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 .Iمقدمة
لسودان و التىتضمنتها
عزيز حماية حقوق اإلنسان وسيادة حكم القانونفي ا
االصالحات الرامية إلىت
قالى المؤقتلسنة  2115ظلتإلى حد كبيرحبراعلى ورق .كما ان
فاقيةالسالمالشامل اولدستور االنت
ات
الهيكلية
لمشاكل
تقالل جنوبالسودانفي عام  2111اثبتتاستمرار ا
فصال و اس
التطوراتالتى أعقبت ان
تعددة
لصراعات ال م
فاقمة  ،وا
تصادية المت
العميقة الجذور .اتسمت هذه التطوراتباأل زمة السياسية و االق
بالتاليلقد اصبحت الحاجة
لمستمرةلحقوق اإلنسان .و
تهاكات ا
لدولتين واالن
على الالجانبين من حدود ا
إلى احترام حقوق اإلنسانوسيادة حكم القانونفيالسودان اكثرالحاحا مما كانعليهالحالفى الماضى.
والمؤسسى اساس هذهالعملية.
ال القانونى
لحالية و اإلصح
ستورية ا
عتبرالمراجعةالد
ت
مشتركةبين ريدريس والمرصد
مشروع ا الحالقانون الجنائي (  ، ) www.pclrs.orgهو مبادرة
نونيفيالسودان ،
قصورفي النظام القا
لسلة من أوجه ال
نسان  ،لقد حدد المشروع س
السودانى لحقوق اإل
لدولية في مجال حقوق اإلنسان  ،و دعى الجراء ا صالحات
لتزاماتالسودان ا
وخاصةفيمايتعلقباال
ناصرة ،والذي
تقريريحتوىعلىتجميع الصدارات الم
بع الماضية  .هذاال
سنواتالس
القانونية على مدىال
فرةعلى الرابط ادناه
فترة من مايو 2113إلىيناير ( 2114متو
يغطي أربع ة اصداراتتمنشر هافي ال
تقريرالضوء على عدد منالقضايا
سلط هذا ال
، ) http://www.pclrs.org/english/updatesي
الحصانات كحاجز وعائق امام العدالة ،و الحق
تعذيب و
قضاياال
القلق  .وتشمل هذهال
ئيسيةالباعثةعلى
الر
فترة
قاشات التي جرتفيال
لسلمى ،و التي كانت موضوع ا هتمام دارت حولهاالعديد منالن
في التظ اهر ا
الهيئات
تقريرعلى عدد منالتوصياتالمق دمة من
تييغطيهااتلقرير .باإلضافةإلىذلك ،يحتوى هذاال
ال
ابير واجراءات
قليمية والدولية لحقوق االنسانللسودان ،والتي يمكن اتخاذهابمثابة الية لمتابعة اىتد
اال
ناصرةللمجتمع المدنى.العديد من هذه التوصياتتعكس
لتنفيذ هذه التوصيات والية م
اتخذ ها السودان
نفيذه من خالل االصدارات والتقاريروالوثائق ،
فترةت
القتراحات التي قدم ها المشروع على مدى
لدولية يتم الرجوع إليها عند
قليمية وا
تبرمعظم هذه االقتراحات مرجعااساسيالعدد من الجهات اال
وتع
توصيات ضرورة حتمية
فيذ هذه ال
تعلقبحالةحقوق االنسانفىالسودان.يبقىتن
قشةتوصيات محددةت
منا
و شرط أساسي اللتزامالدولة باحترام حقوقإلنسان والعدالة والمساءلة.
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التعذيب فيالسودان
.IIإنفاذ حظر
يلة،يشكل مصدرقلق كبير .وعشية ن هاية المرحلة
فترة طو
تعذيبفيالسودان ظل ،منذ
تفشي ال
ان
فصال جزء منالقطر عام ،2111تد هور وضعحقوقإلنسانالذي
فاقيةال المالشامل وان
االنتقالية الت
للجوء
تواصل ا
فةإلىقمعالتظ اهرات والمجتمع المدني .و
فاقم نزاعاتمسلحة،باإلضا
تميزباندالع وت
تكب ها وكالء لجهاز األمن
نقطاع ،وبرزت سلسلة من قضايا التعذيب جيدة التوثيق ار
تعذيب دون ا
لل
نسان ،وال الب ،وأعضاء
فعين عنحقوق اإل
فين المعارضينالسياسيين والمدا
الوطني وغي رهم مستهد
تمعاتالمهمشة.
المج
تعذيب،بمافي ذلك العهد
تيتحظرال
فاقياتالدولية ذاتالصلةال
رفافيالعديد من االت
عتبرالسودان ط
ي
يقي لحقوق اإلنسان
فر
ياسية ومع اهدة حقوقالطفل والميثاق األ
الس
الدولي الخاصبالحقوق المددنية و
والشعوب .و ُ
فاقيات أيضا ً جزءا اليتجزأ من وثيقة الحقوق السودانية .ولذلكفإن السودان
تعتبر هذه االت
تعذيب عن طريق إجراءتحقيقات
تعذيب ،والردعلى مزاعم ال
ملزمباتخاذ إجراءاتتهدفإلى منع ال
بر ضرر.
فا فعالة وج
انتص
ير أشكال
ف
وفعالة وإجراءاتمقاضاة ،وتو
عاجلة ونزي هة
سلة منالمشاكلفي
تعيينسل
قليمية ودولية،ب
لعشرسنوات الماضية ،قامت كيانات وطنية وا
خالل ا
التشريعيوالمؤسسيالسوداني والممارسةفيمايتعلقبحظر التعذيب .ولكن لمتتخذ
إلطارالقانوني
فحة
فحة التعذيببشكلفعال .وليس هناك وجود لسياسات واضحةلمكا
حكومة السودان أيتدابير لمكا
تعذيب من خالل إجراء صالحاتتشريعية ومؤسسية أو
فرةلمعالجة أسباب ال
تضا
تعذيب أو جهود م
ال
ئم فيقضايافردية.
ردود ال ة
ستوره .ومن
لدولي ولد
لتزاماتالسودانبموجب القانون ا
وستحتاج مثل هذهالسياسات لالستناد إلى ا
تعذيبفيالقانونالسوداني،
بغي أنتشتمل هذهالسياساتعلىتكريس حظر الئملل
أجل هذا الهدفين
ياسة من
تنتفعمثل هذهالس
جبر .وس
فالةالمحاسبة اول
ضافة إلىتدابيرلك
وعلى أحكام ألشكال حماية،باإل
فاقية األمم
رفافيهابعد ،وعلى وجهالخصوص ات
قيات التي لميصبحالسودان ط
فا
المصادقة على االت
قاسية أو االإنسانية أو المهينة،
تعذيبوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال
المتحدة لمناهضة ال
تعذيب.
فية لحظر ال
فر مراقبة إضا
والبروتوكول االختياري ل ها والذييو
تطلب
تيتسا همفي رسوخهت
الهيكلية ال
تعذيبفيالسودان ،والعوامل
الفعالة إلرث ال
فحة
ان المكا
سيا لهذه
تعذيب ،مكونا أسا
تبني قانون ضد ال
لتشريعي ،مثل
صالحات أساسية .ويعتبر اإلصالح ا
تالي
لية ،وبال
يير الدو
قصرالعديد من جوانب قوانينالسودان عنبلوغالمعا
ساسية .وت
اإلصالحات األ
تهاكاتالخطيرة
تلغي،المحاسبة والجبرفي هذه االن
تعذيب و/أوتقوض ،ان لمتكن
تسهل من وقوع ال
للقلق ،وتوصياتللخطوات التييجب
تصرةلجوانب رئيسيةمثيرة
فيمايلي نبذة مخ
لحقوقإلنسان ،و
اإلصالالتشريعي:
تعذيببوسائل ح
فاذ حظرال
انيتخذ هاالسودانبهدف ان
 -0المنع
فاقية ألمم
تتسق مع المادة  1من ات
تعذيب
لجنائي على أي جري مة جنائية لل
اليحتوي قانون السودان ا
جنسي،بما
العنفال
تتعلقباالغتصاب و
تي
تعذيب المعترفبهادوليا .أما االحكام ال
المتحدة لمناهضةال
تفشلفي أنتقمع
ثى،فانهاغير مالئ مة و
لبتر ألعضاءالجنسية لألن
فر جريمة جنائية
في ذلك عدمتو
العنف ذي األساس الجندري ضد النساءبشكلفعال.
لسلة منالعقوباتالبدنية ،
فانبس
عتر
الجنائيالسوداني وقانونالنظامالعامي
لعكس،فانالقانون
وعلى ا
لدولي ،كماتنص
تعذيببموجبالقانون ا
تتناقض مع حظر ال
لجلد  ،والتي
بمافي ذلك الرجم والبتر وا
الشعوب.
يقية لحقوقإلنسان و
فر
فوضية األ
عليه لجنة ألمم المتحدةلحقوق اإلنسان والم
ينصقانو ن إلجراءاتالجنائيةعلىبعضاشكالالحماية داخلالحراسات .ولكنه الينصعلىالحق
ضافةإلى ذلك
لشخص المتهم منذبداية اإلجراءاتالجنائية.وباإل
فيالحصولعلى محامي من اختيار ا
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ويلة
فترة ط
يجعل ها
فإنهيمكنلوكيل النيابة انيمددفترة الـ 24ساعة األولى العتقالإلى 66ساعة مما
مقارنةب
فضل الممارسات.ويعزز طول
عتبرعلى نطاقواسعبانها من أ
لتيت
فترة الـ 48 - 24ساعة وا
تقلينوالمحتجزينفي أكثر
فترة من خطر وقوع التعذيبفي الوقت الذييكونفيه االشخاص المع
ال
فا
حاالت همضع
لتيتم
شكل كبيرفي مجابهة المخاوف ا
فشل قانون األمن الوطني الجديد ،الذيتمتبنيه عام ،2111ب
سلفه قانون قوات األمن الوطنيلعام  .1666ويمنح القانون أعضاء جهاز
بير عنهافيمايتعلقب
تع
ال
فترةأولية
لمعالمل
ي سلطة اعتقال واحتجاز األشخاص علىأسس غير واضحة ا
المخابرات وألمنالوطن
نصف.
بعة اشهر و
فترةكلهاإلى أر
تمتدإلى 31يوما (45يوما عند التجديد) مع احتمال انتصل ال
تعونبالحق
فراد عائالتهم أو محاميي هم واليت م
تعونبحق واضحفيالتواصل مع أ
تقلين اليت م
وألن المع
تصل
فترةالمذكورة أ اله (
فيالمثول أمامقاضيللطعنفيشرعية احتجا زهم أو إيداعشكوى خاللال
نفرادي .إنفرضالعزل عنالعالم
يتعرضونللحبس اال
نصف)فانهم كثيرا ما
بعة أشهر و
إلى أر
تعذيب ،كمايمثلشكالقائما
تقودللخضوعلل
الضعف التي
بشكل كبير منحالةالهشاشة و
الخارجييزيد
فتقار إلجراء إصالحات كبيرة لتشريعات األ من الوطنيفشال
بذاته من أشكال سوء المعاملة .ويمثل اال
لمعاملة
تعذيب وسوء ا
ثقة جيدالل
شكل كبير منالممارسات المو
ملحوظافيتعزيز الحماية المطلوبةب
على أيدي أعضاء جهازالمخابرات واألمن الوطني.
القضاياالتي وردت مؤخرا،بمافيذلكقضايا حُكمفيهابعقوبة االعدام،رفضت المحكمة
في عدد من
تعذيب .وقدفشل هذا
افات همقد انتزعت من همتحتال
الدستوريةفعليا مزاعم طرحها المتهمونبأناعتر
نفرادي
فترات طويلة من اإلحتجازفي الحبس اال
فقه القضائي ،المتعلقبقضاياتعرض المت همونفي هاب
ال
شكل واضح،فشلفي أنيقومبدورالكابح الذي
لمعاملة ظ اهرةب
تعذيب وإساءة ا
حيثتكون مخاطر ال
قضايا
وتسلط هذهال
افات أوالحصولعلى أدلة.
تعذيب النتزاع اعتر
لتحقيق من استخدامال
يمنعسلطات ا
فر ها القوانينالسودانية ضد اتخالص
تيتو
خفاقاتفي مجال الحمايةالقانونية ال
الضوء على اإل
افات عن طريق اإلكراه.
العتر
حاسبة
 -4الم
تعذيب ،بمافي ذلكأفعال
تكب جريمة ال
هناك مايصل مستوى اال الت الكا مل من العقاب لمر
بعضفي وقوع
المتصلةببعضها ال
سلسلة منالعوامل
جنسيفيالسودان.وتس اهم
تصاب والعنفال
االغ
تصاب األشكال األخرى منالعنفالجنسي
تعذيب واالغ
هذا اال الت منالعقاب :عدم وجود جريمةلل
الش هود؛
تقار لحمايةالضحايا و
ف
تقادم؛ اال
لدولية؛ حصانات المسئولين؛قصر مدة ال
يير ا
تتسق مع المعا
تعمال وسائلتحقيقات ومقاضاة عاجلة
سئولينعلى أخطائهم،كاس
عدم وجود نظاميسمحبمحاسبة الم
فعالة ،علىسبيل المثال.
ونزي هة و
لبارزة لحماية جناة مزعومين من المحاسبة .و هويعكس نظاما
عتبر منحالحصانة من أكثرالوسائل ا
ي
فتقار
فيذي على حساب الرقابةالفعالة سواء كانت قضائية أو غير ها .وهذا اال
يهيمن عليه الجهاز التن
سلحة
بشكل عميق .وقدتمت المحافظةعلىالحصاناتفيقانونالقوات الم
المؤسسيللمحاسبةمترسخ
تكررة
لشرطةلعام  2118وقانون األمن الوطني لعام  ،2111رغم الدعوات الم
لعام  2117وقانون ا
ختلف
يقية وم
فر
نسانوالمفوضية األ
اللغاء قوانينالحصانة التياطلقت ها لجنة األمم المتحدة لحقوق اإل
ارفور وغير ها.ويعمل استمرار
لمستوى لد
فيعة ا
فريقي ر
هيئات ميثاق ألمم المتحدة ولجنة االتحاد األ
ً
سئولونفوق القانون ،وأيضا ألن القضاء،بمافي ذلك المحكمة
عنصرتكريس ألنيكون الم
الحصانات ك
بشكل
نية ،قد عززالحصانات على مستوى الممارسة .وقد ظل هذا الوضعيقود،
الدستورية السودا
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تكرر،إلى اال الت منالعقاب،بمافي ذلك اال الت منالعقابعلى نطاق االنتهاكاتالخطيرةلحقوق
م
فتقار
فة إلى ذلكف هناك ا
اإلنسان ،إذ أناشكال االنتصاف القانونية ليست واضحة أوفعالة .وباإلضا
نسان ،مما يقوض احتمال سالمة جلب
فعين عن حقوق اإل
للحماية المالئمةللضحايا والشهود والمدا
بالتز امها
فاء
تفشلفي الو
تعذيب .وبمحافظة الدولة الطرف على النظام الرا هنفان ها
شكاوىتتعلقبال
تصاففعالةلضحاياتلك
فيراشكال ان
تهاكات الخطيرة وتو
المقاضاة الن
االيجابيبالمنع والتحقيق و
االنتهاكات.
لفعالة وجبر الضرر
نتصاف ا
تقارالشكال اال
 -3االف
لتي جرت خارجالمحاكمفيقضاياتعذيب؛ووافقت
التسويات المعزولة ا
ظلت هناكبعض حاالت
ارفور.ولكن ،على
حكومةالسودان علىتقديمبعضأشكال جبرالضررفيما يتعلقبالنزاعفي د
مستوى الممارسة ،كان هناك غياب كاملتقريبا لقضاياتكللتبالحصول علىتعويض أو قُدمتفي ها
لضررفي
فير حق واضحلجبر ا
تعذيب .والينصالقانون علىتو
لضررلضحاياال
جبر ا
أشكال أخرىل
فةإلى أ وجهالقصورالمنهجية
فتقارللحماية،باإلضا
فترة التقادم واال
تعذيب .وتجعلالحصاناتوقصر
ال
تصاف الموجودةغير ذات أثر؛ و هي حقيقة
فعال للعدالة،تجعلأشكال االن
التيتقوض الوصول ال
نوني .وباإلضافةإلى ذلكفانه ال
الشعوبفيفقههاالقا
يقيةلحقوق اإلنسان و
فر
فوضية األ
فتب ها الم
اعتر
توجد مؤسسات وطنيةفعالة لحقوق اإلنسان أو آليات إداريةتقدم على األقلبعض أشكال جبر الضرر
تعذيب.
للناجينبعدال
توصيات
-2
لسلة من
شكل عاجل س
تخذ وب
على ضوء االعتباراتالواردة عالهفانهيجبعلى حكومةالسودان انت
تعذيب:
االنفاذ الفعال لحظر ال
لكفال
إلجراءات
تبنى سياسة منا هضة للتعذيبت هدف لمنع التعذيببشكلفعال ،على أساس إحداث إصالحات
تعذيب ،وإلتزام علنيبإالمتناع
لكفالةالمحاسبة والعدالةلضحايا ال
تشريعية ومؤسسية وتدابير
القاسية أو االإنسانية أو المهينة؛ ولهذا
لمعاملة أوالعقوبة
تعذيب وا
عن أيشكل منأشكال ال
يعية بهدف
تعذيب و/أو إجراء صالحاتتشر
الهدفيجب أنتنظرفيتبني قانون مضادلل
تنسجمعم التزاماتالسودانبموجب القانونالدولي.
يعات
جعل التشر
نسانية أو
قاسية أوالالإ
تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبةال
تكريس الحظر المطلقلل
ستورالمنقح؛
أو المهيةن فيالد
فاقية األمم المتحدة لمن اهضة
تعذيب جريمة جنائيةبمايتطابق معتعريف المادة  1من ات
جعلال
نسانية أو المهينة ،والمعترفبها
لقاسية أو اال إ
لمعاملة أوالعقوبة ا
تعذيب وغيره منضروب ا
ال
ناسب مع خطورةالجرم؛
سع فيالقانونالدولي .والنص على عقوباتتت
بشكل وا
بشكل
تصاب) ،وسنتشريعيجرم
إزالة اإلشارةللزنافي المادة  146من القانونالجنائي (االغ
جنسية ،وجعلتورط مسئول
الئم األشكال ألخرىللعنفالجنسيبمافي ذلكبتر األعضاءال
فاقما ًفيقضايا االغتصاب واألشكال األخرى من العنف الجنسي؛
عام عنصراً م
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لجنائية،بمافي ذلك
فيرأشكال حماية الئمةفي أماكن االحتجازفيقانوناإلجراءات ا
كفالةتو
لشخص منذبداية اإلجراءات ،والحقفي المثول أمام
لوصولإلى محامي من اختيار ا
إتاحة ا
قاض خالل 48ساعة؛
فراد واحتجا زهم؛ أو صالحقانون
إزالةسلطة ج هاز المخابرات واألمن الوطنيفياعتقال األ
حتجاز،بمافي ذلك حظر االعتقال
لكفالة وجودأشكال حماية الئ مةفي أماكن اال
ألمنالوطني
نفرادي ،وإتاحة فرص الوصول إلى محامي من اختيار
حتجاز ،والحبس اال
تعسفي واال
ال
لشخص منذبداية إلجراءات ،والحقفي المثول أمامقاضي خالل 48ساعة؛
ا
تعديل قانون األدلةلعام  1663لينص على حظر ال لبسفيه الستخدام أدلة ُ
تنتزع من خالل
لمعاملة؛
تعذيبأو أشكال أخرى من سوء ا
ال
تعذيب عن طريق أ) إبطال أحكامالحصاناتفيقانونالقوات
إزالةالعوائق أمام المحاسبةفيال
شكل كامل من جريمة
لشرطةوقانون األمن الوطني؛ ب) إزالةقوانينالتقادمب
لمسلحةوقانون ا
ا
لتحرش واالعتداء على
فر حماية الئ مة ضد التهديدات وا
تعذيب؛ ج)تشريع قوانين تو
ال
فعين عنحقوقإلنسان؛
الش هود والمدا
الضحايا و
تهاكاتحقوق اإلنسان
تعذيب وان
يعاتتنص على حق واضحفي جبرالضرر عن ال
سنتشر
فعالللعدالة؛
ذات الصلةبه،بمافي ذلكفرص الوصول ال
تعزيز مناخ المحاسبة داخل جهاز المخابرات واألمن الوطني والشرطة والجيشبتبني قواعد
لمعاملة وأنيخضع خرقهالعقوباتتأديبي ة ،وأنتجعل هذه
تعذيب وسوء ا
سلوكتحظر ال
الهيئات التدريب على حقوق اإلنسان جزءاً اليتجزأ من منا هج ها التعليمية.
فية و ُ
فوضبالتحقيقفي
ت
تأسيس ،عن طريقالقانون ،لهيئة رقابة مستقلةتزودب موارد كا
ال
نبول.
بمافيذلك بروتوكولاسط
ألفضل الممارسات،
فقا
تعذيب وسوءالمعاملة و
مزاعمال
أشكاالعقوبات البدنيةفيالقوانينالسودانية.
إلغاءكل ل
لمعاملة
تعذيب وغيره من ضروبالعقوبة أو ا
فاقيات األمم المتحدة لمناهضةال
المصادقةعلى ات
فاقية.
لبروتوكول االختياري الت
القاسية أو لال إنسانية أوال مهينة وا
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لحصانات
وانين السودانبشأن ا
 .IIIصالح ق
نية
لسودا
حصانة ا
نين ال
 -0مراجعةقوا
قلقا ممتدا.
تهاكاتالخطيرة األخرىلحقوق اإلنسانفيالسودانيمثل
تعذيب وغيره من االن
تفشيال
ظل
الفعالة .وكما
للوقاية
فتقار
تهاكات عا ال هامايس اهمفي اال
ويعتبر اإل الت منالعقابعلى مثل هذه االن
العالميةفان منح قوانينالسودانالحصانات
قليمية و
كيانات الوطنيةالفاعلة والهيئات اال
أوضحت ال
تكبي االنتهاكات
تصاففعال،وفي واجب الدولةبمحاسبة مر
فير ان
يتسق مع الحقفيتو
ئولين ال
لمس
ل
فعل،فان السلطات ُ
فاء
ت منح للشرطة الض
فير جبر الضرر للضحايا .وبال
الخطيرة لحقوق اإلنسان ،وتو
تهاكات .وطالبت لجنة األمم المتحدة
بي االن
تك
نفسها مما يؤدي إلى ضعف محاسبة مر
الحماية على
هيئات عديدة
قية) ،و
فري
فوضية األ
لشعوب (الم
نسان وا
فريقية لحقوق اإل
لحقوق اإلنسان،والمفوضية األ
ارفور وغيرها من الهيئات،
فريقي حول د
لمستوى التحاد األ
فيعة ا
للجنة ر
منتابعة لالمم المتحدة ،وا
1
سلحة
يفعل ذلكفيقانون القوات الم
الفرصةفي أن
للسودان
بالغاءالحصانات .وكان
السودان أنيقوم
يفعل .وقدبررت
لشرطةلعام  ،2118وقانون األمنالوطنيلعام ،2111لكنهلم
لعام ،2117وقانون ا
يعة مشروطة وعلى إمكانية
بالتركيز على أنها ذات طب
المحكمة الدستوريةالسودانيةالحصانات
ثيرا ماتقودإلى اإل الت منالعقاب،
لحصانات ك
القضائية2.ولكنعلىصعيد الممارسةفان ا
المراجعة
ليست واضحة وال
القضائيةفانها
تصاف
بمافي ذلك االنتهاكاتالخطيرةلحقوق اإلنسان؛ أماأشكال االن
ريقية ،مثلفضية عثمان حميدة
ف
فوضية األ
فعالة 3.وقدتم االعترافبهذا االمرفيقضاياتمتقديم هاللم
يقهابواسطة عدة هيئات ومنظماتعلى
قضايا أخرىتمتوث
وأميرسليمان ومنعمالجاكضدالسودان 4،و
5
مدىسنوات.
ترحيب ما ورد عن إعالن وزارةالعدلالسوداني عن مراجعةالنظام الراهن
فية،يُحظىبال
لخل
إزاء هذه ا
6
تقدم المحدودالذي
بالنظر إلى ال
للحصاناتعلىتصريفالعدالة .و
وسط مخاوف حول األثرالمعاكس
لمشاركة
التشريعي منذ 2115فان أي عملية مراجعة كهذهيجب انتتسمبا
حدثفي مبادرات اإلصالح
عكسها
لدولية لحقوق اإلنسان كمات
السرعة .ويجب أنتقاد المراجعةبالتزاماتالسودان ا
فية و
فا
الش
و
قالي ،وانتجرىبهدف جعلقوانين
لسودان االنت
ستور ا
يتجزأ من د
شكل جزءا ال
لتيت
يقةالحقو ق ا
وث
االلتزامات.
تسقة مع مثل هذه
السودان م
لسودانية
التشريعات ا
بيعة ودور الحصاناتفي
 -4ط
وثيقة
لدوليةبحقوق اإلنسان و
يفحص هذا الموجز مدى مو اءمةالحصانات مع التزاماتالسودان ا
ويسلط
لعملي لقوانينالحصانات.
الحقوقفي دستورالسودان المؤقت ،مع ألخذباالعتبار التطبيق ا
1

فقرة
ثيقة ألمم المتحدة 62 ،CCPR/C/SDN/CO/3/CRP.1يوليو  ،6002ال
لسودان ،و
نسان :ا
 انظر علىسبيل المثال،لجنة األمم المتحدةلحقوق إلرفور )،(AUPD) PSC/AHG/2 (CCVII
فريقيرفيعة المستوى حول دا
رفور  :البحث عن اسالم ،العدالة والمصالحة،تقريرلجنةالتحاد أل
( 9ه ـ) ؛ دا
فوضيةألفريقية لحقوق إلنسان
فقرة 662؛ الم
فقرات  662 – 612و  91و  96ال
فقرة ( 62ج) و (د) 26 – 22 :ال
تاسع عشر ،ال
 69اكتوبر  ،6009ال
نسان
فوضي ةألفريقيةلحقوق إل
لسودانتمتبنيها في الجلسة الـ16فوق العاديةللم
لشعوب ،مالحظات ختامية وتوصيات حول التقرير الرابع والخامسلحكو مة ا
وا
فقرة .22
فترة من 69يوليو الى  4اغسطس  ،6016مدينة الجزائر  ،دولة الجزائر ال
تي عقدت الل ال
لشعوب ال
وا
2
لدستورية2 ،
لبشير رئيس المحك مة ا
لقاضي عبدهللا المين ا
لسودان؛  ) 6هيئةتشريعية ؛ أمر ن هائيبواسطة ا
فاروق محمد ابرا هيم النور ضد  )1حكو مة اوفمبر .6002
ن
3
لساميلألمم المتحدة
فوض ا
فقرة  9و التقرير الدوري العاشر ألمم المتحدةللم
فليةرقم  1ا اله ،ال
نسان  :السودان ،الحاشية الس
 لجنة ألمم المتحدةلحقوق إلوفمبر .6002
لشرطة ،جنيف62 ،ن
في واالحتجاز الذييرتكبه المن القومي والجيش وا
لسودان ،العتقال التعس
نسنا في ا
نسان حول وضع حقوق إل
لحقوق إل
4
لسودان،بالغرقم ، 16/376
نسان والمنظ مة العالمية لمنا هضة التعذيب) ضد ا
فيدرالية الدولية لحقوق إل
 منعم الجاك وعثمان حميدة وامير سليمان (تمثل هم القرار المقبولية  ،اغسطس  ،2112انظر .http://www.fidh.org/African-Commission-on-Human-and-12386
5
لسودانيةللديمقراطية اوال ،الحظات حولتقرير السودان الدوري الرابع والخامس
 انظر ري دريس ،المركز االفريقيلدراسات العدالة واسالم  ،المجموعة اقاسية أو الال
لشعوب ،المادة  5من الميثاق االفريقي  :حظر التعذيب والعقوبة والمعاملة ال
نسان وا
فوضيةألفريقية لحقوق ال
فوضيةألفريقية حول الم
الى الم
نسانية أو المهينة،ابريل  .2112على
إ
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodi
. c%20Report.pdf
6
تقبشدة الحصانة الممنوحةللرئيس ونائب الرئيس ‘2 ،سبتمبر  ،6016على
 انظرسودانتربيون’ ،مسئول قضائيسوداني كبيريند.http://www.sudantribune.com/spip.php?article47957
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سئولين
لدوليةفان هناك حاجة إلزالة حصانات الم
لتزاماته ا
في السودانبا
الضوءعلى انه ،ألجل انيو
تفسح مثل
نسان وذلك عن طريق إبطال االحكام المعنية .و
لخطيرةلحقوق اإل
تهاكات ا
يتهمواباالن
الذين ُ
تعذيب وغيره من
شكلفعال،في مزاعم ال
لسلطاتالسودانية كيتحقق،ب
هذه الخطوة الطريق أمام ا
فية.
قاضي من وُ جدتضد هم أدلة كا
في الماضي والحاضر وأنت
يرة لحقوق اإلنسان
االنتهاكاتالخط
تيتمنح
لحصانات ال
تعمارية.وفي الوقت الحاضرفان ا
يعود منحالحصاناتفيالسودان لألزمنة الس
للعديد من المسئولين ُ
لمسلحةلعام ،2117
ت منحبشكل خاصبموجب المادة  )2( 42من قانونالقوات ا
لشرطة لعام  ، 2118والمادة  52منقانون األمنالوطني لعام .2111
والمادة  )1( 45منقانون ا
وكمثال ،وليكن ذلك آخر حكم سُن عن الحصانات،فان المادة  52من قانون ألمن الوطنيتنصعلى
انه:
لمساسبأي حقفيالتعويضفي مواجهة الجهاز ،ال
( )3مع عدم إلخاللبأحكام هذاالقانون ،ودون ا
فقة المـدير ،ويجب على
يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون ،إالبموا
لرسمي ،على أن
تصلبالعمل ا
لمساءلةغير م
تضح أن موضوع ا
تى إ
فقة م
المـدير إعطاء هذه الموا
تعاون أمام محك مة جنائية سريةأثناء خدمته ،أوبعد انتهائهافيمايقع منه
تكون محاكمة أي عضو أو م
منفعل.
تعويضفي مو اجهة الجهاز ،اليجوز
( )4مع مراعاة أحكام المادة  ، 46ودونالمساسبأي حقفيال
فقة
اتخاذ أي إجراءات مدني ة أو جنائية ضد العضوفي أيفعل متصلبعمل العضو الرسـمي إالبموا
فقة متى ما اتضح أن موضوعالمساءلة غير
لمديرالعام إعطاء هذه الموا
المـديرالعام ،ويجبعلى ا
متصلبأعمالالج هاز.
نصوص عليهافي هذه المادة.
الحصانات الم
تعاونونبذات
()6يتمتع الم
تقدم المادة  )3( 52من قانون ج هاز األمن الوطني حصانةفي أيفعل يتمبصفة رسمية،يغطي
بشكل
يستثني
إجراءات جنائية ومدنية .والتحدد اي األعمال ذاتالصلةبـ"العملالرسميللج هاز" وال ُ
يترك لمدير
تصاص ها؛ وعلى صعيد الممارسة ُ
تهاكاتالخطيرة ألخرى من اخ
تعذيب أو االن
واضح ال
ليقرر ما إذا كان أيشيءقدتم أثناء أداءالواجبيدخلفي نطاق
جهاز االستخبارات واألمنالوطني
هذه المادة وما إذا كان للحصانة ان ُ
فس نظام
فع .ويتبع قانون القوات المسلحة وقانون الشرطة ن
تر
فع الحصانةفي التشريع ولم ُ
الحصانات المشروطة .ولم ُ
فق هالقانوني ،إذ
توضحفي ال
تضمن إجراءات ر
7
أن المحكمةالدستوريةقد أيدتتشريعالحصانات دون
تالي:
تقديمتوجيهات أكثر .وبال
تحديدالمعايير التييضعهامدير القوات
أ) ليس هناكتوجيهقضائي وال م وجهات عامة متاحة ل
فعها؛
فعالحصانات أو عدم ر
المعنيفي االعتبار عندإتخاذالقراربر
ب) ال وجود إلطار زمني التخاذ أيقرار حول الموضوع.
تقدير
ج) ال وجود إلجراء راسخ لمراجعةقضائية وال وجودلمعيارقضائي لمراجعة ممارسة ال
واإلجتهادفي مثل ههذالقضايا.
قيق والمحاكمةفيالتعذيب وغيره من
التح
لسودان ب
 -3المواءمةبين الحصانات وإلتزامات ا
نسان
ير لحقوقاإل
االنتهاكات الخط ة
 0-3ملخص موجز
ً
فريقيلحقوق
في الميثاق األ
فافي الع هد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ،و
يعتبر السودان طر
لدولي الخاص
عترف العهد ا
لسلة من المع اهدات األخرى .وي
الشعوب ،باإلضافة إلى س
اإلنسان و
لشعوببالحقفي إنتصاففعال وما
يقي لحقوق اإلنسان وا
فر
السياسية والميثاق األ
بالحقوق المدنية و
لتحقيق والمقاضاةفي
نوني خاص بهما عن واجب مقابلللدول األطراف ل
يتمخض عنه منفقه قا
في الدولي ،كمايشكل جزءاً
مزاعم التعذيب .ويحظى مثل هذا االلتزامباالعتراف أيضا ًفي القانون العر
7

فلية رقم  6اعاله.
لس
ئةي تشريعية ،الحاشية ا
لسودان؛  )6ه
 -انظرفاروق محمدابرا هيم النورضد  )1حكو مة ا

8

فيرالعدالةلضحايا مثل هذه
من الج هود الدولي ة لمنع التعذيب وغيره من االنت هاكات الخطيرة ،وتو
8
االنتهاكات.
ً
يجب أنتبدأ التحقيقاتفوراً ودونتأجيل ال مبررله عند استالمشكوى مثال ،إالفي حالة عدم وجود
لمعاملةقد
تعذيب أوسوء ا
تلقيمعلومات ذات مصداقيةبأن اعمالال
أساس واضح لها ،أو أنتبدأ عند
الفعالة واجباعلى الدولبإجراءتحقيققادربأنيقودإلىتحديد
تحقيقات
تطلباتال
تفرض م
تكبت 9.و
أر
10
يقي .وقد
للشاكيللوصول إلجراءالتحق
فعالة
ئولين عن أيسوء معاملة واتاحةفرصة
ومعاقبة المس
11
التشريع و/أو الممارسة.
اليجوز احباط التحقيقات عن طريق
للعقوبات المناسبة،
خض
تعذيب جريمة جنائيةتع
لدولي ،واجب انتجعلال
موجب القانون ا
علىالدول،ب
تكبتفيه الجريمة أوبغض
لنظر عن المكانالذي ار
تعذيببغض ا
تكابال
 12وانتتم المقاضاةفي ار
تعذيب ال
لمشتبه) 13.ومع انضحايا ال
النظر عن جنسيةالضحية أوالجاني المزعوم (إال إذاتمترحيل ا
يملكونحقا موضوعيافي مقاضاة الجناة المزعومين إال أنهميملكون حق الوصولللعدالة" :بما أن
ياسية ال
الس
لدوليللحقوق المدنية و
بشكلمتكرر ان العهد ا
للحنة [لجنة حقوق اإلنسان] ظلتترى
ا
للجنةتعتبر
فراد حق مطالبة الدولة أنتقاضي شخصا آخر مقاضاة جنائية  ...ومع ذلكفان ا
فر أل
يو
قاضي
نسان  ...وانت
لشاملفي مزاعم انتهاكات حقوق اإل
تحقيق ا
أن على الدولة الطرف واجب ال
سئولين عن مثل هذه االنتهاكات .ويطبق هذا الواجببالخصفي
تعاقب منيعتبرون م
جنائيا وتحاكم و
14
كبوا مث ل هذه االنتهاكات".
قضايايكونقدتمفيهاتحديد من ارت
لصلة
لدولية ذات ا
يير ا
لسودان والمعا
نينحصانات ا
 4-3المواءمةبينقوا
بشكل عاجل‘
التعذيب ’
قيقفي مزاعم
0-4-3متطلبالتح
تلقيهمعلومات
نائية ،أنيقوم ،عند
بوصفهسلطة قانونية مسئولة عنالتحقيقاتالج
يمكنللنائبالعام،
فقة من
بأنفعلتعذيب قد أرتكب،بإجراءتحري أوليفقط .ويؤدي اإلجراء الالحقفي طلب الموا
عترفبهيحظى
فتقار ألي التزام م
لياتتأخير .ونتيجة ال
لضرورة ،إلى عم
رئيس القوات المعنية،با
تعزيز من جانب القوات المعنيةباتخاذالقرار ،وغياب أي إطار زمني التخاذمثل هذاالقرار،فان
بال
الحتمال هو أنتكون عمليات التأخيرمفتوحة ،مما يؤدي إلىتأخير ال ن هاية له .وعلى صعيد
بفتحالتحقيق أو انتكونمعلقةقيد
الموافقة
فض منح
الممارسةفان معظمالحاالت إما انتنتهي عند ر
تحقيقاتالكاملة ال
فيالحالتينفان ال
النظرلشهور أو سنوات دون إتخاذ أي قرار حول الموضوع .و
بمتطلب أنتكون
فاء
ثناياهف ال مأصالفي اإلي
لمسبق يحملفي
فقة ا
تبدأ حاال وان نظام الموا
تحقيقات ’عاجلة‘
ال
التعذيببشكل ’نزيه‘
قيقفي مزاعم
4-4-3متطلبالتح
تلعب دورا حاسمافي عملية
لنائبالعامفان القوات المعنية
مع ان التحقيقاتتجريتحت إشراف ا
بالفعلبتحديد ما إذا كانيجب أو اليجب انيتمتحقيق كامل .لذلكفان
تحقيق إذ أن مدي رها مكلف
ال
قفل الطريق امام أيتحقيقاتبغضالنظر عن األدلة
القانونيضع القوات المعنيةفي وضعيمكن ها من
عتبر مدير قوات،مثل
الفعلية .والي
لنائبالعام و هيئات التحقيق
المتاحة والنتائج التي حصل عليها ا
8

لسودان (آشقيت،
فاق حقوقإلنسنا في ا
لقانون الجنائي والعدالة النتقالية  :آ
بة في الجرائم الدولية"في (تحرير)لوتز أوته  ،إ الح ا
 انظر " . 6المحاسفارن هام  ، ) 6011النص النجليزي .120-122
9
قاسية (المادة  10 ،)2مارس
نسان ،التعليق العام رقم  60المتعلقبحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال
 لجنة ألمم المتحدة لحقوق إل. .1996
فقرة .68
553ل
ا
سكويضدتركيا (EHRR 23 ، )1667
نسان  ،ا
 -10انظرعلىسبيلالمثال ،حكمالمحكمة األوربيةلحقوق إل
11
فقرة .92
لسابق ،ال
 المصدر ا12
نسان
فقرات  2و  ،16الميثاق االفريقي لحقوق إل
فلية رقم  10ا اله ،ال
لس
نسان ،التعليق العام رقم  ،60الحاشية ا
 انظر لجنة األمم المتحدة لحقوق إلفقرات .14-4
نة فيافريقيا – موج هات جزيرة روبن  ،ال
نسانية أو المهي
قاسية أو ا ال إ
لشعوب ،موج هاتلحظر ومنع المعاملة أو العقوبة ال
وا
13
قاسية أو اال
فاقية األمم المتحدةلمنا هضة التعذيب وغيره منضروب المعاملة أو العقوبة ال
لسابق؛ المواد  9-4منات
 انظر موج هاتجزيرة روبن ،المصدر انسانية أو المهينة.
إ
14
وفمبر .1992
تيستا ،الغرقم  ،563/1993وثيقة ألمم المتحدة 16 ،CCPR/C/55/D/563/1993ن
-قضيةنيديا ايريكابو

9

لمشتبهينبارتكاب
لئك ا
قواتاالستخبارات واألمن الوطني ،محايدا ألنه15،بوصفه مسئول أعلى ألو
فعليين وقديكون متورطا ًفي أي جريمة ارتكبت ،وإنما
جرائمف هوليسفقط ذي صالت وثيقةبالجناة ال
فظة على
فع اإلجراءات الجنائيةبعيداً عن أعضاء مؤسسته ألجل المحا
له أيضا مصالح مؤسسيةفي د
المصايضاف إليه حقيقة ان رئيسالقوات المعنية لهفيما
ي لح،
تماسكالقوات .وهناكتعارض واضحف
فوق ذلك
فقة .و
يبدوسلطةتقديرية مطلقةفي اتخاذالقرارالخاصبما إذا كان سيمنح أم اليمنح الموا
تقالل
فتقربالضرورةلالس
فيذيةتابعةلرئيس الجم هورية ،الشك أنقائد هاي
فإن القوات المعني ة ،كهيئةتن
لسعي
تتعارض مع ا
لتقديراتسياسية
للقرار
المؤسسةفي عمليةاتخاذ ها
ؤسسي .ويحتمل أنتخضع
الم
تى ولو وجدت أدلة
نية،فيتعذيب مزعوم ح
ل الحقة إجراءات جنائية ،ضد أعضاءفي القوات المع
ذات مصداقيةتؤيد المزاعم.
بشكلفعال‘
التعذيب ’
قيقفي مزاعم
3-4-3متطلبالتح
بشكل كاملوفعالفيأفعال
لسلطات ذاتالصلةللتحقيق
نونيل
ياسةواضحة وال واجبقا
ليس هناكس
ُ
مزعومةبالتعذيب .وعقب التحري األوليفان قرار ما إذا كانت إجراءات التحقيق ستتخذيعتمد على
فقة اليمكن إتخاذ أي إجراءات مما سيتسببفي عملياتتأخير
رئيس القوات المعنية .وبتعليق الموا
فقدان األدلة .ومع مرور الوقتفانه سيكون منالصعوبةبمكان
ويلةتعزز احتمال انها ستؤديإلى
ط
جمعإفادات صحيحة لضحي ة/ضحايا وشهود باإلضافة إلى األدلة الطبية المطلوبة .ومن ألمور
تعذيبيُمنحونفرصة إحباطالعدالة عن طريقتدمير األدلة ،وتهديدالضحايا
تكبي ال
الحاسمة ان مر
للموافقة كثيرا ما
فتقار
والشهود أو الهروب منبينبراثنالقانونكلية .وعلى صعيد الممارسةفان اال
ُ
فعالة .والنتيجة الن هائية هي أنه التتخذ
فتقار الكامل للتحقيقات ،دع عنك التحقيقات ال
يتساوى مع اال
فعاليةاإلجراءات
خطواتلتأسيس وقائعالجريمة أوتحديد هويةالجن اة ،المرالذييقوض ،من جانبه،
كبيرةفيقدرةالنظام على أخذشكاو اهمبجدية
تعذيبليس لهم ثقة
لشكاوى ،إذ أنضحاياال
الموجودةل
وتحقيقالعدالة.
التعذيب
ئولين عن
قبةالمس
2-4-3متطلب مقاضاة ومعا
ان الحصانة المشروطة التي ُ
فتقار
قترب من اال
ت منح ألعضاء القوات المعنيةقد أدتإلى أمر واقعبماي
16
تاليفان أحكام الحصانات
بال
تى حينتوجد أدلة ذات مصداقية .و
تعذيب ح
الكامللمقاضاةقضايا ال
لمسئولين.
ف القوانينالسودانيةتقوض وتحبط أي محاكمات ل
ي
نتائج
3-3
فوالتيتجعل منالمستحيلالتحقيق مع
إنقوانينالحصانةتشبه ،من حيثتأثي رهاالعملي،قوانينالع
تعذيب أوغيره من االنتهاكات الخطيرةلحقوق اإلنسان .ومن المعروفتماما أن
بي ال
ومحاكمة مرتك
شكل خاصإلتزامات
لية ،وب
ييرالدو
فو عن االنتهاكاتالخطيرةلحقوق اإلنسانتنت هك المعا
عملياتالع
17
قليمية ودولية لحقوق
فتهيئات ا
فسالقدر اعتر
الدولفي التحقيقفي مثل هذه االنتهاكات .وبن
تتعارض مع واجبالتحقيق.
كات الخطيرة
اإلنسانبأنالحصانة من االنتها
يقها العام رقم  31أنه :
تعل
وذكرت لجنة األمم المتحدةلحقوقإلنسانفي
المشار
شمولةبالعهد و
فون العموميون أو و الء الدولة انتهاكاتللحقوق الم
تكب الموظ
 ...وحيثماير
لمسؤوليةالشخصية
تهاكات من ا
تكبي هذه االن
تعفي مر
فقرة ،اليجوزللدول ألطراف أن
إليهافي هذهال
لمسبقة.
التعليقالعام رقم  ))44(21والحصانات القانونية ا
العفو (انظر
مثلما حدثفيبعض حاالت
15

لسودا ن هم كالعادة ذكور.
ية في ا
لمدرا في القوات المعن
 الحظ ان ا ء16
فلية رقم  6اعاله.
لس
بيل المثال قضايااشير اليا هفي الحاشية ا
 انظر علىس17
قاسية (المادة  11 .)7مارس
نسان ،التعليق العام رقم  21المتعلقبحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال
 لجنة ألمم المتحدة لحقوق الفو غير متماشية مع واجب
أفعال التعذيب .وبصورة عا مة،فإن االت الع
فوفيمايتعلقب
فقرة " 15وقد الحظت اللجنة أنبعض الدول قد منحت الع
 ،1662ال
مستقبل .واليجوزللدول
الدولبالتحقيقفي هذهألفعال ،و مع ضمان عدم وقوع هذهألفع الفي نطاق واليت ها القضائية؛ وضمان عدم حدوث هذهألفعالفي ال
بيل انتصاف فعال،بما في ذلك الحصول علىتعويض وعلى إعادة العتبار على أكمل وجه ممكن." .
حرمانألفراد من اللجوء إلىس

10

وعالوة على ذلك ،ليس هناك أي وضع رسمي يبرر اعتبار األشخاص الذين قديكونون متهمين
18
لمسؤوليةالقانونية...
بالحصانة من ا
تكاب مثل هذه االنتهاكات متمتعين
بار
يعاتالحصانة التتواءم مع
شكلمتكرر ،على صعيد الممارسة ،انتشر
وجدتلجنة حقوقإلنسانب
19
تعذيب ،بمافيذلك
قاضاةفيال
تصاففعال ومع مايصاحب ذلك من واجبالتحقيق والم
الحقفي ان
فيحالةالسودان:
ف القانونالسوداني واإلجراء
نة المقدمةي
شكل خاصبشأنالحصا
نسان]قلقةب
للجنة [لجنة حقوق اإل
ان ا
20
لدولة.
لرفعالحصانةفيحالةاإلجراءاتالجنائيةضد و الء ا
فاف
غيرالش
وعبرت هيئات دولية واقليمية أخرى لحقوق اإلنسان عن مشاركت هافي هذه اآلراءفي قوانين ها
قية،في م وجهاتجزيرة روبن ،أنه:
فري
لت المفوضية األ
وممارساته.ا وقا
فحة اإل الت منالعقاببآلتى :
يجبعلىالدولن اتقوم من أجل مكا
اعماتعذيب أوسوء معاملةإلى عملية قانونية.
سئولين عن ارتكاب ل
كفالة انيخضعاولئك الم
21
تعذيب ...
كفالة االتكون هناكحصانة من المقاضاة لمواطن مشتبهبال
تقرير الدوري الرابع والخامس لجم هورية السودان،
في الحظاتها الختامية وتوصياتها األخيرة حول ال
فريقية حكومةالسودانبأن :
فوضية األ
أوصت الم
تبطل المادة  )3( 52منقانون االمنالوطنيلعام 2111التيتزود أعضاء جهازاالستخبارات واألمن
22
الوطنيوشركائ همبحصانة من إلجراءاتالجنائية المدنية.
لمعاملةو أالعقوبةالقاسية أو االإنسانية أو المهينةأيضا ان
تعذيب وا
ذكر المقررالخاص لل
فو (بمافي ذلك
تعذيبمثلقوانينالع
تثناءات من المسئوليةالجنائيةفيال
األحكامالقانونيةالتيتمنحاس
السالم)،وقوانينالحصانة وغيرها
يمقراطية و
القوانين التيتكونباسم المصالحة الوطنية أوتعزيز الد
23
بطالها.
يجب ا
انتصاففعالة وتوفير الحقفي جبر
لسودانبتوفيراشكال
 -2المواءمةبين الحصانات والتزام ا
لضرر
ا
تطبيق
لقابلة لل
للمعايير ا
 0-2ملخص موجز
لدولي
ف القانون ا
فاقياتالدولية وي
ب في االت
رفا ه
تعذيبحقا معت
لضررالناتج عن ال
ت الحق في جبر ا
بر
يع
فير
السياسيةفان على الدول واجبتو
رفي .وبموجب العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
الع
فوضية
تعذيببموجب المادة  )3( 2مقروءة مع المادتين  7و  .11وكرست الم
تص اففعاللل
ان
في عام
لشعوب .و
يقيلحقوقإلنسان وا
فر
فريقية مثل هذا االلتزامفي المادتين  1و  5من الميثاق األ
األ
2115تبنت الجمعيةالعا مة لألمم المتحدة،في قرارتاريخي ،المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية
لجسيمةللقانون الدولي لحقوق اإلنسان
تصاف والجبرلضحايا االنتهاكات ا
بشأن الحق في االن
24
لدولي.
الخطيرللقانون اإلنساني ا
ة
تا
تهاك
واالن
18

ياسية ،
فرض ها الع هد الدولي الخاصبالحقوق المدنية ولاس
تيي
لقانونية العا مة ال
نسان ،التعليق العامرقم  ، 61طبيعة اللتزامات ا
لجنة ألمم المتحدةلحقوق إلوثيقة ألمم المتحدة  62 ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13مايو  ، 6002الفقرة .81
19
فقرة  ":61الحظت
ثيقة ألمم المتحدة  4 ،CCPR/C/79/Add.81اغسطس  ،1992ال
نسان :ال هند ،و
 المالحظات الختاميةللجنة األمم المتحدةلحقوق إلافقة من
اللجنةبقلق ان المحاكمات الجنائية أو إلجراء ات المدنية ضدافراد االمن والقوات المسلحة  ،الذينيعملونبموجب سلطات خاصة ،قد التبدأ دون مو
فقرة  6من المادة  6من الع هد
وفقالل
الحكو مة المركزية .و هذايسا همفي خلق مناخ من إل الت من العقاب وحرمان الناس مناشكال انتصافقدتكون من حق هم
ياسية"
الدولي الخاصبالحقوق المدنية ولاس
20
فقرة .9
فلية  1ا اله ال
لسودان ،الحاشية الس
نسان :ا
لجنة األمم المتحدةلحقوق إل21
فقرة .12
فليةرقم  16ا ال ه ،ال
لس
 موج هات جزيرة روبن  ،الحاشية ا22
تيتم
لسودان ،ال
نسان والشعوب ،الم الحظات الختامية والتوصيات االخيرة حول التقرير الدوري الرابع والخامسلجم هورية ا
فوضيةألفريقيةلحقوق إل
 الملفترة من 69يوليو الى  4اغسطس ،6016بمدينة
تي عقدت خالل ا
لشعوب وال
نسان وا
فوضيةألفريقية لحقوق إل
تبني هافي الجلسة الـ16فوق العادية للم
فقرة .22
الجزائر ،الجزائر  ،ال
23
ثيقة ألمم
نسانية أو المهينة ،و
قاسية أو اال إ
 المجموعة العا مةلتوصيات المقرر الخاص ألمم المتحدة حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الفقرة ( 62ك)
يسمبر  ،6060ال
المتحدة  12 ،E/CN.4/2003/68د
24
نسان والنت هاكات الخطيرة
لقانون الدولي لحقوق إل
 المبادئ األساسية والمبادئ التوجي هيةبشأن الحقفي النتصاف والجبر لضحايا النت هاكات الجسي مة لنساني الدولي ،وثيقة ألمم المتحدة 16 ،A/RES/60/147ديسمبر .2115
لقانون إل
ل
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تضمنالحق إلجرائيفي ايجادفرصةفعالةللوصول إلى المحكمة
انالحقفيالجبر من التعذيبي
يقها العام رقم :31
لمتحدة لحقوقإلنسانفيتعل
نصت لجنة األمم ا
والحق الموضوعيفيالجبر ،وك ما
فراد الذين
جبر أل
فيرسبل ال
الفقرة  3من المادة  2أنتقوم الدول األطرافبتو
وتقتضي
ان ُ
فراد ،التكونقدتمت
فير هذا الجبر ل هؤالء األ
ت هكت حقوق هم المشمولةبالع هد .ودونتو
فقرة  3من
لفعالية ال
تصاففعال ،و هو أمرأساسيبالنسبة
سبيل ان
فير
تأدية االلتزامبتو
الفقرة  5من المادة
نصوص عليهفي
لصريح الم
فة إلى اشتراط الجبر ا
المادة  .2وباإلضا
فعتعويض مناسب.
والفقرة  6من المادة ،14تعتبر اللجنة أن الع هديتطلب عموما ً د
،6
جبريمكن أنيشمل ،حيثما كان ذلك مناسباً ،الرد ،وإعادة االعتبار،
للجنة أن ال
تالحظ ا
لنية ،وضمانات عدم
الحتفاالت التذكاريةالع
نية ،و
لعل
ضية،مثل االعتذارات ا
وأشكالالتر
ً
التكرار ،وإدخالتغييرات على القوانين والممارسات ذات الصلة،فضال عن إحالة مرتكبي
25
قضاء.
نسانإلىال
تهاكات حقوق اإل
ان
شكلمتكرر ،أنهيجب على الدولتقديمأشكال
فريقيةترىفيفقهها القانوني ،وب
ظلتالمفوضية األ
تعذيب ،كمافيقضية مكتب محاماة المحامي غازي
للضررفيحالة انت هاك حظر ال
االنتصاف والجبر
26
سليمانضدالسودان.
لصل ة
لية ذات ا
المعايير الدو
نيةب
لسودا
حصانة ا
نين ال
 4-2مواءمةقوا
تمنع الحصانات ضحايا التعذيب،فعلياً ،من طلب التعويض أو غيره من أشكال الجبر للتعذيب اثناء
فراد المعنيين من
تقلة لجبر ضرر ضد األ
تقدمبدعوى مدنية مس
لجنائية و/أو من ال
سير اإلجراءات ا
تييتمتع بها مدير
تقديرية ال
لسلطة ال
ئولين .وليس هناك إجراءقضائي قائم لمراجعة ممارسة ا
لمس
ا
تقدمفي إلجراءات
فقةعلىال
فقهقضائييحددتحت أي ظرفيجب منحالموا
القوات المعنية وال أي
تقديرية مطلقةللمدير والذي
سلطة
القانونية .ونتيجة لذلكفان وصولالضحايا إلى المحكمةيخضع ل
يفتقرللحيادية .وعلىصعيد الممارسة
تعذيب،
سئولة عنال
نفسالقواتالتييُزعم انها م
صفه رئيس
بو
تقدموابدعاوىجبر ضرر ضد
تعذيب اني
قضاياقليلة ،إن وُ جدت ،يمكنفي هالضحايا ال
فان هناك
فقة أو اليتخذ أي
تيني منح الموا
شكل رو
فضب
فراد أمام محاكم الن رئيس القوات المعنيةير
ضباط أ
فض.
فعليإلى الر
شكل
قرار ،ممايرقىب
في حين أن من المهم أنيستطيعالضحية
تعويض ضدالدولة .و
إنالحصانات التمسبأي حقفيال
ً
فشلفيتقديم انتصاففعال :أوال ،ال
انيقاضي الدولةبموجب القانون الموجودفان أحكام الحصاناتت
تصل
تاليفان هذايحرمالضحية منأشكال محددة منالجبر الم
بال
فع دعوى ضد جانيفرد ،و
يمكن ر
شكل روتينييضع
تعذيب .وثانيا ،أن عدم وجود أيتحقيقات جنائيةب
تكب ال
لفردية لمر
سئولية ا
بال م
كثيرا ما التكون متاحةفي
تعذيبفي وضعضعيف ،إذ أن األدلة المطلوبة الثبات الدعوى
ضحية ال
فة
تعذيب،باإلضا
كبيال
لحصانات الممنوحة لمرت
ثالثا ،إن ا
غياب أي من مثل هذه اإلجراءاتالجنائية.
فاء أمام التهديد
الش هود،تجعلالضحايا الذينيالحقونقضايا همضع
فتقار لحمايةالضحايا و
إلى اال
25

ثيقة ألمم المتحدة
فورض على الدول الطرافبمقتضى الع هد ،و
لقانوني العام الم
نسان ،التعليق العامرقم  ، 31طبيعة اللتزام ا
لجنة ألمم المتحدةلحقوق إلفقرة .16
 26 ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13مايو  ،2114ال
26
لشعوب ،الغات رقم  68/222و .)2113( 66/226
نسان وا
فوضيةألفريقية لحقوق إل
لسودان ،الم
 مكتب محاماة المحامي غازي سليمان ضد حكو مة انسان والشعوبفيقرا رها حول مبادئ وموج هات الحقفي محاك مة عادلة انلكلشخص الحقفي انتصاففعاليتض من :
فوضيةألفريقيةلحقوق إل
أكدت الم
فل مايلي:
""( )1الوصول إلى العدالة؛ ( )2الجبر عن الضرر الذيوقعب هم )3( ،الوصول إلى معلومات واقعيةبشأن النت هاكات( .أ) على كل دولة واجب انتك
فت هم الرسمية  ،له الحقفي انتصاففعال منقبل هيئ ةقضائية مختصة )2( ،أي
رفونبص
( )1أي شخص انت هكت حقوقه ،بمافي ذلك منقبل أشخاصيتص
شخصيطلبحقا النتصافيجب انيحدد مثل هذا الحقبواسطةسلطاتقضائية أو إدارية أوتشريعية مختصة )3( ،اي انتصافيُمنحيجب انتعززهسلطات
فولتبرئة
مختصة)4( ،يجب ألي هيئة من هيئات الدولة صدر ضدها أمرقضائي أو انتصاف آخر المتثال الكامل مع مثل هذا األمر أو النتصاف( .ب) منح الع
فعال "
نسان من المساءلةينت هك حق الضحايافي النتصاف ال
بي انت هاكات حقوق إل
مرتك
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للشكاوى ضد الدولة .وحتى
تتجمعفي الممارسة حيث هناكغياب ملحوظ
والتحرش .وهذهالعوامل
تيني منفرص الوصول إلى
شكل رو
للضحايا زعميمكن التحجج بهفان هم يحرمونب
حينما يكون
وجب القانونالدولي.
كس التزاماتالسودانبم
تلقون جبرضرر،على ع
المحكمة والي
التوصيات
 -5الخالصة و
قيات
فا
يعاتالسودانيجب ان توجههاالتزاماتالسودانبموجب االت
حصاناتفيتشر
إن أي مراجعةلل
باالفهق القانوني وتوصيات الهيئات ذاتالصلة .ويجب
في ،معاألخذباالعتر
لدوليالعر
لدولية والقانون ا
ا
فع
فحص التطبيق العمليلقوانينالحصانات .وهذايشمل أ) عددالقضايا التيتمتفيها طلبات لر
يعةالقراراتالتي
تيظلتفيهامثل هذهالطلباتقيدالنظر؛  )3عدد وطب
الحصانات؛  )2طول المدةال
اتخذتفيمايتعلقبالحصانات ،إن وجدت؛  )4نتيجة أي عمليات مقاضاة جرت ،إن وجدت.ولمثل هذا
لشكاوى،يجب الهتمام بها
الهدففانتجارب وآراء الجهاتالفاعلة ذاتالصلة ،خصوصا مقدمي ا
الحصاناتعلى إدا ةر شئونالعدالة.
ايالءها االعتبار الكاملفيتحديدأثر
لسلة من المخاوف؛ إذ من المطلوب ألي
وكما ي ظهر هذا اتلقرير الموجزفان الحصاناتتطرح س
مراجعة ،كيتكون ذات مغزى ،أنتأخذ هذه المخاوف محملالجد وتوصيبإجراءاتتكون متسقة مع
الفعال لشئونالعدالةفيالسودان.
ة
إلد
غييرحقيقي ارة
لدولية وتؤديإلىت
التزاماتالسودان ا
إن اإلصالحات الجزئية التي ُذكر ان ها أقترحت بواسطة وزارة العدل خالل ورشات عمل حول
فية .وحتى إذا كان هناك وجود لنظام
الموضوعفي الخرطوم،في  5-4سبتمبر  ، 2113لنتكون كا
ئولين يتمتعون
لمس
القضائية ،فانحقيقة أن ا
يخضع للمراجعة
حصانات ،يحدد إلطار الزمني و
شكل حاجزايتعارض مع واجبالسودانفيالتحقيقفي مزاعم
تى وإن كانت مشروطة،ي
بالحصانة ،ح
فوق ذلكف هناك ضعففي
فعال .و
التعذيب وغيره من االنت هاكات الخطيرةلحقوق اإلنسانبشكل عاجل و
نفيذية .وأي إصالحاتتخضع قرار ما إذا
للقرارات الت
والفعالة
تقلة
قضائيةللمراجعة المس
الممارسة ال
فع أو ال ُ
كانت س ُ
تستمر إلى أن
قضائية،يخاطربأنيجعل الحصانات
فع الحصانات للمراجعة ال
تر
تر
تتبعها انتكون حقيقيةفانها
لتي
تتساوى مع اإل الت من العقاب .وإذا كانللمراجعة اإلصالحات ا
تعذيب وغيره من
فحة ال
ياسات وإجراءات قادرة على مكا
تجزأ من س
تحتاج ألنتكون جزءا ال ي
فالة المحاسبة والعدالة
بشكل خاصعلى ك
بشكلفعال .وهذاينطبق
االنتهاكاتالخطيرةلحقوق اإلنسان
لضحايا مثل هذه االنتهاكات.
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لسودان
ي في ا
 .IVحماية الحق فيالتظا هرالسلم
-1تقديم

تفرقة
تمبر 3102في أنحاء م
تفجرتفي سب
تي كانتقد
لسلطاتالسودانيةعلىالتظ اهراتال
جاء رد ا
لسلطاتالسودانية المخاوف المعتادة :االستخدامالمفرط
يفا .وأثارت ردودفعل ا
على امتدادالسودان عن
تقاالت واحتجاز
بشرية؛ ومايلي ذلك من اع
لخسائر ال
بير من ا
للعنف الذي يؤدي إلى وقوع عدد ك
تى اقالب
فراد لتنظيم هم مظ اهرات  /مشاركتهمفيها .ومنذ عام  ،0191حينما أ
تعذيب ،ومحاكمة أ
و
لسلطة صار قمع
عسكريبما ُعرف حينذاكباسمالجبهةالقومية اإل المية (المؤتمرالوطني اآلن)إلى ا
المعارضة واالحتجاجات جزءا اليتجزأ من ممارسة السلطة إذيُيسر ،إنلميُقر وجود غطاء واق من
لشرطة األمن ،منالناحية
القوانين؛ والتيتشملقوانينتقيد حريةالتجمع منناحية،بينماتزود أجهزة ا
فسر هذه القوانين،بل أن ها ظلتتُ
األخرى،بسلطات واسعةللغاية الستخدام القوة .ويمكن أنتُ
فعل،
فسربال
فة إلى ذلك،فإن المسئولين السودانيين
بحيثتُجرم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وباإلضا
صلونعلىأشكال
تهاكات،بحصان ات ،كما أنالضحايا اليح
تعون،في حالة ورود مزاعمب ارتكاب هم ان
يت م
تيأصابتهم.
فعالةلل مظالمال
تصاف
ان
حتل
تجمعت
عبير وال
نسان،فان حريةالت
والفقهالقانونيالدوليلحقوق اال
وكما هو معترفبهفيالقانون
كفالة حماية كل حقوقإلنسان.وتجعل
ساسيافي
وتلعب دورا أ
يمقراطي،
تمعالد
موقعا مركزيافي المج
تجزأ
نسان جزءا الي
لدوليةلحقوق اإل
فاقيات ا
قاليلعام  3112االت
وثيقةالحقوقفيالدستورالوطني االنت
يعاتالحقوق والحريات المضمنةفى هذه
التشر
قالي ،وتنصعلى أنتنظم
من الدستور الوطني االنت
27
الوثيقة والتصادر ها أوتنتقص منها .وقدالتزمالسودانأيضابإجراء صالحقانوني كجزء من خطة
لعالمية 28لعام .3100
فاذتوصيات مراجعته الدورية ا
عمله إلن
بلةللتطبيقفي
فالة مو اءمةالقوانينالسودانيةالقا
ناصرة هذاإلصالحاتالمطلوبةلك
ويوضح موجز الم
بتركيز خاصعلىالحقفي
لمل زمةلحقوقاإلنسان،
لدولية ا
لمعايير ا
سياق االحتجاجات والتظا هراتبا
يب وسوءالمعاملة والحقفيالحياة.
تعذ
حريةالتجمع ،وحظرال
لسودان
لتظاهر وحوق اإلنسانفي ا
 -2ا
لسلطةفييونيو
نتزا عها ل
تخذتها عند ا
تي ا
أصدرت حك ومة السودان،في واحدة من أولى الخطوات ال
فة إلى حل كل األحزاب
لثاني ،والذي أعلن حالة الطوارئ .وباإلضا
 ،1686المرسوم الدستوري ا
سية ،وبأي وجه،لنظامثورة
االتحادات واتخاذتدابير أخرىفإنالمرسوم حظر "إبداء أي معارضةسيا
29
ياسيفي مكان عام أو خاص" ثم
اإلنقاذ الوطني ".و"القيام دون إذن خاصبأيتجمعلغرض س
يواصل:
بالسجن مدة التقل عن سنة
تكب أيةمخالفة أو مقاومةألحكام هذاالقانون
يُعاقب كل منير
يضا،فإذا كانتالمخالفة أوالمقاومة
بالغ رامة أ
والتزيد عنعشرسنوات كماتجوز معاقبته
المخالفة أوالمقاومة
شتراكالجنائي مع آخرفتجوز معاقبتهباإلعدام،فإذا كانت
بالتآمر أو اال
30
سكريةفيُعاقبباإلعدام و ُ
تصادر أمواله.
تعمالالقوة أوال الح أوالتجهيزاتالع
باس
قاليللسودانلعام .2115
الدستورالوطني االنت
لحقوق،
يقة ا
 -27المادة  ) 4( 27من وث
تحدة 18 ، A/HRC/24/31سبتمبر
يقة االمم الم
نسانفيالسودان ،مشهود أ.بادرين ،وث
تقرير الخبيرالدوليلوضعحقوق اال
 -28انظر

فقرة .18
 ،2113ال

في كتاب جرائم
نيو )1686النص وارد
قاليةلعام 31( 1686يو
الدستوريالثاني :قانوناإلجراءاتوالسلطات االنت
 -29المرسوم
نشر  ،2111 ،امين مكي مدني ص-211
بيلل
تقبل العر
لدوليفيالسودان  – 2111 – 1686 :دارالمس
قانون ا
فةلل
بالمخال
سودانية
(.213فيالنص االنجليزي ص.)258-255
لسابق.
 -30المادة  7من المصدر ا
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نشاء محاكم خاصة؛وحسب ما
ويض مجلسالثورة حينذاكبإ
ف
حاكمات في مث ل هذهالجُنحتمت
إلجراء م
"لوسلي
لدولية ولجنة
فو ا
لشعوبفيقضية منظمةالع
فريقية لحقوقإلنسان وا
قضتبهالمفوضية األ
فريقيا ضد
قفيفي شرق أ
يعة أعضاء المؤتمر األس
نسان وجم
باشالر" ولجنة المحامينلحقوق اإل
ان الخاصةبحقوقإلنسان لعدةأسباب :
السودانفإن المرسوم اليتواءمعم التزاماتالسود
تنقاليةلعام [ 1686المرسوم الدستوري
لسلطات اال
تحظر المادة  7من قانون إلجراءات وا
الثاني]القيام دون إذن خاصبأيتجمعلغرضسياسيفي مكان عام أو خاص .وهذاالحظر
بير الالزمة من قبلالحكومة
ناسب مع التدا
العامللحقفي التجمعفي كل األماكنغير مت
السالمة .وباإلضافةالى ذلكفإن هناك أدلة من مقدمي
لمحافظة على النظامالعام واألمن و
ل
31
تعترض عليهاالحكومة،بأنهتمتإساءة استخدامالسلطات.
لشكوى،لم
ا
تضمن أيبند
لشعوب الي
فريقيلحقوق اإلنسان وا
وحسب ما ورد أعاله،فإن الميثاق األ
للصعوبات
نسان اليمثل حال
تعبير عن المبدأالقائلبأنتقييدحقوق اإل
انتقاصيمكن رؤيته ك
يمقراطيةتخضع
لشرعيةلحقوقإلنسان أي مخاطرعلىدولة د
شكل الممارسة ا
الوطنية :الت
32
لحكالقانون.
م
فىشرعي ة ،على
فة إلى عدم مواءمة المرسوم الواضحةللمعايير الدوليةلحقوق اإلنسانفإنه أض
وباإلضا
تمع المدني .وقداتخ ذذاه شكل استخدامالرصاص الحيضد المتظ اهرين
لمحلي ،لضرب المج
لمستوى ا
ا
واالعتقاالت الجماعية والمحاكمات أمام محاكم خاصة نتج عنها إصدار أحكامباإلعدامفي عدة قضايا
33
خاللال
فترةالتي امتدت من أواخر عام .1661 -1686
سلميين على امتداد العشرين عاما
ظلت هناك مخاوف مستمرة بشأن احترام حقوق المتظ اهرين ال
تفتاء حول استقالل جنوبالسودان،
بقت االنتخاباتالنيابية واالس
لتيس
فترة ا
األخيرة .ومؤخرا ،خاللال
تكرر،بمافي ذلك قنابلالغاز المسيل
بشكل م
ورد أن قوات الشرطة واألمن استخدمت القوةالمفرطة
34
تفريقالمتظاهرينال
العصيل
للدموع و
سلميينفي أواخر  2116وعلى امتداد عام  .2111وقد ورد أن
الشبابية التي اندلعت عام 2111قد وُ وجهت هي أيضاباستخداممفرطللقوة
موجةالتظ اهراتال البية و
35
ستقالل جنوبالسودانفييوليو
تعذيبللناشطين .وعقب ا
كما أعقبت ها عمليات اعتقال واحتجاز و
تكررةفي أنحاء عديدة
تفجر احتجاجات م
تقشفإلى
تصادي وإجراءاتال
 2111قاد تدهورالوضع االق
36
لوتيرةالتيوصفت أعاله.
بعتعلىنحو كبيرنفس ا
البالد ،كمافييونيوويوليو  ،2112والتيت
من
رتسودان
في  23و  24سبتمبر  2113اندلعت مظ اهراتفي مدن ود مدني والخرطوم وك ال وبو
و
رفع الدعم عن الوقود.
والقضارف وسنار واألبيضونياال كردفعل على قرار حكومةالسودانب
يقيا
فر
فيفيشرق ا
نسان وجمعية أعضاء المؤتمر االسق
العفوالدوليةولجنة"لوسليباشالر"ولجنةالمحامينلحقوق اال
 -31منظمة
فقرة .82
ضدالسودان،بالغات رقم  ،48/90-50/91-52/91-89/93,ال
فقرة .76
لسابق ،ال
-32المصدر ا
ياسيفيالسودان ( ،)1666ص.188-184
يقيا،خلف الخط األحمر :القمع الس
فر
 -33انظر هيومان رايتس واتش  /أ
يسمبر  ،2116موجودعلى
في 7 ،د
العفوالدولية’ ،يجبعلىالسودان أنينهيالقمع العنيفللمتظا هرين‘،بيانصح
 -34منظمة
بط http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/sudan-must-end-violent-crackdown-protestors-20091207
الرا
يسى ضد السودان،شكوىتقدمتب ها ريدريسفي 16فبراير . 2113
 -35انظرقضيةصفية اسحق محمد ع
http://www.redress.org/downloads/complaintsafia-ishaq-mohammed-issa-vsudan18february2013nosig.pdf
الفترة ذاتالصلة ،موجودعلىالرابط
قانونيفيالسودانفي
 -36انظر تحديثاتاالصالحال
تخدامالقوةالمفرطة
يقيلدراساتالعدالةوالسالم ’اس
فر
 ، http://www.pclrs.org/english/news-and-eventsوالمركز اال
يوليو  ، 2112موجودعلى
تا الشعبيةفيالسودان‘27 ،
تعذيب،فيقمعاالحتجاج
في ،وسوء المعاملةوال
تعس
االحتجازالجماعيال
الرابط . http://www.acjps.org/?p=1042
15

نيران
بشكل عام،سلميةلكنيبدو أنبعض المتظ اهرينأشعلوا ال
وأوردتتقارير أنالتظ اهرات كانت،
في عدد من مكاتب حزب المؤتمرالوطني ومحطات الوقودفي الخرطوم وود مدني .كما ورد أنقوات
فة
المسيلللدموع والعصي المطاطيةباإلضا
تخدامالغاز
تعاملت مع هذهالتظ اهراتباس
لشرطة واألمن
ا
إلى إطالقالرصاصالحي ،مما أدىإلى مقتل نحو  211شخصفي الخرطوم وود مدنيونياال ،وتم
تلفة 37.وأدى الردالعنيف
لتظاهرات ووُ جهت لهمتهما مخ
اعتقال واحتجاز المئات من األشخاصعقب ا
تمع المدنيتطالب حك ومةالسودان
علىالتظ اهراتإلىتصاعد دعوات من هيئات ألمم المتحدة والمج
لية تحري 38.ورداً على ذلكتعهدت حك ومةالسودان،في 26سبتمبر 2113
باحترامالحقوق وإجراء عم
39
للجنة وإجرائها
تحقققيام مثل هذه ا
نشاءلجنةللتحري .وإذا ما
ثم مرة أخرىفي  4نوفمبر 2113بإ
اللتزاماتالسودان،بموجب القانون الدوليلحقوق اإلنسان،فإن ذلك
فقا
تحقيقفي هذه االنتهاكات و
ال
نصاف
سيساعدفي إ
تهاكات ،كما
تكبي االن
كفالة محاسبة مر
سيساعدفي
يكونبمثابة خطوة إيجابي ة؛ و
س
فالة حقوقإلنسانفي سياق
يعيةوالمؤسسية المطلوبةلك
التشر
الضحايا؛ وقديحدد أيضا االصالحات
الحتجاجات والتظ اهرات.
التظا هرات
علقةب
لدولية المت
لسودان ا
 -3التزامات ا
 0-3حريةالتجمع
يقةالحقوق
لدولية وث
يير ا
0-0-3المعا
ُ
فقا للجنة األمم المتحدة
تعتبر حقوق حرية التعبير والتجمع والتنظيم حقوقا سياسية ومدنية رئيسية .وو
لحقوقإلنسانفإن:
فرد ،وهما
عبير شرطان ال غنى عنهما لتحقيق النمو الكامللل
حرية الرأي وحرية الت
عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع.ويش الن حجرالزاويةلكل مجتمعتسودهالحرية
40
يمقراطية.
والد
لدوليالخاصبالحقوق المدنية
فابهفي المادة  21من العهد ا
عتر
إنالحقفي حرية التجمعيمثلحقا م
رفافيهما
للذانيُعتبرالسودان ط
لشعوب ا
نسان وا
فريقيلحقوق اإل
السياسية والمادة  11من الميثاق اال
و

تصاعد
بالرصاص عشرات المتظا هرينبينمات
تقتل
فوالدولية’ ،السودان:قوات األمن
 -37انظر ملخص أحداث ،منظمة الع
التظا هرات‘26 ،سبتمبر  ،2113موجودعلىالرابط http://www.amnesty.org/en/news/sudan-security-forces-
فريقيلدراساتالعدالة
، fatally-shoot-dozens-protesters-demonstrations-grow-2013-09-26والمركز اال
سودان‘تصريح
،
تسعنطاقالمظا هراتعلى امتدادال
احتجاز 811بينما ا
والسالم ’ ،نحو 171قتيل،بمافيهم  15من األطفال ،و
لمراسلينبال
في
يضاتصريحصح
كتوبر  ، 2113موجودعلىالرابط  ، http://www.acjps.org/?p=1663انظر أ
في 4 ،ا
صح
حدود’ ،رقابةشاملةفي مواجهة االحتجاجات‘ ،موجودعلى الرابط http://en.rsf.org/sudan-all-out-censorship-in-
.response-to-30-09-2013,45248.html
سودان‘تصريح
،
بير أمم متحدةقلقبشكل عميق من االعت االت الجماعيةوالرقابة العالميةالشديدة خاللاحتجاجاتفيال
’ -38خ
كتوبر .2113
في 3 ،ا
صح
 -39انظربيان وزير االعالم احمدبالل ،موجود (بالعربية)على : http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2013-
 ، 09/29/content_30174880.htmوبيانلحاكم الية الخرطوم ،موجود (بالعربية) علىالرابط http://suna-
يضابيان
 ، sd.net/suna/showNews/5X-RgaMOecWW6Fh-r4q2na09MKV9zQ2dV4XwxgNLuiQ/1انظر ا
شرطة واليةالخرطوم موجودعلىالرابط http://akhirlahza.info/akhir/index.php/joomla-
محاكمة يجبعلى
،
يحتجزون دون
العشرات
يضا هيومان رايتس واتش’ ،
 . overview.html?start=255انظرفي هذاالسياق ا
تعذيب وسوء المعاملة27 ‘،نوفمبر  ، 2113موجودعلىالرابط
تحقيقفي مزاعمال
يقيةال
فر
المفوضية ال
. http://www.hrw.org/news/2013/11/27/sudan-dozens-held-without-charge-0
يقة األمم المتحدة
تعبير  ،وث
نسان،التعليقالعامرقم  ،34المادة  : 16حريةالرأيوال
-40لجنة األممالمتحدةلحقوق اإل
فقرة .2
12 ،CCPR/C/GC/34سبتمبر ،2111ال
16

يقةالحقوقالسودانيةبموجب المادة 27
يضا جزءا اليتجزأ من وث
لتجمع هو أ
كما أ نالحقفي حرية ا
41
( )3منالدستورالوطني االنت
يقةالحقوق على أن:
تنص المادة  )1( 41من وث
قالي .و
كفل الحقفي التجمعالسلمي،ولكلفرد الحقفي حرية التنظيم مع آخرين،بمافي ذلك
ي
ُ
نقابات واالتحادات المهنية أو اإلنضمام
ياسية والجمعيات وال
الحقفيتكوين األحزابالس
إلي ها حما ً
يةلمصالحه.
تحمي حرية التجمع الحقفي التنظيم والمشاركةفي التجمعات السلمية .ويُعرف التجمعبأنه "تجمع
تاليفانهيشمل المظ اهرات والجتماعات
بال
تعمد ومؤقتفيفضاء خاص أو عاملغرض محدد .و
ُم
42
لفرد اليُمنع
تصامات" .واأل هم أن "ا
تى االع
داخل القاعات وإلضرابات والمواكب والمسيرات أو ح
تفرقة أو غيرها من األعمال األخرى التييعاقبعلي ها
لسلمينتيجة أعمال عنف م
منالحقفيالتجمع ا
القانون التي يرتكبها آخرون أثناء مظ اهرة إذا كانالفرد المعني قد ظل سلميافي نواياه /ها أو
43
سلوكه/ها".
تثنائية .وقد
بفرض قيود عليها إالفي ظروف اس
لسلمي قاعدة واليسمح
لتجمع ا
عتبر ضمان حرية ا
ي
سلمفقطللقيودالتي :
تخضع حريةالتجمعال ي
ُ
فرض طبقا للقانون والتيتشكلتدابير ضرورية،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن
ت
لصحةالعا مة أو اآلداب العامة أو حماية
القومي أوال المةالعامة أوالنظامالعام أو حماية ا
44
حقوقاآلخرين وحريات هم.
تفرضقيودا:
متحدة لحقوق اإلنسانفإن أيقوانين
وفقاللجنة األممال
ُ
فة
فقا ل ها ويجب اتاحت ها لكا
فرد ضبط سلوكه و
فية لكي يتسنى لل
"يجب أنتصاغبدقة كا
تقديرية مطلقةفي
فيذه سلطة
الجمهور .وال يجوز أنيمحن القانون األشخاص المسئولين عنتن
تمكين هم من
بتنفيذهل
فين
فيةللمكل
تقييد حريةالتعبير .ويجب أنينصالقانونعلىتوجي هات كا
لتي التخضع لهذا
لتقييد وتلك ا
لتيتخضع ل
عبير ا
ناسب من أنواع الت
تحقق على النحو الم
ال
45
تقييد".
ال
لتبرير
باب مشروعة ،مثلتهديد األمنالقومي أوتهديدالنظامالعام،
يجب علىالدول أنت ظهر وجود أس
لخيانة العظمى أو
المتعلقةبا
تخدم قوانين مثلتلك
التدخلفي حرية التجمعفي الوقت المحدد ،وأالتس
التحريضلكبت مثل هذا الحق 46.ويجب أليتدخل أنيكون ضروريا؛ مثل أنهيجب أنيكون أقل
فوق ذلكيجب أاليكون غير
إجراءتقييد مطلوب إلدراك الهدف المشروع ،مثل حماية النظامالعام .و
يقة ُمخلة
تصرف مجموعةصغيرة من األشخاصبطر
شكل كامل نتيجة ل
ناسب،مثل حظر مظ اهرةب
مت
فراد المعنيين.
تخاذ إجراءات ضد األ
للقانونبدال من ا
لسودانية والممارسة
وانين ا
4-0-3الق

قانون إلجراءاتالجنائية

تفاقياتوالعهودوالمواثيقالدولية
تبر كلالحقوق والحرياتالمضمنةفي ال
قالي’ .تع
الدستورالوطني االنت
 -41المادة )3( 27في
لحقوق اإلنسان والمصادق علي ها منقبل جم هورية السودان جز ًء اليتجزأ من هذه الوثيقة‘.
يقة األمم المتحدة ،. A/HRC/20/27
بحقوق حريةالتجمعالسلميوالتنظيم ،ماينا كياي ،وث
تقريرالمقرر الخاصالمعني
 -42انظر
فقرة .21
21مايو ، 2112ال
لسابق.
وفا،بالغ رقم  ، )2114( 61821/00وردفيالمصدر ا
بيرج ضد ملد
يلي
نسان ،ز
-43المحكمة األوربيةلحقوق اال
ياسية.
بالحقوق المدنية ولاس
 -44المادة  21منالعهدالدولي الخاص
فقرة .25
لسفليةرقم  15أ اله،ال
-45التعليقالعامرقم ،34الحاشية ا
تعبير.
فقرة ،31فيمايتعلق بحريةال
 -46انظرالمصدرالسابق،ال
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بسلطات أكثر
لجنائية والي الوالية
في عام  ،2116خولتتعديالت المادة  127من قانون اإلجراءات ا
تبرت
قيد أي اجتماع أوتجمع عامقديؤديإلى إحداث اضطرابللنظما العام .واع
بإصدار أمريمنع أوي
تسقة مع
المقررةالخاصة ألمم المتحدةفيالسودان،سي ام سمر ،حينذاك أن هذهالتديالت كانت "غير م
قالي والعهد
فاقية ال المالشامل اولدستور الوطني االنت
لتجمع والتنظيم الواردةفي ات
ضمانات حرية ا
47
فةإلى ذلكفان المادة  124منقانون إلجراءات
ياسية ".وباإلضا
الس
الدوليالخاصبالحقوق المدنية و
تفريق أيتجمع اوتجمعات غيرقانونية
سلطة أنيأمرب
الجنائيةتسمحلضابطالشرطة أو وكيلالنيابةب
يرجح أنيؤدي إلىشغب أو اضطرابلل المالعام.
حصلونقبل أي مظ اهرةعلىسلطاتلمنع أو
لمحلييني
سئولين ا
شكالي ألن الم
بع إ
وهذهاألحكام ذات طا
تقييد أيتجمع على أساس "النظام العام" الذي هوفكرة ال ُ
ف ها القوانين السودانيةبشكل واضح.
تعر
وبالتاليفان القانون القابل للتطبيق يزود السلطات المختصة بصالحياتتقديرية كبيرة التخضع
لشغب" أو
تجمعات،فإن جرائم "ا
تفريق ال
يتعلقبصالحيات
فسالقدر،فيما
فية .وبن
لمراجعة قانونية كا
ابلةلالست الل ،خصوصا
بالتاليفانهاق
لكلمات و
فضفاضة ومبهمة ا
إلخاللبالنظامالعام" (أنظر أدناه)
في أن "يُرجح أنيرتكب" التجمع جريمة ك هذه .من الم هم مالحظة أن السلطات
عند النظر إلى أنهيك
فترض ،على صعيد الممارسة ،أن أي إعالن عنتجمع أو اجتماعلجماعة معارضةيُرجح أن
ثيرا مات
ك
فيبعض الحاالتيعلن مدير شرطة والية الخرطوم أو وزير
يؤدي إلى اضطرابلل المالعام .و
يتعلق
يكون غير شرعي .وهذا ما حدثفيما
شكل استباقي أن التجمع س
الداخلية أو حاكم الوالية ب
تجاجات  2116و  2112وسبتمبر  2113التي وردت أعاله .وقد استخدمتقوات الشرطة وقوات
باح
تجمعات مستخدمةصالحيات زودتها بها المادة  126أ من قانون
تفريق هذه ال
لقوة ل
ألمن الوطني ا
يسمحلكل
بالفعل فمنذ عام  1686لم ُ
إلجراءات الجنائية لعام  1661الذي عُدل عام  .2112و
لسلطاتتظ اهرات معارضةللحكومة،على الرغم من أن حقوق حريةالتجمع
التظ اهراتالتي اعتبرتها ا
ستورالوطني االنتقالي لعام .2115
فولةبموجب دستور  1668والد
مك

القانونالجنائي

كثيرا ما ُ
توجه للمتظا هرين والمحتجين واحدة أو أكثر منبينثالث جرائمبموجب قانون السودان
لشغ واإلخا ل باسالم واإلزعاجالعام.
ي لعام  ،1661وتحديدا جرائم ا
الجنائ
وتحت عنوان "الجرائم المتعلقةبالطمأنينة العامة" ُ
الجنائيلعام 1661
تعرف المادة  67منالقانون
لشغبباآلتي:
ا
استعرض
تى
فأكثر م
يعد مرتكبا ً جريمة الشغب منيشاركفي أيتجم هر من خمسةأشخاص
التج مهرالقوة أواستعملالقوة أو اإلر هاب أوالعنف ،ومتى كان
القصد الغالبفيهتحقيق أي ٍ
من األغراض اآلتية:
نوني،
فيذأحكامأي قانون أو إجراء قا
(أ) مقاومةتن
تعديالجنائي أو أي جريمة أخرى،
لجنائي أوال
تكاب جريمة اتالف ا
(ب) ار
بالسالمالعام،
يقيحتمل أنيؤديإل اإلخالل
(ج) مباشرة أي حققائم أو مدعىبهبطر ٍ
ياالقانون.
فعل مايخوله إه
يفعل ما اليلزمهبه القانون أولئالي
(د) إرغامأي شخص ل
يتجاوز 21جلدة)
لجلد (بما ال
لشغب هيالسجن لمدة التتجاوز  6ش هور أوالغ رامة أوبا
إن عقوبة ا
48
لسجن لمدة التتجاوز سنة إذا كانالجانييحمل الحا أو أداةقدتسبب األذى.
وا
كما يلي:
بالسالمالعام
ي لعام  1661اإلخالل
وتعرف المادة 66من القانونالجنائ
يقة االممالمتحدة
نسانفيالسودان،سيما سمر – وث
ني بحقوق اإل
 -47انظرالمقرر الخاصالمع

.24

قانونالجنائيلعام 1661
 -48المادة  68منال
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فقرة
،A/HRC/11/14يونيو  ،2116ال

بالسالمالعام أو
يحتمل أنيؤديإلى إلخالل
يقصدبه أو
بفعل
منيخلبال المالعام أويقوم
ً
بالطمأنينة العامة ،وكان ذلكفي مكان عام،يعاقببالسجن مدة التجاوزش هرا أوبالغرامة أو
رين جلدة.
لجلدبما اليجاوز عش
با
أما المادة  77من القانون الجنائي لعام 1661فان ها ُ
تعرف االزعاج العامباالتي:
مضايقة للجمهور أو لمنيسكنون أو
 ... )1أيفعليحتمل أنيسبب ضرراً عاما ً أو خطراً أو
يشغلون مكانا ً مجاوراً أولمنيباشرون حقا ً منالحقوقالعامة.
 )2يجوز للمحك مة إصدار أمرللجانيبإيقاف اإلزعاج وعدمتكراره ،إذا رأت ذلك مناسباً ،كما
تهقببالسجن مدة التجاوزثالثة أشهر أوبالغرامة أوبالعقوبتين معا ً
يجوز لها معا
بكلمات
يشار الي ها
فعاال ُ
لشغب" (المادة )67تغطي أ
فات هذه الجرائم إشكاليات.فمفردة "ا
تطرحتعري
تشير إلى "خاللبال الم العام" .إن "خالل ال الم العام" (المادة  )66غير
غامضة مثل "التخويف" و
فعليقصدبه  ...أنيؤدي الى اإلخاللبالسالم العام" .وتجرم هذه
معرف ،والقانونيغطي حتى "ب
فا واضحا
فةتعري
فعال رغم أن ها غير معر
األحكام ذات الصياغة اللغوية الغامضة مجموعة كبيرة من األ
إلضافة إلى ذلكفان
يتسق ومبادئالشرعية والحقفي حريةالتجمع .وب
الفقهالقانونيالسودانيبما
في
لجلد ،و هوشكل من أشكالالعقوبات البدنية
بالسالمالعام"تخضعلعقوبة ا
لشغب" و اإلخالل
جرائم "ا
49
لسلطات
التساؤلتمنح ا
تاليفإن الجرائم محل
بال
ابلةللتطبيق .و
لدوليةالق
تي التتواءم مع المعايير ا
ال
اسع لمحاكمة المتظ اهرين/المتظ اهرات.
مجاال و ا
وفقاللمواد  125و  126من قانون إلجراءاتالجنائيةلعام 1661فإن الشرطة وأجهزة االستخبارات
فاضة مثل
تفريق التجمعات واعتقال المتظ اهرينبت همفض
لمسلحة مخولةب
واألمن الوطني والقوات ا
لتواجد
بالسالم العام .وعلى مستوى الممارسةفان مجرد االشتراكفي مظ اهرة ،أو ا
لشغب اإلخالل
ا
تكاب هذه الجرائم .ويخضع أولئك المتهمون،
فيا على ار
ثيرا مايُعتبر دليال كا
قرب موقع مظ اهرة ،ك
فيما
شكل روتيني،لمحاكمات إيجازيةبموجب المادتين  176و  177منقانون اإلجراءاتالجنائية .و
ب
يتعلقبتظ اهرات سبتمبر  2113المذكورة أعالهفقد وُ جه االت هامفي  3اكتوبر  2113إلى  35من
المتظ اهرينباإلزعاجالعام اإلخالل
لنيل األزرق حكمت محكمة
بالسالمةالعامة50.وفي والية سناربا
51
بغ رامة  111جنيه سوداني.
لجلد 21جلدةلكل من هم و
شكل إيجازيعلى  27متظ اهرابا
سنارالجنائيةب
52
ُ
وُ
تعزيزالحكم.فثال
فور ،ويمكن الستئناففقطعقب
فرض ،مثل الجلد ،على ال
فذ العقوبات التيت
تن
أُعتقلت رانيا مامون وآخرون خاللتظا هرات سبتمبر 2113في ود مدنيبواليةالجزيرة وأتهمت
تكاب جريمةاإلخاللبال المالعام.وفي 5ديسمبر  ،2113اعتمدت المحكم ةفقطعلىش هادة ضباط
بار
بالغ رامة  511جنيه سوداني أو
لشرطة والمدعيوش هود من مركزالشرطة وحكمتعلى رانيا المامون
ا
نائية،
اثلة حكمت محكمةبحريالج
فيقضية سمر ميرغني المم
دفع .و
لسجن لمدة شهرفيحالة عدمال
ا
فيالقضيتين لميستطع
بالغرامة  5ألف جنيه سوداني .و
في  28نوفمبر ،2113على سمر ميرغني
53
دفاع.
دفاع،في إطارالمحكمة اإليجازية ،أنيدعو شهودالل
محاميال
لسودان ،مارس  ،3103موجود على الرابط
نسان،اللمواصلة الجلد :حان الوقت إلن هاء العقوبات البدنةي في ا
لسودانيلحقوق إل
 -49انظر ريدريس والمرصد ا
.http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20 -%20English.pdf

كتوبر
يليستارت 3 ،ا
يفة د
 -50انظر عبد المنعمابو ادريسعلي،‘ Trial underway for Sudan protest lawyers’ ،صح
 ،2113موجودةعلىالرابط http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-03/233446-
children-women-rally-for-sudan-protest-detainees-afp.ashx#axzz2mzncB4iJ
بل ة معهفينوفمبر .2113
-51معلوماتقدم ها محامي كانت ريدريسقد أجرت مقا
لسابق.15 ،
-52المصدر ا
يسمبر .2113
-53معلوماتقدم ها محاميلريدريسفي د
19

لحق فيالحياة
التعذيب وسوءالمعاملة وا
4-3استخدامالقوة :حظر
يقةالحقوق
لدولية وث
يير ا
0-4-3المعا
بالتاليفان استخدام
تغاللها .و
لدولةللقوة جنبا إلى جنب معأشكال الحماية ضد اس
يسير استخدام ا
لدولية مثل
لصكوك ا
ناسبية .إن ا
للقوة محكومبمبادئالضرورة والت
فاذ القانون
لمكلفينبان
وظفين ا
الم
54
ساسية
لسلوك) ،والمبادئ األ
فاذ القونين (مدونة قواعد ا
فينبان
ظفين المكل
مدونة قواعدسلوك المو
55
فران التوجيه
ئوليتعزيزالقانون ا(لمبادئاألساسية) ،يو
الستخدام القوة وال الح الناريبواسطة مس
لمكلفين
فين ا
لسلوك مبدأ أنه اليجوزللموظ
تضع المادة  3من مدونةقواعد ا
ال الئمفي هذاالمضمار .و
فيما
فىالحدود الالزمة ألداء واجب هم .و
قصوى و
تعمالالقوة إالفي حالةالضرورة ال
فاذ القوانين اس
بإن
ي لكن غير عنيفة"فانالمبادئ األساسيةتنصبأنه
تجمع ات غير شرعة
تفريق "
يتعلقب
فاذ القوانين،تحاشي استخدام القوة ،أو ،إذا كان ذلك غير ممكن
لمكلفينبان
فين ا
على الموظ
لضروري.
يقصر او استخدا مها علىالحد األدنى ا
عمليا ،أن
ساسيةتنصعلى أنه:
يفة،فان المادة  14منالقواعد األ
فوقذلك،فيمايتعلقبالتجمعاتالعن
و
تجمعات
تفريق ال
سلحة النارية ل
فاذ القوانين أنيستخدموا األ
لمكلفينبان
فين ا
اليجوزللموظ
التي تتسم بالعنف إال إذا تعذر علي هم استخدام وسائل أقل خطرا؛ وعلي هم أن يقصروا
ستخدموا ألسلحةالناريةفي هذه
استخ دامهاعلىالحد األدنىالضروري .واليجوز لهم أني
56
يهفي المبدأ .6
نصوص عل ا
لشروط الم
الحاالتال حسب ا
لدوليقديرقىإلى مستوى انتهاك
ناسببموجبالقانون ا
لضروري وغير المت
للقوةغير ا
إن االستخدام
تعذيب وسوءالمعاملة وانت هاك حقالحياة ،حينمايؤديىإل الوفاة.
حظرال

تعذيب وسوءالمعاملة
 -حظرال

رفافي ها،بما
لسودان ط
عتبر ا
ي
تي ُ
فاقياتال
لسلة من االت
لمعاملة مُعترفبهفيس
تعذيب وسوء ا
إن حظرال
لدولي
لشعوب والمادتان  7و  11من العهد ا
نسان وا
فريقيلحقوق اإل
في ذلك المادة  5من الميثاق األ
ياسية .كما أن حظر التعذيب وسوء المعاملة منصوص عليهأيضافي
الس
الخاصبالحقوق المدنية و
قاس أو ال
المادة  33من
نحو ٍ
وثيقةالحقوقالسودانية( :اليجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على ٍ
لمعاييرالقابلة
تعذيب المخاوف وا
إنساني أو ُمهين) .وقدلخصالمقررالخاص لألمم المتحدة المعنيبال
يتعلق باالحتجاجات كاآلتي:
للتطبيقفيما
للعنف خالل اعتقال مشتبه أو
لمفرط
تلقىالمقرر الخاص مزاعم عديدة حول الستخدام ا
فترات
خاللتظ اهرات أو اضطرابات عا مة ،بمافي ذلكالفتراتالسابقةالنتخابات و
شكلسلمي حقهمفي التجمع
فيالعديد من هذهالحاالت ظل الناسيمارسونب
تخابات .و
االن
تخدام
لضربواس
تفريقبعنفللمظ اهرات عن طريق ا
بينمايقوم ضباطالشرطة أو ألمنبال
لطلقات المطاطية أو
لمسيلللدموعوالقنابل الصوتية أو خراطيم المياه أو ا
قنابل الغاز ا
ثيرا ما أدى هذاإلى إصابةأشخاصبجراح أو
سلحةالنارية دونتمييزعلى الجمهور .وك
األ
يسمبر
القرار  17 )1676( 166/24د
نفاذالقونين ب
كلفينبا
وظفين الم
-54تبنتالجمعيةالعامةلألممالمتحدة مدونةقواعدسلوكال م
.1676
قانون ،المؤتمرالثامنلألمم المتحدة حول منع
الستخدامالقوةوالسالحالناري بواسطةمسئوليتعزيزال
 -55والمبادئاألساسية
يقة االممالمتحدة  ،A/CONF.144/28/Rev.1ص 112
الجريمة ومعاملةالجانحين ،هافانا27 ،اغسطس – 7سبتمبر  ،1661وث
(.)1661
تخدامأسلحةناريةضد
نفاذالقوانين عدماس
كلفينبا
وظفين الم
تعينعلى الم
 -56المبدأ  6من المبادئ األساسيةينصعلى أنه "ي
فع خطر محدقيهدد الخرينبالموت أوبإصابة خطيرة ،أولمنع ارتكاب جريمةبالغة
فس ،أولد
فاع عنالن
فراد الفيحاالتالد
ال
يقاومسلطت هم ،أو لمنعفراره /ها،
للقبضعلىشخصيمثل خطرا من هذاالقبيل و
الخطورةتنطويعلىتهديد خطيرلألرواح ،أو
يجواستخداماألسلحةالنارية
تحقيق هذه األ هداف.وفي جميع األحوال،ال ز
فيةل
فا غير كا
وذلكفقط حينماتكونالوسائل األقلتطر
تعذرتماما تجنب ها من أجل حماية األرواح".
تلة عنقصد إال عندماي
لقا
ا
20

قارير عن وحشية الشرطة تجاه
ثيرةللقلقبشكل خاص ت
شياء الم
إلىقتلهم .ومن األ
تكرر أن
شكل م
قليات .وظلالمقررالخاصيقولب
عفاء والمحرومين واأل
مجموعات منالض
فاد
يستخدم إالبعد أن يتم استن
نفس وأال ُ
استخدام الشرطةللقوة يجب أن يالز مه ضبط ال
تخداماألسلحة النارية
يفة .كما أنعلى أجهزةتعزيز القانون أنتكف عناس
الوسائل غيرالعن
دفع خطر محدقي هدد آخرينبالموت أوبإصابة خطيرة.
نفس أول
دفاع عنال
إالفي حاالتال
ُ
في هذا المضماريجب أنتطبققواعد صارمة حول استخدامقوات الشرطة واألمنللقوة؛
و
تقاالت والتحكم
تسجيل ومراقبة االع
فوق ذلكفانهيجب استكشاف طرق لتحسين عمليات
و
57
فيالتظ اهرات.
سئولة عن خرق
شكلمتكرر أن الدولتكون م
قليمية والدوليةب
فاقيات حقوق اإلنسان اإل
تجد هيئات ات
58
ناسبة.
لمعاملة حينماتستخدمقوات هاقوة غيرضرورية أو غير مت
حظرسوء ا
لتحقيقفي أي خروقات وبمحاسبة
لسلطاتتكون مطالبةبا
وحينمايكون الوضع على هذا النحوفان ا
59
وتوفير جبرالضرر
الجناة
لضحايا االنتهاكات .وباإلضافةإلى ذلكفانعلى الدولة أنتتخذتدابير
تعذيب وسوء المعاملة،بمافي ذلك من خالل وسائل االصالحات
لتحرر من ال
لحماية الحقفي ا
60
تضيالضرورة.
ية والمؤسسية حسب ماتق
يع
التشر

 -الحق فيالحياة

يقي لحقوقإلنسان
فر
لحياة  ،ضمن حقوق أخرى ،الحمايةفي المادة  4من الميثاق األ
يجد حق ا
سية،باإلضافةإلى المادة 28
السيا
لشعوب ومن المادة  6من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
وا
من وثيقة الحقوقالسودانية .وكما أشارالمقررالخاص لألمم المتحدة المعنيباالعدامات خارج نطاق
سفيةفان:
تع
قضاء واإلعدامات االيجازية اول
ال
لنفس أو
دفاع عن ا
يتعلقبالستخدام القاتلللقوة أو األسلحة النارية هو ال
المبدأ الموجهفيما
دفاع عن آخرين .كما أن الظروف الوحيدة التيتبرر االستخدام ،بمافي ذلك خالل
ال
المظ اهرات ،هي الخطر المحدقبالموت أوباالصابة الخطيرة؛ ويخضع هذااالستخدام
ناسبية .ومن حيث المبدأفان إطالقالرصاص دونتمييزعلىحشد
لمتطلباتالضرورة والت
هوسلوك غير مسموحبه ويجوز أن يستهدففقط شخصا أو أشخاصيشكلون تهديدا
بالموت أو اإلصابةالخطيرة .واليمكنتبرير استخدام اسالحالناريفقطبسبب وجود حاجة
لمحلية.
ينعكسفيالقوانين ا
ممتلكات .وهذا كثيرا ما ال
تفريقتجمعغيرشرعي أو لحماية
ل
أمافيمايتعلقبالمدونة والمبادئ األساسيةفانالعُرففيمايتعلقباستخدامال الحالقاتل هو
نفس أو االعتقال أوالقضاء علىشغب أو
دفاع عن ال
نفسهفي كلالظروف،سواء كانفيال
61
أي ظروف أخرى  ،هوتحديدا ،حمايةالحياة.

57
فقرة .61
يقة األمم المتحدة 6 ،A/HRC/13/39فبراير ،2111ال
تعذيب ،وث
تقريرللمقرر الخاصالمعنيبال
58
نسان ،حكم صادرفي 11ابريل ،2112
 انظرعلي غونيز ضدتركيا،بالغ رقم ،9829/07المحكمة األوربيةلحقوق اإلفقرات .43 –37
ال
فقرة .45
لسابق،ال
-59المصدر ا
قانونيةالعامةالمفروضةعلىالدول األطراففي
يع ةااللتزاماتال
نسان،التعليقالعامرقم  ،31طب
-60لجنة ألممالمتحدةلحقوق اإل
فقرات
يقة األمم المتحدة 26 ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13مايو ، 2114ال
ياسية ،وث
بالحقوق المدنيةوالس
العهدالدوليالخاص
يقة األممالمتحدة .
نفاذ المادة 2بواسطةالدول األطراف  ،وث
تعذيب،التعليقالعام رقم  ،2ا
 18و 15؛لجنة األممالمتحدة لمناهضةال
فقرة .7
24 ،CAT/C/GC/2يناير ،2118ال
يستوف هينز،
عسفية كر
نطاالقضاء ،واالعدامات االيجازية ،واالعداماتالت
-61تقريرالمقرر الخاصالمعنيباالعدامات خارج ق
فقرات .62-61
يقة االممالمتحدة  23 ،A/HRC/17/28مايو ،2111ال
وث
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فة
فعاال ونزيهابهدف معر
حقيقا عجال و
لسلطات أنتجريت
في حالة الزعمبوجود خرقفانعلى ا
و
62
ضرر لضحايا انتهاكاتالحقفيالحياة.
تقديم جبرال
فة إلى
الحقائق ومحاسبةالجناة،باإلضا
لسودانية والممارسة
القوانين ا
4-4-3
لشغب؛ولكن أجهزة األمن الوطني
فحة ا
فظة على أمن التظ اهرات عادةبواسطة شرطة مكا
تتم المحا
والجيشيجوز ل ها أيضا أنتؤدي،بلوتمارسفعالفيبعض األحيان،سلطاتحفظ األمنفي سياق
63
مؤخرفيسبتمبر 2113في الخرطوم.
ا
لتظاهر ،كمافعت خالل االحتجاجاتالتي حدثت
أعمال ا
بسلطات استخدام "أقل
تخول المادة  125من قانون اإلجراءات الجنائيةلعام 1661الضابط المسئول
تفريقتجمع (انظر المادة  124من قانون اإلجراءات الجنائية).
تفشل عملية
قوة ضرورية" ،حينما
وتوضح المادة ( 15ي) من قانون الشرطةلعام  2118أن قوات الشرطةتملكسلطة "استخدام القوة
لمسئولفقط استخدام
للضابط ا
ناسبةوفقاللضوابط التييح ددها قانون إلجراءاتالجنائية" .ويجوز
الم
عديل قانون اإلجراءات
تضىت
لنائبالعام"لكن المادة  126أ التي أدخلتبمق
اسالح الناري "باذن ا
سلحة
الجنائيةالذيتمفي عام  2112وسعتبشكل كبير سلطة الضابط المسئولفي األمرباستخدام األ
لجناة أو منع وقوع أي جريمة".
بغرض ضبط ا
النيابة أو القاضي" و "
كيل
النارية"في حالة غياب و
64
ب فيالموت".
لتسب
تخدام مثل هذه القوة هو "أالتبيحتعمد ا
قيد الوحيدعلى اس
وال
كبير محاميي اإلدعاء أوالضابط
بموجب المادة  126من قانون اإلجراءاتالجنائيةلعام 1661يجوزل
تفريق
سكرية إذا كان ذلك ضروريا ل
سلحة استخدامالقوةالع
لمسئول أنيطلب من القوات الم
ألكبر ا
لمسلحة
لمسلحةلعام  2117على أنتتولى القوات ا
تجمع .وتنص المادة  )2( 6من قانون القوات ا
ال
فقاألحكامالقانون؛ وتمنح
"مساعدة أجهزةتعزيزالقانون ،عند االحتياج،في أوقاتال الم والطوارئ ،و
ذلك سلطات وحمايةقانونية كالتييجوز أنتمنحلمثل هذهالقوات".
ألجل
يجوز لجهاز ألمن الوطني استخدام القوةبموجب المادة ( )1( 51ج) من قانون األمن الوطنيلعام
لشرطة المنصوص عليهافي قانون شرطةالسودان وقانون
تي يخولهبـ"سلطات رجل ا
 ،2111ال
إلجراءاتالجنائية"
ياسة
تعترفلوائحاستخدامالقوةبواسطةالشرطةالسودانيةبمبادئ مثلالضرورة ،وتضعقيوداعلىس
تفريقالتجمعات.
تخدام القوةفي القوانينالسودانية مرتبطبأسباب
لكن اس
للقتل .و
إطالقالرصاص
لقوة
فض عتبة استخدام ا
بالتاليفانهاتخ
فاضة،بمافي ذلك إلخاللبالنظامالعام .و
سبابفض
وهذه األ
تعكس ها مبادئ ألمم المتحدة التي وردت أعاله ،والتييجب،
لدوليةالتي
الى أدنى من مستوى المعايير ا
للجوء إليه .والتحيل القوانينالسودانية أيضا ،وال
وفقا لها ،أنيكون استخدامالقوة آخر إجراءيمكن ا
للخصوصية ألشكال
فتقار القوانين
ناسبية .ويجب أنيؤخذبعين االعتبار ا
شكل كامل ،مبدأ الت
تعكسب
لسلة من المظ اهرات .إنحقيقة أن
للقوةفي س
تخدامالمفرط
للجوءإلى الس
الحماية كعامل مس اهمفي ا
يضا إحدى اإلشكاليات.ف هذه األجهزةقدتعمل،
تخدامالقوةيمثل أ
بسلطات متزامنةباس
تمتع عدة أجهزة
للقوة.وفي مجاب هة
يعزز خطر الستخدامالمفرط
بشكل متواز مما قديعرقل التنسيق و
بل وقد عملت،
مشتركة منقوات
سكرية وقوات
تظ اهراتسبتمبر  2113ورد أنالحكومةالسودانيةنشرتسيارات ع
فقرات .18-15
لسفلية رقم  36ا اله،ال
نسان ،التعليقالعام رقم ،31الحاشية ا
 -62انظر عمومالجنة األمم المتحدةلحقوق اإل

63

لسودان‘،
احتجاز 811بينمااتسع نطاق المظا هرات على امتداد ا
فال ،و
لسالم ’ ،نحو 171قتيل،بما في هم  15من الط
 المركزالفريقيلدراسات العدالة واحفي 4 ،اكتوبر  ،2113موجود على الرابط http://www.acjps.org/?p=1663
تصريح ص
 -64المادة  )4( 125منقانون الجراءات الجنائيةلعام .1661
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لقت الطرق المؤدية إلى
لسكنية وأغ
الحتياطي المركزي ومن قوات أجهزة األمن الوطنيفي األحياء ا
يشيا موالية
عتقد أنهم كانوا مل
تشفيات 65.وذكر ش هود عيان أن مسلحين يرتدون البس مدنية ،ي
لمس
ا
سلحة ضدالمتظ اهرين ،رغم أنالحكومةقدنفتتو رطهافي
للحكومة،قد شاركوافي استخدامالقوة الم
67
لشرطة أطلقتالناردفاعا عن مراكزها.
قتلالذينتج عن ذلك 66.وزعم والي والية الخرطوم أن ا
ال
تصاففي حالةالخرق
 3-3المحاسبة وأشكا االن
تاليفانهيجوز اتهامهمبارتكاب جرائم
بال
سئولوتعزيز القانونللقانونالجنائيلعام  1661و
يخضع م
قتل شبه
قتل العمد وإنمابال
مختلفةفي حاالتيتجاوزونفيهاسلطاتهم.ولكن ال يجوز ات هامهمبال
جنائيلعام (1661القتل العمد) " إذاتجاوزالموظفالعام
العمد68.بموجب المادة  131منالقانونال
ً
لشخص المكلفبخدمة عامةبحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا و هويعتقدبأنفعله الذي
أو ا
جنائيلعام
سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ."،وعالوة على ذلك وع البالمادة  11من القانون ال
الفعل جريمة إذا وقع من شخص
( 1661أداء الواجب واستعمال الحق) التيتنص على أن " اليعد
تصة،
لسلطة المخ
لقيامبه أو مخوللهالقيامبهبحكمالقانون أوبموجب أمر مشروع صادر من ا
ملزمبا
تقدبحسننية أنه ملزمبه ،أو مخول لهالقيامبه".
أو كانيع
على صعيد الممارسة ُ
تعتبر الحصانات العائق األساسي أمام محاسبة مسئوليتعزيز القانون.فضباط
سلحةيتمتعونبحصانات مشروطةفي أيفعليتمفي
فراد جهاز ألمنالوطني والقوات الم
لشرطة وأ
ا
تيينتموناليها .وتتساوى أحكام
فعها عنهم إالبواسطة رئيسالقوة ال
إطار أدائهملواجبات هم ،اليمكن ر
ئوليتعزيزالقانون
الحصانات هذهباال الت من العقاب ،والتوجدقضاياتمفيهاتوجيه اتهام ألحد مس
69
قوة فيسياقتظ اهرات.
تخدامالمفرطلل
بسببالس
لمفرطةفي موا جهةتظ اهراتيوليو  /اغسطس  2112وسبتمبر
ردا على االنتقادات الستخدام القوة ا
نفصلتينفي أواخر ،2112أعلنت حكو مة السودان عن
،2113وقتلالعديد من ال البفي حادثتين م
فلميتمنشرنتائج
فة؛
تشكيللجانتحري 70.ولكن ،حتىاليوم ،ما زالتنتائج هذهالتحقيقات غير معرو
ولميوجه اتهام لجناة أو محاسبت هم.
-2الحاجةال الحات
فاذ
سئولو ان
تجمع .وتخول األجهزةالرسمية وم
تضعالقوانينالسودانية األمن والنظامالعامفوق حريةال
فاضا .وتعاني
فافض
فةتعري
فريق التجمعاتبناءا على أسباب معر
القانونبسلطات كبيرة لحظر أوت
يتعرض المتظاهرون إلى محاكمات إيجازي ة وعقوبات .ويتم
الرقابةالقضائية منالضعف وكثيرا ما
65

فلية رقم  36أعاله.
لس
 انظر المركزالفريقيلدراسات العدالة واسالم ،الحاشية افيقتل المتظا هرين" ،هيومان
 -66انظر جي هان هنري"رسائل اخبارية :السودانين

كتوبر  ،2113موجودعلى
رايتس واتش 3 ،ا
الرابط http://www.hrw.org/news/2013/10/03/dispatches-sudan-denies-killing-protesters
كتوبر  ، 2113موجودعلىالرابط
فع عن عملياتالقمع وسط المزيد من االحتجاجات"،فضائيةالجزيرة 1 ،ا
 -67انظر"السودانيدا
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/sudan-defends-crackdown-amid-more-protests20131015534486705.html
لفعله".
الفعل وكانالموتنتيجة راجح ة
نائيلعام " 0110يعدالقتلتال عمداً إذاقصدهالجاني أو إذاقصد
القانونالج
-68المادة  )0( 021من

نسان "صالحقوانينالسودان حولالحصانات"،نشرة صالحقوانينالسودان،
 -69انظر ريدريس ووالمرصدالسودانيلحقوق اال
كتوبر  ،2113موجودعلىالرابط http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-
ا
2013.pdf
70

فييواجه مسئولينسودانيين ،سودانتربيون31 ،سبتمبر ،2113
بشأقتل حزب المؤتمر الوطنيللمتظا هرين؟"صحا
 انظر "لماذاتصر على الكذب نلسالم "الدعوة الىتحقيق عاجل
موجود على الرابط  http://www.sudantribune.com/spip.php?article48254؛ المركزالفريقيلدراسات العدالة وا
لسودانية"11 ،ديسمبر  ،2112موجود على الرابط  http://www.acjps.org/?p=1127؛
فرطللقوةبواسطة السلطات ا
قل فيمقتل طالب واستخدام م
ومست
ية) فييوليو ،2112صحيفة الصحافة،
ق فيمقتل  12متظا اهرفي مدينةنياال (باللغة العرب
انظرللحصول علىتصريح وزير العدل والمدعي العام حول التحقي
 6مايو  ،2113موجود على الرابط . : http://www.alsahafasd.net/details.php?type=a&scope=a&version=1155&catid=20.
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تخدام
تي ألولئك المعززينباس
شكلغير مالئم ويتركقدرا كبيرا من األداءالعمليا
تنظيم استخدامالقوةب
دة في حالة وقوعانتهاك .وعلىصعيد الممارسة،
فرسوىأشكال حماية ومحاسبة محدو
القوةبينما التتو
لسلطاتقد استخد متقوة مفرطة لميؤدي ذلكإلى أي محاسبة أو
فيالعديد منالحوادثالتي زعم أن ا
ف
شكلفعال ،المعايير
تصارفان النظامالحاليفشلفي أنيضمن،ب
للقانون أو للممارسة .وباخ
مراجعة
تالي
بال
يقةالحقوق .و
بفضل وث
يتجزأ من نظامهالقانوني
تشكل جزءا ال
لدولية الملزمةللسودان والتي
ا
لدوليةلحقوقإلنسان قد
فالة االمتثال للمعايير ا
فان إجراء مراجعة كاملة للقوانين والممارسةبهدف ك
فرالعدالةوجبرالضررلضحايا
تهاكات وتو
كبي االن
فعالةلمحاسبة مرت
تأخر كماتأخر اتخاذ خطوات
االفعال.
مث ل هذه
توصيات
-5
سالفةالذكريجبعلىالحكو مةالسودانية:
قتراحات
بناءاعلى اال
 -1إجراء مراجعةشاملةللقوانين التيتنظم التجمعات واستخدام القوة وتطبيق ها عمليا ،والتعاون مع
القيامبذلك؛
للسودانفي
تقل
لمس
خبير األممالمتحدة ا
 -2صالحالقوانين المعمولب ها ،وخصوصا المواد  66-67و  77منالقانونالجنائيلعام 1661
بهدف ضمان أاليخضعالمتظاهرونإلجراءات جنائية غير متناسبة وال مبرر لها؛
 -3إلغاء العقوبات البدنية والتي كثيرا ما ُ
فرض كعقوبةفي محاكمات موجزة ضد متظا هرين؛
ت
 -4صالح المواد ( 126 - 124أ) من قانون اإلجراءات الجنائيةلعام  1661بهدف ضمان أال
تفريق ،وأنيخضع أي استخدامللقوةإلى التطبيقالصارم
لسلميةلحظر أو
تجمعات ا
تخضع ال
ناسب؛
لمبادئالضرورة والت
تخد القوةفي ذلكالسياق؛
لشرطة واس ام
تصاص أجهزة ا
 -5التوضيح ،ن خالل القانون ،الخ
سلحة
فراد جهاز األمنالوطني والقوات الم
 -6إلغاء األحكامالتيتمنححصاناتلضباطالشرطة وأ
السودانية؛
تفق معأفضل
فويض محدد بوضوح وبجدول زمني بما ي
تقلة بت
تشكيل لجنة تحقيق مس
-7
لمعاييرالدوليةلحقوقإلنسان و/أوالقانونالسوداني
لتحقيقفي انتهاكات ا
لدوليةل
الممارسات ا
ُ
فين عموميين وغير هم من الذين
التي ُزعمت أوتم التبليغ عن أن ها أرتكبتبواسطة موظ
فوبصفة رسميةفي سياق مظ اهرات منذ عام 2115؛
يتصر
ن
سئول أو غيره منالعاملينبصفة رسمية من المسئولين عن
 -8إتخاذ خطوات لمحاسبة أي م
انت هاكات أُرتكبتفيسياق مظا هرات ،وتقديم جبر الضررلضحايا مثل هذه االنت هاكات؛
فول
ستورية ،كحق أساسي ومك
-6كفالة االعترافبحرية التجمع ،كجزء من عملية المراجعة الد
لدولية األخرى
السياسية وغيره منالمعايير ا
لحقوق المدنية و
لدولي الخاصبا
بموجب العهد ا
الملزمة.
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االتفاقيات الدوليةلحقوقاإلنسان ،واإلصالحات
نفاذ التزامات
 .Vا
ولية
ريعية والحمايةالفعالة للحقوقفيالسودان:اآلفاق الد
التش
السياق
ت السودان في ذات
واستجابا
تقديم
-0
كبيرا من الهيئات اإلقليمية والدولية.فالسودانيعتبر
جذب موضوعحقوق اإلنسانفيالسودان عددا
قليمي .وهذايشمل العهد
لعالمي واال
لمستويين ا
فاقياتدوليةلحقوقإلنسان على ا
دولة طرففي عدة ات
سية ،معلجنة األمم المتحدةلحقوق اإلنسان كهيئة رقابة ،والميثاق
السيا
الدوليالخاصبالحقوق المدنية و
يقية لحقوقإلنسان
فر
فوضية األ
لشعوب الذيتوكل مهمة مراقبته إلى الم
يقي لحقوق اإلنسان وا
فر
األ
لعالمية لمجلس ألمم
يخضعالسودانأيضا إلى المراجعة الدورية ا
ريقية) .و
ف
فوضية األ
لشعوب (الم
وا
تقل لوضع حقوقإلنسانفي
المتحدة لحقوق اإلنسان ،كمايخضع إلجراء خاص ،مثل الخبير المس
فعت
فور ،د
سلحةالعديدةفيالسودان،خصوصافي دار
فةإلى ذلكفإنالنزاعات الم
السودان .وباإلضا
لمكلفينبموجب قرار مجلس األمم
بانخراط عدةهيئات،بمافي ذلك مجموعة خبراء األمم المتحدة ا
ارفور.
لمستوىلد
يعة ا
ف
فريقي ر
المتحدة لحقوق اإلنسان رقم  8/4ولجنة االتحاد اال
وتراقب هذه الهيئاتبشكلفعال امتثال السودانبالتزاماتهتجاه حقوق اإلنسان (وامتثالهفيبعض
رفيدولي ،أو اإلثنين
لدولي ،إماكمع اهدةقانون أو كقانون ع
ألحوالبالقانونالدولي)بموجبالقانون ا
فاذ هذهااللتزاماتبحسن نية .وكما أوضحت لجنة حقوق
معا .وكقاعدة عامةفإن علىالسودان إن
يق هاالعام رقم :31
تعل
اإلنسانفي
وتعليمية وغيرها
تتطلب المادة  2من الدول ألطرافتبنيتدابيرتشريعيةوقضائية وإدارية
71
فاءبالتزاماتهاالقانونية.
منالتدابير المناس ة ألجل اإلي
عزيز وحماية حقوق
بير المطلوبة لت
لتزاماتالع امة أنتتخذ كلفروعالحك ومة التدا
تتطلب هذه اال
تهاكات أو أن
فراد الذينيزعمون أنهم معرضون لخطر االن
اإلنسان .ويجب ،على نحو أ هم ،منح األ
72
دفاع عن حقوقهم.
فعالةللعدالة والحماية أوال
أنتهكت،فرص وصول
حقوقهم
لتفويض،التي ألعضائهاخبرة كبيرة،قد أصدرت عددا كبيرا من
الحاملة
قليمية والدولية و
الهيئات اإل
إن
الفعالةلحقوق اإلنسانفيالسودان .وقدمتبعض الدول أيضا
تلفةللحماية
التوصيات حول جوانب مخ
لعالمية ،وهي عمليةتجريفي إطارمجلس األمم المتحدةلحقوق
توصيات كجزء من المراجعة الدورية ا
شير
تعرضللمراجعةت
اإلنسان وتخضعفيهاالدول إلى مراجعة من دول أخرى .و ألهم أن الدولالتيت
نعكاسا لمايقف
قبلتب ها .وهذايقدم خط األساس اللتزامالسودان .كمايمثلأيضا ا
إلىالتوصياتالتي
توصيات غيرالمقبولة .ويظهرالفحص الدقيق لهذه التوصيات أن
السودان حجرعثرة أما مه ،مثل ال
العديد من المواضيع التي ُ
فوق
تتكرر ،ويتمتجاهلها .و
لية ،كثيرا ما
قليمية ودو
طرحتبواسطةهيئات إ
تقديمها.
دان بشكل صريحعلىتوصياتتم
فيبعضالحاالتيعترضالسو
ذلكف
سنواتالسبعالماضية.
تقرير الموجزتوصياتتقدمت بها عدةهيئات رئيسية خالل ال
يفصل هذا ال
ويستخدم ا مالحظاتالختاميةللجنة االممالمتحدولحقوقإلنسانلعام 2117كنقطةبداية مناسبة إذ أن
لتقرير الموجزإلىتحديد جوانب
للسودان 73.ويهدف هذا ا
تقرير الدوري الرابع
للجنةتتجه لدراسة ال
ا
يقة االمم
لعام المفروضعلىالدول األطراففيالعهد ،وث
قانوني ا
يع ةااللتزامال
نسان،التعليق العام رقم  :31طب
-71لجنةحقوق إل
فقرة .7
المتحدة 26( ، 13 ،CCPR/C/21/Rev.1/Addمايو )2114ال
فقرة .15
لسابق،ال
-72المصدر ا
نسان, at www.ohchr.org ،
 -73انظر ألجل المزيد منالمعلومات ،موقع مكتبالمفوضالساميلحقوق اإل
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR
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كأولويات ،والتركيز على التوصيات الرئيسية العالقة ،وتقييم الموقف ال ُم َ
فاعلة
تخذ من جانب الكيانات ال
تلفة وردودالسودان .ويمكنبعد ذلك استخدام هذابواسطة الكيانات ذاتالصلة لتطوير
المخ
لتزاماتالسودانالدولية.
فيذ ا
فع إلى األمامبتن
استراتيجيات مناسبةللد
قضايا.
توصيات التيتقدمتبها عدة هيئات حول مجموعة من ال
إن هذه المراجعة انتقائيةنسبةلعدد ال
تعذيبوسوءالمعاملة،فإنالتوصيات
وبجانب مجابهة مواضيع حمايةالحقوق ،مثلالدعوىإلى إنهاءال
لكفالة العدالة
مؤسسية ،وتدابير
يضا على مسائلهيكلية مثل ا صالحاتالتشريعية وال
ركزت أ
شكل هذه التوصيات مصدرا هاما،
لدوليةبواسطةالسودان .وت
المحاسبة والمصادقة على المع اهدات ا
و
فر خط أساس ،وتعبر عن المخاوف
فاذ السودان اللتزاماته الدولية؛ وتو
وتلعب دورا حاسمافي مراقبة إن
ُ
فعبالخطوات التيتتخذ .وتشكل التوصيات جزءا مما
المشتركة وتسمحبتحديد الجوانب ذات األولويةللد
لعالمية
لدولية والدول (خصوصافي سياق المراجعةالدورية ا
يجب أنيمثل ’حوارابناءا‘بين الهيئات ا
توصيات من جانب
فاذ المحدودلل
فيمابين الدول) من ناحية والسودان من ناحية أخرى .ويظهر اإلن
السودان العوائق المستمرةفي هذه العملية .وتشددبعض الهيئات ،مثل الخبير المستقل لوضع حقوق
74
هجا يستندإلى اتخالصنتائج.
اإلنسانفيالسودان ،كثيراعلىنتائج محددة ،متبنيةن
عبثيا؛
ينابيروقراطيا
تيتتم خاللها،تمر
قديرىبعض المراقبين عملية المراقبة هذه ،والتوصيات ال
واستنادا إلى وج هات النظر ال ُمتخذةب هذا النحوفإن ها إما أنتكون خرقا ًلسيادة الدولة علىنحو غير مالئم
متأصلة،فإن
فالة حمايةفعالة لحقوق اإلنسان.ولكنبغضالنظر عنأشكال المحدوديةال
أوفشالًفي ك
هي تساعد حكومةالسودانفي
لمشاركةفيها .و
فة ا
اعلالمختل
نات الفة
نسبةللكيا
تلعب دورا هامابال
العملية
تحديدأشكالالقصورفي نظامهاالوطني وإتخاذ خطوات النتصاف .وكمايساعد الردعلىالتوصيات،
لنسبةللمجتمع المدنيفي
تعزيزالتزامات حقوقالسودان .وبا
يضا،السودا نفي إظهار مستوىالتزا مهب
أ
ناصرة
فر أداة م
لتيتمتقديم ها،تو
توصيات ا
للصيقةبال
السودان،فإن عملية المراقبة ،خصوصا المعرفة ا
لكياناتالفاعلة على
العالقة على المستوى الوطني ،واالنخراط مع ا
هامةفي الدعوة ل صالحات
بالنسبةللهيئات
فوق ذلك،ف
غيير .و
لدوليلخلق الزخم المطلوب إلحداث هذا الت
لمستوى االقليمي وا
ا
لدوليةنفسها ،كماللدول ،خصوصافي عملية المراجعة الدوريةالعالمية،فإن الوعيبالتوصيات
ا
األساسية التي ُ
لدولية .كما
قليمية وا
فر ذاكرة مؤسسية هامة على امتداد الهيئات اال
تقدمفي هذه العمليةيو
لمشاركةفي
لنقدي ألثر التوصياتالمقدمة ولمراجعة استراتيجية االنخراط وا
لتقييم ا
يضا أداة ل
فر أ
يو
السودان.
يعية،خصوصافيمايتعلقباالنتهاكاتالخطيرة ،وحقوق
التشر
لتقريرالموجزعلىإلصالحات
ويركز ا
المرأة ،وإدارةالعدالة التيتحتل موقعالصدارةفي مشروع صالح القانون الجنائيفيالسودان .كما
فاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والتي ُ
فاذ المعايير
تعتبر عالقت ها اللصيقةبان
ينظر إلى المصادقة على االت
ُ
كفالة
يعية عن ا صالحاتالمؤسسية وتدابير
تشر
لدولية ظاهرةللعيان .واليمكنفصل ا صالحات ال
ا
رفا مطلوبا أو جزءا اليتجزأ منمثل هذه اإلصالحات
ثيرا ماتكون ط
المحاسبة إذ أنها ك
العدالة و
ُ
في مجال اإلصالحات المؤسسيةفإن هذاينطبقبشكل خاص على إصالحقطاع
والتدابير التيتتخذ .و
عتبر منذ وقت طويل أولوية هامة.
ي
ألمن حيث ظل إصالح أجهزةاالستخبارات واألمنفيالسودان ُ
تأسيس و/أوتعزيز هيئات أخرى ،مثل المفوضية
قضاء و
ستقالل ال
توصيات أخرىتتعلقبا
و هناك
فور ،مع
نسان .وقدتمنقاش موضوعالعدالة والمحاسبة خصوصافي سياق دار
الوطنية لحقوق اإل
نسان رقم 8/4
تحدةالمخولةبموجب قرار مجلس األمم المتحدة لحقوق اإل
مجموعة خبراء األمم الم
توصيات
فور ،وتمخض عن عدد من المقترحات وال
لمستوى لدار
فيعة ا
ريقي ر
ف
ولجنة االتحاد اال
75
لية،بمافي ذلك مايتعلقباإلصالحات
تفصي
ال
التشريعية .ومع أن ،منالواضح جليا أن هذهالتوصيات
يقة األممالمتحدة 18 ،. A/HRC/24/31
نسانفيالسودان ،مش هود أبادرين ،وث
تقرير الخبيرالخاصلوضعحقوق اإل
 -74انظر
سبتمبر .2113
نفاذالتوصياتالمقدم ة من مجموعة الخبراء
نسانفيالسودان حولوضع ا
تقرير أعدهالمقررالخاصلوضعحقوق اإل
 -75انظر
وفقلقرار مجلسحقوق
نسان  8/4ا
نفاذقرار مجلسحقوق إل
نسان رقم 8/4إلى حكومةالسودان إل
بقرارمجلسحقوق اإل
كلفين
الم
26

ثقلة للنزاعوالنزاعات القائمةفي أجزاء عديدة من السودان،فإن
للتركة الم
ذات أهمية حاسمة ،نتيجة
توصيات.
فاذ أي من هذهال
فشل الكاملفي ان
بلغ درجةال
هناك مايكادي
تييتمفحصهافي هذا الموجز وُضعت
مختلفة ال
تخذتفيمايتعلقبالموضوعات ال
تي أ
إن التوصيات ال
عثورعلى روابط
لدولة المعنيةبينقوسين() .ويمكن ال
بين عالمتي" " اقتباسبينما وُضعأسم الهيئة أو ا
تقرير الموجز.
النص الكاملللتوصياتفي ملحق ال
ريعي
التش
 -4إل الح
حدد الخبير المستقل لوضع حقوق اإلنسانفي السودان اإلصالح القانوني كأولوية ،حيث سلطت عدة
كيزعلى
نوني خالل عملية المراجعةالدوريةالعالمية .وهذاالتر
دولالضوءعلى جوانبإلصالحالقا
فاذ المعايير الدوليةفي السودان.
فابأ هميته ،كمتطلب مسبق وكمكون الن
اإلصالح القانونييمثل اعترا
فاقيةال الم
نوني كأولويةفي ات
لتقدمالمحدودالذي جرى منذتحديدإلصالحالقا
لفية ا
يأتيعلى خ
ولكنه
رئيسية كما هو
يعاتفي مجاالت ا هتمام
الفشل الالحقفي سنتشر
لشاملفيالسودانلعام  2115و
ا
نعكسفي آراءالسودان حول
أساليبالتأجيلي
فتقارلالجتهاد ومايمكن أنيوصفب
موضح أدناه .إن اال
يعيفي
التشر
التوصيات التي وُضعت خالل المراجعة الدورية العالمية عام  :2111إن ا صالح
يخضع عدد
بعد صدورالدستورالجديد،سيتمسنقوانين جديدة وسوف ُ
السودانيُعتبر عملية مستمرة .و
76
لتزاماتالسودانالدولية.
ستور وال
منالقوانينل صالح والمتثالللد
لدستورية
 0-4المراجعة ا
ستور جديدليحل محل
تبني د
تقالل جنوب السودان إلى عملية مراجعة دستورية ،تهدف إلى
أدى اس
تقل لوضع حقوقإلنسانفي
لمس
لخبير ا
الدستور الوطني االنتقاليلعام  .2115ومنذ 2111تقدم ا
ستورية.
تتعلقبعملية المراجعة الد
توصيات
لعالمية،ب
بعض الدول ،خالل المراجعة الدورية ا
السودان و
فة
فا
وركزت هذه التوصياتبشكل أساسي على العملية وشددت على ماينبغي ممارسته "بطريقة ش
77
وشاملة "...
ستثناءبعضالتوصياتالعامة
ستور جديدبا
لعكسفإن هن اكإشارات محدودةتتعلقبجو هر أي د
وعلى ا
78
لعالمية:
من عدة دو خالل المراجعة الدورية ا
السودان وجنوب السودان]في عملية شاملةبمشاركة المجتمع
"إعداد مشاريع دساتيرها [
نسان،
تضمنالدساتيرالجديدةقائمة من حقوق اإل
فالة أن ت
يضا ،ك
ليات .أ
لنساء واألق
المدني وا
لسكانفي
تعددة األعراق واألديان من ا
فية م
تجمع ،وأخذ الخل
وخصوصا حرية التعبير وال
نشاءآليات
دساتيرالجديدة وإ
لنمسا)؛ "ضمان حقوقإلنسانللمواطنينبموجبال
االعتبار" (ا
لحقوق،بمافي ذلك من خالل إنشاء مؤسسة وطنيةلحقوقإلنسان
فعالةلضمان احترام هذه ا
إنسجاما ً معمبادئباريس" ا(لمملكة المتحدة)؛ "جعل كل األحكام الدستورية والقوانين ذات
لدولية" (النرويج)؛ "تضمين أحكام
لتزامات ا
لشامل واال
فاقية ال الم ا
الصلةمنسج مة مع ات

عة المستوى
في
فريقي ر
يقة األمم المتحدة 2 ،A/HRC/9/13/Add.1سبتمبر  ،2118ولجنة االتحاد اال
نسان رقم  ،34/6وث
إل
كتوبر .2116
فريقي 26 ،PSC/AHG/2 (CCVII), ،ا
تقريرالتحاد اال
المصالحة،
لسالموالعدالة و
فور:البحث عن ا
فور ،دار
لدار
يقات
تقريرالدوريالعالمي :السودان،ملحق  :آراء حولخالصات و/أوتوصيات،تعل
 -76انظرتقرير مجموعةالعملبشأنال
يقة األمم المتحدة 16 ،A/HRC/18/16/Add.1سبتمبر ،2111
لدولةالخاضعةللمراجعة ،وث
تقديمها بواسطة ا
طوعية وردودتم
فقرة .15
ال
فقرة  ( 78هـ).
السفليةرقم  5أعاله ،ال
حاش
نسانفيالسودان  ،الية
تقللحقوق اال
تقرالمقرر المس
-77ير
فقرة ( 78ح)
لسابق،ال
-78المصدر ا
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متعلقةبمنع التمييز
قوية لحماية حقوق اإلنسانفي الدستور الجديد،بمافي ذلك المواد ال
79
قليات" (كندا).
وحماية األ
حصلة لعمليات وطنية
ينظر إليها ك م
دساتير ُ
سير هذه الندرةللتوصيات المحددةبعدة عوامل.فال
تف
يمكن
فريدةتجسدترتيبات أساسيةللدولة والمجتمع؛ وقديُعتبر التعليق على موضوعات جو هريةسابق ألوانه
لكفالة أن
يلة
فضل وس
تبر أ
التشديدعلى العملية قديُع
تى مسودة دستور؛ كما أن
دون أنيكون هناك ح
شكلثابت عددا
معايير أساسيةلحقوق اإلنسان.ولكنالدستورالجديدللسودانسيتناولب
يعكسالدستور
ُ
من الموضوعات التيتعتبر حاسمة لحماية ووعي حقوق اإلنسان .و هذايشمل ،على وجه الخصوص،
مؤسسية
تعريف حقوق أساسية معينة ،وآللية ال
لمحلي و
لدوليةفي النظام القانوني ا
فاقي ات ا
وضع االت
80
لحمايةالحقوق ،اإلصالحاتالمؤسسية األوسع ،مثل صالح جهاز االستخبارات واألمن الوطني.
لدولية،
لتيتعكس المعايير ا
يكفل الدستور الحقوق األساسية ا
تاليفسيكون من األمورالحاسمة أن
وبال
81
فالة حمايت ها.
ي لك
ويضع اإلطرا المؤسس
التشريعي
لقانون
 4-4ا
نسان
 3-4انتهاكات خطيرةلحقوق اإل
تا الخطيرةلحقوقإلنسان
تهاك
(أ)تجريم االن
ظلت هيئات اقليمية ودولية ُ
فشي االنت هاكات الخطيرة لحقوق
ف هابشأنت
تعبربشكل متكرر عن مخاو
ريقية،وبشكلأساسيفيال القة
ف
اإلنسانفيالسودان واإل الت منالعقابفيها .ووجدتالمفوضية األ
82
تصاففعالةفي ا
تعذيب ،أنه التوجدأشكال ان
بالردود الرسمية على مزاعم ال
تيسِّر هذا
لسودان .و
شكل الئم ،وحواجزتحول دون
تهاكاتالخطيرةب
تفشلفيتجريم االن
اإل الت منالعقاب قوانين
فعالة.لذلك
تيتحول دون إجراء مقاضاة
قصيرة األمدال
لحصانات وقوانين التقادم
المحاسبة ،خصوصا ا
فإن الهيئات اإلقليمية والدولية دعت السودانبشكل متكرر إلىتبنيتشريعاتيمكن أنتجرم االنت هاكات
تي تسمحببروز مخاوف خطيرة،خصوصا :
ال
سقة مع
لدولية[" :ينبغياتخاذ خطوات للنص على] مجموعة قوانين موضوعية مت
الجرائم ا
ارفور)؛
لمستوى حول د
يع ة ا
ف
يقي ر
فر
لدولية" (لجنة االتحاد اال
الدستور،وتعكس الجرائم ا
تهاكات
قضائي من أجل التعامل معقضايا ان
يعي اول
التشر
"إجراء صالحات رئيسية إلطاره
قية،في  :15/266-13/276منظمة
فري
المفوضية األ
خطيرة وجسي مة لحقوق اإلنسان" (
83
حقوقإلنسانالسودانية ومركز حقوقإلسكان اإلخالءضدالسودان).
فريقية)؛ "النص علىتعريف
تعذيب"(المفوضية األ
تعذيب" :النظرفي سن قانونيحرم ال
ال
تعذيبفيتشريعه،يتماشى مع المادة  7من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية
قانونيلل
افاتالتييتمالحصولعلي هابانتهاك المادة  7من العهد
السياسية""،يحظر استخدامالعتر
و
نسان).
في أي محكمة سودانية" ( ال هماللجنة المم المتحةد لحقوق اإل
يوليو .2111
يقة األمم المتحدة 11 ،A/HRC/18/16
تقرير مجموعةالعمل حولالمراجعةالدوريةالعالمية:السودان وث
 -79انظر
سودان تحديات
:
نسانفيال
دستوريةلحقوق اإل
نسان وريدريس،الحمايةال
 -80انظر جامعةالخرطوم والمرصدالسودانيلحقوق اإل
بلية،يناير  ، 2114موجودعلى الرابط http://www.pclrs.org/downloads/140127final-sudan-uok-
سق
ورؤى مت
report.pdf
لسابق،التوصياتعلى ص .77 ،76
-81المصدر ا
 -82مثال  : 11 / 386د.فاروق محمدابرا هيم ضد السودان.
يقيةقرارات موجودةعلى موقع هاعلىالرابط www.achpr.org
فر
تي اتخذتفي هاالمفوضية األ
القضاياال
-83
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تصابفيالسودان"(المفوضية
ابيرتشريعية وغير ها لمجابهة االغ
تصاب" :اتخاذتد
االغ
لجنائي
لتشريعاته،خصوصا المواد  145و  146من القانون ا
قية)؛"القيامبمراجعة
فري
األ
لعام  ،1661كي ال ُ
فا من مزاعم أنيعتبرن
ت منع النساء من التبليغ عن أعمال االغتصاب خو
يعات،
لتوفيرتدابير خاصة ،بمافي ذلكتشر
تكبات لجريمة الزنا"" ،اتخاذ خطوات
مر
تصابوغيره من الجرائم الجنسيةفي كل أطوار عمليةالعدالة الجنائية"
للتعامل مع االغ
تصابفي المادة 146
تعريف االغ
تعديل
فور)؛ "
لمستوىلدار
فيعة ا
فريقي ر
(لجنة االتحاد األ
متطلبات موضوعية أو
تكفل أاليكون هناكصلةب
منالقانون الجنائيلعام 1661بطريقة
لكفالة أنه غير مقبول
لجنائية
تتعلقبالزنا أواللواط ،صالح قانون األدلة ا
متطلبات اثبات
قانونيا اعتبار مزاعم ضحية االغتصاب كاعترافبالزنا" (المادة  145من القانون الجنائي
لعام ( )1661مجموعة خبراء األمم المتحدة).
بتر األعضاءالجنسيةألنثى والعنف
الجنسي األخرى" :سن...تشريعيحظر
أعمالالعنف
يقية)؛ "إجازةتشريع على
فر
وغيره من الممارسات التمييزية ضد المرأة"(المفوضية األ
وكفالة
شكل صريح
مبكرب
جنسيةللمرأة والزواجال
لمستوىالفيدراليلحظربتر األعضاءال
ا
يعه
فالة أنيحظرفيتشر
لطفل)؛ "ك
التشريعفي الممارسة" (لجنةحقوق ا
تعزيزمثل هذا
قضاءالكاملعلى هذه
تصعيد الجهود نحوال
ثى ،كخطوةل
نسيةلالن
بتر األعضاءالج
ممارسة
تشارفيها"(لجنة
لتي ما زالت هذه الممارسة واسعة االن
تمعات ا
الممارسة،خصوصافيالمج
حقوقإلنسان).
تعذيب
بيرفيالتحركتجاه أي من هذهالتوصياتولميتخذ أي خطواتلتجريمال
شكل ك
فشلالسودانب
نساء"
كافحةالعنف ضدال
السودان "وضع خطة عملقومية لم
عترفب هادوليا .و
لمعايير الم
تساقا مع ا
ا
لجنسي منذ  2117و
العنف ا
يعات التيتحكم االغتصاب و
تشر
وعقد عدة ورش عمل حول صالح ال
لسبب غيرمف هوم ،لميحدثيأ تقدم ملموسفي هذاالمضمار.
2118ولكن،حتىاليوم ،و

84

في عام  2117و  2116جرم السودان الجرائم الدولي ة:
للقانون الجنائيلعام 1661ينص على حماية المدنيينفيالنزاعات
إذ أضاففصل كامل
لدولي.
فقللقانون اإلنساني ا
تجريم أعمالتشكل جرائم حرب وجرائمضد اإلنسانية او
لمسلحة و
ا
لمسلحة الذي صدر عام ،2117العديد من مبادئ ومعايير
ودمج أيضافي قانون القوات ا
85
ساني.
القانون اإلن
ص ممت التعديالت إلظ هار قدرة السودان على محاكمة الجرائم الدولية التي ُ
فور .ولكن
ترتكبفي دار
ُ
لدولي،
جنائي ا
تخدمتتختلف عنتلك المعترف بهافيالقانون ال
تي أس
فات الجرائم الدولية ال
تعري
وبالتالي ال ُ
فوق ذلكفإن
ارفور .و
فيعة المستوى لد
فريقي ر
فذ التوصيات التي قدمت ها لجنة االتحاد األ
تن
86
بشكل رجعي و
التديالتلمتزحالحواجز أمام المقاضاة ،مثل حظر التطبيق
في ظل هذه
الحصانات .و
نون لمي دؤ إلىتعزيز المحاسبةفيالجرائمالدولةي فيالسودان.
الظروففنإ القا
ونية أمامالمحاسبة
ئ القان
(ب) إزاحة العواق

-84
لسابق.
-85المصدر ا
عسكرية:تطورات وثغراتوقيود‘فيلوتز
بكر،مقاضاةالجرائمالدوليةبموجبقوانينالسودانالجنائيةوال
 -86محمد عبدالسالمبا
نسانفي السودان(،آشقيت،فيرن هام )2111 ،ص -161
فاق حقوق ال
قالية :آ
قانون الجنائيوالعدالة االنت
اوته(تحرير)،اصالحال
قانونيفيالسودان . www.pclrs.org.
(181النص االنجليزي) وأوراق موجزة موجودةعلى موقع مشروع اإلصالحال
فقرة .18
فلية رقم  7اعاله ،ال
 ،A/HRC/18/16/Add.1الحاشية الس
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فترة
قاضاة المسئولين إلى أخذ إذن من رؤساء قوات هم ،ظل ل
إن نظام الحصانات ،التيتخضعفيه م
ئقاأساسيا أمامالمحاسبة.وعلى مستوى الممارسة التقود معظمالشكاوىفي االنتهاكات
عتبر عا
ويلةي
ط
يضابسبب قوانينالحصانة .ومن غير
الخطيرة ،إلىتحقيقاتفعالة دع عنك إلى محاكمات ،وذلك أ
تصاف
ريقيةقد وجدت أن نظامالحصاناتيعني أنه التوجدأشكال ان
ف
المستغرب أنتكونالمفوضية األ
87
فعال فيالسودان.
ة
توصياتإلىالسودانقبل 2111
تهاكات حقوقإلنسان؛ خصوصا
سئوليالدولةفي ان
فرحصانات لم
"كفالة أالتوجدقوانينتو
ثناء أداء واجبها)" (مجموعة خبراء
المادة  33من قانون األمن الوطني (حصانة الشرط ة أ
المم المتحدة)؛ "اتخاذ خطواتللنص على إزاحةالحصانات القانونية وحصانات األمر
فريقي
قاضاة،مثلفتراتالتقادم"(لجنة االتحاد اال
الواقع والمعوقاتالقانونية ألخرى أمام الم
التشريعالجديدالذييحكم
فور)؛"التعهدبإلغاء كل أشكالالحصانةفي
لمستوى لدار
فيعة ا
ر
سلحة وقوات األمنالوطني" (لجنة مماالالمتحدة لحقوقالنسان).
لشرطة والقوات الم
ا
التوصياتبعد 2111
"إلغاء المادة  )3( 52من قانون األمن الوطنيلعام  2111التيتزود أعضاء ج هاز األمن
تعديل
فريقية)؛ "
فوضية األ
لجنائي ة والمدنية" (الم
بالحصانة مناإلجراءات ا
الوطنيوشركائ هم
قانون األمن الوطني لعام 2111بإزالةالحصاناتالخاصةبأعضاء جهاز االستخبارات
واألمن الوطني وسحب صالحياتهمفي االعتقال واالحتجاز" (كندا ،المراجعة الدورية
لعالمية).
ا
في عام
الحصانات .و
يتصرفالسودانتجاه ،أويقبل ،أيتوصياتللمراجعة الدوريةالعالميةإللغاء
لم
تقديمها
للمقترحاتالتيتم
فحصالدقيق
2113بدأت وزارةالعدلفي مراجعةقوانينالحصانة مع أنال
88
ي ظهر أنهاتهدفإلىتنظيمالحصاناتبدال عن إلغائها.
لضرر
تصاالفعالة وجبر ا
(ج)سبل االن ف
قاضي (المادة  .)48ومع ذلك ال يوجدفي
يمنح الدستور الوطني االنتقاليلعام  2115الحقفي الت
تهاكات حقوقإلنسان؛إلى جانب أن وجود
لضرر الناتج عن ان
يعي حق صريحبجبر ا
التشر
القانون
فعال إلىالعدالة؛والعوائقالقانونية ،خصوصا أحكامالحصانة ،واحترام
تتعلقبالوصول ال
مشاكل
فتقارلجبر
قضاء،خاصةبواسطةالمحكمةالدستورية،قدقادإلى وضعيتميزباال الت من العقاب واال
ال
89
الضرر.
يعاته التأثير الكاملللحقوق المعترف بهافي العهد الدولي الخاص
"كفالة أنتعطيتشر
شكل خاص وجودأشكال االنتصاف لحماية
تكفلب
بغي أن
السياسية ؛ وين
بالحقوق المدنية و
كفل،في كلالظروف ،أنيمنح ضحايا حقوق اإلنسان
"يتعهدبأني
ممارسة هذهالحقوق" ...
سبل انتصاففعالةُ ،
فذفي الممارسة العملية،بمافي ذلك الحقفي التعويض الكامل وجبر
تن
تحدةلحقوقإلنسان)؛ "اتخاذ التدابير
ألضراربقدر اإلمكان" (االثنان من لجنة األمم الم
تصاففعالة،بمافي ذلك رد
الالزمةلضمان منح ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانسبل ان
تعويض"(المفوضية األ
الحقوق اول
فريقيةفي :276/13 – 26/15المنظمةالسودانيةلحقوق
سكان واإلخالءضدالسودان).
اإلنسان ومركز حقوق اإل

السفليةرقم  13أ اله.
حاش
 -87انظر الية
قانونيفيالسودان ،العدد  ، 2متاحعلى
ناصرة اإلصالحال
تقرير الموجز لم
 -88انظرللمزيد،ال
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-2013.pdf

نسان والشعوب :الحاجة
فريقيةلحقوق إل
فوضية أل
لسودان الدوري الرابع والخامس إلى الم
ليقات علىتقرير ا
نسان،تع
لسودانيلحقوق إل
 -89ريدريس والمرصد ا
فعيل الحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في الميثاق،ابريل  ،3103موجود على الرابط
إلى ا الحاتقانونيةشاملةلت
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20%
20Legislative%20Reforms.pdf
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لميقم السودانبتحركبناءاً على هذه التوصيات منذ ذلك الحين كما كان هناكقصور واضحفيجبر
ابير التي أتخذتفي سياق عملية الم
ستثناء الوحيد هو التد
الضررلضحايا االنتهاكات .وكان اال
فة إلى ذلكفإن هذا الموضوع قد تمتاإلشارة إليهبشكل صريح من جانب
ارفور 90.وباإلضا
د
وليس ت هناك
ضية؛
ات المفو
فاذقرار
فشلالسودانفي إن
فريقيةفي مالحظاتهاالختامية .وقد
المفوضية األ
عزيزه.
لسعي لت
يعية محددةبأن منيحصلون علىقرارلصالحهمسيستطيعون ا
أحك تشر
ام
ئية
 2-4تصريفشئون العدالة،خصوصا العدالةالجنا
بالعدالةالجنائيةفإن
فيمايختص
ؤسسيةخطيرة .و
شهدتصريفشئونالعدالة أوجهقصورتشريعية وم
قوبات ،والضماناتغير المالئمة
يعاتالقمعية،بمافي ذلك نظامالع
التشر
للقلقتشمل
ثيرة
الجوانب الم
تعذيبوغيره من
لحقوقأساسيةمثل الحقفي الحرية واألمن ،والحقفيالمحاكمةالعادلة وحظر ال
91
لمعاملة.
ضروبسوء ا
(أ) الجرائم
فى مع المادة  18من العهد" (لجنة األمم المتحدةلحقوق
"إلغاء جريمة الردة ،التيتتنا
شكل صريح،تطبيقالشريعة على
االنسان)؛ "سن قانون الحرية الدينيةبحيثيستثني ،وب
سلمين وعدمتجريم الردة التيتعتبر جريمةبموجبالقانون الجنائيلعام "1661
غير الم
نائيلعام  1661وإلغاءتجريم
العالمية)؛ "مراجعةالقانون الج
بانيا ،المراجعة الدورية
(أس
لردة(بولندا ،المراجعةالدمريةالعالمية).
ا "
ستور والقوانين؛ كما أن
فولةفي الد
فضالسودانتوصيات إلغاء الردة إذ قال أن حرية الدين مك
وقد ر
92
سلمين.
ابلةللتطبيقعلىغير الم
ع غيرق
ية
لشر
تي تستندإلى ا
أحكامالقانونال
فضفاضة غامضةالصياغة ،خصوصا "الجرائم ضد
بعد من جريمة الردةفإن عددا من الجرائم ال
وأ
ثيرا ما تم االعتماد عليهافي
تكررة؛ وك
تثير مخاوف م
الدولة" وجرائم مثل"نشر أخبار كاذبة"
فيين والمتظ اهرين و/أو المعارضينالسياسيين (المزعومين)حتىفي حالة
ال الحقاتالقضائيةللصح
93
تعبير والتنظيموالتجمع.
الممارسةالمشروعةلحريةال
(ب) العقوبات
تعذيب
تعارض مع حظر ال
تنصالقوانين الجنائية السودانية علىأشكال عديدة منالعقوبات البدنيةت
لجلد
تكررل
نسانية أو المهينة .وقد أثاراللجوءال م
القاسية أو اال ا
لمعاملة أوالعقوبة
وغيره من ضروب ا
ً
فقا لقانون
تكررة ،خصوصافي سياق استخدامه ضد نساء أت همنفي جرائم و
شكل خاص مخاوف م
ب
94
نفسهفان االستخدام
لقدر
بي معاييرالمحاكماتالعادلة .وبا
النظامالعامعقب محاكمات إيجازية التل
فتقار إلى الحقفي محاكمة
فات إجرائية ،واال
المستمر لعقوبة اإلعدام ،وغالبافي حاالتتشوبها مخال
95
يثيرالمخاوف.
عادلة،
فة آخرالتطورات حول عمليةسالم الدوحة http://www.darfurconference.com/DDPD
 -90انظرلمعر
لسفلية
تقال واالحتجازوالمحاكماتبموجبالقوانينالسودانية ،اوته(تحرير)،الحاشية ا
-91نبيل اديب‘’ ،تحت رحمةالدولة :االع
رقم  17أ اله(138-121 ،النص االنجليزي).
فقرة .16
السفليةرقم  7ا اله ،ال
حاشي
،A/HRC/18/16/Add.1 -92ال ة
السفليةرقم  7أعاله .ص
حاش
قانونالجنائيوالعدالةفيالسودان‘في اوته ،الية
تي:ال
ؤسسا
 -93امين مكي مدني’ ،إرثالقمعالم
.88-67
العقوباتالبدنيةفيالسودان ،مارس
لجلد :حانالوقتلوقف
نسان ،اللمواصلة ا
 -94ريدريسوالمرصدالسودانيلحقوق اإل
 ،2112موجودعلىالرابط http://www.pclrs.org/downloads/Corporal%20Punishment%20-
%20English.pdf
قانونوالممارسة العمليةفي
تخدامعقوبة االعدامفيال
فريقيلدراساتالعدالةوالسالم،توسيعالنطاق:تمديداس
-95المركز اال
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أ) عقوبة اإلعدام
كفالة
فريقية)؛ "
فوضية األ
بشكل كامل" (الم
"مراقبة وقفعقوبة اإلعدام واتخاذتدابيرإللغائه
ُ
أنهفي حالة عقوبة اإلعدام ،إن أستخدمت أصال،يجب أالتطبق إالفي أكثر الجرائم خطورة،
ياسية ،ويجب إلغا ؤها
الس
تمشيا مع المادة  6من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
بالنسبة للجرائم األخرى" "ضمان أال ُ
تطبق عقوبة اإلعدام على األشخاصتحت سن الـ"18
فالة أال ُ
فال،بمافي ذلكفي قضايا
تطبق على األط
(لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان)؛ "ك
قصاص والحدود ،واستبدال أي أحكام إعدام صدرتعلىأشخاص دونسن الـ18بعقوبات
ال
قوبات البدنية وغيرها من
ناسبة" (لجنة حقوقالطفل)؛ "إلغاء عقوبة اإلعدام والع
بديل ة م
يعاته الوطنية" (إكوادور،
لمعاملة القاسية أو االإنسانية أو المهينة منتشر
ضروب ا
لعالميةإلى إلغاء عقوبة
المراجعة الدوريةالعالمية) (دعت عدة دول خالل المراجعة الدورية ا
وقف ها اختياريا).
اإلعدام أو
فللعام 2111يحظرانتطبيقعقوبة اإلعدام علىأشخاص
شدد السودان على أن "الدستور وقانون الط
قبل أيتوصياتبإلغاء عقوبة اإلعدام او إق امة وقف إختياري.
تحت سن الـ 96".18ولكن السودان لمي
وبدال من ذلك شدد السودان على أنه "امتثاال اللتزام السودانبالعهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية
قتل
قضاياال
في
تصرعلى أكثرالجرائم خطورة .و
السياسيةفإن عقوبة اإلعدامفيالقوانينالسودانيةتق
و
97
في مثل هذه الحالة ال ُ
فرض عقوبة اإلعدام".
ت
في ،و
فوبواسطةقريب/أقرباء المتو
العمد هناك مجالللع
ويتجا هل هذا الموقف مخاوف ُ
طرحت منقبلبواسطةلجنة األمم المتحدة لحقوقإلنسان عام 2117
تطبق على جرائم ُ
بصدد أن عقوبة اإلعدام ُ
تعتبر غير "شديدة الخطورة" ،ولميعقب إثارةتلك المخاوف
ئية،مثل مافي
أيتغييراتتشريعية؛ ويصمتالسودان أيضا عن مخاوف خطيرةبشأناخفاقات إجرا
افاتفيقضايا عقوبة اإلعدام والتي
فحة االر ه اب ،وممارسات،مثل اإلعتمادعلىاالعتر
قوانين مكا
98
ُ
فرض عقب محاكمة غير عادلة
تعذيب .وتشكل أي عقوبة إعدامت
زعم متهمون أن هاأنتزعتتحت ال
تهاكاللحقفيالحياةفيتعارض صارخ مع التزاماتالسودانبموجب العهدالدوليالخاصبالحقوق
ان
لسياسية والمع اهداتاألخرى ذاتالصلة.
نية وا
المد
ب)العقوبات البدنية:
دنية،بمافي ذلك
قوبات الب
ابير عاجلة وملموسةإللغاء القوانين التيتسمحبالع
"اتخاذتد
شكل
ريقية)؛ "الحظرب
ف
لجلد"(المفوضية اال
وبتر األطراف ،والقطع من خالف ،وا
الرجم،
التنفيذالفعالللقانون
فالة
قوبات البدنيةبموجب القانونفي جميع الظروف ،وك
صريحللع
ومحاكمة المجرمين" (لجنةحقوقالطفل)؛"الغاء كلأشكالالعقوبة التيتخالف المادتين 7
ياسية" (لجنة األمم المتحدة لحقوق
لدولي الخاصبالحقوق المدنية ولاس
و  11من العهد ا
لتزاماتالسودانبموجب
تعديلالعاجلللقانون الجنائيلعام 1661امتثاال ال
اإلنسان)؛ ا"ل
لجلد"
نسان ذاتالصلة؛إلغاء عقوبة ا
يقي وغيره منالصكوكالدوليةلحقوق اإل
فر
الميثاق األ
بلير ضدالسودان)؛ "اتخاذ
نسيس دو
فريقيةفي : 11/236كورسيسفرا
(المفوضية اال
يسمبر  ،2111موجودعلىالرابط
السودان ،د
http://www.acjps.org/Publications/Reports/2010/WideningtheScope_ExpandingUseofCapitalPunish
يقة
عسفية رأي رقم (218السودان) ،وث
تيتبنت ها مجموعة العمل حول االعت االتالت
يضا مجموعة اآلراءال
 ment.pdf؛ انظر أ
المم المتحدة 2 ،A/HRC/13/30/Add.1 ،مارس .181-166 ،2111
فقرة .22
السفليةرقم  7أ اله،ال
حاشي
،A/HRC/18/16/Add.1 -96ال ة
فقرة .24
لسابق،ال
-97المصدر ا
لسفلية رقم  24أ اله ،ص .82 – 76
 -98انظر مدني ،الحاشية ا
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نائية،خصوصابهدف إزالةالعقوباتالبدنية" (البرازيل،
ناسبة صالحقوانينهالج
بير الم
التدا
يضا موقف أكوادور أعاله)؛
لعالمية)(أنظر أ
المراجعة الدورية ا
صرح السودانبشكل قاطع انه "لنيقبل جزءا من التوصية التيتدعو إلى إلغاء العقوبات البدنية من
في وقتسابق ،عام  ،2116قالالسودان أن :
القانونالجنائي" 99.و
فرض عقوبة البترتحت أي ظرف .وترى عقوبة الجلد ،التي ُ
فذفي وضعبحيث
تن
الدولة الت
التسبب آالممبرحة أوتترك عالمة والتتم إالبمشاورة طبيب ،كخيارأفضل من البديل
لجلد اليتم
فوق ذلكفان ا
بعات اجتماعية وتبديدلفرصالعمالة .و
وتحديداالسجن والذي لهت
100
علنا.
فسيربشأنلماذا وكيفيمكن أن ُ
ترى هذه الممارسة منسجمة مع التزاماتهبموجب
لميقدم السودان أيت
لصلة.
لدولية ألخرى ذات ا
فاقيات ا
السياسية وغيره من االت
العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
102
يضاشكوك خطيرة حول
فوق ذلكفإن عقوبة البتر قدفُرضتفي عدة حاالت مؤخرا .وهناك أ
و
103
لجلد ال "يتسببفي آالممبرحة أويترك عالمة" و "أنه اليتم علنا".
صحة مزاعمبأن ا
تعذيب والحقفيالمحاكمة العادلة
في واالحتجاز اول
ج) االعلتقاالتعس

101

قانون األمنالوطنيفتقار
تقال واالحتجاز ،مضافإلي ها اال
يتمتعب ها جهاز األمنالوطنيفي االع
تي
لسلطاتالواسعةال
إن ا
الفعالة ،قد أدت إلى إثارة دعوات من أجل اإلصالح ،خصوصا على
الحصانات) والرقابة
للمحاسبة (
تعذيب .وكان قانون األمن
ضوء التقاريرالمستمرة عن انتهاكات جهاز األمن الوطني ،خصوصا ال
104
الوطنيقد أُختصباإلصالحفي ات
فاقية السالم الشامل والدستور الوطني االنتقالي .ولكنقانون ألمن
فقطتغييراتتجميليةإلى حد كبير؛وتصاعدت مخاوف ،حول مدى الءمته
الوطنيلعام  2111أدخل
بشكل
حقيقية
تالي صارت
بال
تعذيب ،و
معالحقفيالحرية والحياة ،والحقفيالمحاك مةالعادلة وحظرال
تاليفإنالتوصياتبإصالحقانون األمنالوطنيقد صارتتمثل أولوية.
بال
كبير 105.و
قبل عام 2111
توصيات
فقرة .23
السفليةرقم  7ا اله،ال
حاشي
،A/HRC/18/16/Add.1 -99ال ة
يقة االممالمتحدة
نسان ،وث
نفاذ المالحظاتالختاميةللجنةحقوق اإل
تلقيها منالسودان حول ا
-100معلوماتتم
فقرة .14
يسمبر ،2116ال
CCPR//C/SDN/CO/3/Add.1ـ  18د
نسان ،اللمواصلة الجلد،الحاشية  25أ اله.
 -101انظر ريدريسوالمرصدالسودانيلحقوق اإل
نسان وردريس،السودان :أطباءيؤدون عملياتبتر األعضاء
فريقيلدراساتالعدالةوالسالم  ،أطباءلحقوق اإل
-102المركز اال
للمحاكم :إن هاء العقوباتالبدنية ،إ الحالقوانين27 ،فبراير  ،2113موجودعلىالرابط
http://www.redress.org/downloads/PR_Sudan_Doctors-Perform-Amputations-forCourts_270213.pdf
لسفلية رقم  25اعاله.
نسان ،اللمواصلة الجلد ،الحاشية ا
 -103انظر ريدريسوالمرصدالسودانيلحقوق اال
 -104ريدريسوالمنظمةالسودانيةللبحوثوالتنمية’ ،األمنللجميع:اصالح أجهزة األمن الوطنيالسودانية‘،سبتمبر ،2116
موجودعلىالرابط
‘ http://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resources/Security%20for%20all%20Final.pdf
تقرير
يقاتعلى
فريقيلدراساتالعدالةوالسالم ،ريدريس،المجموعة السودانيةللديمقراطية أوال ،التعل
 -105انظر المركز اال
تعذيب
فريقي :حظرال
نسانوالشعوب:المادة  5من الميثاق اال
يقيةلحقوق إل
فر
السودانالدوريالرابع والخامسللمفوضية ال
نسانية أوال مهينة،ابريل  ، 2111موجودعلىالرابط
العقوبالقاسية أوالال ا
والمعاملة و ة
http://www.pclrs.org/downloads/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20P
eriodic%20Report.pdf
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فاقية ال المالشامل
فقا الت
يعي لج هاز األمن الوطني و
والتشر
"كفالة إلصالحالمؤسسي
تقال واالحتجاز
قالي وخصوصا ،إجراء صالحاتبشأنسلطات االع
اولدستور الوطني االنت
الواسعة (المادتان  31و  33من قانون األمن الوطني) وتأسيس آليةللمراقبةالقضائية"
(مجموعة خبراء ألمم المتحدة).
التوصياتبعد 2111
تاكد من أنصالحيات ج هاز األمن الوطنيفي
تعديل قانون األمن الوطنيلعام 2111لل
"
فق معالتزامات
تعدى الدور المشروعللشرطة وأنتتوا
حتجاز أشخاص ال ت
اعتقال وا
ليات
ستقل)؛"كفالة أن أوضاع االعتقال وعم
السودان الدولية لحقوق اإلنسان" (خبير م
106
تتفق مع مبادئ م وجهات جزيرة روبن"
لمشتبهين
الستجواب األولية واحتجاز ا
تقدمت عدة دولبتوصيات إللغاء أوتعديل قانون  2111كجزء من
قية)؛ و
فري
(المفوضية اال
"تعديل قانون األمن الوطني لعام  2111بإزالة
عملية المراجعة الدوريةالعالمية ،مثال
حصانات أعضاء أجهزة الستخبارات واألمن الوطني وسحبسلطاتهفي االعتقال أو
تعديلقانون األمن
لعالمية)؛ "
الحياته على االعتقال والحتجاز" (كندا ،المراجعة الدورية ا
تخبارات
لكفالة أنتكونسلطات االعتقال والحتجازالخاصةبج هاز االس
الوطنيلعام 2111
ويسرا ،المراجعة الدورية
واألمنالوطني متماشية معالتزاماتالسودانبحقوق اإلنسان" (س
العالمية)؛
تعديل أوإلغاء قانون األمن الوطني .وبدال من ذلكتمسكبأن:
تقديماه ل
لميقبلالسودان بأيتوصياتتم
ضائية؛ وهناك اآلن
تخبارات واألمن الوطنيينصعلىالرقابةالق
القانونالحالي ألجهزة االس
فل امتثال أج هزة األمنللدستور خصوصا
فترض أنيراقب ويك
ي
وكيلنيابة عينه وزير العدل ُ
107
حتجزين.
يتعلقبحقوق الم
فيما
رقابالقضائية
صيلفي مكان آخر من هذااتلقريرفنإ القانون اليتيحال ة
فا
جر الفحص والتدقيقبت
وكما ى
108
ايير الد
بمايتماثل مع المع
يتطلب العهد
كيل النيابة ليس هيئةقضائية حسبما
فوق ذلكفإن و
ولية؛ و
109
في،
لتعس
تقال ا
السياسية .ونتيجة لذلكفان المخاوف حول االع
الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
تقريبا ،أصبحت
ضافاالي ها اال التالتام منالعقاب
تعذيببواسطة ج هاز األمنالوطني ،م
واالحتجاز اول
أكثر حدة من أي وقت مضى.
 قانون إلجراءاتالجنائيةعبرت هيئات دولية أيضا عن مخاوف حول الضمانات المحدودة التييتمتعب ها المعتقلونفيمايتعلق
تعذيبفي قانوناإلجراءاتالجنائيةلعام :1661
باحترام حق همفي الحرية األمن وحظرال
لشرطة مقيدة من خالل قانون
"كفالة أن المدة المسموحبها قانونيا الحتجازفي حراسات ا
السياسية،بمايضمن أنتنال
وفقاللعهدالدوليالخاصبالحقوق المدنية و
إلجراءاتالجنائية
المدة المسموحبها االحترامفي الممارسة.يجب أنيردفي قانون إلجراءات الجنائية حق
يقيا (موجهات جزيرة
فر
نسانية أوال مهينةفي أ
العقوبالقاسية أوالال ا
تعذيب والمعاملة أو ة
 -106موج هات وتدابيرلحظر ومنعال
روبن) ،موجودعلىالرابط
http://www.achpr.org/files/sessions/32nd/resolutions/61/achpr32_robben_island_guidelines_eng.p
df
فقرة .16
،A/HRC/18/16/Add.1 -107ال
الحواالسفلية  ،6 ،8 ، 21اعاله.
يقات ،شي
نسان،تعل
 -108انظر ريدريسوالمرصدالسودانيلحقوق اإل
يقة األمم المتحدة
لشخص ،وث
نسان ،مسودةالتعليقالعامرقم :35المادة  :6حريةوسالمة ا
-109لجنة األممالمتحدةلحقوق األ
فقرة .33
28 ،CCPR/C/107/R.3يناير ،2113ال
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فراد اسرهم" (لجنة األمم المتحدة
المحتجزينفي الحصولعلى محامي ،وطبيب ،ومقابلة أ
لحقوقإلنسان).
فوقذلك،
و
تقديمالمساعدة القانونية
تعدادات المادية ل
لضرورية واالس
يعية ا
التشر
ابير
"اتخاذ  ...التد
نوني"
فع رسوم التمثيل القا
تي اليستطيعفيهاالشخص المتهم د
المجانيةفي جميعالجرائم ال
فريقية).
(المفوضية األ
فراد
تصالبأ
في اال
تعانةبمحام والحقفي الرعاية الطبية و
تردبعض هذه الحقوق ،مثلالحقفي االس
تفقبشكل كامل معالتزامات
نائية؛ ومع ذلكفان نطاق الحقوق الي
ألسرة،في قانون اإلجراءات الج
تعديلالقانونلمعالجةالقضاياالعالقة،بما
السودانالدولية ،كما أنالسودانلميتخذ أي خطوات أخرىل
في ذلكتقديمالعونالقا
يعي عام 2113يقضيبأن
للقلق هوتعديلتشر
نوني 110.وثمةتطور آخر مثير
111
ريقية صدر
ف
فوضية األ
سكرية ،على الرغم من أنقراراللم
قاضاةفي المحاكمالع
يخضع المدنيينللم
لشعوب ،وحضت
فريقيلحقوق االسنان وا
تبرتفيه أن هذهالممارساتتنت هك الميثاق األ
عام  2113إع
112
يقي".
فر
السودانعلى "أنيجعلتشريعهمتسقا مع الميثاق اال
د)قوانين الطوارئ
تقليص الحقوقوأشكال الحماية،
تكرر حاالت طوارئ أثارت مخاوفبشأن
شكل م
سن السودان وب
خصوصافي مناطق النزاعات:
لحركة
"ينبغي أالتمنحقوانين الطوارئ أجهزة ألمنسلطاتواسعة لالعتقال وتقييد حرية ا
ابير الالزمة لوضع حد
والتجمع والتعبير" (مجموعةخبراء األمم المتحدة)؛ "اتخاذ التد
للهجمات ضد المدنيينوكفالة وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى مخيمات
لعالمية).
فعحالةالطوارئ" (كندا ،المراجعة الدورية ا
بمفيذلك ر
فور ،ا
النازحينفي دار
113
تخ دامهافي سياقالنزاعات المسلحة والتي ظلت
إن قوانين الطوارئفيالسودان معيبة ،كما أن اس
ُ
تتميزبمزاعم وجود انت هاكات خطيرةلحقوق اإلنسان،يقوِّ ض اكثر من حماية حقوق اإلنسان .ولمتتخذ
يعات الطوارئ.
أي خطوات حتىاليوم إل الحنظامتشر
 5-4حقوق المرأة
بشكلمتكرر مخاوفبشأن انتهاكاتحقوق المرأةفيالسودان ،خصوصا
قليمية ودولية
أثارتهيئات إ
تصاب وغيره منأشكالالعنف الجنسي
فتقار إلى الحماية ضد االغ
ختلفة من التمييز واال
ألشكال الم
جنسي -3-2أ)
(أنظر حولالعنفال
يعاتتحظر ...الممارسات التمييزية ضدالنساء  ...إتخاذ ...تدابيرلضمان
"سن ...تشر
مشاركة المرأةعلىجميع مستوياتصنعالقرار،بمافي ذلكالنظرفي سنقانون إلجراء
ييف قوانينه التيتحكم ألسرة واألحوال
يقية)؛"تسريعتك
فر
اإليجابي"(المفوضية األ
سية،
السيا
الشخصية مع المواد  ،3و  ،23و ،26من العهد الدوليالخاصبالحقوق المدنية و
كتوبر  ، 2111موجودعلىالرابط
يلية ،أ
قانوني ،دراةستحل
 -110د .اميلسعيد ،مشروعقانونالعونال
http://www.pclrs.org/downloads/1206_legal_aid_bill_oct_2010.pdf
لدوليةويخاطر اكتر
المسلحةيعارض المعايير ا
نسان،السودان:تعديلقانونالقوات
 -111ريدريسوالمرصدالسودانيلحقوق اإل
يوليو  ،2113موجودعلى http://www.pclrs.org/downloads/Submission-on-
نسان،
بانت هاكاتحقوق اإل
Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
 :222/98-229/99 -112مكتبالمحامي غازيسليمان ضدالسودان.
السفليةرقم  24ا اله ،ص .84-82
حاش
 -113مدني،الية
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يتعلقبمؤسسةالولي والقواعدالخاصةبالزواج وال الق"(لجنة األمم المتحدة
خصوصافيما
تيتميز ضدالنساء"(النمسا ،المراجعة الدورية
لحقوق اإلنسان)؛ "الغاء جميع القوانين ال
فال معالتزامات
نساء وألط
لتيتؤثر على ال
التشريعات والممارسات ا
العالمية)؛ "ضبط
لعالمية)؛ "اتخاذ
تييتعهد بهاالسودان" (هندوراس ،المراجعة الدورية ا
القانون الدولي ال
لسلطات ،وال جمهورالعامبشانالعنف ذي األساس
فع وعي الشرطة وغيرها من ا
تدابير لر
تفاقية سيداو
نساء ،والمصادقة على ا
فة إلى حقوق ال
فتيات،باإلضا
نساء وال
الجندري ضد ال
فة إلى إبطال كل القوانين التيتميز
فظاتتقيد ها،باالضا
وبروتوكول ها االختياري دون أيتح
تعديل قوانينه،بمافي ذلكتلكالقوانين
فنلندا ،المراجعة الدوريةالعالمية)؛ "
نساء" (
ضد ال
فالة االمتثال
حتشام ،لك
الحضانة والطالق وحقوق الملكية ومسائل اال
المتعلقة بالزواج و
يعات
التشر
نسان" (كندا ،المراجعة الدوريةالعالمية)؛ "مراجعة
لدولي لحقوق اإل
بالقانون ا
قضاء على كلالقوانين التمييزية ضد المرأة" (أورغوي،
الوطنية على ضوء أحكا مهابال
لعالمية).
المراجعة الدورية ا
مييزية
يعات الت
التشر
فقالسودان علىتوصيات المراجعة الدوريةالعالمية التي دعته إلى صالح
وا
114
نفيذبعد.
فحةالعنف ذي األساسالجندري .لكنه لميضع هذا موضعالت
وقوانين مكا
توصيات التي قدمتها الهيئات
شكل صريحفي ال
التعرض لهب
للقلق والذي لميتم
أحد الجوانب المثيرة
شكل
قليمية والدولية هو قوانين النظام العام .وكماتمالفحص والتدقيقفي قوانين النظام العامب
اال
فصيليفي مكان آخرفان ها ُ
تعتبر قوانينتمييزية؛ وقد أدت إلىفرض الجلدفي جرائم ممايمثلفي
ت
115
حالتاه ش ال من أشكالالعنف ذي األساسالجندري.
 6-4حقوقالطفل
فال .ورحبت لجنة حقوق
يكفل عددا كبيرا من حقوق اإلط
للطفل
تبنىالسودان عام  2111قانونا جديدا
فيتوصيات ها ركزت علىثغرات عالقة وحاالت عدم اتساق ،وأوصتبأن على
فلبالقانون .و
الط
السودان:
فاذقانون
"تبني إطارسياسةتنظيميشامل،بمافي ذلكتشريعات التمكين المناسبةلتسهيل ان
فل الذييقولبأنه أي شخص دون
الطفللعام "2111؛ "ومع أن اللجنة رحبتبتعريف الط
تساقفي
بالقلق إزاء عدم اال
فل لعام  ،2111إال أنهاتشعر
فقا ً لقانون الط
سن الـ 18و
للجنة،بشكل خاص
وتشعر ا
بتعريفالطفل.
يتعلق
يعات الدولة الطرف وممارستهافيما
تشر
بالقلق من أن سن الرشديُحدد ،على صعيد الممارسة ،ضمن جملة أمور،باإلشارة إلى سن
البلوغ الجسديبمايتواءم معقانون الشريعة  ...وأوصت الدولة الطرفبمواءمةتشريعات ها
فاقيةف ي هذاالمجال".
وممارساتها مع االت
للجنةأيضا عن مخاوفبشأن
لميشرعالسودانبعدفي العمل بموجب هذه التوصيات .وعبرت ا
فال ،والعقوبات البدنيةوبتر األعضاء الجنسية إلناث والزواج
ممارسة عقوبة اإلعدام على األط
الطفل
الفعاللقانون
فاذ
ي باالن
ك أساس
بش ل
تتعلق
ال الخاصةبألحداث والتي
القسري،باإلضافةإلىالعدة

فقرة .33
لسفليةرقم  7أ اله،ال
،A/HRC/18/16 -114الحاشية ا
الفتيات
نساء و
نسانلل
فريقي(سي ها)  ،مابعدالبنطال:قوانينالنظامالعاموحقوق اإل
نساءفيالقرن اال
تيجيةلل
 -115المبادرةاالسترا
لشعوب،بانغول ،غامبيا12 ،نوفمبر
نسان وا
يقيةلحقوق اإل
وضيالفر
جلسةالـ46العاديةللمف ة
فيالسودان ،ورقةنقاش ،مقدمةلل
 ،2116موجودعلىالرابط
http://www.pclrs.org/downloads/Miscellaneous/Public%20Order%20Submission%20Paper%20MAS
TER%20FINAL.pdf
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لعام .2111
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صحافة والمجتمع المدني
 7-4ال
فةالىاشكالمختلفة من
واجهت وسائل ا عالم ومنظمات المجتمع المدني مجموعة منالقيود،باالضا
يضا
تجميع .وهذاينطبق أ
عبير والتنظيم وال
تهفيالت
والتحرش أعاقتقدرتهاعلى ممارسة حري ا
الترهيب
على الحركات االحتجاجية (سلمية إلى حد كبير) إذ أن المظا هرات ظلت ُ
تقابلبالحظر واالستخدام
لدولية ،وكذلك
قضائيةللمتظ اهرين 117.وقد أعربت الهيئات االقليمية وا
لمفرطللقوة وال الحقات ال
ا
الدول ،خالل المراجعة الدوريةالعالمية ،مرارا عنقلقهابشأن هذه الممارساتفضال عن اإلطار
لحقوق:
عسفي ل
تقليصالت
يعي غير المالئم والذييتيحال
التشر
فير الحمايةبحكمالقانون
بتعديل قوانينهاالحالية لتنص علىتو
"مطالبة حك ومةالسودان
يقية في
فر
فوضية اال
نقل" (الم
لحقوق إلنسان في حرية التعبير والتجمع والتنظيم والت
 :66/228المكاتبالقانونية لغازي سلي مان ضدالسودان)؛ "إزالة القيودالمفروضةفي
فة الوطنية والتييمكن أن ُ
فيين الذين
تستخدمفيت هديد عمل واستقالل الصح
قوانين الصحا
ستور الوطني االنتقالي والعهد
تسق مع الد
فعين عن حقوق اإلنسان وجعلهات
ينشطون كمدا
ابلةللتطبيق"،
السياسية والمعايير الدولية ألخرىالق
الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
نساني لعام  2116كي ال يقيد عمل
"صالح قانون تنظيم حقوق العمل الطوعي واال
مجموعات من خالل متطلبات إجرائية غير ضرورية ُ
فعله
فات ما يجب أنت
تقصرتعري
تقار الرقابةالقضائيةلقرارات وزارةالشئونإلنسانية ومفوضية
ف
المنظماتإلنسانية ،وا
عبير عن
تحدة)؛ "احترام الحقفي الت
العونإلنساني" (االثنان لمجموعة خبراء األمم الم
سلمية" "احترام وحماية نشاطات منظمات حقوق
وجهات النظر و ...حماية التظ اهرات ال
فعين عنها ...ضمان انتكون أيلوائح حكوميةمتوائمة مع المادتان  21و22
اإلنسان والمدا
تأكد من انقانون 2116متسق مع العهد" (االثنانللجنة ألمم المتحدةلحقوق
من العهد ،وال
فرص الوصولللمعلومات"
عبير و
لكفالة حرية الت
بيرالضرورية
اإلنسان)؛ "اتخاذ التدا
لمدني ،والرقابة
نشاطات منظماتالمجتمع ا
المتعسفل
تقليص
فريقية)؛ "وقفال
(المفوضية األ
ستقل)؛ "ا الح قانون
سفية" (خبير م
تع
علىالصحافة وكل اعمال االعتقال والحتجاز ال
فعالة"
بيرتعزيز
ولية ،وإرساءتدا
لتزاماتالسودانالد
بعاتلعام  2116ليتماشى مع ا
المطو
فاقية ال الم
يعاته الوطنية كيتتواءم مع ات
العالمية)؛ "ضبطتشر
(كندا ،المراجعة الدوري
قالي الذيتم تبنيه عام ،2115خصوصا عقب القوانين
لشامل اولدستور الوطني االنت
ا
فة والمطبوعات
تالية :قانون األمن الوطني ()2111؛ قانونالصحا
والمدوناتالقانونية ال
()2116؛ قانون العمل الطوعي واالنساني ()2116؛ القانون الجنائي؛ قانون إلجراءات
لعالمية).
نائية" (إكوادور ،المراجعة الدورية ا
الج
ىق عالقة ،لكنلميتم
تيتب
فة والمطبوعات لعام  118،2116وال
نون الصحا
قبلالسودانبتوصيةاصالح قا
لتعديلقانون العمل الطوعي واالنسانيلعام  .2116وبما انقانون األمن
القبول)بالتوصية
العمل (أو
فعين عن حقوق اإلنسانوغير همفإن
صحفيين والمدا
يقةال
نائي اليستخدمانلمضا
الوطنيوالقانونالج
ي كاملة.
يعة
اصالحا تشر
ت
الضماالفعال لحقوق هميتطلب إجرء
ن
فقرات
كتوبر ،2111ال
يقة االممالمتحدة  1 ،CRC/C/SDN/CO/3-4ا
فل ،مالحظات ختامية :السودان ،وث
-116لجنةحقوق الط
 57/56 ،41/36 ،36/35و .61/68
يسمبر  ، 2112موجودعلىالرابط
قانونيفيالسودان ،العددرقم  ،3د
ناصرة االصالحال
قرير م
-117ت
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--december-2013.pdf

فقرة .15
السفليةرقم  7أ اله،ال
حاشي
،A/HRC/18/16/Add.1 -118ال ة
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لدولية واالقليميةلحقوقاإلنسان
قيات ا
تفا
صادقة  /االنضمام ال
 -3الم
قليمية لحقوقإلنسان:
فاقيات دولية وا
فافيات
صيرالسودان طر
أوصت عدةهيئات ودول أني
)0تضمن حقوق المرأة:
مييز ضد المرأة (سيداو) (لجنة حقوقالطفل؛ عدة دول
قضاء على جميعأشكال الت
فاقية ال
ات
لشعوب
فريقي لحقوق اإلنسان ا
لعالمية) وبروتوكول الميثاق اال
خالل المراجعة الدورية ا
فريقية).
فوضية األ
قيا (الم
فري
حولحقوق المرأةفي أ
جاءتعليقالسودان كاآلتي:
قضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعملية
فاقية ال
أخضعت حك ومة السودان ات
119
تصحاب وجهاتنظرمختلف طوائف المجتمع.
استشاريةواسعة النطاقبهدف اس
فاقيةسيداو
تطلبات ات
تبلغا م
يعات والممارسة الموجودتينقصرتا عن أن
تشر
وعلى ضوء مخاوفبأنال
فاقية سيداو (أو
فافي ات
يفكر جديافي أنيصير طر
ثقةفي أنالسودن
التعليق ال يرسخ ال
فإن هذا
يقيلحقوق المراة) .
فر
بروتوكولالميثاق اال
لياتوقائية
التعذيب وسوءالمعاملةوتوفير آ
 )4حظر
لمعاملة اوالعقوبةالقاسية او الالانسانية او
تعذيب وغيره من ضروب ا
فاقية مناهضة ال
ات
لعالمية).
قوالطفل ،عدة د ل خالل المراجعةالدورية ا
فريقية ،لجنة حق
المهةين(المفوضية اال
لمعاملة أوالعقوبة
تعذيب وغيره من ضروب ا
فاقية مناهضة ال
البروتوكول الختياري الت
القاسية أو اال انسانية أو المهينة (لجنة حقوقالطفل ،وعدة دول خالل المراجعة الدورية
لعالمية).
ا
جاءتعليقالسودان كاآلتي:
تعذيبفي
فاقية مناهضة ال
تفكرفي االنضمام إلى  ...البروتوكول االختياري الت
الحك ومة ال
120
قت الحالي.
الو
تعذيب ،و هو موضوع
فاقية مناهضة ال
تعليقاتالسودان صمتت حول انيصير دولة طرففي ات
لكن
بعضالوقت دونيا تقدم ملموس.
ظليخضعللدراسة ل
اية منه
القسري والحم
تفاء
 )3حظر الخ
رنسا ،وأسبانيا وأكوادور
ف
فاءالقسري (
فاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من الخت
االت
ية العالمية).
خاللالراجعةالدور
لميقبلالسودان هذهالتوصية
 )2إلغاءعقوبة اإلعدام
السياسية(سويسرا
البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
لعالمية).
واسترالي خالل المراجعة الدورية ا
لميقبلالسودانبهذهالتوصية.
لدولية
لجرائم ا
 )5توفيرآلية دولية للمقاضاة في ا
ستراليا ،أكوادور،بولندا خالل المراجعة
لدولية (ا
لجنائية ا
ساسيللمحكمة ا
نظام روما األ
الدوريةالعالمية).
لميقبلالسودانبهذهالتوصية
لسودانبموجب
ئية للنظرفي الشكاوىالتييتمتقديمها ضد ا
 )6منحهيئات رقابة واليةقضا
لصلة
قيات ذات ا
تفا
ال
بانيا ،المراجعة الدورية
لدولية (لجنة حقوقالطفل؛ أس
البروتوكوالت الختيارية للعهود ا
الشعوب حولتأسيس
نسان و
فريقيلحقوق اال
العالمية)؛ البروتوكول االضافيللميثاق اال
يقية).
فر
فوضية اال
لشعوب (الم
ريقية لحقوق االنسان وا
ف
محكمة أ
فقرة .12
لسابق،ال
-119المصدر ا
فقرة .13
لسابق،ال
-120المصدر ا
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الفردية.
تيتخض ه إلجراءاتالشكاوى
لميقبلالسودان بأي منالتوصيات ال
ياسية قال أن :
الس
لدوليالخاصبالحقوق المدنية و
فيمايتعلقبالبروتوكول االختياري األولللعهد ا
و
نصوص عليهافي الدستور
نسان الم
ستورية هي الحامية لحقوق اإل
للسودان محكمة د
121
رفافيها.
لدوليةالتييعتبرالسودان ط
فاقيات حقوق االنسان ا
وات
للشكاوىبعد أنيتم
فقط
تستمع
نسان س
فشل هذاالتوضيحفي االقراربأنلجنة ألمم المتحدةلحقوق اإل
ستورية
تاليفانها لنتنظرفيقضاياتمارسفيها المحكمةالد
الفعالة .وبال
تصاف
فاذ كلأشكال االن
استن
تفشل المحكمةالدستوريةفيهافي أداء
دور ها كج هة حماية.ولكن هذا اليعني أن هناك أوضاعيجوز أن
فوضية
فقهالقانونيللم
ابلةللتطبيق ،كما اظهرال
تفسير خاطئ للمعاييرالق
لتأخير أوب
ذلك ،سواءبسبب ا
122
تلعب
نسان من أن
ضايا أنتتمكنلجنة حقوق اإل
يكونفيمثل هذهالق
فريقية حولالسودان .وس
اال
لدوليالخاصبالحقوق المدنية
كفالة احترامالتزاماتالسودانبموجب العهد ا
دورا هاما كهيئةإشراف ل
السياسية.
و

لسابق.
-121المصدر ا
نسان،التنميةالمكبوح ة :محكمة السودان
يضا ريدريس والمرصدالسودانيلحقوق اإل
السفلية  13ا اله ،انظر ا
حاش
 -122انظر الية
نسان،اغسطس  ،2111موجودعلىالرابط
الفعالةلحقوق ال
الدستورية،فرصالوصولللعدالةوالحماية
http://www.pclrs.org/downloads/Resources/1208arrested_development_sudan.pdf
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