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  ����� ���ق ا���ن وا������
Human Rights and Development Organization 

(HUDO)  
  
  
  
  

��ل ا�����/ ���ب ��د��ن �  
  )٢٠١٣ أغسطس -يوليو ( فترةتقرير 

  
�����  

���� ا����ر( ��ا�� ا����ل �� ط�	� ا���اع� �����  !�" ً��!�;�: ��3*9 ھ7ه ا��,�"�ه 	� �%� ، +*� أ�34 �� 2!1  0!�ل ا�'�  �%�زاً ا��.-( �� ا��,�"�ه +*� ا��("��� )����ه �'&%$  "
�1 ��+�رة ا���ق وإ",(ام ا��� +=وه +*����B إ"�,��  !�%�و�  K� J"�2 ا�2Iاءات ا��'�  ا��G(ده ا�� ط�ق ا���ا�=ت �E� C(ود-�C� �1 �,�"�ه 	� إر�%�ع أ�,�ر ا��*C ا�$�ور-  "

 �Kم ا�ر�Lاً ا���MN� زت� ��4 ،CO�$!ا� B4�E�  ���PEت ا���*�9 ا�%�$�"�ت ا��'�طV ���اط'�� !,U �(ن 2'�ب �4د	�ن 4�� R�*ا ةً وا�%�$�"�ت �1(د ا�L.-�ه �$�	�ً �Q�7 ا����ر. ا�
  .، وا��� -�1�W ا�3P�� �� "�ز;� �'�طV ا���ا+�تا���	�  �*,���  ا����� 

  ا��#�رات ا���� ��
��"�ن ا�&(�  ا��ط'�  �,(-=ً *] ا��ط'� أ�2ز ا��0 )٢٠١٣-����  ٣(	� -�م    -�P�,�G+ Bه و;�� ا����ن �� ا�,�� دون أي إ+�!�ر، ا�,��-!�^ ��ز-� ا�(	�ع أن -��(+� �*���ل �4 �� *[ ا�

 .�ط�م��&ا���PE�   ��ا�*B ا����ل �� J"�2 ا��*��تإ��ار ���� -,'� �.-(اً �� ا��0��_ و
 �� 	� -�م ( إ+=ن و`-�b Bب �4د	�ن و�,��� ا��`ة ا�a=3  ��`-�ت �4د	�ن����"� i)-���� ١٤أدوا ا�� �� �-�Mdا ��'aIا��`ة ا �ن و�,���	ل �4د��R B-`�� ( ھ�رون�أ; ��" �� :�; ،، 

� ،iiiآدم ا�%�P /وا�� 2'�ب �4د	�ن ا���(. iiأ;�( M��]/ وا�� �bب �4د	�ن ا�0'�الP; �',- ��� ( ھ�رون�ن أ;�	و`-�ت �4د �P� .  2��ا�ول ا�  ��M �	 ( ��ل�	ن �	وا�� 2'�ب �4د �و+
�*% ) 	� إ�Rره �'  �*���ل(أ"� �2ي زول ���4ج : ���اط'� ا��`-  g1" �	 ه��� �',- ��� .  

4�� += ��ت �� �B�*E ���وه �	U ا��!,�  �*�`-  ، ivر	$�1 إ����ع 2.ء �� أراK��1 ����^ ا��`-  ا�0(-(هأ�� +� إ+=ن و`-�b Bب �4د	�ن 	�( (أت أ��ات �� ا�'�  ��E(ث +� 
  ����� ا�=زم) م��٢٠٠٥ �!� (ا�0(-(ه '�ًء +*� ا���0  ا����� ��0ھ*1� �'��-�ً و�� -�jEا ����3�� ا�� :�; .  

��]  ٣١	� -�م bإط=ق اأ kو�  �!,G4  ا��Eط�ف وا;(أ+*'9 ا� ��1 �'�ر �R (ة�ت ��"�$�%�� �-�aW��ا� C� ً�'��$�v.    
  ا�%��� ا$����

��ب � ا��ز�د �ن ا��زوح، �وا�ل ا����ل ��ن ا�طر��ن � أ�
ب ا�����ت �� ��� #ول �د��" أ�و !ر و�� ��رت ا��&�رك ا����ط&� وا���ف ا��وي ا�#!و��  .��د إ

د��. ��دة �و��ن )�و��و ٢( ا�د ولھ���ت *وات ا����� ا�(ور�� ��ط�"  �� 
  .وأ#د(ت 3��2ر � �1وف ا��وات ا�#!و��� و0ط
ت #ر!" ا�طر�ق �ن !�د*
�� أ(ر 0
 ا�#ر!�#) �و��و ٢٧(� �وم  ���واط��ن ��رت *وات ا����� ا�(ور�� �د��" ا�د��. و*ط&ت ا�طر�ق ا��ؤدي ���7ض ��دة �وم 
� ��  .ا�&�
  . دار *��ل ��0ف ��ن ا��وات ا�#!و��� وا����� ا�(ور�� ��وب  رق ���وه )�و��و ٢٨(� �وم  �
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 ���PEت ا���*�,(ة إ�2اءات ا���دا"�  "��Q*��  0 ا�;(اث ���9 ا�  
�� أ(ر 0
 #ر!" ا��واط��ن �� أ!(ر �ن 0 ر�ن *ر�� ��ذ �دا�" �و��و 0�دت ا��وات ا�#!و��� �زرع ا>�=�م ا>ر;�� و� !ل أ!�ر � ا����طق ��وب �د��" ا�د��. �vi.  
�� أ�رز أ!(ر �ن 0 ره #��" إ���ض و�ز�ف و�ط ���ن دا3ل �د��" ا�د��.  �
0
 إ��3دام ا��د�&�� ا�(�� ���ا�ر0ب  !�� أ(�ر، ا����ء ا�#وا�ل ����د��� 0�دت ا��وات ا�#!و

 . �دى ا>ط�1ل ����د����٢٩ – 1�٢٨ �و �
ط�ت ا�#!و��� أ!(ر �ن 3���دل وا���ل، ����ن، �
د(ا�د��.  و�رب ��ن دا�� 0
 ا��رى ��وبأ��طس *�1ت ا� ( �����ب �
� ����د�� �ن ا��واط��ن ١٧ و�رح ��ل�
ك ا����طق ا���. 

0
 أط�1ل *�
ت و�ر#ت ���م ��&� 0 ر � �
3
�1ت ا��&�رك ا�� دارت ���ط�" أ�و!ر و�� ��د إ��1رت *���  . �viiدأت �ظ�ر 

1�Q*� �4 ا��!�ب ��0�,  �*+  K%�و�ا��'�  ا�  أ�� ا���k ا��0ي 	�� . ��� زاد و���ة ;�B4 ا�'.وح أ�aت +*� ;�B4 ا���اط'�� �� وإ�� و`-B 2'�ب �4د	�ن أو داM*�1، +=وه +*� ا����
 �!,G4  ا��Eة ا����� Vاً +*� �'�ط����  . viiiزال �

&��  ا��() ا'
R :�; ��'اط��ة ا���; �	 ً�!*�ا���E  ا�,��  �'�طV 2!�ل ا�'�  4�� ھ� �� ��ء . � ;�1�4� �����ً، وط�ل ا��a ;�� ا��'�طV ا��� �� �G�*�1 ا���Lم ���C ا���اط� ���2دھ�أ�a ظ�1ر ا���Lم 

  .   و�'C إ"���ب ا�!$�CO ��'�طV 2'�ب �4د	�نو�%���9 ��ًء pر�%�ع ا��,�ر ا�0'�"� "��0  ��(ھ�ر ���B ��ف ا�0'�  ا���دا"� 4�!J +�م، وأ�� ا�&�ص 	��ر�9 ا��*��ت ا��'�  ر��
��E� ق�EB0E أن ا�0!1  ا��3ر-  -�P� أن ���%�( �'�1، وھ(دت ا�ھ���   ����� أ2!� ا�ھ��� �*'.وح . �*1� 	� ;��B ا�.را+ �',9 ا��*��ت ا�.را+  	� ا��'�طV ;�ل �(-'�� ر�Rد وا�,!�

Wرا+  و��.*� �Kأرا ��3ً +E V'�ط�ا� Q*� �� �1�Rو��ت ��ا ���ً "���E*�  0ب ا�(ا�Oه(��� ���1��Wن 2.ء 4!�� �'1� ".;�ا �� �'�طV أ�Mى  ��'�طV إ�� ، 	�Pن ا�'.وح أC�(  !*b ا�,*
k-��  :أ	�ز ھ7ا ا�'.وح �,�"�ه 2(-(ه ��3*9 	�. و�4ه وا�!���ه، ��ز �E�( "�ر، �Rق ا�,!���  �B-�� �3 ا�

o ;م، #�ث ر������ذ �دراGز#وا إ������د ا��� �دارس ا��رى ا�� 
ط�ت إ���&���م ����ن. ت ا�
&�
ك ا��دارس ا���ز#�ن �&�م �I ا�&
م �Hن ا�� 
ط�ت . �م إ���&���م ��ور�;ت ا�
���&�ب J ف�;��I ا������ن وا�
&���ذأا�#!و��� أي �#�و�� �ن *�ل ا�Gؤ�2ك ا��ix.  

o �� ���� ��ذر �Hز� 
ط�ت ا>���� ا�&�ل 0
 زرع ا��1� ����م;�ق ا>را; ا�زرا�0� وا��را0�  .xن ا��زارع وا�را0، و*د �دأت ا�
o طق���
ك ا�� �وارد ا����ه � K  إ����ء I� ا���ء � ���� ��ذر �Hز��و�م ا>�ط�ر  . 


ط�ت ا>����ا>�
�� ا�&وده ���ط��� ا��&ض �;ل ��ذه ا>���ب ��ل !�3رج 0ن ا����ونو ��&��م 0
 ا����ء و�!ن ا��&��  . ھددت !ل �ن �&ود ���ط��� 

��"� �(ھ�راً "Iا CKز-�دة ا�� �	ا-( ھ��ل ا����ر .� �aأ ��4 .J��)ر ا��Mدي و���� V'�ط� �ا�'�ز;�ن ا���د��ن � �aW�  1�!2�ا����ل وا����ر أ�34 �� ا���اط'��  �*Q وb��ھ� 	%� �(-'B أ
Wط�اف ا��(-'  ;�: ا����'�,�ت 4�� E ا������� �P�- �1*0	 ،J��*Q ، و��aWت Q�74 ا��'�طV ا���	�  ��,���  ا�&�ط�م. xiا���0وره �*�ادي اVO ا���"�0("�!  �,(م ��	� ا��Wوى ا��'�

���Pرa  	� �4 ا��'�طV ا���47ره 4��واdن -'7). ا�'�� ا�زرق ودار	�ر، 2'�ب �4د	�ن(ا��'�طV ا��� �W0 إ���1 ا�'�ز;�ن �� �'�طV ا�'.ا+�ت  �Eا�� CKر ا�� Vط�'�أ�Mى �E"Wء ��%��   
�1 ا�%�$�نأ��.   

  ا'*����ت
 )��� ��)HUDO ( أي ;�`ت إ+���`ت)���  "W  ).ھ'�ك إ+���`ت 9ھ7ا `-,'� 

��] ٧( 	� -�مbأ+��د ا�%��) أ B!��'��(-'B �4د�*� اI	�اج +� �4 ا��,��*�� و  ���PEت ا���*�� اI	�اج +� أ� �34� �a=aن �,��=ً �4"�ا . و�P� �4ن ذ��E*� k�-.� Q�� !! أ+*'9 ا�� )�	
��d�4 ��0� �4د�*� �%���*1:  

�  ��2��� ���;* 
�ن ���&��(ل( "�;* ����
ط�ت �راء��م )���ل �
�د�� �
و��ت #�ث !��وا �را���ن �
���ل��ط أ#��زوا ، و�&
م ا�&� M �د�وا �����1ل �� �&ر�وا �ن !�xii.  
� � 
����ً  *;وا م #�ث��٢٠١٣را�ر  إ(�N 0 ر �&��ل �ن ا�د��. �م �ر#�
�م �!�د*��وا����م أي إ�راءات *��و���� �مأ!(ر �ن �0م دون �و��� أي إ���م و ���د��.   .#رك �

�ن � *;��� !�د��  ���&�  
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��&!�رات وا��*�G��ت، 4�� �� �kGP +� ا��&�%�� ���-�ً  ....و�,+ Iوا �ت ا��=��,�� �%�ج ا��*��ت +� أي �� ا��,��*�� �)k��*�3 أ��  +!(ا�� ،�4�� أن ھ'�ك ). "��� ;��( إ�ه وb��ھ
�Eو-�ت ��*��,� g'�)����&!�رات Iن �,��=ً �(ى ا�,!��47 +'1� ا��*��ت أي �,*��  )Container(;(-(-   أ�34 �� � ���ء و�*B. ��34 �� +�م � C� ھ�ر)��  �Eا�� � و�( (أت أ;�ا�1

  -7Lا��)�  .�E��ً 	�(ھ�رت ;���  واdن �1(د ����ت �,���0 9 ا��*��ت 	�( ��0ھ*) ��3 4'� ا�,��
  )�%����ت ا���3 ا$زرق(01ٌن آ-� 

  :xiii	� أJ*b ا��$�-� ا��� ��( "�jھ�، و�4"9 ا���E*  وا�*PE� 9�B أ;(اث ا�'�� ا�زرق 2*����1 و	�*9
  ا�Jراج 0ن (G(� �&دم اJدا�� �
�و��0  ��� ��وات � �&�� ��وات أ� �&����ن) #�ث ا>#!�م ����وا�(ا�#!م �����ن �دد ��راوح ��ن ����ن ا� �)G)�  
�� �وم  �
��ن ا����  ١٧#ددت ����  ).٤٣٢٥/٢٠١١(*م � ا��Gغ رأ��طس �
�طق ���#!م � *;�" ا�

 ��4 ���-  �PE�٢٨ – ٢٧;(دت ا� ��!Pا�!=غ ا� �	 �j'ء ا�)!� [��b٤١٧٦/٢٠١١( أ(  ي�E- ا�7ي)ً  )٧٧��2(د(��1 ���1�� �). �� �� �$�k ا��*��ت �1 �0�  �PE�ن إ",��د ا��P��
����!E� ��*��,�0  ;�: ا�'� ،��!Pھ7ا ا�,(د ا� ��;�� B�,�� Qوذ� )�Kذ�4 ا��� ��4(.  

  أ��اث ���4�5
�وا����ن �I 0دم إ3ط�رھن ) �٢٠١٣و��و  ٢٠(0ن ���ء !�د*
 ا�(����" 0 ر � �وم  �ا�� روط ���;���� �&د زھ�ء ا���&" أ �ر � ا�#�س �م ا�Jراج • �&د أن ��#ت �G��ت �

��2" أ�ف !��ت  روط ا�Jراج �Hن M �=�درن ا��د��� إU� Mذن �ن ا����ت ا>. ����واد ا�� �وا����� �����ن �����ن �& ره ��وات وا�=را!�#��I ��د�دھن ��0Uدة إ�����0ن و ����
�ودا� ����. 

�د��" ر �د >ر�&� أ��م  •  :وأ�
�ت ا��!��ب ا�#!و��� وا�����ر، وذ�ك ����� ��وا�ر ا>#داث ا��V�) ٢٨/٠٧/٢٠١٣-٢٥(إ��0م �واط�


" ر �د��ت ���0ر �ن *��
" ر �د ا��و��� ����ل أ#�ُ أُ  ����� I��� 
���2ل ا�&ر��� وا�ذ�ن *��وا �#�ل ا��(� �#� I��� ره�. د أ�راد ا����2ل ا�&ر���، وإ�;H� ً��#M Kن ا����ه �ن أ

��(�&دھ� �م إ�دار *رار ��ر#�ل أ�رة ا���� و�!ن �م ��1ذ #��د ا��&�� Nر�* "
 ).ھذه ا>�ره ذات �

 .�&ر��� ���وMً و���ت أ���رهو�د أ#د أ���ء ا����2ل ا �٢٢/٠٧/٢٠١٣وم  �

0
�� و��&وا ا>(ر و�م ��دوا  ��2ً، و� ر#
" 0ود��م و�دوا إ(��ن �ن *��
" ر �د ��زار�0م ����وا ���
�م وھم �٢٣/٠٧/٢٠١٣ �وم  � ����I أھ�� ا���: 

١.  N�
�). !ر��و -�
�ب (�و�N إ�راھ�م �و��� ��&ت ���0� *�ل 

���0ل 0�ر  .٢���د، )�!ر -�
�ب (آدم إ� �و� �&د إ��د��. إ��م 

  ��&ت ا��(���ن �I �;ب وإ���!�ر ا����
�و(�ر أھل ا����
�ن  �

� ��I إ*��" ا� �ط����ن ��ر#�ل أ�ر ا����ه و�زع �Gح ا�د��ع ا� &� ��
#���#� أ��م ���N ا���� ��" ا����ه�ن ا�����ر �&د ا�� ��I إ��0م ا>ھ���#��د و�& . 

�و0� � ا��وم ا�(�� ����0Yم  ��� 
�� إ;طر ا��وات ا�#!و��� �0Jرا;�م وا���ض 0�
� ��ت 0
 *ر�" ط�دور �ر�1 ر �د و���وا أ���رھ� ��و0� �ن ھذه ا���ھ��ت 
 ً��#M راج ��0م�Jم، (م �م ا���. 

�" ا����ه�&د أن و�
ت ���� �ن ��0�" ا�و�M� وأ��ت 0
 �ر#�ل 0 رون �ن ا>�ر  � ا��وم ا�را�I �م إ�1;�ض ا���0Jم!�#� .ا�&ر��� �I ا�و0د �

 اVن �م ��
�وا أي . أ��0رھ� ا���ز#ون � ا��دء   ��0ر و�!ن ط�ل أ�دھ� وظ�رت �0د 0دد !��ر ���م، ���(ل � �(ور )�3ور ا����غ( ظ�ر �رض �
دي ��ن ��ز# ا��ور�ب •�#
0
��م �� ��ذر ���3طر ا��#�  . G0ج أو ر��0� �#�� 
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�اء  
 J�1�)HUDO (��ن ���ر�B �.-( �� ا�$�L +*� ا���PE  ا���دا"�  I-��ف إ��1(اف ا��("��� 	� 4"Iق ا��E�  �+رات ا�(ول ا�(ا�%�� �'�طV ا���اع وو��� k�j'��ت ا�(و��  و

����Eب وا����ر �aW-��4�� 	�^ ا����ات وا����ح �*�'j��ت ا�(و��  ��(�Mل وإ-��ل ا��,�"�ت �*'�ز;�� وا�� ،ا���k ا��0ي +*�1 . �Kم ا�ر�Lل ا���; V��E�*� �+)� ��4 . ورة�K C�
 .�,��B0 أو�Kع ا�'�ز;�� 	� �4 �'�طV ا���اع

  
  
  

��ل ا�����/  أ ��ء �<? ا��<��=�+ ���9 �=>�اع ا��ا:� ���9ب ��د��ن�  
  
  

  ا��<��=�+ ��ى ا��=#�ت ا�%,����
  

A4ا��  A 'ء   ا�<�3  ا�<��  ا���ع  ا���ا'
B ���ا�  

  �=ــ%ــــ�ظــــ�ت  ا'*���ل
  G�رEF ا'��اج  ا��H9  ا��,�ن  G�رEF ا'*���ل

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

  مجهول المصير والمكان، تدعى السلطات هروبه من المعتقل   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  داؤود مؤمن كنونه  ٦

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

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليرى ٢٩/١٠/٢٠١٢    شرطى حك  ٤٨  ذكر  *الفكىحجاب   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   سإ   الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  ربة منزل  ٤٠  أنثى  *كله مرزوق  ١٠

  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

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢  ح ش  مزارع  ٤٠  ذكر  *الفكىككى   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  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض  ٠٥/١١/٢٠١٢    موظفه  ٢٦  أنثى  تيسير عبد القادر البشرى  ١٥
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  أعتقلت بكادقلى ورحلت، تعانى من مرض إرتفاع ضغط الدم  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض  ٠٧/١١/٢٠١٢    باحثه إجتماعيه  ٥٥  أنثى  *حواء كباره مساعد  ١٦

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض  ٠٨/١١/٢٠١٢    موظفه  ٣٣  أنثى  زروق أحمد  ١٧

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض  ٠٨/١١/٢٠١٢    معلمه  ٤٠  أنثي  الرضيه سليمان تيه  ١٨

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض  ٠٨/١١/٢٠١٢    موظفه  ٤٦  أنثى  *أمال عبد الفضيل كوكو  ١٩

 بكادقلى ورحلتأعتقلت   ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض  ٠٩/١١/٢٠١٢    أعمال حره  ٣٣  أنثى  زينب موسى  ٢٠

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢      ٢٩  أنثى  فاطمه صباحى  ٢١

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢      ٤٧  أنثى  *سميه ميرغنى  ٢٢

 بكادقلى ورحلتأعتقلت   ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    أعمال حره  ٢٨  أنثى  إحسان إبراهيم  ٢٣

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    مراسله  ٣٩  أنثى  أم الحسن أبوزيد  ٢٤

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    موظفه  ٣٤  أنثى  ساميه أحمد زروق  ٢٥

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    طباخه  ٤٥  أنثى  *فاطمه محمد على جابر  ٢٦

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢      ٢٥  أنثى  هبه عبد الرحمن  ٢٧

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢        أنثى  راويه موسى  ٢٨

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    فني معمل  ٣٣  أنثى  أسمهان رمضان مكى  ٢٩

 أعتقلت بكادقلى ورحلت  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    موظفه   ٤١  أنثى  وجدان إبراهيم  ٣٠

  أعتقلت بكادقلى ورحلت ، برفقتها طفل رضيع  ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض ٠٩/١١/٢٠١٢    ربة منزل  ٢٨  أنثى  *عفاف مدنى ناصر  ٣١

  أعتقلت بكادقلى ورحلت   ٢٠/٠٧/٢٠١٣  أمن  األبيض  ٠٩/١١/٢٠١٢    منزلربة   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

  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  بريمه الطاهر  ٣٨

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

  مات بالمعتقل من التعذيب والتجويع   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
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  )١٦/٧/٢٠١١يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (    إ س  تالودى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  جزار  ٤٠  ذكر  *حماد تيه جرب  ٤٢

  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

المصير، فقد رحلوا من أبوجبيهه لكادقلى فى يوم مجهولى    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

. كردفان. رئيس اللجنه األمنيه بالمجلس التشريعى لوالية ج   إ س  الخرطوم  ٠٩/٠٦/٢٠١١  ح ش  رائد ح ش   ٥٥  ذكر  *عمر فضل  ٦٣
  أعتقل بكادقلى ورحل للخرطوم

  .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
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    ٠٧/٠٨/٢٠١٣ إ س  الدلنج  ٢١/٠٥/٢٠١٢      ٤٨  ذكر  *خميس دبل   ٦٧
  ٠٧/٠٨/٢٠١٣  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

    ٠٧/٠٨/٢٠١٣ إ س  الدلنج  ٠٢/٠٢/٢٠١٢      ٥٩  ذكر  * عبد الحميد سوق  ٧١
  

  ٢٠١٣حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 
  ٠٧/٠٨/٢٠١٣  إ س  الدلنج   ٢٤/٠٦/٢٠١١      ٢٢  ذكر  مصعب عبد القادر   ٧٢

  ٠٧/٠٨/٢٠١٣  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   ٠٧/٠٨/٢٠١٣ 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

    ٠٧/٠٨/٢٠١٣ إ س  الدلنج  ٠٨/٠٨/٢٠١٢  ح ش    ٤٠  ذكر  * نميري بروة  ٧٩
  ٠٧/٠٨/٢٠١٣  إ س  الدلنج  ٢٥/٠٥/٢٠١٢  ح ش    ٤٨  ذكر  * عبدو ماجين  ٨٠  ٢٠١٣حولوا لكادقلى فى بداية فبراير 

    ٠٧/٠٨/٢٠١٣ إ س  الدلنج  ٢٦/٠٦/٢٠١٢  ح ش    ٣٥  ذكر  ادم موسى   ٨١
  ٠٧/٠٨/٢٠١٣  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   ٠٧/٠٨/٢٠١٣ 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

      أمن  كادقلى  ٠٨/١١/٢٠١٢    معلم  ٤٨  ذكر  *ميكائيل دقيل  ٨٨

      أمن  كادقلى  ٠٦/١١/٢٠١٢    سائق  ٢٨  ذكر  تالو أمين جبريل  ٨٩

      إس  ا�,!���   ٢٨/٠٤/٢٠١٣    �.ارع  ٤٠  ذE�  �4�x*+ ) ا��0ك  ٩٠

٩١  xأ��� )��      إس  ا�,!���   ٢٨/٠٤/٢٠١٣    ��ظx��P; k  ٤٠  ذ�4  �,�� ا�

٩٢   B�;ر  E*2 E*2 ش  ٣٠  ذ�4  هللا�,���  ١٨/٠٨/٢٠١١رحل لسجن األبيض من سجن كادقلى فى يوم     أ��  ا��U  ٢١/٠٧/٢٠١٠  ع م  2'(ى 
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٩٣  �!�*2��ب هللا أ )�E�  �4٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  +���  ٣٢  ذ  x*�4د�  �أ�      

٩٤  ���      أ��  �4د�*x  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  را+x  ٢٨  ذ�4  ز-� و"�] +!(هللا ;

٩٥  )�E� ��      أ��  �4د�*x  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  را+x  ٣٠  ذ�4  أ�ا���

      أ��  ا�&�ط�م  ٠٢/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ����E  ٤٠  ذ�4  *���x ز�4-� �2�2  ٩٦

٩٧  ���� x��� ��      أ��  ا�,!���   ٠٤/٠٥/٢٠١٣    �1'(س زرا+�  ٤٣  ذ�4  ;

      أ��  ا�,!���   ١٨/٠٥/٢٠١٣    ���2  ٤٧  ذ�4  *ا���ج (وي +*� 2�*�  ٩٨

4�G   ٢٦  ذ�4  G�� �2ن ا���E� J��د  ٩٩ kد"�=  ٠٨/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ��ظ  �ا�0!�-   ٠١/٠٧/٢٠١٣  أ�  ���Iا )��  

١٠٠  Q-)'� ن��3+ x��� �R٣٨  ذ�4  *ھ�  ���P; kد"�=  ٠٨/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ��ظ  �٠١/٠٧/٢٠١٣  أ�    

١٠١  ���E� �P�  ر;� �*&�ط�م  ٠١/٠٧/٢٠١٣  أ��  �("�  ٠٣/٠٥/٢٠١٣  ح ش    ٣٣  ذ�4  ط�رق 

  ر;*9 �*&�ط�م  ٠٥/٠٨/٢٠١٣  أ��  �4���  ٠٧/٠٥/٢٠١٣  ح ش    ٣٦  أ"x3  ",��ت آدم 2��ع  ١٠٢

  

  

  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
  
  

  :��5�ح ا�9�ول
  

��&!�رات ا�,��P-    :   إ سIا              M� B�1ط ، M� ى���   :  x��P; xط�R ، x��P; 2'(ى  
  2'(ى ;�R  4,!�   :    ���ى ح ش              �12ز ا��� وا��&��ات  :   أ�+

B=* ��9 ا' A         ���ع ا�G��ل –ا�4�E  ا��E��  �!,G-� ا���دان   :   ح ش)A '+�    :  *)ا���2Iا  ��Eا� x',وج(�.��(  
���=�ن ا$-B4�;              �R ا�,(ل وا����واه  :   مع  A ج +'   :  إ�%� ���,�  
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�,B دا�Oة . -�Eى �� ��P'9 ا��'j�  �� ر�(ه �*�,��*�� وا��%��د-�، و"'�ه ا�x أن �� ھ� �Mرج دا�Oة ا���( أ4!� 3P�� ��� ھ� ����د أ+=ها�0(ول  •�� x*+ �-)ا�ن �2ھ ��و",
 �*j�ت ا��;���-  وا���E� xى ر�( �=;�ال 0'�ب �4د	�ن و�*�,��*�� و��� ً�+�!� �1j� M=ل ���ر-�"� ا�1G، ا���( ��G�� �� ھ� �Mر�12 أ�=ً 	x أن "*�x ا�$�ء +*x �4 ا��

1� ا�(ور- �, .  ، و���(ر ا����-� 	x ا���م ا���دس �� �1G*� �1R �4 ا�7ى -�!� و���
• J���� .ا��' / ا��1G / ا���م : "'�ه Wن ا���ار-{ ا��ارده �P ا����-� 
�' ، و�*�,��*�� +'( ��ر-{ إ+����1�، و •�� .74ا ا��ظ�kO +'( اI+���لا�+��ر ا��(و"  
  .ر�( �� -E(ث ��'�� ا�زرق و"��W أن -�P�� ذ�Q ��-!�ً و;�'  ���L�� +'�ان ا����-��2ھ(ه 	�  HUDO;�: �,�� ، وردت 	��ه �WR 9Eن آ+ �M� �4�E��ت ا�'�� ا�زرق •
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