
 
بسم هللا الرحمن الرحیم  

التاریخ: ٢٧ یونیو ٢٠٢٠  

بیان توضیحي 

إنتشـرت فـي وسـائـط الـتواصـل االجـتماعـي إتـھامـات للھـیئة الـنقابـیة ألطـباء الـسودان بـالـمملكة المتحـدة 
بـإسـتبعاد مـناطـق جـغرافـیة فـي الـسودان مـن دعـم ُجـِمع لـصالـح ضـحایـا ثـورة دیـسمبر بـدوافـع 
عـنصریـة؛ البـد مـن نـفي ھـذا اإلدعـاء جـملًة وتـفصیالً والـدعـوة الـمفتوحـة لـمناقـشة أي تـحفظات بـشفافـیة 
بـین أبـناء الـوطـن الـواحـد فـي المھجـر. البـد مـن الـتاكـید عـلى أن الـنقابـة ُتـمّثل كـل أطـباء الـسودان 
بـالـمملكة المتحـدة بـمختلف اتـجاھـاتـھم الـفكریـة والـجغرافـیة وأنـھا تـتعامـل بـمھنیة ووجـدان سـودانـي 

مشترك وواحد لیس فیھ فرق بین منطقة وأخرى.  

لـقد ُعـِرفـت الھـیئة الـنقابـیة لـألطـباء الـسودانـیین بـالـمملكة المتحـدة عـبر تـاریـخھا الـطویـل بـالـعمل الـجاد 
الـمؤسسـي والـتعاون مـع الجـمیع لـدعـم وتـطویـر الخـدمـات الـصحیة فـي جـمیع أرجـاء الـسودان ورفـضھا 
وادانـتھا لـكل اشـكال الـتمییز والـظلم وعـمالًً بـمبدأ الـشفافـیة وتـملیك الـحقائـق لـكل مـن یـھمھ األمـر، فـقد 

إرتأینا في اللجنة التنفیذیة توضیح الحقائق كاملة والتي تتمثل في اآلتي: 

- إبـتدرت مجـموعـة دعـم ثـورة دیـسمبر بـمدیـنة مـانشسـتر (مجـموعـة مـانشسـتر) حـملة جـمع تـبرعـات 
  .GoFundMe (GFM) الكترونیاً لدعم ثورة دیسمبر2018 بالسودان عبر موقع

- تـم تـعطیل حـملة الـتبرعـات مـن قـبل إدارة الـموقـع حـتى یـتم ضـمانـھا مـن جـسم مـعتمد رسـمیاً وھـنا 
تــقدمــت مجــموعــة مــانشســتر بــطلب للھــیئة الــنقابــیة ألطــباء الــسودان بــالــمملكة المتحــدة فــي 

31/12/2018 لتكون شریكاً ضامناً ذو خبرة وقد كان.  

- قـامـت مجـموعـة مـانشسـتر بـكتابـة الـضوابـط الـتي تـحكم أوجـھ صـرف أمـوال الـمتبرعـین وضـمنتھا 
فـي بـندیـن ھـما: تـخصیص الـتبرع لـدعـم جـرحـى الـثورة بـالـسودان ودعـم المسـتشفیات الـتي ُتـقدم 
الخـدمـات لـھم، كـما قـامـت بـالتعھـد بـتحویـل إجـمالـي مـبلغ الـتبرعـات لـحساب الـنقابـة والـتي أُوكـل لـھا 



تحـدیـد أوجـھ الـصرف الـمحكومـة قـانـونـیاً بـالـضوابـط الـمنشورة بـموقـع الـتبرع اإللـكترونـي؛ یـمكن 
الرجوع للضوابط المكتوبة في الموقع: 

  https://www.gofundme.com/f/emergency-medical-aid-for-sudan

- تسـلّمت الـنقابـة مـبدئـیاً مـبلغ 14,000£ فـي شھـر مـارس 2019. تـزایـد مـبلغ الـتبرعـات سـریـعاً بـعد 
احـداث یـونـیو 2019. بـعد إكـتمال الـتبرعـات فـي یـونـیو2019، وصـل الـمبلغ الـي £403,000 
(الـمبلغ الـنھائـي 386,610.58£ بـعد خـصم نسـبة لـصالـح مـوقـع الـتبرعـات). تـبایـنت وجـھات الـنظر 
بـین الـطرفـین بـخصوص كـیفیة صـرف الـمبالـغ، وبـرغـم أن الـضوابـط الـمكتوبـة فـي مـوقـع الـتبرعـات 
ل لـلنقابـة تحـدیـد أوجـھ الـصرف اال أن الـنقابـة فـضلت اإللـتزام بـروح  بـواسـطة مجـموعـة مـانشسـتر تـخوِّ
الـعمل المشـترك وتـقدیـراً لـحق مجـموعـة مـانشسـتر األصـیل فـي قـیام الـمبادرة، تـم الـتوافـق عـلى تـقدیـم 
مـقترحـات مـن الـطرفـین وقـد كـان، وتـم االتـفاق عـلى بـعضھا ومـا زال الـتباحـث قـائـماً بـین الـطرفـین مـن 
خـالل اجـتماعـات ونـقاشـات مسـتمرة لـدراسـة الـمقترحـات الـمختلفة لـلتأكـد مـن مـطابـقتھا لـضوابـط 

التبرع الملزمة للطرفین، وبمتابعة المستشار القانوني للنقابة. 

- تـم اإلتـفاق عـلى أن ُیـخصَّص مـبلغ 173,688£ ألحـد الـمشاریـع الـتي تـقدمـت بـھا الـنقابـة وھـو 
مشـروع إنـشاء أول مـركـز قـومـي لـتأھـیل مـصابـي الـدمـاغ والـنخاع الـشوكـي مـن ضـحایـا ثـورة دیـسمبر 
مـن جـمیع أنـحاء الـسودان عـلى أن یـتم تـخصیص مـبلغ 200,000£ لـمشاریـع ُتـقدم مـن جـانـب 
مجـموعـة مـانشسـتر والـتى تـقدمـت بـمشاریـع لـتأھـیل مسـتشفیات بـمناطـق الـقضارف، نـیاال، كـبكابـیة، 

جبال النوبھ والنیل االزرق. 

- لـم تـتدخـل الـنقابـة فـي مـقترحـات الـمناطـق أو كـیفیة تقسـیم الـمبلغ الـمخصص لمجـموعـة مـانشسـتر 
وُتـرك األمـر لـتقدیـراتـھم واقـتصر دور الـنقابـة عـلى مـناقـشة الـجوانـب الـفنیة لـلمقترحـات بـجانـب الـتأكـد 

من مطابقتھا لضوابط الصرف الملزمة قانونیاً للطرفین وبإشراف المستشار القانوني للنقابة. 

- وُنلخِّص المشروعات التي تقدمت بھا مجموعة مانشستر إلى یومنا ھذا فى اآلتي: 

1- دعـم مسـتشفي الـقضارف وتـم االتـفاق عـلى الـمبلغ الـمقترح مـن مجـموعـة مـانشسـتر بـقیمة 
50,000£ وتـم تـعدیـل الـمقترح حسـب رغـبة ادارة المسـتشفى مـن مـعدات طـبیة الـي محـطة تـولـید 
أوكـسجین بـتوافـق بـین الـنقابـة ومجـموعـة مـانشسـتر؛ تـم دفـع الـمبلغ بـواسـطة الـنقابـة وبـدأ الـعمل 

بالمشروع باشراف ادارة المستشفى.   

2- تـوافـق الـطرفـان عـلى قـبول مشـروع تـأھـیل مسـتشفى كـبكابـیة بـدارفـور مـبدئـیاً بـقیمة £50,000 
لـكن تـم تـأجـیل الـصرف فـي انـتظار مـقترح مـتكامـل یـشمل تـكلفة وتـفصیل الـمعدات الـطبیة الـمطلوبـة 
بـدالً عـن مشـروع سـابـق كـان فـیھ تـركـیز كـبیر عـلى دعـم الـمبانـي والـمنشآت. مـا یجب ذكـره ھنا ان 
مجـموعـة مـانشسـتر أرسـلت مـبلغ 25,000£ مـن أمـوال الـتبرعـات لـمنظمة مـالم-دارفـور لھذا 
الـغرض دون الـرجـوع لـلنقابـة فـي مـرحـلة سـابـقة؛ تـم االعـتراض عـلى صـرف الـمبلغ لـعدم وجـود 
مـقترح واضـح لـلصرف فـي ذلـك الحین. ھذا الـمبلغ لـم یتم إسـتخدامـھ مـن قـبل الـمنظمة حسـب مـا ورد 

الى علمنا وتم اآلن التوافق على أن ال یتم صرف المبلغ حتى تعدیل المشروع. 



3- دعــم مســتشفي نــیاال وقــد تــم االتــفاق عــلى الــمبلغ الــمقترح مــن مجــموعــة مــانشســتر بــقیمة 
50,000£ (تـم االسـتفسار مـن الـنقابـة عـن إمـكانـیة تـحویـل الـمبلغ الـمخصص لمسـتشفي نـیاال لـتغطیة 
تـكلفة تـوفـیر محـطة أوكـسجین لمسـتشفى الـفاشـر؛ تـم الـتأكـید مـن مجـموعـة مـانشسـتر عـلى اسـتمرار 
الـحوجـة فـي مسـتشفي نـیاال ورغـبتھم فـي اسـتمرار الـتبرع لـھا وعـلیھ سـیتم الـتنفیذ عـلى ضـوء 

المشروع  الُمقّدم). 

4- دعـم مشـروع تـأھـیل مسـتشفیین بـالـمناطـق المحـررة بـجبال الـنوبـة والـنیل األزرق لـم تـتم تـسمیتھ 
وُخصِّص مـبلغ 50,000£ للمشـروع. طـلبت الـنقابـة تحـدیـد مسـتشفى بـأي مـن الـمنطقتین یـوافـق 
الـضوابـط الـمذكـورة بـحیث یـكون قـد عـالـج مـصابـي الـثورة فـي الـمنطقة. فـي آخـر تـواصـل مـع 
مجـموعـة مـانشسـتر بـتاریـخ 17/6/2020 أوضـحت مجـموعـة مـانشسـتر بـأنـھا مـازالـت فـي تـشاورمـع 
الـجھات الـمعنیة بـالـمقترحـات فـي مـناطـق جـبال الـنوبـة. الـنقابـة فـي انـتظار المشـروع الـذي وعـدت 

مجموعة مانشستر بتقدیمھ في ھذا الصدد. 

لـقد أكـدت الـنقابـة فـي جـمیع الـمخاطـبات شـفاھـة وكـتابـة عـلى الـتقدیـر واالحـترام لـمواطـني الـمناطـق 
المحـررة عـلى نـضالـھم الـمتواصـل ضـد الـنظام المخـلوع ونـعتقد أن أھـم أسـباب سـوء الـتفاھـم الـحالـي 
ھـو أن الـنقابـة لـم تـكن عـلى عـلم بـوجـود اتـفاق مسـبق أُحـادى بـین مجـموعـة مـانشسـتر ومجـموعـات 
أًُخـرى حـول مـشاریـع  فـى ھـذه الـمناطـق تـم االلـتزام بـھا دون الـرجـوع لـلنقابـة ومـراجـعة الـمواصـفات. 
مـا زلـنا فـي الـنقابـة فـي انـتظار الـمقترح الـمناسـب ومـا زال الـنقاش والـعمل المشـترك مـتواصـالن لـتقدیـم 

ذات المبلغ المخصص للمنطقة فى مشروع ُیوافق الضوابط القانونیھ للمبادرة.  

إنـنا إذ نخـطو سـویـاً لـبناء دولـة الـمؤسـسات والـحوكـمة كـنا نـتمنى أن یـتم الـتواصـل الـمباشـر بـنا 
لـلتوضـیح الـشّفاف شـفاھـة أوكـتابـة، مـنعاً ألي لـبس أو تـأویـل ولـلتحقق مـن صـحة الـمعلومـة. لـقد أتـى 
ھـذا الـبیان الـتوضـیحي بـعد اجـتماع طـارئ فـي یـوم 23/06/2020 مـع عـضویـة الـنقابـة والـتى 
نـاقشـت مـن قـبل الـعمل المشـترك مـع مجـموعـة  مـانشسـتر فـى آخـر اجـتماع للجـمعیة الـعمومـیة (نـوفـمبر 

2019) كما ھو دیدننا في تنویر العضویة واشراكھم في إتخاذ القرارات. 

إنـنا فـى الھـیئة الـنقابـیة لـألطـباء الـسودانـیین بـالـمملكة المتحـدة نـؤكـد حـرصـنا عـلى الـعمل مـع كـل 
الـحادبـین عـلى مـصلحة الـوطـن بـكل شـفافـیة ونـثمن كـل اآلراء والـمراجـعات الـتى َتـِردنـا كـما أنـنا 
حـریـصون عـلى تـقدیـم الـعون لـكل الـمناطـق الـتى تـأثـرت بـآلـة الـقتل والـتنكیل والـتھمیش الـتى مـارسـھا 
الـنظام المخـلوع فـى كـل بـقاع الـسودان، ونـمد األیـادى لـكل زمـالء الـمھنة مـن ھـذه الـمناطـق لـیقومـوا 
مـن خـالل ھـذا الـجسم بـتقدیـم الـعون لھـذه الـمناطـق دون وسـیط وسـنعمل دومـاً لـتحقیق ھـذا الـتعاون 

وجذب الدعم الممكن إلعادة بناء الوطن ورتق نسیجھ االجتماعي. 

اللجنة التنفیذیة


