
 

 لسوء المعاملة المتظاهرين السلميين تعريضالسودان: توقفوا عن 

 االستخدام المفرط للقوة، االحتجاز التعسفي

اعتقلت قوات األمن السودانیة عشرات األشخاص بسبب االحتجاجات ضد  -( 2018ینایر/ کانون الثاني  30  -)نیروبي  
، وقالت أربع منظمات سودانیة ودولیة الیوم، وهي: 2018 األول/كانون إجراءات التقشف المفروضة بمقتضى میزانیة ینایر

لدراسات  المركز األفریقي"والتنمیة البشریة"، و لالستنارة، و"مرکز الخاتم عدالن ةیالدول، ومنظمة العفو "رایتس ووتش هیومن"
انونیة تهم، وأن تمنحهم اإلجراءات الق : ینبغي على السلطات السودانیة أن تفرج عنهم فورًا، أو أن توجه إلیهم"العدالة والسالم

 .اتباعها الواجب

ه الفوري محامی االتصالوأضافت هذه المنظمات قائلة: "ینبغي منح أي شخص محتجز بمعزل عن العالم الخارجي إمكانیة 
ع المعاییر م تتماشىو  تهم صحیحة من الناحیة القانونیة،وینبغي اإلفراج عن جمیع المحتجزین في عدم وجود  ،تهأسر وأفراد 

 ."الدولیة. وأن السلطات أیضًا ملزمة بضمان الرفاه البدني والنفسي لكافة المحتجزین

وقالت سارة جاكسون، المدیرة اإلقلیمیة لمنظمة العفو الدولیة لشرق أفریقیا والقرن اإلفریقي والبحیرات الكبرى: "تستخدم قوات 
لقت القبض على عشرات األشخاص، وانتهكت الحق في حریة التجمع األمن السودانیة العنف لتفریق المتظاهرین، وقد أ

وأن تبدأ  ،االنضمام إلیهاوتكوین الجمعیات و  والتجمع الحق في حریة التعبیر تعززیجب على حكومة السودان أن . فوالتعبیر
 استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرین السلمیین".وقع من  مافی ومستقالً  تحقیقا محایداً 

، 2018اندلعت بسبب إعالن میزانیة السودان لعام قد ینایر/ كانون الثاني، بدأت المظاهرات في جمیع أنحاء السودان، و  6في 
إلى مضاعفة سعر صرف الدوالر األمریكي بثالثة أضعاف، وزیادة أسعار  فعلیاً  وغیره من اإلجراءات، مما أدى الدعمورفع 

 السلع األساسیة.

لتعدي اودانیة، في عدة مناسبات منذ ذلك الحین، القوة المفرطة لتفریق المتظاهرین، بما في ذلك وقد استخدمت السلطات الس
طالق الغاز المسیل للدموع على الحشود. بالضرب  على المتظاهرین السلمیین بالعصي والهراوات، وا 

 79احتجزت السلطات مئات المتظاهرین. ووثقت جماعات حقوق االنسان اعتقال فقد ، الحتجاجاتا قمعوباإلضافة إلى 
از األمن جه" لدىمعظمهم محتجزون و . / كانون الثانيولى من ینایرسابیع الثالثة األفي األ لمظاهراتعلى االقل في ا شخصاً 

 .همعائالتهم ومحامیب التصال، دون ا"السوداني والمخابرات الوطني

https://www.youtube.com/watch?v=BWTJ_Wd2AvM
https://www.youtube.com/watch?v=BWTJ_Wd2AvM
https://www.youtube.com/watch?v=0s0-yIeNzNo


تمنعهم من حشد المزید من مؤیدیهم. وفي ربما لاحتجز العشرات من قادة أحزاب المعارضة قبل المظاهرات في الخرطوم،  كما
 المعارض السیاسي. "حزب المؤتمر السوداني"، احتجزت السلطات أربعة من زعماء / كانون الثانيینایر  8و 7

ینایر/ كانون الثاني، أمرت لجنة أمنیة محلیة مخولة بتنفیذ حالة الطوارئ الراهنة في األُبّیض، شمال كردفان، باحتجاز  15وفي 
كل من عثمان صالح، وهو عضو في "الحزب الشیوعي السوداني"، وعلي أبو القاسم، وهو عضو في "حزب األمة الوطني"، 

نون الطوارئ. ونفت السلطات وجود طلب للسماح لألسر بزیارتهم. ستة أشهر بموجب قا  

/ كانون الثاني، خالل مسیرات نظمها "الحزب الشیوعي السوداني"، ینایر 17و 16وقد وقعت معظم عملیات االعتقال في 
كانون  /ینایر 17. وفي ممؤیدیه واو"حزب األمة الوطني"، كما أید عدد من أحزاب المعارضة السیاسیة المظاهرات وحشد

، وهو ة، ومحمد الدوم"لحزب الشیوعي السوداني"لـ محمد مختار الخطیب، األمین العام  "جهاز األمن الوطني"، اعتقل الثاني
 ."حزب األمة الوطني"نائب رئیس 

أن العدید ید بوجمیع المحتجزین لدى "جهاز األمن والمخابرات الوطني" عرضة لخطر سوء المعاملة. فقد وردت تقاریر موثوقة تف
من المحتجزین تعرضوا للضرب أثناء االحتجاز، وتعرضوا لظروف قاسیة ولسوء المعاملة اللفظیة. وقد وثقت المنظمات التي 

التعذیب وسوء معاملة المحتجزین من قبل السلطات في الماضي، مما أثار مخاوف خطیرة  أسالیبأرسلت البیان الصحفي 
 بشأن الظروف البدنیة والنفسیة للمحتجزین.

 15ثالث صحف، على األقل، عدة مرات بین  "جهاز األمن الوطني"كما قامت السلطات بقمع وسائل اإلعالم. فقد صادر 
و18 ینایر/كانون الثاني بسبب نشر مقاالت كانت تنتقد رد الحكومة على المظاهرات. واعتقل مسؤولون أمنیون 15 صحافیاً ، 

على األقل، واعتُقل ستة صحفیین في الخرطوم یومي 16 و17 ینایر/ كانون الثاني، وأطلق سراحهم في 21 ینایر/ كانون 
تصل تعرضت لسوء معاملة قد باني، وهي صحفیة وناشطة في مجال حقوق اإلنسان، ه أملوهناك تقاریر موثوقة بأن  الثاني.

.إلى حد التعذیب خالل احتجازها  

انیة تعتبر الحكومة السودوقال الباقر العفیف مختار، المدیر التنفیذي لـ"مركز الخاتم عدالن لالستنارة والتنمیة البشریة": "إن 
" خط أحمر ". فمصادرة الصحف تحد بشدة من توافر المعلومات في المجال العام، وتعیق حریة  التقاریر عن المظاهرات بمثابة
 التعبیر وتداول المعلومات".

 السودانیة لوقفعلى الحكومة  تمارس الضغطن أوقالت المنظمات المذكورة أعاله: إنه یتعین على جمیع األطراف المعنیة 
 حملتها المستمرة من االعتقال واالحتجاز بصورة تعسفیة، واالستخدام المفرط للقوة من أجل اسكات األصوات المعارضة.

، استخدمت 2013مما یجب أن یذكر فإن لدى حكومة السودان تاریخ طویل من االستخدام المفرط للقوة. ففي سبتمبر/أیلول 
ففي أواخر متظاهرًا.  170مقتل ما ال یقل عن یة لفض االحتجاجات السلمیة، مما أسفر عن القوات الحكومیة الذخیرة الح

https://cpj.org/2018/01/sudan-arrests-journalists-confiscates-papers-for-r.php
https://www.hrw.org/report/2014/04/21/we-stood-they-opened-fire/killings-and-arrests-sudans-security-forces-during


متظاهر دون  800ما ال یقل عن  ، أثناء عملیة القمع،حتجزت السلطات أیضاً اسبتمبر/ أیلول، وأوائل أكتوبر/ تشرین األول، 
وغیرها  واإلصابات الوفیات. ولم یكن ثمة مساءلة تذكر عن توجیه تهم إلیهم ، وتعرض العدید لسوء المعاملة أثناء االحتجاز

عال الحصانات القانونیة تحمي بشكل ف من من االنتهاكات التي ارتكبتها السلطات السودانیة ضد المتظاهرین. فهناك مجموعة
 القوات الحكومیة من المالحقة الجنائیة والمساءلة.

نتهاكات على الفور ال وقالت جیهان هنري كبیرة الباحثین في منظمة هیومن رایتس ووتش: "یجب على السودان أن یضع حداً  
صالح التي ترتكبهاحقوق اإلنسان المستمرة  ات القوانین التي تمنحهم صالحیات واسعة في عملی تلك أجهزة الشرطة واألمن، وا 

لغاء الحصانة التي تحمي المسؤولین من المالحقة القضائیة، كما یتعین على السلطات ضمان تلقي  االعتقال واالحتجاز، وا 
 .جمیع المحتجزین الرعایة الطبیة الالزمة لضمان سالمتهم البدنیة والنفسیة"

https://www.hrw.org/report/2014/04/21/we-stood-they-opened-fire/killings-and-arrests-sudans-security-forces-during
https://www.hrw.org/report/2014/04/21/we-stood-they-opened-fire/killings-and-arrests-sudans-security-forces-during

