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تقرير خاص لألمني العام عن استعراض والية قوة األمـم املتحـدة األمنيـة        
  املؤقتة ألبيي 

    
  مقدمة  -  أوال  

املـؤرخ   )٢٠١٦( ٢٣١٨مـن قـرار جملـس األمـن      ٢٩ يقدم هذا التقرير عمال بـالفقرة   - ١
، اليت طلب فيها الس إىل األمـني العـام أن جيـري استعراضـا     ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

استراتيجيا لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي (القوة األمنية املؤقتة)، يشمل دراسة متعمقة 
يات للمــوارد ذات الصــلة للعنصــرين العســكري واملــدين وهليكلــهما. ويقــدم هــذا التقريــر توصــ 

بشأن الكيفية اليت ينبغي أن جيري ا تشكيل قوة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي وتبسـيط     
عملياا علـى النحـو األمثـل، يف أعقـاب تقيـيم معـزز بأدلـة لتـأثري أنشـطة القـوة األمنيـة املؤقتـة             

  .)٢٠١٦( ٢٢٨٧الرامية إىل تنفيذ الوالية املسندة إليها مبوجب القرار 
    

  االستعراض االستراتيجي   -  ثانيا  

أجرى هذا االستعراض تقييما لقدرة القوة على االضطالع بواليتـها مبوجـب قـرارات      - ٢
، ونظـر يف اخليـارات   )٢٠١٦( ٢٣١٨و  )٢٠١١( ٢٠٢٤و  )٢٠١١( ١٩٩٠جملس األمـن  

املتاحة من أجل إمكانية إعادة تشكيل البعثة استنادا إىل ما توصل إليه من اسـتنتاجات، وحبـث   
العمليـة السياسـية بـني السـودان وجنـوب السـودان        مع االحتـاد األفريقـي سـبل املضـي قـدما يف     

يتعلـق بـأبيي وتنفيـذ ترتيبامـا األمنيـة احلدوديـة. ومشـل االسـتعراض تقييمـا لقـدرة اآلليـة             فيما
املشتركة لرصد احلدود والتحقق منـها علـى تنفيـذ واليتـها وحتقيـق القـدرة التشـغيلية الكاملـة.         

)، تقـرر،  S/2014/336(انظـر   ٢٠١٤يسـان/أبريل  ويتبع االسـتعراض عمليـة مماثلـة أجريـت يف ن    
نتيجة هلا، أن دعم استئناف احلـوار بـني القبائـل واإلدارة الـيت متارسـها القبائـل، حتـت إشـراف         

تيجي جلنـة الرقابـة املشــتركة يف أبيـي، ســيتيح لألمـم املتحــدة أن تواصـل حتقيــق هـدفها االســترا      
زاع علـى  ـاملتمثل يف املساعدة علـى توطيـد السـالم واألمـن يف أبيـي ويئـة بيئـة مواتيـة حلـل النـ          
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فقــد  الوضــع النــهائي ألبيــي. أمــا فيمــا يتعلــق باآلليــة املشــتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها، 
 إىل أن األمم املتحـدة ال ينبغـي هلـا أن تواصـل االسـتثمار يف إنشـاء       ٢٠١٤ خلصت عملية عام

اهليكل األساسي هلذه اآللية يف ظل عدم وجود تعاون كامـل بـني السـودان وجنـوب السـودان      
  بشأن أمن احلدود. 

إىل  ١٥ولقــد أجــرت بعثــة االســتعراض االســتراتيجي زيارــا امليدانيــة يف الفتــرة مــن      - ٣
. وترأست إدارة عمليات حفظ السالم فريق االسـتعراض الـذي ضـم    ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٣

ممثلني عن إدارة الدعم امليداين، وإدارة الشـؤون السياسـية، ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية       
(باسم الفريق القطري للعمل اإلنساين)، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إىل جانـب أفـراد مـن    
القوة األمنية املؤقتة. واجتمع فريـق االسـتعراض مـع كبـار املسـؤولني مـن حكومـات السـودان         

وب السودان وإثيوبيا؛ وممثلي قبيليت دينكا نقوك واملسريية، وممثلـي االحتـاد األفريقـي، مبـن     وجن
يف ذلــك ميســر جلنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي؛ وممثــل الفريــق الرفيــع املســتوى التــابع لالحتــاد    

فريقــي األفريقــي املعــين بالتنفيــذ؛ وأعضــاء جلنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي، وبرنــامج االحتــاد األ 
للحدود؛ وممثلني عن كيانات األمم املتحدة املوجودة يف املنطقـة (مكتـب األمـم املتحـدة لـدى      
االحتاد األفريقي، ومكتب املبعوث اخلاص لألمني العام إىل السودان وجنـوب السـودان، وبعثـة    
األمم املتحدة يف جنوب السودان). وتواصـل الفريـق أيضـا مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري؛         

السـودان؛ ووكـاالت األمـم املتحـدة      وممثلني عن اجلهات املاحنة الرئيسية يف السـودان وجنـوب  
  أبيي.  وصناديقها وبراجمها؛ واملنظمات غري احلكومية يف منطقة

    
  اخللفية ونتائج التقييم االستراتيجي  -  ثالثا  

على خلفية تزايد التـوترات يف منطقـة أبيـي     )٢٠١١( ١٩٩٠اختذ جملس األمن القرار   - ٤
 ، مما أدى إىل سلسلة من حوادث العنف يف املنطقة يف أوائل كانون الثاين/٢٠١٠يف اية عام 

ئي بشـأن  وحشد القـوات مـن الشـمال واجلنـوب. ونظـرا لعـدم وجـود اتفـاق ـا          ٢٠١١يناير 
وضع منطقة أبيي، اتفق الطرفان يف اتفاق السالم الشامل على ترتيبات أمنيـة مؤقتـة يف كـانون    

. إال أن هذه االتفاقات مل تنفَّذ إال جزئيا ولقد وقـع عـدد مـن    ٢٠١١الثاين/يناير وآذار/مارس 
الحتـاد  . وملواجهـة هـذه احلالـة، قـام فريـق ا     ٢٠١١حوادث العنف يف نيسـان/أبريل وأيار/مـايو   

األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ، بــدعم مــن حكومــة إثيوبيــا وبعثــة األمــم املتحــدة يف  
السودان واجلهـات املعنيـة األخـرى، بتيسـري عقـد اجتماعـات رفيعـة املسـتوى بـني الطـرفني يف           

ات املتعلـق بالترتيبـ   ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠اتفاق السالم الشامل، مما أسفر عن توقيع اتفاق 
  املؤقتة لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي.

ويف ذلك السياق، أنيطت بالقوة األمنية املؤقتة والية تشمل، يف مجلة أمور، نزع سالح   - ٥
منطقة أبيي، واملشاركة يف اهليئات املعنية مبنطقة أبيي، وتيسـري تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وحريـة      
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نسانية، وتعزيـز قـدرة دائـرة شـرطة أبيـي. ولقـد نفَّـذت        تنقل العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإل
القوة األمنية املؤقتة، منذ نشرها، املهام املكلفة ا بفعالية. وعلى الرغم من بطء التقـدم يف إجيـاد   

اع علــى الوضــع النــهائي ألبيــي، جنحــت القــوة األمنيــة املؤقتــة يف حتقيــق االســتقرار يف   زـنــحــل لل
  اء موسم هجرة قبيلة املسريية، وتيسري املساعدة اإلنسانية.املنطقة، وتوفري األمن أثن

  
  الديناميات السياسية    

يف حالـة مـن    ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠ما زالت العملية السياسية املتوخـاة يف اتفـاق     - ٦
الشلل. ومل حيرز تقـدم ملمـوس يف إنشـاء ترتيبـات مشـتركة منـذ اغتيـال الـزعيم األكـرب لقبيلـة           

وهـي هيئـة    -. ومل جتتمـع جلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي      ٢٠١٣أيار/مـايو   ٤دينكا نقوك يف 
، ممـا أحـدث فراغـا سياسـيا يف     ٢٠١٥منذ آذار/مـارس   - الرقابة السياسية واإلدارية على أبيي

اإلدارة املشتركة الرمسية ملنطقة أبيي. ويف الوقت نفسه، مل حيرز تقدم يف تسوية الوضع النهائي 
ــذ  ــي من ــذ اقتراحــا يف      ملنطقــة أبي ــع املســتوى املعــين بالتنفي ــق االحتــاد األفريقــي الرفي أن قــدم فري

البشري، رئـيس مجهوريـة السـودان، والـرئيس كـري،       ، رغم موافقة الرئيس٢٠١٢أيلول/سبتمرب 
  رئيس مجهورية جنوب السودان، على حبث هذه املسألة وحلِّها. 

الطرفان فيما يتعلق مبواقفهمـا بشـأن    ويعزى هذا الشلل أساسا إىل املوقف الذي اختذه  - ٧
وضع أبيي احلايل واملقبـل. ومل يظهـر أي مـن اجلـانبني اسـتعدادا للـتفكري يف التنـازالت الالزمـة         
للتوصــل إىل حــل سياســي. ويف غضــون ذلــك، كالمهــا منــهمك باألوضــاع الداخليــة (دارفــور 

 لديها أولوية وطنية أعلـى مـن   اع املسلح يف جنوب السودان) اليتزـنواملنطقتان يف السودان وال
إدارة أبيي أو مستقبلها. والنتيجة هي مجود طويل األمـد يـرغم القـوة األمنيـة املؤقتـة علـى أداء       
الدور املنوط ا بوصفها الضامنة لألمن يف أبيي، وعلى القيام أيضا يف الوقـت نفسـه باسـتنباط    

  دارة والقانون والنظام. حلول مرجتلة خمصصة لتلبية احتياجات أبيي يف جمايل اإل

هـي اإلطـار    ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠ويصر السودان على أن الصيغة احلرفية التفاق   - ٨
... يـتم  ”املرجعي الوحيد ألبيي، وعلـى أن أبيـي تظـلُّ، بنـاء عليـه، جـزءا مـن السـودان مـا مل          

االسـتفتاء املتـوخى   بني الشمال واجلنوب تبعا لنتائج  ١٩٥٦كانون الثاين/يناير  ١تغيري حدود 
. وحيول “مبوجب بروتوكول أبيي أو بقرار آخر من الطرفني بشأن الوضع النهائي ملنطقة أبيي

إصرار السودان على أن إنشاء إدارة مشـتركة شـرطٌ الزم ملعاجلـة مجيـع املسـائل املتعلقـة بـأبيي        
ربيـرا للسـودان   فعليا دون اللجوء إىل قنـوات بديلـة للنقـاش والتفـاوض. وهـذا، بـدوره، يـوفر ت       
 حزيــران/ ٢٠لإلبقــاء علــى وجــود أفــراد مســلحني يف جممــع دفــرة النفطــي يف انتــهاك التفــاق   

  . ٢٠١١ يونيه

ــه، أمهيــة قصــوى للحكــم الــذي أصــدرته حمكمــة       - ٩ ويــويل جنــوب الســودان، مــن جهت
ــه    ــو  ٢٠٠٩التحكــيم الدائمــة يف الهــاي يف متوز/يولي ــذي ه ــزم ”، ال بالنســبة إىل  “ــائي ومل

الطرفني، والذي يشكل، يف رأيه، أكثر األحكام حجية بشأن حـدود أبيـي، وهـو التأكيـد بـأن      
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منطقــة أبــيب، مبوجــب القــانون الــدويل، ذات حــدود مشــتركة مــع األراضــي الــيت متــارس فيهــا    
ــة. ويف     ــا التقليديــ ــوك حقوقهــ ــدينكا نقــ ــل الــ ــع لقبائــ ــيخات التســ ــرين األول/ ٣١املشــ  تشــ

إحياء للـذكرى السـنوية الثالثـة لالسـتفتاء مـن جانـب واحـد الـذي أجـري يف          ، ٢٠١٦ أكتوبر
فرد من قبيلة دينكا نقوك يقودهم الزعيم األكرب للقبيلـة أمـام    ٧٠٠تظاهر حوايل  منطقة أبيي،

  مقر القوة األمنية املؤقتة يف أبيي وقاموا بتسليم عريضة تدعو إىل االعتراف باالستفتاء. 

القــوة األمنيــة املؤقتــة الــيت   ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٢٠تنفيــذ اتفــاق  ويتــرك اجلمــود يف  - ١٠
، يف وضع غري حمدد املعامل. ومبا أنـه ال يوجـد أي احتمـال    “مؤقتة”أنشئت أصال بصفتها بعثة 

ــق اخلــروج مســدود أيضــا أمــام القــوة        ــإن أف ــي، ف واضــح للتوصــل إىل حــلٍّ ســلمي لوضــع أبي
  املؤقتة.  األمنية

اتمع احمللي، أعرب زعيما قبيليت دينكـا نقـوك واملسـريية عـن الرغبـة يف      وعلى صعيد   - ١١
التعايش السلمي. غري أن كال منهما يواصـل توجيـه اللـوم إىل حكومـة اآلخـر عـن عـدم تنفيـذ         

األمــم املتحــدة بــالتحيز لآلخــر. وانتقــد  ، ويتــهم كــل منــهما٢٠١١حزيران/يونيــه  ٢٠اتفــاق 
الــدويل، مبــا يف ذلــك األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة،  زعمــاء قبيلــة املســريية اتمــع 

اعتربوه نقصا عاما يف الدعم وكـذلك لعـدم احلصـول علـى التمويـل ملشـاريع امليـاه والطـرق          ملا
واملشاريع األخرى. وأعربوا عن شواغلهم بشأن الوصول إىل املوارد الطبيعية يف جنوب أبيـي،  

وبشـأن عـدم وجـود إدارة رمسيـة وجهـاز للشـرطة. وطلبـوا        وإىل بلدة أبيي وديـارهم يف أبيـي،   
أسرة من قبيلة املسريية قالوا إا قـد شـردت إىل الـد واخلرطـوم أثنـاء       ٢٨٧املساعدة لتمكني 

من العودة اآلمنة إىل أبيي. ودعـا زعمـاء قبيلـة املسـريية إىل حـل مسـألة        ٢٠١١اع يف عام زـنال
  الوضع النهائي ملنطقة أبيي. 

وقــال زعمــاء قبيلــة دينكــا نقــوك إن تقاســم الســيادة علــى أبيــي مســألة بالغــة األمهيــة،    - ١٢
وانتقدوا األمم املتحدة بدعوى تأييدها سيادة السودان على أبيي. وأثاروا أيضا املسائل املتعلقة 
بوجــود أفــراد ســودانيني مســلحني يف جممــع دفــرة النفطــي ووجــود جمــرمني مســلحني يف أبيــي،  

الوقت نفسه عن تأييدهم لعمل جلان احلماية اتمعيـة. واعتـرب زعمـاء قبيلـة دينكـا      وأعربوا يف 
نقوك كذلك أنه مل يكن هنـاك مـا يكفـي مـن املشـاريع اإلمنائيـة يف جمـتمعهم احمللـي. وذُكـرت          

الـيت مل حتـلّ بعـد بوصـفها أحـد       ٢٠١٣مسألة مقتل الزعيم األكرب لقبيلة دينكـا نقـوك يف عـام    
  اليت تعوق التعايش السلمي مع قبيلة املسريية.  الشواغل اخلطرية

  
  األمن     

أمجع كبار املسؤولني يف السودان وجنوب السـودان وإثيوبيـا علـى التأكيـد بـأن القـوة         - ١٣
األمنية املؤقتة تؤدي بنجاح واليتها األمنية وأثنوا على البعثة لتحقيق قـدر كـبري مـن االسـتقرار     

مجيع احملـاورين عـن رأي مشـترك بـأن انسـحاب القـوة األمنيـة         واحلفاظ عليه يف أبيي. وأعرب
يف ظل الظروف الراهنة، ومـا دام وضـع    املؤقتة، أو أي إضعاف لقوامها أو موقفها العسكري،
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أبيي حمل نزاع، قد يؤدي إىل تصعيد التوترات بني السودان وجنوب السودان ممـا جيـر عواقـب    
أوســع. وعلــى الــرغم مــن أن الســودان وجنــوب   وخيمــة علــى البلــدين واملنطقــة علــى نطــاق   

السودان يوليان منطقة أبيي أمهيةً سياسية واسـتراتيجية واقتصـادية كـبرية، فـإن وجـود القـوات       
  التابعة للقوة األمنية املؤقتة جيعل من املستبعد جدا احتمال حدوث أي مواجهة كربى. 

ها هادئة، ويعـزى ذلـك أساسـا إىل    وما زالت احلالة األمنية يف منطقة أبيي متقلبة ولكن  - ١٤
مفهــوم االنتشــار العســكري القــوي واالســتباقي الــذي تطبقــه القــوة األمنيــة املؤقتــة. ومنــذ           

، أصبح موسم اهلجرة السـنوي مـن تشـرين األول/أكتـوبر إىل منتصـف أيار/مـايو،       ٢٠١٥ عام
ميا إىل حـد كـبري   اعات القبليـة أشـدها، سـل   زـنـ وهو عـادة الوقـت الـذي تبلـغ فيـه التـوترات وال      

اعات وختفيــف حــدا، الــيت تشــمل  زـنــبفضــل قيــام البعثــة بتنفيــذ اســتراتيجيتها املرنــة إلدارة ال 
اإلنفــاذ املســلح خلــط فــض االشــتباك بــني قبــيليت املســريية ودينكــا نقــوك، بالتشــاور الوثيــق مــع  

يضـا يف تعزيـز   القبيلتني أنفسهما. ولقـد سـاعد إنشـاء جلـان احلمايـة اتمعيـة يف جنـوب أبيـي أ        
اآلليات اتمعية ملنع اجلرمية. ومـع ذلـك، مل يـتم إنشـاء جلـان للحمايـة اتمعيـة يف مشـال أبيـي          
بســبب مــا أبــداه الســودان مــن حتفظــات. كمــا أســهم إحيــاء الــنظم التقليديــة لتقاســم املــوارد    

يـة، نظـرا إىل أن   واستئناف حوار السالم بني قبيليت دينكا نقوك واملسريية يف حتسني احلالة األمن
القبيلــتني، بــدعم مــن القــوة األمنيــة املؤقتــة ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا          

اعات دون زـنـ واملنظمات غري احلكومية، تنتهجان التنظـيم الـذايت والتعـايش السـلمي وتسـوية ال     
  اللجوء إىل العنف عن طريق احلوار. 

اعات وختفيـف  زـنـ بفضـل اسـتراتيجية إدارة ال   وعلى الرغم من استتباب اهلـدوء النسـيب    - ١٥
حــدا واملوقــف احلــازم للقــوة األمنيــة املؤقتــة، مــا زال الســياق األمــين يتــأثر بعــدد مــن عوامــل  
اخلطر. وتشـمل هـذه العوامـل الفـراغ علـى مسـتوى القـانون والنظـام النـاجم عـن االفتقـار إىل            

اجلـرائم  دائرة شرطة يف أبيي ومؤسسات العدالة اجلنائية الرمسية، واحتمـال زيـادة وتـرية وقـوع     
القبلية العنيفة اليت يغذيها انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، واستمرار خمـاطر األلغـام   
ــوب       ــل اخلطــر اآلخــر يف أن الســودان وجن األرضــية واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب. ويتمث

 ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٢٠السـودان علـى الســواء يواصـالن انتــهاك جوانـب االتفــاق املـربم يف      
رارات جملس األمن ذات الصلة من خالل وجـود أفـراد مسـلحني يف منطقـة أبيـي. ويواصـل       وق

من األفراد املسـلحني حـول جممـع دفـرة النفطـي، يف       ١٥٠إىل  ١٢٠السودان اإلبقاء على حنو 
حني يالحظ اسـتمرار شـن غـارات مـن جانـب أفـراد مسـلحني يشـتبه يف انتمـائهم إىل اجلـيش           

  يف األجزاء اجلنوبية من منطقة أبيي.  الشعيب لتحرير السودان

ويؤكد متركز القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان علـى مقربـة     - ١٦
مباشرة خـارج حـدود منطقـة أبيـي اسـتمرار األمهيـة االسـتراتيجية ألبيـي بالنسـبة إىل السـودان           

اعات احملليـة بـني   زـنتتصاعد الوجنوب السودان على السواء. ويشري ذلك أيضا إىل احتمال أن 
قبيليت املسريية ودينكا نقوك وتتحول إىل مواجهة أكرب. ولقد سلَّم كبار املسؤولني يف كل مـن  
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السودان وجنوب السودان بوجود هذا اخلطر خالل بعثة االسـتعراض االسـتراتيجي. ولـذلك،    
اع املســلح، زـنــرادعــا للجــرى اإلقــرار صــراحة بوجــود القــوة األمنيــة املؤقتــة باعتبارهــا عــامال   

اع زـنـ وكذلك حاجزا أمنيا عازال بـني القبيلـتني. ومـع اسـتمرار انعـدام االسـتقرار السياسـي وال       
  املسلح يف جنوب السودان، ال ينبغي إغفال اآلثار احملتملة النتشار القتال داخل منطقة أبيي. 

  
  احلالة اإلنسانية    

يف غياب اشتباكات وحاالت تشريد علـى نطـاق   ظلَّت احلالة اإلنسانية مستقرة نسبيا   - ١٧
واسع يف منطقة أبيي. غري أن وجود عناصر مسلحة، واندالع نزاعـات قبليـة متفرقـة، وغيـاب     
املؤسسـات العامـة واخلــدمات احلكوميـة مـا زالــت تشـكل عوامـل تــربر اسـتمرار االحتياجــات        

إىل شــكل مــن  شــخص يف حاجــة ١٦٠ ٠٠٠ اإلنســانية واإلنعاشــية. ويوجــد مــا يقــرب مــن 
من أفراد قبيلة دينكـا نقـوك مشـردين بعـد      ٢٠ ٠٠٠أشكال املساعدة يف منطقة أبيي وما زال 

، عــاد حنــو ٢٠١٦. ومنــذ نيســان/أبريل ٢٠١١فــرارهم جنــوب ــر كري/حبــر العــرب يف عــام  
ــة      ١٣ ٠٠٠ مــن أفــراد قبيلــة دينكــا نقــوك إىل منــاطقهم األصــلية نتيجــة لتحســن احلالــة األمني

، رغم أن الكـثريين يواصـلون االنتقـال إىل منـاطق أبعـد باجتـاه اجلنـوب للحصـول علـى          تدرجييا
خدمات التعليم وغريها من اخلدمات. وقد استقر الكثريون على مسافة قريبة جـدا مـن قواعـد    

شخص نزحوا مـن املنـاطق    ٨ ٠٠٠قرابة  عمليات السرايا التابعة للقوة األمنية املؤقتة. كما أن
جنوب السودان بسبب االفتقار إىل االحتياجـات الغذائيـة األساسـية وانعـدام األمـن      ااورة يف 

زالوا موجودين يف منطقة أبيي ويتلقون املساعدة اإلنسانية يف مجيـع القطاعـات. ولقـد أدى     ما
إخفاق الطرفني يف إنشاء السلطة اإلداريـة ملنطقـة أبيـي ومـا جنـم عـن ذلـك مـن شـعور بانعـدام           

اإلدارة وسيادة القانون وتوفري اخلـدمات العامـة بصـورة مسـتدامة، ممـا يشـكل        األمن إىل عرقلة
عائقا كبريا أمام العودة املسـتدامة للنـازحني. وباإلضـافة إىل النـازحني مـن قبيلـة دينكـا نقـوك،         

مــن بــدو قبيلــة  ٣٥ ٠٠٠مــن أفــراد قبيلــة املســريية يف مشــال أبيــي و   ٢٥ ٠٠٠حــوايل  يوجــد
ومـن املتوقـع أن يعـودوا     ٢٠١٦يا الذين دخلوا إىل املنطقة يف أواخـر عـام   املسريية الرحل مومس

   .٢٠١٧يف منتصف عام 

ويعترب متويـل األنشـطة اإلنسـانية شـحيحا، مبـا يف ذلـك يف القطـاع الصـحي، وتقتصـر            - ١٨
التدخالت يف معظمها على املساعدة اإلنسـانية، باسـتثناء املشـاريع السـريعة األثـر الـيت توفرهـا        

ــو ــاون مـــع املنظمـــات    القـ ــا بالتعـ ــة للـــهجرة، غالبـ ــة الدوليـ ــاعد املنظمـ ــة. وتسـ ــة املؤقتـ ة األمنيـ
احلكومية الدولية، يف تنفيذ املشاريع السريعة األثر. وتغطي أنشطة املنظمات غري احلكومية  غري

ــع       ــة مباشــرة مــن اجلهــات املاحنــة أو مــن خــالل وكــاالت األمــم املتحــدة) مجي ــة (املمول الدولي
، مبا يف ذلك التغذية واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل العيش. وتنفَّذ القطاعات

هــذه األنشــطة بكاملــها تقريبــا يف األجــزاء الوســطى واجلنوبيــة مــن أبيــي. وتتــوافر لــدى بعــض  
وكاالت األمم املتحدة واثنتني من املنظمات غري احلكومية الوطنية القدرة على العمل يف مشال 
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ركيز الـدعم علـى إصـالح املبـاين/املرافق العامـة ومراكـز توزيـع امليـاه، وتـوفري سـبل           أبيي، مع ت
  العيش للمجتمعات احمللية، وتلقيح املاشية. 

ويتأثر العائدون إىل أبيي والنـازحون مـن جنـوب السـودان بشـكل خـاص بسـبب قلـة           - ١٩
ة، ال سيما بني الشباب الذين النظم القائمة لدعمهم. ويعترب معدل البطالة يف أبيي مرتفعا للغاي

ــة،        ــة الدولي ــامهم. ويعمــل بعــض املنظمــات غــري احلكومي ــاق املســتقبل مســدودة أم جيــدون آف
بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة، على حتقيق املصاحلة، مبـا يف ذلـك تيسـري املـؤمترات بشـأن      

والدينكا. ولقد تكلَّلت  اعات بني قبيليت املسرييةزـناهلجرة قبل بدء موسم اهلجرة ملنع نشوب ال
  هذه اجلهود بالنجاح.

  
  محاية املدنيني وحقوق اإلنسان    

تشمل الوالية املنوطة بالقوة األمنية املؤقتة ألبيي االضطالع بدور يف رصد حالة حقوق   - ٢٠
يحـرز   اإلنسان والتصدي ألعمال العنف اجلنسي واجلنسـاين ومحايـة حقـوق الطفـل. غـري أنـه مل      

دعـا إىل   ل والية رصد حالة حقوق اإلنسـان واإلبـالغ عنـها يف منطقـة أبيـي، كمـا      تقدم يف تفعي
ــن يف  ــس األمــ ــك جملــ ــه  ذلــ  )٢٠١٥( ٢٢٥١و  )٢٠١٦( ٢٢٨٧و  )٢٠١٦( ٢٣١٨قراراتــ

   السودان. ، وذلك بسبب عدم إصدار تأشريات من جانب حكومة)٢٠١٤( ٢١٥٦و

فلقد زاد ويواجه النساء واألطفال باألخص خماطر ذات صلة حبقوق اإلنسان يف أبيي.   - ٢١
اع الــدائر يف زـنــعــدد األطفــال غــري املصــحوبني واألطفــال الــذين يعيشــون يف الشــوارع مــع ال   

جنوب السودان. وعلى الرغم مـن أـم يواصـلون مبعظمهـم البحـث عـن األمـان يف السـودان،         
فـإن االفتقـار إىل آليـات محايـة بصـفة عامـة ملعاجلـة القضـايا املتصـلة باألطفـال غـري املصـحوبني             

زال يعرض العديد من األطفال خلطر العنف واالستغالل واالعتداء واالختطاف والتجنيـد.  ي ال
ويظلُّ تفعيل آلية الرصد واإلبالغ املعنية باالنتهاكات اجلسيمة ضـد األطفـال ميثـل حتـديا نظـرا      

  لصعوبات الوصول وحمدودية القدرات على أرض الواقع. 

وتتفاقم حالة حقوق اإلنسان يف منطقة أبيـي بسـبب عـدم وجـود نظـام فاعـل للعدالـة          - ٢٢
اجلنائية ومؤسسات سيادة القانون. فبصرف النظر عن آليات العدالة التقليدية، ال يوجـد نظـام   
        قضائي رمسي يؤدي عمله يف منطقة أبيـي كمـا أن مرافـق االحتجـاز املؤقتـة املوجـودة يف حالـة

  يرثى هلا. 
  

  تنفيذ الوالية  حالة  -  عاراب  

مـن قـرار    ١نظر فريق االستعراض يف كل من املهام املوكلة املنصوص عليها يف الفقرة   - ٢٣
، مع إشارات إىل الفقرات ذات الصلة من قرارات جملس األمن )٢٠١٦( ٢٣١٨جملس األمن 

  .)٢٠١٢( ٢٠٧٥ و )٢٠١١( ٢٠٢٤و  )٢٠١١( ١٩٩٠



S/2017/293

 

8/18 17-05227 

 

لسودانية واجليش االضطالع بالرصد والتحقق من إعادة نشر القوات املسلحة ا    
  الشعيب لتحرير السودان خارج منطقة أبيي، وإنفاذ التجريد من السالح 

تقوم القوة األمنية املؤقتة إىل حد كبري بإجناز املهمة املوكلة إليها برصد إعادة انتشـار  و  - ٢٤
القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان خارج منطقـة أبيـي والتحقـق منـه.     

لقد انسحبت هذه القوات مبعظمها، مما أتاح للقوة األمنية املؤقتة السـيطرة علـى منطقـة أبيـي     و
عسكريا. وتتمثل االستثناءات إلجناز هـذه املهمـة بالكامـل يف اسـتمرار وجـود أفـراد مسـلحني        
سودانيني يف جممـع دفـرة النفطـي وتوغـل عناصـر غـري مـأذون هلـا، مبـا يف ذلـك اجلـيش الشـعيب             

ــر ال ــي. وأشــار      لتحري ــوب الســودان إىل أبي ــن جن ــني احلــني واآلخــر م االســتعراض  ســودان، ب
االستراتيجي إىل أن هذه االنتهاكات، يف الظروف الراهنة، ال تشكل أي ديد جسـيم لألمـن   

  يف أبيي وال تقوض يف حد ذاا اهلدوء النسيب الذي تيسره قوات البعثة. 

ح، جنحـت القـوة األمنيـة املؤقتـة يف إنفـاذ نظـام أمـين        وفيما يتعلق بالتجريـد مـن السـال     - ٢٥
يحظِّــر محــل األســلحة الناريــة مــن أي نــوع أو عرضــها علنــا. وينفَّــذ هــذا احلظــر مــن خــالل      
املصادرة السريعة واحلازمة ألي أسلحة واضحة للعيان والتـدمري املنـهجي لألسـلحة املضـبوطة،     

لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام ومعـداا. ولقـد دمـر       باستخدام الدعم التقين لدائرة األمم املتحدة 
ــر مــن   ١٢٥ حنــو ــق إدارة     ٨ ٠٠٠ســالحا وأكث طلقــة مــن ذخــرية األســلحة الصــغرية يف مرف

األسلحة والذخرية املشترك بـني القـوة األمنيـة املؤقتـة/دائرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة         
عيـة مبخـاطر األلغـام للمـوظفني املـدنيني واملـراقبني       باأللغام يف دوكرا. كما نظمت دورات للتو

العســكريني واألفــراد العســكريني يف القــوة األمنيــة املؤقتــة ومــوظفي وكــاالت األمــم املتحــدة،   
  واتمعات احمللية، ومن ضمنها الرعاة الرحل والعائدون. 

  
  املشاركة يف اهليئات املعنية مبنطقة أبيي     

منيـة املؤقتـة علـى املشـاركة يف اهليئـات املعنيـة منطقـة أبيـي علـى          تتوقف قدرة القوة األ  - ٢٦
إنشـاء وتفعيـل السـلطة اإلداريـة ملنطقـة أبيـي، وجلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي، ودائـرة شـرطة             
أبيي، واللجنة املشتركة للمراقبني العسكريني، واآللية املشتركة لرصد احلـدود والتحقـق منـها،    

. ولقــد ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٢٠نحــو املتــوخى مبوجــب اتفــاق    واهليئــات األخــرى علــى ال  
شاركت القوة األمنية املؤقتة مشاركة نشطة يف االجتماعـات التسـعة الـيت عقـدا جلنـة الرقابـة       
املشتركة يف أبيي حىت اآلن، وتواصل املشاركة يف اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها 

  واإلسهام فيها. 
  

  ار اإلجراءات املتعلقة باأللغاماألنشطة يف إط    

، تقدم دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـام الـدعم حلمايـة    ٢٠١١منذ عام   - ٢٧
ــة اإلنســانية واــال       ــة يف جمــال اإلغاث ــة، واجلهــات الفاعل ــة املؤقت ــراد القــوة األمني املــدنيني، وأف
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اإلمنائي، مما يتيح للقوة األمنية املؤقتة ولشركائها االنتشار بسرعة ومتكني النازحني مـن العـودة   
إىل ديارهم بأمان. وباإلضافة إىل ذلك، جتري هـذه الـدائرة مسـوحا لطرقـات املنافـذ احلدوديـة       

حقـق منـها   والطرقات اليت تسلكها الدوريات التابعة للقوة األمنيـة املؤقتـة واآلليـة املشـتركة وتت    
وتزيل األلغام منها كما تقوم بإزالـة األلغـام مـن املنـاطق ذات األولويـة وأخطـار املتفجـرات يف        
منطقة البعثة. وتظلُّ أفرقة دعم الدوريات التابعة لدائرة اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام علـى أهبـة     

مـن مقـري القطـاعني    االستعداد لالنتشار دعما للدوريات األرضية اليت تقوم ا اآلليـة يف كـل   
املوجودين يف كادقلي، بالسودان، ويف قوك مشار، جبنوب السودان. ولقد قامت الدائرة، منـذ  

كيلومترا من الطرقـات ومليـوين متـر مربـع مـن       ٩٥٧نشرها، بإزالة أخطار املتفجرات من حنو 
  األراضي داخل منطقة أبيي، مما أتاح اإليصال املأمون للمساعدة اإلنسانية. 

  
  يسري إيصال املساعدة اإلنسانيةت    

تــدعم القــوة األمنيــة املؤقتــة عمــل وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، إىل     - ٢٨
جانب عدد من املنظمات اإلنسانية الوطنيـة والدوليـة العاملـة حاليـا يف أبيـي، مبـا يف ذلـك عـن         

يــود الــيت تفرضــها حكومــة  طريــق عمليــة إزالــة األلغــام، علــى النحــو املــبني أعــاله. غــري أن الق  
السودان على املنظمات غري احلكومية حتد من قدرة اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية واإلمنائيـة علـى      
التنفيذ، ال سيما يف األجزاء الشمالية من أبيي. وتشمل التحديات اإلضافية عدم توافر األموال 

للوجستية، وتأخر إصدار تصـاريح  الكافية، وارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب املعوقات األمنية وا
السفر، وفرض حكومة السودان قيودا على حركة األفـراد واإلمـدادات. ويعـوق سـوء أحـوال      
الطرق إيصال املساعدة وحركة األفـراد. وتواجـه اجلهـود املبذولـة إلحضـار مـوظفني يف جمـايل        

حلساسـيات السياسـية.   التعليم والصحة متس احلاجة إليهم عراقيـل بسـبب ارتفـاع التكـاليف وا    
ولقد أثّر النـزاع اجلاري يف جنوب السودان على العمليات اإلنسانية يف أبيي، كما يتضـح مـن   
النقــل املؤقــت للمــوظفني الــدوليني، وــب اإلمــدادات الــيت يــتم شــراؤها يف جنــوب الســودان   

ا املكاتـب  وارتفاع أسعارها، وحاالت التأخري يف أنشطة املنظمات غـري احلكوميـة الـيت تـدعمه    
  املوجودة يف جنوب السودان، وال سيما تلك املوجودة يف أقوك.

  
  دعم قدرات دائرة شرطة أبيي ومهام حفظ األمن ومشاركة القبائل     

وقرارات جملس األمن ذات الصلة مهـام حفـظ    ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠حيدد اتفاق   - ٢٩
دعــم وتطـوير قــدرات دائـرة شــرطة أبيــي   األمـن املنوطــة بشـرطة القــوة األمنيـة املؤقتــة يف جمـال     

علـى قـوام    )٢٠١١( ١٩٩٠ وتدريب عناصرها. وإلجناز هذه املهام، ينص قـرار جملـس األمـن   
أفراد الشرطة لوحدة الشرطة التابعة للقوة األمنية املؤقتة، ال ينتشـر منـهم حاليـا     من ٥٠أقصاه 

فردا بسبب عدم إصدار حكومة السودان تأشريات ألفراد الشرطة. ونظرا إىل عـدم   ٢٠وى س
إنشاء دائرة شـرطة أبيـي، تنعـدم حاليـا الفـرص لكـي يـؤدي أفـراد شـرطة القـوة األمنيـة املؤقتـة             

  دورهم يف جمايل الدعم وبناء القدرات كما كان مقررا أصال. 



S/2017/293

 

10/18 17-05227 

 

ئيـة وسـيادة القـانون إىل اسـتحالة حماكمـة      ويؤدي عدم وجـود مؤسسـات العدالـة اجلنا     - ٣٠
اجلرائم القبلية فعليا ومحاية حقوق األفراد وتعزيزها، ولقد أسهم ذلك يف تعزيز ثقافة اإلفـالت  
من العقاب، مع إحجام الضحايا والشهود عن اإلبالغ عـن االنتـهاكات والتجـاوزات. وعلـى     

ملؤقتـة سـبال مبتكـرة ألداء دور حاسـم     الرغم من ذلك، فقد استنبط أفراد شرطة القوة األمنيـة ا 
يف مــلء الفــراغ علــى مســتوى القــانون والنظــام جزئيــا. والحــظ االســتعراض االســتراتيجي أن  
أفراد شرطة القوة األمنية املؤقتة أحدثوا تغيريا إجيابيا مـن خـالل مشـاركتهم املباشـرة يف تعزيـز      

هذا العمل يف ضمان سالمة سـكان  التعايش السلمي بني قبيليت املسريية ودينكا نقوك. وأسهم 
أبيي بتخفيف املخاطر املرتبطة باهلجرة املومسية لقبيلـة املسـريية باجتـاه اجلـزء اجلنـويب مـن أبيـي،        

  ويف استقرار عدد من أفراد قبيلة املسريية يف أبيي بشكل دائم.

جلـان   ويف ظل غياب دائرة شرطة أبيي، عملت القوة األمنية املؤقتة علـى تعزيـز قـدرات     - ٣١
للمساعدة يف إدارة عمليات بسط القانون والنظام. ويقتصر الدعم الذي تقدمـه   احلماية اتمعية

حلراســة  القــوة األمنيــة املؤقتــة علــى تيســري جلــان احلمايــة اتمعيــة بوصــفها آليــات غــري مســلحة   
اضه علـى إنشـاء   األحياء. وتواصل القوة األمنية املؤقتة التحاور مع السودان، على الرغم من اعتر

جلان احلماية اتمعية يف مشال أبيـي، يف حماولـة إلقناعـه بالسـماح بإنشـاء آليـة مماثلـة لـدى قبيلـة          
زال يواجـه   املسريية. ومع أن توسيع نطـاق هـذا املفهـوم ليشـمل األجـزاء الشـمالية مـن أبيـي مـا         

آليـة خفـارة جمتمعيـة     صعوبات، فقد أصبحت جلان احلماية اتمعية يف مناطق قبيلة دينكا نقـوك 
   .)٢٠١٥( ٢٢٠٥فعالة، وإن كانت غري رمسية، وحظيت بتأييد جملس األمن يف القرار 

وعملت القوة األمنية املؤقتة على تعزيز تدابري بناء الثقة بني القبيلتني من خـالل تيسـري     - ٣٢
ى مستوى القواعد الشـعبية. وشـجعت أيضـا الطـرفني علـى تعزيـز احلـوار        عمليات املصاحلة عل

بني القبيلتني بعقد مؤمتر سـالم بـني الزعمـاء التقليـديني لقبـيليت دينكـا نقـوك واملسـريية، شـكل          
حافزا على جتديد احلوار بني القبيلتني. وأصـبحت السـوق املشـتركة املزدهـرة حاليـا يف أمييـت       

عالقات بني القبيلتني، رغـم أن اخلـالف املتـأجج بشـأن موقـع السـوق       رمزا جليا على حتسني ال
  مستقبال قد يشعل شرارة أعمال العنف. 

ويف ظل عدم وجود مرافـق احتجـاز رمسيـة، ينقـل األفـراد املشـتبه يف ارتكـام جـرائم           - ٣٣
هــا كــبرية خــارج أبيــي وجيــري تســليمهم إىل احلكومــة املعنيــة. أمــا اجلــرائم البســيطة فتفصــل في

احملاكم التقليدية يف منطقة أبيي. وتشرف جلان احلماية اتمعية على مرافق االحتجـاز يف بلـدة   
أبيي، وأقوك، وسوق أمييت بالنسبة إىل حاالت احتجـاز املشـتبه فـيهم لفتـرات قصـرية. ولقـد       
نشرت القوة األمنية املؤقتة ضابطني من ضـباط الشـرطة لـديهما خـربة يف جمـال السـجون بغيـة        

دمي املشــورة واملســاعدة للجــان احلمايــة اتمعيــة يف تــوفري مرافــق احتجــاز آمنــة وإنســانية،    تقــ
والتركيز على الوساطة واملصـاحلة وعلـى بـدائل أخـرى السـتخدام االحتجـاز، عنـد االقتضـاء.         
ــات        ــز اآللي ــا، ويف اإلســهام يف تعزي ــادة وعــي اللجــان ومهارا ــذان الضــابطان يف زي ــد ه ويفي

لقائمة لبسط القانون والنظام. غري أن قدرة البعثة يف جمال السجون ال تغطي مجيع الرمسية ا غري
  ت الصلة بشكل فعال (يف بلدة أبيي، وأقوك، وسوق أمييت).امرافق االحتجاز ذ
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وتشمل اإلجراءات األخرى املتخذة ملعاجلـة مهـام حفـظ األمـن اشـتراك شـرطة األمـم          - ٣٤
مـن األفـراد    ٢١اية اتمعية يف أقوك، الـيت يـدعمها قرابـة    املتحدة يف موقع واحد مع جلنة احلم

غـري املسـلحني مــن جهـاز الشـرطة الوطنيــة جلنـوب السـودان ملعاجلــة املسـائل املتصـلة بالقــانون         
والنظــام. ويــوفر عنصــر الشــرطة الــدعم واملشــورة إىل قائــد القــوة األمنيــة املؤقتــة والعنصــر           

ل األمن اتمعي يف منطقة أبيي. وتقوم شرطة األمـم  العسكري بشأن إدارة النظام العام ومسائ
املتحدة بتسيري دوريات تفاعلية مشتركة بني الشرطة والقوات العسكرية قائمـة علـى مشـاركة    
اتمعات احمللية لرصـد املسـائل املتعلقـة بالنظـام العـام، وتشـارك يف اجتماعـات اللجنـة األمنيـة          

فيمــا يتعلــق بشــؤون الســالم واالســتقرار، وتنصــح   املشــتركة إىل جانــب أعضــاء مــن القبيلــتني 
الشباب واملسنني والزعماء التقليديني بشأن املسائل املتعلقة بالقانون والنظام من خـالل بـرامج   

  التوعية بنهج اخلفارة اتمعية.
  

  املهام املتصلة باألمن     

بفضل االنتشار القوي للقوة األمنية املؤقتة، وتسيري دوريات اريـة وليليـة، والتصـدي      - ٣٥
للحوادث يف الوقت املناسب، تسىن منع وقوع العديد من احلـوادث املسـلحة أو ختفيـف أثرهـا     
إىل أقصى حد. ولقـد تـأثر االنتشـار العسـكري ملواجهـة التـداعيات األمنيـة للجمـود السياسـي          

ية، وأمناط اهلجـرة، ومنـاطق التـوطني، والقيـود املتعلقـة بالبنيـة التحتيـة والقيـود         بالظروف املناخ
  اللوجستية. 

وخالل موسم األمطار، تنتشر قـوات القـوة األمنيـة املؤقتـة علـى طـول طريـق اإلمـداد           - ٣٦
الرئيسـي مــع قاعــدتني أخــريني مـن قواعــد عمليــات الســرايا يف تاجـايل ومريــال أشــاك، أنشــئتا    

ا معسكرين دائمني حلمايـة القبائـل والعائـدين محايـة فعالـة يف هـاتني املنطقـتني. ولقـد         باعتبارمه
اجلنـوب   - هيئت ثالثة ممرات، كتدبري مؤقت للتخفيف من حدة املخاطر، على حمور الشـمال 

حتسبا للهجرة املومسية للعشائر الفرعية الثالث الرئيسـية يف قبيلـة املسـريية، وهـي: أوالد كامـل      
، واملزاغنة، وأوالد عمران والفضلية. واهلدف مـن إنشـاء هـذه املمـرات منـع نشـوب       والفيارين

اعات بني عشائر املسريية وكذلك بني مجاعات الدينكا واملسريية، دون فرض فصـل فعلـي   زـنال
  على هاتني القبيلتني. 

  
ومسـؤوليات اآلليـة املشـتركة لرصـد      وعة السـالح زـنـ املنطقة احلدوديـة اآلمنـة امل      

  احلدود والتحقق منها

ــها يف          - ٣٧ ــق من ــة املشــتركة لرصــد احلــدود والتحق ــيت كلفــت ــا اآللي ــة ال مل حتــرز الوالي
وعة السـالح تقـدما إال يف   زـنـ مساعدة الطـرفني علـى كفالـة احتـرام املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة امل       

خالل اجتمـاع   اآلونة األخرية نسبيا. ولقد وافق الطرفان شفويا على خط الوسط هلذه املنطقة
، وأعقـب ذلـك اجتمـاع لآلليـة السياسـية واألمنيـة       ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ١٤عقد يف 
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ــه  ٥املشــتركة عقــد يف  ــة املشــتركة   ٢٠١٦حزيران/يوني ــأثرت أنشــطة عمليــات اآللي . ولقــد ت
لرصد احلدود والتحقق منها، مثل الرصد الربي أو إنشاء مواقع األفرقة، بسبب تأخر احلصـول  

 كـانون الثـاين/   ٢١ قـد وافـق، يف   وافقات على التحركات امليدانية، وإن كـان السـودان  على امل
، ٢٠١٧ كـانون الثاين/ينـاير   ٢٣، علـى بعثـة اسـتطالعية مشـتركة إىل بـرام. ويف      ٢٠١٧يناير 

وافق جنوب السودان على بعثة استطالعية إىل ملكال، مبا يف ذلك دوريات أرضـية. وتواصـل   
د احلدود والتحقق منها تيسري االتصـال بـني الطـرفني وبنـاء الثقـة املتبادلـة.       اآللية املشتركة لرص

بيد أن الطرفني مل يوجها بعد إىل اآلليـة دعـوة للمشـاركة يف إنشـاء آليـات إداريـة ثنائيـة فعالـة         
يف تـوفري الـدعم إىل اللجـان املخصصـة خـارج املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة          على امتداد احلـدود أو 

  الح. وعة السزـنامل

ــة املشــتركة يف       - ٣٨ ــة السياســية واألمني ــه اآللي ــذي عقدت ــران/ ٥وأســفر االجتمــاع ال  حزي
عن بعض التطورات اإلجيابية يف واليـة اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق        ٢٠١٦ يونيه

منــها. ولقــد أذن الســودان لــرئيس املــراقبني الــوطنيني باملوافقــة علــى دوريــات الرصــد اجلــوي     
ووافق كذلك على بعثـات الرصـد الـربي. ولقـد وافـق جنـوب السـودان مـؤخرا علـى          املقررة، 

بعثــات الرصــد اجلــوي خــارج قــوك مشــار. ولقــد أوفــدت بعثــات اســتطالع إىل مقــر القطــاع  
، أعلـن السـودان   ٢٠١٦املقترح يف برام مؤخرا مبوافقة كال الطرفني. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 

وعة السـالح. وطلـب السـودان    زـنـ نطقة احلدوديـة اآلمنـة امل  وجنوب السودان انسحاما من امل
رمسيا إىل االحتاد األفريقي والقوة األمنية املؤقتة التحقق من ادعائه. وهذه األنشطة والتطـورات  
موضع ترحيـب، ولكنـها ال تسـتويف املعـايري الـيت وضـعها جملـس األمـن لبلـوغ اآلليـة املشـتركة            

لتشــغيلية الكاملــة. وبــالنظر إىل الشــلل السياســي بشــأن   قــدرا ا مــنلرصــد احلــدود والتحقــق  
مستقبل أبيي، من غري املرجح أن تستوىف هـذه املعـايري يف األجـل املتوسـط. وبنـاًء علـى ذلـك،        
يوصى، يف الفترة القادمة، بأن يؤذن لآللية العمل بقدرا التشغيلية املؤقتة احلالية وبأن توفَّر هلا 

  املوارد لذلك. 

رض فعالية الدوريات اجلوية للعرقلة الشديدة بسبب االفتقـار إىل األصـول اجلويـة    وتتع  - ٣٩
أرض بعيــدة املــدى وكافيــة. والطــائرات   -الــيت تتمتــع بالقــدرات الالزمــة إلتاحــة رؤيــة جــو   

أرض. وعالوة على ذلـك، وخـالل موسـم     -العمودية بشكل خاص غري مالئمة للمراقبة جو 
األرضية بشدة بفعل انعدام التنقل، وتعليق عمليات إزالة األلغام من األمطار، تعوق الدوريات 

الطرقـــات الربيـــة الرئيســـية يف مجيـــع أحنـــاء منطقـــة العمليـــات يف ضـــوء توقـــف أنشـــطة دائـــرة 
اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام خــالل هــذه الفتــرة. ونــاقش فريــق االســتعراض مــع كــال الطــرفني  

وفعاليتـها بنشـر طـائرة ثابتـة اجلنـاحني، ضـمن حـدود        ضرورة تعزيـز كفـاءة الـدوريات اجلويـة     
ــة،  ــة احلالي ــة      امليزاني ــة يف منطق ــة وجمــال الرؤي ــادة اإلملــام باحلال ــا التصــوير لزي مــزودة بتكنولوجي

العمليات. ورحب كل من السودان وجنوب السودان ذا املقترح واتفقا على بـدء مناقشـات   
  رمسية ذا الشأن. 
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  تشكيل القوة ومعداا وموظفيها     

إىل أن القـوام العسـكري املـأذون بــه     ٢٠١٥خلصـت دراسـة القـدرات العسـكرية لعـام        - ٤٠
فــردا مالئــم لتنفيــذ واليتــها يف أبيــي وفيمــا يتعلــق باآلليــة    ٥ ٣٢٦للقــوة األمنيــة املؤقتــة والبــالغ  

عدد القـوات مـن شـأنه     املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها، وشددت على أن أي ختفيض يف
أن يعيــق قــدرة البعثــة علــى مواصــلة ضــمان احلالــة األمنيــة ومنــع نشــوب نزاعــات بــني القبيلــتني   

حـدوث تصــعيد أوســع نطاقــا ميكــن أن يشــارك فيــه البلــدان. وأشــري إىل حجــم منطقــة أبيــي،   أو
م حفـظ األمـن.   واالفتقار إىل البىن التحتية، ووعورة التضاريس، واحلاجة اإلضافية إىل تنفيذ مهـا 

وأكد االستعراض االستراتيجي جمددا هذه االستنتاجات يف ضوء احلالة الراهنـة باعتبارهـا أسـبابا    
للحفاظ علـى قـوام القـوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي باملسـتويات احلاليـة لتمكينـها مـن محايـة املـدنيني             

نفيـذ اســتراتيجيتها املتعــددة  والعـاملني يف اــال اإلنسـاين والعمليــات اإلنسـانية، واالســتمرار يف ت   
اعات، وكفالــة ســالمة وأمــن قبــيليت املســريية ودينكــا نقــوك، زـنــاجلوانــب للتخفيــف مــن حــدة ال

ذلك خالل موسم اهلجرة، فضال عـن العمـل مـع الطـرفني ومواصـلة احلـوار بشـأن املنطقـة          يف مبا
   منها. د والتحققوعة السالح من خالل اآللية املشتركة لرصد احلدوزـناحلدودية اآلمنة وم

ويف ضوء ما تعانيه قبيلـة املسـريية يف ممـر اهلجـرة الشـمايل الغـريب مـن مـواطن ضـعف،            - ٤١
يلــزم إجــراء تعــديالت تشــغيلية لتعزيــز دور احلمايــة الــذي تؤديــه القــوة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي،   

فَّذ مجيعهـا باحلـد   ذلك عن طريق إنشاء قواعد إضافية يف ممر اهلجرة الشمايل الغريب، سـتن  يف مبا
  األقصى املأذون به. 

وعنــد النظــر يف مجيــع اخليــارات املتعلقــة بتحســني الكفــاءة، جيــب اإلشــارة إىل التوصــية    - ٤٢
الــواردة يف دراســة القــدرات العســكرية بإعــادة دبابــات ووحــدات مدفعيــة إىل الــوطن لتشــكيل    

كشفت هذه التوصية باعتبارهـا تـدبريا   سريتني احتياطيتني إضافيتني للقوة األمنية املؤقتة. وقد است
لتوفري التكاليف ولكن توقف البحث فيها نظرا إىل أن الوفورات الصـافية طفيفـة. وعـالوة علـى     
ذلــك، وكمــا أكــدت إثيوبيــا، فــإن القيمــة االســتراتيجية والرادعــة للــدبابات ووحــدات املدفعيــة   

   عتبارات خاصة بالتكاليف.أبيي ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار. وتفوق هذه القيمة أي ا يف

ــة        - ٤٣ ــة السياســية بقــدر كــبري مــن نطــاق نشــاط اآللي وحيــد اجلمــود الــذي تشــهده العملي
املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها. وكما ذكر آنفـا، ينبغـي تقـدمي الـدعم لآلليـة املشـتركة       

ــرة القا     ــة للفت ــة احلالي ــها بقــدرا التشــغيلية املؤقت دمــة. ويف الوقــت  لرصــد احلــدود والتحقــق من
جنديا حلماية القوة يف كادقلي وقوك مشار. ويوصى مبواصلة تعليق نشـر   ٥٥٧ الراهن، ينتشر

السريتني املتبقيتني اللتني يتوخى أن تتيحا لآللية بلوغ قدرا التشغيلية الكاملة. ولتمكني القوة 
ال بـد مـن تعزيـز قـدرة      املنتشرة حاليا من االستفادة من إحراز مزيد مـن التقـدم بـني الطـرفني،    

املراقبة اجلوية لآلليـة ضـمن حـدود املـوارد القائمـة، بنشـر طـائرة ثابتـة اجلنـاحني مـزودة بنظـام            
  تصوير متطور وقدرات رؤية متطورة. 
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وقد أعيق استقدام املـوظفني يف القـوة األمنيـة املؤقتـة بشـدة بسـبب التـأخري يف إصـدار           - ٤٤
التأشريات وبسبب عـدم إصـدارها. وسـتتخذ القـوة األمنيـة املؤقتـة تـدابري ملـلء مجيـع الشـواغر           
املوجودة حاليا يف مالكها الوظيفي، مبا يف ذلك لوظائف من قبيل املوظف الرئيسي، وموظفي 

ا علـى أداء مهامهـا        االتصال اتمعي، وموظفي شؤون حقـوق اإلنسـان. وسـيعزز ذلـك قـدر
احليويــة يف جمــاالت السياســة والتنســيق واحلمايــة والعالقــات مــع القبائــل. وســتتطلب اجلهــود    
املبذولــة ملــلء هــذه الوظــائف أن يوافــق الســودان علــى مــنح التأشــريات، مبــا يف ذلــك ملــوظفي    

  االتصال اتمعي. 

أحرز تقدم كبري يف حتسني ظروف املعيشة والعمل ملـوظفي القـوة األمنيـة املؤقتـة     ولقد   - ٤٥
أماكن اإلقامة وحتديثها مع إيالء اهتمـام خـاص الحتياجـات املوظفـات، فضـال       جتلَّى يف جتديد

عــن حتســني مرافــق الترفيــه واالســتجمام للمــوظفني. وأدخلــت حتســينات علــى نظــم الصــرف    
ق واألجــزاء املعرضــة مــن منــاطق اإلقامــة. ومــع شــراء األرض لتجنــب إغــراق املطــارات والطــر

ااورة ملوقع مقر البعثة احلايل، سينقل موقف الطـائرات العموديـة ومواقـع هبوطهـا بعيـدا عـن       
ــاء الســياج احملــيط،       ــا. وســيعزز اســتمرار بن ــر أمان األمــاكن الســكنية، ممــا ســيجعل املخــيم أكث

ائر التلفزيونيـة املغلقـة، سـالمة املبـاين وأمنـها بقـدر       وإضافة أبراج حراسة، وتركيـب نظـم الـدو   
كبري. ولقد جرى تطوير ظروف املعيشة والعمل يف كادقلي ومواقع األفرقة األخرى الـيت متـت   
زيارا وأصبحت يف حالة جيدة. بيد أن مثة حاجة عموما لشق املزيـد مـن الطـرق الصـاحلة يف     

ل بتركيب حمطات ملعاجلة ميـاه النفايـات يف مجيـع    مجيع األحوال اجلوية يف منطقة أبيي والتعجي
  أحناء منطقة البعثة متتثل متاما للمعايري البيئية لألمم املتحدة.

    
  مالحظات   -  خامسا  

مـن املؤســف أن حكـوميت الســودان وجنــوب السـودان مل حتــرزا مزيـدا مــن التقــدم يف       - ٤٦
ؤسسـات املؤقتـة املشـتركة وهـي:     ، مبا يف ذلك إنشـاء امل ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠تنفيذ اتفاق 

إدارة منطقة أبيي، وجملس منطقة أبيي، ودائـرة شـرطة أبيـي. كمـا مل حيـرز تقـدم يـذكر بشـأن         
وكـان مـن املفـروض أن يكـون اهلـدوء النسـيب الـذي حققتـه القـوة األمنيـة            آلية رصد احلـدود. 

ت السياســية اديــة، املؤقتــة، مــن الناحيــة املثلــى، مبثابــة األســاس الــذي ســترتكز عليــه العمليــا  
وسيجري تفعيل الترتيبات املشتركة واخلدمات العامة، وستترسخ املبادرات الغوثية واإلنعاشية 
واإلمنائية لفائدة شعب وسكان أبيي أمجعني. غري أن الواقع هو أن السودان وجنـوب السـودان   

  وة األمنية املؤقتة يف أبيي. مل يغتنما حىت اآلن الفرص السياسية واإلمنائية اليت تتيحها فعالية الق

وأثىن مجيـع احملـاورين باإلمجـاع علـى القـوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي لنجاحهـا يف احلفـاظ             - ٤٧
على األمن يف أبيي، وأكدوا من جديد دورها القيم يف حتقيق االستقرار يف املنطقة، ودعـوا إىل  

 ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠أن اتفـاق  متديد واليتها لفترات إضافية. وتوافقت اآلراء أيضا على 
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حيتضر. وبدون إحراز تقدم حاسم، تعاين العمليات السياسـية الـيت جيـب أن تـدفع بتنفيـذه مـن       
حالة ضمور، ومن غري املـرجح أن تنشـأ الترتيبـات اإلداريـة املشـتركة علـى النحـو املتـوخى يف         

دي السودان وجنـوب السـودان   يف األجل املتوسط، ويف السياق اإلقليمي احلايل، ال يب االتفاق
استعدادا للمشاركة بصورة بناءة يف حلِّ قضية مستقبل أبيي. ويف ضـوء ذلـك، أصـبحت جلنـة     
الرقابــة املشــتركة يف أبيــي الــيت مــن املفــروض أن تكــون اآلليــة الرئيســية الــيت حيــلُّ الطرفــان مــن  

  خالهلا القضايا املشتركة بطرق ودية هي نفسها حمفال للمواجهة. 

، يتـرك  ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠ويف مواجهة حالة الشـلل املستعصـية يف تنفيـذ اتفـاق       - ٤٨
شعب أبيي مع جمموعة متنوعة من االحتياجات غري امللباة. وتشمل هذه االحتياجات مؤسسات 
رمسية لـإلدارة وحفـظ األمـن وبسـط سـيادة القـانون؛ وتـوفري التعلـيم والرعايـة الصـحية واملرافـق            

النظيفــة، وغريهــا مــن اخلــدمات العامــة واخلــدمات يف جمــال التنميــة البشــرية          الصــحية وامليــاه 
واملسـاعدة اإلنسـانية. ويف ظـلِّ الفـراغ اإلداري احلاصـل، جتـدر اإلشـارة إىل أن اآلمـال املعقـودة          
على البعثة كبرية ولقد اضطرت القوة األمنية املؤقتة إىل الرد بتدابري ارجتالية للتعويض جزئيـا عـن   

ملؤسســات املشــتركة. ولــدى القيــام بــذلك، اســتخدمت البعثــة قــدراا بأســاليب عمليــة   غيــاب ا
تنـدرج   وتعزيز األوضاع األمنية، بسبل منها األنشطة اليت ال وبناءة لتلبية احتياجات سكان أبيي

ضمن ما تنص عليه واليتها األصلية حرفيا. ويتجلَّى هذا النهج العملي من خالل عمل املـوظفني  
ني للقــوة األمنيــة املؤقتــة، وموظفيهــا العســكريني عــن طريــق ضــباط االتصــال واجتماعــات  املــدني

اللجنة األمنية املشتركة، وشرطة األمم املتحدة، يف دعم املبادرات اليت تعـزز احلـوار والوئـام بـني     
  . القبيلتني، ويف وضع ودعم ممارسات اخلفارة اتمعية عن طريق جلان احلماية اتمعية

  
  ورة إحياء اجلهود السياسيةضر    

ال يزال تشدد املواقف السياسية للسودان وجنوب السودان الذي غالبا ما يـنعكس يف    - ٤٩
املواقف اليت يتخذها الزعماء الرفيعو املسـتوى لقبـيليت املسـريية ودينكـا نقـوك العقبـة األساسـية        

ا جديـدة مـن التوافـق    أمام إحراز تقـدم بشـأن مسـألة أبيـي. وجيـب أن تبـدي احلكومتـان روحـ        
تيسـريمها لعمليـات القـوة األمنيـة      والتراضي لكسر هذا اجلمود. وجيب أن يطلب إليهمـا تعزيـز  

املؤقتــة، والتأكــد مــن إزالــة مجيــع العقبــات التشــغيلية الــيت تواجههــا القــوة األمنيــة املؤقتــة،            
أثريهـا علـى قبيلـة    ذلك املسائل املتصلة مبطار أتوين. وجيب أن متارس حكومـة السـودان ت   يف مبا

املسريية وأن متارس حكومة جنوب السودان تأثريها على قبيلة دينكا نقوك بطرق بناءة تساعد 
علــى تعزيــز الوئــام والتعــايش الســلمي بــني القبيلــتني، وضــمان مشــاركتهما يف جهــود اخلفــارة  

  اتمعية اليت تبذهلا القوة األمنية املؤقتة. 

اع علـى أبيـي هـو أساسـا مشـكلة سياسـية       زـنـ القـول إن ال ويف هذا الصدد، ال بـد مـن     - ٥٠
تتطلب حال سياسيا. وإن عدم االستقرار املتزايد يف جنـوب السـودان والتحـديات املتبقيـة الـيت      
ــإقليم دارفــور وواليــيت جنــوب كردفــان والنيــل األزرق يف      تطرحهــا املســائل العالقــة املتصــلة ب
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فتركتـها تواجـه مصـريا جمهـوال. ومـن الضـروري       السودان قد صرفت االنتباه الدويل عن أبيي، 
إحياء اجلهود السياسية ادية، ويف هذا الصدد، يعتـرب الـدور الـذي يؤديـه االحتـاد األفريقـي يف       
إنعاش احلوار بني السودان وجنوب السودان عـرب أبيـي بـالغ األمهيـة. وستواصـل القـوة األمنيـة        

ألفريقي، بالتعاون مع مكتب املبعوث اخلاص إىل املؤقتة تقدمي الدعم الضروري جلهود االحتاد ا
ــدين، ــدف         ــع حكــوميت البل ــى املســتويات م ــى أعل ــوب الســودان، للعمــل عل الســودان وجن
استئناف احلوار السياسي بشأن أبيي ويئة ظروف تفضي إىل استئناف اجتماعات جلنة الرقابة 

االجتماعـات املشـتركة الـيت     املشتركة يف أبيي. وينبغي أن يكون ذلك األساس لعقد مزيـد مـن  
  تعاجل املسائل العالقة ذات االهتمام املشترك للسودان وجنوب السودان. 

وإىل جانب استئناف احلوار السياسي مع الطرفني، ستواصل األمم املتحدة العمـل مـع     - ٥١
ميسر جلنة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي ضـمن إطـار دور االتصـال والتنسـيق الـذي يؤديـه وذلـك           

  بعرض التحديات التشغيلية اليت تواجهها البعثة على احلكومة املسؤولة.
  

  احلاجة إىل املساعدة اإلمنائية واإلنسانية    

أعرب احملاورون عـن رأي راسـخ مفـاده أن املسـاعدة اإلنسـانية واإلمنائيـة ملحـة لبنـاء           - ٥٢
قــدرة اتمعــات احملليــة علــى الصــمود، وتعزيــز االعتمــاد علــى الــذات، وتقليــل االعتمــاد علــى  
الدعم الدويل، واإلسهام يف حتقيق االستقرار واهلدوء يف أبيي. ومن شأن ضمان احلصول علـى  

، وتوفري التعليم االبتدائي واملهين، وإعداد برامج سبل كسب العيش، ومواصلة الرعاية الصحية
تقدمي الدعم إىل اللجان األمنية احملليـة، أن يسـاعد علـى صـون السـالم، واحلـد مـن اللجـوء إىل         
اجلرمية، وتعزيز التماسك اتمعـي. ويـؤيت االسـتثمار ودعـم الترتيبـات األمنيـة اتمعيـة احملليـة         

شكل مثاال جيدا على أن املبادرات اإلمنائيـة املنخفضـة التكلفـة نسـبيا ميكـن أن حتـدث       مثاره وي
فرقا. وسـعيا للحفـاظ علـى اإلجنـازات احلاليـة، ال بـد مـن املشـاركة املنسـقة مـن جانـب أفرقـة             
األمم املتحدة القطرية واملنظمات غري احلكوميـة يف كـل مـن السـودان وجنـوب السـودان، مـع        

حبسـب ميزاـا النسـبية. كمـا ال بـد مـن تعزيـز التنسـيق بـني القـوة األمنيـة            مسامهة كل وكالـة  
  املؤقتة واجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية من أجل تعظيم تأثري املشاريع والربامج. 

وينبغي لوكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا وللمنظمـات غـري احلكوميـة أن           - ٥٣
شـد التمويــل واملـوارد للــربامج يف منطقـة أبيــي وإيـالء اهتمــام     تضـاعف جهودهـا الراميــة إىل ح  

خاص للحاجة إىل مشاريع اإلنعاش والتنمية واخلـدمات العامـة، ألـا ضـرورية لتوطيـد دعـائم       
  االستقرار واهلدوء. 

وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون األولويـة لتعزيـز التنسـيق بشـأن الرصـد واإلبـالغ         - ٥٤
إلنسان والتهديدات احملتملة للسكان املدنيني؛ وتعزيز اجلهود الرامية إىل عن انتهاكات حقوق ا

ضمان محاية األطفال، بسبل منها إنشاء آلية الرصد واإلبالغ؛ ووضع ج منسق مشـترك بـني   
الوكاالت من أجل التصدي للعنف اجلنسـي واجلنسـاين. ويلـزم أيضـا التنسـيق علـى حنـو أوثـق         
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واجلهات الفاعلة اإلنسانية واملعنية جبهود اإلنعـاش سـواء علـى الصـعيد     بني القوة األمنية املؤقتة 
  امليداين أو على صعيد أفرقة األمم املتحدة القطرية يف جوبا واخلرطوم. 

  
  مهام حفظ األمن    

من الواضح أن تشكيل دائرة شرطة أبيي لـيس مرجحـا يف األجـل القصـري أو املتوسـط،        - ٥٥
ن احلالية ريثما يتم إنشاء دائرة شرطة فعالة مشـتركة سـيؤجل   وأن وقف مجيع أعمال حفظ األم

فعليا مجيع هذه األعمال إىل أجل غـري مسـمى. ومـن الواضـح أيضـا أنـه ال ميكـن االعتمـاد علـى          
يتلقـون أجـرا، يف    جلان احلماية اتمعية، باعتبارها منظمات غـري رمسيـة مـن املتطـوعني الـذين ال     

حققتــه مــن  ويلــة األجــل ملهــام حفــظ األمــن يف أبيــي، رغــم مــا  حتمــل املســؤولية الكاملــة أو الط
إجنازات تستحق عليها بالغ الثناء والتقدير. وجيب حث حكومـة السـودان علـى املوافقـة بشـكل      

فـردا مـن أفـراد     ٥٠اعتيادي على منح التأشريات للحفاظ علـى احلـد األقصـى املـأذون بـه البـالغ       
ــنح تأشــريات إىل  الشــرطة. ــم املتحــدة هــو موضــع      ١٠ ويف حــني أن م ــن شــرطة األم ضــباط م

ترحيب، جيب أن يكفل السودان املوافقة على منح تأشريات جلميع موظفي القوة األمنيـة املؤقتـة   
  وسريع. واآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها بشكل منتظم

  
  الفرص املتاحة لتعزيز الوئام القبلي    

وبا واخلرطوم، ويف جلنـة الرقابـة املشـتركة يف    خالفا للجمود السياسي على مستوى ج  - ٥٦
 أبيي وغريها من املؤسسات املشتركة، تدلُّ العالقات اتمعية بني قبيليت دينكا نقوك واملسريية
على وجود إمكانات كبرية لترسـيخ التفـاهم املتبـادل والتعـايش السـلمي علـى الصـعيد احمللـي.         

تصال باتمعـات احملليـة، ال سـيما بـالنظر إىل أن     ولذلك، من الضرورة العاجلة تعزيز مهمة اال
تعزيز الوئام القبلي يساهم يف احلد من اجلرمية وتعزيـز بيئـة احلمايـة. ويف هـذا الصـدد، يتطلـب       
األمــر إقنــاع حكومــة الســودان مبــنح التأشــريات والتــراخيص ذات الصــلة بشــكل اعتيــادي إىل  

  موظفي االتصال اتمعي.
    

  مةتوصيات عا  -  سادسا  

ــق          - ٥٧ ــن حمــاوري فري ــم م ــوب الســودان وغريه ــار املســؤولني يف الســودان وجن أكــد كب
االستعراض أن استمرار وجود القـوة األمنيـة املؤقتـة مـا زال يكتسـب أمهيـة حيويـة يف السـياق         
اإلقليمــي احلــايل. ومــن غــري املستصــوب أي إضــعاف لقوامهــا ألن ذلــك ســيؤدي إىل عواقــب   

  طقة أبيي مع تداعيات إقليمية. جسيمة على األمن واالستقرار يف من

وعليه، فإنين أوصي بتمديد والية قوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي لفتـرة سـتة          - ٥٨
مــن هــذا  ٥٦و  ٤٣و  ٣٩و  ٣٨أشــهر أخــرى، إىل جانــب املقترحــات الــواردة يف الفقــرات  

الع بنجـاح باجلوانـب   التقرير. والبعثة، كما هي عليه حاليا، مناسبة على النحو األمثل لالضـط 
األمنية واجلوانب األخرى من واليتها. ويف حني جيب االعتراف مبا حققته القوة األمنية املؤقتة 
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ألبيي من إجنازات، جيب أن يعترف السودان وجنوب السودان أيضـا بـأن واليـة مفتوحـة أمـر      
  ميكن الدفاع عنه.  ال

اللواء حسـن إبـراهيم موسـى الـرئيس     وختاما، أود أن أعرب عن امتناين وتقديري إىل   - ٥٩
ــودو كــريوس غربيكــدان، املوظفــة       ــدة زي ــوة البعثــة، وإىل العمي ــد ق ــة وقائ ــة للبعث الســابق بالنياب
املسؤولة عـن القـوة األمنيـة املؤقتـة خـالل فتـرة االسـتعراض، علـى جهودمهـا الراميـة إىل تعزيـز            

للغايـة. وأود أيضـا أن أشـيد     السالم واالسـتقرار يف منطقـة أبيـي، غالبـا يف ظـلِّ ظـروف صـعبة       
باملبعوث اخلاص للسودان وجنوب السودان، نيكوالس هايسوم؛ ورئيس مكتب األمم املتحدة 
لدى االحتاد األفريقي يف أديس أبابا، هايلي منكريـوس؛ واالحتـاد األفريقـي، مبـا يف ذلـك فريـق       

ملشـاركتهم النشـطة يف دعـم     االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ؛ وحكومـة إثيوبيـا،  
  االستقرار يف منطقة أبيي.

    
 


