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 السودانیة التحقیق في مذبحة الخرطوم یكشف عن انتھاكات منھجیة و فظائع على أیدي قوات األمن 
 

عن الھجمات المستھدفة لمقدمي الرعایة الصحیة   "أطباء من أجل حقوق اإلنسان" یكشف PHR تقریر 
 2019یونیو  3والعنف القائم على أساس الجنس ضد مؤیدي الدیمقراطیة في 

 
 

الھجمات العنیفة صرحت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الیوم أن قوات األمن السودانیة شنت سلسلة من  –جنیف 
وإصابة المئات. وقد كشف تقریر  عدد كبیر من القتلى المخططة ضد المتظاھرین المؤیدین للدیمقراطیة والتي أسفرت عن مقتل

"، كیف استھدفت تلك القوات و بشكل 2019یونیو  3الجدید "الفوضى والنار: تحلیل لمذبحة الخرطوم في  PHRمنظمة 
تم التعرض الترھیب والتخویف والعنف، حیث ایة الصحیة والمرافق الصحیة عن طریق متعمد العاملین في مجال الرع

 . والجندري   الجنسيللمتظاھرین من الذكور واإلناث للعنف 
 
 

یونیو/ حزیران، الذي   3تشیر نتائج المنظمة إلى أن قوات األمن قامت بتخطیط وتنفیذ الھجوم، المشار إلیھ ھنا بأسم مذبحة  
ادة في الخرطوم و ھو المكان الذي  اتخذه محتجون مؤیدون للدیمقراطیة موقعاً مركزیاً لإلعتصام. وقد  حصل في حي القی

، إبان اندالع المظاھرات ضد الحكم الدكتاتوري 2018كانت ھذه المنطقة ھي النقطة المحوریة لھذه االحتجاجات منذ دیسمبر 
 . 2019والتي نتج عنھا إطاحة الجیش السوداني بالبشیر في أبریل عاًما.  30للرئیس السابق عمر البشیر الذي استمر لمدة 

 
یونیو، وإفادات شھود عیان، وتقییمات سریریة، والتشاور  3ناًجیا من مذبحة  30ویقدم التقریر الجدید ، بناًء على مقابالت مع 

مقاطع الفیدیو التي التقطھا شھود في مكان   مع عاملیین في الرعایة الصحیة المحلیین، وتحلیل مفتوح المصدر آلالف الصور و
یونیو أدلة دامغة على أن قوات األمن السودانیة كانت مسؤولة عن ارتكاب أعمال عنف غیر مبررة ضد   3الحادث یوم 

المتظاھرین المؤیدین للدیمقراطیة، بما في ذلك أعمال القتل خارج نطاق القضاء والتعذیب واالستخدام المفرط للقوة والعنف 
 الجنسي، باإلضافة إلى أعمال االختفاء القسري للمتظاھرین المحتجزین.  

 
قد خلصت أطباء من أجل حقوق األنسان أن السلطات السودانیة قامت بالتخطیط المسبق لمھاجمة المتظاھرین عن   و

البنادق الھجومیة وغیرھا طریقوضع أعداد كبیرة من قوات األمن الحكومیة والمسلحة المجھزة بالغازالمسیل للدموع والسیاط و
من األسلحة حول منطقة االعتصام في أواخر مایو. كما وتوثق نتائج التقریر الصادر من المنظمة اتّباع القوات السودانیة 
العنف الممنھج ضد مقدمي الرعایة الصحیة والمؤسسات والمرضى ، فضالً عن المنع من الوصول إلى خدمات الرعایة  

 الطبیة.
 

طار یوثق التقریر األسالیب التي اتبعتھا قوات األمن السودانیة في ھذا الھجوم المخطط  من خالل طبیعة وفي ذات اإل
اإلصابات التي لحقت بالضحایا، والشھادات واألدلة الطبیة التي تدعم مزاعم الشھود والضحایا. حیث عانى الضحایا من  

راوات واالغتصاب والصدمات النفسیة الخطیرة، بما في ذلك  جروح ناجمة عن أعیرة ناریة، والضرب المبرح بالسیاط والھ
اضطراب ما بعد الصدمة والقلق. ووجد تقریر أطباء من أجل حقوق اإلنسان في بعض ھذه الحاالت أن الناجین سیعانون 

 طوال حیاتھم من األلم المزمن والعجز نتیجة إلصاباتھم.
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یونیو ضد  3: "مذبحة فیلیم كاین ، مدیر األبحاث والتحقیقات في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان في ھذا الصدد قال 

المدنیین السودانیین على أیدي قوات األمن الحكومیة تشكل انتھاًكا فظیعًا لحقوق اإلنسان". مضیفاً "تكتیكات قوات األمن 
  –الجنسي واالغتصاب واستخدام الغاز المسیل للدموع والسیاط والھراوات والذخیرة الحیة  العنف  -المروعة، بما في ذلك 

إدت إلى سقوط و جرح المئات من المدنیین. ومن أجل دعم اللجنة الوطنیة المكلفة بالتحقیق في ھذه الجرائم، یجب على  
األمم المتحدة واالتحاد األفریقي ، إجراء مزید من  المجتمع القانوني و الحقوقي في السودان، فضالً عن الھیئات الدولیة مثل 
 یونیو". 3التحقیقات في نطاق شامل للكشف عن العنف الذي ارتكبتھ الحكومة في 

 
یتضمن التقریر إفادات  مفصلة  من أشخاص تعرضوا للھجمات أو شھدوھا، ویوثق المضایقات والتخویف والعنف الذي  

ذلك االحتجاز والتعذیب، والرعایة الطبیة القسریة في الحجز، وإطالق الذخیرة الحیة في  تعرض لھ  المھنیین الطبیین، بما في 
 المستشفیات.

 
وفي ھذا السیاق، یروي أحد األطباء الذین تم احتجزاھم على أیدي الجنود الذین وجھوا إلیھ أسلحة أوتوماتیكیة وھم یصرخون:  

ین أوصلتم البالد إلى ھذه الحالة، أنت من جعلنا نقتل الناس، أنتم السبب أنت سبب كل ھذه الفوضى وھذا الفلتان ... أنتم الذ" 
 ." في موت الناس

 
ومن خالل المقابالت التي أجریت مع الناجین و إستناداً بالوثائق المرئیة للعنف المستخدم ضد الرعایة الصحیة، وجدت  

یونیو، ومنعت المرضى من الحصول على   3المنظمة أن قوات األمن الحكومیة ھاجمت عدة مستشفیات وعیادات في 
الرعایة، ووقفت عائقاً دون تدفق اإلمدادات الطبیة ومن الوصول للعاملین في مجال الرعایة الصحیة. تستند نتائج التقریر إلى  

نسان أدلة كافیة تدل على استمرار نھج العنف ضد العاملین في مؤسسات الرعایة الصحیة التي وثقتھا منظمة أطباء لحقوق اإل
، والتي  "التخویف واالضطھاد: الھجمات السودانیة على المحتجین واألطباء السلمیین" ،بعنوان  2019في تقریرھا لعام 

 ع البشیر.صدرت قبل أیام من خل
 

، MD ،MPHوھیني ج. ھار األنسان، د. ر حقوقجل أمن  الخبیرة و مستشارة البحوث و التحقیقات في أطباء قالتوبدوره 
بصورة متكررة، تُنتَھك  لسودانیة"ھذا النمط من الھجمات المستھدفة على الرعایة الصحیة ھو سالح تستخدمھ قوات األمن ا

فیھا حقوق العاملین في المجال الطبي و التزامھم بمعالجة من ھم  في حاجة إلى ھذه الرعایة، حیث یمثل تھدیداً لحیاة العاملین 
 في ھذا المجال، ولھ تأثیر مدمر على المدنیین".

 
، "إن مستقبل حقوق اإلنسان واالنتقال إلى الحكم  سوزانا سیركین ، مدیرة السیاسة في أطباء من أجل حقوق اإلنسانوأضافت 

ت القتلى إلى العدالة.  المدني في السودان یتطلب  من الحكومة السودانیة تعدیل القوانین التي تحول دون وصول الناجین وعائال
و من المھم جداً أن یعزز المجتمع الدولي دوره الرقابي في مساءلة حقوق اإلنسان في السودان، بما في ذلك عن تقدیم الوثائق 

یونیو، ومن خالل تقدیم قرار إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان یتناول  3إلى اللجنة الوطنیة المنشأة للتحقیق في مذبحة 
 مساءلة عن العنف المستخدم ضد المتظاھرین السودانیین وما تبعھ  من انتھاكات لحقوق اإلنسان".ال

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان حكومة السودانعلى:  تحث منظمة
نیو من یو 3توفیر الدعم الكامل للجنة الوطنیة التي أنشأتھا الحكومة االنتقالیة للتحقیق في الھجمات التي وقعت في  •

 خالل تمكین نظام مساءلة مستقل وشامل وشفاف للعنف؛
 محاسبة الذین تثبت مسؤولیتھم عن االنتھاكات من خالل اتباع اإلجراءات القانونیة الالزمة ؛  •
 الوفاء بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي باحترام الحقوق األساسیة لمواطنیھا ؛ و •
 لعائالتھم تنظیم المراسم الدینیة المطلوبة.تسھیل عودة رفات القتلى حتى یتسنى  •

 
وتدعومنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى معاقبة المسؤولین السودانیین الذین ثبت 

ي تحمي تورطھم في االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان وتحث حكومة الوالیات المتحدة على إعطاء األولویة للتشریعات الت
 استقاللیة القطاع الطبي.

 
المنظمات السودانیة وكذلك ھیئات األمم المتحدة ذات الصلة   باإلضافة إلى ذلك، تدعو منظم أطباء من أجل حقوق اإلنسان

 والجامعة العربیة واالتحاد األفریقي والحكومات األخرى إلى دعوة الحكومة السودانیة إللغاء القوانین التي تنص على اإلفالت

https://phr.org/people/phelim-kine/
https://phr.org/resources/intimidation-and-persecution-sudans-attacks-on-peaceful-protesters-and-physicians
https://phr.org/people/rohini-j-haar-md-mph/
https://phr.org/people/rohini-j-haar-md-mph/
https://phr.org/people/susannah-sirkin-med/


 
من العقاب على األعمال التي تقوم بھا قوات األمن أثناء عملھا، و توفیر الدعم إلدراج حقوق اإلنسان وسیادة القانون  

 والمساءلة في الدستور الجدید للسودان. 
 

 معلومات إضافیة للوسائل اإلعالم:
، والمؤلفون   أدریان ل. فریكیر، المستشارون المختصون في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان والكاتب الرئیسي للتقر

 متاحون للمقابلة.  وسوزانا سیركین،  وروھیني ھار،  فیلیم كاینالمشاركون 
 

 عن السودان:  PHRبحوث 
لھجمات خارج إطار القانون على المدنیین في  قامت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان بتوثیق التعذیب والعنف الجنسي وا

السودان منذ عقود. حیث كانت في طلیعة من قاموا بتوثیق اإلبادة الجماعیة في إقلیم دارفور السوداني والدعوة إلى محاكمة  
على مستوى  القادة السودانیین المتورطین في تلك الجرائم. كما تقوم المنظمة بالعمل على منع الھجمات على الرعایة الصحیة

 .وتركیا سوریاو البحرینالعالم وتوثیقھا، بما في ذلك في  
 

، حیث جمعت شھادات شھود العیان من عشرات الالجئین 2004ارفور في عام بدأت المنظمة في التحقیق في الھجوم على د
وفي تقریر أخر لمنظمة   ".دارفور: االعتداء على الحیاةالدارفوریین في تشاد المجاورة ونشرت نتائج في تقریر بعنوان " 

" یوثق فیھ حمالت استخدام االغتصاب سالًحا في الحرب في دارفور بالسودان أطباء من أجل حقوق اإلنسان بعنوان " 
مع حكومة السودان. وقد توجت أعمال منظمة حقوق اإلنسان في عام  االغتصاب على أیدي میلیشیات الجنجوید بالتنسیق 

ال مكان للرجوع: الفشل في حمایة ودعم وضمان  ، بالشراكة مع مبادرة ھارفارد اإلنسانیة ، بمعرض آخر بعنوان "  2009
" ، حیث تم توثیق نطاق جرائم االغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي وتأثیره على المدى الطویل،  ورالعدالة لنساء دارف

 التي تعاني منھا ھؤالء النساء.
 

في المنطقة في الحمالت التي حشدت المھنیین الصحیین والطالب وعامة المجتمع  PHRأضافة إلى ذلك ساھمت أبحاث  
یم دارفور والذي ھي في أمس الحاجة إلیھ، ومالحقة الجناة من قبل المحكمة الجنائیة  للضغط من أجل توفیر األمن في اقل

 الدولیة الرتكابھم جرائم ضد اإلنسانیة واإلبادة الجماعیة.
 ### 

 
) ھي منظمة حقوقیة مقرھا نیویورك تستخدم العلم والطب لمنع الفظائع الجماعیة  PHRاإلنسان ( أطباء من أجل حقوق منظمة

 . تعرف على المزید ھناات الجسیمة لحقوق اإلنسان. واالنتھاك
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