
 

 ملخص تقارير انتھاكات  وقف االعمال العدائية (  31 يناير 2015-  28فبراير2015)
التحقق منومراقبة لل داإليقا  آلية  من قبل الموثقة والمحققةيلخص التقرير التالي االنتھاكات   

  2015 فبراير 28حتى 2015 يناير  31من، للفترة 2014عام  ياناير 23في  الموقعة وقف األعمال العدائية تفاقيةإ
 

 

تاريخال المكان طبيعة  االنتھاك المسؤلية االنتھاكرقم  
قوات 

 المعارضه
 من نيناث مقتل. بانتيو في قصف: الحادث
 فبراير 1 و 2015 يناير 31 في. المدنيين

الفريق ان  أفاد ،2015 MVT   من سلسلة
 ووالية يوبانت في الطرفين بين االشتباكات

 بعض لتفاصي تأكيد يمكن ال بينما. الوحدة
 ةنتيج تحديد، على قادراً  كان الحوادث،
ضهالمعار قوات أن الميدانية، للتحقيقات  

 على صواريخ إطالق عن مسؤولة كانت
 2015 فبراير 1 في بانتيو مدينة

)اللجنة التقنية المشتركة(  (JTC). وفقا 
 القتلى من اثنين الھجوم ھذا تسبب

 من المواد.   امرأة بينھم المدنيين،
 على توافق" األطراف" 1.1 االتفاقيه
 إلى تھدف كلھا العسكرية األعمال وقف

 أن" األطراف على" 3.1 البعض بعضھا
 السكان على ھجمات شن عن تمتنع

المدنيين

 الوحدة والية
بانتيو

2015 /فبراير/  01   V027

قالتحق يتم لم    اشرالمب غير النار إلطالق تبادل: الحادث
بانتيو في    رالنا إلطالق تبادل عن اإلبالغ

المعارضه وقوات الحكومة بين    والية ،
 في جرت التي ،2015 فبراير 10 في

 من كان. الجارية التوترات سياق
 بدأ الذي الطرف تحديد المستحيل
 يتفق 1.1: االتفاقيه من المواد.   القصف
 كريةالعس العمليات جميع بوقف الطرفان
 ةالتوصي البعض بعضھا إلى الرامية

 الوحدة والية
بانتيو

  2015 /فبراير/ 10   V028 

مكتب المبعوثين 
دانالخاصين لجنوب السو  

الھيئة الحكومية 
للتنمية

إيقاد



 ينالمبعوث إيغاد" أن االتفاقيهوتوصي
 كل نحث ملحة، كمسألة ،"الخاصين
 قةمنط في النفس ضبط ممارسة األطراف
االتفاقيه. أحكام واحترام بانتيو .:

 كال الطرفين  حرق ناصر؛ في اشتباكات: الحادث
 حطم ھو )النيل أعالي في ناصر( المباني
 ھرينالش في االنتھاكات من للتحقق اھتمام

 ةالمتوتر الحالة يعكس مما الماضيين،
انظر. (المنطقة في المستقرة وغير  V21, 

V22, V24, V25).   التحقيقات، نتيجة
 اءأثن الطرفين كال أن االتفاقيه تقرر

 يف األخيرة العسكرية العدائية األعمال
 رىوج.   للمواد انتھاكات ارتكبت ناصر،
 ومةالحك بين الھاون مدافع لنيران تبادل

المعارضه وقوات    في السوباط نھر عبر
 ىعل قادر غير كان الميداني الفريق .8

.   دلالتبا ھذا الحزب بدأ التي من التحقق
 دلةأ ھناك كانت االتفاقيه تحدد ذلك، ومع

المجادثات أن لتأكيد كافية  (IO)   أطلقت
 إمدادات رحلة في جي بي آر صواريخ
 الطائرات مھبط في ھبطت أنھا حكومة

 انتھاكا يشكل وھذا. 2015 فبراير 12 في
 يكفي ما أيضا ھناك وكان. كى واضحا

 مث" الحكومة قوات" أن لتأكيد األدلة من
 ياتالمستشف مباني لبعض النار أشعلوا
 يةاألغذ برنامج من غذائية المواد وتخزين
.آخر انتھاكا تشكل التي العالمي،
 الحكومة قوات: االتفاقيه من المواد

1.2.b   من أي اتخاذ عن االمتناع
 إلى تؤدي أن يمكن التي اإلجراءات
 3.1 العسكرية المواجھات عن االمتناع

 المدنيين السكان على الھجمات من
 ياةوالح اإلنسان، حقوق بحماية وااللتزام

ةالشعبي الحركة" بقوات" والممتلكات /A‐‐
 قفو" الطرفان" يتفق: والتوعية اإلعالم
 ھابعض إلى تھدف كلھا العسكرية األعمال
.البعض

 في ناصر
 أعالي والية
النيل

2015 /فبراير/  8‐12  V029 

 قوات الحكومه
 

 والرنك، دوك دوك بلده قصف: الحادث
 ررق للتحقيقات، نتيجة"  النيل أعالي"

المجادثات أن االتفاقيه  للمعارضه   أطلقت
 يھاعل تسيطر التي المناطق على قذائف

 فبراير 20 في دوك دوك من الحكومة
 فبراير 26 في الرنك ومدينة 2015

االتفاقيه من المواد.   2015 COHA: 
 األعمال وقف على الطرفان يتفق 1.1

 .عضالب بعضھا إلى تھدف كلھا العسكرية
 شن عن تمتنع أن" األطراف على" 3.1

.المدنيين السكان على ھجمات

 النيل أعالي
 دوكالمكان 
 ، والرنك دوك

الرنك مقاطعة

2015 فبراير  26/ 20 V030 
 

 ودالجن األطفال" إجباري تجنيد: الحادث قوات الحكومه
 المحلية المصادر من المعلومات" بعد

 النيل أعالي
 ملكال

2015 فبراير 15   V031 
 



 هاللجنه الفنيتقارير، اإلعالم ووسائل
 أن وقرر تحقيقات إجراء في شرعت
 ذينال األطفال، للجنود اإللزامي التجنيد
 يوم وقعت ،18-11 بين أعمارھم تتراوح

 ، الشلك واو في 2015 فبراير 15
 يشياميل النيل؛ أعالي والية ملكال، مقاطعة
 ياموالق المنازل تفتيش عمليات نفذت

 التجنيد. محلية مدرسة إلى بزيارات
 بعةتا ،الشلك ميليشيا نفذته القسري

الحكومية القوات"
1.2: االتفاقيه من المواد .c   تكفل األطراف

 أو القوات جميع على السيطرة
 لنفوذھا، الخاضعة المسلحة المجموعات

 االتفاق ھذا تراعي أن يجب واألمر/أو
 أعمال وقف يجوز 3.4" األطراف"

األطفال تجنيد ذلك في بما العنف
 أن الفرق الفنيه يوصي: التوصيات
 ةالمطالب الھيئة الخاصين المبعوثين
 ھم،تجنيد األطفال عن الفوري باإلفراج
 تجاه بالتزاماتھا األطراف كل وتذكير
 وحظر لالتفاق وفقا المشروع األطفال
 الجنود االستخدام على دولي

.".....األطفال
 اإلسناد ونوع من االنتھاكات للفترة من فبراير اعتبارا من 4 مارس 2015،

 وھذا". العدائية األعمال وقف اتفاق" انتھاكات وقوع عن أسفرت التي الحوادث من 31 مجموعة ما الماضي العام في لكم ذكرت 
الحكومه 19 واالنتھاكات االنتھاكات من 16 يشمل   .(المعارضه)   .مادة من أكثر ومن الطرفين، كال من انتھاكات حوادث بعض وتشمل

فبراير  2015 عام إلى 2014 عام  

 

 7 المادة
 عمليات
MVT 

 4 المادة
 وصول
 المساعدات
 اإلنسانية

 3 المادة
حماية 
 المدنيين

 وقف 2 المادة
 الدعاية
 المعادية

 وقف 1 المادة
 األعمال
 العدائية

 إلى نسبت
 المعارضه

 إلى نسبت
 قوات
 الحكومة

 االنتھاكات
عنھا المبلغ  
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 مدينه جوبا  واليه جونقلي واليه الوحده النيل أعالي  من حيث االنتھاكات
 الموقع
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