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 No.: H.K/PS/04/020 2020 فبراير 13

 نشرة صحفــية

 )للنشر الفوري(

  السودان-مقتل وجرح مواطنين بواسطة جندي دفاع شعبي بأبوكرشولة 

، أقدم جندي بالدفاع الشعبي بأبو كرشولة علي إطالق الرصاص علي جمهور من المواطنين مما تسبب في 2020 يناير 29بتاريخ 

دون بالغ بالحادث بمكتب شرطة مدينة أبوكرشولة . يعتقد بأن السبب في هذا الحادث هو الثأر. مقتل شخصين وإصابة ثالثة بجراح

  .ضد الجندي الجاني ولكن لم تتخذ اإلجراءات المطلوبة بواسطة الشرطة

عبدالكرٌم محمد، أطلق النار علً مجموعة من / ، جندي مسلح من جنود الدفاع الشعبً بأبوكرشولة ٌدع2020ً ٌناٌر 29فً ٌوم 

 ( سنة39)محمد إبراهٌم عٌسى / المواطنٌن المتجمهرٌن حول مصدر للمٌاه بالقرب من مدٌنة أبوكرشولة مما تسبب فً مقتل السٌدٌن

 ( سنة48)والثقافً جدة  ( سنة56)عبدالرحمن الحلٌو / وإصابة ثالثة أشخاص بجروح هم السادة ( سنة27)والضً أحمد عٌسى 

تم فتح بالغ بالحادث ضد الجانً لدي مكتب . لقد تلقً الجرحً العالج الطبً بمستشفً أبوكرشولة. ( سنة47)وإبراهٌم المٌكنة 

 . شرطة أبوكرشولة ولكن لم تجري الشرطة الخطوات الالزمة للسعً فً إٌجاد المتهم الهارب وإلقاء القبض علٌه

 بإختطاف فتاة، حٌنها داهم أهل الفتاة 2019 من مصدر موثوق بأن الجانً الهارب قد أتهم مسبقاً فً مارس HUDOعلمت 

قبل الحادث . بعد تلك المداهمة بأٌام قتل والد الجانً بواسطة مجهولٌن. المختطفة منزل الجانً وأصٌبت شقٌقته فً تلك المداهمة

الحالً بأٌام إختفت نفس الفتاة للمرة الثانٌة فهاجم زوٌها منزله لإلشتباه ولم ٌجدوه، عند عودته وعلمه بالمداهمة أقدم علً هذا 

 . التصرف من إطالق النار

مصدر الماء المذكور فً التقرٌر ٌبعد عشرة . جبال النوبة/ مدٌنة أبوكرشولة هً عاصمة محلٌة أبوكرشولة بوالٌة جنوب كردفان

الجانً والضحاٌا جمٌعهم من . كٌلومترات فً اإلتجاه الغربً لمدٌنة أبوكرشولة وٌستخدم بواسطة الرعاة فً سقً مواشٌهم (10)

 .البدو/ العرب الرحل 

. مدنٌٌن بمناطق الصراع عن أسفها الشدٌد ألوضاع الHUDOتعرب 

: باآلتً HUDOتنادى و

 جبال /  علً المستوي الوالئً والمركز بأن تجري تحقٌقاً عاجالً فً حالة اإلنفالت األمنً بجنوب كردفان السودانٌةحكومةال

 .النوبة وتعمل علً معالجتها فوراً 
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 الحكومة السودانٌة بأن تحرص علً ضمان قٌام الشرطة بدورها بمسئولٌة. 

 الحكومة السودانٌة بأن تعمل علً ضمان سالمة وحماٌة المدنٌٌن بمناطق الصراع. 

 الحكومة السودانٌة بأن تعمل علً حل الدفاع الشعبً ونزع سالحه 

 الحكومة السودانٌة بأن تحترم إلتزاماتها الدولٌة تجاه حقوق مواطنٌها. 

 إنتهي

  hudo2009@gmail.com: لمزٌد من المعلومات الرجاء الكتابة إلً


