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  ����� ���ق ا���ن وا������
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��ص �� ا�و��ع �� ا���دان � ��!  
  )٢٠١٣ سبتمبر(تقرير 

"�#��  

 	��ة �������دي ا	���� �� ��� ا	���
 ا	��
 )'!ن و�$ إط!ق ا	��ر ا��)� 
�/ال '45 3���ت ا	1(�ل 0/.��ة �(�ل ��,+*����ة . ا	�>/��4; إ:(��ار �9$ ا	8��ان ، 10�6 ا�

�ر و<65 �� ا= �1/لا	�/اط��� �(��:�
 ووز�F ا	��	�
، دA; ذ	D وذ	C0 D'(��د ا	�85Bت ��ار رA; ا	�'@ '� ا	���و��ت  
 )ر.+�ع اF/ر���	ا H�Iر ��� �� 
FازJ+):(ت ا��F�9)	وا
4 �/3
 �� ا)�(���3ت إ3(��6 أ�5K ا	��ن ا	B/دا��
 '�ا ���A ���/اط�	ا'�ت 0,�وج اJ�	ا N8/ارئ(ط	3/دھ� .�6 ���/ن ا/	 
�B� .( هRھ 
4A ا	��0�1 وا6�3 ا	�85Bت ا	B/دا��

 ;�/)Fو ��.���(���3ت �(��
 	��اWF .�.�� ا)�(���3ت 0�$ �+�ط ���6 �(��(
 ��Uت ا	V5)1 وا	���V و��Uت ا	�+1/د�F وآ=ف ا	�(51��، و��زا	6 ا)�(���3ت .(�9'� X	 ه�F�3 ل ��ن/Yد

 وا)3(��'�
 وا	���0�
 وا	�0�1�
 <+/��Aا�:��B	1/ي ا	.    
  

  ا��'�رات ا����$�"
�5
 وا	,��
 ا	/ط��
، ��� 688Y ا	�85Bت ا	�>/��
 �0أ ا	���B�	1/ات ا	4 ا�/��� �F��/ا	�1A 4 :�� ھ�وب ، 3C0��ر ا	���ب '45 ا	(���� ��� أ�Aز ��=ت ھ�وب ا	���ب 0� إ�3زة .

B>� و=WF ا	��� ا�زرق و	�]واأر0��WI ��ب �� �	�0��:4  ��/0�0]\ ��U3!	اi.  

 	[ ا	�>/�
 ا	B/دا��
'��ت ��
 ا	�
 	�*/ر إ3(��'�ت ا	��F/ر���	ا H�Iر �+: W	[B� ه��	ه اR6 ھ��,):CA ،
F/)�. �� �' ًا��و��a	0  W8��F//رك �@ ا	�(��ه������F دا��Iً 50+6 ا��_�ر 0

�/ل ا	���و��ت، A(�6 ھRا ا	�8aء أ�3ز ا	��	��ن���
 .]���ة دY/ل و� cF��	ا �' 
9�� إ'!�4 �� ��3��� �; و.��ه ��,+*. �� D	'@ '�  � .�; ذ�	ا ;Aو��تر���	ا، A 
��'�ا (+/3] ا	

C0ر.+�ع :� ا	���و��ت 0�� 	�W5 و��dھ� ) �5
 �� ا	��ا����F*�ور	5; اB	ر ا�  . ��� أ\� '45 أ:


 h�0.�� <�+4 ���راً 	�FJ5دات و'cF��0 �1 	 �:�(��� ظ� F١٩/م F/ر���	ا H�Iر����5/اط  ً!I�� 4 '��هA ء�Y�	0]��@ '��/ا ا ً��'�� : i�� ��� /ت دوق�	ف ا�أ.��ى أي زول ��ن 0�
/دوا '45 ا	��Aھ�
 وأ�� ا	��(Jاا	B/دا���� .: ��� <�ح وز�F ا	��	�
 'H+� 45 ا	��I�� k!ً . ا)��1ذ. F�9)	ا D5.دات�FJ5	 
*Aوه '45 ر!' �
 ��ت أ\�رت �+�_W ا	��.mاث ا���  :A(/ا	6 ا
�-دت �,� ) ��دث إ*���ل ر�ل أ(��ل وأ���(���& ���ب ���$ف ��د��" �زا��ت �  �ظ�ھرات . ط���� ����وق ا��ر�� ����رطومإ�د��ت إ������ت ) �����ر ١٩(�وم ��س ا���  •

 .��� ا>ن ا��ظر ، و�� زال����د��� ;($�ت ا��$ط�ت �ظر ا���وال ��:ً �ا�3وات ا��8�� �0ده ��2ن �6�" ذ�ك ��3ل وإ-��" أ12ر �ن (0رون �واطن، 

  .و�ر@ب �ذر �ن ا��واط��ن وا��$ط�ت ا��2و��� إ������ت ���ر@� ��د �ذ�ر (�م ($� ا��-ر���ت و�?�داث ��د��" ���&� ) �����ر ٢٠(�وم  •

�-�(دت ا�و��ره �� ��س ا��وم وظ,رت إ6را��ت ���ر@� . �دأت -����ً �ظ�ھرات �����" ا��رطوم ��د�داً ���$ك ا��$ط� و����,�� ��ظ�ھرات �د��" ���& )�����ر ٢١(�وم  •
 . ����رطوم وأم در��ن

 . ���,�,� ا��$ط�ت ا��8�� ���ف ��رط راح �6��� ا��0رات ��ن @��ل و�ر�A، ��2 إ(�3$ت ا��$ط�ت ا��0رات �ن ا���0ط�ن، ود �د��ت �2�ره ��د��" إ������ )�����ر ٢٢(�وم  •



٢ 
 

C��3ف ا�درا�� ����دارس  ��$ط�ت� وا��� �ن ا��واط��ن، ��� إ6طر ا�0��2ر) ا��رطوم، أم در��ن وا��رطوم ��ري(�دن ا���-�� ا��1$1� ����ت و��رة ا������Cت و(�ت 2ل  •
و�2:،  )�و&�" 0رق دار�ور( ، (د�$�و�و��ره ����6� �� 2ل �ن ا�8�ض) ��0ل دار�ورو&�" �(����,� �دن �ور��ودان، (ط�ره، 2و���، ���ر وا������  .أ�2و�ر ���٢٠  و@�$,�

 :وإ�راءات @���� ��1$ت �� ا����� )أ*$ب اC-���ت �Gرض ا��3ل، �� ا�رأس وا�-در( -ورو�3د وا�,�,� ا��$ط�ت ���ف ��رط ��ق ا��. �  إ���رارھ� ��د��" ود �د��

o  �3ل�Iت ا��ر��Jن و��ن �ن ا���ظ�ھر��J�� أ12ر �ن. 

o " ا�8زاب�ن و(6و�ن وا���0ط�إ(��3ل أ12ر �ن أ�ف �ن ا�����. 

o  و���ت �ر���Cر ٢٦ – ٢٥(@ط�ت ا��$ط�ت �د�" ا�����( 

o � ).�����ر ٢٧(����2 @���� ا��ر��� و��2ي ��وز  أ*$3ت ا��$ط�ت ا��8�

o �وإ(�3$ت  )�����ر، وھ� -�ف ا8��م، ا��ر�ده، ا����Cھ� ١٩أ��دأت ��-�درة 1:1� -�ف �وم (�-�درت أ(داد �-�ف ، أ��2ت ا��$ط�ت ا��8�� @��6,� ($� ا�-���
�د(� إ��� رؤ��ء ��ر�ر ا�-�ف، �,ددھم و�ذرھم ��دم ا����2� (ن ا������8ت ) أ�2و�ر ٢٥(�وم ��2 أ@�م �,�ز ا�8ن إ����(�ً . ��ض ا�-����ن و���ت ا���ض �ن ا����2

 ���د ا�-���ون �Cراءات (ده. �3ط �ن �,�ز ا�8ن، و��,,م ��دم �$�3 ا���8ر �ن أي �-در ��� �ن ا���6��

�) أ�2و�ر ٣-١(، 1م إ6راب ���1 ��و��ن )�����ر ٢٩-٢٧(أ($�ت ���3" ا�-����ن إ6راب ��و��ن  .١J����� ا����1ون � .و��ذا ����ح ��دت ����

 ).�1ل �ر�دة ا8��م(إ����ت -�ف (ن اC-دار ا��0روط  .٢

�����ر، �����ً ذ�ك (�ر -���� �� ا���س  ٢٩إ���3ل �ن �ر�دة ا�-���� �وم ، (�د ا��6�ل ���د ���د/ �1ل ا�-���(�3دم ���و(� �ن ا�-����ن ��3��P&�,م  .٣
� & ��رف (�,� 0��Jً و���رأ ��,� �وك، �;�� -درت��P� �3&ت� �و-�ت ا������ن  �����ر ٢٥ر أن �ر�دة ا�-���� �� (ددھ� ��وم ا��د�ر ���ذ2. �� ا�-���

 ) �����ر��ن

     �� زا�ت ا������Cت ا����ر@� ��وا-$� �ر*م ا��3  ا���8 •

  ا�)��" ا����"
 ،
F�<B(�1 و.�p8 0>� ا	�/اط��� ��(��� أو K�� ��(���أ<��6 ا	��ن ا	B/دا��
 أ��
 �0	���طN ا	. ،
و��A . R]ر.�ل ا	��0�0ت و'��0ت ا	��� ا	���3�� �0	B!ح .�/ب �� ا	�/ارع وا�ز�


 ���/'�ت ا	���/�F ا	���Jه ��B�50  F٢٩/م q5q�	ا 
�>�  .و:���.��) ا	>��/ل(:�(��� �0أت ._�� �0	

 و���80 ا	a�� ���ر وا	 إن����
 أ�Aز ا	>q�� �� ا	1(�ا	1�*
 ا��5B	�3ت ا��)�0
 ا	�85Bت ا	�>/��
 ا) 
وا)<��0ت ا	(��50�1F 4 ا	(�دي ا	>��� 4A ا	,���ت ا	�9�
 وا	��ا��
  Riiي ./ا3


 ا	95�1
 	[ط��ء �����0 6	q<�� �� إن ��W5 ا)'(�1=ت ا	/ .د=ء 0]ي �5/��ت، أ\� :4A ً��5 و�Aة '�د ���� �� ا	�0�9��ا)3��رھ@ 0�م )اA4 د���
 �� ا)�8dاب ا	��
 أ�Aزت ا:
   .ا	���8�� 	YX(��ء

  .)3�/ب ا	B/دان وإ\�/0��( �ول ا	�/ار�5B>�ات �50/ء 	5	 ا	>q�� ��� د��iii ;A زا	6 ����ة ���طN 3�/ب ��د�Aن وا	��� ا�زرق �� ا	91$ ا	�/ي 
=��� W�F��0 ً�>/9Yت و�A�8)Y(ت وا=��)K(ا W3/� ���	ا اR4 ھA 68�� ر/A4 دارA .   

  
���  ا���* ا(

]	 
5@ أھ�5@ ھ� ھ@ 4A '�اد ا��/ات أم ا	�(51��، وذ	D �; رrA ا	�>/�
 ا)�9Aح '� ا�'�اد ا	�1�1�F = �F+1/د�	ا �� ��q<	ك ا��أو أ���� ./ا�3ھ@ھ ��51)r ( �/ات وا	��0 
�I��
�F�1)	ا اRھ ;� 
1A�� ء��:���W �� /اط��� �./ا.�ت أ���ء 0]ن ���  ).= :��� 	5/</ل 	�>�.� ا���(، ��A زا	6 ا	>q�� �� ا�:� .��c '� أ0��4A ��I �� 0�� ا	�B(�+��ت وأ��Bم ا	��ط
 )ا�d


 �� ا	�A ،cq!ذتا	��ج F/:$ �0	,�ط/م ��0ى d�8/ا ���/'
 �� أ�Aاد ��3ز ا��� .��ول أن .�B. �A 
  .�0iv	+�ار ا	���/'
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 4A ا)ر.+�ع و�0>� أ��� 4A ���طN ا	�9ا'�ت و��ن ا)�(���3ت وا<65�B�I�	5; اB	ر ا�  .أ:
  

  ا(�����ت

�(���3ت �(��X	 
��5B	ه  ا��إ'(�1=ت �� 
5�� 

 ا	�>/������B��:��� وا)3(��'��� ��ن ا	B/دان �WA��)Bً �� ا	���8�� ا	إ3(��6 �� ا	(4 '�6 أ�5K ��ن ا	B/دان R+� �1Aت ا	�85Bت ا

0W '��ه �=ت �� ا�'��ر و�0�tY ا	���ب، �15A ط�	6 ا)'(1وا	��(����B	ط+�ل دون ا�(�1 و��زا	6 ا	��5
 �B(��ه. و�(4 ط�	6 ا� $	��15A إ:(,���1A.  6 .��وزت أ'�اد ا	�(51�� ا
�0 ��51)  .أن إ�([ت ��ا:�ت ا��� وا	��ط
 ا	�85Bت 0�/ت 	�+u ا	�

   
 ��  )�)��1�ت ا���0 ا�زرق(.-ٌن آ


 0�/م B53 4A٢٠١٣:�(���  ١٧ 4d�1	ا W:�I�0 زرق�
 4A ا	/ أ<�رت ��>�3 W���Fت :��
 	�(��4 أ��اث ا	��� ا)B	ا ��(���	ا W�34 �/اA ����<�!غ ر�@ �'��ا	��@ H�/F أ
  :'45 ا	��/ ا	(�	4) ٤٣٢٥/٢٠١١(

��ري ����وا�� ��  �ن @��ون ����2" اCرھ�ب، �� أ��2م ���ر@� �٦ن ا���3ون ا�����J وا���ده  ٥١، ٥٠، ��٢١ت ا��واد ) ($� إدر�س ، -دام (��س(�ن ا���,��ن  إ�1�نت أدا� •
 .���و(,� ا���ن إ��1 (0ره (�م �2ٍل ��,��

وذ�ك ��د أن ��ء �3ر�ر ا�$��� ا�ط��� ا��� . �  ��و�$� ���ن ا�8داث ر��� ��وات ��دأ �ن ��ر�R إ-دار ا��2م�ن @��ون ا�ط�ل �����ن أ ٢/ ��٦٩ت ا���ده ) ���ل ط�(أدا�ت ا���,م  •
 .)!!!!أي @�ل أن ��$S ا�����" (0ره،  �٢٠١١  ا��$م �;�� ����ز ��ذ (�م ((ر�6� ($�,� ا����2� ��دم ���وزه (�ر ا�����" (0ره 

1:1� �ن ا���,��ن  • �)$� ��$و��ت �;ن ا��ور ��2ن HUDO ((و��-$ت  .��د أن @6وا (���ن �����س دون �ق) ��2وم ، ��ن �$���ن �و�� ��2ن �3ل ، ا��ور ($�(�رأت ا����2

�� � .�ن @�ل �  ا��$م �;ن ھذه ھ� ا��ره ا���1�� ��ث ��ت ��رأ��، ��2وم @د أ(�د إ(���3� �ر*م ��رأة ا����2

� ا��:�Jإ�را ��$� �� �  .���د �ر�د/ �$��,��ن ا����� وا����ون، وظ,ر �� ا��:غ ���V� ً:1,�م ا�����0ر) ٤١٧٦/٢٠١١(غ ر@م ��2 �ظرت ا����2
 �. ����2,م *�����ً ���ك (�3ر، وا�ذ�ن ���م �/ @ط�ع ا���0ل -��و�,�ً ��� ذ2ر�� �� �3ر�ر ���ق �ن إ����ل إ��6" ��,��ن �دد، �3د �م أ��6" ���" (0ره ��,��ً �� �3د��,م رJ�س ا��ر2� ا���0�

����ً" ذ�ك  ٢٠١٣أ�2و�ر  ٣١-٣٠-٢٩-٢٨و�2ن أ�$ت ا����2� ا��$��ت ���ر�R ، ��$��ت �� ھذا ا��:غ��وا-$" ا �����٢٠١٣ر  ٣٠-٢٩-٢٨-�٢٧ددت ا����2� �وم  �2ن أن �$3د
    . �6Vطرا��ت ا��� إ����ت ا��:د

  

  أ�#اث ��3�2"
��دة 0,ر �����6ً �  ا���;1ر�ن �����ول وا�8ط�ر �:ل 0,ر أ*�طس، ��  @ط�ع ا���0ل إ�,�ء ��ره و@ف إط:ق ا���ر ا���$ن �ن ����,� –�����ر أ($�ت ا��ر2� ا���0��  ٣٠�وم  •

 .��ن أن ا�ط�ران ا��2و�� وا-ل @-�� ����طق ��وب 2رد��ن وا���ل ا8زرق

 .�و�I ز2ر�� �و�و، ��د إ(��3ل دام 128ر �ن أر��� أ0,ر/ ا���8ذ ا�����������ر و�20ل ����Y أ�ر�ت ا��$ط�ت ا��8�� ����رطوم (ن  ��٢٣ �وم  •

و��و@  د�و�,� �6ن  .��3ل ا�طر�ق ��ن �3$� ��رو�� �$�$� وھ�$�Z )�����ر ٣٠(م �واط��ن �� �وم �3د @� �را�2ً و�ط ا���0ب) ا�و&�� ا�و��ده(�0,د �د��" ����و�� �Gرب 2رد��ن  •
وذ�ك ) ا���3ون ا�����J(ا�G0ب �����ر �����6ن ��د أن ���ت �� �وا�,�,م �:*�ت ��ت �واد  �����٢٨ر وأ�ر�ت (�,م �وم  ��٢٧ �وم $ت ا��$ط�ت�3د إ(�3. �دن ا������Cت

 :2ل �ن وھم. ($� �$��" �وز��,م �����ت �د(و �$�ظ�ھر ا��$��

 ���د �و�ف )١

 �,�ء ا�د�ن (�د ] )٢
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٣( � ���  ر��

� ($ن ��� ��3ل ���1�� و(0رونأ$�� �ؤ��راً -����ً �����ر أ@�م وز�ر ا�دا� ٢٨�وم  •J����� وإ(��3ل. 

���ذا �-رون ($� ا�2ذب، و���ذا �-رون ($� ا���0ث : ��ؤال @�J:ً  (�دا����م �����ر و�� �ؤ��ر -��� �وز�ر اC(:م وا�دا�$�� ووا�� ا��رطوم، وا�,,م ا�-��� �,رام ٣٠�وم  •
 .�3د أ�3ذ�� ا��ث ا����0ر �ن @��6,م: و��$��3ً ($� إط:ق �را�� @�ل �,رام. �م إ(���3� وا���3�ق ��� وإط:ق �را�� �� ��س ا��وم. ء���2را�� ($� �1ث ا�0,داء وا�8ر��

 .�دات�وم ا8ول �ن أ�2و�ر ��دث رJ�س ا���,ور�� �� �ؤ��ر -��� وا-��ً ا������Cت �����ر�ب وا��ؤا�ره ا���ر���، �  ���ك �ظ��� �3رار ا�ز� •

�2ن رد ��ل ا��زب ا�و(�د . ت�3د�ت ���و(� �2و�� �ن إ�دى و1:1ون �ن ������� ا��زب ا���2م �د��ون ��� إ���دام ا�3وه ا���رط و�ط���ون ا��زب ����را�  (ن ا�3رارا •
 .و�دور �د�ث �Pر���ع (دد ا��و@��ن ($� ا��ذ2ره. ����@��,م

 :وھم �v,�ون إ�دى ��2���ت ا�-راف ا>��($� 1:1� (��-ر �ن �,�ز ا�8ن وھم �أ�3ت ���و(� �ن ا������ن ا��3ض �����ر  ��٢٦ �وم  •

 ا�ط�ھر �$���ن ا������/ (ر�ف .١

 ���د (�د ا���@� ا����ش/ (ر�ف .٢

 إدر�س (�د ا����ر إدر�س/ ��دي .٣

��," ا������ن  -را�ط" ا&ط��ء ا�د��3راط��ن–���" ا���$���ن  -��ودانا ط��ءأ ���3"(��2 أ($ن (ن ���  ا��,���ن ا��ودا���ن، وا�ذي �6م . @وى ا��G��رأ($ن (ن �2و�ن ����3�"  •
 )���  �وظ�� ا��-�رف -2�0" ا�-����ن ا��ودا���ن -���ذة ا������تأ���"  -�رارا8

� �ودا��( وا�Gرا�� )(0ره ا�� (0رون �$ده( ، ا��$د)أ0,ر0,ران ���� (���2ت أ���2,� �����ن ، viا��ودا��� �����2" ��ض ���3$� ا������Cت�دأت ا��$ط�ت  •��� "J��(  وذ�ك
I6ب وإ�1رة ا��وG0��� I��� وا��� �J$,� �2>��. ��ت �واد ا���3ون ا�����و��2ت ���-: 

ً ) ٤٥(��د��" ود �د�� ��ت ����2" ) أ�2و�ر ٢(�وم  � ����� �� ١٤ – ١٢(�����ً ����2" ا�ط�ل ���� ����وت أ(��رھم ��ن ) ٢٥(، ��2 أ���ت ��س ا����2��.( 

�����ً آ�ر�ن �ن ���,م أط��ل، ) ٣٥(��2 �دأت ����2" . ا��رطوم ��ري أ-درت ا����2� (دد �ن ا�2�8م ($� �����ن/ ���6�" ا���ج �و�ف) أ�2و�ر ٣(�وم  �
 .�����2,م )أ�2و�ر ٦(و��وا-ل ا����2� �وم 

 .�ن ا������ن )١٤(أم در��ن ��ت ����2" / ���6�" أ��ده) أ�2و�ر ٣(�وم  �

� ا��ودا��� �$د��ع (ن ا��3وق وا��ر��ت، ھ�J" ا������ن ا�د��3ر�3د J�,دار�ور، ا� ����� "J�ن �2ل �ن ھ�ن�0طت ���و(�ت ا�������ن ، اط�و��ض ا����� �ھ�J" ����� ���ل ا��و�
   .دي �$د��ع (ن ا������نا���0ط�ن، �� ا��-

  
#اء  


 �Y /�Aط�A ،i	1(� ا	�/�4 �0��طA N، وا<65 ا	�85Bت ا	B/دا��
 ا	1(� وا	�p8 ا	Rي =زم �B��.�� 80/ل ��ة �10ء ا	�_�مFر�*�(�1 0]��� :/ف ./ا3
 ا)�(���3ت 90/ره F �� �<

 ا)�3ا��
 	5�_�م�51
 .��� . ا	�9ا'�ت ��hF ا	�5'HUDO 
�I���	ا 

 '��0 ً!3	a*}  .�0	��(�; ا	�و	4 أن 1F/م �0وره .��ه ا	B/دان و4A ��F ا	r�1 '45 ا	�0/58�� 	�ي ا	��>��	�8� ���


 و '45 ا	�>/�
 ا	B/دا��
 0*�ورة ا	>�$ '� أ:��ء وأ'�اد ا	1(45 وا	�,(+�� ��F�Bً وا	�(51�� ��d ;ورةF9/ر	@ ا����	�1ف اFإ�	; ا�إط!ق :�اح �3��51)��	@ .4A 6�q �/ا�3(�@ ��  
  .F,�	$ ا	��1/ن
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  A@�ل ا���9"/  أ$��ء 9=< ا��=��>�� ��8" �>;�اع ا�#ا:� ��89ب 1�د��ن
  

"���B(ت ا��ا��=��>�� �#ى ا��>'  
  

D2�ا�  D$)ا���ع  ا  �ء   ا�=�0  ا�=����ا(
E$���ا�  

  �>ــ)ــــ�ظــــ�ت  ا(����ل
  !�ر H ا(��اج  ا�I8"  ا��B�ن  !�ر H 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  *إبرهناصر حامد   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  جامعىطالب   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

  خارج نطاق القانونقتل بالمعتقل فى اليوم الثانى    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

  قتل بالمعتقل فى اليوم الثانى خارج نطاق القانون   إ س  الليري ٢٩/١٠/٢٠١٢    منزلربة   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

  الثانى خارج نطاق القانونقتل بالمعتقل فى اليوم    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

  مجهول المصير والمكان   إ س  كادقلى  ٠٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  مساعد طبي  ٣٧  ذكر  *شريف عبد التام  ١٥

  مجهول المصير والمكان    أمن  كادقلى  ٢٧/٠٨/٢٠١٢  ح ش  معلم  ٣٩  ذكر  *ثوانى أحمد إبراهيم كنو  ١٦

  مجهول المصير والمكان   إ س  كادقلى  ٠٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  موظف  ٤٣  ذكر  إبراهيم كنو مهنا  ١٧

  مجهول المصير والمكان   إ س  كادقلى  ٠٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  موظف  ٤٠  ذكر  *إدريس داؤود  ١٨

  رحل لكادقلى    إ س  الخرطوم  ٢٠/٠٤/٢٠١٢    جندى حك  ٤٥  ذكر  *موسى عبدالرسول عبدالرحمن  ١٩

  لمقاومته فى التعذيب ١٦/٤/٠١٢قتل بالمعتقل يوم    إ س  أبوجبيهه  ١١/٠٤/٢٠١٢    مزارع  ٣٠  ذكر  بريمه الطاهر  ٢٠

  خارج نطاق القانون ١٠/٥/٠١٢قتل بالمعتقل يوم    إ س  أبوجبيهه  ٠٦/٠٥/٢٠١٢    عامل  ٤٠  ذكر  حيدر جاموس  ٢١
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  مات بالمعتقل من التعذيب والتجويع   إ س  الليرى  ٢٠١٢/ ١١/٠٦  ح ش  عامل  ٤٥  ذكر  *رمضان صاغه  ٢٢

  مجهولى المصير فقد رحلوا ألبوجبيهه ثم كادقلى    إ س  تالودى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  ضابط إدارى  ٣٧  ذكر  عباس محمد سالم  ٢٣
    إ س  تالودى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  جزار  ٤٠  ذكر  *حماد تيه جرب  ٢٤  )١٦/٧/٢٠١١يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٣٣  ذكر  عمر كودى  ٢٥

  مجهول المصير والمكان   إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٤٣  ذكر  جمال  ٢٦

  مجهولى المصير فقد رحلوا ألبوجبيهه ثم كادقلى    إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  مجند ح ش  ٣٥  ذكر  عبد الرحمن أبو قيجه  ٢٧
    إ س  تالودى  ١٧/٠٦/٢٠١١  ح ش  تاجر  ٣٥  ذكر  )سلفاكير(نورالدين   ٢٨  )١٦/٧/٢٠١١يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

    إ س  أبوجبيهه  ٢١/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٣٩  ذكر  *سليمان بقادى  ٢٩

  مجهول المصير والمكان   إ س  كالوقى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  ج  المشتركه  ٤٠  ذكر  )حجر باكو(نور الدين   ٣٠

  مجهولى المصير فقد رحلوا لكادقلى    إ س  كالوقى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  ج المشتركه  ٣٤  ذكر  *األمين  ٣١
    إ س  أبو جبيهه  ٢٠/٠٦/٢٠١١  ح ش    ٣٣  ذكر  )ود فور(الصادق   ٣٢  )١٦/٧/٢٠١١يرجح بأنهم قتلوا فى يوم (

    إ س  أبوجبيهه  ٢٦/٠٦/٢٠١١  ح ش  معاش جندى  ٣٠  ذكر  *أحمد صباحى  ٣٣

مجهولى المصير، فقد رحلوا من أبوجبيهه لكادقلى فى يوم    إ س  أبوجبيهه  ٢٠/٠٦/٢٠١١  ح ش  معلم  ٣٦  ذكر  *حلفاوى كوكو  ٣٤
    إ س  أبوجبيهه  ٢٤/٠٦/٢٠١١  ح ش  عامل  ٢٣  ذكر  طه الشيخ نتو  ٣٥  .وأختفى أثرهم بعد ذلك ١٦/٧/٢٠١١

     إ س  أبوجبيهه  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  حرس المعتمد  ٣١  ذكر  *توريد كوكو  ٣٦

  مجهول المصير والمكان     أمن  أبوجبيهه  ١٠/١٢/٢٠١٢    جندى حك  ٢٥  ذكر  إمام مختار مشروم  ٣٧

  ١٥/٧/٢٠١٢مجهول المصير رحل لكادقلى    إ س  أبوجبيهه  ٢٦/٠٦/٢٠١٢    مزارع  ٤٥  ذكر  *طارق سليمان  ٣٨

  مجهول المصير والمكان   إ س  أبوجبيهه  ٢٤/٠٦/٢٠١١  ش ح  مزارع  ٣٥  ذكر  *قذافى آدم الجور  ٣٩

مجهولى المصير والمكان، فلقد أعتقلوا بخور الدليب ورحلوا    إ س  أبوجبيهه  ٠٢/٠٧/٢٠١٢    مزارع  ١٨  ذكر  عادل عمر سمانى  ٤٠
  . ألبوجبيهه

  
   إ س  أبوجبيهه  ٠٢/٠٧/٢٠١٢    مزارع  ١٧  ذكر  ياسر خميس آدم  ٤١

   إ س  أبوجبيهه  ٠٢/٠٧/٢٠١٢      ١٧  ذكر  محمد إسماعيل كودى  ٤٢

  مجهول المصير والمكان   إ س  أبوجبيهه  ٢٤/٠٦/٢٠١١  ح ش  مزارع  ٣٥  ذكر  *مسعود عزالدين نورالدين  ٤٣

     إ س  أبوجبيهه  ٠٦/٠٧/٢٠١٢  ح ش  ربة منزل  ٣٥  أنثى  *آمنه عبد اهللا  ٤٤

. كردفان. اللجنه األمنيه بالمجلس التشريعى لوالية جرئيس    إ س  الخرطوم  ٠٩/٠٦/٢٠١١  ح ش  رائد ح ش   ٥٥  ذكر  *عمر فضل  ٤٥
  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  ٤٦
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  مجهولى المصير والمكان. المشتركهضباط بالقوه    إ س  كادقلى  ٠٩/٠٦/٢٠١١  ح ش  )ح ش(أول .م  ٤٠  ذكر  *مالك عبد القادر  ٤٧

    إ س  كادقلى  ٠٨/٠٦/٢٠١١  ح ش  )ح ش(أول .م  ٤٥  ذكر  *موسى شنتو  ٤٨

     إ س  الدلنج  ١٨/٠٩/٢٠١١  ح ش  جندي ح ش    ٣٦  ذكر  * محمود على بريمة  ٤٩

     إ س  الدلنج  ١٠/٠٦/٢٠١١  ح ش  جندي ح ش   ٣٧  ذكر  *خميس مسلم   ٥٠

     إ س  الدلنج   ٢٧/١١/٢٠١٢  ح ش    ٤٤  ذكر  *على يعقوب  ٥١

     إ س  الدلنج  ٢٨/٠٤/٢٠١٢      ٣٣  ذكر  * جعفر سوميت  ٥٢

     إ س  الدلنج  ١٧/٠٦/٢٠١٢      ٧٥  ذكر  * حسن تقيل  ٥٣

     إ س  الدلنج  ٠٤/٠١/٢٠١٢  ح ش  جندي ح ش   ٢٨  ذكر  حامد ادريس   ٥٤

  مجهول المصير   إ س  الدلنج  ١٤/٠٣/٢٠١٢  ح ش  جندي ح ش  ٣٥  ذكر  * غفاري خميس  ٥٥

  مجهول المصير   إ س  الدلنج  ٠٣/٠١/٢٠١٢  ح ش  جندي ح ش   ٣٥  ذكر  عوض كوكو   ٥٦

  )يرجح بأنه قتل(مجهول المصير    إ س  كادقلى  ١٦/٠٦/٢٠١١  ح ش  مساعد طبى  ٦٣  ذكر  *ابراهيم على كرندل  ٥٧

      أمن  كادقلى  ٠٨/١١/٢٠١٢    موظف حكومى  ٤٢  ذكر  *معاويه إبراهيم اإلزيرق  ٥٨

      أمن  كادقلى  ٠٨/١١/٢٠١٢    معلم  ٤٨  ذكر  *ميكائيل دقيل  ٥٩

      أمن  كادقلى  ٠٦/١١/٢٠١٢    سائق  ٢٨  ذكر  تالو أمين جبريل  ٦٠


  ٢٨/٠٤/٢٠١٣    �Jارع  ٤٠  ذ��  ���� 'V5 ا	��ك  ٦١�:��      إس  ا	

٦٢  V�/أ� ��B	ا ��
  ٢٨/٠٤/٢٠١٣    �/ظ$ �>/�V  ٤٠  ذ��  ��:��      إس  ا	

٦٣  
  ١٨/٠٨/٢٠١١رحل لسجن األبيض من سجن كادقلى فى يوم     أ��  ا�0�r  ٢١/٠٧/٢٠١٠  ع م  �0	��ش3��ى   ٣٠  ذ��  �53
 ر��W هللا �53

      أ��  ��د�V5  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  '���  ٣٢  ذ��  ���� �0ب هللا أ�53/0�/  ٦٤

٦٥  ��B�      أ��  ��د�V5  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  را'V  ٢٨  ذ��  ز�F و��H '��هللا 

      أ��  ��د�V5  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ع م  را'V  ٣٠  ذ��  أ0/ا	�1:@ ����  ٦٦

٦٧  /3/3 �Fز�� V:/�*  ,�ط/م  ٠٢/٠٥/٢٠١٣  ح ش  ����4  ٤٠  ذ��	أ��  ا      

٦٨  4��� V:/� �B�
  ٠٤/٠٥/٢٠١٣    ����س زرا'4  ٤٣  ذ��  �:��      أ��  ا	


  ١٨/٠٥/٢٠١٣    .��3  ٤٧  ذ��  *ا	(�ج �0وي '45 3�45  ٦٩�:��      أ��  ا	

  قطاع الشمال –المعتقلين لدى الحركه الشعبيه 
  

  ما زال معتقالً     ح ش  كاو  ١٤/٠٥/٢٠١٢    راعى  ٣٥  ذكر  *ضحيه محمد أبكر  ١
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  ما زال معتقالً     ح ش  كاو  ٢٤/٠٥/٢٠١٢    راعى  ٣٨  ذكر  *آدم كزيمه كافى  ٢
  
  

  :��3�ح ا�8#ول
  


   :   إ سF�<B�>/��A   :  V#ى �N ، .�طN� E              ا):(,��رات ا	 Vط�� ، V�/<�  3��ى 

  :    �A#ى ح ش              ا��� وا	�,��0ات ��3ز  :   أ����� 
���  3��ى 


 	(���F ا	B/دان   :   ح ش���>E ا($D         ��8ع ا	���ل –ا	���
 ا	� "�8)D$)ا(*  :   
  )�(Jوج(.�V ا	��	
 ا)3(��'�
���W ا	�ل وا	��Bواه  :   ع م              �S�(�1 �+�ج '�
  :  إ$D 9��>�ن ا��  

  
  

   :�>)�ظ"
W دا�Iة . �F/ى �� .�>�6 ا	��_�
 �� ر<�ه 	�5(51�� وا	�+1/د�F، و��/ه ا	V أن �� ھ/ �Yرج دا�Iة ا	�<� أ��� q<0�� ��� ھ/ ��</د أ'!ها	��ول  •:/. V5' �Fن �3ھ��و��� ا


��ت ا	�_�5�B�	ا �� V5' */ء	ا V15� أن VA ً!ر��3 أ��Y /(��� �� ھ	<� �	، ا��	ا ���Fل .�1ر!Y �� ً�'��. ��_):و ��51)
 وا	(V .�/ى ر<� 	!�/ال �0�/ب ��د�Aن و	�5F�

Fور�	ا @�)1
و�(�0�BF ىR	���5 ا	دس �� �� ��� �B	/م ا�	ا VA �F�1)	�9ر ا�و: ،  . 

• ��.�)0 �F�1)	/ارده 0>� ا	ا �F(/ار	/ه 0]ن ا�/م : ��	/ ا ���	ا /
�B	ا. 

، و	�5(51�� '�� .�ر�F إ'(�1	�@، و •�B	�0 
 .�Rا ا	/ظ�I$ '�� ا)'(�1لا�'��ر ا	��و�
�� ، وردت �1Aه .�6 �]ن آ�Y '� ������ت ا	��� ا�زرق •. c��HUDO  4A �3ھ�ه�F�1)	ان ا/�' ��a)�: 
��� .ر<� �� ��Fث �0	��� ا�زرق و�]�� أن F>(�� ذ	F�� D��ً و

  
  
  

HUDO  

  ٢٠١٣ أكتوبر ٦

  
                                                 

i  �>� 
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