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 لتحرك عاج
 عقوبة اإلعداممدافع عن حقوق اإلنسان يواجه 

إلى الحكم عليه به  همُتهمتان بين ست ُتهم، قد تؤدي إبراهيم آدم في الوقت الحالي مضوي الدكتور يواجه 
 7آدم في  إبراهيم مضوي وقد اعُتقل دكتور  بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد، في حال إدانته.

  .، وال يزال ُمحتجًزا بسبب عمله في مجال حقوق اإلنسان في السودان2016ديسمبر/كانون األول 

، مشمولة في ، ست ُتهم  إبراهيم آدم مضوي دكتور  إلى 2017مايو/أيار  11وجهت "نيابة أمن الدولة"، في 
و"إثارة الحرب ضد الدولة"، "تقويض النظام الدستوري" ؛ حيث ُوجهت له تهمتا 1991لعام  جنائيقانون الال
ي تهم مضو ُوجهت إلى دكتور ُيعاقب عليهما بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد. وباإلضافة إلى ذلك،  نتاللا

ثارة الكراهية ضد الدولة، و التجسس، و  ويعاقب على  ، ونشر أخبار كاذبة.منظمات اإلجرام واإلرهابعضويته با 
وعد السجن لمدة عشرة أعوام . ولم ُيقرر م هر  وحتىهذه التهم األربع، بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة ستة أش

جرائم الموجهة ضد ال في الخرطوم، بـ"مكتبرهن االحتجاز  مضوي وال يزال دكتور  بعد لعقد المحاكمة. 
 .2017منذ فبراير/شباط ، نيابة أمن الدولة"ب الدولة

 24دارفور الذي اعُتقل في  ، أحد النازحين داخلًيا منحافظ إدريس الدومةإلى  ت أيًضا الُتهم ذاتهاكما ُوجه
بنيابة  جرائم الموجهة ضد الدولةال وُيحتجز أيًضا بـ"مكتب .مضوي منزل دكتور ب 2016نوفمبر/تشرين الثاني 

 .، أثناء احتجازهالسيئة المعاملة ضروبوغيره من  كان يتعرض للتعذيبو  .أمن الدولة"

، بينما كان في 2016ديسمبر/كانون األول  7، في مضوي الوطني"، دكتور واعتقل "جهاز األمن والمخابرات 
يعاني مشاكل مزمنة بالجهاز التنفسي والقلب؛ وقد تعرض  م، حيثما يعمل أستاًذا للهندسة. كماجامعة الخرطو 

 .السيئة المعاملة ضروبللتعذيب وغيره من 

 



 ُيحتجزوا حيث "،ةالدول نيابة أمن بـ"مكتبوسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية تجارب أشخاص  احُتجزوا 
، إلى جانب محتجزين يبلغ عددهم من  إلى  25عادًة داخل زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار  في خمسة أمتار 

ُيبقى على المحتجزين داخل  وكذلك إلى اإلضاءة لياًل. كماتفتقر الزنزانة إلى الهواء المتجدد، محتجًزا؛ و  30
بارتياد  لهمُيسمح ال ن في اليوم الواحد، كما اجبتُتقدم لهم و ساعة في اليوم، و  24زنزانتهم عادًة لمدة 

، إال االحتجاز منشأةبه وعلى الرغم من االعتراف العلني الذي تحظى . مرتين باليوم الواحدسوى المرحاض 
، وال يتماشى مع االحتجاز في السودان منشآتلقانون الذي ُينظم ومخالف ل ،غير قانونيال يزال  أن وضعها

 .ون الدوليالقان

 :على أن تتضمن ما يلي ،بلغاتكم األصليةبالعربية أو  ابة مناشداتكم فوًراُيرجى كت

 على  إبراهيم آدم وحافظ إدريس الدومة، مضوي أن ُتفرج عن دكتور  ىعلنية سوداالسلطات ال حث
  ؛وبدون شروط الفور

 يس الدومة االتصالوحافظ إدر  إبراهيم آدم مضوي لى أن تضمن اإلتاحة لدكتور عالسلطات  حث 
 ؛سرتيهما، والحصول على العالج الطبي الكافيبأو  بمحاميهما

  إبراهيم آدم وحافظ إدريس  مضوي دكتور  تعرضحث السلطات على أن تجري التحقيقات بشأن مزاعم
مستقباًل للتعذيب  اغيره من صنوف سوء المعاملة، وعلى أن تضمن عدم تعرضهمو  للتعذيب الدومة

 .إلى حين اإلفراج عنهما؛ وذلك السيئة المعاملةضروب و غير ذلك من أ
 

 إلى الجهات التالية: 2017 تموز/يوليو 6ُيرجى إرسال المناشدات قبل 

 رئيس الجمهورية
 رئيس عمر حسن أحمد البشيرة الفخام

 رئيس الجمهوريةمكتب 
 الشعب قصر

 281 صندوق بريد
 السودان الخرطوم،

 



 العدل وزير
 النور الحسن عوض الوزير معالي
 العدل وزارة
 302 ريدب ندوق ص

 النيل شارع
 السودان الخرطوم،

 إلى: وُيرجى إرسال نسخ  
 الداخلية وزير
 الميرغني محمد منان حامد
 الداخلية وزارة
 873 ريدب ندوق ص

 السودان الخرطوم،
 . بلدك لدى المعتمدين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال ُيرجى كما
 ُيرجى مراجعة األمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.و 

 : المعلومات من وللمزيد. UA 26/17 رقم العاجل للتحرك األول التحديث هذا

https://www.amnesty.org/ar/documents/afr54/5562/2017/en/ 

 

 

 

 

 



 

 تحرك عاجل

 نسان يواجه عقوبة اإلعداممدافع عن حقوق اإل 

 معلومات إضافية

إبراهيم آدم؛ حيث اعُتقل في ديسمبر/كانون  مضوي ا دكتور المرة األولى التي ُيعتقل فيه هي لم تكن تلك
بدارفور.  في المجال اإلنساني وحقوق اإلنسانعلى خلفية عمله  ،مدة ثمانية أشهر  ل جزاحتُ و  2003األول 

 الهتقاعن، قبل لمدة شهري   في ظروف  مماثلة، ثم احُتجز 2005 كانون الثانيواعُتقل مرة أخرى في يناير/
 .أخرى  ثمانية أيام  واحتجازه لفي مايو/ أيار من العام نفسه،  امجددً 

المنظمة السودانية " ، وهي2009، في مارس/آذار مضوي دكتور وقامت الحكومة السودانية بإغالق منظمة 
بمشاريع إنسانية وتنموية في أنحاء البالد؛ وذلك بعد يوم  واحد من إصدار  ، التي تقوم"للتنمية االجتماعية

"المحكمة الجنائية الدولية" أمر توقيف بحق الرئيس عمر البشير، الرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية 
 في دارفور.

لوطني" حملة قمعية مكثفة وتلقت منظمة العفو الدولية العديد من التقارير حول شن "جهاز األمن والمخابرات ا
ويتمتع "جهاز األمن . 2016ضد المجتمع المدني والنشطاء السياسيين منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 

الذي  2010 لعام“ قانون األمن الوطني ”والمخابرات الوطني" بسلطات واسعة لالعتقال واالحتجاز بموجب
ونصف، دون مراجعة قضائية. وجرت العادة بأن يقوم  يجيز اعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر

 منهم للتعذيباعتقال األفراد قسرًيا واحتجازهم، معرضين العديد هذه السلطات في  باستغالل مسؤولو الجهاز
بحصانة من المالحقة  "الجهاز"، تحظى عناصر ذاتهالقانون . وبموجب السيئة المعاملة ضروبوغيره من 

اإلفالت من العقاب. كما  ظاهرةانتشار  مما َنَجم عن ديتهم للعمل،ُيرتَكب في سياق تأ القضائية عن أي فعل  
 والمخابرات"جهاز األمن " 2015يناير/كانون الثاني  5الدستورية التي مررها البرلمان في  ت التعديالتأعط



سية واالقتصادية ون السياؤ تدخل في الشللال حدود لها تقديرية مما جعله يتمتع بسلطة  ،صالحيات هائلة
                        واالجتماعية.

 

 ، وحافظ إدريس الدومةإبراهيم آدم مضوي االسم:  

  انر : ذكالنوع

مايو/أيار  25السودان    بتاريخ:        AFR 54/6300/2017رقم الوثيقة:      UA 26/17معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: 
2017   


