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 تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
  

  مقدمة  -أوالً   
الــيت ) ٢٠١١ (١٩٩٠ مــن قــرار جملــس األمــن  ١١يقــدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة    - ١

طلــب فيهــا اجمللــس إطالعــه بانتظــام علــى التقــّدم احملــرز يف تنفيــذ االتفــاق املــربم بــني حكومــة     
 الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة            السودان واحلركة الشعبية لتحرير الـسودان بـشأن       

ويـبني التقريـر آخـر التطـورات        .  يف أديـس أبابـا     ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٠أبيي، الذي ُوقِّع يف     
  . يف أبيي ويوفر معلومات حديثة عن نشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

  
  التطورات السياسية واألمنية   -ثانيا   

ة االنتقالية التفاق السالم الشامل بـني حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية               طوال الفتر   - ٢
لتحرير السودان، شكل الرتاع بشان وضع منطقة أبيي يف املـستقبل واحـدة مـن أكـرب العقبـات       

وأدت الدعاوى املتـضاربة بـشأن ملكيـة        . املاثلة أمام تنفيذ االتفاق وحتقيق االستقرار يف املنطقة       
امها بني جمموعيت دينكا نقوك واملـسريية، والـيت تفاقمـت نتيجـة لوجـود               األراضي وحق استخد  

احتياطات نفطية عالية اجلودة باملنطقة وقيام حكوميت الـشمال واجلنـوب باسـتخدام اجملتمعـات               
احمللية كأدوات ملصلحتيهما، إىل إبقاء أبيي على شفا الرتاع، ليتفجر الوضع من حني آلخـر يف                

. جلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان والقــوات املــسلحة الــسودانية شــكل صــدامات خطــرية بــني ا
ونتيجة لذلك، مل حيرز سوى تقدم حمدود بشأن اجلوانب األساسية من بروتوكول أبيـي املرفـق      
باتفاق السالم الشامل، عقب قيام حزب املـؤمتر الـوطين بـرفض النتـائج الـيت خرجـت هبـا جلنـة                      

 حمكمـة التحكـيم الدائمـة، وعـدم اكتمـال تنفيـذ       حدود أبيي، ورفض جمموعات املسريية لقـرار     
كذلك تعطل االسـتفتاء بـشأن مـستقبل أبيـي نتيجـة للرتاعـات              . األحكام املتعلقة بتقاسم الثروة   

  .بشأن معايري األهلية للمشاركة وبشأن احلدود
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  تدهور احلالة األمنية    
ودان، ازدادت يف الفتـرة الــيت سـبقت إجــراء االسـتفتاء علــى تقريـر مــصري جنـوب الــس       - ٣

 ممــا أدى إىل سلــسلة مــن األحــداث العنيفــة يف ٢٠١٠التــوترات حــدة يف أبيــي يف أواخــر عــام 
ينــاير وتكــدُّس للقــوات النظاميــة وغــري النظاميــة مــن الــشمال   /املنطقــة يف أوائــل كــانون الثــاين 

واستجابة لـذلك، ونظـرا لعـدم وجـود اتفـاق هنـائي علـى وضـع منطقـة أبيـي، اتفـق                       . واجلنوب
 ١٧ و   ١٣ا اتفاق السالم الشامل على ترتيبات أمنية مؤقتـة، يف اتفـاقي كـادقلي يف يـومي                  طرف

 نـصت علـى نـشر وحـدات         ،مارس/ آذار ٤، ويف اتفاق أبيي يف يوم       ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
متكاملــة مــشتركة ووحــدات شــرطة متكاملــة مــشتركة لكفالــة األمــن، وعلــى انــسحاب مجيــع 

 إال أن تلـك االتفاقـات مل تنفـذ إال جزئيـا، ووقعـت سلـسلة مـن                   .القوات األخرى مـن املنطقـة     
ــرفني و   ــة بـــني الطـ ــداث العنيفـ ــسان  /األحـ ــهما يف نيـ ــة عنـ ــة بالوكالـ ــوات املقاتلـ ــل /أو القـ أبريـ

  .٢٠١١ مايو/وأيار
مـايو، علـى    / أيـار  ١٩وتدهورت احلالـة األمنيـة يف أبيـي أكثـر عنـدما وقـع هجـوم، يف                    - ٤

تحــدة يف الــسودان وتنقــل وحــدة متكاملــة مــشتركة تابعــة للقــوات   قافلــة تابعــة لبعثــة األمــم امل 
املسلحة السودانية يف دوكورا، وهي منطقـة تـسيطر عليهـا شـرطة اجلنـوب الـيت انتـشرت فيهـا                     

وردا على ذلك احلـادث، قامـت القـوات املـسلحة           . ٢٠١٠أغسطس  /من طرف واحد يف آب    
 مواقع اجليش الشعيب لتحرير الـسودان       السودانية فورا بنقل لواء مشاة إىل منطقة أبيي وقصفت        

. حبـر العـرب   /يف عدة أماكن، واسـتولت علـى بلـدة أبيـي وكـل املنطقـة الواقعـة مشـال هنـر كـري                      
مـايو،  / أيـار  ٢١ويف  . ويظل اجليش الشعيب لتحرير السودان مسيطرا على املنطقة جنوب النـهر          

ــسودان مــن طــرف واحــد          ــت حكومــة ال ــى بلــدة أبيــي، قام ــب االســتيالء عل  حبــل هيئــة  عق
  .أبيي إدارة
 مدين جنوبا، وشوهد تدفق لعناصـر       ١٠٠ ٠٠٠وأثناء األحداث العنيفة، فر أكثر من         - ٥

املسريية دخوال إىل بلدة أبيي وأُطلقت تصرحيات محاسية ذات لغة عدائية من شخصيات علـى               
ز مــايو، لـوحظ متركــ / أيـار ٢٤وبــدءا مـن  . أعلـى املـستويات مــن طـريف اتفـاق الــسالم الـشامل     

للقوات التابعة للقوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان يف منطقـة جـسر                    
ومن بعد مت تفكيك اجلسر، لينقطـع       . حبر العرب /البنطون، وهي نقطة عبور هامة على هنر كري       

ــسودان       ــوب ال ــوك وجن ــي وأق ــدة أبي ــربي بــني بل ــسفر ال ــق ال ــذلك طري ــك،  . ب ويف غــضون ذل
تحــدة يف الــسودان إىل قيــود علــى حتركاهتــا فُرضــت مــن قبــل القــوات   تعرضــت بعثــة األمــم امل

املسلحة السودانية، ومن قبل عناصر املسريية أحيانا، وتعرضـت البعثـة إىل استعراضـات عدائيـة                
مايو، تعرضت أربع مروحيات تابعة للبعثة إىل إطالق نار مـن مواقـع           / أيار ٢٤ويف  . استهدفتها
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وتظـل احلالـة األمنيـة متـوترة ويـصعب          .  إال أهنـا مل تـصب بـأذى        قريبة من مقـر البعثـة يف أبيـي،        
وتواصــل القــوات . التنبــؤ هبــا، مــع اســتمرار ورود اإلفــادات عــن حــوادث إطــالق نــار متفرقــة 

  .أبيي املسلحة السودانية اإلبقاء على وجود بري كبري يف املنطقة كما تواصل احتالل بلدة
  

  عملية التفاوض    
أبيي، فـإن الفريـق الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي واملعـين                 استجابة للحالة يف      - ٦

بالتنفيــذ، برئاســة الــرئيس تــابو امبيكــي، وبــدعم مــن حكومــة إثيوبيــا وبعثــة األمــم املتحــدة يف   
السودان وجهات معنية أخرى، قام بتيسري اجتماعات رفيعة املستوى بني طـريف اتفـاق الـسالم       

 ١٣ و   ١٢الرئيس عمر البشري والنائب األول سلفا كـري يـومي           الشامل يف أديس أبابا حضرها      
يونيــه، وقعــت حكومــة الــسودان واحلركــة الــشعبية لتحريــر  / حزيــران٢٠ويف . يونيــه/حزيــران

  . السودان على االتفاق املذكور آنفاً بشأن الترتيبات املؤقتة إلدارة وأمن منطقة أبيي
قة أبيـي، تـدار علـى حنـو مـشترك مـن قبـل        وينص االتفاق على إنشاء سلطة إدارية ملنط      - ٧

رئيس للسلطة تعينه احلركة الشعبية لتحرير الـسودان ونائـب للـرئيس تعينـه حكومـة الـسودان،            
وتعمل مبثابة سلطة مدنية حملية ومتارس الـسلطات املنـصوص عليهـا يف بروتوكـول أبيـي املرفـق                   

ونقـل االتفــاق  . ار وتعزيزمهـا باتفـاق الـسالم الـشامل باسـتثناء اإلشـراف علــى األمـن واالسـتقر       
تلك السلطات إىل جلنة مشتركة منشأة حديثا لإلشراف على أبيـي، ومؤلفـة مـن عـضوين مـن                   
كــل طــرف وُميــسِّر تعينــه مفوضــية االحتــاد األفريقــي، علــى أن تقــدم اللجنــة تقاريرهــا لرئيــسي 

اصـر  ونـص االتفـاق كـذلك علـى االنـسحاب الكامـل جلميـع العن              . السودان وجنوب الـسودان   
املسلحة من املنطقة وجعل املنطقة منــزوعة الـسالح بالكامـل، وأن تراقـب ذلـك جلنـة مـراقبني                    

واتفـق الطرفـان    . عسكريني مشتركة أُنشئت حديثا وتتبع للجنة املشتركة لإلشراف علـى أبيـي           
أيــضا علــى إنــشاء جهــاز شــرطة ألبيــي يــشمل وحــدة خاصــة ملعاجلــة املــسائل املتــصلة هبجــرة     

  .الرحل
دعما هلذه الترتيبات ولتوفري األمن يف منطقة أبيي، طلب الطرفـان إىل األمـم املتحـدة                و  - ٨

. نشر قوة أمنية مؤقتة ألبيي يتم تشكيلها من لـواء مـدرع تـوفره قـوة الـدفاع الوطنيـة اإلثيوبيـة                     
وطلــب الطرفــان أيــضا أن تتــوىل القــوة مهــام الرصــد والتحقــق، ومحايــة أفرقــة الرصــد، وتــوفري  

 منطقـة أبيـي، ومحايـة حـدود أبيـي، ودعـم جهـاز شـرطة أبيـي، وتيـسري املـساعدة                       األمن داخل 
ومع مالحظة أن االتفـاق وبروتوكـول أبيـي         . اإلنسانية، ومحاية املدنيني املعرضني خلطر وشيك     

سيظالن منطـبقني إىل حـني تـسوية مـسألة الوضـع النـهائي ألبيـي، التـزم الطرفـان أيـضا بـالنظر                        
املقدمــة مــن الفريــق الرفيــع املــستوى التــابع لالحتــاد األفريقــي واملعــين  حبــسن نيــة يف املقترحــات 

  . بالتنفيذ بشأن الوضع النهائي ألبيي
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 ١٩٩٠وأنشأ جملس األمن قوة األمم املتحـدة األمنيـة املـشتركة ألبيـي مبوجـب القـرار                    - ٩
لحة ، بوالية تتمثـل يف مهـام الرصـد والتحقـق فيمـا يتـصل بإعـادة نـشر القـوات املـس                      )٢٠١١(

الــسودانية واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان، أو مــن خيلفــه، مــن منطقــة أبيــي؛ واملــشاركة يف  
اهليئات املعنية يف منطقة أبيي؛ وتقدمي املـساعدة واملـشورة التقنيـة يف األعمـال املتعلقـة باأللغـام؛        

نــسانية؛ وتيــسري تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية وحريــة تنقــل العــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإل  
وتعزيز قدرات جهاز شرطة أبيي؛ وتوفري األمن للهياكل األساسـية النفطيـة حـسب الـضرورة،                

وأذن اجمللس أيضا للقوة األمنية املؤقتة، وهو يتـصرف مبوجـب           . بالتعاون مع جهاز شرطة أبيي    
 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، بأن تضطلع، ضمن قدراهتا ومنطقـة انتـشارها، حبمايـة               
موظفي القوة األمنية املؤقتة وموظفي األمم املتحـدة ومرافـق القـوة واألمـم املتحـدة ومنـشآهتما                  
ومعداهتما؛ وكفالـة األمـن وحريـة التنقـل ملـوظفي األمـم املتحـدة والعـاملني يف اجملـال اإلنـساين                    
ــراقبني العــسكريني؛       ــشتركة للم ــة امل ــسكريني واألفرق ــراقبني الع ــشتركة للم ــة امل  وأعــضاء اللجن

ومحاية املدنيني املعرضني خلطر العنف البدين الوشيك يف منطقة أبيـي؛ ومحايـة منطقـة أبيـي مـن              
طلـب  عالوة علـى ذلـك،      . الغارات اليت تشنها عناصر غري مأذون هلا؛ وكفالة األمن يف املنطقة          

اجمللس إىل األمني العام أن يكفل رصد حقوق اإلنسان بفعالية، وإدراج نتـائج ذلـك الرصـد يف       
  . قاريره املقدمة إىل اجمللست

يونيه، قام الطرفـان بتـسمية مرشـحيهما للـسلطة     / حزيران٢٠ومنذ التوقيع على اتفاق       - ١٠
بيــد أن . اإلداريــة ملنطقــة أبيــي إال أنــه مل يــتم التوصــل إىل اتفــاق بــشأن ترشــيح رئــيس الــسلطة 

وإحـراز تقـدم    . يـي الطرفني قبال بترشيحات بعضهما البعض للجنة املشتركة لإلشـراف علـى أب           
يف إنــشاء هــذه اهليئــات أمــر ضــروري مــن أجــل تنفيــذ األحكــام األخــرى يف االتفــاق، خاصــة   

  . تشكيل جهاز شرطة أبيي
يونيه، وقع الطرفان اتفاقا بشأن أمـن احلـدود واآلليـة           / حزيران ٢٩ويف أديس أبابا، يف       - ١١

ــسودان وجنــوب     ــا ال ــه حكومت ــة املــشتركة، أكــدت في ــسياسية واألمني ــد  ال ــسودان مــن جدي  ال
 بـــشأن إنـــشاء آليـــة سياســـية وعـــسكرية ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٧التزامهمـــا باتفـــاق 

ــو للموقــف املــشترك الــيت وقعــت يف      ــة كوريفت ــشأن ورق ــار٣٠مــشتركة وب . ٢٠١٠مــايو / أي
وباإلضــافة إىل اآلليــة، يــنص اتفــاق أمــن احلــدود علــى إنــشاء منطقــة حدوديــة آمنــة ومنـــزوعة    

، إىل حـني  ١٩٥٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ كيلومترات خـارج خـط حـدود         ١٠السالح بعرض   
تسوية وضع املناطق املتنازع عليها والترسيم النهائي للحدود، ويطلب إىل القوة األمنيـة املؤقتـة               

ووفقا لالتفـاق، فـإن القـوة األمنيـة         . توفري محاية القوة لبعثة دولية للتحقق من احلدود ورصدها        
 الطـرفني، بالتنـسيق مـع االحتـاد األفريقـي،           ستتشاوران مع ليات حفظ السالم    املؤقتة وإدارة عم  

وبعـد  . هبدف حتديد الدور الذي ميكن للقوة األمنية املؤقتـة االضـطالع بـه دعمـا آلليـة احلـدود              
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تلــك العمليــة، ســأتقدم بتوصــيايت إىل جملــس األمــن بــشأن إمكانيــة تعــديل واليــة القــوة األمنيــة  
  .املهاماملؤقتة للقيام هبذه 

  
  احلالة اإلنسانية   -ثالثا   

مــايو /منــذ أن شــنت القــوات املــسلحة الــسودانية محلتــها اهلجوميــة علــى أبيــي يف أيــار    - ١٢
 ، شــهدت أبيــي نزوحــا للــسكان حنــو اجلنــوب وأعمــال هنــب وحــرق لبيــوت األهــايل    ٢٠١١

 علـى يـد      على نطاق واسع وغري ذلك من األضرار اليت حلقـت باملمتلكـات            املصنوعة من القش  
مايو، كان معظم الـسكان املـدنيني قـد غـادروا بلـدة             / أيار ٢١وحبلول  . ميليشيا املسريية أساسا  

 ٩٨ ٠٠٠ شـخص، منـهم مـا يزيـد عـن            ١١٣ ٠٠٠ويقدر عدد النازحني حاليا حبـوايل       . أبيي
ويوجــد . نـازح مــسجل لــدى املنظمــة الدوليــة للـهجرة والــسلطات احملليــة يف جنــوب الــسودان  

 ٢٧ ٠٠٠حـوايل  ( كيلـومترا جنـوب أبيـي     ٤٠كرب عدد يف أقوك الواقعة على بعد        النازحون بأ 
، إضـافة إىل    ) نـازح  ٥٥ ٣٠٠حـوايل   (ويف أجزاء من والية واراب يف جنوب الـسودان          ) نازح

 ٢ ٠٠٠ و   ٩ ٠٠٠ و   ٢ ٠٠٠حـوايل   (نازحني يف واليات الوحدة وغرب ومشال حبر الغـزال          
ط علـى القـدرات احملـدودة حلكومـة جنـوب الـسودان         يزيـد مـن الـضغ      ، ممـا  )نازح علـى التـوايل    

وملواجهـة نـزوح الـسكان، انتقـل العـاملون يف      . والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية يف امليدان 
جمال املساعدة اإلنسانية من بلـدة أبيـي إىل أقـوك يف جنـوب الـسودان، حيـث يواصـلون تقيـيم                      

ألغذية وامللجـأ وغـري ذلـك مـن لـوازم املـساعدة             االحتياجات الطارئة وتلبيتها عن طريق توفري ا      
  . يف حالة الطوارئ

منـسق الـشؤون اإلنـسانية، أنـشئ        /برئاسـة املنـسق املقـيم     ‘‘ أصدقاء أبيـي  ’’وبرعاية من     - ١٣
  الدوليـة  فريق للتخطيط يتألف من ممثلـي وكـاالت األمـم املتحـدة واجلهـات املاحنـة واملنظمـات                 

ية مــشتركة لربجمــة أنــشطة اإلنعــاش يف أبيــي تــشمل   غــري احلكوميــة مــن أجــل وضــع اســتراتيج  
غـري أنـه مـن غـري املـرجح      . تقسيما واضحا للعمل وتسلسالً لألنشطة ومقاييس حمددة بوضـوح       

أن يعود النازحون إىل املنطقـة قبـل أن تنـشر قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي بالكامـل                
  .اصر املسلحة من أبييوقبل أن تنسحب القوات املسلحة السودانية والعن

  
  حقوق اإلنسان   -رابعا   

ظل حىت الوقت الراهن مـن الـصعب التأكـد مـن احلقـائق احمليطـة باالدعـاءات الكـثرية                      - ١٤
اليت تفيد بوقوع انتهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان يف أبيـي، بـسبب شـواغل تتعلـق بالوضـع                     

غـري أن بعثـة األمـم املتحـدة يف          . وداألمين وبإمكانية الوصـول احملـدودة إىل أبيـي وحبمايـة الـشه            
السودان متكنت من إجراء حتقيقات أولية بـإجراء مقـابالت مـع النـازحني يف جنـوب الـسودان                   
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، )٢٠١١( ١٩٩٠وعمـال بقـرار جملـس األمـن      . يوليه/ متوز ١٠قبل أن تنهي البعثة عملياهتا يف       
 حلقـوق اإلنـسان     ةالـسامي  ةعتـزم املفوضـ   توعلى إثر انسحاب بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان،            

تقـصي اخليـارات والتوصـية باختـاذ إجـراءات متابعـة عمليـة        ) أ: (للقيام مبـا يلـي  إيفاد بعثة تقييم   
فيمــا يتعلــق جبملــة أمــور منــها وضــع اســتراتيجية لالضــطالع بأنــشطة رصــد حقــوق اإلنــسان    

واملالبــسات تقيــيم احلقــائق ) ب(بفعاليــة، بالتــشاور مــع الــسلطات احملليــة وحكومــة الــسودان؛ 
احمليطة باألحداث اليت وقعت مؤخرا يف أبيي، مبا يف ذلك التـشريد القـسري للمـدنيني، وقيـاس                  

يف إطـار الواليــة العامـة املــسندة إىل   أيـضا   وسيـضطلع بالبعثــة  .مـدى رغبـة النــازحني يف العـودة   
  .٤٨/١٤١ املفوض السامي على النحو الوارد يف قرار اجلمعية العامة

  
  قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي نشر   -خامسا  

 مـن القـوات إىل منطقـة أبيـي الواقعـة يف بلـدة أبيـي          ٤٥٣يوليـه، وصـل     / متوز ٢٥حىت    - ١٥
. وجيري أيضا التخطيط لتقـدمي التـدريب التمهيـدي للقـوات يف موقـع الفريـق يف أقـوك                  . ودفرة

 التمهيـدي  التعريـف ا، وأخـذ  وبدأ مقر للقـوة املتقدمـة عملـه، وأصـبح الـدعم اللوجـسيت متـوفر           
  .  جمراه مبهامهاللقوات

 ضـابطا،   ٥٠وفيما يتعلق بعنصر الشرطة املأذون به من قبل جملس األمن واملتألف مـن                - ١٦
جيــري العمــل علــى وضــع مفهــوم للعمليــات مــن أجــل مناقــشته مــع الــسلطات احملليــة املختــصة  

لـشرطة احتياجـات الـسلطات احملليـة     وستراعى يف نشر أفراد ا    . يونيه/ حزيران ٢٠وطريف اتفاق   
  . والتوقيت املناسب فيما يتعلق بإنشاء جهاز الشرطة يف أبيي

وفيما يتعلق بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، تظـل إدارة عمليـات حفـظ الـسالم متأهبـة                     - ١٧
ــسيق والتحقــق مــن اجلــودة مــن أجــل االضــطالع        ــسريع وقــدرات للتن ــة التــدخل ال لنــشر أفرق

 والتوعيـة   ، املسح وإزالة األلغام    أنشطة نسانية الطارئة املتعلقة باأللغام، مبا يف ذلك      بالعمليات اإل 
وستتصدى هذه القدرات للتهديدات احملتمل أن تشكلها األلغام األرضية وخملفـات           . مبخاطرها

احلرب من املتفجرات، وستكفل إجراء مجيع األنشطة املتعلقة باأللغـام يف إطـار التقيـد باملعـايري                
ورغــم أنــه مل تــرد حاليــا أي تقــارير مؤكــدة عــن زرع ألغــام أرضــية  . دوليــة ملكافحــة األلغــامال

جديدة يف أبيي، فإن خملفات احلرب من املتفجرات ال تزال تشكل هتديـدات مباشـرة للـسكان                 
احمللــيني وللعائــدين وللعــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية، وقــد تــضع قيــودا أمــام أنــشطة قــوة 

وســتجرى مناقــشات مــع الــسلطات احملليــة  . حــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي يف املــستقبل األمــم املت
  . والنظراء الوطنيني من أجل حتديد نطاق هذه املساعدة وتوقيتها حتديدا دقيقا
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ويف . ونشر بعثة مبثل هـذا احلجـم والطـابع يف فتـرة زمنيـة ضـيقة يـضع حتـديات كـبرية                       - ١٨
وبيـة مـن االنتـشار باالعتمـاد علـى نفـسها خـالل املرحلـة         حني متكنـت الوحـدة العـسكرية اإلثي       

األوليــة للنــشر، هنــاك اآلن حاجــة ماســة إىل تــوفري األراضــي ألجــل مقــر القــوة األمنيــة، وبنــاء   
املعسكرات، وتوظيـف أفـراد الـشرطة واألفـراد املـدنيني ونـشرهم، وبنـاء هيكـل أساسـي مـتني                     

ويتطلــب عــادة إجنــاز هــذه .  القــائم منــهالالتــصاالت، وإبــرام عقــود جتاريــة جديــدة أو تعــديل 
األنــشطة ومــا يتــصل هبــا مــن أعمــال عــدة أشــهر، وهــي فتــرة طويلــة غــري مقبولــة نظــرا لتقلــب  

لذا جيري اختاذ التدابري من أجل كفالة بدء تـشغيل القـوة األمنيـة بأسـرع                . الوضع حملياً يف أبيي   
يـداين علـى الـصعيد العـاملي تطبيقـا          وقت ممكن، ومنها تطبيق عناصر استراتيجية تقدمي الدعم امل        

ــة لتقــدمي اخلــدمات     ــة واإلقليمي  واالســتفادة مــن ،كــامال، مبــا يف ذلــك اســتخدام املراكــز العاملي
 ،أينما ومـىت كـان ذلـك مناسـبا    ) قيد التصفية(قدرات البعثة السابقة لألمم املتحدة يف السودان        

  .شرهاوتوخي أقصى درجات املرونة يف اختيار املوارد البشرية ون
ويواجـه نــشر القــوة األمنيــة فعــال بعــض القيـود املفروضــة مــن قبــل حكومــة الــسودان،     - ١٩
سيما القيود على اسـتخدام قاعـدة األبـيض للوجـستيات مـن أجـل تـنقالت األمـم املتحـدة                    وال

فقـد أصـرت احلكومـة علـى أن يـتم دخـول القـوة              . باهلليكوبتر وتـنقالت املتعاقـدين باملركبـات      
ادقلي، ورفضت اإلذن بنقل شحنات بعثة األمم املتحدة يف السودان من األبـيض             األمنية عرب ك  

ووضـع أفـراد    . إىل أبيي وملكال ومواقع األفرقة الـيت تـوفر قاعـدة اللوجـستيات اإلمـدادات هلـا                
من احلكومة مركز قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي موضع التساؤل بوصـفها بعثـة لألمـم       

ا ال يتفق وقرار جملس األمن الـذي أنـشئت مبوجبـه القـوة األمنيـة وطلـب فيـه                املتحدة، وذلك م  
  . إىل األمني العام وحكومة السودان إبرام اتفاق ملركز القوات

ومع بدء موسم األمطار، سـيجري نـشر مـا تبقـى مـن أفـراد القـوة األمنيـة يف ظـروف                         - ٢٠
ان القيـام بكـل مـا يلـزم مـن           لذا يتحتم على حكـوميت الـسودان وجنـوب الـسود          . تزداد صعوبة 

وجيب التفاوض بشأن اتفاق ملركـز القـوات وفقـا لطلـب جملـس              . أجل تيسري نشر القوة األمنية    
األمن وإجراء مفاوضات بسرعة بـشأن تـوفري األراضـي جلميـع قواعـد عمليـات الـسرايا املزمـع                

املنطقـة  وفضال عن ذلك، من الضروري أن تنسحب مجيع القوات األخـرى فـورا مـن                . إقامتها
ــة تنفيــذ القــوة األمنيــة لواليتــها واالضــطالع بعملــها بفعاليــة       مــع نــشر البعثــة، مــن أجــل كفال

  .ونزاهة
  

  اجلوانب املالية  -سادسا  
ســيتم علــى املــدى القــصري متويــل بعثــة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي مؤقتــا مــن    - ٢١

مـم املتحـدة يف الـسودان لفتـرة امليزانيــة     املخصـصات املعتمـدة مـن قبـل اجلمعيـة العامـة لبعثـة األ       
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، مــع اإلذن هلــا باســتخدام تلــك األمــوال لــدى الــدخول يف التزامــات إىل أن    ٢٠١٢-٢٠١١
وأذن املراقـب املـايل أيـضا مبـالك مؤقـت للقـوة             . تعتمد ميزانية كاملة يف وقت الحق من الـسنة        

  . وظائف مدنية مؤقتة٢٠٧األمنية يتألف من 
  

  مالحظات  -سابعا   
بعد مرور شهر واحد على اإلذن بإنشاء قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيـي، أجـد                  - ٢٢

.  مـن القـوات قـد نـشرت فعـال يف امليـدان يف أبيـي       ٤٠٠ما يشجعين يف اإلفـادة بـأن أكثـر مـن       
يونيـه، وأنـا متفائـل بـأن القـوة األمنيـة           / حزيـران  ٢١ و   ٢٠وإين ملتزم متاما بدعم تنفيذ اتفـاقي        

 قــادرة علــى تــوفري وجــود قــوي لــردع نــشوب الــرتاع ولتيــسري اإلدارة املــشتركة بــني   ســتكون
غــري أنــه يقــع علــى عــاتق الطــرفني ضــمان تــوفري الظــروف املثلــى  . الطــرفني والترتيبــات األمنيــة

لنجـاح القـوة األمنيــة ببـذل جهـود مــضاعفة مـن أجــل دعـم النـشر، وســحب قواهتمـا، وتنفيــذ         
  . يونيه/ حزيران٢٠ اتفاق
ومن األمهية مبكان أيضا إدراك أن هـذه الترتيبـات ودور األمـم املتحـدة يف أبيـي أمـور                      - ٢٣

فوجــود قــوة دوليــة يف أبيــي جيــب أن يــوفر الظــروف . تــدخل يف إطــار التــسوية املؤقتــة للوضــع
املناســبة إلجــراء املفاوضــات بــشأن التــسوية الدائمــة ملركــز املنطقــة ال أن يعرقلــه، وذلــك وفقــا  

وسيستلزم ذلك أن يعتمد كال الطـرفني       . م الشامل ومبادئ هيئة التحكيم الدائمة     التفاق السال 
حلـوال توفيقيـة عـسرية مـن أجـل إجيـاد تــسوية سياسـية دائمـة تلـيب احتياجـات مجيـع أصــحاب            

  .املصلحة
يوليـه، مل تعـد املنازعـة بـشأن الوضـع النـهائي             / متـوز  ٩وباستقالل جنوب الـسودان يف        - ٢٤

ــسألة ســودان  ــي م ــةألبي ــد      . ية داخلي ــيني، فق ــى أصــحاب املــصلحة احملل ــا عل ففــضال عــن تأثريه
ولـذلك، فـإن تـسوية      . أصبحت مـسألة ذات اهتمـام ثنـائي ختـص حكـومتني تتمتعـان بالـسيادة               

املسألة بالغة األمهية من أجل إرساء عالقات مستقرة وسلمية بـني الـسودان وجنـوب الـسودان                 
يـق نفـس الغـرض، جيـب علـى احلكـومتني أيـضا أن            وسـعيا لتحق  . واستقرار إقليمي أوسع نطاقا   

ــوب          ــة جن ــف املتواصــل يف والي ــي العن ــة، أال وه ــة البالغ ــسائل األخــرى ذات األمهي ــسويا امل ت
كردفان وعدم تسوية ترتيبات رئيسية من ترتيبات ما بعد االسـتفتاء، مبـا يف ذلـك احلـدود بـني                    

ان إىل إكمـال املفاوضـات   ولذلك أدعو حكوميت الـسودان وجنـوب الـسود    . الشمال واجلنوب 
  .املعلقة يف أقرب وقت ممكن

ــابع لالحتــاد األفريقــي       - ٢٥ ــام، أود أن أتوجــه بالــشكر للفريــق الرفيــع املــستوى الت ويف اخلت
واملعـــين بالتنفيـــذ، بقيـــادة الـــرئيس امبيكـــي، لتيـــسريه املفاوضـــات الـــيت أدت إىل إبـــرام اتفـــاق  
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لـوزراء ملـيس زينـاوي ملـشاركته الشخـصية          وأود أيـضا أن أشـكر رئـيس ا        . يونيـه /حزيران ٢٠
  إضـافة إىل ذلـك،     .املفاوضات وللعرض الذي قدمته حكومته بتوفري قوات لنـشرها يف أبيـي            يف

ــم املتحــدة يف           ــة األم ــوظفي بعث ــى م ــوس، وعل ــايلي منقري ــسيد ه ــي اخلــاص، ال ــى ممثل ــين عل أث
زمـة يف أبيـي، وأرحـب       يبذلوه من مساع لدعم املفاوضات للتوصل إىل تسوية لأل         السودان، ملا 

بــأفراد القــوة األمنيــة الوافــدين املتــأهبني ألداء دور حيــوي يف ســبيل إرســاء االســتقرار يف أبيــي  
  .املقبلة خالل األشهر

  


	تقرير الأمين العام عن الحالة في أبيي
	أولاً - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 1990 (2011) التي طلب فيها المجلس إطلاعه بانتظام على التقدّم المحرز في تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، الذي وُقِّع في 20 حزيران/يونيه 2011 في أديس أبابا. ويبين التقرير آخر التطورات في أبيي ويوفر معلومات حديثة عن نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. 
	ثانيا - التطورات السياسية والأمنية 
	2 - طوال الفترة الانتقالية لاتفاق السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، شكل النزاع بشان وضع منطقة أبيي في المستقبل واحدة من أكبر العقبات الماثلة أمام تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأدت الدعاوى المتضاربة بشأن ملكية الأراضي وحق استخدامها بين مجموعتي دينكا نقوك والمسيرية، والتي تفاقمت نتيجة لوجود احتياطات نفطية عالية الجودة بالمنطقة وقيام حكومتي الشمال والجنوب باستخدام المجتمعات المحلية كأدوات لمصلحتيهما، إلى إبقاء أبيي على شفا النزاع، ليتفجر الوضع من حين لآخر في شكل صدامات خطيرة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية. ونتيجة لذلك، لم يحرز سوى تقدم محدود بشأن الجوانب الأساسية من بروتوكول أبيي المرفق باتفاق السلام الشامل، عقب قيام حزب المؤتمر الوطني برفض النتائج التي خرجت بها لجنة حدود أبيي، ورفض مجموعات المسيرية لقرار محكمة التحكيم الدائمة، وعدم اكتمال تنفيذ الأحكام المتعلقة بتقاسم الثروة. كذلك تعطل الاستفتاء بشأن مستقبل أبيي نتيجة للنزاعات بشأن معايير الأهلية للمشاركة وبشأن الحدود.
	تدهور الحالة الأمنية

	3 - في الفترة التي سبقت إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، ازدادت التوترات حدة في أبيي في أواخر عام 2010 مما أدى إلى سلسلة من الأحداث العنيفة في المنطقة في أوائل كانون الثاني/يناير وتكدُّس للقوات النظامية وغير النظامية من الشمال والجنوب. واستجابة لذلك، ونظرا لعدم وجود اتفاق نهائي على وضع منطقة أبيي، اتفق طرفا اتفاق السلام الشامل على ترتيبات أمنية مؤقتة، في اتفاقي كادقلي في يومي 13 و 17 كانون الثاني/يناير 2011، وفي اتفاق أبيي في يوم 4 آذار/مارس، نصت على نشر وحدات متكاملة مشتركة ووحدات شرطة متكاملة مشتركة لكفالة الأمن، وعلى انسحاب جميع القوات الأخرى من المنطقة. إلا أن تلك الاتفاقات لم تنفذ إلا جزئيا، ووقعت سلسلة من الأحداث العنيفة بين الطرفين و/أو القوات المقاتلة بالوكالة عنهما في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2011.
	4 - وتدهورت الحالة الأمنية في أبيي أكثر عندما وقع هجوم، في 19 أيار/مايو، على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان وتنقل وحدة متكاملة مشتركة تابعة للقوات المسلحة السودانية في دوكورا، وهي منطقة تسيطر عليها شرطة الجنوب التي انتشرت فيها من طرف واحد في آب/أغسطس 2010. وردا على ذلك الحادث، قامت القوات المسلحة السودانية فورا بنقل لواء مشاة إلى منطقة أبيي وقصفت مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان في عدة أماكن، واستولت على بلدة أبيي وكل المنطقة الواقعة شمال نهر كير/بحر العرب. ويظل الجيش الشعبي لتحرير السودان مسيطرا على المنطقة جنوب النهر. وفي 21 أيار/مايو، عقب الاستيلاء على بلدة أبيي، قامت حكومة السودان من طرف واحد بحل هيئة إدارة أبيي.
	5 - وأثناء الأحداث العنيفة، فر أكثر من 000 100 مدني جنوبا، وشوهد تدفق لعناصر المسيرية دخولا إلى بلدة أبيي وأُطلقت تصريحات حماسية ذات لغة عدائية من شخصيات على أعلى المستويات من طرفي اتفاق السلام الشامل. وبدءا من 24 أيار/مايو، لوحظ تمركز للقوات التابعة للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة جسر البنطون، وهي نقطة عبور هامة على نهر كير/بحر العرب. ومن بعد تم تفكيك الجسر، لينقطع بذلك طريق السفر البري بين بلدة أبيي وأقوك وجنوب السودان. وفي غضون ذلك، تعرضت بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى قيود على تحركاتها فُرضت من قبل القوات المسلحة السودانية، ومن قبل عناصر المسيرية أحيانا، وتعرضت البعثة إلى استعراضات عدائية استهدفتها. وفي 24 أيار/مايو، تعرضت أربع مروحيات تابعة للبعثة إلى إطلاق نار من مواقع قريبة من مقر البعثة في أبيي، إلا أنها لم تصب بأذى. وتظل الحالة الأمنية متوترة ويصعب التنبؤ بها، مع استمرار ورود الإفادات عن حوادث إطلاق نار متفرقة. وتواصل القوات المسلحة السودانية الإبقاء على وجود بري كبير في المنطقة كما تواصل احتلال بلدة أبيي.
	عملية التفاوض

	6 - استجابة للحالة في أبيي، فإن الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ، برئاسة الرئيس تابو امبيكي، وبدعم من حكومة إثيوبيا وبعثة الأمم المتحدة في السودان وجهات معنية أخرى، قام بتيسير اجتماعات رفيعة المستوى بين طرفي اتفاق السلام الشامل في أديس أبابا حضرها الرئيس عمر البشير والنائب الأول سلفا كير يومي 12 و 13 حزيران/يونيه. وفي 20 حزيران/يونيه، وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على الاتفاق المذكور آنفاً بشأن الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي. 
	7 - وينص الاتفاق على إنشاء سلطة إدارية لمنطقة أبيي، تدار على نحو مشترك من قبل رئيس للسلطة تعينه الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب للرئيس تعينه حكومة السودان، وتعمل بمثابة سلطة مدنية محلية وتمارس السلطات المنصوص عليها في بروتوكول أبيي المرفق باتفاق السلام الشامل باستثناء الإشراف على الأمن والاستقرار وتعزيزهما. ونقل الاتفاق تلك السلطات إلى لجنة مشتركة منشأة حديثا للإشراف على أبيي، ومؤلفة من عضوين من كل طرف ومُيسِّر تعينه مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن تقدم اللجنة تقاريرها لرئيسي السودان وجنوب السودان. ونص الاتفاق كذلك على الانسحاب الكامل لجميع العناصر المسلحة من المنطقة وجعل المنطقة منـزوعة السلاح بالكامل، وأن تراقب ذلك لجنة مراقبين عسكريين مشتركة أُنشئت حديثا وتتبع للجنة المشتركة للإشراف على أبيي. واتفق الطرفان أيضا على إنشاء جهاز شرطة لأبيي يشمل وحدة خاصة لمعالجة المسائل المتصلة بهجرة الرحل.
	8 - ودعما لهذه الترتيبات ولتوفير الأمن في منطقة أبيي، طلب الطرفان إلى الأمم المتحدة نشر قوة أمنية مؤقتة لأبيي يتم تشكيلها من لواء مدرع توفره قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية. وطلب الطرفان أيضا أن تتولى القوة مهام الرصد والتحقق، وحماية أفرقة الرصد، وتوفير الأمن داخل منطقة أبيي، وحماية حدود أبيي، ودعم جهاز شرطة أبيي، وتيسير المساعدة الإنسانية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك. ومع ملاحظة أن الاتفاق وبروتوكول أبيي سيظلان منطبقين إلى حين تسوية مسألة الوضع النهائي لأبيي، التزم الطرفان أيضا بالنظر بحسن نية في المقترحات المقدمة من الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ بشأن الوضع النهائي لأبيي. 
	9 - وأنشأ مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المشتركة لأبيي بموجب القرار 1990 (2011)، بولاية تتمثل في مهام الرصد والتحقق فيما يتصل بإعادة نشر القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، أو من يخلفه، من منطقة أبيي؛ والمشاركة في الهيئات المعنية في منطقة أبيي؛ وتقديم المساعدة والمشورة التقنية في الأعمال المتعلقة بالألغام؛ وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية وحرية تنقل العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ وتعزيز قدرات جهاز شرطة أبيي؛ وتوفير الأمن للهياكل الأساسية النفطية حسب الضرورة، بالتعاون مع جهاز شرطة أبيي. وأذن المجلس أيضا للقوة الأمنية المؤقتة، وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تضطلع، ضمن قدراتها ومنطقة انتشارها، بحماية موظفي القوة الأمنية المؤقتة وموظفي الأمم المتحدة ومرافق القوة والأمم المتحدة ومنشآتهما ومعداتهما؛ وكفالة الأمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وأعضاء اللجنة المشتركة للمراقبين العسكريين والأفرقة المشتركة للمراقبين العسكريين؛ وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك في منطقة أبيي؛ وحماية منطقة أبيي من الغارات التي تشنها عناصر غير مأذون لها؛ وكفالة الأمن في المنطقة. علاوة على ذلك، طلب المجلس إلى الأمين العام أن يكفل رصد حقوق الإنسان بفعالية، وإدراج نتائج ذلك الرصد في تقاريره المقدمة إلى المجلس. 
	10 - ومنذ التوقيع على اتفاق 20 حزيران/يونيه، قام الطرفان بتسمية مرشحيهما للسلطة الإدارية لمنطقة أبيي إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ترشيح رئيس السلطة. بيد أن الطرفين قبلا بترشيحات بعضهما البعض للجنة المشتركة للإشراف على أبيي. وإحراز تقدم في إنشاء هذه الهيئات أمر ضروري من أجل تنفيذ الأحكام الأخرى في الاتفاق، خاصة تشكيل جهاز شرطة أبيي. 
	11 - وفي أديس أبابا، في 29 حزيران/يونيه، وقع الطرفان اتفاقا بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، أكدت فيه حكومتا السودان وجنوب السودان من جديد التزامهما باتفاق 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن إنشاء آلية سياسية وعسكرية مشتركة وبشأن ورقة كوريفتو للموقف المشترك التي وقعت في 30 أيار/مايو 2010. وبالإضافة إلى الآلية، ينص اتفاق أمن الحدود على إنشاء منطقة حدودية آمنة ومنـزوعة السلاح بعرض 10 كيلومترات خارج خط حدود 1 كانون الثاني/يناير 1956، إلى حين تسوية وضع المناطق المتنازع عليها والترسيم النهائي للحدود، ويطلب إلى القوة الأمنية المؤقتة توفير حماية القوة لبعثة دولية للتحقق من الحدود ورصدها. ووفقا للاتفاق، فإن القوة الأمنية المؤقتة وإدارة عمليات حفظ السلام ستتشاوران مع الطرفين، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، بهدف تحديد الدور الذي يمكن للقوة الأمنية المؤقتة الاضطلاع به دعما لآلية الحدود. وبعد تلك العملية، سأتقدم بتوصياتي إلى مجلس الأمن بشأن إمكانية تعديل ولاية القوة الأمنية المؤقتة للقيام بهذه المهام.
	ثالثا - الحالة الإنسانية 
	12 - منذ أن شنت القوات المسلحة السودانية حملتها الهجومية على أبيي في أيار/مايو 2011، شهدت أبيي نزوحا للسكان نحو الجنوب وأعمال نهب وحرق لبيوت الأهالي المصنوعة من القش على نطاق واسع وغير ذلك من الأضرار التي لحقت بالممتلكات على يد ميليشيا المسيرية أساسا. وبحلول 21 أيار/مايو، كان معظم السكان المدنيين قد غادروا بلدة أبيي. ويقدر عدد النازحين حاليا بحوالي 000 113 شخص، منهم ما يزيد عن 000 98 نازح مسجل لدى المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية في جنوب السودان. ويوجد النازحون بأكبر عدد في أقوك الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب أبيي (حوالي 000 27 نازح) وفي أجزاء من ولاية واراب في جنوب السودان (حوالي 300 55 نازح)، إضافة إلى نازحين في ولايات الوحدة وغرب وشمال بحر الغزال (حوالي 000 2 و 000 9 و 000 2 نازح على التوالي)، مما يزيد من الضغط على القدرات المحدودة لحكومة جنوب السودان والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في الميدان. ولمواجهة نزوح السكان، انتقل العاملون في مجال المساعدة الإنسانية من بلدة أبيي إلى أقوك في جنوب السودان، حيث يواصلون تقييم الاحتياجات الطارئة وتلبيتها عن طريق توفير الأغذية والملجأ وغير ذلك من لوازم المساعدة في حالة الطوارئ. 
	13 - وبرعاية من ’’أصدقاء أبيي‘‘ برئاسة المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، أنشئ فريق للتخطيط يتألف من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية من أجل وضع استراتيجية مشتركة لبرمجة أنشطة الإنعاش في أبيي تشمل تقسيما واضحا للعمل وتسلسلاً للأنشطة ومقاييس محددة بوضوح. غير أنه من غير المرجح أن يعود النازحون إلى المنطقة قبل أن تنشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بالكامل وقبل أن تنسحب القوات المسلحة السودانية والعناصر المسلحة من أبيي.
	رابعا - حقوق الإنسان 
	14 - ظل حتى الوقت الراهن من الصعب التأكد من الحقائق المحيطة بالادعاءات الكثيرة التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أبيي، بسبب شواغل تتعلق بالوضع الأمني وبإمكانية الوصول المحدودة إلى أبيي وبحماية الشهود. غير أن بعثة الأمم المتحدة في السودان تمكنت من إجراء تحقيقات أولية بإجراء مقابلات مع النازحين في جنوب السودان قبل أن تنهي البعثة عملياتها في 10 تموز/يوليه. وعملا بقرار مجلس الأمن 1990 (2011)، وعلى إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة في السودان، تعتزم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إيفاد بعثة تقييم للقيام بما يلي: (أ) تقصي الخيارات والتوصية باتخاذ إجراءات متابعة عملية فيما يتعلق بجملة أمور منها وضع استراتيجية للاضطلاع بأنشطة رصد حقوق الإنسان بفعالية، بالتشاور مع السلطات المحلية وحكومة السودان؛ (ب) تقييم الحقائق والملابسات المحيطة بالأحداث التي وقعت مؤخرا في أبيي، بما في ذلك التشريد القسري للمدنيين، وقياس مدى رغبة النازحين في العودة. وسيضطلع بالبعثة أيضا في إطار الولاية العامة المسندة إلى المفوض السامي على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 48/141.
	خامسا - نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي 
	15 - حتى 25 تموز/يوليه، وصل 453 من القوات إلى منطقة أبيي الواقعة في بلدة أبيي ودفرة. ويجري أيضا التخطيط لتقديم التدريب التمهيدي للقوات في موقع الفريق في أقوك. وبدأ مقر للقوة المتقدمة عمله، وأصبح الدعم اللوجستي متوفرا، وأخذ التعريف التمهيدي للقوات بمهامها مجراه. 
	16 - وفيما يتعلق بعنصر الشرطة المأذون به من قبل مجلس الأمن والمتألف من 50 ضابطا، يجري العمل على وضع مفهوم للعمليات من أجل مناقشته مع السلطات المحلية المختصة وطرفي اتفاق 20 حزيران/يونيه. وستراعى في نشر أفراد الشرطة احتياجات السلطات المحلية والتوقيت المناسب فيما يتعلق بإنشاء جهاز الشرطة في أبيي. 
	17 - وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالألغام، تظل إدارة عمليات حفظ السلام متأهبة لنشر أفرقة التدخل السريع وقدرات للتنسيق والتحقق من الجودة من أجل الاضطلاع بالعمليات الإنسانية الطارئة المتعلقة بالألغام، بما في ذلك أنشطة المسح وإزالة الألغام، والتوعية بمخاطرها. وستتصدى هذه القدرات للتهديدات المحتمل أن تشكلها الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات، وستكفل إجراء جميع الأنشطة المتعلقة بالألغام في إطار التقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الألغام. ورغم أنه لم ترد حاليا أي تقارير مؤكدة عن زرع ألغام أرضية جديدة في أبيي، فإن مخلفات الحرب من المتفجرات لا تزال تشكل تهديدات مباشرة للسكان المحليين وللعائدين وللعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، وقد تضع قيودا أمام أنشطة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في المستقبل. وستجرى مناقشات مع السلطات المحلية والنظراء الوطنيين من أجل تحديد نطاق هذه المساعدة وتوقيتها تحديدا دقيقا. 
	18 - ونشر بعثة بمثل هذا الحجم والطابع في فترة زمنية ضيقة يضع تحديات كبيرة. وفي حين تمكنت الوحدة العسكرية الإثيوبية من الانتشار بالاعتماد على نفسها خلال المرحلة الأولية للنشر، هناك الآن حاجة ماسة إلى توفير الأراضي لأجل مقر القوة الأمنية، وبناء المعسكرات، وتوظيف أفراد الشرطة والأفراد المدنيين ونشرهم، وبناء هيكل أساسي متين للاتصالات، وإبرام عقود تجارية جديدة أو تعديل القائم منها. ويتطلب عادة إنجاز هذه الأنشطة وما يتصل بها من أعمال عدة أشهر، وهي فترة طويلة غير مقبولة نظرا لتقلب الوضع محلياً في أبيي. لذا يجري اتخاذ التدابير من أجل كفالة بدء تشغيل القوة الأمنية بأسرع وقت ممكن، ومنها تطبيق عناصر استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي تطبيقا كاملا، بما في ذلك استخدام المراكز العالمية والإقليمية لتقديم الخدمات، والاستفادة من قدرات البعثة السابقة للأمم المتحدة في السودان (قيد التصفية) أينما ومتى كان ذلك مناسبا، وتوخي أقصى درجات المرونة في اختيار الموارد البشرية ونشرها.
	19 - ويواجه نشر القوة الأمنية فعلا بعض القيود المفروضة من قبل حكومة السودان، ولا سيما القيود على استخدام قاعدة الأبيض للوجستيات من أجل تنقلات الأمم المتحدة بالهليكوبتر وتنقلات المتعاقدين بالمركبات. فقد أصرت الحكومة على أن يتم دخول القوة الأمنية عبر كادقلي، ورفضت الإذن بنقل شحنات بعثة الأمم المتحدة في السودان من الأبيض إلى أبيي وملكال ومواقع الأفرقة التي توفر قاعدة اللوجستيات الإمدادات لها. ووضع أفراد من الحكومة مركز قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي موضع التساؤل بوصفها بعثة للأمم المتحدة، وذلك ما لا يتفق وقرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه القوة الأمنية وطلب فيه إلى الأمين العام وحكومة السودان إبرام اتفاق لمركز القوات. 
	20 - ومع بدء موسم الأمطار، سيجري نشر ما تبقى من أفراد القوة الأمنية في ظروف تزداد صعوبة. لذا يتحتم على حكومتي السودان وجنوب السودان القيام بكل ما يلزم من أجل تيسير نشر القوة الأمنية. ويجب التفاوض بشأن اتفاق لمركز القوات وفقا لطلب مجلس الأمن وإجراء مفاوضات بسرعة بشأن توفير الأراضي لجميع قواعد عمليات السرايا المزمع إقامتها. وفضلا عن ذلك، من الضروري أن تنسحب جميع القوات الأخرى فورا من المنطقة مع نشر البعثة، من أجل كفالة تنفيذ القوة الأمنية لولايتها والاضطلاع بعملها بفعالية ونزاهة.
	سادسا - الجوانب المالية
	21 - سيتم على المدى القصير تمويل بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي مؤقتا من المخصصات المعتمدة من قبل الجمعية العامة لبعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة الميزانية 2011-2012، مع الإذن لها باستخدام تلك الأموال لدى الدخول في التزامات إلى أن تعتمد ميزانية كاملة في وقت لاحق من السنة. وأذن المراقب المالي أيضا بملاك مؤقت للقوة الأمنية يتألف من 207 وظائف مدنية مؤقتة.
	سابعا - ملاحظات
	22 - بعد مرور شهر واحد على الإذن بإنشاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، أجد ما يشجعني في الإفادة بأن أكثر من 400 من القوات قد نشرت فعلا في الميدان في أبيي. وإني ملتزم تماما بدعم تنفيذ اتفاقي 20 و 21 حزيران/يونيه، وأنا متفائل بأن القوة الأمنية ستكون قادرة على توفير وجود قوي لردع نشوب النزاع ولتيسير الإدارة المشتركة بين الطرفين والترتيبات الأمنية. غير أنه يقع على عاتق الطرفين ضمان توفير الظروف المثلى لنجاح القوة الأمنية ببذل جهود مضاعفة من أجل دعم النشر، وسحب قواتهما، وتنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه. 
	23 - ومن الأهمية بمكان أيضا إدراك أن هذه الترتيبات ودور الأمم المتحدة في أبيي أمور تدخل في إطار التسوية المؤقتة للوضع. فوجود قوة دولية في أبيي يجب أن يوفر الظروف المناسبة لإجراء المفاوضات بشأن التسوية الدائمة لمركز المنطقة لا أن يعرقله، وذلك وفقا لاتفاق السلام الشامل ومبادئ هيئة التحكيم الدائمة. وسيستلزم ذلك أن يعتمد كلا الطرفين حلولا توفيقية عسيرة من أجل إيجاد تسوية سياسية دائمة تلبي احتياجات جميع أصحاب المصلحة.
	24 - وباستقلال جنوب السودان في 9 تموز/يوليه، لم تعد المنازعة بشأن الوضع النهائي لأبيي مسألة سودانية داخلية. ففضلا عن تأثيرها على أصحاب المصلحة المحليين، فقد أصبحت مسألة ذات اهتمام ثنائي تخص حكومتين تتمتعان بالسيادة. ولذلك، فإن تسوية المسألة بالغة الأهمية من أجل إرساء علاقات مستقرة وسلمية بين السودان وجنوب السودان واستقرار إقليمي أوسع نطاقا. وسعيا لتحقيق نفس الغرض، يجب على الحكومتين أيضا أن تسويا المسائل الأخرى ذات الأهمية البالغة، ألا وهي العنف المتواصل في ولاية جنوب كردفان وعدم تسوية ترتيبات رئيسية من ترتيبات ما بعد الاستفتاء، بما في ذلك الحدود بين الشمال والجنوب. ولذلك أدعو حكومتي السودان وجنوب السودان إلى إكمال المفاوضات المعلقة في أقرب وقت ممكن.
	25 - وفي الختام، أود أن أتوجه بالشكر للفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ، بقيادة الرئيس امبيكي، لتيسيره المفاوضات التي أدت إلى إبرام اتفاق 20 حزيران/يونيه. وأود أيضا أن أشكر رئيس الوزراء مليس زيناوي لمشاركته الشخصية في المفاوضات وللعرض الذي قدمته حكومته بتوفير قوات لنشرها في أبيي. إضافة إلى ذلك، أثني على ممثلي الخاص، السيد هايلي منقريوس، وعلى موظفي بعثة الأمم المتحدة في السودان، لما يبذلوه من مساع لدعم المفاوضات للتوصل إلى تسوية للأزمة في أبيي، وأرحب بأفراد القوة الأمنية الوافدين المتأهبين لأداء دور حيوي في سبيل إرساء الاستقرار في أبيي خلال الأشهر المقبلة.

