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 No. H.K/UA/11/019   2019  أبريل5

 

 ألة مسـتعجلةــمسـ

السودان / إعتقال محمد إسماعيل بواسطة اإلستخبارات العسكرية بالفيض أم عبدهللا

 

عتقل جنود من إستخبارات القوات المسلحة السودانية بمدينة الفيض أم أُأ  وألسباب غير معروفة 2019 مارس 28بتاريخ 

 . محمد إسماعيل وأخذوه لجهة غير معلومة مما زاد إحتمال تعرضه للتعذيب/ عبدهللا السيد

الفيض أم عبدهللا وأمبرمبيطة هي مدن .  عاماً، وهو مزارع ومن مواطني الفيض أم عبدهللا27محمد إسماعيل الدودو، يبلغ من العمر / السيد

 . صغيرة بمحلية أبوكرشولة بوالية جنوب كردفان

محمد إسماعيل الدودو من سوق الفيض أم عبدهللا بواسطة جنود من إستخبارات القوات / ، أُعتقل السيد2019 مارس 28في يوم 

بمجرد أن علمت والدته باإلعتقال ذهبت . المسلحة السودانية دون توضيح لسبب لإلعتقال وأخذوه لحامية القوات المسلحة بالمدينة

للحامية سائلة عنه ولكن أخطرها جنود بالحامية بأنه تم ترحيله فور إعتقاله لحامية مدينة أمبرمبيطة، كما نصحوها بعدم الذهاب 

حتي اآلن ظل مكان إحتجاز محمد إسماعيل مجهوالً مما رجح فرضية خضوعه . ألمبرمبيطة ألن زيارة المعتقلين ممنوعة هناك

 . للتعذيب

. محمد إسماعيل الدودو كما أيٍ ِمن مّن هم يواجهون نفس المصير/ علي حياة السيد الشديد قلقها عن HUDOتعرب 

: باآلتي HUDO تنادى

 محمد إسماعيل الدود كما ضمان إطالق سراحه الفوري / الحكومة السودانية بضرورة الكشف الفوري عن مكان إحتجاز السيد

 .والغير مشروط أو تقديمه للقضاء

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

 الحكومة السودانية، بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية تجاه مواطنيها. 
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معلومات إضافية 

نفذت اإلستخبارات العسكرية بمدينة الفيض أم عبدهللا حملة إعتقاالت دون أن تعطي سبباً لإلعتقال، وعمدت علي  (2019مارس )خالل الشهر المنصرم 

 26في يوم : تقرير عن أحد المعتقلين مؤخراً مفاده (HUDO)لقد نشرت . ترحيل المعتقلين لمدينة أمبرمبيطة حيث مازالوا محتجزين هناك بالحامية العسكرية

أحمد السيد من منزله بالفيض أم عبدهللا بواسطة جنود من اإلستخبارات العسكرية ورحل لحامية مدينة أمبرمبيطة حيث مازال /  أعتقل السيد2019مارس 

 (.  https://wp.me/p6XkjS-Yfيمكنك اإلطالع علي التقرير بزيارة )معزوالً عن العالم الخارجي ويتعرض للتعذيب 
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