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 :مفتوح لمتوقيعات
 

 "أمين مكي مدني"د. معمتضامنون 
 إلجراء الجراحة الطبية العاجمة "مدني"السودانية بالسماح فورا بسفر د. الحكومة 

 
 

نحن الموقعون أدناه نعمن تضامننا الكامل مع الدكتور "أمين مكي مدني" في مواجية القرار الجائر الذي اتخذتو السمطات 
 .ن السفر الضروري إلجراء الجراحة الطبية العاجمة لحالتو الصحية المتدىورةالسودانية بمنعو م

 
ويندد الموقعون بقرار المنع الذي يشكل جريمة "قتل بطيء"، وخاصة وأن تدىور الحالة الصحية لمدكتور "مدني" أمر متداول 

رغم  3122يناير/كانون ثان  23الخميس في مختمف األوساط السودانية، كما أن السمطات األمنية قد حالت دون سفره مساء 
اطالعيا عمى التقارير الطبية والمراسالت المتعمقة بتوقيت الجراح، فضال عن أن قرار المنع ليس لو مسوغ قانوني ودون إذن 

 .قضائي
 

ق والتراجع فورا إننا نناشد كافة الجيات الحكومية والشعبية لمتحرك فورا في سبيل حث الحكومة السودانية عمى التحمي باألخال
  .عن إجراءاتيا بحق الدكتور "مدني"، سيما وأن القضية تتعمق بنواحي إنسانية تتجاوز بطبيعتيا عوائق السياسة وسياقيا

 
 

 ن مكي مدنييمتضامن مع أميرجى التفضل بإرسال النص اآلتي " :لمراغبين في إضافة توقيعاتيم" 
 وذلك عمى الوسائل التالية

  aohrarab@gmail.com: بالبريد االلكتروني
 WhatsApp :002 0100 6488987واتساب 

 
 
 
 

mailto:aohrarab@gmail.com
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 :الموقعون
 

     محمد فائق
    محسن عوض

    ميا البرجس
    عالء شمبي

    حافظ أبو سعدة
    سيام الفريح

   عبد الباسط بن حسن
    حامد فضل اهلل

    حسن موسى
    وضإبراىيم ع

    غانم النجار
    زياد عبد الصمد
    عبد المنعم الحر
 راجي الصوراني

 أسما خضر
 تاسيراسم األ

 عبد اإللو بن عبد السالم
 عبد اهلل الدرازي

 عبد الستار بن موسى
 عبد الغفار حسين

 فضل عمي عبد اهلل
 محمد النشناش

 مختار بن سعيد
 محمد حسن الميدي
 عبد الواحد إبراىيم

 ين أدممحمد حس
    عرفات الرفيد
               مجدي حممي 

   بيل عبد الحفيظ ماجد ن

 رئيس المجمس القومي لحقوق اإلنسان
  األمين العام السابق لممنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
  األمين العام لممنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان
 ة الوطنية لحماية الطفلرئيس الجمعي -أستاذة جامعية 

   رئيس المعيد العربي لحقوق اإلنسان
  أمين الصندوق لممنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في النمسا
 منظمة العمل الدولية سابقاً بمدير  –أستاذ بالجامعة األمريكية

 رئيس الصندوق العربي لحقوق اإلنسان –أستاذ جامعي 
 مشبكة العربية لممنظمات غير الحكومية لمتنميةالمدير التنفيذي ل

 أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في ليبيا
 مدير المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان

 ناشطة حقوقية 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 ة التونسية لحقوق اإلنسانالرابط
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 المنظمة اليمنية لمدفاع عن حقوق اإلنسان
 المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
 الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان

 حزب األمة السوداني
 صحفي
 صحفي

  مركز المعمومات والتأىيل لحقوق اإلنسان
  نائب رئيس تحرير جريدة الوفد 

    كيل وزارة حقوق اإلنسانو 

 مصر
 مصر
 الكويت
 مصر
 مصر

 ويتالك
 تونس
 ألمانيا
 النمسا
 مصر
 الكويت
 لبنان
 ليبيا

 فمسطين
 األردن
 سوريا
 المغرب
 البحرين
 تونس

 اإلمارات
 اليمن

 المغرب
 الجزائر
 السودان
 السودان
 السودان
 اليمن
 مصر
 اليمن
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    رضا عبد العزيز 
   دوخي محمد الحصبان

    عالء العطار
 محمد الطراونة
 ىاني األسودي
 محمود قنديل

 كمال المشرقي
 عصام يونس
 ىالة السمان
 محمد راضى

 إسالم أبو العينين
 أحمد راضا طمبة

 صابر عمار
 اء مبدىلمي

 محمد الشباني
     

   كبير باحثي المجمس القومي لحقوق اإلنسان 
  أمين عام مساعد باتحاد المحامين العرب

    رئيس تحرير األىرام العربي
    نائب رئيس المحكمة العميا

 رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات
 محام بالنقض والدستورية العميا

 محام وناشط حقوقي
 لميزان لحقوق اإلنسانمدير مركز ا

 المجمس القومي لحقوق اإلنسان
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب
 األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب

 محام

 مصر
 الكويت
 مصر
 األردن
 سويسرا
 مصر
 األردن
 فمسطين
 مصر
 مصر
 مصر
 مصر
 مصر
 مصر

الواليات 
 المتحدة

 
 
 
 
 


