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تلقت الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان بقلق بالغ انباء عن حملة 

اعتقاالت واسعة وسط النازحين في معسكر السالم )نياال( جنوب 

دارفور، دبرتها قوة مشتركة من االمن واالستخبارات العسكرية في 

 00. ويقدر عدد المعتقلين بحوالي 1014أغسطس  5يوم الثالثاء 

تم اقتيادهم إلى مكان مجهول، حيث تم إطالق سراح  ةومعتقلمعتقل 

بعضهم بعد عدة أيام، وال توجد معلومات عن مصير الذين مازالوا 

 رهن االعتقال.

الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان تعبر عن قلق بالغ عن احوال 

والمعتقالت، ويزيد من قلق الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان  المعتقلين

أوردته المصادر عن تعرض النازحين في المعسكر للترهيب والترويع أثناء عمليات الدهم والتفتيش المصحوبة ما 

 بعمليات نهب لممتلكات النازحين.

 

من المعتقلين/ات، ما زلنا وحتى كتابة هذا البيان  12وقد حصلت الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان على قائمة بأسماء  

 حتى اآلن:  في التالي األسماء التي وردتناو ،قائمة الكاملة للمعتقلين/اتنحاول الحصول على ال

 

 
 مطلوب تحرك عاجل

 السـودان

 مناشدة عاجلة ل: اأرسلو

 المشير/ عمر حسن أحمد البشير

 رئيس الجمهورية

 القصر الجمهوري

 182ص. ب. 

 السودان –الخرطوم 

 782 183 (249+)فاكس: 

Email: info@sudan.gov.sd 

 السيد/  محمد بشارة دوسة

 وزير العدل

Email: moj@moj.gov.sd 

Fax: (+249) 183 764 168 

صورة إلى نشطاء ومنظمات حقوق 

 العالماالنسان في 

 الشبكة السودانية لحقوق االنسان
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 جمال ابكر محمود -1

 احمد شرف تجاني -1

 يوسف يونس ادم -3

 عيسي ادم خاطر -4

 له يعقوبالبشير عبدا -5

 عبد هللا عمر ادريس -2

 الطيب بخيت -0

 اسحاق ابراهيم عبدهللا -8

 ادم عبدالرحيم عبدهللا -9

 يوسف ادم السائر -10

 إسماعيلاحمد عبدهللا  -11

 توم السيد عبدهللا -11

 انور ابراهيم عبدهللا -13

 يعقوب عبدالرحيم -14

 هارون عمدة داؤود -15

 بشير محمد يحيي -12

 صالح خاطر -10

 عوض محمد -18

 الطيب يعقوب إسحاق -19

 خالد مختار ادم -10

 فاطمة هارون يحيي -11

 صديق ابراهيم يحيي -11

 اسحاق يوسف يحيي -13

 صالح عوض شعيب -14

 إسحاقاسماعيل محمد  -15

 بدالرحيم موسي عبدهللاع -12

 

 

 الخاصة بك ل: باللغة أو اإلنكليزية أو سواء باللغة العربيةأو عبر البريد االلكتروني،  فاكسات نهيب بكم ارسال

 المعتقلين/اتعن غير المشروط السودانية على اإلفراج الفوري و حث السلطات •

الرسمي  االلتزام عن واالعراض االنسان حقوق مجال في المتواصلة انتهاكاتإزاء استمرار  قلقاالعراب عن ال •

 الدولية والمعاهدات والمواثيق باألعراف

 ومحاميهم ألسرهم والسماح ات/للمعتقلين الالئق اإلنساني والوضع الصحية الحالةالمطالبة بتأكيدات رسمية عن  •

 ن/بزيارتهم

 .مواطنيها بحق االنتهاكات وقف السودانية الحكومة ومناشدة العاجل بالتدخل واالقليمية الدولية المنظمات طالبةم •
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