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 No. H.K/UA/08/020   2020  يونيو8

 إستغاثة عاجلة

  السودان-مقتل ثالثة مزارعين بواسطة الدعم السريع بكادقلي 

 .، قتل ثالثة مزارعين بعد تعذيبهم في مزارعهم بكادقلي بواسطة جنود من الدعم السريع2020بتاريخ الخامس من يونيو 

دون بالغ بالحادثة لدي شرطة كادقلي ولكن لم تتخذ الشرطة اإلجراءات الالزمة برغم أن الناجين تعرفوا علي بعض الجناة 

 .باألسماء

من المزارعٌن ٌعملون فً تجهٌز األرض للزراعة بمزارعهم بضاحٌة مرتا بكادقلً، هجم  (6)، بٌنما ستة 2020 ٌونٌو 5ٌوم  فً

علٌهم مجموعة مسلحة من جنود قوات الدعم السرٌع، وصلت هذه القوة من الجنود لمكان الحادث علً متن سٌارة تحمل لوحة أرقام 

عندما شاهد المزارعٌن الستة هذه القوة قادمة نحوهم، الذوا بالفرار ولكن . آخرٌن علً ظهور الجمال (4)الدعم السرٌع وأربعة 

بعدها تعقب الجناة . ماٌكل خمٌس إصابة فً الرأس أردته قتٌالً فً الحال/ أمطرهم المهاجمٌن بوابل من الرصاص أصٌب فٌه السٌد

عثمان األمٌن، ثم قاموا بربطهم بالحبال وتعذٌبهم ثم قتلهم بإطالق / موسى ٌوسف والسٌد/ الخمسة اآلخرٌن وتمكنوا من اإلمساك بالسٌد

الحقاً تمكن زوي الضحاٌا . بٌنما تمكن الثالثة الناجٌن فً الوصول لمكاتب الشرطة بالمدٌنة والتبلٌغ بالحادث. الرصاص علً رؤسهم

 .والمواطنٌن من أخذ الجثامٌن لمستشفً كادقلً ثم ُدفنوا بمقابر المدٌنة

 من أحد الناجٌن بأنه تعرف علً ثالثة من الجناة ولقد أدلً بأسمائهم فً إفادته للشرطة ولكن حتً اآلن لم ٌتم القبض HUDOعلمت 

 . أو التحقٌق مع أي منهم

:  باآلتًتنادىعلً أحوال وحٌاة المدنٌٌن بمناطق الصراع و الشدٌد قلقها عن HUDOتعرب 

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

 .النوبة وتعمل علً معالجتها فوراً 

  الحكومة السودانٌة بأن تحرص علً ضمان حكم القانون وقٌام الشرطة بدورها بمسئولٌة. 

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

 ًالدعم السرٌع ونزع أسلحتهم/ الحكومة السودانٌة بأن تعمل فوراً علً حل الدفاع الشعب. 

 الحكومة السودانٌة بأن تحترم إلتزاماتها الدولٌة تجاه حقوق مواطنٌها. 
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معلومات إضافية 

 49عثمان األمٌن كوكو فٌبلغ من العمر /  عاماً أما السٌد37موسً ٌوسف ٌبلغ من العمر /  عاماً والسٌد33ماٌكل خمٌس ٌبلغ من العمر / السٌد

 .نوبة وهم نازحٌن من قرٌة أم دردو/ جمٌعهم مزارعٌن وٌنتمون لقبٌلة تٌرا. عاماً 

 .والٌة جنوب كردفان/ أما مدٌنة كادقلً فهً عاصمة جبال النوبة. كلم من ضاحٌة مرتا بمدٌنة كادقلً (2)تبعد مزارع الضحاٌا حوالً إثنٌن 

 لقد عمد النظام السابق فً تجنٌد أغلب أفراد للدفاع الشعبً بجبال النوبة من اإلثنٌة العربٌة كملٌشٌا حكومٌة . 

  ًفقد تم إستٌعاب أفراد الدفاع الشعبً بقوات الدعم السرٌع مما ساهم فً التوتر اإلجتماعً (خالل هذه الفترة اإلنتقالٌة)فً الوقت الحال /

آمر آخر لتقنٌن الدفاع  (خالل الٌومٌن السابقٌن)إضافة لذلك، فقد صدر مؤخراً . القبلً وأدي لمردود سئ وسط مواطنً جبال النوبة

 .الشعبً

  الدفاع الشعبً من جهة مع قوات عسكرٌة أخري / مواجهات بكادقلً بٌن قوات الدعم السرٌع (ماٌو)لقد حدث خالل الشهر المنصرم

كباشً، / تلك المواجهة العسكرٌة إستدعت مجلس السٌادة بأن ٌرسل وفداً للوالٌة برئاسة الفرٌق. فقدت الكثٌر من األرواح علً أثرها

 .  حٌث إتخذ العدٌد من اإلجراءات كما توصل إلتفاق سالم مجتمعً ولكن ٌبدو بأن ما أتخذ لم ٌجدي نفعاً ولم ٌحترم

  الحق فً الحٌاة :الحقوق المنتهكة

  2019من الوثٌقة الدستورٌة اإلنتقالٌة  (44)المادة 

  من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان (3)العهد الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة مقروءة مع المادة  (6)المادة. 


