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  1*تقديم  -0
ي الغالب وُيطبق الجلد ف. رجل في السودان للجلدأو  ي يوم، تقريبا، دون أن تتعرض امرأةال يمر أ

والمهانة وحدهم في صمت من األلم  االذين يتعرضون للجلد ُيتركون عادة ليعانوو. بطريقة عشوائية

الصمت الرسمي عشرات السنين من المخاوف التي عّبرت عنها هيئات ويتجاهل  . يسببهما اللتين

؛ فلقد اظهر 2212وقد تغير هذا الوضع بشكل درامي في ديسمبر . نساناإلاقليمية ودولية لحقوق 

على االنترنت اثنين من افراد الشرطة يقومون بجلد امرأة شابة على مرأى  حينذاكشريط فيديو ُنشر 

من العشرات من المارة
2

واصال الضرب يين لكنهما تجاهال ذلك وكانت المرأة الشابة تتوسل للشرط. 

وقد أثار شريط فيديو جلد المرأة الشابة احتجاجات جماهيرية قامت بها . دون اعتبار لتوسلها

الضوء على الشريط فقد سلط  السودان كما تعرض الدانات دولية؛ مجموعات لحقوق النساء في

.ة للعقوبةالطبيعة التعسفية المهين
3

( نوع الجنس)كما أن الشريط سّلط الضوء على البعد الجندري  

غير ’عام، مثل ارتداء زي لهذه الممارسة إذ أن النساء هن من يعاني مما ُيسمى بجرائم النظام ال

 .‘محتشم

 

.تسرب شريط الفيديو زاعمة أن الحادث يعتبر استثنائيا إدانةردت حكومة السودان ب
4

وبالطبع فان  

حكومة السودانية دافعت بشكل متكرر عن الجلد زاعمة انه يمثل عقوبة فّعالة في منع الجريمة وهو ال

.أفضل من عقوبة السجنأنه 
5

واالعتماد على هذا الشكل من العقوبة يظهر جليا في القانون الجنائي   

كل كبير في عدد ، وفي غيره من القوانين، بمافي ذلك قوانين النظام العام التي توسعت بش1991لعام 

( حدود)قطع االطراف والرجم كعقوبات ثابتة )الجرائم المتصلة بالجلد وغيره من العقوبات البدنية 

.سالميةبموجب قوانين الشريعة اإل
6
 .) 

لرئيس البشير عقب وقد ُنقل عن ا. الشريعة لتبرير العقوبات البدنيةإلى  حكومة السودان تستند

.‘القتلأو  ظلت تنص دائما على الجلد والقطعان الشريعة ’: االستفتاء قوله
7

ولكن نظرة متفحصة  

                                                 
تهدف الى االعتراف والدفع الى ة مشتركة لمنظمة ريدريس والمرصد السوداني لحقوق السودان مبادرمشروع اصالح القانون الجنائي هو * 

ة االمام بحقوق كل مواطني السودان وبعملية تحقيق اتساق القوانين السودانية مع الدستور الوطني االنتقالي ومع المعايير الدولية الملزم

  www.pclrs.orgللمزيد من المعلومات المرجو زيارة الموقع . دانللسودان وتشكيل جزء ال يتجزأ من وثيقة حقوق السو
1
ان يعبرا عن عرفانهما بالجميل لمستوصف حقوق السودان بمدرسة الدراسات الشرقية  نسانتود ريدريس والمرصد السوداني لحقوق اإل - 

ام سعودي، وآروج رياز شيخ، روفيسور لين ويلكمان لمساهمتها، والى كريستين نيرماال قوراي، والهواالفريقية بجامعة لندن، وتحديدا إلى الب

ونشعر باالمتنان لمحمد عثمان لبحثه، بما في ذلك المقابالت، حول العقوبات البدنية في النظام . ين سكويرز لمساهمتهن البحثية القيمةوكريست

 . ن في هذا التقرير/والى ميالني هورن وفهد صديقي وسارة اإلبياري وهيلين مكلهيني لمساهمتهم رمحمد عبدالسالم بابك. والى د السوداني،

 سيداحمد علي بالل : الى العربية التقريرترجم 
2
، موجود على 2212ديسمبر  12أوامر القضاء السوداني بالتحقيق في شريط فيديو حول جلد امرأة، سودان تربيون يوم )انظر الفيديو  - 

 . http://www.sudantribune.com/Sudan-s-judiciary-orders-probe,37253رابط ال
3
ابط ، موجود على الر 2212ديسمبر  14شرطة السودان تعتقل نساء يتظاهرن ضد شريط فيديو للجلد، رويترز افريقيا،  - 

http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE6BD07U20101214  امرأة بعد مظاهرة ضد الجلد،  42؛ اعتقال اكثر من

-http://www.sudantribune.com/Over-forty-women-arrested، موجود على الرابط 2212ديسمبر  15سودان تربيون ، 

after,37282.  
4
ديسمبر  19ان الشمال سيتحول إلى دولة إسالمية، سودان تربيون، : الرئيس السوداني البشير أيد جلد المرأة في شريط يوتيوب، قائال - 

  .http://www.sudantribune.com/Sudan-s-Bashir-endorses-lashing-of,37345، موجود على الرابط 2212
5
حدة بجنيف موجهة إلى مساعد االمين العام لالمم من الممثل الدائم للسودان في مكتب األمم المت 1994فبراير  11انظر رسالة بتاريخ  - 

ردا على تقرير أعده كاسبر بيرو، )  23و  22، الفقرة 1994مارس  E/CN.4/1994/122 ،1، وثيقة األمم المتحدة  نسانالمتحدة لحقوق اإل

طبيق المالحظات الختامية للجنة ؛ معلومات تم تلقيها من السودان حول ت(1994فبراير  E/CN.4/1994/122  ،1وثيقة األمم المتحدة، 

ديسمبر  CCPR/C/SDN/CO/3?Add.1  ،11وثيقة األمم المتحدة  (CCPR/C/SDN/CO/3)التابعة لالمم المتحدة ،  نسانحقوق اإل

 . 44، الفقرة  2229
6
 . قذف والحرابة والسرقة على ان الحدود تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا وال 1991من القانون الجنائي لعام  3تنص المادة  - 

7
 . 4انظر الرئيس السوداني البشير ، حاشية سفلية سابقة رقم  - 

http://www.pclrs.org/
http://www.sudantribune.com/Sudan-s-judiciary-orders-probe,37253
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE6BD07U20101214
http://www.sudantribune.com/Over-forty-women-arrested-after,37282
http://www.sudantribune.com/Over-forty-women-arrested-after,37282
http://www.sudantribune.com/Over-forty-women-arrested-after,37282
http://www.sudantribune.com/Sudan-s-Bashir-endorses-lashing-of,37345
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للقانون تظهر أن الجرائم التي يمكن ان تخضع لعقوبات بدنية تتجاوز كثيرا عدد الجرائم التي تشملها 

وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالظروف التي يجب ان ُتطبق فيها أيضًا  وهناك. عقوبات الشريعة

فهناك من يعتقدون انها يجب ان تنحصر في مجتمعات مثالية ُيشاع فيها العدل من قوانين الشريعة؛ 

.التي ال نعيش اليوم فيها
8

 ،ويشير معارضون لتطبيق الشريعة، بما في ذلك اشخاص ذوي خلفية دينية 

( 1191 – 1115)التاريخ القريب لقمعها باستخدامها التعسفي في السودان، في عصر المهدية إلى 

.في ظل حكم نميري 1913انين سبتمبر وعقب قو
9

وبالطبع فان الجلد، على مستوى الممارسة، لم   

يكن ببساطة نوعا واحدا من العقوبة على السلوك غير القانوني وانما بدال عن ذلك استخدم بشكل 

وكثيرا  1919عقب انقالب  الذي ُفرضي ضد أولئك الذين ال ينصاعون لنظام االخالق العامة أساس

ولذلك . من المنتمين لمجتمعات مهمشة، مثل الجنوبيين في العاصمة السودانية الخرطوم ونونما يك

 . داة للقمعسطوة الدولة وكأفان العقوبات البدنية ُتستخدم كتعبير واضح عن 

ويفحص . انهاء العقوبات البدنية في السودانإلى  يشكل هذا التقرير  جزءا من جهود اصالحية تدعو

لقانون التشريعي حول ممارسة هذه العقوبة، وبتركيز خاص على الجلد بوصفه اكثر هذا التقرير ا

من العقوبات  أخرىويبدو أن هناك وقف اختياري كأمر واقع ألشكال . )انواع العقوبات البدنية شيوعا

البدنية، مع انه ورد أن أحكاما معزولة تصدر بفرض قطع أطراف من حين آلخر؛
10

ان االعتبارات  

 خرىاأل األشكال منُتطبق بنفس القدر ان لم يكن بأقوى مستوى ية والسياسية ذات الصلة القانون

.(ية حول استخدام عقوبة االعدام في السوداناالشكالبما في ذلك القانون شديد  –للعقوبات البدنية 
11
 

ين الظهار التقرير على سلسلة من المقابالت مع ضحايا ومحامين وقضاة ومسئولهذا ويتأسس 

. شراف على الجلد كعقوبةممارسة القضائية واإلال
12

تطورات أيضًا  كما يضع التقرير في االعتبار 

،2212العقوبة البدنية كعقوبة قضائية في قانون الطفل لعام  إزالةوقعت مؤخرا، بما في ذلك 
13
والذي  

 .أوسعقد يخدم كبداية الصالحات 

وبالطبع فان  –فالسودان محكوم بالقانون الدولي . فراغان على انون السوداني وممارسته ال يتَمان الق

تشكل جزءا ال يتجزأ من وثيقة  ،التي يعتبر السودان طرفا فيها ،نساناإلالمعاهدات الدولية لحقوق 

                                                 
8
معنى المعاملة أو العقوبة القاسية : نساننحو نهج عابر للثقافات في تعريف المعايير الدولية لحقوق اإل’انظر في هذه النقطة عبداهلل النعيم  - 

دار نشر  سعي نحو توافق، : من منظور عابر للثقافات  نسانحقوق اإل‘ تحرير’هلل النعيم ،  في عبدا‘ية أو المهينةإنسانأو الال 

 32 - 34 ، وبخاصة في43 - 19 الصفحات  ،1992فيالدلفيا،  :فيالدلفيا جامعة
9
افريقيا والدول في  نساناصالح القانون الجنائي وحقوق اإل’انظر في هذا السياق، عبد السالم حسن عبد السالم وامين مكي مدني  - 

في السودان،  نسانآفاق حقوق اإل: ، اصالح القانون الجنائي والعدالة االنتقالية (تحرير)في لوتز أوته ‘ اإلسالمية، باشارة خاصة إلى السودان

 .  49 – 45وبخاصة في الصفحات من  56-33، ص 2211اشقيت : فارنهام
10

استأنفت حكومة السودان مرة أخرى استخدام قطع : ، السودان(OMCT)لتعذيب انظر، على سبيل المثال، المنظمة العالمية ضد ا - 

-http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent، موجود على الرابط 2222مايو  32األطراف كعقوبة، 

interventions/sudan/2000/03/d14973/  ،2221فبراير  26، المنظمة العالمية ضد التعذيب، السودان الحكم على رجل بقطع يده ،

؛ هيومان    /www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/sudan/2002/02/d15641://موجود على الرابط 

، موجود على الرابط  2222فبراير  1طع األعضاء ، الرجم، ق: رايتس واتش، العدالة السودانية

http://www.hrw.org/news/2002/02/01/sudan-justice-stonings-amputations صبي في :  ؛ منظمة العفو الدولية، السودان

، موجود على الرابط  2223اكتوبر  31اجه الحكم القضائي بقطع اليد والقدم، السادسة عشر يو

http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=14938  مجموعة ضد التعذيب تعبر عن مخاوفها تجاه : ؛ السودان

 . http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=30501، موجود على الرابط 2211عضاء، شبكة ايرين، قطع األ
11

االعدام في القانون والممارسة في السودان، توسيع استخدام عقوبة : انظر المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم ، توسيع النطاق - 

على الرابط  موجود، 2212ديسمبر 

http://www.acjps.org/Publications/Reports/2010/WideningtheScope_ExpandingUseofCapitalPunishment.p

df.  
12

 . 2211نوفمبر  22وحتى  2211اكتوبر  1مقابلة في الخرطوم من  12اجريت  - 
13

بموجب المادة ’؛ لكن لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل عّبرت عن مخاوف شديدة بأنه 2212من قانون الطفل لعام ( د) 22انظر المادة  - 

انظر ‘ سنة في قضايا القصاص والحدود 11فان عقوبة االعدام قد تفرض على اشخاص اقل من سن  من دستور السودان االنتقالي 36

 . 35، الفقرة  2212اكتوبر  CARC/C/SDN/CO/3-4 ،1السودان، وثيقة األمم المتحدة : المالحظات الختامية 

http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/sudan/2000/03/d14973/
http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/sudan/2000/03/d14973/
http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/sudan/2000/03/d14973/
http://www.hrw.org/news/2002/02/01/sudan-justice-stonings-amputations
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=14938
http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=30501
http://www.acjps.org/Publications/Reports/2010/WideningtheScope_ExpandingUseofCapitalPunishment.pdf
http://www.acjps.org/Publications/Reports/2010/WideningtheScope_ExpandingUseofCapitalPunishment.pdf
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.2225الحقوق في الدستور الوطني االنتقالي لعام 
14

وبالتالي فان التقرير يفحص المعايير القابلة  

ممارسة السودان حسب هيئات المعاهدات االقليمية والدولية خالل  للتطبيق، بما في ذلك اعتبارات

ولقد ظل . العشرين عاما الماضية، في تحديد اتساق القوانين والممارسات السودانية مع القانون الدولي

 .في المنطقة وحول العالم خرىاألموضوعا شديد األهمية في الدول أيضًا  سؤال العقوبات البدنية

مثل هذه الممارسات كعقوبات قضائية وذلك بسبب خليط من  إلغاءنزوعا متناميا نحو ويظهر التقرير 

ويطرح التقرير في الفصل األخير منه موضوع . اصالحات وتطورات تشريعية في الفقه القانوني

المعايير الدولية ولم تعتبر ممارسة العقوبات البدنية في تعارض فقط مع . العقوبات البدنية إلغاء

في العديد من الحاالت مؤذية وتمييزية وتعسفية، وبالتالي غير متسقة مع أيضًا  عتبرتوانما أ الملزمة

 . ية الخاصة بحكم القانونساسالمبادئ األ

وهناك مراجعة دستورية قادمة كما ان هناك مطالب هائلة من  ،ان السودان يقف في مفترق طرق 

.قوانين النظام العامي للقوانين الجنائية في السودان وأساسأجل تغيير 
15

والخيار هو بين المحافظة  

على نظام عقوبات مرتبط باستخدام قمعي وتعسفي لسلطة الدولة من جانب وقوانين تحترم حقوق 

 .من الجانب اآلخر ،هين أولئك الذين حكم عليهم بارتكاب جرمتؤذي وال تميز وال ت وال نساناإل

 القوانين السودانية والممارسة  -2

 القانون (0

 تاريخال (أ )

البدنية على امتداد تاريخ السودان أنها خدمت في البداية كمقصد رمزي لردع  يظهر تطبيق العقوبة

أنظمة أوتوقراطية ذات جهاز ضعيف لتعزيز  في األصلالجانحين المتوقعين والمعارضين فيما كانت 

.القانون
16

بشكل كبير يستند  سالميةحكم فقهي للشريعة اإل( 1191 – 1115)فرض نظام المهدية  

وقد اتسمت الممارسة بعقوبات تعسفية كثيرا . رعلى العقوبات البدنية لتعزيز النظام األخالقي المتصّو

.لمعايير األخالقية التي يعززها النظامعلى اتعديهن  بحجةما استهدفت النساء 
17

وخالل الحكم الثنائي  

الذين كانوا المتحكمون ، قام البريطانيون، (1956 – 1191)المصري الالحق  –االنجليزي 

 وقد. 1925، والذي ُعدل عام 1191في عام  1962القانون الجنائي الهندي لعام  باعتمادالفعليون، 

البدنية والتي عملت كأداة مفيدة للتحكم االستعماري، كما طبقت  نص القانون الجنائي على العقوبة

.الجلدأيضًا  محاكم  اإلدارة األهلية
18

بالقانون الجنائي لعام  1925الجنائي لعام  وقد أستبدل القانون 

، وفي 1913وفي عام . الجلد كعقوبة أبقى على، والذي (1915 – 1969)خالل نظام نميري  1924

خطوة الستعادة التحكم السياسي، تبنى النميري ما يسمى بقوانين سبتمبر، وهي نسخة للشريعة تمت 

                                                 
14

 . 2225من الدستور الوطني االنتقالي لعام ( 3) 22المادة  - 
15

، 2211، ندوة وضع دستور جمهورية السودان، مايو ( بعثة األمم المتحدة في السودان)رات االخيرة ، انظر يونيميس لمتابعة التطو - 

حات انظر، أوته ، حاشية ؛ ومن اجل االصال http://unmis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=4865موجود على الرابط 

أجندة لحماية فعالة لحقوق االنسان في : وحقوق االنسان ، العدالة الجنائية  وريدريس والمرصد السوداني لحقوق االنسان 1سفلية سابقة رقم 

 . 2212الجديد ، فبراير السودان دستور 
16

 . 43 – 31خصوصا صفحات  9انظر عبد السالم ومدني، حاشية سفلية سابقة رقم  - 
17

 . ، مع مصادر أخرى42المصدر السابق ص - 
18

 :انظر - 

 I. Lindsay, ‘Wote Timamu (All present and correct), Effendi’, in The Overseas Pensioner, no.67, Spring 

1994, available at: http://www.corpun.com/lindsay.htm.  ، 

 (.  للقاصرين في خمسينيات القرن العشرين للسودان تحت الحكم االستعماري البريطانيرواية شاهد عيان لعقوبة الجلد القضائية )

http://unmis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=4865
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.صياغتها على عجل
19

من العقوبات المفرطة والتعسفية، بما في ذلك موجة إلى  وقد أدت القوانين 

.الحكم األولي باالستئناف إلغاءقضية أتهم فيها محاسب باالختالس فُقطعت يده قبل 
20

وقد بلغت هذه  

المرحلة أوجها في إعدام االستاذ محمود محمد طه في جريمة الردة، والتي لم تكن حتى لها وجود في 

القوانين في ذلك الوقت،
21

وبعد فترة ديمقراطية قصيرة أعد . 1915قوط نميري عام وانتهت بس 

 . 1919النظام الحالي انقالبا وتسلم السلطة في يونيو 

 

 اإلطار القانوني الحاليب (ب )

في جرائم تخضع لعقوبات الحدود  1991على العقوبات البدنية في القانون الجنائي لعام  تم النص

 . مختلفة، خصوصا قوانين النظام العام أخرىقوانين ضافة إلى والقصاص والتعازير، باإل

أحاديث وأفعال النبي صلى اهلل عليه )تستند عقوبات الحدود على نصوص القرآن الكريم والسنة 

وتتضمن عقوبة اإلعدام،( وسلم
22
 والبتر 

23
 : والجلد وُتطبق على الجرائم التالية 

  ؛((جلدة 122( )لغير المتزوج)الجلد أو  (للمتزوج)الرجم )الزنا وعقوبته
24

 

  ؛(االعدام)الردة وعقوبتها
25

   

  اليد اليمنى والقدم ) اإلعدام، االعدام والصلب، القطع من خالف)الحرابة وعقوبتها

؛((اليسرى
26

   

  ؛(قطع اليد اليمنى)السرقة وعقوبتها
27

 

  ؛(جلدة 12)القذف وعقوبته
28

 

  (.جلدة 42)شرب الخمر وعقوبته
29

 

ضح طبيعتها الصارمة في القاعدة التي تحد من عقوبة اإلعدام وتت. إن عقوبات الحدود ثابتة بالقانون

أو نساء حوامل  من تجاوز عمره سبعون عاماأو  ة عشرأمنال تصدر ضد أي شخص لم يبلغ سن الث)

من العمر ال تصدر ضد أي شخص يبلغ )د عقوبة الجلد وتقّي ((بعد سنتين من الرضاعة)او مرضعات

من يمكن أو  يض تكون حياته معرضة للخطر في حالة الجلدعلى شخص مرأو  رثأكأو  ستين عاما

(.بسبب الجلد تفاقم مرضهان ي
30

 هاال يجوز اسقاط’أن مثل هذه العقوبات، أيضًا  وتشّدد القاعدة 

.‘بالعفو
31

 

                                                 
19

 و 46، ص 9انظر عبدالسالم ومدني، حاشية سفلية رقم  - 

 A. Layish and G.R. Warburg, The Reinstatement of Islamic Law in Sudan under Numayri: An Evaluation 

of a Legal Experiment in the Light of its Historical Context, Methodology and Repercussions, Leiden: Brill, 

2002, 75-142  
20

 . المصدر السابق - 
21

 Mahmud Muhammad Taha and the‘أنظر أيضًا عبداهلل النعيم . 42، ص9عبدالسالم ومدني، مصدر سابق حاشية سفلية رقم  - 

Crisis in Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations’, Journal of Ecumenical Studies, 

Philadelphia, PA (Temple University) (1998) Vol. 25 (1), 1-21, available at 

http://www.law.emory.edu/aannaim/pdfiles/dwnld16.pdf.  
22

، وقد [القصاص] بمثل ما قتل به الجانيأو [ الزنا] .رجمًا أو  ما شنقًاإيكون اإلعدام ، ) 1991من القانون الجنائي لعام ( 1) 22المادة  - 

 . 1991من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  194 – 119أنظر لتطبيقه، المواد [( في حالة الحرابة] يكون معه الصلب
23

 (. الحرابة[ )النهب المسلح( ]قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى)، والقطع بالخالف [سرقة األموال]هذه العقوبة قد تأخذ شكل بتر اليد اليمنى  - 
24

 (.1) 146، المادة 1991القانون الجنائي لعام  - 
25

 (. 2) 126المصدر السابق، المادة  - 
26

 . 161المصدر السابق، المادة  - 
27

 (. 1) 121صدر السابق ، المادة الم - 
28

 (. 3) 152المصدر السابق، المادة  - 
29

 (. 1) 21المصدر السابق، المادة  - 
30

 (. 1) 35و ( 2) 22المصدر السابق ، المادة  - 
31

 (. 1) 31المصدر السابق، المادة  - 

http://www.law.emory.edu/aannaim/pdfiles/dwnld16.pdf
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يستند نظام الحدود على مبرر أن هذه الجرائم تمثل أكثر الجرائم خطورة وتستحق عقوبات قاسية 

ويخضع فرض هذه العقوبات لمتطلبات اثبات مشددة ، تختلف حولها . عادلألنها تنتهك النظام ال

.حتى داخل كل مدرسةويختلفون حولها للقانون  لمدارس اإلسالميةا
32

 وبةالعق موضوعوقد قاد  

بين من يصرون على التطبيق الحرفي لقراءتهم للمصادر حوار كبير إلى  البدنية في الشريعة

أن ُتطبق في أو  ون على أن عقوبات الحدود يجب أال تؤخذ بشكل حرفيوأولئك الذين يشدد سالميةاإل

.االثنينأو  ‘مثالية’مجتمعات 
33

 

 

 القصاص

، ويطبق في القانونية، الفردية والجماعية  يجد القصاص أصله كحق خاص ينطوي على المسئولية

.لحاق األذى الجسديوإقضايا القتل العمد 
34

ة القتل العمد في حال’ .وتعكس العقوبة األذى الذي ألحق 

ل به اذا رأت المحكمة َتيجوز قتل الجاني بمثل ما َقأو  عدام شنقا حتى الموتيكون القصاص هو اإل

‘ذلك مناسبا
35

ل به األذى له الحق في المطالبة نِزفان الطرف الذي ُأ وفي قضايا األذى الجسدي 

.‘معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله’:بـ
36

يكون القصاص وفق أحكام الجدول  احفي حالة الجرالعقوبة  

. شروط تطبيق عقوبات القصاص 1991ويحدد القانون الجنائي لعام  .األول الملحق بهذا القانون

الذي قد يختار بين القصاص ( ها/واقربائه) هم/للمجني عليهويخّول حق المطالبة بالقصاص 

.والعفو
37
.ُيمنح بدون شروطأو  ويجوز أن يخضع العفو لدفع دية 

38
 

 أخرىتعني أي عقوبة  ’بأنها  1991التعازير، ُتعّرف عقوبات التعازير في القانون الجنائي لعام 

‘والقصاص غير الحدود
39

إن عقوبات . وفي بعض األحيان ُيشار اليها كعقوبة تقديرية 

،التعازير، التي كانت في األصل من اختصاص القضاة
40

تستند اليوم على تشريعات  

وتشكل عقوبات الجرائم التي تقع في . أخرىوقوانين  1991لعام  مثل القانون الجنائي

اطار هذه الفئة معظم العقوبات المدرجة في القسم الرابع من الفصل األول من القانون 

وتحديدا عقوبة االعدام والسجن والغرامة والجلد ومصادرة واتالف  1991الجنائي لعام 

 .واغالق المحال
بسلطات تقديرية كبيرة ال تحدها اال العقوبة القصوى التي يمكن لمحكمة  تزّود عقوبة التعزير القضاة

الظروف بللمحاكم فيما يتعلق  التوجيه 1991من القانون الجنائي لعام  39وتوفر المادة . أن تفرضها

وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث ’ التي تؤخذ باالعتبار عند تحديد العقوبة المناسبة،

ورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وخط على الجريمة

                                                 
32

 - R. Peters, Crime and Punishment in Islamic Laws: Theory and Practice from the Sixteenth to the 

Twenty-first Century, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 30-38. 
33

 ,M. El-Awa, Punishment in Islamic Law, Illinois: American Trust Publications, 1993; An Naimانظر،  - 

supra note 8; and T. Ramadan, An International call for Moratorium on corporal punishment, stoning and 

the death penalty in the Islamic World, 2005, available at: http://www.tariqramadan.com/An-International-

call-for,264.html?lang=fr  . من خالل التقيد "يشير علماء آخرون الى أن فرض عقوبات الحدود يمكن ان تتقلص اذا لم يتم تفاديها

 M. Baderin, International Human Rights Law and Islamicانظر " الصارم بالقواعد االجرائية والقانونية للشريعة االسالمية

Law, Oxford University Press, Oxford: Oxford University Press, 2003, 85 
34

 . 21، المادة 1991القانون الجنائي لعام  - 
35

 (.3) 21المصدر السابق ، المادة  - 
36

 . 32و ( 4)و ( 1) 21المصدر السابق، المادة   - 
37

 (. 2) 21المصدر السابق، المادة  - 
38

 . 32و  31المصدر السابق، انظر المادتان  - 
39

 .3المادة المصدر السابق،  - 
40

 . 45، ص 9عبد السالم ومدني، مصدر سابق ، حاشية سفلية رقم  - 

http://www.tariqramadan.com/An-International-call-for,264.html?lang=fr
http://www.tariqramadan.com/An-International-call-for,264.html?lang=fr
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وُتطبق اعتبارات خاصة في قضايا . ‘الظروف التي اكتنفت الواقعة وسوابقه الجنائية وسائر

.الجرائم المتعددة والمجرمين ذوي السوابق
41
  

 

 اإلطار القانوني لعقوبة الجلد  (ج )

في  أخرىتهمة  11الخمر، وفي ُينص على الجلد كعقوبة حدود في االغتصاب والقذف وشرب 

ولعب ، شرب الخمر واالزعاجو بالسالم العام، شغب، واإلخاللالعمال أ) 1991القانون الجنائي لعام 

، االفعال الفاحشةو ،واالغتصاب ، الدينية، واللواطالعقائد  إهانةو، التعامل في الخمرو، الميسر

، العامة والعروض المخلة باآلدابالمواد و الفاضحة والمخلة باآلداب العامة،واألفعال 

 الحدية والسرقة، والسباب، واالساءة والقذف للدعارة، واإلغواء، أماكنوإدارة الدعارة،  وممارسة

.(والسرقة
42

ضا على الجلد كواحد من عها المحليات، فانها تنص أيأما قوانين النظام العام، التي تشِر 

نون النظام العام للخرطوم بفرض الجلد فيما يتعلق فمثال يسمح قا. العقوبات لمخالفة المحظورات

من المحظورات التي يتضمنها القانون، 12بـ
43

بما في ذلك فشل الرجال والنساء في أن يقفوا في  

.صفوف منفصلة
44
  

ويحدد قانون . جلدة 122إلى  22ويتراوح العدد من  ،د عدد الجلدات في الجرائم المعنيةُيحّد

‘تحديدا تنفيذها بطريقة علنية’و ،ة تنفيذ العقوبةالجنائية كيفي جراءاتاإل
45

يجلد الرجل بصفة ’وأن  

عامة قائما بال قيد وال شد، وتجلد المرأة قاعدة، ويجري التنفيذ في الوقت والمكان اللذين تحددهما 

يكون الجلد دفعة واحدة معتداًل، وسطًا، ال يشق وال يكسر، ومفرقًا على غير الوجه و المحكمة،

‘والمواضع المهلكة، بسوط متوسط، ويجوز استعمال أي أداة مماثلة والرأس
46

ويجوز أن ُتجمد  ،

.العقوبة في حالة ان الوضع الصحي للجاني ال يسمح بتنفيذ باقي العقوبة
47

يما عدا ف’وفوق ذلك  

عقوبة على من بلغ الستين من عمره، وال على المريض الذي يعرض  جرائم الحدود، ال يحكم بالجلد

المرض، أو  ذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمرإ  (2) .لمرضايضاعف عليه أو  د حياته للخطرالجل

.‘الجاني بعقوبة بديلة يعاقب
48

جراء كشف ات الحدود فان القانون ال يتطلب إولكن باستثناء عقوب 

.طبي للشخص قبل الجلد
49

صحية ان الحالة ال... اذا تبين ذلك فان تنفيذ الجلد يوقف وباإلضافة إلى  

‘...للجاني لم تعد تتحمل باقي العقوبة 
50

 

                                                 
41

 41و  42، المادة 1991القانون الجنائي لعام  - 
42 -

 29و  ،(لعب الميسر) 12و، (شرب الخمر واالزعاج) 21و  ،(بالسالم العام اإلخالل) 69و ( الشغب) 61المصدر السابق، المواد  

 152، و(االفعال الفاحشة) 151و ،(االغتصاب) 149و ، (اللواط)141و ( الزنا) 146، و(الدينيةالعقائد  إهانة )125و  ،(التعامل في الخمر)

إدارة ) 155و، (الدعارة ممارسة) 154، و(المواد والعروض المخلة باآلداب العامة) 153، و(الفاضحة والمخلة باآلداب العامةاألفعال )

 (. السرقة) 124و( السرقة الحدية) 123و، (االساءة والسباب)162، و(القذف) 152و ،(اإلغواء) 156، و(للدعارة أماكن
43

عقوبة الجلد أبقيت في العديد من الُجنح في مسودة قانون الضبط االجتماعي . 1991من قانون النظام العام للخرطوم لعام ( د) 26المادة  - 

، مسودة قانون الضبط االجتماعي لوالية نسانالسوداني لحقوق اإل أنظر آخر التطورات، ريدريس والمرصد.  2212للخرطوم لعام 

، موجود على الرابط  2211الجلد للخضوع للنظام العام، نوفمبر : 2211الخرطوم، 

http://www.redress.org/downloads/publications/Draft%20Public%20Order%20Law%20November%20201

1[1].pdf, at 6-12   
44

 . من قانون النظام العام للخرطوم 22المادة  - 
45

 . 119، المادة 1991قانون اإلجراءات الجنائية لعام  - 
46

 (. ب)و ( أ) 192المصدر السابق، المادة  - 
47

 (. ج) 192المصدر السابق ، المادة  - 
48

 . 35، المادة 1991القانون الجنائي لعام  - 
49

 . 194، المادة 1991قانون اإلجراءات الجنائية لعام  - 
50

 (. ج) 192المصدر السابق، المادة  - 
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 محاكمات إيجازية أمام محاكم النظامإلى  جرائيا، تخضع معظم الجرائم التي تحمل عقوبة الجلدإ

.العام
51

المدعي والشاكي والى إلى  ية حيث يستمع القاضيأساس إجراءاتوتتبع هذه المحاكمات  

.، وبعد ذلك يصدر الحكم(جدوان ُوء والدفاع، إشهود االدعا)الشهود  إجابات المتهم وشهادات
52
 

.يتنازلو عن حقهم في االستئنافأن  يناستئناف لكن يجوز للمتهمإلى  ويخضع الحكم الصادر
53

 

 

 نتائج  (د )

ومن . إن االطار القانوني الذي يحكم الجرائم التي تخضع لعقوبة الجلد يطرح سلسلة من المخاوف

، حتى بموجب الشريعة تبدو أنها التي يجب ان تكون استثناءًاالالفت للنظر أن العقوبات البدنية 

صارت القاعدة وهناك عدد كبير من الجرائم التي تحمل عقوبة الجلد مما يدل على ان هذا األمر ليس 

فراد من الجمهور السوداني، وفي عرائض ظهرت سلسلة من تصريحات أدلى بها أوقد أ. مصادفة

ر تم التعبير عنها خالل مقابالت أجريت لهذا التقرير، أن مسئولين المتحدة وفي مشاع األمملهيئات 

. فترضأثرها الرادع الُمإلى  الجلد كعقوبة فّعالة استناداإلى  ينظرون أشخاص آخرينوقضاة و
54

ان  

ُتستخدم كتبرير للجلد حتى حينما الشريعة والتي كثيرا ما تحدث في هذا السياق يبدو أنها إلى  اإلحالة

الحدود بين  فيه حيث تصيروهذا يخلق خطابا (. ب  -1-2إلى  انظر أعاله)وبة تعازير فرض كعقُي

لينتقل  ل التركيز عن طبيعة وأثر العقوباتضبابية بشكل متزايد مما يحِو خرىاألالشريعة والجرائم 

 . مصدر تبريرهاإلى 

 

ومنها معرفة تعريفا مبهما ن العديد من الجرائم تحمل عقوبات أ بسببع نطاق تطبيق الجلد وذلك توَس

ساءة والسباب ومعظم جرائم قانون النظام العام، ر واإلَكالخالل بالسالم العام والَسا على سبيل المثال

.‘غير الالئق’خصوصا تلك التي تتعلق بالسلوك 
55

شكالي ألنه غير متسق مع مبدأ أمر إوهذا  

زود يالذي يعرض مرتكبه للعقاب، عني أن االشخاص يجب ان يعرفوا ما هو السلوك بمالشرعية، 

تعزيز تعسفي إلى  ؤديلقضاة بسلطات تقديرية واسعة وقد يالمسئولين واالتعريف المبهم للعقوبات 

رجح أكثر ان ذلك فان طبيعة الجرائم تجعل من الُمضافة إلى وباإل. للقانون واتخاذ القرارات القضائية

ارتداء ’ء في حالة جرائم النظام العام مثل تستهدف مجموعات معينة في المجتمع، خصوصا النسا

.، مما يدفع باحتمال ان يكون القانون تمييزي‘مالبس غير محتشمة
56
  

 

                                                 
51

 . 125المصدر السابق، المادة  - 
52

 . 122و  126المصدر السابق ، المواد  - 
53

 حول االستئناف( أ) 111 – 129المصدر السابق، المواد  - 
54

 . 5انظر بشكل خاص في مصدر سابق حاشية سفلية رقم  - 
55

، الصفحات 9، في أوّته، مصدر سابق حاشية سفلية رقم ‘القانون الجنائي والعدالة في السودان: يتركة القمع المؤسس’امين مكي مدني ،  - 

، المصدر السابق، الصفحات ‘النساء وتطبيق القوانين الجنائية في السودان: العدالة الجندرية’، وأسماء عبد الحليم 61وخاصة ص  11 – 62

 . 242 – 231وخاصة ص 241 – 222

، وثيقة األمم المتحدة 3، المادة  المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء:  21حقوق االسان، التعليق العام رقم انظر لجنة  - 56

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 ،29  قواعد محددة تتعلق بما أي  أن تقدم معلومات عن طرافوينبغي للدول األ،  13، الفقرة 2222مارس

المكفولة  نساناإلوتشدد اللجنة على أن هذه القواعد يمكن أن تنطوي على انتهاك لعدد من حقوق . لعامةينبغي أن ترتديه المرأة في األماكن ا

، إذا ُعوقب على عدم االمتثال 9، إذا ُفرض عقاب جسدي تنفيذًا لهذه القواعد؛ والمادة 2بشأن عدم التمييز؛ والمادة  26المادة : في العهد، مثل

، التي تكفل لجميع األشخاص الحق في 12، إذا كانت حرية التنقل خاضعة لهذه القيود؛ والمادة 12 للقواعد بتوقيف الشخص؛ والمادة

 شىا، إذا جرى إخضاع النساء لشروط تتعلق بالملبس وال تتم19و 11غير قانوني؛ والمادتان أو  الخصوصية دونما تدخل على نحو تعسفي
 ، إذا كانت الشروط المتعلقة بالملبس تتعارض مع الثقافة التي يمكن أن تدعي12لمادة حقهن في التعبير عن الذات؛ وأخيرًا، اأو  مع دينهن

 .المرأة انتماءها إليها



 12 

ومن الواضح أن المحاكمات االيجازية . حماية مالئمة جراءاتإلال يوازيها وجود ان خطورة الجلد 

.ال تقابلها حقوق مالئمة للدفاع
57

مكانية اتاحة العون القانوني إ يجعللوضع، مضافا اليه نظام وهذا ا 

 .فيها يصير الجلد عقوبة روتينية‘ايجازية’مقيدة للغاية، يعزز ترجيح عدالة 

 هانةآخر لإل أن ُيجرى علنا، يضيف عنصرًاعلى ي يحكم تطبيق الجلد، بنصه ذان القانون ال

الضارة للجلد، من  وأشكال الوقاية ضد اآلثار. المتأصلة في طبيعة العقوبة هانةلتلك اإل ضافةباإل

فقط وتخضع  للسلطة التقديرية  حاالت محدودةوُتطبق االستئناءات في . محدودة ،خرىاألالناحية 

ان  شخص آخر يتصرف بالنيابة عنه مقررًاأو  ألشخاص من خارج الوسط الطبي مثل القاضي

.غير قابل لتحمل المزيد من الجلد الذي يقع عليه الجلد شخصال
58

لقسم التالي فان وكما يظهر في ا 

 .المخاوف حول النظام القانوني تتضح في الممارسة

 الممارسة (2
ال توجد بيانات موثوق بها حول تطبيق العقوبات البدنية في السودان مما يجعل من الصعوبة بمكان 

ضافة إلى بعض البيانات محفوظة في سجالت الشرطة والمحاكم باإل. قياس طبيعة وحجم الممارسة

الصلة، لكنه لم يتم توفيرها علنا كممارسة، وخالل البحث الذي أجري ألجل هذا  الوزارات ذات

لم يكن متاحا من مكتب البحوث الخاص بالقضاء، هذه البيانات إلى  التقرير فان فرص الوصول

.ويفترض ان يكون ذلك بسبب أوامر قاضي القضاة بأال ُتطرح هذه المعلومات علنا
59

وليس هناك  

أي تشريعات تسمح ألي شخص في السودان باجبار السلطات على أو  لوماتقانون لحرية المع

.بيانات ذات الصلةاالفراج عن ال
60

فان أي شخص مهتم يجب أن يعتمد على جهات وفي غياب هذا  

وفوق ذلك فان بعض المعلومات ربما تم . اتصال خاصة تكون راغبة في اقتسام ما تعرفه بسرية

م القضائية السودانية فيما يتعلق بالعدد المحدود للقضايا التي بلغت االحكاالحصول عليها من مجلة 

وكنتيجة لذلك فان الصورة المتعلقة بالعقوبات البدنية المطبقة في السودان تظل . مستوى االستئناف

ض وجود فهم من المشكلة كما يقّو وهذا الضعف في المعلومات يعتبر في حد ذاته جزءًا. غامضة

 .للممارسة أوضح

روايات المحامين وغيرهم من العاملين داخل النظام والمنظمات غير الحكومية  مع ذلك فان و

والشعوب حول  نسانوني للمفوضية االفريقية لحقوق اإلالمتحدة والفقه القان األمموتقارير هيئات 

 البدنية ممارسة العقوبة
61

ت وتشير ممارسا. البدنية التبصر في طبيعة وتفشي العقوبة تقدم بعض 

أن هناك وقف بحكم االمر الواقع للبتر والرجم، مع انه وردت بالغات بان احكاما إلى  وقعت مؤخرا

.قليلة قد فرضت عقوبة البتر
62

المتحدة لحقوق  األمموقد أعلنت حكومة السودان في ردها على لجنة  

‘.ظرف ال تفرض عقوبة البتر تحت أّي ةالدول’أن  2229عام  نساناإل
63
 حد كبيرإلى  رإن الجلد يعتب 

                                                 
57

أن ُيعطى من الوقت ومن التسهيالت ’: من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( ب( )3) 14انظر على وجه التحديد المادة  - 

أن ُيحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، ’( د)؛ ‘ل بمحام يختاره بنفسهما يكفيه العداد دفاعه واالتصا

 وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام

أن ُيناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل ’( هـ)؛ ‘اذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجريدافع عنه دون تحميله اجرا على ذلك 

 . ‘غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام
58

 (.ج) 192، المادة 1991قانون اإلجراءات الجنائية لعام  - 
59

 . 2211اجراها الباحث مع موظف اداري من مكتب بحوث السودان التابع لقاضي القضاة أجريت في اكتوبر  مقابلة - 
60

من قانون الصحافة والمطبوعات تنص على حق طبيعي للصحافيين في الحصول على المعلومات من مصادر رسمية ( 2) 25المادة  - 

 . تشريع لحرية المعلومات ، الى حرية تصرف السلطات العامة وفقا للقانون، والذي يخضع على مستوى الممارسة في غياب
61

في السودان محمد تشاندي عثمان ،  نسانللخبير المستقل حول وضع حقوق اإل نسانانظر، على سبيل المثال، تقرير مجلس حقوق اإل - 

 نسانللمقرر الخاص حول وضع حقوق اإل ، تقريرنسان؛ مجلس حقوق اإل29، الفقرة 2212مايو  A/HRC/14/41 ،26وثيقة األمم المتحدة 

؛ كورتيز فرانسيس دوبلير ضد السودان، 21، الفقرة 2221مارس  A/HRC/7/22 ،3في السودان ، سيما سمر، وثيقة األمم المتحدة 

 ( 2223) 236/2000رقم  بالغوالشعوب،  نسانالمفوضية االفريقية لحقوق اإل
62

 . 12مصدر سابق ، حاشية سفلية رقم  - 
63

 . 14الفقرة  5مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
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البدنية وقد ذكر محامون وغيرهم من العاملين داخل النظام  أشكال العقوبةمن  كثر انتشارًااأل الشكل

.بان الجلد ُينزل كعقوبة بشكل منتظم وانه جزء من الممارسة الروتينية اليومية للمحاكم
64
  

الممارسات النمطية إلى  ،2211جريت لهذا التقرير عام لة المتاحة، بما في ذلك مقابالت أتشير األد

مجموعات مهمشة، مثل النساء بائعات إلى  يبدو أن العديد من الذين تعرضوا للجلد ينتمون: التالية

65الشاي،
أولئك الذين ينحدرون من خلفيات معينة، بما في ذلك الجنوبيين السودانيين والدارفوريين،   

ولكن الحكم على العب كرة  67 . عومبزنا مزأو  66خصوصا في الجرائم ذات الصلة بالكحول، 

69، وجلد طالب،68الخمرجلدة لشرب  42معروف بالجلد 
في صحبتها  صحفية ومن كنواستهداف  

ما يبدو  وكثيرًا. تظهر ان الوضع االجتماعي ليس هو العامل الوحيد 70،‘زي فاضح’الرتدائهن 

 ، فان أّيأخرىوبكلمات . سمةن السلوك كعوامل حابالتالزم مع انواع معينة م( نوع الجنس)الجندر 

جه باط الشرطة، سيواحد ضخالقية السائدة، حتى حسب تفسير الألعراف اال شخص ال يتصرف وفقًا

نفسه بواسطة  ما يتم االعتقال وكثيرًا. خطر االعتقال واالتهام بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالجلد

ويعطي العدد الكبير من ‘ فا اخالقيامنحر’سلوكا  وجدوا أنفسهم أمام ما يعتبرونهشرطة النظام 

من مساحة المناورة والسلطة  كبيرًا ة ضباط الشرطة، بشكل حاسم، قدرًاضالجرائم ذات الكلمات الغام

وعند االعتقال، والذي كثيرا ما يجري على . في تحديد ما اذا كان شخص ما مشتبه بخرق القانون

،‘الكشة’غارات جماعية تعرف باسم  شكل
71

ما يحتجزون طول الليل ثم  شتبهين كثيرًافان الم  

بالقصر وال تزيد في العادة  وتتميز اإلجراءات. ازية في اليوم التاليأمام قاض لمحاكمة ايج يمثلون

وكثيرا ما يكون للمتهمين . القضية لالدعاء مناألأو  على نصف ساعة يطرح فيها ضابط الشرطة

الحد األدنى إلى  قانونية وقد يكونوا قلقين بشأن التقليصوعيا محدودا بالقانون وال يملكون اي مساعدة 

ونتيجة لذلك . ‘غير المحتشم’الجنائية المطولة الخاصة بتهم السلوك  جراءاتلإل للتداعيات االجتماعية

ويتنازل العديد من المتهمين، بعد ض بشكل كبير رادتهم وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم تتقّوفان إ

هرهم في أسرع وقت ممكن لتتم بعد ظهم في االستئناف لترك األمر برمته وراء الحكم عليهم، عن حق

 . ذلك عقوبة الجلد في الحال

                                                 
64

 . 25، ص 9مدني، مصدر سابق ، حاشية سفلية رقم  - 
65

 Beyond Trousers: The Public Order Regime and the Human، ( سيها)المبادرة االستراتيجية للنساء في القرن االفريقي  -

Rights of Women and Girls in Sudan,  نسانللمفوضية االفريقية لحقوق اإل 46دمت في الجلسة العادية رقم ، ورقة للنقاش ق 

: ، موجود على الرابط 2229نوفمبر  12والشعوب، بانجول ، غامبيا، 

http://www.pclrs.org/downloads/Miscellaneous/Public%20Order%20Submission%20Paper%20MASTER

%20FINAL.pdf 
 

66 
: ، موجود على الرابط 2212ابريل  29في السودان تزدهر بالرغم من الشريعة، اخبار بي بي سي، ( العرقي)صناعة الخمور البلدية  - 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/8638670.stm. 
 

67 -  
المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب

 
: ، موجود على الرابط2222فبراير  19جلدة،  25، السودان، الحكم على امرأة بالجلد 

http://www.omct.org/violence-against-women/urgent-interventions/sudan/2002/02/d15636  ؛ المنظمة العالمية

: ، موجود على الرابط 2223يونيو  12عاما في نياال ،  15جلدة لفتاة تبلغ من العمر  32لمكافحة التعذيب، السودان، 

http://www.omct.org/rights-of-the-child/urgent-interventions/2003/06/d16330/  ،؛ المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب

: وجود على الرابط،  م2224مارس  19جلدة بالسوط لتهمة الزنا في نياال،  122الحكم على امرأة بالجلد : السودان

http://www.omct.org/violence-against-women/urgent-interventions/sudan/2004/03/d16793  ، ؛ ريليف ويب

؛ الواليات المتحدة،  http://reliefweb.int/node/207590: ، موجود على الرابط2226مايو  4تقرير األمم المتحدة للوضع في السودان، 

جلدة بسبب  32كم عليهن بالجلد يروي ان نساء ح) 2226ول السودان وتقرير العمل ح نسانوزارة الخارجية، مكتب الديمقراطية وحقوق اإل

. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78759.htm: موجود على الرابط/ 2222مارس  6، (شهير بضباط شرطةالت
 

68
: ، موجود على الرابط2229نوفمبر  11وورغو حكم عليه بالجلد في السودان، بي بي سي نيوز،  - 

http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/africa/8355246.stm  . 
69

 . 5-1، الفقرات 61دوبلير ضد السودان، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
70

أهي صيحة احتجاج ضد : ، وقضية لبنى حسين65، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  ما بعد البنطلونانظر حول قضية لبنى حسين ،   - 

يوليو  –، يونيو نسانتشريعات النظام العام في السودان؟ في المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم ، والمرصد السوداني لحقوق اإل

 . http://www.acjps.org/Publications/Human_Rights_Monitor-Issue2-FINAL.pdf : الرابط ، موجود على2229
71

 . 22و  65مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  ، الحاشية السابقة ، ما بعد البنطلون - 

http://www.pclrs.org/downloads/Miscellaneous/Public%20Order%20Submission%20Paper%20MASTER%20FINAL.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Miscellaneous/Public%20Order%20Submission%20Paper%20MASTER%20FINAL.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/hi/8638670.stm
http://www.omct.org/violence-against-women/urgent-interventions/sudan/2002/02/d15636
http://www.omct.org/rights-of-the-child/urgent-interventions/2003/06/d16330/
http://www.omct.org/violence-against-women/urgent-interventions/sudan/2004/03/d16793
http://reliefweb.int/node/207590
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78759.htm
http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/africa/8355246.stm
http://www.acjps.org/Publications/Human_Rights_Monitor-Issue2-FINAL.pdf
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ان إلى  البدنية شخاص خضعوا للعقوبةين ومحامين وأتشير المقابالت التي أجريت مع مسئول

المحددة في المسئولين ينفذون الجلد بشكل منتظم دون تقّيد بالقواعد، فيتم تجاوز عدد الجلدات 

ة شكال الحمايوبإيجاز فان أ. ء من الجسد مستثناة من الجلدأجزاإلى  العقوبة، ويصل الضرب

وبالتالي فان شريط . ها كثيرا ما تهمل/شخص آخر ينوب عنهأو  المحدودة للرقابة بواسطة قاضي

ه يعبر عن يبدو أنه يعكس الواقع أكثر مما ان 2212في ديسمبر الفيديو الذي عرض على االنترنت 

دولة ألخالقية تفرضها  أوسعوعلى مستوى الممارسة فان العقوبة تمثل جزءا من أفكار  72 .حالة شاذة

ة السلطة االعضاء المهمشين للمجتمع ألجل تعزيز هرمّي هانةإلجلد ولرخصة ل منوألن يصير األ

 .والعرق والجندر

لصحفية لبنى احمد حسين قضيتها برز هذه الممارسة بوضوح لماذا جعل الموقف الذي اتخذته اُت

(. نطلونب)‘ محتشمغير ارتداء زي ’بسبب  2229لقد اعتقلت لبنى في يوليو . استثنائية بشكل كبير

ولكنها، على خالف صديقاتها الالتي كن معها في ذلك الوقت، رفضت المحاكمة واحتجت علنا على 

اد العالم مسلطا الضوء على العمليات زخما اعالميا على امتدوقد أثارت قضيتها . طريقة معاملتها

وهذا ربما كان  73.لسودانيةالتعسفية لتعزيز القانون وتصريف العدالة في سياق قوانين النظام العام ا

الحكم عليها بدفع غرامة مالية بدال من الجلد  حاسما في التأثير على تحديد المحكمة للعقوبة، وتحديدًا

74 (.جلدات لكل واحدة منهن 12ين تلقين عقوبة نساء كن قد اعتقلن مع لبنى حس 12)
 

 

 ق في السودانية للجلد كما هو مطّبشكالاإلالطبيعة ذات  (3
عالية التتميز الممارسة السودانية في تطبيق الجلد كعقوبة بعدد من المالمح التي تكشف طبيعتها 

 :ية، بما فيهاشكالاإل

  األذى الواقع 

ولكن . ثر البدني والنفسي للجلد في السودانة تحديد األحوث التي تسمح بإمكانيهناك افتقار للب

أن الجلد يوقع قدرا كبيرا من األلم البدني، بما في إلى  تشير أخرىالدراسات التي أجريت في دول 

75.شدته حسب درجةذلك الندوب الدائمة، 
معاناة نفسية تنتج عن الضعف إلى  أيضًا وقد يؤدي 

ثر في السياق ويسلط الضوء على هذا األ. كل رسميتفرض بش المتأصلة في القسوة التي هانةواإل

. هانات لفظية يقصد بها تكثيف دونية الضحيةما تصحبه إ ، وكثيرًاتم الجلد علنًاالسوداني حيث ي

خالقية المتأصلة في الجلد في المزيد من العزلة للضحايا بحيث قد ال يحصل على األ دانةوتسبب اإل

إن عار العقوبة واإلفتقار . تى من القريبين منهم للعقوبة التي تلقوهاحأو  أي تعاطف من الجمهور

جراء المزيد من البحوث لمعرفة نفسية غائرة، وهناك حاجة واضحة إلهتمام العام قد يترك ندوب لإل

يقع عن الجلد في  الضرر الذيوال ينحصر . المزيد حول التبعات الضارة للجلد بالنسبة للضحايا

                                                 
72

 . 2مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  -
73

 .65، ما بعد البنطلون، حاشية سابقة رقم (سيها)يجية للنساء في القرن االفريقي المبادرة االسترات - 
74

 .في السودان محمد تشاندي عثمان، وثيقة األمم المتحدة  نسان، تقرير الخبير المستقل حول وضع حقوق اإلنسانانظر مجلس حقوق اإل - 

A/HRC/14/41 ،26  اعتقلت شرطة  2229يوليو  3في ’: 29المسلمين، في الفقرة  ، حول تطبيق قوانين الشريعة على غير2212مايو

بعض النساء قيل انهن تعرضن ". بالزي غير المحتشم"من النساء المسلمات وغير المسلمات في مطعم خاص واتهمتهن  13النظام العام 

. ودفع غرامات أو بدال عن ذلك السجنوقد وجد قاضي في محكمة للنظام العام أن معظمهن مذنبات وحكم عليهن بالجلد . للصفع والتحرش

الزي غير "جلدة ل 52عاما بواسطة محكمة للنظام العام بـ  16ُحكم على فتاة سودانية غير مسلمة تبلغ من العمر  2229نوفمبر  11وفي 

 ‘.للبسها تنورة وبلوزة" المحتشم
75

 A Blow to Humanity: Torture by Judicial Caning in Malaysia ،6منظمة العفو الدولية، : انظر على سبيل المثال - 

 ,http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA28/013/2010 at 5, 32-34, 37-38: ، موجود على الرابط2212ديسمبر 

40-41   
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أو /ة وقد يعانون من التداعيات البدنيالذين سر وأصدقاء الضحايا ُأ إنما يمتد إلىوحدهم و الضحايا

المجتمعات التي تقع في دائرة خطر أو  شخاصكاملة من األن مجموعات وبالطبع فإ. النفسية للجلد

إحساس عال من إلى  مر الذي قد يؤدياحتمال التعرض لهذه العقوبة، األ الجلد قد تعاني من توقع

 .ؤثر سلبا على الصحة العقليةعراض لتجنب العقوبة قد توتطوير أ الخوف

  التمييز 

صدرتها اقليمية ودولية، والتقارير التي أتشير المقابالت التي أجريت، والقضايا التي نظرتها آليات 

التي يواجهن خطرا الهن نه يبدو أن النساء أإلى  منظمات وطنية ودولية ومنظمات غير حكومية،

بائعات الشاي الدارفوريات وبائعات )انه يبدو ان النساء من الخلفيات الفقيرة جلد؛ كماامحددا بال

76.في وضع يتسم بالهشاشة( الكحول من السودانيات الجنوبيات والالجئات االثيوبيات
وليس من  

ات عالق ،(الطبقة والجندر واالثنية)الذي يتخلل القطاعات المختلفة  ،هذا التمييزيعكس المستغرب ان 

وكثيرا ما يأتي الجلد بعد مخالفات مزعومة لقوانين النظام العام ذات طبيعة . في المجتمع أوسعقوة 

غيرها من أشكال السلوك التي أو  ادارة مكان دعارةأو  ، مثل اللبس غير المحتشم(محتملة)جنسية 

.تعتبر منحرفة
 

 
77

ذكور يقال انهم  وبالتالي فان النساء يواجهن خطر االعتقال بواسطة ضباط شرطة 

.يعدون باسقاط التهم مقابل الحصول على مزايا جنسية
ان جلد النساء بواسطة رجال يعتبر في حد  78 

ويظهر . كثيرا ما يكون لها ايحاءات جنسية يصعب اخفاءها( عقوبة لنوع الجنس)ذاته عقوبة جندرية 

كامل مع التنميطات الجندرية  في استهداف رجال ال ينسجم سلوكهم بشكلأيضًا  البعد الجندري للجلد

فعلى سبيل المثال، ذكر انه في اغسطس . ‘مخنثة’يتصرفون بطريقة رة، خصوصا حينما المتصّو

كانوا يرتدون مالبس )‘ الرقص بطريقة نسائية’جلدة لكل منهم بسبب  32رجال بـ 19لد ُج 2212عام 

79 (.استخدموا المساحيقانهم نساء كما 
 

  التعسف وسوء المعاملة 

التنفيذي بسلطات واسعة  ان النظام القانوني، خصوصا في سياق قوانين النظام العام، زّود الجهاز

ر اشكال حماية محدودة ضد فرض الجلد كعقوبة وضد اي اساءة معاملة خالل التنفيذ الفعلي بينما وّف

افظة على والمح من التأسيسأ وعلى مستوى الممارسة، يتجلى الجلد كجزء ال يتجز. لعقوبة الجلد

ويشكل . ية وافكار تستند على الجندر ألخالقية تفرضها الدولةمناالعتبارات األإلى  يستند معيننظام 

أو  ويبدو الجلد. من ثقافة قمعية تستخدم العقوبات البدنية كأداة لتحقيق االنضباط ًااستخدامها جزء

80 .جيش والسجوناالثنين معا ممارسة مألوفة في المنزل والمدرسة وفي الأو  الفلقة
إلى  وهذا يشير 

تم اصالح  وفي تطور هام وقع مؤخرًا. سلوبا فعاال لغرس النظامانزال ألم بدني يعتبر أإلى  االستناد

81واآلن ُيحظر الجلد في المدارس ؛2212قانون الطفل لعام 
حظر الجلد كعقوبة قضائية ضافة إلى باإل 

أي درجة يشير هذا إلى  كن ليس واضحاول 82 .(ة عشرأمناي طفل تحت سن الث)ضد االطفال 

سودان ان العقوبات البدنية، وعلى المستوى الرسمي يزعم ال. في االتجاه أوسعتغيير إلى  صالحاإل

سالميين والمسئولين الذين اجريت معهم ويبدو أن العلماء اإل 83. خصوصا الجلد، تخدم كرادع فّعال

 سالميةومن الواضح ان التوجهات اإل 84 .هذا الرأيمقابالت في اطار اعداد هذا التقرير يتفقون مع 

                                                 
76

 . 65ما بعد البنطلون، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم سيها،  - 
77

 . 242 – 231، ص 55سابق، حاشية سفلية رقم اسماء عبد الحليم، العدالة الجندرية، مصدر  - 
78

 .11، ص 65، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم سيها، ما بعد البنطلون - 
79

: ، موجود على الرابط2212اغسطس  4رجال يرتدون مالبس النساء يتعرضون للجلد في السودان، بي بي سي نيوز،  - 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-10871494  . 
80

 (.في ملف مع ريدريس) 2211محمد عثمان، العقوبات البدنية في النظام القضائي السوداني،  - 
81

 . 2212من قانون الطفل لعام ( أ( )1) 29المادة  - 
82

 (.د) 22المصدر السابق، المادة  - 
83

 . 5فلية رقم مصدر سابق، حاشية س - 
84

 . 12عثمان، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-10871494


 16 

وهذا القبول المدعم دينيا يبدو انه ظل يندمج بدور . عدالة وضرورة العقوبات البدنيةم االعتقاد في دّعُت

عقوبة نموذجية وروتينية لمجموعة من المخالفات التي إلى  في الشريعةفّعال يحول النطاق الضيق 

دون شرعية ديمقراطية، بعد وبما ان هذا الوضع قد تطور  ؛مهيمنتتعارض مع مصالح الوضع ال

حول أي  أوسعمن سؤال  ًا، فان العقوبات البدنية تشكل جزء1919تشريع قوانين سبتمبر وانقالب 

 .المجتمع يريده الناس الذين يعيشون فيه انواع

 المعايير الدولية  -3

 التزامات السودان الخاصة بالمعاهدات (0
أو  عاملةمشكال الدات التي تحظر التعذيب وغيره من أرفا في العديد من المعاهيعتبر السودان ط

المهينة، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسية

 نساناإل، ومعاهدة حقوق األشخاص ذوي االعاقة، والميثاق االفريقي لحقوق واتفاقية حقوق الطفل

.والشعوب
85

بالقانون العرفي الدولي، والذي يعترف بحظر التعذيب وغيره من أيضًا  والسودان ملتزم 

 .المهينةأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  أنواع المعاملة

 

 حظر العقوبات البدنية بموجب القانون الدولي (2

  تنشأ بموجب معاهداتقوانين  0. 2

 المصادر 0.0. 2

المهينة معترف به أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  وغيره من أشكال المعاملة ان حظر التعذيب

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  2وهذا يشمل المادة . بشكل صريح في العديد من أحكام االتفاقيات

ضروب المتحدة لمكافحة التعذيب وغيره من  األمممن اتفاقية  16و  1المدنية والسياسية، والمادتان 

المتحدة التفاقية  األمممن معاهدة ( أ) 32المهينة، والمادة أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  المعاملة

،  االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهممن  12حقوق الطفل، والمادة 

 5المادة ضافة إلى ستوى الدولي باإلمن اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة على الم 15والمادة 

لمعاهدة االمريكية لحقوق من ا( 2) 5والشعوب، والمادة  نساناإلمن الميثاق االفريقي لحقوق 

وهذا الحظر . على المستوى االقليمي نساناإلاألوروبية لحقوق  االتفاقيةمن  3، والمادة نساناإل

.مطلق وال يمكن عدم التقيد به في أوقات الطوارئ
86

ل غير مسموح للدول ان تدخل تحفظات تعّدو 

.من نطاق الحظر
87

 

مهينة ال تذكر الأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  ان النصوص التي تحكم حظر التعذيب والمعاملة

أو /والمتحدة والمفوضيات االقليمية  األممولكن جميع هيئات اتفاقيات . ‘البدنية’ بشكل محدد العقوبة

ا تشير وبينم. دت أن مثل هذه العقوبة ال تتواءم مع الحظر بموجب القانون الدوليالمحاكم قد وج

                                                 
85

 3؛ اتفاقية حقوق الطفل، تمت المصادقة عليها في 1916مارس  11العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انضم اليه في  - 

 نسان؛ والميثاق االفريقي لحقوق اإل2229ابريل  24؛ اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة، تمت المصادقة عليها في 1992اغسطس 

 . 1916فبراير  11والشعوب، تمت المصادقة عليه في 
86

اغسطس  CCPR/C/21/Rev.1/Add.11  ،31، أوضاع الطوارئ، وثيقة األمم المتحدة  29، التعليق العام رقم نسانلجنة حقوق اإل - 

2221 . 
87

ت تتعلق بتحفظات ُطرحت حول المصادقة أو االنضمام إلى اتفاقية أو إلى ، موضوعا24، التعليق العام رقم نسانلجنة حقوق اإل - 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وثيقة األمم المتحدة  41بروتوكول اختياري، أو في عالقة مع اعالنات بموجب المادة 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،4  1994نوفمبر . 
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حد التعذيب،إلى  البدنية قد تصل أن العقوبةإلى بعض القرارات 
88

والتي قد تكون مبررة حسب   

أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  المعاملةأو شدتها، ويصنفها البعض بوصفها /غرضها و

.المهينة
89

قوبة البدنية تبلغ مستوى انتهاك وبغض النظر عن المؤهل القانوني فان من الواضح ان الع  

أو  العقوبة القاسيةأو  لتزام الدول االطراف فيما يتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملةإ

 . بموجب المعاهدات ذات الصلة المهينةأو  يةإنسانالال 

 المعاملة القاسيةأو  قانونية مبعدة من نطاق حظر التعذيب والعقوبةال تشكل العقوبات البدنية عقوبات 

من اتفاقية  1ومثل هذا التوقع قد ظل موضوعا لحوارات تتعلق بالمادة  .المهينةأو  يةإنسانالال أو 

العذاب الناشيء فقط عن أو  ال يتضمن ذلك االلم’ان التعذيب على مناهضة التعذيب والتي تنص 

وفي البداية كان الذين . ‘الذي يكون نتيجة عرضية لهاأو  المالزم لهذه العقوباتو أ عقوبات قانونية

تحتاج ألن تكون متسقة مع القواعد ‘ العقوبات’ك لقاموا بالصياغة ينوون ان يحددوا أن مثل ت

.لمعاملة السجناءالنموذجية الدنيا 
90

وتنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ضمن أشياء  

أو  البدنية، والعقوبة بوضع الشخص في زنزانة مظلمة وجميع العقوبات القاسية قوبةالع’، على رىأخ

.‘المهينة تكون محظورة بشكل كامل كعقوبات تأديبية أو  يةإنسانالال 
91

 

أو  ًاالبدنية ال يمكن ان تعتبر تعذيب اتجادلت بعض الدول، كالمملكة العربية السعودية، بأن العقوب

.‘قانون البالد’مهينة عندما تكون هي أو  يةإنسانال أو  سيةمعاملة قا
92

ولكن المقرر الخاص بالتعذيب  

أن العقوبات يجب ان تكون قانونية على وعدة ُكّتاب مرموقين في المجال شّددوا بشكل متكرر 

.بموجب القانون المحلي والدولي
93

 التعذيب حد التي تصلوكما لوحظ ، فان هذا يعني ان العقوبات  

.ال يمكن تماما ان تقع في نطاق العقوبات المشروعة، مما يجعلها دون اي نطاق تطبيق واضح
94

 

وحتى لو كانت هناك اشكال معينة من العقوبات البدنية ال ُتفهم بأنها تشكل تعذيبا فانها ستظل تشكل 

وهذا . التعذيب من اتفاقية مناهضة 16مهينة، وبالتالي تنتهك المادة أو  قاسيةأو  يةإنسانعقوبة ال 

مع ان السودان لم يصر بعد طرفا في اتفاقية  –بوضع السودان  من حيث صلتهالحوار مناسب 

حول يوضح فهم الهيئة الرئيسية لالتفاقية وفهم المحامين الدوليين ‘ النقاش’ألنه  –مناهضة التعذيب 

بحظر التعذيب وغيره من أنواع عتبر متسقا مع المعايير الدولية المتعلقة أي أنواع العقوبة يمكن ان ُي

 .المهينةأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  المعاملة

                                                 
88

، محكمة 2225مارس  11؛ قيصر ضد ترينداد وتوباغو، حكم صادر في 61در سابق، حاشية سفلية رقم دوبلير ضد السودان، مص - 

  No. 123 (2005.) (Ser. C)، نسانالدول االمريكية لحقوق اإل
89

، لجنة ؛ هيقنسون ضد جامايكا(5156/22طلب رقم ) نسان، المحكمة االوربية لحقوق اإل1921ابريل  25تيرار ضد المملكة المتحدة،  - 

 CCPR/C/74/D/792/1998 (2222 .)، وثيقة األمم المتحدة،  792/1998، بالغ رقم نسانحقوق اإل
90

 - J.H. Burgers and H. Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Dordrecht: 

Martinus Nijhoff Publishers, 1988, at 121. 
91

د في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تم تبنيه بواسطة أول مؤتمر لالمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة مرتكبي الجرائم، ُعق - 

في  (LXII) 2226و  1952يوليو  31، في  C (XXIV) 663واالجتماعي بقراراته ، ووافق عليه المجلس االقتصادي 1955جنيف عام 

 . 31المادة  1922مايو  13
92

، CAT/C/SR.519الدنمارك، المملكة العربية السعودية، وثيقة األمم المتحدة : 519لالجتماع رقم ( عام)محضر موجز للجزء األول  - 

 .32، الفقرة 2222مايو  12
93

ية أو إنسانلالمم المتحدة، مالحظة من السكرتير العام، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال  ةالعامالجمعية  - 

 N.S. Rodley and M. Pollard, The؛ 21 – 26، الفقرات 2225اغسطس  A/60/316 ،32وثيقة األمم المتحدة . المهينة

Treatment of Prisoners under International Law, 3
rd

 ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, 445, who 

also refer to the position of states endorsing this interpretation, citing UN Doc. A/39/499 (1984), paras.11, 

13, 19 and 21. 
94

ية أو المهينة، مانفريد إنساناملة أو العقوبة القاسية أو الال ، تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعنسانمجلس حقوق اإل - 

ية أو المهينة في العالم، بما في ذلك تقييم ظروف االحتجاز، وثيقة إنساننواك، دراسة حول ظاهرة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال 

 . 219 – 212، الفقرات 2212فبراير  A/HRC/13/39/Add  ،5األمم المتحدة 
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من العهد الدولي  2تحفظات على المادة  سالميةوفي تطور ملحوظ ادخلت جمهورية باكستان اإل

( مهينةية والإنسانحظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية والال )الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ووفقا لهذه التحفظات فان االحكام ذات الصلة يجب ان ُتطبق . وعدة مواد من اتفاقية مناهضة التعذيب

، والتي يمكن ان ‘متعارضة مع أحكام دستور باكستان وقوانين الشريعةفيه تكون  الذي الحد الالى ’

.تتضمن احتمال العقوبة البدنية
95

على هذه التحفظات ولكن العديد من الدول األطراف اعترضت  

.بحجة انها تجعل نطاق التزامات باكستان بموجب االتفاقيتين غير واضح
96

وبعد ضغوط سياسية  

.2211قررت باكستان ان تسحب هذا الجزء من تحفظاتها في عام 
97

وتؤكد هذه الواقعة القاعدة  

 خرىاألللدول ويجب ان تسمح  ،العامة للتحفظات، والتي يجب وفقا لها ان تكون التحفظات واضحة

ويجب ان . أي درجة تعتبر الدولة المعنية نفسها ملزمة باالتفاقيةإلى  ولهيئة االتفاقية المعنية ان تتبين

في أداء  فشلهاتنسجم التحفظات بالقاعدة العامة بأن الدول قد ال تستدعي قوانينها الداخلية لتبرير 

.التزاماتها تجاه االتفاقية
98

 

 الممارسة 2. 0. 2

 المتحدة مماأل( أ)

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -1

ال يجوز اخضاع أحد للتعذيب ’ أنه من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على 2تنص المادة 

، نساناإلوقد فسرت لجنة حقوق ‘ .الحاطة للكرامة أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  وال المعاملة

من العهد  2بة امتثال الدول االطراف، مثل السودان، اللتزامات االتفاقية، المادة المسئولة عن مراق

 :الدولي للحقوق المدنية والسياسية على النحو التالي

 

أيضًا  فقط وانما تتعلق بدنيًالما على افعال تسبب أ 2حظر في المادة ال يتعلق ال

الحظر يجب ان يمتد  نأومن رأي اللجنة فوق ذلك . بأفعال تسبب معاناة للضحية

                                                 
95

وقدمت عدة  2212صادقت باكستان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في يونيو  - 

يمكن العثور على التحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الرابط . تحفظات

http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_ccpr.pdf  كما يمكن العثور على تحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب على ،

 .  http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_cat.pdf: الرابط
96

والتفيا استراليا، والنمسا، وبلجيكا وكندا وجمهورية تشيكا والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وايرلندا وايطاليا  - 

رضت كلها سبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة واورغوي اعتاوهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا و

على تحفظات باكستان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

(http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_ccpr.pdf). . ، 2211يونيو  22انظر على سبيل المثال اعتراضات من كندا  :

ندا تعتبر أن التحفظات التي تحتوي على اشارة عامة للقانون الوطني أو لمواصفات الشريعة اإلسالمية هي في الحقيقة تحفظات في حكومة ك’

وهذا يجعل من المستحيل تعيين التعديالت لاللتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي . نطاق عام غير محدد

دخاله ويستحيل على الدول األخرى األطراف في العهد ان تعرف الحد الذي قبلت به باكستان التزامات العهد ، مما يشكل ترمي كل تحفظ ال

واعترضت كل الدول ايضا، ما عدا ‘ .نسانحالة من عدم اليقين غير مقبولة، خصوصا في سياق اتفاقيات أو معاهدات ذات صلة بحقوق اإل

 .  (http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_cat.pdf). الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيبأورغواي ، على تحفظات باكستان 
97

هضة التعذيب، وجه رئيس وزراء باكستان بسحب معظم التحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منا - 

 :: ، موجود على الرابط2211يونيو  22وورلد تربيون باكستان ، 

http://www.worldtribunepakistan.com/news_detail.php?page_id=28333  
98

طبيعة :  نسانللجنة حقوق اإل 31، التعليق العام رقم 12، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم نساناإلللجنة حقوق  24التعليق العام رقم  - 

االلتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول األطراف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وثيقة األمم المتحدة 

CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13  ،26  2224مايو . 

http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_ccpr.pdf
http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_cat.pdf
http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_ccpr.pdf)
http://www.bayefsky.com/pdf/pakistan_t2_cat.pdf
http://www.worldtribunepakistan.com/news_detail.php?page_id=28333
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أو  ، بما في ذلك المعاقبة المفرطة التي يؤمر بها كعقوبة في جريمةالبدنية للعقوبة

(.التشديد مضاف)انضباطي أو  كإجراء تعليمي
99
  

 

‘حماية الكرامة والسالمة البدنية والعقلية للفرد’هو  2وتشدد اللجنة بأن هدف المادة 
100

 

طراف، عن قلقها حول النهائية حول تقارير قدمتها الدول االعّبرت اللجنة مرارا، في مالحظاتها 

أن مثل هذه الممارسة ال  أساسالبدنية بواسطة دول أطراف، بما فيها السودان، على  فرض العقوبة

قوانين تسمح  لغاء، دعت اللجنة عدة دول إل2212 – 2225وخالل الفترة . 2تتسق مع المادة 

بما في ذلك بتسوانا، قضائية، بالعقوبة البدنية كعقوبة
101

وايران، 
102

وليبيا، 
103

وجمهورية تنزانيا  

المتحدة،
104

والسودان، 
105
.واليمن 

106
 

وتظهر هذه الممارسة ان اللجنة ترفض التأكيدات التي قدمتها الدول، مثل تلك التي قدمها أحد اعضاء 

ب في السودان مشروعة من العقا الفلقة والجلد مثال تعتبر أشكااًل’بأن  2222الوفد السوداني عام 

‘وبذلك ال يكونان غير متسقتين مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
107

وكما لوحظ ) 

 .(تبرير الفشل في أداء واجباتها تجاه المعاهداتلأعاله فان الدول قد ال تستدعي القوانين الوطنية 

ضد جامايكا و  لوزبورنقضية  على موقف اللجنة في فقهها القانوني، وخصوصا فيأيضًا  تم التأكيد

وتتعلق القضيتان باستخدام الجلد كعقوبة جنائية، وهنا استخدام مفتاح . قضية هيقنسون ضد جامايكا

.تمر هند
108

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  2انتهاكا للمادة  نساناإلوقد وجدت لجنة حقوق  

 :المدنية والسياسية في كال القضيتين واعتبرت انه

 

السماح بعقوبة بدنية بمقتضى أو  ظر عن طبيعة الجريمة التي ُتعاقببغض الن

أو  البدنية تشكل معاملة لرأي الثابت للجنة هو أن العقوبةالقانون المحلي، فان ا

.من العهد 2المادة  في تعارض معية ومهينة إنسانعقوبة قاسية وال 
109
  

 

وفيما يعتبر ذو أهمية خاصة في السياق  على البعد الجندري للعقوبة البدنيةأيضًا  وعّلقت اللجنة

قد  2حول المساواة بين الرجال والنساء أن المادة  21السوداني، أوردت اللجنة في تعليقها العام رقم 

ُتنتهك في حالة فرض عقوبة بدنية ألجل تعزيز أي لوائح محددة حول ما ترتديه النساء في االماكن 

.العامة
110

 

                                                 
99

والتوصيات العامة التي  مجموعة التعليقات العامة، ( 1992عام  45الجلسة رقم ) 2، المادة 22، التعليق العام رقم نسانجنة حقوق اإلل - 

 .5 .، الفقرة(1994) 32في  HRI/GEN/1/Rev.1 .المتحدة األمموثيقة  ،نساناإلهيئات معاهدات حقوق  اعتمدتها
100

 . 2المصدر السابق، الفقرة  - 
101

، الفقرة 2221مارس  CCPR/C/BWA/CO/1 ،21 .، المالحظات الختامية حول بتسوانا، وثيقة األمم المتحدة نسانجنة حقوق اإلل - 

19 . 
102

 . 19، الفقرة  2211نوفمبر  CCPR/C/IRN/CO/3 ،3، المالحظات الختامية حول ايران، وثيقة األمم المتحدة نسانلجنة حقوق اإل - 
103

 . 16، الفقرة 2222نوفمبر  CCPR/C/LBY/CO/4 ،15 المتحدة األمم، وثيقة ليبياالمالحظات الختامية حول ، نساناإللجنة حقوق  - 
104

 .16، الفقرة 2229اغسطس  CCPR/C/TZA/CO/4 ،6 المتحدة األمم، وثيقة تنزانيا، المالحظات الختامية حول نساناإللجنة حقوق  - 
105

، الفقرة 2222اغسطس  CCPR/C/SDN/CO/3 ،29 المتحدة األمم، وثيقة السودانل ، المالحظات الختامية حونساناإللجنة حقوق  - 

12. 
106

 . 16، الفقرة 2225اغسطس  CCPR/CO/84/YEM ،9 المتحدة األمم، وثيقة اليمن، المالحظات الختامية حول نساناإللجنة حقوق  - 
107

 . 31، الفقرة 2222يوليو  CCPR/C/SDN/3 ،12، النظر إلى التقرير الدوري الثالث للسودان، نسانلجنة حقوق اإل - 
108

، CCPR/C/68/D/759/1997، وثيقة األمم المتحدة 759/1997، بالغ رقم نسانضد جامايكا، لجنة حقوق اإل لوزبورنجورج  - 
 . 19وهيقنسون ضد جامايكا، حاشية سفلية سابقة رقم (. 2224)

109
، وثيقة األمم المتحدة 793/1998ايرول برايس ضد جامايكا، بالغ رقم ؛  6. 4المصدر السابق، هيقنسون ضد جامايكا، الفقرة  - 

CCPR/C/80/D/793/1998 (2004) para. 6.2  2) 928/2000؛ بودالل سوكالل ضد ترينداد وتوباغو، بالغ رقم February 

2000)  ،CCPR/C/73/D/928/2000, para. 4.6. 
110

، وثيقة األمم المتحدة (3المادة )ساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ، الم21، التعليق العام رقم نسانلجنة حقوق اإل - 
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 المهينةأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  وغيره من ضروب المعاملةاتفاقية مناهضة التعذيب  -2

 

عذاب شديد، أو  أي عمل ينتج عنه ألم ’: من اتفاقية مناهضة التعذيب ُتعرف التعذيب بأنه  1المادة 

من شخص ثالث، أو  جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،

شخص أو  يشتبه في أنه ارتكبه، هوأو  معاقبته على عمل ارتكبهأو  على اعتراف، أو على معلومات

العذاب ألي أو  عندما يلحق مثل هذا األلمأو  -أي شخص ثالث أو  إرغامه هوأو  تخويفهأو  ثالث

يسكت عنه أو  يوافق عليهأو  يحرض عليهأو  سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،

من اتفاقية  16وفوق ذلك فان المادة ‘ .أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسميةو أ موظف رسمي

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لواليتها ’ همناهضة التعذيب تنص على أن

المهينة التي أو  يةإنسانالالأو  العقوبة القاسيةأو  من أعمال المعاملة أخرىالقضائية حدوث أي أعمال 

شخص آخر يتصرف أو  ، عندما يرتكب موظف عمومي1حد التعذيب كما حددته المادة ى إل ال تصل

 ‘ .بسكوته عليهاأو  عندما تتم بموافقتهأو  يحرض على ارتكابها،أو  بصفة رسمية هذه األعمال

المالحظات  نالبدنية في عدد م يب عن قلقها بشأن ممارسة العقوبةعّبرت لجنة مناهضة التعذ

في اندونيسيا،الختامية، كما 
111

والمملكة 
112

.العربية السعودية، واليمن 
113

وتمثل حالة اندونيسيا  

قلقة للغاية ألن اللوائح المحلية، مثل قانون آكي الجنائي، ’وقد قالت اللجنة انها . نموذجا ُيحتذى به

سلة عن سلرت اللجنة وعّب. ‘بعض الجرائم الجديدة بعينهالأدخل عقوبات بدنية  2225الذي اعتمد عام 

مثل الجلد والضرب )مسيئة بدنيا،  إجراءاتتنفيذ العقوبة علنا باستخدام ’: من المخاوف، وتحديدا عن

تعزيز مثل هذه ’؛ التطبيق التعسفي، مثل ‘التي تتعارض مع االتفاقية والقانون الوطني( بالعصا

ية غير محددة ، والية الحسبة، والتي تمارس والية قضائ"بوليس االخالق"االحكام بواسطة سلطة 

كما أن االشراف عليها بواسطة المؤسسات العامة للدولة غير واضح؛ واألثر المفرط في تنفيذ مثل 

‘.هذه العقوبات على النساء
114

 

 

 اتفاقية حقوق الطفل -3

لغيره من ضروب أو  أال يعرض أي طفل للتعذيب’ من اتفاقية حقوق الطفل على 32تنص المادة 

 ‘ .المهينةأو  يةإنسانالالأو  اسيةالعقوبة القأو  المعاملة

اي عقوبة ’دنية على األطفال وذلك بمعنى بضد العقوبة ال قويًا اتخذت لجنة حقوق الطفل موقفًا

ُينوى منها التسبب في درجة من األلم وعدم االرتياح، مهما كان أو  تستخدم فيها القوة البدنية

،‘خفيفا
115

 13التعليق العام رقم و 1رقم ردتها اللجنة في التعليق العام ووالتي أ 
116

ونظرت اللجنة  

                                                                                                                                                 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000),  ،29  13، الفقرة  2222مارس . 

111
، وفقا 2221يوليو  CAT/C/IDN/CO/2 ،2انظر لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية حول اندونيسيا، وثيقة األمم المتحدة  - 

والجلد (للمتزوج)الرجم حتى الموت في حالة الزنا ’يسمح بـ( قانون جنائي اسالمي)فو الدولية فان قانونا اندونيسيا فرعيا في آكي لمنظمة الع

نوفمبر  5رسالة مفتوحة حول القانون الجنائي االسالمي في آكي، : انظر منظمة العفو الدولية )‘ (غير المتزوج)جلدة للزنا  122حتى 

2229 ،Ref: ASA 21/021/2009). . 
112

يونيو  CAT/C/CR/28/5 ،12لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية حول المملكة العربية السعودية، وثيقة األمم المتحدة  - 

 (.ب) 4، الفقرة 2222
113

، 2212يو ما 1CAT/C/YEM/CO/2/Rev  .25لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية حول اليمن، وثيقة األمم المتحدة  - 

 11الفقرة 
114

 . 15المصدر السابق، الفقرة  - 
115

، حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وثيقة 1لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  - 

 . 11، الفقرة 2222مارس  CRC/C/GC/8 ،2األمم المتحدة 
116

، حق الطفل في التحرر من كل أشكال العنف، وثيقة األمم المتحدة 13حقوق الطفل، التعليق العام رقم المرجع السابق ، لجنة  - 

CRC/C/GC/13 ،11  (. أ) 22، الفقرة 2211ابريل 
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مثل هذه العقوبة في كل االوضاع، بما في ذلك في النظام القضائي، ووجدت أن هذه الممارسة في 

تتناقض بشكل مباشر مع حقوق االطفال المتساوية وغير القابلة للتحويل في احترام كرامتهم البشرية 

وسالمتهم البدنية،
117

‘متأصل تكون مهينة بشكل’و 
118

 ن حظر العقوبةواألهم من ذلك أنها نصت بأ 

.البدنية مطلق وال يمكن تبريره
119
  

 ة كعقاب قضائي، كما في المالحظاتتحريم العقوبة البدنيإلى  دعت اللجنة بشكل متكرر الدول

الختامية حول نيجيريا
120

واليمن 
121

انفاذ قوانين وبرامج لتوقف، وبشكل فّعال، إلى  ودعت الدول 

 .كال العقوبات البدنية على األطفالجميع أش

 

 أنظمة اقليمية( ب)

 األفريقي -1

لكل فرد الحق فى احترام كرامته  ’والشعوب أن  نساناإلمن الميثاق االفريقي لحقوق  5تنص المادة 

واالعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق 

 .‘ .المذلةأو  يةإنسان الالأو  أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية والتعذيب بكافة

تعتبر قضية دوبلير ضد السودان القضية الرئيسية حول العقوبة البدنية أمام المفوضية االفريقية 

.والشعوب نساناإللحقوق 
122

أدينوا وُحكم عليهم بالغرامة  طالبات/ والقضية تتعلق بثمانية طالب  

ألنهم  1991للقانون الجنائي السوداني لعام  152انتهاكهم النظام العام خالفا للمادة  اسأسوالجلد على 

وقد عوقب كل من . كانوا يتصرفون بطريقة ُتعتبر غير اخالقيةأو  مناسبة تدون أزياءلم يكونوا ير

للنساء وقد تم الجلد علنا على ظهور عالية . جلدة 42و  25بالغرامة وبالجلد بين  الطالبات/الطالب

.ترك آثار دائمة باستخدام سوط من السلك والبالستيك
123

 

 

 :5قد انتهك حظر المادة  ان الجلدوذكرت المفوضية األفريقية عند نظرها فيما اذا ك

 

ية أومهينة فان ذلك إنسانعقوبة ال أو  يشكل معاملة( الجلد)وفيما اذا كان الفعل 

فريقية أن حظر التعذيب وقد أوضحت المفوضية األ. ف القضيةيعتمد على ظرو

المهينة سُيفسر أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  وغيره من ضروب المعاملة

مجموعة ممكنة من حاالت اإليذاء البدني  أوسعقدر ممكن ليحتوي على  أوسعب

.والعقلي
124
  

 

                                                 
117

 . 21، الفقرة 1المصدر السابق ، التعليق العام رقم  - 
118

 . 24الفقرة  13لجنة حقوق الطفل ، التعليق العام رقم  - 
119

وفي دول معينة خلصت اللجنة إلى أن االطفال قد يخضعون منذ سن مبكرة للغاية ’: 29، الفقرة 1ق الطفل ، التعليق العام رقم لجنة حقو - 

في بعض الحاالت ومنذ بلوغهم سن الرشد في حاالت أخرى، لعقوبات تتسم بالعنف الشديد، بما في ذلك الرجم بالحجارة وبتر األعضاء، على 

وتشكل هذه العقوبات خرقا واضحا لالتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق . تفسيرات معينة للقوانين الدينيةالنحو الذي تقضي به 

 . ‘...نساناإل
120

، 6، الفقرات 2212يونيو  CRC/C/NGA/CO/3-4 ،11لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية حول نيجيريا، وثيقة األمم المتحدة  - 

42-41 . 
121

 – 41، الفقرات 2225سبتمبر  CRC/C/15/Add.267 ،21ق الطفل، المالحظات الختامية حول اليمن، وثيقة األمم المتحدة لجنة حقو - 

43 . 
122

 . 61كورتيز فرانسيس دوبلير ضد السودان، حاشية سابقة رقم  - 
123

 . 32المصدر السابق ، الفقرة  - 
124

 . 32المصدر السابق، الفقرة  - 
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ة بموجب رفضت المفوضية حجة ان العقوبة مبررة ألن االفعال التي ُفرضت من أجلها كانت جنائي

جلي ال لبس فيه، ويتلخص ‘ البدنية فرض العقوبة’وضية في الموضوع وموقف المف. القانون المحلي

 : تحديدا في

 

على أفراد بسبب  بدنيًا أنه ليس هناك حق ألفراد وخاصة حكومة بلد، أن ُتطبق عنفًا

اه حسب الميثاق لعقوبة التعذيب الذي تتبن ومثل هذا الحق يكون معاداًل. جنايات

.هذه نساناإللطبيعة اتفاقية حقوق  ًاالدولة ومعارض
125

 

 

ويشكل القرار . من الميثاق االفريقي 5ووفقا لذلك فان المفوضية وجدت أن العقوبة قد انتهكت المادة 

ومن . في قضية دوبلير ضد السودان بيانا قويا وجليا حول حظر العقوبة البدنية بموجب الميثاق

 . أن العقوبة البدنية تبلغ في حد ذاتها مقام التعذيبإلى  ية تشيراألهمية بمكان أن المفوض

 

 األوربي -2

للتعذيب  إنسانال يجوز إخضاع أي ’على أنه  نساناإلمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3تنص المادة 

 .‘العقوبة المهينة للكرامةأو  وال للمعاملة

حول  نساناإلية للمحكمة األوربية لحقوق تعتبر قضية تيرير ضد المملكة المتحدة القضية الرئيس

المقنع للمحكمة يعني انها صارت سابقة هامة وبالطبع فان التاريخ المبكر والمنطق . العقوبة البدنية

 .يعتمد عليها في الفقه القانوني الدولي والوطني

 

. أوف مان عاما كان يسكن في آيسل 15وتتعلق القضية بمواطن من المملكة المتحدة يبلغ من العمر 

تسبب في وبعد ان اعترف بارتكاب الجناية في محكمة القاصرين المحلية العتداء غير مشروع 

استئناف غير ناجح أمر ب التقدم وبعد. بالجلد بعصاأذى جسدي فعلي فان تيرير قد ُحكم عليه  إحداث

ير ما اذا كان قابال قاضي محكمة آيسل اوف مان العليا السيد تيرير أن ُيفحص طبيا في ذلك اليوم لتقر

وقد وصفت المحكمة تفاصيل الجلد كما . ُجلد في حضور والده وطبيب الفحصوبعد . لتلقي العقوبة

 :يلي

 

نطاله ولباسه الداخلي وينحني على منضدة؛ ُقبض بكان قد ُطلب من تيرير أن ينزل 

بواسطة شرطيين بينما باشر الثالث تنفيذ العقوبة وتحطمت قطع من العصا في 

نحو أحد  اندفعلجلدة األولى ، فقد والد تيرير سيطرته على نفسه وبعد الجلدة الثالثة ا

رجال الشرطة مما استدعى تقييد حركته وقد أثار الجلد التهاب جلد  الضحية لكنه 

.لم يقطعه وظل متألما فيما بعد لمدة اسبوع ونصف االسبوع
126

 

 

المهانة ذات الصلة يجب ان تبلغ أو  االذالل’ فان 3ومخالفة للمادة ‘ مهينة’ولكي تكون العقوبة 

مثل ذلك الذي يأتي مصاحبا )وأن تكون عنصرا آخر غير العنصر المعتاد لإلذالل ‘ مستوى معين

(.للحكم الجنائي
127

يعتمد على : التقييم ، في طبيعة االشياء، يكون نسبيا’وكما أوضحت المحكمة فان  

                                                 
125

 . 42رة المصدر السابق، الفق - 
126

 . 12، الفقرة 19تيرير ضد المملكة المتحدة، حاشية سفلية سابقة رقم  - 
127

 . 32المصدر السابق، الفقرة  - 
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بالقضية، وخصوصا، على طبيعة وسياق العقوبة نفسها جميع الظروف المحيطة الوضع في االعتبار 

.‘وطريقة ومنهج تنفيذها
128

 

 

رفضت المحكمة مزاعم أوردها النائب العام في الدفاع عن استخدام الدولة للعقوبة البدنية القضائية، 

تؤدي دورا رادعا( 2)ال تغضب الرأي العام، ( 1( )القضائية)وتحديدا أن مثل هذه العقوبة 
129

 ،(3 )

وأوردت  .عقوبة مناسبة لجريمة تتعلق بالعنف( 4)تنفيذها بسرية دون اعالن اسم المذنب،  تم

" العقوبة المهينة"حتى لو افترض ان الرأي العام المحلي له تأثير في تفسير مفهوم ’المحكمة انه 

سل اوف فان هذا ال يجعلها عقوبة بدنية قضائية مؤسسة ومهينة بواسطة سكان آي 3الواردة في المادة 

العقوبة كرادع إلى  وقد يكون أحد األسباب التي تجعلهم ينظرون: مان الذين يفضلون االبقاء عليها

.‘المتعلق بها هانةفّعال هو على وجه التحديد عنصر اإل
130

 

 

أو  بالفعل، أنها رادع فّعالأو  فيها لمجرد انه ُيعتقد، هانةوفوق ذلك فان العقوبة ال تفقد طابع اإل

عقوبات مخالفة إلى  ليس مسموحا أبدا اللجوء... وفوق كل ذلك ’طرة على الجريمة، مساعد للسي

.‘، أيا كان أثرها الرادع3للمادة 
131

 

 

لكن غياب عنصر ‘ مهينة’كون عامال في تحديد ما اذا كانت عقوبة ما يقد  التنفيذ العلني للعقوبة

وقد يفي تماما ان الضحية يحس ’ .العلنية ال يمنع بالضرورة عقوبة ما من أن تقع في تلك الفئة

‘.خرينفي نظر نفسه، حتى لو لم يكن في نظر اآل هانةباإل
132
 : والحظت المحكمة 

 

نزل عنفا بدنيا ُي إنسانإن طبيعة العقوبة البدنية القضائية نفسها هي أنها تتعلق ب

وفوق ذلك فانها عنف مؤسسي هو في القضية الحالية عنف مسموح . آخر  إنسانب

... انون، وتأمر به سلطات قضائية للدولة وتؤديه سلطات شرطة الدولة به بالق

طويلة األمد فان العقوبة أو  من أي آثار بدنية حادة وبالتالي فمع ان الشاكي لم يعان

مثل اعتداءا، بالتحديد، على ُت –حيث عومل فيها ككائن تحت رحمة السلطات  –

لحماية كرامة الشخص ( 3) 3 ية للمادةساسذلك الذي يعتبر أحد االهداف األ

. وال يمكن استبعاد أن العقوبة قد يكون لها آثار نفسية عكسية. وسالمته البدنية

وتتفاقم الطبيعة المؤسساتية لهذا العنف بشكل أكثر بالهالة الكاملة للتدابير الرسمية 

التي تصاحب العقوبة وبحقيقة ان هؤالء الذين يوقعونها هم غرباء تماما على 

.نبالمذ
133

 

 

. البدنية مناسبة لجريمة العنف وما اذا كان الجلد بديال لفترة احتجاز ليس مهما ما اذا كانت العقوبة

أقل خطورة من، عقوبة أو  له آثار عكسية أقلأو  ان حقيقة ان أحد العقوبات قد يكون مفضال على،’

‘.3نى المادة في اطار مع" مهينة"ال يعني في حد ذاته ان العقوبة األولى ليست،  أخرى
134

  

 

                                                 
128

 . المصدر السابق - 
129

 . 31المصدر السابق، الفقرة  - 
130

 . المصدر السابق - 
131

 . المصدر السابق - 
132

 . 32المصدر السابق، الفقرة   - 
133

 . 33المصدر السابق، الفقرة  - 
134

 . 34المصدر السابق، الفقرة  - 
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 األمريكية  -3

للتعذيب  إنسانال يجوز إخضاع أي ’على أن  نساناإلمن االتفاقية االمريكية لحقوق  5تنص المادة 

 ‘.العقوبة المهينة للكرامةأو  وال للمعاملة

ية حول العقوبات البدنية في النظام األمريكي أساستعتبر قضية سيزر ضد ترينداد وتوباغو قضية 

-’cat-o) ساعيجلدة بسوط ت 15أن الحكم بـ نساناإلبرت محكمة الدول األمريكية لحقوق حيث اعت

nine tails).
135

من االتفاقية  أخرىضمن  5ضد ذكر حوكم في جريمة اغتصاب انتهاكا للمادة  

.المهينةأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  االمريكية لحظر التعذيب والمعاملة
136
  

 

أو  يةإنسانالال أو  المعاملة القاسيةأو  لى الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب والعقوبةشددت المحكمة ع

أن العديد من إلى  البدنية واشارت العقوبةحظر الدولية حول  المرجعيات عدد منإلى  المهينة مشيرة

.الدول قد الغت مؤخرا قوانينها التي تنص على مثل هذه العقوبات
137
 :أنه إلى  وخلصت 

 

علق بالقانون والممارسة في ترينداد وتوباغو للعقوبة البدنية القضائية بالجلد فيما يت

فان المحكمة تعتقد ان طبيعة هذه العقوبة نفسها تعكس جعل العنف مؤسسيا والذي 

سلطات واسطة مع انه مسموح بالقانون وتم بأمر قضاة الدولة وجرى تنفيذه ب

وبذلك فان العقوبة البدنية بالجلد تعتبر . شرطة فيها فانه عقوبة ال تتسق مع االتفاقية

التعذيب، وبالتالي انتهاكا لحق أي شخص يخضع لمثل هذه أشكال شكال من 

سالمته البدنية والعقلية واالخالقية كما تنص على ذلك المادة  حترمُتفي أن العقوبة 

 التشديد من عند)... من االتفاقية ( 1) 1، في صلتهما بالمادة (2) 5و ( 1) 5

(.الكاتب
138

 

 

بأن سلطات الدولة اختارت عقوبة كانت بمثابة " أسفها العظيم"وفوق ذلك فان المحكمة عّبرت عن 

 ":انتهاك صارخ اللتزامات الدولة"

 

الدول االمريكية ولم تطلب منها ان تحكم حول مدى  محكمةبينما لم تأمر االتفاقية 

غم ذلك ان اداء وقرارات توافق اعمال االفراد مع االتفاقية فان من الواضح ر

ء الدولة يجب ان تتشكل في اطار هذه االلتزامات الموظفي الخدمة المدنية ووك

وفي القضية الحالية حيث يعطي قانون العقوبات البدنية لترينداد وتوباغو . الدولية

السجن في ضافة إلى الضابط القضائي ذي الصلة خيار أن يأمر بعقوبة بدنية باإل

سفها العميق بأن الضابط أان المحكمة تشعر بأنها ملزمة بتسجيل بعض الحاالت ف

الذي ترأس المحكمة العليا للدولة رأى من المناسب ممارسة خيار يكون له، بشكل 

جلي، أثر في انزال عقوبة ال تمثل فقط مجرد انتهاك صارخ لاللتزامات الدولية 

                                                 
135

‘ a rope whip with nine knotted cords’بـ ‘‘كات أو ناين تيلس’يعّرف قاموس اكسفورد االنجليزي هذا النوع من السياط  - 

 . يستخدم للجلد
136

 . 11سيزر ضد ترينداد وتوباغو، مصدر سابق، حاشية رقم  - 
137

، قانون (انغويال) 1991إلغاء قانون العقوبات البدنية لعام : ييرات التشريعية التي تمت مؤخرا تشملاألمثلة من التغ’قالت المحكمة ان  - 

القانون الجنائي ( تعديل)، (جزر كيمان) 1991قانون السجون لعام ( تعديل)، (جزر فيرجن البريطانية) 2222العقوبات البدنية لعام ( إلغاء)

و إلغاء قانون "( الحدود"ما زال مسموحا به في جرائم ( )باكستان) 1996ون عقوبة الجلد لعام ، قان(كينيا( )2223لعام  5قانون رقم )

 ‘(.جنوب افريقيا) 1992العقوبات البدنية لعام 
138

 . 23، الفقرة 11سيزر ضد ترينداد وتوباغو ، حاشية سابقة رقم  - 
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عالميا بأنه قاسي وغير  موصمو ًاانتهاكيمثل أيضًا للدولة بموجب االتفاقية، وانما 

.ي ومهينإنسان
139

 

 

 القانون الدولي العرفي 2. 2

 سأواخر اربعينيات القرن العشرين حينما قام مجلإلى  البدنية المتحدة حول العقوبة األمميعود اهتمام 

.المتحدة بالتحري في ممارسة العقوبة البدنية القضائية في عدة بلدان األممالوصاية ب
140

 ونتيجة لذلك 

العقوبة البدنية القضائية في الكاميرون  لغاءقررت الجمعية العامة لألمم المتحدة ان تدعو إل

وتوغوالند التي كانت تحت اإلدارة البريطانية وأنه يجب ان ُتلغى العقوبات البدنية بشكل رسمي في 

نيوغينيا،
141

يا الذي أن الجلد العلني في ناميبإلى  نساناإلخلصت مفوضية حقوق  1925وفي عام  

قد صار ملمحا صادما النزال العقوبة على المعارضين لسياسة التمييز ’تحرض عليه جنوب افريقيا 

.‘العنصري
142

 

 

 العدالة تظهر دعما لحظر العقوبة المتحدة مجموعة كبيرة من المعايير حول تصريف األممطورت 

األدنى لمعاملة السجناء التي  من قواعد الحد 31ان القاعدة . البدنية وتوافقا كبيرا على هذا الحظر

 1922و  1925حدة في تمت الموافقة عليها بواسطة المجلس االقتصادي واالجتماعي لالمم المت

حول حماية جميع  1925وينص اعالن الجمعية العامة لالمم المتحدة لعام . البدنية اتتحظر العقوب

أو  يةإنسانالال أو  عقوبة القاسيةالأو  غيره من ضروب المعاملةأو  االشخاص من التعرض للتعذيب

الى المدى الذي تتسق فيه مع قواعد "المهينة، وبشكل خاص، على ان العقوبات تكون مشروعة فقط 

وهذا يتأكد بشكل غير مباشر في مجموعة . البدنية التي تستبعد العقوبة" لة السجناءالحد األدنى لمعام

السجن أو  عرضون ألي شكل من أشكال االحتجازالمبادئ الخاصة بحماية جميع االشخاص الذين يت

أو  من اشكال االحتجازاي شكل  تحتيجب أال يخضع أي شخص يوجد "والتي تقول انه  1911لعام 

 ". المهينةأو  المعاملة القاسيةأو  السجن للتعذيب

 

اعد تردد صدى وتطور قو 1992المتحدة لحماية القصر المحرومين من حريتهم لعام  األممان قواعد 

ال أو  جميع التدابير التأديبية التي تشكل معاملة قاسية"الحد األدنى لمعاملة السجناء بالنص على أن 

أو  الحبس في زنزانة مظلمةومهينة يجب أن تحظر بحسم ، بما في ذلك العقوبات البدنية، أو  يةإنسان

العقلية أو  حة البدنيةقد تضر بالص أخرىاي عقوبة أو  الحبس االنفراديأو  الحبس في مكان مغلق

البدنية، رغم انه يبدو بشكل رئيسي انه يركز على الجنح  وهذا الحظر للعقوبة ؛للقاصر المعني

في اللغة التي ترد في  مصاغوهو . على العقوبات القضائيةوبنفس القدر أيضًا  التأديبية فانه ينطبق

حقيقة ان إلى  واستنادا،" مهينة"و " ةيإنسانال "و " قاسية"المعاهدات الدولية، وتحديدا في كلمات 

 . يةساسمثل هذه العقوبات تعتبر انتهاكا للكرامة األ

 

                                                 
139

 . 24المصدر السابق، الفقرة  - 
140

المملكة )، توجوالند (المملكة المتحدة)، تنجانيقا (بلجيكا)أوروندي  –، رواندا ( استراليا)نيوغينيا ، (المملكة المتحدة)الكاميرون  - 

 . 429، ص 93كانت لها عقوبات بدنية انظر رودلي وبوالرد ، حاشية سفلية سابقة رقم ( المتحدة
141

 . 431 – 429المصدر السابق، ص  ، ورد في1949نوفمبر  15، (4) 323قرار الجمعية العمومية لالمم المتحدة رقم  - 
142

 - Res 5 (XXXI)  ،(14  1925فبراير )31، الجلسة رقم نسانتقرير مفوضية حقوق اإل ،ESCOR, 4، ملحق رقم 51، الجلسة رقم 

 . 431 – 432، اشير اليه في المصدر السابق، ص 23، الفصل (1925)
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. البدنية ال تتوافق مع المعايير الدولية أوضح المقرر الخاص لألمم المتحدة للتعذيب بجالء ان العقوبة

في ذلك العقوبة ات التي تنص على العقوبة البدنية بما التشريع’أن  2223وجاء في توصياته لعام 

  143.‘أو لعقوبة تأديبية يجب أن ُتلغىي ُتستخدم كعقاب لجريمة المفرطة الت

، انتقد المقرر الخاص اإلستمرار في استخدام هذا الشكل من العقوبة، 2212في تقرير أخير في عام 

ية قد من العقوبات البدنية هو أن القوة البدن األشكالما هو مشترك في جميع هذه ’ان إلى  مشيرا

وفوق ذلك فان العقوبات . درجة كبيرة من األلمل تعريضهضد شخص ألجل  مقصوداستخدمت بشكل 

ولذلك فان كل أشكال العقوبات البدنية يجب أن ُتعتبر . البدنية، بال استثناء، ذات جانب مهين ومذل

لعرفي والمعاهدات المهينة في انتهاك للقانون اأو  يةإنسانالال أو  عقوبات تصل حد العقوبة القاسية

.‘الدولية
144

العقوبة البدنية، بما ’ذّكر الدول بأن  نساناإلالمتحدة لحقوق  األممومن جانبه فان مجلس   

أو  المهنيةأو  يةإنسانالال أو  البدنية على األطفال، يمكن ان تصل حد العقوبة القاسية في ذلك العقوبة

‘حتى التعذيب
145

 

 

المتحدة لمكافحة  األممدقة على المعاهدات ذات الصلة مثل اتفاقية من عمليات المصا كبيرًا ان عددًا

االتفاقيات االقليمية لحقوق ضافة إلى التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باإل

،نساناإل
146

أو  المتحدة، والقوانين الوطنية والفقه القانوني التي تحظر األمموسلسلة من اعالنات   

سائد المطلوب الظهار البدنية، توفر أدلة كبيرة عن ممارسة الدول مصحوبة باالعتقاد ال عقوبةتلغي ال

.الطبيعة العرفية لقاعدة ما
147

ي نساناإلالبدنية في القانون الدولي  وهذا يتم تعزيزه بحظر العقوبة 

.القابل للتطبيق في أوقات النزاعات المسلحة
148

 

  

وقد . ة، فان الممارسة يجب ان تكون موحدة ومتسقة بشكل فّعالولكي تبلغ قاعدة ما مثل هذه المرتب

العقوبة البدنية؛ وهناك قلة من الدول فقط ما زالت تسمح بالجلد  إلغاءقام عدد هائل من الدول ب

.في أنظمتها القانونية خرىاألوالعقوبات البدنية 
149

وزن ممارسة الدولة واالعتقاد السائد إلى  وبالنظر 

ه فان عددها ليس كافيا لتقويض االعتراف بالعقوبة البدنية كشكل محظور من العقوبة المشار اليه اعال

ويجوز للدول التي ظلت ترفض حظر العقوبة . المهينة ان لم تكن تعذيباأو  يةإنسانالال أو  القاسية

.ن التي ُتستثنى من القاعدةين الثابتالبدنية ان تحصل على وضع المعترضي
150

ضة ولكن الدولة المعتر 

وُيجادل بأن هذا قد ال يكون الحال . الثابتة يجب ان تعترض على االعتراف بقاعدة ما منذ البداية

ذا الخصوص حينما تكون الدول اطراف في معاهدات ذات صلة دون ادخال تحفظات ذات صلة به

                                                 
143

وثيقة األمم المتحدة . 31/  2222عذيب قدم بموجب قرار المفوضية رقم ، تقرير المقرر الخاص لموضوع التنسانمفوضية حقوق اإل - 

E/CN.4/2003/68 ،12  (. ج) 26، الفقرة 2222ديسمبر 
144

ية أو المهينة، إنسان، تقرير المقرر الخاص بشئون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانمجلس حقوق اإل - 

 . 229، الفقرة  2212فبراير  A/HRC/13/39/Add.5 ،5ة وثيقة األمم المتحد
145

 (. أ) 2، الفقرة 2221يونيو  11في  1/ 1، نسانقرار مجلس حقوق اإل - 
146

التي ال  نسانهو المعاهدة االقليمية الوحيدة لحقوق اإل 2224لعام  نسانالميثاق العربي لحقوق اإل 1. 1. 2. 3انظر مصادر سابقة في  - 

ية أو إنسانمنه تحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو الال ( 1) 1ية أو مهينة مع ان المادة إنسانقاسية أو ال ‘ لعقوبة’صريح تحتوي على حظر 

 . المهينة
147

 . من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 31انظر المادة  - 
148

 1من البروتوكول االضافي رقم ( 2) 25الرابعة ؛ والمادة  نيفمن معاهدة ج   32ثة؛ والمادة الثال من معاهدة جنيف 12انظر المادة   - 

لكن ليست ‘ المعاملة المهينة والمذلة... البتر والمعاملة القاسية والتعذيب ’اشارة إلى )االربعة  فالعامة من اتفاقيات جني 3باإلضافة إلى المادة 

ي نسانوفقا قاعدة بيانات القانون الدولي اإل. افي الثاني لمعاهدات جنيفمن البروتوكول االض( أ( )2) 4والمادة ( العقوبات البدنية تحديدا

 :والعرفي فان حظر العقوبة البدنية يشكل قانونا عرفيا دوليا، انظر

  http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule91.  
149

دولة ما زالت تحتفظ بالعقوبات البدنية في قوانينها مع انها ربما ال ُتطبق هذه العقوبات بالضرورة في  32هناك بحث يشير إلى ان نحو  - 

  .www.endcorporalpunishment.orgانظر . ممارساتها
150

 - I. Brownlie, Principles of Public International Law, 7
th

 ed., Oxford: Oxford University Press, 2008, 11. 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule91
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule91
http://www.endcorporalpunishment.org/
http://www.endcorporalpunishment.org/
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وفوق ذلك فان اي (. ان يكون غير متسق مع موضوع وهدف المعاهدة ذات الصلة والذي يحتمل)

ة ال تستطيع ان تكون معترضا ثابتا حينما تكون القاعدة المعنية قد حصلت على وضع قاعدة دول

.ه يصير جوهريا أال تستطيع اي دولة االنتقاص منهاقطعية وبالتالي فان
151

عترف بهذا بالنسبة وقد ُأ 

المهينةأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
152

لذلك فان  

في القانون العرفي حصلت على وضع قاعدة العقوبة البدنية تقع في اطار حظر التعذيب كقاعدة 

ونتيجة لذلك فان الدول يجوز أال تطبق العقوبة البدنية ويجب، . قطعية تكون كل الدول مقيدة بها

العقوبة  إلغاءتحدة، الم األمم تانسجاما مع الفقه القانوني لهيئة االتفاقية والمحاكم وتوصيات هيئا

القوانين أو  البدنية كعقاب قضائي منصوص عليه في قوانينهم المكتوبة، خصوصا القانون الجنائي

 . العرفية

 

 العقوبات البدنية في السودان أمام هيئات االتفاقيات االقليمية والدولية (3

 لحقوق االنسان والشعوب المفوضية االفريقية 3-0

 

في القضية التي تمثل ممارسة العقوبة البدنية إلى  الفرصة في أن تنظر وجدت المفوضية االفريقية

انظر الملخص المختصر اعاله في )، وهي قضية كورتيز فرانسيس دوبلير ضد السودان هامًا معلمًا

الجلد ’ة الدولة بأن فقد رفضت المفوضية االفريقية، عند نظرها للقضية  حّج(( أ( )ب) 3-2-1-2

.‘العريضة ارتكبوا افعاال اعتبرت اجرامية وفقا للقوانين السارية في البالدر ألن ُكّتاب مبّر
153

وبعد  

من الميثاق االفريقي وطلبت من  5مراجعة المعايير الدولية وجدت المفوضية أن الجلد ينتهك المادة 

 :حكومة السودان ان 

 

وجب الميثاق ، بما يتطابق مع التزاماتها بم1991القانون الجنائي لعام  ُتعدل فورًا’

 ذات الصلة؛ نساناإلاالفريقي وغيره من الصكوك الدولية لحقوق 

 ‘.المناسبة لكفالة تعويض الضحايا جراءاتعقوبة الجلد ؛ واتخاذ اإل إلغاء

 

ومن ثم فحصت المفوضية االفريقية امتثال السودان بالتزاماته الجوهرية بموجب الميثاق االفريقي 

وقد وجدت . 2221 – 2223من ثالث للدولة الذي يغطي الفترة عند نظرها التقرير الدوري ال

وأوصت المفوضية . البدنية ما زالت ضمن القوانين وأنها ُتطبق في الممارسة المفوضية ان العقوبة

ية إنسانالبدنية وجميع العقوبات الال  سن تشريعات تحظر استخدام العقوبةأن ي’بأن على السودان 

‘.خرىاألوالمهينة 
154

 

 

                                                 
151

، والذي ناقش ما اذا كانت دولة ما مثل المملكة العربية 442، ص93انظر في هذا السياق رودلي وبوالرد ، مصدر سابق رقم  - 

مي للقانون العرفي، لكن وجد ان هذا سيكون غير مطابق مع طبيعة القاعدة القطعية السعودية، يمكن ان تزعم بوجود اختالف تاريخي أو اقلي

 . لحظر التعذيب
152

، الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا دائرة االستئناف، IT-95-17/1-A, ICTYالمدعي العام ضد فورونديزيجا ،  - 

؛ سيزر ضد  2221نوفمبر  21، نسان، المحكمة االوربية لحقوق اإل 35263/92حدة، ؛ العدساني ضد المملكة المت 2212يوليو  21في 

بواسطة الدول األطراف، وثيقة األمم  2، تطبيق المادة  2؛ لجنة مكافحة التعذيب، التعليق العام رقم  11ترينداد وتوباغو ، مصدر سابق، رقم 

 . 1، الفقرة 2221يناير  CAT/C/GC/2 ،21المتحدة 
153

 .34، الفقرة 61لير ضد السودان، حاشية سفلية رقم دوب - 
154

، بانغول، غاميبيا، النظر في تقارير قدمتها دول أطراف بموجب بنود أحكام 2229مايو  22 – 13تقرير دولة السودان، كدولة طرف ،  - 

لتقرير الدوري الثالث لجمهورية السودان والشعوب، المالحظات والتوصيات النهائية حول ا نسانمن الميثاق االفريقي لحقوق اإل 62المادة 

(2223 – 2221 ،54  .) 
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 المتحدة األممهيئات  3-2

 نساناإللجنة حقوق  3-2-1

 

المسئولة من مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  نساناإلوجدت لجنة حقوق 

 :أن 1992التقرير األول للسودان كدولة طرف عام والسياسية، في 

 

العهد  الجلد والبتر والرجم عقوبات لجرائم جنائية، ال تتوافق مع عقوبات ُتعتبر

 :وفي هذا الصدد تالحظ اللجنة أن. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدولة الطرف، بمصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد 

 2كل العقوبات التي ال تتسق مع المادتين  إلغاءتعهدت باالمتثال بكل مواده؛ ويجب 

.12و 
155

  

 

 :كذلضافة إلى وباإل

 

تعبر اللجنة عن قلقها من التعزيز الرسمي لمتطلبات التشدد في الزي للنساء في 

النظام العام واالخالق، كما عبرت عن قلقها تجاه العقوبة  بحجةاالماكن العامة، 

وتمثل القيود على حرية . ُتفرض على خرق مثل هذه المتطلبات التي يةنساناإلغير 

قلقا  1992ألحوال الشخصية للمسلمين لعام النساء المفروضة بموجب  قانون ا

. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 12و  9و  3بموجب المواد 

يتعين على الدولة الطرف أن تضمن أن جميع قوانينها ، بما في ذلك  :وبالتالي 

.القوانين التي تتعامل مع األحوال الشخصية، متسقة مع العهد
156

 

 

بواسطة لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  2222المخاوف عام تردد صدى هذه 

 :المسئولة عن مراقبة انفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أو  ضرب وجلد النساء الرتدائهن ما ُيزعم بأنه زي غير محتشم  بقلق عميق بشأنأيضًا  تشعراللجنة 

والذي حّد بشكل خطير  1996قانون النظام العام لعام  أساسالشارع بعد الغسق، على  لوجودهن في

.حرية التنقل والتعبير لدى النساء
157

 

 

 :واوصت اللجنة بأن على السودان أن

 

، 1996نظام العام لعام يعيد النظر في التشريعات الحالية خصوصا قانون ال... 

عموما  نساناإلكفالة تمتعهن الكامل بحقوق التمييز ضد النساء وبالتالي  ألجل إنهاء

.واالجتماعية والثقافية على وجه الخصوص ةوبالحقوق االقتصادي
158

 

 

                                                 
155

 . 9، الفقرة 1992نوفمبر  CCPR/C/79/Add.85 ،19، مالحظات ختامية عن السودان، وثيقة األمم المتحدة  نسانلجنة حقوق اإل - 
156

 . 22المصدر السابق، الفقرة  - 
157

سبتمبر  E/C.12/1/Add.48 ،1مالحظات ختامية عن السودان، وثيقة األمم المتحدة لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  - 

 . 24، الفقرة 2222
158

 . 34لفقرة االمصدر السابق،  - 
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 :عن قلقها حول نساناإلعبرت لجنة حقوق  2222وفي 

 

وتعتبر اللجنة . سلم القيم المطبق فيما يتعلق بالعقوبة في تشريعات الدولة الطرف... 

ية إنسانغير  ، عقوباتلك الضرب بالسوط والبتران العقوبات البدنية، بما في ذ

اشكال العقوبة التي تخرق جميع  إلغاءويجب على الدولة الطرف ... ومهينة 

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 12و  2 المادتين
159

 

 

 :قائلة البدنية لالطفال فل عن قلقها فيما يتعلق بالعقوبةعبرت لجنة حقوق الط 2212في عام 

. البدنية في المدارس يحظر العقوبة( 2212)قانون الطفل الحظت اللجنة ان 

 ،"سودان جدير باالطفال"تبني خطة وطنية لمكافحة العنف بعنوان أيضًا  والحظت

أن العقوبات البدنية، خصوصا الضرب والجلد، من ولكن اللجنة تشعر بقلق شديد 

 . زل وفي المحاكم وفي السجونيمارسان بشكل واسع في المدارس وفي المنا

حول حق الطفل ( 2226) 1وتتحجج اللجنة ، آخذة في االعتبار تعليقها العام رقم 

المهينة، بأن أو  في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية

جميع التدابير الضرورية النهاء ممارسة العقوبات تتخذ على الدولة الطرف أن 

 :وعلى وجه الخصوص أن البدنية

تحظر العقوبات البدنية صراحة بالقانون في جميع األوضاع، وكفالة انفاذ  ( أ)

...فعال للقانون ومحاكمة مرتكبي الُجنح
160

 

 

 المتحدة األممهيئات ميثاق  3-2-2

. المتحدة عن قلقها بشأن العقوبات البدنية في السودان منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين األممعّبرت 

عضو اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية االقليات، تشيبويا،  –، صّرح موبانغا 1914وفي عام 

، مبدأ دينيأو  ال يوجد حكم قانوني’ هفي السودان أن‘ محاكم العدالة الناجزة’خالل النظر في ممارسة 

‘مثل البتر بما في ذلك قواعد قد ُتستنبط من الدين االسالمي، يمكنها أن تبرر أعماال بربرية
161

ومن  

 نساناإلمفوضية حقوق  تحثوالذي أوصى بأن  22/  1914ثم تبنت اللجنة الفرعية القرار 

مثل  أساس الممارسات علىأو  [التي تنص على عقوبة البتر ] الحكومات، التي لها مثل هذه القوانين 

من ] 5مع المادة تتسق  أخرىان تنص على عقوبات وهذه التشريعات، ان تتخذ التدابير الالزمة 

‘[نساناإلاالعالن العالمي لألمم المتحدة لحقوق 
162

 

 

البدنية في السودان  ر عن مخاوفه بشأن ممارسة العقوبةعّبر المقرر الخاص للسودان بشكل متكر

المقرر الخاص حينذاك شّدد  1994وفي عام . مثل هذه العقوبات ُتلغيوحث السلطات السودانية أن 

                                                 
159

 . 12، الفقرة 125مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
160

 39، الفقرة 2212اكتوبر  CRC/C/SDN/CO/3-4 ،1لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية حول السودان، وثيقة األمم المتحدة  - 

– 42 . 
161

، 93، مقتطف في رودلي وبوالرد، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم 63، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1984/SR.23وثيقة األمم المتحدة  - 

أشهر  1ـفذ خالل المنها قد ُن 34حكم بالبتر قد ُفرضت وأن  51’، وفقا لهما أن منظمة العفو الدولية ابلغت اللجنة الفرعية أن 431ص

 .‘الماضية
162

؛ وثيقة األمم المتحدة E/CN.4/1985/3اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية االقليات ، وثيقة األمم المتحدة  - 

E/CN.4/Sub.2/1984/43متاحة على ،: 

 http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G84/132/09/pdf/G8413209.pdf?OpenElement.  

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G84/132/09/pdf/G8413209.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G84/132/09/pdf/G8413209.pdf?OpenElement
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األمر الذي نتج عنه توبيخ شديد  ،إسالميةقوانين إلى  ة ال يمكن تبريرها باالشارةالبدني بأن العقوبات

.اللهجة للحكومة السودانية
163

المقررين الخاصين قد ابلغوا عن حاالت  عدد منومنذ ذلك الوقت فان  

.علمهمإلى  عقوبات بدنية قد نبأ وجودها
164

وقعت  1992ديسمبر  1في ’: وهذا يشمل التقرير التالي  

 منسلطات األ مم المتحدة في الخرطوم عندما أقدمتادثة خطيرة أمام مكتب برنامج التنمية التابع لألح

لالمم المتحدة وعدد من  وعناصر ترتدي زيا رسميا، في وضح النهار وفي حضور موظفين تابعين

ن امرأة ارد 52بشكل وحشي لمظاهرة سلمية قامت بها مجموعة ُتقدر بنحو ولفض المارة، على ا

تقديم رسالة احتجاج من خالل هذا المكتب لألمين العام لالمم المتحدة ضد التجنيد االجباري البنائهن 

امرأة تعرضن للجلد بواقع  36وكما ُذكر فيما بعد فإن . واخوتهن في قوات الدفاع الشعبي الحكومية

. ظام العامجلدات لكل منهن عقب محاكمة ايجازية حيث تمت ادانتهن بارتكاب جرائم الن 12

وُذكر ان الجلدات االضافية قد أوقعت عليها ألنها كانت  ؛جلدة 42وتعرضت احدى النساء للجلد 

‘.نطلونا وتي شيرتبترتدي 
165

عام من ذلك حينما ابلغ المقرر  12ولم يتغير الوضع بعد اكثر من  

ت لقوانين النظام متفاوفي الخرطوم، فان االنتهاكات المستمرة الناتجة عن تطبيق و..." الخاص انه

 1991من القانون الجنائي لعام  152ففي قلب النظام تكمن المادة . العام تظل تمثل مصدر قلق كبير

وتطبق شرطة النظام . البدنية توصي بالعقوبةو" ة وغير االخالقيةال غير المحتشمم األفعوالتي تجِر

بغض  ،اء، العديد منهن غير مسلماتنسلالعام بشكل متكرر اكثر هذا الحكم لتقوم باجراء اعتقاالت 

.النظر عن اتفاقية السالم الشامل وبغض النظر عن حظرها بواسطة الدستور الوطني االنتقالي
166

 

 

 نتائج  (4

 األممآليات ميثاق ضافة إلى المتحدة، باإل األممظلت هيئات االتفاقيات االفريقية وهيئات اتفاقيات 

انتهاكات حظر التعذيب والعقوبة ضافة إلى نية في السودان باإلالبد متحدة، متحدة في إدانتها للعقوبةال

على مظاهرها التمييزية أيضًا  وقد سلطت هيئات االتفاقيات الضوء .المهينةأو  يةإنسانالال أو  القاسية

وة في ولكن السودان تحدى هذه النتائج والتوصيات؛ ولم يتخذ أي خط. في سياق قوانين النظام العام

وعلى العكس من ذلك فان السودان . البدنية، خصوصا عقوبة الجلد تخدام العقوبةإعادة فحص اس

وكما الحظت . سعى، وبشكل متكرر لتبرير الممارسة، مشيرا لقوانينه الوطنية وحجج استخدامها

انه كان من االفضل ’: تالسودان قال حكومة المفوضية االفريقية في قضية دوبلير ضد السودان، فان

يجلدوا بدال من ان يبقوا في االحتجاز بسبب الجرائم الجنائية وبذلك يحرمون من فرصة للضحايا ان 

.حياتهم العاديةممارسة مواصلة 
167

القانون الذي ’ولقد انتقدت المفوضية حكومة السودان بقولها أن  

وهذا قد استمر بالرغم من ان . عوقب ضحايا هذا البالغ بموجبه ظل ُيطبق على افراد آخرين

.‘نساناإلمة واعية بعدم اتساقه الواضح مع القانون الدولي لحقوق الحكو
168

 

 

 :البدنية قال السودان أنه  العقوبة إلغاءب نساناإلمؤخرا، وفي رد على توصية لجنة حقوق 

                                                 
163

 .، وثيقة األمم المتحدة 62/  1993 نسانانظر تقرير المقرر الخاص كاسبرو بيرو ، الُمقدم بموجب قرار مفوضية حقوق اإل - 

E/CN.4/1994/48, ،1  ووثيقة األمم المتحدة 61 – 59، الفقرة 1994فبراير ،E/CN.4/1994/122 5، مصدر سابق، حاشية سفلية  ،

 . 23و  22الفقرات 
164

في السودان، محمد تشاندي عثمان ، وثيقة  نسان، تقرير الخبير المستقل عن وضع حقوق اإلنسانانظر آخر تقارير مجلس حقوق اإل - 

 . 29، الفقرة 2212مايو  A/HRC/14/41 ،26األمم المتحدة 
165

في السودان للمقرر الخاص كاسبر بيرو، قدم وفقا لقرار مفوضية  نسان، تقرير وضع حقوق اإل54، الجلسة نسانمفوضية حقوق اإل - 

 . 42، الفقرة 1991يناير  E/CN.4/1998/66 ،32، وثيقة األمم المتحدة  59/  1992 نسانحقوق اإل
166

 . 29، الفقرة 164مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
167

 . 43، الفقرة 61دوبلير ضد السودان، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
168

 . 44المصدر السابق، الفقرة  - 
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 تترك أثرًاأو  ًامبرح ًاوالتي ُنفذت في وضع ال تسبب فيه ألم يرى ان عقوبة الجلد،

السجن والذي  أفضل من البديل وهو تحديدًا يارًاوفقط بعد مشاورة طبيب ، تعتبر خ

وفوق ذلك فان الجلد ال يتم . له تبعات اجتماعية كما انه يبدد فرص التوظيف

.علنا
169
   

 

كما أن القوانين . البدنية العقوبة إلغاءب امن التزامه االسودان ال تعفيهحكومة ها تان الحجج التي طرح

ال تعتبر تبريرا، وعلى خالف ذلك فان الدول ملزمة بجعل الوطنية المخالفة للمعايير الدولية 

.تشريعاتها منسجمة مع التزاماتها الدولية
170

وبالطبع فان الدستور الوطني االنتقالي للسودان ينص  

تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في االتفاقيات  ’: من وثيقة حقوقه بأن ( 3) 22في المادة 

اليتجزأ  دان جزءًاوالمصادق عليها من قبل جمهورية السو نساناإلحقوق والعهود والمواثيق الدولية ل

اليجوز اخضاع احد  ’ :من الحظر (عقوبة)ُحذفت كلمة  33ولكن في المادة . ‘من هذه الوثيقة

ولم يتم النظر في التضارب بين المعاهدات . ‘مهينأو  يإنسانالأو  على نحو قاسمعاملته أو  للتعذيب

لتزام اآلن، ولكن ذلك يطرح مخاوف حول إ بواسطة القضاء السوداني حتى 33الدولية والمادة 

 .السودان بدمج االتفاقيات الدولية بشكل كامل في قوانينه

 

صمد أمام الفحص العملي الجلد ال ينتج عنه ألم مبرح ال ت ان الحجة التي قدمتها حكومة السودان بأن

مع أن التشريعات ) الدقيق وهي بالتأكيد ال تغير الطبيعة المهينة المتأصلة فيه حتى حين ال يتم علنًا

إن (. كما يظهر شريط فيديو الجلدعلنًا وكثيرا ما يتم ذلك  السودانية تنص على أن يجري الجلد علنًا

، بدال من (3-1-2نظر أعاله في ل الجلد، أوره القانون في كل اشكاوالذي ال يتص)اشراك طبيب 

وتحظر مثل هذه االخالقيات . ةتبرير الممارسة فانه يطرح مخاوف أكثر حول خرق األخالقيات الطبّي

 العقوبة القاسيةأو  حظر التعذيب والمعاملةلتسهيل ممارسات تشكل انتهاكات  على المهنيين الصحيين

.المهينةأو  يةإنسانالال أو 
171

ج تها المهينة المتأصلة فان الدولة ال تستطيع ان تتحّجطبيعإلى  وبالنظر  

 لكرامة وحقوق االشخاص ذوي الصلة وال يضع مثل هذا النهج حسابًا. بحجج نفعية لتبرير الممارسة

 .معايير مقبولة للحد األدنى من المعاملة للتوافق الدولي الذي يمثلأو 

 

اذ أن انظمة العدالة الجنائية  مضلاًل والسجن يمثل عنصرًا ية صارخة  بين الجلدإن ما يبدو بأنه ثنائ

شمل الخدمة االجتماعية والغرامات وهذه قد ت. ف بعدد من العقوبات البديلةالعالم تعتر على امتداد

نعكاسا مالئما لفداحة العدوان في معظم ، والتي قد تبدو إ(تحت المراقبة) والعقوبة مع وقف التنفيذ

 .البدنية في قلب ممارسات العقوبة الموجودة ام العامالنظالقضايا في جرائم 

                                                 
169

،  نسان، معلومات تم تلقيها من السودان حول انفاذ المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسانلجنة حقوق اإل - 

(CCPR/C/SDN/CO/3)  وثيقة األمم المتحدة ،CCPR/C/SDN/CO/3/Add.1 ،11  14، الفقرة 2229ديسمبر . 
170

 .91، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم نسانللجنة حقوق اإل 31التعليق العام رقم  - 
171

دور : ية أو المهينةإنسان، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال  12/24 نسانانظر قرار مجلس حقوق اإل - 

 :الرابط ن وغيرهم من الموظفين الصحيين، موجود علىموظفين الطبييالومسئولية 

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_24.pdf.  

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_24.pdf


 32 

  عالممستوى العلى البدنية  لعقوبةا إلغاءنحو   -4

 البدنية العقوبة إلغاءالمملكة المتحدة و  (0
 

وفي . يةساسمن مجموعة القوانين االستعمارية األ البدنية كعقاب جنائي جزءًا تشكل العقوبة

االمبراطورية البريطانية،
172

كقالب لقوانين جنائية لبلدان  1162القانون الجنائي الهندي لعام  استخدم 

.، بما في ذلك السودانأخرى
173

د من فئة العقوبات التي يعترف بها بشكل متعّم’أما الجلد فقد استبعد  

عقوبة لبعض الُجنح بواسطة قانون الجلد لعام ، لكن ُسمح به ك1162الهندي لعام  القانون الجنائي

(.1929فيما بعد بقانون الجلد لعام  لِدُع)‘ 1164
174

 

 

كل مطروحة لجدل كبير بشالبدنية  كانت العقوبة ،ملكة المتحدة نفسهااالثناء، وفي الم وفي هذه

من قانون العدالة الجنائية  2، فان القسم 1932وبعد توصيات لجنة كادوقان التي ُعينت عام  متزايد؛

 عة الحقة أجريت للنظر في اعادة العقوبة البدنية، وتحديدًاوفي مراج. العقوبة البدنية ألغى 1941لعام 

وكانت  .1962نفس النتيجة عام إلى  المجلس االستشاري لمعاملة الجانحين، توصلتبإسم 

إذ أنها تشكل تقييما شامال ومقنعا للموضوع نتج  مثاال ُيحتذى ُتعتبرالمراجعات التي قامت بها الهيئتان 

  .يومنا هذاوبة البدنية في المملكة المتحدة حتى العق إلغاءوتكّرس به عنه 

 

معاقبة واصالح مرتكبي الجنح كتبرير محتمل للعقوبة مفهوم بعد أن رفضت لجنة كادوقان 

البدنية،
175

رجال أدينوا خالل  442وقامت اللجنة بفحص سجالت . ركزت الضوء على قيمتها كرادع 

، وقارنت السجالت الالحقة لهؤالء الذين عنف بال مصحوبفي حوادث سطو  1932 – 1921الفترة 

العقوبة الجنائية دون جلد ليست أو  أن عقوبات السجنإلى  وخلصت. ُجلدوا مع سجالت من لم يجلدوا

وقد وجدت اللجنة ان االشخاص الذين ُجلدوا بسبب ارتكابهم جرائم غير . أقل فعالية من عقوبات الجلد

لهم سجالت الحقة أسوأ  توا من قبل في جرائم خطيرة، كانالسطو مع العنف، بما في ذلك من لم يدان

ولكن بين أولئك الذين كانت لهم في السابق اسوأ سجالت جنائية . أولئك الذين لم يجلدوا سجالت من

الذين لم ُيجلدوا، ة لمن ُجلدوا افضل قليال منكانت السجالت الالحق
176

التأثير أيضًا  وفحصت اللجنة 

 درجة لالعتقاد الشائع بأن أساسووجدت أنه ليس ثمة . البدنية على آخرين الرادع المزعوم للعقوبة

دليل بأن استخدام الجلد ثمة  أو  عن طريق الجلد، في مستويات الجريمة قد تم تقليصها  ةتصاعد معين

فان اللجنة لم تتوصل إلى قناعة وبالتالي . خفض في عدد الجنح التي يمكن أن ُيفرض فيهاإلى  قد أدى

.البدنية لها تأثير استثنائي كرادع ةالعقوبن بأ
177

 

 

ثيرات السيكولوجية الضارة المحتملة في التأأيضًا  نظرت ، لجنة كادوقان، واألهم من ذلك أن اللجنة

أن يبطئ من فرض شكل من  من مصالح المجتمع نفسه حسب رأينا’أن للعقوبة البدنية وحذرت من 

                                                 
172

 - R. H. Arnot, ‘The Judicial System of the British Colonies’, The Yale Law Journal Vol. 16 (7), May 

1907, 504-513 
173

 :من أجل نظرة عامة لقوانين افريقيا في ظل االستعمار البريطاني أنظر  - 

 H.F. Morris, ‘A History of the Adoption of Codes of Criminal Law and Procedure in British Colonial ا

Africa 1876-1935’, Journal of African Law, 18 (6), 1974, 6-23  
174

 - C. Ilbert, ‘British India’, Journal of the Society of Comparative Legislation, Vol. 11 (2), (1911), 353 
175

، اعيد 1931ة، ، لندن ، المكتب الملكي الحكومي للقرطاسيCmnd. 5684لجنة كادوقان ، تقرير لجنة الشعبة حول العقوبة البدنية ،  - 

 . 51، ص 1963طبعه 
176

 . 12 – 11المصدر السابق، ص  - 
177

 . 91المصدر السابق،  - 
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وقد تحرم الرجال االقل قسوة من آخر  ال القساة بشكل اكبر،ان تحط من قدر الرج العقوبة  التي يمكن

.‘آثار متبقية من احترام الذات
178

 

 

قد استخدم المجلس االستشاري لمعاملة الجانحينل
179

أدلة احصائية، حول اتجاهات الجريمة وحول  

 سجالت من تلقوا عقوبات بدنية قضائية في الماضي؛ وأدلة طبية، بما في ذلك أدلة من االطباء

تلفة من االفراد؛ وأدلة حول تجارب في بلدان ل تأثير هذه العقوبة على انواع مخوأدلة حو ؛النفسيين

واعضاء ( الخ... قضاة ، ضباط سجون )وقد استفاد من آراء عدة هيئات ومنظمات حكومية . أخرى

 . من الجمهور العام

 

يرجح انه أن العدد الذي  من لم يكن راضياأيضًا  كما أن المجلس االستشاري لمعاملة الجانحين

.كافيا لتبرير اعادة العمل بها سُيردع بواسطة العقوبة البدنية
180

ن القول بأأيضًا  ر المجلسوكّر 

نجاح المعالجة  ستعمل ضدأنها و ،العقوبة البدنية القضائية ال تتسق مع المناهج الجنائية الحديثة

مناهج توجيهية لالصالح تعتمد بشكل كبير ’: االصالحية، على شاكلة فترة المتابعة للجانحين مثاًل

‘على اقامة عالقة مناسبة بين الجانح والسلطات المسئولة
181

ال ُيرجح أن يتحقق اذا كانت ’، وهذا 

.‘المعاملة ستبدأ بالجلد
182

 

 

لمجابهة الموضوع في  ًاانشأت المملكة المتحدة لجان 1941البدنية في بريطانيا عام  العقوبة إلغاءبعد 

وصدر تقرير هونغ كونغ بعد تقرير . 1966وعام  1952كونغ في حالتين على األقل في عام هونغ 

ال تفيد كرادع البدنية  أن العقوبةة الجانحين، في نصه على لجنة كادوقان والمجلس االستشاري لمعالج

.يجب الغاؤها هوأن، فّعال 
183

 

 

ي كعقوبة في المستعمرات، فان جلد قد أبِقبينما كان الو .المملكة المتحدة مثاال ُيحتذى ُتعتبر تجربة

وقد . البدنية في بريطانيا العقوبة إلغاءإلى  التغيرات في إدراك طبيعة وغرض العدالة الجنائية أدى

ية للعدالة الجنائية وفحصت ساستدّعم ذلك بالعمل العميق للجنة كادوقان التي نظرت في االهداف األ

 . ى االفرادمت أثر العقوبة علحاالت فردية وقّي

 

 :الممارسة في المنطقةإلى  شارة خاصةالبدنية، بإ الكامل والجزئي للعقوبة لغاءاإل (2

بينما أبقى عدد صغير من الدول على العقوبات البدنية كعقاب قضائي،
184

فان عدة دول في المنطقة  

لم تنص على مثل هذه العقوبات، مثل البحرين وجيبوتي ومصر والكويت واألردن والمغرب 

.تونسو
185

نحو الغاؤها على مستوى العالم، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص في  وهناك اتجاه ملحوظ  

                                                 
178

 . 59المصدر السابق، ص - 
179

 .1962المكتب الحكومي الملكي للقرطاسية، : تقرير، لندن: بريطانيا العظمى ، المجلس االستشاري لمعاملة الجانحين، العقوبة البدنية - 
180

 . 22 – 26ص  المصدر السابق، - 
181

 . 12المصدر السابق، ص  - 
182

 . المصدر السابق - 
183

لجنة هونغ كونغ لفحص القانون والممارسة المتعلقتين بالعقوبات البدنية في هونغ كونغ، تقرير اللجنة لفحص القانون والممارسة ذات  - 

 . S. Young, Gov’t Printer, 1966: العالقة بالعقوبات البدنية في هونغ كونغ
184

 . 149مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
185

الدول التالية إما انها حظرت بشكل صريح العقوبات البدنية كعقوبة لجريمة أو لم تنص على العقوبة البدنية كعقاب قضائي في انظمتها  - 

إن قائمة . وب السودان، سوريا وتونسالجزائر ، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، اسرائيل، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، جن: القانونية

الجزائر ، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، اسرائيل، األردن، الكويت، المبادرة العالمية إلنهاء جميع العقوبات البدنية على األطفال تضم 

الجنائي كعقوبة لجريمة الجانحين من كدول ُتحظر فيها العقوبات البدنية في النظام  ، سوريا وتونسالسودان لبنان، المغرب، جنوب السودان، 
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عمليات انتقال سياسية وحمالت لكيانات المجتمع المدني  بسبب لغاءوقد نتج اإل. السياق االفريقي

 وقد اتخذ األمر شكل حظر دستوري صريح. وغيرها من الكيانات والفقه القانوني الوطني والدولي

 (.اعتبرت أي قانون يفرض عقوبات بدنية باطل)واصالحات في القانون المكتوب وأحكام ملزمة 

 

أعلنت الحكومة التي كانت  2222وبعد التغييرات السياسية عام . بر النموذج الكيني مثاال يحتذىيعت

خرجت ’أن  بعد نساناإلانتهاكات حقوق  من تدابير للحماية من في السلطة حينذاك انها اتخذت عددًا

 نساناإلمد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق من نظام قمعي لحزب واحد كانت له ممارسات طويلة األ

.‘تغذت بقوانين قمعية ومؤسسات من العصر االستعماري
186
البدنية  العقوبة إلغاءوتشمل هذه التدابير  

ان (. 2223لعام  5قانون رقم )، ( 2223)لعام  (المعدل)من القانون الجنائي  5 المادةبواسطة 

نص بشكل صريح في ي ،والذي جاء نتيجة مراجعة عميقة ومشورات 2212الدستور الكيني لعام 

الشخصي والذي يشمل الحق في أال يخضع  منلكل شخص الحق في الحرية واأل’ أن (:هـ) 29المادة 

ك القانون فان أي قانون، بما في ذل 2212من دستور عام ( 4) 2وبمقتضى المادة ‘ لعقوبة بدنية

ت القانون وباالقتران مع اصالحا.  بدرجة عدم اتساقه العرفي، غير متسق مع الدستور يكون باطاًل

دنية وعتبة عالية من الحماية ضد العقوبات الب إلغاءلتزام حاسم بإإلى  حكام تشيرالجنائي فان هذه األ

 . عادة العمل بهإ

 

التعذيب وغيره من ’م الدستورية التي تحظر فسّرت أعلى المحاكم في عدة دول افريقية األحكا

بأنها تنطبق على جميع اشكال ‘ المهينةأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  ضروب المعاملة

ية ومهينة وتنتهك إنسانووجدت المحكمة العليا في زيمبابوي ان العقوبات البدنية ال . العقوبات البدنية

.دستور زيمبابويحظر التعذيب والعقوبة المهينة في 
187

وبراون  ،وفي استيفن نكوبي ضد الدولة 

 : اعتبرت المحكمة أن ،وانوسنت ندهولوفو ضد الدولة ،تشوما ضد الدولة

 

مخصص لعملية ر على نحو ما بالضرب على عمود ذِكُت... الطريقة التي ُيمارس بها الجلد  -1

وهي عقوبة ليست فقط . نحوهأو  للجلد وهي عملية بربرية كانت سائدة بشكل ما قبل قرن

قاسية ووحشية ألن تنفيذها يصاحبه ألم مبرح ومعاناة جسدية هائلة وانما ألنها تزيح عن 

ي نساناإل السلوك ومتعارضة معبالغة القسوة عملية وهي . متلقيها كل الكرامة واحترام الذات

 المتطورة واللياقةكل العالم المتحضر إذ أنها ال تتسق مع المعايير  التقليدي التي يمارس في

 .واالحتشام

وبغض النظر عن مستوى . وبطبيعتها فانها تعامل اعضاء الجنس البشري بوصفهم غير بشر -2

لكن الجلد . عامةية النساناإليمتلك الكرامة  رتكبت فان المجرم يظل بشرًاالتي ُأ الجريمة

 ؛إنساننه يحرمه من مرتبة أ

ساءة استغالله يعتبر إجراءا تسهل إ ان الجلدالضمانات التنظيمية ف وبغض النظر عن مستوى -3

 ؛ ستدعى لتنفيذهحينما يستخدمه ضابط سجن سادي وعديم الضمير ُي

                                                                                                                                                 
، موجود على 2211صغار السن، أنظر التقدم نحو حظر جميع العقوبات البدنية في الشرق االوسط وشمال افريقيا ، يوليو 

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/charts/Chart-MidEast-NorthAfrica.pdf  
186

بيان لوزير العدل والتالحم الوطني والشئون الدستورية، مارثا كاروا ، في عرض التقرير االولي الكيني بموجب اتفاقية مناهضة  - 

 .2221نوفمبر  14 – 13ة أو المهينة، جينيف، يإنسانالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال 
187

 ,، 156/12استيفن نكوبي ضد الدولة، براون تشوما ضد الدولة؛ انوسنت ندهولوفو ضد الدولة ، حكم محكمة زيمبابوي العليا رقم  - 

(SC), Common L Bull (1988) 593 . 

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/charts/Chart-MidEast-NorthAfrica.pdf
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إلى  نحدار، اإلومن خالله للمجتمع ،ويسبب لمنفذه. معاوهو مهين للمجلود ومنفذ الجلد  -4

ومن المرجح أن يخلق كراهية ضد نظام السجن على وجه الخصوص وضد . مستوى المجرم

.ام العدالة بشكل عامنظ
188
  

لتحديات ناجحة أمام أيضًا  وبعد عمليات االنتقال السياسية فان ممارسة العقوبات البدنية قد تعرضت

في رد العقوبات : وفي النائب العام، ناميبيا . محكمة ناميبيا العليا والمحكمة الدستورية بجنوب افريقيا

غير ’ن العقوبات البدنية تمثل شكل عقوبة أ. أ. ج. د أالدولة، وجد القاضي محمالبدنية بواسطة هيئات 

 :أن أساسعلى ‘ مهينةأو  يةإنسان

 

واي اعتداء بدني عليه تمارسه سلطة الدولة . ية مصونةإنسانكرامة  إنسانلكل  -1

ان الطريقة  -2قد تعرض لالعتداء؛  إنسانينتهك تلك الكرامة، ويكون وضعه ك

ينوى ان تكون مصحوبة بمعاناة ألم أو  كون مصحوبةالتي تتم بها العقوبة البدنية ت

وهي . ‘والتي تنزع عن متلقي العقوبة كل كرامة واحترام للذات’بدني شديد 

العالم المتحضر إذ انها أرجاء ية التقليدية التي تمارس في كل نساناإلتتعارض مع ’

مصدر )ون ستيفن نكوبي وآخر)‘ .المعايير المتطورة للياقة واإلحتشامال تتسق مع 

 هي إنسانان حقيقة ان هذه االعتداءات على  -3؛((ج –ب  222سابق ص 

مع منظم يجعلها مخططة بشكل ممنهج ومفروضة ومنفذة بواسطة مجت إعتداءات

مستوى مرتكب إلى  المجتمع المنظمقيمة ب تهبطوهي . مرفوضة بشكل قوي

من قدر من تنزل ا تحط حط من قدر المجتمع الذي يسمح بها بقدر موت . الجريمة

وال تتجاوب . الال عقالنية واالنتقام وعدم الحساسيةإلى  وهي جزئيا تنتمي -4 ؛عليه

 بأي قدر مع الحساسية العاطفية والطاقة العقالنية للشخص الذي يتعرض للعقاب؛

وهي تعسفية بشكل متأصل وذات قدرة على االيذاء تاركة كثافة ونوعية العقوبة  -5

 المزاج والشخصية وتركيبة المنفذ المعين لتلك العقوبة؛لى إ يأساستخضع بشكل 

غريب عن الشخص وهي استالبية ومهينة حينما ُتنزل كالعادة بواسطة شخص  -6

.بهله عاطفي ال ارتباط الُمعاقب 
189

 
 

المحكمة الدستورية لجنوب افريقيا باقتضاب، عند اعتبارها العقوبات البدنية عقوبة غير نصت 

أذا أبطل جلد البالغ فان ذلك قد يكون تأييدا من ’ هوآخرون، أن زف ويليام. ة سدستورية في قضي

.‘نظام العدالة الجنائية لتوجه عالمي لالبتعاد عن الجلد كعقوبة
190

وفي نفس الوقت وجدت المحكمة  

( ضربات بعصا 6)الدستورية األوغندية، في قضية كيامانيوا سايمون ضد أوغندا أن العقوبة البدنية 

المهينة في دستور أوغندا، متفقة أو  يةإنسانالال أو  المعاملة القاسيةأو  والعقوبةهك حظر التعذيب تنت

.العقوبات البدنية رير المنطقي في رد النائب العام  في ناميبيا حولبشكل قاطع مع التب
191
  

                                                 
188

 [1987] (S.C.Z. Judgment No. 25 of 1986)ضد الجمهور،  استشهدت به باستحسان المحكمة العليا في زامبيا في قضية باندا - 

ZMSC 1; (1986) Z.R. 105 (S.C.) ،(21  1912يناير ) 11الفقرة . 
189

 SAL 1991(3) 76)، 1991ابريل  5رد على العقوبات البدنية من جانب النائب العام، المحكمة العليا لناميبيا، : النائب العام، ناميبيا  - 

NMS SA 14/90),  23 – 22، ص . 
190

 ZACC 6; 1995 (3) SA [1995] (CCT20/94) 1995يونيو  9ويليامز وآخرون، المحكمة الدستورية لجنوب افريقيا، . ف. س - 

632 ; 1995 (7) BCLR 861 (CC) (9 June 1995), 12، الفقرة . 
191

 . 2221يسمبر د 14، حكم صادر في  2222لعام  12سايمون ضد أوغندا ، المرجع الدستوري رقم  - 
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 لغاءأسباب اإل -5
ولكن . قيمته الرادعة أساسى علأو  التقاليدأو  الدين أساسظل تطبيق العقوبات البدنية ُيبرر على 

تقارير لجان المراجعة وأحكام المحاكم الوطنية المختلفة التي أستشهد بها أعاله ُتظهر بشكل مقنع أن 

وقد . عليها الزمن متزايد أن مثل هذه العقوبة قد عفاُصّناع القوانين والقضاة حول العالم يرون بشكل 

من جانب النائب العام في ناميبيا،العقوبات البدنية  علىرد تم توضيح هذه النقطة بجالء كبير في 
192
 

الهوية الوطنية على ضوء المعايير الدولية  بموضوعالعقوبات المناسبة  موضوعوالتي تربط 

 :المشتركة

 

القانون يمكن ان ُيقال عنها  التي يأمر بهامن العقوبة  ذا كان شكل ماإأما مسألة ما 

حكم  إصدار يتعلق بممارسةفإن ذلك مهينة، أو  ةيإنسانال انها عقوبة  بشكل صحيح 

ولكنه حكم قيمة يتطلب موضوعية  كي يوضح ويحدد . قيمة من جانب المحكمة

 ات المعاصرة حساسيالتوقعات والطموحات والعراف وألواضعا في االعتبار ا

 خذ االعتبارؤي كماشعب ناميبيا كما تعبر عنها المؤسسات الوطنية والدستور، ل

والذي تعتبر ناميبا جزءا )الجماع المنبثق من قيم المجتمع الدولي المتحضر ل ايضًا

هو  وهذا ليس تمرينا سكوني وإنما. ا ناميبياالتي تشارك فيه، وهي القيم (منه

مقبوال كشكل عادل للعقوبة قبل عقود من  كانما  ان. باستمرار ةمتطور ةديناميكّي

األمس  ان اورثوذوكسية. ي ومهينإنسانالسنوات قد يبدو بشكل واضح اليوم أنه ال 

من الدستور ليست غريبة على ( 2) 1حكام المادة ان أ. قد تبدو هرطقة اليوم

ر عن ر عن مزاج يسري على امتداد العالم المتحضر والذي عّبناميبيا؛ وهي تعّب

بها يمكن  مواد شبيهةأو  ونفس المواد. منذ الحرب العالمية الثانية نفسه بشكل واع

من  3المثال المادة  انظر على سبيل. أخرىتوجد في معاهدات وصكوك أن 

من ( 1) 1ادة مية؛ والساسوالحريات األ نساناإلوربية لحماية حقوق االتفاقية األ

 من دستور( 1) 15من دستور بتشوانا؛ والمادة  2الدستور االلماني؛ والمادة 

رأي بأن فرض العقوبات وفي تفسير مثل هذه المواد يوجد دعم قوي لل. زيمبابوي

ي وغير إنسانال أو  البدنية على بالغين بواسطة اجهزة الدولة هو بالطبع مهين

 .نحمتسق مع القيم الحضارية المتعلقة بتصريف شئون العدالة ومعاقبة مرتكبي الُج

 

ل إن حقيقة ان هذا التمحيص في االسباب قد وجد التأييد بواسطة عدد من المحاكم االفريقية وأن ك

إلى  ، تشيرنساناإلاالقليمية قد اعتبرت العقوبات البدنية تنتهك حقوق  نساناإلهيئات اتفاقيات حقوق 

ويعكس هذا التطور تغير في عمليات ادراك العدالة الجنائية بعيدا عن نهج عقابي . تبلور اجماع دولي

لك اشكال ليس لها طبيعة شكال بديلة من العقوبة، بما في ذلقضائية نحو أبدني مفرط  في العقوبات ا

 . احتجازية

 

أن العقوبة البدنية لها تأثير رادع أكبر من غيرها من العقوبات مثل إلى  أدلة قليلة تشيرأيضًا  هناك

طبيعة العقوبة،  موضوع وبالطبع فان احتمال ان يتعرض الشخص للقبض والعقاب بدال من. السجن

 .عتبر بشكل واسع اكبر عنصر ردعُي
193

 ثراأل تحسس قيمة الرادعة للعقوبة بدال منان بالإن االيم 

 . الجلد وغيره من العقوبات البدنية ،المحافظة علىأو  ،لها يعزز دعوات ادخال عالراد الفعلي
                                                 

192
 . 111باندا ضد الشعب ، مصدر سابق حاشية سفلية رقم  - 

193
 D. S. Nagin, ‘Criminal Deterrence Research at the Outsetللمزيد من النقاش حول الموضوع انظر على سبيل المثال،  - 

of the Twenty-First Century’ in Crime and Justice , Vol. 23, 1998, 1-42 
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بقي غلبية مسلمة ُتوهناك عدة دول ذات أ. بات البدنيةُتطرح األوامر الدينية كتبرير آخر ُيقدم للعقو

. الشريعة فان العقوبات ُتحصر في مجموعة محدودة من الجرائم فقط وبموجب. على العقوبات البدنية

طبق على جرائم التعازير المقننة بواسطة الدولة، كما ُيعترف وهذا يعني أن العقوبة البدنية يجب اال ُت

.به في باكستان
194

عقوبات  قطّبذا كان يجب ان ُتذلك هناك حوار مستمر حول ما إضافة إلى وباإل 

ليس  سالميةوبالطبع فان عددا من الدول ذات األغلبية اإل. زمنة الحديثةحرفي في األالشريعة بشكل 

.بقوانينها عقوبات بدنية
195

 

 

العقوبات البدنية وهذا يتعلق  لغاءسباب قوية تدعم الدعوة إلهناك عدة أوفيما وراء االسئلة المذهبية 

المحافظة على أو  ح الدولة في فرضباثرها المؤذي على الفرد ولسجلها االنتهاكي كأداة تخدم مصال

نظام عام، والذي ما يتم دائما بشكل تمييزي وتعسفي وليس من المصادفات ان أو  أنظمة قمعية

مستبدة كجزء من مشاريعها أو  العقوبة البدنية قد ظلت تدخل وتستخدم بواسطة انظمة ديكتاتورية

.مال نيجيريا وباكستان والسودانااليدولوجية كما في افغانستان وايران والعراق وليبيا وش
196

ومن  

المالحظ أن بعض األنظمة لجأت للعقوبات البدنية، مثل العراق وليبيا، اللذين كانت لهما طبيعة 

.علمانية، وعلى ما يبدو أنهما استخدما الشريعة لتدعيم شرعيتهما
197

وفي عدة دول، بما في ذلك   

البدنية يتجاوز كثيرا العدد الصغير للجرائم التي السودان، فان نطاق الجرائم الذي يخضع للعقوبات 

ولقد ظل الجلد وغيره من مثل هذه العقوبات، . تخضع للحدود والقصاص في القانون االسالمي

تستخدم كجزء ال يتجزأ من أنظمة تسعى لردع االحتجاج
198

واالنشقاق 
199

والعصيان 
200

لفرض أو  

.حادية للنظام العام واالخالق العامةنماذج آ
201

  

 

ا في المجتمع أن العقوبة البدنية تعتبر وسيلة فعالة لبث الخوف حرفّيإلى  شير هذه الممارسةوت

تصنف الضحايا كمنبوذين والخضوع بطريقة شديدة الرمزية والعلنية إلى  ‘منحرفين’كراه وإل

الهيمنة  ثر جندري واضح حيث المجتمع ذووهي تعزز التهميش ولها أ. ى عقوبةيستحقون أقص

أداء سلوك جنسي يعتبر غير مقبول كما أو  في االلتزام بزي معين هنفشليؤدب النساء ل الذكورية

أيضًا  يعتبر المثليون وغيرهم من الذين ال يمتثلون لما يعتبر سائدا على المستوى الجنسي بأنهم

                                                 
194

 . 1996ابريل  15، الجزء االول، Gazette of Pakistan Extraordinary، ُنشر في 1996نون إلغاء عقوبة الجلد، قا - 
195

 . 115مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
196

 . 123 – 153، ص 32بيترز ، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
197

نوفمبر  A/49/651 ،1في العراق، وثيقة األمم المتحدة  نسانوق اإلبالنسبة للعراق انظر مالحظة بواسطة االمين العام حول وضع حق - 

في العراق، قدمه ماكس فان دير استويل، المقرر الخاص لمفوضية حقوق  نسانوتقرير حول وضع حقوق اإل 21 – 44، الفقرات 1994

وبالنسبة . 43 – 32، الفقرات 1995راير فب E/CN.4/1995/56 ،15، وثيقة األمم المتحدة  24/  1994، بموجب قرار المفوضية نساناإل

، القانون رقم (يتعلق بالزنا) 1923لعام  22و  22، قانون رقم (يتعلق بالسرقة والنهب)  1922لعام  141لليبيا ، اتهامات انظر القانون رقم 

، 1995والمعدل عام  1425لعام  13والقانون رقم ( يتعلق بشرب الخمر) 1924لعام  19، والقانون رقم ( يتعلق بالقذف) 1924لعام  52

 (. الحرابة)
198

، 2225يناير  16استخدام الجلد على المحتجين الصامتين، : انظر على سبيل المثال، هيومان رايتس واتش، المملكة العربية السعودية - 

  http://www.hrw.org/news/2005/01/16/saudi-arabia-flogging-used-silence-protesters: موجود على 
199

 . 21مثل ما حدث ضد محمود محمد طه في السودان، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  - 
200

 :، موجود على 2223نوفمبر  IRIN Humanitarian News and Analysis ،24انظر على سبيل المثال، العراق،  - 

http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=22421  ؛ 

After effects: Hussein’s Rule: Iraqis Tell of a Reign of Torture and Maiming  ،ل ابري 24، صحيفة نيويورك تايمز

  http://www.nytimes.com/2003/04/24/international/worldspecial/24MAIM.html?th: ، موجود على الرابط2223
201

انظر فيما يتعلق بتجريب . يران والمملكة العربية السعوديةوهذا ينطبق بشكل خاص على افغانستان تحت حكم حركة طالبان، وا - 

قوانين الحدود المتصلة باالغتصاب في : وجها لوجه ’باكستان مع العقوبة البدنية فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، سهيل أكبر ورياش ، 

 . 262 – 243 ص 9في أوته ، مصدر سابق الحاشية رقم ‘ بروزها وتطبيقها المضطرب وزوالها: الباكستان

http://www.hrw.org/news/2005/01/16/saudi-arabia-flogging-used-silence-protesters
http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=22421
http://www.nytimes.com/2003/04/24/international/worldspecial/24MAIM.html?th
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 عخضعام عن طريق شرطة النظام العام ويوكثيرا ما ُتعزز قوانين النظام ال. عرضة للعقوبة البدنية

بما في ذلك ما )مخاوف حول التعسف والفساد إلى  محاكمات ايجازية قادتإلى  من يقعون في طائلتها

ومن األمور الهامة ان . وانتهاكات من الشرطة والسلطات القضائية( تقديم خدمات جنسيةيأخذ شكل 

داف ومعاقبة اشكال الوقاية المحدودة ضد العقوبات البدنية تزيد المخاطر إذ أنها ُتستخدم السته

ذلك بغض النظر عن  را ما يتمآخرين، وكثيأو  األقليات االثنيةأو  مجموعات معينة، مثل المهاجرين

 . بموجب القانون الوطني ما ارتكبه االفراد

 

إن المعايير الدولية المعترف بها في االتفاقيات االقليمية والدولية والقانون الدولي العرفي ليست 

وبدال من ذلك فانها تطورت . تجاه صعوبات مكافحة الجريمة بشكل فّعال وصفات تجريدية عمياء

على خلفية انتهاكات بموافقة الدولة على سلطاتها في حماية كرامة االفراد وضمان التصريف 

: ن أدلة ضخمة تظهر كيف أن الحظر هام للغايةوتوفر تجارب الدول حتى اآل. عدالةالمنصف لل

بكلمات غامضة، وتطبق بتعسف في بيئة تنص على مجموعة من الجنح  العقوبات البدنية كثيرا ما

ومن غير المستغرب أن المعايير الطبية توضح (. ونفسيا)أذى شديد بدنيا إلى  قمعية، وكثيرا ما تؤدي

أن االطباء يجب أال يتورطوا في هذه الممارسة،
202

المهنيين الطبيين ، كما في باكستان، ايضًا و 

.ضد الجلداحتجوا بشكل مكشوف 
203

وهي جزء من حركة عالمية نامية وكفاح لوقف اي تعذيب ،  

والسودان ليس استثناءا . مهينة، بما في ذلك العقوبات البدنيةأو  يةإنسانال أو  عقوبة قاسيةأو  ومعاملة

 . في ذلك

 توصيات -6
لنظر وبا. بدنيةال اتللعقوب الضارة والتمييزية آلثاروضع حد ل وألجل نتائج هذا التقرير،إلى  استنادا

فان ريدريس والمرصد السوداني  ،نساناإلبموجب القانون الدولي لحقوق  السودان التزامات في

 :على السودان حكومةيحثان  نساناإللحقوق 

المفروضة بشكل  أشكال العقوبة البدنية جميععن وقف كامل ال لبس فيه ل االعالن بشكل صريح -

 ؛عاجل

القوانين  لجعل ء، وذلكإلغاأو  تعديلإلى  التي تحتاج شريعاتالت تحديدب وزارة العدل ةبالطم -

 ؛نساناإل القانون الدولي لحقوق التزامات السودان بموجب مع متوافقة لسودانيةا

في الدستور  مهينةالأو  يةإنسان الال  العقوبةأو  القاسية لمعاملةل  مطلق للتعذيب حظر تضمين -

 الجديد؛

القانون الجنائي،  من البدنية  العقوبة  جميع أشكال إلغاءلى إ تؤدي إجراء إصالحات تشريعية  -

 ذات الصلة؛ خرىاأل التشريعاتغيرها من و النظام العام وقوانين

                                                 
202

 The Medical Profession and Human Rights; aانظر فيما يتعلق بمثل هذا التورط، الرابطة الطبية البريطانية،  - 

Handbook for a Changing Agenda, London: Zed Books Ltd. ،2221  الرابطة الطبية البريطانية تشير إلى . 12 – 122ص

مثال في العراق في نهاية تسعينيات القرن الماضي طلب من أطباء ان يقوموا بعمليات بتر )عقوبات  حاالت حيث تورط طبيب في تنفيذ

صابع بشكل ذكر أن المدرسة الطبية بجامعة طهران حاولت تطوير اجهزة الجراء  عمليات بتر اليد أو اال)، ابتكار آليات العقوبة (ووسم

، (لمملكة العربية السعودية ان اطباء قد أمروا بسحب عدة لترات دم من سجناء قبل البترذكر انه في ا)للعقوبة  ، اعداد مذنب( ميكانيكي

ذكر انه في ثمانينيات القرن الماضي قام طبيب بريطاني بتدريس حراس في السودان كيف يجرون )وتدريس آخرين لالشراف على العقوبة 

 (. بترا طبيا
203

، Medical Letter-Writing Action: Whipping in Pakistan, AI Index ASA 33/01/90انظر منظمة العدل الدولية،  - 

؛ 121، مصدر سابق، حاشية سفلية رقم  24/  12 نسانانظر حول المعايير الطبية القابلة للتطبيق، قرار مجلس حقوق اإل. 1992فبراير  23

لمجلس الرابطة الطبية  112لتعذيب، تم تبنيه في الجلسة والرابطة الطبية العالمية ، قرار المجلس حول حظر األطباء من المشاركة في ا

، موجود على الرابط 2229العالمية ، تل ابيب، اسرائيل، مايو 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/30council/cr_8/.  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/30council/cr_8/
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 يةإنسانالالأو  القاسيةالعقوبة أو  المعاملة وغيره من ضروب التعذيب تجعل من تشريعاتسن   -

 خطورة الجريمة؛ تعكس تلعقوبا جريمة جنائية تخضع الجلد، ، بما في ذلكالمهينةأو 

 البدنية؛ يتجاوزون حدود سلطاتهم عند انزال العقوبة  الذين أي من المسؤولين محاسبة  -

فرص  بدنية، بما في ذلكخضعون  لعقوبة ي ي أفرادجبر الضررأل اشكال مالئمة من تقديم  -

 .عند الضرورة العالج الطبيإلى  الوصول
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