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تحرك عاجل
ُيعتقلون ف جنوب السودان  رؤساء الكنيسة 

  مايو/ أيار، ألقت قوات المن القبض عل اثني من رجال الكنيسة الشيخية ف جنوب السودان ف منزليهما وهما القس19ف 
 الحتم إدريس جوشوا إدريس نالوس والراعي تحت التدريب دافيد قاين. وقد اعتقل بمعزل عن العالم الخارجي دون  السماح

لهما بالتصال بمحامي أو بذويهم وهما عرضة للتعذيب وسائر صنوف العاملة السيئة.
  مايو/ أيار دخلت قوات المن منزل القس الحتم إدريس جوشوا إدريس نالوس ف جوبا19ف الساعة الثامنة مساء يوم 

ًا لا ذكره شهود العيان أطلقت القوات ثلث طلقات نارية ف الهواء، قبل أن يبدأوا ف ضب  عاصمة جنوب السودان، وطبق
 القس واقتياده ف سيارة تابعة للقوات. كما قاموا بالتفتيش واستولوا عل مواد خاصة به أو بأفراد أسته، من بينها هواتف

محمولة، ومفاتيح النزل وحواسيب محمولة (لب توب) ووثائق.
ًء، اقتحمت قوات المن باب منزل الراعي تحت التدريب دافيد قاين وألقت القبض عليه.  وف نفس الليلة، وجوال العاشة مسا

 ولم تذكر القوات لستيهما أي سبب لعتقالهما، وظل مكان وجودهما غي معروف. والرجلن عضوان ف الكنيسة الشيخية ف
جوبا بجنوب السودان. ولم يسمح لييهما بالتصال بمحامي او بذويه.

  ساعة بدون إذن من الحكمة، كما حدث للرجلي، عمل غي قانوني ف جنوب السودان. إن24أن اعتقال شخص ما لكثر من 
  ساعة، مالم تقرر24) من الدستور النتقال لجنوب السودان تنص عل أنه يجب الفراج بكفالة عن الشتبه فيه بعد 4 (19الادة 

إحدى الحاكم بقاءه ف السجن.
َا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغتكم : نرجوكم الكتابة فور

 القس الحتم إدريس جوشوا إدريس نالوس و الراعي تحت التدريب دافيدلحث السلطات عل الكشف عن مكان •
قاين وتمكينهم عل الفور من التصال بمحامي او بذويهما والحصول عل أي علج طبي يحتاجانه. 

ًا؛ لناشدة • السلطات إما أن توجه إليهما اتهامات جنائية محددة وإما تطلق ساحهما فور

 ) من الدستور النتقال4 (19الادة إجراءات القانونية للعتقال النصوص عليها ف مطالبة السلطات باللتزام بال•
 والعايي الدولية لحقوق النسان2011لجمهورية جنوب السودان الصادر عام 

 إل:2013 يوليو/ تموز 9نرجو إرسال مناشداتكم قبل 

وزير الداخلية
الجنرال أليسون مناني مقايا

طرف/ بيت وال أثيو
مساعد الوزير

وزارة الداخلية
جوبا – جنوب السودان

صيغة الخاطبة: معال الوزير

وزير العدل



جون لوك جوك
طرف/ موسس أتني ماكول

وزارة العدل
جوبا – جنوب السودان

Email: mosesatenydemakol@yahoo.com 
صيغة الخاطبة: معال الوزير

كما نرجو إرسال نسخ إل:

وزير العلم
دكتور برنابا مريال بنيامي

طرف/ مصطفى بيونغ ماجاك كول
مدير عام العلومات

جوبا – جنوب السودان
Email: musabiong@yahoo.ca 

صيغة الخاطبة: معال الوزير

كما نرجو إرسال نسخ إل الهيئات الديبلوماسية العتمدة ف بلدكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الخاطبة  صيغة الخاطبة  عنوان البيد اللكتوني  البيد اللكتوني  رقم الفاكس  فاكس  3  العنوان 2  العنوان 1السم  العنوان 

ًا. نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور أعله ممكن
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تحرك عاجل
رؤساء الكنيسة يعتقلون ف جنوب السودان 

معلومات إضافية

  الذي وضع2005، عقب استفتاء نص عليه اتفاق السلم الشامل لعام 2011 يوليو/ تموز 9نال جنوب السودان استقلله ف 
ًا لها تاريخ من الصاع وهي ماتزال تواجه تحديات  نهاية لعقدين من الحرب الهلية. ودولة جنوب السودان أحدث دولة حالي

 ف التمكي لسيادة القانون، بما ف ذلك اتباع إجراءات القبض عل الشخاص واعتقالهم النصوص عليها ف الدستور النتقال
لجنوب السودان.

 إن قوات المن ف جنوب السودان لها سجل حافل بالتحرش والعتقال التعسفي للصحافيي والنشطاء ومن يبدو أنهم خصوم
للحكومة. ومن بي أفراد قوات المن الذين ادعي بارتكابهم انتهاكات لحقوق النسان لم يحاسب سوى القليلون.

القس الحتم إدريس جوشوا إدريس نالوس و الراعي تحت التدريب دافيد قاين؛ كلهما ذكر
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