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 توصيات
 

 منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

 مهاجمة املحتجين السلميين واألطباء في السودان

عامة لمحة
  

 

، شارك عشرات اآلالف من الطالب والمهنيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمع 2018ديسمبر  19منذ 
والعمال السودانيين في العديد من القطاعات في مسيرات وتجمعات سلمية إلى حد كبير ضد حكومة قمعية 

وسائل اإلعالم،  تعاني من فساد مزمن. رداً على ذلك، حجبت الحكومة خدمة اإلنترنت، وأغلقت مكاتب
، وهاجمت المتظاهرين وقتلت بعضهم. في  مهنيين طبيينواعتقلت وسجنت عشرات األشخاص، بمن فيهم 

، أعلن الرئيس البشير حالة الطوارئ، ما يعني فعلياً حل الحكومات الفيدرالية وحكومات 2019فبراير  22
إلنهاء االحتجاجات واستعادة السيطرة على الواليات واستبدال القيادة المدنية بقادة عسكريين في محاولة 

كري االنتقالي، ، واستالم حكومة المجلس العس2019أبريل  11ولم تؤد إزاحة الرئيس البشير في  األوضاع.
 إال إلى تكثيف القمع.

أيد األطباء وغيرهم من العاملين الطبيين حقوق المتظاهرين، ولعبوا دوراً قيادياً في تنظيم االحتجاجات، 
اقتحمت قوات جهاز األمن والمخابرات الوطني السوداني المنشآت الطبية،  ،ورعاية الجرحى. رداً على ذلك
أطلقت الغاز المسيل للدموع وغيرها من األسلحة على المستشفيات، ومنعت واعتقلت المهنيين الصحيين، و

المواطنين من الوصول إلى الرعاية الطبية. يركز تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان بعنوان 
"التخويف واالضطهاد" على انتهاكات حقوق اإلنسان المذكورة، وجميعها محظورة بشكل صريح بموجب 

ي والقانون الوطني السوداني. حتى بعد تشكيل المجلس العسكري االنتقالي وتراجع هجمات القانون الدول
جهاز األمن والمخابرات الوطني أمام هجمات قوات الدعم السريع برعاية المجلس العسكري االنتقالي، تعمل 

يمة لحقوق اإلنسان أطباء من أجل حقوق اإلنسان مع زمالء سودانيين على لفت االنتباه إلى االنتهاكات الجس
 ..استهداف الرعاية الصحية بشكٍل خاصو للمتظاهرين، 

 

نتائج أطباء من 
أجل حقوق 

 اإلنسان

، وتلخصت نتائجه في تقرير "التخويف 2019مارس  17و 2018 ديسمبر 19في البحث الذي جرى بين 
 المحتجين السلميين واألطباء في السودان"، وجدت أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن: واالضطهاد: مهاجمة

 

 

 معلومات جديدة

 متظاهراً، بينهم اثنان من طلبة الطب وطبيب ممارس 60جهاز األمن والمخابرات الوطني قتل  •
استعمل عناصر األمن السوداني القوة المفرطة ضد المحتجين، بما في ذلك االستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع  •

 الصاعقةوالبنادق 
 من الكوادر الصحية 136جرى اعتقال   •
 هاجمت قوات أمن الدولة سبعة منشآت طبية على األقل •
 وربما تعرضوا للتعذيب -طبيباً  15احتجز  •
 منع الوصول إلى الرعاية الصحية عبر قيام جهاز األمن والمخابرات الوطني بمهاجمة المرافق الصحية  •

 

والمتظاهرين السلميين المحتجزين دون تهمة وقف جميع الهجمات على الفور وإطالق سراح الطاقم الطبي  •
 أو محاكمة بسبب ممارستهم حقوقهم األساسية.

السماح للعاملين الطبيين بتأدية واجبهم الطبي ورعاية مرضاهم بحرية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية  •
  أو انتماءات مرضاهم.

 

 إلى الحكومة السودانية:
 

 مارس وفي ظل حكم المجلس العسكري االنتقالي: 19بعد 
 متظاهر سلمي آخرون 30قتل  •
 متظاهر 200أصيب  •
 هوجم المزيد من المستشفيات والمهنيين الطبيين •
 األطباء يخافون من العقاب على معالجة المصابين •
 ال تزال خدمة االنترنت محجوبة •
 االنتقالي في تشكيل حكومة مدنيةفشل المجلس العسكري  •

 

2019 يوليو  
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الوقف الفوري للتعذيب وسوء معاملة جميع المحتجزين. السماح بتفتيش مراكز االحتجاز والسماح  •
 للمحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومع المحامين والمراقبين الدوليين.

التجمع السلمي وحرية التعبير، إنهاء سياسات احتقار وتجريم الحقوق والحريات األساسية، بما في ذلك  •
 والتي فرضت عليها قيود إضافية بموجب قرارات الطوارئ األخيرة.

حظر جميع أشكال العنف ضد المتظاهرين المسالمين واحترام مبادئ األمم المتحدة في استخدام القوة،  •
والشرعية، والتي يجب أن تستند دائماً إلى مبادئ الضرورة والتناسب )الحد األدنى من القوة(، 

  والمساءلة، وتطبيق هذه القوانين.
ضمان تطبيق آليات لمحاسبة جميع المسؤولين عن االستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة  •

وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان. وباألخص، إلغاء أحكام حصانة جهاز األمن والمخابرات الوطني 
  في قانون األمن الوطني.

مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان ومحاسبة جميع مرتكبي العنف ضد الطواقم تشكيل لجنة  •
  و/أو المرافق الطبية وفق إجراءات قانونية عادلة وشفافة.

احترام وحماية استقاللية تجمع المهنيين السودانيين وغيرها من المنظمات المستقلة المحترمة إلسهاماتها  •
  ق اإلنسان للمواطنين السودانيين.الضرورية في ضمان الصحة وحقو

التقيد بأحكام القوانين السودانية التي تؤكد المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك شرعة الحقوق  •
  في الدستور القومي االنتقالي.

 توجيه دعوة مفتوحة لزيارة السودان إلى جميع اإلجراءات الخاصة/المقررين الخاصين لألمم المتحدة. •

وآراء عاماً، على استخدام العلم  30دأبت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان طوال أكثر من 
األخصائيين الطبيين ذوي المصداقية المتميزة لتوثيق االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان في جميع 

أنحاء العالم ولفت األنظار إليها. وتستخدم المنظمة، الحاصلة على جائزة نوبل للسالم مقابل عملها من 
اع عن العاملين الصحيين أجل القضاء على انتشار األلغام األرضية، تحقيقاتها وخبراتها في الدف

المضطهدين والمرافق الصحية التي تتعرض للهجوم، وكذلك في منع التعذيب، وتوثيق الفظائع 
 الجماعية، ومحاسبة منتهكي حقوق اإلنسان.

تقديم مشروع قرار في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألم المتحدة يفوض مكتب المفوض السامي لحقوق   •
 ا من انتهاكات لحقوق اإلنسان.اإلنسان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن االحتجاجات في السودان وما تاله

تحديد موردي الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص وغيرها من أسلحة السيطرة على الحشود إلى  •
قوات األمن السودانية، وبذل جهود ملموسة للحد من تصديرهم لهذه األسلحة إلى أن تضمن حكومة 

  السودان التزامها بقواعد استخدامها.
دعوة مفتوحة إلى خبير األمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في  حث السودان على توجيه •

السودان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
بالحق أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، والمقرر الخاص المعني 

  في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
 فرض عقوبات على األفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء و/أو التعذيب. •

إلى األمم المتحدة، واالتحاد 
األفريقي، وجامعة الدول 
العربية، ومنظمة التعاون 

 اإلسالمي، واالتحاد األوروبي

الذي يجيز  ،(H.R .2033، 113th Congressإعادة طرح وإقرار قانون حماية الحياد الطبي ) • إلى حكومة الواليات المتحدة
 مساءلة الحكومات التي تهاجم العاملين الطبيين والمرافق ووسائل النقل واإلمدادات الطبية.

سن تشريع يحظر تصدير الغاز المسيل للدموع وغيره من أدوات مكافحة الشغب إلى السودان إلى أن  •
 رضة السلمية.يصرح وزير الخارجية بأن حكومة السودان لم تعد تستخدم هذه األسلحة لقمع المعا

تعيين وتثبيت مبعوث أمريكي خاص جديد للسودان وجنوب السودان )وهو منصب شاغر منذ يناير  •
  ( للعمل بفعالية أكبر مع الحكومة السودانية لدفع تنفيذ التوصيات الدولية المذكورة أعاله.2017

لحقوق اإلنسان بموجب السودانيين المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة  القادةفرض عقوبات على كبار  •
 قانون ماغنيتسكي.

 في "أعلم أن أي طبيب يعتقل سيبقى  
ً
 لفترة طويلة. أخاف أن أصبح طبيبا

ً
محتجزا

 السودان. جميعنا خائفون".

 إلى الحكومة السودانية:
 )تتمة(

 

 توصيات


