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السودان :منظمة العفو الدولية تدين إزهاق األرواح يف خميم كاملا بدارفور
تدعو منظمة العفو الدولية حكومة السودان إىل الكف عن اتنداداا الةنومل اتميدنة وملنن اتدنيفتنمة ا عمفينيفأل حفن ا من وتعدنر
وفيفمل عشراأل اتدنيني ا خميم كيفتيف بدارفور يوا اإلثنني اتوافق  52أملسطس/آب عفى أيدي قواأل ا من السنودانية أمنرا مرفوضنيف وال
مرر له
وعفننى النرملم من ورود أنمننيفض مدةننيفربة بشن ن عنندد ا شننايفا الننلي لةنوا حنندف م وأُصننيموا وننروقد فةنند أبفدننيف ميننيفدر ا خمننيم كيفتننيف
منظمة العفو الدولية أبن ميف ال يةل ع  74شاييف قُدفوا خالل العمفيةد بين م العديد م النسيفض وا طفيفل
إن هنل اسسنيف ر اتفةعنة ا ا رواق تُظ نر بوضننوق ا -منرمل أخنر  -عةن كنل من حكومنة السنودان ومجيفعنيفأل اتعيفرضنة اتسننف ة
وقومل حف السالا ا دارفور اتعروفة ابتم "بعثة ا مم اتد دمل -االحتيفد ا فريةي ا دارفنور" (يوانميند عن ييفينة السنكيفن اتندنيني
اتكننروبني أصننالد والننلي يعننيم معظم ننم ا خميمننيفأل لفنننيف حني داخفيننيف ممعث نرمل ا أدننيفض دارفننورد وكالد ننني عننر ا نندود مننش شننر
تشيفد
ا يوا اإلثنني اتوافنق  52أملسنطس/آبد دخفنيف قنواأل ا من السنودانية خمنيم كيفتنيف ا دننوب دارفنورد وهنو أكنر خمنيم لألشنايفا
النننيف حني داخفيننيف ا دارفننورد حي ن ي ن وي  90,000شنناو ورُكننر أن ق نواأل ا م ن كيفنننيف تعد ن ا ن ن س أتننف ة ا شننايفا الننلي
حبو هتم مثل تفك ا تف ة م اتةيمني ا خميم كيفتيف والت ال الةواأل ا كومية تةرب طوقيف حول هلا اتايم
وم ات تف أن السفطيفأل ا كومية السودانية مل توضح ابلدفييل ا حداث اليت تمةيف تفك الواقعنة ا خمنيم كيفتنيفد أو اتالبسنيفأل
اليت أدأل إىل تفك اسسيف ر ات تيفوية ا ا رواقد أو عدد اتدنيني اللي أُصيموا وراق ويدعني عفى ا كومة السنودانية إدنراض حتةينق
عيفدل ا تفك الوفييفأل وا الظروف اليت أحيفطيف ابلعمفية ا منية ا خميم كيفتيف وحوله
إن منظمة العفو الدولينة ت ِّر
نلكر قنواأل ا من السنودانية ابلد اميفهتنيف حبميفينة اتندنيني وعندا إ نيف ا ر بنم وابإلضنيففة إىل رلنك فإهننيف
جيب أن تسمح بدخول وكيفالأل اتسيفعداأل اإلنسيفنية ومراقيب حةو اإلنسيفن إىل اتنطةة وتس يل عمف يف
وحتنلر منظمننة العفننو الدوليننة من أن اتنند داف اتنندنيني بشننكل مدعمند وبننال ايين د أو اتننداداا اتندنيني كنندروس بشنرية من قمننل أي
طرف م أطراف النن اس يشكل اند يفكيف لفةيفنون اإلنسيفين الدويل
وتدعو منظمة العفو الدولية مجيفعيفأل اتعيفرضة اتسنف ة ا دارفنور إىل احن اا الينفة اتدنينة تايمنيفأل الننيف حني داخفينيف وينمدني أال
تعمننل هننل اجميفعننيفأل ا خميمننيفأل النننيف حني داخفيننيف وال انطالقننيف من ننيفد وأال تةننوا بنشننيفطيفأل من شن هنيف أن تعننر تننالمة اتنندنيني

اللي يعيشون ا مثل تفك اتايميفأل لفاطر وابإلضنيففة إىل رلنكد فإننه يدعنني عفنى مجيفعنيفأل اتعيفرضنة اتسنف ة أال تةنوا بدسنفيح
اتدنيني وال بدوفن ا تف ة داخل تفك اتايميفأل
وتعرب منظمة العفو الدولية ع دهشد يف ن قومل حفن السنالا (يوانميند د النيت تسنرِّن عنيفدمل دورايأل ا خمنيم كيفتنيفد مل تدندخل أو مل
حتننيفول إش نراس السننفطيفأل السننودانية ا كيفيننة فننل اتيننيفدميفأل الننيت اننندلعيفد ووضننش تنندابن كيففيننة لفم يففظننة عفننى الطميعننة اتدنيننة
تايميفأل ا شايفا ات ةري داخفييف
ومبودب قرار ا مم اتد ندمل رقنم 9471د تةنش عفنى عنيفتق قنومل حفن السنالا (يوانميند مسن ولية ييفينة اتندنيني ا دارفنورد مبن فني م
أول ننك ال ننلي يعيش ننون ا خميم ننيفأل ات ةن نري داخفي ننيف بي نند أن فعيفليد ننيف و عد ننيف تعدم نندان د ي ننيف عف ننى الطرية ننة ال ننيت تة ننطفش ب ننيف
بيالحييفهتيف اتدعفةة حبميفية اتدنيني اتسدةعفني ا ملرب السودان
وتكننرر منظمننة العفننو الدوليننة دعنومل ا دمننش النندويل إىل ت وينند قنومل حفن السننالا (يوانمينند ابلنةفيننيفأل العسننكرية الكيففيننة وملنهننيف من
الدة ي األ اليت ِّر
اكن يف م ييفية اتدنيني ا دارفور بيورمل كيففية
خلفية

لةند قةننى دننو  300,000شنناو حنندف م حنآل األن تننميفب مرتمطننة ابلن ن اس ا دارفننور و نن وق أكثننر من  5.2مفيننون شنناود
يعيم معظم م ا خميميفأل لفنيف حني داخفييف وا خميميفأل لالد ني ا شر تشيفد ويعدر خمنيم كيفتنيف أكنر خميمنيفأل ات ةنري داخفينيف
ا دارفننور وعفننى ال نرملم م ن توقيننش اتفننيف دارفننور لفسننالا ا عننيفا 5007د فننإن الن ن اس ال ي ن ال مسنندعرا وتسنندمر مجيفعننيفأل اتعيفرضننة
اتسف ة ا الدشظي واالنةسيفاد مميف دعل الدوصل إىل اتفيف تالا أمرا إشكيفلييف وقد بدأأل قومل (يوانميند عمفييفهتنيف ا دارفنور ا 9
ينيفير/كيفنون الثيفين 5002د بيد أن عديدهيف ال ي ال يراوق دون العشرمل آالف دندي

