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 No. H.K/UA/13/020            2020 ديسمبر 9

 

 إستغاثة عاجلـــــة

 السودان إعتقال مسافرين بواسطة الجيش السوداني بالعباسية،

 

عتقلت اإلستخبارات العسكرية للجيش السوداني بالعباسية  كثر من عشرون مسافراً بينهم  ُأ ، 2020السادس من ديسمبر بتاريخ 

 طلق سراح النساء  ( ديسمبر7)في اليوم التالي . ما زال سبب اإلعتقال  امماَا . نساء و طفال كما إحنجزت السيارة التي يستغلونها

 .واألطفال بينما مازال الرجال قيد اإلعتقال

، بٌنما أكثر من عشرون شخصاً مسافرٌن علً ظهر سٌارة ناقلة من مدٌنة هٌبان متجهٌن للخرطوم إعترضتهم 2020 دٌسمبر 6فً ٌوم 

.  إستخبارات الجٌش السودانً بمدٌنة العباسٌة وإقتادتهم للقٌادة العسكرٌة بالمدٌنة حٌث تم إحتجازهم جمٌعاً مع السٌارة الناقلة التً تقلهم

، أطلقت السلطات العسكرٌة سراح النساء واألطفال بعد أن قضوا لٌلتهم بالحبس بٌنما أبقت علً الرجال رهن 2020 دٌسمبر 7فً مساء ٌوم 

لم تفصح السلطات العسكرٌة عن سبب اإلعتقال ولم تدون . اإلعتقال بزنازٌن اإلستخبارات حتً اآلن تحت ظروف إعتقال سٌئة وقلة فً الطعام

. بالغ فً مواجهتهم

. كوكو عبدهللا، راشد ٌونس عثمان، إستٌفن آدم أجاوٌد، السر آدم أجاوٌد، ولٌم موسى أجاوٌد ومأمون عبدهللا األمٌن/ السادة: المعتقلٌن هم

  

. مناطق الصراع بمواطنٌن عن أسفها الشدٌد ألوضاع الHUDOتعرب 

: باآلتً HUDOتنادى 

 السلطات العسكرٌة بالعباسٌة بضرورة إطالق سراح المعتقلٌن فوراً أو تحوٌلهم للقضاء فً حالة أن هناك إتهام فً مواجهتهم. 

 الحكومة السودانٌة بأن تخضع قائد القوات المسلحة السودانٌة بالعباسٌة للمحاسبة بسبب هذا اإلعتقال. 

 الحكومة السودانٌة بأن تنهً حالة الطوارئ بمناطق الصراع والتً مكنت اإلسخبارات العسكرٌة إعتقال المدنٌٌن علً هواها. 

 الحكومة السودانٌة بأن تحترم حقوق المواطنٌن الدستورٌة 

 الحكومة السودانٌة، بضرورة أن تحترم إلتزاماتها الدولٌة. 
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 معلومات إمافية

. وأغلبهم أقارب برفقة أسرهم (قبٌلة تٌرا)كل المعتقلٌن من إثنٌة النوبة 

. والٌة جنوب كردفان/ هٌبان والعباسٌة مدٌنتان بجبال النوبة

.  مازالت إستخبارات القوات المسلحة السودانٌة بجبال النوبة تمارس إعتقال المدنٌٌن وتهٌنهم حتً بعد إزاحة الرئٌس السابق عمر البشٌر

: علً سبٌل المثال

  ( 12)، إستخبارات القوات المسلحة السودانٌة بالتعاون مع قوات الدعم السرٌع بالعباسٌة إعتقلت إثنً عشر 2020 دٌسمبر 3فً ٌوم

 5أطلق سراحهم فً ٌوم . شخصاً بٌنهم قاصر بسبب مشاركتهم فً ندوة جماهٌرٌة بقرٌة قمبراٌة كان الحدٌث فٌها عن عملٌة السالم

 . بعد أن تعرضوا لإلهانة والتهدٌد2020دٌسمبر 

  شخصاً فً مسٌرة  (31)، إستخبارات القوات المسلحة السودانٌة بأبوجبٌهه إعتقلت واحد وثالثون 2020 سبتمبر 23فً ٌوم

 . أطلق سراحهم الحقاً فً نفس الٌوم نتٌجة للضغط الجماهٌري. جماهٌرٌة

  الصافً الدقٌن ورحل فً الٌوم / ، إعتقلت اإلستخبارات العسكرٌة للجٌش السودانً بمدٌنة اللٌري غرب السٌد2020 أبرٌل 11فً ٌوم

 .التالً إلعتقاله لمدٌنة تالودي حٌث قضً أكثر من ثالثة أشهر بالحبس

  كان اإلعتقال بسبب . سلٌمان آدم سلٌمان/ ، إعتقلت إستخبارات القوات المسلحة السودانٌة بمدٌنة رشاد السٌد2020 فبراٌر 12فً ٌوم

 .أطلق سراحه فً مساء نفس الٌوم بعد أن قضً الٌوم بأكمله معتقالً .  شمال–إتهامه بأنه عضو بالحركة الشعبٌة لتحرٌر السودان 

حرٌة التنقل واإلقامة +  الحرٌة الشخصٌة :الحقوق المنتهكة

  2019 من الوثٌقة الدستورٌة للفترة اإلنتقالٌة 60 و 46المواد 

  من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة12 و 9المواد  .


