
 

 ملخص تقارير انتھاكات  وقف االعمال العدائية (15 ديسمبر 2014 - 31 يناير 2015)

 
ات  الي االنتھاك ر الت ص التقري ةيلخ ة والمحقق ل الموثق ن قب ة  م ا  آلي ة لل داإليق ق ومراقب نالتحق م  

ةإ ة تفاقي ال العدائي ف األعم ة وق ي  الموقع اير 23ف ام  يان رة 2014ع ن، للفت مبر 15 م ى2014 ديس اير  31حت   2015يان
 

 

تاريخال المكان طبيعة  االنتھاك المسؤلية االنتھاكرقم  
قوات الحكومة 

وقوات 
 المعارضة

عام  يناير 3و  2014ديسمبر  29بين 
 ك تبادل كبير الطالقل، كان ھنا2015
ي المتمركزة ف بين قوات الحكومة  النار

وذلك في وقوات المعارضة الناصر 
سكر المنطقة الواقعة بالجانب الشرقي لمع

, ومنطقة قرية كدبك قوات االمم المتحدة 
وايضا كان ھناك تبادل الطالق قذائف 

بق س قد وكان المورتر عبر نھر السوباط
 ة،استفزازات من قبل قوات الحكوم ذلك

ع بالقرب من مواق في الدوريات متمثلة 
 باشعال النيران في المعارضة وقيامھم

ونتيجة  الحشائش وبعض المنازل.
رى تاالدلة التي جمعت  للتحقيقات، ووزن

صر  اللجنة الفنية ان قوات الحكومة بالنا
لوقف  2014ياناير  23انتھكت اتفاقية

 29االعمال العدائية في الفترة من
وفقا  2015 ايريان 3حتى   2014ديسمبر

للمواد التالية:
اع عن اتخاذ أية إجراءات االمتنب.   1.2

.تؤدي إلى مواجھات عسكرية يمكن أن
: االمتناع عن شن ھجمات على  1.3

.المدنيين السكان
االجراءات التي قامت بھا قوات 

المعارضة تجاوزت ما يمكن اعتباره 

والية اعالي 
رالناص -النيل

 3الي  2014ديسمبر29
2015ياناير  

22

مكتب المبعوثين 
دانالخاصين لجنوب السو  

الھيئة الحكومية 
للتنمية

إيقاد



لي وبالتا موقف دفاعيلتدابير  مبررا 
ياناير  23تفاقيةال اكانتھا تشكل أيض

رة لوقف االعمال العدائية في الفت 2014
ياناير  3حتى   2014ديسمبر 29من

وفقا للمواد التالية: 2015
اع عن اتخاذ أية إجراءات االمتنب.  1.2

.تؤدي إلى مواجھات عسكرية يمكن أن

قوات 
 المعارضة

القوات الموالية  2015يناير  8في 
.ھاجمت قرية جمام ةمعارضلل

 ليھا في تم التوصل إ التي لالتفاقات وفقا
ية األعمال العدائوقف  تنفيذ ورشة عمل 

اعتبرت  2014نوفمبر  16 -15من 
تم و )6جمام (منطقة متنازع عليھا)(م 

 التحقق منھا بواسطة  فريق المراقبة
بانھا تحت ديسمبر  13والتحقيق في 

.سيطرة الحكومة
ي االدلة الت ونتيجة للتحقيقات، ووزن

جمعت ترى اللجنة الفنية ان قوات 
ياناير  23انتھكت اتفاقية  المعارضة

ة منطقلوقف االعمال العدائية في  2014
 8 بوالية اعالي النيل بتاريخجمام 
وفقا للمواد التالية: 2015ياناير
األعمال العدائية)كاملة (وقف  1,2  -11,

.الھجمات على السكان المدنيين 3.1  

والية اعالي 
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 قوات الحكومة  ناصرالكانت ھناك مشاكل مستمرة في 
 23و 22مما ادى الي االنتھاكين السابقين(

في كل ھذه الحوادث وقعت اعمال تم  )
 الحكم بانھا استفزازية من قبل قوات

 تأحرق 2015ياناير  19الحكومة. في 
مھبط الطائرات. عند  عمدا مسجد قرب

 مھبط الطائرات إلى الثكنات من اعودتھ
. السوق اضرموا النار في عدة مبان في

ان قيام  يناير.21احترق مبنى آخر في 
وغيرھا  القطاطيحرق ب قوات الحكومة
م جري منذ بداية موست تمن المباني كان

الدلة ا ونتيجة للتحقيقات، ووزن الجفاف.
ات التي جمعت ترى اللجنة الفنية ان قو
 23الحكومة بالناصر  انتھكت اتفاقية

 ,لوقف االعمال العدائية  2014ياناير 
 21و  19في بالناصر والية اعالي النيل

اد التالية:وفقا للمو 2015ياناير 
 يمتنع الطرفان من الھجمات على 3.1

قوق حماية حب السكان المدنيين وااللتزام
قدمھا لتي ت اإلنسان، والحياة والممتلكات،

 ةوالقاري ةالوطني االجھزة مختلف
الدولية.و
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