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 بيان حول حظر نشطاء المجتمع المدني من السفر خارج السودان

قد ظلت كونفٌدرالٌة منظمات المجتمع المدنً السودانٌة )الكونفٌدرالٌة( ترصد التصعٌد المتكرر لالنتهاكات التً 
تتعرض لها منظمات المجتمع المدنً من اغالق و مصادرة ممتلكاتها و تعطٌل انشطتها و منع اعادة تسجٌلها ، 

هم. فقد منعت عناصر جهاز االمن فً مطار باالضافة لمنع عضوٌتها  من مزاولة نشاطهم و الحد من حركت
الخرطوم سفر أعضاء منظمات المجتمع المدنً و قامت بمصادرة جوازات سفرهم. و قد كان وفٌد من ممثلً 
منظمات المجتمع فً طرٌقه لحضور اجتماعات مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة لتقدٌم تقارٌر منظمات 

وق االنسان فً السودان. و فً ذلك تم منع الدكتور معاوٌة حامد شداد رئٌس المجتمع المدنً حول اوضاع حق
شبكة حقوق االنسان و عضو الكونفٌدرالٌة، و االستاذة سوسن حسن صالح الشوٌة رئٌسة المجلس االستشاري 

من السفر لجنٌف. كما منعت  8102مارس  82لجمعٌة عصماء للتنمٌة و عضو الكونفٌدرالٌة، صبٌحة ٌوم 

لطات االستاذ صدٌق ٌوسف رئٌس لجنة التضامن السودانٌة من السفر الى جنٌف عن طرٌق القاهرة فً صبٌحة الس
، الصحفً فٌصل محمد 8102مارس  82الجمعة ٌوم  جهاز األمن ، فً صباح  منعمارس ، و كان قد  82ٌوم 

 .فً مهمة اخرى إلى لندن من السفر ، مدٌر مركز طٌبة برس،صالح

ات األمن أعضاء المجتمع المدنً، بأنهم محظورون من السفر خارج السفر، دون تقدٌم أي مبررات لقد ابلغت سلط
لهذا اإلجراء، كما أن اإلجراء لم ٌستند ألي قرار او حكم قضائً. و بصورته تلك هو إجراء تحكمً ال ٌستند 

من دستور  28د نصت المادة للقانون و ٌصادر حقوق االشخاص التً كفلها الدستور و االتفاقٌات الدولٌة. فق

من  22على حق المواطنٌن فً التنقل و  فً حرٌة إختٌار مكان إقامتهم. و نصت المادة  8112السودان لسنة 

الدستور اٌضاً ، على أنه ال ٌجوز أي تدابٌر تنتقص من الحقوق و الحرٌات الواردة فً وثٌقة الحقوق الواردة فً 
دة االعالن العالمً لحقوق االنسان اذ جاء النص علٌه بكل وضوح فً المادة الدستور.  و هذا الحق ٌعد احد أعم

02. 

، فٌها مخالفة واضحة للحقوق أوراقهم الثبوتٌةو مصادرة حظر سفر نشطاء المجتمع المدنً السودانً ، إن 
جراءات دون ذ تمت تلك االالدستورٌة المكفولة، و فٌها إنتهاك صرٌح لمبادئ العدالة و سٌادة حكم القانون، إ

 .و دون أي تحقٌق او إجراءات قانونٌة صادرة من سلطات عدلٌة مختصة ،أمر قضائً صدور

إن نشاط المجتمع المدنً فً مجال حقوق االنسان، هو دور تكاملً مع دور السلطات الحكومٌة الرسمٌة، بغرض 
لدولٌة، و تعمل آلٌة المراجعة ضمان كفالة حقوق االنسان فً السودان على النحو الذي ٌنسجم مع المعاٌٌر ا

الدورٌة لحقوق االنسان العالمٌة، التابعة لمجلس حقوق االنسان باالمم المتحدة، على إشراك جمٌع االطراف، 
حكومة و منظمات المجتمع المدنً، لتقٌٌم اوضاع حقوق االنسان خالل اربع سنوات. و االجتماع الذي حرصت 

نظمات الوطنٌة من حضوره فً جنٌف، كان ٌستهدف توضٌح وجهات نظر السلطات االمنٌة على منع ممثلً الم
المجتمع المدنً عن منجزات الحكومةو ما حققته من االتزامات و التوصٌات التً ارتضت تنفٌذها خالل األربع 

 .8100سنوات، منذ 



عكس مدى تدهور ت و االنتهاكات المتكررة،أن االوضاع و الظروف التً ٌعمل فً ظلها نشطاء المجتمع المدنً، 
و ٌسهم  و ٌعكس بالضرورة إفتقار االجراءات األمنٌة لقواعد سٌادة حكم القانون،  نشطاء المجتمع المدنًأوضاع 

فً سبٌل تحقٌق السالم و الحرٌات العامة و هذا الوضع فً افشال كل الجهود التً تبذلها منظمات المجتمع المدنً 
 التنمٌة.

فً سلوك المؤسسات األمنٌة تجدد إدانتها لهذا النهج المتكرر تمع المدنً السودانٌة، إن كونفٌدرالٌة منظمات المج
و تطالب باإللغاء كافة التدابٌر التعسفٌة التً تتخذها ضد منظمات ، نشطاء العمل الطوعً فً السودانتجاه 

ً االجراءات التعسفٌة التً القانونً المستقبل ف ، كذلك تطالب الكونفٌدرالٌة بالتحقٌقالمجتمع المدنً و نشطائها
 .فً مواجهة نشطاء المجتمع المدنً و منظماتهم ظلت تتخذها السلطات االمنٌة 
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