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مع اإلعالن عن خطة تقاسم السلطة في السودان، أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
تدعو إلى تجدید التركیز على المحاسبة، والتحقیق المستقل، والرقابة الدولیة 

 طویلة األمد
 

لتقاسم بات تیتر سیبدؤونعن القادة العسكریین والمدنیین السودانیین، بأنھم مس أیمثل اإلعالن الصادر  – نیویورك
السلطة ریثما تُجرى انتخابات حرة ونزیھة، خطوة إیجابیة إلى األمام یجب التعامل معھا بتفاؤل حذر وبتجدید 

ال ادي في أعمالتركیز على المساءلة عن انتھاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك إجراء تحقیق دولي مستقل وحی
 العنف الوحشیة األخیرة ضد المتظاھرین السودانیین المسالمین، بحسب منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان.

وتعكف المنظمة، بالتعاون مع كوادر طبیة في السودان، على توثیق عنف الحكومة ضد الشعب السوداني منذ بدء 
 .2018االحتجاجات في دیسمبر 

 :أطباء من أجل حقوق اإلنسان في مناصرة، مدیرة قسم أوروبا والمدیرة المؤقتة للمریم الخواجةتقول 

ھت واج"تظاھر عشرات اآلالف من الشعب السوداني بشجاعة ضد الفساد المتواصل وضد حكومتھم القمعیة. وقد 
قوات الحكم المظاھرات السلمیة بشكل أساسي بالعنف المتكرر واالستخدام الممیت للغازات المسیلة للدموع وأسلحة 

 الصعق الكھربائي، وغیرھا من االنتھاكات الشدیدة لحقوق اإلنسان.

لمصابین، وقد تم إطالق الغاز المسیل للدموع وأسلحة ل ھمجالع بسبب"في السودان، یخاف األطباء من العقاب 
الوصول إلى بعض مرافق الرعایة الطبیة. وعمد المجلس العسكري  عطل إمكانیةأخرى على المستشفیات، مما 

االنتقالي، الذي تولى السلطة بعد اإلطاحة بالدیكتاتور المزمن عمر البشیر في أبریل، إلى حجب شبكة اإلنترنت 
 لناس في التنظیم والتجمع ضده، وكذلك إلعاقة التواصل مع العالم الخارجي.لتقیید حق ا

"على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أن یشكل على الفور لجنة للتحقیق في انتھاكات قوات الحكم 
الي عند نتقالسوداني المستمرة للقانون الوطني والدولي، وعدم ترك موضوع المساءلة بأیدي المجلس العسكري اال

وي ذاالنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان على جرائمھم، بمن فیھم مرتكبي تشكیل حكومة انتقالیة. یجب محاسبة 
على المجتمع الدولي مراقبة وضع حقوق اإلنسان في السودان وقیادیة في المجلس العسكري االنتقالي. المناصب ال

ة السودانیة إعالن خطط لتنفیذ االنتقال إلى الحكم المدني، فعلیھا إذا أرادت القوات العسكریففي األشھر المقبلة. 
اإلفراج الفوري عن جمیع سجناء الرأي ووضع حد إلساءة معاملة جمیع المعتقلین؛ واحترام الحریات األساسیة في 

 دة یحظریوضمان اعتبار المستشفیات أماكن محا التعبیر وتكوین الجمعیات والتجمع؛ وإلغاء قرار حجب اإلنترنت؛



مھاجمتھا من قبل عناصر الجیش واألمن ویستطیع فیھا المھنیون الطبیون أداء واجبھم األخالقي في عالج جمیع 
 المرضى دون تمییز".

أطباء من أجل حقوق اإلنسان تقریراً عن االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان  منظمة ، أصدرت2019في أبریل 
التي ارتكبتھا قوات الرئیس المخلوع عمر البشیر خالل أشھر االحتجاجات، بما فیھا استخدام القوة المفرطة وغیر 

ن ریھجمات السودان على المتظاھ "التخویف واالضطھاد: ویستعرض تقریر المتناسبة بل والممیتة أحیاناً.
عن ھجمات استھدفت  2019مارس  17و 2018دیسمبر  19، أمثلة محددة وقعت بین واألطباء السلمیین"

محاسبة ب التقریر ویطالباالحتجاجات السلمیة والمھنیین الطبیین الذین یدعمون المحتجین أو یقدمون العالج لھم. 
متظاھرین والمجتمع الطبي، ویطالب بإنصاف أفراد الحكومة السودانیة وقوات األمن الذین ارتكبوا جرائم ضد ال

إلى المشاركة المستقلة، والرقابة، والعقوبات، وإصدار تشریعات أمریكیة تسمح بمساءلة  یدعوالضحایا. كما 
 الحكومات التي تھاجم العاملین الطبیین أو المرافق ووسائل النقل واإلمدادات الصحیة.

 136متظاھراً، واعتقل  60غطاھا، قتل جھاز األمن والمخابرات الوطني  وأظھرت نتائج التقریر أنھ في الفترة التي
 طبیباً وربما تعذیبھم، واقتحام سبعة مرافق طبیة على األقل. 15عامالً صحیاً، كما جرى اعتقال 

في یولیو، صادر ال حقائق جدیدةأطباء من أجل حقوق اإلنسان في تقریر  منظمة ، وكما أفادت2019ومنذ مارس 
متظاھر،  200متظاھراً سلمیاً آخرون، وأصیب  30قتل بعد تولي المجلس العسكري االنتقالي الحكم في السودان، 

 طبیون آخرون للھجوم.وتعرضت مستشفیات وعاملون 

في  ،جمعیة األطباء السودانیین األمریكیینفي  مناصرةویوم االثنین، ستشارك الزمیلة شذى المھدي، مدیرة ال
قوق . وسیناقش االجتماع دور مجلس حلمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنیفمناقشات الجلسة العادیة 

 ات ضد السودانیین.اإلنسان في مواجھة ومنع الھجم

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان: منظمة مصادر إضافیة من

 2019: "مھاجمة المحتجین السلمیین واألطباء في السودان"، یولیو حقائق جدیدة •
ودانیة السحث مسؤولي اإلدارة األمریكیة على مطالبة القوات ت: "أطباء من أجل حقوق اإلنسان بیان صحفي •

 2019یونیو  13بوقف العنف وانتھاكات حقوق اإلنسان الفاضحة بحق مواطنیھم"، 
ت واالعتصام السلمي؛ مقتل عشرا لسودانیة تستھدف المستشفیات،: "قوات الدعم السریع ابیان صحفي •

 2019یونیو  3المدنیین"، 
نسان: یجب وقف استخدام القوات السودانیة للقوة الممیتة لقمع : "أطباء من أجل حقوق اإلبیان صحفي •

 2019مایو  16االحتجاجات المطالبة بحكومة مدنیة"، 
 2019أبریل  5 ھجمات السودان على المتظاھرین واألطباء السلمیین"،واالضطھاد:  : "التخویفتقریر •

 المرافق البیان الصحفيو
 2019مایو  1"، ساء دارفورفشل حمایة ودعم وضمان العدالة لن أین المفر:" :تقریر •
 : العنف الجنسيمجال التركیز •

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

 


