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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي     
  

  مقدمـة  -أوال   
ــالفقرة    - ١ ــذا التقريـــر عمـــال بـ ــرار جملـــس األمـــن  ١١يقـــدم هـ ) ٢٠١١ (١٩٩٠ مـــن قـ
 إطالعـه بانتظـام علـى التقـّدم احملـرز يف تنفيـذ االتفـاق                 إىل األمـني العـام     طلـب فيهـا اجمللـس      اليت
لسودان بشأن الترتيبات املؤقتة لـإلدارة واألمـن        حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير ا      بني

 التقريـر آخـر      هـذا  ويـبني .  يف أديـس أبابـا     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠يف منطقة أبيي، املوقع يف      
. التطورات يف أبيي ويوفر معلومات حديثة عـن نـشر قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي                     

دعــم تمكينــها مــن  واليــة القــوة األمنيــة ليف تغــيريإجــراء ويــوفر التقريــر أيــضا توصــيات بــشأن 
  .للحدود الدولية آلية
  

  احلالة األمنية  -ثانيا   
عقب نزوح أغلبية كبرية من سكان أبيي، ظلت احلالة األمنية هادئـة نـسبيا يف املنطقـة                   - ٢

وأعاقـت األمطـار الغزيـرة واملـستمرة حتـرك القـوة األمنيـة بـرا                . خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      
ســـبتمرب، مل تكـــن القـــوات املـــسلحة الـــسودانية / أيلـــول٢٢وحـــىت . معظـــم أحنـــاء املنطقـــة يف
حبــر العــرب، مبــا فيهــا بلــدة أبيــي،  /أبعــدت بعــد قواهتــا مــن املنطقــة الواقعــة مشــال هنــر كــري   قــد
. يكن اجليش الشعيب لتحرير السودان قـد انـسحب بعـد مـن املنطقـة الواقعـة جنـوب النـهر                     ومل

يوليــه، فــإن دوريــة  / متــوز٢٥ويف . قــوتني عــرب النــهر كانــت حمــدودة كــذلك فــإن حتركــات ال 
ــدت إىل جــسر البنطــون الحظــت وجــود حنــو          ــة أوف ــوة األمني ــة للق اســتطالع مهندســني تابع

إال أنـه بعـد مناقـشات       . من قوات اجليش الشعيب لتحرير السودان على مقربة من املنطقة          ١٥٠
املسلحة الـسودانية واجلـيش الـشعيب، انـسحبت        أجرهتا القوة األمنية مع قائدي كل من القوات         

  .القوات إىل موقعها السابق جنوب النهر ومت تفادي حدوث تصعيد للموقف
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أغسطس، قُتل أربعة جنود إثيوبيني وجرح سبعة آخرون عنـدما دمـر لغـم              / آب ٢ويف    - ٣
ولألسـف، بـسبب تـأخر      .  كيلومترا شرق بلـدة أبيـي      ٣٠أرضي مركبتهم يف مابوك، على بعد       

ــإن إجــالء املــصابني جــوا أُعيــق بقــدر كــبري      ــسودانية يف إصــدار إذن الطــريان، ف ــسلطات ال . ال
ونتيجــة لــذلك، مت نقــل املــصابني بــرا إىل املستــشفى اإلثيــويب مــن الدرجــة الثانيــة الــذي أنــشئ   

 ذلـك وعقـب  . حديثا يف بلدة أبيي، حيث ُنقلوا جوا من هنـاك إىل كـادقلي مـساء اليـوم نفـسه       
ظر إىل الـشواغل الـشديدة الـيت أعربـت عنـها البلـدان املـسامهة بـالقوات، جتـري                    احلادث، وبـالن  

ــسودان          ــة وحكــوميت ال ــوة األمني ــني الق ــات اإلجــالء الطــيب ب ــشة إجــراءات منقحــة لعملي مناق
ويف غـضون ذلـك، جيـري       . وجنوب السودان يف سياق املفاوضات بشأن اتفاق مركز القـوات         

  .٢٠١١أكتوبر / يف أوائل تشرين األول عنه كامل تقريٌروسيقدم  يف احلادثحتقيق شامل
وبعد احلـادث،   .  الذي متثله األلغام األرضية    تعاظموسلط احلادث الضوء على اخلطر امل       - ٤

مت فــورا تعليــق دوريــات التعــرف الربيــة ومت التعجيــل بــالتخطيط إلنــشاء وجــود لــدائرة أعمــال  
يــشمل قــدرة علــى مــسح املنــاطق املزروعــة متعلقــة باأللغــام تابعــة لألمــم املتحــدة يف أبيــي، مبــا  

، والتحقـــق مـــن الطـــرق، وأفرقـــة إلزالـــة األلغـــام، وقـــدرة للتنـــسيق وضـــمان اجلـــودة باأللغـــام
ويتوقـع نـشر دائـرة األعمـال املتعلقـة          . واملساعدة التقنية من أجل تنسيق التثقيـف خبطـر األلغـام          

. صول علـى تأشـريات الـدخول      حلـ بعـد ا  أكتـوبر،   /باأللغام يف أبيي حبلـول أواخـر تـشرين األول         
ــدراهتا        ــام يف حــدود ق ــة األلغ ــشطة حمــدود إلزال ــة أن ــوة األمني ــك، أجــرت الق . ويف غــضون ذل

وتواصل البعثة أيضا العمـل مـع القـوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان                     
  .لتحديد مجيع املناطق املزروعة باأللغام

 ن البعثـة بـدأت    أغـسطس، فـإ   / آب ٨ القوة األمنية يف     ومع بدء املرحلة األوىل لعمليات      - ٥
 مـن إرسـاء وعـي باألوضـاع وإبـراز وجـود أمـين يف                هاأغسطس، مما مكنـ   / آب ٢٣دورياهتا يف   

. وجيــري تــسيري دوريــات منتظمــة يف بلــدة أبيــي، ودفــرة، والبنطــون، ونــون، وأقــوك    .املنطقــة
ــدأ يف م      ــشتركة، ب ــسكريني امل ــراقبني الع ــة امل ــشاء جلن ــول وعقــب إن ــصف أيل ــسيري  /نت ســبتمرب ت

وحاليا تسيطر القوات التابعة للقـوة األمنيـة علـى طريـق اإلمـداد الرئيـسي              . الدوريات املشتركة 
حبر العرب، وقد بدأ املراقبـون العـسكريون يف تنفيـذ    /من أبيي إىل دفرة إىل الشمال من هنر كري  

ــات االســ      ــة ودوري ــدوريات يف املنطق ــسيري ال ــق وت ــشطة الرصــد والتحق ــداد  أن ــى امت تطالع عل
  . تبدأ من طريق اإلمداد الرئيسيخطوط االتصال اجلانبية اليت

  
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠تنفيذ اتفاق   -ثالثا   

وخــــالل الفتــــرة املــــشمولة بــــالتقرير، أحــــرز بعــــض التقــــدم صــــوب تنفيــــذ اتفــــاق   - ٦
يف سـياق    بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحريـر الـسودان،           ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠
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املفاوضات بشأن العناصر املعلقة يف اتفاق السالم الشامل الـيت يـسرها الفريـق الرفيـع املـستوى                   
 اخلـاص هـايلي     يمبعـوث حـضرها   تـابو مبيكـي، و    جنـوب أفريقيـا     لالحتاد األفريقي بقيادة رئـيس      

وبـــدءا مـــن . ونيمنقريـــوس، ورئـــيس البعثـــة، اللـــواء تادســـا ورده تـــسفاي، والـــشركاء الـــدول
 الرفيع املـستوى بـالطرفني يف أديـس أبابـا وبعـد              االحتاد األفريقي  ريقف اجتمع   ،سبتمرب/وللأي ٦

ذلــك بيــومني يــسر الفريــق االجتمــاع املوضــوعي األول للجنــة املــشتركة لإلشــراف علــى أبيــي  
 الطرفـان علـى صـالحيات اللجنـة املـشتركة وحـددا جـدوال زمنيـا                 اتفـق و. الذي حـضره ممثلـي    

يش الشعيب لتحرير السودان والقـوات املـسلحة الـسودانية، علـى أن يبـدأ               إلعادة نشر قوات اجل   
ومـــــع ذلـــــك، يف . ســـــبتمرب/ أيلـــــول٣٠ســـــبتمرب وينتـــــهي حبلـــــول / أيلـــــول١١ذلـــــك يف 

. سبتمرب أعلنت حكومة السودان يف الـصحافة أهنـا مل توافـق علـى عمليـة انـسحاب                 /أيلول ١٤
انــسحاب القــوات املــسلحة الــسودانية ســبتمرب، مل تــشهد القــوة األمنيــة بعــد / أيلــول٢٣وحــىت 

  .اجليش الشعيب لتحرير السودان أو أي مجاعات مسلحة أخرى من منطقة أبيي أو
ومل يتفق الطرفان بعد على رئاسة إدارة منطقة أبيي، وهـو مـا حيـول دون إنـشاء تلـك                      - ٧

عــودة ونتيجــة لــذلك، ليــست هنــاك ســلطة مدنيــة رمسيــة يف املنطقــة لتيــسري عمليــات ال   . اهليئــة
  .ت األساسية يف سياق تلك العمليةدعم املصاحلة، وسيادة القانون، وتوفري اخلدما أو
  

  احلالة اإلنسانية  -رابعا   
) بواليـــة واراب( شـــخص تقريبـــا مـــن النـــازحني يف حمليـــة التـــويج  ١١٠ ٠٠٠ظـــل ي  - ٨
نــوب قتــضى اســتمرار الــدعم للتنــسيق واالســتجابة اإلنــسانيني انطالقــا مــن ج يأقــوك، ممــا  ويف

ــسودان ــة       . ال ــصعوبة إمكاني ــسبة ل ــة ن ــساين تعرضــت لإلعاق ــر العمــل اإلن إال أن اســتجابة دوائ
وقـد وزع برنـامج األغذيـة العـاملي األغذيـة علـى             . الوصول إىل املنطقة بسبب األمطـار الغزيـرة       

كــذلك وضــعت منظمــات . أغــسطس/ طــوال ثالثــة شــهور حــىت آبالنــازحنيمجيــع الــسكان 
ت لكفالــة اســتمرار مجيــع أطفــال املــدارس الــذين نزحــوا مــن بلــدة أبيــي العــون اإلنــساين ترتيبــا

وبـدأ مدرسـون    . واملناطق احمليطة هبا يف الدراسة ومت توزيع خيـام لتـوفري أمـاكن دراسـة إضـافية                
 مدرســا، كــانوا يعملــون يف بلــدة أبيــي واملــدارس القريبــة منــها،    ١٤٠يبلــغ عــددهم اإلمجــايل  

  .يطة هباالتدريس يف أقوك واملناطق احمل
وقامت بعثة مشتركة بني الوكـاالت بزيـارة أجـزاء مـن أقـوك وحمليـة التـويج يف واليـة                       - ٩

أغــسطس، وأجــرت مناقــشات مــع الــسكان النــازحني وأعــضاء إدارة أبيــي / آب٣١واراب يف 
ــسلحة          ــوات امل ــها مــن طــرف واحــد عقــب اســتيالء الق ــشري حبل ــرئيس الب ــام ال ــيت ق ــسابقة ال ال

مايو وجتاوزهتا بعد ذلك أحكام اتفـاق       /قة الذي حدث يف أواخر شهر أيار      السودانية على املنط  
وشـددت اجملموعتـان علـى ضـرورة        . يونيـه الـيت نـصت علـى إنـشاء إدارة جديـدة            / حزيران ٢٠
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اختاذ عدد من التدابري قبل أن يتسىن للسكان أن يعودوا إىل أبيـي، وهـي حتديـدا النـشر الكامـل               
املــسلحة الــسودانية، وإصــالح جــسر البنطــون الــذي يــربط للقــوة األمنيــة، وانــسحاب القــوات 

وجيــري وضــع . أبيــي وأقــوك، وإزالــة األلغــام األرضــية وغريهــا مــن خملفــات احلــرب بلــدة  بــني
ــسن الطقـــس        ــور حتـ ــي فـ ــوع بيلـ ــن نـ ــسر مـ ــشاء جـ ــة بإنـ ــوة األمنيـ ــوم القـ ــي تقـ ــات لكـ ترتيبـ

  .الطرق وأحوال
مت عن األمطار الغزيرة يف صـعوبات       سبتمرب، تسببت السيول اليت جن    /ويف شهر أيلول    - ١٠

 تــضرر عــدد يتــراوح بــني ونتيجــة للفيــضانات،. والنــازحني يف أقــوكاملقــيمني إضــافية للــسكان 
ــذين اضــطروا للــرتوح مــرة أخــرى   ١٠ ٠٠٠ شــخص إىل ٥ ٠٠٠ ــدين ال .  شــخص مــن العائ

وغمــرت ميــاه الفيــضان املنطقــة الواقعــة جنــوب جــسر البنطــون وصــوال إىل أقــوك، وتقطعــت   
أقــوك وبــني أقــوك وأبيــي، ممــا فــرض قيــودا علــى وصــول    وطــرق الواصــلة بــني مــايون أبــون  ال

وطُلـب  .  الكامل للمساعدة اإلنسانية املطلوبـة     جماملساعدة اإلنسانية إىل أقوك وأعاق تقييم احل      
ــم املتحــدة يف   ــة األم ــة إىل بعث ــة خــالل     مجهوري ــسودان إجــراء مــسح جــوي للمنطق ــوب ال جن

 يــومي يفنيــة يف املنطقــة وأجــرت البعثــة عــدة تقييمــات إنــسانية ســريعة   رحالهتــا اجلويــة الروتي
 ومت  ينوحمليا، بدأ شركاء العمل اإلنـساين يف تـسجيل الـسكان املتـضرر            . سبتمرب/ أيلول ٦ و ٥

ومع ذلك، انقطع طريق الوصـول بـرا مـن         .  الطارئ أوى جمموعة من جمموعات امل    ٦٠٠توزيع  
 تـصاريح الطـريان والتـصاريح األمنيـة إال علـى أسـاس              اجلنوب وال تقوم حكومة السودان مبـنح      

  .ة، مما يعيق االستجابات السريعةكل حالة على حد
ــول١٥وحـــىت   - ١١ ــة    / أيلـ ــاالت تابعـ ــة، أي وكـ ــباب أمنيـ ــاك، ألسـ ــن هنـ ــبتمرب، مل تكـ سـ
املتحدة أو منظمات غري حكومية يف بلدة أبيي، باستثناء برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  لألمم

ــة    .  دعــم املنــسق املقــيم ومكتــب ومــع ذلــك، تقــوم وكــاالت العمــل اإلنــساين بالتحــضري لتلبي
احتياجـات النــازحني العائــدين احملــتملني، خاصــة بـالنظر إىل أعمــال النــهب وحــرق املمتلكــات   

مــايو /يف أيــار) واملنــاطق احمليطــة هبــا(الواســعة النطــاق الــيت دمــرت جــزءا كــبريا مــن بلــدة أبيــي  
 االنتعاش واالسـتقرار    دعم اإلنساين و  بشأن الدعم ع ورقة استراتيجية    وقد أعد مشرو  . ٢٠١١

وعقـدت القـوة األمنيـة اجتماعـا مـع      . ألبيي، ومن املقرر أن يناقشها الفريـق القطـري للـسودان       
سـبتمرب ملناقـشة عمليـة العـودة ومت االتفـاق علـى قيـام        / أيلول١٥قيادة دينكا نقوك يف أقوك يف   

 وكــذلك مــن اجملتمــع املــدين بزيــارة بلــدة أبيــي يف أوائــل تــشرين    ني التقليــديمــاء مــن الزع١٥
وختطـط القـوة    . أكتوبر لتقيـيم حالـة البلـدة واملنـاطق احمليطـة هبـا قبـل بـدء عمليـة العـودة                    /األول

  .األمنية أيضا لالجتماع بزعامة املسريية يف إطار عملية إشراك اجملتمعات احمللية
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  محاية املدنيني  -خامسا  
 يف منطقـة    ماية املـدنيني  حب ،)٢٠١١ (١٩٩٠ ه قرار ، يف  للقوة األمنية  لس األمن أذن جم   - ١٢

 الـصدد، فـإن الـشاغل الرئيـسي اآلن يتمثـل            ذلـك ويف   . خلطر عنف بدين وشيك    أبيي املعرضني 
يف أن التوترات بني اجملتمعات احمللية اليت كانت قائمة من قبل حول املـوارد احملـدودة قـد تـزداد      

وستقوم القوة األمنية بتحديد املهـددات الـيت يـتعني تـوفري احلمايـة              .  اهلجرة حدهتا خالل موسم  
 اهلجمــات علــى ، ومعاجلــة مــسائل احلمايــة علــى حنــو اســتباقي ملنــع وقــوع األذى وردع   منــها

  .، يف تشاور وثيق مع األطراف الفاعلة األخرى حمليااملدنيني
، قامــت مفوضــة )٢٠١١( ١٩٩٠ مــن القــرار ١٠وعمــال بطلــب اجمللــس يف الفقــرة    - ١٣

قــوق اإلنـسان بإيفـاد بعثـة إىل الــسودان وجنـوب الـسودان يف أوائــل      األمـم املتحـدة الـسامية حل   
جلمـع املعلومـات عـن     يف أبيـي    تقييم إمكانية إنشاء وجود معين حبقوق اإلنـسان         لأغسطس  /آب

ة االدعــاءات بوقــوع انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان منــذ أن بــسطت القــوات املــسلحة الــسوداني    
ورغــم أن البعثــة وجــدت ترحيبــا مــن حكومــة الــسودان  . مــايو/ســيطرهتا علــى املنطقــة يف أيــار

ومتكنت من زيارة اخلرطوم، فقد ُمنعت من الوصول إىل أبيي إىل حني احلـصول علـى توضـيح                  
 الفقـرة   رصـد حقـوق اإلنـسان املنـصوص عليـه يف     للطريقة الـيت تعتـزم األمـم املتحـدة هبـا تنفيـذ            

اجلهـات  ب مـن االجتمـاع    البعثـة    ومن ناحية أخـرى، متكنـت     ). ٢٠١١ (١٩٩٠من القرار    ١٠
 مبا يـشمل جمموعـة مـن سـكان أبيـي النـازحني الـذين يعيـشون اآلن                   ،املعنية يف جنوب السودان   

  .خميمات نازحني يف والييت واراب وغرب حبر الغزال يف
  

  نشر قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  -سادسا  
ــول٢٠حــىت   - ١٤ ــشر  / أيل ــة   ١ ٧٩٨ســبتمرب، مت ن ــراد العــسكريني يف البعث ــردا مــن األف .  ف
وأصـبح املقـر    . نشرت القوة بقوام سرية يف قواعـد العمليـات يف بلـدة أبيـي وأقـوك ودفـرة                  وقد

الرئيسي للقوة عامال، وهناك فريق صغري لبدء العمل يف دعم البعثة، وجيـري التخطـيط إلجـراء                 
ن القوات وشغل قواعد سرايا إضافية، فور التوصـل إىل اتفـاق بـشأن    التدريب التعريفي ملزيد م  

ومت أيضا تشكيل القوة األمنية لتويل مهام أمن وإدارة قاعدة األمم املتحـدة             . استخدام األراضي 
للوجستيات يف كـادقلي، إىل حـني احلـصول علـى تأكيـد مكتـوب مـن حكومـة الـسودان بـأن                       

  .منية ستتاح الستخدام القوة األالقاعدةتلك 
قـوات  بوصـول   سـبتمرب   /يف أواخر أيلول   ومن املقرر حاليا البدء يف مرحلة النشر الثانية         - ١٥

وجيــري التخطــيط أيــضا لنــشر أفــراد الــشرطة الــدوليني  .  أبيــيإىل فــرد ٩٠٠يــصل عــددها إىل 
، فــور إنــشاء ســلطة إدارة أبيــي وجهــاز )٢٠١١ (١٩٩٠ املــأذون هبــم مبوجــب القــرار ٥٠ الـــ
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 تأشـرييت ل هما اسـتالم  فـور  ، وهنـاك اثنـان مـن مستـشاري الـشرطة جـاهزان للنـشر              .شرطة أبيي 
  .  للبدء يف التخطيط والتفاعل مع اجملتمعات احمللية يف املنطقة،الدخول

  
  دعم البعثة  -سابعا   

لقد مت النـشر األويل للقـوة األمنيـة رغـم وجـود عقبـات عديـدة، مبـا يف ذلـك األمطـار                          - ١٦
لطرق الربية بني كادقلي وأبيي، ممـا أدى إىل توقـف مجيـع التـنقالت الربيـة      الغزيرة اليت جرفت ا 

وتعني التغلب على عقبات أخـرى نتيجـة لعـدم وضـوح        . وأعاق بشدة بدء أفراد البعثة ملهامهم     
ــة األمــم املتحــدة         ــسليم قاعــدة كــادقلي مــن بعث ــق بت ــسودان فيمــا يتعل ــة ال مــن جانــب حكوم

  .السودان إىل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي وحاالت رفض التصريح بالطريان يف
وتواصــل القــوة األمنيــة معاجلــة مجيــع املــسائل املعلقــة مــع حكــوميت الــسودان وجنــوب   - ١٧

السودان وهي تعمل على تلبية احلاجة املاسة إىل صلة إمداد بري وجوي مـع جنـوب الـسودان         
عنـصر  يعـاين  و. ة واجلهات املتعاقدة معها على سبل كافيـة إلعـادة اإلمـداد         لكفالة حصول البعث  
تأشـريات  للوقت الذي استغرقه احلـصول علـى         نتيجة    من نقص يف املوظفني    الدعم املدين للبعثة  

ــه. الــدخول ـــ   ٣٦ مت اســتالم إال أن  الــيت قــدمت طلباهتــا  ٤١ تأشــرية مــن تأشــريات الــدخول ال
يف البعثـة   تمرب، مما مهد السبيل لتعزيـز عنـصر الـدعم املـدين             سب/ أيلول ٨أغسطس يف   /آب ٤ يف

  .بقدر كبري
وتستمر املناقشات مع احلكومتني بـشأن مـشروع اتفـاق مركـز القـوات ومـن املـأمول                    - ١٨

وبغيــة تعزيــز التعــاون ومعاجلــة مــسائل  . أن توافقــا علــى وضــع الــصيغة النهائيــة لالتفــاق قريبــا  
 للقــوة األمنيــة، تــشبه اآلليــة الثالثيــة الــيت أنــشئت للعمليــة   النــشر، جيــري إنــشاء آليــة تــشاورية 

املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، بـني األمـم املتحـدة وحكومـات كـل مـن                   
 الرباعيــة عقــد االجتمــاع األول لآلليــة التــشاوريةحيــث  ،إثيوبيــا والــسودان وجنــوب الــسودان

  .  نيويوركسبتمرب يف/ أيلول٢٦ يف للقوة األمنية
ومــع أن القــوة األمنيــة ظلــت تــستخدم حــىت اآلن املبــاين الــسابقة لبعثــة األمــم املتحــدة    - ١٩
السودان، فإن تنفيذ مراحل النشر التالية سيعتمد على احلصول علـى األرض وتـشييد املبـاين            يف

 عـادة   شطةنـ  األ هواسـتنادا إىل التجربـة الـسابقة، فـإن هـذ          . واهلياكل األساسية الالزمـة   اإلضافية  
 باســتخدام عناصــر ،العمليــةبوبالتــايل جيــري اختــاذ تــدابري للتعجيــل  . ستغرق عــدة شــهورتــ مــا

  .استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على الصعيد العاملي
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  ري يف والية القوة األمنيةيتغال : احلدود رصدآلية  -ثامنا   
ألمنية والـسياسية املـشتركة،     يونيه، بشأن أمن احلدود واآللية ا     / حزيران ٢٩نص اتفاق     - ٢٠

ــسودان باتفــاق       ــر ال ــشعبية لتحري ــسودان واحلركــة ال ــة ال ــزام حكوم ــد الت  كــانون ٧علــى جتدي
ــسمرب /األول ــت يف      ٢٠١٠دي ــشترك الــيت وقع ــف امل ــة كوريفتــو للموق ــار٣٠ وبورق مــايو / أي
 كيلــومترات ١٠، ونـص علــى إنــشاء منطقـة حدوديــة آمنــة ومنــزوعة الــسالح بعــرض    ٢٠١١

، إىل حني تسوية وضع املناطق املتنـازع عليهـا     ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١ط حدود   خارج خ 
وطلـب االتفـاق أيـضا إىل القـوة األمنيـة املؤقتـة تـوفري احلمايـة آلليـة                   . والترسيم النهائي للحدود  

  .رصد احلدود
يونيـه، وقعــت حكومـة الـسودان وحكومـة جنــوب     / حزيـران ٢٨٩وإضـافة إىل اتفـاق     - ٢١

وتـشكل تلـك الوثيقـة      . ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٣٠لى وثيقـة أخـرى يف أديـس أبابـا يف            السودان ع 
 ٢٠١٠ديـسمرب  /النص األخري مـن جمموعـة اتفاقـات أمنيـة مت التوصـل إليهـا منـذ كـانون األول             

بشأن الترتيبات احلدودية واألمنية ملا بعـد االنفـصال، إىل حـني التوصـل إىل اتفـاق دائـم بـشأن                     
ــشمل ترســي   ــا ي ــاق. م احلــدوداحلــدود، مب ــران٣٠ ويف اتف ــه/ حزي ــم   يوني ــان األم ــدعو الطرف ، ي

. املتحدة، وخاصة القوة األمنية، إىل القيام بدور هام فيمـا يتـصل بعمـل آليـة احلـدود املـشتركة                   
 ونظــرا لعــدم وجــود ترتيبــات دائمــة للحــدود وعــدم وجــود ترســيم ســابق، يــشكل اتفــاق          

ار إنـشاء آليـة ثنائيـة مؤقتـة للحـدود حتظـى              هامة إىل األمام علـى مـس       خطوة يونيه/حزيران ٣٠
  .دويل بدعم
ــاق و  - ٢٢ ــوز٣٠يف اتفــ ــه، / متــ ــهما  يوليــ ــان طلبــ ــدد الطرفــ ــاه  جــ ــذي أعلنــ ــاق الــ يف اتفــ
عـدد  يونيه بأن تنفذ القوة األمنية بعثة تقييم مشتركة لتحديد موقـع مقـر البعثـة، و               /حزيران ٢٩
 علـى  اتفـق الطرفـان  و. عيينـهم د املقـرر ت مواقع األفرقة، واألفراعدد ومواقع مقار القطاعات، و   و

ويـدعو  .  فرد حلماية القوة إىل حني قيام قائد القوة بالتقييم وإصدار التوصـيات         ٣٠٠عدد يبلغ   
 جملــس األمــن إىل تأييــد االتفــاق وتعــديل واليــة القــوة باملهــام اإلضــافية   يوليــه/ متــوز٣٠اتفــاق 
:  اآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة        قبـل  اتفـاق بـشأن التفاصـيل مـن       بالتوصل إىل    رهناالتالية،  

تـوفري  ) د(توفري الدعم اللوجسيت واجلـوي؛      ) ج(توفري املراقبني؛   ) ب(توفري احلماية للقوة؛     )أ(
  .أماكن اإلقامة للمراقبني الوطنيني

أغسطس، قام اللواء تسفاي ببعثة استطالع إىل املنطقـة         / آب ١٢ إىل   ٨ويف الفترة من      - ٢٣
. لطرفني، وذلك لتحديد اهليكل املمكن لبعثة دعم رصد احلدود وطرائـق عملـها            احلدودية مع ا  

سـبتمرب  / أيلـول ١٨ومتت مناقشة النتائج خالل اجتماع لآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة يف            
ترأسه الرئيس تابو مبيكي وشـارك يف عقـده الفريـق عبـد الـرحيم حممـد حـسني، وزيـر الـدفاع                 
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 كونـق نيـون، وزيـر الـدفاع وشـؤون احملـاربني القـدامى يف جنـوب                  السودان، والفريق جون   يف
 ويف الوثيقـة اخلتاميـة الرمسيـة      . واتفق ممثال احلكومتني على عـدد مـن التفاصـيل الفنيـة           . السودان

، اعتمــد اجلانبــان نــصوص االتفاقــات اخلمــسة الــسابقة بوصــفها صــكوكا مرجعيــة    لالجتمــاع
 تــشرين ١٨يعد االجتمـاع املقبـل لآلليـة املـشتركة يف     وسـ . املـشتركة الـسياسية واألمنيـة   لآلليـة  
  .أكتوبر يف جوبا/األول
ويتسم قيـام حكـوميت الـسودان وجنـوب الـسودان بإنـشاء آليـة احلـدود بأمهيـة حامسـة                       - ٢٤

وباإلضــافة إىل نتــائج اجتمــاع اآلليــة املــشتركة وبغيــة املــسامهة . لتعزيــز عالقــات حــسن اجلــوار
الدولتني، أقترح تعـديل واليـة القـوة األمنيـة لكـي تتـضمن، يف إطـار        السالم واالستقرار بني   يف

 مبوجب واليـة ممنوحـة يف إطـار الفـصل          فرد، ٤ ٢٠٠قوام القوات املأذون به بالفعل واحملدد بـ        
  : املهام التاليةالسابع،

املتفــق عليهــا بــني األمنيــة املــساعدة يف كفالــة الوفــاء علــى طــول احلــدود بااللتزامــات    •  
   هبا للقوة األمنيةاملأذون ضمن القدرات الطرفني

دعم أنـشطة عمليـات الطـرفني علـى طـول املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املنــزوعة الـسالح                       •  
 أعمـــالأدائهـــم ألعمـــال التحقـــق، والتحقيـــق، والرصـــد، وعمليـــات التحكـــيم، و  يف

االتــصال، واإلبــالغ، وتبــادل املعلومــات، والــدوريات، حــسب االقتــضاء، وضــمن        
  ات املأذون هبا للقوة األمنيةالقدر

تنفيـــذ ورقـــة املوقـــف املـــشترك بـــشأن أمـــن احلـــدود املؤرخـــة        لتنـــسيق التخطـــيط    •  
  ه والتحقق منهرصد و٢٠١١مايو /أيار ٣٠

  االحتفاظ مبراجع الرسوم البيانية واملراجع اجلغرافية واخلرائطية  •  
  تيسري االتصال بني الطرفني  •  
  شاء آليات إدارية ثنائية فعالة على طول احلدوددعم بناء القدرات من أجل إن  •  
  املساعدة يف بناء الثقة واالطمئنان املتبادلني وبيئة تشجع على االستقرار طويل األمد  •  
 هبذه املهام اإلضافية، ستـستخدم البعثـة القواعـد واألصـول واهلياكـل األساسـية         قيامولل  - ٢٥

. ة األمم املتحدة يف جنوب السودان والقـوة األمنيـة  وطرق اإلمداد املتاحة حاليا اليت أنشأهتا بعث   
ة مكرسـة  در إلنـشاء قـ  قـوة األمنيـة  ويف إطار قوام القـوات املـأذون بـه حاليـا، سـيعاد تـشكيل ال             

رهنـا بـإبرام    ( مـن املـراقبني العـسكريني        ٩٠ حلمايـة القـوة، و        فـردا  ٥٧٩ شملآللية احلـدود، تـ    
  . القوةمتكنيعناصر  عنصرا من ١٤٦ ، و)فرقةاتفاق هنائي بني الطرفني بشأن عدد مواقع األ
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يف أربعـة قطاعـات مـشتركة للتحقـق مـن احلـدود             األفراد العـسكريون هـؤالء    نشر  يوس  - ٢٦
 أفرقـة دائمـة مـن األفرقـة املـشتركة           ١٠ورصدها، يكون لكل قطاع مقر يدعمـه مـا يـصل إىل             

ــألف  . للتحقــق مــن احلــدود ورصــدها   ــة القطاعــات املــ هــذه ومــن املقــرر أن تت شتركة واألفرق
ســتخبارات مــن العــسكريني وأفــراد الــشرطة واال املــشتركة مــن عــدد متــساوٍ مــن األفــراد مــن   

ويقـود القطاعـات املـشتركة ضـباط تـابعون للقـوة األمنيـة، بينمـا                . لسودان وجنـوب الـسودان    ا
  .فرقة املشتركة مراقبون عسكريونيقود األ

ه ضمن قوام القوات املأذون به حاليا للقـوة        القدرة املذكورة أعال   وفريويستند اقتراح ت    - ٢٧
األمنية إىل التعاون بني حكوميت السودان وجنوب السودان على كفالـة تـوافر األصـول اجلويـة                 

واألمــر . وحريــة التنقــل الكامــل غــري املقيــد جــوا وبــرا للبعثــة، مبــا يف ذلــك التنقــل عــرب احلــدود 
 وتتــسم )تقريبــا( كيلــومتر ٢ ١٠٠  إىلتــداألخــري ضــروري، بــالنظر إىل أن منطقــة العمليــات مت

وسـيتعني تـوفري عـدد إضـايف مـن          . بطرق حمـدودة للغايـة يتعـذر اسـتخدامها يف موسـم األمطـار             
يـتم التعاقـد بـشأهنا    (الطائرات يشمل أربع طائرات عمودية وطائريت استطالع ثـابتيت األجنحـة    

  .لتنفيذ املهام املذكورة أعاله) مدنيا
  
  مالحظات  -تاسعا   

القوة األمنية، يسرين أن أعلـن أن حنـو         إنشاء   ب  جملس األمن  بعد مرور شهرين على إذن      - ٢٨
وإنـين ملتـزم بـدعم تنفيـذ        .  من القوات قد وصـلت بالفعـل إىل أبيـي وبـدأت عملياهتـا              ١ ٨٠٠

يوليــه، وأشــعر بالتفــاؤل إزاء أن القــوة األمنيــة ســتكون / متــوز٣٠ يونيــه و/ حزيــران٢٠اتفــاقي 
ــاء  ــادرة علــى الوف ــة     ق ــة واألمني ــات اإلداري ــذ الطــرفني للترتيب ــرتاع وتيــسري تنفي ــع ال ــها ملن  بواليت

ومـع ذلـك، تقـع علـى الطـرفني مـسؤولية التعجيـل بـسحب مجيـع القـوات املـسلحة                      . املشتركة
خارج منطقة أبيي وهتيئة الظروف اليت من شأهنا متكني القوة األمنيـة مـن االنتـشار الكامـل                   إىل

 تلــكتثبيــت اســتقرار احلالــة األمنيــة ســيعتمد علــى عمليــة الــسحب    إن . والنجــاح يف مهمتــها
ومن احملتمل، نتيجـة للـهجرة املقبلـة لقبائـل          . الضرورية لعودة السكان النازحني إىل منطقة أبيي      

 والـــيت يتوقـــع هلـــا أن تبـــدأ يف أواخـــر تـــشرين  املـــسريية الرحـــل جنوبـــا خـــالل منطقـــة أبيـــي، 
 مرب والـيت تعـذرت الـسنة املاضـية نتيجـة للحالـة األمنيـة،              نـوف /أكتوبر أوائل تشرين الثـاين    /األول
 التــوترات القائمــة بــني مجــاعيت دينكــا نقــوك واملــسريية الــيت حــدثت عقــب سهم يف زيــادةتــ أن

مصدرا حمـتمال حلـدوث     تلك اهلجرة   صبح  توس. مايو/األعمال العدائية اليت وقعت يف شهر أيار      
زرع كـا نقـوك أن يعـودوا قبـل هنايـة موسـم       نـازحي دين السكان من نزاع خطري إذا تعذر على     

وسيتــسم دور القــوة األمنيــة يف املــساعدة علــى ختفيــف حــدة هــذه .  الــذي بــدأ بالفعــلاحلقــول
  .الرتاعات واحلفاظ على استقرار احلالة األمنية بأمهية حامسة يف هذه البيئة
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منيـة يف اتفـاق     ويف حني أن تركيز القوة األمنية ينصب بصفة رئيسية على األحكـام األ              - ٢٩
ــة إنــشاء مؤســسات اإلدارة لتنفيــذ ســيادة القــانون     /حزيــران ٢٠ ــه، مــن املهــم أمهيــة حيوي يوني

ــز جهــود االنتعــاش واملــصاحلة     ــوفري اخلــدمات األساســية وتعزي وســيتطلب ذلــك مــضاعفة  . وت
ــا          ــة حالي ــك اإلدارة العامل ــال تفكي ــي وإكم ــة إدارة أبي ــد رئاس ــن احلكــومتني لتحدي ــود م اجله

 وفــور إنــشاء الــسلطة اإلداريــة اجلديــدة، سيــصبح مــن الــضروري أن تتخــذ الــسلطة   .أقــوك يف
ــازحني         ــة احتياجــات الن ــسبقا لتلبي ــي والتحــضري م ــاز شــرطة أبي ــشاء جه ــة إلن خطــوات عاجل

وينتابين القلق أيضا إزاء حالة حقوق اإلنسان يف املنطقـة وأدعـو الطـرفني إىل احتـرام                 . العائدين
  .حدة على استعداد لدعم هذا اهلدفواألمم املت. حقوق السكان

وأود أن أكــرر تأكيــد أن دور األمــم املتحــدة يف أبيــي لــن يكــون ســوى حــل مؤقــت      - ٣٠
للحالة، وأن املفاوضات بني حكوميت السودان وجنوب السودان للتوصل إىل حل دائم لوضـع              

ــد      ــى املــدى البعي ــسبيل إىل ضــمان االســتقرار عل ــي هــي ال ــإنين أدعــو حكــ  . أبي وميت ومــن مث ف
ــلمي          ــم وس ــا للتوصــل إىل حــل دائ ــسودان إىل التحــرك ســريعا جبهودمه ــوب ال ــسودان وجن ال

  .املسألة هلذه
ويــسعدين أن الطــرفني اتفقــا علــى آليــة لرصــد احلــدود، وأعــرب عــن تأييــدي لطلــب      - ٣١

ــة رصــد احلــدود  لدور مــنح حكــوميت الــسودان وجنــوب الــسودان   ــة يف دعــم آلي . لقــوة األمني
بوسـع البعثــة املوصـوفة أعــاله أن تـضطلع بــدور هـام يف مــساعدة حكــوميت     وأعتقـد جازمــا أن  

وشــعيب الــسودان وجنــوب الــسودان علــى بنــاء الثقــة واالطمئنــان، وذلــك بغيــة إرســاء أســاس    
لعالقات ثنائية مستقرة، يف الوقت الذي يتم فيه التفاوض بشأن املسائل املعلقـة األخـرى، مثـل                 

ومن مث فـإنين أوصـي بـأن يعـدل جملـس            . الديون، واجلنسية الترسيم الفعلي للحدود، والنفط، و    
ــسىن            ــذه حــىت يت ــام رصــد احلــدود اإلضــافية ه ــى مه ــشتمل عل ــة لت ــوة األمني ــة الق ــن والي األم

  .املتحدة تقدمي هذا الدعم اهلام لألمم
وختامــا، أود أن أتقــدم بالــشكر لــرئيس وزراء إثيوبيــا ملــس زينــاوي علــى مــشاركته      - ٣٢

وأشــيد أيــضا بــالفريق الرفيــع املــستوى التــابع  . زام حكومتــه بــالقوة األمنيــةاملــستمرة وعلــى التــ
لالحتاد األفريقي واملعين بالتنفيذ، برئاسـة الـرئيس تـابو مبيكـي، علـى قيامـه بتيـسري املفاوضـات                    

أعــرب عــن إضــافة إىل ذلــك، . أديــس أبابــا، بــدعم مــن مبعــوثي اخلــاص هــايلي منقريــوس    يف
ء تادســا ورده تــسفاي، وإىل أفــراد القــوة األمنيــة علــى جهــودهم  رئيس البعثــة، اللــوالــ تقــديري

  . جدا يف ظروف صعبةالوالية لنشر القوة والبدء يف تنفيذ ستباقيةاال
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	3 - وفي 2 آب/أغسطس، قُتل أربعة جنود إثيوبيين وجرح سبعة آخرون عندما دمر لغم أرضي مركبتهم في مابوك، على بعد 30 كيلومترا شرق بلدة أبيي. وللأسف، بسبب تأخر السلطات السودانية في إصدار إذن الطيران، فإن إجلاء المصابين جوا أُعيق بقدر كبير. ونتيجة لذلك، تم نقل المصابين برا إلى المستشفى الإثيوبي من الدرجة الثانية الذي أنشئ حديثا في بلدة أبيي، حيث نُقلوا جوا من هناك إلى كادقلي مساء اليوم نفسه. وعقب ذلك الحادث، وبالنظر إلى الشواغل الشديدة التي أعربت عنها البلدان المساهمة بالقوات، تجري مناقشة إجراءات منقحة لعمليات الإجلاء الطبي بين القوة الأمنية وحكومتي السودان وجنوب السودان في سياق المفاوضات بشأن اتفاق مركز القوات. وفي غضون ذلك، يجري تحقيق شامل في الحادث وسيقدم تقريرٌ كامل عنه في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	4 - وسلط الحادث الضوء على الخطر المتعاظم الذي تمثله الألغام الأرضية. وبعد الحادث، تم فورا تعليق دوريات التعرف البرية وتم التعجيل بالتخطيط لإنشاء وجود لدائرة أعمال متعلقة بالألغام تابعة للأمم المتحدة في أبيي، بما يشمل قدرة على مسح المناطق المزروعة بالألغام، والتحقق من الطرق، وأفرقة لإزالة الألغام، وقدرة للتنسيق وضمان الجودة والمساعدة التقنية من أجل تنسيق التثقيف بخطر الألغام. ويتوقع نشر دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في أبيي بحلول أواخر تشرين الأول/أكتوبر، بعد الحصول على تأشيرات الدخول. وفي غضون ذلك، أجرت القوة الأمنية أنشطة محدود لإزالة الألغام في حدود قدراتها. وتواصل البعثة أيضا العمل مع القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان لتحديد جميع المناطق المزروعة بالألغام.
	5 - ومع بدء المرحلة الأولى لعمليات القوة الأمنية في 8 آب/أغسطس، فإن البعثة بدأت دورياتها في 23 آب/أغسطس، مما مكنها من إرساء وعي بالأوضاع وإبراز وجود أمني في المنطقة. ويجري تسيير دوريات منتظمة في بلدة أبيي، ودفرة، والبنطون، ونون، وأقوك. وعقب إنشاء لجنة المراقبين العسكريين المشتركة، بدأ في منتصف أيلول/سبتمبر تسيير الدوريات المشتركة. وحاليا تسيطر القوات التابعة للقوة الأمنية على طريق الإمداد الرئيسي من أبيي إلى دفرة إلى الشمال من نهر كير/بحر العرب، وقد بدأ المراقبون العسكريون في تنفيذ أنشطة الرصد والتحقق وتسيير الدوريات في المنطقة ودوريات الاستطلاع على امتداد خطوط الاتصال الجانبية التي تبدأ من طريق الإمداد الرئيسي.
	ثالثا - تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011
	6 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحرز بعض التقدم صوب تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، في سياق المفاوضات بشأن العناصر المعلقة في اتفاق السلام الشامل التي يسرها الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا تابو مبيكي، وحضرها مبعوثي الخاص هايلي منقريوس، ورئيس البعثة، اللواء تادسا ورده تسفاي، والشركاء الدوليون. وبدءا من 6 أيلول/سبتمبر، اجتمع فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى بالطرفين في أديس أبابا وبعد ذلك بيومين يسر الفريق الاجتماع الموضوعي الأول للجنة المشتركة للإشراف على أبيي الذي حضره ممثلي. واتفق الطرفان على صلاحيات اللجنة المشتركة وحددا جدولا زمنيا لإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية، على أن يبدأ ذلك في 11 أيلول/سبتمبر وينتهي بحلول 30 أيلول/سبتمبر. ومع ذلك، في 14 أيلول/سبتمبر أعلنت حكومة السودان في الصحافة أنها لم توافق على عملية انسحاب. وحتى 23 أيلول/سبتمبر، لم تشهد القوة الأمنية بعد انسحاب القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان أو أي جماعات مسلحة أخرى من منطقة أبيي.
	7 - ولم يتفق الطرفان بعد على رئاسة إدارة منطقة أبيي، وهو ما يحول دون إنشاء تلك الهيئة. ونتيجة لذلك، ليست هناك سلطة مدنية رسمية في المنطقة لتيسير عمليات العودة أو دعم المصالحة، وسيادة القانون، وتوفير الخدمات الأساسية في سياق تلك العملية.
	رابعا - الحالة الإنسانية
	8 - يظل 000 110 شخص تقريبا من النازحين في محلية التويج (بولاية واراب) وفي أقوك، مما يقتضى استمرار الدعم للتنسيق والاستجابة الإنسانيين انطلاقا من جنوب السودان. إلا أن استجابة دوائر العمل الإنساني تعرضت للإعاقة نسبة لصعوبة إمكانية الوصول إلى المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة. وقد وزع برنامج الأغذية العالمي الأغذية على جميع السكان النازحين طوال ثلاثة شهور حتى آب/أغسطس. كذلك وضعت منظمات العون الإنساني ترتيبات لكفالة استمرار جميع أطفال المدارس الذين نزحوا من بلدة أبيي والمناطق المحيطة بها في الدراسة وتم توزيع خيام لتوفير أماكن دراسة إضافية. وبدأ مدرسون يبلغ عددهم الإجمالي 140 مدرسا، كانوا يعملون في بلدة أبيي والمدارس القريبة منها، التدريس في أقوك والمناطق المحيطة بها.
	9 - وقامت بعثة مشتركة بين الوكالات بزيارة أجزاء من أقوك ومحلية التويج في ولاية واراب في 31 آب/أغسطس، وأجرت مناقشات مع السكان النازحين وأعضاء إدارة أبيي السابقة التي قام الرئيس البشير بحلها من طرف واحد عقب استيلاء القوات المسلحة السودانية على المنطقة الذي حدث في أواخر شهر أيار/مايو وتجاوزتها بعد ذلك أحكام اتفاق 20 حزيران/يونيه التي نصت على إنشاء إدارة جديدة. وشددت المجموعتان على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير قبل أن يتسنى للسكان أن يعودوا إلى أبيي، وهي تحديدا النشر الكامل للقوة الأمنية، وانسحاب القوات المسلحة السودانية، وإصلاح جسر البنطون الذي يربط بين بلدة أبيي وأقوك، وإزالة الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب. ويجري وضع ترتيبات لكي تقوم القوة الأمنية بإنشاء جسر من نوع بيلي فور تحسن الطقس وأحوال الطرق.
	10 - وفي شهر أيلول/سبتمبر، تسببت السيول التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في صعوبات إضافية للسكان المقيمين والنازحين في أقوك. ونتيجة للفيضانات، تضرر عدد يتراوح بين 000 5 شخص إلى 000 10 شخص من العائدين الذين اضطروا للنزوح مرة أخرى. وغمرت مياه الفيضان المنطقة الواقعة جنوب جسر البنطون وصولا إلى أقوك، وتقطعت الطرق الواصلة بين مايون أبون وأقوك وبين أقوك وأبيي، مما فرض قيودا على وصول المساعدة الإنسانية إلى أقوك وأعاق تقييم الحجم الكامل للمساعدة الإنسانية المطلوبة. وطُلب إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان إجراء مسح جوي للمنطقة خلال رحلاتها الجوية الروتينية في المنطقة وأجرت البعثة عدة تقييمات إنسانية سريعة في يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر. ومحليا، بدأ شركاء العمل الإنساني في تسجيل السكان المتضررين وتم توزيع 600 مجموعة من مجموعات المأوى الطارئ. ومع ذلك، انقطع طريق الوصول برا من الجنوب ولا تقوم حكومة السودان بمنح تصاريح الطيران والتصاريح الأمنية إلا على أساس كل حالة على حدة، مما يعيق الاستجابات السريعة.
	11 - وحتى 15 أيلول/سبتمبر، لم تكن هناك، لأسباب أمنية، أي وكالات تابعة للأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية في بلدة أبيي، باستثناء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب دعم المنسق المقيم. ومع ذلك، تقوم وكالات العمل الإنساني بالتحضير لتلبية احتياجات النازحين العائدين المحتملين، خاصة بالنظر إلى أعمال النهب وحرق الممتلكات الواسعة النطاق التي دمرت جزءا كبيرا من بلدة أبيي (والمناطق المحيطة بها) في أيار/مايو 2011. وقد أعد مشروع ورقة استراتيجية بشأن الدعم الإنساني ودعم الانتعاش والاستقرار لأبيي، ومن المقرر أن يناقشها الفريق القطري للسودان. وعقدت القوة الأمنية اجتماعا مع قيادة دينكا نقوك في أقوك في 15 أيلول/سبتمبر لمناقشة عملية العودة وتم الاتفاق على قيام 15 من الزعماء التقليديين وكذلك من المجتمع المدني بزيارة بلدة أبيي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر لتقييم حالة البلدة والمناطق المحيطة بها قبل بدء عملية العودة. وتخطط القوة الأمنية أيضا للاجتماع بزعامة المسيرية في إطار عملية إشراك المجتمعات المحلية.
	خامسا - حماية المدنيين
	12 - أذن مجلس الأمن للقوة الأمنية، في قراره 1990 (2011)، بحماية المدنيين في منطقة أبيي المعرضين لخطر عنف بدني وشيك. وفي ذلك الصدد، فإن الشاغل الرئيسي الآن يتمثل في أن التوترات بين المجتمعات المحلية التي كانت قائمة من قبل حول الموارد المحدودة قد تزداد حدتها خلال موسم الهجرة. وستقوم القوة الأمنية بتحديد المهددات التي يتعين توفير الحماية منها، ومعالجة مسائل الحماية على نحو استباقي لمنع وقوع الأذى وردع الهجمات على المدنيين، في تشاور وثيق مع الأطراف الفاعلة الأخرى محليا.
	13 - وعملا بطلب المجلس في الفقرة 10 من القرار 1990 (2011)، قامت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة إلى السودان وجنوب السودان في أوائل آب/أغسطس لتقييم إمكانية إنشاء وجود معني بحقوق الإنسان في أبيي لجمع المعلومات عن الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان منذ أن بسطت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على المنطقة في أيار/مايو. ورغم أن البعثة وجدت ترحيبا من حكومة السودان وتمكنت من زيارة الخرطوم، فقد مُنعت من الوصول إلى أبيي إلى حين الحصول على توضيح للطريقة التي تعتزم الأمم المتحدة بها تنفيذ رصد حقوق الإنسان المنصوص عليه في الفقرة 10 من القرار 1990 (2011). ومن ناحية أخرى، تمكنت البعثة من الاجتماع بالجهات المعنية في جنوب السودان، بما يشمل مجموعة من سكان أبيي النازحين الذين يعيشون الآن في مخيمات نازحين في ولايتي واراب وغرب بحر الغزال.
	سادسا - نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	14 - حتى 20 أيلول/سبتمبر، تم نشر 798 1 فردا من الأفراد العسكريين في البعثة. وقد نشرت القوة بقوام سرية في قواعد العمليات في بلدة أبيي وأقوك ودفرة. وأصبح المقر الرئيسي للقوة عاملا، وهناك فريق صغير لبدء العمل في دعم البعثة، ويجري التخطيط لإجراء التدريب التعريفي لمزيد من القوات وشغل قواعد سرايا إضافية، فور التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأراضي. وتم أيضا تشكيل القوة الأمنية لتولي مهام أمن وإدارة قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في كادقلي، إلى حين الحصول على تأكيد مكتوب من حكومة السودان بأن تلك القاعدة ستتاح لاستخدام القوة الأمنية.
	15 - ومن المقرر حاليا البدء في مرحلة النشر الثانية في أواخر أيلول/سبتمبر بوصول قوات يصل عددها إلى 900 فرد إلى أبيي. ويجري التخطيط أيضا لنشر أفراد الشرطة الدوليين الـ 50 المأذون بهم بموجب القرار 1990 (2011)، فور إنشاء سلطة إدارة أبيي وجهاز شرطة أبيي. وهناك اثنان من مستشاري الشرطة جاهزان للنشر، فور استلامهما لتأشيرتي الدخول، للبدء في التخطيط والتفاعل مع المجتمعات المحلية في المنطقة. 
	سابعا - دعم البعثة
	16 - لقد تم النشر الأولي للقوة الأمنية رغم وجود عقبات عديدة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة التي جرفت الطرق البرية بين كادقلي وأبيي، مما أدى إلى توقف جميع التنقلات البرية وأعاق بشدة بدء أفراد البعثة لمهامهم. وتعين التغلب على عقبات أخرى نتيجة لعدم وضوح من جانب حكومة السودان فيما يتعلق بتسليم قاعدة كادقلي من بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وحالات رفض التصريح بالطيران.
	17 - وتواصل القوة الأمنية معالجة جميع المسائل المعلقة مع حكومتي السودان وجنوب السودان وهي تعمل على تلبية الحاجة الماسة إلى صلة إمداد بري وجوي مع جنوب السودان لكفالة حصول البعثة والجهات المتعاقدة معها على سبل كافية لإعادة الإمداد. ويعاني عنصر الدعم المدني للبعثة من نقص في الموظفين نتيجة للوقت الذي استغرقه الحصول على تأشيرات الدخول. إلا أنه تم استلام 36 تأشيرة من تأشيرات الدخول الـ 41 التي قدمت طلباتها في 4 آب/أغسطس في 8 أيلول/سبتمبر، مما مهد السبيل لتعزيز عنصر الدعم المدني في البعثة بقدر كبير.
	18 - وتستمر المناقشات مع الحكومتين بشأن مشروع اتفاق مركز القوات ومن المأمول أن توافقا على وضع الصيغة النهائية للاتفاق قريبا. وبغية تعزيز التعاون ومعالجة مسائل النشر، يجري إنشاء آلية تشاورية للقوة الأمنية، تشبه الآلية الثلاثية التي أنشئت للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، بين الأمم المتحدة وحكومات كل من إثيوبيا والسودان وجنوب السودان، حيث عقد الاجتماع الأول للآلية التشاورية الرباعية للقوة الأمنية في 26 أيلول/سبتمبر في نيويورك. 
	19 - ومع أن القوة الأمنية ظلت تستخدم حتى الآن المباني السابقة لبعثة الأمم المتحدة في السودان، فإن تنفيذ مراحل النشر التالية سيعتمد على الحصول على الأرض وتشييد المباني الإضافية والهياكل الأساسية اللازمة. واستنادا إلى التجربة السابقة، فإن هذه الأنشطة عادة ما تستغرق عدة شهور. وبالتالي يجري اتخاذ تدابير للتعجيل بالعملية، باستخدام عناصر استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي.
	ثامنا - آلية رصد الحدود: التغيير في ولاية القوة الأمنية
	20 - نص اتفاق 29 حزيران/يونيه، بشأن أمن الحدود والآلية الأمنية والسياسية المشتركة، على تجديد التزام حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان باتفاق 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 وبورقة كوريفتو للموقف المشترك التي وقعت في 30 أيار/مايو 2011، ونص 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. وطلب الاتفاق أيضا إلى القوة الأمنية المؤقتة توفير الحماية لآلية رصد الحدود.
	21 - وإضافة إلى اتفاق 289 حزيران/يونيه، وقعت حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على وثيقة أخرى في أديس أبابا في 30 تموز/يوليه 2011. وتشكل تلك الوثيقة النص الأخير من مجموعة اتفاقات أمنية تم التوصل إليها منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن الترتيبات الحدودية والأمنية لما بعد الانفصال، إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الحدود، بما يشمل ترسيم الحدود. وفي اتفاق 30 حزيران/يونيه، يدعو الطرفان الأمم المتحدة، وخاصة القوة الأمنية، إلى القيام بدور هام فيما يتصل بعمل آلية الحدود المشتركة. ونظرا لعدم وجود ترتيبات دائمة للحدود وعدم وجود ترسيم سابق، يشكل اتفاق 30 حزيران/يونيه خطوة هامة إلى الأمام على مسار إنشاء آلية ثنائية مؤقتة للحدود تحظى بدعم دولي.
	22 - وفي اتفاق 30 تموز/يوليه، جدد الطرفان طلبهما الذي أعلناه في اتفاق 29 حزيران/يونيه بأن تنفذ القوة الأمنية بعثة تقييم مشتركة لتحديد موقع مقر البعثة، وعدد ومواقع مقار القطاعات، وعدد ومواقع الأفرقة، والأفراد المقرر تعيينهم. واتفق الطرفان على عدد يبلغ 300 فرد لحماية القوة إلى حين قيام قائد القوة بالتقييم وإصدار التوصيات. ويدعو اتفاق 30 تموز/يوليه مجلس الأمن إلى تأييد الاتفاق وتعديل ولاية القوة بالمهام الإضافية التالية، رهنا بالتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل من قبل الآلية السياسية والأمنية المشتركة: (أ) توفير الحماية للقوة؛ (ب) توفير المراقبين؛ (ج) توفير الدعم اللوجستي والجوي؛ (د) توفير أماكن الإقامة للمراقبين الوطنيين.
	23 - وفي الفترة من 8 إلى 12 آب/أغسطس، قام اللواء تسفاي ببعثة استطلاع إلى المنطقة الحدودية مع الطرفين، وذلك لتحديد الهيكل الممكن لبعثة دعم رصد الحدود وطرائق عملها. وتمت مناقشة النتائج خلال اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة في 18 أيلول/سبتمبر ترأسه الرئيس تابو مبيكي وشارك في عقده الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع في السودان، والفريق جون كونق نيون، وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب السودان. واتفق ممثلا الحكومتين على عدد من التفاصيل الفنية. وفي الوثيقة الختامية الرسمية للاجتماع، اعتمد الجانبان نصوص الاتفاقات الخمسة السابقة بوصفها صكوكا مرجعية للآلية السياسية والأمنية المشتركة. وسيعد الاجتماع المقبل للآلية المشتركة في 18 تشرين الأول/أكتوبر في جوبا.
	24 - ويتسم قيام حكومتي السودان وجنوب السودان بإنشاء آلية الحدود بأهمية حاسمة لتعزيز علاقات حسن الجوار. وبالإضافة إلى نتائج اجتماع الآلية المشتركة وبغية المساهمة في السلام والاستقرار بين الدولتين، أقترح تعديل ولاية القوة الأمنية لكي تتضمن، في إطار قوام القوات المأذون به بالفعل والمحدد بـ 200 4 فرد، بموجب ولاية ممنوحة في إطار الفصل السابع، المهام التالية:
	• المساعدة في كفالة الوفاء على طول الحدود بالالتزامات الأمنية المتفق عليها بين الطرفين ضمن القدرات المأذون بها للقوة الأمنية
	• دعم أنشطة عمليات الطرفين على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح في أدائهم لأعمال التحقق، والتحقيق، والرصد، وعمليات التحكيم، وأعمال الاتصال، والإبلاغ، وتبادل المعلومات، والدوريات، حسب الاقتضاء، وضمن القدرات المأذون بها للقوة الأمنية
	• تنسيق التخطيط لتنفيذ ورقة الموقف المشترك بشأن أمن الحدود المؤرخة 30 أيار/مايو 2011 ورصده والتحقق منه
	• الاحتفاظ بمراجع الرسوم البيانية والمراجع الجغرافية والخرائطية
	• تيسير الاتصال بين الطرفين
	• دعم بناء القدرات من أجل إنشاء آليات إدارية ثنائية فعالة على طول الحدود
	• المساعدة في بناء الثقة والاطمئنان المتبادلين وبيئة تشجع على الاستقرار طويل الأمد
	25 - وللقيام بهذه المهام الإضافية، ستستخدم البعثة القواعد والأصول والهياكل الأساسية وطرق الإمداد المتاحة حاليا التي أنشأتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والقوة الأمنية. وفي إطار قوام القوات المأذون به حاليا، سيعاد تشكيل القوة الأمنية لإنشاء قدرة مكرسة لآلية الحدود، تشمل 579 فردا لحماية القوة، و 90 من المراقبين العسكريين (رهنا بإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن عدد مواقع الأفرقة)، و 146 عنصرا من عناصر تمكين القوة.
	26 - وسينشر الأفراد العسكريون هؤلاء في أربعة قطاعات مشتركة للتحقق من الحدود ورصدها، يكون لكل قطاع مقر يدعمه ما يصل إلى 10 أفرقة دائمة من الأفرقة المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها. ومن المقرر أن تتألف هذه القطاعات المشتركة والأفرقة المشتركة من عدد متساوٍ من الأفراد من العسكريين وأفراد الشرطة والاستخبارات من السودان وجنوب السودان. ويقود القطاعات المشتركة ضباط تابعون للقوة الأمنية، بينما يقود الأفرقة المشتركة مراقبون عسكريون.
	27 - ويستند اقتراح توفير القدرة المذكورة أعلاه ضمن قوام القوات المأذون به حاليا للقوة الأمنية إلى التعاون بين حكومتي السودان وجنوب السودان على كفالة توافر الأصول الجوية وحرية التنقل الكامل غير المقيد جوا وبرا للبعثة، بما في ذلك التنقل عبر الحدود. والأمر الأخير ضروري، بالنظر إلى أن منطقة العمليات تمتد إلى 100 2 كيلومتر (تقريبا) وتتسم بطرق محدودة للغاية يتعذر استخدامها في موسم الأمطار. وسيتعين توفير عدد إضافي من الطائرات يشمل أربع طائرات عمودية وطائرتي استطلاع ثابتتي الأجنحة (يتم التعاقد بشأنها مدنيا) لتنفيذ المهام المذكورة أعلاه.
	تاسعا - ملاحظات
	28 - بعد مرور شهرين على إذن مجلس الأمن بإنشاء القوة الأمنية، يسرني أن أعلن أن نحو 800 1 من القوات قد وصلت بالفعل إلى أبيي وبدأت عملياتها. وإنني ملتزم بدعم تنفيذ اتفاقي 20 حزيران/يونيه و 30 تموز/يوليه، وأشعر بالتفاؤل إزاء أن القوة الأمنية ستكون قادرة على الوفاء بولايتها لمنع النزاع وتيسير تنفيذ الطرفين للترتيبات الإدارية والأمنية المشتركة. ومع ذلك، تقع على الطرفين مسؤولية التعجيل بسحب جميع القوات المسلحة إلى خارج منطقة أبيي وتهيئة الظروف التي من شأنها تمكين القوة الأمنية من الانتشار الكامل والنجاح في مهمتها. إن تثبيت استقرار الحالة الأمنية سيعتمد على عملية السحب تلك الضرورية لعودة السكان النازحين إلى منطقة أبيي. ومن المحتمل، نتيجة للهجرة المقبلة لقبائل المسيرية الرحل جنوبا خلال منطقة أبيي، والتي يتوقع لها أن تبدأ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أوائل تشرين الثاني/نوفمبر والتي تعذرت السنة الماضية نتيجة للحالة الأمنية، أن تسهم في زيادة التوترات القائمة بين جماعتي دينكا نقوك والمسيرية التي حدثت عقب الأعمال العدائية التي وقعت في شهر أيار/مايو. وستصبح تلك الهجرة مصدرا محتملا لحدوث نزاع خطير إذا تعذر على السكان من نازحي دينكا نقوك أن يعودوا قبل نهاية موسم زرع الحقول الذي بدأ بالفعل. وسيتسم دور القوة الأمنية في المساعدة على تخفيف حدة هذه النزاعات والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية بأهمية حاسمة في هذه البيئة.
	29 - وفي حين أن تركيز القوة الأمنية ينصب بصفة رئيسية على الأحكام الأمنية في اتفاق 20 حزيران/يونيه، من المهم أهمية حيوية إنشاء مؤسسات الإدارة لتنفيذ سيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز جهود الانتعاش والمصالحة. وسيتطلب ذلك مضاعفة الجهود من الحكومتين لتحديد رئاسة إدارة أبيي وإكمال تفكيك الإدارة العاملة حاليا في أقوك. وفور إنشاء السلطة الإدارية الجديدة، سيصبح من الضروري أن تتخذ السلطة خطوات عاجلة لإنشاء جهاز شرطة أبيي والتحضير مسبقا لتلبية احتياجات النازحين العائدين. وينتابني القلق أيضا إزاء حالة حقوق الإنسان في المنطقة وأدعو الطرفين إلى احترام حقوق السكان. والأمم المتحدة على استعداد لدعم هذا الهدف.
	30 - وأود أن أكرر تأكيد أن دور الأمم المتحدة في أبيي لن يكون سوى حل مؤقت للحالة، وأن المفاوضات بين حكومتي السودان وجنوب السودان للتوصل إلى حل دائم لوضع أبيي هي السبيل إلى ضمان الاستقرار على المدى البعيد. ومن ثم فإنني أدعو حكومتي السودان وجنوب السودان إلى التحرك سريعا بجهودهما للتوصل إلى حل دائم وسلمي لهذه المسألة.
	31 - ويسعدني أن الطرفين اتفقا على آلية لرصد الحدود، وأعرب عن تأييدي لطلب حكومتي السودان وجنوب السودان منح دور للقوة الأمنية في دعم آلية رصد الحدود. وأعتقد جازما أن بوسع البعثة الموصوفة أعلاه أن تضطلع بدور هام في مساعدة حكومتي وشعبي السودان وجنوب السودان على بناء الثقة والاطمئنان، وذلك بغية إرساء أساس لعلاقات ثنائية مستقرة، في الوقت الذي يتم فيه التفاوض بشأن المسائل المعلقة الأخرى، مثل الترسيم الفعلي للحدود، والنفط، والديون، والجنسية. ومن ثم فإنني أوصي بأن يعدل مجلس الأمن ولاية القوة الأمنية لتشتمل على مهام رصد الحدود الإضافية هذه حتى يتسنى للأمم المتحدة تقديم هذا الدعم الهام.
	32 - وختاما، أود أن أتقدم بالشكر لرئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي على مشاركته المستمرة وعلى التزام حكومته بالقوة الأمنية. وأشيد أيضا بالفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بالتنفيذ، برئاسة الرئيس تابو مبيكي، على قيامه بتيسير المفاوضات في أديس أبابا، بدعم من مبعوثي الخاص هايلي منقريوس. إضافة إلى ذلك، أعرب عن تقديري لرئيس البعثة، اللواء تادسا ورده تسفاي، وإلى أفراد القوة الأمنية على جهودهم الاستباقية لنشر القوة والبدء في تنفيذ الولاية في ظروف صعبة جدا.

