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 No. H.K/UA/06/020   2020  مايو11

 إستغاثة عاجلة

  السودان-مقتل شخصين بواسطة الدفاع الشعبي بأبوكرشولة 

محمد الياس ونهبت بعض ممتلكاتهم بواسطة / حمزة رمضان والسيد/ ، قتل كل من السيد2020بتاريخ الثامن من مايو 

دون بالغان بالحادثتين لدي مكتب شرطة أبوكرشولة ولكن لم تتخذ الشرطة .  أفراد من الدفاع الشعبي بأبوكرشولة

 .اإلجراءات الالزمة

إقتحموا مزرعة ( مواتر)أفراد مسلحٌن ٌرتدون زي الدفاع الشعبً علً ظهر دراجتٌن بخارٌتٌن  (4)، أربعة 2020 ماٌو 8ٌوم  فً

بأبوكرشولة وطلبوا منه مفتاح دراجته البخارٌة، عندما رفض اإلذعان لطلبهم  (الذي كان متواجد حٌنها بالمزرعة)حمزة / أسرة السٌد

بعدها أخذ الجثمان بواسطة جٌرانه بالمزرعة . بادره أحدهم بطلقتٌن أردته قتٌالً وأخذوا المفتاح وقادوا الدراجة البخارٌة خاصته وفروا

. لمستشفً المدٌنة

مسلحٌن ( تقرٌباً )شخص  (60)، هوجم فرٌق للبدو بمنطقة صفٌفٌر بأبوكرشولة بواسطة ستون (2020 ماٌو 8)فً نفس الٌوم 

محمد إلٌاس وإثنٌن من األبقار، وبعدها / وأؼلبهم ٌرتدون زي الدفاع الشعبً، أطلقوا وابل من الرصاص عشوائٌاً مما أدي لمقتل السٌد

 . رأس من الماشٌة وؼادروا (304)قاد المهاجمٌن حوالً ثالثمائة وأربعة 

 . دون بالؼٌن منفصلٌن بالحادثتٌن لدي شرطة أبوكرشولة ولكن لم تتخذ الشرطة اإلجراء الالزم ولم تقم حتً بزٌارة موقعً الحادثتٌن

  من مصدر موثوق بأن المواطنٌن بأبوكرشولة ٌعٌشون فً حالة من التوترHUDOعلمت 

:  باآلتًتنادىعلً أحوال وحٌاة المدنٌٌن بمناطق الصراع و الشدٌد قلقها عن HUDOتعرب 

 جبال /  علً المستوي الوالئً والمركز بأن تجري تحقٌقاً عاجالً فً حالة اإلنفالت األمنً بجنوب كردفان السودانٌةحكومةال

 .النوبة وتعمل علً معالجتها فوراً 

  الحكومة السودانٌة بأن تحرص علً ضمان حكم القانون وقٌام الشرطة بدورها بمسئولٌة. 

 الحكومة السودانٌة بأن تعمل علً ضمان سالمة وحماٌة المدنٌٌن بمناطق الصراع. 

 الحكومة السودانٌة بأن تعمل فوراً علً حل الدفاع الشعبً ونزع أسلحته. 

 الحكومة السودانٌة بأن تحترم إلتزاماتها الدولٌة تجاه حقوق مواطنٌها. 
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معلومات إضافية 

 .  عاماً وٌعمل مالك وراعً ماشٌة34محمد الٌاس ٌبلػ من العمر /  عاماً وٌعمل مزارعاً، أما السٌد24حمزة رمضان محمد ٌبلػ من العمر / السٌد

كلم تقرٌباً شرق  (2)حمزة علً بعد إثنٌن / تقع مزرعة أسرة السٌد. والٌة جنوب كردفان/ أبوكرشولة هً حاضرة محلٌة أبوكرشولة بجبال النوبة

.  كٌلو متر ؼرب مدٌنة أبوكرشولة (13)أما منطقة صفٌفٌر حٌث البادٌة التً أُستهدفت فهً علً بعد ثالثة عشر . مدٌنة أبوكرشولة

. جنود الدفاع الشعبً حالة من اإلنفالت األمنً بجبال النوبة/ ، أحدث أفراد2020منذ إزاحة الرئٌس السابق بواسطة الثورة السلمٌة فً أبرٌل 

حٌث قتلوا العدٌد من المدنٌٌن ونهبوا الممتلكات بٌنما الشرطة عاجزة عن القٌام بدورها فً التحقٌق كما الحكومة الوالئٌة والمركزٌة لم تقم بالدور 

: من تلك األحداث علً سبٌل المثال ال الحصر. المنوط بها

  ًوتنهب ما ٌحملون من أموال  (تراكتور)، مجموعة من الدفاع الشعبً بمحلٌة دالمً تختطف مزارعٌن ووابورهم 2020 مارس 31ف

دون الحادث لدي الشرطة ولكن لم تجري الشرطة . نجح أهل المخطوفٌن فً تتبع الجناة وإطالق سراح المخطوفٌن. وهواتف نقالة

 .التحقٌق الالزم

  ًدون بالغ بالحادث لدي . مواطن قرب مدٌنة رشاد/ ، ثالثة ملثمٌن ٌرتدون زي الدفاع الشعبً ٌقتلون مدن2020ً فبراٌر 22ف

 .شرطة رشاد ضد مجهول

  ًجندي من الدفاع الشعبً بأبوكرشولة ٌطلق النار علً تجمع من المدنٌٌن حٌث قتل إثنٌن وأصٌب ثالثة آخرٌن 2020 ٌناٌر 29ف ،

 .دون بالغ بالحادث لدي شرطة أبوكرشولة ضد الجندي ولكن لم تتخذ الشرطة اإلجراء الالزم. بجراح

  محمد أحمد الطاهر رمٌاً بالرصاص بواسطة جنود من الدفاع شعبً بمزرعته بشق الكتر / ، قتل السٌد2019 دٌسمبر 4ٌوم

دون البالغ بالحادث لدي شرطة أمبرمبٌطة ضد مجهولٌن ولكن لم تجري الشرطة . كما نهبوا محصوله من السمسم (بأمبرمبٌطة)

 .التحقٌق الالزم للكشف عن الجناة

  ًدون . محمد عثمان بواسطة ستة مسلحٌن من الدفاع الشعبً بأبوكرشولة/ محمد عٌسى وجرح السٌد/ ، قتل السٌد2019 نوفمبر 21ف

 .بالغ بالحادث لدي شرطة أبوكرشولة ضد مجهولٌن ولم تجري الشرطة التحقٌقات الالزمة

  ًمحاسن إدرٌس بواسطة جنود من الدفاع الشعبً بقرٌة قرضة بمحلٌة / عبداهر  إسماعٌل والسٌدة/ ، قتل السٌد2019 سبتمبر 18ف

 . العباسٌة وأٌضاً لم تتخذ السلطات اإلجراءات الالزمة

  الحق فً الحٌاة والحق فً التملك:الحقوق المنتهكة

  2019من الوثٌقة الدستورٌة اإلنتقالٌة  (44)المادة 

  من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان (3)العهد الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة مقروءة مع المادة  (6)المادة. 


