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New Developments: 

● On the 9th of May 2016, the vice chancellor office of the University of 

Khartoum, issued an administrative decision to suspend classes at the 

Faculty of Education indefinitely. Although the letter was dated 8th of May; 

the decision was based on the recommendation of the Heads of 

Departments’ Council dated 9th of May 2016. 

 

● On the 8th of May 2016, the University of Khartoum Deanship of students 

affairs issued a letter addressed to the Director of the National Intelligence 

and Security Service (NISS). The Deanship of Students Affairs asked the NISS 

director to enable the newly formed tripartite committee by the Chancellor 

of the University to meet with the detained students covered by the 

administration decision that ruled their dismissal from the University in 



order to allow the students to appeal these decisions before the appeal 

time elapsed to preserve their rights. Also the head of the defense team 

Mr. Nabil Adib; stated in a press statement that the defense team will 

submit an appeal on behalf of dismissed and detained students to the 

administration of the University of Khartoum by the end of this week. 

● On 6th May 2016 The Council of the University of Khartoum supported the 

decisions taken by the University Of Khartoum Council Of Deans regarding 

the dismissal of 17 students. University of Khartoum professors union 

announced their rejection of the decision, warning of political, professional 

and educational consequences1. It is worth mentioning that the NISS raided 

Mr. Nabil Adib office during a meeting with 10 dismissed students, his 

clients. They were arrested from his office; eight of them were brutally 

beaten before the arrest and taken to the NISS HQ offices in Khartoum 

Bahri near Shandi bus station  as reported by one of the released who told 

Huqooq on the 8th of May. The names of the students who were arrested 

during the raid and are still detained without access to their families or 

lawyers are: 1- Bader aldeen Salah Mohamed Abdel-Rahman, 25 years old, 

1st year Faculty of Economics – UOK, he was detained by NISS on 13th of 

April and released on the 23rd of April, dismissed on the 3rd of May from 

the university, 2- Wifag Mohamed Altayeeb Gorashi Female, 24 years old, 

3rd year Faculty of Art-UOK, she was arrested by NISS on the 14th of April 

and released on the 16th of April) dismissed from the University. 3- Suliman 

Yahia Haran, Male, 30 years old, 4th year Faculty of Science-physics 

department- UOK and chair of Darfur Students Association of UOK. He was 

dismissed from the University on the 3rd of May. 4- Modathir Tayseer 

Modathir Male, 25 years old, fifth year Faculty of Science (Chemistry) UOK, 

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

was released on bail on the 3rd of May and is facing charges (Huqooq team 

was unable to obtain more information about the charges brought against 

him, 5- Mai Adil Ibrahim Karar Female, 24 years old, she was arrested by 

                                                           
1 http://www.sudantribune.net/14165.  

http://www.sudantribune.net/14165


NISS on the 13th of April and released on the 17th of April, a member of 

the Democratic Front, she was dismissed on 3rd May.  

 

One of the released students told Huqooq that he saw the students at the 

political section of NISS. The other four dismissed students were arrested from 

different places. (More information at Huqooq Alert report released on 5th May 

2016 and the list attached).  

● On the 7th of May 2016, the media office of the police forces issued a 

statement on their Facebook page announcing the death of one of the 

police officer, saying that he died as a result of burns and that 11 policemen 

were injured during the University of Khartoum demonstrations. The 

statement accused the students of tossing adjusted explosive substances 

that caused the injuries and the subsequent death of the officer. Asim 

Omer, a student at the UofK was detained by NISS since the 2nd May and  

he was transferred to South Khartoum police station on the 7th of May but 

his family and lawyers were unable to meet him. He was accused of causing 

intentional wounds under article 139 of the criminal law of 1991 based on 

allegations that he used an explosive substance during the protests. His 

lawyer Mr. Mohamed Alaarabi  told Huqooq on the 8th of May that Asim 

Omer is facing charges of homicide under article 130 of the Criminal Law of 

1991 after the death of the police officer. The lawyer hasn’t been informed 

by the name of the deceased, neither the number of the complaint nor the 

name ofthe person that filed the complaint. On the 12th of May 2016, 

Northern Khartoum prosecutor attorney Abass Fagair rejected Asim Omer 

lawyers’ request to meet with the accused due to the continuing inquiry, 

the prosecutor attorney has issued his decision based on the 

recommendation of the police inquirer Asim Omer has had no access to his 

lawyers or his family since his arrest by NISS on 2nd May, and was 

transferred to Northern Khartoum police station on the 7th   of May.  His 

family and lawyers are concerned that he is at risk of torture and other ill-



treatment. Huqooq learned that the complaint against Asim Omer was 

registered under criminal suit No: 4836/130 of the criminal law of 1991.  

Human Rights Violations Monitoring 

Freedom of Expression/Assembly and Association: 

 On the 13th and 12th of May 2016, National Intelligence and Security Service 

(NISS) agents confiscated the daily Al-jareeda newspaper for the second 

time in a row, from the printing house without giving any reason for the 

confiscation, Meanwhile the newspaper's administration announced that 

the newspaper will stop its issuance on Saturday 4th of May in a protest 

against the confiscation campaign after printing which had been affected 

the newspaper for several days(Source: HR journalist) 

 

● On the 10th and 9th of May 2016, National Intelligence and Security Service 

(NISS) agents, confiscated the daily Al-jareeda newspaper for the second 

time in a row from the printing house without disclosing the reasons for the 

confiscation. The newspaper's editor, Ashraf Abdul Aziz told Huqooq that 

the Security Service did not inform them of the reasons for the 

confiscation, and predicted that the repeated confiscation of the 

newspaper is because Aljareeda didn’t comply with the security order that 

instructed daily newspapers not to publish any news about the 

demonstrations that were staged by students at a number of universities 

recently. The newspaper is binding to address the events professionally and 

objectively by publishing the views and opinions of the various parties. He 

added that if NISS is above the laws and other government institutions 

powers, it is normal to behave like this. It is noteworthy that the Sudanese 

security service, recently has been taking punitive actions retroactively 

against Sudanese newspapers, through the confiscation of newspapers 

after printing to cause financial losses for publishers. (Source; HR journalist 

12th of May, and Interview with Aljareeda chief editor on 9/5/2016) 

● On the 10th of May 2016, at around 6:30 pm, two police detectives have 

arrested the journalist Mohamed Kamel from the premises of Al-Ahram Al-



Youm newspaper. Mohamed Kamel was arrested on the grounds of a 

published column in Almejahar Alsyasi newspaper that had been cross-

posted by a Website before being moved to work with Al-Ahram Al-Youm 

newspaper, he was interrogated by the information crimes prosecution and 

released on bail on the 11th of May. (Source: JHR-Sudan) 

 

● On the of8th May, the NISS re-arrested Ala Elddin Babikir, a journalist of 

Alray Alaam newspaper in Al-Geneina, the capital of West Darfur state, in 

Western Sudan.  NISS interrogated Alaa Elddin at the NISS buildings in El 

Geneina city, for three hours before releasing him on the same day, 

however a force of 10 officers from the criminal investigations police, re-

arrested him after his release from the NISS premises, he was taken to Al-

Geneina police station, where he was interrogated for an hour and was 

released on bail. The police detectives accused him of inciting protests by 

publishing an article on the prevention of the use of firewood in the state 

of West Darfur since December 2015. Noting that the NISS has arrested Ala 

Elddin, on 28 December 2015, and he was released on the same day 

(Interview with Alaa Elddin on 9th May). Huqooq’s team learned that Alaa 

Elddin was re-arrested on the 12th May by the NISS and police officers on 

the ground that he shouldn’t be released until he  appears before the 

authorities and pay 30,000 SDG, Alaa Elddin is still detained at El-Genina 

police station. (Source HR journalist)  

 

● On the 4th of May, the NISS ordered newspapers not to report about 

electricity shortages. (Source: HR journalist) 

 

● The director of the administrative affairs of the parliament, Mr. Rasheed 

Mohamed Ahmed, filed a complaint against Aljareeda journalist Sarah Tag 

Elsir. She made an investigation into the involvement of four departments 

of the national assembly in the forgery of the heads of committees' identity 

cards for Aljareeda newspaper. Her report was cross published in Alrakoba 

website, and one of the readers commented on it by providing further 

implicating information. The complaint was filed based on the reader's 



comment under article 17 (defamation) in the information Informatics 

Crimes law of 2007, which states that (whoever uses an information 

network or computer hardware or it’s like for defamation shall be punished 

with imprisonment for a term not exceeding two years or a fine or with 

both), the prosecution attorney granted the Journalists’ Union the 

permission to lift Sarah’s immunity as a holder of a card from the press 

syndicate. On the 3rd of May 2016, the Sudanese prosecution of 

information crimes interrogated the journalist and charged her under 

article 17.  

 

● On the 9th of May, the prosecution attorney of the information crimes 

interrogated Aljareeda newspaper journalist Sarah Tag- Elsir again with 

regards to the case above, Sarah told Huqooq that she has no relation with 

Alrakoba news website or the commenter. (Interview with journalist Sarah 

Tag-Elsir on 9th May). 

 

Protest Movements/ Freedom of assembly: 

 

● On the 9th of May 2016, at around 12:00 pm, the National Intelligence and 

Security service (NISS) with support of the police forces dispersed a sit-in 

organized by the families of the student’s detainees in front of the NISS 

information office in Almatar Street in Khartoum. The families and 

supporters were demanding the release of their sons and relatives who 

were detained by NISS.  

(Source: HR activist) 

 

● On the 8th of May 2016, the police forces in Kosti city inWhite Nile State, 

used tear gas and sticks to disperse a peaceful sit-in organized by the 

Faculty of Engineering Student’s Association of the University of Al-Imam 

Almahdi.  Approximately seven students were injured as a result of the use 

of excessive force, four of them were seriously injured among them, 

Sedeeq Ali, Monzir Rahamtallah, Mohamed Modawi and Mohamed Shams 

Alddin . Approximately 51 students were arrested, some of them were 



arrested from Kosti hospital during their treatment while others were 

arrested from their homes and neighboring areas. The university students 

have staged a sit-in since late March 2016 against the new regulations of 

the Deanship student affairs office prohibiting political, social and cultural 

events to take place on campus. Severe penalties were placed in case of 

violations such as suspension from the university for two years. The 

students rejected the new regulations and organized a sit–in demanding 

their participation in the development of the Code of Conduct and 

accountability as well as the return of the student union.(Source: HR 

activist) 

 

 

● On the 8th of May 2016, police and NISS agents with the support of NCP 

affiliated students stormed the Faculty of Education of the University of 

Khartoum in Omdurman’s Wad Nobawi area, after a political forum was 

organized by the students' coordination committee of the University of 

Khartoum on the detention and dismissal of a number of students. 

According to an eyewitness, the police with the support of NCP affiliated 

students' attacked the students. A group of men in plainclothes in a double 

cabin vehicle kidnapped the student Mohamed Ibrahim Abakar (Newton), 

23 years old, 5th grade Faculty of Education physics department at around 

2:00pm. He was brutally beaten before being thrown in Aldawha area in 

Omdurman around 6:00 pm on the same day. He was later taken to the 

hospital by a woman who found him on  the street bleeding from his 

injuries. Again he was interrogated by NISS members inside the hospital 

and he left the hospital after the interrogation and now he is receiving 

treatment at a colleague’s  house.(Sources: student activist)  

 

NCP Students Militia Violation: 

● On the 9th May of 2016, pro-government students militia at the University 

of Khartoum’s Faculty of Education in Omdurman’s Wad Nobawi area, at 

around 8:00 am detained two students : Hussain Zakaria Abakar, 23 years 



old 3rd grade (mathematic department) and Najm Alddin  Abdallah 

Mohamed Ali ,20 years old, 2nd grade (Social Science -English department)  

at the Jihadi Unit in the campus. They brutally beat them with batons and 

sticks and confiscated their mobile phones, they have been thrown near 

Omdurman Women’s prison. The two students are now receiving 

treatment. (Source: Interview with one of the student activists)  

Arbitrary arrests: 

● On the 12th of May 2016 at around 11:40 am, approximately 20 members of  

National Intelligence and Security Service agents (NISS) raided the house of 

students and members of the Sudanese Congress party in Ombada Dar-

Alsalam area in Omdurman and arrested Hamid Tagabo Jar, faculty of Art- 

Omdurman Islamic University, , Yousif Jalabh Khamis , Faculty of Science, 

Alnailain University  Mohamed Abd Allah ,Faculty of Social Economics 

Studies, Alnailain University ,Sabah Alzain, Omdurman Ahlia University,  and 

Khalid Alrank ,University of Khartoum Alumni and member of New 

Democratic HAQ Movement, the NISS surrounded the house with two 

double cabin vehicles before the raid was reported. (Source: member of the 

Sudanese Congress Party) 

 

● On the 12th of May 2016, Security forces in Dongola city, Northern state, 

have conducted a mass arrest campaign against Dongola University 

students and arrested about 17 students from Dongola University, in an 

attempt to break the peaceful strike, Huqooq team was unable to verify the 

names of the students arrested and other related information.( Source: HR 

activist) 

 

 

● On the 11th of May 2016, NISS agents in Dongola town –Northern State, 

and arrested the Student Mohamed Salih Mohi Alddin from the Faculty of 

Medicine, on the grounds of a peaceful sit -in organized by faculty of 

medicine students against the new policy imposed by the university 

administration that increases the fees of the issuance of the registration 



certificate, he was released on the same day in the evening.(Source: HR 

activist) 

 

● On the 10th of May 2016, NISS officers detained six board members of a 

school in Murnei IDP camp, West Darfur, against the backdrop of fighting 

that erupted there last Wednesday, which resulted in the school being 

burned down. The six Solo school board members, all fathers of pupils, 

were seized from their homes in Murnei and have been moved to the 

security's offices in El Geneina, the capital of the state. The detained: 

are Dr. Abu Bakar Ismail, Ishag Halangi, Abdelrahman Mohamed Saleh, 

Abdu Omar, Saleh Goma, and Mohamed Abdelrahman. (Source; Radio 

Dabanga) 

 

 

● On the 10th of May 2016, NISS officers in Omdurman raided the house of 

the suspended student Safaa Modawi Mustafa Mohamed student in the 

fourth year at the faculty of Environmental Geography Science of the 

University of Khartoum. They arrested her along with her mother. In 

addition to the arbitrary arrest, the NISS had also violated the right to 

privacy by raiding the house without an arrest warrant. The whereabouts of 

Safaa remain unknown.(Source: HR activist) Huqooq team was unable to 

verify the arrest of Safaa’s mother as reported by HR activist.  

 

● On the 9th of May, at around 6:05 am, two men in plainclothes who are 

allegedly NISS agents arrested Waleed Bashair 22 years old student 4th year,  

Faculty of Science student at the University of Khartoum, from (Almahata 

Alwosta) the Central Station in Bahri area. Huqooq learned that Waleed has 

been released on the same day at around 10:00pm, but the team was 

unable to interview him. 

 

● On the 8th of May 2016, the police forces in Kosti White Nile State arrested 

around 52 students and detained them at the Central police station in Kosti 

city, in an attempt to break the sit-in that was organized by the Faculty of 



Engineering Students Association of the University of Al-Imam Almahdi in 

Kosti city- White Nile state. All the students have been released at different 

times; four of them were released on the 9th of May at around 10:00pm. 

About four  students are facing charges under articles 67 rioting  and article 

183 Criminal trespass of the criminal law of 1991.(Huqooq team is waiting 

for the lawyer to provide their names). 

 

● On the 7th of May 2016, an armed group from the NISS arrested Moafag 

Mohamed Abd Al Galeel, 23 years old, Student in his 5th year  of the  

Faculty of Engineering-Surveying department at the University of Khartoum 

and Mohamed Omer Hamid Digno, 21 years old, student in 5th year  at the 

Faculty of Engineering -Mechanics department- University of Khartoum, 

from Umdagarsi village near Alkamleen town-Aljazeera State. They were 

arrested by an armed NISS group in about 15 vehicles who were searching 

for them; before the arrest , the armed forces raided two houses belonging 

to  their colleagues in Alhaj Yousif area and arrested the residents of one of 

the houses who were released on the same day after NISS identified their 

whereabouts in Al -Jazeera state. Both students were dismissed from the 

University of Khartoum on 3/5/2016. 

 

● On the 6th  May 2016, at around 2:00pm, an armed group of 13 members 

of Security police forces in plainclothes , arrested four students activists 

while they were heading to Shambat area from Alsuoq Alarabi (central 

downtown of Khartoum) the forces stopped the car that they were riding 

and ordered them to disembark from the vehicle peacefully and silently 

and get in the forces’ vehicle, the forces took the three students to the 

security police offices in Bahri near Saad Gishrah market , they were beaten 

and interrogated, after two hours they transferred them to the National 

Intelligence and Security service NISS HQ offices-political section in Bahri 

near Shandi bus station, they have been interrogated and beaten by NISS 

agents, they all have been released at around 10:30 pm after signing a 

pledge not to participate in any political or students activities.  Names of 

those  arrested: 



 

1-  Alfaki Mohamed Alameen Shakor,   23 years old, first year,Faculty of art 

Alnailain University, 

2- Abdh Munaf Mohamed, 22 years old, faculty of Media, University of 

Khartoum,  

3- Abdo Mohamed Almahdi Yasir 23 years old, Faculty of  Commerce,  

Alnailain University  

4- Hamad Hamid, 23 years old, postgraduate student, University of 

Khartoum. 

 

 

● Three University of Khartoum Alumni who were arrested by NISS on 23rd 

April during a peaceful sit-in in front of University of Khartoum are still 

detained: Mohammed Farouk Suliman, Murtada Habbani and Ibrahim Abu 

Samrah. In addition to Ahmed Zuhair Dawod ,an intern training at  Al-Midan 

newspaper who was arrested on the 13th of April 2015 from in front of the 

University of Khartoum while covering and reporting the news of student 

protests for Al Midan. 

 

Ill-Treatment and Sexual abuse of a Female detainee: 

● On the of 23rd April, NISS members arrested nine female alumnus of 

University of Khartoum following a si- in against the selling and moving of 

the university buildings. All female detainees were released the next day at 

around 2:00 am on 24th April, after signing a pledge not to protest or take 

part in any demonstrations. On the 29th  of April at around 12:00 pm two 

NISS agents arrived at the house of one of the women and handed her a 

letter summoning her to report to the NISS offices at Almatar Street 

(Airport Street) in Khartoum. On the 30th of April 2016, at around 11:00 am 

she arrived at the office she has been interrogated by one officer who 

started the interrogation by asking her about whether she is wearing 

underwear. She didn’t respond to his unacceptable question then he stood 

up and reached very close to her. She described that she felt his breath on 



her face. He asked her t how many children she has and from how many 

men? Then he ordered her to take off her shoes when she refused, he 

angrily hit the desk with his fists and moved from behind his desk to where 

she was seated. Again he put his face very close to hers and told her that he 

didn’t like her but he will bring two officers who are starving to finish the 

job, then he went out of the office and another officer came in. She told 

Huqooq that she was so frightened that they will rape her, however, the 

other officer interrogated her about her previous work and other personal 

information, and she was released later on the same day.  Huqooq has 

documented six cases of sexual abuse of females who were arrested 

recently. (Interview with the released female on 6th May)  

Unfair Trial: 

● On the 11th of May the judge of the public order court in bahri, has 

dismissed the charges against two members of the Sudanese congress 

party ,Ahmed Abo Zaid and Mohamed Alfatih, due to insufficient evidence 

and the absence of the complainer (NISS agent) the two accused were 

arrested last February from Almahata Alwosta (Central Station) in bahri 

area after participating in a public speech. 

 

● On the of 10th May 2016, a Northern Khartoum Criminal Court judge has 

dismissed the charges against the student  Ikram Hamza Nasreldin , law 

student at El Nailein University who was arrested by the NISS on 11th April, 

from Jackson square main transportation station in Khartoum, as she 

distributed leaflets and participated in  a public speech against the 

referendum in Darfur, the security forces beat her, and took her to an office 

near the transport station, and detained her for approximately three hours 

in an office in Khartoum, where she was blindfolded, and beaten over the 

head with a rifle, before bringing her to the police station in northern 

Khartoum at around 6:00 pm, she was interrogated at the police station 

and released on bail at around 11:00pm after being charged with Public 

nuisance under article 77 of Criminal Law of 1991 . 

Privacy: 



● On the 8th of May 2016, students from University of Khartoum reported to 

Huqooq team that she received WhatsApp text messages from Wifag 

Mohamed Gorashi’s mobile number, she claimed that the NISS agent is 

using Wifag’s number, she showed Huqooq the text messages which 

contain threats of arrest, another activist and Wifag colleague also reported 

that they received a number of WhatsApp messages from Wifag’s mobile 

while she is detained, in addition to Mai Adel Ibrahim Karar facebook 

account and WhatsApp showing that she is online while in detention as  

reported by her friends. On the 16th of April 2016 ,two students who were 

arrested during the University of Khartoum demonstrations, interviewed by 

Huqooq team reported that the NISS forced them to reveal their mobiles 

and facebook accounts passwords. 

 

Freedom of Religion:  

● On the 10th of May 2016, NISS referred pastor, Hassan Abdul Raheem 

Korey, the  Secretary-General of the Sudanese Church of Christ complex, to 

the State Security Prosecution in Khartoum, Pastor Korey was arrested by 

NISS in last December 2015 with other two senior priests from their homes 

in Omdurman, pastor Korey has no access to his lawyer during his 

detention asreported 2(Source: Altareeg news website) 
 

Selected document 4th-12th May 2016 for updates: 

  

Amnesty International Press Release; Sudanese President Al-Bashir must be arrested in Uganda 

and surrendered to the ICC 

 

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/sudanese-president-al-bashir-must-be-

arrested-in-uganda-and-surrendered-to-the-icc 

 

Joint press release by FIDH/ACJPS on Bashir's visit to Kampala/ Uganda must respect legal 

obligation to arrest Omar Al Bashir 

 

http://www.acjps.org/uganda-must-respect-legal-obligation-to-arrest-omar-al-bashir/ 

                                                           
2 http://www.altareeq.info/ar.VzRdJ2597Dc 
 

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/sudanese-president-al-bashir-must-be-arrested-in-uganda-and-surrendered-to-the-icc
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/sudanese-president-al-bashir-must-be-arrested-in-uganda-and-surrendered-to-the-icc
http://www.acjps.org/uganda-must-respect-legal-obligation-to-arrest-omar-al-bashir/
http://www.acjps.org/uganda-must-respect-legal-obligation-to-arrest-omar-al-bashir/
http://www.altareeq.info/ar.VzRdJ2597Dc
http://www.altareeq.info/ar.VzRdJ2597Dc


Committee to Protect Journalists about Ahmed Zuhair Sudanese Journalist held without charge 

since 13th April 2016  

https://cpj.org/2016/05/sudanese-journalist-held-without-charge-for-a-mont.php 

 

 

 Sudan National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights 

Council resolution 16/21- Universal Periodic Review Report 

http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-

_may_2016/a_hrc_wg.6_25_sdn_1_e.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموعة السودانية للحقوق )حقوق(

 التقرير اإلسبوعي الخامس لوضع حقوق االنسان في السودان

2016مايو  13إلى  3  

 

https://cpj.org/2016/05/sudanese-journalist-held-without-charge-for-a-mont.php
https://cpj.org/2016/05/sudanese-journalist-held-without-charge-for-a-mont.php
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-_may_2016/a_hrc_wg.6_25_sdn_1_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-_may_2016/a_hrc_wg.6_25_sdn_1_e.pdf


  أصدر مدير جامعة الخرطوم قراراً إدارياً بتعليق الدراسة في كلية 2016مايو  9يوم  في ،

مايو، إال أنه أستند على  8التربية ألجل غير مسمى، رغم أن القرار صدر بتاريخ يوم 

 مايو كما ذُِكَر في نص القرار.  9توصيات مجلس رؤساء أقسام الكلية بتاريخ يوم 

  رت عمادة شؤون الطالب في جامعة الخرطوم خطاباً معنوناً ، أصد2016مايو  8في يوم

لرئيس جهاز األمن والمخابرات الوطني، طالبت عمادة شؤون الطالب رئيس جهاز األمن 

ً من قبل مدير الجامعة بمقابلة  و المخابرات الوطني بالسماح للجنة الثالثية المكونة حديثا

قاف من الجامعة حتى يتمكنوا من الطعن في المعتقلين الذين شملتهم قرارات الفصل و اإلي

هذه القرارات قبل إنتهاء الوقت المسموح به لتقديم الطعون أو ضياع حقهم، كذلك صرح 

رئيس فريق الدفاع األستاذ نبيل أديب أن الفريق سوف يقدم طعون نيابة عن الطالب 

 المفصولين والمعتقلين إلدارة جامعة الخرطوم نهاية هذا األسبوع. 

 أيَّد مجلس جامعة الخرطوم القرارات التي اتخذها مجلس عمداء  2016مايو  6يوم  في

طالباً وأعلن اتحاد اساتذة جامعة الخرطوم رفضه لهذه  17جامعة الخرطوم المتعلقة بفصل 

القرارات وحذَّر من التبعات السياسية والمهنية والتعليمية، الجدير بالذكر أن جهاز األمن 

من الطالب  10ي قد اقتحم مكتب المحامي نبيل أديب أثناء إجتماعه مع والمخابرات الوطن

منهم للضرب الشديد قبل االعتقال واقتيادهم  8المفصولين وتم اعتقالهم من مكتبه وتعرض 

عنوة لبنايات جهاز األمن الرئيسية في مدينة الخرطوم بحري، جوار موقف "باصات 

 سراحهم. شندي"، كما صرح بذلك واحد من الذين أطلق

   أسماء المعتقلين حتى اآلن، مع العلم بأنه ال  يسمح ألسرهم أو المحامين المترافعين عنهم

عاما، المستوى األول كلية اإلقتصاد  25بدر الدين صالح محمد عبد الرحمن  -1بمقابلتهم: 

ابريل و أطلق  13جامعة الخرطوم تم اعتقاله من قبل جهاز األمن والمخابرات الوطني في 

وفاق محمد الطيب  -2مايو/  3ابريل و صدر قرار فصله من الجامعه في  23سراحه في 

سليمان يحي حران،  -3عاما، المستوى الثاني كلية االداب جامعة الخرطوم/  24قرشي، 

عاما، المستوى الرابع كلية العلوم قسم الفيزياءوهو رئيس رابطة طالب دارفور في  30

عاما،  25مدثر تيسير مدثر،  -4مايو/  3الجامعه يوم جامعة الخرطوم، تم فصله من 

 3المستوى الخامس كلية العلوم قسم الكيمياء جامعة الخرطوم، أعتقل من قبل المباحث يوم 

مايو، وأطلق سراحه بالضمان، فتحت في مواجهته بعض المواد )فريق "حقوق" لم يتمكن 

مي عادل إبراهيم  -5مواجهته(/  من التحصل على معلومات كافية عن المواد التي فتحتفي

ابريل، عضو الجبهة  17ابريل و أطلق سراحها يوم  13عاما، اعتقلت يوم  24كرار، 

 مايو. 3الديموقراطية، فصلت من الجامعة يوم 

أخبر أحد الطالب المفرج عنهم "حقوق" أنه شاهد الطالب في مكاتب األمن السياسي، بينما 

ن أماكن مختلفة ) لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة من الطالب المفصولين م 4أعتقل 

 و القائمة المرفقة(  2016مايو  5التقرير العاجل الذي أصدرته حقوق يوم 



   في صفحة المكتب على  2016مايو  7صرح المكتب اإلعالمي لقوات الشرطة يوم

فيسبوك أن أحد أفراد الشرطة قُتل نتيجة للحروق التي تعرض لها في اإلحتجاجات في 

مصابا من قوات الشرطة، واتهم  11جامعة الخرطوم وأشار التصريح أن هنالك 

ى مقتل الشرطي، واعتقل عاصم عمر التصريح الطالب باستخدام مواد متفجرة أدّت إل

أحد طالب جامعة الخرطوم من قبل جهاز األمن والمخابرات الوطني منذ  يوم  -حسن

ل لقسم  3 مايو وفي مواجهته اتهامات بإستخدام مواد متفجرة أثناء اإلحتجاجات وُحّوِ

 -مايو لكن تم منع محاميه و أسرته من مقابلته واتّهم 6شرطة الخرطوم جنوب يوم 

و ذلك  1991( من القانون الجنائي السوداني 139أيضا بتسبيب الجرح العمد )المادة 

بعد وفاة الشرطي، يذكر اسم الشرطي المتوفي لمحامي الدفاع وال رقم الدعوة التي 

رفض  2016مايو  12بموجبها وجه اإلتهام، وال رقم الدعوة أو اسم الشاكي، وفي يوم 

 با للمحامين لمقابلة عاصم عمر حسن.المدعي العام للمرة الثانية طل

 

 

 

 

 

 رصد انتهاكات حقوق اإلنسان 

 حرية التعبير/ التجمع و تكوين الجمعيات: 

 13 والجمعة مايو 12 الخميس عددي السوداني، والمخابرات األمن جهاز صادر 

 عن اإلفصاح دون طباعتهما، بعد السودانية،( الجريدة) لصحيفة التوالى، مايوعلى

 يوم عدد يوم صدور عدم عن الجمعة يوم الصحيفة ادارة اعلنت كما.المصادرة أسباب

 لعدة طالتها التى الطبع بعد المصادرات حملة على احتجاجا مايو14 السبت

 (صحفي مدافع عن حقوق االنسان :المصدر)ايام

  قام جهاز األمن و المخابرات الوطني بمصادرة العدد اليومي من صحيفة الجريدة أيام

،  من المطبعة دون أن يفصح عن أسباب المصادرة، 2016مايو  9و  10و  12

وأخطر مدير التحرير أشرف عبد العزيز حقوق بأن جهاز األمن لم يقم بإخطاره 

رضوخ الجريدة لقرارات جهاز األمن بأسباب المصادرة لكنه توقّع أن السبب هو عدم 

التي منعت النشر عن التظاهرات في الجامعات التي حدثت في اآلونة االخيرة، و 

أضاف أن الجريدة ملزمة  بالنشر عن هذه األحداث بصورة موضوعية ومهنية و ذلك 

عن طريق نشر وجهات النظر وآراء األطراف المختلفة، و أضاف أيضاً: "إذا كان 

ن والمخابرات الوطني فوق القانون و وق سلطة المؤسسات الحكومية فمن جهاز األم

الطبيعي أن يتصرف هكذا."، الجدير بالمالحظة أن جهاز األمن قام مؤخرا باتخاذ 

إجراءات عقابية ضد الصحف، وذلك عن طريق المصادرة بعد الطبع ليسبب بذلك 



فعة عن حقوق االنسان يوم خسائر مالية للناشرين. )المصدر: مقابلة مع صحافية مدا

 ( 9/5/2016مايو و مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الجريدة يوم  12

  مساًء أعتقل محمد كمال من قبل عنصرين  6:30، حوالي الساعه 2016مايو  10يوم

من شرطة المباحث، في مقر صحيفة "األهرام اليوم"، محمد كمال أعتقل من قبل على 

المجهر السياسي" نشر في موقع إلكتروني قبل أن يعاد خلفية نشر عامود في صحيفة "

نشره في صحيفة "األهرام اليوم" تم التحقيق معه في نيابة جرائم المعلوماتية و أطلق 

 مايو. )المصدر: جهر(  11سراحه بالضمان يوم 

  مايو قام جهاز األمن و المخابرات الوطني بإعتقال عالء الدين بابكر صحفي في  8يوم

رأي العام في مدينة الجنينه غرب دارفور. حقق جهاز األمن مع عالء الدين صحيفة ال

ساعات قبل أن يطلق سراحه في اليوم  3في مباني جهاز األمن في مدينه الجنينة لمدة 

افراد من شرطة المباحث الجنائية إثر  10نفسه، أعيد اعتقاله من خالل قوة مكونة من 

رات الوطني، و أخذ إلى قسم شرطة مدينة خروجه من مباني جهاز األمن والمخاب

الجنينة حيث تم التحقيق معه مدة ساعة و أفرج عنه بالضمان. أتهمته الشرطة 

بالتحريض على التظاهرات عن طريق نشره مقاال يتحدث عن منع استخدام األخشاب 

،  الجدير بالعلم أن عالء الدين سبق 2015كوقود في والية غرب دارفور منذ ديسمبر 

من قبل جهاز األمن و المخابرات الوطني وأطلق  2015ديسمبر  28تقاله في اع

مايو(؛ وعلم فريق "حقوق" أن  9سراحه في اليوم نفسه. )مقابلة مع عالء الدين بتاريخ 

مايو من قبل أفراد من جهاز األمن والمخابرات  12عالء الدين أعتقل مجددا يوم 

ألف جنيه سوداني مقابل خروجه وال  30ها الوطني والشرطة، أشترط دفع كفالة مقدار

يزال عالء الدين معتقال حتى االن في قسم شرطة الجنينة. )المصدر: صحفية و مدافعة 

 عن حقوق االنسان(

  مايو أمر جهاز األمن و المخابرات الوطني الصحف السودانية بعدم النشر عن  4يوم

 سان( قطوعات الكهرباء. )المصدر: صحفي مدافع عن حقوق االن

  قدم المدير األداري للبرلمان السوداني االستاذ الرشيد محمد أحمد شكوى ضد الصحافية

بصحيفة الجريدة سارة تاج السر، الصحافية سارة أنجزت تحقيقا لصالح صحيفة 

اداريين في المجلس الوطني في تزوير بطاقات رسمية  4"الجريدة" حول تورط 

رلمان، أعيد نشر مقالها في موقع "الراكوبة" ينتحلون فيها صفة رؤساء لجان في الب

اإللكتروني، وعلق عليه أحد زوار الموقع؛ قدمت شكوى إشانة سمعة بناء على هذا 

و الذي ينص  2007من قانون جرائم المعلوماتية السوداني  17التعليق تحت المادة 

أو ما في   شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب  كل من يستخدم على: )

إلشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين   حكمها

 ً (، ُمنحت النيابة الحق في رفع حصانة الصحافية ساره من قبل إتحاد الصحفيين. في معا



قامت نيابة جرائم المعلوماتية بالتحقيق مع الصحفية سارة تاج السر و  2016مايو  3

 . 17المادة  وجهت لها اتهامات تحت

  مايو، قام محامي إدعاء الجرائم المعلوماتية بالتحقيق مجدداً مع الصحافية في  9يوم

صحيفة الجريدة سارة تاج السر في خصوص القضية أعاله، الصحافية سارة قالت لـ 

"حقوق": "أن ال عالقة لها بموقع الراكوبة األخباري أو المعلقين". )مقابلة مع الصحفية 

 لسر( ساره تاج ا

 

 اإلحتجاجات وحرية التجمع: 

  قامت قوات من جهاز األمن و المخابرات ظهراً  12:00و حوالي الساعة  2016مايو  9في

الوطني والشرطة بتفريق وقفة إحتجاجية نظمها أهالي وأسر الطالب المعتقلين أمام مباني 

إستعالمات جهاز األمن في شارع المطار الخرطوم. األسر والمتضامنين معهم طالبوا بإطالق 

الوطني. )المصدر: ناشط في مجال  سراح أبناءهم وأقاربهم المعتقلين لدى جهاز األمن والمخابرات

 حقوق اإلنسان( 

  قامت قوات الشرطة في مدينة كوستي في والية النيل األبيض بإستخدام الغاز  2016مايو  8في

المسيل للدموع والهراوات لتفريق وقفة إحتجاجية نظمتها رابطة طالب كلية الهندسة في جامعة 

إلصابات نتيجة لإلستخدام المفرط للعنف، هذا و تعد اإلمام المهدي. قرابة السبعة طالب تعرضوا ل

أصابات أربع منهم خطيرة ومنهم صديق علي، منذر رحمة هللا، محمد مضوي، محمد شمس الدين، 

طالبا، أعتقل بعضهم من مستشفى كوستي أثناء تلقيهم العالج وتم أعتقال جزء  51وتم إعتقال قرابة 

ضد منع  2016م الطالب وقفة إحتجاجية في أواخر مارس اخر من المنازل المجاورة للجامعة. ونظ

عمادة شؤون الطالب لتنظيم الفعاليات السياسية واإلجتماعية والثقافية في الجامعة. وتم وضع 

عقوبات صارمة ضد الطالب المخالفين من ضمنها اإليقاف من الدراسة لمدة عامين.  رفض 

حتجاجات مطالبين فيها بإشراكهم في وضع اللوائح الطالب هذه القوانين الجديدة وقاموا بتنظيم إ

ً بعودة إتحاد الطالب. )المصدر: ناشط في  السلوكية وتحديد المسؤوليات كما طالب الطالب أيضا

 مجال حقوق اإلنسان( 

  قام أفراد من الشرطة و جهاز األمن والمخابرات الوطني وبدعم من الطالب 2016مايو  8في ،

الموالين للحزب الحاكم )المؤتمر الوطني( بمهاجمة كلية التربية جامعة الخرطوم في مدينة أمدرمان 

منطقة ودنوباوي، وذلك بعد ندوة سياسية نظمتها اللجنة التنسيقية لطالب جامعة الخرطوم 

خصوص إعتقال وفصل عدد من الطالب. قامت مجموعة من الرجال في زي مدني وعلى عربة ب

عاما، المستوى الخامس كلية التربية قسم  23بوكس بإختطف الطالب محمد إبراهيم ابكر )نيوتن(، 

ظهراً وتعرض للضرب المبرح قبل أن يتم إلقاءه في منطقة  2:00الفيزياء. و ذلك حوالي الساعة 

ً للمستشفى من قبل إحدى  6:00ي أمدرمان الساعة الدوحة ف مساًء من اليوم نفسه. تم نقله الحقا

النساء كانت قد عثرت عليه في الطريق و هو ينزف نتيجة إلصاباته المتعددة. تم التحقيق معه 



مجددا داخل المستشفى من قبل جهاز األمن والمخابرات الوطني وغادر المستشفى بعد التحقيق وهو 

 يتلقى العالج في منزل أحد زمالئه. )المصدر: طالب ناشط( اآلن 

 

 

 إنتهاكات المليشيات الطالبية لحزب المؤتمر الوطني: 

 

  قامت مليشيات الطالب الموالين للحكومة في جامعة الخرطوم كلية التربية في  2016مايو  9في

ال الطالبين حسين زكريا صباحاً بإعتق 8:00مدينة امدرمان منطقة ودنوباوي و في حوالي الساعه 

عاما، و  20عاما،  المستوى الثالث قسم الرياضيات، و نجم الدين عبد هللا محمد علي،  23أبكر، 

ً مستخدمين  ً مبرحا إحتجازهما في الوحدة الجهادية داخل الجامعة. و لقد قاموا بضربهما ضربا

لقاء بهما في مكان بالقرب من العصي والهراوات كما صدروا هاتفيهما و تم أخذهما بعد ذلك و اإل

 سجن أمدرمان للنساء، وهما يتلقيان العالج االن. )المصدر: مقابلة مع أحد الطالب الناشطين( 

 

 اإلعتقال التعسفي: 

عضو في جهاز األمن  20صباحاً، قامت قوة من قرابة الـ  11:40و حوالي الساعه  2016مايو  12في 

طنه عدد من الطالب وأعضاء حزب المؤتمر السوداني في منطقة أم والمخابرات الوطني بإقتحام منزل يق

بده دار السالم في أمدرمان و قامت بإعتقال كل من حامد تاقبو جار، كلية االداب جامعة أمدرمان 

اإلسالمية، يوسف جلبة خميس كلية العلوم جامعة النيلين، محمد عبد هللا كلية العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية 

لنيلين وصباح الزين جامعة امدرمان األهلية، وخالد الرنك خريج جامعة الخرطوم وعضو حركة جامعة ا

القوة الديموقراطية الجديدة )حق(، قام جهاز األمن و المخابرات الوطني بمحاصرة المنزل بعربتي بوكس 

 قبل إقتحامه. )المصدر: عضو في حزب المؤتمر السوداني( 

  األمن في والية دنقال شمالي السودان بشن حملة إعتقاالت واسعه ، قامت قوات 2016مايو  12في

طالب من الجامعه، في محاولة لكسر اإلعتصام السلمي الذي  17ضد طالب جامعة دنقال واعتقلت 

ينظمه الطالب، فريق "حقوق" لم يتمكن من التحقق من أسماء الطالب المعتقلين والمعلومات 

 المحيطة باألحداث بصورة كاملة. 

  قام جهاز األمن والمخابرات الوطني في مدينة دنقال شمالي السودان بإعتقال  2016مايو  11في

الطالب محمد صالح محي الدين كلية الطب جامعة دنقال، على خلفية اإلعتصام السلمي الذي نظم في 

 كلية الطب ضد السياسات الجديدة التي فرضتها إدارة الجامعة على الطالب حيث زادت الرسوم

 الدراسية، تم إطالق سراحه في مساء اليوم نفسه. )المصدر: ناشط في مجال حقوق اإلنسان( 

  إعتقل جهاز األمن والمخابرات الوطني ستة من أعضاء مجلس اباء مدرسة في  2016مايو  10في

مخيم مورني، والية غرب دارفور، وذلك على خلفية إحتجاجهم على الدمار الذي لحق بالمدرسة 

ضت للحريق نتيجة لإلشتبكات، كل المعتقلين هم أباء لطالب في مدرسة سولو، و تم حيث تعر



إعتقالهم من منازلهم في مورني و نقلهم إلى مكاتب جهاز األمن والمخابرات الوطني في مدينة 

الجنينة عاصمة الوالية، المعتقلون هم: دكتور أبو بكر اسماعيل، إسحاق حلنقي ، عبد الرحمن محمد 

 بده عمر، صالح جمعة، و محمد عبد الرحمن. )المصدر: راديو دبنقا( صالح، ع

  قامت مجموعة مسلحة تابعة لجهاز األمن والمخابرات الوطني في أمدرمان 2016مايو  10في ،

بإقتحام أحد منازل الطالب المفصولين من جامعة الخرطوم وهو منزل الطالبة صفاء مضوي 

ع كلية الجغرافيا. ولقد قاموا بإعتقالها هي و أمها باإلضافة مصطفى محمد الطالبة بالمستوى الراب

لإلعتقال التعسفي فإن جهاز األمن والمخابرات الوطني ينتهك الخصوصية بإقتحامه المنازل دون 

مذكرات إعتقال. صفاء ووالدتها ال يعلم مكانهما حتى االن. )المصدر: ناشط في مجال حقوق 

 اإلنسان(

  قام رجالن في زي مدني من المرجح أنهما من جهاز األمن  6:05ة مايو حوالي الساع 9في

عاما، المستوى الرابع كلية العلوم جامعة الخرطوم  22والمخابرات الوطني بإعتقال وليد بشير، 

وذلك من المحطة الوسطى في مدينة بحري.  )هذا و قد علمت "حقوق" بأن وليد تم إطالق سراحه 

 مساء، و لم يتمكن فريق "حقوق" من مقابلته( 10:00في نفس اليوم حوالي الساعه 

  52قامت قوات الشرطة في مدينة كوستي والية النيل األبيض بإعتقال قرابة الـ  2016مايو  8في 

طالبا و أحتجزتهم في قسم الشرطة األوسط في المدينة، وذلك في محاولة لفض اإلعتصام الذي 

إلمام المهدي. تم اإلفراج عن كل الطالب في اوقات نظمته رابطة طالب كلية الهندسة في جامعة ا

مساًء. و يواجه قرابة  10:00مايو حوالي الساعه  9متفاوتة، وتم إطالق سراح اربعة منهم في 

التعدي الجنائي من القانون الجنائي  183شغب و المادة  67األربعة طالب إتهامات تحت المادة 

 محامي المتابع ليقوم بإرسال األسماء( . )فريق حقوق في إنتظار ال1991السوداني 

  قامت مجموعة مسلحة من جهاز األمن والمخابرات الوطني بإعتقال موفق محمد  2016مايو  7في

قسم المساحة جامعة الخرطوم،  عاما طالب في المستوى الخامس كلية الهندسة 23عبد الجليل، 

الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عام طالب المستوى الخامس كلية  21ومحمد عمر حامد دقنو، 

الخرطوم، و ذلك من قرية أمدقارس بالقرب من مدينة الكاملين في والية الجزيرة. تم إعتقالهم من 

عربة كانت  15قبل مجموعة يرجح أنها تابعة لجهاز األمن والمخابرات الوطني تستقل قرابة الـ 

ابرات الوطني بإقتحام منازل اصدقائهم تبحث عنهم، قبل اإلعتقال قامت قوة من جهاز األمن والمخ

في الحاج يوسف وقامت بإعتقال سكان المنازل وتم اإلفراج عنهم في اليوم نفسه بعد أن علم جهاز 

األمن والمخابرات الوطني أماكنهما في والية الجزيرة. هذا و لقد فصل الطالبان من جامعة 

 . 2016مايو  3الخرطوم يوم 

  فرد في الشرطة  13ظهراً قامت مجموعة مسلحة من  2:00الساعة  و حوالي 2016مايو   6في

األمنية يرتدون مالبس مدنية بإعتقال أربعة طالب ناشطين و ذلك أثناء توجهم لمنطقة شمبات من 

السوق العربي )وسط الخرطوم( أعترضت القوة األمنية العربة التي كانت تقلهم و طالبوهم بالنزول 

ابعة للشرطة األمنية لمكاتب الشرطة األمنية في بحري بالقرب من سوق منها و تم أخذهم بعربة ت

سعد قشرة حيث تم ضربهم والتحقيق معهم، و بعد ساعتين تم نقلهم لمكاتب جهاز األمن و 

المخابرات الوطني الرئيسية في بحري بالقرب من موقف باصات شندي، و تم التحقيق معهم 



 10:30ت الوطني، هذا وتم إطالق سراحهم جميعاً الساعة وضربهم من قبل جهاز األمن والمخابرا

 مساًء بعد توقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي أو طالبي، أسماء المعتقلين: 

 عاما، المستوى األول كلية االداب جامعة النيلين.  23الفكي محمد األمين شاكور،   -1

 ة الخرطوم. عاما، كلية األعالم جامع 22مناف محمد،  عبدو -2

 عاما كلية التجارة جامعة النيلين.  23محمد المهدي ياسر،  -3

 عاما، طالب دراسات عليا جامعة الخرطوم.  23حماد حامد،  -4

 

  اليزال ثالثة من خريجي جامعة الخرطوم تم إعتقالهم من قبل جهاز األمن و المخابرات الوطني في

طوم رهن اإلعتقال وهم: محمد فاروق سليمان، ابريل و ذلك أثناء وقفة سلمية أمام جامعة الخر 23

 مرتضى هباني، ابراهيم ابو سمره. 

  هذا و ما يزال الصحافي المتدرب في صحيفة الميدان أحمد زهير رهن اإلعتقال لدى جهاز األمن

حيث تم إعتقاله من أمام جامعة الخرطوم أثناء تغطيته  2016مايو  13والمخابرات الوطني منذ 

 لألحداث. 

 

 ء المعاملة واالعتداء الجنسي على النساء المعتقالت: سو

  ابريل، قام أفراد من جهاز األمن والمخابرات الوطني بإعتقال تسعة نساء من خريجات  23في

جامعة الخرطوم وذلك عقب وقفة إحتجاجية منددة ببيع و نقل جامعة الخرطوم. كل النساء 

صباحاً، و ذلك بعد  2:00ابريل حوالي الساعه  24المعتقالت تم اإلفراج عنهن في اليوم التالي 

ابريل و حوالي الساعه  29على تعهد بعدم المشاركة في أي إحتجاجات أو تظاهرات. في  توقيعهن

ظهراً قام فردان من جهاز األمن والمخابرات الوطني بتسليم مذكرة إستدعاء لمنزل أحد  12:00

السيدات طالبتها المذكرة بالحضور لمكتب جهاز األمن و المخابرات الوطني في شارع المطار في 

صباحاً وصلت لمكتب جهاز األمن و تم  11:00، و حوالي الساعه 2016أبريل  30. في الخرطوم

التحقيق معها من قبل أحد ضباط جهاز األمن والذي بدأ التحقيق معها بسؤالها عن ما إذا كانت 

ترتدي مالبس داخلية. لم تقم بالرد على سؤاله و بعدها قام بالوقوف واإلقتراب منها بشكل كبير، 

رت أنها استطاعت أن تشعر بنفسه. سألها كم عدد أطفالك؟ ومن كم رجل؟ وبعد ذلك أمرها وقد ذك

أن تخلع حذاءها و عندما رفضت قام بضرب الطاولة بقوة وأنتقل من خلف الطاولة ووقف بالقرب 

من مقعدها، ومجدداً وضع وجهه بالقرب من وجهها و قال لها إنه لم يعجب بها ولكنه سيأتي 

طشين إلتمام المهمة، وخرج بعد ذلك من المكتب وأتى ضابط اخر. وقد ذكرت لـ بضابطين متع

"حقوق" أنها كانت خائفة من أن تتعرض لإلغتصاب، هذا وقد حقق معها الضابط االخر عن عملها 

السابق ومعلومات شخصية، و تم إطالق سراحها في نفس اليوم. وثقت "حقوق" ستة حاالت من 

 دات تعرضن لإلعتقال مؤخراً. )المصدر: مقابلة مع إحدى المفرج عنهن( اإلعتداء الجنسي على سي

 

 المحاكمات غير العادلة: 



  مايو قام قاضي النظام العام في بحري بشطب التهم الموجهة إلثنين من أعضاء حزب  11في

المؤتمر السوداني وهما أحمد أبو زيد ومحمد الفاتح، وذلك لعدم وجود أدلة وغياب الشاكي )عضو 

من المحطة الوسطى في  2016جهاز األمن و المخابرات الوطني( وتم إعتقال اإلثنين في فبراير 

 ة بحري والية الخرطوم و ذلك بعد مخاطبة هناك. مدين

  قام قاضي محكمة جنايات شمال الخرطوم بشطب اإلتهام في مواجهة الطالبة 2016مايو  10في ،

إكرام حمزة نصر الدين، طالبة كلية القانون جامعة النيلين، التي تم إعتقالها من قبل جهاز األمن 

جاكسون في والية الخرطوم أثناء توزيعها لمنشورات  إبريل من موقف 11والمخابرات الوطني في 

ومشاركتها في مخاطبة عامة ضد اإلستفتاء اإلداري في أقليم دارفور، قامت القوات األمنية بضربها 

وأخذها لمكتب قريب من الموقف وأحتجزوها لقرابة الثالث ساعات حيث كانت عيناها معصوبتان 

سلحة النارية، وذلك قبل أن يتم أخذها لقسم شرطة وتعرضت للضرب في الرأس بمؤخرة أحد األ

مساًء وتم التحقيق معها من قبل الشرطة وأفرج عنها  6:00شمال الخرطوم حوالي الساعة 

من القانون الجنائي  77مساء بعد إتهامها باإلزعاج العام المادة  11:00بالضمانه حوالي الساعة 

 . 1991السوداني 

 الخصوصية: 

  أفادت طالبة في جامعة الخرطوم لفريق "حقوق" إنها إستلمت رسائل نصية عبر  2016مايو  8في

تطبيق الواتساب من رقم المعتقلة وفاق قرشي، وادعت أن أحد أفراد جهاز األمن والمخابرات 

الوطني يستخدم رقم وفاق، و قد قامت بمشاركة "حقوق" بنص الرسائل التي إستلمتها و التي تحتوي 

عتقال، هذا وذكر ناشط اخر و أحد زمالء وفاق بأنه أستلم رسائل نصية عبر على تهديدات باإل

تطبيق الواتساب من رقم المعتقلة وفاق قرشي، وكذلك فإن حسابي الفيسبوك والواتساب الخاصين 

 16بالمعتقلة مي عادل ابراهيم كرار يظهران عالمة التواجد أثناء تواجدها داخل المعتقالت. في 

معتقالن مطلق سراحهما من أحداث جامعة الخرطوم لفريق "حقوق" بأن جهاز  ذكر 2016ابريل 

األمن والمخابرات الوطني أجبرهما بأعطاء كلمات المرور لهواتفهما وحسابات الفيسبك الخاصة 

 بهما. 

 

 حرية اإلعتقاد: 

  قام جهاز األمن والمخابرات الوطني بتحويل القس حسن عبد الرحيم كوري 2016مايو  10في 

األمين العام لمجمع كنيسة المسيح السودانية لنيابة أمن الدولة في الخرطوم، هذا و قد أعتقل القس 

من قبل جهاز األمن والمخابرات الوطني ومعه قسيسان أخرين من  2015كوري في ديسمبر 

.  منزلهم في أمدرمان، هذا وأفادت التقارير بأن القس كوري لم يلتِق بمحامي خالل فترة إعتقاله

 )المصدر: صحيفة الطريق اإللكترونية( 

 

 

 : 2016 مايو 12-3 الفترة روابط تحتوي على معلومات محدث



 

 Committee to Protect Journalists about Ahmed Zuhair Sudanese Journalist held without charge 

since 13th April 2016  

https://cpj.org/2016/05/sudanese-journalist-held-without-charge-for-a-mont.php 

 

Amnesty International Press Release; Sudanese President Al-Bashir must be arrested in Uganda 

and surrendered to the ICC 

 

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/sudanese-president-al-bashir-must-be-

arrested-in-uganda-and-surrendered-to-the-icc 

Sudan National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights 

Council resolution 16/21- Universal Periodic Review Report 

http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-

_may_2016/a_hrc_wg.6_25_sdn_1_e.pdf 

 

 

 

 

https://cpj.org/2016/05/sudanese-journalist-held-without-charge-for-a-mont.php
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/sudanese-president-al-bashir-must-be-arrested-in-uganda-and-surrendered-to-the-icc
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/sudanese-president-al-bashir-must-be-arrested-in-uganda-and-surrendered-to-the-icc
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-_may_2016/a_hrc_wg.6_25_sdn_1_e.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-_may_2016/a_hrc_wg.6_25_sdn_1_e.pdf

