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 بيان صحفي مشترك

4/6/9102 

 دولة عربية 01منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من  62

 في الخرطوم العسكريمجزرة المجلس جريمة  يدينون 

  ينالمدنيوحماية  العسكري االنقالبوتطالب المجتمع الدولي عدم االعتراف ب 

ستخدام القوة المسلحة في فض االعتصام السلمي عن إدانتهم ا الموقعون على هذا البيانيعرب 
 فضأثناء  في العاصمة الخرطوم ثنينصباح يوم اإل نقالبياإلالمجلس العسكري  من قبل

 ، بحسب المعلومات المتوفر وليست النهائية، الذي كان من نتيجتهو  ،بالقوةاالعتصام السلمي 
صابة جرح و و ، نقالبيلمجلس العسكري اإلميليشات االحي لرصاص الب دايشه 03أكثر  سقوط ا 
  /قسم الشماليمعتصمين بالمن ال( 023)من  ، واعتقال أكثرالمعتصمين السلميينمن  555

لقاء عدد من جثامين الشهداء في الخرطوم  .نهر النيلمياه ، وا 

الكاملة عن هذا العمل غير  المسؤولية نقالبياإل المجلس العسكري على تحميل الموقعون يؤكدو  
في عة و وتطلعاته المشر  الشعبتجاه  ،دانم اجراميبمثابة عمل  هذا اإلجراء معتبرين، قانونيال

عد انتهاكا صارخا يخالف كافة التشريعات والمواثيق الدولية و ي حيث أنه، الحرية والسالم والعدالة
ين وحقها في أن تكون السلميوالتجمع لحق الشعوب في التعبير  فاضحا   للحق بالحياة وانتهاكا  

  .مصدرا  للسلطات

ذ  همفإن ،التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحىو  التعازي من ذوي الضحايا بأحر يتقدمون وا 
نيسان  00في  نقالبي الذي استولى على السلطة بالقوة المسلحةالمجلس العسكري اإل يطالبون

 المماطلةمحاوالت ل حد فوري عووض ،سلطة انتقالية بقيادة مدنية إلىبتسليم السلطة ابريل /
وقيامه باتخاذ قرارات  ،نحياز لثورة الشعباإلب المزيف واإلدعاءوالمجتمع الدولي  الشعب خداعو 
 .نسج عالقات خارجية دون تفوض شرعي من الشعبليست من صالحياته، إضافة لجراءات ا  و 
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الجيش، مطلق جيش، تنحصر في حماية الشعب والدفاع عن حدود الدولة بما ونذكر بأن مهمة 
ه أي منحالتي ينحاز فيها الجيش لمطالب الشعب، وهذا االنحياز ال ي اإلستثنائية فيها األوقات

  .    مشروعية في استالم السلطة أو المشاركة فيها

 بحق المواطنين التي تجري بشكل واسع ةالتعسفي تاالعتقاال حملة بشدة ونستنكر ي كما
الذين معلومات تؤكد اعتقال الجرحى ورود  ومنعلى مصيرهم،  بالقلق ويشعرون ،نيالمعتصم

 .  هم من حق المعالجة في المستشفياتومنع سقطوا في ساحة االعتصام

االنقالبي لمطالب الشعب السوداني  العسكريويطالب الموقعون على ضرورة استجابة المجلس 
وروبي االتحاد اإلفريقي واالتحاد األ ونشدمدنية، وينااإلنتقالية لقيادة بتسليم السلطة  المشروعة

وجميع المنظمات ومفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان واألمين العام لألمم المتحدة 
غتصاب حماية المدنيين وعدم االعتراف بإ على العملوالهيئات الدولية المنشغلة بحقوق اإلنسان 
كما يطالبون مجلس حقوق اإلنسان بتشكيل لجنة . الجنراالت االنقالبيين للسلطة في السودان

التي مارسها نظام البشير في االستخدام المفرط للقوة للتحقيق سريع وبشكل تحقيق دولية 
 وحتى تاريخه 2302ديسمبر  05في  منذ انطالق الحراك الشعبي السلمي السوادني وجنراالته

 .أو الدولية/السودانية و ومحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة

عن تأييدهم الكامل لممارسة السودانيين حقهم في  ،يؤكدون كمدافعين حقوق اإلنسانوأخير ا 
ة من المواكب واالعتصامات واالضرابات والعصيان السلمي اتالحتجاجا أشكالاستخدام كافة 

 .في الحرية والسالم والعدالة المشروعة والمحقة والعادلة ملتعبير عن مطالبهالمدني ل

 :الموقعون

 مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان .0
 منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات   .2
 األردن/جمعية النساء العربيات .0
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 األردن/ مركز اإلعالميات العربيات  .4
 جمعية الحقوقيين األردنية .5
 األردن/النقابات العمالية المستقلةاتحاد  .6
 األردن/جمعية منتدى عمان لحقوق اإلنسان .7
 التحالف األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام  .2
 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان .5

منظمة في المغرب وتونس والجزائر  22وتضم ) التنسيقية المغاربية لحقوق اإلنسان .03
 (وموريتانيا

 (منظمة  20وتضم )اإلنسان  اإلئتالف المغربي لهيئات حقوق .00
 باريس / اللجنة العربية لحقوق اإلنسان  .02
 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان .00
 فلسطين/مركز القدس لحقوق اإلنسان والمساعدة القانونية .04
 لبنان/مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب .05
 منتدى البحرين لحقوق اإلنسان .06
 (منظمات 03ضم ت)الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان  .07
 العراق/منظمة النجدة الشعبية .02
 البحرين/منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان .05
 معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان .23
 مركز تونس لحرية الصحافة .20
 الجمعية المغربية للنساء التقدميات .22
 سويسرا/ المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات .20
 السويد/المدنية واالجتماعيةمركز دمشق لدراسات الحقوق  .24
 المغرب/منظمة حريات اإلعالم والتعبير .25
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 مصر/المنظمة العربية لإلصالح الجنائي .26
 التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام  .27
 فلسطين/مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس .22
 رابطة مدربي حقوق اإلنسان العراقية .25
 اليمن/سانمؤسسة الشرق االوسط للتنمية وحقوق اإلن .03
 اليمن/المؤسسة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر .00
 اليمن/منظمة عدالة لحقوق اإلنسان .02
 التحالف اليمني لمناهضة عقوبة اإلعدام .00
 التحالف المدني لمنظمات المجتمع اليمني المستقلة .04
 اليمن/منظمة الشقائق العربي لحقوق اإلنسان .05
 اليمن / المركز القانوني للحقوق والتنمية .06
 اليمن/ة تميز إمرأة للتنمية اإلنسانيةمؤسس .07
 اليمن/مؤسسة الشفافية للحقوق اإلنسانية .02
 اليمن/مؤسسة المسار الثقافية الحقوقية .05
 اليمن/محامون من أجل العدالة .43
 مركز الحقوق المدنية والسياسية اليمني .40
 سورية/ اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير  .42
  25تقوده )في سورية  0025ل قرار مجلس االمن رقمالتحالف النسوي السوري لتفي .40

 (هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة   27ويضم , امرأة 
 الشبكة الوطنية السورية للسلم األهلي واألمان المجتمعي .44
 التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية .45
 ة القانونرابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة االنتقالية وسياد .46
 رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق اإلنسان  .47
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 المؤسسة النسائية السورية للعدالة االنتقالية  .42
 اللجنة السورية للعدالة االنتقالية وأنصاف الضحايا .45
 المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب  .53
 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال  .50
 التجمع النسوي للسالم والديمقراطية في سورية  .52
 ليبيا/ الجمعية الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي  .50
 (منظمة 54وتضم )تحالف منظمات حقوق اإلنسان في العراق  .54
 الجمعية الموريتانية لترقية حقوق اإلنسان  .55
 الشبكة العربية لمدربي حقوق اإلنسان  .56
 ورفع الحصار وبناء السالم في اليمناإلئتالف الحقوقي لوقف العدوان  .55

 المغرب / منظمة حريات اإلعالم والتعبير  .55

 الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان .55

 األردن/جمعية السيدات العامالت .06

 األردن/جمعية رؤى نسائية .01

 الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب .02

 جمعية مراقبة حقوق اإلنسان العراقية .03

 للدفاع عن حقوق اإلنسان الرابطة التونسية .04

 العراق  /جمعية ابن رشد للتنمية و الديمقراطية .05

 العراق /التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية   .00

 قالعرا/ التجمع الثقافي النسوي من اجل الديمقراطية   .05

 سويسرا/األكاديمية السويسرية لحقوق اإلنسان .05

 العراق/المركز الوطني لدراسات حقوق االنسان  .05

 


