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، دأبت 2011حزيران / منذ اندالع النزاع في والية جنوب كردفان في يونيو
القوات السودانية المسلحة على شن حملة قصف جوي ومدفعي 

مكثف على المناطق الواقعة تحت سيطرة جيش الحركة الشعبية لتحرير 
 . فرع الشمال/ السودان

 

استهدفت هجمات القوات السودانية املسلحة 
وقام سالح الجو .  املدارس واملستشفيات واملنازل

كانون / التابع لها خالل الفرتة ما بني يناير
بإلقاء ما يربو عىل  2015نيسان / الثاني وأبريل

موقعاً يف مناطق مختلفة تقع  60قنبلة عىل  374
ت سيطرة جيش الحركة الشعبية لتحرير تح

 .فرع الشمال يف والية جنوب كردفان/ السودان

ولم يعثر باحثو منظمة العفو الدولية عىل أدلة 
تثبت وجود أهداف عسكرية يف املواقع التي 

 .أُسقطت القنابل عليها

فرع / وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان
ة، الشمال هو من جماعات املعارضة املسلح

وينشط يف واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق 
وتمكن جيش الحركة من االستيالء .  السودانيتني

عىل مساحة ال يُستهان بها من أرايض والية جنوب 

كردفان مع استمرار عمليات القتال الربي بينه 
وبني القوات السودانية املسلحة عىل أطراف 

ال  ولكن.  املنطقة التي ال يزال يسيطر عليها
يمتلك جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان 

قدرات جوية، األمر الذي أتاح للقوات السودانية 
املسلحة بسط سيطرتها املطلقة عىل أجواء الوالية 

 .بكاملها

واضُطر السكان إىل اتخاذ بعض التدابري الرامية 
إىل تعزيز وسائل الحماية من خالل إعداد مخابئ 

شكل حفر تنترش يف  مرتجلة أو شبه دائمة عىل
وأما من يقيمون منهم يف .  مختلف أرجاء املنطقة

املواقع غري الرسمية إليواء النازحني داخلياً يف 
جبال النوبة، فيعمدون إىل االختباء يف الكهوف 

 .الصخرية) األخاديد(والشقوق 

ويشكل استهداف القوات السودانية املسلحة 

عىل دخول  للمدنيني واألعيان املدنية وفرض قيود
املنظمات واملساعدات اإلنسانية واستخدام أسلحة 

 .من قبيل القنابل العنقودية جريمة حرب

وعىل الرغم من الجهود التي يبذلها املدنيون لطلب 
السالمة داخل الحفر أو يف الجبال، يهيمن الخوف 
من التعرض للهجوم عىل حياتهم اليومية ويعززه 

نطونوف الذي هدير تحليق الطائرات من طراز أ
 .أصبح مألوفاً لديهم

سقطت القنابل عىل املستشفيات واملدارس "
وال .  وُقتل الرضع وكبار السن.  وحفر املخابئ

أعتقد أنه ثمة مكان أو أحد آمن يف جنوب 
 ".كردفان

أحد ) تم تغيري اسمه لضمان سالمته(أحمد  -
، كاودا، والية جنوب كردفانعمال اإلغاثة املحليني

 

 

 

أشخاص داخل الحفر املصممة لحمايتهم من 
 القنابل
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 امرأة تجري للعثور عىل مخبأ، كاودا
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 بث الرعب في نفوس السكان 
ألحقت الرضبات الجوية التي تنفذها القوات 

أرضاراً فادحة باملمتلكات السودانية املسلحة 
املدنية أو تسببت بتدمريها، ويشمل ذلك املنازل 

والحقول ومخازن املؤونة واملستشفيات 
كما تكفلت .  والعيادات الصحية واألسواق

الهجمات العشوائية ببث الرعب والخوف بني 
 .السكان املدنيني

، أطلقت طائرتان 2015نيسان / أبريل 18ويف 
بل عىل قرية إيرال بمحلية مقاتلتان أربع قنا

هيبان، وتسببتا بمقتل الفتى خليل يوسف 
ً  13(إركاجيك  بعد أن اضُطر للجري نحو ) عاما

املخبأ رفقة أربعة أطفال ولكنه لم يفلح يف 
الوصول إىل الحفرة يف الوقت املناسب حيث قتلته 

 . شظية أصابته وهو عىل بعد أمتار منها

عت صوت وسم.  وقع الهجوم وقت الظهرية"
طائرتّي امليغ أوالً ثم تمكنت من مشاهدتهما حيث 

كان أطفايل .  كانتا قادمتني من جهة الشمال
يتناولون طعام الغداء فقمت بجمعهم رسيعاً قبل 

 َ وكنت عىل مسافة .  أن تسقط القنابل وأقع أرضا
قريبة من مكان سقوط القنبلة وكان أمامي 
تني كوخني من الطني ولكن أصبت مع ذلك بشظي

وال زلت أعاني من آالم .  استقرتا يف جمجمتي
الصداع ولم أعد قادرة عىل حمل أشياء ثقيلة عىل 

كما أُصيبت ابنتي البالغة من العمر خمسة .  رأيس
وال زالت تشعر .  أعوام إصابات طفيفة يف ذراعها

 ". بالخوف كثرياً حتى اآلن 

  أيار/ مايو 7نجوى عمر، هيبان،  -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أشخاص يركضون طلباً للنجاة عقب سقوط إحدى 
 القنابل يف مكان قريب،  كاودا
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 28أحد ثالثة صواريخ لم تنفجر بعد أن سقطت عىل بعد بضعة أمتار من مستشفى كاودا الريفي بتاريخ 
 .2014أيار / مايو

سقطت و .  لم أصدق أنه يمكن قصف املستشفى 
/ يناير 13آخر قنبلة داخل مجمع املباني بتاريخ 

، ويف حوايل الساعة الواحدة 2014كانون الثاني 
ظهراً بالتحديد حيث استمر القصف يومها حتى 

 ً وكنت أختبئ يف هذه الحفرة عندما .  الرابعة عرصا
جاءت طائرتا ميغ وأخرى من طراز أنطونوف 
ثالثة مرات من جهة الشمال الرشقي وقصفت 

 114وأطلقت طائرتا امليغ حوايل .  املستشفى
صاروخاً يف يوم واحد فقط سقطت سبعة منها 

داخل مجمع املباني التابعة لنا، فيما اسقطت 
 األنطونوف ثالثة قنابل خارج املجمع

أحد الكوادر الصحية العاملة يف عيادة تونجور  -
  2015أيار / مايو 8بمحلية دالمي، 

 المدارس والمستشفياتيقصفون 
 المدارس

، أصابت إحدى القنابل 2015أيار / مايو 28يف 
مدرسة القديسنْي بيرت وبولص األساسية يف 

 .طالب وقت وقوع الهجوم 500جيديل وبها 

كان انفجاراً هائالً، وبدأ الجميع يركض يف 
ورصخت منادياً الطالب .  مختلف االتجاهات

برضورة االختباء داخل الحفر، فلطاملا ظل 
الخوف من سقوط القنابل هنا يعرتينا ال سيما 
/ عقب تعرض املستشفى للهجوم أوائل مايو

حفرة تُستخدم  200ولدينا حوايل .  ايار
كمخابئ يف ساحة املدرسة ولكن انتاب الخوف 

الكثري من الطلبة بحيث حملهم عىل الفرار بعيداً 
دت الكثري منهم وقد هم عن املدرسة وشاه

والله أعلم ما كان .  بتسلق السياج للهرب
هم .  ليحصل لو سقطت إحدى القنابل هناك
يقومون بقصف املدارس واملستشفيات 

ويريدون أن يدمرونا واضُطررنا إىل إغالق أبواب 
املدرسة بعد الهجوم مدة اسبوعني فقط، حيث 

 9عاد الطلبة لاللتحاق بالدروس اعتبارا من 
حزيران، بل ولقد زاد عدد الطلبة اآلن / يونيو

  عما كان عليه يف السابق

بيرت، أحد معلمي املدرسة الذي كان حارضاً  -
 وقت وقوع الهجوم عىل املدرسة 

 المستشفيات
عندما عادت طائرة األنطونوف إىل املنطقة "

األمر لم يكن من باب ثانيًة، أدركت حينها أن 
 ".الخطأ

أحد موظفي مستشفى سيدة الرحمة بجيديل،  -
  2015أيار / مايو 6والية جنوب كردفان، 

 26، تم قصف 2011منذ اندالع النزاع يف عام  .
مستشفى وعيادة ووحدة صحية يف املناطق 

الخاضعة لسيطرة جيش الحركة الشعبية عىل 
الرغم من أنها كانت تحمل عالمات بارزة تدل 

عىل هويتها من قبيل رفع األعالم أو وضع 
 . الصلبان عىل أسطحها

مستشفيان فقط من بني أربعة ال زاال يوفران 
الخدمة يف املناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش 

فرع / الحركة الشعبية لتحرير السودان
فلقد ساهم استمرار قصف .   الشمال

املستشفيات والعيادات يف انهيار نظام الرعاية 
الصحية داخل مناطق جيش الحركة، واضُطرت 

منظمات إنسانية من قبيل منظمة أطباء بال 
.  لياتها هناكحدود إىل التقليص من حجم عم

ويف مثال عىل ذلك، سقطت سبعة صواريخ 
وقنابل أطلقتها القوات السودانية املسلحة 

داخل  2014كانون الثاني / يناير 13بتاريخ 

ساحة مجمع مباني مستشفى منظمة أطباء بال 
حدود يف تونجور بمحلية دالمي، ما ألحق 

 .أرضارا باملبنى

كما ساهم الحصار الذي تفرضه الحكومة 
السودانية عىل املناطق الواقعة تحت سيطرة 

جيش الحركة الشعبية يف تدهور األوضاع 
 . اإلنسانية البائسة أصالً 

، تفىش وباء )األمصال(املطاعيم  وجراء نقص
أيار / الحصبة يف املنطقة خالل الفرتة من مايو

ففي  .2015كانون الثاني / إىل يناير 2014
املستشفيني الوحيدين الباقيني يف مناطق جيش 

طفل العالج من  1400تلقى الحركة الشعبية، 
طفالً جراء  30مرض الحصبة تُويف منهم نحو 

ً إصابتهم بمرض باإلمكا .  ن الوقاية منه عموما
ويف األثناء، أطلقت وزارة الصحة السودانية يف 

صندوق األمم املتحدة  بالتعاون مع 2015عام 
حملة ضخمة لتوفري ) يونيسيف(للطفولة 

مليون طفل ترتواح  7.9مطعوم الحصبة لحوايل 
سنة، ولكن ال  15سنوات و 6أعمارهم ما بني 

سيطرة يمكن ألطفال املناطق الواقعة تحت 
جيش الحركة الشعبية يف جنوب كردفان 

. الحصول عىل هذه املطاعيم
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ً  11( الجعيل عمار  15 يف اليمنى بيده إصابة املنفجرة غري املقذوفات إحدى ألحقت الذي) عاما
 .املصابة ليده مقربة لقطة اليسار إىل وتظهر.   2015 الثاني كانون/ يناير

 

الهجوم على األطفال

تكرر مقتل األطفال أو إصابتهم أثناء 
 .الهجمات التي تشهدها والية جنوب كردفان

األطفال يف خطر عىل الدوام كونهم يلعبون يف 
العراء حيث يُرجح سقوط القنابل هناك عىل 

وال يدركون متى يُفرتض بهم أن . األرجح
وهم عرضة للخطر نظراً .  يسارعوا لالختباء

النجذابهم نحو األجسام الالمعة ما يجعل من 
السهل تعرضهم لألذى أو القتل يف حال 

نفجرة التي تُلقى أثناء لعبهم بالقنابل غري امل
ويزداد الوضع سوءا مع سقوط .  الهجمات

 . القنابل يف باحات املدارس وما حولها

بجيديل " سيدة الرحمة"استقبل مستشفى 
عدداً من املصابني  2015شباط / يف فرباير

جراء قصف مميت نفذته إحدى طائرات 
حيث بادر .  األنطونوف عىل محلية أم دورين

أحد الكبار إىل االختباء داخل ثمانية أطفال و 

إحدى الحفر لدى سماعهم صوت الطائرة 
التي تسببت قنبلتها باندالع النار يف أحد 
املآوي القريبة قيل أن ينهار عىل الحفرة 

ليُقتل ثالثة أطفال عىل الفور وفق ما أفاد به 
ونُقل األطفال الخمسة الباقون . شهود العيان

ستشفى حيث والشخص البالغ برفقتهم إىل امل
قىض ثالثة آخرين نحبهم متأثرين بجراحهم 
فيما خرج الثالثة الباقون عقب تعافيهم من 

 .إصاباتهم

حالة من األطفال  1855لقد عالجت 
والبالغني املصابني يف هذا املستشفى منذ 
اندالع النزاع وشاهدت أناساً يعانون آالماً 

ومن بني أسوأ ما رأيته املعاناة .  مربحة
ة واإلصابات الشديدة التي تعرض الكبري 

ولم يكن بوسعنا أن .  هؤالء األطفال لها
 ً   نخفف من آالمهم كثريا

أحد أطباء مستشفى سيدة  - 
 . الرحمة بجيديل

ترشين / أكتوبر 16وأصابت قنبلة اُلقيت يف   
أحد املنازل يف قرية هيبان  2014األول 

بمحلية هيبان أثناء احتماء سبعة أطفال 
ترتاوح أعمارهم بني الخامسة والثانية داخله، 

عرشة، فُقتل ستة منهم عىل الفور أو قضوا 
فيما لحقت .  متأثرين بجراحهم يف وقت الحق

ويُذكر أن والدة . إصابات بالطفل السابع
األطفال كانت تزرع املحصول يف أحد الحقول 

 .وقت وقوع الهجوم

بمجرد سماعي صوت انفجار القنبلة األوىل، "
ثم تالها .  سيارتي وترجلت منهاأوقفت 

مرتاً  25سقوط قنبلة أخرى عىل بعد حوايل 
 ً وأصابت القنبلة األوىل .  فانبطحت أرضا

املنزل الذي اختبأ األطفال فيه إصابة مبارشة 
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فُهرع عدد منا نحوه لنرى منظراً مروعاً 
تناثرت فيه أشالء األطفال يف أرجاء املكان، 

سة والسابعة من وعثرنا عىل فتاتني يف الخام
عمرهما ال زالتا عىل قيد الحياة فوضعناهما 
يف سيارتي التي قدتها بأقىص رسعة ممكنة 

فتوفيت التي .  كي أصل املستشفى يف جيديل
.  تبلغ من العمر خمسة أعوام يف اليوم التايل

لقد درمت القنبلة تلك األرسة بكل معنى 
  ."الكلمة

أحد شهود العيان متحدثاً إىل  - 
 . منظمة العفو الدولية مندوبي

، كان 2015كانون الثاني / يناير 15ويف 
ً  11(الفتى عمار الجعيل  يعمل يف ) عاما

الحقول مع والدته وأشقائه حني عثر عىل 
وقال .  مقذوفة غري منفجرة ورشع يلعب بها

بدا : "عمار لباحثي منظمة العفو الدولية
 ً وعندما قذفتها .  شكلها المعاً وجميالً جدا

وألحق انفجارها إصابات .".  ر انفجرتبحج
بيده اليمنى وكاد يتسبب ببرت إبهامه 

فنُقل عىل إثرها إىل املركز الصحي .  وسبابته
املحيل يف مندي قبل أن يُصار إىل إدخاله إىل 

يوماً  21مستشفى الرحمة بجيديل ويمكث 
 .هناك

وليس .  كنت أقف جانبه عندما حدث األمر"
ائرات برضب األطفال من الجيد أن تقوم الط

وال نريد أن تحدث مثل هذه األمور .  واملسنني
فهذه القنابل التي تسقطها الطائرات .  لنا

فهي ال .  تؤذي األطفال والناس يف القرية
  ."تميز بني مسن أو يافع

 والدة عمار الجعيل - 

ً  15(كما أُصيب الفتى عبد العزيز حمد  ) عاما
 ُ طلقت من بمقذوفة غري منفجرة يُعتقد أنها أ

أثناء رعيه " آر بي جي"قاذفة من طراز 
املاشية يف مندي رفقة اثنني من اصدقائه 

، وتسبب 2015نيسان / أبريل 29بتاريخ 
  ة. انفجارها بمقتل صديقيه

عثرنا عىل بعض األجسام الالمعة وبدأنا "
نلعب بها، ورضبنا إحداها بحجر فانفجرت، 

بساقاي ليقتل االنفجار صديقاي فيما أُصبت 
  وعضوي الذكري

  

عبد العزيز حمد، مستشفى سيدة الرحمة 
. 2015أيار / مايو 6بجيديل، جنوب كردفان، 

 

"  

 ال فرار من الجوع  
 1.4أدى النزاع يف والية جنوب كردفان إىل نزوح حوايل 

مليون نسمة، وفر قرابة مائة ألف شخص إىل مخيمات 
ومنذ اندالع .  الالجئني يف دولة جنوب السودان املجاورة

النزاع، ظل املدنيون يعيشون يف ظل ظروف بائسة وحالة 
فرار مستمر لالختباء من القصف الدائم يف الحفر والكهوف 

يك عن محدودية ما يحصلون عليه من مياه وغذاء ناه
ولقد حال النزاع املستمر دون قيام الناس .  ورعاية طبية

بزراعة الحقول وتدنى مخزون اإلمدادات الغذائية أو نفد يف 
. أغلب األحيان

  

 

ولكننا لم نزرع شيئاً طوال السنتني .  اعتدنا أن نزرع ما نأكل بأيدينا"
فنحن نخىش العمل يف .  املاضيتني، وأنى لنا ذلك ونحن مضطرون للفرار

ونواجه مشاكل خطرية يف تأمني الغذاء .  صعبة واألحوال جد...  حقولنا
 ً ونحن نهدر الكثري .  واملدارس وامللبس واألغطية البالستيكية تحديدا

الكثري من الوقت يف دخول الحفر والخروج منها بما ال يدع لنا وقتاً كافياً 
 ".لزراعة أي محصول

-  ً  . صالحة، إحدى النازحات يف موقع كيميل إليواء النازحني داخليا

يأتي القرويون والنازحون إىل مكاتبنا يومياً بحثاً عن الطعام كونهم لم "
ولكن .  يتمكنوا من زراعة محاصيلهم وال يشء لديهم إلطعام أطفالهم

ليس عندنا يشء نعطيهم إياه نظراً لعدم وصول أي مساعدات من 
 ".الخارج

 التنفيذي ملحلية هيبان عوض سعيد كودي، املدير -



  ال تنسون
 قصص معاناة املدنيني يف والية جنوب كردفان التي مزقتها الحرب    
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 ساعدوا في تحقيقه: التحرك الدولي العاجل

 

ما انفكت معاناة املدنيني يف جنوب كردفان تتفاقم 
جراء انتشار خروقات للكثري من أحكام القانون 

اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل 
نطاق واسع وانتهاك مبادئ حقوق اإلنسان املتعلقة 

بالحياة والحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم 
 . والسكن املالئم والغذاء ومياه الرشب اآلمنة

ومع دخول النزاع عامه الخامس، لم تتوقف حملة 
القصف الجوي املكثف التي تشنها الحكومة 

واتسمت الجهود التي يبذلها املجتمع .  السودانية
الدويل بكونها بطيئة وغري كافية عىل صعيد الضغط 

عىل حكومة السودان كي توقف عمليات القصف 
واملساعدات  الجوي وتسمح بدخول املنظمات

اإلنسانية دون عائق وتحقق يف مزاعم ارتكاب 
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يف والية جنوب 

كما ثبت حتى اآلن عدم فعالية املحاوالت .  كردفان
التي بُذلت لتيسري إجراء حوار بني الحكومة 
السودانية وجيش الحركة الشعبية لتحرير 

 التوصل إىل فرع الشمال بغية املساعدة يف/ السودان
  .حل دائم وشامل لألزمة

ولم يبِد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة اهتماماً 
بأزمة جنوب كردفان عىل وجه التحديد إال يف عام 

) 2012لعام ( 2046وأصدر القرار رقم  2012
الذي عرب فيه عن عميق القلق إزاء األوضاع اإلنسانية 

جنوب  استمرار القتال يف واليتي"الناجمة عن 

فريق االتحاد "وعهد إىل " كردفان والنيل األزرق
بمسؤولية " األفريقي الرفع املستوى املعني بالتنفيذ

التوصل إىل تسوية بالتفاوض بني الحكومة 
وحث الطرفني "السودانية وجيش الحركة الشعبية، 

عىل السماح بدخول املنظمات واملساعدات " بقوة
ط جديد يتمثل يف كما نص القرار عىل رش .  اإلنسانية

إحاطة مجلس األمن بتقرير نصف شهري حول 
وأصبحت تقارير .  حالة االمتثال ملواد القرار وبنوده

 .اإلحاطة هذه تجري مرة كل ثالثة أشهر اآلن
الجهود التي  2014وباملقابل، تعطلت أواخر العام 

يبذلها االتحاد األفريقي لحل النزاع من خالل فريقه 
ملعني بالتنفيذ، ولم تظهر بوادر الرفيع املستوى ا

 . تيش باحتمال إعادة إحياء هذه الجهود
كما أوىص مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة 

بإجراء تحقيق مستقل وشامل وموضوعي يف 
الفظائع التي ُزعم ارتكابها يف جنوب كردفان عام 

 .بهدف محاسبة مرتكبيها 2011
مماثلة  كما تقدمت منظمة العفو الدولية بتوصيات

عقب مهمة بحثية قامت بها إىل جنوب كردفان يف 
ولكن لم يقم مجلس األمن أو .  2011آب / أغسطس

االتحاد األفريقي بالعمل وفق مقتضيات هذه 
 .التوصيات حتى اآلن

وتعلن منظمة العفو الدولية عن وقوفها إىل جانب 
شعب والية جنوب كردفان وتناشد بشكل عاجل 

مة السودانية وغريها من أطراف النزاع والحكو 
الحكومات التعاون مع االتحاد األفريقي واألمم 

املتحدة بغية اتخاذ خطوات فورية من شأنها أن 
تنهي خروقات القانون اإلنساني الدويل وغري ذلك من 
االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان بما يف ذلك وقف 

الهجمات املوجهة والعشوائية وفتح املجال دون 
ام دخول املنظمات واملساعدات اإلغاثية عائق أم

واحرتام حقوق اإلنسان الخاصة بشعب جنوب 
 .كردفان

 ما الذي يمكنكم القيام به؟ 
انضموا إىل الحملة وأعربوا عن تضامنكم مع شعب 

وساهموا يف الضغط عىل حكومة .  جنوب كردفان
السودان واالتحاد األفريقي ومجلس األمن التابع 

 .لألمم املتحدة
سوف تمارس الحملة قدراً أكرب من الضغط عىل و 

حكومة السودان ومجلس األمن واالتحاد األفريقي 
كي يقوموا بالتحرك من أجل التصدي للشواغل 

الخطرية عىل صعيد توفري الحماية للمدنيني ودخول 
املنظمات واملساعدات اإلنسانية ومراقبة أوضاع 

 .حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة واملساءلة
وتهدف اإلجراءات املوىص بها أدناه إىل ضمان 

اتخاذ تدابري تكفل حماية حقوق اإلنسان وصونها 
يف جنوب كردفان
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ون شخص يناضلون
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.  إىل تحقيق العدالة
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منظمة العفو الدو
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حقوق اإلنسان، باإلض

املنظمة وتتمثل رؤية
اإلعالن العاملي لحقو

واملنظمة مستقلة عن
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دان أن تقوم بما

جميع الهجمات املو
يان املدنية، ووقف
لجوي العشوائية
شوائية يف والية جو

ملنظمات واملساعد
 أو رشط إىل جمي
دفان ألغراض توز
خدمات الصحية ود
ري ذلك من أشكال 
ية للمدنيني املترض

جميع األطفال ال س
ناطق األكثر ترضر

التي) األمصال(م 
واحهم واألدوية 

اجلة ومستقلة وم
نتهاكات وخروقات
الدويل والقانون ال
غية محاسبة املشت
ائية عن ارتكابها

مدنية يف ظ محاكم
ودون اللجوء إىل فر

 .قهم

ريقدانكم عن ط
جية كي تقوم بم

 ونا
ص معاناة املدنيني
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وا حكومة السود

لوقف الفوري لج
حو املدنيني واألعي
عمليات القصف ال
من الهجمات العش

 كردفان؛
والسماح بدخول امل
إلنسانية دون قيد
مناطق جنوب كرد
ألغذية وتوفري الخ

عليم وغريظام الت
ملساعدات اإلنساني

 جراء النزاع؛
وضمان حصول ج
لذين يقطنون املنا
لنزاع عىل املطاعيم
ساهم يف إنقاذ أرو

 لرضورية؛
وفتح تحقيقات عا
وناجزة يف جميع ان
لقانون اإلنساني ا
حقوق اإلنسان بغ
مسؤوليتهم الجنا
ومقاضاتهم أمام م
محاكمات عادلة و
عقوبة اإلعدام بحق

دوا حكومات بلد
طبة وزراء الخارج
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