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 حترك عاجـل
م  احتجاز عدد من انشطي الطلبة بدون ُته

م هلم يف مشال اخلرطوم منذ  أبريل/ نيسان  14و  13احتهجز مخسة من نشطاء طلبة جامعة اخلرطوم ابلسودان بدون توجيه ُته
 ملة.عقب القبض عليهم من قبل جهاز األمن واملخابرات الوطين، وهم عرضة خلطر التعذيب وغريه من ضروب سوء املعا

بدر الدين أبريل/نيسان، قبض جهاز األمن واملخابرات الوطين يف مستشفى األسنان ابخلرطوم على مخسة طالب، وهم  13ففي 
، وحممد اجملتىب، من كلية الزراعة، وأمحد زهري داوود، يف املستوى األول بكلية االقتصاد والدراسات االجتماعية، صالح حممد

، من كلية العلوم. وكانوا قد رافقوا زميلهم الذي ُأصيب جبروح أثناء االحتجاج إىل  ىي عمروإبراهيم حيمن كلية الصيدلة، 
 ، وهو طالب يف قسم اجلغرافيا، أمام جامعة اخلرطوم.حممد آدم شحت هللاأبريل/نيسان قُبض على  14املستشفى. ويف 

ذكور( ممن شاركوا يف  22إانث و  5لبًا )طا 27أبريل/نيسان قبَض جهاز األمن واملخابرات الوطين على  14و  13ويف 
أبريل/نيسان إثر ورود أنباء أبن احلكومة ختطط  11االحتجاجات جبامعة اخلرطوم. وكانت االحتجاجات الطالبية قد بدأت يف 

دون أبريل/نيسان، أُطلق سراح الطلبة السبعة والعشرين ب 16أبريل/نيسان. ويف  14لبيع بعض مباين اجلامعة، واستمرت حىت 
 توجيه هتم هلم. وذكر الطالب الذين أُطلق سراحهم أهنم تعرضوا للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة أثناء احتجازهم.

ومل يتم إبالغ ذوي الطالب اخلمسة الذين ظلوا قيد االعتقال أبماكن احتجازهم رمسياً، ولكنهم يعتقدون أن أبناءهم حمتجزون 
 خابرات الوطين ابلقرب من حمطة شندي يف اخلرطوم مشال.حالياً يف مقر جهاز األمن وامل

ويساوران القلق من أن يتعرض كل من بدر الدين صالح حممد وأمحد زهري داوود وحممد اجملتىب وإبراهيم حيىي عمر وحممد آدم 
 شحت هللا خلطر التعذيب أو إساءة املعاملة.

 ة أو بلغتكم اخلاصة، تتضمن ما يلي:يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة العربية أو اإلجنليزي

  الطلب من السلطات السودانية إبالغ عائالت كل من بدر الدين صالح حممد وأمحد زهري داوود وحممد اجملتىب وإبراهيم حيىي
عمر وحممد آدم شحت هللا عن أماكن احتجازهم، وضمان اإلفراج الفوري عنهم، إذا مل توجه هلم هتم إبرتكاب جرائم جنائية 

 عرتف هبا؛م
  حث السلطات السودانية على ضمان عدم تعرض كل من بدر الدين صالح حممد وأمحد زهري داوود وحممد اجملتىب وإبراهيم

 حيىي عمر وحممد آدم شحت هللا للتعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة؛
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 داوود وحممد اجملتىب وإبراهيم حث السلطات السودانية على ضمان السماح لكل من بدر الدين صالح حممد وأمحد زهري 
 حيىي عمر وحممد آدم شحت هللا بتوكيل حمامني من اختيارهم واحلصول على الرعاية الطبية واالتصال بعائالهتم بال أتخري.

 ، إىل:2016يونيو/حزيران  1يرجى إرسال املناشدات قبل 

 الرئيس

 سيادة الرئيس عمر حسن أمحد البشري

 مكتب الرئيس

 قصر الشعب

 281ص.ب 

 اخلرطوم، السودان 

 املخاطبة: سيادة الرئيس

 

 وزير العدل

 عوض احلسن النور

 وزارة العدل

 302ص.ب 

 شارع النيل

 اخلرطوم، السودان

 املخاطبة: معايل الوزير

 

 وإرسال نسخ إىل:

 وزير الداخلية

 عصمت عبد الرمحن زين العابدين

 وزارة الداخلية

 873ص.ب 

 اخلرطوم، السودان

 : معايل الوزيراملخاطبة

 

 يرجى إرسال نسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العناوين الدبلوماسية أدانه:

 املخاطبة      الربيد اإللكرتوين     رقم الفاكس     3العنوان       2العنوان       1العنوان       االسم

  تاريخ املذكور أعاله، فريجى االتصال مبكتب فرعكم قبل إرساهلا.أما إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد ال



 

 

 

 حترك عاجل
م  احتجاز عدد من انشطي الطلبة بدون ُته

 معلومات إضافية

تل  وثَّقت منظمة العفو الدولية عمليات القمع الشديد واملستمر اليت قامت هبا الشرطة وقوات األمن ضد األنشطة الطالبية يف اجلامعات يف خم
ن . وقد مشلت محالت القمع استخدام القوة املفرطة على أيدي جهاز األمن واملخابرات الوطين الشرطة وقوات األم2012أحناء السودان منذ عام 

وقوع اليت استخدمت اهلراوات والغازات املسيلة للدموع والرصاص املطاطي والذخرية احلية ضد املتظاهرين السلميني إىل حد كبري، مما تسبب يف 
سوء  وفيات وإصاابت. وعلى مدى تلك الفرتة، قُتل عشرات احملتجني وُجرحوا وُضربو واعُتقلوا. وقد تعرَّض املعتقلون للتعذيب وغريه من ضروب

 املعاملة بينما احُتجز آخرون مبعزل عن العامل اخلارجي.

شخص من املشتبه أبهنم لعبوا دورًا يف قيادة أو تنسيق االحتجاجات اليت اندلعت يف شىت أحناء البالد ضد تدابري  300وقُبض على أكثر من 
خابرات الوطين والشرطة على احتجاجات سبتمرب/ أيلول ، واحتجزوا تعسفياً. وأدت ردود جهاز األمن وامل2012التقش  االقتصادي يف عام 

شخصاً، ممن ظهرت على أجسادهم آاثر الرصاص، وإصابة عدد من احملتجني  140ضد رفع الدعم عن احملروقات إىل وفاة ما يزيد على  2013
فاشر دعت إىل مقاطعة االنتخاابت العامة يف ، تعرَّض مئات الطلبة ممن شاركوا يف مظاهرة جبامعة ال2015واملارة جبروح. ويف أبريل/نيسان 

جني. ويف أبريل/نيسان، للهجوم من قبل عناصر جهاز األمن واملخابرات الوطين، الذين استخدموا الذخرية احلية والغاز املسيل للدموع لتفريق احملت
الب كانوا حيضرون ندوة عامة نظَّمها حزب القوى ، شنَّ عناصر من جهاز األمن واملخابرات الوطين هجومًا على ط2016يناير/ كانون الثاين 

لطلبة وإصابة الشعبية املتحدة املعارض يف جامعة اجلنينة بغرب دارفور. وقد ُضرب الطالب خبراطيم املياه والقضبان احلديدية مما أدى إىل وفاة أحد ا
حمايدة ومستقلة يف انتهاكات حقوق اإلنسان وإخضاع مرتكبيها آخرين جبروح. وفشلت احلكومة السودانية مرارًا يف ضمان إجراء حتقيقات وافية و 

 للمساءلة، األمر الذي يؤدي إىل إدامة ظاهرة اإلفالت من العقاب وعرقلة إمكانية ردع اجلناة.

لوطين لعام ونشري هنا إىل أن جهاز األمن واملخابرات الوطين  يتمتع بسلطات واسعة للقبض على األشخاص واحتجازهم مبوجب قانون األمن ا
، الذي يسمح ابحتجاز املشتبه هبم ملدة تصل إىل أربعة أشهر ونص  الشهر بدون إجراء مراجعة قضائية لقرار احتجازهم. وغالبًا ما 2015

يستخدم موظفو اجلهاز هذه السلطات للقبض على األشخاص واحتجازهم تعسفًا وإخضاعهم للتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. 
القانون نفسه يتمتع موظفو هذا اجلهاز ابحلماية من املالحقة القضائية على أي فعل يرتكبونه يف جمرى علمهم، األمر الذي أدى إىل ومبوجب 



 

 

إىل تفاقم األوضاع. ومنَح  2015يناير/ كانون الثاين  5تفشي ثقافة اإلفالت من العقاب. وقد أدت التعديالت الدستورية اليت أقرها الربملان يف 
عديل الدستوري الذي ُأجري يف يناير/كانون الثاين جهاز األمن واملخابرات الوطين صالحيات التدخل يف حالة وجود "أخطار سياسية أو الت

 اجتماعية أو اقتصادية" بدون إعطاء أية توضيحات بشأن ماهية احلاالت اليت تصل إىل حد األخطار، ومن هنا يستطيع جهاز األمن واملخابرات
ة سري املمارسة املشروعة حلرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات أبهنا تشكل خطرًا على الدولة. ولطاملا دعت منظمة العفو الدوليالوطين تف

 إىل مراجعة السلطات اليت يتمتع هبا جهاز األمن واملخابرات الوطين حبيث تتسق مع املعايري الدولية.

 

 زهري داوود وحممد اجملتىب وإبراهيم حيىي عمر وحممد آدم شحت هللا/ ذكور األمساء: بدر الدين صالح حممد وأمحد
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