EUROPEAN UNION
DELEGATION TO THE REPUBLIC OF SUDAN

بيان من الناطق الرسمي للممثل السامي للعالقات الخارجية و األمن ونائب رئيس مفوضية
االتحاد االوروبي
إن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة السودانية مع التظاهرات املستمره التي تشهدها عدة مناطق
من البالد ،مثل استخدام قوات االمن للقوة ضد املدنيين-بما في ذلك إستخدام الذخيرة الحية-قد
أدى إلى زيادة عدد الضحايا في االيام القليلة املاضية .كما ذكرت بعض التقارير إستخدام قوات
االمن للغاز املسيل للدموع ضدالطواقم الطبية و املرض ى في مستشفى أم درمان.
نتوقع من الحكومة السودانية إن تضمن حق املواطنين في حرية التجمع و التعبير السلمي تماشيا
مع القوانين الدولية .و على جميع االطراف االلتزام بضبط النفس و نبذ العنف من أجل تهدئة
االوضاع في البالد.
الحزاب
كما نتوقع أيضا ا إلفراج عن كافة املعتقلين من املعارضة و الصحفيين و أعضاء إ
ق النسان و غيرهم من املتظاهرين السلميين املعتقلين تعسفيا و
السياسية و املدافعين عن حقو إ
كما نتوقع أن يتم فتح تحقيق شامل في حولإ أحداث القتل و االنتهاكات التي حصلت خالل
أالخيرة .و في هذا الشأن ،على هيئة التحقيق التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها
التظاهرات إ
سنراقب عملها عن كثب.
الحداث أن تضمن محاسبة املسؤليين و إ
للتحقيق في هذه إ
إن السودان بحاجة ماسة إلى تطبيق إصالحات إقتصادية و سياسية و يبقى ذلك أساسيا لتحقيق
املطالب التي عبر عنها الشعب السوداني.
إن الخطوات التي ستتخذها الحكومة السودانية في هذا الصدد سيكون لها تأثير على مراحل التعاون
الثنائي بين االتحاد االوروبي والسودان.
للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال بــ:
بعثة االتحاد االوروبي في جمهورية السودان
العنوان:مربع 1ب ،املبنى رقم  ،10شارع الجمهورية
الخرطوم .صندوق بريد2363 :
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