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مسألة مستعجلــة
وجود شخصين أحياء بعد إختفاء قسري دام لخمسة سنوات
بتاريخ  7يونيو  ،3122عند إندالع الحرب في مدينة كادقلي بالسودان ،إختفي قسريا ً كل من السيدين موسي عابدين وإبراهيم كنو .ظل
مكانهما غير معروف لخمسة سنوات حتي أكتشفوا مؤخراً أحيا ًء وفي حالة صحية مذرية بمعتقالت اإلستخبارات بمدينة كادقلي.
حين اإلختفاء كان موسي عابدين علي يبلغ من العمر  33سنة وإبراهيم كنو  43سنة وكالهما كانا موظفين حكوميين .لقد عرف كنو بعضويته
للحركة الشعبية – قطاع الشمال في حين أن عابدين لم تعرف له أي ميول سياسية.
لقد علمت  HUDOمؤخراً من أكثر من مصدرين موثوقين بأن اإلثنين أحياء بمعتقالت اإلستخبارات العسكرية بكادقلي.
منذ إختفائهم ظال محبوسين في حين أنكرت اإلستخبارات العسكرية وجهاز األمن والمخابرات كما السلطات السياسية علمها بمكانهما .فلقد تم
عزلهما من المحيط الخارجي لحوالي الخمسة سنوات تحت التعذيب والمعاملة القاسية ودون أن توفر لهما الرعاية الصحية المناسبة كما التغذية
الالزمة.
نرجو أن تكتب بلغتك





مطالبا ً السلطات السودانية بضرورة إطالق السراح الفوري ودون شروط لكل من موسي عابدين وإبراهيم كنو.
مطالبا ً السلطات السودانية بضمان عدم تعرضهما للتعذيب أو المعامله القاسية.
ً
موضحة الشخص أو
حاثا ً وزارة العدل السودانية بالتحقيق حول الفترة الغير قانونية التي قضياها بالحبس مع نشر نتائج التحقيق للمأل
األشخاص المسؤل عن حبسهما الغير قانوني.
حاثا ً السلطات السودانية للكشف عن الكثير ممن إختفوا قسريا ً
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HUDO Centre
معلومات إضافية

منذ إندالع الحرب بجنوب كردفان ،تستقبل  HUDOنداءات عدة من أسر إختفي أحد أعضاءها قسريا ً بمدينة كادقلي ومدن أخرى بجنوب كردفان ،بينما تنكر
السلطات األمنية علمها بأماكن إختفائهما وفي المقابل لم تبدأ أي نوع من التحقيق حول تلك المزاعم.
في نفس تلك الفترة إلخنفاء اإلثنين موضوع التقرير ،إختفي (علي سبيل المثال) كل من:
 بمدينة كادقلي :إدريس داؤود 00 ،سنة ،موظف حكومي ،إختفي بتاريخ  7يونيو 2011
 بمدينة تالودي :عباس محمد سالم 38 ،سنة ،ضابط إداري ،إختفي بتاريخ  3يونيو 2011
 بمدينة رشاد :حماد أحمد سالم 42 ،سنة ،موظف حكومي ،إختفي بتاريخ  22يناير 2012
 بمدينة أبو جبيهه :أميمة عبداللطيف 32 ،سنة ،موظف حكومي ،إختفي بتاريخ  22أغسطس 2012
لقد درجت اإلستخبارات العسكرية وجهاز األمن والمخابرات بجنوب كردفان علي إعتقال وإختطاف المدنيين العزل إعتماداً علي حالة الطوارئ التي أعلنت
بالوالية منذ يونيو  2011بواسطة رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير ،وبنا ًء عليها لم تكترث األجهزة األمنية بالسالمة الشخصية لألفراد كما نصت
عليها المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وكما إختطت في دستور السودان .2005

