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 إعتقاالت بجنوب كردفان

 ٌُ ذرٛلف اإلعرماالخ تجٕٛب وشدفاْ يِٛاً تً ذرصاعذ دذذٙا ٚذٕخفض ذثعاً ٌذذج اٌصشاع. ٘زٖ ّٔاصج ِّا إسرٛثمد ِٕٗ

HUDO 

 (آدم عيسى عقومي )المشهور بإيدام                :اإلسُ

 سٕح 35               :اٌعّش

 لشيح ِثسٛط    :ِىاْ اإلعرماي

 2012فثشايش           2    :ذاسيخ اإلعرماي

 اإلسرخثاساخ اٌعسىشيح    :اٌجٙٗ اٌّعرمٍح

 (يشجخ ِذيٕح األتيض )اٌميادج اٌعسىشيح     :جٙح اإلدرجاص

 التفاصيل

اٌّرأثشيٓ تاٌصشاع. فمذ ٚضعد تٙا ذُ إعرماٌٗ تمشيح ِثسٛط ٚاٌري ذعرثش إدذي اٌمشٜ اٌري ٔضح إٌيٙا ِٛاطٕي لشٜ اٌعثاسيح 

 .اٌسٍطاخ اٌذىِٛيح لٛج عسىشيح، ِا سسد ذٍه اٌمٛج اٌمّع ذجاٖ اٌّٛاطٕيٓ ذّثً في اإلعرماي ٚاٌرش٘ية

أعرمً اٌّزوٛس ٌٛدذٖ ِٓ ٚسظ ِجّٛعح ِٓ اٌشثاب وأٛا يرساِشْٚ. ذُ اإلعرماي تٛاسطح ِجّٛعح ِٓ اٌجٕٛد اٌذىِٛييٓ 

الثح سياساخ الٔذوشٚصس، ٚرٌه تعذ أْ أطٍمٛا أعيشج ٔاسيح في اٌٙٛاء. ذُ ذشديٍٗ في ٔفس اٌيَٛ إٌي اٌّسٍذيٓ وأٛا يسرغٍْٛ ث

عٍي ِعٍِٛاخ ذفيذ تأْ جٙٗ اٌرشديً ِذيٕح األتيض، ديث ٘ٛ ِذرجض اآلْ ٌذي اإلسرخثاساخ  HUDO جٙح ِجٌٙٛح )ذذصٍد

ٚعٓ سثة اإلعرماي، ذشددخ ألٛاي تمشيرٗ تأْ اٌسثة اٌعسىشيح(، في ظً عذَ ذٛفش ِعٍِٛاخ عٓ ظشٚف إعرماٌٗ أٚ ِصيشٖ. 

 .إذٙاَ اٌسٍطاخ ٌٗ تاٌرعاْٚ ِع اٌذشوح اٌشعثيح/ شّاي وّا ذجٕيذ اٌشثاب ٌصاٌذٙا

 سامي محمود عبدالوهاب                :اإلسُ

 سٕح 27               :اٌعّش



 جٕايٕي               :اٌعًّ

 اٌعثاسيح    :ِىاْ اإلعرماي

 2012فثشايش           3    :إلعرمايذاسيخ ا

 اإلسرخثاساخ اٌعسىشيح    :اٌجٙٗ اٌّعرمٍح

 التفاصيل

اٌّزوٛس ِٓ ِٛاطٕي اٌّٛسية، تعذ اٌصشاع تيٓ اٌذىِٛح ٚاٌذشوح اٌشعثيح تاٌّٛسية ذّىٓ تعض اٌّٛاطٕيٓ ِٓ إٌضٚح ٚتمي 

فثشايش( ٚفي اٌيَٛ اٌثأي ر٘ة  2ذيٕح اٌعثاسيح في يَٛ )اٌثعض تإٌّطمح يرٕاٚب طشفي اٌصشاع اٌسيادج عٍيٙا. ظٙش اٌّزوٛس تّ

ٌٍسٍطاخ اٌعسىشيح ٌإلتالغ عٓ عٛدذٗ ِٓ ِٕاطك سيطشج اٌذشوح اٌشعثيح / شّاي، فّا واْ ِٓ اٌسٍطاخ إال أْ إدرجضذٗ 

 .(ٚسدٍرٗ في ٔفس اٌيَٛ ٌّذيٕح األتيض )تذسة إفاداخ أفشاد ِٓ اإلسرخثاساخ

 .إدرجاصٖ ٚإٌي ِري سيطٛي اإلدرجاص ٌُ ذرٛفش أي ِعٍِٛاخ عٓ ظشٚف

 خليل يوسف آدم                            :اإلسُ

 سٕٗ 16                           :اٌعّش

 اٌفيض أَ عثذهللا                :ِىاْ اإلعرماي

 2012ديسّثش  26                :ذاسيخ اإلعرماي

 خ اٌعسىشيح تاٌفيضاإلسرخثاسا                :اٌجٙٗ اٌّعرمٍح

 ِعسىش اٌمٛج اٌعسىشيح تاٌفيض أَ عثذ هللا               :ِىاْ اإلدرجاص

 2012فثشايش  9       :ذاسيخ إطالق اٌسشاح

  

 :التفاصيل

ديسّثش( ٚفي ذّاَ اٌساعح اٌثإِٗ صثاداً، دضشخ سياسج الٔذوشٚصس ٌّٕضي صٚي اٌطفً اٌّزوٛس، يسرمً  22في صثاح يَٛ )

اٌسياسج عذد ِٓ اٌعسىشييٓ تاٌضي اٌشسّي ِٚسٍذيٓ، تيّٕا فشد اإلسرخثاساخ تإٌّطمح/ عٍي تٛوا )ذعشفد عٍيٗ ٚاٌذج اٌطفً( 

ذذشن اٌطفً اٌّزوٛس ٚواْ ديٕٙا يمَٛ تغسً ِالتسٗ ٌفرخ اٌثاب. فّا واْ ُِٕٙ إال دفع يشذذي صياً ِذٔياً. ٌذي طشلُٙ اٌثاب 

اٌثاب تمٛج عٍيٗ ِّا أٌماٖ أسضاً، فإٔٙاٌد عٍيٗ اٌّجّٛعح ضشتاً تاٌسياط ٚاأليذي. تعذ٘ا إلرادٖٚ ٌٍسياسج ِٕٚٙا ٌّعسىش اٌمٛج. في 

ّعرمٍح تسثة إعرماٌٗ، ٚ٘ٛ أْ اٌطفً اٌّعرمً ٌذيٗ شميك تاٌذشوح اٌشعثيح / اٌيَٛ اٌراٌي ر٘ة شيخ اٌمثيٍح ٌٍّعسىش فأفادذٗ اٌجٙٗ اٌ

شّاي ٚيشىْٛ تأْ ٕ٘ان إذصاي تيُٕٙ. ِٕٚز ران اٌذيٓ ٚ٘زا اٌطفً تطشفُٙ ٚيرُ إسرخذاِٗ واٌخادَ تّٕضي لائذ اٌمٛج ِٕٚع ِٓ 

 .اٌز٘اب ٌّذسسرٗ ٚرٌه دري إطالق سشاح تاألِس

  

 إستغاثة



ع اٌذٌٚي تضشٚسج ِّاسسح اٌّضيذ ِٓ اٌضغظ عٍي دىِٛح اٌسٛداْ ٌٛلف ذٍه اإلٔرٙاواخ اٌّجرّ (HUDO) ذٕاشذ

 .ٚاٌرذششاخ ضذ ِٛاطٕي ِٕاطك اٌصشاعاخ ٚتاألخص في ِٛاجٙح األطفاي ٚإٌساء
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