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إستغاثة عاجلة
جنود مسلحين يهاجمون ويصيبون مواطنين بقرية البوباية  -السودان
مجموعة مسلحة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تهاجم قرية البوباية مرتين خالل ثالثة أيام وتصيب
ثالثة من المواطنين .دون بالغ بالحادثتين لدي شرطة الدلنج ولكن لم تتخذ الشرطة اإلجراءات الضرورية ،مما زاد ذلك
من مخاوف المواطنين في أن يستمرأ المهاجمون سلسلة الهجمات.
في يوم  16ديسمبر  ،2020سبعة (  )7جنود يرتدي البعض زي القوات المسلحة السودانية والبعض اآلخر يرتدي زي قوات الدعم
السريع ويضعون كمامات علي وجوههم ،هاجموا مزارعين بمزارعهم في قرية البوباية .تسبب هذا الهجوم في إصابة إثنين من
المزارعين بأعيرة نارية وهم
 .1السيد /داؤود أسطي نمر (يبلػ من العمر  40عاما ًا) ،أصيب بكسور متعددة في زراعه األيسر .تلقي إسعافات أولية بمستشفي
الدلنج ونقل بعدها لمستشفي الخرطوم لتلقي المزيد من العالج.
 .2السيد /إبراهيم بشير مليص (يبلػ من العمر  42عاما ًا) ،أصيب في رجله اليمني.
في يوم  18ديسمبر  ،2020سبعة (  )7جنود يرتدون أزياء القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يهاجمون موقع حفظ
المواشي (الزريبة) بقرية البوباية .أصاب المهاجمون راعي المواشي السيد /محسن حمدان سليمان (يبلػ من العمر

 19عاما ًا)

برصاصة في البطن .أخذ الضحية بواسطة أفراد أسرته لمستشفي الدلنج حيث يتلقي العالج.
دون بالؼين بالحادثتين لدي شرطة مدينة الدلنج ولكن لم تتخذ الشرطة اإلجراءات الالزمة مما زاد من مخاوؾ مواطني قرية البوباية
في إحتمالية يعاود الجناة الهجوم لمرات أخرى حيث يعتقد المواطنين بأن منفذي الهجومين هي المجموعة نفسها.
تعرب  HUDOعن قلقها الشديد علي أحوال وحياة المدنيين بمناطق الصراع و تنادى باآلتي:
 الحكومة السودانية علي المستوي الوالئي والمركز بأن تجري تحقيقا ًا عاجالًا في حالة اإلنفالت األمني بوالية جنوب كردفان/
جبال النوبة وتعمل علي معالجتها فوراًا.
 الحكومة السودانية بأن تحرص علي ضمان حكم القانون وقيام الشرطة بدورها بمسئولية .
 الحكومة السودانية بأن تعمل علي ضمان سالمة وحماية المواطنين بمناطق الصراع.
 الحكومة السودانية بأن تعمل علي ضبط قواتها وحل مليشياتها وتجريدهم من السالح.
 الحكومة السودانية بأن تحترم إلتزاماتها الدولية تجاه مواطنيها.
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معلومات إضافية
البوباية هي قرية بمحلية الدلنج بجبال النوبة /والية جنوب كردفان .تبعد حوالي  15كلم جنوب مدينة الدلنج.
زادت مؤخراًا الحالة األمنية سو ًاء عن ذي قبل بجبال النوبة /والية جنوب كردفان .علي سبيل المثال ،في هذا الشهر (ديسمبر) حدثت العديد من
األحداث بالوالية ،مثل:


في يوم  2ديسمبر  ،2020قتل مزارعين إثنين رميا ًا بالرصاص وجرح الثالث بجروح بليؽة بواسطة جنود من الدعم السريع في قرية
العفين بالقرب من مدينة كادقلي .قتل الضحايا لرفضهم بأن ترعي ماشية الجناة بمزارعهم .دون بالغ بالحادث لدي شرطة كادقلي.



في يوم  3ديسمبر  ، 2020أطلق مجهولين النار علي سيارة تجارية مسافرة عند نقطة قرب قرية دار السالم الكوش ؼير البعيدة عن
مدينة أبوجبيهه بجبال النوبة ولكن السائق لم يتوقؾ .دون بالغ بالحادث لدي شرطة أبوجبيهه.



في يوم  7ديسمبر  ،2020أفراد يرتدون زي قوات الدفاع الشعبي يقتلون السائق /محمد علي زيتونة رميا ًا بالرصاص وينهبون الركاب،
حدث الحادث بمحلية العباسية  .دون بالغ بالحادث ضد مجهولين بشرطة مدينة العباسية.

الحقوق المنتهكة :الحق في الحياة


المادة ( )44من الوثيقة الدستورية اإلنتقالية 2019



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