
 2013مايو/ أيار  28جنوب السودان. التاريخ:  Index: AFR 65/004/2013، 13/ 138تحرك عاجل: 
 

 

 تحرك عاجل
 رؤساء الكنيسة ُيعتقلون في جنوب السودان 

 

مايو/ أيار، ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من رجال الكنيسة المشيخية في جنوب  19في 

رم إدريس جوشوا إدريس نالوس والراعي تحت التدريب السودان في منزليهما وهما القس المحت

دافيد قاين. وقد اعتقلا بمعزل عن العالم الخارجي دون  السماح لهما بالاتصال بمحامين أو 

 بذويهم وهما عرضة للتعذيب وسائر صنوف المعاملة السيئة.

رم إدريس مايو/ أيار دخلت قوات الأمن منزل القس المحت 19في الساعة الثامنة مساء يوم 

جوشوا إدريس نالوس في جوبا عاصمة جنوب السودان، وطبقاً لما ذكره شهود العيان أطلقت 

القوات ثلاث طلقات نارية في الهواء، قبل أن يبدأوا في ضرب القس واقتياده في سيارة تابعة 

تف للقوات. كما قاموا بالتفتيش واستولوا على مواد خاصة به أو بأفراد أسرته، من بينها هوا

 محمولة، ومفاتيح المنزل وحواسيب محمولة )لاب توب( ووثائق.

وفي نفس الليلة، وجوالي العاشرة مساًء، اقتحمت قوات الأمن باب منزل الراعي تحت التدريب 

دافيد قاين وألقت القبض عليه. ولم تذكر القوات لأسرتيهما أي سبب لاعتقالهما، وظل مكان 

وان في الكنيسة المشيخية في جوبا بجنوب السودان. ولم وجودهما غير معروف. والرجلان عض

 يسمح لأييهما بالاتصال بمحامين او بذويه.

ساعة بدون إذن من المحكمة، كما حدث للرجلين، عمل غير  24أن اعتقال شخص ما لأكثر من 

( من الدستور الانتقالي لجنوب السودان تنص على 4) 19قانوني في جنوب السودان. إن المادة 

ساعة، مالم تقرر إحدى المحاكم بقاءه في  24نه يجب الإفراج بكفالة عن المشتبه فيه بعد أ

 السجن.

 نرجوكم الكتابة فورَا باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

  القس المحترم إدريس جوشوا إدريس نالوس و لحث السلطات على الكشف عن مكان

هم على الفور من الاتصال بمحامين او بذويهما الراعي تحت التدريب دافيد قاين وتمكين

 والحصول على أي علاج طبي يحتاجانه. 

  السلطات إما أن توجه إليهما اتهامات جنائية محددة وإما تطلق سراحهما فوراً؛ لمناشدة 

 19المادة إجراءات القانونية للاعتقال المنصوص عليها في مطالبة السلطات بالالتزام بال 

والمعايير الدولية  2011الانتقالي لجمهورية جنوب السودان الصادر عام  ( من الدستور4)

 لحقوق الإنسان

 

 إلى: 2013يوليو/ تموز  9نرجو إرسال مناشداتكم قبل 

 وزير الداخلية

 الجنرال أليسون مناني مقايا

 طرف/ بيتر وال أثيو

 مساعد الوزير



 وزارة الداخلية

 جنوب السودان –جوبا 

 صيغة المخاطبة: معالي الوزير

 

 وزير العدل

 جوك جون لوك

 طرف/ موسس أتني ماكول

 وزارة العدل

 جنوب السودان –جوبا 

Email: mosesatenydemakol@yahoo.com  

 صيغة المخاطبة: معالي الوزير

 

 كما نرجو إرسال نسخ إلى:

 

 وزير الإعلام

 دكتور برنابا مريال بنيامين

 صطفى بيونغ ماجاك كولطرف/ م

 مدير عام المعلومات

 جنوب السودان –جوبا 

 musabiong@yahoo.caEmail:  

 صيغة المخاطبة: معالي الوزير

 

 

الهيئات كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه 

 أدناه:

  عنوان البريد الالكترونيالبريد الالكتروني    رقم الفاكسفاكس    3العنوان   2العنوان   1الاسم  العنوان 

 المخاطبةصيغة المخاطبة  

 نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكنًا.
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 تحرك عاجل
 الكنيسة يعتقلون في جنوب السودان رؤساء 

 معلومات إضافية

، عقب استفتاء نص عليه اتفاق السلام 2011يوليو/ تموز  9نال جنوب السودان استقلاله في 

الذي وضع نهاية لعقدين من الحرب الأهلية. ودولة جنوب السودان أحدث  2005الشامل لعام 

اجه تحديات في التمكين لسيادة القانون، بما في دولة حالياً لها تاريخ من الصراع وهي ماتزال تو

ذلك اتباع إجراءات القبض على الأشخاص واعتقالهم المنصوص عليها في الدستور الانتقالي 

 لجنوب السودان.

إن قوات الأمن في جنوب السودان لها سجل حافل بالتحرش والاعتقال التعسفي للصحافيين 

ومن بين أفراد قوات الأمن الذين ادعي بارتكابهم  والنشطاء ومن يبدو أنهم خصوم للحكومة.

 انتهاكات لحقوق الإنسان لم يحاسب سوى القليلون.
 

 

 القس المحترم إدريس جوشوا إدريس نالوس و الراعي تحت التدريب دافيد قاين؛ كلاهما ذكر
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