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  2012 فبراير 22

 تعجلةـألة مسـمس
ين  إعتقال  غير معلوممكان وإقتيادهما لِقسَّ

الزال وقوِسي. إنِطالل  /القسكودي و حسن عبد الرحمن  /القس طنيإعتقل جهاز األمن والمخابرات الو 2012ديسمبر11بتاريخ 

 معاملة.السوء للتعذيب أو ل هماضتعرمن متزايدة عتقالهما مجهوالً وهنالك مخاوف مكان إ

تراسٚخ  ذؼشضا نإلػرمال ،ػاو 99 ،مِٕسٙإَِطالل  /ٔانمِس األيٍٛ انؼاو نكُسٛح انًسٛح انسٕداَٛح ،ػاو 94 ،حسٍ ػثذ انشحًٍ كٕد٘ /انمِس

 يؤذًش ًا فٙيشاسكرٓتشأٌ خضؼا نهرحمٛك أ  جٓاص األيٍ ٔانًخاتشاخ انٕطُٙ, حٛس  أفشاد يٍتٕاسطح يٍ يُضنًٛٓا  2012دٚسًثش  11

 نًسٛحٍٛٛ.ا َالش لضاٚاإَؼمذ فٙ أدٚس أتاتا 

فٙ  . َالش انًؤذًش لضاٚا ذخص انًسٛحٍٛٛأدٚس أتاتات 2012أكرٕتش 20إَؼمذ تراسٚخ  يؤذًش لذ شاسكا فٙٔإَمِٕسٙ  انسٛذاٌ كٕد٘ 

 كُٛسح انًسٛح انسٕداَٛح. ًٍ ٔفذ يصمٔلذ كاَد يشاسكرًٓا ضِ نسٕداٌ ٔجُٕب انسٕداٌ، ادٔنرٙ 

أسشْى ٔصيالءْى يٍ اتشاخ انٕطُٙ حشو جٓاص األيٍ ٔانًخكًا  ػٍ يحٛطًٓا، ػضنًٓاذى  2012دٚسًثش 11 رمانًٓا فٙإػ يُز ذاسٚخ

نسٕء انؼايهح. إنٗ انرؼزٚة أٔ  ذؼشضًٓا يٍ يرضاٚذج. ُْانك يخأف (ا)يحايًٛٓيماتهح يًصهًٓا انمإََٙ  فٙحمًٓا  ايُؼًٓٔ اصٚاسذًٓ

 حانرّ انصحٛح. ذذْٕس ٚؤد٘ إنٗلذ سٕء يؼايهح أٌ ذؼشضّ أل٘ ٔ تاإلشُٙ ػشش لشححكٕد٘ ٚؼاَٙ يٍ  /تانزكش أٌ انمس انجذٚش

 حاشاً: اإلَجهٛضٚح أٔ تأ٘ نغح أخشٖ، تانهغح انؼشتٛح /٘فضالً أكرة

 

  ٔأٌ  طالل إَمٕسٙ ػهٗ ٔجّ انسشػحانسٛذ/ حسٍ ػثذانشحًٍ كٕد٘ ٔ  انسٛذ/انسهطاخ انسٕداَٛح أٌ ذكشف ػٍ يكاٌ إػرمال

 ذًكًُٓا يٍ يماتهح يًصم لإََٙ يٍ  إخرٛاسًْا كًا أٌ ذسًح نٓى تضٚاسج أسشْى ٔ صيالءْى.

   ا.ًًٓح يرؼاسف ػهٛٓا دٔنٛاً أٔ أٌ ذطهك سشاحٓذ ا٘ أٌ ذمذيًٓا نًحاكًح ذحدتؼجم ٔدٌٔ ششٔط أٔ ذثاطؤ أٌ ذ 

  ٍانؼُاٚح انصحٛح انالصيح. ٙذهمكٕد٘ يٍ  انسٛذ/أٌ ذًك 

   نهرؼزٚة أٔ نسٕء انًؼايهحأٌ ذضًٍ انسهطاخ انسٕداَٛح ػذو ذؼشضًٓا 

 

 الً أكرة نهؼُأٍٚ انرانٛح فٙ أسشع يا ًٚكٍ:ضف* 

 وزير الدعوة واإلرشاد
 عمار ميرغني حسين

 .الخرطوم شارع الستين
Email. info@irshad.gov.sd 

Tel. +249183248475 
Fax. +249183248475 

 

 وزير العدل السوداني
 عوض الحسن النور

  شارع الجمهورية الخرطوم
PO 302/11111 

Email. moj@moj.gov.sd  
Fax. 0024983791544 

 

مكتب رئيس الجمهورية

 عمر حسن أحمد البشير
 مكتب الرئيس قصر الشعب 

PO Box 281  
Khartoum 

Sudan 
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 :إضافية معلومات
 يًا ٚضٚذ يخٕفٓا تشأَٓى.ذخص أحٕال انًسٛحٍٛٛ فٙ انسٕداٌ، شكم يُرظى ذماسٚش ت (HUDO)يُظًح  ذرهمٗ -

 

انًسٛح انسٕداَٛح. ذى انمسٛس تكُٛسح  ،كٕج أتٕ صياو /خاتشاخ انٕطُٙ انمسًإػرمم جٓاص األيٍ ٔانأٌ  2012دٚسًثش  11راسٚخ تذضايٍ يغ ْزا انحادز ٔ -

ٕٚيٛاً تًكاذة جٓاص األيٍ ٔانًخاتشاخ  اً ٚسجم حضٕس يششٔطاً تأٌ 2012دٚسًثش 21ذى إطالق سشاحّ تراسٚخ يٍ شى يصادسج تؼض يًرهكاذّ ٔإػرمانّ ٔ

 .خشِ يٍ انهٛمساػاخ يرأ سثٛهّ فٙ انراسؼّ صثاحاً ٔٚثمٗ تٓا إنٗ أٌ ٚرى إخالءيُز انٕطُٙ تانخشطٕو 

 
ألتُاء انًسٛحٍٛٛ نرشتٛح انًسٛحٛح يؼهى يرطٕع فٙ ذؼهٛى أٚؼًم حاسساً نثُاٚح  إٔٚب كافٙ، انسٛذ/ ذى إػرمال أسرار انرشتّٛ انًسٛحٛح 2012َٕفًثش  22تراسٚخ  -

 2012َٕفًثش 21حّ تراسٚخ إطهك سشأحمك يؼّ حٕل َشاطّ انرؼهًٛٙ. إػرمانّ دٌٔ أٚح أسثاب لإََٛح . ذى تحش٘ فٙ انخشطٕويمش إلايرّ انزٍٚ ٚمطٌُٕ جٕاس 

 حٛس نى ٚرى ػشضّ أل٘ جٓح لضائٛح يخرصح ٔنى ٚرى فرح تالؽ فٙ يٕاجٓرّ.

 

 

ٌَٕ انجُائٙ ( يٍ انما122ترًٓح ذحد انًادج )ى فرح تالؽ فٙ يٕاجرٍٓ ٔذ انكُٛسح أياويٍ  ( فراج يسٛحٛح12طح انسٕداَٛح إشُرا ػششج )شإػرمهد لٕاخ انش -

 .فٙ تؼضٓا ٚاً ٔأصذسخ إداَاخ يرفأذّإٚجاصتؼض انثالغاخ انًحكًح  دشطثالحماً . ٔرنك تًحكًح تحش٘ انجضئٛح انفاضح( إسذذاء انض٘انسٕداَٙ ْٔٙ )

 
انمإٌَ ٕٚاجّ إَرماداخ يسرًشج تُاًء ْزا ،  2012 ذؼذٚم 2010أليٍ فماً نمإٌَ جٓاص اانرحمٛك ٔ ٕٔطُٙ سهطاذّ فٙ اإلػرمال خاتشاخ انًجٓاص األيٍ ٔانٚسرًذ  -

 .انحمٕق ٔٔشٛمح 2002نذسرٕس اإلَرمانٙ ا ًٕاشٛك انذٔنٛح ٔنهػهٗ يخانفرّ 

-  
 

 

 
 

 

 

  


