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الحكومة السودانیة تنتھك حقوق اإلنسان على نطاق واسع من خالل حمالت 
 التخویف واالضطھاد والتعذیب

باإلضافة  المتظاھرین، على تقریر منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان یسرد تفاصیل الھجمات الممیتة
یدعو إلى المساءلة و فرض العقوبات واحترام حقوق   العاملین في القطاع الطبي.استھداف وتعذیب  إلى

 اإلنسان
  

تزامناً مع استمرار االحتجاجات السلمیة بصورة عامة من قبل آالف المواطنین  –نیویورك 
السودانیین الذین تظاھروا ضد فساد الحكومة وسوء اإلدارة االقتصادیة والقمع الوحشي منذ 

، قامت قوات األمن التابعة لحكومة الرئیس عمر البشیر بارتكاب انتھاكات  2018دیسمبر 
جسیمة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اإلستخدام المفرط للقوة، وإستخدام القوة القاتلة في بعض 
األحیان. كما وقد تم منع المھنیین الطبیین من إسعاف الجرحى و قامت قوات األمن باعتقال 

م والھجوم على المنشآت الطبیة. وتم استھداف، جرح وقتل أفراد الطواقم ھؤالء واحتجازھ
مع نقاباتھم، سعوا للقیام بواجباتھم المھنیة وشاركو في االحتجاجات وقاموا  الطبیة الذین،

  بقیادتھا في بعد األحیان.
  

)، استناًدا على PHRأظھر تقریر جدید صادر عن منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (
وایات شھود عیان وتقاریر إخباریة ولقطات الفیدیو المصورة وسجالت قانونیة ومستندات ر

طبیة، أن الحكومة السودانیة تنتھك القانون الدولي والقانون الوطني السوداني من خالل حملة 
اضطھاد وترھیب للعاملین في المجال الطبي وغیرھم من المھنیین، مع انتھاك الحقوق المدنیة 

ة للمواطنین السودانیین في الوقت ذاتھ. تشمل ھذه الحقوق حریة التعبیر وحریة التجمع األساسی
الذین  األشخاص والحق في الحریة والحق في المحاكمة العادلة. كما و تقوم الحكومة بمنع

 من الوصول إلى الخدمات الصحیة . یعتمدون على الطواقم الطبیة
  

"التخویف واالضطھاد: ھجمات السودان على  و في ھذا السیاق یقدم التقریر المعنون
 لھجمات استھدفت االحتجاجات السلمیة والمھنیین المتظاھرین واألطباء السلمیین" أمثلة محددة
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 2018دیسمبر  19جرت في الفترة بین  الطبیین الذین یدعمون أو یقومون بإسعاف المحتجین
حیث قامت القوات الحكومیة السودانیة ، بما في ذلك الشرطة وقوات . 2019مارس  17و

االستخبارات واألمن الوطني بتنفیذ ھجمات على ما ال یقل عن سبعة مرافق طبیة في السودان، 
من العاملین في المجال الصحي، وأطلقت الغاز المسیل للدموع  136واعتقلت ما ال یقل عن 

ات، وحرمت المرضى من الوصول إلى خدمات الرعایة وأسلحة أخرى على أجنحة المستشفی
 الطبیة.

  
وحتى تاریخ نشرھذا التقریر، سقط ستون قتیل من بین المتظاھرین على أیدي القوات 

الحكومیة، من بینھم طالبان للطب وطبیب ممارس. وال زال خمسة عشر طبیباً رھن االحتجاز 
ركزمن قبل القوات الحكومیة للبنیة التحتیة حتى ھذه اللحظة. ویجدر بالذكر أن االستھداف الم

للرعایة الصحیة في السودان وتعذیب المعتقلین، بما فیھم األطباء، قد زاد من تأثیر العنف 
في الحصول على  لحقھم یشكل تھدیداً خطیراً المستخدم على صحة المدنیین السودانیین و

 الرعایة الصحیة.
  

ي  و في ھذا اإلطار صرحت الطبیبة ي هار، روز�ين ي الصحة العامة، ��
خبیرة طبیة   طب�ب، ماجست�ي �ن

"تمثل  ) قائلةPHRومستشارة األبحاث والتحقیقات في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (
االعتداءات والھجمات على األطباء والمرافق الطبیة انتھاًكا صارخاً لحقوق اإلنسان، 

لصحیة في السودان". و تضیف إلى وبالخصوص عندما تكون ھناك حاجة ماسة للرعایة ا
كالمھا "إن االستخدام غیر المتناسب والمفرط للغازات المسیلة للدموع والرصاص المطاطي 
والذخیرة الحیة من قبل قوات األمن یؤدي إلى إصابة المواطنین السودانیین الذین یمارسون 

ت صحیة خطیرة على حقھم القانوني في التظاھر السلمي بجروح خطیرة، مما یتسبب في تبعا
 الحاالت". المدى الطویل، وحتى في الموت في بعض

  
"عالوة على ذلك، تنتھك قوات األمن القواعد األساسیة ألخالقیات مھنة الطب عن طریق إعاقة 

ومن الضروري أن تتوقف ھذه الھجمات فوًرا ، ویجب حمایة   رعایة المرضى والجرحى
جب مساءلة المسؤولین الذین ارتكبوا ھذه الجرائم من قبل المنشآت الطبیة بعیداً عن األذى، وی

 الھیئات السودانیة والدولیة ".
   

 :البحث منھجیة
بالتواصل مباشرة مع المنظمات الطبیة  )PHRقامت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (

واألطباء السودانیین داخل السودان وكذلك مع األطباء السودانیین الذین یعیشون اآلن في 
قاموا بمساعدة المحتجین المصابین. ونتیجة  والذین شھدوا الھجمات أو الوالیات المتحدة وكندا

 عالم المحلیة وفرض القیود علىلإلغالق القسري من قبل الحكومة السودانیة لوسائل اإل



على البیانات التي تم الحصول علیھا من  PHR الوصول إلى المعلومات العامة، یعتمد تحلیل
 المصادر المتاحة والزمالء المتخصصین في الصحة في السودان.

  
و یتضمن التقریر روایات شخصیة ألفراد تعرضوا للھجمات أو شھدوا علیھا بشكل مباشر، 

ھذه الشھادات تفاصیل عن ترھیب واضطھاد المھنیین الصحیین األساسیین الذین حیث تروي 
قاموا بدعم المتظاھرین السلمیین، بما في ذلك التخویف في مكان العمل، واالحتجاز المطول 

 والتعذیب، والھجمات على المنشآت الطبیة وأماكن إقامة.
  

إذا تم القبض على أي طبیب ،  و في أحدى ھذه الشھادات قال طبیب سوداني: "أعرف أنھ
 فسیتم احتجازه لفترة طویلة. أخشى أن أكون طبیباً في السودان. كلنا خائفون".

  
اإلقلیمیة ألوروبا والمدیرة المؤقتة للمناصرة  المدیرة ومتابعة لھذا الشأن تؤكد مریم الخواجة،

وق اإلنسان الحكومة في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، قائلة "تدعو أطباء من أجل حق
السودانیة إلى إطالق سراح المعتقلین المحتجزین دون تھمة أو محاكمة. ویجب محاسبة 

المسؤولین عن إصابة المدنیین السودانیین وحاالت الوفاة واألضرار الشدیدة دون أي تأخیر. 
م عالوة على ذلك، من المھم أن یستجیب أعضاء المجتمع الدولي بشكل جدي من خالل األم

اإلقلیمي أوالفردي لحمایة شعب السودان من  بكل قدرتھم سواء على الصعید المتحدة و التحرك
إساءة استخدام الرئیس البشیر للسلطة. فمع غیاب المحاسبة ، لن تكون ھناك نھایة 

 لالنتھاكات".
  

بما في ذلك  و یقدم التقریر تفصیالً للمعاییر القانونیة الوطنیة والدولیة التي ینتھكھا السودان،
القواعد التي تحمي استقالل العاملین في المجال الصحي. حیث یدعم الدور المحوري للمھنیین 

الصحیین في المجتمع المدني لالضطالع بالتزاماتھم األخالقیة للوقایة من المرض ورعایة 
 المرضى والجرحى دون أي تمییز.

  
لسودان والھیئات الدولیة والوالیات ویختتم التقریر بعدد من التوصیات الموجھة لحكومة ا

المتحدة والحكومات األخرى، وتشمل ھذه التوصیات التزام السودان بدعم جمیع معاھدات 
 حقوق اإلنسان التي وقعت علیھا واحترام الحقوق األساسیة لمواطنیھا.

 
 
 
  



 معلومات إضافیة للوسائل اإلعالم:
، متاحون لمناقشة  الخواجة و هار في ذلكممثلوا منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ، بما 

التقریر بشكل مفصل. و توفر المنظمة متحدثین للتعلیق باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والعربیة. 
 كما نود اإلشارة إلى أن ھذا البیان الصحفي والتقریر متاحان باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة.

   
وثیق التعذیب والعنف الجنسي واالعتداءات الوحشیة كما و تنشط المنظمة منذ فترة طویلة في ت

على المدنیین في السودان وفي الدعوة لمقاضاة القادة السودانیین على ارتكاب جرائم اإلبادة 
أیًضا بتوثیق والعمل على منع اإلعتداءات  المنظمة الجماعیة في دارفور. إضافة إلى ذلك تقوم
 بما في ذلك في البحرین وسوریا وتركیا.على الرعایة الصحیة على مستوى العالم، 

    
) من مدینة نیویورك مقراً لھا، و تستخدم PHRأطباء من أجل حقوق اإلنسان ( تتخذ منظمة

 العلم والطب لمنع الجرائم الجماعیة واالنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان. تعلم المزید ھنا.
  
 
 
 


