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�����  
��ت و��� �� ��ت ا����ذ�ت ا������� �� أط�اف ا���اع ��� ا�+�ر"�(�* (��)' ا�&#�رك ا�#���"� !  �� ا���1�� وا�/��.� .� 1��، و�� ا�/��.� و)�ي ا�&#�ر,� ) ا�� �. ���3ا2

� ا�#&�ت ا:�2ي. أ�2ي، �&� �� ��9.�  ا���دان و�81ب ا���دان �4  ا��#�3 ا�3و�   .زاد ذ�D .� .#�>�ة ا�&�اط� !  �Bء ا:�#�ر >���� @>?<�ض �#� ا��8�� ا���دا>  .;�
� و.�"�"���ي أF  ! �"ا�+�ر ���8��و، ����ً وأ.8��ً !  (#�ط  ��I4 ا�?�ط�م �� ���� ا:�G ��ن ���&�ت ا��. ًKت  ./�و��&��#N ا�;�ا>�� أو ا�/. 3� GM)��ھ� �&3ت �3رء .+� (D4 ا� �"3#��

�  ). ا�?3.� ا��ط8�� -)�>�>  ا�;�ات ا�&�4/� وا�?3.� ا�#���"� ا@�Qا.�� (.� إ��9م ا�;��O ا�#���"�  �ا��  (&�8
    .�&� أ�9ال ا��8ز9�� (�<�)* ��ءً  ./��.�زا�T 9&�ت ا@��;�Sت .��&�ه ����Q �4  ا�#���8 ا�&��

  

  ا�!��� ا ����
/��K ا���(� وا��3ھ�ر، !<  "�م  V>�/"  8.:ا W,ي )3ر ) "�>�� ١٤(.�زال ا��M *��;I8. �Y9 3م# Dذ� ًK44#. ول���(��K��&�&� W .� أ�8ء ا�&���"� �&K�4 (<��� 2] أ>��Z ا� ���9 T8�)

   .i.� ا��8&��
���F����@����ء ) "�>�� ١٤(�&� )�.T ا�/��� ا�[#��� !  "�م . أ.� �4  ا��#�3 ا�&�3ا>  !;3 وا�T4 ا�;�ات ا�/��.�� )�<�� ا���ي �&�8ط\ ���Iة ا�/��� ا�[#��� و#N ا�&�8ط\ �9ل أ

  .أ"�م  _�9��T< (;�م !#����ت دورة ����!� #�أر�&� )�<K8"3. T ��د)4  ��&3!#�� �4  .3ى ، �K�.�9  4 ��9 >&� ا�;�"�� .� .K8"3 ��د)4 
� أ2` ا�&8�]#3 (�3"\ .� ا����ت ا:.GM�� ����<��8�� أ39اث أم روا� وأ������F �&3ت ا���I4ت �4  �3م ا��&�ح �23ل ا��)�د وا�&�اد ا��&�"8�� ���8ب ��د!�ن و Sا�[�)�� إ �;I ،

 �� (�3"\) �اK ا�&I8;� ا�[�)��(!;3 (* إ>[�ء و39ه أ.8�� ����ه Mم روا&/) S  و.��درة ا�&�اد ا�� ����1ن ا���زو��� &K;I8 ا�4��ي ?&�� : ھcا ا@�1اء ر!W ا:�#�ر و�&+�ل. ��4)�
 ً����ت( iiو�[�ون 81��81 ��<�&G ط�م�?��� ا�&��* ا�Qرا� ) ا��#� ]>  . .&� "c8ر 

  

  ا��%�رات ا����"��
�� �4  ا:و,�ع ا������� !  "�>��أ�;T ا���Iرات ا������� ��Y �"�. ��8�&�، وا:.8�� �[����"/�ت .��Oر� .� ط�!  ا�Q8اع �9ل ا�&<�و,�ت  ����8&� أ�T84 ا�/��� ، !;3 3أ ا�[!

����� ��4<�وض �I(iiiع ا�[&�ل �4  ���ن أ.�8�� ا�#�م/ ا�[#O!ا�?�ط�م ر T84أ� ����3ا2� �?KI ا�&�Kd "�م @�;�ط ا��Y8م وا��  3أت !   (Qا.� .W ذ�D إ��ن ا�&#�ر,�. iv.�ا!;�)٣٠  ��<�"
4��ً �v   4�&� زاد ا���(� (�3"3 ا��h�d ا���دا> ). ٢٠١٣� h�#<ي إcا��8�� ا���دا>  وا� ���ول �81ب ا���دان ��� ا:را,  ا���دا>�� .&� زاد .� إر(<�ع �#� ا�3وSر .;� i, ف�;"j



٢ 
 

� ا���دانأ�#�ر ا��W4 ا��Oور"� را�� أ��� !  .�8ط\ ا���ا��ت، !#�ً .#�>�ة ا�&�اط� �]و.� 1�� أ�2ي إ(�&K.��9 T �81ب ا���دان K.��9 ا�?�ط�م �Oب .�ا)W دا2� . و
��  . viأرا,�

� �4  )�>�ن ا�;�ات ا�&�4/� و(* إ�1ز(� !  "�م "3#) ��ا�KI ا�&�h4 ا��ط8  ) ٢٦/٠٦/٢٠١٣(�;3 �&3ت وزارة ا�3!�ع �#&)���ن ھcا ا��3#"� !  ا�&�ده ا��ا#� "#I  ا�&/��* ، )��&�نا�
� ا@��8<�ر ا�cي أ���84  و�D�c �&3ت ا���I4ت @)��اح (3#"� !  )�>�ن ا�?3.� ا@�Qا.��، ا�#���"� ا�/\ !  ./��&K ا�&3>���، .&� "&+� ا�&Q"3 .� إ>���ك 9;�ق ا@>��ن ����دان]>� ���<

/��.K ا�?�ط�م. 4  إ1��ر ا��&�W �4;��لا�/��.�، .&� "�4#�� )�دره � W�!ل رm�. و!  ذات ا����ق :ول .�ه "��حvii )ر"� د��#3م .;3رة ا�;�ات ) >�!W!�<  4� W. .���3 رh�d ا��&
�� ا�+�ر"��      .viiiرK��d ا��8��� ا�&[�?��) "�>�� ٢٥(وا�T4 ا���I4ت ا�/��.�� إ���3ا!�� �4&��/��� ودورھ* !;3 داھ&T )�ات ا�[�ط� !  "�م .. ا�&�4/� �4  د�9 )�ات ا��

  

&��  ا��() ا'
� أ>/�ء ا���دان ��3ھ�ر )�&K ا��8�� و��4)�� �4  ا��W4 !  .�8ط�\ ا�Q8ا��ت، !<  �81ب ��د!�ن "�3أ !  ھcا ا�[�� .��* .� زال ا��,W ا@>��>  "�3ھ�ر و�&� ذ��>� ��;�ً إر(<�ع ا:�#�ر 

� ا��Iق و(�I#" �&. ر�I.:و"��ھ* !  ز"�دة ا@ر(<�عا ��ا�/� Z# ت �4   .!  ا:�#�ر�I4ا�� T1در �"cوا� ،*�و�� أو,�ع ا��8ز9�� .� زال ا��,W .�3ھ�راً �#3م و��ل أي .���3ات �
*�&K8"3 ا��ھ3 3أ "��8)` �9* ا��3* (;3"* ا�&#�>� � �;I8&درون ا��o" N#�#1� ا� �&. *�   .ا�&;3م �

  

  ا'*����ت
�4)�� ا�&<�و,� �4  .�8ز��* �&� ا����3 ��*)T4 39ة � ���* �9  اpن >��><: N#�� ا����ت ا:.8�� ا@��;�Sت !  ھcا ا�[�� .KY9�. W إ2<�ء ا���;3 )* ر�3 إ��;�ل :�+� .� . .� (

��� ا��  أ��;T4 �* (�* ز"�ر(�*. .#�;4�� ����[�ه S�9ت وإط�ق ��اح ��o��! ��4;�#&4� ���8���ا�KI زو"�* أو "ُ#4&�ا M.��� إ��;���* أ.� .  
  

  ./��&�ت ا�8�� ا:زرق :/.ٌن آ+�
  .�"  ! ���&  أ39اث ا�8�� ا:زرق ��41(�. K&�/. T4٢٠١٣"�>��  ٢٥-٢٤(وا�(ix   .�"  ! �.و39د ��41ت )�د ،��O#  ! ��&���د ا@(��م وإ����ب .�F N#�9�_ إ��&W ا�;�,  �

)٢٠١٣"����  ٨-٧ (K4ت �&�ا��B����غ �2m. 3"31اً . ا��&�ع و(/3"3 ا@(��م !  #N ا�� �8�* �* "��>�ا .� ,&� ا�;�d&�  )١٣/٠٦/٢٠١٣( ��>T ا�&<�M1ه إدراج ا�8��. �#�&��، أر�. ����
�#N ا�&��&�� . .&� "c8ر Mن ا���I4ت (3رج .� ([�ء .� ا�&#�;4��، ا�&�84#! ،��8G@ا�&/�&� ا v.�. vO�) 3أت� ا�<�>w ) ا�&m(&� ا��ط8 (أ��Oء !  ا�/Qب ا�/��* �&� d��و"�8&�ن �;

�(وا:>;��8 d���cه ا�;� *�d�&�<ت �4  إQ�ر *�� ���� و(��"&;�;/)  ! �  ).ا�8��
  

  أ��اث ���0�1
� ��ر ����ن ���ن ا���ض ����ر ا���� دون أي ��د ���و�� •������ ا!ن ���ء ��د��� ا�". 

• �( و�"وي ا��د�ل ا!�) ٤(�ده ���ر إ��زة �د�ل ا����� :����ون ا��وات ا����"( إ�����ً ��د�ور و�"�و�( �ن ا��ظ�م ����ن إ�

o ا��ودان �� .�"��م �ل �ن ���ل ���/د�( ا����ر�( أو ا��د��( �ي دو�( .� "��� �داء 

o )ر��ل .� ھروب أ�رى ا�"رب أو ��12 ��0رار ����أو �"وز أ��زه 6و�ر �>رض ��ل 6وره أو /ط�ط أو ��وذج ��ك  إ/�1ع أي �د�� ����د ��6د أو إھ
�رد .ا���ط�(، و�ل �د�� �"رض أي .رد �ن ا��وات ا����"( ��� ا�

o ن ��ر��( ا����ر�( .�ط .� "��� ا�"�م ��<�دام أو ا���ن ���ر �"�6در �ن ا� ��( ا��و��( أن 2"ص أو را�� ا�"��م ا��"� .��وات ��وز ��

•  ���ر ا��د�ل ����ون ا�/د�( ا�وط��( ���))��رح ) ا<�زا���ل ��د .�ل "�Aت ا<���2ر، و�"وي ا��د�ل ا���� �����وز �وز�ر ا�د.�ع إ�د��ء �ل �ن ��B ا������ (أداة <���ر ا��
)C�1�� ر�� ).���ر�(ا�/د�( ا� .رة ��ره و"� ا��ون �ن ا���ر ����ل .� 26وف ا��وات ا����"( دون ا<�

��0ت ا���ط�ت .� ���م ) ٥٦(�2ذ �واط�و ا��وره ا�"�ره ) ٢٤/٠٦/٢٠١٣(.� �وم  • ��در�� ا�"�ره، وا� ������ ً���6وإدارة ا��در�( وا����م ��طرا��� ا�/رطوم ا����و����( إ�
�� ����و���ن�ل ا��د�د . ا��در�( وذ�ك ��د أن أ��2ت ��ذ ����ن ��ب إ��62ل ا���وب، �"�� أن ا��در�( � ������طرا��� ا�/رطوم ا����و����(  �����ا��د�ر ���ذ�ر أن ھذه ا��در�( 
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��ذ �����0 �وا�ط� ا��طرا��( .� ا���م ) ��دارس ���و��(�ن ا��دارس )١٩٨٥ (� �����ر�� - ٦٠٦/ر�م(��ط�( راءات ا����و��( �ا<� �.���د /٥٦ – ��"���ر �ر��٣/ � )أ�ف 
 ����� )�����ر"�� و��د، .��د ��0ت ا��طرا��( ����1ء. ا��در�(ا�  �1����ؤ�� ا��طرا��( و�"1ور �د�ر ��م ا����م ���وزاره �زم وز�ر ا����مإا� ����ع وأ6در  ،��ب إ�

�طرا��( .� �� ���� "دا ����واط��ن ��2ذ ذ�ك ا<. و��ن ��0ت ��ط�ت ا����م .� ا����م) ٢٣/٠٥/٢٠١٣(�ر�و��ً ���Oد���ز . ��6م Pدر�( ���ت ر�"�( و�و��در أن ��وه �0ن ا�
���Aا���ز"�ن، د����ً أو �ر���ً .� ��ول ط �����ط�( �>�ب ��� ���    .xوھذه ا�

  
�اء  

�* :ط�ل ا�<��ات دا2� ا����ن �8ًء �4  ا 3ا 41��ً � ا�cي أد2� �;�>�ن ا�;�ات ا�&�4/� ��از ./��&K �9* ا���3"3 ا�cي "�ا�1 ا�&#�;4�� .� إ�9&�ل ./��&��* ����"�ً وا@�9<�ظ "3#��
�. ����"�ً  ا�&3>���#�" �&�  Dذ� ��&" ���c9��زة ا��4<�>�ت ا� �� ا�&Y8&�ت ا�#��&�� وا�&/4��، و��Sت ا:.* ا�&�/3ه، ا�3ول  �4�� "�;  ا:.� ا�&v4 اpن. �(;  �&���ى �1"&�"أن ا��3#"�  4�

 ���&� ا�oO] ��4&�ح ���ل ا�&#�>�ت ��84ز9�� وا�&��GM"�، ��وه �O4#] �4  ط�!  ا���اع ، و.�8ھ��O ا�K.��9  4� [oO ا���دان #3م (<#�� ذ�D ا�;�>�نا�3ا�&� �4/�"�ت و�<�را(
   .* ا�8�� ا:زرق 9�_ دK49�. T42 ا��;�,  �KI;8 (���Z1 ا�&�ا)��و>[�� إ�  ./�� .@";�ف ا�/�ب

  
  

��ل ا�����/  أ"��ء �;> ا��;���9: ���5 ��89اع ا��ا�6 ���5ب ��د��ن�  
  
  

  ا��;���9: ��ى ا��9%�ت ا�!=����
  

ا'���ء   ا�;�@  ا�;��  ا���ع  ا'"?  ا��0?
A"���ا�  

  �9ــ!ــــ�ظــــ�ت  ا'*���ل
 DEر�Fل�ن  ا'*���ا��=  �G5ا'��اج  ا� DEر�F  

  ). أبوجبيهه(أختطف من تجمله . مجهول المصير والمكان    إ س  غير معلوم  ٢٢/٠٨/٢٠١٢  ح ش  موظف  ٣٢  ذكر  *أميه عبد اللطيف حسن  ١

  المعتقلمجهول المصير والمكان، تدعى السلطات هروبه من    إ س  رشاد  ٠٤/٠٧/٢٠١٢    موظف  ٣١  ذكر  شمس الدين جمعه حسن  ٢

  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  ٢٦/٠٤/٢٠١٢    جندى حك  ٣٧  ذكر  *ناصر حامد إبره  ٣

  مجهول المصير   إ س  كادقلى  ٢١/٠٩/٢٠١٢    طالب   ٢١  ذكر  دفع اهللا إبراهيم الدومه  ٤

  مجهول المصير والمكان   إ س  رشاد  ٢٢/٠١/٢٠١٢  ح ش  موظف  ٤٢  ذكر  *حماد أحمد إسماعيل  ٥

  أعتقل بالدلنج ورحل للخرطوم   إ س  دبك/ الخرطوم ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  طالب جامعى  ٢٦  ذكر  مؤمن كنونهداؤود   ٦

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  زعيم قبلي  ٦٥  ذكر  *أدم جوجو  ٧

  بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانونقتل    إ س  الليرى ٢٩/١٠/٢٠١٢    شرطى حك  ٤٨  ذكر  *حجاب الفكى  ٨

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  ربة منزل  ٣٥  أنثى  *حواء الكوره  ٩

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  ربة منزل  ٤٠  أنثى  *كله مرزوق  ١٠
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  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢    ربة منزل  ٣١  أنثى  *نوره  ١١

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  عامل  ٤١  ذكر  *أدم تيال  ١٢

  بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون قتل   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  مزارع  ٤٠  ذكر  *ككى الفكى  ١٣

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري  ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  مزارع  ٣٨  ذكر  *أدم تكوى  ١٤

  أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  ٠٥/١١/٢٠١٢    موظفه  ٢٦  أنثى  تيسير عبد القادر البشرى  ١٥

  أعتقلت بكادقلى ورحلت، تعانى من مرض إرتفاع ضغط الدم    أمن  األبيض  ٠٧/١١/٢٠١٢    باحثه إجتماعيه  ٥٥  أنثى  *حواء كباره مساعد  ١٦

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  ٠٨/١١/٢٠١٢    موظفه  ٣٣  أنثى  زروق أحمد  ١٧

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  ٠٨/١١/٢٠١٢    معلمه  ٤٠  أنثي  الرضيه سليمان تيه  ١٨

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  ٠٨/١١/٢٠١٢    موظفه  ٤٦  أنثى  *أمال عبد الفضيل كوكو  ١٩

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض  ٠٩/١١/٢٠١٢    أعمال حره  ٣٣  أنثى  زينب موسى  ٢٠

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢      ٢٩  أنثى  فاطمه صباحى  ٢١

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢      ٤٧  أنثى  *سميه ميرغنى  ٢٢

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    أعمال حره  ٢٨  أنثى  إحسان إبراهيم  ٢٣

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    مراسله  ٣٩  أنثى  أم الحسن أبوزيد  ٢٤

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    موظفه  ٣٤  أنثى  ساميه أحمد زروق  ٢٥

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    طباخه  ٤٥  أنثى  *فاطمه محمد على جابر  ٢٦

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢      ٢٥  أنثى  هبه عبد الرحمن  ٢٧

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢        أنثى  راويه موسى  ٢٨

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    فني معمل  ٣٣  أنثى  أسمهان رمضان مكى  ٢٩

 أعتقلت بكادقلى ورحلت    أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    موظفه   ٤١  أنثى  وجدان إبراهيم  ٣٠

  طفل رضيعأعتقلت بكادقلى ورحلت ، برفقتها     أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    ربة منزل  ٢٨  أنثى  *عفاف مدنى ناصر  ٣١

  أعتقلت بكادقلى ورحلت     أمن  األبيض  ٠٩/١١/٢٠١٢    ربة منزل  ٣٣  أنثى  مها على  ٣٢

  مجهول المصير والمكان   إ س  كادقلى  ٠٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  مساعد طبي  ٣٧  ذكر  *شريف عبد التام  ٣٣

  مجهول المصير والمكان    أمن  كادقلى  ٢٧/٠٨/٢٠١٢  ح ش  معلم  ٣٩  ذكر  *ثوانى أحمد إبراهيم كنو  ٣٤

  مجهول المصير والمكان   إ س  كادقلى  ٠٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  موظف  ٤٣  ذكر  إبراهيم كنو مهنا  ٣٥

  مجهول المصير والمكان   إ س  كادقلى  ٠٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  موظف  ٤٠  ذكر  *إدريس داؤود  ٣٦
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  رحل لكادقلى    إ س  الخرطوم  ٢٠/٠٤/٢٠١٢    جندى حك  ٤٥  ذكر  *موسى عبدالرسول عبدالرحمن  ٣٧

  لمقاومته فى التعذيب ١٦/٤/٠١٢قتل بالمعتقل يوم    إ س  أبوجبيهه  ١١/٠٤/٢٠١٢    مزارع  ٣٠  ذكر  الطاهربريمه   ٣٨

  خارج نطاق القانون ١٠/٥/٠١٢قتل بالمعتقل يوم    إ س  أبوجبيهه  ٠٦/٠٥/٢٠١٢    عامل  ٤٠  ذكر  حيدر جاموس  ٣٩

  بالمعتقل من التعذيب والتجويعمات    إ س  الليرى  ٢٠١٢/ ١١/٠٦  ح ش  عامل  ٤٥  ذكر  *رمضان صاغه  ٤٠

  مجهولى المصير فقد رحلوا ألبوجبيهه ثم كادقلى    إ س  تالودى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  ضابط إدارى  ٣٧  ذكر  عباس محمد سالم  ٤١
    إ س  تالودى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  جزار  ٤٠  ذكر  *حماد تيه جرب  ٤٢  )١٦/٧/٢٠١١يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٣٣  ذكر  عمر كودى  ٤٣

  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٤٣  ذكر  جمال  ٤٤

  مجهولى المصير فقد رحلوا ألبوجبيهه ثم كادقلى    إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  مجند ح ش  ٣٥  ذكر  عبد الرحمن أبو قيجه  ٤٥
    إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  تاجر  ٣٥  ذكر  )سلفاكير(نورالدين   ٤٦  )١٦/٧/٢٠١١يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

    إ س  أبوجبيهه  ٢١/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٣٩  ذكر  *سليمان بقادى  ٤٧

  مجهول المصير والمكان   إ س  كالوقى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  ج  المشتركه  ٤٠  ذكر  )حجر باكو(نور الدين   ٤٨

  مجهولى المصير فقد رحلوا لكادقلى    إ س  كالوقى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  ج المشتركه  ٣٤  ذكر  *األمين  ٤٩
    إ س  أبو جبيهه  ٢٠/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٣٣  ذكر  )ود فور(الصادق   ٥٠  )١٦/٧/٢٠١١يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

    إ س  أبوجبيهه  ٢٦/٠٦/٢٠١١  ح ش  جندى معاش  ٣٠  ذكر  *أحمد صباحى  ٥١

مجهولى المصير، فقد رحلوا من أبوجبيهه لكادقلى فى يوم    إ س  أبوجبيهه  ٢٠/٠٦/٢٠١١  ح ش  معلم  ٣٦  ذكر  *حلفاوى كوكو  ٥٢
    إ س  أبوجبيهه  ٢٤/٠٦/٢٠١١  ح ش  عامل  ٢٣  ذكر  طه الشيخ نتو  ٥٣  .وأختفى أثرهم بعد ذلك ١٦/٧/٢٠١١

     إ س  أبوجبيهه  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  حرس المعتمد  ٣١  ذكر  *توريد كوكو  ٥٤

  مجهول المصير والمكان     أمن  أبوجبيهه  ١٠/١٢/٢٠١٢    جندى حك  ٢٥  ذكر  إمام مختار مشروم  ٥٥

  ١٥/٧/٢٠١٢مجهول المصير رحل لكادقلى    إ س  أبوجبيهه  ٢٦/٠٦/٢٠١٢    مزارع  ٤٥  ذكر  *طارق سليمان  ٥٦

  مجهول المصير والمكان   إ س  أبوجبيهه  ٢٤/٠٦/٢٠١١  ح ش  مزارع  ٣٥  ذكر  *قذافى آدم الجور  ٥٧

مجهولى المصير والمكان، فلقد أعتقلوا بخور الدليب ورحلوا    إ س  أبوجبيهه  ٠٢/٠٧/٢٠١٢    مزارع  ١٨  ذكر  عادل عمر سمانى  ٥٨
  . ألبوجبيهه

  
   إ س  أبوجبيهه  ٠٢/٠٧/٢٠١٢    مزارع  ١٧  ذكر  ياسر خميس آدم  ٥٩

   إ س  أبوجبيهه  ٠٢/٠٧/٢٠١٢      ١٧  ذكر  محمد إسماعيل كودى  ٦٠

  مجهول المصير والمكان   إ س  أبوجبيهه  ٢٤/٠٦/٢٠١١  ح ش  مزارع  ٣٥  ذكر  *مسعود عزالدين نورالدين  ٦١

     إ س  أبوجبيهه  ٠٦/٠٧/٢٠١٢  ح ش  ربة منزل  ٣٥  أنثى  *آمنه عبد اهللا  ٦٢
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. كردفان. رئيس اللجنه األمنيه بالمجلس التشريعى لوالية ج   إ س  الخرطوم  ٠٩/٠٦/٢٠١١  ح ش  رائد ح ش   ٥٥  ذكر  *عمر فضل  ٦٣
  للخرطوم أعتقل بكادقلى ورحل

  .مجهول المصير) مدير تنفيذى محلية الدلنج(   إ س  كادقلى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  عميد ح ش  ٦٥  ذكر  *أحمد بحر  ٦٤

  مجهولى المصير والمكان. ضباط بالقوه المشتركه   إ س  كادقلى  ٠٩/٠٦/٢٠١١  ح ش  )ح ش(أول .م  ٤٠  ذكر  *مالك عبد القادر  ٦٥

    إ س  كادقلى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  )ح ش(أول .م  ٤٥  ذكر  *موسى شنتو  ٦٦

     إ س  الدلنج  ٢١/٠٥/٢٠١٢      ٤٨  ذكر  *خميس دبل   ٦٧
    إ س  الدلنج  ١٤/٠٣/٢٠١٢      ٢٨  ذكر  الحاج كرتكيال   ٦٨  ٢٠١٣حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 

     إ س  الدلنج  ١٨/٠٩/٢٠١١  ح ش  جندي ح ش    ٣٦  ذكر  * محمود على بريمة  ٦٩

     إ س  الدلنج  ١٠/٠٦/٢٠١١  ح ش  جندي ح ش   ٣٧  ذكر  *خميس مسلم   ٧٠

     إ س  الدلنج  ٠٢/٠٢/٢٠١٢      ٥٩  ذكر  * عبد الحميد سوق  ٧١
  

  ٢٠١٣حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 
    إ س  الدلنج   ٢٤/٠٦/٢٠١١      ٢٢  ذكر  مصعب عبد القادر   ٧٢

    إ س  الدلنج  ١٥/٠٤/٢٠١٢  ح ش    ٣٩  ذكر  * مهدي صابون  ٧٣

     إ س  الدلنج   ٢٧/١١/٢٠١٢  ح ش    ٤٤  ذكر  *على يعقوب  ٧٤

     إ س  الدلنج  ٢٨/٠٤/٢٠١٢      ٣٣  ذكر  * جعفر سوميت  ٧٥

  ٢٠١٣حول لكادقلى فى بداية فبراير    إ س  الدلنج  ٢٨/٠٤/٢٠١٢      ٢٥  ذكر  سبت دمنة   ٧٦

     إ س  الدلنج  ١٧/٠٦/٢٠١٢      ٧٥  ذكر  * حسن تقيل  ٧٧

     إ س  الدلنج  ٠٤/٠١/٢٠١٢  ح ش  جندي ح ش   ٢٨  ذكر  حامد ادريس   ٧٨

     إ س  الدلنج  ٠٨/٠٨/٢٠١٢  ح ش    ٤٠  ذكر  * نميري بروة  ٧٩
    إ س  الدلنج  ٢٥/٠٥/٢٠١٢  ح ش    ٤٨  ذكر  * عبدو ماجين  ٨٠  ٢٠١٣حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 

     إ س  الدلنج  ٢٦/٠٦/٢٠١٢  ح ش    ٣٥  ذكر  ادم موسى   ٨١
    إ س  الدلنج  ٢١/٠٥/٢٠١٢  ح ش    ١٨  ذكر  أشرف على   ٨٢  ٢٠١٣حول لكادقلى فى بداية فبراير 

  مجهول المصير   إ س  الدلنج  ١٤/٠٣/٢٠١٢  ح ش  جندي ح ش  ٣٥  ذكر  * غفاري خميس  ٨٣

  مجهول المصير   إ س  الدلنج  ٠٣/٠١/٢٠١٢  ح ش  جندي ح ش   ٣٥  ذكر  عوض كوكو   ٨٤

  )يرجح بأنه قتل(مجهول المصير    إ س  كادقلى  ١٦/٠٦/٢٠١١  ح ش  مساعد طبى  ٦٣  ذكر  *ابراهيم على كرندل  ٨٥

  ٢٠١٣رحل لكادقلى فى بداية فبراير    إ س  الدلنج  ٢١/١١/٢٠١٢    اعمال حره  ٥٥  ذكر  *بشير أحمد  ٨٦

      أمن  كادقلى  ٠٨/١١/٢٠١٢    موظف حكومى  ٤٢  ذكر  *معاويه إبراهيم اإلزيرق  ٨٧
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      أمن  كادقلى  ٠٨/١١/٢٠١٢    معلم  ٤٨  ذكر  *ميكائيل دقيل  ٨٨

      أمن  كادقلى  ٠٦/١١/٢٠١٢    سائق  ٢٨  ذكر  أمين جبريلتالو   ٨٩

      إس  ا�#�����  ٢٨/٠٤/٢٠١٣    .Qارع  ٤٠  ذ��  ./&y4� 3 ا���ك  ٩٠

٩١  y.�(.#&� ا���3 أ  ��٤٠  ذ  y.��9 '٢٨/٠٤/٢٠١٣    .�ظ  �����      إس  ا�#

  ١٨/٠٨/٢٠١١األبيض من سجن كادقلى فى يوم رحل لسجن     أ.�  ا:�N  ٢١/٠٧/٢٠١٠  ع م  381ى ��&#�ش  ٣٠  ذ��  41/� رK&9 هللا 41/�  ٩٢

٩٣  ��&41�      أ.�  ��د)y4  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  ��.�  ٣٢  ذ��  ./&3 �ب هللا أ

�3هللا �9��  ٩٤� h�<و �ز"  ��٢٨  ذ  y٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  را�  y4(د��  �أ.      

      أ.�  ��د)y4  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  را�y  ٣٠  ذ��  أ�ا�;��* ./&3  ٩٥

      أ.�  ا�?�ط�م  ٠٢/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ./�.   ٤٠  ذ��  *.��y ز��"� �1�1  ٩٦

���8���  ٤٥  ذ��  *إ�اھ�* �9�  ٩٧ i�F    ا�?�ط�م  ٠١/٠٥/٢٠١٣  �أ.      

٩٨  3�#� T�?      أ.�  ا�?�ط�م  ٠١/٠٥/٢٠١٣  ح ش  .�ظ' ��9.   ٤٧  ذ��  *��3 ا��9&� 

  أ��;� .� ا��8���    أ.�  ا�?�ط�م  ٠١/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ��.�  ٧٠  ذ��  *�1رج �S3ن  ٩٩

  أ��;� .� ا��8���    أ.�  ا�?�ط�م  ٠١/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ��.�  ٧٠  ذ��  *دا>��ل أ� ���ن  ١٠٠

      أ.�  ا�?�ط�م  ٠١/٠٥/٢٠١٣  ح ش  .#4*  ٦٥  ذ��  *"��� (�(�  ١٠١

١٠٢  T"رد�. y��.*  ��٦٠  ذ  �      أ.�  ا�?�ط�م  ٠٢/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ��.

      أ.�  ا�?�ط�م  ٠١/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ��.�  ٦٥  ذ��  *�&�ل ���� ����  ١٠٣

      أ.�  ا�?�ط�م  ٠٥/٠٥/٢٠١٣  ح ش  .#4*  ٤٥  ذ��  "��' أ.�� أ9&3  ١٠٤

  أ��;� .� ا��8���    أ.�  ا�?�ط�م  ٠١/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ��.�  ٣٥  ذ��  .�?� .���س  ١٠٥

��#3    أ.�  ا�?�ط�م  ٠٢/٠٥/٢٠١٣  ح ش  >�F] .3>   ٣٥  ذ��  *داؤود .��دي  ١٠٦M ��Q8. �. �  أ��;

      أ.�  ا�?�ط�م  ٠٢/٠٥/٢٠١٣  ح ش  .�ظ' ��9.   ٥٤  ذ��  ��)� إ�اھ�*  ١٠٧

١٠٨   .�. y��. ��9  ��38س زرا�   ٤٣  ذ�.    ٠٤/٠٥/٢٠١٣  �����      أ.�  ا�#

      أ.�  ا�#�����  ١٨/٠٥/٢٠١٣    (��1  ٤٧  ذ��  *ا���ج 3وي �4  1�4   ١٠٩

  )�3 ا@)�.� ا����"�    أ.�  د>;�  ٠٨/٠٥/٢٠١٣  ح ش  .�ظ' [���  ٢٦  ذ��  [�� �1ن ا�Z�I ./&�د  ١١٠

١١١   *Fھ�D"38( ن�&+� y��.*  ��د>;�  ٠٨/٠٥/٢٠١٣  ح ش  .�ظ' ��9.   ٣٨  ذ  �أ.      

١١٢   ��/. ���  ر9� �4?�ط�م    أ.�  .3>   ٠٣/٠٥/٢٠١٣  ح ش    ٣٣  ذ��  ط�رق 

  >�زح 39"+�ً ��M(� .� أ������F  ٠١/٠٦/٢٠١٣  أ.�  ا�?�ط�م  ٢٤/٠٥/٢٠١٣    .4#* ��&#�ش  ٧٦  ذ��  *د!W هللا ��3ا��9�* آدم ر�Fش  ١١٣
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�3ا��9�* آدم ر�Fش  ١١٤� *F*ھ�  ��أ�&�ل  ٧١  ذ �    ٠١/٠٦/٢٠١٣  أ.�  ا�?�ط�م  ٢٤/٠٥/٢٠١٣    ر1

١١٥  �  .� ا�#����� ٢٠١٢>�زح .c8 ��م   ٠١/٠٦/٢٠١٣  أ.�  ا�?�ط�م  ٢٤/٠٥/٢٠١٣      ٤٦  ذ��  *��3 هللا ا�;3"

    ١٢/٠٦/٢٠١٣  أ.�  ا�?�ط�م  ٠٩/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ./�.��  ٣٤  yأ>+  أ�&�ء ./&3 أ9&3 ا�/�ج  ١١٦

  رT49 �4?�ط�م    أ.�  ����   ٠٧/٠٥/٢٠١٣  ح ش    ٣٦  أ>+y  >#&�ت آدم 1&�ع  ١١٧

    ٢٧/٠٦/٢٠١٣  أ.�  ا�?�ط�م  ٢٧/٠٦/٢٠١٣    أ�&�ل �9ه  ٥٤  ذ��  *��دل 31ول >&�  ١١٨

    ٢٧/٠٦/٢٠١٣  أ.�  ا�?�ط�م  ٢٧/٠٦/٢٠١٣    ط��Z  ١٦  ذ��  ./&3 �9� ���ج  ١١٩

  
  

  قطاع الشمال –المعتقلين لدى الحركه الشعبيه 
  

  ما زال معتقالً     ح ش  كاو  ١٤/٠٥/٢٠١٢    راعى  ٣٥  ذكر  *ضحيه محمد أبكر  ١

  ما زال معتقالً     ح ش  كاو  ٢٤/٠٥/٢٠١٢    راعى  ٣٨  ذكر  *آدم كزيمه كافى  ٢
  
  

  :��1�ح ا�5�ول
  

  381ى �F ، y.��9طy.��9 y  :   ���ى �L ، /�طL� A              ا@��?��رات ا�#���"�   :   إ س
���  :    ���ى ح ش              وا�&?��ات1��ز ا:.�   :   أ�:#F ���9 381ى  

  ).�Qوج((y8# ا�/��� ا@�1&����   :  *)ا'"?(A9* ��5 ا'"?         )�Iع ا�[&�ل –ا�/��� ا�[#��� ��/�"� ا���دان   :   ح ش
� .<�ج ��8  :  إ"? ����9ن ا +�9              �Q�K ا�#3ل وا�&��واه  :   ع م;�#.  

  
  
  

   :�9!�ظ�
�+�� .&� ھ� .���د أ��ها��3ول  • ��و>#&� ا:ن �1ھ"3� �K#��) y4 دا�dة . "/�ى .� (&�T8 ا�&Y8&� .� ر�3ه �4&#�;4�� وا�&<;�د"�، و>�8ه ا�y أن .� ھ� �2رج دا�dة ا���3 أ�
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