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  جبال النوبه/ نازحى جنوب آردفان أوضاع 
  

  الجزء األول
  نـيـــــازحــرات النــــكــمعس

جبال النوبه بين القوات المسلحه / م إندلعت الحرب في واليه جنوب آردفان 2011في يونيو
نتيجة لذلك .  والجيش الشعبي لتحرير السودان)تدعمها المليشيات التابعه للنظام الحاآم(السودانيه 

جبال النوبه بؤره للصراع المسلح بين /  جنوب آردفان 1الصراع أصبحت آثير من مناطق
 2إثنيطرفي القتال، هذا فضال عن إستهداف المليشيات الحكوميه المسلحه لمناطق على أساس 

 في وقوع جرائم آثيره وخطيره من  قتل اعداد آبيره من السكان  واعتقال األمر الذى تسسب
عالوه على غتصاب النساء وغيرها من الجرائم، ض منهم  ونهب وإتالف ممتلكاتهم وإالبع

آل ذلك . دون توفير أى بديل لهم 4 لبعض القرى مع إزاله آامله3لقرىا  لسكانالترحيل القسرى
من أخرى بحثا عن األمر الذي جعل سكانها ينزحون لمناطق األ, جعل تلك المناطق غير آمنه

أما أغلب . تفرقه داخل الواليه وخارجهاوإيجاد فرص أفضل لحياتهم، فنزحوا لمناطق م
المجموعات النوبيه داخل مدن الواليه  نساًء ورجاًال تعرضوا ألسوأ أنواع اإلعتقال والتعذيب 

                     .قسرى، هذا الوضع أيضًا جعلهم يفضلون النزوحوالقتل خارج نطاق القانون واإلختفاء ال
أجهزتها ن  السلطات الحكوميه وأال إوضاع التي يعيشها هؤالء وبالرغم من سوء األ  

وعمدت إلى إزالة أى معسكرات ,  منذ بداية النزاع منع نشوء معسكرات للنازحينمنيه سعتاأل
 األبيض .)آالوقى والليرى لنازحى تالودى،( أبوجبيهه ).لنازحى ريف تالودى(لودى آما فى تا

لنازحي قري ومناطق (السميح واهللا آريم . )لنازحى أرياف تقلى( 5 والعباسيه.)لنازحى آادقلى(
حيث أجبر النازحين إليجار بيوت بالمدن أو البقاء مع أقربائهم . )شرق وشمال محليه رشاد

بل  .اإلندماج فى األحياء وأ ) بالمنزلهمن سته أسرآثر أفى بعض األحيان تجد (المقيمين بها 
 فى بعض المناطق من تقديم أى شكل من  المضيفينفقد منعت المواطنين, ذهبت ألبعد من ذلك

عبد اهللا "مثاٌل لذلك مواطن فى السبعين من العمر يدعى (،  للنازحينأشكال المعونه أو المساعده
لجمع بعض الذره من سعى , بات ويعمل مزارعًابقرية البديريه بالقرب من آضور" أدم منو

ستدعي من قبل اإلستخبارات العسكريه بالعباسيه ومنع وهدد مواطنى قريته إلغاثة النازحين، فُأ
   .)باإلعتقال والترحيل

الدانه "ولسان حالهم يقول, لجملة هذه اإلجراءات، ُأجبر البعض للعوده لمناطقهم برغم القصف
  . "وال اإلهانه

  

                                       
 مثل تالودى، الموريب وطاسى 1
 تقلى/ الليرى شرق لقبائل لفوفه، سوق الجبل لقبائل الكجاآجه , تقلى/ آما فى الفيض أم عبد اهللا لقبائل تقوى  2
 أغلب قرى المجموعات النوبيه أو القرى ذات األآثريه النوبيه 3
 .بريفى تالودى الشمالى حيث أزيلت تمامًا بالقريدرات) صباح آجلك(رية آمثال ما حدث لق 4
 ).تقلى(أو ) العباسيه تقلى(تسمى فى بعض المخطوطات والخرائط  5



 ، العباسيه محليةغربشمال وشرق  خصوصًا شمال 6ذلك نشأت بعض المعسكراتآل برغم 
تنقسم مجموعه تقلى ألآثر (وأغلبهم من قبائل تقلى ,  وريفى رشادأنشأها نازحى ريف العباسيه

  :يلىآما  المعسكراتو )الخ..ترجك, تودير، تقوى، آجاآجه، ودالكه، تكم: من عشره بطون منها
  

  معسكر المشقه
 تستخدم موسميأ ،) فى الجهه الشماليه عنها نسبيأ جبلبعيد( ال يوجد بها جبل منبسطه رضأهى 

 وال يوجد بها أى نوع )مخرف للرحل(بواسطة البدو الرحل آمعسكر موسمى ) فصل الخريف(
  . البتهمن الخدمات

  . آم شرق مبسوط5  آم شمال غرب مدينة العباسيه،35تبعد حوالى    :الموقع
  .آبار السنوطفال أ ،نساءأغلبهم .  أسره650 حوالى يبلغ   :النازحين عدد
، تاجلبو والبعض من طاسى،  الحوته،تاجلو,  الموريب بانت,لموريب السوق ا:النزوح طقامن

  . وينتمون الي قبائل تقلي. سوق الجبل    
   :عامه الخدماتال

علي    العالى ، سبب الضغطغربًا آم 5  مبسوط تجلب من،ال يوجد مصدر للمياه :المياه  
 آم   4لقرية طيبه  ،محطةال عند تعطل آثير من األعطال، فيلجأ النازحينمحطة المياه   
  .)مضخات حيث بها(جنوب غرب   
  . ال توجد مدرسه:التعليم  
  . أى خدمه صحيةوجدت ال :الصحه  
عالجيه، , ئيهغذا(غاثه شكل من أشكال اإلأى ولم يتلقوا ال توجد،  :خدمات أخرى  
  . )الخ ..إيوائيه  
   .طفالسهاالت ووفيات في وسط األإت  حاالرتهظ :ملحوظه

  لماذا فضل النازحون هذا المعسكر؟
لقربه من مناطق سيطرة الحرآه الشعبيه، مما يجعل قبضة الحكومه المرآزيه أخف،  •

 وحماية فأغلبهم جاء من معسكرات أخرى بعد ان تمت مضايقتهم بواسطة السلطات
 .)البعض تعرضن لإلغتصاب(عسكر بناتهم من مضايقات ال

 .قربه للمناطق التى نزحوا منهال •
 .ماشيهبعض الوجود مرعى لمن آانت معه  •
 )حيث فقد النازحين الثقه فى األخر(عدم وجود أى سكان بالمكان  •

  

   معسكر قرية أم مرح
 الشماليه محاطه بالجبال من الناحيه، أحمد أبوالقاسم/ الخليفه.  الشيخ7بها مسيدصغيره وهى قريه 

  . والشرقيه والى حد ما الغربيه
 آم جنوب غرب أم روابه 55 آم شمال غرب مدينة العباسيه، 40تبعد حوالى    :الموقع

  .تجمع النازحين داخل وحول القريه    
  .النساء واألطفالأغلبهم من . أسره 500حوالى يبلغ    :عدد النازحين
  . وتاجلبو الحوته،اجلوت,  الموريبالموريب السوق، بانت :مناطق النزوح
  : الخدمات العامه

                                       
برغم خطورة اإلجراء لما , تغطية آل معسكرات ومناطق النازحين) هذا التقرير هو الجزء االول فيها(سنحاول فى هذه السلسه  6

 .رطوم من رقابه شديدهتمارسه حكومة الخ
يوجد هذا النوع من المدارس األهليه فى . عباره عن مدرسه دينيه، تعنى فقط بتعليم وتحفيظ القرأن الكريم وعلومه لألطفال غالبًا 7

يسمون   -  من بينهم أبنائه – أنحاء متفرقه من السودان ينشأها ويرأسها الشيخ الذى يقوم هو بالمهام التعليميه، ويعاونه مساعدين
الفرق بينهما األولى بها . وهناك نوع أخر يسمى الخلوه. وعادٍة ما يخلفه أحد أبنائه عند وفاته للقيام بالمهام. الحواريين، ومفردها حوار

   .سكن داخلى وعادٍة معزوله، عكس الثانيه



  ).جنيه للبرميل2تباع المياه للنازحين بسعر (محطة مياه خاصه بالمسيد   توجد:المياه  
  .فقط المسيد للتعليم الدينى وتحفيظ القرآن,  ال توجد مدرسه:التعليم  
  )لموريبا/  الخدمات الصحيه من مناطق النزوح يمًا يتلقى سكانهاقد( ال توجد :الصحه  
لم ). فقط هناك دعم نفسى بواسطة الشيخ( ال توجد أى خدمات أخرى :ات أخرىمخد  
 المحدود من جانب الشيخ  الغذائىيتلقوا أى شكل من أشكال اإلغاثة فقط بعض الدعم  
  .للبعض  

   هذه القريه؟  فضل النازحينلماذا
 .وجود مصدر المياه •
 .  مع الشيخ يتعلم القرآنفل لديه ط أو8)آتابعين ( من آانت له سابق عالقهها فضل •
 .فى بداية النزوح يوزع الذره وما توفر له من مخزون غذائى للنازحين الشيخ ناآ •
, )بواسطة الهالل األحمر (عونات الغذائيه من الجانب الحكومىصول بعض المعود بوو •

    . )األن يشك البعض بأن الحصر لدواعى أمنيه( مبدئى بعد ان تم حصر
  

   رية مبسوطمعسكر ق
ليها النازحون وآونوا مجموعات إ، لجأ قريه مأهوله بالسكان، يحدها جبل من الناحيه الجنوبيه

   .داخل وحول القريه
  .، أقرب قريه لمعسكر المشقه آم شمال غرب العباسيه35تبعد حوالى    :الموقع

  .) فرد3650(  أسره480  النازحين حوالىعدديبلغ    :عدد النازحين
   .تاجلو والموريب السوقو )آم ج غ العباسيه 20( منطقة سبوت  أغلبهم من:وحمناطق النز

  .تقلى / قبيلة الكجاآجال ينتمون معظمهمو  
  : العامهالخدمات
 جنيه 2تباع المياه بسعر ( يوجد مصدر مياه آثير التعطل للضغط الكبير عليه :المياه  
  ).للبرميل  
  . القليل من أبناء النازحين، إستوعبت تعليم أساس توجد مدرسه:التعليم  
  )الموريب/  الخدمات الصحيه من مناطق النزوح يمًا يتلقى سكانهاقد(ال توجد : الصحه  
لم يتلقوا مساعدات من ). صحيه أو خالفه(مات أخرى دى خأ ال توجد :خدمات أخرى  
  . من أقاربهم المقيمين وإيواءغذائيهتلقوا مساعدات  البعض أى جهه، عدا  

  هذه المنطقه؟ النازحون فضللماذا 
 .)بئر إرتوازيه(يوجد مصدر مياه  •
 ) أبناءهمأمًال فى إستيعاب(مدرسه الوجود  •
 .من بين مواطنينها هبا صلة قرهالبعض ل •

  

   معسكر قرية قردود ياما
 يؤمه 9)يوم الجمعه ( معروف بها سوق أسبوعى،هى قرية فى الحدود مع والية شمال آردفان

    . والقادمين من المدن الكبيره آالرهد، أم روابه والعباسيهسكان المناطق المجاوره
 ج غ ) آم50(جنوب آردفان، وتبعد حوالى وعلى الحدود بين واليتى شمال    :الموقع

   .ش غ مدينة العباسيه)  آم40(و ,  و ج ق مدينة الرهدمدينة أم روابه    

                                       
اخذ إسم مؤسسها، مثل القادريه لمؤسسها نوع من الطرق اإلسالميه السنيه، ت(عادًة ما يكون الشيخ تابعًا إلحدى الطرق الصوفيه  8

وهذه الطرق منتشره فى غرب . آما يروج هو لتلك الطريقه. ويعتبر تابعى تلك الطريقه آمريدين له). الشيخ عبد القادر الجيالنى
 .  أفريقيا، آما السودان

 .يزدهر فى فترات الخريف نسبه لوصول الرحل مما يرفع التعداد ونسبة اإلقبال 9



  واألبيضلرهدن أم روابه، اعسكر فنزح أغلبهم لمدسعت السلطات لتفريق الم   :عدد النازحين
 وبقى منهم األن .للحيصاحيصا والمناقل بوالية الجزيره وآردفان  بشمال     
  . 10فريقبال  ودرج وصفه,القريهب  أرتوآهفي حيأغلبهم  يوجد،  أسره70    حوالى 

   بانتوالسوق  الموريب :مناطق النزوح
 بأن تؤول لهم بالتقادم، لسكن لتوجس أصحاب األراضى التى إستغلها النازحون   :حاله طارئه

لفرض قيمة عشرون جنيهًا إلستغالل األسره ) الشيخ(السلطات األهليه  فعمدت     
وذلك لفتره محدده ال تتجاوز السنتان، على أمل أن يخلوها    لألرض،    

  . األصليهلمناطقهم    رجوعهم ب
  : العامهالخدمات
برغم مياهه . اه الوحيد هو الحفيرمصدر المي,  ال توجد بئر إرتوازيه أو مضخه:المياه  
 يتهدد المواطنين األن) رب اإلنسان والحيوان على السواءحيث يش(العكره والملوثه   
  .والنازحين نضوبه للضغط الكبير عليه، فمياهه األن ضحله وأآثر تلوثًا  
   أساس، إستوعبت بعض أطفال النازحين تعليم بها مدرسة:التعليم  
  ).دويهتفتقر للمعدات واأل ( توجد شفخانه:الصحه  
د قف(  من قبل المواطنين المقيمين خدمات في شكل غذاءبعض ال لهم تمقد:خدمات أخرى  

المساعدات   بعض تلقوا  آما ).ن يمنحونهم ذآاة المحاصيلوجه مسئول المنطقة المواطنين بأ
).  ونواميسمشمعات  مالبس، (من بعض األفراد الخيرين تمثلت فى مواد غير غذائيه المحدوده 

بعض اإلسهاالت عند  ظهرت . ال توجد أي خدمات أخرى صحيه أو عون غذائى وخالفه
    . األطفال

  :هذه القريهإختار النازحون لماذا 
 .)أمًال فى إستيعابها ألبناءهم(مدرسه ال لوجود •
أم روابه والعباسيه، مما يعنى , تعتبر سوق يؤمه أهل المناطق المجاوره ومدن الرهد •

 .رص للعملوجود ف
 آمالقربها وسهولة إتصالها بمدن شمال آردفان، لبعدها من مناطق النزاع وأآثر أمنًا  •

   .بعدأللسفر ا  أو يتمكن منتمثل محطة طريق لمن لديه اإلستطاعه
  

   وآرهقريةب النازحين
 آم باإلتجاه الغربى ويمتد للشمال الغربى والجنوب 4ى بعد لالقرب منها جبل عب آبيره، هى قريه
  .الغربى
    آم شرق مدينة العباسيه25  حوالىتبعد    :الموقع

 لمناطق نفوذ الحرآهعات النوبيهوت المجمفرقت السلطات المعسكر فلجأ   :عدد النازحين
من و ،اإلزيرقعات العربيه ُرِحلت ووطنت ببلوله  أما المجمو.عسكر المشقهولم الشعبيه   
، 11يوجدون داخل القريه فى حى يسمى بحلة فور ) أسره60حوالى ب( واقدري همبقى من  
  .ويبدون آمقيمين حيث منحوا قطع أرض سكنيه  

  .) آم جنوب العباسية7 - 4( جروايا وقمبراية حمر،أطق جبل امن من  :مناطق النزوح
  :  العامهالخدمات
  . يوجد بها بئرين إرتوازيتين:المياه  
 أبناء اب فيهمستوِعُأ. ومدرسه ثانويه) بنين، بنات( مدرستين أساس توجد :التعليم  
  .النازحين  

                                       
 آما تقال للمعسكرات المؤقته . يسمى هذا اإلسم بجبال النوبه لألحياء الطرفيه الغير منظمه، وفى بعض االحيان تكون مؤقتهعادًة 10

 .للبدو الُرحل
 .سمى بهذا اإلسم ألن هناك عشرون أسره من نازحى دارفور، إستجلبهم قبًال أبناءهم الذين يعملون بالمنطقه آتجار 11



  . مرآز صحى يوجد:الصحه  
 في شكل مساعدات تتمثل فيوجدوا دعم متواضع من المجتمع المضيف  :خدمات أخرى   

  ).مالبس( وغير غذائيه) الذرة( غذائيه  
  ؟هذه المنطقهإختار النازحين لماذا 
ثريه العربيه فلذا ال يتم مهاجمتها أو إستهدافها تعتبر من مناطق األآحيث أآثر أمنًا،  •

 .)قوات حرس الحدود والدفاع الشعبى(المليشيات واسطة ب
 .لقربها وتواصلها مع مدينة آوستى بوالية النيل األبيض •
  . شبه متكاملهلوجود خدمات بها •

  

   تبسةالنازحين بقرية
  . آم فى اإلتجاه الشمالى الغربى لمدينة العباسيه55تبعد حوالى    :الموقع

  االحياء في تبسة وتقدم لهم أسره يوجدون موزعين داخل 45عددهم يبلغ   :عدد النازحين
 النهم ال يتواجدون في حي )المجتمع المضيف (الخدمات بواسطة لجان االحياء    
  .تقلى / قبائل الكجاآجاينتمون ل. واحد    

  . طاسيقرية : مناطق النزوح
   :الخدمات العامه

  . توجد بها مدرسه أساسيه، إستوعبت أبناء النازحين:التعليم  
   يوجد بها مرآز صحى:الصحه  
 .)فقط من المجتمع المضيف( رسميه  لم يتلقوا أى مساعدات:خدمات أخرى  
    

  )نتى نزح منها النازحوالمناطق ال (حونزال مناطق
  

.  والحوتهالنيله, يب السوق، بانت، تاجلووتضم مجموعة مناطق هى المور :الموريب .1
،  وذات آثافه سكانيه عاليه)تودير وودالكه: الغالب (تعتبر مرآز رئيسى لقبائل تقلى

خرطوم، األبيض، ال( منطقة المعسكرات، وقد نزح مواطنيها للمدن الكبيره وتقع جنوب
معسكرات ومن بقي منهم تفرقوا بال) ، والحيصاحيصالعباسيهأم روابه، الرهد، ا

 .) قردود ياما ومبسوط,أم مرحه، قالمش(المذآوره 
  آم غرب العباسيه، نزحوا لمدينة10تبعد حوالى ,  قريه على سفوح جبل طاسى:طاسى .2

 . وتبسه ومعسكر المشقهلعباسيها
 آم جنوب غرب العباسيه، نزحوا لمعسكرات المشقه 15 قريه تبعد :خور فضيله .3

 .ومبسوط
 والبعض الحقًا للمدن(آم جنوب العباسيه، نزحوا لمعسكر وآره  7 قريه تبعد :جبل أحمر .4

 .)حل لبلوله اإلزيرقر
 نزحوا  ،)تعتبر جزء طرفى من المدينه(ن وسط العباسيه  آم م5 قريه تبعد :آرموقيه .5

 . ووآرهلداخل مدينة العباسيه
 آم من وسط 4 قرى على سفوح جبل العباسيه تبعد : وقمبرايه آضوربات،جروايه .6

     .  والبعض لوآره، نزحوا لداخل المدينه)تعتبر من أطراف المدينه(نه المدي
  
  

  ب النزوحاسبأاريخ ووت
  

لألسباب ،  م2012 أغسطس الى  يناير21القرى فى الفتره ما بين و  المناطقتم نزوح هذه
   :األتيه



 حرسو  الذى قامت به مجموعات الدفاع الشعبى) م2012منذ بداية يناير  (العمل المنظم •
منين بغرض  وتعدى على السكان اآل،لممتلكاتل من نهب )بإيحاء من السلطات(الحدود 

 ).المنطقه الشرقيه/ جبال النوبه :  بتقرير سابق بعنوانهوردت تفاصيل(تهجيرهم 
وإختطاف العمال ) م2012 يناير 28(هجوم قوات الحرآه الشعبيه لمنطقة المقرح   •

وزاد من ضغط ) مثل آرموقيه( المتاخمه الصينيين، مما ساهم فى نزوح المناطق
  ). م2012مايو (الحكومه على قرى المجموعات النوبيه فُأمر من تبقى الحقًا باإلخالء 

، )م2012 يوليو 9( على مناطق سوق الجبل  قوات حرس الحدود والدفاع الشعبىهجوم •
الواليه والبعض مما أدى لنزوح األهالى لمدينتى رشاد والعباسيه ثم للمدن الكبيره خارج 

 .لبعض المعسكرات المذآوره
 على 12)بمشارآة جنجويد دارفورو(المحليه  مدعومه بمليشياتها  القوات الحكوميههجوم •

 ).م2012يوليو (مناطق طاسى 
بواسطة القوات الحكوميه مدعومه ) م2012 أغسطس 20(هجوم على مناطق الموريب ال •

ريافها  للنزوح الكبير لمناطق الموريب وأى، مما أد)حتى جنجويد دارفور(بكل مليشياتها 
وآان ذلك إنزارًا بقيام تلك المعسكرات، ). هآثر المناطق آثافه سكانيه بالمحليهى من أ(

هربًا من مضايقة السلطات لهم بعدم إنشاء معسكرات (والحقًا إنضم إليهم البعض األخر 
  ).13بالمدن وتعرضهم للمضايقات

  

  مالحظات حول المعسكرات
 

لشباب الذآور لبية من بالمعسكرات النساء واألطفال وآبار السن، تقريبًا ال وجود أغل •
 :فأغلبهم نزحوا للمدن ولمناطق المشاريع الزراعيه لسببين

o 14هربًا من مطاردات السلطات األمنيه واإلعتقال. 
o للبحث عن عمل للمساعده فى توفير متطلبات أسرهم بالمعسكرات. 

ليست لديهم المقدره الماديه . لمجموعات األآثر فقرًاأغلب من بهذه المعسكرات ا •
 .إليجار منازل بالمدن داخل الواليه، أو المقدره لتكاليف السفر) اإلقتصاديه(

 . أغلبهم من المجموعه النوبيه •
 عن توجد في هذه المعسكرات حالة خوف وتوجس عام من أي شخص غريب وبالسؤال •

لديها أعين بالمعسكرات، فهم تحت المراقبه بأن السلطات الحكومية : السبب؟ أجابوا
 بل يقولوا قرى وفرقان، وهددوا ،هذه معسكراتبأن آما ُأمروا بأن ينكروا . الدائمه

 .بالترحيل والتعامل معهم آخارجين عن القانون إن خالفوا ذلك
آمثال من نزح من قريته للعباسيه (يوجد عدد آبير من النازحين نزحوا ألآثر من مره  •

 أجبر بمضايقات السلطات وعدم السماح لهم بإنشاء معسكرات مع عدم مقدرتهم ووآره
 .على إيجار منازل، نزحوا الحقًا لمعسكرات المشقه ومبسوط وأم مرح

 .ستخدام الهاتف المحمولالحذز فى إ •
، مع )مراحيض وخالفهال وجود لمياه نظيفه أو ل( البيئه ةصحل التردى الكامل •

 .)مما يعنى أثار بيئيه الحقه(ثيف للغابه إضطرارهم لإلستخدام الك
 .بالمواد المحليه المتوفره، والقليل يستخدم المشمعات) األآواخ(آل المبانى  •

  
  

                                       
 .جندى، ويعسكرون بمدينة العباسيه) حد ألفوا(تم إستجالب حوالى  12
  .تمثلت فى إزالة معسكراتهم، اإلعتقال، األختطاف واإلختفاء القسرى آما اإلغتصاب للفتيات 13
 .الجدير بالذآر، فقد طال بعضهم اإلعتقال حتى فى المدن، ففضل حتى الخريجين األعمال الهامشيه بعيدًا عن أعين السلطات 14



  رساله نداء
حيث مازالوا يعانون سوء األوضاع , إن أوضاع النازحين تزداد تعقيدًا وسوءًا يومًا بعد يوم

نواع المساعدات اإلنسانيه من الدوله أو في ظل الغياب الكامل ألي من أ(اإلنسانيه من جهه 
األمر الذي حول , ، ومضايقة وإعتداءات األجهزه األمنيه من جهه أخري)المنظمات اإلنسانيه

  .واقعهم الحياتي لواقع آارثي يتهدد معه بقائهم على قيد الحياه
ز إتخاذ فلذا نناشد الضمير الحى وآل المنظمات الدوليه والقوى القادره على الضغط، ومراآ

والتدابير الضروريه عاجًال  القرار الدولى بالضغط  على الحكومه السودانيه وإتخاذ الوسائل
نسان وحقوق النازحين على  حقوق اإللوقف حكومة السودان من ممارسة المزيد من إنتهاك

والعمل على حماية النازحين من تسلط السلطه وقهرها، مع حقهم فى آفل . وجه الخصوص 
السماح بدخول المنظمات الدوليه لتقديم العون والمساعده الالزمه والعمل على و. لهمالرعايه 
وأماآن ) وخصوصًا النازحين(والكشف عن أسماء آل المعتقلين . رواحهم وممتلكاتهمأحماية 

مع المطالبه بإطالق سراحهم , وظروف تواجدهم، آما الكشف عن مصير المختفيين قسريًا
  . كبى اإلنتهاآات للعدالهوتقديم آل مرت, فورًا

   
HUDO 
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