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 (2013أبريل )التقرير الشهري 
 

 مقدمه
قطاع الشمال، ومما زاد أوارىا دخول فصائل من حركات دارفور الى جانب الحركو / زادت حدة الحرب فى جنوب كردفان إستعارًا حيث نشطت العمميات العسكريو بين الحكومو والحركو الشعبيو 

قطاع الشمال، كما اإلتفاق الذى تم مابين حكومتى / ومن العوامل التي زادت لييب الصراع فشل المفاوضات ما بين الحكومو والحركو الشعبيو . قطاع الشمال تحت راية الجبيو الثوريو/ الشعبيو 
السودان وجنوب السودان والذى بقتضاه ضمن ما إتفق عميو الطرفان إستئناف ضخ بترول جنوب السودان عبر األراضى السودانيو مما يعنى لمحركات المسمحو دخول مورد جديد لخزينة السودان 

لي إحتالل . ُيعينيا فى مواجيتيم أدى نشاط ىذه العمميات الحربيو إلى مزيد من النزوح، كما أثر العمل المشترك لمجبيو الثوريو بنقل الصراع لمناطق فى واليتى شمال كردفان والنيل األبيض وا 
أما عن موجة اإلعتقاالت فمتواصمو مع عدم اإلفراج عن معظم المعتقمين بجنوب كردفان . مناطق جديده زادت من الرقعو التى تسيطر عمييا الحركات المسمحو خصمًا عمى رقعة سيطرة الحكومو

برغم إعالن العفو الذي أعمنو رئيس جميورية السودان، وعالوه عمى جيل األسر بمصير ذوييم المختفين قسريًا مع إستمرار األوضاع السيئو بالمعتقالت والحرمان من جممة الحقوق الدستوريو 
 .  واإلنسانيو

 

 التطورات السياسيه
لقد بدأ شير أبريل بإعالن رئيس جميورية السودان لمعفو العام عن المعتقمين مع إطالق الحريات العامو، كما عقبو اإلتفاق بين دولتى السودان وجنوب السودان وحسم بعض الممفات العالقو، كما 

كل ذلك بعث شٌئ من التفاؤل وسط . قطاع الشمال/ الترقب لزيارة الرئيس السودانى لدولة جنوب السودان عالوه عمى بداية المحادثات المباشره المرتقبو بين حكومة السودان والحركو الشعبيو
دارفور، جبال النوبو والنيل )حيث تجاىل ولم يشمل أكثر من مئتان من معتقمى مناطق الصراعات , الشمول اإلنتقائى لمعفو الرئاسى!! ولكن . المواطنين وبعض المتابعين لمشأن السودانى
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زد عمى ذلك إنييار , كما أثر سمبًا إجازة مجمس وزراء السودان لمشروع تأسيس والية غرب كردفان. مما ولد شعورًا بالمراره والخيبو لدى العامو وخصوصًا مواطنى تمك المناطق (األزرق
 .المباحثات بين الحكومو والحركو الشعبيو مما عجل بتدىور الحالو األمنيو وأدخل ألول مره مناطق لبؤوة الصراع في واليتى شمال كردفان والنيل األبيض

 

 الحاله األمنيه
 إبريل أعمن مجمس وزراء السودان إجازة 11ففى يوم . (مناطق سيطرة الحكومو)تدىورت الحالو األمنيو أكثر من ذى قبل برغم أن بداية شير إبريل شيد ىدوء نسبى فى القتال بجنوب كردفان 

أنتنوف )قطاع الشمال واصل الطيران الحكومى / وفى الطرف اآلخر من جنوب كردفان حيث مناطق نفوذ الحركو الشعبيو . تأسيس والية جنوب كردفان فكان ذلك بداية لتفجر األحداث
 .      iالقصف الجوى عمى مناطق ىيبان، برام، تبانيا، الدو، طروجى وأم دورين مما أسقط عدد من القتمى والجرحى (وسوخوى

 إبريل سجل الرئيس السودانى زيارتو األولى لدولة جنوب السودان منذ تأسيسيا، وفى نفس اليوم قصفت الحركو الشعبيو لتحرير السودان 12ثم بدأت وتيرة الصراع فى التصاعد، ففى يوم 
(SPLA) كم شرق 20)بعجايو والرميمو ,  إبريل ىاجمت الحركو الشعبيو وأجمت القوات الحكوميو من مناطق الدندور15وفى يوم . مدينة كادقمى بثالثو قذائف كان ضحيتيا وفاة أربعو أشخاص 

 إبريل قامت قوات الجبيو الثوريو بيجوم واسع شمل مدينة أبوكرشولو، شمشكو 27، ففى صباح يوم ( إبريل26ليل )وعمى أثر إنييار المفاوضات بين الحكومو والحركو الشعبيو . (مدينة كادقمى
ووصمت إلى . بوالية شمال كردفان (ثانى أكبر مدن شمال كردفان)كما ىاجمت مناطق السميح، اهلل كريم وأم روابو . وكتيره بالمنطقو الشرقيو لجنوب كردفان، وما زالت تسيطر عمييا حتى اآلن

 .  إبريل مطار كادقمى27كما قصفت بالمدفعيو فى نفس اليوم . مشارف مدينة تندلتى بوالية النيل األبيض، ولقد خرجت من مدن شما كردفان فى مساء نفس اليوم
 

 الوضع اإلنساني
, مثل األبيض) فقد نزح مواطنى المدينو وأريافيا لمدينة الرىد ومنيا لمدن أخرى iiأما بالنسبو لمنطقة أبو كرشولو. نتيجو ليجوم الجبيو الثوريو ألم روابو فقد بدأ عدد من المواطنين النزوح لمخرطوم

( لمن لو اقارب بيا)ويقدر عدد النازحين باكثر من ثالثون ألف نسمو، يوجد منيم اآلن بمدينة الرىد ماال يقل عن عشرون ألفًا موزعين ما بين منازل المدينو , (كوستى، الخرطوم، مدنى وسنار
والجدير بالذكر أن . قامت السمطات الحكوميو بتوزيع القميل من اإلعانات كما ساىم أىالى المدينو وغرفتيا التجاريو بما إستطاعوا، ولكن تظل الحوجو ماسو نسبو لمعدد الكبير. iiiوأربعو مدارس

 .وأيضًا أم روابوvكما نتيجو ليذا اليجوم نزح بعض مواطنى أم برمبيطو. ivىناك عدد من المواطنين قتموا
أغمب سكانيا من المجموعو العربيو تمثميا بطون . مما جعميا تشتير بالزراعو والبستنو,  ىى مدينو صغيره تقع عمى أرض خصبو فى الجزء الشمالى لممنطقة الشرقيو بجنوب كردفان:أبوكرشوله

أما عن المجموعات النوبيو يوجد فقط بعض األسر من قبائل تقمى . كما تقطنيا مجموعات غير نوبيو من الفالتو، اليوسو، البرنو والبرقو. (vii، العياتقو والطوقيوviاألسره)من قبيمة الحوازمو 
 . فيذه المجموعو تواجو اآلن تحديات من قبل السمطات والنازحين من المجموعات األخرى, (ترجك وتقوى)



3 

 

ونتوقع فى حالة وصول إغاثات لنازحى أبوكرشولو . فقد بدأت فى التناقص لسوء األحوال بيا وشح المياه (التى كونت سابقاً )أما أوضاع نازحى معسكرات المشقو، مبسوط، أم مرح وغيرىا 
يواءىم بمدارس الرىد، مالم تحول  بالرىد، بأن ينضم جزء كبير منيم لمرىد وذلك نسبو لقرب الرىد لمنطقة المعسكرات ولصعوبة األوضاع بتمك المعسكرات ولقبول السمطات بتواجد النازحين وا 

 . إعتبارات أمنيو من جانب السمطات ونازحى أبوكرشولو نسبو إلثنيتيم النوبيو
 اإلعتقاالت

تسجيل الحضور اليومى )، وىناك من ىم فى اإلعتقال الجزئي ( من رصدهHUDOحسب ما تمكنت )مازالت اإلعتقاالت متواصمو بمدن جنوب كردفان حيث تم إعتقال أكثر من عشره أشخاص 
حيث بدأت بالفعل )أن تزيد موجة اإلعتقاالت فى الفتره القادمو بكل مدن السودان وخصوصًا لمجموعات جبال النوبو ودارفور  (HUDO)وتتوقع . لبعض المعتقمين المسيحيين (بمكاتب األمن

أما أوضاع بقية المعتقمين كما ىى من عدم إتاحو السمطات اإلتصال . نتيجو ليجوم الجبيو الثوريو عمى المناطق المذكوره  نفاً  (أثناء إعداد ىذا التقرير , ألعضاء الحركو الشعبيو وأبناء النوبو
 . بيم من قبل زوييم أو محامييم وفى ظروف إعتقال ال إنسانيو، كما أن المفقودين لم تظير أى معمومات عن أماكنيم وظروف إعتقاليم

نتيجو لمنقد الحاد والمناصره ,  أبريل25- إبريل 4فى الفتره ما بين  ( من رصدهHUDOحسب ما تمكنت )لقد تم اإلفراج بعد العفو الرئاسي عن إثنان وعشرون من معتقمى جبال النوبو 
 :والمناشدات من قبل المنظمات المحميو والدوليو لمحكومو السودانيو فى تعاطييا مع العفو اإلنتقائى، وتفاصيميم كاآلتى

  (بينيم إمرأه واحده)ستو معتقمين من معتقالت وسجون والية الخرطوم 
 ورجالن من معتقمى كادقمى, أربعة عشره منيم من نساء كادقمى الالتى رحمن من سجن األبيض, ستة عشره معتقاًل من سجن كادقمى بوالية جنوب كردفان  . 

 .قضى أوالئك المعتقمين المفرج عنيم مدد تتراوح ما بين خمسو أشير وأربعة عشره شيراً بالمعتقل
 

 أحداث متفرقه
  وبعد إجتماع  (2013 أبريل 13يوم )من نساء كادقمى بسجن األبيض، وذلك بعد أن تم ترحيمين إيابًا الى سجن كادقمى  (32)من أصل  (14)تم اإلفراج عن  (2013 أبريل 25)يوم

لجنة أمن الواليو برئاسة نائب والي والية جنوب كردفان أحمد خميس، وقد تم فى ىذا اإلجتماع اإلساءه إلييم بأبشع األلفاظ وتم تحميميم وزر ما حدث ويحدث من قصف مدفعى وقتل 
مقرؤه مع قانون الطوارئ  (1991)وخالفو وىددوا بإعادة إعتقاليم فى حال عدم إلتزاميم بشروط اإلفراج، حيث فتحت بالغات فى مواجيتيم تحت ستو مواد من القانون الجنائى 

 108، 107رقم )وكان معيم إثنان من المعتقمين الذكور . فقد تم اإلفراج عنيم بالضمانو مع وجوب عدم مغادرتيم والية جنوب كردفان إال بإذن من لجنة األمن المذكوره. (1998)
 .viiiم2012بسجن كادقمى منذ نوفمبر  (بالجدول أدناه

  (لن نسمح ببناء كنائس جديده)أثار التصريح الصحفى لوزير اإلرشاد واألوقاف السودانىix ستيداف  كل ناشطى المجتمع المدنى السوداني والدولى، وعكس وجو الدولو فى إستفزاز وا 
ولم يسمموا حتى اآلن ما صودر منيم من أغراض , حريات المسيحيين، فما زال ىناك من المسيحيين الذين أعتقموا وأفرج عنيم جزئيًا أجبرتيم سمطات األمن بالحضور اليومى لمكاتبيا

 .(تمفونات وكمبيوترات وخالفو)شخصيو 
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 ومن أصر منيم عمى متابعة إجراءات إرجاعو لوظيفتو يعانى التسويف, كل المعتقمين المفرج عنيم من أبناء جبال النوبو فقدوا وظائفيم. 
  االئى أحرقت مزارعيم فى فبراير المنصرم ( 119 الى 112بالجدول أدناه من )عمدت السمطات األمنيو بمدينة العباسيو عمى إعتقال مجموعو من المزارعين  (2013 أبريل 2)يومx ,

 10)وفى يوم . وأطمق سراحيم فى اليوم الثانى بعد أن حذرتيم السمطات األمنيو وىددتيم باإلعتقال مجددًا فى حال ذكرىم لمدور الحكومى فى الحرائق ألى لجنة تحقيق يحتمل حضورىا
عباره عن قيمة الوقود المستمم من جانبيم فى بدايو )تم القبض عمى من وجد منيم بواسطة الشرطو نتيجو لبالغ فتح بواسطة البنك الزراعى حول سمفيات المزارعين  (2013أبريل 

ما يبين كيدية البالغ بأن ثالثو من بين المقبوضين لم يأخذواً حصة الوقود المعنى أصاًل فقد أفرج عنيم فى )ولم يطمق سراحيم إال بعد ثالثو أيام بالضمان من ذوييم  (الموسم الزراعى
كأحد شروطو لضمان )مع العمم بأن أغمبيم أمنوا مشاريعيم لدى شركة شيكان لمتأمين ضد الحرائق والسرقو والبنك يعمم ذلك . (119، 114، 112  وىم بالجدول باألرقام –نفس اليوم 

 .، ولكن أيضًا تماطمت شركة التأمين فى الدفع(سداد المديونيو
  قطاع الشمال ويناشد / بيانًا أكد فيو إنضمامو لمحركو الشعبيو  (2013فبراير / ورد ذكره فى تقرير يناير–إبن األسره المالكو فى قبيمة المسيريو ) أصدر ىاشم نمر 29/04/2013يوم

 .نتوقع أن يكون ليذا البيان مردوده. xiمواطنى جنوب كردفان وباألخص شباب المسيريو بحمل السالح ضد النظام واإلبتعاد عن عمل المميشيات لصالح الحكومو
  فيما يتعرض لو السودانيين بالقاىره، تعرض أبناء جبال النوبو لتصيد السمطات السودانيو ليم ىناك مع تواطؤ السمطات المصريو وتجاىل األمم المتحده(UNHCR)  لمعاناتيم، مما

تم )إلعتداء من قبل مجيولين يستقمون عربو ( ط.ع)فقد تعرض منزل إقامة أحد أبناء جبال النوبو . ( أبريل23)جعل السودانيين بمصر يقفون وقفو إحتجاجيو أمام مقرىا فى يوم 
 .      أرض الجالء–بقسم شرطة المعادى  ( ح14)فتح بالغ بالحادثو تحت القيد . (التعرف عمى رقميا وجيتيا

  رصدت(HUDO)  متيمون ,  دون أن تحرك فى مواجيتيم أى إجراءات قانونيو2010يقبعون بمعتقالت النظام منذ عام ( قبيمة المسيريو)أربعو معتقمين من أبناء جنوب كردفان
 :وتفاصيميم كاآلتى. دام إعتقاليم ليذه المده الطويمو لرفضيم اإلستجابو لطمب النظام بالتعاون مع السمطات فى أعمال المميشيات. بإنتماءىم لحركة العدل والمساواه

 وأخطره بأن والدتو ووالده أخذوا رىائن  (شيبون)أعتقل بالميرم بعد أن إتصل بو المعتمد . تنقل بين سجون بابنوسو، كادقمى واألبيض- جمحو رحمة اهلل جمحو : سجن األبيض
 .وعميو تسميم نفسو ليطمق سراحيم، فإمتثل فداًء لوالديو

 كل من: سجن كادقمى 
 محمد باب اهلل أبو جممبو 
 زين ونيس عبداهلل حسين 
 أبو القاسم محمد 

  الذى شمل فى رصد  (الحسينى الفكى عموان)وأحدىم  (من منطقة الميرى بجنوب كردفان)أطمقت الحركو الشعبيو سراح ستو من المعتقمين لدييا بينيم إمرأهHUDO وتمت اإلشاره 
 . لآلخرين دون ذكر أسماء فى المناشده إلطالق سراحيم، وذلك لعدم توفر األسماء فى حينيا
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 نداء
وما زالت السمطات الحكوميو تمارس تعنتيا فى عدم السماح , مأساة مواطنى جنوب كردفان تزداد يومًا بعد يوم، وعدد النازحين والمتأثرين بالحرب فى تزايد مع غياب شبو كامل لممظمات العاممو

لقد أبرز ضغط ومناصرة المنظمات المحميو والدوليو فاعميتو فى التمكن من إخالء سبيل بعض المعتقمين، مما يستوجب مواصمة المزيد من الضغط لموصول لممتأثرين مع . بإغاثة مواطينييا
طالق سراح المتبقى من المعتقمين ومعرفة مصير المختفيين قسرياً  أما فى جانب النازحين فما زالوا يحتاجون وأعدادىم فى إزدياد ونتوقع إرتفاع أعداد المتأثرين فى األيام . تمكين الحريات وا 

وفى سبيل . القادمو مع نشاط العمميات الحربيو بين الجانبين، وندعو المنظمات المحميو والعالميو والقوى المؤثره لمضغط عمى حكومة السودان بالسماح إلغاثة كل النازحين والمتأثرين دون تمييز
 .  بمدينة الرىد وصواًل لآلخرينxiiوصولنا لكل النازحين يمكن الولوج من خالل ما أبرزتو السمطات الحكوميو من نازحين

مع الضغط عمى . مازلنا نطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولى بإرسال لجنو لتقصى الحقائق، والعمل عمى قبض المتيمين بالجرائم الدوليو فقد أدى الفشل فى ذلك لممارستيم المزيد من الجرائم
فإن تصاعد العمميات العسكريو يولد المزيد من المعاناه لممواطن، ونتوقع بأن مقبل األيام سيكون أكثر مأساويو بفرضية . أطراف النزاع لحل شامل وعادل ينيى مأساة السودان ويمنع تكرارىا

 . إرتفاع حدة اإلعتقاالت من الجانب الحكومى ووزيادة وتيرة العمميات العسكريو من جانب الحركات مما يولد المزيد من النزوح والمعاناه
 

 

 جبال انُىبه/ أسًاء بعض انًعتقهيٍ َتيجه نهصراع اندائر بجُىب كردفاٌ 
 

 

 انًعتقهيٍ ندي انسهطات انحكىييه
 

اإلَتًاء  انعًم انعًر انُىع اإلسى انرقى

 انسياسً

 يهــحــــىظــــات اإلعتقال

 تاريخ اإلفراج انجهه انًكاٌ تاريخ اإلعتقال

 . (أبوجبييو)أختطف من تجممو . مجيول المصير والمكان  إ س غير معموم 22/08/2012 ح ش موظف 32 ذكر *أميو عبد المطيف حسن 1
 أفرج عنو بعد العفو الرئاسى بثالثو أيام 04/04/2013 أمن الخرطوم 10/05/2012  موظف 43 ذكر *عمر سميمان كومى 2
 مجيول المصير والمكان، تدعى السمطات ىروبو من المعتقل  إ س رشاد 04/07/2012  موظف 31 ذكر شمس الدين جمعو حسن 3
 مجيول المصير والمكان  إ س تالودى 26/04/2012  جندى حك 37 ذكر *ناصر حامد إبره 4
 مجيول المصير  إ س كادقمى 21/09/2012  طالب  21 ذكر دفع اهلل إبراىيم الدومو 5
 مجيول المصير والمكان  إ س رشاد 22/01/2012 ح ش موظف 42 ذكر *حماد أحمد إسماعيل 6
 أعتقل بالدلنج ورحل لمخرطوم  إ س دبك/ الخرطوم 29/10/2012 ح ش طالب جامعى 26 ذكر داؤود مؤمن كنونو 7
 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميري 29/10/2012 ح ش زعيم قبمي 65 ذكر *أدم جوجو 8
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 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميرى 29/10/2012  شرطى حك 48 ذكر *حجاب الفكى 9
 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميري 29/10/2012 ح ش ربة منزل 35 أنثى *حواء الكوره 10
 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميري 29/10/2012 ح ش ربة منزل 40 أنثى *كمو مرزوق 11
 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميري 29/10/2012  ربة منزل 31 أنثى *نوره 12
 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميري 29/10/2012 ح ش عامل 41 ذكر *أدم تيال 13
 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميري 29/10/2012 ح ش مزارع 40 ذكر *ككى الفكى 14
 قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون  إ س الميري 29/10/2012 ح ش مزارع 38 ذكر *أدم تكوى 15
 أفرج عنو بعد العفو الرئاسى بثالثو أيام 04/04/2013 أمن الخرطوم 26/10/2012 ح ش  36 ذكر الصادق عبد اهلل العركى 16
 فرج عنيا بعد العفو الرئاسى بثالثو أيام 04/04/2013 أمن أمدرمان 27/10/2012   32 أنثى أسماء   أحمد المنصور 17
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 05/11/2012  موظفو 26 أنثى تيسير عبد القادر البشرى 18
 أعتقمت بكادقمى ورحمت، تعانى من مرض إرتفاع ضغط الدم  أمن األبيض 07/11/2012  باحثو إجتماعيو 55 أنثى *حواء كباره مساعد 19
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  07/11/2012  موظفو 45 أنثى *ساميو حسين مدو 20
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  موظفو 30 أنثى *فتحيو عبد المطمب 21
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 08/11/2012  موظفو 33 أنثى زروق أحمد 22
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 08/11/2012  معممو 40 أنثي الرضيو سميمان تيو 23
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 08/11/2012  موظفو 46 أنثى *أمال عبد الفضيل كوكو 24
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012  أعمال حره 33 أنثى زينب موسى 25
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان ، برفقتيا رضيع 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  80/11/2012  ربة منزل 36 أنثى *ماجده مبارك 26
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012   29 أنثى فاطمو صباحى 27
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012   28 أنثى بيجو موافى 28
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان ، برفقتيا رضيع 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  ربة منزل 52 أنثى *عائشو حسين 29
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  عاممو 49 أنثى *فاطمو مكى 30
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012   47 أنثى *سميو ميرغنى 31
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012  أعمال حره 28 أنثى إحسان إبراىيم 32
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان ، برفقتيا رضيع 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012    أنثى رسائل مراد 33
فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان ، أجيضت جنين  25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  موظفو 36 أنثى *إحالم عبد القادر عمى 34
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 بالسجن
 (ورد خطأ باإلسم فى التقرير السابق)أعتقمت بكادقمى ورحمت  25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  موظفو 27 أنثى  ن يوسف 35
فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان ، برفقتيا طفل  25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  موظفو 25 أنثى *شاديو يوسف 36

 .رضيع
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012  مراسمو 39 أنثى أم الحسن أبوزيد 37
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012  موظفو 34 أنثى ساميو أحمد زروق 38
تعانى من إصابو , فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  موظفو 31 أنثى خديجو محمد بدر كوكو 39

 فى الظير
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012    أنثى عيشو حميدان 40
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012  طباخو 45 أنثى *فاطمو محمد عمى جابر 41
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  موظفو 28 أنثى نازك بشير أرباب 42
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012   25 أنثى ىبو عبد الرحمن 43
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012    أنثى راويو موسى 44
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012  فني معمل 33 أنثى أسميان رمضان مكى 45
 أعتقمت بكادقمى ورحمت  أمن األبيض 09/11/2012  موظفو  41 أنثى وجدان إبراىيم 46
 فتح بالغ فى مواجيتيا وأفرج عنيا بالضمان 25/04/2013 أمن (إياباً )كادقمى  09/11/2012  عاممو 41 أنثى نجاة إبراىيم 47
 أعتقمت بكادقمى ورحمت ، برفقتيا طفل رضيع  أمن األبيض 09/11/2012  ربة منزل 28 أنثى *عفاف مدنى ناصر 48
 أعتقمت بكادقمى ورحمت   أمن األبيض 09/11/2012  ربة منزل 33 أنثى ميا عمى 49
 مجيول المصير والمكان  إ س كادقمى 07/06/2011 ح ش مساعد طبي 37 ذكر *شريف عبد التام 50
 مجيول المصير والمكان  أمن كادقمى 27/08/2012 ح ش معمم 39 ذكر *ثوانى أحمد إبراىيم كنو 51
 مجيول المصير والمكان  إ س كادقمى 07/06/2011 ح ش موظف 43 ذكر إبراىيم كنو مينا 52
 مجيول المصير والمكان  إ س كادقمى 07/06/2011 ح ش موظف 40 ذكر *إدريس داؤود 53
 رحل لكادقمى  إ س الخرطوم 20/04/2012  جندى حك 45 ذكر *موسى عبدالرسول عبدالرحمن 54
  لمقاومتو فى التعذيب16/4/012قتل بالمعتقل يوم   إ س أبوجبييو 11/04/2012  مزارع 30 ذكر بريمو الطاىر 55
  خارج نطاق القانون10/5/012قتل بالمعتقل يوم   إ س أبوجبييو 06/05/2012  عامل 40 ذكر حيدر جاموس 56
 مات بالمعتقل من التعذيب والتجويع  إ س الميرى 2012/ 11/06 ح ش عامل 45 ذكر *رمضان صاغو 57
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 مجيولى المصير فقد رحموا ألبوجبييو ثم كادقمى   إ س تالودى 08/06/2011 ح ش ضابط إدارى 37 ذكر عباس محمد سالم 58
  إ س تالودى 08/06/2011 ح ش جزار 40 ذكر *حماد تيو جرب 59 (16/7/2011يرجح بأنيم قتموا فى يوم )

 مجيول المصير والمكان  إ س تالودى 17/06/2011 ح ش  33 ذكر عمر كودى 60
 مجيول المصير والمكان  إ س تالودى 17/06/2011 ح ش  43 ذكر جمال 61
 مجيولى المصير فقد رحموا ألبوجبييو ثم كادقمى   إ س تالودى 17/06/2011 ح ش مجند ح ش 35 ذكر عبد الرحمن أبو قيجو 62

  إ س تالودى 17/06/2011 ح ش تاجر 35 ذكر (سمفاكير)نورالدين  63 (16/7/2011يرجح بأنيم قتموا فى يوم )
  إ س أبوجبييو 21/06/2011 ح ش  39 ذكر *سميمان بقادى 64
 مجيول المصير والمكان  إ س كالوقى 08/06/2011 ح ش ج  المشتركو 40 ذكر (حجر باكو)نور الدين  65
 مجيولى المصير فقد رحموا لكادقمى   إ س كالوقى 08/06/2011 ح ش ج المشتركو 34 ذكر *األمين 66

  إ س أبو جبييو 20/06/2011 ح ش  33 ذكر (ود فور)الصادق  67 (16/7/2011يرجح بأنيم قتموا فى يوم )
  إ س أبوجبييو 26/06/2011 ح ش جندى معاش 30 ذكر *أحمد صباحى 68
مجيولى المصير، فقد رحموا من أبوجبييو لكادقمى فى يوم   إ س أبوجبييو 20/06/2011 ح ش معمم 36 ذكر *حمفاوى كوكو 69

  إ س أبوجبييو 24/06/2011 ح ش عامل 23 ذكر طو الشيخ نتو 70 . وأختفى أثرىم بعد ذلك16/7/2011
   إ س أبوجبييو 08/06/2011 ح ش حرس المعتمد 31 ذكر *توريد كوكو 71
 مجيول المصير والمكان   أمن أبوجبييو 10/12/2012  جندى حك 25 ذكر إمام مختار مشروم 72
 15/7/2012مجيول المصير رحل لكادقمى   إ س أبوجبييو 26/06/2012  مزارع 45 ذكر *طارق سميمان 73
 مجيول المصير والمكان  إ س أبوجبييو 24/06/2011 ح ش مزارع 35 ذكر *قذافى  دم الجور 74
مجيولى المصير والمكان، فمقد أعتقموا بخور الدليب ورحموا   إ س أبوجبييو 02/07/2012  مزارع 18 ذكر عادل عمر سمانى 75

 . ألبوجبييو
 

  إ س أبوجبييو 02/07/2012  مزارع 17 ذكر ياسر خميس  دم 76
  إ س أبوجبييو 02/07/2012   17 ذكر محمد إسماعيل كودى 77
 مجيول المصير والمكان  إ س أبوجبييو 24/06/2011 ح ش مزارع 35 ذكر *مسعود عزالدين نورالدين 78
   إ س أبوجبييو 06/07/2012 ح ش ربة منزل 35 أنثى * منو عبد اهلل 79
. كردفان. رئيس المجنو األمنيو بالمجمس التشريعى لوالية ج  إ س الخرطوم 09/06/2011 ح ش رائد ح ش  55 ذكر *عمر فضل 80

 أعتقل بكادقمى ورحل لمخرطوم
 .مجيول المصير (مدير تنفيذى محمية الدلنج)  إ س كادقمى 08/06/2011 ح ش عميد ح ش 65 ذكر *أحمد بحر 81
 مجيولى المصير والمكان. ضباط بالقوه المشتركو  إ س كادقمى 09/06/2011 ح ش (ح ش)أول .م 40 ذكر *مالك عبد القادر 82
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  إ س كادقمى 08/06/2011 ح ش (ح ش)أول .م 45 ذكر *موسى شنتو 83
   إ س الدلنج 21/05/2012   48 ذكر *خميس دبل  84

  إ س الدلنج 14/03/2012   28 ذكر الحاج كرتكيال  85 2013حولوا لكادقمى فى بداية فبراير 
   إ س الدلنج 18/09/2011 ح ش جندي ح ش   36 ذكر * محمود عمى بريمة 86
   إ س الدلنج 10/06/2011 ح ش جندي ح ش  37 ذكر *خميس مسمم  87
   إ س الدلنج 02/02/2012   59 ذكر * عبد الحميد سوق 88

 
 2013حولوا لكادقمى فى بداية فبراير 

  إ س الدلنج  24/06/2011   22 ذكر مصعب عبد القادر  89
  إ س الدلنج 15/04/2012 ح ش  39 ذكر * ميدي صابون 90
   إ س الدلنج  27/11/2012 ح ش  44 ذكر *عمى يعقوب 91
   إ س الدلنج 28/04/2012   33 ذكر * جعفر سوميت 92
 2013حول لكادقمى فى بداية فبراير   إ س الدلنج 28/04/2012   25 ذكر سبت دمنة  93
   إ س الدلنج 17/06/2012   75 ذكر * حسن تقيل 94
   إ س الدلنج 04/01/2012 ح ش جندي ح ش  28 ذكر حامد ادريس  95
   إ س الدلنج 08/08/2012 ح ش  40 ذكر * نميري بروة 96

  إ س الدلنج 25/05/2012 ح ش  48 ذكر * عبدو ماجين 97 2013حولوا لكادقمى فى بداية فبراير 
   إ س الدلنج 26/06/2012 ح ش  35 ذكر ادم موسى  98

  إ س الدلنج 21/05/2012 ح ش  18 ذكر أشرف عمى  99 2013حول لكادقمى فى بداية فبراير 
 مجيول المصير  إ س الدلنج 14/03/2012 ح ش جندي ح ش 35 ذكر * غفاري خميس 100
 مجيول المصير  إ س الدلنج 03/01/2012 ح ش جندي ح ش  35 ذكر عوض كوكو  101
 (يرجح بأنو قتل)مجيول المصير   إ س كادقمى 16/06/2011 ح ش مساعد طبى 63 ذكر *ابراىيم عمى كرندل 102
 2013رحل لكادقمى فى بداية فبراير   إ س الدلنج 21/11/2012  اعمال حره 55 ذكر *بشير أحمد 103
   أمن كادقمى 08/11/2012  موظف حكومى 42 ذكر *معاويو إبراىيم اإلزيرق 104
   أمن كادقمى 08/11/2012  معمم 48 ذكر *ميكائيل دقيل 105
   أمن كادقمى 06/11/2012  سائق 28 ذكر تالو أمين جبريل 106
 فتح بالغ فى مواجيتو وأفرج عنو بالضمان 25/04/2013 أمن كادقمى 08/11/2012  مساعد صيدلى 45 ذكر *خميس الدقل 107
 فتح بالغ فى مواجيتو وأفرج عنو بالضمان 25/04/2013 أمن كادقمى 08/11/2012   38 ذكر أحمد اهلل جابو 108
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  05/04/2013 أِٓ اٌخشطَٛ 06/02/2012 ح ػ ِٕٙذط 35 روش ِحّذ جاسٚ 109
  05/04/2013 أِٓ اٌخشطَٛ 22/02/2012  ؽشطٝ حه 30 روش أحّذ جّؼٗ وٛسذىيال 110
  05/04/2013 أِٓ اٌخشطَٛ 16/02/2012 ح ػ ِٛظف حىِٛٝ 36 روش أِجذ يؼمٛب آدَ 111
 أعتقل بقرية أم الخيرات 03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  ِضاسع 65 روش *اٌطية ػثذ اٌشحّٓ إتشا٘يُ 112
 أعتقل بقرية أم الخيرات 03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  ِضاسع 50 روش *إتشا٘يُ األِيٓ 113
 العباسيو/ أعتقل بقرية الدبادب  03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  ِؼٍُ 41 روش تذٜٚ دفغ هللا آدَ 114
 أعتقل بقرية المرات 03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  ذاجش ِٚضاسع 70 روش *آدَ إعّاػيً 115
 أعتقل بقرية المرات 03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  ِضاسع 37 روش إعحك آدَ اٌّٙذٜ 116
 أعتقل بقرية المرات 03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  ِضاسع 45 روش *حاِذ إتشا٘يُ إصيشق 117
 أعتقل بقرية الحفيره 03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  ِضاسع ٚذاجش 50 روش *حغيٓ إتشا٘يُ 118
 أعتقمت بقرية الحفيره 03/04/2013 أِٓ اٌؼثاعيٗ 02/04/2013  تائؼح ؽاٜ 43 أٔثٝ *حٍيّٗ جاتش 119
  28/04/2013 إط اٌؼثاعيٗ 28/04/2013  أػّاي حشٖ 30 روش ِحّذ إٌٛس اٌىاٚ 120
   إط اٌؼثاعيٗ 28/04/2013  ِضاسع 40 روش ِحّذ ػٍٝ اٌجان 121
   إط اٌؼثاعيٗ 28/04/2013  ِٛظف حىِٛٝ 40 روش ِؼّش اٌغيذ ألِٛٝ 122
 18/08/2011رحل لسجن األبيض من سجن كادقمى فى يوم   أِٓ األتيض 21/07/2010 ع َ جٕذٜ تاٌّؼاػ 30 روش جٍحٗ سحّح هللا جٍحٗ 123
   أِٓ وادلٍٝ 29/12/2010 ع َ ػاًِ 32 روش ِحّذ تاب هللا أتٛجٍّثٛ 124
   أِٓ وادلٍٝ 29/12/2010 ع َ ساػٝ 28 روش صيٓ ٚٔيظ ػثذهللا حغيٓ 125
   أِٓ وادلٍٝ 29/12/2010 ع َ ساػٝ 30 روش أتٛاٌماعُ ِحّذ 126

 
  قطاع الشمال–المعتقمين لدى الحركه الشعبيه 

 

 ىذا تاريخ وصولو ألىمو بمدينة أبوجبييو 14/04/2013 ح ش ويرنى 23/10/2012  طالب 25 ذكر الحسينى الفكى عموان 1
 ما زال معتقالً   ح ش كاو 14/05/2012  راعى 35 ذكر *ضحيو محمد أبكر 2
 ما زال معتقالً   ح ش كاو 24/05/2012  راعى 38 ذكر * دم كزيمو كافى 3
 

 :يفتاح انجدول

 



11 

 

 جٕذٜ حىِٛٝ ، ؽشطٝ حىِٛٝ :  جُدي حك ، شرطً حكاإلعرخثاساخ اٌؼغىشيٗ         :  إ س

 جٕذٜ حشوٗ ؽؼثيٗ  : جُدي ح شجٙاص األِٓ ٚاٌّخاتشاخ        :  أيٍ

 (ِرضٚج)ذؼٕٝ اٌحاٌٗ اإلجرّاػيٗ  : (*اإلسى)َجًه عهً اإلسى  لطاع اٌؾّاي    –اٌحشوٗ اٌؾؼثيٗ ٌرحشيش اٌغٛداْ  :  ح ش

 ِؼرمً ِفشج ػٕٗ :إسى بانهىٌ األخضر        حشوح اٌؼذي ٚاٌّغاٚاٖ :  ع و

 

 

  :يهحىظه

 ٚٔؼًّ األْ جا٘ذيٓ ػٍٝ ذٛعؼح دائشج . اٌجذٚي أػالٖ يحٜٛ ِا ذّىٕد إٌّظّٗ ِٓ سصذٖ ٌٍّؼرمٍيٓ ٚاٌّفمٛديٓ، ٕٖٚٔٛ اٌٝ أْ ِا ٘ٛ خاسج دائشج اٌشصذ أوثش تىثيش ِّا ٘ٛ ِشصٛد

ٚعرظٙش ذثاػاً ِٓ خالي ذماسيشٔا اٌؾٙشيٗ ٚاٌرٝ ذحٜٛ سصذ ٌالحٛاي تجٕٛب وشدفاْ ٌٍّٚؼرمٍيٓ , اٌشصذ ٌرؾًّ ِا ٘ٛ خاسجٙا أِالً فٝ أْ ٍٔمٝ اٌضٛء ػٍٝ وً اٌّغاحاخ اٌّظٍّٗ

 .  ِٚراتؼرُٙ اٌذٚسيٗ، ٚعيصذس اٌرمشيش فٝ اٌيَٛ اٌغادط ِٓ وً ؽٙش ٌٍؾٙش اٌزٜ يغثمٗ

 اٌغٕٗ/ اٌؾٙش / اٌيَٛ : ٕٖٔٛ تأْ اٌرٛاسيخ اٌٛاسدٖ تىً اٌرمشيش ترشذية. 

 األػّاس اٌّذٚٔٗ تاٌغٕٗ، ٌٍّٚؼرمٍيٓ ػٕذ ذاسيخ إػرماٌُٙ، ٚوزا اٌٛظائف ػٕذ اإلػرماي. 

 
 

HUDO 
  2013 مايو 6

 
 

                                                 
i  بحسب موقعhttp://www.nubareports.org)/) 
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