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سلمي؛ مقتل العتصام واالقوات الدعم السریع السودانیة تستھدف المستشفیات 
 عشرات المدنیین

منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان تدعو إلى وقف فوري ألعمال العنف التي تقودھا الحكومة ضد 
 الدولیة الفاعلة لدعم إحقاق العدالةالمحتجین، وإلى تدخل عاجل من الجھات 

  
إلى في الخرطوم صباح الیوم للمطالبة بحكومة مدنیة سلمي العتصام االتحول  -نیویورك 

عن  ةمسؤول ةعسكریشبھ میلیشیا على ید قوات الدعم السریع السودانیة، وھي  دماء حمام
 30 على األقلارتكاب جرائم فادحة بحق الشعب السوداني. وبحسب نقابة أطباء السودان، قُتل 

، وتعرضت مستشفیات عدة شخص آخرین  200وأصیب أكثر من بالرصاص الحي اً شخص
األطباء من معاقبتھم بسبب عالج المصابین. وتأتي حملة القمع الیوم بعد للھجوم. ویخشى 

 شھور من العنف الممیت ضد المحتجین الذین یضغطون من أجل الدیمقراطیة والحقوق.
 

وتعمل أطباء من أجل حقوق اإلنسان على رصد عنف الحكومة ضد الشعب السوداني منذ بدء 
أصدرت المنظمة تقریراً عن االنتھاكات الجسیمة  في أبریل،جولة االحتجاجات في دیسمبر. 

لحقوق اإلنسان على ید قوات الرئیس السوداني المخلوع عمر البشیر طوال أشھر 
االحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة غیر المتناسبة وغیر الضروریة، والممیتة في بعض 

اھرین ھجمات السودان على المتظ "التخویف واالضطھاد: ویستعرض تقریر األحیان.
عن  2019مارس  17و 2018دیسمبر  19، أمثلة محددة وقعت بین واألطباء السلمیین"

ھجمات استھدفت االحتجاجات السلمیة والمھنیین الطبیین الذین یدعمون المحتجین أو یقدمون 
العالج لھم. ویدعو التقریر إلى محاسبة أفراد الحكومة السودانیة وقوات األمن الذین ارتكبوا 

في األسابیع التالیة، ود المتظاھرین والمجتمع الطبي، ویطالب بإنصاف الضحایا. جرائم ض
أطلق سراح األطباء والسجناء اآلخرین، وأُجبر الرئیس على ترك منصبھ وأُدخل السجن. وتبع 

ً ذلك حوار بین قادة حركات المعارضة والمسؤولین المعینین حدیث في مجلس انتقالي،  ا
 ة السابقة.ومعظمھم قادة في الحكوم
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أطباء من أجل لدى  مناصرة، مدیرة مكتب أوروبا والمدیرة المؤقتة للمریم الخواجةوقالت 
السریع في السودان الیوم : " تعتبر الھجمات الممیتة التي ارتكبتھا قوات الدعم حقوق اإلنسان

ھذه إشارة خطیرة إلى وین یتصاعد من جدید. سلمیدلیالً على أن العنف ضد المتظاھرین ال
ضعف احتمال أن تؤدي المفاوضات بین المجلس العسكري االنتقالي والممثلین المدنیین في 

 ن.المستقبل القریب إلى الدیمقراطیة وضمان احترام حقوق اإلنسان في السودا
 

لنظام العسكري االنتقالي وعن ل"إن الشعب السوداني یمارس حقھ في التعبیر عن رفضھ 
تشكیل حكومة ذات أغلبیة مدنیة. من جھتھا، تستخدم السلطات السودانیة لالحاجة الملحة 

في القانون المثبت اإلرھاب إلخماد أصواتھم، بما في ذلك منع العاملین الطبیین من حقھم 
 ممارسة وظائفھم وعالج الجرحى. الدولي في

 
المفوض السامي لحقوق میشیل باشیلیت بتصریح اإلنسان حقوق أجل من أطباء"ترحب منظمة 

الحكومة السودانیة لحمایة وتؤكد على ضرورة الضغط على  الیوم،  اإلنسان في األمم المتحدة
المدنیین واحترام حقوقھم اإلنسانیة األساسیة والضغط من أجل المساءلة. بناء علیھ، یتعین على 

مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة عقد جلسة عاجلة بشأن السودان وتشكیل بعثة طارئة 
، كونھ یستخدم منصتھ الدولیة السودان لتوثیق الحقائق على األرض في للتواجد لتقصي الحقائق

لوضع حد لھذا العنف، ومحاسبة الجناة، ودعم االنتقال إلى حكم مدني. لقد أدى التأخیر في 
المساءلة عن انتھاكات حقوق اإلنسان وعدم وجود مواجھة دولیة منسقة لالنتھاكات الفظیعة في 

 زید من الخطر".وتعریض الشعب السوداني لم تقلبالسودان إلى تفاقم الوضع الم
 

أطباء من أجل حقوق اإلنسان ھي منظمة دفاع ومناصرة مقرھا نیویورك، وتستخدم العلم 
 والطب لمنع الفظائع الجماعیة واالنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان.
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