
 

 
 وقف العنف ضد المحتجين السلميين فورا  بالمرصد السوداني لحقوق اإلنسان يطالب 

 والخرطوم فتح تحقيق مستقل حول حاالت القتل في نياال ومدنيادي بوين
 

يُتابع املرصد السوداين حلقوق اإلنسان بقلق بالغ االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت  .7102سبتيمر  72الخرطوم، 
لقد خرجت جمموعات كبرية . اخلرطومو  مدين، يف ، خاصة2102سبتمرب  22االحتجاجات السلمية املتواصلة منذ  تصاحب

إحتجاجًا على قرار احلكومة برفع الدعم عن  ،وأم درمان ،واخلرطوم حبري ،اخلرطوم ،مدين من املواطنني يف مواقع خمتلفة من
وقد واجهت الشرطة وأجهزة األمن هذه االحتجاجات السلمية  .ملواد الغذائيةسعار الوقود واأومن مث زيادة املواد البرتولية، 

، كما قامت السلطات حبمالت إعتقال واسعة وسط احملتجني حاالت عديدة يف املتظاهرين بعنف شديد أدى لقتل
سلطات جتاه إحتجاجات تابعنا بالقلق نفسه عنف ال وقد. والناشطني واملعارضني السياسيني بدون توجيه إهتامات حمددة هلم

 .إغتيال أحد رجال األعمال من أبناء املدينة عقباألسبوع املاضي  ،يف جنوب دارفور ،ة نياالني مدينواطم
 األربعةطوال األيام  ة من هذه املدنديف مواقع عديإحتجاجات سلمية وأم درمان  ،مدين، واخلرطوم، واخلرطوم حبريشهدت 

كما ،واملطاردة اللصيقة بالسيارات ،العصيالضرب بو  ،ية باستخدام الغاز املسيل للدموعوقد ردت األجهزة األمن. املاضية
، واخلرطوم، واخلرطوم إىل حاالت قتل للمتظاهرين يف مدينمؤكدة تقارير وتشري . توضح مقاطع الفيديو اليت يتداوهلا املواطنون

بشري الزبري  ، مبا فيها بيان وايل اجلزيرةأيضاً  تقاريرالشري وت  .يف أكثر التقديرات حتفظاً  حبري وأم درمان جتازوت اخلمسني قتيالً 
 وقد. من قياداته وكوادره من منازهلم 01كما أكد حتالف املعارضة إعتقال . ، إىل إعتقال العشرات من احملتجني يف املدينةطه

مبا يف ذلك استخدام الذخرية  ،شكال من العنفأنياال األسبوع املاضي إحتجاجات واجهتها األجهزة األمنية ب مدينة شهدت
حرية يف ذات الوقت واصلت السلطات سياسة تقييد . قل وجرح العشراتاأل ىعل من احملتجني احلية مما أدى ملقتل إثنني

فة صحيسبتمري صوردت  22ويف . سبتمرب 01نتباهة يوم يام واجلريدة واإلاألة صحف هي ثحيث صودرت ثال التعبري
 .هري السراج من الكتابة ملدة أسبوعومنع الكاتب ز  ،اجلريدة

وقد شكك شهود عيان  . مرفوضةمناخًا مالئمًا ألعمال ختريب العنف املفرط الذي استخدمته قوات الشرطة واألمن خلق 
إننا ندعو . الذين بدءوا احتجاجتهم كمظاهرات سلمية ،م يف إنتماء ممارسي التخريب للمحتجنيممن استمعنا هل كثريون

إىل  ،بالنزاعات أصالً إنزالق البالد، املبتالة  والعمل على تفادي طقة،والتعلم من دروس جرياننا يف املن إىل احلكمة، املسئولني
احلالية تظل محاية أرواح وممتلكات املواطنني هي مسئولية ت ااالحتجاجظروف ىت يف مثل إننا نؤكد أنه ح. مزيد من العنف

 .الدولة



احلق و  احلق يف احلياة، خرقاً صرحيا للدستور السوداين الذي حيمييام األربعة املاضية اليت شهدهتا البالد يف األاالنتهاكات  متثل
ة طرف يف لفالسودان دو . ن الدوليةكما تشكل خرقًا إللتزامات السودا. السلمياالحتجاج التجمع و  حقيف حرية التعبري، و 

 أخري، تعترب من ناحيةو . دنيةد الدويل للحقوق السياسية واملالعه كثرها صلة بالتطورات اجلاريةاقيات الدولية أعدد من اإلتف
اليت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وثيقة احلقوق يف الدستور السوداين كل احلقوق واحلريات املضمنة يف االتفاقيات والعهود و 

 .الوثيقة ال يتجزأ من اً السودان جزء صادق عليها

اإللتزام بالقانون، مختلف أجهزتها السلطات بإصدار تعليمات واضحة ل المرصد السوداني لحقوق اإلنسان يطالب
كما يطالب المرصد بفتح تحقيق مستقل حول حاالت القتل . ووقف استخدام العنف ضد المحتجين السلميين فورا  

  .ةأو تقديمهم لمحاكمة عاجل ،، وإطالق سراح  كافة المعتقلينوالخرطوم في نياال ومدني


