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 No.: H.K/PS/15/020 2020 مايو 6

 نشرة صحفــية

  السودان-إدريس البر بواسطة الدعم السريع بالدمازين / إعادة إعتقال السيد

إدريس البر / تعتقل للمرة الثانية السيد (والية النيل األزرق)، قوات الدعم السريع بمدينة الدمازين 2020 أبريل 27بتاريخ 

 .  أطلق سراحه  ف اليوم التالف بعد أن  خع للتحقيق والتععيي خرباًا . وتحبسه بمكتبها

البر لمكاتب / أخذ السيد. إدريس البر من متجره بواسطة قوات الدعم السريع بالدمازين/ ، أعيد إعتقال السيد2020 أبريل 27في يوم 

البر في / أطلق سراح السيد. قجة والذي قام بضربه بنفسه/ الدعم السريع بالمدينة حيث حبس وحقق معه بواسطة النقيب دعم سريع

.  تحت التتديد ببعادد إعتقاله مجدداًا  (2020 أبريل 28)اليوم التالي 

وأطلق  ( الدمازين–الدعم السريع بوالية النيل األزرق ) بواسطة نفس القود 2020 إبريل 9البر سابقاًا في يوم / لقد أعتقل السيد

البر علي فتح بالغ ضد قوات الدعم السريع علي خلفية عدم قانونية / بعد إطالق سراحه عمد السيد. 2020 ابريل 11سراحه في يوم 

بناءًا علي التحقيق الذي أجري معه عند إعادد اإلعتقال، فبن دوافع اإلعتقال الثاني إلرهابه وتخويفه حتي يتخلي عن البالغ . إعتقاله

 . البر علي حقوقه القانونية في متابعة الدعوي مدعوماًا ببعض المحامين المتطوعين/ الذي دونه، لكن يصر السيد

الدمازين هي عاصمة .  عاماًا ويعمل تاجر كما أنه من الناشطين السياسيين والمجتمعيين40إدريس البر أحمد يبلػ من العمر / السيد

وهو معتمد محلية سابق )فايز بلة علي / قوات الدعم السريع هي مليشيا حكومية قائدها بالنيل األزرق هو المقدم. والية النيل األزرق

 . (إبان حكومة البشير

: باآلتيتنادى مدنيين بمناطق الصراع و الشديد ألوضاع القلقتا عن HUDOتعرب 

 إدريس البر وإهانته/ ، بأن تخضع قائد الدعم السريع بالنيل األزرق للمحاسبة في مسألة إعتقال السيد السودانيةحكومةال. 

 وأن تضمن سيادد . الحكومة السودانية بأن توقف إنتتاكات القوات األمنية ومليشياتتا علي المواطنين وخصوصاًا بمناطق الصراعات

 حكم القانون

 الحكومة السودانية بأن تحل كل المليشيات الحكومية وتنزع أسلحتتا. 

إنتهف 

  hudo2009@gmail.com: لمزيد من المعلومات الرجاء الكتابة إلي


