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الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان تشعر بقلق عميق ازاء استمرار 

التعسفي، بواسطة السلطات السودانية، لنشطاء ورموز عتقا  اال

 مؤسسات المجتمع المدني في السودان:

عاماً، رئيس  12فاروق أبوعيسى، البالغ من العمر  األستاذ -2

اعتقاله تّم كان قد الذي و ،قوى االجماع الوطني المعارض

 6بواسطة جهاز األمن والمخابرات يوم السبت الموافق 

عقب عودته من العاصمة األثيوبية أديس أبابا  2022ديسمبر 

حيث كان قد وقع على وثيقة نداء السودان التي تهدف إلى 

 توحيد قوى المعارضة السودانية.

مدافع عن  عاماً، 66البالغ من العمر ، د. أمين مكي مدني -2

. تّم المرصد السوداني لحقوق االنسانرئيس النسان وحقوق ا

اعتقاله بواسطة جهاز األمن والمخابرات يوم السبت الموافق 

عقب عودته من العاصمة األثيوبية أديس  2022ديسمبر  6

أبابا حيث كان قد وقع على وثيقة نداء السودان التي تهدف 

 إلى توحيد قوى المعارضة السودانية.

تم اعتقاله يوم  .الحسن، عضو حزب البعثد. آدم داؤود  -3

من سوق الشجيرات، أم  2022نوفمبر  21الجمعة الموافق 

 بدة، أم درمان، وذلك أثناء توزيعه منشورات سياسية.

اعتقاله يوم تّم  .األستاذ عبدهللا إخيشن، عضو حزب البعث -2

من سوق الشجيرات، أم  2022نوفمبر  21الجمعة الموافق 

 ذلك أثناء توزيعه منشورات سياسية.بدة، أم درمان، و

 
 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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 23الموافق  الثنينايوم عضو هيئة محامي جبا  النوبة. تّم اعتقاله و ،محاميال، األستاذ الحاج قادم أزرق -5

 في السالم بعمارة العربي السوق بمنطقة لمكتبه متوجه وهو  بدة أم محكمة من خروجه عقب 2022 ونيوي

 به الخاصة والمقتنيات الملفات بعض ومصادرة لمكتبه باقتياده االمن جهاز من قوة قامت حيث الخرطوم،

 .أيضا سيارته صودرت كما بعمله والمتعلقة

 

، تّم تحويل فاروق أبوعيسي من معتقالت جهاز األمن إلى سجن كوبر. فاروق 2022ديسمبر  22في يوم االثنين 

الذي في مشارف الثمانين من عمره يعاني من أمراض السكري والقلب ويحتاج إلى رعاية طبية دائمة  أبوعيسى

ال تتوفر في ظروف اعتقاله. وقد علمت الشبكة السودانية من مصادر مقربة ألسرته أن الحالة الصحية لفاروق 

رة أخرى دون تلقيه الرعاية أبوعيسى في تدهور، حيث كان قد تم تحويله إلى المستشفى ثم إعادته للسجن م

 الكاملة. 

 

عاماً، يعاني من أمراض ضغط الدم العالي والسكري، وبحسب مصادر  66د. أمين مكي مدني، والبالغ من العمر 

 مقربة من أسرته، كان د. أمين مكي قد ُحرم من أخذ أدويته عند اعتقاله.  

 

ألستاذ فاروق أبوعيسى، د. أمين مكي ا عتقا استمرار الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان تشعر بقلق عميق ازاء ا

وتطالب وقيادات مدنية أخرى،  مدني، ود. آدم داؤود الحسن، واألستاذ عبدهللا إخيشن، واألستاذ الحاج قادم أزرق

 .م، خاصة في غياب أي اتهامات قانونية سليمة في حقهمالفوري عنه باإلفراجالسلطات السودانية 

 

 

 

 

 

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

 كل سجناء الرأيعن غير المشروط السودانية على اإلفراج الفوري و حث السلطات •

  سجناء الرأي إزاء استمرار اعتقا  قلقاالعراب عن ال •

 .مبزيارته يهمومحامي مهالصحية والسماح ألسر مالمطالبة بتأكيدات رسمية عن حالته •


