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 شكر وتقدير  

 
قوات أمن سودانية منتشرة  الغالف:

 3قرب مقر الجيش في الخرطوم في 
 .2019يونيو 

أشرف الشاذلي / وكالة  الصورة:

 فرانس برس / غيتي إيميجز

ن اأعد هذا التقرير الخبيرة االستشارية في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان إدري 

مبادرة هارفارد اإلنسانية، وحاصلة على شهادة الدكتوراه فريكه، وهي باحثة رئيسية في 

تولى إجراء املقابالت والتقييمات و  وباحثة زائرة في كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد.

الطبية والبحث املكتبي وأعمال الكتابة زمالء مخلصون في السودان، ال نستطيع ذكر 

 على سالمتهم.
ً
الطبية في منظمة أطباء من أجل حقوق قامت الخبيرة و  أسمائهم حفاظا

قدم فريق املنظمة مساهمات في و  اإلنسان روهيني هار بتقديم التحليل والدعم الطبي.

 وقائمة بأعمال مدير
ً
 البحث والكتابة، وهم مريم الخواجة مديرة مكتب أوروبا سابقا

ا ريكر من الدعاوة، وفيليم كاين نائب مدير البرامج ومدير البحوث والتحقيقات، وإلس

  قسم البرامج، وسوزانا سيركين مديرة السياسات.

مختبر  منأجرى التحقق من بيانات املصادر املفتوحة كل من الباحث مايكل السندي 

كلية بيركلي للحقوق بجامعة كاليفورنيا، والطلبة  في التحقيق في مركز حقوق اإلنسان

وحنا هارت، وروز جوزيف، وكافيا الباحثون كاثرين تشانغ، ومريم داود، وسيرين فيتوز، 

ويدير املختبر ستيفاني  شومان، وميهر واضاوان، وفنغ ين.أ. ج. نامبيار، وبرايان بيرملان، و 

وتضم أطباء من أجل حقوق اإلنسان صوتها إلى  كروفت ويشرف عليه أليكسا كوينيغ.

دانيون مجهولو الهوية املختبر في الثناء على الجهود امليدانية الدؤوبة التي يبذلها نشطاء سو 

تمت مراجعة سجالت الطب  قاموا بتحميل املواد اإلعالمية على منصات مفتوحة للعموم.

من قبل الدكتور نظام بيرواني، وهو يحمل دبلوم البورد األمريكي ملهن الطب  عدليال 

  العدلي، وفاحص طبي رئيس ي في مقاطعة تارانت بوالية تكساس.

الدكتور لوتز أويت مدير مركز قانون حقوق اإلنسان في كلية  استفاد التقرير من تعليقات

وتمت مراجعته من قبل  الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن، اململكة املتحدة. 

عضو مجلس إدارة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الدكتورة ديبورا أشايم وفريق املنظمة 

املديرة الطبية؛  الدكتورة ميشيل هايزلروضم ديدي دونوفان مديرة اإلعالم والتواصل؛ و 

وديريك هودل القائم بأعمال مدير البرامج؛ ودونا مك كاي املديرة التنفيذية؛ ومايكل باين 

تم تحرير التقرير وإعداده للنشر من قبل  مسؤول الدعاوة وقائم بأعمال مدير الدعاوة.

ديا ريدر، بمساعدة إتيكا مديرة اإلعالم والتواصل في أطباء من أجل حقوق اإلنسان كلو 

كما تشكر املنظمة علي برازي وفريقه الذي  والتحقيقات.خان املتدربة في قسم األبحاث 

 تولى ترجمة التقرير إلى العربية.

منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان مدينة لزمالئنا السودانيين، في السودان والخارج، 

التقرير، ولن نذكر أسماءهم هنا لحماية الذين قدموا وقتهم وجهودهم إلعداد هذا 

 سالمتهم.
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 اإلختصارات واملصطلحات 

الحرية  قوى إعالن 

   (: FFC) والتغيير

تجمع  حزاب السياسية التقليدية و األ   هاحزاب املعارضة الرئيسية، بما فيأ سياس ي يضم  تحالف

صحفيين  الدرسين و املطباء و األ كاديميين و األ من  مجموعة   ين الذي يضمالسوداني  يناملهني 

املجلس  ض مع فاو ت. تولى هذا التحالف التاالحتجاجا  تنظيم ، ولعب دوًرا بارًزا فيحامينامل و 

حكم  ت ، وهو الهيئة التيعسكري مشترك -مجلس سيادي مدني  تشكيل العسكري االنتقالي ل

 السودان حالًيا. 

  األمن  جهاز

املخابرات الوطني  و 

(NISS:) 

قوية  هيئة، 2019يوليو   29جهاز حتى ال  هذا كان(: NISS) املخابرات الوطني و  األمن  جهاز

على جميع الجرائم املرتكبة   القضائيةلحصانة  يتمتع أعضاؤها با ،املعلوماتات وجمع  ستخبار لال 

الوثيقة الدستورية لعام  بموجب 1(GISالخدمة. وقد حّل محله جهاز املخابرات العامة ) أثناء

  ة التياألمني   يعاتالتشر   إال أن، الجهاز الجديد  سلطاتمن   حّد نظرًيااإلعالن  . ومع أن هذا 2019

   املفعول.التزال سارية   الحصانة ألعضائه تمنح

  قوات الدعم السريع 

(RSF:)  

  

  

   ارتكبتأعضاء سابقين في ميليشيا الجنجويد التي   تضمشبه عسكرية سابقة  قوات
ً

أعماال

  دقلومحمد حمدان  الفريق أول  هذه القواتيرأس  .2003عام   ذجماعية في دارفور من وحشية

ا من الرئيس السابق عمر البشير لكنه اختار  ا مقربً املعروف باسم "حميدتي"، الذي كان حليًف 

دمجت إلطاحة به. لالقوات املسلحة السودانية إلى   نضماماال 
ُ
قوات الدعم السريع في  وقد أ

 . 2019الوثيقة الدستورية لعام  بموجب القوات املسلحة السودانية

القوات املسلحة  

 (: SAF) السودانية

الفريق أول عبد  تشمل القوات املسلحة السودانية القوات البرية والبحرية والجوية بقيادة 

جندي يتمركز   80,000يدها بنحو قدر عدوي. ة أيًضامجلس السياد ، وهو عضو فيالبرهان الفتاح 

  تاريخًيا من الناحية املالية، روسيا والصين وقد دعمتها   أكثر من نصفهم في منطقة دارفور.

من مصر واململكة العربية السعودية واإلمارات   ا كبيرً   ادعًم وتلقت مؤخًرا باألسلحة.  وزودتاها

 .2العربية املتحدة 

  ا عضوً  11 . وهو يتألف من2019أغسطس  17 منذ تولى هذا املجلس القيادة الجماعية للدولة  (:SC) مجلس السيادة

مدني  ، إضافة إلى الحرية والتغيير  إعالن  قوى و  جلس العسكري االنتقاليامليختارهم بالتساوي 

 وافق عليه الطرفان. يواحد 

تجمع املهنيين  

 (:  SPAالسودانيين )

ديسمبر   نفي الفترة بي في تنظيم االحتجاجات فعالبشكل  تشاركو  نقابة، 17 مظلة تنضوي تحتها

 .20193وأغسطس  2018
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املجلس العسكري  

 (: TMC) االنتقالي

. 2019أغسطس  20وأبريل  11بين  في الفترة تولوا السلطة الذين  سبعةتألف من الجنراالت ال

 . عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان الفريق أول  وترأسه

في  ة همامل  أحد مصادر سبل العيش، وهو  اإلبل ي رعيشير إلى القبائل التي تمتهن  مصطلح عربي األّبالة: 

 شمال دارفور.  

جسر القوات  

 : املسلحة

 كوبر أيًضا. باسم جسر  ويعرف

   ".الحديد  ةلسكاجسر "و "حديدال  "كوبري باسم  ويعرف أيًضا األزرق: جسر النيل  

على نطاق واسع   ملخدراتوبيع ا تعاطي ب اشتهرت اسم غير رسمي لكنه شائع ملنطقة في الخرطوم     :كولومبيا 

 .4عدة  عقودمنذ 

 لقوات الدعم السريع.العامية التسمية   دعما:

من    . وقد تشكلت باألساسفي دارفور وتعمل بالوكالة عنها الحكومة تدعمها شائع مليليشيا الاالسم  الجنجويد:

. استخدم الرئيس السابق عمر البشير ميليشيات موالية للحكومة ضد  5قبائل بدوية عربية

تجنب  ل ، في محاولة منه6مكافحة التمرد في  غير املكلفةشكال األ  أحد حركات املعارضة في دارفور ك

 .7الدولة   تكبهاالتي تر  ألعمال الوحشية املساءلة عن ا

  . حافظلها نتمي حميدتيوي  ،في شمال دارفور  ، وتتواجد عموًما الة(بّ أ)  اإلبل  رعي  تمتهن قبيلة : قبيلة الرزيقات

  همإلى تهميش ، مما أدى وطن قبلي محددبم دون ارتباط  ةعلى نمط حياة بدوي الةاألبّ رزيقات  ال

  تالحكومة. قاتل دعمها للتجنيد في امليليشيات التي ت  وجعلهم عرضة، اواقتصاديً   اسياسيً 

 جيش ضد 2005و 1983بين عامي  اندلعتالحكومة في الحرب األهلية التي   إلى جانبالرزيقات  

ميليشيا   نواة شكلت و  ،اآلن جنوب السودان  املنطقة التي باتت فيي الشعبي السودان  التحرير

، 2013عام  ومنذ. 8مكافحة التمرد في دارفور  في واستخدمتها الجنجويد التي مولتها حكومة البشير 

للثروة  رئيسًيا   امصدرً  التي تعتبر  على مناجم الذهب بالقوة ميليشيا الرزيقات االستيالء تبدأ

 قوات الدعم السريع. لتجنيدهم في وغيرهاقبائل الرزيقات  أفراددتي على  يمح . يعتمد 9طنية الو 

  .10عقب البندقية باللهجة العربية السودانية دبشك:

مدافع  بمزودة أو مركبات عسكرية   ت معّدلة"،عربا"إلى   غالًبا تتحول  سيارات تويوتا الند كروزر  التاتشر: 

 ة. رشاش

 قوات األمن السودانية.   تستخدمهاتية ابندقية هجومية سوفي :AK-49كالشينكوف 
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ُ
  : ارّف الك

ُ
املسلمين   علىغير املسلمين، وكذلك  لداللة علىمصطلح عربي مهين للغاية، يستخدم ل :ارّف الك

ة  الشبيه  اإلسالمية نظمة في ظل األ صحيحة. واإلسالمية ال بالتعاليم عتبرون غير ملتزمين الذين يُ 

نتمين إلى هذه الفئة ال يحظون بحقوق أو  امل  ر، فإنالرئيس السوداني السابق عمر البشيبنظام 

فرض ، و حماية كاملة
ُ
 ة. عليهم التزامات إضافيت

 أيًضا.  الجسر الشرقيب يعرف :  نمر كامل كوبري 

    امللخص التنفيذي

 على املتظاهرين املؤيدين  ، شنت قوات  2019يونيو  3في ساعات الصباح الباكر من يوم 
ً
 عنيفا

ً
األمن السودانية هجوما

منطقة في الخرطوم   -للديمقراطية في موقع اعتصامهم املركزي في الخرطوم قرب مقر الجيش والقوات البحرية والجوية 

العنف أسفر عن  أشارت التقارير املنشورة في أعقاب ذلك الهجوم إلى أن   تعرف باسم "حي القيادة" أو مقر القيادة العامة.

  -يونيو   3التي سميت مذبحة   -وأفاد شهود عيان وناجون من أعمال العنف  11مقتل عشرات املحتجين وجرح مئات آخرين. 

بأن العديد من عناصر قوات األمن السودانية النظامية هي املسؤولة عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء وعن أشكال  

كما   12ط للقوة، واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، والعنف الجنس ي والجندري. التعذيب التي شملت االستخدام املفر 

 
ً
  14يونيو أو بتاريخ قريب منه.  3عشرات من املتظاهرين الذين احُتجزوا في  13برزت مزاعم بأن قوات األمن اخفت قسرا

 في الثور 
ً
 حاسما

ً
، عندما  2018ديسمبر  18ة، التي انطلقت في شكلت تلك اللحظة السياسية االستثنائية في السودان منعطفا

لقد هاجم جهاز األمن واملخابرات الوطني ومعه    سنة من الحكم الديكتاتوري. 30بدأ املدنيون في االحتجاج مطالبين بإنهاء 

دنيون  ، قام امل2019أبريل  6في  قوات أمن أخرى مواقع احتجاج كثيرة، مما تسبب في العديد من حاالت الوفاة واإلصابات.

وأسلحة السيطرة على    باالحتجاج في حي القيادة وردوا على هجمات قوات األمن، التي استخدمت الغاز املسيل للدموع 

 11أبريل، استقال البشير في  10-6في أعقاب الهجمات العنيفة على املدنيين في الفترة  الحشود بتنظيم اعتصام عام هناك.

هاجمت قوات األمن املتظاهرين في مناسبات متعددة في  صام للمطالبة بحكم مدني.بقي املحتجون في ساحة االعت أبريل.

  ت أبريل، قام 11بعد  أوائل وأواخر شهر مايو، لكن التجمعات املدنية التي تشكلت ضمن االعتصام أصرت على موقفها. 

يتذكر املشاركون بأن   العيش بشكل مشترك في منطقة االعتصام.  تالعديد من الجماعات املدنية بنصب الخيام وقرر 

أمسيات االعتصام كانت مليئة باألنشطة االجتماعية والسياسية، وأن هذه التجربة قادت إلى رؤية مشتركة قوية لسودان  

  احة لجميع أبنائه.يقوده املدنيون وتكون الحرية والسالم والعدالة مت

املشاركين   - بما فيها املذبحة التي ارتكبتها قوات األمن  -يونيو ضد املتظاهرين  3لقد صدمت أعمال العنف التي وقعت في 

 من التراجع عن  
ً
واملراقبين بقسوتها الشديدة ومستواها غير املتناسب؛ وهذه االنتهاكات هي محور هذا التقرير. لكن بدال

االحتجاجات بسبب األعداد الكبيرة للقتلى والجرحى، واظب املواطنون السودانيون على املطالبة بحكم  تنظيم مزيد من 

وساعدت االحتجاجات في استمرار املفاوضات بين قوى إعالن الحرية والتغيير واملجلس العسكري االنتقالي، والتي   مدني.

  .2019أغسطس  17رية في عسك - توجت بتوقيع دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية مدنية 
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في السودان على:   2019يونيو  3ركز التحقيق الذي أجرته منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان في االنتهاكات التي وقعت في 

أصحاب املقابالت و   نماذج من شهادات لىوعيونيو؛  3طبيعة اإلصابات والصدمات الجسدية األخرى الناجمة عن أحداث 

األدلة الطبية للتحقق من مزاعم قيام قوات األمن السودانية بحملة منهجية وواسعة النطاق ومتعمدة من انتهاكات حقوق  

اإلنسان؛ وإلى أي مدى استهدفت قوات األمن العاملين الصحين باالحتجاز وسوء املعاملة بسبب تقديمهم خدمات طبية  

عم توفير الرعاية الطبية للجرحى في صفوف املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية. تشكل هذه  طارئة وغيرها من الجهود لد

القضايا محور النقاش بين املواطنين والقوى الديمقراطية واملدافعين عن حقوق اإلنسان في السودان، حيث شكلت  

ايا والناجون من هذه االنتهاكات  وعائالت الضح الحكومة االنتقالية الجديدة لجنة وطنية للتحقيق في أعمال العنف.

  واالنتهاكات الخطيرة األخرى ينتظرون الحقيقة واملساءلة.

  
ً
ولغرض هذا التقرير، أجرى أحد األطباء املحققين من منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان مقابالت شبه منظمة وتقييما

 
ً
  سريريا

ً
  موجزا

ً
مع   2019 نوفمبر 9 حتى أغسطس 23 من  الفترة في إسطنبول   بروتوكول  أحكام على بناء الخرطوم  في منهجيا

.  26يونيو، وهم أربع نساء و  3من الناجين والشهود على أعمال العنف التي وقعت في  30
ً
من املتظاهرين   21وكان بينهم  15رجال

ني تدرب على أعمال  املؤيدين للديمقراطية، وعاملون صحيون من مختلف التخصصات الصحية: أربعة أطباء، وصيدال

 اإلسعاف، ومنسق طبي، ومتطوع، وطبيب نفس ي. 

في كثير من الحاالت، كان الجناة يقولون للضحايا إنهم ينتمون إلى قوات الدعم السريع، وهي ميليشيات عسكرية تم اآلن  

نيو، وكذلك نماذج من  يو  3يوثق هذا التقرير أنواع اإلصابات الناجمة عن أحداث  16دمجها في القوات املسلحة السودانية.

   الشهادات واألدلة الطبية التي تؤيد مزاعم وقوع هجوم منهجي واسع النطاق.
ً
 من البيانات قد يكون ضروريا

ً
ومع أن مزيدا

لتعميم املعلومات الدالة على التعمد في الهجوم وأهدافه، فإن هذا التحقيق يساهم في السجالت العامة عن العنف املرتكب  

 يونيو.  3 ضد املدنيين في

يونيو إلى حشد عدد كبير من قوات   3يبين هذا التقرير أن السلطات السودانية عمدت في األيام التي سبقت أعمال العنف في 

يقول الذين أجرينا معهم   األمن في مواقع االعتصام وحولها، وخاصة في أواخر مايو، في ما بدا أنه تخطيط لهجوم منسق. 

ن قوات األمن التي تعاملت بشكل سلمي مع املحتجين تم سحبها في  إ أبريل ونهاية مايو  6صام بين مقابالت ممن شاركوا في االعت

يونيو واستبدلت بقوات معادية بشكل صريح للمحتجين، ضمت العديد من العناصر الذين   3األسابيع التي سبقت هجوم 

واملعروفة منذ فترة طويلة بمشاركتها في ميليشيا  دلت لهجتهم ومالمحهم على أنهم ينتمون إلى قبيلة الرزيقات في دارفور، 

بأسلحة تضمنت الغاز املسيل   إلى قوات الدعم السريع. كانت تلك القوات مسلحة  2013الجنجاويد التي تحولت في عام 

  للدموع والسياط والهراوات والعص ي وقطع األنابيب واألسلحة النارية، بما فيها بنادق كالشينكوف هجومية.

بأن   -يونيو  3التي سميت مذبحة  -أفاد شهود عيان وناجون من أعمال العنف  

العديد من عناصر قوات األمن السودانية النظامية هي املسؤولة عن عمليات  

القتل خارج نطاق القضاء وعن أشكال التعذيب التي شملت االستخدام املفرط  

القاسية والالإنسانية واملهينة، والعنف الجنس ي والجندري. للقوة، واملعاملة    
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يونيو   3قوات األمن تلك العدوانية واألسلحة في أعمال العنف التي أطلقتها ضد املشاركين في االعتصام في استخدمت 

واتخذت شكل عمليات قتل خارج نطاق القضاء واستخدام مفرط للقوة. ويصف أصحاب املقابالت كيف شاهدوا قوات  

وقامت مجموعات كبيرة من مسلحي قوات   الصدر والبطن. األمن تطلق النار من مسافة بعيدة على متظاهرين ُعّزل في الرأس و 

وروى أصحاب   الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب بتطويق األفراد وضربهم بالهراوات والسياط وأعقاب البنادق.

  التقييمات السريرية التي أجرتها أطباء قدمتو  املقابالت كيف كانت قوات األمن تسخر منهم أثناء ضربهم وحرقهم وجرحهم.

ووصف ناجون وشهود كيف   من أجل حقوق اإلنسان إلصابات الناجين حصول العنف الوحش ي الذي وصفه الشهود.

واصلت قوات األمن تعذيب املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية الذين احتجزتهم عن طريق الضرب وغيره من ضروب املعاملة  

 ن املبارك على الشرب من برك مياه قذرة في الشارع.املهينة، بما فيها إجبار املحتجزين الذين يصومون شهر رمضا 

 في انتهاكات قوات األمن بحق املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية. فقد وصف  
ً
 أساسيا

ً
شكل العنف الجنس ي والجندري عنصرا

اء.  الجنسين ويهددون بخلع سراويل النس من قابلناهم كيف كان الجنود يمسكون باألعضاء التناسلية للمتظاهرين من  

 بعد أن احتجزوه وعذبوه، 
ً
 له وسببوا ووصف أحد الشهود محاولة رجال مسلحين االعتداء عليه جنسيا

ً
فيه   وأطفأوا جرحا

ناجيات   وروت شاهدة أنها رأت وأفاد عدد منهم أنهم شاهدوا عمليات اغتصاب جماعي لنساء في أماكن مكشوفة. ائر.جالس

 من االغتصاب أثناء احتجازها في سجن للنساء.  

يونيو نفس نمط الهجمات التي شنتها قوات األمن السودانية على مقدمي الرعاية الصحية واملؤسسات   3هجوم ستخدم ا

بحق  وتضمنت انتهاكات قوات الدعم السريع  الطبية واملرض ى، وكذلك منع الحصول على الرعاية في املستشفيات القريبة.

العاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية فرض شروط شبيهة بالحصار على املرافق الصحية، ومنع سيارات اإلسعاف  

واملركبات األخرى من نقل املحتجين املصابين إلى مرافق الرعاية الصحية، وضرب أو إطالق النار على العاملين الصحيين وعلى  

  أو مغادرة مرافق الرعاية الصحية سيرا على األقدام.املرض ى أو الزوار الذين حاولوا دخول  

 تضمن التزامات صريحة  2019أغسطس  17في 
ً
 جديدا

ً
، شكل السودان حكومة مدنية عسكرية انتقالية واعتمد دستورا

( من االعالن الدستوري على تشكيل لجنة مكلفة بإجراء  16)7املادة  تنص  بتعزيز حقوق اإلنسان والوصول إلى العدالة.

كما أن االعالن الدستوري لم   ولكنها لم تنص على آلية واضحة للمساءلة. 2019يونيو  3"تحقيق شفاف ودقيق" في انتهاكات 

 من ذلك قوانين حالية  ي
ً
تضمن إلغاء أو تعديل القوانين التي تمنع وصول الناجين وعائالت القتلى إلى العدالة، بل تضمن بدال

ترحب أطباء من أجل حقوق اإلنسان بالتقارير الرسمية   17نتهاكات املرتكبة أثناء الخدمة. توفر الحصانة لقوات األمن في اال 

التي تفيد بأن الضحايا وأفراد عائالت القتلى سيمنحون إمكانية الوصول إلى العدالة عبر القضاء، ولكن ال يزال القلق  

 في القوانين الجنائية  
ً
السودانية وقوانين الحصانة من املالحقة القضائية التي لم تتغير  يساورها إزاء الثغرات املوثقة جيدا

فقائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو )حميدتي(، يشغل منصب نائب   19 18باعتماد الدستور الجديد. 

دعاوى قضائية  وبالتالي، قد يجد املدافعون عن الديمقراطية في السودان صعوبة في رفع  رئيس املجلس السيادي الحاكم.

  20ضد كبار قيادات القوات املسلحة، بما فيها قوات الدعم السريع. 

وكذلك املنظمات الدولية والحكومات املهتمة بتعزيز   -تحث أطباء من أجل حقوق اإلنسان جميع املنظمات السودانية 

تحقيق العدالة واملساءلة عن  على دعم السعي ل - السالم والديمقراطية من خالل رفض اإلفالت من العقاب في السودان 
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وعلى هذه املنظمات أن تدعم تعزيز آليات حقوق اإلنسان في   عبر إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة. 2019يونيو  3انتهاكات 

وتدعم أطباء من أجل حقوق اإلنسان الزمالء  السودان في املدى البعيد من خالل تقديم املساعدة الفنية واملالية الدولية. 

يين في رفض اإلفالت من العقاب ومتابعة العدالة واملساءلة للضحايا والناجين وعائالتهم في جميع املحافل املتاحة،  السودان

لقد أظهرت التجربة أن السالم والعدالة   )ز( من الدستور الجديد.67بما فيها عند الضرورة املحاكم الدولية، كما تنص املادة 

  تراف باملعاناة، ال يمكن تحقيق العدالة.يعزز كل منهما اآلخر وأنه بدون االع

 توصيات رئيسية

 :إلى املجلس السيادي لحكومة السودان
يونيو؛ والسماح للجنة بقبول الدعم من الهيئات الدولية   3تقديم دعم كامل للجنة الوطنية املشكلة للتحقيق في انتهاكات  •

  لتحقيق العدالة واملساءلة. التي لديها سجل حافل في ممارسة أو دعم جهود محايدة ومستقلة

  يونيو من خالل محاكمات قانونية عادلة وشفافة. 3محاسبة جميع مرتكبي االنتهاكات التي وقعت في مذبحة  •

التقيد بأحكام القوانين السودانية التي تؤكد على املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الفصل الرابع عشر من   •

، واملصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  2019الدستورية لعام الوثيقة 

 الالإنسانية أو املهينة. 

يونيو، والتعرف على هوية الجثامين، وتقديم تعويضات  3إجراء تحقيق شامل في حاالت الوفاة التي حدثت نتيجة العنف في  •

 في ذلك جميع املعلومات املتاحة حول مصير أقاربهم، وإعادة الرفات إلى العائالت لدفنها بشكل الئق.   كافية إلى أسرهم، بما 

إنشاء سجل للمفقودين والتحقيق في حاالت االختفاء القسري للمتظاهرين املؤيدين للديمقراطية من أجل تحديد مالبسات   •

 الجناة. حاالت االختفاء ومكان وجود املختفين وتحديد  

 

 21طلقة في رأسه :قصة ناصر

 ما يشارك في االحتجاجات خارج ساعات عمله. في صباح   15كان ناصر، البالغ من العمر 
ً
، غالبا

ً
يونيو،   3عاما

من صباح   السادسةأصيب بعيار ناري خلف األذن اليسرى أثناء االعتصام.  نقل إلى مستشفى دار العالج في الساعة 

يونيو، ولم يكن الطاقم الطبي يتوقع أنه سيبقى على قيد الحياة.  وعلى الرغم من الصعوبات جراء العنف   3

املستمر، عثر الطاقم الطبي على جراح أعصاب إلزالة الرصاصة من دماغه. أمض ى ناصر يومين في وحدة العناية  

 على الكالم بسبب إصابته 
ً
 مجهول الهوية أسابيع  املركزة، وألنه لم يكن قادرا

ً
في الدماغ، بقي في املستشفى مريضا

 فاضطروا إلى ربطه إلى السرير حتى ال يسقط عنه. قامت مجموعة من املتطوعين  
ً
 مقاوما

ً
عدة. لقد أظهر سلوكا

الذين يساعدون املصابين من موقع االعتصام باالتصال مع أخصائي نفس ي. وأوضح األخير، الذي حضر مقابلة  
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، حتى أنه لم يأكل أو يشرب في األيام   أطباء من 
ً
: "كان خائًفا منا جدا

ً
أجل حقوق اإلنسان مع ناصر وولي أمره قائال

 القليلة األولى".

  من االعتصام في كان أنه  عرفوا املستشفى  طاقم  فإن اإلصابة،   بسبب نفسه عن  التعبير   يستطع لم  ناصر أن ومع

  الحمراء.  بقبعاتهم السريع  الدعم  لقوات املوحد  الزي   يرتدون  رجالول  البحرية  القوات   ملقر رسمها  التي   األشكال

  املستشفى في غرفته إلى أحدهم  دخل كلما  يخاف وكان  الصدمة، بعد اإلجهاد  من شديدة توتر لنوبات ناصر تعرض

تحسنت أعراضه بإعطائه مضادات االكتئاب، لكنه ظل مجهول    املتطوعين.   من  لالختباء محاولة في رأسه ويغطي

 .  يستطيع الكالمالهوية ألنه ال

كيف كان ناصر يشعر بالضيق كلما نظر عبر النافذة إلى الخارج. في النهاية  األخصائية التي تولت عالجه صف ت

أدركت أن ناصر يتضايق من رؤية موقع بناء مدينة البشير الطبية، الذي أفاد شهود عيان أنهم شاهدوا منه  

ج ويغلق الستائر. بدأ برسم االعتصام والشاحنات والضباط والدم... كان يرسم  يونيو. "كان ينزع  3القناصين في 

 قبعات حمراء ]وهي تميز قوات الدعم السريع[". 

"لم يكن يستطع التكلم، لذلك لم نعرف اسمه". استعرض متطوعو املستشفى أمام ناصر أسماء   :تردف األخصائية

 إلى أن ذكروا اس 
ً
 وعرفوا من أين هو.  األحياء وكان يومئ برأسه نفيا

ً
 م حيه فأومأ إيجابا

 

 

عاماً، بطلق ناري خلف أذنه اليسرى بينما   15ناصر، وكان عمره    أصيب

أظهر الفحص البدني  يونيو. 3كان يهرب من اعتصام الخرطوم صباح 

الذي أجرته أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن ناصر لديه إعاقة في الحركة 

التفكير والرسم، وهذا يعني إصابة عميقة في الجانب والكالم لكنه يستطيع  

  األيسر من الفص الجداري للمخ.
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 إلى أن أومأ   ن تطوعو املعلق 
ً
، راحوا يسردون أمامه أرقاما

ً
ملصقات تعلن عن شخص مفقود ولكن دون جدوى. أخيرا

 فتمكنوا من تحديد رقم هاتف. وبعد محاوالت عدة، تمكنوا من الوصول إلى عم ناصر.
ً
 برأسه ايجابا

  
ً
وعدم  املرضية ناصر نوبات استمرار فإن اإلنسان، حقوق  أجل من أطباء باحث أجراها سريرية الستشارة وفقا

   .التام الشفاء على قدرته بشأن مخاوف تثير اإلصابة على أشهر  ثالثة من أكثر مرور بعد بوضوح التحدث على قدرته

  وعجز مزمنة آالم إلى  يونيو 3 في به ووجهوا الذي املفرط   العنف يؤدي أن  املرجح   من  ناصر، مثل  لكثيرين بالنسبة

 الحياة.   مدى

 ة في التقرير مستعارة بهدف حماية هويات املشاركين. جميع األسماء الوارد

 

  

 

 املقدمة 
كبت بحق   يركز هذا التقرير على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

ُ
أثناء  ،2019يونيو  3املدنيين في السودان في التي ارت

  مدينة  للديمقراطية في وسط ينؤيدامل  املتظاهرين شنته قوات األمن الحكومية على موقع اعتصام الذي  واسعالهجوم ال

والعربية ومقابالت  ليزيةكاإلنة باللغتين  در مفتوحامص تحقيًقا استند إلى أجرى فريق متعدد التخصصات . وقد الخرطوم

.  القانونيةو  كاألساليب التي تستخدم لتقييم اإلصابات من الناحيتين الطبية ، ميدانية مكثفة باستخدام األساليب املعتمدة

أدلة  إعادة استخالص ال تسمح ب إال أنها  اضحة وأحداث رئيسية، أنماط و   ومع أن البيانات الناتجة عن ذلك تسمح بتحديد

 من ذلك،يونيو 3م و هجعن  جنائية 
ً

على ضرورة قيام الجهات القانونية وهيئات حقوق اإلنسان  هذا التقرير  يؤكد . وبدال

 . السودان  داخل إضافية موسعةإجراء تحقيقات باألمم املتحدة أو االتحاد األفريقي ك أو الهيئات الدولية السودانية

بسبب العدد الكبير من اإلصابات الخطيرة والوفيات   ،يونيو في موقع االعتصام 3يركز التقرير على االنتهاكات التي حدثت في  

بلغ عنهاال
ُ
حدثت  فقد الفترة.  شهدها السودان في تلكال تشكل سوى جزء من االنتهاكات التي   األحداث  هذه مع أن  هناك، تي أ

  إقليميفي   التي انطلقت املظاهرات   يوحش   بشكلقوات األمن  عندما قمعت ،ة أخرى في جميع أنحاء البالدانتهاكات خطير 

 النيل األزرق. والية كردفان ودارفور و 

ا على كتابة هذا التقرير عند كان الوضع السياس ي  
ً
أغسطس   17في فلتقدم. باكبيرة   فرص ته وعلىدينامي  اليزال محافظ

ن التزامات صريحة بتعزيز حقوق  دستوًرا جديًدا تضّم   اعتمدعسكرية انتقالية و -السودان حكومة مدنية شكل، 2019

العدالة   دون تحقيق  حالًيا حول ل القوانين التي تأو يعّد  ، لألسف، لم يلغ  الدستور الجديدولكن  العدالة.   تحقيق اإلنسان و 

  
 
حقوق  أجل  من  أطباء باحث أجراها سريرية الستشارة وفقا

على  قدرته وعدم املرضية ناصر نوبات استمرار  فإن  اإلنسان 

تثير اإلصابة على  أشهر ثالثة من أكثر  مرور  بعد بوضوح التحدث 

   .التام الشفاء على  قدرته بشأن  مخاوف
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  منحالتي تالسيما على القوانين الحالية، و . وهو يبقي قتلوا على أيديهملعائالت الذين  ، أوللناجين من انتهاكات قوات األمن 

  كثيًرامستقبل الديمقراطية الجديدة في السودان يعتمد إن  . 22الخدمة   لقوات األمن على االنتهاكات املرتكبة أثناء الحصانة

 . كثير من املحتجينومات من أجلها  في سبيلها عانى  ي تال  يةالدستور  للتطلعاتالحكومة االنتقالية   تحقيقعلى كيفية 

 يونيو 3الخلفية التي سبقت أحداث ومذبحة 

  لىعم و هجالواالضطهاد:  رهيب"الت :2019الصادر في أبريل  منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسانتقرير   كما أوضح 

منذ    احتجاج متزايدة االتساع مظاهرات في شد املدنيون السودانيون تح ، فقد ا"واألطباء في السودان  املتظاهرين السلميين

وبلغت ذروتها في  ،الخبز والوقود أسعارالتضخم املتزايد وارتفاع  بسبب االحتجاجات  تلك  انطلقت. 23 2018ديسمبر  18

  ،عاًما 30ديكتاتور السودان ملدة  ؛عمر البشير  )في حينه( الرئيسبتنحي مظاهرات جماهيرية طالبت 
ً
  من قبل  24واملتهم رسميا

قوات   ردت ،2019أبريل  11 إلى 2018ديسمبر  . وفي الفترة من25 2010إبادة جماعية في عام جرائم املحكمة الجنائية الدولية ب

من    كثيرال عتقال القوة املفرطة، وا باستخدام  الحتجاجاتعلى ا ، الوطني  جهاز األمن واملخابرات السيما األمن الحكومية، و 

   أنها كانت أعضاء فعالة  السيما و ، ستمرار زخمهادوًرا مهًما في تنظيم االحتجاجات وا 26لعبت منظمات األطباء لقد  املحتجين.

 .27املهنيين السودانيين   تجمع ضمن 

عبد الفتاح   الفريق أول مجلس عسكري انتقالي بقيادة  الحكم  ، تولى201928أبريل  11بعد اإلطاحة بالرئيس البشير في   

 لدتي" نائبيلو "حمقمحمد حمدان د ، والفريق أول لبرهانا
ً
على نطاق واسع   تهمة دتي قوات الدعم السريع امليمح. يقود 29ه ا

فق املعلقون  ويت. 31للفترة االنتقالية ةالدستوري الوثيقةفي القوات املسلحة بموجب   تمجدُ وقد . 30يونيو  3مذبحة  بارتكاب

  وتنحي جانًبا أجنحة القواتسيطر حالًيا على املؤسسة األمنية في السودان، ت هذه القوات السودانيون واألجانب على أن 

  في وقت الحق عن رؤية رجال مسلحين يرتدون  أطباء من أجل حقوق اإلنسان  الشهود الذين قابلتهمأبلغ ، و 32املسلحة األخرى 

 االعتصام. موقع املحتجين في  مون بإصابة وقتللباس قوات الدعم السريع يقو 

 حاشًدا  اعتصاًما يونيو 3الفترة التي سبقت أعمال العنف في   شهدت
ً
  6بدأ في  امتد لزمن طويل؛ مؤيًدا للديمقراطية سلميا

ة القوات  مقر القيادة العامة للقوات املسلحة ومقرات قيادحرم جامعة الخرطوم وكذلك أمام   أرجاءوانتشر في  2019أبريل 

ها  من قبل قوات األمن، بما في  ةدوريمات تعرض املشاركون في االعتصام السلمي لهجو . 33املدفعيةوسال ح   البحرية والجوية

أسفر  وقد املحتجين.  أوقعت عشرات القتلى واملصابين في صفوفقوات الدعم السريع وجهاز األمن واملخابرات الوطني، 

مع  هذه الهجمات   وتماثلت. 34عن مقتل خمسة متظاهرين  وحظي بتغطية إعالمية واسعة مايو  13في  الذي وقع  إطالق النار

كثير  و االنتهاكات  ال يتناول هذا التقرير تلك .35ين في السودان سلمي واملتظاهرين ال  ينأنماط عنف سابقة ضد العاملين الصحي 

، بما  36تاحة للجمهور م عديدة تقارير وتحقيقات إعالمية إال أن يونيو.  3في جميع أنحاء السودان منذ مذبحة غيرها وقعت 

أن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة   ت ثبتأاملجتمع املدني السودانية املستقلة واملراقبون الدوليون،   هيئاتالتي أجرتها  هافي

إجراء    لزموحتى الوقت الحالي تشكل جرائم خطيرة وتست 2018مية من ديسمبر ضد املدنيين املشاركين في االحتجاجات السل 

  .37تحقيق كامل ونزيه 
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 املنهجية
في الطب   أخصائيينخبراء قانونيين وإقليميين وأطباء و متعدد التخصصات  أطباء من أجل حقوق اإلنسانباحثي   فريق  ضّم 

. تاملقابال   أثناء إجراءثالثة مساعدين   يعاونهالخرطوم من طبيب الذي عمل في  فريقال وتألف. 38كوادر تحقيق العدلي و 

طيلة  االحتجاجات    أثناءشهدوا أو تعرضوا للعنف  شاركين في املقابالت ممنامللفرز   غير عشوائية استخدم املحققون عيناتو 

صحية وشبكات مجتمعية    مراكز و . وتعاون الفريق مع منظمات محلية 2019أغسطس   حتىو  2018ديسمبر  18 الفترة من 

منهجية العينات   عبر مشاركين إضافيين  الستقطاب عالقاتهاو  اواستخدم شبكاته ،املقابالت املشاركين األوليين فيلتحديد 

وتركز االهتمام  االنتهاكات. بأنفسهم حدوث  تعرضوا إلصابات جسدية، أو شاهدوا شخاًصا أاملشاركون  شملو سلسلة. تامل

 . بالذات إصابات املحتجين، باإلضافة إلى إصاباتهمتهم بملعرف الصحيين نظًرا العاملين  على

شارك في املقابالت، إلى شخص  كلموافقة   التابع ألطباء من أجل حقوق اإلنسان الحصول على حقق املالطبيب   تعّين على 

املحتملة.   هامخاطر   تبيانوالغرض من التحقيق والطبيعة التطوعية للمشاركة و  جانب تقديمه شرًحا وافًيا عن عمل املنظمة 

.  أخفت الصور امللتقطة لهمأسماء مستعارة و   املنظمة خدمت است  مخاطر املشاركة والحفاظ على سرية املشاركين،   وللحد من

إسطنبول  بروتوكول على أحكام بناء  سريري فحص خضعوا لشبه منظمة و  تمقابال ، بعد أخذ موافقتهم، في شارك الناجون و 

 .39ا التعذيب وسوء املعاملة وتوثيقه بشأن  لتحقيق ا بشأن إجراءات األمم املتحدة توجيهاتو 

ات ومواصفات الجروح  صاباإل  حدوث م املحققون كيفية يّ قو . لجسديةا ثار روايات الناجين واآل طابق فريق املنظمة بين 

جراحي.   تداخلثانوية أو  التهابات ندوب إضافية ناتجة عن  ة الشفاء وأي زمنو لعمق والشكل ونمط التندب الناتجة عنها، كا

تقييم تطابق كل  بيانات أو سجالت طبية إضافية من أجل  ة فردية وأيال اتشهادمع الهذه املعلومات   املحققب  الطبي وطابق

زتحليل نوعي م أجري مجموع اإلصابات. ثم  تقييم وندبة، وكذلكإصابة 
ّ
لتحديد أنماط الحقائق املهمة من الناحية   رك

 القانونية.

 و في السودان.  سرية في أماكن آمنة و  2019أجريت املقابالت في الفترة بين أغسطس ونوفمبر  
ّ
على  ت زت أسئلة املقابال رك

  من إصابات نييعا أما بالنسبة ملن .  ستمرةالنفسية امل  شكاالتاإلعاقات الجسدية واإل ك والعواقب الناجمةالعنف واإلصابات 

   اسريريً  فحًصا املحققالطبيب  أجرى  فقد جسدية،  وندوب
ً

للرضوض أو  و  ،طلقات ناريةاإلصابة ب للندبات الناتجة عن  شامال

  آثار جروحصور لتوثيق  ال املخططاتاملحقق    استخدم الطبيبو أخرى.   جسديةإصابات  ةحروق وأيالو  الطعنات العميقة، 

هذه التقييمات خبير طبي   وقد راجعاالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. كالنفسية،  التوتروأعراض  بوادرالناجين وتقييم 

إجراء  من  الفريق    منعت ، األخرى قيود املوارد و الوقت والخصوصية والقيود اللغوية   إال أن عاملمقيم في الواليات املتحدة. 

ا على سريةتقييمات نفسية كاملة. 
ً
الحوادث   وتوصيفملشاركين، قام املحققون بترميز البيانات الديموغرافية، ا  وحفاظ

التي    الجهةبما في ذلك ، معروفة املرتكبة وهويات الجناة إذا كانت  توصيف االنتهاكاتو الحقة،  إعاقاتة  اإلصابات وأي ماطوأن

 . رةماء مستعافي التقرير هي أس  الواردة  جميع األسماء. وحماية للمشاركين فإن إليها سبون ينت

ركز حقوق اإلنسان في جامعة كاليفورنيا  التابع ملتحقيقات الفي مختبر  املنظمة بالتزامن مع التحقيق امليداني، أجرى شركاء  

  ،بيركلي
ً
  استخدمو . 40االحتجاجات  في فترةالسودان  فيمواقع التواصل االجتماعي  ة للمشاركات علىمفتوح  من مصادر  تحقيقا
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يونيو ويوليو  شهري  حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان في السودان في للكشف عن  رتحقق متعددة املصاد آلية  باحثو املختبر

 املوجد  ، فقدأدناه  يتضحكما و . 2019
ً
قوات الدعم السريع بهجمات على   ملموًسا من مصادر مفتوحة على قيام ختبر دليال

 املقابالت. الواردة فيعلومات امل  هأكدت  وهو مايونيو،   3في  مستشفيين خاصين

 مدينة في 2019يونيو  6و 3حالة إيداع في املشرحة تتعلق بأحداث وقعت بين  71على قائمة تضم  املنظمة حصلت  

 و عر م إذا كان سم )اال تضمنت البيانات  و . 41الخرطوم 
ً
هذه   أماكن وظروف حدوث توضح  اللكنها  ( والعمر وسبب الوفاة.اف

 .أدناه  كما هو واردعمليات قتل خارج نطاق القضاء،  التي تحدثت عن   تقاريرلا البيانات  ؤكد هذه تو الوفيات. 

  ألنظمةعلى ا  وصادقت عليه بناء هذا التقريرالبحوث في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان مراجعة مراجعة  تولت هيئة  

  دة. وتلتزماألكاديمية في الواليات املتح اتاملؤسس في مجالس املراجعة  هاالتي تستخدم  ،46الجزء    CFR 45 البندالواردة في 

  هابما في ، بشرعلى اللبحوث الطبية ا اتأخالقيالذي يتضمن   2000 لعام إعالن هلسنكيب وتحقيقات املنظمة جميع أبحاث 

 .  42بشرية محددة البحوث على بيانات ومواضيع

  المصطلحات

  عند الهجوم أو  أثناء ،أو متطوعين كمحترفين إلى األفراد الذين شاركوا   في هذا التقرير ين"الصحي  ين يشير مصطلح "العامل 

  قديمأو عالجهم )بما في ذلك ت  حاالتهم جمعهم أو نقلهم أو تشخيص  في أو  ،في البحث عن الجرحى واملرض ى حتجاز، اال 

  يشمل ة. و للخدمات الصحي أو تقديم الدعم اللوجستي أو اإلداري   مراضالوقاية من األ عمليات في أو   ،اإلسعافات األولية(

 م.البحث واإلنقاذ والصيادلة وغيره   عمالاألطباء واملمرضين واملساعدين الطبيين وسائقي سيارات اإلسعاف و  هذا املصطلح 

 القيود 

  ةالجغرافي ومستوى االنتهاكات من الناحية وتحديد نطاق ،اإلصابات  حجم  وطريقة جمعها بمعرفة ة العين حجم   ارتبط

  ة،انونيوالق ةوالزمني
ُ
غ عنهاوجمع أدلة مادية على انتهاكات حقوق اإلنسان امل

ّ
  نماط معينةانتشار أ وال يتناول هذا التقرير. بل

  تلك فيعدد األشخاص الذين أصيبوا عن  دقيقةعلى حد علمنا، ال توجد تقديرات و من اإلصابات أو التعرض للعنف. 

محدوًدا بسبب االفتقار إلى  إيداع الجثث في املشرحة تقرير ل كان تحليلناو الوفيات.  عدد  تختلف تقديراتكما  ،األحداث

 عنف.الأعمال  خلت من عدد الوفيات في األشهر التي  عن املعلومات غيابو  عن الظروف التفاصيل 

لكننا لم نتمكن من   ،عدد متساٍو من النساء والرجال ت معمقابال  إجراء  حاولنافقد . متعددة  قيود عمليةتأثرت النتائج ب 

بعض املراقبين  تقديرات أن  ومع  مشاركات معنيات بالحاالت قيد البحث.أربع  النساء على مقابالت  تحقيق ذلك، واقتصرت

أكبر من    إدراج عددإلى   ربما أدت منهجية العينة املتسلسلة، ف43للمشاركين في االعتصام ركيبة الجندرية تتشير إلى تساوي ال 

ملخاوف األمنية واملحرمات  إلى ا مباشر. وربما يرجع ذلك لعنف جنس ي واص تعرضاشخ مقابالت مع ألفريق  ا  يجرلم . و الرجال

فإن  نتيجة لذلك، و الدينية في هذا البلد املحافظ ذي األغلبية املسلمة والقيود الثقافية والوصمة املرتبطة بالعنف الجنس ي. 

طرحوا أسئلة عن  ن  ياملحقق  ومع أنمن االغتصاب.  ينالناجهذه املجموعة ال تعكس بشكل صحيح نسبة الذكور واإلناث  

األمر   يونيو فقط، 3 أحداثاملقابالت على   ركزتأخيًرا، و تقييمات نفسية رسمية.  ، فإنهم لم يقوموا بإجراءيةاألعراض النفس 

 في تواريخ أخرى.  تمن معرفتنا بانتهاكات حقوق اإلنسان التي حدث ّد يُح  الذي



 

14 

2019يونيو  3"الفوض ى والنار" تحليل ملذبحة الخرطوم في    

 

phr.otg 

  مالحظة بشان حجب اإلنترنت 

  3مذبحة   بشأننيو إلى الحد من توفر مواد مفتوحة املصدر يو  3في التي بدأ تنفيذها اإلنترنت في السودان    حجب ت سياسة أد

 زاد في صعوبةيونيو، مما  3 طيلة يومأوقف املجلس العسكري االنتقالي شبكة اإلنترنت لقد . الذي تالها يونيو والعنف

هجمات  ال عن  متعددة التقطت مقاطع فيديو وصور عن  الشهود  ورغم حديث. تالهالمذبحة والعنف الذي لالتوثيق املرئي 

أو   مقاطع فيديو أفاد متظاهرون قاموا بتصويرو نشر. أغلبها ُحذف أو لم يُ ن فإيونيو،   3الرعاية الصحية في   قطاع على

بأنها   يونيو، 3عتصام في املتواجدات في موقع اال   اتاملتظاهر تماضر، وهي إحدى   وقالت. 44تعرضوا للعنفأنهم بالتقاط صور 

في الخارج،   املرابطة  تصوير القواتعدم من الجرحى في البداية،  كثيًرا الذي استقبلالشهود داخل مستشفى املعلم    طلبت من

الحكومة   حجب بسبب   مقيًدا،الوصول إلى وسائل التواصل االجتماعي   وأصبحأكثر عنًفا.    ماتهج  إثارة من  بسبب خوفها 

على حد تعبير   البالد"في عموم  حجب اإلنترنت"إلى درجة القيود   زايدت. ثم ت45يونيو  3اعتباًرا من  الهاتف املحمول   شبكات

ولم   .47يوليو 9يونيو إلى  10من  املجلس العسكري االنتقالي  ، وهو إجراء أمر به 46خبير األمم املتحدة املستقل املعني بالسودان 

 محكمة الخرطوم.  قضائي من ى أمرإلى العمل إال بعد حصولها عل  إنترنت في السودان،  مزودأكبر تعد شركة زين، وهي 

 النتائج
  32نساء و 5: منهم 37، فوافق 2019بين أغسطس وأكتوبر  في الفترةا يً ناج 83إلى  ملشاركة في التقريروجهت دعوة ا 

ً
. رجال

من   30إفادات يركز هذا التحليل على  . و وانعدام الثقة القمعالخوف من   يليه ضيق الوقتويرجع ضعف هذه املشاركة غالًبا ل

  26نساء و 4؛ هؤالء الناجين
ً
 .201948يونيو  3تعرضوا أو شهدوا انتهاكات لحقوق اإلنسان في  ،رجال

 
 : معلومات ديموغرافية موجزة عن املشاركين 1الجدول 

 فئة العمرية ال 17-11 29-18 45-30 املجموع 

 عدد الناجين  1 17 12 30

 الذكور عدد  1 16 9 26

 يونيو 3الناجين في املصابين من  عدد  1 11 3 15

 
   العد التنازلي للمذبحة

رغم  و ثالثة أيام.  بعيد الفطر الذي يستمر االحتفال قبل املبارك؛ أي   يونيو في اليوم األخير من شهر رمضان 3وقعت هجمات 

 يتفقون على أن العدداملقابالت  املشاركين في فإنعدم توافق اآلراء بشأن العدد الدقيق للمتظاهرين في موقع االعتصام، 

والقريبة   جامعة الخرطوم   املنطقة املجاورة للجهة الشمالية من حرمكانت   وحسب هؤالء، . العيد انخفض مع اقتراب عطلة



 

15 

2019يونيو  3"الفوض ى والنار" تحليل ملذبحة الخرطوم في    

 

phr.otg 

املنطقة    وقد سميت .يونيو  3العتصام وما تاله من أعمال عنف في "كولومبيا"، بؤرة ا ، املشهورة باسمجسر النيل األزرق من

  حكى . ويُ 49املنتشرة فيها   واملخدرات األخرى  يةالكحول باملاريجوانا واملشروبات االتجار غير املشروعهذا االسم بسبب  ب
ً
أن ضباطا

 أحيانفيها  ملخدرات ا  يتغاضون، وحتى يتعاطون،في القوات املسلحة السودانية  صغاًرا
ً
 املجلس العسكري االنتقالي وأعلن. 50ا

التي تحدث في    األخرى  األنشطةو تجارة املخدرات من " التخلص" جاءت نتيجة اإللحاح على ضرورة يونيو  3الحًقا أن هجمات 

ن  أل االدعاء، هذا   اإلنسانأطباء من أجل حقوق  املقابالت التي أجرتها   دحضتو . 51محلًيا باسم "كولومبيا" عرفةاملنطقة امل

، ما  يونيو 2مايو و 29بين  من سكانها بالقوة، في الفترة املنطقة  قوات األمن، بما فيها قوات الدعم السريع، أخلت سلًفا هذه

  في منطقة استراتيجية، بسياراتها من نوع الند كروزر املكشوفة املعروفة في السودان باسم  قوات الدعم السريعسّهل تمركز 

 .52"تشرتا"

. واستقدم املنظمون  العيد ومأدبة صالة إلقامةاملشاركون في االعتصام استعدادات واسعة النطاق  أجرى وفي الوقت نفسه، 

في املوقع في  ينامون من املتظاهرين وكان الكثير  في مطبخ املوقع.  لتحضير األطعمة التقليدية الخاصة بهذه املناسبة طاهًيا 

دارفور  لقد تجمع املعتصمون من أهالي . ةمهنيجماعة  ل  االنتماء املدينة أو املهنة أو الحي أو  حسب ،كبيرة جماعية خيام 

 . 53لالحتفال بالعيد  استعداًدا والبلدات البعيدة في الخيام الكبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المميزة، أثناء مسيرة خارج مقر القوات متظاهرون سودانيون يحملون جنودًا بينهم عناصر من قوات الدعم السريع بقبعاتهم الحمراء 
يونيو شهدت عالقات إيجابية  3وقد أفاد الذين تمت مقابلتهم أن األسابيع التي سبقت مذبحة  .2019المسلحة في الخرطوم في أبريل 

 بين المحتجين وجنود قوات الدعم السريع. 
 إبراهيم حميد / وكالة فرانس برس / غيتي إيميجز الصورة:
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 3املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية في على   فيالعن الهجومالفترة التي سبقت    صورة وافية عنتقدم روايات شهود العيان 

  التواصل كان إيجابًيا بين   أنوأفاد املشاركون في املقابالت   ها.قوات األمن املتورطة في ركيبةحجم وت  عن وكذلك ،يونيو

  . وروتالحتجاجات املؤيدة للديمقراطية في الخرطوممن ا  األولىن وجنود قوات الدعم السريع خالل األشهر ياملتظاهر 

 فيوقًتا ط وسبق أن أمضتيونيو  3 فيعنف على أحداث الشاهدة و معالجة صحية وأستاذة ، وهي الدكتورة أمينة
ً
  مركز ويال

  في أغلب األيام، املنزل في الثالثة صباًحا  إلى واعتادت العودة األمسياتوتواجدت في معظم   أبريل 6االعتصام منذ بدايته في 

في إحدى املرات أنهم استغرقوا في النوم  أذكر و تناول الطعام مع املحتجين ...   "حتى علىاعتاد جنود قوات الدعم السريع  كيف

حدوث   عن الشهود وأفاد. 54"وكان كل ش يء على ما يرام  وكانوا يصلون معهم .... نيابة عنهم ]واجب الحراسة[  نو اهر املتظوتولى 

ذلك حصل ضمن خطة مبينة إلبعاد الجنود   أنويعتقد هؤالء  املذبحة.  قليلة من وقوعأسابيع قبل القوات   ركيبةتحول في ت

املقابالت إلى أنه خالل   تأشار و . سابقفي ال التي وفرها هؤالء الجنود الذين تقاربوا مع املعتصمين وحرمان هؤالء من الحماية 

اهرون  . وقد عرف املتظدارفور  املتمركزة فيقوات الدعم السريع من جدد  حّل مكانهم جنود يونيو، 3األسابيع التي سبقت 

 .55الخرطوم  جهلهم بمعالم مركز مدينةو  ، الرزيقاتلقبيلة   املميزةومالمحهم بسبب لهجتهم  ذلك

الذي   الرسمي  لباسفي الوفي محيطها ظهر جلًيا   قوات األمن داخل منطقة االعتصام ركيبةوقال شهود إن هذا التغيير في ت

النظامي،    لباسالويرتدون ع يحرسون محيط االعتصام في السابق، كان جنود قوات الدعم السريفالقوات. ترتديه تلك 

  أنهم رأوا شهودالأفاد و . 56املتظاهرون يشغلها عن املنطقة التي  بعيدة متطوعون قوات األمن يشرف عليها املتاريس التي   وأبقت

وشرطة مكافحة الشغب والشرطة   لباس قوات الدعم السريع ، بما في ذلكة متنوعةعسكريمالبس يرتدون  ايونيو جنودً  3في 

فيد عن وجودالعسكرية والقوات الخاصة. 
ُ
جهاز املخابرات واألمن  ل التابعة  العمليات هيئة   شبيهة بقوات ى خر قوات أ كما أ

 57الوطني 
ً
تحدث  كما . سوداللباس األ  ترتدي خاصة القوات  إضافة إلى عناصر من الجهاز يرتدون مالبس مدنية، ال ا في، وضباط

  عناصر منشاهد  إنهيونيو،  3أحد الناجين من مذبحة ، وهو أحمد وقال  الشهود عن انتشار قوات غير نظامية في املنطقة. 

فقط. والبعض اآلخر كان ينتعل الصنادل". وذكر   هنصف ارتدىبعضهم  املعتاد، و الرسمي   للباسقوات األمن "ال يرتدون ا

ا  يحمل أن "معظمهم كان ،يونيو 3االعتصام في   زمرك متظاهر كان في  ، وهومراد
ً
  وجميع هراوات وعص ي و ...   ةتقليدي سياط

 ."يقع بين أيديهمأي شخص  يضربون كانوا و معدنية ...  اقضبانً و ...  التي تستخدم عادة لضرب اآلخريناألشياء  

شرت في منطقة االعتصام في  ،عثمان وأكد 
ُ
  أعمارهم  بدا أن فتياًناتضمنت ، يونيو 3وهو متظاهر نشط، أن القوات التي ن

  ،58وظهروا كأطفال يرتدون مالبس آبائهم" شرطة مكافحة الشغب، "ل وواسًعاجديًدا  يرتدون لباًساعاًما،  15و 12بين  تتراوح

 أنابيب معدنية. ومسلحين ب

ا  يحمل "معظمهم كان
 
التي  األشياء  وجميع هراوات وعص ي و ...  ةتقليدي سياط

 و ...  تستخدم عادة لضرب اآلخرين
 
أي شخص   يضربون كانوا و معدنية ...  اقضبان

. "يقع بين أيديهم  
 يونيو   3االعتصام في  مركز  متظاهر في  ،مراد

 

   

Murad, a protester present on June 3, describing 

the security forces’ assault 
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أيام من الهجوم   ، قبلاالعتصام  فضعن محاولة وشيكة ل  كثيرة إنهم سمعوا شائعات في املقابالتكثير من املشاركين  قال 

محيط منطقة   السيما فيقوات في الخرطوم، و لل غير اعتيادية بتحركات ون منهم إلى علمهم أشار عديد و يونيو.  3 العنيف في

، أفادت  أيام فقبل عدة يونيو.  3قوات األمن في  ها ضدهم مارستالوحشية التي لكنهم لم يتوقعوا تلك مايو.  29 منذاالعتصام 

اأفرغت أعداًدا كأن حافالت بتقارير 
ً
شرطة مكافحة الشغب   متدربين منو  من السجون،  بيرة من املجرمين املفرج عنهم حديث

من املشاركين في  أفاد العديد و قوات الدعم السريع في مناطق شمال الخرطوم بالقرب من جسر النيل األزرق.  عناصر من و 

  املناطق املتاخمة ملوقعإلى   تصل 59مركبات تاتشر أنهم شاهدوا أعداًدا كبيرة من ب املقابالت
ُ
  رداالعتصام. كان عثمان طالًبا ط

تحرس متاريس مداخل موقع االعتصام على   يةوهي مجموعات شباب ؛س"ارياملتشباب بسبب نشاطه وانضم إلى " من الجامعة 

من  النيل األزرق لشراء مالبس العيد  ه جسر بعد عبور  عثمان أنه روى قد أبريل. و  6 أحداث بعدتشكلت  مدار الساعة

 و شاهد: يوني 2بحري في  الخرطوم

 ن معشرة   وفي طريقي رأيتبالسياط ...  حملةم  مركبات "تاتشر" "أربع
ً

  عندما رأيتهم   مدربي الوالي، وفوجئت قليال

كانوا يرتدون مالبس مدنية، لكنهم بدوا وكأنهم  و [ .... التابعة للجيشيتجهون نحو ]وحدة اتصاالت شمال الخرطوم  

 . 60" القلق وقد انتابني ن من معسكر تدريب. و قادم

مكاملات هاتفية   واتقارير على وسائل التواصل االجتماعي وتلق ،في الساعات التي سبقت الهجوم وا،سمع بأنهم الشهود وأفاد

 يونيو.  3من صباح يوم  5الساعة   تحذرهم من احتمال تعرضهم للهجوم، األمر الذي حصل قرابة

 هجوم منهجي مخطط 

  أعداًدا  رأواأنهم  بالشهود  فقد قال. ة تماًماضحيونيو وا 3 مجريات أحداث، فإن له ما يبرره إجراء مزيد من التحقيقات مع أن 

وهي   ا،وصفت رانيو . أضعاف عدد املتظاهرين  في بعض املناطق إلى عشرةصلت العسكري، و   باللباسكبيرة من املسلحين 

عندما  و  . النملمثل   ين: " كانوا كثير ، قائلةقوات مكافحة الشغب عبر جسر النيل األزرقتحرك ، واظبةم تظاهرةوم ة مدرس

 .61املتاريس" باتجاه الجسر تعبر   أعداًدا غفيرة منهم ... ستارة زرقاء زاحفة سوى  ، ال ترى تنظر إلى الجسر

الدعم السريع؛ وهو لباسهم املموه املعتاد باللون  قوات  لباساملهاجمين الذين كانوا يرتدون  شاركون في املقابالتوصف امل 

جنوًدا  بيج. وذكر آخرون أنهم رأوا  عسكرية بلون  أحذيةمع ،  دنىلرتب األ ل األحمر  يج أوالبللضباط، و  البيج والقبعة الحمراء

ذكر بعض الشهود أنهم رأوا  و . 62ه عن يختلفلكن و  قوات الدعم السريع للباسشابه املالوطني   األمن واملخابرات جهاز بلباس 

وبدا  ، مع أحذية سوداء أو بيج. السادةاألزرق  بأو  املموه  األزرق الداكن ون  إما بالل ، شرطة مكافحة الشغب ترتدي لباسقوات 

 3في  واحتجز  االعتصام موقع وهو طبيب كان في، الدكتور عباس وأفاد. ال يناسب مقاس الجنودو  جديًدا ،على األقلبعضها، 

  أخرى  كنهم بلباس قوات، لقوات الدعم السريع كثيًرا منهم تابعون لن إ قال له تحت جسر النيل األزرق  أن من احتجزه  يونيو،

 .63قوات أخرى"نرتدي لباس لذلك و  .الرسمي  لباسناما يكفي من  الكبيرة، وعدم وجود أعدادنا"بسبب 
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القبائل العربية في دارفور،  التي تميز   ولهجتهم من مالمحهمتمييزهم   عناصر قوات الدعم السريع يمكن شهود بأن الأفاد و 

 و 
ً
صفقات مع دول الخليج   ها تعقدالتقارير أن ذكرت السودان،   هذه القوات في  باإلضافة إلى انتشارو قبيلة الرزيقات. تحديدا

لكة العربية  مربحة مع املم  اعقودً  بالتحديد أبرموا  التقارير إلى أن جنود الرزيقات وأشارتفي الخارج.  عناصرها  نشرل

  مستاء جًدا مّنا أحد الذين ضربونا "كان  ، وهو أحد املعتصمين:اليمن. ويتذكر مراد في حربتحت إمرتها السعودية للقتال 

 من نقله إلى اليمن" مباشرة،  من املطار إلى االعتصام أعيدألنه 
ً
  .64بدال

 بدأت المذبحة: "فوضى شاملة وحرائق"  

  عناصريونيو، قال شهود وناجون إن  3من صباح ين قرابة الساعة الخامسة عتصم عندما بدأت قوات األمن هجومها على امل

القوات  قوات الدعم السريع و ل الهجمات السابقة أثناء الذين دافعوا عن املدنيين و في املوقع  القوات املسلحة املتواجدين 

مروا  وأضاف الشهود أن هؤالء العناصر املتظاهرين. من حماية رى، ُمنعوااألخ
ُ
وقوع هجوم على   عند دخلبعدم الت أ

 3كرر في تقارير وسائل اإلعالم بعد ت، وهو ادعاء ُجّردت من أسلحتها البحرية والجويةالقوات  الجيش و  قوات  ، وأنناملتظاهري

من   حتماءجيش لال لل القيادة العامة ن الوصول إلى مقر يآخر اهرين حاول مع متظمراد ما حدث عندما يصف . و 65يونيو

نستطيع فعل  قالوا: نحن آسفون، ال  لكنهم  ل"،لسماح لنا بالدخو ناشدناهم مد يد العون وا"  السابق:في  اعتادواالهجوم، كما 

.  قوات الدعم السريعبتسليم املتظاهرين إلى  جيش برتب عليا أمروا الرتب الدنيا  ضباط بأن الشهود  قالكما ش يء حالًيا". 

مع متظاهرين آخرين بعيًدا عن  أخرجوه  ن جنود الجيش إيونيو،  3في االعتصام يوم تواجد وهو ناشط طالبي  ، نسيم وقال

أوضح نسيم أن  و . 66دس الجثثالخيام وتك  تحرق فيها  قوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب كانت املنطقة التي

ا 
ً
مر ضباط الجيش عدم حمايتهم. وأضاف: "تفرض على  السلكيالجهاز   عبر أوامرتلقى   عليا رتبةبضابط

ُ
الضباط باالبتعاد  أ

ه  ، مما سمح لقوات الدعم السريع بضربيحركوا ساكًنا، وتنحوا جانًبا"وجوههم، لكنهم لم   علىالحزن واضًحا   وبداعنا، 

2019يونيو  3متظاهرون يمرون بجانب إطارات مشتعلة في الخرطوم في   
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حرقت : بقوله االعتصاممركز  املشهد في   ، شاهد آخركريم، وهو ووصف  .وضرب اآلخرين
ُ
، وسيطرت القوات  جميع الخيام"أ

 .67" علينا ضرًبا اوانهالو  لقد طوقونا. شاملة وحرائقكانت فوض ى على املوقع. 

 

 68: ضرَب وأعميَ قصة آدم 
ا عاًما  36يبلغ من العمر مهنًيا  كان آدم

ً
  ،أبريل 6 وعندما بدأ االعتصام فيأبريل.  6قبل  املظاهرات عادًيا في وناشط

ا
ً
صبت  الخيمة الكبيرة التي  ، وأقام فيأصبح أكثر نشاط

ُ
  اتض للغاز يونيو، تعرّ  3خالل الفترة قبل و . بناء حّيهأل ن

 الرصاص الحي.  كما تعرض إلطالقلسيطرة على الحشود،  اللدموع وغيرها من أسلحة  ةاملسيل

الساعة الثانية    قرابةسمع تقارير على وسائل التواصل االجتماعي و يونيو.  3صباح   ع االعتصامفي موقآدم كان   

شاحنة بيك   200قرابة صباًحا، شاهد  5:15. وبحلول الساعة االعتصام تستعد لفضصباًحا تفيد بأن قوات األمن 

قوات الدعم   ترتدي لباسأمن   تحمل قواتو نمر، املك  جسر  ناحية تدخل من  "(تاتشر"باسم  )املعروفة آب بيضاء

في إثر الدفعة األولى   املنطقة   ب تدخلأبيك  شاحنات تويوتاتقريًبا من  نفسه العدد رأى  كما أفاد آدم بأنهالسريع. 

: "توجهت إلى شارع النيل، وسرت على خط  ثم قالشرطة مكافحة الشغب. ل باللباس األزرققل قوات أمن وهي ت

   تدخل مكافحة الشغب  من قوات ةهائل كتلةرأيت  وهناك ه جسر النيل األزرق. باتجا حديدية السريعالسكة ال

.  "الحديد ةسك لباسهم األزرق املموه ويصطفون على ... كانوا يرتدون  لقد صدمني هذا املشهد منطقة االعتصام.

 بالعص ي. ون الباقبينما تسلح  ، بندقيةالحظ آدم أن القائد يحمل 

إلقاء الحجارة  ، بينهم آدم، بيفرون، بدأت مجموعة صغيرة املعتصمون بينما كان  و ورأى طلقات الرصاص.  آدم سمع

  أتبد فالنار على هذه املجموعة   القائداملستمر. أطلق والتدريب مركز التطوير املنهي   بجدران واالحتماءعلى القوات 

مياه  غمورة بجيش، سقط في حفرة ملقيادة العامة للاقرب  ة الرئيسي  نصةامل باتجاه  آدم أثناء فراروفي . بالفرار

ة  شرطة مكافحة الشغب بضرب لباس ون يرتد عاجله أحد املهاجمين الذين، وهو مبلل باملياهنهض وعندما األمطار. 

وهنا   وسقط مرة أخرى. وهو يركض، أثناء التفاته إلى الخلفالرصيف  بلكنه تعثر  حاول الهرب،على ظهره.  عصا

باشروا جميًعا، وفي آن واحد، ضربي  سبعة أو ثمانية جنود، و  تحلق حولي" يقول آدم:قوات الدعم السريع.  طوقته

ظهره  على  والباقي ،الرأس علىضربات  تلقى آدم ثالث دقائق". 10ألكثر من  بالسياط والعص ي وخراطيم املياه

 
ُ
بسوط   وهو يضرب على عينه ه وصف إحساسو نفسه.   سرت عظام يديه أثناء محاولته حمايةوساقيه وذراعيه. ك

   ثم ضربني أحدهم...  يحدث  شيًئا خاطًئا أنب أحسستتقليدي: "أغمضت عيني و 

 

 

 

 

ا، وفي آن واحد، ضربي  سبعة أو ثمانية جنود، و  تحلق حولي " باشروا جميع 

   دقائق". 10ألكثر من  بالسياط والعص ي وخراطيم املياه

كسور على أيدي قوى الدعم السريع آدم الذي عانى من   
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  ثمأن هذا وقع في الساعة السادسة صباًحا.  ويعتقد آدم". وبة شديدةصعب مما جعلني أتنفس وأمش ي من الخلف

 . هبعد أن تعبوا من ضرب بالرحيلشرطة مكافحة الشغب  الذين يرتدون لباسأمره املهاجمون  

ا ضعيًفا   مترنًحا وهو ينزف سار آدم
ً
خيم  ال  إحدى  اختبأ فيو الشاحنات.  الذي دخلت منه نمر  املك  نحو جسرمشوش

بمساعدته  تظاهرين إثنين من املآدم وأمر  مخبأ  من قوات الدعم السريع . اكتشف ضابط آخراطسببولف نفسه 

عدًدا  صلت إلى شارع النيل وجدت عندما و ومفاتيحي. و  اختفى موبايلي  شارع النيل. "في الطريق، باتجاه  والسير به

أنه رأى  آدم   يعتقدو  ".اا أم ميتً كان حيً  إنلم أعرف  ئه. و قي في بركة ملقى على بطنه   أحدهم كان ، و من الجرحىكبيًرا 

قوات الدعم   من  جنود  تحت حراسةطفال، أو   مسّنات املحتجزين في املوقع، بمن فيهم نساء  من  مئات املصابين 

ن،  الشاحنة الكبيرة التي أتت لنقل املصابي الصعود على متن  قَو علىلم يوألنه والعص ي. ط يا السريع مسلحين بالس

 وُ  فقد
ُ
 الساعة السابعة صباًحا. ىقل إلى مستشفى أم درمان العسكري في حوالضع في سيارة إسعاف ون

ظفت فروة رأسه.  في وجروح عديدة أخرى  ،كبير في جبينه جرح  ، عولجفي املستشفى العسكري و 
ُ
عينه اليسرى    ون

  ذراعيه  وكانتقرنية وشبكية العين. الفي  التمزق   حال دون معالجة عينية أطباء  عدم تواجد ، لكندتوضم

 كسور متعددة في يديه. وجود فضيل بعد عدة أيام في مستشفى أجريت له األشعة التي   متورمتان، وأكدت صور 

: "أخبرني الطبيب أنني تأخرت كثيًرا.  يقول  .إجراء الجراحة الالزمة إلنقاذ بصره في الوقت املناسب منكن آدم تملم ي

 ". لكن هذا لن ينجح اآلن ذلك،  عالج مبكًرا ألمكن جئت  وقال لو

مع الجروح الدفاعية الناجمة عن   طابق آدم تت الظاهرة على جسم صاباتاإل ندبات و الأكد الفحص السريري أن 

أصيب بكسور في يديه  فقد ط وخراطيم املياه. يا العص ي والس  اتضرب  إلى حد كبير مع  تتسقو  ، يفةعنصدمات 

  أدىشبكية  ال وانفصال في الجسم الزجاجينزيف ب ت عينه تسبب علىجبينه وفروة رأسه، وصدمة شديدة  فيوجروح 

 دائم في العين اليسرى. عمىإلى 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بعمى دائم في إحدى عينيه عندما كان محاصرًا وتعرض لضرب وحشي على أيدي قوات األمن كسرت كلتا يدي آدم وأصيب 
وكشف فحصه الجسدي إصابات وندبات تتفق تماماً مع الصدمات الحادة الناجمة عن الضرب بالعصي والسياط  السودانية.

 وخراطيم المياه التي روى أنها استخدمت في تعذيبه.
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 اية الصحية أعمال العنف ضد قطاع الرع

  الرعاية لحصول علىوكذلك منع ا املصابين، الرعاية الصحية و   ومؤسسات يونيو نمط هجمات على مقدمي 3هجوم  اتخذ 

عالج إلى واجبهم األخالقي  يدعوهمالذين ،  العاملين الصحيينبحق االنتهاكات  شملتفي املستشفيات القريبة. و  الصحية

بالحصار   ظروف أشبهفرض و  ،تقديم الرعاية الطبيةفي في البنية التحتية الصحية وتدخل ال  ،املرض ى والجرحى دون تمييز

  ،املصابين إلى مرافق الرعاية الصحية  املتظاهرين منع سيارات اإلسعاف واملركبات األخرى من نقل  و على املرافق الصحية 

 على   أو مغادرة خول املرض ى أو الزوار الذين حاولوا دو   ينالصحي  على العاملينإطالق النار أو   وضرب
ً
مرافق الرعاية سيرا

الذي لعبه  الفعال  الدور حقيقة  الرعاية الصحية   عمال ومرافقتجاه  ئي لقوات األمن العدا املوقف  هذا ويعكساألقدام. 

 قد و . و 2018املؤيدة للديمقراطية منذ ديسمبر   املظاهرات، والسيما األطباء، في هؤالء
ّ
ي  ف أطباء من أجل حقوق اإلنسانقت ث

  الصحية رعايةال تقديم هم بسببا على األقل واحتجاز طبيبً  136إلقاء القبض على  ،2019تقريرها الصادر في أبريل 

األطباء أثناء مشاركتهم   واعتقل هؤالء. 69املظاهرات تدعم حركة االحتجاج أو املشاركة في  بتصريحاتللمتظاهرين أو اإلدالء 

 في منازلهم.  ت أوفي املستشفيات أو العيادا أو خالل عملهم  ظاهراتفي امل

 استهداف األطباء  

، واستخدمت ضدهم العنف  اآلخرينالصحيين  األطباء والعاملين    الدعم السريع بشكل خاصاستهدفت قوات ، يونيو 3في 

مع  اختبائه    القبض أثناء اعتقلته قوات الدعم السريع وهو طبيب شاب  ،. ذكر الدكتور عباسوأساليب الترهيب واملضايقة

بدأوا   ". ثمها.. أنت طبيب إذن!الجنود، "  هتفجامعة الخرطوم، أنه عندما اضطر إلظهار هويته ة آخرين على سطح عياد

 عليه: بالصراخ 

الناس،   من جعلنا نقتل، أنت  م الذين أوصلتم البالد إلى هذه الحالة... أنت لتانالف  اأنت سبب كل هذه الفوض ى وهذ"

 . 70ب!"السب  أنت موت الناس، أنت السبب،  في سببالأنت 

على  اآلخرين، قائلين: "هذا طبيب لذا سنتعامل معه  املحتجزين الدكتور عباس عن   بفصلقام جنود قوات الدعم السريع  ثم

 وواصلوا تعنيفه: إلى منطقة قريبة مظللة باألشجار،   واقتاداه 71  بندقيتيهما اآلليتان نحوه". ووجه جنديان حدة

  م، أنت ساقنا إلى هنا   أنتم من  فعل هذا، أنتم من السبب،  مأنت " :قائلين أشياء من قبيلي وجهي مرة أخرى ف صرخوا"

...   ". أسرعت بتالوة الشهادةالسبب م السبب، أنتم ، أنت دون توقفسبب في أننا نعمل ال  م، أنت الذين حرمتمونا النوم

هذا هو آخر ما  و اليوم،   شيًئا في هذا"لن ترى  وداسوا عليها وهم يقولون:  على األرض ا خلعوا نظارتي وألقوا بهثم 

 .72تراه" س

".  دورهاليوم ليس فاليوم،  نشغل بهه، لن نو : "اتركوقال، وتأكد من كونه طبيًباأن الضابط القائد عاد   أفاد الدكتور عباسو 

 
ُ
لب  قل الدكتور عباس إلى منطقة احتجاز تحت جسر النيل األزرق، بعد ذلك ن

ُ
 .املتظاهرين منه رعاية جرحىوهناك ط

الخطوط األمامية للمتظاهرين أثناء االعتصام،    على الصحية  الرعاية تقديمشط في اون وهو مسعف متدرب ،أحمدروى  

  ، بغرض تعذيبه تعذيًبا خاًصا متعمًداأنه طبيباآلخرين ظًنا منهم   املحتجزينعن   عناصر قوات الدعم السريع عزلهكيف 
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  ندبة جرحونكأ الجنود سكين جيب أحد ثم استخدم  ،على األرض"  ثبتونيقال: "و . الفارغةتب اكأحد املاحتجازه في أثناء 

مك كيف نعالج، س تمام...  إذن!  : "أنت طبيبوقالوا لهظهره،  قلبوه علىأحمد كيف وروى  . متماثلة للشفاء
ّ
النزيف خارج   نعل

. كان الفحص الجسدي ألحمد  73الجرح الذي نكؤوهفي ات ثم أطفأوها ا بضع نفثوأخذو هم سجائر  جنودال". أشعل  ستشفىامل

  ات متعددةضرب مطابقة لروايته عن  ملتئمة،  جروحمتعددة على  وسحجات حروق سجائر وكدمات أقواله؛  تماًما مع متفًقا

 . الجرح  على جوانبوحروق 

  ، أنفي الخرطوم عامليةيونيو في مستشفى رويال كير ال 3جراح عظام عالج مرض ى الصدمات في وهو  ، الدكتور عاصم روى

 ى: منازلهم من املستشف  باحتجاز زمالئه األطباء في طريق عودتهم إلى يونيو 3في اليوم التالي ملذبحة  قوات األمن قامت

يب  أنك طب  ما يدل على أضف أن كل،  باألصل مغلقة ومكتظة باملتاريسالطرق و ...  غير معقول مستوى القمع كان "

 .74أنهم أطباء" ملجرد في طريقهم إلى املنزل،  اعتقلوا وهم  أن بعض زمالئنا  وقد سمعنا...  إخفاؤهيجب 

 

 

 

 

 

 

 الرعاية الطبية القصرية في مركزإحتجاز قوى الدعم السريع 

روى و يونيو.  3االعتصام في  فضأفاد شهود عيان أن قوات الدعم السريع أجبرت األطباء على العمل أثناء احتجازهم بعد 

  الست"  ه قائلينفي وجهصرخ جنود و تحت جسر النيل األزرق. أحد مراكزهم مع أطباء آخرين إلى   اقتادوهالدكتور عباس كيف  

غالبيتنا كان قادًرا  ... تعرضوا للضرب أيًضا ... لكن  اآلخرين أوضح الدكتور عباس أن "األطباءو  .هؤالء" أنت ملزم بإنقاذ؟  اطبيبً 

  حيث عالج املصابين سبع ساعات،  الدكتور عباس في ذلك املكان مساعدة املرض ى". احُتجزببدأنا   وهكذا، على ممارسة عمله

أربعة مصابين   تلك الساعات خالل شاهد أنه  وأفاد.  قبلهاطبية مقدمة من  وبلوازم بإشراف طبيب تابع لقوات الدعم السريع

 . 75إلى مستشفى أم درمان العسكري في سيارات إسعاف عسكرية ُينقلون  بجروح خطيرة 

   الهجوم على العيادات الميدانية في موقع اإلعتصام

مختلفة   عياداتالرعاية الصحية الذين عملوا في  وعمال عديد من املرض ى السابقين ال  اإلنسانأطباء من أجل حقوق  قابلت

يونيو:  3قوات األمن في  ة التي اتبعتهاعنيف ال متماثلة من السلوكيات  أنماط عن جميعال   . وتحّدث76االعتصام في منطقة

 في محيطها. املخصصة للعالج الطبي و  ماكنفي األ وإثارة حالة من الترهيب وانعدام األمان هجمات على الطاقم الطبي واملرض ى، 

كان مستوى القمع غير معقول ... والطرق باألصل مغلقة ومكتظة باملتاريس،  

أضف أن كل ما يدل على أنك طبيب يجب إخفاؤه ... وقد سمعنا أن بعض زمالئنا 

الى املنزل ملجرد نهم أطباء."اعتقلوا وهم في طريقهم   

 الدكتور عاصم عن إستهداف قوى الدعم السريع للعاملين الصحيين 
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الذي يعمل فيه    تظاهرين، بما في ذلك مركز رعاية املقدمت الرعاية للمعتصمينهاجمت قوات األمن العيادات املؤقتة التي 

  يها، بما فتعمل فيها طواقم مؤهلةعيادات أخرى  . وهوجمتجامعة الخرطوم ةعياد من األطباء املقيمين في قسممتطوعون 

عيادة طبية مؤقتة في مبنى الكهرباء بالقرب  و  ،البحرية  قيادة القوات من  تمر بالقرباملس والتدريب عيادة مركز التطوير املنهي 

بالقرب من  أحدهما  ،أحمد أقامهما مركزان  ينهاب صغيرة ومؤقتةطبية مراكز كما هاجمت قوات األمن تلك القيادة أيًضا. من 

 .  77النيل   شارع بجوار جامعي ال  صغير ضمن الحرم   داخل مسجد واآلخرجسر النيل األزرق 

على   ، التي ترتدي لباس شرطة مكافحة الشغب،قريب هجوم قوات الدعم السريعسطح  على  من مخبئهالدكتور عباس    راقب

هم يهددون  تخ الناس، ثم سمعاصر أعقبه  سمعت أصوات تكسير زجاج  .الجامعة: "اقتحموا جميع الغرف تقريًبا ةعياد

  ه املتظاهرينئزمال وفي النهاية عثر عليه جنود قوات الدعم السريع هو و ". يخرجوابإطالق النار عليهم إذا لم ]الناس[ 

 .78م واحتجزوه موضربوه وسرقوا أمتعتهم املختبئين،

من صباح يوم    السادسةالساعة  ىحوال مركز التطوير املنهي والتدريب املستمراح عام، في عيادة جرّ  ، وهوالدكتور ياسينكان   

من السقف.   ة بينافذة القر ال بجرح في الرأس عندما اخترقت رصاصة  مصاب  تظاهرملعملية جراحية  يستعد إلجراء ،يونيو 3

  الدكتور ياسين الغضب الشديد الذي انتاب   ولم يمنع. هياسين لكنها أصابت صدر مريضه فقتلت الدكتور أخطأت الرصاصة 

الصباح، حيث عالج جندًيا من قوات الدعم   ي ذلكف التزامه األخالقي بمعالجة املرض ى والجرحى دون تمييز من الحفاظ على 

غير راٍض عن   ، لكننيالدعم السريع   من قواتأنا الجندي قال ’" بأن الدكتور ياسين  روى مالبس مدنية. و  يرتديالسريع 

 وأخيًراعالجه ألنني طبيب  ب. ثم بدأت ’... يجب أن ننتقل إلى حكومة مدنيةممارساتها 
ً

 .79"أوال

بعد  إلى عيادة مبنى الكهرباء  الجرحى أعداد كبيرة مننقل  شاهد ، إنهيونيو 3في اعتصام   أحد املشاركين، وهو منيريقول  

طالب انضم إلى   ، وهوعثمان وأصيب  .80وصولهم  عند كانوا في عداد املوتى منهم ا كثيرً  أن  كدحي. وأ الرصاص  إصابتهم بال

 وقد  يونيو.  3في  جراء إطالق النار عليه األيمن هدة في فخذع  إصاباتاالعتصام،    منطقة  عن  دافعين" املاريساملت شباب"

 

اعتقل أحمد، الذي كان ناشًطا في تقديم اإلسعافات 
األولية للمتظاهرين، وتعرض للتعذيب على يد جنود 

ن أعادوا فتح جرح قديم قوات الدعم السريع الذي
مندمل وأطفأوا فيه السكائر )يظهر في منتصف 

وأثبت الفحص الجسدي من قبل  الصورة اليسرى(.
أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن ما رواه كان دقيقاً 
تماماً بشأن حروق السجائر ووجود العديد من الندبات 

 والسحجات.
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وريدية،  وفيما كان مستلقًيا على سريره يتلقى حقنة الكهرباء بعد عدة ساعات من بدء الهجوم.   مبنى إلى عيادةأحضره زمالؤه 

 :عيادةالتقتحم   قوات الدعم السريعكبيرة" من  دفعةشاهد "

داخل مبنى   حتمون ي  مجرد أناس...  تطاوال إحدى التحت الذين اختبأوا   طفالاأل  وبعض، جرحىسبعة  قرابة"كنا 

 .81بشكل عشوائي" املوجودين  ضرب جميعوا بوبدأ حاملين سياطهمقوات الدعم السريع  جنود الكهرباء ... دخل

  الجنود بينما" الطلقات التي أصيب بها،لضغط على جروح با الهجومخالل  ساعده أحد املتظاهرينعثمان كيف  وروى 

لحة السودانية وأمر جنود قوات  من القوات املس دخل ضابط برتبة نقيبفي النهاية، و". ينهالون ضرًبا على هذا املتظاهر

 ".أمرهم باملغادرة و" املحتجزينالدعم السريع بالتوقف عن تعذيب 

 الهجوم على المستشفيات  

  من  لمصابينل تقديم الرعايةيونيو، مما حال دون   3خالل مذبحة عدة مستشفيات  قوات الدعم السريع هاجمت

الصحة   أصدرت منظمةو . 82ين الصحي العاملين وحركة الطبيةتقديم املستلزمات قيوًدا صارمة على  ت فرضكما  . ملتظاهرينا

ونقل املرض ى دون   إلى إغالق خدمات الطوارئ ت  املستشفيات في الخرطوم "أد ضد العنف  قالت فيه إن أعمال بياًنا  العاملية

يونيو أن   9املركزية في  السودان أفادت لجنة أطباءو . 83طبيين واملرض ى وتهديد آخرين"العاملين ال من  وإصابة خمسة  ،مبرر

وقابلت أطباء من أجل حقوق اإلنسان  . 84للعاملين الطبيين أدى إلى إغالق ثمانية مستشفيات  قوات الدعم السريعاستهداف 

 كثر بينهم شهود
ً
ومستشفى رويال  مستشفى املعلم ب  اآلثار التي لحقتأكدوا    ،صحية   رعاية  خدمات ن ومقدموو مرض ى سابقا

أم درمان العسكري    ياتأنهم الحظوا وجود قوات أمنية أثناء تلقي العالج في مستشف بن  و . وذكر شهود آخر عامليةكير ال

 . احة التخصص يوإمبريال والسضيل وف

 التحقق من اإلعتداء على الصحة

جامعة  في ز حقوق اإلنسان رك التابع ملتحقيقات المختبر   ،بحاثأطباء من أجل حقوق اإلنسان في األ د شريك حّد 

في  يونيو 3في الخرطوم في ستخدام العنف ضد قطاع الرعاية الصحيةعن ا املؤكدة الحاالتكاليفورنيا، بيركلي،  

 :85التالية  أشرطة الفيديو

 عامليةهجوم على مستشفى رويال كير الال:  ةالحادث 

، مما حال دون وصول سيارات اإلسعاف التي  عامليةمستشفى رويال كير ال اقتحامقوات األمن  حاولتيونيو،  3في 

  نوظفي املأمرت و  ،املستشفى  داخلالنار   تالطاقم الطبي وأطلق ت هذه القوات وهاجم  ن.تقل متظاهرين مصابي

   من وسائل التواصل االجتماعي  مثال ن.املتظاهري  من خالئهبإ

ا أعقبه  سمعت أصوات تكسير زجاج ."اقتحموا جميع الغرف تقريب 

بإطالق النار عليهم إذا لم هم يهددون ]الناس[ تخ الناس، ثم سمعاصر 

 ". يخرجوا

 هجوم قوى الدعم السريع على عيادة 
َ
 الجامعةالدكتور عباس واصفا

 

اقب ،  قريب هجوم قوات الدعم السريع سطح  على  من مخبئهالدكتور عباس  ر

الجامعة: "اقتحموا جميع   ةعلى عياد التي ترتدي لباس شرطة مكافحة الشغب، 

ا هم  تخ الناس، ثم سمعاصر أعقبه  سمعت أصوات تكسير زجاج  .الغرف تقريب 

وفي النهاية عثر عليه جنود  ". بإطالق النار عليهم إذا لم يخرجوايهددون ]الناس[ 

  وسرقوا أمتعتهم املختبئين،  ه املتظاهرينئ زمال قوات الدعم السريع هو و 

 .1م واحتجزوه موضربوه

 

https://twitter.com/drmohbabiker/status/1135592190464466945
https://twitter.com/drmohbabiker/status/1135592190464466945
https://twitter.com/drmohbabiker/status/1135592190464466945
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 على  الفيديو هذا يظهر
ً
  يضربون بواسطة عصايتجادلون مع أطباء وموظفي املستشفى، و  تويتر جنودا

ً
ملقى   رجال

 أرض املستشفى، ثم يمشون بسرعة نحو مدخل املستشفى.  على

  

 العنف في مستشفى املعلم  استخدام  حادثة:ال

القوات    . وذكرت التقارير أن هذهمستشفى املعلم وضربتهم حتى حرم األمن املتظاهرين  قوات  يونيو، طاردت 3في 

 املستشفى. إلىاملتظاهرين  إدخال جرحى سيارات اإلسعاف من  منعت

 من وسائل التواصل االجتماعي:  مثال 

رجل داخل مجمع مستشفى املعلم يتعرض للضرب  ، يظهر قناة الجزيرة مباشر بثتهعلى تويتر الذي يو الفيد هذا في

 بالعص ي على أيدي قوات األمن.  

 

   مستشفى المعلم 

كثيرون منهم  يونيو. ووصف  3في  هافي مستشفى املعلم أو بالقرب من كانوا ناجين أطباء من أجل حقوق اإلنسان قابلت 

 بالكاملمحاصر املستشفى بأنه كان 
ً
  لباسقوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب وال جنود يرتدون لباس من قبل  ا

تهديد.  الو   مستخدمة الضرب واالحتجاز املستشفى  دخول منعت هذه القوات املرض ى واألطباء من وقد  العسكري األسود. 

بأن وجود مقر   ، بينما عبر البعض عن اعتقادهمداهمة املبنى ه القوات حاولتأن هذ قابالتامل  املشاركين فيذكر جميع و 

التي فرت مع   أفادت الدكتورة أمينة و أجبر قوات الدعم السريع على ضبط النفس.  على مقربة من املكان  املخابرات العسكرية

قوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب "حاولت   لباس أن القوات التي كانت ترتدي ب ، املعلم مستشفى زمالئها إلى

الرعاية الصحية يتطلب مزيًدا من التحقيق، فقد   قطاع  علىيونيو  3 هجومأن دور الجيش في ومع . 86ثالث مرات" اقتحامه 

فقد ذكر الدكتور  من املستشفيات.   الجيش وقوات الدعم السريع بالقرب ينب وقعت اشتباكات عنيفة أن بعض الشهود  أفاد 

، أنه رأى 
ً

  6في الساعة ياسين مثال
ً
يتعرض للضرب على يد   بلباسه العسكري الرسمي الجيش السوداني   ا فيصباًحا ضابط

 .87قوات الدعم السريع خارج املستشفى

جامعة الخرطوم: "لقد   ةقوات األمن عند بوابة عياد ألحقتها بهفي االعتصام، اإلصابات التي تواجد  محام، وهو ووصف مؤمن

 ألن  هوجمت
ً
 محموال

ً
بإلقائهم  مؤمن   أنقذ املتظاهرون. 88بالعص ي"  انهالوا عليّ و  خمسة منهم ... أحاط بي هم شاهدوا معي هاتفا

 من الحجارة على املهاجمين 
ً

غائم كيف أخذه أحد  يتذكر بشكل  وهووفقد وعيه.  لفرارأثناء ا تعثر وسقط ، لكنه وابال

 .هعين وفي  ، مصاًبا بجرح في يدهيونيو 3من صباح يوم  5:20مستشفى املعلم في الساعة  وأدخله األشخاص

شباب الحواجز   نارية: "سمعت بطلقاتقتلى  وقوع املعلم بعد أن شهدت  فّرت باتجاه مستشفىنها إالدكتورة أمينة   قالت

  ودفعت املتظاهرين إلى الفرار"من األعلى" كانت تأتي  وأضافت أن الطلقات ".قطون استس يبدأت أرى النا... يصرخون، و

املستشفى الرئيس ي بدأ حوالي  مجمع العيادات خارج   مبنى  قوات الدعم السريع على ومأن هج  وذكرتاملستشفى. باتجاه 

وهي تقنية تشخيص    ،ين املغناطيس يتصوير بالرن تخريب املبنى الذي يحتوي على معداتوتسبب في  ،صباًحا  6الساعة 

 .89ة وغالية الثمن متطور 

https://twitter.com/ajmubasher/status/1135415626829373440
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  تستمر ابينما   ، االستقبالردهة  تحت طاولة   املذعورون الناس   اختبأداخل املستشفى، وصفت الدكتورة أمينة كيف وفي  

.  مصاب 300 قرابةشخص ... ]و[  700 بأكثر من غّص املستشفى ، وجيزة"بعد فترة و إطالق النار في الخارج. و  الصراخ أصوات

  بقيا، واثنان منهم ُعرفت هوياتهمخمسة  وصل عدد الشهداء في املستشفى إلى سبعة:  السابعة أو الثامنة صباًحا، وبحلول 

  ظروفالأن  ومع. 90حكم مدني(  قتلوا في سبيل قيامألنهم  يطلق على قتلى املظاهرات في السودان لقب شهداء" )مجهوال الهوية

أنهم أحضروا جرحى لتلقي   عدد من الشهود، فقد روى تماًما  واضحة  ملعلم ليست التي أحاطت بالقتلى املنقولين إلى مستشفى ا

على   أنه عثريونيو،  3يوم  املظاهرات وشهد شط في ان مدرسمساعد  ، وهو جمالوأفاد توفوا عند وصولهم.  لكنهم العالج

 رمًيا  عاًما 26الناشط البارز محمد مطر البالغ من العمر 
ً

كما  . 92املعلم  مستشفى نقل جثمانه إلىأنه و ، 91بالرصاص  مقتوال

 املستشفى.  التي تطوق أطلقتها القوات  نارية بطلقات ابينذكر أنه رأى شخصين مص 

 .2019يونيو  3متظاهرون مصابون ينتظرون الرعاية الطبية في مستشفى المعلم في 

 الصورة: شخص أجرت أطباء من أجل حقوق اإلنسان مقابلة معه.
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إلى    حالةبما في ذلك اإل  ،العالج الطبيأثر على  ، فقداليوم  طيلةاستمرار الحصار املفروض على املستشفى   ونتيجة

،  املعلم  مستشفى  إلىالباكر صباح الأصدقاء جرحى في  متظاهر أسعف ، وهومنعم وروى . تجهيًزا  أفضل  أخرى   مستشفيات

ناري   مصاب بطلقعاًما  15  ال يتجاوز عمره  فتى صام، بمن فيهم االعتله شاركوا في ساعة مع معارف  12هناك ملدة  أاختب كيف

غلق املستشفى عملًيا بسبب قيام صباًحا،   11بحلول الساعة و . 93في ذراعه
ُ
قوات  توقف دخول املصابين من املتظاهرين وأ

الدكتورة   وتحدثت . الخروجدخول أو الحاول يأي شخص  التي تطوقه باالعتداء على الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب

 .94جميع املصابين العالقين في الداخل تقديم الرعاية ل الذي حال دون   املوظفينو اإلمدادات الطبية  عن نقصأمينة 

ه  نقل فقد ، هذراعي بينتوفي و  جريح أصيب بطلق ناري أثناء محاولته إنقاذ    بطلقات في وركيهالذي أصيب   ،سليمانأما  

بعد انسحابهم، حمله  و . ىستشف املباب   تحمالدعم السريع تق  قوات وروى أنه شاهد م. علامل  مستشفى إلى  متظاهرون آخرون

   شاهدإلى الداخل، حيث   املتظاهرون 
ً

  " وآخرمبقور البطن"  لهزميال
ً
لنقص الطواقم  نظًرا و . 95ه في صدر  عدة بطلقات مصابا

قل سليمان إلى مستشفى  الحرجة  عالجة حالتهالالزمة مل  الطبية  واإلمدادات
ُ
  بسيارة إسعاف. وذكر أن  الساحة التخصص ي، ن

االساحة "كان   مستشفى 
ً
 .96" عدة مراتاقتحامه حاولوا  بقوات الدعم السريع، وأنهمأيًضا  مطوق

  أىر  قال إنه مجمع املستشفى،  في محيط بينما كان مراد يختبئ و  
ً

  ...  احيطة بن"أسطح املنازل امل يتمركزون علىمسلحين  رجاال

  مستشفى  داخل يفرون إلىشاهد املتظاهرين بأنه روى مراد و ". اتصاقنو  (AK 47ببنادق رشاشة بعيدة املدى من طراز )

 يطاردهم املعلم 

أصيب سليمان بطلقات نارية في كال الوركين أثناء 
محاولته إنقاذ جريح أصيب بطلق ناري وتوفي بين 

أخذوه إلى مستشفى المعلم الذي تعرض  ذراعيه.
ويظهر  وات األمن لدى وصوله إلى هناك.لمهاجمة ق

الفحص الطبي الذي أجرته أطباء من أجل حقوق 
اإلنسان جروحاً تبين مكان دخول الطلقة وخروجها، كما 

  جاء في روايته بأنه أصيب أثناء محاولته الهرب.
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األزرق  :  لشرطةومختلف ألبسة ا  الشرطة  ولباس عناصرقوات الخاصة ولباس ال  األسود  اللباس... يرتدون  أناس"

  ولحقت بها ،مستشفى املعلم ت فيها إلى داخل املجموعة التي كنوقد هرب جزء من  واألسود.  املموه واألزرق  سادةال

 .97"تحمل العص ي والهراواتوهي  راكضة املستشفى  تدخلقوات ال هذه ... رأيت  ة مختلفبألبسة   قوات

ختبًئا وراء أحد جدران  بينما كان معلم امل مستشفى على الهجوم،  تعرض إلصابة خفيفة بطلق ناري  وهو متظاهر ،هد باللاش

غاز   واحد منهم قنبلة  أطلقو املستشفى.   اقتحامالشرطة ... حاولت   بلباس"تحمل السياط و  عناصرن أ  ذكر. و قريب مجمع

قال إنه  و القوات إلى مدخل آخر.   توجهتدخل بالل إلى املستشفى بعد أن . األبواب .... " خلعمسيل للدموع ... كانوا يحاولون  

 أن دخل بمجرد 

بقع ، و آخر أو أي ش يءكان املكان خالًيا من األسرة  ... هرع أحدهم لتضميد جرحي...  "أغلقوا األبواب بأكياس السكر

. لم يكن يوجد  األرض دون تخدير  وأنا ممدد علىساقي  خاطوااملستشفى. الدماء هي الحاضر الوحيد في جميع أرجاء 

 . 98" مواد تخدير

رت الدكتو 
ّ
  أي ضمان  دون ، ت حدة إطالق النارحتى بعد أن خّف  بقيت في مواقعها،  رة أمينة أن قوات الدعم السريعذك

 الرعاية الصحية أو املرض ى: عمال سالمة ل

، لم يغادر أحد املستشفى ألن ]قوات الدعم  3:30أو  3:00الساعة   ى"على الرغم من توقف إطالق النار حوال

.  اآلن  الخروج  يستطيعون  ن الناس بأجاء شاب من املخابرات العسكرية وقال  ليلقبعد و الخارج. بقيت في السريع[ 

 .99قال ال" ف؟ ناسسالمة هؤالء التضمن لكن هل بالتأكيد،  مغادرة املستشفى  نستطيع نحن قلت له

 

 

 

 مستشفى رويال كير العالمي 

طب    أخصائي ، هيثم وقال الدكتور . عامليةمستشفى رويال كير ال إلىح خطيرة  ا ن بجر ين مصابي متظاهر  املعلمأحال مستشفى  

بلغنا منذ"  الذي عالجهم هناك:  الطوارئ 
ُ
".  رويال كير إلى مستشفى ين املصاب  وصول عدد كبير من  عن بدء الصباح الباكر   أ

املستشفى    رتقوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب حاصلباس  مسلحة ترتدي  عناصرن إ  موظفون شهود و  وقال

طوقت قوات الدعم  ظهر،  الفي وقت الحق من بعد و. 100ظهيرة ذلك اليوم  من  املصابين من الوصول إليه في وقت مبكر تومنع

  وقال املستشفى.  احتموا داخلاملتظاهرين الفارين من موقع االعتصام الذين  بعد مطاردة مستشفى رويال كير  السريع

 الوصول إلى مستشفيي املعلم   تعذريونيو بسبب  3في   مستشفى رويال كير  في داوماح العظام الذي جرّ  ،الدكتور عاصم

 

  أطلقو املستشفى.    اقتحامالشرطة ... حاولت  بلباس"تحمل السياط و )عناصر( 

.األبواب .... "  خلعغاز مسيل للدموع ... كانوا يحاولون  واحد منهم قنبلة  

 يصف بالل، وهو متظاهر مصاب، الهجوم على مستشفى املعلم 
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  يادةالقمنطقة لمجيء وضرب الناس في املستشفى هو أنهم "رأوا الناس يغادرون قوات الدعم السريع ل ما دفع إن، وإمبريال

 ر".مستشفى رويال كي  يتوجهون إلى( و ركز االعتصام)م

 :بقوله وصف الدكتور عاصم عدوانية قوات الدعم السريع خارج املستشفى

طاقم طبي( يقفون أمام بوابات الطوارئ  من ال ) أشخاص الطوارئ ... كان لدينا   خدمات[ كنا نقدم بينما ]"

 ". ضربهمتو  تتقدم [ هذه القوات ] ت وكان ،املبنى[إلى  قوات الدعم السريعباملستشفى ]ملنع تسلل 

لذهاب إلى  فاضطروا ل"، مستشفى رويال كيرالوصول إلى  من   املصابين[ املتظاهرين"]  عدم تمكنأشار الدكتور عاصم إلى و 

، وأن جندًيا من قوات الدعم السريع "أراد  "األرض ي باملرض ى  املستشفى  طابق  "امتألوصف كيف و مستشفيات أخرى قريبة. 

 .101اط أوقفه بض ال  أحد  لكن املستشفى" داخلآر بي جي علينا   قذيفةإطالق 

ا  مموًه   لباًسا أزرققوات ترتدي  غطت ، كيف ظاهراتمنسق خدمات طبية يعمل مع منظمي امل  ؛ وهوعبد العزيز وروى 

عبد  عندما تمكن و . هاالناس من دخول  تاالقتراب ومنع  كل من يحاول هاجمت و رويال كير، مستشفى ع املحيطة بـالشوار 

...   في نهاية املطاف ...  جمعنا املعلوماتأنه "عندما ذكر  أعداد املصابين. و  إحصاءمن دخول املستشفى، حاول وزمالؤه  العزيز 

 102"تشفى رويال كير وحده، في مس مصاًبا في ذلك اليوم 380 قرابة أحصينا

ن قوات الدعم السريع طلبت من املدير الطبي  أ في مستشفى رويال كير، أحد أعضاء الفريق الطبي   ، وهوالدكتور هيثم يروي 

  من املتظاهرين في غضون  املستشفى م إخالءلم يتإذا أنه   قالوا لنا: "حتمين داخلهجميع املتظاهرين امل إخالءه من  للمستشفى

  للخروج مناملتظاهرين  هذا األمر بأن وجه املدير الطبيوعالج إطالق النار والقتل".  بما في ذلك، فسيخلونه بالقوةساعتين، 

  يومينلتطويقه بالتزام املستشفى بأمر اإلخالء، استمرت قوات الدعم السريع   بعدذكر الدكتور هيثم أنه و "الباب الخلفي". 

 . 103داخل املبنى اره ثآشعر بأنه حتى   بغزارة، املسيل للدموع   الغاز خاللهما  أطلقت   ،آخرين

 

 

 

 

 

 

قوات الدعم السريع  لباس  مسلحة ترتدي  عناصر ن  إ موظفون شهود و  وقال

املصابين من الوصول إليه    تاملستشفى ومنع رتوشرطة مكافحة الشغب حاص

ظهيرة ذلك اليوم  في وقت مبكر من  

 

ساعتين،    من املتظاهرين في غضون  املستشفى م إخالءلم يتإذا أنه    قالوا لنا"

" . إطالق النار والقتل بما في ذلك ، فسيخلونه بالقوة  

 الدكتور هيثم أوامر قوى الدعم السريع في مستفى رويال كير  
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 عمليات القتل خارج نطاق القضاء  

بأعداد  واملنظمات قوائم   ينشط بعض النارغم أن العدد اإلجمالي لقتلى مذبحة االعتصام ال يزال محل خالف، فقد جمع 

تلوا في 
ُ
أقرت  و  ثم عادت، 104حالة وفاة 61 وقوعالسودانية بـ، أقرت وزارة الصحة 2019يونيو  6في ويونيو.  3املدنيين الذين ق

  241أسماء   وردتأبريطانيا، فقد  السودانيين في  والقانونيين املحامين  أما رابطة. 105حالة 87بوقوع يونيو  27 في
ً
. 106قتيال

ائمة التي تحتوي  القأن    أطباء من أجل حقوق اإلنسانيونيو، تعتقد  3في  ون مصاب هم في ناستناًدا إلى تقارير شهود عيان، بمو 

القسري على أيدي قوات األمن في    حاالت االختفاء عشراتوإذا صحت التقارير التي تتحدث عن  . العدد األكبر هي األكثر دقة

أنهم   املشاركون في املقابالت أفادوقد  . مرشح لالزدياد في حال تم الكشف عن هذه الحاالت القتلىفإن عدد  بعده، ما يونيو و  3

حاالت   أو ، في الشوارعقتلى ملقاة جثث  تهمعن رؤي ناهيك،  لبعض األفرادمليات قتل خارج نطاق القضاء ع حدوث شاهدوا

، ذكر أحمد.  وفاة في العيادات واملستشفيات
ً

من  بينما كنت أعالجه   بين يدي"مات  رجلقدم اإلسعافات األولية لأنه   فمثال

جثتي امرأتين، لكنه أشار إلى صعوبة التعرف على جنس الضحايا بسبب  طلق ناري مباشر أصاب قلبه". كما تذكر أنه شاهد 

 تغطية رؤوس الجثامين باملالبس.

"رأيت   قال:قرب البوابة الرئيسية لجامعة الخرطوم، أثناء فراره من منطقة االعتصام. و  كانت ملقاة جثة 37 أحص ى أحمد

 
ً
في بعض الحاالت،  و .107كان" امل  وكانت الدماء تمأللطريق الرئيس ي، امن  ا، وعلى مقربةويمينً  االحدائق يسارً  فيمتناثرة  اجثث

 ي الذي  كان الشهود يعرفون األشخاص الذين شاهدوهم قتلى. وكان هذا حال سليمان
ً
عدًدا كبيًرا من  عرف شخصيا

م قّد و من الهجوم. القتلى بأنهم زمالء متظاهرين فروا شهود ال  وغالًبا ما وصف الذين قتلوا في ذلك اليوم. الشباب الناشطين 

 قتلوا 71لنا قائمة تضم  ةالطبي الكوادر أحد 
ً
ذبحة  مجميع وفيات  ال تضم  ه القائمةهذ ومع أن . 108يونيو 6و 3 بين شخصا

العنف:   استخدام   ناجم عن أن معظم وفيات القائمة  أعدته أطباء من أجل حقوق اإلنسانتحليل مستقل   يظهر االعتصام، 

أطفال تقل أعمارهم   10 ن فيهم من الحاالت، بم باملئة 72للوفاة في  ارئيسيً   اسببً  الناجمة عن إطالق الناراإلصابات    شكلت

 .109(باملئة من الوفيات 20)وتلتها اإلصابات الناجمة عن الطعن أصغرهم عمره ست سنوات. و   عاًما 18عن 

 2019يونيو  6-3 ،، منطقة الخرطوم الكبرى، السودانالجثث بيانات إيداععينة   :2الجدول 

 النسبة املئوية   العدد  لوفاة  املذكور ل سببال

 %71.8 51   طلق ناري 

 %19.7 14 حادة( بأداة)طعنات جروح 

 
 
أيت جثث   االحدائق يسار    في متناثرة  ا"ر

 
الطريق الرئيس ي،  من   ا، وعلى مقربةويمين

كان" امل وكانت الدماء تمل   

 ل 
َ
ابة الرئيسية لجامعة الخرطوم  كانت ملقاة جثة 37أحمد واصفا قرب البو  
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 %4،2 3 غرق 

 %1.4 1 حوادث مرور 

 %1.4 1 دهس

 %1.4 1 ( أداة ثقيلةسحق الجمجمة )

 %0 0 (ثقيلة أو ةحادأداة ) مختلطة

 %0 0 محددة غير  

 %100 71 جموع امل

 

مثل    ،املرتفعةاملنشآت  أسطح املباني أوكان مصدرها  بأن معظم حوادث إطالق النار  اعتقادهم  عن شهود عديدون  تحدث

 جندي أنه شاهدأحمد   وروى . 110ة أو مركز مدينة البشير الطبي  يةالحديد ةسكال
ً
يطلق النار  و  النظامي سوداأل  اللباس يرتدي  ا

شاهد عثمان اثنين من القناصة  و . 111لجيش ل القيادة العامةبالقرب من   ة قناص بمنظار  ةمجهز من بندقية على املتظاهرين 

بدأت  "وقال:  ين،تظاهر أحد امل رأس  على مباشرة الحديدية بالقرب من النيل األزرق. ورأى أحدهم يطلق النار   ةعلى السك

  ذكر عثمان أنه في وقت الحق من صباحو قربي". ب يعدنبحاجز م كانت ترتطمي تال تالطلقا  أزيز  عند شروق الشمسأسمع 

بحث عن  ي التفتعندما  و . على املهاجمين الدفاع عن االعتصام برمي الحجارة ئهمع مجموعة من أصدقا حاول اليوم  ذلك

نفق   سطحعلى  ويتمركزاألسود   آخر يرتدي اللباسباتجاه جسر النيل األزرق، أطلق عليه النار قناص  سبقهصديقه الذي 

خرجت القناصة التي  أعيرة طلقاتأشار الدكتور هيثم إلى أن و . 112في ساقه اليمنى  وأصابهقريب 
ُ
يونيو في  3في  املصابين من  أ

وصف  قد و  ."نارية[قوة  إلطالق أقص ى]بندقية هجومية مصممة  M16ا مقارنة بطلقات جًد  ة كبير   ترويال كير "كانمستشفى 

 : بقوله يونيو 3رويال كير صباح   وصلت إلىاإلصابات التي  أنماط 

  7:30الساعة املستشفى قرابة إلى  "وصلُت 
ً
  قسم الطوارئ إلى  املصابون بشتى أنواع اإلصابات بالتوافدبدأ و . صباحا

  الرأس .... ال أستطيع تذكر الرقم الدقيق في الواقع، لكن معظم في السفلي والصدر، وحتى   الجزءنارية في   طلقات... 

مستشفى رويال    امتألعندما  و . اإلصابة  شدةعلى  بناءً منطقة فرز  أنشأنا السفلي .... لقد  الجزءفي  اإلصابات كانت 

 . 113" التخصص ي حة سالأو أكثر( إلى مستشفى ا 30) املصابين بقية  أحلنا (، حالة تقريًبا 40) كير 

 

 

 

 جندي أنه شاهد أحمد   وصف
 
يطلق النار على  و  النظامي سوداأل   اللباسيرتدي  ا

لجيش.  ل القيادة العامةبالقرب من  ةقناص بمنظار  ةمجهز من بندقية املتظاهرين 

الحديدية بالقرب من النيل األزرق.   ةشاهد عثمان اثنين من القناصة على السكو 

ينتظاهر أحد امل  رأس على مباشرة ورأى أحدهم يطلق النار   
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جبر على عالجها أثناء احتجازه بالقرب من جسر النيل األزرق في يو 
ُ
 و: يوني 3صف الدكتور ياسين اإلصابات التي أ

 غريب"كان 
ً
.  الساقين  أوالذراعين  على  أنهم لم يطلقوا النار على األطراف ...   ا

ً
مباشرة على الصدر   يصوبون كانوا ... أبدا

 من إطالق كانوا، بالقتل الذي يجب أال يتسببالغاز املسيل للدموع    وحتىأو على الرأس .... 
ً
  هيطلقون ،في الهواء ه بدال

 .114"مباشرة س على الرأ

في   اأيضً   تواجدمراد، الذي وقال . عّزل النار على متظاهرين  يفتحون قوات الدعم السريع  ا منجنودً بأنهم رأوا شهود عدة  أفاد

  إنه رأى جسر النيل األزرق، تحت حتجاز اال موقع 
ً
 محتجز  زميال

ً
 مصابا

ً
   :جسرالتحت   ناري طلق ب ا

[ ثم  قوات الدعم السريعإليهم ] ... نظرُت ومصدوًماكان غاضًبا جًدا  ‘. ؟ون ماذا تفعلولول ’ كان هناك رجل يصرخ وي"

  115"سراويلنا ومالبسنا كانت مغطاة بالدماء.و ... حتى األرض التي كنا نجلس عليها  بطلق ناري رأيته يصاب 

 في األربعينيات من عمر  بأنهسليمان  وروى  
ً

  الرجلأصبح  و  الصمود،: "وصلنا إلى حاجز  وقال مصاًبا بطلق ناري، هحمل رجال

 
ً

 .116"لقد مات. فمهمن  ينزفبدأ و جًدا الذي كنت أحمله ثقيال

 المهينة وأالالإنسانية أو  المعاملة القاسية التعذيب وغيره من ضروبولقوة المفرط لستخدام اال
التي تقع   يونيو كان محاولة "لتنظيف" منطقة تجارة املخدرات املشهورة 3أحداث  جزًءا من   السلطات السودانية أن   ادعت 

 .117" االعتصام، واملعروفة محلًيا باسم "كولومبيا منطقة  شمال 

،  ةغير قانوني ةنشطأ على للقضاء ضرورية القوة   تكان . وحتى لواملنطقة ال تبرر استخدام القوة  أوضاعبأن  كثر أفاد شهود  و 

 امتدت حتى إلى منطقة االعتصام.قد ، و متناسبةأو   ةضروري  غير مفرطةقوة  فهي في حالتنا 

الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي والسياط والعص ي  بلالعتداء  واتعرض أنهمعتصام اال   مذبحةالناجون من  وذكر  

ضحايا العنف أن قوات  أجساد  نارية على ال  الناجمة عن الطلقاتجروح الكشفت  . و والهراوات وأعقاب البنادق واألنابيب

قوات   هم شاهدوا عناصر من املقابالت أن . وأفاد املشاركون في118حية ضد هؤالء املدنيين العزل ال ذخيرة ال  استخدمتاألمن 

 و الرسمي،  باللباساألمن 
ً
 . مدنية يحملون بنادق هجومية وقناصة على أسطح املنازل  بألبسة رجاال

على أجسامهم. وتعرض ثلثهم   واضحة  قابلناهم تعرضوا لإلصابة وكانت الندوبناه، فإن نصف من في الجدول أد يتضحكما و 

 ثلث املصابين من إعاقات دائمة.  قرابةيعاني . و قاسية ات صدمل اهمثلثفيما تعرض ناري،  إلصابات بطلق

ا   15بين واألعراض   واإلعاقاتاإلصابات  -3 الجدول 
ً
 جسدية صابات إل  في املقابالت تعرضوا مشارك

 17-0 الفئة العمرية  
 

 املجموع  30-45 18-29

 15 3 11 1 الذين تعرضوا إلصابات جسدية عدد األشخاص  

 5 0 4 1 ناري  طلق
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  10  3 4 0 عنيفة  صدمة

  4  1  2  1 دائمة  ةإعاق

ضمن الفئة   نفسها. وقد تتداخل اإلصاباتفي الفئة العمرية املصابين حظة: تشير النسب املئوية بين قوسين إلى نسبة  مال 

   العمرية الواحدة.

 

 

  

 

 

قوات األمن   . فقد اختبأت عن أعيناالستخدام املفرط للقوة  ذلكضحايا   إحدى ،في االعتصام، وهي من املشاركات منى تكان

ة  جندي يرتدي خوذ يقودهامجموعة من قوات الدعم السريع،  . ولكنمع أربع شابات أخريات في عيادة جامعة الخرطوم

 ن: ضربهبدأت بيحمل بندقية كبيرة، اقتحمت العيادة و و أسود نظامي   ولباس

  استخدم، والبعض اآلخر [ عصابقسوة ...]باستخدام ضربنا جميًعايو  يعلى رأس   كان يضربنيضربنا ... ب ؤوابد"

 في كل مكان،  اضربون  الرفيعة.السياط، و... العص ي 
ً

الرأس أو  كانوا يضربون:  ي جزء من الجسم أل  ولم يلقوا باال

  دعوهن ...ال’آخرون  بينما قال، ن‘يقتلونه  كيإلى الخارج،  ن هو خذ’ ويقولون ، يختلفون فيما بينهمكانوا و  .. .البدن

 .119"سيئال  الشرطيو جيد ال شرطي لل نموذجيةت حالة كان‘. هنا

جنود   يدللضرب على  ت تعرضكيف   ،أبريل  6في االعتصام وغيره من االحتجاجات منذ  تشارك ةمدرس يوه ا، رانيروت 

 قيادة القوات البحرية:  مبنىفي  االحتماء تهاأثناء محاول اللباس النظامييرتدون 

من قوات الدعم السريع من شاحناتهم   ترّجل عناصر، وفجأة...  هاخولد ينمحاول إلى قيادة القوات البحريةتوجهنا "

  الجيش وأمرونابعض جنود   جاءتعرض للضرب فترة من الوقت، ثم ن بقينا...  بضربناالعص ي وبدأوا حاملين  

 ".باملغادرة

 لضرب، لكنها انهارت في النهاية: في محاولة لتفادي افي الشوارع  هربترانيا كيف  روت 

... شعرت  ى يمنال يدي يدي اليسرى ومعصم  في انكسرت عظمةرأس ي...  عندما استخدمتهما لحماية ذراعي  تكسرت" 

ت، هويدي، لكنني لم أعرف ما حدث لأن شيًئا ما ب
ّ
  تلقيتها ضربة أول ... منذ  وواصلت الجري ذراعي على جانبي،  تدل

 طعم الدم   تذوقت، يوجه  ربة تلقيتها كانت علىالتالية. وآخر ض  الضرباتبأشعر أعد  لم  و ، تماًماجسدي  تخّدر

الغاز املسيل للدموع  بلالعتداء  وا تعرض أنهمعتصام اال   مذبحةالناجون من وذكر 

.  البنادق واألنابيبوالرصاص املطاطي والسياط والعص ي والهراوات وأعقاب 

ضحايا العنف أن قوات  أجساد نارية على  ال الناجمة عن الطلقاتجروح الكشفت و 

حية ضد هؤالء املدنيين العزل ال ذخيرة ال استخدمت األمن   

 



 

34 

2019يونيو  3"الفوض ى والنار" تحليل ملذبحة الخرطوم في    

 

phr.otg 

  



 

35 

2019يونيو  3"الفوض ى والنار" تحليل ملذبحة الخرطوم في    

 

phr.otg 

  



 

36 

2019يونيو  3"الفوض ى والنار" تحليل ملذبحة الخرطوم في    

 

phr.otg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنك لن    تقولين ’كأننا سمعناك   ويستفزونني قائلين  قوات الدعم السريع يمرون بجانبيجنود كان ... ت حينهاسقطو 

 .120ثم ركلوني وداسوا علي بأقدامهم"  ‘االعتصامي موقع  تترك

كانت أصوات صراخهم  على سطح عيادة الجامعة: " ئهالضرب أثناء اختباكيف كان يسمع أصوات وصف الدكتور عباس  

اليوم إصابات  ذلك في وقت الحق من  عالج نهإالدكتور عباس    ". وقاليتوقفوا إليهم كي  سلو بعض يت الكان تتوقف. و ثم  تعلو

 (:دبشكالالبنادق" )   أخامصناجمة عن الضرب املبرح بالهراوات و"

بعض  وأصيب العميقة للغاية ... ...  []سحجات   مثلالظهر،    على ياطآثار سأو  ... ذراع مكسورة اتإلصاب"كانت أقل ا 

سرت جميع أطرافه"البعض  ون ... يساقكال الذراع وساق أو أو الذراعين ... كلتا ر في و بكس
ُ
 .121اآلخر ك

الدعم  أنه شاهد قوات  مراد  فقد روى .حوامل أجهضن نتيجة الضرب أن نساء تقابال امل في املشاركينأفاد العديد من 

ظاهرة"، وكان الحمل  أفريقية   بمالمح"و" األسود  العرق من "  ضرب نساءً تاالحتجاز تحت جسر النيل األزرق   مركزفي  السريع

 . وقال: أدناه يتضح، كما لهذا السبب على األغلباستهدافهن وقد تم  اٍد عليهن.ب

  كان يحملبعض الجنود إن 
ً
جبر] الجنين. ثم قال طبيب والد  من هو  ها، ويسأل امرأة ويضرب اسياط

ُ
  مركز على العمل في  أ

؟‘  هذه املرأة طلقيبمن يهتم ’  على وشك الوالدة". وبدا كأنهم يقولون نها اتركها إ   على وشك الوالدة،نها اتركها إحتجاز[: "اال 

 .122"ضربها حتى فقدت الوعيبواستمروا 

عند  و  .ليستة شبان قرب مستشفى فض  شعر ن يحلقو  جنوًدا من قوات الدعم السريع وهو متظاهر نشط، ،هد سميراش

ا شعري بمقص، بينما  "حلقو . بعد استجوابه بشأن مشاركته في االعتصامحلقوا شعر سمير أيًضا تفتيش الط ا نقإحدى 

 .123بواسطة سكين"  لبعض اآلخرولحالقة حلقوا للبعض بشفرة 

زع للضرب: " هتعرض  أثناءباليد  ممن اقتلعت خصل من شعرهأحد معارفه   أنه رأىمراد   وروى 
ُ
من رأسه عندما   ا همن بعضن

ر مصطفى . وت124" العظام لم تكن مستقيمةت، فظام ذراعيه قد كسر عأن بعض    وبدا واضًحاأحضروه. 
ّ
   ا جنودً  أنه رأىذك

كانت رانيا تحاول االلتجاء إلى مقر القوى 
البحرية عندما ألقى جنود قوات الدعم السريع 

أصيبت بكسور  القبض عليها وضربوها.
 عديدة في يدها اليسرى وساعدها األيمن.

وأظهرت صور األشعة والفحص البدني 
تتفق مع وصفها للضرب إصابات وندبات 

 بهراوة.
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على   بعد إجبارهم الناس  ويضربون يوقفون السيارات  ،قبعات حمراء يعتمرونالرسمي للقوات املسلحة السودانية  باللباس

 اجلدة بالعص  30" بمعاقبتهاألمر  صدرطويل"، ثم  هشعر "يقولون  اسمع جنودً . و نمراملك بالقرب من جسر  منها الخروج

 .125"شعره حالقةو 

 واإلذالل واإلهانات اإلثنية والعرقية والدينية والجنسية  الترهيب 
تحت   ،إذاللهمقول عبارات معينة بهدف  قوات األمن أجبرتهم على فإن باإلضافة إلى الضرب،  هقابالت أنامل املشاركون فيأفاد  

اهرين بالعص ي والهراوات  املتظمن تضرب املحتجزين الدعم السريع قوات   رأوا  إنهم شهود   . وقالالعنفباستخدام  تهديد ال

تشير بعض هذه  عن الخضوع. و  كتعبيرأو "حكم عسكري" ة"  عسكريترديد "على  وتجبرهم  ، البنادق والسياط وأخماص 

إن  الدكتور عباس  . وقالميليشيا الجنجويداملشكلة من قوات الدعم السريع وانتمائهم لإلى والء املهاجمين لحميدتي   األفعال

التي    امليليشياتالة في إلى دور الرزيقات األبّ   بوضوحشير ي " جنجويدترديد كلمة "ضباط قوات الدعم السريع على إصرار  

 :126منها قوات الدعم السريع تشكلت

؟‘  ماذا تسمي نفسك أدري ال  فقط ... أعرف قوات الدعم السريع [... ’أنا و]قلتجنجويد  أن أقول  طلبوا مني "

اعي  ر  [أجاب ... ] تسميه‘ماذا ’ [ ه]سألت ‘.نائب الرئيس’قلت ف ؟]حميدتي[‘ماذا تسمي ’ رى، ثم سألني مرة أخ‘. جنجويد’

 .127" اإلبل

ب وتوجيه  ضر ال  تحتاملحتجزين على تفكيك املتاريس  في املقابالت كيف أجبرت قوات الدعم السريع ون عديدمشاركون  روى

أو   كبيرة بسرعة  إما قوات في بعض الحاالت على السير هذه الأجبرتهم   فقد ،اعتقالهمإضافة إلى السخرية من اإلهانات. و 

تعرضه   ةتجربعن مراد  . وتحدثأثناء ضربهمالزحف أو الدحرجة على األرض ، ورفع أيديهم مراًرا وتكراًرا، و شديد ءطبب

 قوات الدعم السريع بقوله: تهجز تح عندما اللضرب 

جلد   ونحنظهورنا  ثم االستدارة علىلى الزحف في الشارع، ع "أجبرونا
ُ
  والعص ي ط يا بأنواع مختلفة من السن

جسر النيل األزرق   تحت سير على ال أجبروناعندما وصلنا إلى هناك،  . و اتجاه شارع النيلمن أجل دفعنا ب الغليظة

 .128ع القيام بذلك"لم أستطلكنني  ،نقل الحجارةو .... ، فأمرونا بإزاحته حاجز حتى وصلنا إلى

شهر   املهمة فيالدينية الطقوس   مما حرمهم من ممارسة جانب منالصالة،  أداء املحتجزين من  يمنعون  األمن   عناصر كان

 خاطفيه أن  من سبع ساعات، طلب   ملدة تحت جسر النيل األزرق احتجازه  أثناءنه  إالدكتور عباس  . وقال129رمضان املبارك 

تكسرت ذراعي عندما استخدمتهما لحماية رأس ي... منذ أول ضربة تلقيتها تخّدر جسدي  "

ا، ولم أعد أشعر  بالضربات التالية. وآخر ضربة تلقيتها كانت على وجهي، تذوقت طعم  تمام 

الدم وسقطت حينها... كان جنود قوات الدعم السريع يمرون بجانبي... ثم ركلوني وداسوا  

 علي بأقدامهم" 

انيا التي ضربت من قبل عناصر قوات عند محاولتها للفرار      ر
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لماذا  ف 130ار كّف ا صلى؟ أنتم جميعً أن تلماذا تريد ف، وغير مؤمن"أنت شيوعي  قوات الدعم السريعجنود  فرد عليهيصلي، 

 . 131" وقتك تضيع كنإ؟ ون تصل

  ةشمس الحارقة في يوم وصلت فيه درجالعلى الجلوس تحت أشعة معتصمين محتجزين كما أجبرت قوات الدعم السريع 

. 133النيل األزرق   جسر الظل قرب إلىهم إذا حاولوا االنتقال  ونضرب، وكانوا ي132درجة فهرنهايت  105 إلىحرارة منتصف النهار  

أخذوك إلى  وي، اضربً  ينهالون عليكإذا قلت إنك صائم ف"، ن و صائم   هل هم  محتجزيهمروى الدكتور عباس أن الجنود سألوا و 

جبروا على الشرب من برك ماء  ". لشربعلى ا ونكجبريُ ، و ‘مياص  هسماال يوجد ش يء ويقولون ’ماء صنبور 
ُ
وذكر آخرون أنهم أ

صائًما، ثم  كان  ن الشرطة إ  لباسجندي يرتدي  سأله النيل األزرق،  جسر بالقرب من  محتجًزا مراد  . وعندما كان  134"في الشارع

على   يدوسون بدأوا . املاء  فوق رؤوسنا  ناضعو حاملا املحتجزين. و مجموعة من أنا و شرب املاء من ]األرض[،  أجبرني على"

 .135نا" رؤوسو وجوهنا 

جبر مع آخرينيونيو، كيف   3في اعتصام  شارك ، الذي كريمويصف 
ُ
 املجارير:  شرب املاء من أنبوب على  أ

  ائي،الحجارة بشكل عشو  نقل  على ’الشاذين‘ .... وأجبروناالشيوعيين وب ونعتتنا...   الدعم السريعقوات  "شتمتنا 

  ميبدو أنكقال ’، نقلناها بعد أن . و مرة أخرى  انقله  أجبرنا علىآخر  جنديجاء خالًيا منها. ثم الطريق   حتى عندما كان

 من واشربا، ون متعب
ً

 .136"الجسر  أسفلمكسور   مجاريرأنبوب   من  ‘. وأجبرنا على الشرباملاء قليال

رغم وذكر 
ُ
أفادت منى  ". و ظهورنا علىأيدينا و الشمس " أشعة  من حمايةن على االستلقاء في الشارع دون يآخر مع  كريم أنه أ

كانوا  ، ألنهم موتىأنهم ب واعتقدت   .وجوههم في املاءو بعض الرجال،  يستلقي فيها ، من ماء املطرها برك في"منطقة  بأنها رأت

 .  137مستلقين دون حراك"

 

 

 

للضرب ذكر مراد أنه تعرض 
بالسياط والهراوات والعصي 
وأسلحة أخرى على أيدي جنود 
قوات الدعم السريع الذين 
احتجزوه أثناء فراره من الهجوم 

وكشف  على المتظاهرين.
الفحص البدني الذي أجرته له 
أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
العديد من الجروح المندملة 
شديدة التصبغ على ظهره وتتفق 

ي تعرض مع وصفه للضرب الذ
 له.

 

ال  ويقولون ’ ماء صنبور أخذوك إلى وي، اضرب   ينهالون عليكإذا قلت إنك صائم ف"

" مياص هسما يوجد ش يء   

الدكتور عباس يصف إهانة جنود قوات الدعم السريع للمتظاهرين الصائمين  

 بإجبارهم على شرب املاء.  
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  الذين يحتجزونها "السريع  الدعم  قوات" جنودإلى منطقة االحتجاز قرب جسر النيل األزرق، الحظت أن منى  عند وصول و 

 
ً
؟  ًئاسي  اأن هذا أمرً  تعتقدهل ’عيني وقال لي:  مباشرة فينظر أحدهم  . كانوا مجرد أوالد" :مراد . وقال 138بالفعل" كانوا "أطفاال

 . 139اء‘" الغد هذا ما نفعله كل يوم في دارفور قبل اإلفطار وبعد

قرب   السريع  الدعم مراد من قبل قوات  أثناء احتجاز. ف140ملهاجميندى االعداء العنصري لعن نزعة من الناجين   كثير تحدث

 بجوار  جلس نه إ قال جسر النيل األزرق، 

وسألني   أحد جنود قوات الدعم السريع نا نظر إلي واضحة. بعد قليل، أفريقية بمالمح، العرق األسودشخص من "

. فرزونا بعد ذلك على  ضربهزاد في ا و أخذه بعيًد .  لم أستطع الرد ‘ا؟معً  نماذا تفعال ، وهو غير عربي، فأنت عربي’

 إلى هناك‘". عبيد وال إلى هنا العرب  ’ وا يتصرفون بمنطقكانأساس اللون. 

هؤالء  مع  تجلسنلماذا فعربيات،  نأنت" األخريات: لمعتقالتلو لها  واقال قوات الدعم السريعرانيا أن "جنود ذكرت 

ضابط في قوات   يدتعرض للضرب على كيف يونيو،  3في اعتصام  شارك وهو خريج جامعي  ،مالك. وروى 141ات؟" امخّد ال

 .142شف القبيلة التي ينتمي إليها تكأن ا الدعم السريع بعد 

 والجندري العنف الجنس ي   

وصمة  ال وتمنع يونيو. 3ضد الرجال والنساء في  والجندري أشكال متعددة من العنف الجنس ي   ارتكاباملقابالت إلى  تأشار  

غون عن التعرض لها إال نادًرافي السودان  هاضحايا كما أن في السودان،   هذه الحاالتاالجتماعية اإلبالغ عن  
ّ
بسبب   ال يبل

حّرم التي حافظة املثقافة الالعقبات القانونية و 
ُ
عاقب ضحايا االغتصاب  ت ال بلالنشاط الجنس ي خارج إطار الزواج،    ت

 .143وتصمهم اجتماعًيا 

سراويل  كن يرتدين  كثيرات غيرهان إ جينز ضيق، و  سروال نها كانت ترتدي  إناشطة في االحتجاجات،   ، وهي مدرسة منى تقول  

تحت جسر النيل األزرق   االحتجازإلى منطقة أخريات نساء   قوات الدعم السريع الذين أحضروها معأن جنود  عادية. وروت

لها؟  اسرو   نستطيع نزعأمسك بها وقال: "كيف  من هذه القوات أن جندًيا   ن. وذكرتهو ضربوهم يباالعتداء الجنس ي  نهددوه

 .144أمزقه" ني شفرة حتى  و أعط

شاهد عثمان  . و ألعضاء التناسلية للمحتجزينايمسكون  قوات األمن  كان جنودت كيف قابال امل  املشاركين فيالعديد من  وذكر 

الكهرباء،  مبنى عيادة  هجومهم على من اإلناث عندالطاقم الطبي ن أفراد ضربو ي وهمقوات الدعم السريع  ا من جنودً 

   عناصرام يق عنشهود  هن. كما تحدث " وأردافنهاءثدو"أمسكوا أ
ً
من قوات الدعم السريع بعزل املحتجزات عمدا

مختبر إلى   لباس ترتديامرأة محجبة   يجرون قوات الدعم السريع جنود رأى إنهعثمان    وقال .ضهن لعنف جنس ييوتعر 

خ  ها، وكانت تصر علي وبدا كأنهم يعتدون سمعت صراخها . "اآلخرين  املحتجزينا عن أنظار الجانب اآلخر من مبنى الكهرباء بعيًد 

 .145" طلًبا للمساعدة
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  ولباس شرطة مكافحة الشغبقوات الدعم السريع بلباس أمن  عناصر أن  العديد من الرجال الذين شاركوا في املقابالتذكر 

ذكرت الدكتورة أمينة أنها شاهدت املهاجمين  . و 146" و"قواد ""شاذ مذلة، مثل  ةجنسي بتوجيه شتائم  تعمدوا إهانتهم 

 ". وأردفت: من الخلف  اغالبً و الرجال،   يلمسون "

نهم  ضربو ي...  كانواذلك ....  وأغمي عليه بسبب التناسلية .... تقيء بعضهم  أعضائهم باألحذية على [ الرجالركلوا ]"

يضعون عقب البندقية على الشرج وال يدفعونه إلى الداخل، وذلك  أحياًنا و شرج، منطقة ال بأعقاب البنادق على

 .147"الذي اتبعوه السلوك هو  بألفاظ نابية.... ذلك ملجرد اإلهانة وهم يشتمونهم 

لكن مشاركين عديدين في املقابالت   .ة مع أي شخص تعرض لالغتصابمباشر  أطباء من أجل حقوق اإلنسان   تحدثتلم 

من قوات الدعم السريع يغتصبون  جنوًدا  بأنه شاهد مالك  . فقد ذكراليوم في ذلكاغتصاب عمليات هدوا ا أنهم ش ذكروا

من جنود قوات الدعم السريع الذين كانوا   في تلك املنطقة لإلفالتكان يركض  عندما ،امرأة بالقرب من مستشفى إمبريال

 كانت ترتدي  . "ن على تفكيك املتاريسيآخر مع  ويجبرونهيضربونه 
ً

اثنان  و  منحنية، وهيقميصها، ب مغطى رأسها [ و. ... ]سرواال

 .148قوات الدعم السريع يمسكان بها"من ضباط 

 الذي عمل مسعف  ،أحمدوقال  
ً
ما كان يختبئ مع متظاهر آخر في  عندتصاًبا جماعًيا أيًضا اغ إنه شاهد أثناء االحتجاجات،   ا

ستة جنود من قوات    ا شاهدف، ا ملعرفة ما يجري نساء خرج ة. وعندما سمعا صراخجامعال  الفارغة في مبنى  تباكامل  أحد

الفتاتين، اللتين كانتا تبكيان   مع زميله فاصطحب .ن عندما اقترب أحمدو املغتصب  . هربالدعم السريع يغتصبون فتاتين

، لكن  للفتاتينرعاية طبية ينوي تقديم  كان أحمد . مستلزمات طبية بالقرب من شارع النيلبإلى مسجد صغير مجهز  بحرقة، 

إلى أن أحمد    أن أملحواالشابتين بعد   واعتقلوا،  م مباشرةاملسجد بعد وصوله  واقوات الدعم السريع دخل جنوًدا آخرين من 

 حدث للفتاتين بعد ذلك.يعرف ما هما. ولم اغتصبما من  ه  وزميله

جردوه من مالبسه وأجبروه على االستلقاء على   ض للتعذيب على أيدي مسلحينوتعرّ  ،يونيو 3اعتقل أحمد في وقت الحق في 

 جعله يشعر ا مم  حصتي"،أريد " أحمد أن أحد املسلحين قال   وذكر  .حرق أوراق على ظهره وحشو فمه بالتبغبثم بدأوا  .األرض

 صاحبها.  صوت خلع مالبسو ، الجملة ههذ" بسبب وقع لالغتصاب بأنه "سيتعرض

على   اووضعه بندقيةجندي  ’اخرس‘. تناول أغلقوا فمي وقالوا بالصراخ. بدأت . فخلع مالبسه  صوت سمع "كنت أ 

 .149‘"سنقتلك إذا لم تتوقف عن الصراخ’رأس ي 

 

أمزقه" ني شفرة حتى  و لها؟ أعط اسرو   نستطيع نزع"كيف   

منى ذاكرة ملا قاله جنود من قوات الدعم السريع الذين هددوها باإلعتداء عليها  

 جنسيا بعد إعتقالها وضربها
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دخل الضابط الغرفة  . في املبنى ةط القادا الضبأحد لفت انتباه  ممارغم هذا التحذير،   لم يتوقف عن الصراخأحمد أنه  ذكر

 بإخالء سبيله.  الجنودوأمر 

مع   . فعندما كانت منى محتجزةمحنتهم الحًقاعن يونيو أخبروهم  3لالغتصاب في  تعرضوا معتصمين أن   آخرون  شهود ذكر

  أنهن تعرضن لالغتصاب دون تحديد الجاني:  أخبرتها عدة محتجزاتاملقرن، في سجن النظام العام متظاهرات أخريات في 

  تا[ تعرض وفي مسجد جامعة الخرطوم ] كانتا ا نهمبأ تا، وقالجلست إلى جواري امرأتان تعمالن في بيع القهوة والشاي"

 أخبرتها كيف:   أوضحت منى أن فتاة أخرى في السجنهناك". و لالغتصاب 

ن الوقت  إ  وقالوا لها  لم يعيروها اهتماًما الشرطة،   قسموعندما ذهبت إلى ...  .تعرضت لالغتصاب في أحد املباني" 

 .150ى" لم يسمحوا لها بتقديم شكو و ليس مناسًبا لذلك، 

ابيسقصة عثمان  : قلق شديد وكو

، بنشاط في االحتجاجات طوال الثورة. 23شارك عثمان، وعمره 
ً
ويحكي كيف شارك في العديد من املظاهرات   عاما

بدأ في شهر رمضان العمل في املتاريس ضمن ما   يونيو. 3وتعرض لالعتقال مرات عدة، لكنه لم ُيصب بأذى حتى 

 3عرف باسم "أوالد املتاريس" وكان يقض ي كل وقته في موقع االعتصام مع "النوم هناك حتى يوم الواقعة األخيرة )

 151يونيو(".

ن موقع االعتصام. ركض عثمان مع أصدقاء له لالحتماء خلف يونيو داهمت قوات األم  3في الصباح الباكر ليوم 

عند املتراس، الحظ وجود قناصة على   أحد املتاريس. حاولوا مقاومة الهجوم برمي الحجارة على مركبات األمن.

ركض أحد أصدقائه إلى ساحة خالية ليرمي قوات األمن املقتربة   أسطح املباني وفي نفق قريب وفوق أحد الجسور.

سقط مباشرة وحمله أصدقاؤه حول   جارة ووقف عثمان لرؤية ما يحدث فأصيب برصاصة في ساقه اليمنى.بالح

لكن اشتداد القتال منعهم   املتراس إلى منطقة خالية كانوا يجمعون فيها الجرحى بانتظار نقلهم إلى مستشفى املعلم،

وعندما   كهرباء وهي مركز طبي مؤقت قريب.فحمله بعض املتظاهرين إلى عيادة مبنى ال من الذهاب إلى املستشفى.

 إلى العيادة كان ينزف بشدة، وكان متظاهر آخر ال يعرفه يضغط على الجرح طوال الوقت.
ً
  وصل عثمان أخيرا

وأفاد عثمان أنهم خاطبوا النساء بألفاظ نابية، واقتادوا إلى   داهمت العيادة قوات أمن بلباس قوات الدعم السريع.

وضربت قوات   دي رداء مخبر كانت تقدم الرعاية الصحية، حيث سمع صراخها ولم يرها مرة ثانية.الخلف امرأة ترت

 من الجيش برتبة نقيب دخل املبنى وأجبر   األمن الشخص الذي كان يضغط على جرح ساق عثمان.
ً
لكن ضابطا

’اخرس‘.  أغلقوا فمي وقالوا بالصراخ. بدأت . فخلع مالبسه صوت سمع "كنت أ 

أحمد   سنقتلك إذا لم تتوقف عن الصراخ’على رأس ي  اووضعه بندقيةجندي  تناول 

 الذي تعرض للتعذيب وكان خائفا من أن يغتصب من قبل عدة رجال مسلحين 
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مي ملقر القوات البحرية  أمر الضابط جنوده بنقل عثمان إلى املدخل األما قوات الدعم السريع على الخروج منه. 

 في حافلة صغيرة لنقله إلى مستشفى   القريب.
ً
ب من عثمان ركوب سيارة إسعاف، بيد أنه رفض، لذا وضعوه أخيرا ل 

ُ
ط

ولكن العنف في الشوارع منع األطباء من معالجته، لذلك   مكث في املستشفى سبعة أيام. فضيل في الخرطوم بحري. 

 لوقت بعد أربعة أيام إلجراء عملية جراحية لساقه. وضعوا له جبيرة إلى أن أسعفهم ا

 فور إطالق   كشف الفحص السريري عن إصابة عثمان بثالث طلقات في ساقه اليمنى.
ً
وقد أوضح أنه سقط أرضا

 في عظم الفخذ قرب   النار عليه وعانى من نزف شديد. 
ً
 مركبا

ً
ويقول إن صورة األشعة حينها أظهرت أن لديه كسرا

 طوال الليل   ي مع عرج شديد، وال يستطيع ذلك دون عكاز. وهو يمش   الورك.
ً
ويذكر عثمان أن النوم يجافيه غالبا

 وهو عاطل عن العمل ولم يحصل على رعاية نفسية.  نتيجة القلق والكوابيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املعايير القانونية

  االلتزامات القانونية الدولية

 عليها، أو  
ً
عا

ّ
 فيها، أو موق

ً
 غير شامل اللتزامات السودان القانونية الدولية، إما بوصفه طرفا

ً
يتضمن الجدول أدناه ملخصا

 مسألة تتعلق بالقانون الدولي اإلنساني العرفي.بوصفها  

 

 

أسامة طالب كان يدافع عن 
المتاريس في االعتصام وأصيب 

 3بطلقات عدة في فخذه األيمن في 
تواصل العنف، وبسبب  يونيو.

اضطر لالنتظار أربعة أيام في 
المستشفى قبل إجراء عمل جراحي 

وهو اآلن يعرج بشدة وال  له.
 يستطيع المشي دون عكازين.

ويقول إنه يعاني من القلق واألرق 
 والكوابيس.
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 زامات السودان القانونية الدولية : الت4الجدول 

نوع االنتهاكات  

يونيو   3املرتكبة في 

2019 

اثيق القانونية  ريفتع املو

 التي تحظر هذا الفعل 

 النص املحدد ذو الصلة 

القتل خارج نطاق  

 القضاء.

القتل املتعمد لشخص ما  

على يد موظف حكومي )أو  

بموافقته( دون صدور  

حكم سابق يتضمن كل  

الضمانات القانونية، مثل  

املحاكمة العادلة وغير  

 املنحازة.

العهد الدولي الخاص  

بالحقوق املدنية  

 152والسياسية 

 

 

 ( 1)  6املادة 

وعلى القانون أن   الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان.

.  يحمى هذا الحق. 
ً
 وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

 

امليثاق األفريقي  

لحقوق اإلنسان  

 153والشعوب  

 4املادة 

ومن حقه احترام حياته   ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان.

وال يجوز حرمانه من   وسالمة شخصه البدنية واملعنوية.

 .
ً
 هذا الحق تعسفا

 

نظام روما األساس ي  

للمحكمة الجنائية  

 154الدولية 

 القتل العمد ( )أ(: 1)  7املادة 

 

العنف الجنس ي  

 والعنف الجندري 

أي فعل مؤذي يرتكب ضد  

إرادة شخص بسبب فوارق  

في الجنس )بين الذكور  

  
ً
واإلناث(، ويتضمن أفعاال

تلحق أذى أو معاناة  

جسمية أو نفسية أو  

جنسية، والتهديد بمثل  

هذه األفعال، واإلكراه  

وغيره من ضروب الحرمان  

بروتوكول حقوق املرأة  

في أفريقيا امللحق  

بامليثاق األفريقي  

لحقوق اإلنسان  

والشعوب )بروتوكول  

مابوتو(، وقع السودان  

يونيو  30عليه في 

، لكنه لم 2008

  يصادق عليه بعد.

 

 ( )أ( 2)  4املادة 

على الدول األطراف اتخاذ التدابير املناسبة والفعالة  

عنف ضد املرأة، بما في لسن قوانين تمنع جميع أشكال ال

ذلك الفعل الجنس ي غير املرغوب فيه أو القسري، في  

.
ً
  السر أو علنا
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من الحرية، سواء في الحياة  

 العامة أو الشخصية. 

نظام روما األساس ي  

للمحكمة الجنائية  

 155الدولية 

 ( )ز(1)  7املادة 

االغتصاب أو االستعباد الجنس ي أو اإلكراه على البغاء،  

أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر  

أشكال العنف الجنس ي على مثل هذه الدرجة من  من  

 الخطورة. 

التعذيب وغيره من  

ضروب املعاملة  

القاسية أو  

 الالإنسانية أو املهينة 

تعمد إلحاق أذى أو معاناة  

شديدة، جسدية أو  

نفسية، بشخص رهن  

االحتجاز أو خاضع  

 لسيطرة املتهم. 

 

العهد الدولي الخاص  

بالحقوق املدنية  

 156والسياسية 

 7املادة 

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة  

وعلى وجه   القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على  

 أحد دون رضاه الحر. 

امليثاق األفريقي  

لحقوق اإلنسان  

 157والشعوب  

  5املادة 

لكل فرد الحق في احترام كرامته املالزمة إلنسانيته  

وحظر كافة أشكال   واالعتراف بشخصيته القانونية

استغالله وامتهانه واستعباده، خاصة االسترقاق  

والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات واملعاملة الوحشية  

  املذلة.أو الالإنسانية أو  

املبادئ التوجيهية  

 158لجزيرة روبن 

 تجريم التعذيب  -ج

… 

ال يمكن التذرع بأية ظروف استثنائية، مثل حالة   (9

الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم االستقرار السياس ي  

داخل الدولة أو أية وضعية طارئة عامة أخرى، لتبرير  

التعذيب أو العقوبات أو املعامالت القاسية أو  

 الالإنسانية أو املذلة. 

املبادئ التوجيهية  

بشأن الحق في  

ادلة  املحاكمة الع

 الحق في املعاملة اإلنسانية:  ( 7

… 

)ط( تكفل الدول، بما في ذلك عن طريق سن أحكام  

قانونية، تقديم املسؤولين عن إخضاع معتقلين أو  
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واملساعدة القانونية في  

 159أفريقيا 

محتجزين للتعذيب أو ملعاملة قاسية أو ال إنسانية أو  

 العدالة. مهينة أو أي أشخاص آخرين يقومون بذلك إلى 

 

اتفاقية مناهضة  

التعذيب وغيره من  

ضروب املعاملة أو  

العقوبة القاسية أو  

الالإنسانية أو املهينة  
160 

 ( 1)  1املادة 

ألغراض هذه االتفاقية، يقصد 'بالتعذيب' أي عمل ينتج  

، ُيلَحق  
ً
 كان أم عقليا

ً
عنه ألم أو عذاب شديد، بدنيا

 بشخص ما بقصد الحصول من هذا  
ً
الشخص، أو  عمدا

من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو  

معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو  

شخص ثالث أو تخويفه أو إكراهه هو أو أي شخص  

ثالث، أو ألي سبب من األسباب..... أو عندما يلحق مثل  

هذا األلم أو العذاب أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو  

ه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف  يسكت عن

 بصالحيات رسمية .....

التعليق العام رقم   

"حظر التعذيب  :20

وغيره من ضروب  

املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية  

( 7أو املهينة" )املادة 

(1992)161 

أن يتم   7تالحظ اللجنة أنه ال يكفي لضمان تنفيذ املادة 

بل   وبة أو تجريمهما. حظر مثل هذه املعاملة أو العق

ينبغي للدول األطراف أن تبلغ اللجنة بما تتخذه من  

تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير ملنع  

أفعال التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة  

 في أي أراض تقع تحت واليتها وللمعاقبة عليها.

نظام روما األساس ي   

الجنائية  للمحكمة  

 162الدولية 

 ( )هـ(2) 7املادة 

يعني "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة  

شديدة، جسدية أم نفسية، بشخص موجود بعهدة  

 املتهم أو تحت سيطرته. 

الحق في الحرية  

  الدينية

حرية الفرد في التعبد  

وإقامة الشعائر وممارسة  

 دينه وتلقينه.

من العهد   18املادة 

ص  الدولي الخا

على حرية الدين أو املعتقد وحق   18تنص املادة 

الشخص في "إشهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة  
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بالحقوق املدنية  

 163والسياسية 

وتقييد الصالة في رمضان   الشعائر واملمارسة والتعليم".

 ينتهك هذا الحق. 

الحرية في التماس مختلف   الحق في حرية التعبير 

واألفكار  ضروب املعلومات  

 وتلقيها ونقلها إلى آخرين. 

من العهد   19املادة 

الدولي الخاص  

بالحقوق املدنية  

 والسياسية 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق   19تنص املادة 

املدنية والسياسية على الحق في حرية التعبير. وقد فسر  

على أنه يشمل "جميع أشكال التعبير السمعية والبصرية  

 عن وسائل ال
ً
 164تعبير اإللكترونية وعبر اإلنترنت".فضال

حق كل فرد في التمتع   الحق في الصحة 

بأعلى مستوى يمكن بلوغه  

من الصحة الجسمية  

 والعقلية.

العهد الدولي الخاص  

بالحقوق االقتصادية  

 165واالجتماعية 

 12املادة 

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في   (1

لوغه من الصحة الجسمية  التمتع بأعلى مستوى يمكن ب

 والعقلية.

… 

)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية  

 والعناية الطبية للجميع في حالة املرض.

إعالن آملا آتا الصادر  

عن الجمعية الطبية  

 166العاملية

أعاد املؤتمر التأكيد بقوة على أن الصحة التي هي حالة  

 
ً
، وليست  من اكتمال السالمة بدنيا

ً
 واجتماعيا

ً
ونفسيا

مجرد انعدام وغياب املرض أو العجز، هي حق أساس ي  

من حقوق اإلنسان، وأن بلوغ أعلى مستوى ممكن من  

الصحة هو أهم هدف اجتماعي على نطاق العالم يتطلب  

تحقيقه عمل العديد من القطاعات االجتماعية  

  واالقتصادية األخرى باإلضافة إلى قطاع الصحة. 

املشتركة من   3املادة 

  اتفاقيات جنيف 

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراض ي  

أحد األطراف السامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع  

 األحكام التالية: ىبأن يطبق كحد أدن

 

( األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال  1)

سلحة الذين ألقوا  العدائية، بمن فيهم أفراد القوات امل

عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب  

املرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون  

في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار  
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يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو  

 اثل آخر. الجنس، أو املولد أو الثروة أو أي معيار مم 

ولهذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلق  

باألشخاص املذكورين أعاله، وتبقي محظورة في جميع  

 األوقات واألماكن: 

)أ( االعتداء علي الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة  

القتل بجميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية،  

 والتعذيب؛

الكرامة الشخصية،    االعتداء على )ب( أخذ الرهائن؛

 وعلى األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة؛ 

امللحق )البروتوكول(  

الثاني اإلضافي إلى  

اتفاقيات جنيف  

املتعلق بحماية ضحايا  

املنازعات املسلحة غير  

الدولية )البروتوكول  

 167الثاني(

 

ال يجوز بأي حال من األحوال إيقاع العقاب على أي   (1

شاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف  شخص لقيامه بن

املهنة بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذا  

 النشاط. 

 

 ذا   (2
ً
ال يجوز إرغام األشخاص الذين يمارسون نشاطا

صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى 

وشرف املهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي  

أحكام هذا امللحق  تستهدف صالح الجرحى واملرض ى، أو 

"البروتوكول"، أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه  

 القواعد واألحكام.

 

تحترم االلتزامات املهنية لألشخاص الذين يمارسون   (3

 ذا صفة طبية فيما يتعلق باملعلومات التي قد  
ً
نشاطا

يحصلون عليها بشأن الجرحى واملرض ى املشمولين  

 أحكام القانون الوطني. برعايتهم، وذلك مع التقيد ب

 

ال يجوز بأي حال من األحوال إيقاع العقاب على أي   (4

 ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره  
ً
شخص يمارس نشاطا

في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى واملرض ى الذين كانوا  
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أو ال يزالون مشمولين برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام  

 القانون الوطني. 

اتفاقية حقوق الطفل    تجنيد األطفال 

والبروتوكول االختياري  

التفاقية حقوق  

 168الطفل 

 6املادة 

 في   (1
ً
 أصيال

ً
تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا

 الحياة. 

تكفل الدول األطراف إلى أقص ى حد ممكن استمرار   (2

 بقاء الطفل ونموه. 

مبادئ باريس بشأن  

إشراك األطفال في  

حة 
ّ
 النزاعات املسل

د بعبارة "الطفل املرتبط بقوة مسلحة أو  يقص  2-1

جماعة مسلحة" أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره  

 أو في املاض ي، من قبل قوة 
ً
ُجند أو استخدم، حاليا

 كانت املهام التي اضطلع  
ً
مسلحة أو جماعة مسلحة، أيا

بها، بما في ذلك، على سبيل الذكر ال الحصر، األطفال  

ون كمحاربين أو طهاة أو  واألوالد والبنات املستخدم

وال   حمالين أو سعاة أو جواسيس أو ألغراض جنسية.

يقصد بها فقط األطفال املشاركون أو الذين سبق أن  

  شاركوا مباشرة في أعمال قتالية.

االستخدام املفرط  

  للقوة

قوة ال تتناسب مع الهدف  

املشروع الذي ينبغي  

وينبغي أال يلجأ   تحقيقه.

املوظفون املكلفون بإنفاذ  

القانون إلى استخدام  

 وبما  
ً
القوة إال استثنائيا

يناسب الحالة، وينبغي  

اعتبار استخدام األسلحة  

 .
ً
 النارية إجراًء متطرفا

 

 

مدونة األمم املتحدة  

لقواعد سلوك  

املوظفين املكلفين  

  169بإنفاذ القوانين 

 3املادة 

فين بإنفاذ القوانين استعمال  ال يجوز للموظفين املكل

القوة إال في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود الالزمة  

 ألداء واجبهم. 

 5املادة 

ال يجوز ألي موظف من املوظفين املكلفين بإنفاذ  

القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره  

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  

 ينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتسامح به. أو امله 
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املبادئ األساسية    

الستخدام القوة  

واألسلحة النارية من  

جانب املوظفين  

املكلفين بإنفاذ  

 170القوانين 

ال يجوز للموظفين املكلفين بإنفاذ القوانين استخدام  

األسلحة النارية ضد األشخاص إال في حالة الدفاع عن  

اآلخرين ضد التهديد الوشيك  النفس أو الدفاع عن  

بالقتل أو اإلصابة الخطيرة، أو ملنع ارتكاب جريمة خطيرة  

للغاية تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو العتقال  

شخص يمثل هذا الخطر ومقاومة سلطته، أو منع  

 غير  
ً
هروبه، وفقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفا

ال، ال  وفي جميع األحو  كافية لتحقيق هذه األهداف.

 إال  
ً
يجوز استخدام األسلحة النارية بصورة مميتة عمدا

 من أجل حماية  
ً
عندما ال يكون من املمكن تجنبها تماما

 الحياة. 

 

حاالت االختفاء  

 القسري 

"االختفاء القسري" هو  

اعتقال أشخاص أو  

احتجازهم أو اختطافهم  

من قبل أحد أجهزة الدولة  

أو منظمة سياسية تعمل  

لة أو بدعمها  بإذن من الدو 

أو بموافقتها على ذلك.  

ويعقب ذلك رفض  

االعتراف بحرمان هؤالء  

األشخاص من الحرية أو  

التستر على مصيرهم أو  

مكانهم بقصد إبعادهم عن  

حماية القانون لفترة طويلة  

 من الزمن. 

أعلن قرار الجمعية  

 47/133العامة رقم 

اإلعالن املتعلق بحماية  

جميع األشخاص من  

 القسري االختفاء 

ترتدي املمارسة املنهجية لإلخفاء طابع الجريمة ضد  

 لحق الشخص في االعتراف به  
ً
اإلنسانية وتشكل انتهاكا

كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية واألمن، وحقه  

   في عدم التعرض للتعذيب.
ً
 خطيرا

ً
كما تشكل تهديدا

وعلى جميع الدول األعضاء في األمم   للحق في الحياة.

ة اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية أو غيرها  املتحد

من التدابير الفعالة ملنع وإنهاء أعمال االختفاء القسري،  

وال سيما لجعلها جرائم مستمرة بموجب القانون الجنائي  

  171ولوضع أسس للمسؤولية املدنية.

الحق في معرفة  

الحقيقة )يتضمن  

حقوق أسر  

 الضحايا(

األفريقية  اللجنة  

لحقوق اإلنسان  

والشعوب، التعليق  

على   4العام رقم 

: تشمل الترضية )في هذا الحق( الحق في  44الفقرة 

معرفة الواقع، واعتراف الدولة بمسؤوليتها والتسجيل  

وتشمل الترضية   الفعلي للشكاوى والتحقيق واملقاضاة.

 
ً
مايلي: تدابير فعالة لوقف االنتهاكات املستمرة،  أيضا
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امليثاق األفريقي  

لحقوق اإلنسان  

 والشعوب

والتحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن  

الحقيقة إذا كان اإلفصاح ال يؤدي إلى مزيد من األذى أو  

التهديد لسالمة ومصالح الضحية أو أقارب الضحية أو  

الشهود أو األشخاص الذين تدخلوا ملساعدة الضحية  

ت أخرى، والبحث عن املفقودين  أو منع وقوع انتهاكا

واألطفال املختطفين وجثث القتلى، واملساعدة على  

  
ً
استعادة الجثث وتحديد هوياتها وإعادة دفنها وفقا

للرغبات املعلنة أو املفترضة للضحية أو العائالت 

املتضررة، وإعالن رسمي أو قرار محكمة يعيد للضحية  

م وسمعتهم  وأولئك الذين تربطهم صلة وثيقة به كرامته 

وحقوقهم، وعقوبات قضائية وإدارية على املسؤولين عن  

االنتهاكات، واعتذار علني بما في ذلك االعتراف بالوقائع  

  .172وقبول املسؤولية، وإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم 

مكتب املفوض السامي    

لحقوق اإلنسان باألمم  

 املتحدة،  

دراسة عن الحق في  

  173معرفة الحقيقة 

 

 من الحقوق االعترا 
 
  ف بمعرفة الحقيقة بوصفه حقا

تعـيد "املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية  

حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات  

ملكافحة اإلفالت من العقـاب"  

(E/CN.4/2005/102/Add.1  تأكيد الحق غير القابل )

رخة  للتصـرف في معـرفة الحقيقة إزاء االنتهاكات الصا

لحقوق اإلنسان والجرائم الخطيرة التي ينص عليها  

ينص على أن "لكل شعب حق   2فاملبدأ  القانون الدولي.

غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن األحداث  

املاضية املتعلقة بارتكـاب جـرائم شـنيعة وعن الظروف  

واألسباب التي أفضت، نتيجة انتهاكات جسيمة أو  

 ـان، إلى ارتكاب هذه الجرائم". منهجية لحقوق اإلنس

على أن "للضحايا وألسرهم، بغض النظر   4وينص املبدأ 

عن أي إجراءات قضائية، حق غير قابل للتقادم في 

بت فيها   معرفة الحقيقة بخصوص الظروف التي ارتك 

االنتهاكات وبخصوص مصير الضـحية في حالة الوفاة أو  

ملزمة "بضمان  على أن الدول   1وينص املبدأ  االختفاء".
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الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة املتعلقة  

  باالنتهاكات".

 

  2019حقوق اإلنسان والوثيقة الدستورية لعام 

 في 
ً
 جديدا

ً
، يتضمن "وثيقة الحقوق والحريات" التي ُوصفت  2019أغسطس  17اعتمد مجلس السيادة السوداني دستورا

 من جانبهم بأن يحترموا حقوق اإلنسان والحريات األساسية  بأنها عهد بين الحكومة  
ً
والشعب السوداني، ويشكل "التزاما

املضمنة في الوثيقة وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر األساس للعدالة االجتماعية واملساواة والديمقراطية في  

ل القوانين التي تمنع وصول الناجين وعائالت ومع أن هذا التطور مرحب به، فإن الدستور لم يبطل أو يعد 174السودان". 

 من ذلك قوانين حالية توفر الحصانة لقوات األمن في االنتهاكات املرتكبة أثناء الخدمة. 
ً
 175القتلى إلى العدالة، بل تضمن بدال

ملقاضاة عن  ولكي يحقق السودان الوعود التي تحملها أهدافه الدستورية، يجب تعديل هذه القوانين إللغاء الحصانة من ا

 مع املعايير القانونية الدولية.
ً
  األفعال املرتكبة أثناء الخدمة، ولضمان توافق القانون الجنائي تماما

"تعتبر كل الحقوق والحريات   تتضمن الوثيقة الدستورية لغة تعتمد املعايير الدولية لحقوق اإلنسان في القانون املحلي:

ثيق الدولية لحقوق اإلنسان واملصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزًءا ال يتجزأ  املضمنة في االتفاقيات والعهود واملوا

 حظر التعذيب أو "املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو   وثيقةتضمن الت 176من هذه الوثيقة". 
ً
أيضا

  177الحاطة بالكرامة اإلنسانية" 

 التشريعات الوطنية

، ال ينص قانون   نية في السودان دون وصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان إلى العدالة.حالت التشريعات الوط
ً
فمثال

، على أن التعذيب جريمة إال في حالة محدودة وهي "تأثيره على مجرى العدالة"،  1991اإلجراءات الجنائية السوداني لعام 

  178وينص على ضمانات احترازية غير كافية ضد االعتقال. 

منح الح
ُ
( من قانون  1)45صانة ألفراد الشرطة من املالحقة القضائية عن األفعال املرتكبة أثناء العمل بموجب املادة وت

وألجهزة األمن   2007،180( من قانون القوات املسلحة لعام 2)42وألفراد الجيش بموجب املادة  2008،179الشرطة لسنة 

ورغم أن قانون األمن الوطني يوفر ضمانات محدودة، فإنه  2010.181من قانون األمن الوطني لسنة  52الوطني بموجب املادة 

توفر هذه القوانين حصانة   ال يضمن الحق في التمثيل القانوني أو الرعاية الطبية، كما ال ينص على أمر املثول أمام القضاء.

ير مقوننة، وال توجد معايير  مشروطة ال يمكن رفعها إال من قبل رئيس الفرع الذي ينتمي إليه املجرم املزعوم، وهي عملية غ

مة   37من الناحية النظرية، تنص املادة  منشورة تحدد متى ينبغي السماح باملالحقة القضائية.  
ّ
من الوثيقة الدستورية املنظ

للمحاكم العسكرية على أن "الجرائم الواقعة على املدنيين أو املتعلقة بحقوق املدنيين التي تختص بها محاكم القضاء  

 من القضايا التي ترفع في املحاكم   العادي" ال ينبغي أن تكون "مستثناة" من املحاكم العسكرية.
ً
، هناك عدد قليل جدا

ً
وفعليا

   182املدنية أو العسكرية، والعديد من القضايا تعطل عند مرحلة طلب اإلذن برفع الحصانة.
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ي السودان، الجنرال البرهان، وعد الجماعة املعروفة باسم  ذكرت وسائل إعالم سودانية أن رئيس املجلس السيادي االنتقالي ف

وبأن رئيس الوزراء حمدوك قد التقى أعضاء التجمع ملناقشة   183"تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر" بحقوق قانونية كاملة، 

سؤولين عن  وتعهد املدعي العام بمتابعة القضايا ضد امل 184اهتمامهم بالتحقيقات وحاجتهم إلى سبل لالنتصاف القانوني، 

وهذا يعني أن القضايا الفردية لصالح الضحايا وأسر القتلى ستنجح في املعالجة ضمن إطار النظام   185مذبحة االعتصام. 

بيد أن عدم اإلقدام على مزيد من اإلصالحات يمكن أن يؤدي إلى استمرار ممارسات وأحكام حقبة البشير   القانوني الجنائي.

، اشتكت أسر القتلى من أن   اسية في ظل عنف قوات األمن والجيش ضد املدنيين.في منع الوصول إلى الحقوق األس 
ً
فمثال

يونيو،   3سياسات سجالت الطب العدلي الحالية تمنعهم من الوصول إلى معلومات عن أبنائهم القتلى في حالة مثل مذبحة 

 إجرامية. 
ً
بلغ عن حاالت دفن دون إخطار   186التي يحتمل أنها شهدت أعماال

ُ
وعلى الرغم من أن هذا   187أسرة الضحية. كما أ

من العهد الدولي   23اختصاص جديد في القانون الدولي، فإن الباحثين يؤكدون على ضرورة منح األسر، بموجب املادة 

، الحق في إخطارهم عن أقاربهم  133/47الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 188وأن ُيزودوا بمعلومات كاملة عنهم. ويجب على الحكومات تيسير إعادة رفات املوتى إلى أقاربهم، عند الطلب. واملفقودين 

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عن امليثاق   4ويشمل الحق في معرفة الحقيقة، الوارد في التعليق العام رقم 

 ألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، ما يلي: 

 ما دولة بمسؤوليتها والتسجيل الفعلي للشكاوى والتحقيق واملقاضاة.اعتراف ال
ً
يلي: تدابير فعالة  وتشمل الترضية أيضا

لوقف االنتهاكات املستمرة، والتحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة إذا كان اإلفصاح ال يؤدي إلى مزيد من  

أقارب الضحية أو الشهود أو األشخاص الذين تدخلوا ملساعدة الضحية أو  األذى أو التهديد لسالمة ومصالح الضحية أو 

منع وقوع انتهاكات أخرى، والبحث عن املفقودين واألطفال املختطفين وجثث القتلى، واملساعدة على استعادة الجثث  

 للرغبات املعلنة أو املفترضة للضحية أو العائالت املتضر 
ً
رة، وإعالن رسمي أو قرار محكمة  وتحديد هوياتها وإعادة دفنها وفقا

يعيد للضحية وأولئك الذين تربطهم صلة وثيقة به كرامتهم وسمعتهم وحقوقهم، وعقوبات قضائية وإدارية على املسؤولين  

 189عن االنتهاكات، واعتذار علني بما في ذلك االعتراف بالوقائع وقبول املسؤولية، وإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم. 

ممارسات الطب العدلي فرصة لتحسين آلية املساءلة والثقة في العمليات الحكومية بطريقة ملموسة. وتفيد  قد يتيح إصالح  

 190التقارير بأن األوساط الطبية العدلية دعت إلى تبمي أفضل املمارسات، مع زيادة الشفافية وإمكانية الوصول إلى األقارب.

قضايا الجنائية إلى وزارة العدل وليس إلى وزارة الداخلية )كما هو الحال  وقد أشار الفاحصون الطبيون إلى رغبتهم في إبالغ ال

 191كما دعوا وزارة الصحة إلى تنظيم وتنفيذ اإلصالحات املأمولة. حالًيا(.

 تحليل واستنتاجات

 على مسار  3سُتعد كيفية معالجة الحكومة االنتقالية الحالية النتهاكات 
ً
السودان الجديد  يونيو أحد املؤشرات املهمة جدا

لفت اللجنة الوطنية املستقلة املشكلة بموجب   نحو الديمقراطية وفرص إحالل السالم بعد عقود من القمع والصراع.
ُ
ولقد ك

وتضمن الوثيقة منح اللجنة   ".2019يونيو  3( من الوثيقة الدستورية بإجراء "تحقيق شفاف ودقيق في انتهاكات 16)7املادة 

 يق"، لكنها تحصر املساعدات الدولية ب"الدعم األفريقي إذا لزم األمر حسب تقييم اللجنة الوطنية"."صالحيات كاملة للتحق
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لقد التزم املجلس السيادي عالنية بتقديم الجناة إلى العدالة، لكن بعض املراقبين عبروا عن قلقهم لعدم تحديد آلية  192 

يضم أقارب قتلى االحتجاجات، مخاوف بشأن استقاللية   ويثير "تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر" الذي 193قضائية واضحة. 

  194 لجنة التحقيق وفعاليتها، رغم التصريح عن مشاركته.

إن   يونيو. 3وكما يبين هذا التقرير، ثمة مزاعم بأن قوات الدعم السريع وقوات أخرى هي من بين مرتكبي أعمال العنف في 

 أن نصف أعضاء املجلس السيادي على األقل لهم  االتفاق السياس ي الهش الذي تقوم عليه الحكومة اال 
ً
نتقالية يعني فعليا

وهناك مخاطر جوهرية تحيق باملالحقة القضائية   عالقات وثيقة مع قوات الدعم السريع أو غيرها من القوات املسلحة.

فعادة ما   ة املدنية.عندما تحتفظ هذه القوات بأغلبية أسلحة البلد وتتحكم بها، حتى لو كان ذلك بالتعاون مع القياد

وهذا يؤثر على رغبة الضحايا   يستنكف القادة املتورطون في االنتهاكات عن تأييد محاكمات قد تسفر عن تحميلهم املسؤولية.

وأسرهم وقدرتهم على رفع دعاوى ضد أعضاء القوات املسلحة الحاكمة أو حلفائهم، وكذلك على حرية ونزاهة هذه  

  195الدعاوى.

 سوى مساعدة ضئيلة، رغم تصريح املسؤولين السودانيين بأنهم يؤيدونها.كما أن اللجنة 
ً
وأفادت مصادر على   لم تتلق فعليا

 عنه مكاتب في مركز التدريب الجوي  
ً
صلة مع اللجنة بأن الحكومة لم توافق على الخيار األول ملقر اللجنة، واقترحت بدال

ل حقوق اإلنسان مقابالت مع شهود تعرضوا للعنف هناك، فيما  أجرت أطباء من أج السوداني في قلب منطقة االعتصام.

، وصفت تماضر، وعمرها  وتر نفس ي شديد عند االقتراب من موقع االعتصام.تأشار آخرون إلى شعورهم ب
ً
،   30فمثال

ً
عاما

كومة للمكان  ولذلك فإن اختيار الح  بكاءها و"فقدان اإلحساس في ساقيها" عندما حاول أصدقاؤها إحضارها إلى املنطقة. 

 196يمكن اعتباره محاولة لتثبيط همة الضحايا والشهود عن املشاركة.

فباإلضافة إلى جمع شهادات من أجل   ال يقلل أي مما سبق من أهمية اللجنة والجهود املبذولة لرفع دعاوى داخل السودان.

لذاكرة الوطنية للمجزرة، وكالهما أساس ي  املالحقة القضائية، فإن عمل اللجنة بالغ األهمية لتقص ي الحقائق والحفاظ على ا

بيد أن التحدي املتمثل في رفع دعاوى ضد الفاعلين في املؤسسة األمنية يعني ضرورة وجود  لعملية العدالة االنتقالية.

 وموارد تكمل هذه الجهود.
ً
 دوليا

ً
 دعت أطباء من أجل حقوق اإلنسان ومنظ استراتيجية طويلة األمد تقتض ي تعاونا

ً
مات  فمثال

أخرى إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تابعة لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن مجموعة أوسع من انتهاكات حقوق اإلنسان  

  2018.197ديسمبر  18حدثت في سياق االحتجاجات التي بدأت في 

ب رغبة املجتمع املدني  تتضمن الوثيقة الدستورية صيغة يمكن تفسيرها بأنها تسمح بإحالة قضايا إلى املحاكم الدولية حس

"تعمل أجهزة الدولة على .... البدء في إنفاذ إجراءات العدالة   )ز( بهذا الخصوص على:  67السوداني. حيث تنص املادة 

 ملبدأ  
ً
االنتقالية واملحاسبة على الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وتقديم املتهمين إلى املحاكم الوطنية والدولية إعماال

 من حكم البشير، وحسب املعلومات فإن   الت من العقاب".عدم اإلف
ً
 بعد ثالثين عاما

ً
يشهد النظام القضائي السوداني تحوال

.
ً
)ز( تسمح للسودان بإحالة املتهم إلى محكمة دولية في   67لكن املادة  العديد من الناشطين يأملون في حصر املحاكمات محليا

الحصانة، وذلك بموجب "مبدأ عدم اإلفالت من العقاب"، إذا ثبت عجز الجهاز    حالة الجرائم الدولية التي ال تجوز فيها

  .
ً
  199 198القضائي أو عدم رغبته في محاكمة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تشكل جرائم دولية أيضا
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مستوى جرائم دولية ال ينبغي أن تكون هناك  قد ترقى إلى  2019يونيو  3تظهر نتائج هذا التقرير أن االنتهاكات املرتكبة في 

من نظام روما األساس ي من قتل وتعذيب واغتصاب وعنف    7حصانة فيها، بما في ذلك الجرائم ضد اإلنسانية بموجب املادة 

 . وتبرر هذه االنتهاكات إجراء تحقيق شامل وشفاف جنس ي وإخفاء قسري ألفراد وغير ذلك من األعمال الالإنسانية املحتملة.

  ويحق للناجين وأفراد أسر القتلى واملفقودين الوصول إلى العدالة.

فقد اتخذ مجلس السيادة خطوات مهمة لحل قوانين النظام العام القمعية في عهد البشير   هناك بعض اإلشارات الواعدة.

نة تمنح جملة من  ومن بين جملة أمور، ينص "قانون تفكيك نظام اإلنقاذ" على تشكيل لج 200وتفكيك النظام السابق. 

بيد أن   وهي أمر بالغ األهمية في بلد يعاني من مشاكل مالية عميقة. 201صالحيات اإلصالح، مع مهام طموحة ملكافحة الفساد

ينبغي في هذا   202هذه املهام قد تواجه التعطيل بسبب مزاعم تورط أعضاء مجلس السيادة الحاليين في الفساد الجاري. 

 الحات القانونية والتعجيل بها، بغض النظر عن مزاعم تورط شخصيات قوية في الفساد. املنعطف الحاسم مواصلة اإلص 

   التوصيات

السودان ملزم بتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي واحترام الحقوق األساسية ملواطنيه، كما هو موضح في الوثيقة  

الهجمات على املواطنين السودانيين، ألنها تقوض الحقوق  يجب أن تتوقف  .2019أغسطس  17الدستورية الصادرة في 

تدعو أطباء من أجل حقوق اإلنسان جميع األطراف إلى بذل   األساسية وتضر بالصحة، ويجب محاسبة املسؤولين عنها.

  الجهود لتعزيز مجتمع حقوق اإلنسان السوداني، ودعم الناجين والشهود وعائالت الذين قتلتهم قوات األمن، وكذلك

 املفقودين، في طلب العدالة. 

تدعو أطباء من أجل حقوق اإلنسان حكومة السودان والهيئات الدولية والواليات املتحدة والحكومات األخرى إلى تنفيذ  

  التوصيات التالية دون تأخير:

 إلى املجلس السيادي لحكومة السودان:

والسماح للجنة بقبول الدعم من   يونيو. 3االنتهاكات التي ارتكبت في تقديم دعم كامل للجنة الوطنية املشكلة للتحقيق في  •

 الهيئات الدولية التي تمتلك املعرفة والخبرات املطلوبة. 

  يونيو من خالل محاكمات قانونية عادلة وشفافة. 3محاسبة مرتكبي االنتهاكات التي وقعت في مذبحة  •

إلى  ترقى  قد 2019 يونيو 3 في  املرتكبة االنتهاكات أن التقرير هذا نتائج تظهر  

ائم مستوى  ذلك في  بما فيها، حصانة هناك تكون  أن ينبغي  ال دولية جر  

ائم وإخفاء جنس ي  وعنف واغتصاب  وتعذيب قتل من ... اإلنسانية ضد  الجر  

املحتملة الالإنسانية األعمال من ذلك وغير  ألفراد قسري    
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وبالتحديد،   تخدام املفرط للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان.ضمان تطبيق آليات ملحاسبة جميع املسؤولين عن االس  •

  إلغاء أحكام الحصانة للقوات النظامية ومراجعة القوانين في ضوء توصيات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

ذلك الفصل الرابع عشر من   التقيد بأحكام القوانين السودانية التي تؤكد على املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، بما في •

 .2019الوثيقة الدستورية لعام 

إنشاء برامج رعاية صحية   تلبية حقوق واحتياجات املواطنين السودانيين املتضررين من االنتهاكات، بمن فيهم أسر الضحايا. •

مراجعة القوانين   سريعة االستجابة ويسهل الوصول إليها للناجين من العنف الجنس ي والجندري وأشكال التعذيب األخرى.

  التي تمنع األسر من الوصول إلى السجالت الطبية العدلية.

إنشاء سجل للمفقودين والتحقيق في حاالت االختفاء القسري للمتظاهرين املؤيدين للديمقراطية من أجل تحديد مالبسات   •

 حاالت االختفاء ومكان وجود املختفين وتحديد الجناة. 

عند تعذر إعادة الرفات، يجب إطالع أفراد األسر بوضوح   ة رفات املوتى إلى أسرهم أو أقربائهم.وضع إطار قانوني لتسهيل إعاد •

وينبغي منحهم فرصة إقامة النصب التذكارية وإقامة االحتفاالت   تام على مواقع القبور والسماح لهم بزيارتها دون قيود.

 الدينية حسب الحاجة. 

ساملين واحترام معايير األمم املتحدة في استخدام القوة الذي يجب أن يستند  حظر جميع أشكال العنف ضد املتظاهرين امل •

 إلى مبادئ الضرورة والتناسب )الحد األدنى من القوة(، والشرعية، واملساءلة، وفرض تطبيق هذه املعايير.
ً
  دوما

الالإنسانية أو املهينة. التوقيع  املصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو   •

 واملصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

تنفيذ خطة العمل الوطنية التي وضعت بالتعاون مع مكتب املمثل الخاص لألمين العام املعني باألطفال والصراعات املسلحة   •

 ملعارك. ملنع وإنهاء تجنيد األطفال واستخدامهم في ا 2018في عام 

احترام وحماية استقاللية نقابة األطباء السودانيين، ولجنة أطباء السودان املركزية، وتجمع املهنيين السودانيين وغيرها من   •

  املنظمات املستقلة املحترمة إلسهاماتها الضرورية في ضمان الصحة وحقوق اإلنسان للمواطنين السودانيين.

  لى جميع اإلجراءات الخاصة/املقررين الخاصين لألمم املتحدة.توجيه دعوة مفتوحة لزيارة السودان إ •

مواصلة وتوسيع نطاق التعاون مع مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم املتحدة، بما في ذلك عن طريق الترحيب   •

 بإنشاء مكتب للمفوضية في السودان لشؤون التعاون الفني وبصالحيات كاملة في إعداد التقارير. 

إلى النرويج واململكة املتحدة والواليات املتحدة* والجهات األخرى القادرة على تعزيز ودعم تطوير حقوق 

 للقانون الوطني والدولي في السودان:
 
عرف مجتمعة باسم "الترويكا"، وتولت *) اإلنسان واملساءلة وفقا

ُ
ت

 مراقبة ودعم وتيسير املناقشات اإلقليمية 
ً
 املتعلقة بتعزيز السالم في السودان وجنوب السودان(تاريخيا

دعم تطوير مساءلة حقوق اإلنسان في السودان من خالل توفير الخبرة واملوارد األخرى، وفق رغبة املجتمع السوداني لحقوق   •

 اإلنسان.
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السودان بخصوص املساءلة   اقتراح ودعم اتخاذ قرار في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يتناول الوضع الحالي في •

 عن العنف ضد املتظاهرين وانتهاكات حقوق اإلنسان الالحقة. 

تحديد موردي الغاز املسيل للدموع وطلقات الرصاص وغيرها من أسلحة السيطرة على الحشود إلى قوات األمن السودانية،   •

ها الكيميائي وتركيزها وكمياتها إلى أن  وبذل جهود ملموسة للحد من تصديرهم لهذه األسلحة وتعزيز الشفافية في تصنيع

  تضمن حكومة السودان التزامها بقواعد استخدامها.

مطالبة السودان بتوجيه دعوة مفتوحة لزيارة السودان إلى خبير األمم املتحدة املستقل املعني بحالة حقوق اإلنسان في   •

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر  السودان، واملقرر الخاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة 

الخاص املعني بحالة املدافعين عن حقوق اإلنسان، واملقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات  

، واملقرر الخاص املعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ً
  موجزة أو تعسفا

بات خاصة على األفراد الذين تم تحديد مسؤوليتهم عن عمليات القتل خارج نطاق القانون و/أو عن التعذيب،  فرض عقو  •

  وهذا يتضمن عقوبات ضد جميع فروع القوات املسلحة السودانية، بما فيها قوات األمن وقوات الدعم السريع.

ت القتل خارج نطاق القانون و/أو عن التعذيب،  فرض عقوبات خاصة على األفراد الذين تم تحديد مسؤوليتهم عن عمليا •

  وهذا يتضمن عقوبات ضد جميع فروع القوات املسلحة السودانية، بما فيها قوات األمن وقوات الدعم السريع.

  إلى حكومة الواليات املتحدة األمريكية والكونغرس األمريكي:

 . H.R -زاع" )سبق أن طرح باسم قانون حماية الحياد الطبي  إعادة طرح وإقرار "قانون حماية الرعاية الصحية في حاالت الن •

2033 ،113th Congress)  الذي يجيز مساءلة الحكومات التي تهاجم العاملين الطبيين واملرافق ووسائل النقل واإلمدادات ،

  الطبية.

اإلنسان بموجب قانون  فرض عقوبات على كبار املسؤولين السودانيين املسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق  •

 ماغنيتسكي العاملي.

فرض شروط صارمة في أي اتفاقيات استثمار أو تجارة مستقبلية، تطالب حكومة السودان باتخاذ خطوات ملموسة لضمان   •

 مساءلة شفافة ومستقلة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة في السودان. 

  السودان دولة راعية لإلرهاب بنجاح آليات العدالة واملساءلة في السودان. اشتراط القيام بأي إعادة نظر في تصنيف •

  إلى اإلجراءات الخاصة في األمم املتحدة:

املطالبة بتنظيم زيارة إلى السودان من قبل خبير األمم املتحدة املستقل املعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان، واملقرر   •

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر الخاص املعني بحالة  الخاص املعني بالتعذيب وغيره من 

  ،
ً
املدافعين عن حقوق اإلنسان، واملقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا

  عيات.واملقرر الخاص املعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجم

  مراقبة األوضاع وإعداد تقارير عنها إلى مجلس حقوق اإلنسان: التابع لألمم املتحدة. •
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 إلى مجلس األمن التابع للمم املتحدة:

مراقبة االنسحاب املزمع للعملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور مراقبة دقيقة وتقييم أثره، وضمان   •

  القواعد واألصول إلى قوات الدعم السريع.عدم تقديم 

ضمان أن تحتوي آلية املتابعة بعد العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور على مكون قوي خاص   •

 بحقوق اإلنسان. 

  إلى االتحاد األفريقي:

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بزيارة السودان  مطالبة املقررين الخاصين اإلقليميين ومجموعات العمل التابعة للجنة   •

، وتكميل جهود املساءلة الوطنية. 
ً
 للتحقيق في االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة واإلبالغ عنها علنا

 دعم بناء القدرات الفنية لآلليات الوطنية للعدالة واملساءلة. •

الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، واعتماد اإلطار    تشجيع الدول األعضاء على توقيع وتصديق االتفاقية •

 الضروري للتحقيق في االختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيه وتقديم التعويضات إلى ضحاياه. 
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 الهوامش

 بأن املادة من اإلعالن  36املادة  1
ً
، "املحاكم العسكرية"، تقول "على الرغم من الوالية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات املسلحة قوات 38الدستوري. علما

ك الجرائم الواقعة على املدنيين أو الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز املخابرات العامة ملحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية. وتستثنى من ذل

 املتعلقة بحقوق املدنيين والتي تختص بها محاكم القضاء العادية".
 :2019أبريل  26ديكالن وولش، "وصت صمت أمريكي، دول الخليج تدعم الجيش في مواجهة ثورة السودان"، نيويورك تايمز،  2

gulf.html-arabia-saudi-protest-revolution-orld/africa/sudanhttps://www.nytimes.com/2019/04/26/w. 
 . التجمع/-عن/https://www.sudaneseprofessionals.org  -موقع تجمع املهنيين السودانيين  3
أطباء من أجل حقوق ويستخدمه . وازدرائيكولومبيا في تجارة املخدرات غير عادل  بينها وبين يماهيالذي  الشائع طقةلقب املنيعترف أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن  4

 البحث؛ انظر ماكس بيراك، "قوات عسكرية تفض االعتصام في السودان"،في عينة  امصدرً  30على نطاق واسع في الخرطوم وعلى لسان  تداولهاإلنسان في هذا التقرير بسبب 

 . A10، 2019يونيو  4واشنطن بوست، 
 https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf    -  2014مجرمي الحرب" يونيو من جيش السودان الجديد  مشروع كفى "بعث الجنجويد: 5
 (. 2004أغسطس  5، )15رقم London Review of Books ،26أليكس دو واال، "مكافحة التمرد بثمن رخيص"،  6
، ص  50(2( )2013بحاث السالم )سابين كاري، نيل ميتشل، ويل لوي، "الدول، وقطاع األمن، واحتكار العنف: قاعدة بيانات جديدة عن امليليشيات املؤيدة للحكومة"، مجلة أ 7

249-258 . 
، لسالم، ")ورقة عمل، مركز فينشتاين الدولي في جامعة تافتسمجموعات الرعاة في دارفور: فرص جديدة للتغيير وبناء ا يوسف تقانة، عفاف رحمن، حافظ محمد عدة، "  8

2017 :)Groups.pdf-Pastoralist-https://fic.tufts.edu/assets/Darfur. 
 . https://tinyurl.com/sx857ux: 2013أكتوبر  8ع دارفور"، رويترز، أولف اليسينغ، "تقرير خاص: السباق القاتل على الذهب في نزا 9

(:  1905مصري، )القاهرة، -عربية الستخدام املسؤولين في السودان األنغلو-النقيب هـ. ف. س. آمري، مصطلحات إنكليزية 10

https://archive.org/stream/cu31924026887301/cu31924026887301_djvu.txt. 
. انظر: 2019يونيو  4شخص في السودان وعشرات الجثث سحبت من النيل، حسب تصريحات املعارضة"،   100أالن يوحاس، "مقتل  11

history.html-facts-war-https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan . 
 تلحق "العنف الجنس ي والعنف الجندري" يعني أي فعل مؤذي يرتكب ضد إرادة شخص ما بسبب فوارق في الجنس )بين الذكور واإلناث(، و  12

ً
يتضمن أفعاال

العامة أو أذيات أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية، والتهديد بمثل هذه األفعال، واإلكراه وغيره من ضروب الحرمان من الحرية، سواء في الحياة 

(، انظر: 2005اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت، املبادئ التوجيهية لتدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في ظروف األزمات اإلنسانية ) الشخصية.

4.htmlhttps://www.unhcr.org/refworld/docid/%20439474c7. 
الحرمان من الحرية  تعّرف اتفاقية األمم املتحدة بشأن االختفاء القسري "االختفاء القسري" بأنه "االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال  13

يعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص  يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، و 

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء   من حريته أو إخفاء مصير الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx.القسري، انظر: 
https://www.dabangasudan.org/en/all-انظر:  .2019أغسطس  9يونيو"،  3سوداني مختفين بعد مذبحة  100راديو دبانغا، "ال يزال أكثر  14

.massacre-3-june-after-missing-sudanese-100-than-news/article/more 
زاعم ة فعالة في مبروتوكول اسطنبول هو وثيقة لألمم املتحدة تحدد املعايير القانونية الدولية واملبادئ التوجيهية الخاصة بإجراء تحقيقات قانونية وطبي 15

دليل التقص ي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو بروتوكول اسطنبول، التعذيب وسوء املعاملة. 

 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.انظر:  .2004املهينة، )نيويورك وجنيف(، 
 تحت قيادة القوات املسلحة السودانية ولم تعد ميليشيا عسكرية، ف 16

ً
 عن   إنها تبقىعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع أصبحت اآلن رسميا

ً
 منفصال

ً
كيانا

من الوثيقة الدستورية التي تنص على أن "القوات املسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة   6)أ(، رقم 34ة انظر املاد األقسام األخرى للجيش السوداني.

 

https://www.nytimes.com/2019/04/26/world/africa/sudan-revolution-protest-saudi-arabia-gulf.html
https://www.sudaneseprofessionals.org/عن-التجمع/
https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf
https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf
https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf
https://fic.tufts.edu/assets/Darfur-Pastoralist-Groups.pdf
https://tinyurl.com/sx857ux
https://archive.org/stream/cu31924026887301/cu31924026887301_djvu.txt
https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan-war-facts-history.html
https://www.unhcr.org/refworld/docid/%20439474c74.html
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-than-100-sudanese-missing-after-june-3-massacre
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-than-100-sudanese-missing-after-june-3-massacre
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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: "السودان: خبراء يطالبون بإعادة هيكلة الجيش ودمج الدعم   عسكرية وطنية .... تتبع للقائد األعلى للقوات املسلحة وتخضع للسلطة السيادية".

ً
انظر أيضا

 .https://tinyurl.com/r4ayhjw انظر: .2019سبتمبر  19الجزيرة مباشر،  السريع" 
http://constitutionnet.org/vl/item/sudan-انظر:  .2019أغسطس  17بتاريخ من الوثيقة الدستورية لعام جرى توقيعها في الخرطوم  36انظر املادة  17

. 2019-august-declaration-constitutional . 
ُ
 حتى اليوم أية تغييرات واضحة على أحكام الحصانة. جَر ومن املالحظ أنه لم ت

؛  https://tinyurl.com/rbz9f4q، انظر: 2019أكتوبر  31مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان"،  ستتم محاسبة أخبار راديو دبانغا، "النائب العام السوداني: 18

انظر:  .2019ديسمبر  8أخبار البواب، "النائب العام السوداني يؤكد استمرار التحقيقات في بالغات شهداء الثورة"، 

https://www.albawabhnews.com/3826577  ،"قناة العالم األخبارية، "النائب العام السوداني يعلن رفع الحصانة عن متهمين بقتل متظاهرين 
ً
؛ انظر أيضا

 أن التحقيقات ال ت 2019ديسمبر  8
ً
زال جارية، وأن النائب العام أو محكمة مختصة هما الوحيدين )مع اإلشارة إلى أن النائب العام تاج السر الحبر صرح علنا

 . https://tinyurl.com/w7c5gsaانظر:  املخولين بطلب سحب القضايا(.
، انظر املركز األفريقي لدراسات  2019التطورات السياسية لعام لالطالع على تحليل مفصل لقوانين الحصانة السودانية واإلصالحات املقترحة في ضوء  19

، انظر:  2019ديسمبر، إصالحات ضد التعذيب في السودان بعد البشير"، )لندن(. ، "طريق املستقبل؟REDRESSمنظمة ريدريس العدالة والسالم و 

. Report_final.pdf-content/uploads/2019/12/REDRESS_Sudan-https://redress.org/wp املركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم،  ؛ 
ً
انظر أيضا

 :2015"، سبتمبر 2016للسودان  واالتحاد الدولي لحقوق اإلنسان، واملبادرة الدولية لحقوق الالجئين، "تقديم تقرير املراجعة الدورية الشاملة

.https://www.fidh.org/IMG/pdf/20150922_pj_joint_submission_upr_sudan_2016.pdf 
أغسطس  17 بتاريخالخرطوم في  املوقعةالوثيقة الدستورية  ء املجلس السيادي من املحاكمة.من الوثيقة الدستورية التي تنص على حصانة أعضا 21املادة  20

 . august-ondeclarati-constitutional-http://constitutionnet.org/vl/item/sudan-2019.انظر:  .2019
 سجالت أطباء من أجل حقوق اإلنسان.  .2019سبتمبر  17الخرطوم،  مقابلة مع ناصر وطبيبه املعالج وولي أمره. 21
    :9201أغسطس  20)الخرطوم(. موقعة بتاريخ  2019، الوثيقة الدستورية ،الفصل الحادي عشر: األجهزة النظامية22

 10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf -http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019 
https://phr.org/our-: 2019"، أبريل األطباء في السودانو الترهيب واالضطهاد: الهجوم على املتظاهرين السلميين  إلنسان، " أطباء من أجل حقوق ا 23

physicians/-and-protesters-peaceful-on-attacks-sudans-persecution-and-ources/intimidationwork/res . 
 . ICC-05 / 02-09 / 01-94، 2010يوليو  12املدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، القرار الثاني بشأن طلب النيابة إلقاء القبض عليه، الدائرة التمهيدية األولى،  24
:  2019يناير  29نصر الدين عبد الباري، "الرسالة القوية والجميلة للمحتجين الشباب في السودان"، نيويورك تايمز،  25

.htmlbashir-protests-https://www.nytimes.com/2019/01/29/opinion/sudan. 
، لجنة أطباء السودان املركزية، نقابة أطباء السودان، تجمع املهنيين السودانيين. 26

ً
 انظر مثال

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "الترهيب واالضطهاد". 27
https://www.bbc.com/news/world-: 9201أبريل  11فيرغال كين، "عمر البشير: انقالب عسكري في السودان يطيح بالحاكم إثر االحتجاجات"، أخبار بي بي س ي،  28

 47891470-africa . 
 ، 2013في عام  29

ً
ودان، رقم وقد تورطت بأعمال عنف هناك. التقييم األساس ي لألمن البشري في السودان وجنوب الس، كميليشيا في دارفور  ظهرت قوات الدعم السريع بداية

ا مجموعة األزمات الدولية، "حماية الثورة . انظر أيضً 2017، "انهيار التحكم عن بعد: القوات شبه العسكرية وامليليشيات السودانية املوالية للحكومة"، )جنيف( أبريل 27

 revolution_0.pdf -sudans-safeguarding-https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281  :9201أكتوبر  21السودانية" )بروكسل( 
نسان في السودان، ؛ انظر أيًضا تقرير الخبير املستقل املعني بحالة حقوق اإل2019يونيو  4"، واشنطن بوست، قوات عسكرية تفض االعتصام في السودان ماكس بيراك، "   30

 . https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf: 2019يوليو  A / HRC / 42/63،  26"حالة حقوق اإلنسان في السودان"، 
   : 9201أغسطس  20املوقعة بتاريخ  )الخرطوم(. 2019الوثيقة الدستورية  الحادي عشر: األجهزة النظاميةالفصل  31

10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf -ult/files/2019http://constitutionnet.org/sites/defa 
 .29مجموعة األزمات الدولية، املالحظة  32
ة الوعي فن والتعليم وزيادوصف املشاركون االعتصام بأنه تجربة هامة في التماسك االجتماعي واملشاركة املدنية. وضمت التجارب اإليجابية ممارسة حرية التعبير وال 33

 األخرى. األطراف بالقضايا االجتماعية، واالختالط بين نشطاء الخرطوم والقادمين من دارفور ومناطق 
ن "أزمة السودان: اشتباكات في الخرطوم تسفر ع بي بي س ي، . انظر2019مايو  13تم اإلبالغ عن الهجمات املميتة التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات الخاصة وغيرها في  34

    :9201مايو  14السفارة األميركية، بيان الخرطوم،   .africa-https://www.bbc.com/news/world- 48264876   :9201مايو  14عدة قتلى"، 

https://www.facebook.com/khartoum.usembassy/posts/2765797570131471  
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان "الترهيب واالضطهاد".  35

https://tinyurl.com/r4ayhjw
http://constitutionnet.org/vl/item/sudan-constitutional-declaration-august-2019
http://constitutionnet.org/vl/item/sudan-constitutional-declaration-august-2019
https://tinyurl.com/rbz9f4q
https://www.albawabhnews.com/3826577
https://tinyurl.com/w7c5gsa
https://redress.org/wp-content/uploads/2019/12/REDRESS_Sudan-Report_final.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20150922_pj_joint_submission_upr_sudan_2016.pdf
http://constitutionnet.org/vl/item/sudan-constitutional-declaration-august-2019
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf
https://phr.org/our-work/resources/intimidation-and-persecution-sudans-attacks-on-peaceful-protesters-and-physicians/
https://phr.org/our-work/resources/intimidation-and-persecution-sudans-attacks-on-peaceful-protesters-and-physicians/
https://www.nytimes.com/2019/01/29/opinion/sudan-protests-bashir.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-47891470
https://www.bbc.com/news/world-africa-47891470
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281-safeguarding-sudans-revolution_0.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281-safeguarding-sudans-revolution_0.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281-safeguarding-sudans-revolution_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf
https://www.bbc.com/news/world-africa-48264876
https://www.bbc.com/news/world-africa-48264876
https://www.bbc.com/news/world-africa-48264876
https://www.facebook.com/khartoum.usembassy/posts/2765797570131471
https://www.facebook.com/khartoum.usembassy/posts/2765797570131471
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phr.otg 

 
أطباء من أجل حقوق  . توجد نسخة لدى2019أغسطس  10 ،"مذبحة مقر الجيش السوداني" ،بريطانياالسودانيين في والقانونيين رابطة املحامين  ،على سبيل املثال ،أنظر  36

:  2019يوليو  A / HRC / 42/63، 26 ،"حالة حقوق اإلنسان في السودان" ،؛ تقرير الخبير املستقل املعني بحالة حقوق اإلنسان في السوداناإلنسان

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf2019أكتوبر  21 ،)بروكسل( ،الدوليةاألزمات مجموعة  ،"حماية ثورة السودان"  ؛  :

revolution_0.pdf-sudans-safeguarding-https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281قوات الدعم السريع وتصاعد العنف في السودان"،  "  ،هيالري ماتفيس ؛

of-escalation-the-and-forces-support-rapid-https://www.acleddata.com/2019/07/02/the-: 2019يوليو  2مشروع موقع القوات املسلحة وتاريخ الحدث، 

sudan/-in-violence2019نوفمبر  ،)نيويورك( ،هيومن رايتس ووتش، الخرطوم" لمتظاهرين في لالعنيف السودان "كانوا يصرخون" اقتلهم ": قمع  ؛  :

khartoum-protesters-crackdown-iolentv-them/sudans-kill-shouting-were-https://www.hrw.org/report/2019/11/17/theyالشبكة املالية السرية  كشف"  ؛

:  2019ديسمبر  9 ،)لندن( ،الشاهد العاملي ،وراء أقوى امليليشيات في السودان"  املال: لقوات الدعم السريعالتابعة 

network/-financial-secret-rsfs-minerals/exposing-https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict. 
يوليو في  29يونيو و 30كات األخرى في القتل واالنتها يونيو، واستمر بقوة بعد ذلك، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر 3مذبحة  قبل العنف ضد املدنيينلقد استخدم  37

هذه االنتهاكات فتح تحقيق شامل ويجب أن  تتطلبجميع أنحاء السودان.  فيجميع أنحاء الخرطوم، وامتد العنف في األيام التالية  فييونيو  3 وقع هجومجميع أنحاء السودان. 

  لضحايا.ل تحقيق العدالة
م فريق متعدد التخصصات مقره الواليات قّد و السودان.  في ، جميع املقابالت الشخصية املذكورة في هذا التقرير في الخرطومطبيب محقق، يرافقه باحثان مساعدانأجرى  38

 والبحوث املكتبية اإلضافية. تاملتحدة التحليال 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، )نيويورك . بروتوكول اسطنبول، دليل التقص ي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب 15انظر املالحظة  39

 .  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf ،2004وجنيف( 
  ركز حقوق اإلنسانالتابع مليقات تحقالمختبر أجرى باحثون في  40

ً
من باستخدام املبادئ التوجيهية املوضوعة في البروتوكول الدولي للتحقيقات مفتوحة در امص منتحقيقا

عدت األساليب بالتعاون مع أطباء من أجل حقوق اإلنسان وركزت على ستة مجاالت اهتمام: االستخدام املفرط للقوة، عمليات القتةمفتوح مصادر
ُ
ل خارج نطاق القضاء، . أ

أساليب التحقيق  وتوجد جميعليزية والعربية. كالرعاية الصحية، التعذيب، االختفاء القسري. وأجريت عمليات البحث باللغتين اإلنقطاع العنف الجنس ي، الهجمات على 

 ،ركز حقوق اإلنسانالتابع ملتحقيقات المختبر  "،2019يوليو و ي السودان في يونيو والنتائج الواردة موجودة في "تقرير النتائج: انتهاكات حقوق اإلنسان خالل الحكم االنتقالي ف

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  20
 . أرشيف أطباء من أجل حقوق اإلنسان.2019يونيو   6-3نشرة قبوالت الجثث في املشرحة،  41
- (. 2000، واملُعّدل في أكتوبر 1964ادئ األخالقية للبحوث الطبية على البشر )املعتمد في يونيو املب :2000إعالن هلسنكي  الجمعية الطبية العاملية، 42

oct2000/-helsinki/doh-of-ethics/declaration-do/medical-we-https://www.wma.net/what 
:  2019يوليو  Middle East Eye ،4عزة أحمد عبد العزيز، "ثورة السودان: كيف تكشف مشاركة النساء التصدعات االجتماعية"،  43

fissures-societal-reveals-participation-womens-how-revolution-https://www.middleeasteye.net/opinion/sudan . 

" في موقع االعتصام رباقتالحظ عزيز ان "نسبة الرجال إلى النساء كانت مت
ً
 .املركزي ة جدا

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أغسطس  23مقابلة مع مؤمن، الخرطوم،  44
sudan-in-disrupted-https://NetBlocks.org/reports/internet-: 2019يونيو  NetBlocks ،3"انقطاع اإلنترنت في السودان وسط أعمال شغب في اعتصام الخرطوم"،  45

98aZoQAo-in-sit-khartoum-at-unrest-amid. 
https://NetBlocks.org/reports/further-: 2019يونيو  NetBlocks ،6"تواصل انقطاع االنترنت يستهدف الحركة املؤيدة للديمقراطية في السودان وأثرها في عموم البالد"،  46

XB7wj0B7-impact-nationwide-with-movement-democracy-pro-sudan-target-cuts-internet . 
:  2019يوليو  A / HRC / 42/63، 26املستقل املعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان، "حالة حقوق اإلنسان في السودان"، تقرير الخبير  47

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf.خالد عبدالعزيز، "محكمة سودانية تأمر شركة االنترنت بإنهاء قطع الشبكة املفروض  ؛

military-end-to-company-rderso-court-internet/sudan-politics-sudan-https://www.reuters.com/article/us-: 2019يونيو  23رز، بأوامر عسكرية"، رويت

. idUSKCN1TO0FV-lawyer-blackout-internet-ordered . رغم أن املحلل اإلعالمي لنيتبلوكس أفاد أن العديد من املستخدمين ال يزالون 2019يوليو  9عادت الخدمة في ،

internet-https://NetBlocks.org/reports/sudan-: 2019يوليو  NetBlocks ،9 ؛ "بوادر استعادة االنترنت في السودان بعد انقطاع شهر كامل"،مفصولين عن الخدمة

98aZpOAo-shutdown-long-month-after-recovery. 
 .في ذلك اليوم في االعتصاملم يشاركوا لذين املشاركين السبعة ا العينة تشمل ال 48
is-revolution-e.com/en_us/article/7xgdze/sudanshttps://www.vic-: 2019يونيو  Vice News ،7جيسون باتنكين، "ثورة السودان تدمر على أيدي الجيش"،  49

military-the-by-ground-the-to-burnt-being . 
violently-forces-https://www.middleeasteye.net/news/sudanese-: 2019يونيو   Middle East Eye ،1محمد أمين، "القوات السودانية تهاجم بعنف أحياء النيل"،  50

neighbourhood-side-nile-louche-down-crack. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf؛
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf؛
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf؛
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281-safeguarding-sudans-revolution_0.pdf؛
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281-safeguarding-sudans-revolution_0.pdf؛
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/281-safeguarding-sudans-revolution_0.pdf؛
https://www.acleddata.com/2019/07/02/the-rapid-support-forces-and-the-escalation-of-violence-in-sudan/؛
https://www.acleddata.com/2019/07/02/the-rapid-support-forces-and-the-escalation-of-violence-in-sudan/؛
https://www.acleddata.com/2019/07/02/the-rapid-support-forces-and-the-escalation-of-violence-in-sudan/؛
https://www.acleddata.com/2019/07/02/the-rapid-support-forces-and-the-escalation-of-violence-in-sudan/؛
https://www.hrw.org/report/2019/11/17/they-were-shouting-kill-them/sudans-violent-crackdown-protesters-khartoum؛
https://www.hrw.org/report/2019/11/17/they-were-shouting-kill-them/sudans-violent-crackdown-protesters-khartoum؛
https://www.hrw.org/report/2019/11/17/they-were-shouting-kill-them/sudans-violent-crackdown-protesters-khartoum؛
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/exposing-rsfs-secret-financial-network/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf
https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/doh-oct2000/
https://www.middleeasteye.net/opinion/sudan-revolution-how-womens-participation-reveals-societal-fissures
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-sudan-amid-unrest-at-khartoum-sit-in-98aZoQAo
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-sudan-amid-unrest-at-khartoum-sit-in-98aZoQAo
https://netblocks.org/reports/further-internet-cuts-target-sudan-pro-democracy-movement-with-nationwide-impact-XB7wj0B7
https://netblocks.org/reports/further-internet-cuts-target-sudan-pro-democracy-movement-with-nationwide-impact-XB7wj0B7
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf.؛
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf.؛
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1922722.pdf.؛
https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics-internet/sudan-court-orders-company-to-end-military-ordered-internet-blackout-lawyer-idUSKCN1TO0FV
https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics-internet/sudan-court-orders-company-to-end-military-ordered-internet-blackout-lawyer-idUSKCN1TO0FV
https://netblocks.org/reports/sudan-internet-recovery-after-month-long-shutdown-98aZpOAo
https://netblocks.org/reports/sudan-internet-recovery-after-month-long-shutdown-98aZpOAo
https://www.vice.com/en_us/article/7xgdze/sudans-revolution-is-being-burnt-to-the-ground-by-the-military
https://www.vice.com/en_us/article/7xgdze/sudans-revolution-is-being-burnt-to-the-ground-by-the-military
https://www.middleeasteye.net/news/sudanese-forces-violently-crack-down-louche-nile-side-neighbourhood
https://www.middleeasteye.net/news/sudanese-forces-violently-crack-down-louche-nile-side-neighbourhood
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:  2019يونيو  14"، الجزيرة، وحش ي للمتظاهرينالقمع الالجيش السوداني يعترف بأنه أمر ب"  عن استخدام هذا املصطلح. 4 الحاشية رقمانظر  51

190614042623354.html;-protesters-crackdown-brutal-ordered-admits-military-.aljazeera.com/news/2019/06/sudanhttps://wwwهيومن  ؛ :
ً
انظر أيضا

 . 36رايتس ووتش، "إنهم يصرخون "اقتلوهم"، املالحظة 
رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر،  باسم تيمناا قوات االمن التي تستعمله )بيك أب(  املكشوفةللشاحنات  التسمية هأوضحت املقابالت أن استخدام هذ 52

 "املرأة الحديدية".بـ املعروفة
https://www.middleeasteye.net/news/barricades-: 2019مايو  Middle East Eye ،12"، اعتصام السودانعن : دليل محلي متاريس وخيام ومجتمعكميل أحمد، "  53

sit-sudans-guide-community-and-tents. 
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  12مقابلة مع الدكتورة أمينة، الخرطوم،  54
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019يونيو  12، ومع إسماعيل، الخرطوم، 2019أكتوبر  20مقابلة مع نسيم، الخرطوم،  55
السودانية  من القوات املسلحةمن الرتب الدنيا في قوات وعناصر ال هذه اشتباكات مسلحة بين إلى نشوباالعتصام في أبريل  لفضلبشير ل املواليةمحاوالت قوات األمن أدت  56

 . 53انظر املالحظة  ملنع القوات املوالية للبشير من الدخول. مرتجلةحواجز  إقامةذلك إلى وقد أدى املحتجين.  تسانداالعتصام  في محيطمتمركزة 
 يتمتع عناصره بالحصانة من املالحقة القضائية عن2019يوليو  29كان جهاز األمن واملخابرات الوطني حتى  57

ً
 قويا

ً
نظر ا. أثناء الخدمةجميع الجرائم التي ارتكبت  ، جهازا

تم حل جهاز األمن .  https://tinyurl.com/vsetv9w  ،2010يوليو  19منظمة العفو الدولية، "السودان: وكالء الخوف: جهاز األمن واملخابرات الوطني في السودان". 

 يعيد هيكلة جهاز األمن،  وحل محله جهاز املخابرات العامة بموجب مرسوم دستوري.واملخابرات الوطني 
ً
:  2019يوليو  30انظر: كسينغ هوا، "السودان يصدر مرسوما

3.htm7/30/c_13826817-http://www.xinhuanet.com/english/2019 . 
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019يونيو  12مقابلة مع عثمان، الخرطوم،  58
 ما تتحول إلى "عرباتو عربات تويوتا هايل 59

ً
 مدافع رشاشة.ب مزودة" أو مركبات عسكرية معدلة كس والند كروزر غالبا

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  12مقابلة مع اسماعيل، الخرطوم،  60
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  29، الخرطوم، رانيامقابلة مع  61
 في السودان،  على سلطة واسعةجهاز األمن واملخابرات الوطني  حاز 62

ً
 التي اندمجت تماًماقوات الدعم السريع،  من واملخابرات إلىجهاز األ ورغم تحول هذه السلطة من تاريخيا

يوليو  2هيالري ماتفيس، "قوات الدعم السريع وتصاعد العنف في السودان"، مشروع موقع القوات املسلحة وتاريخ الحدث،  ؛عنف محتمل مصدر يبقى، حالًيافي الجيش 

2019 :sudan/-in-violence-of-escalation-the-and-forces-support-rapid-https://www.acleddata.com/2019/07/02/the. 
 ن.أطباء من أجل حقوق اإلنساأرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  63
، "على جبهات الحرب السعودية في اليمن: جنود David D. Kirkpatrickانظر:  أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أغسطس  27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  64

 .fighters.html-child-menye-sudan-https://www.nytimes.com/2018/12/28/world/africa/saudi : 2018ديسمبر  28أطفال من دارفور"، نيويورك تايمز، 
 . confidential.com/article/id/12662/Freedom_under_fire-https://www.africa: 2019يونيو  Africa Confidential ،14"السودان: الحرية في خطر"،  65

 لضباط املنشقين الصغار".ااالحتجاز أو نفي  واعتقال أو ،املؤلف إلى "استمرار التقارير حول االنشقاقات داخل املجلس العسكري االنتقالي الحاكم يشير 
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  20مقابلة مع نسيم، الخرطوم،  66
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.شيف أر . 2019سبتمبر  12مقابلة مع كريم، الخرطوم،  67
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  23مقابلة مع عبد هللا، الخرطوم،  68
 . 23أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "الترهيب واالضطهاد"، املالحظة  69
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  70
". مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  ،AK 47 ت بنادقكان االدكتور عباس "أعتقد أنه قال 71

ً
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4لكنني لست متأكدا

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  72
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  7مقابلة مع أحمد، الخرطوم،  73
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  30مقابلة مع الدكتور عاصم، الخرطوم،  74
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  75
 مدرب على تقديمن قابلتهم منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان كانوا ناشطين في تقديم الرعاية الصحية أثناء االعتصام: أربعة أطباء معالجين، صيدالني ثمانية من الذي 76

توصيل الدواء إلى العيادات على  متطوعبين املستشفيات، طبي طبيب نفس ي متخصص في العنف الجنس ي، منسق  ،املناوبات في املناطق الطبية اإلسعافات األولية وتنظيم

 دراجته النارية.
77  

ً
 يونيو. 3 مذبحةللناجين من  املراكز من هذهمثالين فقط على سوى  تحتوي ال  املنظمةعينة لكن الرعاية الطبية األخرى.  مراكزتأثرت غالبا

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  78
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  5مقابلة مع الدكتور ياسين، الخرطوم،  79
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  19مقابلة مع منير، الخرطوم،  80
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019يونيو  12مقابلة مع عثمان، الخرطوم،  81

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/sudan-military-admits-ordered-brutal-crackdown-protesters-190614042623354.html;؛
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/sudan-military-admits-ordered-brutal-crackdown-protesters-190614042623354.html;؛
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/sudan-military-admits-ordered-brutal-crackdown-protesters-190614042623354.html;؛
https://www.middleeasteye.net/news/barricades-tents-and-community-guide-sudans-sit
https://www.middleeasteye.net/news/barricades-tents-and-community-guide-sudans-sit
https://tinyurl.com/vsetv9w
https://tinyurl.com/vsetv9w
https://tinyurl.com/vsetv9w
http://www.xinhuanet.com/english/2019-7/30/c_138268173.htm
https://www.acleddata.com/2019/07/02/the-rapid-support-forces-and-the-escalation-of-violence-in-sudan/
https://www.nytimes.com/by/david-d-kirkpatrick
https://www.nytimes.com/2018/12/28/world/africa/saudi-sudan-yemen-child-fighters.html
https://www.africa-confidential.com/article/id/12662/Freedom_under_fire
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    :9201يونيو  7املية، الدكتور أحمد املنظري، "بيان الدكتور أحمد املنظري، مدير منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط بشأن السودان"، منظمة الصحة الع 82

enar -mandhari-al-ahmed-dr-mediterranean-eastern-director-regional-who-sudan-https://reliefweb.int/report/sudan/statement  

 pdfر منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط بشأن السودان.بيان الدكتور أحمد املنظري مدي
 . املرجع نفسه 83
 –  2019يونيو  9"بيان حول راهن املستشفيات"، لجنة أطباء السودان املركزية،  84

  ebook.com/Sudandoctorscommittee/posts/2342346552717914/ kr.fac-https://ko   

 عن العمل": املستشفيات )وصف
ً
أمدرمان، -مستشفى أمدرمان التعليمي، مستشفى محمد األمين حامد لألطفال، مستشفى البلك لألطفال، مستشفى النو بأنها "توقفت كليا

 املركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم، "ثالثون من منظمات املجتمع املدني تدعو إلى تحرك عاجل مستشفى بحري، مستشفي بشائر، املستشفى التركي(. وذكر أ
ً
يضا

  .إ/ -تدعو-املدني-املجتمع-منظمات-من-ثالثون /.acjps.org/arhttp://www   :9201يونيو  11ملجلس األمن ملنع املزيد من سفك الدماء في السودان"، 
ً
املركز انظر أيضا

:  2019، "خطوة إلى األمام؟ إصالحات مناهضة للتعذيب في سودان ما بعد البشير"، )لندن(، ديسمبر REDRESSاألفريقي لدراسات العدالة والسالم ومنظمة ريدريس 

fReport_final.pd-content/uploads/2019/12/REDRESS_Sudan-https://redress.org/wp. 
التحقيقات التابع مختبر  ،"  2019 ويوليو انتهاكات حقوق اإلنسان خالل الحكم االنتقالي في السودان في يونيو  حقوق اإلنسان، "تقرير النتائج: ركزالتحقيقات التابع ملمختبر  85

الرعاية الصحية من  قطاع حقوق اإلنسان في حاالت االعتداء على ركزع ملالتحقيقات التاباملؤلف. حقق الباحثون في مختبر أرشيف . 2019نوفمبر،  20حقوق اإلنسان،  ركزمل

إلى أن املتظاهرين تعرضوا للعنف من قوات األمن الحكومية في  ةمفتوحالذي يستند إلى مصادر . ويشير التحليل 2019 ويوليو بين االنتهاكات األخرى في السودان في يونيو 

 جميع أنحاء السودان. العديد من املواقع في هذه التواريخ في
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  12مقابلة مع الدكتورة أمينة، الخرطوم،  86
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  5مقابلة مع الدكتور ياسين، الخرطوم،  87
 اإلنسان. أطباء من أجل حقوق أرشيف . 2019أغسطس  23مقابلة مع مؤمن، الخرطوم،  88
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019 سبتمبر 12مقابلة مع الدكتورة أمينة، الخرطوم،  89
 إلى من قتل بسبب معتقداته الدينية، كرغم أن مصطلح "شهيد" يشير في اللغة اإلن 90

ً
. فإن هذا ليزية غالبا

ً
في والتعريف يشمل الذين يموتون بسبب معتقدات أخرى أيضا

ها قوات األمن على أنهم شهداء ألنهم قتلوا بسبب تهجمات شنجراء السودان، يشير الناشطون ووسائل اإلعالم واملسؤولون الحكوميون عادة إلى املحتجين الذين لقوا حتفهم 

، "املئات يتظاهرون في السودان لتكريم ’شهداء‘ االحتجاجات"، إيمانهم بضرورة اإلصالحات والحكومة املدنية. انظر
ً
   :9201يوليو  18، الجزيرة مثال

190718131052882.html -protests-martyrs-honour-sudan-march-shttps://www.aljazeera.com/news/2019/07/hundred 
:  2019يونيو  14: مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي يظهرون التضامن مع املحتجين"، الغارديان، BlueforSudan#مارتن بيالم، "تغريدة  91

protester-for-solidarity-show-users-media-social-https://www.theguardian.com/world/2019/jun/14/blueforsudan . 
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  26مقابلة مع جمال، الخرطوم،  92
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  2الخرطوم، م، عمقابلة مع من 93
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  12مقابلة مع الدكتورة أمينة، الخرطوم،  94
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  2مقابلة مع سليمان، الخرطوم،  95
  أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  2مقابلة مع سليمان، الخرطوم، 96
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أغسطس  27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  97
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  22مقابلة مع بالل، الخرطوم،  98
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  12لخرطوم، مقابلة مع الدكتورة أمينة، ا 99

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  22مقابلة مع بالل، الخرطوم،  100
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  30مقابلة مع الدكتور عاصم، الخرطوم،  101
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  11بد العزيز، الخرطوم، عمقابلة مع  102
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  4مقابلة مع الدكتور هيثم، الخرطوم،  103
violence-from-toll-politicscasualties/death-sudan-https://www.reuters.com/article/us-: 2019يونيو  6: وزارة الصحة"، رويترز، 61"حصيلة القتلى ترتفع إلى  104

idUSKCN1T717S-ministry-health-61-to-rises-sudan-in . 
anhttps://www.aljazeera.com/news/2019/07/sud-87-: 2019يوليو  27نتيجة اقتحام قوات األمن ملوقع االحتجاجات"، الجزيرة،  87سودان يصرح بمقتل "ال 105

190727133342900.html-site-protest-broke-forces-security-killed . 
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.. أرشيف 2019أغسطس  10 ،"مذبحة مقر الجيش السوداني" ،بريطانياالسودانيين في والقانونيين رابطة املحامين  106
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019 رسبتمب 7مقابلة مع أحمد، الخرطوم،  107
 .. أرشيف أطباء من أجل حقوق اإلنسان2019يونيو   6-3نشرة قبوالت الجثث في املشرحة،  108

https://reliefweb.int/report/sudan/statement-sudan-who-regional-director-eastern-mediterranean-dr-ahmed-al-mandhari-enar
https://reliefweb.int/report/sudan/statement-sudan-who-regional-director-eastern-mediterranean-dr-ahmed-al-mandhari-enar
https://ko-kr.facebook.com/Sudandoctorscommittee/posts/2342346552717914/
https://ko-kr.facebook.com/Sudandoctorscommittee/posts/2342346552717914/
https://ko-kr.facebook.com/Sudandoctorscommittee/posts/2342346552717914/
http://www.acjps.org/ar/ثلاثون-من-منظمات-المجتمع-المدني-تدعو-إ/
https://redress.org/wp-content/uploads/2019/12/REDRESS_Sudan-Report_final.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/hundreds-march-sudan-honour-martyrs-protests-190718131052882.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/hundreds-march-sudan-honour-martyrs-protests-190718131052882.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/14/blueforsudan-social-media-users-show-solidarity-for-protester
https://www.reuters.com/article/us-sudan-politicscasualties/death-toll-from-violence-in-sudan-rises-to-61-health-ministry-idUSKCN1T717S
https://www.reuters.com/article/us-sudan-politicscasualties/death-toll-from-violence-in-sudan-rises-to-61-health-ministry-idUSKCN1T717S
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/sudan-87-killed-security-forces-broke-protest-site-190727133342900.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/sudan-87-killed-security-forces-broke-protest-site-190727133342900.html
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 .. أرشيف أطباء من أجل حقوق اإلنسان2019نوفمبر  16قبوالت إلى املشرحة في مستشفيات مختلفة، الخرطوم، السودان، )تكساس(،  7د. نظام بيرواني، تحليل  109
أطباء من أرشيف  (.2019أكتوبر   28(، سمير )2019أكتوبر  25(، أيمن )2019أكتوبر  11(، عبد العزيز )2019يوليو  12(، عثمان )2019أغسطس  23لة مع أحمد )مقاب 110

 أجل حقوق اإلنسان.
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  7مقابلة مع أحمد، الخرطوم،  111
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019 يونيو 12رطوم، مقابلة مع عثمان، الخ 112
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان. أرشيف . 2019أكتوبر  4هيثم، الخرطوم، مع الدكتور  مقابلة 113
  أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  5مقابلة مع الدكتور ياسين، الخرطوم،  114
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019طس أغس 27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  115
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  2مقابلة مع سليمان، الخرطوم،  116
 حول استخدام هذا املصطلح. 4انظر املالحظة  117
nhttps://www.npr.org/2019/06/03/729329601/suda-: 2019يونيو  NPR ،3شانون فان سانت، "قوات األمن السودانية تفتح النار على املتظاهرين في العاصمة"،  118

capital-in-protesters-on-fire-open-forces-security. 
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  3مقابلة مع مراد، الخرطوم،  119
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  29، الخرطوم، رانيامقابلة مع  120
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  121
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أغسطس  27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  122
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  28مقابلة مع سمير، الخرطوم،  123
 ن.أطباء من أجل حقوق اإلنساأرشيف . 2019أغسطس  27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  124
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019مقابلة مع أحمد، الخرطوم، سبتمبر  125
  2003انتهاكات منتظمة لحقوق اإلنسان في منطقة دارفور بين عامي  التي تعمل بالوكالة عنها والتي ارتكبتستخدم مصطلح الجنجويد لوصف امليليشيات املوالية للحكومة يُ  126

الجنجويد. مكتب املدعية العامة، "بيان إلى مجلس األمن  أفراًدا من ضم بين عناصرهاتللمحكمة الجنائية الدولية أن قوات الدعم السريع  ةالعام ةاملدعي ت. وقد الحظ2008و

 بقرار املجلس التابع لألمم املتحدة بشأن الحالة في دا
ً
 –  2019 ديسمبر 18(،" )نيويورك( 2005) 1593رفور، عمال

 sudan&ln=Arabic-UNSC-stat-otp-19-12-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2019-https://www.icc 
 في رعي اإلبل. إن  ؛عملت عشيرة حميدتي 127

ً
 كممثل ويعزز مكانتهمصدر فخر  ههوية، ألنخارجًيا لل ابل يمثل تحديًد اإل راعي بأنه حميدتي  اإلشارة إلىالرزيقات األبالة، تاريخيا

 من قبل نخب يقال أن حميدتي يجند أفراد قبيلته في قوات الدعم السريع، إضافة إو نخب الخرطوم.  في مواجهةلمهمشين ل
ً
لى مجموعات إثنية أخرى مستبعدة تاريخيا

 ا الخرطوم.
ً
   – 2019يوليو  2 ،"من راعي إبل إلى دكتاتور"  ن بوليس ييفور  نظر أيضا

 dictator/ -to-herder-camel-https://foreignpolicy.com/2019/07/02/from 
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أغسطس  27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  128
لدراسات اإلسالمية ل. أكسفورد موسوعة أكسفورد للعالم اإلسالمي ملسلمين، انظر أنيس أحمد، "رمضان"،عند اعن األهمية الدينية لشهر رمضان على شرح كامل  لالطالع 129

 . prod1.hul.harvard.edu/article/opr/t236/e0667 -dislamicstudies.com.ezphttp://www.oxfor  :اون الين

انظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. 18تكفل املادة 

 CCPR / C / 21 / REV.1 / Add.4 1993يوليو  30، " (18ية الفكر والوجدان والدين )املادة : الحق في حر 22"املالحظة العامة رقم 
فرضه الرئيس  الشبيهة بالنظام الذي اإلسالمية نظمةفي ظل األ . وغير املسلمين لداللة على، يستخدم ليعني "غير مؤمن"  مصطلح عربي مهين للغاية)بالجمع( هو كافر، كّفار  130

فرض ، و نتمين إلى هذه الفئة ال يحظون بحقوق أو حماية كاملةامل ر، فإنالسوداني السابق عمر البشي
ُ
 ة.عليهم التزامات إضافيت

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  131
   year=2019؟weather/308406-https://www.accuweather.com/en/sd/khartoum/308406/june  :9120حالة الطقس في الخرطوم، السودان في يونيو  132
 اإلنسان.أطباء من أجل حقوق أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  133
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  4مقابلة مع الدكتور عباس، الخرطوم،  134
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أغسطس  27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  135
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  12مقابلة مع كريم، الخرطوم،  136
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  3مقابلة مع مراد، الخرطوم،  137
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  3مقابلة مع مراد، الخرطوم،  138
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أغسطس  27مقابلة مع مراد، الخرطوم،  139

https://www.npr.org/2019/06/03/729329601/sudan-security-forces-open-fire-on-protesters-in-capital
https://www.npr.org/2019/06/03/729329601/sudan-security-forces-open-fire-on-protesters-in-capital
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2019-12-19-otp-stat-UNSC-sudan&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2019-12-19-otp-stat-UNSC-sudan&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2019-12-19-otp-stat-UNSC-sudan&ln=Arabic
https://foreignpolicy.com/2019/07/02/from-camel-herder-to-dictator/
https://foreignpolicy.com/2019/07/02/from-camel-herder-to-dictator/
https://foreignpolicy.com/2019/07/02/from-camel-herder-to-dictator/
http://www.oxfordislamicstudies.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/article/opr/t236/e0667
http://www.oxfordislamicstudies.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/article/opr/t236/e0667
http://www.oxfordislamicstudies.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/article/opr/t236/e0667
https://www.accuweather.com/en/sd/khartoum/308406/june-weather/308406?year=2019
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، وقد درجت األطراف املسلحة منذ فترة طويلة على استخدام ذلك كذريعة يعتبر السودان دولة غير متجانسة  140

ً
 أطباء من أجل حقوق اإلنساننظمة ملقيل لعنف. وقد لإثنيا

عربية في الغرب، بما فيها لقبائل الل نسبًيا والبشرة الفاتحة"العربية"  املالمحعن تختلف " ةداكنسمراء  بشرة"أفريقية" و" مالمح  ذاتالقبائل في دارفور وفي أماكن أخرى  بأن

 قبيلة الرزيقات، التي ينتمي إليها حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة.
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019أكتوبر  29، الخرطوم، رانيامقابلة مع  141
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف .  2019أكتوبر  9مقابلة مع مالك، الخرطوم،  142
 .2015، نوفمبر Chr. Michelson"، معهد 2015-2005، بين االغتصاب والزنا في السودان: إصالح القانون الجنائيعالقات النساء والفتيات ليف تونيسن وسامية النجار، "  143
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  3مقابلة مع منى، الخرطوم،  144
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019 يونيو 12مقابلة مع عثمان، الخرطوم،  145
أطباء من أرشيف (، جرت جميعها في الخرطوم. 2019سبتمبر  12(، كريم )2019سبتمبر  4(، الدكتور عباس )2019أكتوبر  9(، مالك )2019أكتوبر  25مقابالت مع أيمن ) 146

 أجل حقوق اإلنسان.
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف  .2019سبتمبر  12مقابلة مع أمينة، الخرطوم،  147
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف .  2019أكتوبر  9مقابلة مع مالك، الخرطوم،  148
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019سبتمبر  7مقابلة مع أحمد، الخرطوم،  149
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.أرشيف . 2019نوفمبر  3مقابلة مع منى، الخرطوم،  150
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان. محفوظة لدى  .2019يونيو  12عثمان، الخرطوم، مع مقابلة  151
 .1966"العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"، مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان،  152
: بخصـــــــوص الحق في االنتصــــــاف 4التعليق العام رقم  .1987اللجنة األفريقية لحقوق اإلنســـــــان والشـــــــعوب، "امليثاق األفريقي لحقوق اإلنســـــــان والشـــــــعوب"،   153

  ، يوضح الحق في االنتصاف لضحايا التعذيب بموجب تفويض اللجنة األفريقية.2017لضحايا التعذيب الذي اعتمد في عام 
وقع   مجموعة معاهدات األمم املتحدة املجلد 2187 املادة 90.  نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية )دخل حيز التنفيذ في 2 يوليو 2002(.154

.2000سبتمبر  8السودان على نظام روما األساس ي في   
   املرجع السابق.155

 .1966حقوق اإلنسان، "العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"، مكتب املفوض السامي ل  156
: بخصـــــــوص الحق في االنتصـــــــاف 4التعليق العام رقم   .1987اللجنة األفريقية لحقوق اإلنســـــــان والشـــــــعوب، "امليثاق األفريقي لحقوق اإلنســـــــان والشـــــــعوب"،  157

  .172ة. املالحظة ، يوضح الحق في االنتصاف لضحايا التعذيب بموجب تفويض اللجنة األفريقي2017لضحايا التعذيب الذي اعتمد في عام 
ي أفريقيا ومنعها  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مبادئ وتدابير لحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ف 158

 .2002)املبادئ التوجيهية لجزيرة روبن(، 
  .2003يهية بشأن الحق في املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية في أفريقيا، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، املبادئ التوج 159
 .66، ص 1984الجمعية العامة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  –األمم املتحدة  160

  (.1987يونيو  26)دخلت حيز ا التنفيذ في 
(، )اعتمدته اللجنة املعنية 1992( )7و الالإنسانية أو املهينة" )املادة حظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ :20التعليق العام رقم  161

(. 1992مارس  A/44/40 ،10بالحقوق املدنية والسياسية، الدورة الرابعة واألربعون 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inh

e7)(1992).aspxumanordegradingtreatmentorpunishment(articl. 
وقع   .90املادة  2187مجموعة معاهدات األمم املتحدة املجلد  (.2002يوليو  2نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية )دخل حيز التنفيذ في  162

  .2000سبتمبر  8السودان على نظام روما األساس ي في 
 .1966املفوض السامي لحقوق اإلنسان، "العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"، مكتب  163
  .CCPR/C/GC/34، 2019يوليو   29-11حرية الرأي وحرية التعبير"  :19، "املادة 34األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  164
 .2014، 9- 1، ص 1951دول األطراف"، يوليو األمم املتحدة، "العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال 165
  (1978املؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية، "إعالن أملا آتا" )أملا آتا، اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية( ) 166
ول  املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية )البروتوك1949أغسطس   12امللحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة في  167

 .1977يونيو  8الثاني(، 
  .2000صادق السودان على اتفاقية حقوق الطفل في أغسطس  (.1990سبتمبر  2اتفاقية األمم املتحدة عن حقوق الطفل )دخلت حيز التنفيذ في  168

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx
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 .1979، عام 34/169مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، مدونة قواعد السلوك إلنفاذ القوانين: اعتمد بقرار الجمعية العامة رقم  169
 .1990مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية،  170
   https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EnforcedDisappearance.aspx. - 133/  47لعامة لألمم املتحدة رقم قرار الجمعية ا 171

 .2010ديسمبر  23الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، فقد دخلت حيز التنفيذ في  رغم أن السودان لم يوقع أو يصادق على االتفاقية

دولة، وهو ما يؤيد الرأي بأن حظر االختفاء القسري هو قانون دولي عرفي   62دولة قد وقعت على االتفاقية فيما صادقت عليها   98، كانت 2019وبحلول أكتوبر 

 جديد.
بشأن امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب: الحق في االنتصاف لضحايا التعذيب وغيره من ضروب  4األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، التعليق العام رقم اللجنة  172

: 2017مارس  4، 44(، الفقرة 5العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )املادة 

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr_general_comment_no._4_english.pdf. 
 مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة،  173

  E/CN.4/2006/91.2006فبراير  8 يقةدراسة عن الحق في معرفة الحق
 املبادئ التوجيهية لجزيرة روبن بشأن الحق في املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية في أفريقيا.  174
declaration-constitutional-http://constitutionnet.org/vl/item/sudan- :9201أغسطس  17ُوقعت في  ، )الخرطوم(.2019الوثيقة الدستورية لعام  175

2019-august . 
 (.2)41املرجع السابق، املادة  176
 .50املرجع السابق، املادة  177
  .1991جمهورية السودان، قانون اإلجراءات الجنائية لعام  178
 .45، املادة 2008جمهورية السودان، قانون الشرطة لسنة  179
 .42، املادة 2007جمهورية السودان، قانون القوات املسلحة لسنة  180
 .29، الصفحة 2010جمهورية السودان، قانون األمن الوطني السوداني لسنة  181
 .84  ، املالحظةREDRESSاملركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم ومنظمة ريدريس  182
ملزيد من املعلومات عن هذا التجمع، انظر صفحته عل . /https://bajnews.net/73356 :9201ديسمبر  11( رمضان" باج نيوز 28"البرهان يلتقي أسر شهداء ) 183

 .https://www.facebook.com/Fomosudan/?epa=SEARCH_BOX فيسبوك:
https://rakobanews.com/sudan- :9201ديسمبر  12الراكوبة نيوز،  ،"حمدوك يقابل أسر ضحايا الثورة الطالعهم على مسار التحقيقات" 184

news/political/23853/. 
 ، يوجد نسخة عربية في سجالت أطباء من أجل حقوق اإلنسان. 2019ديسمبر  10، استلمت في 2019بر ديسم 9-8 ُحجب االسم لدواعي أمنية، رسالة بحث: 185
 ، مالحظات مسجلة لدى أطباء من أجل حقوق اإلنسان. 2019نوفمبر  18مقابلة مع طبيب عدلي من الخرطوم،  186
يونيو دون الحصول على تصريح رسمي من املسؤولين الطبيين ودون التواصل مع أسر   3أكتوبر، ُدفنت ثالث جثث تم التحقق من أنها لضحايا اعتداء  3"في  187

 .36الضحايا". هيومان رايتس ووتش، املالحظة 
األوروبي، انظر، آخر الحقوق، "القتلى واملفقودون وذوو املفقودين  للحصول على تحليل مستفيض للحقوق الناشئة لعائالت املفقودين والقتلى في السياق  188

 - 2017على الحدود الدولية ألوروبا"، مشروع بيان بااللتزامات القانونية الدولية للدول، مايو 

ww.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/36_42/TheLastRightsProject.pdfhttps://w . 
 .172، املالحظة 4اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، التعليق العام رقم  189
 ن.، املالحظات مسجلة لدى أطباء من أجل حقوق اإلنسا2019نوفمبر  23مقابلة مع طبيب عدلي )مغفل االسم( من الخرطوم،  190
 املصدر السابق.  191
 .17(، املالحظة 16)7الوثيقة الدستورية، املادة  192
 .74املركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم وريدريس، املالحظة  193
  نسان.ديسمبر، ويوجد نسخة عربية في سجالت أطباء من أجل حقوق اإل 14ديسمبر، تم االستالم في  13-10 ُحجب االسم لدواعي أمنية، إحاطة بحث: 194
  - 2020يناير  19إلين سكار حول العدالة االنتقالية في السودان" ، دبانغا السودان،  -محمد الجزولي آدم، "مقابلة  195

-ever-has-army-victorious-no-ejustic-transitional-sudan-on-skaar-elin-news/article/interview-https://www.dabangasudan.org/en/all

. prosecuted-been . 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EnforcedDisappearance.aspx
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr_general_comment_no._4_english.pdf
http://constitutionnet.org/vl/item/sudan-constitutional-declaration-august-2019
http://constitutionnet.org/vl/item/sudan-constitutional-declaration-august-2019
https://bajnews.net/73356/
https://rakobanews.com/sudan-news/political/23853/
https://rakobanews.com/sudan-news/political/23853/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/36_42/TheLastRightsProject.pdf
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/interview-elin-skaar-on-sudan-transitional-justice-no-victorious-army-has-ever-been-prosecuted
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/interview-elin-skaar-on-sudan-transitional-justice-no-victorious-army-has-ever-been-prosecuted
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 أطباء من أجل حقوق اإلنسان. محفوظة لدى  ، الخرطوم.2019نوفمبر  9مقابلة مع تماضر،  196
يقي لدراسات  منظمة من منظمات املجتمع املدني تناشد مجلس األمن الدولي التدخل العاجل ملنع املزيد من سفك الدماء في السودان"، املركز األفر  30" 197

further-prevent-to-terventionin-urgent-for-council-security-un-to-appeal-csos-https://www.acjps.org/30- :9201يونيو  11العدالة والسالم، 

sudan/-in-bloodshed. 
 في النص العربي الرسمي، "مبدا عدم االفالت من العقاب".  198
 بأن السودان وافق على تسليم املطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي. 199

ً
أطباء من أجل حقوق   تجدر اإلشارة إلى ما أعلنه مجلس السيادة مؤخرا

كمة على حكومة السودانية توافق على تسليم املطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، واملفترض أن يكون بينهم الدكتاتور السابق عمر البشير، املحااإلنسان: "ال 

presumably-icc-the-by-wanted-those-send-to-agrees-government-sudans-https://phr.org/news/phr- - 2020فبراير  11جرائم القتل في دارفور"، 

killings/-darfur-for-trial-stand-to-court-the-to-bashir-al-dictator-former-include-to. 
 "السودان يحل حزب املؤتمر   يوجد نسخة عربية لدى أطباء من أجل حقوق اإلنسان. .2019نوفمبر  28قانون تفكيك نظام اإلنقاذ، وقع في  200

ً
انظر أيضا

dissolves-news/article/sudan-https://www.dabangasudan.org/en/all- :9201نوفمبر  29الوطني، ويلغي مشروع قانون النظام العام، "راديو دبانغا، 

bill-order-public-repeals-party-congress-national . 
 . 1، الفقرة 5 املصدر السابق، املادة  201
 حميدتي بأنه "على رأس مجمع صناعي شبه عسكري"، ويسيطر في الوقت نفسه على قوة عسكرية ه 202

ً
ائلة على سبيل املثال، وصف تحقيق دولي أجري مؤخرا

، 2019ديسمبر   9نس، )لندن(، "كشف الشبكة املالية السرية وراء أقوى امليليشيات في السودان"، غلوبال ويت وعلى مصدر مستقل للثروة من مناجم الذهب.

 .36املالحظة 

https://www.acjps.org/30-csos-appeal-to-un-security-council-for-urgent-intervention-to-prevent-further-bloodshed-in-sudan/
https://www.acjps.org/30-csos-appeal-to-un-security-council-for-urgent-intervention-to-prevent-further-bloodshed-in-sudan/
https://phr.org/news/phr-sudans-government-agrees-to-send-those-wanted-by-the-icc-presumably-to-include-former-dictator-al-bashir-to-the-court-to-stand-trial-for-darfur-killings/
https://phr.org/news/phr-sudans-government-agrees-to-send-those-wanted-by-the-icc-presumably-to-include-former-dictator-al-bashir-to-the-court-to-stand-trial-for-darfur-killings/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-dissolves-national-congress-party-repeals-public-order-bill
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-dissolves-national-congress-party-repeals-public-order-bill
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تستخدم منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
(PHR منذ ما يزيد عن )عاما العلم  30

وأصوات المتخصصين في الطب، من 
المشهود لهم بالمصداقية والموثوقية، من أجل 

توثيق ولفت اإلنتباه لإلنتهاكات الجسيمة 
وإن  .لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم
 منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان

(PHR)  نوبل للسالم  حازت على جائزة
مع غيرها عن  مناصفةبال 1997عام 

األلغام   القضاء على آفة في دورها
األرضية، توظف تحقيقاتها وخبرتها للدفاع 

ررين من العاملين في المجال عن المتض
الصحي والمرافق الطبية التي تتعرض 

لهجمات، ولمنع حدوث التعذيب، ولتوثيق 
األعمال الوحشية الجماعية، وإخضاع الذين 

 .ينتهكون حقوق اإلنسان للمساءلة

 

Through evidence, 
change is possible. 

 حائزة بالمناصفة على

للسالم نوبل جائزة   
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