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  تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي    
    

  مقدمة  -  أوال  
، الـذي  )٢٠١٥( ٢٢٥١مـن قـرار جملـس األمـن      ٢٧يقدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة     - ١

طلب فيه الس إيل أن أواصـل إبالغـه مبـا حيـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ واليـة قـوة األمـم املتحـدة            
ا على أي انتهاكات خطرية لالتفـاق بـني حكومـة    األمنية املؤقتة ألبيي (القوة)، وأن أطلعه فور

السودان واحلركة الشعبية لتحرير السـودان بشـأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة        
، املرفــــق). ويقـــدم التقريـــر آخــــر   S/2011/384( ٢٠١١حزيران/يونيـــه   ٢٠أبيـــي، املـــربم يف   

ستجدات عن احلالة يف أبيي وعن نشـر القـوة األمنيـة املؤقتـة وعملياـا منـذ صـدور تقريـري         امل
. ٢٠١٦آذار/مـــارس  ٣١) حــىت  S/2015/870( ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب    ١٣الســابق يف  

ملسـندة مبوجـب قـرار جملـس األمـن      ويقدم أيضا مـا أحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ املهـام اإلضـافية ا       
فيما يتصـل باآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها، ويقـدم توصـية           )٢٠١١( ٢٠٢٤

  خبصوص متديد والية القوة.
    

  احلالة األمنية  -  ثانيا  
احلالـة األمنيـة يف منطقـة أبيـي     بالتنبـؤ  مكن من غري امل خالل الفترة قيد االستعراض، ظل  - ٢

 ١٢٠هادئة على العموم. وظلـت حكومـة السـودان حتـتفظ مبـا يتـراوح بـني        ولكنها ظلت حالة 
فردا من األفراد العاملني يف قطاع النفط داخل جممـع دفـرة النفطـي، يف انتـهاك لالتفـاق       ١٥٠ و

لس األمـن. وعثـر أيضـا علـى جنـدي      وللعديد من قرارات جم ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠املربم يف 
قـرارات جملـس   لالتفـاق و لتابع للجـيش الشـعيب لتحريـر السـودان داخـل منطقـة أبيـي يف انتـهاك         

تشـرين   ١١األمن ذات الصلة باملوضوع. وبعد توقـف دام سـتة أسـابيع بسـبب الفيضـانات، يف      
ان ترمـي إىل حتسـني   الثاين/نوفمرب، الحظت القوة استئناف أعمال حفر تقوم ا حكومـة السـود  
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. ويف نيسـلح امل ةشـرط مـن أفـراد ال   ٣٠القدرات الدفاعية ملنشآت دفرة النفطيـة، بوجـود حـوايل    
دائـرة   خندق علـى امتـداد   السودان من حفرمن ، انتهى متعاقدون ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

بـذلك   كيلومترا حول املنشـأة، وبـذلك جـرى تطويـق املنشـآت النفطيـة متامـا        ٧٥حميطها حوايل 
شـباط/فرباير، الحـظ    ٢٥أمـاكن دخـول املركبـات عـرب الطـرق. ويف      اخلندق، ولكن أُبقي على 

جنود تابعون للقوة األمنية أثناء دورية روتينية يف منطقة صهيب يف القطاع األوسط أعمال حفر 
ــة تقــوم ــا شــركة صــينية بوجــود     ــر مائي ــني  لبئ ــراوح ب مــن حــراس األمــن   ١٥إىل  ١٠عــدد يت

  . ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠التفاق آخر املسلحني، يف انتهاك 

وبــدأ املوســم اجلــاف يف تشــرين األول/أكتــوبر يف أعقــاب موســم مطــري اتســم بــنقص    - ٣
ــع أن         ــي. وم ــن أبي ــزاء الشــمالية م ــيما يف األج ــة بالســنوات الســابقة، ال س التســاقطات مقارن

ــل ال   ــة جلع ــت كافي ــئ إىل      األمطــار كان ــاه مل متتل ــات املي ــإن األــار وخزان طــرق غــري ســالكة ف
املعتادة، مما زاد من احتمال عدم جتـدد منسـوب امليـاه مبـا يكفـي لتلبيـة االحتياجـات         امستويا

خالل املوسم اجلاف. وأدى االفتقار إىل املياه واملراعي يف مشال أبيـي إىل زيـادة الضـغوط علـى     
الــيت تقطنــها قبيلــة دينكــا نقــوك يف اجلنــوب، وال ســيما املنــاطق    املســريية للــهجرة إىل املنــاطق  

. ويف الوقـت نفسـه، أدى اخنفـاض حصـص اإلعاشـة      كـري /الواقعة علـى ضـفيت ـر حبـر العـرب     
املتاحة يف منطقة أقوك جنوب ر كري إىل تشجيع سكان قبيلة دينكـا نقـوك علـى االنتقـال إىل     

ركات من جانب كلتا القبيلـتني مـن خطـر وقـوع     القرى الواقعة مشال النهر. وزادت هذه التح
  اشتباكات خالل املوسم اجلاف.

وقد متحورت استراتيجية منـع نشـوب الرتاعـات وختفيـف حـدا الـيت اعتمـدا القـوة           - ٤
العســكري بــني قبــيليت   “خــط لفــض االشــتباك ”خــالل املواســم اجلافــة الســابقة حــول إنشــاء   

ودينكا نقـوك. وللتخفيـف مـن تزايـد خطـر الرتاعـات خـالل املوسـم اجلـاف، عـززت            املسريية
القـوة خـط فـض االشـتباك يف املنـاطق الوســطى ذات الكثافـة املرتفعـة مـن حيـث سـكان قبيلــة           

يف املناطق الغربية والشرقية الـيت توجـد ـا نسـب أقـل      ه دينكا نقوك، وخففت القيود املتعلقة ب
وك مـن أجـل متكـني قبيلـة املسـريية مـن الوصـول إىل املراعـي وامليـاه          من سكان قبيلـة دينكـا نقـ   

املتاحــة يف اجلنــوب فقــط. وقــد أمكــن هــذا التخفيــف يف القيــود مــن خــالل التعامــل مــع كلتــا   
املناسبة كي تستخدمها كل قبيلة للوصول إىل امليـاه   “ممرات اهلجرة”القبيلتني من أجل حتديد 

منتظمــة لتنســيق تقاســم املــوارد ورصــد حركــة رعــاة   ومراعــي املاشــية، ومــن خــالل دوريــات 
املاشـية. وقــد أُشـركت القبيلتــان نفســيهما يف رصـد أنشــطة اهلجــرة ويف احلفـاظ علــى القــانون     

دوريـة مـن    ٥ ٥٨٢والنظام يف تلك املناطق. وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، أجـرت القـوة      
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اجتماعـا   ٣٦حراسـة، ويسـرت عقـد    عمليـة   ١ ٢٥٦الدوريات النهاريـة والليليـة، وقامـت بــ     
  للجنة األمنية املشتركة مع القيادات األهلية يف منطقة أبيي.  

كانون األول/ديسمرب، اعتقل جنود تابعون للقوة كـانوا يقومـون بدوريـة يف     ١٠ويف   - ٥
املنطقة العامة من الشقيق يف القطاع الشمايل جنديا تابعا للجناح املعـارض يف احلركـة الشـعبية    

وقنبلـة   AK-47رير السودان وجردوه مـن أسـلحته املتكونـة مـن بندقيـة هجوميـة مـن طـراز         لتح
. وأُطلـق سـراح اجلنـدي يـوم     AK-7خرطوشـة خاصـة ببنـادق     ١١ و RGD-5يدوية مـن طـراز   

كـــانون الثاين/ينـــاير يف كبـــدود الواقعـــة علـــى احلـــدود الشـــمالية مـــن منطقـــة أبيـــي. ويف   ٢٠
القوة سالح جندي تـابع للجـيش الشـعيب لتحريـر السـودان       كانون األول/ديسمرب، نزعت ٢١

، وخمـزن  AK-47يف أقاين تواك، يف القطاع اجلنـويب، كانـت حبوزتـه بندقيـة هجوميـة مـن طـراز        
. وقد سـلم الحقـا إىل مـراقيب اجلـيش الشـعيب      AK-47خرطوشة خاصة ببنادق  ١٥٦بندقية، و 

  ب السودان.لتحرير السودان الوطنيني الذين ميثلون حكومة جنو

ــرة املشــمولة        - ٦ ــي خــالل الفت ــة يف أبي ــرز أحــد احلــوادث بشــكل خــاص تقلــب احلال وأب
تشرين الثاين/نوفمرب، أطلق مهـامجون جمهولـو اهلويـة قنابـل صـاروخية علـى        ٢٦بالتقرير. ففي 

جوالت يف املنطقة العامة من ماكري، يف بلدة أبيي، وقد استهدفت إقامـة الـزعيم األكـرب لقبيلـة     
كا نقوك. فسقطت مخس قذائف بالقرب من إقامة الزعيم األكرب، وسـقطت قذيفـة أخـرى    دين

قرب مدرسة ابتدائية جماورة. وقد قتلت فتـاة تبلـغ مـن    أخرى داخل جممعه السكين، وسقطت 
العمر أربع سنوات وجرح مخسة سكان آخرين خـالل اهلجـوم. ورد جنـود القـوة املوجـودون      

ل تبـادل إطـالق النـار الـذي أعقـب ذلـك، أصـيب أحـد حفظـة          يف املنطقة على الـنريان. وخـال  
السالم جبروح بالغة نقل على إثرها إىل عيادة املسـتوى الثـاين التابعـة للقـوة حيـث تـويف متـأثرا        
جبراحه. وعززت منـذ ذلـك احلـني احلمايـة املخصصـة إلقامـة الـزعيم األكـرب عـن طريـق تقويـة            

مورا، يف االجتـاه  ادة عمليـات مؤقتـة عـرب ـر نيـ     القدرات الدفاعيـة حـول األمـاكن وإنشـاء قاعـ     
  الذي شن منه اهلجوم.

وظلت اجلرمية أيضـا مصـدرا مـن مصـادر انعـدام األمـن املـثرية للقلـق يف منطقـة أبيـي.             - ٧
تشرين الثاين/نوفمرب، أُبلغت القوة بوقـوع هجـوم علـى جتـار مـن املسـريية يف املنطقـة         ١١ففي 

شــمايل. وعثــرت دوريــة أُرســلت للتحقــق مــن احلــادث علــى  العامــة مــن الشــقيق يف القطــاع ال
لجـرجيني ونقـال إىل   لقتيال، ورجلني مصابني بطلقـات ناريـة. وقـدمت اإلسـعافات األوليـة       ١٣

املستشفى احمللي يف دفرة لتلقي مزيد مـن العـالج. وقـد ذكـرا أن جمموعتـهما كانـت يف طريـق        
ن، عنــدما وقعــوا يف كمــني نصــبه  العــودة مــن ســوق ميــوم يف واليــة الوحــدة، جنــوب الســودا  
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ــأثرا     همبولمهــامجون جمهولــو اهلويــة ســ  أمــواهلم. وقــد تــويف أحــد الــرجلني اجلــرجيني الحقــا مت
  جبراحه. ومل يسفر حبث شامل أجري يف املنطقة عن العثور على اجلناة.

جوم شـنه مهـامجون جمهولـو اهلويـة علـى       أُبلغت القوةكانون األول/ديسمرب،  ٣ويف   - ٨
ين الغـريب والشـرقي مـن بلـدة     أجنقيوم وميكول علي، يف اجلزأبيني خميم لرعاة املاشية يف قرييت 

رأس مـن املاشـية، قتـل     ٥٠٠أبيي، على التوايل. ويف احلـادث األول، الـذي سـرق فيـه حـوايل      
رجــل واحــد مــن الــدينكا وأصــيب آخــران. وتعقــب اجلنــاةَ جنــود القــوة الــذين كــانوا جيــرون   

يف املنطقة فتخلى اجلنـاة عـن املاشـية وفـروا عـن طريـق األدغـال. وجـرى إجـالء          دوريات ليلية 
الرجلني اجلرحيني من أجل تلقي العالج. أما يف احلادث الثاين، فقتل رجـل مـن الـدينكا وتـويف     

متأثرا بعدة طلقات نارية أثنـاء نقلـه إىل املستشـفى لتلقـي العـالج. ومجعـت القـوة        ال حقا آخر 
ــة   ــن طــراز   ب ١٥مــن املنطق ــة م ــة هجومي ــا يف دكــورا يف انتظــار     AK-47ندقي احــتفظ ــا مؤقت

  تدمريها.  

كانون الثاين/يناير، تلقت القوة معلومات من اتمـع احمللـي تفيـد بسـرقة عـدد       ١ويف   - ٩
جمهــول مــن املاشــية الــيت متلكهــا قبيلــة دينكــا نقــوك ومقتــل شــخص واحــد علــى يــد مســلحني   

موملـول يف أبيـي. وعثـرت علـى قتيـل واحـد مـن الـدينكا دوريـة           جمهويل اهلوية يف شرق منطقة
تابعة للقوة جرى إيفادها من أجل التحقق من املعلومـات والبحـث عـن املشـتبه فـيهم. غـري أن       

كــانون  ٣أفــراد اتمــع احمللــي أشــاروا إىل أن املاشــية مل تتعــرض للســرقة خــالل احلــادث. ويف 
رأس مـن ماشـية    ٢٠٠ن جانـب اتمـع احمللـي بسـرقة     الثاين/يناير، أبلغت القوة مـرة أخـرى مـ   

املسـريية ومقتـل شـخص واحـد مـن املســريية علـى أيـدي مسـلحني جمهـويل اهلويـة يف قولــدت.           
ونشرت القوة دوريـة وجـدت قتـيال مـن املسـريية يف ملتقـى تـوداش ونونـق نقلـه أفـراد اتمـع            

وريـة أخـرى يف قولـدت فعثـورا يف     احمللي من األدغال. ويف اليوم التـايل، أجـرى جنـود القـوة د    
. غـري أن اتمـع   AKMدم وست رصاصات لبندقية هجومية من طـراز   بقعاملنطقة العامة على 

  احمللي نفى تعرض املاشية للسرقة خالل احلادث.

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقع عدد من احلوادث الـيت اسـترجع فيهـا أفـراد مـن        - ١٠
قد أا سرقت من رعاة املسريية وأعادوهـا إىل أصـحاا الشـرعيني. ففـي     قبيلة دينكا ماشية يعت

شباط/فرباير، استرجع أعضاء يف جلنة احلماية اتمعية التابعة لقبيلة دينكـا نقـوك يف أقـوك     ٢٤
يف القطــاع اجلنــويب أربــع بقــرات كانــت قــد ســرقت مــن رعــاة املســريية، وذلــك عقــب تلقــي   

لجنة تلك املاشية إىل القوة حبضـور أفـراد اتمـع احمللـي     الاء إخطار يف ذلك الشأن. فسلم أعض
 شـباط/  ٢٧والزعيم األكرب لقبيلة دينكا نقوك. مث أعيدت البقـرات إىل أصـحاا الشـرعيني يف    

آذار/مـارس، سـلم زعمـاء قبيلـة دينكـا إىل املـالكني الشـرعيني، حبضـور جنـود           ٢٠فرباير. ويف 
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ا سـرقت مـن رعـاة املسـريية علـى يـد لصـوص ماشـية جمهـويل          بقرة يعتقد أ ١٢تابعني للقوة، 
اهلوية واسترجعها أفراد من قبيلة دينكـا. والحظـت القـوة اجتاهـا ناشـئا ينطـوي علـى اسـترداد         
  املاشية من جانب كلتا القبيلتني خالل املوسم اجلاف، إىل جانب عودة التجارة بني القبيلتني.

ــت القـــ   ١٩و  ١٧ويف   - ١١ ــارس، الحظـ ــيليت    آذار/مـ ــني قبـ ــة بـ ــطة جتاريـ ــة أنشـ وة األمنيـ
شـخص مـن    ٢ ٠٠٠نقوك واملسريية يف نونـق يف القطـاع األوسـط. وشـوهد أكثـر مـن        دينكا

ــلع،    ــاجرون بسـ ــم يتـ ــتني وهـ ــا القبيلـ ــها كلتـ ــح   منـ ــل وامللـ ــح والطحـــني والبصـ ــكر والقمـ السـ
السـلع  آذار/مارس، لوحظ أيضا تبادل للبضـائع و  ٢٨واخلضروات واملاشية واملنسوجات. ويف 

  بني القبيلتني يف قرييت دكورا يف القطاع األوسط وتاج اللي يف القطاع اجلنويب.

وواصلت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام تطهري ومسح املناطق امللوثـة    - ١٢
باأللغــام والــتخلص مــن هــذه املتفجــرات يف مجيــع أحنــاء منطقــة أبيــي، ممــا ييســر حريــة التنقــل    

عــات احملليــة وألفــراد األمــم املتحــدة وللجهــات الفاعلــة يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية.    للمجتم
وكفلــت الــدائرة ســالمة مجيــع قواعــد عمليــات الســرايا التابعــة للقــوة مــن أخطــار املتفجــرات،  

ميال مربعا من األراضي عـن طريـق تطهـري منـاطق املعـارك       ٥٧٢ ٠٠٠فأفرجت عن أكثر من 
مترا مــن الطــرق ذات األولويــة الــيت تســتخدمها القــوة مأمونــة مــن  كيلــو ٧٧والتحقــق مــن أن 

أخطــار املتفجــرات. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، أســفرت املســوح غــري التقنيــة وأنشــطة  
ــى         ــور عل ــة عــن العث ــات احمللي ــا يف اتمع  ــام املضــطلع ــة مبخــاطر األلغ ــن   ٣٧التوعي ــة م قطع

مشلــت األصــناف امعــة رؤوســا حربيــة لقنابــل  املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب وتــدمريها. و 
صــاروخية، وصــواريخ وشــحنات دافعــة، وقــذائف هــاون، وقنابــل يدويــة، وذخــائر متنوعــة،     
وصـــمامات تفجـــري حـــادة. وقـــدمت الـــدائرة خـــدمات التوعيـــة مبخـــاطر األلغـــام ألكثـــر مـــن 

  شخص، مبن فيهم الرعاة الرحل والعائدون. ١٠  ٤٠٠

دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـام  /نوفمرب، أجرت تشرين الثاين ١١ويف   - ١٣
أول عملية من عمليات تدمري األسلحة والذخرية يف مرفق إدارة األسلحة والذخرية الـذي يقـع   

سـالحا خفيفـا ومـا يزيـد عـن       ٩٦جـرى تـدمري   يف امـوع،  يف دوكرا يف القطاع األوسط. و
ة الـيت صـادرها جنـود القـوة يف مجيـع أحنـاء منطقـة        طلقة من ذخـائر األسـلحة الصـغري    ٥ ٥٠٠

مـن   ١٢أبيي، وفقا لإلجراءات التشغيلية املوحدة اليت وضعت من أجل البعثـة وعمـال بـالفقرة    
  .)٢٠١٥( ٢٢٠٥قرار جملس األمن 

صــيانة روتينيــة يف مرفــق إدارة األســلحة    كــانون الثاين/ينــاير، أثنــاء عمليــة     ٢٨ويف   - ١٤
ــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام أن امــع       ــذخرية يف دوكــرا، الحظــت دائ وال
تعــرض لالقتحــام وأن عــددا مــن األصــناف ســرقت، مبــا يف ذلــك أجــزاء مــن مقــص األســلحة   
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ــثمن. ويف  ــدائرة اقتحامــا آخــر يف   ٢٢املرتفــع ال نفــس مرفــق إدارة  شــباط/فرباير، اكتشــفت ال
األسلحة والذخرية خـالل حتـديث مقـرر للتـدابري األمنيـة يف املرفـق. فقـد سـرقت عجلتـان مـن           
مقــص األســلحة، وفُتحــت حاويــة لألســلحة كانــت مقفلــة بثالثــة أقفــال خمتلفــة وحتتــوي علــى  

يستخدم يف ربـط أضـواء املرفـق مبصـدر      كهربائي خملفات أسلحة جرى تدمريها، وفُصل كابل
ــ ــن       الطاق ــق يف انتظــار االستعاضــة ع ــت أنشــطة املرف ــد علق ــق جــار يف احلــادثني وق ة. والتحقي

  املعدات املسروقة. ومل تكن أي أسلحة أو ذخائر خمزنة يف املوقع خالل االقتحامني.

وبذل عنصر الشرطة التابع للقوة األمنية املؤقتة جهودا متواصلة مـن أجـل دعـم صـون       - ١٥
ــة أ   ــانون والنظــام يف منطق ــى مشــاركة       الق ــة قائمــة عل ــات تفاعلي ــن خــالل تســيري دوري ــي م بي

من قـرار جملـس األمـن     ١٦اتمعات احمللية، وتعزيز قدرات جلان احلماية اتمعية وفقا للفقرة 
ة اتمعيـة يف نفـس   شـرطة القـوة األمنيـة املؤقتـة جلـان احلمايـ      أفراد . وشارك )٢٠١٥( ٢٢٣٠

تلـك  أماكن العمل يف القطاع األوسط والقطـاع اجلنـويب مـن أبيـي لتقـدمي املشـورة إىل أعضـاء        
لجان بشـأن إدارة احلـاالت املتصـلة بالقـانون والنظـام يف املنطقـة. وظـل إنشـاء جلـان احلمايـة           ال

ن. وخـالل الفتـرة   اتمعية يف مشال أبيي متأخرا بسبب االفتقار إىل الدعم من حكومـة السـودا  
دوريـة مراقبـة أمنيـة     ٣١٤لقـوة األمنيـة املؤقتـة    التابع لشرطة ى عنصر الاملشمولة بالتقرير، أجر

ودورية جمتمعية تفاعلية مستقلة ومشتركة مع جنود القوة األمنيـة يف مجيـع أرجـاء أبيـي مشلـت      
ــأخري إصــدار التأشــ    ٨ ٧٩٧مســافة جمموعهــا   ــة الســودان ت ــومترا. وواصــلت حكوم ريات كيل

إىل التـأثري بشـكل كـبري علـى     ذلك أدى . وقد ألفراد الشرطة وموظفي السجون املعينني حديثا
 القدرة التشغيلية هلذا العنصر.

 شــرطة القــوة األمنيــة املؤقتــة يف محــالت ملنــع اجلرميــة يف مــنطقيت موملــولأفــراد وشــرع   - ١٦
من متعهدي النقـل والتجـار وأفـراد اتمـع      ١٩٦وتاج اللي بوسط أبيي، وقدمت املشورة إىل 

ــة باملســائل        ــة املعني ــة. ونظمــت اخللي ــع الســرقة وأســاليب حــل الرتاعــات احمللي احمللــي بشــأن من
اجلنسانية التابعة لشرطة القـوة األمنيـة املؤقتـة، بالتعـاون مـع خليـة التـدريب والتطـوير يف القـوة          

ــة لفائــدة   ا ضــابطا مــن ضــباط األركــان واملــراقبني    ١١٤ألمنيــة، ســت دورات تدريبيــة متهيدي
 ١٣٢٥قــرار جملــس األمــن  ختــاذ العســكريني. واحتفــاال بالــذكرى الســنوية اخلامســة عشــرة ال  

ؤقتـة بالتعـاون مـع غـريه مـن أقسـام القـوة        لقوة األمنية املالتابع لشرطة عنصر ال ، نظم)٢٠٠٠(
ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يومني من األيام العاملية املفتوحـة مـن أجـل املـرأة     

 شباط/فرباير، يف بلدة أبيي ودفرة، على التوايل. ١٨و  ١٦والسالم واألمن يف 
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 التطورات السياسية  - ثالثا   

جتتمـع   ، ومل٢٠١٥شتركة يف أبيي أي اجتماع منـذ آذار/مـارس    تعقد جلنة الرقابة اململ  - ١٧
االستثنائي الـذي عقـد يف تشـرين األول/أكتـوبر      هااآللية السياسية واألمنية املشتركة منذ اجتماع

ــاد        ٢٠١٥ ــة ومفوضــية االحت ــة املؤقت ــوة األمني ــالتقرير، واصــلت الق ــرة املشــمولة ب . وخــالل الفت
ة املشتركة يف أبيي وسائر كبار املسؤولني احلكوميني يف السودان األفريقي التعاون مع جلنة الرقاب

موعـد  أيضـا  دد وجنوب السودان من أجل التشـجيع علـى اسـتئناف تلـك االجتماعـات. ومل حيـ      
 اجتماع احلوار بني الزعماء التقليديني الذي اقترحه االحتاد األفريقي.لعقد 

على مستوى القواعد الشعبية بـني قبـيليت   وواصلت القوة األمنية املؤقتة تشجيع احلوار   - ١٨
املسريية ودينكا نقوك. ففي كانون األول/ديسمرب، خططـت القـوة األمنيـة املؤقتـة وشـركاؤها      
لعقد مؤمتر يف أبيي بني قبيليت املسريية ودينكا نقوك. بيـد أن املناقشـات الـيت دارت حـول دور     

ماع أدت إىل تأجيله إىل أجل غـري مسـمى،   ومسؤولية جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي أثناء االجت
شـباط/فرباير، نظـم مـا يقـرب      ١٥لجنـة مـا زالـت مسـتمرة. ويف     اليف حني أن املشاورات مـع  

من أفراد قبيلة دينكا نقوك احمللية مظاهرة سـلمية خـارج البوابـة الرئيسـية ملقـر القـوة        ٦٠٠من 
مــاع املقــرر. وطالــب املتظــاهرون األمنيـة املؤقتــة يف بلــدة أبيــي بســبب اإلخفــاق يف عقــد االجت 

 بإتاحة عقد االجتماعات بني قبيليت املسريية ودينكا نقوك بغية معاجلة املشاكل املشتركة.

ويف أعقــاب املــؤمتر املتعلــق بــاإلدارة املرنــة للحــدود والتعــايش الســلمي الــذي عقــد يف    - ١٩
غــي مــؤمتر متابعــة تقــرر أيلول/ســبتمرب، أل ١٩إىل  ١٧أويــل، جبنــوب الســودان، يف الفتــرة مــن 

حتـذير وجهتـه السـلطات السـودانية      بعـد تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٣إىل  ١١عقده يف الفترة من 
احمللية إىل املشاركني من قبيلة املسريية بأنـه ال ميكـن ضـمان أمنـهم أثنـاء سـفرهم مـن الـد يف         

 السودان إىل أويل يف جنوب السودان. ومل حيدد موعد جديد لالجتماع.

من أفراد قبيليت املسريية ودينكا نقوك  ٣٠٠شباط/فرباير، اجتمع ما يقرب من  ٢٥ويف   - ٢٠
يف نونق بوسط أبيي، وذلك يف إطار أمين وفرته القوة األمنية املؤقتة. وناقشـت القبيلتـان، بقيـادة    
زعمــاء كــل منــهما، املشــاكل املشــتركة، مبــا يف ذلــك اهلجــرة، وســرقة املاشــية، وإنشــاء ســوق     

. وخـالل االجتمـاع، أحـرزت القبيلتـان تقـدما بشـأن       تقاسم املـوارد وامليـاه واملراعـي   ، وكةمشتر
تقاسم املراعي وطرق اهلجرة عرب أبيي ولكنهما مل تتمكنا من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشـأن  
موقع السوق املشتركة. وكررت قبيلة املسريية مواقـف معلنـة سـابقا بشـأن السـوق، فـدعت إىل       

قبيلة دينكا نقوك إنشـاءه يف قـويل أو دفـرة يف مشـال أبيـي.      اقترحت يف بلدة أبيي يف حني إنشائه 
 وقع.املووافقت القبيلتان على إنشاء جلنة فرعية مشتركة ملواصلة املناقشات بشأن 
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 آذار/مارس، يسـرت القـوة األمنيـة املؤقتـة عقـد اجتمـاع آخـر لقبـيليت املسـريية          ٦ويف   - ٢١
ودينكا نقوك يف قاعدا يف توداش. ووفرت القوة األمنية املؤقتة النقل وأمن املنطقـة، ويسـرت   
إجراء املناقشات. ومشل جدول األعمال طرائق إدارة الرتاعات أثناء املوسم اجلـاف ومسـارات   
الرعي عرب أبيي للرحل من املسريية. واتفق على تشـكيل جلنـة مشـتركة ملواجهـة سـرقة املاشـية       

. وجـرت  مل تسـتكمل  شروط وطرائق تفعيل اللجنة. غري أن ري ذلك من األنشطة اإلجراميةوغ
أيضا مناقشة بشأن موقع السوق املشتركة احتفظـت خالهلـا كلتـا القبيلـتني مبواقفهمـا األوليـة.       

 وأجلت املسألة إلجراء مزيد من املناقشة يف وقت الحق.

ــترك ثا   ١٧ويف   - ٢٢ ــاع مشـ ــد اجتمـ ــارس، عقـ ــيليت    آذار/مـ ــني قبـ ــي بـ ــع احمللـ ــث للمجتمـ لـ
زعيمـا مـن كلتـا     ٤٨نقوك واملسريية يف نونق بالقطاع األوسط. وضـم االجتمـاع حـوايل     دينكا

تقاسـم امليـاه    واناقشـ قـد  القبيلتني، واضطلع جنود القوة األمنية املؤقتـة بتـأمني املنطقـة بإحكـام. و    
إنشاء سوق مشتركة. ومع ة أخرى مرواملراعي، والتخفيف من حدة العنف يف كلتا القبيلتني، و

    ما بشأن مسألة حتديد موقـع إنشـاء سـوق مشـترك، فإا وافقتـا علـى   مـ أن القبيلتني أقرتا خبالفا
ضرورة إجراء مزيد من املداوالت دف إجياد سبيل للمضي قدما. واجتمع الزعماء مرة أخـرى  

ديــة للتوســط يف املنازعــات آذار/مــارس، ووقعــوا اتفاقــا يقضــي بإنشــاء نظــام حمــاكم تقلي  ٢٤يف 
املدنيـة والتصــدي للنشــاط اإلجرامــي، بــدعم مــن القـوة األمنيــة املؤقتــة؛ وتشــكيل جلنــة مشــتركة   
لتحديد ممرات الرعي املناسبة لرحل املسـريية واالتفـاق عليهـا؛ ومواصـلة األنشـطة التجاريـة بـني        

سـوق  لموقـع دائـم   ن حتديـد  بشـأ املـداوالت  بينمـا تواصـل   القبيلتني يف نونق ودكورا وتاج اللي، 
مشتركة. وستواصل القوة األمنية املؤقتة العمل على حنو وثيق مـع قبـيليت املسـريية ودينكـا نقـوك      

 بغرض االستفادة من نتائج االجتماعات وتيسري فرص املزيد من احلوار والتفاعل.
    

 احلالة اإلنسانية  - رابعا   

ات السـكان، والتـوترات الطائفيـة وحمدوديـة     ال تزال احلالة االقتصادية الصعبة، وحترك  - ٢٣
أو انعــدام اخلــدمات العامــة األساســية تســفر عــن احتياجــات إنســانية كــبرية يف منطقــة أبيــي.     

تزال وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملنظمات غـري احلكوميـة تواصـل تقـدمي      وال
شـخص مـن الفئـات الضـعيفة      ١٣٩ ٠٠٠املساعدة اإلنسانية واملساعدة يف جمـال اإلنعـاش إىل   
شـخص مــن قبيلـة دينكـا نقــوك؛     ٦١ ٠٠٠يف مجيـع أحنـاء منطقــة أبيـي. ويشـمل ذلــك العـدد      

شـخص مـن املشـردين     ٨ ٠٠٠ من العائدين من قبيلة دينكا نقوك يف املنطقـة؛ و  ٢٠ ٠٠٠ و
ــوب الســودان؛ و     ــاورتني يف جن ــيت الوحــدة وواراب ا ــن والي ــة    ١٥ ٠٠٠ م ــن قبيل ــيم م مق

مـن مهـاجري املسـريية املـومسيني الـذين دخلـوا املنطقـة يف         ٣٥ ٠٠٠ريية؛ وما يقـرب مـن   املس
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تشــرين األول/أكتــوبر بســبب اجلفــاف. وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدمت املنظمــات اإلنســانية         
مـن سـكان جنـوب السـودان املشـردين       ٣ ٠٠٠خدمات املساعدة األساسية إىل ما يقرب من 

ــة الوحــدة الــذين اســتخدمو   ــة يف   مــن والي ا دفــرة كنقطــة عبــور للوصــول إىل وجهــام النهائي
 ، من املتوقع أن يؤدي اجلفاف إىل تفاقم االحتياجات اإلنسانية.٢٠١٦السودان. ويف عام 

وعملــت املنظمــات اإلنســانية يف أبيــي علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية وزيــادة قــدرة    - ٢٤
د ـج تالئـم أوضـاعها اخلاصـة ومـواطن      جمتمعات الرعاة والرحل على التحمل من خـالل اعتمـا  

تقليـل خمـاطر سـوء التغذيـة لـدى األطفـال        ٢٠١٦ضعفها. وتشمل أولويات االسـتجابة يف عـام   
دون سن اخلامسة واحلوامل واملرضعات؛ وتوفري ما يكفـي مـن سـبل احلصـول علـى امليـاه اآلمنـة        

لى املساعدات الغذائية؛ الصاحلة للشرب والنظافة الصحية والصرف الصحي؛ وتقليل االعتماد ع
واإلبقاء على اخلدمات البيطريـة؛ ودعـم التعلـيم األساسـي والتـدريب؛ ومعاجلـة املخـاطر املتعلقـة         

 .باحلماية بالتعاون مع القوة األمنية املؤقتة؛ وتأمني تغطية االحتياجات الصحية األساسية

شخصــا نزحــوا مــن واليــة الوحــدة يف جنــوب الســودان   ٦ ٨٤٢مــا زال يف امــوع و  - ٢٥
ــادة           ــاين إىل زي ــذاء ا ــع الغ ــن توزي ــز م ــول التركي ــة. وحت ــام لألغذي ــع الع ــن التوزي يســتفيدون م
التدخالت املوجهة حنو اإلنعاش عن طريق مشاريع الغذاء لقاء عوض. ومشلت األنشطة األخرى 

تعلـيم الفتيـات، والتغذيـة التكميليـة احملـددة      ل التشجيع علـى  من أجالغذاء توفري املتصلة باألغذية 
األهداف وتغذية املرضى الـداخليني. واسـتمرت اجلهـود الراميـة إىل دعـم سـبل عـيش اتمعـات         

 ؛احمللية يف مجيع أحناء املنطقة. ومشلت األنشطة الرئيسية التدريب املهين يف جمال إنتاج اخلضروات
 ؛وإعداد األرض ؛والتنمية الزراعية ؛بعد احلصاد وعلى حنو متكامل ومكافحة اآلفات يف فترة ما

 ؛واملهـارات التجاريـة   ؛والبـذر وأسـاليب االزدراع وزراعـة الفرشـات الواقيـة      ؛وإدارة احلضانات
 ودروس حمو األمية.

وقدمت خـدمات الرعايـة الصـحية والتغذيـة يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك العيـادات املتنقلـة،            - ٢٦
شـهرا.   ٥٩شهور إىل  ٦اجلماعي ضد احلصبة، والفحص التغذوي لألطفال من سن  والتحصني

ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إىل معاجلة التحديات امللحة يف جمـايل الصـحة والتغذيـة يف قـرى     
. وما زال من التحديات الرئيسية يف تلك املناطق توفري الدعم لثالث عيادات غري عاملة العائدين

 ونقص موظفي الصحة الذين توفرهم احلكومة، وانعدام لقاحات عضة الكالب. يف مشال أبيي،

وبدأ تسجيل التالميذ يف مدرستني ثانويتني يف بلـدة أبيـي كانتـا قـد أغلقتـا منـذ انـدالع          - ٢٧
، ولكنـها  ٢٠١٤و  ٢٠١٣. وجددت مدارس األوالد والبنـات يف عـامي   ٢٠١١الرتاع يف عام 

أمنية. ويف الوقـت الـراهن تعمـل مدرسـة ثانويـة واحـدة فقـط يف        مل تفتح بعد من جديد لدواعي 
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الـيت تضـررت   ائـدين  املنطقة، توجد يف أقوك. ويلزم إصالح مجيع املـدارس املوجـودة يف قـرى الع   
  . ويدرس حاليا األطفال العائدون يف مناطق مفتوحة.٢٠١١من جراء الرتاع يف عام 

بئـرا   ١٧املنطقة من األولويـات. فجـرى حفـر     احلصول على املياه املأمونة يفوال يزال   - ٢٨
جديدا للمياه، منها بئران يف قرى العائدين، وجرى إصـالح مخـس مضـخات يدويـة. ونفـذت      
محلةُ نظافة صحية وتدريب يف جمال الصرف الصحي بقيـادة اتمـع احمللـي، وأجنـزت األعمـال      

م املـراحيض مشـكلة مـن    املتعلقة خبمسـة مـراحيض مرتليـة يف أقـوك. ومـع ذلـك، ظـل اسـتخدا        
  املشاكل الرئيسية يف مجيع أحناء املنطقة.

وأجري تقييم للمـآوي واملـواد غـري الغذائيـة يف قـرى العائـدين يف كـانون الثاين/ينـاير،           - ٢٩
ــة املضــيفة       ــات احمللي ــارس. ومبــا أن عــدد ســكان اتمع ــة التســجيل يف آذار/م واكتملــت عملي

 .العائديناد اإليواء يف مجيع قرى منخفض جدا، فقد جرى توزيع شامل ملو

وال يزال جمتمع املساعدة اإلنسـانية يواجـه العديـد مـن التحـديات التشـغيلية. ويتجلـى          - ٣٠
ــي،      ــة يف مجيــع القطاعــات، ال ســيما يف األجــزاء الشــمالية مــن أبي االفتقــار إىل القــدرة التنفيذي

ــة الدول عمــل ابســبب القيــود املفروضــة علــى   يــة يف املنطقــة. ووســعت  ملنظمــات غــري احلكومي
منظمــة غــري حكوميــة حمليــة جديــدة نطــاق وجودهــا يف مشــال أبيــي، ممــا رفــع العــدد اإلمجــايل    
للشـركاء احمللــيني إىل اثــنني. ويف الوقــت نفســه، أنشــأت ثــالث منظمــات غــري حكوميــة دوليــة  

مويـل  قاعدةً يف أقوك. ومشلـت التحـديات اإلضـافية الـيت تواجـه االسـتجابة اإلنسـانية نقـص الت        
ــأخري يف إصــدار تصــاريح الســفر        ــة؛ وحــاالت الت ــوترات القبلي ــع الشــركاء؛ والت بالنســبة جلمي
ــي مــن جانــب الســلطات       ــراد واإلمــدادات إىل منطقــة أبي والقيــود املفروضــة علــى حركــة األف
السودانية؛ وارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب القيـود األمنيـة واللوجسـتية؛ وعـدم تـوافر املـوظفني       

ألســـباب تتعلـــق بالســـالمة واألمـــن. وتصـــورات التحيـــز يف إيصـــال املســـاعدات    الســـودانيني
اإلنسانية ميكن أن تساهم يف تفاقم التوترات الطائفية وأن تزيد من األخطـار األمنيـة الـيت ـدد     
العاملني والعمليـات يف جمـال تقـدمي املعونـة. ورغـم اجلهـود املبذولـة لضـمان قـدر مناسـب مـن            

يات املعونة مركزة إىل حد كبري علـى جمتمعـات دينكـا نقـوك يف األجـزاء      التوازن، ال تزال عمل
 . تلك املناطقإىلنسبيا اجلنوبية من أبيي نظرا لسهولة الوصول 

    
 حالة اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها  - خامسا   

أُبلــغ يف البدايــة عــن بعــض التطــورات اإلجيابيــة يف العالقــات بــني الســودان وجنــوب       - ٣١
كـانون الثاين/ينـاير،    ٣السودان يف ما يتعلق بأمن احلدود خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ففي 

يف سياق اخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملية، وافـق السـودان علـى إعـادة النظـر يف رسـوم       
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والتعويضات املستحقة هلا علـى جنـوب السـودان عنـدما يـربهن هـذا األخـري علـى         عبور النفط 
استعداده لتنفيـذ مجيـع االتفاقـات الثنائيـة األخـرى بـني البلـدين. فاسـتجاب جنـوب السـودان،           

كانون الثاين/يناير، أصـدر الـرئيس بيانـا يـدعو فيـه إىل تطبيـع العالقـات مـع السـودان           ٢٥ويف 
أميـال مـن احلـدود مـع السـودان. وتعهـد        ٥لسـودان إىل مسـافة   ويأمر بسحب قوات جنـوب ا 

ــع اللجــان املنشــأة مبوجــب اتفــاق التعــاون     ــة الســودان    كــذلك بتفعيــل مجي املــربم بــني مجهوري
، السـودان . وردا علـى ذلـك، أمـر رئـيس     ٢٠١٢أيلول/سبتمرب يف  ومجهورية جنوب السودان

نوب السودان. ومنذ هـذا اإلعـالن، أعيـد    كانون الثاين/يناير، بإعادة فتح احلدود مع ج ٢٦يف 
شباط/فرباير، أعلن الـرئيس أيضـا اسـتئناف النقـل      ٣فتح ثالثة معابر حدودية على األقل. ويف 

 النهري بني كوسيت يف السودان وجوبا يف جنوب السودان.  

آذار/مارس، حذر أحد كبار مسـاعدي الـرئيس مـن أن     ١٧ويف تغري ظاهر للنربة، يف   - ٣٢
ــربه       الســودان ــد إذا اســتمر جنــوب الســودان يف تقــدمي مــا يعت ســوف يغلــق حــدوده مــن جدي

ــاء يف اخلرطــوم       ــات يف ســياق أنب ــد جتــددت االام ــأن  الســودان دعمــا للمتمــردين. وق ــد ب تفي
قطـاع   - مسؤولني كبار يف جنوب السـودان التقـوا مـع قـادة احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان        

املتمــردين الســودانيني يف واليــيت النيــل األزرق وجنــوب  الشــمال يف جوبــا ملناقشــة احتياجــات
آذار/مــارس أيضــا، أفــادت  ١٧كردفـان. غــري أن جنــوب السـودان نفــى هــذه االامـات. ويف    

ترأسـه الـرئيس معاملـة    قـرر يف اجتمـاع   وكالة األنباء الرمسية يف السـودان بـأن جملـس الـوزراء،     
ــم أجانــب، وبــذلك ألغــى سياســة ثابتــة  رعايــا جنــوب الســودان املقــيمني يف الســودان علــى أ 

تتمثل يف إتاحة فرص متساوية للمواطنني السـودانيني ورعايـا جنـوب السـودان لالسـتفادة مـن       
اخلدمات الصحية والتعليميـة يف السـودان، واختـاذ تـدابري قانونيـة ضـد أي مـواطن مـن مـواطين          

 ية.جنوب السودان ليس حبوزته جواز سفر ساري املفعول وتأشرية سودان

آذار/مارس، قدمت السفارة السودانية يف جوبا توضيحاً بشأن ديد السـودان   ١٩ويف   - ٣٣
رئـيس  أمـر  يومـاً قـد مـرت علـى      ٥٠بإعادة إغالق حدوده مع جنوب السـودان، مشـرية إىل أن   

أميال من احلدود املشتركة، وأن هذا األمر مل ينفّذ  ٥بانسحاب القوات مبسافة جنوب السودان 
وأشارت السفارة أيضاً إىل أنه مل جير تفعيل أي من اللجان املشتركة املنشأة مبوجب اتفـاق  بعد. 

مـرة أخـرى جنـوب    ت التعاون بني البلدين، وال سيما اآللية السياسـية واألمنيـة املشـتركة. وامـ    
السودان بإيواء حركات التمـرد السـودانية وتقـدمي الـدعم هلـا. ورداّ علـى ذلـك، بـررت جنـوب          

ان التأخري يف سحب قواا من احلدود مع السـودان بوجـود مصـاعب لوجسـتية. وخـالل      السود
يف مـا يتعلـق بالسـودان     الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ    االحتـاد األفريقـي   لفريـق  مع وفد اجتماع 

آذار/مارس، جدد الـرئيس التأكيـد    ٢٢و  ٢١وبا يومي ة قام ا جلاريزأثناء ، وجنوب السودان
  لتنظيم وحضور اجتماع لآللية السياسية واألمنية املشتركة.بلده  دعلى استعدا



S/2016/353

 

12/16 16-05839 

 

آذار/مارس، اـم اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان القـوات        ٢٧إىل  ٢٥ويف الفترة من   - ٣٤
السودانية بتنفيذ عمليات قصف جـوي ضـد خمفـر أمـامي عسـكري تـابع للجـيش الشـعيب          اجلوية

 آذار/ ٢٦ و ٢٤ ينـك بواليـة أعـايل النيـل، وذلـك يـوم      لتحرير السودان يف منطقة ببنيس يف الر
مارس على التوايل. وأفاد اجليش الشعيب لتحريـر السـودان بـأن أعـداداً مـن املاشـية قُتلـت خـالل         

قـم  ت مل القـوات اجلويـة   احلادثني املزعومني. غري أن اجليش السوداين نفى هذا االـام، مفيـداً بـأن   
آذار/مارس، ذكرت وسـائط اإلعـالم أن    ٢٩السودان. ويف بأي هجمات داخل أراضي جنوب 

  حكومة السودان قررت إعادة إغالق حدودها مع جنوب السودان.

وخالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، ظلـت اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها            - ٣٥
إليهـا. ومل يجـر   تواجه العديد من التحديات يف تنفيـذ مهمـة التحقـق والرصـد اجلـويني املوكولـة       

 عــدد مــن دوريــات اآلليــة بســبب تنــاوب جنــود القــوة األمنيــة املؤقتــة ورفــض حكومــة جنــوب   
ــراري جملــــس األمــــن    ــاء تــــراخيص اهلبــــوط، يف انتــــهاك لقــ  )٢٠١١( ١٩٩٠الســــودان إعطــ

السـودان   والتفاقي مركز القوات املوقعني بني حكـوميت السـودان وجنـوب    )٢٠١١( ٢٠٢٤ و
. واستمر أيضـا فـرض قيـود علـى الرصـد اجلـوي للمنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة           ٢٠١٢عام 

مهمة كانت مقررة خـالل الفتـرة    ٢٧مهام من بني  ١٠السالح يف القطاع الغريب. ومل تجر إال 
املشمولة بالتقرير، وكانت كلها يف القطاع الشرقي من منطقة أبيي. وحـىت اآلن، متكنـت اآلليـة    

  دورية رصد جوي مقررة. ١٧٥دورية رصد جوي من أصل  ٧١من إجراء 

ــة املشــتركة لرصــد احلــدود       ٨ويف   - ٣٦ ــة لآللي ــة تابع ــة جوي شــباط/فرباير، الحظــت دوري
حمـتمالً ملركبـات مدرعـة وهياكـل مدنيـة جديـدة يف        والتحقق منها وجوداً عسكرياً مشل نشـراً 

املنطقة العامة من تشوين داخل املنطقة احلدودية اآلمنة واملرتوعة السالح شـرقي منطقـة أبيـي.    
. وجيـري التخطـيط حاليـاً    ت مشـاهدته آذار/مـارس، أكـدت مـا جـر     ٧وأوفدت بعثة حتقـق يف  

  .لنشر دورية أرضية يف املنطقة إلجراء مزيد من التحقق

ويف أعقــاب مبــادرة قــدمها قائــد القــوة إىل وزيــر الــدفاع وشــؤون قــدماء احملــاربني يف     - ٣٧
آذار/مارس، منحت القوة األمنية املؤقتة اإلذن من قائـد اللـواء احمللـي     ١٠جنوب السودان، يف 

ــة مــن كــادقلي إىل        ــة القــوة املتبقي ــر الســودان بنشــر وحــدة محاي ــابع للجــيش الشــعيب لتحري الت
  آذار/مارس. ٢٠ر. وشرع يف نشر القوات املتبقية يف مشا  قوك

أفرقة دعم للدوريات تعاقدت بشأا دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات      ٥وجرى نشر   - ٣٨
ــري القطــاع    ــام يف مق ــة باأللغ ــة     ٢والقطــاع  ١املتعلق ــابعني لآللي ــوك مشــار الت يف كــادقلي وق

وريات علـى أهبـة االسـتعداد لالنتشـار     ، وظلت هذه الـد لرصد احلدود والتحقق منها املشتركة
تشـــرين  ١مـــن أجـــل دعـــم الـــدوريات األرضـــية التابعـــة لآلليـــة املشـــتركة. ويف الفتـــرة مـــن    
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ــاين/نوفمرب إىل  ــدريب إىل     ٢٤الث ــدائرة الت ــدمت ال ــاً    ٤٠شــباط/فرباير، ق ــاً ومراقب ــاً وطني مراقب
ملؤقتــة. وإضــافة إىل ذلــك، عســكرياً دوليــاً وعناصــر مــن وحــدة احلمايــة التابعــة للقــوة األمنيــة ا 

شارك فريق يف تدريب للدوريات األرضية مدته يومان، أُجري يف مقـر قطـاع اآلليـة املشـتركة     
ــوك مشــار. واقتصــر   ــة واللوجســتية     نطــاق يف ق ــب اإلداري ــى ممارســة اجلوان ــدريب عل ــذا الت ه

ــه أســفر        ــة الســالح، ولكن ــة واملرتوع ــة اآلمن ــة احلدودي ــدوريات األرضــية داخــل املنطق ــن  لل ع
  توصيات مفيدة بشأن حتسني العمليات.

    
  نشر األفراد ودعم البعثة  - سادساً   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان قوام العنصر العسكري التـابع للقـوة األمنيـة املؤقتـة       - ٣٩
جنـديا)، مـن قـوة مـأذون ـا       ٤ ٢٩٦مراقبا عسكريا/ضابط ركن و  ٢٣٧فرداً ( ٤ ٥٣٣ يبلغ

فـردا مـن أفـراد الشـرطة      ١٧فرداً. وكان قوام عنصر شـرطة القـوة األمنيـة يبلـغ      ٥ ٣٢٦قوامها 
نساء) من ست بلدان مسامهة بأفراد شرطة، مـن أصـل قـوة مـأذون ـا قوامهـا        ٣رجال و  ١٤(

موظفــاً. وأصــدرت حكومــة الســودان   ٢٣٧فــرداً. وكــان جممــوع املــوظفني املــدنيني يبلــغ    ٥٠
تأشــرية ملــوظفني مــدنيني  ٨٩ألمنيــة املؤقتــة؛ ومل تمــنح بعــد تأشــرية دخــول ألفــراد القــوة ا ١١٥

أجنـزت مهـام املناوبـة    قـد  البعثـة  كانـت  آذار/مـارس،   ١وأفراد عسكريني وأفـراد شـرطة. وحـىت    
جـوالت مـن عمليـات النقـل      ٢٠٩جنديا عرب مطار كادقلي، مجرية بذلك  ٢ ٥٣٢جمموعه  ملا

  اجلوي باملروحيات.

منع نشوب الرتاعات وختفيف حـدا، أـت القـوة األمنيـة املؤقتـة      ودعماً الستراتيجية   - ٤٠
أعمال تشييد املرافق يف ستة مواقع لالنتشار يف املوسم اجلـاف يف كـل مـن نونـق، ودونقـوب،      
وعالل، وقويل، وأم خريت، وأقاين تواك، ونشر اجلنود واملراقبني العسكريني يف هـذه املواقـع.   

ــات ا   ــات    وأُنشــئت قاعــدة دائمــة لعملي ــويل، وجــرى رفــع مســتوى قاعــديت العملي ــرية يف ق لس
املؤقتتني يف مريال أجاك ودونقوب إىل قاعدتني دائمتني لعمليـات السـرايا. وإضـافة إىل ذلـك،     
شــيد معســكر مؤقــت يتســع لفصــيلة، يطلــق عليــه اســم مــادينغتون، بــالقرب مــن إقامــة الــزعيم  

، انتقــل املراقبــون املشــمولة بــالتقريرلفتــرة األكــرب لقبيلــة دينكــا نقــوك مــن أجــل محايتــه. ويف ا  
الوطنيون واملوظفون املدنيون واملراقبون العسكريون التابعون لألمم املتحدة من منطقة إقامتـهم  

  املؤقتة يف خميم قوك مشار إىل جممع دائم للبعثة جرى االنتهاء من إنشائه.
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  اجلوانب املالية  - سابعاً   
مليون دوالر  ٢٦٨,٣، مبلغا قدره ٦٩/٢٩٤وجب قرارها خصصت اجلمعية العامة، مب  - ٤١

. وحــىت ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٣٠إىل  ٢٠١٥متوز/يوليــه  ١لإلنفــاق علــى القــوة يف الفتــرة مــن 
ة ، بلغت قيمة االشتراكات املقررة غـري املسـددة للحسـاب اخلـاص للقـو     ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١

مليون دوالر. وكان جمموع االشتراكات املقررة غري املسددة جلميع عمليـات   ٦٥األمنية املؤقتة 
مليون دوالر. وردت تكاليف القوات عـن الفتـرة    ٢ ٤٣٥ذلك التاريخ يبلغ  حىتحفظ السالم 
، فيمـا ردت تكـاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات      ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ٣١املمتدة حىت 

  ، وفقا جلدول السداد ربع السنوي.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١الفترة املمتدة حىت عن 
    

  مالحظات وتوصيات  - ثامناً   
العالقات الثنائية بني السـودان وجنـوب السـودان    يف  حتققيبدو أن الزخم اإلجيايب الذي   - ٤٢

بعد أن قـرر  يف كانون الثاين/يناير قد احنسر البلدين  بفضل البيانات التصاحلية اليت أدىل ا رئيسا
السودان إعادة إغالق احلدود مع جنوب السودان واامه هذا األخري بتقدمي الدعم إىل حركات 

. وتــربز هــذه التطــورات احلاجــة إىل كفالــة اجتمــاع اآلليــات املنشــأة مبوجــب   يةالتمــرد الســودان
  ضايا العالقة بني البلدين.بانتظام ملعاجلة الق ٢٠١٢اتفاقات التعاون لعام 

احـتالل العمليـات السياسـية    . ففـي ظـل   بني البلدينتتزايد التوترات على ما يبدو أن و  - ٤٣
سـوى  البلـدين  وعمليات حل الرتاعات على الصعيد الداخلي مركز الصدارة، مل تولِ حكومتا 

ىل جتديــد اجلهــود الطــرفني إ اهتمــام حمــدود ملســؤولياما فيمــا يتعلــق بــأبيي. وإنــين أدعــو كــال  
الرامية إىل معاجلة القضايا اليت ظلت بال حل ملدة طويلة جداً، مبا يف ذلك تنفيذ االتفـاق الـذي   

. ومـن أجـل توطيـد السـالم واألمـن يف أبيـي، مـن األمهيـة         ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠أبرماه يف 
ذ االتفـاق. ويف  مبكان أن يعيد الطرفـان إحيـاء عمليـة سياسـية قابلـة لالسـتمرار تـؤدي إىل تنفيـ        

هــذا الصــدد، أحــث الطــرفني علــى اســتئناف اجتماعــات جلنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي، الــيت  
  .٢٠١٥جتتمع منذ آذار/مارس  مل

وأطلب أيضـاً إىل السـودان وجنـوب السـودان أن يكفـال االنسـحاب الكامـل والـدائم           - ٤٤
أجـل يئـة بيئـة أمنيـة مواتيـة       جلميع القوات غـري املـأذون ـا مـن منطقـة أبيـي، وأن يعمـال مـن        

للتعايش السلمي واهلجرة. ويشكل وجود أفراد مسلحني من الشرطة السودانية يف جممـع دفـرة   
النفطي انتهاكاً لالتفاق وملختلف القرارات الصادرة عن جملس األمن. وإنين أحث مرة أخـرى  

يل بشـأن املنشـآت   حكومة السودان على سحب هؤالء األفراد واالتفاق على ترتيـب أمـين بـد   
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النفطية، وأحـث أيضـاً حكومـة جنـوب السـودان علـى منـع دخـول أي عناصـر مسـلحة تابعـة            
  للجيش الشعيب لتحرير السودان إىل منطقة أبيي.

وإنـــين أثـــين علـــى اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا القـــوة األمنيـــة املؤقتـــة ألبيـــي يف منـــع نشـــوب      - ٤٥
ية مـن املـوارد خـالل املوسـم اجلـاف، مـن خـالل        ويف توسيع نطاق استفادة قبيلة املسري الرتاعات

اعتماد ج مرن ومضبوط بالنسبة خلط فض االشتباك، ينفذ مـن خـالل العمـل الوثيـق مـع كلتـا       
القبيلتني. وقد أتاح هذا النهج لقبيلة املسريية االستفادة مـن أراضـي الرعـي وامليـاه الـيت ال توجـد       

شـحت فيـه املـوارد وزادت فيـه خمـاطر انـدالع        سوى يف اجلزء اجلنويب من منطقة أبيـي يف وقـت  
اشتباكات بني القبيلتني. وحيدوين األمل يف أن يستمر جناح هذا النهج خـالل الفتـرة املتبقيـة مـن     

  املوسم اجلاف.

وإين مرتاح كثرياً للمبادرة الـيت اختـذا قبيلتـا دينكـا نقـوك واملسـريية بعقـد سلسـلة مـن            - ٤٦
 ق وتوداش، وأثين على القـوة األمنيـة املؤقتـة علـى دورهـا يف تيسـري      االجتماعات املشتركة يف نون

احملادثات. وستواصل القوة األمنية املؤقتة تيسري املبادرات اتمعية اليت متثل فرصة فريـدة بالنسـبة   
ــتني مــن أجــل مناقشــة املشــاكل املشــتركة. و    ــا القبيل ــل متلكلت ــروح ث ــاءال ــ ةالبن  ااتســمت ــ يت ال

دم احملـرز بشـأن مسـارات اهلجـرة وتقاسـم أراضـي الرعـي، دلـيالً علـى رغبـة           االجتماعات والتقـ 
  السلمي. كلتا القبليتني يف مواصلة احلوار من أجل السعي إىل مستقبل تعمه املصاحلة والتعايش

وإين مرتاح أيضاً الستئناف أنشطة التجارة بني قبيليت دينكـا نقـوك واملسـريية يف قـرى       - ٤٧
مبــادرات أخــرى مــن هــذا النــوع  أن تواصــل وتــاج اللــي، وحيــدوين األمــل يف   نونــق ودكــورا

اسـترجاع أفـراد مـن    األنبـاء املتعلقـة ب  السعي إىل إعادة بناء الثقة والطمأنينة بني القبيلتني. ولعل 
الثقـة  أن قبيلة دينكا نقوك ماشية سرقت مـن رعـاة ينتمـون إىل قبيلـة املسـريية دليـل آخـر علـى         

  بيلتني.بني القتتزايد 

ــد ويف أعقــاب التقــدم احملــرز بشــأن    - ٤٨ ــة   حتدي ــة اآلمن اخلــط الوســط مــن املنطقــة احلدودي
يف أديـس أبابـا يف   املعقـود  واملرتوعة السـالح أثنـاء اجتمـاع اآلليـة السياسـية واألمنيـة املشـتركة        

تشرين األول/أكتوبر، إنين أشعر خبيبة أمـل لعـدم حتديـد مواعيـد لعقـد اجتماعـات أخـرى         ١٤
أحث الطرفني مرة أخرى على إتاحة اجتماع اآللية من أجل توفري الرقابـة الفعالـة    آللية. وإينل

. وحيــدوين األمــل يف أن اإلذن الــذي لرصــد احلــدود والتحقــق منــهااملشــتركة آلليــة لواملنتظمــة 
منحته حكومة جنوب السـودان إىل القـوة األمنيـة املؤقتـة بنشـر قواـا مـن املقـر املؤقـت لآلليـة           

بالتنفيـذ  مـن جانبـها   ملشتركة يف كادقلي إىل مقر القطاع يف قـوك مشـار ميثـل التزامـاً متجـدداً      ا
املعوقـات  إزالـة  كال الطرفني ، من الضروري لأعلنته يف تقارير سابقةكما الكامل هلذه اآللية. و

  اليت حتول دون اإلعمال الكامل لآللية.املتبقية 
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ية إىل رفـع مسـتوى الـدعم الـذي تقدمـه إىل القـوة       وإنين أجدد دعوة السلطات السـودان   - ٤٩
األمنية املؤقتة. ويشمل ذلك إصدار التأشريات يف الوقت املناسـب لفائـدة أفـراد القـوة، ال سـيما      

مـن  بالنسبة لعنصر الشرطة الذي ال يستطيع االضطالع بواليته على حنو فعـال باملسـتوى احلـايل    
إىل التوصـل إىل اتفـاق بشـأن     مـة جنـوب السـودان   وحكو ألفراد. وأدعو أيضاً حكومة السودانا

دعم احللول املؤقتة الرامية إىل معاجلة املسـائل املتصـلة    يف الوقت نفسهإنشاء دائرة شرطة أبيي، و
بالقانون والنظام يف أبيي، من قبيل إنشاء جلان احلماية اتمعية. ففي غيـاب دائـرة شـرطة أبيـي،     

ة على اتمع احمللي ملنع اجلرميـة واحلـد منـها. وإنـين أحـث      لجان مبادرة مهمة قائمهذه التشكل 
يف أتـوين، والسـماح    اتإكمـال أعمـال تشـييد مهـبط الطـائر     بحكومة السـودان علـى التـرخيص    

بنقــل مــواد البنــاء إىل منطقــة أبيــي لــتمكني القــوة األمنيــة املؤقتــة مــن جتديــد هياكلــها األساســية    
أفـــراد القـــوة.  عـــاين منـــهاالـــيت يللغايـــة عيشـــية الصـــعبة املتهالكــة، وبالتـــايل حتســـني األحـــوال امل 

ــراره        وأخــرياً، ــن يف ق ــس األم ــه جمل ــذي رحــب ب ــراري، ال ــول ق ــة الســودان إىل قب أدعــو حكوم
  ، تعيني رئيس بعثة مدين على رأس القوة األمنية املؤقتة ألبيي.)٢٠١٥( ٢٢٠٥

ويف وقــت ينظــر فيــه جملــس األمــن يف جتديــد واليــة القــوة األمنيــة املؤقتــة، إين مرتــاح     - ٥٠
للتقــدم الــذي أحرزتــه اتمعــات احملليــة يف تعزيــز احلــوار البنــاء بشــأن املســائل الــيت تــؤثر علــى   

يف حـوار   انالطرفـ يشـرع  املصاحلة والتعايش السلمي فيمـا بينـها. وحيـدوين األمـل أيضـاً يف أن      
ــاء مــع ق  ــراهيم موســى، لتســوية       بن ــواء حســن إب ــة، الل ــة بالنياب ــيس البعث ــد ورئ ــد القــوة اجلدي ائ

الرتاعات املستمرة اليت تشهدها منطقة أبيي. وعليه، فإنين أوصي بتمديد والية البعثة ملـدة سـتة   
أشهر من أجل احلفاظ على اجلهود اجلارية لتيسري احلـوار فيمـا بـني القبائـل، ومـنح قائـد القـوة        

واالحتــاد األفريقــي وحكومــة إثيوبيــا  نيعثــة بالنيابــة اجلديــد فرصــة للعمــل مــع الطــرفورئــيس الب
  بشأن احلالة السياسية.

ــة الســابق      - ٥١ ــيس البعث ــدير إىل رئ ــدم بالشــكر والتق ــاً، أود أن أتق ــون   ،وختام ــايلي تياله ه
ها إىل علـى اخلـدمات الـيت قـدما     ،جياللشـا جـوال  برهـانو   اللـواء  ،ورئيس القوة السابق ،جربمرمي

األمم املتحدة وسكان أبيي. وأود أيضا أن أعرب عن امتناين إىل رئيس البعثة بالنيابة وقائد القوة 
وإىل مبعـوثي اخلـاص هـايلي     ؛املعني حديثاً اللواء حسن إبراهيم موسى وللموظفني العـاملني معـه  

ع املسـتوى املعـين   والرئيس السابق جلنوب أفريقيا ورئيس فريق االحتاد األفريقـي الرفيـ   ؛منكريوس
ــابو مبيكــي  ــذ، ث ــي  ؛بالتنفي ــم املســتمر     ؛ومفوضــية االحتــاد األفريق ــى دعمه ــا عل ــة إثيوبي وحكوم

  والتزامهم الدائم بالسعي إىل حتقيق السالم يف منطقة أبيي.
 


