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مســــألة عاجـــلة
إصابة بعيار ناري وإعتقال حافظ موسي النور بالدلنج ،السودان
في السادس من مايو  ،6102أعتقل حافظ موسي النور بعد إصابته بعيار ناري في ساقه األيمن بواسطة الجيش السوداني لسبب
غير معلوم حتي اآلن .رحل بعدها لمعتقالت اإلستخبارات بقيادة الدلنج العسكرية حيث حرم من تلقي العالج كما الزيارة بواسطة
أسرته مما زاد المخاوف حول حالته الصحية.
حافظ موسى النور 52 ،سنة ،مزارع ،متزوج وأب لطفل فً شهره األولٌ .سكن بقرٌة كلندي /الكرقل بجنوب كردفان علً بعد
خمسون كٌلومتر جنوب الدلنج علً طرٌق الدلنج كادقلً.
لقد أتً حافظ لمدٌنة الدلنج فً زٌارة لقرٌبه المرٌض بمستشفً الدلنج .فً طرٌق عودته لقرٌته عابراً نقطة التفتٌش وهو ٌقود دراجته
البخارٌة ٌفاجأ بعٌار ناري ٌصٌبه ف ً ساقه األٌمن مما تسبب فً سقوطه .فً الحال قدم إلٌه خمسة جنود من الجٌش السودانً عمدا
علً رفعه بظهر العربة التً تقلهم وإتجهوا عائدٌن لمقر القٌادة العسكرٌة بالدلنج .عند علم أفراد من أسرته بالحادث من شهود عٌان
توجهوا للقٌادة العسكرٌة حٌث أكد لهم الجنود إعتقاله ولكن لم ٌسمح لهم بزٌارته أو رؤٌته.
تحصلت  HUDOعلً معلومات مؤكدة من مصدر موثوق بأن حافظ لم ٌتلقً أي نوع من العالج أو الرعاٌة الصحٌة مما زاد
المخاوف علً صحته وحٌاته.

تنادي  HUDOعلً حكومة السودان






بضرورة السماح دون إبطاء بعالج حافظ كما زٌارته بواسطة أسرته
ضرورة الكشف عن سبب إعتقاله كما السماح له اإلتصال بمحامٌه
ضمان إطالق سراحه الفوري والغٌر مشروط أو تسٌٌر إجراءات قانونٌة فً مواجهته فً حال ثبوت جرم إرتكبه.
ضرورة إجراء تحقٌق حول الحادث مع إعالن نتائجه علً المأل ومحاسبة المسؤلٌٌن عن ذلك.
ضرورة إٌقاف إستهداف المدنٌٌن.
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معلومات إضافية
تفرض السلطات األمنٌة (أمن و جٌش) بمدٌنة الدلنج ،رقابة عالٌة علً تحركات المواطنٌٌن .لقد درجت تلك السلطات األمنٌة علً إتهام
المواطنٌن القادمٌن من القري الطرفٌة للمدٌنة وباألخص الذٌن ٌقودون دراجات نارٌة بأنهم ٌزودون الجٌش الشعبً لتحرٌر السودان – شمال
بالمؤن ،لهذا السبب أعتقل وعذب المئات من المواطنٌن ،فلقد وصلت  HUDOالعدٌد من التقارٌر التً توثق لذلك.

