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 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية

 بيان تضامن مع المدافعين عن حقوق االنسان بالسودان

 

كل سممي شسودانيين ب حوالي أسبوع منذ خروج متظاىرين مضى، 2013سبتمبر/ أيمول العام  30بيروت، 
وتواجو ىذه الغاز. الوقود و أسعار مضاعفة أدت الى ضد إجراءات التقشف ورفع الدعم عن الوقود، التي 

في ىذا السياق، النتياكات خطيرة لحقوق االنسان.  تؤدي اءات قمع من الحكومة السودانيةإجر  ظاىراتالم
ناشطي حقوق  معمنيا مع المجتمع المدني و ر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية عن تضاتعب  

إلى تدىور وضع حقوق  لمتنبوالدولي وجامعة الدول العربية  المجتمعالشبكة  وتدع كمااالنسان في السودان. 
 الحق في الحياة والتجمع السممي وحرية التعبير عن الرأي. والسيماالسودان، في االنسان 

انتفاضات الشعوب العربية،   ، بالتزامن مع2011 /ينايركانون الثانيمنذ بدأت تظاىرات الشعب السوداني 
والسياسات االقتصادية  الظمم االجتماعيو ، القيرو نتيجة لسنوات طويمة من العمل غير الديمقراطي،  ذلك

الحكومة السودانية تجاىميا لمطالب  تصمواو إضافة إلى الفساد المنظم المرتبط بانتياكات حقوق االنسان. 
اعتماد المزيد من الى  ما أدىمالمساواة والعدالة االجتماعية واحترام حقوق اإلنسان، بالشعب التي تنادي 
 تنحي الرئيس عمر البشير.الى المعارضة فييا تدعو  مؤخرامظاىرات ضخمة  وانطالقاإلجراءات القمعية، 

انفصال جنوب السودان  وذلك ترامنا مع األخيرين السنتينفي  شيد تراجعاأن االقتصاد السوداني قد  يالحظ
، 2012 سنةالوقود تخفيض دعم مع قرار الحكومة السودانية بترافق ذلك و % من احتياط النفط. 75فقدان و 

الى  حينوأدى  نفط العالمية، ممالمن تقمبات اسعار ا المحميةلنفط اأسعار يحمي الدعم ىذا كان  بعد أن
،  من نفسوالسابق النيج اليوم، الحكومة السودانية بع وتت  . خالل اسابيع األمنية والتوتراتالتظاىرات  انطالق
صندوق النقد  وذلك بناء عمى توصياتعن دعم الوقود لزيادة اإليرادات،  والتخمي اعتماد تدابير تقشفيةخالل 

تظاىرات  ، مما أدى الىالقدرة الشرائية لألسر المنخفضة الدخلمى عأثرت بقوة اال أن ىذه التدابير الدولي. 
 قتصادية.االجتماعية و االعدالة شعبية واسعة تطالب بال

 :2013سبتمبر من العام  22 ونشير ىنا الى النتائج الكارثية حتى
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في حين أن ىناك عدد من الجثث وفاة،  اتبشيادوىو رقم الوفيات الموثق  116عدد القتمى في الخرطوم  -
 .أم عدد الجرحى فقد تجاوز الست مئة، التياستمميا ذوييا من دون تسجيميا

 صحفيا. 16 شخص، من ضمنيم 1000احتجاز أكثر من  -

صحف بالقوة وامتنعت ثالثة صحف أخرى عن النشر ردا عمى  5إغالق تم حيث تعتيم إعالمي واضح:   -
 القيود الجديدة .

إغالق مكاتب القنوات االعالمية كالعربية والسكاي نيوز التي كانت تغطي األخبار. كما أن البي بي سي  -
 .24قد أغمقت لمدة، ناىيك عن انقطاع بث فرانس 

 الخدمة ولكن بقدرة منخفضة.، ثم عودة االنترنت بشكل كمي لمدة يومينخدمة ع اانقط -

ال  ، ىي قواتوالتي أسست من قبل الحكومة ،الجنجاويدميميشيات ىي وحشية  ما في األمر،  ولعل أخطر 
 بإطالق النار عشوائيا عمى المتظاىرين. اليالزي الرسمي لمجيش مما يسمح  ييرتد

 جيود حثيثة مع الحكومة السودانية لاللتزام:لبذل المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية تدعو الشبكة من ىنا 

وقف فوري الستخدام التعسفي لمقوة غير المشروعة الموجية ضد المتظاىرين من قبل قوات األمن ب -
موالسودانية،   القانون الدولي وفقا إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وىو ما حر 

الكامل التزاماتيا في مجال حقوق اإلنسان وخاصة فيما يتعمق بالحق في حرية التجمع السممي احترام  -
 وتكوين الجمعيات وحرية الرأي.

 اإلفراج عن الناشطين السمميين. -

 تأسيس لجنة مستقمة لتقصي الحقائق لمتحقيق في أعمال القتل. -

والجيات ذات الصمة في السودان، وأيضا  المعارضةاالنخراط في حوار شامل مع جميع جماعات  -
انتقالية اقتصادية وسياسية واجتماعية لالتفاق عمى مرحمة منظمات المجتمع المدني، من أجل التوصل لرؤية 

 لديمقراطية واالنتاجية.الالنتقال بالسودان نحو 

 

 
منظمة غير حكومية  34شبكات وطنية و 9 منلتنمية هي شبكة اقليمية مكونة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية ل*

لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال بزياد عبد الصمد عمى البريد االلكتروني  .www.annd.org دولة عربية 23تعمل في 
bdel.samad@annd.orga.  
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