
 
 

 
   

يه التحري (س ، او،اتش،آيه)  والذى تم فيه ا لتحري والتحقيق من قبل آ لات  التفاقيه وقف العدائيواحدث الخروقات الخر ملخص 
 2016مارس 21 من الفتره إلي  2015مارس  1الفتره من ان  يغطيفي دوله جنوب السودقاد ينظمه اإلموالتحقيق التابعه ل

                                                                         
 
 
 

 
فكره عامه  :    نجد ان اليه المراقبه والتحقيق (ام، ف،ا م) قد اسست في فبراير 2014لمراقبه تنفيذ وقف العدائيات بين الطرفين وفقا 

حت تقع ت اي  مجموعات مسلحه  بيه جناح المعارضه اوركه الشعحال و ب السودان  (جي،أر، اس،اس)لإلتفاق بين جمھوريه جنو
قيق (ام، ف، ،ت) تم .ان اليه المراقبه والتحقيق تضم تحت لوائھا سته اتيام للمراقبه و التح . مونھا للتعاون معھميدعسيطرتھم او التي 
يما ان  االتيام تقوم تحدث فيھا العدائيات ال سواليه جونقلي ،اعالي النيل والوحده حيث تعتبر من اكثر المناطق التي فتحھا فى كآل من 

ض جمع المعلومات من عده مصادر .    وھنالك بعويتضمن ذلك العمل   ،قالل الرصد المباشر للحدث و التحقيلمراقبه من خاب
يتم ومن ثم  اتروقوع  في إجراء اي  تحقيق   في  الخالطرق المكثفه  التي تجري للتحقق و التاكد من صحه المعلومات قبل الشر

حدث ما يلي عباره عن  ملخص ال لمراجعه.اوالذي يقوم بدوره ب إرسالھا الى مكتب المبعوث الخاص لإليقاد لدوله جنوب السودان
 .2015مارس 16 -1روقات التي تم التحقيق فيھا  من قبل اليه المراقبه والتحقيق  في الفتره من الخ

                      
 
 

قياالھٮئه الحكوميه لتنميه دول شرق إفري    
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 الناصر    

   علي قوات الحكومه   باره عن ھجوم قوات المعارضه ع الحادث  :
كثر اعالي النيل حيث تعتبر من اواليه  –الناصر  المسيطره علي مناطق

 ه المناطق التي  شھدت العديد من الخروقات  في غضون الشھور الماضي
بين  الحكومهقوات  نتيجه للصراعات التي وقعت بين قوات المعارضه  و

بين  وقات ذلك بعد ليله عصيبه تم فيھا تبادل الخرالفينه واالخري السيما 
ارضه بقوات تقدر عمن قوات الم تبعه ھجوم  2015ارس م 6في  ،الطرفين

طقه  نمن  مختلف القوات . قامت مدينه الناصر بتحديد م  بخمسمئه  جندي 
شه ور يقادإلاعقدت  .سميت بمنطقه  الترتيبات الخاصه (اس،اس، ايه)   

وقد .  2014لك في  فبراير ه لوقف العدئيات  بين الطرفين وذعمل خاص
حت ك المناطق تلطرفين بان تكون  تعليه من قبل كأل التمت الموافقه 

سيطره قوات الحكومه وتوصلت اللجنه الي ان ھجوم المعارضه قد جاء 
تركه (جا، ا وصت  الجنه الفنيه المش صدامات سابقه بين الطرفين .لنتيجه  

وص  ير للمعارضه بخصمبعوث الخاص  لأليقاد  باصدار تحذت، سي) ال
عدائيات  احترام  إتفا قيه وقف اله النصح لكإل الطرفين بحادث وتوجيھذا ال

1,1. ا لملده في  الناصر  وذلك لمنع حدوث المزيد من التدھور االمني   
بعدم  فان والتي تشير الي خرق اتفاق وقف العدائيات والذي اقر عليه الطر

            .                                               استھداف احدھما لالخر
 
فاقيه وقف العدائيات:الماده التي تشير الي خرق إت 1.1
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مقاطعه  ما 
  نيو   والرنك

          

 
ديد تح تم حادث : قامت قوات المعارضه   بقصف منطقه  دك دك و الرنك  وقد

قيق مناطق محتله ولكن التح ه دك دك وواليه اعالي النيل علي اساس انھامنطق
كانت تلك المناطق  2014والتحقيق في ديسمبر  الذي قامت به اليه المراقبه

مارس 5االولي  من صبيحه   تحت سيطره قوات الحكومه    . في الساعات 
فيذ قامت قوات المعارضه  بقصف مدينه دك دك ومقاطعه الرنك كما قامت بتن

فى  بدءا لذي يليه قامت قوات المعارضه بھجوم  بري محدود. ثم في اليوم ال
ت امق  2015مارس 7في الرنك وفي يوم تبادل إطالق النار مع قوات الحكومة 

كيلو  3جزيره ابو خضره  ومقاطعه الرنك (حوالى   بقصف قوات المعارضه
بل ا ال يدع مجاال للشك بان   ھذا الھجوم  من قممتر شمال معسكر الينمس) . م

لطرفين   ، بين ا فاقيه وقف العدائيات تيعتبر خرقا واضحا إل قوات المعارضه 
         

 لالتي تشيرإلي خرق   إتفا قيه  وقف العدائيات   واال عما 1.1الماده       
  االخر.                           العسكريه التي  تستھدف كل منھما

ط غضا ال يقاد بالاص لالخالمشتركه المبعوث  التوصيه  : اوصت الجنه الفنيه 
قه اعالي قيام بعمليات ھجوميه اكثر في منطعلي قوات  المعارضه  بلكف عن ال

النيل .
.  
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 مانيو

                                                                                                  
                                     

لي الحادث :   استطاعت قوات الحكومه من التقدم نحو مانيو  وإلستيأل ء ع  

 
 



يق بان الحظت لجنه المراقبه و التحق كونه وذلك في نھايه شھر فبراير ، ود د
ي النيل . ي مقاطعه مانيو في واليه اعالقد قامت بدفع تعزيزات ف قوات الحكومه

لھجوم  علي منطقه كاكا ونظافه اقامت قوات الحكومه ب  2015مارس  7في  
ضه  إأل ان قوات المعار المنطقه شمال مقاطعه  مانيو وإلستيالء علي ود دكونه

ل الخ ادعت اإل نسحاب منھا. وقد تم تحديد واليه اعالي النيل ومقاطعه مانيو
لوقف  2014ر ي نوفمباليقاد فاورشه العمل التي عقدت  تحت إشراف منظمه 

 نحو ،لقوات المعارضه  علي ھذا ال لترتيبات الخاصه العدئيات علي منطقه ا 
 ه ،دكونه تحت سيطره قوات المعارض ي ان تكون منطقه ودلكما تم اإلتفاق ع

المتعمد  ان تقدم قوات الحكومه نحو اإلتجاه الشمالي لمقاطعه مانيو  واإلستيإلءو
 احواض اخرقد دكونه يعتبر مما ال يدع مجاال للشك من قبل قوات الحكومه لو 

     التفاقيه وقف العدائيات.

مادة  خرق إتفاقيه    وقف العدائيات :                                                    
                                                            

  االخر ,                علي كال منھما  ،وافق الطرفان علي وقف  العدائيات 1,1
                                                                 

التوصيه                                                                                       
                                                      

ط  ضغخاص لإليقا د  بممارسه الاوصت اللجنه الفنيه المشتركه  المبعوث ال
 العسكريه    .بلكف عن القيام بكافه  العمال  حكومه جنوب السودان علي 
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ام  المضاده لالفراد االلغكومه حات الوالحادث:      استخدمت  ق  
ب باالضافه الي تھديدھا باطالق النار علي مجمع االمم التحده بجنو

كبير القاده لحكومه جنوب  دعا مارس 12السودان .  في صبيحه يوم 
في  ماعالسودان  الضباط في كال من الناصر  واعالي النيل الي عقد اجت

به  و من لجنه المراقاقبين  علي نھر السوباط  كما دعي ايضا مر  موقع
العامله   واعضاء من بعثه االمم التحده التحقيق  التابعه لمنظمه االيقاد

اط حكومه بدوله جنوب السودان  ومن خالل اإلجتماع اوضح ضب
لمنطقه راعتھا في اام  المضاده لالفراد قد تم زجنوب السودان  بان االلغ

جنوب السودان بان ھنالك كما زعم ضباط حكومه حول الناصر  .    
حده تممم الجنود يتبعون للمعارضه  دائما ما يلجاؤن  الي  معسكر اال

جاه قامت قوات الحكومه بإطالق النار  إت ونتيجه لذلك ،لإل حتماء به 
وم قد حذر ايضا  بان قوات الحكومه سوف تق ،ومعسكر االمم المتحده 

عليھم  واإلحتما ء  بإ طالق النار  في حاله ھجوم قوات المعارضه
ابعه لال ه و التحقيق التوقد قامت لجنه المراقب بمعسكر االمم المتحدة  

دعتھا   اب التيا  مع  حكومه الجنوب  لتوضيح االسبتحدد موعديقاد   ب
شلت ان  حكومه الجنوب قد ف ، حيثام المضاده لالفراد إلستخدام االلغ

ساسي ن ان السبب اال.  في حي جابه علي  ذلك في الموعد المحدد في اإل
بانه  بعد .   واإل دعاء الذى يشيرام  لم يتم التحقق  منه لزراعه االلغ 

فقط  ا ليسفافا صارخدم من قبل  قوات الحكومه   يشكل إستخيستخ
عاھدات ق  والمالعدائيات   فحسب بل لكل المواثي لخرق اتفاقيه وقف

 



ي ھذا ح  ف يقاد  بدلوھا الواضالدوليه .    ولقد ادلت الجنه الفنيه   لإل
 ا عليكبيرام المضاده لالفراد  يشكل تھديدا  الصدد  بان زراعه االلغ

 ن مؤشر خطير  لتنامي الصراعالمواطنين من السكان وھو عباره ع
 الدائر حاليا   كما ان إطالق النار علي معسكر االمم المتحده يشكل

خرقا واضحا ال تفاقيه وقف العدائيات . 
 
       

.مواد خرق اتفاقيه  إتفا قيه وقف العدائيات 
 

 لقد وافق الطرفان بموجب ھذا القانون علي وقف كافه اال عمال1.1
  .                                 الطرفين العسكريه  التي تستھدف

 
ن.       يجب علي الطرفين الكف عن اإل عتداء علي السكان المدنيي 3.1

                                                                        
ي ايضا علي تيم المراقبه:ينبغ7.1 

الكا مله   حما يهالتمتع بتوفير الا) 
اقيل دون اي عوائق  ا و عرمرور الو الحركه  التمتع بتوفير حريه ب) 

 
 
 



التوصيات
 

 خاذ رد فعل قوي وعاجل  إزاءبإت لإليقاد نوصي المبعوث الخاص
  ام مضاده لالفراد فيء قامت بزراعه الغء  قوات الحكومه بانھا إدعا

مدينه الناصر.
ه الناصر من علي حكومة الجنوب  العمل علي إزاله  وتطھير منطق

ي االلقام  وإتخاذ اإل جراءات المناسبه  إزاء الضباط الذين تورطوا ف
القيام  بھذا العمل .

 
جب فيه نوصى بقيام المبعوث الخاص لإل يقاد  بإ صدار بيان قوي يش

 ام  من  قبل اي طرف في الصراعإستخدام او زراعه اي نوع من االلغ
الدائر االن .

وضع لا ص بتذكير قوات الحكومه بعوث الخا كما اوصت اللجنه  المب
لسودان بعثه االمم المتحدة العاملة بجنوب المعسكر الشرعي والقانوني 

اقبه و بإلضافة إلي  استخدامه  كا قاعده ينطلق منھا تيم ااإليقاد  للمر
قيه ، ان من واجب قوات  الحكومة  العمل   تحت طا ئلة  إتفاالتحقيق 

 دة  وذلكقية  الوضع القانوني لبعثة االمم المتحوقف العدائيات وإتفا 
 وف معھملناصر والوقابة والتحقيق بلضمان االمن والسالم لتيم المراق

     واجباتھم علي الوجه االكمل .آدأء     في 
 



 
 
 

 

 

 28في الفتره  من   سوب لھا الخرقننواع  ا لخروقات   والجھة الما
2015مارس  16حتي   2014فبراير   

ت في بلغ اليه المراقبه والتحقيق  عددا من الخروقات رصدت   2015مارس  16السنة الماضية وحتي    منذ
خرق من قبل   18حادث  ناتجة عن الخروقات إلتفاقية  وقف العدائيات  . ھذه الخروقات  عباره عن 53جملتھا 

ه وقات  ارتكبت بواسطلك بعض لخرخرق من قبل قوات المعارضه  . كما ان ھنا 21في المقابل  قوات الحكومه  
الكثر من واليه . كثر من ماد ه للخرق تمت  بھا اإل دانه  ھنالك ا ان  الطرفين  فضال عن ذلك

 
 الحوادث 
التي 
تضمن 

روقاتالخ  

الخروقات 
 المنسوبه

إلي قوات 
 الحكومه 

الخروقات 
المنسوبه 
 إلي 

 قوات  
 المعارضه

1المادة     
وقف 
  
 تالعدائيا

  

 2المادة
وقف    

 االعدائيات
 اإلعالميه

 3المادة 
حمايه 
 المدنيين

4الماده   
اعده المس

ل في توصي
المساعدات 
 اإلنسانية

7المادة   
 عمليات 
 اتيام
 المراقبه
قوالتحقي

35 18 21 29 1 19 6 4 
 

	

يھا المواقع التي تم ف
 الخرق   

 جوبا جونقلي الوحده اعالي النيل

 22 11 6 2 

 
 
 


