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 No. H.K/UA/09/019   2019  أبريل3

 

 ألة مسـتعجلةــمسـ

السودان / إعتقال أحمد السيد بواسطة اإلستخبارات العسكرية بالفيض أم عبدهللا

 

أحمد السيد بمدينة الفيض أم عبدهللا / عتقل وبطريقة مهينة السيدأُأ  وألسباب غير معروفة 2019 مارس 26بتاريخ 

بواسطة جنود من القوات المسلحة السودانية ورحل لمدينة أمبرمبيطة حيث يقبع في محبسه معزوالً عن العالم الخارجي 

.  ويخضع للتعذيب اليومي

نزح أحمد من مسقط رأسه الفيض . أحمد السيد محمد عبدالرحمن، يبلغ من العمر تسعة وعشرون عاماً، وهو جندي سابق بالقوات المسلحة/ السيد

الفيض أم عبدهللا .  عاد وإستقر في موطنه بؤسرته2016 حين بداية إندالع الحرب في جنوب كردفان ولكن في العام 2011أم عبداهسي في العام 

 . وأمبرمبيطة هي مدن بمحلية أبوكرشولة بوالية جنوب كردفان

الهروات أمام / أحمد من منزله بالفيض أم عبدهللا بعد أن تم ضربه بالخراطيش والعصي/ ، أعتقل السيد2019 مارس 26في يوم 

مرأي من أطفاله بواسطة ثالثة عشرة من الجنود المسلحين والذين يرتدون زي القوات المسلحة السودانية قِدموا إلي منزله علي متن 

رحل أحمد إلي القيادة العسكرية بمدينة أمبرمبيطة علي ظهر إحدي السيارتين بعد أن تم توثيقه . (دوشكا)سيارتين عليهما مدافع آلية 

  . بالحبال، حيث مازال يقبع في محبسه معزوالً عن العالم الخارجي

 . بؤن أحمد يخضع للتعذيب اليومي وبحالة صحية سيئةHUDOأكد مصدر موثوق ل 

. أحمد السيد كما أيٍ ِمن مّن هم يواجهون نفس التحديات/ علي حياة السيد الشديد قلقها عن HUDOتعرب 

: باآلتي HUDO تنادى

 أحمد السيد أو تقديمه للقضاء/ اإلستخبارات العسكرية بؤمبرمبيطة بضرورة ضمان إطالق السراح الفوري للسيد. 

 الحكومة السودانية بضرورة إنهاء حالة الطوارئ والتي مكنت اإلستخبارات العسكرية اإلعتقال أليٍ ووقت شاءت. 

 أحمد ومحاسبة أإالئك الذين هم مسئولين عن تلك المعاملة الال إنسانية/ الحكومة السودانية، بضرورة التحقيق في حالة السيد. 
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معلومات إضافية 

كثير من الحاالت التي مارست فيها إستخبارات القوات المسلحة السودانية اإلعتقال بمناطق الصراع وعلي وجه الخصوص بوالية جنوب 

:  علي سبيل المثال ال الحصر. كردفان

  يونيو 7محمد عوض بخيت بواسطة اإلستخبارات العسكرية بالعباسية وأطلق سراحه في يوم / ، أعتقل السيد2018 مارس 5في 

 . وعليه آثار ندوب التعذيب2018

  توفي 2018 سبتمبر 8وفي يوم . الدومة محمد عثمان/  إعتقلت اإلستخبارات العسكرية بالعباسية السيد2018 أغسطس 22في يوم 

 .الدومة متؤثراً بآثار التعذيب

  إسماعيل يوسف أبوصلعة بواسطة اإلستخبارات العسكرية بؤمبرمبيطة وأفرج عنه الحقاً / ، أعتقل السيد2018 أكنوبر 13في يوم

 .  2018 نوفمبر 17بالضمانة في يوم 


