
 

Press release from 24. December 2018 

The Troika (the United States, Norway and the United Kingdom) and Canada are 

concerned about the violence occurring during recent protests in Sudan, 

including credible reports of the use of live fire by the Government of Sudan and 

of multiple deaths during several protests. We reaffirm the right of the Sudanese 

people to peacefully protest to express their legitimate grievances. 

We urge all to avoid the use of violence or destruction of property. We also urge 

the Government of Sudan to respond to demonstrations appropriately, through 

uniformed police acting in accordance with Sudanese and international human 

rights law, including the right to freedoms of peaceful assembly, association, and 

expression – and to avoid the use of live fire on protestors, arbitrary detention, 

and censorship of the media. 

We expect the Government of Sudan to implement measures to investigate 

cases in which abuse of force has occurred, and welcome the assurances 

provided by the Ministry of Foreign Affairs in this regard. 

 خالل وقعت التي العنف أعمال إزاء بالقلق وكندا (المتحدة والمملكة والنرويج المتحدة الواليات) الترويكا دول تشعر
 السودان حكومة قبل من الحية الذخيرة استخدام عن الموثوقة التقارير ذلك في بما ، السودان في األخيرة االحتجاجات

 مظالمه عن للتعبير السلمي االحتجاج في السوداني الشعب حق على التأكيد نعيد .احتجاجات عدة خالل متعددة ووفيات

 .المشروعة

 بشكل للمظاهرات االستجابة على السودان حكومة نحث كما .الممتلكات تدمير أو العنف استخدام تجنب على الجميع نحث
 حرية في الحق ذلك في بما ، اإلنسان لحقوق والدولي السوداني للقانون وفقا ً والتعامل النظامية الشرطة خالل من ، مناسب

 والرقابة التعسفي واالحتجاز المحتجين على الحية الذخيرة استخدام وتجنب - والتعبير الجمعيات وتكوين السلمي التجمع

 .اإلعالم وسائل على

 بالتأكيدات ونرحب ، للقوة استعمال إساءة فيها وقعت التي الحاالت في للتحقيق تدابير تنفذ أن السودان حكومة من ونتوقع

 .الصدد هذا في الخارجية وزارة قدمتها التي

 

 


