
 

                 
 

 

 

 :ان العدالة في السود عوائقبواعث القلق بشأن حقوق إلنسان و

 الوطنية وإلقليمية والدوليةرؤية الهيئات 

 

 ى فى السودانالقانونلصالح لتقارير المناصرة تجميع 

 

 

 4102فبراير 
 
 
 
 
 

  
REDRESS TRUST 

87 VAUXHALL WALK 
LONDON SE11 5HJ 

UNITED KINGDOM (ROYAUME-UNI) 
  

TEL: +44(0)20 7793 1777; FAX: +44(0)20 7793 1719 
  

info@redress.org 

www.redress.org  
  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@redress.org
http://www.redress.org/


 
 المحتويات

 
I. 2    ............................................................................................................... .ةمقدم 

 
.II  3 ..................................................................................... حظر التعذيب في السودان  إنفاذ 
 3 ................................................................................................................... منع. ال 1
 4 ............................................................................................................... . المساءلة  2
 5 ..................................................................... الفعالة وجبر الضررالنتصاف  الفتقارالشكال.  3
 5 ............................................................................................................... . توصيات 4
 
III. 7 ...........................................................................  صالح قوانين السودان بشأن الحصانات 
 7 ................................................................................... ية. مراجعة قوانين الحصانة السودان 1
 7 .................................................................. ية. طبيعة و دور الحصانات في التشريعات السودان 2
هاكات .  3 ن االنت  المواءمة بين الحصانات وإلتزامات السودان بالتحقيق والمحاكمة في التعذيب وغيره 

ق اإلنسان  8  .................................................................................................  الخطيرة لحق
 8 ........................................................................................................ موجز ملخص 3.1
 9 ......................... ..…………………...المواءمة بين قوانين حصانات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة .32

 11 .............................................................................................................. النتائج  3.3
 11 ......... المواءمة بين الحصانات والتزام السودان بتوفير اشكال انتصاف فعالة وتوفير الحق في جبر الضرر . 4
 11 .................................................................................... ملخص موجز للمعايير القابلة للتطبيق 1.  4
ة .4.2  12 . .................................................. قوانين الحصانة السودانية بالمعايير الدولية ذات الصلة مواءم
الصة والتوصيات 5  13 ............................................................................................... . ال
 

IV هر السلمي في السود  14 ............................................................................. ان حماية الحق في التظا
ة  1  14 ............................................................................................................... مقدم
هر وحقوق اإلنسان في السودان    2  14  ..................................................................................... التظا

هراتبالتزامات السودان الدولية المتعلقة . الت 3  16 .................................................................... ظا
 16 ....................................................................................................... حرية التجمع  1.3
 21 ............................................. استخدام القوة : حظر التعذيب وسوء المعاملة، و الحق في الحياة  2.3
 23 ..................................................................... خرقالالنتصاف في حالة  واشكال حاسبةالم 3.3
 23 .............................................................................................. . الحاجة إلى إصالحات 4
 24 ............................................................................................................. . توصيات 5
 
 V .الحات التشريعية والحماية الفعالة    خامسا ق اإلنسن، واإل  للحقوقانفاذ التزامات التفاقيات الدولية لحق
    في السودان:اآلفاق الدولية واستجابات السودان في ذات السياق 
ة.  1  25 ................................................................................................................. مقدم
 27 ................................................................................................. اإلصالح التشريعي 2

 27 ................................................................................................ يةمراجعة الدستورال 1.2
 28 ................................................................................................... القانون التشريعى 2.2
هاكات خطيرة لحقوق إلنسان 3.2   28 .................................................................................. انت
 31 ............................................................... تصريف شئون العدالة، خصوصا العدالة الجنائية  4.2
  35 ........................................................................................................ المرأةحقوق  5.2
  36 ........................................................................................................ حقوق الطفل 6.2
 37 ......................................................................................... الصحافة و المجتمع المدني 7.2
ق اإلنسان.  3  38...............................................المصادقة / االنضمم لالتفاقيات الدولي واالقليمية لحق
 



I. مقدمة 
 

التى تضمنتها و  السودانالقانون في حكم الرامية إلى تعزيز حماية حقوق اإلنسان وسيادة  االصالحات
كما ان ظلت إلى حد كبير حبرا على ورق.  2115اتفاقية السالم الشامل والدستور االنتقالى المؤقت لسنة 

استمرار المشاكل الهيكلية  اثبتت 2111نفصال و استقالل جنوب السودان في عام ا قبتأع التىالتطورات 
متعددة المتفاقمة ، والصراعات القتصادية الا وسياسية لازمة باألهذه التطورات اتسمت العميقة الجذور . 

ال الجانبين من  الحاجة   لقد اصبحت واالنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان. وبالتالي الدولتين حدودعلى 
. اكثر الحاحا مما كان عليه الحال فى الماضىالقانون في السودان حكم إلى احترام حقوق اإلنسان وسيادة 

 هذه العملية. اساس ىوالمؤسس ىو اإلصالح القانونعة الدستورية الحالية المراجتعتبر
 

بين ريدريس والمرصد ( ، هو مبادرة مشتركة  www.pclrs.orgالح القانون الجنائي ) امشروع 
سلسلة من أوجه القصور في النظام القانوني في السودان ،  المشروع قد حددلحقوق اإلنسان ، السودانى ل

الجراءفي مجال حقوق اإلنسان ، و دع الدولية السودان وخاصة فيما يتعلق بااللتزامات   اصالحات  ى
الذي و، الصدارات المناصرةتجميع التقرير يحتوى على على مدى السنوات السبع الماضية . هذا القانونية 

 على الرابط ادناه )متوفرة 2114إلى يناير  2113في الفترة من مايو  هانشر تم اراتاصد ةيغطي أربع
http://www.pclrs.org/english/updates  القضايا الضوء على عدد من هذا التقرير  ( ، يسلط

لحق و ا ،العدالة وعائق امام التعذيب والحصانات كحاجز  القضايا . وتشمل هذه الباعثة على القلقالرئيسية 
اهر السلمىفي  هتمام دارت حولها العديد من النقاشاتالتي كانت موضوع و ، التظ التي جرت في الفترة  ا

دمة من الهيئات  التي يغطيها التقرير . باإلضافة إلى ذلك،  يحتوى هذا التقرير على عدد من التوصيات المق
الية لمتابعة اى تدابير واجراءات بمثابة  يمكن اتخاذها، والتي االقليمية والدولية لحقوق االنسان للسودان

ها السودان لتنفيذ هذه التوصيات  توصيات تعكس العديد من هذه ال .والية مناصرة للمجتمع المدنى اتخذ
خالل  ها المشروعالقتراحات التي قدم ، والوثائق  االصدارات والتقارير على مدى فترة تنفيذه من

يتم الرجوع إليها عند هذه االقتراحات مرجعا اساسيا لعدد من الجهات االقليمية والدولية  معظمتعتبرو
. يبقى تنفيذ هذه التوصيات ضرورة حتمية تتعلق بحالة حقوق االنسان فى السودان مناقشة توصيات محددة

 باحترام حقوق إلنسان والعدالة و المساءلة. اللتزام الدولة و شرط أساسي 
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II. إنفاذ حظر التعذيب في السودان 
 

هاية المرحلة كبير يشكل مصدر قلق، منذ فترة طويلة ظل،ان تفشي التعذيب في السودان  . وعشية ن
الم الشامل وانفصال هور وضع حقوق إلنسان الذي 2111القطر عام  جزء من االنتقالية التفاقية ال ، تد

اهرات والمجتمع المدني. وتواصل اللجوء  تميز باندالع  وتفاقم نزاعات مسلحة، باإلضافة إلى قمع التظ
ألمن ة التوثيق ارتكبها وكالء لجهاز ادسلسلة من قضايا التعذيب جي   ، وبرزتللتعذيب دون انقطاع

رهم مستهدفين المعار الب، وأعضاء الوطني وغي ضين السياسيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وال
 المجتمعات المهمشة.

يعتبر السودان طرفا في العديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تحظر التعذيب، بما في ذلك العهد 
اهدة حقوق الطفل والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  الدولي الخاص بالحقوق المددنية والسياسية ومع

هذه االتفاقيات أيضاً جزءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق السودانية. ولذلك فإن السودان  والشعوب. وتُعتبر 
تحقيقات  إجراء ملزم باتخاذ إجراءات تهدف إلى منع التعذيب، والرد على مزاعم التعذيب عن طريق

هة وفعالة وإجراءات مقاضاة، وتوفير أشكال انتصاف فعالة  وجبر ضرر.  عاجلة ونزي
خالل العشر سنوات الماضية، قامت كيانات وطنية واقليمية ودولية، بتعيين سلسلة من المشاكل في 
إلطار القانوني التشريعي والمؤسسي السوداني والممارسة فيما يتعلق بحظر التعذيب. ولكن لم تتخذ 

هناك وجو ال. وليس  واضحة لمكافحة  سياساتد لحكومة السودان أي تدابير لمكافحة التعذيب بشكل فع 
خالل إجراء صالحات تشريعية ومؤسسية أو  التعذيب أو جهود متضافرة لمعالجة أسباب التعذيب من

الئمة في قضايا فردية.  ردود 
ولدستوره. ومن لالستناد إلى التزامات السودان بموجب القانون الدولي  وستحتاج مثل هذه السياسات

الئم أجل هذا الهدف ينبغي أن تشتم للتعذيب في القانون السوداني،  ل هذه السياسات على تكريس حظر 
مثل هذه السياسة من  ستنتفعأحكام ألشكال حماية، باإلضافة إلى تدابير لكفالة المحاسبة والجبر. وعلى و

المصادقة على االتفاقيات التي لم يصبح السودان طرفا فيها بعد، وعلى وجه الخصوص اتفاقية األمم 
ال إنسانية أو المهينة، المتح دة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

ها والذي يوفر مراقبة إضافية لحظر التعذيب.  والبروتوكول االختياري  ل
هم في رسوخه ان المكافحة الفعالة إل تتطلب رث التعذيب في السودان، والعوامل الهيكلية التي تسا

ية. ويعتبر اإلصالح التشريعي، مثل تبني قانون ضد التعذيب، مكونا أساسيا لهذه ساسصالحات أ
اإلصالحات األساسية. وتقصر العديد من جوانب قوانين السودان عن بلوغ المعايير الدولية، وبالتالي 

المحاسبة والجبر في هذه االنتهاكات الخطيرة  ،ان لم تكن تلغي ،التعذيب و/أو تقوضمن وقوع تسهل 
لحقوق إلنسان، وفيما يلي نبذة مختصرة لجوانب رئيسية مثيرة للقلق، وتوصيات للخطوات التي يجب 

ها السودان بهدف انفاذ حظر التعذيب بوسائل اإلصالح التشريعي:  ان يتخذ
 

 المنع -0
  

مة جنائية للتعذيب تتسق مع المادة   من اتفاقية ألمم 1ال يحتوي قانون السودان الجنائي على أي جري
االحكام التي تتعلق باالغتصاب والعنف الجنسي، بما  المتحدة لمناهضة التعذيب المعترف بها دوليا. أما
مة وتفشل في أن تقمع  في ذلك عدم توفر جريمة جنائية لبتر ألعضاء الجنسية لألنثى، فانها غير مالئ

ال  .العنف ذي األساس الجندري ضد النساء بشكل فع 
ن الجنائي السوداني وقانون النظام العام يعترفان بسلسلة من العقوبات البدنية ، وعلى العكس، فان القانو

البتر والجلد ، والتي تتناقض مع حظر التعذيب بموجب القانون الدولي، كما تنص وبما في ذلك الرجم 
 عليه لجنة ألمم المتحدة لحقوق اإلنسان والمفوضية األفريقية لحقوق إلنسان والشعوب.

ن إلجراءات الجنائية على بعض اشكال الحماية داخل الحراسات. ولكنه ال ينص على الحق ينص قانو
في الحصول على محامي من اختيار الشخص المتهم منذ بداية اإلجراءات الجنائية. وباإلضافة إلى ذلك 
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مما يجعل 66ساعة األولى العتقال إلى  24فإنه يمكن لوكيل النيابة ان يمد د فترة الـ ها فترة طويلة ساعة 
ساعة والتي تعتبر على نطاق واسع بانها من أفضل الممارسات. ويعزز طول  48 - 24مقارنة بفترة الـ

كثر الشخاص المعتقلين والمحتجزين في أالفترة من خطر وقوع التعذيب في الوقت الذي يكون فيه ا
 حاالتهم ضعفا

بشكل كبير في مجابهة المخاوف التي تم  ،2111الذي تم تبنيه عام  ،فشل قانون األمن الوطني الجديد
ويمنح القانون أعضاء جهاز  .1666التعبير عنها فيما يتعلق بسلفه قانون قوات األمن الوطني لعام 

شخاص على أسس غير واضحة المعالم لفترة أولية اعتقال واحتجاز األ المخابرات وألمن الوطني سلطة
يوما عند التجديد( مع احتمال ان تصل الفترة كلها إلى أربعة اشهر ونصف.  45ا )يوم 31تمتد إلى 

فراد عائالتهم أو محامييهم وال يتمتعون بالحق يتمتعون بحق واضح في التواصل مع أوألن المعتقلين ال 
زهم أو  خالل الفترة المذكورة أفي المثول أمام قاضي للطعن في شرعية احتجا ل اله )تصإيداع شكوى

ن فرض العزل عن العالم را ما يتعرضون للحبس االنفرادي. إشهر ونصف( فانهم كثيأربعة أإلى 
ب، كما يمثل شكال قائما التي تقود للخضوع للتعذيوالضعف الخارجي يزيد بشكل كبير من حالة الهشاشة 

من الوطني فشال شكال سوء المعاملة. ويمث ل االفتقار إلجراء إصالحات كبيرة لتشريعات األبذاته من أ
ملحوظا في تعزيز الحماية المطلوبة بشكل كبير من الممارسات الموثقة جيدا للتعذيب وسوء المعاملة 

 ضاء جهاز المخابرات واألمن الوطني. أععلى أيدي 

في عدد من القضايا التي وردت مؤخرا، بما في ذلك قضايا حُكم فيها بعقوبة االعدام، رفضت المحكمة 
ليا مزاعم طرحها المتهمون بأن اعترافاتهم قد انتزعت منهم تحت التعذيب. وقد فشل هذا الدستورية  فع

نفرادي الفقه القضائي، المتعلق بقضايا تعر ض المتهمون فيها بفترات طويلة من اإلحتجاز في الحبس اال
اهرة بشكل واضح،حيث تكون مخاطر التعذيب وإ الذي  في أن يقوم بدور الكابح فشل ساءة المعاملة ظ

وتسلط هذه القضايا  يمنع سلطات التحقيق من استخدام التعذيب النتزاع اعترافات أو الحصول على أدلة.
ها القوانين السودانية ض مجال خفاقات فيالضوء على اإل د اتخالص الحماية القانونية التي توفر

 كراه. العترافات عن طريق اإل

 المحاسبة  -4

مل من العقاب لمرتكب جريمة التعذيب، بما في ذلك أفعال هناك ما يصل مستوى االالت الكا
اهم سلسلة من العوامل المتصلة ببعضها  البعض في وقوع االغتصاب والعنف الجنسي في السودان. وتس

األخرى من العنف الجنسي  هذا االالت من العقاب: عدم وجود جريمة للتعذيب واالغتصاب األشكال
انات المسئولين؛ قصر مدة التقادم؛ االفتقار لحماية الضحايا والشهود؛ تتسق مع المعايير الدولية؛ حص

خطائهم، كاستعمال وسائل تحقيقات ومقاضاة عاجلة ظام يسمح بمحاسبة المسئولين على أعدم وجود ن
الة، على سبيل المثال. ة وفع   ونزيه

هو يعكس نظاما يعتبر منح الحصانة من أكثر الوسائل البارزة لحماية جناة مزعومين من المحا سبة. و
وهذا االفتقار  ها.  يهيمن عليه الجهاز التنفيذي على حساب الرقابة الفعالة سواء كانت قضائية أو غير
المؤسسي للمحاسبة مترسخ بشكل عميق. وقد تمت المحافظة على الحصانات في قانون القوات المسلحة 

، رغم الدعوات المتكررة 2111عام وقانون األمن الوطني ل 2118وقانون الشرطة لعام  2117لعام 
اللغاء قوانين الحصانة التي اطلقتها لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والمفوضية األفريقية ومختلف 

ها. ويعمل  استمرار هيئات ميثاق ألمم المتحدة ولجنة االتحاد األفريقي رفيعة المستوى لدارفور وغير
ة ألن يكون المسئول الحصانات كعنصر تكريس ون فوق القانون، وأيضاً ألن القضاء، بما في ذلك المحكم

بشكل  ،الدستورية السودانية، قد عزز الحصانات على مستوى الممارسة. وقد ظل هذا الوضع يقود
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االنتهاكات الخطيرة لحقوق  بما في ذلك االالت من العقاب على نطاق إلى االالت من العقاب، ،متكرر
الة. وباإلضافة إلى ذلك فهناك افتقار اإلنسان، إذ أن اشكال اال نتصاف القانونية ليست واضحة أو فع 

قوض احتمال سالمة جلب ، مما يللحماية المالئمة للضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق اإلنسان
هن فانبشكاوى تتعلق بالتعذيب. و امها  هامحافظة الدولة الطرف على النظام الرا تفشل في الوفاء بالتز

وتوفير اشكال انتصاف فعالة لضحايا تلك  المقاضاة النتهاكات الخطيرةي بالمنع والتحقيق وااليجاب
 االنتهاكات. 

 االفتقارالشكال االنتصاف الفعالة وجبر الضرر  -3

ظلت هناك بعض حاالت التسويات المعزولة التي جرت خارج المحاكم في قضايا تعذيب؛ ووافقت 
حكومة السودان على تقديم بعض أشكال جبر الضرر فيما يتعلق بالنزاع في دارفور. ولكن، على 
هناك غياب كامل تقريبا لقضايا تكل لت بالحصول على تعويض أو قُدمت فيها  مستوى الممارسة، كان 

كال أخرى لجبر الضرر لضحايا التعذيب. وال ينص القانون على توفير حق واضح لجبر الضرر في أش
وجه القصور المنهجية أالتعذيب. وتجعل الحصانات وقصر فترة التقادم واالفتقار للحماية، باإلضافة إلى 

ال للعدالة،  هي حقيقة و ل االنتصاف الموجودة غير ذات أثر؛أشكاتجعل التي تقوض الوصول الفع 
اعترفت بها المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في فقهها القانوني. وباإلضافة إلى ذلك فانه ال 
الة لحقوق اإلنسان أو آليات إدارية تقدم على األقل بعض أشكال جبر الضرر  توجد مؤسسات وطنية فع 

 للناجين بعد التعذيب.
 

 توصيات  -2
 

عاله فانه يجب على حكومة السودان ان تتخذ وبشكل عاجل سلسلة من على ضوء االعتبارات الواردة 
 إلجراءات لكفال االنفاذ الفعال لحظر التعذيب:

 
ال، على أساس إحداث إصالحات  هضة للتعذيب تهدف لمنع التعذيب بشكل فع  تبنى سياسة منا

زام علني بإالمتناع تشريعية ومؤسسية وتدابير لكفالة المحاسبة والعدالة لضحايا التعذيب، وإلت
ال إنسانية أو المهينة؛ ولهذا  عن أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

تنظر في تبني قانون مضاد للتعذيب و/أو إجراء صالحات تشريعية بهدف يجب أن الهدف 
 جعل التشريعات تنسجم مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي. 

 
الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو تكريس 

 أو المهينة في الدستور المنقح؛
 

اهضة  1جعل التعذيب جريمة جنائية بما يتطابق مع تعريف المادة  من اتفاقية األمم المتحدة لمن
ال إنسانية أو المهينة، والمعترف بها  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

 بشكل واسع في القانون الدولي. والنص على عقوبات تتناسب مع خطورة الجرم؛
 

(، وسن تشريع يجرم بشكل من القانون الجنائي )االغتصاب 146شارة للزنا في المادة إزالة اإل
جعل تورط مسئول عضاء الجنسية، وللعنف الجنسي بما في ذلك بتر األ شكال ألخرىالئم األ

 عام عنصراً مفاقماً في قضايا االغتصاب واألشكال األخرى من العنف الجنسي؛
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الئمة في أماكن االحتجاز في قانوناإلجراءات الجنائية، بما في ذلك  كفالة توفير أشكال حماية 
اإلجراءات، والحق في المثول أمام  إتاحة الوصول إلى محامي من اختيار الشخص منذ بداية

 ساعة؛  48قاض خالل 
 

زهم؛ أو صالح قانون  الوطني في إزالة سلطة جهاز المخابرات واألمن اعتقال األفراد واحتجا
مة في أماكن االحتجاز، بما في ذلك حظر االعتقال  الئ ألمن الوطني لكفالة وجود أشكال حماية 

من اختيار  الحبس االنفرادي، وإتاحة فرص الوصول إلى محاميوالتعسفي واالحتجاز، 
 ساعة؛  48والحق في المثول أمام قاضي خالل  ،الشخص منذ بداية إلجراءات

 
لينص على حظر ال لبس فيه الستخدام أدلة تُنتزع من خالل  1663تعديل قانون األدلة لعام 

 التعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة؛
 

ل أحكام الحصانات في قانون القوات إزالة العوائق أمام المحاسبة في التعذيب عن طريق أ( إبطا
المسلحة وقانون الشرطة وقانون األمن الوطني؛ ب( إزالة قوانين التقادم بشكل كامل من جريمة 
مة ضد التهديدات والتحرش واالعتداء على  الئ التعذيب؛ ج( تشريع قوانين توفر حماية 

 الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق إلنسان؛
 

على حق واضح في جبر الضرر عن التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان  سن تشريعات تنص
ال للعدالة؛  ذات الصلة به، بما في ذلك فرص الوصول الفع 

 
تعزيز مناخ المحاسبة داخل جهاز المخابرات واألمن الوطني والشرطة والجيش بتبني قواعد 

ة، وأن تجعل هذه سلوك تحظر التعذيب وسوء المعاملة وأن يخضع خرقها لعقوبات تأديبي
هجها التعليمية.  الهيئات التدريب على حقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من منا

 
دالتأسيس، عن طريق القانون، ل ض بالتحقيق في ب هيئة رقابة مستقلة تزو  موارد كافية وتُفو 

 مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وفقاألفضل الممارسات، بمافي ذلك بروتوكول اسطنبول.
 

 كل أشكال العقوبات البدنية في القوانين السودانية.إلغاء 
 

المصادقة على اتفاقيات األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة 
مهينة والبروتوكول االختياري التفاقية.   القاسية أو لال إنسانية أو ال
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III. صالح قوانين السودان بشأن الحصانات 
 

 ن الحصانة السودانيةمراجعة قواني -0
 

ظل تفشي التعذيب وغيره من االنتهاكات الخطيرة األخرى لحقوق اإلنسان في السودان يمثل قلقا ممتدا. 
اهم في االفتقار للوقاية الفعالة. وكما  هاما يس ال  ويعتبر اإلالت من العقاب على مثل هذه االنتهاكات عا

االقليمية والعالمية فان منح قوانين السودان الحصانات أوضحت الكيانات الوطنية الفاعلة والهيئات 
للمسئولين ال يتسق مع الحق في توفير انتصاف فعال، وفي واجب الدولة بمحاسبة مرتكبي االنتهاكات 
الخطيرة لحقوق اإلنسان، وتوفير جبر الضرر للضحايا. وبالفعل، فان السلطات ُتمنح للشرطة الضفاء 

دي إلى ضعف محاسبة مرتكبي االنتهاكات. وطالبت لجنة األمم المتحدة الحماية على نفسها مما يؤ
لحقوق اإلنسان، والمفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المفوضية األفريقية(، وهيئات عديدة 
من تابعة لالمم المتحدة، واللجنة رفيعة المستوى التحاد األفريقي حول دارفور وغيرها من الهيئات، 

وكان للسودان الفرصة في أن يفعل ذلك في قانون القوات المسلحة 1 أن يقوم بالغاء الحصانات.السودان 
، لكنه لم يفعل. وقد بررت 2111، وقانون األمن الوطني لعام 2118، وقانون الشرطة لعام 2117لعام 

نية المحكمة الدستورية السودانية الحصانات بالتركيز على أنها ذات طبيعة مشروطة وعلى إمكا
ولكن على صعيد الممارسة فان الحصانات كثيرا ما تقود إلى اإلالت من العقاب،  2 المراجعة القضائية.

بما في ذلك االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان؛ أما أشكال االنتصاف القضائية فانها ليست واضحة وال 
ها للمفوضية 3 فعالة. االمر في قضايا تم تقديم األفريقية، مثل فضية عثمان حميدة  وقد تم االعتراف بهذا

هيئات ومنظمات على  4وأمير سليمان ومنعم الجاك ضد السودان، وقضايا أخرى تم توثيقها بواسطة عدة 
  5 مدى سنوات.

إزاء هذه الخلفية، يُحظى بالترحيب ما ورد عن إعالن وزارة العدل السوداني عن مراجعة النظام الراهن 
وبالنظر إلى التقدم المحدود الذي  6 كس للحصانات على تصريف العدالة.وسط مخاوف حول األثر المعا

فان أي عملية مراجعة كهذه يجب ان تتسم بالمشاركة  2115حدث في مبادرات اإلصالح التشريعي منذ 
والشفافية والسرعة. ويجب أن تقاد المراجعة بالتزامات السودان الدولية لحقوق اإلنسان كما تعكسها 

ق التي تشكل جزءا ال يتجزأ من دستور السودان االنتقالي، وان تجرى بهدف جعل قوانين وثيقة الحقو
 السودان متسقة مع مثل هذهااللتزامات.

 طبيعة ودور الحصانات في التشريعات السودانية -4
اءمة الحصانات مع التزامات السودان الدولية بحقوق اإلنسان ووثيقة  يفحص هذا الموجز مدى مو

تور السودان المؤقت، مع ألخذ باالعتبار التطبيق العملي لقوانين الحصانات. ويسلط الحقوق في دس
                                                           

، الفقرة 6002يوليو  CCPR/C/SDN/CO/3/CRP.1 ،62انظر على سبيل المثال، لجنة األمم المتحدة لحقوق إلنسان: السودان، وثيقة ألمم المتحدة  - 1
، PSC/AHG/2 (CCVII) (AUPD) ـ( ؛ دارفور : البحث عن اسالم، العدالة والمصالحة، تقرير لجنة التحاد ألفريقي رفيعة المستوى حول دارفور )ه 9

سان ؛ المفوضية ألفريقية لحقوق إلن662الفقرة  96و  91و  662 – 612الفقرات  26 – 22)ج( و )د(:  62، التاسع عشر، الفقرة 6009اكتوبر  69
مة السودان تم تبنيها في الجلسة الـ فوق العادية للمفوضية ألفريقية لحقوق إلنسان  16والشعوب، مالحظات ختامية وتوصيات حول التقرير الرابع والخامس لحكو

الل الفترة من   . 22، مدينة الجزائر ، دولة الجزائر الفقرة 6016اغسطس  4يوليو الى  69والشعوب التي عقدت 
هيم النور ضد فا - 2 مة السودان؛ 1روق محمد ابرا مة الدستورية، 6( حكو هيئة تشريعية ؛ أمر نهائي بواسطة القاضي عبدهللا المين البشير رئيس المحك  )2 

 . 6002نوفمبر 
اله، الفقرة  1لجنة ألمم المتحدة لحقوق إلنسان : السودان، الحاشية السفلية رقم  - 3 ألمم المتحدة للمفوض السامي لألمم المتحدة و التقرير الدوري  9ا العاشر 

   .6002نوفمبر  62لحقوق إلنسان حول وضع حقوق إلنسان في السودان، العتقال التعسفي واالحتجاز الذي يرتكبه المن القومي والجيش والشرطة، جنيف، 
هضة التعذيب( ضد السودان،بالغ رقم منعم الجاك وعثمان حميدة وامير سليمان )تمثلهم الفيدرالية الدولية ل -4 مة العالمية لمنا ،  376/16حقوق إلنسان والمنظ

 .and-Human-on-Commission-http://www.fidh.org/African-12386، انظر 2112قرار المقبولية ، اغسطس 
5
الحظات حول تقرير السودان الدوري الرابع انظر ري -  والخامس دريس، المركز االفريقي لدراسات العدالة واسالم ، المجموعة السودانية للديمقراطية اوال، 

لمعاملة القاسية أو الال من الميثاق االفريقي : حظر التعذيب والعقوبة وا 5الى المفوضية ألفريقية حول المفوضية ألفريقية لحقوق النسان والشعوب، المادة 
هينة، ابريل   . على 2112إنسانية أو الم

%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodihttp://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments
c%20Report.pdf . 

، على 6016سبتمبر  2، ‘مسئول قضائي سوداني كبير ينتقد بشدة الحصانة الممنوحة للرئيس ونائب الرئيس ’انظر سودان تربيون،  - 6
http://www.sudantribune.com/spip.php?article47957 . 

http://www.fidh.org/African-Commission-on-Human-and-12386
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
http://www.sudantribune.com/spip.php?article47957
http://www.sudantribune.com/spip.php?article47957
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إلزالة حصانات المسئولين  هناك حاجة ألجل ان يوفي السودان بالتزاماته الدولية فان  الضوء على انه،
االحكام المعنية. و تفسح مثل الذين يُتهموا باالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان وذلك عن طريق إبطال

هذه الخطوة الطريق أمام السلطات السودانية كي تحقق، بشكل فعال، في مزاعم التعذيب وغيره من 
هم أدلة كافية.   االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في الماضي والحاضر وأن تقاضي من ُوجدت ضد

لحصانات التي تمنح يعود منح الحصانات في السودان لألزمنة الستعمارية. وفي الوقت الحاضر فان ا
، 2117( من قانون القوات المسلحة لعام 2) 42للعديد من المسئولين ُتمنح بشكل خاص بموجب المادة 

 .2111من قانون األمن الوطني لعام  52، والمادة  2118( من قانون الشرطة لعام 1) 45والمادة 
انون ألمن الوطني تنص على من ق 52وكمثال، وليكن ذلك آخر حكم ُسن عن الحصانات، فان المادة 

 انه: 
مواجهة الجهاز، ال 3)  ( مع عدم إلخالل بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في 

يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إال  بموافقة المـدير، ويجب على 
وع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن الـمدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موض

مة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه  تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محك
  .من فعل

اجهة الجهاز، ال يجوز  46( مع مراعاة أحكام المادة 4) ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مو
ة أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إال  بموافقة اتخاذ أي إجراءات مدني

الـمدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير 
  .متصل بأعمال الجهاز

 .( يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة6) 
( من قانون جهاز األمن الوطني حصانة في أي فعل يتم بصفة رسمية، يغطي 3) 52تقدم المادة 

إجراءات جنائية ومدنية. وال تحدد اي األعمال ذات الصلة بـ"العمل الرسمي للجهاز" وال يُستثني بشكل 
واضح التعذيب أو االنتهاكات الخطيرة ألخرى من اختصاصها؛ وعلى صعيد الممارسة يُترك لمدير 

االستخبارات واألمن الوطني ليقرر ما إذا كان أي شيء قد تم أثناء أداء الواجب يدخل في نطاق جهاز 
هذه المادة وما إذا كان للحصانة ان ُترفع. ويتبع قانون القوات المسلحة وقانون الشرطة نفس نظام 

ه القانوني، إذ الحصانات المشروطة. ولم تُضم ن إجراءات رفع الحصانة في التشريع ولم ُتوضح في الفق
 و بالتالي:  7 أن المحكمة الدستورية قد أيدت تشريع الحصانات دون تقديم توجيهات أكثر.

ليس هناك توجيه قضائي وال موجهات عامة متاحة لتحديد المعايير التي يضعها مدير القوات  ( أ
 المعني في االعتبار عند إتخاذ القرار برفع الحصانات أو عدم رفعها؛

 زمني التخاذ أي قرار حول الموضوع. ال وجود إلطار ( ب
إلجراء راسخ لمراجعة قضائية وال وجود لمعيار قضائي لمراجعة ممارسة التقدير  ج( ال وجود

 واإلجتهاد في مثل هذه القضايا. 
 
المواءمة بين الحصانات وإلتزامات السودان بالتحقيق والمحاكمة في التعذيب وغيره من  -3

 نساناالنتهاكات الخطيرة لحقوقاإل
 

 ملخص موجز 3-0
يعتبر السودان طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق األفريقي لحقوق 
األخرى. ويعترف العهد الدولي الخاص  اهدات اإلنسان والشعوب، باإلضافة إلى سلسلة من المع

ال وما بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بالحق في إن تصاف فع 
يتمخض عنه من فقه قانوني خاص بهما عن واجب مقابل للدول األطراف للتحقيق والمقاضاة في 
هذا االلتزام باالعتراف أيضاً في القانون العرفي الدولي، كما يشكل جزءاً  مزاعم التعذيب. ويحظى مثل 
                                                           

هيم النور ضد  - 7 مة السودان؛ 1انظر فاروق محمد ابرا هيئة تشريعية، الحاشية السفلية رقم 6( حكو  اعاله.  6( 
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ة لمنع التعذيب وغيره من االنتهاكات الخطيرة، وتو فير العدالة لضحايا مثل هذه من الجهود الدولي 
 8 االنتهاكات.

يجب أن تبدأ التحقيقات فوراً ودون تأجيل ال مبرر له عند استالم شكوى مثالً، إال في حالة عدم وجود 
أساس واضح لها، أو أن تبدأ عند تلقي معلومات ذات مصداقية بأن اعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد 

يقات الفعالة واجبا على الدول بإجراء تحقيق قادر بأن يقود إلى تحديد وتفرض متطلبات التحق 9 أرتكبت.
وقد  10 ومعاقبة المسئولين عن أي سوء معاملة واتاحة فرصة فعالة للشاكي للوصول إلجراء التحقيقي.

  11 ال يجوز احباط التحقيقات عن طريق التشريع و/أو الممارسة.
 تجعل التعذيب جريمة جنائية تخضع للعقوبات المناسبة،على الدول، بموجب القانون الدولي، واجب ان 

وان تتم المقاضاة في ارتكاب التعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بغض  12
ومع ان ضحايا التعذيب ال  13 النظر عن جنسية الضحية أو الجاني المزعوم )إال إذا تم ترحيل المشتبه(.

اضاة الجناة المزعومين إال أنهم يملكون حق الوصول للعدالة: "بما أن يملكون حقا موضوعيا في مق
اللحنة ]لجنة حقوق اإلنسان[ ظلت ترى بشكل متكرر ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ال 
يوفر ألفراد حق مطالبة الدولة أن تقاضي شخصا آخر مقاضاة جنائية ... ومع ذلك فان اللجنة تعتبر 

ولة الطرف واجب التحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ... وان تقاضي أن على الد
هذه االنتهاكات. ويطبق هذا الواجب بالخص في  جنائيا وتحاكم وتعاقب من يعتبرون مسئولين عن مثل 

ل هذه االنتهاكات."   14 قضايا يكون قد تم فيها تحديد من ارتكبوا مث
 
 انات السودان والمعايير الدولية ذات الصلةالمواءمة بين قوانين حص  3-4
 ‘بشكل عاجل’متطلب التحقيق في مزاعم التعذيب  3-4-0

يمكن للنائب العام، بوصفه سلطة قانونية مسئولة عن التحقيقات الجنائية، أن يقوم، عند تلقيه معلومات 
ي أولي  فقط. ويؤدي اإلجراء الالحق في طلب الموافقة من  بأن فعل تعذيب قد أرتكب، بإجراء تحر 

رئيس القوات المعنية، بالضرورة، إلى عمليات تأخير. ونتيجة الفتقار ألي التزام معترف به يحظى 
بالتعزيز من جانب القوات المعنية باتخاذ القرار، وغياب أي إطار زمني التخاذ مثل هذا القرار، فان 

هو أن تكون عمليات التأخير مفتوحة، مما يؤدي إلى  هاية له. وعلى صعيد الحتمال  تأخير ال ن
الممارسة فان معظم الحاالت إما ان تنتهي عند رفض منح الموافقة بفتح التحقيق أو ان تكون معلقة قيد 
النظر لشهور أو سنوات دون إتخاذ أي قرار حول الموضوع. وفي الحالتين فان التحقيقات الكاملة ال 

ال مأصال في اإليفاء بمتطلب أن تكون تبدأ حاال وان نظام الموافقة المسبق يحمل في  ثناياه ف
 ‘عاجلة’التحقيقات 

 
 ‘نزيه’متطلب التحقيق في مزاعم التعذيب بشكل  3-4-4

مع ان التحقيقات تجري تحت إشراف النائب العام فان القوات المعنية تلعب دورا حاسما في عملية 
رها مكلف بالفعل بتحديد ما إذا كان يجب  أو ال يجب ان يتم تحقيق كامل. لذلك فان التحقيق إذ أن مدي

ها من قفل الطريق امام أي تحقيقات بغض النظر عن األدلة  القانون يضع القوات المعنية في وضع يمكن
هيئات التحقيق الفعلية. وال يعتبر مدير قوات، مثل  المتاحة والنتائج التي حصل عليها النائب العام و

                                                           
الح القانون الجنائي والعدالة النتق6انظر " - 8 الية : آفاق حقوق إلنسان في السودان )آشقيت، . المحاسبة في الجرائم الدولية" في )تحرير( لوتز أوته ، إ

 . 120-122( ، النص النجليزي  6011فارنهام 
مارس  10(، 2المتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية )المادة  60لجنة ألمم المتحدة لحقوق إلنسان، التعليق العام رقم  - 9

1996 .. 
ة األعلى سبيل الانظر  - 10  . 68الفقرة EHRR 553 23، ( 1667، اسكوي ضد تركيا ) نسانوربية لحقوق إلمثال، حكم المحكم

 . 92المصدر السابق، الفقرة  - 11
اله، الفقرات  10، الحاشية السفلية رقم 60انظر لجنة األمم المتحدة لحقوق إلنسان، التعليق العام رقم  - 12 ، الميثاق االفريقي لحقوق إلنسان 16و  2ا

هينة في افريقيا  ال إنسانية أو الم هات جزيرة روبن ، ال –والشعوب، موجهات لحظر ومنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا  . 14-4فقرات موج
هات جزيرة روبن، المصدر السابق؛ المواد  - 13 ال  9-4انظر موج هضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا من اتفاقية األمم المتحدة لمنا

هينة.   إنسانية أو الم
الغ رقم  -14  . 1992نوفمبر  CCPR/C/55/D/563/1993 ،16، وثيقة ألمم المتحدة 563/1993قضية نيديا ايريكا بوتيستا، 
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بوصفه مسئول أعلى ألولئك المشتبهين بارتكاب  15حايدا ألنه،قواتاالستخبارات واألمن الوطني، م
جرائم فهو ليس فقط ذي صالت وثيقة بالجناة الفعليين وقد يكون متورطاً في أي جريمة ارتكبت، وإنما 
له أيضا مصالح مؤسسية في دفع اإلجراءات الجنائية بعيداً عن أعضاء مؤسسته ألجل المحافظة على 

وهناك ت عارض واضح في المصالح، يضاف إليه حقيقة ان رئيس القوات المعنية له فيما تماسك القوات. 
يبدو سلطة تقديرية مطلقة في اتخاذ القرار الخاص بما إذا كان سيمنح أم ال يمنح الموافقة. وفوق ذلك 

ها يفتقر بالضرورة لالس ة، كهيئة تنفيذية تابعة لرئيس الجمهورية، ال شك أن قائد تقالل فإن القوات المعني 
ها للقرار لتقديرات سياسية تتعارض مع السعي  المؤسسي. ويحتمل أن تخضع المؤسسة في عملية اتخاذ
الحقة إجراءات جنائية، ضد أعضاء في القوات المعنية، في تعذيب مزعوم حتى ولو وجدت أدلة  ل

 ذات مصداقية تؤيد المزاعم. 
 
 ‘بشكل فعال’متطلب التحقيق في مزاعم التعذيب  3-4-3

ليس هناك سياسة واضحة وال واجب قانوني للسلطات ذات الصلة للتحقيق بشكل كامل وفعال في أفعال 
مزعومة بالتعذيب. وعقب التحري األولي فان قرار ما إذا كانت إجراءات التحقيق ستُتخذ يعتمد على 

مليات تأخير رئيس القوات المعنية. وبتعليق الموافقة ال يمكن إتخاذ أي إجراءات مما سيتسبب في ع
طويلة تعزز احتمال انها ستؤدي إلى فقدان األدلة. ومع مرور الوقت فانه سيكون من الصعوبة بمكان 
جمع إفادات صحيحة لضحية/ضحايا وشهود باإلضافة إلى األدلة الطبية المطلوبة. ومن ألمور 

لة، وتهديد الضحايا الحاسمة ان مرتكبي التعذيب ُيمنحون فرصة إحباط العدالة عن طريق تدمير األد
والشهود أو الهروب من بين براثن القانون كلية. وعلى صعيد الممارسة فان االفتقار للموافقة كثيرا ما 
هي أنه ال تُتخذ  يتساوى مع االفتقار الكامل للتحقيقات، دع عنك التحقيقات الفعالة. والنتيجة النهائية 

هوية الجن اإلجراءات خطوات لتأسيس وقائع الجريمة أو تحديد  اة، المر الذي يقوض، من جانبه، فعالية
اهم بجدية  الموجودة للشكاوى، إذ أن ضحايا التعذيب ليس لهم  ثقة كبيرة في قدرة النظام على أخذ شكاو

 وتحقيق العدالة.
 
 متطلب مقاضاة ومعاقبة المسئولين عن التعذيب 3-4-2

نية قد أدت إلى أمر واقع بما يقترب من االفتقار ان الحصانة المشروطة التي ُتمنح ألعضاء القوات المع
وبالتالي فان أحكام الحصانات  16 الكامل لمقاضاة قضايا التعذيب حتى حين توجد أدلة ذات مصداقية.

 في القوانين السودانية تقوض وتحبط أي محاكمات للمسئولين.
 
 نتائج 3-3

رها العملي، قوانين  العفو التي تجعل من المستحيل التحقيق مع إن قوانين الحصانة تشبه، من حيث تأثي
ومحاكمة مرتكبي التعذيب أو غيره من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان. ومن المعروف تماما أن 
عمليات العفو عن االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان تنتهك المعايير الدولية، وبشكل خاص إلتزامات 

وبنفس القدر اعترفت هيئات اقليمية ودولية لحقوق  17 ات.الدول في التحقيق في مثل هذه االنتهاك
 اإلنسان بأن الحصانة من االنتهاكات الخطيرة تتعارض مع واجب التحقيق. 

 أنه : 31وذكرت لجنة األمم المتحدة لحقوق إلنسان في تعليقها العام رقم 
الء الدولة انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد والمشار  ...  وحيثما يرتكب الموظفون العموميون أو و

إليها في هذه الفقرة، ال يجوز للدول ألطراف أن تعفي مرتكبي هذه االنتهاكات من المسؤولية الشخصية 
قانونية المسبقة. (( والحصانات ال44)21مثلما حدث في بعض حاالت العفو )انظر التعليق العام رقم 

                                                           
ن هم كالعادة ذكور.  - 15  الحظ ان المدراء في القوات المعنية في السودا
 اعاله.  6انظر على سبيل المثال  قضايا اشير اليها في الحاشية السفلية رقم  - 16
17

مارس  11(. 7وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية )المادة المتعلق بحظر التعذيب  21لجنة ألمم المتحدة لحقوق النسان، التعليق العام رقم  - 
االت العفو غير متم" 15، الفقرة 1662 مة، فإن  الحظت اللجنة أن بعض الدول قد منحت العفو فيما يتعلق بأفعال التعذيب. وبصورة عا شية مع واجب اوقد

هذه ألفعال، وا هذه مع لدول بالتحقيق في  واليتها القضائية؛ وألفعضمان عدم وقوع  وال يجوز للدول ال في نطاق هذه ألفعال في المستقبل. ضمان عدم حدوث 
 ".حرمان ألفراد من اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض وعلى إعادة العتبار على أكمل وجه ممكن. 
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وعالوة على ذلك، ليس هناك أي وضع رسمي يبرر اعتبار األشخاص الذين قد يكونون متهمين 
 18 ..بارتكاب مثل هذه االنتهاكات متمتعين بالحصانة من المسؤولية القانونية.

وجدت لجنة حقوق إلنسان بشكل متكرر، على صعيد الممارسة، ان تشريعات الحصانة ال تتواءم مع 
بما في ذلك  19الحق في انتصاف فعال ومع ما يصاحب ذلك من واجب التحقيق والمقاضاة في التعذيب،

 في حالة السودان:
ان اللجنة  ]لجنة حقوق اإلنسان[ قلقة بشكل خاص بشأن الحصانة المقدمة في القانون السوداني واإلجراء 

ال    20 ء الدولة.غير الشفاف لرفع الحصانة في حالةاإلجراءات الجنائية ضد و
هذه اآلراء في قوانينها  هيئات دولية واقليمية أخرى لحقوق اإلنسان عن مشاركتها في  وعب رت 

 وممارساتها. وقالت المفوضية األفريقية، في موجهات جزيرة روبن، أنه:
 يجب على الدول ان تقوم من أجل مكافحة اإلالت من العقاب بآلتى :

 ن عن ارتكاب اعمال تعذيب أو سوء معاملة إلى عملية قانونية.كفالة ان يخضع اولئك المسئولي
 21كفالة اال تكون هناك حصانة من المقاضاة لمواطن مشتبه بالتعذيب ... 

الحظاتها الختامية وتوصياتها األخيرة حول التقرير الدوري الرابع والخامس لجمهورية السودان،  في 
 : أوصت المفوضية األفريقية حكومة السودان بأن

التي تزود أعضاء جهازاالستخبارات واألمن  2111( من قانون االمن الوطني لعام 3) 52تبطل المادة 
  22 الوطني وشركائهم بحصانة من إلجراءات الجنائية المدنية.

ال إنسانية أو المهينة أيضا ان   ذكر المقرر الخاص للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو ا
ية التي تمنح استثناءات من المسئولية الجنائية في التعذيب مثل قوانين العفو )بما في ذلك األحكام القانون

القوانين التي تكون باسم المصالحة الوطنية أو تعزيز الديمقراطية والسالم(، وقوانين الحصانة وغيرها 
 23 يجب ابطالها.

 
 فعالة وتوفير الحق في جبرالمواءمة بين الحصانات والتزام السودان بتوفير اشكال انتصاف  -2

 الضرر
 ملخص موجز للمعايير القابلة للتطبيق 2-0

يعتبر الحق في جبر الضرر الناتج عن التعذيب حقا معترفا به في االتفاقيات الدولية وفي القانون الدولي 
العرفي. وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فان على الدول واجب توفير 

. وكر ست المفوضية 11و  7( مقروءة مع المادتين 3) 2اف فعال للتعذيب بموجب المادة انتص
من الميثاق األفريقي لحقوق إلنسان والشعوب. وفي عام  5و  1األفريقية مثل هذا االلتزام في المادتين 

مة لألمم المتحدة، في قرار تاريخي، المبادئ األساسية والمبادئ  2115 التوجيهية تبنت الجمعية العا
بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  24 واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي.

                                                           
مة التي يفرضها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 61رقم لجنة ألمم المتحدة لحقوق إلنسان، التعليق العام  -18 ، طبيعة اللتزامات القانونية العا

 . 81، الفقرة  6002مايو  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،62وثيقة ألمم المتحدة 
:" الحظت 61، الفقرة 1992اغسطس  CCPR/C/79/Add.81 ،4 المتحدة ألمم: الهند، وثيقة نسانالمتحدة لحقوق إل األممالمالحظات الختامية للجنة  - 19

ال تبدأ دونجراءإلأو  اللجنة بقلق ان المحاكمات الجنائية موافقة من  ات المدنية ضد افراد االمن والقوات المسلحة ، الذين يعملون بموجب سلطات خاصة، قد
هم في خلق مناخ من إل هذا يسا مة المركزية. و من العهد  6من المادة  6من العقاب وحرمان الناس من اشكال انتصاف قد تكون من حقهم وفقا للفقرة  التالحكو

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"
اله الفقرة  1لجنة األمم المتحدة لحقوق إلنسان: السودان، الحاشية السفلية  - 20  . 9ا
هات جزيرة روبن ، الحاشية السفلية رقم - 21 ال ه، الفقرة  16 موج  . 12ا
هورية السودان،المفوضية ألفريقية لحقوق إلنسان والشعوب، الم - 22 التي تم  الحظات الختامية والتوصيات االخيرة حول التقرير الدوري الرابع والخامس لجم

خال 16تبنيها في الجلسة الـ ، بمدينة 6016اغسطس  4يوليو الى  69ل الفترة من فوق العادية للمفوضية ألفريقية لحقوق إلنسان والشعوب والتي عقدت
 . 22الجزائر،  الجزائر ، الفقرة 

ال إنسانية أو ا - 23 ألمم المتحدة حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا مة لتوصيات المقرر الخاص  هينة، وثيقة ألمم المجموعة العا لم
 )ك( 62، الفقرة 6060يسمبر د E/CN.4/2003/68 ،12المتحدة 

24
مة للقانون الدولي لحقوق إل -  والنتهاكات الخطيرة  نسانالمبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في النتصاف والجبر لضحايا النتهاكات الجسي

  .2115ديسمبر  A/RES/60/147 ،16المتحدة  ألممي الدولي، وثيقة نسانللقانون إل
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ان الحق في الجبر من التعذيب يتضمن الحق إلجرائي في ايجاد فرصة فعالة للوصول إلى المحكمة 
 : 31ما نصت لجنة األمم المتحدة لحقوق إلنسان في تعليقها العام رقم والحق الموضوعي في الجبر، وك

األطراف بتوفير سبل الجبر ألفراد الذين  2من المادة  3وتقتضي الفقرة  أن تقوم الدول
هذا الجبر لهؤالء األفراد، ال تكون قد تمت  انُتهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. ودون توفير 

هو أمر أساسي بالنسبة لفعالية الفقرة تأدية االلتزام بتوفير  من  3سبيل انتصاف فعال، و
من المادة  5. وباإلضافة إلى اشتراط الجبر الصريح المنصوص عليه في الفقرة 2المادة 

، تعتبر اللجنة أن العهد يتطلب عموماً دفع تعويض مناسب. 14من المادة  6، والفقرة 6
يثما كان ذلك مناسباً، الرد ، وإعادة االعتبار، تالحظ اللجنة أن الجبر يمكن أن يشمل، ح

وأشكال الترضية، مثل االعتذارات العلنية، والحتفاالت التذكارية العلنية، وضمانات عدم 
التكرار، وإدخال تغييرات على القوانين والممارسات ذات الصلة، فضالً عن إحالة مرتكبي 

 25 .انتهاكات حقوق اإلنسان إلى القضاء

المفوضية األفريقية ترى في فقهها القانوني، وبشكل متكرر، أنه يجب على الدول تقديم أشكال ظلت 
محاماة المحامي غازي  االنتصاف والجبر للضرر في حالة انتهاك حظر التعذيب، كما في قضية مكتب 

  26 سليمان ضد السودان.

 ة مواءمة قوانين الحصانة السودانية بالمعايير الدولية ذات الصل 2-4

تمنع الحصانات ضحايا التعذيب، فعلي اً، من طلب التعويض أو غيره من أشكال الجبر للتعذيب اثناء 
اإلجراءات الجنائية و/أو من التقدم بدعوى مدنية مستقلة لجبر ضرر ضد األفراد المعنيين من  سير

يتمتع بها مدير  المسئولين. وليس هناك إجراء قضائي قائم لمراجعة ممارسة السلطة التقديرية التي
القوات المعنية وال أي فقه قضائي يحدد تحت أي ظرف يجب منح الموافقة على التقدم في إلجراءات 
القانونية. ونتيجة لذلك فان وصول الضحايا إلى المحكمة يخضع لسلطة تقديرية مطلقة للمدير والذي 

ر للحيادية. وعلى صعيد الممارسة بوصفه رئيس نفس القوات التي ُيزعم انها مسئولة عن التعذيب، يفتق
فان هناك قضايا قليلة، إن ُوجدت، يمكن فيها لضحايا التعذيب ان يتقدموا بدعاوى جبر ضرر ضد 
ضباط أفراد أمام محاكم الن رئيس القوات المعنية يرفض بشكل روتيني منح الموافقة أو ال يتخذ أي 

 قرار، مما يرقى بشكل فعلي إلى الرفض.

 تمس بأي حق في التعويض ضد الدولة. وفي حين أن من المهم أن يستطيع الضحية إن الحصانات ال
ان يقاضي الدولة بموجب القانون الموجود فان أحكام الحصانات تفشل في تقديم انتصاف فعال: أوالً، ال 
يمكن رفع دعوى ضد جاني فرد، وبالتالي فان هذا يحرم الضحية من أشكال محددة من الجبر المتصل 

مسئولية الفردية لمرتكب التعذيب. وثانيا، أن عدم وجود أي تحقيقات جنائية بشكل روتيني يضع بال
ضحية التعذيب في وضع ضعيف، إذ أن األدلة المطلوبة الثبات الدعوى كثيرا ما ال تكون متاحة في 

، باإلضافة غياب أي من مثل هذه اإلجراءات الجنائية. ثالثا، إن الحصانات الممنوحة لمرتكبي التعذيب
هم ضعفاء أمام التهديد  إلى االفتقار لحماية الضحايا والشهود، تجعل الضحايا الذينيالحقون قضايا

                                                           
، طبيعة اللتزام القانوني العام المفورض على الدول الطراف بمقتضى العهد، وثيقة ألمم المتحدة  31لجنة ألمم المتحدة لحقوق إلنسان، التعليق العام رقم  - 25

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،26  16، الفقرة 2114مايو . 
26

الغات رقم  -  مة السودان، المفوضية ألفريقية لحقوق إلنسان والشعوب،  (. 2113) 226/66و  222/68مكتب محاماة المحامي غازي سليمان ضد حكو
رها أكدت المفوضية ألفريقية لحقوق إلنسان والشعوب  مة عادلة ان لكل شخص الحق في انتصاف فعال يتضفي قرا هات الحق في محاك من : حول مبادئ وموج

ما يلي:  ان تكفل واجب على كل دولةأ( ) النتهاكات. بشأن معلومات واقعية( الوصول إلى 3، )الضرر الذي وقع بهم الجبر عن( 2) الوصول إلى العدالة؛( 1)""
هيئ انتصاف فعال له الحق في، الرسمية  يتصرفون بصفتهم من قبل أشخاص بما في ذلك، شخص انتهكت حقوقه  أي( 1)  أي( 2، )قضائية مختصة ةمن قبل 

هذا الحق النتصاف حقا شخص يطلب  سلطات ( اي انتصاف ُيمنح يجب ان تعززه3، )قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة سلطاتبواسطة  يجب ان يحدد مثل 
هيئات الدولة يجب ألي( 4، )مختصة هذا  مع متثال الكاملال انتصاف آخرأو  أمر قضائي ضدهاصدر  هيئة من   لتبرئة العفو( منح )ب. النتصافأو  األمرمثل 

 " في النتصاف الفعال الضحايا ينتهك حق المساءلة من حقوق إلنسان مرتكبي انتهاكات
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وهذه العوامل تتجمع في الممارسة حيث هناك غياب ملحوظ للشكاوى ضد الدولة. وحتى  والتحرش. 
الوصول إلى حينما يكون للضحايا زعم يمكن التحجج به فانهم يحرمون بشكل روتيني من فرص 

 المحكمة وال يتلقون جبر ضرر، على عكس التزامات السودان بموجب القانون الدولي. 

 الخالصة والتوصيات  -5

إن أي مراجعة للحصانات في تشريعات السودان يجب ان توجهها التزامات السودان بموجب االتفاقيات 
نوني وتوصيات الهيئات ذات الصلة. ويجب الدولية والقانون الدولي العرفي، معاألخذ باالعتبار الفقه القا

وهذا يشمل أ( عدد القضايا التي تمت فيها طلبات لرفع  فحص التطبيق العملي لقوانين الحصانات. 
( عدد وطبيعة القرارات التي 3( طول المدة التي ظلت فيها مثل هذه الطلبات قيد النظر؛ 2الحصانات؛ 

نتيجة أي عمليات مقاضاة جرت، إن وجدت. ولمثل هذا ( 4اتخذت فيما يتعلق بالحصانات، إن وجدت؛ 
الهتمام بها  الهدف فان تجارب وآراء الجهات الفاعلة ذات الصلة، خصوصا مقدمي الشكاوى، يجب 

 ايالءها االعتبار الكامل في تحديد أثر الحصانات على إدارة شئون العدالة.

من المخاوف؛ إذ من المطلوب ألي   وكما يظهر هذا التقرير الموجز فان الحصانات تطرح سلسلة
مراجعة، كي تكون ذات مغزى، أن تأخذ هذه المخاوف محمل الجد وتوصي بإجراءات تكون متسقة مع 

إلدارة الفعالة لشئون العدالة في السودان.  التزامات السودان الدولية وتؤدي إلى تغيير حقيقي 

خالل ورشات عمل حول إن اإلصالحات الجزئية التي ذُكر انها أقترحت بواسطة  وزارة العدل
، لن تكون كافية. وحتى إذا كان هناك وجود لنظام  2113سبتمبر  5-4الموضوع في الخرطوم، في 

حصانات، يحدد إلطار الزمني ويخضع للمراجعة القضائية، فان حقيقة أن المسئولين يتمتعون 
السودان في التحقيق في مزاعم بالحصانة، حتى وإن كانت مشروطة، يشكل حاجزا يتعارض مع واجب 

ال. وفوق ذلك فهناك ضعف في  التعذيب وغيره من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان بشكل عاجل وفع 
الممارسة القضائية للمراجعة المستقلة والفعالة للقرارات التنفيذية. وأي إصالحات تخضع قرار ما إذا 

قضائية، يخاطر بأن يجعل الحصانات تستمر إلى أن كانت سُترفع أو ال ُترفع الحصانات للمراجعة ال
اإلصالحات التي تتبعها ان تكون حقيقية فانها  تتساوى مع اإلالت من العقاب. وإذا كان للمراجعة
تحتاج ألن تكون جزءا ال يتجزأ من سياسات وإجراءات قادرة على مكافحة التعذيب وغيره من 

فعال. وهذا ينطبق بشكل خاص على كفالة المحاسبة والعدالة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان بشكل 
 لضحايا مثل هذه االنتهاكات. 
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IV. هر السلمي في السودان  حماية الحق في التظا
 تقديم  -1

اهرات التي كانت في أنحاء متفرقة  3102تفجرت في سبتمبر  قد جاء رد السلطات السودانية على التظ
ردود فعل السلطات السودانية المخاوف المعتادة: االستخدام المفرط  وأثارتعلى امتداد السودان عنيفا. 

للعنف الذي يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الخسائر البشرية؛ وما يلي ذلك من اعتقاالت واحتجاز 
اهرات / مشاركتهم فيها. ومنذ عام لومحاكمة أفراد  ،وتعذيب هم مظ تى اقالب أ، حينما 0191تنظيم

قمع  صارالمية )المؤتمر الوطني اآلن( إلى السلطة ف حينذاك باسم الجبهة القومية اإلعسكري بما ُعر
ر وجود غطاء واق من المعارضة واالحتجاجات جزءا ال يتجزأ من ممارسة السلطة إذ يُيسر، إن لم يُق  

األمالقوانين؛ والتي تشمل قوانين تقي   ن، من الناحية د حرية التجمع من ناحية، بينما تزود أجهزة الشرطة 
هذه القوانين، بل أنها ظلت تُفسر بالفعل  ،األخرى، بسلطات واسعة للغاية الستخدام القوة. ويمكن أن تُفسر 

بحيث تُجرم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وباإلضافة إلى ذلك، فإن المسئولين السودانيين 
ى أشكال علصلون حات، كما أن الضحايا ال يارتكابهم انتهاكات، بحصانبمزاعم ورود يتمتعون، في حالة 

 م. التي أصابته مظالملانتصاف فعالة ل
 

وكما هو معترف به في القانون والفقه القانوني الدولي لحقوق االنسان، فان حرية التعبير والتجمع تحتل 
. وتجعل موقعا مركزيا في المجتمع الديمقراطي، وتلعب دورا أساسيا في كفالة حماية كل حقوق إلنسان

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ  3112في الدستور الوطني االنتقالي لعام وثيقة الحقوق 
من الدستور الوطني االنتقالي، وتنص على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه 

ها أو تنتقص منها. اء صالح قانوني كجزء من خطة ضا بإجرأيالتزم السودان قد و 27الوثيقة وال تصادر
 . 3100لعام   28عمله إلنفاذ توصيات مراجعته الدورية العالمية

 
اءمة القوانين السودانية القابلة للتطبيق في  هذاإلصالحات المطلوبة لكفالة مو ويوضح موجز المناصرة 

زمة لحقوقاإلنسان، بتركيز هرات بالمعايير الدولية المل خاص على الحق في  سياق االحتجاجات والتظا
 حرية التجمع، وحظر التعذيب وسوء المعاملة والحق في الحياة.

 
 التظاهر وحوق اإلنسان في السودان -2

 
عها للسلطة في يونيو  ومة السودان، في واحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها عند انتزا أصدرت حك

وباإلضافة إلى حل كل األحزاب ، المرسوم الدستوري الثاني، والذي أعلن حالة الطوارئ. 1686
االتحادات واتخاذ تدابير أخرى فإن المرسوم حظر "إبداء أي معارضة سياسية، وبأي وجه، لنظام ثورة 

ثم  29اإلنقاذ الوطني." و"القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص"
 يواصل:

هذا القانون بالسجن مدة ال تقل عن سنة يُعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أو مقاومةألحكام 
رامة أيضا، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة  وال تزيد عن عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغ
بالتآمر أو االشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته باإلعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة 

الح أو التجهيزات العسكر   30ية فيُعاقب باإلعدام وتُصادر أمواله.باستعمال القوة أو ال
                                                           

 . 2115( من وثيقة الحقوق، الدستور الوطنياالنتقالي للسودان لعام 4) 27المادة  - 27
سبتمبر  A/HRC/24/31  ،18، مشهود أ. بادرين، وثيقة االمم المتحدة انظر تقرير الخبير الدولي لوضع حقوقاالنسان في السودان - 28

 . 18، الفقرة 2113
( النص وارد في كتاب جرائم 1686يونيو  31) 1686المرسوم الدستوري الثاني : قانوناإلجراءات والسلطاتاالنتقالية لعام  - 29

-211، امين مكي مدني ص2111دار المستقبل العربي للنشر ،  – 2111 – 1686سودانية بالمخالفة للقانون الدولي في السودان : 
 (. 258-255. )في النص االنجليزي ص213

 من المصدر السابق.  7المادة  - 30
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ل هذه الجُنح تم تفويض مجلس الثورة حينذاك بإنشاء محاكم خاصة؛ وحسب ما  إلجراء محاكمات في مث
ولجنة "لوسلي قضت به المفوضية األفريقية لحقوق إلنسان والشعوب في قضية منظمة العفو الدولية 

ضد  فريقياأسقفي في شرق عضاء المؤتمر األأيعة نسان وجمباشالر" ولجنة المحامين لحقوق اإل
 السودان فإن المرسوم ال يتواءم مع التزامات السودان الخاصة بحقوق إلنسان لعدة أسباب : 

 
]المرسوم الدستوري  1686من قانون إلجراءات والسلطات االنتقالية لعام  7تحظر المادة 

وهذا الحظر الثاني[ القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياس ي في مكان عام أو خاص. 
العام للحق في التجمع في كل األماكن غير متناسب مع التدابير الالزمة من قبل الحكومة 
للمحافظة على النظام العام واألمن والسالمة. وباإلضافة الى ذلك فإن هناك أدلة من مقدمي 

   31لطات.الشكوى، لم تعترض عليها الحكومة، بأنه تمت إساءة استخدام الس
 

وحسب ما ورد أعاله، فإن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ال يتضمن أي بند 
حال للصعوبات  انتقاص يمكن رؤيته كتعبير عن المبدأ القائل بأن تقييد حقوق اإلنسان ال يمثل
الوطنية: ال تشكل الممارسة الشرعية لحقوق إلنسان أي مخاطر على دولة ديمقراطية تخضع 

  32لحكم القانون.
 

ة، على  وباإلضافة إلى عدم مواءمة المرسوم الواضحة للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان فإنه أضفى شرعي 
اهرين  ذ هذا شكل استخدام الرصاص الحي ضد المتظ المستوى المحلي، لضرب المجتمع المدني. وقد اتخ

إصدار أحكام باإلعدام في عدة قضايا واالعتقاالت الجماعية والمحاكمات أمام محاكم خاصة نتج عنها 
 1661.33 -1686خالل الفترة التي امتدت من أواخر عام 

 
اهرين السلميين على امتداد العشرين عاما  ظلت هناك مخاوف مستمرة بشأن احترام حقوق المتظ

خالل الفترة التي سبقت االنتخابات النيابية واالستفتاء حول استقالل جنوب ال سودان، األخيرة. ومؤخرا،
ورد أن قوات الشرطة واألمن استخدمت القوة المفرطة بشكل متكرر، بما في ذلك قنابل الغاز المسيل 

وقد ورد أن  2111.34وعلى امتداد عام  2116للدموع والعصي لتفريق المتظاهرين السلميين في أواخر 
البية والشبابية التي اندلعت عام  اهرات ال هي أي 2111موجة التظ ضا باستخدام مفرط للقوة قد ُووجهت 

وعقب استقالل جنوب السودان في يوليو  35كما أعقبتها عمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب للناشطين.
قاد تدهور الوضع االقتصادي وإجراءات التقشف إلى تفجر احتجاجات متكررة في أنحاء عديدة  2111

أعاله.، والتي تبعت على نحو كبي2112منالبالد، كما في يونيو ويوليو   36ر نفس الوتيرة التي وصفت
ال وبورتسودان  2113سبتمبر  24و  23وفي  اهرات في مدن ود مدني والخرطوم وك اندلعت مظ

والقضارف وسنار واألبيض ونياال كرد فعل على قرار حكومة السودان برفع الدعم عن الوقود. 
                                                           

ة  - 31  عضاء المؤتمر االسقفي في شرق افريقياأ معيةولجنة "لوسلي باشالر" ولجنة المحامين لحقوقاالنسان وجالعفو الدولية منظم
 . 82، الفقرة  ,89/93-52/91-50/91-48/90ات رقم ، بالغضد السودان

 . 76المصدر السابق ، الفقرة  - 32
األحمر : القمع السياسي في السودان ) - 33  . 188-184(، ص1666انظر هيومان رايتس واتش / أفريقيا، خلف الخط
ة العفو الدولية،  - 34 هرين’منظم ، موجود على 2116ديسمبر  7ان صحفي، ، بي‘يجب على السودان أن ينهي القمع العنيف للمتظا

  protestors-crackdown-violent-end-must-updates/news/sudan-and-http://www.amnesty.org/en/news-07200912الرابط 
.  2113فبراير  16انظر قضية صفية اسحق محمد عيسى ضد السودان، شكوى تقدمت بها ريدريس في  - 35

-v-issa-mohammed-shaqi-http://www.redress.org/downloads/complaintsafia
sudan18february2013nosig.pdf  

انظر تحديثاتاالصالح القانوني في السودان في الفترة ذات الصلة، موجود على الرابط  - 36
events-and-http://www.pclrs.org/english/news  استخدام القوة المفرطة ’، والمركزاالفريقي لدراسات العدالة والسالم

، موجود على  2112يوليو  27، ‘االحتجاز الجماعي التعسفي، وسوء المعاملة والتعذيب، في قمعاالحتجاجات الشعبية في السودان
 .  /p=1042http://www.acjps.org?الرابط 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/sudan-must-end-violent-crackdown-protestors-20091207
http://www.redress.org/downloads/complaintsafia-ishaq-mohammed-issa-v-sudan18february2013nosig.pdf
http://www.redress.org/downloads/complaintsafia-ishaq-mohammed-issa-v-sudan18february2013nosig.pdf
http://www.pclrs.org/english/news-and-events
http://www.pclrs.org/english/news-and-events
http://www.acjps.org/?p=1042
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اهرات كانت، بشكل عام، سلمية لكن يبدو أن  اهرين أشعلوا النيران وأوردت تقارير أن التظ بعض المتظ
في عدد من مكاتب حزب المؤتمر الوطني ومحطات الوقود في الخرطوم وود مدني. كما ورد أن قوات 
اهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والعصي المطاطية باإلضافة  الشرطة واألمن تعاملت مع هذه التظ

شخص في الخرطوم وود مدني ونياال، وتم  211إلى إطالق الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل نحو 
وأدى الرد العنيف  37اعتقال واحتجاز المئات من األشخاص عقب التظاهرات وُوجهت لهم تهما مختلفة.

ومة السودان  هيئات ألمم المتحدة والمجتمع المدني تطالب حك اهرات إلى تصاعد دعوات من  على التظ
ومة السودان، في ورداً ع 38باحترام الحقوق وإجراء عملية تحري.  2113سبتمبر  26لى ذلك تعهدت حك

وإذا ما تحقق قيام مثل هذه اللجنة وإجرائها  39بإنشاء لجنة للتحري. 2113نوفمبر  4ثم مرة أخرى في 
التحقيق في هذه االنتهاكات وفقااللتزامات السودان، بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن ذلك 

ة؛ وسيساعد في كفالة محاسبة مرتكبي االنتهاكات، كما سيساعد في إنصاف سيكون بمثابة خطوة إيجابي
الضحايا؛ وقد يحدد أيضا االصالحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة لكفالة حقوق إلنسان في سياق 

اهرات.   الحتجاجات والتظ
 

هرات -3  التزامات السودان الدولية المتعلقة بالتظا
 حرية التجمع  3-0
 المعايير الدولية ووثيقة الحقوق 3-0-0

تُعتبر حقوق حرية التعبير والتجمع والتنظيم حقوقا سياسية ومدنية رئيسية. ووفقا للجنة األمم المتحدة 
 لحقوق إلنسان فإن:

 
وهما   حرية الرأي وحرية التعبير شرطان ال غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، 

الن حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية  .عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويش
 40.والديمقراطية

 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  21إن الحق في حرية التجمع يمثل حقا معترفا به في المادة 

من الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب اللذان يُعتبر السودان طرفا فيهما  11والسياسية والمادة 

                                                           
ة العفو الدولية،  - 37 هرين بينما تتصاعد ’انظر ملخص أحداث، منظم السودان: قوات األمن تقتل بالرصاص عشرات المتظا

هرات forces-security-http://www.amnesty.org/en/news/sudan-، موجود على الرابط 2113سبتمبر  26، ‘التظا
26-09-2013-grow-demonstrations-protesters-dozens-shoot-fatally  والمركز االفريقي لدراسات العدالة ،

هرات على امتداد السودانبينما  811من األطفال، واحتجاز  15قتيل، بما فيهم  171نحو ’والسالم ،  ، تصريح ‘اتسع نطاق المظا
، انظر أيضا تصريح صحفي لمراسلين بال  http://www.acjps.org/?p=1663، موجود على الرابط 2113اكتوبر  4صحفي، 

ة االحتجاجات’حدود،  in-censorship-out-all-http://en.rsf.org/sudan-، موجود على الرابط ‘رقابة شاملة في مواجه
2013,45248.html-09-30-to-response  . 

، تصريح ‘ديدة خالل احتجاجات في السودانخبير أمم متحدة قلق بشكل عميق مناالعتاالت الجماعية والرقابة العالمية الش’ - 38
 . 2113اكتوبر  3صحفي، 

 :3arab/txt/201-http://arabic.china.org.cn/china-انظر بيان وزيراالعالم احمد بالل، موجود )بالعربية( على  -39 
09/29/content_30174880.htm  الية الخرطوم، موجود )بالعربية(  على الرابط http://suna-،  وبيان لحاكم 

uiQ/1r4q2na09MKV9zQ2dV4XwxgNL-RgaMOecWW6Fh-sd.net/suna/showNews/5X  انظر ايضا بيان ،
والية الخرطوم موجود على الرابط  http://akhirlahza.info/akhir/index.php/joomla-شرطة

overview.html?start=255 هذا السياق ايضا هيومان رايتس وا العشرات يحتجزون دون محاكمة، يجب على ’تش، . انظر في 
، موجود على الرابط 2113نوفمبر  27‘ المفوضية الفريقية التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة،

0-charge-without-held-dozens-udanhttp://www.hrw.org/news/2013/11/27/s .   
األمم المتحدة لحقوقاإلنسان، التعليق العام رقم  - 40 األمم المتحدة  16، المادة 34لجنة : حرية الرأي والتعبير ، وثيقة

CCPR/C/GC/34 ،12  2، الفقرة 2111سبتمبر . 

http://www.amnesty.org/en/news/sudan-security-forces-fatally-shoot-dozens-protesters-demonstrations-grow-2013-09-26
http://www.amnesty.org/en/news/sudan-security-forces-fatally-shoot-dozens-protesters-demonstrations-grow-2013-09-26
http://www.amnesty.org/en/news/sudan-security-forces-fatally-shoot-dozens-protesters-demonstrations-grow-2013-09-26
http://www.acjps.org/?p=1663
http://en.rsf.org/sudan-all-out-censorship-in-response-to-30-09-2013,45248.html
http://en.rsf.org/sudan-all-out-censorship-in-response-to-30-09-2013,45248.html
http://en.rsf.org/sudan-all-out-censorship-in-response-to-30-09-2013,45248.html
http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2013-09/29/content_30174880.htm
http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2013-09/29/content_30174880.htm
http://suna-sd.net/suna/showNews/5X-RgaMOecWW6Fh-r4q2na09MKV9zQ2dV4XwxgNLuiQ/1
http://suna-sd.net/suna/showNews/5X-RgaMOecWW6Fh-r4q2na09MKV9zQ2dV4XwxgNLuiQ/1
http://suna-sd.net/suna/showNews/5X-RgaMOecWW6Fh-r4q2na09MKV9zQ2dV4XwxgNLuiQ/1
http://akhirlahza.info/akhir/index.php/joomla-overview.html?start=255
http://akhirlahza.info/akhir/index.php/joomla-overview.html?start=255
http://akhirlahza.info/akhir/index.php/joomla-overview.html?start=255
http://www.hrw.org/news/2013/11/27/sudan-dozens-held-without-charge-0
http://www.hrw.org/news/2013/11/27/sudan-dozens-held-without-charge-0
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هو أيضا جزءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق السودانية بموجب المادة كما  أ  27ن الحق في حرية التجمع 
 ( من وثيقة الحقوق على أن: 1) 41وتنص المادة  41( من الدستور الوطني االنتقالي.3)
 

ُيكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك 
األحزاب السياسية والجمعيات والنقابات واالتحادات المهنية أو اإلالحق في تكو نضمام ين

  إليها حمايًة لمصالحه.
 

تحمي حرية التجمع الحق في التنظيم والمشاركة في التجمعات السلمية. ويُعر ف التجمع بأنه "تجمع 
اهرات والجتماعات  مُتعمد ومؤقت في فضاء خاص أو عام لغرض محدد. وبالتالي فانه يشمل المظ

واألهم أن "الفرد ال ُيمنع  42داخل القاعات وإلضرابات والمواكب والمسيرات أو حتى االعتصامات".
من الحق في التجمع السلمي نتيجة أعمال عنف متفرقة أو غيرها من األعمال األخرى التي يعاقب عليها 

اهرة إذا كان الفرد المعني  ها أو القانون التي يرتكبها آخرون أثناء مظ قد ظل سلميا في نواياه/
  43سلوكه/ها".

يعتبر ضمان حرية التجمع السلمي قاعدة وال يسمح بفرض قيود عليها إال في ظروف استثنائية. وقد 
 تخضع حرية التجمع السلمي فقط للقيود التي :

 
تُفرض طبقا للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن 

مة أو اآلداب العامة أو حماية القومي  المة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العا أو ال
  44حقوقاآلخرين وحرياتهم.

 
 وفقا للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فإن أي قوانين تفرض قيودا:

"يجب أن تُصاغ بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها ويجب اتاحتها لكافة 
الجمهور. وال يجوز أن يمنح القانون األشخاص المسئولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في 
تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من 
التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا 

 45تقييد."ال
 

يجب على الدول أن تظهر وجود أسباب مشروعة، مثل تهديد األمن القومي أو تهديد النظام العام، لتبرير 
التدخل في حرية التجمع في الوقت المحدد، وأال تستخدم قوانين مثل تلك المتعلقة بالخيانة العظمى أو 

مثل أنه يجب أن يكون أقل ويجب ألي تدخل أن يكون ضروريا؛  46التحريض لكبت مثل هذا الحق.
إجراء تقييد مطلوب إلدراك الهدف المشروع، مثل حماية النظام العام. وفوق ذلك يجب أال يكون غير 
اهرة بشكل كامل نتيجة لتصرف مجموعة صغيرة من األشخاص بطريقة مُخلة  متناسب، مثل حظر مظ

 للقانون بدال من اتخاذ إجراءات ضد األفراد المعنيين.
 وانين السودانية والممارسة الق 3-0-4

 قانون إلجراءات الجنائية
                                                           

تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في التفاقيات والعهود والمواثيق الدولية  ’( في الدستور الوطنياالنتقالي. 3) 27المادة  - 41
هذه الوثيقة هورية السودان جزًء ال يتجزأ من   ‘. لحقوق اإلنسان والمصادق عليها من قبل جم

األمم المت - 42 ، A/HRC/20/27 .حدة انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق حرية التجمع السلمي والتنظيم، ماينا كياي، وثيقة
 . 21، الفقرة  2112مايو  21
األوربية لحقوقاالنسان، زيليبيرج ضد ملدوفا، بالغ رقم  - 43  ( ، ورد في المصدر السابق. 2114) 61821/00المحكمة
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 21المادة  - 44
اله، الفقرة  15رقم  ، الحاشية السفلية34التعليق العام رقم  - 45  . 25أ
 ، فيما يتعلق بحرية التعبير.31انظر المصدر السابق، الفقرة  - 46
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اإلجراءات الجنائية والي الوالية بسلطات أكثر  127، خو لت تعديالت المادة 2116في عام  من قانون
بإصدار أمر يمنع أو يقيد أي اجتماع أو تجمع عام قد يؤدي إلى إحداث اضطراب للنظام العام. واعتبرت 

المتحدة في السودان، سيما سمر، حينذاك أن هذه التديالت كانت "غير متسقة مع  المقررة الخاصة ألمم
الم الشامل والدستور الوطني االنتقالي والعهد  ضمانات حرية التجمع والتنظيم الواردة في اتفاقية ال

راءات من قانون إلج 124وباإلضافة إلى ذلك فان المادة  47الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."
الجنائية تسمح لضابط الشرطة أو وكيل النيابة بسلطة أن يأمر بتفريق أي تجمع او تجمعات غير قانونية 

الم العام.   يرجح أن يؤدي إلى شغب أو اضطراب لل
 

اهرة على سلطات لمنع أو  األحكام ذات طابع إشكالي ألن المسئولين المحليين يحصلون قبل أي مظ وهذه
هو فكرة ال تُعر فها القوانين السودانية بشكل واضح. تقييد أي تجمع على  أساس "النظام العام" الذي 

د السلطات المختصة بصالحيات تقديرية كبيرة ال تخضع  وبالتالي فان القانون القابل للتطبيق يزو 
 لمراجعة قانونية كافية. وبنفس القدر، فيما يتعلق بصالحيات تفريق التجمعات، فإن جرائم "الشغب" أو
الل، خصوصا  إلخالل بالنظام العام" )أنظر أدناه( فضفاضة ومبهمة الكلمات وبالتالي فانها قابلة لالست
هم مالحظة أن السلطات  عند النظر إلى أنه يكفي أن "ُيرج ح أن يرتكب" التجمع جريمة كهذه. من الم

اعة معارضة ُيرج ح أن كثيرا ما تفترض، على صعيد الممارسة، أن أي إعالن عن تجمع أو اجتماع لجم
الم العام. وفي بعض الحاالت يعلن مدير شرطة والية الخرطوم أو وزير  يؤدي إلى اضطراب لل
وهذا ما حدث فيما يتعلق  الداخلية أو حاكم الوالية  بشكل استباقي أن التجمع سيكون غير شرعي. 

أعاله. وقد استخدمت  2113وسبتمبر  2112و  2116باحتجاجات  قوات الشرطة وقوات التي وردت
أ من قانون  126ألمن الوطني القوة لتفريق هذه التجمعات مستخدمةصالحيات زودتها بها المادة 

لم يُسمح لكل  1686. وبالفعل فمنذ عام 2112الذي ُعد ل عام  1661إلجراءات الجنائية لعام 
اهرات معارضة للحكومة، على الرغم اهرات التي اعتبرتها السلطات تظ من أن حقوق حرية التجمع  التظ

 . 2115والدستور الوطني االنتقالي لعام  1668مكفولة بموجب دستور 
 

 القانون الجنائي
هرين والمحتجين واحدة أو أكثر من بين ثالث جرائم بموجب قانون السودان  كثيرا ما ُتوجه للمتظا

واإلخالل باسالم واإلزعاج 1661الجنائي لعام   العام.، وتحديدا جرائم الشغ
 1661من القانون الجنائي لعام  67وتحت عنوان "الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة" تُعر ف المادة 

 الشغب باآلتي:
هر من خمسة أشخاص فأكثر متى استعرض  يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في أي تجم

هاب أو العنف، ومتى مهر القوة أو استعمل القوة أو اإلر الغالب فيه تحقيق أيٍ  كان القصد التج
 :من األغراض اآلتية

 أحكام أي قانون أو إجراء قانوني، مقاومة تنفيذ ( أ)
 التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى، ارتكاب جريمة اتالف الجنائي أو ( ب)
اإلخالل بالسالم العام، مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريقٍ  ( ج)  يحتمل أن يؤدي إل
 .له إياه القانونيلزمه به القانون أو لئال يفعل ما يخو   إرغام أي شخص ليفعل ما ال ( د)

رامة أو بالجلد )بما ال يتجاوز  6إن عقوبة الشغب هي السجن لمدة ال تتجاوز  جلدة(  21شهور أو الغ
الحا أو أداة قد تسبب األذى.   48والسجن لمدة ال تتجاوز سنة إذا كان الجاني يحمل 

 اإلخالل بالسالم العام كما يلي: 1661ئي لعام من القانون الجنا 66وتعر ف المادة  

                                                           
االمم المتحدة  –انظر المقرر الخاص المعني بحقوقاإلنسان في السودان، سيما سمر  - 47 ، الفقرة 2116، يونيو A/HRC/11/14وثيقة
24 . 
 1661من القانون الجنائي لعام  68المادة  - 48
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الم العام أو إلخالل بالسالم العام أو  من يخل بال يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى
 العامة، وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالطمأنينة

 .بالجلد بما ال يجاوز عشرين جلدة
 فانها تُعر ف االزعاج العام باالتي:  1661من القانون الجنائي لعام  77المادة أما 

مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو  فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو... أي  (1
 .الحقوق العامة يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من

مة إصدار أمر للجاني بإيقاف  (2 تكراره، إذا رأت ذلك مناسباً، كما  اإلزعاج وعدميجوز للمحك
ة أو بالعقوبتين معاً  يجوز لها معاقبته بالسجن مدة ال تجاوزثالثة أشهر  أو بالغرام

 
( تغطي أفعاال يُشار اليها بكلمات 67تطرح تعريفات هذه الجرائم إشكاليات. فمفردة "الشغب" )المادة 

الم العام" )المادة غامضة مثل "التخويف" وتشير إلى "خالل  الم العام". إن "خالل ال ( غير 66بال
هذه  م  معر ف، والقانون يغطي حتى "بفعل يقصد به ... أن يؤدي الى اإلخالل بالسالم العام". وتجر 
األحكام ذات الصياغة اللغوية الغامضة مجموعة كبيرة من األفعال رغم أنها غير معر فة تعريفا واضحا 

السوداني بما يتسق ومبادئ الشرعية والحق في حرية التجمع. وبإلضافة إلى ذلك فان  في الفقه القانوني
هو شكل من أشكال العقوبات البدنية  اإلخالل بالسالم العام" تخضع لعقوبة الجلد، و جرائم "الشغب" و

تمنح السلطات  وبالتالي فإن الجرائم محل التساؤل 49التي ال تتواءم مع المعايير الدولية القابلة للتطبيق.
اهرات. اهرين/المتظ  مجاال واسعا لمحاكمة المتظ

 
فإن الشرطة وأجهزة االستخبارات  1661من قانون إلجراءات الجنائية لعام  126و  125وفقا للمواد 

اهرين بتهم فضفاضة مثل  واألمن الوطني والقوات المسلحة مخولة بتفريق التجمعات واعتقال المتظ
اإلخالل بالسال اهرة، أو التواجد الشغب  م العام. وعلى مستوى الممارسة فان مجرد االشتراك في مظ

اهرة، كثيرا ما يُعتبر دليال كافيا على ارتكاب هذه الجرائم. ويخضع أولئك المتهمون،  قرب موقع مظ
من قانون اإلجراءات الجنائية. وفيما  177و  176بشكل روتيني، لمحاكمات إيجازية بموجب المادتين 

اهرات سبتمبر يتعلق  أعاله فقد ُوجه االتهام في  2113بتظ من  35إلى  2113اكتوبر  3المذكورة
اإلخالل بالسالمة العامة. اهرين باإلزعاج العام وفي والية سنار بالنيل األزرق حكمت محكمة  50المتظ

اهرا بالجلد  27سنار الجنائية بشكل إيجازي على  رامة  21متظ  51وداني.جنيه س 111جلدة لكل منهم وبغ
ويمكن الستئناف فقط عقب تعزيز الحكم. فثال  52وتُنفذ العقوبات التي تُفرض، مثل الجلد، على الفور،

هرات سبتمبر  في ود مدني بوالية الجزيرة وأتهمت  2113أُعتقلت رانيا مامون وآخرون خالل تظا
الم العام. وفي  اإلخالل بال ة فقط على شهادة ضباط ، اعتمدت المحكم2113ديسمبر  5بارتكاب جريمة

رامة  جنيه سوداني أو  511الشرطة والمدعي وشهود من مركز الشرطة وحكمت على رانيا المامون بالغ
السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع. وفي قضية سمر ميرغني المماثلة حكمت محكمة بحري الجنائية، 

ني. وفي القضيتين لم يستطع ألف جنيه سودا 5، على سمر ميرغني بالغرامة 2113نوفمبر  28في 
ة اإليجازية، أن يدعو شهودا للدفاع.  53محامي الدفاع، في إطار المحكم

 
                                                           

هاء العقوبا - 49  ، موجود على الرابط3103ة في السودان، مارس ينت البدانظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوق إلنسان،ال لمواصلة الجلد: حان الوقت إلن
%20English.pdf-http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20.    
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اكتوبر  3، صحيفة ديلي ستارت، ‘Trial underway for Sudan protest lawyers ’انظر عبد المنعم ابو ادريس علي،  - 
East/2013/Oct-http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-03/233446-، موجودة على الرابط 2113

4iJafp.ashx#axzz2mzncB-detainees-protest-sudan-for-rally-women-children  
ة معه في نوفمبر  - 51 ها محامي كانت ريدريس قد أجرت مقابل  . 2113معلومات قدم
 . 15المصدر السابق،  - 52
ها محامي لريدريس في ديسمبر  - 53  . 2113معلومات قدم

http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-03/233446-children-women-rally-for-sudan-protest-detainees-afp.ashx#axzz2mzncB4iJ
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-03/233446-children-women-rally-for-sudan-protest-detainees-afp.ashx#axzz2mzncB4iJ
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-03/233446-children-women-rally-for-sudan-protest-detainees-afp.ashx#axzz2mzncB4iJ
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 استخدام القوة: حظر التعذيب وسوء المعاملة والحق في الحياة 3-4
 المعايير الدولية ووثيقة الحقوق 3-4-0

ا. وبالتالي فان استخدام يسير استخدام الدولة للقوة جنبا إلى جنب مع أشكال الحماية ضد استغالله
الموظفين المكلفين بانفاذ القانون للقوة محكوم بمبادئ الضرورة والتناسبية. إن الصكوك الدولية مثل 

والمبادئ األساسية  54مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القونين )مدونة قواعد السلوك(،
الح الناري بواسطة مسئولي تعز يوفران التوجيه  55يز القانون )المبادئاألساسية(،الستخدام القوة وال

الئم في هذا المضمار. وتضع المادة  ال يجوز للموظفين المكلفين من مدونة قواعد السلوك مبدأ أنه  3ال
. وفيما بإنفاذ القوانين استعمال القوة إال في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود الالزمة ألداء واجبهم

 ات غير شرعية لكن غير عنيفة" فان المبادئ األساسية تنص بأنهيتعلق بتفريق "تجمع
على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، تحاشي استخدام القوة، أو، إذا كان ذلك غير ممكن 

مها على الحد األدنى الضروري.   عمليا، أن يقصروا استخدا
 

 قواعد األساسية تنص على أنه:من ال 14وفوق ذلك، فيما يتعلق بالتجمعات العنيفة، فان المادة 
ال يجوز للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين أن يستخدموا األسلحة النارية لتفريق التجمعات 
التي تتسم بالعنف إال إذا تعذ ر عليهم استخدام وسائل أقل خطرا؛ وعليهم أن يقصروا 

دامها على الحد األدنى الضروري. وال يجوز لهم أن يستخدموا ألس لحة النارية في هذه استخ
  6.56الحاالت ال حسب الشروط المنصوص عليها في المبدأ 

إن االستخدام للقوة غير الضروري وغير المتناسب بموجب القانون الدولي قد يرقى إلى مستوى انتهاك 
 حظر التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك حق الحياة، حينما يؤدي إلى الوفاة. 

 
 المعاملةحظر التعذيب وسوء  -

إن حظر التعذيب وسوء المعاملة مُعترف به في سلسلة من االتفاقيات التي ُيعتبر السودان طرفا فيها، بما 
من العهد الدولي  11و  7من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادتان  5في ذلك المادة 

معاملة منصوص عليه أيضا في الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن حظر التعذيب وسوء ال
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحٍو قاٍس أو ال من وثيقة الحقوق السودانية: ) 33المادة 

هين (. وقد لخص المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب المخاوف والمعايير القابلة إنساني أو ُم
 للتطبيق فيما يتعلق باالحتجاجات كاآلتي: 

تلقى المقرر الخاص مزاعم عديدة حول الستخدام المفرط للعنف خالل اعتقال مشتبه أو 
مة، بما في ذلك الفترات السابقة النتخابات وفترات  اهرات أو اضطرابات عا خالل تظ
االنتخابات. وفي العديد من هذه الحاالت ظل الناس يمارسون بشكل سلمي حقهم في التجمع 

اهرات عن طريق الضرب واستخدام  بينما يقوم ضباط الشرطة أو ألمن بالتفريق بعنف للمظ
قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية أو خراطيم المياه أو الطلقات المطاطية أو 
األسلحة النارية دون تمييز على الجمهور. وكثيرا ما أدى هذا إلى إصابة أشخاص بجراح أو 

                                                           
ديسمبر  17( 1676) 24/166تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القونين  بالقرار  - 54

1676 . 
والمبادئاألساسيةالستخدام القوة والسالح الناري بواسطة مسئولي تعزيز القانون، المؤتمر الثامن لألمم المتحدة حول منع  - 55

االمم المتحدة 1661سبتمبر  7 –اغسطس  27الجريمة ومعاملة الجانحين، هافانا،   112، ص A/CONF.144/28/Rev.1، وثيقة
(1661 .) 

من المبادئ األساسية ينص على أنه "يتعين على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد  6المبدأ  - 56
الفراد ال فيحاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة 

ها، الخطورة تنطوي على ته هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره/ ديد خطير لألرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطرا من 
هداف. وفي جميعاألحوال،ال يجوز استخداماألسلحة النارية  األ هذه وذلك فقط حينما تكون الوسائل األقل تطرفا غير كافية لتحقيق 

األرواح." القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر تماما تجنبها   من أجل حماية
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لق بشكل خاص تقارير عن وحشية الشرطة تجاه إلى قتلهم. ومن األشياء المثيرة للق
مجموعات من الضعفاء والمحرومين واألقليات. وظل المقرر الخاص يقول بشكل متكرر أن 
استخدام الشرطة للقوة يجب أن يالزمه ضبط النفس وأال يُستخدم إال بعد أن يتم استنفاد 

عن استخداماألسلحة النارية  الوسائل غير العنيفة. كما أن على أجهزة تعزيز القانون أن تكف
إال في حاالت الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد آخرين بالموت أو بإصابة خطيرة. 
هذا المضمار يجب أن ُتطبق قواعد صارمة حول استخدام قوات الشرطة واألمن للقوة؛  وفي 

والتحكم  وفوق ذلك فانه يجب استكشاف طرق لتحسين عمليات تسجيل ومراقبة االعتقاالت
اهرات.   57في التظ

 
تجد هيئات اتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية بشكل متكرر أن الدول تكون مسئولة عن خرق 

 58حظر سوء المعاملة حينما تستخدم قواتها قوة غير ضرورية أو غير متناسبة.
خروقات وبمحاسبة وحينما يكون الوضع على هذا النحو فان السلطات تكون مطالبة بالتحقيق في أي 

وباإلضافة إلى ذلك فان على الدولة أن تتخذ تدابير  59الجناة وتوفير جبر الضرر لضحايا االنتهاكات.
خالل وسائل االصالحات  لحماية الحق في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك من

 60التشريعية والمؤسسية حسب ما تقتضي الضرورة.
 

 الحق في الحياة -
من الميثاق األفريقي لحقوق إلنسان  4الحياة ، ضمن حقوق أخرى، الحماية في المادة  يجد حق

 28من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باإلضافة إلى المادة  6والشعوب ومن المادة 
رج نطاق من وثيقة الحقوق السودانية. وكما أشار المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باالعدامات خا

 القضاء واإلعدامات االيجازية والتعسفية فان:
 

هو الدفاع عن النفس أو  المبدأ الموجه فيما يتعلق بالستخدام القاتل للقوة أو األسلحة النارية 
خالل  الدفاع عن آخرين. كما أن الظروف الوحيدة التي تبرر االستخدام، بما في ذلك

هي الخطر المحدق بالموت أو ب اهرات،  االصابة الخطيرة؛ ويخضع هذااالستخدام المظ
لمتطلبات الضرورة والتناسبية. ومن حيث المبدأ فان إطالق الرصاص دون تمييز على حشد 
هو سلوك غير مسموح به ويجوز أن يستهدف فقط شخصا أو أشخاص يشكلون تهديدا 

ب وجود حاجة بالموت أو اإلصابة الخطيرة. وال يمكن تبرير استخدام اسالح الناري فقط بسب
وهذا كثيرا ما ال ينعكس في القوانين المحلية.  لتفريق تجمع غير شرعي أو لحماية ممتلكات. 
هو  الح القاتل  أما فيما يتعلق بالمدونة والمبادئ األساسية فان الُعرف فيما يتعلق باستخدام ال

لى شغب أو نفسه في كل الظروف، سواء كان في الدفاع عن النفس أو االعتقال أو القضاء ع
، هو تحديدا، حماية الحياة.   61أي ظروف أخرى

 

                                                           
57

 . 61، الفقرة 2111فبراير  A/HRC/13/39 ،6تقرير للمقرر الخاص المعني بالتعذيب، وثيقة األمم المتحدة  - 
ة األوربية لحقوقاإلنسان، حكم صادر في 9829/07انظر علي غونيز ضد تركيا، بالغ رقم  - 58 ، 2112ابريل  11، المحكم

 . 43 –37الفقرات 
 .45ر السابق، الفقرة المصد - 59
60

ة المفروضة على الدول األطراف في 31لجنة ألمم المتحدة لحقوقاإلنسان، التعليق العام رقم  -  ، طبيعةااللتزامات القانونية العام
ت ، الفقرا 2114مايو  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،26العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وثيقة األمم المتحدة 

 .بواسطة الدول األطراف ، وثيقة األمم المتحدة  2، انفاذ المادة 2؛ لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 15و  18
CAT/C/GC/2 ،24  7، الفقرة 2118يناير  . 

هينز،  - 61 واالعدامات التعسفية كريستوف  تقرير المقرر الخاص المعني باالعدامات خارج نطاق القضاء،  واالعدامات االيجازية،
االمم المتحدة   . 62-61، الفقرات 2111مايو  A/HRC/17/28 ،23وثيقة
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وفي حالة الزعم بوجود خرق فان على السلطات أن تجري تحقيقا عجال وفعاال ونزيها بهدف معرفة 
 62الحقائق ومحاسبة الجناة، باإلضافة إلى تقديم جبر الضرر لضحايا انتهاكات الحق في الحياة.

 
 ارسةالقوانين السودانية والمم 3-4-4
 

اهرات عادة بواسطة شرطة مكافحة الشغب؛ ولكن أجهزة األمن الوطني  تتم المحافظة على أمن التظ
والجيش يجوز لها أيضا أن تؤدي، بل وتمارس فعال في بعض األحيان، سلطات حفظ األمن في سياق 

 63وم.في الخرط 2113أعمال التظاهر، كما فعت خالل االحتجاجات التي حدثت مؤخرا في سبتمبر 
 

الضابط المسئول بسلطات استخدام "أقل  1661من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  125تخول المادة 
اإلجراءات الجنائية(.  124قوة ضرورية"، حينما تفشل عملية تفريق تجمع )انظر المادة  من قانون

"استخدام القوة أن قوات الشرطة تملك سلطة  2118)ي( من قانون الشرطة لعام  15وتوضح المادة 
ددها قانون إلجراءات الجنائية". ويجوز للضابط المسئول فقط استخدام  المناسبة وفقا للضوابط التي يح

اإلجراءات  126اسالح الناري "باذن النائب العام" لكن المادة  أ التي أدخلت بمقتضى تعديل قانون
المسئول في األمر باستخدام األسلحة  وس عت بشكل كبير سلطة الضابط 2112الجنائية الذي تم في عام 

النارية "في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي" و "بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة." 
  64والقيد الوحيد على استخدام مثل هذه القوة هو  "أال تبيح تعمد التسبب في الموت".

 
اإلجراءات الجنائية لعام  126بموجب المادة  يجوز لكبير محاميي اإلدعاء أو الضابط  1661من قانون

ألكبر المسئول أن يطلب من القوات المسلحة استخدام القوة العسكرية إذا كان ذلك ضروريا لتفريق 
على أن تتولى القوات المسلحة  2117( من قانون القوات المسلحة لعام 2) 6التجمع. وتنص المادة 

الم والطوارئ، وفقاألحكام القانون؛ وتمنح "مساعدة أجهزة تعزيز القانون، عند االحتيا ج، في أوقات ال
 ألجل ذلك سلطات وحماية قانونية كالتي يجوز أن تمنح لمثل هذه القوات."  

 
األمن الوطني لعام 1) 51يجوز لجهاز ألمن الوطني استخدام القوة بموجب المادة  ( )ج( من قانون

صوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون ، التي يخوله ـب"سلطات رجل الشرطة المن2111
 إلجراءات الجنائية" 

 
تعترف لوائح استخدام القوة بواسطة الشرطة السودانية بمبادئ مثل الضرورة، وتضع قيودا على سياسة 
إطالق الرصاص للقتل. ولكن استخدام القوة في القوانين السودانية مرتبط بأسباب تفريق التجمعات. 

إلخالل بالنظام العام. وبالتالي فانها تخفض عتبة استخدام القوة وهذه األسباب ف ضفاضة، بما في ذلك
الى أدنى من مستوى المعايير الدولية التي تعكسها مبادئ ألمم المتحدة التي وردت أعاله، والتي يجب، 

ودانية أيضا، وال وفقا لها، أن يكون استخدام القوة آخر إجراء يمكن اللجوء إليه. وال تحيل القوانين الس
تعكس بشكل كامل، مبدأ التناسبية. ويجب أن يؤخذ بعين االعتبار افتقار القوانين للخصوصية ألشكال 
اهرات. إن حقيقة أن  اهم في اللجوء إلى الستخدام المفرط للقوة في سلسلة من المظ الحماية كعامل مس

األجهزة قد تعمل، تمتع عدة أجهزة بسلطات متزامنة باستخدام القوة يمثل أيضا  إحدى اإلشكاليات. فهذه
هة  بل وقد عملت، بشكل متواز مما قد يعرقل التنسيق ويعزز خطر الستخدام المفرط للقوة. وفي مجاب

اهرات سبتمبر  ورد أن الحكومة السودانية نشرت سيارات عسكرية وقوات مشتركة من قوات  2113تظ

                                                           
اله، الفقرات  36السفلية رقم  ، الحاشية31انظر عموما لجنة األمم المتحدة لحقوقاإلنسان ، التعليق العام رقم  - 62   .18-15ا
63

هرات على امتداد السودان 811من الطفال، واحتجاز  15قتيل، بما فيهم  171نحو ’المركز الفريقي لدراسات العدالة والسالم ،  -  ، ‘بينما اتسع نطاق المظا
  http://www.acjps.org/?p=1663، موجود على الرابط 2113اكتوبر  4تصريح صحفي، 

64
 . 1661( من قانون الجراءات الجنائية لعام 4) 125المادة  - 

http://www.acjps.org/?p=1663
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طني في األحياء السكنية وأغلقت الطرق المؤدية إلى الحتياطي المركزي ومن قوات أجهزة األمن الو
البس مدنية، يعتقد أنهم كانوا مليشيا موالية  65المستشفيات. وذكر شهود عيان أن مسلحين يرتدون 

اهرين، رغم أن الحكومة قد نفت تورطها في  للحكومة، قد شاركوا في استخدام القوة المسلحة ضد المتظ
 67والي والية الخرطوم أن الشرطة أطلقت النار دفاعا عن مراكزها. وزعم 66القتل الذي نتج عن ذلك.

 
 المحاسبة وأشكا االنتصاف في حالة الخرق 3-3

وبالتالي فانه يجوز اتهامهم بارتكاب جرائم  1661يخضع مسئولو تعزيز القانون للقانون الجنائي لعام 
هامه م بالقتل العمد وإنما بالقتل شبه مختلفة في حاالت يتجاوزون فيها سلطاتهم. ولكن ال يجوز ات

إذا تجاوز الموظف العام  )القتل العمد( " 1661من القانون الجنائي لعام  131بموجب المادة  68العمد.
هو يعتقد بأن فعله الذي  أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانوناً و

ال بالمادة ". وعالوة عضروري لتأدية واجبه، سبب الموت من القانون الجنائي لعام  11لى ذلك وع
ال يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص  )أداء الواجب واستعمال الحق( التي تنص على أن " 1661

ل له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة، مخو   ملزم بالقيام به أو
 " .ل له القيام بهم به، أو مخو  يعتقد بحسن نية أنه ملز أو كان

 
على صعيد الممارسة تُعتبر الحصانات العائق األساسي أمام محاسبة مسئولي تعزيز القانون. فضباط 
الشرطة وأفراد جهاز ألمن الوطني والقوات المسلحة يتمتعون بحصانات مشروطة في أي فعل يتم في 

واسطة رئيس القوة التي ينتمون اليها. وتتساوى أحكام إطار أدائهم لواجباتهم، ال يمكن رفعها عنهم إال ب
الحصانات هذه باالالت من العقاب، وال توجد قضايا تم فيها توجيه اتهام ألحد مسئولي تعزيز القانون 

اهرات.  69بسبب الستخدام المفرط للقوة في سياق تظ
 

اهرات يوليو جهة تظ وسبتمبر  2112/ اغسطس  ردا على االنتقادات الستخدام القوة المفرطة في موا
الب في حادثتين منفصلتين في أواخر 2113 مة السودان عن 2112، وقتل العديد من ال ، أعلنت حكو

ولكن، حتى اليوم، ما زالت نتائج هذه التحقيقات غير معروفة؛ فلم يتم نشر نتائج  70تشكيل لجان تحري.
 ولم يوجه اتهام لجناة أو محاسبتهم.

 
الحات -2 ال  الحاجة

تضع القوانين السودانية األمن والنظام العام فوق حرية التجمع. وتخول األجهزة الرسمية ومسئولو انفاذ 
القانون بسلطات كبيرة لحظر أو تفريق التجمعات بناءا على أسباب معر فة تعريفا فضفاضا. وتعاني 

ة وعقوبات. ويتم الرقابة القضائية من الضعف وكثيرا ما يتعرض المتظاهرون إلى محاكمات إيجازي
                                                           

65
 أعاله. 36انظر المركز الفريقي لدراسات العدالة واسالم، الحاشية السفلية رقم  - 

66
هنري "رسائل اخبارية : السودان -  هرين"، هيومان رايتس واتش،  انظر جيهان  ، موجود على 2113اكتوبر  3ينفي قتل المتظا

  protesters-killing-denies-sudan-http://www.hrw.org/news/2013/10/03/dispatchesالرابط 
، موجود على الرابط 2113اكتوبر  1"السودان يدافع عن عمليات القمع وسط المزيد من االحتجاجات"، فضائية الجزيرة، انظر  - 67

-protests-more-amid-crackdown-defends-m/news/africa/2013/10/sudanhttp://www.aljazeera.co
20131015534486705.html  

 ".لفعله راجحة نتيجة الموت وكان الفعل قصد إذا أو الجاني قصده إذا عمداً  تال القتل يعد " 0110 لعام الجنائي القانون من( 0) 021 المادة - 68
"صالح قوانين السودان حول الحصانات"، نشرة صالح قوانين السودان،  السوداني لحقوقاالنسانوالمرصد انظر ريدريس و  - 69

october--briefing-advocacy-http://www.pclrs.org/downloads/sudan-، موجود على الرابط 2113اكتوبر 
2013.pdf  

70
هرين؟" صحافي يواجه مسئولين سودانيين ، سودان تربيون،  -  ، 2113سبتمبر  31انظر "لماذا تصر على الكذب بشأن قتل حزب المؤتمر الوطني للمتظا

؛ المركز الفريقي لدراسات العدالة والسالم "الدعوة الى تحقيق عاجل  http://www.sudantribune.com/spip.php?article48254موجود على الرابط 
؛  http://www.acjps.org/?p=1127، موجود على الرابط 2112ديسمبر  11مقتل طالب واستخدام مفرط للقوة بواسطة السلطات السودانية"،  يومستقل ف

هرا في مدينة نياال )باللغة العربية( في يوليو  12انظر للحصول على تصريح وزير العدل والمدعي العام حول التحقيق في مقتل  ، صحيفة الصحافة، 2112متظا
 .   :http://www.alsahafasd.net/details.php?type=a&scope=a&version=1155&catid=20.، موجود على الرابط 2113مايو  6

http://www.hrw.org/news/2013/10/03/dispatches-sudan-denies-killing-protesters
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/sudan-defends-crackdown-amid-more-protests-20131015534486705.html
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/sudan-defends-crackdown-amid-more-protests-20131015534486705.html
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-2013.pdf
http://www.sudantribune.com/spip.php?article48254
http://www.acjps.org/?p=1127
http://www.alsahafasd.net/details.php?type=a&scope=a&version=1155&catid=20
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تنظيم استخدام القوة بشكل غير مالئم ويترك قدرا كبيرا من األداء العملياتي ألولئك المعززين باستخدام 
القوة بينما ال تتوفر سوى أشكال حماية ومحاسبة محدودة في حالة وقوع انتهاك. وعلى صعيد الممارسة، 

مت قوة مفرطة لم يؤدي ذلك إلى أي محاسبة أو ففي العديد من الحوادث التي زعم أن السلطات قد استخد
مراجعة للقانون أو للممارسة. وباختصار فان النظام الحالي فشل في أن يضمن، بشكل فعال، المعايير 
الدولية الملزمة للسودان والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من نظامه القانوني بفضل وثيقة الحقوق. وبالتالي 

نين والممارسة بهدف كفالة االمتثال للمعايير الدولية لحقوق إلنسان قد فان إجراء مراجعة كاملة للقوا
تأخر كما تأخر اتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة مرتكبي االنتهاكات وتوفر العدالة وجبر الضرر لضحايا 

ل هذهاالفعال.  مث
 

 توصيات  -5
مة السودانية:  بناءا على االقتراحات سالفة الذكر يجب على الحكو

شاملة للقوانين التي تنظم التجمعات واستخدام القوة وتطبيقها عملي ا، والتعاون مع  إجراء مراجعة -1
 خبير األمم المتحدة المستقل للسودان في القيام بذلك؛

 1661من القانون الجنائي لعام  77و  66-67صالح القوانين المعمول بها، وخصوصا المواد  -2
 جنائية غير متناسبة وال مبرر لها؛بهدف ضمان أال يخضع المتظاهرونإلجراءات 

هرين؛ -3  إلغاء العقوبات البدنية والتي كثيرا ما تُفرض كعقوبة في محاكمات موجزة ضد متظا
بهدف ضمان أال  1661)أ( من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  126 - 124صالح المواد  -4

إلى التطبيق الصارم تخضع التجمعات السلمية لحظر أو تفريق، وأن يخضع أي استخدام للقوة 
 لمبادئ الضرورة والتناسب؛

ن خالل القانون، الختصاص أجهزة الشرطة واستخدام القوة في ذلك السياق؛ -5  التوضيح، 
األحكام التي تمنح حصانات لضباط الشرطة وأفراد جهاز األمن الوطني والقوات المسلحة  -6 إلغاء

 السودانية؛
وح وبجدول زمني بما يتفق مع أفضل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بتفويض محدد بوض -7

الممارسات الدولية للتحقيق في انتهاكات المعايير الدولية لحقوق إلنسان و/أو القانون السوداني 
هم من الذين  التي ُزعمت أو تم التبليغ عن أنها أُرتكبت بواسطة موظفين عموميين وغير

اهرات منذ عام   ؛2115يتصرفون بصفة رسمية في سياق مظ
خطوات لمحاسبة أي مسئول أو غيره من العاملين بصفة رسمية من المسئولين عن  إتخاذ -8

هذه االنتهاكات؛ هرات، وتقديم جبر الضرر لضحايا مثل   انتهاكات أُرتكبت في سياق مظا
كفالة االعتراف بحرية التجمع، كجزء من عملية المراجعة الدستورية، كحق أساسي ومكفول  -6

األخرى بموجب العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعايير الدولية
 الملزمة. 
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V.  انفاذ التزاماتاالتفاقيات الدولية لحقوقاإلنسان، واإلصالحات
التشريعية والحماية الفعالة للحقوق في السودان:اآلفاق الدولية 

 واستجابات السودان في ذات السياق
 

 تقديم  -0
 

السودان عددا كبيرا من الهيئات اإلقليمية والدولية. فالسودان يعتبر  جذب موضوع حقوق اإلنسان في
دولة طرف في عدة اتفاقيات دولية لحقوق إلنسان على المستويين العالمي واالقليمي. وهذا يشمل العهد 

ق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كهيئة رقابة، والميثا
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي توكل مهمة مراقبته إلى المفوضية األفريقية لحقوق إلنسان 
والشعوب )المفوضية األفريقية(. ويخضع السودان أيضا إلى المراجعة الدورية العالمية لمجلس ألمم 

إلجراء خاص، مثل الخبير المستقل لوضع حقوق إلنسان في  المتحدة لحقوق اإلنسان، كما يخضع
السودان. وباإلضافة إلى ذلك فإن النزاعات المسلحة العديدة في السودان، خصوصا في دارفور، دفعت 
بانخراط عدة هيئات، بما في ذلك مجموعة خبراء األمم المتحدة المكلفين بموجب قرار مجلس األمم 

 لدارفور. ولجنة االتحاد االفريقي رفيعة المستوى 4/8المتحدة لحقوق اإلنسان رقم 
ال امتثال السودان بالتزاماته تجاه حقوق اإلنسان )وامتثاله في بعض  هذه الهيئات بشكل فع  وتراقب 
اهدة قانون أو كقانون عرفي دولي، أو اإلثنين  ألحوال بالقانون الدولي( بموجب القانون الدولي، إما كمع

ن نية. وكما أوضحت لجنة حقوق معا. وكقاعدة عامة فإن على السودان إنفاذ هذهااللتزامات بحس
 :31اإلنسان في تعليقها العام رقم 

من الدول ألطراف تبني تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية وغيرها  2تتطلب المادة 
 71من التدابير المناسة ألجل اإليفاء بالتزاماتها القانونية.
ومة ا امة أن تتخذ كل فروع الحك لتدابير المطلوبة لتعزيز وحماية حقوق تتطلب هذه االلتزامات الع

هم، منح األفراد الذين يزعمون أنهم معرضون لخطر االنتهاكات أو أن  اإلنسان. ويجب، على نحو أ
  72حقوقهم أنتهكت، فرص وصول فعالة للعدالة والحماية أو الدفاع عن حقوقهم.

خبرة كبيرة، قد أصدرت عددا كبيرا من إن الهيئات اإلقليمية والدولية والحاملة لتفويض، التي ألعضائها 
التوصيات حول جوانب مختلفة للحماية الفعالة لحقوق اإلنسان في السودان. وقدمت بعض الدول أيضا 
األمم المتحدة لحقوق  توصيات كجزء من المراجعة الدورية العالمية، وهي عملية تجري في إطار مجلس

ألهم أن الدول التي تتعرض للمراجعة تشير اإلنسان و تخضع فيها الدول إلى مراجعة من دو ل أخرى. و
وهذا يقدم خط األساس اللتزام السودان. كما يمثل أيضا انعكاسا لما يقف  إلى التوصيات التي قبلت بها. 
مه، مثل التوصيات غير المقبولة. ويظهر الفحص الدقيق لهذه التوصيات أن  السودان حجرعثرة أما

رحت بواسطة هيئات إقليمية ودولية، كثيرا ما تتكرر، ويتم تجاهلها. وفوق العديد من المواضيع التي طُ 
 ذلك ففي بعض الحاالت يعترض السودان بشكل صريح على توصيات تم تقديمها.

 
خالل السنوات السبع الماضية.  يفصل هذا التقرير الموجز توصيات تقدمت بها عدة هيئات رئيسية

مالحظات الختامية للجنة ا كنقطة بداية مناسبة إذ أن  2117المم المتحدو لحقوق إلنسان لعام ويستخدم ا
ويهدف هذا التقرير الموجز إلى تحديد جوانب  73اللجنة تتجه لدراسة التقرير الدوري الرابع للسودان.

                                                           
ي العهد، وثيقة االمم : طبيعةااللتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف ف31لجنة حقوق إلنسان، التعليق العام رقم  - 71

 . 7( الفقرة 2114مايو  26، ) CCPR/C/21/Rev.1/Add ،13المتحدة 
 . 15المصدر السابق، الفقرة  - 72

 www.ohchr.org , atانظر ألجل المزيد من المعلومات، موقع مكتب المفوض السامي لحقوقاإلنسان،  -73 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR  

http://www.ohchr.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR
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كأولويات، والتركيز على التوصيات الرئيسية العالقة، وتقييم الموقف المَُتخذ من جانب الكيانات الفاعلة 
تلفة وردود السودان. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا بواسطة الكيانات ذات الصلة لتطوير المخ

 استراتيجيات مناسبة للدفع إلى األمام بتنفيذ التزامات السودان الدولية. 
إن هذه المراجعة انتقائية نسبة لعدد التوصيات التي تقدمت بها عدة هيئات حول مجموعة من القضايا. 

ة م واضيع حماية الحقوق، مثل الدعوى إلى إنهاء التعذيب وسوء المعاملة، فإن التوصيات وبجانب مجابه
صالحات التشريعية والمؤسسية، وتدابير لكفالة العدالة  ركزت أيضا على مسائل هيكلية مثل ا
هاما،  اهدات الدولية بواسطة السودان. وتشكل هذه التوصيات مصدرا  والمحاسبة والمصادقة على المع

دورا حاسما في مراقبة إنفاذ السودان اللتزاماته الدولية؛ وتوفر خط أساس، وتعب ر عن المخاوف  وتلعب
المشتركة وتسمح بتحديد الجوانب ذات األولوية للدفع بالخطوات التي تُتخذ. وتشكل التوصيات جزءا مما 

جعة الدورية العالمية بين الهيئات الدولية والدول )خصوصا في سياق المرا‘ حوارا بناءا’يجب أن يمثل 
فيما بين الدول( من ناحية والسودان من ناحية أخرى. ويظهر اإلنفاذ المحدود للتوصيات من جانب 
هذه العملية. وتشد د بعض الهيئات، مثل الخبير المستقل لوضع حقوق  السودان العوائق المستمرة في 

  74تند إلى اتخالص نتائج.اإلنسان في السودان، كثيرا على نتائج محددة، متبنية نهجا يس
خاللها، تمرينا بيروقراطيا عبثيا؛  قد يرى بعض المراقبين عملية المراقبة هذه، والتوصيات التي تتم
واستنادا إلى وجهات النظر المُتخذة بهذا النحو فإنها إما أن تكون خرقاً لسيادة الدولة على نحو غير مالئم 

إلنسان. ولكن بغض النظر عن أشكال المحدودية المتأصلة، فإن أو فشالً في كفالة حماية فعالة لحقوق ا
هاما بالنسبة للكيانات الفاعلة المختلفة المشاركة فيها. وهي تساعد حكومة السودان في  العملية تلعب دورا 
تحديد أشكال القصور في نظامها الوطني وإتخاذ خطوات النتصاف. وكما يساعد الرد على التوصيات، 

مه بتعزيز التزامات حقوق السودان. وبالنسبة للمجتمع المدني في أيضا، السودا ن في إظهار مستوى التزا
ها، توفر أداة مناصرة  السودان، فإن عملية المراقبة، خصوصا المعرفة اللصيقة بالتوصيات التي تم تقديم

صالحات العالقة على المستوى الوطني، واالنخراط مع الكيانات الفا علة على هامة في الدعوة ل
المستوى االقليمي والدولي لخلق الزخم المطلوب إلحداث هذا التغيير. وفوق ذلك، فبالنسبة للهيئات 
الدولية نفسها، كما للدول، خصوصا في عملية المراجعة الدورية العالمية، فإن الوعي بالتوصيات 

هامة على امتداد  هذه العملية يوفر ذاكرة مؤسسية  الهيئات االقليمية والدولية. كما األساسية التي تُقدم في 
يوفر أيضا أداة للتقييم النقدي ألثر التوصيات المقدمة ولمراجعة استراتيجية االنخراط والمشاركة في 

 السودان.
 

ويركز التقرير الموجز علىإلصالحات التشريعية، خصوصا فيما يتعلق باالنتهاكات الخطيرة، وحقوق 
تل موقع الصدارة في مشروع صالح القانون الجنائي في السودان. كما المرأة، وإدارة العدالة التي تح

يُنظر إلى المصادقة على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والتي تُعتبر عالقتها اللصيقة بانفاذ المعايير 
صالحات المؤسسية وتدابير كفالة  صالحات التشريعية عن ا ظاهرة للعيان. وال يمكن فصل ا الدولية 

لعدالة والمحاسبة إذ أنها كثيرا ما تكون طرفا مطلوبا أو جزءا ال يتجزأ من مثل هذه اإلصالحات ا
هذا ينطبق بشكل خاص على إصالح قطاع  والتدابير التي تُتخذ. وفي مجال اإلصالحات المؤسسية فإن 

هامة. ألمن حيث ظل إصالح أجهزةاالستخبارات واألمن في السودان ُيعتبر منذ وقت طويل أولو ية 
هناك توصيات أخرى تتعلق باستقالل القضاء وتأسيس و/أو تعزيز هيئات أخرى، مثل المفوضية  و
الوطنية لحقوق اإلنسان. وقد تم نقاش موضوع العدالة والمحاسبة خصوصا في سياق دارفور، مع 

 4/8قم مجموعة خبراء األمم المتحدة المخولة بموجب قرار مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ر
ولجنة االتحاد االفريقي رفيعة المستوى لدارفور، وتمخض عن عدد من المقترحات والتوصيات 

ومع أن، من الواضح جليا أن هذه التوصيات  75التفصيلية، بما في ذلك ما يتعلق باإلصالحات التشريعية.
                                                           

األمم المتحدة انظر تقرير الخبير الخاص لوضع حقوقاإلنسان في السودان، مشهود أ باد - 74  A/HRC/24/31 ،18 .رين، وثيقة
 . 2113سبتمبر 

ة من مجموعة الخبراء  - 75 انظر تقرير أعده المقرر الخاص لوضع حقوقاإلنسان في السودان حول وضع انفاذ التوصيات المقدم
وفقا لقرار مجلس حقوق  4/8 إلى حكومة السودانإلنفاذ قرار مجلس حقوق إلنسان 4/8المكلفين بقرار مجلس حقوقاإلنسان رقم 
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يدة من السودان، فإن ذات أهمية حاسمة، نتيجة للتركة المثقلة للنزاع والنزاعات القائمة في أجزاء عد
من هذه التوصيات.  هناك ما يكاد يبلغ درجة الفشل الكامل في انفاذ أي 

 
إن التوصيات التي أتخذت فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التي يتم فحصها في هذا الموجز وُضعت 

عالمتي" " اقتباس بينما وُضع أسم الهيئة أو الدولة المعنية بين قوسين)(. ويمكن ا لعثور على روابط بين
 النص الكامل للتوصيات في ملحق التقرير الموجز.

 
الح التشريعي -4  إل

حد د الخبير المستقل لوضع حقوق اإلنسان في السودان اإلصالح القانوني كأولوية، حيث سل طت عدة 
وهذا التركيز  على دول الضوء على جوانبإلصالح القانوني خالل عملية المراجعة الدورية العالمية. 

ن النفاذ المعايير الدولية في السودان.  هميته، كمتطلب مسبق وكمكو  اإلصالح القانوني يمثل اعترافا بأ
الم  ولكنه يأتي على خلفية التقدم المحدود الذي جرى منذ تحديدإلصالح القانوني كأولوية في اتفاقية ال

هو والفشل الالحق في سن تشريعات في  2115الشامل في السودان لعام  هتمام رئيسية كما  مجاالت ا
موضح أدناه. إن االفتقار لالجتهاد وما يمكن أن يوصف بأساليب التأجيل ينعكس في آراء السودان حول 

صالح التشريعي في : إن 2111التوصيات التي وُضعت خالل المراجعة الدورية العالمية عام  ا
خضع عدد يُ د، سيتم سن قوانين جديدة وسوف بعد صدور الدستور الجديوعملية مستمرة.  يُعتبرالسودان 

 76لتزامات السودان الدولية.الصالح والمتثال للدستور ولمن القوانين 
 
 المراجعة الدستورية 4-0

أدى استقالل جنوب السودان إلى عملية مراجعة دستورية، تهدف إلى تبني دستور جديد ليحل محل 
تقدم الخبير المستقل لوضع حقوق إلنسان في  2111. ومنذ 2115الدستور الوطني االنتقالي لعام 

السودان وبعض الدول، خالل المراجعة الدورية العالمية، بتوصيات تتعلق بعملية المراجعة الدستورية. 
هذه التوصيات بشكل أساسي على العملية وشد دت على ما ينبغي ممارسته "بطريقة شفافة  ورك زت 

  77وشاملة ..."
 

هر أي دستور جديد باستثناء بعض التوصيات العامة وعلى العكس فإن هن اك إشارات محدودة تتعلق بجو
  78من عدة دو خالل المراجعة الدورية العالمية:

دساتيرها ]السودان وجنوب السودان[ في عملية شاملة بمشاركة المجتمع  اريعمشإعداد "
جديدة قائمة من حقوق اإلنسان، الدساتير التتضمن  كفالة أن  المدني والنساء واألقليات. أيضا،

خلفية متعددة األعراق واألديان من السكان في ال وأخذحرية التعبير والتجمع،  وخصوصا
وإنشاء آليات الجديدة الدساتير  بموجب"ضمان حقوق إلنسان للمواطنين  )النمسا(؛ االعتبار"

طنية لحقوق إلنسان ، بما في ذلك من خالل إنشاء مؤسسة والحقوق فعالة لضمان احترام هذه
كل األحكام الدستورية والقوانين ذات  جعل" )المملكة المتحدة(؛ مع مبادئ باريس" إنسجاماً 
مةالصلة  الم الشامل وااللتزامات الدولية" منسج أحكام  تضمين)النرويج(؛ " مع اتفاقية ال

                                                                                                                                                                                     
األمم المتحدة 6/34إلنسان رقم  االتحاد االفريقي رفيعة المستوى 2118سبتمبر  A/HRC/9/13/Add.1 ،2، وثيقة ، ولجنة

االفريقي،   . 2116اكتوبر  PSC/AHG/2 (CCVII), ،26لدارفور، دارفور: البحث عن السالم والعدالة والمصالحة، تقرير التحاد
تقرير مجموعة العمل بشأن التقرير الدوري العالمي: السودان، ملحق : آراء حولخالصات و/أو توصيات، تعليقات  انظر - 76

األمم المتحدة  ، 2111سبتمبر  A/HRC/18/16/Add.1 ،16طوعية وردود تم تقديمها بواسطة الدولة الخاضعة للمراجعة، وثيقة
 . 15الفقرة 

هـ(.  78أعاله ، الفقرة  5النسان في السودان ، الحاشية السفلية رقم تقرير المقرر المستقل لحقوق ا - 77 ( 
 )ح( 78المصدر السابق، الفقرة  - 78
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قة بمنع التمييز قوية لحماية حقوق اإلنسان في الدستور الجديد، بما في ذلك المواد المتعل
 79)كندا(. "وحماية األقليات

 
يمكن تفسير هذه الندرة للتوصيات المحددة بعدة عوامل. فالدساتير يُنظر إليها كمحصلة لعمليات وطنية 
هرية سابق ألوانه  فريدة تجس د ترتيبات أساسية للدولة والمجتمع؛ وقد يُعتبر التعليق على موضوعات جو

ة دستور؛ كما أن التشديد على العملية قد يُعتبر أفضل وسيلة لكفالة أن دون أن يكون هناك حتى مسود
يعكس الدستور معايير أساسية لحقوق اإلنسان. ولكن الدستور الجديد للسودان سيتناول بشكل ثابت عددا 
هذا يشمل، على وجه الخصوص،  من الموضوعات التي تُعتبر حاسمة لحماية ووعي حقوق اإلنسان. و

ات الدولية في النظام القانوني المحلي وتعريف حقوق أساسية معينة، وآللية المؤسسية وضع االتفاقي
اإلصالحات المؤسسية األوسع، مثل صالح جهاز االستخبارات واألمن الوطني.  80لحماية الحقوق،
ية، وبالتالي فسيكون من األمور الحاسمة أن يكفل الدستور الحقوق األساسية التي تعكس المعايير الدول

 81ويضع اإلطار المؤسسي لكفالة حمايتها.
 
 القانون التشريعي 4-4
 انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان  4-3
 

 تجريم االنتهاكات الخطيرة لحقوق إلنسان  ( أ)
 

هيئات اقليمية ودولية تُعب ر بشكل متكرر عن مخاوفها بشأن تفشي االنتهاكات الخطيرة لحقوق  ظلت 
القة اإلنسان في السودان واإلالت من  العقاب فيها. ووجدت المفوضية األفريقية، وبشكل أساسي في ال

ر هذا  82بالردود الرسمية على مزاعم التعذيب، أنه ال توجد أشكال انتصاف فعالة في السودان. وتيسِّ
الئم، وحواجز تحول دون  اإلالت من العقاب قوانين تفشل في تجريم االنتهاكات الخطيرة بشكل 

األمد التي تحول دون إجراء مقاضاة فعالة. لذلك المحاسبة، خصوصا ا لحصانات وقوانين التقادم قصيرة
فإن الهيئات اإلقليمية والدولية دعت السودان بشكل متكرر إلى تبن ي تشريعات يمكن أن تجرم االنتهاكات 

 التي تسمح ببروز مخاوف خطيرة، خصوصا :
مع  مجموعة قوانين موضوعية متسقة[ للنص على"]ينبغي اتخاذ خطوات الجرائم الدولية: 

؛ (دارفور حولالمستوى  ةالتحاد االفريقي رفيعا لجنةعكس الجرائم الدولية" )وتالدستور، 
انتهاكات  قضاياالتشريعي والقضائي من أجل التعامل مع  هطارإل"إجراء صالحات رئيسية 

مة لحقوق اإلنسان" : منظمة 266/15-276/13األفريقية، في  المفوضية) خطيرة وجسي
اإلخالء ضد السودان( يةحقوق إلنسان السودان  83.ومركز حقوق إلسكان 

 
التعذيب: "النظر في سن قانون يحرم التعذيب" )المفوضية األفريقية(؛ "النص على تعريف 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  7قانوني للتعذيب في تشريعه، يتماشى مع المادة 
من العهد  7استخدام العترافات التي يتم الحصول عليها بانتهاك المادة  والسياسية"، "يحظر

هما للجنة المم المتحدة لحقوق اإلنسان(. ال  في أي محكمة سودانية" )
 

                                                           
 . 2111يوليو  A/HRC/18/16 ،11انظر تقرير مجموعة العمل حول المراجعة الدورية العالمية: السودان وثيقة األمم المتحدة  - 79
لحقوقاإلنسان وريدريس، الحماية الدستورية لحقوقاإلنسان في السودان: تحديات انظر جامعة الخرطوم والمرصد السوداني  - 80

uok-sudan-http://www.pclrs.org/downloads/140127final-، موجود على الرابط 2114ورؤى مستقبلية، يناير 
t.pdfrepor  

 . 77، 76المصدر السابق، التوصيات على ص  - 81
هيم ضد السودان. 11/  386مثال  - 82  : د. فاروق محمد ابرا

ها على الرابط  -83  األفريقية قرارات موجودة على موقع    www.achpr.orgالقضايا التي اتخذت فيها المفوضية

http://www.pclrs.org/downloads/140127final-sudan-uok-report.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/140127final-sudan-uok-report.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/140127final-sudan-uok-report.pdf
http://www.achpr.org/
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ها لمجابهة االغتصاب في السودان" )المفوضية  االغتصاب: "اتخاذ تدابير تشريعية وغير
من القانون الجنائي  146و  145المواد  األفريقية(؛ "القيام بمراجعة لتشريعاته، خصوصا

، كي ال ُتمنع النساء من التبليغ عن أعمال االغتصاب خوفا من مزاعم أن يعتبرن 1661لعام 
مرتكبات لجريمة الزنا"، "اتخاذ خطوات لتوفير تدابير خاصة، بما في ذلك تشريعات، 

ية العدالة الجنائية" للتعامل مع االغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية في كل أطوار عمل
 146)لجنة االتحاد األفريقي رفيعة المستوى لدارفور(؛ "تعديل تعريف االغتصاب في المادة 

بطريقة تكفل أال يكون هناك صلة بمتطلبات موضوعية أو  1661من القانون الجنائي لعام 
أنه غير مقبول متطلبات اثبات تتعلق بالزنا أو اللواط، صالح قانون األدلة الجنائية لكفالة 

من القانون الجنائي  145قانونيا اعتبار مزاعم ضحية االغتصاب كاعتراف بالزنا" )المادة 
األمم المتحدة(.1661لعام   ( )مجموعة خبراء

 
أعمال العنف الجنسياألخرى: " سن... تشريع يحظر بتر األعضاء الجنسية ألنثى والعنف 

" )المفوضية األفريقية(؛ "إجازة تشريع على وغيره من الممارسات التمييزية ضد المرأة
المستوى الفيدرالي لحظر بتر األعضاء الجنسية للمرأة والزواج المبكر بشكل صريح وكفالة 
تعزيز مثل هذا التشريع في الممارسة" )لجنة حقوق الطفل(؛ "كفالة أن يحظر في تشريعه 

نحو القضاء الكامل على هذه  ممارسة بتر األعضاء الجنسية لالنثى، كخطوة لتصعيد الجهود
الممارسة، خصوصا في المجتمعات التي ما زالت هذه الممارسة واسعة االنتشار فيها" )لجنة 

 حقوق إلنسان(.
 

فشل السودان بشكل كبير في التحرك تجاه أي من هذه التوصيات ولم يتخذ أي خطوات لتجريم التعذيب 
 84ودان "وضع خطة عمل قومية لمكافحة العنف ضد النساء"اتساقا مع المعايير المعترف بها دوليا. والس

و  2117وعقد عدة ورش عمل حول صالح التشريعات التي تحكم االغتصاب والعنف الجنسي منذ 
 ولكن، حتى اليوم، ولسبب غير مفهوم، لم يحدث أي تقدم ملموس في هذا المضمار.  2118

 
م السودان الجرائم الدولي 2116و  2117في عام   ة:جر 

ينص على حماية المدنيين في النزاعات  1661إذ أضاف فصل كامل للقانون الجنائي لعام 
المسلحة وتجريم أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وفقا للقانون اإلنساني الدولي. 

، العديد من مبادئ ومعايير 2117ودمج أيضا في قانون القوات المسلحة الذي صدر عام 
  85ساني.القانون اإلن

ُصممت التعديالت إلظهار قدرة السودان على محاكمة الجرائم الدولية التي ُترتكب في دارفور. ولكن 
تعريفات الجرائم الدولية التي أستخدمت تختلف عن تلك المعترف بها في القانون الجنائي الدولي، 

المستوى لدارفور. وفوق ذلك فإن وبالتالي ال تُنفذ التوصيات التي قدمتها لجنة االتحاد األفريقي رفيعة 
وفي ظل هذه  86التديالت لم تزح الحواجز أمام المقاضاة، مثل حظر التطبيق بشكل رجعي والحصانات.

 الظروف فإن القانون لم يؤد إلى تعزيز المحاسبة في الجرائم الدولية في السودان.
 

 إزاحة العوائق القانونية أمام المحاسبة  ( ب)

                                                           
84 - A/HRC/18/16/Add.1 18اعاله، الفقرة  7، الحاشية السفلية رقم . 
 المصدر السابق.  - 85
في لوتز ‘ محمد عبد السالم بابكر، مقاضاة الجرائم الدولية بموجب قوانين السودان الجنائية والعسكرية: تطورات وثغرات وقيود - 86

االنتقالية: آفاق حقوق  هام، اوته )تحرير(، اصالح القانون الجنائي والعدالة -161( ص 2111النسان في السودان، )آشقيت، فيرن
 .  www.pclrs.org)النص االنجليزي( وأوراق موجزة موجودة على موقع مشروع اإلصالح القانوني في السودان . 181

http://www.pclrs.org/
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ي تخضع فيه مقاضاة المسئولين إلى أخذ إذن من رؤساء قواتهم، ظل لفترة إن نظام الحصانات، الت
طويلة يعتبر عائقا أساسيا أمام المحاسبة. وعلى مستوى الممارسة ال تقود معظم الشكاوى في االنتهاكات 
الخطيرة، إلى تحقيقات فعالة دع عنك إلى محاكمات، وذلك أيضا بسبب قوانين الحصانة. ومن غير 

أن تكون المفوضية األفريقية قد وجدت أن نظام الحصانات يعني أنه ال توجد أشكال انتصاف المستغرب 
  87فعالة في السودان.

 2111توصيات إلى السودان قبل 
"كفالة أال توجد قوانين توفر حصانات لمسئولي الدولة في انتهاكات حقوق إلنسان؛ خصوصا 

ة أثناء أداء واجبها(" )مجموعة خبراء من قانون األمن الوطني )حصانة الشرط 33المادة 
األمر  المم المتحدة(؛ "اتخاذ خطوات للنص على إزاحة الحصانات القانونية وحصانات
الواقع والمعوقات القانونية ألخرى أمام المقاضاة، مثل فترات التقادم" )لجنة االتحاد االفريقي 

انة في التشريع الجديد الذي يحكم رفيعة المستوى لدارفور(؛ "التعهد بإلغاء كل أشكال الحص
 الشرطة والقوات المسلحة وقوات األمن الوطني" )لجنة االمم المتحدة لحقوق النسان(. 

 2111التوصيات بعد 
د أعضاء جهاز األمن  2111( من قانون األمن الوطني لعام 3) 52"إلغاء المادة  التي تزو 

ة والمدنية" )المفوضية األفريقية(؛ "تعديل الوطني وشركائهم بالحصانة مناإلجراءات الجنائي
بإزالة الحصانات الخاصة بأعضاء جهاز االستخبارات  2111قانون األمن الوطني لعام 

صالحياتهم في االعتقال واالحتجاز" )كندا، المراجعة الدورية  واألمن الوطني وسحب
 العالمية(.

لدورية العالميةإللغاء الحصانات. وفي عام لم يتصرف السودان تجاه، أو يقبل، أي توصيات للمراجعة ا
بدأت وزارة العدل في مراجعة قوانين الحصانة مع أن الفحص الدقيق للمقترحات التي تم تقديمها  2113

  88يظهر أنها تهدف إلى تنظيم الحصانات بدال عن إلغائها.
 )ج( سبل االنتصاف الفعالة وجبر الضرر

(. ومع ذلك ال يوجد في 48الحق في التقاضي )المادة  2115 يمنح الدستور الوطني االنتقالي لعام
القانون التشريعي حق صريح بجبر الضرر الناتج عن انتهاكات حقوق إلنسان؛ إلى جانب أن وجود 
مشاكل تتعلق بالوصول الفعال إلى العدالة؛ والعوائق القانونية، خصوصا أحكام الحصانة، واحترام 

الدستورية، قد قاد إلى وضع يتميز باالالت من العقاب واالفتقار لجبر  القضاء، خاصة بواسطة المحكمة
  89الضرر.

"كفالة أن تعطي تشريعاته التأثير الكامل للحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية ؛ وينبغي أن تكفل بشكل خاص وجود أشكال االنتصاف لحماية 

. "يتعهد بأن يكفل، في كل الظروف، أن يمنح ضحايا حقوق اإلنسان ممارسة هذه الحقوق" ..
سبل انتصاف فعالة، تُنفذ في الممارسة العملية، بما في ذلك الحق في التعويض الكامل وجبر 
اإلمكان" )االثنان من لجنة األمم المتحدة لحقوق إلنسان(؛ "اتخاذ التدابير  ألضرار بقدر

هاكات حقوق اإلنسان سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك رد الالزمة لضمان منح ضحايا انت
: المنظمة السودانية لحقوق 13/276 – 15/26الحقوق والتعويض" )المفوضية األفريقية في 

 اإلنسان ومركز حقوق اإلسكان واإلخالء ضد السودان(.
 

                                                           
اله.  13انظر الحاشية السفلية رقم  - 87  أ
، متاح على 2انظر للمزيد، التقرير الموجز لمناصرة اإلصالح القانوني في السودان، العدد  - 88

2013.pdf-october--briefing-advocacy-http://www.pclrs.org/downloads/sudan  
فريقية لحقوق إلنسان والشعوب: الحاجة المفوضية أللى السودان الدوري الرابع والخامس إ يس والمرصد السوداني لحقوق إلنسان، تعليقات على تقريرريدر - 89

الحات قانونية شاملة لتفعيل الحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في الميثاق، ابريل  ، موجود على الرابط  3103إلى ا
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20%  

20Legislative%20Reforms.pdf           

http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-2013.pdf


31 
 

هناك  هذه التوصيات منذ ذلك الحين كما كان  قصور واضح في جبر لم يقم السودان بتحرك بناءاً على 
الم  الضرر لضحايا االنتهاكات. وكان االستثناء الوحيد هو التدابير التي أتخذت في سياق عملية 

وباإلضافة إلى ذلك فإن هذا الموضوع قد تمتاإلشارة إليه بشكل صريح من جانب  90دارفور.
ت هناك المفوضية األفريقية في مالحظاتها الختامية. وقد فشل السودان في إنفاذ قر ارات المفوضية؛ وليس

 أحكام تشريعية محددة بأن من يحصلون على قرار لصالحهم سيستطيعون السعي لتعزيزه. 
 
 تصريف شئون العدالة، خصوصا العدالة الجنائية 4-2

شهد تصريف شئون العدالة أوجه قصور تشريعية ومؤسسية خطيرة. وفيما يختص بالعدالة الجنائية فإن 
ق تشمل التشريعات القمعية، بما في ذلك نظام العقوبات، والضمانات غير المالئمة الجوانب المثيرة للقل

لحقوق أساسية مثل الحق في الحرية واألمن، والحق في المحاكمة العادلة وحظر التعذيب وغيره من 
 91ضروب سوء المعاملة.

 
 الجرائم ( أ)

األمم المتحدة لحقوق من العهد" )لجنة  18"إلغاء جريمة الردة، التي تتنافى مع المادة 
االنسان(؛ "سن قانون الحرية الدينية بحيث يستثني، وبشكل صريح، تطبيق الشريعة على 

" 1661غير المسلمين وعدم تجريم الردة التي تعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 
تجريم  وإلغاء 1661)أسبانيا، المراجعة الدورية العالمية(؛ "مراجعة القانون الجنائي لعام 

 الردة" )بولندا، المراجعة الدمرية العالمية(.
وقد رفض السودان توصيات إلغاء الردة إذ قال أن حرية الدين مكفولة في الدستور والقوانين؛ كما أن 

  92أحكام القانون التي تستند إلى الشريعة غير قابلة للتطبيق على غير المسلمين.
 

ائم الفضفاضة غامضة الصياغة، خصوصا "الجرائم ضد وأبعد من جريمة الردة فإن عددا من الجر
الدولة" وجرائم مثل "نشر أخبار كاذبة" تثير مخاوف متكررة؛ وكثيرا ما تم االعتماد عليها في 
اهرين و/أو المعارضين السياسيين )المزعومين( حتى في حالة  الحقات القضائية للصحفيين والمتظ ال

  93لتنظيم والتجمع.الممارسة المشروعة لحرية التعبير وا
 

 العقوبات ( ب)
تنص القوانين الجنائية السودانية على أشكال عديدة من العقوبات البدنية تتعارض مع حظر التعذيب 
ال انسانية أو المهينة. وقد أثار اللجوء المتكرر للجلد  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

ستخدامه ضد نساء أتهمن في جرائم وفقاً لقانون بشكل خاص مخاوف متكررة، خصوصا في سياق ا
وبالقدر نفسه فان االستخدام  94النظام العام عقب محاكمات إيجازية ال تلبي معايير المحاكمات العادلة.

المستمر لعقوبة اإلعدام، وغالبا في حاالت تشوبها مخالفات إجرائية، واالفتقار إلى الحق في محاكمة 
 95عادلة، يثير المخاوف.

                                                           
  .com/DDPDhttp://www.darfurconferenceانظر لمعرفة آخر التطورات حول عملية سالم الدوحة  -90 

االعتقال واالحتجاز والمحاكمات بموجب القوانين السودانية، اوته )تحرير(، الحاشية السفلية ’‘نبيل اديب،  - 91 تحت رحمة الدولة:
اله،  17رقم   )النص االنجليزي(.  138-121أ

92 - A/HRC/18/16/Add.1 اله ، الفقرة  7، الحاشية السفلية رقم   .16ا
أعاله. ص  7في اوته، الحاشية السفلية رقم ‘ إرث القمع المؤسساتي: القانون الجنائي والعدالة في السودان’امين مكي مدني،  - 93
67-88 . 
ال لمواصلة الجلد: حان الوقت لوقف العقوبات البدنية في السودان، مارس  - 94 ريدريس والمرصد السوداني لحقوقاإلنسان،

http://www.pclrs.org/downloads/Corporal%20Punishment%20- ، موجود على الرابط2112
%20English.pdf  

االعدام في القانو - 95 ن والممارسة العملية في المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم، توسيع النطاق: تمديد استخدام عقوبة

http://www.darfurconference.com/DDPD
http://www.pclrs.org/downloads/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf
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 وبة اإلعدامعق ( أ
 

"مراقبة وقف عقوبة اإلعدام واتخاذ تدابيرإللغائه بشكل كامل" )المفوضية األفريقية(؛ "كفالة 
أنه في حالة عقوبة اإلعدام، إن أستخدمت أصال، يجب أال ُتطبق إال في أكثر الجرائم خطورة، 

ؤها من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويج 6تمشيا مع المادة  ب إلغا
" 18بالنسبة للجرائم األخرى" "ضمان أال ُتطبق عقوبة اإلعدام على األشخاص تحت سن الـ

)لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان(؛ "كفالة أال ُتطبق على األطفال، بما في ذلك في قضايا 
بعقوبات  18القصاص والحدود، واستبدال أي أحكام إعدام صدرت على أشخاص دون سن الـ

ة مناسبة" )لجنة حقوق الطفل(؛ "إلغاء عقوبة اإلعدام والعقوبات البدنية وغيرها من بديل
ال إنسانية أو المهينة من تشريعاته الوطنية" )إكوادور،  ضروب المعاملة القاسية أو ا
المراجعة الدورية العالمية( )دعت عدة دول خالل المراجعة الدورية العالمية إلى إلغاء عقوبة 

 وقفها اختياريا(.اإلعدام أو 
 

يحظران تطبيق عقوبة اإلعدام على أشخاص  2111شد د السودان على أن "الدستور وقانون الطفل لعام 
امة وقف إختياري.  96."18تحت سن الـ ولكن السودان لم يقبل أي توصيات بإلغاء عقوبة اإلعدام او إق

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وبدال من ذلك شد د السودان على أنه "امتثاال اللتزام السودان 
والسياسية فإن عقوبة اإلعدام في القوانين السودانية تقتصر على أكثر الجرائم خطورة. وفي قضايا القتل 

هذه الحالة ال تُفرض عقوبة اإلعدام." هناك مجال للعفو بواسطة قريب/أقرباء المتوفي، وفي مثل   97العمد 
هذا الموقف مخاوف ُطرح هل   2117ت من قبل بواسطة لجنة األمم المتحدة لحقوق إلنسان عام ويتجا

بصدد أن عقوبة اإلعدام ُتطبق على جرائم تُعتبر غير "شديدة الخطورة"، ولم يعقب إثارة تلك المخاوف 
أي تغييرات تشريعية؛ ويصمت السودان أيضا عن مخاوف خطيرة بشأن اخفاقات إجرائية، مثل ما في 

ه االر اب، وممارسات، مثل اإلعتماد علىاالعترافات في قضايا عقوبة اإلعدام والتي قوانين مكافحة
ها أنتزعت تحت التعذيب. وتشكل أي عقوبة إعدام تُفرض عقب محاكمة غير عادلة  98زعم متهمون أن

انتهاكا للحق في الحياة في تعارض صارخ مع التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
اهداتاألخرى ذات الصلة. المدنية وا  لسياسية والمع

 
 العقوبات البدنية:  ( ب

"اتخاذ تدابير عاجلة وملموسةإللغاء القوانين التي تسمح بالعقوبات البدنية، بما في ذلك 
خالف، والجلد" )المفوضية االفريقية(؛ "الحظر بشكل  الرجم، وبتر األطراف، والقطع من

في جميع الظروف، وكفالة التنفيذ الفعال للقانون  صريح للعقوبات البدنية بموجب القانون
 7ومحاكمة المجرمين" )لجنة حقوق الطفل(؛ "الغاء كل أشكال العقوبة التي تخالف المادتين 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" )لجنة األمم المتحدة لحقوق  11و 
امتثاال اللتزامات السودان بموجب  1661 اإلنسان(؛ "التعديل العاجل للقانون الجنائي لعام

الميثاق األفريقي وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة؛ إلغاء عقوبة الجلد" 
: كورسيس فرانسيس دوبلير ضد السودان(؛ "اتخاذ  236/11)المفوضية االفريقية في 

                                                                                                                                                                                     
، موجود على الرابط 2111السودان، ديسمبر 
CapitalPunishhttp://www.acjps.org/Publications/Reports/2010/WideningtheScope_ExpandingUseof

ment.pdf  اآلراء التي تبنتها مجموعة العمل حولاالعتاالت التعسفية رأي رقم )السودان(، وثيقة  218؛ انظر أيضا مجموعة
 . 181-166، 2111مارس  A/HRC/13/30/Add.1 ،2المم المتحدة، 

96 - A/HRC/18/16/Add.1 اله، الفقرة  7، الحاشية السفلية رقم  . 22أ
 . 24ر السابق، الفقرة المصد - 97
اله، ص  24انظر مدني ، الحاشية السفلية رقم  - 98  . 82 – 76أ

http://www.acjps.org/Publications/Reports/2010/WideningtheScope_ExpandingUseofCapitalPunishment.pdf
http://www.acjps.org/Publications/Reports/2010/WideningtheScope_ExpandingUseofCapitalPunishment.pdf
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صالح قوانينه الجنائية، خصوصا بهدف إزالة العقوبات البدنية" )البرازيل،  التدابير المناسبة 
أعاله(؛  المراجعة الدورية العالمية( )أنظر أيضا موقف أكوادور

 
ح السودان بشكل قاطع انه "لن يقبل جزءا من التوصية التي تدعو إلى إلغاء العقوبات البدنية من  صر 

 ، قال السودان أن : 2116وفي وقت سابق، عام  99القانون الجنائي".
 

تفرض عقوبة البتر تحت أي ظرف. وترى عقوبة الجلد، التي تُنفذ في وضع بحيث الدولة ال 
ال تسبب آالم مبرحة أو تترك عالمة وال تتم إال بمشاورة طبيب، كخيار أفضل من البديل 
وتحديدا السجن والذي له تبعات اجتماعية وتبديد لفرص العمالة. وفوق ذلك فان الجلد ال يتم 

  100علنا.
 

هذه الممارسة منسجمة مع التزاماته بموجب لم يقدم  السودان أي تفسير بشأن لماذا وكيف يمكن أن ُترى 
 101العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من االتفاقيات الدولية ألخرى ذات الصلة.

ل وهناك أيضا شكوك خطيرة حو 102وفوق ذلك فإن عقوبة البتر قد فُرضت في عدة حاالت مؤخرا.
 103صحة مزاعم بأن الجلد ال "يتسبب في آالم مبرحة أو يترك عالمة" و "أنه ال يتم علنا".

 ج( االعتقال التعسفي واالحتجاز والتعذيب والحق في المحاكمة العادلة
 
 قانون األمن الوطني -

االفتقار إن السلطات الواسعة التي يتمتع بها جهاز األمن الوطني في االعتقال واالحتجاز، مضاف إليها 
للمحاسبة )الحصانات( والرقابة الفعالة، قد أدت إلى إثارة دعوات من أجل اإلصالح، خصوصا على 
ضوء التقارير المستمرة عن انتهاكات جهاز األمن الوطني، خصوصا التعذيب. وكان قانون األمن 

ولكن قانون ألمن  104.الوطني قد أُختص باإلصالح في اتفاقية السالم الشامل والدستور الوطني االنتقالي
الءمته  2111الوطني لعام  أدخل فقط تغييرات تجميلية إلى حد كبير؛ وتصاعدت مخاوف، حول مدى 

مة العادلة وحظر التعذيب، وبالتالي صارت حقيقية بشكل  مع الحق في الحرية والحياة، والحق في المحاك
 صارت تمثل أولوية.  وبالتالي فإن التوصيات بإصالح قانون األمن الوطني قد 105كبير.

 
  2111توصيات قبل عام 

 
                                                           

99 - A/HRC/18/16/Add.1 اله، الفقرة  7، الحاشية السفلية رقم   .23ا
االمم المتحدة  - 100 معلومات تم تلقيها من السودان حول انفاذ المالحظات الختامية للجنة حقوقاإلنسان، وثيقة

CCPR//C/SDN/CO/3/Add.1 14، الفقرة 2116ديسمبر  18ـ . 
ال لمواصلة الجلد، الحاشية  - 101 اله. 25انظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوقاإلنسان،  أ
المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم ، أطباء لحقوقاإلنسان وردريس، السودان: أطباء يؤدون عمليات بتراألعضاء  - 102

الح القوانين،  هاء العقوبات البدنية، إ ، موجود على الرابط 2113فبراير  27للمحاكم: إن
-for-Amputations-Perform-http://www.redress.org/downloads/PR_Sudan_Doctors

Courts_270213.pdf  
ال لمواصلة الجلد ، الحاشية السفلية رقم  - 103  اعاله.  25انظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوقاالنسان،
، 2116، سبتمبر ‘األمن للجميع: اصالح أجهزة األمن الوطني السودانية’السودانية للبحوث والتنمية،  ريدريس والمنظمة - 104

موجود على الرابط 
rces/Security%20for%20all%20Final.pdfhttp://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resou   ‘ 

انظر المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم، ريدريس، المجموعة السودانية للديمقراطية أوال ، التعليقات على تقرير  - 105
قي: حظر التعذيب من الميثاقاالفري 5السودان الدوري الرابع والخامس للمفوضية الفريقية لحقوق إلنسان والشعوب: المادة 

مهينة، ابريل  ، موجود على الرابط 2111والمعاملة والعقوبة القاسية أو الال انسانية أو ال
0Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Phttp://www.pclrs.org/downloads/1204%2

eriodic%20Report.pdf   

http://www.redress.org/downloads/PR_Sudan_Doctors-Perform-Amputations-for-Courts_270213.pdf
http://www.redress.org/downloads/PR_Sudan_Doctors-Perform-Amputations-for-Courts_270213.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resources/Security%20for%20all%20Final.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resources/Security%20for%20all%20Final.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
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الم الشامل  إلصالح المؤسسي والتشريعي لجهاز األمن الوطني وفقا التفاقية ال "كفالة
والدستور الوطني االنتقالي وخصوصا، إجراء صالحات بشأن سلطات االعتقال واالحتجاز 

آلية للمراقبة القضائية"  من قانون األمن الوطني( وتأسيس 33و  31الواسعة )المادتان 
 )مجموعة خبراء ألمم المتحدة(.

 
 2111التوصيات بعد 

للتاكد من أنصالحيات جهاز األمن الوطني في  2111"تعديل قانون األمن الوطني لعام 
اعتقال واحتجاز أشخاص ال تتعدى الدور المشروع للشرطة وأن تتوافق مع التزامات 

)خبير مستقل(؛ "كفالة أن أوضاع االعتقال وعمليات  السودان الدولية لحقوق اإلنسان"
 106الستجواب األولية واحتجاز المشتبهين تتفق مع مبادئ موجهات جزيرة روبن"

كجزء من  2111)المفوضية االفريقية(؛ وتقدمت عدة دول بتوصيات إللغاء أو تعديل قانون 
األمن ا بإزالة  2111لوطني لعام عملية المراجعة الدورية العالمية، مثال "تعديل قانون

حصانات أعضاء أجهزة الستخبارات واألمن الوطني وسحب سلطاته في االعتقال أو 
الحياته على االعتقال والحتجاز" )كندا، المراجعة الدورية العالمية(؛ "تعديل قانون األمن 

تخبارات لكفالة أن تكون سلطات االعتقال والحتجاز الخاصة بجهاز االس 2111الوطني لعام 
واألمن الوطني متماشية مع التزامات السودان بحقوق اإلنسان" )سويسرا، المراجعة الدورية 

 العالمية(؛ 
 

 لم يقبل السودان بأي توصيات تم تقديمها لتعديل أو إلغاء قانون األمن الوطني. وبدال من ذلك تمسك بأن:
ألجهزة االستخبارات واألمن الوطني ينص على الرقابة القضائية؛ وهناك اآلن  القانون الحالي

وكيل نيابة عي نه وزير العدل يُفترض أن يراقب ويكفل امتثال أجهزة األمن للدستور خصوصا 
 107فيما يتعلق بحقوق المحتجزين.

وكما جرى الفحص والتدقيق بتفاصيل في مكان آخر من هذا التقرير فإن القانون ال يتيح الرقابة القضائية 
وفوق ذلك فإن وكيل النيابة ليس هيئة قضائية حسبما يتطلب العهد  108ايير الدولية؛بما يتماثل مع المع

ونتيجة لذلك فان المخاوف حول االعتقال التعسفي،  109الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 واالحتجاز والتعذيب بواسطة جهاز األمن الوطني، مضافا اليها االالت التام من العقاب تقريبا، أصبحت

 أكثر حدة من أي وقت مضى.
 

 قانون إلجراءات الجنائية -
هيئات دولية أيضا عن مخاوف حول الضمانات المحدودة التي يتمتع بها المعتقلون فيما يتعلق  عب رت 

األمن وحظر التعذيب في قانوناإلجراءات الجنائية لعام   : 1661باحترام حقهم في الحرية 
نيا الحتجاز في حراسات الشرطة مقيدة من خالل قانون "كفالة أن المدة المسموح بها قانو

إلجراءات الجنائية وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن أن تنال 
المدة المسموح بها االحترام في الممارسة. يجب أن يرد في قانون إلجراءات الجنائية حق 

                                                           
)موجهات جزيرة  - 106 مهينة في أفريقيا  موجهات وتدابير لحظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال انسانية أو ال

روبن(، موجود على الرابط 
http://www.achpr.org/files/sessions/32nd/resolutions/61/achpr32_robben_island_guidelines_eng.p

df  
107 - A/HRC/18/16/Add.1 16، الفقرة.  
 ، اعاله. 6، 8،  21الحواشي السفلية  انظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوقاإلنسان، تعليقات، - 108
األمم المتحدة لحقوقاألنسان، مسودة التعليق العام رقم  - 109 : حرية وسالمة الشخص، وثيقة األمم المتحدة 6: المادة 35لجنة

CCPR/C/107/R.3 ،28  33، الفقرة 2113يناير . 

http://www.achpr.org/files/sessions/32nd/resolutions/61/achpr32_robben_island_guidelines_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/sessions/32nd/resolutions/61/achpr32_robben_island_guidelines_eng.pdf
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ومقابلة أفراد اسرهم" )لجنة األمم المتحدة  المحتجزين في الحصول على محامي، وطبيب،
 لحقوق إلنسان(.

 
 وفوق ذلك،

"اتخاذ ... التدابير التشريعية الضرورية واالستعدادات المادية لتقديم المساعدة القانونية 
المجانية في جميع الجرائم التي ال يستطيع فيها الشخص المتهم دفع رسوم التمثيل القانوني" 

 األفريقية(.)المفوضية 
 

ترد بعض هذه الحقوق، مثل الحق في االستعانة بمحام والحق في الرعاية الطبية وفي االتصال بأفراد 
ألسرة، في قانون اإلجراءات الجنائية؛ ومع ذلك فان نطاق الحقوق ال يتفق بشكل كامل مع التزامات 

القانون لمعالجة القضايا العالقة، بما السودان الدولية، كما أن السودان لم يتخذ أي خطوات أخرى لتعديل 
يقضي بأن  2113وثمة تطور آخر مثير للقلق هو تعديل تشريعي عام  110في ذلك تقديم العون القانوني.

على الرغم من أن قرارا للمفوضية األفريقية صدر  111يخضع المدنيين للمقاضاة في المحاكم العسكرية،
هك الميثاق األفريقي لحقوق االسنان والشعوب، وحضت إعتبرت فيه أن هذه الممارسات تنت 2113عام 

 112السودان على "أن يجعل تشريعه متسقا مع الميثاق االفريقي."
 

 د( قوانين الطوارئ
سن السودان وبشكل متكرر حاالت طوارئ أثارت مخاوف بشأن تقليص الحقوق وأشكال الحماية، 

 خصوصا في مناطق النزاعات:
 

الطوارئ أجهزة ألمن سلطات واسعة لالعتقال وتقييد حرية الحركة "ينبغي أال تمنح قوانين 
والتجمع والتعبير" )مجموعة خبراء األمم المتحدة(؛ "اتخاذ التدابير الالزمة لوضع حد 
للهجمات ضد المدنيين وكفالة وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى مخيمات 

 وارئ" )كندا، المراجعة الدورية العالمية(.النازحين في دارفور، بما في ذلك رفع حالة الط
دامها في سياق النزاعات المسلحة والتي ظلت  113إن قوانين الطوارئ في السودان معيبة، كما أن استخ

ض اكثر من حماية حقوق اإلنسان. ولم تُتخذ  تتميز بمزاعم وجود انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، يقوِّ
الح نظام تش  ريعات الطوارئ.أي خطوات حتى اليوم إل
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أثارت هيئات إقليمية ودولية بشكل متكرر مخاوف بشأن انتهاكات حقوق المرأة في السودان، خصوصا 
ألشكال المختلفة من التمييز واالفتقار إلى الحماية ضد االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي 

 أ( -3-2)أنظر حول العنف الجنسي 
ر ... الممارسات التمييزية ضد النساء ... إتخاذ ... تدابير لضمان "سن ... تشريعات تحظ

مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك النظر في سن قانون إلجراء 
اإليجابي" )المفوضية األفريقية(؛ "تسريع تكييف قوانينه التي تحكم ألسرة واألحوال 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ، من26، و23، و 3الشخصية مع المواد 
                                                           

، موجود على الرابط 2111كتوبر د. اميل سعيد، مشروع قانون العون القانوني، دراسة تحليلية، أ - 110
http://www.pclrs.org/downloads/1206_legal_aid_bill_oct_2010.pdf  

رض المعايير الدولية ويخاطر اكتر ريدريس والمرصد السوداني لحقوقاإلنسان، السودان: تعديل قانون القوات المسلحة يعا - 111
on-http://www.pclrs.org/downloads/Submission-، موجود على 2113بانتهاكات حقوقاإلنسان، يوليو 

Act_23July2013.pdf-Forces-Armed-Amendment_Sudan  
 : مكتب المحامي غازي سليمان ضد السودان. 222/98-229/99 - 112
اله، ص  24مدني، الحاشية السفلية رقم  - 113  . 84-82ا

http://www.pclrs.org/downloads/1206_legal_aid_bill_oct_2010.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/1206_legal_aid_bill_oct_2010.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
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الق" )لجنة األمم المتحدة  خصوصا فيما يتعلق بمؤسسة الولي والقواعد الخاصة بالزواج وال
لحقوق اإلنسان(؛ "الغاء جميع القوانين التي تميز ضد النساء" )النمسا، المراجعة الدورية 

تؤثر على النساء وألطفال مع التزامات العالمية(؛ "ضبط التشريعات والممارسات التي 
)هندوراس، المراجعة الدورية العالمية(؛ "اتخاذ  القانون الدولي التي يتعهد بها السودان" 
تدابير لرفع وعي الشرطة وغيرها من السلطات، والجمهور العام بشان العنف ذي األساس 

مصادقة على اتفاقية سيداو الجندري ضد النساء والفتيات، باإلضافة إلى حقوق النساء، وال
ها، باالضافة إلى إبطال كل القوانين التي تميز  وبروتوكولها االختياري دون أي تحفظات تقي د
ضد النساء" )فنلندا، المراجعة الدورية العالمية(؛ "تعديل قوانينه، بما في ذلك تلك القوانين 

االمتثال المتعلقة بالزواج والحضانة والطالق وحقوق الملكية ومسائل اال حتشام، لكفالة
بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان" )كندا، المراجعة الدورية العالمية(؛ "مراجعة التشريعات 
مها بالقضاء على كل القوانين التمييزية ضد المرأة" )أورغوي،  الوطنية على ضوء أحكا

 المراجعة الدورية العالمية(.
 

العالمية التي دعته إلى صالح التشريعات التمييزية وافق السودان على توصيات المراجعة الدورية 
 لكنه لم يضع هذا موضع التنفيذ بعد. 114وقوانين مكافحة العنف ذي األساس الجندري.

 
أحد الجوانب المثيرة للقلق والذي لم يتم التعرض له بشكل صريح في التوصيات التي قدمتها الهيئات 

م. وكما تم الفحص والتدقيق في قوانين النظام العام بشكل االقليمية والدولية هو قوانين النظام العا
تفصيلي في مكان آخر فانها تُعتبر قوانين تمييزية؛ وقد أدت إلى فرض الجلد في جرائم مما يمثل في 

ال من أشكال العنف ذي األساس الجندري.   115حالتها ش
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كبيرا من حقوق اإلطفال. ورح بت لجنة حقوق  قانونا جديدا للطفل يكفل عددا 2111تبنى السودان عام 
الطفل بالقانون. وفي توصياتها رك زت على ثغرات عالقة وحاالت عدم اتساق، وأوصت بأن على 

 السودان:
"تب ني إطار سياسة تنظيمي شامل، بما في ذلك تشريعات التمكين المناسبة لتسهيل انفاذ قانون 

"؛ "ومع أن اللجنة رح بت بتعريف الطفل الذي يقول بأنه أي شخص دون 2111الطفل لعام 
، إال أنها تشعر بالقلق إزاء عدم االتساق في 2111وفقاً لقانون الطفل لعام  18سن الـ

لة الطرف وممارستها فيما يتعلق بتعريف الطفل. وتشعر اللجنة، بشكل خاص تشريعات الدو
بالقلق من أن سن الرشد يُحد د، على صعيد الممارسة، ضمن جملة أمور، باإلشارة إلى سن 
البلوغ الجسدي بما يتواءم مع قانون الشريعة ... وأوص ت الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها 

 ي هذا المجال." وممارساتها مع االتفاقية ف
لم يشرع السودان بعد في العمل بموجب هذه التوصيات. وعبرت اللجنة أيضا عن مخاوف بشأن 
األطفال، والعقوبات البدنية وبتر األعضاء الجنسية إلناث والزواج  ممارسة عقوبة اإلعدام على

 نفاذ الفعال لقانون الطفل القسري، باإلضافة إلى العدالة الخاصة بألحداث والتي تتعلق بشكل أساسي باال
 

                                                           
114 - A/HRC/18/16 اله، الفقرة  7، الحاشية السفلية رقم  .33أ
المبادرةاالستراتيجية للنساء في القرناالفريقي )سيها( ، ما بعد البنطال: قوانين النظام العام وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات  - 115

نوفمبر  12العادية للمفوضية الفريقية لحقوقاإلنسان والشعوب، بانغول، غامبيا،  46في السودان، ورقة نقاش، مقدمة للجلسة الـ
ود على الرابط ، موج2116

http://www.pclrs.org/downloads/Miscellaneous/Public%20Order%20Submission%20Paper%20MAS
TER%20FINAL.pdf  

http://www.pclrs.org/downloads/Miscellaneous/Public%20Order%20Submission%20Paper%20MASTER%20FINAL.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Miscellaneous/Public%20Order%20Submission%20Paper%20MASTER%20FINAL.pdf
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  2111.116لعام 
 
 الصحافة والمجتمع المدني 4-7

عالم ومنظمات المجتمع المدني مجموعة من القيود، باالضافة الى اشكال مختلفة من  واجهت وسائل ا
وهذا ينطبق أيضا  الترهيب والتحرش أعاقت قدرتها على ممارسة حريتها في التعبير والتنظيم والتجميع. 

هرات ظلت تُقابل بالحظر واالستخدام على الح ركات االحتجاجية )سلمية إلى حد كبير( إذ أن المظا
اهرين. الحقات القضائية للمتظ وقد أعربت الهيئات االقليمية والدولية، وكذلك  117المفرط للقوة وال

خالل المراجعة الدورية العالمية، مرارا عن قلقها بشأن هذه الممارسات فضال عن اإلط ار الدول،
 التشريعي غير المالئم والذي يتيح التقليص التعسفي للحقوق:

 
ومة السودان بتعديل قوانينها الحالية لتنص على توفير الحماية بحكم القانون  "مطالبة حك
لحقوق إلنسان في حرية التعبير والتجمع والتنظيم والتنقل" )المفوضية االفريقية في 

مان ضد السودان(؛ "إزالة القيود المفروضة في : المكاتب القانونية لغازي سلي228/66
قوانين الصحافة الوطنية والتي يمكن أن تُستخدم في تهديد عمل واستقالل الصحفيين الذين 
ينشطون كمدافعين عن حقوق اإلنسان وجعلها تتسق مع الدستور الوطني االنتقالي والعهد 

ولية ألخرى القابلة للتطبيق"، الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الد
كي ال يقيد عمل  2116"صالح قانون تنظيم حقوق العمل الطوعي واالنساني لعام 

مجموعات من خالل متطلبات إجرائية غير ضرورية تُقصر تعريفات ما يجب أن تفعله 
ية المنظمات إلنسانية، وافتقار الرقابة القضائية لقرارات وزارة الشئون إلنسانية ومفوض

العون إلنساني" )االثنان لمجموعة خبراء األمم المتحدة(؛ "احترام الحق في التعبير عن 
اهرات السلمية" "احترام وحماية نشاطات منظمات حقوق  وجهات النظر و... حماية التظ

 22و 21اإلنسان والمدافعين عنها... ضمان ان تكون أي لوائح حكومية متوائمة مع المادتان 
متسق مع العهد" )االثنان للجنة ألمم المتحدة لحقوق  2116لتأكد من ان قانون من العهد، وا

اإلنسان(؛ "اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة حرية التعبير وفرص الوصول للمعلومات" 
)المفوضية األفريقية(؛ "وقف التقليص المتعسف لنشاطات منظمات المجتمع المدني، والرقابة 

الح قانون على الصحافة وكل اعمال  االعتقال والحتجاز التعسفية" )خبير مستقل(؛ "ا
ليتماشى مع التزامات السودان الدولية، وإرساء تدابير تعزيز فعالة"  2116المطوبعات لعام 

الم  )كندا، المراجعة الدوري العالمية(؛ "ضبط تشريعاته الوطنية كي تتواءم مع اتفاقية ال
، خصوصا عقب القوانين 2115الذي تم تبنيه عام  الشامل والدستور الوطني االنتقالي

(؛ قانون الصحافة والمطبوعات 2111والمدونات القانونية التالية: قانون األمن الوطني )
(؛ القانون الجنائي؛ قانون إلجراءات 2116(؛ قانون العمل الطوعي واالنساني )2116)

 الجنائية" )إكوادور، المراجعة الدورية العالمية(.
 

والتي تبقى عالقة، لكن لم يتم  2116،118السودان بتوصية اصالح قانون الصحافة والمطبوعات لعام قبل 
. وبما ان قانون األمن 2116العمل )أو القبول( بالتوصية لتعديل قانون العمل الطوعي واالنساني لعام 

هم فإن  ال يستخدمان لمضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان وغير الوطني والقانون الجنائي 
 ت تشريعية كاملة.الضمان الفعال لحقوقهم يتطلب إجرء اصالحا

                                                           
االمم المتحدة لجنة حقوق الطفل،  - 116 ، الفقرات 2111اكتوبر  CRC/C/SDN/CO/3-4 ،1مالحظات ختامية: السودان، وثيقة
 . 68/61و  56/57، 36/41، 35/36

، موجود على الرابط 2112، ديسمبر 3تقرير مناصرة االصالح القانوني في السودان، العدد رقم  - 117
2013.pdf-december--briefing-advocacy-http://www.pclrs.org/downloads/sudan  

118 - A/HRC/18/16/Add.1 اله، الفقرة  7، الحاشية السفلية رقم  . 15أ

http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--december-2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--december-2013.pdf
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التفاقيات الدولية واالقليمية لحقوقاإلنسان -3  المصادقة / االنضمام 
 أوصت عدة هيئات ودول أن يصير السودان طرفا في اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق إلنسان: 

 تضمن حقوق المرأة: (0
عدة دول  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( )لجنة حقوق الطفل؛

خالل المراجعة الدورية العالمية( و بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان الشعوب 
 حول حقوق المرأة في أفريقيا )المفوضية األفريقية(.

 جاء تعليق السودان كاآلتي: 
ومة السودان اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعملية  أخضعت حك

 119النطاق بهدف استصحاب وجهات نظر مختلف طوائف المجتمع.استشارية واسعة 
وعلى ضوء مخاوف بأن التشريعات والممارسة الموجودتين قصرتا عن أن تبلغا متطلبات اتفاقية سيداو 
فإن هذا التعليق ال يرسخ الثقة في أن السودن يفكر جديا في أن يصير طرفا في اتفاقية سيداو )أو 

 ي لحقوق المراة( . بروتوكول الميثاق االفريق
 حظر التعذيب وسوء المعاملة وتوفير آليات وقائية  (4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الال انسانية او 
ل خالل المراجعة الدورية العالمية(.   المهينة )المفوضية االفريقية، لجنة حقوق الطفل، عدة د

ري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة البروتوكول الختيا
ال انسانية أو المهينة )لجنة حقوق الطفل، وعدة دول خالل المراجعة الدورية  القاسية أو ا

 العالمية(.
 جاء تعليق السودان كاآلتي:

ومة ال تفكر في االنضمام إلى ... البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة ا لتعذيب في الحك
  120الوقت الحالي.

هو موضوع  لكن تعليقات السودان صمتت حول ان يصير دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، و
 ظل يخضع للدراسة لبعض الوقت دون اي تقدم ملموس.

 حظر الختفاء القسري والحماية منه (3
بانيا وأكوادور االتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من الختفاء القسري )فرنسا، وأس

 خالل الراجعة الدورية العالمية(.
 لم يقبل السودان هذه التوصية 

 إلغاءعقوبة اإلعدام (2
البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )سويسرا 

 واسترالي خالل المراجعة الدورية العالمية(.
 لم يقبل السودان بهذه التوصية.

 آلية دولية للمقاضاة في الجرائم الدوليةتوفير  (5
خالل المراجعة  نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )استراليا، أكوادور، بولندا

 الدورية العالمية(.
 لم يقبل السودان بهذه التوصية

منح هيئات رقابة والية قضائية للنظر في الشكاوى التي يتم تقديمها ضد السودان بموجب  (6
 اقيات ذات الصلةالتف

البروتوكوالت الختيارية للعهود الدولية )لجنة حقوق الطفل؛ أسبانيا، المراجعة الدورية 
العالمية(؛ البروتوكول االضافي للميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب حول تأسيس 

 محكمة أفريقية لحقوق االنسان والشعوب )المفوضية االفريقية(.

                                                           
 . 12المصدر السابق، الفقرة  - 119
 . 13المصدر السابق، الفقرة  - 120
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ه إلجراءات الشكاوى الفردية.لم يقبل السودان بأي   من التوصيات التي تخض
 وفيما يتعلق بالبروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قال أن :

هي الحامية لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في الدستور  للسودان محكمة دستورية 
 121السودان طرفا فيها. واتفاقيات حقوق االنسان الدولية التي يعتبر

 
فشل هذا التوضيح في االقرار بأن لجنة ألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ستستمع فقط للشكاوى بعد أن يتم 
استنفاذ كل أشكال االنتصاف الفعالة. وبالتالي فانها لن تنظر في قضايا تمارس فيها المحكمة الدستورية 

هة حماية. ولكن هذا ال يعني أن هناك  ها كج أوضاع يجوز أن تفشل المحكمة الدستورية فيها في أداء دور
اظهر الفقه القانوني للمفوضية  ذلك، سواء بسبب التأخير أو بتفسير خاطئ للمعايير القابلة للتطبيق، كما 

وسيكون في مثل هذه القضايا أن تتمكن لجنة حقوق اإلنسان من أن تلعب  122االفريقية حول السودان.
هاما كهيئة إشراف لكفالة احترام التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  دورا 

 والسياسية.
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