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 دارفور   
 المدنيين على الهجمات من مزيد: كورما

 
 في امرأة 39 اغتصبت بينما بجروح، غيرهم 103 وأصيب شخصاً، 72 من يقرب ما قتل ،2006 تموز/يوليو 8و 4 بين ما

 . الشمالي دارفور عاصمة الفاشر، من الغربي الشمال إلى كيلومتراً  70 بعد على كورما، إقليم في مدنيينال استهدفت هجمات

 
 يدعمهم ،"السودان تحرير جيش" المسماة المسلحة السياسية للجماعة التابع ميناوي، ميني فصيل في أعضاء المهاجمون كان المرة، هذه وفي

 . والجنجويد المسلحة نيةالسودا القوات ذُكر، ما بحسب ذلك، في
 

 . المدنيين حماية من األفريقي االتحاد قوة تتمكن ولم
 

 المحيطة القرى وكانت. تموز/يوليو 6و 5 في رئيسية بصورة وقعت القتل أعمال أن من بالرغم أيام، خمسة مدى على الهجمات وامتدت

 الطالب من واحد وقتل. وجفافل ومقدوم وتالبونج وديكر قطيرة وأم وأوستي هشاب وحلة دليل قرى وشملت – أوالً  استهدفت التي هي بكورما
ً  ومعلم آخرين تالميذ عشرة قتل بينما دليل، في مدرسة في  واختطف. الهجمات في نساء سبع قتلت كما. الفرار محاولتهم أثناء بالرصاص رميا

 شهود وِوفق. والسلب للنهب والممتلكات الماشية من كبيرة أعداد وتعرضت. غوز حلة قرية من أباكر آدم باشا باسم يعرف أحدهما شخصان،
 . دارفور في السالم اتفاقية معارضتهم على يعاقبونهم إنهم مهاجموهم وقال. مسلحين القرويون يكن لم العيان،

 
ً  المهجرين شخاصاأل مخيمات إلى فروا اإلقليم سكان فمعظم. العملية الناحية من السكان من الراهن الوقت في كورما بلدة وتخلو  حول داخليا

 في حققت التي المتحدة، األمم وتقدر. أيام أربعة نحو األقدام على ساروا لمن الرحلة واستغرقت. كيلومتراً  70 نحو بعد على الفاشر،
,8 نحو أن الهجمات، روا قد المدنيين من 000 ً  ُهج ِ  دارفور في قتاليةال العمليات من وغيرها الهجمات لهذه نتيجة األسبوع ذاك في قسريا

 . الشمالي
 

 توقيع على شهرين ومرور دارفور، بشأن 2004 تموز/يوليو لشهر الدولي األمن مجلس قرار من سنتين وبعد أنه كورما هجمات وتظهر
 زالت ما ساناإلن لحقوق الدولي والقانون الدولي اإلنساني للقانون جسيمة انتهاكات فإن ،2006 أيار/مايو في دارفور في السالم اتفاقية

 وسلب المدنيين، واختطاف االغتصاب، تشمل تعذيب وعمليات القانونية غير القتل عمليات هذه وتشمل. دارفور في توقف بال ترتكب
 . المدنية الممتلكات
 

 : يلي ما بسبب كذلك أهميتها كورما في وللهجمات
 

 المسلحة القوات ذُكر، ما بحسب وتدعمه، ميناوي، ميني يتزعمه الذي" السودان تحرير جيش" فصيل في أعضاء المهاجمون كان •
 دارفور والية عاصمة الفاشر، من جاء العربات هذه بعض إن وقيل. مسلحة عربة 20 من أكثر يستقلون كانوا الذين والجنجويد، السودانية

 وفي. أيار/مايو لشهر دارفور في السالم قيةاتفا على وقع قد" السودان تحرير جيش" من ميناوي وفصيل. الحكومة لسيطرة الخاضعة الشمالية
 دارفور في كورما منطقة في الموجودة كتلك السودان، تحرير لجيش األخرى الفصائل قواعد بمهاجمة الفصيل هذا قام األخيرة، األسابيع

 كافية ضمانات توفر ال بأنها قيةاالتفا يعارضون من ويحاجج. االتفاقية على التوقيع رفضت التي( 19 ومجموعة الواحد عبد فصيل) الشمالي

 . كاف نحو على اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا على التعويض مسألة تعالج ال إنها كما السالح، من الحكومية الميليشيا لتحريد
 

 انالسود تحرير جيش من ميناوي فصيل مهاجمي على" 2 جنجويد" تسمية إطالق إلى المحليين للسكان والسلب القتل وحشية أدت •

 من شخص مليوني نحو وشردت واغتصبت قتلت التي الحكومة، من المدعومة الجنجويد ميليشيا تشنها التي الصيت سيئة بالهجمات أسوة
 . األخيرة الثالث السنوات مدار على دارفور في ديارهم

 
 في المدنيين حماية عن عاجزة( السودان في األفريقي االتحاد بعثة) الفاشر في األفريقي لالتحاد التابعة السالم حفظ قوة تقف لم •

 إال تموز،/يوليو 5 في بالهجمات األفريقي االتحاد بعثة المدنيون أبلغ فقد. القتل أعمال في التحقيق عن اآلن حتى عجزت وإنما فحسب، كورما

 في للبعثة متقدم مركز نودج سوى كورما إلى يذهب ولم. كورما إلى البعثة دخول عارض قد السودان تحرير جيش من ميناوي فصيل أن
 األطراف النار إطالق وقف لجنة في تُدخل أن دارفور في السالم اتفاقية على الموقعة الجهات وترفض. بيانات أي يصدر لم أنه غير طويلة،

 العديد فإن دارفور، في نيينالمد حماية عن البعثة عجز وبسبب. األفريقي االتحاد بعثة عمل تواجه التي العراقيل من يزيد ما بعد، توقع لم التي
 . بها ثقتهم فقدوا قد المحليين السكان من

 
 !اآلن التحرك إلى بادروا

 يدعون دارفور، في المسلحة المعارضة وجماعات األفريقي االتحاد ومعهم فهم،. اآلن الفعالة الحماية إلى بحاجة دارفور في المدنيين إن 
 ً  .رفضها في السوداني الرئيس يستمر دعوة وهي المتحدة، األمم إلى السالم حفظ مسؤوليات نقل إلى جميعا

 
 :يلي ما إلى السودان تحرير جيش من ميناوي وفصيل السودانية الحكومة تدعو الدولية العفو ومنظمة

 
 .اناإلنس لحقوق الدولي والقانون الدولي اإلنساني القانون واحترام المدنيين على الهجمات جميع بوقف العلني االلتزام ◄
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 .العدالة إلى دارفور في أخرى مناطق أي وفي كورما في المدنيين على الهجمات مرتكبي لتقديم فورية بإجراءات القيام ◄

 
 : يلي ما إلى السودانية الحكومة الدولية العفو منظمة وتدعو

 .دارفور في هجماتال من المدنيين لحماية فعالة بصالحيات المتحدة لألمم لقوة   السريع النشر على الموافقة ◄
 

 : يلي ما إلى الدولي المجتمع الدولية العفو منظمة وتدعو
 

 في الهجمات من للمدنيين الفعالة الحماية لتوفير السرعة وجه على صارمة بصالحيات السالم لحفظ المتحدة لألمم تابعة قوة نشر ◄
 .دارفور
 

 مع العالقات وإعادة المدنية، الشؤون وفي اإلنسان حقوق في بالخبراء لكذ في بما فوراً، السودان في األفريقي االتحاد بعثة تعزيز ◄
 .الهجمات من الفعالة بالحماية المدنيين وتزويد دارفور أهالي

  
 . دارفور من األخرى األنحاء وفي كورما في المدنيين على الهجمات لمرتكبي العلنية اإلدانة ◄

 :إلى المناشدات إرسال  يرجى
 

 البشير سنح عمر الفريق ◄
 المسلحة للقوات األعلى والقائد الرئيس

 الجمهوري القصر
 281. ب. ص

 الخرطوم
 السودان

 777583/ 776603 183 249: + فاكس

 الرئيس سيادة: المخاطبة طريقة
 

 ميناوي أركو ميني ◄
 .(م. م) السودان تحرير جيش رئيس 

 21621523864 88: +الصناعية باألقمار هاتف 

  ال: "فيه وتقول وبلدك اسمك يتضمن قصير نص إرسال يرجى ولذا الصناعية، األقمار طريق عن مليع الهاتف هذا) 
ً  أو ،"المدنيين على الهجمات أوقفوا – كورما تكرروا   .القبيل هذا من شيئا

 
 .المتحدة األمم في عضواً  بصفته بلدكم حكومة في الخارجية الشؤون وزير ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإللكتروني الموقع من دارفور في اإلنسان حقوق حالة بشأن المعلومات من يدمز على االطالع يمكن
http://www.amnesty.org/sudan 

 
 

Amnesty International, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United 
Kingdom 

 
 عامال للتداول ،2006 تموز/يوليو AFR 54/026/2006، 31: الوثيقة رقم

 أسماء كورما ولضحايا
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 وسبعين واحداً  2006 تموز/يوليو 8و 4 بين ما دارفور من كورما منطقة في قتلوا الذين واألطفال والنساء الرجال قائمة تتضمن

 :التالي النحو على النساء من سبع باستثناء الذكور من وجميعهم المدارس، تالميذ من 11 بينهم شخصاً،

 
  دليل   طالب   محمد أحمد الصمد عبد 1
 دليل    طالب    آدم محمد آدم 2
 دليل    طالب   موسى هللا عبد موسى 3
 دليل       عثمان محمد 4
 دليل       هللا عبد آدم أد ومه 5
 دليل      الصمد عبد موسى عبده 6

  دليل       الرحمن عبد هللا عبد 7
 دليل      محمد صديق حكم عادل 8

 دليل       لاسماعي محمد مبارك 9
 دليل       محمد أحمد هللا عبد 10
 دليل       حسن آدم صالح 11
 دليل       محمد أحمد أبكار 12
 دليل       مصطفى محمد 13
 دليل       فضل حامد دقاش 14
 دليل    طالب   أبكار هللا عبد عيسى 15
 دليل      بركة عمر الرحمن عبد 16
 يلدل       الزين محمد الهادي 17
 دليل        الرحمن عبد آدم 18
 دليل       عمر أباكر محمد 19

 دليل       إبراهيم صالح عثمان 20

 محمد عمر إسماعيل 
 دليل        بركة 21
 دليل    طالب    علي آدم ُمداوي 22
 دليل      حميد الرحمن عبد عبده 23
 دليل    طالب  عمر محمد هللا عبد آدم إدريس 24
 دكاير        بركة 25

 حلة         
 حشب    طالب    إسحق حميد 26

 حلة         
 حشب       هارون آدم إسحق 27

 حلة         
 حشب       أحمد محمد 28

 حلة         
 حشب    طالب    عثمان هللا عبد 29

  جديدة       بكر سليمان محمد 30
 جفافل    طالب    حميد فضل آدم 31
 جفافل       حميد خليل آدم 32

  أوسته    طالب   محمود إبراهيم الفضيل 33
  أوسته    طالب    أحمد محمد علي 34
  تالبونج       تراب آدم الفضول 35

    طالب   محمد هللا عبد إسماعيل 36
     موسى أباكر خديجة 37
      عمر حسن مريمه 38
     علي محمد حواء 39

     إسحق أباكر فاطمة 40
     أحمد محمد جةخدي  41
      أحمد آدم كلثوم 42
     آل محمد خديجة 43

 حسين محمد حافظ 44
 اسماعيل محمد آدم 45
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 محمد أباكر محمد 46
  حسن محمد أحمد 47

 ابراهيم عثمان آدم 48
  عثمان آدم 49

  محمد أباكار أيوب 50
  كاران هللا عبد 51

 هارون شريف 52
 تراب يعقوب الفادي 53
 أحمد محمد ينالد نور 54

 جزولي أباكر العزيز عبد 55
 أن اير 56

 تيبين آدام ديريغ 57
 تيبين آدام صالح 58
 توتو أبو الهادي 59

 أباكار محمد محجوب 60
 عمر الرحمن عبد 61

 تيبن آدم أدومه 62
 الرايغات أحمد آدم الطيب 63

 آدم هللا عبد محمد 64
  الصادق 65
 زود أبو آدم 66

 هارون إبراهيم بكر أبو 67
 هللا عبد النور إبراهيم 68

 أباكار عمر يونس 69
 محمد أحمد أباكار 70

 محمد إبراهيم بكر أبو 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 AFR 20/008/2006  :الوثيقة رقم
 مياإلقلي التحرك وشبكة أفريقيا، لوسط اإلقليمي التحرك وشبكة السودان، في التنسيق هياكل/الفروع منسقي : إلى التحرك أجل من

 أفريقيا؛ لشرق
 التنسيق هياكل/للفروع األزمات فرق 
 التنسيق هياكل/للفروع الحمالت منسقي 
 التنسيق، هياكل/للفروع التأييد كسب مسؤولي 
 ونيويورك جنيف في العفو منظمة ومكتبي األوروبي، لالتحاد العفو منظمة مكتب 
 التنسيق هياكل/للفروع اإلعالميين العاملين :إلى لالطالع

 دارفور أزمة فريق :نم
 2006 تموز/يوليو 21 :بتاريخ

 
 فقط الدولية العفو منظمة ألعضاء        
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 السودان/تشاد

 دارفور بذور زرع
  جانب من تشاد في العرقي االستهداف

 السودانية الجنجويد ميليشيات
 

  ملخص
 بتوثيقها الدولية العفو منظمة قامت التي اإلنسان حقوق قلق لبواعث التصدي أجل من للتحرك توصيات الداخلية التعميمية النشرة هذه تتضمن

: الوثيقة رقم) السودانية الجنجويد ميليشيات جانب من تشاد في العرقي االستهداف – دارفور بذور زرع: دارفور/تشاد المعنون التقرير في
AFR 20/006/2006)، 2006 حزيران/يونيو 29 في الصادر. 

 
 بصورة تشاد، شرق في الراهن الوقت في ترتكب التي الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون انتهاكات التقرير ويحلل
 . الحدودي اإلقليم في المدنيين حماية في وتشاد السودان حكومتي وفشل السودانية، المسلحة الجنجويد ميليشيات أيدي على رئيسية

 
  :هي الدولية العفو منظمة قلق وبواعث

 
 تشاد شرقي إلى دارفور من المدنيين ضد الهجمات انتشار  -
 
ً  المهجرين األشخاص حماية إلى الملحة الحاجة -  نتيجة تشاد وإلى تشاد، من دارفور إلى يفرون الذين والالجئين تشاد شرقي في داخليا

  دارفور في القتال استمرار
 
    .المدنيين على الهجمات عن المسؤولة القوات به تتمتع الذي العقاب من اإلفالت -
 طويل زمن منذ القائمة لألزمة مباشرة وليدة وهي. تشاد من الشرقي الجزء في اليوم تتكشف أخذت قد اإلنسان حقوق لمأساة جديدة فصوالً  إن
 المرتبطة اإلثنية الجماعات تهاجم السودانية، الحكومة تمولها التي الجنجويد، ميليشيا فتئت ما حيث السودان، في المجاورة دارفور منطقة في

ً  الجنجويد، تسبب دارفور، وفي. منهجية بصورة وتهجرها السودانية للحكومة المعارضة السودانية المسلحة بالجماعات  سالح بمساعدة غالبا
 وسعوا دق الشرسون المتنقلون المقاتلون وهؤالء. األشخاص آالف وبمصرع شخص مليوني لحوالي القسري بالتهجير السوداني، الجو

 ويعتب نفسها تعتبر التي اإلثنية الجماعات من متنوعة مجموعة استهدفوا وهناك،. تشاد شرق داخل إلى اآلن أنشطتهم
u1585?ديارها من وطردوها لثروتها الرئيسي المصدر تشكل التي مواشيها الجنجويد سرق وقد". عربية" وليست" أفريقية" اآلخرون ها 
 .شملهم شتتوا أو أبناءها وقتلوا وقراها

 
 الداجو مثل محلية مجتمعات أبناء من األراضي تطهير إلى الجنجويد بها قام التي الغارات أدت السودان، مع لتشاد الشرقية الحدود طول وعلى
 ثرأك أصبحت أنها إال األقل، على 2003 العام منذ الغارات هذه حدوث ورغم. الجماعات من وسواها وكجاكسا والمساليت مابا وموبا
 هجمات أن كما. وتشاد السودان حكومتي بين العالقات تدهور مع 2005 العام من األخيرة األشهر منذ بكثير وأذى وخطورة كثافة

 استثنيت بينما يبدو، كما وغيرها إثنية وألسباب ثرواتها بسبب بالهجمات، معينة تشادية جماعات استهداف تم إذ. انقسامات تحدث الجنجويد
 .جيرانها على الهجوم في الجنجويد مع نشطة مشاركة أصبحت أنها وأ أخرى جماعات

 
 بذلك للقيام أعطتها التي االلتزامات رغم سالحهم، ونزع الجنجويد على للسيطرة أو الهجمات لوقف إجراءات أية السودانية الحكومة تتخذ ولم
 ارتكبوا الذين وأعضائها الجنجويد قادة لتقديم أو ،(دارفور في لسالما اتفاقية فيها بما المختلفة، االتفاقيات وبمقتضى الدولي المجتمع إلى)

 أية تبذل وال البالد لحدود الفعالة للحراسة دوريات السودانية القوات تُسي ِر ال العكس، على بل. العدالة إلى اإلنسان لحقوق صارخة انتهاكات
 يرتدي الذين الجنجويد، مساندة وتواصل. الدوائر بهم الجنجويد يتربص الذين المدنيين السكان لحماية أو تعقبهم أو الجنجويد العتراض جهود

ً  مقاتلوهم ً  زيا  العسكرية شبه القوات في أعضاء أنهم تثبت هوية بطاقات يحملون أنهم وتبين السوداني، الجيش أفراد يرتديه الذي لذلك مشابها
ً . السودانية  التشادية، الحكومة قوات على السودان في المرابطة التشادية المسلحة الجماعات هاتشن التي الهجمات مع غاراتهم تتزامن ما وغالبا

 .أنفسهم عن الدفاع عن العاجزين المدنيين لمهاجمة التشادية الحكومة قوات غياب الجنجويد يستغل عندما
 

ً  المسلحة المعارضة لجماعات للتصدي قواتها نشر التشادية الحكومة فضلت التهديد، هذا وإزاء  هجمات من المدنيين السكان حماية عن عوضا
 يقوم التي االجتياح عمليات من فيها، تعيش التي المحلية والمجتمعات للبالد، الشرقية الحدود أمن لحماية قوات وضع عن وتقاعست. الجنجويد

 المناطق في نشرتها قوات أية سحبت لة،محتم جديدة هجمات بشن المسلحة المعارضة جماعات قيام إزاء القلق ساورها وعندما. الجنجويد بها
ضت وبالتالي الريفية،  .الجنجويد لهجمات المحليين السكان عرَّ

 
 من العديد ويظل. شخص ألف 75و 50 بين لما القسري بالتهجير تشاد شرق في الجنجويد هجمات تسببت ،2005 أيلول/سبتمبر ومنذ
ً  أكثر وسائل عِدموا ممن شخص 15,000 عن يقل ال ما لكن داخلياً، كمهجرين تشاد في األشخاص هؤالء  إلى فروا للهرب، أمانا

ً  المهجرون هؤالء يحصل وال. هناك العادية الحياة وتعطيل النـزاع استمرار رغم دارفور،  على تشاد وفي إنسانية، مساعدة أية على فعليا
ً  المهجرون تجمع األقل،  .الهجمات من المزيد لخطر معرضين حياناأل أغلب في يظلون حيث رسمية غير مخيمات في داخليا
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ً  وليس  توسيع أمام المجال يفتح مما نفسها، عن للدفاع حديثة أسلحة على للحصول اآلن التشادية المحلية المجتمعات بعض تسعى أن مفاجئا
 .السودانية حكومةال تقاتل مسلحة جماعة وهو السودان، تحرير جيش في األطفال، فيهم بمن آخرين، تجنيد ويتم. العنف دائرة

 
 الهجمات أنماط
ً  هناك لكن دارفور، في بها يقومون التي وتلك تشاد في الجنجويد هجمات بين تماثل ثمة  من كل في الهجمات وأنماط اإلسناد قاعدة بين اختالفا

 . الحالتين
 

 من فقتل. المواشي سرقة عمومال وجه على منها الغرض كان مستمرة بصورة ولكن ضيق نطاق على إغارة عمليات 2003 في فبدأت

 ومع أنه بيد. القرى مهاجمة جرت أن يحدث لم أنه إال تسليحاً، أفضل كانوا الذين الجنجويد، قاوموا ما إذا المواشي هذه حراسة يتولون كانوا
ً  مباشرة، بصورة القرى بمهاجمة الجنجويد بدأ الهجمات، هذه وتيرة ارتفاع  كامالً، شهراً  تمتد لفترات أو الية،متت أليام متكرر نحو على وأحيانا
ً  نهبت قد القرى وتكون القرى، من يفروا أو حتفهم السكان معظم يلقى حتى  .تماما
 

 بصورة الحركة حرية لهم تتوفر وأن أكبر بأعداد يتجمعوا أن إلى الجنجويد يحتاج النطاق، واسعة هجمات شن الجنجويد بإمكان يكون وحتى
ً  تواجهان وجيشها التشادية الحكومة كانت عندما الهجمات شن لىإ عمدوا فقد ولذا نسبية،  النتيجة، وفي. عليهم الرد فيه تستطيعان ال وضعا
 جماعات ائتالف هجمات لمواجهة أو الحراسة لتعزيز الريفية قواعدها من قواتها تسحب تشاد حكومة كانت عندما الهجمات هذه وقعت

 ". الديمقراطي للتغيير تحدةالم الجبهة" المسماة المسلحة المعارضة
 

 تشاد شرق في اإلثنية المسألة
 ً  ،"للنوبة الموت" الجنجويد صرخات تدوي حيث دارفور، في سجلت التي بتلك شبيهة عرقية سمات الهجمات هذه تحمل المحليين، للسكان وفقا

 ". أرضنا هذه" قبيل من وادعاءات شبيهة تهديدات وتنطلق
 

ً  دارفور، مثل مثلها الجنجويد، غزوات من متصررةال تشاد شرق منطقة وتعتبر ً  مزيجا  يعلن حيث المختلفة، اإلثنية التجمعات من متنوعا
فهم كما أنفسهم، عن البعض ً  ليس الفرز وهذا".العرب" اآلخرين على يطلق بينما ،"أفارقة" بأنهم آخرون، يعر ِ . والتغير للتطور ويخضع مطلقا
 دارفور في ذلك بعد الهوية" عربية" أنها على إليها ينظر أن تشاد شرقي في" أفريقية" أنها على إليها نظري لجماعة يمكن األمر، حقيقة وفي
 من واألغنى األكبر األحيان معظم في وهي ،"األفريقية" المجموعات كانت فقد السياق، هذا وفي. النـزاع في المعقدة الضغوط وطأة تحت
ً  إليها ينظر التي األصغر الجماعات بعض أن بيد. الجنجويد جانب من مستهدفةال هي تملكها، التي المواشي أعداد حيث  أنها على محليا

 تف إنها كما للهجمات، التعرض من التحالفات هذه وتعفيهم. الجنجويد مع تحالفات الحال واقع في عقدت قد" أفريقية"
u1590?أخرى محلية جمعاتت على هجماتهم في الجنجويد مشاركة إلى الحاالت، بعض في بهم، ي. 

 
  المدنيين حماية عدم

 دون من به يقومون بما القيام على القدرة سيفقدون الذين الجنجويد، قبل من االنتهاكات استمرار عن كبيرة مسؤولية السودان حكومة تتحمل
 أن غير للحكومة، التامة السيطرة تتح الجنجويد قوات تكون ال وقد. السودان داخل آمن مالذ من لهم تكفله ما ذلك في بما الحكومة، دعم

 القوات من مختلفة بفروع الجنجويد من كبيرة أعداد بإلحاق أشياء، جملة بين الحكومة، تقوم حيث للعيان، بادية الجانبين بين الوثيقة الوشائج
 خطوات أي اتخاذ دون بذلك امتق قد أنها الواضح ومن. االحتياطية والشرطة الحدود، استخبارات وحرس الشعبي، الدفاع كقوة المسلحة،
 . اإلنسان لحقوق انتهاكات ارتكاب عن المسؤولين الجنجويد أفراد استثناء لضمان

 
 وشن تشاد شرقي مع الحدود عبور من الجنجويد منع بغرض منسقة خطوات أي اتخاذ عن السودان حكومة امتنعت فقد ذلك، عن وفضالً 
 الدورية بأعمال للقيام الحدود على المسلحة قواتها نشر عن مؤثر نحو على الحكومة امتنعت كما. هناك المقيمين المدنيين ضد هجماتهم
 بتجريد الدولية االتفاقيات بمقتضى التزاماتها الحكومة تحترم لم وبالمثل،. أسلحتهم من وتجريدهم الجنجويد من المغيرين واعتراض والحراسة
 . اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات ارتكاب عن المسؤولين األشخاص للعدالة تقدم لم كما أسلحتهم، من ككل الجنجويد

 
 ومن الجنجويد هجمات من الشرقية الحدودية المناطق في المدنيين السكان بحماية واجبها أداء عن تشاد حكومة تتقاعس المقابلة، الجهة وفي

 االستراتيجية النقاط في الموارد من وغيرها العسكرية واتهاق الستخدام اضطرارها بسبب ذلك على القدرة تملك ال أنها وتدعي. يساعدونهم
 السكان يترك الذي األمر السودانية، األراضي من تنطلق التي" الديمقراطي للتغيير المتحدة الجبهة" هجمات مواجهة في الحراسة بأعمال للقيام

 .الجنجويد يشنها التي للهجمات مكشوفين المدنيين
 

 تشاد بشأن خلفية
ً  1960 العام في استقاللها منذ ادتش شهدت  اإلنسان لحقوق انتهاكات عنها نجم متفرقة تخريبية هجمات أو انقطاع بال تكون تكاد أهلية حربا

 للعدالة االنتهاكات هذه عن المسؤولين تقديم عن السلطات امتناع فاقم وقد. التشاديين المدنيين السكان معظمها استهدف حيث واسع، نطاق على
 يوجه وما السلمية السياسية المعارضة إلخماد متكررة بصورة العنف الدولة استخدمت اآلخر، الجانب وعلى. السكان ضد الموجه فالعن من
 . اإلنسان حقوق انتهاكات في المزعوم دورها ذلك في بما الحكومية، للسلطات بالعنف تتسم ال انتقادات من
 

 األول كانون/ديسمبر في قاده انقالب في الحكم عن هبري حسين السابق الرئيس أقصى الذي ديبي، إدريس الرئيس واجه رئاسته، فترة وطوال
 . البالد من عدة أنحاء في المسلح التمرد من دورية عمليات ،1990
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 زاد قدف. 2005 منذ سريعة بصورة دارفور، في النـزاع سنوات طيلة بالتوتر اتسمت التي السودانية، – التشادية العالقات تدهورت وقد

 في أدري، على هجوم وشكَّل. ديبي الرئيس إسقاط إلى ويهدفون لهم قاعدة دارفور من يتخذون الذين التشاديين، للمتمردين دعمه من السودان
 محمد ويقودها" والحرية الديمقراطية أجل من التجمع" تدعى مسلحة تشادية معارضة جماعة األول كانون/ديسمبر 18 في به قامت تشاد،

ً  مؤشراً  نور،  .بقليل ذلك بعد السودان مع" االحتراب حالة" تشاد وأعلنت. التدهور هذا على رئيسيا
 

 األعمال إسمية بصورة لتنهي والسودان تشاد وقعتها التي طرابلس، اتفاقية عقد في الوسيط بدور ليبيا قامت ،2006 شباط/فبراير 8 وفي

ن لم االتفاقية تنفيذ أن بيد. اآلخر البلد في المسلحة للمعارضة لدعمهما حد وضع إلى الحكومتين كلتا وتدعو الدولتين بين ما العدائية  يحس ِ
 التي ،"الديمقراطي التغيير أجل من المتحدة الجبهة" قوات بها قامت محاولة 2006 نيسان/أبريل 12 في وفشلت. الدولتين بين العالقات

 مكشوفة تزال ال تشاد أن إال. ديبي الرئيس وإقصاء نجامينا، العاصمة، على لالستيالء لها، قاعدة تشاد وشرق دارفور غرب من تتخذ
 . السياسية للتوترات

 
 اآلن التحرك مبرر
 حكومتهم عنهم تخلت ممن التشادية الجماعات فبعض. له معقالً  تشاد شرقي من ليتخذ دارفور في اآلن الدائر النـزاع يتسع بأن خطر ثمة

 الذي األمر قوة، أكثر أسلحة على الحصول إلى يُذكر، ما بحسب اآلن، تسعى الجنجويد جانب من مستمرة تهديدات أو لهجمات ويتعرضون
 بينما الغرض، لهذا" السودان تحرير جيش" إلى هذه بعض ويلجأ. التسلح الحديثة التشادية الجماعات بين مصادمات وقوع احتماالت من يزيد

 . كبيرة بصورة األسلحة تتوافر حيث السودان، نحو اآلخر البعض يعبر أن يحتمل
 

 التوقيت
 2006 األول تشرين/أكتوبر 15 في التحرك هذا ينتهي

 
 االستراتيجية

 (.هيكلكم/لفرعكم المهمة األهداف لتحديد يلي فيما المقترحة األنشطة إلى العودة يرجى)
 

 السودان حكومة

 :لماذا
 تشاد شرقي على هجمات شنت التي المسلحة التشادية تللجماعا الدعم قدمت قد السودان حكومة بأن مزاعم ثمة
. السودانية الشعبي الدفاع قوة في ودمجتها الجنجويد ميليشيا سلحت فقد ذلك، إلى وإضافة. 2005 أواخر في

 جديدة تشادية تجمعات وخلقت تشاد شرقي في االستقرار زعزعة في مباشراً  دوراً  دارفور في األزمة ولعبت
ً  المهجرين شخاصواأل الالجئين من  : التحرك. داخليا
 التشادية السلطات إلى رسائل ·
 التأييد لكسب أنشطة ·
  للسفارات زيارة ·
 لأل التابعة السالم حفظ قوات بشأن السودان سفارات إلى إلرسالها البريدية بالبطاقات تحرك ·

u1605?المتحدة م 
 (.والوطني الدولي المستويين على) إعالمي عمل ·

 

 تشاد حكومة

 :لماذا
 إلى وإضافة. دارفور في السودانية المسلحة الجماعات إلى الدعم قدمت قد التشادية الحكومة بأن مزاعم ثمة

ً  والمهجرين الالجئين التشاديين من جديدة تجمعات هناك فإن السودان، من القادمين الالجئين  شرقي في داخليا
 :التحرك. شعبها حماية واجب تشاد حكومة فعلى. بحمايتهم تشاد حكومة تتكفل أن ينبغي ممن تشاد

 التشادية السلطات إلى رسائل ·
 التأييد لكسب أنشطة ·
 للسفارات زيارة ·
 الشبكة على تحرك ·
  البريدية بالبطاقات تحرك ·
 إعالمي عمل ·

 

 األوروبي االتحاد

 : لماذا
 المانحين من المتحدة والمملكة فرنسا مثل دوالً  إن كما الرئيسية، المانحة الجهات من األوروبي االتحاد

 . الرئيسين
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 االتحاد بلدان حكومات مقاربة كذلك ينبغي أنه بيد. واحدة كتلة بصفته األوروبي االتحاد مقاربة وينبغي
 المعلن الموقف تناقض مواقف الحكومات لهذه  تكون ما كثيراً  ألنه نظراً  فردية بصورة المهمة األوروبي
 وهولندا وفرنسا بلجيكا بها االتصال ينبغي التي األوروبي االتحاد دول حكومات وتشمل. األوروبي لالتحاد

 : التحرك. دارفور أزمة بشأن األوروبي لالتحاد الدبلوماسية الجهود في تشارك التي المتحدة، والمملكة
 .والبرلمان والمفوضية، الرئاسة، وإلى األوروبي، االتحاد في األعضاء الدول إلى رسائل ·
 التأييد لكسب أنشطة ·
  للسفارات زيارات ·
  إعالمي عمل ·

 

 األفريقي االتحاد

 : لماذا
ً  األفريقي ولالتحاد. األفريقي االتحاد في عضوان والسودان تشاد  االتحاد بعثة" باسم دارفور في بعثة حاليا

ً  األفريقي االتحاد على فإن وكذلك،". السودان في األفريقي  حقوق يحمي بأن التأسيسي ونالقان بمقتضى واجبا
ً  يضاف ولكن ،(هذا تأكيد) اإلنسان  األعضاء يقوم أن ضمان في األفريقي االتحاد واجب حول شيء أيضا

 :التحرك.الحماية توفير في بمسؤوليتهم
 األفريقي االتحاد إلى رسائل ·
 غانا، الكونغو، مهوريةج الوسطى، أفريقيا جمهورية) األفريقي االتحاد في المهمين األعضاء تأييد كسب ·

 (.تنـزانيا أفريقيا، جنوب السنغال، رواندا، نيجيريا، مصر،

 

 العربية الجامعة

 :لماذا
 في األعضاء الدول لبعض فإن ذلك، ومع. فيها عضواً  ليست تشاد أن إال العربية، الجامعة في عضو السودان
 في بالوساطة ليبيا قامت فقد المثل، سبيل وعلى. فينالطر كال على كبير تأثير ليبيا، سيما وال العربية، الجامعة

 :التحرك. والسودان تشاد بين طرابلس اتفاقية عقد
 العربية الجامعة إلى رسائل ·
 (.رفيع مستوى على التأييد كسب ذلك في بما) التأييد لكسب أنشطة ·

 

 االقتصاديين والشركاء المانحة الحكومات

 العربية اإلمارات النرويج، هولندا، ماليزيا، األوروبي، االتحاد الصين، ،كندا العربية، الجامعة :السودان
 .األمريكية المتحد الواليات المتحدة، المملكة المتحدة،

 
 .الدولي البنك فرنسا، :تشاد
 :لماذا
: ماله الحماية من الكثير االقتصاديون الشركاء يوفر بينما. الحكومتين على به يستهان ال نفوذاً  تمارس ألنها
 :التحرك. الدولي األمن مجلس في السودان ضد قرارات مشاريع عدة بمعارضة الصين قامت المثل، سبيل فعلى

 االقتصاديين والشركاء المانحة الجهات إلى رسائل ·
 التأييد لكسب أنشطة ·
 (.الدولي البنك خالف) ومكاتبهم االقتصاديين والشركاء المانحة الدول لسفارات زيارات ·

 

 الدولي األمن مجلس

 :لماذا
 أزمة تسوية أجل من والسودان تشاد على الضغط ممارسة الرئيسيين القرار لصانعي يمكن( الدائمون األعضاء)

 .اإلنسان حقوق
 
 .السودانية الحكومة على تأثير الكونغو، جمهورية مثل الدائمين، غير األعضاء لبعض( الدائمين غير األعضاء)
 

 :التحرك
 الدائمين غير واألعضاء العضوية الدائمة لدولا تأييد كسب ·
 .الدولي األمن مجلس في المهمين األعضاء إلى رسائل ·

 

 الفرنسية الحكومة

 :لماذا
. االستقالل منذ التشادية الشؤون في االنخراط على دأبت وقد بتشاد، أبيشي، في ضخمة عسكرية قاعدة تملك
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 اإلطاحة دون للحيلولة فرنسا تدخلت ،2006 نيسان/ أبريل في نجامينا المسلحة الجماعات هاجمت وعندما

 :التحرك. بالحكومة
 (تشاد حكومة بشأن) الفرنسية الحكومة إلى رسائل ·
 .الفرنسية الحكومة تأييد كسب ·

 

 الدولية األمانة تقوده تحرك – تشاد في المعارضة جماعات

 :لماذا
 الجيش حماية دون واآلخر الحين بين وتهديداتها" يمقراطيالد التغيير أجل من المتحدة الجبهة" هجمات حالت

 تنسيق وجود حول شبهات أثيرت الجنجويد، جانب من هجمات الفور على ذلك تبعت وحيث. للمدنيين التشادي
 االستيالء أجل من التأييد على الحصول إلى تسعى المتحدة الجبهة أن وحيث. والجنجويد المتحدة الجبهة بين
 . الدولي المجتمع لدى صورتها تحسين مصلحتها من أن ترى فلربما تشاد، يف السلطة على

 :التحرك
 إعالمي عمل ·
 .التأييد لكسب أنشطة ·

 
 
 

 الدولية األمانة تقوده تحرك – دارفور في المعارضة جماعات

 :لماذا
 هذه استهدفت السودان، وفي. دارفور في المسلحة الجماعات في فصائل بين كثيرة مسلحة مصادمات وقعت

 جميع تستهدف بأن خطر وثمة ،"عربية" أنها على تصنف التي السكانية التجمعات ذكر، ما بحسب الجماعات،
 . دارفور في المعارضة جماعات قبل من التجمعات هذه

 :التحرك
 إعالمي عمل ·
 .التأييد لكسب أنشطة ·

 
 
 

 هيئات مع تعمل التي الفروع من يرجى) ليةالدو األمانة تقوده تحرك – تشاد في المدني المجتمع منظمات
 (الدولية األمانة إلى تفاصيل من لديها ما إرسال تشاد في المدني المجتمع

 :لماذا
ً  دوراً  الهيئات هذه مثل لعبت فقد. المحلية المدني المجتمع منظمات مع الشراكات تعزيز  المجتمع في مهما

 وأن تشاد في اإلنسان حقوق بانتهاكات المتعلقة المعلومات نشر وبإمكانها. حبري الرئيس سقوط منذ التشادي
 . التشادية السلطات على الضغوط من تزيد

 :التحرك
 واالستراتيجيات المعلومات تبادل ·
 حمالت وأنشطة التأييد لكسب منسقة جهود ·
 . إعالمي عمل ·

 هيئات مع تعمل التي الفروع من يرجى) الدولية األمانة تقوده تحرك – السودان في المدني المجتمع منظمات
 (الدولية األمانة إلى تفاصيل من لديها ما إرسال السودان في المدني المجتمع

 :لماذا
 المتعلقة المعلومات نشر المنظمات هذه مثل فبإمكان. المحلية المدني المجتمع منظمات مع الشراكات تقوية

 :التحركالسودانية السلطات على فيإضا ضغط وممارسة السودان في اإلنسان حقوق بانتهاكات
 واالستراتيجيات المعلومات تبادل ·
 حمالت وأنشطة التأييد لكسب منسقة جهود ·
 .إعالمي عمل ·

 

 األمانة تقوده تحرك – األوسط والشرق أفريقيا في المدني المجتمع هيئات من وغيرها الحكومية غير المنظمات
 ما إرسال المدني المجتمع وهيئات الحكومية غير المنظمات هذه مثل مع تعمل التي الفروع من يرجى) الدولية
 (الدولية األمانة إلى تفاصيل من لديها

 :لماذا
 فيها وجود العفو لمنظمة يوجد التي البلدان في وخاصة المحلية، المدني المجتمع منظمات مع الشراكات تقوية

 :التحرك(.وتوغو وتونس والسنغال والمغرب ومالي فاسو بوركينا وتحديداً )
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 واالستراتيجيات المعلومات تبادل ·
 حمالت وأنشطة التأييد لكسب منسقة جهود ·
 .إعالمي عمل ·

 

 مع أو/و االئتالفات مع العاملة الفروع من يرجى) الدولية األمانة تقوده تحرك – الدولية والمنظمات االئتالفات
 (.الدولية ةاألمان إلى تفاصيل من لديها ما إرسال دولية منظمات

 :لماذا
 قبيل من وإنسانية تشغيلية وكاالت ذلك في بما الدولية، الحكومية غير والمنظمات االئتالفات مع الشراكات تقوية

 :التحرك. أكبر تأثير لرسائلنا يكون وحتى التأييد كسب جهود تنسيق أجل من وذلك أوكسفام،
 واالستراتيجيات المعلومات تبادل ·
 حمالت وأنشطة التأييد بلكس منسقة جهود ·
 .إعالمي عمل ·

 

 والمملكة وهولندا وفرنسا ومصر بلجيكا: المهمة البلدان) والسودانية التشادية(  المهجر) الشتات مجتمعات
 (األمريكية المتحدة والواليات المتحدة

 :لماذا
 أوطانها، مع القوية بطوالروا بلدانها بسفارات الوثيقة الصالت ذات المجتمعات، هذه وعي ضمان المهم من

 :التحرك. اإلقليم في باألوضاع
 فعاليات إلى دعوتهم مثالً  ذلك ومن الجماهيرية، الفعاليات في والسوداني التشادي الشتات إشراك ·

 .للحملة رئيسية جماهيرية
 األهداف

 واألغراض 
 

 تشاد حكومة قبل من تشاد في المدنيين حماية 1 الهدف

 تشاد ةحكوم: المستهدفة الجهة
 

 :يلي بما القيام تشاد حكومة على ينبغي
 
ً  ذلك يكون حيثما عسكرية قوات نشر ·  تشاد شرقي جنوب في للوضع خاص اهتمام وإيالء المدنيين، لحماية ضروريا
 
ً  المهجرين األشخاص مخيمات إلى اإلغاثة وهيئات اإلنسانية الهيئات وصول تيسير ·  والالجئين داخليا
 
 تشاد شرق في المدنيين ضد الهجمات في تحق ِق ومستقلة فعالة تقص لجنة تشكيل ·
 
 محاكمة؛ بال واإلعدام التعسفي واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام بعمليات المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر زيارة تيسير ·

 وطالبي بالالجئين المعني الخاص والمقرر داخلياً؛ جرينالمه لألشخاص اإلنسانية بالحقوق المعني المتحدة لألمم العام لألمين الخاص والممثل
ً  المهجرين واألشخاص اللجوء  . والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة التابع أفريقيا في داخليا

 
 للمساءلة الجناة إخضاع 2 الهدف

 السودان حكومة: المستهدفة الجهة
 

 :يلي بما القيام السودان حكومة على ينبغي
 
 الهيئات متعددة مجموعة قبل من المجتمع في ودمجهم وتسريحهم الجنجويد أسلحة عنز ضمان ·
 
 في لمقاضاتهم العدالة إلى بهم المشتبه وتقديم الجنجويد ميليشيا أعضاء ارتكبها التي الخطيرة االنتهاكات مزاعم في التحقيق ·

 .اإلعدام عقوبة فرض إلى اللجوء دون نزيهة محاكمات
 

 السودان في والمهجرين لالجئينا حماية 3 الهدف

 السودان حكومة: المستهدفة الجهة
 

 :يلي بما القيام السودان حكومة على ينبغي
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 السودان داخل المهجرين األشخاص لجميع الحماية تعزيز ·
 
 منح في ضروريةال غير اإلدارية التأخير وعمليات والمضايقة األمن انعدام نتيجة اإلنسانية المنظمات عمل عرقلة عن التوقف ·

 المناطق دخول وأذونات الدخول تأشيرات
 
ً  دارفور في المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ لقوات المبكر النشر على اإلبطاء من مزيد دون الموافقة ·  األفريقي االتحاد لقرارات وفقا

ً  المهجرون األشخاص فيهم نبم المدنيين، حماية لضمان قوية بصالحيات القوات هذه وتمتُّع الدولي، األمن ومجلس  .داخليا
 الدولية بواجباته السودان وفاء 4 الهدف

 السودان حكومة: المستهدفة الجهة
 

 :يلي بما القيام السودان حكومة على ينبغي
 
 . الدولية الجنائية المحكمة مع التام التعاون ·
 

 وتشاد للسودان األفريقي االتحاد مساءلة 5 الهدف

 األفريقي تحاداال: المستهدفة الجهة
 

 :يلي بما القيام األفريقي االتحاد على ينبغي
 
 والتشادية السودانية األزمتين في األطراف جميع جانب من المدنيين على الهجمات إدانة ·
 النار إطالق لوقف انتهاكات أية المأل على األفريقي االتحاد بعثة إعالن ضمان ·
 . فعال نحو على بمهامها سودانال في األفريقي االتحاد بعثة قيام ضمان ·
 

 :األفريقي االتحاد في األعضاء الدول على ينبغي كما
 
ً  تدين أن ·  . المدنيين حماية عن وتشاد السودان حكومتي امتناع علنا
 

 الدولي األمن مجلس 6 الهدف

 الدولي األمن مجلس أعضاء: المستهدفة الجهة
 

 :يلي بما القيام الدولي األمن مجلس على ينبغي
 
 إلى كاف نحو على السودان في األفريقي االتحاد بعثة إلى والموظفين الفني والدعم التمويل تقديم مواصلة إلى األعضاء الدول دعوة ·

 دارفور في المتحدة األمم بعثة وصول حين
 
 المتحدة األمم قوات إلى األفريقي االتحاد بعثة من السالم حفظ لصالحيات السريع النقل ضمان ·
 
 . وجنوبه تشاد شرق في والالجئون المهجرون فيهم بمن المدنيين، حماية بشأن توصيات عرف ·
 

 المرجعية والمعلومات المواد
 AFR) السودانية الجنجويد ميليشيات جانب من تشاد في العرقي االستهداف - دارفور بذور زرع: السودان/تشاد •

 2006 حزيران/يونيو 29 تقرير، ،(20/006/2006

 (AFR 20/005/2006) السودان في اآلالف تهجير إلى تؤدي الهجمات: السودان/تشاد •

 NWS) 6 رقم ،36 المجلد ،2006 تموز/يوليو ،The Wire البرقية ،التشاديين المدنيين تهاجم السودان في الجنجويد ميليشيا •
21/006/2006) 

 الدولية الجنائية المحكمة مع التعاون السودان على ينبغي – دارفور ونساء لفتيات اآلن العدالة – البريدية بالبطاقات تحرك •

 

 :اإللكتروني الموقع أنظر دارفور، في النساء أجل من الضجيج ببعض قوموا: "الشبكة على تحرك 95'

http://noise.amnesty.org/site/c.adKIIVNsEkG/b.1630807/k.8DD9/Make_an_Impact.htm  

 

 (AFR 54/075/2005) السودانية والمنظمات السوداني الشتات مع واالتصاالت التفاعل بشأن توجيهية مبادئ •
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 وسمعية بصرية مواد

 األزمة، بسبب تضرروا أشخاص مع ومقابالت لقطات الشريط هذا يضم: 2006 حزيران/يونيو تشاد، أخبار شريط: فيديو شريط •

 http://news.amnesty.org/pages/sudan_AV. حميلالت أو االستماع ألغراض الشبكة على متوافرة مسموعة مادة يضم كما

 العرقي االستهداف - دارفور بذور زرع: السودان/تشاد الدولية العفو منظمة تقرير مع اإلعالميين من صالتكم على بتوزيعه قوموا ¤
 (.AFR 20/006/2006) السودانية الجنجويد ميليشيات جانب من تشاد في

ً  اكهن: الشبكة على لقطات مجموعة •  من عليه االطالع              يمكن( فقط باإلنجليزية) الشبكة على دقائق 3 من شريط أيضا
 http://emedia.amnesty.org/chad-290606-eng.ram: الموقع

 
 : الطريق على مواد

 قلق بواعث نجليزيةباإل يلخص مسوع تقرير إعداد من تموز/يوليو 28 بحلول انتهت قد الدولية األمانة ستكون: مسموع تقرير •

 خمس حوالي المسموع الشريط مدة وستكون. آب/أغسطس أوائل في واألسبانية والعربية بالفرنسية متوافراً  وسيكون. الدولية العفو منظمة
ً  استخدامه اإلذاعة محطات وبإمكان. تحميله أو لسماعه الشبكة على متوافراً  سيكون كما دقائق،  اإلذاعية وياتالمست ليالئم مسجل) كذلك مجانا
 (.المحترفة الفنية

 الرئيسية القلق بواعث يلخص الذي الحملة شريط طلب بإمكانكم سيكون آب،/أغسطس 4 بحلول: الحملة ألنشطة فيديو شريط •
. أخرى فنية صيغ وفي دي في دي أقراص على متوافراً  وسيكون دقائق 10 نحو مدته وستكون. باألزمة المتعلقة الدولية العفو لمنظمة

ً  اإلذاعات تستخدمها لكي جاهزة هذه وستكون. الشبكة على استخدامها يمكن كي خاصة نسخة بمعالجة الدولية األمانة وستقوم  .أيضا

 فردية بحاالت خاصة تفاصيل

 (AFR 20/007/2006) تشاد شرق من شهادت: دارفور أزمة •

 .ذلك إلى وما اإللكترونية، والمواقع البريدية اتالبطاق قبيل من اإلعالم وسائل مختلف في استخدامها يمكن شهادات ¤

 مفيدة إلكترونية مواقع

http://www.ialtchad.com/  
http://www.sudantribune.com 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/  
http://reliefweb.int/  
http://irinnews.org/   

http://www.alwihdainfo.com/  
eseonline.comhttp://www.sudan   
http://www.rfi.fr 
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 :بها الموصى األنشطة
 

 (َمن قبل وِمن التحركات نوع الرئيسية، التوصية المهمة، المستهدفة الجهات) به الموصى التحرك العفو منظمة هيكل/عضوية

 الدولية العفو منظمة أعضاء
 أفريقيا وشمال أوروبا في

 الفروع لدانب حكومات¦  
 توصيات

 المتحدة األمم قوات إلى السودان في األفريقية البعثة من السالم حفظ لصالحيات السريع النقل ضمان ·
 تشاد وجنوبي شرقي في والالجئون المهجرون فيهم بمن المدنيين، لحماية توصيات تقديم ·
 
 فرنسا،: الدائمين األعضاء. سلوفاكيا الدنمرك،: الدائمين غير األعضاء) الدولي مناأل مجلس في مقعداً  بلدانهم حكومات تشغل الذين لألعضاء بالنسبة* 

 .فروعهم في الحكومية غير المنظمات( منسقي) منسق مع التشاور يرجى ،(المتحدة المملكة
 
 المتحدة، المملكة النرويج، هولندا، فرنسا، كندا، ا،بلجيك: هم آخرين، إلى إضافة الرئيسيون، المانحون) السودان أو/و لتشاد المانحة الدول لفروع بالنسبة أما

 .أدناه اإلضافية التوصية إلى العودة فيرجى األوروبي، االتحاد في األعضاء الدول وفروع( األمريكية المتحدة الواليات
 
 االتحاد بعثة وأفراد لموظفي الكافيين الفني والدعم التمويل تقديم مواصلة إلى األوروبي االتحاد في األعضاء الدول/المانحة الحكومات دعوة ·

 .دارفور في المتحدة األمم بعثة وصول حين إلى األفريقي
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: الخارجية الشؤون وزارة مع اجتماعات ·
 العفو لمنظمة األوروبي االتحاد مكتب: األوروبي االتحاد مع اجتماع أو/و رسائل ·
 تشاد سفارة¦ 

 توصيات
ً  ذلك كان حيثما عسكرية قوات نشر ·  تشاد شرقي جنوب في لألوضاع خاص اهتمام وإعارة المدنيين، لحماية ضروريا
ً  المهجرين مخيمات إلى اإلغاثة وهيئات اإلنسانية الوكاالت وصول تيسير ·  . والالجئين داخليا
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: للسفارة زيارة/اجتماعات ·
 والمجموعات الفروع: السفارة إلى رسائل ·
 الفروع: الشبكة على تحرك/إخبارية قصة ·
 
 السودان سفارة¦ 

 توصيات
ً  دارفور، في المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ لقوات المبكر النشر على إبطاء بال الموافقة( مهمة توصية) ·  ومجلس األفريقي االتحاد لقرارات وفقا

  حماية لضمان صارمة اتصالحي تخول بحيث الدولي، األمن
u1575?،داخلياً  المهجرون فيهم بمن لمدنيين 

 والتصاريح الدخول تأشيرات منح في الضروري غير اإلداري والتأخير والمضايقة األمن غياب نتيجة اإلنسانية المنظمات عمل عرقلة وقف ·
 الهيئات تعددةم مجموعة قبل من المجتمع في وإدماجهم وتسريحهم الجنجويد أسلحة نزع ضمان ·
 . الدولية الجنائية المحكمة مع الكامل التعاون ·

 
 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماعات ·
 والمجموعات الفروع: السفارة إلى رسائل ·
 التابعة السالم حفظ قوات إلى ريقيةاألف البعثة صالحيات نقل قبول إلى السودان حكومة دعوة: السودان لحكومة المهمة الرسالة) الشبكة على تحرك ·

 الفروع(: المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بمقتضى المتحدة لألمم
ً  يجري. والمجموعات الفروع: جماهيرية أنشطة ·  صالحيات نقل السودان حكومة قبول: المهمة الرسالة. أيلول/سبتمبر لشهر الخطط صياغة حاليا

 . المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بمقتضى المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ قوات إلى األفريقية البعثة
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 مجلس في العضوية دائمة غير األفريقية والدول( الكونغو جمهورية رواندا، السنغال، أفريقيا، جنوب نيجيريا،) األفريقي االتحاد في المهمة الدول سفارات¦ 

 (تنـزانيا غانا، الكونغو، جمهورية) الدولي األمن
 توصيات

 والتشادية السودانية األزمة أطراف جميع جانب من المدنيين على الهجمات إدانة ·
 السابع الفصل بمقتضى المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ قوات إلى األفريقية البعثة صالحيات نقل قبول إلى السودان حكومة دعوة ·
 . تشاد وجنوبي شرقي في والالجئون مهجرونال فيهم بمن المدنيين، لحماية توصيات تقديم ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة إلى زيارة/اجتماعات ·
 والمجموعات الفروع: األفريقي االتحاد في المهمة األعضاء الدول سفراء/سفارات إلى رسائل ·
 الفروع: الدولي ألمنا مجلس في العضوية الدائمة غير األفريقية الدول سفراء/سفارات إلى رسالة ·
 
 (ليبيا مصر،) العربية الجامعة في األعضاء المهمة الدول سفارات¦ 

 توصيات
 المدنيين حماية عن وتشاد السودان حكومتي المتناع العلنية اإلدانة إلى دعوتهما ·
 .السابع الفصل بمقتضى المتحدة مملأل التابعة السالم حفظ قوات إلى األفريقية البعثة صالحيات نقل قبول إلى السودان حكومة دعوة ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة إلى زيارة/اجتماعات ·
 الفروع: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 
 التوعية/العام الرأي تعزيز¦ 
 .تشاد شرق في اإلنسان حقوق بحالة الوعي زيادة ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 التحرك هذا مثل تنظيم تعتزمون كنتم إذا الدولية األمانةب االتصال: لمتحدثين جولة ·
 تشاد من مهاجرين مجتمعات بلدانها تضم التي الفروع على وينبغي. ذلك إلى وما العامة، واالجتماعات األكشاك خالل من العام الجمهور إشراك ·

 الفروع: الفعاليات في المشاركة على وتشجيعها عيانية بصورة الشتات لتجمعات أو العام لجمهورهم سواء الفعاليات، هذه عن اإلعالن والسودان
. بصرية – سمعية بمواد اإلعالم وسائل وتزويد اإلقليم؛ في الوضع حول الصحف في إعالنات(: اإلعالميين العاملين مع بالتشاور) إعالمي عمل ·

 . تحركال من الجانب هذا بشأن فرعكم في اإلعالميين العاملين مع التشاور يرجى كما

 الدولية العفو منظمة أعضاء
 األفريقية القارة في

 الفروع بلدان حكومات¦  
 توصيات

 المتحدة األمم قوات إلى السودان في األفريقية البعثة من السالم حفظ لصالحيات السريع النقل ضمان إلى السودانية الحكومة دعوة ·
 .تشاد وجنوبي شرقي في الالجئونو المهجرون فيهم بمن المدنيين، لحماية توصيات تقديم ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 .الفروع: الخارجية الشؤون وزارة مع اجتماعات ·
 
 مجلس في العضوية دائمة غير األفريقية والدول( الكونغو جمهورية رواندا، السنغال، أفريقيا، جنوب نيجيريا،) األفريقي االتحاد في المهمة الدول سفارات¦ 

 (تنـزانيا غانا، الكونغو، جمهورية) الدولي األمن
 توصيات

 المدنيين حماية عن وتشاد السودان حكومتي المتناع فردية بصورة األفريقية الدول جانب من العلنية اإلدانة ·
 السابع لالفص بمقتضى المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ قوات إلى األفريقية البعثة صالحيات نقل قبول إلى السودان حكومة دعوة  ·
 . تشاد وجنوبي شرقي في والالجئون المهجرون فيهم بمن المدنيين، لحماية توصيات تقديم ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: للسفارة زيارة/اجتماع ·
 والمجموعات الفروع: األفريقي االتحاد في المهمين األعضاء سفراء/سفارات إلى رسالة ·
 الفروع: الدولي األمن مجلس في العضوية الدائمة غير األفريقية لالدو سفراء/سفارات إلى رسالة ·
 تشاد سفارة¦ 

 توصيات
 

fs28 · ذلك كان حيثما عسكرية قوات نشر  ً  تشاد شرقي جنوب في لألوضاع خاص اهتمام وإعارة المدنيين، لحماية ضروريا
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ً د المهجرين مخيمات إلى اإلغاثة وهيئات اإلنسانية الوكاالت وصول تيسير ·  . والالجئين اخليا
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماعات ·
 والمجموعات الفروع: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 
 السودان سفارة¦ 

 توصيات
ً  دارفور، في المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ لقوات المبكر النشر على إبطاء بال الموافقة( مهمة توصية) ·  ومجلس األفريقي االتحاد اتلقرار وفقا

 داخلياً  المهجرون فيهم بمن المدنيين، حماية لضمان صارمة صالحيات تخول بحيث الدولي، األمن
 والتصاريح الدخول تأشيرات منح في الضروري غير اإلداري والتأخير والمضايقة األمن غياب نتيجة اإلنسانية المنظمات عمل عرقلة وقف ·
 الهيئات متعددة مجموعة قبل من المجتمع في وإدماجهم وتسريحهم جويدالجن أسلحة نزع ضمان ·
 . الدولية الجنائية المحكمة مع الكامل التعاون ·

 
 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماعات ·
 والمجموعات الفروع: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 مع مقابالت وإجراء العفو، منظمة وثائق وتوزيع اإلعالمي، العمل على أمثلة. الفروع(: فرعكم في اإلعالميين العاملين مع بالتشاور) إعالمي عمل ·

 (.الدولية األمانة مع بالتشاور) رأي ومقاالت صحفيين،
 
 التوعية/العام الرأي تعزيز¦ 
 .تشاد شرق في اإلنسان حقوق بحالة الوعي زيادة ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 .والفعاليات العامة واالجتماعات األكشاك خالل من العام الجمهور إشراك ·
 – سمعية بمواد اإلعالم وسائل وتزويد اإلقليم، في الوضع حول الصحف في إعالنات(: اإلعالميين العاملين مع التشاور يرجى) إعالمي عمل ·

 .إضافية مواد أية لىإ احتجتم ما إذا الدولية األمانة في السودان/تشاد فريق مع التشاور ويرجى. بصرية
 بشأن مهمة اجتماعات مع بالعالقة أو السودان في األفريقية البعثة صالحيات فترة انتها قبيل من المهمة المواعيد حول جماهيرية تحركات ·

 .تشاد شرق/دارفور
 المهمة والمواعيد المهمة الرسائل بشأن إرشادكم طيعيست الذي الدولية، األمانة فريق مع التشاور يرجى رئيسية، جماهيرية فعالية ألي تخططون كنتم إذا* 

ً  الجماهيرية للفعالية ويمكن. الحمالت مواد ببعض ودعمكم  أخرى، ائتالفات/حكومية غير منظمات أو/و فروع مع بشأنه التنسيق يمكن ما تتناول أن أيضا
 . المشورة من لمزيد السودان/تشاد فريق مع التشاور يرجى ولذا

 الدولية العفو منظمة أعضاء
 األوسط الشرق في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفروع بلدان حكومات¦  
 توصيات

 المتحدة األمم قوات إلى السودان في األفريقية البعثة من السالم حفظ لصالحيات السريع بالنقل القبول إلى السودانية الحكومة دعوة ·
 .تشاد وجنوبي شرقي في والالجئون المهجرون فيهم بمن المدنيين، لحماية توصيات تقديم ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 .الفروع: الخارجية الشؤون وزارة مع اجتماعات ·
 
 تشاد سفارة¦ 

 توصيات
ً  ذلك كان حيثما عسكرية قوات نشر ·  تشاد شرقي جنوب في لألوضاع خاص اهتمام وإعارة المدنيين، لحماية ضروريا
ً  المهجرين مخيمات إلى اإلغاثة وهيئات اإلنسانية الوكاالت وصول تيسير ·  . والالجئين داخليا
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماعات ·
 .والمجموعات الفروع: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 
 السودان سفارة¦ 

 توصيات
ً  دارفور، في المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ لقوات المبكر النشر على إبطاء الب الموافقة( مهمة توصية) ·  ومجلس األفريقي االتحاد لقرارات وفقا

 داخلياً  المهجرون فيهم بمن المدنيين، حماية لضمان صارمة صالحيات تخول بحيث الدولي، األمن
 والتصاريح الدخول تأشيرات منح في الضروري غير اإلداري والتأخير ايقةوالمض األمن غياب نتيجة اإلنسانية المنظمات عمل عرقلة وقف ·
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 الدولية العفو منظمة أعضاء
 آسيا في

 الهيئات متعددة مجموعة قبل من المجتمع في وإدماجهم وتسريحهم الجنجويد أسلحة نزع ضمان ·
 . الدولية الجنائية المحكمة مع الكامل التعاون ·

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماعات ·
 والمجموعات الفروع: فير?�ال/السفارة إلى ئلرسا ·
 مع مقابالت وإجراء العفو، منظمة وثائق وتوزيع اإلعالمي، العمل على أمثلة. الفروع(: فرعكم في اإلعالميين العاملين مع بالتشاور) إعالمي عمل ·

 (.الدولية األمانة مع بالتشاور) اإلنترنت بكةش على العربية اإلعالم وسائل في كتابتها على التشجيع أو رأي مقاالت وكتابة صحفيين،
 
 التوعية/العام الرأي تعزيز¦ 
 .العامة واألنشطة اإلعالم وسائل خالل من ودارفور تشاد شرق في اإلنسان حقوق بحالة الوعي زيادة ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 .توالفعاليا العامة واالجتماعات األكشاك خالل من العام الجمهور إشراك ·
 – سمعية بمواد اإلعالم وسائل وتزويد اإلقليم، في الوضع حول الصحف في إعالنات(: اإلعالميين العاملين مع التشاور يرجى) إعالمي عمل ·

 .إضافية مواد أية إلى احتجتم ما إذا الدولية األمانة في السودان/تشاد فريق مع التشاور ويرجى. بصرية
 (.الدولية األمانة مع بالتشاور) نشرها على التشجيع أو اإللكترونية اإلعالم ووسائل العربية المطبوعات في رأي مقاالت كتابة ·
 بشأن مهمة اجتماعات مع بالعالقة أو السودان في األفريقية البعثة صالحيات فترة انتهاء قبيل من المهمة المواعيد حول جماهيرية تحركات ·

 .تشاد شرق/دارفور
 
 والمواعيد المهمة الرسائل بشأن إرشادكم يستطيعون الذين الدولية، األمانة فريق مع التشاور يرجى رئيسية، جماهيرية فعالية ألي تخططون كنتم إذا* 

ً  الجماهيرية للفعالية ويمكن. الحمالت مواد ببعض ودعمكم المهمة  ائتالفات/حكومية غير منظمات أو/و فروع مع بشأنه التنسيق يمكن ما تتناول أن أيضا
 . المشورة من لمزيد السودان/تشاد فريق مع االتصال يرجى ولذا ،أخرى

 الفروع بلدان حكومات¦  
 توصيات

 المتحدة األمم قوات إلى السودان في األفريقية البعثة من السالم حفظ لصالحيات السريع النقل ضمان إلى السودانية الحكومة دعوة ·
 المهجرون فيهم بمن المدنيين، لحماية توصيات تقديم( واليابان الصين – الدولي األمن جلسم عضوية حكوماتهم تشغل الذين ألولئك بالنسبة) ·

 .تشاد وجنوبي شرقي في والالجئون
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 .الفروع: الخارجية الشؤون وزارة مع اجتماعات ·
 
 تشاد سفارة¦ 

 توصيات
ً  ذلك كان حيثما عسكرية قوات نشر ·  تشاد شرقي جنوب في لألوضاع خاص اهتمام وإعارة نيين،المد لحماية ضروريا
ً  المهجرين مخيمات إلى اإلغاثة وهيئات اإلنسانية الوكاالت وصول تيسير ·  . والالجئين داخليا
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماعات ·
 .والمجموعات الفروع: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 
 السودان سفارة¦ 

 توصيات
ً  دارفور، في المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ لقوات المبكر النشر على إبطاء بال الموافقة( مهمة توصية) ·  ومجلس األفريقي االتحاد لقرارات وفقا

 داخلياً  المهجرون فيهم بمن المدنيين، حماية لضمان صارمة صالحيات تخول بحيث الدولي، األمن
 والتصاريح الدخول تأشيرات منح في الضروري غير اإلداري والتأخير والمضايقة األمن غياب نتيجة اإلنسانية المنظمات عمل عرقلة وقف ·
 الهيئات متعددة مجموعة قبل من المجتمع في وإدماجهم وتسريحهم الجنجويد أسلحة نزع ضمان ·
 . الدولية الجنائية المحكمة مع الكامل التعاون ·

 
 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماع ·
 والمجموعات الفروع: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 مع بالتشاور) رأي مقاالت وكتابة صحفيين، مع مقابالت وإجراء العفو، منظمة وثائق وتوزيع اإلعالمي، العمل على أمثلة. الفروع: إعالمي عمل ·

 (.الدولية األمانة
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 (األمريكية المتحدة الواليات المتحدة، المملكة روسيا، ماليزيا، اليابان، ا،فرنس الصين،) المهمة الدول سفارات¦ 
 توصيات

 المتحدة األمم قوات إلى السودان في األفريقية البعثة من السالم حفظ لصالحيات السريع النقل قبول إلى السودانية الحكومة دعوة ·
 .تشاد وجنوبي شرقي في والالجئون المهجرون فيهم بمن المدنيين، لحماية المتحدة واألمم تشاد إلى توصيات تقديم ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع:  الخارجية الشؤون وزارة مع اجتماع ·
 .والمجموعات الفروع: السفراء/السفارات إلى رسائل ·

 الدولية العفو منظمة أعضاء
 الجنوبية أمريكا في

 الفروع بلدان حكومات¦  
 توصيات

 من السالم حفظ لصالحيات السريع بالنقل القبول إلى السودانية ةالحكوم دعوة ·
 المتحدة األمم قوات إلى السودان في األفريقية البعثة

 المهجرون فيهم بمن المدنيين، لحماية المتحدة واألمم تشاد إلى توصيات تقديم ·
 .تشاد وجنوبي شرقي في والالجئون

 
 غير العضوان) الدولي األمن مجلس في داً مقع بلدانهم حكومات تشغل لمن بالنسبة أما

 الحكومية المنظمات( منسقي) منسق مع التشاور فينبغي ،(وبيرو األرجنتين هما الدائمان
 . فروعهم في الدولية

 
 

itap1 من قبل ومن التحرك نوع : 
 .الفروع: الخارجية الشؤون وزارة مع اجتماعات ·

 
 تشاد سفارة¦ 

 توصيات
ً  ذلك كان ثماحي عسكرية قوات نشر ·  اهتمام وإعارة المدنيين، لحماية ضروريا

 تشاد شرقي جنوب في لألوضاع خاص
ً  المهجرين مخيمات إلى اإلغاثة وهيئات اإلنسانية الوكاالت وصول تيسير ·  داخليا

 . والالجئين
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماعات ·
 .والمجموعات عالفرو: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 السودان سفارة¦ 

 توصيات
 التابعة السالم حفظ لقوات المبكر النشر على إبطاء بال الموافقة( مهمة توصية) ·

ً  دارفور، في المتحدة لألمم  بحيث الدولي، األمن ومجلس األفريقي االتحاد لقرارات وفقا
 لياً داخ المهجرون فيهم بمن المدنيين، حماية لضمان صارمة صالحيات تخول

 والتأخير والمضايقة األمن غياب نتيجة اإلنسانية المنظمات عمل عرقلة وقف ·
 والتصاريح الدخول تأشيرات منح في الضروري غير اإلداري

 مجموعة قبل من المجتمع في وإدماجهم وتسريحهم الجنجويد أسلحة نزع ضمان ·
 الهيئات متعددة

 . الدولية الجنائية المحكمة مع الكامل التعاون ·
 

 : من قبل ومن التحرك نوع
 الفروع: السفارة مع اجتماع ·
 والمجموعات الفروع: السفير/السفارة إلى رسائل ·
 في إعالنات(: فرعكم في اإلعالميين العاملين مع التشاور يرجى) إعالمي عمل ·

 ويرجى. بصرية – سمعية بمواد اإلعالم وسائل وتزويد اإلقليم؛ في الوضع حول الصحف
 .إضافية مواد أية إلى احتجتم ما إذا الدولية األمانة في السودان/تشاد فريق مع رالتشاو

 المنظمات منسقي شبكة
 الدولية الحكومية

 من الدولي األمن مجلس تأييد كسب بخصوص بها الموصى األنشطة على االطالع يرجى
 (اإلقليم بحسب) فرعكم قبل
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 : مهمة مواعيد
 (الحقاً  يؤكد) دارفور بشأن العربية عةالجام اجتماع: تموز/يوليو 26
 دارفور بشأن المتحدة لألمم العام األمين تقرير لمناقشة اجتماع: تموز/يوليو 31
 السودان على المفروضة العقوبات مراقبة لجنة صالحية فترة انتهاء: آب/أغسطس 29
 انالسود على المفروضة العقوبات للجنة النهائي التقرير استحقاق: آب/أغسطس 30

ً  التاريخ يحدد) دارفور في البناء إعادة أجل من المانحة الجهات مؤتمر: أيلول/سبتمبر  (الحقا
 9/11 لهجمات الخامسة الذكرى: أيلول/سبتمبر 11
 المتحدة لألمم العامة للجمعية 61 الدورة افتتاح: أيلول/سبتمبر 15
  رمضان من األول: أيلول/سبتمبر 23
 . السودان في المتحدة األمم بعثة صالحيات رةفت انتهاء: أيلول/سبتمبر 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :والمتابعة التقويم
 مزيد على لالطالع( cmukosa@amnesty.org) موكوسا وكريستيان( bahmed@amnesty.org) أحمد ببشير االتصال يرجى

 . ********رعكمف بها قام التي الرئيسية األنشطة من أي على االرتجاعية التعليقات و/أو التفاصيل من
 
 


