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 ملخص 

راؾ المتحاربة  فى والٌتى جنوب حتى اآلن, هناك إعبلن لوقؾ إطبلق النار بٌن االط 2016منذ ٌونٌو 

إنخفضت إال  تزال مستمرة. اإلنتهاكاتحالة الطوارئ اللكن  ،كردفان/جبال النوبة والنٌل االزرق بالسودان

 الرئٌس من بٌن أجهزة االمن االخرى. منتهكال قوات الدفاع الشعبى بطرق مختلفة وأصبحت أنها ترتكب

كردفان  بونجٌتى فى وال حقوق اإلنسان اتإعتداءو اتنتهاكإلا ٌهدؾ هذا التقرٌر إلى تسلٌط الضوء على

ٌتٌن.المعلومات المشملة من الوالأوضاع النازحٌن  مناطق سٌطرة الحكومة السودانٌة وكذلكوالنٌل األزرق ب

. التقرٌر ال ٌؽطى كل ةلهؤم ةعومجمنفت بواسطة ربٌن وص  فى هذا التقرٌر جمعت بواسطة مراقبٌن مد

 والتحدٌات. النازحٌن بسبب عدٌد من المعوقات طسوودثت فى المنطقتٌن الحوادث التى ح

كردفان والنٌل  بونجٌة فى الت التعسفاالمضمنة فى هذا التقرٌر هً:  اإلعتقواإلعتداءات  اإلنتهاكات

ٌشتمل حٌٌن منهم. وٌعالٌة وسط النازحٌن خاصة المس لكنها مازالتوهما فٌ معدلهما التى إنخفض األزرق،

( 15) خمسة عشربٌنما فقدوا حٌاتهم  ( من المدنٌٌن17، فسبعة عشرة )القتل ؼٌر القانونىعلً  ٌضا  أ

آخرٌن جرحوا. أبلؽت الشرطة بحاالت عدٌدة منها لكن لم ٌقبض على أى من المتهمٌن الذٌن مازال بعضهم 

قوات لقد أدي تعاون بالحصانة.  المتمتعةقوات الدفاع الشعبى  من منتسبًوهم  ،ٌتجول بحرٌة فى االرجاء

فى معظم  راع بٌن الرعاة والمزارعٌنالصٌة/ الرعوٌة إلً تأجٌج البدومع بعض القبائل الدفاع الشعبى 

اإلجراءات من كمة القساوسة والناشط التى ٌشتكى المحامٌن امح HUDOالحوادث. وأٌضا  تراقب منظمة 

ب طبل تشملالتقرٌر  فً هذاخرى مضمنة  أات إنتهاكهناك لة. المتبعة وبطئها مما ٌؤثر علً تحقٌق العدا

 والٌة النٌل االزرق،فً لكولٌرا حاالت إصابة بااه لإشتب ،نافدرك بونجب تعرضوا للترهٌب بواسطة الشرطة

ى نداء التقرٌر ٌعط بإزالة كنٌسة. إنزاروتقرٌر حول  محلٌة شندى اتسلطاسطة مصادرة منزل السرة بو

 حكم ة لحقوق اإلنسان كما إحتراملقوانٌن الدولٌرام اوإحت لتزامتطالبهم باالوتوصٌات لطرفى الحرب 

حكومة السودان إحترام القانون الدولى اإلنسانى قانون  النداء الهٌئات الدولٌة واإلقلٌمٌة بإلزام ٌحثوالقانون، 

 حقوق اإلنسان.
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 مقدمة

رصدها فى  HUDOمة اإلعتداءا ت التى إستطاعت منظو اإلنتهاكات هذا التقرٌر ٌوثق وٌؽطى بعض

كردفان ووالٌة النٌل االزرق والنازحٌن من الوالٌتٌن. التقرٌر ٌؽطى  جنوب بوالٌتًمناطق سٌطرة الحكومة 

 .2016 من ٌولٌو حتى سبتمبرتمتد شهر ( أ3) فترة ثبلثة

 خطوا تال خلفٌة المقدمة التى تتألؾ من نبذة موجزة عن ٌر مقسم إلى ثبلثة اجزاء مترابطة، األول هوالتقر

 الؽاٌة والهدؾ من التقرٌر، تخذت بواسطة الدولة والتى أثرت على اوضاع حقوق اإلنسان.أ  التى  األساسٌة

والمنهجٌة المستخدمة فى جمع  ب الجؽرافى واإلثنى للوالٌتٌن،وكذلك نطاق التقرٌر الذى ٌتألؾ من التركٌ

 ء جمع المعلومات.والتحدٌات التى واجهتنا أثنا المعوقاتالمعلومات والبٌانات و

إلى  ومقسم تبعا  لؤلحداث الذى ٌحتوى على األحداث التى جرت،التقرٌر  ًساسالجسم األالجزء الثانى هو 

 خٌرالجزء االوإنتهاكات أخرى. و قتل خارج القانون ومحكمة القساوسة والناشطال اإلعتقبلت التعسفٌة،

ؾ إنتهاكات حقوق اإلنسان ومناشدة للمراكز إٌقاالنداءات لكل أطراؾ القتال بالتوصٌات و ٌحتوي علً

 .اإلقلٌمٌة والدولٌة للتدخل

 HUDOعن نبذة 

( هى منظمة ؼٌر حكومٌة وؼٌر حزبٌة وؼٌر ربحٌة مستقلة، مقر HUDOمنظمة حقوق اإلنسان والتنمٌة )

ٌر كما تراقب سمراقبة أوضاع حقوق اإلنسان  حالٌا  تعمل علً HUDOالمنظمة بدولة ٌوؼندا/ كمباال.

على مناطق سٌطرة الحكومة السودانٌة فى وآلٌتى جنوب اآلن . تركٌزنا القضاٌا ذات الصلة بالمحاكم

فً سبٌل أداء الآلجئٌن.  بأمرلها برامج خاصة  HUDOكردفان والنٌل األزرق والنازحٌن منهما. أٌضا 

قدراتهم على المراقبة ل ا  تدرب مراقبٌن حقوق اإلنسان فى تلك المناطق تطوٌرب HUDOتلك المهام تقوم 

 اإلعتداءات التى تحدث.اإلنتهاكات ورٌر عن اوالتوثٌق وتقدٌم التق

عبرإنتاج وتشكٌل ماكنٌزم حقوق اإلنسان ورفع الوعى هى تحقٌق حقوق اإلنسان فى الواقع  HUDO مهمة

 الممارسات التى تمكن الناس من تطوٌر حٌاتهم وحٌاة اآلخرٌن.تقوٌة و

مجتمع متماسك ومتحضر وعادل وفقا  لقٌم التساوى بٌن كل الناس والمعاملة  بناءهى  HUDOرؤٌة منظمة 

 تماعى اإلقتصادى والسٌاسى. جبإحترام وكرامة، مع فرص متساوٌة للنجاح والتمثٌل اإل

 خلفٌة موجزة

دخلت الحرب عامها السادس فى جنوب كردفان وقاربت ذلك فى النٌل االزرق. منذ أن  2016بحلول ٌونٌو 

طرفى الصراع حكومة السودان والحركة عبلن برؼم إ لٌس هناك تؽٌٌرات على األرض، 2011دلعت أن

 لوقؾ إطبلق النار. شمال الشعبٌة والجٌش الشعبى/
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ع الحرب الدعلنها الرئٌس السودانى منذ إنلة الطوارئ التى أحاأحدثته  الوضع الفوضوى فى المنطقتٌن

والتى  للحكومة، وجود الملٌشٌات الموالٌةهو ضاع حقوق اإلنسان و. إضافة لعامل أخر أثر فى على أ2011

 من المزارعٌن. هامواطنٌن فً والٌة أؼلب ها بعض القبائل البدوٌةتهٌمن علٌ

بداٌة سبتمبر فً األولى  تهاخطو ستنفذ واحد،  مبادرة سبلم من جانب المعتمد الجدٌد بمحلٌة الدلنجأعلن 

 ٌة بٌن مناطق الحكومة والحركةراألطفال و المرضى للتحرك بحلسماح للشٌوخ والنساء و با 2016

االمن  اإلستخبارات العسكرٌة وجهاز ة والجٌش الشعبى/شمال، لكن تنفٌذ تلك المبادرة قطع بواسطةالشعبٌ

الحالة أما عن . بٌن المنطقتٌن إستجابة  للمبادرة تحركوا الذٌنعتقلوا بعض والمخابرات الوطنى الذٌن إ

 أى تقدم. فٌهما حققٌتحالها لم على  فلقد ظلتواإلنسانٌة السٌاسٌة 

 عرض المشكلة

على الرؼم أن كل من الحكومة والحركة الشعبٌة والجٌش الشعبى/ شمال أعلنا وقؾ إطبلق النار فى ماٌو 

ن وضع حقوق اإلنسان فى والٌتى جنوب كردفان والنٌل األزرق لم ٌشهد تطورا . الحالة العامة إال أ 2016

قانون  طائلة والٌتى جنوب كردفان والنٌل االزرق تحت وضعدم األمان واإلنتهاكات مستمرة منذ لع

 .2011الرئٌس السودانى فى  الطوارئ المعلن بواسطة

 شتملة  م  إنتهاكات أخرى  تصاعدت موجة نسبٌا  لكن من تعرضوا لئلعتقال فً هذه الفترة قد إنخفضعدد 

ومع ذلك  ،إلصابات مختلفة ولئلؼتصابو للقتل خارج القانون حٌث ٌتعرضونأمن المدنٌٌن  ترعرع

فى بعض الحاالت  برؼم أنمجهولٌن أدرجت أؼلب الحاالت ضد م تعقد تحقٌقات ذات مصداقٌة الشرطة ل

لضحاٌا ا . هناك أحداث إؼتصابات إتهم فٌها،المتهمٌن معروفٌن وٌتحركون بحرٌة. هناك حاالت إؼتصاب

 .جادة تجاههمتحقٌقات  لم تجرىولكن األمن والشرطة أفراد من 

والشرطة لم تساعد بالتحقٌقات. ملٌشٌات الدفاع  1مناجم الذهب بمواقععدد من المواطنٌن قتلوا فى تلودى 

الصراع بٌن الرعاة والمزراعٌن  تفاقم بعض األحٌان تنهب القرى. حالٌا   فىو تقتلو  تهاجممازالت الشعبى 

 الدفاع الشعبى قبائلهم.أفراد ملٌشٌات  وذلك نسبة لدعم

السودانٌة بواسطة  السلطاتإرسال تحذٌرات لها  مثاال  و هناك إنتهاكات مستمرة مبنٌة على أساس الدٌن

قساوسة والناشط زالة بعض الكنائس. أٌضا  هناك القضاٌا العالقة ضد القادة المسحٌٌن مثل قضٌة/ محكمة البإ

 بمحكمة الخرطوم وسط.

ال أن التهدٌدات واالعتقاالت إستمرت. السٌد أمٌن بشٌر قترح بعض مبادرات السبلم إرؼم أن معتمد الدلنج إ

المرٌكٌة علق فى حدٌث العضو بالحوار الوطنى ممثل شعب النوبة بالوالٌات المتحدة االوزٌر السابق وفٌلن 

حٌنما سألناهم قالوا فسهم. ان نشاهدنا الناس ٌجرون وٌخفو ء زٌارتنا لقرٌة مع معتمد الدلنج،أثناعام بقوله "

 ."سنا منهمفلذا نخفى ان ٌعنى أنهم قدموا لٌعتقلوا الناس، سٌارات الحكومة هذا زارتناأنه كلما 

                                                
1
 8( منجم الدعم السرٌع، 3كلم جنوب شرق تالودي  10( منجم اللفة، 2كلم شرق تالودي  13( منجم التقولة، 1توجد ستة مناجم للتقٌب عن الذهب   

 كلم شرق تالودي. 20( الشرقٌة، 6كلم شرق تالودي  3مٌة، ( الحا5كلم جنوب شرق تالودي  14( مرٌضان، 4كلم شمال شرق تالودي 
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 الغاٌة من التقرٌر

حقوق اإلنسان واإلعتداءات فى والٌتى جنوب  اتإنتهاك علً لضوءا ٌسط هذا التقرٌر الؽرض منه إن

 الوالٌتٌن. وضاع النازحٌن منأ كماة السودانٌة مكردفان والنٌل  االزرق/ مناطق سٌطرةالحكو

 أهداف التقرٌر

o هٌومان ى ومنظمة العفو الدولٌة واإلفرٌق مد خبٌر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بالسودان واإلتحاد

فً ماسٌة داخل السودان بالمعلومات وذلك لتعزز جهودها والدبل البعثات السفارات وراٌتس وتش و

 إحترام حقوق اإلنسان. ن علًحكومة السودا إجبار

o  حقوق اإلنسان.ل عمل المناصرة فً المجتمع المدنى السودانىلئلدراج 

o فى جنوب كردفان والنٌل األزرق بالسودان  دراسة أوضاع حقوق اإلنسان فى مناطق النزاع

 والخروج بتوصٌات مبلئمة.

 لتقرٌرنطاق ا

 النطاق الجغرافى

 النزاع ٌدور فٌهمبعضهم  ( والٌة،18ٌحتوى على ثمانٌة عشر) ٌة أذالسودان واحد من أكبر الدول اإلفرٌق

ضافة باإلٌتٌن تحت النزاع هما وآلٌتى جنوب كردفان والنٌل االزرق المسلح. هذا التقرٌر ٌؽطى وال

 .ألوضاع النازحٌن من الوالٌتٌن

طرة الحركة ى مناطق سٌفبعض منها ٌقع   ،( محلٌة17وآلٌة جنوب كردفان تحتوى على سبعة عشرة )

شمال والبعض اآلخر تحت سٌطرة الدولة. وآلٌة النٌل األزرق تشتمل على سبعة  -الشعبٌة والجٌش الشعبى

تك  فى ثبلثة من شمال - الحركة الشعبٌة والجٌش الشعبى تواجد( محلٌات تحت سٌطرة الدولة مع 7)

 .المحلٌات

فى جنوب كردفان )مدٌنة الدلنج، قرٌة المعاش  المدن والقرى التالٌة تحت سٌطرة الدولة قرٌر ٌشملهذا الت

 للذهب لةوبمحلٌة الدلنج، مدٌنة هبٌلة بمحلٌة هبٌلة، مدٌنة كادوقلى بمحلٌة كادوقلى،مدٌنة تلودى ومنجم التق

حلٌة العباسٌة، وأخٌرا  باسٌة وقرى السنادرة والشواٌة بمبمحلٌة تلودى، مدٌنة كلوقى بمحلٌة كلوقى، مدٌنة الع

 .(رك بمحلٌة رشادقرٌة الش

التقرٌر على المدن والقرى التالٌة تحت سٌطرة الدولة )مدٌنة الروصٌرص، طرفة ، ٌشتمل فى النٌل األزرق 

لٌة النازحٌن شمال الروصٌرص ( بمح ه، الجرؾ، ساوى لٌل، ومعسكراتابو زور، بدوس، كرورى، حمد

، عبد الخبلق، هارون البحر،جبرٌل، الدٌسه، بجاوى السراجٌة، كشنكروالسرٌو، الحمرة، الروصٌرص. )

)الشهٌد أفندى، الحامٌة العسكرٌة( بمحلٌة . بمحلٌة الدمازٌن. )أقدى، رورو، جرٌوه( بمحلٌة التضامن (شمار

 باو. )قرٌة إلٌاس ( بمحلٌة قٌسان. )قمبردا( بمحلٌة الكرمك. )المدٌنة واحد( بمحلٌة ود الماحى.
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التى جرت وسط النازحٌن فى وآلٌات السودان المختلفة، ٌحوى  التقرٌر ٌسلط الضوء على بعض االحداث

خرى خارج المنطقتٌن كمدٌنة شندى فى والٌة نهر النٌل، والخرطوم والخرطوم فى مدن آ  أوضاع النازحٌن 

 ٌة شمال كردفان.بحرى بوالٌة الخرطوم، أٌضا  األبٌض بوال

 التركٌبة العرقٌة

 مجموعات النوبة والعرب وآخرى أفرٌقٌة. المجموعا تأساسا  ا جبال النوبة تقطنه وآلٌة جنوب كردفان/

 .ٌنرعوٌ أؼلبهم ساس مجموعات زراعٌة والمجموعات العربٌةألاألفرٌقٌة والنوبة هم با

 والٌة النٌل األزرق ٌقطنها قومٌات أفرٌقٌة وعربٌة والؽالبٌة منهم تمتهن الزراعة وتربٌة الماشٌة.

 المنهجٌة

منظمة شبكة إتصال الطرق مختلفة. لقد أسست  HUDOالبٌانات إستخدمت منظمة  فى تجمٌع والمعلومات

وسط النازحٌن. شبكة المعلومات داخل مناطق الصراع و لجمعومراقبٌن على األرض  مصادرتحتوى على 

بقدر الممكن بما أنه ٌصعب  تؽطٌة كل الحٌز  اإلتصال/ المراقبٌن إستطاعت أن تؽطى بعض االحداث

 الجؽرافى.

تلك اللجنة ، ٌتم تحلٌلها بواسطة لجنة مقررٌن بمكتب كمباال معلومات المتحصل علٌها من موقع األحداثلا

تم تضمٌنها فى  وبالتالًرز المعلومات بؽرض التوصل إلى نتائج دقٌقة فتستخدم طرق تحلٌل موضوعٌة ل

 .هذا التقرٌر

فى تجمٌع وتحلٌل رق اآلتٌة الط HUDOأٌضا  لؽرض تماسك وجودة هذا التقرٌر إستخدمت منظمة 

 -: المعلومات/ البٌانات

 جمع البٌانات.لمنظمة نماذج ال أنشأت 

 شهود.الت مع الضحاٌا و ذوٌهم وأجرت مقاببل 

 .)إفادات للتحقق من مهنٌٌن )محامٌن، أطباء......الخ 

 .تمحٌص االعبلنات الرسمٌة 

 المعوقاتو التحدٌات

  جمع  ةأعاق فً مباشر بشكلمما أثر  ،بٌن على االرضحركة المراققانون الطوارئ المفروض قٌد

 ى جمعها.فلزمن ا إطالةو   البٌانات

  المراقبة الشدٌدة من جهاز االمن والمخابرات الوطنى واإلستخبارات العكسرٌة للقادمٌن الجدد للمدن

 ٌتحدث عن حقوق اإلنسان. منوأى 

  عند موسم االمطار.باإلؼبلق  ثرموسمٌة وتتألطرق ا وكثٌر منوسائل المواصبلت ؼٌر متوفرة 

  األمن. وفقا  للمقاببلت بسبب تهدٌدات  ال ٌكشفون عن المعلومات بسهولةبعض الشهود والضحاٌا

وا مخاوفهم من عمبلء األمنظمةالها مراقبوا التى أجرآ  من.، هناك بعض الشهود والضحاٌا وضح 
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 . عدد المراقبٌن لٌس كافٌا  لٌؽطى كل المنطقة جؽرافٌا 

 ذلك خوفا  بأن ٌتعرض من أجروا ضحاٌاالمن إجراء مقاببلت مع  راقبٌن أعربوا عن تخوفهمالم ،

 .علٌهم معهم الحوار لئلعتقال والتعذٌب مما ٌجبره علً أن ٌدل

 .الوضع العام لعدم توفر األمن فى مناطق الصراع 

 اإلعتقال التعسفى

جمع معلومات موثوقة عن اإلعتقال  منظمة منالتمكنت  من خبلل المهتمٌن والمراقبٌن على األرض

التعسفى، وفى هذه الفترة أرقام اإلعتقال قلت نسبٌا . المعتقلٌن تم إعتقالهم بواسطة جهاز االمن والمخابرات 

 الوطنى واإلستخبارات العكسرٌة والشرطة.

 

 اإلعتقاالت فى جنوب كردفان

 إلفراج عن متهمٌن فى العباسٌةا

إثنٌن من المعتقلٌن الثبلثة  بدون شروط،  عنت اإلستخبارات العكسرٌة جفرأ 2016 فى الثانى من ٌولٌو

العسكرٌة  تاإلستخبارا إعتقلت. مسننهم رجل بٌ 2016 ٌونٌوالخامس عشر من فى  هملاعتقإلقد كان و

هل بٌنما كانوا فً زٌارة إجتماعٌة، كما أنه لم ٌبلػ أحد من أ بمهاجمة منزل السٌد بٌلو متهمة  إٌاهم  لثبلثةا

 . أسماء المعتقلٌن المفرج عنهم:المنزل بأنهم هوجموا من قبل الثبلثة

 موظؾ حكومى متقاعد. ،سنة 73  حامد إبراهٌم تاور، (1

 .مهندس ،سنة 52ه،  إبراهٌم أدم كلك (2

 .ةحر ، أعمالسنة 37الثالث معمر السٌد أقومى، عتقل المأفرج عن  2016 ٌولٌو من الثامن عشرآلحقا  فى 

 لسودانى داهمت قرٌة المعاشقوات الجٌش ا

المعاش وإعتقلت بعض المواطنٌن  ، داهمت قوات الجٌش السودانى قرٌة2016 فى الثانى من سبتمبر

ٌدعمون وٌوفرون صادرت بعض ممتلكاتهم، قوات الجٌش السودانى إتهمت المواطنٌن بهذه القرٌة بأنهم و

دعمهم من الدلنج. األسماء التالٌة من تم ى قلشمال لت -ة لجٌش الشعبىرور للحركة الشعبٌة واطرٌق م

 إعتقالهم:

ودرت ص .سنة وتعمل بالتجارة 30، من العمر حنان حسن مع رضٌع ٌبلػ سنة واحدةالسٌدة/  .1

 9. أطلق سراحها فى (دوالر تقرٌبا   550ماٌعادل )ممتلكاتها التى تقدر بثمانٌة ألؾ جنٌه سودانى 

 الخرطوم.مدٌنة مرت بمؽادرة الدلنج إلى أ  ، ولقرٌتها عودأن ال ت بشرط 2016 سبتمبر

 .2016سبتمبر  أطلق سراحها فى التاسع من .ربة منزل ،سنة 50 السٌدة/ بٌرا كرداوٌش،  .2

 .2016سبتمبر  فى العشرٌن منأطلق سراحه  مزارع. ،سنة 38إسماعٌل خمٌس،  .3

أى ببلغ  تدوٌنن بعد إعتقاله تم ترحٌله لسجن مدٌنة كادوقلى ودو .تاجر ،سنة 40 ،إدرٌس وآرى .4

 ضده.
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 الت بالنٌل األزرقااإلعتق

 صورإعتقال إللتقاط 

أعتقل بواسطة جهاز  ،موظؾ حكومى سنة، 35، محمد أحمد خلٌفة، 2016سبتمبر  السابع عشر منفى 

اإلسهال المائً ٌعانون من حاالت  ٌن، لتصوٌره مرضى بالمستشفىطنى بالدمازاألمن والمخابرات الو

 2016سبتمبر  الخامس والعشرٌن من( أٌام فى 8كولٌرا. تم إطبلق سراحه بعد ثمانٌة )بانه  والذي ٌشتبه

 بلغ.ولم ٌدون فً مواجهته ب

 اإلعتقاالت وسط النازحٌن

( من مسٌحٌى الكنٌسة اإلنجٌلٌة بعضهم قساوسة 19تسعة عشرة ) 2016ٌولٌو  السابع عشر منفى 

لنزاع بالكنٌسة بٌن لجنتٌن فٌها.الشرطة حضرت للمدرسة  نتٌجةوقٌادات دٌنٌة، تم إعقالهم بواسطة الشرطة 

المدرسة وجدوا  لباحةوبمعٌتها بعض أعضاء اللجنة لتسلٌم المدرسة لفرٌق إدارة جدٌد، عندما وصلوا 

وأطلقت سراحهم آلحقا  . إعتقلتهم الشرطة ( معارضٌن لئلدارة الجدٌدة19من تسعة عشرة ) مكونةمجموعة 

 الٌوم. نفسفى 

 الذٌن تم إعتقالهم هم:

 فاروق أنجلو.القس/    (1

 ن.هار / عبدهسالق   (2

 .القٌادي/ داؤود بشٌر   (3

 تو.القٌادي/ بولس تو   (4

 زلى.أدم منالقٌادي/    (5

 ٌوحنا على.   (6

 ومانى.تحسن    (7

 را.اأزهرى تمب   (8

 كومى. ًولٌم تٌبلن   (9

 وس عٌدان.اولٌم أندر (10

 أنور بطرس. (11

 ٌعقوب فكتور. (12

 ٌوسؾ الجرٌؾ. (13

 .كولٌن فاروق انجلو السٌدة/ (14

 قسمة سعٌد )مدٌرة مدرسة(.السٌدة/  (15

 جورج زكرٌا مدٌر. (16

 كنداب. ةحمٌد (17

 داؤود موسى نمنام. (18

 ٌعقوب بابور. (19

( منهم تركوا المجموعة ألسباب شخصٌة. 4أربعة )، بعد إطبلق سراحهم بزمن قلٌل، عادوا إلى المدرسة

علً الفور عمدت الشرطة  متبقٌن هناك،ال (14االربعة عشر) عادت الشرطة مجددا  للمدرسة فوجدت
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ماٌعادل خمسة )مبلػ ثبلثمائة جنٌها  سودانٌا  بشرط دفع  2016ٌولٌو  العاشر منرج عنهم فى فأإلعتقالهم. 

 .(وعشرون دوالر حٌنذاك

 اإلعتقال الثانى هم:ذٌن لم ٌشملهم الخمسة ال

 .تمباراأزهرى  (1

 كومى. ًولٌم تٌبلن (2

 ٌدان.اس عولٌم أندرو (3

 لجرٌؾ.ٌوسؾ ا (4

 

 خلفٌة القضٌة

إجتماع الجمعٌة العمومٌة الذى عقد تحت  عن السودان أقٌم جنوب السودان بعد إنفصال 2012فى العام 

فحص  تحتنة الكنٌسة لج . شكلتإستبعاد السودانٌٌن الجنوبٌٌنن اضممبررة  ذلك بضؽط ورقابة الحكومة 

 اإلختٌار. أجازتالتى واؾ وزارة اإلرشاد واالوقاؾ إشربدقٌق من الحكومة 

، بعد عام من حلها وتشكٌل اللجنة الجدٌدة ارةإعتراض للوز قدموا / السابقةاللجنة المحلولة بعض أعضاء

الوزارة قبلت مدعٌن أن  الجمعٌة العمومٌة التً تشكلت بموجبها اللجنة الجدٌدة مورس فٌها تزوٌر. 

 /القسفً هذه اجمعٌة ابدٌلة أنتخب طة. بدٌلة تحت إشراؾ الشر عمومٌة جمعٌة إعتراضهم ووجهنم بعقد

تم إستبعاده  بكل قوة إلجهاض اللجنة التً القس حامدعمد قائبل  "  (القس جعفر). علق حامد محمد صالح

 قات الفاسدة التى كان مشارك فٌها".ال عن عدد من اإلتفاءأن ٌسخوفه من سبب فٌها وذلك ب

مما هلتها الوزارة اجتالتى ت وعض اإلعتراضابدفعوا ب (عٌةتباع شراأل معظم التى ٌعتبرهااللجنة األولى )

بواسطة المستشار القانونى أوقؾ تنفٌذ القرار آلحقا  ، ا  داعما  للمحكمة التى منحتهم  قرار إضرهم اللجوء

اللجنة األولى مدعومة بأتباع الكنٌسة والثانٌة تدعمها ،بٌن اللجنتٌن النزاعبرز للعٌان للوزارة. منذ ذاك 

إعتقالهم  تمثلت فًمعاملة قاسٌة  واجهتزارة بالشرطة وجهاز األمن والمخابرات الوطنى.اللجنة األولى الو

العقارات عقود مثل  صاحبت اللجنة اآلخرىالتً هم واتباعهم بسبب إعتراضهم على األخطاء 

بؽرض لمدرسة لاللجنة الثانٌة  وقعتها. فى هذه الحالة جاءتالتى تم  ى اراضى الكنٌسةعل اتاإلستثمارو

 اإلدارة الحالٌة لم تسمح لهم مما تسبب فى إعتقالهم. ٌبل  لئلدارة الحالٌة، لكنإلدارة جدٌدة بدتسلٌمها 

ذهبت اللجنة الثانٌة لتسلم المدرسة دون حدثت بمدٌنة ود مدنى حٌنما  آخرى متعلقة بنزاع اللجنتٌنحاالت 

 إخطار.

ٌرأسها سلٌمان على نمر برفقة جهاز األمن  الثانٌة اللجنةمجموعة من ذهبت  2016 سبتمبرفى التاسع من 

تؽٌٌر إدارة المدرسة. أثار عدم اإلتفاق لصدام بهدؾ مدرسة مدنى اإلنجٌلٌة ل والمخابرات الوطنى  والشرطة

نسبة لرفض مدٌر المدرسة تسلٌمهم المدرسة مسسببا  ذلك بعدم إخطاره رسمٌا  كما ضرورة منحهم فترة 

القس مدٌر المدرسة القس سلٌمان صمؤٌل وآخرٌن ضمنهم لم. أدي عدم التوافق ذلك إلعتقال للتسلٌم والتس

 ببلؼات ساعتٌن. مجموعة المعتقلٌن ذهبت مباشرة وقٌدت أطلق سراحهم بعد لقدسامى بواسطة الشرطة و

مازات ارا . ى إجراء حتى تتخذ المحكمة قرألاللجنة بإٌقاؾ  ا  مرضد اللجنة الثانٌة. أصدر القاضى أ تعدي

 (1-المحكمة مستمرة)ملحق 
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 القتل غٌر المشروع

ا. فى هبون   هماألمن، كثٌرون قتلوا وجرحوا وبعض توفر المدنٌٌن فى مناطق النزاع قلقٌن كثٌرا  بسبب عدم

لكنهم ٌتحركون و  الجناة فٌهاوكذلك حاالت آخرى معروؾ  تحقٌقات جادة بعض الحاالت الشرطة لم تباشر

 بحرٌة.

 
 بٌانً ٌوضح وضع الجناة فً خمسة حاالت قتلرسم 

 

 القتل غٌر المشروع بجنوب كردفان

 حادث إطالق نار علً منزل بقرٌة الشرك

أمبرمبٌطة أنور الزبٌر،  قوات الدفاع الشعبى بقٌادة قائدمجموعة من هاجمت  2016ٌولٌو  السادس منفى 

على عدد ستة سٌارات الجناة . كانوا كم جنوب شرق أبو كرشوال(20بقرٌة الشرك ) محمد داؤودمنزل 

بإطبلق النار صوب المنزل الذى مات  البخارٌة، وما أن وصلوا حتى بدأوا وعدد من الدراجات الندكروزر

 مالكه وجرح أثنٌن. الجرحى هم:

I. .عبد هللا أدم الدار 

II. .جمال حامد عقٌل 

بواسطة  2016ود قد قتل فى ماٌو محمد داؤالقتٌل/ حد أقارب ٌعتبر الحادث تداعٌا  لحادث آخر حٌث أن أ

الجانً.  كاالشرطة متهما  ذبفتح ببلغ لدي  )محمد داؤود( وقد عمد القتٌل ،الدفاع الشعبً قبٌلة قائدأفراد  أحد

ة للجناة لكن فقبل هذا الحادث، قضٌة القتل كانت معروفة إضاو فكان هذا الحادث عقابا  علً فتح الببلغ.

 أى خطوات إضافٌة.الشرطة لم تعتقلهم أو تتخذ 
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 قبض الجناة ببلؼات الجناة

ق بض الجناة، دونت ببلؼات، الجناة 
 معرفٌن

لم ٌقبض الجناة، لم تدون ببلؼات، الجناة 
 مجهولٌن
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 فى هبٌله أفراد اسرةثالثة قتل 

 مسلحخرٌن بواسطة جرح آثبلثة من أفراد أسرة ٌعقوب عبد هللا قتلوا و 2016أؼسطس  العشرٌن منفى 

 -كة الشعبٌة والجٌش الشعبً أشتبهت بعضو فى الحر األسرةكم( جنوب هبٌلة. 14مجهول فى مزرعتهم )

 ض.ؾ على األرهناك خبل عن مسؤلٌته بسبب أنشمال 

 -على الصوت-وفجاءة بعد ردهم  منادي لهم أثناء إقامة أفراد األسرة فى منطقة زراعتهم، سمعوا صوت 

بن شقٌقهم إأخوٌن معا  هما بشرى وبشٌر و ائى ثبلثة أشخاص ماتوا على الفور.كان هناك إطبلق نار عشو

ضو بد العزٌز وعربى. األسرة إتهمت عهم ع . الجرحىعاما   ستة عشرة من العمر الذى ٌبلػ عبد الرحمن

ون الببلغ ضد مجهول و ال تحقٌق خبلؾ معه على االرض. د  كة الشعبٌة والجٌش الشعبى بسبب الحر

 إضافى تم إتخاذه.

 حادثة قتل بتلودى

بواسطة هب قتل بمنجم الذعامل سنة،  29هب محمد، سوار الذ  2016أؼسطس  من نوالثالث والعشرفى 

دراجته البخارٌة عندما كان متجها إلى منجم اللفة الذى ٌبعد  وإضافة إلى أخذهممسلحٌن راد ف( أ5) خمسة

ضد الببلغ ٌد وق  تلودى شرطة  لديالببلغ  مع شخص نجا من الحادثة. دون كم( جنوب شرق تلودى10)

 جناة مجهولٌن وال تحقٌق إضافى تم أجراؤه.

 مجزرة قرٌة السنادرة

( دراجة بخارٌة 20قوات الدفاع الشعبى بمعٌتهم أكثر من عشرون ) متهاج 2016سبتمبر  الثانى منفى 

ماشٌة ن هبت من  الدفاع الشعبً بأن الهجوم على إدعاء قرٌة السنادرة. إرتكز مصحوبة  بسٌارتى آلندكروزر

مع  وائأو توآطالسرقة فى قبٌلتهم وآثار األقدام قادتهم إلى قرٌة السنادرة، فاتهموا سكان القرٌة أنهم شاركوا 

 .السارق

كم( شمال ؼرب مدٌنة العباسٌة، 7، سبعة )جنوب كردفانوآلٌة قرٌة السنادرة بمحلٌة العباسٌة فى تقع 

 من النوبة/ قبائل تقلى. أؼلبهم( أسرة 200وٌسكنها حوالى مائتٌن )

رقت. هناك  ،(20( أشخاص قتلوا وجرح حوالى عشرٌن )9عند نهاٌة الهجوم، تسعة ) بعض  المنازل ح 

 لكن تم العثور علٌهم بعد أٌام آلحقا .فوقدوا ونساء وأطفال 

 :التالٌة هى أسماء المقتولٌن

 عمر محمد أحمد . .1

 محمد عبد هللا أدم. .2

 قاسم أحمد الجمرى. .3

 عبد هللا سلٌمان. .4

 محمد إسحاق. .5

 موسى بقادى. .6

 محمد بشٌر. .7

 محمد السعودى. .8

 أحمد أدروب. .9
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 بعض من المدنٌٌن الجرحى هم:

 ق.حسٌن الزئب   (1

 هارون إسماعٌل.   (2

 إسماعٌل ادم   (3

 خلٌفة أحمد الجمرى.   (4

 عبد المنعم إسماعٌل.   (5

 عبد هللا حسن إسماعٌل.   (6

 دفع هللا محمد.   (7

 عبد الوهاب ادم.   (8

 أبكر قٌلى.   (9

 ؼسان الزنك. (10

 بشٌر. (11

لحادثة نتٌجة لكمدٌنة األبٌض. ؼالب المصابٌن تم عبلجهم بمستشفى العباسٌة وآخرٌن تم تحوٌلهم لمستشفى 

 كم( جنوب ؼرب السنادرة.5وا إلى قرٌة الشواٌة التى تقع على مسافة خمسة )نزحؼالب المواطنٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجاهلت السلطات )األمنٌة والسٌاسٌة( الحادثة ولكن تحت ضؽط المواطنٌن أجبرت علً  اإلنتباه  لقد

 والسماح بفقد ببلغ لدي الشرطة.

 

 

عمد الشرطة لفتح البالغتجمع للمواطنٌن بمستشفً العباسٌة معبرٌن عن رفضهم لتسلم الجثامٌن مالم ت  
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 ص فى تلودىثالثة أشخاص قتلوا بالرصا

بالقرب من ممتلكاتهم صباحا  قتل ثبلثة أشخاص ونهب  حادٌة عشرالساعة ال 2016سبتمبر  العاشر منفى 

تجار الذهب  ي حٌث ٌرتادهدتالوكم( شمال ؼرب مدٌنة 13الذى ٌبعد ثبلثة عشرة )و للذهب لةومنجم التق

 :القتلى همو .للشراء

 مدٌنة كوستى بوآلٌة النٌل االبٌض. موطنه، عاما ، تاجر 27/ نور الدائم قرشى محمد، 1

وآلٌة جنوب فً وكره بمحلٌة التضامن  مجوهراتً، موطنهعاما ،  31/ عبد هللا أحمد الطٌب، عمره، 2

 كردفان.

 وآلٌة جنوب كردفان.فً عاما ، تاجر من الوكره بمحلٌة التضامن  25/ الضى محمد الطٌب، 3

 االشٌاء المنهوبة هى:

 دوالر تقرٌبا (. 15000)نقدا  ها  سودانٌا  / مائتى ألؾ جن1ٌ

 / دراجتٌن بخارٌتٌن.2

 كمٌة من الذهب ما ٌعادل مائة ألؾ جنٌه سودانى./ 3

 / ثبلث هواتؾ ذكٌة.4

تح الببلغ ضد مجهولٌن. ف   كم( شرق تلودى، حٌث40ربعٌن )ى التى تبعد أقلوأخذت لمدٌنة كا ثث القتلًج  

برؼم ضافٌة بواسطة شرطة كلوقى لم ٌتم إجراء أى تحقٌقات إكالوقً.  للجثث ودفنت بمدٌنة تشرٌحلقد تم 

 2016أكتوبر  األول منٌوم المستخدم حتى  (+249908146555بطاقة رقم  أحد الهواتؾ المنهوبة ) أن

 فتح الخط دون إجابة(.ٌ)شخص ما 

 العنف الجنسى

 حادثة بجنوب كردفان

متزوجة تبلػ عام و)ر( ؼٌر  24وجة تبلػ من العمر أختٌن )أ( متز 2016 سبتمبر السادس عشر منفى 

ى شرطة تلودى. لد دثةلحااالضحٌتٌن ، أبلؽن تلودى بواسطة رجلٌنعام، تم أؼتصابهم بمدٌنة  18من العمر 

عام،  25 ،شمشمأثنٌن آخرٌن هما صابر وفً المقابل تم إعتقال  ٌا لم ٌتم إعتقالهمالجناة تعرفن علٌهم الضحا

 المعتقلٌن .أتهموا بواسطة الشرطةولجرٌمة ال عبلقة با تاجرعام،  26د بخٌت، حموأموظؾ حكومى 

 .لى الحكومةؤمعروفٌن بنقدهم لمس اإلثنٌن
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 مكامراقبة المح

 محاكمة القساوسة والناشط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رون من والثالث والعش السابع عشر مابٌنعاصمة األثٌوبٌة أدٌس أبابا البمؤتمر مسٌحى  إنعقد

، المؤتمر جنوب السودانانفصال  وضاع المسحٌٌن فى السودان، خاصة  بعدالمؤتمر أتناول . 2016أكتوبر

، القساوسة حسن وكوه كانوا ( من السودان وجنوب السودانثبلثٌن شخصا  كان بحضور مسحٌٌن )حوالى 

، اثناء ذلك ه من السلطاتضمن السودانٌٌن الحضور. القس حسن قدم ورقة عن أنواع قمع المسحٌٌن الموجه

 آخرٌن. ببٌتر من جمهورٌة التشٌك وسط حضورالمؤتمر التقوا 

شمال كما الناشط  وكوه عبدالرحٌم  حسنالقسٌن و جاسك ، بٌتر2015دٌسمبر  الثامن عشر منفى 

 فً حراساتأعتقلوا بواسطة جهاز األمن والمخابرات الوطنى وبقوا رهن اإلحتجاز  عبدالمنعم عبد المولً

حٌنها دون جهاز األمن والمخابرات الوطنى ببلغ  2016 ماٌو الثامن عشر منلخمسة أشهر حتى  األمن

 فٌه بإرتكاب جرائم  تحت المواد التالٌة: ( أ تهموا41/2016) تحت الرقم فى نٌابة أمن الدولة ضدهم

 

 (1991القانون الجنائى ) (1

 ( 21المادة :)ًاإلشتراك الجنائ. 

 ( تقوٌض 50المادة :).النظام الدستورى 

 ( 51المادة:) عبلن الحرب ضد الدولة.إ 

 

 محاكمة القساوسة والناشط بمحكمة الخرطوم وسط تحت إجراءات أمنٌة مشددة
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 ( التجسس ضد الببل53المادة :).د 

 ( دخول 57المادة :)عسكرٌةأماكن وتصوٌر. 

 ( إثارة الكراهٌة ضد ووسط الطوائؾ.64المادة :) 

 ( نشر أخبار كاذبة.66المادة :) 

 (30/1المادة ) –قانون الجوازات والهجرة  (2

 ٌر شرعٌة.دخول الببلد بطرٌقة ؼ 

 (23العمل اإلنسانى المادة )قانون تنظٌم  (3

 .ممارسة العمل الطوعً دون ترخٌص 

نقلوا من حراسة أمن الدولة  عندها ،أحال مكتب نٌابة أمن الدولة قضٌتهم للمحكمة  2016أؼسطس  4فى 

 .ثم الحقا  لسجن الهدي إلى سجن امدرمان

 للمحاكمةجلسة األولى لقد كانت المة الخرطوم وسط. أسامة محمد عبد هللا بمحك القاضً د.القضٌة أمام 

بسبب عدم أحضار المتهمٌن  2016أؼسطس  21أرجأت حتى ولكن  2016 أؼسطس 14 ٌوم لها ا  مقرر

 جرتمام المحكمة. أ للمتهمٌنأول مثول  2016أؼسطس  21 تكون جلسة ٌوم ذلكبو من السجن للمحكمة

وما زالت  2016من سبتمبر  26 - 21 – 5 – 1 ثم 2016أؼسطس  29فى  لمحكمةالحقة لجلسات 

 القضٌة أمام القضاء.

 :كما التالًرتب اإلتهام 

 لجنسٌة التشٌكٌة(.) حامل ا بٌتر جاسك /المدعى علٌه االول: القس

 المدعى علٌه الثانى: القس/ حسن عبد الرحٌم كودى.

 ل أبو زمام.االمدعى علٌه الثالث: القس/ كوه شم

 عبد المنعم عبد المولى. : الناشط/المدعى علٌه الرابع

ة تحت إجراءات المحاكمجلسات  معظمعقدت ٌدافع عن المتهمٌن أكثر من من خمسة وعشرٌن محامى. 

 فى أوقات كثٌرة منع الناشطٌن والمؤٌدٌن من حضورها.و أمنٌة مشددة 
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م ضد المدعى علٌهم، عارضا  تفاصٌل الته المحققإستعراض المتحري/ فى معظم جلسات المحكمة جري 

جلسة ال فً الترجمة، ولقد تم تؽٌٌر المترجم عند مترجموجود مع  ةلأدك ت صوتٌةفٌدٌو وتسجٌبلطع امق

 الرابعة.

مما جعل السلطات القصؾ الجوى  هاسبب المتهم االول )بٌتر( قد وثق حاالت اإلنتهاكات التًطع امقأظهرت 

م أن المتهب زاعما   ه، عبلوة على ذلك بحسب األدلة التى قدمت بواسطة النائب العامؼٌر راضٌة عن عمل

 األول )بٌتر( قد:

 )رق )على عمر موسى وبأنه وار بٌنهم. ٌترجم الحالمتهم الثالث  وكان أجرى مقابلة مع طالب ح 

 ه من األسبلم للمسٌحٌة.تحوللسلطات السودانٌة بسبب لالطالب عزي حرق 

 قد  موسىشرح المتهم الثالث للمتهم االول كٌؾ أنه والطالب على عمرٌالصوتٌة  فى التسجٌبلت

 من اإلسبلم للمسٌحٌة.تحولوا 

 

حامو الدفاع مرات عدٌدة على إجراءات المحكمة، بعض من شكاوٌهم أثناء جلسات المحكمة إعترض م  

 مشار إلٌها أدناه:

 تقنٌٌن  الذٌن أعدوا الواسطة الخبراءمحامى الدفاع االول إعترض وطلب بأنه ٌجب عرض الصور ب

 عند الحوجة. عمل ذلكبالقاضى وعد  .الفلم

 "  الجلسات بإستمرار متخذا  أي من األسباب  تأجٌللقاضى المحكمة درج أحد المحامٌن علق قائبل

 .لدي المتهمٌن بأن القصد تأخٌر سٌر العدالةا  سالبإنطباعا   زرٌعة  لذلك مما ترك

 درج الناشطٌن والداعمٌن للمتهمٌن الجلوس تحت الكبري المقابل لمبانً المحكمة بعد أن منعوا من حضور الجلسات 
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 توجٌه المترجم.لى تدخل المحقق فً آخر إعترض ع محامى 

 بواسطة  أحد أطراؾ مقبول للمحكمة أن توجه  محامى الدفاع األول علق مباشرة للمحكمة أنه ؼٌر

 الدعوى.

 إنتهاكات آخرى

 جنوب كردفان

 شرطة العباسٌةتروٌع طالب مدرسة بواسطة 

المدرسة الثانوٌة القدٌمة ، دخل عند الساعة العاشرة صباحا   2016فى السابع والعشرون من سبتمبر 

تٌن بدون( ٌر)أثنٌن بلوحات واألخ   ربعة سٌاراتبقٌادة نقٌب، على أ( شرطى 37سبعة وثبلثٌن )بالعباسٌة 

ٌذ صول الدراسٌة، مما أرعب التبلمفبإطبلق الرصاص فى الهواء أثناء تواجد التبلمٌذ بال فورا   وبدأوا

" لدٌنا معلومات بأن  قائبل   رد علٌهفلنقٌب سائبل  عن السبب، ا هممدٌر المدرسة لقائدعندها ذهب تذة. اواألس

النار فى الهواء لكن إذا ما  السنادرة وهذه رسالة لهم، اآلن فتحنا عن حادثة قرٌة الطبلب ٌخططون لمظاهرة

 تنتمون للجٌش الشعبىمتمردون وجمٌعكم إطبلق النار سٌكون على صدورهم، فأنتم فتجرؤوا على التظاهر 

 المدرسة.الدراسة وؼادروا من قرٌة السنادرة تركوا  ٌنحدرونخمسة طبلب  نتٌجة لهذا التروٌعل". شما -

 النٌل األزرق

 كولٌراال وباءإشتباه ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرضً نزالء بمركز صحً كروري 
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السابع الحالة األولى فى سجلت لئلسهال المائى. ا وباءشهدت وآلٌة النٌل األزرق   2016منذ أؼسطس 

فى كل ذلك إنتشر المرض  من بعدساوى لٌل شمال مدٌنة الروصٌرص، قرٌة ب 2016أؼسطس  عشر من

حاد.  (فراغإستقً )إسهال مائى أبٌض اللون مع  فً أعراض المرضتمثلت  .قرٌبا  ت وآلٌة النٌل األزرق

 دة.ٌعدتم تسجٌل حاالت وفاة  مع العلم بأنهكولٌرا المرض أن ٌكون ؼلب األطباء إشتبهوا بأ

حص إٌجابى ف( حالة أظهرت 13أفاد بأن " ثبلثة عشرة ) HUDOتصلت بهم ٌن إأحد تقنٌى المعامل الذ

وزٌر الصحة  إسهال مائى. على أنهوزارة الصحة  مع إصرارٌعطى تقرٌر مكتوب،  للكولٌرا" من ؼٌر أن

 .2إعتقال الذٌن حاولوا توثٌق الحاالت بل تم كشؾ عن األرقام الحقٌقة للمصابٌن والموتىرفض ال

 :HUDOحسب رصد ب المختلفة ه ٌظهر االشخاص المصابٌن والموتى بالمحلٌاتالجدول أدنا

 

 

 الرقم المحلٌة المدٌنة او القرٌة مصابٌنعدد ال موتىعدد ال

 1 الروصٌرص الروصٌرص 605 49

 

   طرفة

   بادوس

   ابو زور

   كرورى

   حمدة

   الجرؾ

   ساوى لٌل

   الروصٌرصمعسكر النازحٌن شمال 

 2 الدمازٌن الدمازٌن 470 23

   السرٌو

   رةمالح

   السراجٌة

   كشنكرو

   الدٌسة

   بجاوى

   عبد الخبلق

   هارون البحر

   جبرٌل

   شمار

 3 التضامن أقدى 27 1

                                                
أحدي هذه الحاالت مدرجة تحت اإلعتقال التعسفً 
2
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   رورو

   جرٌوه

 4 باو الشهٌد أفندى 18 0

   حامٌة الجٌش

 5 قٌسان إلٌاس 12 1

 6 الكرمك قمبردة 1 0

 7 ود الماحى المدٌنة واحد 2 0

 جملة عدد المصابٌن والموتً 1042 44
 

 (HUDOجدول ٌبٌن أعداد المصابٌن والموتً بالمحلٌات )حصر 

 

 النازحٌن

 مصادرة منزل أسرة بواسطة السلطة

إسماعٌل نصر لمدة سنة،  سلطات محلٌة شندى منزل أسرةصادرت  2016فى الثامن عشر من ٌولٌو

 2016ماٌو  فً المحلٌة معتمد مر الصادرة منٌع الخمور وهذا إستنادا  على األوااألسرة ببمتهمٌن تلك 

 .(2 ملحق)

عاما ،  46المواطنة حٌاة الرحٌمة تٌة كافى، إعتقلت شرطة شندي  2016فى السابع عشر من ٌولٌو 

لٌلة واحدة فى  كافً حٌاةأمضت  بٌع الخمور. بتهمةنوبة متزوجة من نصر إسماعٌل النازح من جبال الوال

. فى بٌلهاس خلًوأ ءتهارببحكما  القاضى  أصدرحراسة الشرطة وفى الٌوم الثانى تم تحولٌها للمحكمة حٌث 

بأمر  مصحوبا  بقوة من الشرطةوكٌل النٌابة لمنزلها  إطبلق سراحها الثمن عشر من ٌولٌو، جضر ٌومات ذ

نتٌجة لذلك تقطن األسرة اآلن فً منزل إخبلء المنزل. على  ا األسرةأجبروو (3حق مل) جدٌد إداري

 حتى اآلن. لم تنظر المحكمة فً اإلستئناؾلكن باإلٌجار وقد إستأنفوا القرار اإلداري للمحكمة و

 إخطار بهدم كنٌسة

ة األراضى  من سلط تحذٌرٌا   ات كنٌسة الحاج ٌوسؾ أخطارا  سلطتسلمت  2016 فى األول من أؼسطس

(. 4-ملحقلبناء ؼٌر قانونى )أن اب مسببا  ذلك أسبوع واحدبإزالة الكنٌسة فى ؼضون  ٌنذربوآلٌة الخرطوم 

هذه األرض فى العام  الخرطوم بحرى وقد ش ٌدت على مدٌنة فى كائنة بضاحٌة الحاج ٌوسؾسة ٌالكن

 إنشأؤها.تارٌخ منذ  ظمنتبشكل مأكثر من ثبلثمائة شخص  للعبادة، ٌرتاد هذه الكنٌسة 1976

ٌسة  الكنستتكفل و حٌالهم إجراءات قانونٌة ستتخذوإال  الكنٌسة أسبوع واحد لئلخبلء منح إخطار الهدم إدارة

 قائما .التهدٌد لكن مازال  ،بعدالكنٌسة كتابة هذا التقرٌر لم تهدم  تارٌخ بدفع تكالٌؾ عملٌة الهدم. حتى
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 التوصٌات

 منظمة حقوق اإلنسان وا( لتنمٌةHUDO )الحكومة والحركة الشعبٌة تحث األطراؾ المتحاربة( - 

العدائٌات من أجل لوقؾ  الجادتنفٌذ ال وتمدٌده كما وقؾ إطبلق النار علً وضعحافظة بالمشمال( 

 .إٌقاؾ اإلنتهاكات

 ( منظمة حقوق اإلنسان والتنمٌةHUDOتناشد المؤسسات )  إجبار بالعمل علً اإلقلٌمٌة والدولٌة

 .لعدالةل معاٌٌر الدولٌةال كماسٌادة القانون  تنفٌذلحكومة السودانٌة إحترام حقوق اإلنسان وا

 منظمة حقوق اإلنسان والتنمٌة (HUDO) :تحث الحكومة السودانٌة على اآلتى 

  وضع  لٌتسنًرفع حالة الطؤارى المفروضة على وآلٌتى جنوب كردفان والنٌل األزرق

 .القوات األمنٌة تحت السٌطرة

 قوات الدفاع ووالمخابرات الوطنى  األمن تعدٌل القوانٌن التً تمنح الحصانة لمنسوبً جهاز

 سٌادة حكم القانون. فً ما ٌرتكبون من إنتهاكات مع ضرورة الشعبى

 .تسرٌح وإٌقاؾ نشاطات ملٌشٌات الحكومة 

 والعرقى أو الجهوىأى االساس الدٌنى إٌقاؾ إستهداؾ المدنٌٌٌن عل. 

 ات لمساعداوصول كما السماح بللمنظمات ؼٌر الحكومٌة الوطنٌة والعالمٌة  السماح بعمل

 الحرب. جراء من اإلنسانٌة للمتضررٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 المالحق

 : قرار محكمة مدن1ً –ملحق 
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 : قرار مصادرة منزل2-ملحق 
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 ة المنزل: تجدٌد قرار مصادر3 –ملحق 
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 ار بإزالة كنٌسة: إنذ4 –ملحق 

 

 


