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العربیةEnglishمتوفر بـ

ر تحقیق العدالة في حملة القمع في � یونیو السودان: تأخُّ
ینبغي ضمان تحقیق شفاف والمساءلة حتى على أعلى المستویات

(نیروبي) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن الحكومة االنتقالیة السودانیة لم تُحقّق العدالة بعد للضحایا واألسر، بعد عام من مقتل أكثر
من 120 شخصا وإصابة المئات وإساءة معاملتھم في ھجوم عنیف على المتظاھرین في الخرطوم.

ستقدم لجنة التحقیق الحكومیة نتائجھا إلى النائب العام في األسابیع المقبلة. على السلطات أن تضمن نشر النتائج وتزوید النیابة العامة بالموارد
الالزمة لمتابعتھا، بما فیھ توجیھ االتھامات إلى المسؤولین في أعلى المستویات.

قالت جیھان ھنري، مدیرة قسم شرق أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش: "بعد مضي عام، تلقى ضحایا الحملة الدمویة الكثیر من الوعود لكنھم لم
یروا بعد أي شكل للمساءلة. ینبغي نشر التقریر النھائي للجنة التحقیق علنا لضمان الشفافیة الكاملة. یتعیّن على مكتب النائب العام مالحقة

المسؤولین، حتى لو كانوا أعضاء في المجلس السیادي الحاكم".

بعد أن أجبرت االحتجاجات الشعبیة عمر البشیر الذي كان رئیس السودان لفترة طویلة على التنحي في 11 أبریل/نیسان 2019، استولى مجلس
عسكري انتقالي على السلطة. لكن المتظاھرین استمروا في التجّمع، وسط مفاوضات متوترة بین الجماعات العسكریة والمدنیة، في اعتصام

أمام المقر العسكري في الخرطوم، مطالبین بنقل السلطة إلى الحكم المدني.

حاولت قوات األمن الحكومیة عدة مرات فّض أجزاء من االعتصام. في الساعات األولى من 3 یونیو/حزیران، طوقّت قوات األمن االحتجاج
وفّضتھ بعنف، وأطلقت الذخیرة الحیة مباشرة على المتظاھرین، وقتلت وجرحت العشرات، وعّرضت آخرین للضرب المبرح واالغتصاب

واالعتداء الجنسي واإلذالل وغیرھا من االنتھاكات. ھاجمت قوات األمن أیضا العاملین في المجال الطبي والمستشفیات والعیادات.

وجدت ھیومن رایتس ووتش باالستناد إلى بحث أجرتھ في أغسطس/آب 2019، أن 120 شخصا على األقل قُتلوا وأصیب أكثر من 900 بین 3
و18 یونیو/حزیران. یقدر المسؤولون السودانیون اآلن أن 64 امرأة على األقل اغتُِصبن وتعرضت أخریات لالعتداء الجنسي. خلصت ھیومن
رایتس ووتش إلى أن الجرائم واالنتھاكات المرتكبة أثناء الحملة قد توصف بأنھا جرائم ضد اإلنسانیة ألنھا جزء من ممارسة حكومیة طویلة

األمد في استخدام القوة المفرطة، بما فیھا القوة القاتلة ضد المتظاھرین العُّزل.

في أغسطس/آب، اتفق الطرفان على حكومة انتقالیة برئاسة مجلس سیادي من القادة العسكریین والمدنیین. من المقرر أن یقود األعضاء
العسكریون المجلس خالل األشھر الـ 22 األولى، ویلیھم المدنیون، ومن المقرر إجراء االنتخابات في 2022. دعت االتفاقیة إلى إجراء تحقیق
مستقل في أحداث 3 یونیو/حزیران. في سبتمبر/أیلول، أنشأت السلطات لجنة تحقیق وأوضحت أن النائب العام العام سیكون قادرا على استخدام

األدلة والنتائج في المحاكمات الجنائیة.
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مع ذلك، واجھت اللجنة انتقادات واسعة لبطء وتیرتھا وافتقارھا إلى اشفافیة واالستقاللیة. أدى افتقارھا إلى الخبرة في مجال العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع االجتماعي (العنف الجندري) إلى ادعاءات بأنھ ال یمكن لضحایا العنف الجندري الوصول إلى اللجنة، وأنھا تفتقر إلى

الموارد لتقدیم حمایة الشھود أو الحفاظ على األدلة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة.

قالت سعدیة سیف الدین، الناطقة باسم جمعیة أسر الضحایا لـ ھیومن رایتس ووتش: "بعد عام، ما زالت العدالة متأّخرة ومعلّقة. ال نرید أن
یضیع دم شھدائنا عبثا. نرید العدالة لھم لتكون ركیزة بالدنا الجدیدة، حیث ال ینبغي أن تحدث مثل ھذه االنتھاكات مرة أخرى".

تُحدد مصادر وشھادات متعددة أن "قوات الدعم السریع" شبھ العسكریة - التي لدیھا سجل موثّق جیدا من االنتھاكات والھجمات على المدنیین
في دارفور وجنوب كردفان والنیل األزرق - قادت الھجمات القاتلة على المتظاھرین في 3 یونیو/حزیران واألیام التالیة. یقود قوات الدعم

محمد حمدان دقلو، "حمیدتي"، الذي یشغل اآلن منصب نائب رئیس المجلس السیادي الحاكم في البالد.

اتھم حمیدتي جنودا مارقین بالھجوم. قال لوسائل اإلعالم في یولیو/تموز الماضي إن الشخص المسؤول عن "الفوضى" كان رھن االعتقال. قال
تحقیق سابق أجراه النائب العام السابق ورفضھ المتظاھرون على نطاق واسع، إن القوات المھاجمة تجاوزت واجباتھا بتفریق االعتصام، واتھم

ثمانیة ضباط وقائد بارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة. مع ذلك، لم تظھر أي معلومات حول حاالتھم أو أماكن وجودھم.

قال نبیل أدیب، رئیس لجنة التحقیق التي عینتھا الحكومة، لوسائل اإلعالم إن اللجنة ستقدم تقریرا إلى النائب العام بعد رفع القیود المتصلة
بفیروس "كورونا". قالت ھیومن رایتس ووتش إن التقریر الذي طال انتظاره وإجراءات المتابعة التي سیتخذھا النائب العام ینبغي أن تكون
شفافة وعلنیة، وینبغي أن ینظر النائب العام فیما إذا كانت الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانیة وما إذا كان یمكن تحمیل القادة

المسؤولون في ذلك الوقت المسؤولیة الجنائیة.

على النائب العام، في حدود صالحیاتھ بموجب قانون النیابة العامة لسنة 2017، مراجعة نتائج لجنة التحقیق، مسترشدا بأفضل الممارسات
الدولیة واإلقلیمیة في التحقیق في الجرائم الخطیرة ومالحقتھا. إذا لزم األمر، علیھ أن یوّجھ المدعین العامین التخاذ أي خطوات ضروریة

أخرى، مثل جمع أدلة إضافیة واستجواب واتھام مزید من المشتبھ فیھم.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن المرحلة االنتقالیة في السودان ال تزال ھشة، مع تقدم ضئیل أو معدوم في إنشاء اللجان المتصورة إلصالح
القوانین، أو العدالة االنتقالیة، أو حقوق اإلنسان، أو تعیین المجلس التشریعي أو حكام الوالیات. الوضع االقتصادي الرديء في البالد

والتأخیرات والمخاطر التي یفرضھا فیروس كورونا تزید من عرقلة الجداول الزمنیة للمرحلة االنتقالیة. أعلن مكتب النائب العام عن تحقیقات
في جرائم خالل فترة حكم البشیر، لكنھ رّكز علنا   على الجرائم االقتصادیة، التي حوكم بموجبھا البشیر بالسجن عامین في منشأة إلعادة التأھیل.

لم یقاِض المكتب أي حاالت النتھاكات لحقوق اإلنسان خالل النظام السابق.

اقترحت ھیومن رایتس ووتش أن تنظر السلطات السودانیة في إنشاء كیان مستقل لمحاكمة ھذه الجرائم الخطیرة. اقترحت أسر الضحایا
و"منظمة العفو الدولیة" وحدات تحقیق متخصصة ومحاكم مدنیة متخصصة. قالت ھیومن رایتس ووتش إن مثل ھذه الوحدات والمحاكم یمكن

أن تتعامل مع االنتھاكات السابقة األخرى، باإلضافة إلى تلك التي ارتكبت في 3 یونیو/حزیران. على الجھات المانحة التعامل مع الحكومة
السودانیة بشأن أفضل نظام للمساءلة وتقدیم الدعم المالي والتقني المطلوب.

قالت جھان ھنري: "ال تزال العدالة اختبارا حقیقیا لمدى نجاح ثورة السودان. التقاعس عن توفیر العدالة قد یعني خیانة لتضحیات المحتجین
ومطالبھم. على الحكومة االنتقالیة أن تعطي األولویة للمساءلة الھادفة والشفافة على أعلى المستویات".
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