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Arbitrary arrest: 

On 5th May, at around 3:00 pm, an armed group of 18 agents of National Intelligence and security Service NISS invaded  the office of the 

prominent human rights lawyer Nabil Adib Abd Allah, in Street 5 Alamart area in Khartoum, the forces have  searched the office and arrested 11 

students of Khartoum University who were dismissed from the university on 3rd May following the unrest and protests that erupted in Khartoum 

University since 11th April, the students were at Nabil Adib office to discuss the case of their dismissal and to represent them before the 

competent authorities, the NISS agents confiscated number of legal files and documents from Nabil office and beaten the students before taking 

them to unknown place. Among those arrested during the raid two lawyers Mohamed Draj Mohamed Khalil and two female’s staff working with 

Nabil Law Firm, who were released. (Source: Nabil Adib statement and HR activist) 



There are reports of more students have been arrested, Huqooq team was unable to verify, their full names, place of arrest and other 

information 

Name of arrested students: 

 Name More information 

1 Bader aldeen Salalh Mohamed Abd 

Arahman 

Male, 25 years old,1st year Faculty of Economics – UOK,  he was detained by 

NISS on 13th April 1nd released on 23rd April, dismissed on 3rd May from the 

university.  

 

2 Wifag Mohamed Altayeeb  Gorashi Female, 24 years old, 2nd year Faculty of Art-UOK, she was arrested by NISS on 

14th April and released on 16th April) dismissed from the University. 

 

3 Suliman Yahia  Haran Male, 30 years old, 4year Faculty of Science-physics department- UOK and 

chair of Darfur Students Association of KU. Was dismissed from University on 

3rd May. 

4 Modathir Tayseer Modathir Male,25 years old, 5 year Faculty of Science (Chemistry) UOK, he was arrested 

by NISS and criminal investigations police on 3rd May, he was released on bail 

on 3rd May and facing charges (Huqooq team was unable to obtain more 

information about the charges brought against him) 

5 Hamid Omer  Hamid Digno Male, faculty of engineering UOK alumni,  and brother of Mohamed Hamid 

Omer who was dismissed from the university on 3rd May. 

6 Mai Adil Ibrahim Karar Female, 24 years old, she was arrested by NISS on 13th April and released on 

17th April. Member of Democratic Front, she was dismissed on 3rd May.  



7 Mohamed Mahjoub  Otaiba 

 

Male, 23 years old, 3rd year Faculty of Law UOK. Was arrested on 29th April by 

an armed group from near the university campus, he was subjected to torture 

(more information available at Huqooq 4th HR monitoring report 26 April -3rd 

May) He was dismissed from University on 3rd May. 

 

On 3rd May the Criminal Investigation Police and NISS arrested approximately around 23 students from around Khartoum University campus, the 

arrest were carried out following a forum organized by the students calling for the release of three of  Khartoum University alumni who are still 

in detention, respect of the university premises and ban of security and police forces from entering the university premises, resumption of the 

students union and study of faculty of mathematic science and  dissolving of NCP students Jihadi militias unit, the forces attacked the forum 

where students gathered and protested  peacefully, the forces used tear gas, batons, sticks and colored water and arrested about 23 students 

and one prominent political activist of Altaghyeer movement (Change) Amjad Farid Idris Altayeeb. They all released on the same day.   

Dismissal of students: 

On 3rd May the University of Khartoum Deans Council, following the suspension of the lectures and study of eight faculties, issued an order 

dismissing about 17 students from different faculties, among them number of students activists who were detained last month. 

Eviction of University of Khartoum Dorms: 

On 4th May, the National Students Fund –pro-government body, issued an order to the students to evacuee the dormitories within 24 hours, the 

majority of the students who are residing in the dorms from Darfur region, Red Sea State and Halfa North State, the NSF cut off the electricity, 

water and closed down all the shops inside the dorms, to force the students evacuate the dorms without providing any alternatives to them. 

  (Source: Interview on 4th May with HR activist and dorms resident)      

 

 

 

 



 

عاجل –المجموعة السودانية للحقوق   

2016مايو  5  

 إعتقال تعسفي: 

 الخرطوم، العاصمة وسط العمارات بمنطقة اإلنسان، حقوق عن والمدافع المحامي أديب نبيل األستاذ مكتب فرداً،( 17) تضم السوداني، األمن جهاز من مسلحة قوة إقتحمت مايو، 5 في :

ً ( 11) تعتقل أن قبل المكتب، محتويات جميع القوة وفتشت ظهراً، 3:00 الساعة حوالي وذلك . مايو( 3) في الدراسة عن بعضهم وأوقفت الخرطوم، جامعة إدارة فصلتهم قد كانت وطالبة طالبا

 وأقتادوهم الطالب ضربوا ثم أديب، بمكتب خاصة ووثائق قانونية ملفات األمن جهاز أفراد وصادر. المعنية السلطات أمام عنهم للدفاع القضية ملف لتوكيله اديب لمكتب الطالب حضر وقد

 اليزال فيما اليوم، من متأخر وقت في( 4)الـ عن اإلفراج تم وقد. بالمكتب عاملتان إلى باإلضافة خليل، ومحمد دراج محمد هما المكتب، في يعمالن محاميان برفقة معلومة، غير جهة إلى

 ) المصدر: تصريح للمحامي نبيل اديب و مقابلة مع ناشط في مجال حقوق االنسان(  مجهوالً  الطالب مصير

 .المعلومات من وغيرها االعتقال مكان كاملة، المعتقلين أسماء من التحقق، من Huqooq فريق يتمكن لم الطالب، من اخر عدد اعتقال الى تشير التى التقارير بعض وهناك

 اسماء المعتقلين:

  االسم العمر الكلية / التخصص النشاط مالحظات

حيث تعرض   ابريل 13قامت السلطات االمنية باعتقاله من مستشفي االسنان التخصصي بتاريخ 

مارس الي القسم  23للتعذيب داخل مباني جهاز االمن والمخابرات الوطني وجري تحويله بتاريخ 

عضو بالجبهة الديمقراطية 

 للطالب السودانيين

 –كلية االقتصاد 

 المستوي االول

بدر الدين صالح  25

 محمد عبد الرحمن

1 



 ( اتالف الممتلكات العامة –الشمالي حيث تم توجيه عدد من االتهامات ) االرهاب 

حيث جري اطالق   ابريل 14قامت قوة من جهاز االمن باعتقالها من مستشفي ابراهيم مالك بتاريخ 

مايو قرار  3وقد اصدارت جامعة الخرطوم بتاريخ  -امات ابريل دون توجيه اي اته 17سراحها في 

  بفصلها نهائيا من الجامعة

عضو بمؤتمر الطالب 

عضو باللجنة  –المستقلين 

 التنسيقة كلية االداب

 –كلية االداب 

 المستوي الثاني

وفاق محمد عبد  24

القرشي   هللا

 الطيب

2 

مايو وتحويله القسم الشمالي  3طوم بتاريخ قامت السلطات االمنية باعتقاله من محيط جامعة الخر

 وفتح عدد البالغات في مواجهته و قد تم اطالق سراحه في نفس اليوم

عضو اللجنة التنسيقية بكلية 

 العلوم

قسم  –كلية العلوم 

المستوي  -الكيمياء 

  الخامس

 3   مدثر تيسير مدثر 24

رئيس لرابطة طالب  بايقافه عن الدراسة لمدة عامان 2016مايو  3ادارة جامعة الخرطوم قرار بتاريخ  اصدرت 

 دارفور بجامعة الخرطوم 

قسم  -كلية العلوم 

المستوي  -الفيزياء 

 الرابع 

سليمان يحي  30

  حران

4 

ابريل وجري اطالق  13قامت السلطات االمنية باعتقالها من مستشفي االسنان التخصصي بتاريخ 

بفصلها عن  2016مايو  3ارة جامعة الخرطوم قرار بتاريخ اد اصدرت  -ابريل  17سراحها بتاريخ 

 الدراسة فصال نهائيا 

عضو بالجبهة الديمقراطية 

 للطالب السودانين 

قسم  -كلية الهندسة 

المستوي  -الكهرباء 

 الرابع 

مي عادل ابراهيم  24

 محمد 

5 

خريج جامعة الخرطوم كلية  

 الهندسة 

شقيق الطالب محمد 

 عمر حامد 

حامد عمر حامد  

 عثمان 

6 

ابريل باقتياده من حرم جامعة الخرطوم و اقتياده الي  29قامت قوة ترتدي الزي المدني بتاريخ 

مكتب بالقرب من كافتريا الوجبة التي تقع غرب جامعة الخرطوم حيث جري تعذيبه و اجباره علي 

بايقافه عن  2016مايو  3 ادارة جامعة الخرطوم قرار بتاريخ اصدرت   -شرب مادة )البنزين (

 الدراسة لمدة عامان

 -كلية القانون  

 المستوي الثالث 

محمد محجوب  23

 محمد عتيبة 

7 

 



ً ( 23) حوالي السوداني، المخابرات و األمن وجهاز المباحث شرطة من قوة إعتقلت مايو، 3 في  من( 3) سراح بإطالق خاللها طالبوا إحتجاجية وقفة عقب الخرطوم، جامعة من طالبا

 الوحدات حل و الرياضية العلوم مدرسة فتح و الطالب إتحاد وإعادة الجامعي، للحرم والشرطية األمنية القوات دخول بحظر طالبوا كذلك و اإلعتقال، رهن زالوا ما الجامعة، خريجي

 طالباً، 23 وإعتقلت السلميين، المحتجين مواجهة في الملون، الماء و العصي و للدموع المسيلة الغازات و الهراوات القوة وأستخدمت. الجامعة داخل الحاكم الوطني المؤتمر لحزب الجهادية

ً  عنهم اإلفراج وتم الطيب، ادريس فريد أمجد( االن التغيير حركة) في في للناشط باإلضافة  اليوم. نفس في جميعا

 فصل الطالب:

ً ( 17) الخرطوم جامعة عمداء مجلس فصل مايو، 3 في  تعرضوا الذين الناشطين من عدد المفصولين الطالب وبين كليات، ثمانية في الدراسة تعليق بعد وذلك مختلفة، كليات من طالبا

 الماضي. الشهر في لإلعتقال

 إخالء الداخليات: 

 و األحمر البحر و دارفور منطقة من هم الداخليات هذه في الطالب ومعظم ساعه،( 24) خالل الطالب داخليات بإخالء أمراً  حكومية، مؤسسة وهو الطالب دعم صندوق مايو،أصدر 4 في

 لهم.  بدائل أي توفير دون المغادرة على الطالب إلجبار الداخليات داخل التجارية المحال أغلق و المياه و الكهرباء الصندوق وقطع السودان، شمالي حلفا

 ) الداخليات باحدى يقيمون الذين الطالب احد مع مايو4يوم  فى مقابلة (


