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ــارس / آذار١١رســالة مؤرخــة       ــن ا ٢٠١٣م ــة م ــيس    موجه ــام إىل رئ ألمــني الع
  جملس األمن

  
يشرفين أن أحيل إليكم طيا االتفاق املوقـع بـني الـسودان وجنـوب الـسودان يف أديـس                     
 بـشأن إنـشاء املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة الـسالح ونـشر                 ٢٠١٣مارس  / آذار ٨أبابا يوم   

وتفعيــل ســائر اآلليــات األمنيــة املتــصلة بــذلك    احلــدود والتحقــق منــها اآلليــة املــشتركة لرصــد  
  ).املرفق انظر(

  . األمن على هذه الرسالة ومرفقهاأكون ممتنا لو تفضلتم بإطالع أعضاء جملس  
  

  مون -   كيانب  )توقيع(
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  املرفق
  

  القرارات    
ية السودان ومجهورية   االجتماع االستثنائي لآللية السياسية واألمنية املشتركة بني مجهور           

  جنوب السودان
  ٢٠١٣مارس / آذار٨أديس أبابا،     

  
ــشتركة        ــة املـ ــسياسية واألمنيـ ــة الـ ــتثنائية لآلليـ ــدورة االسـ ــدت الـ ــا   يفُعقـ ــس أبابـ  أديـ

فريـق االحتـاد األفريقـي      رئـيس   ( برئاسة الرئيس ثـابو مفويلـوا مبيكـي          ٢٠١٣مارس  /آذار ٨ يف
  :مدت القرارات التاليةتواع) الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ

  
  املعلومات األساسية والتوصية  بند جدول األعمال

  :اتفاقات ما قبل االجتماع  مالحظات متهيدية:  من جدول األعمال١البند 

  

 .إقرار جدول األعمال بصيغته املعروضة  •
آلليـة املـشتركة    قبول مبدئي باالحتياجات اإلضـافية ل       •

يت حـددها اجلنــرال  ، الـ لرصـد احلـدود والتحقـق منـها    
 ٢٠١٣ينـاير   /سومورو حممد يونس يف كـانون الثـاين       

 ).رئيس األركان يف القوات املسلحة اإلثيوبية(
آلليـة املـشتركة    القبول بكـادقلي مقـرا مؤقتـا مناسـبا ل           •

 قبـل االنتقـال إىل املوقـع        لرصد احلدود والتحقق منها   
 .النهائي يف أبيي

ركة لرصـد احلـدود     آللية املـشت  القبول بعدم نقل مقر ا      •
 إىل أبيـي حـىت تنفيـذ الترتيبـات املؤقتـة            والتحقق منها 

 .م األمم املتحدة بتوفري اإلقامةوقيا
وافــــق الرئيــــسان املــــشاركان علــــى طرائــــق تنفيــــذ    •

 :يبات األمنية ووافقا على توقيعهاالترت
  قرارات اآللية السياسية واألمنية املشتركة  ‐  
 خطة التنفيذ: ١الضميمة   ‐  
 )٥ النسخة(الشواغل والشكاوى : ٢الضميمة   ‐  
  )٧النسخة (املصفوفة األمنية : ٣الضميمة   ‐  

اعتمدت اآلليـة الـسياسية واألمنيـة       : تقرير اللجنة التقنية    خطة التنفيذ احملّدثة:  من جدول األعمال٢البند 
. املشتركة خطةَ التنفيذ احملدَّثة الـيت أعـدهتا اللجنـة التقنيـة           

االتفــاق علــى االحتياجــات :  مــا يلــيتــضمنت القــرارات
ــوات ل   ــن الق ــشتركة لرصــد احلــدود    اإلضــافية م ــة امل آللي

؛ ومواقع مقـار القطاعـات وبـدء العمليـات          والتحقق منها 
تـرد خطـة    . يف املنطقة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة الـسالح         

  .١التنفيذ املنقحة مرفقة يف الضميمة 
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  املعلومات األساسية والتوصية  بند جدول األعمال

احملــدَّث اإلطــار الــزمين :  مــن جــدول األعمــال ٣البنــد 
لإلبالغ عن الشواغل والشكاوى اليت ُترفع إىل الرئيـسني         

  املشاركني

وافـق الرئيـسان املـشاركان علـى        : الشكاوى والشواغل 
 مــن مــصفوفة الــشكاوى والــشواغل،  ٥اعتمــاد النــسخة 
  .٢ضميمة الواردة يف ال

    أي مسائل أخرى:  من جدول األعمال٤البند 
  

  :الضمائم    
املوافَــق عليهــا مــن الرئيــسني املــشاركني لآلليــة       ) ٦النــسخة  (نفيــذ  خطــة الت  - ١الضميمة 

ــشتركة يف    ــة امل ــسياسية واألمني ــسمرب / كــانون األول١٩ال ــة   ٢٠١٢دي ــا، واحملدَّث  يف أديــس أباب
ــة املــشتركة لرصــد احلــدود       ــة املــشتركة عــن بــدء عمليــات اآللي ــسياسية واألمني ــة ال بتقريــر اآللي

 .٢٠١٣مارس / آذار٨من اآللية السياسية واألمنية املشتركة يف والتحقق منها، واملوافَق عليها 

ــة   : املـــصفوفة  - ٢الضميمة  ــة إىل الرئيـــسني املـــشاركني لآلليـ الـــشواغل والـــشكاوى املقدمـ
 ). ٥النسخة  (JPSMالسياسية واألمنية املشتركة 

يـــة اآللاملوافـــق عليهـــا مـــن ) ٧النـــسخة (أنـــشطة التنفيـــذ : املـــصفوفة األمنيـــة  - ٣الضميمة 
ــشتركة  ــة املـ ــارس /ذار آ٨يف  الـــسياسية واألمنيـ ــديل ١-٠-٣حـــذف البنـــد  (٢٠١٢مـ  وتعـ

وافق عليها مـن اآلليـة الـسياسية واألمنيـة         امل) ٦النسخة  ( من مصفوفة أنشطة التنفيذ      ٤-٥ البند
 ).٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٨يف  املشتركة

  
  )توقيع(

  )املتقاعد(ة الفريق األول الركن سعاد
  بد الرحيم حممد حسنياملهندس ع

  وزير الدفاع
  حكومة السودان

  )توقيع(
  سعادة الفريق األول جون كوونغ نيون
  وزير الدفاع وشؤون احملاربني القدامى

  حكومة جنوب السودان

  بشهادة
  )توقيع(

  أبو بكر. سعادة الفريق األول عبد السالم أ
  ودان وجنوب السودانللس  املستوى املعين بالتنفيذالرفيعفريق االحتاد األفريقي 

  ٢٠١٣مارس / آذار٨
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  خطة التنفيذ
 كـانون   ١٩املوافَق عليها من الرئيـسني املـشاركني لآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة يف                 

آلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق           واحملدثـة بتفاصـيل نـشر ا       ٢٠١٢ديسمرب  /األول
  س أبابا يف أدي٢٠١٣مارس / آذار٨املوافَق عليها يف  منها

  
    

  )القوة (قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  بدء تنفيذ عملياتخطة    
 آللية املشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها          ا تنفيذ عمليات تدرجيي ل بدء  اقتراح    - ١

  :على مرحلتني
تعزيــز القــدرة العمالنيــة األوليــة مبقــر اآلليــة املــشتركة لرصــد   : املرحلــة األوىل  ١-١  

  . أفرقة٤ق منها، ومبقري قطاعني و  والتحقاحلدود
 .تعزيز كامل القدرة العمالنية: املرحلة الثانية  ٢-١  

  :١املرحلة بدء عمليات   - ٢
ــد احلـــدود وا        ٢-٢ ــر اآلليـــة املـــشتركة لرصـ ــل مؤقـــت ملقـ ــق منـــها إىل كـــادقلي   نقـ لتحقـ

  .إثيوبيا أسوسا، من
  .٢ و ١عن القطاعني ولني نشر مقر قطاع واحد يف كادقلي مع فريقني مسؤ  ٣-٢
  .٤ و ٣يقني مسؤولني عن القطاعني نشر مقر قطاع واحد يف غوك ماشار مع فر  ٤-٢
  :٢بدء عمليات املرحلة   - ٣
 بكامـل قوامهـا يف مواقـع     ستكون كل القطاعـات واألفرقـة قـادرة علـى القيـام مبهامهـا               ١-٣

  .كل منها
ــة قطاعــات و     ٢-٣ ــار أربع ــصبح مق ــام  ١٠ست ــة جــاهزة للقي ــا  أفرق ــار  (مبهامه ــصبح مق ست

  .)القطاعات األخرى يف بورام وماالكال خالل حتقيق كامل القدرة العمالنية
  :استخدام األفرقة ومواقع األفرقةنشر و  - ٤
سيتغري عدد األفرقة ومواقع األفرقة يف القطاعات تبعاً للتقييمات األمنية املشتركة احلاليـة      ١-٤

ة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها اســتحداث مواقــع وميكــن ملقــر اآلليــة املــشترك. واملقبلــة
لألفرقــة داخــل املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املرتوعــة الــسالح بعــد إخطــار اآلليــة الــسياسية   
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واألمنية املشتركة على أن حيظى استحداث أي موقـع لألفرقـة خـارج املنطقـة احلدوديـة                 
. ياسية واألمنيـة املـشتركة    اآلمنة املرتوعة السالح مبوافقة الرئيسني املـشاركني لآلليـة الـس          

ــصل العــدد اإلمجــايل للمــراقبني إىل    ــة   ٩٠وسي ــسياسية واألمني ــة ال ــرارات اآللي ــا لق ، وفق
، ٢٠٢٤ وقــرار جملــس األمــن الــدويل  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٨املــشتركة املتخــذة يف 

  . على أن جيرى تعزيزه تبعاً للتقدم احملرز يف إطالق العمليات٧٠بعديد أساسي من 
  ات محاية القوةقدر  - ٥
  . فردا٢٦٦ا حيظون بدعم عسكري من  فرد٨٦٠اُتفَق على أن يكون عديد محاية القوة   ١-٥
  اإلطار الزمين  - ٦
 يومـا  ١٦وافق جنوب السودان على تـوفري أرض يف غـضون     : القدرة العمالنية األولية    ١-٦

ــن  ( ــارا مـ ــارس / آذار١٠اعتبـ ــار ) ٢٠١٣مـ ــوك ماشـ ــى   . يف غـ ــسودان علـ ــق الـ ووافـ
ستخدام الفوري ألرض يف كادقلي مقـراً لآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق                 اال

وستبدأ اآللية املـشتركة عملـها فـورا مـن كـادقلي، ضـمن حـدود         . منها ومقرا للقطاع  
مالنيـــة األوليــة جــاهزة يف غـــضون   ويف غــوك ماشـــار، ســتكون القــدرة الع   . قــدراهتا 

  .يوما من تقدمي األرض ٣٠
  :مالنيةكامل القدرة الع  ٢-٦
) ٢٠١٣مــارس  / آذار١٠تبــاراً مــن  اع( يومــا ٣٠تــوفري األرض يف غــضون    ١-٢-٦

  .بورام وماالكال يف
  . يوما٦٠تكوين القوة يف غضون   ٢-٢-٦
  . يوما٩٠قدرة العمالنية يف غضون حتقيق كامل ال  ٣-٢-٦
ــدد   - ٧ ــاء ”ُح ــوم ي ــذ يف   “الي ــة التنفي ــصفوفة خط ــانون األول١٩ مل ــسمرب / ك . ٢٠١٢دي

ــرت  ــشتركة     وجـ ــة املـ ــسياسية واألمنيـ ــة الـ ــددت اآلليـ ــصفوفة وحـ ــة املـ ــاء ”مراجعـ ــوم يـ  “اليـ
  .٢٠١٣مارس /آذار ١٠ يف
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  تعليق  اإلطار الزمين مقدرا على أساس االفتراضات أدناه  االلتزام

االنسحاب الفوري وغـري املـشروط    
للقوات من املنطقة احلدودية اآلمنـة      
ــسالح يف اجتــاه حــدود    ـــزوعة ال املن

  منهاكل

  أيام٤+ ر فورية خالل اليوم ياء إصدار أوام  - ١
  أيام٤+  االنسحاب يف اليوم ياء بدء  - ٢
ــدو      ــد احلـ ــشتركة لرصـ ــي اآلليـــة املـ ــها آخـــر املـــستجدات    تلقـ ــق منـ د والتحقـ

 الطرفني وإبالغ الطرفني هبا من
  أيام٧+ إمتام االنسحاب يف اليوم ياء   - ٤
  يوما١٤+  يف اليوم ياء ١٤يل املإمتام االنسحاب من منطقة   - ٥
ــسياسية و     ــة الــ ــرا إىل اآلليــ ــة تقريــ ــوة البعثــ ــد قــ ــدم قائــ ــشتركة يقــ ــة املــ األمنيــ

   يوما١٤ + ياء اليوم يف

ستباشــر اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود
ــا فـــورا انطالقـــاوالت حقـــق منـــها مهامهـ
  كادقلي، ضمن حدود قدراهتا من

بدء العمليـات يف املنطقـة احلدوديـة        
  نة املنـزوعة السالحاآلم

عـة الـسالح يف اليـوم       بدء إعادة نشر القوات مـن املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتو             
  أيام٧+ ياء 

الـسالح خـالل    إمتام إعـادة نـشر القـوات مـن املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة                   
  يوما٢٦+ اليوم ياء 

نطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة        تقدم القوة تقريرا عن إمتام إعادة االنتشار من امل         
   يوما٣٣+ السالح يف اليوم ياء 

دمي تقريـــر أســـبوعي مـــن الطـــرفنيتقـــ
ــدود إىل ــد احلــ ــشتركة لرصــ ــة املــ اآلليــ

  والتحقق منها

بدء عمليات اآللية املشتركة لرصـد      
  احلدود والتحقق منها

وافقت حكومتا الـسودان وجنـوب الـسودان علـى مطلـب تـوفري كتيبـة حلمايـة                   
 فردا ٢٦٦ فردا حيظون بدعم عسكري من ٨٦٠القوة مكونة من 

وافقــت حكومــة جنــوب الــسودان علــى البــت يف مــسألة ختــصيص أرض ملقــر     
قطاع اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقـق منـها يف غـوك ماشـار يف غـضون           

 ٢٠١٣مارس / آذار١٠ا اعتباراً من  يوم١٦
 يومــا هــذه، يتفــق الطرفــان علــى     ١٦ يومــا علــى فتــرة الـــ    ٣٠بعــد انقــضاء   

تــستكمل اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها القــدرةَ العمالنيــة     أن
األولية مبقرٍ مؤقت هلـذه اآلليـة املـشتركة يف كـادقلي ومبقـرين لقطـاعي كـادقلي               

وسيكون مقر قطاع كادقلي وأفرقته جاهزة للقيـام مبهامهـا فـور        . وغوك ماشار 
جــاهزا للقيــام مبهامــه حبلــول ن مقــر قطــاع غــوك ماشــار نــشرها، يف حــني يكــو

  يوما٤٦+ ياء  اليوم
ــها         ــق من ــشتركة لرصــد احلــدود والتحق ــة امل ــغ اآللي ــى أن تبل ــان عل ــق الطرف واف

ــهائي املكــون مــن     ــَدها الن ــرارات اآلليــة      ٩٠عدي ــا لق ــهما وفق ــا لكــل من  مراقب
، وقــرار  ٢٠١١ ســبتمرب/ أيلــول ١٨الــسياسية واألمنيــة املــشتركة املتخــذة يف    

ديــسمرب /كــانون األول ١٤ املــؤرخ ٢٠٢٤بع لألمــم املتحــدة جملــس األمــن التــا
ا تبعـاً   ي مراقبا على أن يعززا هذه القوة تـدرجي        ٧٠ومها سينشران بدايةً    . ٢٠١١

 لتقدم احملرز يف إطالق العملياتل
الـيت   تقع مقـار القطاعـات اجلديـدة املخصـصة لتحقيـق كامـل القـدرة العمالنيـة         

ــسودان      ــورام يف ال ــسودان وب ــوب ال ــان يف ماالكــال يف جن ــا الطرف ــق عليه . واف
ــة    ــا ٦٠خــالل  وســيجرى تكــوين القــوات حتقيقــا لكامــل القــدرة العمالني  يوم

يـة جـاهزة    وستكون كامـل القـدرة العمالن     . ٢٠١٣مارس  / آذار ١٠اعتبارا من   
االكـال  ووافق الطرفان علـى تـوفري األرض يف م        . يوما ٩٠للقيام مبهامها خالل    

  ٢٠١٣مارس / آذار١٠ يوما اعتباراً من ٣٠وبورام يف غضون 

نشر كتيبة محاية القـوة هـو رهـن تـاريخ
موافقة جملس األمن التابع لألمم املتحدة
ما مـن مواقـع أفرقـة مقـررة خـالل فتـرة
حتقيق القدرة العمالنية األوليـة؛ سـتعمل
األفرقـــة باســـتخدام طـــائرات هليكـــوبتر

  لقطاعاتمقار ا انطالقا من
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  تعليق  اإلطار الزمين مقدرا على أساس االفتراضات أدناه  االلتزام

  أيام٧+ تقدم القوة الدعم إلنشاء وتفعيل اللجنة املخصصة حبلول اليوم ياء    تفعيل اللجنة املخصصة
تتلقــى اللجنــة املخصــصة الــشكاوى واالدعــاءات وحتقــق فيهــا، وتكــون اآلليــة     

 السياسية واألمنية املشتركة هي اجلهة اليت تكلف اللجنة املخصصة باملهام
ــل الل  ــشتركة لرصــد احلــدود       تفعي ــة امل ــر قطــاع اآللي ــة ملق ــة املخصــصة التابع جن

ــق منــــها   ــابع لآل١٤يف قطــــاع امليــــل  (والتحقــ ــشتركة  التــ حبلــــول ) ليــــة املــ
  يوما٤٤ + ياء اليوم

ــاع اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود           ــق اللجنــة املخصــصة التابعــة ملقــر قط حتق
  ١٤اخل منطقة امليل ، يف أي هتديد صادر من د٣والتحقق منها يف القطاع 

ــشئ ــةأنـ ــصة يف منطقـ ــة املخصـ ت اللجنـ
ــة١٤ امليـــل ــات اخلاصـ ــار الترتيبـ  يف إطـ

  ١٤مبنطقة امليل 

اإلنشاء الفوري للجنة التقنيـة الوطنيـة للممـرات احلدوديـة يف كـلٍ مـن البلـدين                      معابر حدودية١٠فتح
  أيام٧+ واإلعداد للجنة التقنية املشتركة يف اليوم ياء 

ــى        تل  ــق عل ــة وتواف ــرات احلدودي ــشتركة للمم ــة امل ــة التقني ــك اللجن ــد ذل ــئم بع ت
ترتيبــات خــالل االجتمــاع الالحــق لآلليــة الــسياسية واألمنيــة املــشتركة املزمــع   

 ٢٠١٣مارس / آذار١٧عقده يف 
  يوما٦٠+ زمة يف غضون اليوم ياء إنشاء املكتب واملؤسسات الال  - ٤
نبني بزيـارة مـشتركة ملمـرات العبـور السـتعراض      قيام الـوزارات املعنيـة مـن اجلـا       

   يوما٧٠+ إجنازها وجهوزيتها يف غضون اليوم ياء 

جتتمع اللجنة التقنية املـشتركة للممـرات
ــا    ــع وزارات أخــرى وغريه ــة م احلدودي
من األجهزة املعنيـة السـتكمال تقريرهـا
ــشاركني ــسني امل ــه إىل الرئي ــع تقدمي املزم

ملــشتركة قبــللآلليـة الــسياسية واألمنيـة ا  
  مارس/هناية شهر آذار

ــر ــل مقــــ ــشتركة   نقــــ ــة املــــ اآلليــــ
ــها إىل    لرصــد ــق من احلــدود والتحق

  مقرها الدائم

    ويكون املقر الدائم يف أبيي. يكون املقر املؤقت يف كادقلي

ترد تفاصيل محاية القوة أعاله حتت بدء عمليات اآللية املشتركة لرصد احلـدود               محاية القوة
  والتحقق منها

  

    
الرئيــسني املـشاركني لآلليـة املــشتركة لرصـد احلــدود     الـشواغل والـشكاوى املقدمــة إىل      

 والتحقق منها

ــة      ــة دائم ــشاء أمان ــزام بإن ــا لاللت ــى النحــو      وفق ــشتركة عل ــة امل ــسياسية واألمني ــة ال لآللي
االتفـاق املتعلـق    و٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول  ٢٧املنصوص عليه يف اتفاق الترتيبـات األمنيـة املـؤرخ           

ــة احلــدود   ــم مراقب ــة دع ــؤرخ ببعث ــوز٣٠ امل ــه / مت ــشواغل   ٢٠١١يولي ــة ال ــذه األمان ، ســتتلقى ه
والشكاوى املقدمة من الطرفني وتقدمها إىل الرئيسني املشاركني متهيدا إلحالتـها إىل الـسلطات              

ــي  ــصة وه ــة       : املخت ــة املخصــصة؛ اللجن ــها؛ اللجن ــق من ــشتركة لرصــد احلــدود والتحق ــة امل اآللي
؛ الرئيـسان   )١٤ملنطقة امليـل    (قطاع اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها         مبقر   ةاملخصص

املشاركان لآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها؛ أو أي جلنة جديدة أو خمصصة تنـشئها               
ويكون للجنـة املخصـصة واألمانـة مكتـب دائـم يف اخلرطـوم              . اآللية السياسية واألمنية املشتركة   

  .ان إجياد صلة دائمة بني اجلانبني، مبا يف ذلك زيارات االتصالوجوبا، وتضمن
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ُيفتقـر فيهـا إىل آليـة للتحقيـق         ويف احلاالت الـيت تـستلزم مزيـدا مـن تفاصـيل اإلثبـات و                
، تعمل أمانـة اآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة            )ح(أداء مهام التحقيق املقترحة يف العمود        يف

يف املـــصفوفة وتقـــدمي تقريـــر عنـــها إىل ) و(إىل ) ج(عمـــدة علـــى جتهيـــز تفاصـــيل االثبـــات لأل
ويف مـا يتعلـق بالـشكاوى والـشواغل احلاليـة           . الرئيسني املشاركني الختاذ مزيد من اإلجـراءات      

 إىل الرئيـــسني املـــشاركني حبلـــول  ســـتقدم أمانـــة اآلليـــة الـــسياسية واألمنيـــة املـــشتركة تقريـــرا  
بإعداد تقارير عـن مجيـع      ) كما ذكر أعاله  (تصة  وتقوم السلطات املخ  . ٢٠١٣فرباير  /شباط ٦

الـــشواغل والـــشكاوى الـــواردة يف املـــصفوفة لالجتماعـــات املقبلـــة لآلليـــة الـــسياسية واألمنيـــة 
  :املشتركة يف إطار جدول األعمال الرمسي التايل

  
        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

 كــــــانون ٢٨
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــ
٢٠١٢  

ــول        حكومة السودان ــسهيل دخــ تــ
األجانـــــــــــب إىل 
ــوب   ــة جنـــ واليـــ
ــرب   ــان عــــ كردفــــ
ــة جنــوب  مجهوري
ــسودان،  الـــــــــــــــ

ــيما  وال ســـــــــــــــ
ــصحافيون  الـــــــــــ

  واملنظمات

ــادة    ــرة ١املـ  ١؛ الفقـ
؛ املــادة ٢مــن املــادة  

ــرة ٣ ــن ٤؛ الفقـــ  مـــ
 مــن مــذكرة ٤املــادة 
ــ ــة التفـــ اهم؛ ومقدمـــ
ــاق ــول٢٧ اتفــ  / أيلــ

ــبتمرب األمـــــــين؛  ســـــ
  التعاون اتفاق

طلـــــــب حتديـــــــد 
األمـــــــــــــــــــــاكن 
بالتفـــــــــــــــــــصيل 
واالسـتعانة باآلليــة  
ــشتركة لرصـــد   املـ
احلــدود والتحقــق  
منــها لفــتح حتقيــق  
يف أماكن حصول   
عمليـــــات عبـــــور 

  احلدود هذه

  

كــــــانون  ٢٨
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــ
٢٠١٢  

زيــارات متواصــلة       حكومة السودان
مـــــــــن القـــــــــادة 
الــــــــــــــــسياسيني 
ــسكريني يف  والعـــ
حكومة مجهوريـة   
ــسودان   ــوب ال جن
ومـــــــن زعمـــــــاء 
املتمــــــــــردين إىل  
ــسكرات  معــــــــــــ
ــع  التجمـــــــــــــــــــ
ــدريب  والتــــــــــــــ
ــردين  للمتمـــــــــــــ

ملـــسلحني داخـــل ا
أراضــــي جنــــوب 

  السودان

ــادة    ؛ ١املـــــــــــــــــــــــ
ــادة ؛ )٢( ٤ املـــــــــــــ

 ٤/٥ الفقـرة    ٥ املادة
 مـذكرة التفـاهم؛     نم

ومقدمــــــــة اتفــــــــاق 
ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧

ــاق   ــين؛ اتفــــــ األمــــــ
  )١( ٢التعاون 

ــي   ــدى تلقــــــ لــــــ
ــات   تفاصــيل اإلثب
يوصـــــــى بـــــــأن   
تــــــشكل اآلليــــــة 
السياسية واألمنيـة   
املـــــشتركة جلنـــــة 

جلنـــــــة فرعيـــــــة (
خمصصة أو دائمـة    
ــن دون   ــع أو مـ مـ
ــرف   ــدخُّل طـــ تـــ

ــث ــوف ) ثالـ للوقـ
علـــــــى صـــــــحة  

 الشكوى/الشاغل
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        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

كــــــانون  ٢٨
 /األول

ــسمربد  يـــــــــــ
٢٠١٢  

استـــــضافة قـــــادة         حكومة السودان
ــردين  املتمـــــــــــــــــ
الرئيسيني وتسهيل  
ــهم إىل  نقلــــــــــــــــ
مجهوريـــة جنـــوب 
الــسودان والبلــدان 

  اجملاورة ومنها

 ٤؛ املــــادة ١املــــادة   
 الفقـرة   ٥؛ املادة   )٢(
ــذكرة  ٤/٥ ــن مـــ  مـــ

ــة  ــاهم؛ ومقدمـــ التفـــ
ــاق  ــول٢٧اتفــ  / أيلــ

  سبتمرب األمين

ــة  ــية اآلليــــ توصــــ
السياسية واألمنيـة   

ــ ــأن املـــ شتركة بـــ
جلنة (شكِّل جلنة   ت

ــصة   ــة خمصــ فرعيــ
ــة أو ) دائمـــــــــــــــ

للوقـــــوف علـــــى 
صـــحة الـــشكوى 

    )طلب إثبات(
كــــــانون  ٢٨

 /األول
ــسمرب  ديـــــــــــ

٢٠١٢  

ــدعم        حكومة السودان ــدمي الــــ تقــــ
اللوجــــــــــــــــسيت 
العــــــــسكري إىل 

ت التمـــرد حركـــا
ــود، ( ذخـــرية، وقـ

  )إمدادات

ــادة    ــادة ؛١املـ ؛ ٣ املـ
 ٢ الفقـرات  ،٤املادة  

 ،٥؛ املــادة ٤ و ٣ و
ــرات   ٥  و٤الفقــــــــ

، مــــن مـــــذكرة  ٧ و
  التفاهم

ــات   ــب معلومـ طلـ
مفصلة عن املواقع   
واســـتخدام اآلليـــة 
الــسياسية واألمنيــة 
املـــــشتركة لفـــــتح 
حتقيـــق يف مكـــان  
ــات   حــصول عملي
االجتيــــــاز هــــــذه 

مي توصــيات وتقــد
بـــــــشأن كيفيـــــــة 

    التصدي هلا
كــــــانون  ٢٨

 /األول
ــسمرب  ديـــــــــــ

٢٠١٢  

تزويــــد القــــوات        حكومة السودان
ة جلنـــوب املـــسلح

ــسودان  الـــــــــــــــــ
ــدادات  باإلمـــــــــــ

  خالل القتال

ــادة    ــادة١املـ ؛ ٣ ؛ املـ
ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة ــرة،٥ امل ، ٤  الفق

  من مذكرة التفاهم

ــات   ــب معلومـ طلـ
مفصلة عن املواقع   
واســـتخدام اآلليـــة 
الــسياسية واألمنيــة 
املـــــشتركة لفـــــتح 
حتقيـــق يف مكـــان  
ــات   حــصول عملي
االجتيــــــاز هــــــذه 
وتقــدمي توصــيات  
ة بـــــــشأن كيفيـــــــ

  التصدي هلا
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        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

كــــــانون  ٢٨
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــ
٢٠١٢  

 /أيلــــــــول ٢٧  حكومة السودان
ــبتمرب  ســــــــــــــ

٢٠١٢  

ما زالـت الفرقتـان       
التاســعة والعاشــرة  
تــــشكالن جــــزءا   

يتجـــــــزأ مـــــــن  ال
ــشعيب   ــيش الـــ اجلـــ
. لتحريــر الــسودان

وما زال مواطنـون    
سودانيون يعملون  
ــوات   ــع القــــــ مــــــ
املسلحة واألجهزة  
األمنيــــة األخــــرى 
ة التابعـــة جلمهوريـــ
  جنوب السودان

ــادة    ــادة ١املـ ؛ ٣؛ املـ
ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٤ الفق

  من مذكرة التفاهم

ــي   ــدى تلقــــــ لــــــ
ــات   تفاصــيل اإلثب
يوصـــــــى بـــــــأن   
تــــــشكِّل اآلليــــــة 
السياسية واألمنيـة   
املـــــشتركة جلنـــــة 
ــة   ــة أو آليـــ فرعيـــ
تــــــشمل تبــــــادل 
ــات  معلومـــــــــــــــ
ووثـــائق، مـــع أو   
ــدخُّل  ــن دون تـ مـ
ــث   ــرف ثالــــ طــــ
للوقـــــوف علـــــى 
 صـــــــــــــــــــــــــحة

 الشكوى/الشاغل

  

كــــــانون  ١٤
ــاين ــاير /الثــ ينــ
٢٠١٢  

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 /أيلــــــــول ٢٧
ــبتمرب  ســــــــــــــ

٢٠١٢ 

فريكــا وبــور 
  مدينا

حتليق طائرة طراز   
ــة  أنط ــوف تابعـ ونـ

ــو   ــسالح اجلــــ لــــ
  السوداين

ــادة    ــادة ١املـ  ،٣؛ املـ
ــان  ؛ ٢ و ١الفقرتــــــ

ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٣ الفق

  من مذكرة التفاهم

نـــاقش الرئيـــسان ي
املــشاركان لآلليــة 
السياسية واألمنيـة   
املــــــــــــــــــشتركة  
متطلبات اإلثبـات   
  هلذه االدعاءات

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢  

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 /أيلــــــــول ٢٧
ــبتمرب  ســــــــــــــ

٢٠١٢ 

ــه،  ليكوانغول
  جونقلي

ــت طــــــائرة   ألقــــ
طـــراز نطونـــوف  
تابعة لسالح اجلو   

ــد  ــسوداين أعتـ ة الـ
 عــسكرية مليليــشيا

  دايفيد يويو

ــادة    ــادة ١املـ ؛ ٣؛ املـ
 ٢ الفقـرات  ،٤املادة  

 ،٥؛ املــادة ٤ و ٣و 
ــان  ، ٤ و ٣الفقرتــــــ

 مـذكرة التفـاهم؛     من
ومقدمــــــــة اتفــــــــاق 

ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧
  األمين

ــأن   ــية بــــ التوصــــ
ــة   ــب اآلليــــ تطلــــ
السياسية واألمنيـة   
ــات   املــشتركة بيان
إضـــافية للوقـــوف 
علـــــــى صـــــــحة  

 الشكوى/الشاغل

  

 كــــــانون ١٤
ــاير ي/الثــــاين نــ
٢٠١٢  

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 /أيلــــــــول ٢٩
ــبتمرب  ســــــــــــــ

٢٠١٢ 

أعـــادت حكومـــة   اخلرطوم
ــد   ــسودان تأكيـ الـ
دعمها العسكري  
مليليشيات جنوب  

  السودان

 ٢؛ املــــادة ١املــــادة   
ــرة  ــادة ١الفق ؛ ٣؛ امل

 ٢ الفقـرات  ،٤املادة  
 ، مــــــــــــــن٤ و ٣و 

مــــــذكرة التفــــــاهم؛ 
ومقدمــــــــة اتفــــــــاق 

ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧
  األمين

ــأن  الت ــية بـــــ وصـــــ
تــــــشكِّل اآلليــــــة  
الــسياسية واألمنيــة 
ــشتركة جلنـــــة   املـــ

جلنـــــــة فرعيـــــــة  (
) خمصصة أو دائمة  

للوقــــــوف علــــــى 
صـــحة الـــشكوى   

  )طلب إثبات(
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        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢  

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 تــــــــشرين ١٨
نـــوفمرب /الثـــاين
٢٠١٢ 

دوك دنــــــق  
، )بابانيـــسا(

 قضاء رينك

اجتــازت القــوات 
ــسلحة  املــــــــــــــــــ

ودانية احلـدود   الس
ــر وهامجــــت خم فــ

شــرطة جلمهوريــة 
جنــــــــــــــــــــــوب 

 قُتـــل - الـــسودان
ــر  ــرطيان وأُســ شــ

ــرقت شــ رطي وُس
ــات ٩  رشاشـــــــــ

  كالشنيكوف

ــادة    ــادة ١املـ ؛ ٢؛ املـ
ــادة  ــادة ٣املـ  ،٤؛ املـ

ــان  ؛ ٣ و ١الفقرتــــــ
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٢ الفق
 مـذكرة التفـاهم؛     من

ومقدمــــــــة اتفــــــــاق 
ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧

  األمين

اإلحالــة إىل اآلليــة 
شتركة لرصـــد املـــ

احلــدود والتحقــق 
ــراء   ــها إلجــــ منــــ

  حتقيق

  

كــــــانون  ١٤
ــاين ــاير /الثــ ينــ
٢٠١٢  

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 تــــــــشرين ١٨
نـــوفمرب /الثـــاين
٢٠١٢ 

ــائرة   رودوم نقلـــــــت طـــــ
ــة   ــوبتر تابعــ هليكــ
ــو  لـــــــسالح اجلـــــ
ــسوداين عــــددا   الــ
ــن    ــدد مــ ــري حمــ غــ
 القوات إىل املنطقة

ــادة    ــادة ١املـ ، ٢؛ املـ
ــرة  ــادة ١الفق ؛ ٣؛ امل
ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٢ الفق
 مـذكرة التفـاهم؛     من

ومقدمــــــــة اتفــــــــاق 
ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧

  األمين

اإلحالــة إىل اآلليــة 
املـــشتركة لرصـــد 
احلــدود والتحقــق 

 أو إىل جلنــة منــها
خمصـــصة إلجـــراء 

  حتقيق
ــة   ــب اآلليــــ تطلــــ
السياسية واألمنيـة   

ــات املــشتركة  بيان
إضـــافية للوقـــوف 
علـــــــى صـــــــحة  

 الشكوى/الشاغل

  

كــــــانون  ١٤
ــاين ــاير /الثــ ينــ
٢٠١٢  

 مجهوريـة   حكومة
 جنوب السودان

 تــــــــشرين ١٨
نـــوفمرب /الثـــاين
٢٠١٢ 

قصف جوي مـن      كري آدمي
ــو   ــالح اجلـــــ ســـــ

 -الـــــــــــــسوداين 
ـــ   نــساء ٣أودى ب
  وطفلني

ــادة    ــادة ١املـ ، ٢؛ املـ
ــرة  ــا١الفق ؛ ٣دة ؛ امل
ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــا ــرة،٥ دةامل ، ٢  الفق
 مـذكرة التفـاهم؛     من

ومقدمــــــــة اتفــــــــاق 
ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧

  األمين

 إىل اآلليــة اإلحالــة
املـــشتركة لرصـــد 
احلــدود والتحقــق 
ــراء   ــها إلجــــ منــــ

  حتقيق

  

كــــــانون  ١٤
ــاين ــاير /الثــ ينــ
٢٠١٢  

 مجهوريـة   حكومة
 جنوب السودان

 تــــــــشرين ٢٠
نـــوفمرب /الثـــاين
٢٠١٢  

 -ســـــــــــريا 
  ماالغا

حتليق طائرة طراز   
ــ ــوق أنطونـ وف فـ

ــعة  ــة خاضــ منطقــ
لـــسيطرة اجلـــيش  
الــــشعيب لتحريــــر 

  السودان

ــادة    ــادة ١املـ ، ٣؛ املـ
ــان  ؛ ٢ و ١الفقرتــــــ

ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٣ الفق

  من مذكرة التفاهم

ــة  طلـــــــب اآلليـــــ
السياسية واألمنيـة   
ــة   ــشتركة معرفـ املـ
موقـــــع التحليـــــق 
بدقــــــة لتحديــــــد 

  اآللية املناسبة
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        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

كــــــانون  ١٤
ــاين ــاير/الثــ  ينــ
٢٠١٢  

 مجهوريـة   حكومة
 جنوب السودان

٢١-٢٠ 
 تـــــــــــــــــشرين

نـــوفمرب /الثـــاين
٢٠١٢  

قيــام طــائرة طــراز   كري آدمي
ة أنطونـــوف تابعـــ 

ــو   ــسالح اجلــــ لــــ
السوداين بقـصف   

 مقتــــل -جــــوي 
ــدنيني  ٦ مـــــــــــــــ

  وسقوط جرحيني

ــادة    ــادة ١املـ ، ٢؛ املـ
ــرة  ــادة ١الفق ؛ ٣؛ امل
ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٢ الفق
هم؛  مـذكرة التفـا    من

ومقدمــــــــة اتفــــــــاق 
ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧

  األمين

اإلحالــة إىل اآلليــة 
املـــشتركة لرصـــد 
احلــدود والتحقــق 
ــراء   ــها إلجــــ منــــ

  حتقيق

  

 كــــــــانون١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

ــانون ٧  كـــــــــ
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

ــيال،   ــدة بل بل
ــوب  جنـــــــــ

  قردفان

ــاكم   ــى احلـــ التقـــ
ــارون  أمحــــــد هــــ
ــاء امليـــسريية  زعمـ

ــثه م علــــــى وحــــ
تعبئـــــــة جهـــــــود 
جمتمعــــــــــــــــــاهتم 
ــأهنم بـــــأن   وطمـــ
ــوات املــسلحة   الق
الـــــــــــــــــسودانية 

لحهم ستـــــــــــــــس
إلعـــادة توطينـــهم 

  يف أبيي

ــران٢٠اتفــاق     / حزي
  يونيه

اإلحالـــة إىل جلنـــة 
الرقابـــة املـــشتركة 

 يف أبيي

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 كــــــــانون ١٠
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

ــول  حقــــــــــ
ــنفط  يف الــــــ

ــامبو  بـــــــــــــ
ــشوين  وتيـــــ
ومـــــــــوقالد 

  وبانتو

تعزيــــــزات مــــــن 
ــوات املــسلحة   الق
ــسودانية لقواهتــا   ال
عـــــــــــــــــــــــوض  
االنــــــــــــــسحاب 
ــة   ــشاء املنطقــ إلنــ
ــة   ــة اآلمنـ احلدوديـ
ــسالح   ــة ال املرتوع
علـــــــى النحـــــــو  

 -بـــامبو  : التـــايل
 واحــــدة؛ كتيبــــة

ــشوين   -تيـــــــــــــ
ــريتان؛  ســـــــــــــــــ

 كتيبــة  - مــوقالد 
  واحدة

ــادة    ؛ ١املـــــــــــــــــــــــ
ــادة ؛ )٢( ٤ املـــــــــــــ

ــادة  ،٥ املـــــــــــــــــــــــ
ــرة ــن ٤/٥ الفقــــ  مــــ

ذكرة التفــــــاهم؛ مــــــ
ومقدمــــــة االتفــــــاق 

ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧
  األمين

اإلحالــة إىل اآلليــة 
املـــشتركة لرصـــد 
احلــدود والتحقــق 
ــراء   ــها إلجــــ منــــ
حتقيــــــــــــــــــق يف  
األمـــاكن الواقعـــة 
ــة   ــل املنطقـــ داخـــ
ــة   ــة اآلمنـ احلدوديـ
  املرتوعة السالح
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        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 كــــــــانون ١٦
 /ولاأل

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

مجعــــت القــــوات   أبو مطارق
ــسلحة  املــــــــــــــــــ
السودانية وقـوات   
الــــدفاع الــــشعبية 
ــوة   ــشدت قــ وحــ
ضــــخمة قامــــت  
الحقــــا بــــاهلجوم 

  على كري آدمي

ــادة    ؛ ١املـــــــــــــــــــــــ
ــادة ؛ )٢( ٤ املـــــــــــــ

ــادة  ،٥ املـــــــــــــــــــــــ
ــرة ــن ٤/٥ الفقــــ  مــــ

ذكرة التفــــــاهم؛ مــــــ
ومقدمــــــة االتفــــــاق 

ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧
  األمين

اإلحالــة إىل اآلليــة 
رصـــد املـــشتركة ل

احلــدود والتحقــق 
منـــــها يف إطـــــار  
ــن   ــق مـــــ التحقـــــ
انسحاب القـوات   
مــــــــن املنطقــــــــة 
ــة   ــة اآلمنـ احلدوديـ
  املرتوعة السالح

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 كــــــــانون ٢١
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

دهــــــــــــني،  
  دارفور

تزويـــــــد وزيـــــــر 
ــوات   ــدفاع قـــ الـــ
الــــدفاع الــــشعبية 
وقــوات أبــو طــريا 

 هبا، باملال   امللحقة
ــشراء اخليــــــل   لــــ
وبالتعليمـــــــــــات  
ملهامجـــــة مواقـــــع 
ــشعيب   ــيش الــ اجلــ
ــسودان   ــر ال لتحري
ــول   ــى طــــــ علــــــ
  احلدود املشتركة

ــادة    ؛ ١املـــــــــــــــــــــــ
ــادة ؛ )٢( ٤ املـــــــــــــ

ــادة  ،٥ املـــــــــــــــــــــــ
ــرة ــن ٤/٥ الفقــــ  مــــ

ذكرة التفــــــاهم؛ مــــــ
ومقدمــــــة االتفــــــاق 

ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧
  األمين

ــات   ــشة اإلثبـ مناقـ
من قبـل الرئيـسني    
املــشاركني لآلليــة 

ياسية واألمنيـة   الس
  املشتركة

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 كــــــــانون ٢٦
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

شـــــــن الـــــــشرطة   كري آدمي
ــوات   ــة بقــ امللحقــ
ــشعبية   ــدفاع الــ الــ
التابعـــــة للقـــــوات 
املسلحة السودانية  

  هجوما بريا

ــادة    ــادة١املـ ، ٣ ؛ املـ
ــرة ــادة١ الفق  ،٤ ؛ امل

ــرة  ــاد٣الفق  ،٥ة ؛ امل
 من مـذكرة    ٣الفقرة  
  التفاهم

الطلب مـن اآلليـة     
املـــشتركة لرصـــد 
احلــدود والتحقــق 
 منها إجراء حتقيق

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 كــــــــانون ٢٦
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

قيــام طــائرة طــراز   كري آدمي
ــة   أنطونـــوف تابعـ

ــسالح ا ــو لــــ جلــــ
السوداين بقـصف   
جــــــوي وإلقــــــاء 

  نبلةق ٢٦

ــادة    ــادة١املـ  ،٢ ؛ املـ
ــرة  ــادة١الفقـ ؛ ٣؛ املـ
ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٢ الفق
كرة التفـاهم؛   من مـذ  

ومقدمــــــة االتفــــــاق 
ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧

  األمين

الطلب مـن اآلليـة     
املـــشتركة لرصـــد 
احلــدود والتحقــق 
 منها إجراء حتقيق
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        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 انجنوب السود

 كــــــــانون ٢٩
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

حــشدت القــوات   خرسانة
ــسلحة  املــــــــــــــــــ
الـــــسودانية قـــــوة 
ضــــخمة قُــــدرت 

 عنصر  ٤ ٠٠٠بـ  
  بغية مهامجة جو

ــادة    ؛ ١املـــــــــــــــــــــــ
ــادة ؛ )٢( ٤ املـــــــــــــ

ــادة  ،٥ املـــــــــــــــــــــــ
ــرة ــن ٤/٥ الفقــــ  مــــ

ذكرة التفــــــاهم؛ مــــــ
ومقدمــــــة االتفــــــاق 

ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧
  األمين

ــات   ــشة اإلثبـ مناقـ
من قبـل الرئيـسني    

آلليــة املــشاركني ل
السياسية واألمنيـة   

  املشتركة

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

 كــــــــانون ٢٩
 /األول

ــسمرب  ديـــــــــــــ
٢٠١٢ 

الكيلـــــــومتر 
٢٣  

حــشدت القــوات 
ــسلحة  املــــــــــــــــــ
الـــــسودانية قـــــوة 
قُـــــــــــــــــــــــدرت 

 عنصر  ٢ ٠٠٠ بـ
بغيــــــة مهامجــــــة   

  تيشوين

ــادة    ؛ ١املـــــــــــــــــــــــ
ــادة ؛ )٢( ٤ املـــــــــــــ

ــادة  ،٥ املـــــــــــــــــــــــ
ــرة ــن ٤/٥ الفقــــ  مــــ

ة التفــــــاهم؛ ذكرمــــــ
ومقدمــــــة االتفــــــاق 

ســــبتمرب /أيلــــول ٢٧
  األمين

ــة إىل  اإلحالــــــــــــ
اللحنــة املخصــصة 

  للتحقيق 

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

ــانون ٢  كـــــــــ
ــاير /الثـــــاين ينـــ
٢٠١٣ 

ــساح،  متــــــــ
والية غـرب   
  حبر الغزال

حتليق طائرة طراز   
ــة   أنطونـــوف تابعـ
ــو   ــسالح اجلــــ لــــ
ــوق   ــسوداين فــ الــ

ــدة  ــيش قاعـــ اجلـــ
الــــشعيب لتحريــــر 
ــسودان يف  الـــــــــــ

  متساح

ــادة    ــادة ١املـ  ،٣؛ املـ
ــان  ؛ ٢ و ١الفقرتــــــ

ــادة  ــرة ،٤امل ؛ ٣ الفق
ــادة  ــرة ،٥امل ، ٣ الفق

  من مذكرة التفاهم

ــة إىل  اإلحالــــــــــــ
اللحنــة املخصــصة 

  للتحقيق

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

ــانون ٢  كـــــــــ
ــاير /الثـــــاين ينـــ
٢٠١٣ 

كيتكـــــــــي، 
الية غـرب   و

  حبر الغزال

هامجـــــــــــــــــــــت 
ــشيات  ميليــــــــــــــ
رزيقـــــــــــــــــــات  
ــسلحة،  املــــــــــــــــ
ــن   ــريض مـــ بتحـــ
ــوات املــسلحة   الق
السودانية، مواقـع   
ــشعيب   للجـــيش الـ
  لتحرير السودان

ــادة    ــادة ١املـ  ،٣؛ املـ
ــرة  ــادة ١الفق  ،٤؛ امل
ــرة  ــادة ٣الفق  ،٥؛ امل
 من مـذكرة    ٣الفقرة  
  التفاهم

ــة إىل  اإلحالــــــــــــ
اللحنــة املخصــصة 

  للتحقيق
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        رزمة الشواغل والشكاوى    

  الوصف  املكان  التاريخ  املصدر  التاريخ
ــع / املراجــــ
  الوثائق

النتـــــــهاك مرجـــــــع ا
  احملتمل

/ التعليقـــــــــــــــات
 النتيجة/القرار  اإلجراء املقترح

  )ط(  )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

 كــــــانون ١٤
ــاينال ــاير /ثــ ينــ

٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

ــانون ٢  كـــــــــ
ــاير /الثـــــاين ينـــ
٢٠١٣ 

الكيلـــــــومتر 
٢٣  

ــوات   دعمـــت القـ
ــسلحة  املــــــــــــــــــ
الـــــــــــــــــسودانية 
ــشيات  ميليــــــــــــــ
غـــادرت قاعـــدهتا 

نطقــــــــــــــــــة يف م
ــومتر   ٢٣الكيلــــــ

وحتركـــــت حنـــــو 
كـــــــــارات يف  أم

ــايكنغ  ــال كـــ مشـــ
. قــضاء مـــايوم  يف

انطلقــــــــــــــــــــت 
ــة  ٥٣ يف مركبــــــ

ــا  تويوتــــــــــــــــــــــ
ــدكروزر  النـــــــــــ
ــا   ــت عليهـــ ُركبـــ

ــات عيـــار  ر شاشـ
 ملــــــــــــــم ١٢,٧

 مضادة للطائرات

ــادة    ــادة ١املـ  ،٣؛ املـ
ــرة  ــادة ١الفق  ،٤؛ امل
ــرة  ــادة ٣الفق  ،٥؛ امل
 من مـذكرة    ٣الفقرة  
  التفاهم

ــة إىل  اإلحالــــــــــــ
اللحنــة املخصــصة 

  للتحقيق

  

 كــــــانون ١٤
ــاير /الثــــاين ينــ
٢٠١٢ 

حكومة مجهوريـة   
 جنوب السودان

ــانون ٢  كـــــــــ
ــاير /الثـــــاين ينـــ
٢٠١٣ 

روجبـــــــاي،  
  جونقلي

ــوات  دع مـــت القـ
ــسلحة  املــــــــــــــــــ
الــسودانية قــوات   
ــشن  مادجيــــــــــــــ
داقــــــووث الــــــيت 

ــت مو ــع هامجــ اقــ
ــشعيب   للجـــيش الـ
  لتحرير السودان

ــادة    ــادة ١املـ  ،٣؛ املـ
ــرة  ــادة ١الفق  ،٤؛ امل
ــرة  ــادة ٣الفق  ،٥؛ امل
 من مـذكرة    ٣الفقرة  
  التفاهم

ــي   ــدى تلقــــــ لــــــ
ــات   تفاصــيل اإلثب
يوصـــــــى بـــــــأن   
تــــــشكل اآلليــــــة 
السياسية واألمنيـة   
 املـــــشتركة جلنـــــة

جلنـــــــة فرعيـــــــة (
خمصصة أو دائمـة    
ــن دون   ــع أو مـ مـ
ــرف   ــدخُّل طـــ تـــ

ــث ــوف ) ثالـ للوقـ
علـــــــى صـــــــحة  

 الشكوى/الشاغل

  

  .ينبغي مواصلة العمل وفق املصفوفة طاملا أن شواغل وشكاوى جديدة تقدم إىل الرئيسني املشاركني  
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قـــــــــدم تعهـــــــــد   م باألمن املتبادلالتزا  ١
  بااللتزام

ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
جنوب الـسودان، مـن خـالل       
اآلليـــــة الـــــسياسية واألمنيـــــة 

ــشتركة ــق   /امل ــع رصــد وحتق م
  من قبل اللجنة املخصصة

شأن ســبتمرب بــ / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبــــــــات األمنيــــــــة، اتفــــــــاق 

ــباط ١٠ ــر /شـ ــدم ٢٠١٢فربايـ  لعـ
لية االعتداء والتعاون، وقرارات اآل   

الــــــسياسية واألمنيــــــة املــــــشتركة 
ــذة يف  ــول١٨املتخــ ــبتمرب / أيلــ ســ

 كـانون   ٧سيما اتفاق    ال (٢٠١١
  )٢٠١٠ديسمرب /األول

االلتزام باتفـاققُدم تعهد رئاسـي بـ     
  سبتمرب/ أيلول٢٧

ــدم    ١-١ ــزام بعـ ــد االلتـ جتديـ
  االعتداء

ــة     ١وفقا للبند  ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
جنــوب الــسودان، مــع اآلليــة  

األمنيـــــــــــــة  والـــــــــــــسياسية
رصـــــد وحتقـــــق  /املـــــشتركة

  قبل اللجنة املخصصة من

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
ترتيبــات األمنيــة، مــذكرة تفــاهم  ال

 بـــشأن ٢٠١٢فربايـــر /شـــباط ١٠
ــا     ــاون، وفقـ ــداء والتعـ ــدم االعتـ عـ
لتعريف االعتداء املتفق عليه املوقع     

يونيـه  / حزيران ٢٣من الطرفني يف    
، وقرارات اآللية الـسياسية     ٢٠١٢

املـــــــشتركة املتخـــــــذة األمنيـــــــة و
 ٢٠١١ســــــبتمرب /أيلــــــول ١٨ يف
 / كـانون األول   ٧سيما اتفـاق     ال(

وقــرارات اآلليــة ) ٢٠١٠ديــسمرب 
واألمنيــــــة املــــــشتركة الــــــسياسية 
  فرباير/شباط ١٠املتخذة يف 

  ١وفقا للبند 

ــد ا  ٢-١ ــزام بوقــف  جتدي اللت
إيـــــــــواء املتمـــــــــردين 

  دعمهم أو

ــة   ١وفقا للبند  ــسودان وحكوم ــة ال  حكوم
جنــوب الــسودان، مــع اآلليــة  

 واألمنيـــــــــــــة الـــــــــــــسياسية
رصـــــد وحتقـــــق  /املـــــشتركة

قبـــل اللجنـــة املخصـــصة  مـــن
  وجلان فرعية

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
مــذكرة تفــاهم الترتيبــات األمنيــة، 

 بـــشأن ٢٠١٢فربايـــر /شـــباط ١٠
عدم االعتداء والتعـاون، وقـرارات      
اآللية الـسياسية واألمنيـة املـشتركة       

  فرباير/ شباط١٠املتخذة يف 

ــد   ــا للبن ــذا. ١وفق باإلضــافة إىل ه
التعهــــد، ســــيتعني علــــى اجلــــانبني
ــسودان التحقــق مــن أن حكومــة ال
ال تقــدم الــدعم إىل أي مــن قــوات
املتمردين يف جنوب السودان، وأن
حكومـة جنــوب الــسودان ال تقــدم
الدعم إىل أي من قـوات املتمـردين

  يف السودان
ــزام بوقــف    ٣-١ ــد االلت جتدي

  دعاية املغرضةال
ــة    ١وفقا للبند  ــسودان وحكوم ــة ال حكوم

جنــوب الــسودان، مــع اآلليــة  
/ الـسياسية واألمنيــة املــشتركة 

جنـة  رصد وحتقق مـن قبـل الل      
  املخصصة

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبــات األمنيــة ومــذكرة تفــاهم 

 بـــشأن ٢٠١٢فربايـــر / شـــباط١٠
  عدم االعتداء والتعاون

  ١وفقا للبند 

ــوري اال  ٢ نــــسحاب الفــ
وغري املشروط للقوات   
إىل اجلانــــــب الواقــــــع 
  داخل حدود كلٍ منها

 أوامــــــر إصــــــدار
إمتـــــــام : فوريـــــــة

االنــــــــــــــسحاب 
   أيام٧غضون  يف

ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
جنــوب الــسودان، مــع اآلليــة  

/ الـسياسية واألمنيــة املــشتركة 
رصد وحتقق مـن قبـل اللجنـة        
املخصــصة واآلليــة املــشتركة   

  تحقق منهالرصد احلدود وال

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
  الترتيبات األمنية

فريـق االحتـاداخلريطة الـيت وضـعها      
ــين ــستوى املعـ ــع املـ ــي الرفيـ األفريقـ

، اخلريطة الـيت تـبني املنطقـةبالتنفيذ
احلدودية اآلمنـة املرتوعـة الـسالح،
قــةوالترتيبــات اخلاصــة املتعلقــة مبنط

ــل  ــا١٤امليـــــــ ــق عليهـــــــ  املوافـــــــ
ــول ٢٧ يف ــبتمرب /أيلــــ ٢٠١٢ســــ

ن املرجـــــع املؤقـــــتأصـــــبحت اآل
  النسحاب القوات
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ــن     ١-٢ ــات عـ ــل املعلومـ نقـ
االنـــسحاب إىل اآلليـــة 
املــــــــشتركة لرصــــــــد 
  احلدود والتحقق منها

ــورا وإعــــــادة   فــــ
التأكيــــــــــــــــــــــد 

  ساعة ٢٤ كل

ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
  جنوب السودان

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
  الترتيبات األمنية

قـــوة لقائـــد انظـــر اجلـــدول الـــزمين
األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي       

  للتقرير النهائي عن االنسحاب

قـوة األمـم    تأكيد قائـد      ٢-٢
املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 

 إمتام االنـسحاب    ألبيي
ــسياسية   ــة الــــــ لآلليــــــ

  واألمنية املشتركة

ــة    يف اليوم السابع ــدة األمنيـ ــوة األمـــم املتحـ قـ
  املؤقتة ألبيي

 بــشأن ســبتمرب/ أيلــول٢٧اتفــاق 
  الترتيبات األمنية

  

 بـــــــدء العمليـــــــات يف  ٣
املنطقة احلدودية اآلمنة   

ــسالح   ــة ال ــا (املرتوع مب
  )١٤فيها منطقة امليل 

فـــــــــورا وفقـــــــــا 
ــزمين   ــدول الـ للجـ

قــــــــوة األمــــــــم ل
ــة  ــدة األمنيــ املتحــ
ــي  ــة ألبيــــ  املؤقتــــ

  املوصى به

ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
ــع اآلليــة     ــوب الــسودان م جن

/ الـسياسية واألمنيــة املــشتركة 
رصــد وحتقــق مــن قبــل اآلليــة 
املـــــشتركة لرصـــــد احلـــــدود 

  والتحقق منها

شأن ســبتمرب بــ / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبــــــــات األمنيــــــــة، اتفــــــــاق 

ــوز ٣٠ ــه /متـــــــــ ، ٢٠١١يوليـــــــــ
ة املرجعيات املعتمدة من قبـل اآلليـ      

الــــــسياسية واألمنيــــــة املــــــشتركة 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٨ يف

ــة ــة اآلمنــ ــة احلدوديــ ــشاء املنطقــ إنــ
قـوة يوصي قائد    -لسالح  املرتوعة ا 

األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي
ــة إنـــشاء املنطقـــة احلدوديـــة بأولويـ
اآلمنــــة املرتوعــــة الــــسالح، حمــــددا

  النقاط الساخنة لتجنب الرتاع
جــــدول زمــــين لــــرتع   ١-٣

  السالح
ــة    فورا ــدة األمنيـ ــوة األمـــم املتحـ قـ

 واآللية الـسياسية    املؤقتة ألبيي 
  واألمنية املشتركة

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧تفــاق ا
  الترتيبات األمنية

  

ــرفني   ٢-٣ نقـــــــــــل الطـــــــــ
املعلومــــــات املتــــــصلة 
بانسحاب القـوات إىل    

لرصـد  اآلليـة املـشتركة   
  احلدود والتحقق منها

وفقـــــا للجـــــدول 
ــى   ــزمين املوصــ الــ

قــوة بــه مــن قائــد  
ــدة   ــم املتحـــ األمـــ
ــة   ــة املؤقتـــ األمنيـــ

  ألبيي

ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
  جنوب السودان

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧ اتفــاق
 الترتيبات األمنية

  

ــراف بالوضـــــع    ٣-٣ االعتـــ
القــائم لآلليــات القبليــة 

  املشتركة

وفقـــــا للجـــــدول 
ــى   ــزمين املوصــ الــ

قــوة بــه مــن قائــد  
ــدة   ــم املتحـــ األمـــ
ــة   ــة املؤقتـــ األمنيـــ

  ألبيي

ــة   حك ــسودان وحكوم ــة ال وم
  جنوب السودان

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
 الترتيبات األمنية
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شتركة عيــل اآلليــة املــتف  ٤
لرصــــــــــد احلــــــــــدود 

  والتحقق منها

وفقـــــا للجـــــدول 
ــى   ــزمين املوصــ الــ

قــوة بــه مــن قائــد  
ــدة   ــم املتحـــ األمـــ
ــة   ــة املؤقتـــ األمنيـــ

  ألبيي

ــة   حك ــسودان وحكوم ــة ال وم
  جنوب السودان

شأن ســبتمرب بــ / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبــــــــات األمنيــــــــة، اتفــــــــاق 

ــوز ٣٠ ــه /متـــــــــ ، ٢٠١١يوليـــــــــ
ة ليـ املرجعيات املعتمدة من قبـل اآل     

الــــــسياسية واألمنيــــــة املــــــشتركة 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٨ يف

ــد ــشتركة لرصــ ــة املــ ــل اآلليــ تفعيــ
ــها   ــق من  يوصــي- احلــدود والتحق

قـــوة األمـــم املتحـــدة األمنيـــةقائـــد 
 باجملــــــاالت ذاتاملؤقتــــــة ألبيــــــي

لويــة يف مــا يتعلــق باالنتــشار،األو
يعكــس أولويتــه إلنــشاء املنطقــة مبــا

.ة الـسالح  احلدودية اآلمنـة املرتوعـ    
ــة ــسياسية واألمنيـ ــة الـ ــق اآلليـ توافـ
ــة املـــــشتركة علـــــى مواقـــــع اآلليـــ
املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق

القطاعــات املــشتركة لرصــدمنــها و
ــة ــها واألفرقـ احلـــدود والتحقـــق منـ

احلــدود والتحقــق املــشتركة لرصــد
 ، مبا يف ذلك نقـل مقـر اآلليـةمنها

قاملــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــ 
 جنوب السودان/سودانمنها إىل ال

اجلــدول الــزمين لنــشر     ١-٤
اآلليـة املـشتركة لرصـد    
  احلدود والتحقق منها

وفقـــــا للجـــــدول 
ــى   ــزمين املوصــ الــ

قــوة بــه مــن قائــد  
ــدة   ــم املتحـــ األمـــ
ــة   ــة املؤقتـــ األمنيـــ

  ألبيي

اآللية املشتركة لرصد احلدود    
والتحقــق منـــها مبـــا يف ذلـــك  
ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم

م قـوة األمـ   جنوب الـسودان و   
  املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

ــاق  شأن ســبتمرب بــ / أيلــول٢٧اتف
الترتيبــــــــات األمنيــــــــة، اتفــــــــاق 

ــوز ٣٠ ــه /متـــــــــ ، ٢٠١١يوليـــــــــ
ة املرجعيات املعتمدة من قبـل اآلليـ      

الــــــسياسية واألمنيــــــة املــــــشتركة 
، ٢٠١١ســــبتمرب  / أيلــــول ١٨ يف

مـــــذكرة التفـــــاهم بـــــشأن عـــــدم 
االعتــــــداء والتعــــــاون الــــــصادرة  

  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٠ يف

  

بـــــدء تنفيـــــذ أنـــــشطة   ٢-٤
  الرصد واإلبالغ

وفقـــــا للجـــــدول 
ــى   ــزمين املوصــ الــ

قــوة بــه مــن قائــد  
ــدة   ــم املتحـــ األمـــ
ــة   ــة املؤقتـــ األمنيـــ

  ألبيي

اآللية املشتركة لرصد احلدود    
  والتحقق منها

ســــبتمرب بــــشأن / أيلــــول٢٧اتفــــاق 
 / متــوز٣٠الترتيبــات األمنيــة، اتفــاق 

، املرجعيــات املعتمــدة  ٢٠١١يوليــه 
بـــل اآلليـــة الـــسياسية واألمنيـــة مـــن ق

ســـــبتمرب / أيلـــــول١٨املـــــشتركة يف 
، مذكرة التفاهم بـشأن عـدم       ٢٠١١

صادرة االعتـــــــداء والتعـــــــاون الــــــــ  
  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٠ يف

  

تفعيـــــــــــل اللجنـــــــــــة   ٥
املخصــــصة واللجــــان   

  الفرعية

يف غــــــــــــــــضون 
  ساعة ٢٤

كُلفــــت حكومــــة الــــسودان
وحكومـــة جنـــوب الـــسودان 
مــــن قبــــل اآلليــــة الــــسياسية  

ــام  وا ــشتركة بالقيــ ــة املــ ألمنيــ
  بذلك وبتقدمي التقارير إليها

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبــــات األمنيــــة، املرجعيــــات   

يونيـه  / حزيران ٢٣املتفق عليها يف    
 وقــرارات اآلليــة الــسياسية ٢٠١٢

واألمنيـــــــة املـــــــشتركة املتخـــــــذة 
، ٢٠١٢فربايــــــر /شــــــباط ١٠ يف

مـــــذكرة التفـــــاهم بـــــشأن عـــــدم 
ــ اون الــــــصادرة االعتــــــداء والتعــــ

  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٠ يف

اتوافــق الطرفــان علــى تفعيــل اآلليــ
ــع ــسجم مــ ــا ينــ ــا مبــ ــق عليهــ املتفــ

اتفاقات أو شواغل أو شـكاوى أي
قــد يودعهــا أي مــن الطــرفني لــدى
الرئيسني املشاركني لآللية الـسياسية

ــة املــشتركة حتــال الــشواغل. واألمني
أو الـــــشكاوى املتـــــصلة باملنطقـــــة

منة املرتوعة السالح إىلاحلدودية اآل 
اللجنـــة املخصـــصة، ويف مـــا يتعلـــق
بالشواغل والـشكاوى الـيت تتجـاوز
املنطقة احلدوديـة، يـشكل الرئيـسان
تاملـــشاركان جلانـــا فرعيـــة أو آليـــا

 مبادئ إضافية حسب االقتضاء أو
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تـأذن:  من مذكرة التفـاهم    ٨املادة            
ــذكرة ــذه املـ ــب هـ ــدولتان مبوجـ الـ

واألمنيـة املـشتركةلآللية الـسياسية    
باإلشــــراف علــــى االمتثــــال هلــــذه

وللطــــرفني أن يعتمــــدا. املــــذكرة
ــتمكني ــافية لـ ــادئ إضـ آليـــات ومبـ
اآلليــة الــسياسية واألمنيــة املــشتركة

ويف حـال. من االضـطالع مبهامهـا    
نـــــشوب أي منازعــــــة يف تنفيــــــذ
ــدولتان ــسعى ال ــاهم، ت ــذكرة التف م
إىل حــل املــسألة وديــا عــرب اآلليــة

  واألمنية املشتركةالسياسية 
ــة    ١-٥ إنــشاء وتفعيــل األمان

  الدائمة
يف غــــــــــــــــضون 

 ساعة ٢٤
ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم

قـوة األمـم    جنوب الـسودان و   
  املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

أن ســبتمرب بــش / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبـــــــات األمنيـــــــة، واتفـــــــاق 

    ٢٠١١يوليه /متوز ٣٠
تتلقـــــــــــى اللجنـــــــــــة   ٢-٥

املخصـــصة الـــشكاوى 
ــ ــق واالدعــ اءات وحتقــ

  فيها

يف غــــــــــــــــضون 
 ساعة ٢٤

اآلليـــــة الـــــسياسية واألمنيـــــة 
  املشتركة

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبـــات األمنيـــة، واملرجعيـــات   

يونيـه  / حزيران ٢٣املتفق عليها يف    
٢٠١٢    

تفعيـــــــــــل اللجنـــــــــــة   ٣-٥
املخصصة التابعة اآللية   
املــــــــشتركة لرصــــــــد 
  احلدود والتحقق منها

ــا للجــــــدول  وفقــــ
ملوصــى بــه الــزمين ا
قوة األمـم   من قائد   

ــة   ــدة األمنيـــ املتحـــ
  املؤقتة ألبيي

ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
  جنوب السودان

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
الترتيبات األمنيـة، وقـرارات اآلليـة      
الــــــسياسية واألمنيــــــة املــــــشتركة 

ــباط١٠املتخـــــذة يف  فربايـــــر / شـــ
٢٠١٢    

حتقق اللجنة املخصصة     ٤-٥
التابعــــة ملقــــر قطــــاع   

ليـة املـشتركة لرصـد    اآل
احلدود والتحقـق منـها     

 ١٤يف قطــــاع امليــــل (
لآللية املشتركة لرصـد    

) احلدود والتحقق منها  
ــادر   ــد صــ يف أي هتديــ
مــــن داخــــل املنطقــــة   
ــة   ــة اآلمنــــــ احلدوديــــــ

  املرتوعة السالح

وفقـــــا للجـــــدول 
ــى   ــزمين املوصــ الــ

قــوة بــه مــن قائــد  
ــدة   ــم املتحـــ األمـــ
ــة   ــة املؤقتـــ األمنيـــ

  ألبيي

ــسودان و  ــة ال ــة حكوم حكوم
قـوة األمـم    جنوب الـسودان و   

ي املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــ
  وزعماء القبائل

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
  الترتيبات األمنية

  
 معـــــــــابر ١٠فـــــــــتح   ٦

  حدودية
توافق اآلليـة   ( فورا

الــسياسية واألمنيــة 
املـــــشتركة علـــــى 
جــــــدول زمــــــين  
لالســــــــــتعدادات 
ــتح   ــة ولفــــ التقنيــــ

  )املعابر

ــسودان وحك  ــة ال ــة حكوم وم
قـوة األمـم    جنوب الـسودان و   

  ياملتحدة األمنية املؤقتة ألبي

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
ــة ــة . الترتيبــات األمني قــرارات اآللي

الــــــسياسية واألمنيــــــة املــــــشتركة 
ــذة يف  ــول١٨املتخــ ــبتمرب / أيلــ ســ

ــيما اتفـــــاق  ال (٢٠١١  ٧-٦ســـ
  )٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

  

ة الـــــسياسية واألمنيـــــة اآلليـــــ    حتديد املعابر احلدودية  ١-٦
  املشتركة

ــة    ــسياسية واألمني ــة ال ــرارات اآللي ق
ــشتركة املتخــذة يف   ــول١٨امل  / أيل

  ٢٠١١سبتمرب 
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  مالحظات  املرجع  اجلهة املسؤولة  التوقيت  االلتزام رقم البند

ممــرات الرصــد قطــاع     ٢-٦
لآللية املشتركة لرصـد    
  احلدود والتحقق منها

اآللية املشتركة لرصد احلدود      
ــا يـــشمل (والتحقـــق منـــها  مبـ

ــة    ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
ة األمـم   قـو جنوب الـسودان و   

  )ياملتحدة األمنية املؤقتة ألبي

ســبتمرب بــشأن  / أيلــول٢٧اتفــاق 
  الترتيبات األمنية

  

ــات    ٧ ــد اجتماعـــــ عقـــــ
منتظمــــــــــة لآلليــــــــــة 
ــة   ــسياسية واألمنيــــ الــــ

  املشتركة

ــة      ــسودان وحكوم ــة ال حكوم
  جنوب السودان

ــة    ــسياسية واألمني ــة ال ــرارات اآللي ق
 / شــباط١٠املــشتركة املتخــذة يف  

ــر  ــذكرة٢٠١٢فربايـ ــاهم  ومـ  التفـ
ــاون     ــداء والتعـ ــدم االعتـ ــشأن عـ بـ

ــصادرة يف  ــباط١٠الــ ــر / شــ فربايــ
 وقــرارات اآلليــة الــسياسية ٢٠١٢

ة املـــــــشتركة املتخـــــــذة واألمنيـــــــ
 ٢٠١١ســــــبتمرب /أيلــــــول ١٨ يف
ــيما اتفــاق   ال( يوليــه / متــوز٣٠س

 / كــانون األول٧ واتفــاق ٢٠١١
  )٢٠١٠ديسمرب 

  

  
  


	رسالة مؤرخة 11 آذار/مارس 2013 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
	يشرفني أن أحيل إليكم طيا الاتفاق الموقع بين السودان وجنوب السودان في أديس أبابا يوم 8 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح ونشر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وتفعيل سائر الآليات الأمنية المتصلة بذلك (انظر المرفق).
	أكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها.
	(توقيع)  بان كي - مون
	المرفق
	القرارات
	الاجتماع الاستثنائي للآلية السياسية والأمنية المشتركة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان
	أديس أبابا، 8 آذار/مارس 2013

	عُقدت الدورة الاستثنائية للآلية السياسية والأمنية المشتركة في أديس أبابا في 8 آذار/مارس 2013 برئاسة الرئيس ثابو مفويلوا مبيكي (رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ) واعتمدت القرارات التالية:
	بند جدول الأعمال
	المعلومات الأساسية والتوصية
	البند 1 من جدول الأعمال: ملاحظات تمهيدية
	اتفاقات ما قبل الاجتماع:
	• إقرار جدول الأعمال بصيغته المعروضة.
	• قبول مبدئي بالاحتياجات الإضافية للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، التي حددها الجنرال سومورو محمد يونس في كانون الثاني/يناير 2013 (رئيس الأركان في القوات المسلحة الإثيوبية).
	• القبول بكادقلي مقرا مؤقتا مناسبا للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها قبل الانتقال إلى الموقع النهائي في أبيي.
	• القبول بعدم نقل مقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها إلى أبيي حتى تنفيذ الترتيبات المؤقتة وقيام الأمم المتحدة بتوفير الإقامة.
	• وافق الرئيسان المشاركان على طرائق تنفيذ الترتيبات الأمنية ووافقا على توقيعها:
	- قرارات الآلية السياسية والأمنية المشتركة 
	- الضميمة 1: خطة التنفيذ
	- الضميمة 2: الشواغل والشكاوى (النسخة 5)
	- الضميمة 3: المصفوفة الأمنية (النسخة 7)
	البند 2 من جدول الأعمال: خطة التنفيذ المحدّثة
	تقرير اللجنة التقنية: اعتمدت الآلية السياسية والأمنية المشتركة خطةَ التنفيذ المحدَّثة التي أعدتها اللجنة التقنية. تضمنت القرارات ما يلي: الاتفاق على الاحتياجات الإضافية من القوات للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها؛ ومواقع مقار القطاعات وبدء العمليات في المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح. ترد خطة التنفيذ المنقحة مرفقة في الضميمة 1.
	البند 3 من جدول الأعمال: الإطار الزمني المحدَّث للإبلاغ عن الشواغل والشكاوى التي تُرفع إلى الرئيسين المشاركين
	الشكاوى والشواغل: وافق الرئيسان المشاركان على اعتماد النسخة 5 من مصفوفة الشكاوى والشواغل، الواردة في الضميمة 2.
	البند 4 من جدول الأعمال: أي مسائل أخرى
	الضمائم:

	الضميمة 1 - خطة التنفيذ (النسخة 6) الموافَق عليها من الرئيسين المشاركين للآلية السياسية والأمنية المشتركة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 في أديس أبابا، والمحدَّثة بتقرير الآلية السياسية والأمنية المشتركة عن بدء عمليات الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، والموافَق عليها من الآلية السياسية والأمنية المشتركة في 8 آذار/مارس 2013.
	الضميمة 2 - المصفوفة: الشواغل والشكاوى المقدمة إلى الرئيسين المشاركين للآلية السياسية والأمنية المشتركة JPSM (النسخة 5). 
	الضميمة 3 - المصفوفة الأمنية: أنشطة التنفيذ (النسخة 7) الموافق عليها من الآلية السياسية والأمنية المشتركة في 8 آذار/مارس 2012 (حذف البند 3-0-1 وتعديل البند 5-4 من مصفوفة أنشطة التنفيذ (النسخة 6) الموافق عليها من الآلية السياسية والأمنية المشتركة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012).
	(توقيع)
	سعادة الفريق الأول الركن (المتقاعد)
	المهندس عبد الرحيم محمد حسين
	وزير الدفاع
	حكومة السودان
	(توقيع)
	سعادة الفريق الأول جون كوونغ نيون
	وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى
	حكومة جنوب السودان
	بشهادة
	(توقيع)
	سعادة الفريق الأول عبد السلام أ. أبو بكر
	فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ للسودان وجنوب السودان
	8 آذار/مارس 2013
	خطة التنفيذ
	الموافَق عليها من الرئيسين المشاركين للآلية السياسية والأمنية المشتركة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 والمحدثة بتفاصيل نشر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها الموافَق عليها في 8 آذار/مارس 2013 في أديس أبابا
	خطة بدء تنفيذ عمليات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (القوة)

	1 - اقتراح بدء تدريجي لتنفيذ عمليات الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها على مرحلتين:
	1-1 المرحلة الأولى: تعزيز القدرة العملانية الأولية بمقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وبمقري قطاعين و 4 أفرقة.
	1-2 المرحلة الثانية: تعزيز كامل القدرة العملانية.
	2 - بدء عمليات المرحلة 1:
	2-2 نقل مؤقت لمقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها إلى كادقلي من أسوسا، إثيوبيا.
	2-3 نشر مقر قطاع واحد في كادقلي مع فريقين مسؤولين عن القطاعين 1 و 2.
	2-4 نشر مقر قطاع واحد في غوك ماشار مع فريقين مسؤولين عن القطاعين 3 و 4.
	3 - بدء عمليات المرحلة 2:
	3-1 ستكون كل القطاعات والأفرقة قادرة على القيام بمهامها بكامل قوامها في مواقع كل منها.
	3-2 ستصبح مقار أربعة قطاعات و 10 أفرقة جاهزة للقيام بمهامها (ستصبح مقار القطاعات الأخرى في بورام ومالاكال خلال تحقيق كامل القدرة العملانية).
	4 - نشر واستخدام الأفرقة ومواقع الأفرقة:
	4-1 سيتغير عدد الأفرقة ومواقع الأفرقة في القطاعات تبعاً للتقييمات الأمنية المشتركة الحالية والمقبلة. ويمكن لمقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها استحداث مواقع للأفرقة داخل المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح بعد إخطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة على أن يحظى استحداث أي موقع للأفرقة خارج المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح بموافقة الرئيسين المشاركين للآلية السياسية والأمنية المشتركة. وسيصل العدد الإجمالي للمراقبين إلى 90، وفقا لقرارات الآلية السياسية والأمنية المشتركة المتخذة في 18 أيلول/سبتمبر 2011 وقرار مجلس الأمن الدولي 2024، بعديد أساسي من 70 على أن يجرى تعزيزه تبعاً للتقدم المحرز في إطلاق العمليات.
	5 - قدرات حماية القوة
	5-1 اتُفقَ على أن يكون عديد حماية القوة 860 فردا يحظون بدعم عسكري من 266 فردا.
	6 - الإطار الزمني
	6-1 القدرة العملانية الأولية: وافق جنوب السودان على توفير أرض في غضون 16 يوما (اعتبارا من 10 آذار/مارس 2013) في غوك ماشار. ووافق السودان على الاستخدام الفوري لأرض في كادقلي مقراً للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها ومقرا للقطاع. وستبدأ الآلية المشتركة عملها فورا من كادقلي، ضمن حدود قدراتها. وفي غوك ماشار، ستكون القدرة العملانية الأولية جاهزة في غضون 30 يوما من تقديم الأرض.
	6-2 كامل القدرة العملانية:
	6-2-1 توفير الأرض في غضون 30 يوما (اعتباراً من 10 آذار/مارس 2013) في بورام ومالاكال.
	6-2-2 تكوين القوة في غضون 60 يوما.
	6-2-3 تحقيق كامل القدرة العملانية في غضون 90 يوما.
	7 - حُدد ”اليوم ياء“ لمصفوفة خطة التنفيذ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012. وجرت مراجعة المصفوفة وحددت الآلية السياسية والأمنية المشتركة ”اليوم ياء“ في 10 آذار/مارس 2013.
	الالتزام
	الإطار الزمني مقدرا على أساس الافتراضات أدناه
	تعليق
	الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح في اتجاه حدود كل منها
	1 - إصدار أوامر فورية خلال اليوم ياء + 4 أيام
	2 - بدء الانسحاب في اليوم ياء + 4 أيام
	3 - تلقي الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها آخر المستجدات من الطرفين وإبلاغ الطرفين بها
	4 - إتمام الانسحاب في اليوم ياء + 7 أيام
	5 - إتمام الانسحاب من منطقة الميل 14 في اليوم ياء + 14 يوما
	6 - يقدم قائد قوة البعثة تقريرا إلى الآلية السياسية والأمنية المشتركة في اليوم ياء + 14 يوما
	ستباشر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها مهامها فورا انطلاقا من كادقلي، ضمن حدود قدراتها
	بدء العمليات في المنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح
	1 - بدء إعادة نشر القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح في اليوم ياء + 7 أيام
	2 - إتمام إعادة نشر القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح خلال اليوم ياء + 26 يوما
	3 - تقدم القوة تقريرا عن إتمام إعادة الانتشار من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح في اليوم ياء + 33 يوما
	تقديم تقرير أسبوعي من الطرفين إلى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها
	بدء عمليات الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها
	1 - وافقت حكومتا السودان وجنوب السودان على مطلب توفير كتيبة لحماية القوة مكونة من 860 فردا يحظون بدعم عسكري من 266 فردا
	2 - وافقت حكومة جنوب السودان على البت في مسألة تخصيص أرض لمقر قطاع الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في غوك ماشار في غضون 16 يوما اعتباراً من 10 آذار/مارس 2013
	3 - بعد انقضاء 30 يوما على فترة الـ 16 يوما هذه، يتفق الطرفان على أن تستكمل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها القدرةَ العملانية الأولية بمقرٍ مؤقت لهذه الآلية المشتركة في كادقلي وبمقرين لقطاعي كادقلي وغوك ماشار. وسيكون مقر قطاع كادقلي وأفرقته جاهزة للقيام بمهامها فور نشرها، في حين يكون مقر قطاع غوك ماشار جاهزا للقيام بمهامه بحلول اليوم ياء + 46 يوما
	4 - وافق الطرفان على أن تبلغ الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها عديدَها النهائي المكون من 90 مراقبا لكل منهما وفقا لقرارات الآلية السياسية والأمنية المشتركة المتخذة في 18 أيلول/سبتمبر 2011، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011. وهما سينشران بدايةً 70 مراقبا على أن يعززا هذه القوة تدريجيا تبعاً للتقدم المحرز في إطلاق العمليات
	5 - تقع مقار القطاعات الجديدة المخصصة لتحقيق كامل القدرة العملانية التي وافق عليها الطرفان في مالاكال في جنوب السودان وبورام في السودان. وسيجرى تكوين القوات تحقيقا لكامل القدرة العملانية خلال 60 يوما اعتبارا من 10 آذار/مارس 2013. وستكون كامل القدرة العملانية جاهزة للقيام بمهامها خلال 90 يوما. ووافق الطرفان على توفير الأرض في مالاكال وبورام في غضون 30 يوما اعتباراً من 10 آذار/مارس 2013
	نشر كتيبة حماية القوة هو رهن تاريخ موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
	ما من مواقع أفرقة مقررة خلال فترة تحقيق القدرة العملانية الأولية؛ ستعمل الأفرقة باستخدام طائرات هليكوبتر انطلاقا من مقار القطاعات
	تفعيل اللجنة المخصصة
	1 - تقدم القوة الدعم لإنشاء وتفعيل اللجنة المخصصة بحلول اليوم ياء + 7 أيام
	2 - تتلقى اللجنة المخصصة الشكاوى والادعاءات وتحقق فيها، وتكون الآلية السياسية والأمنية المشتركة هي الجهة التي تكلف اللجنة المخصصة بالمهام
	3 - تفعيل اللجنة المخصصة التابعة لمقر قطاع الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها (في قطاع الميل 14 التابع للآلية المشتركة) بحلول اليوم ياء + 44 يوما
	4 - تحقق اللجنة المخصصة التابعة لمقر قطاع الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في القطاع 3، في أي تهديد صادر من داخل منطقة الميل 14
	أنشئت اللجنة المخصصة في منطقة الميل 14 في إطار الترتيبات الخاصة بمنطقة الميل 14
	فتح 10 معابر حدودية
	1 - الإنشاء الفوري للجنة التقنية الوطنية للممرات الحدودية في كلٍ من البلدين والإعداد للجنة التقنية المشتركة في اليوم ياء + 7 أيام
	2 - تلتئم بعد ذلك اللجنة التقنية المشتركة للممرات الحدودية وتوافق على ترتيبات خلال الاجتماع اللاحق للآلية السياسية والأمنية المشتركة المزمع عقده في 17 آذار/مارس 2013
	4 - إنشاء المكتب والمؤسسات اللازمة في غضون اليوم ياء + 60 يوما
	5 - قيام الوزارات المعنية من الجانبين بزيارة مشتركة لممرات العبور لاستعراض إنجازها وجهوزيتها في غضون اليوم ياء + 70 يوما
	تجتمع اللجنة التقنية المشتركة للممرات الحدودية مع وزارات أخرى وغيرها من الأجهزة المعنية لاستكمال تقريرها المزمع تقديمه إلى الرئيسين المشاركين للآلية السياسية والأمنية المشتركة قبل نهاية شهر آذار/مارس
	نقل مقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها إلى مقرها الدائم
	يكون المقر المؤقت في كادقلي. ويكون المقر الدائم في أبيي
	حماية القوة
	ترد تفاصيل حماية القوة أعلاه تحت بدء عمليات الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها
	الشواغل والشكاوى المقدمة إلى الرئيسين المشاركين للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها

	وفقا للالتزام بإنشاء أمانة دائمة للآلية السياسية والأمنية المشتركة على النحو المنصوص عليه في اتفاق الترتيبات الأمنية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 والاتفاق المتعلق ببعثة دعم مراقبة الحدود المؤرخ 30 تموز/يوليه 2011، ستتلقى هذه الأمانة الشواغل والشكاوى المقدمة من الطرفين وتقدمها إلى الرئيسين المشاركين تمهيدا لإحالتها إلى السلطات المختصة وهي: الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها؛ اللجنة المخصصة؛ اللجنة المخصصة بمقر قطاع الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها (لمنطقة الميل 14)؛ الرئيسان المشاركان للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها؛ أو أي لجنة جديدة أو مخصصة تنشئها الآلية السياسية والأمنية المشتركة. ويكون للجنة المخصصة والأمانة مكتب دائم في الخرطوم وجوبا، وتضمنان إيجاد صلة دائمة بين الجانبين، بما في ذلك زيارات الاتصال.
	وفي الحالات التي تستلزم مزيدا من تفاصيل الإثبات ويُفتقر فيها إلى آلية للتحقيق في أداء مهام التحقيق المقترحة في العمود (ح)، تعمل أمانة الآلية السياسية والأمنية المشتركة على تجهيز تفاصيل الاثبات للأعمدة (ج) إلى (و) في المصفوفة وتقديم تقرير عنها إلى الرئيسين المشاركين لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وفي ما يتعلق بالشكاوى والشواغل الحالية ستقدم أمانة الآلية السياسية والأمنية المشتركة تقريرا إلى الرئيسين المشاركين بحلول 6 شباط/فبراير 2013. وتقوم السلطات المختصة (كما ذكر أعلاه) بإعداد تقارير عن جميع الشواغل والشكاوى الواردة في المصفوفة للاجتماعات المقبلة للآلية السياسية والأمنية المشتركة في إطار جدول الأعمال الرسمي التالي:
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	28 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	حكومة السودان
	تسهيل دخول الأجانب إلى ولاية جنوب كردفان عبر جمهورية جنوب السودان، ولا سيما الصحافيون والمنظمات
	المادة 1؛ الفقرة 1 من المادة 2؛ المادة 3؛ الفقرة 4 من المادة 4 من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/ سبتمبر الأمني؛ اتفاق التعاون
	طلب تحديد الأماكن بالتفصيل والاستعانة بالآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها لفتح تحقيق في أماكن حصول عمليات عبور الحدود هذه
	28 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	حكومة السودان
	زيارات متواصلة من القادة السياسيين والعسكريين في حكومة جمهورية جنوب السودان ومن زعماء المتمردين إلى معسكرات التجمع والتدريب للمتمردين المسلحين داخل أراضي جنوب السودان
	المادة 1؛ المادة 4 (2)؛ المادة 5 الفقرة 4/5 من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني؛ اتفاق التعاون 2 (1)
	لدى تلقي تفاصيل الإثبات يوصى بأن تشكل الآلية السياسية والأمنية المشتركة لجنة (لجنة فرعية مخصصة أو دائمة مع أو من دون تدخُّل طرف ثالث) للوقوف على صحة الشاغل/الشكوى
	28 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	حكومة السودان
	استضافة قادة المتمردين الرئيسيين وتسهيل نقلهم إلى جمهورية جنوب السودان والبلدان المجاورة ومنها
	المادة 1؛ المادة 4 (2)؛ المادة 5 الفقرة 4/5 من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/ سبتمبر الأمني
	توصية الآلية السياسية والأمنية المشتركة بأن تشكِّل لجنة (لجنة فرعية مخصصة أو دائمة) للوقوف على صحة الشكوى (طلب إثبات)
	28 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	حكومة السودان
	تقديم الدعم اللوجستي العسكري إلى حركات التمرد (ذخيرة، وقود، إمدادات)
	المادة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرات 2 و 3 و 4؛ المادة 5، الفقرات 4 و 5 و 7، من مذكرة التفاهم
	طلب معلومات مفصلة عن المواقع واستخدام الآلية السياسية والأمنية المشتركة لفتح تحقيق في مكان حصول عمليات الاجتياز هذه وتقديم توصيات بشأن كيفية التصدي لها
	28 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	حكومة السودان
	تزويد القوات المسلحة لجنوب السودان بالإمدادات خلال القتال
	المادة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرة 3؛ المادة 5، الفقرة 4، من مذكرة التفاهم
	طلب معلومات مفصلة عن المواقع واستخدام الآلية السياسية والأمنية المشتركة لفتح تحقيق في مكان حصول عمليات الاجتياز هذه وتقديم توصيات بشأن كيفية التصدي لها
	28 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	حكومة السودان
	27 أيلول/ سبتمبر 2012
	ما زالت الفرقتان التاسعة والعاشرة تشكلان جزءا لا يتجزأ من الجيش الشعبي لتحرير السودان. وما زال مواطنون سودانيون يعملون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لجمهورية جنوب السودان
	المادة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرة 3؛ المادة 5، الفقرة 4، من مذكرة التفاهم
	لدى تلقي تفاصيل الإثبات يوصى بأن تشكِّل الآلية السياسية والأمنية المشتركة لجنة فرعية أو آلية تشمل تبادل معلومات ووثائق، مع أو من دون تدخُّل طرف ثالث للوقوف على صحة الشاغل/الشكوى
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	27 أيلول/ سبتمبر 2012
	فيركا وبور مدينا
	تحليق طائرة طراز أنطونوف تابعة لسلاح الجو السوداني
	المادة 1؛ المادة 3، الفقرتان 1 و 2؛ المادة 4، الفقرة 3؛ المادة 5، الفقرة 3، من مذكرة التفاهم
	يناقش الرئيسان المشاركان للآلية السياسية والأمنية المشتركة متطلبات الإثبات لهذه الادعاءات
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	27 أيلول/ سبتمبر 2012
	ليكوانغوله، جونقلي
	ألقت طائرة طراز نطونوف تابعة لسلاح الجو السوداني أعتدة عسكرية لميليشيا دايفيد يويو
	المادة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرات 2 و 3 و 4؛ المادة 5، الفقرتان 3 و 4، من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	التوصية بأن تطلب الآلية السياسية والأمنية المشتركة بيانات إضافية للوقوف على صحة الشاغل/الشكوى
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	29 أيلول/ سبتمبر 2012
	الخرطوم
	أعادت حكومة السودان تأكيد دعمها العسكري لميليشيات جنوب السودان
	المادة 1؛ المادة 2 الفقرة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرات 2 و 3 و 4، من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	التوصية بأن تشكِّل الآلية السياسية والأمنية المشتركة لجنة (لجنة فرعية مخصصة أو دائمة) للوقوف على صحة الشكوى (طلب إثبات)
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
	دوك دنق (بابانيسا)، قضاء رينك
	اجتازت القوات المسلحة السودانية الحدود وهاجمت مخفر شرطة لجمهورية جنوب السودان - قُتل شرطيان وأُسر شرطي وسُرقت 9 رشاشات كلاشنيكوف
	المادة 1؛ المادة 2؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرتان 1 و 3؛ المادة 5، الفقرة 2، من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	الإحالة إلى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها لإجراء تحقيق
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
	رودوم
	نقلت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو السوداني عددا غير محدد من القوات إلى المنطقة
	المادة 1؛ المادة 2، الفقرة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرة 3؛ المادة 5، الفقرة 2، من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	الإحالة إلى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها أو إلى لجنة مخصصة لإجراء تحقيق
	تطلب الآلية السياسية والأمنية المشتركة بيانات إضافية للوقوف على صحة الشاغل/الشكوى
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
	كير آديم
	قصف جوي من سلاح الجو السوداني - أودى بـ 3 نساء وطفلين
	المادة 1؛ المادة 2، الفقرة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرة 3؛ المادة 5، الفقرة 2، من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	الإحالة إلى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها لإجراء تحقيق
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
	سيرا - مالاغا
	تحليق طائرة طراز أنطونوف فوق منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان
	المادة 1؛ المادة 3، الفقرتان 1 و 2؛ المادة 4، الفقرة 3؛ المادة 5، الفقرة 3، من مذكرة التفاهم
	طلب الآلية السياسية والأمنية المشتركة معرفة موقع التحليق بدقة لتحديد الآلية المناسبة
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	20-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
	كير آديم
	قيام طائرة طراز أنطونوف تابعة لسلاح الجو السوداني بقصف جوي - مقتل 6 مدنيين وسقوط جريحين
	المادة 1؛ المادة 2، الفقرة 1؛ المادة 3؛ المادة 4، الفقرة 3؛ المادة 5، الفقرة 2، من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة اتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	الإحالة إلى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها لإجراء تحقيق
	14كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	7 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	بلدة بليلا، جنوب قردفان
	التقى الحاكم أحمد هارون زعماء الميسيرية وحثهم على تعبئة جهود مجتمعاتهم وطمأنهم بأن القوات المسلحة السودانية ستسلحهم لإعادة توطينهم في أبيي
	اتفاق 20 حزيران/ يونيه
	الإحالة إلى لجنة الرقابة المشتركة في أبيي
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	10 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	حقول النفط في بامبو وتيشوين وموقلاد وبانتو
	تعزيزات من القوات المسلحة السودانية لقواتها عوض الانسحاب لإنشاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح على النحو التالي: بامبو - كتيبة واحدة؛ تيشوين - سريتان؛ موقلاد - كتيبة واحدة
	المادة 1؛ المادة 4 (2)؛ المادة 5، الفقرة 4/5 من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة الاتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	الإحالة إلى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها لإجراء تحقيق في الأماكن الواقعة داخل المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	16 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	أبو مطارق
	جمعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبية وحشدت قوة ضخمة قامت لاحقا بالهجوم على كير آديم
	المادة 1؛ المادة 4 (2)؛ المادة 5، الفقرة 4/5 من مذكرة التفاهم؛ ومقدمة الاتفاق 27 أيلول/سبتمبر الأمني
	الإحالة إلى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في إطار التحقق من انسحاب القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح
	14 كانون الثاني/يناير 2012
	حكومة جمهورية جنوب السودان
	21 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	دهين، دارفور
	تزويد وزير الدفاع قوات الدفاع الشعبية وقوات أبو طيرا الملحقة بها، بالمال لشراء الخيل وبالتعليمات لمهاجمة مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان على طول الحدود المشتركة
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