بيـي، واصـلت القـوة األمنيـة امل    أيف انتظار إنشاء مؤسسات مؤقتة يف منطقة          - ٢٦
تتكـون مـن الرصـد      استراتيجياهتا املتعددة اجلوانب ملنع نشوب الرتاعات وختفيف حدهتا، وهي          

وتسيري دوريات ليلية وهنارية، وتعزيز احلوار بني قبـيليت دينكـا نقـوك             وتقييمات اإلنذار املبكر،    
ت البعثـة يف    وركز. واملسريية والتفاعل مع املسؤولني احلكوميني يف السودان وجنوب السودان        
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تنفيذ هذا اجلزء من واليتها على التوترات احلاليـة بـني الطوائـف والتهديـد العـام للغـارات الـيت                     
ومتكن العنـصر العـسكري للقـوة األمنيـة         . بييأيف منطقة   بالتواجد  تشنها عناصر غري مأذون هلا      

سـتطالع اجلـوي   املؤقتة حىت اآلن، بفضل وجوده امليداين الواسع والدوريات الراجلة ومهـام اال   
وخـالل الفتـرة   . أعمـال عنـف بـني الطوائـف       انـدالع   اليت يقوم هبا على حنـو مـستمر، مـن منـع             

  .بييأاملشمولة بالتقرير، ظل أفراد البعثة منتشرين يف مجيع بؤر التوتر احملتملة داخل منطقة 
منطقـة  إدارة وجملـس   وال يزال عدم قيام الطرفني بإنشاء مؤسسات مؤقتة، مبا يف ذلـك    - ٢٧
مـا يـنجم عـن ذلـك مـن فـراغ إداري، وفـراغ مـن حيـث القـانون                     وودائـرة شـرطة أبيـي،       بيي  أ

ال يؤدي ذلـك إىل تـدهور احلالـة األمنيـة، عقـدت              كيلو. ا للقلق  كبري امصدروالنظام، يشكل   
القوة األمنية املؤقتة اجتماعا مع املراقبني الوطنيني يف اللجنة املشتركة للمراقبني العسكريني مـن              

واتفـق املمثلـون    . السودان وجنوب السودان ملناقشة األثر السليب لعدم وجـود هـذه املؤسـسات            
أن  احملليـة هبـدف      زعماء القبائل ، بالتشاور مع    “ األحياء حراسةجلان  ”من اللجنة على تشكيل     

أغـسطس، عقـدت القـوة األمنيـة املؤقتـة اجتماعـا       / آب٢٠ويف  . يوفر كل منهم احلماية لقبيلته    
 جهد يرمي إىل توعيتهم بأمهية إقامـة عالقـات جيـدة            يف احمللية وممثليها يف دفرة      القبائلمع قادة   

  . وتوضيح والية البعثةالقبائلبني 
ومل تطــرأ أي تطــورات جديــدة فيمــا يتعلــق بتفعيــل رصــد حقــوق اإلنــسان يف منطقــة    - ٢٨
  .)٢٠١٣ (٢١٠٤ من قرار جملس األمن ١٨بيي، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة أ

    
  بييأنشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة يف منطقة   -سابعا   

 فــردا مــن ٣ ٨٨١ســبتمرب، بلــغ العنــصر العــسكري للقــوة األمنيــة املؤقتــة / أيلــول٥يف   - ٢٩
صص مـا يتبقـى مـن األفـراد لوحـدة      وخـ .  فـرداً ٥ ٣٢٦جمموع قوام أفرادها املـأذون بـه البـالغ         

ــة الرصــد،      ــوة املخصــصة آللي ــة الق ــة كالطــريان، ووحــدة محاي ــسكريني،  أو للخدم ــراقبني ع م
حيـث   ،موسـم األمطـار   يف  عمليـات   الالقوات منتشرة وفقـا ملفهـوم       تزال   وال. ضباط أركان  وأ

.  مـن الطـرق  ويض عن انسداد الكـثري ع من أجل التدوريات اجلوية والراجلةجيري زيادة عدد ال  
واســتغلت القــوات هــذه الفتــرة أيــضا للقيــام بعمليــات تــدريب عمــال بالتوجيــه التــدرييب لقائــد  

  .البعثة قوة
 فـردا مـن أفـراد الـشرطة املـأذون هبـم والبـالغ         ١٥وينتشر يف القوة األمنية املؤقتة حاليـا          - ٣٠
ألمنيــة املؤقتــة واصــل عنــصر الــشرطة للقــوة او. ، مــن بينــهم مستــشار الــشرطة األقــدما فــرد٥٠

تقــدمي الــدعم واملــشورة لــرئيس البعثــة وقائــد القــوة، وألفــراد العنــصر العــسكري، بــشأن إدارة   
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ــضايا األمــن     ــة وق ــل اجلرمي ــام وحتلي ــيالنظــام الع ــة األهل ــيأ يف منطق ــشرطة  . بي ــراد ال ــوىل أف ويت
  .لبديلةبيي ويف أقوك رصد الشبكات األمنية األهلية وآليات العدالة اأاملنتشرون يف بلدة 

شرطة األمم املتحـدة والقـوة األمنيـة املؤقتـة دورة مـشتركة          أقامت  أغسطس،  /ويف آب   - ٣١
والغـرض مـن    .  من أفراد قوة الرد السريع يف جمـال الـسيطرة علـى أعمـال الـشغب                ٣٠لتدريب  

 أعمـال الـشغب واملظـاهرات العنيفـة باسـتعمال أقـل       ضـبط التدريب هو تعزيز قدرة البعثة على    
  .وة املأذون هباقدر من الق

  
  دعم البعثة  -ثامنا   

ــة تــشييد     - ٣٢ ــاٍن مــسبقة الــصنع  أكملــت القــوة األمنيــة املؤقت ذات جــدران صــلبة لبقيــة  مب
وكانـت هـذه األعمـال    .  فـرد ٢ ٧٠٠األفراد الذين كانوا يسكنون يف اخليـام سـابقا وعـددهم          

ــسودان ســابق        ــم املتحــدة يف ال ــة األم ــسكرات بعث ــن مع ــنني م ــشمل توســيع اث ــاء مخــسة  ت ا وبن
بيـي،  أوللبعثـة حاليـا، إضـافة إىل مقـر قيـادة القـوة األمنيـة املؤقتـة يف بلـدة                    . معسكرات جديـدة  

. ثالثة مقار لقيـادة القطاعـات توجـد يف نفـس املواقـع مـع ثـالث مـن قواعـد عمليـات الـسرايا                        
  .ة األدواروتقوم القوة األمنية املؤقتة أيضا بتوسيع موقع آخر لنقل سرية اللوجستيات املتعدد

والعقبـة الرئيـسية يف هـذا    . ومع ذلك، فإن مشاريع البىن التحتيـة اهلامـة مل تكتمـل بعـد        - ٣٣
الــصدد هــي موســم األمطــار اجلاريــة ورفــض البــائعني الــسودانيني تــسليم الالتريــت واخلــدمات 

  الـيت وقعـت يـومي   يـة دث األمناواحلـ بيي خوفا من اهلجمات االنتقامية بعـد    أاألخرى يف منطقة    
ــار٥ و ٤ ــايو / أي ــة  . ٢٠١٣م ــشاريع اهلام ــة  الطــرق حتــسني ومــن امل ــاء وواملواصــالت اجلوي بن

  .ختزين مرافق
ووقعت القـوة األمنيـة املؤقتـة عقـدا لبنـاء مهـبط للطـائرات الثابتـة اجلنـاحني يف منطقـة                        - ٣٤
ت البعثـة   ومـا برحـ   . وإجراء حتليل لعينـات مـن التربـة       بتقييم  وزار املقاولون املوقع وقاموا     . بييأ

بيـي،  أألغذيـة يف بلـدة      مرافق ختزين ا  أيضا تساعد املتعهد اجلديد حلصص اإلعاشة على إكمال         
  .تسديد التكاليفعلى أساس وذلك 
. وواصلت القوة األمنية املؤقتة جهودها إلنشاء القدرة التـشغيلية الكاملـة آلليـة الرصـد                - ٣٥

وجيـري توسـيع    . دة القطـاع يف قـوك مـشار       مقـر قيـا   مت إنـشاء    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،     
 كـادقلي ويف هذه األثناء، جيري أيضا جتديـد مقـر اآلليـة يف             . املعسكر إليواء وحدة محاية القوة    

وأنـشأت البعثـة كـذلك رحـالت جويـة منتظمـة       . إليواء الفرقة املتقدمة من وحدة محايـة القـوة       
  .بييأي إىل اخلرطوم ومن قوك مشار إىل بلدة كادقلمن 
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وسـيكون مقـر    . قر قيـادة القطـاع يف بـرام وملكـال         مل األرض اختيار   من البعثة   انتهتو  - ٣٦
القيادة يف بـرام جبـوار موقـع فريـق تـابع للعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف                         

ة يف جنـوب  د قـرب موقـع فريـق بعثـة األمـم املتحـد        سيـشا أما مقر القيـادة يف ملكـال ف       . دارفور
وإضافة إىل ذلك، أعدت القوة األمنية املؤقتـة وثـائق لتحـضري املوقـع ومـشاريع الـبىن                  . السودان

ــة يف ملكــال ولتوســيع ســاحة خــدمات الطــائرات يف املطــار الســتقبال ثــالث طــائرات      التحتي
  .وقدمت وثائق املشاريع إىل مركز اخلدمات العاملي للموافقة عليها. عمودية هجومية

 تأشـرية ألفـراد القـوة       ٢٣الل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدرت حكومة الـسودان         وخ  - ٣٧
  ). متعاقدين دوليني٥ ضابطا عسكريا و ١٧ موظف مدين دويل واحد، و(األمنية املؤقتة 

    
  اآلثار املالية  -تاسعا   

ــة  - ٣٨ ــةخصــــصت اجلمعيــ ــا  العامــ ــؤرخ ٦٧/٢٧٠، مبوجــــب قرارهــ ــران ٢٨ املــ  /حزيــ
 /متــوز ١ مليــون دوالر لتغطيــة نفقــات القــوة خــالل الفتــرة مــن  ٣٠٧,١، مبلــغ ٢٠١٣ يونيــه
وسـتقدم االحتياجـات اإلضـافية مـن املـوارد الـيت            . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠١٣ يوليه

 إىل اجلمعية العامـة خـالل اجلـزء الرئيـسي مـن             )٢٠١٣ (٢١٠٤ قرار جملس األمن     ترتب على ت
  .الدورة الثامنة والستني

ــول٩ويف   - ٣٩ ــررة غــري املــسددة للحــساب    ٢٠١٣ ســبتمرب/ أيل ، بلغــت االشــتراكات املق
وبلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة عــن مجيــع   .  مليــون دوالر١٢٩,٨اخلــاص للقــوة 
  .دوالر ٤ ٧٧٨,٢لسالم يف التاريخ املذكور ما جمموعه عمليات حفظ ا

وجرى تسديد التكاليف للحكومـات املـسامهة بقـوات واملعـدات اململوكـة للوحـدات                 - ٤٠
، علـى   ٢٠١٣مـارس   / آذار ٣٠ وحـىت    ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٣٠عن الفتـرتني املمتـدتني حـىت        

  .التوايل، وفقا جلدول السداد الربع السنوي
    

  ات وتوصياتمالحظ  -عاشرا   
ــراهن إن عــدم اســتقرار   - ٤١ ــة والوضــع ال ــة األمني ــاداحلال .  يف منطقــة أبيــي آخــذ يف االزدي

، وعدم إحراز تقدم يف معاجلـة مـسألة         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠فاملأزق احلايل يف تنفيذ اتفاق      
ذلـك تنظـيم    احمللية زمام األمور بيـدها، مبـا يف   قبائلالوضع النهائي ملنطقة أبيي واحتمال تويل ال   

، كـل ذلـك قـد يتـصاعد ويفـضي           ٢٠١٣أكتوبر  /االستفتاء على حنو انفرادي يف تشرين األول      
  .قبائلإىل أعمال عنف بني ال
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وقد أكد رئيس بعثة القـوة األمنيـة املؤقتـة وقائـد القـوة للرئيـسني الـسوداين والـسوداين              - ٤٢
ــسؤ     ــة بامل ــشتركة ضــرورة اضــطالع اللجن ــة امل ــة الرقاب ــويب للجن ولية األساســية عــن وقــف  اجلن

ــة      مــن ــيليت دينكــا نقــوك واملــسريية إىل تــويل زمــام األمــور يف املــسائل األمني ــد لقب . امليــل املتزاي
 األطـراف علـى اتـصال بـشأن كيفيـة التعامـل مـع مـسألة التعـايش                  ظلالضروري إذن أن ت    فمن
  . إىل أن يتم حتديد الوضع النهائي ملنطقة أبييقبائلبني ال
جـوار ومواصـلة   حـسن   عالقـات  إقامـة كـري ب الـرئيس   التزام الرئيس البشري و  وأثين على   - ٤٣

لطريـق أمـام تـسوية    اتمهيـد  ل،  ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠ املسائل املتعلقـة بتنفيـذ اتفـاق         معاجلة
 ، تفاديـاً لتـردي احلالـة األمنيـة يف أبيـي،     غري أنه جيب على الرئيسني. الوضع النهائي ملنطقة أبيي  

 مقتــرح فريــق االحتــاد األفريقــي خبــصوص بــشأن خالفاهتمــا املتبقيــة  حــل  التوصــل بــسرعة إىل
وأحث احلكومتني علـى االسـتئناف الفـوري الجتماعـات جلنـة            . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١ يف

أحثهمـا   و.املراقبة املشتركة يف أبيي لتقدمي توجيهات بشأن معاجلة املـسائل الـسياسية واإلداريـة       
 ٢٠١١ يونيـه / حزيـران  ٢٠سـسات الـيت يـنص عليهـا اتفـاق           لـشروع يف إنـشاء املؤ     أيضا علـى ا   

  .على النحو املتفق عليه خالل اجتماع القمة األخري
ا مـع القـوة األمنيـة    مـ على مواصـلة تعاوهن وأشجع حكوميت السودان وجنوب السودان        - ٤٤

 تـشغيل اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها يف املوعـد احملـدد وإكمـال             بـشأن املؤقتة  
وبـصفة خاصـة، جيـب أن يلتـزم كـال الطـرفني             . حتديد منطقة حدوديـة آمنـة ومرتوعـة الـسالح         
عمليـة حتديـد اخلـط املركـزي     االتفاقات املتعلقة ببالتنفيذ الكامل التفاقاهتما األمنية، مبا يف ذلك  

بـد مـن تنفيـذ       وال. للمنطقة احلدودية اآلمنـة املرتوعـة الـسالح وإعـادة النـشر الكامـل لقواهتمـا               
ويعكــس . هــذه االتفاقــات تنفيــذا كــامال لــضمان األمــن علــى طــول احلــدود املــشتركة بينــهما 

 للخـط املركـزي للمنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة             املؤقـت بـني التحديـد     اجلمـع   املأزق احلـايل    
اخلــط املركــزي والتــأخر يف مناقــشة علــى تركيــز الوأثــار . لحــدودل النــهائيالــسالح والترســيم 

م احلدود خماوف يف جنـوب الـسودان مـن أن يكـون             يازع عليها واملطالَب هبا وترس    املناطق املتن 
هـذه القـضية،    وحلـل   . ي حتديدا خلط احلـدود بـني البلـدين يف هنايـة املطـاف             زحتديد اخلط املرك  

عمليـة ترسـيم     أحث الطرفني على القيام فورا بإنـشاء جلنـة احلـدود املـشتركة واملـضي قـدما يف                 
تبادل الطرفان أيضا الوثائق اخلطية اليت قدمها كل منـهما إىل فريـق خـرباء               وينبغي أن ي  . احلدود

  .ة املتعلقة باملناطق املتنازع عليهاياالحتاد األفريقي إلحراز التقدم يف العمل
، قامــت )٢٠١٣( ٢١٠٤ ه مــن قــرار١٢يف الفقــرة وبنــاء علــى طلــب جملــس األمــن    - ٤٥

املخــاطر والتهديــدات ذات و) التــذييل(قــوة األمنيــة املؤقتــة لــشكل الاألمانــة بــإجراء اســتعراض 
 إعادة هيكلتـها  القوة هبدف   الصلة ووضع القوة واحلد األقصى لعدد األفراد الالزم لتنفيذ والية           
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 األقـصى لعـدد   وخلـص االسـتعراض إىل أن احلـد     . )املرفـق الثالـث هلـذا التقريـر        انظر(إذا أمكن   
ولــذا أود أن أطلــب متديــد . الزمــان وكافيــان لتنفيــذ واليــة البعثــةحاليــا أفــراد البعثــة وهيكلــها 

  .يل لفترة سنة إضافيةاوالية القوة بتشكيلها احل
، أود أيضا أن أثين على مبعوثي اخلاص، السيد هايلي منكريوس وفريق االحتـاد              أخرياو  - ٤٦

ــستوى املعــين   ــع امل ــابو   األفريقــي الرفي ــرئيس ث ــادة ال ــذ بقي ة تواصــلمل امبيكــي، جلهودمهــا إ بالتنفي
أجل مساعدة السودان وجنوب السودان على تسوية املـسائل العالقـة بينـهما، مبـا يف ذلـك                   من

وأود كــذلك أن أعــرب عــن امتنــاين لــرئيس بعثــة القــوة األمنيــة املؤقتــة . أبيياملــسائل املتعلقــة بــ
 ملــا يبذلونــه مــن جهــود متواصــلة يف ســبيل هاريام وموظفيــوقائــد القــوة، اللــواء يوهــانس تــسفام

  . الدعم للطرفني يف تنفيذ اتفاقاهتما األمنيةميتعزيز السالم واالستقرار يف منطقة أبيي وتقد
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  املرفق األول
  

مبـا يف ذلـك     (تكوين العنصر العسكري لقوة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي                 
  ) والتحقق منهااآللية املشتركة لرصد احلدود

  
  اجملموع  األفراد  البيان  البند

  ٢  خرباء موفدون يف البعثة  بنن
  ١  أفراد الوحدة  

٣  

  ٢  خرباء موفدون يف البعثة  بوليفيا
  ٢  -  أفراد الوحدة  

  ٢  خرباء موفدون يف البعثة  الربازيل
  ١  أفراد الوحدة  

٣  

  ٣  ٣  خرباء موفدون يف البعثة  كمبوديا
  ١  اء موفدون يف البعثةخرب  إكوادور

  ١  أفراد الوحدة  
٢  

  ٧٠  خرباء موفدون يف البعثة  إثيوبيا
  ٣ ٧٥٦  أفراد الوحدة  

٣ ٨٢٦  

  ٣  خرباء موفدون يف البعثة  غانا
  ١  أفراد الوحدة  

٤  

  ١  خرباء موفدون يف البعثة  غواتيماال
  -  أفراد الوحدة  

١  

  ١  خرباء موفدون يف البعثة  اهلند
  ٢  لوحدةأفراد ا  

٣  

  ٢  ٢  خرباء موفدون يف البعثة  منغوليا
  ٣  خرباء موفدون يف البعثة  ناميبيا

  ٤  ١  أفراد الوحدة  

  ٢  خرباء موفدون يف البعثة  نيبال
  ٢  أفراد الوحدة  

٤  

  ٣  ٣  أفراد الوحدة  نيجرييا
  ١  ١  خرباء موفدون يف البعثة  باراغواي

  ١  خرباء موفدون يف البعثة  بريو
  ١  لوحدةأفراد ا  

٢  

  ١  ١  أفراد الوحدة  الفلبني
  ٢  ٢  أفراد الوحدة  االحتاد الروسي
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  اجملموع  األفراد  البيان  البند

  ١  خرباء موفدون يف البعثة  رواندا
  ٢  أفراد الوحدة  

٣  

  ١  ١  خرباء موفدون يف البعثة  سرياليون
  ١  ١  أفراد الوحدة   املتحدةترتانيامجهورية 
  ٢  ٢  خرباء موفدون يف البعثة  أوكرانيا

  ١  ١  حدةأفراد الو  أوروغواي
  ٢  أفراد الوحدة  اليمن

  ٢  خرباء موفدون يف البعثة  
٤  

  ١  ١  أفراد الوحدة  زامبيا
  ١  ١  أفراد الوحدة  زمبابوي

  ٣ ٨٨٠  ٣ ٨٨٠    اجملموع  
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  املرفق الثاين
  نشر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف أبيي    
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  املرفق الثالث
  منية املؤقتة ألبيياستعراض قوة األمم املتحدة األ    

  التربير  -ألف   
 أجـرت األمانـة العامـة       ،)٢٠١٣( ٢١٠٤ مـن قـرار جملـس األمـن          ١٢مبوجب الفقـرة      - ١

قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي، آخذة يف االعتبار نتائج االسـتعراض            لتشكيلة  استعراضا  
. ، والـتغريات يف البيئـة التـشغيلية منـذ ذلـك احلـني      ٢٠١٣فربايـر  /ابق الذي أجري يف شباط الس

واهلـدف مــن االســتعراض هــو تقيــيم املخــاطر والتهديــدات ذات الــصلة، ووضــع القــوة، واحلــد  
قيـــام جملـــس األمـــن  يـــة إلمكانحتـــسباالقـــوة  املطلـــوبني لتنفيـــذ واليـــةفـــراد ألااألقـــصى لعـــدد 

  .تشكيلها إعادةب
  

  التهديدات  -اء ب  
 احلالــة ال تــزالتعمــل القــوة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي يف ظــروف أمنيــة متزايــدة التعقيــد، و  - ٢

. وتوجد يف منطقة أبيي مصادر داخليـة وخارجيـة حمتملـة للـرتاع            . قابلة لالنفجار بشدة  األمنية  
ــصادر و ــي   م ــة أبي ــوتر يف منطق ــيالت ــل  ه ــةالعوام ــافس ) أ: (التالي ــيلَيت  التن ــني قب ــوك  ب دينكــا نق

ــة باألراضــي واملراعــي وطــرق اهلجــرة؛      ــات املتداخل ــشأن املطالب ــذ  ) ب(واملــسريية ب عــدم تنفي
ــربم يف      ــاق امل ــسودان لالتف ــوب ال ــسودان وجن ــران٢٠حكــوميت ال ــه / حزي ــشأن ٢٠١١يوني  ب

اخلالفــات بــني ) ج(؛ )، املرفــقS/2011/384 (الترتيبــات املؤقتــة لــإلدارة واألمــن يف منطقــة أبيــي
. أبيــييف اســتفتاء إجــراء يف ذلــك طرائــق  احلكــومتني بــشأن الوضــع النــهائي ملنطقــة أبيــي، مبــا 

 االسـتقرار يف منطقـة أبيـي،        تزعـزع فثمة هتديدات رئيسية ثالثـة ميكـن أن ُتولِّـد العنـف و             ولذا،
  :وهي أال

  ؛ للهجرة املمر األوسطسدوالعنف القبلي أثناء عمليات اهلجرة   •  
  التهديدات املتعلقة بعودة النازحني؛   •  
وجود قوات غري مأذون هبـا، مبـا يف ذلـك القـوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش                    /توغل  •  

  . الشعيب لتحرير السودان
  

  اهلجرة    
نــوفمرب /حتــدث اهلجــرة التقليديــة لقبيلــة املــسريية إىل أبيــي وعربهــا بــني تــشرين الثــاين     - ٣

طــول علـى  وبينمـا تتواصـل اهلجـرة    . طـول ثالثـة ممـرات رئيـسية    علـى  يونيـه سـنويا،   /وحزيـران 
املمرين الشرقي والغريب باجتاه اجلنوب إىل واليـة الوحـدة وواليـة مشـال حبـر الغـزال يف جنـوب                     
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السودان، فقد تعرضت قبيلة املـسريية هلجمـات إجراميـة، ونـشبت اشـتباكات متفرقـة حمـدودة                  
 أقــوكاملمــر األوســط عــرب بلــديت أبيــي ووقــد انــسّد . كان احمللــيني واملهــاجرينالنطــاق بــني الــس

واملنطقــة احمليطــة هبمــا خــالل الــسنتني املاضــيتني، ومنعــت حكومــة واليــة واراب الوصــول إىل   
ودفعــت هــذه التــوترات، ومــا جنــم عنــها مــن عــدم . الواليــة خــالل الــسنوات اخلمــس األخــرية

د متزايــدة علــى مــدى الــسنتني األخريتــني مــن أجــل البقــاء  اســتقرار، املهــاجرين إىل بــذل جهــو
وإضـافة إىل ذلـك، أدى تزايـد عـدد النـازحني العائـدين        . داخل منطقة أبيي أثناء موسم اهلجـرة      

مــن قبيلــة دينكــا نقــوك إىل مفاقمــة التــوترات مــن خــالل زيــادة القــرب املــادي بــني القبيلــتني،   
ة مكتظة بالسكان، يف ظـل عـداء متبـادل بـني            لذا صارت املنطق  . سيما خالل موسم اهلجرة    ال

قطنها يف السابق كال الطرفني، مثل بلـدة        كان ي واملناطق اليت   . السكان املعرضني النعدام األمن   
ــسودانيني،          ــن ال ــسريية أو م ــة امل ــن قبيل ــن الالجــئني م ــل م ــة بالكام ــي، أصــبحت اآلن خالي أبي

وترات متكـررة واهتامـات متبادلـة      وهـذا الوضـع هـو مـصدر لتـ         . فيهم الالجئون من دارفور    مبن
ميكــن أن تتــصاعد إىل أعمــال عنــف مل َيُحــل دوهنــا حــىت اآلن ســوى قــدرة البعثــة علــى تنفيــذ   

 بـني  إقامـة منـاطق فـصل صـارم    استراتيجيتها ملنع نشوب الرتاعات وختفيف حدهتا، مبا يف ذلك          
  .ر دوريات مكثفة دعما لإلنذار املبكتسييـر احمللية ومواشيها، والقبائل

  
  النازحنيعودة     

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، الحظــت القــوة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي زيــادة يف عــدد     - ٤
العائدين من قبيلة دينكا نقوك حتسبا لتنظيم اسـتفتاء لتحديـد الوضـع النـهائي ألبيـي يف تـشرين                    

ال يتـضمن حقهـم    قبيلة املسريية إلجراء اسـتفتاء  أفرادوبالنظر إىل عداء . ٢٠١٣أكتوبر  /األول
حلـوادث بـني القبيلـتني لتتحـوَّل        اسوف يشتد إىل حد بعيـد احتمـالُ تـصاعد           لذا  يف التصويت،   

ذلـك مـن خـسائر يف األرواح وتـوترات سياسـية بـني              وما سينجم عن    إىل مواجهات مفتوحة،    
  .السودان وجنوب السودان

ــي      - ٥ ــشاء ســلطة إدارة أبي ــأخري يف إن ــزداد الوضــع تفاقمــا حبكــم الت ــاب الكامــل  وي  والغي
، يف فـرض القـانون والنظـام      وقـد أدى غيـاب الـشرطة احملليـة إىل فـراغ             . للمؤسسات احلكوميـة  

  . زيادة مطردة يف اجلرائم داخل القبائل وفيما بينهاإىل و
  

  توغل القوات غري املأذون هبا    
 بأزمــة هجلــيج الــيت ارتكــب خالهلــا كــلٌ مــن  ٢٠٠٢أبريــل /اقترنــت أحــداث نيــسان  - ٦
يش الشعيب لتحرير السودان والقوات املسلحة السودانية توغالت يف أبيي، من خـالل حمـور              اجل

، ودللــت هــذه األحــداث علــى خطــر   علــى التــوايل دفــرة- دفــرة وحمــور مكيــنس -توربــادر 
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ورغـم  .  يف املناطق احلدودية اجملـاورة     اليت تقع  احلوادث   بسببزعزعة االستقرار يف منطقة أبيي      
سلحة السودانية واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان خـارج منطقـة أبيـي، فـإن               القوات امل  انتشار

. متــصاعدةنزاعــات  علــى مقربــة مــن بعــضهما بعــضا وميكــن أن يــدخال يف ال يــزاالنالطــرفني 
، وهـي  “تـورا بـورا  ”وتعمل مجاعات امليليشيات املسلحة أيضا حول منطقة أبيي، مبا يف ذلـك           

قطـاع الـشمال، وحركـة العـدل        /ة الـشعبية لتحريـر الـسودان       باحلركـ  مرتبطةميليشيا ُيدعى أهنا    
  .واملساواة، يف الركن الشمايل الشرقي من أبيي

  
  وضع القوة  -جيم   

ــستند شــكل العنــصر العــسكري    - ٧ ــة قطاعــات   يف ي ــة ألبيــي إىل ثالث ــة املؤقت القــوة األمني
يش الـشعيب لتحريـر   مكرسة ملنع الرتاع، وإدارة اهلجرة، وردع القوات املسلحة الـسودانية واجلـ         

ويـرد  .  داخـل حـدود منطقـة أبيـي         من الدخول جمـددا إىل     السودان وأي عناصر مسلحة أخرى    
الــثالث عــرب منطقــة عمليــات أبيــي،  املؤللــة وتنتــشر الكتائــب . ١التــذييل احلــايل يف التــشكيل 

 اجلنـوب قطـاع   ويقع املقران القطاعيـان يف قطـاع الـشمال و         . كتيبة واحدة يف كل قطاع     بواقع
  .يف دفرة وأنتوين، بينما أعيد نشر مقر القطاع األوسط من أبيي إىل دكورا

وحتتفظ القوة األمنية املؤقتة ألبيي بوضع صلب مـن خـالل وجودهـا الـدائم يف قواعـد                    - ٨
عمليات السرايا عرب أحناء منطقة عملياهتا، وحتافظ على املرونة من خالل نشر قواعد عمليـات               

ومـن أجـل منـع    . تنقلـة، بغـرض مواجهـة التهديـدات الطارئـة     امل اراتوغريهـا مـن االنتـش    مؤقتة  
 املـستمر يف نقـاط التـوتر،    التواجـد الرتاع، تسعى القوات التابعة للقوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي إىل     

 ثالثـة ممـرات،     على طـول  بني قبيليت دينكا نقوك واملسريية إذ جتري اهلجرة         صارم  وإنشاء فصل   
ويتـسم النـشر بالديناميـة ويـتغري حبـسب اجتاهـات            . ا قبيلـة دينكـا نقـوك      عرب املناطق الـيت تقطنـه     

تــوفري بيئــة مأمونــة وســاملة، مــن أجــل  الــدوريات باألســاس وتــسري. العائــدينوحركــة اهلجــرة 
 املهاجرين من قبيلة املسريية يف تقدمهم جنوبا، وردع أي قـوة عـسكرية خارجيـة غـري                  ملرافقةو

ونتيجــة لــذلك، فــإن مجيــع القــوات التابعــة للقــوة األمنيــة . مــأذون هبــا داخــل منطقــة املــسؤولية
املؤقتــة ألبيــي، مبــا يف ذلــك قــوات االحتيــاطي، مــشغولة خــالل املوســم اجلــاف، مــن تــشرين     

أبيــي عبئــا إضــافيا علــى القــوات منطقــة ويــضع غيــاب إدارة . يونيــه/نــوفمرب إىل حزيــران/الثــاين
  .  بدوريات حلفظ القانون والنظامالتابعة للقوة األمنية املؤقتة اليت تقوم أيضا

أكتـــوبر، تتـــضرر /يونيـــه إىل تـــشرين األول/وخـــالل موســـم األمطـــار، مـــن حزيـــران   - ٩
االتصاالت الربية، األمر الذي يقتضي عمليات نشر من ِقَبل القوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي خـالل                  

ض مواقـع النـشر     ويف حني أن املفهوم اإلمجايل يظل كما هو، فقـد أخليـت بعـ             . موسم األمطار 
ويقيد املوسم أيضا خفة احلركة، األمر الذي حيد مـن الـسيطرة علـى              . اليت يتعذر الوصول إليها   
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لـذا، ففـي حـني أن إيقـاع     . وُيخفِّف من ذلك تزايد الدوريات اجلوية والربية   . املنطقة ورصدها 
لواضـح أن هـذه     القوات التابعة للقوة األمنية املؤقتة بطيء نسبيا خـالل موسـم األمطـار، فمـن ا               

  .يفوق طاقتها خالل املوسم اجلاف القوات مكلفة مبهام مفرطة وتتحمل ما
وأنشأت القوة األمنية املؤقتة ألبيي فرقيت عمل مركبتني تتكـون كـلٌ منـهما مـن سـرية          - ١٠

 يف  املؤللـة لدعم الكتائـب    ) توداش وبانتون (اجلنوب  قطاع  دبابات ومدفعية يف قطاع الشمال و     
وتظـل هـذه    . دع ذات مـصداقية ضـد التـوغالت مـن ِقَبـل قـوات غـري مـأذون هبـا                   توفري قدرة ر  

غـري أن قـوات هـذه الوحـدات مكلَّفـة           . القوة الطارئة ضرورية بالنظر إىل تقييم التهديـد القـائم         
  .مع ذلك مبهام الدوريات وبالسيطرة على نقاط التوتر

قطــاع عيــة واحــدة يف ويف الوقــت احلاضــر، تنتــشر ســرية دبابــات واحــدة وســرية مدف   - ١١
يف القطـاع  املؤللـة  ، حيث تشكالن فرقة عمل مركبة باالشتراك مع عناصر من الكتيبـة         الشمال
وســوف ُتنــشر فرقــة العمــل اخلاصــة بقطــاع اجلنــوب يف بــانتون، بعــد إنــشاء أمــاكن  . الــشمايل

يف وُيحــتفظ بــسرية قــوة الــرد الــسريع كقــوة احتياطيــة  . اإلقامــة خــالل املوســم اجلــاف املقبــل 
والوحــدات التمكينيــة مناســبة لتلبيــة متطلبــات دعــم القــوات التابعــة للقــوة   . القطــاع األوســط

  .األمنية املؤقتة ألبيي، باستثناء القدرة األفقية احملدودة لسرية اهلندسة
  

  االستنتاج  -دال   
مل يطرأ تغيري كـبري علـى تقيـيم التهديـد بعـد عمليـة االسـتعراض املاضـية الـيت أجريـت                         - ١٢
 موســم األمطــار كانــت خــاللفــالفترة املنقــضية منــذ ذلــك التــاريخ  . ٢٠١٣فربايــر /شــباط يف
 احمللية ومـن مث يف عـدد احلـوادث          القبائلأبيي وهي فترة تشهد تقليديا اخنفاضا يف تفاعالت          يف

ومـع ذلـك، وعلـى العكـس مـن االجتاهـات الـسابقة، حـدثت زيـادة                  ). ٢ انظر التذييل (األمنية  
نية خالل هذه الفتـرة، انطـوى كـلٌ منـها علـى خطـر التـصعيد املـرتبط بتـسلُّح            احلوادث األم  يف
وتشمل بعض احلوادث الـيت جتـدر اإلشـارة إليهـا يف هـذا الـصدد مقتـل سـلطان                    . القبيلتني كال

ــسريية يف        ــة امل ــن قبيل ــد عناصــر م ــى ي ــوك عل ــا نق ــة دينك ــار٤قبيل ــايو / أي ، واهلجــوم ٢٠١٣م
قبيلـة  مع القـوة األمنيـة املؤقتـة علـى يـد شـباب مـسلحني مـن                  مقاولني سودانيني متعاقدين     على

 ٢٠١٣ يونيـه / حزيـران  ١٢دينكـا يف    قبيلـة   ، ومقتـل اثـنني مـن        ٢٠١٣مايو  /أيار ٢٠دينكا يف   
يف حـادثتني منفـصلتني تلتـهما سـرقة للماشـية، واهلجـوم، يف اليـوم                 على يد مهـامجني مـسلحني     

  .أجاج يف نفسه، على حمطة وقود
احلالة ومنع املزيد من التصعيد عـن طريـق االلتـزام الـصارم مـن ِقبـل                 تطويق  وقد أمكن     - ١٣

ــها يف الوقــت املناســب وبــشكل اســتباقي يف بعــض      قــوات القــوة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي وتدخل
ويف ضوء هذا التحليـل، يبـدو احلـد         . احلاليني للقوة القوام  شكل و البتيسري من   احلاالت، وذلك   
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ــراد   ــات     األقــصى احلــايل لعــدد أف ــاء مبتطلب ــه للوف ــاء علي ــي ضــروريا، وينبغــي اإلبق  القــوة يف أبي
  . الوالية تنفيذ
وسينطوي أي ختفيض للقوات يف أبيي، يف ضوء الظروف األمنية احلالية، علـى خمـاطر                 - ١٤

ومــن بــني هــذه املخــاطر تــضاؤل قــدرة القــوة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي علــى تنفيــذ    . أمنيــة كــبرية
وب الرتاعات والتخفيـف مـن آثارهـا خـالل موسـم اهلجـرة، مبـا يف ذلـك                   استراتيجيتها ملنع نش  
كمـا أنـه    .  احملليـة وماشـيتها وتـسيري دوريـات مكثفـة          الفاصـلة بـني القبائـل     احملافظة على املناطق    

 تأثري رادع، ومحاية منطقة أبيـي مـن الغـارات الـيت تـشنها             خلقسيقلِّل من قدرهتا على الرصد و     
أذون هلا، والتدخل يف الوقت املناسـب لفـض املنازعـات الـيت حتـدث               اجلماعات املسلحة غري امل   

وسيـشتد إىل حـد بعيـد احتمـالُ     . داخل القبيلتني ويف ما بينـهما أو التـصدي للحـوادث األمنيـة     
مـن  ذلـك    يـنجم عـن   مـا   وتتحـوَّل إىل مواجهـات مفتوحـة،        وأن  حلوادث بني القبيلتني    اتصاعد  

  . السودان وجنوب السودانخسائر يف األرواح وتوترات سياسية بني
علـى التقـدم الـذي    البعثـة   قـوة  لقـوام وينبغي أن تتوقف عمليـات االسـتعراض الالحقـة           - ١٥

، مبــا يف ذلــك ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢٧حيــرزه الطرفــان يف تنفيــذ اتفاقــات التعــاون املربمــة يف 
ويوصـى  .  للمنطقـة  وضـع النـهائي   الإنشاء مؤسسات منطقة أبيـي واالتفـاق علـى عمليـة حتديـد              

 التحــديات األمنيــة حبيــث يراعــيي اســتعراض لــشكل القــوة األمنيــة املؤقتــة أل بــالتخطيطأيــضا 
األشـخاص  للموسم اجلاف، مبا يف ذلك املخـاطر املقترنـة بتـزامن هجـرة قبيلـة املـسريية وعـودة                    

  .املشردين داخليا
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  ١التذييل 
  قوة األمنية املؤقتة ألبييالتشكيلة     

  
  املالحظات  موعاجمل  الوحدات  النوع

  آلية  ٢ ٥٨٦   كتائب٣  مشاة
  T-55  ١٣٨  سريتان  دبابات
   ملم١٢٢مدفع هاوتزر عيار   ١٤٠  سريتان  مدفعية

    ١٧٥  سرية واحدة  قوة الرد السريع
    ١٥٠  سرية واحدة  سرية اهلندسة

    ٢٥٠  وحدة واحدة  وحدة اللوجستيات املتعددة املهام
  مروحيتان للنقل وثالث مروحيات هجومية  ٢٠٠  وحدة طريان واحدة  وحدة طريان
    ٦٣  وحدة واحدة من املستوى الثاين  وحدة طبية

  سرية قوة املقر  ١٥١   سرية قوة املقر
  ضباط األركان الدوليون+ سرية قوة املقر   ١٢٢   ضباط أركان

 مــن مــراقيب اآلليــة املــشتركة  ٩٠مبــا يف ذلــك   ٢٢٥   مراقبون عسكريون
   منها لرصد احلدود والتحقق

ــة    ــوة اآلليـ ــة لقـ ــة التابعـ ــدة احلمايـ وحـ
  املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها

   سرايا٤+ مقر الكتيبة   ١ ٠٩٦ 

    ٣٠   ونيضباط أركان إضاف
    ٥ ٣٢٦   اجملموع  
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  ٢التذييل 
  ٢٠١٣مايو / أيار٢٩منذ  سرد زمين للحوادث األمنية    

ية حيملـون ثـالث بنـادق مـن طـراز            ُنزع سالح أربعـة رعـاة مـن املـسري          :مايو/ أيار ٢٩  •  
AK-47 وبندقية من طراز G3وسط أبيي( رصاصة، يف نونق ٦٠ ، و(  

 أزالـت دوريـة تابعـة للقـوة األمنيـة املؤقتـة حـاجزا وضـعه أربعـة مـن                     :يونيه/ حزيران ٥  •  
  )مشال أبيي(شباب املسريية يف دفرة 

 ١٩  و AK-47مـن طـراز      ُنزع سالح فرد من املسريية حيمـل بندقيـة           :يونيه/ حزيران ٧  •  
  )مشال أبيي(رصاصة يف فاروق 

 استرد جنود القوة ست شاحنات ُسـرقت مـن شـركة بنـاء سـودانية                :يونيه/ حزيران ٨  •  
  من ِقَبل جمهولني يف أبو غزالة، وأعادوها إىل الشركة

 زادت القوة األمنية املؤقتة الـدوريات األمنيـة داخـل خمـيم بلـدة أبيـي       :يونيه/ حزيران ٩  •  
  له بعد مظاهرة لشباب دينكا نقوكوحو

 يف  AK-47 ُنزع سـالح فـرد مـن املـسريية حيمـل بندقيـة مـن طـراز                   :يونيه/ حزيران ١٠  •  
ــراز          ــن ط ــة م ــسريية حيمــل بندقي ــن امل ــرد آخــر م ــزع ســالح ف ــا ُن ــة، بينم  AK-47درف

  )مشال أبيي(رصاصة يف غويل  ٢٧ و
 دراجـة ناريـة   ١٤ركبـون   مـن شـباب املـسريية، وهـم ي         ٢٨ حاول   :يونيه/ حزيران ١١  •  

 رصاصـة، هنـب     ١٤٩  ومسدس وعـشر سـكاكني و      AK-47وحيملون بنادق من طراز     
، لكـن جنـود القـوة اعتقلـوهم         )مشال أبيي (مركبات من جنوب السودان يف أبو غزالة        

  ونزعوا سالحهم
 الواقعـة علـى     ٢ يف إحدى مضخات حمطة الوقود رقم        وقع انفجار  :يونيه/ حزيران ١٢  •  

ومل يتـسَن التأكـد مـن الـسبب     .  فـشب فيهـا حريـق   ومترا من بلـدة دفـرة،      كيل ٦٢بعد  
الــدقيق لالنفجــار، لكــن ســكانا حملــيني أبلغــوا القــوة األمنيــة املؤقتــة أهنــم رأوا حــوايل    

  مباشرة شخصا يف شاحنـة بيـك آب تتحرك باجتاه موقع احلادث قبل االنفجار ١٢
 اهلويـة، يرتـدون الـزي العـسكري          هاجم حوايل تسعة أشـخاص جمهـويل       :يوليه/ متوز ١  •  

ــادق مــن طــراز    ــون بن ــوا   ٦٠، وســرقوا زهــاء  AK-47وحيمل  رأســا مــن املاشــية وأطلق
الرصاص علـى رجـل مـن دينكـا نقـوك يف التاسـعة عـشرة مـن عمـره فـأردوه قتـيال يف             

  )جنوب أبيي(قرية غالري 
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ــه/ متــوز٢٨  •   ــدقيت   :يولي ــون بن ــة حيمل ــزع ســالح أربعــة أشــخاص جمهــويل اهلوي ني مــن  ُن
  )جنوب أبيي( طلقة ذخرية يف مانيانغ ٢٥٠  وAK-47 طراز

 أبلغ سـكان حمليـون القـوة األمنيـة املؤقتـة بـأن لـصوصا هـامجو قريـة                    :أغسطس/ آب ٦  •  
  وقد قُِتلوا على يد سكان حمليني. لسرقة املاشية) وسط أبيي(نونق 

ويـة قريـة     دخل ما بـني سـتة وسـبعة مهـامجني مـسلحني جمهـويل اهل               :أغسطس/ آب ١٣  •  
  وقتل السكان أحد املهامجني). شرق أبيي(ميكول 

 نزع جنود القوة األمنية املؤقتـة سـالح رجـل حيمـل سـالحا ناريـا                 :أغسطس/ آب ١٩  •  
  )مشال أبيي (“فاروق”ورصاصتني عند نقطة التفتيش 
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