
 

 

 كونسورتيوم السودان

 فريقي والدولي من أجل السودانحركة المجتمع المدني اإل

 

  «دارفور»و «جنوب كردفان والنّيل األزرق»منطقتي األزمة اإلنسانية في 
 2015 آذار، ماس،

 

 ملخص

نيين في العديد من مناطق السودان تزايًدا في األعمال العدائية ونزوًحا جماعيًا، للمد 2015 حمل العام

مئات المدنيين إلى الفرار عبر فيه  اضطر   األوضاع إلى حد  وقد وصلت ق أزمة الغذاء. عن تعم   فضًل 

، حيث الحرب األهلية في جنوب السودان الحدود السودانية إلى مخيمات الالجئين في والية الوحدة

ة التزال   بالقصف الجوي يومي ًا استهدافهم  يتم  . فقد قدَّر هؤالء أن مخاطر البقاء في السودان، حيث م ستمر 

هي أموٌر تعتبر  ،عدم استدامة موارد الرزقفضًل عن  ،قصف المدفعي للمناطق المدنيةالمكثف وال

 في منطقة النزاع عبر الحدود. تواجههمقد أخرى من أي مخاطر  أخطر

من نحو أربع سنوات من النزاع غير  –جنوب كردفان والنيل األزرق–وقد عانى المدنيون في المنطقتين 

. وذلك في الوقت مليون إنسان داخليًا، أي قرابة نصف عدد السكان 1.7 نزوحالمنقطع، الذي أدى إلى 

مليون  4.4وطلب أكثر من  مليون سوداني 2.5حتى اآلن إلى نزوح  الذي أدى فيه النزاع في دارفور

يخ النزاع المستمر منذ مدني للمساعدات اإلنسانية، وهو مستوى نادًرا ما تخطته االحتياجات في تار

َمْنهَجهذعاًما.  12 ض المدني ون في كل الن زاعين للستهداف الم  التي تكشف تقارير التواتر مع ، ا وقد تعر 

 .وسائل العيش انللممتلكات والبنية التحتية المجتمعية وفقد وتدمير   واغتصاب   حدوث حاالت قتل   عن

حملة »الحكومة السودانية  اوعلى الرغم من أن كل األطراف ترتكب انتهاكات، فإن ما أطلقت عليه

التي تسعى من خللها إلى القضاء على التمرد المسلح بكل أشكال داخل البلد،  ،«الصيف الحاسمة

ل، ديسمبر،عاًما عنيفًا ومدمًرا. وقد تجددت هذه الحملة في  ، تحديًدا،2014جعلت من عام   كانون األو 

خاصةً في وساع نطاق نزوح المدنيين، ات  ، مع توقع الحكومة، علنيةً، 2015، لتستمر في 2014

 المنطقتين.

العام في دارفور في  شخًصا 457.495 نحو نزحَ  –والذي ما زال مستمًرا  –ونتيجة النزاع المحتدم 

أعلى مستوى نزوح سنوي للمدنيين تشهده دارفور خالل نحو ِعقد من الزمن. ، ليسجل بذلك 2014

العام في دارفور حتى اآلن. هذا فضلً عن أن  100,000وتذهب التقديرات إلى نزوح جديد ألكثر من 

قرية في  3000ثر من ك، مما أسفر عن تدمير أكبيًرا في الهجمات على المدني ينشهد ارتفاًعا  2014

 تقرير األمم المتحدة.  التي ت عتبر فترة ؛غضون خمسة أشهر

مدني يحتاجون إلى مساعدات  مليون 6.6

  )OCHA(إنسانية في السودان

مدني يحتاجون إلى مساعدات  مليون 4.4

  )OCHA(إنسانية في دارفور

 )OCHA(نازح في دارفور مليون  2.5

مدني تضرروا بشدة  مليون 2أكثر من 

 2011منذ  «المنطقتين»بسبب النزاع في 

)OCHA( 

 «المنطقتين»نازح في مليون  1.7

)USAID( 

جيين الّسودانّيين عدُد الّل   625,870

 )OCHA(الُمَسّجلين في دول الجوار 

سوداني يبحثون عن مأوى في  80,000

ييدا واآلن في أجونج بجنوب السودان، مع 

وصول مياٍت من األشخاص الجدد 

 واألعداد في تزايد( UNHCRأسبوعًيا )

قنبلة تم إلقاؤها على  3000أكثر من 

 2012منذ نسيان، أبريل  «المنطقتين»

)Nuba Reports( 

حصيلة القرى التي تعّرضت  3,324

للّدمار نتيجة للقتتال في دارفور في 

  2014العام األشهر الخمسة األولى من 

)UNPoE( 

% نسبة الزيادة في هجمات القوات 25

المسلحة السودانية على جماعات 

 2014المعارضة المسلحة في دارفور في 

  )UNPoE( 2013مقارنة بـسنة 

األزمة هي اآلن حاّدة؛ مع انعدام حاّد في 

األمن الغذائي )األزمة في المرحلة الّثالثة 

 األمن لمراحل المتكامل للتصنيفوفًقا 

األمر الذي  (اإلنسانية والحالة الغذائي

يؤّثر باستمرار على المدنيين في المناطق 

التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير 

وب كردفان الشمال في جن –السودان 

)FEWS( 

انعدام األمن الغذائي الحاد وصل إلى الحد 

 للتصنيفالضاغط )المرحلة الثانية وفًقا 

 والحالة الغذائي األمن لمراحل المتكامل

 الّنازحين داخلّيًااألشخاص بين ( اإلنسانية

والمناطق التي تسيطر  دارفورفي 

عليها الحركة الّشعبية لتحرير الّسودان 

  )FEWS(في النيل األزرق 

 حقائق وأرقام أساسية
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، 2014 العام في المنطقتين استهدافًا أعلى وتيرةً للقصف الجوي والمدفعي في وبالمثل، واجه المدنيون

الماضي بأنه أعلى معدل يتم تسجيله في  كانون األّول، ديسمبر،المعدل في حيث وصفت بعض التقارير 

 شهر واحد منذ اندالع النزاع.

، أطباء بل حدود في فرانداال منظمة مستشفىوقد استمر هذا القصف واستهدف، بشكل واضح، منشآت مدنية، كان من آخرها 

، في التقاريربعض على مدى شهرين، كما أفادت  يجري بوتيرة يومية كان القصفومما دفع المنظمة إلى االنسحاب من هناك. 

للقوات يوحي بهجوم بري وجوي وشيك؛ األمر غير مسبوق  اتعزيزً تقارير أخرى  أوردت ، بينماأجزاء من جنوب كردفان

 إلى المزيد من المعاناة.ي إن أّدى إلى شيٍء، سيؤّدي الذ

الذي يؤث ر إلى الواقع  األنظار بغية لفتفي ظل تركيز المجتمع الدولي على حوار وطني معيب، تهدف هذه النشرة المجمعة و

 القادم أسوأ.. وهناك توقعات بأن التي قد تتصاعد أيًضا م ستدامة القسوةالمدنيين على األرض، في ظروف  في حيوات

 العناوين الرئيسية

 جنوب كردفان والنيل األزرق

  :القصف بالقنابل عمليات  تأجبرالمئات يفرون من الحرب في السودان إلى حرب أخرى في جنوب السودان

وعبروا الحدود إلى  ،كردفان الكثيرين على الفرار من بعض مناطق جنوب مدفعية وعدم استدامة موارد الرزقوال

النزاع في جنوب السودان. بسببوالية الوحدة المتضررة 
1
  

 تنتشر المخاوف على نطاق واسع بين المجتمعات من تجدد الهجوم البري المدعوم بهجمات : األسوأ ربما لم يأت بعد

 سم الجفاف.. فاالستعدادات جارية وستبني على محاولة الهجوم غير المسبوقة التي جرت في مطلع موجوية

  ل، قنبلة وقذيفة على جنوب كردفان خلل  1500تم إلقاء أكثر من  :في عدد القنابل والقذائف كبيرارتفاع كانون األو 

ل، يناير 2014 ديسمبر، 2015 وكانون األو 
2

حالة  57إلى مصرع وإصابة أعداد من المدنيين في  ؛ األمر الذي أد ى

منفصلة تم تسجييلها
3

ل، ديسمبر من هذه القنابل والقذائف ألقيت على أهداف مدنية خلل  450ثر من ك. أ كانون األو 

فقط 2014
4

وأم دورين( كل ليلة،  جارونقاباستمرار القصف المدفعي لجنوب كردفان )محلية  ميداني ة. وأفادت مصادر 

 .على مدى شهرين

 على  2014العام هجمة منفصلة بالقنابل والمدفعية خلل  333وقعت  :قصف منتظم بالقنابل والمدفعية لمناطق مدنية

جنوب كردفان
i

إصابة. 162حالة وفاة مؤكدة بين صفوف المدنيين، فضلً عن  67، أسفرت عن 
5

 

 البنية التحتية المدنية، بما فيها المرافق الطبية )كان  منتظم   بشكل  : استهدف القصف الجوي استهداف المنشآت المدنية

العبادة. دورو ( والمدارس والمزارع واألسواق2015، ينايركانون الث اني، أحدثها في 
6

 

 التقويم الزراعي ليواكب موسمي  عتزايد عدد عمليات القصف بشكل حاد بالتزامن م: تأثير مباشر على إمدادات الغذاء

الزراعة والحصاد
7
إلى مواجهة أعداد كبيرة من المدنيين لمستويات من انعدام األمن الغذائي الحاد التي قد أد ى ذلك و .

( والمستوى اإلنسانية والحالة الغذائي األمن لمراحل المتكامل للتصنيف وفقًا)في م ستواها الث الث وصلت إلى األزمة 

( في جنوب كردفان والنيل والحالة اإلنساني ة األمن الغذائيالمستوى الثاني في التصنيف المتكامل لمراحل الضاغط )

الترتيباألزرق على 
8

 .لفرار من منازلهمل، فدفعت أعداًدا كبيرة من المدنيين 

 الحركة بلغ العدد اإلجمالي للنازحين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها  :نزوح جماعي

مليون نازح 1.7 -في المنطقتين الشمال–الشعبية لتحرير السودان 
9

األمر الي أي نحو نصف إجمالي عدد السكان.  ، 

. 2011 ،يونيوكانون الث اني، كل ساعة منذ بدء النزاع في جنوب كردفان في  اجديدً  انازحً  46نحو أن  هناَك يعني 

إنسان. 166,000بنحو  2014ويقدر عدد النازحين الجدد خلل 
10

 

                                                           
i
 يقصد بالهجمة وقوع حالة قصف لقرية أو موقع ما، وليس عدد القنابل أو القذايف التي تم إلقاؤها.  



  في أعقاب استئناف حملة الصيف الحاسمة في منتصف ديسمبر الحكومة بتسببها في المزيد من النزوح: تعترُف

أنها تتوقع نزوح  2015 ،ينايركانون الثاني، ، أعلنت لجنة المساعدات اإلنسانية الحكومية في منتصف 2014

الحكومةمدني من المناطق التي تسيطر عليها الحركة إلى مواقع تسيطر عليها  145,000
11
. 

  ال يوجد تفاوض على نفاذ المساعدات اإلنسانية حتى : 2011العام على نفاذ المساعدات اإلنسانية منذ  متكّررةقيود

.2011العام مليون مدني منذ  2ألكثر من  «نزوح أو تضرر شديد»اآلن. وقد أدى العنف وانعدام األمن إلى 
12

 

 

 دارفور

  مليون مدني 2.4المدنيين في دارفور حاليًا بـ من عدد النازحين  يقدر % من السكان:40نزوح
13
 1.4من بينهم  ،

مليون طفل
14

 . 

  بلغ إجمالي عدد النازحين المدنيين  2014في : غير مسبوقةهي ُمستوياٌت  2014العام مستويات النزوح في

يوميًا. هذا الرقم هو أعلى رقم مسجل سنويًا خلل السنوات الثماني  انازحً  1253، أي بمتوسط 15 457,495

طفالهم من األ% من هؤالء النازحين 60الماضية. ويذكر أن 
16
. 

 قامت  2015 ،ينايركانون الث اني، منذ  :2015العام آخرين في  100,000نزوح أكثر من تتوقُّع تقديرات  وهناك

دجد يننازح 41,304مساعدات بتقييم، والتأكد من، الالمعني ة بمنظمات الاألمم المتحدة و
17

وتشير تقارير . 

نازح آخرين ينتظرون التحقق منهم 63,900وكاالت اإلغاثة إلى وجود 
18
. 

  مليون مدني إلى  4.4يحتاج  على اإلطالق: هي في أعلى ُمعّدالتهانسانية اإللمساعدات لأعداد المحتاجين

مساعدات إنسانية
19
% من إجمالي سكان دارفور. أعداد المحتاجين إلى مساعدات نادًرا ما 73وهو ما يمثل  - 

سنة 12تخطت هذا المستوى خلل 
ii

 

 :ل،  ذسة أشهر منمقرية خلل خ 3324د مرت  آالف القرى ُدمِّرت ، ووصواًل 2013 ،ديسمبرشهر كانون األو 

2014 ،أبريلنيسان،  إلى شهر
20

 مستمًرا.. ومازال التدمير 

  :أنحاء السودان، ال تلمس  أسر   على الرغم من تحسن المحاصيل في كثير مناستمرار انعدام األمن الغذائي الحاد

هذه المكاسب، مما يعني أن نسبة كبيرة من النازحين في دارفور ستظل تعاني من األشخاص الن ازحين داخلي ًا 

2015 ،مارسشهر آذار، ن الغذائي الحاد خلل الوضع الضاغط )المرحلة الثانية( من انعدام األم
21

. انظر فيما 

2015 ،يونيوكانون الث اني، لوضع األمن الغذائي حتى  «شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة»يلي توقعات 
22
: 

 

 

 

 

 

 

 2015يونيو  –أبريل  –: نشرة األمن الغذائي 2شكل  2015مارس  –يناير  –: نشرة األمن الغذائي 1شكل 

                                                           
 

ii
مليون في معظم  4.5و 4مليون عند بدء النزاع إلى مستويات تتراوح بين  2بحسب أرقام األمم المتحدة المتوافرة، تتراوح األعداد بين مستوى   

 مليون 4.7حيث سجلت  2008ا في ، ووصلت إلى ذروته2006السنوات منذ 

.sudan-cooperation-continued-calls-chief-humanitarian-http://reliefweb.int/report/sudan/un  

http://reliefweb.int/report/sudan/un-humanitarian-chief-calls-continued-cooperation-sudan


 ألمن الغذائي الحادا اننعدام –المرحلة الثانية في التصنيف المتكامل لألمن الغذائي، النسخة الثانية 

 مجاعة -طوارئ  –أزمة  –ضاغط  – الحد  األدنى

  



 

 : تصاعد العنف في دارفور والمنطقتين«حملة الصيف الحاسمة»

أخطر من  اواحدً  2014، ليصبَح فيه العام 2013العام شهد العنف في المنطقتين ودارفور تصاعًدا منتظًما منذ 

 ارتفاع وجود يوضحعلى سبيل المثال،  ،بيانات كونسورتيوم السودان فعرض   المسجلة بالنسبة للمدنيين. األعوام

، مقارنةً 2014العام % في عمليات القصف بالقنابل والمدفعية على أهداف مدنية في المنطقتين في 48بنسبة 

بالسنة السابقة
23

زاد عدد هجمات القوات المسلحة السودانية في دارفور على جماعات المعارضة . وذلك في حين 

، مقارنةً بالهجمات التي وقعت في السنة السابقة2014العام خلل عشرة أشهر في  %25المسلحة بنسبة 
24

 . 

التي أعلنتها الحكومة، والتي بدأت في  «حملة الصيف الحاسمة»نتيجةً مباشرة لـ  2014العام جاء تصاعد النزاع في 

ل الهزيمة بالمتمردين في نهاية الصيف، كما كان نز  . وعلى الرغم من أن تلك الحملة لم ت  2014 ،أبريلنيسان، 

انعدام حّديّة وزادت من  المدنية وأضرت بالبنية التحتية لى نزوح أعداد كبيرة من المدنيينفقد أدت إمخططًا لها، 

ل، وفي منتصف ي. األمن الغذائ التي  «حملة الصيف الحاسمة»، أعلنت الحكومة مواصلة 2014 ،ديسمبركانون األو 

وقد  سيطرة المتمردين، بالتوازي مع الهجمات األرضية. الواقعة تحت للمجتمعات المدني ةسمت بالقصف الجوي ات  

عى سبيل المثال،  أدى القتال في جبل أدت تلك الهجمات إلى حاالت نزوح واسعة، فضلً عن اإلضرار بالمدنيين. ف

ل، في شمال دارفور، منذ منتصف  «مرة» نازح جديد تم التحقق  41,304إيجاد  ، إلى2014 ،ديسمبركانون األو 

منهم،
25
بينما تشير التقارير إلى أعاد أكبر بكثير. 

26
 

 

 لألمم المتحدة/ عدسة: ألبيرت جونزاليز فارانترق في خور أبيشي، جنوب دارفور. صورة ح: نازحة بجوار بقايا بيتها الم3شكل 

فبحسب لجنة خبراء األمم المتحدة حول . قوات الدعم السريعنشر  «حملة الصيف الحاسمة»ومن المظاهر األخرى لـ 

«تحافظ على استراتيجيتها الخاصة باالنخراط في حرب بالوكالة قوات المسلحة السودانيةالما زالت »السودان، 
27
 

قوات الدعم ويعتقد، على نطاق واسع، أن لسحق العديد من الجماعات المسلحة.  قوات الدعم السريعتستخدم فيها 

هي إعادة تجسيد لميليشيا الجنجاويد سيئة السمعة السريع
28

، التي طالب مجلس األمن الحكومة السودان بنزع سلحها 

2004العام وتسريحها منذ 
29

شهري نيسان، هجمات برية ضخمة في المنطقتين في  قوات الدعم السريعوقد شنت . 

امدنيًّ  116,000نزوح ، أدت إلى 2014 ، من العاممايوأي ار، ، وأبريل
30

كذلك ذكرت اللجنة أن دارفور شهدت و. 

التعرف عليها أو ميليشيات  لم يتسن   زيادة كبيرة في التقارير التي تشير إلى حاالت عنف مسلح على يد جماعاتٍ »



«أخرى
31

«أنشطة إجرامية كان العنف المسلح عنصًرا فيها»، فضلً عن 
32

ر المدنيون نتيجة ل. وقد  هذا التصاعد تضر 

 الكبير في العنف على نحو  غير متناسب.

 

 أكبر بهم ف أكثر مباشرةً للمدنيين وإضرارإلى استهداأدت التكنولوجيا الجديدة 

م القصف الجوي في السودان، حتى وقت قريب، باالستخدام غير المميز للذخيرة غير الموجهة، مثل البراميل اتس

مذ أن ها فهذه القنابل، لنقل. ليدويًا من طائرات األنتونوف المخصصة  إلقاؤهايتم  التي كان -المدانة دوليًا-المتفجرة 

 قرابةوتدمير وخراب للمدنيين والبنية التحتية المدنية. ولكن،  وجيه، كانت تتسبب في أضرار واسعةإلى نظام ت تفتقر  

 SU-25و  SU-24، حصلت القوات المسلحة السودانية على طائرات نفاثة من طراز سوخوي 2013العام أواخر 

مستعملة من حكومة بيلروسيا، قادرة على الطيران بسرعات أكبر وعلى ارتفاعات أكثر انخفاًضا من األنتونوف. 

استخدام طائفة أوسع من األسلحة األكثر فتًكا وتدميًرا، »الطائرات الجديدة مكنت القوات المسلحة السودانية من  هذه

«S-8( وصواريخ FAB 500من بينها القنابل المظلية غير الموجهة )
33
مع هذا التزايد في القدرات التقنية لألسلحة  

مميزة على المدنيين مكانها لالستهداف األكثر مباشرةً لهم. التي تم الحصول عليها مؤخًرا، خلّت الهجمات غير ال

 عبادة ومزارع وأسواق ومستشفيات. دورعن تدمير مدارس وهذه الهجمات أسفرت 

ان على بيانات قام كونسورتيوم السودوإذا اتخذنا من جنوب كردفان نموذًجا مصغًرا لهذا التزايد في الفاعلية، واعتماًدا 

بتجميعها
34

نتيجة هذه األسلحة التي تم الحصول  بالمدني ين تترب ص  التي  الم ستوى األكبر من المخاطر، سيتضح بجلء 

، 2013 العام% في الوفيات بين صفوف المدنيين، مقارنةً بـ55زيادة بنسبة  2014العام شهد عليها مؤخًرا. فقد 

زيادة  2015 ،ينايرشهر كانون الث اني، ين شهد وذلك في ح  %.17اإلصابات بين صفوف المدنيين بنسبة كما زادت 

مقارنةً بالعام السابق، نتيجة الهجمات بالقنابل  %186دراماتيكية في اإلصابات بين صفوف المدنيين بلغت 

 والمدفعية.

 

 القصف الجوي والوضع اإلنساني –المنطقتان 

ل، تقارير بوقوع حملة قصف مكثفة على جبال النوبة خلل الأفادت  شهر كانون و 2014 ،ديسمبرشهر كانون األو 

قنبلة وقذيفة 1500إلقاء  ا، تم خلله2015 ،ينايرالث اني، 
35

حده، إلقاُء و ،ديسمبركانون األّول،  حيث تّم في شهر. 

وقذيفة مدفعية على أهداف مدنية قنبلة وصاروخ 450أكثر من 
36

في شهر  وهو أعلى رقم  من نوعه يتم  تسجيله . 

ية في السماء فوق هذا القصف الذي ال يهدأ والوجود الجوي المستمر للقوات المسلحة السودانواحد منذ اندالع النزاع. 

والمستشفيات يشكل أكبر العقبات أمام استقرار الحياة المدنية في  ارس والمزارع واألسواقوالمد منازل المدنيين

 المنطقتين.

كم من كاودا،  20للقصف الجوي هجوم بري واسع للقوات الحكومية وصل إلى مسافة االستخدام المكثف وتل هذا 

الشمال -العاصمة المدنية اإلدارية للحركة الشعبية لتحرير السودان 
37

وتشير التقارير إلى التخطيط للمزيد من . 

تحقيق مكاسب أرضية وعسكرية خلل موسم الجفافإلى حيث يسعى الجانبان  ،المواجهات
38

 مصادر   إن .  بل

مع االستئناف الواسع للهجوم البري الذي ستسبقه )ثم تصاحبه( حملة قصف،  تخشى من أن األسوأ لم يأت بعد ميدانيّة

مدني من المناطق  145,000نزوح وقد توقعت لجنة المساعدات اإلنسانية الحكومية ربما تحدث قبيل االنتخابات. 

نحو مواقع تسيطر عليها الحكومة جراء العنف الشمال –لسودان الحركة الشعبية لتحرير االتي تسيطر عليها 
39
 . 

القدرة على ير الوضع اإلنساني كميًا بالكامل، نظًرا لتقييد دوتجدر اإلشارة هنا إلى صعوبة التأكد من األرقام وتق

 إلى األراضي التي يسيطر عليها المتمردون. الوصول



ومما زاد الوضع اإلنساني تعقيًدا، تكرار الهجمات على الخدمات األساسية، ومنها مرافق الرعاية الصحية في 

قصفت الطائرات الحربية السودانية ، 2014 ،مايوشهر أي ار، المناطق التي يسطر عليها المتمردون. ففي أول 

في جنوب كردفان على مدة عدة أيام متتالية. مستشفى أم الرحمة
40
الهجمات مجرد أن  احتمالي ة أن تكون هذه  علًما 

 سودانيةاستهدفت غارة قصف  ما حدث في األسبوع التالي عندماهو أمٌر مدحوٌض، نظًرا لحادثة غير مقصودة 

أخرى مرفق طبي تديره منظمة أطباء بال حدود
41
، أطباء بل حدودمنظمة الذي تديره  ،المرفقهذا  حيث تعر ض .

2015 ،ينايركانون الث اني،  20مجدًدا في  للقصف
42

إلى تعليق  وهو ما دفع منظمة أطباء بل حدود في فرنسا.  

المنقذة للحياة  نظمة البلجيكي إلى سحب كل أعمالهالخدمات التي تقدمها إلى السكان في جنوب كردفان، ودفع فرع الم

العالقين إلى  إمكانيّة الوصوليه السلطات السودانية ترفض ف»من السودان بأسره. هذا القرار اتخذ بالرغم من واقع 

«.بشكل ممنهج في مناطق النزاع
43
 

 

 2015يناير  20فرونداال التي استهدفتها ضربة جوية سودانية،  –: مستشفى أطباء بل حدود 4شكل 

المدنيين والبنية التحتية  لسكانويستهدف  ا ،الذي ال يهدأ ،باإلضافة إلى اآلثار المادية القابلة للقياس للقصف الجويو

بل ومجرد وجود األنتونوف والنفاثات المقاتلة  ،القصف المستمر ك أيًضا عامل نفسي مهم. وذلك أنلالمدنية، هنا

ين إلى اإلحجام فالخوف من القصف يدفع المدني يدمر قدرة المدنيين على التأقلم.  ،التي تحوم فوق منازل المدنيين

أو حتى البقاء في منازلهمالذهاب إلى المدارس  أو عن رعاية مزارعهم
44

، حيث يشعر الكثيرون في جنوب كردفان 

بالقرب من الجحور المكوثأو  ئين في كهوف قريبة طلبًا للحمايةن على قضاء أيامهم مختبوأنهم مجبر
45
. 

ل، وللهرب من تجدد الهجمات، لجأ المدنيون، منذ منتصف  ر من جنوب كردفان، إلى الفرا 2014 ،ديسمبركانون األو 

 80,000ي بلدة ييدا الحدودية نحو تأو حيث ؛بل ومن السودان بأسره، والذهاب إلى والية الوحدة في جنوب السودان

امية لمفوضية ال، بحسب مصدر في كل أسبوع ،مئات المدنيينل اتالجئ سوداني، وتشهد حاليًا تدفق ألمم المتحدة الس 

لشؤون اللجئين
46
ينعدم فيها  ،لخطورةاعلى اللجئين، للقيام بهذه الرحلة، أن يعبروا مناطق حدودية شديدة  تعينوي .

قرارهم هذا بالفرار نزاًعا مستمًرا وعدم استقرار.  األخرى، ليصلوا إلى منطقة في جنوب السودان تشهد هي األمن



على رغبتهم العارمة في تحسين أمنهم  يدل   دل  على شيء، فهو إلى منطقة تشهد حالة عالية من عدم االستقرار إن

 الطعام. وإمكاني ة الحصول علىالشخصي 

 حماية المدنيين والنزوح –دارفور 

ل،خلل خمسة أشهر، من تّم تدميُر ، 2014 ،أبريل ، ووصواًل إلى شهر نيسان،2013 ،ديسمبر ذ شهر كانون األو 

قرية 3324
47

لجنة خبراء  ألقتوقد  مستمرين. هذين اليزاالناالستهداف والتدمير  ميدانيّة إلى أن. وتشير مصادر 

أنها أشارت إلى تورط الحكومة والميليشيات  بيدَ في استهداف المدنيين على كل أطراف النزاع،  باللوماألمم المتحدة 

 المتحالفة معها على وجه خاص، حيث قالت:

التي  الجماعي للقرى والمجتمعات العقابيبدو أن استراتيجية الحكومة تتمثل في: )أ( »

تلك دفع أو إجبار ، و )ب( أن جماعات المعارضة المسلحة أتت منها أو تعمل فيها تقديع

لجماعات لو)ج( االشتباك المباشر، بما في ذلك القصف الجوي على النزوح، المجتمعات 

 48عندما يتسنى تحديد مواقعها."

نخرطةومن بين كل القوات المسلحة  التي تعمل تحت قيادة المخابرات - أشير إلى قوات الدعم السريعفي دارفور،  الم 

على وجه خاص الرتكابها العديد من االنتهاكات لقانون حقوق اإلنسان الدولي  –لوطنية السودانية والقطاع األمنيا

واعتدائها المستمر على أمن المدنيين
49

قوات الدعم السريع في  نشرلجنة خبراء األمم المتحدة إلى أن وأشارت . بل 

المراحل بإنتاج مستويات من العنف والفوضى وهدد في إحدى »ات النزاع من ديناميّ  «غير كثيًرا«دارفور 

."2004العام منذ مثياًل دارفور لها  واالضطراب لم تشهد
50

 

ح  حالة التي الوأوردت اللجنة كذلك العديد من دراسات  ضد  المعارضة المسلحةارتكبته جماعات عنف الذي ال توض 

على تاويشا وما  (مني مناوي)من بين تلك الحاالت واحدة تتعلق بهجوم لجيش تحرير السودان والسكان المدنيين. 

.«إنسان 81,000لنزوح[ أكثر من ودفع ] إضرار بالغ بالبنية التحتية المدنية ...» في هذا الهجوم تسببَ  ؛حولها
51

  

هذا فضلً عن أن تلك الجماعات تنشئ نقاط تفتيش غير شرعية تعوق بشدة حركة المدنيين، فضلً عن انخراطها في 

 خرى.األة صوصي  ل  الأعمال ابتزاز، وغيرها من أشكال 

ويوضح ذلك في جدول  –شهدت دارفور مستويات غير مسبوقة من النزوح، خلل العام الماضي  وكما ذكرنا سابقًا؛

 بيانات النزوح التالي: 

 )سنة( التراكمي  الرقم  الرقم الصافي السنة

2003 989,920 - 

2004 853,000 - 

 -  ال توجد بيانات 2005

2006 270,000 - 

2007 300,000 - 

2008 317,000 - 

2009 175,000 - 

2010 268,000 - 

2011 80,000 - 

2012 114,000 - 

2013 380,000 - 

2014 316,254 457,495 

2015 41,304 41,304 

 



 

 العنف القائم على الجنس وعلى النوع االجتماعي

النزاع في السودان الذين يعيشون في مناطق  المدني ونَ  إن  من إحدى األمور التي تصف  عدَم االستقرار الذي يعيشه  

د تقارير عن وقوع حاالت عنف العنف القائم على الجنس وعلى النوع االجتماعي. فقلما يمر أسبوع دون ورو نذكر  

بتجميع العديد من  ، على موقعها على شبكة اإلنترنت،حتى أن منظمة التنمية االجتماعية السودانية قامت جنسي؛

مارسات  ،وكذلك قوات المتمردين ،الفة معهاالتقارير التي أوردت تفاصيل انخراط الحكومة والميليشيات المتح في م 

تعل قة بهذا العنف  .م 

ل، وفي  نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش نتائج التحقيق التي أجرته حول  2014 ،ديسمبرشهر كانون األو 

نظ مة نيل األزرق.االنتهاكات الحكومية في ال بتجارب عنف نحو نصفهم مروا  اللجئين أن   مع وكشفت لقاءات  الم 

كّل ويوحي . وقوع االعتداءات الجنسي ة هذها شاهدوسبق وأن أو جار أو  شخص قريب لهذا العنف تعر ضأو  جنسي،

عدد وكيفية حاالت االغتصاب بأن العنف الجنسي ربما يشكل جزًءا من استراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد.من 
52

 

من خلل حادثة  لمكافحة التمرد استراتيجية   االغتصاب كوسيلة  لة الواضحة على استخدام األمثظهر مثال من وقد 

وخلل التحقيق الذي قادته هيومان رايتس بشمال دارفور.  ،االغتصاب الجماعي الصادمة التي وقعت في تابيت

رواية مباشرة لحاالت اغتصاب، فضالً عن معلومات ذات مصداقية حول  27توثيق الفظائع، تم  هووتش حول هذ

حالة اغتصاب أخرى. 194
53
أن هما  مع جنديين كانا موجودين في تلك األحداث عن تم  إجراؤهماوكشفت مقابلتان   

.«ألنهن تدعمن المتمردين»أوامر مباشرة باغتصاب نساء القرية تلقيا  كانا قد
54

وقوع حكومة السودانية وقد نفت ال  

من العودة إلى الموقع إلجراء دارفور  في المتحدة واألمم اإلفريقي االتحاد بعثةحاالت اغتصاب في تابيت، بل ومنعت 

تفش ي خبر األسبوع على  في أعقاب تشكيل بعثة تقصي حقائق أولية بعد مرور ما يربو قليلً علىتحقيق شامل، 

 عمليات االغتصاب.  

 المساعدات اإلنسانية ذنفا

 لتحرير الشعبية الحركةتفرض الحكومة قيوًدا صارمة على نفاذ المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها 

في المنطقتين ،الشمال قطاع ،السودان
55

. وحتى األمم المتحدة ال تستطيع الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها 

الحركة
56

متدن  ، بيد أن النفاذ إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قد تحسن، وإن على أساس 
57

زال يتعين . وما

أن تتوصل إلى حل مشكلة نفاذ المساعدات اإلنسانية هذه، التي تضر بمئات  المتحاربينبين الطرفين  المفاوضاتعلى 

يعني كذلك عدم إمكانية إجراء تقييم شامل  ،الدولية اآلالف من األرواح. هذه القيود المفروضة على نفاذ المنظمات

مستقل للحتياجات اإلنسانية.  ومن األضرار الخطيرة الناجمة عن هذا الوضع، أنه حتى بعد ورود تقارير عن ارتفاع 

مخاطر اإلصابة بشلل األطفال في المنطقة عقب تسجيل حالتين في والية الوحدة بجنوب السودان، لم تكن هناك 

.2011 العام منذ اندالع النزاع فيلألطفال الضعفاء  إلعطاء لقاحات شلل األطفالنية إمكا
58
 

 ،تصريًحا بالدخول إلى تابيت في دارفوردارفور  في المتحدة واألمم اإلفريقي االتحاد بعثةويعد رفض الحكومة لمنح 

إلجراء تحقيق مفصل حول عمليات االغتصاب، مثاالً على الصعوبات التي تواجهها البعثة في االستجابة ألوضاع 

مكتب تنسيق الشؤون  حيث أشارَ ، بوتيرة يومية، إمكاني ة الوصولعوامل مختلفة إلى تقييد وتفضي الطوارئ. 

]ألوضاع الطوارئ[ يعوقها افتقاد حماية الشركاء  لسريعةوااالستجابة الفعالة »أن  ة التابع لألمم المتحدة إلىاإلنساني

«السريع إلى المناطق المعنية. تمكين الوصولعلى األرض ورفض 
59
العام  هذا وقد أعاق انعدام األمن على امتداد 

2014
60

األمن والحركات  نشطة قواتألإعاقة خطيرة، وذلك نتيجة إمكاني ة الوصول ، 2015العام وصوالً إلى و، 

2014العام في  «هجوم الصيف الحاسم»والنزاعات القبلية. هذا فضلً عن أن  المسلحة
61
2015 العام ثم في - 

62
من  



أدى بالسلطات إلى رفض وكذلك المتضررة،  المناطقوكاالت المساعدات إلى العديد من  وصولأعاق كان قد  –جديد

 نفاذها.

 

 الخلصة

الن زاعات التي  عاًما على بدء الن زاع في دارفور؛النزاع في المنطقتين واثني عشر بدء  علىأربعة أعوام مضي  بعد 

أنها لم تكن أبًدأ أسوأ مما هي عليه اآلن، وصلنا إلى وضع نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى بالبعض  يقول

ميع األطراف. ة تشمل جمال العدائية ورعاية عملية سلم مستدامعتنسيق جهود المجتمع الدولي لتأمين وقف األ

م أن االستعدادات تجري لهجوم بري وجوي هواأل في أجزاء من المنطقتين؛ اآلنقائٌم  فالقصف غير المسبوق هو 

 وح خلل عقد كاملزمستويات نى دارفور مؤخًرا أعلقد شهدت ومعاناة المدنيين. في  إلى زيادة هائل لن يفضي إال  

من، باإلضافة إلى أعداد   للمساعدات نادًرا ما كانت أعلى مما هي عليه اآلن طوال فترة النزاع.  المحتاجين من من الز 

وفي ظل تركز اهتمام المجتمع الدولي على ما يعتبره المجتمع المدني السوداني عملية سياسية معيبة تفتقد المصداقية، 

ي يضر بالمدنيين على األرض، في المجمعة إلى تحدي هذه المقاربة، وتعيد التذكير بالواقع الذ النشرةتهدف هذه 

 ، هناك توقعات بأن األسوأ لم يأت بعد.وعلوةً على كل  ذلكظروف تستمر في قسوتها إن لم تتصاعد تلك القسوة. 
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