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نشرة صحفــية
إعتقال مدنيين ليومين بواسطة اإلستخبارات العسكرية بالعباسية  -السودان
بتاريخ الثالث من ديسمبر  ، 2020إستخبارات القوات المسلحة السودانية بالتعاون مع قوات الدعم السريع بمدينة العباسية بجبال
النوبة ،تعتقل إثني عشر (  )12مدنيا ً بينهم قاصر .كان اإلعتقال بسبب ندوة جماهيرية أقيمت بقرية قمبراية عن عملية السالم .تم
إطالق سراحهم في الخامس من ديسمبر  2020بعد أن أهينوا وهددوا.
في يوم  3ديسمبر  ، 2020نظمت مجموعة نشطاء السالم ندوة جماهيرية بقرية قمبراية عن عملية السالم .وفي أثناء الندوة فوجئ
الحاضرون بجنود مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة السودانية والبعض اآلخر يرتدي زي قوات الدعم السريع ويستغلون إحدي
عشرة (  )11سيارة مجهزة برشاشات يطلقون أعيرة نارية في الهواء وعمدوا لتفريق الندوة وإعتقال إثني عشر (

 )12شخصا ً بينهم

قاصر .أخذ المعتقلين لمقر قيادة الجيش السوداني بالمدينة حيث تم إحتجازهم ليومين .تمت إهانة المعتقلين بواسطة محققين
اإلستخبارات كما أعتدي عليهم لفظيا ً بوصفهم

ً
واصفة إياهم
بالنكت ( هي عبارة محلية تستخدمها القوات األمنية ضد إثنية النوبة

بالمتمردين) ،أيضا ً تم إتهامهم بالتعاون مع الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال .في الخامس من ديسمبر  ،2020أطلق سراحهم
بعد أن هددوا وحذروا بأن ال يقيموا مثل هذه الندوات أو يشاركوا فيها ،وإال سيتم إعتقالهم مجدداً وتعذيبهم
المعتقلين هم السادة :عمار محمد إسماعيل ،محمد عوض بخيت ،عبدالمطلب محمد إسماعيل (يبلغ من العمر  16عاما ً) ،محمد محمود
مصطفي ،محمد إبراهيم طه ،عبدالباقي عمر آدم ،عبدهللا العركي حسن ،حسن عمر محمد ،عبدهللا محمد جمعة ،فتح الرحمن عثمان
محمد ،عمر محمد خيرهللا ومحمد عبدالرحيم محمد كمتور.
تبعد قرية قمبراية حوالي ثالثة كيلومترات جنوب مدينة العباسية بجبال النوبة /والية جنوب كردفان.
تعرب  HUDOعن قلقها الشديد ألوضاع المدنيين بمناطق الصراع وتنادى باآلتي:


الحكومة السودانية  ،بأن تخضع قائد القوات المسلحة بالعباسية للمحاسبة في هذا اإلعتقال للمدنيين.



الحكومة السودانية بأن تضمن وتحمي حقوق المواطنين.



الحكومة السودانية بأن توقف إنتهاكات القوات األمنية ومليشياتها علي المواطنين وخصوصا ً بمناطق الصراعات.



الحكومة السودانية بأن تحترم تعهداتها الدولية.

إنتهي :لمزيد من المعلومات الرجاء الكتابة إليhudo2009@gmail.com :
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