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  منظمة حقوق االنسان والتنمية
Human Rights and Development Organization 

(HUDO)  
  
  

    
  
  

  جبال النوبه/ جنوب آردفان 
  )2013مارس  (الشهريتقرير ال

  
  
  

  مقدمه
. إلعتقاالت مجموعات من المسيريه، آنتاج للتذمر وسط الشبابآما طالت ا ,ت اإلعتقاالت واإلستهداف الممنهجآما واصلت السلطا, ما زالت الحرب مستمره بجنوب آردفان مع إنحسار حدتها

ودرجت السلطات األمنيه إلى إجبار المعتقلين المسيحيين إلعالن إسالمهم والتعاون معها بالتجسس على . ووصلت التصفيات بواسطة السلطات الحكوميه إلى قيادات من المليشيات المتعاونه معها
آما إجتاحت آل مدن الواليه إرتفاع فى األسعار بنسبه أآبر من باقى واليات . زحين ظهرت مشكله حقيقيه فى ندرة وعدم توفر المياه مما أدى لنزوح بعضهم منهاأما فى معسكرات النا. الكنائس

   .السودان آنتيجه لألزمه الماليه بالسودان مضافًا إليه الحرب بوالية جنوب آردفان والرقابه األمنيه على سير البضائع
  لحاله األمنيها

 قرب منطقة 2013 مارس 2وإشتبكت هذه القوات مع القوات الحكوميه فى يوم . منذ بداية مارس بدأت قوات الجبهه الثوريه فى الظهور بمناطق غرب آردفان، وذلك حول مدن المجلد وبابنوسه
وظهرت ألول مره عملية تفويج القوات الحكوميه . ا للمنطقه ورفع ذلك من معدل اإلعتقال بمناطق المسيريهأدى ذلك لترآيز السلطات الحكوميه مراقبته. ودبنده فى معرآه تزيد عن السته ساعات

  . بالبصات السياحيه وذلك لتخفى تحرك األرتال العسكريه آما لتتجنب وقوعها فى آمائن جيش الحرآه الشعبيه
  التطورات السياسيه

 زار والى جنوب آردفان أحمد هارون آل من مدينتى تالودى والليري بجنوب 21/3/2013ففى يوم . ان الى التفاؤل بإمكانية الحل السياسيأدت التسويه السياسيه بين السودان وجنوب السود
, وليس هناك بد من إيقافها إال عبر التفاوضآردفان وتحدث فى لقاء جماهيرى بأن السالم قادم عبر التفاوض وقال فى حيثيات خطابه بأننا تعبنا من الحرب وأدرآنا بأن البندقيه لن تحل القضيه 

أصدرت بيان حول أما من جانب الحرآه الشعبيه فقد . )01/04/2013آخرها تصريح البشير ودعوته للحوار وإصداره للعفو  (آما آانت تصريحات القيادات السياسيه بالخرطوم فى نفس اإلتجاه
  .  طريقهما للتفاوضمما يعنى بأن الطرفين فى. )27/03/2013(رؤيتها للحل 

  الوضع اإلنسانى
, ما زال الوضع اإلنسانى يراوح مكانه، فلم يتم التوصل حتى األن لتفاهمات حول المساعدات اإلنسانيه للنازحين والمتأثرين، وما زال الوضع متأزمًا وبل أآثر تأزمًا إلنعدام المنظمات العامله

مما زاد من )  ج، ظهور صفوف رغيف الخبز بأبوجبيهه50 – 40 ج، آيلو لحم البقر 12ج، جالون الجازولين 250جوال الذره ( الجنونى وبدأت األسعار فى آل مدن جنوب آردفان باإلرتفاع
  . معاناة المواطنين
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مبسوط حيث تعطلت محطة المياه للضغط الكبير  وظهرت مشكلة مياه الشرب فى آل من .ما زالت المعسكرات تعانى من آل الصلف الحكومى من إستهداف فى محاوالتها المتكرره إلخالئها
  . هذه المشكه جعلت بعض النازحين ينزحون من تلك المعسكرات.  الحفيرءعليها، وآذلك بقردود ياما نسبه لنضوب ما

آما يوجد تمام يومي لدى . ن وشحيحه لبعض المعتقلين بالخرطومأما عن زيارات المعتقلين فمعدومه تمامًا بجنوب آردفا.  المسيريه سباب إستمرت اإلعتقاالت وطالت مجموعات من:اإلعتقاالت
   ).إفراج جزئي(مكتب األمن لبعض المفرج عنهم 

  أحداث متفرقه
 . يومًا بمعتقالت الخرطوم132 تم إطال ق سراح الشاذلى حمد النيل بعد 13/03/2013يوم  .1
وآل من أفرج عنه وجد وضعه موقوف عن العمل بسبب الغياب ولم يستلموا أى من مرتباتهم الموقوفه , باتهمما زال آل المعتقلين من العاملين فى المؤسسات الحكوميه موقوفه مرت .2

 ).آما فى حالة آل من الشاذلى حمدالنيل وجليله خميس(وفوجئوا بتحريك إجراءات فصلهم 
فقد رحلت لألبيض حيث , مع معاودة المتابعه بعد شهر) تشفى الخرطوم التعليمىمس( رحلت خديجه محمد بدر من الخرطوم بعد قرار الطبيب بإخراجها من المستشفى 11/03/2013 .3

بسجن المدينه، فرفض مدير السجن إستالمها نسبه لحالتها الصحيه المتدهوره، فما آان من السلطات األمنيه إال أن واصلت بها الرحله إلى آادقلى )  إمرأه31(يقبعن بقية نساء آادقلى 
أيضًا إستالمها لنفس األسباب، فبقيت بباحة السجن حتى مغيب الشمس فأدخلت وهى تعانى من آالم ظهرها وحبس بول، بقيت بهذه الحاله يومين آخرين حتى حيث رفض مدير السجن 

 .وافقت السلطات األمنيه لتحويلها للمستشفى، فمنذ ذلك الحين وحتى آتابة هذا التقرير وهى بمستشفى الشرطه بكادقلى
ويوجد بينهن أآثر من سبعه حاالت ألمراض مزمنه بدأت فى التفاقم إلنعدام العالج وحاالت عاجله ومرتفعة الخطوره تحتاج للعالج , دقلى بسجن األبيض أسوأ الظروفتعانى نساء آا .4

 .الفورى تحت تعنت السلطات األمنيه حرمانهم من العالج
الدلنج تراوح مكانها وذلك نسبه للحاله الصحيه والنفسيه للطفله، حيث أدخلت لمستشفى الدلنج عند الجلسه األولى بعد بمدينة ) موده أحمد شرف الدين(ما زالت قضية الطفله المختطفه  .5

بالنسبه للجلسه . دخولها فى حالة إغماء بمجرد رؤيتها للمتهمين، فقد قضت يومين بمستشفى الدلنج ثم حولت لمستشفى األبيض للعالج ثم أعيدت مؤخرًا للدلنج بعد تحسن حالتها الصحيه
أما المدهش فى األمر بأن عند تالوة اإلتهام فى الجلسه األولى وضح بأن وآيل النيابه وضع ). 25/04/2013(الثانيه أجلت بسبب حالة الطفله الصحيه ومن المتوقع جلسه معلنه يوم 

فما تم هو إختطاف ويندرج تحت . عدم ذآر أى ماده من قانون الطفل، وأطلق سراح الجناه بالضمانمع )  اإلستدراج- 161الماده (و )  األذى- 142الماده (مادتين من القانون الجنائى 
آل هذا يؤآد بأن هناك ما يحاك لتعطيل العداله، مما يستدعى محاصرة . يكون اإلستدراج لراشد وليس لطفل, ) سنه11(آيف يكون إستدراج لطفله فى عمر ). أ الخطف / 45الماده (

 .  النيابه
 .  واألن بدأت السلطات فى تنفيذ وعودها تحت ضغط الشباب بالمعاوده فى حال عدم اإليفاء, بوعد التنميه فى المنطقه  يومًا من بدايته32بعد إنفض إعتصام شباب بابنوسه  .6
 .  طرق أخرى إلتفافيه طويله عبر أم روابه لتفادى تلك الطرقأبوآرشوله والفيض أم عبداهللا، مما أجبر المواطنين إلتخاذ, ظهور نهب مسلح فى الطرق المؤديه مابين مدن رشاد .7
تم التصفيه داخل نقطة شرطة مورنج وأمام أعين . وإبنيه محمد وعمر بواسطة الجيش الحكومى) محلية آالوقى( م قتل قائد الدفاع الشعبى إسماعيل نورين بمنطقة مورنج 17/03/2013 .8

 .  ذلك لتعديه فى محاورة معتمد المحليه فى أمر عام، ولمقاومته القوة التى حاولت إعتقاله وتسبيبه خسائر فى وسطها. رطهالشرطه والعامه وهم رهن اإلعتقال لدى الش
 . إسالمه آرهًا تحت ضغط وتهديد السلطات األمنيه) ط. إ (إعالن مبشر مسيحى  .9

أحمد (م بعيد زيارة نائب والى جنوب آردفان 13/02/2013 إعتقالهم بمناطق المسيريه فى يوم م تم إطالق سراح شباب المسيريه من المعتقل بكادقلى بعد أن تم2013م30/03يوم  .10
 .  للميرم، والسبب لهتافهم ضده مطالبين بالتنميه للمنطقه) خميس
  شأٌن آخر

 م ورحلوا للخرطوم فى 26/10/2011دافوق الحدوديه، أعتقال بنياال فى عضوان من معارضة حكومه أفريقيا الوسطى السابقه المتواجده فى حدود السودان مع أفريقيا الوسطى عند منطقة أم 
  :وهم.  م2013/ 04/04أطلق سراحهما يوم ,  م 06/12/2011يوم 

 آدم رخيص 
  محمد هارون 
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  نداء
وما زال المعتقلين يرزحون فى معتقالت حاطه بالكرامه , يه قائمهوما زالت الحوجه للمساعدات اإلنسان, ما زالت معاناة مواطنى جنوب آردفان داخل الواليه وخارجها تتفاقم يومًا بعد يوم

لكل ماسبق يبقى النداء العاجل للمجتمع الدولى بالضغط على حكومة السودان للسماح بدخول المنظمات . اإلنسانيه مع إستحالة زيارتهم أو اإلتصال بهم بواسطة زويهم مما غيب معرفة مصائرهم
آما ضرورة إرسال بعثه لتقصى الحقائق حول أوضاع المعتقلين وعددهم والتقصى عن اإلنتهاآات والمفقودين مع , لمساعدات والمساهمه فى الرقابه على اإلنتهاآاتالمحليه والدوليه إليصال ا

 .  تحديد المسؤل عن ذلك
  
  

  جبال النوبه / أسماء بعض المعتقلين نتيجه للصراع الدائر بجنوب آردفان
  
  
  

  لطات الحكوميهالمعتقلين لدى الس
  

اإلنتماء   العمل  العمر النوع  اإلسم  الرقم  اإلعتقال
  تاريخ اإلفراج  الجهه  المكان  تاريخ اإلعتقال  السياسى

  ملــحــــوظــــات

  ). أبوجبيهه(أختطف من تجمله . مجهول المصير والمكان    إ س  غير معلوم  22/08/2012  ح ش  موظف  32  ذآر  *أميه عبد اللطيف حسن  1
  أفرج عنه بعد العفو الرئاسى بثالثه أيام  04/04/2013  أمن  الخرطوم  10/05/2012    موظف  43  ذآر  *عمر سليمان آومى  2
  مجهول المصير والمكان، تدعى السلطات هروبه من المعتقل   إ س  رشاد  04/07/2012    موظف  31  ذآر  شمس الدين جمعه حسن  3
  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  26/04/2012    جندى حك  37  ذآر  *ناصر حامد إبره  4
  مجهول المصير   إ س  آادقلى  21/09/2012    طالب   21  ذآر  دفع اهللا إبراهيم الدومه  5
  مجهول المصير والمكان   إ س  رشاد  22/01/2012  ح ش  موظف  42  ذآر  *حماد أحمد إسماعيل  6
  أعتقل بالدلنج ورحل للخرطوم   إ س  بكد/ الخرطوم 29/10/2012  ح ش  طالب جامعى  26  ذآر  داؤود مؤمن آنونه  7
  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري 29/10/2012  ح ش  زعيم قبلي  65  ذآر  *أدم جوجو  8
  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليرى 29/10/2012    شرطى حك  48  ذآر  *حجاب الفكى  9

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري 29/10/2012  ح ش  ربة منزل  35  أنثى  *حواء الكوره  10
  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري 29/10/2012  ح ش  ربة منزل  40  أنثى  *آله مرزوق  11
  معتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانونقتل بال   إ س  الليري 29/10/2012    ربة منزل  31  أنثى  *نوره  12
  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري 29/10/2012  ح ش  عامل  41  ذآر  *أدم تيال  13
  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري 29/10/2012  ح ش  مزارع  40  ذآر  *آكى الفكى  14
  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري  29/10/2012  ح ش  مزارع  38  ذآر  *أدم تكوى  15
  أفرج عنه بعد العفو الرئاسى بثالثه أيام  04/04/2013  أمن  الخرطوم  26/10/2012  ح ش    36  ذآر  الصادق عبد اهللا العرآى  16
  فرج عنه بعد العفو الرئاسى بثالثه أيام  04/04/2013  أمن  أمدرمان  27/10/2012      32  أنثى  أسماء   أحمد المنصور  17
    13/03/2013  أمن  الخرطوم  04/11/2012    فنى  37  ذآر  *الشاذلى حمد النيل سعيد  18
  أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  05/11/2012    موظفه  26  أنثى  تيسير عبد القادر البشرى  19
  أعتقلت بكادقلى ورحلت، تعانى من مرض إرتفاع ضغط الدم    أمن  األبيض  07/11/2012    باحثه إجتماعيه  55  أنثى  *حواء آباره مساعد  20
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 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  07/11/2012    موظفه  45  أنثى  *ساميه حسين مدو  21
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  09/11/2012    موظفه  30  أنثى  *فتحيه عبد المطلب  22
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  08/11/2012    موظفه  33  أنثى  زروق أحمد  23
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  08/11/2012    معلمه  40  أنثي  الرضيه سليمان تيه  24
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  08/11/2012    موظفه  46  أنثى  *أمال عبد الفضيل آوآو  25
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  09/11/2012    أعمال حره  33  أنثى  زينب موسى  26
  أعتقلت بكادقلى ورحلت ، برفقتها رضيع    أمن  األبيض  80/11/2012    ربة منزل  36  أنثى  *ماجده مبارك  27
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012      29  أنثى  فاطمه صباحى  28
 لت بكادقلى ورحلتأعتق    أمن  األبيض 09/11/2012      28  أنثى  بهجه موافى  29
  أعتقلت بكادقلى ورحلت ، برفقتها رضيع    أمن  األبيض 09/11/2012    ربة منزل  52  أنثى  *عائشه حسين  30
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    عامله  49  أنثى  *فاطمه مكى  31
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012      47  أنثى  *سميه ميرغنى  32
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    أعمال حره  28  أنثى  إحسان إبراهيم  33
  أعتقلت بكادقلى ورحلت ، برفقتها رضيع    أمن  األبيض 09/11/2012        أنثى  رسائل مراد  34
  السجنأعتقلت بكادقلى ورحلت ، أجهضت ب    أمن  األبيض 09/11/2012    موظفه  36  أنثى  *إحالم عبد القادر على  35
  أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    موظفه  27  أنثى  عبله موسى  36
  .أعتقلت بكادقلى ورحلت ، برفقتها طفل رضيع    أمن  األبيض 09/11/2012    موظفه  25  أنثى  *شاديه يوسف  37
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    مراسله  39  أنثى  أم الحسن أبوزيد  38
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    موظفه  34  أنثى  ساميه أحمد زروق  39
  حولت لمستشفى الخرطوم للعالج, أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    موظفه  31  أنثى  خديجه محمد بدر آوآو  40
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012        أنثى  عيشه حميدان  41
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    طباخه  45  أنثى  *فاطمه محمد على جابر  42
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    موظفه  28  أنثى  نازك بشير أرباب  43
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012      25  أنثى  هبه عبد الرحمن  44
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012        أنثى  راويه موسى  45
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    فني معمل  33  أنثى  أسمهان رمضان مكى  46
 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض 09/11/2012    موظفه   41  أنثى  وجدان إبراهيم  47
  أعتقلت بكادقلى ورحلت ، تعانى من مرض مزمن    أمن  يضاألب 09/11/2012    عامله  41  أنثى  نجاة إبراهيم  48
  أعتقلت بكادقلى ورحلت ، برفقتها طفل رضيع    أمن  األبيض 09/11/2012    ربة منزل  28  أنثى  *عفاف مدنى ناصر  49
  أعتقلت بكادقلى ورحلت     أمن  األبيض  09/11/2012    ربة منزل  33  أنثى  مها على  50
  مجهول المصير والمكان   إ س  آادقلى  07/06/2011  ح ش  د طبيمساع  37  ذآر  *شريف عبد التام  51
  مجهول المصير والمكان    أمن  آادقلى  27/08/2012  ح ش  معلم  39  ذآر  *ثوانى أحمد إبراهيم آنو  52
  مجهول المصير والمكان   إ س  آادقلى  07/06/2011  ح ش  موظف  43  ذآر  إبراهيم آنو مهنا  53
  مجهول المصير والمكان   إ س  آادقلى  07/06/2011  ح ش  موظف  40  ذآر  *إدريس داؤود  54
  أفرج عنه مع الحضور اليومى لمكاتب األمن  17/03/2013  أمن  الخرطوم  24/02/2013    رجل دين  30  ذآر  برنابه تيمثاوس  55
  أبعد من السودان    أمن  الخرطوم      رجل دين  35  ذآر  جون جوك  56
  رحل لكادقلى    إ س  الخرطوم  20/04/2012    جندى حك  45  ذآر  *موسى عبدالرسول عبدالرحمن  57
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   لمقاومته فى التعذيب16/4/012قتل بالمعتقل يوم    إ س  أبوجبيهه  11/04/2012    مزارع  30  ذآر  بريمه الطاهر  58
   خارج نطاق القانون10/5/012قتل بالمعتقل يوم    إ س  أبوجبيهه  06/05/2012    عامل  40  ذآر  حيدر جاموس  59
  مات بالمعتقل من التعذيب والتجويع   إ س  الليرى  2012/ 11/06  ح ش  عامل  45  ذآر  *رمضان صاغه  60
   إ س  تالودى  08/06/2011  ح ش  ضابط إدارى  37  ذآر  عباس محمد سالم  61
    إ س  تالودى  08/06/2011  ح ش  جزار  40  ذآر  *حماد تيه جرب  62

  مجهولى المصير فقد رحلوا ألبوجبيهه ثم آادقلى 
  )16/7/2011يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  17/06/2011  ح ش    33  ذآر  عمر آودى  63
  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  17/06/2011  ح ش    43  ذآر  جمال  64
   إ س  تالودى  17/06/2011  ح ش  مجند ح ش  35  ذآر  عبد الرحمن أبو قيجه  65
    إ س  تالودى  17/06/2011  ح ش  تاجر  35  ذآر  )سلفاآير(نورالدين   66
    إ س  أبوجبيهه  21/06/2011  ح ش    39  ذآر  *سليمان بقادى  67

  قلى مجهولى المصير فقد رحلوا ألبوجبيهه ثم آاد
  )16/7/2011يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

  مجهول المصير والمكان   إ س  آالوقى  08/06/2011  ح ش  ج  المشترآه  40  ذآر  )حجر باآو(نور الدين   68
   إ س  آالوقى  08/06/2011  ح ش  ج المشترآه  34  ذآر  *األمين  69
    إ س  أبو جبيهه  20/06/2011  ح ش    33  ذآر  )ود فور(الصادق   70
    إ س  أبوجبيهه  26/06/2011  ح ش  جندى معاش  30  ذآر  *أحمد صباحى  71

  مجهولى المصير فقد رحلوا لكادقلى 
  )16/7/2011يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

   إ س  أبوجبيهه  20/06/2011  ح ش  معلم  36  ذآر  *وآوحلفاوى آ  72
    إ س  أبوجبيهه  24/06/2011  ح ش  عامل  23  ذآر  طه الشيخ نتو  73

مجهولى المصير، فقد رحلوا من أبوجبيهه لكادقلى فى يوم 
  . وأختفى أثرهم بعد ذلك16/7/2011

     إ س  أبوجبيهه  08/06/2011  ح ش  حرس المعتمد  31  ذآر  *توريد آوآو  74
  مجهول المصير والمكان     أمن  أبوجبيهه  10/12/2012    جندى حك  25  ذآر  إمام مختار مشروم  75
  15/7/2012مجهول المصير رحل لكادقلى    إ س  أبوجبيهه  26/06/2012    مزارع  45  ذآر  *طارق سليمان  76
  مجهول المصير والمكان   إ س  أبوجبيهه  24/06/2011  ح ش  مزارع  35  ذآر  *قذافى آدم الجور  77
   إ س  أبوجبيهه  02/07/2012    مزارع  18  ذآر  عادل عمر سمانى  78
   إ س  أبوجبيهه  02/07/2012    مزارع  17  ذآر  ياسر خميس آدم  79
   إ س  أبوجبيهه  02/07/2012      17  ذآر  محمد إسماعيل آودى  80

مجهولى المصير والمكان، فلقد أعتقلوا بخور الدليب ورحلوا 
  . ألبوجبيهه

  
  مجهول المصير والمكان   إ س  أبوجبيهه  24/06/2011  ح ش  مزارع  35  ذآر  *دين نورالدينمسعود عزال  81
     إ س  أبوجبيهه  06/07/2012  ح ش  ربة منزل  35  أنثى  *آمنه عبد اهللا  82
. آردفان. رئيس اللجنه األمنيه بالمجلس التشريعى لوالية ج   إ س  الخرطوم  09/06/2011  ح ش  رائد ح ش   55  ذآر  *عمر فضل  83

  أعتقل بكادقلى ورحل للخرطوم
  .مجهول المصير) مدير تنفيذى محلية الدلنج(   إ س  آادقلى  08/06/2011  ح ش  عميد ح ش  65  ذآر  *أحمد بحر  84
   إ س  آادقلى  09/06/2011  ح ش  )ح ش(أول .م  40  ذآر  *مالك عبد القادر  85
    إ س  آادقلى  08/06/2011  ح ش  )ح ش(أول .م  45  ذآر  *موسى شنتو  86

  مجهولى المصير والمكان. ضباط بالقوه المشترآه

   إ س  الدلنج  21/05/2012      48  ذآر  *خميس دبل   87
    إ س  الدلنج  14/03/2012      28  ذآر  الحاج آرتكيال   88

  
  2013حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 

     إ س  الدلنج  18/09/2011  ح ش  جندي ح ش    36  ذآر  * محمود على بريمة  89
     إ س  الدلنج  10/06/2011  ح ش  جندي ح ش   37  ذآر  *لم خميس مس  90
   إ س  الدلنج  02/02/2012      59  ذآر  * عبد الحميد سوق  91
    إ س  الدلنج   24/06/2011      22  ذآر  مصعب عبد القادر   92
    إ س  الدلنج  15/04/2012  ح ش    39  ذآر  * مهدي صابون  93

  
  

  2013حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 
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     إ س  الدلنج   27/11/2012  ح ش    44  ذآر  *يعقوبعلى   94
     إ س  الدلنج  28/04/2012      33  ذآر  * جعفر سوميت  95
  2013حول لكادقلى فى بداية فبراير    إ س  الدلنج  28/04/2012      25  ذآر  سبت دمنة   96
     إ س  الدلنج  17/06/2012      75  ذآر  * حسن تقيل  97
     إ س  الدلنج  04/01/2012  شح   جندي ح ش   28  ذآر  حامد ادريس   98
   إ س  الدلنج  08/08/2012  ح ش    40  ذآر  * نميري بروة  99

    إ س  الدلنج  25/05/2012  ح ش    48  ذآر  * عبدو ماجين  100
  

  2013حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 
   إ س  الدلنج  26/06/2012  ح ش    35  ذآر  ادم موسى   101
    إ س  الدلنج  21/05/2012  ح ش    18  ذآر  أشرف على   102

  
  2013حول لكادقلى فى بداية فبراير 

  مجهول المصير   إ س  الدلنج  14/03/2012  ح ش  جندي ح ش  35  ذآر  * غفاري خميس  103
  مجهول المصير   إ س  الدلنج  03/01/2012  ح ش  جندي ح ش   35  ذآر  عوض آوآو   104
  )يرجح بأنه قتل(مجهول المصير    إ س  آادقلى  16/06/2011  ح ش  مساعد طبى  63  ذآر  *ابراهيم على آرندل  105
  2013رحل لكادقلى فى بداية فبراير    إ س  الدلنج  21/11/2012    اعمال حره  55  ذآر  *بشير أحمد  106
    10/03/2013  إ س  الدلنج  01/03/2013    ع م/ مزارع  75  ذآر  *على إبراهيم  107
    10/03/2013  إ س  الدلنج  02/03/2013    ع م/ عامل  38  ذآر  صميم آنونه  108
    07/03/2013  أمن  الدبيبات  05/03/2013  أمة  معلم  36  ذآر  )المرمر(جمال الدين حامد آدم   109
    07/03/2013  أمن  الدبيبات  05/03/2013  أمة  تاجر  40  ذآر  حسن على حسن  110
      أمن  آادقلى  08/11/2012    موظف حكومى  42  ذآر  *معاويه إبراهيم اإلزيرق  111
      أمن  آادقلى  08/11/2012    معلم  48  ذآر  *ميكائيل دقيل  112
      أمن  آادقلى  06/11/2012    سائق  28  ذآر  تالو أمين جبريل  113
      أمن  آادقلى  08/11/2012    مساعد صيدلى  45  ذآر  *خميس الدقل  114
  أعتقل بالميرم ورحل لكادقلى  30/03/2013  أمن  آادقلى  13/02/2013    خريج عاطل  28  ذآر  الهجا آدم نجم  115
  أعتقل بالميرم ورحل لكادقلى  30/03/2013  أمن  آادقلى  13/02/2013    عاطل  36  ذآر  لحاج عثمانا  116
  أعتقل بالميرم ورحل لكادقلى  30/03/2013  أمن  آادقلى  13/02/2013    خريج عاطل  35  ذآر  حماد آدم األنصارى  117
  بالميرم ورحل لكادقلىأعتقل   30/03/2013  أمن  آادقلى  13/02/2013    عاطل  32  ذآر  يعقوب إبراهيم  118
  أعتقل بالميرم ورحل لكادقلى  30/03/2013  أمن  آادقلى  13/02/2013    خريج عاطل  28  ذآر  وليد جمعه  119
  أعتقل بالميرم ورحل لكادقلى  30/03/2013  أمن  آادقلى  13/02/2013    عاطل  30  ذآر  عبد الرحمن حامد  120
  أعتقل بالميرم ورحل لكادقلى  30/03/2013  نأم  آادقلى  13/02/2013    طالب  23  ذآر  مكي حسين   121

  
   قطاع الشمال–المعتقلين لدى الحرآه الشعبيه 

 
  )خبر غير مؤآد(سلم للصليب األحمر     ح ش  ويرنى  23/10/2012    طالب  25  ذآر  الحسينى الفكى علوان  1
  ما زال معتقًال    ح ش  آاو  14/05/2012    راعى  35  ذآر  *ضحيه محمد أبكر  2
  ما زال معتقًال    ح ش  آاو  24/05/2012    راعى  38  ذآر  *آافىآدم آزيمه   3
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  :مفتاح الجدول
  جندى حكومى ، شرطى حكومى  :   جندى حك ، شرطى حك              اإلستخبارات العسكريه   :   إ س
  جندى حرآه شعبيه  :    جندى ح ش              جهاز األمن والمخابرات  :   أمن
  )متزوج(تعنى الحاله اإلجتماعيه   : *)اإلسم(نجمه على اإلسم         اع الشمال قط–الحرآه الشعبيه لتحرير السودان   :   ح ش
  معتقل مفرج عنه  :  إسم باللون األخضر              حرآة العدل والمساواه  :   ع م

  
   :ملحوظه
 على توسعة دائرة  األن جاهدينونعمل. كثير مما هو مرصود يحوى ما تمكنت المنظمه من رصده للمعتقلين والمفقودين، وننوه الى أن ما هو خارج دائرة الرصد أآبر بأعالهالجدول  •

حوى رصد لالحوال بجنوب آردفان وللمعتقلين ت ىشهريه والتال ناريرا تق من خاللستظهر تباعًا و,ل المساحات المظلمهالرصد لتشمل ما هو خارجها أمًال فى أن نلقى الضوء على آ
 .  لسادس من آل شهر للشهر الذى يسبقه، وسيصدر التقرير فى اليوم اومتابعتهم الدوريه

 .السنه / الشهر / اليوم: بكل التقرير بترتيبالتواريخ الوارده ننوه بأن  •
  .األعمار المدونه بالسنه، وللمعتقلين عند تاريخ إعتقالهم، وآذا الوظائف عند اإلعتقال •
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