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مســـألة مسـتعجلــة
حادثة إغتصاب إمرأة بأم برمبيطة /السودان
بتاريخ  14يناير  2012أُغ ُتصبت س .ك من قبل مجندين بقوات الدفاع الشعبى بمنطقة أمبربيطة /السودان .أبلغت الضحية
بالحادثة لدى مركز شرطة أمبرمبيطة ولكن لم تباشر الشرطة إجراءات التحقيق الواجبة كما لم تسعي للقبض علي الجناة.
السٌدة /س .ك ،تبلػ من العمر خمسون عاماً ،متزوجة وتعمل مزارعة .تسكن السٌدة بقرٌة الحدبة قرب مدٌنة أم برمبٌطة بجنوب كردفان.
فً ٌوم ٌ 14ناٌر  2012بٌنما كانت (س .ك) فً مزرعتها التً تبعد كٌلومتراً عن قرٌتها تحصد محصول الذرة ،فوجئت بثالثة مسلحٌن من
مجندى قوات الدفاع الشعبى أحاطوا بها وهددوها .وعلى عجلة إبتدر أثنٌن من أفراد الدفاع الشعبى إؼتصابها بالتناوب فى حٌن أخذ الثالث
ٌراقب.
ذهبت (س .ك) من حٌنها وأبلؽت مركز شرطة أمبرمبٌطة بما حدث لها .أرسلت بواسطة الشرطة للكشؾ الطبً بعد أن منحت (أورنٌك ثمانٌة
جنائى) .أكد التقرٌر الطبً حدوث اإلؼتصاب فدونت الشرطة بالؼا ً بالحادث دون أن ٌسجلوا زٌارة لمسرح الجرٌمة ،كما لم تعطً الضحٌة
افرصة برؼم تأكٌدها لقدرتها فً التعرق علً الجناة إذا عُرضوا لها .لكن الشرطة طلبت منها الذهاب لمنزلها ومعاودتهم بعد شهر.
تعرب  HUDOعن أسفها الشدٌد الوضاع النساء بوالٌة جنوب كردفان و قلقها إزاء اإلفالت المتكرر للجناة من العقاب فى أحداث مماثلة.
وأٌضا ً ضعؾ تعاون الشرطة مع الضحاٌا.

تنادى  HUDOمن:


السلطات السودانٌة بضرورة إجراء تحقٌق جاد ونزٌه مع ضرورة محاسبة الجناة.



سفارات الدول بالسودان ،بضرورة زٌادة الضؽط علً حكومة السودان إلٌفاء حكم القانون.



حكومة السودان إلنهاء ورفع الحصانات عن أفراد الملٌشٌات التابعة لها.
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HUDO Centre
معلومات إضافية
بشكل متكرر تستقبل  HUDOتقارٌر عن حاالت إؼتصاب بجنوب كردفان ،قٌُدت أؼلبها لدى الشرطة ضد مجهول والبعض اآلخر رفضت
الشرطة فتح بالؼات فٌها ،على الرؼم أن الجناة فً الحالتٌن معروفٌن ،بل و ٌتمتعون بالحماٌة .أدناه بعض من تلك الحوادث التً سجلت
ورصدتها :HUDO


بتارٌخ ٌ 3ناٌر ( 2012ؾ .م) تبلػ من العمر  11عاماً ،طالبة ،تم إؼتصابها تحت تهدٌد السالح بواسطة ثالثة أفراد من قوة حرس
الحدود بمدٌنة العباسٌة .وفٌها رفضت الشرطة فتح البالغ.



بتارٌخ ٌ 31ناٌر ( 2012م .أ) تبلػ من العمر  43عاماً ،إؼتصبت تحت تهدٌد السالح بواسطة أربعة أفراد من قوة حرس الحدود
بمدٌنة العباسٌة .رفضت الشرطة فتح البالغ كما صادرت منها هاتفها النقال ومنعتها من مؽادرة المدٌنة.



بتارٌخ  21مارس ( 2012ي .د) تبلػ من العمر  11سنة وذو إعاقة حركٌة ،إؼتصبت بواسطة فردٌن من شرطة اإلحتٌاطً المركزي
بتالودي (شاهدتهم األم أثناء هروبهما) .فتح البالغ بشرطة تالودي ضد مجهول ولم تجتهد الشرطة فً التحقٌقات.



بتارٌخ  12سبتمبر ( 2012ع .ق .ن) تبلػ من العمر  24عاماً ،و (ر .ق .ن) تبلػ من العمر  12عاماً ،إؼتصبتا بمدٌنة تلودى من قبل
شرطٌٌن من وحدة المباحث الجنائٌة .تم فتح البالغ بمركز شرطة تلودى ضد أثنٌن آخرٌن ال عالقة لهم بالجرٌمة ولم ٌكونا متواجدٌن
فى مكان الحادثة.
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