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ملخص

منذ وقوع انقالب 25 أكتوبر 2021 يف السودان، اقدم أفراد من القوات املسلحة والشرطة وجهاز املخابرات العامة وقوات األمن األخرى 
يف السودان على تنفيذ العشرات من عمليات االعتقال بحق متظاهرين وصحفيني وقادة سياسيني مدنيني وغيرهم من املدافعني عن 
حقوق اإلنسان. إعتماداً على أمر طوارئ واسع النطاق – هو أمر الطوارئ رقم 3 - الصادر مبوجب حالة الطوارئ غير القانونية. ويسمح 
السوداني استخدام  وتواصل قوات األمن واجليش  الطوارئ[”،  ]حالة  بـ  تتعلق  ارتكاب جرمية  “يشارك يف  باعتقال أي شخص  القرار 

االعتقال ملعاقبة معارضي االنقالب وردع آخرين عن ممارسة املزيد من النشاط.

إن املوجز التالي، الذي مت إعداده باالشتراك مع منظمة ريدريس، ومركز الناس للعون القانوني )PLACE(، ومجموعة محامي الطوارئ، 
وهيئة محامي دارفور، يحدد أمناط االعتقال واالحتجاز التعسفّية مبوجب حالة الطوارئ وأمر الطوارئ رقم 3. وميكن تصنيف االعتقاالت 
بشكل عام على أنها )1( االعتقاالت التي تقع قبل اعمال االحتجاج أو أثناءها أو بعدها مباشرة أو )2( االعتقاالت املتعّمدة التي تتم من 
أماكن إقامة األفراد أو أماكن عملهم أو من أماكن التجمع املعروفة األخرى. ويف أثناء االحتجاز، مبا يف ذلك أثناء عملّيات النقل إلى 
السجون وإلى مراكز الشرطة، تقوم قوات األمن واملخابرات - ال سيما عناصر املخابرات العامة - بضرب وركل احملتجزين وتعريضهم 
ألشكال أخرى من سوء املعاملة، قد يرقى بعضها إلى مستوى التعذيب. وميكن اعتبار العديد من حاالت االعتقال التي يرد وصفها يف هذا 

املوجز اعتقاالت تعسفّية، كما ميكن اعتبار بعضها اختفاء قسرًيا.

وملنع وقوع مثل هذه االنتهاكات، يجب رفع حالة الطوارئ احلالية على الفور، كما يجب على السلطات العسكرية السودانية إصدار موجهات 
جلميع القوات األمنية والعسكرية حتدد مبوجبها إلغاء أمر الطوارئ رقم 3 للعام 2021 )األمر التنفيذي رقم 3( وإلغاء جميع احلصانات 

املتصلة به.

على السلطات أن تكف فوراً عن ممارسة االعتقال واالحتجاز التعسفيني للمتظاهرين، مبن فيهم صغار السن، واملدافعون عن حقوق 
اإلنسان، والصحفيون والقادة السياسيون. وينبغي اتخاذ خطوات شاملة لوضع حد للتعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز، وكذلك أثناء 
احلبس االنفرادي، ويجب مثول جميع املوقوفني على الفور أمام قاض وإطالق سراحهم إذا لم يُوجه اليهم اتهام بارتكاب جرمية محددة.

على السلطات العسكرية السودانية إجراء إصالحات عاجلة للوفاء بالتزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان التي صادقت 
عليها، مبا يف ذلك العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 
 ،)ICCPED( واالتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،)UNCAT( .أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

والتي حتمي مختلف احلقوق واحلريات، مبا يف ذلك حرية التعبير والرأي وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي.

لقد مت اإلفراج عن العديد من املعتقلني يف نفس يوم زيارة اخلبير املستقل لألمم املتحدة إلى السودان، مما يشير إلى أن الضغط الدولي 
ميكن أن يؤثر بشكل ملموس على حالة حقوق اإلنسان يف السودان. وبناًء على ذلك، ينبغي لشركاء السودان الدوليني، باإلضافة إلى 
املنظمات متعددة األطراف مثل األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، إدانة االنتهاكات التي ترتكبها القوات السودانية بشكل متواصل وعلني. 
كما ينبغي عليها طلب زيارات إلجراء عمليات تفتيش موضعية ألماكن االحتجاز التي تديرها الشرطة وجهاز املخابرات العامة وقوات 

الدعم السريع والقوات املسلحة.
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توصيات

إلى السلطات العسكرية السودانية:

● رفع حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، والتي كانت قد أُعلنت يف انتهاك للقانون احمللي السوداني والقانون الدولي.	

● إلغاء أي أوامر طوارئ صادرة مبوجب حالة الطوارئ، مبا يف ذلك أمر الطوارئ رقم 3، واملتعلق بصالحيات االعتقال واالحتجاز 	
جلميع قوات األمن واالستخبارات يف ظل حالة الطوارئ.

● االمتناع عن اعتقال واحتجاز األشخاص ملمارستهم احلريات واحلقوق األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التظاهر السلمي.	

● الكف عن مطالبة املعتقلني، بااللتزام بعدم ممارسة حقهم يف املشاركة يف االحتجاج السلمي أو غيره من أشكال املعارضة السياسية، 	
كشرط لإلفراج عنهم.

● التأكد من أن جميع املعتقلني محتجزون يف أماكن احتجاز رسمية، وأن جميع االعتقاالت مسجلة بشكل صحيح، وأن احلق يف احملاكمة 	
العادلة مكفول.

● التعاون مع املقررين اخلاصني ياإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك اخلبير املستقل لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف 	
السودان، ومجموعات العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية باالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري واملقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني 

بالتعذيب من بني آخرين.

● التحقيق بطريقة محايدة، ويف وقت مناسب، يف جميع مزاعم التعذيب ضد أي من مسؤولي األمن وإنفاذ القانون، بغض النظر عن 	
رتبهم، وما إذا كانت قد تقدمت الضحية أو األسرة بشكوى رسمية إلى النيابة العامة.

● توجيه وكالء املدعني العامني على جميع املستويات بإجراء عمليات تفتيش غير معلنة بانتظام ملواقع االحتجاز املعروفة واملشتبه بها 	
والتحقيق يف جميع مزاعم التعذيب وسوء املعاملة.

● السماح بزيارات بناء على طلب املقررين اخلاصني باإلجراءات اخلاصة باألمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان األخرى باألمم املتحدة 	
واالحتاد األفريقي.

● األمر بنشر بيانات عن عدد التحقيقات التي مت فتحها، وعن حاالت التعذيب وسوء املعاملة وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها قوات 	
األمن ومتت احالتها للمالحقة القضائية، وعن نتائج هذه التحقيقات.
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توصيات إلى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ودول أخرى:

● الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ على الصعيد الوطني واإللغاء العلني ألي أوامر طوارئ مرتبطة بها، مبا يف ذلك أمر الطوارئ رقم 3، 	
املتعلق بصالحيات االعتقال واالحتجاز جلميع قوات األمن واالستخبارات مبوجب حالة الطوارئ.

● فرض عقوبات محددة االهداف على أولئك املسؤولني اكثر من غيرهم عن االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان يف السودان مبوجب 	
أنظمة عقوبات حقوق اإلنسان املتاحة.

● إصدار بيانات عامة إضافية تعرب عن القلق بشأن االستخدام املمنهج لالعتقاالت التعسفية واالحتجاز وسوء املعاملة ملن هم يف 	
حجز الشرطة أو املخابرات أو اجليش.

● تركيز التعامل مع قادة األمن واجليش السوداني على إنهاء االعتقاالت التعسفية والتعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة واالختفاء 	
القسري، وضمان احملاسبة على هذه االنتهاكات اجلسيمة وغيرها.

توصيات إلى األمم المتحدة واالتحاد األفريقي:

● الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ على الصعيد الوطني واإللغاء العلني ألي أوامر طوارئ مرتبطة بها، مبا يف ذلك أمر الطوارئ رقم 3، 	
املتعلق بصالحيات االعتقال واالحتجاز جلميع قوات األمن واالستخبارات يف ظل حالة الطوارئ.

● مراقبة تأثير أمر الطوارئ رقم 3 على ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف السودان، والرد على االنتهاكات من خالل 	
واليات االجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلك اجراء حتريات وتقدمي املساعدة الفنية حسب احلاجة.
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خلفية

احلكومة  اآلخرين يف  البارزين  املدنيني  األعضاء  من  والعديد  آنذاك  الوزراء  رئيس  اعتقال  على  اإلشراف  بعد   ،2021 أكتوبر   25 يف 
االنتقالية السودانية، أعلن عبد الفتاح البرهان - اجلنرال األعلى رتبة يف اجليش يف السودان - حالة الطوارئ على مستوى البالد. وبعد 
ذلك مباشرة تقريًبا، أصدر البرهان عدًدا غير معروف من املراسيم لتنفيذ حالة الطوارئ، مبا يف ذلك أمر الطوارئ رقم 3، الذي يوسع 
السلطات القانونية لـ “القوات النظامية السودانية”، مما يلغي أحد اإلصالحات الوحيدة املتعلق بقطاع األمن الذي جرى يف ظل احلكومة 

االنتقالية قبل االنقالب.

صدر أمر الطوارئ رقم 3 يف يوم 24 ديسمبر 2022 ووقعه البرهان شخصًيا، واستشهد بعدة سلطات قانونية: املرسوم الدستوري رقم 
38 )2019( - املرسوم الذي مت تقنينه يف الوثيقة الدستورية - واملرسومني الدستوريني رقم 19 و 20 لعام )2021(؛ وقانون الطوارئ 

وحماية السالمة العامة يف السودان لعام 1997 )متوفر باملوقع باللغتني اإلجنليزية و العربية(؛ واملادة 1/18 من الئحة 2019 “التي تنظم 
عمل مجلس السيادة”. وقد مت اإلعالن عن بعض هذه السلطات فقط، ويف الواقع، قال موظفون سابقون رفيعو املستوى يف وزارة العدل 
السودانية لـمنظمة ريدريس أنه لم يصدر سوى عدد قليل من املراسيم الدستورية يف ظل حكومة ما قبل االنقالب؛ وتكهنوا بأن مراسيم 
2021 املذكورة يف امر الطوارئ رقم 3 ال وجود لها؛ وأن غيابها من اجلريدة الرسمية يعني، على األقل رسمًيا، أنها ال تتمتع بقوة القانون. 

ومع ذلك، فإنه يجدر حتديد اإلطار املعياري احلالي ألي حالة طوارئ يف السودان قبل الغوص يف تفاصيل أمر الطوارئ رقم رقم 3.

إن العدد الكلي لألفراد املوقوفني واحملتجزين مبوجب سلطات الطوارئ يف جميع أنحاء السودان غير معروف. ففي أوائل مارس 2022، 
أفاد مكتب حقوق اإلنسان املشترك يف اخلرطوم أنه مت اعتقال أكثر من 1000 شخص خالل الفترة بني 25 أكتوبر 2021 و 3 مارس 
2022، من بينهم نحو 150 طفاًل.1 ولكن، من احملتمل أن تكون األرقام احلقيقية أعلى من ذلك، ألن فترات االحتجاز املختلفة، وغياب 

يحبط  ذلك  كل  االنتقام،  من  واخلوف  محتجزين(،  لوجود  الدولة  النكار  الواسعة  املمارسة  إلى  )باإلضافة  للسجالت  املركزي  احلفظ 
باجلهود املبذولة للتوصل إلى صورة كاملة للمشكلة. يف وقت كتابة هذا التقرير، كانت عمليات االعتقال واالحتجاز ما تزال مستمرة.

مكتــب املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان، “حتديــث شــفوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف الســودان: الــدورة التاســعة واألربعــون ملجلــس حقــوق اإلنســان، بيــان مــن   1
ــى:  ــاح عل ميشــيل باشــليت، مفــوض األمم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان”، 7 مــارس 2202، مت

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28215&amp;LangID=E.

https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1997-Emergency-and-Protection-of-Public-Safety-Act-Arabic.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1997-Emergency-and-Protection-of-Public-Safety-Act-English.pdf
https://moj.gov.sd/files/index/28
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28215&amp;LangID=E
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حاالت الطوارئ بموجب القانون الدولي

يسمح إعالن الطوارئ للحكومات بفرض قيود على بعض احلقوق، مبا يف ذلك حرية التنقل والتعبير وحرية تكوين اجلمعيات. ومع ذلك، 
وكما أوضحت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف تعليقها العام رقم 29، فإنه ميكن للحكومات عدم التقيد بالتزاماتها يف مجال 
حقوق اإلنسان “إال بالقدر الذي تتطلّبه مقتضيات الوضع”، ويجب على احلكومات أن تضمن أن تكون أي تدابير تتخذ مبوجب حالة 
الطوارئ متناسبة بشكل صارم مع الهدف املنشود. ويجب مبوجب القانون الدولي، مبا يف ذلك العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية – والذي يعتبر السودان طرفاً فيه - عدم تطبيق أي سلطات طارئة بطريقة متييزية. فبعض احلقوق، مبا يف ذلك احلق يف 
احلياة، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلق يف محاكمة عادلة ال ميكن تعطيلها حتى يف 

ظل حالة الطوارئ، مهما كانت الظروف.

“مقتضيات  التي يتم تنفيذها مبوجب قوانني حالة الطوارئ السودانية متناسبة أو مصممة بشكل يتالئم مع  التدابير  ال ميكن اعتبار 
الوضع” كما يقضي بذلك القانون الدولي، سواء تاريخًيا )يف عهد الرئيس السابق البشير( أو يف الوقت الراهن، كما سيتم مناقشته 
بتفصيل أكثر أدناه. وباإلضافة إلى اخلطر الدائم املتمثل يف تعرض احملتجزين للتعذيب وسوء املعاملة – فإن انتهاكات احلقوق غير قابلة 
لالنتقاص، كما هو موضح أعاله – مثل االعتقاالت الكثيرة، وقمع املنظمات اإلنسانية والصحفيني، ومحاكمات الطوارئ، تقّوض حقوق 
اإلنسان إلى جانب أنها غير ضرورية أو مشروعة. إن االعتقال أو االحتجاز كعقوبة على املمارسة املشروعة حلريات اإلنسان األساسية، 

مبا يف ذلك حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين اجلمعيات، يُعتبر أمراً تعسفياً.

https://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html
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اإلطار القانوني في السودان 
لحاالت الطوارئ

الوثيقة الدستورية لعام 2019

 ال ميكن فرض حالة الطوارئ إال بعد اتباع إجراءات معينة، وذلك مبوجب القانون الدولي2 والقانون السوداني، اال أن الوثيقة الدستورية 
لعام 2019، كما مت سنها يف القانون مبوجب املرسوم الدستوري رقم 38 )الوارد يف األمر التنفيذي رقم 3( تنص على أنه “يجوز ملجلس 
السيادة، بناًء على طلب من مجلس الوزراء، إعالن حالة الطوارئ” )املادة 40.1(؛ إن أي إعالن من هذا القبيل حلالة الطوارئ “يجب 
تقدميه إلى املجلس التشريعي االنتقالي خالل 15 يوًما من تاريخ إصداره” حسب ما يرد يف )املادة 40.2( كما أن الوثيقة الدستورية 
واضحة بشأن نقطة أخرى وهي أن: “يسقط إعالن حالة الطوارئ إذا لم يصادق عليه املجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير املتخذة 

مبوجبه، دون أثر رجعي “)املادة 4.40(.

مبوجب قراءة عادية لهذه األحكام الدستورية، فإن إعالن البرهان حلالة الطوارئ غير صالح. فبعد اتخاذه خطوات العتقال معظم أعضاء 
مجلس الوزراء قبل إعالن حالة الطوارئ، من الواضح أن البرهان لم يعلن حالة الطوارئ بناًء على طلب من مجلس الوزراء؛ وعالوة على 
ذلك، فإنه لم يتم إنشاء املجلس التشريعي االنتقالي يف ظل احلكومة االنتقالية التي سبقت االنقالب )مع احملافظة على السلطة النهائية 

لصنع القرار التشريعي ملجلس السيادة الذي يقوده اجليش(.

قانون الطوارئ وحماية السالمة العامة لعام 1997

على الرغم من عدم إعالن حالة الطوارئ يف السودان وفًقا لألحكام الدستورية املعمول بها، إال أن مجلس السيادة بقيادة البرهان أصدر 
العديد من أوامر الطوارئ، مبا يف ذلك أمر الطوارئ رقم 3. وباإلضافة إلى االستشهاد بالوثيقة الدستورية، فإن األمر التنفيذي رقم 3 
أيًضا. يضع كأساس له مرسومني دستوريني إضافيني غير معروفني )رقم 19 ورقم 20، لعام 2021( وقانون الطوارئ وحماية السالمة 
العامة لعام 1997. ويسمح قانون السالمة العامة لعام 1997 لـ “رئيس اجلمهورية” فرض حالة الطوارئ يف عدة حاالت، مبا يف ذلك 
الغزو األجنبي أو احلصار، ويف حالة “وجود خطر مباشر أو خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة البالد أو أي جزء منها،” حيث 
توجد أزمة تهدد اقتصاد البالد أو “اجلرمية تنتشر أو التمرد أو الشغب”، ويف أي “وضع آخر يعتبره الرئيس تهديًدا مباشًرا للسودان، أو 

ألي جزء منه، أو تهديدا للسالمة العامة، أو احلياة املجتمعية”.

يتطلب قانون الطوارئ وحماية السالمة العامة أيًضا موافقة هيئة ثانوية، البرملان، على أي إعالن حلالة الطوارئ. وتنص املادة 5 )2( على 
أن “إعالن الطوارئ يجب أن يعرض على املجلس، وفًقا ألحكام الدستور، ليقرر ما يراه مناسًبا”. وقد صدر القانون عام 1997 يف عهد 
الرئيس السابق عمر البشير، وال يوجد “املجلس” املشار إليه يف القانون، على الرغم من أن من املفترض أن املجلس التشريعي االنتقالي، 

لو كان قد مت إنشاؤه، كان سيشغل هذا الدور.

مبوجــب القانــون الدولــي ، يجــب علــى الــدول اتبــاع العديــد مــن املتطلبــات احملــددة عنــد عــدم التقيــد بالتزاماتهــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ، مبــا يف ذلــك إعــالن   2
حالــة الطــوارئ عالنيــة وإخطــار األمــني العــام لــألمم املتحــدة بنيتهــا عــدم التقيــد ببعــض التزامــات حقــوق اإلنســان. ويجــب علــى الــدول إخطــار األمــني العــام 
لــألمم املتحــدة مــرة أخــرى عنــد انتهــاء فتــرة عــدم التقيــد أو إذا مت متديــد حالــة الطــوارئ. كمــا يجــب علــى الــدول أن تضمــن أن تدابيــر عــدم التقيــد ضروريــة 
ومتناســبة ، وأن تدابيــر عــدم التقيــد تتفــق مــع االلتزامــات األخــرى للدولــة مبوجــب القانــون الدولــي ، مبــا يف ذلــك القانــون اإلنســاني الدولــي. وال ميكــن تطبيــق 
التدابيــر التــي يتــم تنفيذهــا يف ظــل حالــة الطــوارئ بطريقــة متييزيــة ، ويجــب علــى الــدول دعــم احلقــوق غيــر القابلــة لالنتقــاص. انظــر جلنــة األمم املتحــدة 
ــادة 4( ، وثيقــة األمم املتحــدة، ddA / 1.veR / 12 / C / RPCC.11 )31 أغســطس 2001(. ــام رقــم 29 ، حــاالت الطــوارئ )امل ــق الع حلقــوق اإلنســان ، التعلي

https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf
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مبوجب أحكام قانون الطوارئ وحماية السالمة العامة والئحة الطوارئ والسالمة العامة لعام 1998، فإنه ميكن لقوات األمن مداهمة 
املباني دون أوامر توقيف، واالستيالء على املمتلكات وفرض املراقبة على أي مبنى، واعتقال األشخاص املشتبه يف مشاركتهم يف جرائم 
تتعلق بحالة الطوارئ املعلنة وحظر أو تقييد حركة أشخاص وأنشطتهم. وكما الحظت منظمة ريدريس وشركاؤها السودانيون قد قرءوا 
معاً، قانون 1997 والقانون العام الفرعي لعام 1998 الذي يسمح باالعتقال الوقائي واالحتجاز على أساس غير واضح، مبا يف ذلك اعتقاد 
السلطات بأن الشخص املعني قد تصرف - أو قد يتصرف - بطريقة “تؤثر على األمن العام أو السالمة العامة”. وباإلضافة إلى ذلك، ال 
تنص الئحة 1998 الداخلية على حدود زمنية لهذا النوع من االعتقال وال على الرقابة القضائية - وتسمح فعليا، باالحتجاز املطول، إن 

لم يكن ألجل غير مسمى، يف انتهاك واضح للقانون الدولي.

على مدار عشرات السنني من حكم البشير، ظلت حالة الطوارئ تُعلن لنشر حشود من القوات لقمع احتجاجات وانتفاضات، وحظر 
منظمات دون إبداء أي تفسير؛ ويف موقف أخير، قبل شهرين فقط من اإلطاحة به من منصبه يف أبريل 2019، أعلن البشير حالة الطوارئ 
ملدة عام واحد مصحوبة بخمس قرارات طوارئ، وكلها تهدف إلى منع االحتجاجات واإلضرابات العمالية والتجمعات السياسية األخرى 

أو املظاهرات.

أمر الطوارئ رقم 3

إلى حد ما، وبالنظر للسلطات الواسعة املمنوحة لألجهزة العسكرية واألمنية يف السودان مبوجب قانون الطوارئ وحماية السالمة العامة، 
 ،)SAF( كبيرا. يف اجلزء ذي الصلة، يخّول أمر الطوارئ رقم 3 القوات املسلحة السودانية فإن أمر الطوارئ رقم 3 ال يُحدث تغييراً 
وقوات الدعم السريع )RSF(، والشرطة، وأفراد جهاز املخابرات العامة )GIS( بـ )أ( اعتقال “أشخاص يشاركون يف ارتكاب جرمية تتعلق 
بالطوارئ . . .”؛ )ب( دخول أو تفتيش أي أماكن أو أشخاص؛ )ج(؛ )د( مصادرة أي سلع أو أشياء أو أغراض أخرى؛ )هـ( حظر حركة 
األشخاص أو حظر نشاطهم يف أي منطقة. كما ينص أمر الطوارئ على أنه يجوز لهذه القوات أن متارس “أي سلطات أخرى يراها مجلس 

السيادة االنتقالي ضرورية”.

ويحظر األمر أيضاً الشروع يف حتريك أي إجراءات قانونية ضد أفراد القوات النظامية بسبب أي أنشطة يقومون بها يف سياق أداء 
مهامهم الرسمية ما لم يتم التنازل عن هذه احلصانات من قبل رئيس مجلس السيادة أو من ينوب عنه.

القائمة؛ كما  القوانني السودانية  الطوارئ وغيره من  إلى حد كبير مع تلك السلطات املنصوص عليها يف قانون  تتسق هذه السلطات 
تتمتع  كما  بالتساهل  تتميز  قوانني  مبوجب  السودان  يف  والشرطة  املسلحة  القوات  وتعمل  وتكراًرا،  مراًرا  ريدريس،  منظمة  أوضحت 

بحصانات واسعة من املالحقة القضائية.

ومع ذلك، فإن أمر الطوارئ رقم 3، يف أحد اجلوانب الهامة أخرى، له تبعلت خطيرة: مثل مجال حتديد “القوات النظامية” السودانية 
لتشمل جهاز املخابرات العامة، وقد أدى أمر الطوارئ إلى إبطال اإلصالحات الرئيسية التي مت إجراؤها على جهاز األمن واملخابرات 
الوطني سيئ السمعة يف السودان، والذي مت تغيير اسمه إلى جهاز املخابرات العامة. يف الوثيقة الدستورية لعام 2019 وصارت سلطاته 
تقتصر على “جمع وحتليل املعلومات وتقدميها للجهات املختصة”. وقد ألغت التعديالت الالحقة على قانون األمن القومي التي أجريت 
يف يوليو 2020 احلصانات التي كان يتمتع بها عناصر املخابرات العامة وجردت جهاز املخابرات رسمًيا من سلطات االعتقال واالحتجاز 

واملصادرة، مبا يتماشى مع الوثيقة الدستورية وبعض اإلصالحات التي مت إجراؤها يف يوليو 2019.

سيالحظ املراقبون أنه على الرغم من هذه اإلصالحات التي أدخلت على جهاز املخابرات العامة، فإن عناصر املخابرات العامة استمروا 
يف لعب دور يف االعتقاالت يف ظل احلكومة االنتقالية قبل االنقالب، وأنه لم تتم سوى القليل من املالحقات القضائية سواء من جهاز 
منذ  ارتكبت  التي  االنتهاكات  نطاق وحجم  فإن  ذلك،  ومع  إلى مرحلة احملاكمة.  لتصل  اآلخرين  األمن  أفراد  من  أو  العامة  املخابرات 
االنقالب، وخاصة منذ يناير 2022، بعد إصدار مر الطوارئ رقم 3، يظهران إعادة سلطات عناصر جهاز املخابرات العامة التي كانوا 

يتمتعون بها يف عهد البشير.

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-47330423
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-47330423
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/04/REDRESS_PLACE-Joint-UPR-Submission-Designed.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2020/07/3-REDRESS-Sudan-Legal-Amendments-July-2020-Explanatory-Table.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2020/07/3-REDRESS-Sudan-Legal-Amendments-July-2020-Explanatory-Table.pdf
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حملة المعتقلين منذ يناير 2022

منذ استعادة جهاز املخابرات العامة سلطاته الكاملة يف التفتيش واالعتقال يف نهاية ديسمبر 2021، زادت وتيرة االعتقاالت بشكل واضح. 
وميكن تصنيف االعتقاالت بشكل عام على أنها تنقسم إلى نوعني: )1( األفراد الذين مت اعتقالهم بشكل تعسفي أثناء االحتجاجات أو 
بعدها مباشرة. و )2( أشخاص استهدفوا مبوجب قوانني الطوارئ، ومت القبض عليهم من منازلهم أو أماكن جتمعهم املعروفة، واحتجزوا 
يف سجون منطقة اخلرطوم مثل سجن سوبا وسجن أم درمان للنساء، ويف كلتا الفئتني يلعب موظفو املخابرات العامة دوراً رئيسياً يف إجراء 

االعتقاالت واإلشراف على املعتقالت وفتح قضايا ضد أفراد.

االعتقاالت أثناء أو بعد االحتجاجات

تتبع االعتقاالت التي تتم أثناء االحتجاجات أو بعدها بفترة وجيزة منًطا متشابها. ويف معظم احلاالت، تعاملت منظمة ريدريس ومركز 
الناس للعون القانوني ومجموعة محاميي الطوارئ مع قوات مجهولة الهوية داخل سيارات تويوتا )بكاسي - شاحنات صغيرة( - تستخدمها 
عادة املخابرات العامة - تقوم يف البداية باعتقال واحتجاز املتظاهرين قبل تسليمهم إلى شرطة السجن أو الشرطة النظامية، التي تنقلهم 

يف النهاية إلى نظام العدالة اجلنائية العادي ملواجهة الشكاوى التي رفعها ضدهم جهاز املخابرات العامة. 

إن قوات الشرطة وجهاز املخابرات العامة وقوات أخرى مثل قوات االحتياطي املركزي أو قوات الدعم السريع ميكن التعّرف عليها نظرياُ، 
بزيها املتميز فمثال ترتدي قوات االحتياطي املركزي عادة زيا بنياً فاحتاُ مع طائر كعالمة مميزة بينما ترتدي عناصر جهاز املخابرات 
العامة أزياء تتميز باللون البيجي واألحمر والبني للتمويه. وعلى مستوى املمارسة يعتبر التعرف على قوة محددة أمراً ميثل حتديا ألن 
استخدام األزياء ال يتم بشكل متسق إذ تتبنى بعض املليشيات والقوى املساعدة أزياء قوات أخرى فعناصر جهاز املخابرات العامة، على 

وجه التحديد، كثيرا ما تستخدم أيضاً مالبس عادية مما يجعل متييزها امراً صعباً. 

وقد أفاد العديد ممن مت اعتقالهم بعد االحتجاجات أنهم تعرضوا للمالحقة من قبل قوات األمن أو تعرضوا لالعتقال بعد القبض عليهم 
يف احمليط األمني   الذي أنشأته القوات املشتركة حول االحتجاجات املعروفة، ويف بعض احلاالت، مت اعتقال أفراد من اجلسور والطرق 

الرئيسية ومواقف النقل العام من قبل قوات األمن. 

يتعرض العديد من األفراد للجلد أو غيره من ضروب سوء املعاملة أثناء نقلهم إلى مركز االحتجاز، فعلى سبيل املثال، مت القبض على 
صبي يبلغ من العمر 16 عاًما يف يوم 24 فبراير 2022 أثناء احتجاج يف اخلرطوم. وقال الصبي ملنظمة ريدريس:

كنت مع 7 أو 8 أصدقاء آخرين يف املظاهرة، وكنا محاطني بقوات أمنية تتقدم نحونا من اجتاهات مختلفة. متكن بعضنا 
من الهرب لكن مت اعتقالي حوالي الساعة 3 أو 3:30 مساًء. وحينما مت اعتقالي، كنت الوحيد، لكن ]قوات األمن[ هاجمت 

متظاهرين آخرين يف مناطق أخرى واعتقلت صبيني آخرين. أنا أبلغ من العمر 16 عاًما ومع ذلك كنت أكبرهم سًنا.

املزودة  بالعصي  والضرب  ]مبا يف ذلك[ اجللد،  تخيلها،  ]التي[ ميكنك  الضرب  أنواع  النقل، جلميع  تعرضت يف عربة 
باملسامير، والركل بأحذية عسكرية، وقفز ]ضابط[ على جسدي كله بكلتا ساقيه. أصبت يف عيني بقبضة يد بها حلقة 
معدنية كبيرة، وأصيبت جبهتي وعيني بعقب بندقية. عندما وصلنا إلى مركز الشرطة بعد 3 أو 4 ساعات كنا عراة متاًما، 

فقد مزقوا مالبسنا بالسكاكني.

https://redress.org/wp-content/uploads/2022/03/Briefing-Central-Reserve-Police.pdf
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يف مركز الشرطة، وبعد االنتهاء من التحقيقات األساسية )وسؤالنا عن االسم، ومكان السكن، والعمر( نُقلنا إلى الزنازين. 
مت احتجاز البالغني يف زنزانة واألطفال )غير البالغني( يف زنزانة أخرى. مت احتجازي ملدة تتراوح من 5 إلى 7 ساعات 

تقريًبا قبل أن يتمكن والداي من إخراجي.

معظم الذين مت القبض عليهم فيما يتعلق باالحتجاجات مت نقلهم يف نهاية املطاف إلى مراكز الشرطة حيث يتم توجيه تهم اليهم مبوجب 
القانون اجلنائي لعام 1991 باإلزعاج العام، أو اإلخالل بالسالمة العامة، أو بجرائم تتعلق “باألمن العام”، مبا يف ذلك أعمال الشغب. مت 
أيًضا، وبدرجة أقل، توجيه االتهام للمتظاهرين بارتكاب جرائم مثل حيازة أو استخدام املخدرات أو ارتداء مالبس غير محتشمة.3 ويف 
حاالت قليلة، مت اتهام املتظاهرين بجرائم أكثر خطورة، مثل االضرار اجلنائي أو “التسبب بجروح”، والتي ميكن حتديد عقوبتها بالقصاص 

يف حاالت معينة،4 أو بغرامات باهظة.

يف معظم احلاالت، لم يتم توجيه تهم لغير البالغني )القصر( الذين مت إلقاء القبض عليهم بعد االحتجاجات بارتكاب جرائم. وبدالً من 
ذلك، يتم استدعاء أحد أفراد األسرة البالغني إلى مركز الشرطة املعني ويطلب منه التوقيع على “تعهد شخصي” يضمن إشرافهم على 

غير البالغ )القاصر( ومينع القاصر من املشاركة يف مزيد من االحتجاجات.

أيام، رغم أن بعض األفراد اعتُقلوا لعدة أسابيع بعد  تتفاوت فترة االحتجاز يف هذه احلاالت بشكل كبير، من عدة ساعات إلى عدة 
االحتجاجات. ويف بعض احلاالت، كما ورد أعاله، يتم النقل إلى مركز الشرطة لتوجيه االتهام مبوجب القوانني اجلنائية يف غضون عدة 
ساعات من االعتقال؛ ويف حاالت أخرى، يتم احتجاز األفراد لفترة أطول يف سجون منطقة اخلرطوم، ويفترض أن تكون حتت سلطة أمر 
الطوارئ رقم 3، قبل نقلهم إلى مركز الشرطة. وقد اتضح أيضاً أن بعض املعتقلني قد مت احتجازهم يف اخلرطوم واخلرطوم بحري يف 
مباني دائرة التحقيقات اجلنائية للشرطة، وهي مجموعة يصفها بعض احملامني بأنها تستبق جهاز املخابرات العامة يف إخضاع املعتقلني 

للتعذيب من اجل احلصول منهم على معلومات أو اعترافات.

لم يُسمح ألي من األفراد الذين حتدثت إليهم منظمة “ريدريس” و “ومركز الناس للعون القانوني” بالوصول إلى محام، ولم يُسمح إال 
لبعضهم باالتصال باسرهم. وقد تشكل بعض هذه االعتقاالت اختفاء قسرًيا، يف احلاالت التي يتم فيها احتجاز األفراد مبعزل عن العالم 
اخلارجي ويف مراكز اعتقال مجهولة.5 وهناك عدة عوامل، مبا يف ذلك توفر أشخاص ميثلون ضماناً شخصياً للموقوفني، وعملّية التأخير 
أمام احملكمة(، ومدة  املثول  انتظار  الفرد، يف  العامة )وهو أمر مطلوب قبل اإلفراج عن  النيابة  يف املصادقة على الضمانات من قبل 

التحقيقات من قبل الشرطة، ويبدو أنه لتحديد فترة االحتجاز.

الشهادات التالية، مت تقدميها مباشرة إلى كل من منظمة ريدريس ومركز الناس للعون القانون وبالتحقق منها، توضح هذا النمط.

قال متظاهر، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاًما، ُقبض عليه خالل احتجاجات يف 24 يناير 2022، لكن أُطلق سراحه دون تهمة:

مت تعديــل املــادة 152 مــن القانــون اجلنائــي 1991 )بشــأن “األفعــال غيــر األخالقيــة وغيــر األخالقيــة”( بقانــون التعديــالت املتنوعــة لعــام 2020، ليصبــح نصهــا:   3
“أي شــخص يرتكــب فعــاًل ذا طبيعــة جنســية يف مــكان عــام أو يصــدر إشــارات مــع املعانــي اجلنســية التــي تســبب التحــرش بشــعور اجلمهــور أو احليــاء العــام ، 

يعاقــب عليهــا بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر أو بالغرامــة أو بكلتــا العقوبتــني”.
ــى أن “مــن يرتكــب جرميــة تســبب اجلــراح عمــداً،  ــادة 139 )1( عل ــال، تنــص امل ــى ســبيل املث ــام 1991. عل ــي لع ــون اجلنائ انظــر املــواد 138 - 141 مــن القان  4
يعاقــب بالقصــاص، إذا توفــرت شــروطه، ويف حالــة لــو تتوفــر تلــك الشــروط أو ســقط القصــاص، يعاقــب بالســجن ملــدة ال تتجــاوز خمــس ســنوات أو بالغرامــة أو 

ــا، وذلــك دون املســاس باحلــق يف الديــة”. بالعقوبتــني مًع
يتــم تعريــف االختفــاء القســري مــن خــالل ثالثــة عناصــر تراكميــة: )1( احلرمــان مــن احلريــة ضــد إرادة الشــخص؛ )2( مشــاركة املســؤولني احلكوميــني، إمــا   5
بشــكل مباشــر أو عــن طريــق التســامح أو اإلذعــان؛ و )3( رفــض االعتــراف باحلرمــان مــن احلريــة أو إخفــاء مصيــر الشــخص أو مــكان وجــوده. انظــر االتفاقيــة 

الدوليــة حلمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري )املــادة 2(.
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“كنت أشارك يف موكب قرب القصر اجلمهوري. بعد أن غادرت أحدى التظاهرات، وصلت جامعة السودان، أتت عربة 

بيضاء وطاردتنا. وظهر عدد من األشخاص مبالبس مدنية. مت اعتقالي ومعي مجموعة من الشبان. علمت فيما بعد أن 
]األشخاص الذين اعتقلونا[ ينتمون إلى جهاز األمن ]املخابرات العامة[.

مت اقتيادنا إلى مكاتب املخابرات العامة يف منطقة العمارات شارع 57، حيث مت تصويرنا وتفتيشنا. كما مت عصب أعيننا. 
ثم مت نقلنا إلى سجن سوبا جنوب اخلرطوم.

كان معي أجنبي من إثيوبيا وطفلني، تتراوح أعمارهم بني 15 و 16 عاًما. ثم نُقلنا إلى قسم شرطة اخلرطوم شمال لكن 
لم يتم التحقيق معنا. كان هناك حوالي 30 معتقال يف مركز التحقيق. مت إطالق سراحنا يف الساعة الواحدة صباًحا.

كان احد الطلبة اجلامعيني، ويبلغ من العمر 23 عاًما، قد شارك يف مظاهرة جرت يف اخلرطوم يوم 24 يناير 2022، ومت احتجازه بعد 
ذلك ملدة 28 يوًما:

انسحبت، مع عدد من الذين كانوا معي، من املظاهرة يف الساعة 3:30 مساًء، حيث بدأت قوات الشرطة يف استخدام 
الغاز املسيل للدموع والرصاص بكثافة. ونحو الساعة 4:30 مساًء، كنت بالقرب من حديقة القرشي ومستشفى اجلودة يف 
اخلرطوم عندما اقتربت سيارة تويوتا بيضاء )شاحنة صغيرة(. اعتقلتني قوات األمن ]ورفاقي[ وعصبوا أعيننا وضربونا 
يف السيارة لنحو ساعتني. واعتقل آخرون من الشوارع واحتجزوا يف نفس العربة. مت استجوابنا وتفتيشنا جميًعا ]مبا يف 

ذلك تفتيش املمتلكات الشخصية مثل الهواتف[. 

استغرق هذا التحقيق والتفتيش األولي نحو ثالث ساعات، ومت تصويرنا جميًعا. ثم مت نقلنا إلى سجن سوبا )جنوب 
اخلرطوم(. كان احلراس يف السجن يرتدون زي شرطة السجن. أخبرنا نقيب يف شرطة السجن أن “هناك طرف أحضركم 

إلى هنا وأنتم هنا يف عهدتنا حتى يأمر ذلك الطرف الذي اعتقلكم باإلفراج عنكم”.

لم أشهد تعذيباً داخل سجن سوبا، ولم أتعرض له، لكن كان هناك بعض املعتقلني الذين ظهرت عليهم آثار التعذيب. مت 
احتجازي يف زنزانة مع 33 معتقاًل آخرين، ولم يتم استجواب أي منا طوال فترة وجودنا يف السجن.

يف 15 فبراير 2022 قررت الدخول يف إضراب عن الطعام ملدة ثالثة أيام. يف 21 فبراير 2022 مت نقلنا ]املتظاهر وعدة 
أشخاص آخرين اعتقلوا يف نفس اليوم[ إلى قسم شرطة اخلرطوم شمال. مت فتح شكوى ضدي مبوجب املادة 77 من 

القانون اجلنائي 1991 )“اإلزعاج العام”(. وكان الشاكي يف القضية هو جهاز األمن ]جهاز املخابرات العامة[.

أُطلق سراحي يوم 21 فبراير 2022 بعد أن أمضيت يف السجن 28 يوًما.

طوال هذه الفترة، ُسمح للطالب اجلامعي بإجراء محادثة هاتفية واحدة فقط مع أحد أفراد أسرته وُمنع من احلصول على أي متثيل 
قانوني.6 كان هذا املتظاهر واحًدا من نحو 115 معتقاًل آخرين أُطلق سراحهم يف 21 فبراير، بالتزامن مع زيارة اخلبير املستقل لألمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان يف السودان. مت توجيه تهم الى جميع احملتجزين يف سجن سوبا، والذين مت نقلهم إلى حراسات الشرطة يف 21 

فبراير، بارتكاب انتهاكات جنائية )إزعاج و / أو إزعاج عام( من قبل املخابرات العامة ومت اإلفراج عنهم بكفالة بضمان شخصي.

تنــص املــادة 83 مــن قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام 1991 علــى أن للمقبــوض عليــه احلــق يف االتصــال مبحاميــه. ومــع ذلــك، فــإن قانــون األمــن القومــي لعــام   6
2010 ، الــذي ميارســه جهــاز املخابــرات العامــة، ال يحتــوي علــى ضمانــات للوصــول الفــوري إلــى محــاٍم؛ إن األحــكام التــي تنــص نظرًيــا علــى حقــوق املوقوفــني 
ــا لإلصالحــات  واملعتقلــني واحملتجزيــن لــدى جهــاز املخابــرات مت الغاءهــا يف يوليــو 2020، ضمــن ابطــال اإلصالحــات التــي أجرتهــا احلكومــة االنتقاليــة، وفًق

القانونيــة األخــرى التــي جتــرد جهــاز املخابــرات العامــة مــن ســلطاته يف االعتقــال واالحتجــاز.
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االعتقاالت المستهدفة بموجب قوانين الطوارئ

مت اعتقال مجموعة ثانية من األفراد مبوجب قوانني الطوارئ، وقد مت اعتقالهم من منازلهم أو أماكن جتمعهم املعروفة، واحتجزوا يف 
سجون منطقة اخلرطوم مثل سجن سوبا وسجن أم درمان للنساء. وأشارت بعض التقارير الواردة من السودان إلى أن بعض األفراد، 
ظلوا من الناحية العملية، محتجزين ملدة 21 يوًما قابلة للتجديد مبوجب األمر التنفيذي رقم 3 )املادة 4 )أ(). ولم نتمكن من تأكيد هذه 

التقارير، كما أن األمر التنفيذي رقم 3 ال ينص على فترة احتجاز محددة.

يف معظم احلاالت، ال يتم توجيه اتهام لألفراد املوقوفني واملعتقلني من هذه الفئة بأي جرمية أثناء وجودهم يف مراكز االحتجاز، على الرغم 
من اتهام بعضهم عند إطالق سراحهم بارتكاب جرائم متنوعة. ال يتم استجواب أغلبية األفراد املوقوفني يف هذه الفئة أثناء اعتقالهم أو 

أثناء احتجازهم.

لم يتم تقدمي أي وثائق مكتوبة ألفراد أسر هؤالء املعتقلني من قبل إدارة السجن أو املخابرات العامة أو الشرطة فيما يتعلق باحملتجز الذي 
مت القبض عليه بهذه الطريقة مبوجب مر الطوارئ رقم 3. وتشير سجالت االعتقال املتاحة إلى أن املعتقلني يتم القبض عليهم وتسليمهم 

إلى مسؤولي السجن من قبل ضباط املخابرات العامة وأن أرانيك جتديد احلبس تصدر عن املخابرات العامة.

يتم اعتقال احملتجزين يف سجون منطقة اخلرطوم، وال سيما سجن سوبا، إلى حد كبير يف أقسام مخصصة ملعتقلي املخابرات العامة. 
ويُفهم أن املخابرات العامة أصدرت أمراً مبنع املعتقلني من استقبال الزوار، مبا يف ذلك من احملامني. وكممارسة عملية، فإن املوجهات 

واللوائح الداخلية جلهاز املخابرات العامة ال يتم اإلعالن عنها.

عدة حاالت توضح هذا النمط من االحتجاز.

أميرة عثمان، ناشطة بارزة يف مجال حقوق املرأة والدفاع عن حقوق اإلنسان، مت القبض عليها من منزلها يف يوم 22 يناير 2022، حوالي 
الساعة 11:30 مساًء، وفًقا لشهادة قدمتها عائلة أميرة إلى منظمة ريدريس:

اقتحمت قوة مشتركة قوامها نحو 30 فرًدا ملثمون، يضعون أقنعة على وجوههم ويرتدون مالبس مدنية، وكانوا مدججني 
“قوة تتبع ملكافحة  باألسلحة، مثل مسدسات وبنادق كالشينكوف وهراوات وعصي؛ اقتحموا منزل أميرة، قائلني إنهم 
املخدرات”. لم يُسمح ألميرة التي تعاني من شلل جزئي، بارتداء مالبسها بالكامل قبل اعتقالها. وقالت قوات االعتقال 

إنها ستخرج أميرة من منزلها ملفوفة يف مالءة إذا لزم األمر.

نُقلت أميرة إلى سجن النساء يف أم درمان، حيث ُحرمت من استخدام احلمام وأعطيت جردالً )إناءاً( مثقوًبا يف زنزانتها. 
وُرفضت االستجابة لطلباتها اخلاصة باحضار مالبسها ملدة 48 ساعة على األقل.

يف صباح اليوم التالي العتقال أميرة، قدمت اسرتها بالًغا إلى نيابة القسم الشرقي داخل النيابة العامة. ويف ذلك الوقت، 
الى مواد تتعلق باجلرائم ضد احلريات الشخصية، وانتهاك  مت فتح بالغ مبوجب القانون اجلنائي السوداني، إستناداً 
اخلصوصية، واستخدام القوة اإلجرامية. كما سعت أسرة أميرة لرفع قضية لدى الشرطة لكن الشرطة لم تتخذ أي إجراء 

إلى أن توجهت األسرة إلى مقر جهاز املخابرات العامة. وأبلغ جهاز املخابرات العامة األسرة أن أميرة ال توجد معهم.

بعد 15 يوًما، مت نقل أميرة من سجن النساء يف أم درمان إلى مركز شرطة اخلرطوم بحري حتت حراسة عسكرية مكثفة. 
وأبلغ ضابط سجالت السجن أميرة بأن ضابط من املخابرات العامة سيرافقها إلى مركز الشرطة. ويف مركز الشرطة، 

مت حبسها مبعزل عن العالم اخلارجي، ولم توجه إليها أي تهمة. وُحرمت من احلق يف توكيل محام.
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يف مركز الشرطة، تعّرف نشطاء على أميرة واتصلوا بأسرتها وأصدقائها. وعند وصول األسرة لدفع الكفالة عن 
أميرة، اكتشفت األسرة أن أميرة متهمة بحيازة رصاص حي. ولم تتقدم قضية أميرة إلى أبعد من ذلك.

إن إنكار احتجاز أميرة، والرفض املتكرر لتقدمي معلومات عن مكان وجودها، يجعل اعتقالها التعسفي اختفاء قسرًيا. وال يوجد حد زمني 
أدنى لالختفاء القسري الستيفاء ذلك؛ وميكن أن تنجم اجلرمية عن احلبس االنفرادي للفرد، مهما كانت الفترة الزمنية، طاملا ترفض 

الدولة االعتراف مبكان وجود الفرد.7

حظيت قضية أميرة باهتمام كبير من منظمات املجتمع املدني، مبا يف ذلك منظمة ريدريس، التي قدمت نداًء عاجاًل إلى املقرر اخلاص 
القسري، وجلنة األمم  التعسفي واالختفاء  باالحتجاز  املعنية  املتحدة  التابعة لألمم  العمل  بالتعذيب، ومجموعات  املعني  املتحدة  لألمم 

املتحدة املعنية باالختفاء القسري.8 مت اإلفراج عن أميرة بعد عدة أيام من إجراء األمم املتحدة حتريات حول قضيتها.

مت اعتقال سيدة ثانية، وهي عضو معروف يف جلان املقاومة مبنطقة اخلرطوم، من مكان عملها وقد اعتقلها موظفو املخابرات العامة 
أواخر يناير 2022 بعد خروجها للقاء زميل، بعد تلقيها مكاملة هاتفية تشير إلى احلاجة إلى مساعدتها. وأوضح بيان من زمالئها أن 
املكاملة كانت من جهاز املخابرات العامة. وتلقت أسرتها معلومات من مصادر غير رسمية بأنها محتجزة يف سجن أم درمان للنساء لكن 
لم تتلق أي تأكيد رسمي مبكان وجودها. ومثل كثيرين آخرين، مت إطالق سراحها يف 21 فبراير، بالتزامن مع زيارة خبير األمم املتحدة 

املستقل إلى السودان. ولم يتم التقدم بأي شكوى جنائية ضدها ولم يتم استجوابها أثناء احتجازها.

مت القبض على رجل، يشار إليه هنا باسم أ. هـ. أ وأثناء نقله إلى السجن، أُبلغ أنه شوهد يف سيارته بني مناطق االحتجاج، مما يشير إلى 
أنه كان يوزع منشورات على املتظاهرين. لم يُسمح لـ أ. هـ. أ مبقابلة أسرته أو محاميه وأُطلق سراحه بعد أسبوعني دون توجيه تهم إليه، 

وذلك بعد زيارة اخلبير املستقل لألمم املتحدة إلى السودان.

ُقبض على شقيقني للمرة األولى وتعرضا للضرب املبرح قبل أن يوضعا حتت احلراسة يف مركز شرطة أم درمان، بعد أن رفضت عدة 
مراكز شرطة أخرى استقبالهما. يف اليوم الثاني من اعتقالهما، أفرجت الشرطة عنهما لعدم وجود شاكي يف قضيتهما وعدم وجود دليل 
على اعتقالهما. ويف وقت الحق، داهم أفراد جهاز املخابرات العامة منزل األخوين وفتشوه وأعادوا اعتقالهما قبل نقلهما إلى سجن سوبا. 
ولم يتم استجواب أي منهما، وُحرما من زيارات أفراد األسرة واحملامني. وقدم محامو الطوارئ مذكرة إلى النيابة العامة يف قضيتهما 

لكنهم لم يتلقيا مزيًدا من املعلومات. ومت اإلفراج عن األخوين بعد زيارة اخلبير املستقل لألمم املتحدة إلى السودان.

انظر، على سبيل املثال، ريدريس، “التقاضي االستراتيجي لالختفاء القسري يف أفريقيا، يونيو 2021” متاح على املوقع:  7
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/07/Practice-Note-5-Strategic-Litigation-of-Enforced-Disappearance-in-

Africa.pdf

https://redress. :ــى ــاح عل ــر 2022، مت ــارز اختفــى يف الغــارة”، 27 يناي ــة عــن ناشــط ســوداني ب ــى التدخــل نياب ــوا عل ــراء األمم املتحــدة حث ريدريــس، “خب  8
org/news/un-experts-urged-to-intervene-on-behalf-of-prominent-sudanese-activist-disappeared-in-raid/

https://redress.org/wp-content/uploads/2021/07/Practice-Note-5-Strategic-Litigation-of-Enforced-Disappearance-in-Africa.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/07/Practice-Note-5-Strategic-Litigation-of-Enforced-Disappearance-in-Africa.pdf
https://redress.org/news/un-experts-urged-to-intervene-on-behalf-of-prominent-sudanese-activist-disappeared-in-raid/
https://redress.org/news/un-experts-urged-to-intervene-on-behalf-of-prominent-sudanese-activist-disappeared-in-raid/
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المعايير القانونية

حتى يف ظل حالة الطوارئ املعلنة )حالة الطوارئ غير القانونية( يف السودان، فإن عمليات التوقيف واالحتجاز املوصوفة يف هذا االيجاز 
ال تتناسب بشكل صارم مع الهدف املنشود أو املطبق بطريقة غير متييزية، وهي بالتالي محظورة مبوجب القانون الدولي. وكما هو مبني 
أعاله، بينما يسمح العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ببعض تدابير الطوارئ رداً على “الطوارئ االستثنائية التي تهدد 
حياة األمة”، ويوصي كذلك بتلبية متطلبات صارمة. ويُعد االحتجاز بدون محاكمة أو تهمة استناًدا إلى تهديد الشخص املشتبه به أو 
تهديده املستقبلي للسالمة العامة تعسفًيا وال يُسمح به إال على أساس استثنائي، مع مراعاة الضمانات اإلجرائية.9 إن عمليات التوقيف 
واالحتجاز املذكورة أعاله والتي حتدث حالًيا ال حتترم هذه الشروط. إن اتهام العديد من األفراد بارتكاب جرمية يف نهاية املطاف ال 

يعالج التعسف يف احتجازهم.

املبينة يف هذا  العديد من االنتهاكات  التي حتظر  الدولية  املعاهدات  أو صادق على مجموعة من  السودان  إلى ذلك، انضم  باإلضافة 
التقرير، مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية حلماية جميع 
األشخاص من االختفاء القسري. ومنذ وقوع االنقالب، أكدت السلطات العسكرية السودانية علناً أن الطبيعة امللزمة لهذه املعاهدات، مبا 
يف ذلك يف بيان متلفز أدلى به اجلنرال عبد الفتاح البرهان يف 25 أكتوبر 2021، قال فيه إن جميع املعاهدات املوقعة يف ظل احلكومة 
االنتقالية ال تزال سارية. كما أن االنضمام إلى هذه املعاهدات يعني أن السودان قد تعهد باحترام وحماية وإعمال حقوق مثل حرية التعبير 

والتجمع واحلق يف عدم التعرض للتعذيب واالحتجاز التعسفي.

االعتقال التعسفي

ينص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي صادق عليه السودان يف عام 1986، على أن “لكل فرد احلق يف احلرية 
واألمان على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً 
لإلجراء املقرر فيه”.10 كما يتطلب العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من السلطات إبالغ احملتجز بشكل صحيح وسريع بـ 
“طبيعة وسبب التهمة املوجهة إليه”، وتقدميه إلى محكمة ميكنها احلكم على قانونية االحتجاز “دون تأخير”، وتعويض احملتجزين بشكل 

غير قانوني.11

إن حــق الشــخص يف احلريــة، املنصــوص عليــه يف املــادة 9 مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية، ليــس مــن بــني احلقــوق غيــر القابلــة لالنتقاص   9
املدرجــة يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية. ومــع ذلــك، فــإن عمليــات االحتجــاز املنفــذة يف ظــل حالــة الطــوارئ - التــي يشــار إليهــا أحياًنــا 
باالعتقــاالت اإلداريــة - يجــب أن تظــل ملتزمــة مبعاييــر عــدم التقيــد احملــددة مبوجــب املــادة 4 مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية )انظــر 
احلاشــية 2(. وقــد أكــدت هيئــات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة أن احلــق يف أمــر اإلحضــار أو مــا يعادلــه يجــب، مــن الناحيــة العمليــة، اعتبــاره غيــر قابــل للتقييــد؛ 
ويحــق ألي شــخص محــروم مــن حريتــه الطعــن يف شــرعية احتجــازه، حتــى يتســنى للمحكمــة أن تقــرر “دون تأخيــر” مــا إذا كان محتجــًزا بشــكل قانونــي. انظــر، 
علــى ســبيل املثــال، تقريــر الفريــق العامــل املعنــي بالتعســف االحتجــاز، وثيقــة األمم املتحــدة، E/CN. 3/2004/4، )15 ديســمبر 2003(، الفقــرة. 60 )“ال يجــوز 
بــأي حــال مــن األحــوال أن يســتمر االعتقــال بنــاًء علــى قانــون الطــوارئ إلــى أجــل غيــر مســمى”(، وجلنــة الــدول األمريكيــة حلقــوق اإلنســان - التقريــر الســنوي، 
OAS Doc. OEA / Ser.L / V / II.40، Doc. ،1976 5 كــور. 1 بتاريــخ 7 يونيــو 1977، القســم الثانــي، اجلــزء األول )“إعــالن حالــة الطــوارئ أو حالــة احلصــار 
ال ميكــن أن يكــون ذريعــة الحتجــاز األفــراد إلــى أجــل غيــر مســمى، دون أي تهمــة علــى اإلطــالق. ومــن الواضــح أنــه عندمــا تتجــاوز هــذه اإلجــراءات األمنيــة فتــرة 

زمنيــة معقولــة تصبــح انتهــاكات حقيقيــة وخطيــرة للحــق يف احلريــة”(.
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 9 )1(.  10

ميكــن اعتبــار االعتقــال تعســفياً عندمــا )أ( تكــون أســباب االعتقــال غيــر قانونيــة؛ )ب( عــدم إبــالغ الشــخص بأســباب القبــض عليــه؛ )ج( عــدم احتــرام احلقــوق   11
اإلجرائيــة للشــخص؛ د( لــم ميثــل الشــخص أمــام قــاٍض خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة. انظــر العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية )املــادة 9(. انظــر 
أيًضــا امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب )املــادة 6(، التــي تنــص علــى أن “للفــرد نفســه احلــق يف احلريــة واألمــان الشــخصي. ال يجــوز حرمــان أي 

شــخص مــن حريتــه إال ألســباب وشــروط ينــص عليهــا القانــون مســبًقا. علــى وجــه اخلصــوص، ال يجــوز احتجــاز أي شــخص أو اعتقالــه بشــكل تعســفي”.

https://www.youtube.com/watch?v=4mWl2JnVjSs&feature=youtu.be
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فسرت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف تعليقها العام رقم 35 شرط إحضار أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية 
“على وجه السرعة” و “دون تأخير” أمام قاٍض على أنه يعني يف غضون 48 ساعة، مشيرًة إلى أن “أي عملية تأخير أطول من ذلك” أكثر 

من 48 ساعة يجب أن تظل استثنائية متاًما وأن تكون مبررة يف ظل الظروف”.12 إن الغالبية العظمى من حاالت االحتجاز املوصوفة يف 
هذا االيجاز ال تتماشى مع حد الـ 48 ساعة هذا؛ كما هو مذكور أعاله، وال ينص القانون السوداني على حدود زمنية لعمليات االحتجاز 

التي تتم يف ظل حالة الطوارئ، أو للرقابة القضائية.

حدد الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي سيناريوهات ميكن فيها اعتبار احلرمان من احلرية عماًل تعسفياً، مبا يف ذلك عندما 
“يُستخدم االحتجاز رداً على املمارسة املشروعة حلقوق اإلنسان، مثل اعتقال املتظاهرين السلميني ملجرد ممارسة حقوقهم”. يف حرية 
الرأي والتعبير ]أو[ حرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات.”13 كما تكون االعتقاالت تعسفية عندما “يُحرم الفرد من حريته يف غياب أي 

نص تشريعي يسمح مبثل هذا االحتجاز”، أو عندما تفشل السلطات الوطنية عن التذرع بأساس قانوني لالعتقال.14

االختفاء القسري

يُعَرّف القانون الدولي االختفاء القسري على أنه “االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف لفرد، والذي يتم على ايدي موظفي الدولة أو 
يحرم  االعتراف مبكان وجوده، مما  أو رفض  الشخص  إخفاء مصير  أو  الشخص من حريته  بحرمان  االعتراف  يعقبه رفض  وكالئها 
الشخص حماية القانون.”15 ومن بني احلقوق التي ينتهكها االختفاء القسري احلق يف احلرية واألمان الشخصي، واحلق يف عدم التعرض 

للتعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة، واحلق يف محاكمة سريعة وعادلة وعلنية.

صادق السودان على اتفاقية إتفاقية اإلختفاء القسري يف أغسطس 2021، لكنه لم ينفذ بعد التدابير الالزمة ملنع االختفاء القسري 
واحلماية منه، والتي كانت أداة أساسية يستخدمها نظام البشير لقمع املعارضة.16

التعذيب وسوء المعاملة

يحظر القانون الدولي التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف جميع األوقات، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ املعلنة. وتعّرف 
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، التي صادق عليها السودان يف أغسطس 2021، التعذيب على أنه:

 16(  CCPR / C / GC / 35،انظــر جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 35، املــادة 9، احلريــة وأمــان األشــخاص، وثيقــة األمم املتحــدة  12
.33 الفقــرة   ،)2014 ديســمبر 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/ :مجموعــة العمــل املعنيــة باالحتجــاز التعســفي، “صحيفــة الوقائــع املنقحــة رقــم 26”، املتاحــة علــى  13

Documents/Issues/Detention/FactSheet26en.pdf )مــع اإلشــارة إلــى أن “احلرمــان مــن احلريــة يعتبــر تعســفياً إذا كانــت القضيــة تنــدرج يف إحــدى 
الفئــات اخلمــس التاليــة. الفئــة الثانيــة: عندمــا يكــون احلرمــان مــن احلريــة ناجًتــا عــن ممارســة احلقــوق أو احلريــات التــي تضمنهــا املــواد 7 و 13 و 14 و 18 و 
19 و 20 و 21 مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، وبقــدر مــا يتعلــق األمــر بالــدول األطــراف، باملــواد 12 و 18 و 19 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 مــن العهــد 

الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية.”(
املرجــع نفســه. )باإلشــارة إلــى أنــه “ال يكفــي أن يكــون هنــاك قانــون وطنــي يــأذن باالعتقــال املعنــي، يجــب علــى الســلطات االحتجــاج بذلــك القانــون الوطنــي، عــادة   14
مــن خــالل إشــعار أســباب االعتقــال والتهــم، وتقــدمي مذكــرة توقيــف صــادرة حســب األصــول واملراجعــة القضائيــة املنتظمــة، لتبريــر حالــة معينــة مــن االحتجــاز”(.

االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، مادة 2.  15

https://www. :انظــر املركــز األفريقــي لدراســات العدالــة والســالم، “االختفــاء القســري يف إفريقيــا: دراســة أساســية للســودان،” ســبتمبر 2020، متــاح علــى  16

acjps.org/baseline-study-for-enforced-disappearance-in-sudan-september-2020/.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/FactSheet26en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/FactSheet26en.pdf
https://www.acjps.org/baseline-study-for-enfor
https://www.acjps.org/baseline-study-for-enfor
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ما بقصد احلصول من هذا  بشخص  يلحق عمداً  أم عقلًيا،  كان  أو عذاب شديد، جسدًيا  ألم  ينتج عنه  أي عمل  ]أ[ 
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو 
أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من 
األسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 

يتصرف بصفته الرسمية.

كما حتظر اتفاقية مناهضة التعذيب استخدام األدلة التي مت احلصول عليها عن طريق التعذيب وتطالب الدول بضمان أال يقع التعذيب 
الضحايا،  للتعامل مع شكاوى  أنظمة فعالة  الدول  لدى  يكون  أن  املتطلبات، يجب  بهذه  وللوفاء  املزعومني.  التعذيب  ومحاكمة مرتكبي 
وملقاضاة أولئك الذين ميارسون التعذيب، ومن يأمرونهم بذلك، ومن هم يف مواقع السلطة من الذين يتسامحون مع التعذيب ويفشلون يف 

منعه أو املعاقبة عليه.

يحق جلميع ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة احلصول على “تعويض مناسب 
وفعال وسريع” ويجب أن يكون التعويض “متناسًبا مع خطورة االنتهاكات واألذى الذي حلق بهم”.17 ويجب أن يشمل اجلبر الكامل والفعال 

رد احلقوق والتعويض وإعادة التأهيل والرضا وضمانات عدم التكرار، حسب االقتضاء يف ضوء الظروف الفردية لكل حالة.18

اتخذت احلكومة االنتقالية يف السودان، قبل االنقالب، بعض اخلطوات الهامة نحو جعل قوانينها احمللية متوافقة مع اتفاقية مناهضة 
التعذيب، مبا يف ذلك معاجلة بعض أوجه القصور التشريعية املتعلقة بالتعذيب. فعلى سبيل املثال، مت تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية 
لعام 1991 للحظر بشكل صريح لتعذيب “شخص متهم”، ومت تعديل القانون اجلنائي لعام 1991 لالعتراف بإمكانية ممارسة التعذيب 

جسدًيا ونفسًيا، مع زيادة العقوبة عليه )لتصل حتى ثالث سنوات(.

ومع ذلك، ظل النظام القانوني يف السودان يفتقر إلى احلماية الكافية أثناء االحتجاز أو إلى آليات املراقبة الالزمة لضمان عدم تكرار 
التعذيب وغيره من أشكال سوء املعاملة، كما أن احلصانات املوضوعية واإلجرائية املمنوحة لضباط الشرطة وأفراد القوات املسلحة، 

منعت الضحايا وآخرون من متابعة املساءلة القانونية.

واليوم، فإن احلصانات الواسعة التي تسمح بها أجهزة املخابرات العامة وقوات األمن األخرى، مبوجب امر الطوارئ رقم 3 ال تتوافق مع 
احلق يف احلصول على تعويض فعال، ألنها متنع فعلًيا ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى من الوصول إلى العدالة واملطالبة 

بالتعويض و/أو أي أشكال أخرى من جبر الضرر.

اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة، “املبــادئ األساســية بشــأن احلــق يف االنتصــاف واجلبــر لضحايــا االنتهــاكات اجلســيمة للقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان   17

https://undocs.org/ :147/60 )ديســمبر 2005(، متــاح علــى / A / Res ،واالنتهــاكات اجلســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي”، وثيقــة االمم املتحــدة
 en/A/RES/60/147

املصدر السابق.  18

https://undocs.org/en/A/RES/60/147
https://undocs.org/en/A/RES/60/147
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خاتمة

لقد صدر مبوجب حالة الطوارئ غير القانونية، أمر الطوارئ رقم 3 لعام 2021 وهو أمر ينتهك التزامات السودان الدولية حلقوق اإلنسان 
وااللتزامات القانونية احمللية، ويجب إلغاؤه على الفور، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ املعلنة. وقد أدى تنفيذ األمر التنفيذي رقم 3 إلى 

انتهاكات جسيمة ضد املتظاهرين والنشطاء والقادة السياسيني املدنيني، بهدف قمع املعارضة يف جميع أنحاء السودان.

على القادة العسكريني السودانيني أن يتعهدوا بإنهاء االعتقاالت التعسفية والتعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة، وإنشاء آليات 
موثوقة للرقابة على ممارسات االحتجاز. وباملثل، فإنه يجب على شركاء السودان الدوليني واملنظمات متعددة األطراف، مبا يف ذلك 
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، االستمرار يف إصدار دعوات لرفع حالة الطوارئ ويجب أن يوضحوا للسلطات السودانية أن االنتهاكات 

املستمرة، مبا يف ذلك االعتقاالت التعسفية واالحتجاز، لن يتم التسامح معها.
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