
S/2011/628  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
10 October 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

111011    111011    11-53849 (A) 
*1153849* 

  
 موجهــة إىل رئــيس جملــس   ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٠رســالة مؤرخــة      

  األمني العاماألمن من 
  

 عــن احلالــة يف أبيــي ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٩يــشرفين أن أشــري إىل تقريــري املــؤرخ   
)S/2011/603(          أمـن  بـشأن    ٢٠١١ يونيـه / حزيـران  ٢٩تفـاق   ، الذي أعربـت فيـه عـن دعمـي ال

بعثـة دعـم     بـشأن    ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٣٠، واتفـاق    األمنيـة املـشتركة   و احلدود واآللية السياسية  
  .، املربمني بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودانرصد احلدود

قوة األمـم املتحـدة     ويف التقرير املذكور، حّددت اخلطوط العريضة للدور الذي ميكن ل           
  .صلة بتنفيذ هذين االتفاقني أن تضطلع به وهي تتوىل مهام إضافية متاألمنية املؤقتة ألبيي

 مــن ذلــك التقريــر، أود إبــالغ جملــس األمــن بــأن تقييمــا  ٢٨ إىل ٢٥ووفقــا للفقــرات   
أوليا لآلثار املالية يظهر أن العام األول من العمليات الكاملة لدعم آلية احلدود سـيكلّف مبلغـا                 

  . مليون دوالر٣٥,٦يناهز 
املقترح للوالية، سيقدَّم طلب متويـل إضـايف        ويف حال قرر اجمللس املوافقة على التعديل          

وسيَعّد مقترح يف هذا الـشأن يراعـي فتـرة متويـل مناسـبة، وحيـدد                . إىل اجلمعية العامة لتنظر فيه    
  .جدوال زمنيا متوقعا لنشر األفراد واملعدات، ويتضمن تقييما مفصال لظروف التشغيل

  .نا إطالع أعضاء جملس األمن على هذه املسألةوأرجو ممت  
  

  مون -   كيبان )توقيع(
  


	رسالة مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام
	يشرفني أن أشير إلى تقريري المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 عن الحالة في أبيي (S/2011/603)، الذي أعربت فيه عن دعمي لاتفاق 29 حزيران/يونيه 2011 بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، واتفاق 30 تموز/يوليه 2011 بشأن بعثة دعم رصد الحدود، المبرمين بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان.
	وفي التقرير المذكور، حدّدت الخطوط العريضة للدور الذي يمكن لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي أن تضطلع به وهي تتولى مهام إضافية متصلة بتنفيذ هذين الاتفاقين.
	ووفقا للفقرات 25 إلى 28 من ذلك التقرير، أود إبلاغ مجلس الأمن بأن تقييما أوليا للآثار المالية يظهر أن العام الأول من العمليات الكاملة لدعم آلية الحدود سيكلّف مبلغا يناهز 35.6 مليون دولار.
	وفي حال قرر المجلس الموافقة على التعديل المقترح للولاية، سيقدَّم طلب تمويل إضافي إلى الجمعية العامة لتنظر فيه. وسيعَدّ مقترح في هذا الشأن يراعي فترة تمويل مناسبة، ويحدد جدولا زمنيا متوقعا لنشر الأفراد والمعدات، ويتضمن تقييما مفصلا لظروف التشغيل.
	وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه المسألة.
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