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داني وقوات الدعم يش السوجال دةقالإلجراءات األحادية التي اتخذها رفضه المرصد السوداني لحقوق اإلنسان يعلن 

، رئيس مجلس السيادة ال يملكذلك أن  لوثيقة الدستورية التي تحكم البالد.ا كينته اً عسكرياً انقالبويعتبرها  ،السريع

سلطة تجميد بعض لك يمال ية، سلطة  إعالن حالة الطوارئ. وبصفته العسكر الو ،مجلس السيادة يسرئبصفته 

على  ،متسق ستوريد حالة ممارستها بشكلفي التي ال يملكها،  ،السلطة ههذتقتصر ل ب .الدستوريةمواد الوثيقة 

بيان ل فقاوالمواد التي جمدت  حال ةأيوال تشمل ب، الدستورية من الوثيقة "وثيقة الحقوق"باب المواد الواردة في 

  .البرهان أول الفريق ،يس مجلس السيادةئر

؛ فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالدوالتي شملت  أكتوبر 25يوم ظهر المعلنة  البرهانقرارات ين ندإننا 

حل مجلس السيادة االنتقالي و؛ من الوثيقة الدستورية 72، 71(، 3) 24، 16، 15، 12، 11تعليق العمل بالمواد و

تجميد عمل لجنة و؛ إعفاء وكالء الوزراتو؛ تكليف والة الوالياتإنهاء و؛ حل مجلس الوزراءو؛ وإعفاء أعضائه

 يام التالية.األ ما تبعها من قرارات فيوكذلك . إزالة التمكين

فيذ بتنات المغلقة، عوأخرى في االجتما ، علنيةسبتمبر تهديدات متتالية 21 انقالبفي األسابيع التي سبقت شهدنا لقد 

ها عن عجزأو ب ،سؤولةالم تمت بموافقة السلطات أنشطةكذلك شهدنا و. االنقالب ما لم تنفذ شروط سياسية معينة

على خلفيات المجتمعية د التوترات يعتصو ؛من الخرطومأنحاء عدة نيفة في نائية العالجرائم جال مثل تصاعد ،وقفها

 ،وتمويلهاري كسعتحض على االنقالب الأنشطة سياسية  ةلقياد ة كثير من أنصار النظام السابقدوعو، جهويةوإثنية 

يسي ئالر من الميناء دويةية واألئاذالسلع الغواردات منع تدفق بما ييلة وت طلفتراالق بعض الطرق السريعة غوإ

 للبالد.

رئيس مجلس  فظيعة بدأت باعتقالما صحب االنقالب وتبعه من إنتهاكات  لحقوق اإلنسانالسوداني  المرصدن يدي

وعدد من كبار المسؤولين ، من أعضاء مجلس السيادة المدنيين 3المدنيين، ومن الوزراء  6، والوزراء وزوجته

 تعرض جدية من وفمخا لديناو .عتقلين للضرب وإساءة المعاملةمبعض التقارير عن تعرض وهناك  .يذيينالتنف

األمن واستخبارات الدعم سجل األجهزة األمنية التي تقوم باالعتقاالت من جهاز ، خاصة وأن للتعذيب المعتقلين

 بمعاملة المعتقلين السياسيين السريع واالستخبارات العسكرية لها سجل في غاية السوء فيما يتعلق

يين بقسوة ال مبرر من الشرطة المحتجين السلم وقوات الدعم السريع وأقسامالسلطات األمنية من الجيش واجهت 

 150بة ما ال يقل عن وإصا أشخاص 10 واليحل قترط الذي ووجه به المحتجين إلى منف المفأدى العقد و لها.

علوية اء الزبنيران قناصة وجهوا الذخيرة الحية إلى األج هذه اإلصابات كثير منكانت  وحتى ليلة األمس.  شخصاً 

، از فحسبغلذخيرة وقنابل الللعصي وادام الكثيف خالستن ادة ليس عكؤم يررتقاهناك و .ساد المتظاهرينجمن أ

شاركة جنود من معن تقارير ناك هو فع الرباعي.درات المدافع المضادة للطيران المحمولة على سيابل أيضا لل
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 ،رمان، وفي شارع الستيندقمع المحتجين في أم في فاق سالم جوبا في تإ بعض الحركات المسلحة الموقعة على

 ل وبعد تنفيذ االنقالب العسكري.بيختلفة قمفي أوقات  منشيةوعلى كوبري ال

 قل بعضتين أعح. وفي مضايقات للصحفيين أثناء ممارسة واجبهم المهنيوالسلطات إلى ممارسة إعتقاالت لجأت 

 فادات وتحليالتهم بإئالدبعد إ مباشرةً  لفزة فضائيةتات طمواقع مح جتقل آخرون خارمن منازلهم، أع صحفيينلا

حرية التعبير ونقل وتداول  تقييدن مأدت إلى المزيد ات إجراء في ،السلطات قطعتو لألوضاع الراهنة.سياسية 

 هدد رئيس السلطة االنقالبيةوقد . النقالبلظات األولى حذ الللموبايل عن البالد مناالترنت وشبكات ا ،ماتوالمعل

قل الواقع وعدم ومن ينقلون األخبار "بن ملتزام وسائل االعالا ما أسماهيتم ت ما لم نإعادة االنتربعدم  أكتوير 27في 

 لجويا المجالق الإغو د،اللبل سيئيلرا ارمطال، مل في مطار الخرطوموقف العقامت السلطات أيضا بقد و ".!فلتالت

 .ةويلجا حةمالالة ركح ماأ نيادسوال

بإعادة و ؛وضمان تمتعهم بحقوقهم ؛فوراً  اطنينوالم اء علىعتدن اإلع بإصدار األوامر بالكف قادة االنقالبنطالب 

 ،لسلمياعتراض ممارستهم لحقهم في التعبير ام دوع ؛ن السلميينيد المتظاهرضف نوقف العو ؛ينلمدنيالى إالسلطة 

وشبكات  االنترنت دمة خ وإعادة ؛بال قيد أو شرط المعتقلينكافة الق سراح طوإ ؛مجمع وحرية التنظيفي حرية التو

قيق حتوالسماح ب ؛ةخدمإلى ال اقعوتلف المخفي م عادة المفصولينوإ ل من الخدمةالفص قراراتووقف  ؛لموبايلا

 نها إلى المحاكمة.يم المسؤولين عداإلنسان وتق إدعاءات إنتهاك حقوقكافة  يفزيه نشفاف ومستقل و

الخرطوم بعدم المشاركة  لميعها قوات مسلحة داخجوقعة على اتفاق جوبا والتي تملك الحركات المسلحة الم طالبن

مع التقارير الموثقة المقلقة ، خاصة النقالبلا بعضهوالكف عن دعم  ،ضد المحتجين السلمييناري جال قمعلافي 

 .ثر من مرةكالنار على محتجين سلميين أعض هذه القوات ب طالقعن ا

واجه اليوم توهي . ءفترة هدو اتيورها المنظم في منتصف الثمانيندانية منذ ظهالسو حقوق اإلنسانحركة ح ليتلم 

هي قضية شعب قوى، ببساطة ألن قضيتها ة وهي ألمرحأنها ستجتاز هذه ال يفكن كلنا ثقة ل ،يزداد تعقيداً  اً وضع

التعبير عن إلى  ،وفي العالم يةاإلقليممحيطاتنا في  ،ناءزمالدعو ن ه.تإنسانيبتليق السودان وحقه في التمتع بحياة 

وفق  كوماتهم لالطالع بواجباتهاحعلى  وطرسة الضغاه شعب السودان، وإلى مملذي يواجهالوضع اتضامنهم مع 

ر بخدام كافة المنا، واستهاصلة رصد االنتهاكات وتوثيقها وفضح، وإلى موايةقليمالقانون الدولي واالتفاقات اال

  .ساننام حقوق اإليمقراطية واحترفي نضاله السلمي من أجل الد اندلدعم شعب السو المتاحةوالوسائل القانونية 

نتخابات واال لديمقراطيةبشأن اللميثاق االفريقي  اً فمخال اً انقالبما حدث الذي اعتبر  قف االتحاد األفريقيب بمورحن

جتمع مالئنا في المزمواقف و ،الدولي عيدة من المجتمدأقسام عالمتحدة و مألمامواقف بكذلك ب حنرو .والحكم

في ذات  ،دعونو .اإلنسان حقوق اتكاتهوإن الدستور خرقلهم لف البلدان الذين عبروا عن إدانتتني في مخدالم

 ،عسكري بإنقال هو ى في الخرطومرجبأن ما إلى االعتراف  يينوشركاء السودان الدولجميع األطراف  ،الوقت

 قراطيةمفالصراع يدور بين قوى مدنية دي ،عدم المساواة بين أطراف الصراع السياسيوإلى  .وليس أقل من ذلك

تمارسه بإفراط وبال و، ام العنفدخاست وتحتكر ،األمر الواقعسلطة  كلتتم في وجه قوة ،سلمياً تمارس احتجاجها 

إلى ع السلطات وظ نزحنالنا إ .أفعالبعمة للديمقراطية اباع كلماتهم الدميع باتنطالب الج ميع األحوالجفي و .تردد

على  دنيمالوقت نرى قوة تصميم دعاة الديمقراطية والحكم ال، وفي نفس ئها في السلطةلعنف كوسيلة لبقارسة اامم

ي تالالسلمية  يراتمسلاالقتل والتعذيب أثناء وبعد  من تصاعدنعبر عن قلقنا البالغ لذلك . مواصلة نضالهم السلمي

 .2021توبر كأ 30في ها تنظيم أعلن عن
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