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بيــان عاجــل 

 

 عقة التوقٍع على وثٍقة الفجر الجدٌد ممثلً احزاب قوي االجماع الوطنًالسلطات السودانٍة تعتقل 
 **

شُد انسهطاخ انسىداٍَح حًهح اػرماالخ فً األٌاو انًاضٍح طاند يًثهً وفذ لىي االجًاع انىطًُ انؼائذٌٍ نهخرطىو تؼذ 

 و هً وثٍمح نرُسٍك ػًم (كًثاال)انحركاخ انًسهحح انًًثهح فً انجثهح انثىرٌح تانؼاصًح ذىلٍؼهى نًٍثاق انفجر انجذٌذ يغ 

 :انًؼارضح انسىداٍَح السماط َظاو انخرطىو تشرً انىسائم وهى

(1) 

 
 هشام إبراهيم المفتي: االسم

 سُح 50: انؼًر

يهُذش يؼًاري : انًهُح

يرسوج و اب ألرتؼح أطفال : انحانح االجرًاػٍح

عضى القيبدح الجوبعيخ للحزة االتحبدي : االًتوبء
 الوىحذ

 2013 ٌُاٌر 8: ذارٌخ األػرمال

يٍ انًُسل فً انًؼًىرج و ذى إلرٍادِ نجهح : يكاٌ االػرمال

غٍر يؼهىيح 

 

 

(2) 

 
 محمد زيه العابديه/بروفيسور: اإلسم

 سُح 65: انؼًر

يرسوج و اب  : انحانح االجرًاػٍح

أسرار جايؼً فً جايؼح انسػٍى األزهري : انًهُح

 الحزة االتحبدي الذيوقزاطي: االًتوبء
 2013 ٌُاٌر 7: ذارٌخ األػرمال

هي هطبر الخزطىم عقت وصىلَ هي :يكاٌ االػرمال

 كوجبال، و تن إقتيبدٍ لجهخ غيز هعلىهخ

(3) 

  

 إنتصار أحمد العقلي: االسم

 : الحبلخ االجتوبعيخ

رئيسخ التجوع الٌسىي وعضى الهيئخ :االًتوبء
 العبهخ لقىي االجوبع الىطٌي

 2013 يٌبيز 10: تبريخ األعتقبل

 غيز هعلىم:هكبى االعتقبل
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 عبدالرحيم عبداهلل. د: االسم

االهيي العبم للحزة االتحبدي الهيئخ : االًتوبء
 العبهخ

 2013 يٌبيز 10: تبريخ األعتقبل

هي هطبر الخزطىم عقت وصىلَ : هكبى االعتقبل

 هي كوجبال، و تن إقتيبدٍ لجهخ غيز هعلىهخ
 

(5)  

   

 جمال إدريس. د: االسم

 رئيس الحزة الىحذوي الٌبصزي: االًتوبء

  2013 يٌبيز 10: تبريخ األعتقبل
 تن إقتيبدٍ لجهخ غيز هعلىهخ: هكبى االعتقبل

 

( 6) 

 
 عبد العزيز خالد: االسم

  ضبثط ثبلوعبش :الوهٌخ
: الحبلخ االجتوبعيخ

رئيس الوكتت التٌفيذي للتحبلف : االًتوبء
الىطٌي السىداًي 

 السبعخ 2013 يٌبيز 14االثٌيي : تبريخ األعتقبل

التبسعخ هسبء 
تن اعتقبلَ هي هٌزلَ  :هكبى االعتقبل

 

اخ او ذمذًٌهى نًحاكًاخ ػادنح /نًؼرمهٍٍػٍ ا ذطانة انسهطاخ انسىداٍَح تاإلفراج انفىري الشبكة السوداوية لحقوق االوسان

هٍة تكى ارسال فاكساخ أو رسائم ػثر انثرٌذ االنكرروًَ، سىاء تانهغح انؼرتٍحأو اإلَكهٍسٌح خوفً حال ثثىخ اي اذهاياخ تحمهى 

                            اخ/حث انسهطاخ انسىداٍَح ػهى اإلفراج انفىري وغٍر انًشروط  ػٍ انًؼرمهٍٍ• :أوتانهغحانخاصح تك نـ

االػراب ػٍ انمهك إزاء اسرًرار االَرهاكاخ انًرىاصهح فً يجال حمىق االَساٌ واالػراض ػٍ اإلنرساو انرسًً  تاالػراف • 

                                                                                                                    .وانًىاثٍك وانًؼاهذاخ انذونٍح 

            ٌ ويحايٍهى/اخ وانسًاح ألسرهى/انًطانثح ترأكٍذاخ رسًٍح ػٍ انحانح انصحٍح وانىضغ اإلَساًَ انالئك نهًؼرمهٍٍ• 

                                                                                                                                  ٌ/تسٌارذهى

           .يُاشذج انحكىيح انسىداٍَح ولف االَرهاكاخ تحك يىاطٍُهاليطانثح انًُظًاخ انذونٍح وااللهًٍٍح تانرذخم انؼاجم • 

الشبكة السوداوية لحقوق اإلوسان    
    .2013 يىاير 24   واشىطه 
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