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إستغاثة عاجلة
نهب مسلح لمسافرين بواسطة جنود دعم سريع بتالودي  -السودان
في الثاني والعشرون من نوفمبر ُ ،2020نهب مسافرين تحت تهديد السالح بواسطة أربعة أشخاص مسلحين يرتدون زي
قوات الدعم السريع ،كما تم تسجيل عدد من المحاوالت للنهب المسلح حول تالودي .أبلغت الشرطة بكل هذه الحوادث
ولكن لم تتخذ اإلجراءات الضرورية الالزمة.
في يوم  22نوفمبر  ، 2020أكثر من عشرون راكب كانوا علي متن سيارة تجارية مسافرين من مدينة أبوجبيهه إلي مدينة تالودي،
نهبت أموالهم وهواتفهم الزكية تحت تهديد السالح عند منطقة قردود تورو بواسطة أربعة أشخاص مسلحين ويرتدون زي قوات الدعم
السريع .فور ذلك أبلػ الضحايا مكتب إستخبارات قردود تورو كما عمدوا علي فتح بالغ لدي شرطة تالودي بتاريخ

 23نوفمبر

 2020ولكن لم تتخذ إجراءات التحقيق الالزمة حتي اآلن.
علمت  HUDO Centreمن أحد الضحايا :بأن هناك إتهام سائد إلستخبارات كالوقي بأنها علي صلة بالجناة وذلك ألنهم يقومون
بتفتيش الركاب لدي نقطة تفتيش كالوقي .وحيث أن هذه السيارة كانت تقل شخص يحمل مبلػ كبير من المال في حقيبة ،فقد كان
السؤال الملح للجناة بعد أخذهم المال والهواتف بحوزة الركاب ،أين حقيبة المال؟ بعدها أخذوا ثالثة حقائب ولكن لحسن الحظ لم تكن
حقيبة المال من ضمنهم.
نتيجة لعدم تحرك الشرطة ،فقد حدثت عدة محاوالت نهب بعد ذلك بنفس الطريق .ففي يوم  24نوفمبر  2020حدثت ثالثة محاوالت
بنفس مكان الحادث موضوع التقرير ولكن لم يتوقف السائقون وواصلوا مسيرهم .في يوم  25نوفمبر  2020إعترض ستة مسلحون
سيارة تجارية بالقرب من منطقة البيضاء وعندما لم يتوقف السائق أطلقوا أعيرة نارية في إتجاه السيارة مما أدي إلصابة أحد الركاب
في رجله اليسرى.
تعرب  HUDOعن قلقها الشديد علي أحوال وحياة المدنيين بمناطق الصراع و تنادى باآلتي:
 الحكومة السودانية بأن تجري تحقيقا ً عاجالً وتعمل علي معالجة المسألة األمنية المستمرة بوالية جنوب كردفان /جبال النوبة .
 الحكومة السودانية بضرورة إيالء أمن وسالمة المواطنين اإلهتمام الالزم.
 الحكومة السودانية بأن تعمل علي ضمان سالمة وحماية المواطنين وهم يمارسون حقوقهم الدستورية في الحركة والتنقل.
 الحكومة السودانية بضرورة حل المليشيات ونزع سالحها كما نزع األسلحة ؼير المرخصة.
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معلومات إضافية
من بين الضحايا :عيسي خيار عيسي ،شعيب أبكر ،خالد عمر (معلم) ،عبدالصمد (قاضي) واألستاذة /ماجدة المراد.
تالودي وكالوقي مدينتين بجبال النوبة /والية جنوب كردفان وهما عاصمتي محليتي تالودي وكالوقي (علي التوالي) .تبعد مدينة كالوقي حوالي
 50كلم شرق مدينة تالودي ويمر بها الطريق الوحيد المؤدي لمدينة أبوجبيهه ومنها يربط تالودي ببقية مدن السودان األخرى.
قردود تورو هي منطقة ؼابات ما بين تالودي وكالوقي وتبعد عن مدينة كالوقي بأقل من عشرون كليومتراً .البيضاء هي منطقة مشاريع زراعية
بتالودي وتمتد لتجاور قردود تورو.
الحقوق المنتهكة :الحق في الحياة واألمان الشخصي كما الحق في الحركة واإلقامة


المواد ( )44و ( )60من الوثيقة الدستورية اإلنتقالية 2019



المواد ( )6و ( )12من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مقروءة مع المادة ( )3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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