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يقوم عليه مجموعة من الشباب المتطوع  حقــــوق مرصد إنتهاكات حقوق اإلنسان في السودان

السوداني الذي درب على رصد اإلنتهاكات و التأكد من المعلومات بشكل دقيق. حيث نقوم 

برصد و توثيق حاالت إنتهاك حقوق اإلنسان في السودان التي ترتكب من قبل السلطات و نسلط 

والقتل خارج إطار  الضؤ بشكل أساسي على: ) اإلعتقال التعسفي ، اإلختطاف،التعذيب

 القانون(.

 التواصل معنا عبر البريد االلكتروني   لمزيد من المعلومات الرجاء

Sudan.h.rights@gmail.com 
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 مقـدمــــــة التقرير

لحملة االعتقاالت التعسفية  التي شنتها االجهزة االمنيةة السةودانية  حقوق يعرض هذا التقرير توثيق و رصد

، و أشةكا  التعةذيب و سةوء   0202سةبتمبر  02 – 02لالحداث سبتمبر في الفترة مةن  ألولىافي الذكري 

المعاملةة التةةي تعةرض لهةةا ال ةحايا  داالةة  معةتقالت ومكاتةةب جهةاز االمةةن والمالةابرات الةةو ني بالعاصةةمة 

 السودانية الالر وم .

برات الو ني بصةورة مباشةرة  وتشير الدالئ  التي توص  اليها هذا التقرير الي مسئولية  جهاز االمن والمالا

 بتعذيب الناش ين الذين تم اعتقالهم تعسفيا في تلك الفترة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقوق  |التعذيب داخل معتقالت جهاز االمن  5  

 

 

 

 منهجية التقرير 

مةن  ةحايا التعةذيب داالة  معةتقالت جهةاز  حقووقإعتمد التقرير علي  إفادات موثقة تم جمعها عبر ناش ي 

االمن والمالابرات الو ني في تلك الفتةرة، ويعتمةد التقريةر اي ةا علةي البيانةات و تصةريحات الصةادرة مةن 

مسؤولي بعدد من مؤوسسات الدولة منها وزارة العد  و لجنة التشريع و العد  بالمجلس الو ني السةوداني، 

ة مدققةة لمئةات المةواد المتاحةة علةي االنترنةت وعلةي مواقةع الصةح  و كما يعتمد التقرير اي ا علي مراجع

 المواقع االالبارية .

يستعرض التقرير عدة انما  من اشكا  التعذيب التي مارستها االجهزة االمنية تجةاه ال ةحايا ح حيةث رصةد  

التةةي قمنةةا  بةةاحثي حقةةوق تكةةرر عةةدة اشةةكا  و انمةةا  مةةن التعةةذيب  وسةةوء المعاملةةة فةةي العديةةد مةةن الحةةاالت

الي اربعة اجزاء بناء علي انما   التعذيب وسوء المعاملة ه وقد تم تقسيم. بتوثيقها و عر ها في هذا التقرير

بحسةةب االفةةادات التةةي تةةم جمعهةةا إلةةى ب التعةةذيب البةةدني، التحةةرش، سةةوء المعاملةةة و التعةةاون مةةع األجهةةزه 

 األمنية(.
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 التعذيب البدني

 

ت السل ات االمنية السودانية علي إستالدام التعذيب كاحدي الوسائ  الرئيسية في اسةتن اق المعار ةين درج

من الال  االستماع لعدد من إفادات المفةر  عةنهم بة ن    حقوقللنظام السياسي السوداني  ح حيث رصدنا في 

الميةاه فةي  ةرب المعتقلةين افراد جهاز االمن والمالابرات  يستالدمون العصي و الرا يم الميةاه و مواسةير 

 بشك  اساسي مع التركيز مع منا ق بعينها في الجسم . 

 

 االفادات

مةن قبة  قةوة ترتةدي الةزي المةدني   0202سةبتمبر 02فةي ظهةر يةوم بانه تم القاء القبض عليه   د.ص  يفيد 

و عصةب عينةه و إجبةاره  ية حيث تم إقتياده الي عربة  صالونشالصا مدجين باالسلحة النار 02تقدر بنحو 

مةن امةدرمان حيةث  تةم أرجلهم  لحةين وصةلوه لرئاسةة  بةالعربة و ال غ  عليه وتثبيةه علي االستلقاء داال  

 لبةاحثي د.صلجسةم ويةروي في منا ق متفرقة من ا باستالدام الرا يم المياه السوداء التعدي عليه بال رب 

ي احد المكاتب حيو  توم  اخود نتوارتي ال بيوة و ال يدقائق ليتم توجيه 01 "  توقف الضرب بعد   حقوق 

لووي سوواحة المبنووي  حيوو  توم  صووب ا ينووي و  وجبوواري   ووي الوقوووف   ووي ا خواتمي و حووذائي و  وتحوووي ي

حت اشعة الشمس و وقد كان يتم ضربي بمجرد انزلوي لكعوب حافي القدمين    ي البال   ت ا راف اصابعي

بعود الالالوة سوا ات مون جراء التعب   من   ي ا  مغشي لحين سقو يي حي  تواصل ضربي بالخرا يش قدم

امدرمان حي  توم تب امن ي الغرف بمكحدبإ ل تحقيق تم تحوي ي  وبعد صالة المغرب  ، التعذيب المتواصل

الذين يرتودون الوزي المودني  و سو الي   ون نشوا ي  السياسوي و  ون من قبل احد الضبا   التحري معي 

و تم تحوي ي الحد الغرف حي  االلكتروني  ن تقديم ك مة مرور بريدي  تمتنعوحين ،  االلكتروني بريدي 

يووتم  بعوودحا تحوووي ي ل ضوواب  المسوو ول  وون وللنصووف سووا ة  بالضوورب بخوورا يم الميووا   تووم التعوودي   ووي

 لحموام و االكول و الشورب لحوين توذكريمون الوذحاب الوي ا التحقيق معي  حي  افاد  بانه سووف يوتم منعوي 

اليوم التالي    ي  رك حتي فجحنا وقد تم  اقتيادي  الي ال ابق االرضي حي  تم وحتجازي  , لك مة المرور

 حي  كان يتم مسواومتي الرغم من توس ي و رجائي المتواصل لهم   بالسماح لي بالذحاب الي دورة الميا 

 بريوديور ك موة المورل ممقابول ا  وائه حواجتيمن قبل افراد االمون بانوه سووف يسوم  لوه بالوذحاب لقضواء 

  االلكتروني "

 

 

 ينوي بواسو ة توم  صوب  بانوه  صوباحا  8بانوه  نود السوا ة "  ص.ديةروي وفي اليوم الثاني مةن اعتقالةه 

  وي حوذا الحوال  يت  م ية الضرب بواس ة الخرا يم الميا   و استمر ت مرة اخري وابتداء ق عة قماش 
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الوي سواحة مبواني امون الواليوة حيو  توم احضوار   ي و النصف صباحا وليتم بعودحا تحووي 01حتي السا ة 

د ضواب  االمون المشورف   وي تحت اشعة الشومس و حيو  كوان يورد   ي حم ه ي ار احد العربات واجبارو

 يواص   ة في المتاحرات و حرق اال ارات " قوم مرة اخري بالمشاركلي حتي ال  بانه حذا درس  تعذيبي 

بانه في اليوم الرابع تم تحويلةه الةي مكاتةب جهةاز االمةن والمالةابرت الةو ني المعروفةة باسةم موقة    ص.د

بانةه بمجةرد مةن  ص.دشندي بالالر وم بحري ح حيث تةم تعةدي عليةه بال ةرب بمجةرد وصةله  هةذا و افةاد 

افةراد االمةن  نزوله من العربة التةي كانةت تقلةه تةم اصةف ا  افةراد االمةن علةي شةك   ةابور و اشةار عليةه 

ح  رب اثنةاء سةيره و تعر ةه لل ة تقيةده حيةث تةم  بةه  ترحيةبهو الصيصا لل  ابورهذا ال بانالمرافقين له 

ليتنق  بعدها الي التفتيش حيث تم تفتيشه  و امره باللع  مالبسه هذا حيث تم محاولة اجباره علي اللع بن اله 

 ستالدام  العصي . إند رف ه تم التعدي عليه بال رب بوع

 

ك  اساسةي علةي بان محققي  جهاز االمن والمالابرات الو ني  كانوا يركزون بشة حقوق رصدت  هذا و قد

جبةةارهم علةةي فةةتا حسةةاباتهم الشالصةةية  فةةي مواقةةع التواصةة  االجتمةةاعي وبالاصةةة ا  إتعةةذيب المعتقلةةين و 

(Facebook ),   و برامج الدردشةة مثة(whatsapp)  ثنةاء إعتقالةه باحةد مقةار بانةه ا كوريمحيةث افةاد

مون توم سو الي  ون محوادالتني التوي "   نود التحقيوق معوي بواسو ة احود ضوبا  االاالمن بمحليةة الالر ةوم 

( و  ن رمز الحماية الخاص بهاتفي و و ند رفضوي و  وائهم رموز whatsapp  ي برنامج ) أجريتها 

بااليودي و االرجول و خورا يم الميوا   مو  الحماية و تم تحوي ي الحد الغرف حي  تم التعودي   وي بالضورب 

التركيز   ي الوجه و التهر مما تسسب في اصابة بالغة في التهر و نزيف في االنف و الفوم ولوم يتوقوف 

 كل رسائ ي الخاصة ومواجهتي بها االنواء التحقيوق "   ائهم رمز الحماية و حي  تم نسخالضرب اال بعد و

. 

.  

الذي كان معتق  باحةد مكاتةب جهةاز االمةن والمالةابرات الةو ني بمحليةة الالر ةوم    بد الحميدهذا ويروي 

بانه تم االعتداء عليه من قب  عدد مةن افةراد االمةن بال ةرب بةالالرا يش و االيةدي و االرجة  مةع التركيةز 

 علي من قة العنق و الراس ح  االجبةار علةي الوقةو  لسةاعات  ويلةة رافعةين ايةديهم فةي مقابلةة الحةائ  هةو

 وعدد من المعتقلين بهذا المكتب . 

 

بانةةه تةةم إعتقالةةه مةةن  محليةةة الالر ةةوم بحةةري بواسةة ة  قةةوات تابعةةة  لجهةةاز االمةةن   بوود السوومي  كمةةا افةةاد

وداء وتمت ةي عربةة فردا مدجدجة باالسلحة النارية و تحم  الرا يم مياه س 02والمالابرات الو ني قوامها 

جباره علي الركوب بهذه العربات و تحويله الي احد مكاتب إبانه تم    بد السمي و يواص  ماركة بتويتا (، 

 الةي  بعةدها حويلةهة و تيالشالصة الةد كة  متعلقاتةهأالو ني بمن قة الحلفايا حيةث تةم  جهاز االمن والمالابرات

مكاتب جهاز االمن والمالابرات الو ني بمن قة بحلة حمد ( بالالر وم بحري حيث تةم حبسةه وثالثةة  يحدإ

بانه تم اجباره هو وعةدد مةن    بد السمي افاد  ح كماتستالدم للتالزين  2*2معتقلين االرين  بغرفة مساحتها 
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م  ةربهم باسةتالدام الةرا يم المعتقلين علي القيام بتمارين ريا ية بارنب ني  ( لفترات  ويلة وانةه كةان يةت

 المياه السوداء فحا  عدم قيام بهذه التمارين . 

" قامت قووة ترتودي الوزي المودني سبتمبر  02من  واحي الالر وم في  هإعتقال الذي تم رامي هذا و يفيد 

و حي    ب منا  صب ا يينا  ،داخل  ربة ماركة تويتا   يو دد من اصدقائ يفرد باقتياد 01مكونة من 

داخوول احوود مبوواني جهوواز االموون  نوواليووتم اقتياد، القرفصوواء داخوول العربووة   ووش شووكل ج وووس البمالبسوونا و 

الج وس   ي االرض ومقاب ة الحائ  و اسوتمر   وي حوذا الوضو  لمودة  اوالمخابرات الو ني حي    ب من

تةم التحقيةق معةه  هبانة  رامويهذا و يواصة   من قبل احد الضبا  ل تحقيق " ناليتم بعدحا ند  اسمائ ،سا ة 

ح ليتم حو   بيعة نشا ه السياسي ؟ وه  سو  يقومون بعم  مظاهرات ؟ هذا و استمر التحقيق لمدة ساعة 

 نقلهم الي غرفة االري ليتم التعدي عليهم بال رب بواس ة الرا يم المياه . 

ء القبض عليه تم التعةدي عليةه واجبةاره علةي الركةوب علةي العربةة الصةالون و بانه عند القا محمد   ي أفاد

وانه عند نقله الي مقار جهاز االمن بالعاصمة  ، األمن التمدد عليه و تثبيته عبر االرج  بواس ة افراد جهاز

الالر وم وبمجرد نزوله من العربة أن افراد جهاز االمن الموجدين بهذا المقةر كةان يحملةون الةرا يم الميةاه 

 الي ردهة المقر. وا صفين متقابلين  وبدوا في  ربه لحين وصلوه السوداء  شكل

عليةه بواسة ة احةد مةن افةراد االمةن اثنةاء القةاء القةبض  لحقةوق تجربةة إعتقالةه حيةث تةم االعتةداء أدم يروي

علةي الجلةوس علةي ركةبهم وفةي اثنةاء ذلةك الح بكالشكنو  ( ، حيث تم اجبةارهم ب ربه بمؤالرة راسه بس

ليتم اص حابه  هو ومن  ،دقيقة  22كان يتم  ربهم بواس ة الرا يم المياه واستمروا علي هذا الو ع لمدة 

ب اعينهم الي سيارات تابعة لجهاز االمن والمالةابرات الةو ني و نقلهةم الةي احةد معه من المعتقلين بعد عص

بانةه تةم نقلهةم  ادمليتواصة   ةربهم بةالالرا يم بمجةرد وصةلهم . ويواصة   ،المقار االمنية بمدينة إمدرمان 

كةان يةتم  بعدها للتحقيق باحد المكاتب داال  هذا المقر حيث كان يتم التحقيق مع المعتقلين ك  علي حدة حيث

 ربهم بااليدي و الرا يم المياه اثنةاء عمليةة التحقيةق بواسة ة افةراد جهةاز االمةن الموجةودين داالة  غرفةة 

 عات  ويلة لحين سقو ه مغشيا عليه.ليتم نقله الي ردهة المقر حيث تم اجباره علي الوقو  لسا ،التحقيق 

 

 

 

 

 

 

 رشـــــــــالتح
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النظةام علةي ممارسةتها علةى امعتقلةينكات لكسةر إرادتهةم والحة  مةن كةرامتهم من الوسائ  الدنيئة التي در  

وأي ةةات تسةةتالدم السةةل ات االمنيةةة  التةةرحش بهةةم وتوجيةةه ا سةةائات اللفظيةةه البزيئةةه والتهديةةد با غتصةةاب.

التحرش  لإلرهاب الناش ين و الناشة ات فةي حةا  عةدم تعةاونهم معهةم ألجبةارهم علةى التعةاون وإع ةاءهم 

 الءهم وأصدقائهم.عن زم معلومات

 وفادات

وانها قد حاولةت مقاومةة االعتقةا   ابال رب اثناء اعتقاله األعتداء عليهابانه تم  حقوق لباحثي  زينبتروي 

مما دفع افراد جهاز االمن لدفعها و اجبارها علي الركوب داال  احدي عربات الصالون التابعة لهم مما ادي 

 ،وتواص  زينب بانها تم التحرش بها باسواء االلفةاظ داالة  معةتقالت جهةاز االمةن  ،لي تمزق بعد مالبسها 

 ،حيث تفيد زينب بان احد  با  المسؤولين عن التحقيق معها االبارها "بانهم قادرون علي فع  اي شئ بها 

 وانها ببت م لوقة ( حسب وصفه ".

 توجيةه مةن قبة   ةبا  و أفةراد االمةن ني تةم ز االمن والمالابرات الو بانه داال  مباني جها ص.ديفيد  كما 

حيث تم تهديده مةن قبة   ،نصياع لالوامر تم التعدي عليه بال رب بالعصي رفض ا  مااللع مالبسه و عندب

 بعض افراد جهاز االمن والمالابرات الو ني بانهم قادورن علي اغتصابه . 

بصةورة  باالغتصوابهذا و قد رصدنا في حقةوق بةان السةل ات االمنيةة غالبةا مةا تهةدد الناشة ات المعةتقالت 

مان، أنةه  باحد المقار االمنية بمحلية إمةدر االتي جري احتجازه  زيزةحيث تروي  ح مباشرة او غير مباشرة

يها اليها من قب  ال ةاب  المسةؤو  عند عدم اجابتها علي بعض االسئلة التي كان يتم توجاثناء التحقيق معها 

عة  عن التحقيق كان احد افراد االمن يقوم بالتربيت علي راسها و يذكرها بانها " فتاة " وانهم قادرين علةي ف

ح هةذا  ورصةدت منظمةات وجهةات حقوقيةة تعةرض ناشة ات لالغتصةاب   تتعةاون معهةم  اي شئ بهةا مةا لةم

 .  (0ببالعاصمة السودانية الالر وم داال  مكاتب جهاز االمن والمالابرات الو ني 

 

 

 ______________________________ 

 راجع تقرير  حايا العن  الجنسي في السوان   (0ب

http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2014/03/Survivors-Speak-Out-Sudan-

Arabic.pdf 
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 سوء المعام ة

الجبةةارهم علةةي تقةةديم  األمةةن علةةى ممارسةةتها علةةى المعتقلةةين زجهةةامةةن أشةةكا  التعةةذيب التةةي در  أفةةراد 

مةن ال عةام والشةراب وإجالسةهم فةي  منةعالريةدونها مةن المعتقلةينكات هةي التي ي المعلومات او االعترافات 

وفةي معظةم  ح  مكان واحد لساعات  ويال ومنعهم من دالو  الحمام أو غس  أوجههم أو ممارسةتهم لعبةادات

ح  ر  سةاالنه جةداغةاليسةت يع المعتقة  تحملهةا أو فةي  في غر  بارده جدا لدرجةة معتقليناألحيان ي عو ال

 . ترك اثار صحية علي ال حايا بعد إعتقالهم يمما 

 -فادات :إلا

بانه  تم منعه  ،الذي كان محتجز بمباني جهاز االمن والمالابرات الو ني بمحلية امدرمان  كرار  يروي  

من  اداء الشعائر الدينية االسالمية  حيث لم يسما له بالو وء او الصالة  كما تم منعه من الدالو  الي 

ح هذا  نفسهفادته من قب  احد  با  االمن انه عليه ق اء حاجته علي إحيث تم  ،ساعة  02الحمام لمدة 

بانه كان يتم التحقيق معه لساعات  ويلة بمكاتب م  بد الرحيوياالد  سوء المعاملة اشكا  متعددة حيث يفيد  

بتناو   هبانه لم يتم السماح ل د.ص تروي كما جهاز االمن و المالابرات الو ني المعروفة بموق  شندي 

ساعة و انه كان يتم مساومته باع ائه المياه مقاب  اع ائهم بعض المعلومات  02مياه الشرب لالكثر من 

 التي تالص تنظيمه السياسي  . 

سةاعات  ويلةة  بعد  رب المعتقلين وإنهاكهم جسديات ونفسةيات يةتم تحةويلهم إلةىبانه  حقوقرصدنا في  هذا و

  زينوب افةادت حيةثلراحةة .منعةه مةن النةوم و اإلةى از االمةن باال ةافة من االستجواب والتحقيق بمكاتب جه

كان يتم يةتم  بمكاتب جهاز االمن والمالابرات الو ني بمن قة الالر وم شرق بانهبانه  وا  فترة احتجازها 

تحةت  ،  فةي غرفةة التحقيقةات  اجبارها علي النوم في الكرسيساعات يوميا و  6استوجبها يوميا الكثر من 

قام معها كما انه اثناء التحقيق  ،ع الت الب ن في تمزق بها ل ة احد العامالت بجهاز االمن مما سببحراس

ح كمةا  العةينفةي مشةاك  برشها بمع ر الهواء في وجهها ممةا سةبب لهةا أحد المحققين التابعين لجهاز األمن ب

امدرمان حيةث بمباني جهاز االمن ببانه تم إحتجازها لساعات  ويلة داال  احدي الغر   لحقوق س وي تفيد

وانه عند  لبها لذلك من أحةد افةراد جهةاز االمةن كةان  ،او الذهاب الي دورة المياه لم يسما لها بشرب الماء 

 .بالشتائم  هاينها  علي
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المعةتقالت بالةال   معظةمللمعتقلةين داالة   يةتم  تقةديمها أحيانةات  التةيأن الوجبات  حقوقفي هذا و قد رصدنا 

حيث  ، او الفاصوليا نص  استواء  ملئ بمادة الع رون كانت تقتصر علي سندوش من فو  ،موق  شندي 

كما رصدنا فةي حةاالت عديةدة بانةه يةتم منةع المعتقلةين  ،يقدم لهم سندوش في الصباح و االر في المساء فق  

جابه على أسئلتهم أو إذا صدر شئ أو كالم وذلك في حا  رفض المعتقلين ا ساعة  02من عام الكثرمن ال 

مةن الةال  االسةتماع  حقووقهذا و قةد توصةلنا فةي ح    أو أي فرد من أفراد جهاز األمنمستفز بالنسبة ل اب

و لمعتقلةين ا يستالدم سالح بالتجويع ( لإلرهةاب ذه الفترة بان جهاز االمن لعدد من افادات المعتقلين الال  ه

كعقاب لهةم فةي حرمانهم من ال عام والشراب  يسعى جهاز األمن لمعرفتها ، و تجبارهم علي تقديم معلوماإ

 حا  عدم تعاونهم اثناء التحقيقات . 

 

 

ممةةا سةةبب  ، رائحةةة نفذةةاذهمةةواد كيمائيةةة ذات ها ببانةةه كةةان يةةتم تقةةديم فرشةةات تةةم رشةة حقوووقكمةا رصةةدنا فةةي 

من أمراض في الجهاز التنفسي مةن  ةيق ن يعانون المعتقلين بالاصة اولئك الذي من لعدد صحية م اعفات

 في التنفس و الربو.

 

 

 

 

كان يتم احتجاز المعتقلين بمباني بانه   من الال  االستماع لالفادات عدد من ال حايا  حقوق باحثي رصد و

 ةبةاردة جةدا فةي درجةة حةرار جهاز االمن والمالابرات الو ني المعروفة باسم بموق  شندي ( فةي زنزنةات

وتحةت ا ةاء منالف ةة او سةا عة جةدا  جةدات او فةي زنةازين حةارة درجة مئوية( 02 -02ما بين ب منالف ه 

 ،مما تسبب تدهور  الحالة الصةحية لعةدد مةن المعتقلةين  ح باال ةافة لغيةاب الرعايةة الصةحية بهةذه المكاتةب 

حةت درجةة تةم احتجةازه باحةد زنةازين موقة  شةندي ت دقةنه يعاني من  يق فةي التةنفس وب  محمدافاد  حيث

 انةه لةم  ةبا  المسةؤولين عةن حراسةته بانةه يعةاني مةن  ةيق التةنفس االيقةو  للحرارة منالف ة و انه كان 

الحقوقيةةة الةةي سةةوء المعاملةةة و ظةةرو   المنظمةةات مةةن تقةةاريرالعديةةد رت ااشةة ح و يسةةما لةةه بتغيةةر الزنزانةةة

زنةازين بةاردة فترات سابقة فةي احتجاز ناش ين في تم  ن حيث ذكرت انهاالحتجاز داال  زنازين جهاز االم

 . (0بجدا و تحت ا واء سا عة 
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الذين ترجع اصولهم لبعض االقاليم و عتقلين السودانيين هذا وتمارس االجهزة االمنية تميز عنصريا اتجاه الم

وانه عند اجابته تةم التعةدي عليةه  ناء التحقيق تم سؤاله عن قبيلته،بانه اث أدم حيث يفيد ،ادانية السو المنا ق 

 بود ... كما يفيةد بسباب عنصريا  بالرا يم المياه باال افة الي سبهم له ال رببال رب بااليدي والرك  و

 ،بانه  كان يتم  ربه بالرا يم المياه و توجه سببا عنصريا له باحد المقار االمنية بمدينة الالر وم  الرحمن

ة مةن قبة  احةد افةراد االمةن بال رب بااليدي و الرا يم الميةاه  بصةورة يومية عليه كما انه كان يتم االعتداء

 ( الذي كان يصفه بانه بعبد ( . يدعي ب ارق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

 تقرير منظمة العفو الدولية  (0ب

http://www.amnesty.org/ar/news/sudan-end-arbitrary-detention-activists-and-investigate-torture-

allegations-2014-06-25 

 

 

 

 

 



 حقوق  |التعذيب داخل معتقالت جهاز االمن  13  

 

 

 التعاون م  االجهزة االمنية

 

 

يقومو بالتعاون معهةم  ةد في معظم حاالت ا عتقا  يقوم أفراد جهاز األمن بمالحقة و  غ  النش ينكات ل

ناش ين االرين او حركات او احزاب سياسية   ح حيث رصةدنا فةي حقةوق مةن الةال   بانةه اغلةب المعتقلةين 

الال  هذه الفترة تم عةرض علةيهم العمة  فةي االجهةزة و إجبةارهم علةي التوقيةع علةي عةدد مةن االقةررات و 

 التعهدات . 

 

 

 

 االفادات 

 

هاتفيةا مةن قبة  احةد افةراد االجهةزة االمنيةة  بمحليةة بانه كان يتم االتصا  بةه  حقوقلباحثي   اشرف يروي 

ا، و بيعةة النشةا  و الترتيبةات سبتمبر  وسؤاله عةن المجموعةة التةي ينشة  بهة 00امدرمان قب  إعتقاله في 

ةةاالفةةراد النشةة ين بهةةذه المجموعةةة.  كمةةا  و، ي تقةةوم بةةه هةةذه المجموعةةة فةةي سةةبتمبرالتةة العمةة  ض عليةةه ر  ع 

سةبتمبر  00اح يوم إعتقاله فةي بانه في صب شرفا ح ويواص   لمالابرات الو ني جهاز االمن والكمالبر( ب

بعدها في ، ومن جهاز االمن حيث لم يقم بالرد علي هذه المكالمات و إغلق هاتفه المحمو   قد تلقي مكالمتان

 قامت قوة مدججة بالسالح بإعتقاله.عصر نفس اليوم 

 

ض عليه اكثةر ر  ان ع  ممكاتب جهاز االمن والمالابرات الو ني بامدرببانه اثناء استجوابه  .دصافاد  وهذا و

التعةاون مةع جهةاز االمةن كمالبةر والعمة  مةع االجهةزة االمنيةة وعنةد رف ةه كةان يةتم التعةدي عليةه  من مرة

 بال رب بالالرا يش السوداء . 
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ة  و المحادثةات التةي المعتقالت بانه كان يتم مسةاومتها و تهةديها بةبعض الصةور الشالصةيافادت احدى  كما 

التوقيةع علةي تعهةد مقابة  ا ةالق سةراحها ، كما تم اجبارها علةى كانت بهاتفها مقاب  العم  لدي جهاز االمن

كما انه تم حبسها داال  احد الحمامات بمباني جهاز االمةن  دم ممارسة النشا  السياسي مجددا ،ينص علي ع

  قبي  ا الق سراحها . 

 

حيةث  ،ان االجهزة االمنية تتبع عدة اساليب في اجبار المعتقلين علةي العمة  لةديها  حقوقهذا قد رصدنا في 

و التبلية  (  مخبوريتم احالتهم لساعات  ويلة من التحقيق بعد اعتقالهم بعدة أيام  ويتم عرض العم  معهم كب

ض يةتم التعةدي فةي اغلةب حةاالت الةرف، و عن انش ة المجموعات المنتمين اليها او متابعةة ناشة ين بعيةنهم 

" بعد تم نق نا الي موقف شندي تم تحووي ي  أحمدعلي المعتقلين بال رب او باالرهاب اللفظي حيث يروي 

و  ون االستجواب حيو  توم توجيوه  ودد مون االسوئ ة بخصووص  ودد مون المجمو وات المعارضوة ل سو  ة 

المسو ول مون التحقيوق الضاب   ناش ين بعينهم و  القتي بهم ، وبعد نص سا ة من التحقيق  رض   ي

تعورض مورة اخوري و انوه لون أ لويو الحمايوة ية وانهم سووف يووفرون الضومانات العمل لدي االجهزة االمن

دي و خورا يم الميوا  و ليوتم بالضورب بااليو و ندما أجبت برفض حوذا العورض توم التعودي   ويلال تقال .. 

 . " ا ادتي ولش الزنزانه

 

 حيةث  .فةي مواجهةة المعتقلةين  لالجبةارهم للعمة  لةديهم االبتزازاي ا  اسلوب األمنية  تستالدم االجهزة  كما 

باحد المرافق التابعة لمكاتب جهاز االمن والمالابرات الو ني بمحلية إمدرمان عند إعتقالها بانه   س ويتفيد 

 حةد بعةدها لها تحوي و حقيبتها  وتم احتجاز لساعات باحد الغر  بهذا المبني قب  إن يتم تم مصادرة هاتفها 

سةئلة بالصةوص بعةض عةدد مةن اال  با  االمن الذي وجهه لهاالمكاتب حيث تم التحقيق معها علي يد احد 

بانةه  سو ويحيةث تفيةد   ة لنظام المؤتمر الو ني الحةاكم ،وعدد من المجموعات المعار الناش ين بعينهم ،

فةي هاتفهةا وانهةم قةادرون علةي معرفةة كافةة  محادثات التي وجةدوهاال ىاثناء التحقيق معها تم ابتزازها باحد

سةو  يقومةون بنشةر  العمة  و إالالسل ات االمنية و  التفاصي  المتعقلة بها وانه من االف   لها التعاون مع

 . هذه المحادثات

 

تةنص علةي  و إقةرارت  علةي التوقيةع علةي تعهةدات اجبار اغلب المعتقلين بانه بعد  حقوققد رصد باحثي و

اركة في اي نشا  سياسي مستقبال وعدم نشةر االبةار كاذبةة وعةدم تصةريحهم لمةا حةدث لهةم داالة  عدم المش

  0222يتعارض بصورة صريحة مع الدستور السوداني االنتقالي لعام وهذا  المعتقالت،

 

 


