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 بيان صحفي مشترك 
 دولة عربية 21 منوشبكة وتحالف حقوقي  منظمة  04

يدينون الممارسات القمعية ويطالبون بالإلفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقالت 
 لشعب السوداني واالستجابة للمطالب المشروعة ل

 
هاكات التي تورطت تعرب المنظمات الحقوقية في الدول العربية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها لالنت

ومختلف المدن السودنية   بها السلطات السودانية بعد اندالع االحتجاجات السلمية في الخرطوم
وذلك لالحتجاج على األزمة االقتصادية وتدهور الواقع السياسي واالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

 .اإلنسان

التعبير عن الرأي وحرية  جزءا من حرية  وتشكل التظاهرات التي انطلقت في المدن السودانية
نسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التجمع التي كفلها االعالن العالمي لحقوق اإل

 .على هذا الحق( 04)إضافة إلى نص الدستور السوداني النافذ في مادته 

  ودانيةلقد مارست السلطات القمعية المعادية للحريات العامة وحقوق اإلنسان، في الحكومة الس
استخدام العنف والقوة المفرطة لتفريق المظاهرات االحتجاجية السلمية، ما أدى خالل األيام القليلة 

ضحية قتل خارج ( 04)وحتى اللحظة إلى سقوط أكثر من  0402ديسمبر / 04الماضية من 
زاب من الجرحى، واعتقال المئات من نشطاء األحن و وخمسإطار القانون وما يزيد عن أربعمائة 

السياسية والنقابات واالتحادات النسائية ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والكتاب واألدباء، 
 .المدن السودانية  في مختلف

إنَّ الموقعين أدناه يؤكدون على حق الشعب السوداني في التعبير عن رأيه وممارسة حرية التجمع 
د للبطالة، ونقد واستشراه ظاهرة الفساد، السلمي، وأنَّ المطالبة بإيقاف االنتهاكات، ووضع ح

دانة انتشار قمع الحريات العامة أوانتهاك الدستور والمواثيق الدولية وااللتفاف عليها، ورفض  وا 
اعتماد أشكال المحسوبية في تقسيم الثروات، بعيدا عن مبادئ الحق والمساواة وبناء الحياة 

انتهاك حقوق السودانيين في التعبير عن آرائهم ال يجوز و الكريمة لإلنسان، هي مطالب إنسانية 
 .من خالل قمع التجمعات السلمية أو المالحقات األمنية التعسفية
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في مختلف المدن   كما تدين المنظمات الموقعة على البيان الممارسات القمعية للسلطة التنفيذية
طالق سراح جميع الم السياسيين  ات/عتقلينالسودانية، وتطالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وا 

بسبب المظاهرات األخيرة واالستجابة إلى المطالب الشعبية المشروعة  ات/المعتقلينكذلك فورا و 
يقاف  في تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان وتحقيق المواطنة المتساوية والعدالة االجتماعية وا 

 .االنتهاكات

 :وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على النقاط التالية

السياسيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني،  ات/اإلفراج فوًرا عن جميع المعتقلين .0
 .ومعتقلي الرأي 

تحقيق العدالة االجتماعية والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل بين السلطات  .0
 .الثالث من جهة ثانية

سيرات وتظاهرات المواطنين منع استخدام جميع أشكال العنف والسالح في مواجهة م .3
 .السلمية

 .احترام حق التظاهر السلمي واالستماع إلى مطالب الجماهير الشعبية وتنفيذها .0

تعويض كل الضحايا الذين تضرروا في التظاهرات الماضية وتقديم اإلعتذار لذويهم  .5
 .وللشعب من قبل السلطة التنفيذية

 .واالعالميين ينمحاكمة جميع منفذي اإلنتهاكات التي جرت بحق المتظاهر  .6

لحق في التجمع القيام بزيارة لتقّصي لألمم المتحدة حول ا تطالب المقّرر الخاص .7
 .الحقائق
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 :الموقعون
 حقوق اإلنسانلمركز عّمان  -0
 الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان -0
 األردن/ جمعية النساء العربيات -3
 األردن/عالميات العربياتمركز اإل -0
 جمعية الحقوقيين األردنية -5
 األردن/ جمعية المنتدى االقتصادي واالجتماعي للنساء -6
 جمعية منتدى عّمان لحقوق اإلنسان -7
 األردن/لجنة حقوق اإلنسان في نقابة المحامين  -2
 اتحاد النقابات العمالية المستقلة األردني -9

 لبنان/مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب -04
 نظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطيةم -00
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان -00
 مصر/البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان -03
 ماف -منظمة حقوق اإلنسان في سورية -00
 ليبيا/ الجمعية الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي -05
 فلسطين /مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان -06
 حقوق االنسان في العراقمنظمات تحالف  -07
 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان -02
 منتدى البحرين لحقوق اإلنسان -09
 موريتانيا/ هيئة الساحل للدفاع عن حقوق اإلنسان  -04
 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -00
 المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي -00
 لبنان/وق اإلنسانجمعية راصد لحق -32

 فلسطين"/ شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  -00
 رابطة مدربي حقوق اإلنسان العراقية -05
 المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات -06
 شبكة تحالف األقليات العراقية  -07



 ز عمان لدراسات حقوق اإلنسانمرك
Amman Center for Human Rights Studies 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACHRS, Telefax: 962-6-4655043, Mobile 00962795151590 

 P.O Box 212524 Amman, Email:achrs@achrs.org, www.achrs.org 

 العراق /  المنظمة االيزيدية للتوثيق -02
 معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان -09
 لمناهضة عقوبة اإلعدام التحالف األردني -34
 منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان -30
 موريتانيا / التحالف الدولي للسالم وحقوق اإلنسان في الشرق األوسط والوطن العربي -30
 جمعية الميزان لتنمية حقوق اإلنسان في العراق -33
 الجمعية الموريتانية لترقية حقوق اإلنسان -30
 الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان -35
 كة العربية لمدربي حقوق اإلنسانالشب -36
 التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام -37
 السويد/ مركز دمشق لدراسات الحقوق المدنية والسياسية -32
 النرويج/ المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان  -39
   األرجنتين/ المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان  -04
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