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تم عقد االجتماع الثاني للجنة الفنية يوم االربعاء  10اكتوبر في الخرطوم
 .تم تمثيل جميع األطراف كما هو موضح أعاله.

بند

قضية  -قرار  -اتفاق

1

رحب رئيس لجنة الفنية باألطراف المشاركة في اللجنة الفنية في قاعة االحتفاالت بفندق
السالم روتانا في الخرطوم وعبر عن امتنانه لألطراف لحضور هذا االجتماع الثاني
بيان االفتتاح.

2

أدلى الرئيس ببيان رسمي باسم االليه
• توقف إطالق النار ولكن هناك مخاوف جدية في بعض المناطق؛
• سنناقش مفهوم العمليات  ，االختصاصات و تنفيذ وقف إطالق النار
• عملنا مهم لخلق بيئة تسمح لجميع النازحين بالعودة إلى ديارهم
• ال نقلل من أهمية عمل اللجنة.
•االليه على أهبة االستعداد وهو واثق من أننا قادرون على تحقيق أهدافنا.
• أدلى األطراف بعد ذلك بتعليقات افتتاحية .أعربوا عن امتنانهم لهذا االجتماع
وفرصة لمناقشة التنفيذ
3

جدول أعمال
تمت الموافقة على محضر االجتماع األول للجنة الفنيه في انتظار المرفق الذي يظهر فيه
هيكل االليه

4

مشاكل آخر اجتماع للجنة الفنيه :مفهوم العمليات:
ثم عرض رئيس األركان على قضايا من آخر اجتماع للجنة مكافحة اإلرهاب وتبادلها مع األطراف
التنظيميه لالليه واللجنه الفنيه ومجموعات المراقبه والتاكيد
• قررت اللجنه الفنيه إنشاء مكتب تنسيق مراقبة االتصاالت .لتجميع تقارير اللجنة

عمل

5

اللجنه الفنية لألعضاء
ثم قدم رئيس األركان مسودة إلى الممثلين وطلب من األطراف مراجعتها وإبداء تعليقات أو تقديم
تعليقات على بنود محددة
• طلب من األطراف التداول وإجراء التغييرات الالزمة على شروط المرجعيه
مرجع اللجنة على النحو التالي:
يجب أن يكون النصاب القانوني قيادة االليه وعض ًوا واحدًا على األقل من كل طرف
يجب أن يكون صنع القرار بتوافق اآلراء.
يجب ذكر الرأي من قبل العضو الذي ال يوافق
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حالة تنفيذ المعاهدة.
شارك موظف التقارير مصفوفة التنفيذ وقدم عرضًا عن حالة المعلومات الداخلية
التنفيذ:
المادة  3-1-2نشر حكم الوقف الدائم:
• قررت اللجنه الفنيه اتخاذ إجراءات ضد شخص يمنع نشر االتفاقيه
ستوفر االليه  500نسخه غلي الفور و ستتاح النسخه العربيه في غضون أسابيع قليلة
المادة  - 2.1.5ترتيبات وقف إطالق النار:
قررت اللجنه الفنيه:
التجميد الفوري للقوات
فك االرتباط الفوري للقوات على مقربة
رسم الخرائط والتخلص من القوات
المادة ( 6-1-2أسرى الحرب والمحتجزون)
قررت لجنة مكافحة اإلرهاب:
تعمل األطراف عن كثب مع اللجنة الدولية إلدارة اإلفراج الفوري عن اي سجين حرب
أ ال يزال في الحجز
يجب على األطراف تقديم قوائم شاملة لالجتماع المقبل للجنة الفنيه
من حالة تنفيذ هذا
المادة  - 8-1-2وقف التجنيد والتدريب
قررت اللجنه الفنيه أن تمتثل األطراف للمادة
تقريرا مرة أخرى إلى اللجنه الفنيه
• ستركز االليه على هذه المشكلة وتقدم
ً
• أعاد قائد فريق بانتيو االتصال ب قائد الفرقة الرابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان  /في هذا الصدد
وجمع مزيد من المعلومات.
المادة  - 2.1.10.3الجنود األطفال
• قررت اللجنه الفنيه أن تقبل التوصيات وستواصل متابعة هذه المسألة.
المادة  -4-10-1-2األعمال الهجومية واالستفزازية
• الحظت اللجنه الفنيه أن االشتباكات الحالية حدثت بسبب الحركة غير المصرح بها للقوات وقررت أن
يمتثل الطرفان لهذه المادة.
 - 2.2.2 .الفصل بين القوات وفصلها

• ناقش في وقت سابق وانتقل .فن 2.2.3.1 .نزع سالح المناطق المدنية
• تداولت اللجنه الفنيه وقررت قبول توصية األطراف
اخالء المباني المدنيةa11
• يجب على االليه تقديم معلومات مفصلة من اتيام المراقبه فيما يتعلق بهذه
القضية.
المشكلة :المزاعم والنقاط الساخنة
• وافقت اللجنه الفنيه على تحديد االليه لثالث نقاط ساخنة وهي:
.مناطق ياي مثلث واو ومنطقه مير مير  -كوخ
• وافقت اللجنه الفنيه على التوصية بضرورة إجراء التعديالت برئاسه االليه وليس في وسائل االعالم.
• أيدت اللحنه الفنيه تقرير االليه  ،011والمخالفة في  1و  011نقطة و  2أكتوبر  2018وأن الجيش
الشعبي لتحرير السودان  /قوات الشغب الجنوب سودانية كان مسؤوالً عن هذا االنتهاك ،لكن حكومه
الوحده االنتقاليه طلبت إجراء إعادة التحقق مع الشاشات الوطنية.
• أجرت اللجنة الفنيه مناقشة إيجابية حول كيفية حل الوضع في منطقه يي.
• قررت اللجنه الفنيه إنشاء روابط داخلية بين األطراف بتيسير من االليه.
• سيتم تكليف اتيام المراقبه في بانتيو وياي و واو لتسهيل طريقة التواصل بين القادة المحليين على
األرض كإجراء وقائي قياس وفقا لما هو متاح لالتصاالت.
• قررت اللجنه الفنيه أنه يتعين على األطراف تجميد الحركة خاصة في النقاط الساخنة ما لم يتم
التصريح بالحركة وفقًا لمعاهدة وقف إطالق النار
• قررت لجنة مكافحة اإلرهاب أنه يتعين على األطراف االمتثال لقوات التجميد القائمة نشر االتفاقية
وغيرها من األنشطة لتخفيف التوترات في المناطق.
• ناقشت لجنة مكافحة اإلرهاب فكرة إنشاء لجنة فرعية من كبار الممثلين من األطراف إلجراء زيارات
ميدانية لتلك المناطق وااللتقاء بها مع القادة المحليين كتدبير لبناء الثقة .تقرر القيام بذلك في أقرب وقت
ممكن
7

المشاركة المجتمعية .اتفق االظراف على أن االليه تهتم بالسلوك المجتمعي

8
9

AOB NIL
موعد اجتماع اللجنه الفنيه لالليه التالي  24 -و  25أكتوبر في الخرطوم.

10

شكر الرئيس كل الحضور في االجتماع الثاني للجنه الفنيه في الخرطوم .انتهي االجتماع في بالتوقيت
المحلي 2003
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