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تم عقد االجتماع الثالث للجنة الفنية لالليه يوم األربعاء  24أكتوبر  2018في فندق ايواء في الخرطوم (يوم  D + 42يو ًما) .تم تمثيل
جميع األطراف كما هو موضح أعاله.
الموضوع

قضية  /القرار  /اتفاقية
بيان االفتتاح.
رحب رئيس اللجنه الفنيه لالليه بجميع األطراف في اللجنه .صرح الرئيس أن االليه في جوبا قد نفذت
االلتزامات التي تم التعهد بها في االجتماع األخير .تم تنظيم وتنسيق مكتب التنسيق المشترك للمراقبة
وتنفيذ أول زيارة ميدانية مشتركة في ياي يوم الجمعة الماضي  ،لسوء الحظ مع مشاركة قوات الدفاع
الشعبي لجنوب السودان فقط بسبب مشكالت التنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش-في
المعارضه و تحالف سوا المعارض وأضاف أن وقف إطالق النار ما زال قائما في معظم أنحاء البالد  ،ولكن
هناك مخاوف جدية في مناطق "النقاط الساخنة" .هناك حاجة إلى مزيد من اإلجراءات العاجلة من قبل
األطراف لضمان االمتثال للمبادئ األساسية لوقف إطالق النار :التجميد في المكان وتجنب األعمال العدائية
أو االستفزازية .كما لفت الرئيس انتباه األطراف إلى حقيقة أن فرق االليه ال تزال محرومة من الوصول
وحرية الحركة في بعض المناطق .وشدد أيضًا على أنه من األهمية بمكان نشر جميع أحكام االتفاقيه
المعدله بشكل كامل  ،واالمتثال لجميع مستويات سلسلة القيادة .وطلب من جميع أعضاء اللجنة أن يتذكروا
أن مهمتهم هي إيجاد حلول للمشاكل وليس الجدال حول الحقائق المقدمة.
ثم أدلى ألطراف بالتعليقات االفتتاحية.
أشار كبير ممثلي حكومة الوحده االنتقاليه إلى أن األمور قائمة على الرغم من أنه ال تزال هناك مشكالت.
كما علق على االجتماع األخير لرئيسي األركان في الخرطوم وأنه في االجتماع  ،كان هناك قلق بشأن
الحرمان من حرية الحركة ومتابعة الزيارات.
وشكر كبير ممثلي الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان اللجنه الفنيه لالليه على السماح لهم
بمعالجة القضايا المعلقة .وسلط الضوء على بعض النقاط المتعلقة برفض الوصول إلى أن المعارضه ليس
لديها سياسة تمنع الوصول .وذكر أيضًا أنه يأمل في أن تقدم اللجنه الفنيه لالليه تقريرا ً كامالً عن زيارتها
إلى ياي .كما أكد على أهمية قيام االليه بإعطاء إشعار مسبق لورش العمل باستخدام مثال ورشة العمل
المخطط لها في بانيوم.
شكر كبير ممثلي تحالف سوا المعارض موظفي االليه على االجتماع الثالث وقال إن هناك مؤشرات إيجابية
للغاية على أن االليه تحرز تقد ًما واضحا على الرغم من وجود تحديات .صرح أيضًا بأنه يعتقد أن االليه قد
تلقى رسالتها حول ما حدث في كوتيكيا في  20أكتوبر  .2018أرسلوا عدة تقارير وكتبوا إلى رئيس االليه
من خالل رئيس االليه للعمليات وتم تعميمها عبر تطبيق الواتس اب .كما أشار إلى ضرورة إضافة منطقة
ناصر إلى زيارات الفريق المشتركة لتشمل ماندينج .إن المسألة المتعلقة باالشتباكات مع الحركة الشعبية
لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان هي في طور حلها وقد ناقشوا القضية مع قيادة الحركة
الشعبية لتحرير السودان  /جيش التحرير الشعبي ويأملون في التوصل إلى حل ودي .وأكد الحاجة إلى
زيارات مشتركة كآلية لبناء الثقة.

االجراء

وشكر ممثل المحتجزين السابقين الرئيس قائالً إنه كان اجتماعه األول وأنه ممتن لتبادل أفكاره .وصرح
بأنه تقع على عاتق الطرفين مسؤولية تطوير الثقة والتفاهم المتبادل .وأضاف أنه إذا تحركت األطراف على
األرض ،فسيرسل هذا إشارة واضحة إلى أن الناس جادون بشأن عملية السالم.
الوقائع
تمت مناقشة مسودة محضر االجتماع الثاني للجنه الفنيه لالليه واعتمادها بتصويب واحد.
موقف قرارات التنفيذ وقضاياه من اجتماع اللجنه الفنيه لالليه رقم 2
عرض رئيس األركان على القرارات التي وافقت عليها األطراف من اللجنه الفنيه2018-2.
أ .تقدم األطراف أسماء المرصد الوطني (غير كاملة)
في االجتماع الثاني للجنه الفنيه لالليه ،وافقت األطراف على تقديم أسماء مراقبيها الوطنيين إلى االليه
للقطاعات و اتيام المراقبه والتحقق .قدمت تحالف سوا المعارض قائمة األسماء الخاصة بها .صرح كبير
الممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان أنهم قدموا أسمائهم في 17
أكتوبر وسيعيدون إرسالها إلى االليه  ،إذا لزم األمر.
ذكرت االليه أن تدريب المراقبين الوطنيين سيتم في عنتيبي في  9-5نوفمبر 2018
القرارات :قررت اللجنه الفنيه لالليه:
• قيام األطراف بتقديم قوائمهم قبل  1نوفمبر .2018
• ستقوم االليه بإشراك حكومة الوحده االنتقاليه لتسهيل وثائق السفر للمرشحين.
ب .ستقدم االليه 500نسخة من االتفاقية (تم)
في االجتماع الثاني للجنه الفنيه لالليه ،اتفقت األطراف على أن أحد بنود التنفيذ المهمة هو نشر االتفاقيه
المعدله(وقف اطالق النار الدائم والترتيبات االمنيه( )المادة  2.1.3من وقف اطالق النار الدائم والترتيبات
االمنيه ).وافقت االليه على توفير نسخ أخرى بلغات محلية أخرى جارية.
ج .التجميد الفوري للقوات (غير كامل)
في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،وافق الطرفان على التجميد الفوري للقوات وفقًا للمادة 2.1.5
من المعاهدة.
صرح كبير الممثلين لـ حكومه الوحده االنتقاليه بأنه تم عقد اجتماع في  23أكتوبر  2018بين رؤساء
أركان قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان والقوات الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير
السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان  ،وسيتم إنشاء رابط التواصل بين قائد الفرقة الخامسة وقائد
اإلعالم والتوعية .وأضاف أيضًا أنه يجب على االليه وضع آلية لمنع قوات الجنرال توماس سيريلو من
التجوال.
صرح كبير ممثلي الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه ال تزال هناك حركة متقطعة
للقوات والهجمات وأنهم غير متأكدين مما إذا كانوا متعمدة أم ال.
القرارات :قررت اللجنه الفنيه لالليه:
• إعطاء األطراف أوامر للقوات التي يجب أن تمتثل لالتفاقية؛
• يجب على اتيام المراقبه والتحقق التابعه لل االليه الذهاب إلى األرض ؛
يجب على األطراف السيطرة الكاملة على قواتها ؛
• يجب على األطراف تشكيل نظام اإلبالغ الخاص بهم وإبالغ نيتهم.

د .فك االرتباط الفوري للقوات في مكان قريب (غير كامل)
في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،اتفق الطرفان على فض االشتباك الفوري للقوات على مقربة من
المادة  2.1.5من المعاهدة.
صرح الممثل األعلى لـ حكومه الوحده االنتقاليه بأنه يجب على جميع األطراف إبالغ االليه بمواقعها الفعلية
والسماح لـ اتيام المراقبه والتحقق بالتحقق والمراقبة .كما طلب تحديد "القرب" لمساعدة األطراف على
االستعداد واالنسحاب بأمان.
صرح الممثل األعلى للحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه من المهم لجميع األطراف أن
تكون لديها اإلرادة وااللتزام باالنسحاب.
صرح كبير ممثلي تحالف سوا المعارض بأنه يجب على جميع األطراف االلتزام بعملية التنفيذ.
القرارات :قررت اللجنه الفنيه لالليه:
• يجب على األطراف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لفك ارتباط قواتها
• ستواصل للجنه الفنيه لالليه جهودها بشأن هذا المطلب وتقدم تقريرا ً عن الحالة في االجتماع المقبل.
ه .وقف النار خريطة (الجارية)
في االجتماع الثاني لللجنه الفنيه لالليه ،وافقت األطراف في للجنه الفنيه لالليه على تعيين القوات
والتخلص منها وفقًا للمادة  2.1.5من المعاهدة.
صرح رئيس أركان االليه أنه قد تم التحقق من حوالي  ٪ 50من المواقع .ومع ذلك  ،شجع األطراف على
العمل من أجل تنفيذ المقال بدال ً من انتظار الخريطة الموحدة .صرح بأن الوقت قد حان لبدء عملية فك
االرتباط.
ف .ستعمل األطراف مع لجنة الصليب األحمر الدولية إلطالق سراح فوري من للسجناء السياسيين (الوضع
غير معروف)
في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،اتفق الطرفان على العمل عن كثب مع لجنة الصليب األحمر
الدولية إلدارة اإلفراج الفوري عن أي من األشخاص الذين ما زالوا رهن االحتجاز وفقا ً للمادة  2.1.6من
المعاهدة.
صرح كبير ممثلي حكومه الوحده االنتقاليه أن اللجنة الدولية ال تشارك المعلومات حول المحتجزين
باستثناء المحتجزين .وأكد على ضرورة المسامحة والنسيان وأشار إلى التزام الحركة الشعبية لتحرير
السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بتنفيذ المادة .وذكر أيضًا أن للجنه الفنيه لالليه يجب أن تفرق
بين المعتقلين السياسيين ورجال القانون .وأشار إلى أن المعتقلين السياسيين ليسوا من مسؤولية االليه
وأن إطالق سراحهم ربما يُنظر إليه على أنه حل وسط للقضاء.
صرح كبير الممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه أطلق سراح
أربعة ( )4أشخاص يعملون اآلن مع اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل إطالق سراح ثالثة ()3
محتجزين في غرب االستوائية والترتيبات جارية مع اللجنة الدولية .يحتوي الحركة الشعبية لتحرير
السودان  /الجيش-في المعارضه أيضًا على قائمة باألشخاص الذين يجب إصدارهم إلى حكومه الوحده
االنتقاليه .كما أعرب عن قلقه للمحتجزين السياسيين وطالب باإلفراج عنهم .إن الحركة الشعبية لتحرير
السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان على استعداد لتقديم قائمة من هؤالء األشخاص المعتقلين
السياسيين المحتجزين لدى حكومه الوحده االنتقاليه ومشاركتها مع للجنه الفنيه لالليه.

ذكر الممثل األعلى لـ تحالف سوا المعارض أن هذه المشكلة تتعلق باألمان .وصرح بأنه إذا كان بإمكان
األطراف تقديم أسماء القوات ومواقعها  ،فال ينبغي أن يكون هناك خوف في إعطاء أسماء أولئك
المحتجزين لدى كل طرف .عبر تحالف سوا المعارض عن استعداده لتقديم أسماء المختطفين من قبل
الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان.
صرح ممثل  FDsأنه يجب إطالق سراح جميع المعتقلين بشكل عشوائي كإظهار للنوايا الحسنة.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• قيام األطراف بتقديم قائمة باألشخاص الذين تم إطالق سراحهم في أقرب وقت ممكن.
ز .ستقدم األطراف أسماء الذين ما زالوا محتجزين في CTC No.3
في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،وافق الطرفان على تقديم قوائم شاملة بحلول االجتماع المقبل لل
لجنه الفنيه لالليه بشأن حالة تنفيذ أولئك الذين ما زالوا محتجزين وفقا ً للمادة  2.1.6من المعاهدة .نوقشت
هذه المسألة باالقتران مع البند (و) من جدول األعمال الوارد أعاله.
ح .توقف عن التوظيف والتدريب (الموقف غير معروف)
في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،قررت للجنه الفنيه لالليه أن تمتثل األطراف للمادة  2.1.8من
المعاهدة .كان على االليه التركيز على هذه المسألة وتقديم تقرير مرة أخرى إلى اللجنه الفنيه و تيم
المراقبه والتحقق .كان بانتيو يعيد النظر في قائد الفرقة الرابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان حول هذه
المسألة وجمع المزيد من المعلومات.
صرح كبير الممثلين لـ حكومه الوحده االنتقاليه بأنه يمتثل لهذا الشرط وأنه ال يوجد تجنيد مستمر .وذكر
أيضًا أن حكومه الوحده االنتقاليه بحاجة إلى معرفة ما إذا كان التدريب والتوظيف ال ُمبلغ عنه بشكل خاص
في بانتيو صحي ًحا أم ال.
صرح كبير ممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنهم يمتثلون
لالتفاق .ال ينبغي أن يكون هناك أي قضية التوظيف .وذكر أيضًا أنه إذا تحرك تحالف سوا المعارض إلى
منطقة ال تنتمي إليها وتجنّدها  ،فهذا يعد انتهاكًا.
صرح كبير ممثلي تحالف سوا المعارض بأنه ال يوجد تجنيد للقوات .تعيش قواتهم في المجتمعات وال
تتجمع إال عندما يتم حشدهم والتي يساء فهمها في كثير من األحيان كممارسة تجنيد.
القرار :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• يجب على االليه أن تقدم تقريرا ً عن حالة التوظيف والتدريب في المناطق المذكورة أعاله (أعالي النيل
والواليات) في االجتماع التالي.
س .ستقوم األطراف بإخالء جميع المباني المدنية ؛ ستقدم االليه تفاصيل المشكالت المستمرة (الجارية)
قررت للجنه الفنيه لالليه في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه أن األطراف سوف تمتثل للمادة
 2.2.3.1من معاهدة قانون منع اإلرهاب وتقبل التوصية بإخالء جميع المباني المدنية .يجب على االليه
تقديم معلومات مفصلة من اتيام المراقبه والتحقق فيما يتعلق بهذه المشكلة.
قدمت االليه قائمة أولية بمواقع المدارس والمباني التي تحتلها القوات العسكرية وطلبت من األطراف
التحقق من هذه المعلومات.
القرار :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• توفير قائمة أكثر شموالً بالمرافق المشغولة ؛
• سيقوم الطرفان بالتوضيح والتصرف وفقًا لذلك ،
• ينبغي أن تستمر االليه في التحقيق في هذا المطلب وأن تقدم تقريرا ً عن الحالة في االجتماع التالي.

ي .ستقوم األطراف بنشر االتفاقية والعمل بنشاط لتخفيف التوترات (مستمر)
قررت للجنه الفنيه لالليه في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه اتخاذ إجراء ضد شخص يحظر نشر
معاهدة قانون منع اإلرهاب وفقًا للمادة  2.1.3من االتفاقية.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• أن نشر االتفاق مستمر وأن تواصل االليه بذل الجهود بشأن هذا المطلب وأن تقدم تقريرا ً عن الحالة في
االجتماع التالي.
ك .سوف تقوم االليه بتسهيل عالقات أفضل بين ممثلي الحزب وقادة في ياي  ،واو  ،وبينتيو (وليس كامل)
قررت اللجنه الفنيه لالليه في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه إقامة عالقات داخلية بين الطرفين
بتيسير من االليه .سيتم تكليف اتيام المراقبه والتحقق في ياي و بانتيو و واو  3اتيام المراقبه والتحقق
لتسهيل وسيلة للتواصل بين القادة المحليين على األرض كإجراء وقائي وفقًا لما هو متاح لالتصاالت.
صرح رئيس األركان بأن االليه طلبت أجهزة راديو متصله باألقمار الصناعية وأنها سوف توزعها مع قناة
سريعة لمناقشة القضايا عند نشوئها.
صرح كبير ممثلي حكومه الوحده االنتقاليه بأنه يحتاج إلى هذا التسهيل .وحث االليه على القيام بزيارة
مجاملة لرئيسي األركان حتى يمكن التقليل إلى أدنى حد من هذه االنتهاكات ومعرفة أفضل طريقة لمعالجة
هذه الفجوات.
صرح كبير ممثلي الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بأن المشاركة ليست ضرورية فقط في
هذه المجاالت ولكن أيضًا في مجاالت أخرى .القيادة هي األكثر أهمية.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• االليه تواصل الجهود بشأن هذا المطلب وتقديم تقرير عن الحالة في االجتماع المقبل.
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حالة تنفيذ أوقف اطالق النار.
وقف اطالق النار
كانت هناك عالمات إيجابية على التزام األطراف في معظم المناطق بوقف إطالق النار .ومع ذلك  ،ال تزال
هناك توترات في مناطق "النقاط الساخنة" الثالثة  ،وقد تم اإلبالغ عن نزاع في كل من مناطق واو و ياي.
كان هناك اشتباك آخر تم اإلبالغ عنه في ميرمير في والية الوحدة  ،حيث انتقلت قوات الدفاع الشعبي في
جنوب السودان من ربكواي إلى بانتيو .هذا الحادث ال يزال قيد التحقيق وسيكون موضوع تقرير الحق.
مزاعم:
في  14أكتوبر  :2018بيان صحفي صادر عن رئيس المعارضه للعالقات الخارجية زاع ًما أنه:
رفضت حكومه الوحده االنتقاليه إطالق سراح أسير تابع للمعارضه ،المختطفين والمعتقلين السياسيين ،
وبدالً من ذلك اختطفت كوادر المعارضه في كينيا.

تواصل قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان عملياتها العسكرية الهجومية في :أغانا  ،وبوري  ،وكينديري
 ،ومانجاالتوري  ،وموندو  ،وجامارا  ،وموربو  ،ونغوكو  ،ونغوبيري  ،وكويرا منذ  13سبتمبر .2018
هاجمت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان قاعدة المعارضه واستولت عليها في موندو ،مقاطعة الينيا ،
في  02أكتوبر  18؛ نجكوكو في والية واو في  4أكتوبر  .18في والية الوحدة  ،قوات الدفاع الشعبي
لجنوب السودان يهاجمون مواقع المعارضه في ميرمير و باديا و جيت
في  21أكتوبر  :2018رسالة من تحالف سوا المعارض تدعي أن قوات المعارضه ألقت القبض أوال ً على
اللواء جاني كاواي في  13أكتوبر  2018في منطقة ماندينق وثانيًا في  20أكتوبر " 2018هاجمت" قوات
المعارضه كوتكيا واعتقلت اللواء ريك جاش جاتلواك  ،العميد أوشان نيوت وضابط آخر من قوات الدفاع
الشعبي لجنوب السودان .نفت المعارضه هذا في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ  21أكتوبر .2018
المالحظات والتوصيات األولية:
كما نوقش في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،ليس من المفيد تقديم ادعاءات في الصحافة .ينبغي
تقديم ادعاءات إلى االليه .فيما يتعلق باالدعاءات الواردة في البيان الصحفي للمعارضه ،يُطلب من
المعارضه أن تكون محدده بشأن الرفض المزعوم لـ حكومه الوحده االنتقاليه إلطالق سراح السجناء.
أخذ موندو من قبل قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان كان بالفعل موضوع تقرير انتهاك تمت مناقشته
في اللجنه الفنيه لالليه الماضي .الحوادث في ميرمير هي موضوع تحقيقات مستمرة وستتم مناقشة
األحداث في نكوجو في هذا االجتماع.
فيما يتعلق بادعاء تحالف سوا المعارض  ،ناقش تيم المراقبه والتحقق التابع لبانتيو بالفعل القبض على
اللواء كاواي مع قائد قطاع المعارضه وسيزور كوتكيا عند اإلمكان .ومع ذلك  ،يوصى بأن يقوم المعارضه
و تحالف سوا المعارض بمناقشة هذه المشكلة والموافقة على حل.
مناطق التركيز:
الصراع في منطقة واو
خلفية:
خالل الجزء األول من عام  ، 2017كان هناك صراع كبير في المنطقة جنوب وغرب واو .ومع ذلك  ،منذ
التوقيع على اتفاقيه وقف العدائيات في  21ديسمبر  2017حتى يونيو  ، 2018كان الوضع العام في
منطقة واو هادئ ًا ؛ في الواقع  ،أثنت االليه على األطراف للجهود المبذولة لالمتثال لالتفاق.
تغير الوضع في يونيو  2018بعد تعيين قائد جديد لقوات المشاة الخامسة قوات الدفاع الشعبي لجنوب
السودان  ،اللواء كير كير كير.
في حوالي  11يونيو  2018بدأت الفرقة الخامسة عمليات هجومية تهدف إلى السيطرة على المناطق التي
تسيطر عليها المعارضه تم التحقق من هذه المناطق على أنها تخضع لسيطرة المعارضه أثناء عملية
التحقق من االليه في يناير إلى مارس .2018
قدمت االليه تقريرا ً عن انتهاك بشأن االستيالء على ودحليلو من قبل قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان
في حوالي  13يونيو ( 2018تقرير االليه"  2018/24الحركة العسكرية والعمليات العسكرية الهجومية في
منطقة واو" بتاريخ  20يوليو .)2018
أما المناطق األخرى التي كانت تشغلها المعارضه سابقًا  ،فقد تم االستيالء عليها في الوقت الحالي  ،وهي
المناطق المحيطة بـ مبورو و بايسيليا و باقاري .في ذلك الوقت  ،أخبر اللواء كير كير كير االليه أنه لن

يكون "موج ًها من قبل اتفاقيه وقف العدائيات ألنه ال يوجد المعارضه في المنطقة" .ومضى قائالً إن
العمليات الجارية في المناطق المعنية تنطوي على "نزع سالح المجرمين".
استمرت العمليات واالشتباكات طوال يوليو وأغسطس وسبتمبر .زعم كال الطرفين أن الطرف اآلخر هو
المسؤول .هناك أدلة تشير إلى أن قوات المعارضه نفذت غارات وهجمات ضد قوات قوات الدفاع الشعبي
لجنوب السودان في المناطق المأخوذة من المعارضه بواسطة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان
مرارا وصول االليه إلى المناطق المتأثرة بعمليات قوات الدفاع الشعبي لجنوب
ورفض اللواء كير كير كير
ً
السودان المستمرة  ،على الرغم من االتصال به من كبير المستشارين العسكريين في االليه وكبير ضباط
االتصال في االليه قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان .التقى رئيس أركان االليه شخصيًا مع اللواء كير
كير كير في  1أغسطس  2018من أجل حل مشكلة الوصول .كان هناك بعض التحسن  ،لكن استمر منع
الوصول عندما كانت هناك "عمليات مستمرة" من قبل قوات قوات دفاع جنوب السودان في المنطقة.
آخر مناسبتين عندما تم رفض وصول االليه صراحةً بواسطة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان من
الفرقة الخامسة إلى منطقة باقاري كانت يومي  8و  12أكتوبر " 2018ألسباب أمنية".
مزاعم:
وفقًا للفرقة الخامسة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان في  24سبتمبر  ، 2018قيل إن قوات الدفاع
الشعبي لجنوب السودان تعرضت لكمين لقافلة من العائدين ترافقهم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان
تتحرك من واو إلى منطقة مبورو .قُتل جندي واحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان وجُرح  16آخرون.
قابلت االليه عن طريق تيم المراقبه والتحقق ومقرها في واو بعض الجنود المصابين  ،الذين أكدوا تقارير
عن الحادث.
في  4أكتوبر  ، 2018تلقي تيم المراقبه والتحقق التابع لالالليه في واو ادعاء من المعارضه يدعي أن
قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان هاجمت مواقعها في منطقة مبورو  ،وتحديدا نجوكو و نجوري كبير.
تكرر هذا في وقت الحق من ذلك اليوم عندما زار تيم المراقبه والتحقق قادي واستمع إليها قائد الفرقة
الثانية المعارضه  ،اللواء عبد هللا يوجانق يونقو الذي ادعى أن المجتمعين تعرضا للهجوم من قبل قوات
الدفاع الشعبي لجنوب السودان والسوق وأحرقت المنازل .تم تهجير عدد كبير من الناس.
في  15أكتوبر  ، 2018زار تيم المراقبه والتحقق توبي حيث لجأ المدنيون الذين فروا من نجوكو إلى
مستمرا في االرتفاع مع وصول المزيد من
المدرسة االبتدائية .كان هناك  563ناز ًحا  ،وكان هذا العدد
ً
النازحين .تمكن تيم المراقبه والتحقق من مقابلة الزعماء التقليديين وممثلي النساء واألشخاص من
المنظمات غير الحكومية .وأفاد هؤالء الشهود بإطالق النار والقصف  ،حيث أطلق جنود قوات الدفاع
الشعبي لجنوب السودان الذين يطلقون النار عشوائيًا في القرية .نهبت المنازل وأحرقت.
أفاد النازحون أن ثالثة مدنيين قتلوا في الهجوم بمن فيهم امرأة  ،وقد قُتلوا بالرصاص في مركز الرعاية
الصحية األولية التابع للمنظمات غير الحكومية .لم يفهم سكان نجوكو سبب تعرضهم لهذا الهجوم ألنهم
ادعوا أنه كان هناك مدنيون فقط.
في  14أكتوبر  ، 2018تلقي تيم المراقبه والتحقق في واو مزاعم أخرى من المعارضه بأن قواتها في
منطقة نجوكو تعرضت لمزيد من الهجمات .ألن القسم الخامس قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان قد
رفض حتى اآلن وصول تيم المراقبه والتحقق إلى منطقة نجوكو ولم تكن هناك زيارة من قبل االليه.
الموجودات:
كانت المنطقة جنوب وغرب واو مستقرة من توقيع اتفاقيه وقف العدائيات حتى يونيو  2018عندما قام
قائد الفرقة الخامسة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان المعين حديثًا بعمليات ضد مواقع المعارضه.

هو تقييم االليه أن قافلة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان تعرضت لكمين في  24سبتمبر ، 2018
وكان من المرجح أن قوات المعارضه كانت متورطة .ومع ذلك  ،أيا كان االستفزاز قوات الدفاع الشعبي
لجنوب السودان كان يخضع ال يوجد مبرر للهجوم على مجتمع نجوكو
تبين أن العمليات الهجومية التي قامت بها فرقة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان التابعة للفرقة
عتبارا من يونيو  2018تشكل انتهاكًا لـ اتفاقيه وقف
الخامسة ضد مواقع المعارضه في منطقة نجوكو ا
ً
العدائيات ؛ لقد توصلت االليه إلى أنه من خالل مقاضاة العمليات الهجومية في منطقة  NGOKUفي 3
أكتوبر  2018والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من المدنيين  ،فإن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان من
الفرقة الخامسة بقيادة اللواء كير كير كير قد تصرف مرة أخرى في انتهاك واضح للـ االتفاقيه المعدله .
وخلص إلى أن العمليات الهجومية التي نفذتها قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان الشعبة الخامسة في
منطقة نجوكو كانت تنتهك االتفاقيه المعدله  ،على وجه التحديد :المادة ( 2.1.10.7.2وقف جميع األعمال
العسكرية العدائية على النحو المحدد في اتفاقيه وقف العدائيات من  21ديسمبر . )2017
صرح كبير الممثلين في حكومه الوحده االنتقاليه أن هذا كان جز ًءا من ما تمت مناقشته في اجتماع 23
أكتوبر  2018بين رئيسي األركان .كان الطريق إلى األمام هو تأسيس ارتباط اتصاالت بين قائد الفرقة
الخامسة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان وقادة الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان.
فيما يتعلق بالنتائج والتوصيات  ،طلب أيضًا في حالة الزيارة الميدانية المشتركة لالتصال بواو في الوقت
المناسب لتمكين القادة الميدانيين من االستعداد وفقًا لذلك.
صرح كبير الممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان أنه كان من
الواضح أن اتيام المراقبه والتحقق كانت في منطقة مبورو وأكد أن المعارضه كان هناك وال شك أنها كانت
أراضي المعارضه .فيما يتعلق تحالف سوا المعارض والهجوم المزعوم على كوتكيا ،قال إنه سعيد ألن
القضية المتعلقة كوتكيا يتم معالجتها داخل الرتب العسكرية والمشاركة جارية سياسيا .فيما يتعلق بواو ،
ذكر الممثل أنه مهما كانت القرارات المتخذة  ،فيمكن التحقق من صحتها بواسطة تيم المراقبه والتحقق
هناك  .المهم هو االمتثال .وأكد أنه عندما تكون هناك حركة يجب أن يكون هناك إشعار ويجب أن يعاقب.
بقدر ما زيارة ميدانية  ،ونحن نرحب بشدة أن يكون في أقرب وقت ممكن.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• التوصية إلى مقر قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان باتخاذ اإلجراء المناسب ضد اللواء كير كير كير ،
قائد الفرقة الخامسة  ،ردا ً على انتهاكاته المتكررة لجمعية الهالل األحمر األفغاني.
• إجراء زيارة ميدانية االليه مشتركة إلى واو على سبيل األولوية.
الصراع في جنوب وسط االستوائية
خلفية:
يتعلق هذا التقرير باالشتباكات بين مجموعات المعارضة  ،وتحديدا ً المعارضه و الحركه القوميه للتغيير
بجنوب السودان( التي تعد جز ًءا من تحالف سوا المعارض )و الجبهه القوميه للخالص
في مايو  ، 2018تم إبالغ تيم المراقبه والتحقق في ياي بعدد كبير من المدنيين النازحين من سوكا شمال
ياي في منطقة الينيا .كان سبب النزوح القتال بين قوات المعارضه بقيادة العقيد إيمانويل غادي والقوات
التابعة لـ الحركه القوميه للتغيير بجنوب السودان بقيادة اللواء خميس نانغي من قوقومولي.
كان اللواء خميس نانج مع العقيد إيمانويل جادي في المعارضه قبل انشقاقه إلى الحركه القوميه للتغيير
بجنوب السودان .أدت التوترات بين المجموعتين إلى سلسلة من االشتباكات أدت إلى النزوح والمعاناة
وعمليات القتل المبلغ عنها .كان هناك مزيد من الصراع بين القوتين في منطقة ديمو في يوليو ، 2018
على ما يزعم ارتكبها العميد كون ليمي مايكل من الحركه القوميه للتغيير بجنوب السودان ضد المعارضه .
تمكن تيم المراقبه والتحقق من زيارة المنطقة ومقابلة المعارضه  ،ولكن ليس الحركه القوميه للتغيير

مزاعم:
في مايو  2018أثناء المصادمات بين قوات المعارضه بقيادة العميد إيمانويل جادي وقوات الحركه القوميه
للتغيير بجنوب السودان  ،اختطفت المعارضه 32مدنيا ً من سوكا بما في ذلك عائلة اللواء خميس نانج .تم
إطالق سراح هؤالء المدنيين في يونيو ما عدا عائلة اللواء خميس نانجي.
في  26يوليو  ، 2018اختطف العقيد إيمانوال غادي  47مدنيًا آخرين في عمليات ضد الحركه القوميه
للتغيير بجنوب السودان في منطقتي لوقوبيرو و موديلي .وقال لـ تيم المراقبه والتحقق إنهم احت ُجزوا
"ألسباب أمنية" ألنهم قدموا معلومات إلى الحركه القوميه للتغيير بجنوب السودان .وبتيسير من تيم
المراقبه والتحقق واللجنة الدولية للصليب األحمر  ،تم إطالق سراح هؤالء األشخاص يومي  9و 11
سبتمبر  2018؛ ومع ذلك يواصل العقيد إيمانوال جادي احتجاز عائلة اللواء خميس نانجي.
في  24سبتمبر  ، 2018اتصل المعارضه بالـ تيم المراقبه والتحقق لإلبالغ عن أن قوة مشتركة من الحركه
القوميه للتغيير بجنوب السودان و  NASقد هاجمت واتخذت موقع المعارضه في يوندورو .اتصلت تيم
المراقبه والتحقق العميد سلبيات قائد الحركه القوميه للتغيير بجنوب السودان في منطقة ديمووأكد أنه
هاجم موقع المعارضه ألنها زعمت نهب الماشية .وأكد أن قوات ناس شاركت أيضا في العملية
في  13أكتوبر  ، 2018تلقت  MVTمعلومات موثوقة من قوات الحركه القوميه للتغيير بجنوب السودان
تحت قيادة اللواء خميس نانجي والعميد كون ليمي مايكل المتحالفة مع قوات الجبهه القوميه للخالص قد
هاجمت مواقع المعارضه في مينياوري ،وتم تهجير عدد كبير من المدنيين.
الموجودات:
الوضع في منطقة ياي معقد .ال يمكن للقتال الداخلي بين جماعات المعارضة إال أن يزيد من معاناة السكان
المحليين ويعيق تنفيذ R-ARCSS.فيما يتعلق بهذا التقرير  ،خالل التحقيقات  ،تمكن تيم المراقبه والتحقق
من إجراء مقابالت مع عدد كبير من الشهود المدنيين والمدنيين الذين اختطفتهم المعارضه.
اختطاف المدنيين من قبل العقيد إيمانويل غادي من المعارضه ألي سبب كان في انتهاك واضح ل اتفاقيه
وقف العدائيات و االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار  ،كما هو استمرار االحتجاز لعائلة اللواء خميس
نانج.
نظرا لوجود حسابات متضاربة قدمتها األطراف المعنية على أرض الواقع إلى االليه  ،يصعب على االليه
ً
إسناد المسؤولية عن االشتباكات العديدة التي وقعت  ،أو فهم سبب النزاع تما ًما .ومع ذلك  ،من خالل
االستمرار في القتال وعدم إظهار أي احترام ألي من اتفاقيه وقف العدائيات أو االتفاقيه المعدله لوقف
اطالق النار  ،يجب النظر إلى كال الطرفين في انتهاك لالتفاقيات  ،واالعتراف الواضح من البريجادير كون
بأنه حاكم هجوم  24سبتمبر يدل على تجاهل تام ل االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار
الحركه القوميه للتغيير بجنوب السودان هي جزء من تحالف سوا المعارض وبالتالي فهي موقعة على
االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار وتلتزم به .وال يُعرف والء ووضع قوات الجبهه القوميه للخالص
المتورطين في قتال  24سبتمبر و  13أكتوبر .فشلت محاوالت التوسط بين القادة المعارضين حتى اآلن.
صرح ممثل حكومه الوحده االنتقاليه أنه خالل زيارة األسبوع الماضي لوالية نهر ياي  ،صرح الحاكم أن
القتال كان بين المعارضه و تحالف سوا المعارض .وصرح بأن المنطقة تحتاج إلى تركيز األطراف وأن
تحترم جميع األطراف االتفاقية.
صرح كبير الممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بأن منطقة يي تعد
بالتأكيد مصدر قلق للمدنيين النازحين .هناك عدد من الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة .سوف
يكتشف المعارضه من جانبهم ما إذا كان العقيد جادي يحتجز المدنيين وإذا كان هذا صحي ًحا  ،فسوف
يطلبون منه إطالق سراحهم وأن يقدموا تقارير في االجتماع التالي لل لجنه الفنيه لالليه.

صرح كبير ممثلي تحالف سوا المعارض بأنه سيبلغ قيادتهم بالتواصل مع قيادة المعارضه ومحاولة إيجاد
حل .وأشارت إلى أن الجبهه القوميه للخالص ليست موقعة على اتفاق السالم وطلبت إنشاء آلية إلشراكهم.
كما أبلغت تحالف سوا المعارض عن هجمات متواصلة من القوات بقيادة جون كيني لوبورون ("كيني")
في مناطق من مينيوري .ذكر تحالف سوا المعارض كذلك أن محاوالتهم إلحضار كينيا إلى النظام لم تسفر
عن نتائج ألنه تحت قيادة الجنرال توماس سيريلو الجبهه القوميه للخالص) الذي لم يوقع على االتفاقية.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه::
مشاركة قيادة تحالف سوا المعارض  /الحركه القوميه للتغيير بجنوب السودان وحركه تحرير السودان-
المعارضه بشكل عاجل من أجل استقرار الوضع بين قواتهما في منطقة ياي والتأكد من فهمهما واالمتثال لـ
االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار
يجب على الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان ضمان قيام العقيد إيمانويل جادي بإطالق
سراح المدنيين الذين ال يزالون محتجزين لديها وأن يتخذ مقر الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير
السودان اإلجراءات المناسبة ضده وتقديم تقرير إلى للجنه الفنيه لالليه؛
طلبت من تحالف سوا المعارض إشراك أولئك الذين أفسدوا الموقف اآلن ووضعهم تحت السيطرة ؛
• ينبغي لقيادة تحالف سوا المعارض اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد اللواء خميس نانجي (الحركه القوميه
للتغيير بجنوب السودان )للهجمات على مواقع المعارضه في مينيوري وإلبالغ للجنه الفنيه لالليه؛
• تعمل االيقاد على إشراك من هم خارج اتفاق السالم وإشراكهم وإشراك الجنرال توماس سيريلو لتوضيح
وضع جون كيني لوبورون.
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استمرار رفض الوصول:
ال يزال االليه اتيام المراقبه والتحقق محرومين من حرية الحركة والوصول إلى مناطق معينة  ،وال سيما
منطقة واو .يستمر كل من قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان و المعارضه في منع وصول االليه اتيام
المراقبه والتحقق إلى الوحدات العسكرية للتحقق منها .من الواضح أن كبار القادة ال يزالون يجهلون
عملية التحقق وأهميتها في تنفيذ اتفاقيه وقف اطالق النار المعدله هذا غير مقبول وفي انتهاك لالتفاقية.
تمت مناقشة أهمية عملية المسح والتحقق في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه .هو اآلن D + 42
وعقدنا بالفعل اجتماعين لل لجنه الفنيه لالليه ا لتي نوقشت فيها قضايا الوصول.
فيما يلي حوادث الحرمان من الحركة:
•  08أكتوبر  ، 18رفضت الفرقة الخامسة السماح لـ االليه بزيارة نجوكو ونجيسا في باجاري  ،لتقييم
المنطقة التي وقع فيها نزاع مسلح في الثالث من أكتوبر.
• في  12أكتوبر  ،أثار تيم المراقبه والتحقق التابع ل واو أثناء لقائه قائد الفرقة الخامسة  ،اللواء كير كير
كير  ،مخاوف بشأن الوضع في باغاري واستمرار رفض الوصول  ،ولكن ال يزال يُمنع من زيارة المنطقة.
• في  ١٢أكتوبر  ، ١٨أثارت تيم المراقبه والتحقق التابع ل واو أثناء اجتماعها مع قائد الفرقة الخامس ،
مسألة ممارسة التحقق التي تتطلبها اتفاقيه وقف اطالق النار المعدله .وقال القائد إنه لن يُسمح بالتحقق
حتى يتلقى أوامر من المقر الرئيسي.
• في  15أكتوبر  ،زار تيم المراقبه والتحقق التابع ل يامبيو  16لواء قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان
من أجل إجراء التحقق  ،لكن قائد اللواء العميد قوردون اوتيق رفض الوصول حتى يتم تلقي تعليمات من
القيادة العليا.
• اتصل تيم المراقبه والتحقق التابع ل يامبيو قائد فرقة  6قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان  ،اللواء
سيمون ييو  ،وقيل مرة أخرى إنه سيحتاج إلى أوامر من رؤسائه قبل السماح بالمراقبة والتحقق.

• في  16أكتوبر  ، 18زار تيم المراقبه والتحقق التابع ل ياي المقر الرئيسي لقسم المعارضه 2Bفي
بانيوم من أجل ترتيب ورشة عمل حول اتفاقيه وقف اطالق النار المعدله ومع ذلك  ،رفض العميد سامي
ليجولينج سامسون السماح آنذاك بإجراء ورشة العمل دون إذن من القيادة العليا.
• في  16أكتوبر  ،زار تيم المراقبه والتحقق التابع ل توريت قائد فرقة  7قوات الدفاع الشعبي لجنوب
السودان  ،اللواء فيكتور أودونج  ،الذي قال إنه سيتعين عليه استشارة رؤسائه قبل السماح بالتحقق.
• في  17أكتوبر  ،زار تيم المراقبه والتحقق التابع ل بونج المعارضه القطاع اربعه في ماندنج  ،لكن أخبره
قائد القطاع  ،الفريق بيتر ثوك  ،أنه لن يتم السماح بالتحقق حتى يتم الحصول على إذن من القيادة العليا.
• في  18أكتوبر  ،زار تيم المراقبه والتحقق التابع ل بونج قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان رئاسه
الكتيبه 18في باغاك إلجراء التحقق .رفض قائد اللواء  ،اللواء جوردون باناك  ،السماح بالتحقق حتى
أمرا من قيادته العليا.
يتلقى ً
• في  18أكتوبر  ،زار تيم المراقبه والتحقق التابع ل بور لواء قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان 2من
فرقة  8في بيري وأخبره القائد  ،العميد جوزيف كوني موت  ،أنهم لم يتمكنوا من التحقق من وحدته حتى
تلقى أوامر من القيادة العليا.
صرح كبير الممثلين لـ حكومه الوحده االنتقاليه بأنه قد تم إصدار األوامر لجميع قادتهم وأن المسئول
الفردي الذي ينتهك هذا المطلب يجب أن يكون مسؤوالً شخصياً .وأضاف أيضًا أنه من المهم للمراقبين
الوطنيين التحرك مع المراقبين الدوليين لتجنب العوائق.
صرح كبير الممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان إذا كان هذا
االنتهاك األول  ،فينبغي أخذه على المستوى المؤسسي .إذا كان األمر متسقًا  ،فيجب رفعه إلى مستوى
يمكن مساءلة القائد فيه.
القرارات :قررت اللجنه الفنيه لالليه:
• امتثال األطراف لـ االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار ومنح حرية الحركة الكاملة والوصول إلى االليه.
• يجب على األطراف أيضًا إعطاء األوامر الالزمة من خالل سالسل قيادتهم لضمان استمرار عملية التحقق
دون مزيد من العوائق.
• يجب أن تتخذ قيادة األحزاب اإلجراءات المناسبة ضد القادة المعينين الذين يواصلون حرمان الحركة من
حرية الحركة.
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نشر االتفاق
النشر ال يزال متغير في جميع أنحاء البالد .هناك بعض العالمات المشجعة للغاية ،ولكن من الواضح أيضًا
أنه في بعض المناطق لم يتم نشر االتفاق في سلسلة القيادة.
فيما يلي تطورات إيجابية:
• دعم قائد الفرقة الثالثة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان في وونيك ورشة عمل االتفاقيه المعدله
لوقف اطالق النار ليتم إجراؤها مع  9من قوات اللواء في جوك مشار في  19أكتوبر .2018
• عثر تيم المراقبه والتحقق التابع ل جوبا على قائد قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان في كابويتا وقد
تلقى توجيهات حول االتفاقيه المعدله لوقف اطالق الناروأطلع جنوده على ذلك.
• وجد تيم المراقبه والتحقق التابع ل توريت أن الحاكم في كابويتا قد أطلع جميع مسؤولي الوالية على
االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار

• أبلغ كبير الموظفين اإلداريين في شعبة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان 4في تيم المراقبه والتحقق
التابع لبانتيو أن نشر االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار قد اكتمل وأن ذلك تم من خالل موكب الجمع
يوضح التالي الحاجة إلى التحسين:
• في  09أكتوبر  ،زار تيم المراقبه والتحقق التابع ل واو وحدة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان في
ً
مؤخرا  ،قال القائد الميداني إنهم على
سؤاال حول نشر اتفاقية السالم الموقعة
ودحاليلو عندما طرح الفريق
ً
دراية باالتفاقية ولكنهم ليسوا باألحكام التفصيلية.
• في  09أكتوبر  ، 18أجرت تيم المراقبه والتحقق التابع ل بور دوريه ديناميكيه بالجو لمحافظة النكين
والحظت أن قيادة قطاع المعارضه تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لنشر االتفاقيه المعدله لوقف اطالق
النار أسفل سلسلة القيادة.
• في  12أكتوبر  ،أجرت تيم المراقبه والتحقق التابع ل بونج مخزونا من أجل الديمقراطية في مخيم
جندريسا لالجئين لمراقبة الوضع األمني .قال نائب القائد والقائد الشباب أنهم تلقوا األخبار حول اتفاقية
السالم الجديدة من وزير اإلعالم الزائر .إنهم سعداء ويرحبون باتفاق السالم الجديد.
يوضح ما يلي فشل في تنفيذ هذا الموضوع:
• يقول قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان الفرقه السابعه أنهم ينشرون االتفاقيه المعدله لوقف اطالق
النار ،لكن تيم المراقبه والتحقق التابع ل توريت في دورية حديثة عثر تيم المراقبه والتحقق التابع ل
توريت على جنود عند نقطة تفتيش لم يعلموا سوى باالتفاق من راديو مرايا.
• علم تيم المراقبه والتحقق التابع لبانتيو أثناء دورية في  12أكتوبر إلى دينق دينق  ،أن االتفاقيه المعدله
لوقف اطالق النار لم يتم نشرها في المنطقة.
• التقى تيم المراقبه والتحقق التابع لبور مع قادة فرق قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان 8و  .10على
الرغم من التأكيدات السابقة بأن االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار قد تم نشرها  ،فقد تبين أنها ال تزال
تنتظر التوجيهات ونسخ من االتفاقية.
القرارات :وافقت للجنه الفنيه لالليه على:
أن نشر االتفاق يظل قضية رئيسية ؛
• من أجل االمتثال لالتفاقية االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار ،يجب على األطراف بذل كل جهد ممكن
لضمان النشر الكامل لالتفاقية  ،ليس فقط على مستوى المقر الرئيسي ولكن أيضًا في كامل سلسلة القيادة.
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الجنود األطفال
في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،ذكرت االليه أنها الحظت الجنود األطفال في صفوف قوات
المعارضه .وسأل المعارضه عما إذا كان بإمكانهم معرفة المزيد من المعلومات حول األطفال الجنود في
واليات غرب االستوائية والوحدة  ،وما إذا كان األمر كذلك  ،فما اإلجراء الذي يقومون به.
صرح كبير ممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها أجرت اتصاالت
مع قادتهم على األرض في غرب االستوائية وأكدت عدم وجود جنود أطفال في صفوفهم .تعهدوا بمواصلة
التحقق من مزاعم الجنود األطفال في والية الوحدة وتقديم تقرير في االجتماع المقبل لللجنه الفنيه لالليه.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
•
أن يواصل الطرفان النظر في هذه المسألة وتقديم تقرير في االجتماع المقبل ؛
• االليه تحقق بشكل مستقل من قضية الجنود األطفال في والية الوحدة.
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برنامج الزيارة الميدانية المشتركة لل لجنه الفنيه لالليه
في االجتماع الثاني لل لجنه الفنيه لالليه ،ناقشت اللجنة فكرة إنشاء لجنة فرعية من كبار الممثلين من
األطراف للقيام بزيارات ميدانية لتلك المناطق وااللتقاء مع القادة المحليين كتدبير لبناء الثقة .تقرر القيام
بذلك في أقرب وقت ممكن للمناطق الساخنة المحددة في منطقة ياي ،مثلث واو ومنطقة مير مير -كوخ.
أقامت االليه أول زيارة لي في  19أكتوبر ودعت كبار ممثلي كل طرف .لسوء الحظ ،لم يتمكن سوى ممثل
حكومه الوحده االنتقاليه من القيام بذلك.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• أنه كل يوم خميس عندما ال تجتمع للجنه الفنيه لالليه في الخرطوم ،ستكون هناك زيارة ميدانية مشتركة
تغادر من جوبا في الساعة  0730صبا ًحا وعادة ما تعود إلى الساعة  1900م.
• األولى ستكون ياي في  1نوفمبر  2018وسيقدم مكتب التنسيق والمراقبه المشترك جدول أنشطة مدته
ثالثة أشهر.
• يجب أيضًا على تلك األطراف البعيدة عن جوبا أن تقترح اختيار مواقع لممثليها.
• يجب على الحركة الشعبية لتحرير السودان  /الجيش الشعبي لتحرير السودان ومنظمة األمن والتعاون
في السودان تعيين ضباط اتصال كبار ليكونوا جز ًءا من مكتب التنسيق والمراقبه المشترك للمساعدة في
تسهيل الزيارات الميدانية.
• سيتم إجراء تقييم أمني قبل كل زيارة وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة لحماية القوة بنا ًء على التقييم.
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المهام المتأخرة لالنتهاء
(مستحق قبل )D + 42
الحظت للجنه الفنيه لالليه أن هناك العديد من األنشطة التي تتأخر عن الجدول الزمني وأن هناك نقص في
التنفيذ وتوصي جميع األطراف بالنظر فيها وتحديد األولويات وفقًا لذلك.
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إشراك المجتمع  -القضايا الجنسانية
تقلصت أنباء العنف الجنسي  ،مثل االغتصاب واالغتصاب الجماعي على أيدي الجنود  ،منذ التوقيع على
أبلغت االليه أيضًا عن العديد من الحاالت التي حمل فيها األطراف .االتفاقيه المعدله لوقف اطالق النار
مرتكبي العنف الجنسي مسؤولية أعمالهم .لكن العنف القائم على النوع مستمر.
أقر ممثلو جميع األطراف باألثر السلبي للنزاع على النساء والفتيات والحاجة إلى الدعم النفسي
واالجتماعي والعدالة للناجيات.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
يجب أن تلزم األطراف قواتها المسلحة بفهم التأثير الذي خلفه النزاع على المدنيين
• تلتزم األطراف أيضًا بمسؤوليتها وواجبها في حماية المدنيين  ،وخاصة النساء والفتيات
• ستستمر االليه في المتابعة كقضية على األرض.
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االستعداد لتنفيذ األنشطة المستقبلية المطلوبة
ذكَّرت االليه األطراف بأن األمر يستغرق نحو شهر ونصف الشهر في الفترة السابقة لالنتقال  ،وأن هناك
حاجة إلى النظر في المزيد من المهام الداعمة والضمنية .وحث اللجنة على الخوض في التفكير االستباقي
بشأن ما يمكن القيام به اآلن .وقد أوصي بتخصيص عدد من الضباط لهذا الجهد على مستوى اللواء أو
أعلى.
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األنشطة المستحقة في األسبوعين التاليين  ،حتى ( D + 56حسب مصفوفة التنفيذ)
قدمت االليه فقط كتذكير من حيث التخطيط المسبق بأن المهام التالية ستستحق خالل األسبوعين القادمين:

المادة  7-1-2ضمان مغادرة جميع الجماعات المسلحة من غير جنوب السودان من أراضي جنوب
السودان.
المادة  2-3-2-2جمع األسلحة الثقيلة طويلة ومتوسطة المدى
المادة  3-3-2-2إيواء جميع القوات  ،إشراف هيئات الرصد.
المادة  5-3-2-2فحص التجنيد في الجيش والشرطة واألمن الوطني وغيرها من الخدمات والتسريح.
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أي أعمال أخرى
أثار الممثل األعلى لـ حكومه الوحده االنتقاليه قلقًا بشأن عدم االتساق بين المادة  2.4.6من وقف اطالق
النار الدائم والترتيبات االمنيه االنتقاليه ومصفوفة التنفيذ وطلب إيضا ًحا من االليه.
أجابت االليه أن التناقض كان بسبب حقيقة أن توقيع المصفوفة حدث قبل إقرار النسخة النهائية من االتفاق
من قبل مجلس وزراء اإليقاد ورؤساء الدول والحكومات في  12سبتمبر .2018
• طلب األطراف تقديم تقرير موجز عن الزيارة التي تمت في  19أكتوبر  2018إلى منطقة ياي .اقترح
األط راف أنه خالل الزيارة القادمة  ،يجب إجراء مقابالت مع المدنيين في المنطقة .يجب أن تشمل الزيارة
القادمة إلى منطقة ياي أيضًا المناطق المحيطة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير
السودان .نوقش أيضا االليه كلف تيم المراقبه والتحقق التابع ل لزيارة ناصر  ،ماندينق و كوتكيا للتحقق
من حوادث الهجمات المزعومة على مواقع تحالف سوا المعارض.
القرارات :قررت للجنه الفنيه لالليه:
• أن االليه ستسعى للحصول على توضيح من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (االيقاد) بشأن
مسألة عدم االتساق بين الحكم  2.4.6في االتفاق ومصفوفة التنفيذ.
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موعد اجتماع االليه اللجنه الفنيه لالليه التالي  7 -و  8نوفمبر في الخرطوم.

15

بدأ االجتماع الثالث لللجنه الفنيه لالليه في الخرطوم في الساعة  1000من يوم  24أكتوبر  2018وتوقف
في الساعة  1700بالتوقيت المحلي .تم استئناف االجتماع في  25أكتوبر  2018في الساعة  0830واختتم
في الساعة  11:00بالتوقيت المحلي.
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