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 السكرتاریة التنفیذیة

  البرنامج العربي

 –لنشطاء حقوق اإلنسان 

 مصر

  مركز الخاتم عدالن

 –  والتنمیةلإلستنارة 

  السودان

  مركز البحرین لحقوق

  البحرین –اإلنسان 

  المنظمة الوطنیة

  سوریا –لحقوق اإلنسان 

  المنتدي اإلجتماعي

  الیمن –الدیمقراطي 

  الرابطة الجزائریة

 للدفاع عن حقوق اإلنسان

   الجزائر –

 حركة السالم الدائم – 

 لبنان

  الدول اإلعضاء

  السودان

 مصر

  لیبیا

  السعودیة

  سوریا

  الیمن

  سلطنة عمان

  األردن

  البحرین

  قطر

  االمارات

  الكویت

  العراق

  لبنان

  فلسطین

  الجزائر 

  تونس

  المغرب 

  موریتانیا

  

  2014سبتمبر  2القاهرة 

  خبر صحفي

  التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربیة إلعالم األزمات

 لجمع التوقیعاتیوم ) 90(حملة الـیدشنان 

  "الحریة حق ولیست منحة" تحت شعار ..المعتقلین إلطالق سراحل

  

یومًا ) 90(حملة والشبكة العربیة إلعالم األزمات أطلق التحالف العربي من أجل السودان 

على  حكومینوٕاسقاط التهم عن الممن أجل إطالق سراح جمیع المعتقلین السیاسین لجمع التوقیعات 

التي تبدأ من أول سبتمبر وحتى و   "الحریة حق ولیست منحة" تحت شعارفي السودان،قضایا سیاسیة 

شمل النداء اإلقلیمیة والدولیة و وجها نداًء لنشطاء حقوق اإلنسان وجمیع المنظمات نهایة نوفمبرالقادم، و 

ألفراج لالسودانین في الداخل والخارج باإلنضمام للحملة من أجل الضغط على الحكومة السودانیة جمیع 

  .عن المعتقلین

في بیان مشترك عن التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربیة إلعالم األزمات  وعبر 

جون في جمیع سوالمحكومین في قضایا سیاسیة زاء مصیر المعتقلیین إوٕانزعاجهما الشدید قلقلهما البالغ 

 هاز األمن، وطالبا بإطالق سراحهمجمنسوبي للتعذیب الجسدي والنفسي القاسي السودان، إزاء تعرضهم 

، وكشف البیان عن وجود معقتلین في على قضایا سیاسیةمحتجزین فورًا وٕاسقاط التهم عن جمیع ال

عقب كل معركة بین  یتم إعتقالهمظل من درافور وجنوب كردفان والنیل األزرق مناطق النزاع في كل 

وبعضهم  صلة أوینتمون للحركات المسلحةلإلشتباه على أن لدیهم  وحاملي السالح، القوات المسلحة

بجانب وجود ، وقد وجدوا معاملة سیئة من قبل السلطات، صدرت في حقهم أحكام بصورة عاجلة 

، ومن بین المعتقلیین والمعتقالت سیاسیین، مدن ووالیات السودان وبقیة حمالت أخرى في الخرطوم 

  .دون أن توجه لهم تهمطالب ونشطاء حقوقیین، وبعضًا منهم طالت فترة إعتقالهم صحفیین، 

ع القوى تتعارض مع  إعالن الحكومة بإجراء حوار شامل مأن تلك الحمالت إلى البیان  وأشار

الذي دعا إلیه رئیس الجمهوریة وتعهد بموجبه بإطالق سراح جمیع و السیاسیة المدنیة والمسلحة 

المعتقلین ورفع الرقابة عن الصحف كمستحقات لتهیئة المناخ من أجل حوار یفضي لمعالجة أزمات 

وشدد  ،ي والدوليوهذه الممارسات تضع الحكومة أمام إختبار المصداقیة أمام المجتمع اإلقلیم البالد

 والمخابرات األمن جهاز قبل من شرسة هجمةالتحالف والشبكة على أن تلك اإلعتقاالت التعسفیة تعد 

 حصر الذي السوداني دستوروٕاعتبرا أنها تخالف ال والتعبیر، الرأي حریة خاصة والحریات، الحقوق علي

تعد كما أنها  ،المشورة للجهات المعنیة وتقدیم وتحلیلها المعلومات جمع في والمخابرات األمن جهاز دور

  .السودان علیها صادق التي الدولیة والعهود اإلنسان حقوق لمواثیق صریحاً  إنتهاكاً 
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أن الحملة تهدف  تحالف العربي من أجل السودان وضاح تابرالعام للمنسق المن جهته قال 

من طالت فترات إعتقالهم،  بعضهمو  سیاسیةعلى قضایا والمحكومین إلى إطالق سراح جمیع المعقتلین 

تحصل  نمشیرًا إلى أن عدد المعتقلین والمحكومین الذی معتقلین منذ أحداث سبتمبر الماضي بینهم 

 وأوضح أن هنالك عدد من، في جمیع سجون السودان )203(حتى اآلن بلغ على أسمائهم التحالف 

كآفة منظمات المجتمع المدني وبعض التوقیات من التي تتمثل في جمع المصاحبة للحملة و البرامج 

الشخصیات المهتمة بالشأن السوداني في جمیع الدول العربیة، مستعینین بممثلي التحالف العربي في 

واألوضاع  أوضاع الحریات في السودان التي تتناولالبرامج والمنتدیات  منبجانب عدد الدول المعنیة، 

  .اإلنسانیة في مناطق النزاع

لحملة وتنفیذ وقفات باإلنضمام إلى ا" دول المهجر"والخارج السودانین في الداخل  جمیع عا تابرود

  .المعتقلین تضامنیة من أجل إطالق سراح

عما یحدث في السودان، الصمت العربي والدولي  حالة كسرإلى  تهدف أیضاً  وأكد تابر أن الحملة

رغم تقدیرنا لما یحدث في المنطقة العربیة ة لسنوات خاصة وأن اإلعالم العربي تناسى القضیة السودانی

أهمیة عن تلك، خاصة إذا مایحدث في دارفور وجنوب كردفان والنیل األزرق الیقل  من أحداث، إال أن

من علمنا أن ضحایا الصراع في دارفور وحدها خالل خمس سنوات بحسب إحصائیة األمم المتحدة 

إال أن الصراع الزال مستمرًا حصر الضحایا رغم توقف و ، شخصألف  300بلغ  2008ـ  2003

 . إضافة لتمدده إلى منطقتي جنوب كردفان والنیل األزرق

 


