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اتفاقیة وقف إطالق النار في جبال النوبة  
 

تمھید  
 

نحن أطراف ھذه االتفاقیة، حكومة جمھوریة السودان والحركة الشعبیة لتحریر السودان/النوبة؛  
 

-6اعتمادا على االتفاقیة  التي وقعت بین ممثلینا خالل االجتماعات في السودان في الفترة من   2001دیسمبر  13
والتي نصت على الوقف الفوري للعملیات العسكریة ومن ثم تطبیقھا على جبال النوبة لتسھیل المفاوضات لوقف 

؛إطالق النار تسھیال لعملیات اإلغاثة وبرنامج إعادة التعمیر  
 

نؤكد عزمنا على التفاوض للوصول لوقف إطالق النار عبر مراقبة دولیة في  جبال النوبة  تحت إشراف ھیئة 
بمشاركة طرف ثالث؛  Joint Military Commission (JMC) عسكریة مشتركة   

 
جبال النوبة؛ إدراكا منا للحاجة الماسة إلیجاد تسویة لھذا الصراع والذي استمر لعدة سنوات وتحقیقا للسالم في  

 
تلبیة للدعوة من قبل حكومة سویسرا الكونفدرالیة وحكومة الوالیات المتحدة األمریكیة في بیرنقستوك بسویسرا في 

-13الفترة من  لنتفق على نصوص وقف إطالق النار؛ 2002ینایر  19  
 

لذلك اتفقنا على اآلتي:  
 

الفصل األول  
وقف إطالق النار  

 
ق النار بین قواتھما في جبال النوبة تحت مراقبة دولیة قابلة للتجدید كل ستة اشھر یتفق الطرفان على وقف إطال

ألجل أھداف واسعة لتحقیق سالم عادل وتسویة شاملة للصراع.  
 
 
 
 

الفصل الثاني  
أسس وقف إطالق النار  

 
من توقیع االتفاقیة.ساعة  72یشتمل وقف إطالق النار على إنھاء حالة العداء بین الطرفین في جبال النوبة خالل  .1  
إن وقف إطالق النار یعني ضمان حریة الحركة للمدنیین والسلع بما فیھا المساعدات اإلنسانیة في جبال النوبة. .2  
وقف إطالق النار، على وجھ الخصوص یستلزم إنھاء اآلتي:  .3  

عدائیة؛أ. التحرشات، التحركات العسكریة بما فیھا االستطالع والتعزیزات العسكریة واألفعال ال  
؛ب. كل الھجمات الجویة والبریة وكذلك عملیات التخریب وزراعة األلغام  

ج. المحاوالت التي تھدف الحتالل مواقع جدیدة وتحریك القوات والموارد من موقع آلخر باستثناء 
؛اإلمدادات الغذائیة والدوائیة والمالبس للقوات العسكریة في الموقع  

ل المدنیین مثل اإلعدام بدون محاكمة، عملیات التعذیب، التحرش، د. كل عملیات العنف وسوء استغال
واالعتقال دون قید زمني وترویع المدنیین على أساس العرق واألصل والدین أو االنتماء السیاسي 
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والتحریض على الضغائن العرقیة وتسلیح المدنیین وتجنید األطفال، و العنف الجنسي وتدریب اإلرھابیین، 
؛جماعیة وقصف المدنیینو اإلبادة ال  

  ؛ھـ. إمداد المواقع بالذخیرة واألسلحة والمعدات ذات الطابع الحربي
الدعایة العدائیة بین الطرفین والتي تتضمن القذف ، الكذب، والتصریحات االستفزازیة من داخل أو  .27

.خارج القطر  
 

لقاوة بغرب كردفان. ولھذه األغراض فان جبال النوبة یقصد بھا كل جنوب كردفان وكذلك محافظة .4  
یجب على الطرفین السیطرة والتحكم في المجموعات المسلحة خال قواتھما في المناطق التي تقع تحت سیطرة  .5

كل طرف.  كما علیھما العمل على ترقیة ثقافة السالم واحترام الحقوق المدنیة و السیاسیة والحریات في مناطق 
سیطرتھما.  

خالل قنوات الطرفین وتوصیل ذلك للمدنیین من خالل أجھزة االتصال  على الطرفین وقف حالة العداء من .6
المطبوعة والمنقولة.  

حسبما  Joint Military Commission (JMC) وقف حالة العداء تنظم و تراقب بواسطة الھیئة العسكریة المشتركة   .7
ورد في الفصل السابع.  

 
الفصل الثالث     

أسس االتفاقیة  
 

مقاتلین فورا في مناطق المواجھة المباشرة.فض االشتباك بین ال .1  
إعادة انتشار مقاتلي الطرفین في جبال النوبة إلى مواقع دفاعیة على أن یتم ذلك وفق التقویم في الملحق (أ)   .2

وجدول الملحق (ب) من ھذه االتفاقیة واللذان یمكن تعدیلھما بإجماع من قبل الھیئة العسكریة المشتركة  
     Joint Military Commission (JMC)   
على الطرفین التأكد على أن المجموعات المسلحة التي تعمل بجانب قواتھم أو تعمل في المناطق الخاضعة لكل  .3

طرف، التقید باإلجراءات التي تفضي إلى تفكیك ھذه المجموعات. وعلى الخصوص أن یتخذ الطرفان خطوات 
لل المجموعات المسلحة.جادة وفوریة لتقیید حركة السالح الغیر مرخص وتس  

تحظر زراعة األلغام من كل األنواع. .4  
على الطرفین تحدید ووضع عالمات في كل المناطق الخطرة وتحدیدھا للھیئة العسكریة المشتركة .5  

     The Joint Military Commission (JMC).  
التي تشملھا ھذه االتفاقیة. على الطرفین تسھیل عملیة صیانة وإعادة فتح الطرق ونزع األلغام في كل المناطق .6  
علي الطرفین تسھیل انسیاب عملیات المساعدات اإلنسانیة من خالل فتح ممرات العمل اإلنساني وخلق مناخ  .7

عمل لتوصیل المساعدات اإلنسانیة العاجلة للنازحین والمتأثرین اآلخرین.  
اص المحتجزین بسبب ھذا الصراع یسمح الطرفان فورا للجنة الصلیب األحمر الدولیة بحریة الوصول لألشخ  .8

للتیقن من انھم في وضع حسن والئق.  
یلتزم الطرفان بتقدیم معلومات  صحیحة عن وقف إطالق النار من خالل الصحف و أجھزة اإلعالم بصورة  .9

منتظمة وال یعترض أي طرف في عملیة نشر المعلومات من قبل الطرف اآلخر.  
ورضاء الھیئة العسكریة المشتركة یمكن تعدیل االتفاقیة بموافقة الطرفین .10  

         The Joint Military Commission (JMC) .بعد إعالن الدول التي شاركت ورتبت لھذه االتفاقیة  
اشھر إضافیة في مدة ال تقل عن ثالثین یوما من انقضاء اجل  6یمكن للطرفین أن یجددا ھذه االتفاقیة لمدة  .11

أنھ مستعد للموافقة على  JMC Centralالھیئة العسكریة المشتركة المركزیة االتفاقیة، أي طرف یمكن أن  یخطر 
شھور إضافیة. وبالتالي، یمكن تمدید ھذه االتفاقیة  6ھذا التجدید. في حالة قبول الطرفین، تمدد االتفاقیة لمدة 
الحقا لفترات زمنیة إضافیة وفق نفس وسائل اإلجراء.  
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الفصل الرابع  
إنھاء حالة العداء  

 
ساعة من توقیع ھذه االتفاقیة.  یجب على الطرفین إعالن  72یجب على الطرفین إنھاء حالة العداء بینھما خالل  .1

إنھاء العداء من خالل القنوات القیادیة لكل طرف، كما یجب توصیل ذلك للمدنیین من خالل اإلعالم المطبوع 
والمنقول.  

عداء بینھما من خالل الھیئة العسكریة المشتركةیقوم الطرفان بإنھاء باإلشراف على وتنظیم وقف ال .2  
    The Joint Military Commission (JMC)  إلى حین نشر مراقبین دولیین. عند نشر وحدة المراقبة الدولیة  
  The International Monitoring Unit (IMU)  ھذه الوحدة إرسال تقاریرھا بخصوص تقصي وإدارة و إشراف  تتولى

.The Joint Military Commission (JMC)ووقف حالة العداء وفك االشتباك إلى الھیئة العسكریة المشتركة   
في حالة بدء سریان وقف إطالق النار ال یسمح ألي من الطرفین أن یدخل في عملیة تحریك أو إعادة انتشار   .3

اجل مكسب تكتیكي أو استراتیجي.لقواتھ من   
أي خرق إلنھاء حالة العداء وأي أحداث الحقة یتم رفع تقریر عنھا للھیئة العسكریة المشتركة  .4  

      The Joint Military Commission (JMC) .بواسطة التسلسل القیادي المعتمد للتحقق فیھا  
 
 

الفصل الخامس  
الفصل بین القوات  

 
ینحصر على األسلحة ذات المدى  1یع قوات المقاتلین كما ورد في الفصل  الثالث، فقرة  الفصل الفوري  بین جم .1

الفعال المباشر. سحب ھذه األسلحة إلى خارج مداھا یتم بواسطة الھیئة العسكریة المشتركة  
    The Joint Military Commission (JMC) .  
، یتم  The Joint Military Commission (JMC)المشتركة  في حالة تعذر الفصل الفوري حسب توجیھ الھیئة العسكریة .2

اتخاذ خطوات متتالیة یتم االتفاق علیھا بواسطة الطرفین من خالل الھیئة العسكریة المشتركة  
   The Joint Military Commission (JMC).  
تأمینھا بالكیفیة التي تحددھا كل المدفعیة و أنظمة األسلحة الناریة الغیر مباشرة المؤثرة على جبال النوبة یتم   .3

.The Joint Military Commission (JMC)الھیئة العسكریة المشتركة   
 

الفصل  السادس  
التحرك إلى مواقع دفاعیة  

 
وفقا لما نصت علیھ شروط الفصل الخامس بشان الفصل بین القوات، على كل المقاتلین إعادة نشر قواتھم من  .1

ة حسبما ورد في الملحق (ب).مواقع قتالیة إلى مواقع  دفاعی  
 

بعد إعادة النشر للمواقع الدفاعیة، یقوم كل المقاتلین بإعطاء معلومات للھیئة العسكریة المشتركة. .2  
 The Joint Military Commission (JMC)   .تختص بقوتھم العسكریة، التسلیح واألسلحة التي یحملونھا في كل موقع  

 
بالتحقق من المعلومات المضمنة في  The Joint Military Commission (JMC)تقوم الھیئة العسكریة المشتركة   .3

التقاریر. كل المقاتلین تحدد مواقعھم حسب المواقع المعلنة والمسجلة و ال تتم التحركات إال بإذن من الھیئة 
.The Joint Military Commission (JMC)العسكریة المشتركة   
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. كل التسھیالت والتي عادة ما تكون متاحة للجنود، ولكن یصعب توفیرھا في مناطق دفاعیة مثل المستشفیات 4
ووحدات اإلمداد و مستلزمات التدریب، یتم اإلشراف علیھا بواسطة الھیئة العسكریة المشتركة  

    The Joint Military Commission (JMC).  
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الفصل السابع  
The Joint Military Commission (JMC)المشتركة الھیئة العسكریة   

 
للمساعدة على الفصل بین القوات  The Joint Military Commission (JMC)یتم تأسیس الھیئة العسكریة المشتركة  .1

ھذه االتفاقیة. الھیكل التنظیمي للھیئة وإعادة انتشار المقاتلین و المحافظة على وقف إطالق النار وفق شروط 
موضح بالملحق ج. The Joint Military Commission (JMC)العسكریة المشتركة   

 
الوظائف المحددة للھیئة تتضمن:   .2  

 
تحدید مواقع المقاتلین من تاریخ سریان ھذه االتفاقیة؛ .1  
التحقق من الفصل بین القوات؛ .2  

إعادة انتشار قوات المقاتلین من مواقع قتالیة إلى مواقع دفاعیة؛ج.  المراقبة على وإعداد تقاریر عن   
د.  المراقبة على وإعداد تقاریر عن تخزین األسلحة و الذخائر واآللیات؛   
ھـ. اإلشراف على خرط و نزع األلغام (یمكن أن یتم ھذا على مراحل مع األخذ في االعتبار متطلبات المساعدات  

اإلنسانیة)؛  
ادات كل من الطرفین؛و. تفتیش إمد  

ز. التصدیق على كل الرحالت المتجھة إلى جبال النوبة والتأكد من إخطار الطرفین بذلك؛  
ح.تنسیق كل التحركات العسكریة في جبال النوبة؛  

ط. معالجة كل الخالفات الخاصة بتطبیق ھذه االتفاقیة بما في ذلك التحقق من أي خرق مزعوم ألسس االتفاقیة؛  
التواصل بین الطرفین ألغراض ھذه االتفاقیة. ك. تسھیل  

 
من ثالثة ممثلین من كل طرف ورئیس  The Joint Military Commission (JMC). تتكون الھیئة العسكریة المشتركة 4

محاید ونائبین للرئیس. یتم اختیار الرئیس ونائبیھ من قبل الدول المشاركة بالتشاور مع الطرفین.   
الحق في التعاقد مع مقاولین وتعیین  The Joint Military Commission (JMC)یة المشتركة یخول للھیئة العسكر .4

عاملین ومراقبین والحصول على إمدادات وآلیات تمكنھا من القیام بمسئولیاتھا. یوافق الطرفان على تسھیل 
كةاستیراد اإلمدادات واآللیات الضروریة التي تحتاجھا أنشطة الھیئة العسكریة المشتر  

    The Joint Military Commission (JMC).  
 
 

-و القصى درجة ممكنة  –یتم التوصل  .5 لقرارات الھیئة العسكریة المشتركة    
   The Joint Military Commission (JMC)  عن طریق اإلجماع. وفي حالة الوصول إلى طریق مسدود یكون للرئیس

الصوت الراجح.  
 The Joint Military Commission (JMC)منتظمة عن أنشطة الھیئة العسكریة المشتركة . یقوم الرئیس بإرسال تقاریر 7

لممثلي الطرفین والدول المشاركة.  
عند طلب المعلومات  The Joint Military Commission (JMC). یتعھد الطرفان فورا بمد الھیئة العسكریة المشتركة 8

ا في ذلك التنظیم، واآللیات ومواقع قوات الطرفین على أن تحفظ ھذه الضروریة والمتعلقة بتنفیذ ھذه االتفاقیة بم
المعلومات بسریة تامة.  

ومستخدمیھا التسھیالت  The Joint Military Commission (JMC). یتعھد الطرفان بمنح الھیئة العسكریة المشتركة 9
واالمتیازات والحصانات الضروریة ألداء مھمتھا.  

تحدید موقع محاید لرئاسة الھیئة العسكریة  The Joint Military Commission (JMC)ة المشتركة . على الھیئة العسكری10
متى ما كان ذلك عملیا.Central JMC  Theالمشتركة المركزیة  
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الفصل  الثامن  

المراقبون الدولیون  
 

رفین في تطبیق ھذه االتفاقیة    و لمساعدة الط International Monitoring Unit (IMU). یتم تأسیس وحدة مراقبة دولیة 1
بالتعاون مع  International Monitoring Unit (IMU)المحافظة على وقف إطالق النار. سوف تعمل وحدة المراقبة الدولیة 

الموضحة في الفصل السابع. The Joint Military Commission (JMC)الھیئة العسكریة المشتركة   
 

على اآلتي: International Monitoring Unit (IMU)قبة الدولیة .  یتضمن تكلیف وحدة المرا2   
تراقب وتشرف على وقف حالة العداء؛ .1  

ب.تراقب الفصل بین القوات وإعادة انتشارھا إلى مواقع دفاعیة حسبما نصت علیھ االتفاقیة؛  
في جبال النوبة؛ ج. تحقق في المعلومات والبیانات واألنشطة المتعلقة بالقوات العسكریة وأنشطة الطرفین  

د. تساعد الطرفین في خلق بیئة عمل مالئمة لتحقیق وقف إطالق النار؛  
ھـ. تنسق بین  منظمات العمل اإلنساني بغرض المساعدة في عملیات اإلغاثة؛   

و. تتحرى عن الخروقات المزعومة لالتفاقیة في حالة تقدم أي من الطرفین بطلب بذلك كما علیھا أن توصي 
اءات للتأكد من االلتزام باالتفاقیة.باتخاذ إجر  

 
 15_10مبدئیا من وحدات تتراوح بین  International Monitoring Unit (IMU)تتكون وحدة المراقبة الدولیة  .3

مستخدمین عسكریین ومدنیین یتم اختیارھم من دول مقبولة للطرفین ویتم انتشارھم كمراقبین في جبال النوبة.  
 

طرفي االتفاقیة عن مالحظاتھا و عملیات  International Monitoring Unit (IMU)دولیة تخطر وحدة المراقبة ال  .4
اإلشراف.  

 
حریة الدخول و الحركة داخل جبال النوبة. International Monitoring Unit (IMU)تكون لوحدة المراقبة الدولیة   .5  

 
بموافقة الطرفین متى ما كان ذلك  International Monitoring Unit (IMU)یمكن تعدیل حجم وحدة المراقبة الدولیة   .6

ضروریا لتنفیذ أھداف ھذه االتفاقیة.  
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2002ینایر  19تمت في  بیرنقینستوك (ن و)، الكونفدرالیة السویسریة، في   
 

عن جمھوریة السودان عن الحركة الشعبیة لتحریر السودان       
 
 

د. مطرف صدیق علي القائد عبد العزیز آدم الحلو        
 
 

الشھود:  
عن الكونفدرالیة السویسریة       

 
 

السفیر جوزیف بوشر  
 
 

عن الوالیات المتحدة األمریكیة  
 

العقید سیسل دینیس جیدینز  
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ملحق أ  
 

تقویم لتنفیذ اتفاقیة وقف إطالق النار  
 

خطوات رئیسیة لوقف إطالق النار تاریخ مقترح         
 

تاریخ التوقیع     توقیع رسمي لالتفاقیة  .1   
یوم 1تاریخ التوقیع +    إعالن ونشر معلومات عن وقف إطالق النار .2  

بواسطة كل األطراف      
أیام 3تاریخ التوقیع +   .وقف حالة العداء بما في ذلك وقف الدعایة العدائیة3  
یوم 14أیام إلى  3تاریخ التوقیع +       .الفصل بین القوات4  
یوم 30أیام إلى  3وقیع + تاریخ الت     .تأسیس ھیئة عسكریة مشتركة5  
 The Joint Military Commission (JMC)  
.تدریب جمیع مستخدمي الھیئة العسكریة6 یوم 30یوم إلى  14تاریخ التوقیع +      
The Joint Military Commission (JMC)المشتركة    
یوم 15تاریخ التوقیع +   إبالغ الھیئة العسكریة المشتركة بأمر المعركة .7  
 The Joint Military Commission (JMC)  
تأسیس وحدة مراقبة دولیة .8 یوم 60تاریخ التوقیع +        
 International Monitoring Unit (IMU)  
.تقییم الرغبة في مد اتفاقیة وقف إطالق النار9 یوم 150تاریخ التوقیع +      
أو االنتقال إلى ترتیب شامل لوقف إطالق النار.   
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ملحق ب  
شارإعادة االنت  

 
یتفق الطرفان على جمع قواتھما في مواقع محددة داخل جبال النوبة. یتم إعادة انتشار القوات وفق الجدول التالي: .1  

مواقع تجمع الطرف/القوة  
 45في تاریخ التوقیع + 

موقع نھائي  
في تاریخ التوقیع یوم 

+180 

 مالحظات

    حكومة السودان
حامیات 7  

مورا (كركر)  
رجیفي  
أم دولو  
بعق  

الدابي (ایري)  
أم سردبة  
 جبل العقیر

جبل العقیر  
ھیبان  
ایري  

أم سردبة  
 

TBDموقع نھائي   
 

خارج وادي اطورو، 
 1حسب ملحق 

الحركة الشعبیة لتحریر 
 السودان/النوبة

   

حامیة یتم اإلخطار  51
عنھا للھیئة العسكریة 

 The Joint Militaryالمشتركة 
Commission (JMC)   

نینیقر  
انارض كن  
كوبانق  
بادورا  
كلكدة  
لیمون  

سرف الجاموس  
نقوربان  
لیبو  
كدرو  
تولشي  
تیما  

والي (جنوب كوقونق)  
 جولد

  نفس ما في مواقع التجمع

 
یتم التحقق عن المواقع المقررة والقوة من قبل الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة  

Central Joint Military Commission (JMC) 30اریخ التوقیع +في مدة ال تتجاوز ت.  
 

القوات العسكریة التي تتواجد في وادي مورو و اطورو تحصر في مناطق حامیاتھا المخصصة لحین إعادة  .2
انتشارھا. أي تحرك للقوات العسكریة الموجودة في وادي مورو واطورو یتم اإلبالغ عنھ وبموافقة الھیئة 

. تقتصر الدوریات المحلیة فورا على Joint Military Commission (JMC) Centralالعسكریة المشتركة المركزیة 
مترا). 500المناطق المحیطة بالحامیة العسكریة و المخصصة لھا (على أال تتجاوز   
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تحتفظ حكومة السودان بمسؤولیة اإلدارة المدنیة (الشرطة، المدارس، الشئون الصحیة، الخ) في وادي مورو  .3
في  The Joint Military Commission (JMC)ر الھیئة العسكریة المشتركة واطورو وجبل القیر ووادي ھیبان. تستشا

الحاالت الماسة الخاصة بالشرطة والمیلیشیا. تحدد الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة  
   The Central JMC .قوة الشرطة في وادي مورو واطورو بالتشاور مع حكومة السودان  
-29ندوق ذو األركان یعتبر جبل میري (یعرف تقریبا بالص .4 -11غرب /  30 -29شمال،  05 -10غرب/ 30 55 

-29شمال،  -10غرب/ 40 -29شمال،  55 -11غرب/ 40 شمال) كمنطقة منزوعة السالح وخالیة من القوات  05
وال یتعدى اكتمال النزع  تاریخ التوقیع  45العسكریة. یبدأ نزع السالح في فترة ال تتجاوز تاریخ التوقیع +

ریق من الھیئة العسكریة المشتركة. یقوم ف180+  
The Joint Military Commission (JMC)  یضم مراقب دولي بزیارة جبل میري لتحدید مواقع نطاق كل من حكومة

السودان والحركة الشعبیة لتحریر السودان/النوبة.  یتم تحدید نطاق كل طرف وسیستمر كل منھما في مباشرة اإلدارة 
ارس، الشئون الصحیة، الخ) في المناطق الخاصة بھا. إضافة إلى ذلك سیتم إنشاء القطاع المدنیة ( الشرطة، المد

بمنطقة جبل میري. ھذه الھیئة العسكریة   The Joint Military Commission (JMC)األول للھیئة العسكریة المشتركة 
اقبین الدولیین سیقومون بمراقبة اإلدارة تتضمن واحد أو اكثر من المر The Joint Military Commission (JMC)المشتركة 

المدنیة في المنطقة.  
(انظر الخریطة لمزید  The Joint Military Commission (JMC)قطاعات للھیئة العسكریة المشتركة  5سیكون ھنالك  .5

من التفصیل).  
 

قا لألسس التالیة:وف The Joint Military Commission (JMC)یتم تكوین قطاعات الھیئة العسكریة المشتركة   .6  
 

- ارض محایدة   
-   The Joint Military Commission (JMC)حریة حركة مستخدمي الھیئة العسكریة المشتركة   
- حریة الدخول     
- األمن   
- الوضوح    
- الشفافیة   
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للملحق ب 1تذییل   
جدول إعادة انتشار قوات حكومة السودان  

 تاریخ نھایة إعادة االنتشار جمع حامیات حكومة السودان
 یوما 60تاریخ التوقیع +  جبل األقیر

 یوما  90تاریخ التوقیع +  ھیبان 
 یوما  120تاریخ التوقیع +   أم سردبة
 یوما 150تاریخ التوقیع +   ایري
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ملحق ج  
The Joint Military Commission (JMC)الھیئة العسكریة المشتركة   

 
أ. األھداف   

 
بأداء ثالث وظائف رئیسیة: Joint Military Commission (JMC) Theتقوم الھیئة العسكریة المشتركة  .1  

 
. تساعد الطرفین في تنفیذ اتفاقیة وقف إطالق النار. ستكون الھیئة العسكریة المشتركةأ  
 Joint Military Commission (JMC) The   المنسق الرئیسي و المشرف على الفصل بین القوات وإعادة انتشار

ة على وقف إطالق النار حسبما ورد في شروط االتفاقیة.المقاتلین والمحافظ  
  The Joint Military Commission (JMC)ب. تستخدم كآلیة لحل النزاع. تقوم الھیئة العسكریة المشتركة 

بحل كل  الخالفات والصعوبات العسكریة المرتبطة بالعملیات، والشكاوى و االستفھامات والمشاكل      
ذ ھذه االتفاقیة.المتعلقة بتنفی      

على كسب The Joint Military Commission (JMC)ج. تساعد على بناء الثقة. تعمل الھیئة العسكریة المشتركة   
ثقة الطرفین وترقیة األھداف الكلیة التفاقیة وقف إطالق النار بین سكان جبال النوبة.      

 
ستعمل حسب  The Joint Military Commission (JMC)لتحقیق ھذه األھداف، فان الھیئة العسكریة المشتركة  .2

األسس التالیة:  
 

حل جمیع المشاكل و الخالفات إلى أدنى مستوى ممكن؛ .1  
اإلبقاء على المرونة للتأكد من تحقیق الوعود؛  .2  

ج. تشجیع الحل المشترك للمشاكل وبناء الثقة من خالل وضع وتضمین اجندة لھا؛  
التي وردت من خالل التجارب. د. االعتماد على العبر  
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ب. المسؤولیات   
 

حسب نص الفصل  The Joint Military Commission (JMCالمسؤولیات المحددة للھیئة العسكریة المشتركة  .1
السابع من اتفاقیة وقف إطالق النار ستكون كما یلي:  

تحدد مواقع المقاتلین بدءا من سریان تاریخ االتفاقیة؛ .1  
بین قوات المقاتلین؛ تحقق في الفصل .2  

ج. تشرف وترفع تقاریر عن إعادة انتشار قوات المقاتلین من مواقع ھجومیة إلى مواقع دفاعیة؛       
د. تشرف وترفع تقاریر عن تخزین المؤن، الذخائر والمعدات؛  

ھـ. تشرف و ترفع تقاریر عن خرائط األلغام و نزعھا؛  
و. تسھل سبل االتصال بین الطرفین؛  

أي تحركات عسكریة؛ ز.تنسق   
ح. تفتش كل اإلمدادات التي تصل لكل من الطرفین؛  

ط. تننشر وتبث المعلومات الخاصة بوقف إطالق النار من خالل جمیع وسائل اإلعالم.  
 

وتوابعھا حریة الحركة داخل جبال   The Joint Military Commission (JMCیؤكد للھیئة العسكریة المشتركة  .2
النوبة.  

بإرسال تقاریر منتظمة  The  Joint  Military Commission (JMC) الھیئة العسكریة المشتركة  یقوم رئیس .3
إلى ممثلي الطرفین  The Joint Military Commission (JMC)بخصوص حالة وانشطة الھیئة العسكریة المشتركة 

المختارین و الدول المشاركة.  
 

ج. الھیكل التنظیمي  
 

من ثالثة ممثلین عن كل طرف  The Joint Military Commission (JMC (مشتركةتتكون الھیئة العسكریة ال .1
من اتفاقیة وقف إطالق النار. یتم تعیین  3ورئیس محاید ونائبین للرئیس كما ورد في الفصل السابع، الفقرة 

مسؤوال الرئیس ونائب الرئیس بواسطة الدول المشاركة بعد التشاور مع الطرفین. یكون أحد نائبي الرئیس 
ویمنح سلطة الرئیس   The Joint Military Commission (JMC)عن العملیات الیومیة للھیئة العسكریة المشتركة 

متى ما كان ذلك ضروریا. تكون رئاسة الھیئة العسكریة المشتركة  
    The Joint Military Commission (JMC لرئیس.بالتناوب بین الطرفین إلى حین تعیین الرئیس و نائبي ا  

 
یكون الرئیس مسؤوال على اإلشراف بالتزام الطرفین باتفاقیة وقف إطالق النار وكذلك یمثل السلطة النھائیة  .2

في حل الخالفات، والتصدیق على كل الرحالت الجویة المتجھة إلى جبال النوبة.    
 

حو التالي:على الن The Joint Military Commission (JMC)تنظم الھیئة العسكریة المشتركة   .3  
 

. تنشأ الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة Central JMCأ. الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة   
    JMC   Central  في جبال النوبة. تعتبر العمالة المساعدة للھیئة العسكریة المشتركة جزءا من الھیئة

الخطوط الوظیفیة اآلتیة:ویتم تنظیمھم وفق  JMC   Centralالعسكریة المشتركة المركزیة  
 

- فریق العملیات: ینسق كل األنشطة الجویة و األرضیة المتعلقة بأنشطة الھیئة العسكریة المشتركة   
    The Joint Military Commission (JMC) .وكذلك أنشطة المراقبین المشاركین في جبال النوبة  
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- ات التموین واإلمداد للھیئة العسكریة المشتركة فریق النقل واإلمدادات: ینسق النقل، االتصاالت، و متطلب  
The Joint Military Commission (JMC).  

- فریق االلزام و الشؤون القانونیة: یراجع تقاریر المراقبین المشاركین وكذلك تقاریر وحدة المراقبة الدولیة   
تركةوتقدیم النصح القانوني للرئیس، نائبي الرئیس ومستخدمي الھیئة العسكریة المش  

     The Joint Military Commission (JMC).  
- فریق المعلومات: ینسق نشر المعلومات لدعم وترقیة اتفاقیة وقف إطالق النار وسط سكان جبال النوبة،   

، الجدول الزمني The Joint Military Commission (JMC)یتضمن ذلك مثال أنشطة الھیئة العسكریة المشتركة 
متحركات األرتال، معلومات عن التعلیم والشؤون الصحیة، والدخول إلى مناطق الرعي للفصل بین القوات و

والزراعة، الخ. وسائل النشر تتضمن و ال تقتصر على اإلذاعة، وحدات اإلعالم المتجول،  الصحف المحلیة، 
شیوخ القبائل، والعمل مع القوافل والمنافسات الریاضیة.  

- ایة واالستشارة الصحیة والطبیة. فریق الرعایة الصحیة: یقدم الرع    
- فریق حكومة السودان: یباشر االتصال بحكومة السودان.   
- : یباشر االتصال بالحركة الشعبیة لتحریر السودان/النوبة.SPLMفریق الحركة الشعبیة لتحریر السودان    
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تكون وحدة المراقبة الدولیة :The International Monitoring Unit (IMU)ب. وحدة المراقبة الدولیة    
  The International Monitoring Unit (IMU) جزءا من الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة JMC   The Central 

وتتضمن الرئیس ونائبي الرئیس و العمالة المساعدة ویستثنى من ذلك فرق حكومة السودان و الحركة 
علیھ الفصل الثامن من االتفاقیة، یتم تكوین وحدة المراقبة  . حسبما نصSPLMالشعبیة لتحریر السودان 

لمساعدة األطراف في تنفیذ ھذه االتفاقیة متى ما كان ذلك  The International Monitoring Unit (IMU)الدولیة  
ممكنا.  

 
- من الرئیس في أي بأوامر   The International Monitoring Unit (IMU)یتم انتشار أعضاء وحدة المراقبة الدولیة   

مكان بجبال النوبة لمراقبة وكتابة التقاریر عن تنفیذ االتفاقیة والتحقق في التجاوزات والخروقات المزعومة 
لالتفاقیة متى ما كان ذلك ضروریا.  عند انتشار أعضاء وحدة المراقبة الدولیة  

    The International Monitoring Unit (IMU) ین المشاركین من القطاع المعني أو الھیئةیكونون بمرافقة المراقب  
.Joint Military Commission (JMC) Localالعسكریة المشتركة المحلیة        

- في المناطق التي تشملھا ھذه االتفاقیة.  The International Monitoring Unit (IMU)تعمل وحدة المراقبة الدولیة   
-10وتتكون من  مستخدمین مدنیین وعسكریین من طرف ثالث، یتم دعمھم بعمالة مساعدة ضروریة،  15

في القطاعات التابعة للھیئة العسكریة  JMC   Central ویتم تعیینھا في الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة
باختیارالرئیس. یمكن تعدیل حجم وحدة المراقبة الدولیة JMCs   Sector المشتركة المركزیة  

    The International Monitoring Unit (IMU) بموافقة األطراف متى ما كان ذلك ضروریا لتنفیذ أھداف ھذه  
االتفاقیة.       

- إلى كل مناطق  حریة الدخول بدون قید The International Monitoring Unit (IMU)تمنح وحدة المراقبة الدولیة   
جبال النوبة ألغراض المراقبة وإعداد التقاریر عن األنشطة و التحقیق في الخروقات المزعومة التفاقیة وقف 

إطالق النار.  
- بمبادئ الحیاد والشفافیة في كل  The International Monitoring Unit (IMU)تلتزم وحدة المراقبة الدولیة    

عملیاتھا.  
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  :Sector JMCsسكریة المشتركة ج. قطاع الھیئات الع
 

قطاعات للھیئة العسكریة المشتركة بواسطة الرئیس بالتشاور مع األطراف. 5یتم تكوین   
 

- بالتناوب من الضباط العسكریین ذوي الرتب الرفیعة  Sector JMCsتدار قطاعات الھیئة العسكریة المشتركة  
یر عن االلتزام وحل المشاكل والخالفات المتعلقة من الطرفین.  ویكونون مسؤولین عن مراقبة وكتابة تقار

بتنفیذ اتفاقیة وقف إطالق النار في قطاعاتھم المخصصة. وكذلك یكونون مسؤولین عن رفع تقاریر دوریة 
. یرفع قطاع الھیئات العسكریة المشتركةJMC The Centralللھیئة العسكریة المشتركة المركزیة   

    Sector JMCs  یتعذر حلھا للھیئة العسكریة المشتركة المركزیة الخالفات التيJMC The Central.  
  

- فریق المراقبین المشترك: یتكون فریق المراقبین المشترك من عضوین (عضو من كل طرف) بغرض عمل  
التي تقع تحت مسئولیتھا، كما  Sector JMCsدوریات مشتركة في منطقة قطاع الھیئات العسكریة المشتركة 

قبة وكتابة التقاریر عن الخروقات المزعومة التفاقیة وقف إطالق النار.یقوم بالمرا  
 

- بتخطیط وتنسیق كل  Sector JMCsفریق العملیات: تقوم فرق العملیات بقطاع الھیئات العسكریة المشتركة  
ولیتھم، في المنطقة التي تقع تحت مسئ The Joint Military Commission (JMC)أنشطة الھیئة العسكریة المشتركة 

بما في ذلك فریق المراقبین المشترك. ویقومون بإعداد تقاریر دوریة عن الوضع ومن ثم رفعھا إلى الھیئة 
.JMC The Centralالعسكریة المشتركة المركزیة   

 
سیكون ھنالك عددا مناسبا من الھیئات العسكریة : Local JMCsد. الھیئات العسكریة المشتركة المحلیة 

بالتشاور مع األطراف.  JMCتأسس من قبل رئیس الھیئة العسكریة المشتركة  Local JMCsالمشتركة المحلیة   
 

- على أساس تناوب شھري بواسطة ضباط  Local JMCsتتم رئاسة الھیئات العسكریة المشتركة المحلیة  
عسكریین من ذوي الرتب الرفیعة من األطراف المعنیة. ویكونون مسؤولین عن المراقبة ورفع التقاریر إلى 

عن االلتزام بوقف إطالق النار وكذلك حل الخالفات المتعلقة  Sector JMCsقطاع الھیئات العسكریة المشتركة 
لمناطق التي تقع تحت مسئولیتھم. وكذلك تقع علیھم مسؤولیة رفع تقاریر باتفاقیة وقف إطالق النار في ا

. ترفع الھیئات العسكریة المشتركة المحلیة Sector JMCدوریة إلى قطاع الھیئة العسكریة المشتركة المعنیة 
Local JMCs  الخالفات التي یتعذر علیھا حلھا لقطاع الھیئة العسكریة المشتركةJMC Sector .  

 
- ق المراقبین المشترك: تتكون فرق المراقبین المشترك من عضوین (عضو من كل طرف) و یقومون فر 

التي تقع تحت مسئولیتھم، كما  یراقبون  Local JMCsبدوریات مشتركة داخل الھیئات العسكریة المشتركة المحلیة 
مزعومة التفاقیة وقف إطالق عن خروقات  Local JMCویعدون تقاریر إلى الھیئة العسكریة المشتركة المحلیة 

النار.  
 

د. نظام الملفات  
 

بإعداد وحفظ قاعدة معلومات عن مواقع JMC The Centralتقوم الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة  .1  
و أنشطة األطراف، مواقع الشرطة المحلیة، وقائع االجتماعات، مذكرات ساریة المفعول، وكذلك قرارات      
حل الخالفات.      

 
إرسال ملخصات دوریة ذات صلة JMC The Centralلى رئیس الھیئة العسكریة المشتركة المركزیة ع .2  
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بأنشطتھا إلى ممثلي األطراف المعنیة والدول المشاركة.      
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مستویات التنظیم للھیئة العسكریة المشتركة  
JMC  

 
 

JMC Central المركزیة المشتركة العسكریة الھیئة  
 
 
 
 
 
 

(غرب) المشتركة العسكریة الھیئة قطاع (شرق) المشتركة العسكریة الھیئة قطاع         
  

 
 
 

المحلیة المشتركة العسكریة الھیئة   العسكریة الھیئة     
  المحلیة المشتركة
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لھیئة العسكریة المشتركة المركزیةا  
الھیكل الوظیفي  

 
                              المشتركة العسكریة الھیئة رئیس 

 
 

           
الدولیة المراقبة وحدة  

الرئیس نائبي   
 
 

 
      الصحیة الرعایة فریق      القانونیة الشؤون و اإللزام فریق     المعلومات فریق      الشعبیة الحركة فریق   السودان حكومة فریق
العملیات فریق       اإلمدادات  فریق  

 
             


