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ــارس / آذار١٥رســالة مؤرخــة       ــيس    ٢٠١٣م ــام إىل رئ ــن األمــني الع ــة م  موجه
  جملس األمن

    
ــوب           ــسودان وجن ــن ال ــا كــل م ــيت وقعه ــذ ال ــصفوفة التنفي ــيكم م ــل إل ــشرفين أن أحي ي

وتتـضمن املـصفوفة جـداول      . )انظر املرفق  (٢٠١٣مارس  / آذار ١٢السودان يف أديس أبابا يف      
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧ يف أديس أبابا يف يت وقعها الطرفانالزمنية لتنفيذ مجيع االتفاقات 

  .وأرجو ممتنا إطالع أعضاء جملس األمن على هذه املصفوفة  
   مون-  كي بان  )توقيع(
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  مرفق
  جنوب السودانومن قبل السودان  اعتماد مصفوفة التنفيذ    

ص  نُـ حـسبما  اق اللتزاماهتمـ  التنفيذ املنـس تيسري ل املرفقة املصفوفة املدجمة طرفانالاعتمد     - ١
  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٧ املؤرخاتفاق التعاون يف ليها إعليها يف االتفاقات املشار 

 يف ديباجـة    ددةمببادئ حسن النوايا واملبادئ احمل    يسترشد الطرفان على وجه اخلصوص         - ٢
  .اتفاق التعاون

  . من اتفاق التعاونال يتجزأ جزءا تشكل هذه املصفوفة   - ٣
    

  .٢٠١٣مارس / آذار١٢ يف أديس أبابا يوم حرر  
  

  عبد القادرإدريس حممد ) توقيع(
  عن حكومة مجهورية السودان

  وكيجأموم أباقان ) توقيع(
  عن حكومة مجهورية جنوب السودان 

  
  : الشاهد

   امبيكيثابو مفويلوا ) توقيع(
لسودان  ااملعين بالتنفيذ بشأنرفيع املستوي الفريقي ألاالحتاد افريق رئيس 

  فريقوجنوب السودان عن ال
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  مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان بني مصفوفة التنفيذ لالتفاقات املربمة

    

  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
  اتفاق التعاون  ١
كامــل لالتفاقــات الــسابقة ذات   التنفيــذال  ١- ١

ــ ــشتركالــ ــاألمن املــ ــشمل  ،صلة بــ ــا يــ مبــ
  )٢-٢املادة (ؤقتة اتفاقات أبيي امل

الــــــسودان وجنــــــوب   فورا
  السودان

  )٣ و ٢الفرعان (انظر أدناه 

ــ   ٢- ١ ــوطنيني علــى ا قيصدت تفــاق  اجمللــسني ال
  )٢-٣املادة  (التعاون

 يومــــا ٤٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

  أوفت الدولتان هبذا االلتزام

  احلدوديـة  تكملة التفـاوض حـول املنـاطق        ٣- ١
  حــدودهاعليهــا واملتنــازع علــى املتنــازع 

  )١-٤املادة (

الفـرع  (انظر أدنـاه    
٤-٥(  

-٥الفـرع   (انظر أدناه   
٤(  

  )٤-٥الفرع (انظر أدناه 

ــي     ٤- ١ ــهائي ألبيـ ــع النـ ــد الوضـ ــر حتديـ والنظـ
املـادة  ( تشكيل مفوضـية اسـتفتاء أبيـي       يف
٢-٤(  

  تتم معاجلة املسألة على مستوى الرؤساء  الرئيسان  حيدد املوعد الحقا

 رصد مجيـع  تنفيذ و وضع طرائق من أجل       ٥- ١
  )٣-٤املادة  (االتفاقات

يومــــاً  ١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
والــسودان، عــن طريــق 
القطاع القانوين وفريق   
التفـــــاوض الرئيـــــسي، 

فريــــق وبتيــــسري مــــن  
فريقـي املعـين    ألاالحتاد ا 
  بالتنفيذ

يجتمع القطاع القانوين خالل هذه الفتـرة ملناقـشةس
مقترح فريق االحتاد األفريقي املعين بالتنفيذ وعـرض

  النتيجة على فريق التفاوض الرئيسي للنظر فيها

ــيس   ٦- ١ ــر وأتأسـ ــات آطـ ــاوناليـ ــادة( لتعـ   املـ
١-٥(  

 يومــــا ٢١خــــالل 
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

قترحات يف الوقت نفـسهسيتقدم القطاع القانوين مب   
  ٥-١فيه النشاط الوارد يف املادة الذي ينفذ 

تـــشمل اآلليـــات مـــؤمترات القمـــة واالجتماعـــات
  الفنية/الوزارية

  حلــل اخلالفــاتمــستدامةتأســيس آليــات   ٧- ١
  )٢-٥املادة (

 يومــــا ٢١خــــالل 
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

مــة مــعســيتقدم القطــاع القــانوين مبقترحــات مالئ   
يف ذلـك ألحكـام املعينـة يف كـل اتفـاق، مبـا          مراعاة ا 

  اتفاق النفط
  اتفاقات الترتيبات األمنية  ٢

٨يف ألمنيـة املـشتركة   وا اآلليـة الـسياسية   هي اعتمدتـ ذالاالتفاق على طرائق تنفيذ اتفاق الترتيبات األمنية بني السودان وجنوب السودان       
  : لآلجال الزمنية الواردة أدناه ميثل الوثيقة املرجعية٢٠١٣مارس /آذار

   )١املادة (  على جانيب املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح مواقعهاإىل دون شروط وافورالقوات انسحاب   ١- ٢
ــام     إصدار األوامر الفورية   ١- ١- ٢ ــة أي خــالل أربع

  من يوم التوقيع
ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ

  والسودان
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
ــة أ    االنسحابءبد  ٢- ١- ٢ ــام خــالل أربع ي

  من يوم التوقيع
ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ

  والسودان
  

اآلليـــة املـــشتركة لرصـــد احلـــدود  تتلقـــى   ٣- ١- ٢
معلومــات مــستكملة مــن والتحقــق منــها 

  طرفني تقريرها للقدموتالطرفني 

ــام    ــة أي خــالل أربع
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

  

أيــام مــن  ٧ خــالل  اكتمال االنسحاب   ٤- ١- ٢
  يوم التوقيع

ــوب ا ــسودان جنـــــ لـــــ
  والسودان

  

١- ٢ -
١- ٤  

   منطقــــــــة يفاكتمــــــــال االنــــــــسحاب  
   ميال١٤ًالـ 

  يومــــا١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

    

 قائـــد قـــوة األمــم املتحـــدة األمنيـــة  قــدم ي  ٥- ١- ٢
ــسحاب  إىل   ــراً باالنـ ــي تقريـ ــة ألبيـ املؤقتـ

  األمنية املشتركة  واآللية السياسية

 يومــــا ١٤خــــالل 
   من يوم التوقيع

تحـدة  قائد قوة األمم امل 
  األمنية املؤقتة ألبيي 

  

  )٢املادة ( اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها فعيلت  ٢-٢
الـــــسودان، وجنـــــوب   يوم التوقيع  اآللية تفعيل يفالبدء   ١-٢-٢

قــوة األمــم الــسودان، و
املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 

  ألبيي

اتفقــت حكومتــا الــسودان وجنــوب الــسودان علــى
لقـــوة الـــيت يبلـــغ قوامهـــامتطلـــب كتيبـــة محايـــة ا  

  .فردا ٨٦٠
اتفق الطرفـان علـى أن يكـون القـوام النـهائي لآلليـة

القرارات املتعلقـة باآلليـة الـسياسية( مراقبا لكل    ٩٠
ســـبتمرب/ أيلـــول ١٨واألمنيـــة املـــشتركة املؤرخـــة    

)).٢٠١١ (٢٠٢٤، وقـــرار جملـــس األمـــن ٢٠١١
ــشر   ــيقومان أوال بنـ ــك٧٠وسـ ــادة ذلـ ــا وزيـ  مراقبـ

  درجييا حسب تقدم التفعيلالقوام ت
ــ  ٢-٢-٢ وك مـــشار لتـــصبح قـــرض يف أ صيصختـ

  اآلليةمقرا لرئاسة قطاع 
 يومــــا ١٦خــــالل 

  من يوم التوقيع
    جنوب السودان

 يومــــا ٤٦خــــالل    األولية التشغيلالعمل بطاقة  ٣-٢-٢
  من يوم التوقيع

الـــــسودان، وجنـــــوب 
قــوة األمــم الــسودان، و

املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 
  ألبيي

  كادقلييف مؤقت رئيسي مقر مة إقا
  وك مشاروقرئاسة القطاع يف كادقلي 

رئاسـة  قـر   رض يف ملكـال وبـرام مل      أتوفري    ٤-٢-٢
  القطاع 

 يومــــا ٣٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

  

 يومــــا ٦٠خــــالل    للعمل بالطاقة الكاملةىتشكيل القو  ٥-٢-٢
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
وة األمــم قــالــسودان و

املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 
  ألبيي
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
 يومــــا ٩٠خــــالل    القصوىالعمل بالطاقة   ٦-٢-٢

  من يوم التوقيع
الــــــسودان وجنــــــوب 

قــوة األمــم  الــسودان و
املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 

  ألبيي

  

  )٢املادة  (وعة السالحـزنامل  اآلمنةتفعيل املنطقة  ٣-٢
ــة      ١-٣-٢ ــن املنطق ــوات م ــشار الق ــادة انت ــدء إع  ب

  زوعة السالح ـناآلمنة امل
أيــام مــن  ٧خــالل 

  يوم التوقيع
ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ

  والسودان
  

 يومــــا ٢٦خــــالل     القواتاكتمال إعادة انتشار  ٢-٣-٢
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

  

ــدم   ٣-٣-٢ ــدود   تقـ ــد احلـ ــشتركة لرصـ ــة املـ اآلليـ
 اكتمـال عمليـة      تقريرا عـن   والتحقق منها 
  إعادة االنتشار

 يومــــا ٣٣ل خــــال
  من يوم التوقيع

اآلليــة املــشتركة لرصــد 
  احلدود والتحقق منها

  

  )٤املادة ( املخصصة تنشيط اللجنة  ٤-٢
 مــن  أيــام٧خــالل    املخصصةتنشيط اللجنة  ١-٤-٢

  يوم التوقيع
ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ

قـوة األمـم    والسودان و 
املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 

  ألبيي

  

ــة املخصــصة    ٢-٤-٢ ــشيط اللجن ــة عــة لالتابتن آللي
  املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها

ــاع    ــة القطـ ــر رئاسـ ــة مقـ ــاع (إقامـ يف قطـ
ـــ ــة  ١٤ الــ ــابع لآلليــ ــيالً التــ ــالل )  مــ خــ
  )٣املادة (يوما  ٣٠

 يومــــا ٤٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
قـوة األمـم    والسودان و 

املتحــدة األمنيــة املؤقتــة 
  ألبيي

  

  )٥املادة (ة  العشردوديةاحلعبور الفتح ممرات   ٥-٢

  

اإلنـــشاء الفـــوري للجنـــة الفنيـــة الوطنيـــة 
املعنيــة مبمــرات العبــور احلدوديــة يف كــل  
ــة     ــة الفنيـ ــشاء اللجنـ ــضري إلنـ ــد والتحـ بلـ
  املشتركة املعنية مبمرات العبور احلدودية

 أيــام مــن ٧خــالل 
  يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

  

ــاع  ١-٥-٢ ــة ال اجتم ــة اللجن ــة فني ــشتركة املعني  امل
   احلدوديةمبمرات العبور

 أيــام مــن ٧خــالل 
  يوم التوقيع 

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

١-١-٥يرجـــى االنتبـــاه إىل أن مالحظـــات البنـــد  
 تتطلب التنسيق مع اللجنة املشتركة املعنية باحلدود

 يومــــا ٦٠خــــالل   تأسيس املكاتب واإلنشاءات الضرورية  ٢-٥-٢
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

املــشتركة املعنيــة مبمــرات العبــورفنيــة لــى اللجنــة الع
 االجتمـاع بـالوزارات األخـرى واألجهـزةاحلدودية

ــر تلــك اجلهــات إىل ــة إلكمــال العمــل يف تقري املعني
 قبـل هنايـةاألمنيـة املـشتركة    و اآللية السياسية رئيسي  

  يناير/شهر كانون الثاين
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
 انبنيزيــــارة مــــشتركة مــــن اجلــــإجــــراء   ٣-٥-٢

 الســـتعراض  احلدوديـــةلعبـــورملمـــرات ا
ــال ــتعدادها  اكتمــ ــرات ومــــدى اســ  املمــ
  للعمل

 يومــــا ٧٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

  

   الترتيبات اإلدارية واألمنية املؤقتة ملنطقة أبيي  بشأنتفاقاال  ٣
 تـــشكيل الـــسلطة اإلداريـــة ملنطقـــة أبيـــي   ١-٣

  )٥املادة (
 أيــام مــن ٧خــالل 

  يوم التوقيع
ودان وجنــــــوب الــــــس

جلنـة الرقابـة    و السودان
  املشتركة يف أبيي 

  مت االتفاق على رؤساء اإلدارات
تـشكيل الـسلطةجلنة الرقابة املشتركة يف أبيي      تتوىل  

  اإلدارية ملنطقة أبيي
 أيــام مــن ٧خــالل   )٨املادة  (بييمنطقة أتشكيل جملس   ٢-٣

  يوم التوقيع
الــــــسودان وجنــــــوب 

جلنـة الرقابـة    و السودان
  تركة يف أبيي املش

 علـى أنجلنـة الرقابـة املـشتركة يف أبيـي        اتفق رئيسا   
ترشيح الـسودان الـذي اعُتمـد يف االجتمـاع الثـامن
ــو وأال ــا ه ــرئيس اجمللــس يظــل كم ــة ل ــة الرقاب للجن
يصبح فعليا قبل حل مسألة عضوية السلطة اإلدارية

  ملنطقة أبيي
أحالـت اللجنـة. االتفاق علـى تـشكيل اجمللـس       

 ىل الرئيسني للحصول على توجيهاهتمااملوضوع إ
تتــوىل اللجنــة تــشكيل الــسلطة اإلداريــة ملنطقــة 

  أبيي وفقا لتوجيهات الرئيسني
 ٢٥املادتـان    ( شـرطة أبيـي    جهازتشكيل    ٣-٣

  )٢٦ و
يومــــا  ٣٠ل خــــال

  من يوم التوقيع
ــشتركة   ــة امل ــة الرقاب جلن

  يف أبيي
ــرح    ــى مقت ــم املتحــدةإطــالع الطــرفني عل ــوة األم ق

  . املؤقتة ألبيياألمنية
تقــدم كــل دولــة إىل جلنــة الرقابــة املــشتركة يف أبيــي

يــشمل اهتــا لتــشكيل جهــاز شــرطة أبيــي، مبــامقترح
ــشؤون اهلجــرة، ملناقــشتها   ــا. وحــدة ل ويكمــل فريق

شــرطة فنــيني تــابعني للــدولتني عملــهما التحــضريي
  ٢٠١٣مارس  / آذار٣٠حبلول 

  ولة األخرى مواطين الدمركزاالتفاقية اإلطارية حول   ٤
 الرفيعــة املــستوى  اللجنــة املــشتركةإنــشاء  ١-٤

  )١-١املادة (
 أيــام مــن ٧خــالل 

  يوم التوقيع
الــــــسودان وجنــــــوب 

  السودان
 خالل هذه الفترة، يتم تبادل أمساء املرشحني للجنة

 الرفيعـة    للجنـة املـشتركة     األول جتماعاال  ٢-٤
  )٣-١املادة (املستوى 

 يومــــا ١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

فريقــي ألافريــق االحتــاد 
ــع املــستوي املعــين   الرفي

  بالتنفيذ

فريقــي الرفيـع املـستوي املعــينألافريـق االحتـاد   يعقـد  
اخلرطـــوم؛ وجيـــوز لـــه/ اجتماعـــا يف جوبـــابالتنفيـــذ

مــــارس/تعــــديل جــــدول األعمــــال املقــــدم يف آذار
   بالتشاور مع الطرفني٢٠١٢

ــة   ٣-٤ ــادة( املـــصادقة علـــى تـــشكيل اللجنـ   املـ
٣-٤(  

ــال ــد ل خــــ املوعــــ
  ٢-٤احملدد يف 

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

اتفــق الطرفــان علــى املــصادقة علــى عــضوية اللجنــة
املشتركة الرفيعة املستوى يف االجتماع األول للجنة

ببطاقـات  ويد املواطنني ز التعاون لت عجيلت  ٤-٤
  ذات الــصلة األخــرى واملــستنداتاهلويــة

  )١-٢املادة (

بعــد املوعــد احملــدد 
  ٢-٤يف البند 

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

تـــشرف اللجنـــة املـــشتركة الرفيعـــة املـــستوى علـــى
  التعاون
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
  املـــادة(  احلريـــات األربـــعاتفـــاق صـــياغة  ٥-٤

٣-٤(  
 يومــا مــن ٦٠بعــد 

املوعــــد احملــــدد يف 
  ٢-٤البند 

الــــــسودان وجنــــــوب 
ــن   الـــسودان بتيـــسري مـ

فريقــي ألافريــق االحتــاد 
ــع املــستوي املعــين   الرفي

  بالتنفيذ

ــع، الــذي أعــدهمتــت صــياغة  اتفــاق احلريــات األرب
فريقـــي الرفيــــع املـــستوي املعــــينألافريـــق االحتــــاد  

ومـن. ، وجرى تعميمه على الطرفني بالفعل     بالتنفيذ
املقرر إعداد نسخة مشروحة من االتفاق وتعميمهـا

 للجنـةعلى الطرفني حبلـول موعـد االجتمـاع األول        
ىلمثـة مـسائل سـتحتاج إ      .  الرفيعة املستوى  املشتركة

  أن توليها اللجنة املزيد من النظر 
 الـــدعم التقـــدم مبناشـــدة للحـــصول علـــى  ٦-٤

  )٢-٢املادة  (لوثائق، حسب الضرورةل
بعــد املوعــد احملــدد 

  ٤-٤يف البند 
اللجنــــــــة املــــــــشتركة 

فريق الرفيعة املستوى و  
فريقي الرفيـع   ألااالحتاد  

  املستوي املعين بالتنفيذ

ــات     ــى االحتياجـ ــدعم علـ ــب الـ ــيتســـيعتمد طلـ  الـ
ــة وجيــوز للــدولتني التقــدم مبناشــدة. ســتقيمها اللجن

للحصول على الدعم التقين عن طريق فريـق االحتـاد
ــة    ــن أجــل جهودمهــا التعاوني وال ميــس. األفريقــي م

ذلـك حبــق كــل دولــة يف طلــب املــساعدة ألنــشطتها
  اخلاصة

  )مبا يشمل تعليم احلدود( احلدود مسائل  بشأنتفاقالا  ٥
  ودإدارة احلد  ١-٥
ــة   ١-١-٥ ــدود مرنـ ــاظ علـــى حـ ــادة  (احلفـ ) ٢املـ

   واخلدماتسلع حركة الناس واليسريوت
بـــــدءا مـــــن يـــــوم 

  التوقيع
الــــــسودان وجنــــــوب 

  السودان
ــدأ احلــدود ــى مب ــسياسات احملــددة عل ــام ال ينبغــي قي
املرنــة وينبغــي أن تعتمــده اهليئــات األمنيــة والوطنيــة

وســيتطلب التنفيــذ التنــسيق. واالقتــصادية املــشتركة
عــرب عــدة جمــاالت حتــدد يف إطــار اللجنــة احلدوديــة

ويـتعني إقامـة قنـوات اتـصال بـني اللجنـة. املـشتركة 
احلدوديــــة املــــشتركة واآلليــــة الــــسياسية واألمنيــــة

  املشتركة بشأن فتح املعابر احلدودية
املــادة  ( اللجنــة احلدوديــة املــشتركةإنــشاء  ٢-١-٥

  )١٩املادة (فرعية ال اجلاهنو) ١-١٧
 يومــــا ١٤خــــالل 

  من يوم التوقيع
ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ

  والسودان
مت بالفعـــل ترشـــيح مخـــسة ممـــثلني ورئـــيس مـــشارك

ومن املقـرر. من كل دولة  ) على املستوى الوزاري  (
ــرة    ــة خــالل هــذه الفت ــد االجتمــاع األول للجن .عق
وقد يرغب الطرفان يف عقد االجتماع األول للجنـة

 احلـدودقبل انعقاد اجتماع اللجنـة املـشتركة لتعلـيم        
  )٢-٢-٥قارن مع البند (

ــشطةدعم صــندوق لــ تأســيس   ٣-١-٥ ــة أن  اللجن
  )٢٨املادة  (احلدودية املشتركة

 يومــــا ٢١خــــالل 
مــن املوعــد احملــدد   

 ٢-١-٥يف البنـــد 
إنــــــشاء اللجنــــــة (

ــة  احلدوديــــــــــــــــــ
  )املشتركة

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

تقدمي  كل طـرف مـسامهة متـساوية يتفـق عليهـا يف
ــاع األول ــرفني التمــاس أمــوال. االجتم وجيــوز للط

  إضافية من األطراف الثالثة

ــة لــإلدارة صــياغة هنــج   ٤-١-٥ ــة املاحلدودي تكامل
، مبــــا ))أ) (٢ (١٨، و ٤ ، و٣املــــواد (

ــارة عــــرب احلــــدود   يــــشمل تيــــسري التجــ
   عرب احلدودوالترويج لالستثمار

 يومــــا ٣٠خــــالل 
مــن املوعــد احملــدد   

   ٢-١-٥يف البند  

اللجنــــــــة احلدوديــــــــة 
  ملشتركةا

ويــتعني إجــراء مــشاورات داخليــة. عمليــة مــستمرة
هنـاك. حسب مبادئ االتفاق بشأن قـضايا احلـدود       

ــاداإمك ــدود يف االحتـ ــامج احلـ ــع برنـ ــل مـ ــة للعمـ نيـ
  األفريقي لوضع النهج
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
 سياســـة وضـــع: الترحـــال الرعـــويإدارة   ٥-١-٥

  )اجلزء السابع (دارة املواردإلولوائح 
 يومــــا ٣٠خــــالل 

دد مــن املوعــد احملــ  
  ٢-١-٥يف البند  

اللجنــــــــة احلدوديــــــــة 
  املشتركة

ويتعني إجـراء مـشاورات مـع مجيـع. عملية مستمرة 
اهليئات املعنية مبا يف ذلك اللجان واهليئات التجاريـة

  والفنية
 يــةاحلدودالواليــات  حكــام ى منتــدعقــد  ٦-١-٥

ــادة ( ــسيق ) ٢٣امل ــشطةاألوتن   الالحقــةن
  للمنتدى

يومــــا  ٣٠خــــالل 
  يعمن يوم التوق

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

سيتيح االجتماع األول فرصة إلطالع احلكام علـى
وينبغــي أن. االتفاقــات ذات الــصلة وعمــل اللجــان 

يعقــد ذلــك االجتمــاع قبــل اجتمــاع التنــسيق األول
  )٧-١-٥قارن بالبند (

عقـــد االجتمـــاع : تنـــسيق إدارة احلـــدود  ٧-١-٥
واآلليـة الـسياسية     ، احلدود لجنةاملشترك ل 

ــشتركة، وا ــة املـ ــشتركة ألمنيـ ــة املـ واللجنـ
جلنـة  ، و  احلكام الرفيعة املستوى، ومنتدى  
 ، ومــا إىل ذلــكالرقابــة املــشتركة يف أبيــي

   )٢١املادة (

مــرتني  علــى األقــل
ــى   ــام علـ  أنيف العـ

ــدي ــاع  عقــ االجتمــ
 ٦٠بــني األول مــا 

 يومـــا مـــن  ٩٠و أ
  يوم التوقيع

اللجنــــــــة احلدوديــــــــة 
  املشتركة

ــسة     ــصيص جلـ ــتعني ختـ ــد يـ يف االجتمـــاع األولقـ
لتعريف املشاركني باملبادئ الرئيسية لالتفـاق بـشأن

  قضايا احلدود وأحكامه

  عملية تعليم احلدود  ٢-٥
  اللجنــة املــشتركة لتعلــيم احلــدود   إنــشاء  ١-٢-٥

  )١-٨املادة (
 أيــام مــن ٧خــالل 

  يوم التوقيع
اللجنــــــــة احلدوديــــــــة 

  املشتركة
، مبـا أعضاء من كل دولة    ٥ أعضاء،   ١٠تتألف من   

ــسا مــشاركا  ــشمل رئي ــتم. ي ــرة ي وخــالل هــذه الفت
  تبادل أمساء املرشحني

ــادة( االجتمــــاع األول للجنــــةعقــــد   ٢-٢-٥   املــ
٥-٨(  

 يومــــا ١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

اللجنة املشتركة لتعلـيم    
  احلدود

ــاك عــدد كــبري مــن املــسا   ئل املدرجــة يف جــدولهن
البنــد(يــشمل إنــشاء حــساب ضــمان  األعمــال، مبــا

ــاد) ٥-٢-٥ ــن االحتــ ــتقين مــ ــدعم الــ ــسألة الــ ومــ
ــيم احلــدود. األفريقــي ــة املــشتركة لتعل وتقــوم اللجن

٤-٢-٥جال الزمنية من البنـدين      باملصادقة على اآل  
  ٧-٢-٥ و

  املـــادة( تـــشكيل الفريـــق الـــتقين املـــشترك  ٣-٢-٥
١-٩(  

ــد   ٢-٢-٥البنـــــــ
خــالل االجتمــاع (

تعلـيم  األول للجنة   
  )احلدود

م اللجنة املشتركة لتعلـي   
  احلدود

٤٠ عـضوا،    ٨٠يتألف الفريـق الـتقين املـشترك مـن          
وتـتم املـصادقة علـى تـشكيل. عضوا من كـل دولـة     

الفريــق يف االجتمــاع األول للجنــة املــشتركة لتعلــيم
وســـيقوم االحتـــاد األفريقـــي بتـــوفري فنيـــي. احلـــدود

 املساحة وغريهم من اخلرباء الفنيني ملساعدة الفريق
ــتقين املــشترك  لاالجتمــاع األول   ٤-٢-٥ لفريــق ال

  )١-٩املادة (
 أيــام مــن ٧خــالل 

املوعــــد احملــــدد يف 
  ٢-٢-٥البند  

ــيم احلــدود،  الفريق التقين املشترك ســيتعني علــى الفريــق وضــع خطــة لتعل
  وحتديد احتياجاته التشغيلية، ووضع برنامج عمل

ــع  ٥-٢-٥ ــة وضــ ــدود  خطــ ــيم احلــ ــادة( تعلــ   املــ
١-١٠(  

 يومــــا ٢١خــــالل 
د مــن املوعــد احملــد  

  ٢-٢-٥يف البند  

اللجنة املشتركة لتعلـيم    
  احلدود

جيوز للطرفني التماس املشورة مـن مجيـع املمـثلني أو
وسـتتطلب العناصـر األمنيـة يف. من أي مصدر آخر   

اخلطة قدرا من املشاركة مـن ممثلـي اآلليـة الـسياسية
  واألمنية املشتركة  
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
  وإيـداع أمـوال فيـه       ضمان حسابإنشاء    ٦-٢-٥

  )٣-١٢املادة (
 يومــــا ١٤خــــالل 

مــن املوعــد احملــدد   
  ٢-٢-٥يف البند  

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

 دوالر مــن كــل طــرف؛ وإيــداع١٠٠ ٠٠٠مبلــغ 
ويـدرج. مبالغ أخرى عقب اعتمـاد اخلطـة الـشاملة        

حساب الضمان يف جدول أعمال االجتمـاع األول
  )٢-٢-٥(للجنة املشتركة لتعليم احلدود 

ـــ   ٧-٢-٥ ــة تعل ــدء يف عمليـ ــدودالبـ ــادة( يم احلـ   املـ
٢-٧(  

 يومــــا ٦٠خــــالل 
مــن املوعــد احملــدد   

  ٢-٢-٥يف البند  

اللجنة املشتركة لتعلـيم    
  احلدود

-٥(يعتمد التوقيت على حتقيـق اخلطـوات الـسابقة          
  )٥-٢-٥ إىل ٢-٢

  األمن لعملية تعليم احلدودكفالة   ٣-٥
ــداع خطــة    ١-٣-٥ ــيم احلــدود إي ــدتعل ــة ى ل  اآللي

ــشتركة   ــة املــ ــسياسية واألمنيــ ــادة( الــ   املــ
١-١٣(  

  أيــام مــن٧ خــالل
املوعــــد احملــــدد يف 

ــد   ٥-٢-٥البنـــــــ
ــع( ــة وضـــــ  خطـــــ

  )التعليم

اللجنة املشتركة لتعلـيم    
  احلدود

ينبغــي أن تعــرب املقترحــات األمنيــة عــن روح عمليــة
التعلـــيم وحـــساسياهتا اخلاصـــة وأن تتـــضمن توعيـــة

  اجملتمع احمللي بالعملية

املـادة  (تعليم احلـدود    ترتيب األمن لعملية      ٢-٣-٥
٢-١٣(  

اآلليـــــــــة الـــــــــسياسية   خالل فترة التعليم
  واألمنية املشتركة

جيــب وضــع الترتيبــات األمنيــة وتنفيــذها وفقــا للبنــد
 والقيــــام بــــذلك بالتــــشاور مــــع اللجنــــة١-٣-٥

  املشتركة لتعليم احلدود والفريق التقين املشترك
املـادة  (تعلـيم احلـدود     االنتهاء مـن عمليـة        ٣-٣-٥

١-٧(  
ــالل ــهر٣ خــ   أشــ

 املوعــد احملــدد  مــن
 ٧-٢-٥يف البنـــد 

 يف خطــــة ءبــــدال(
  )التعليم

اللجنة املشتركة لتعلـيم    
احلدود والفريـق الـتقين     

  املشترك

  

  طالب هباعملية تسوية وضع املناطق اخلمس املتنازع عليها واملناطق احلدودية امل  ٤-٥
ــة   ١-٤-٥ فريــق خــرباء إىل  تقــدمي مــذكرات خطي

  فريقيألاالحتاد ا
 يومــــا ٦٦خــــالل 

  من يوم التوقيع
الــــــسودان وجنــــــوب 

  السودان
  

 بالتشاور مـع فريـق خـرباء        حيدد الطرفان،   ٢-٤-٥
 اإلطــار الــزمين لعمليــة  ،فريقــيألاالحتــاد ا
 اخلــرباء لفريــقلــرأي غــري امللــزم تــشكيل ا
 وضـــع املنـــاطق اخلمـــس املتنـــازع  بـــشأن
  عليها

 يومــــا ٢١خــــالل 
   التوقيعمن يوم

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

فريــق االحتــادجيتمــع الطرفــان بنــاء علــى دعــوة مــن  
   فريقي الرفيع املستوي املعين بالتنفيذاأل
  

 اكتمال الرأي غري امللزم مـن فريـق خـرباء        ٣-٤-٥
 وضـــع املنـــاطق بـــشأن االحتـــاد األفريقـــي

  اخلمس املتنازع عليها

 يومــــا ٦٠خــــالل 
املوعــد احملــدد  مــن 

  ١-٤-٥يف البند 

فريـــق خـــرباء االحتـــاد   
  األفريقي

بـــدأ الطرفـــان التعـــاون مـــع اخلـــرباء وفقـــا ملـــشروع
وميكـن. اختصاصات فريـق خـرباء االحتـاد األفريقـي      

 ٢-٤-٥للطرفني تغيري اإلطار الزمين عمال بالبند 
جـــــراء النظـــــر يف الـــــرأي والتحـــــضري إل  ٤-٤-٥

  املفاوضات
 يومــــا ٣٥خــــالل 

املوعــد احملــدد  مــن 
  ٣-٤-٥يف البند 

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
 املنـــاطق ناقـــشات بـــشأناالنتـــهاء مـــن امل  ٥-٤-٥

 ١-١-٣الفقـرة    (اخلمس املتنـازع عليهـا    
ــؤمتر قمــة رؤســاء     ــة مل ــة اخلتامي مــن الوثيق

  )الدول

 يومــــا ٣٥خــــالل 
املوعــد احملــدد  مــن 

  ٤-٤-٥يف البند 

ــاوض   ــق التفـــــــ فريـــــــ
  الرئيسي

ريقـيجتري املناقشات بتيـسري مـن فريـق االحتـاد األف          
ويف حالـــة عـــدم. الرفيـــع املـــستوى املعـــين بالتنفيـــذ 

التوصل إىل تسوية خالل هذه الفترة، يقوم الطرفان
  :مبا يلي
  متديد الفترة املخصصة للنقاش، أو 
 إحالة املسألة للتحكيم، أو 

  املسألة ألي عملية تسوية ملزمة أخرىإحالة  
املنـاطق  وضـع   االتفاق على عملية تسوية       ٦-٤-٥

  ب هباطالامل
 يومــــا ٢٠خــــالل 

مــن املوعــد احملــدد   
  ٥-٤-٥يف البند 

 من الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر١-١-٣متشيا مع الفقرة      الرئيسان
٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٥القمة الـذي عقـد يف       

٢٥أكد على ذلك اجتمـاع القمـة الـذي عقـد يف             (
  )٢٠١٣يناير /كانون الثاين

  الصلة بالتجارة ذات سائل التجارة وامل بشأنتفاقالا  ٦
ــشاء  ١-٦ ــة ال إن ــة اللجن ــوزاري ــة شتركة امل املعني

 )١-٣املــــــادة  (عالقــــــات التجاريــــــةبال
التقنية املـشتركة   لجنة  ال نشاءوالتحضري إل 

  املعنية بالعالقات التجارية

 أيــام مــن ٥خــالل 
  يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

اهلـدف هـو االتفـاق علـى الـسياسة التجاريـة وإطـار
ون بني الطـرفني، مبـا يـشمل االتفاقـات القائمـةالتعا

.هايـسري واملستقبلية اليت من شأهنا تعزيـز التجـارة وت        
وجيوز للطرفني طلب املساعدة مـن مـصرف التنميـة
ــل ــشارا يف املراحـ ــا مستـ ــر هلمـ األفريقـــي الـــذي وفـ

الـــسوق املـــشتركة لـــشرقالـــسابقة، وكـــذلك مـــن 
ــي  ــوب األفريقــ ــا واجلنــ ــاتأفريقيــ ــائر املنظمــ  وســ

  اإلقليمية
االجتماع األول للجنة الوزارية املشتركة       ٢-٦

  )٢-٣املادة  (العالقات التجاريةاملعنية ب
 يومــــا ٢٠خــــالل 

  من يوم التوقيع
وزاريـــــــــة اللجنـــــــــة ال

ــ املعنيــــــــة شتركة املــــــ
  عالقات التجاريةبال

  

ــة      ٣-٦ ــشتركة املعني ــة امل ــة التقني تأســيس اللجن
  )١-٥املادة  (بالعالقات التجارية

 يومــــا ٢٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

وزاريـــــــــة اللجنـــــــــة ال
ــ املعنيــــــــة شتركة املــــــ
  عالقات التجاريةبال

  

إعــداد مــشروع االتفــاق بــشأن اجلمــارك    ٤-٦
  )٣-٤املادة (

 يومــــا ٩٥خــــالل 
  من يوم التوقيع

وزاريـــــــــة اللجنـــــــــة ال
ــ املعنيــــــــة شتركة املــــــ
  عالقات التجاريةبال

النظــر يف اعتمــاد شــروط ال تقــل تفــضيال عــن تلــك
ــ ــادةاملعتمـ ــسوق  فيمـ ــضاء يف الـ ــدول األعـ ــني الـ بـ

وجيـوز. املشتركة لشرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي      
ــي ــة األفريقـ ــصرف التنميـ ــن مـ ــساعدة مـ ــب املـ طلـ

  والسوق املشتركة
يومــــا  ٤٠خــــالل   )٧املادة  ( آليات لتبادل البياناتإنشاء  ٥-٦

  من يوم التوقيع
ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ

  والسودان
  

   فيما يتعلق مبسائل البنك املركزيإطار للتعاونبشأن تفاق الا  ٧
 كني املركـزيني  لجنة املشتركة للبن  ال إنشاء  ١-٧

  )١-١املادة (
 أيــام مــن ٥خــالل 

  يوم التوقيع
الــــــسودان وجنــــــوب 

  السودان
االستقرار املـايل والـسياساتينبغي أن تدعم اللجنة     

، مبا يشمل نظم تيـسري املـدفوعاتاملصرفية السليمة 
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
 يومـــا ٢٠خـــالل   )٢-١املادة  (االجتماع األول للجنة  ٢-٧

  من يوم التوقيع
اللجنـــــــة املـــــــشتركة  

  للبنكني املركزيني
يكون من املالئـم للغايـة تنظـيمس. واملعامالت املالية 

ــة املعنيــة ــة واللجن اجتمــاع مــشترك بــني هــذه اللجن
بالعالقـــات التجاريـــة بـــشأن املـــسائل ذات األمهيـــة

وعلــى النحــو املتــوخى يف اتفــاق احلــدود،. املتبادلــة
قــد يكــون مــن املفيــد أيــضا إدراج عنــصر بــشأن

وميكــــن.  يف ذلــــك االجتمــــاع“احلــــدود املرنــــة”
ــب إىل أحــــد   املــــصارف اإلمنائيــــة املتعــــددةالطلــ

ــدمي ــصارف، تقـ ــك املـ ــع تلـ ــراف، أو إىل مجيـ األطـ
ــدان (املـــــساعدة  ــر البنـــ ٧-١-٥ و ١-١-٥انظـــ

  )أعاله
  ادتني املـــإلنفـــاذآليـــات إنـــشاء النظـــر يف   ٣-٧

 مــــــن اتفاقيــــــة التعــــــاون ٤-٣  و١-٣
  يتعلق مبسائل البنك املركزي فيما

حتــــــدده اللجنــــــة  
ــنكني   ــشتركة للب امل

  املركزيني

بنــك جنــوب الــسودان 
  وبنك السودان

  ٣-٩ و ١-٧انظر أيضا البندين 

تــسهيل توفيــق أوضــاع احلــسابات بــني       ٤-٧
  )١-٣املادة  (املصارف

 يومــــا ٤٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

دان بنــك جنــوب الــسو
  وبنك السودان

  

  اتفاق إطاري بشأن تسهيل دفع استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  ٨
ــتحقاقات    ١-٨ ــع اســـ ــدفع الـــــسودان مجيـــ يـــ

ــة    ــهاء اخلدمــ ــد انتــ ــا بعــ ــأخرات مــ  ومتــ
ــستحقة ــستحقة املـ ــشمل تلـــك املـ ــا يـ  ، مبـ

  )١-٢املادة  (السودانجنوب ملواطين 

  فورا
  مستمر/التزام قائم

  اريةوفقا للقوانني الس  السودان

يدفع جنوب السودان مجيـع اسـتحقاقات         ٢-٨
ــة    ــهاء اخلدمــ ــد انتــ ــا بعــ ــأخرات مــ  ومتــ

ــستحقة ــستحقة املـ ــشمل تلـــك املـ ــا يـ  ، مبـ
  )٢-٢املادة  (ملواطين السودان

  فورا
  مستمر/التزام قائم

  وفقا للقوانني السارية  جنوب السودان

ــة املـــــشتركة    ٣-٨ تـــــشكيل اللجنـــــة الوزاريـــ
  )١-٣املادة ( التقاعدية شاتامعلل

 أيــام مــن ٥خــالل 
  يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

ُتنشأ اللجنة يف أقرب وقت ممكـن للتعامـل مـع هـذه
وأبــدى الطرفـان حرصــهما. املـسألة احلامســة األمهيـة  

علــى املــضي قــدما بــذلك حــىت قبــل املــصادقة علــى
االتفــاق نظــرا لوجــود اتــصاالت جاريــة بــني هيــئيت

  نياملعاشات التقاعدية لدى الطرف
 االجتماع األول للجنة الوزارية املشتركة      ٤-٨

ــات ل ــة لمعاشــ ــان (التقاعديــ  ٢-٣املادتــ
  )٢-٤ و

 يومــــا ٢٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

اللجنـــــــــة الوزاريـــــــــة 
ــشتركة ل  شـــاتامعلاملـ
  التقاعدية

ــة أو ــدعم مــن منظمــة العمــل الدولي جيــوز طلــب ال
املنظمات األخـرى ذات الـصلة أو إحالـة املنازعـات

  التفاقإليها حسب ا
ــشاء   ٥-٨ ــة الإنـ ــة اللجنـ ــتقنيـ ــة املشتركة املـ عنيـ

  )١-٥املادة  (باملعاشات التقاعدية
 يومــــا ٣٠خــــالل 

  من يوم التوقيع
اللجنـــــــــة الوزاريـــــــــة 

ــشتركة ل  شـــاتامعلاملـ
  التقاعدية

تــشمل األعمــال احلامســة األمهيــة حتديــد املــستحقني
  املؤهلني وحساب االستحقاقات



S/2013/168
 

12 13-26723 
 

  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
 املــشتركةقنيــة التاالجتمــاع األول للجنــة   ٦-٨

  )٤-٥املادة  (عنية باملعاشات التقاعديةامل
 يومــــا ٤٥خــــالل 

  من يوم التوقيع
شتركة املـ تقنية  اللجنة  ال
ــات امل ــة باملعاشـــــ عنيـــــ

  التقاعدية

من املهم أن تبدأ هذه اللجنة عملها يف أقرب وقـت
  ممكن يف ضوء املتأخرات املستحقة للمتقاعدين

شتركة املـ نيـة   تقاللجنة  الاالنتهاء من مهام      ٧-٨
ــا    امل ــة طبقـــ ــات التقاعديـــ ــة باملعاشـــ عنيـــ

 تــسوية أي ملفــات مبــا يــشمللتفويــضها 
  )٦ و ٨-٤املادتان (ناقصة 

 يومــا ٣٩٥خــالل 
  من يوم التوقيع

 يومــــا ٧٥خــــالل 
ــع   ــوم التوقيـ ــن يـ مـ
بالنـــــسبة لتـــــسوية 

  امللفات

شتركة املـ تقنية  اللجنة  ال
ــات امل ــة باملعاشـــــ عنيـــــ

  التقاعدية

  

  يـــوم١٠٠خـــالل   )٧املادة  (بادل البياناتإنشاء آليات لت  ٨-٨
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

ــان   ــل اللجـ ــسيا يف عمـ ــصرا رئيـ .يـــشكل ذلـــك عنـ
وينبغي وضع بروتوكول مالئم لتبادل املعلومات يف

  أقرب وقت ممكن
  جملتمع الدويلإزاء ا املشترك نهجال واملتأخرات واملطالبات وصومتقاسم األصول واخل: االتفاق بشأن بعض املسائل االقتصادية  ٩
نـوب الـسودان    أن يـوفر جل    الـسودان    ىعل  ١-٩

أي جــزء مــن احملفوظــات يكــون مطلوبــا
إلقلـيم جنـوب الـسودان،      لإلدارة العاديـة    

عالقة مباشرة بـإقليم جنـوب     أو تكون له  
ــاح مـــن   ؛ والـــسودان ــو متـ ــا هـ أفـــضل مـ

مــستندات يف حمفوظــات الدولــة، مبــا يف    
وثـائق األخــرى املتــصلة  ذلـك اخلــرائط وال 

حبقـوق جنــوب الــسودان املتعلقــة بإقليمــه  
أي معلومــات أخــرى تكــون ؛ ووحــدوده

ضــرورية لتوضــيح معــىن احملفوظــات الــيت  
  املادتــــان (تنتقــــل إىل جنــــوب الــــسودان

  )٢-٢-٤ و ١-٢-٤

 يومــا ١٢٠خــالل 
  من يوم التوقيع

رغــم عــدم حتديــد التوقيــت، يــتعني حتديــد الطرائــق  السودان
ة بني جهازي احملفوظات لـدى الطـرفني علـىاملالئم

  .النحو احملدد أدناه

ــشاء  ٢-٩ ــشتركة  إنـ ــة املـ ــات اللجنـ  للمحفوظـ
ــادة احمل  ــايف وإعــ ــراث الثقــ ــاتوالتــ  فوظــ

ــة  ــات الثقافيـ ــواد  (واملمتلكـ ، ١-٢-٤املـ
  )٥-٣-٤، و ١-٣-٤ و

 يومــــا ٣٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان 

ــبريي   ــن لكــــــــ ميكــــــــ
ــني إر ــال املفاوضــــ ســــ

الرســائل إىل الــوزارات 
  املعنية

ــوزارات    ــة بــني ال ــة جاري ــرب ذلــك عملي ــتعني. يعت وي
إعداد نسخ رقمية من الوثائق الـيت تـشري إىل اإلدارة

وميكن إرسال رسـائل توضـيحية للـوزارات. العادية
  املسؤولة من كبريي املفاوضني

ــا يف ذلــك     ٣-٩ اختــاذ أي إجــراء ضــروري، مب
ــ ــات تــ ــساعدة لشكيل آليــ ــسري ولمــ التيــ

  املـــــادة (لمطالبـــــات اخلاصـــــةل بالنـــــسبة
٤-١-٥(  

 يومــــا ٩٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

ــضي ذلــك التنــسيق املالئــم بــني وزاريت العــدل يقت
  لدى الطرفني
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
اثـنني   مـن ممـثلني      مؤلفـة ثالثية  إنشاء جلنة     ٤-٩

لفريق االحتاد األفريقـي    لكل طرف وممثل    
إلعــداد   بالتنفيــذالرفيــع املــستوى املعــين  

جملتمـع  إزاء ا املـشترك   طرائق لتنفيذ النـهج     
ــدويل لطلــب املــساعدات االقتــصادية     ،ال

ــا يف ــديون ذلـــك ختفيـــفمبـ ــان ( الـ   املادتـ
  )٦ و ١-٣

 أيــام مــن ٧خــالل 
  يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
السودان وفريق االحتاد   
ــع   ــي الرفيــــــ األفريقــــــ
  املستوى املعين بالتنفيذ

  

الحتـــاد األفريقـــي الرفيـــع   يتـــوىل فريـــق ا   ٥-٩
وضـع مقترحـات     املستوى املعـين بالتنفيـذ    

أولية بشأن الطرائق املـشار إليهـا يف البنـد
  لجنة أعاله وتقدميها إىل ال٤-٩

 يومــــا ٣٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

فريــق االحتــاد األفريقــي 
ــع املــستوى املعــين   الرفي

  بالتنفيذ

  

يتخذ السودان مجيـع اإلجـراءات الالزمـة          ٦-٩
وغ نقطـــة القـــرار احملـــددة يف مبـــادرة لبلـــ

  املـــادة(البلـــدان الفقـــرية املثقلـــة بالـــديون 
  ))أ (٤-١-٣

خــالل ســنتني مــن  
  املصادقة

ــستمرة  السودان ــشاورات املــ ــراء املــ ــسودان إجــ يواصــــل الــ
املطلوب إجراؤها مع صندوق النقد الـدويل والبنـك
الدويل ومـصرف التنميـة األفريقـي، وكـذلك تنفيـذ

إزاء اجملتمع الدويل، حسب االقتضاءالنهج املشترك 
  مسائل النفط واملسائل االقتصادية ذات الصلة تفاق بشأنالا  ١٠
قوم الـسودان ببيـع شـحنة الـنفط احململـة           ي  ١-١٠

) Etc Isis(أ ت س إيـزيس    الـسفينة علـى 
ــوحتو ــسودان  ي ــوب ال ــدات إىل جن  ل العائ

  )١-١٣املادة (

  اكتمل  السودان  ال ينطبق

دان إىل جنـــوب الـــسودان  وجـــه الـــسو ي  ٢-١٠
األموال املودعة يف احملكمة العليا يف لنـدن    

 Ratna(واملتصلة بالـسفينة راتنـا شـرادها    
Shradha ( ــها ــراج عن ــادة  (واملزمــع اإلف امل

٢-١٣(  

  اكتمل  السودان  ال ينطبق

 أمر شـركات  يـ  أن جنـوب الـسودان      ىعل  ٣-١٠
ــتئناف ــنفط باسـ ــنفطالـ ــاج الـ ــادة  ( إنتـ املـ

١-١٥(  

مــــا  يو١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــن  جنوب السودان ــت ممكــن م ــرب وق ــاج يف أق ــتئناف اإلنت ــتم اس ي
وتقع على الطرفني مسؤولية التحقق. الناحية التقنية 

مــن أن املــشغلني املعنــيني ســيخططون للبــدء الفعلــي
وتنفيــذه بطريقــة ســليمة تقنيــا وبيئيــا ووفقــا ألفــضل

  ) ١-١٥املادة (املمارسات الدولية 
ـــ   ٤-١٠ ــى الـ ــات إىل  سودان علــ ــدار تعليمــ إصــ

معاجلـة ونقـل    السـتئناف   شركات الـنفط    
  )٢-١٥املادة  (النفط

 يومــــا ١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

يتم استئناف املعاجلـة والنقـل يف أقـرب وقـت ممكـن  السودان
وتقــع علــى الطــرفني مــسؤولية. مــن الناحيــة التقنيــة

التحقق مـن أن املـشغلني املعنـيني سـيخططون للبـدء
تنفيــذه بطريقــة ســليمة تقنيــا وبيئيــا ووفقــاالفعلــي و

  )٢-١٥املادة (ألفضل املمارسات الدولية 
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
  املـــادة(اســـتعراض نظـــام القيـــاس القـــائم   ٥-١٠

١-٧(  
ــتئناف   ــل اســــ قبــــ

  نتاجإلا
الــــــسودان وجنــــــوب 
ــركات   ــسودان، وشـ الـ

  التشغيل املعنية

.أجــرى الطرفــان االســتعراض كــلٌ داخــل إقليمــه     
كات القائمـــةوســـيقوم الطرفـــان، ومعهمـــا الـــشر   

بالتشغيل، باستعراض إنشاء وتشغيل مرافـق القيـاس
الفعالــة الالزمــة لتنفيــذ التزامــات الــسداد واألحكــام
ــل ــاق والتأكــد مــن ذلــك قب األخــرى يف هــذا االتف

املــادة(اســتئناف إنتــاج الــنفط يف جنــوب الــسودان  
١-٧(  

 جلنة مشتركة للتعـاون عـرب احلـدود   إنشاء    ٦-١٠
رام اتفاقـات لتيـسري     وإبـ ) ٢-١-٩ املادة(

  نقل األفراد وضمان أمنهم

 يومــــا ١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

 يومــــا ٦٠ خــــالل
ــع  ــوم التوقيـ ــن يـ  مـ
  بالنسبة لالتفاقات

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

  تنفذ على حنو مشترك مع شركات التشغيل

 املــادة  ( جلنــة الرصــد املعنيــة بــالنفطإنــشاء  ٧-١٠
١-١٠(  

 يومــــا ١٤خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
ــاد   ــسودان واالحتـــ والـــ

  األفريقي

تقع على مفوضية االحتـاد األفريقـي مـسؤولية تعـيني
وقـد. رئيس دويل للجنة بعـد التـشاور مـع الطـرفني          

قدم الطرفـان مالحظـات عـن مرشـحيهما املفـضلني
ــين ــستوى املعـ ــع املـ ــي الرفيـ ــاد األفريقـ ــق االحتـ لفريـ

  .بالتنفيذ
   جلنة الرصدوعينت كل حكومة بالفعل ممثلها يف

 يومــا ١٥٠خــالل   ))أ (٣-٣املادة  ( املعاجلةإبرام اتفاقات  ٨-١٠
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

  اتفاقات املعاجلة بني جنوب السودان والسودان

 يومــا ١٥٠خــالل   ))ب (٣-٣املادة (النقل  إبرام اتفاقات  ٩-١٠
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
ــركات   ــسودان وشــ الــ

  تشغيل املعنيةال

  اتفاقات النقل بني جنوب السودان والسودان

 إجراءات التـسوية املتعلقـة بالنوعيـة      وضع    ١٠-١٠
ــربى    ــل الكـ ــركة النيـ ــل يف شـ ــام النقـ لنظـ

  )١-٨املادة (لعمليات البترول 

 يومــا ١٥٠خــالل 
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
ــركات   ــسودان وشــ الــ

  التشغيل املعنية

ويف حالـة. ركات التـشغيل  يوقع عليها الطرفان وشـ    
عدم إكمال االتفاقات حبلـول هـذا املوعـد النـهائي،
ــا للمــساعدة يف ــنفط خــبريا تقني تعــني جلنــة رصــد ال

  وضع تلك اإلجراءات
ينــاقش الطرفــان مــسألة شــركة ســودابت    ١١-١٠

  )١٤املادة (هبدف التوصل إىل اتفاق 
ــن    ــرة م خــالل الفت

ــا ٦٥  إىل ٥  يومـــ
  من يوم التوقيع

 وجنــــــوب الــــــسودان
  السودان

  

ولة عـن   ؤ جلنة مـشتركة تكـون مـس       إنشاء  ١٢-١٠
ــع ــل وضـ ــات حلـ ــركة  مقترحـ ــسألة شـ   مـ

  لينظرها الطرفانسودابت 

 أيــام مــن ٧خــالل 
  يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان
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  االلتزام  لرقما

  التوقيت
= يــــوم التوقيــــع  (
مــــــارس / آذار١٠

  مالحظات  اجلهة املسؤولة  )٢٠١٣
يقــوم الطرفــان علــى حنــو مــشترك بــإبالغ   ١٣-١٠

املركــــــز الــــــدويل لتــــــسوية منازعــــــات 
ـــ  ــواردة أعـ ــالقرارات الــ ــتثمار بــ اله االســ

ويبــديان موافقتــهما علــى تعليــق عمليــة     
   يوما٦٠التحكيم ملدة 

ــالل   أيــــام ١٠خــ
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

  

ــوب      ١٤-١٠ ــسودان إىل جن ــات مــن ال نقــل البيان
  )١٧املادة  (السودان

 يومــا ١٥٠خــالل 
  من يوم التوقيع

    السودان

ــرام   ١٥-١٠ ــإبــ ــسودان دفع اتفاقــــات للــ مــــن الــ
 النقــل واملعاجلــة لقــاء شغيللــشركات التــ

  )٧-١-٦املادة (

 يومــــا ٦٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

    السودان

 احلاجــــة إىل مرافــــق قيــــاس   اســــتعراض  ١٦-١٠
  )٢-٧املادة  (إضافية

 يومــا ١٥٠خــالل 
  من يوم التوقيع

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
والـــسودان وشـــركات 

  التشغيل

  

الرصد املعنية   جلنتني فرعيتني للجنة     إنشاء  ١٧-١٠
  )٤-١٠املادة  (النفطب

 يومــــا ٦٠خــــالل 
  من يوم التوقيع

ــة   ــد املعنيــ ــة الرصــ جلنــ
  بالنفط

تتوىل اللجنة الفرعيـة التقنيـة واللجنـة الفرعيـة املاليـة
رصــد عمليــات الــنفط واســتعراض مجيــع التقــارير
الــشهرية، وينبغــي تفعيــل اللجــان بأســرع مــا ميكــن

  عقب استئناف إنتاج النفط
ــار جيـــوز ألي مـــن الطـــرفني   ١٨-١٠ ممارســـة خيـ

لـه يكـون موجـودا      ) مراقب(ترشيح ممثل   
يف املرافق داخل أراضـي الدولـة األخـرى         

  )١١املادة (

يف أي وقــــــــــــــت 
ــريان  خــــــالل ســــ

  االتفاق

ــسودان   ــوب الـــــ جنـــــ
  والسودان

ــان يرغـــب يف ــا إذا كـ ــد مـ ــرف حتديـ ــق ألي طـ حيـ
وينبغــي اســتالم. ترشــيح ممثــل ووقــت ترشــيح ممثلــه
وينبغـي. مـا  يو ٣٠الردود علـى الترشـيحات خـالل        

أن تكفـل جلنـة الرصـد املعنيـة بـالنفط عـدم قيـام أي
  طرف حبجب املوافقة على ممثل الطرف اآلخر

 يومــا ١٥٠خــالل   )٢٠املادة  (اعتماد االتفاقات املفصلة  ١٩-١٠
  من يوم التوقيع

الــــــسودان وجنــــــوب 
  السودان

  يرجى الرجوع إىل القائمة املنفصلة

ــع   ٢٠-١٠ ــوم الدفـ ــصلة بالترترسـ ــايل  املتـ ــب املـ يـ
  )٢-٥ و ٤-٤املادتان (االنتقايل 

خالل أربعني يوما    
مــن تــاريخ صــدور 

  بوليصة الشحن

    جنوب السودان

  
  


	رسالة مؤرخة 15 آذار/مارس 2013 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
	يشرفني أن أحيل إليكم مصفوفة التنفيذ التي وقعها كل من السودان وجنوب السودان في أديس أبابا في 12 آذار/مارس 2013 (انظر المرفق). وتتضمن المصفوفة جداول زمنية لتنفيذ جميع الاتفاقات التي وقعها الطرفان في أديس أبابا في 27 أيلول/سبتمبر 2012.
	وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه المصفوفة.
	(توقيع)  بان كي - مون
	مرفق
	اعتماد مصفوفة التنفيذ من قبل السودان وجنوب السودان
	1 -  اعتمد الطرفان المصفوفة المدمجة المرفقة لتيسير التنفيذ المنسق لالتزاماتهما حسبما نُص عليها في الاتفاقات المشار إليها في اتفاق التعاون المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012.
	2 -  يسترشد الطرفان على وجه الخصوص بمبادئ حسن النوايا والمبادئ المحددة في ديباجة اتفاق التعاون.
	3 -  تشكل هذه المصفوفة جزءا لا يتجزأ من اتفاق التعاون.
	حرر في أديس أبابا يوم 12 آذار/مارس 2013.
	(توقيع) إدريس محمد عبد القادر
	عن حكومة جمهورية السودان
	(توقيع) باقان أموم أوكيج
	عن حكومة جمهورية جنوب السودان 
	الشاهد: 
	(توقيع) ثابو مفويلوا امبيكي 
	رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوي المعني بالتنفيذ بشأن السودان وجنوب السودان عن الفريق
	مصفوفة التنفيذ للاتفاقات المبرمة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان
	الرقم
	الالتزام
	التوقيت
	(يوم التوقيع = 10 آذار/مارس 2013)
	الجهة المسؤولة
	ملاحظات
	1
	اتفاق التعاون
	1-1
	التنفيذ الكامل للاتفاقات السابقة ذات الصلة بالأمن المشترك، بما يشمل اتفاقات أبيي المؤقتة (المادة 2-2)
	فورا
	السودان وجنوب السودان
	انظر أدناه (الفرعان 2 و 3)
	1-2
	 تصديق المجلسين الوطنيين على اتفاق التعاون (المادة 3-2)
	خلال 40 يوما من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	أوفت الدولتان بهذا الالتزام
	1-3
	تكملة التفاوض حول المناطق الحدودية المتنازع عليها والمتنازع على حدودها (المادة 4-1)
	انظر أدناه (الفرع 5-4)
	انظر أدناه (الفرع 5-4)
	انظر أدناه (الفرع 5-4)
	1-4
	تحديد الوضع النهائي لأبيي والنظر في تشكيل مفوضية استفتاء أبيي (المادة 4-2)
	يحدد الموعد لاحقا
	الرئيسان
	تتم معالجة المسألة على مستوى الرؤساء
	1-5
	وضع طرائق من أجل تنفيذ ورصد جميع الاتفاقات (المادة 4-3)
	خلال 14 يوماً من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان، عن طريق القطاع القانوني وفريق التفاوض الرئيسي، وبتيسير من فريق الاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ
	سيجتمع القطاع القانوني خلال هذه الفترة لمناقشة مقترح فريق الاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ وعرض النتيجة على فريق التفاوض الرئيسي للنظر فيها
	1-6
	تأسيس أطر وآليات التعاون (المادة5-1)
	خلال 21 يوما من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان
	سيتقدم القطاع القانوني بمقترحات في الوقت نفسه الذي ينفذ فيه النشاط الوارد في المادة 1-5
	تشمل الآليات مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية/الفنية
	1-7
	تأسيس آليات مستدامة لحل الخلافات (المادة 5-2)
	خلال 21 يوما من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان
	سيتقدم القطاع القانوني بمقترحات ملائمة مع مراعاة الأحكام المعينة في كل اتفاق، بما في ذلك اتفاق النفط
	2
	اتفاقات الترتيبات الأمنية
	الاتفاق على طرائق تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية بين السودان وجنوب السودان الذي اعتمدته الآلية السياسية والأمنية المشتركة في 8 آذار/مارس 2013 يمثل الوثيقة المرجعية للآجال الزمنية الواردة أدناه:
	2-1
	انسحاب القوات فورا ودون شروط إلى مواقعها على جانبي المنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح (المادة 1) 
	2-1-1
	إصدار الأوامر الفورية 
	خلال أربعة أيام من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	2-1-2
	بدء الانسحاب
	خلال أربعة أيام من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	2-1-3
	تتلقى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها معلومات مستكملة من الطرفين وتقدم تقريرها للطرفين
	خلال أربعة أيام من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	2-1-4
	اكتمال الانسحاب 
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	2-1-4-1
	اكتمال الانسحاب في منطقةالـ 14 ميلاً
	خلال 14 يوما من يوم التوقيع
	2-1-5
	يقدم قائد قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تقريراً بالانسحاب  إلى الآلية السياسية والأمنية المشتركة 
	خلال 14 يوما من يوم التوقيع 
	قائد قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي 
	2-2
	تفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها (المادة 2)
	2-2-1
	البدء في تفعيل الآلية
	يوم التوقيع
	السودان، وجنوب السودان، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	اتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان على متطلب كتيبة حماية القوة التي يبلغ قوامها 860 فردا.
	اتفق الطرفان على أن يكون القوام النهائي للآلية 90 مراقبا لكل (القرارات المتعلقة بالآلية السياسية والأمنية المشتركة المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2011، وقرار مجلس الأمن 2024 (2011)). وسيقومان أولا بنشر 70 مراقبا وزيادة ذلك القوام تدريجيا حسب تقدم التفعيل
	2-2-2
	تخصيص أرض في قوك مشار لتصبح مقرا لرئاسة قطاع الآلية
	خلال 16 يوما من يوم التوقيع
	جنوب السودان
	2-2-3
	العمل بطاقة التشغيل الأولية
	خلال 46 يوما من يوم التوقيع
	السودان، وجنوب السودان، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	إقامة مقر رئيسي مؤقت في كادقلي
	رئاسة القطاع في كادقلي وقوك مشار
	2-2-4
	توفير أرض في ملكال وبرام لمقر رئاسة القطاع 
	خلال 30 يوما من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	2-2-5
	تشكيل القوى للعمل بالطاقة الكاملة
	خلال 60 يوما من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	2-2-6
	العمل بالطاقة القصوى 
	خلال 90 يوما من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	2-3
	تفعيل المنطقة الآمنة المنـزوعة السلاح (المادة 2)
	2-3-1
	بدء إعادة انتشار القوات من المنطقة الآمنة المنـزوعة السلاح 
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	2-3-2
	اكتمال إعادة انتشار القوات 
	خلال 26 يوما من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	2-3-3
	تقدم الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها تقريرا عن اكتمال عملية إعادة الانتشار
	خلال 33 يوما من يوم التوقيع
	الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها
	2-4
	تنشيط اللجنة المخصصة (المادة 4)
	2-4-1
	تنشيط اللجنة المخصصة
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	2-4-2
	تنشيط اللجنة المخصصة التابعة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها
	إقامة مقر رئاسة القطاع (في قطاع الـ 14 ميلاً التابع للآلية) خلال 30 يوما (المادة 3)
	خلال 44 يوما من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
	2-5
	فتح ممرات العبور الحدودية العشرة (المادة 5)
	الإنشاء الفوري للجنة الفنية الوطنية المعنية بممرات العبور الحدودية في كل بلد والتحضير لإنشاء اللجنة الفنية المشتركة المعنية بممرات العبور الحدودية
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان
	2-5-1
	اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المعنية بممرات العبور الحدودية
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع 
	السودان وجنوب السودان
	يرجى الانتباه إلى أن ملاحظات البند 5-1-1 تتطلب التنسيق مع اللجنة المشتركة المعنية بالحدود
	2-5-2
	تأسيس المكاتب والإنشاءات الضرورية
	خلال 60 يوما من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان
	على اللجنة الفنية المشتركة المعنية بممرات العبور الحدودية الاجتماع بالوزارات الأخرى والأجهزة المعنية لإكمال العمل في تقرير تلك الجهات إلى رئيسي الآلية السياسية والأمنية المشتركة قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير
	2-5-3
	إجراء زيارة مشتركة من الجانبين لممرات العبور الحدودية لاستعراض اكتمال الممرات ومدى استعدادها للعمل
	خلال 70 يوما من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان
	3
	الاتفاق بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي 
	3-1
	تشكيل السلطة الإدارية لمنطقة أبيي (المادة 5)
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي 
	تم الاتفاق على رؤساء الإدارات
	تتولى لجنة الرقابة المشتركة في أبيي تشكيل السلطة الإدارية لمنطقة أبيي
	3-2
	تشكيل مجلس منطقة أبيي (المادة 8)
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي 
	اتفق رئيسا لجنة الرقابة المشتركة في أبيي على أن ترشيح السودان الذي اعتُمد في الاجتماع الثامن للجنة الرقابة لرئيس المجلس يظل كما هو وألا يصبح فعليا قبل حل مسألة عضوية السلطة الإدارية لمنطقة أبيي
	 الاتفاق على تشكيل المجلس. أحالت اللجنة الموضوع إلى الرئيسين للحصول على توجيهاتهما
	 تتولى اللجنة تشكيل السلطة الإدارية لمنطقة أبيي وفقا لتوجيهات الرئيسين
	3-3
	تشكيل جهاز شرطة أبيي (المادتان 25 و 26)
	خلال 30 يوما من يوم التوقيع
	لجنة الرقابة المشتركة في أبيي
	إطلاع الطرفين على مقترح قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.
	تقدم كل دولة إلى لجنة الرقابة المشتركة في أبيي مقترحاتها لتشكيل جهاز شرطة أبيي، بما يشمل وحدة لشؤون الهجرة، لمناقشتها. ويكمل فريقا شرطة فنيين تابعين للدولتين عملهما التحضيري بحلول 30 آذار/ مارس 2013
	4
	الاتفاقية الإطارية حول مركز مواطني الدولة الأخرى
	4-1
	إنشاء اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى (المادة 1-1)
	خلال 7 أيام من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان
	خلال هذه الفترة، يتم تبادل أسماء المرشحين للجنة
	4-2
	الاجتماع الأول للجنة المشتركة الرفيعة المستوى (المادة 1-3)
	خلال 14 يوما من يوم التوقيع
	فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوي المعني بالتنفيذ
	يعقد فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوي المعني بالتنفيذ اجتماعا في جوبا/الخرطوم؛ ويجوز له تعديل جدول الأعمال المقدم في آذار/مارس 2012 بالتشاور مع الطرفين
	4-3
	المصادقة على تشكيل اللجنة (المادة4-3)
	خلال الموعد المحدد في 4-2
	السودان وجنوب السودان
	اتفق الطرفان على المصادقة على عضوية اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى في الاجتماع الأول للجنة
	4-4
	تعجيل التعاون لتزويد المواطنين ببطاقات الهوية والمستندات الأخرى ذات الصلة (المادة 2-1)
	بعد الموعد المحدد في البند 4-2
	السودان وجنوب السودان
	تشرف اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى على التعاون
	4-5
	صياغة اتفاق الحريات الأربع (المادة4-3)
	بعد 60 يوما من الموعد المحدد في البند 4-2
	السودان وجنوب السودان بتيسير من فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوي المعني بالتنفيذ
	تمت صياغة اتفاق الحريات الأربع، الذي أعده فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوي المعني بالتنفيذ، وجرى تعميمه على الطرفين بالفعل. ومن المقرر إعداد نسخة مشروحة من الاتفاق وتعميمها على الطرفين بحلول موعد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الرفيعة المستوى. ثمة مسائل ستحتاج إلى أن توليها اللجنة المزيد من النظر 
	4-6
	التقدم بمناشدة للحصول على الدعم للوثائق، حسب الضرورة (المادة 2-2)
	بعد الموعد المحدد في البند 4-4
	اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وفريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوي المعني بالتنفيذ
	سيعتمد طلب الدعم على الاحتياجات التي ستقيمها اللجنة. ويجوز للدولتين التقدم بمناشدة للحصول على الدعم التقني عن طريق فريق الاتحاد الأفريقي من أجل جهودهما التعاونية. ولا يمس ذلك بحق كل دولة في طلب المساعدة لأنشطتها الخاصة
	5
	الاتفاق بشأن مسائل الحدود (بما يشمل تعليم الحدود)
	5-1
	إدارة الحدود
	5-1-1
	الحفاظ على حدود مرنة (المادة 2) وتيسير حركة الناس والسلع والخدمات
	بدءا من يوم التوقيع
	السودان وجنوب السودان
	ينبغي قيام السياسات المحددة على مبدأ الحدود المرنة وينبغي أن تعتمده الهيئات الأمنية والوطنية والاقتصادية المشتركة. وسيتطلب التنفيذ التنسيق عبر عدة مجالات تحدد في إطار اللجنة الحدودية المشتركة. ويتعين إقامة قنوات اتصال بين اللجنة الحدودية المشتركة والآلية السياسية والأمنية المشتركة بشأن فتح المعابر الحدودية
	5-1-2
	إنشاء اللجنة الحدودية المشتركة (المادة 17-1) ولجانها الفرعية (المادة 19)
	خلال 14 يوما من يوم التوقيع
	جنوب السودان والسودان
	تم بالفعل ترشيح خمسة ممثلين ورئيس مشارك (على المستوى الوزاري) من كل دولة. ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة خلال هذه الفترة. وقد يرغب الطرفان في عقد الاجتماع الأول للجنة قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لتعليم الحدود (قارن مع البند 5-2-2)
	5-1-3
	تأسيس صندوق لدعم أنشطة اللجنة الحدودية المشتركة (المادة 28)
	خلال 21 يوما من الموعد المحدد في البند 5-1-2 (إنشاء اللجنة الحدودية المشتركة)
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