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اكن نارص البالغ من العمر 15 عاًما متواجدًا يف اعتصام اخلرطوم 
صباح 3 يونيو. عندما اندلع العنف، أصيب بطلق ناري يف الرأس 

خلف أذنه اليرسى. نقل نارص إىل املستشىف برسعة ومل يتوقع أحد أن 
ينجو، لكن أحد اجلراحني استطاع نزع الرصاصة من دماغه.

أمىض الفىت يومني يف وحدة العناية املركزة. وألنه مل يكن قادرًا عىل 
الكالم بسبب إصابته يف الدماغ، بيق يف املستشىف مريضًا جمهول 
اهلوية أسابيع عدة. يقول معاجله النفيس: “اكن خائًفا جدًا منا، حىت 

أنه مل يألك أو يرشب يف األيام القليلة األوىل. مل يستطع التلكم ومل 
نعرف امسه”.

تعرض نارص لنوبات شديدة من اإلجهاد بعد الصدمة واكن يغىط 
وجهه يف حماولة لالختباء لكام دخل خشص إىل غرفته يف 

املستشىف. وعىل الرمغ من أنه مل يستطع التعبري عن نفسه، فإن 
الطامق الطيب إستنتج ما حدث من الصور اليت رمسها. بدأ برمس 
االعتصام، والشاحنات، والضباط، والدم... وقال طبيبه: “اكن يرمس 

قبعات محراء ]الزي املوحد لقوات الدمع الرسيع[”.

استعرض متطوعو املستشىف أمام نارص أمساء املناطق واكن يومئ 
برأسه نفيًا إىل أن ذكروا امس حيه فأومأ إجيابًا وعرفوا من أين هو. 

علقوا ملصقات عن خشص مفقود، لكن دون جدوى. أخريًا، راحوا 
يرسدون أمامه أرقامًا إىل أن أومأ إجيابًا برأسه فمتكنوا من حتديد رمق 

هاتف أوصلهم يف الهناية إىل مع نارص.

وفًقا للباحث الرسيري يف أطباء من أجل حقوق اإلنسان، تشري نوبات 
نارص املرضية املسمترة وعدم قدرته عىل التعبري بوضوح بعد مرور أكرث 

من ثالثة أهشر عىل اإلصابة إىل أنه عىل األرحج لن يتعاىف إطالقًا. 
بالنسبة لكثريين مثل نارص، من املرحج أن يؤدي العنف املفرط الذي 

وجهوا به يف 3 يونيو إىل آالم مزمنة وجعز مدى احلياة.

الغالف: قوات أمن سودانية منترشة قرب مقر اجليش يف اخلرطوم يف 3 يونيو 2019.
الصورة: أرشف الشاذيل / واكلة فرانس برس / غييت إمييجز



 امللخص التنفيذي

 يف ساعات الصباح الباكر من يوم 3 يونيو 2019، شنت
 قوات األمن السودانية جهومًا عنيفًا عىل املتظاهرين املؤيدين
 للدميقراطية يف موقع اعتصامهم املركزي يف اخلرطوم قرب

 مقر اجليش والقوات البحرية واجلوية - الواقع  يف  منطقة يف
 اخلرطوم تعرف بامس "يح القيادة" أو مقر القيادة العامة.

 أشارت التقارير املنشورة يف أعقاب ذلك اهلجوم إىل أن العنف
 أسفر عن مقتل عرشات احملتجني وجرح مائت آخرين1. وأفاد

 هشود عيان وناجون من أمعال العنف - اليت مسيت مذحبة 3
 يونيو - بأن العديد من عنارص قوات األمن السودانية النظامية

 يه املسؤولة عن معليات القتل خارج نطاق القضاء وعن أشاكل
 التعذيب اليت مشلت االستخدام املفرط للقوة، واملعاملة القاسية

 والالإنسانية واملهينة، والعنف اجلنيس واجلندري2. مكا برزت
 مزامع بأن قوات األمن اخفت قرسًا3 عرشات من املتظاهرين الذين

احُتجزوا يف 3 يونيو أو بتارخي قريب منه4

 شلكت تلك اللحظة السياسية االستثنائية يف السودان منعطفًا
 حامسًا يف الثورة، اليت انطلقت يف 18 ديمسرب 2018، عندما
 بدأ املدنيون يف االحتجاج مطالبني بإهناء 30 سنة من احلمك
 الديكتاتوري. لقد هامج جهاز األمن واملخابرات الوطين ومعه

 قوات أمن أخرى مواقع احتجاج كثرية، مما تسبب يف العديد
 من حاالت الوفاة واإلصابات. يف 6 أبريل 2019، قام املدنيون

 باالحتجاج يف يح القيادة وردوا عىل جهامت قوات األمن، اليت
 استخدمت الغاز املسيل للدموع وأسلحة السيطرة عىل احلشود،

 بتنظمي اعتصام عام هناك. يف أعقاب اهلجامت العنيفة عىل
 املدنيني يف الفرتة 6-10 أبريل، استقال البشري يف 11 أبريل. بيق

 احملتجون يف ساحة االعتصام لملطالبة حبمك مدين. هامجت
 قوات األمن املتظاهرين يف مناسبات متعددة يف أوائل وأواخر

 هشر مايو، لكن التجمعات املدنية اليت تشلكت مضن االعتصام
 أرصت عىل موقفها. بعد 11 أبريل، قامت  العديد من امجلاعات
 املدنية بنصب اخليام وقررت العيش بشلك مشرتك يف منطقة

 االعتصام. يتذكر املشاركون بأن أمسيات االعتصام اكنت مليئة
 باألنشطة االجمتاعية والسياسية، وأن هذه التجربة قادت إىل

 رؤية مشرتكة قوية لسودان يقوده املدنيون وتكون احلرية والسالم
والعدالة متاحة مجليع أبنائه

 لقد صدمت أمعال العنف اليت وقعت يف 3 يونيو ضد املتظاهرين
 - مبا فهيا املذحبة اليت ارتكبهتا قوات األمن - املشاركني واملراقبني

 بقسوهتا الشديدة ومستواها غري املتناسب؛ وهذه االنهتااكت
 يه حمور هذا التقرير. لكن بدالً من الرتاجع عن تنظمي مزيد

 من االحتجاجات بسبب األعداد الكبرية للقتىل واجلرىح، واظب
 املواطنون السودانيون عىل املطالبة حبمك مدين. وساعدت

 االحتجاجات يف اسمترار املفاوضات بني قوى إعالن احلرية والتغيري
 واملجلس العسكري االنتقايل، واليت توجت بتوقيع دستور جديد

 وتشكيل حكومة انتقالية مدنية - عسكرية يف 17 أغسطس 2019

 ركز التحقيق الذي أجرته منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان يف
 االنهتااكت اليت وقعت يف 3 يونيو 2019 يف السودان عىل: طبيعة
 اإلصابات والصدمات اجلسدية األخرى النامجة عن أحداث 3 يونيو؛
 مناذج من هشادات أحصاب املقابالت ومن األدلة الطبية للتحقق من

 مزامع قيام قوات األمن السودانية حبملة مهنجية وواسعة النطاق
 ومتعمدة من انهتااكت حقوق اإلنسان؛ وإىل أي مدى اسهتدفت قوات

 األمن العاملني الصحيني باالحتجاز وسوء املعاملة بسبب تقدميهم
 خدمات طبية طارئة وغريها من اجلهود لدمع توفري الرعاية الطبية
 للجرىح يف صفوف املتظاهرين املؤيدين للدميقراطية. تشلك هذه
 القضايا حمور النقاش بني املواطنني والقوى الدميقراطية واملدافعني
 عن حقوق اإلنسان يف السودان، حيث شلكت احلكومة االنتقالية

 اجلديدة جلنة وطنية للتحقيق يف أمعال العنف. وعائالت الضحايا
 والناجون من هذه االنهتااكت واالنهتااكت اخلطرية األخرى ينتظرون

احلقيقة واملساءلة

 ولغرض هذا التقرير، أجرى أحد األطباء احملققني من منمظة أطباء 
 من أجل حقوق اإلنسان مقابالت شبه منمظة وتقيميًا رسيريًا موجزًا

 مهنجيًا يف اخلرطوم بناء عىل أحاكم بروتوكول إسطنبول5 يف
 الفرتة من 23 أغسطس حىت 9 نومفرب 2019 مع 30 من الناجني

 والهشود عىل أمعال العنف اليت وقعت يف 3 يونيو، ومه أربع نساء
 و 26 رجالً. واكن بيهنم 21 من املتظاهرين املؤيدين للدميقراطية،

 وعاملون حصيون من خمتلف التخصصات الصحية: أربعة أطباء،
 وصيدالين تدرب عىل أمعال اإلسعاف، ومنسق طيب، ومتطوع،

.وطبيب نفيس

أطباء من أجل حقوق اإلنسانمارس 2020

املتظاهرون يسريون جبانب االطارات املشتعلة يف اخلرطوم يوم 3 يونيو 2019.
الصورة: أرشف الشاذيل / واكلة فرانس برس / غييت إمييجز
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 يف كثري من احلاالت، اكن اجلناة يقولون للضحايا إهنم
 ينمتون إىل قوات الدمع الرسيع6، ويه ميليشيات عسكرية مت
 اآلن دجمها يف القوات املسلحة السودانية. يوثق هذا التقرير
 أنواع اإلصابات النامجة عن أحداث 3 يونيو، وكذلك مناذج من
 الهشادات واألدلة الطبية اليت تؤيد مزامع وقوع جهوم مهنيج

 واسع النطاق. ومع أن مزيدًا من البيانات قد يكون رضوريًا
 لتعممي املعلومات الدالة عىل التعمد يف اهلجوم وأهدافه، فإن هذا

 التحقيق يسامه يف الجسالت العامة عن العنف املرتكب ضد
املدنيني يف 3 يونيو

 يبني هذا التقرير أن السلطات السودانية معدت يف األيام اليت
 سبقت أمعال العنف يف 3 يونيو إىل حشد عدد كبري من قوات

 األمن يف مواقع االعتصام وحوهلا، وخاصة يف أواخر مايو،
 يف ما بدا أنه ختطيط هلجوم منسق. يقول الذين أجرينا معهم

 مقابالت ممن شاركوا يف االعتصام بني 6 أبريل وهناية مايو
 إن قوات األمن اليت تعاملت بشلك سيمل مع احملتجني مت
 حسهبا يف األسابيع اليت سبقت جهوم 3 يونيو واستبدلت
 بقوات معادية بشلك رصحي لملحتجني، مضت العديد من

 العنارص الذين دلت هلجهتم ومالحمهم عىل أهنم ينمتون إىل
 قبيلة الرزيقات يف دارفور، واملعروفة منذ فرتة طويلة مبشاركهتا
 يف ميليشيا اجلنجاويد اليت حتولت يف عام 2013 إىل قوات

 الدمع الرسيع. اكنت تلك القوات مسلحة بأسلحة تضمنت
 الغاز املسيل للدموع والسياط واهلراوات والعيص وقطع األنابيب

واألسلحة النارية، مبا فهيا بنادق كالشينكوف جهومية

 استخدمت قوات األمن تلك العدوانية واألسلحة يف أمعال العنف
 اليت أطلقهتا ضد املشاركني يف االعتصام يف 3 يونيو واختذت
 شلك معليات قتل خارج نطاق القضاء واستخدام مفرط للقوة.

 ويصف أحصاب املقابالت كيف شاهدوا قوات األمن تطلق
 النار من مسافة بعيدة عىل متظاهرين ُعزّل يف الرأس والصدر

 والبطن. وقامت مجموعات كبرية من مسيحل قوات الدمع الرسيع
 ورشطة ماكحفة الشغب بتطويق األفراد ورضهبم باهلراوات

 والسياط وأعقاب البنادق. وروى أحصاب املقابالت كيف اكنت
 قوات األمن تخسر مهنم أثناء رضهبم وحرقهم وجرحهم. وقدمت
 التقيميات الرسيرية اليت أجرهتا أطباء من أجل حقوق اإلنسان

 إلصابات الناجني أدلة تؤيد حصول العنف الوحيش الذي
 وصفه الهشود. ووصف ناجون وهشود كيف واصلت قوات األمن

 تعذيب املتظاهرين املؤيدين للدميقراطية الذين احتجزهتم عن
 طريق الرضب وغريه من رضوب املعاملة املهينة، مبا فهيا إجبار
 احملتجزين الذين يصومون هشر رمضان املبارك عىل الرشب

من برك مياه قذرة يف الشارع

 شلك العنف اجلنيس واجلندري عنرصًا أساسيًا يف انهتااكت
 قوات األمن حبق املتظاهرين املؤيدين للدميقراطية. فقد وصف
 من قابلنامه كيف اكن اجلنود ميسكون باألعضاء التناسلية

 لملتظاهرين من اجلنسني وهيددون خبلع رساويل النساء.
 ووصف أحد الهشود حماولة رجال مسلحني االعتداء هيلع جنسيًا
 بعد أن احتجزوه وعذبوه، وسببوا له جرحًا وأطفأوا فيه الساكئر.

 وأفاد عدد مهنم أهنم شاهدوا معليات اغتصاب مجايع
 لنساء يف أماكن مكشوفة. وروت شاهدة أهنا رأت ناجيات من

االغتصاب أثناء احتجازها يف جسن للنساء

 استخدم جهوم 3 يونيو نفس منط اهلجامت اليت شنهتا قوات
 األمن السودانية عىل مقديم الرعاية الصحية واملؤسسات

 الطبية واملرىض، وكذلك منع احلصول عىل الرعاية يف
 املستشفيات القريبة. وتضمنت انهتااكت قوات الدمع الرسيع

 حبق العاملني الصحيني والبنية التحتية الصحية فرض رشوط
 شبهية باحلصار عىل املرافق الصحية، ومنع سيارات اإلسعاف
 واملركبات األخرى من نقل احملتجني املصابني إىل مرافق الرعاية
 الصحية، ورضب أو إطالق النار عىل العاملني الصحيني وعىل
 املرىض أو الزوار الذين حاولوا دخول أو مغادرة مرافق الرعاية

الصحية سريا عىل األقدام

 يف 17 أغسطس 2019، شلك السودان حكومة مدنية-عسكرية
 انتقالية واعمتد دستورًا جديدًا تضمن الزتامات رصحية بتعزيز

 حقوق اإلنسان والوصول إىل العدالة. نصت املادة 7)16( من
 اإلعالن الدستوري عىل تشكيل جلنة ملكفة بإجراء "حتقيق

 شفاف ودقيق" يف انهتااكت 3 يونيو 2019 ولكهنا مل تنص عىل
 آلية واحضة لملساءلة. مكا أن اإلعالن الدستوري مل يتضمن

 إلغاء أو تعديل القوانني اليت متنع وصول الناجني وعائالت القتىل
 إىل العدالة، بل تضمن بدالً من ذلك قوانني حالية توفر احلصانة
 لقوات األمن يف االنهتااكت املرتكبة أثناء اخلدمة7. ترحب أطباء

 من أجل حقوق اإلنسان بالتقارير الرمسية اليت تفيد بأن
 الضحايا وأفراد عائالت القتىل سمينحون إماكنية الوصول إىل
 العدالة عرب القضاء8، ولكن ال يزال القلق يساورها إزاء الثغرات
 املوثقة جيدًا يف القوانني اجلنائية السودانية وقوانني احلصانة

 من املالحقة القضائية اليت مل تتغري باعمتاد الدستور اجلديد9.
 فقائد قوات الدمع الرسيع، اجلرنال دمحم محدان دقلو )محيديت(،

 يشغل منصب نائب رئيس املجلس السيادي احلامك. وبالتايل،
 قد جيد املدافعون عن الدميقراطية يف السودان صعوبة يف رفع

 دعاوى قضائية ضد كبار قيادات القوات املسلحة10، مبا فهيا
قوات الدمع الرسيع

 حتث أطباء من أجل حقوق اإلنسان مجيع املنمظات السودانية
 - وكذلك املنمظات الدولية واحلكومات املهمتة بتعزيز السالم

 والدميقراطية من خالل رفض اإلفالت من العقاب يف السودان -
 عىل دمع السيع لتحقيق العدالة واملساءلة عن انهتااكت 3 يونيو
 2019 عرب إجراء حتقيقات حمايدة ومستقلة. وعىل هذه املنمظات

 أن تدمع تعزيز آليات حقوق اإلنسان يف السودان يف املدى
 البعيد من خالل تقدمي املساعدة الفنية واملالية الدولية. وتدمع
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان الزمالء السودانيني يف رفض

 اإلفالت من العقاب ومتابعة العدالة واملساءلة للضحايا والناجني
 وعائالهتم يف مجيع احملافل املتاحة، مبا فهيا عند الرضورة

 احملامك الدولية، مكا تنص املادة 67)ز( من الدستور اجلديد. لقد
 أظهرت التجربة أن السالم والعدالة يعزز لك مهنام اآلخر وأنه

بدون االعرتاف باملعاناة، ال ميكن حتقيق العدالة

 أفاد شھود عیان وناجون ... بأن العدید من عناصر قوات األمن السودانیة النظامیة 
 ھي المسؤولة عن عملیات القتل خارج نطاق القضاء وعن أشاكل التعذیب اليت شملت
 االستخدام. المفرط للقوة، والمعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة، والعنف الجنيس

والجندري

امللخص التنفيذي
يتبع

”الفوىض والنار: مذحبة اخلرطوم يف 3 يونيو 2019“



السودان ملزم بتنفيذ الزتاماته مبوجب القانون الدويل واحرتام 
احلقوق األساسية ملواطنيه، مكا هو موحض يف اإلعالن الدستوري 

الصادر يف 17 أغسطس 2019. جيب أن تتوقف اهلجامت عىل 
املواطنني السودانيني، ألهنا تقوض احلقوق األساسية وترض 

بالصحة، وجيب حماسبة املسؤولني عهنا. تدعو أطباء من أجل 
حقوق اإلنسان مجيع األطراف إىل بذل اجلهود لتعزيز جممتع 

حقوق اإلنسان السوداين، ودمع الناجني والهشود وعائالت الذين 
قتلهتم قوات األمن، وكذلك املفقودين، يف طلب العدالة.

تدعو أطباء من أجل حقوق اإلنسان حكومة السودان واهليائت 
الدولية والواليات املتحدة واحلكومات األخرى إىل تنفيذ التوصيات 

التالية دون تأخري:

إىل املجلس السيادي حلكومة السودان:
 • تقدمي دمع اكمل للجنة الوطنية املشلكة للتحقيق يف االنهتااكت 

اليت ارتكبت يف 3 يونيو. والمساح للجنة بقبول الدمع من اهليائت 
الدولية اليت متتلك املعرفة واخلربات املطلوبة.

 • حماسبة مرتكيب االنهتااكت اليت وقعت يف مذحبة 3 يونيو من 

خالل حمامكات قانونية عادلة وشفافة. 
 • مضان تطبيق آليات حملاسبة مجيع املسؤولني عن االستخدام 

املفرط للقوة وغريها من انهتااكت حقوق اإلنسان. وبالتحديد، 
إلغاء أحاكم احلصانة للقوات النظامية ومراجعة القوانني يف ضوء 

توصيات اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.  • حماسبة 
مرتكيب االنهتااكت اليت وقعت يف مذحبة 3 يونيو من خالل 

حمامكات قانونية عادلة وشفافة. 
 • التقيد بأحاكم القوانني السودانية اليت تؤكد عىل املبادئ 

األساسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الفصل الرابع عرش من 
اإلعالن الدستوري لعام 2019.

 • تلبية حقوق واحتياجات املواطنني السودانيني املترضرين من 

االنهتااكت، مبن فهيم أرس الضحايا. إنشاء براجم رعاية حصية 
رسيعة االستجابة ويهسل الوصول إلهيا للناجني من العنف 

اجلنيس واجلندري وأشاكل التعذيب األخرى.  مراجعة القوانني اليت 
متنع األرس من الوصول إىل الجسالت الطبية العدلية. 

 • وضع إطار قانوين لتهسيل إعادة رفات املوىت إىل أرسمه أو 

أقرباهئم. عند تعذر إعادة الرفات، جيب إطالع أفراد األرس بوضوح 
تام عىل مواقع القبور والمساح هلم بزيارهتا دون قيود. وينبيغ 

منحهم فرصة إقامة النصب التذاكرية وإقامة  االحتفاالت  الدينية 
حسب احلاجة. 

 • حظر مجيع أشاكل العنف ضد املتظاهرين املساملني واحرتام 

معايري األمم املتحدة يف استخدام القوة الذي جيب أن يستند 
دومًا إىل مبادئ الرضورة والتناسب )احلد األدىن من القوة(، 

والرشعية، واملساءلة، وفرض تطبيق هذه املعايري. 
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 • املصادقة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. التوقيع واملصادقة عىل 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب. 

 •  تنفيذ خطة العمل الوطنية اليت وضعت بالتعاون مع مكتب املمثل 

اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرصاعات املسلحة يف عام 
2018 ملنع وإهناء جتنيد األطفال واستخدامهم يف املعارك. 

 • احرتام ومحاية استقاللية نقابة األطباء السودانيني، وجلنة أطباء 

السودان املركزية، ومجتع املهنيني السودانيني وغريها من املنمظات 
املستقلة احملرتمة إلهساماهتا الرضورية يف مضان الصحة وحقوق 

اإلنسان لملواطنني السودانيني.  
 • توجيه دعوة مفتوحة لزيارة السودان إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة/

املقررين اخلاصني لألمم املتحدة. 
 • مواصلة وتوسيع نطاق التعاون مع مكتب املفوض السايم حلقوق 

اإلنسان يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق الرتحيب بإنشاء 
مكتب لملفوضية يف السودان لشؤون التعاون الفين وبصالحيات 

اكملة يف إعداد التقارير.

إىل الرنوجي واململكة املتحدة والواليات املتحدة* واجلهات 
األخرى القادرة عىل تعزيز ودمع تطوير حقوق اإلنسان 
واملساءلة يف السودان وفقًا للقانون الوطين والدويل:

)ُتعرف جممتعة بامس "الرتوياك"، وتولت تارخييًا مراقبة ودمع وتيسري 
املناقشات اإلقلميية املتعلقة بتعزيز السالم يف السودان وجنوب 

السودان( 

 • دمع تطوير مساءلة حقوق اإلنسان يف السودان من خالل توفري 

اخلربة واملوارد األخرى، وفق رغبة املجمتع السوداين حلقوق اإلنسان. 
 • اقرتاح ودمع اختاذ قرار يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

املتحدة يتناول الوضع احلايل يف السودان خبصوص املساءلة عن 
العنف ضد املتظاهرين وانهتااكت حقوق اإلنسان الالحقة.  

 • حتديد موردي الغاز املسيل للدموع وطلقات الرصاص وغريها من 

أسلحة السيطرة عىل احلشود إىل قوات األمن السودانية، وبذل 
جهود مملوسة للحد من تصديرمه هلذه األسلحة وتعزيز الشفافية 
يف تصنيعها الكمييايئ وتركزيها ومكياهتا إىل أن تضمن حكومة 

السودان الزتامها بقواعد استخدامها.  
 • مطالبة السودان بتوجيه دعوة مفتوحة لزيارة السودان إىل خبري 

األمم املتحدة املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، 
واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعين حبالة 
املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام 
خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، واملقرر اخلاص 

املعين باحلق يف حرية التجمع السيمل وتكوين امجلعيات. 
 • فرض عقوبات خاصة عىل األفراد الذين مت حتديد مسؤوليهتم عن 

معليات القتل خارج نطاق القانون و/أو عن التعذيب، وهذا يتضمن 
عقوبات ضد مجيع فروع القوات املسلحة السودانية، مبا فهيا قوات 

األمن وقوات الدمع الرسيع. 

اهلوامشتوصيات
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إىل حكومة الواليات املتحدة األمريكية والكونغرس 
األمرييك: 

 • إعادة طرح وإقرار "قانون محاية الرعاية الصحية يف حاالت 

 H.R .-( الزناع" )سبق أن طرح بامس قانون محاية احلياد الطيب
113th Congress 2033( الذي جيزي مساءلة احلكومات اليت هتامج 

العاملني الطبيني واملرافق ووسائل النقل واإلمدادات الطبية.  
 • فرض عقوبات عىل كبار املسؤولني السودانيني املسؤولني 

عن االنهتااكت اجلسمية حلقوق اإلنسان مبوجب قانون 
ماغنيتسيك العاملي. 

 • فرض رشوط صارمة يف أي اتفاقيات استمثار أو جتارة 

مستقبلية، تطالب حكومة السودان باختاذ خطوات مملوسة 
لضامن مساءلة شفافة ومستقلة عن االنهتااكت اجلسمية 

حلقوق اإلنسان املرتكبة يف السودان. 
 • اشرتاط القيام بأي إعادة نظر يف تصنيف السودان دولة 

راعية لإلرهاب بنجاح آليات العدالة واملساءلة يف السودان. 

إىل اإلجراءات اخلاصة يف األمم املتحدة: 
 • مراقبة االنحساب املزمع للعملية املختلطة لالحتاد األفرييق 

واألمم املتحدة يف دارفور مراقبة دقيقة وتقيمي أثره، ومضان 
عدم تقدمي القواعد واألصول إىل قوات الدمع الرسيع. 

 • مضان أن حتتوي آلية املتابعة بعد العملية املختلطة لالحتاد 

األفرييق واألمم املتحدة يف دارفور عىل مكون قوي خاص 
حبقوق اإلنسان

إىل االحتاد األفرييق : 
 • مطالبة املقررين اخلاصني اإلقلمييني ومجموعات العمل 

التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بزيارة 
السودان للتحقيق يف االنهتااكت اجلسمية حلقوق اإلنسان 
املرتكبة واإلبالغ عهنا علنًا، وتمكيل جهود املساءلة الوطنية.
 • دمع بناء القدرات الفنية لآلليات الوطنية للعدالة واملساءلة.

 • تجشيع الدول األعضاء عىل توقيع وتصديق االتفاقية الدولية 

محلاية مجيع األخشاص من االختفاء القرسي، واعمتاد 
اإلطار الرضوري للتحقيق يف االختفاء القرسي ومقاضاة 

مرتكبيه وتقدمي التعويضات إىل حضاياه.

 أالن يوحاس، "مقتل 100 خشص يف السودان وعرشات اجلثث حسبت من النيل، حسب  
/https://www.nytimes.com/2019/06/04 :ترصحيات املعارضة"، 4 يونيو 2019. انظر

world/africa/sudan-war-facts-history.html
 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الواكالت، املبادئ التوجهيية لتدخالت العنف القامئ عىل النوع  

/https://www.unhcr.org/refworld :االجمتايع يف ظروف األزمات اإلنسانية )2005(، انظر
docid/%20439474c74.html

 امجلعية العام لألمم املتحدة،ا التفاقية الدولية محلاية مجيع األخشاص من االختفاء القرسي، 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx :20 ديمسرب انظر
 راديو دبانغا، "ال يزال أكرث 100 سوداين خمتفني بعد مذحبة 3 يونيو"، 9 أغسطس 2019.  
-https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-than-100-sudanese :انظر

missing-after-june-3-massacre.
 مكتب املفوضية العليا حلقوق االنسان بروتوكول اسطنبول، دليل التقيص والتوثيق  

 الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
/https://www.ohchr.org/Documents/Publications :)نيويورك وجنيف(، 2004. انظر

training8Rev1en.pdf.
 عىل الرمغ من أن قوات الدمع الرسيع أصبحت اآلن رمسيًا حتت قيادة القوات املسلحة  

 السودانية ومل تعد ميليشيا عسكرية، فإهنا تبىق كيانًا منفصالً عن األقسام األخرى للجيش
 السوداين. انظر املادة 34)أ(، رمق 6 من الوثيقة الدستورية اليت تنص عىل أن "القوات

 املسلحة وقوات الدمع الرسيع مؤسسة عسكرية وطنية .... تتبع للقائد األعىل للقوات املسلحة
 وختضع للسلطة السيادية". انظر أيضًا: "السودان: خرباء يطالبون بإعادة هيلكة اجليش

https://tinyurl.com/r4ayhjw:ودجم الدمع الرسيع" اجلزيرة مبارش، 19 سبمترب 2019. انظر
 انظر املادة 36 من الوثيقة الدستورية. . ومن املالحظ أنه مل جُتَر حىت اليوم أية تغيريات  

.واحضة عىل أحاكم احلصانة
 أخبار راديو دبانغا، "النائب العام السوداين: ستمت حماسبة مرتكيب انهتااكت حقوق  
 ؛ أخبار البواب، "النائبhttps://tinyurl.com/rbz9f4q :اإلنسان"، 31 أكتوبر 2019، انظر

 العام السوداين يؤكد اسمترار التحقيقات يف بالغات هشداء الثورة"، 8 ديمسرب 2019. انظر
 أيضًا قناة العامل األخبارية، "النائب العام السوداين يعلن رفع احلصانة عن مهتمني بقتل

 متظاهرين"، 8 ديمسرب 2019 )مع اإلشارة إىل أن النائب العام تاج الرس احلرب رصح علنًا أن
 التحقيقات ال تزال جارية، وأن النائب العام أو حممكة خمتصة مها الوحيدين املخولني بطلب

.https://tinyurl.com/w7c5gsa :حسب القضايا(. انظر
 لالطالع عىل حتليل مفصل لقوانني احلصانة السودانية واإلصالحات املقرتحة يف ضوء  
 التطورات السياسية لعام 2019، انظر املركز األفرييق لدراسات العدالة والسالم ومنمظة

 طريق املستقبل؟ إصالحات ضد التعذيب يف السودان بعد البشري"،" ،REDRESS ريدريس
/https://redress.org/wp-content/uploads/2019/12 :)لندن(. ديمسرب،2019، انظر

REDRESS_Sudan-Report_final.pdf. ؛ انظر أيضًا املركز األفرييق لدراسات العدالة 
 والسالم، واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، واملبادرة الدولية حلقوق الالجئني، "تقدمي تقرير
/https://www.fidh.org/IMG :املراجعة الدورية الشاملة للسودان 2016"، سبمترب 2015

pdf/20150922_pj_joint_submission_upr_sudan_2016.pdf.
إنظراملادة 21 من الوثيقة الدستورية - املجلس العسكري االنتقايل يف السودان  
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 )Physicians for Human Rights –  PHR( دأبت منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
طوال أكرث من 30 عامًا، عىل استخدام العمل وآراء األخصائيني الطبيني ذوي 

املصداقية املمتزية لتوثيق االنهتااكت الصارخة حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء 
العامل ولفت األنظار إلهيا. وتستخدم املنمظة، احلاصلة عىل جائزة نوبل للسالم 

مقابل معلها من أجل القضاء عىل انتشار األلغام األرضية، حتقيقاهتا وخرباهتا 
يف الدفاع عن العاملني الصحيني املضطهدين واملرافق الصحية اليت تتعرض 

للهجوم، وكذلك يف منع التعذيب، وتوثيق الفظائع امجلاعية، وحماسبة منهتيك 
حقوق اإلنسان.

phr.org 

جائزة نوبل للسالم 
مناصفة يف عام 1997

اهلوامش
يتبع


