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ة التي یوفرها  محرومون من الحما
  القانون 

ا بجنوب السودان   محتجزو جهاز األمن الوطني والمخابرات في جو
 

ك وقتلك دون سبب" ومة فسوف یتم اعتقالك وتعذی قة تم اعتقال   .إذا تجرأت على انتقاد الح هذه الطر و
ذا سوف ینضم لقافلة المفقودین ما لم یتم التدخل للحیلولة دون ذلك وعلى هذه .  ابن عمي تعسفًا وه

ًا وعضوًا فاعًال في المجتمع وقائدًا لجنوب السودان في  قًا وأ فقد أفراد العائلة شق الشاكلة سوف 
  ".المستقبل

 والمخابراتجهاز األمن محتجز ابن عم أحد 
 

 مقدمة 
سمبر ،مسلحالداخلي النزاع المنذ اندالع  ومة دولة جنوب السودان و ،2013انون األول / في د ش "بین ح ج

ة ة لتحرر السودان الحر إلى احتجاز  یلجأ، ما انفك جهاز األمن والمخابرات الوطني المعارض "الشعب
عض منهم في عهدته أكثر من عاٍم اآلن معارضینال ومة حیث مضى على وجود ال قوم .  المفترضین للح وال 

التالي أمام قضاة الصلح  مثلون  ًا إلى محتجز جهاز األمن والمخابرات، وال  ة بإسناد التهم رسم ا الء الن و
ة استمرار احتجازهم ه.  للبت في مشروع ة التي ُحرم هؤالء المحتجزن عمل، فوعل ًا من الحصول على الحما

 . یوفرها القانون 

ل غیر مشروع ،رجالً  35احتجاز  محنة برز التقرر الموجز الحاليو  في مقر جهاز األمن والمخابرات  ،ش
ا عاصمة دولة جنوب السودان حي جیبل في جو ة عن طر عدة .  الكائن  نت منظمة العفو الدول ولقد تم

س للجهازمصادر موثوقة من تأكی نت المنظمة من التأكد من .  د وجود هؤالء المحتجزن في المقر الرئ ما تم
فهم 16توارخ اعتقال و تفاصیل  اب الكامنة وراء توق ة .  بدوعلى ما ی ،محتجزًا من بین هؤالء واألس النس وأما 

اقي المحتجزن وعددهم  ن المنظمة من التأكد مما هو أكثر م فلمرجًال  19ل  . ن معرفة اسمائهم وحسبتتم

الغ عددهم  ع المحتجزن ال المحامی 35ولقد ُحرم جم أو  ،ولم یتم إسناد التهم إلیهم ،نرجًال من االتصال 
مة حرمان.  إحالتهم للمثول أمام المح ه ما قام جهاز األمن والمخابرات  محام  ؛أحد المحتجزن من االتصال 

معلى الرغم من مطالب هذا األخیر  ضرورة اللقاء  لهالمتكررة  ن أحد المحامین الذ .  و ، تم وفي حالة أخر
مة له للمثول أمام المح ه هذا األمر  ،یترافع عن أحد المحتجزن من استصدار طلب استدعاء لمو ولكن جو
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اع ألمر االستدعاء في مناسبتین مختلفتین ا وأفاد هذ.  برفض جهاز األمن والمخابرات الذ رفض االنص
أن  ة و المحاكم هنا ال ح"المحامي  وأخبر أقارب محتجزن   1".والمخابراتل لها وال قوة أمام سطوة األجهزة األمن

یل محامین أل نهم من تأمین أتعاب تو ة عن عدم تم تحدثوا عن عدم أو  ،بنائهمآخرن منظمة العفو الدول
یل محامٍ باقتناعهم  أن  ،جدو تو ما مع ضآلة األمل  تقوم السلطات بإسناد التهم للمحتجزن أو إحالتهم ال س

مة  . إلى المح

أفراد عائالتهم أو العالم  ة االتصال  ان معزل عن العالم الخارجي دون إم عض هؤالء المحتجزن  وُحتجز 
أنها تحتجز أشخاصًا .  الخارجي ما أن السلطات ترفض اإلقرار  أو تمتنع عن الكشف عن أماكن  ،لدیهاو

ل من االحتجاز إلى مصاف االختفاء القسر تواج ة عامة.  دهم، فقد یرقى هذا الش اق ندوة نقاش  ،وفي س
ا بتارخ  ُعقدت سان / أبرل 6في جو ومة  ،2016ن اسم الح موضوع احتجاز  خاللهاوتناول الناط الرسمي 

ر الناط الرسمي ؛السلطات لهؤالء األشخاص اسیین وجود سج -  وف ما ُنقل عنه -  أن ومة  لدناء س الح
ة ة غرب االستوائ اكوسورو الحاكم الساب لوال انغاسي    2.استثناء 

ة ة خالفات شخص ر قد جاء على خلف عض من المحتجزن آنفي الذ ة أن احتجاز   ،وتعتقد منظمة العفو الدول
ة"م دعببخالف ما ُقال عن اتهام معظم المحتجزن في مقر جهاز األمن والمخابرات  ة الشعب ش الحر  "ج

ًة عنه ا ة .  المعارض أو التخابر معه أو تحشید آخرن ن الكلمات التال ووصف قرب أحد المحتجزن الوضع 
سمبر: "قائالً  ومة عقب اندالع النزاع في د ل شخص في الح دون حسیب  فرصة 2013انون األول / حظي 

ه االتهام الشخصي لأو رقیب ل وتعرض الكثیر من األبراء من أبناء جنوب السودان لالعتقال .  همعارضتوج
ة المعارض ة الشعب ش الحر لها إلى تهم مساندة ج ة تافهة تم تحو ولقد لقي .  جراء أحقاد وضغائن شخص

ارد ونوا في عهدة أحد ،الكثیر من الناس حتفهم عقب قتلهم بدم    3".واختفوا دون أن 

ونها حصل المحتجزون إال على نوع واحد من الطعام وتتصف ظروف االحتجاز  ة وال  ولمرة واحدة في  ،مترد
اناً  اب األسّرةر ما ُضطرون الفت.  الیوم أح ثیراً  ،اش أرض الزنازن مع غ وتعرض  ،وال یرون ضوء الشمس 

ما أثناء مراحل االستجواب عض منهم للضرب ال س مات ،ال ًا لهم على مخالفة قواعد وتعل االحتجاز  أو عقا
ل هذه .  داخل مقر الجهاز ة المالئمة، ما یجعل  ة الطب ما ُحرم المحتجزون من الحصول على الرعا

ة أن هذه النوع من المعاملة یرقى بدوره .  الظروف ترقى إلى مصاف المعاملة السیئة وتر منظمة العفو الدول
عض الحاالت  . إلى مصاف التعذیب في 

ة أن اوتعتقد منظمة العفو ا سیرًا ألشخاص المحتجزن الذین ترد أسماؤ لدول لون جزءا  ش هم في التقرر الحالي 
ومة في جنوب السودان وتر المنظمة أنه ثمة آخرون ُحتجزون .  من مجموع المحتجزن تعسفًا على أید الح

                                                                                                                                                    

ة مع محامي أحد المحتجزن 1   . اتصال أجرته منظمة العفو الدول
ة، أبرل 2 ة مع ثالثة أفراد تواجدوا في الندوة النقاش سان / اتصال منظمة العفو الدول   .2015ن
ة مع ابن عم أحد  3 سان / جهاز األمن والمخابرات، أبرلمحتجز اتصال لمنظمة العفو الدول   .2015ن
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ا العاصمة جو حي جیبل  عة للجهازوفي غیره من المر  ،في مقر جهاز األمن والمخابرات الكائن  ما   .اف التا
الد ة في ال ات االحتجاز التعسف ش جنوب السودان ضالعًا في عمل ضاً  ان ج  4.أ

اة المحتجزن وأفراد عائالتهم الممتدة على حد  بیر على ح ل  ش ولقد أثرت حاالت االحتجاز التسعفي هذه 
ًال على الزواج لحظة .  سواء ان أحد هؤالء المحتجزن مق ما  ،ت لهااعتقال عناصر جهاز األمن والمخابر فلقد  ف

حضر محتجز آخر والدة ابنته الكامل .  لم  عتمدون  انوا  وترك الكثیر من المحتجزن وراءهم زوجات وأطفاال 
المدارس ة لألسرة ،على مداخیلهم لسداد رسوم االلتحاق  اجات األساس ة االحت ن  ،وتلب ما في ذلك نفقات الس

ح األطفال معدمین اآلن: "وقال ابن عم أحد المحتجزن.  ةوشراء األغذ ع أحد منهم  ،لقد أص ستط وال 
المدرسة نظرًا لعدم توفر المال لذلك ان   5."االلتحاق  ر أن أحد المحتجزن  قدم مساهمة أوُذ ًا  ستاذا جامع

اب في جنوب السودان م الش  .بیرة في مسیرة تعل

هم مجدداً ما فقد أفراد عائالت الم ع األقارب.  حتجزن األمل في مشاهدة ذو الذین تحدثت  ،حیث وصف جم
ة معهم ومة التام عن مراعاة الضمانات األس ،منظمة العفو الدول ةتقاعس الح ة في مجال اإلجراءات الجنائ  ،اس

ط للعزمةمنوهین  ط ومث ن من موقال والد أحد المحتجزن الذ .  أنه إجراء مح : ابنه في الحجز شاهدةتم
" ، ة إلى ولد عدم وجود ُتهم منسو التالي وأأخبرت جهاز األمن والمخابرات  غي  .  أن یتم اإلفراج عنهنه ین

التحقی و إفقالوا  قومون  عثروا على شيء ،التحقیالمزد من نهم ال زالوا  فرجون عنه إذا لم  .  ومن ثم سوف 
حقه حتى اآلن وال ،وحصل هذا الكالم قبل سنة من اآلن ة  تو  6".توجد الئحة اتهام م

ة ادر جهاز األمن والمخابرات الوطني أن وتناشد منظمة العفو الدول  إلى إخالء سبیل أو قید، رًا ودون شرو ف ،ی
ع المحتجزن الذین لم ُتسند  ًا، أولیهإجم اً  اتهامهم م التهم رسم فها رسم ومن ثم  ،ارتكاب جرائم معترف بتوص

ة مختصةسلطات قضاإحالتهم للمثول أمام  ة مدن  .ئ

   

                                                                                                                                                    
ل في جنوب السودان"عثة األمم المتحدة في جنوب السودان  4 سمبر" حالة حقوق اإلنسان في النزاع الطو ط( 2015انون األول / د  :الرا

http://unmiss.unmissions.org/Portals/unmiss/Human%20Rights%20Reports/Human%20Rights%20Update%20Report%20of%2
04%20December%202015%20(final).pdf .(  

ة مع ابن عم أحد محتجز جهاز األمن والمخابرات،  5 سان / رلأب 11مقابلة أجرتها منظمة العفو الدل   .2016ن
ة مع والد أحد محتجز جهاز األمن والمخابرات،  6 سان / أبرل 12مقابلة أجرتها منظمة العفو الدول   .216ن
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 القانونان المحلي والدولي 
أن احتجاز  ح أوًال  غي التوض ام القوانین في جنوب السودان  35ین لة یخالف أح ونصوص رجًال لفترة طو

نص الدستور االنتقالي لجنوب السودان على .  القانون الدولي لالعتقال أو تعرض أ شخص  عدم جواز"و
اب محددة تتس واإلجراءات المنصوص علیها في القانون    7".االحتجاز أو الحرمان التعسفي من الحرة إال ألس

فه اب توق نة على أس أقرب فرصة مم ه  ،ما ینص الدستور على إطالع الموقوف  ة إل عة التهم المنسو وطبب
مة في غضون  على أن اره 24تعدها المح یل محاٍم من اخت فه مع ضمان حقه في تو یل  ،ساعة من توق أو تو

ه تأمین أتعاب المحامي ما ینص قانون جهاز األمن الوطني   8.الخاص محاٍم من الدولة إذا تعذر عل
دما تسمح عن ،ساعة 24مثول المحتجزن أمام قاضي الصلح في غضون "والمخابرات نفسه على وجوب 

ة ة العمل  9".الظروف بذلك من الناح

نص القانون الدولي على  ة مشابهة لألشخاص قید االحتجازتوفیر و ما في ذلك ضمان الح  ،ضمانات إجرائ
ة  ًا، والح في مراجعة القضاء لمد مشروع نة منطق في إسناد التهم إلى الشخص في أقرب فرصة مم

ة ، وسرعة بدء المحاكمة فهاحتجاز  ةي أقرب فرصة من الناح صنف .  ، والحصول على خدمات المحاميالعمل و
أحد الجرائم التي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب في حال ارتكابها في إطار  القانون الدولي االختفاء القسر 

اق هجمات واسعة النطاق أو .  النزاعات المسلحة ة، فترقى منهجهجمات وأما إذا تم االختفاء القسر في س
ة هذه الجرمة إلى حینها  .مصاف الجرائم ضد اإلنسان

ة  ة الطب ات الطعام والرعا م ةو وللمحتجزن الح في الحصول على  نص الدستور .  خدمات النظافة الكاف و
ة أو المهینة، وهو ما تنص على حظره ة أو الالإنسان ة أو المعاملة القاس  االنتقالي على حظر التعذیب والعقو

ة أو المهینة التي  ة أو الالإنسان ة أو المعاملة القاس مناهضة التعذیب والعقو ة  ة األمم المتحدة المعن ضًا اتفاق أ
سان / انضمت جنوب السودان إلیها في أبرل  . 2015ن

ومة إعالم أفراد عائلة المحرومین من حرتهم شتر القانون الدولي على الح أو أماكن تواجدهم  ،مصائرهم ما 
هموالسم االتصال بذو االختفاء القسر  وقوعالضمانات الهامة التي تحول دون  وُعد هذا اإلجراء من.  اح لهم 

 .  والتعذیب وغیر ذلك من ضروب المعاملة السیئة

له، فینص قانون جهاز األمن والمخابرات لعام  ات وا 2014وعلى الرغم من ذلك  سعة على منح الجهاز صالح
ح له وقف األشخاص واحتجازهم ة مالئمة ،تب ة قضائ وقوع انتهاكات تمنع توفیر ضمانات  ودون  ،دون رقا

ة .  حقهم ات المترت ض من الواج ام القانون الدولي،جنوب ا علىوعلى النق فال ینص القانون  لسودان وف أح
ة من قبیل ضرورة احتج ور على احترام حقوق اإلنسان األساس ة والح المذ از األشخاص في أماكن حجز رسم

                                                                                                                                                    
الحظر المفروض على التعذیب أو الح في التقاضي أو الح في المحاكمة العادلة حتى في حاالت.  12الدستور االنتقالي، المادة  7 ن تعلی العمل  م .  الطوارئ  وال 

  . ).أ(190الدستور االنتقالي، المادة 
  . 19الدستور االنتقالي، المادة .8

  )2(54قانون جهاز األمن والمخابرات، المادة  9
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یل المحامي ة معقولة ،في تو طل ید الجهاز .  أو إحالة الموقوف إلى المحاكمة ضمن فترة زمن بل إن القانون 
ه الضوء األخضر للمضي في نمط االحتجاز التعسفي السائد منذ أمد ،في واقع الحال عط والتوسع في نطاق  ،و

قه اً  من العقابالتام الجهاز  أفراد مع إفالت ،تطب  .تقر
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مة واض.  م المح

كن رفض الجه

 س 

س في ،غا فیل
سا عمل  حیث 
ا تاون قب قة جو
مة،  أمام المح

  

ة العامین س قرا
ي جنوب السود
شهر في مبنى 

مس وُتهم ج 
ن التواصل مع 

انون ا/ سمبر
 .ة

يوف التي الحماية من ن

وا الوطني األمن جهاز 

  الدولية لعفو

عتقلون في
 ومي دادا 

ض على ي الق
ع لجها جدید التا
د أشهر إلى مبن

المعارض "سودان
الته للمثول أمام

ولك ،2015ول 

س غا فیل شاند

ض على تشاند
ا ح ،عاصمة جو

منطق مخابرات 
مثل  ه ولم  حام

 . فال

مس  دون ج

مسضى ال دو ج
ش الوطني في ج

ضعة  أشمضي 
ا . عاصمة جو

وُحرم من.  حددة
ل زارته في د
ن األطفال ثالثة

محرومون

محتجزو
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معال
أیو
 

ُألقي
الج
عد
الس
إحا
األو

تش
 

ض ُق
العا
والم
مح
أطف

 

الد

أمض
الج
م و
الع
مح
أجل
من



 
 

عة 
ة 

على 
ي 

س 

2، 
 

ل 
ائلته 

 

 

ارته  في الرا س
أعضاء هیئة ص 

وال زال قید  ،
تمرار احتجازه 
جز للحصول ع
غیر متوفرة في

 . تهوب لحال

اوم على التدرس
2014. 

 

2015ون األول 
 أن وصل مقر 
ل ش ه التهم   إل
لتواصل مع عا

 2016 . 

ادته  ،2 سأثناء ق
ني الخاص الس
سي ، المقر الرئ
ین له سبب است
ز الحج غادرة مر

ة  وتحالیل  طب
 العالج المطلو

كة المتحدة، ود
ة في  ق 4التطب

سمبر 2 انو/ د
عد  ورو، وذلك 

ولم ُتسند إ.  ك
ما ُحرم من ا 

آذار / ل مارس

2015ن األول 
ن في المجمع ا
ارة إلى  الس ت 

اً  ولم یبی ، رسم
مغ ترة احتجازه 
عه لفحوصات 
 للحصول على

المملك ستر  الن
ة ا علوم الصناع

22 عصر یوم 
اكوسور بنغاسي 
لسلطات له هنا
المحامي . ال 

ارًا من أوائل  اعت

  

سمبر  انون/ د
الكائن هإلى منزل

ألمن والمخابرات
ه سناد التهم إل
فترات تخللت فت
ة خضوع الصح
الد  مغادرة ال  

ة من جامعة ال و
ة العل عمیدًا لكل

الثالثة من  اعة
ة، جوزف ب وائ
 الذ وجهته ال
ُمنع من االتصا
ل منتظم  ش ه 

  

   السودان نوب

ك  7 في ، أون
ا إ م جامعة جو
عناصر جهاز األ
قم الجهاز بإس م 
 له الجهاز في ف
ستدعي حالته ا
ز المخابرات له

اء الحیو م  الك
وتم تعیینه ع ،2

 رو 

السافي  ،ابرات
ة غرب االستو
ستدعاء الرسمي
مة، وم مام المح
ض أقاره بزارته

 القانون فرها

بجن جوبا في لمخابرات

ك    أون

 لیونزو أنغولي
 عودته من حرم

واقتاده ع.  معة
ولم.  ى الساعة

وسمح ل.  لمدةا
ا ولكن تس ،ي جو

سمح جهاز ولم 

توراة في جة الد
2010ام عمنذ ال

اكوسورو سي 

ز األمن والمخا
اكم الساب لوال

ًة لالسجل است ا
حالته للمثول أم
عض ن ُسمح ل

يوف التي الحماية من ن

وا الوطني األمن جهاز 

  الدولية لعفو

ونزو أنغولي 

ض على ي الق
صرًا في طر 
درس في الجام
ه حتى حتجاز ف
سفًا طوال هذه ا
ة في ة الطب رعا
ووب السودان، 

ك درج حمل أون
ا م ي جامعة جو

وزف بناغاس

م عناصر جهاز
ى احتجاز الحا
حي جیبل جهاز 

م تتم إحول ،سمي
ئ األمر قبل أن

محرومون

محتجزو

ال منظمة
7 

لیو

ُألقي
عص
التد
االح
تعس
الرع
جنو

ح و
في

 

جو
 

أقدم
على
الج
رس

ادئ



 
 

 

ى 
كائن 

ة 

 
یبل 
ن 

      

/ و

/ و

 

ات   اإلرسال
ة من عفو الدول

 

ض على ت الق
س للجهاز الكا

ة الش ة الحر عب
 .ل

 

سون ض على أل
حي جی الكائن 

ولم تتم  12. 

                    

مایو 18" ب المحتجزن

مایو 18" ب المحتجزن

شرًا مع  عمل م
ن منظمة الع م

ألمن والمخابرات
ًز في المقر الرئ

ش قائدائب  ج
ل مستقل ش ت 

ض ت قد ألقوا الق
س للجهاز ا لرئ
لفرد الدو غور

                    
ط2 : ؛ الرا

 .(  

قدمون على ضرب رت 
https://w .(  

قدمون  على ضربرت 
https://w .(  

ع ان الذ  ن تا
و، ولم تتم 10رو

عناصر جهاز ا
وال یزال محتجزًا
، نا  الدو غور
ن هذه المعلومات

ألمن والمخابرات
جزًا في المقر ال
ة المعارض ألف

 . ستقل

                   
2014تشرن األول / ر

https://radiotama(

والمخابرا وجهاز األمن
www.hrw.org/new

وجهاز األمن والمخابرا
www.hrw.org/new

بینجامین  اعتقال
في مور 2014 

 

 ووتش، ألقى ع
یجي، و اجو ي 
مساندة ألفرد   
 من التحق من

جهاز األ اصرن
ي، وال زال محتج
ة الشعب ش الحر
ل مس ش ومات 

                   
ة ر 30"  االستوائ أكتو

azuj.org/en/articl

ش و: ذیب عناصر الج
ws/2015/05/18/so

ش و: ذیب عناصر الج
ws/2015/05/18/so

   السودان نوب

ة الواردة، تم  م
تشرن األول / 

 . ل مستقل

 هیومان رایتس
تموز في/ یولیو

یر  وُتهم سو
ة  ة العفو الدول

نعأن س ووتش 
یجي اجو  في 
ش نائب قائد ج
 من هذه المعلو

                   
ة غرب  و بوال ي مورو
e/pastor-abducte

الحتجاز التعسفي والتعذ
outh-sudan-arbit

الحتجاز التعسفي والتعذ
outh-sudan-arbit

 القانون فرها

بجن جوبا في لمخابرات

 ن 

لتقارر اإلعالم
ر 30وم  /أكتو

ل لمعلومات ش

 س واني 

منظمة  تقرري 
یو 25 في واني 

ا . عاصمة جو
ن منظمة م تتم

 دیو 

 هیومان رایتس
تموز/ یولیو 2

مساندة ن وُتهم 
ة من التحق  ل

                   
 على أید مسلحین في
ed-gunmen-moro

اال: جنوب السودان"ش 
trary-detention-t

اال: جنوب السودان"ش 
trary-detention-t

يوف التي الحماية من ن

وا الوطني األمن جهاز 

  الدولية لعفو

ان نجامین تا

 ما جاء في ا
ة مساء یوحمس

حق من هذه ال

س یر فیل و

سب ما جاء في
س  ور فیل و
ي جیبل في الع

ولم  11.معارض

تاد موغاسون 

د تقرر منظمة
5 في غا تادیو

ا، و عاصمة جو
ظمة العفو الدول

                   
اختطاف قس " تمازج 

obo-central-equ

مة هیومان رایتس ووتش
ط20 torture: (؛ الرا

مة هیومان رایتس ووتش
ط20 torture: (؛ الرا

محرومون

محتجزو

ال منظمة
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بین
 

وف
المس
التح

سو
 

حس
سو
حي
المع

 

س أل
 

أفاد
موغ
الع
منظ

        
إذاعة 10

)atoria
منظمة 11

ار  15أ
منظمة 12

ار  15أ



 
 

ي 
د 

لتهم 
5 

 في 

ي 
ر 

ه 

 
ن 

 

 

ًا، وُحتجز في و
ة، فلقد عفو الدول
ه ال سند إل  أو 

5و 12و 15هم 
هاز أرع مرات
ترافهم بوجوده 

 

إلى یي 2015
التخابر خابرات 

مة .  مام المح
ه ًا على ما یجن

عة الدوام في 
مختلفة دون أن

تأمین علىسرته 

في جو 2015 
منظمة العف لد

اب احتجازه  س
فال تبلغ أعماره
 على مبنى الجه
ى الرغم من اعت

انون الثاني / 
هاز األمن والمخ
حالته للمثول أم
ًا ل سرته تعتمد 

ة  عاض من متا
ات م ع مناس س

أس تقدروال .  رة

انون األول / 
لومات المتوفرة 

 الجهاز على أس
ه ارعة أطف ولد

وترددت  ،ارته
على ،من زارته

/توجه في ینایر
واتهمه جه.  ك

ة جر  حمة أو إأ
انت أس  بنات و
 طیلة السنة الما

في سزارته ره 
ل مرة  ممنوعة 

  

سمبر 15 ي /د
ووف المعلو.  ل
طلعه.  ة ولم 

وألورو متزوج و
ا لز خرًا إلى جو
ز على منعها م

وت.  لبنوك فیها
الي هناك حد الل
ارتكاب أ ًا  رسم
ه ثالث  وج ولد
ن ط الئي لم یتم
 خمسة من أقار
ارهم أن الزارة 

   السودان نوب

في ، ألورو جون 
حي جیبل كائن 
خالفات شخص
مة و.  مام المح

خررت زوجته مؤ 
 عناصر الجهاز

عمل في أحد ال
ه في إحد ض عل

ه التهم  رسسند إل
لعمر وهو متزوج
بنات الثالث الال

وحاول.  لكافي
ا جهاز على إخ

 القانون فرها

بجن جوبا في لمخابرات

 

 رجل األعمال 
 والمخابرات الك
ة خ ر على خلف
حیله للمثول أم

وسافر.  التوالي
ولكن أصر  ،حد

  

ع ا و ر في جو
ض ث تم إلقاء الق
س ور دون أن 
ط الرعین من ال
فقة المدارس للب
لم توفر المال ا
حیث حرص الج

 .مي

يوف التي الحماية من ن

وا الوطني األمن جهاز 

  الدولية لعفو

 ورو جون 

ض على ي الق
ر جهاز األمن 
ء احتجاز ألوور
ل رسمي أو 

سنوات على ا 3
ضون شهر واح

 .هم

یر ل سو

یر ل سو م ما
ارة عائلته حیث
ع ألفرد الدو غور
ل في أواسط ا
ن دخل لسداد نف

عدم مدرسة جراء
نوا من ذلك ح م
یل محا عاب تو

محرومون

محتجزو
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ألو
 

ألقي
مقر
جاء
ش
3و

غض
لدیه

  

ما
 

م ق
لزا
مع
وما
من
المد
یتم
أتع

  



 
 

عنى 

ظمة 
مة 
ة 

ى 
هاز 
 لم 

تكرار 

 

 

.  2014ألول 
ة ُتع وم غیر ح

ز األمن 
منظلد متوفرة 

ه تهمة م ُتسند إل
ه طفلة زوج ولد

 

 یتم ترحیله إلى
اً  في مبنى جه ل

ولكن ،مناسبتین
نظرًا لتك ،2015

ه قد تعرض 
 . عاماً  16

ر تشرن األ/ و
ة غ ظمة مجتمع
ن عناصر جهاز
د المعلومات الم

ولم.  ألشخاص
وجورم متز.  ة

قبل أن ،2015
حال وُحتجز ،ن 
ة في م ت عائل

5حزران / ونیو
وقیل أنه.  ارته
6عًا عن مم ج

ة  أكتو 9 فيوائ
تا وهي منظ ،"بو
ل أنوقی.  ذائي

ه وتفید ،ه وقدم
عض األ له مع 
مة ول أمام المح

5تشرن الثاني 
ا الفون اطعة لو

زارات يتلقبهاز 
رد عائلته منذ یو
 زوجاته من زا
فًال تقل أعمارهم

  

ة   وائ

ة شرق االستو ال
اب ة  ادرة تنم م
حي واألمن الغذ
ه ضره على ید
وجود خالفات ل

محاٍم أو المثول 

 

ت/ نوفمبر 20ي 
ًا في إدارة مقا م
ه عناصر الجه
زره أحد من افرا
ذلك منع إحد

ه  طف 12ء ولد

   السودان نوب

رق االستو

تا بوال ابو  في 
عمل لد  م"ة و

ت الصرف الصح
ه على ض ض عل
عود إلى و ه  عل
یل سمح له بتو

وتوس في ،ي إ
وم ف موظفًا ح

وسمح له.  جیبل
قة  ولم یز.  دق

ما في ذ ،لزارة
 من ثالث نساء

 القانون فرها

بجن جوبا في لمخابرات

ة شر ي وال

  

سیرو  جورم أ
ة ة األوغند جنس
اه وخدمات والم
ض موا عقب الق
ض ع  سبب الق

اة  ، ولم ُسرسم
  .رع سنوات

 ف 

ونغ جوزف في
عمل جوزف   و

حي ج  الكائن 
15رة أكثر من 

ال سماح ألقاره 
ز، وهو متزوج

يوف التي الحماية من ن

وا الوطني األمن جهاز 

  الدولية لعفو

عتقلون في

سیرو م إ ور

ض على ي الق
حمل جورم الج
م والصحة و تعل
مخابرات قد أقد

ة  أن عفو الدول
ة جرمة كاب أ
غ من العمر أر

ولونغ جوز

ولو ض على لو
ا على الفور . و
من والمخابرات
جاوز فترة الزارة
ض الجهاز الس
ضرب في الحجز

محرومون

محتجزو
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المع

جو
 

ُألقي
ح و
الت
والم
العف
ارتك
تبلغ

لو
 

ض ُق
جو
األم
تتج

رفض
للض

  



 
 

برات 
  .ه
 

وج 

ال 
 

ه 
ًال 
 

 
م 

اب  ش

 

ز األمن والمخاب
من الشهر نفسه
ة المعارض  عب
 رفض جهاز 

عامًا وهو متزو 

 

 قبل أن یترك 
آب / سطس

وال.  حي جیبل
ة ش الحر ة ج
اول أفراد عائلته
بل اعتقاله مسؤال

. عاماً  47مر 

 

2014آب / س
تن إلى هناك تم
تهم بتحشید الش

 عناصر جهاز
ا في  م 24 جو

ة الشع ش الحر
مة ما.   المح

 30من العمر 

ي  اثول قس 
ًا  أغس 23 فيم

 مبنى الجهاز 
مساندة نه متهم 

مة وحا.   المح
ان قب ما وأنه 
ال من العم ناو

أغسطس 23 في
حینما توجه مارت
حي جیبل، وُت

 المتحدة، وألقى
یتم ترحیله إلى 

ش مساندة ج هم 
المثول أمام  ه 

ب   لغ جورج مو

سب له العمل 
رت في واو رسم
تجزًا فیها داخل 
أن شائعات تفید 
ته للمثول أمام 
ا، ال س لى جو

بلغ وا.  رسي و

في واو، وتلقى 
وح.  ز في واو

ي مقر الجهاز 

 لغزال 

عة لألمم  ا التا
قبل أن ی ،201

حي جیبل، وُته
ًا أو السماح له
له .ه للقاء مو

 

ساد في واو، وس
 األمن والمخابرا
تي ال یزال محت
جازه ولكن ثمة ش

ًا  أو تتم إحالتسم
لسفر من واو إل
مهم المدر وم تعل

 

ة في ة الكاثول
جعة فرع الجهاز
ًا في حتجز حال

   السودان نوب

حر ال رب 

ا  في إذاعة میرا
14آب / سطس

ح لجهاز الكائن 
ه رسم  التهم إل
 تقدم بها محام

افحة الفس یئة م
عاه فرع جهاز 
ا الت له إلى جو
 استمرار احتجا
ه التهم رسم د إل
لفة ال ن تأمین 
سداد رسوم كفل 

ة اتب األبرش  م
مراجلوالمخابرات 
وُح.  یوم التالي

 القانون فرها

بجن جوبا في لمخابرات

ة غر ي وال

 هارا 

ًا ف اهارا صحف  
أغس 22 فيواو 

ًا في مبنى ال ال
ن أن یتم إسناد 
ات التي   الطل

 . ل

 ال 

ال في فرع هی و
وأستدع.  2011

ر احتجازه ونقل
سبب اعتقاله أو
ض، ولكن لم ُتسند
نهم عاجزن عن

اً  قته مال وتك ،شق

 نو 

ستینو إدارًا في 
 جهاز األمن و

ا في الی إلى جو

يوف التي الحماية من ن

وا الوطني األمن جهاز 

  الدولية لعفو

قون فيعتل

اه فیو  ورج ل

فیو  مل جورج ل
ه في و ض عل
حتجز جورج حا
تخابر معه دون
من والمخابرات
ه ثالثة أطفال د

ال استن واناو

مل جاستن واناو
1كهانة في عام 

، حیث جر201
لم أفراد أسرته س
ة المعارض شعب
ام بزارته ولكن
ن إعالة أبناء ش

رتن أوغستین

مل مارتن أوغس
ًا من صاًال هاتف
إتجازه وترحیله 

محرومون

محتجزو
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المع

جو
 

عم
الق
وُح
والت
األم
ولد

جا
 

عم
الكه
14
عل
الش
الق
عن

مار
 

عم
اتص
احت



 القانون يوفرها التي الحماية من محرومون

   السودان بجنوب جوبا في والمخابرات الوطني األمن جهاز محتجزو

  الدولية العفو منظمة
 12 
 

ًا أو ُحال للمثول أمام  ه التهم رسم ة المعارض دون أن ُتسند إل ة الشعب ش الحر لالنضمام إلى صفوف ج
مة ل منتظم، وهو في األر.  المح ش ة  ه عینات من وسمح عناصر الجهاز له بتلقي زارات عائل العمر ولد

 .صغر بناته وهو في الحجزأخمسة أطفال، وُولدت 

  
   



 
 

هو و 
د 

في 

 

 

ه ن ُیلقى عل
ام، و  عد عدة أ
حتجازه أو إسناد

 قید االحتجاز ف

امبیو قبل أن ي 
ا  حیله إلى جو
اب اح ه على أس

شخصًا آخرًا  1

هراء في وفني 
وتم ترح  .201

ولم یتم إطالعه

19 تأكید وجود 
 :   وهم

  

ة   وائ

رجل أعمال و ،
5انون األول 
حي جیبل و.   

مة   . لمح

در موثوقة من 
ا، لعاصمة جو

   السودان نوب

رب االستوا

،عاماً  34لعمر 
سمبروا  /خر د

من والمخابرات 
ه للمثول أمام ال

ر عدة مصاد
ال حي جیبل  ن 

 القانون فرها

بجن جوبا في لمخابرات
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ات  نتائج  وتوص
ه طرفا ،اتفاق حل األزمة في جنوب السودان ینص  ،2015آب / النزاع وغیرهما من أصحاب المصلحة في أغسطس الذ وقع عل
فل على ع األطراف  أن  ة النزاعو اإلفراج فورًا ودون شر "جم ع المحتجزن على خلف وعلى الرغم هذا النص الصرح،   13". عن جم

الغ عددهم  ،ال زال هؤالء المحتجزون  سان / وفي أوائل أبرل.  قید االحتجاز حتى الساعة ،رجالً  35ال التزامن مع عودة  ،2016ن و
ة لتحرر السودان"عناصر  ة الشعب ش الحر ة وف نص االتفاق،  "ج ة االنتقال ومة الوحدة الوطن یل ح ا قبیل تش المعارض إلى جو

و  ة إلى حدوث زادة في االعتقاالت التي تشنها ح اأشارت تقارر إعالم وغیرها من مناط  ،مة جنوب السودان في العاصمة جو
الد ة المفترضة ،ال اس ة انتماءاتهم الس ة أن عناصر من جهاز األمن والمخابرات قد قاموا   14.على خلف وتعتقد منظمة العفو الدول

احتجاز عشرات الرجال والنساء/ خالل النصف الثاني من أبرل سان  افي مقر الجهاز ال اآلخرن ن حي جیبل في العاصمة جو  . كائن 

ومة جنوب السودان أن  وصرف النظر عن حالة تطبی بنود اتفاق السالم أو المزاعم الموجهة تجاه هؤالء المحتجزن، یتعین على ح
ع المحتجزن .  توقف ممارسة االحتجاز التعسفي ادر فورًا ودون شرو إلى اإلفراج عن جم غي على جهاز األمن والمخابرات أن ی ن و

ل رسمي أو أن  الذین لم ُتسند إلیهم ش اً  تهم إلیهمه وجیالتهم  فها رسم ومن ثم إحالتهم للمثول أمام  ،ارتكاب جرائم معترف بتوص
ة المختصة ة المدن ًا .  السلطات القضائ ع المحتجزن ممن ُأسندت إلیهم التهم إلى مراكز حجز معتمدة رسم غي ترحیل جم ما ین
ة واالت ة لهم من مصادر مستقلة.  صال مع محامیهموالسماح لهم بتلقي زارات عائل غي توفیر المساعدة الطب  .ما ین

غي عل ن و و ادر ى الح قات عاجلة وفعالة ومحایدة في إلى مة أن ت  ،االحتجاز التي یرتكبها جهاز األمن والمخابرات ممارساتفتح تحق
ة أو المهینة عذیب وغیر ذلك من ضروب المعاملةاختفاء قسر وت قع منما في ذلك ما  ة أو الالإنسان ة القاس غي .  أو العقو ن و

ه بوجود مسؤ  ومة أن تجلب المشت ة لهم عن ارتكاب تلك األفعالو على الح ة جنائ مثلوا أمام  للمثول أمام القضاء، ل والحرص على أن 
ة ومفتوحة لحضور العموم في ظل محاكمات عادلة ة علن حقهمودون اللجوء إلى فرض  ،محاكم مدن ة اإلعدام  غي على .  عقو ما ین

ارتكابهم لجرائم  رین والمدنیین عن الخدمة في حال توفر معلومات موثوقة تفید  ادر من فورها إلى وقف المسؤولین العس ومة أن ت الح
عد الت إلىوعدم إعادتهم  ،أو ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان ،عاقب القانون الدولي علیها حقی في تلك المزاعم ضدهم الخدمة إال 

ل مستقل ومحاید  .ش

ر أن ة وُذ ة لهم عن ارتكاب مثل هذه األفعال  مسؤول ة جنائ ه بوجود مسؤول ة من ُشت قات ومحاس  تقع على عاتإجراء التحق
ومة جنوب السودان، ولكنها تقاعست حتى الساعة عن أن تبرهن على رغبتها في  ه، فمن .  علیهاالمترتب هذا الواجب  تنفیذح وعل

ما نص على ذلك اتفاق  مة المختلطة الخاصة بجنوب السودان  ة االتحاد اإلفرقي إلى استحداث المح الجوهر أن تسارع مفوض
ات االحتجاز .  2015آب / السالم المبرم في أغسطس قات تشمل عمل مة المختلطة حینها أن تكفل إجراء تحق غي على هذه المح ن و

عاقب القانون الدولي علیهاالتعسفي وا  . الختفاء القسر والتعذیب وغیر ذلك من الجرائم التي 

قة والمصالحة والتعافي ومصلحة  ة أن تسارع إلى إنشاء هیئة الحق ة االنتقال ومة الوحدة الوطن غي على ح یلها، فین مجرد تش و
ضات وجبر الضرر ن لهاتین المؤسستین أن تكفال .  2015آب / ما جاء في اتفاق السالم المبرم في أغسطس ،التعو م وحینها 

ش الوطني من احتجاز تعسفي واختفاء قسر وتعذیب ه جهاز األمن والمخابرات والج الء االهتمام الكافي لمسألة ما ارتك غي .  إ ن و
ا االحتجاز التعسفي ار لهم ،تعوض ضحا ًا ورد االعت ضهم مال عات ما في ذلك إ  ،ما في ذلك تعو ة ت ًا جرءا أ عادة تأهیلهم نفس

ة قد تكون لحقت بهم جراء المدة التي أمضوها في الحجز ة نفس   .صح

ل في حد ذاته مخالفة  ش ة ال  ة تشمل االعتقال واالحتجاز ألجهزة األمن والمخابرات الوطن ات شرط أن منح صالح ه  جدر التنو و
ام القانون الدولي شرو محددة وصارمةطالما ظل األمر مقی ،ألح ة .  دًا  ولكن آثر الكثیر من البلدان مع ذلك استثناء صالح

                                                                                                                                                    
ط)10(1اتفاق حل األزمة في جنوب السودان، الفصل الثاني، المادة  13   ). http://www.jmecsouthsudan.com/full_agreement.php: (؛ الرا
فة سودان تربیون  دتأفا 14 ا 16اعتقال  صح ة المعارضة في جو ة الشعب ش الحر ع لج ش "سودان تربیون .  عنصرا من عناصر الفر اإلعالمي التا نائب قائد ج

ا صل إلى جو ة ألفرد الدو  ة الشعب سان / أبرل 12" الحر حر الغزال في جنوب السودان"إذاعة تمازج .  2016ن ة شمال  ة في وال / أبرل 12" اعتقاالت جماع
سان  ط2016ن     ). https://radiotamazuj.org/en/article/mass-arrests-south-sudans-northern-bahr-el-ghazal-state: (؛ الرا
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اب المساءلة  عة السرة لعملها وغ ات الممنوحة ألجهزة األمن والمخابرات جراء الطب في حال  ال محالةالتوقیف واالحتجاز من الصالح
ات ما لو ُمنحت لها، وخاصة في الح ،إساءة استخدام هذه الصالح ة عند التعامل معف  االت التي تغیب فیها الضمانات الكاف

ه فلطالما دعت منظمة العفو .  مخابرات في جنوب السودانالرأینا في قانون جهاز األمن و ما  ،األشخاص المحرومین من حرتهم وعل
ة  وٕاسداء النصح والمشورة للسلطات  ،جمع المعلومات وتحلیلها"ضرورة حصر أنشطة جهاز األمن والمخابرات في مجال  إلىالدول
ة ما ینص صراحة على عدم منح   15.وف نص الدستور االنتقالي" المعن ه فال بد من تعدیل قانون جهاز األمن والمخابرات  وعل

ش ومصادرة األمالك واستخدام القوة من أجل ضمان  ض واالحتجاز والتفت ات الق عراف القانون مع المعاییر واأل اتساقالجهاز صالح
ة في مجال حقوق اإلنسان ة والوطن م ة واإلقل  .    الدول
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