
 في المطالبة بعقوبات تشمل البرهان وحميدتي ومن شايعهما قرار الكونجرس األمريكي 

 ترجمة الديمقراطي

 

 ( للكونغرس، الجلسة الثانية 117دورة االنعقاد رقم )

 لتزامناقرار ب

إذ أن شعب جمهورية السودان قد عانى لثالثة عقود من حكم الرئيس عمر حسن أحمد 

البشير االستبدادي، الذي كانتحكومته مسؤولة عن قمع الحريات المدنية والفساد األكبر،  

 ودعم اإلرهاب الدولي وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية واإلبادةالجماعية؛

لسودانية، ضم جمعيات المهنيين والنقابات العمالية  وإذ أن تحالفاً من المجموعات المدنية ا

احتجاجية  قاد حركة  المعارضة،  المجتمعية ونشطاءالديمقراطية، وأحزاب  والمجموعات 

 م، للمطالبة بإنهاء حكم البشير واالنتقالللديمقراطية في السودان؛ 2019جماهيرية طيلة العام  

، بعزل البشير، وبعد احتجاجات  2019أبريل    11وإذ أن ضباط الجيش السوداني قاموا، في  

مستمرة، وافقوا على تشكيلحكومة انتقالية بالشراكة مع تحالف مدني مؤيد للديمقراطية في 

 ؛2019يوليو  17

وإذ أن القوات السودانية بقيادة قوات الدعم السريع، المكونة لحد كبير من مليشيا الجنجويد 

  3ية في جميع أنحاء دارفور، فتحت النار في  التي اشتركت لعقود في حمالتاإلبادة الجماع

 127م على المتظاهرين في مقر قيادة الجيش فيالخرطوم، مما أسفر عن مقتل  2019يونيو  

 منهم على األقل في نهر النيل؛  40شخصاً على أقل تقدير، تم العثور على 

ية، عبر تكوين شهراً لالنتقال للديمقراط  39وإذ أن العناصر العسكرية والمدنية اتفقت على  

حكومة انتقالية بقيادة مدنيةتتألف من مجلس وزراء يغلب عليه الطابع المدني بقيادة رئيس  

وعسكريين   الوزراء عبد ا مدنيين  تنفيذيةبأعضاء  كهيئة  سيادي  ومجلس  حمدوك، 

ومجلس   البرهان،  الفتاح  عبد  الفريق  االنتقالية  الفترة  من  األول  النصف  في  يرأسه 

 لم يتم تشكيله بعد؛تشريعيانتقالي 

حيث  للديمقراطية،  السوداني  االنتقال  دعموا  الدولي  والمجتمع  المتحدة  الواليات  أن  وإذ 

أكثرمن   المتحدة  الواليات  الخارجية،    000،000،000،1حددت  المساعدات  من  دوالراً 



دوالراً من    000،000،800،1وتعهدت مجموعة أصدقاء السودان متعددة األطراف بمبلغ

 دولة ومنظمة دولية؛  50حوالي 

وإذ أن الحكومة التي يقودها مدنيون أحرزت تقدماً في إصالحات حقوق اإلنسان، بما في 

للشعب   االنتقالي  الدستور  ظل  في  الجنسين  بين  الدينية،والمساواة  الحرية  ضمان  ذلك 

 السوداني، وحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وإلغاء تجريمالردة؛

نحو وضع حد إلفالت منتهكي حقوق وإذ أحرزت الحكو تقدماً  المدنيون  يقودها  التي  مة 

على نظام    2021اإلنسان من العقوبة، حينما صادقمجلس الوزراء السوداني في أغسطس  

، وأشارت لعزمهاعلى تسليم عمر البشير  (ICC) روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اإل بتهم  ليحاكم  الدولية  الجنائية  ضد للمحكمة  والجرائم  الحرب  وجرائم  الجماعية  بادة 

اإلنسانية،وشكلت لجاناً مدنية للتحقيق في الفساد والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها نظام 

 البشير؛

وإذ تفاوضت الحكومة االنتقالية على اتفاق سالم مع العديد من الجماعات المتمردة، وهي  

فور، وجنوب كردفان، والنيل األزرق،  خطوة نحو إنهاء عقود من الصراعفي مناطق دار

 .نازحاًداخل السودان 3,000,000قتل فيه مئات اآلالف من المدنيين وخلف أكثر من 

وإذ ال يزال السودان يواجه وضعاً إنسانياً خطيراً، حيث يقدر عدد األشخاص الذين احتاجوا 

 ن السكان؛% م29شخصاً، أي  13,400,000بحوالي  2021للمساعدة اإلنسانية في عام

، مما تسبب في  19-وإذ يواجه السودان أزمة اقتصادية حادة ، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد

التقشف   تدابير  أدت  كما  كبير،  بشكل  االستهالكية  الغذائيةوالسلع  المواد  أسعار  زيادة 

بما في ذلك القمح   -المفروضة لتحقيق االستقرار في االقتصاد إلى خفض أو إلغاء دعمالسلع

 د؛ والوقو

وإذ أضعفت التوترات السياسية بين العناصر المدنية والعسكرية وداخل فصائل التحالف 

المدني الحكومة التي يقودهاالمدنيون وساهمت في انتشار االضطرابات بين السودانيين فيما  

يتعلق بمجموعة من القضايا، بما في ذلك األزمة االقتصاديةوالصراع العرقي والقبلي في 

 مشة، ووتيرة اإلصالحات غير المرضية؛المناطق المه

انقالباً ضد الحكومة 2021سبتمبر    21وإذ ورد في   ، أن بعض أعضاء الجيش حاولوا 

للفترة   أزمة سياسية  بأخطر  التعجيل  في  نجح  بالحكومةلكنه  في اإلطاحة  االنتقالية، فشل 

 االنتقالية،



ل السودان  أنحاء  جميع  في  األشخاص  من  اآلالف  مئات  تظاهر  المدني وإذ  الحكم  دعم 

م،وذلك للرد على احتجاج أصغر قبلها بأيام كان قد طالب  2021أكتوبر    21الديمقراطي في  

 الجيش بالسيطرة الكاملة على الحكومة؛ 

وإذ استولى الجنرال البرهان، بدعم من الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي"  

 أكتوبر 25على الحكم في

ارع الخرطوم وأمدرمان، واعتقل واحتجز رئيس الوزراء  م، ونشر الجيش في شو2021

 حمدوك ومسؤولين مدنيين آخرين؛ 

،  2021أكتوبر    27وإذ أن مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي، والذي انعقد في  

أدان االنقالب بشدة، وأكد مجدداًعلى تفويض الحكومة التي يقودها المدنيون، وعلّق بعدها  

 في الهيئة اإلقليمية، وحتى االستعادة الفعالةللحكومة التي يقودها المدنيون؛ عضوية السودان  

وإذ تنتهك تصرفات الجنرال البرهان والجيش السوداني الوثيقة الدستورية السودانية، وتهدد 

 .بإغراق السودان في العزلةوعدم االستقرار

عداتها الخارجية للسودان،  وإذ أدانت حكومة الواليات المتحدة االنقالب عالنية، وعلقت مسا

لطريق  السودان  وإعادة  المدنية،  الحكومة  إعادة  وشركاءهعلى  البرهان  الجنرال  وحثت 

 الديمقراطية؛

األوروبي،   واالتحاد  والنرويج(  المتحدة  والمملكة  المتحدة  )الواليات  الترويكا  أن  وإذ 

لحكومة االنتقالية وسويسرا يواصلون االعتراف برئيسالوزراء وحكومته كقادة دستوريين ل

'و' يؤكدون مرة أخرى الدعوات الدولية للعودة الفورية لخريطةالطريق من أجل التحول 

 الديمقراطي للسودان، 

بأن   النواب(،  مجلس  مع  و)بالتزامن  اآلن  التالي  القرار  الشيوخ  مجلس  يتخذ  بالتالي، 

 :الكونغرس

 .في السودان 2021أكتوبر  25يدين انقالب 

 ودان في تطلعاته الديمقراطية،يقف مع شعب الس

 .يعترف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة االنتقالية السودانية

 :يدعو المجلس العسكري السوداني لـ



اإلفراج الفوري عن جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني  أ( )

 وغيرهم من األفراد المحتجزين بسبباالنقالب؛ 

العودة للحكم الدستوري بموجب الدستور االنتقالي كنقطة انطالق للمفاوضات مع  ب()

 .المدنيين نحو حكم مدني كامل 

 رفع حالة الطوارئ ، بما في ذلك إعادة جميع وسائل االتصال بشكل كامل؛  ج()

إزالة جميع حواجز الطرق ونقاط التفتيش، وإصدار أوامر للقوات المسلحة السودانية  د()

 وقوات الدعم السريع بالتنحيواالمتثال لقواعد االشتباك الدولية المعترف بها؛ 

الذين  أولئك  ومحاسبة  السلمي  االحتجاج  في  الحق  األمن  قوات  تحترم  أن  ضمان  )هـ( 

 بواانتهاكات أخرى في عملية شفافة وذات مصداقية؛استخدموا القوة المفرطة وارتك

وقف كل محاوالت تغيير التكوين المدني لمجلس الوزراء ومجلس السيادة والهيئات   و( )

 الحكومية األخرى، و 

 .نقل قيادة مجلس السيادة لعضو مدني في مجلس السيادة تماشياً مع الدستور االنتقالي ز( )

 :يدعو وزير الخارجية إلى (5)

التحديد الفوري لقادة االنقالب وشركائهم والذين يمكنونهم، للنظر في فرض عقوبات   أ( )

 مستهدفة عليهم؛ 

حث قادة الطغمة العسكرية على العودة فوراً لحكم القانون على النحو المنصوص   ب()

 عليه في الدستور االنتقالي؛

االن  ج() به  تدعم  خارجية  ألطراف  جهد  أي  وردع  وتثبيط  والطغمة  مراقبة  قالب 

 العسكرية؛ 

 :التنسيق مع كل من د()

مدير وكالة العون األمريكي وغيرها من وكاالت الحكومة الفيدرالية لوقف جميع   .1

 المساعدات الثنائية غير اإلنسانيةللسودان حتى استعادة النظام الدستوري االنتقالي؛ 

في المؤسسات المالية  وزارة الخزانة الستخدام صوت الواليات المتحدة وتصويتها   .2

من   السودان  إعفاء  أو  اإلنسانية  غير  المتعلقةبالقروض  اإلجراءات  جميع  لتعليق  الدولية 

 الديون حتى استعادة الوضع االنتقالي الدستوري،



األمن  .3 ينظر مجلس  أن  المتحدة لضمان  األمم  لدى  المتحدة  للواليات  الدائم  الممثل 

 ةعلى أساس مستمر؛ و التابع لألمم المتحدة في هذه المسأل

)هـ( العمل مع الترويكا إلشراك أعضاء المجتمع الدولي لالنضمام لهذه الجهود التي تقوم 

 بها الواليات المتحدة؛ و

 :يدعو الشركاء الدوليين إلى (6)

االنضمام لجهود الواليات المتحدة لفرض عقوبات مستهدفة على المجلس العسكري   ( )أ

النقالب،ومراقبة وتثبيط وردع أي جهد ألطراف خارجية تدعم والمتواطئين اآلخرين في ا

به المجلس العسكري، وحث قادة المجلس العسكري على العودة لسيادةالقانون على النحو 

 المحدد بموجب الدستور االنتقالي؛ و

تعليق مشاركة السودان في كافة المنظمات اإلقليمية متعددة األطراف حتى عودة   ()ب

 .الدستوري بموجبالدستور االنتقالي السودان للحكم

 .2022مايو  11أجازه مجلس الشيوخ في 


