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 الطبيب المختص لدى منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان التقرير هذا أعد

 مركز بحوث وزميل العامة، الصحة في ماجستير طبيب، هار، جي هينيرو

. ساهم في البحث والكتابة وبيركلي .رنياكاليفو جامعه اإلنسان، حقوق
موظفين من منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان, من بينهم: مريم 

 مستشار الطب، في دكتوراه ،الكوبينو فنسنت الخواجة, مدير مكتب أوروبا,

 أطباء منظمة (PHR) اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة في أعلى طبي

 منظمة في المناصرة مسؤول باين ومايكل PHR اإلنسان حقوق أجل من

 السياسات مديرة ، سيركين سوزانا و PHR اإلنسان حقوق أجل من أطباء

 PHR اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة  في

 

موظفون في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، من هذا التقرير  راجع

 يذي.و دونا مكاي، المدير التنفديدي دونيفانت مدير االتصاالت بينهم 

 

قدم المساعدة البحثية لهذا التقرير كل من: ماكيال هايفنر، وساره باكير. وقام و

لتحقق من البيانات المفتوحة المصدر كل من: مايكل السندي، وبراين با

بيرلمان، وسيرين فيتوز، وهايلي ويليس، وجاد وين، وكافيا نامبيار، وليلي 

من مركز حقوق اإلنسان في  كول، وماريا كاتسمان، وتياني دينغ،-غرينبيرغ

  .جامعه كاليفورنيا، كليه القانون ببيركلي

 

عضوة مجلس إدارة منظمة أطباء من  من قبل التقريرتمت مراجعة هذا و

الدكتورة ميشيل هايسلر، دكتوراه في الطب  PHRأجل حقوق اإلنسان 

الباطني والسلوك الصحي والتثقيف الصحي من كليه الطب بجامعه ميشيغان. 

، جامعه  SOASلوتس أويت، مديرة مركز قانون حقوق اإلنسان،  الدكتورو

 .لندن ، المملكة المتحدة

 

. تم االتلالتص األعلىوكلوديا ريدر المدير قام بتحرير هذا التقرير كل من 

إعداد هذا التقرير للنشر من قبل كلوديا ريدر وتيريزا مكماكن, متدربة قسم 

 .االتصاالت

 

مدينون بشكل خاص  PHRباء من أجل حقوق اإلنسان ونحن في منظمة أط

لزمالئنا األطباء السودانيين، سواًء في السودان أو في الخارج، الذين شاركوا 

التقرير، ولكننا لم نذكر أسماءهم هنا  بسخاء بوقتهم وجهدهم في إعداد هذا

حفاًظا على سالمتهم. ونود بصفه خاصه ان نشكر زمالءنا في تجمع األطباء 

 على مشورتهم وتوجيهاتهم القيمة. (SAPA)ن بالواليات المتحدة نيووداالس

 

              فالغال
 ضد وجهه يغطي سوداني متظاهر

 مظاهرة خالل للدموع المسيل الغاز
 في الخرطوم في للحكومة مناهضة

                      .2019  فبراير
 الصحافة وكالة/  سترينجر: الصورة

              إيماجز غيتي/  الفرنسية

  الشكر والتقدير
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 ُملَّخص تنفيذي
 

لالحتجاج ضد  2018منذ أن بدأ المتظاهرون السودانيون بالخروج إلى الشوارع في ديسمبر 

فساد الحكومة وسوء اإلدارة االقتصادية والقمع الوحشي، ارتكبت القوات الموالية لحكومة 

لسلميون لالعتداء تعرض المتظاهرون ا . الرئيس عمر البشير انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان

وغير الضرورية، والمميتة  المفرطةل قوات األمن الحكومية باستخدام القوة الوحشي من قب

عمدت قوات األمن إلى اعتقال واحتجاز المتظاهرين بدون توجيه أي [1]. في بعض األحيان

، كما تم حرمانهم من االتصال بعائالتهم أو الحصول على الرعاية الطبية لهم اتهام

لحكومية والشرطة إلى منع العاملين في المجال الطبي كما عمدت قوات األمن ا. روريةالض

من تقديم الرعاية الطبية الضرورية للجرحى، وفي كثير من الحاالت، ألقت القبض على 

الطواقم الطبية واحتجزتهم، ونفذّت عمليات اقتحام وهجمات داخل المرافق الطبية، بما نتج 

ح بعضهم، وبلغ األمر بأن قُتل بعض ن في المجال الطبي وإصابة وجرعنه استهداف العاملي

على أيدي قوات األمن أثناء قيامهم بواجبهم الطبي، أو مشاركتهم  العاملين في المجال الصحي

 [2]. في حركة االحتجاج
 

حتى اآلن، قامت قوات الشرطة وقوات االستخبارات واألمن الوطنية باقتحام وتنفيذ هجمات 

من العاملين في  136قامت باعتقال ما ال يقل عن  عة مرافق طبية على األقل، كماعلى سب

 فيالمرضى  داخل جناحالمجال الصحي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع واألسلحة األخرى 

حتى تاريخ و [5]-[3]. المستشفيات، ومنعت إمكانية حصول المرضى على الرعاية الطبية

ومن بينهم طبيب ممارس )ا على أيدي القوات الحكومية اهرً متظ 60نشر هذا التقرير، قُتل 

يجدر بالذكر أن كافة هذه االنتهاكات محظورة بشكل صريح في  (. واثنين من طالب الطب

ولمثل هذه اإلصابات والحوادث آثار طويلة األمد  . القانون الدولي والقانون الوطني السوداني

المطاطي له آثار طبية خطيرة ويمكن أن اص لرصالغاز المسيل للدموع وا: [6]على الصحة 

يسبب إعاقة دائمة وربما أفضت إلى الموت؛ الذخيرة الحية المستخدمة بكثافة مخيفة ضد 

الحشود تتسبب في العديد من اإلصابات باإلضافة إلى الوفيات التي حدثت بالفعل؛ كما يؤدي 

مستشفيات واحتجاز وتعذيب ال جمةالتردّي الخطير في خدمات الرعاية الصحية الناتج عن مها

 . األطباء إلى تقويض نظام الرعاية الصحية السوداني المتردي في واقع الحال
 

من خالل المراجعة، والتأّكد من، مصداقية التقارير الموثوقة على أرض الواقع من جهات 

من  ردةلوااالتصال في السودان، واستخدام منهجيات التحقيق والتأّكد من مصداقية التقارير ا

استنادًا إلى و . مصادر متاحة في المشهد العام، يعرض هذا التقرير تفاصيل هذه االعتداءات

أن الحكومة ( PHR)المعلومات المتاحة، ترى منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

السودانية قد استخدمت بالفعل القوة غير المتناسبة وغير الضرورية ضد مواطنيها، واعتدت 

قديم الرعاية الطبية الضرورية من العاملين في المجال الصحي، وكذلك بت ّوععلى من تط

وتَُمثِّّل حملة . المنشآت الطبية، بشكل غير قانوني، كما سمحت بتعريض المعتقلين للتعذيب

التخويف والترهيب واالضطهاد هذه انتهاًكا صريًحا للقوانين الوطنية والدولية، وتتعارض مع 

تدعو منظمة أطباء من  . يات مهنة الطب ورعاية الجرحى والمرضىالقألخالمعايير األساسية 

أجل حقوق اإلنسان حكومة السودان إلى الكف على الفور عن االعتداء على العاملين في 

المجال الطبي، واإلفراج عن المحتجزين دون تهمة أو محاكمة فقط جراء ممارستهم حقوقهم 
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ضمان توفير الحماية األساسية بلب حكومة السودان اتط األساسية والتزاماتهم األخالقية، كما

للمرافق الطبية، والعمل على مساءلة أفراد وقوات األمن الحكومية الذين ارتكبوا هذه الجرائم، 

  . بتحقيق العدالة للضحايا تطالب المنظمةو
 

 ,المتحدةتطالب منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان من دول األعضاء في األمم , باإلضافة
الهيئات اإلقليمية والمنظمات الطبية الدولية أن تضغط على الحكومة السودانية لوقف قمعها 

, وأن تحترم االلتزامات األخالقية لألطباء وحرمة المنشآت الصحية, العنيف للمعارضين لها
تدعو منظمة . وأن تحاسب الحكومة السودانية على إنتهاكات حقوق اإلنسان التي إرتكبتها

ق اإلنسان الدول األعضاء في األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية والمجتمع أجل حقو أطباء من

الطبي الدولي إلى الضغط على حكومة السودان لوقف القمع العنيف للمعارضة، واحترام 

االلتزامات األخالقية لألطباء وحرمة المنشآت الصحية، ومساءلة حكومة السودان عن 

 .إلنسانانتهاكاتها لحقوق ا
 

 الخلفية
 لها يسبق لم التي االجتماعية االحتجاجات من سلسلة السودان شهد ،2018 ديسمبر 19 منذ

 العديد في والعمال المجتمع وقادة الدينيين والزعماء والمهنيين الطالب من اآلالف خرج . مثيل

 من زاد كما المزمنين، والقمع الفساد حكومة ضد سلمية ومواكب مسيرات في المجاالت من

 باإلضافة والوقود الغذاء تكاليف في السريع التضخم ارتفاع األخيرة اآلونة في قاناالحت دةح

 تجدرو [10]-[7] . الحيوية المواد عن الدعم رفع تشمل جديدة حكومية سياسات فرض إلى

 مطالب ترّكزت . متعمدًا قراًرا كان االحتجاجاتو الحراك سلمية قرار أن إلى اإلشارة

 السوداني الرئيس وطالبوا الفساد على ةوالسيطر االقتصادية الظروف سينتح في المتظاهرون

 الواردة التقارير آلخر وفقًا [11.]القمعي الحكم من عاًما 30 بعد بالتنحي البشير حسن عمر

 ائلوس إلى الوصول حجب إلى عمدت بأن لالحتجاجات الحكومة استجابة تمثّلت السودان، من

 األشخاص، راتعش وسجن واعتقال الصحف، مكاتب وإغالق االجتماعي، التواصل

 الرئيس أعلن ،2019 فبراير 22 وفي [13] ،[12] . محتًجا 60 من أكثر وقتل ومهاجمة

 واستبدال الواليات وحكومات الفيدرالية الحكومات حل ذلك واستدعى الطوارئ، حالة البشير

 ،[14] . السلطة زمام واستعادة االحتجاجات إلنهاء محاولة في نعسكريي بقادة المدنية القيادة
[15]  
 

 بدون أعلنوا حيث الحراك، هذا في مهًما دوًرا صحيال المجال في والعاملون األطباء يلعب

 من اثنتان اندمجت [17] ،[16] ،[2] . الجرحى ورعاية المتظاهرين لحقوق دعمهم تردد

 نقابةو السودانيين طباءلأل المركزية اللجنة) السودان يف الرائدة الطبية المهنية المنظمات

 حيث ،(والمتخصصين االستشاريين لجنة جانب إلى) موحد مكتب لتشكيل (السودانيين األطباء

 العنف على شاهدين يكونوا أنو بالتغيير، المطالبة في قيادي بدور الموّحد المكتب هذا اضطلع

 األطباء أن إلى اإلشارة وتجدر . منهم للمصابين الطبية الرعاية وتوفير المتظاهرين، ضد

 تمكين إلى ويسعى الحراك يقود الذي السودانيين، المهنيين تجمع مكونات من أساسي مكّون

 [20] ،[19] . اإلصالح إلى ويدعون االحتجاجات في يشاركون الذين والحلفاء المهنيين
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ع السودان إلى قيام سلطات الحكومة بمن تشير التقارير اإلخبارية واالتصاالت المباشرة من

وفي كثير من الحاالت، يتم اعتقالهم واحتجازهم أو الطواقم الطبية من معالجة الجرحى، 

عمدت [ 2. ]واستهدافهم نتيجة للقيام بواجباتهم[ 18]، [17]مهاجمتهم داخل المنشآت الطبية 

، واعتقال المهنيين العاملين في قوات المخابرات واألمن الوطنية إلى اقتحام المنشآت الطبية

ع وغيره من األسلحة على غرف المرضى ال الصحي، وأطالق الغاز المسيل للدموالمج

ومما ال  [5] -[ 3. ]داخل المستشفى، كما منعت المواطنين من الحصول على الرعاية الطبية

 محلية السودانيةللقوانين الالفظيعة تَُمثِّّل خرقًا صريًحا  شك فيه أن كافة هذه االنتهاكات

 . الدوليةالقوانين و
 

بالعمل مع زمالئنا السودانيين، إلى لفت ( PHR)تسعى منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

المتظاهرين، بشكل عام، وإلى في حق االنتباه إلى االنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان 

وتعلن المنظمة عن . شكل خاصاستهداف منشآت وطواقم الرعاية الصحية في السودان، ب

هائلة على المجال الصحي في السودان، على المدى القصير ثار السلبية الالعميق عن اآل هاقلق

 . والطويل، التي تترتب على تصرفات الحكومة السودانية
 

يتناول هذا التقرير الموجز استخدام الحكومة السودانية للقوة غير المتناسبة وغير الضرورية 

تهدف العاملين في المجال الصحي د صحة المتظاهرين السلميين واالعتداءات التي تسالتي تهد

 . ًرا أساسيًا في المجتمع المدنيالذين يلعبون دو
 

 المنهجية
 

استخدام منهجية مرّكبة للتحقق من إلى ( PHR)أطباء من أجل حقوق اإلنسان  ت منظمةسع

االعتداءات روايات شهود عيان عن  تستند علىمصداقية الروايات عن األحداث الفعلية، 

فيديو الولقطات  ،خباريةاإلتقارير ال آخرين، باإلضافة إلىمن شهود  إفاداتومقارنتها مع 

بيانات كافية إلجراء  للحصول على ،مصادر أخرىأي طبية والوثائق والقانونية السجالت الو

االتصاالت المباشرة مع  خالل ات منتم تجميع البيان . ت لما يحدث على أرض الواقعالتقييما

 . المتاحة بصورة عامةوالصور  هاتانية وأعضائها وكذلك الفيديوالمنظمات الطبية السود
وكذلك األطباء السودانيين المغتربين الذين  ،االتصاالت المباشرة مع األطباء السودانيين

 شملت مقابالت مع األطباء الذين شاركوا في االحتجاجاتكما  ،شمال أميركايعيشون في 

ي الحاالت التي أصيب فيها األطباء أو أّما ف . مصابينالناشطين ال ساهموا في عالجأو  بأنفسهم

منظمة أطباء من أجل حقوق باحثو  حاول الحكوميين،تعرضوا لإليذاء على أيدي المسؤولين 

 . تقاريرهممصداقية الحصول على أي سجالت طبية متاحة وتحليلها لتأكيد  اإلنسان
 

  حماية األشخاص المشاركين
 

لبيانات المضمنة في هذا التقرير شخاص المشاركين في تجميع اتمت كافة المقابالت مع األ

المقابالت، سعت المنظمة إلى الحصول على موافقة وإلجراء أي من . بطريقة آمنة وسرية

شفهية من كل شخص مشارك في مقابلة بعد تقديم شرح تفصيلي عن ماهية منظمة أطباء من 

لفوائد المتوقعة منه وكذلك المخاطر أجل حقوق اإلنسان، والغرض من إجراء التحقيق، وا

األشخاص المشاركين في عمد باحثو المنظمة إلى عدم تسجيل أسماء . المحتملة بالطبع

كما ُطلب من (. صوتية)أو مسموعة ( فيديو)المقابالت كما لم يتم تسجيلها في ملفات مرئية 
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تم إجراء كافة . المشاركين إيقاف المقابلة في أي وقت أو رفض اإلجابة عن أي أسئلة

 . المقابالت باللغة التي يختارها الشخص المشارك في المقابلة
  
من  مراجعة أساليب المقابلة واستثناءها المنظمة بفي ( ERB)جعة األخالقية مجلس المراام ق

والتي تستخدمها هيئات المراجعة  ،46الجزء  CRF 46أحكام الباب استيفاء شروط 

 PHR المنظمة يجب أن تتم مراجعة جميع أبحاثوذلك ألنه [ 21.]المؤسسية األكاديمية

أن يتم و ERB المراجعة األخالقية بل مجلسمن ق باألشخاصالتحقيقات المتعلقة كافة و

 [22. ]2013إجراؤها وفقًا إلعالن هلسنكي بصيغته المنقحة في عام 
 

 نواحي القصور

 

بصورة  ،من خالل مصادر ثانوية ،ولفي المقام األ ،إلى أن هذه البيانات قد تم جمعها بالنظر

تتسم ببعض القصور فيما يختص فالبد من أن  ،محفوف بالمخاطرفي سياق يشوبها الحذر و

تغطي الدراسة . بالفترة الزمنية، ومدى شمولية الدراسة وإمكانية الوصول إلى البيانات

اق التحقيق نطز يركّ  . 2019مارس  17و 2018ديسمبر  19بين الواقعة في الفترة األحداث 

يعتمد تحليل و. لمتظاهرين والعاملين في المجال الطبيفي حق اعلى انتهاكات حقوق اإلنسان 

من الزمالء صورة آمنة وسرية على البيانات التي تم الحصول عليها ب باحثو المنظمة

 . المتاحة في العلنومن المصادر  يةالصحمجال تقديم الخدمات السودانيين المتخصصين في 

اإلغالق القسري للصحف وإغالق قنوات التواصل االجتماعي وتقييد قول بأن ن الويمك

لمعلومات قد أثر بشكل كبير على توافر المعلومات المتعلقة باالحتجاجات الوصول إلى ا

وعلى كل حال، قد سمحت الشبكات  . وظروف المعيشة وتفاصيل اعتقال المحتجزين

فإن األدلة المتوفرة  القيود،على الرغم من هذه و. المعلومات تبادلللمواطنين باالفتراضية 

 للوصول إلىبيانات كافية  وفّرتقد المنحى الذي اتخذته األحداث التي تم رصدها و

وتوصيات مستنيرة بشأن التقارير المزعومة عن انتهاكات حقوق مدّعمة باألدلة استنتاجات 

 . اإلنسان خالل االحتجاجات األخيرة في السودان

 

 جالنتائ

 
أو  / تقارير استخدام القوة غير المتناسبة و  [1]: تركز النتائج الواردة في هذا التقرير على

( 4 الطبي؛االنتهاكات ضد الطاقم ( 3 الطبية؛على المنشآت  االعتداء( 2 الضرورية؛غير 
 . دليل على تعذيب وإساءة معاملة النشطاء وكذلك العاملين في المجال الطبيال
 

 او غير الضرورية لقمع المظاهرات/ر المتناسبة واستخدام القوة غي
ناك تقارير متعددة عن استخدام غير ضروري وغير متناسب وغير مناسب للقوة خالل ه

يبرز هذا . ين وغير المسلحينياالحتجاجات األخيرة ضد المتظاهرين السودانيين السلم

المعلومات التي تم جمعها  (ب المفتوحة؛المعلومات التي تم جمعها من المصادر ( أ: التقرير

 . صابات الناجمة عن االستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوةاإل( ج المتظاهرين؛من 



 
 التخويف واالضطهاد: هجمات السودان 7

على المتظاهرين واألطباء السلميين   
Physicians for Human Rights phr.org 

اإلشارة إلى أن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واألسلحة األخرى هنا من المهم 

االت على من يعانون من حمحددة  للسيطرة على الحشود تشكل مخاطر صحيةالمستخدمة 

ينجم عن يمكن أن و[ 25] -[ 23] ،[6. ]وقد تسبب الوفاة في بعض الحاالت ،طبية كامنة

باإلضافة إلى  الجسم،إصابات خطيرة لجميع أجهزة  على المتظاهرين الذخيرة الحيةإطالق 

 التي تطلق كريات" الخرطوش" قوات النظام لبنادق الصيد الحظ أيضا استخدامت . الوفاة

حقيقية، ذه األسلحة خطورة وتُشّكل ه . متناثرة عةفي مجمو تنطلق تيالومعدنية صلبة 

حيث يمكن إصابة العديد من األشخاص، بما في ذلك  الحشود،خاصة عند استخدامها ضد و

عظم اللوائح الدولية ويجدر بالذكر أن م . في وقت واحد أو المارة،األهداف غير المقصودة 

نة من كريات معدنية صلبة متناثرة وفات المكوقذموالاستخدام الذخيرة الحية والبنادق تحظر 

 . هذه السياقاتمثل في 
 

 "المفتوحة"المتاحة بشكل عام المعلومات التي تم جمعها من المصادر 
شريط فيديو وصورة  50استعرض باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أكثر من 

 مصداقيةاعتداءات وتثبّتوا من قوع لالحتجاجات في عدة مدن في السودان لتقييم ادعاءات و
في التحقيق العمل المكلّف ب فريقتمّكن  . هذه المعلومات بمقابالت مع أطباء سودانيين

الموجودة في  األدلةجمع من  المعلومات المستمدة من مصادر متاحة أو مفتوحة للعامة

والتحقق دوثها وزمان حالمتاحة للجمهور عبر اإلنترنت وتحديد موقعها الجغرافي لمصادر ا

من )إلى عدة فئات ومنها ما تم التأكد من موثوقيته تم تصنيف هذه الصور  . مصداقيتها من

 من)تأكيدات محتملة و ،(صور واضحة، بيانات وصفية متوفرة محددة،مصادر متعددة 

، أو (ل أو أقل تحديدًا أو صور أقل وضوًحا ولكن ال تزال تحتوي على بيانات قيمةمصادر أق

استنادًا إلى البيانات و (. مصادر أولية أو غير مؤكدة أو صور غير واضحة)ؤكدة غير م

 : مثيرة للقلق الشديدباعتبارها الحوادث التالية  PHRت المنظمة المؤكدة، حدد
 

األمن والشرطة السودانية قوة غير ضرورية وعشوائية وغير متناسبة لقمع  إستخدام •

 . بيراالحتجاجات وانتهاك حرية التجمع والتع
 

استخدمت قوات األمن الحكومية األسلحة غير المناسبة للسيطرة على الحشود في  •

، واستخدمت القوة وذخائر بنادق الخرطوشمثل الذخيرة الحية،  السلمية،االحتجاجات 

 . المميتة على المتظاهرين المدنيين العزل دون سبب
 

بإجبار المواطنين يين بمالبس المدن( NISS)قامت قوات االستخبارات واألمن الوطني  •

تهم لخروج من منازلهم في الخرطوم، وضربت الكثير من الناس بالهراوات، وجرّ على ا

 . بالقوة إلى سيارات قوات األمن
 

 

 مدينةمن  مختلفة استخدمت قوات األمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في مناطق •

عمدت تلك أساس يومي تقريبًا، ى علو . مثل أم درمان والسوق العربي ،الخرطوم الكبرى

حشود من المتظاهرين  على ،ودون سابق إنذار، واحدفي وقت القوات إلى إطالق النار، 

 . العاملعنف أو تهديد النظام لجنوح تلك الحشود إلى ا واضحةدون أي إشارة 
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البعض اآلخر بمالبس الزي الرسمي وبعضهم يرتدي  ،جهاز األمن الوطنيطلقت قوات أ •

الذخيرة الحية على المتظاهرين في مناطق السوق العربي وامتداد ناصر وبري ، مدنية

 . يسة في الخرطوماالدر
 

لمعارضة تسبب في قوى االصور ومقاطع الفيديو أن هذا القمع العنيف لالعديد من تُظهر  •

في كافة  طوليةوتشمل هذه اإلصابات رجالً مصابًا بكدمات . مؤلمة للمتظاهرينإصابات 

 ينوأخربما يفيد بأنه قد ُضرب بالهراوات أو العصي، ظهر الوكدمات على  الجسمأجزاء 

والبعض اآلخر طلقات نارية بما يفيد اإلصابة بفي الوجه والجسم  رضوضب ينمصاب

 . للدموعمن عبوات الغاز المسيل اع الوجه والذركدمات وحروق على مصابين ب
 

( المفتوحة)ة من المصادر المتاحة بصورة عامة الحاالت التالية تعطي أمثلة للبيانات المستقا

من مصداقية  والتي استخدمها باحثو المنظمة، عبر تطبيق منهج البحث المرّكب، للتأكد

 . االستخدام غير المتناسب وغير الضروري للقوة خالل المظاهرات التقارير األولية حول

 

 : 1المثال رقم 
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1087719227086262272 

 ،Twitterلتحقق منها على موقع التي تمت مشاركتها وا ،الفيديوتصف هذه الصور ومقاطع 

تُظهر  . ين في جامعة السودان الوطنيةيلمتظاهرين السلمضد االغاز المسيل للدموع استخدام 

الغاز  أن يظهرالطالب وهم يهتفون قبل  زوايا،من عدة المأخوذة والصور،  الفيديو اتلقط

يظهر الطالب وهم  . يغمر الطالب بالدخان أثناء فرارهم ومن ثمالمسيل للدموع في اإلطار، 

 لقطاتتُظهر الصور قبل وبعد  . من المنطقةويسعلون أثناء فرارهم يغطون أفواههم بأيديهم 

ين، مما يشكل استخداًما يز المسيل للدموع مباشرة ضد المتظاهرين السلمم الغااستخداالفيديو 

 . شرطة وقوات أمن الدولةغير ضروري وغير متناسب للقوة من قبل ال

 

 :  2 رقم المثال
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1085908513778483200 

الضرب الوحشي واحتجاز  ،Twitter، التي تمت مشاركتها على العنيفةتُظهر هذه اللقطات 

يوضح هذا الفيديو االستخدام . المتظاهرين خارج منازلهم في حي شمبات في الخرطوم

 . المفرط للقوة من قبل قوات األمن والشرطة التابعة للرئيس البشير

 

:  3 رقم المثال
https://twitter.com/Spestian_MG/status/1086284730465767426 

ذخيرة على  وهم يطلقونمن األقوات  صحته، الذي تم التحقق من ،هر هذا الفيديوظِّ يُ 

 . المتظاهرين من شاحنات البيك اب

 
           

  :هرينتقاة من المتظاالمعلومات المس
تحدّث أحد المتظاهرين للمنظمة عن الرعب الذي أصابه عندما هاجمت عناصر جهاز األمن 

ديسمبر  25في . " مظاهرة سلمية في الخرطوم شارك فيها NISSوالمخابرات الوطني 

https://twitter.com/BenDoBrown/status/1087719227086262272
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1087719227086262272
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1085908513778483200
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1085908513778483200
https://twitter.com/Spestian_MG/status/1086284730465767426
https://twitter.com/Spestian_MG/status/1086284730465767426


 
 التخويف واالضطهاد: هجمات السودان 9

على المتظاهرين واألطباء السلميين   
Physicians for Human Rights phr.org 

إطالق وعندما بدأت عناصر األمن في ... انطلقت مظاهرة كبرى في قلب مدينة الخرطوم

من المتظاهرين، وانطلقنا في مسار آخر  800فّرقنا، وكنّا حوالي مسيل للدموع، تالغاز ال

وكان لزاًما علينا الدخول . بينما كانت عناصر األمن تالحقنا بإطالق الذخيرة الحيّة في الهواء

في موقف سيارات له باب رئيسي واحد فقط، وعندها بدأت عناصر األمن في إطالق الغاز 

لق، فاضطررنا إلى القفز من فوق حوائط البيوت والمباني خل المبني المغمسيل للدموع داال

 المتظاهرين اآلخرينأنا واثنين من ى بنا المطاف، نتها. المجاورة للهروب من الغاز الخانق

 15بلغ مجموعنا وفي األخير ، وجدنا ستة متظاهرين آخرين بالفعل هناك، وفي فندق صغير
أنا وشخص آخر لالختباء  ،اضطررتتلحق بنا، ف ة بالسالحدججالمثم سمعنا القوات  . متظاهر

 كانوا يصرخون علينا ويعتقلون. ثم سمعنا أنه تم إلقاء القبض على الباقين. تحت السرير

 ". البقية 
 

المظاهرات في : "أمر شائع أصبحأن استخدام الغاز المسيل للدموع وأفاد متظاهر آخر ب

الغاز المسيل للدموع في كل واحدة من بأثر شعرت  ا،فيهسبعة التي شاركت ال االحتجاجية

لم نشعر باالمتنان ألنه  للدموع،مسيل الغاز يكون نصيبنا من القمع فقط العندما . السبع

 ".  ين في ذلك اليوممحظوظتستخدم ضدنا وسيلة أخرى أكثر بشاعة، ونشعر بأننا 
 

تعرضنا . ر من حاالت العنفذلك اليوم الكثير والكثينفسي في رأيت ب: "قال أحد الشهود

الكثير من الغاز المسيل ... بنادق الصاعقة الللضرب عدة مرات بالغازات المسيلة للدموع و

أي فقط في  ،نياالمبحتى داخل  أحيانًا هقد يطلقون ... الكثيفالغاز المسيل للدموع ... للدموع

 ". ل للدموعيسستقع علبة الغاز المداخل المنزل، ال تعرف أين  المبنى،داخل مكان 
 

األولى أكثر في األسابيع بوتيرة كما أشار الشهود إلى أن الذخيرة الحية والبنادق كانت تستخدم 

لم أر الكثير من . ومؤخًرا صاروا يطلقون الذخيرة الحيّة في الهواء فقط . الحتجاجاتمن ا

 ."ات مختلفةستخدام تكتيكال يلجئون اآلن. ث في الشهر الماضيالمتظاهرين المصابين كما حد

لكنني واجهت الغاز . سمع فعالً الذخيرة الحيةمنذ منتصف يناير، لم تُ "أكد شاهد آخر أنه و

أشار  الجديدة،لتكتيكات فيما يتعلق باو ."ااحتجاج شاركت فيهمظاهرة المسيل للدموع في كل 

المنطلق ر مباشالتجمع اليستخدمون الغاز المسيل للدموع أثناء  البداية،في "الشاهد إلى أنه 

بعد . لقد اتخذنا قراًرا بالحرص الشديد على أن نكون سلميين . حتى عندما يكون سلميًالتوه 

الق مسبقًا، بل قد يبادروا بإطيذهبون إلى نقاط التجمع التي تم اإلعالن عنها صاروا  ذلك،

 الظهر، بعد 1إذا تم تحديد موعد االحتجاج في الساعة . الغاز المسيل للدموع قبل بدء التجمع
الغاز المسيل للدموع في تلك المنطقة في الساعة  ينتشرون في الموقع المحدد ويطلقون

 ". تجّمع وانطالق الموكب  فقط لمنع 12:45
 
 المتناسب للقوةصابات من االستخدام غير الضروري وغير اإل

 

 . المصابرأيت هذا . الوعي على الفوروفقد الذخيرة الحية بأصيب لقد " 

 ." من خالل عينيه قد اخترقت دماغهصة كانت الرصا

 طالب قتل خالل االحتجاجات حاول معالجةالطبيب الذي 
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مع أطباء سودانيين استخدام  من أجل حقوق اإلنسانؤكد المقابالت التي أجرتها منظمة أطباء ت

 15يتذكر أحد الشهود أنه رأى . قوات األمن الحكومية للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة
 6إلى  5من  -حية الذخيرة إصابات بالمعظم الحاالت عبارة عن كانت ". في يوم واحدا ابً مص
ليلة من وحاالت ق ،الرصاص المطاطيإصابات بثم من أربع إلى خمس حاالت  -حالة

أصيب أحد المتظاهرين برصاصة تسببت في ... الغاز المسيل للدموع بفعل  اإلصابات

بالرصاص  اإلصابةولكن نعتقد أن السبب هو  (. انكماش في الرئة)استرواح الصدر 

. (خرطوش)حيث أصيب الشخص بطلق ناري من بندقية كانت هناك حالة أخرى  . المطاطي

. كانت تنزفوأصيب بعدة طلقات في جميع أنحاء جسمه  المريض،عندما أرادوا فحص 

ولكن تسبب الرصاص المطاطي في الغالب في بعض الجروح السطحية ي. وانغرست عميقًا

 ".  عميقًا في جسد المصابجروح البنادق كانت تتوغل 
 

، ح عمر أثناء االحتجاجاتدعى الفاتقُتل طالب في الهندسة الكهربائية يُ  ،2019يناير  17في 

م األطباء الذين قيّ بمعاينته و . إلى عيادة مؤقتة الوعي،فاقد  نقله،وتم  في عينه أُصيبحيث 

صارع المستشفى حيث ى الفور إلى ومن ثم تم نقله عل حياته في خطر حقيقيأن باستقبلوه 

أن عمر  PHR لمنظمةالشهود لـأكد أحد  وقد . متأثًرا بالرصاص قبل وفاتهالموت ألربعة أيام 

رأيت هذا . الوعي على الفور وفقدلقد أُطلقت عليه ذخيرة حية : "بالذخيرة الحية قد قضى نحبه

 ". من خالل عينيه قد نفذت إلى رأسه كانت الرصاصة . المريض
 

، جنازة عمر في منزله أنه ذهب لحضور PHRفي مقابلة مع المنظمة طبيب آخر  وقال

أطلقوا الغاز  ، ولكن عناصر األمنذهبنا إلى منزل عائلته وفاته،بعد "استذكر هذا الشاهد أنه و

ر ك الكثيكان هنالقد  . المسيل للدموع على منزل العائلة في أم درمان عندما تجمعنا في منزله

ثقافة  زء أصيل منجإنها  . جميعهم من المتظاهرين م يكن، ول 500-400من الناس، ربما 

هم من الذين لم يكونوا جميع. والجيرانأن يتجمع أهل المتوفي واألقارب السودان  أهل

ركضنا . كانت سلمية. أطلقوا الغاز المسيل للدموع عليناورغم ذلك . يشتركون في المظاهرات

 ". شعرت بالغاز المسيل للدموع في ذلك اليوم . انلى منازل الجيرجميعًا إ
 

، هناك أيًضا ( PHR) أطباء من أجل حقوق اإلنسانبناًء على المقابالت التي أجرتها منظمة 

يتم إطالقها بحيث تستهدف العديد من التقارير الموثوق بها عن أن قنابل الغاز المسيل للدموع 

التي بجروح و اإلصابةحاالت تقارير عن العديد من هنالك و ،مباشرة المتظاهرين  دأجسا

 .(أو خالفه يالمطاط)من الرصاص التعرض لعلب الغاز المسيل للدموع وليس يها تسببت ف
  

 

 "موضع في جسدي 100ضربوني في أكثر من "

 

أجرى باحثو المنظمة مقابلة مع أحد الشهود من الذين تعرضوا للضرب المبرح خالل 

جهاز األمن وأفاد بأن قوات . االحتجاجية مما تسبب في كسر مؤلم في اليد المظاهرات

والمخابرات الوطني واجهت إحدى المظاهرات االحتجاجية التي شارك فيها بإطالق الغاز 

 حينها تفّرق الحشد إلى مجموعات صغيرة ذهبت في اتجاهات. المسيل للدموع على الحشود

رت امرأة بجانبه أشخاص عندما تعثّ  10من حوالي  كان يركض مع مجموعة صغيرة. مختلفة
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جهاز من قبل عناصر قبض عليه تم الا هعندبصورة غريزية لمساعدتها و وتوقف . وسقطت

  . األمن والمخابرات الوطني

 

 الخراطيم،كانوا يستخدمون . وبدأوا في ضربي بوحشية بعد ذلك قبضوا عليّ "واستطرد قائاًل 

ضربوني  البداية،في  . الداخل بمادة صلبة فيمحشوة  كانت. ليضربوني السوداء،الخراطيم 

 انقّض عليّ . وأصبت بجرح نازفمباشرة على األرض،  يمما تسبب في سقوط الرأس،في 

في الحقيقة لكنهم مكافحة الشغب شرطة من ويقال إن هؤالء الخمسة هم . صخمسة أشخا

لت إليهم أن وتوسّ ووحشية، بشدة كانوا يضربونني  . جهاز األمن والمخابرات الوطنيتابعون ل

في توبيخي بقسوة، ومن ثم طلب من أحد  بدأوضابط انبرى لي أحد ال . عن ضربي يتوقفوا

 . تويوتاالبعد ذلك أخذوني إلى سيارتهم و. من قبضتهم أفلتبقوة حتى ال  بييمسك عناصره أن 

من سبعة إلى  هاعلى كل من، كانت هناك ثالث سيارات حيث تقف سياراتهم إلى ناعندما وصل

ا ولكنهم تحدثوا مع بعضهم البعض بالطريقة نفسها، ويبدو ا مختلفً ثمانية أشخاص يرتدون زيً 

وصلنا إلى حيث بمجرد أن  . يعرفون بعضهم البعض جيدًا ويتبعون نفس التوجيهاتأنهم كانوا 

هذا  لىقد قبضتم عيا رفاق  مأراك أوه،: "تقف السيارات بدأ من كانوا على متنها بالصياح

كما بدأوا في ضربي . صيادون تمكنوا من اصطياد فريسة جديدةكما لو أنهم " الرجل

يحتفظون  حيثثم أخذوني إلى . في وجهي للتحرك نحو الشاحنة الصغيرة بسرعةوالصراخ 

أحدهم أنه يجب  وقال...  موضع في جسدي 100ضربوني في أكثر من  . بمن قبضوا عليهم

الصعود إلى صندوق عد ب. ق الخروج للمظاهرات مجددًاطري أعرفأن يقطع ساقي حتى ال 

. يذهبون بكحتى ال ترى إلى أين  لألسفل كرأسضع تأن يأمرونك كمعتقل ب ،سيارة البيك آب

استغرق األمر حوالي ... ي، أخذوني إلى المكان، عندما وصلت قالوا لي أيًضا أن أغمض عينَ

أحد  بالضرورة أنه أعلمي كنت بالضبط، لكننأين أخذوني  إلىلم أكن أعرف ... بع ساعة ر

تم . من الجروح وكنت أنزف بشدةكنت قد أصبت بالعديد  ،ناوصلعندما  . الوطنياألمن  نيامب

 XXXXأن  اتضح بعد الفحصوذهبت إلى المستشفى، حيث  ،إخالء سبيلي بعد عدة ساعات

 ". تماًماقد تحطمت [ لحماية الشهودمن  حذفهاتم ]

 

بمراجعة الملفات الطبية لهذا الشاهد، بما في  PHR ي المنظمةب الشرعي فقام خبراء الط

والتي تتفق مع تقريره عن تعرضه  -ذلك األشعة السينية، وتأكيد اإلصابات التي وصفها 

 . وردت في إفادتهتتفق مع الطريقة التي  بليغةوأنه تعرض لكسور  -آالت حادةللضرب ب

 
 

 اقتحام المرافق الطبية
 

مظاهرات على المنشآت الطبية أثناء  االعتداءات حولبجمع بيانات  نظمةالم امتق

 ببيانات مةسودانيين ومدعّ ال من األطباءبناًء على تقارير من زمالء تفّرقها،  االحتجاجات وبعد

على المنشآت الطبية مخاطر صحية ينتج عن االعتداء . من مصادر متاحة في الفضاء العام

يمكن للغازات المسيلة للدموع والمواد الكيميائية  . والقصيرخطيرة على المدى الطويل 

 . للمرضى والمصابين تسبيب الكثير من الضررال سيما  المستشفى،األخرى أن تلوث بيئة 
إلى زيادة وقت وداخل الغرف يؤدي التعرض للغاز المسيل للدموع في البيئات المغلقة 
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سيما على األشخاص غير القادرين على  التعرض والجرعة، مما يؤدي إلى تفاقم آثارها، ال

ل هذه المواد الكيميائية مخاطر صحية على المدى الطويل كما تشكّ  . أو الهروب / و  التحرك

لعاملين الطبيين الذين ون للعالج داخل المرفق الصحي، وكذلك لالذين يخضعللمرضى 

على  االعتداءأن يتسبب على المدى الطويل، يمكن و . يعملون في هذه األماكن الملوثة

الناس من الوصول إلى  ترهيبالثقة في النظام الصحي و في إضعاف الصحية المنشآت

السيطرة على  أسلحةظمة حول يوضح بحث سابق أجرته المن . الخدمات الصحية الالزمة

الحشود وتأثيراتها الصحية أن هذه األسلحة، والتي ال يمكن بأي حال اعتبارها أسلحة غير 

باء ثقيلة، قصيرة وطويلة األجل، على المرضى والعاملين في المرافق عنيفة، تفرض أع

 . الصحية وعلى النظام الصحي بأكمله
 

دة متعمّ  اعتداءاتما ال يقل عن سبعة حوادث تدعم مزاعم وقوع من أن  تأّكدت المنظمة

 : دة على منشآت طبية سودانيةمتعدّ و
 

 :(2019يناير  9)مستشفى أم درمان 
موقعها الجغرافي من و صدقيتها ق منالتي تم التحقّ  ،الصورمقاطع الفيديو وتوضح العديد من 

، بالزي الرسمي، دخلت مباني المستشفىأن قوات جهاز األمن الوطني ، من مختلف األفراد

الغاز بدأوا بإطالق  . الصحي المرفق اقتحمت ثمّ ومن وأطلقت النار من بنادق على المستشفى 

ثم وقفوا في  غرف المرضى داخل المستشفى،ة أخرى على لحأساستخدام المسيل للدموع و

أشرطة الفيديو أن  تظهرأ . نىالمب بدأوا في إخالءالخارج واعتقلوا أفراد الطواقم الطبية الذين 

جناًحا واحدًا على األقل من المستشفى كان مليئًا بالغازات المسيلة للدموع، مما تسبب في 

أثر  من تخفيفلاألكسجين ل اسطوانات فتحالنوافذ وحدوث فوضى حيث حاول الموظفون فتح 

 . الغاز وإجالء المرضى
 

 (:2019يناير  9)مستشفى األربعين التخّصصي 

 ،كأدلة المقدمةالوسائط محتويات على الرغم من أن التسلسل الدقيق لألحداث غير واضح من 

من )عتبات الدرج واجه ر أن األبواب والنوافذ الزجاجية التي تهِّ ظ   أن مقاطع الفيديو تُ إاّل 

 علىالزجاج  انتشار شظايامع  مت،تحطّ قد ( مدخل المستشفىيكون ذلك المفترض أن 

تم إجالء المرضى واألسر في . قوات األمن في أشرطة الفيديو، ولكن ال يمكن مشاهدة المدخل

 عينينتدفق الدمع من ال)أعقاب الهجوم ويبدو أن البعض يعاني من آثار الغاز المسيل للدموع 

 (. واحمرار والتهاب الجلد

 (:2019يناير،  13)مستشفى بحري 

ولم تتوفر أي بيانات أخرى في . يناير 13دت المصادر أن المستشفى تعرض للهجوم في أفا

 . وقت إعداد هذا التقرير
 

 (:2019يناير،  13)مستشفى ود مدني العام 

وفر أي بيانات أخرى في تت ولم. يناير 13أفادت المصادر أن المستشفى تعرض للهجوم في 

 . وقت إعداد هذا التقرير
 

 (:2019يناير،  17)مستشفى الفيصل 
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. المستشفى وأطلقت الغاز المسيل للدموعقد اقتحمت ذكرت المصادر أن قوات األمن الوطني 

 . تم ترحيله إلى المعتقلتم القبض على طبيب واحد على األقل و
 

 (:ريخف حول تحديد التايناير، هنالك اختال)مستشفى حاج الصافي 

بإطالق الغاز المسيل للدموع والذخيرة داخل  قامت األمن الوطنيقوات أن مصادر تذكر ال

يتمركزون داخل كانوا مالبس مدنية بيشير أحد التقارير إلى أن ضباط . مستشفى حاج الصافي

 هعن هذأيًضا  باإلبالغمكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان  قاموقد . المستشفى

 . ةالحادث
 

أخشى أن . قبض على طبيب، فسيتم احتجازهم لفترة طويلةإذا تم الأعرف أنه " 

ً أكون طبيب  ".كلنا خائفون. السودان في ا

 طبيب سوداني

 

 االنتهاكات ضد الطواقم الطبية
 حصر وتجميعفي السودان وأماكن أخرى ل الزمالء األطباءمع  PHR ةواصلت المنظمت

القبض حوادث وصيف تفاصيل الطبي ولتاستهداف العاملين في المجال ة بالمتعلق الروايات

 الطبيين،بعض هؤالء المهنيين  لقد شارك  . أو اعتقالهم منذ بداية االحتجاجات / و  عليهم

أو أنهم أدلوا ببيانات تدعم  في االهتمام بالمتظاهرين ومعالجة المصابين، جميعهم، واوليس

يرهم من المهنيين وأفراد مع غ مظاهرات بأنفسهمالفي شاركوا  بساطةأو ب االحتجاج،حركة 

تم اعتقال واحتجاز يمكننا أن نقول إنه قد  المحلية،المصادر  على االتصاالت معبناًء  . المجتمع

االحتجاجات، مظاهرات تم اعتقال األطباء أثناء مشاركتهم في وقد . طبيبًا 136ما ال يقل عن 

 . منازلهمفي  وأ العيادات، مستشفيات أوأثناء العمل في الأو 
 

المقابالت التي أجريت مع األطباء السودانيين أن األطباء يتعرضون بشكل مباشر  في حظتال

يكرهوننا "لقوات الحكومية كشكل من أشكال الترهيب ألنهم لالستهداف من قبل اومتعمد 

صرح طبيب آخر و". الثورةويعتقدون أن األطباء مسؤولون مباشرة عن انطالق هذه  . كثيراً 

االشتراك من المهم أنه عند : "لتجنب استهدافه كطبيب محددة بدقة شديدةيتخذ إجراءات بأنه 

 أو المستندات الخاصة بك بعيدًا وحتى هاتفك الشخصية تترك أوراق الهويةأن  في مظاهرة،

كطبيب، سيتم  إلقاء القبض عليك ه عندأعرف فقط أن": اآلتيطبيب ثالث على  شدّد ."أيًضا

نحن أكثر  . األطباء يطلقون سراحإنهم ال ... ل مختلف تماًما عن اآلخرين امل معك بشكالتع

دور رئيسي في قيادة ب يقومونيعتقد هذا النظام أن األطباء .... عرضة للعنف واالعتداء 

التخويف الذي يشعر به نتيجة لما حدث الترهيب وآخر عن  تحدّث طبيب ". االحتجاجات 

أعرف أنه إذا تم القبض على طبيب، فسيتم احتجازهم : "األطباءما تم استهداف زمالئه عند

 ". كلنا خائفون . أخشى أن أكون طبيب في السودان. لفترة طويلة
 
على  محددة على األطباء وكذلك اعتداءاتشكل تم التبليغ عنها للمنظمة خذ االنتهاكات التي تت

 . د والعنف ضد الطواقم الطبيةواالضطهاالتخويف عامة بصدد الترهيب وحوادث 
 

 اعتداءات محددة على األطباء
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 "اغتالوه فقط ألنه كان يقوم بواجبه، كان يساعد اآلخرينلقد "

طبيب زميل للدكتور بابكر عبد الحميد الذي اغتيل برصاصة في الصدر 

 المتظاهرين المصابينبينما كان منهمًكا في معالجة 

 

 

قُتل  يناير، 17اق واسع خالل احتجاجات م اإلبالغ عنها على نطفي أحد الحوادث التي ت •

قد حاول أن و ،مصاب قيامه بمعالجة متظاهرأثناء  الحميد،الدكتور بابكر عبد  الطبيب،

الشرطة  ورد، أطلقتوبحسب ما . المصاب لضحيةلمساعدة تقديم الحث قوات األمن على ي

 بين،ي واألخالقي بالتطوع لمعالجة المصاالطبيب، الذي كان يؤدي واجبه المهنالنار على 

مستشفى طوارئ في تجهيز الدكتور بابكر  ساهم[ 27] ،[26] ،[17. ]في صدره ببندقية

وكما ورد في إفادة أحد  . يةاالحتجاجالمظاهرات ميداني في مدرسة صغيرة مجاورة لموقع 

أفراد بدأ ، ه المصابينمنهمكون في أداء واجبهم تجابينما كان األطباء ة أنه والشهود للمنظم

النار في الهواء ويحدثون ، في إطالق يرتدون مالبس مدنيةالذين جهاز األمن الوطني 

 . من الداخل ضجة في الخارج، مطالبين األطباء بإجالء المتظاهرين المصابين وإخراجهم
، جهاز األمن والمخابرات الوطني على التراجعأفراد لحث  ذهب الدكتور بابكر إلى الخارج

وعندها قام أحد  . الضرورية للمصابين بالداخل المساعدة هم أطباء يحاولون تقديمإنبقائالً 

وتوفي بعد ذلك بوقت  ،في الصدر ومن مسافة قريبة إطالق النار عليه مباشرةأفراد األمن ب

بتقييم سجالت ما بعد الوفاة للدكتور بابكر قد قامت  المنظمة تجدر اإلشارة إلى أنو . قصير

كانت منتشرة على نطاق واسع في  (الخرطوش)البندقية على أن كريات  السجالتتت أثبو

 . جسده
 

مجموعة من األطباء يساعدون كانت هنالك جيدًا،  ذلك اليومأتذكر : "للمنظمةقال الشاهد 

 لقد وجدت نفسي" . المسبقة دون أي نوع من الترتيباتبكانوا هناك . المتظاهرين المصابين

لقد أنشأنا عيادة مؤقتة . ن المصابينطباء اآلخرين الذين كانوا يساعدوألاضمن مجموعة من 

، والمحلول الملحي العادي ،IV وريديةكان لدينا خطوط . في مدرسة ابتدائية صغيرة

كان هناك ما . أن نفعله ناما يمكن قمنا فقط بمعالجة لقد. لإلسعاف الشاش، واللوازم األساسيةو

لم  . لرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموعلذخيرة الحية واشخًصا أصيبوا با 20-10بين 

أن نتأكد إلى المستشفى بمجرد  المصاب ثم ننقلنكن نستطيع سوى القيام باألشياء األساسية 

كانت المدرسة التي اتخذناها كعيادة مؤقتة  . الموقف مخيفَا للغاية كان. الحالة استقرارمن 

لقد اغتالوه فقط " : وقال الشاهد عن دكتور بابكر" براتمحاصرة تماًما بعناصر األمن والمخا

ولكنهم إنه طبيب لهم قال "وأكد شاهد آخر أنه  "ألنه كان يقوم بواجبه، كان يساعد اآلخرين

 " طلقوا عليه الرصاص مباشرة من مسافة قريبة جدًاأ
 

ذهب الدكتور بابكر إلى الخارج لحث أفراد جهاز األمن والمخابرات الوطني على 

 داخل.التراجع، قائالً بإنهم أطباء يحاولون تقديم المساعدة الضرورية للمصابين بال

وعندها قام أحد أفراد األمن بإطالق النار عليه مباشرة ومن مسافة قريبة في 

تجدر اإلشارة إلى أن المنظمة قد قامت و قصير.الصدر، وتوفي بعد ذلك بوقت 

كر وأثبتت السجالت على أن كريات البندقية بتقييم سجالت ما بعد الوفاة للدكتور باب

 ع في جسده.)الخرطوش( كانت منتشرة على نطاق واس
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تعرض طبيب لالعتداء الجسدي على يد قوات األمن في منزله وأصيب  أخرى،ي حالة ف •

من المهم أن نالحظ أن كسور عظم الفخذ تتطلب قوة . بكسر في عظم الفخذ أثناء اعتقاله

من  PHR المنظمة تمكنتلم . البالغين عندنتيجة لصدمة عرضية تكون ا ما كبيرة ونادرً 

 . حتجازمراجعة الصور ألن المريض ال يزال قيد اال
 

محمد عبد  معبد الكري، حكمت محاكم الطوارئ على الدكتور محمد 2019مارس  2ي ف •

ر فبراي 28األستاذ المساعد بجامعة الزعيم األزهري، بالسجن ثالث سنوات في  الرحيم،

وهو أول  العام،أدين بتهمة اإلخالل بالنظام وكان قد . إلى سجن الهدىتم ترحيله و 2019

 . االستئنافمرحلة تمت تبرئته الحقًا في . ن الطوارئوكم بموجب قاناطبيب يح
 
 ،2019يناير  25حقوق اإلنسان التقارير التي تفيد بأنه في من أجل أكدت منظمة أطباء  •

وهو ممارس عام  إبراهيم،الدكتور شهاب الدين  وطني باستهدافقامت عناصر من األمن ال

 قامت . في حركة االحتجاج ومساعدة المحتجين المصابين شتراكه، المدينة األُبَيِّّضفي 

 هادي، واقتاالعتداء عليه بالضربمنزله، و باقتحام قوات جهاز األمن والمخابرات الوطني

لدرجات حيث يتم تعريض المعتقلين " جةالثال"عرف بالعامية باسم ي)إلى مرفق أمني 

طلبات متكررة من عائلته، وبعد  (. شديدة البرودة هناك كشكل من أشكال التعذيبحرارة 

يوًما من  40إبراهيم بعد حوالي  ت لهم سلطات األمن والمخابرات بزيارة للدكتورسمح

قد تم إجباره يرام وعلى ما أنه ليس ، فقد بدا PHR المنظمة ووفقًا لمصدر قابلته. االحتجاز

ى إقرار يعترف فيه بارتكابه لجرائم مزعومة لم يقم بالفعل تحت التعذيب للتوقيع عل

أي تهم توجيه بدون ما زال دكتور شهاب الدين معتقاًل هذا التقرير، وحتى إعداد  . بارتكابها

لتعذيب وسوء ضمان عدم تعّرضه لدون ضمان حقوقه في التمثيل القانوني أو برسمية و

 . المعاملة
 

في  ،المتحدث باسم جمعية المهنيين السودانيين األصم، بصفتهالدكتور محمد ناجي ظهر  •

. الراهنة االحتجاج ويعتبر أحد قادة حركةالحكومة  ممارسات فيه يدينشريط فيديو مباشر 

قامت عناصر من األمن  ما لجأ إلى االختفاء، بعدحيث  بحري، مدينةتم اعتقاله في 

بتعذيب ( NISS)قام جهاز األمن والمخابرات الوطني . شقتهمداهمة ب والمخابرات

تجمع المهنيين السودانيين حول للحصول على معلومات  ا، سعيً األصمواستجواب الدكتور 

(SPA )ُسمح لعائلة الدكتور العاصم بزيارته لفترة  االحتجاز،بعد ستة أسابيع من . وأعضائه

رهن االحتجاز، ولم تتمكن األصم ما زال . جسديًانفسيًا وعليه األذى حيث بدا قصيرة 

 . أسرته من زيارته مرة أخرى
 

يلجأ إليها غرفة فندق استئجار كان الدكتور علي أحمد محمد مطر يبحث عن  يناير، 28ي ف •

االحتجاز حتى  ال يزال قيدو. عندما تم اعتقاله من قبل جهاز األمن والمخابرات الوطني

أنه تعرض عنهم  جالذين تم اإلفراالمحتجزين بعض درة عن تصف التقارير الصا. اآلن

وذكرت إفادات هذه المصادر أنهم . للتعذيب وأجبر على االعتراف بأنه ملحد وشيوعي

 قامت سلطات األمن بترحيله. لعدة أيامكانوا يسمعون صراخه بكاؤه وهو تحت التعذيب 

 . هوعائلته من زيارت ث لم يتمكن محاموهالحقًا إلى مركز احتجاز أكثر سرية حي
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يحتاجون إلى المحتجزين بعض أن إلى حقوق اإلنسان من أجل  منظمة أطباء توصلت •

 . طبية عاجلة لم يتم توفيرها لهم رعاية
 

خالل تم اعتقاله التوليد الذي  أخصائي فيصل،إحدى هذه الحاالت تتعلق بالدكتور معاذ 

كان الدكتور  ، ته المنظمةلشاهد قابووفقًا ل. يناير في بورتسودان 29مظاهرة صامتة في 

 . فيصل مستهدفًا لمشاركته في االحتجاجات في األبيض في منطقة شمال كردفان بالسودان
 هاتهديدات بالقتل، وبعد له قوات جهاز األمن والمخابرات الوطنية وجهتوهنالك زعم بأن 

يث أقام مع وذهب إلى مدينة بورتسودان، حفي األبيض فيصل من منزله  الدكتور فرّ 

 . ودخلوا المجمع الذي كان يقيم فيه ،مع اثنين من أصدقائه ،األمن عناصرتعقبته  . أصدقائه
العسكري يقتربون من بزيّهم فيصل ضباط جهاز األمن الوطني . دشاهد "لشاهد، رواية اوفقًا ل

ذخيرة م قفز من شرفة الطابق الثاني بعد أن أطلقت قوات األمن ث. المجمع حيث كانوا يقيمون

من فيصل . دقفز  (. عناصر مدججين بالسالح 10كان الفريق يضم )حية لكسر باب الشقة 

قفز . ولكن دون جدوى صديقه،الطابق الثاني من أجل إنقاذ حياته وطلب المساعدة إلنقاذ حياة 

 ". وكسر ساقه اليمنى 
 

لى اق إالس تم إعادةحيث في الساق مرّكب ذكر الشاهد أن الدكتور فيصل أصيب بكسر 

بعد بضعة أيام إلى مستشفى  ترحيلهتم ومن ثم . في مستشفى بورتسودانوضعها الطبيعي 

ال من تم االتص ، حيث أكد(ديره جهاز األمن والمخابرات الوطنييالذي )األمل في الخرطوم 

 . سيئة التهويةوفي غرفة مظلمة  أساسي،محتجز، في الحبس االنفرادي بشكل  أنه بهم
ك ال يستطيع التحرّ ، حيث حالة الصحية للدكتور فيصل سيئةادات أن الوالواضح من اإلف

تساعد في الحركة لمدة تصل لم يتم تزويده بأي عالج طبيعي أو عكازات كما  ،بشكل مستقل

م أخذها  فإن األشعة السينية التي ت السودانيين،وفقًا لنقابة األطباء و. ستة أسابيعإلى أكثر من 

بصورة  لكسراالتئام عدم تكشف عن د من جانب الدكتور فيصل، مجددًا، بعد إلحاح شدي

ية ضِّ لعزلة ونقص الناتج عن ا والضغط النفسي التي يتلقاها نظًرا لتدني مستوى التغذيةو . ُمر 

وظل رهن . المناسب، فقد تدهورت صحة الدكتور فيصل بشكل كبيرالضروري والعالج 

 إطالق سراحهبمحلية  نقابةعندما أبلغت  مارس، 15االحتجاز االنفرادي في المستشفى حتى 

 . مؤخًرا
 

 واالضطهاد والعنف ضد العاملين في المجال الطبي رهيبحوادث عامة للت
 

أو إذا اكتشفوا أنك  طبيب،إذا قلت  .ن مهنتهيسألون ع شخص،عندما يعتقلون أي "

 ، عادة ماى األطباءعندما يتم القبض عل. لمدة شهر على األقل احتجازكيتم ... 

 ."يالحتجاز االنفرادي واإليذاء النفسيخضعون ل

 الطاقم الطبي عيان على االعتداءات على هداطبيب ش

 

من أجل حقوق تحققت منظمة أطباء  األفراد،باإلضافة إلى تأكيد حوادث العنف ضد األطباء 

ألطباء السودانيين في جميع جوانب حياتهم أجهزة األمن والمخابرات لمن استهداف  اإلنسان

 . األطباء سارة وصالبةجتشير الحوادث التالية إلى نطاق االضطهاد وكذلك . وعملهم
 

 اعتداءات واسعة النطاق
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، مساءً  10يضم األطباء المقيمين في الساعة مخصص  يمبنى سكن اقتحامقامت قوات األمن ب

 دخلوقد ، تحت التدريب اطبيبً  56ألقت قوات األمن القبض على حوالي و فبراير، 22 يوم في

حاول بعض األطباء  . والغاز المسيل للدموعالبنادق ب وهم مدججونالمبنى  عناصر األمن

الطابق الثاني من شرفة  أحدهممن بين هؤالء، سقط و. من جراء ذلك الهرب وأصيبوا بجروح

إلى وبعد أن تم اعتقاله، تم نقله بواسطة عناصر األمن . وأصيب بكسر في العمود الفقري

حيث لم يتمكن برى، مدينة أخ إلىتم ترحيله ثم ومن  خضع للعالج،ث حيمستشفى قريب 

بعد أن تم إلقاء القبض : "للمنظمة ةأدلى بشهادته حول الحادثوقال طبيب  . زمالؤه من مقابلته

تم  األمر إلى أنذلك بلم نعرف . L2عرفت أن أحد أصدقائي قد أصيب بكسر في الفقرة  ،عليّ 

إذا "وأنه " مخيفًااألمر كان "الشهود إن بعض قال كما  . "يإطالق سراحنا في اليوم التال

 ". يتركوك تذهب في سبيل حالكفلن  طبيب،عرفوا أنك 
 

 االحتجاز المطول والتعذيب

والمعلومات محدودة . طبيبًا قيد االحتجاز حتى وقت إصدار هذا التقرير 15ال يزال هناك نحو 

 ونالسودانيالحبس، ولكن أفاد بعض الزمالء عن ظروف احتجاز هؤالء األطباء ومعاملتهم في 

كما أفادت التقارير . عن عامة المحتجزين بمعزلعادة ما يتم احتجازهم  األطباءأنَّ أولئك 

الواردة من بعض الزمالء السودانيين إلى أنَّ األطباء يحتجزون في مرافق منفصلة عن 

ممثلين التصال بالمون من أّيِّ إجراءات قانونية سليمة أو ارَ ح  أنهم يُ كما المتظاهرين اآلخرين، 

وقد أفاد بعض الشهود أنَّ األطباء تحديدًا يتعرضون للتعذيب أثناء . القانونيين أو بعائالتهم

أعلم : "االحتجاز وأنهم يمكثون في االحتجاز أكثر من المتظاهرين اآلخرين، وقال أحد الشهود

 ". ء، فإنه سيبقى في االحتجاز فترة طويلةأنه إذا تم اعتقال أحد األطبا
 

 استهداف األطباء

أفاد بعض الشهود إلى أنَّ األطباء تحديدًا يُستَهدَفُون أثناء االحتجاجات، في بيوتهم وفي أماكن 

وقد ذََكَر العديد من األطباء أنهم ال يحملون معهم أيَّ إثبات هوية أو هاتف محمول . عملهم

، وقال من منازلهمخروجهم عند حتى  االحتجاجات أو في مظاهراتللمشاركة عندما يذهبون 

لقد . نحمل معنا أيَّ إثبات هوية أالفقد نصحنا الكثيرون . قد تتعرض لالعتقال: "أحد األطباء

إنَّ : "وقال شاهد آخر". ولكنني كنت أقول لهم إنني طالب. تعرضُت لإليقاف عدة مرات

ُزوَن األمن المدججين بالسالح عناصرالميليشيات الموالية للنظام، و ، وأفراد الشرطة، يَُرّكِّ

المهنيين السودانيين  تجمعفي  فعّالةعلى األطباء؛ فهم يعلمون أنَّ األطباء مشاركون مشاركة 

وعندما يعتقلون أيَّ شخص فإنهم يسألونه عن مهنته، وإذا أجبَت بأنك تعمل . الذي يقود الثورة

مدة شهر على لسيعتقلونك  عندهاة، ب من خالل بطاقتك الشخصيطبيبًا أو إذا اكتشفوا أنك طبي

وعندما يتم اعتقال أحد األطباء فإنه غالبًا ما يُوَضُع في االحتجاز االنفرادي ويخضع . األقل

وقد . ال يزال العديد من األطباء يشاركون في االحتجاجات ،ومع كل ذلك".  لإليذاء النفسي

كنت فيها  تشاركني في كل مرة معكم صراحة تامة، فإنا كون صريحً أل: " أفاد أحد األطباء

فأنا أريد . ولكنني ال أريد أن أكون أنانيًا. يحدث لي شيء ألنني طبيبأن أكون خائفًا من 

 ". مصلحة بالدي يصب فيالمشاركة ألنني أؤمن بما 
 
 لترهيب في أماكن العملا
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َض األطباء أيًضا للتهديد والترهيب وغيره . الضغوط الشديدة في أماكن عملهما من لقد تَعَرَّ

ضرب األطباء عن ي ،العديد من المدن األخرىفي و ،وأفاد أحد الشهود إلى أنه في الخرطوم

ولكن ال تزال لديهم التزامات قوية تجاه مجتمعاتهم؛ . العمل في العيادات الخارجية الحكومية

المستشفيات،  أقسامعنابرة، ومرضاهم في المستوصفات الخاص معالجة يتابعونولذلك فإنهم 

قضائهم  منذلك، تهددهم الحكومة باالعتقال والحرمان ورداً على . والعيادات، وغرف الطوارئ

، وعدم سداد (في السودان هناك خدمة وطنية إجبارية) كأطباء عسكريةلفترة أداء الخدمة ال

ُمنَِّع العديد : "الشهود قائاًل وقد أفاد أحد . على التدريب والتعليمرواتبهم، وحرمانهم من الحصول 

 ". من األطباء من صرف مستحقاتهم
 

ك الحقوق المدنية األساسية لألطباء اانته الحكومة السودانية تعمد إلى هذه النتائج تشير إلى أنَّ 

ع، والحق في الحرية، والحق في التمتع : السودانيين، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمُّ

كما فرضت الحكومة قيودًا على الحصول على الرعاية الصحية لألشخاص . بمحاكمة عادلة

يَّما أن هناك أدلة على أنَّ قوات األمن. الذين يعتمدون على هؤالء العاملين في الحقل الطبي  : ال سِّ
 

اء المشاركين في الحركة االحتجاجية، واألطباء الذين أعلنوا تأييدهم تستهدف تحديدًا األطب •

إطالق : الحتجاز، والضرب، والترهيب، وفي بعض الحاالتاعن طريق  وذلك. للنشطاء

 . النار، والقتل
 

وغيرهم من أصحاب المهن وذلك  العاملين في الحقل الطبي وترهيب تشن حمالت الضطهاد •

الهوية، ومداهمتهم في أماكن عملهم وأماكن  من قللطحق االعتقال التعسفي، وعمليات من خالل

 . إقامتهم

وغيرهم من العاملين في الحقل الطبي من االضطالع بواجباتهم في المرافق  منع األطباءت •

ل الهجمات التي تشنها على هذه المرافق الطبية والمستوصفات والعيادات؛ وذلك من خال

 . الطبية، واستقطاع الدخل، وتهديدهم بالنكوص عن التزامات التعليم ووقف دعم التدريب
 

بُُهم، وتحرمهم من التمتع حتجز العاملين في الحقل الطبي ات • حتجاًزا غير قانوني وتُعَذِّّ

ني، والزيارات األسرية، والرعاية باإلجراءات القانونية الواجبة، والحصول على التمثيل القانو

 . الصحية
 

ً تَُمثُِّّل الهجمات على المرافق الطبية واألطباء والمرضى انتهاك • لحقوق اإلنسان في ظل  اً سافر ا

ومن خالل ما أجرته منظمة أطباء من . لقي الرعاية الصحية في السودانالحاجة الضرورية لت

من تحليل لمقاطع الفيديو وللصور الطبية واالتصاالت المباشرة ( PHR)أجل حقوق اإلنسان 

بالزمالء في المجال الطبي في السودان يتضح لنا تماًما أنَّ العاملين في المجال الطبي 

از العاملين في المجال واألمر األهم هو أنَّ احتج. تعمديتعرضون لالضطهاد والترهيب الم

الطبي تنجم عنه أثار متفاقمة في حرمانهم من رعاية المصابين والمرضى، مما يؤدي إلى 

وهناك أيًضا احتمال حدوث تأثيٍر . على المجتمع بأسره االعتداءاتتوسيع نطاق تأثير هذه 

جمة عن تلك ن تلوثت بالمواد الكيميائية الناالتي قد تكو ،بعيد المدى على المرافق الصحية

ومنعت المرضى من الحصول على الرعاية  المرافق الطبية، التي انتهكت حرمة االعتداءات

 . الطبية
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  "خائفًا من أن يحدث لي شيء ألنني طبيب كنتفيها  تفي كل مرة شارك"

 أحد األطباء المشاركين في االحتجاجات

 

 خرىالتعذيب وأنواع اإليذاء األ
 

يَّما أولئك الذين اعتقلوا في األزمة ال  يُعَرُف سوى القليل عن ظروف احتجاز األطباء، ال سِّ

ولكن تقارير حقوق اإلنسان التي رصدتها منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان . الحالية

(PHR ) من انتهاكات حقوق  المفرط وغيرهطوال العقود الماضية تشير إلى استخدام التعذيب

وقد أكد الشهود لمنظمة أطباء [35]-[28]. في السودان زسان في السجون ومراكز االحتجااإلن

فُوا بهذه الطريقة، حيث قال أحد الشهود( PHR)من أجل حقوق اإلنسان  : أنَّ األطباء اُستُهدِّ

َج عنهم أنَّ هناك احتجاًزا انفراديًا وإيذاًء نف" سيًا لقد سمعنا تفاصيل من بعض زمالئنا الذين أُفرِّ

وأنَّ األطباء يُحتََجُزوَن في غرٍف مظلمٍة جدًا حيث ال يعرفون الوقت، أو يُحتََجُزوَن في . وبدنيًا

أو تشغيل . غرٍف باردةٍ جدًا مع تشغيل المكيف طوال الوقت، وليس هناك شيء يتدثرون به

هذا تعذيب ف. إعالن واحد على شاشة التلفاز مراًرا وتكراًرا من غير أن يعرف المحتجز الوقت

 ". بدني ونفسي
 

 تقييًما للعديد من حاالت التعذيب( PHR)وقد أجرت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

ُض لها المحتجزون حاليًا  : وسوء المعاملة التي يَتَعَرَّ
 

َض للتعذيب أثناء االحتجاز، مما أدَّى إلى فقدانه للسمع أ • فادت التقارير أنَّ أحد األطباء تَعَرَّ

ه إلعاقة  ضِّ وهو اآلن يحتاج إلى مساعدة المحتجزين اآلخرين . شديدةحركية والبصر وتَعَرُّ

 . للوقوف أو المشي
 

َم من أّيِّ رعاية الكيميائي لعالج السرطان، و للعالج يخضع خاضعوهناك طبيب آخر  • لكنه ُحرِّ

 . طبية أثناء االحتجاز، مما أدَّى إلى تدهور خطته العالجية تدهوًرا خطيًرا
 

ُضوا للترهيب بالتعذيبأ • لقد : "وقال. فاد أحد الشهود أنَّ العديد من زمالئه المحتجزين تَعَرَّ

جَ  24أُعتُقَِّل أحد أصدقائي في  لم يذهب بعدها إلى أي  . اعتقالهعنه بعد شهر من  ديسمبر وأُفرِّ

 ". لقد حطموه تماًما مظاهرة إنه اآلن خائٌف جداً وحذٌر من كل شئ
 

بالكهرباء أعرف الكثير من األشخاص الذين سردوا قصًصا عن تعذيبهم : "وأفاد شاهد آخر •

م للضرب والتعذيب النفسي هِّ ضِّ  ". هؤالء أشخاص أعرفهم. وتَعَرُّ
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 لقانونيةالمعايير ا
 التزامات السودان الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

 

تُعَدُّ حكومة السودان من األطراف الموقعة على معاهدات حقوق اإلنسان األساسية، ويشتمل 

، والعهد الدولي الخاص [36]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : ذلك على

، [38] ، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب[37]بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ونظًرا ألنَّ السودان عضو (. 1978) [39]، باإلضافة إلى إعالن آلما آتا (1986كلها منذ سنة )

كلفون بإنفاذ القانون في في األمم المتحدة فإنَّ جميع العمليات التي يضطلع بها الموظفون الم

مدونة قواعد سلوك : ر الدولية ذات الصلة، بما في ذلكالسودان يجب أن تكون خاضعة للمعايي

، [40]( 1979لسنة ) (169/34انظر قرار الجمعية العامة )الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 
ل المسؤولين المكلفين بإنفاذ والمبادئ األساسية المتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قب

 (. 1990لسنة )القانون 
 

: افة إلى ذلك، ينص نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التاليةوباإلض

، واالضطهاد ("ه) [1] 7المادة "السجن أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية البدنية 

، واألفعال الالإنسانية ("ط) [1] 7المادة "قسري لألشخاص ، واالختفاء ال("ح) [1] 7المادة "

، باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية تُعَاقُِّب عليها المحكمة الجنائية (ك) [1] 7المادة "خرى األ

ئ للمحكمة  [42]. الدولية ومع أنَّ السودان ليس طرفًا رسميًا في نظام روما األساسي الُمنشِّ

ق في األفعال أنَّ المحكمة الجنائية الدولية قد تتمتع بالوالية القضائية للتحقيالجنائية الدولية، إال 

 . التي تُعتَبَُر جرائم ضد اإلنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي، ومحاكمة مرتكبيها
 

 التزامات السودان الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان
 

ي القوانين الوطنية السودانية أيًضا بعض المب ادئ األساسية للحقوق المدنية ولكنها تنطوي تُرسِّ

 [43]. نح صالحيات واسعة للجيش والشرطة والقوات األمنيةعويصة في معلى إشكالية 
على المبادئ األساسية ( 2005لسنة )لجمهورية السودان  المؤقت وينص الدستور الوطني 

، وإجراءات المحاكمة العادلة (31المادة )، والمساواة (28المادة )التي تحمي كرامة اإلنسان 

، (39المادة )، وحرية التعبير (40المادة )ظيم ، وحرية التجمع والتن(35، و34: المادتين)
من الدستور الوطني ( 3)27واألمر المهم هو أنَّ المادة (. 46، و19المادتين )والصحة العامة 

يع االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي لجمهورية السودان تنص على أنَّ جم المؤقت

وينص . َر جزًءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوقصادقت عليها جمهورية السودان يجب أن تُعتَبَ 

على بعض الحقوق ولكن ليس هناك ( 1991لسنة )الجنائية السوداني  اإلجراءاتقانون 

نات والحقوق المنصوص فالضما. [44]والتعذيب ضمانات كافية ضد االحتجاز التعسفي 

عن ذلك فإنَّ قانون األمن وبداًل . عليها في هذه الوثائق لم تُنفَّذ تنفيذًا فعااًل في الممارسة

ُع جهاز األمن والمخابرات الوطني على اإلفالت من ( 2010لسنة )الوطني السوداني  يَُشّجِّ

رائم التي ارتكبها العقاب وذلك من خالل منح حصانة من المالحقة القضائية في جميع الج

ذا القانون ، ومع أنَّ الحصانة في ه(45)عملهم جهاز األمن أثناء أداء  منتسبو منسوبي

مشروطة، ويمكن رفعها بواسطة مدير جهاز األمن، ولكن ممارسة رفع الحصانة تكاد تكون 

وتكراًرا هذه وقد انتقدت هيئات معاهدة حقوق اإلنسان مراًرا . معدومة على أرض الواقع

إلى ذلك فإنَّ جهاز األمن والمخابرات الوطني ال وباإلضافة . األحكام المتعلقة بالحصانة
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المحكمة الحق في التمثيل القانوني أو الرعاية الطبية أو ينص على طلب المثول أمام  يضمن

ُع فإنَّ اإلطار الوطني للحقوق القانونية في السو ،ومن الناحية العملية. [33]، [29] دان يَُشّجِّ

 . بشكل فعال انتهاك حقوق اإلنسان ويحمي مرتكبي هذه االنتهاكات
 

 ة باستخدام القوة وحماية الحقوق المدنيةالمعايير القانونية المتعلق
 

فيما يتعلق باستخدام القوة أثناء إنفاذ القانون، فإنَّ المبادئ األساسية المتعلقة باستخدام القوة 

بقدر -أنه يجب : واضحة، تشتمل علىخطوط ارشادية  موجهاتلى واألسلحة النارية تنص ع

ا  . ير العنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوةاستخدام الوسائل غ يةقوات األمنالعلى  -اإلمكان أمَّ

في الحاالت التي ال مناص فيها من استخدام القوة لحماية المدنيين من العنف أو المخاطر 

دُ  ُب على السلطات في هذه الحالة  اوأمنهم أو صحتهم األخرى التي تَُهدِّّ معيشتهم، فإنَّه يَتََوجَّ

ف بطريقة  ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة رة الجرم تتناسب مع خطووالتصرُّ

استخدامها في تفريق االحتجاجات بويتضح جليًا أنَّ هذه األسلحة غير مسموح . الُمرتََكب

إذ ال يجوز استخدام القوة القاتلة إال عندما ال يكون هناك بديل عنها . ألهداف سياسية السلمية

باستخدام القوة واألسلحة النارية على أنه ال ة وتنص المبادئ األساسية المتعلق. لحماية األرواح

يجوز اتخاذ أّيِّ ظروف استثنائية مثل عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ 

وباإلضافة إلى ذلك يجب على الحكومات . عامة أخرى ذريعة لتبرير أّيِّ انتهاك لهذه المبادئ

النارية من جانب الموظفين  واألسلحةقوه للالتشديد على أنَّ االستخدام التعسفي أو المسيء 

ويكفل الدستور الوطني االنتقالي . جنائيةكجريمة عليها المكلفين بإنفاذ القوانين يتوجب العقاب 

ع السلمي وحرية   (. 40، و39: المادتين)التعبير لجمهورية السودان الحق في التجمُّ
 

 المعايير القانونية المتعلقة بحماية الرعاية الطبية
 

فيما يتعلق بالرعاية الطبية على وجه التحديد، فإنَّ األطباء والعاملين اآلخرين في المجال الطبي 

األمراض ورعاية المرضي والجرحى؛ بغض من للحد  للوقاية ةإلزامي أخالقيةلديهم التزامات 

ت مهنة الدولي ألخالقيا قانونفال. [47]، [46]الدين النظر عن االنتماء السياسي أو العرق أو 

الطب، ودليل أخالقيات مهنة الطب الصادران عن الجمعية الطبية العالمية يصفان واجبات 

التمييز ي حاالت الطوارئ وااللتزام بمبادئ عدم فالرعاية الطبية  تقديمتشتمل على األطباء التي 

ية ويجب على العاملين في المجال الطبي رعاية المرضي والجرحى، داخل المرافق الطب. [48]

ويجب عليهم االلتزام بمبادئ عدم . وخارجها على حد سواء، عندما يستجيبون للطوارئ العامة

 .التمييز في تصنيف المرضي والجرحى ورعايتهم
 

العاملين في المجال الصحي ودعم دورهم  حيادية حماية -في المقابل-ب على الحكومات ويج

وينص القانون الدولي على عدم انتهاك  . المهم في المجتمع المدني لعالج المرضي والمصابين

وعلى . [49]حقوق المرافق الطبية ووسائل النقل الطبية والعاملين في المجال الطبي والمرضى 

ل في أداء أعمال المرافق الطبية ووسائل نقلها يُعتَبَُر  وجه التحديد، فإنَّ شن الهجمات أو التدخُّ

ل آخر  ويجب حماية المرافق الطبية. محظوًرا تماًما من أعمال العنف أو الهجمات أو أّيِّ تدخُّ

 -على األقل-ويجب أن يتمتع المرضي والجرحى . [51]– [49] األساسيةيعيق أداء وظائفها 
وباإلضافة إلى ذلك، . [52]، [51]بإمكانيه الحصول على الرعاية الطبية دون عوائق أو تمييز 

ن ظاهرين بشكل خاص في المجتمع، بزيهم وفإنَّ العاملين في المجال الطبي غالبًا ما يكون
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وال يجوز للحكومات أن تستهدف . وبمعداتهم، وبالتزامهم برعاية المرضي والجرحى أينما كانوا

 [51]. دوليًّاأو تُعَاقُِّب أولئك الذين يسعون إلى االضطالع بمسؤولياتهم الُمعتََرف بها 
 

نَة في الصكوك الدولية لحقوق  العهد الدولي الخاص : بما في ذلك)إلنسان اوهذه المبادئ ُمَضمَّ

بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وبما أنَّ المبادئ . السلوك لوائحمبادئ الرعاية الصحية، و لوائح، باإلضافة إلى (وإعالن آلما آتا

طبي والمرافق الطبية، المنصوص عليها في المادة الثالثة المجال الالعامة لحماية العاملين في 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف، تنطبق تحديدًا على حاالت النزاع المسلح، فإنَّ بعض االحكام 

جمع الجرحى : "وعلى وجه التحديد، األحكام التي تنص على. الدنيا تنطبق في جميع األوقات

معامله إنسانيه من غير أّيِّ تمييز "يع األشخاص يعامل جم ، وأن"والمرضى واالعتناء بهم

المولد، أو  مكانأو ضار يقوم على أساس العنصر، أو اللون، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، 

وينبغي تعزيز هذه األحكام وفقًا للقانون الدولي العرفي، حتى ". الثروة، أو أي معيار آخر مماثل

وباإلضافة (. 51)صريح ياسية دون وجود نزاع مسلح ية أو السفي أوقات االضطرابات المدن

إلى ذلك، فإنَّ الدستور الوطني االنتقالي لجمهورية السودان يلزم الحكومة تحديدًا بحماية الصحة 

ُر الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية األولية  : "التي تنص على أن 19في المادة  تَُطّوِّ

ا المادة [53]". نينمجانًا لكافة المواط دُ إلزام الحكومة بتوفير الرعاية  46أمَّ من الدستور، فتؤّكِّ

تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العالجية : "الصحية

والتشخيصية األساسية، وعليها توفير الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ مجانًا لكل 

فإنَّ شن الهجمات على المستشفيات وجعل بيئتها ضارة بالمرضي وبال شك  . [53]"المواطنين

وقد يُعتَبَُر العنف ضد . والجرحى وكذلك بطاقم المستشفى يُعتَبَُر انتهاًكا واضًحا لهذه المبادئ

ل واستهداف العاملين في المجال الصحي أيًضا خرقًا للقانون الجنائي الدولي، رهنًا  المدنيين العُزَّ

 . [42]تجريه المحكمة الجنائية الدولية  حقيق الذيبالت
 

 القوانين المتعلقة بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والإلنسانية والمهينة
 

تشكل أو المهينة،  ةالالإنسانيإنَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 ً في جميع األوقات وفي جميع  بشكل كامل يتم حظرها  اإلنسانية، يجب أنلكرامة ل إنتهاكا

د إلحاق األلم أو المعاناة العقلية أو البدنية الشديدة من جانب . الظروف فالتعذيب هو تعمُّ

صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق  وقد. المسؤولين الحكوميين أو بموافقتهم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  7وتنص المادة . [36] 1986المدنية والسياسية في سنة 

المدنية والسياسية على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ئَت  بموجب العهد  وقد َشدَّدَت  اللجنة المعنية. أو المهينة ةالالإنساني بحقوق اإلنسان التي أُنشِّ

ة على أنه ال يجوز بتاتًا المساس بهذه األحكام حتى في حاالت الدولي للحقوق المدنية والسياسي

َراٍت  مثل االنصياع إلى األوامر الصادرة من -الطوارئ العامة، وأنه ال يجوز التذرع بأي ُمبَّرِّ

من العهد الدولي للحقوق المدنية ( 1)10وتنص المادة . [54]االنتهاكات لتبرير  -ضابٍط أعلى

يُعَاَمل جميع األشخاص المحرومين من حريتهم معامله إنسانيه تحترم "والسياسية أيًضا على أن 

 . [36]"الكرامة األصيلة لإلنسان
 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

ُف وتحظر صراحة التعذ [55]أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  يب وغيره من تُعَّرِّ

ية سنة وقد وقََّع السودان على هذه االتفاق. أو المهينة ةالالإنسانيضروب المعاملة القاسية أو 
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ووفقًا للقانون العرفي الدولي، يُحَظُر . عاًما 30أكثر من  منذ ،بعد اولكنه لم يصادق عليه 1986

وكما هو . السودانيالتعذيب بغض النظر عن المصادقة الصريحة على االتفاقية في القانون 

فاقية األمم المتحدة الحال في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المذكور آنفًا، فإنَّ ات

لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة تنص 

 َّ َخذَ أيُّ ظرٍف طارئ أو استثنائي لتبرير على أنَّ هذه األفعال محظورة مطلقًا؛ وال يجوز أن يُت

حقوق اإلنسان في مجلس األمم  في السودان وتشير االستعراضات الدورية لسجل. استخدامها

أنَّ الحكومة السودانية تنظر في التوصيات التي تطالبها على  إال إلىالمتحدة لحقوق اإلنسان، 

ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذي

، أنها اتخذت خطوات 2017في سنة  الحكومة صرحتوقد . القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 . للمصادقة على االتفاقية
 

من الدستور الوطني  33وتحظر القوانين الوطنية السودانية صراحة التعذيب، وتنص المادة 

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته : "على أنه( 2005نة لس)لجمهوريه السودان  المؤقت

ومن الجدير بالذكر أنَّ القانون السوداني قد استثنى . [53]". أو ُمهين على نحٍو قاٍس أو ال إنساني

 . في قانون الشريعة االسالمي" العقوبة"مصطلح 
  

نَّ الحكومة السودانية ال تزال القانونية، هناك أدلة دامغة على أ تااللتزاماوعلى الرغم من هذه 

وعلى َمّرِّ السنين، . [60]، [56]، [43]، [35]، [32]، [30]تمارس التعذيب مراًرا وتكراًرا 

غون عن التعذيب ويعربون عن قلقهم العميق إزاء االحتجاز ظل المدافعون عن حقوق اإلنسان يبلّ 

ظاهرة التعذيب وغيره " تفّشِّي" َسلََّطت األمم المتحدة الضوء على وقد. والسجن في السودان

 [62]، [61]، [33]، [29]. من انتهاكات حقوق اإلنسان في السودان
 

 خاتمة
وال . فهناك عمليات قتل تحدث كل يوم. إنَّ ما يحدث في السودان كارثة حقيقية"

ويستخدم النظام جميع قواته المسلحة ... وال توجد ديمقراطية. تُوَجدُ حرية تعبير

 ."ما هو مهم، بما في ذلك الصحة والتعليم ناسيًامتناسيا السلطة، للبقاء في 

 طبيب سوداني وشاهد على الهجمات على المتظاهرين

 

. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أنَّ حكومة السودان تنتهك حقوق اإلنسان على نطاق واسع

غير الضرورية  قوةالويستخدم منسوبو جهاز األمن والمخابرات الوطني والقوات الموالية لهم 

وغير المتناسبة ضد المواطنين، حيث يستهدفون العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، 

بُون المتظاهرين والموظفين الطبيين المحتجزين ن وتنتهك هذه اإلجراءات مجتمعة القواني. ويُعَذِّّ

. المرضي والجرحى لألخالقيات الطبية ورعاية األساسيةالوطنية والدولية وكذلك المعايير 

وعلى الرغم من القيود المنهجية، فإن هذه النتائج تَُوفُِّّر دلياًل دامغًا على استمرار االنتهاكات في 

  . السودان
 

ُم هذه الدراسة دلياًل على أنَّ قوات األمن السودانية استخ دمت الغاز المسيل للدموع، وتُقَدِّّ

والذخيرة الحية لتفريق االحتجاجات السلمية ،  (الخرطوش) من البنادق  والكريات المقذوفة

ال تعتبر مناسبة الكريات المقذوفة إلى أن  اإلشارةوتجدر . الشوارع خالءوترويع المحتجين إل
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 تاريخ وحتى. ةللسيطرة على الحشود، ألنها شديد االختراق وعشوائية وتسبب إصابات كبير
تجون السودانيون كنتيجة مباشره لما حالة وفاة راح ضحيتها المح 60نشر هذا التقرير هناك 

ة بضرب وقامت قوات أمن الدول. ينبغي أن يكون استخداًما آمنا ألسلحه السيطرة على الحشود

واحتجاز مئات االفراد، خالل االحتجاجات أو من منازلهم على حد سواء، ألنهم عارضوا 

وال يمكنك . ى وأنت في منزلكال يمكن ان تكون آمنًا حت" : الشهودوكما ذكر أحد . الحكومة علنًا

  ". أن تتخيل ما يجري في السودان إال إذا كنت تعيش هنا، فإنه أمر صعب للغاية
 

وتعتبر المرافق الطبية والعاملون في المجال الطبي معرضين للخطر بصفه خاصة في أوقات 

ج جميع بدعم المجتمع المحلي وعال ةوهم يمثلون شبكات حماية ملزم. االضطرابات االجتماعية

الجرحى والمرضى، بغض النظر عن انتماءاتهم؛ فهذا الواجب بالضرورة يضع العاملين في 

وقد تم اعتقال واحتجاز األطباء . اإلنسانيةللصراع والمعاناة  األماميةالخطوط  المجال الطبي في

 انيةواإلنسوغيرهم من العاملين في المجال الطبي في السودان أثناء ممارسه حقوقهم المدنية 
أثناء التحدث ضد اإلساءات الحكومية، وتنظيم المسيرات، واإلعالن عن : أي: األساسية

يع الناس، والوفاء بالتزاماتهم بتوفير الرعاية الطبية داخل المرافق الطبية استعدادهم لعالج جم

وال يزال هناك خمسة عشر من هؤالء العاملين في المجال الطبي محتجزين في . وخارجها

االحتجاز وإطالق "وهناك قلق من أن السودان يستخدم إستراتيجية . ير معروفهظروف غ

لين في المجال الطبي، وإساءه معاملتهم، ثم إطالق سراحهم، في اعتقال واحتجاز العام" السراح

وتهدف هذا الحلقة المستمرة من التخويف إلى منع األطباء من . فقط للقبض على اآلخرين

ت أو تقديم الرعاية الطبية للمحتجين، ولكنها تعمل أيًضا على تقليل المشاركة في االحتجاجا

ض الثقة في سالمه المؤسسات الصحية، وإضعاف القدرات الحيوية للرعاية الصحية، وتقوي

  . النظم الصحية على المدى القصير وعلى المدى الطويل
 

ى سدة الحكم الذي ويعتبر الرئيس عمر حسن أحمد البشير الرئيس الوحيد الذي ال يزال عل

 وإبادة جماعية من قبل المحكمة اإلنسانيةوجهت اليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الجنائية الدولية في سياق الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور السوداني، وقد أثبت باستمرار 

ق اإلنسان بوجود وعلى مدى سنوات، أفادت العديد من جماعات حقو. ازدراءه لحقوق اإلنسان

أدله على االنتهاكات التي ارتكبتها قوات األمن، ال سيما جهاز األمن والمخابرات الوطني، 

واآلن تتصاعد الممارسات الوحشية للتعذيب، بما في ذلك . إيعاز من رئيس الجمهوريةب

والصدمات الكهربائية،  والضرب،والحبس االنفرادي،  المفرطة،التعريض لدرجات الحرارة 

وتدعو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الرئيس البشير والحكومة . والتعذيب النفسي

وق جميع المواطنين السودانيين وكرامتهم من خالل الوقف الفوري السودانية إلى احترام حق

. الستخدام االسلحة الخطرة ضد المحتجين ووقف الهجمات على العاملين في المجال الطبي

 . أن يوقف فوًرا حملته المتمثلة في الترهيب واالضطهاد والتعذيبويجب على السودان 
 

 التوصيات

 
يظل السودان ملزًما باحترام جميع معاهدات حقوق اإلنسان التي هو طرف فيها، واحترام 

ويجب على الحكومة وقف الهجمات على مواطنيها، التي تقوض . لمواطنيه األساسيةالحقوق 

 .المسؤولين عن تلك االنتهاكات مساءلةعاية الصحية، ويجب وتضر بالر األساسيةالحقوق 
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أطباء من أجل حقوق اإلنسان حكومة السودان والهيئات الدولية والواليات وتدعو منظمة 

 : المتحدة والحكومات األخرى إلى تنفيذ التوصيات التالية دون تأخير
 

 إلى الرئيس عمر حسن احمد البشير والحكومة السودانية

 

لفوري لجميع الهجمات وإطالق سراح العاملين في القطاع الطبي والمتظاهرين الوقف ا •

السلميين الذين تم احتجازهم من دون توجيه تهم اليهم او مقاضاتهم وذلك بسبب ممارستهم 

 ةلحقوقهم األساسي

 

ض ضاهم بغالسماح للعاملين بالقطاع الطبي بالفيام بواجباتهم الطبية بحرية وتقديم العناية للمر •

 .ةالنظر عن انتماءاتهم او انتماءات مرضاهم السياسي

 

الوقف الفوري للتعذيب وسوء معاملة جميع المحتجزين. السماح بمعاينة مراكز االحتجاز  •

 .نوالسماح للمحتجزين بالتواصل مع اهاليهم و محاميهم والمراقبين الدوليي

 

ي ذلك حق التجمع السلمي و ية بم فإنهاء سياسة ازدراء وتجريم الحقوق والحريات األساس •

 .حق حرية التعبير اللذان تم تقييدهما اكثر في حالة الطوارئ المؤخرة

 

منع كل أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين واحترام مبادئ االمم المتحدة بما يخص  •

من  )الحد األدنى ةاستخدام القوة، والتي يجب ان تستند دائماً إلى مبادئ الضرورة والنسبي

 .نوة( والشرعية والمساءلة، وتطبيق هذه القوانيالق

 

ضمان تطبيق آليات محاسبة لجميع المسؤولين عن االستخدام الغير ضروري والغير تناسبي  •

للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق االنسان. وباألخص ازالة احكام الحصانة للمخابرات 

 .يوقوات األمن الوطنية من قانون األمن الوطن

 

مستقلة للتحقيق في القتل التعسفي ومساءلة مرتكبي االنتهاكات ضد العاملين في  يل لجنةتشك •

 .القطاع الطبي و/أو المنشآت الطبية وققاً الجراءات قانونية شفافة وعادلة

احترام وحماية استقالل وحرية نقابة أطباء السودان، واللجنة المركزية لألطباء السودانيين،  •

ن، وغيرها من المنظمات المستقلة المحترمة إلسهاماتها الحاسمة لسودانييواتحاد المهنيين ا

 .في الصحة وحقوق اإلنسان للمواطنين السودانيين

االلتزام بأحكام القوانين السودانية التي تؤكد المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، بما في الدستور  •

  .الوطني االنتقالي

 

المقررين الخاصيين لزيارة  \المتحدة الخاصة توجيه دعوة مفتوحة لجميع إجراءات األمم •

 .الدولة
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 واالتحاد األوروبي ،ل العربية والدو ،واالتحاد األفريقي إلى األمم المتحدة، 

 

تقديم مشروع قرار في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يتناول الحالة الراهنة في  •

 . قوق اإلنسانالسودان فيما يتعلق باالحتجاجات وما تالها من انتهاكات لح
 

على  تحديد موردي الغاز المسيل للدموع، ورصاص البنادق، وغيرها من أسلحه السيطرة •

للحد من  ةالحشود، الذين يوردون هذه األسلحة لقوات األمن السودانية وبذل جهود ملموس

  . المتعلقة باستخدامها باألنظمةإلى أن تضمن الحكومة السودانية التزامها  األسلحةتصدير هذه 

اله خبير المستقل التابع لألمم المتحدة المعني بحلل لضغط على السودان لتوجيه دعوة مفتوحةا •

حقوق اإلنسان في السودان، والمقرر الخاص المعني بمسالة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق  ةالالإنسانيأو العقوبة القاسية أو 

ً عدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو والمقرر الخاص المعني باإل ،اإلنسان  تعسفا
 . والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

رض عقوبات على األفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن عمليات القتل خارج ف •

 .نطاق القضاء، أو التعذيب

 إلى حكومة الواليات المتحدة

  

الذي  (H.R. 2033, 113th Congress)تقديم وتمرير قانون حماية الحياد الطبي  إعادة •

يخول أليات المساءلة للحكومات التي تهاجم العاملين في المجال الطبي، والمرافق ووسائل 

 . النقل أو اإلمدادات الطبية
 

ب إلى أي صدار تشريع يحظر تصدير الغاز المسيل للدموع أو غيره من مواد مكافحه الشغإ •

 .ميةحكومة تستخدم هذه المواد لقمع المعارضة السل
 

 فعاليةللعمل بشكل أكثر ( وجنوب السودان)تعيين وإقرار مبعوث أمريكي خاص جديد للسودان  •

  . مع الحكومة السودانية للمضي قدًما في تنفيذ التوصيات الدولية المشار إليها أعاله
 

ين المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق فرض عقوبات على كبار المسؤولين السوداني •

 .وجب قانون ماغنيتسكي العالمياإلنسان بم
 

 إلى اإلجراءات الخاصة التابعة لألمم المتحدة

 
وق اإلنسان طلب زيارة إلى السودان من قبل الخبير المستقل لألمم المتحدة المعني بحالة حق •

في السودان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق 

المقرر الخاص المعني باإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلنسان، و

 ً  .والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات تعسفا

 

 .مراقبة الوضع في السودان وتقديم تقرير عنه إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة •
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