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

رقم االنتھاك
22

التاريخ
29ديسمبر 2014الي 3
ياناير2015

المكان
والية اعالي
النيل -الناصر

طبيعة االنتھاك
بين  29ديسمبر  2014و  3يناير عام
 ،2015كان ھنالك تبادل كبير الطالق
النار بين قوات الحكومة المتمركزة في
الناصر وقوات المعارضة وذلك في
المنطقة الواقعة بالجانب الشرقي لمعسكر
قوات االمم المتحدة ومنطقة قرية كدبك,
وايضا كان ھناك تبادل الطالق قذائف
المورتر عبر نھر السوباط وكان قد سبق
ذلك استفزازات من قبل قوات الحكومة،
متمثلة في الدوريات بالقرب من مواقع
المعارضة وقيامھم باشعال النيران في
الحشائش وبعض المنازل .ونتيجة
للتحقيقات ،ووزن االدلة التي جمعت ترى
اللجنة الفنية ان قوات الحكومة بالناصر
انتھكت اتفاقية 23ياناير  2014لوقف
االعمال العدائية في الفترة من29
ديسمبر 2014حتى  3ياناير  2015وفقا
للمواد التالية:
 1.2ب .االمتناع عن اتخاذ أية إجراءات
يمكن أن تؤدي إلى مواجھات عسكرية.
 : 1.3االمتناع عن شن ھجمات على
السكان المدنيين.
االجراءات التي قامت بھا قوات
المعارضة تجاوزت ما يمكن اعتباره

المسؤلية
قوات الحكومة
وقوات
المعارضة

مبررا لتدابير موقف دفاعي وبالتالي
تشكل أيضا انتھاك التفاقية 23ياناير
 2014لوقف االعمال العدائية في الفترة
من 29ديسمبر 2014حتى  3ياناير
 2015وفقا للمواد التالية:
1.2ب .االمتناع عن اتخاذ أية إجراءات
يمكن أن تؤدي إلى مواجھات عسكرية.
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 8ياناير2015

والية اعالي
النيل -جمام
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 19و 21ياناير2015

والية اعالي
النيل -الناصر

في  8يناير  2015القوات الموالية
للمعارضة ھاجمت قرية جمام.
وفقا لالتفاقات التي تم التوصل إليھا في
ورشة عمل تنفيذ وقف األعمال العدائية
من  16 -15نوفمبر  2014اعتبرت
جمام )منطقة متنازع عليھا()م  (6وتم
التحقق منھا بواسطة فريق المراقبة
والتحقيق في  13ديسمبر بانھا تحت
سيطرة الحكومة.
ونتيجة للتحقيقات ،ووزن االدلة التي
جمعت ترى اللجنة الفنية ان قوات
المعارضة انتھكت اتفاقية 23ياناير
 2014لوقف االعمال العدائية في منطقة
جمام بوالية اعالي النيل بتاريخ 8
ياناير 2015وفقا للمواد التالية:
 1,2 -1,1كاملة )وقف األعمال العدائية(
 3.1الھجمات على السكان المدنيين.
كانت ھناك مشاكل مستمرة في الناصر
مما ادى الي االنتھاكين السابقين) 22و23
( في كل ھذه الحوادث وقعت اعمال تم
الحكم بانھا استفزازية من قبل قوات
الحكومة .في  19ياناير  2015أحرقت
عمدا مسجد قرب مھبط الطائرات .عند
عودتھا إلى الثكنات من مھبط الطائرات
اضرموا النار في عدة مبان في السوق.
احترق مبنى آخر في 21يناير .ان قيام
قوات الحكومة بحرق القطاطي وغيرھا
من المباني كانت تجري منذ بداية موسم
الجفاف .ونتيجة للتحقيقات ،ووزن االدلة
التي جمعت ترى اللجنة الفنية ان قوات
الحكومة بالناصر انتھكت اتفاقية23
ياناير  2014لوقف االعمال العدائية ,
بالناصر والية اعالي النيل في 19و 21
ياناير  2015وفقا للمواد التالية:
 3.1يمتنع الطرفان من الھجمات على
السكان المدنيين وااللتزام بحماية حقوق
اإلنسان ،والحياة والممتلكات ،لتي تقدمھا
مختلف االجھزة الوطنية والقارية
والدولية.

قوات
المعارضة

قوات الحكومة

