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 ملخص
 

 یصرخون كانوا... نحونا أسلحتھم وّجھوا بوضوح؛ ومتعمدا محدّد الھدف النار إطالق كان"
 ". يھرب أثناء بالرصاص الُمصابة الجثث من العدید رأیت. ‘ھملواقت ،ماقتلوھ’ الوقت طوال

 .2019 أغسطس/آب الخرطوم،. یونیو/حزیران 3 في لمتظاھرینالعنیف ل التفریق على شاھد ،"أمیر" --

 
. رمضان، مظلمة وماطرة آخر أیام عشیة ،2019 یونیو/حزیران 3 اإلثنین یوم كانت الساعات األولى من

الذي حكم البالد  البشیر بالرئیس عمرت مظاھراتھم على مدى أشھر أطاح الذین - السودانیون المتظاھرون
 رغم، لجیشالقیادة العامة ل مقر قرب معتصمینال یزالون كانوا  - نیسان/أبریل 11 في عاما 30 لمدة

 تنحي بعد حتى في الشوارع المتظاھرونبقي . على وشك فّض اعتصامھم كانت الحكومة بأن شائعاتال
 سلطة إلى لتسلیم الحكم ةدعوالو السلطة تولى الذي "االنتقالي العسكري المجلس" حكم على لالحتجاج ،البشیر
 .مدنیة

 
 القوة "،عالسری الدعم قوات" ذلك في الحكومیة بما القوات من كبیر منطقة االعتصام عدد حاصر، الفجرقبیل 
 كردفان وجنوب دارفور في التمرد لمكافحة تعسفیة حمالت نفذتو 2013 في تأسستالتي  العسكریة شبھ

 الدعم قوات إن شھود قال، المتاریس إلزاحة الشرطة زي في لرجال ىأول محاولة عقب. األزرق والنیل
 المحتجین المعتصمین الجنود حاصر. الكثیرین فورا فقتلت، ُعّزل متظاھرین على النار أطلقت السریع

 متظاھرات اغتصبوا كما. ودمروھا ممتلكاتھم ونھبوا ،مھمخی وأحرقوا واعتدوا علیھم وأذلّوھم،، وضربوھم
 .السودان عضویة "األفریقي االتحاد" قعلّ بعد ثالثة أیام، . أخرى جنسي عنف أعمال وارتكبوا

 
 احتجاجات البشیر، اندلعت تقشفیة فرضھا تدابیر إثر األسعار ارتفاع بسببو، 2018في دیسمبر/كانون األّول 

 النیل والیةفي  الجنوبیة دمازینال في مدینة، الخرطوم خارج 2018 دیسمبر/كانون األول في بالدال عّمت
 المركزیة؛ كردفان شمال والیة في بیدوالعُ  الشرقیة؛ الشمالیة النیل نھر والیةفي  وعطبرة األزرق؛

، البشیر حكومةل األبویة السلطة وممارسات سیاسات ینتحدّ  اللواتي ،النساء انضمت. الشرق في ضارفوالقَ 
 تاریخ ضوء في تعّرضت بعضھّن لھ الذي الجنسي العنف فھم ینبغي. قیادتھا وشاركن في االحتجاجات إلى

 .المرأة حقوق ناشطات إلسكات الجنسي لعنفل السودان استخدام قوات األمن في
 

 والمخابرات األمن جھاز" وخاصة، الحكومیة األمن قوات ردت، في دیسمبر/كانون األول البدایة منذ
 حتجزتا. العُّزل المتظاھرین لتفریق الحي الرصاص مستخدمة، المفرطة بالقوة المظاھراتعلى ، "الوطني
 لشھور دون المئات عتقلتوا، بالعنف اغالب، شطاءوالن والمنظمین المعارضة وقادة المتظاھرین آالف القوات

 ،الصحف مصادرة عبر اإلعالم وسائل على رقابة فرضت كما .واعتدت علیھم ضربت الكثیرینو، تھم
 .األجنبیة اإلعالم وسائل طرد أو وإغالق ،االجتماعي التواصل وسائل جبوح ،الصحفیین واعتقال

 
 األول النائب ،عوف بن عوض أعلن ،االحتجاجات بدء من أشھر أربعة حوالي بعد ،نیسان/لأبری 11 في

 والشرطة األمن قادة من تتألف علیا أمنیة لجنة أن ،الوطني التلفزیون عبر ،الدفاع وزیر البشیر لرئیسل
 من اعتصام أیام بعد اإلعالن ھذا جاء. تنحى قد البشیر وأن ،ونظامھ البشیرأطاحت ب ،العسكریة والقوات

  ".تسقط بس" ھتافات ومردّدین ،البشیر باستقالة مطالبین ،الخرطوم في الجیشقیادة  مقر حول المتظاھرین
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 الفتاح عبد بقیادة الجیش من جنراالتالذي یضم  "االنتقالي العسكري المجلس"سیطر  ،بالبشیر اإلطاحة بعد
 رایتس ھیومنوجدت ". ا لھنائب ،"دتيیحم" المعروف بـ ،دقلو حمدان محمداختار و ،الحكومةعلى  البرھان
 في المدنیین ضد قواتھ ارتكبتھا خطیرة جرائم في متورط ،السریع الدعم قوات قائد ،حمیدتي " أنووتش

 ازداد تواجد ،نیسان/أبریل بعد. القرىحرق و الجماعي االغتصاب ذلك في بما - أخرى مناطقو دارفور
 .المتظاھرین ضد الالحقة العنف أعمال معظم قادتو الخرطوم في السریع الدعم قوات

 
 60 من أكثر مع ومقابالت ،آب/أغسطس 11و تموز/یولیو 28 بین الخرطوم في أبحاث میدانیة إلى استنادا
 ومقدمي المدني المجتمع منظمات وموظفيشطاء والن القتلى عائالت بینھم ،درمان وأم الخرطوم في اشخص

 3 اعتصام مھاجمة ، ومنھاتفریق المتظاھرین عملیاتأعنف  التقریر ھذا یوثق ،الطبیة الخدمات
 فقتلت ،ُعّزل متظاھرین على النار قوات الدعم السریع بقیادة األمن قوات فتحت عندما حزیران/یونیو

 الھجمات أیضا التقریر یصف. أخرى خطیرة انتھاكات كبتوارت المئات وأصابت الناس تواغتصب العشرات
 المتظاھرون نّظم عندما ،حزیران/یونیو 30 في أخرى عنیفة قمع حملة ومنھا ،المتظاھرین على الالحقة
 .للمدنیین الحكم بتسلیم مجددا وطالبوا یونیو 3 في الواقعة القتل عملیات ضد مسیرة

 
 واألیام التالیة. حزیران/یونیو 3 ھجوم خالل القتلى عدد إجمالي التأّكد من من ووتش رایتس ھیومن تتمّكن لم

 /یونیو 18و 3 بین متظاھر 120 أكثر من عن قتلة موثوق تقدیرات طباءاأل مستقلّة من مجموعات أوردت
منھا  ،النیل نھر من جثث أكدت المجموعات انتشال. خطیرة بعضھمإصابة  ،900 من أكثرإصابة و زیرانح

فُقد عشرات المتظاھرین . إعدامھما احتمال إلى یشیر مما ،علیھما آثار طلقات ناریة بالطوب مربوطتان جثتان
  .منخفضا للغایة باعتباره واسع نطاق على 87 البالغ الرسمي القتلى عدد ُرفضبینما 

 
 االنتھاكات عن والمساءلة ومستقلة نزیھة تحقیقات إلى ودعت ،العنف واإلقلیمیة الدولیة الفاعلة الجھات أدانت

 االعتصامأنھ ھاجم  بدایة االنتقالي العسكري المجلس أنكر. المسلحة القوات أیدي على الجسیمةالحقوقیة 
 ثم. فیھا "قانونیة غیر ممارسات" أنھا تشھد زعم العتصامل تاخمة لمنطقةم منطقةل فقط وادّعى استھدافھ

 محاولة إبانضباط  ارتكبھا التي" األخطاء" عن أسفھ عن االنتقالي العسكري المجلس باسم المتحدث أعرب
 . االعتصام فض

 
 ،البالد إلى الدولیة اإلعالم وسائل وصول تقییدعبر  بالعنف المتعلقة المعلوماتلمنع انتشار  السلطات سعت

، وفي غضون أسابیع، لكن. حزیران/یونیو 10 منابتداء  شھر من ألكثر بالكامل اإلنترنتخدمة  وإیقاف
في . حزیران/یونیو 3 ىلقتل والعدالة مدني بحكم مطالبین الشوارع إلىمجددا  العاصمة يالمتظاھرون ف خرج

 مسیرةال" على ارد ،ظاھراتمال لتفریق الحیة الذخیرة مجددا الحكومیة القوات استخدمت ،حزیران/یونیو 30
   .األقل على أشخاص عشرة مقتل عن أسفر مما ،درمان أم في" یونیةالمل

 
 العسكري المجلس بین ،السیاسیة المفاوضات استؤنفت، أسابیع ربعةأل وبعد مماطلةتموز، /یولیو أوائل في

 المھنیة والجمعیات السیاسیة ألحزابل تحالف وھي المعارضة،" والتغییر الحریة إعالن قوى"و االنتقالي
 سیادي مجلس یرأسھا انتقالیة حكومة على الطرفان، وافقآب، /أغسطس 17في  .المدني المجتمع عاتاوجم

 المساءلة وضمان إصالحات إجراء على ااتفق. المدنیة القیادة من اشھر 17 لیھای اشھر 21 لمدة الجیش قودهی



3 

 3 فيالتي جرت  العنف أعمال في مستقل وطني تحقیقوإجراء  البشیر، نظام ظل في المرتكبة الجرائم عن
 .حزیران/یونیو

 
 التأكد دون ،العنیفة المتكررة القمع حمالت خالل ظاھراتمال لتفریق المتناسبة وغیر المفرطة القوة استخدام

 عزیمة وكسر الحركة لترھیب متعمدة محاولةكان  ،األرواح على أدنى اخطر تشكل األمنیة العملیات أن من
 انتھاكات القمعیة اإلجراءات ھذه تضمنت. ووتش رایتس ھیومن قابلتھم ممن ینالكثیر ، بحسبالمتظاھرین

 انتھكت كما. اإلنسانیة ضد جرائم رقى إلىت قد التي الجرائم بعضبما فیھ  ،والدولي المحلي للقانونین جسیمة
 الدولیة وااللتزامات السودان دستور بموجبالمكفولة  ،األساسیة والتعبیر لتجمعا حریات القمعیة اإلجراءات

 .التظاھر في الحق السوداني للشعب تضمن التي
 
 المتظاھرین مطالبات تأجیج إلىبوضوح  تأدّ  السلطات جانب من والمساءلة الشفافیة وانعدام النتھاكاتا

 المفقودین وعائالت ،األول كانون/دیسمبر منذ الذین قتلوا" الشھداء" عائالت تزال ال. لعدالةبا المستمرة
  .أحبائھم ضد المرتكبة الجرائمعن  بالعدالة تطالب

 
 من اإلفالت الراسخ منو الطویل السودان تاریخ تغییر أساسیة لكي تبدأ عملیةھادفة الو حقیقیةال مساءلةال

 نظام في الجنائیة للمالحقات والتحضیر األدلة وحفظ الوقائع إثبات بفعالیة یمكنھا عملیة ذلك سیتطلب. العقاب
 ."المتحدة األمم" ودعم مشاركةأال ھو  ،لن تتم ھذه العملیة دون عنصر دولي مھم. فعلیا مستقل

 
 17 اتفاق في المتوخى النحو على ،وطنیة تحقیق لجنة تشكیل الوزراء رئیس أعلنأیلول، /سبتمبر 21في 

 رئیس أعلنتشرین األول، /أكتوبر 21 في .حزیران/یونیو 3 أحداث على اللجنة تفویض یقتصر آب./أغسطس
 الحقوقیة والجماعات الضحایا المجموعات المعنیة بشؤون أعربت. سلطاتھمو اللجنة أعضاء أسماء الوزراء

 وزارتي من ممثلین األعضاء بین من ألن اللجنة استقاللیةوإزاء  عدم تمثیل النساء في اللجنة إزاء اقلقھعن 
 .الجرائم عن المسؤولة القوات على اللتین تشرفان والدفاع الداخلیة

 
 القانونیة غیر االستخدامات جمیع في لتحقیقیمكنھا ا جدیدة لجنة إنشاء أو والیة اللجنة مراجعة السلطات على
 تنص وأن ،الجنسي العنف فیھا بما ،2018 كانون األول/دیسمبر منذ المتظاھرین ضد األخرى والجرائم للقوة
 العسكري المجلس أدوار من التحقق محققینال على. المقاضاة متابعةل المعنیة لھیئاتجمیع ال إتاحة األدلّة على

 الدعم قوات قائدحمیدتي،  بَمن فیھم ،حزیران/یونیو 3 لعملیة التخطیط في المتورطین وجمیع االنتقالي
 .السریع

 
 االتحاد" من الدعم وطلب الضحایا وعائالت المدني المجتمع عاتجما مشاركة ضمان السلطات یتعیّن على

 تتمحور بطریقة الجنسي العنف توثیق في خبراء نیالمحقق یكون بین أن نبغيی. المتحدة واألمم "األفریقي
 تتیح أن ینبغي. األجل طویلة الصحیة الرعایة ومنھا الخدمات لىع صولحال في تھمومساعد ضحایاال حول

 مساعدة في خاصة خبرة تشمل وأن ضحایالل الخدمات من وغیرھا الطبیة المساعدةاإلحالة إلى  التحقیقات
 .الجنسي واالعتداء االغتصاب ضحایا
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 ضروریة إصالح عملیة تبدأ أن ،التشریعي مجلسھا بعد نعیِّ تُ  لم التي االنتقالیةالسودانیة  لحكومةل ینبغي
 اتفاقیة في نصوص علیھاالم اللجان تشكیل والحكومة السیادي المجلس على یتعیّن. واضحة معاییرإلى  ترتكز

 القوانین ومراجعة ،االنتقالیة والعدالة القانون وإصالح ،حقوقالب المتعلقة لتلك األولویة إعطاءو ،آب/أغسطس
 الدولیة المعاھدات على فورا التصدیق السیادي لمجلسل ینبغي. الدولیة المعاییر مع لتتماشى الحالیة الوطنیة
" المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة"و "التعذیب مناھضة اتفاقیةكـ" اإلنسان لحقوق الرئیسیة
 أن اآلن لحكومة". كما ینبغي لالقسري االختفاء من األشخاص جمیع لحمایة الدولیة االتفاقیة"و (سیداو)
 .اآلخرین بھم المشتبھو البشیر ضد "الدولیة الجنائیة المحكمة" العالقة الصادرة عن االعتقال أوامر مع تتعاون
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 التوصیات
 

 حكومة االنتقالیةلى الإ
 

 لجنة تشكیل أو أیلول/سبتمبر 21 في ھاأنشأ التي التحقیق لجنة على رئیس الوزراء مراجعة أداء •
كانون /دیسمبر منذ المرتكبة المتظاھرین ضد االنتھاكات في التحقیق بصالحیات تتمتع مستقلة جدیدة
 التي األدلة وحفظ وجمع طلب من اللجنة تمكین ، والحرص علىالجنسي العنفومنھا  ،2018 األول
 لحمایة تدابیر تنفیذ وتخویل ھذه الھیئات ،المختصة الھیئات عبر المحكمة في استخدامھا یمكن

 .والشھود الضحایا
  .العام للتدقیق التحقیق، وخضوع اللجنة تحقیق في الضحایا عائالت مشاركة ضمان •
 ضد الجرائم في التحقیق في لیشمل خبراء اللجنة عملفي  المتحدة واألمم األفریقي االتحاد دعم طلب •

 .الجنسي العنف وحاالت اإلنسانیة
 شاملة إصالح أجندة في والشروع آب/أغسطس 17 اتفاق في علیھا المنصوص االنتقالیة اللجان إنشاء •

 اللجان . التأكد من تمتُّعوالمساءلة الدولیة المعاییر معبما یتماشى  الوطنیة القوانین إصالح تضمن
 .الدولي الدعمطلب و ،مشاركةلل المدني المجتمع ودعوة ،واضحة ومقاییس واستراتیجیات والیاتب
 أعضاء حتى ،مسؤول أي عن الحصانات رفع من ،تشكیلھ عند ،التشریعي المجلس تمكین ضمان •

 .آب/أغسطس 17 اتفاق في المتوخى النحو على السیادي المجلس
، األخرى الدولیة المنظمات جمیعو المتحدة واألمم األفریقي التحادل غیر الُمعرقل بالوصول السماح •

 .البالد فيباستمرار  اإلنسان حقوق حالة لرصد "،اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب" منھا
 مناھضة واتفاقیة ،المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة على للتصدیق العاجل التحرك •

 "األساسي روما نظام"و القسري، االختفاء من األشخاص جمیع لحمایة الدولیة واالتفاقیة ،التعذیب
 .الدولیة الجنائیة للمحكمة

 وأربعة البشیر عمر تسلیم عبر الدولیة الجنائیة المحكمة عن الصادرة االعتقال أوامر التعاون مع •
 وعبد ،باندا هللا وعبد ،كوشیب وعلي ،ھارون أحمد - حرب جرائم ارتكابھم في المشتبھ من آخرین
 .المحكمة إلى - دارفور في دولیة جرائمالمالَحقین ل ،حسین محمد الرحیم

 

 : التحاد األفریقيا ىلإ
 

في االنتھاكات ضد المتظاھرین منذ  للتحقیق العلنيالضغط بدعم جھود المساءلة المحلیة في السودان  •
 .تحدید المسؤولین عنھا ومحاسبتھم ورصد أي جھود للمساءلة المحلیةل، 2018 كانون األول/دیسمبر

ي السودان على إنشاء بعثة لتقصي الحقائق ف "اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب"تشجیع  •
 .2018 كانون األول/منذ دیسمبر لمتظاھرینلتقییم االنتھاكات ضد ا

، آب/أغسطس 17اإلصالحات المنصوص علیھا في اتفاق  حیالرصد التقدم المحرز في السودان  •
 .عام ونائبقضائي للنظام الوإنشاء اللجان الرئیسیة وتشكیل مجلس تشریعي وتعیین رئیس 
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 "األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوبلجنة ال"إلى 
 

 كانون األول/دیسمبرمنذ  تظاھرینان لتقییم االنتھاكات ضد المشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودإن •
 .وعملیات المساءلة المتعلقة باالنتھاكات 2018

 .للجنة التحقیقوفیر الدعم التقني لت "مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"التعاون مع شركاء مثل  •
ئات المساءلة اإلقلیمیة مع ھی عن كثبحث السودان على تنفیذ رسائل اللجنة المعلقة والتعاون  •

والتصدیق على المعاھدات الرئیسیة  ،والمحكمة الجنائیة الدولیة "المحكمة األفریقیة" ، منھاوالدولیة
 .بما في ذلك نظام روما األساسي

 
 :السامیة لحقوق اإلنسان األمم المتحدة مفوضیةإلى 

 
مع  أیلول/ة في سبتمبرمبرمبموجب مذكرة التفاھم ال ،ض بالكامل في السودانفوَّ إنشاء مكتب مُ  •

بما  المراقبة واإلبالغ المنتظم عن تطورات حقوق اإلنسان، مھمتھتشمل  ، على أنالحكومة السودانیة
 .أیلول/سبتمبر 21نشئت في أُ مثل لجنة التحقیق التي ، في ذلك جھود المساءلة

ـ 2018 كانون األول/منذ دیسمبرتظاھرین سؤولین عن االنتھاكات ضد الملتحقیق مع المادعم جھود  •
بالتعاون مع ، وذلك كبت في عھد البشیرتُ اراالنتھاكات السابقة التي  والتحقیق في، جنائیاومساءلتھم 

 .السلطات الوطنیة
عمل ومعاییر إلغاء واستبدال الالمساعدة في وضع خطط بما فیھ اإلصالح،  جندةتقدیم الدعم الفني أل •

نتھك القانون الدولي، والتصدیق العاجل على االتفاقیات واإلجراءات الوطنیة التي تَ  القوانین
 .والمعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان

  
 "لالتحاد األفریقيمجلس السالم واألمن التابع "و "مجلس األمن التابع لألمم المتحدةإلى "

 
 "دارفور  في السالم لعملیات المتحدة واألمم األفریقي لالتحاد المشتركة البعثةضمان عدم تسلیم " •

صول إلى قوات الدعم السریع األقواعد أو لل، 2020 المزمع عام قبل خروجھا یونامید)ال(
 3في ضوء استمرار انتھاكاتھا في دارفور ودورھا في ھجوم  خصوصاوالمیلیشیات المتحالفة معھا، 

دون خلق فراغ  لتكون العملیة سلسة من، یونامیدال. الحفاظ على نھج مرن النسحاب حزیران/یونیو
 ، وتأخیر االنسحاب عند الضرورة.أمني

عن بعد انسحاب الیونامید، شرط تعاونھ المھمة السیاسیة بحقوق إنسان  القوي في مج تكلیف عنصر •
واإلبالغ  السودان جمیع أنحاء في یةحقوقالنتھاكات اال رصدلضمان  مفّوضیة حقوق اإلنسانكثب مع 

 .عنھا
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والحكومات المانحة "الترویكا" (الوالیات المتحدة، المملكة المتحدة، النرویج) و "التحاد األوروبيا"إلى 
 األخرى
فني ال تقدیم الدعماألمم المتحدة في توفیر الخبراء و مساندةمن خالل  تعزیز آلیات المساءلة جھوددعم  •

 .المعاییر الدولیة للتحقیقات للمحافظة على، أیلول/سبتمبر 21في  الُمعلن عنھاللجنة التحقیق الوطنیة 
 ،آب/أغسطس 17اللجان المنصوص علیھا في اتفاق تشكیل اإلسراع في تشجیع السودان على  •

 .والمساءلة وتشكیل المجلس التشریعي االنتقالي وانینالمتعلقة بإصالح الق خصوصا
نحو المساءلة الحقیقیة، على الحكومات التي لدیھا  مجدیةالحكومة االنتقالیة خطوات لم تتّخذ إذا  •

 الحقوقیة ثبتت مسؤولیتھ عن االنتھاكات نمَ أنظمة عقوبات أن تفكر في فرض عقوبات فردیة على 
حصانات ال رغم، حزیران/یونیو 3على سبیل المثال ال الحصر، الجرائم المرتكبة في  منھاالجسیمة، 

 .بموجب القانون السوداني الحاليالمسؤولون  ابھ قد یتمتعالتي 
الھاربین األربعة اآلخرین تسلیم البشیر وعبر حث السودان على التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة  •

 .إلى المحكمة
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