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 لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة 14 ــفي الدورة ال مركزالكلمة 

 تموز/يوليو 3 مناقشات عامة،: البند الرابع

 شكرا سيدي الرئيس،

 حقوق انتهاكات إزاء العميق عن قلقه اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز يعرب
 .السودان في اإلنسان

 مجموعات مع للتفاوض استعداده االنتقالي العسكري علن المجلسيالوقت الذي  ففي
 الدعم قوات مثل العنيفة تقوم الميليشيات مدنية،  إدارة إلى السلطة نقل بشأن المعارضة

 .بإرهاب المدنيين وقتلهم الجيش وصاية تحت( RSF) السريع
 بينهم من وفاة،ال تحاال مئات هناك السودانيين، لألطباء المركزية اللجنة ألرقام وفًقا

 المختفين أو الجرحى لمئات إضافة يونيو، من الثالث واحد في حالة وفاة في يوم 421
 .الخطف أو الذين تعرضوا للتعذيب أو

 : يلي بما نطالب فإننا وبالتالي،
 .والتغيير الحرية قوى تمثلهم الذين المدنيين إلى السلطة لتسليم الدولي الضغط( 4
 العسكرية شبه الجماعات من وغيرها السريع الدعم قوات لميليشيات الفوري اإلنسحاب( 2

 .البالد في الرئيسية المدن من
 الجيش في الخرطوم ساحة قيادة في يونيو 33 مجزرة في مستقل دولي تحقيق( 3)

 في الحراك الشعبي السلمي بداية منذ اإلنسان حقوق وانتهاكات اإلنسانية ضد والجرائم
  .2341ديسمبر

 .السياسيين السجناء جميع عن الفوري اإلفراج( 1
 .اإلنترنت وقف قطع( 5 
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 المجلس في الثاني الرجل ،(حميدتي) دغلو حمدان محمد ضد دولي تحقيق(  6
 .السريع الدعم قوات قائدو  االنتقالي العسكري

 إشراكها الضروري منف السلمية، االنتفاضة هذه في المرأة دور على التأكيد أيًضا نريد 
 .بالمائة 33وفي هياكل المرحلة االنتقالية بنسبة ال تقل عن  المفاوضات في

 العربية واإلمارات السعودية العربية المملكة تدخل إزاء البالغ قلقه عن المركز يعربكما 
 في ديمقراطي نظام إقامة فرصةبهدف اجهاض في السياسة المحلية  ومصر المتحدة
كما نصت  تقرير مصيره بنفسهينتهك حق الشعب السوداني في  هذا التدخل. السودان

المادة األولى من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 
  .واالجتماعية والثقافية

كما فعل  ،وعدم االعتراف به االنقالب هذا إدانة إلى الدولي المجتمع ندعو وأخيرا،
 جميع فيالتي جرت  يونيو 33 في" يةالمليون ات الشعبيةمسير ال"إن . االتحاد األفريقي

 تمثل وال شرعية لها ليس السودانية العسكرية السلطات أن على دليل هي البالد أنحاء
 .الشعبية السيادة

 إعالن صياغة على العمل بدأت قد منظمتنا أن أبلغكم أن لي اسمحوا ، الصدد هذا في 
  .العسكرية االنقالبات لمناهضة دولي


