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 من النساء والفتيات في قرية تابت شمال دارفور 022اغتصاب جماعي لنحو  واقعةعن  مزاعم

 الجماعي االغتصابمزاعم  نع يةاعالم تقارير إزاء بالغ بقلق تشعر( SHRN) اإلنسان لحقوق السودانية الشبكة

 شمال في الفاشر مدينة من الغربي الجنوب إلى ملك 44 عدالتي تب تابت قرية في والفتيات النساء من 100 لنحو

. 1024 أكتوبر 12 الجمعة، يوممساء  في( SAF) السودانية المسلحة القوات من أفراد أيدي على السودان، دارفور،

 لالتحاد شتركةالم البعثة أرسلت ،1024 نوفمبر، الموافق الخامس من األربعاء يوم صدر صحفي لبيان ووفقا

حيث تم  ،1024 نوفمبر 4 الموافق الثالثاء يوم تابتإلى  التحقق دورية( يوناميد) دارفور في المتحدة واألمم األفريقي

 الحادث، بعد أيام تسعة. من مباشرة التحقيق في مزاعم االغتصاب الجماعي السوداني الجيش قبل منمنع الدورية 

 من للعديد الجماعي االغتصاب في لتحقيقا في المرة األولي، من مباشرة قيالتحق دورية تم منع أن بعد أيام وخمسة

 القرية،اذن دخول  االفريقي واالتحاد المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ بعثة فريق منح تم تابت، في والفتيات النساء

 .1024 نوفمبر، 9الموافق  األحد يوم ة،حكوميوعناصر مسلحة  مسؤولين برفقة اليوناميد حيث زارها وفد

  

. تابتقرية  سكان من متنوعة مجموعة ت معمقابالعقد و القرية في ساعات عدة التحقيق التابع لليوناميد، فريق أمضى

 االمم في مسؤول ، قالت الوكالة أن1024، نوفمبر 20 الموافق االثنين ته وكالة رويترز لألنباء،نشر تقرير في ،لكنو

مع رويترز أن  مقابلة في ، قالاالعالم وسائل الى بالحديث مخول غيرولكنه  اليوناميد،عمل  على مطلع ،المتحدة

 االغتصاب لمزاعم السليم الفحص إلىم يكن مساعداً في الوصول ل االحد يوم الذي تم اجراؤه التحقيق أثناء الوضع

 ."المقابالت إلجراء اليوناميد فريق هزار بيت كل في موجودة كانت" السوداني الجيشعناصر من  وأن". الجماعي

  

. ونزيه شفاف تحقيقإجراء  وعرقلة المدنيين ضدممارسات الترويع  بشدة تدين اإلنسان لحقوق السودانية الشبكة

 المشتركة لحفظ السالم المتحدة المموا اإلفريقي االتحاد وبعثة السودان حكومة اإلنسان لحقوق السودانية الشبكة دعووت

 .دارفور في مخيمات في يعيشون الذين النازحين وجميع تابتقرية  في المدنيين لحماية فورية إجراءات اتخاذ

  

ضطال  بما تمليه لالالمشتركة في دارفور،  المتحدة المموا اإلفريقي االتحاد دعوت اإلنسان لحقوق السودانية الشبكة

 ووضع المخيمات، في يعيشون الذين أولئك وخاصة دارفور، في الضعيفة المجتمعات حماية في مسؤوليةعليهم ال

 .يته أو تقصيره، وأن العقاب سيطال كل من يثبت مسؤولتحدث لن عتداءات اتلك  مثل أن لضمان كافية أمنية تدابير

 
 مطلوب تحرك عاجل

 السـودان

 الشبكة السودانية لحقوق االنسان
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 تشكيل المتحدة لألمم التابع األمن مجلس ويحث ونزيه، شامل تحقيق إلجراء تدعو اإلنسان لحقوق السودانية الشبكة

 في اإلنسان حقوقأوضا  ب هتمينالم ينالمستقلراء والخب الدولية المنظمات مع بالتعاون شفافة عامة دولية لجنة

 (.يوناميد) دارفور في المتحدة األممو االفريقي التحادل عمل البعثة المشتركة جوانب جميع في للتحقيق ،السودان

  

 الحكومة بين النزا  بسببمن مناطقهم  ردواش   قد شخص 104000 نحو أنتقدر  المتحدة االممالجدير بالذكر أن 

 .1024 الحالي، عامال بداية منذ دارفور في المسلحة والحركات السودانية

 


