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 تحرك عاجل
 دون توجيه تهمة لهُمحتجز منذ أكثر من ثالثة أشهر 

 
 26اعتقلت الشرطة العسكرية في جنوب السودان إلياس وايا نيبوج، الحاكم السابق لوالية واو، في صباح يوم 

أشهر، ، وال يزال ُمحتجًزا داخل ثكنة جيادا العسكرية بالعاصمة جوبا، منذ ما يزيد على ثالثة 2016يونيو/حزيران 
 دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة.    

إلى جوبا، وأعفاه  إلياس وايا نيبوج، استدعى الرئيس سلفا كير الحاكم السابق لوالية واو 2016يونيو/حزيران  23في 
 من منصبه في اليوم التالي. ثم حضر أفراد من الشرطة العسكرية بجنوب السودان إلى محل إقامته في حي روك سيتي

، ومعهم خطاب موقع من رئيس األركان العامة بول مالونق، 2016يونيو/حزيران  26بجوبا، في العاشرة صباحًا يوم 
يتضمن أمرًا باعتقاله. فاعتقلت الشرطة العسكرية إلياس وايا نيبوح، وأودعته في زنزانة بثكنة جيادا العسكرية بجوبا، 

 حيث يقبع رهن االحتجاز.

نيبوج بأسباب اعتقاله، كما لم ُيوجه له اتهام بارتكاب أي جريمة، ولم ُيقدم للمحاكمة، ولم ُيسمح له  ولم ُيبلغ إلياس وايا
 باالستعانة بمحام.  

 ُيرجى كتابة مناشدات فورًا باللغة العربية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية:
  ُوجه له على الفور تهمة بارتكاب إحدى مطالبة سلطات جنوب السودان باإلفراج عن إلياس وايا نيبوج ما لم ت

 الجرائم الُمعترف بها، ويتم تقديمه للمحاكمة؛

 مطالبة السلطات بأن تضمن السماح إللياس وايا نيبوج باالستعانة بمحام؛ 
    .مطالبة السلطات بإنهاء االحتجاز التعسفي داخل ثكنة جيادا العسكرية، حيثما ُيحتجز إلياس وايا نيبوج حاليًا 

 

 إلى كل من: 2016يوليو/تموز  29رجى إرسال المناشدات قبل يوم ويُ 
 رئيس جمهورية جنوب السودان

 فخامة الرئيس/ سلفا كير ميارديت
 مكتب رئيس الجمهورية
 جوبا، جنوب السودان

 

 



 

 

 رئيس األركان في جيش التحرير الشعبي السوداني
 معالي الجنرال/ بول مالونق

 بيلبام
 طريق تيركيكا
 السودان جوبا، جنوب

 
 وُترسل نسخ من المناشدات إلى:

 وزير اإلعالم
 معالي السيد/ مايكل ماكوي 

 وزارة اإلعالم
 طريق الوزارات

 جوبا، جنوب السودان
  makueimichael@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 
كما ُيرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدك. وُيرجى إدراج العناوين 

 الدبلوماسية المحلية الواردة أدناه:
 

 وُيرجى مراجعة األمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.
 
 



 

 

 

 تحرك عاجل
 دون توجيه تهمة لهمنذ أكثر من ثالثة أشهر ُمحتجز 

 
 معلومات إضافية

يحمل إلياس وايا نيبوج رتبة فريق في جيش جنوب السودان، حيث سبق له أن قاتل في صفوف "الحركة 
. 2005و 1983الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان،" أثناء الحرب األهلية السودانية التي وقعت فيما بين عامي 

، وُأحيل إلى قائمة االحتياط بالجيش. وعقب التغيير الذي طرأ على 2012الخدمة العسكرية الفعلية، في عام  وقد ترك
ديسمبر/كانون  24واليًة إضافية، قرر الرئيس سلفا كير، في  18الحدود اإلدارية لجنوب السودان، من خالل إقامة 

 لتي ُأنشئت حديًثا حينئد.، تعيين إلياس وايا نيبوج حاكًما لوالية واو ا2015األول 

، نشب قتال عنيف في بلدة واو، أسفر عن تدمير ممتلكات المدنيين ومصرع 2016يونيو/حزيران  26و 24وبين يومي 
عشرات اآلالف من األشخاص وتشريدهم. وقد شكل الرئيس سلفا كير لجنة للتحقيق في مالبسات القتال، الذي وصفته 

لياس وايا نيبوج، ولكنها لم تحدد ما إذا اللجنة في تقريرها بأنه نجم عن  "انعدام الثقة الكامل" بين أجهزة األمن بالوالية وا 
 كان ضالًعا في أحداث العنف أم ال.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية عديدًا من حاالت االحتجاز التعسفي والتعذيب داخل ثكنة جيادا العسكرية بجوبا، حيث 
ذلك منذ بداية اندالع النزاع الداخلي المسلح بجنوب السودان في ديسمبر/كانون األول ُيحتجز إلياس وايا نيبوج؛ و 

2013  . 
 

 االسم: إلياس وايا نبيوج
 النوع: ذكر
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