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تحرك عاجل
اإلفراج عن ناشطين في المعارضة بال ُتهم
أُفرج عن نشطاء المعارضة السياسية الثالثة محمد حسن البوشي ،وأمين سعد ،ومعتز العجيل في  25و30
إبريل/نيسان  2017بال ُتهم؛ فكان الثالثة محتجزين منذ يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط  ،2017دون أن ُتوجه
لهم تهم ،بسبب أنشطتهم السياسية ،وتأييدهم الحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني  ،2016المناهضة إلجراءات
التقشف االقتصادية.
في  25إبريل/نيسان  ،2017أُفرج عن معتز العجيل ،أحد أعضاء "الحزب الشيوعي السوداني" ،دون أن تُوجه له
تهمة؛ حيث اعتقله "جهاز المخابرات واألمن الوطني السوداني" ،بينما كان ُيباشر عمله في الخرطوم ،في 9
يناير/كانون الثاني  ،2017ثم احتجزه بعد ذلك .وصادر "جهاز المخابرات واألمن" حاسبه وآلتي طباعة له ،حينما
اعتقلوه ،ولكن لم ُيعادوا إليه.
وأُفرج عن محمد حسن البوشي ،أحد أعضاء "حزب البعث السوداني" ،في  30إبريل/نيسان  ،2017دون أن تُوجه له
تهمة؛ حيث اعتقله "جهاز المخابرات واألمن" في  10فبراير/شباط  2017بالخرطوم ،ثم احتُجز.
كما أُفرج عن أمين سعد ،السكرتير اإلعالمي للـ"حزب االشتراكي الديمقراطي الوحدوي" ("حشد") ،في  30إبريل/نيسان
اجتماعا في الخرطوم
 ،2017دون أن تُوجه له تهمة؛ حيث اعتُقل في  25يناير/كانون الثاني  ،2017بعدما حضر
ً
مزمنا بكليته،
مرضا ً
نظمه "تحالف قوى اإلجماع الوطني" ،وهو ائتالف يضم جماعات المعارضة السياسية .ويعاني ً
التي تدهورت حالتها ،أثناء احتجازه لفترة طويلة.

واحتُجز نشطاء المعارضة السياسية الثالثة بسجن كوبر في الخرطوم ،قبل اإلفراج عنهم؛ حيث جاء اعتقالهم واحتجازهم
على خلفية تأييدهم العلني إلضرابات بدأت في أنحاء البالد في  27و 29نوفمبر/تشرين الثاني  ،2016والتي بدأت
احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواصالت والمواد الغذائية
مجددا في  19ديسمبر/كانون األول ،2016
ً
ً
والدواء ،واجراءات التقشف االقتصادية التي اتخذتها الحكومة على إثر ذلك.

ويعرب الثالثة عن امتنانهم لمنظمة العفو الدولية للحملة التي نظمتها بشأن حالتهم.
ال حاجة إلى إرسال المزيد من المناشدات من جانب شبكة التحرك العاجل؛ مع جزيل الشكر لك من أرسل

المناشدات.

هذا التحديث الثاني للتحرك العاجل  .UA 75/17ولمزيد من المعلومات:
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/6000/2017/en/
االسم :أمين سعد ،ومحمد حسن البوشي ،ومعتز العجيل
النوع :ذكور

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجلUA 75/17 :

رقم الوثيقةAFR 54/6157/2017 :

السودان

بتاريخ 2 :مايو/أيار 2017

