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اجلمعة 10 شباط 2017

26 منظمة عربية: أنقذوا احلقوقي مضوي 
آدم من املوت يف سجون السودان

بيان مشرتك
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تعرب املنظمات احلقوقية املوقعة على هذا البيان عن ابلغ قلقها على حياة احلقوقي الســوداين البارز دكتور مضوي إبراهيم آدم 
املدافع عن حقوق اإلنسان واملعتقل حالًيا من قبل السلطات السودانية دون اهتامات أو حماكمة منذ 7 ديسمرب 2016.

فرغــم مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى اعتقالــه؛ مل تفصــح الســلطات الســودانية عــن أســباب اعتقــال “آدم”، ومل تســمح لعائلتــه 
بزايرته ســوى مرة واحدة يف 27 يناير 2017، بعد انقضاء 50 يوًما على اعتقاله، خاض خالهلا “آدم” إضرااًب عن الطعام 

احتجاًجــا علــى االعتقــال وعــدم الكشــف عــن االهتامــات، وتعرضــه للتعذيــب واملعاملــة الســيئة، وحرمانــه مــن الــدواء.

يف أعقــاب الــزايرة كشــفت عائلــة آدم عــن تدهــور ملحــوظ يف حالتــه الصحيــة وفقدانــه الكثــر مــن الــوزن، ونقلــت عنــه موافقتــه 
علــى تعليــق إضرابــه عــن الطعــام، ملــدة أســبوع، حلــن كشــف الســلطات الســودانية عــن أســباب اعتقالــه، ومثولــه للمحاكمــة أو 
إطــالق ســراحه.فيما جتاهلــت الســلطات الســودانية مناشــدات آدم وعائلتــه إبهنــاء اعتقالــه التعســفي وإطــالق ســراحه أو تقدميــه 

حملاكمــة عادلــة، األمــر الــذي دفــع آدم الســتئناف إضرابــه عــن الطعــام وحــى اآلن مل تســتجب الســلطات ملطالبــه املشــروعة.

أتيت االنتهــاكات املرتكبــة مــن ِقبَــل الســلطات الودانيــة يف حالــة “مضــوي آدم” يف ســياق محلــة موســعة واســتهداف منهجــي 
للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف الســودان خــالل الســنوات األخــرة؛ األمــر الــذي دفــع ابلعديــد منهــم الختيــار املنفــى بديــال 
عــن الســجن والتعذيــب واالعتقــال التعســفي والعنــف اجلنســي، وتقييــد الســلطات حلريــة عمــل اجملتمــع املــدين، واملنــع املتكــرر 

للنشــطاء مــن الســفر وتلفيــق االهتامــات هلــم.

ولعــل واقعــة اعتقــال املدافــع البــارز عــن حقــوق اإلنســان أمــن مكــي مــدين رئيــس الكونفدراليــة الســودانية ملنظمــات اجملتمــع 
املــدين وانئــب رئيــس مبــادرة اجملتمــع املــدين والرئيــس الســابق ملرصــد حقــوق اإلنســان الســوداين، تعــد مــن أبــرز األمثلــة الســتهداف 
الســلطات الســودانية للمدافعن عن حقوق اإلنســان. إذ وقع اعتقاله يف ديســمرب 2014 وبصحبته كل من فاروق أبو عيســى 
رئيــس مجاعــة املعارضــة قــوى اإلمجــاع الوطــي وفــرح إبراهيــم الناشــط السياســي، بعــد توقيعهــم إعــالن “نــداء الســودان” لتأســيس 

دولــة املواطنــة والدميقراطيــة. واســتمر احتجازهــم  لنحــو 5 أشــهر.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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جديــر ابلذكــر أن “مضــوي آدم” مدافــع ابرز عــن حقــوق اإلنســان، حصــل يف عــام 2005 علــى جائــزة املدافــع عــن حقــوق 
اإلنســان الــي متنحهــا منظمــة اخلــط األمامــي ســنواًي ألحــد أبــرز املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف العــامل. كمــا شــارك آدم يف 
احلــوار الوطــي الســوداين عــام 2016، وهــو أيًضــا مؤســس ورئيــس منظمــة الســودان للتنميــة االجتماعيــة SUDO، وأســتاذ 
اهلندســة يف جامعــة اخلرطــوم. وآلدم ســجل معــروف مــن النضــال ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف إقليــم دارفــور، وقــد تعــرض 

للســجن عــدة مــرات ســابقة بســبب نشــاطه احلقوقــي والدفــاع عــن ضحــااي انتهــاكات النظــام احلاكــم حلقــوق اإلنســان.

املنظمــات احلقوقيــة املوقعــة أدانه تديــن أبشــد العبــارات االعتقــال التعســفي ملضــوي آدم وانتهــاك الســلطات الســودانية حلقــه يف 
ســالمة اجلســد واحملاكمــة العادلــة؛ وتطالــب الســلطات الســودانية ابإلفــراج الفــوري عنــه أو تقدميــه حملاكمــة ســريعة حتظــى ابملعايــر 
الدوليــة للمحاكمــات العادلــة حبضــور مراقبــن دوليــن. كمــا تطالــب ابلتحقيــق يف مزاعــم تعذيبــه وســوء معاملتــه والكشــف عــن 
نتائــج التحقيــق. كمــا تطالــب املنظمــات املوقعــة الســلطات الســودانية بتوفــر الرعايــة الطبيــة الالزمــة آلدم أثنــاء إضرابــه عــن 

الطعــام، وإجــراء الكشــف الطــي عليــه فــور توقفــه الطوعــي عــن اإلضــراب عــن الطعــام.

وعلــى صعيــد أخــر تناشــد املنظمــات املوقعــة اجملتمــع الــدويل ابختــاذ كافــة اخلطــوات الالزمــة إزاء الســلطات الســودانية، مبــا يضمــن 
إنقــاذ حيــاة املدافــع احلقوقــي “مضــوي آدم” وغــره مــن النشــطاء واملعارضــن السياســين الســلمين القابعــن يف ســجون النظــام 

الســوداين، ويعانــون صنــوف التعذيــب وســوء املعاملــة واحلرمــان مــن احملاكمــة العادلــة.

املنظمات املوقعة :
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

اجلمعية املصرية للنهوض ابملشاركة اجملتمعية
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
الشبكة السورية حلقوق االنسان

اجملموعة الليبية املتطوعة لرصد انتهاكات حقوق االنسان
املركز السوري للدراسات واإلحباث القانونية

املركز املصري للحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية
املنظمة الليبية للمساعدة القانونية

املنظمة الفلسطينية حلقوق اإلنسان
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املنظمة املستقلة حلقوق اإلنسان
املنظمة املغربية حلقوق االنسان

املؤسسة املصرية للنهوض أبوضاع الطفولة
النقابة الوطنية املستقلة لعمال الكهرابء و الغاز ابجلزائر

مجعية ارتقاء النسائية
مجعية القضاة التونسين

مجعية الغد حلقوق اإلنسان
فدرالية التونسين من أجل مواطنة الضفتن

ماراتوس للمواطنة وحقوق االنسان
حمامون من اجل العدالة

مركز األرض حلقوق اإلنسان
مركز األندلس لدراسات التسامح ومناهضة التعذيب

مركز الندمي لتأهيل ضحااي العنف والتعذيب
مركز مدافع حلقوق االنسان واملنظمة الليبية للقضاة

منظمة حرايت اإلعالم والتعبر- حامت
مؤسسة الضمر لرعاية األسر وحقوق اإلنسان

مؤسسة بالدي حلقوق اإلنسان
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