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مســـألة مسـتعجلة
إغتصاب فتاتين بينهم طفلة بواسطة جنود من الدفاع الشعبي بالفيض أم عبدهللا /السودان
بتاريخ  28أبريل  2019إغتصب أربعة جنود من الدفاع الشعبي تحت تهديد السالح فتاتين إحداهما طفلة بينما كن في
مزرعتهن .يخضع البنتان اآلن للعالج الطبي وقد قيد الحادث ضد مجهول لدي مكتب شرطة مدينة رشاد ولم ُتتخذ أي
إجراءات تحقيق من قبل الشرطة حتي اآلن.
الطفلة /ي .ح .أ .ب تبلػ من العمر  15عاما ً واآلنسة /و .ح .إ تبلػ من العمر  18عاما ً .الفيض أم عبدهللا هي مدينة صؽيرة بمحلية أبوكرشولة
بينما مدينة رشاد هي حاضرة محلية الرشاد بوالية جنوب كردفان.

في يوم  28أبريل  2019قدم أربعة مسلحين يرتدون زي الدفاع الشعبي علي ظهر جمال لمزرعة أسرة البنتين بمنطقة الفيض أم
عبدهللا حيث كن برفقة جدتهن .أمر المسلحين األربعة تحت تهديد السالح البنتين بأن ينزعن مالبسهن وعندما رفضن اإلستجابة وجه
إثنان منهم بنادقهم للجدة بينما باشر اإلثنين اآلخرين إؼتصاب البنتين بالقوة ،بعد ذلك فر الجناة .الحقا ً إصطحبت الجدة البنتين لمركز
صحي الفيض أم عبدهللا حيث تم تحويلهم فوراً لمستشفي مدينة رشاد القريبة منهم .يخضع البنتان اآلن للعالج الطبي من اإلصابة
الجسدية التي تعرضن لها بينما ظللن تحت حالة نفسية سيئة .قيد بالغ لدي مكتب شرطة مدينة رشاد ولكن الشرطة لم تألوا جهداً في
إجراء التحقيق برؼم ثبوت حالة اإلؼتصاب بواسطة الكشؾ الطبي وإفادة الفتاتين والجدة بإمكانية تعرفهم علي الجناة.
تعرب  HUDOعن أسفها الشديد للحادث كما إستمرار اإلنتهاكات بمناطق الصراع .
وتنادى  HUDOباآلتي:
 الشرطة بوالية جنوب كردفان بأن تجري تحقيقا ً جاداً حول الحادث وأن تقدم الجناة جنود الدفاع الشعبي للعدالة بعد إعتقالهم.
 المنظمات السودانية والدولية بأن تولي مناطق الصراع المزيد من التركيز
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HUDO Centre
معلومات إضافية
في الحادي عشر من أبريل  2019تم عزل الرئيس السوداني السابق /عمر البشير ولكن لم يحدث أي تؽيير بمناطق الصراع وخصوصا ً جنوب
كردفان ،حيث مازالت وتيرة اإلنتهاكات مستمرة كما كانت في السابق وباألخص من جنود الدفاع الشعبي واإلستخبارات العسكرية.
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