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 تعجلةـألة مسـمس
 حادث إغتصاب بتالودي/ السودان وإتهام غير نزيه

تالودي لدي شرطة فتح بالغ  كنت الضحيتان منبت شقيقتان بواسطة رجلين في مدينة تالودي، تمص  أغت   2012سبتمبر  12بتاريخ 

وفي المقابل تم إتهام والقبض علي إثنين من  الجناة قبض الشرطة علي الجناة ولكن لم تجروء شخوص إستطعن التعرف علي كما

 سياسية. خصومةالشباب علي خلفية 

 ربٌٛديـي عٕخ. اٌضذيزيٓ ِٓ ٔبصدي لشيخ اٌغالِبد  18عٕخ، ثبئعخ شبي  ٚاآلٔغخ/ س. ق. ْ،  24ق. ْ،  .اٌضذيزبْ ّ٘ب اٌغيذح/ ع

عٕخ، ربجش.  26عٕخ، ِٛظؿ ثٛصاسح اٌضساعخ ٚأدّذ عيغي ثخيذ،  25اٌشبثيٓ ليذ اٌذجظ ّ٘ب صبثش يٛعؿ جُ جُ،  .ثجٕٛة وشدـبْ

  اٌشبثيٓ ؼيش ِزضٚجيٓ ٚرجّعّٙب عاللخ صذالخ.

ٌُٙ عٕذِب إعزشضّٙب سجً عٍي ٚـي رّبَ اٌغبعخ اٌزبععخ ِغبًء، وبٔذ اٌشميمزبْ ِزجٙزبْ ٌذفً صـبؾ لشيت  2016عجزّجش  16ـي يَٛ 

ْ ٌذفً صـبؾ. ـي أصٕبء دذيضّٙب إٔضُ إٌيُٙ آخش عٍي زبرا٘جزبْ. أجبثذ اٌغيذح/ ع ثإٔٔب ِزٛجٙ أٔزٓ دساجخ ثخبسيخ عبئالً إيبُ٘: إٌي أيٓ

ُ ٌمضبء ِّٙخ، دساجخ ثخبسيخ أخشٜ. أضبؾ اٌشخص اٌّزذذس: ٔذٓ ششطخ اٌّجبدش اٌجٕبئيخ ٚٔعٍُ ثأٔىُ دشوخ شعجيخ ٚأٔزُ ـي طشيمى

ًٍ عٍييجت أْ رز٘جٛا ِعٕب اآلْ ٌّىزت اٌششطخ. أخزْ اٌضذيزيٓ  ٍٖ ِؽبيش.دساجخ ثخبسيخ ٚعٕذ٘ب  و  ر٘ت وً ِٓ اٌغبئميٓ ـي إرجب

رٛلفذ اٌذساجخ اٌزي رذًّ اٌغيذح/ ع عٕذ ِٕضي لشة ِىزت أِٓ ربٌٛدي، ٚأِش٘ب اٌغبئك ثأْ رٕضي إلجشاء رذميك ٚثعذ٘ب عيخٍي عجيٍٙب. 

دخٍذ ٌٍّٕضي ـٛجئذ ثأٔٗ خبٌي ِٓ أي شخص آخش ٚرّىٓ اٌجبٔي ِٓ إؼزصبثٙب ِغزخذِبً اٌمٛح اٌجغذيخ. ثعذ رٌه أخز٘ب ثبٌذساجخ  عٕذِب

اٌضذيزيٓ ٚأخٍٛا ٌّىبْ ـي ٚعظ اٌّذيٕخ ديش ٚجذد اٌذساجخ األخشي ٚعٍيٙب شميمزٙب. رذشوذ اٌذساجزيٓ ٌٍٕمطخ اٌزي أخزٚا ِٕٙب 

إعزطعٓ اٌضذيزيٓ اٌٛصٛي ٌّىزت اٌششطخ ديش دٚٔٛا خ ٚاٌذِبء رغيً ٍِطخخً ـخزيٙب. زطع اآلٔغخ/ س اٌذشورغ عجيٍّٙب ٕ٘بن. عٕذ٘ب ٌُ

 ثالؼبً ثبٌذبدس. 

ٓ   ٌٙبـي اٌيَٛ اٌضبٔي ٌٍذبدس عّذ سجً ثٌٛيظ ِعشٚؾ  رذذ  ثزعزيجّٙب ضشثبً ثبٌغيبط ِججشاً ٚآِشاً إيبُ٘ ثئرٙبَ جُ جُ ٚ ثخيذ. أصع

( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئي اٌغٛدأي ٌغٕخ 149ثعذ٘ب رُ اٌمجض عٍي اٌشبثيٓ ٚإرٙبُِٙ ثبإلؼزصبة رذذ اٌّبدٖ ). ٓٙيٍعاٌضؽظ ثّب أٍِي 

 ٌذي ِىزت ششطخ ربٌٛدي. 503/2016ٚ  502/2016ثٕبًء عٍي اٌجالؼيٓ  1991

أْ اٌضذيزيٓ ألشسْ الدمبً ثِٕز ران اٌزبسيخ يمجع جُ جُ ٚثخيذ ثذشاعبد اٌششطخ ثزبٌٛدي ـي ٚضع ٔفغي ٚجغذي ِزذ٘ٛس ثشؼُ أْ 

 ّّبسعبد اٌخبطئخ ٌٍّغؤٌيٓ ٚإٌبلذيٓ ٌٙب عٍٕبً.ٍّعبسضيٓ ٌٌاإلصيٓ ال عاللخ ٌّٙب ثبألِش. يعزجش جُ جُ ٚثخيذ ِٓ أوضش ا

 عٓ أعفٙب اٌشذيذ ٌٍذبدس وّب لٍمٙب إصاء اإلـالد اٌّزىشس ٌٍجٕبح ِٓ اٌعمبة وّب اإلرٙبَ اٌجبئش ٌألثشيبء، ٚرٕبدي ثبآلري: HUDO رعشة 

 جُ جُ ٚثخيذ ِٓ ًٍ وّب ضشٚسح إجشاء رذميك ٔضيٗ دٛي اٌذبدس  .عٍي اٌغٍطبد اٌغٛدأيخ اإلـشاط اٌفٛسي ٚاٌؽيش ِششٚط ٌى

 ِذبعجزُٙ.ِع اٌمجض عٍي اٌجٕبح اٌذميمييٓ ٚ

 وّب اٌذذ ِٓ اإلـالد ِٓ  رٕبشذ عفبساد اٌذٚي ثبٌغٛداْ، ثضشٚسح اٌضعظ عٍي دىِٛخ اٌغٛداْ إليمبؾ إٔزٙبن دمٛق ِٛاطٕيٙب

 .اٌعمبة
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 معلومات إضافية

 اآلخش رمبسيش عٓ دبالد إؼزصبثبد ثجٕٛة وشدـبْ عجٍذ أؼٍجٙب ٌذي اٌششطخ ضذ ِجٙٛي ٚاٌجعض HUDOثشىً ِزىشس رغزمجً 

ِذّييٓ. ٘زٖ ثعض ِٓ رٍه اٌذٛادس اٌزي عجٍذ خالي اٌعبَ ثً اٌششطخ ـزخ ثالؼبد ثبٌشؼُ أْ اٌجٕبح ـي اٌذبٌزيٓ ِعشٚـيٓ ٚسـضذ 

 ـمظ: 2016اٌجبسي 

  رذذ رٙذيذ اٌغالح ثٛاعطخ صالصخ أـشاد ِٓ لٛح  ٙبعبِبً، طبٌجخ، رُ إؼزصبث 17)ؾ. َ( رجٍػ ِٓ اٌعّش  2016يٕبيش  3ثزبسيخ

 جالغ.إٌخ اٌعجبعيخ. سـضذ اٌششطخ ـزخ دشط اٌذذٚد ثّذي

  عبِبً، إؼزصجذ رذذ رٙذيذ اٌغالح ثٛاعطخ أسثعخ أـشاد ِٓ لٛح دشط اٌذذٚد  43)َ .أ( رجٍػ ِٓ اٌعّش  2016يٕبيش  31ثزبسيخ

 ثّذيٕخ اٌعجبعيخ. سـضذ اٌششطخ ـزخ اٌجالغ وّب صبدسد ِٕٙب ٘برفٙب إٌمبي ِٕٚعزٙب ِٓ ِؽبدسح اٌّذيٕخ.

  عبِبً، إؼزصجذ ثّذيٕخ ربٌٛدي. ـزخ اٌجالغ ضذ ِجٙٛي ٌُٚ رجشي اٌششطخ  12)ح. ح( رجٍػ ِٓ اٌعّش  2016ِبسط  13ثزبسيخ

 رذميمبد جبدح.

  ثٛاعطخ ـشديٓ ِٓ ششطخ اإلدزيبطي  عٕخ ٚرٚ إعبلخ دشويخ، إؼزصجذ 11)ي. د( رجٍػ ِٓ اٌعّش  2016ِبسط  21ثزبسيخ

   ّٙب(. ـزخ اٌجالغ ثششطخ ربٌٛدي ضذ ِجٙٛي ٌُٚ رجزٙذ اٌششطخ ـي اٌزذميمبد.اٌّشوضي ثزبٌٛدي )شب٘ذرُٙ األَ أصٕبء ٘شٚث

 

 


