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 مقدمة

لقد فتكت بنا قنابلهم، ودمرت مدارسنا؛ ال نجد "
ًشيئا نقتات به؛ لم أكن أرغب في الرحيل؛ أريد أن 

أكون مع أسرتي، ولكن لم يكن أمامي أي خيار 
ًاألمور صعبة جدا حتى هنا، ولكن ال بد لي . آخر

 ".ًمن البقاء هنا مؤقتا
 ردفان، يقيم يف مخيم ييدا لالجئني، جنوب السودانأبيل عبد الله، الجئ يف الخامسة عرشة من العمر، من جنوب ك

ال يزال املدنيون يف واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق السودانيتني يتحملون القسط األكرب من ويالت القتال الذي 

 فقد نزح مئات 1. فرع الشمال-تدور رحاه بني القوات املسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان 

آلالف من األشخاص عن ديارهم منذ اندالع الرصاع يف هاتني الواليتني يف العام املايض، وظل بعضهم نازحني داخل ا

، 2012نيسان / وإبريل2011حزيران /وطنهم يف حني لجأ آخرون إىل البلدان املجاورة؛ فخالل الفرتة بني يونيو

 وذلك يف األغلب واألعم 2ً ألفا إىل إثيوبيا؛30 فر  مواطن سوداني إىل جنوب السودان، بينما114000فر أكثر من 

بسبب استمرار القصف الجوي العشوائي من جانب القوات املسلحة السودانية والنقص الشديد يف الغذاء الذي زاد 

من وطأته قيام الحكومة السودانية بمنع املعونات اإلنسانية املستقلة عن واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وال 

 . فرع الشمال-يما املناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان س

، تصاعد عدد الفارين من واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق بمعدل مثري للقلق قبل حلول موسم 2012ويف عام 

النازحني بشدة ومن املعلوم أن هطول األمطار تعوق حركة . ترشين األول/أيار وأكتوبر/األمطار بني شهري مايو

 باعتبار أن مناطق واسعة من جنوب السودان تكون عرضة للفيضانات، فتغمر – سواء بني البلدين أم داخلهما –

وخالل تلك الفرتة، تواجه األمم املتحدة واملنظمات الدولية غري الحكومية تحديات . املياه الطرق ويتعذر اجتيازها

انية ألعداد متزايدة من الالجئني، ومما يضاعف من وطأتها غياب مرافق عديدة إذ هي تسعى إليصال املعونات اإلنس

 .البنية التحتية األساسية يف املناطق النائية التي يفرون إليها

ًويركز هذا التقرير عىل أوضاع الالجئني السودانيني يف جنوب السودان، موثقا انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

 واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وانتهاكات حقوق اإلنسان والتحديات تعرضوا لها بسبب استمرار العنف يف

وتشمل هذه التحديات النقص الشديد يف إمدادات . اإلنسانية التي تواجههم يف مخيمات الالجئني التي يفرون إليها

مخاطر العنف الجنيس املاء، ونقص املؤن الغذائية، وعدم تيرس سبل التعليم، وعدم توفر الحماية الكافية لهم من 

والعنف املرتبط بنوع الجنس، ووجود عنارص مسلحة داخل املخيمات، مما يسهم يف تقويض سالمة الالجئني 

 .النسبية يف هذه املخيمات
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 منهج البحث
يستند هذا التقرير إىل األبحاث التي قامت بها منظمة العفو الدولية أثناء زياراتها لثمانية مخيمات ومستوطنات 

آذار /، والفرتة من مارس2011كانون األول /ئني يف واليتي الوحدة والنيل األعىل يف جنوب السودان يف ديسمربلالج

 فرع الشمال –؛ وزياراتها للمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان 2012نيسان /إىل إبريل

 الدولية من القيام بأبحاثها يف يف والية ولم تتمكن منظمة العفو. 2011آب /يف والية جنوب كردفان يف أغسطس

النيل األزرق، وال يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يف جنوب كردفان ألن حكومة السودان حالت بني املنظمات 

ُيذكر أن منظمة العفو الدولية منعت من دخول البالد منذ . الدولية وبني الوصول إىل هذه املناطق منذ بدء الرصاع

 .2006عام 

وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع العرشات من الالجئني والنازحني داخل وطنهم، كما عقدت اجتماعات 

يف جنوب السودان مع مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني، واملنظمات الدولية غري الحكومية، ومسؤويل 

 فرع –وأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان حكومة جنوب السودان، ومراقبي حقوق اإلنسان الوطنيني، 

 .الشمال

، أجرت منظمة العفو الدولية أبحاثها يف والية الوحدة يف الوقت الذي تصاعد فيه التوتر 2012نيسان /ويف إبريل

؛ ففي أواخر 2005بني السودان وجنوب السودان عىل نحو لم يسبق له مثيل منذ إبرام اتفاق السالم الشامل عام 

آذار اندلع قتال كثيف بني القوات املسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأنصار كل /سمار

نيسان، مما أدى إىل تفاقم /ًمنهما يف بلدة هجليج املنتجة للنفط واملتنازع عليها، وظل القتال دائرا طيلة شهر إبريل

وجنوب السودان؛ وردت القوات املسلحة السودانية عىل حالة غياب األمن واالستقرار عىل الحدود بني السودان 

وإزاء تدهور الوضع األمني . القتال الربي بعمليات القصف الجوي يف مدينة بنتيو، عاصمة والية الوحدة، وما حولها

ميع ًوتفاقم حالة عدم االستقرار، لم تجد األمم املتحدة والكثري من املنظمات الدولية غري الحكومية بدا من سحب ج

موظفيها غري الرضوريني من مناطق املواجهات املحتملة يف جنوب السودان، مما كان له أبلغ األثر عىل الجهود 

املبذولة إليصال املعونات الغذائية وغريها من السلع الرضورية لالجئني من السودان وغريهم من الفئات املعرضة 

لسودان بعد سنوات من اإلقامة يف السودان، قبل موسم لألخطار، مثل مواطني جنوب السودان العائدين لجنوب ا

 .هطول األمطار
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معلومات أساسية عن الصراع في 
 جنوب كردفان والنيل األزرق

 5اندلع الرصاع يف والية جنوب كردفان بني القوات املسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان يف 

، ويف بلدة أم درين، ولم يلبث أن امتد إىل أنحاء أخرى من املنطقة؛  يف عاصمة الوالية كادوغيل2011حزيران /يونيو

، انترش القتال إىل دمازين، عاصمة والية النيل األزرق، ويف الثاني من 2011أيلول /ويف األول من سبتمرب

زل حاكم أيلول، أعلن الرئيس السوداني عمر البشري حالة الطوارئ يف والية النيل األزرق؛ وصدر قرار بع/سبتمرب

ِّ فرع الشمال، وعني محله القائد العسكري الجنرال -الوالية مالك أغار، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان  ُ

ً فرع الشمال باعتبارها حزبا سياسيا–يحيى محمد خري، ثم صدر قرار بحظر الحركة الشعبية لتحرير السودان  ً. 

يف عدد من مناطق الواليات املتاخمة للحدود مع جنوب ، أعلنت حالة الطوارئ 2012نيسان / إبريل29ويف 

 7ويف . السودان، من بينها سبع مناطق يف جنوب كردفان، ومنطقتان يف النيل األبيض، ومنطقتان يف سنار

وتمنح حالة الطوارئ الرئيس سلطات 3. أيار، أعلنت حالة الطوارئ يف ثالث مناطق أخرى بجنوب كردفان/مايو

ة الحقوق، باستثناء عدد محدود من الحقوق من بينها الحق يف الحياة، والتحرر من التعذيب، موسعة لتعطيل وثيق

والحق يف محاكمة عادلة؛ كما تمنحه سلطة حل أو تعطيل أي من أجهزة أو سلطات الدولة، وفرض األسلوب أو 

 4.قوة القانونالنهج الذي تدار به شؤون الدولة؛ واتخاذ أي إجراءات يراها رضورية بحيث تكون لها 

وقد اندلع القتال يف سياق التوتر املتصاعد بني حزب املؤتمر الوطني الحاكم يف السودان والحركة الشعبية لتحرير 

، فيما يتعلق بثالث 2005السودان بشأن طائفة من القضايا غري املحسومة املنبثقة من اتفاق السالم الشامل لعام 

 وتشمل هذه القضايا رضورة إجراء 5وب كردفان والنيل األزرق وأبييجن: مناطق انتقالية يف السودان، وهي

مشاورات شعبية يف واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، من املفرتض أن تفيض إىل مفاوضات بني الواليتني 

وحكومة السودان بشأن وضعهما فيما بعد إبرام اتفاق السالم الشامل، ووضع أفراد قوات الجيش الشعبي لتحرير 

 .السودان يف السودان

وقد تحالف سكان واليتي جنود كردفان والنيل األزرق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان إبان الرصاع املسلح 

، أدىل سكان جنوب السودان بأصواتهم 2005ًالداخيل يف السودان؛ ووفقا ملا ينص عليه اتفاق السالم الشامل لعام 

ًنوب السودان سوف يظل جزءا من السودان أم يصبح دولة مستقلة؛ ويف يف استفتاء شعبي لتقرير ما إذا كان ج

، بعد أن صوتت األغلبية الساحقة من سكان الجنوب لصالح االنفصال، نال جنوب السودان 2011تموز /يوليو

 .استقالله، وأصبحت الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الحزب الحاكم يف الدولة الجديدة

بية املوعود بها يف واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق فقد تأجلت املرة تلو األخرى؛ ففي جنوب أما املشاورات الشع

ويف .  يف النيل األزرق، ولكنها لم تكتمل قط2010حزيران /كردفان لم تبدأ هذه العملية قط، بينما بدأت يف يونيو

مال نتائج االنتخابات الترشيعية  فرع الش–والية جنوب كردفان، رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 بعد فوز مرشح حزب – توطئة للمشاورات الشعبية – 2011أيار /والتنفيذية التي أجريت يف الوالية يف مايو

ًاملؤتمر الوطني أحمد محمد هارون بانتخابات حاكم الوالية؛ ومن املعلوم أن املحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا 

 تهمة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، 20 تهمة بارتكاب جرائم حرب، و22أن وجهت إليه بالقبض عىل هارون، بعد 
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بما يف ذلك شن هجمات عىل السكان املدنيني، وجرائم القتل العمد، واالضطهاد، واالغتصاب املرتكبة يف إقليم 

 6.دارفور

ني التاسعة والعارشة السابقتني يف ًوفضال عما تقدم، فلم يتناول اتفاق السالم الشامل بصورة وافية مآل الفرقت

الجيش الشعبي لتحرير السودان يف املستقبل؛ وتتألف الفرقة التاسعة من جنود من جنوب كردفان، والعارشة من 

وينص اتفاق السالم الشامل عىل ترسيح هاتني الوحدتني أو نقلهما إىل جنوب السودان؛ . جنود من النيل األزرق

 فرع الشمال التفاوض –ملشاورات الشعبية، فقد طلب الجيش الشعبي لتحرير السودان ًولكن نظرا لعدم اكتمال ا

 فرع الشمال بصورة –عىل ترتيب أمني جديد، مما يسمح بإعادة دمج أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان 

 7.تدريجية يف القوات املسلحة السودانية

، مما أفىض 2011الم الشامل، واستقالل جنوب السودان عام وال تزال ثمة قضايا أخرى عالقة بعد إبرام اتفاق الس

إىل التوتر والرصاع بني السودان وجنوب السودان؛ ومن بينها النزاعات حول ترسيم الحدود بني الدولتني، وتقاسم 

 .عائدات النفط، ووضع إقليم أبيي
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 األوضاع في جنوب كردفان والنيل 
 األزرق

 القصف العشوائي
الرئيسية للرصاع الدائر يف جنوب كردفان والنيل األزرق لجوء القوات املسلحة السودانية لحملة من من بني السمات 

ًالقصف العشوائي، األمر الذي أجرب مئات اآلالف من األهايل عىل الفرار، إما بسبب القصف ذاته مبارشة أو خوفا 

 – الذي يحرمه القانون اإلنساني الدويل –ًوفضال عن القتىل والجرحى الذين سقطوا بسبب القصف العشوائي . منه

فقد عجز األهايل عن زراعة أو حصاد ما يكفي من املحاصيل، مما أسفر عن نقص شديد يف السلع الغذائية يف كلتا 

 .الواليتني

 غارة جوية وقعت عىل مناطق مدنية يف جنوب كردفان، خالل الفرتة 13وقد قامت منظمة العفو الدولية بتحليل 

، مما أسفر عن سقوط عرشات من املدنيني بني قتيل وجريح، من بينهم 2011آب /حزيران وأغسطس/يوبني يون

، وثقت منظمة العفو الدولية الغارات الجوية التي 2011آب / ومنذ أغسطس8.أطفال، وتدمري ممتلكات مدنية

نيسان /لغارات من نهاية إبريلوقعت يف جنوب كردفان، وآثارها عىل املدنيني، وأشارت إىل تصاعد كثافة مثل هذه ا

 .2012أيار /إىل مايو

، أفادت املنظمات الوطنية لرصد حقوق اإلنسان يف جنوب كردفان أن طائرة أنتونوف 2012أيار / مايو11ويف 

ً عاما، يف طريق عودته إىل منزله يف 35قصفت منطقة كاودا؛ وكان املزارع مصطفى حمدان كوندا، البالغ من العمر 

، مما أدى إىل مرصعه يف الحال؛ وورد أن عائلته "سقطت قنبلة عىل رأسه"ً صباحا، عندما 9:40اعة حوايل الس

نيسان، أفادت / إبريل29جمعت أشالءه العالقة عىل فروع األشجار القريبة، ودفنت رفاته يف نفس ذلك اليوم؛ ويف 

اودا فوك، مما أدى إىل تدمري مكتب إلحدى املنظمات الوطنية لرصد حقوق اإلنسان أن قنبلتني قد سقطتا عىل قرية ك

املنظمات الوطنية غري الحكومية، ومنزل املهندس يوسف إسماعيل وابني عمه عاشور إسماعيل وبدر الدين؛ 

 .وأصيب أربعة رجال بجروح من جراء القصف، من بينهم ابنا عم عاشور إسماعيل

 قنابل، من بينها اثنتان يف 10 جنوب كردفان بسقوط نيسان، أفاد املراقبون يف/ إبريل11وقبل هذه الواقعة، يف 

منطقة كاودا تيهيت الواقعة بني الكنيسة اإلرسالية ومركز كاودا لتدريب املعلمني؛ وأدت شظايا القنابل إىل إصابة 

ً عاما، بجرح يف الجانب األيرس من رأسه اقتلع جزءا من جمجمته؛ وكان ير11كاولو السماني، البالغ من العمر  عى ً

ونجا من املوت بعد إصابته، ولكنه ظل يف املستشفى، وكان . املاشية بجوار أحد الوديان عندما سقطت القنابل

 .يغيب عن الوعي من حني آلخر وهو يروي ما حدث له

كما لحقت أرضار باملدارس والعيادات الصحية والكنائس من جراء القصف الجوي يف جنود كردفان؛ وقالت 

، حلقت 2012شباط / لرصد حقوق اإلنسان ملنظمة العفو الدولية أنه يف مساء األول من فربايراملنظمات الوطنية

طائرة أنتونوف فوق هيبان، وأسقطت ست قنابل يف محيط كلية الالهوت؛ وسقطت إحدى القنابل مبارشة عىل 

ى أسقطت طائرة ِولم يمض وقت طويل عىل هذه الواقعة حت. مجمع لسكن الطالب مما أدى إىل تدمري مبنيني

شباط، مما خلف /أنتونوف أربع قنابل عىل عيادة صحية واملنطقة املحيطة بها يف كورتيش يف السادس من فرباير

شباط، ورد أن مدرسة ابتدائية يف بلدة أم رسديبا / فرباير17ويف . ًأرضارا باملبنى، وأدى إىل تدمري اإلمدادات الطبية
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ِّويحرم القانون الدويل . ًطالب آنذاك، ولكن القصف ألحق أرضارا باملبنىتعرضت للقصف، ولم يكن باملدرسة أي 
 . شن هجوم عىل منطقة أنشئت إليواء الجرحى واملرىض واملدنيني وحمايتهم من آثار القتال

 سلسلة توريد األسلحة: الهجمات العشوائية
ولية وسوء استخدامها لها توريد األسلحة للقوات املسلحة السودانية بصورة تنم عن عدم تقدير املسؤ

 يف جنوب كردفان

لقد كانت بيالروس وجمهورية الصني الشعبية واالتحاد الرويس وأوكرانيا أهم الدول التي زودت السودان باألسلحة 

يف السنوات األخرية، بالرغم من االنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات املسلحة 

 9.ةالسوداني

 يف صورة 25-، تعرفت منظمة العفو الدولية عىل مقاتلة نفاثة من طراز سوخوي إس يو2011تموز /ويف يوليو

 عىل مدرج هبوط 2011حزيران / يونيو14فوتوغرافية التقطت أثناء غارة جوية شنها سالح الجو السوداني يف 

تحدة يف السودان؛ وتعرف خرباء األسلحة والذخرية وإقالع الطائرات يف كاودا املتاخم ملقر البعثة السابقة لألمم امل

الذين كلفتهم منظمة العفو الدولية عىل شظايا من موقع هذه الغارة تشبه الرأس الحربية من صاروخ سوفيتي 

 .24- مم، إتش إي روكيت، يتم إطالقه من الطائرات، من طراز إس240

 يف كاودا، من العالمات 2011حزيران / يونيو25 كما تم التعرف عىل نوع الذخائر التي خلفها هجوم آخر يف

 مم؛ ولنئ كان من غري املمكن تحديد مصدر هذه الصواريخ 57 5-الكرلسية، وتبني أنها صواريخ من طراز إس

 أو 57-16-بعينها، باعتبار أن ثمة عدة دول تقوم بتصنيعها، فباإلمكان إطالقها من راجمة صواريخ يو بي

 روسية الصنع، أو املروحيات 25- أو اإلس يو21- مثبتة عىل مقاتالت نفاثة مثل امليج1 إيه 32-صواريخ يو بي

 كما تبني 11. وكل هذه األسلحة يف ترسانة سالح الجو السوداني249،10املهاجمة مثل املروحيات من طراز إم أي 

غارات الجوية التي  قد استخدمت يف ال8وإس)  مم57 (5ملنظمة العفو الدولية أن صواريخ جو أرض من طراز إس

 .2011تموز /شنها سالح الجو السوداني يف جنوب كردفان يف يوليو

 طائرة روسية الصنع من طراز 15، تلقت القوات املسلحة السودانية 2010 و2008وخالل الفرتة بني عامي 

از إم  كما ظلت القوات املسلحة السودانية تتلقى مروحيات مسلحة جديدة من طر12. من بيالروس25-سوخوي

ويبدو أن 13. 2009 و2007 مروحية حصلت عليها من روسيا بني عامي 36 خالل السنوات األخرية، منها 24-أي

 14. 2011روسيا قد استمرت يف توريد قطع غيار املروحيات املسلحة للقوات املسلحة السودانية خالل عام 

 وقد تثبتت منظمة 15ت املسلحة السودانية؛كما كانت الصني من بني أكرب مصادر توريد األسلحة التقليدية للقوا

 مم، يف 302العفو الدولية من استخدام صواريخ واييش لإلطالق املتعدد، وهي صواريخ صينية الصنع من عيار 

، وقد استخدمت بصورة عشوائية يف 2012، ومطلع عام 2011عمليات القصف الربي بمنطقة كاودا يف أواخر عام 

 .مناطق مدنية

ه الصواريخ، فقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة عىل استخدام األسلحة والذخرية الصينية الصنع، ًوفضال عن هذ

 مم، والقنابل التي قامت رشكة صينية بتوريدها 35، عيار 87بما يف ذلك راجمات القنابل من طراز كيو إل زد 

الف؛ وقد استولت عليها قوات الجيش ً، وفقا للعالمات املكتوبة عىل الغ2008للسودان بموجب عقد مؤرخ يف عام 
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كما لوحظت . 2011حزيران / فرع الشمال من القوات املسلحة الصينية يف يونيو–الشعبي لتحرير السودان 

، يف جنوب كردفان عام "945"، تحمل شفرة التصنيع الصينية رقم 2010دفعات من الذخرية املصنعة عام 

2011 .16 

ت الجوية يف والية النيل األزرق، خلفت نفس القدر من الدمار والخراب عىل وقد وقعت أنماط مماثلة من الغارا

املدنيني؛ وقال معظم الالجئني من النيل األزرق الذي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم إنهم فروا بسبب 

يم دورو لالجئني يف وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع مدنيني فروا إىل مخ. القصف الجوي اليومي ملناطقهم

، وقد أصيبوا بجروح أو لقي 2011كانون األول /ترشين الثاني وديسمرب/جنوب السودان خالل شهري نوفمرب

ترشين /بعض أقاربهم حتفهم أثناء الغارات الجوية يف قرية بيالتوما بوالية النيل األزرق يف العارش من نوفمرب

 يتدفق فيه األهايل من القرى املحيطة لرشاء السلع الغذائية وغريها الثاني، الذي صادف يوم السوق األسبوعية الذي

وقال بعض الناجني إن تسعة مدنيني قد لقوا حتفهم أثناء الهجوم، من بينهم خمس نساء، ورجالن، . من املؤن

 .وطفالن

 وصف ما –ًا  عام27ووصف أيوب دان، الذي قتلت زوجته مارتا يف الهجوم، وهي أم لسبعة أطفال تبلغ من العمر 

لقد كنت يف السوق مع زوجتي، ولكني كنت يف منطقة أخرى من السوق عندما تعرض للقصف؛ : "ًحدث قائال

ارتمينا عىل األرض عندما سمعنا أزيز طائرة األنتونوف فوقنا؛ أصيب الناس بالهلع؛ وعندما وجدت زوجتي، كانت 

 ظهرها إىل صدرها؛ وأسقطت الطائرة عدة قنابل؛ منبطحة عىل وجهها، وكانت جثة هامدة؛ اخرتقت شظية كبرية

ًاثنتي عرشة قنبلة، كنت أعدها، ثالث قنابل كل مرة، وقد حلقت الطائرة فوقنا أربع مرات، ذهابا وإيابا مرتني ً." 

 ً عاما؛ وكانتا يف14كما أصيبت ابنتا أيوب دان، مناسيا، البالغة من العمر ستة أعوام، وبارشيبا البالغة من العمر 

وأصيبت مناسيا بجروح . بيتهما ببلدة يابوس املجاورة عندما سمعتا أزيز طائرة األنتونوف وهي تحوم يف السماء

ًبالغة يف إبطها األيرس وصدرها، يف حني أصيبت بارشيبا بجرح غائر احتز جزءا من ردفها األيمن واستدعت حالة . َّ

ًكل منهما عالجا طبيا واسع النطاق ً. 

 والتي تستخدم فيها ذخائر غري –ت الجوية العشوائية التي يتم شنها عىل مناطق آهلة باملدنيني ومثل هذه الغارا

 مثل هذه الهجمات تجعل من املحال ضمان االلتزام بمبدأ التمييز بني –موجهة يتم إسقاطها من ارتفاعات شاهقة 

؛ وترقى هذه الهجمات إىل مستوى جرائم ًاألهداف العسكرية واملدنية، فضال عن التمييز بني املدنيني واملقاتلني

وأثناء تنفيذ العمليات العسكرية، يتعني عىل السلطات توخي . الحرب، وقد تبلغ حد الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

وال بد من اتخاذ كافة االحتياطات . ًالحرص والحذر دائما لتجنيب املدنيني واملنشآت املدنية مثل هذه الهجمات

 أي خسائر يف أرواح املدنيني، أو وقوع إصابات يف صفوف املدنيني، أو إلحاق أرضار باملنشآت املمكنة لتجنب

 17. واملمتلكات املدنية، أو التقليل منها إىل أدنى حد ممكن عىل أقل تقدير

 القبض واالعتقال
مة العفو الدولية وباإلضافة للقصف العشوائي، فقد روى املدنيون الفارون من جنوب كردفان والنيل األزرق ملنظ

كيف عمدت القوات املسلحة السودانية إىل اعتقال أشخاص اعتربتهم من أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 . فرع الشمال عىل نحو تعسفي، وقتلت بعضهم بصورة غري مرشوعة–

 4 مخيم ييدا لالجئني يف ً عاما؛ وقد وصل إىل38ومن بني هؤالء املدنيني الفارين عز الدين كاكي، البالغ من العمر 

 بعد فراره من قرية املشيشة عىل أطراف كادوقيل، عاصمة والية جنوب كردفان يف السادس 2012نيسان /إبريل
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وروى ما حدث ملنظمة . ، يف أعقاب الهجوم الذي شنته عليها القوات املسلحة السودانية2011حزيران /من يونيو

 ً:العفو الدولية قائال

 فرع الشمال؛ وقتلوا والدي –وقتلوا أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان ] املشيشة[ملكان هاجم الجنود ا"

ً عاما، وخايل محمد عيل البالغ من 45كاكي عبد الله؛ كان يف البيت مع أخي عبد الله كاكي، البالغ من العمر 

وبعد .  ذلك، ركضت إىل الجبال، واختبأتبعد. ًخرجوا جميعا الستطالع األمر، فأطلقت عليهم النريان. ً عاما70العمر

أن رحل جنود حزب املؤتمر الوطني يف املساء، عدت إىل املنطقة ودفنت الجثث، ثم رجعت إىل الكهوف؛ ولم أعد إىل 

 ".املشيشة بعد ذلك قط، والزلت أتنقل من مكان آلخر

أطراف بلدة التيس؛ وتعرضت منطقة ويف أعقاب هذه الواقعة، اختبأ عز الدين كاكي يف كهف بجبال النوبة، عىل 

 :أيلول/ سبتمرب20التيس لهجوم من القوات املسلحة السودانية يف 

ًكنت قابعا عىل قمة أحد التالل، ولكن مختبئا يف الكهف؛ ووقع هجوم  "  20يف ] من القوات املسلحة السودانية[ً

ًأيلول؛ كان هجوما ضاريا من اتجاهات مختلفة/سبتمرب  مدني يف األرس، واقتيدوا إىل كادوقيل 400ووقع نحو . ً

ًحيث حرشوا يف شاحنتني كبريتني؛ وكانوا جميعا من املدنيني   ". من األطفال والنساء والشيوخ–ُ

ً عاما، من قرية تياغوال 20البالغ من العمر . أ.ً عاما، وه18، البالغ من العمر .ب.ٌوكان من بني األرسى كل من أ

 رجال آخرين، واعتقلهم جنود القوات املسلحة 10ُ النيل األزرق؛ وقد أرس معهما بالقرب من كركورو يف والية

 .2011ترشين الثاني /السودانية يف نوفمرب

 ً:مالبسات وقوعهما يف األرس ملنظمة العفو الدولية قائال. أ.ووصف ه

قوا النار عىل صبيني، عوض أخذنا معيزنا إىل النهر لرتويتها، وإذا بنا نرى الكثري من الجنود يحيطون بنا؛ أطل"

واقتادونا نحن ومعيزنا عىل متن . ، فأردوهما قتيلني]وكالهما يف منتصف العرشينيات من العمر[خليفة وعمر أداو 

أخذونا إىل مزرعة، وأمرونا ". كال، نحن مدنيون"، قلنا لهم "هل أنتم جنود؟: "شاحنة إىل وادابوك، ثم سألونا

. وأمضينا هناك ثالثة أيام نبحث عن وسيلة للهروب. عىص عندما وصلنا إىل وادابوكبالعمل فيها كجنود؛ رضبونا ب

من اليوم [ًوتمكنا من الفرار يف حوايل السابعة من مساء اليوم الثالث، ووصلنا إىل كركورو يف العارشة صباحا 

 ]".التايل

 فرع الشمال، أو من املشتبه –سودان كما اعتقلت السلطات السودانية املئات من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير ال

وخالل اآلونة . ، وبعضهم اعتقلوا يف العاصمة السودانية الخرطوم2011حزيران /يف انتمائهم لها، منذ يونيو

، قامت السلطات السودانية بموجة من االعتقاالت استهدفت 2012نيسان /آذار وإبريل/ًاألخرية، وتحديدا يف مارس

ومن بني املعتقلني جليلة .  فرع الشمال، أو تشتبه يف انتمائهم لها–حرير السودان أعضاء الحركة الشعبية لت

 فرع الشمال، وقد –خميس كوكو، وهي معلمة من جنوب كردفان ومن أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان 

العتقال بدون آذار؛ وال تزال رهن ا/ مارس15ألقت السلطات السودانية القبض عليها يف منزلها بالخرطوم يف 

ٍالسماح لها باالتصال بمحام، وورد أنها فصلت من املدرسة التي كانت تعمل بها بسبب تغيبها عن العمل؛ ولم 
ُنيسان، اعتقلت علوية عثمان إسماعيل كبيدة، وزيرة الشؤون / إبريل21ويف . توجه السلطات إليها أي تهمة

 فرع الشمال، يف منزلها بأم درمان، عىل أطراف العاصمة – االجتماعية التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان

ًالسودانية الخرطوم، عىل أيدي أفراد من جهاز األمني الوطني يرتدون ثيابا مدنية؛ واقتادوها إىل مكان غري 
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وأكد جهاز األمن الوطني أنها محتجزة لديه، ولكنه لم . معروف، ولم تذكر السلطات لذويها سبب القبض عليها

 . عن مكان احتجازها، ولم يسمح لها باالتصال بعائلتها أو محاميها، ولم توجه السلطات لها أي اتهاميكشف

، ألقى أفراد جهاز األمن الوطني القبض عىل برشى قمر حسني رحمة يف منزله بأم 2011حزيران / يونيو25ويف 

ان؛ وكان يعمل يف الحركة الشعبية درمان، وهو فني أشعة ومؤسس منظمة حقوق اإلنسان والتنمية يف جنوب كردف

تموز / يوليو14وأخيل سبيه يف . ، ولكنه لم يكن من أعضائها الناشطني منذ ذلك الحني2008لتحرير السودان عام 

، ولكن السلطات لم تلبث أن ألقت القبض عليه من جديد؛ وهو اآلن محتجز يف سجن كوبر بالخرطوم حيث 2011

من القانون  18ًويواجه برشى قمر حسني رحمة تهما بموجب سبع مواد. ال بذويهٍال يسمح له باالتصال بمحام و

، 50املنصوص عليها يف املادة " تقويض النظام الدستوري"، بما يف ذلك جريمة 1991الجنائي السوداني لعام 

 .وهي جريمة يعاقب القانون عليها باإلعدام أو السجن املؤبد

 فرع الشمال، اعتقلت –إغالق مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، يف أعقاب 2011أيلول / سبتمرب2ويف 

قوات األمن السودانية زعماء الحزب وأعضاء الحركة يف والية النيل األزرق؛ وكان من بينهم الناشط السوداني 

، يف الثاني الشاعر عبد املنعم رحمة الذي شوهد يف حجز جهاز األمن الوطني يف دمازين، عاصمة والية النيل األزرق

ً، تم تعيني عبد املنعم رحمة مستشارا حكوميا للشؤون الثقافية يف النيل األزرق؛ 2010ويف عام . أيلول/من سبتمرب ً

تموز /، التي كان من مؤسسيها، والتي أغلقتها السلطات يف يوليو"أجراس الحرية"كما أنه املدير اإلداري لصحيفة 

2011. 

ً معتقال، من بينهم عبد املنعم 132 النائب العام استكمال التحقيقات بشأن ، أعلن مكتب2012آذار /ويف مارس

ورفضت السلطات تزويد محامي املعتقلني أو ذويهم بأي . رحمة، واتهمهم بالتجسس وارتكاب جرائم ضد الدولة

إليهم، أو السماح تفاصيل إضافية، بما يف ذلك قائمة كاملة بأسماء املعتقلني، ومعلومات عن التهم املحددة املوجهة 

 من أعضاء 200وتشري تقديرات املحامني الذين يرصدون االعتقاالت إىل أن أكثر من . لهم باالتصال باملعتقلني

 .  فرع الشمال هم يف عداد املعتقلني أو املفقودين–الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 منع المنظمات اإلنسانية من دخول السودان 
لسودان، دأبت السلطات السودانية عىل منع مراقبي حقوق اإلنسان الدوليني، واملنظمات منذ نشوب النزاع يف ا

والوكاالت اإلنسانية من الدخول إىل واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وبخاصة إىل املناطق الواقعة تحت سيطرة 

، فقد حالت السلطات دون قيام  فرع الشمال يف هاتني الواليتني؛ وعليه–جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان 

ومن الجدير بالذكر هنا .  املراقبني واملنظمات اإلنسانية بتوفري املساعدات اإلنسانية للمدنيني القاطنني يف الواليتني

ُأنه يحظر استخدام سالح تجويع املدنيني كأحد أدوات الحرب، وأنه يتعني عىل الدول احرتام موظفي اإلغاثة وتوفري 

 . الحماية لهم

، تقدم االتحاد اإلفريقي، وجامعة الدول العربية، واألمم املتحدة بمقرتح 2012شباط من عام / يف التاسع من فرباير

ُ فرع الشمال، تهيب فيه بالطرفني –ثالثي بني يدي الحكومة السودانية، وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان 

دون قيود كي تقوم بتوفري املساعدة للمدنيني يف كلتا املنطقتني ًبرضورة السماح بدخول املنظمات اإلنسانية فورا و

وقامت قوات جيش   . 19 2012أيار /  مايو2ولقد أكد مجلس األمن عىل فحوى هذه املناشدة يف .  آنفتي الذكر

مة  فرع الشمال بالتوقيع عىل االتفاق الثالثي األطراف، عىل العكس من الحكو–الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 .  السودانية التي لم تقم بالتوقيع عىل االتفاق حتى الساعة
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  ويستمر النزوح 
 ألف الجئ من والية جنوب كردفان إىل والية الوحدة يف دولة جنوب 30منذ اندالع النزاع املسلح، فر ما يربو عىل 

، وهما الواليتان الواقعتان عىل 20 آخرون من والية النيل األزرق باتجاه والية أعايل النيل91400السودان، فيما فر 

ويتمركز معظم الالجئني يف والية .  طول الحدود التي تشهد توترات وتقلبات بني دولتي السودان، وجنوب السودان

ّالوحدة بمخيمات ييدا، ونايال، وباريانغ، فيما يتواجد معظم الذين نزحوا إىل والية أعايل النيل يف مخيمي دورو، 
باإلضافة إىل تواجدهم يف عدد من املواقع التي تشكل محطات عبور ومستوطنات الجئني عشوائية ّوجمام لالجئني، 

ًوعالوة عىل ذلك كله، فلقد نزح مئات اآلالف من األشخاص من واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، .  أو غري رسمية

طات السودانية قد أغلقت الطرق املؤدية إىل ًغري أن الرقم الدقيق ألعداد هؤالء ال يزال غري معلوم؛ نظرا ألن السل

   21املناطق التي تأثرت بفعل النزاع املسلح

فلقد شهدت منطقة الفوج .  وال يزال الالجئون الفارون من النزاع يتوافدون عىل جنوب السودان بمعدالت متزايدة

 ألف 20األزرق، حيث تقاطر حوايل يف والية أعايل النيل أحدث موجة من تدفق الالجئني القادمني من والية النيل 

ولقد جرى نقل الكثري من الالجئني . 2012حزيران / أيار، وأوائل شهر يونيو/ الجئ إىل هناك أواسط شهر مايو

مخيم دورو (ًالواصلني حديثا إىل املنطقة إىل أحد املواقع املؤقتة يف روم، عىل أن يتم نقلهم فيما بعد إىل يوسف باطل 

 22.خيمات الجاري تحضريها الستقبال أحدث موجة من املهاجرين املتدفقني عىل املنطقة، وهو أحد امل)2

ويستمر الالجئون من والية جنوب كردفان بالفرار باتجاه بلدة ييدا الواقعة يف والية الوحدة، حيث وصل متوسط 

ًواعتبارا من .  يف اليومً شخصا 550 إىل حوايل 2012أيار / عدد القادمني إىل هناك خالل النصف األول من مايو

 ألف شخص مع نهاية 35 إىل ما يزيد عىل 16700أواسط فرباير املايض، فلقد تضخم عدد القاطنني يف املخيم من 

 .   أيار من العام الحايل/ مايو

ولقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع القادمني الجدد من الالجئني، حيث التقت بهم يف ييدا أواسط شهر 

ولقد أشار جميعهم إىل أنهم قد فروا من ديارهم العتبارات تتعلق باآلثار املستمرة واملرتاكمة .  نيسان املايض/ بريلأ

ًللرضبات الجوية والهجمات الربية التي تشنها القوات املسلحة السودانية عىل مناطقهم، ولكنهم أوضحوا أيضا أن 

اإلنساني هناك؛ فلقد اعرتاهم القلق من أنهم لو لم يقوموا باالنتقال ما دفعهم عىل نحو متزايد إىل الفرار هو الوضع 

.  أيار، فسوف يصبحون بال طعام/ ًجنوبا باتجاه دولة جنوب السودان قبل بدء موسم هطول األمطار يف مايو

ولقد أشار العديد منهم بأنهم لم يتمكنوا من زراعة األرض أو جني محاصيلها جراء عمليات القصف الجوي، 

ويف الوقت الذي وصل فيه بعض .  وأنهم أضحوا بالتايل غري قادرين إىل تحقيق االكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالغذاء

ُالالجئني إىل املخيم مبارشة عقب فرارهم من منازلهم يف والية جنوب كردفان، فقد اضطر آخرون إىل أن يمضوا عدة 

 مخيم ييدا، حيث عاشوا معاناة النزوح داخل السودان يف أشهر بعيدين عن منازلهم قبل أن تحط الرحال بهم يف

 .  عدة مواقع مختلفة، قبل أن يقوموا بعبور الحدود باتجاه أرايض دولة جنوب السودان

وروت بوبويا، ابنة .   أبريل رفقة امرأتني أخريني وأطفالهن الستة15وقد وصلت بوبويا سومي إىل مخيم ييدا يوم 

 : تعمل ممرضة، تفاصيل رحلتهم خالل اللقاء الذي أجرته منظمة العفو الدولية معهاالخامسة والعرشين التي 

ُقلت يف نفيس أنني لن آتي إىل ييدا، حتى بعد أن اندلعت الحرب، ولكن املشكلة التي حملتني عىل املغادرة كانت "
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.  ، قصدت تابانيا)ِ تسيف(وعندما اندلع القتال .  وهذا هو سبب قدومي إىل ييدا بالضبط.  عدم توفر الطعام

ومن ثم توجهت إىل تس .  إىل تابانيا، حيث مكثت فيها حتى شهر نوفمرب) 2011(وبادرت إىل الفرار منذ يونيو 

فقد كان هناك الكثري من الناس، ولكن عدد محدود من املنازل، حيث .  ًحينها، ورأيت أن الوضع عىل ما يرام نوعا ما

ًوكنت أجد نفيس مضطرة إىل االختباء بني الشجريات إىل .  ًوكان الطعام شحيحا.  جبالُاضطر الناس إىل االحتماء بال

ًأن يتم دحر األعداء بعيدا عن املنطقة، فأعود حينها إىل املنزل كي أتناول شيئا من الطعام، غري أننا اآلن كل ما  ً

  ,". ًلقد عانى أطفايل كثريا منذ بداية شهر أبريل.  نتناوله هو أوراق األشجار
 

ًنيسان أيضا رفقة شقيقه، /  أبريل15من كولولو بجنوب كردفان، فقد وصل إىل ييدا يوم ) ً عاما26(وأما بشري تيا 

ورسد بشري ملنظمة العفو الدولية تفاصيل .  ومصطحبني معهما أرستيهما، بينهم خمسة من األطفال حديثي السن

 : ما مر به عىل النحو اآلتي

.  لدي خطط للقدوم إىل ييدا، غري أن نقص املاء والغذاء هو ما حملنا عىل القدوم إىل هذا املكانيف البداية، لم تكن "

، وال )2011(بدأ ذلك كله يف يونيو .  فلقد حرمنا قصف طائرات األنتونوف وامليغ ملنطقة كولولو من زراعة األرايض

تها املتعلقة بنقص الغذاء؛ حيث يمكننا املسري وال تشبه مشكلة شح املياه نظري.  يزال الحال كذلك حتى يومنا هذا

ولقد .  مسافة طويلة فنحصل عىل املاء يف نهاية املطاف، ولكن هذا األمر غري وارد بالنسبة للحصول عىل الغذاء

ّلعيل أعثر عىل يشء من محصول الذرة البيضاء ) من والية جنوب كردفان(سافرت إىل منطقة باتجاه الجنوب 

 ." طعم أطفايل، غري أنني لم أعثر سوى عىل النزر اليسري منهُكي أ) الرسغوم(

 
نيسان رفقة أطفال /  أبريل14من تشات بجنوب كردفان إىل ييدا بتاريخ ) ً عاما25(ووصلت تهاني كووا زبري 

يل، أخيها الثمانية، مع العلم أنها لم تتمكن من اصطحاب طفليها البالغني من العمر أربعة وخمسة أعوام عىل التوا

وعليه، فقد .  ًوذلك لكونها قد قطعت املسافة إىل ييدا سريا عىل األقدام، وخشيت عىل صغرييها من الرحلة الشاقة

ّوقصت تهاني زبري .  ُاضطرت لرتكهما مع جدتهما، عىل أمل أن تتمكن من العودة الصطحابهما يف القريب العاجل

ًجانبا من قصتها عىل منظمة العفو الدولية قائلة ً :    

إن ما حملني إىل القدوم إىل هنا هو الجوع؛ فلم يذر لنا القصف الذي تعرضنا له يف يوليو أية فرصة يف زراعة "

كانت .  ، ولكنها كانت بالكاد تكفي لسد رمقنا)يف تشات(ُفكنا نضطر لتناول حصص ضئيلة من الطعان .  األرض

ًحصصا قليلة عندما غادرت تشات قادمة إىل ييدا، حيث سم عت أن الحياة هنا يف ييدا أفضل، وأننا سوف نحصل ً

 ."عىل الطعام فيها
 

ً أيضا 2012 أبريل 15ً، فلقد وصل ييدا قادما من كولولو بجنوب كردفان بتاريخ ً) عاما30(وأما عوض عز الدين 

رتاوح أعمار األطفال وت.  رفقة زوجتيه وأطفالهما الثمانية، وشقيقته وأوالدها األربعة، باإلضافة إىل والدته وطفليها

 : وأخرب عوض منظمة العفو الدولية بما ييل.  ً عاما15األربعة عرش هؤالء بني ستة أشهر و

ويف بعض األوقات فقد بدا أن .  لقد كانوا جوعى عىل الدوام، ويصغون باهتمام دائم ألصوات طائرات األنتونوف"

 ."ًأطفايل لم يتوقفوا عن البكاء أبدا
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 لالجئين  وضع مخيم ييدا 
ًيعترب مخيم ييدا أكثر مخيمات الالجئني العديدة يف دولة جنوب السودان قربا إىل جمهورية السودان، حيث ال يبعد  ُ

 21ًولقد بدأت بواكري أفواج الالجئني بالتدفق عىل ييدا اعتبارا من .   كلم عن الحدود بني البلدين25املخيم سوى 

جموعة قوامها ثالثمائة شخص من جنوب كردفان بعبور الحدود باتجاه ، وذلك عندما قامت م2011تموز / يوليو

  23.دولة جنوب السودان

وعقب فرتة وجيزة من بدء تدفق الالجئني عىل مخيم ييدا، بادرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

لقرب موقع املخيم من الحدود ًإىل التعبري عن بواعث قلقها حيال سالمة الالجئني نظرا ) املفوضية السامية(

ًالسودانية، كما أنها بادرت أيضا إىل حث الالجئني إىل االنتقال إىل أماكن تقع داخل أرايض جنوب السودان وبعيدا  ً

ًوتتضمن املخاطر املرتبطة بقرب موقع املخيم من الحدود أمورا من قبيل إمكانية استغالل املخيم .  24عن الحدود

افة إىل احتمال أن يصبح نقطة عبور أو توريد لجماعات املعارضة املسلحة، األمر الذي من كقاعدة عسكرية، باإلض

شأنه أن يعرض الالجئني إىل خطر تعرضهم لألذى، أو استهدافهم مبارشة أثناء الهجمات املتبادلة عىل طريف 

 . الحدود

األفريقية حول وضع الالجئني املربمة يف عام ولتلك األسباب، فتنص املعايري الدولية، بما فيها اتفاقية منظمة الوحدة 
، عىل اشرتاط تواجد الالجئني عىل مسافة معقولة من الحدود التي تفصلهم عن دولتهم األم، وذلك يف سبيل 251969

ويقيض الفهم السائد لهذا الرشط بأن تقام .  ضمان الحفاظ عل الصبغة املدنية واإلنسانية ملخيمات الالجئني

     26. كلم عن الحدود50 عىل مسافة ال تقل عن مخيمات الالجئني

ولقد عربت املفوضية السامية عن بواعث قلقها حيال وجود مخيم ييدا يف موقع معزول يجعل من الصعوبة بمكان 

تزويده باملساعدات اإلنسانية التي يحتاجها الالجئون خالل موسم هطول األمطار، كما وأشارت املفوضية إىل 

  ولطاملا وصف موظفو املفوضية حال مخيم ييدا ملنظمة 27.خيم يف حال تدهور الوضع األمنيصعوبة إخالء امل

خالل موسم األمطار، حيث تصبح حينها جميع الطرق املؤدية إليه غري " جزيرة معزولة"الدولية عىل أنه بمثابة 

ائرات عىل املهبط الرتابي ًسالكة كي تسري املركبات عليها، وتجعل األمطار من الصعوبة بمكان أيضا هبوط الط

 .  املتوافر هناك

وبالتشاور مع مسؤولني من دولة جنوب السودان، وقادة مجموعات الالجئني، واملنظمات اإلنسانية العاملة يف مخيم 

كانون األول / ترشين الثاني، وديسمرب/ ييدا، قامت املفوضية السامية لشؤون الالجئني خالل شهري نوفمرب

ًديلني يف والية الوحدة بعيدا عن الحدود، حيث بادرت املفوضية إىل تشجيع الالجئني عىل االنتقال بتجهيز موقعني ب

ًويذكر بأن مخيم باريانغ يستضيف حاليا حوايل .  من مخيم ييدا إىل املوقعني الجديدين  من طالب املدارس 1900ُ

 نقلهم إىل مخيم نيال لالجئني الذي يبعد مسافة ُالثانوية، ويعترب املخيم نقطة عبور مؤقت بالنسبة لالجئني بانتظار

  .  ساعة واحدة بالسيارة عن موقع مخيم باريانغ

ولكن .  ًوقامت املفوضية السامية بنصب الخيام يف مخيم نيال استعدادا الستقبال ما يقرب من تسعة آالف الجئ

 الجئ فقط يقطنون 650، أن حوايل 2012نيسان /  أبريل14اتضح ملنظمة العفو الدولية لدى زيارتها للمخيم يف 

ًوعىل الرغم من الجهود املبذولة عىل مدار أشهر من أجل تشجيع الالجئني عىل االنتقال طوعا إىل مخيم .  يف املخيم
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وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع الكثري من .  نيال، فقلة من الالجئني هي التي بادرت إىل االنتقال إىل هناك

ًيف مخيم ييدا سائلة إياهم عن آرائهم حول االنتقال إىل مخيم نيال؛ ولقد أشاروا جميعهم إىل عدم رغبتهم الالجئني 

ولقد ترددت أصداء هذه املشاعر .  يف االنتقال جراء ما وصفوه من شعورهم بأن موقع املخيم الجديد غري مواتي

 فرع –جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان لدى أعضاء مجلس الالجئني يف مخيم ييدا، وهو املجلس الذي قام 

ُالشمال بتعيني أعضائه، ويتألف من عدة لجان مختلفة تعنى بالصحة، والنوع االجتماعي، والتعليم والرعاية 

  28ً.االجتماعية، إىل جانب لجان أخرى أيضا

 تربتها، مما يجعلها ُوشملت مخاوف الالجئني مشكلة انخفاض بقعة األرض التي شيد عليها مخيم نيال، وصالبة

عرضة للطوفان طيلة املوسم املطري، لتصبح بالتايل ظروف املعيشة هناك ال تطاق، حيث تزيد فرص انتشار 

/ املستنقع"ولقد وصف الكثريون مخيم نيال عىل أنه يتحول إىل ما يشبه .  األمراض فيها من قبيل املالريا والتيفود

ً عرب الالجئون عن رغبتهم أيضا بالبقاء عىل مقربة من الحدود، كونه كما.  خالل موسم هطول األمطار" السبخة

ًسيكون من األيرس عليهم العودة إىل منازلهم كلما سنحت الفرصة لهم للقيام بذلك، ولو مؤقتا أو لفرتات وجيزة، 

 الذين ذكروا ولكن أفادت العديد من املصادر بأن الالجئني.  كي يتسنى لهم زراعة أراضيهم والعناية بمحاصيلهم

 قد تعرضوا إىل املضايقات والرتهيب، وحتى أن البعض – بارايانغ أو نيال –رغبتهم باالنتقال إىل أحد املخيمني 

 .  ُمنهم قد سجنوا عىل نحو غري مرشوع عىل أيدي أفراد موالني لقيادات الالجئني يف ييدا

ئني فيما ذهبت إليه من التعبري عن بواعث القلق وتتفق منظمة العفو الدولية مع املفوضية السامية لشؤون الالج

ًاملتعلقة بالتحديات التي تعيق عمليات إدامة تشغيل املخيم يف ييدا، وخصوصا انعدام األمن يف املنطقة نظرا لقربها  ً

يم ييدا ّومع ذلك، فيعرتي منظمة العفو الدولية القلق جراء االنطباع الذي تكون لديها أثناء زيارتها ملخ.  من الحدود

، إزاء احتمال عدم قيام الجهات املعنية بتوفري كامل املساعدات وغريها من الربامج املطلوبة 2012نيسان / يف أبريل

 . يف مخيم ييدا، عىل النقيض مما حصل يف املخيمات األخرى

 املهلهل الذي يمر ولقد عربت املنظمات الدولية غري الحكومية العاملة يف مخيم ييدا عن تخوفها من أن يكون الوضع

به املخيم ناجم عن عدم قيام املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتويل مهامها يف املخيم أو تنسيق مسألة تمويل 

ْونتيجة لذلك، فلقد أوردت تلك املنظمات بأن مسائل حيوية ترتبط بضمان حسن .  عملياته وإدارتها كما ينبغي ُ

خيم، واإلرشاف عىل عملية توزيع املاء فيه، واالستجابة ملحنة الالجئني استقبال الالجئني الجدد ودمجهم يف امل

األطفال غري املصحوبني بذويهم، قد جرى التعامل معها عىل أساس مرتجل ومؤقت، األمر الذي أفىض يف األغلب إىل 

ولدى زيارة فعىل سبيل املثال ال الحرص، .  خلق ثغرات أو فجوات تسببت بدورها بمزيد من املصاعب لالجئني

منظمة العفو الدولية ملخيم ييدا، اتضح عدم توزيع أغطية بالستيكية، والشبكات الواقية من البعوض ملساعدة 

وعىل نحو مشابه، فلقد عزفت وكاالت األمم املتحدة .  جميع الجئي املخيم عىل االستعداد ملوسم هطول األمطار

ًوير قدراتهم الزراعية يف املخيم، وخصوصا تزويدهم بالبذور وبرامجها عن مساعدة الالجئني يف ييدا يف مجال تط

   .   واألدوات التي يحتاجون

ًوإدراكا منها بازدياد أعداد الالجئني القادمني إىل ييدا، وعدم رغبة هؤالء باالنتقال إىل مخيم نيال بدورهم، ومع 

/ ئني ملنظمة العفو الدولية أواخر أبريلاقرتاب موسم هطول األمطار، فلقد عربت املفوضية السامية لشؤون الالج

أيار املايض، / ويف مايو.   عن عزمها القيام بزيادة مستوى ما توفره من خدمات وبرامج يف مخيم ييدا2012نيسان 

قامت املفوضية برفع مستوى تواجدها عىل أرض املخيم، واضطلعت بمسؤولية تسجيل القادمني الجدد، وتوزيع 

وتستمر املفوضية السامية يف حث الالجئني .  ًعىل املجموعات األكثر ضعفا من بني الالجئنياملواد غري الغذائية 

ويف .  29وكسب تأييدهم من أجل أن يقوموا باالنتقال إىل مستوطنات يف مواقع تقع عىل مسافة آمنة من الحدود
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ن مخاوف حيال سالمة الالجئني الوقت الذي تتفق فيه منظمة العفو الدولية مع ما تذهب املفوضية السامية إليه م

ًورضورة انتقالهم بالتايل إىل مواقع أكثر أمانا، فإنها تهيب أيضا باملفوضية كي تحظى العمليات يف مخيم ييدا  ًُ

وإدارتها بالتنسيق والدعم الرسمي وتخصيص املوارد املطلوبة، وأن تتيح إمكانية حصول الالجئني عىل الخدمات 

   .الرضورية والنفاذ إليها
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التقاعس :  الالجئون عرضة للخطر
عن ضمان حقوق الالجئين 

السودانيين في دولة جنوب 
 السودان 

امللحق بها، عىل منح مجموعة من 1967 الخاصة بوضع الالجئني، وبروتوكول عام 1951تنص اتفاقية عام 

الجئني، وكذلك الحق يف الحقوق لالجئني، ومن بينها الحق يف عدم التمييز ضدهم أو معاقبتهم بسبب وضعهم ك

ُ كما ويتمتع األطفال الالجئني بحق التعليم، وعليه فلقد ناشدت املفوضية السامية لشؤون  30.التعليم والتوظيف

  31".استفادة كل طفل من خدمات التعليم األسايس وبنوعية أو جودة مرضية"َالالجئني الدول كي تضمن 

املسؤوليات الرئيسية املناطة بالدول، وأن أمثل الطرق "ئني هي إحدى وتؤكد املفوضية السامية عىل أن حماية الالج

  32".لتحقيقها تكمن يف التعاون الفعال بني الدول واملفوضية، وغريها من املنظمات الدولية والفاعلني ذوي الصلة

 والحماية الكافية أهمية توفري املساعدة"وعالوة عىل ذلك، فتعاود املفوضية السامية لشؤون الالجئني التأكيد عىل 

لالجئني يف أرسع وقت ممكن؛ وتعزيز تلك املساعدات وأشكال الحماية لبعضهما البعض عىل نحو متبادل؛ وإدراك 

  33".ُحقيقة أن عدم كفاية املساعدات املادية ونقص األغذية من شأنهما أن يقوضا من جهود توفري الحماية

ئني حقوقهم األساسية من قبيل حق األشخاص يف الحياة، ويقع عىل عاتق الدولة مسؤولية ضمان منح الالج

والحرية، واألمن مع مراعاة كرامتهم واحرتامهم؛ كما يتعني عىل الدول التي تستضيف الالجئني وطالبي اللجوء 

ًحصولهم جميعا عىل "إعداد التحضريات الكافية الستقبالهم، ومن ثم توفري الرعاية لهم من خالل ضمان 

ًورية، وتزويدهم بأساسيات الحياة، وخصوصا الطعام واملأوى واملرافق الصحية وترتيبات الرصف املساعدات الرض

 34".الصحي األساسية

 نقص كميات الماء والغذاء 
رصحت املنظمات اإلنسانية، ووكاالت األمم املتحدة وبرامجها، ومجموعات الالجئني بأن نقص املياه هو أحد املشاكل 

وتقتيض املعايري املعتمدة يف توفري املياه يف حاالت الطوارئ .  ّخيمي دورو وجمام لالجئنيالرئيسية التي تواجه م

ً لرتا يف اليوم، رشيطة أن يكون املاء صالحا للرشب 15 لرت و7.5حصول كل شخص عىل حصة من املاء ترتاوح بني  ً

    35.صحيةوالطهي، ولغايات النظافة الشخصية، ودون أن ينطوي استعماله عىل أية مخاطر 

وأوردت املنظمات الدولية غري الحكومية العاملة يف مخيمي دورو وجمام تقارير تفيد بأن الالجئني يحصلون عىل 

ما بني خمسة وسبعة لرتات من املاء للفرد الواحد يف اليوم، حتى أن البعض من تلك املنظمات قد عرب عن اعتقاده 

  وأوردت املنظمات العاملة يف مجال الرعاية الصحية ارتفاع .بأن حصة الفرد هي أقل من ذلك يف واقع الحال

معدالت اإلصابة باإلسهال يف املخيمني جراء عدم كفاية حصص املاء، مع ما يصاحب ذلك من تردي أوضاع العناية 
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 . بالنظافة الشخصية والرصف الصحي

ًام نظرا لشح مخزون املياه الجوفية يف ّولقد ذهبت العديد من محاوالت حفر آبار املياه أدراج الرياح يف مخيم جم

ُ  واضطرت املنظمات الدولية غري الحكومية العاملة يف مجال توفري خدمات املاء النظيف والرصف 36.املنطقة

ونتيجة لذلك، رشعت املفوضية السامية .  الصحي إىل نقل كميات كبرية من املياه إىل املنطقة باستخدام الصهاريج

ً ألفا إىل مخيم دورو لالجئني اعتبارا من بداية ثاني أسابيع 38 ألف الجئ من أصل 15قل لشؤون الالجئني يف ن ً

   ومع ذلك، فقد اشتكى الالجئون من نقص كميات املياه يف مخيم دورو، ومن 37.أيار من العام الحايل/ شهر مايو

 العشوائية التي تستضيف ُضمنهم أولئك الذين أجريت املقابالت معهم يف خرطومباك، وهي أحدى املستوطنات

وذكر أفراد من املتواجدين يف خرطومباك .  حوايل ألفي الجئ، والتي تقع عىل بعد ساعة واحدة بالسيارة من املخيم

 .  ُأن نقص املياه يعد أحد األسباب الرئيسية التي حملتهم عىل العزوف عن التوجه إىل مخيم الالجئني

ً إىل خرطومباك قادما من 2011ترشين أألول من عام /  وصل يف أكتوبرالذي) ً عاما28(وقال سيلكا شوناهادا 

 : بامباي بوالية النيل األزرق

وتصلني رسائل تفيد .  ًأنا لست مسجال لدى املفوضية السامية ألن تلك املنطقة تروق يل، وأرغب بالبقاء فيها"

وأما هنا فال .  مع أفراد املجتمع املحيل هناكبعدم توفر املاء أو الغذاء يف دورو، وبوجود مشاكل تواجه الالجئني 

 ."نواجه مشاكل مع أبناء املجتمع املحيل
 

، رصحت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن الالجئني يف مخيم دورو يحصلون عىل 2012حزيران / ويف يونيو

ً لرتا من املاء للشخص الواحد يف اليوم، وأنه لم تعد هناك صفوفا 18ما متوسطه  طويلة من الالجئني عند نقاط ً

ّغري أن منظمات دولية غري حكومية أخرى عربت عن قلقها حيال الوضع يف مخيم دورو، ومن أنه قد .  توزيع املياه

بالكاد يستطيع توفري كميات من املياه ) 2دورو (بلغ طاقته االستيعابية القصوى، وذكرت بأن مخيم سوف باتل 

 38.ىل أربعة آالف الجئ فقطتفي باحتياجات ما بني ثالثة إ

ومن املتوقع خالل موسم هطول األمطار أن تصبح عملية نقل املعدات املخصصة لحفر املزيد من اآلبار أكثر 

وأثناء زيارة منظمة العفو الدولية .  صعوبة وتنطوي عىل تحديات متزايدة مع صعوبة سلوك الطرق حينها

ات الدولية وقد مىض عليها أكثر من شهر وهي ال تزال بانتظار آذار املايض، وجدنا املنظم/ للمنطقة يف مارس

ولقد اتسمت عملية توصيل املعدات بالبطء .  ًوصول منصة حفر أكرب حجما من أجل  حفر املزيد من اآلبار يف دورو

 .   نجراء تحديات لوجستية كبرية ناجمة عن صعوبة نقل معدات ضخمة وثقيلة إىل املناطق النائية يف جنوب السودا

، 2012نيسان / فخالل زيارتها للمنطقة يف أبريل.  ًولقد ظهر لنا جليا النقص الشديد يف املياه يف مخيم ييدا

الحظت منظمة العفو الدولية تعطل ثالثة من اآلبار الخمسة املتوفرة هناك، ورأينا اضطرار النساء إىل االنتظار يف 

ُونتيجة لذلك، اضطر البعض إىل جمع بعض املاء من الربك . اءًطوابري مدة عرش ساعات أمال يف الحصول عىل امل

 . ًوغالبا ما تسببت تلك الطوابري الطويلة يف نشوب توترات ونزاعات بني الالجئني.  الراكدة هناك

نيسان، فقد / القادم من تشات بجنوب كردفان، والذي وصل إىل ييدا يوم الثاني من أبريل) ً عاما31(وأما تيا توتو 

 :   الوضع ملنظمة العفو الدولية عىل النحو اآلتيوصف

.  إن أصعب ما نواجهه هو الحصول عىل املاء؛ فثمة الكثري من الناس هنا، وقد يستغرق األمر الكثري من الوقت"
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أعلى: طفل ينظر إلى مخلفات محترقة عقب إلقاء قنابل 

في كاودا بجنوب كردفان، السودان، في 29 أبريل/

نيسان 2012. وال تزال القوات المسلحة السودانية 

 تقصف المناطق المدنية بال تمييز. 

أقصى اليمين: سيرغيل خوجا، وهي والدة لسبعة أطفال 

وحامل في الشهر الخامس، ترقد في مستشفى في 

مالكال، جنوب السودان، 5 ديسمبر/كانون األول 2011. 

وقد ُجرجت أثناء قصف السوق في قرية بيالتوما بوالية 

النيل األزرق، السودان. واضطر األطباء إلى بتر رجلها 

 من تحت الركبة. 

يمين: أيوب دان وطفلتاه الجريحتان، مناسية، البالغة 

من العمر ست سنوات، وبرشيبة البالغة من العمر 

14 عاماً، في مخيم دورو لالجئين بالقرب من بونج 

بجنوب السودان، 2 ديسمبر/كانون األول 2011. وقد 

ُقتلت زوجة أيوب دان وأُصيبت طفلتاه بجروح خالل 

قصف للسوق في قرية بيالتوما في والية النيل األزرق 

بالسودان. 
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أعلى: أطفال يحملون أمتعة عائلتهم إلى مخيم ييدا 

لالجئين، جنوب السودان، حيث فروا من ديارهم في 

 جبال النوبة، جنوب كردفان السودان، مايو/أيار 2012.

يسار: الجئون من جبال النوبة يصلون بشاحنة إلى 

مخيم »ييدا« لالجئين في جنوب السودان، أبريل/نيسان 

 .2012
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  ©

أعلى: امرأة من جنوب كردفان، وصلت حديثاً مع 

عائلتها، بانتظار تسجيلهم في مركز لتسجيل الالجئين 

خارج مخيم ييدا لالجئين، جنوب السودان، أبريل/

 نيسان 2012. 

وسط يمين: أطفال يلعبون خارج كوخ مؤقت في مخيم 

 ييدا لالجئين، جنوب السودان، أبريل/نيسان 2011. 

وسط يسار: عائلة وصلت حديثاً تصنع تقنياتها في 

مخيم ييدا لالجئين، بجنوب السودان، أبريل/نيسان 

 .2012 

يسار: الجئون ينامون بدون مأوى في مخيم ييدا 

لالجئين، جنوب السودان أبريل/نيسان 2012. 
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يسار: رجل ُيحضر الماء من حفرة في مخيم ييدا 

لالجئين بسبب نضوب المياه الصالحة للشرب، جنوب 

 السودان، أبريل/نيسان 2012. 

أسفل: امرأتان تتشاجران عند حنفية ماء في مخيم ييدا 

لالجئين. وُيذكر أن ثمة نقصاً حاداً في إمدادات المياه 

في المخيم، الذي تزيد فيه درجة الحرارة على 45 درجة 

مئوية. وغالباً ما تقف النساء واألطفال في طوابير لمدة 

تصل إلى 10 ساعات لملء عبوة واحدة، جنوب السودان، 

أبريل/نيسان 2012. 
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أعلى: أشخاص يقفون في طابور إلحضار الماء في 

مخيم جمام لالجئين، جنوب السودان، مارس/آذار 

 .2012 

يمين: تعتبر قلة الماء مبعث قلق رئيسياً لالجئين في 

مخيم جمام لالجئين، جنوب السودان، مارس/آذار 

 .2012
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أعلى: صبي يساعد الجئاً ضريراً في السوق الرئيسي 

في مخيم بيدا لالجئين، جنوب السودان، أبريل/نيسان 

 .2012 

يسار: جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان – قطاع 

الشمال، الذين ُيشاهدون في مخيم ييدا لالجئين 

يشكلون خطراً على الطابع المدني للمخيم، جنوب 

السودان، أبريل/نيسان 2012. 
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أعلى يمين: )من اليسار إلى اليمين( عرافة جزار، 15 

عاماً، سهام توير، 13 عاماً، سماح جمعة، 17 عاماً، 

مرحة زبيد، 17 عاماً، بوشار آدم 15 عاماً، وأماني زكي، 

18 عاماً، من الفتيات الالئي غادرن عائالتهن في جنوب 

كردفان طلباً للتعليم في مخيم ييدا لالجئين، جنوب 

 السودان، أبريل/نيسان 2012. 

أعلى يسار: إن الفتيات الالتي لسن برفقة أحد يفتقرن 

إلى المرافق األساسية، من قبيل مرافق االستحمام. 

وقالت الفتيات لمنظمة العفو الدولية إنهن يذهبن 

لالستحمام أزواجاً في الليل كي ال يراهن أحد. »نخشى 

أن يقِدم السكارى على أفعال شريرة، من قبيل الضرب 

أو االغتصاب أو الشجار. إذ يدخل هؤالء السكارى إلى 

 المجمع ليالً ويمكثون حتى نضطر إلى الصراخ«. 

فوق: في أغسطس/آب 2011، جاءت حليمة أحمد، 

البالغة من العمر 18 عاماً، من فرنداال بجنوب كردفان 

إلى مخيم ييدا لالجئين/ إلكمال تعليمها األساسي. 

وعندما عادت إلى جنوب كردفان في مارس/آذار 2012 

لزيارة عائلتها، ُقتلت شقيقتها نومي، البالغة من العمر 

ثالث سنوات، بشظية قنبلة: »في لحظة كنا نلوذ بالفرار 

طلباً للسالمة. وفجأًة لقيت حتفها«، جنوب السودان، 

 أبريل/نيسان 2012. 

وسط: أوالد بانتظار تسلُّم شبكات الوقاية من البعوض 

التي قدمتها منظمة إنسانية في مخيم ييدا لالجئين 

 بجنوب السودان، أبريل/نيسان 2012. 

يمين: أوالد يلجأون من حر الشمس إلى مخيم باريانغ 

لالجئين، جنوب السودان، 17 أبريل/نيسان 2012. 
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أعلى: خيام فارغة في مخيم نييل لالجئين، الذي أقامته 

المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. 

وتتسع هذه الخيام  لما يربو على 9000 شخص، ولكن 

ال يعيش في الموقع سوى 600 الجئ. جنوب السودان، 

 أبريل/نيسان 2012.  

يمين: امرأتان جالستان داخل مخزن للمواد الغذائية 

في مخيم ييدا لالجئين، جنوب السودان، أبريل/نيسان 

2012. وال يزال الالجئون الذين يصلون إلى المخيمات 

عقب فرارهم من النـزاع المسلح في واليتي جنوب 

كردفان والنيل األرزق، يعانون من نقص المواد الغذائية. 
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ًذهبت زوجتي يف الثانية عرشة والنصف بعد منتصف الليل للحصول عىل املاء، ولم تعد إال الساعة العارشة صباحا 

ُن كل ما تمكنت من الحصول عليه هو صفيحة معدنية واحدة، واضطرت لرتك الصفيحتني األخريني حيث كا

 ."هناك
 

نيسان املايض، فلقد استلمت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد باستبدال / ومنذ زيارتها للمنطقة يف أبريل

يات إضافية من املاء، وأن من أجل ضخ كم) مزودة بمحرك(املضخات اليدوية يف مخيم ييد بأخرى غاطسة 

 . املفوضية السامية لشؤون الالجئني بصدد حفر ستة آبار إضافية لتلبية احتياجات عدد الالجئني اآلخذ باالزدياد

كما وردت تقارير تفيد بعدم تمكن الوافدين الجدد من الالجئني عىل وجه الخصوص من الحصول عىل الطعام يف 

 يف الحصول عىل املساعدات اإلنسانية حصول الالجئني عىل الطعام الكايف ويقتيض الحق.  مخيمي دورو وييدا

لضمان بقائهم عىل قيد الحياة، وبشكل يحفظ لهم كرامتهم، ويحول قدر اإلمكان من تآكل مدخراتهم، ويعزز من 

عادل ويف ضوء تلك الحقوق، فثمة توصيات بأن يحصل الفرد عىل ما ي.  عزيمتهم وقدرتهم عىل تحمل املعاناة

  39. سعر حراري يف اليوم2100

آذار املايض، قال الشيخ عيل شطة، أحد وجهاء /  مارس24وخالل لقاء مع منظمة العفو الدولية يف دورو بتاريخ 

ّ يوما ملا يتم 14أن إحدى مجموعات الالجئني التي وصلت إىل املخيم قبل " مايك"مجموعة الالجئني القادمني من  ً

وأضاف .   املفوضية السامية، وأنهم لم يحصلوا بالتايل عىل الحصص الغذائية املخصصةتسجيل أفرادها بعد لدى

 :   ًقائال

سوف يحني موعد توزيع الحصص الغذائية بعد بضعة أيام، غري أنني لست أعلم ما الذي سوف يكون عليه وضع "

فليس باألمر املحبذ .  مق أطفالهمًوأنا أجد نفيس اآلن مضطرا ملنحهم حصتي من الغذاء كي يستطيعوا سد ر.  هؤالء

 ." بالنسبة يل أن أتناول أنا الطعام، فيما هم ييتون جوعى
 
ًويف مخيم ييدا أيضا، ال يزال الجئون ممن وصلوا قبل ثالثة أسابيع من زيارة منظمة العفو الدولية للمكان بانتظار 

الكعك أو البسكويت الغني بالسعرات فهم ال يزالون يحصلون عىل .  الحصول عىل حصص الغذاء املخصصة لهم

ُالحرارية منذ أن وصلوا إىل املخيم قبل ثالثة أسابيع، حيث اضطر العديد منهم إىل اقتسام حصته مع الجئني 

 :   وقال عز الدين كيكي ملنظمة العفو الدولية. آخرين

حتى أن البعض .  ى الساعةّوتوجهت كي أسجل، وملا أحصل عىل يشء حت) نيسان/ يوم الرابع من أبريل(وصلت " 

ممن سبقوني إىل هنا لم يحصلوا عىل يشء عىل الرغم من أنهم قدموا ما خالل الفرتة الواقعة بني الثامن من مارس 

ُوأضطر اآلن .  ولقد قيل يل بأن أنتظر، وأن إحدى املنظمات سوف تأتيني بيشء ما، وها أنا ال زلت أنتظر.  ونهايته

ولقد تمكنت من الحصول عىل أغلفة بالستيكية .  قارب والجريان، وإىل اإلقامة يف منازلهمإىل اقتسام الطعام مع األ

 ."كي أفرتشها، وأعطوني ثالثة عبوات من البسكويت لكل فرد من أفراد يف األرسة

 
ثمة ومع تزايد أعداد الالجئني يف املخيم، ويف ضوء التحديات اللوجستية التي يجلبها موسم هطول األمطار معه، ف

خطورة من زيادة الضغط عىل مصادر املياه املتاحة، وتوايل البطء يف توريد األغذية يف حال عدم وصولها إىل املخيم 

 . قبيل بدء املوسم
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 الحرمان من الحصول على خدمات التعليم 
لسبب، وعندما اندلع ولهذا ا.  ولطاملا كان كذلك طوال حياتي.  إن التعليم أمر عىل قدر كبري من األهمية بالنسبة لنا"

القتال يف جبال النوبة، حرص الجميع عىل التوجه إىل أماكن يمكنهم فيها إرسال أطفالهم إىل املدارس إلكمال 

 . ُإسحق مالك من كاوودا، بجنوب كردفان الذي أجريت معه مقابلة يف مخيم ييدا لالجئني."  تعليمهم

ًمع الالجئني يف جنوب السودان، وخصوصا بني أولئك القادمني ويحظى التعليم بالكثري من التقدير بني أفراد مجت

ُوعندما اندلع القتال يف الوالية، توقفت الحياة املدرسية بشكل كبري؛ حيث أصيبت بعض .  من والية جنوب كردفان

.  املدارس هناك خالل علميات القصف الجوي، فيما يقع البعض اآلخر منها بالقرب من مواقع سقطت القنابل فيها

ًوروى أحد الفتية البالغ خمسة عرش عاما من العمر، والذي يعيش وحسدا بدون أرسته يف مخيم ييدا، ملنظمة العفو  ً

وذكر الفتى الغارات .  2011حزيران من عام / الدولية ما حل بمدرسته يف قيقبه برصاف الجاموس يف يونيو

وأخرب منظمة العفو .  القليلة التي سبقت وقوع الهجماتالعديدة التي شننتها طائرات األنتونوف وامليغ يف األيام 

ُالدولية أن الكثري من الطلبة واملعلمني قتلوا، ومن ثم تحدث كيف هرب بعد وقوع الهجوم مبارشة دون أن يعلم أي 

 .   يشء عن مصري أفراد أرسته يف تلك األثناء

املعلمون إىل جانب السكان املدنيني يف والية جنوب ُولقد تأثرت املدارس عىل نحو أكرب من ذلك، حيث اجرب الطلبة و

كما وعانى الطلبة .  ًكردفان عىل االختباء يف كهوف الجبال والغابات القريبة خوفا من التعرض للهجوم مرة أخرى

ُونتيجة لذلك، اضطرت أعداد .  واملعلمون من تكرار النقص الحاد يف الغذاء الذي طال جميع مناطق جنوب كردفان

ة من الطلبة إىل الفرار نحو جنوب السودان، وحدهم يف أغلب األحيان دون اصطحاب ذويهم لهم، أو أنهم كبري

ومع ذلك، فلقد ثبتت صعوبة استمرار الطلبة يف تعليمهم متى ما وصلوا إىل بر .  هربوا قبيل لحاق أرسهم بهم

 .  األمان النسبي يف مخيمات الالجئني

، وجدت حينها مجموعة من الطلبة 2012نيسان / لية بزيارة مخيم ييدا يف أبريلوعندما قامت منظمة العفو الدو

، أو ما يعادل ثلث عدد الالجئني يف ) من اإلناث2510 من الذكور، مقابل 4312( طفل 6822الالجئني قوامها 

ييدا غري  منهم يعيشون يف مخيم 2293وكان .  املخيم، وقد استأنفوا تعليمهم عىل مستوى املرحلة األساسية

  وتستمر أعداد الطلبة الوافدين إىل املخيم 40.مصحوبني بذويهم، أو من دون أي شكل من أشكال اإلعالة األرسية

   . باالزدياد جراء العدد الكبري من األطفال يف صفوف القادمني الجدد من الجئي املخيم

ي املوارد التي جرى توفريها من أجل دعم وعىل الرغم من ارتفاع عدد طلبة املرحلة األساسية يف ييدا، فقليلة ه

ً معلما من الالجئني أنفسهم يعملون 136وأثناء زيارة منظمة العفو الدولية للمخيم، كان .  املدارس الثالثة يف املخيم

ًولوحظ أيضا محدودية توفر املواد املدرسية من قبيل كتب التمارين املدرسية .  دون أجر يف تلك املدارس الثالث

وأما .  ُ، فيما اضطر املعلمون إىل التناوب عىل استعمال الكتاب املقرر الوحيد املتوفر لديهم)السبورة(ح الكتابة وألوا

ً طالبا دفعة واحدة، 120الغرف الصفية فكانت شديدة االكتظاظ عىل نحو مأساوي، حيث تواجد يف بعضها حوايل 

  ومما ساهم يف عدم كفاية املرافق 41.م هطول األمطارويف مرافق مؤقتة ينبغي تعزيز بنيتها كي تتحمل عبء موس

التعليمية يف مخيم ييدا هو حقيقة عدم قيام وكاالت األمم املتحدة وبرامجها بتوفري كامل حزمة املساندة والدعم 

ًالتي يحتاجها املخيم، وذلك ألنها قد دأبت عوضا عن ذلك عىل تشجيع الالجئني عىل االنتقال إىل مخيمي باريانغ 

 .   ونيال
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   بذويهماألطفال غري املصحوبني
لقد شهد مخيم ييدا ارتفاع أعداد األطفال الالجئني غري املصحوبني جراء التوجه القوي بني مجموعات الالجئني من 

.  والية جنوب كردفان نحو الحرص عىل استكمال التعليم بالرغم من التحديات التي يخلقها النزاع الدائر يف طريقهم

 طالب وطالبة قد رافقوا الالجئني الجدد الذي وصلوا 2293عضاء مجلس الالجئني منظمة العفو الدولية أن وأخرب أ

 1474: نيسان املايض، وأنهم كانوا موزعني عىل النحو اآلتي/ إىل املخيم خالل الفرتة املنتهية أواسط شهر أبريل

ً طفال  ولم تحط املنظمة علما بعدد 311 فتيات، و508فتى، و ُ وكان . ًالذكور واإلناث تفصيال بني أولئك األطفالً

أصغر األطفال غري املصحوبني يبلغ من العمر ثمانية أعوام فقط، فيما بلغ عمر أكرب الالجئني يف فئة الشباب حوايل 

ّوصحيح أن من تجاوزوا سن الثامنة عرشة ال يعتربون من بني القرص، غري أنهم فروا من جنوب كردفان.  ً عاما22 ُ ُ 

   42.وعليه، فقد جرى تصنيف هذه الفئة العمرية مع األطفال.  دون صحبة عائالتهم كي يتابعوا تعليمهم األسايس

ولقد .  ويعيش األطفال غري املصحوبني والشباب يف مخيم ييدا يف مجمعات خصصها لهم مجلس الالجئني يف املخيم

 ووكاالت األمم املتحدة وبرامجها عن بواعث قلقهم عرب مسؤولو املجلس وموظفو املنظمات الدولية غري الحكومية

 .  حيال الظروف واألحوال املعيشية لهذه الفئة من الالجئني، وبخاصة الفتيات غري املصحوبات بذويهن

ُوقامت منظمة العفو الدولية بزيارة مجمعني، خصص أحدهما للفتيات، فيما خصص اآلخر للصبية؛ وتحدث  ُ

.  ارتني إىل عدد من الطالب والطالبات املقيمني فيهما حول التحديات التي يواجهونمندوبو املنظمة خالل الزي

ولدى زيارتهم .  واشتكى كل من الفتيات والصبية من االكتظاظ الذي يسود ظروفهم إقامتهم وأحوالهم املعيشية

 فتاة يقمن يف املجمع، 140م ييدا، قيل ألعضاء وفد منظمة العفو الدولية أنه ثمة ملجمع الفتيات الواقع يف قلب مخي

 .  غرفة صغرية12وأنهن مضطرات إىل تقاسم أماكن النوم املتوفرة يف 

من فرانداال بوالية جنوب كردفان ظروف املهاجع يف مجمع الفتيات يف املخيم ) ً عاما18(ووصفت حليمة أحمد 

 : ًقائلة

ً فتاة منا أن ينمن يف غرفة واحدة يف آن معا20ُيايل اضطرت فيها لقد مرت ل" وكانت بعض الفتيات صغريات .  ّ

ًولقد كان يستحيل علينا أن ننام جميعا يف .  السن بالفعل كونهن ملا يتجاوزن الثالثة أو الرابعة عرشة من العمر بعد

لفتيات إىل النوم فيما ينتظرن األخريات دون نوم ُالوقت نفسه، ولذا فقد اضطررنا إىل التناوب، حيث تخلد بعض ا

 ." لبعض الوقت

ٍولقد اشتكى الطالب والطالبات املقيمني يف املجمعني ملنظمة العفو الدولية عدم حصولهم عىل طعام كاف مما يتم 

وذكروا .توزيعه يف املخيم، ومن أن معلميهم ومعلماتهن يحتفظون ببطاقاتهم الخاصة بالحصص التموينية

ًوقال هابيل عبد الله، الفتى ذو الخمسة عرش ربيعا .  ًميعهم أنهم غالبا ما يتناولون وجبة واحدة فقط يف اليومج

 :  والقادم من الرصيفية بجنوب كردفان

وبالكاد يكفي ذلك الطعام لوجبة واحدة يف أغلب األحيان، حيث نقوم .  يتعني علينا أن نعد طعامنا بأنفسنا"

ويف بعض األحيان تحتيس .  ْور، وهي عبارة عن خليط من الرسغوم والعدس املطبوخني بالزيتبإعدادها وقت الفط

ُولقد عانيت كثريا من مشاكل معوية، واضطررت يف مناسبتني مختلفتني إىل زيارة .  الشاي املصنوع من الرسغوم ً

 ." ًالعيادة الصحية حيث كنت أعاني من حالة إسهال مصحوبة بألم شديد جدا

ض بالطلبة الراغبني باستئناف تعليمهم الثانوي أن ينتقلوا إىل بارايانغ، حيث يشكل الطلبة غالبية فئات ُويفرت
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  وعىل الرغم من توفر املزيد من املساعدات التي تقدمها املنظمات الدولية غري الحكومية ووكاالت 43.الالجئني هناك

ًطلبة هناك يعانون ظروفا معيشية صعبة أيضااألمم املتحدة وبرامجها العاملة يف باريانغ، إال أن ال وتتصف الرتبة .  ً

ًيف منطقة مخيم باريانغ بأنها تربة صلبة مرتاصة، مما يجعل انتشار الغطاء النباتي فيها محدودا، ويحرمها من 

ولم .  وهي بالتايل منطقة عرضة لخطر الفياضانات خالل موسم األمطار.  وجود الظل الطبيعي لقلة األشجار فيها

تكن جهود املنظمات الدولية غري الحكومية يف مجال تقليص مخاطر الفيضان يف املخيم قد اكتملت بعد عند زيارة 

  .  نيسان املايض/ منظمة العفو الدولية لعني املكان أواسط أبريل

 من متابعة ُمن كاودا بجنوب كردفان، فقد اضطرت لرتك عائلتها كي تتمكن) ابنة الثامنة عرشة(وأما لوزة عمر 

ولقد رسدت عىل مسامع مندوبي منظمة .  2012شباط /  فرباير29ولقد وصلت إىل باريانغ يف .  دراستها الثانوية

ًالعفو الدولية بعضا من التحديات التي تواجهها أثناء إقامتها يف مخيم باريانغ، قائلة ً : 

طر إىل الوقوف يف صفوف طويلة من الرابعة ُونض... الحر شديد داخل الخيام، مع ما يرافق ذلك من شح املياه"

ًفجرا وحتى السابعة صباحا كي يحني دورنا الستحمام رسيع قبيل أن نتوجه إىل املدرسة وثمة ثالثة أماكن . ً

ُوإذا ما أردنا جمع الحطب، فنضطر حينها إىل فعل ذلك ما ... استحمام ودورات مياه مخصصة للفتيات يف املخيم

كما .  ًحيث نذهب برفقة األوالد ألن املكان بعيد جدا.  ًالتاسعة صباحا من عطلة نهاية األسبوعًبني الرابعة فجرا و

ولم نحصل عىل لوح صابون ... ًأننا نعاني كثريا خالل املوسم املطري، فنحن بحاجة إىل مساعدة للحصول عىل الفحم

 ." آذار/ إال مرة واحدة فقط خالل مارس
 

ري لطلبة املرحلة الثانوية يف مخيم باريانغ، كانت املرافق املدرسية الالزمة شبه غائبة وعىل الرغم من العدد الكب  

/  أبريل15ويف .  نيسان املايض/  أبريل17ًتقريبا لدى قيام مندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة املخيم يوم 

الحكومية مع املجتمع املحيل نيسان، فقد انتهت صالحية االتفاقية التي توصلت إليها املنظمات الدولية غري 

وأخربت تلك املنظمات الدولية غري .  والقاضية بالسماح للطلبة الالجئني باستخدام املدرسة مدة ثالثة أشهر

ّالحكومية العاملة يف املنطقة منظمة العفو الدولية عن وجود خطط لبناء غرف صفية داخل املخيم، ولكنها ملا تكن  َ

 تعرضت عمليات بناء الغرف الصفية إىل تأخري كبري جراء أسباب مختلفة، بما فيها فلقد.  مكتملة املعالم بعد

املخاوف األمنية املرتبطة بعمليات القصف الجوي العشوائي التي تشنها القوات املسلحة السودانية بالقرب من بلدة 

 انسحاب العاملني غري بينتيو التي تبعد مسافة ساعتني بالسيارة عن مخيم باريانغ، حيث أدت العمليات إىل

وبغياب أية مرافق أخرى يف املنطقة، فقد جرى تعليق الدراسة .  األساسيني بمن فيهم عمال البناء من املنطقة

  .     بالنسبة للطلبة الالجئني يف مخيم باريانغ

.  ق املدرسة الوحيدةولم يكن الطلبة عىل يقني فيما إذا كان يتعني عليهم البقاء يف باريانغ أم الرحيل عنه بعد إغال

 :وقالت لوزة عمر ملنظمة العفو الدولية

بعد زيارتها (ُفلهذا السبب عدت إىل باريانغ اليوم .  إن السبب الوحيد الذي دفعني إىل البقاء هنا هو توفر التعليم"

 وقد أعود إىل . فليس ثمة يشء نفعله هنا.  فلقد أردت العودة للمواظبة عىل حضور الدروس الصفية).  ملخيم ييدا

ويعرتيني الكثري من القلق حول مصري والداي، وأخىش أن يتعرضوا للقصف الذي ).  بجنوب كردفان(ييدا أو نوبة 

 ."تقوم به طائرات األنتونوف
 

َ، أعلمت املفوضية السامية منظمة العفو الدولية باستئناف الدراسة يف باريانغ، 2012حزيران / ويف أوائل يونيو

 .بناء الغرف الصفية ماضية عىل قدم وساق مرة أخرىوأن عمليات 
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 65ّوأما يف مخيمي دورو وجمام لالجئني يف والية أعايل النيل، فلقد رصحت املنظمات الدولية غري الحكومية بأن 

وعليه فقد قامت تلك املنظمات بإعداد .  باملائة من الالجئني القادمني من والية النيل األزرق هم من األطفال

ولقد أشارت تلك .  مساحات صديقة للطفل يف كال املخيمني، بحيث يمكن لألطفال ممارسة اللعب فيها/ اتفضاء

ًاملنظمات إىل قلة عدد الفتيات اللواتي يأتني للعب مساء يف تلك املساحات، وذلك النشغالهن مع أمهاتهن يف جلب 

ة غري الحكومية هناك قد ذكرت اضطرارها إىل كما جرى فتح مدارس يف املخيم، غري أن املنظمات الدولي.  املاء

القبول بمعايري أدنى من املعتاد يف ما تقدمه من خدمات تعليمية، وذلك جراء التحديات التي واجهها املعلمون 

ًحينما اضطروا إىل التحول إىل التدريس باإلنجليزية بدال من العربية حسب املناهج املعتمدة يف دولة جنوب 

 .   السودان

 واجد العسكري والتوتر على جانبي الحدود الت
الحظ مندوبو منظمة العفو الدولية وجود عدد من األفراد املسلحني يف مخيم ييدا بمحافظة الوحدة، ويف إحدى 

وقالت املنظمات الدولية غري .  يف والية أعايل النيل" خرطومباك"مستوطنات الالجئني العشوائية املعروفة باسم 

 العفو الدولية بأن تواجد املسلحني يف مخيم ييدا أمر يتكرر بني الفينة واألخرى، ولكن ليس عىل الحكومية ملنظمة

ّكما شوهد جنود بزيهم الرسمي، ولكن دون أن يكونوا مسلحني، يف مخيمي دورو وجمام يف والية .  نحو منتظم

 . بصدد زيارة عائالتهم هناكأعايل النيل، حيث قيل ملندوبي منظمة العفو حينها أن أولئك الجنود كانوا 

وكان بعض الجنود الذين شاهدهم مندوبو منظمة العفو الدولية ينتمون إىل جيش الحركة الشعبية لتحرير 

السودان، ولكن من الصعب االعتماد عىل زيهم الرسمي فقط للتيقن فيما إذا كانوا من جيش الحركة أم من فرع 

يز بني جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان، وجيش الحركة الشعبية فلطاملا ظل من الصعب التمي. الشمال فيها

ً فرع الشمال منذ أن أعلن جنوب السودان استقالله، حيث يرتدي أفراد فرع الشمال زيا مشابها –لتحرير السودان  ً

تنشط قوات وعالوة عىل ذلك، .  لزي الحركة يحمل علم دولة جنوب السودان، ويستخدمون اآلليات واملركبات ذاتها

الحركتني عىل طول املناطق الحدودية املتنازع عليها، وهي املناطق التي تعرضت لقصف جوي بشكل متكرر عىل 

أيدي القوات املسلحة السودانية منذ نشوب النزاع يف واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وانفصال جنوب السودان 

 . 2011يف عام 

ًي، ونظرا للتصعيد يف التوتر بني السودان ودولة جنوب السودان، والذي تضمن نيسان من العام الجار/ ويف أبريل

 بادرت – وهو األمر املحظور يف إطار النزاعات الدولية واملحلية املسلحة –وقوع عمليات قصف عشوائية بالطائرات 

ار السلبية التي يجلبها القتال األمم املتحدة واملنظمات الدولية غري الحكومية إىل التعبري عن بواعث قلقها حيال اآلث

فكال املخيمني يقعان عىل مقربة من عاصمة والية الوحدة، بينتيو، والتي تعرضت عىل .  عىل مخيمي باريانغ ونيال

ولقد شاهد .   نبسان املايض/ نحو متكرر لقصف الطائرات السودانية من طراز أنتونوف وميغ أواسط شهر أبريل

/  أبريل14ًة وسمعوا هدير طائرات األنتونوف وامليغ محلقة فوق مخيم نيال بتاريخ مندوبو منظمة العفو الدولي

وعقب علميات القصف تلك، قام مسؤولون من .  ، يف طريقها لقصف أهداف يف بينتيو وما حولها2012نيسان 

 بحيث أضحى من ًدولة جنوب السودان بإغالق الطريق املتجه من بينتيو شماال باتجاه نيال وباريانغ بشكل مؤقت،

االستحالة بمكان أن يتمكن العاملون يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية غري الحكومية األخرى من الوصول إىل 

 .   املخيمني

ً تحديدا، قصفت القوات املسلحة السودانية جوا والية 2011ترشين الثاني /  نوفمرب10وقبيل وقوع ذلك، وبتاريخ  ً

وأصابت قنبلتان املخيم مبارشة، وسقطت إحداهما بالقرب من .   بخمس قنابلالوحدة لتصيب منطقة ييدا

  وعالوة عىل القصف املبارش الذي تعرض له املخيم، فقد تأثر الالجئون وموظفو املنظمات داخل املخيم 44.املدرسة
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سلحة السودانية، بشكل مبارش، وذلك بسماعهم ألصوات القصف واالنفجارات جراء احتدام االقتتال بني القوات امل

كانون /  فرع الشمال يف قرية جاو الحدودية يف ديسمرب–وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقوات الحركة 

ٍفلقد تعرضت قرية جاو إىل قصف من .  ، وذلك لقرب مخيم ييدا من القرية2012شباط / ، وفرباير2011األول 

، 25 شباط باستخدام الطائرات من طراز األنتونوف وسوخوي / فرباير12، و9القوات املسلحة السودانية يومي 

  ونتيجة لقرب مخيم ييدا من 45.سباط يف محيط جاو/  فرباير26فيما وردت تقارير تفيد باحتدام القتال يوم 

مناطق القتال، وجراء الخوف من تعرض املخيم للهجوم، قامت املنظمات الدولية غري الحكومية بإخالء موظفيها 

     46ً.طقة مؤقتامن املن

، وهي إحدى املحطات املؤقتة يف والية أعايل النيل لعبور الالجئني القادمني من والية النيل "إلفوج"وتعرضت 

ُ، عىل أيدي القوات املسلحة السودانية حسب ما زعم؛ ولقد 2012كانون الثاني /  يناير23األزرق، للقصف يوم 

  ويف 47ً.جئني والعاملني يف منظمات اإلغاثة عىل التفرق مهرولني هرباتسبب القصف بجرح أحد الصبية، وإجبار الال

ُ، قصفت منطقتا القوفة الجديدة، ويافطه، وهي إحدى القرى الصغرية 2011كانون األول من عام / ديسمرب

وذلك القريبة منها يف والية أعايل النيل، والتي يقطنها جنود جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان وعائالتهم، 

كما وسبق . ترشين األول، ونوفمرب، ترشين الثاني من العام نفسه/ رغم تعرضهما للقصف يف السابق خالل أكتوبر

ُوأن استخدمت املنطقة كمحطة عبور لالجئني القادمني من والية النيل األزرق، بمن فيهم أفراد من جيش الحركة 

خاوية عىل عروشها عقب نزوح سكانها عنها يف أعقاب وبدت القرية .   فرع الشمال–الشعبية لتحرير السودان 

ُوقال إيليا عمر، أحد سكان قرية القوفة الجديدة بأنه اضطر وأطفاله األربعة إىل .  القصف الذي تعرضت له

االختباء عىل عجل بني الشجريات عندما سمعوا هدير طائرات األنتونوف، وهو ما حصل عىل نحو متكرر حسب ما 

 .   فو الدوليةأكد ملنظمة الع

ولقد تمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد ثالثة مواقع مختلفة استهدفتها الرضبات الجوية يف القوفة الجديدة، 

بما يف ذلك التعرف عىل قطع من الشظايا املعدنية والحفر التي خلفتها القنابل عىل ما يبدو، باإلضافة إىل معاينة 

ُوزعم أن تلك القبور تعود لرجل وزوجته وطفلهما من كورموك يف والية .  تالغارا/ مواقع قبور ضحايا الهجمات

ُ فرع الشمال الذين زعم مقتلهم جراء –النيل األزرق، ولثالثة من جنود جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 . 2011نرشين الثاني /  نوفمرب9الرضبة الجوية التي وقعت صبيحة يوم 

املناطق الحدودية، وتواجد الجماعات املسلحة يف مخيمات الالجئني، أو يف محيطها إن تقلب األوضاع عىل طول 

يجعل الالجئني والعاملني يف املنظمات الدولية غري الحكومية، واألمم املتحدة، واملدنيني القاطنني يف تلك املناطق يف 

نية، والقوات املوالية لها والتي مواجهة خطر التعرض عىل نحو متكرر لهجمات واعتداءات القوات املسلحة السودا

 . ًتخوض القتال نيابة عنها

 االحتجاز غير المشروع 
ًكما ورد آنفا، فثمة إشكالية كبرية تتعلق بوضع الالجئني يف مخيم ييدا، وموقف األمم املتحدة القايض برضورة 

دد من الحاالت التي تعرض ولقد استطاعت منظمة العفو الدولية أن توثق ع.  انتقال الالجئني إىل مخيم نيال

ًأصحابها إىل انتهاكات حقوقية نظرا العتقاد قيادة الالجئني يف مخيم ييدا أنهم ال يساندون موقفها بشكل كامل، 

 . وهو املوقف الداعي إىل بقاء جميع الالجئني يف مخيم ييدا، وعدم املغادرة إىل مخيم نيال

ً يوما اعتبارا من  44.) ت. إ(ُولقد احتجز   يف أماكن مختلفة داخل مخيم ييدا، ويف 2012كانون الثاني /  يناير25ً

فيما يعتقد هو بأن احتجازه ,  ًولم يحصل أبدا عىل توضيح لألسباب الكامنة وراء احتجازه.  والية جنوب كردفان
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اقض توجهات ًلربما يكون مرتبطا بانتقال بعض أفراد عائلته من مخيم ييدا إىل نظريه يف باريانغ، وهو إجراء ين

، 2011آب / ولقد وصل رفقة زوجته األوىل وأطفالهما إىل مخيم ييدا يف أغسطس.  مجلس الالجئني يف ييدا بالطبع

.  ترشين الثاني إىل جنوب كردفان إلحضار زوجته الثانية وأطفالها إىل جنوب السودان/ قبل أن يعود يف نوفمرب

، أن زوجته األوىل وأطفالها قد غادروا إىل 2012كانون الثاني /  يناير3وعلم لدى عودته إىل مخيم ييدا بتاريخ 

 .  مخيم باريانغ لالجئني جراء القتال العنيف الذي شهدته منطقة جاو املتنازع ليها، والواقعة بالقرب من مخيم ييدا

عىل تغطية ًقد عاد إىل جنوب السودان مستقال إحدى الشاحنات التي ساعدته املفوضية السامية .) ت. إ(وكان 

وبينما كان يعد العدة .  نفقات استئجارها، مقابل قيامه باملساهمة يف نقل بعض الطلبة بني مخيمي ييدا وباريانغ

لالنطالق يف رحلته الثانية إىل مخيم باريانغ، استقلت مجموعة من األفراد الشاحنة زاعمني أنهم يرغبون يف التوجه 

ًثم جاء أحدهم يرتدي زيا مدنيا، وأخرب السائق .  اعدة من رجال الرشطةفطلب سائق الشاحنة املس.  إىل باريانغ ً

ُوهناك فقد طرحت عليه ".  نوبة"إىل ما وصفه عىل أنه أحد املراكز االستخباراتية يف .) ت.إ(بأن يغادر؛ ولكنه اقتاد 

 عليه أسئلة تتعلق بخلفيته كما طرحوا.  ًبعض األسئلة حول انتقال أرسته إىل باريانغ، وسبب عدم التحاقه بها أيضا

، وأخربوه بأنه يبدو "بيض البرشة"كما سألوه عن سبب عمله مع .  املهنية، وفيما إذا كان يتحدث اإلنجليزية أم ال

للتهديد بالرضب إن هو فكر يف رفع .) ت.إ(ومع تصاعد التوتر أثناء االستجواب، تعرض .  وكأنه أحد الساسة

 . صوته

إىل ما وصفه عىل أنه سجن يف العراء يحيط به حرس مسلحون وسياج، .) ت.إ(باقتياد وقام جندي مسلح حينها 

ً جنديا واثنني من املدنيني محتجزين 25وذكر بأنه شاهد .  ويبعد عىل مسافة ليست بالكبرية عن موقع مخيم ييدا

إحدى املرات بأن ممثيل وسمع آرسوهم يف .  ًجميعا هناك، ولقد جرى احتجازه هو مدة ثالثة أيام يف عني املكان

إحدى املنظمات الدولية غري الحكومية هم يف طريقهم إىل موقع السجن، فما كان منهم إال أن سارعوا بالزج به 

ُتكل(وبثالثة من السجناء اآلخرين بسالسلهم يف أحد األكواخ القش املعروفة باسم  .  ُ، وأمروا بأن يلتزموا الصمت48)ُ

ًمن سماع مندوبي املنظمة الدولية وهم يسألون عنه هو تحديدا، غري أن الحرس وتمكن راوي الحادثة السجني 

 .أنكروا وجوده بحوزتهم

.  ، ولكن ظلت يداه مقيدتني خلف ظهره.)ت.إ(ُوعند الساعة الحادية عرشة من مساء ذلك اليوم، فكت سالسل 

 جنوب كردفان، حيث جرى احتجازه يف وجرى نقله عقب ذلك يف إحدى املركبات إىل تابانيا بالقرب من جاو بوالية

ومن ثم تمكن أحد أقاربه . ًولم يخضع لالستجواب أبدا طوال تلك الفرتة.  ً يوما24إحدى الحاويات املعدنية مدة 

 فرع الشمال من معرفة مكان احتجازه، وبادر إىل طرح قضيته عىل مسامع أحد قادة –العاملني مع جيش الحركة 

.  ً يوما إضافية هناك17ُنقله عقب ذلك إىل مكتب اإلدارة املحلية يف تابانيا حيث احتجز مدة الحركة املحليني ليجري 

ولقد روى .  ولقد دأب املسؤولون طيلة فرتة احتجازه عىل إخباره بأنهم ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب احتجازه

 :   ًقصته ملنظمة العفو الدولية قائال

وقالوا بأن بعض الجنود قد .  أدنى فكرة عن السبب وراء احتجازي) ملحليةأي مكتب اإلدارة ا(لم تكن لديهم "

وحتى عندما جرى إطالق .  أوصلوني إىل املكتب قبل أن يغادروا من فورهم، دون أية إيضاحات من طرفهم

 ."ًرساحي، فلم يكن بوسع أي كان أن يعطيني تفسريا ألسباب احتجازي
 

يدا، وطالب رئيس مجلس الالجئني توضيح األسباب وراء اعتقاله، فقيل له إىل ي.) ت.إ(وعقب إطالق رساحه، عاد 

 . ومن ثم قام هو وعائلته بمغادرة املخيم بعد أسبوع قاصدين مخيم نيال.  أنها كانت مجرد غلطة
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كانون الثاني من العام الحايل، تعرض أحد الالجئني من والية جنوب كردفان، واسمه / ويف أوساط شهر يناير

وأخرب أحد شهود العيان منظمة العفو الدولية بأن .   عيل، إىل االختطاف أثناء تواجده يف مخيم باريانغألفرد

ثالثة منهم بزيهم الرسمي، ( فرع الشمال –مجموعة قوامها سبعة من الجنود املسلحني التابعني لجيش الحركة 

 ألفرد عيل عىل الصعود يف مركبة نصف نقل ، اقتحمت املخيم وأجربوا)فيما ارتدى األربعة الباقون مالبس مدنية

ًوقبيل تعرضه لالختطاف بفرتة وجيزة، كان ألفرد عيل منهمكا .  ً، والتي انطلقت شماال باتجاه مخيم ييدا)بيك أب(

ُوعند عودته إىل خيمته، اصطحبه الجنود؛ وسمع .  يف مساعدة إحدى مجموعات الالجئني الجدد القادمني إىل املخيم

 –فركض شاهد العيان باتجاهه، غري أن جنود جيش الحركة ".  ًساعدوني رجاء"ً يرصخ طالبا النجدة ألفرد عيل

 .  فرع الشمال قاموا بتصويب فوهات بنادقهم مبارشة باتجاه الشاهد كي ال يجرؤ عىل التقدم نحوهم

رتجم مع إحدى املنظمات الدولية ً عاما، والذي كان يقيم يف مخيم بارايانغ، كم40وعمل ألفرد عيل، البالغ من العمر 

وسبق له وأن خدم كجندي يف صفوف قوات جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان إبان النزاع .  غري الحكومية

وقبيل فراره إىل جنوب السودان .  الداخيل املسلح يف السودان، ولكنه غادر صفوف القوات كي يتابع تعليمه يف كينيا

.  ان ألفرد عيل يعمل مع إحدى منظمات اإلغاثة اإلنسانية يف كادوغيل بجنوب كردفان، ك2011حزيران / يف يونيو

ولقد جرى إبالغ األمم املتحدة والسلطات يف دولة جنوب السودان بواقعة اختطاف ألفرد عيل، حيث زعم الطرفان 

 . ةوال يزال مكان تواجده غري معلوم حتى الساع.  بذلهما الجهود واملحاوالت للعثور عليه

العاملني يف نقطة الرشطة املحلية املوجودة داخل مخيم " الجنود"منظمة العفو الدولية بأن أحد .) ت.م(ولقد أخرب 

ْييدا قام باستدعائه رفقة الجئني آخرين من املخيم يوم  بأن .) ت.م(وأوضح .  2011كانون اإلول /  ديسمرب16ْ

ولدى وصول الثالثة إىل نقطة .   من أفراد يقطنون املخيماملشكلة" رشطة مجتمع الالجئني"االستدعاء صادر عن 

ُالرشطة، قيل لهم بأنهم سوف يوضعون قيد الحجز، وبالفعل فقد احتجزوا يف أحد مباني املخيم تحت حراسة  ُ

ًبشكل دوري، سائال .) ت.م(وقام أحد الجنود باستجواب .  ُوسمح ألفراد عائالتهم بإحضار الطعام لهم.  مسلحني

بالنفي، ليجري احتجازه .) ت.م(فأجاب .  يما إذا سبق له وأن قال بأنه يتعني عىل سكان املخيم الرحيل عنهإياه ف

ُوأما الرجلني اآلخرين فقد زعم احتجازهما مدة سبعة وعرشة أيام عىل التوايل.  مدة يومني ونصف اليوم ولقد .  ْ

    . منذ اإلفراج عنه إىل مخيم نيال رفقة أرسته.) ت.م(انتقل 

العاملة داخل مخيم ييدا لالجئني، " رشطة مجتمع الالجئني"ولقد سمعت منظمة العفو الدولية بشكل متكرر عن 

ًحيث يزعم بأن عنارصها يتعاملون مع قوات أمنية أخرى، وخصوصا جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان  ُ– 

وأما زعيم مجلس الالجئني، حسني أنغولبوال، .  فرع الشمال، وجيش الحركة الشعبية، ورشطة دولة جنوب السودان

ًمتطوعا لتوفري  "60فقد أخرب منظمة العفو الدولية بأن مجلس الالجئني يف ييدا لديه شبكة تضم ما يقرب من 

كما وذكر .  حسب زعمه، وأنهم يساعدون يف فرض سيادة القانون وحفظ النظام العام داخل املخيم" الحماية

ًعاونون مع رشطة جنوب السودان، وأنهم تلقوا تدريبا بهذا الشأن عىل أيدي إحدى حسني بأن املتطوعون يت

ٍ  ورصح مضيقا بأنه يف حال ارتكاب أحد الالجئني املقيمني يف املخيم لجريمة ما، 49.املنظمات الدولية غري الحكومية ً

 . يف املخيم) البوما(فيتم تسليمه حينها إىل قائد املجموعة 

 العفو الدولية املزيد من التقارير التي تفيد بوجود أماكن احتجاز رسية أو غري رسمية، من ولقد استلمت منظمة

 . ، غري أن املنظمة لم تتمكن من زيارة إحداها يف مخيم ييدا.)ت.م(و.) ت.إ(قبيل تلك التي وصفها كل من 

 التجنيد القسري 
 فرع الشمال بتجنيد –الشعبية لتحرير السودان ّتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تتحدث عن قيام جيش الحركة 
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ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من التحقق من .   قرسي لالجئني املقيمني يف املخيمات داخل والية أعايل النيل

ًوجود ممارسة ممنهجة يف تجنيد الالجئني قرسا يف تلك املخيمات، غري أنه قد تناهى إىل علم املنظمة وجود حاالت من 

ًجنيد القرسي، وذلك حسب روايات أفراد ممن جرى تجنيدهم، أو ممن لهم أقارب جرى تجنيدهم قرساالت وتود .  ٍ

منظمة العفو الدولية أن تستذكر يف هذا املقام بأن تجنيد األطفال ممن هم دون سن الثامنة عرشة يف صفوف 

ُمال العدائية والهجمات يعترب بمثابة جريمة القوات املسلحة الوطنية، أو استخدامهم يف املشاركة الفاعلة يف األع

 . حرب

ّابن الرابعة والعرشين، وأحد املتطوعني املحليني من والية النيل األزرق يف مخيم جمام لالجئني، فقد .) أ.ك.ع(وأما 

 :" روى قصته ملنظمة العفو الدولية عىل النحو اآلتي

هيا بنا "فني ستة من الجنود، الذين نادوني وقالو كنت يف طريق عودتي من السوق إىل القرية حينما استوق"

وعدت معهم إىل السوق، وقاموا باصطحابي إىل .  فرافقتهم كوني لم أكن أعلم السبب وراء دعوتهم يل".  نذهب

واتضح أنني أعرف أحد املسؤولني عنهم، وحاولت أن أوضح لهم أنني بحاجة إىل العودة .  التقاطع املؤدي إىل إلفوج

فقام أحدهم، والذي كان عىل معرفة بي من قبل، بالسماح يل .  جتمع املحيل كونهم يحتاجون مساعدتي هناكإىل امل

 )."  2012آذار /  مارس19أي بتاريخ (وقام الجنود بدعوتي مرة أخرى األسبوع املايض .  باملغادرة
 

فرع الشمال بعدم اصطحابه  –أن يقنع عنارص جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان .) أ.ك.ع(لقد استطاع 

 .ًمعهم، نظرا لدوره يف مساعدة مجتمع الالجئني

، منظمة العفو الدولية كيف قام عنارص جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان 26البالغ من العمر .) م.أ(وأخرب 

 : ّ فرع الشمال باقتياد أخيه من مخيم جمام لالجئني–

وأمىض عرشة أيام يف التدريب قبل أن .  ط القتال األمامية عىل الجبهةاقتيد أخي إىل إلفوج لالنضمام إىل خطو"

شباط عند الساعة السابعة / كانون الثاني، أو أوائل فرباير/ وكانوا قد اقتادوه أواخر يناير.  يتمكن من الفرار

لكنه ال يشعر بأنه حر ولم يعاود أخي االنضمام إليهم، و.  فلقد فتحوا الباب، واقتادوه ببساطة.  ًصباحا أثناء نومه

  ."  ًفهو يذهب بعيدا يف الصباح، ويعود يف الليل ألنه يخافهم.  ًيف ترصفاته أيضا
 

ولقد استلمت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن قادة مجتمع الالجئني يف جمام قد أقروا بوجود ممارسة 

فوضية السامية أن تحول دون استمرار مثل ذلك ُشباط، وبأنه قد طلب من امل/ التجنيد القرسي خالل شهر فرباير

ُولكن، وبعد ميض فرتة وجيزة عىل إقرار قادة الالجئني بوجود تلك املمارسة، استدعي القادة إىل اجتماع . النشاط

 فرع الشمال يف إلفوج، ليدحض القادة بعدها تلك املزاعم املتعلقة بالتجنيد –مع الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 .   ي عىل أنها مجرد إشاعاتالقرس

 بواعث القلق المتعلقة بسالمة الفتيات والشابات 
تواجه الفتيات والشابات القاطنات يف املجمعات املخصصة إلقامة الالجئات غري املصحوبات أعىل مستويات انعدام 

لعفو الدولية مقابالت ولقد وصفت جميع الفتيات والشابات اللواتي أجرت منظمة ا.  األمن يف مخيم ييدا لالجئني

معهن تفاصيل ما يالقينه من تحرش، ومؤكدات يف الوقت نفسه عىل أن الليل هو الفرتة التي تخلق لهن عظيم 

ومما يفاقم شعور الفتيات بانعدام األمن هو عدم توافر مرافق صحية آمنة تكفل .  املخاوف عىل وجه الخصوص
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فال توجد يف املخيم مراحيض أو مرافق .  ي خصوصياتهنلهن العناية بنظافتهن الشخصية بشكل آمن يراع

ًاستحمام خاصة باإلناث يف املجمع الواقع وسط ميخم ييدا؛ بل إنهن يضطررن إىل االستحمام ليال وعىل شكل  ُ

أزواج، ويطلبن اإلذن من الجريان الستعمال دورات املياه الخاصة بهم، وهو طلب ال يلقى القبول يف جميع 

 . املناسبات

 : ً، القادمة من كورونغو، معاناتها عىل مسامع منظمة العفو الدولية قائلةً) عاما17(تقص سماح جمعة و

نفتقر إىل توافر املراحيض أو دورات املياه يف مخيم ييدا، ناهيك عن غياب غرف االستحمام، والصفائح املعدنية "

ُونضطر .  املدرسية والقرطاسية، والزي املدريسلجلب املياه، وعدم وجود أحواض االستحمام، واملواد ) الجركنات(

ُوثمة سكارى، ونخىش أن .  ًإىل استعمال مراحيض اآلخرين، واالستحمام ليال اثنتني اثنتني بالقرب من غرفتنا

ًحتى إن السكارى يدخلون املجمع ليال، وال ).  معنا(يقوموا بأفعال سيئة من قبيل الرضب واالغتصاب والشجار 

ًوذات مرة دخل أحد الثملني غرفتنا حامال سكينا ومسدسا صغريا.  حينما نبادرهم بالرصاخيغادرون إال  ً ً فرتكناه .  ً

 ."   داخل الغرفة، واندفعنا إىل خارجها صارخات بأعىل الصوت
 

 : وأخربت حليمة أحمد منظمة العفو الدولية بالتايل

ويقوم .  ل والفتية منا ويضايقوننا أو يتحرشون بناًفغالبا ما يقرتب الرجا.  ًنشعر بالخوف دوما أثناء الليل"

ًويف إحدى املرات، وعند منتصف الليل تحديدا، تمكن أحد .  ًعنارص األمن بطردهم بعيدا عنا يف بعض األحيان

.  وأمسك بي؛ فما كان مني إال أن بدأت بالرصاخ، وجاء أفراد الرشطة مهرولني.  ًالرجال من التسلل خفية إىل غرفتنا

وال تسهر الرشطة عىل حراسة مهاجعنا، وال حتى تقوم بتسيري دوريات بالقرب من مجمع .  ًرب الرجل مرسعافه

 ." ًولكن، إذا ما تمكنا من رفع أصواتنا عاليا بالرصاخ، فسوف يأتون برسعة كبرية.  إقامتنا

ن من غياب اإلرشادات الفنية، أو وتنبع بواعث القلق الجمة املرتبطة بتوفري الحماية للفتيات غري املصحوبات بذويه

ُاملمارسات املثىل التي يفرتض باملفوضية السامية أو إحدى املنظمات غري الحكومية الرشيكة لها أن توفرها يف مجال 

ولقد جرى تحديد أوجه النقص .  50تأمني أماكن إيواء آمنة ومناسبة للفئات املستضعفة، أو األكثر عرضة للخطر

ً الدولية غري الحكومية العاملة يف مخيم ييدا خططا للتخفيف من حدة تدهور األمن تلك، ووضعت املنظمات

وتتضمن تلك الخطط إمكانية تجميع .  وصعوبة الظروف املعيشية التي تواجهها الفتيات غري املصحوبات بذويهن

ًاألصغر سنا بعائالت ًالفتيات األكرب سنا ليعشن وحدهن يف مجمع مخصص لهن، وإعداد الرتتيبات إللحاق الفتيات 

غري أنه يتعني اآلن عىل الفتيات أن يقمن بالتصدي ملسألة انعدام األمن عىل عاتقهن إىل أن يحني .  بديلة يف املخيم

 .     موعد تنفيذ تلك الخطط

يرد وأما يف مخيم دورو لالجئني، فيعرتي املنظمات الدولية غري الحكومية العاملة هناك الكثري من القلق حيال ما 

.  ًمن مزاعم حول وقوع حاالت اغتصاب وتحرش جنيس بالنساء والفتيات ليال بالقرب من نقاط الحصول عىل املاء

ولقد جرى بلورة تدابري تهدف إىل التخفيف من درجة حدوث تلك املخاطر من قبيل وضع برنامج رصد ومراقبة، 

رى الرشوع بتنفيذها بعد أثناء زيارة منظمة العفو ّوافتتاح عيادة صحية، وتحسني اإلضاءة، غري أنه ملا يكن قد ج

 .  الدولية للمنطقة
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 خالصة وتوصيات 
 فرع الشمال يف واليتي –يستمر النزاع املسلح الدائر بني حكومة السودان وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان 

وكنتيجة مبارشة .  نيني يف السودانًجنوب كردفان والنيل األزرق يف التأثري سلبا عىل حياة مئات اآلالف من املد

ُللقتال وما تبعه من نقص كميات الغذاء، اضطر ما يزيد عىل مائة ألف الجئ إىل الفرار نحو واليتي الوحدة، وأعايل 

ًونظرا للطبيعة املتقلبة واملتوترة لألوضاع عىل الحدود الفاصلة بني البلدين، .  النيل يف دولة جنوب السودان املجاورة

 البنية التحتية األساسية داخل مخيمات الالجئني يف جنوب السودان ويف محيطها، يواجه الالجئون تحديات وغياب

 .إنسانية، ويظلون عرضة لخطر انتهاك حقوقهم

ُ، منعت املنظمات اإلنسانية من الدخول دون عوائق إىل املناطق التي ترضرت جراء 2011حزيران / ومنذ يونيو

تي جنوب كردفان، والنيل األزرق، األمر الذي أعاق بشكل كبري الجهود الرامية إىل توفري النزاع املسلح يف والي

ًوعىل نحو مؤلم، فلم تكن الجهود التي بذلها املجتمع الدويل، وخصوصا مجلس األمن، ومجلس .  املساعدة للمدنيني

للمنظمات اإلغاثية واإلنسانية االتحاد اإلفريقي للسلم واألمن كافية إلقناع حكومة السودان برضورة السماح 

فلقد عاب البطء تحرك مجلس األمن يف التصدي لبواعث القلق امللحة هذه، فبادر إىل . بالدخول إىل تلك املناطق

وذلك عقب مرور  2012،51شباط /  فرباير16الدعوة إىل عدم اعرتاض سبيل وصول املساعدات اإلنسانية بتاريخ 

ومنذ انتهاء تفويض بعثة األمم املتحدة إىل .   املساعدات إىل جنوب كردفانثمانية أشهر كاملة عىل منع وصول

، فلم يعد مراقبو حقوق اإلنسان قادرين عىل الوصول بحرية إىل 2011تموز /  يوليو9يف ) أونميس(السودان 

ثار املرتتبة عىل غياب املناطق املترضرة جراء النزاع املسلح، وعليه فلم يعد باإلمكان القيام بتقدير الحجم الكامل لآل

      52.املساعدات اإلنسانية، واالنتهاكات الحقوقية والخروقات التي ترتكبها أطراف النزاع كافة

 : ويف ضوء النتائج التي توصل إليها التقرير الحايل، تود منظمة العفو الدولية أن تتقدم بالتوصيات التالية

 : التوصيات املقدمة إىل حكومة السودان

يع االنتهاكات ألحكام القانون اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف واليتي جنوب وقف جم 

كردفان، والنيل األزرق، وبخاصة القصف الجوي العشوائي للمناطق املدنية يف كلتا الواليتني، ويف دولة جنوب 

 السودان؛  

 من أجل حماية املدنيني، بما يف ذلك تحذير املدنيني  اتخاذ جميع التدابري االحتياطية املمكنة أثناء شن الهجمات 

 من احتمال وجود هجمات وشيكة؛ 

الرشوع يف إجراء تحقيقات ناجزة ومحايدة بأرسع وقت ممكن للوقوف عىل تفاصيل جميع انتهاكات  

كم مدنية القانونني اإلنساني الدويل، والدويل لحقوق اإلنسان، ومحاسبة املسؤولني مسؤولية جنائية أمام محا

 اعتيادية يف إطار محاكمات عادلة، ودون اللجوء إىل تطبيق عقوبة اإلعدام؛ 

ًالسماح لوكاالت األمم املتحدة وبرامجها وغريها من املنظمات الدولية غري الحكومية بالوصول فورا ودونما  

 املترضرين جراء النزاع عائق إىل جميع مناطق جنوب كردفان والنيل األزرق يف سبيل توفري املساعدات للمدنيني

املسلح، بما يف ذلك السماح بدخول املواد الغذائية، وتوفري الخدمات الصحية، وغريها من املساعدات املخصصة 

 لحاالت الطوارئ؛ 
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ًالسماح فورا للمراقبني الحقوقيني الدوليني، وبخاصة مراقبي األمم املتحدة، بالدخول إىل جميع مناطق واليتي  

 لنيل األزرق؛ جنوب كردفان وا

املبادرة بأرسع وقت ممكن إىل االنضمام إىل نظام روما األسايس املؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، واالتفاقية  

الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، واملصادقة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب 

 . نة أو القاسيةاملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهي

 :  فرع الشمال–التوصيات املقدمة إىل جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان 

اتخاذ تدابري ملموسة لضمان احرتام مقاتليها للقانون اإلنساني الدويل، وإحجامهم بشكل خاص وإىل أقىص  

دنية اآلهلة بالسكان أو درجة ممكنة عن اتخاذ قواعد عسكرية وغريها من األهداف العسكرية داخل املناطق امل

 بالقرب منها، وبخاصة مخيمات الالجئني ومستوطناتهم؛  

وقف العنارص من الخدمة يف حال االشتباه بارتكابهم النتهاكات ألحكام القانون اإلنساني الدويل؛ وعالوة عىل  

يتها وحياديتها، ذلك، فينبغي عرضهم عىل محاكم مدنية توفر الضمانات األساسية املطلوبة من حيث استقالل

 وضمان احرتامها ملعايري املحاكمات العادلة، ودون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛   

ًإطالق رساح جميع األشخاص املحتجزين تعسفا، أو أولئك املحتجزين ملمارستهم السلمية لحقوقهم، وبخاصة   ُ

  فرع الشمال؛  – الذين يعارضون منهم التجنيد يف صفوف جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان

ًاحرتام حرية الالجئني يف الحركة والتنقل، وخصوصا أولئك منهم الراغبني يف االنتقال إىل مواقع أخرى  

 . مخصصة لالجئني تكون بعيدة عن املناطق الواقعة بالقرب من الحدود مع السودان

 : التوصيات املقدمة إىل حكومة جنوب السودان

ي واإلنساني ملخيمات الالجئني، بما يف ذلك دعم الجهود الرامية إىل ضمان ضمان الحفاظ عىل الطابع املدن 

وجود املخيمات واملستوطنات يف مواقع آمنة، وتراعي البعد اإلنساني، وبحيث تكون عىل مسافة معقولة من الحدود، 

سلحة داخل مخيمات وتويل زمام إدارة فرض سيادة القانون وحفظ النظام العام فيها، والحيلولة دون استخدام األ

 الالجئني، ونزع سالح العنارص املسلحة، وتحديد هوية املقاتلني والتعريف بهم، وعزلهم عن باقي الالجئني؛  

والتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، واملفوضية السامية لشؤون الالجئني من أجل ضمان  

 مخيم ييدا، وغريه من مخيمات الالجئني ومستوطناتهم يف القيام بمهام حفظ األمن وضبط األنشطة األمنية يف

ُجنوب السودان عىل أيدي هيئات تمنح صالحيات يف إطار من الشفافية واملساءلة، عىل أن تؤسس تلك الهيئات 

بموجب القانون، وأن يعمل منتسبوها بطريقة تراعي االمتثال الكامل للمعايري الدولية املنصوص عليها يف مجال 

 إلنسان؛ حقوق ا

ضمان انتقاء مواقع القواعد العسكرية وغريها من األهداف العسكرية بما يف ذلك مراكز التدريب العسكري يف  

 أماكن تكون بعيدة عن املناطق املدنية اآلهلة بالسكان، وبما فيها مخيمات الالجئني ومستوطناتهم؛ 

صحة العامة، والغذاء، والتعليم للجميع، ضمان توفري الحد األدنى من خدمات املياه، والرصف الصحي، وال 

منح األولوية للمجموعات .  والسعي إىل الحصول عىل املساعدة والتعاون الدوليني يف تحقيق ذلك إذا اقتىض األمر

ًاألكثر تهميشا وضعفا وخصوصا الالجئني يف جنوب السودان، وذلك لدى قيام الحكومة ببذل جهودها كافة، وعند  ً ً
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   .  املوارد إلنجاز تلك الجهودقيامها بتخصيص 

التوصيات املقدمة إىل كل من املفوضية السامية لشؤون الالجئني، وبعثة األمم املتحدة إىل جنوب 

 : السودان، واملنظمات الدولية غري الحكومية

ات يتعني عىل كل من املفوضية السامية لشؤون الالجئني، وبعثة األمم املتحدة إىل جنوب السودان، واملنظم 

ًالدولية غري الحكومية ترسيع الجهود الرامية إىل إعداد مخيمات الالجئني يف جنوب السودان استعدادا لقدوم موسم 

ًاألمطار، بما يف ذلك تأمني كميات من األغذية مقدما، وضمان توفري كميات كافية من املاء، ووضع التدابري الالزمة 

 ًواملهمشة وخصوصا النساء والفتيات؛  من أجل توفري الحماية للمجموعات املستضعفة 

واملنظمات اإلنسانية الدولية، يتيعن عىل ) اليونيسيف(وبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة  

املفوضية السامية لشؤون الالجئني املبادرة وبشكل عاجل إىل تعزيز آليات إعداد الربامج التعليمية املتوفرة يف 

نغ، بما يف ذلك توفري التمويل الكايف لتغطية نفقات األبنية املدرسية، واملعلمني واملعلمات، والكتب مخيمي ييدا وباريا

 املقررات، واملواد املدرسية والقرطاسية؛ / الدراسية

ويتعني عىل املفوضية السامية القيام من فورها بتنفيذ أو توفري هيكلية أو بنية محددة إلدارة مخيم ييدا  

ه، مع االستمرار يف تشجيع الالجئني عىل االنتقال إىل مواقع مناسبة عىل نحو أكرب تقع عىل مسافة وتنسيق عمليات

  معقولة من الحدود مع السودان؛ 

ويتعني عىل كل من بعثة األمم املتحدة إىل جنوب السودان، واملفوضية السامية لشؤون الالجئني العمل مع  

قيام بمهام حفظ األمن وضبط األنشطة األمنية يف مخيم ييدا، وغريه حكومة دولة جنوب السودان من أجل ضمان ال

ُمن مواقع الالجئني يف جنوب السودان عىل أيدي هيئات تمنح صالحيات يف إطار من الشفافية واملساءلة، عىل أن 

ية تؤسس تلك الهيئات بموجب القانون، وأن يعمل منتسبوها بطريقة تراعي االمتثال الكامل للمعايري الدول

 املنصوص عليها يف مجال حقوق اإلنسان 

التوصيات املقدمة إىل مجلس األمن، والجمعية العامة لألمم املتحدة، ومجلس االتحاد األفريقي 

 : للسلم واألمن

املطالبة بالوقف الفوري لعمليات القصف الجوي العشوائية، وغريها من أشكال انتهاك أحكام القانون  

ن الدويل لحقوق اإلنسان التي ترتكبها حكومة السودان يف واليتي جنوب كردفان، والنيل اإلنساني الدويل، والقانو

 األزرق؛

مطالبة حكومة السودان بأن تسمح للمنظمات اإلنسانية واملراقبني الحقوقيني الدوليني املستقلني بالدخول  

  ًفورا ودونما قيد أورشط إىل كلتا الواليتني؛ 

زاعم املتعلقة باالنتهاكات ألحكام القانون اإلنساني الدويل، والقانون الدويل القيام بتحقيق مستقل يف امل 

لحقوق اإلنسان، ورضوب اإلساءة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع املسلح يف واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق 

 ؛  2011حزيران / منذ يونيو

 حكومة السودان، وذلك للحيلولة دون ارتكاب املزيد تعليق جميع العمليات الدولية لنقل األسلحة املتوجهة إىل 

من االنتهاكات للقانون اإلنساني الدويل، والقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف جنوب كردفان والنيل األزرق، ويف 

 ًغريها من مناطق السودان، وخصوصا دارفور، ومنع حيازة األطراف األخرى يف النزاعات لتلك األسلحة؛
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 فوري بتوسيع نطاق الحظر الذي فرضته األمم املتحدة عىل واردات األسلحة إىل دارفور كي القيام وبشكل 

يشمل جميع أنحاء السودان، وذلك يف سبيل الحيلولة دون وصول كميات األسلحة وغريها من التجهيزات إىل أطراف 

يف جنوب كردفان والنيل األزرق، النزاع كافة يف دارفور، وكذلك من أجل الحيلولة دون انتشار األسلحة التقليدية 

 ُوالتي تستخدم يف ارتكاب انتهاكات ألحكام القانون اإلنساني الدويل، والقانون الدويل لحقوق اإلنسان؛

ُتعزيز جهود التفاوض بشأن التوصل إىل معاهدة فعالة تعنى باالتجار باألسلحة، وبحيث تتضمن تلك  

 : املعاهدة ما ييل

ض عىل الحكومات منع نقل كميات األسلحة التقليدية يف حال توافر مخاطر معايري حقوقية رصينة تفر 

جدية باحتمال استعمالها يف ارتكاب أو تيسري وقوع انتهاكات خطرية ألحكام القانون اإلنساني الدوليني 

  والقانون الدويل لحقوق اإلنسان؛

ل األسلحة والذخائر والعتاد نطاق شامل يحيط بكافة أنواع التجارة والعمليات الدولية يف مجال نق 

واملعدات والقطع والتكنولوجيا املصاحبة، واملستخدمة جميعها يف العمليات العسكرية، وعمليات إنفاذ 

ًالقانون،  وعىل أن تشمل أيضا جميع عمليات السمرسة، والنقل والخدمات املالية املرتبطة بنقل تلك األسلحة 

 وذخائرها وعتادها؛

ًبتنفيذ بنود املعاهدة وإنفاذها، وخصوصا استحداث أنظمة وطنية ملنح الرتاخيص، ُآليات رصينة تعنى  

ُوأخرى تعنى بالتحقق من طبيعة استعمال الشحنات عقب وصولها إىل وجهتها، واألخذ بآلية تتحىل 

بالشفافية تقوم الدول بموجبها برفع تقارير سنوية حول عمليات نقل السالح التي تمت يف مناطق 

 .أرايض كل منهااختصاص و
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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»يمكننا الفرار من القنابل، ولكن ال 
يمكننا الفرار من الجوع«

الالجئون السودانيون في جنوب السودان

ــوع وانتهاكات حقوق  وا من غائلة الج ــن الذين فرُّ ــرات اآلالف من الالجئي عش
ــى المناطق  ــوائي عل ــن عمليات القصف الجوي العش ــان والخوف م اإلنس
المتأثرة بالنـزاع من جنوب كردفان والنيل األزرق، ما زالوا يواجهون الصعوبات 
وانتهاكات حقوق اإلنسان في مخيمات الالجئين بجنوب السودان. إن األوضاع 
ــخاص الذين يصلون إلى المخيمات،  ــتمر في التدهور، وتزداد أعداد األش تس

ر السير على الطرقات. حيث يقترب موسم األمطار ويتعذَّ

ــودانية وجماعة المعارضة  ــلحة الس ــب بين القوات المس إن القتال الذي نش
المسلحة المعروفة باسم »الجيش الشعبي لتحرير السودان – قطاع الشمال« 
ــان طلباً للجوء  ــخص على الفرار من جنوب كردف ــم أكثر من 30,000 ش أرغ
ــدة، بينما يعيش ما  ــل وباريانغ لالجئين في والية الوح ــي مخيمات ييدا وني ف
ــخص من والية النيل األزرق في مخيمي دورو وجمام  يربو على 90,000 ش
ــاعدات  ــودانية وصول المس في والية أعالي النيل. وقد منعت الحكومة الس
ــانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان   اإلنس

– قطاع الشمال، األمر الذي يحرم السكان من الحصول على  المساعدات.

ــانية التي  ــان واألوضاع اإلنس ــوق اإلنس ــى أوضاع حق ــذا التقرير عل ــز ه يرك
يواجهها الالجئون، ومنها بواعث القلق بشأن الحماية من العنف الجنسي 
ــان، ونقص الغذاء والماء، والحصول على  وغيره من انتهاكات حقوق اإلنس
ــال غير القانوني  ــلحة في المخيمات، واالعتق ــم، وتواجد عناصر مس التعلي
ــبب عدم البت في صفة مخيم  ــس الالجئين. وتزداد األوضاع تعقيداً بس وحب
ــة العليا لألمم  ــن قبل المفوضي ــمياً م ــن الذي لم ُيعترف به رس ــدا لالجئي يي
ــول إنه قريب جداً  ــبب بواعث القلق التي تق ــؤون الالجئين بس المتحدة لش
من الحدود غير الثابتة بين السودان وجنوب السودان. ومع تصاعد التوتر بين 
ل  السودان وجنوب السودان، فإن تلبية احتياجات الالجئين أمر أساسي ويشكِّ

ة. أولوية ملحَّ amnesty.org
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