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 خريطة السودان

 United Nations ©خريطة السودان، 
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 مقدمة
 بعيد يف االقرتاب مع بدأ صوت إطالق النار الذي كان يأتي من] 2011أيار /  مايو21[   يف مساء يوم السبت 

لقد فررنا، لكنني كنت أحمل أخي األكرب رنق، الرضير، ولم . واملسريية من بلدة أبيي] السوداني[اقرتاب الجيش 
وبقينا هناك طوال الليل وطيلة ] جنوب بلدة أبيي[اختبأنا يف دغل يف مادينق آتشيونق  . ًأتمكن من الذهاب بعيدا
وأحرضوا . أيار أرسني خمسة من العرب يرتدون مالبس مدنية/  مايو23وم االثنني ويف ي. اليوم والليلة التاليني

وقالوا . ّعربة مملوءة بالبضائع، معظمها أجهزة تلفاز وتسجيل للفيديو، وأخربوني أنه يجب عيل أن أجر هذه العربة
وجررت . ّويديّورضبوني بسوط جلدي عىل ظهري ورأيس وساقي ". سوف تكون الحمار من هنا إىل أبيي: يل

وهناك انضم مسلحون آخرون إىل آرسيي وقالوا . العربة؛ واحتجت إىل أكثر من ثالث ساعات كي أصل إىل بلدة أبيي
]. إىل أقوك[ استطعت الهرب، ويف نهاية املطاف وصلت هنا ." هي لم تعد لكم بعد اآلن. لقد استولينا عىل أبيي: " يل

. ًيستطيع الحركة بمفرده فقد كان رضيرا  كان يف السبعني من عمره والأظنه قد مات؛. ليس عندي أخبار عن أخي
ًكنا فررنا معا لكن ألنني كنت أحمل أخي فقد سبقوني . تمكنت اآلن من العثور عىل زوجتي واثنني من أطفايل

رف ماذا ال أع. ال أعرف متى سوف نستطيع العودة إىل أبيي. مشكلتنا األساسية نقص الطعام. وانفصلنا عن بعضنا
 ."       حدث لبيتنا

ً عاما، بائع كتب نزح من أبيي مع أرسته وهم اآلن يعيشون يف مخيم ماين أبون يف 45هذه شهادة تشول دنق رياك، 

 . جنوب السودان

 – ألف من سكانها 100 أدى الرصاع املتجدد يف منطقة أبيي املتنازع عليها إىل نزوح أكثر من 2011أيار / يف مايو

ًوقد نهبت بيوتهم وممتلكاتهم وأحرقت تماما، ومازالوا قابعني يف أحوال بائسة . ً سكان املنطقة تقريباأي جميع

داخل مخيمات أقيمت عىل عجل يف جنوب السودان حيث يعانون من نقص يف الطعام واملاء النظيف واملرافق 

 . م األمان يف املنطقةوهم عاجزون عن العودة إىل بلداتهم وقراهم نتيجة استمرار انعدا. الصحية

، وكانت أول زيارة تقوم بها 2011ترشين الثاني / وعندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية أبيي يف نهاية نوفمرب

أيار، وجدوا بلدة أبيي والقرى املحيطة بها قد دمرت حتى سويت / منظمة دولية غري حكومية منذ اشتباكات مايو

و أحرقت األكواخ الطينية ذات األسقف القشية واملعروفة باسم . سكانهابيوتها  باألرض وأفرغت من جميع 

توكولو، كما تحولت البيوت القليلة املبنية بالطوب إىل أطالل، وانتزعت منها سقوفها وأبوابها ونوافذها وسائر 

 .  وباملثل فإن املجمعات الخاصة باملنظمات اإلنسانية الدولية قد نهبت وخربت. الرتكيبات

يف الساعة الواحدة من : "  مقول داو دنق وهو رجل مسن من قوالر رشقي أبيي، منظمة العفو الدولية بأنهوأخرب
. كان الجميع يركضون، لكنني لم أستطع الركض فبقيت يف كوخي. أيار، جاء الجنود إىل قوالر/  مايو22ظهر يوم 

جاءني أحد الجنود وأخربني أنه .  القرىفتشوا يف. رأيت الجنود مرتدين زيهم العسكري ويستخدمون السيارات
ًكنت واقفا أنظر إىل . أراد أن يقتلني لكن الجنود اآلخرين نهوه عن ذلك ألنني رجل مسن. سوف يحرق كوخي

وظللت ." هذا بيتي، وأريد أن أبقى هنا: " وأجبتهم"" ملاذا تقف هنا؟:   " وسألني الجنود. كوخي وهو يحرتق
 ."  صهري وساعدني عىل عبور نهر كريهناك حتى الليل عندما جاء
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 منظمة العفو الدولية   © 2011ترشين الثاني /  نوفمرب26حرق أكواخ توكول يف بلدة أبيي 

 

 منظمة العفو الدولية   © 2011ترشين الثاني /  نوفمرب26املباني يف بلدة أبيي بعد نهبها وحرقها، 
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/ تحدة لحفظ السالم ظلت أبيي معزولة عن العالم الخارجي منذ مايووباستثناء الوجود املحدود لقوات األمم امل

ولم يتيرس للمنظمات أو وسائل اإلعالم الدولية االتصال بأبيي للقيود التي فرضتها حكومة السودان،     .2011أيار 

ا األلغام وانعدام األمن بصفة مستمرة نتيجة وجود القوات املسلحة وامليليشيات وكذلك األخطار التي سببته

 .األرضية التي زرعها كال الطرفني يف املنطقة

 بدأ املدنيون الفرار من أبيي، مع اندالع االشتباكات املسلحة بني القوات املسلحة 2011أيار / مايو 20ويف 

ة لوذلك عقب الهجوم الذي وقع عىل قاف .السودانية وجيش تحرير الشعب السوداني و قوات رشطة جنوب السودان

ًأيار والتي كانت تنقل أفرادا من القوات املسلحة / مايو 19 اليوم السابق 1لبعثة األمم املتحدة يف السودانتابعة 

 وقد قصفت القوات املسلحة السودانية مواقع جيش تحرير الشعب ، 2)شمايل بلدة أبيي( السودانية إىل دكورا 

 .ها عىل املنطقةالسوداني و قوات رشطة جنوب السودان ومواقع أخرى وفرضت سيطرت

واملليشيا املسلحة التابعة لقبائل املسريية  3وانترش القتال وشمل القوات املسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي

جيش تحرير الشعب السوداني و قوات رشطة جنوب السودان وبعض الشباب الرعوية العربية يف جانب وقوات 

 -قد تسببت املواجهة والهجمات يف هجرة جماعية للسكان الدنكاو.  نقوك يف الجانب اآلخر-املسلح من الدنكا

 . 5 ويف الوقت ذاته قامت حكومة السودان من طرف واحد بحل إدارة أبيي.4نقوك

 

 ENOUGH project (CC BY-NC-ND 2.0)© منازل تحرتق يف أبيي، 

 قوات الدفاع الشعبية وبدعم وموافقة خالل االشتباكات ويف أعقابها مبارشة قامت ميلشيات املسريية العاملة بجانب

من القوات املسلحة السودانية، بنهب منازل السكان وممتلكاتهم وحرقها، يف بلدة أبيي عاصمة اإلقليم والقرى 

ًواستمر النهب واإلحراق أياما، عىل حني سيطرت القوات املسلحة السودانية سيطرة كاملة عىل املنطقة، . املحيطة بها

 . األمم املتحدة يف السودانويف وجود بعثة 
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أخرب أحد العاملني السابقني يف بعثة األمم املتحدة يف السودان منظمة العفو الدولية أن القوات املسلحة السودانية قد 

 وراجمات الصواريخ وأن خمس طلقات للمدفعية 55 –أيار مستخدمة دبابات تي / مايو 22بلدة أبيي يف  غزت 

ألمم املتحدة يف السودان، فأصابت اثنني من املرصيني العاملني يف حفظ السالم ودمرت قد سقطت عىل مجمع بعثة ا

ونهبت القوات املسلحة السودانية مخزن برنامج الغذاء العاملي، وجلبت شاحنات ثقيلة . إحدى عربات األمم املتحدة

َلتحمل الطعام وكذلك مولدين مملوكني لربنامج األمم املتحدة للتنمية َ لبت بعثة األمم املتحدة يف السودان وقد ط. ُ

 .  إرجاع الطعام لكن قائد القوات املسلحة السودانية قال إن لديه أوامر بتوزيع الطعام عىل رؤساء املسريية

 

 ENOUGH Project (CC BY-NC-ND 2.0) ©. 2011أيار /  مايو23الناهبون يف أبيي، 

لسودان الوصول إىل املنطقة لكن القوات املسلحة السودانية رفضت أيار حاولت بعثة األمم املتحدة يف ا/  مايو23يف 

ويف نهاية املطاف استطاعت بعثة األمم . أن تضمن سالمتهم من أي هجمات محتملة من قبل قوات الدفاع الشعبي

املتحدة يف السودان أن تسري دوريات محدودة لكن دون أن يستطيع أفرادها مغادرة عرباتهم وبمصاحبة القوات 

:" وبعد فرار سكان أبيي بعدة أيام ورد عن مكتب األمم املتحدة ملنسق الشؤون اإلنسانية أن. املسلحة السودانية

ويف . القوات املسلحة السودانية تواصل وجودها يف البلدة، كما ورد ما يفيد وجود أعداد كبرية من ميليشيا املسريية

ة أبيي عن استمرار نهب األكواخ وحرقها، وأكدت أن بعض كشفت إحدى دوريات الطريق يف بلد...أيار/  مايو25

  6."كما لوحظ الوجود املكثف للرجال املسلحني. املباني اإلنسانية ومخزون الطوارئ قد نهبت

ويقدم تقرير غري منشور لبعثة األمم املتحدة يف السودان تفاصيل عن أنماط وحوادث مماثلة ملا ورد يف تقرير 

  7.نظمة العفو الدوليةموظف البعثة السابق مل

بحر العرب، الذي يصل بني أبيي / أيار دمرت القوات املسلحة السودانية جرس بانتون عىل نهر كري/  مايو26ففي 

  8. نقوك من العودة إىل أبيي-وجنوب السودان، فيما يبدو أنه محاولة متعمدة ملنع قبائل دينكا

 غري مؤكدة من األشخاص املدنيني املوجودين دون أن يشرتكوا  قتل وأصيب أعداد2011أيار / ويف اشتباكات مايو
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 . وهناك آخرون لم يعرف مصريهم بعد. ًيف القتال وكذلك من املقاتلني أيضا

ً، ويقطن اآلن مخيما مفتوحا أقيم عىل )جنوب بلدة أبيي( نقوك أكيتش والد ألربعة أطفال صغار من قرية أقاني  ً

 :بون يف جنوب السودان، وقد قال ملنظمة العفو الدولية ماييلعجل إليواء النازحني يف ماين أ

يوم السبت بعد الظهر كنت عىل " 
مقربة من بيتي ومعي عنزاتي عندما 

بدأ كل واحد يهرب من القرية ألننا 
سمعنا أن القوات املسلحة السودانية 
. و املسريية يقرتبون من بلدة أبيي

كنا منذ الصباح قد سمعنا طلقات 
 ع متقطعة تأتي من املداف

الناس الذين فروا من بلدة أبيي . بعيد

ذهبوا إىل أقاني بعد فرارهم وهكذا 

ًعرفنا أننا أيضا يجب أن نهرب من 

وقد فررت أنا وأرستي نحو . القرية

 ."الجنوب مع كل واحد من القرية
  منظمة العفو الدولية© . 2011أيار /  مايو24نقوك أكيتش يف ماين أبون، 

كان . وأصابتني شظية. ً الساعة الخامسة مساء سقط يشء قريبا مني وانفجر؛ أعتقد أنها كانت قذيفة هاونوحوايل
ًوسقط رينق مصابا بجرح كبري يف . كان يمسك بطفله الرضيع. ًرينق دينق فادانق قريبا مني وأصيب هو اآلخر

ووجد .  أقوك دور أقوك، يف ساقه اليرسىوقد أصيب رجل آخر، هو. ًأما ابنه فكان سليما. ظهره وتويف عىل الفور
ويف النهاية وبعد شهر . ًلقد رحلت أرستي مع القرويني اآلخرين سريا عىل األقدام. قريبي سيارة وحملني إىل أنيت

واآلن نحن نعيش يف ظروف صعبة؛ أخر مرة تلقينا فيها . وجدت زوجتي وأطفايل وأقارب آخرين هنا يف ماين أبون
زوجتي تصنع الحصري، تنسجه من الحشائش، ونحاول ]. منذ ثالثة شهور[ آب / ت يف أغسطسمعونة غذائية كان

 .بيعه لنشرتي بثمنه بعض الطعام

أحدهم . ًسمعت أن كثريا من الناس قد قتلوا
ً عاما، 29كان داو أقويك، صاحب دكان عمره 

كان يبيع السكر؛ و ملواك أقوك وكان يبيع 
 لقد قتلوا .الزيت، وابنه وعمره خمس سنوات

 ." يف موملول

ً عاما، من موملول يف أبيي، 29ريقينا نيانوت، 

 :وقد أخربت منظمة العفو الدولية بما ييل

ًرأيت جنودا وطائرات مروحية من الجوانب " 

جاء الجنود يف زيهم األخرض . املختلفة
 بعضهم –مستخدمني وسائل النقل  املختلفة 
ألننا سمعنا ] أيار/  مايو21[ كنت يف بيتي مع أطفايل يوم السبت . ة والسياراتعىل األقدام، وعىل الدراجات الناري

 2011ترشين الثاني/  نوفمرب24ريقينا نيانوت يف ماين أبون، 

 .Amnesty International© 
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أطلق رجال ."لم نتوقع أن تأتي القوات املسلحة السودانية إىل بلدة أبيي. أصوات قنابل يف املنطقة ملدة ثالثة أيام
ًعاما كان يبيع السكر يف  29يرتدون الزي العسكري النار من فوق دراجاتهم النارية عىل جرياني داو أقويك، 

لقد أطلقوا عليهم النار عندما كانوا يحاولون . السوق، وملواك أقوك الذي كان يبيع الزيت وابنه ذي األعوام الخمسة
. ركضت وأنا أحمل طفيل الرضيع بينما حمل ابني الكبري الطفل اآلخر. الهرب من بيتهم فسقطوا عىل األرض ميتني

 ." لنعربه إىل الجانب اآلخرركضنا من أبيي إىل نهر كري

 21ً عاما، من قرية أقانينتوك، انفصلت عن أبويها وإخوتها أثناء فرار األرسة يف مساء 14نيانكري دوت نقوي، فتاة 

 : وقد ذكر أبوها ملنظمة العفو الدولية ماييل. أيار/ مايو

ًيف حوايل السادسة مساء كان إطالق النار يزداد اقرتابا وبدأ كل واح"  عندي . ًوهربت أنا وعائلتي أيضا. د يف الفرارً
وانفصلت ابنتي عنا وفقدناها منذ . كان الناس يركضون يف جميع االتجاهات. ستة أطفال خمسة أبناء وبنت واحدة

 ".إنها ابنتي الوحيدة. ًلقد بحثت عنها وسألت يف كل مكان لكن لم أجد خربا عنها. ذلك الحني

أيار وورد أنه /  مايو21شوك وهو أحد املسنني الذين لم يستطيعوا الفرار يف كول كيتش أيويل من قرية أكوت

 :وقد أخرب ابن أخيه منظمة العفو الدولية بما ييل. مفقود منذئذ

ًلقد أخذت أرستي ويممت صوب أقوك وظل كول وحيدا يف البيت ألنه يجد صعوبة يف امليش نتيجة مشكلة مزمنة " 

ًويف صباح األحد خرجت قاصدا العودة إىل .  مالوال أليو وبقينا هناك ليلة كاملةأخذت أرستي إىل.يف عظمة فخذه

ويف الوقت نفسه كانت . ًأكوتشوك ألحرض عمي لكن املطر كان غزيرا للغاية ولم أجد عربة بحمار ألحمل عليها عمي
ًالحالة األمنية تزداد سوءا، فأخذت أرستي متجهني جنوبا نحو ماين أبون  خمسة أيام ثم عدت إىل وبقيت هناك. ً

 ."أكوتشوك ألبحث عن عمي لكنني لم أجده ولم أتمكن من معرفة أي خرب عنه منذئذ

وكان عىل الفارين أن يسريوا عىل 

ًأقدامهم أياما يف الوحل وتحت املطر 

أما السكان . الغزير، حاملني أطفالهم

املسنون واملعوقون الذين ال يقوون 

 ال عىل الرحالت الطويلة والذين

يجدون من يحملهم فكان عليهم أن 

وتعرض بعضهم . يبقوا حيث كانوا

العتداءات والبعض األخر مفقود 

 .                       ويفرتض أنهم ماتوا

أقور ياك كونق يف العقد الثامن من 

عمره وقد أخرب منظمة العفو الدولية 

 :بما ييل

 

ً الذهاب معهم؛ كنت ضعيفا بحيث ال أقوى عىل السري وقتا لقد فرت زوجتي وأطفايل وبقية أرستي ولم أستطع" ً

ًطويال وكان برصي خابيا  أكاد ال أرى ًبقيت وحيدا يف بيتي ودخلت امليليشيا ورضبوني عىل رأيس وطعنوني يف . ً

.2011ترشين الثاني/ نوفمرب26أقور ياك كونق يف أقوك،
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. تموز/ ويف اليوم التايل جاء ميليشيا غريهم وأخذوني إىل أحد املنازل حيث احتفظوا بي إىل يوليو. رأيس ويف ظهري
تموز سلموني إىل بعثة األمم املتحدة يف السودان، الذين / ويف يوليو. ًويف بعض األحيان أعطوني أقراصا لأللم

واآلن أشعر بالضعف أكثر . ويف املستشفى أخربوني بأنني مصاب بنزيف داخيل. نقلوني إىل أقوك يف طائرة مروحية
 ."من ذي قبل، وال أستطيع امليش باملرة

      .خلف أذنه اليرسى ويف الجانب األيرس من ظهره تتفق مع وصف الطعنات الجارحة التي تلقاهاوالعالمات 

ألويل أتيم، امرأة عجوز من مادينق أتشوين جنوب أبيي وتقطن اآلن يف مخيم ماين أبون، وقد أخربت منظمة العفو 

 وقالت إن أذيو ووتش وأيني ألور كانتا .الدولية بأن ثالث عجائز معوقات لم يستطعن مغادرة القرية وتوفني هناك

 .  رضيرتني أما أدول أجوان فكانت التستطيع امليش

 

 
ياي دنق دنق يف ماين أبون ومعها حقيبة الطعام الوحيدة التي عليها أن تطعم 

 .2011ترشين الثاني / نوفمرب 24نها، عائلتها م
Amnesty International © 
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فشل بعثة األمم المتحدة في 
السودان في حماية المدنيين 
 وفي التحقيق في االعتداءات

عثة األمم املتحدة بًأيار، ومع إخالء بلدة أبيي والقرى املحيطة بها من كافة سكانها تقريبا، أصدرت /  مايو21يف 

من زيادة القوات وما يرد عن القتال بما يف ذلك استخدام املدافع " ًيف السودان بيانا أعربت فيه عن عميق قلقها    
"  ومطالبة جميع األطراف "بوقف فوري لألعمال العدائية يف أبيي"  ومطالبة ،"الثقيلة والقنابل يف منطقة أبيي

  9."ملصابة واتخاذ جميع الخطوات الرضورية لضمان عدم استهدافهمبحماية املدنيني يف األماكن ا

تدين بعثة األمم املتحدة يف " :      أصدرت بعثة األمم املتحدة يف السودان البيان التايل2011أيار /  مايو23ويف 
لسودانية القوات املسلحة اإن . بلدة أبييًالسودان بشدة ما ترتكبه حاليا عنارص مسلحة من إحراق ونهب يف 
وتهيب بعثة األمم املتحدة يف السودان بحكومة . مسؤولة عن حفظ القانون والنظام يف املناطق التي تسيطر عليها

السودان أن تكفل عىل وجه الرسعة وفاء القوات املسلحة السودانية بمسؤوليتها وأن تتدخل لوقف هذه األعمال 

 10."اإلجرامية

، وصالحياتها تشمل حماية املدنيني بموجب الباب السابع من 2005السودان يف بعثة األمم املتحدة يف ومنذ إنشاء 

ُقد خولت اتخاذ "  فإن بعثة األمم املتحدة يف السودان 2005 لسنة 1590ًووفقا للقرار رقم . ميثاق األمم املتحدة

لحماية أفراد األمم املتحدة، ًالخطوات الرضورية، يف املناطق التي تنترش فيها قواتها بما تراه مناسبا إلمكاناتها، 
واملرافق واملنشآت والعتاد لتأمني السالمة وحرية الحركة ألفراد األمم املتحدة، والعاملني بالهيئات اإلنسانية وأفراد 

آلية التقييم املشرتكة ولجنة التقييم والتقدير، وبدون تعصب ملسؤولية حكومة السودان، لحماية املدنيني املتعرضني 

   11"...ف البدني الوشيكلخطر العن

 غريأن، األحداث املتكررة من مواجهات مسلحة وهجمات عرب السنني، التي تهددت املدنيني وتسببت يف النزوح 

القرسي لجميع السكان من بلدات وقرى يف أبيي لم يرتتب عليها اتخاذ بعثة األمم املتحدة يف السودان ألي خطوة 

 . البدنية او الحيلولة دون نزوحهممحددة لحماية املدنيني من األرضار 

لقد . ًبعثة األمم املتحدة يف السودان محدودا للغاية ويف أعقابها، كان دور 2011 أيار/ مايووخالل أحداث شهر 

ًوفرت ممرا آمنا من أبيي لعدد صغري جدا من املدنيني، معظمهم من الذين احتجزتهم امليليشيات أو ً و القوات / ً

 20والذين تم تسليمهم فيما بعد إىل بعثة األمم املتحدة يف السودان، ومن بينهم مجموعة من املسلحة السودانية 

بيد أن بعثة األمم املتحدة يف السودان . 2011ترشين األول /  أكتوبر30ًامرأة ورجال ظلوا محتجزين يف أبيي حتى 

السكان املدنيني عىل نطاق واسع، فيما يبدو لم تتخذ أي خطوة لتمنع أو توقف الهجمات التي تسببت يف نزوح 

إن النهب الواسع واإلحراق املدمر للمنازل . ًوالتي كانت تهدف عمدا إىل منع السكان من العودة إىل املنطقة
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واملمتلكات قد حدث حول مجمع بعثة األمم املتحدة يف السودان ومواقعها من كل اتجاه واستمر أليام عديدة بعد أن 

حة وفر السكان، عىل حني بقي أفراد بعثة األمم املتحدة يف السودان العسكريون معظم توقفت املواجهات املسل

 .الوقت متخندقني يف مجمعهم أو يشاهدون االعتداءات دون أي تدخل

وقد أخرب أحد أفراد بعثة األمم املتحدة يف السودان السابقني منظمة العفو الدولية أن قائد القوات املسلحة السودانية 

الذي يربط بني (أيار بأن لديه تعليمات بتدمري جرس بانتون / مايو 26 بعثة األمم املتحدة يف السودان يف قد أخطر

وأن أعضاء بعثة األمم املتحدة يف السودان العسكريني شاهدوا وصوروا القوات املسلحة ) السودانأبيي و جنوب 

ًوقالوا إن قرارا اتخذ بعدم تورط . هي تدمرهالسودانية وهي تضع الشحنات املتفجرة عىل الجرس وحوله وكذلك و

ًبعثة األمم املتحدة يف السودان عسكريا مع القوات املسلحة السودانية ألن األخرية مجهزة بشكل أفضل كما أنها 

 .جيش له سيادة

اخل إن صالحية بعثة األمم املتحدة يف السودان يف حماية املدنيني كانت تعتمد بشكل واضح عىل قدرات البعثة د

لذا فإن تخصيص املوارد املتعلقة بالقدرات، لكل من قوات بعثة األمم املتحدة يف . املناطق املحددة النتشار قواتها

االنتشار يف مناطق مختلفة داخل ( السودان           وأرصدتها وداخل بعثة األمم املتحدة يف السودان ذاتها 

ًكان أمرا هاما ملقدرة البعثة عىل ا) السودان  .لوفاء بصالحيتها لحماية املدنينيً

 تطور األحداث المفضي إلى انفجار العنف
ًبل كان باألحرى جزء من نمط متكرر من االشتباكات .  غري متوقع2011أيار / مايولم يكن اندالع أعمال العنف يف 

ويف .  أبيين سكان، نزوح عرشات األلوف م2011واالعتداءات التي سببت بالفعل، يف الشهور الثالثة األوىل من 

 قنوك من بلدة أبيي وغريها من البلدات والقرى الواقعة يف –آذار، فر األلوف من أبناء قبيلة دينكا / أوائل مارس

ًشمال أبيي متجهني جنوبا للنجاة من جولة جديدة من االشتباكات املسلحة كما فر بعض املسريية شماال لتجنب  ً

ًانتقاما محتمال ً.12  

فآالف من سكان البلدات .  األحداث السابقة أن آثارها السلبية عىل السكان املدنيني طويلة املدىًوكان واضحا من

 لم يتمكنوا من العودة بحلول 2011آذار / والقرى الواقعة يف شمال بلدة أبيي الذين نزحوا يف اشتباكات مارس

أيار املشابهة ظلوا نازحني /  يف أحداث مايووباملثل، فإن عرشات األلوف من املدنيني النازحني من أبيي. أيار/ مايو

  13.ًشهورا عديدة

يف : " ، رصح األمني العام لألمم املتحدة بأنه2008تموز / ألمم املتحدة يف يوليوويف تقريره ملجلس األمن التابع ل
ً األمم املتحدة يف السودان تقديرا أوليا لألو يف أبيي، أجرت بعثة2008أيار / مايوأعقاب أحداث  ضاع ولرد فعلها ً

 البعثة باملعلومات للتعامل مع األزمات تزودتم التعرف عىل عدد من الدروس املستفادة التي سوف .  ... إزاءها
ًإن إعادة النظر يف مستوى القوات يف أبيي سوف يشكل جزء من الدراسة القادمة . وأوضاع القوات يف املستقبل

  ."السودانبعثة األمم املتحدة يف للقدرات العسكرية ل

ً تظهر أنه مهما كانت الدروس املستفادة والتغيريات التي أدخلت تبعا لذلك 2011أيار / مايوومع ذلك، فأحداث 

 .فهي لم تجعل بعثة األمم املتحدة يف السودان قادرة عىل توفري حماية فعالة للسكان املدنيني) 2008يف (التقييم 

، توجد يف أبيي قوة جديدة لحفظ 2011تموز /  السودان يف يوليوومنذ انتهاء صالحية بعثة األمم املتحدة يف

 وهي مثل بعثة األمم املتحدة يف السودان لها 14.السالم، وهي قوات األمن املؤقتة التابعة لألمم املتحدة يف أبيي
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 2011كانون األول /  ديسمرب14صالحية حماية املدنيني بموجب الباب السابع من ميثاق األمم املتحدة، ويف 

 ومن الحيوي أن تمنح  قوات األمن املؤقتة 15.ًتوسعت صالحياتها لتشمل مهاما إضافية تتعلق بنزع السالح يف أبيي

 .  يف أبيي املوارد الرضورية لتمكينها من القيام بصالحياتها ولتكفل حماية فعالة للمدنيني يف أبيي

َوحتى اآلن لم يجر تحقيق مناسب يف انتهاكات حقوق اإلنسا ن التي ارتكبتها األطراف املختلفة أثناء اشتباكات ُ

بعثة األمم املتحدة يف السودان أو مكتب املفوض السامي لحقوق  وبعدها، ولم ينرش أي من 2011أيار / مايو
ً تقريرا للتحقيقات التي تمكنوا من القيام بها يف أبيي ومع السكان النازحني رغم اإلنسان باألمم املتحدة

 .محدوديتها

بعثة األمم املتحدة يف  موظفي حقوق اإلنسان بمكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة و هودج

السودان للتحقيق يف األحداث كانت محدودة النطاق، كما عرقلت القيود التي فرضتها حكومة السودان هذه 

 .املبادرات

ًىل اليوم، مازال صعبا التأكد من الحقائق حول املزاعم إ: " تموز الحظ األمني العام لألمم املتحدة أنه/ يف يوليو

وعىل . وذلك للظروف األمنية والتواصل املحدود ومحاذير حماية الشهود العديدة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف أبيي
كانت قادرة عىل إجراء تحقيقات أولية خالل املقابالت مع  الرغم من ذلك، فإن بعثة األمم املتحدة يف السودان

لقد طلب مجلس األمن ... تموز/ يوليو 10 قبل أن تنتهي أعمال البعثة يف السودانجنوب األشخاص النازحني يف 

  16"....ٍمن األمني العام أن يتأكد من أن الرصد الفعال لحقوق اإلنسان جار

 عثة إىل السودانمكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة أرسل ب"... : أيلول، لوحظ أن/ ويف سبتمرب
آب لتقدير إمكانية إنشاء هيئة لحقوق اإلنسان يف أبيي لتجمع املعلومات عن / السودان يف أوائل أغسطسو جنوب 

وبينما . أيار/ مايواالنتهاكات املزعومة لحقوق اإلنسان هناك منذ استيالء القوات املسلحة السودانية عىل املنطقة يف 

  17"...تي استطاعت زيارة الخرطوم، لكنها منعت من التواصل مع أبييالسودان بالبعثة الرحبت حكومة 
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األخطار المستمرة الناجمة عن 
 األلغام األرضية

ًالقوات املسلحة السودانية وجيش تحرير شعب السودان ألغاما مضادة للمركبات وألغاما مضادة زرعت كل من  ً

ًساسيا للعودة اآلمنة للسكان املدنيني واملنظمات اإلنسانية ًلألفراد يف مناطق مختلفة من أبيي، مما يشكل عائقا أ

 .ًوخطرا عىل قوات األمم املتحدة لحفظ السالم

 أثيوبيني من قوات األمم املتحدة لحفظ السالم مرصعهم وأصيب سبعة آخرون 4، لقي 2011آب /  أغسطس2يف 

وقد أعرب األمني العام عن . بلدة أبيي رشق ً كيلومرتا30عندما دمر لغم أريض مركبة دورية يف مابوك عىل مسافة 

قلقه ألن إخالء املصابني عن طريق الجو قد تعطل بشكل بالغ نتيجة تأخري السلطات السودانية يف إصدار ترصيح 

  18.بالطريان

 

ة رغم االتصاالت مع حكوم" ، أعرب األمني العام لألمم املتحدة عن قلقه ألنه   2011ترشين الثاني / نوفمربيف 
ًالسودان وحكومة جنوب السودان عن طريق قوات األمم املتحدة لحفظ السالم يف أبيي، فإن أيا من الطرفني لم 

ًترشين الثاني أرسل جيش تحرير شعب السودان فريقا / نوفمرب ويف منتصف19." يقدم خرائط بمواقع األلغام

ًىل املناطق املحتمل وجود األلغام بها، لكن طبقا إلزالة األلغام ليطلع قوات األمم املتحدة لحفظ السالم يف أبيي ع

ًمنظمة العفو الدولية فإن ما قدمه الفريق من معلومات محدود جدا لللمعلومات التي قدمها أفراد األمم املتحدة 

 .  ًوليس دقيقا بالقدر الكايف

 © Amnesty International.2011ترشين الثاني/ نوفمرب26قوات األمن الدولية املؤقتة لحفظ السالم يف أبيي،
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األحوال السيئة و التوقعات 
 المظلمة للسكان النازحين

 © Amnesty International. 2011ترشين الثاني / نوفمرب 23 مالوال أتشوت، أبيي النازحون يف مخيمسكان 

ً، مازال سكان أبيي النازحون يعيشون أحواال سيئة 2011أيار / مايو شهور عىل اشتباكات 6بعد مرور أكثر من 

 يملكون يف مخيمات أقيمت عىل عجل أو يزاحمون أقرباءهم الذين يستضيفونهم يف مجتمعاتهم يف حني أنهم ال

وهم يعتمدون عىل املنظمات اإلنسانية الدولية يف . سوى النزر اليسري أو اليشء عىل اإلطالق ليشاركونه مع النازحني

 .  اإليواء والطعام واملاء والرعاية الصحية

أو ًترشين الثاني التقى مندوبو منظمة العفو الدولية أرسا نازحة من أبيي وتقطن يف مخيمات مؤقتة / يف نوفمرب

 . تعيش يف ضيافة جماعات محلية يف واو وماين أبون ومالوال أتشوت وأقوك يف جنوب السودان

منظمة العفو ماين أبون، وأخربت أنقيلينا أقوير، أم لطفلني، يف منتصف العرشينات من عمرها، تقطن مخيم 

 :الدولية بما ييل

كنت حبىل وكان . ً لم نستطع أن نأخذ معنا شيئاكان لزوجي دكان صغري يف القرية، لكن عندما فررنا من بيتنا" 
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ًعلينا أن نحمل ابني فهو صغري جدا ال يقوى عىل السري وقتا طويال ً وأثناء رحلتنا ضاع مني زوجي وكان عيل أن . ً
ًونادرا . ًورسنا ثالثة أيام لنصل إىل هنا والحياة هنا صعبة جدا. ثم وجدت زوجي مرة أخرى. أحمل ابني بنفيس

.  ليس لدي يشء ألعطيه إياهلقد ولد طفيل الثاني هنا لكن كيف أرعاه هنا؟. لدينا طعام أو أي يشء آخرمايكون 
 ."  نحن ال نستطيع العودة طاملا بقي الجيش هناك. الأدري ماذا حدث لبيتنا

 :وامرأة أخرى تقطن نفس املخيم، اسمها نوير ماثيانق بيثو، وقالت ملنظمة العفو الدولية

ًأنا أجمع الحشائش وأنسج منها حصريا وأحاول بيعه ألشرتي طعاما. طعامال يوجد "  إذا لم أستطع جمع . ً
 ."  ًوأحيانا أجمع فواكه برية آلكلها. الحشائش فعيل أن أتسول

أبيي يف وبعض سكان أبيي النازحني، خاصة أولئك الذين جاءوا من قرى تقع جنوب أبيي، قد بدأوا يعودون إىل 

ًاألسابيع األخرية، لكن معظمهم يذهبون لتقدير إذا ما كان هناك أمان كي يرجعوا، وورد أن عددا صغريا يقطنون  ً

 .ًقريبا من النهر

ًإن قوات األمم املتحدة لحفظ السالم يف أبيي بإقامتها جرسا جديدا  ، ليحل 2011ترشين األول / يف نهاية أكتوبر20ً

، قد مكنت الناس من الوصول إىل 2011 أيار/ مايوته القوات املسلحة السودانية يف محل جرس بانتون الذي دمر

ًغري أن جميع من قابلتهم منظمة العفو الدولية تقريبا من السكان النازحني قالوا . أبيي ألول مرة بعد خمسة شهور

  لوجود القوات املسلحة السودانية إنهم بينما يودون العودة إىل بيوتهم فإنهم مازالوا لم يشعروا بعد بإمكانية ذلك

والغياب الحايل لكل املنظمات اإلنسانية الدولية من أبيي يجعل عودة الناس . يف املنطقة وخوفهم من تجدد الهجمات

وهذا . ًأكثر صعوبة، إذ أن كثريا من الناس يعتمدون إىل حد ما عىل العون أو الخدمات التي تقدمها منظمات اإلغاثة

 . أكرب اآلن بعد أن فقد الكثريون بيوتهم وممتلكاتهم التي نهبت ودمرتاالعتماد صار

ً نقصا حادا يف الغذاء يف السودانجنوب  واجه  وتعقدت األحوال نتيجة الطوارئ اإلنسانية يف أبيي وغريها 21 2011ً

ا أن نقص كم. من أنحاء السودان بل ويف املنطقة املحيطة مما تطلب إعادة توزيع حصص املعونات الغذائية

ًاملحاصيل نتيجة للمناخ وفقدان املحاصيل أو عدم زراعتها أصال بسبب الرصاعات يف أماكن معينة أدى إىل مزيد من 

 .التحديات

 بأيدي السودانجنوب ألمم املتحدة يف إن حوادث نهب كميات كبرية من الغذاء من مخازن وكاالت اإلغاثة التابعة ل

ودان والسلطات املحلية قد زادت من حدة النقص يف الغذاء املخصص جيش تحرير شعب السالسكان وجنود 

 طن مرتي من الغذاء املخصص 600ومن بني هذه الحوادث رسقة ما يزيد عن . للنازحني وللجماعات املهددة

وكانت معظم . آب/  أغسطس27يف ) بوالية غرب بحر الغزال(للتوزيع من مخزن برنامج الغذاء العاملي يف راجا 

 .ت اسرتداد الغذاء املرسوق دون طائلمحاوال

كما أعربت وكاالت األمم املتحدة لإلغاثة واملنظمات اإلنسانية الدولية عن قلقها إزاء ما تتعرض له من حوادث 

جيش تحرير شعب السودان، كمصادرة الجنود  عىل أيدي جنود السودانب تحرش يف الطرق الرئيسية بجنو

وحوادث كهذه تسببت يف تعطيل عمليات . ة وطلب نقلها ونهب ممتلكاتهاملركبات املنظمات ألغراض عسكري

 ويف نهاية املطاف، مثل هذه الحوادث 22.ًإنسانية وضياع اإلمدادات واألموال، وأثرت سلبا عىل سالمة وأمن العاملني

 .     الجماعات املهددةتعوق من قدرات املنظمات عىل تقديم اإلغاثة ملن هم يف أمس الحاجة إليها كالنازحني وغريهم من
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 السكان –أصول المشكلة 
المدنيون في حلقة مفرغة من 

 العنف
ًإن منطقة أبيي التي تمتد عىل الحدود بني شمال السودان وجنوبه كانت لفرتة طويلة مركزا رئيسيا للنزاع السيايس  ً

ففي كل عام يف موسم .  الرحل قنوك وقبائل املسريية الشماليني-والتوتر القبيل بني سكان املنطقة من دينكا

ًالجفاف ترحل قبائل املسريية جنوبا لرتعى أبقارها خالل املوسم، كما أن بعضها قد استقر يف أبيي يف العقود 

 . األخرية

ولم تنفذ بعد املواد األساسية يف االتفاقيات التي توسطت فيها حكومات والخاصة بحل النزاع حول أبيي بني  

 وعىل وجه الخصوص  -ً حاليا السودانجنوب  حكومة –جيش تحرير شعب السودان  ة والسودان وحركحكومة 

 .  املواد املتعلقة باملشاركة يف الثروة البرتولية والتواصل ورسم الحدود وإجراء استفتاء

جيش تحرير شعب السودان لحل النزاع  السودان وحركة وحكومة  بني 2004، اتفاقية 23ًووفقا لربوتوكول أبيي

ً وتقرير ما إذا كانت ستبقى جزء من السودان أو تنفصل –ل أبيي، فقد تقرر إجراء استفتاء حول مستقبل أبيي حو

. 2011كانون الثاني /  ويعقد هذا االستفتاء يف نفس الوقت املحدد لالستفتاء عىل جنوب السودان يف يناير–عنه 

ويرص السودان عىل . اف حول من يكون لهم حق االقرتاعبيد أن استفتاء أبيي لم يعقد الستمرار الخالفات بني األطر

ًأن أعدادا كبرية من املسريية الرحل، الذين يقضون عدة شهور من السنة يرعون ماشيتهم يف أبيي، لهم الحق يف 

 قنوك بأن يقترص ذلك عىل السكان التاريخيني للمنطقة وحدهم – طلب الدينكا السودانجنوب االقرتاع، بينما يدعم 

 عن املحكمة 2009عىل الرغم من أن الطرفني كليهما قد قبال  بالحكم الصادر يف ).  قنوك–عظمهم من الدينكا م( 

 فإن الدولتني قد فشلتا إىل اآلن يف الوصول إىل اتفاق حول الرسم النهائي 24الدائمة للتحكيم حول حدود أبيي 

   .للحدود يف منطقة أبيي

 أنها جزء من السودانجنوب ًي متنازعا عليه، مع إدعاء كل من السودان   وويف غياب االستفتاء استمر وضع أبي

وعىل مر الشهور واألعوام . أراضيه ومحاولة كل من الجماعتني تعزيز قبضتها عىل املنطقة قبل إجراء االستفتاء

 –كان من الدينكا القوات املسلحة السودانية هجمات متكررة عىل الساملاضية شنت ميليشيات املسريية املدعومة من 

قنوك وأخرجتهم من بيوتهم ومن أبيي كلها، ونهبت بيوتهم وحرقتها، فيما يبدو وكأنها محاولة متعمدة ملنعهم من 

السودان باستخدام امليليشيات امليسريية إلخراج السكان حكومة  قينوك –ويتهم زعماء الدينكا . العودة إىل أبيي

ومن ناحيتهما اشتكت . السودانحكومة حل محلهم قبائل املسريية املوالية لً قنوك عمدا من أبيي حتى ت–الدينكا 

 قنوك يحاولون االستهانة بحقوقهم يف السكنى والرعي يف أبيي القائمة –السودان واملسريية من أن الدينكا حكومة 

 .منذ زمن طويل
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، اتخذ التوتر الطويل 2005 السودان و حركة تحرير شعب السودان  يفحكومة بني وبعد اتفاق السالم الشامل 

ًاألمد يف أبيي بعدا جديدا  . مع اكتشاف موارد برتولية هامة25ً

جيش تحرير شعب السودان  القوات املسلحة السودانية و تسبب القتال بني 2008أيار / مايوفعىل سبيل املثال، يف 

 ألف من 60السودانية يف نزوح نحو والهجمات التي شنتها ميليشيات املسريية املدعومة من قبل القوات املسلحة 

ويف أثناء املواجهات وبعدها قتلت القوات املسلحة السودانية وميلشيات املسريية .  قنوك–سكان أبيي الدينكا 

 .املدنيني، ونهبت منازلهم وممتلكاتهم وحرقتها

 

 ENOUGH project (CC BY-NC-ND 2.0)© أيار، / مايو 23ميليشيا مسلحة يف أبيي، 

السودان إىل دولة جنوب  الذي أسفر عن تحول 2011كانون الثاني / ينايرًزادت األوضاع تدهورا بعد استفتاء وقد 

الخالف حول : "  رصح األمني العام لألمم املتحدة بأن2011 أيار/ مايوويف . 2011تموز / مستقلة يف يوليو

   26". السالم الشاملالوضع املستقبيل ملنطقة أبيي هو التحدي األعظم أمام تنفيذ اتفاق

 السودان و حركة وجيش تحرير شعب السودان، وبني زعماء املسريية وحكومة بني وعقدت سلسلة من االتفاقات 

 الذي 2011حزيران /  يونيو20 واتفاق 2011كانون الثاني /  قنوك، وخاصة اتفاقيتا كادوقيل يف يناير–الدينكا 

فريقيا السابق ورئيس الهيئة التنفيذية العليا باالتحاد األفريقي، توسط فيه ثابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب أ

 . ًوقد انتهكت مرارا

 بانسحاب القوات غري املرخص لها من الجانبني 2011كانون الثاني /  يناير17 و 13وتطالب اتفاقيتا كادوقيل يف 
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عنارص : "  أعربت عن قلقها من أن2011 أيار/ مايو 12إال أن بعثة األمم املتحدة يف السودان يف . من منطقة أبيي

 من 31والكتيبة   وقوات الدفاع الشعبي، وميليشيات املسريية، ورشطة البرتولالسودانجنوب من جهاز رشطة 

وهي قوات غري مرخص لها ويجب أن يتم سحبها . ُالقوات املسلحة السودانية، يزعم أنها موجودة يف منطقة أبيي

 27".ًطبقا التفاقات كادوقيل

، التي كانت مقدمة إلنشاء قوات األمن املؤقتة الدولية يف أبيي، فتنص عىل أن 2011حزيران / يونيو20ا اتفاقية أم

 األمني العام غري أن 28.الجانبني سيسحبان قواتهما ويسمحان لقوة حفظ سالم مؤقتة إثيوبية بالدخول إىل أبيي

السودان قد بقيت جنوب  املسلحة السودانية وقوات رشطة ألمم املتحدة يف تقريره إىل مجلس األمن الحظ أن القواتل

 9، وبينما أعاد جيش تحرير شعب السودان انتشاره خارج أبيي من 2011ترشين الثاني /  نوفمرب23يف أبيي منذ 

  29.ًالسودان وأفرادا من جيش تحرير شعب السودان ظلوا يف املنطقةجنوب ترشين الثاني فإن رشطة / نوفمرب

جانبني إىل اآلن يف حل اختالفاتهما، ويف غياب الضمانات بجعل األطراف تحرتم التزاماتها بتنفيذ ومع فشل ال

ًاإلجراءات املتفق عليها إلقرار األمن يف املنطقة، تظل عودة السكان النازحني إىل أبيي أمرا مستحيال ً.30 

 "المناطق االنتقالية" الصراعات الدائرة في :  جنوب السودان–السودان 
األساسية التي لم يتم فيها تنفيذ املواد " املناطق االنتقالية" أو " املناطق الثالث" بيي واحدة مما يعرف باسم أ

، وفيها اندلع الرصاع السودان و حركة تحرير شعب السودانحكومة بني  2005 اتفاقية السالم الشامل لعام من

: ي، فإنها رتبت ملناقشات شعبية يف املنطقتني األخرينيوبينما رتبت االتفاقية الستفتاء يقرر وضع أبي. 2011يف 

 .   جنوب كردفان و النيل األزرق، والتي قد تؤدي عىل األكثر إىل درجة من الحكم الذاتي داخل السودان

القوات املسلحة أيلول عىل الرتتيب، بني / حزيران وسبتمرب/ اندلع الرصاع يف جنوب كردفان والنيل األزرق يف يونيو

ًاملكون أساسا من الفرقتني التاسعة والعارشة السابقتني يف (  الشمال –جيش تحرير شعب السودان  ودانية والس

السودان لتؤكد سيطرتها املحكمة عىل املناطق وتنزع سالح حكومة بينما تحركت ) جيش تحرير شعب السودان

قتني مع توجيه القوات املسلحة واملواجهات املسلحة مستمرة يف املنط. مقاتيل جيش تحرير شعب السودان

 ألف 120السودانية رضبات جوية متكررة وبدون تمييز للمناطق السكنية املدنية، مما تسبب يف نزوح أكثر من 

 وإثيوبيا، واستمرار وصول املزيد من الالجئني إىل السودانجنوب ساكن إىل مخيمات الالجئني عرب الحدود يف 

    31.املخيمات كل يوم

جنوب ناسبات يف الشهور األخرية وجهت القوات املسلحة السودانية رضبات جوية إىل مناطق داخل ويف عدة م

ُترشين الثاني رضب مخيم لالجئني يف ييدا، بوالية الوحدة /  نوفمرب10ويف . السودان قريبة من حدوده مع السودان

     32.كردفان ألف الجئ نتيجة للرصاع يف جنوب 20السودان، حيث نزح أكثر من جنوب يف 

 –جيش تحرير شعب السودان ترشين الثاني، قتلت رضبة أخرى وأصابت مدنيني ومقاتلني من /  نوفمرب8ويف 

ًالسودان قريبا من ب الشمال يف يافتا وحولها، وهي مستوطنة يف زمام قرية قفة الجديدة يف والية أعايل النيل بجنو

     33.حدود والية النيل األزرق يف السودان

 تصاعدت الهجمات عرب الحدود مع ورود ما يفيد وقوع قتال يف جاو، التي 2011كانون األول /  أوائل ديسمربويف

وهناك مخاوف متنامية من أن هذه املناوشات عرب .  أنها داخل حدودهالسودانجنوب  يدعي كل من السودان و

     .ودانالس جنوب السودان والحدودقد تؤدي إىل رصاع دويل عىل نطاق كامل بني 
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 توصيات
  :منظمة العفو الدولية التوصيات التاليةفي ضوء هذه النتائج، تقدم 

  
 :السودانإىل حكومة 

مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان السماح ملراقبي حقوق اإلنسان الدوليني، بمن فيهم املراقبون من  

 ً  بالوصول فورا إىل كل مناطق أبيي؛       باألمم املتحدة،

القوات  تحقيق مستقل و محايد يف مزاعم االعتداءات عىل املدنيني وممتلكاتهم عىل أيدي أفراد من إجراء 

ُاملسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي وامليلشيات التي تدعمها القوات املسلحة السودانية وأن يقدم إىل العدالة، 

 من فيهم الذين يف مواضع قيادية وفشلوا يف حمايتهم؛ ًوفقا للمعايري الدولية، أولئك املسؤولون عن هذه األعمال، ب

القوات املسلحة السودانية وقوات أفراد من تقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها  

 الدفاع الشعبي وامليلشيات التي تدعمها القوات املسلحة السودانية 

 ن أجل توفري األمن للسكان النازحني كي يعودوا؛التأكد من عدم السماح للمليشيات بالعمل يف أبيي م 

 تيسري عودة النازحني الطوعية إىل أبيي وذلك بالسماح للمنظمات الدولية اإلنسانية بالوصول إىل املناطق؛ 

قوات األمن املؤقتة لحفظ السالم يف أبيي وغريها من هيئات األمم املتحدة باالحداثيات املفصلة والخرائط تزويد  

 .ًيف أبيي تكون القوات املسلحة السودانية قد زرعت فيه ألغاما أرضيةألي موقع 

     السودانجنوب إىل حكومة 

السودان ال جنوب رشطة  مع بدء السكان يف العودة إىل أبيي، التأكد من أن جيش تحرير شعب السودان و 

 يقومان بأي عمل من شأنه تعريض املدنيني لالعتداءات أو تهديد سالمتهم؛

قوات األمن املؤقتة لحفظ السالم يف أبيي وغريها من هيئات األمم املتحدة باالحداثيات املفصلة والخرائط  تزويد 

 .ًألي موقع يف أبيي يكون جيش تحرير شعب السودان  قد زرع فيه ألغاما أرضية

  علم؛ًالتأكد من أن تكون عودة النازحني حاليا يف جنوب السودان إىل أبيي عودة طوعية وبرضائهم عن 

إعطاء التعليمات إىل جيش تحرير شعب السودان بأال يتحرش باملنظمات اإلنسانية أو العاملني بها والتحقيق  

 .الفوري يف أي تقارير عن رسقة أو نهب إلمدادات هذه املنظمات عىل أيدي ضباط جيش تحرير شعب السودان
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 إىل األمم املتحدة

تشجيع عودة النازحني إىل أبيي، يجب وضع حماية املدنيني يف قمة من أجل إيجاد الظروف األمنية الرضورية ل 

 األولويات ووضع آليات محددة بحيث تجعل هذه الحماية فعالة؛

قوات األمم املتحدة املؤقتة لحفظ السالم يف أبيي لديها املوارد الرضورية من حيث األفراد التأكد من أن  

ًيني، واعرتاض أي اعتداءات محتملة ضد الجماعات املحلية وفقا واألرصدة املساعدة لتأمني حماية فعالة للمدن

لصالحيات قوات األمم املتحدة املؤقتة لحفظ السالم يف أبيي، وضمان إعادة األمن كي يسهل ذلك من عودة السكان 

 النازحني؛

ا يف حماية إجراء مراجعة للظروف التي أدت إىل فشل بعثة األمم املتحدة يف السودان يف القيام بصالحياته 

 ، من أجل ضمان وضع اآلليات الرضورية موضع التنفيذ ملنع تكرار هذا الفشل؛2011املدنيني يف أبيي خالل عام 

، بما يف ذلك مزاعم قتل 2011إجراء تحقيق دقيق وكامل يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت يف أبيي يف  

  انتهاكات للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني؛ املدنيني وحرق ونهب ممتلكات املدنيني وغري ذلك من

 لعام 1990ًإنشاء آلية فعالة ملراقبة حقوق اإلنسان يف أبيي دون أي تأخري، وفقا لقرار مجلس األمن رقم  

2011. 
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