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 نشرة صحفية

 السودان القوات المسلحة السودانية تعتقل مدنيين بينهم أطفال بقيسان،

، إعتقلت القوات المسلحة السودانية بقيسان أربعة مدنيين بينهم أطفال كما عذبتهم وأهانتهم قبل أن 2021األول من مارس  في

 .تطلق سراحهم تحت ضغط المواطنين ولكن صادرت المتعلقات بحوزته

. ، وصل لمدينة قيسان قادمين من أمورا أربعة مواطنين بينهم أطفال علي ظهر حمير ويحملون قنقليز لبيعه بسوق المدينة2021 مارس 1بتاريخ 

أُعتقل أربعتهم من سوق قيسان بواسطة مالزم أول بالقوات المسلحة السودانية يدعي أبوبكر تاية هللا وأخذوا للحامية العسكرية بالمدينة حيث 

.  أحتجزوا وعذبوا

علم بالحادث أفراد من لجان المقاومة بقيسان، فتوجهوا علي الفور للسؤال عن المعتقلين لدي قائد الحامية  (2021 مارس 2)في اليوم التالي 

 عندها رد .بأن اإلعتقال تم بناًء علي أن المعتقلين قدموا من منطقة تحت سيطرة متمردين ليس لنا معهم إتفاقية سالم: محمد الضو فأجابهم/ العقيد

ولكن رفض القائد . أعضاء اللجنة بأن هناك أمر ساري المفعول أصدره الوالي السابق يسمح لهم بالحضور للسوق والتفاعل فيه بالبيع والشراء

إطالق سراحهم مما دفع المواطنين للتجمهر أما بوابة القيادة مطالبين باإلفراج عنهم، مما مثل ضغط علي القيادة فأفرجت عنهم ولكن صادرت ما 

  (ما يعادل حوالي مائتين دوالر أمريكي)بحوزتهم مثل القونقليز وبعض النقود 

 8)أمير يحي / أما األطفال المعتقلين فهم الطفل ( عاماً 26)عبدالقيوم عمر / ، السيد( عاماً 24)مصطفي بادي / السيد: األشخاص المعتقلين هم

أمورا هي منطقة جبلية تحت سيطرة . مدينة قيسان هي عاصمة محلية قيسان بوالية النيل األزرق. ( سنوات9)ميرغني عبود / والطفل (سنوات

 .  كلم في اإلتجاه الشمالي الشرقي من مدينة قيسان25 شمال وتبعد حوالي –الحركة الشعبية لتحرير السودان 

: باآلتي  علي الحكومة السودانيةتنادىمناطق الصراع و بالمدنيين/ مواطنين عن أسفها الشديد ألوضاع الHUDOتعرب 

 بأن تخضع قائد القوات المسلحة السودانية بقيسان للمحاسبة بسبب إعتقال المدنيين وسوء معاملتهم كما مصادرة ممتلكاتهم الشخصية. 

 بأن تنهي حالة الطوارئ بمناطق الصراع والتي مكنت اإلسخبارات العسكرية من إعتقال المدنيين علي هواها. 

 بأن تحترم حقوق المواطنين الدستورية وأيضاً بضرورة أن تحترم إلتزاماتها الدولية. 

 : إنتهي

  hudo2009@gmail.comلمزيد من المعلومات الرجاء الكتابة إلي 
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