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 فاندر يف جنوب ك نعدام األمان للنازحنيالسودان: استمرار حالة ا
 

هم النزاع اجلاري يف  والية ر ص الذين هجمع توارد تقارير أبن األشخا ابلغبواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية 
ن ميكن أن تتعرض فيها حياهتم على العودة إىل أماك من جانب السلطات السودانية فان يتعرضون لإلكراهجنوب كرد

 جيري حالياً منع اهليئات اإلنسانية من الدخول إىل مناطق عديدة.  هوسالمتهم للخطر، وأبن
 

 5فان يف جنوب كرد السودان" يفلتحرير الشعيب  للجيشوقد بدأ القتال بني القوات املسلحة السودانية وعناصر اتبعة "
لي، إضافة إىل  اجلنوب من عاصمة الوالية، كادوقعدد من القرى الواقعة إىليونيو/حزيران. وتدور رحى اشتباكات يف 

 ديلينغ واتلودي وهايبان وكاودا. 
 

بقنابل غري دقيقة التصويب من ارتفاعات عالية أهدافاً قصفت ملسلحة السودانية هجمات عشوائية و شنت القوات اف
ضمان التقيد مببدأ التمييز بني األهداف والعسكرية  يف مثل هذه اهلجمات يستحيل يف واقع احلالو تضم مدنيني، 

 واملدنيني. 
 

ونتيجة لذلك، فقد هجر السكان، حسبما ذكر، العديد من البلدات الرئيسية والقرى. وتقدر األمم املتحدة عدد من 
 شخص.  73,000نزحوا من دايرهم بسبب القتال مبا يربو على 

 

حماوالت من جانب احلكومة إلكراه أو إجبار األشخاص املهجرين على وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير بشأن 
 العودة إىل مناطق ميكن أن تتعرض فيها حياهتم وسالمتهم للخطر. 

 

وعلى سبيل املثال، ما برحت عمليات القصف اجلوي من قبل القوات املسلحة السودانية والقصف مبدافع امليدان من 
. مستمرة لي واملناطق اجملاورة، يف حميط كادوقعيب لتحرير السودان"، على السواءجانب هذه القوات وقوات "اجليش الش

فان ووزير الصحة، بتصرحيات علنية على حاكم  جنوب كرد وعلى الرغم من هذا، أدىل مسؤولون حكوميون، مبن فيهم
ة، وأن إبمكان املواطنني الذي لي قد أصبحت اآلن آمنن مدينة كادوقالتلفزيون واإلذاعة الوطنيني يف األايم األخرية أب

 فروا منها العودة إىل دايرهم. 
 

على يونيو/حزيران، دخلت السلطات احمللية خميماً قريباً من جممع "بعثة األمم املتحدة يف السودان" )يوانميس(  20ويف 
ي أو التجمع إما يف أطراف مدينة كادوقلي وأمرت النازحني الساعني إىل طلب اللجوء ابلعودة إىل دايرهم يف كادوقل

 مبركبات وفرهتا احلكومة إلعادهتم.  هؤالءمدارس أو يف استاد كادوقلي. وزود 
 

إن املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املتعلة ابلتهجري الداخلي تؤكد أن األشخاص املهجرين داخلياً ميلكون احلق يف طلب 
عادوا أو يعاد توطينهم قسراً يف أي مكان ميكن أن تتعرض فيه األمان يف أي جزء من البالد، وال سيما احلق يف أن ال ي
 حياهتم أو سالمتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر. 

 



 إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة السودان إىل احرتام ومحاية حقوق مجيع األشخاص املهجرين داخلياً هذه.
 

قد مت مؤخراً زرع ألغام  نذ بدء النزاع. ومثة تقارير أبنهية الدولية موقد مت إغالق مدينة كادوقلي يف وجه املنظمات اإلنسان
املنطقة. وحىت اليوم، مل يتمكن أي فريق أرضية يف حميط املدينة، األمر الذي يشكل هتديداً إضافياً لعودة املدنيني إىل 

 عمل بشأن األلغام من تقييم الوضع بسبب القيود املفروضة على الدخول إىل املدينة. 
 

مبقتضى  حمظورةإن األلغام األرضية املضادة لألفراد أسلحة عشوائية بطبيعتها، وهي ال متيز بني مدنيني ومقاتلني، و 
. والسودان دولة طرف يف هذه "اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام"

 املعاهدة. 
 

 هلم سودانياً جنوبياً كانوا يبحثون عن ملجأ 138بواعث قلق إضافية بشأن ما يقدر بنحو ولدى منظمة العفو الدولية 
يف جممع "يوانميس" يف كادوقلي وأمروا إبخالء املنطقة. حيث سقط هؤالء يف أتون االشتباكات املسلحة أثناء حماولتهم 

 ب استقالله عن الشمال. اجلنو  موعد إعالنيوليو/متوز،  9اهلجرة من مشال السودان إىل جنوبه قبل 
 

 إىل الشمال نظراً النسداد السبل أمامهم للوصولوقد زو ِّد السودانيون اجلنوبيون بوسائل نقل اتبعة لألمم املتحدة نقلتهم 
بيد، عاصمة والية مشال يونيو/حزيران عند نقطة تفتيش حكومية خارج الع   23إىل جنوب السودان. بيد أهنم أوقفوا يف 

 وا من مواصلة سفرهم. كردفان، ومنع
 

الرهاد وسعى األشخاص الذين كانوا حياولون الفرار من القتال كذلك إىل إجياد مالذ هلم يف أماكن أخرى، مبا يف ذلك 
ن على األشخاص النازحني إىل احلكومية يف مشال كردفان أيضاً أ السلطاتحيث أعلنت بيد يف مشال كردفان. والع  

مشال   والية هلم لدى أفراد عائالهتم يف مناطق أخرى خارج البحث عن مكان إقامةأو  العودة إىل دايرهم،املنطقة 
 كردفان. 

 

يونيو/  20يف  ووجهت السلطات إىل سكان حمليني كانوا يقدمون مساعدات إىل النازحني يف منطقة الع بيد تعليمات
الع بيد أن "جهاز األمن واملخابرات الوطين" حزيران بوقف التربع ابألغذية للنازحني. وفضالً عن ذلك، ذكر مقيمون يف 

 ظل يراقب عن كثب العائالت املضيفة والنازحني.
 

ة أو من يشتبه وقد أدى انتشار نقاط التفتيش التابعة للجهاز على نطاق واسع إىل تعرض األشخاص من أصول نوبي
  املساعدات اإلنسانية الضرورية للنازحني. وعرقل تقدمي ،لتحرير السودان" لالنتهاكات ةالشعبيأبهنم من أنصار "احلركة 

 

وورد أن نقاط تفتيش قد أقيمت على الطريق الرئيسي بني كادوقلي وديلينغ والع بيد واخلرطوم. وتلقت منظمة العفو 
 الدولية رواايت لشهود عيان بوجود موظفني أمنيني حيملون قوائم أبمساء أشخاص عند كل نقطة تفتيش. 

 

لتحرير السودان" أو من املتحدرين من  ةالشعبيركة أعضاء "احلهم من جت أمساؤهم يف هذه القوائم ويعتقد أن من أدر 
 ن يعتقد أهنمأصول نوبية. وتلقت املنظمة تقارير أخرى تفيد أبنه حىت األشخاص الذين مل تدرج أمساؤهم يف القوائم ولك

  أيدي قوات األمن.   من النوبيني خيضعون لالستجواب واملضايقة أو سوء املعاملة على
 



يونيو/حزيران، تعرض  14وتواجه اهليئات اإلنسانية عراقيل كذلك يف سعيها إىل الوصول إىل السكان املتضررين. ففي 
املنطقة. وقد أعيد فتح املدرج؛ إال أن قيوداً مشددة ما  إىلمدرج مطار كاودا للقصف، ما منع وصول املواد اإلنسانية 

مناطق جتمع النازحني وغريهم من املدنيني املتضررين من النزاع. كما ختضع اهليئات اإلنسانية  وضة على دخولر زالت مف
 لتدقيق مشدد لدى مرورها بنقاط التفتيش التابعة للسلطات السودانية. 

 
تاجيها لطات السودانية إىل كفالة وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق إىل مجيع حمإن منظمة العفو الدولية تدعو الس

 دون حتيز يف السودان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


