
 

    

             

     

 تقرير موجز لمناصرة اإلصالح القانوني في السودان

 3102 ديسمبر

ُينشر هذا  1مناصرة اإلصالح القانوني في السودان. تقريرالثالث من  العددنرحب بكم في 

التقرير الموجز فصليا لتسليط الضوء على تطورات ومواضيع شديدة األهمية في مجال 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في السودان. ويهدف التقرير الموجز إلى توفير المعلومات 

والمهتمين به  في مجال اإلصالح القانوني وحقوق اإلنسان في السودان للمنخرطين في العمل

الحق في التظاهر بشكل سلمي واالنتهاكات على  التقرير. ويركز هذا العدد من وربطهم به

وردود السلطات ، في التظاهر القابلة للتطبيق القوانينظلت  وقد، التي تحدث في هذا السياق

  السودانية عليها موضوعا مثيرا للقلق لوقت طويل.

مؤخرا لمنظمات دولية واقليمية يحتوي هذا العدد أيضا على قائمة من التقارير التي ُنشرت 

  ومنظمات غير حكومية وغيرها.

 

   لوتز أوته

 

   /www.pclrs.org لذلك علىموقعنا المرجو زيارة للمزيد من المعلومات 

الهاتف أو    .lutz@redress.orgالمرجو االتصال بلوتز أوته )ريدريس( على البريد االلكتروني 

( إذا اردتم تبادل معلومات أو تقديم مالحظاتكم للنظر فيها أو إذا (7793177 20 44+رقم 

 لم ترغبوا في تلقي أي أعداد أخرى من التقارير الموجزة للمناصرة 
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 التظاهر السلمي في السودانحماية الحق في  -1

 تقديم  -1

في  3102تفجرت في سبتمبر  قد جاء رد السلطات السودانية على التظاهرات التي كانت

ردود فعل السلطات السودانية المخاوف  وأثارتأنحاء متفرقة على امتداد السودان عنيفا. 

المعتادة: االستخدام المفرط للعنف الذي يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الخسائر البشرية؛ وما 

مظاهرات / مشاركتهم تنظيمهم لومحاكمة أفراد  ،يلي ذلك من اعتقاالت واحتجاز وتعذيب

اك باسم الجبهة القومية ف حينذتى انقالب عسكري بما ُعرأحينما ، 0191فيها. ومنذ عام 

قمع المعارضة واالحتجاجات جزءا ال  صارسالمية )المؤتمر الوطني اآلن( إلى السلطة اإل

ر وجود غطاء واق من القوانين؛ والتي تشمل يتجزأ من ممارسة السلطة إذ يُيسر، إن لم يُق  

الناحية األخرى، د حرية التجمع من ناحية، بينما تزود أجهزة الشرطة واألمن، من قوانين تقي  

ويمكن أن تُفسر هذه القوانين، بل أنها ظلت تُفسر بسلطات واسعة للغاية الستخدام القوة. 

بحيث تُجرم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وباإلضافة إلى ذلك، فإن  ،بالفعل

ا ارتكابهم انتهاكات، بحصانات، كمبمزاعم ورود المسئولين السودانيين يتمتعون، في حالة 

 م. التي أصابته مظالملى أشكال انتصاف فعالة للعصلون حأن الضحايا ال ي

 

وكما هو معترف به في القانون والفقه القانوني الدولي لحقوق االنسان، فان حرية التعبير 

والتجمع تحتل موقعا مركزيا في المجتمع الديمقراطي، وتلعب دورا أساسيا في كفالة حماية 

 3112في الدستور الوطني االنتقالي لعام كل حقوق اإلنسان. وتجعل وثيقة الحقوق 

ة لحقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من الدستور الوطني االنتقالي، وتنص على االتفاقيات الدولي

أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة وال تصادرها أو تنتقص 

ضا بإجراء اصالح قانوني كجزء من خطة عمله إلنفاذ توصيات أيالتزم السودان قد و 2منها.

3مراجعته الدورية العالمية
  .3100ام لع  
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 . 7002( من وثيقة الحقوق، الدستور الوطني االنتقالي للسودان لعام 4) 72المادة  - 

3
، 7082سبتمبر  A/HRC/24/31  ،81انظر تقرير الخبير الدولي لوضع حقوق االنسان في السودان، مشهود أ. بادرين، وثيقة االمم المتحدة  - 

 . 81الفقرة 



ويوضح موجز المناصرة هذا اإلصالحات المطلوبة لكفالة مواءمة القوانين السودانية القابلة 

للتطبيق في سياق االحتجاجات والتظاهرات بالمعايير الدولية الملزمة لحقوق اإلنسان، 

بتركيز خاص على الحق في حرية التجمع، وحظر التعذيب وسوء المعاملة والحق في 

 الحياة.

 

 التظاهر وحقوق اإلنسان في السودان -2

 

أصدرت حكومة السودان، في واحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها عند انتزاعها للسلطة 

باإلضافة إلى وثاني، والذي أعلن حالة الطوارئ. ، المرسوم الدستوري ال9191في يونيو 

اء أي معارضة حزاب واالتحادات واتخاذ تدابير أخرى فإن المرسوم حظر "إبدحل كل األ

سياسية، وبأي وجه، لنظام ثورة اإلنقاذ الوطني." و"القيام دون إذن خاص بأي تجمع 

 ثم يواصل: 4لغرض سياسي في مكان عام أو خاص"

ُيعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أو مقاومة ألحكام هذا القانون بالسجن مدة ال تقل 

بالغرامة أيضا، فإذا كانت عن سنة وال تزيد عن عشر سنوات كما تجوز معاقبته 

لجنائي مع آخر فتجوز معاقبته المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو االشتراك ا

عدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة أو السالح أو التجهيزات باإل

  5العسكرية فُيعاقب باإلعدام وُتصادر أمواله.

 

مجلس الثورة حينذاك بإنشاء محاكم  تفويضتم محاكمات في مثل هذه الُجنح وإلجراء 

وحسب ما قضت به المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية  ؛خاصة

نسان وجميعة باشالر" ولجنة المحامين لحقوق اإلولجنة "لوسلي منظمة العفو الدولية 

ع التزامات ضد السودان فإن المرسوم ال يتواءم م فريقياأسقفي في شرق عضاء المؤتمر األأ

 السودان الخاصة بحقوق اإلنسان لعدة أسباب : 
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نية وارد في كتاب جرائم سودا( النص 8111يونيو  20) 8111جراءات والسلطات االنتقالية لعام لدستوري الثاني : قانون اإلالمرسوم ا - 

. )في النص 782-788، امين مكي مدني ص7008دار المستقبل العربي للنشر ،  – 7000 – 8111بالمخالفة للقانون الدولي في السودان : 

 (. 721-722االنجليزي ص
5
 من المصدر السابق.  2المادة  - 



]المرسوم  9191من قانون اإلجراءات والسلطات االنتقالية لعام  7تحظر المادة 

الدستوري الثاني[ القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام 

متناسب مع أو خاص. وهذا الحظر العام للحق في التجمع في كل األماكن غير 

التدابير الالزمة من قبل الحكومة للمحافظة على النظام العام واألمن والسالمة. 

وباإلضافة الى ذلك فإن هناك أدلة من مقدمي الشكوى، لم تعترض عليها 

   6الحكومة، بأنه تمت إساءة استخدام السلطات.

 

نسان والشعوب ال يتضمن ، فإن الميثاق األفريقي لحقوق اإلوحسب ما ورد أعاله

 بأن تقييد حقوق اإلنسان ال القائل مبدأكتعبير عن ال يمكن رؤيته بند انتقاصأي 

أي الممارسة الشرعية لحقوق اإلنسان ال تشكل حال للصعوبات الوطنية:  يمثل

  7على دولة ديمقراطية تخضع لحكم القانون. اطرخم

 

أضفى للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان فإنه الواضحة عدم مواءمة المرسوم  وباإلضافة إلى

لضرب المجتمع المدني. وقد اتخذ هذا شكل استخدام  ،على المستوى المحليشرعّية، 

مام محاكم خاصة االعتقاالت الجماعية والمحاكمات أومتظاهرين الالرصاص الحي ضد 

من أواخر عام اإلعدام في عدة قضايا خالل الفترة التي امتدت بم احكأنتج عنها إصدار 

9191- 9119.8 

 

احترام حقوق المتظاهرين السلميين على امتداد العشرين  بشأنظلت هناك مخاوف مستمرة 

عاما األخيرة. ومؤخرا، خالل الفترة التي سبقت االنتخابات النيابية واالستفتاء حول 

كل لمفرطة بشااستقالل جنوب السودان، ورد أن قوات الشرطة واألمن استخدمت القوة 

متكرر، بما في ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق المتظاهرين السلميين في 

وقد ورد أن موجة التظاهرات الطالبية والشبابية  9090.9وعلى امتداد عام  9001أواخر 

عقبتها عمليات ي أيضا باستخدام مفرط للقوة كما أقد ُووجهت ه 9099التي اندلعت عام 
                                                           

6
، ضد السودان عضاء المؤتمر االسقفي في شرق افريقياأ ةمعيولجنة "لوسلي باشالر" ولجنة المحامين لحقوق االنسان وجالعفو الدولية منظمة  - 
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7
 . 21المصدر السابق ، الفقرة  - 

8
 . 811-814(، ص8111انظر هيومان رايتس واتش / أفريقيا، خلف الخط األحمر : القمع السياسي في السودان ) - 

9
، موجود على الرابط 7001ديسمبر  2، بيان صحفي، ‘يجب على السودان أن ينهي القمع العنيف للمتظاهرين’منظمة العفو الدولية،  - 

20091207-protestors-crackdown-violent-end-must-updates/news/sudan-and-/en/newshttp://www.amnesty.org  

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/sudan-must-end-violent-crackdown-protestors-20091207
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/sudan-must-end-violent-crackdown-protestors-20091207


قاد  9099وعقب استقالل جنوب السودان في يوليو  10.وتعذيب للناشطيناعتقال واحتجاز 

لى تفجر احتجاجات متكررة في أنحاء عديدة تدهور الوضع االقتصادي وإجراءات التقشف إ

، والتي تبعت على نحو كبير نفس الوتيرة التي 9099من البالد، كما في يونيو ويوليو 

مظاهرات في مدن ود مدني عت دلنا 9092سبتمبر  92و  92وفي  11وصفت أعاله.

والخرطوم وكسال وبورتسودان والقضارف وسنار واألبيض ونياال كرد فعل على قرار 

كانت، بشكل عام، وأوردت تقارير أن التظاهرات  .رفع الدعم عن الوقودبحكومة السودان 

شعلوا النيران في عدد من مكاتب حزب المؤتمر سلمية لكن يبدو أن بعض المتظاهرين أ

الوطني ومحطات الوقود في الخرطوم وود مدني. كما ورد أن قوات الشرطة واألمن 

 ة إلىللدموع والعصي المطاطية باإلضافتعاملت مع هذه التظاهرات باستخدام الغاز المسيل 

ود مدني شخص في الخرطوم و 900لى مقتل نحو إطالق الرصاص الحي، مما أدى إ

هم تهما ن األشخاص عقب التظاهرات وُوجهت لال واحتجاز المئات موتم اعتق ،ونياال

تحدة ماهرات إلى تصاعد دعوات من هيئات األمم الظوأدى الرد العنيف على الت 12مختلفة.

 وردا   13والمجتمع المدني تطالب حكومة السودان باحترام الحقوق وإجراء عملية تحري.

نوفمبر  2ثم مرة أخرى في  9092سبتمبر  91مة السودان، في على ذلك تعهدت حكو

التحقيق في هذه  وإجرائهاوإذا ما تحقق قيام مثل هذه اللجنة  14بإنشاء لجنة للتحري. 9092

االنتهاكات وفقا اللتزامات السودان، بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن ذلك 
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events-and  استخدام القوة المفرطة واالحتجاز الجماعي التعسفي، وسوء المعاملة والتعذيب، في ’، والمركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم

 .  /p=1042http://www.acjps.org?، موجود على الرابط  7087يوليو  72، ‘قمع االحتجاجات الشعبية في السودان
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 71، ‘السودان: قوات األمن تقتل بالرصاص عشرات المتظاهرين بينما تتصاعد التظاهرات’انظر ملخص أحداث، منظمة العفو الدولية،  - 

dozens-shoot-fatally-forces-security-http://www.amnesty.org/en/news/sudan-، موجود على الرابط 7082سبتمبر 
26-09-2013-grow-demonstrations-protesters  ، من  28قتيل، بما فيهم  820نحو ’، والمركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم

، موجود على الرابط 7082اكتوبر  4، تصريح صحفي، ‘اتسع نطاق المظاهرات على امتداد السودانبينما  100طفال، واحتجاز األ

http://www.acjps.org/?p=1663 موجود على ‘رقابة شاملة في مواجهة االحتجاجات’يضا تصريح صحفي لمراسلين بال حدود، ، انظر أ ،

 .  html-09-30-to-response-in-censorship-out-all-http://en.rsf.org/sudan.2013,45248الرابط 
13

 2تصريح صحفي، ، ‘ديدة خالل احتجاجات في السودانخبير أمم متحدة قلق بشكل عميق من االعتقاالت الجماعية والرقابة االعالمية الش’ - 
 . 7082اكتوبر 
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ات، كما سيساعد الة محاسبة مرتكبي االنتهاكسيكون بمثابة خطوة إيجابية؛ وسيساعد في كف

نصاف الضحايا؛ وقد يحدد أيضا االصالحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة لكفالة في إ

 حقوق اإلنسان في سياق االحتجاجات والتظاهرات. 

 

 تظاهراتات السودان الدولية المتعلقة بالالتزام -2

 حرية التجمع  2-0

 الحقوق المعايير الدولية ووثيقة 2-0-0

بير والتجمع والتنظيم حقوقا سياسية ومدنية رئيسية. ووفقا للجنة التعُتعتبر حقوق حرية 

 :األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فإن

 

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

ويشكالن حجر الزاوية لكل  .وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع

15.مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية
 

 

من العهد الدولي الخاص  99إن الحق في حرية التجمع يمثل حقا معترفا به في المادة 

نسان والشعوب من الميثاق االفريقي لحقوق اإل 99بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 

الحق في حرية التجمع هو أيضا جزءا ال يتجزأ  ن ُيعتبر السودان طرفا فيهما كما  أناللذا

وتنص  16( من الدستور الوطني االنتقالي.2) 97من وثيقة الحقوق السودانية بموجب المادة 

 ( من وثيقة الحقوق على أن: 9) 20المادة 

 

ُيكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما 

نقابات واالتحادات تكوين األحزاب السياسية والجمعيات والفي ذلك الحق في 

  نضمام إليها حماية  لمصالحه.المهنية أو اإل
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 CCPR/C/GC/34 ،87: حرية الرأي والتعبير ، وثيقة األمم المتحدة  81، المادة 24لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 

 . 7، الفقرة 7088سبتمبر 
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تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان  ’الدستور الوطني االنتقالي. ( في 2) 72المادة  - 

 ‘. والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء  ال يتجزأ من هذه الوثيقة



تحمي حرية التجمع الحق في التنظيم والمشاركة في التجمعات السلمية. وُيعّرف التجمع بأنه 

تعمد ومؤقت في فضاء خاص أو عام لغرض محدد. وبالتالي فانه يشمل "تجمع مُ 

ضرابات والمواكب والمسيرات أو حتى ات واالجتماعات داخل القاعات واإلرالمظاه

نتيجة أعمال عنف  في التجمع السلميواألهم أن "الفرد ال ُيمنع من الحق  17االعتصامات".

متفرقة أو غيرها من األعمال األخرى التي يعاقب عليها القانون التي يرتكبها آخرون أثناء 

  18ني قد ظل سلميا في نواياه/ها أو سلوكه/ها".مظاهرة إذا كان الفرد المع

يعتبر ضمان حرية التجمع السلمي قاعدة وال يسمح بفرض قيود عليها إال في ظروف 

 استثنائية. وقد تخضع حرية التجمع السلمي فقط للقيود التي :
 

ُتفرض طبقا للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

عام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب القومي أو السالمة العامة أو النظام المن األ

  19خرين وحرياتهم.العامة أو حماية حقوق اآل

 

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

سلوكه وفقا لها ويجب اتاحتها  "يجب أن ُتصاغ بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط

أن يمنح القانون األشخاص المسئولين عن تنفيذه سلطة ة الجمهور. وال يجوز فالك

تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات 

كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير 

 20"التقييد. التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا

 

النظام تهديد يجب على الدول أن تظهر وجود أسباب مشروعة، مثل تهديد األمن القومي أو 

لتبرير التدخل في حرية التجمع في الوقت المحدد، وأال تستخدم قوانين مثل تلك  ،العام

خل أن يكون ويجب ألي تد 21المتعلقة بالخيانة العظمى أو التحريض لكبت مثل هذا الحق.

ن يكون أقل إجراء تقييد مطلوب إلدراك الهدف المشروع، مثل ضروريا؛ مثل أنه يجب أ
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مايو  A/HRC/20/27 ،78 .اينا كياي، وثيقة األمم المتحدة انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق حرية التجمع السلمي والتنظيم، م - 

 . 78، الفقرة  7087
18

 ( ، ورد في المصدر السابق. 7004) 61821/00المحكمة األوربية لحقوق االنسان، زيليبيرج ضد ملدوفا، بالغ رقم  - 
19

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 78المادة  - 
20

 . 72أعاله، الفقرة  82، الحاشية السفلية رقم 24التعليق العام رقم  - 
21

 ، فيما يتعلق بحرية التعبير.20انظر المصدر السابق، الفقرة  - 



حماية النظام العام. وفوق ذلك يجب أال يكون غير متناسب، مثل حظر مظاهرة بشكل كامل 

نتيجة لتصرف مجموعة صغيرة من األشخاص بطريقة ُمخلة للقانون بدال من اتخاذ 

 إجراءات ضد األفراد المعنيين.

 

 القوانين السودانية والممارسة  2-0-3

 قانون اإلجراءات الجنائية

ت الجنائية والي الوالية من قانون اإلجراءا 997، خّولت تعديالت المادة 9001في عام 

لى إحداث أي اجتماع أو تجمع عام قد يؤدي إ كثر بإصدار أمر يمنع أو يقيدبسلطات أ

الخاصة لألمم المتحدة في السودان، سيما سمر، اضطراب للنظام العام. واعتبرت المقررة 

اردة ضمانات حرية التجمع والتنظيم الو حينذاك أن هذه التعديالت كانت "غير متسقة مع

والدستور الوطني االنتقالي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية في اتفاقية السالم الشامل 

ن قانون اإلجراءات الجنائية تسمح م 992لى ذلك فان المادة وباإلضافة إ 22"والسياسية.

جمعات غير قانونية لضابط الشرطة أو وكيل النيابة بسلطة أن يأمر بتفريق أي تجمع او ت

 لى شغب أو اضطراب للسالم العام. يرجح أن يؤدي إ
 

شكالي ألن المسئولين المحليين يحصلون قبل أي مظاهرة على وهذه األحكام ذات طابع إ

عّرفها القوانين النظام العام" الذي هو فكرة ال تُ أي تجمع على أساس "سلطات لمنع أو تقييد 

السودانية بشكل واضح. وبالتالي فان القانون القابل للتطبيق يزّود السلطات المختصة 

بصالحيات تقديرية كبيرة ال تخضع لمراجعة قانونية كافية. وبنفس القدر، فيما يتعلق 

م "الشغب" أو "اإلخالل بالنظام العام" )أنظر أدناه( بصالحيات تفريق التجمعات، فإن جرائ

لى أنه بلة لالستغالل، خصوصا عند النظر إومبهمة الكلمات وبالتالي فانها قا فضفاضة

ن السلطات كثيرا ما جريمة كهذه. من المهم مالحظة أح أن يرتكب" التجمع يكفي أن "ُيرجّ 

ماعة معارضة و اجتماع لجعالن عن تجمع أفترض، على صعيد الممارسة، أن أي إت

لى اضطراب للسالم العام. وفي بعض الحاالت يعلن مدير شرطة والية ح أن يؤدي إرجّ يُ 

ن التجمع سيكون غير شرعي. أو حاكم الوالية  بشكل استباقي أ الخرطوم أو وزير الداخلية
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 . 74، الفقرة 7001، يونيو A/HRC/11/14وثيقة االمم المتحدة  –انظر المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في السودان، سيما سمر  - 



التي وردت  9092وسبتمبر  9099و  9001وهذا ما حدث فيما يتعلق باحتجاجات 

من الوطني القوة لتفريق هذه التجمعات وقد استخدمت قوات الشرطة وقوات األأعاله. 

 9119أ من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  991مستخدمة صالحيات زودتها بها المادة 

لم ُيسمح لكل التظاهرات التي اعتبرتها  9191. وبالفعل فمنذ عام 9009الذي ُعّدل عام 

ة، على الرغم من أن حقوق حرية التجمع مكفولة السلطات تظاهرات معارضة للحكوم

 . 9002والدستور الوطني االنتقالي لعام  9119بموجب دستور 

 

 القانون الجنائي

وجه للمتظاهرين والمحتجين واحدة أو أكثر من بين ثالث جرائم بموجب قانون كثيرا ما تُ 

 زعاج العام.م واإلرائم الشغب واإلخالل بالسال، وتحديدا ج9119السودان الجنائي لعام 

من القانون الجنائي  77وتحت عنوان "الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة" ُتعّرف المادة 

 الشغب باآلتي: 9119لعام 

أشخاص فأكثر  يعد مرتكبا  جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة

كان  تىمتى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو اإلرهاب أو العنف، وم

 :القصد الغالب فيه تحقيق أيٍ من األغراض اآلتية

 أحكام أي قانون أو إجراء قانوني، مقاومة تنفيذ ( أ)

 التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى، ارتكاب جريمة اإلتالف الجنائي أو ( ب)

يحتمل أن يؤدي إلى اإلخالل بالسالم  مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريقٍ  ( ج)

 العام،

له إياه يلزمه به القانون أو لئال يفعل ما يخوّ  ليفعل ما الإرغام أي شخص  ( د)

 .القانون

شهور أو الغرامة أو بالجلد )بما ال يتجاوز  1إن عقوبة الشغب هي السجن لمدة ال تتجاوز 

جلدة( والسجن لمدة ال تتجاوز سنة إذا كان الجاني يحمل سالحا أو أداة قد تسبب  70

  23األذى.
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 8118من القانون الجنائي لعام  11مادة ال - 



 اإلخالل بالسالم العام كما يلي: 8118لقانون الجنائي لعام من ا 11وتعّرف المادة  

يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى اإلخالل  من يخل بالسالم العام أو

العامة، وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة ال  بالسالم العام أو بالطمأنينة

 .ن جلدةبالجلد بما ال يجاوز عشري تجاوز شهرا  أو بالغرامة أو

 فانها ُتعّرف االزعاج العام باالتي:  8118من القانون الجنائي لعام  22أما المادة 

مضايقة للجمهور أو لمن  فعل يحتمل أن يسبب ضررا  عاما  أو خطرا  أو... أي  (8

 .الحقوق العامة يسكنون أو يشغلون مكانا  مجاورا  أو لمن يباشرون حقا  من

تكراره، إذا رأت ذلك  للجاني بإيقاف اإلزعاج وعدميجوز للمحكمة إصدار أمر  (7

أو بالغرامة أو  مناسبا ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة ال تجاوز ثالثة أشهر

 بالعقوبتين معا  

 

شار ( تغطي أفعاال يُ 12شكاليات. فمفردة "الشغب" )المادة تعريفات هذه الجرائم إ تطرح

خالل السالم ن "إشير إلى "إخالل بالسالم العام". إلمات غامضة مثل "التخويف" وتاليها بك

( غير معّرف، والقانون يغطي حتى "بفعل يقصد به ... أن يؤدي الى 11العام" )المادة 

اإلخالل بالسالم العام". وتجّرم هذه األحكام ذات الصياغة اللغوية الغامضة مجموعة كبيرة 

قه القانوني السوداني بما يتسق الف أنها غير معّرفة تعريفا واضحا في رغممن األفعال 

لى ذلك فان جرائم "الشغب" و الحق في حرية التجمع. وباإلضافة إمبادئ الشرعية وو

التي ال العقوبات البدنية  أشكال شكل من و"اإلخالل بالسالم العام" تخضع لعقوبة الجلد، وه

الجرائم محل التساؤل تمنح ن وبالتالي فإ 24تتواءم مع المعايير الدولية القابلة للتطبيق.

 السلطات مجاال واسعا لمحاكمة المتظاهرين/المتظاهرات.

 

فإن الشرطة وأجهزة  9119من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  997و  992وفقا للمواد 

االستخبارات واألمن الوطني والقوات المسلحة مخولة بتفريق التجمعات واعتقال 

خالل بالسالم العام. وعلى مستوى الممارسة شغب واإلاهرين بتهم فضفاضة مثل الالمتظ
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 ، موجود على الرابط7087ة في السودان، مارس ينت البداحان الوقت إلنهاء العقوب: انظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوق اإلنسان، ال لمواصلة الجلد - 
%20English.pdf-http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20.    
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دليال ب موقع مظاهرة، كثيرا ما ُيعتبر فان مجرد االشتراك في مظاهرة، أو التواجد قر

، لمحاكمات كافيا على ارتكاب هذه الجرائم. ويخضع أولئك المتهمون، بشكل روتيني

نائية. وفيما يتعلق من قانون اإلجراءات الج 977و  977ن إيجازية بموجب المادتي

 22إلى  9092اكتوبر  2قد ُوجه االتهام في المذكورة أعاله ف 9092سبتمبر بتظاهرات 

وفي والية سنار بالنيل األزرق  25خالل بالسالمة العامة.من المتظاهرين باإلزعاج العام واإل

 جلدة لكل منهم 90متظاهرا بالجلد  97حكمت محكمة سنار الجنائية بشكل إيجازي على 

 27على الفور، ،وُتنفذ العقوبات التي ُتفرض، مثل الجلد 26جنيه سوداني. 900وبغرامة 

عتقلت رانيا مامون وآخرون خالل . فمثال أُ ويمكن االستئناف فقط عقب تعزيز الحكم

خالل الجزيرة وأتهمت بارتكاب جريمة اإلفي ود مدني بوالية  9092تظاهرات سبتمبر 

، اعتمدت المحكمة فقط على شهادة ضباط الشرطة 9092ديسمبر  2بالسالم العام. وفي 

جنيه  200والمدعي وشهود من مركز الشرطة وحكمت على رانيا المامون بالغرامة 

سوداني أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع. وفي قضية سمر ميرغني المماثلة حكمت 

لف جنيه أ 2امة ، على سمر ميرغني بالغر9092نوفمبر  99محكمة بحري الجنائية، في 

ن يدعو أ ،فاع، في إطار المحكمة اإليجازيةسوداني. وفي القضيتين لم يستطع محامي الد

 28شهودا للدفاع.

 

 استخدام القوة: حظر التعذيب وسوء المعاملة والحق في الحياة 2-3

 المعايير الدولية ووثيقة الحقوق 2-3-0

شكال الحماية ضد استغاللها. وبالتالي فان أيسير استخدام الدولة للقوة جنبا إلى جنب مع 

استخدام الموظفين المكلفين بانفاذ القانون للقوة محكوم بمبادئ الضرورة والتناسبية. إن 

ن )مدونة قواعد ينوالق بانفاذ الموظفين المكلفينالصكوك الدولية مثل مدونة قواعد سلوك 

الناري بواسطة مسئولي تعزيز والمبادئ األساسية الستخدام القوة والسالح  29السلوك(،
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، 7082اكتوبر  2، صحيفة ديلي ستارت، ‘Trial underway for Sudan protest lawyers ’انظر عبد المنعم ابو ادريس علي،  - 

rally-women-children-03/233446-East/2013/Oct-http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-موجودة على الرابط 
afp.ashx#axzz2mzncB4iJ-detainees-protest-sudan-for  

26
 . 7082معلومات قدمها محامي كانت ريدريس قد أجرت مقابلة معه في نوفمبر  - 

27
 . 82المصدر السابق،  - 

28
 . 7082لريدريس في ديسمبر  معلومات قدمها محامي - 

29
 . 8121ديسمبر  82( 8121) 74/811بالقرار مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القونين  تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة  - 
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من  2في هذا المضمار. وتضع المادة  المالئم يوفران التوجيه 30القانون )المبادئ األساسية(،

ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إال مدونة قواعد السلوك مبدأ أنه 

وفيما يتعلق بتفريق . في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود الالزمة ألداء واجبهم

 فان المبادئ األساسية تنص بأنه "تجمعات غير شرعية لكن غير عنيفة"

و، إذا كان ذلك تحاشي استخدام القوة، أ ،الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين على

 استخدامها على الحد األدنى الضروري.  ان يقصروغير ممكن عمليا، أ

 

من القواعد األساسية تنص على  92فان المادة  ،يفةوفوق ذلك، فيما يتعلق بالتجمعات العن

 نه:أ

سلحة النارية لتفريق وظفين المكلفين بانفاذ القوانين أن يستخدموا األال يجوز للم

التجمعات التي تتسم بالعنف إال إذا تعّذر عليهم استخدام وسائل أقل خطرا؛ وعليهم 

جوز لهم أن يستخدموا أن يقصروا استخدامها على الحد األدنى الضروري. وال ي

ا في المبدأ هال حسب الشروط المنصوص علياألسلحة النارية في هذه الحاالت إ

1.31  

لى ب بموجب القانون الدولي قد يرقى إإن االستخدام للقوة غير الضروري وغير المتناس

 حق الحياة، حينما يؤدي إلى الوفاة. انتهاك مستوى انتهاك حظر التعذيب وسوء المعاملة و

 

 حظر التعذيب وسوء المعاملة -

إن حظر التعذيب وسوء المعاملة ُمعترف به في سلسلة من االتفاقيات التي ُيعتبر السودان 

 7فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادتان من الميثاق األ 2ا في ذلك المادة طرفا فيها، بم

ر التعذيب وسوء من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن حظ 90و 

ال يجوز من وثيقة الحقوق السودانية: ) 22المعاملة منصوص عليه أيضا في المادة 

(. وقد لخص المقرر إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحٍو قاٍس أو ال إنساني أو ُمهين
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املة والمبادئ األساسية الستخدام القوة والسالح الناري بواسطة مسئولي تعزيز القانون، المؤتمر الثامن لألمم المتحدة حول منع الجريمة ومع -

 (. 8110) 887، ص A/CONF.144/28/Rev.1، وثيقة االمم المتحدة 8110سبتمبر  2 –اغسطس  72الجانحين، هافانا، 
31

إال في أسلحة نارية ضد االفراد ن بانفاذ القوانين عدم استخدام يتعين على الموظفين المكلفي" أنه ساسية ينص علىمن المبادئ األ 1المبدأ  - 

حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد االخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على 
على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره/ها، وذلك فقط حينما تكون الوسائل األقل  تهديد خطير لألرواح، أو للقبض

ال عندما يتعذر تماما تجنبها من تطرفا غير كافية لتحقيق هذه األهداف. وفي جميع األحوال، ال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إ
  "جل حماية األرواح.أ



الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب المخاوف والمعايير القابلة للتطبيق فيما يتعلق 

 حتجاجات كاآلتي: االب

تلقى المقرر الخاص مزاعم عديدة حول االستخدام المفرط للعنف خالل اعتقال 

، بما في ذلك الفترات السابقة ةعام اتمشتبه أو خالل تظاهرات أو اضطراب

ن لالنتخابات وفترات االنتخابات. وفي العديد من هذه الحاالت ظل الناس يمارسو

من بالتفريق بعنف يقوم ضباط الشرطة أو األ ي حقهم في التجمع بينمابشكل سلم

المسيل للدموع والقنابل  الضرب واستخدام قنابل الغاز للمظاهرات عن طريق

ن تمييز و خراطيم المياه أو الطلقات المطاطية أو األسلحة النارية دوأ الصوتية

صابة أشخاص بجراح أو إلى قتلهم. ومن على الجمهور. وكثيرا ما أدى هذا إلى إ

شياء المثيرة للقلق بشكل خاص تقارير عن وحشية الشرطة تجاه مجموعات من األ

الضعفاء والمحرومين واألقليات. وظل المقرر الخاص يقول بشكل متكرر أن 

ضبط النفس وأال ُيستخدم إال بعد أن يتم  م الشرطة للقوة يجب أن يالزمهاستخدا

يز القانون أن تكف عن استنفاد الوسائل غير العنيفة. كما أن على أجهزة تعز

استخدام األسلحة النارية إال في حاالت الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق 

طبق قواعد ن تُ ابة خطيرة. وفي هذا المضمار يجب أيهدد آخرين بالموت أو بإص

وفوق ذلك فانه يجب ؛ صارمة حول استخدام قوات الشرطة واألمن للقوة

مراقبة االعتقاالت والتحكم في اف طرق لتحسين عمليات تسجيل وكشاست

  32التظاهرات.

 

قليمية والدولية بشكل متكرر أن الدول تكون مسئولة هيئات اتفاقيات حقوق اإلنسان اإل تجد

و غير متناسبة.ا تستخدم قواتها قوة غير ضرورية أعن خرق حظر سوء المعاملة حينم
33

 

ي خروقات مطالبة بالتحقيق في ألسلطات تكون وحينما يكون الوضع على هذا النحو فان ا

لى ذلك فان على وباإلضافة إ 34وبمحاسبة الجناة وتوفير جبر الضرر لضحايا االنتهاكات.
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 . 18، الفقرة 7080فبراير  A/HRC/13/39 ،1مم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وثيقة األتقرير للمقرر  - 
33

 . 42 –22، الفقرات 7007ابريل  80، المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، حكم صادر في 9829/07انظر علي غونيز ضد تركيا، بالغ رقم  - 
34

 .42المصدر السابق، الفقرة  - 



ن تتخذ تدابير لحماية الحق في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك من دولة أال

 35خالل وسائل االصالحات التشريعية والمؤسسية حسب ما تقتضي الضرورة.

 

 الحق في الحياة -

فريقي لحقوق من الميثاق األ 2في المادة الحماية يجد حق الحياة ، ضمن حقوق أخرى، 

لمدنية والسياسية، امن العهد الدولي الخاص بالحقوق  7نسان والشعوب ومن المادة اإل

من وثيقة الحقوق السودانية. وكما أشار المقرر الخاص لألمم  99لى المادة باإلضافة إ

 عدامات االيجازية والتعسفية فان:ت خارج نطاق القضاء واإلباالعداماالمتحدة المعني 

 

 سلحة النارية هو الدفاع عنق باالستخدام القاتل للقوة أو األالمبدأ الموجه فيما يتعل

ن الظروف الوحيدة التي تبرر االستخدام، بما النفس أو الدفاع عن آخرين. كما أ

و باالصابة الخطيرة؛ أفي ذلك خالل المظاهرات، هي الخطر المحدق بالموت 

والتناسبية. ومن حيث المبدأ فان ويخضع هذا االستخدام لمتطلبات الضرورة 

به ويجوز أن ح طالق الرصاص دون تمييز على حشد هو سلوك غير مسموإ

صابة الخطيرة. يستهدف فقط شخصا أو أشخاص يشكلون تهديدا بالموت أو اإل

وال يمكن تبرير استخدام السالح الناري فقط بسبب وجود حاجة لتفريق تجمع غير 

شرعي أو لحماية ممتلكات. وهذا كثيرا ما ال ينعكس في القوانين المحلية. أما فيما 

رف فيما يتعلق باستخدام السالح القاتل ساسية فان العُ يتعلق بالمدونة والمبادئ األ

 القضاء أوو االعتقال ف، سواء كان في الدفاع عن النفس أهو نفسه في كل الظرو

  36خرى، هو تحديدا، حماية الحياة.على شغب أو أي ظروف أ
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طراف في العهد الدولي لى الدول األضة عوراللتزامات القانونية العامة المف، طبيعة ا28نسان، التعليق العام رقم لجنة األمم المتحدة لحقوق اإل - 

مم ؛ لجنة األ82و  81، الفقرات  7004مايو  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،71مم المتحدة وثيقة األ ،حقوق المدنية والسياسيةالخاص بال

، 7001يناير  CAT/C/GC/2 ،74 .مم المتحدة بواسطة الدول األطراف ، وثيقة األ 7انفاذ المادة  ،7تحدة لمناهضة التعذيب، التعليق العام رقم الم

  . 2الفقرة 
36

تقرير المقرر الخاص المعني باالعدامات خارج نطاق القضاء،  واالعدامات االيجازية، واالعدامات التعسفية كريستوف هينز، وثيقة االمم  - 

 . 17-10، الفقرات 7088مايو  A/HRC/17/28 ،72المتحدة 



ن تجري تحقيقا عاجال وفعاال ونزيها لزعم بوجود خرق فان على السلطات أوفي حالة ا

لى تقديم جبر الضرر لضحايا انتهاكات رفة الحقائق ومحاسبة الجناة، باإلضافة إمع بهدف

 37الحق في الحياة.

 

 القوانين السودانية والممارسة 2-3-3

من ولكن أجهزة األ ؛تتم المحافظة على أمن التظاهرات عادة بواسطة شرطة مكافحة الشغب

حيان، سلطات عال في بعض األن تؤدي، بل وتمارس فالوطني والجيش يجوز لها أيضا أ

عمال التظاهر، كما فعلت خالل االحتجاجات التي حدثت مؤخرا في حفظ األمن في سياق أ

 38في الخرطوم. 9092سبتمبر 

 

الضابط المسئول بسلطات  9119من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  992تخول المادة 

من قانون  992تجمع )انظر المادة استخدام "أقل قوة ضرورية"، حينما تفشل عملية تفريق 

ن قوات أ 9009)ي( من قانون الشرطة لعام  92اإلجراءات الجنائية(. وتوضح المادة 

جراءات قا للضوابط التي يحددها قانون اإلالشرطة تملك سلطة "استخدام القوة المناسبة وف

ئب العام" لكن الجنائية". ويجوز للضابط المسئول فقط استخدام السالح الناري "باذن النا

تم في عام  الذي جراءات الجنائيةلتي أدخلت بمقتضى تعديل قانون اإلأ ا 991المادة 

رية "في سلحة النامر باستخدام األضابط المسئول في األوّسعت بشكل كبير سلطة ال 9009

ي جريمة." القاضي" و "بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أ حالة غياب وكيل النيابة أو

  39".في الموتتسبب البيح تعمد أال ت" هو  حيد على استخدام مثل هذه القوةالقيد الوو

 

بير محاميي يجوز لك 9119من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  997بموجب المادة 

المسلحة استخدام القوة العسكرية ن يطلب من القوات اإلدعاء أو الضابط األكبر المسئول أ

( من قانون القوات المسلحة لعام 9) 7ذا كان ذلك ضروريا لتفريق التجمع. وتنص المادة إ

"مساعدة أجهزة تعزيز القانون، عند االحتياج، في على أن تتولى القوات المسلحة  9007
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  .81-82اعاله، الفقرات  21لسفلية رقم ، الحاشية ا28نسان ، التعليق العام رقم انظر عموما لجنة األمم المتحدة لحقوق اإل - 
38

، ‘بينما اتسع نطاق المظاهرات على امتداد السودان 100من االطفال، واحتجاز  82قتيل، بما فيهم  820نحو ’المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم ،  - 

  http://www.acjps.org/?p=1663، موجود على الرابط 7082اكتوبر  4تصريح صحفي، 
39

 . 8118( من قانون االجراءات الجنائية لعام 4) 872المادة  - 

http://www.acjps.org/?p=1663


أوقات السالم والطوارئ، وفقا ألحكام القانون؛ وتمنح ألجل ذلك سلطات وحماية قانونية 

 "  ح لمثل هذه القوات.كالتي يجوز أن تمن

 

( )ج( من قانون األمن 9) 20من الوطني استخدام القوة بموجب المادة يجوز لجهاز األ

ن وص عليها في قانوسلطات رجل الشرطة المنص، التي يخوله بـ"9090الوطني لعام 

 " شرطة السودان وقانون اإلجراءات الجنائية

 

الضرورة، وتضع قيودا  السودانية بمبادئ مثلتعترف لوائح استخدام القوة بواسطة الشرطة 

طالق الرصاص للقتل. ولكن استخدام القوة في القوانين السودانية مرتبط على سياسة إ

خالل بالنظام العام. ، بما في ذلك اإلذه األسباب فضفاضةبأسباب تفريق التجمعات. وه

عايير الدولية التي تعكسها وبالتالي فانها تخفض عتبة استخدام القوة الى أدنى من مستوى الم

آخر ن يكون استخدام القوة ه، والتي يجب، وفقا لها، أمبادئ األمم المتحدة التي وردت أعال

شكل كامل، مبدأ يضا، وال تعكس به. وال تحيل القوانين السودانية أليإجراء يمكن اللجوء إ

الحماية  وألشكالن يؤخذ بعين االعتبار افتقار القوانين للخصوصية التناسبية. ويجب أ

لمظاهرات. إن حقيقة لى االستخدام المفرط للقوة في سلسلة من اكعامل مساهم في اللجوء إ

شكاليات. فهذه ات متزامنة باستخدام القوة يمثل أيضا إحدى اإلجهزة بسلطأن تمتع عدة أ

األجهزة قد تعمل، بل وقد عملت، بشكل متواز مما قد يعرقل التنسيق ويعزز خطر 

ورد أن الحكومة السودانية  9092ام المفرط للقوة. وفي مجابهة تظاهرات سبتمبر االستخد

جهزة وات االحتياطي المركزي ومن قوات أنشرت سيارات عسكرية وقوات مشتركة من ق

وذكر شهود  40لى المستشفيات.طرق المؤدية إفي األحياء السكنية وأغلقت ال من الوطنياأل

نية، يعتقد أنهم كانوا مليشيا موالية للحكومة، قد شاركوا عيان أن مسلحين يرتدون مالبس مد

ن الحكومة قد نفت تورطها في القتل قوة المسلحة ضد المتظاهرين، رغم أفي استخدام ال
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 أعاله. 21انظر المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم، الحاشية السفلية رقم  - 



طلقت النار دفاعا عن م والي والية الخرطوم أن الشرطة أوزع 41الذي نتج عن ذلك.

 42مراكزها.

 

 خرقالالمحاسبة وأشكال االنتصاف في حالة  2-2

وبالتالي فانه يجوز اتهامهم  9119يخضع مسئولو تعزيز القانون للقانون الجنائي لعام 

ال يجوز اتهامهم بالقتل  بارتكاب جرائم مختلفة في حاالت يتجاوزون فيها سلطاتهم. ولكن

القتل ) 9119من القانون الجنائي لعام  920بموجب المادة  43نما بالقتل شبه العمد.العمد وإ

عامة بحسن نية حدود السلطة  إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة ( "العمد

وعالوة  ".ضروري لتأدية واجبه، المخولة له قانونا  وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت

)أداء الواجب واستعمال  9119من القانون الجنائي لعام  99على ذلك وعمال بالمادة 

 يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو ال الحق( التي تنص على أن "

ل له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة، أو مخوّ 

 " .ل له القيام بهيعتقد بحسن نية أنه ملزم به، أو مخوّ  كان

 

تعزيز حاسبة مسئولي معتبر الحصانات العائق األساسي أمام على صعيد الممارسة تُ 

القانون. فضباط الشرطة وأفراد جهاز األمن الوطني والقوات المسلحة يتمتعون بحصانات 

ال بواسطة رئيس لواجباتهم، ال يمكن رفعها عنهم إ مشروطة في أي فعل يتم في إطار أدائهم

حكام الحصانات هذه باالفالت من العقاب، وال توجد أالقوة التي ينتمون اليها. وتتساوى 

فيها توجيه اتهام ألحد مسئولي تعزيز القانون بسبب االستخدام المفرط للقوة في  قضايا تم

 44سياق تظاهرات.

 

 9099سطس غردا على االنتقادات الستخدام القوة المفرطة في مواجهة تظاهرات يوليو / ا

، أعلنت 9099، وقتل العديد من الطالب في حادثتين منفصلتين في أواخر 9092وسبتمبر 
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، موجود على الرابط 7082اكتوبر  2انظر جيهان هنري "رسائل اخبارية : السودان ينفي قتل المتظاهرين"، هيومان رايتس واتش،  - 

protesters-killing-denies-dansu-http://www.hrw.org/news/2013/10/03/dispatches  
42

، موجود على الرابط 7082اكتوبر  8انظر "السودان يدافع عن عمليات القمع وسط المزيد من االحتجاجات"، فضائية الجزيرة،  - 

-protests-more-amid-crackdown-defends-http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/sudan
20131015534486705.html  

43
 ".لفعله راجحة نتيجة الموت وكان الفعل قصد إذا أو الجاني قصده إذا عمدا   قتال القتل يعد " 8118 لعام الجنائي القانون من( 8) 820 المادة - 

44
"اصالح قوانين السودان حول الحصانات"، نشرة اصالح قوانين السودان، اكتوبر  والمرصد السوداني لحقوق االنسانانظر ريدريس و  - 

  pdf-october--briefing-advocacy-http://www.pclrs.org/downloads/sudan.2013، موجود على الرابط 7082

http://www.hrw.org/news/2013/10/03/dispatches-sudan-denies-killing-protesters
http://www.hrw.org/news/2013/10/03/dispatches-sudan-denies-killing-protesters
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/sudan-defends-crackdown-amid-more-protests-20131015534486705.html
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/sudan-defends-crackdown-amid-more-protests-20131015534486705.html
http://www.pclrs.org/downloads/sudan-advocacy-briefing--october-2013.pdf


ولكن، حتى اليوم، ما زالت نتائج هذه التحقيقات  45ودان عن تشكيل لجان تحري.حكومة الس

 و محاسبتهم.نشر نتائج ولم يوجه اتهام لجناة أغير معروفة؛ فلم يتم 

 

 الحاجة الصالحات  -4

جهزة الرسمية العام فوق حرية التجمع. وتخول األتضع القوانين السودانية األمن والنظام 

و تفريق التجمعات بناءا على أسباب معّرفة كبيرة لحظر أومسئولو انفاذ القانون بسلطات 

ضعف وكثيرا ما يتعرض المتظاهرون إلى تعاني الرقابة القضائية من الوتعريفا فضفاضا. 

يجازية وعقوبات. ويتم تنظيم استخدام القوة بشكل غير مالئم ويترك قدرا كبيرا محاكمات إ

شكال حماية القوة بينما ال تتوفر سوى أداء العملياتي ألولئك المعززين باستخدام ن األم

ومحاسبة محدودة في حالة وقوع انتهاك. وعلى صعيد الممارسة، ففي العديد من الحوادث 

و مراجعة استخدمت قوة مفرطة لم يؤدي ذلك إلى أي محاسبة أ التي زعم أن السلطات قد

ن يضمن، بشكل فعال، ختصار فان النظام الحالي فشل في أوبا مارسة.مللقانون أو لل

المعايير الدولية الملزمة للسودان والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من نظامه القانوني بفضل 

وثيقة الحقوق. وبالتالي فان إجراء مراجعة كاملة للقوانين والممارسة بهدف كفالة االمتثال 

خر كما تأخر اتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة مرتكبي أالدولية لحقوق اإلنسان قد ت للمعايير

 االنتهاكات وتوفر العدالة وجبر الضرر لضحايا مثل هذه االفعال.

 

 توصيات  -5

 يجب على الحكومة السودانية: ناءا على االقتراحات سالفة الذكرب

إجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تنظم التجمعات واستخدام القوة وتطبيقها عملّيا،  -9

 والتعاون مع خبير األمم المتحدة المستقل للسودان في القيام بذلك؛

                                                           
45

، 7082سبتمبر  20انظر "لماذا تصر على الكذب بشأن قتل حزب المؤتمر الوطني للمتظاهرين؟" صحافي يواجه مسئولين سودانيين ، سودان تربيون،  - 

؛ المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم "الدعوة الى تحقيق عاجل  http://www.sudantribune.com/spip.php?article48254موجود على الرابط 

؛  http://www.acjps.org/?p=1127، موجود على الرابط 7087ديسمبر  88مقتل طالب واستخدام مفرط للقوة بواسطة السلطات السودانية"،  يومستقل ف

، صحيفة الصحافة، 7087متظاهرا في مدينة نياال )باللغة العربية( في يوليو  87انظر للحصول على تصريح وزير العدل والمدعي العام حول التحقيق في مقتل 

 .   :http://www.alsahafasd.net/details.php?type=a&scope=a&version=1155&catid=20.، موجود على الرابط 7082مايو  1

http://www.sudantribune.com/spip.php?article48254
http://www.acjps.org/?p=1127
http://www.alsahafasd.net/details.php?type=a&scope=a&version=1155&catid=20


من القانون الجنائي  77و  71-77ل بها، وخصوصا المواد وإصالح القوانين المعم -9

ف ضمان أال يخضع المتظاهرون إلجراءات جنائية غير متناسبة دبه 9119لعام 

 وال مبرر لها؛

فرض كعقوبة في محاكمات موجزة ضد إلغاء العقوبات البدنية والتي كثيرا ما تُ  -2

 متظاهرين؛

بهدف  9119)أ( من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  991 - 992إصالح المواد  -2

ي استخدام للقوة لسلمية لحظر أو تفريق، وأن يخضع أضمان أال تخضع التجمعات ا

 لى التطبيق الصارم لمبادئ الضرورة والتناسب؛إ

ختصاص أجهزة الشرطة واستخدام القوة في ذلك التوضيح، من خالل القانون، ال -2

 السياق؛

من الوطني إلغاء األحكام التي تمنح حصانات لضباط الشرطة وأفراد جهاز األ -7

 والقوات المسلحة السودانية؛

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بتفويض محدد بوضوح وبجدول زمني بما يتفق مع  -7

معايير الدولية لحقوق اإلنسان و/أو أفضل الممارسات الدولية للتحقيق في انتهاكات ال

رتكبت بواسطة موظفين عمت أو تم التبليغ عن أنها أُ القانون السوداني التي زُ 

عموميين وغيرهم من الذين يتصرفون بصفة رسمية في سياق مظاهرات منذ عام 

 ؛9002

من تخاذ خطوات لمحاسبة أي مسئول أو غيره من العاملين بصفة رسمية إ -9

تقديم جبر الضرر لضحايا رتكبت في سياق مظاهرات، وأُ  نتهاكاتالمسئولين عن ا

 النتهاكات؛مثل هذه ا

حق أساسي ككفالة االعتراف بحرية التجمع، كجزء من عملية المراجعة الدستورية،  -1

من  بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهومكفول بموجب العهد الدولي الخاص 

 خرى الملزمة. المعايير الدولية األ

  



  (3102ديسمبر  –وثائق مختارة )أكتوبر  -3

 األمم المتحدة 

 3012نوفمبر  32

 تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن الوضع في أبيي

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/706   
 

 5102نوفمبر  52

 )السودان/جنوب السودان(  7871من لألمم المتحدة رقم قرار مجلس األ
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)   

 

  5102نوفمبر  8
 (S/2013/651)تقرير حول جنوب السودان 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/651    
 

  5102اكتوبر  01

 حاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور العام عن العملية المختلطة لالت تقرير األمين
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/607   

 

 5102اكتوبر  2

 ي السودان مشهود أ. بادرين بيان صحفي لخبير األمم المتحدة المستقل حول وضع حقوق اإلنسان ف
خالل  المتشددةاإلعالمية القبلية الرقابة و االعتقاالت الجماعية إزاء قلق جدامتحدة المم األخبير '

 'في السودان التظاهرات
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13824&LangID=E        

 

 أخرى :

 3102ديسمبر  02

 "في السودان األزرق في والية النيل االحتياجات اإلنسانية "تقييم( Enough) كفى
state-nile-blue-sudans-assessment-needs-http://www.enoughproject.org/reports/humanitarian   

 

 5102نوفمبر  52
 ‘السالم في الشرق السودان: الحفاظ على’مجموعة األزمات الدولية، 

-the-in-peace-preserving-sudan-africa/sudan/209-of-http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn
east .   

 

  5102نوفمبر   57
 ‘ عشرات المعتقلين بال ُتهمالسودان: ’هيومان رايتس واتش 

 charge-without-held-dozens-http://www.hrw.org/news/2013/11/27/sudan     
 

  5102نوفمبر  0

التحقيق في عمليات القتل في السودان: لجنة تقصي الحقائق في مقتل واحتجاز ’هيومان رايتس واتش 
لجنة تقصي )خطاب اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب للسودان من أجل انشاء ‘ المتظاهرين

 حقائق للتحقيق في مقتل واحتجاز المئات من المتظاهرين(

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/706
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/706
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/651
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/651
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/607
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/607
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13824&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13824&LangID=E
http://www.enoughproject.org/reports/humanitarian-needs-assessment-sudans-blue-nile-state
http://www.enoughproject.org/reports/humanitarian-needs-assessment-sudans-blue-nile-state
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/209-sudan-preserving-peace-in-the-east
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/209-sudan-preserving-peace-in-the-east
http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/27-0
http://www.hrw.org/news/2013/11/27/sudan-dozens-held-without-charge


 killings-sudan-investigate-commission-http://www.hrw.org/news/2013/10/31/african     
 

 5102أكتوبر  5
 ‘ في السودان وسط مداهمة المحتجين اشطينتصعيد القبض على ن ’منظمة العفو الدولية 

http://www.amnesty.org/en/region/sudan?page=1    

http://www.hrw.org/news/2013/10/31/african-commission-investigate-sudan-killings
http://www.amnesty.org/en/region/sudan?page=1
http://www.amnesty.org/en/region/sudan?page=1

