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*1705447*  

  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
    

  مقدمة  - أوال   

، الـذي  )٢٠١٦( ٢٣١٨مـن قـرار جملـس األمـن      ٢٨يقدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة     - ١
طلب فيه الس إيل أن أواصـل إبالغـه مبـا حيـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ واليـة قـوة األمـم املتحـدة            

علــــى أي انتــــهاكات خطــــرية التفــــاق  األمنيــــة املؤقتــــة ألبيــــي (القــــوة)، وأن أطلعــــه فــــورا
املربم بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان بشـأن   ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠

، املرفـق). ويقــدم التقريــر آخــر  S/2011/384الترتيبـات املؤقتــة لــإلدارة واألمـن يف منطقــة أبيــي (  
عن احلالة يف أبيي وعن عمليات اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منـها منـذ    املستجدات

، ويغطــي الفتــرة ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٢) يف S/2016/864صــدور تقريــري الســابق (
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٤حىت 

ير، أجــري اســتعراض اســتراتيجي لواليــة القــوة عمــال  وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقر  - ٢
، ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥املؤرخ  )٢٠١٦( ٢٣١٨من قرار جملس األمن  ٢٩بالفقرة 

  ). S/2017/293( ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٥و قدم يف 
    

  أبيي  - ثانيا   

  األمن    

تتسم احلالة األمنية يف منطقة أبيي بأا هادئة عموماً. ولكن، يف ظل عدم إحراز تقدم   - ٣
ويف املناقشات بشأن املركز النهائي لإلقليم، تشـكل   ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠يف تنفيذ اتفاق 

التوترات القبلية وانتشار األسلحة خطرا مستمرا. وخالل اجتماعات اللجنـة األمنيـة املشـتركة    
من قبيليت دينكا نقوك واملسريية خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، تلقـت القـوة تقـارير        مع كل 

عن وجود عناصر مسلحة يف منطقة أبيي. وردت البعثـة بتعزيـز وجودهـا يف املنـاطق املتضـررة      
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من خالل تسيري دوريات إضافية. ومل ترد تقـارير عـن أي وجـود للقـوات املسـلحة السـودانية       
   لتحرير السودان يف منطقة أبيي.اجليش الشعيب أو

من أفراد قبيلـة املسـريية الرحـل     ٣٥ ٠٠٠وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وصل حنو   - ٤
ــن           ــرة م ــادة يف الفت ــيت حتــدث ع ــوب، ال ــار هجــرم الســنوية حنــو اجلن ــي يف إط ــة أبي إىل منطق

وع أي حـادث  األول/أكتوبر إىل منتصف أيار/مـايو. واسـتمرت هـذه احلركـة دون وقـ      تشرين
كبري بفضل استراتيجية البعثة االستباقية ملنع نشوب النـزاعات والتخفيف مـن حـدا. وحتـتفظ    
القوة مبمرات لـتمكني قبيلـة املسـريية وماشـيتها مـن التحـرك عـرب منطقـة أبيـي، ممـا يتـيح لكلتـا             

لقبليـة. ويشـكل   القبيلتني تقاسم موارد الرعي واملوارد املائية، وهي بذلك متنع نشوء التوترات ا
الرصد احملكم، ال سيما يف مناطق بؤر التوتر، أساس هذه االستراتيجية، حيـث تسـير دوريـات    

  أثناء النهار والليل وتمنع العناصر املسلحة من دخول املنطقة.

ومل تقع حوادث أمنية كـبرية حـىت اآلن، ولـئن حـدثت بعـض حـاالت سـرقة املاشـية،           - ٥
كا نقوك كلتيهما أعادتا املاشية املسـروقة يف معظـم احلـاالت ووضـعت     فإن قبيليت املسريية ودين

ترتيبات لتقدمي تعويضات من خـالل جلـان السـالم احملليـة. وبغيـة كفالـة األمـن، نشـرت القـوة          
قوات إضافية على حماور هامة تقع على طـول ممـرات طـرق اهلجـرة: نونـق وعـالل يف القطـاع        

وباإلضافة إىل ذلك، راقبت البعثة دخـول قبيلـة املسـريية    األوسط ودنقوب يف القطاع اجلنويب. 
إىل اجلزأين اجلنويب الغريب واجلنويب الشرقي من منطقة أبيي. واستمرت البعثة أيضا يف التواصل 
املكثف مع كلتا القبيلتني أثناء موسم اهلجرة من خالل اللجان األمنية املشـتركة علـى مسـتوى    

  مستوى التجمعات احمللية.القطاعات، فضال عن التواصل على 

وملوسم جفاف ثان على التوايل، خففت القوة من صرامة تنفيذ خط فـض االشـتباك.     - ٦
ــاق        ــتني باتف ــد القبيل ــة بفضــل اســتمرار تقي ــذه املرون ــد أتيحــت ه ــارس  ٢٤وق  ٢٠١٦آذار/م

وماشيتها بالوصول إىل املياه واملراعـي   نونق، حيث مسحت قبيلة دينكا نقوك لقبيلة املسريية يف
يف املناطق اليت تقطنها قبيلـة دينكـا نقـوك. ويشـجع جنـاح البعثـة يف إدارة خـط فـض االشـتباك          
عمليات عودة قبيلة دينكا نقوك، حيث لوحظت مسـتوطنات جديـدة خـالل الفتـرة املشـمولة      

  بالتقرير يف املناطق الواقعة مشال ر كري/حبر العرب.

اإلجــرام حمصــورا داخــل اجلماعــات العرقيــة إىل حــد كــبري، حيــث كــان معظــم   وظــل  - ٧
احلوادث املبلـغ عنـها مـن اجلـرائم البسـيطة. وكـان هنـاك أيضـا بعـض حـاالت السـطو املسـلح             
وسرقة السيارات. وخالل السنة املاضية، أصـبح القطـاع األوسـط مركـزا لألنشـطة اإلجراميـة       

مييت املشتركة وحركة التجار بني الشمال واجلنوب علـى  مع تزايد األمهية االقتصادية لسوق أ
طول الطريق الصاحل يف مجيع األحوال اجلويـة املمتـد مـن دفـرة يف القطـاع الشـمايل إىل أمييـت        
واملستمر جنوبا إىل أبيي يف القطاع األوسط. وردا علـى ذلـك، عـززت قـوات القـوة وجودهـا       

أقــوك لــردع األنشــطة اإلجراميــة. ويف  - أبيــي - أمييــت - دفــرة - علــى طــول حمــور فــاروق



S/2017/312 

 

17-05447 3/14 

 

تشرين األول/أكتوبر، أطلق مهامجون مسلحون النار فقتلوا رجـال مـن قبيلـة دينكـا نقـوك       ١٩
تشرين الثاين/نوفمرب، قررت احملكمة التقليدية املشتركة  ١٧وأصابوا امرأة جبروح خطرية. ويف 

ة شخصني مـن قبيلـة املسـريية متـهمني     املنشأة يف سوق أمييت أن األدلة املتاحة غري كافية إلدان
بارتكاب اهلجوم. وسلّم الشخصان إىل وجيه مـن قبيلـة املسـريية. وزادت القـوة مـن وجودهـا       
األمين يف سوق أمييت املشتركة، وشجعت يف نفـس الوقـت القبيلـتني علـى التعـاون مـع البعثـة        

  فيما يتعلق بالتصدي لإلجرام.

نونـق، أطلـق مهـامجون قنبلـتني صـاروخيتني أثنـاء       كانون األول/ديسـمرب، يف   ٢١ويف   - ٨
الليــل، ممــا أدى إىل إصــابة مخســة أشــخاص بينــهم امرأتــان وطفــل عمــره ثــالث ســنوات. ويف   

مسـلحني   ١٠كانون الثاين/يناير، منعت قوات القوة وقوع أعمـال عنـف بـاعتراض حـوايل      ٩
ادل إطـالق النـار الـذي تبـع     من قبيلة املسريية بالقرب من ناي ناي يف القطاع األوسط. ويف تب

ذلــك، قُتــل أحــد أفــراد قبيلــة املســريية. وقــد أشــار توقيــت هــذه احلــوادث إىل أن هــدف هــذه    
العناصر املسلحة كان التأثري يف املداوالت اليت أجريت يف االجتمـاعني اللـذين عقـدمها وجهـاء     

  كانون الثاين/يناير.  ١٢كانون األول/ديسمرب و  ٣٠القبيلتني يف 

لى الرغم من قيـام القـوة بتعزيـز األمـن علـى حمـاور الطـرق اخلطـرة، قـام مهـامجون           وع  - ٩
كــانون الثاين/ينــاير  ١٧الســودان يف  -مســلحون بســرقة مركبــة تابعــة ملنظمــة الصــحة العامليــة 

مشايل دفرة. وأسـفرت حماولـة أخـرى لسـرقة سـيارة تعـرض هلـا متعاقـدون مـع املنظمـة الدوليـة            
شـباط/فرباير عـن مـوت     ١٧ن دفرة إىل قويل يف القطاع الشـمايل يف  للهجرة كانوا يسافرون م

أحــد املتعاقــدين وإصــابة ســائقه جبــروح. ويف أعقــاب اهلجــوم، واصــلت القــوة تعزيــز إجراءاــا 
لكفالــة ســالمة موظفيهــا والعمــال املــرتبطني باملشــاريع الــيت تقــوم ــا القــوة ووكــاالت األمــم    

قة أبيي من خالل اشتراط توافر احلماية الـيت تقـدمها القـوة    املتحدة وصناديقها وبراجمها يف منط
جلميع التحركات مشـال دوكرا/روماكيـاك يف القطـاع األوسـط وبـني أبيـي وأقـوك يف القطـاع         
اجلنــويب. وأدى إجنــاز اجلــدار احمليطــي إىل تنــاقص الســرقات داخــل مواقــع القــوة وجممــع املبــاين  

 تقـع إال ثـالث حـاالت سـرقة بسـيطة خـالل الفتـرة        املشتركة لألمم املتحدة يف بلدة أبيـي. ومل 
  املشمولة بالتقرير. 

وبالنظر إىل تقلب احلالة األمنيـة والتـوترات املسـتمرة بـني القبائـل، ال تـزال القـوة غـري           - ١٠
قادرة على إعادة املوظفني الوطنيني السودانيني الذين أُجلُـوا إىل اخلرطـوم وكـادقلي يف جنـوب     

. وأثـرت احلالـة   ٢٠١٣أعقـاب مقتـل سـلطان قبيلـة دينكـا نقـوك يف عـام         كردفان إىل أبيـي يف 
األمنية أيضا يف عمل اللجنة املشتركة للمراقبني العسـكريني، الـيت مل تـتمكن سـوى مـن تسـيري       
دوريات منفصلة مع املـراقبني السـودانيني املنتشـرين يف مشـال تـوداج يف القطـاع الشـمايل ومـع         

   املناطق الواقعة جنوب أبيي يف القطاع األوسط.املراقبني من جنوب السودان يف
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ــالتقرير، ســيرت القــوة     - ١١ ــة يف   ١٩ ٣١٤وخــالل الفتــرة املشــمولة ب ــة وليلي ــة اري دوري
عملية مرافقة للحراسة. ونظرا ألن دائرة شـرطة أبيـي مل تنشـأ بعـد، واصـل       ٧ ٤٦٠املناطق و 

ن والنظام، حيث سيرت خالل الفترة عنصر الشرطة يف القوة جهوده لدعم احلفاظ على القانو
دورية ملراقبة حالة األمن والتواصـل مـع التجمعـات احملليـة. وباإلضـافة       ٤٠٠املشمولة بالتقرير 

اجتماعــا للجنــة األمنيــة املشــتركة مــع وجهــاء القبائــل يف   ٢٧٦إىل ذلــك، يســرت القــوة عقــد 
من قرار جملس األمن  ١٦قا للفقرة منطقة أبيي. وتواصل بناء قدرات جلان احلماية اتمعية وف

ــرة املشــمولة        )٢٠١٦( ٢٢٨٧ ــتني تــدريبيتني خــالل الفت ــوة حلق ــت شــرطة الق ــث نظم ، حي
مـن أعضـاء جلـان احلمايـة اتمعيـة يف أقـوك وأبيـي. واسـتمر التـأخر يف           ٦٠بالتقرير حضـرمها  

اية اتمعية يف مشال أبيي بسـبب التحفظـات القدميـة العهـد حلكومـة السـودان       إنشاء جلان احلم
  .٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠اليت أكدت أن تلك اللجان ال تتواءم مع اتفاق 

ووفقا لواليـة البعثـة يف مصـادرة وتـدمري األسـلحة، قامـت القـوات العسـكرية وقـوات            - ١٢
ة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،      الشرطة التابعة للقوة، من خالل العمل مـع دائـر  

طلقـة مـن ذخـرية األسـلحة الصـغرية يف       ١ ٥٠٠قطعة سالح مصـادرة وأكثـر مـن     ١٦بتدمري 
مرفــق إدارة األســلحة والــذخائر التــابع للقــوة. وقــام مراقبــون وطنيــون مــن الســودان وجنــوب   

كيلـومترا   ٢٩٤مت التحقق مـن خلـو   السودان مبراقبة العملية. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، 
من الطرق ذات األولوية من أخطار املتفجرات. وأسفرت مسوح غـري تقنيـة وأنشـطة للتوعيـة     

قطعـة مـن    ١٢٩مبخاطر األلغام جرى االضطالع ا يف جمتمعات حملية شـىت عـن العثـور علـى     
ها. وأعيـد  طلقة مـن ذخـرية األسـلحة الصـغرية وتـدمري      ٢٨١املتفجرات من خملفات احلرب و 

متر مربع، وأعلـن   ٣٧٩ ٨٠٠تقييم مجيع قواعد عمليات السرايا التابعة للقوة، اليت تتألف من 
مـن املـراقبني    ٢٤٦أا آمنة من أخطار املتفجرات. وسلّمت رسائل توعية مبخـاطر األلغـام إىل   

ــة إىل      ــوطنيني. وســلّمت أيضــا رســائل مماثل ــابعني للقــوة واملــراقبني ال ــر مــن  العســكريني الت أكث
من الرجـال والنسـاء والفتيـان والفتيـات الـذين يعيشـون يف منطقـة أبيـي، مبـن فـيهم            ٣٢ ٠٠٠

  رعاة رحل وعائدون.
  

  التطورات السياسية    

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل حيرز السودان وجنوب السـودان سـوى القليـل مـن       - ١٣
. وعقـدت جلنـة الرقابـة املشـتركة يف     ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠التقدم فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق 

. ويف تشـرين الثـاين/نوفمرب املاضـي،    ٢٠١٥آذار/مـارس   ٣٠و  ٢٩أبيي آخـر اجتمـاع هلـا يف    
تواصل رئيس البعثة بالنيابة وقائد القوة اللواء حسن إبراهيم موسى مع مكتب املبعوث اخلاص 

ائي للجنة الرقابة املشـتركة يف  إىل السودان وجنوب السودان يف أديس أبابا لعقد اجتماع استثن
أبيي. وحدد الفريق الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي املعين بالتنفيذ موعدا لعقـد اجتمـاع   

، ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير   ١٤و  ١٣للجنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي يف أديــس أبابــا يف      
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راد قبيلة دينكا نقوك يقودهم من أف ٧٠٠ما مل يتحقق قط. ومن جانب آخر، قام حوايل  وهو
تشـرين األول/أكتـوبر مـن العـام      ٣١سلطان القبيلة بالتظاهر أمام مقر القوة يف مدينـة أبيـي يف   

املاضــي، يف ســياق االحتفــال بالــذكرى الســنوية الثالثــة لالســتفتاء االنفــرادي الــذي أجــري يف   
  اف باالستفتاء. منطقة أبيي، وسلموا القوة رسالة تتضمن التماسا يدعو إىل االعتر

وقد دعا وجهاء من كلتا قبيليت دينكا نقوك واملسريية يف منطقة أبيي، كانوا يتحدثون   - ١٤
إىل وسائط اإلعالم يف شباط/فرباير، إىل نشر تقرير التحقيـق الـذي أجـراه االحتـاد األفريقـي يف      

كلّـف جملـس    . ويف أعقـاب حادثـة القتـل،   ٢٠١٣مقتل سلطان قبيلة دينكا نقوك يف أيار/مايو 
السلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي جلنـة للتحقيـق يف احلادثـة؛ وقُـدمت نتيجـة التحقيـق إىل           

. ولكــن التقريــر مل يصــل إىل نتيجــة حامســة ٢٠١٣االحتــاد األفريقــي يف تشــرين األول/أكتــوبر 
  نظرا ألن الطرفني مل يوافقا على نتائج التحقيق. 

من األفراد املسـلحني يف جممـع دفـرة     ١٢٠مبا يقارب  وظلت حكومة السودان حتتفظ  - ١٥
ولعدة قـرارات لـس األمـن. وواصـلت      ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠النفطي، يف انتهاك التفاق 

حبكم األمر الواقع يف وسـط   “إدارة حملية”حكومة جنوب السودان، من جانبها، اإلبقاء على 
  وجنوب منطقة أبيي، واستبدلت رئيس هذه اإلدارة يف كانون الثاين/يناير من هذا العام.

  
  احلوار بني القبائل    

مـن أجـل منـع نشـوب      واصلت القوة تيسري احلوار بـني قبـيليت دينكـا نقـوك واملسـريية       - ١٦
الرتاع أثناء موسم اهلجرة اجلاري والتخفيف من حدته. ولكن، كما ذكر سابقا، أسفر انعـدام  

إىل استمرار التوترات بني القبيلتني اليت ساهم  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠التقدم يف تنفيذ اتفاق 
 ٢٠١٣يار/مـايو  فيها أيضا عـدم حـل املسـائل املتصـلة باغتيـال سـلطان قبيلـة دينكـا نقـوك يف أ         

  حىت اآلن. 
  

  سوق أمييت املشتركة    

متثلت الدعامة األساسية الستراتيجية القوة ملساعدة كلتا القبيلتني يف جهودمها الراميـة    - ١٧
إىل إحالل السالم وحتقيق قدر من األمن االقتصادي يف توفري الـدعم لسـوق أمييـت املشـتركة.     

آب/أغسـطس   ٤ يف توداج يف القطاع الشـمايل يف  وحسب االتفاق الذي أبرمته كلتا القبيلتني
، كـــان مـــن املقـــرر أال تعمـــل الســـوق املشـــتركة يف أمييـــت إال بصـــورة مؤقتـــة حـــىت   ٢٠١٦

، على أن يكون مفهوما أن اجلانبني سيجتمعان مـرة أخـرى   ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١
األول/ديســمرب مــن كــانون  ٣٠يف كــانون األول/ديســمرب للبــت يف موقعهــا يف املســتقبل. ويف 

العام املاضي، يف اجتماع يسرت القوة انعقاده يف توداج، مل تتمكن القبيلتـان مـن التوصـل إىل    
اتفاق بشأن موقع السوق املشتركة. وحبذت قبيلة دينكا نقوك اإلبقاء على السوق يف موقعهـا  

واجتمعـت كلتـا    احلايل يف أمييت، يف حـني أرادت قبيلـة املسـريية نقـل السـوق إىل بلـدة أبيـي.       
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كـانون الثاين/ينـاير، لكـن االجتمـاع مل يبـدأ ألن قبيلـة دينكـا         ٢٦القبيلتني جمددا يف توداج يف 
نقوك اعترضت على غياب أعضاء جلنة السالم ضمن وفـد قبيلـة املسـريية، علـى الـرغم مـن أن       

  قبيلة املسريية ادعت أن وجهاءها قادرون متاما على متثيل قبيلتهم. 

قـت الحـق، قـدم وجهـاء قبيلـة املسـريية رسـالة إىل القـوة دعـوا فيهـا إىل إغـالق            ويف و  - ١٨
السوق يف أمييت، مضيفني أم لن يكونوا مسؤولني عن أي عواقب أمنية. وقد اختـذت القـوة   
تدابري أمنية احترازية وهي حتافظ على موقـف يقـوم علـى الـردع والوقايـة واالسـتجابة. وعلـى        

مل تقــع حــوادث أمنيــة كــبرية أو انقطــاع يف عمــل ســوق أمييــت   الــرغم مــن هــذه اخلالفــات،  
املشتركة. ويف شباط/فرباير، وافقت جلـان السـالم املشـتركة يف اجتماعـات عقـدا يف تاجـايل       
واللو يف القطاع اجلنويب على مواصلة األنشطة التجارية يف السـوق املشـتركة حـىت يتخـذ قـرار      

  بشأن موقعه الدائم. 

األغذية والزراعة وشريكها املنفذ عددا من حلقات العمل والـدورات  ونظمت منظمة   - ١٩
التدريبية إلدارة الرتاعات يف تشرين الثاين/نوفمرب وكـانون األول/ديسـمرب، نظّمـت إحـداها يف     

كـانون األول/ديسـمرب يف تـوداج مبشـاركة كلتـا القبيلـتني معـا. وتنفـذ          ١٥إىل  ١٣الفترة مـن  
  ملشاريع سريعة األثر بالتنسيق الوثيق مع القبيلتني.مشروعا من ا ٢٣القوة حاليا 

وباإلضافة إىل ذلك، يسرت البعثة عقد اجتماعـات جلـان السـالم املشـتركة، وقـدمت        - ٢٠
الــدعم للــهيئات املشــتركة الــيت تــدير ســوق أمييــت املشــتركة. ووجهــت شــرطة القــوة حــراس  

ــة  الســوق فيمــا يتعلــق بــإجراءات االحتجــاز، وكــذلك بشــأن التعامــ    ل مــع احلــوادث اإلجرامي
واملشــتبه فــيهم. وبنــاء علــى طلــب جلــان الســالم املشــتركة وجلنــة الســوق املشــتركة، ســلّم يف    

كــانون األول/ديســمرب مرفــق احتجــاز مؤقــت إىل احملكمــة التقليديــة املشــتركة الــيت تعقــد     ١٤
زيـارات إىل  جلساا يف سوق أمييت املشتركة. وقام خرباء اإلصالحيات التابعون للقـوة بعـدة   

  مراكز االحتجاز يف أبيي وأقوك وأمييت لتقييم حالة البىن التحتية وظروف احملتجزين. 

وفيما يتعلق باآلليات القانونية ملعاجلة األفعال اإلجرامية ضمن منطقـة أبيـي، اسـتمرت      - ٢١
 البعثة يف التواصل مع السلطات يف السـودان وجنـوب السـودان بشـأن ترتيبـات تسـليم األفـراد       
الذين حتتجزهم البعثة يف سياق أداء واليتها يف محايـة املـدنيني وضـمان األمـن يف منطقـة أبيـي.       
ــوم وجوبــا يف          ــألة إىل اخلرط ــاهم بشــأن املس ــذكرات تف ــع علــى م ــت مقترحــات للتوقي وأحيل

  األول/أكتوبر من العام املاضي. ومل يرد حىت اآلن أي رد من كلتا احلكومتني. تشرين

ألمن، قدمت القوة الدعم اللوجسـيت ويف جمـال الـبىن التحتيـة إىل السـوق      وإىل جانب ا  - ٢٢
املشـتركة، مبـا يف ذلــك املصـابيح الــيت تعمـل بالطاقــة الشمسـية، والتــوفري اليـومي للميــاه إىل أن       
أصبحت مضخة يدويـة إضـافية، ركبـت عـن طريـق املسـاعدة اإلنسـانية، يف طـور التشـغيل يف          

  كانون األول/ديسمرب. ٤
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  الة اإلنسانيةاحل    

ال تــزال تنشــأ احتياجــات إنســانية كــبرية يف منطقــة أبيــي مــن جــراء احلالــة االقتصــادية      - ٢٣
السيئة، ال سيما يف جنوب السودان، وحتركات السكان، والتـوترات بـني القبائـل، وحمدوديـة أو     

هــا  انعــدام اخلــدمات العامــة األساســية. وال تــزال وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجم        
واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة تواصـــل تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية واملســـاعدة يف جمـــال اإلنعـــاش  

مـن   ٥٩ ٠٠٠شخص من الفئات الضعيفة يف منطقة أبيي. ويتضمن هـذا العـدد    ١٦٠ ٠٠٠إىل
مــن  ٢٠ ٠٠٠مــن العائــدين مــن قبيلــة دينكــا نقــوك، و  ١٣ ٠٠٠أفــراد قبيلــة دينكــا نقــوك، و 

ــي، و    األشــخاص املشــردين مــن  ــة دينكــا نقــوك داخــل منطقــة أبي مــن األشــخاص   ٨ ٠٠٠قبيل
من أفراد قبيلة  ٢٥ ٠٠٠املشردين من والييت الوحدة وواراب ااورتني يف جنوب السودان، و 

من الرحل املومسيني من قبيلة املسـريية الـذين دخلـوا إىل املنطقـة يف أواخـر       ٣٥ ٠٠٠ املسريية، و
يقـدر   . وباإلضافة إىل ذلك، قـام مـا  ٢٠١٧ا يف منتصف عام وومن املتوقع أن يعود ٢٠١٦عام 
ـــ  ــي       ١١ ٠٠٠ب ــالعبور مــن خــالل أبي ــوب الســودان ب ــرتاع يف جن شــخص مشــرد مــن جــراء ال

  للوصول إىل مقاصدهم النهائية يف السودان، حيث تلقى بعضهم مساعدة أساسية حمدودة.

ويف العام املاضي، حولت دوائر العمل اإلنساين التركيز مـن توزيـع األغذيـة إىل القيـام       - ٢٤
بتدخالت أكثر توجها حنو اإلنعاش عن طريق مشاريع الغذاء لقاء عوض. وكانـت االسـتجابة   

أشـخاص مـن التوزيـع الشـهري      ٦٩ ٣١٠اتمعية هلذا التحول إجيابية عموما، حيـث اسـتفاد   
ذه املبادرات اتمع على التحول تدرجييا من االعتماد على املعونة الغذائية لألغذية. وتساعد ه

مشـردا مـن واليـة الوحـدة      ٦ ٨٤٢إىل املساعدة الغذائية املشروطة. ويف الوقت نفسه، ما زال 
  ااورة يف جنوب السودان يستفيدون من التوزيع العام لألغذية. 

مـن العـاملني يف    ٥٠معيشـة القبائـل تـدريب     ومشلت اجلهـود الراميـة إىل دعـم أسـباب      - ٢٥
رأس ماشـية   ٢٠٠ ٠٠٠جمال الصـحة احليوانيـة يف القبائـل فضـال عـن حتصـني وعـالج حـوايل         

ــا قبــيليت دينكــا نقــوك واملســريية. واســتهدف توزيــع بــذور اخلضــروات واألدوات      متلكهــا كلت
ا نقـوك تعمـل يف إنتـاج    أسرة من قبيلـة دينكـ   ٢٥٠اليدوية باالقتران مع دورات تدريبية حمددة 

احملاصيل التجارية. واستهدف توزيـع جمموعـات أدوات الصـيد والتـدريب علـى إدارة األمسـاك       
أســرة مــن قبيلــة دينكــا نقــوك تعمــل يف أنشــطة تصــنيع األمســاك         ١٢٠بعــد مرحلــة الصــيد   

وتسويقها. وشارك وجهاء قبيليت دينكا نقوك واملسريية يف مثـاين حلقـات عمـل لتحسـني سـبل      
ارة املــوارد الطبيعيــة واحلصــول عليهــا بصــورة عادلــة. وأجنــز مبنيــان لعيــادة بيطريــة وحمكمــة   إد

تقليديــة وســلّما إىل الســلطات التقليديــة يف إطــار جهــود اإلنعــاش. وال يــزال تفعيــل هــذين          
املشروعني، ال سيما العيادة البيطرية، يشكل حتديا نظرا الفتقار اتمع إىل القـدرة علـى جتهيـز    

  ة املرفقني.وإدار
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ــة املتكاملــة، مبــا يف ذلــك           - ٢٦ ــة الصــحية األوليــة والتغذي ــف تقــدمي خــدمات الرعاي وتوق
التحصني الـروتيين وتـوفري األدويـة األساسـية، بصـورة مؤقتـة بسـبب التحـديات الـيت تواجههـا           

تعمـل  الـيت   ١٣دوائر العمل اإلنساين يف متويل الكثري من املرافق الصحية والعيادات املتنقلـة الــ   
يف منطقة أبيي. واستمرت عمليـات الفـرز للكشـف عـن حـاالت سـوء التغذيـة وتقـدمي الـدعم          
الربناجمي حلـاالت سـوء التغذيـة املتوسـط واحلـاد يف إطـار برنـامج للتغذيـة التكميليـة يسـتهدف           

  شرائح حمددة يف وسط وجنوب أبيي.

املأمونــة إىل كــل مــن   ويف األجــزاء الشــمالية مــن منطقــة أبيــي، ظلــت إمــدادات امليــاه    - ٢٧
التجمعات السكنية والرحل املومسيني تشكل حتديا. وحفـرت تسـع آبـار ميـاه جديـدة، كانـت       
اثنتان منها يف سوق أمييت املشتركة. وأُصلحت ست عشـرة مضـخة يدويـة؛ وطـورت مخـس      
مضخات يدوية قيد االستخدام إىل أحـواض ميـاه صـغرية تضـخ امليـاه منـها بالطاقـة الشمسـية؛         

شـخص. ومشلـت األنشـطة الرئيسـية      ٣٥ ٠٠٠صلحت مخسة أحواض ميـاه، يسـتفيد منـها    وأ
األخرى تدريب جلان مسـتخدمي امليـاه يف جمـال إدارة امليـاه وصـيانة أحـواض امليـاه الـيت تضـخ          
امليـاه منــها بالطاقـة الشمســية. غـري أن أعمــال التخريـب وســرقة نظـم الطاقــة الشمسـية كانــت       

  بب حمدودية قدرات نظام إنفاذ القانون.منتشرة على نطاق واسع بس

وتشمل التحديات التشـغيلية عـدم تـوافر األمـوال الكافيـة للمنظمـات غـري احلكوميـة،           - ٢٨
سيما ألنشطة الرعاية الصحية األوليـة؛ وارتفـاع تكـاليف التنفيـذ بسـبب املعوقـات األمنيـة         وال

واللوجســتية؛ وســرقة الســيارات يف األجــزاء الشــمالية مــن أبيــي؛ وحــاالت التــأخري يف إصــدار  
تصــاريح الســفر؛ وفــرض حكومــة الســودان قيــودا علــى حركــة األفــراد واإلمــدادات. وظلــت   

الحتياجـات يف األجـزاء الشـمالية مـن أبيـي مقيـدة نظـرا لعـدم وجـود          القدرة على االسـتجابة ل 
منظمات غري حكومية دوليـة يف املنطقـة. ويـؤثر اسـتمرار الـرتاع يف جنـوب السـودان أيضـا يف         
العمليات اإلنسانية يف منطقة أبيي، مبا يف ذلك من خالل ارتفاع أسعار اإلمدادات املشـتراة يف  

  جنوب السودان.
    

  ة اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منهاحال  -  ثالثا  

  التطورات السياسية    

على الرغم من أن السودان وجنوب السودان مل حيرزا أي تقـدم إضـايف بشـأن تسـوية       - ٢٩
الوضع النـهائي ملنطقـة أبيـي، بـدا أن العالقـات بـني البلـدين كانـت متضـي علـى مسـار إجيـايب.             

العـريب يف   -فا كري على هامش مؤمتر القمـة األفريقـي   والتقى الرئيسان عمر حسن البشري وسل
وأعــادا التأكيــد علــى التزامهــا  ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٣مــاالبو، غينيــا االســتوائية، يف 

، مبا يف ذلك الترتيبات األمنيـة احلدوديـة.   ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٧يتعلق بتنفيذ اتفاقات  فيما
ين أنــه حظــر وجــود اجلماعــات املســلحة املعارضــة وباإلضــافة إىل ذلــك، ادعــى كــل مــن البلــد
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لآلخــر يف إقليمــه. وأعلــن الســودان يف تشــرين الثــاين/نوفمرب مــن العــام املاضــي أنــه منــع ريــك   
ماشار، قائد اجلناح املعارض يف احلركة الشـعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان، مـن دخـول       

يناير من هذا العام أنـه طـرد احلركـة    اخلرطوم، يف حني ادعى جنوب السودان يف كانون الثاين/
مشال من إقليمه. وعلى الرغم من هذه البوادر، أكد الرئيس البشـري   -الشعبية لتحرير السودان 
شباط/فرباير يف الفولة يف غرب كردفان أن أبيي ال تزال جزءا من  ١٣يف خطاب عام ألقاه يف 

لسودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان. ويف الوقت نفسه، حافظ كل من القوات املسلحة ا
السودان على وجـوده يف املنـاطق احملاذيـة حلـدود منطقـة أبيـي، ممـا يـربز اسـتمرار خطـر الـرتاع            

  املسلح بني البلدين. 

ــا         - ٣٠ ــي يف تواصــلها املكثــف مــع كلت ــة ألبي ــة املؤقت ــوة األمــم املتحــدة األمني واســتمرت ق
واسـتئناف احلـوار مـن أجـل      ٢٠١١/يونيـه  حزيران ٢٠احلكومتني بشأن ضرورة تنفيذ اتفـاق  

معاجلــة املســائل األمنيــة واإلنســانية األكثــر إحلاحــا يف املنطقــة بصــورة مشــتركة وتقــدمي الــدعم  
السياسي الضروري للجهود الرامية إىل إحالل السالم وحتقيق املصاحلة بني قبيليت دينكـا نقـوك   

ئيس بعثـة القـوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي      واملسريية. وأكد مسؤولون سودانيون يف مناقشام مع ر
وقائد القوة خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير أن جلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي ال تـزال اإلطـار          
الوحيد للمناقشـات مـع حكومـة جنـوب السـودان وأعربـوا عـن خيبـة أملـهم إزاء إلغـاء زيـارة            

ــة املشــتركة يف أب    ــة الرقاب ــي الســودان يف جلن ــي يف تشــرين األول/  مقــررة ملمثل ــدة أبي ــي إىل بل  ي
العتبارات أمنية بعد اعتراض قبيلة دينكـا نقـوك. وكـرر مسـؤولون سـودانيون       ٢٠١٦ أكتوبر

كذلك التأكيد على ضرورة تأمني حرية التنقل دون عوائق يف مجيع أحناء منطقة أبيـي وأعربـوا   
وأكـد مسـؤولون مــن    عـن رأي مفـاده أنـه ينبغــي نقـل سـوق أمييــت املشـتركة إىل بلـدة أبيــي.       

جنوب السودان بـدورهم جمـددا مـوقفهم املتمثـل يف أن جلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي ليسـت          
ذات أمهيــة يف ظــل عــدم وجــود إدارة مشــتركة يف أبيــي، ودعــوا إىل انســحاب شــرطة الــنفط    

  . “خالية من األسلحة”املوجودة يف دفرة وإىل ضرورة كفالة مركز املنطقة بوصفها 
  

  لياتالعم    

بالرغم من عدم عقد اجتماعات أخرى لآلليـة السياسـية واألمنيـة املشـتركة أو اللجنـة        - ٣١
األمنية املشتركة، أبلغ السودان وجنوب السودان البعثة يف رسالتني منفصلتني وجهتا إىل القوة 

ــاين/نوفمرب   ١٥و  ٨يف  ــة    ٢٠١٦تشــرين الث ــوا املنطق ــابعني هلمــا أخل ــراد املســلحني الت  أن األف
ــة الســـالح. وقـــد وافـــق الســـودان وجنـــوب الســـودان يف تشـــرين    ــة واملرتوعـ  احلدوديـــة اآلمنـ

، علــى التــوايل، علــى الطلــب الــذي قدمتــه القــوة   ٢٠١٧وشــباط/فرباير  ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب 
إليهما كي تقوم الدوريات األرضية لآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها بعمليـة حتقـق   

ــام،     مشــتركة مــن االنســحاب  ــدوريات يف نيســان/أبريل مــن هــذا الع . وســوف تســري تلــك ال
  مبشاركة دورية أرضية واحدة من كل من القطاعني املنتشرين يف كادقلي وقوك مشار.
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وإثر االجتماع العادي األخري لآللية السياسية واألمنية املشتركة املعقود يف أديس أبابـا    - ٣٢
جنـوب السـودان تقـدما حنـو تعزيـز قـدرة اآلليـة        ، أحرز السـودان و ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٥يف 

املشــتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها علــى القيــام بالعمليــات. ويف هــذا الصــدد، وافــق           
البلدين على تفعيل مقري القطـاعني املتبقـيني يف بـرام وملكـال. وجـرى االضـطالع ببعثـة         كال

وســيتحقق املزيــد مــن التقــدم   كــانون الثاين/ينــاير مــن هــذا العــام.  ٢١اســتطالعية إىل بــرام يف 
  بنتيجة االستعراض االستراتيجي للقوة الذي أجري مؤخرا. 

وواصــلت اآلليــة دوريــات الرصــد اجلــوي الروتينيــة فــوق املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة            - ٣٣
دوريـة للرصـد    ٤٠واملرتوعة السالح على الرغم من التحديات التشغيلية الكـبرية. ومـن أصـل    

دوريـة بنجـاح،    ١٨ل الفترة املشمولة بالتقرير، جرى االضـطالع بــ   اجلوي كانت مقررة خال
حالــة مــن حــاالت اإللغــاء هــذه، مبــا يف ذلــك تعليــق   ١٨دوريــة. وتعــود  ٢٢يف حــني ألغيــت 

برنامج شهر شباط/فرباير بكامله، إىل التأخر يف استالم املوافقة من سلطات جنوب السـودان.  
املشـمولة بـالتقرير إىل عـدم تـوافر الطـائرات ألسـباب        وتعود بقية حاالت اإللغاء خـالل الفتـرة  

فنية وإىل األحوال اجلوية غري املؤاتية. وقد أزيلت القيود اليت كان يفرضها التشكيل العسكري 
التابع جلنوب السـودان يف قـوك مشـار وأويـل يف وقـت سـابق علـى الرصـد اجلـوي بعـد زيـارة            

احلدود والتحقق منها برفقة كبري املراقبني الوطنيني تنسيقية قام ا رئيس اآللية املشتركة لرصد 
ــرة مـــن    ــار يف الفتـ ــرين الثـــاين/نوفمرب إىل  ٢٨جلنـــوب الســـودان إىل قـــوك مشـ ــانون ١تشـ  كـ

  .٢٠١٦األول/ديسمرب 

وقــد ظلّــت أفرقــة دعــم الــدوريات التابعــة لــدائرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة      - ٣٤
باأللغام جاهزة للنشر دعما للدوريات األرضـية الـيت تقـوم ـا اآلليـة يف كـال مقـري القطـاعني         
املوجودين يف كادقلي، السودان، وقوك مشار، جنوب السودان. وباإلضافة إىل ذلـك، قـدمت   

حدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام تدريبا متكامال على تسيري دوريات أرضـية إىل  دائرة األمم املت
من املراقبني الوطنيني واملراقبني العسكريني وعناصر الوحدة اإلثيوبية حلماية القوات لدعم  ٦٣

  التأهب وتنسيق التخفيف من اخلطر.
    

  الدعم املقدم للبعثة  -  رابعا  

فـرداً   ٤ ٤٩٩بالتقرير، كان قوام العنصر العسكري للقوة يبلـغ  خالل الفترة املشمولة   - ٣٥
ــراقبني عسكريني/ضــباط أركــان و    ٢٠٦( ــغ      ٤ ٢٩٣م ــه يبل ــأذون ب ــوام م ــل ق ــديا)، مقاب جن

ــألف مــن      ٥ ٣٢٦ ــالقوة يت ــوام عنصــر الشــرطة ب ــرداً. وكــان ق ــاث   ٧شــرطيا ( ٢٠ف مــن اإلن
بلـغ جممـوع املـوظفني املـدنيني     شـرطيا. و  ٥٠من الذكور)، مقابل قوام مـأذون بـه يبلـغ     ١٣ و

تأشرية  ١٩٠موظفا وطنيا. وقد أصدرت حكومة السودان  ٧٨موظفا دوليا و  ١٢٦العاملني 
موظفــــا،  ١٤ألفــــراد القــــوة، يف حــــني ال تــــزال هنــــاك تأشــــريات يف انتظــــار اإلصــــدار لـــــ  
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ــر رمسي/مستشــار واحــد، و    ١٩ و ــة     ٤٦عســكريا، وزائ ــرة اإلجــراءات املتعلق ــراد دائ ــن أف م
األلغام، واثنني من املتعاقدين. وال تزال ثالث تأشريات ملكتـب االتصـال اتمعـي بانتظـار أن     ب

، ممـا يعـوق بصـورة خاصـة نشـاط القـوة ألن معظـم األنشـطة         ٢٠١٦يبت فيها منذ أيار/مـايو  
يأخذ طابعا جمتمعيا بشكل متزايد، وهو ما يستلزم وجود موظفني من ذوي اخلربة يف الشؤون 

 ٥٩ ٢١٤جنديا ونقـل   ١ ٢٧٢خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجنزت البعثة تناوب املدنية. و
عمليـة نقـل جـوي بالطـائرات      ٩١كيلوغراما من البضائع عـرب مطـار كـادقلي، حيـث أجـرت      

  عملية نقل بضائع). ١٥عملية نقل جنود و  ٧٦املروحية ذهابا وإيابا (

ويـل قاعـدة نونـق للعمليـات املؤقتـة إىل      وخالل موسم اجلفاف احلايل، بـدأت القـوة حت    - ٣٦
قاعدة عمليات دائمة باستخدام املوارد اهلندسية للبعثـة. ومـن املتوقـع أن يكتمـل إنشـاؤها قبـل       
بداية موسم األمطار الذي يبدأ حول حزيران/يونيه. وبعد أن رفع السودان القيود عـن إدخـال   

تقريـري السـابق، تواصـل البعثـة حتسـني       مواد البناء إىل منطقة أبيي، على حنو ما أشرت إليه يف
الـبىن التحتيـة واملنشـآت البيئيـة يف مجيـع املخيمـات. وأجنـز بنـاء سـور حميطـي وتركيـب إضــاءة            
حول مقر البعثة يف أبيي؛ ويشمل ذلـك املنطقـة املخصصـة إليـواء مقـر اآلليـة املشـتركة لرصـد         

لي إىل أبيـي. ويتواصـل كـل مـن     احلدود والتحقق منها بعد انتقاهلـا يف ايـة املطـاف مـن كـادق     
أشغال حتضري املوقع يف موقع التوسع وحتسني األحوال املعيشية الصعبة يف مقـر البعثـة يف أبيـي.    
وقد منحت أربعة عقود الستبدال وحدات اإلقامة سابقة التجهيز اليت باتت قدميـة ومسـتهلكة   

ــق  بغيــة حتســني األحــوال املعيشــية يف خميمــات البعثــة يف مجيــع أحنــا    ــي. وفيمــا يتعل ء منطقــة أبي
باجلوانــب البيئيــة والصــحية، يتواصــل العمــل املتعلــق باســتبدال حمطــات معاجلــة ميــاه الصــرف    
الصحي وتركيب حمطات إضافية. وأجنز بنـاء خزانـات تعفـني جديـدة السـتخدامها يف املعاجلـة       

لصـلبة جلميـع   األولية لفضالت التعفني. ويتواصل إنشاء مدافن قمامـة للـتخلص مـن النفايـات ا    
  خميمات البعثة يف منطقة أبيي.

    
  اجلوانب املالية  -  خامسا  

ــا    - ٣٧ ــب قرارهــ ــة، مبوجــ ــة العامــ ــت اجلمعيــ ــؤرخ  ٧٠/٢٦٩ خصصــ ــران/ ١٧املــ  حزيــ
 ٢٠١٦ه متوز/يوليـ  ١مليون دوالر لإلنفاق على القوة للفترة من  ٢٦٨,٦، مبلغ ٢٠١٦ يونيه
، بلغـــت قيمـــة االشـــتراكات ٢٠١٧آذار/مـــارس  ٢٢. وحـــىت ٢٠١٧حزيران/يونيـــه  ٣٠إىل 

مليــون دوالر. وبلــغ جممــوع االشــتراكات   ٢٨املقــررة غــري املســددة للحســاب اخلــاص للقــوة  
ماليـني دوالر.   ١ ٥٠٨املقررة غـري املسـددة جلميـع عمليـات حفـظ السـالم يف التـاريخ نفسـه         

، ٢٠١٧كـــانون الثاين/ينـــاير    ٣١عـــن الفتـــرة املمتـــدة حـــىت    وســـددت تكـــاليف القـــوات   
 كـانون األول/  ٣١سددت تكاليف املعدات اململوكة للوحدات عن الفترة املمتـدة حـىت    بينما

  ، وفقا جلدول السداد الفصلي.٢٠١٦ديسمرب 
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  املالحظات والتوصيات  -  سادسا  

ســودان وجنــوب الســودان، ال تــزال أبيــي ذات أمهيــة اســتراتيجية واقتصــادية كــبرية لل   - ٣٨
وميكن أن يؤدي أي نزاع حملي بني قبيليت املسريية ودينكا نقوك يف منطقة أبيي أو أي مواجهة 
مباشــرة علــى احلــدود إىل زيــادة التــوترات، مــع عواقــب وخيمــة علــى املنطقــة األوســع نطاقــا.   

، من خالل التنفيـذ  ويردع الوجود املستمر للقوة املواجهة املسلحة بني البلدين. وتساهم البعثة
االستباقي الستراتيجيتها يف منع نشـوب النــزاعات والتخفيـف مـن حـدا، يف كفالـة اسـتقرار        
احلالة األمنية نسبيا يف منطقة أبيي، اليت يدار فيها موسـم اهلجـرة احلـايل حـىت اآلن دون وقـوع      

  أي حوادث أمنية كبرية.

الصعيد احمللي، يلزم أن تشارك حكومتا  وبغية توطيد املكاسب اليت حققتها القوة على  - ٣٩
السودان وجنوب السـودان بنشـاط يف املناقشـات املتعلقـة مبعاجلـة الشـواغل األمنيـة واإلنسـانية         
األكثر إحلاحا اليت يواجههـا سـكان أبيـي. ويف غيـاب هـذه املشـاركة املنتظمـة، ال تـزال القـوة          

فـراغ إداري. وأحـث بالتـايل الطـرفني     واجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين تعمـل يف ظـل   
ــذ آذار/        ــع من ــيت مل جتتم ــي، ال ــة املشــتركة يف أبي ــة الرقاب ــة للجن ــد اجتماعــات منتظم ــى عق  عل

. وهـذا أمـر كـان    ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠، وذلك للمضي قدما بتنفيذ اتفاق ٢٠١٥ مارس
دما خبطط احلكـومتني  يتعين القيام به من فترة طويلة، وهو ميثل خطوة أولية ضرورية للمضي ق

خبصوص إدارة منطقة أبيي وحفظ النظام فيهـا بصـورة مشـتركة يف الوقـت الـذي ال يـزال فيـه        
  االتفاق على وضعها النهائي معلّقا.

وال يـزال كـل مـن الوجــود املسـتمر ألفـراد مسـلحني يف جممــع دفـرة النفطـي يف مشــال           - ٤٠
حبكم األمر الواقع يف جنـوب منطقـة أبيـي ينتـهكان اتفـاق       “إدارة حملية”منطقة أبيي وتشغيل 

ويقوضانه. وأدعو حكومـة السـودان إىل سـحب أفرادهـا املسـلحني       ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠
من دفرة وحكومة جنوب السودان إىل قبول الترتيبات واملؤسسات اإلداريـة املشـتركة املنشـأة    

ها. وأرحـب باإلعالنـات اخلطيـة لكلتـا     واملشاركة في ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠مبوجب اتفاق 
احلكــومتني بشــأن ســحب قــوات كــل منــهما مــن املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة واملرتوعــة الســالح   
واملوافقة على دوريات التحقق األرضية، اليت ختطط القـوة لتسـيريها حبلـول ايـة نيسـان/أبريل      

ة احلدوديــة اآلمنــة مــن هــذا العــام. وتتواصــل أعمــال الرصــد اجلــوي علــى كامــل طــول املنطقــ  
واملرتوعة السالح؛ وميكن تعزيز قدرة املراقبة اجلوية لآللية يف حدود املوارد املتاحة، عن طريـق  
نشر طائرات ثابتة األجنحة ذات قدرات متقدمة على التصوير والرؤية على النحـو املوصـى بـه    

  يف االستعراض االستراتيجي األخري.

أبـرز الشـواهد علـى التـزام كلتـا قبـيليت دينكـا نقـوك          وال تزال سوق أمييـت املشـتركة    - ٤١
واملسريية بإحالل السالم وحتقيق املصاحلة علـى الصـعيد احمللـي، ويـدعو لألسـف أن يكـون مثـة        
خالف بشأن موقعه الدائم وأن يسيس على أعلى املستويات. وأحث بقوة حكـوميت السـودان   
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والتعـايش السـلمي بـني قبـيليت املسـريية      وجنوب السودان على دعم جهود البعثة لتعزيـز الوئـام   
ودينكا نقوك، واالمتناع عن اختاذ أي إجراءات ميكن أن تتسبب يف نشوء عداوة أو مواجهـة.  
وكخطوة إضافية حنو حتقيق املصاحلة بني القبيلـتني، أكـرر التأكيـد علـى ضـرورة إغـالق ملـف        

  .٢٠١٣مقتل سلطان قبيلة دينكا نقوك يف عام 

اؤل إزاء التقدم الكـبري الـذي أحرزتـه قبيلتـا دينكـا نقـوك واملسـريية بشـأن         وأشعر بالتف  - ٤٢
املسائل اليت تؤثر يف أفرادمها ويف عملية املصاحلة. بيد أنه ال يزال هناك الكثري من العمل الـذي  

أيلول/  ٢٧و  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠ينبغي القيام به لضمان التنفيذ السلس ألحكام اتفاقي 
املتعلقني بالترتيبات األمنية. وبناء على ذلك، أوصي بتمديد والية القـوة لفتـرة    ٢٠١٢سبتمرب 

ــق مــا حــددتاه        ــا احلكــومتني علــى إحــراز تقــدم صــوب حتقي ســتة أشــهر أخــرى ملســاعدة كلت
  لنفسيهما من أهداف يف هذين االتفاقني.

لسـابق، اللــواء  ويف اخلتـام، أود أن أثـين علــى القـائم بأعمــال رئـيس البعثة/قائـد القــوة ا       - ٤٣
حسن إبـراهيم موسـى، لفتـرة واليتـه علـى رأس القـوة. وأشـجع خلفـه اللـواء تيسـفاي جيـدي            
ــة بطريقــة مبتكــرة. وأود أن أشــكر مجيــع مــوظفي األمــم      هاليمايكــل علــى املضــي قــدما بالبعث
املتحدة، مبن فيهم موظفو وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا، علـى التـزامهم بقضـية      

م يف منطقــة أبيــي. وحيظــى العمــل الــذي يقــوم بــه مبعــوثي اخلــاص، نيكــوالس هايســوم،  الســال
تنشـيط العمليـة السياسـية بتقـدير كـبري. وختامـا، أديـن بالشـكر أيضـا إىل كـل مـن الـرئيس              يف

الســـابق جلنـــوب أفريقيـــا ورئـــيس فريـــق االحتـــاد األفريقـــي الرفيـــع املســـتوى املعـــين بالتنفيـــذ،   
ــابو ــابع لالحتــاد األفريقــي؛     مبيكــي؛ ومفوضــية ا  ث الحتــاد األفريقــي؛ وجملــس الســلم واألمــن الت

 .وحكومة إثيوبيا؛ على دعمهم الثابت للبعثة وعلى افتخارهم بدعم السالم يف منطقة أبيي
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