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متابعة ()3
لمعتقلي الترتر /السودان
بتاريخ الرابع عشر من فبراير  2019جهاز األمن والمخابرات بكادقلي يطلق سراح معتقلي الترتر الذين حولوا سابقا ً لمعتقالت/
سجن الشرطة .قبل أن يفرج عنهم ألقي عليهم مدير جهاز األمن محاضرة.
في يوم  14فبراير  2019عند حوالي الساعة الثالثة ظهراً (بتوقيت السودان) زار مدير جهاز األمن والمخابرات بكادقلي معتقلي الترتر وهم
بسجن كادقلي محبوسين بواسطة الشرطة بعد أن قيد جهاز األمن والمخابرات بالغ ضدهم وحولهم للشرطة .المعتقلين هم السادة :بابكر أحمد
التجاني ،لؤي محمد ،علي أحمد ،إبراهيم الحاج ،بابكر أحمد ،فضل هللا النويري ،نادر جابر ،أحمد الكرار ،أحمد آدم ،أحمد راضي ،بشير ياسين
ومحمد أحمد آدم.
تحدث إليهم مدير جهاز األمن والمخابرات بكادقلي زهاء األربعين (  )40دقيقة موبخا ً لهم إشتراكهم في المظاهرات ومحذراً لهم بأن اليقدموا علي
أي محاولة أخري للتظاهر كما حثهم علي إطالع السلطات األمنية بأي تحرك من أي كان للتظاهر .في نهاية لقائه إعتذر لهم عن طول فترة
الحبس /اإلعتقال ومخطراً لهم بأن البالغ ضدهم قد شطب .أطلق سراحهم في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت السودان) علي الرؼم من أنه
قد تم إخطارهم في اليوم السابق بأن ملؾ قضيتهم قد حول للمحكمة.
كان إعتقال المعتقلين اإلثني عشر من مدينة الترتر في يوم

 3يناير  2019ورحلوا في نفس اليوم لمدينة كادقلي حيث إحتجزوا وعزلوا عن

المحيط الخارجي في معتقالت جهاز األمن بكادقلي إلي يوم  3فبراير  2019حين تم فتح بالغ ضدهم بواسطة جهاز األمن والمخابرات بكادقلي
تحت المواد (المادة -67 :الشؽب والمادة -69 :اإلخالل بالسالم العام والمادة -182 :اإلتالؾ الجنائي) من القانون الجنائي السوداني ،1990
وحولوا حينها للشرطة .بعدها أخطر وكيل النيابة المختص بالبالغ زوي المعتقلين بأنه يمكن إطالق سراح المعتقلين بالضمانة بعد دفع المبلػ
موضوع البالغ وهو خمسة مليون جنيه سوداني (ما يعادل مائتين وخمسون ألؾ دوالر أمريكي تقريبا ً).
تعرب  HUDOعن أسفها الشديد ألوضاع المواطنين خالل هذه الفترة والتي تشهد موجة التظاهرات.
وتنادى  HUDOباآلتي:


الحكومة السودانية ،بأن تحترم حق التعبير والتجمع.



الحكومة السودانية ،بضرورة أن تحترم إلتزاماتها الدولية تجاه الحقوق.



سلطات األمن والمخابرات بضرورة إيقاؾ ترهيب وترويع المواطنين .



السلطة القضائية والشرطة بالسودان بأن توقؾ إذعانها ألوامر جهاز األمن والمخابرات.
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