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  أبيياحلالة يف تقرير األمني العام عن     
  مقدمة  - أوال   

)، الـذي  ٢٠١٥( ٢٢٠٥مـن قـرار جملـس األمـن      ٢٧ُيقّدم هذا التقرير عمال بـالفقرة    - ١
طلب فيه اجمللس أن أواصل إبالغه مبا حيرز من تقدم يف تنفيذ والية قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة     

مجهوريـة  املؤقتة ألبيي، وأن أوجه انتباهه فورا إىل أي انتهاكات خطرية لالتفـاق بـني حكومـة    
واحلركة الشعبية لتحرير السـودان بشـأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة        السودان 

ــه  ٢٠أبيــي، املــربم يف  ــر معلومــات  S/2011/384( ٢٠١١حزيران/يوني ، املرفــق). ويقــدم التقري
عملياهتـا منـذ صـدور تقريـري السـابق      مستكملة عن احلالـة يف أبيـي وعـن نشـر القـوة األمنيـة و      

)S/2015/700 ( وعـن  ٢٠١٥تشرين األول/أكتـوبر   ٣١وحىت . ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١١يف ،
 ٢٠٢٤التقدم احملرز يف تنفيذ املهام اإلضافية اليت كُلفت هبا القوة األمنية مبوجـب قـرار اجمللـس    

تعلق باآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها. ويوصي التقرير، لنظر اجمللـس،  ) امل٢٠١١(
  بتمديد والية القوة لفترة ستة أشهر إضافية.

    
  احلالة األمنية  - ثانيا   

ظلــت احلالــة األمنيــة يف منطقــة أبيــي هادئــة خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. ومل تقــع   - ٢
موسـم األمطـار يف ابتعـاد كـل مـن      سـاعد  واملسـريية حيـث    اشتباكات بني قبـيليت دينكـا نقـوك   

  القبيلتني عن األخرى طيلة اجلزء األكرب من الفترة.
وواصلت القوة األمنية املؤقتة تنفيذ استراتيجيتها القوية املتعددة اجلوانـب ملنـع نشـوب      - ٣

 ٢ ٣٠١ة الرتاعات وختفيف حدهتا من قواعد انتشارها اخلاصة مبوسم األمطـار. وأجـرت القـو   
عملية حراسة. وظلت قواعـد عمليـات    ٣٥٦من الدوريات اخلاصة النهارية والليلية وقامت بـ 

الســرايا منتشــرة يف دكــورا وأبيــي يف القطــاع األوســط؛ ومريــال أجــاك وأتــوين وبنطــون وتــاج 
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وأقــوك يف القطــاع اجلنــويب؛ ويف فــاروق ودفــرة وتــوداج يف القطــاع الشــمايل. وســهلت    اللــي
  اجتماعا للجنة األمنية املشتركة مع شيوخ القبائل يف منطقة أبيي. ٢٥ا عقد البعثة أيض

مـن أفـراد شـرطة الـنفط      ١١٠و  ٨٠وظلت حكومة السودان حمتفظة مبا يتراوح بـني    - ٤
ــه  ٢٠داخــل جمّمــع دفــرة النفطــي يف مشــال أبيــي، منتهكــة بــذلك اتفــاق      ٢٠١١حزيران/يوني

وباإلضافة إىل ذلك، واصـلت السـلطات السـودانية     صادرة عن جملس األمن.متعددة قرارات و
آب/أغســطس واملتمثــل يف أعمــال احلفــر إلقامــة  ٢٣االنتــهاك الــذي مت تســجيله ألول مــرة يف 

حتصـــينات ترابيـــة يف دفـــرة لتحســـني دفاعـــات املنشـــآت النفطيـــة يف حضـــور مـــا يقـــرب مـــن  
ن تشييد هياكـل أساسـية   أفراد الشرطة املسلحني. وطلبت القوة وقف أعمال البناء، أل من ٣٠

ــهاكا التفــاق      ــراد شــرطة مســلحني يشــكالن انت ــة ووجــود أف ــه  ٢٠أمني . ٢٠١١حزيران/يوني
أن القـوة األمنيـة املؤقتـة ال حـق هلـا يف منـع شـركة        أكـدوا  أن املراقبني الوطنيني السـودانيني   إال

ــة لوقــف العمــل ستشــكل       ــيم الســودان، وأن أي حماول ــة العمــل يف إقل ــة مــن مزاول ــا مدني خرق
  السودان.  لسيادة

وعــرض املراقبــون الوطنيــون الســودانيون ســحب أفــراد الشــرطة املســلحني شــريطة أن    - ٥
تضمن القوة األمنية أمن املنطقة اليت تـتم فيهـا إقامـة التحصـينات الترابيـة. وأبلغتـهم البعثـة بـأن         

السـودان  مـن جانـب حكومـة    جتري عمال بقرار انفـرادي  ذلك غري ممكن، ألن أعمال التشييد 
مل توافق عليه جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي. وال جيوز ألي من اجلانبني القيام بأي نشـاط أمـين   

كيلومترا وهي األعمـال الـيت    ٥٧بشكل أحادي. وقد اكتملت حىت اآلن أعمال احلفر يف حنو 
ني. تنفذها شركة مدنية باستخدام آالت يقوم بتشغيلها مدنيون يف حراسة أفراد شرطة مسـلح 

أيلول/سبتمرب، الحظت دورية تابعة للقوة األمنية املؤقتـة أن أعمـال احلفـر قـد ُعلقـت       ٢٩ويف 
  مؤقتا بسبب السيول. وال يزال احلفر معلقا حىت تاريخ نشر هذا التقرير.

تشــرين األول/أكتــوبر، تلقــت القــوة األمنيــة املؤقتــة رســالة مــن ممثــل الســودان    ٨ويف   - ٦
فيهـا أن اتفاقـا تعاقـديا قـد أبـرم بـني حكومـة السـودان          يبلغهـا ركة يف أبيي جلنة الرقابة املشت يف

الرسـالة أيضـا أن    املمثـل السـوداين يف   بئر مياه يف مشال أبيـي. وطلـب   ١٩وشركة أجنبية حلفر 
احلماية واألمن للعاملني واملعدات. وتشـمل اجملتمعـات احملليـة الـيت ستسـتفيد      األمنية توفر القوة 

ســــكر وداري واملقيــــنص وقــــويل والشــــمام وأبــــو غزالــــة والرضــــاية. ويف مــــن املشــــروع الع
حــارس  ١٥أيلول/ســبتمرب، بــدأت أعمــال احلفــر يف داري واملقيــنص، يف حضــور حــوايل   ٣٠

أمــــن مســــلحا كــــانوا يراقبــــون العمــــل يف املوقــــع، األمــــر الــــذي يشــــكل انتــــهاكا التفــــاق 
مـن تـوفري األمـن لعمليـة احلفـر هـذه       حزيران/يونيه. والقوة األمنية ليست يف وضع ميكنـها   ٢٠

  لجنة.التوافق عليها   ألهنا عملية انفرادية ومل



S/2015/870 
 

15-19473 3/15 
 

أيلول/سبتمرب، ألقى أفـراد مـن القـوة األمنيـة املؤقتـة كـانوا يقومـون بدوريـة يف          ١ويف   - ٧
ــوم يف القطــاع الشــمايل القــبض علــى رجلــني مــن املســريية كانــت حبوزهتمــا        ــة بل حمــيط منطق

طلقــة مــن هــذه الطلقــات. وقــام  ٥٤ وخزنتــان لطلقــات البنــادق و AK47بنــدقيتان مــن طــراز 
تشــرين  ٢١طــاقم الدوريــة بــرتع ســالح هــذين الــرجلني وتســليمهما للقيــادات األهليــة. ويف    

األول/أكتـوبر، قـام أفـراد مــن القـوة األمنيـة املؤقتــة بـرتع سـالح رجـل مــن دينكـا كـان حيمــل           
زع طـاقم الدوريـة سـالح هـذا الرجـل وأخـذ       يف حميط منطقة أقوك. ون AK47بندقية من طراز 

تشـرين األول/أكتـوبر، عثـرت     ٢٦السالح إىل قاعدة عمليات السـرية يف أتـوين لتـدمريه. ويف    
بــالقرب مــن حمطــة لتوزيــع امليــاه   عبــوة غــري منفجــرة  دوريــة تابعــة للقــوة األمنيــة املؤقتــة علــى   

ن مـن املختصـني بالعمليـات    إثيوبيـو مهندسـون  حتقـق  منطقة داري بالقرب من بلدة دفـرة. و  يف
ــية  ــة  اهلندس ــة اخلفيف ــذه       امليداني ــن أن ه ــام م ــة باأللغ ــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلق ــرةُ األم ودائ

كمـا نقلـت    -كانت عبارة عن قنبلة دخـان يدويـة فجِّـرت بشـكل جزئـي، اسـتخدمها        العبوة
  سكان اجملتمع احمللي ألغراض صيد األمساك. -التقارير 

هلجرة املومسية، أفاد أفراد القوة األمنيـة املؤقتـة بتوجـه رعـاة املسـريية إىل      وفيما يتعلق با  - ٨
منطقة أبيي حتسبا ملوسم اجلفـاف اجلديـد وذلـك قبـل املوعـد املعتـاد لـذلك بوقـت قصـري. ويف          

نقـوك النازحـة تعـود مـن أقـوك إىل       دينكـا  أسرة من أسـر  ١٥٠الوقت نفسه، شوهدت حوايل 
اج اللي وتوداج ودنقـوب ونونـق، وذلـك لتجهيـز أراضـيها ملوسـم       قراها األصلية، ومن بينها ت

اجلفاف. وبسبب النقص النسيب لألمطار يف هذا الفصل، فـإن منسـوب ميـاه األهنـار وكميـات      
املياه يف مصادر ختزينها أقل حاليا بكثري مما هـو معتـاد يف هـذا الوقـت مـن السـنة، األمـر الـذي         

سوب املياه اجلوفية كافية الجتياز القبائل احمللية موسـم  استثار القلق من أال تكون مستويات من
اجلفاف بسالم، وخاصة يف املناطق الشمالية من أبيي. وقد وضعت القوة األمنيـة املؤقتـة خطـة    

  انتشارها لفصل اجلفاف يف صيغتها النهائية وبدأت األنشطة التحضريية لتنفيذها.
مبصـادرة األسـلحة والـذخرية يف منطقـة     ألمنيـة  وللوفاء باملتطلب املتمثل يف قيام القـوة ا   - ٩

أبيــي، وضــعت دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام سياســة إلدارة األســلحة          
والذخرية خاصة بالقوة. وتوفر هذه السياسة التوجيـه بشـأن معـايري ختـزين األسـلحة والـذخرية       

ان أمــان مناولــة األســلحة وتــدمريها. ووضــعت الــدائرة أيضــا إجــراءات تشــغيل موحــدة لضــم  
تشرين األول/أكتـوبر، سـلم أفـراد القـوة األمنيـة املؤقتـة        ٢٢والذخرية وختزينها وتدمريها. ويف 

قطعـة سـالح مـن األسـلحة الصـغرية وأربعـة قنابـل كانـت حبـوزهتم.           ٧١الدائرة ما يزيـد علـى   
خمـيم مقـر قيـادة     وسيجري يف تشرين الثاين/نوفمرب تدمري أول دفعـة مـن األسـلحة املخزونـة يف    

القــوة يف أبيــي، وذلــك مــىت مت االنتــهاء مــن إنشــاء حمطــة التــدمري التابعــة للــدائرة. وقــد شــهد      
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أيلول/سبتمرب انتشار أفرقة التحقق من الطرق وتطهريهـا وأفرقـة الـتطهري املتكاملـة التابعـة       شهر
 ستيسـر فـاف. و للدائرة يف منطقة عمليات القوة للتحضري للعمليات اليت ستجري يف موسم اجل

  هذه األفرقة التنقل اآلمن ألفراد القوة واجملتمعات احمللية.
ورغــم غيــاب مؤسســات فــرض القــانون والنظــام يف منطقــة أبيــي، فقــد واصــل عنصــر   - ١٠

الشــرطة يف القــوة األمنيــة املؤقتــة جهــوده املبذولــة لســد الفــراغ األمــين لضــمان حفــظ القــانون   
 لقــوةعناصــر ااحلمايــة اجملتمعيــة والقيــام، باالشــتراك مــع والنظــام مــن خــالل تعزيــز قــدرة جلــان 

، بتسـيري دوريـات تفاعليـة ودوريـات مراقبـة، مسـتقلة ومشـتركة مـع اجملتمعـات احملليـة.           األمنية
  يبلغ عن وقوع أي أنشطة إجرامية خطرية يف الفترة املشمولة بالتقرير.  ومل
الشـرطة بـالقوة األمنيـة املؤقتـة     أيلول/سبتمرب، زار كـبري مستشـاري    ٣ و ٢ويف يومي   - ١١

اخلرطوم كي يناقش مـع كبـار املسـؤولني السـودانيني حتـديات فـرض القـانون والنظـام يف غيبـة          
دائرة شرطة أبيي وإنشاء جلان محاية جمتمعية يف مشال أبيي. واجتمع خالل زيارتـه مـع الـرئيس    

ات املشــتركة ومــدير إدارة املشــارك الســوداين للجنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي ورئــيس العمليــ 
العالقات الدولية بوزارة الدفاع، فضال عن نائب املدير العام للشرطة يف وزارة الداخلية. ومـع  
أن املسؤولني الذين اجتمع معهـم كـبري مستشـاري الشـرطة قـد أعربـوا عـن تقـديرهم لتشـغيل          

الـدوريات العسـكرية، فقـد    مواقع ألفرقة شرطة تابعة للقوة األمنية املؤقتة يف مشال أبيـي لتعزيـز   
أبدوا حتفظاهتم بشأن امتالك جلان احلماية اجملتمعية للقدرة الكافية على فـرض القـانون والنظـام    
بدون مساعدة من جهاز شرطة قائم. وأكد بعض هـؤالء املسـؤولني أن حكومـة السـودان لـن      

قـوة األمنيـة   تعترف إال بدائرة شرطة أبيـي وينبغـي يف حـال عـدم تشـكيلها أن تطلـب شـرطة ال       
املؤقتة الدعم من املراقبني الوطنيني السودانيني للتعامل مع أي إشـكاالت خطـرية متـس القـانون     

أبيي بسـبب عـدم تـوافر الـدعم     مشال والنظام. وقد تأخر إنشاء وتشغيل جلان محاية جمتمعية يف 
ها مــع السياســي مــن الســودان. ومــع ذلــك، تعتــزم القــوة األمنيــة املؤقتــة مواصــلة بــذل مســاعي  

  احلكومتني بشأن هذه املسألة.
ــرة املشــمولة     - ١٢ ــالتقريروخــالل الفت ــة    ب ــة املؤقت ــوة األمني ــة  ٧٥، ســريت شــرطة الق دوري

ــة يف القطــاع الشــمايل       ــة األمــن والتواصــل مــع اجملتمعــات احمللي ــة حال مســتقلة ومشــتركة ملراقب
لشـرطة القـوة وجـود    (دفرة) والقطاع األوسط (وسط أبيي) والقطاع اجلنويب (أقوك). وكـان  

يف نفس املكان الذي توجد فيـه جلـان احلمايـة اجملتمعيـة احملليـة يف القطـاعني األوسـط واجلنـويب         
من أجل توفري التوجيه واملشورة بشأن أساليب تطبيـق القـانون والنظـام وحتسـني الكفـاءة أثنـاء       

دعـم لوجسـيت لتنفيـذ     تأدية املهام االعتيادية.  وقامت القـوة األمنيـة املؤقتـة أيضـا بوضـع خطـة      
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) وأعــدت نبــذات وصــفية عــن ٢٠١٥( ٢٢٠٥أنشــطتها الصــادر هبــا تكليــف مبوجــب القــرار 
  فردا آخر من نقوك دينكا تطوعوا للعمل يف جلان احلماية اجملتمعية.  ٧٥
    

  التطورات السياسية  - ثالثا   
جلهـود الـيت   واصلت القوة األمنية املؤقتة، يف إطار خطط اسـتعدادها ملوسـم اجلفـاف، ا     - ١٣

نقوك. ويف هـذا  دينكا تبذهلا لتشجيع احلوار على مستوى القواعد الشعبية بني قبيليت املسريية و
الصدد، عقدت القوة سلسلة من االجتماعات املنفصلة يف أيلول/سبتمرب مـع القيـادات األهليـة    

ف األنشـطة  يف القبيلتني بشأن إنشاء سوق مشتركة، انطالقـا مـن رغبـة كلتـا القبيلـتني السـتئنا      
  التجارية وكخطوة لبناء الثقة والتفاهم والتعايش السلمي.

وتوجت املشاورات بعقد اجتماع مشترك بـني القبيلـتني يف تـوداج، الواقعـة بـني بلـدة         - ١٤
تشــرين األول/أكتــوبر. وكــان هــذا االجتمــاع املشــترك أول حــوار جيــري    ٧أبيــي ودفــرة، يف 

وجها لوجه بني قبيليت املسريية ونقوك دينكا ملناقشة قضايا موضع اهتمـام مشـترك منـذ اغتيـال     
ــة دين   ــوم قبيل ــاظر عم ــان ــايو   ك ــوك يف أيار/م ــدا أرضــية     ٢٠١٣نق ــد وج ــدين ق ــع أن الوف . وم

مشتركة بشأن مسائل عدة، فلم يتوصال إىل اتفاق بشأن املكـان الـدقيق للسـوق واملنطقـة الـيت      
ستقام فيهـا. وطلـب ممثلـو قبيلـة نقـوك دينكـا إنشـاء السـوق يف قـويل أو تقـاطع بلـوم يف مشـال             

ــريية   ــة املسـ ــو قبيلـ ــر ممثلـ ــا ذكـ ــي، فيمـ ــوق    أبيـ ــادرة السـ ــدوا مبـ ــن يؤيـ ــهم لـ ــكان منطقتـ أن سـ
أقيمت يف بلدة أبيـي. وتعتـرب القبيلتـان كلتامهـا مبـادرات السـوق املشـتركة فرصـة تتـيح           إذا إال

هلمــا أن يكــون هلمــا وجــود يف أمــاكن تغيبــان عنــها حاليــا. إال أن كلتيهمــا متفقتــان علــى أن    
بينــهما مــن خــالل جهــود وســاطة مــع كــل تســتمر القــوة األمنيــة املؤقتــة يف املبــادرة وأن جتمــع 

منــهما علــى حــدة. وتبــذل القــوة حاليــا مســاعيها مــع كــل مــن القبيلــتني علــى حــدة يف حماولــة  
لتضــييق شــقة اخلــالف بينــهما والتوصــل إىل حــل تــوفيقي قبــل اجلمــع بينــهما مــرة أخــرى يف      

  اجتماع مشترك.
أيضـا يف تيسـري مشـاركة وفـد      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ساعدت القوة األمنية  - ١٥

إىل  ١٧دينكـــــا نقـــــوك يف مـــــؤمتر عقـــــد يف أويـــــل، جبنـــــوب الســـــودان، يف الفتـــــرة مـــــن    
أيلول/ســبتمرب، بشــأن اإلدارة املرنــة للحــدود والتعــايش الســلمي. وموَّلــت وكالــة التنميــة    ١٩

زال. الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة هــذا املــؤمتر واستضــافته ســلطات واليــة مشــال حبــر الغــ    
وشاركت فيه وفـود مـن دينكـا ملـوال، ودينكـا ريـك، ودينكـا تويـك، وأهـايل راجـا، وأوالد           
كامــل والفيــارين مــن قبيلــة املســريية، والرزيقــات. وشــارك وفــد دينكــا نقــوك بصــفة مراقــب.   

شاركت القوة األمنية بصفة مراقب أيضا. وأتاح االجتماع للقبائل فرصة كي يطلع كـل   كما
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مــا لديــه مــن خــربات وممارســات مثلــى وترتيبــات عمليــة لــإلدارة الســلمية  منــهما اآلخــر علــى 
لترحال قبيليت املسريية والرزيقات السـنوي مبناسـبة موسـم اجلفـاف داخـل أوطـان قبيلـة دينكـا         

والييت حبـر الغـزال جبنـوب السـودان. وأّيـد مجيـع احملـاورين وضـع حـد لتجـدد دورة الـرتاع             يف
جديدة من املصاحلة والتعايش السـلمي. واتفقـوا علـى تركيـز      املنطقة احلدودية وبدء صفحة يف

جهودهم على احلوار احمللي علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية مـن أجـل حتقيـق االحتـرام املتبـادل          
لثقافـة كـل جتمــع حملـي وســبل عيشـه، كمــا أخـذوا علـى عــاتقهم عقـد جمموعــة مـن مــؤمترات         

 دينكا نقـوك واملسـريية مـن أجـل االسـتفادة      املتابعة. وستعمل القوة األمنية عن كثب مع قبيليت
من النتائج اليت متخض عنها املؤمتر وتيسري إجراء حوار مماثل بني هاتني القبيلتني. ومـن دواعـي   

، كمــا مل ُيحــدَّد ٢٠١٥األسـف أن جلنــة الرقابـة املشــتركة يف أبيــي مل جتتمـع منــذ آذار/مـارس     
لتقليديــة الــذي اقترحــه االحتــاد األفريقــي  تــاريخ جديــد لعقــد االجتمــاع التحــاوري للقيــادات ا 

  الحق.  والذي تأجل إىل موعد
    

  احلالة على الصعيد اإلنساين وعلى صعيد اإلنعاش  - رابعا   
ظلــت احلالــة االقتصــادية الصــعبة والــرتاع املســتمر يف املنطقــة يــؤثران علــى منطقــة            - ١٦
ــي ــم املت     أبيـ ــاالت األمـ ــلت وكـ ــالتقرير. وواصـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــالل الفتـ ــناديقها  خـ ــدة وصـ حـ

ومنظمــات غــري حكوميــة تقــدمي املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة لإلنعــاش إىل حــوايل    وبراجمهــا
مــــن املشــــردين داخليــــاً والعائــــدين يف املنــــاطق الوســــطى واجلنوبيــــة مــــن أبيــــي.   ٨٩ ٠٠٠

فــرد مــن ضــعاف  ١٥ ٠٠٠أيضــا تقــدمي املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة لإلنعــاش إىل  واســتمر
الرعـــاة مـــن قبيلـــة املســـريية يف املنـــاطق الشـــمالية مـــن أبيـــي. وبـــدأت وكـــاالت   - املـــزارعني
املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ومنظمــات غــري حكوميــة التخطــيط الســتئناف تقــدمي          األمــم

املساعدة إىل النازحني املومسيني من قبيلـة املسـريية خـالل موسـم اجلفـاف. ويف أيلول/سـبتمرب،       
الـيت عـادت مـن     ١٥٠خلاصة بأسـر قبيلـة دينكـا نقـوك النازحـة الــ       مت حتويل احلصص الغذائية ا

أقوك إىل قراها األصلية يف بلدة أبيي وحوهلـا، إىل األمـاكن الـيت عـادوا إليهـا. ومـن املتوقـع أن        
  يعود عدد أكرب من النازحني يف األشهر القادمة.

غـري حكوميـة    واستمرت أيضا وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ومنظمـات   - ١٧
نــازح مــن  ١ ٢٠٠نــازح مــن واليــة الوحــدة وإىل   ٦ ٨٠٠يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية إىل  

ــوب الســودان. وازداد مــن     ــة واراب جبن ــال، يف والي ــة غوغري شــخص  ١ ٥٠٠إىل  ٥٠٠حملي
خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير عــدُد األشــخاص مــن جنــوب الســودان النــازحني مــن واليــة     

اعــات والــذين اســتخدموا دفــرة يف مشــال أبيــي كنقطــة عبــور للوصــول إىل  الوحــدة بســبب الرت
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مواقع سودانية أخـرى. وزودهتـم وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا املعنيـة، خـالل          
مدد إقامتـهم القصـرية يف دفـرة، باملسـاعدة الغوثيـة األساسـية الـيت يسـرهتا القـوة األمنيـة بتـوفري            

  مدادات.احلماية العسكرية ونقل اإل
وتستعد وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ومنظمات غري حكوميـة للتحـول     - ١٨

من التوزيع العام لألغدية إىل القيام بتدخالت أكثر توجها حنو اإلنعاش من قبيـل بـرامج الغـذاء    
ــذ هــذا التحــول         ــة ضــمان تنفي ــة. وبغي ــرامج التغذي ــيم وب ــل التعل ــذاء مقاب ــل األصــول والغ مقاب

الســة، ُتجــرى عــدة مشــاورات مــع القيــادات اجملتمعيــة وشــركاء التنفيــذ احملــتملني، تغطــي     بس
  منطقة أبيي بأكملها.

ــة          - ١٩ ــوفري املعون ــب ت ــيش إىل جان ــم ســبل كســب الع ــة إىل دع ــود الرامي وتواصــلت اجله
الغذائيــة. وقــد مشلــت األنشــطة الرئيســية يف هــذا الســياق التــدريب املهــين يف جمــاالت النجــارة   

بناء واحلياكة ومهارات األعمال التجارية الصغرية وأنشطة النقد مقابل العمـل. وقـام الـذين    وال
ــبتمرب،       ــة يف أيلول/سـ ــاء تعاونيـ ــارات بإنشـ ــى املهـ ــدريب علـ ــرامج التـ ــن بـ ــؤخرا مـ ــوا مـ خترجـ

  انطلقت جولة جديدة من التدريب على املهارات يف تشرين األول/أكتوبر.  كما
أســرة يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن أبيــي مــن توزيــع بــذور   ٣ ٦٤٠واســتفاد مــا جمموعــه   - ٢٠

الــذرة البيضــاء اآلتيــة مــن مصــادر حمليــة. وختــزَّن مــدخالت زراعيــة منــها أدوات وتقــاوى           
أسـرة حبلـول هنايـة موسـم األمطـار. ويف مشـال أبيـي، تلقـى          ١ ٥٠٠خضروات لتوزيعها علـى  

وُمنحت هلـم جمموعـات مـواد متعلقـة      من األهايل العاملني يف جمال الصحة احليوانية تدريباً ٢٠
بتربية املواشي، وذلك يف أيلول/سبتمرب. وبعد التدريب، سيتم يف تشرين الثـاين/نوفمرب حتصـني   

  أبيي.مشال حوايل مليون رأس من املاشية يف 
وأُجنز يف تشرين األول/أكتوبر عدد من املشاريع السريعة األثر اليت متوِّهلـا القـوة األمنيـة،      - ٢١
يف ذلك بناء مقر بلدية وسوق. وهناك مشاريع صغرية مماثلة أخرى قيد التنفيـذ، وهـي تغطـي    مبا 

  الرعاة والنازحني املومسيني. - احتياجات حمددة للمجتمعات احمللية املقيمة وللمزارعني
مرفقــاً صــحياً، مبــا يف ذلــك عيــادة   ٢٠وفيمــا يتعلــق بقطــاعي الصــحة والتغذيــة، ظــل    - ٢٢

دات متنقلة ومشاريع أهلية ملكافحة املالريا، تقدم خدمات صـحية أساسـية   جديدة تكملها عيا
وخدمات لدعم التغذية يف مجيع أحناء منطقة أبيي، وهي تغطي احتياجات كـل مـن اجملتمعـات    
ــدالت ســوء التغذيــة،           ــادة مســتمرة يف مع ــها مــن زي ــاين املنطقــة كل املضــيفة والنــازحني. وتع

ب الســودان النــازحني الــذين يــدخلون منطقــة أبيــي. ســيما يف صــفوف أطفــال أهــايل جنــو وال
وكان الرتوح ونقص األغذية واألمراض أكرب األسباب املؤدية إىل االرتفاع احلـاد يف معـدالت   

  سوء التغذية.
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ــدائر يف عــام     - ٢٣ ــرتاع ال ــال إىل    ٢٠١١وبســبب ال ــدارس وُنقــل األطف ، أُخليــت بعــض امل
األكثـر أمنـا يف حـوض     ةاجلنوبيـ يف املنطقـة  ارس جنوب منطقة أبيي لتمكينهم من االلتحاق مبد

هنــر كــري. وقــد أثــرت قلــة العــدد املتــوافر مــن املعلمــني املــدرَّبني واكتظــاظ املــدارس يف منــاطق   
الرتوح على ظروف تعليم األطفال يف أبيي. وأكثـر مـا تضـرر مـن ذلـك تعلـيم البنـات، حيـث         

  من التعليم االبتدائي. ارتفعت معدالت االنقطاع عن الدراسة يف الصفوف العليا
حمطة من حمطات توزيـع امليـاه يف قـرى     ١٢وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُصلحت   - ٢٤

شــخص،  ٣ ٠٠٠جنــوب هنــر كري/حبــر العــرب، ويســتفيد مــن هــذه احملطــات مــا ال يقــل عــن  
ــا ــاء          كمـ ــة. وُوّزع زهـ ــق العامـ ــدين يف املرافـ ــل اليـ ــق غسـ ــيانة مرافـ ــى صـ ــة علـ ــت املواظبـ متـ
ــر ضــعفاً. وظــل اســتخدام         ٢ ٠٠٠ ــات األكث ــى الفئ ــة الصــحية عل ــوازم النظاف ــة مــن ل جمموع

مرحاضـــاً، منـــها   ٢٧املـــراحيض أحـــد التحـــديات الرئيســـية يف منطقـــة أبيـــي، رغـــم بنـــاء        
يف مواقــع املشــردين داخليــاً، وذلــك يف آب/أغســطس وأيلول/ســبتمرب.   ١٢مــدارس و  يف ١٥

ئات األكثر ضعفاً من العنـف واالسـتغالل وأشـكال    وظلت األنشطة الرامية إىل كفالة محاية الف
االعتداء األخرى يف مجيع أحناء منطقـة أبيـي مسـتمرة أيضـا. وقـد مشلـت هـذه األنشـطة القيـام          

ــات حبــث عــن األســر ومل   ــال      بعملي ــولني، ودعــم األطف ــال املكف مشــل أفرادهــا، ورصــد األطف
الطفل لفائـدة الشـبكات األهليـة حلمايـة     احملتكِّني بنظام العدالة، وتقدمي التدريب يف جمال محاية 

الطفل، وتوفري وإدارة األماكن املالئمة لألطفال ووحدات احلماية املالئمـة لألطفـال يف مراكـز    
الشــرطة، ودعــم األطفــال الضــعفاء بــاملواد الغذائيــة وغــري الغذائيــة، والتوعيــة مبخــاطر األلغــام،   

  والرصد املستمر لبيئة توفري احلماية يف القرى.
وقـد وضــعت املنظمـات اإلنســانية التابعــة لألمـم املتحــدة خطــة طـوارئ مشــتركة بــني       - ٢٥

أبيي لتغطية موسـم اجلفـاف الـذي مدتـه سـتة أشـهر.       منطقة الوكاالت للمساعدة اإلنسانية يف 
وتواجه أوسـاط العمـل اإلنسـاين العديـد مـن التحـديات التشـغيلية وهنـاك افتقـار إىل القـدرات           

ــع ا  ــة يف مجي ــة واحــدة     التنفيذي ــة حملي ــاً، ال تعمــل ســوى منظمــة غــري حكومي لقطاعــات. وحالي
مشال أبيي، يف حني تواجـه منظمتـان غـري حكـوميتني دوليتـان يف جنـوب أبيـي نقصـاً حـاداً           يف
التمويل. ومن التحديات األخرى التـوترات القبليـة السـائدة الـيت تسـتدعي مواصـلة اعتمـاد         يف

راجمها على احلماية العسكرية الـيت توفرهـا القـوة األمنيـة؛     وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وب
وتــأخر الســلطات الســودانية يف إصــدار تصــاريح الســفر وفرضــها قيــوداً علــى حركــة املــوظفني 

أبيــي؛ وارتفــاع تكــاليف التنفيــذ بســبب القيــود األمنيــة واللوجســتية؛   منطقــة واإلمــدادات إىل 
  ل ألسباب تّتصل بالسالمة واألمن.  وعدم توافر موظفني سودانيني من أبناء الشما
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  حالة اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها  - خامسا   
تشـــرين األول/أكتـــوبر، عقـــدت اآلليـــة السياســـية واألمنيـــة املشـــتركة جلســـة  ١٤يف   - ٢٦

ــذ         ــع املســتوى املعــين بالتنفي ــق االحتــاد األفريقــي الرفي ــا بتيســري مــن فري اســتثنائية يف أديــس أباب
وكانت هذه هي أول جلسـة تعقـدها اآلليـة السياسـية      .يتعلق بالسودان وجنوب السودان فيما

. ويف ختــام ذلــك االجتمــاع، قبــل الطرفــان خريطــة  ٢٠١٣واألمنيــة املشــتركة منــذ أيار/مــايو 
املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح اليت عرضها عليهما فريـق االحتـاد األفريقـي يف تشـرين     

، واتفقا على أن خـط الوسـط يف املنطقـة هـو اخلـط الفاصـل بـني القـوات         ٢٠١١ الثاين/نوفمرب
املسلحة حلكوميت السودان وجنوب السودان. وباإلضافة إىل ذلك، اتفق الطرفـان علـى تفعيـل    
ــه يف          ــى النحــو املنصــوص علي ــة املشــتركة عل ــة السياســية واألمني ــة باآللي ــات املتعلق ــع اآللي مجي

سـيما اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها بالتنسـيق مـع           االتفاقات ذات الصلة، وال
). وذكـر الطرفـان أن   ٢٠١١( ٢٠٢٤القوة األمنية املؤقتة ألبيي ومبا يتسق وقرار جملس األمن 

اعترافهما باملنطقة احلدودية اآلمنة واملرتوعة السالح وخط الوسط فيها لن يكـون لـه أي تـأثري    
بني البلدين، ولـن يـؤثر يف الترتيبـات اإلداريـة احلاليـة الـيت ُتنفـذ يف        على املوقع النهائي للحدود 

على أنـه جيـوز ألي   أيضا أي مكان على طول املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح. واتفقا 
من الطرفني أن يطرح الشواغل اليت تساوره بشأن أي نقطة من خط الوسط عـن طريـق اآلليـة    

ــة املشــترك   ــديل   ة السياســية واألمني ــن أجــل التوصــل إىل تع ــان   م ــه الطرف ــق علي ويســتجيب يتف
  شواغل الطرف املعين.ل

احلاضـرين  قائد القـوة األمنيـة   أطلع وخالل اجتماع اآللية السياسية واألمنية املشتركة،   - ٢٧
حالــة اآلليــة املشــتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها والتحــديات الــيت تواجههــا يف دعــم علــى 

املتعلقني برصـد أمـن احلـدود     ٢٠١١متوز/يوليه  ٣٠و  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٩تنفيذ اتفاقي 
بـــني الســـودان وجنـــوب الســـودان. وأّجـــل الطرفـــان مناقشـــة مســـألة مركـــز اآلليـــة املشـــتركة 

يــة لآلليــة السياســية واألمنيــة املشــتركة، املزمــع عقــدها يف اخلرطــوم        اجللســة العاديــة التال  إىل
  تشرين الثاين/نوفمرب.  يف
، ال يعتــــزم حاليــــاً ضــــخ ٢٠١٥ومتشــــياً مــــع التقيــــيم الــــذي أُجــــري يف أيار/مــــايو   - ٢٨
ــها     أي ــة لآلليـــة املشـــتركة لرصـــد احلـــدود والتحقـــق منـ ــافية يف الـــبىن التحتيـ ــتثمارات إضـ اسـ
لتشغيلية األولية، ريثما يبدي الطرفان التزاماً أقـوى بتنفيـذ ترتيبـات احلـدود     يتجاوز القدرة ا مبا

الرامية إىل العمـل مـع حكومـة     ااخلاصة هبما. ويف غضون ذلك، ستواصل القوة األمنية حماوالهت
جنــوب الســودان علــى معاجلــة القيــود القائمــة املفروضــة علــى الرصــد اجلــوي واإلذن بــاهلبوط   

  قوة يف قوك مشار.ماية الحلونشر سرية 
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها         - ٢٩
ُيسـيَّر   تواجه العديد من التحديات يف تنفيذ مهمة التحقق والرصد اجلويني املوكولـة إليهـا. ومل  
ط، يف عدد مـن دوريـات اآلليـة بسـبب رفـض حكومـة جنـوب السـودان إعطـاء األذون بـاهلبو          

مركـز القـوات    ي) والتفـاق ٢٠١١( ٢٠٢٤) و ٢٠١١( ١٩٩٠انتهاك لقـراري جملـس األمـن    
أيضا فـرض قيـود علـى    واستمر . ٢٠١٢حكوميت السودان وجنوب السودان عام املوقعني من 

الرصد اجلوي للمنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح يف القطاع الغريب. ومل ُتجـر إال ثـالث   
ع مهام كانت مقررة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، وكـان ذلـك يف القطـاع     مهام من بني سب

دوريـة رصـد جـوي مـن      ٥٧الشرقي من منطقة أبيي. وحىت اآلن، متكنت اآلليـة مـن القيـام بــ     
مايـة القـوة مـن كـادقلي     حلتعليـق نشـر سـرية    وال يـزال  دورية رصد جوي مقررة.  ١٤٠أصل 

ــرفض قائــ    ــر    إىل قــوك مشــار قائمــاً نظــرا ل ــابعني للجــيش الشــعيب لتحري ــواء الت ــة والل دي الفرق
السودان يف تلك املنطقـة مـنح اإلذن بـاهلبوط. وال يـزال قـوام القـوات يف معسـكر قـوك مشـار          

عنصراً مأذونـاً بـه، وهـذا عـدد غـري كـاف لتـوفري احلـد األدىن          ٢٦٥عنصراً من أصل  ٦٤يبلغ 
  من أمن املعسكر وإدارته.

دائرة مـن أفرقـة دعـم الـدوريات التابعـة لـ      حـديثا  عليها الثة املتعاقد وُنشرت األفرقة الث  - ٣٠
آلليـة املشـتركة لرصـد    ل ٢القطـاع  يف مقـر   ، وذلـك األمم املتحدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام   

ــها يف كــادقلي، الســودان، يف    آب/أغســطس. وباإلضــافة إىل ذلــك،   ١٩احلــدود والتحقــق من
يف قـوك مشـار،   لآلليـة املشـتركة    ١يف مقـر القطـاع   ات فريقني لـدعم الـدوري  جيري حاليا نشر 
، نظمت الـدائرة وحـدات   ةلدوريات الربية املقررتنفيذ الستعداد ويف إطار اال جنوب السودان.

 اآلليـة العـاملني يف  فـردا مـن    ٨٥تدريبية متنوعة بشأن الـدوريات الربيـة املتكاملـة اسـتفاد منـها      
ــون مــن   املشــتركة ــون وطني ــهم مراقب ــوب الســودان ، من ــون عســكريون   ،الســودان وجن ومراقب
  احلماية التابعة للقوة األمنية.توفري وعناصر من وحدة  ،دوليون

    
  نشر األفراد ودعم البعثة  - سادسا   

يبلـغ  قوام العنصر العسكري بالقوة األمنية املؤقتة كان خالل الفترة املشمولة بالتقرير،   - ٣١
جنــديا)، مــن قــوة مــأذون هبــا   ٤ ٢٩١عسكريا/ضــابط ركــن و مراقبــا  ٢٢٤فــردا ( ٤ ٥١٥

ــا  ــردا. و ٥ ٣٢٦قوامه ــالقوة   كــان ف ــوام عنصــر الشــرطة ب ــة ق ــغ األمني ضــابط شــرطة   ٢٣يبل
نساء) مـن سـت بلـدان مسـامهة بـأفراد الشـرطة، مـن قـوة مـأذون هبـا قوامهـا             ٥رجال و  ١٨(

صــدرت حكومــة الســودان وأموظفــا.  ٢٣٣يبلــغ جممــوع املــوظفني املــدنيني كــان وفــردا.  ٥٠
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أفـــراد تأشـــرية ملـــوظفني مـــدنيني و ٩٨تأشـــرية دخـــول ألفـــراد القـــوة؛ وال تـــزال هنـــاك  ١٢٣
  .املوافقة  تنتظر عسكريني

اكتملـت األعمـال   فقـد  ، املشـتركة  وفيما يتعلق بالتخطيط اللوجسيت لنشر أفراد اآلليـة   - ٣٢
ملطابخ، وانتهى حتـويط معسـكر قـوك    ، مبا يف ذلك املكاتب وأماكن اإلقامة واالالزمة اإلنشائية

، وبدأ بالفعل تشغيل خدمات الوقود األساسية لسـرية محايـة القـوة    شبكي معدينمشار بسياج 
بقوك ماشار. ولكن كمـا ذكـر آنفـا يف هـذا التقريـر، فقـد تسـبب اسـتمرار          ١يف مقر القطاع 

د اآلليـة يف  أفـرا نشـر  سلطات جنـوب السـودان يف رفـض السـماح للطـائرات بـاهلبوط يف عـدم        
  التوقيتات احملددة.

وما زالـت حكومـة السـودان تفـرض قيـودا علـى توصـيل مـواد البنـاء الالزمـة لتجهيـز              - ٣٣
الطرق واهلياكل األساسية يف معسكرات القوة األمنيـة وحوهلـا. وقـد تسـبب عـدم تـوافر مـواد        

ــدة    ــواء اجلدي ــاكن اإلي ــق إنشــاء أم ــاء يف تعلي ــر   البن ــة لتووأعمــال احلف  ســيع املعســكرات الالزم
مطار أتوين. وعلـى الـرغم مـن املناقشـات الـيت جـرت بـني        إنشاء واستكمال  السور اخلارجيو

، ٢٠١٥هـذه املسـألة منـذ كـانون الثاين/ينـاير      لـم ُتحـلّ   وكبـار ممثلـي احلكومـة، ف   القوة األمنية 
طـائرات  باسـتخدام  القـوات  إذ يـتعني تنـاوب   تكلفة عمليـات القـوة.   تسبب ارتفاعا كبريا يف و

ــة التكلفــة مــن أبيــي إىل كــادقلي    ــة عالي ــاك  مث  ،مروحي ــا مــن هن ــة   إىل أديــس أباب بطــائرات ثابت
طـائرات ثابتـة اجلنـاحني مـن أتـوين إىل      اسـتخدام  اجلناحني، بدال من اخليـار األقـل تكلفـة وهـو     

أديس أبابا. وسيكون استخدام مطار أتوين شديد األمهيـة أيضـا لـدوريات االسـتطالع املقتـرح      
  .املشتركةلية اآلفيذها بالطائرات الثابتة اجلناحني لدعم تن
    

  اجلوانب املالية  - سابعا   
مليــون دوالر لإلنفــاق  ٢٦٨,٣، مبلــغ ٦٩/٢٩٤اعتمــدت اجلمعيــة العامــة، بقرارهــا    - ٣٤

تشـرين   ٣. ويف ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣٠إىل  ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١تـرة مـن   على القوة يف الف
قيمة االشـتراكات املقـّررة غـري املسـددة للحسـاب اخلـاص للقـوة        كانت ، ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

مليــون دوالر. وكــان جممــوع االشــتراكات املقــّررة غــري املســددة جلميــع     ١٧,٨تبلــغ األمنيــة 
تكـــاليف  مت ردمليـــون دوالر. و ١ ٥٠٣,١لســـالم يف ذلـــك التـــاريخ يبلـــغ عمليـــات حفـــظ ا

تكـاليف املعـدات اململوكـة    فيمـا مت رد  ، ٢٠١٥يه متوز/يول ٣١القوات عن الفترة املمتدة حىت 
، وفقـــا جلـــدول الســـداد   ٢٠١٥حزيران/يونيـــه  ٣٠لوحـــدات عـــن الفتـــرة املمتـــدة حـــىت     ل

  السنوي.  ربع
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  مالحظات وتوصيات  - ثامنا   
 آب/ ٢٦و  ١٧اتفاق حل الرتاع يف مجهورية جنـوب السـودان يف   على توقيع يهيئ ال  - ٣٥

إلعـادة التركيـز   جديـدة  اء الرتاع يف جنوب السودان فرصة إهنوبزوغ بشائر  ٢٠١٥أغسطس 
ــاق       ــذ اتف ــدما يف تنفي ــن أجــل املضــي ق ــي، م ــى أبي ــه  ٢٠عل ــي   ٢٠١١حزيران/يوني بشــأن أبي

آمــل أن يســفر الــزخم اإلجيــايب إنــين املتعلقــة بــأمن احلــدود. و ٢٠١٢واتفاقــات أيلول/ســبتمرب 
 حزيـــران/ ٢٠إحيـــاء تنفيـــذ اتفـــاق اجلديـــد الـــذي تشـــهده العالقـــات بـــني احلكـــومتني عـــن   

ــه ــأبيي   ٢٠١١ يوني ــق ب ــوة     املتعل ــن مســتدام يف أمــن احلــدود. وستواصــل الق ــه إىل حتّس وترمجت
لسودان وجنوب السودان ويف إطـار دعـم فريـق االحتـاد     لاألمنية، بالشراكة مع مبعوثي اخلاص 

بــني  ســتقرة وســلميةعالقــات مإقامــة ودعــم تعزيــز األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ،  
بشـأن مجيـع   احلكـومتني لتشـجيعهما علـى إحـراز تقـدم      كلتـا  ، وستواصل التحـاور مـع   البلدين

  املسائل الثنائية املعلقة.
بعقد اجتماع اآللية السياسية واألمنيـة املشـتركة   ترحيبا حارا ويف هذا الصدد، أرحب   - ٣٦
ــا، وآمــل أن حيفــز   ١٤يف  ــوبر يف أديــس أباب هــذا االجتمــاع الطــرفني علــى   تشــرين األول/أكت

جتديــد التزامهمــا بتنفيــذ االتفاقــات املربمــة بينــهما وبــدء العمــل علــى تفعيــل اآلليــات واللجــان   
هذا االجتماع االستثنائي الطريق الستئناف االجتماعـات العاديـة، الـيت متـس     قد مهد املطلوبة. 

والتحقـق   رصـد احلـدود  شـتركة ل املآلليـة  لاحلاجة إليها من أجل توفري التوجيه الفعـال واملنـتظم   
ــها ــة املشــتركة      من ــة السياســية واألمني ــرار الطــرفني عقــد االجتمــاع العــادي لآللي . وأرحــب بق
اخلرطـــوم يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، وأحـــث الطـــرفني علـــى متكـــني اآلليـــة مـــن االجتمـــاع  يف

  منتظمة.  بصورة
الرقابيــة الرئيســية آلليــة رصــد هــي اهليئــة املشــتركة اآلليــة السياســية واألمنيــة وال تــزال   - ٣٧

احلدود. وقد بذلت األمم املتحدة جهودا كبرية من أجل تطوير اهلياكل األساسية لـدعم اآلليـة   
مليـــون دوالر. وكمـــا ذكـــرت يف تقـــارير ســـابقة، فـــإن   ٢٦وأنفقـــت عليهـــا مـــا يربـــو عـــن  

قـدرهتا   بصـورة أكـرب مـن   رصـد احلـدود   مسـتعدة ملواصـلة تطـوير آليـة     ما عـادت  املتحدة  األمم
هلــا وُيظهــرا ا مل يعــاجل الطرفــان العوائــق الــيت حتــول دون اإلعمــال الكامــل  مــ التشــغيلية األوليــة

. ويف تقريــري املــؤرخ ويســتثمرا يف تنفيــذها اتفاقاهتمــابتنفيــذ يلــزم مــن االلتــزام السياســي   مــا
، أشـرت إىل أن مواصـلة القـوة األمنيـة االسـتثمار يف      )S/2015/439( ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٦

آلية رصد احلدود لتشغيلها بكامل قدرهتا سـيتوقف علـى جمموعـة شـروط جيـب علـى الطـرفني        
لتعـديل مفهـوم عمليـات    مسـتعدة  األمـم املتحـدة   والوفاء هبا لتمكني اآللية من حتقيـق أهـدافها.   
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وذلـك مـىت قـام    ، السـابق زيادة فعاليتها التشغيلية، على النحو املـبني يف تقريـري   من أجل اآللية 
  املتعلقة بأمن احلدود.اتفاقاهتما التزامهما بتنفيذ وجتديد الشروط بتلبية الطرفان 

ــت  - ٣٨ ــد نفســه ويف الوق ــاق لطــريف ، ال ب ــه  ٢٠اتف ــي أن   ٢٠١١حزيران/يوني بشــأن أبي
األمن ذات الصلة، والقرار املتخذ يف االجتماع التاسـع للجنـة    حيترما اتفاقهما، وقرارات جملس

ــي املعقــود يف أواخــر آذار/مــارس    ــة املشــتركة يف أبي ــذي ٢٠١٥ الرقاب ــى  أ، ال ــد عل عــاد التأكي
إىل الطـرفني  دعـو  ضرورة أن تكون منطقة أبيي منطقة خالية من األسـلحة. ويف هـذا الصـدد، أ   

اجتماعـات اآلليـة السياسـية واألمنيـة     اسـتئناف  أن يسريا علـى نفـس اخلطـى الـيت أسـفرت عـن       
إال مـرة واحـدة   جتتمـع  املشتركة ويسـتأنفا اجتماعـات جلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي، الـيت مل        

ــية          ــة سياس ــاء عملي ــان بإحي ــوم الطرف ــم أن يق ــن امله ــامني املاضــيني. وم ــط خــالل الع ــة فق قابل
أن . وينبغــي هلمــا بشــأن أبيــي ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٢٠إىل تنفيــذ اتفــاق لالســتمرار تفضــي 

، الــذي اقترحــه االحتــاد األفريقــي  القيــادات التقليديــةيعجــال بعقــد االجتمــاع التحــاوري بــني   
  والذي أرجئ يف حزيران/يونيه.

ــدان يف ســعيها حنــو       - ٣٩ ــة يف املي ــذهلا العناصــر الفاعل وأشــعر بالتفــاؤل إزاء اجلهــود الــيت تب
الستشـاري بشـأن اإلدارة املرنـة للحـدود والتعـايش السـلمي،       احلوار واملصـاحلة. ويعـد املـؤمتر ا   

الذي عقد يف أويل بوالية مشال حبر الغزال جبنـوب السـودان يف أيلول/سـبتمرب، حـدثا هامـا يف      
الضـطالعها هبـذه املبـادرة الـيت وضـعت ترتيبـات       الواليـة  هذا الصدد. كما أثين علـى سـلطات   

ل والرزيقات بنجاح يف السنوات األخـرية. وأدعـو   هامة نظمت اهلجرة السلمية بني دينكا ملوا
بشـكل   تنفيـذ نتائجـه  املضـي يف  وفود الدينكا واملسريية والرزيقات اليت شاركت يف املـؤمتر إىل  

، وإىل تأسيس عملية حقيقية ومسـتدامة للسـالم علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية ينخـرط        كامل
وب السـودان. وستواصـل القـوة األمنيـة     فيها مجيع القبائل على طول احلدود بني السودان وجن

حتقيق أهداف املؤمتر وسـتعمل  للمساعدة يف بذل كل ما يف وسعها يف حدود واليتها وقدراهتا 
  بصفة خاصة من أجل تنفيذ مبادرات احلوار واملصاحلة بني قبيليت دينكا نقوك واملسريية.

احلـوار مـن خـالل إنشـاء سـوق       ا تبذله من جهود لبدءاألمنية ملوأُثين أيضا على القوة   - ٤٠
مشتركة بني قبيليت املسريية ودينكا نقـوك. وأرحـب بعقـد أول اجتمـاع مشـترك بـني القبيلـتني        

هــذا وميثــل . ٢٠١٣يف منطقــة أبيــي منــذ اغتيــال نــاظر عمــوم قبيلــة دينكــا نقــوك يف أيار/مــايو  
ذ املبـادرة مـع القـوة    االجتماع خطـوة هامـة إىل األمـام، وإنـين أدعـو القبيلـتني إىل مواصـلة تنفيـ        

وأســس مشــتركة بشــأن مســألة الســوق. وجتســّد هــذه املبــادرة  توفيقيــة إجيــاد صــيغة واألمنيــة، 
جتسيدا تاما نوعية املبادرات الالزمة إلعادة بناء الثقة واالطمئنان بني القبيلتني. وآمل أن تغتـنم  
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ه التسـامح والتفـاهم،   قبيلتا دينكا نقوك واملسـريية هـذه الفرصـة لالنطـالق حنـو مسـتقبل يسـود       
  وجتين فيه القبيلتان مثار املصاحلة والتعايش السلمي.

وأحيط علما بالتحفظـات الـيت أعربـت عنـها مـؤخرا حكومـة السـودان بشـأن قـراري            - ٤١
 ٢٢٠٥حظــي بترحيــب جملــس األمــن يف القــرار الــذي  تعــيني رئــيس مــدين لبعثــة القــوة األمنيــة

بني حكومة السـودان واألمـم املتحـدة جاريـة بشـأن هـذه       ). وبينما ال تزال املناقشات ٢٠١٥(
على التركيز على كيفيـة املضـي قـدما    حكوميت السودان وجنوب السودان فإين أحث املسألة، 
  مجيعها. ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠بنود اتفاق بتنفيذ 
الســلطات الســودانية يف اخلرطــوم إىل رفــع مســتوى أجــدد دعــويت وإضــافة إىل ذلــك،   - ٤٢

الدعم الذي تقدمه إىل القوة. ويتضـمن ذلـك إصـدار التأشـريات يف التوقيتـات املناسـبة، ومـنح        
ــز الطــرق واهلياكــل          ــة لتجهي ــاء الالزم ــواد البن ــراخيص ذات الصــلة لكــي يتســىن توصــيل م الت

ة يف مطـار أتـوين. ففـي غيـاب هـذا      األساسية، ومنح اإلذن الالزم الستكمال األعمال اإلنشـائي 
أبيــي. يف منــاطق التجمعــات الســكانية يف الــدعم، تتعرقــل بشــدة جهــود البعثــة لتنفيــذ واليتــها  

رصـد  وباملثل، فإن سلطات جنوب السودان يف جوبا جيب أن تتعـاون مـع القـوة األمنيـة وآليـة      
هما مـن أداء املهـام   لتمكينـ كامـل  يلزمهما وتكفل هلما حرية احلركة بشـكل   احلدود يف كل ما

  املنوطة هبما.
وإذ ينظر جملـس األمـن يف جتديـد واليـة القـوة، فـإنين أشـعر بالتفـاؤل إزاء النتـائج الـيت             - ٤٣

 تشــرين األول/ ١٤متخــض عنــها اجتمــاع اآلليــة السياســية واألمنيــة املشــتركة الــذي عقــد يف   
ولــذلك أود أن  الثــاين/نوفمرب.تشــرين  ١٦أكتــوبر وإزاء االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع آخــر يف 

ــاظ        ــن أجــل احلف ــرة ســتة أشــهر م ــة لفت ــة البعث ــد والي ــب متدي ــد يف     أطل ــيت تولّ ــزخم ال ــى ال عل
  األخرية.  الفترة
وأخــريا، أود أن أعــرب عــن امتنــاين وتقــديري لــرئيس البعثــة، الســيد هــايلي تيالهــون     - ٤٤

القـوة العسـكريني والشـرطيني     بريهـانو جـوال جاللشـا، وأفـراد    الفريـق  جربمرمي، وقائـد القـوة،   
صـلون العمـل، يف ظـروف غالبـا مـا تكـون حمفوفـة بالتحـديات، مـن أجـل           اواملدنيني، الذين يو

ــايلي          ــوثي اخلــاص، ه ــي. وأود أيضــا أن أشــكر مبع ــة أبي ــتقرار يف منطق ــق الســالم واالس حتقي
سـتوى املعـين   أفريقيا السابق ورئيس فريق االحتاد األفريقـي الرفيـع امل   منقريوس، ورئيس جنوب

بالتنفيــذ، ثــابو مبيكــي، ومفوضــية االحتــاد األفريقــي وحكومــة إثيوبيــا علــى التــزامهم ودعمهــم  
  املتواصل يف إطار مساعي إحالل السالم يف منطقة أبيي.
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