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ُإهداء إلى روح المرحوم عثمان حميدة المدير 
المؤسس للمركز اإلفريقي لدراسات العدالة 

ن حقوق اإلنسان الذي ناضل والسالم، والمدافع ع
بال كلل أو ملل من أجل تحقيق العدالة لضحايا 

انتهاكات حقوق اإلنسان في السودان ومحاسبة 
 .الجناة
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 مقدمة 
، أعلن الرئيس عمر البشري عن خطط تهدف إىل إجراء حوار وطني مفتوح  يرحب 2014كانون الثاني / يف يناير

وعىل الرغم من إعالنه ذالك ، ال زالت .  2015األنتخابات املزمعة يف عام بمشاركة جميع األحزاب السياسية عشية 

القيود املفروضة عىل حرية التعبري عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع  ، تسود املشهد وتعيق أي محاوالت ذات 

 .جادة  من أجل الرشوع يف حوار وطني

 عاما فرتة حكم الرئيس 25ة بارزة غلبت عىل ال ولطاملا ظل قمع أي شكل من أشكال املعارضة السلمية  سم

ولقد تم التمهيد  لتطبيق هذا القمع بفعل القوانني التي تفرض قيودا عىل .  البشري وحزب املؤتمر الوطني الحاكم

 .حريات التعبري عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع

ا بإرتفاع معدالت التضخم و رفع  دعم  عن ًمؤخرا، إزداد تململ السودانيني بفعل التدهور االقتصادي  مقرون

أدى ذلك إىل أتساع نطاق  التظاهرات التي عمت مختلف .  الوقود ، بجانب تطبيق  غري ذلك من تدابري التقشف

 2013ترشين األول / أيلول وأوائل أكتوبر/ مناطق البالد، بما يف ذلك االحتجاجات التي وقعت يف أواخر سبتمرب

ضخم املظاهرات التي شهدتها البالد خالل السنوات األخرية  ـ جاء رد قوات األمن عىل هذه ُوالتي اعتربت من أ

املظاهرات، ال سيما جهاز األمن واملخابرات الوطني والرشطة، خالل السنتني املاضيتني ليشكل بواعث قلق خطرية 

مرت الحكومة يف تطبيق عدد من واست.  لدى منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم

التكتيكات واألساليب الرامية إىل خنق املعارضة، حيث لجأت إىل تجريم ممارسة حريتي التعبري عن الرأي 

، االعتقال التعسفي والتعذيب وغريه من رضوب  ) بما يف ذلك الذخرية الحية(والتجمع،وأستخدمت القوة املفرطة 

 .املعاملة السيئة 

ا التقرير  املزاعم املتعلقة بارتكاب انتهاكات ألوضاع  حقوق اإلنسان، ال سيما استخدام أجهزة وسوف يتقيص  هذ

وسوف .  2014 و2012األمن السودانية القوة املفرطة لتفريق املحتجني أثناء االحتجاجات التي وقعت بني عامي 

 األجهزة األمنية قد انتهكت بشكل متكرر يثبت  التقرير  أن الرشطة  ، جهاز األمن واملخابرات الوطني وغريهما من

فقد تعرض العرشات من .   واجباتها املرتتبة عليها عمال بأحكام القانون الدويل والدستور السوداني االنتقايل

كما تعرض املحتجزون للتعذيب وغريه من رضوب .  املحتجني للقتل ، اإلصابات ، الرضب ، االعتقال والحجز

إلضافة إىل ذلك، يربز التقرير الحايل تكرار تقاعس الحكومة عن إجراء تحقيقات شاملة با.  املعاملة القاسية

ومحايدة ومستقلة من أجل محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان، وحرصها عىل نرش ثقافة اإلفالت من 

 . العقاب، وإعاقة الردع باملحصلة

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، .   بشكل ملح وعاجليجب التصدي لدوامة اإلفالت من العقاب الحالية ومعالجتها

تهيب منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم بحكومة السودان كي تحرص عىل إجراء 

تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة وعاجلة يف التقارير التي تحدثت عن تسبب أجهزة األمن لعمليات بمقتل 

وحيثما توفرت أدلة كافية يمكن األخذ .  رتكابها لعمليات اعتقال تعسفي وإساءة معاملةأشخاص أو إصابتهم وا

بها قانونا، يجب جلب الجناة املشتبه بهم للمثول أما القضاء يف ظل محاكمات عادلة ودون اللجوء إىل عقوبة 

 .  اإلعدام
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 منهجية البحث 
 العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات السالم و العدالة   ويأتي التقرير الحايل كنتاج للبحوث التي أجرتها منظمة

 . 2014آب /  وأغسطس2012حزيران / خالل الفرتة  ما  بني يونيو

واعتمدت منظمة العفو الدولية يف ذلك عىل إفادات شهود العيان وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم 

ا طالب  الجامعات والناشطون من املنظمات الشبابية واملحامون من باإلضافة إىل املعلومات التي زود املنظمة به

ُويذكر أن منظمة العفو الدولية قد منعت من الدخول السودان اعتبارا من العام .  داخل املجتمع املدني السوداني ُ

2006 . 

  متنوعة من الجهات وقام املركز اإلفريقي للعدالة ودراسات السالم بجمع املعلومات وأجرى مقابالت مع مجموعات

الفاعلة يف املجتمع املدني واملهنيني السودانيني بما يف ذلك املحامني والصحفيني واألطباء واملدافعني عن حقوق 

 .كما وثق املركز روايات شهود العيان وإفادات الضحايا وأفراد عائالتهم.  اإلنسان والناشطني الشباب

يل عىل املراسالت وملفات القضايا والتقارير الطبية واألدلة املصورة كما اعتمدت البحوث الخاصة بالتقرير الحا

 .واملنشورات السابقة الصادرة عن املركز اإلفريقي للعدالة ودراسات السالم  ومنظمة العفو الدولية

ولقد قام املركز اإلفريقي للعدالة ودراسات السالم ومنظمة العفو الدولية بالتحقق بشكل مشرتك من جميع 

 .علومات التي تم جمعها وإدراجها يف التقرير الحايلامل

وألسباب تتعلق بالرسية وأمن األشخاص، فلقد تم تغيري أسماء بعض األشخاص الذين يرد ذكرهم أو وصفهم يف 

 .التقرير الحايل

ُوال نزعم أن التقرير الحايل يمثل مرجعا  شامال النتهاكات حقوق اإلنسان التي زعم أن قوات األمن ا ً لسودانية قد ً

بل إن التقرير يربز بدال من ذلك بعض الشواغل الرئيسية عىل صعيد حقوق اإلنسان يف سياق محدد هو .  ارتكبتها

 ومناقشة غياب املساءلة والعدالة عىل صعيد االنتهاكات 2014 و2013 و2012االحتجاجات التي وقعت يف األعوام 

 .هاُالتي زعم أن قوات األمن السودانية قد ارتكبت

ويربهن التقرير الحايل عىل كيفية قيام الرشطة وجهاز األمن  الوطني واملخابرات ويف بعض األحيان القوات املسلحة 

أيضا باللجوء عىل نحو متكرر الستخدام القوة املفرطة واالعتقال التعسفي والتعذيب وغريه من رضوب سوء 

ويثري تكرار استخدام هذه األساليب والتحركات بواعث .  املعاملة من أجل فض االحتجاجات وتفريق املشاركني فيها

وما .  قلق تربز كيف أصبح قمع املعارضة واالحتجاجات جزءا ال يتجزأ من ممارسة السلطة لصالحيتها يف السودان

يزيد من يرس ذلك وسهولته هي الترشيعات السودانية التي تمنح عنارص األجهزة األمنية حصانات وصالحيات 

كما يظهر التقرير غياب .  يح لهم إلقاء القبض عىل األشخاص واحتجازهم واستخدام القوة بحقهمواسعة تب

الردود الكافية واملساءلة عىل صعيد انتهاكات حقوق اإلنسان، وهو ما يؤدي بدوره إىل تعزيز دوامة اإلفالت من 

 . العقاب
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  اإلطار القانوني –ًأوال 
ُر السودان االنتقايل، تعترب جميع الحقوق التي تكفلها الصكوك الدولية يف من دستو) 3 (27عمال بأحكام املادة 

ًمجال حقوق اإلنسان التي انضم السودان إليها كأحد الدول األطراف فيها جزءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق التي 

وق والحريات املضمنة ىف تنظم الترشيعات الحق"وتنص املادة املذكورة عىل أن .  يكفلها الدستور السوداني االنتقايل

 1 ".هذه الوثيقة وال تصادرها أو تنتقص منها

ُوتعترب املعاهدات الدولية واإلقليمية التي وقع السودان عليها كأحد الدول األطراف فيها ملزمة من الناحية القانونية 

.  ملعاهداتوتفرض عىل حكومة السودان أحرتام وحماية وإعمال حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف تلك ا

وباإلضافة إىل الواجبات املشتقة من معاهدات حقوق اإلنسان، ثمة العديد من املعايري غري املرتبطة باملعاهدات التي 

 . توضح الواجبات امللزمة قانونا التي تكفلها تلك املعاهدات

 حقوق حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع 
ي وتشكيل الجمعيات وسيلة هامة من أجل إعمال الكثري من الحقوق األخرى من ُتعد حقوق حريتي التجمع السلم

التعبري عن آرائهم السياسية "إذ تقود هذه الحقوق إىل تمكني النساء والرجال من .  قبيل حرية التعبري عن الرأي

اعية، واملشاركة يف ممارسة واملشاركة يف األعمال األدبية والفنية وغريها من األنشطة الثقافية واالقتصادية واالجتم

الشعائر الدينية وغريها من املعتقدات، وتشكيل النقابات والتعاونيات واالنضمام إليها، وانتخاب القادة لتمثيل 

  2".مصالحهم ومساءلة هؤالء القادة

 ُويذكر أن حقوق حرية التعبري عن الرأي والتجمع وتشكيل الجمعيات مكفولة يف دستور السودان االنتقايل

وبموجب االلتزامات الدولية واإلقليمية التي تعهد السودان بها عمال بأحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

 3.والسياسية وامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 بشأن الحق يف التظاهر 281، اعتمدت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب القرار رقم 2014ويف عام 

باالعتقاالت الجماعية والتعسفية واستمرار "ويؤكد القرار عىل وجود شواغل يف بلدان إفريقية تتعلق .  السلمي

استخدام القوة بشكل مفرط والذخرية الحية "إضافة إىل ..." احتجاز عدد من األشخاص عقب املظاهرات السلمية

دعو القرار الدول إىل االمتناع عن االستخدام غري وي" والغاز املسيل للدموع من أجل تفريق املتظاهرين السلميني

  4.املتناسب للقوة، والقيام بإجراء تحقيقات

ولقد شدد تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية تكوين الجمعيات، ماينا 

نظيم التجمعات السلمية وتوفري الحماية كياي، عىل االلتزام اإليجابي الذي يقع عىل عاتق املسؤولني بغية تيسري ت

العمالء املحرضني واملتظاهرين املناوئني الذين يستهدفون تعطيل هذه "للمشاركني فيها، بما يف ذلك حمايتهم من 

كما ينبغي عىل ."  أشخاصا ينتمون إىل جهاز الدولة أو يعملون نيابة عنه) بما يف ذلك. (التجمعات أو تشتيتها

خاضعة "لتدخل بشكل غري مربر بالحق يف التجمع السلمي، وينبغي أال تكون ممارسة هذا الحق املسؤولني عدم ا

ولكن االكتفاء بإجراء اإلشعار املسبق كحد أقىص يكون مربر اشرتاطه إتاحة ... للموافقة املسبقة من السلطات 

زت املمثلة الخاصة لألمني العام   كما أبر5".الفرصة لسلطات الدولة تيسري ممارسة الحق يف حرية التجمع السلمي

 –لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان كيف يجب السماح أيضا للمدافعني عن حقوق اإلنسان 
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 العمل بحرية –بما يف ذلك أعضاء املجتمع املدني والصحفيني واملدونني وممثيل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

    6.ظاهرات العامةأثناء التجمعات وامل

  فلقد 7.كما تكرر بروز بواعث قلق حيال مدى احرتام الحق يف حرية التجمع يف السودان خالل العامني األخريين

وقعت الكثري من الحوادث التي جوبهت خاللها املظاهرات التي عمت أنحاء البالد باالستخدام املفرط للقوة 

وعىل الرغم .   التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف بعض الحاالتواالعتقال أو الحجز التعسفي باإلضافة إىل

من سمو دستور السودان االنتقايل فوق الترشيعات التابعة، فثمة عالوة عىل ذلك قوانني نافذة ال تزال تفرض قيودا 

 .    عىل الحق يف التجمع السلمي وتعمل عىل تيسري لجوء األجهزة األمنية إىل استخدام القوة

 1991 وقانون اإلجراءات الجنائية لعام 1991ما تتضمن الترشيعات السودانية ال سيما القانون الجنائي لعام ك

 .أيضا أحكاما مختلفة يتم اللجوء إليها من أجل كبح الحق يف التظاهر السلمي

يابة أن يأمر ، يجوز ألي ضابط أو وكيل ن1991 من قانون اإلجراءات الجنائية لعام 124وعمال بأحكام املادة 

ووفق .  ُبتفريق أي تجمع غري مرشوع أو أي تجمهر يحتمل أن يؤدي إىل أعمال شغب أو اإلخالل بالطمأنينة العامة

ُ من القانون نفسه، تخول الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني والقوات املسلحة بفض 126 و125املادتني 

   8.ب واإلخالل بالسالم العامالتجمعات واملظاهرات بتهمة ارتكاب جرائم الشغ

الشغب واإلخالل بالسالم العام والطمأنينة " ال يورد تعريفا واضحا لجريمتي 1991إال إن القانون الجنائي لعام 

ويف واقع .  ، ويمكن أن تشمال طائفة واسعة من األفعال بما يفتح املجال واسعا أمام إساءة استغالل األمر"العامة

من واملخابرات الوطني والرشطة يميالن غالبا إىل استخدام صالحياتهما للحيلولة دون حدوث الحال، فإن جهاز األ

ْأي تجمع أو تجمهر بناء عىل تلك األسس مفرتضني أن أي تجمع من شأنه أن يؤدي إىل اإلخالل بالنظام العام 

كاب أعمال الشغب واإلخالل بالسالم ُوعليه، فغالبا ما تسند إىل العديد من املحتجني تهما بارت.  والطمأنينة العامة

ُوتوظف هذه الجرائم عىل نحو منتظم لتقييد حريات التعبري عن الرأي والتجمع وتشكيل .  العام واإلزعاج

  ولقد وثق املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم ومنظمة العفو الدولية العديد من القضايا التي 9.الجمعيات

هم ضد املحتجني السلميني وغريهم ممن يقومون بتوزيع مواد ومنشورات نيابة عن أحزاب ُأسندت فيها مثل هذه الت

  10.املعارضة السياسية والحركات الطالبية وغريها من املجموعات املستقلة

ُباإلضافة إىل ذلك، غالبا ما يخضع الذين تسند تلك التهم إليهم ملحاكمات بإجراءات موجزة عمال بأحكام املادتني 

من قانون اإلجراءات ) البيانات املدونة يف املحاكمات اإليجازية (177و) اإلجراءات يف املحاكمات اإليجازية (176

ُ  وغالبا ما يحاكم املتهمون يف هذه املحاكمات بشكل موجز أمام محاكم النظام العام دون 1991.11الجنائية لعام 

أنظر (ففي قضية سمر املريغني .   أو االستئنافالحصول عىل تمثيل قانوني أو إعالمهم بشأن حقهم يف الطعن

).   دوالر أمريكي1000( جنيه سوداني 5000ُعىل سبيل املثال، حكم عليها بدفع غرامة قوامها ) 27اإلطار رقم 

ُأو اإليجازية كما يصطلح عليها يف (ُولم يسمح ملحاميها استدعاء شهود النفي بسبب إجراءات املحاكمة املوجزة 

 ). السودان

 التعامل مع االحتجاجات أمنيا، والحق في الحياة 
 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 6 واملادة 12 من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب4كفلت املادة 

وبموجب أحكام املادتني، فالحق يف الحياة مالزم لكل إنسان ويحظر حرمانه منه .  والسياسية الحق يف الحياة

وتشكل ما يرتكبه وكالء .  كما ال يجوز االنتقاص من هذا الحق أو الترصف فيه بأي شكل من األشكال.  تعسفا
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.  الدولة من عمليات قتل ناجمة عن استخدام القوة غري الرضورية أو املفرطة حرمانا تعسفيا من الحق يف الحياة

ُ مع إمكانية تفادي ذلك، يعد ذلك من باب ُفعىل سبيل املثال، عندما تستخدم القوة املميتة بحق أحد املحتجني

  كما يحظر القانون الدويل عىل الدوام عمليات القتل غري املرشوعة التي ينفذها 13.الحرمان التعسفي من الحياة

موظفي الحكومة أو بتواطؤ منهم أو بغضهم الطرف عنها وترقى حني حدوثها بهذا الشكل إىل مصاف اإلعدامات 

 14.تشكل جرائم حرب أيضاخارج نطاق القضاء و

وبناء عليه، فثمة واجب مرتتب عىل حكومة السودان يقتيض منها الحرص عىل أن تعترب القوانني الجنائية الوطنية 

كما يتعني عىل .  ُعمليات القتل غري املرشوعة التي ترتكبها أجهزة األمن جرائم يعاقب عليها بالعقوبات املناسبة

 تحقيقات شاملة وعاجلة ومحايدة يف التقارير التي تتحدث عن استخدام وكالء حكومة السودان أن تكفل إجراء

 15.الدولة للقوة

 استخدام القوة بشكل مفرط أثناء االحتجاجات 
ثمة عدد من املبادئ الدولية التي تحكم مسألة استخدام القوة ترد يف وثائق صادرة عن األمم املتحدة من قبيل 

واملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واملسلحة ) 1978( بإنفاذ القانون قواعد سلوك املوظفني املكلفني

وتعكس هذه املعايري طبيعة الواجبات القانونية التي تلتزم بها ).  1990(النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون 

 من العهد الدويل 6املادة الدول وفق أحكام املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان كتلك املنصوص عليها يف 

وتحدد املعايري الدولية وجوبا طبيعة القوة التي ينبغي .  الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل سبيل املثال

االقتصار عىل استخدامها يف الحاالت االستثنائية وتشرتط أن يكون ذلك يف الحاالت الرضورية فقط وبشكل متناسب 

وظفي إنفاذ القانون استخدام القوة بالقدر املطلوب فقط ألداء واجبهم واملهام املوكولة ويجوز مل.  والتهديد املقابل

إليهم، بما يف ذلك استخدامها من أجل منع وقوع جريمة أو املساعدة يف عملية إلقاء القبض بشكل قانوني عىل 

ُثبت أنها غري فعالة أو يرجح أن املخالفني املشتبه بهم، وذلك فقط عقب استنفاذ جميع األساليب غري العنيفة التي 

 . تكون كذلك

بما فيها العنيفة وغري السلمية أو (وغني عن القول إنه يتعني أن تحرتم عمليات حفظ األمن والنظام يف التجمعات 

حقوق اإلنسان، بما يف ذلك الحق يف الحياة والحق يف الحرية واألمن الشخيص ) التي تعتربها الحكومة غري قانونية

 . يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملةوالحق

من "ولقد أكد املقرر األممي الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفا أنه 

املحظور إطالق النار عىل حشد من الناس بشكل عشوائي وينبغي توجيهه نحو الشخص او األشخاص الذين 

وال يمكن تربير استخدام األسلحة النارية ملجرد اعتبار أحد التجمعات .  ملوت أو اإلصابة البالغةيشكلون تهديدا با

  16".أو التجمهر غري مرشوع وينبغي بالتايل فضه أو استخدام تلك األسلحة بزعم حماية املمتلكات

يل، فيجب مع ذلك القيام وحتى إذا كان فرض أحد القيود عىل الحق يف االحتجاج مربرا وفق أحكام القانون الدو

بمهام حفظ األمن والنظام بما يتفق واملعايري الدولية املرعية التي تحظر استخدام موظفي أجهزة إنفاذ القانون 

ُالقوة ما لم يكن ذلك من باب الرضورة القصوى ومتناسبا مع حجم التهديد املقابل، وعىل أن يحظر عليهم 

ّا لم يتسن تفادي ذلك أبدا يف سبيل حماية أرواح املوظفني وغريهم من استخدام األسلحة النارية بشكل مميت م

 .األشخاص

ُويجب اعتبار لجوء أجهزة األمن إىل استخدام القوة بشكل تعسفي أو ميسء جريمة من الجرائم التي يعاقب 



 واملميت املفرط 

 السودان يف املحتجني ضد والتعذيب التعسفي واالعتقال املتناسبة غري القوة استخدام

 2014أيلول /ظمة العـفـو الـدولية  سبتمرب          منAFR 54/020/2014: رقم الوثيقة

12 12 

يات القتل غري   وعليه فيجب عىل حكومة السودان إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة ومحايدة يف عمل17.عليها

املرشوعة التي ترتكبها أجهزة األمن وصوال إىل محاكمة الجناة يف محاكمات عادلة ودون اللجوء إىل فرض عقوبة 

وباإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل الحكومة السودانية أن تصون الحق يف التجمع السلمي وأن تحمي .  اإلعدام بحقهم

 . املحتجني من أن يتعرضوا ألي اعتداء عليهم

وكما أشار مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، يستدعي نرش حقوق اإلنسان وحمايتها توافر 

  وبوسع الحوار بني منظمي االحتجاج والسلطات 18.إطار قانوني كاف وجهود مستمرة تكفل تنفيذها بشكل فعال

خرية عىل حقوق اإلنسان، أن يساهم يف حماية اإلدارية والرشطة وما يرافق ذلك من تدريب مالئم لعنارص هذه األ

 .حقوق اإلنسان املتعلقة باالحتجاج السلمي

ويف السودان، تضطلع الرشطة عموما بمهام حفظ األمن أثناء املظاهرات، ولكن لوحظ يف بعض الحاالت وجود 

لك كما تنص عليه أحكام صالحيات مشرتكة لجهاز األمن واملخابرات الوطني والقوات املسلحة أثناء املظاهرات، وذ

  2010.19من قانون األمن الوطني لعام ) 1(50 واملادة 2007من قانون القوات املسلحة الشعبية لعام ) 2(6املادة 

وباإلضافة إىل ذلك، فينص قانون اإلجراءات الجنائية عىل منح وكيل النيابة األعىل أو الضابط املسؤول األعىل رتبة 

   20".ابط أو ضابط صف عىل رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة املسلحةطلب مساعدة أي ض" صالحية 

 15 استخدام القوة، وهو ما ينطبق عىل املادة 1991من قانون اإلجراءات الجنائية لعام ) أ(129كما تبيح املادة 

 .2008أيضا من قانون الرشطة لعام 

 االعتقال التعسفي والحجز بمعزل عن العالم الخارجي 
 من امليثاق اإلفريقي لحقوق 6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واملادة 9عمال بأحكام املادة 

.  ُاإلنسان والشعوب، واللتان تعتربان ملزمتان للسودان، فال يجوز تعريض أي شخص لالعتقال أو الحجز التعسفي

.  ىل اإلجراءات املنصوص عليها قانونا وبما يتفق معهاُويجب أن تنفذ عمليات إلقاء القبض والحجز فقط بناء ع

ويجب .  وبغية اعتبار الحرمان من الحرية إجراء قانونيا فيجب أن تكون العملية متسقة وأحكام القانون الدويل

عىل وجه التحديد أن تتسق األسس واإلجراءات املنصوص عليها قانونا مع أحكام القانون الدويل وأال تكون إجراءات 

من العهد ) 4-2(9الحرمان من الحرية تعسفية أو تنتقص من الضمانات اإلضافية املنصوص عليها يف املادة 

ُوملن ألقي القبض عليه الحق يف .  الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وغريها من الحقوق املكفولة يف العهد

ٍالحق يف رسعة إحالته للمثول أما قاض أو مسؤول كما لديه .  أن يتم إعالمه بأرسع وقت بالتهم املوجهة إليه

ُقضائي، وأن يحاكم ضمن إطار زمني معقول يف ظل إجراءات عادلة أو أن يصار إىل إطالق رساحه ويجب دوما .  ُ

أن يشكل إجراء الحرمان من الحرية االستثناء عىل القاعدة، وعليه فتشكل أيضا األسس التي دعت أصال إىل تجديد 

ص أو توقيفه واالستخدام الفعال لبدائل الحجز عند تجديد مدة التوقيف املجاالت األساسية املرتبطة احتجاز الشخ

ويجب أن ينض القانون بوضوح عىل األسباب املوجبة لتمديد مدة التوقيف أو الحجز، .  بحق الشخص يف الحرية

 أن القاعدة املعتربة دوما هي إخالء وبما.  وعىل أن تكون رضورية ومتناسبة ومنطقية يف جميع الظروف واألحوال

سبيل املتهم بانتظار بدء املحاكمة، فيجب أن تقوم السلطات القضائية بدراسة جميع التدابري األخرى املمكنة وغري 

وباإلضافة إىل ذلك ومن أجل الحرص عىل أن تظل . السالبة للحرية من قبيل الكفالة أو التعهد باملثول أمام املحكمة

حرمان من الحرية واملعاملة يف الحجز إجراءات قانونية ومرشوعة، فيجب مراجعة قرارات تمديد مدة إجراءات ال

إذ لجميع الشخاص املحتجزين الحق يف الطعن يف مدى مرشوعية احتجازهم .  الحجز أو التوقيف عىل نحو دوري

 .    أو توقيفهم
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جنة حقوق اإلنسان إىل أنه ال ينبغي مساواة ، لطاملا أشارت ل"الحجز التعسفي"وفيما يتعلق بمعنى مصطلح 

، ولكن يجب أن يتم تفسريه بشكل واسع بحيث يشمل جميع "بمخالفة القانون"بنظريه املتعلق " التعسف"مفهوم 

والظلم وعدم قابلية التنبؤ ومراعاة اإلجراءات حسب األصول يف نصوص " غري مالئم"العنارص املتعلقة بما هو 

   21".القانون

الحق يف الحرية واألمان، وال يجوز إخضاع  " من دستور جمهورية السودان االنتقايل لكل شخص 29املادة وتكفل 

 ".  ًيجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إال ألسباب ووفقا إلجراءات يحددها القانون أحد للقبض أو الحبس، وال

أسباب القبض عليهم، وإخطارهم بالتهم املوجهة  من الدستور حق املحتجزين يف إبالغهم فورا ب34كما تكفل املادة 

 . ضدهم دون تأخري

يقوم جهاز األمن الوطني بالرتكيز عىل جمع املعلومات وتحليلها " من الدستور االنتقايل بأن 151كما تحدد املادة   

صالحيات  ينص عىل منح الجهاز 2010إال أن قانون األمن الوطني لعام ".  واسداء املشورة للسلطات املعنية

واسعة بتوقيف األشخاص واحتجازهم، ودأب الجهاز بشكل روتيني عىل إلقاء القبض عىل األشخاص للحيلولة دون 

 من قانون األمن الوطني عىل جواز قيام الجهاز بالقبض 50وتنص املادة .  تنظيم االحتجاجات أو ردا عىل وقوعها

ويمكن حينها .  دون رقابة قضائية) وما بعد تجديد املدة ي45أو ( يوما 30عىل أي شخص واحتجازه ملدة تصل إىل 

تمديد مدة التوقيف إىل ما مجمله أربع أشهر ونصف الشهر إذا ارتأى مدير الجهاز ذلك رضوريا من أجل استكمال 

ويف ظل غياب الضمانات القضائية .  وال ينص القانون عىل األسس املستخدمة لتربير عمليات التوقيف.  التحقيقات

وقائية، جرت العادة عىل احتجاز األشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، ما يجعلهم عرضة للتعذيب وغريه من ال

 يوما من مدة 45ُوال يحال املتهمون للمثول أمام القايض خالل أول .  رضوب سوء املعاملة عىل وجه التحديد

مام املحكمة بحقهم عند تجديد مدة توقيفهم، وليس لهم الحق يف التقدم بطلب إصدار أمر إحضار أو مثول أ

التوقيف حتى أربعة أشهر ونصف، األمر الذي يحرمهم من أي شكل من اشكال الحماية القضائية بما يخالف 

  . من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب7 و6أحكام املادتني 

 إعالمهم بأسباب القبض عليهم والحق  من قانون األمن الوطني عىل حقوق املوقوفني من قبيل مثال51وتنص املادة 

يف إخطار ذويهم بحقيقة القبض عليهم ما لم يقوض ذلك من مصلحة التحقيق باإلضافة إىل اإلشارة إىل حقوق 

كما ينص ذات القانون عىل قيام النائب العام بمراقبة مراكز الحجز ومنشآته، ولكنه .  الزيارة والرعاية الصحية

.  اإلرشادية وال يخوض بمزيد من التفاصيل املتعلقة بكيفية ضمان حماية هذه الحقوقيسكت عن تبيان املبادئ 

وأخريا، يمنح قانون األمن الوطني حصانة لعنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني، مما يعرقل عمليا إمكانية نفاذ 

 .ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها عنارصه إىل وسائل اإلنصاف الفعالة

ولقد ساهم قانون األمن الوطني بخلق ثقافة من اإلفالت من العقاب تتيح لعمالء الجهاز ارتكاب انتهاكات حقوق 

ولقد حرصت منظمة العفو .  اإلنسان يف ظل غياب أي رقابة قضائية عىل أفعالهم ودون وجود مساءلة الحقة

ضايا متعددة شهدت قيام عنارص جهاز األمن الدولية واملركز اإلفريقي للعدالة و دراسات السالم  عىل توثيق ق

ُواملخابرات الوطني، والرشطة أحيانا، بالقبض عىل أشخاص أثناء االحتجاجات وبعدها، فيما يعتقد أنه محاولة 

ُ  ويلقى القبض عىل الكثريين لالشتباه بأنهم يحملون آراء 22.للسيطرة عىل علمية تنظيم االحتجاجات وتنسيقها

وتحدثت منظمة العفو الدولية .   لالعتقاد بأنهم يلعبون دورا يف تنسيق االحتجاجات وقيادتهامناوئة للحكومة أو

ُمع العديد من ناشطي حقوق اإلنسان والناشطني السياسيني الذي ألقي القبض عليهم أثناء تواجدهم يف منازلهم 

تم نقلهم إىل إحدى منشآت الحجز ليال واقتيدوا لالستجواب يف مكاتب جهاز األمن واملخابرات الوطني قبل أن ي

وقيل للعائالت التي حاولت أن تحصل .  التابعة له دون تهمة ودون السماح لهم باالتصال بمحامينهم أو عائالتهم
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عىل معلومات حول أماكن تواجذ ذويهم أنهم غري موجودين يف عهدة الجهاز أو أنه يمكنهم تقديم طلب زيارة بعد 

 .  م أن األشخاص املعنيني محتجزون لدى الجهاز أم ال يوما دون أن يؤكدوا له15

 التعذيب 
عدم جواز " من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وهي مادة ملزمة للسودان ، عىل 7تنص املادة 

 من 5ادة وتنص امل".  تعريض أي شخص للتعذيب أو املعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 حظر كافة أشكال استغالل اإلنسان وامتهانه واستعباده خاصة "امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل 

وتنطبق أحكام هذا املنع  ".  االسرتقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات واملعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو املذلة

ولقد وثقت منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي العدالة .  وف واألحوالاملطلق عىل الدوام ويف ظل جميع الظر

ودراسات السالم وقوع حاالت تعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة تعرض لها املحتجزون أثناء إلقاء القبض 

خالفة أو عليهم يف االحتجاجات، ما يربهن عىل أن أجهزة األمن قد استخدمت التعذيب ملعاقبة أصحاب اآلراء امل

 . املعارضة للحزب الحاكم أو تهديدهم أو قمعهم

كما تشكل العقوبات البدنية من قبيل الجلد بالسياط أو الكرباج أو العيص انتهاكا للحظر املفروض عىل التعذيب 

 23.وغريه من أشكال العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 انتهاكات حقوق اإلنسان –ثانيا 
 على صعيد االحتجاجات المرتكبة 

، عمدت األجهزة األمنية عىل 2011تزامنا مع تزايد عدد املظاهرات وتواترها يف مختلف أنحاء السودان منذ العام 

ويف .  نحو منتظم إىل استخدام القوة غري الرضورية أو املفرطة ضد املحتجني السلميني وغري السلميني عىل حد سواء

أيلول، أطلقت الرشطة /  سبتمرب19ركز اإلفريقي لدراسات السالم والعدالة  بتاريخ إحدى الحاالت التي وثقها امل

الرصاص الحي عىل أحد الجموع متسببة بمقتل طفلني وشخص بالغ أثناء أحد االحتجاجات الذي وقع أمام مقر 

  كما أعدت 24.الوايل) الحاكم(حكومة والية جنوب دارفور عقب أن أرضمت مجموعة من املحتجني النار بسيارة 

منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم تقارير تتناول قيام الرشطة وعنارص جهاز األمن 

واملخابرات الوطني باستخدام الهراوات والغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي والحي ضد املتظاهرين 

نظمة واملركز مقابالت مع شهود عيان حرضوا تلك الواقعات   وأجرت امل25.وإطالقها عليهم من عىل مسافة قريبة

التي لجأ خاللها عنارص الرشطة والجهاز إىل استخدام القوة املفرطة لفض املظاهرات التي كانت سلمية الطابع يف 

  وسوف يفحص 26.وتحدثتا مع عائالت قتىل تلك االحتجاجات وجرحى إطالق النار والرصاص الحي.  مجملها

 وشهدت استخدام 2014 و2012ُايل من التقرير تفاصيل أربعة احتجاجات تحديدا نظمت ما بني عامي القسم الح

وتجدر اإلشارة إىل وقوع حوادث أخرى شهدت استخدام األجهزة األمنية نمطا . القوة بشكل أوقع خسائر برشية

 . مشابها من القوة

نون أن يحرصوا عىل احرتام حق الجميع يف التجمع ويتعني عىل موظفي األجهزة األمنية واملكلفني بإنفاذ القا

وكلما حاولت أقلية صغرية أن تجعل من التجمع السلمي مناسبة عنيفة، فينبغي عىل .  السلمي داخل السودان

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون استخدام القوة الرضورية فقط وعىل نحو متناسب وحجم التهديد، وتوفري 

لسلميني واإلحجام عن استغالل أعمال العنف التي يرتكبها القلة كذريعة لتقييد أو عرقلة الحماية للمحتجني ا

 .ممارسة اآلخرين لحقوقهم األساسية

  2012حزيران / حتجاجات يونيوإ
وجاء اندالع هذه .   ردا عىل ارتفاع أسعار الغذاء2012حزيران /  يونيو16اندلعت موجة من املظاهرات بتاريخ 

ن تسببت مظاهرة يف سكن الطالبات الداخيل بجامعة الخرطوم بإطالق رشارة حركة أوسع نطاقا املوجة عقب أ

ووقعت مظاهرات يف الخرطوم قبل أن تنترش إىل .  احتجاجا عىل تدابري التقشف االقتصادي ونادت بإسقاط النظام

 27.باقي املدن الرئيسية بما يف ذلك بورتسودان وكسال ونياال والقضارف

، دأبت أجهزة األمن خاللها عىل استخدام 2012آب / حزيران إىل أوائل أغسطس/ االحتجاجات من يونيوواستمرت 

ولجأت إىل استخدام الهراوات والغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي والحي .  القوة لقمع تلك االحتجاجات

 ذلك، أقدمت أجهزة األمن عىل   وباإلضافة إىل28.بحق املتظاهرين السلميني وأوقعت قتىل وجرحى يف صفوفهم

حزيران إىل /  يونيو16وخالل الفرتة من .  اعتقال أشخاص تعسفا لالشتباه بقيادتهم لالحتجاجات أو تنسيقها

 300 وثق املركز اإلفريقي لدراسات السالم والعدالة والسالم اعتقال واحتجاز أكثر من 2012تموز /  يوليو27

 مدافعا بارزا عن 43يف مختلف أنحاء البالد، بما يف ذلك ما ال يقل عن شخص تعسفا عىل خلفية االحتجاجات 
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  وتقدر منظمات سودانية أخرى ترصد االعتقاالت 29.حقوق اإلنسان وكذلك ناشطني شباب وسياسيني وصحفيني

 ولم تتمكن  30. شخص يف الخرطوم وغريها من كبريات مدن السودان1000أن أجهزة األمن أوقفت أكثر من 

 .العفو الدولية أو املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم من التحقق من ذلك الرقممنظمة 

، تجمع املتظاهرون عقب صالة الجمعة يف ضاحية أم درمان بالخرطوم، وأطلقت 2012حزيران /  يونيو29ويف 

. موع عىل الحشودالرشطة وعنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني الرصاص املطاطي وقنابل الغاز املسيل للد

وتحدث مندوبو منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم مع شهود العيان، بما يف ذلك 

الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ذكروا أن الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني قد اعتدوا عىل 

ت املنظمة واملركز تقارير تفيد بإصابة ما ال يقل عن ثمانية أشخاص   وتلق31.املتظاهرين بالرضب بالعيص أيضا

كما .  جراء إطالق الرصاص املطاطي وقنابل الغاز املسيل للدموع، حيث جاءت اإلصابات يف الساقني والذراعني

جني كانت تشري تقارير الشهود التي تلقاها املركز إىل أن مواد الغاز املسيل للدموع املستخدمة يف تفريق املحت

 32.شديدة الرتكيز بحيث تسببت بإصابة األشخاص بنزيف يف منطقتي األنف والفم

تموز /  يوليو31ففي .   يف نياال بوالية جنوب دارفور2012ووقع أكرب احتجاج عىل هامش موجة مظاهرات عام 

ن الثامنة عرشة،  شخصا، كان عرشة منهم دون س12، ووثق املركز اإلفريقي ومنظمة العفو تفاصيل وفاة 2012

 آخرين عندما قامت قوات الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني بإطالق الذخرية الحية عىل جمع 80وإصابة 

 33.من املتظاهرين

بدأت مظاهرات نياال يف ساعات الصباح الباكر عندما قام طالب  املدارس األساسية والثانوية باالنضمام إىل عامة 

وبدأ االحتجاج بشكل سلمي بادئ األمر ولكنه رسعان ما أتخذ منحى عنيفا عندما .   الشارعالسكان الذين نزلوا إىل

 .رشع بعض املتظاهرين برمي الحجارة عىل الرشطة وسدوا الطرق من خالل حرق اإلطارات

كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع الطواقم الطبية التي أكدت وفاة ثمانية أشخاص جراء إصابتهم 

وأخرب عاملون طبيون يف مستشفى نياال منظمة العفو الدولية أن .  رصاص البنادق اآللية يف منطقة الصدرب

ُالجروح الناجمة عن الرصاص والبادية عىل الجثث الثمانية التي أودعت املرشحة تتسق والجروح التي تنجم عادة 

ما أطلقت قوات األمن البنادق اآللية الثقيلة   ك34. ملم7.62 و5.56عن اإلصابة برصاص البنادق اآللية من عياري 

وجرحت الرصاصات الطائشة بعض السكان أثناء تواجدهم داخل منازلهم بفعل .  من طراز الدوشكا يف الهواء

 35.الرصاص املرتد إىل األرض

طبي يف ُووثقت منظمة العفو الدولية حينها عدة حاالت حرم فيها املحتجون املصابون من الحصول عىل العالج ال

وأشار العديد من شهود العيان إىل أن ضباط أمن بمالبس .  مستشفيات املدن التي شهدت وقوع االحتجاجات

مدنية كانوا منترشين داخل املستشفيات أو عىل مقربة منها قد ألقوا القبض عىل املشتبه بهم من املتظاهرين الذين 

رب املصابون منظمة العفو الدولية أنهم آثروا عدم التوجه ويف بعض الحاالت، أخ.  قصدوا املستشفيات طلبا للعالج

لطلب العالج يف املستشفيات خوفا من التعرض لالعتقال أو التخويف عقب ما لحق بهم من إصابات أثناء 

  وعلم املركز اإلفريقي 36.املظاهرات أو التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة عىل أيدي عنارص األجهزة األمنية

سات العدالة والسالم من مصادر موثوقة أن بعض املصابني آثروا عدم تلقي العالج خوفا من أن يتم القبض لدرا

عليهم يف مستشفى نياال ولقيام عنارص الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني بإغالق الطرق املؤدية إىل 

  2012.37آب /  أغسطس1مستشفى املدينة بتاريخ 



 واملميت املفرط

 السودان يف املحتجني ضد والتعذيب التعسفي واالعتقال املتناسبة غري القوة استخدام

 2014أيلول /منظمة العـفـو الـدولية  سبتمرب  AFR 54/020/2014: رقم الوثيقة

17 

 سفي عتقال أو الحجز التعاأل
يف معرض رده عىل حركة االحتجاجات، نفذ جهاز األمن واملخابرات الوطني موجة اعتقاالت طالت مختلف أفراد 

املجتمع املدني، واعتقل عنارصه املئات من األفراد بشكل تعسفي، بما يف ذلك املحتجني وكذلك املدافعني عن حقوق 

طباء وأعضاء املنظمات الشبابية واألحزاب السياسية اإلنسان واملحامني وموظفي مؤسسات املجتمع املدني واأل

ُ واحتجز العديد من األشخاص دون تهمة أو جرت  38.برصف النظر عن ضلوعهم يف االحتجاجات من عدمه

 .ُمحاكمتهم بإجراءات موجزة بتهمة الشغب أو إألزعاج  العام وحكم عليهم بغرامات أو الجلد

حزيران / ت الوطني بتعذيب جميع املحتجزين عىل خلفية مظاهرات يونيوكما قام  وكالء جهاز األمن واملخابرا

ُووثقت منظمة العفو الدولية حاالت أبلغ فيها عن قيام .   وتعرضوا لهم بغري ذلك من رضوب سوء املعاملة2012

ا من وتضمنت اإلفادات التي حصل املركز اإلفريقي عليه 39. عنارص الجهاز برضب املحتجزين صفعا ولكما وركال

ُ  كما أجرب املحتجزون 40.أفراد أفرج الجهاز عنهم عدة بالغات عن تعرضهم للرضب بخراطيم املياه والعيص واللكم

ُكما هدد البعض .  عىل الوقوف ساعات طوال  تحت الشمس الحارقة وهم يف أوضاع ضاغطة عىل الجسم

ُووجهت لهم تهديدات بالقتل ال سيما ُوعصبت أعني البعض .  باالغتصاب وتعرضوا لشتائم ذات مضامني جنسية

وأما أعضاء .  ُالتهديد بقتل أفراد عائالتهم، وأجربوا عىل مشاهدة زمالء آخرين لهم وهم يتعرضون للرضب

، فقد تعرضوا للتوقيف "رشارة" و" شباب من أجل التغيري"و" قرفنا"الحركات الشبابية البارزة من قبيل حركة 

وأبلغ بعض املحتجزين عن إجبارهم .  يون وأعضاء األحزاب السياسية املعارضةوذاك  ما تعرض له أيضا الصحف

 .عىل الكشف عن كلمات الرس الخاصة باملرور إىل حساباتهم عىل فيسبوك وسكايب

 رضوان داؤد 
والتي شاركت يف موجة املظاهرات " قرفنا"شارك رضوان داؤد يف تأسيس الحركة الشبابية البارزة املعروفة باسم 

، ألقى عنارص جهاز األمن 2012تموز /  يوليو3ويف .  2012حزيران / ناوئة لحكومة السودان يف يونيوامل

ُوأحتجز ملدة ستة أسابيع .  واملخابرات الوطني القبض عىل رضوان يف الخرطوم أثناء مشاركته يف احتجاج سلمي

من القانون الجنائي، وهي جريمة تصل  65ُبادئ األمر وأسندت إليه تهم  تتعلق باالرهاب وفق احكام املادة 

.  ُوزعم  رضوان  أنه قد تعرض يف الحجز للرضب والحرمان من النوم والتهديد باالغتصاب.  عقوبتها إىل اإلعدام

، عاود عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني القبض عليه مبارشة عقب تربئته من 2012آب /  أغسطس13ويف 

ُرامة بدعوى اإلخالل بالنظام العام، وهي تهمة أسندت إىل الكثري من املحتجني خالل ُتهم اإلرهاب وحكم عليه بغ

 بمعزل عن العالم 72  واقتيد خارج قاعة املحكمة ليتم احتجازه يف مكان غري معلوم مدة 41.أشهر االحتجاجات

 .2012آب /  أغسطس16ُولقد أخيل سبيله يف .  الخارجي دون توجيه تهم إليه أو السماح له االتصال باملحامي

 

 دبليو. إن
 أنه الحظ أن بعد الشارع من اقتيد فقد. دبليو. إن عىل ،43درمان أم يف القبض، ألقي حزيران،/يونيو يف ،42دبليو. إن

 األمن جهاز إىل ينتمون بأنهم عليهم تعرف مدنية، ثياب يف برجال مألى صغرية شاحنة يف بالقوة واقتيد. ُمتابع

 بطاقته مصادرة وتم. الشاحنة يف وهو مطاطي بخرطوم للرضب وتعرض. الشاحنة ؤخرةم يف فألقوه الوطني،

 أن بعد ركبتيه عىل يركع أن منه طلبوا حيث مبنى إىل األمن رجال واقتاده. الخلوي وهاتفه بالصحفيني، الخاصة

 ويف. النابية لأللفاظ ضوتعر. الحائط مقابل ذراعيه ومرفقي املؤلم الوضع هذا يلتزم أن وأجرب ألعىل، رسواله رفع

 اإلنرتنت، عىل مستقل إخباري موقع عىل مقالة بنرش وقام صحفي دبليو. إن أن األمن رجال وجد وعندما الحق، وقت
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 مدة السمع عىل قادر غري تركه مما أذنيه، وشمل ًتكرارا، وجهه عىل للصفع تعرض فقد. قسوة أشد معاملة تلقى

 تقارير الدولية العفو منظمة تلقت وقد .44الرقبة يف وإصابة األذن، طبلة يف تمزق حدوث إىل أدى مما دقائق، عرش

 .ساعة 24 بعد عنه اإلفراج وتم. اعتقاله خالل لها تعرض التي اإلصابات تأكد طبية

ولقد أدانت األمم املتحدة واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة وحكومات دول أخرى استخدام القوة املفرطة وقمع 

  إال إن حكومة السودان لم تحاول مع ذلك التحقيق فيما قامت به األجهزة 2012.45حزيران / تجني يف يونيواملح

ٍاألمنية من قمع لحريات التعبري عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع، ناهيك عن مساءلة أي شخص عىل 
 .  انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة

د  بمدين وفي جامعة الجزيرة  2012كانون األول / احتجاجات ديسمبر
 ، والية الجزيرةمدني  
.  ، وقعت احتجاجات واعتصامات يف جامعة الجزيرة بود مدني يف والية الجزيرة2012كانون األول / يف ديسمرب

، احتجت مجموعة من الطلبة داخل حرم جامعة الجزيرة ضد قرار الجامعة 2012كانون األول /  ديسمرب5ويف 

ُوزعم أن مجموعة من .  2006 دارفور من الرسوم كما جاء يف مرسوم رئايس سابق صدر عام بعدم إعفاء طلبة

وعقب نشوب االشتباكات بني الطرفني، .  الطلبة املوالني للحكومة واملسلحني بقضبان معدنية اعتدت عىل املحتجني

قنابل الغاز املسيل للدموع و تدخلت قوات الرشطة االحتياط املركزي  وجهاز األمن واملخابرات الوطني وأطلقت 

    46.أنهالت رضبا عيل الطالب بالعيص

ُ، عثر عىل جثتي عادل محمد احمد ومحمد يونس نيل يف القناة القريبة من 2012كانون األول /  ديسمرب6ويف 

قوب ُكما عثر أيضا عىل جثتي طالبني آخرين هما الصادق يع.  مباني جامعة الجزيرة يف عاصمة الوالية ود مدني

  وقيل إنه قد بدت عىل الجثث األربعة آثار 47.عبد الله ونعمان أحمد قرييش يف اليوم التايل ملقاتني يف نفس قناة املاء

وأخرب شهود منظمة العفو الدولية أنه قد ظهرت عىل جثث آثار نزيف يف .  وعالمات تعرض أصحابها للرضب

 .نطقة الكتف أيضامنطقة الرأس فيما بدا أن إحداها عانت من نزيف يف م

 وألقت أجهزة األمن القبض عىل  48.وعقب ذلك، انترشت االحتجاجات لتصل الخرطوم وغريها من املدن السودانية  ه

  49.املحتجني يف عدد من املدن يف محاولة منها للسيطرة عىل االحتجاجات وإسكات االحتجاجات الشعبية

وتم .  ل بتشكيل لجنة تقيص للتحقيق يف وفاة الطالب األربعة، تعهد وزير العد2012كانون األول /  ديسمرب9ويف 

 .1991تفويض اللجنة بالعمل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية لعام 

، تجمهر الطلبة يف جامعة أم درمان اإلسالمية بالخرطوم من أجل احتجاج 2012كانون األول /  ديسمرب11ويف 

وتعرض الطالب  للرضب وجرى تفريقهم باستخدام .   للحكومة والرشطةآخر ليواجههم حينها الطالب املنارصون

 50.الغاز املسيل للدموع

 االعتقال أو الحجز التعسفي
 77 و69 طالبا ووجهت إليهم تهم وفق أحكام املادتني 56ُ، أبلغ عن القبض عىل 2012كانون األول /  ديسمرب5يف 

ُوأفرج عنهم بالكفالة يف ) الل بالسالم العام واإلزعاج العامفيما يتعلق باإلخ (1991من القانون الجنائي لعام 

 51.اليوم التايل
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ً، احتجز عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني أربعة من أعضاء األحزاب 2012كانون األول /  ديسمرب8ويف  

لقة بوفاة الطلبة ويف ضوء االحتجاجات املتع.  السياسية املعارضة دون تهمة يف بلدة واد مدني بوالية الجزيرة

ُاألربعة، فيعتقد ناشطون يف حقوق اإلنسان أنهم قد قبض عليهم واحتجزوا يف محاولة للحيلولة دون تنظيم املزيد  ُ

ُفلقد ألقي القبض عىل مجدي سليم من الحزب الديمقراطي الوحدوي .  من االحتجاجات عىل أحداث األسبوع املايض

لقبض عىل محمد زين عضو حزب املؤتمر الشعبي أثناء تواجده يف مرشحة ُأثناء تواجده يف منزله، فيما ألقي ا

ُوأما عبد الفتاح بيضاب العضو يف الحزب الشيوعي السوداني، فقبض عليه وهو يف شوارع .  مستشفى واد مدني

 يف كانون األول أيضا، ألقت الرشطة/  ديسمرب8  ويف 52.ود مدني برفقة هاشم املريغني سكرتري  الحزب الشيوعي

ُوأسندت .  الخرطوم القبض عىل تسعة أشخاص شاركوا يف احتجاج سلمي عىل خلفية وفاة طالب جامعة الجزيرة

واللتان تتعلقان باإلخالل بالسالم  (1991 من القانون الجنائي لعام 77 و69للتسعة تهم وفقا ألحكام املادتني 

 53.تايلُوأفرج عنهم بالكفالة يف اليوم ال) العام وباإلزعاج العام

  2013تشرين األول / أيلول وأكتوبر/ احتجاجات سبتمبر
 بعد وقت قصري من 2013أيلول /  سبتمرب23واندلعت املزيد من االحتجاجات يف مختلف املدن السودانية ، بتاريخ 

برات إعالن الرئيس البشري عن رفع الدعم عن املحروقات ، جأت أجهزة األمن، ال سيما الرشطة وجهاز األمن واملخا

الوطني والقوات االحتياطي املركزي ، إىل استخدام القوة غري الرضورية أو املفرطة، بما يف ذلك استخدام الذخرية 

 كما وثق املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم حوادث  54.الحية، منذ اللحظة األوىل الندالع رشارة املظاهرات

إذ كان عدد اإلصابات يف .  تخدام القوة املفرطة بحق املحتجنيشهدت ضلوع القوات املسلحة السودانية يف اس

صفوف املحتجني بني قتيل وجريح عقب تدخل قوات األمن لتفريقهم غري مسبوق منذ أن وصل حزب املؤتمر 

 حالة وفاة وتحقق من أسماء 185وتلقى املركز تقارير موثوقة تتحدث عن وقوع .  1989الوطني إىل السلطة عام 

  يزعم ان  وفاة غالبية القتىل جراء إصابتهم بالرصاص يف 55. شخص توفوا يف كربيات مدن السودان441وهويات 

 وبحسب ما افاد به شهود عيان، فلقد كان من بني القتىل عدد من املارة الذين لم يكونوا  56.الرأس أو الصدر

 .يشاركون يف االحتجاجات فعليا

إلفريقي ومنظمة العفو الدولية، تويف القتىل عقب إطالق النار عليهم يف ويف غالبية الحاالت التي وثقها املركز ا

ُويف حاالت أخرى، أطلقت النار عىل األشخاص من الخلف ما يوحي بأنهم كانوا يفرون .  منطقتي الرأس والصدر

تلة ولكن ُويف إحدى الحاالت، أصيب أحد املتظاهرين إصابة غري قا.  مبتعدين عن مكان املظاهرات لحظة مقتلهم

 .ُأطلقت عليه النار ثانية من مسافة قريبة متسببة بمقتله

وعىل الرغم من أن بعض املظاهرات قد أخذت منحى العنف مع قيام املحتجني بتخريب أقسام الرشطة وإرضام 

 كما النار فيها ورميهم الحجارة عىل عنارص الرشطة واألجهزة األمنية، فلقد كان رد األجهزة األمنية غري متناسب

  .ظهر جليا

وتنص املبادئ األساسية الستخدام القوة عىل أنه حتى يف سياق التجمعات غري املرشوعة أو العنيفة، يجب أن يكون 

استخدام القوة بشكل رضوري ومتناسب مع حجم التهديد، مع عدم جواز اللجوء إىل استخدام القوة املميتة إال يف 

  وعىل صعيد الحوادث آنفة الذكر أعاله، 57. تفاديها من أجل حماية األرواحالحاالت االستثنائية جدا التي ال يمكن

 . فلم يلب استخدام القوة معايري الرضورة والتناسبية

ٍواتصف رد الحكومة السودانية بأنه غري كاف، حيث لم تتحمل مسؤولية الوفيات التي حصلت بعد أن رصح وزير 

ولقد كان .  هم املسؤولون عن مقتل املحتجني" رادا وجماعات مسلحةأف"الداخلية إبراهيم محمود حامد قائال أن 
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 قتيل فقط بينهم رجال 32عدد القتىل مدار جدل حيث أرصت وزارة الداخلية والرشطة عىل أن عدد القتىل وصل إىل 

قائال ، استبعد محافظ الخرطوم عبد الرحمن الخضري هذه األرقام 2013ترشين األول / ويف أواخر أكتوبر.  رشطة

، رصح وزير العدل محمد 2013ترشين الثاني /  نوفمرب4ويف .   قتيال70 و60أن حصيلة القتىل وصلت إىل ما بني 

ثم .  ُ شخصا قد قتلوا وأنه قد جرى فتح تحقيق يف املوضوع84بشارة دوسة لصحيفة االهرام املوالية للحكومة أن 

 شخصا، بينهم اثنان 85 قائلة أن عدد القتىل قد وصل إىل كشفت الحكومة السودانية النقاب عن الحصيلة الرسمية

 .من ضباط األمن

 محتج وجرح 200 تقريرا يوثق وفاة 2013أيلول / واصدرت لجنة التضامن مع عائالت قتىل احتجاجات سبتمرب

 منهم 33ُ شخصا قد جرحوا أثناء تلك االحتجاجات احتاج 230وجاء يف التقرير أن .  العرشات أثناء االحتجاجات

 58.للحصول عىل عالج طبي عاجل غري متوفر يف السودان

 االعتقال أو الحجز التعسفي
 إذ تلقت منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة –كما كان نطاق االعتقاالت غري مسبوق أيضا 

ان يشريون  إىل إلقاء والسالم تقارير من ناشطني يف حقوق اإلنسان وسياسيني وصحفيني ومحامني يف السود

 شخص واحتجاز عدد منهم بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية اتصالهم بعائالتهم أو 800القبض عىل 

  وأبلغت الحكومة السودانية عن قيامها باعتقال 59.املحامني قبل أن يتم الحقا اإلفراج عنهم دون إسناد تهم إليهم

منهم بعد ساعات أو أيام من توقيفهم أو عقب محاكمتهم بإجراءات ُ شخص بدورها قبل أن تفرج عن العديد 600

ويف إحدى القضايا بتاريخ .  ُولقد نفذت أحكام الجلد فور صدورها.  موجزة أو الحكم عليهم بدفع الغرامة أو الجلد

مثيل ، أصدرت محكمة أم درمان الجنائية  ، عىل ثمانية متظاهرين دون حصولهم عىل ت2013أيلول /  سبتمرب24

بشأن التسبب باإلزعاج  (77و) بشأن اإلخالل بالنظام العام (69قانوني أو توكيل محام، وذلك وفق أحكام املادتني 

 جلدة وغرامة قوامها 20ُوحكم عىل مجموعة املتظاهرين هذه بالجلد .  1991من القانون الجنائي لعام ) العام

وكانت أفراد املجموعة .   تنفيذ الحكم الصادر بحقهم فوراوتم.   جنيه سوداني لكل واحد من أفراد املجموعة200

ُوأحيل اثنان من القرص .  ُقد قبض عليهم أثناء املظاهرات يف منطقة العباسية بأم درمان قبل ليلة من ذلك التاريخ

 .للمثول أمام محكمة األحداث

هم أو السماح لهم باالتصال ومكث آخرون يف الحجز لفرتات تراوحت بني أسابيع وأشهر دون توجيه تهمة إلي

 .بعائالتهم أو بمحاميهم أو حتى إحالتهم للمثول للحكومة

 وساعات الصباح الباكر من 2013أيلول /  سبتمرب30وقامت السلطات بحملة اعتقاالت يف ساعات الليل من يوم 

 27  ويف 60.ا حولها من أعضاء الحزب الشيوعي السوداني يف الخرطوم وم17ُوألقي القبض عىل .  اليوم التايل

، ألقى عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني القبض عىل عضو اللجنة املركزية للحزب 2013أيلول / سبتمرب

وحاول أفراد عائلته زيارته بتاريخ .  الشيوعي، الدكتور صديق كبلو، عقب عودته من اململكة املتحدة بوقت قصري

ورفض جهاز األمن واملخابرات الوطني أن .   يوما15ودوا بعد  ولكن قيل لهم أن يع2013أيلول /  سبتمرب30

 .  دون توجيه التهم إليه2013ترشين األول /  أكتوبر15ُوأفرج عنه بتاريخ .  يفصح عن مكان تواجده لعائلته

في ف.  ُكما استهدف أعضاء املجموعات الشبابية أثناء موجة االعتقاالت التي شنها جهاز األمن واملخابرات الوطني

ُ، زعم قيام ستة مسلحني من عنارص الجهاز بمداهمة منزل الناشط  مهيد صديق، أحد 2013أيلول /  سبتمرب23

وألقوا القبض عليه عقب تفتيش منزله ألكثر من ".  التغيري اآلن"األعضاء املؤسسني لحركة الشباب املعروفة باسم 

ُواحتجز مهيد صديق بمعزل عن العالم .  لوثائقساعتني وصادروا حاسوب زوجته وبعض االسطوانات املدمجة وا
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 .ُالخارجي أكثر من شهر كامل دون أن تسند إليه أي تهم

ُكما قبض عىل أعضاء آخرين من حركة التغيري اآلن بما يف ذلك داليا الروبي وريان زين العابدين وعمر عشاري 

اقتيدا إىل مبنى جهاز األمن واملخابرات ُ، زعم ان داليا وريان 2013أيلول / سبتمرب30وبتاريخ .  وخالد عمر

ُالوطني يف منطقة العمارات  بالخرطوم حيث احتجزتا هناك دون تهمة ومنعتا من االتصال باملحامي أو عائالتهم  ُ

 . ُوأفرج عنهما بعد أسبوعني.  أو املثول أمام املحكمة

يب املحتجزين وتعريضهم لسوء املعاملة وحرص املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم عىل توثيق حوادث تعذ

 وأثناء وجودهم يف عهدة جهاز األمن واملخابرات الوطني 2013أيلول / عقب اعتقالهم أثناء مظاهرات سبتمرب

كما أبلغ املحتجزون .  والرشطة، بما يف ذلك رضبهم لكما وبالهراوات والصعق بالكهرباء والتهديد بالعنف الجنيس

يف إحدى منشآت الجهاز القريبة من محطة " ثالجات"املخابرات عن احتجازهم داخل يف عهدة جهاز األمن و

 محتجزا يف 20 و10ُحافالت شندي، حيث زعم تعرض األشخاص هناك لدرجات حرارة متدنية جدا وزج ما بني 

 .كل زنزانة

  2014آذار / احتجاجات جامعة الخرطوم في مارس
 كلية االقتصاد بجامعة الخرطوم عيل ابكر  موىس متأثرا بجراحه التي ، تويف الطالب يف2014آذار /  مارس11يف 

ُأصيب بها عقب أن فتحت قوات األمن نريان أسلحتها عىل املشاركني يف إحدى املظاهرات داخل الحرم الجامعي التي 

جنوب وقعت مبارشة عقب انتهاء مخاطبة  عامة نظمتها جمعية طالب دارفور حول العنف املتصاعد يف والية 

وسار الطالب  بعدها باتجاه بوابة الجامعة الرئيسية ليجدوا بانتظارهم قوة مشرتكة مؤلفة من الرشطة .  دارفور

ُوزعم أن أجهزة األمن أطلقت قنابل .  وجهاز األمن واملخابرات الوطني وامليليشيات الطالبية املوالية للحزب الحاكم 

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع شهود .  خرية الحية عىل الطالبالغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي والذ

ُالعيان بما فيهم الطالب والصحفيني الذين قالوا أن رجاال بمالبس مدنية يعتقد أنهم من ميليشيا الطالب املوالية 

 وباملحصلة، جاءت الرشطة وعنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني.  للحكومة قاموا برضب باقي الطلبة

واستخدمت الغاز املسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق املحتجني األمر الذي أدى إىل مقتل عيل أبكر موىس 

ُ  وينص تقرير طبي حصل املركز اإلفريقي عليه عىل أن موىس قد تعرض إلطالق النار عليه وأصيب 61.إدريس

كما .  يتها عن وفاة عيل ابكر موىسوأصدرت الرشطة بيانا يف وقت الحق أنكرت فيه مسؤول.  بالرصاص يف صدره

 .ُجرح سبعة طلبة آخرين عقب رضبهم بالهراوات وإصابتهم بالرصاص املطاطي

وحرض جنازته حوايل .  وأطلقت وفاة عيل ابكر موىس إدريس رشارة احتجاجات عمت الخرطوم يف اليوم التايل

املسيل للدموع بمجرد أن بدأو الهتاف  شخص قبل أن تقوم أجهزة األمن بفض املشيعني باستخدام الغاز 1000

ويف األيام التي تلت هذا االحتجاج وتشييع عيل ابكر، نفذ جهاز األمن واملخابرات .  بشعارات مناوئة للحكومة

 62.الوطني حملة اعتقاالت تعسفية يف أنحاء مختلفة من الخرطوم طالت الطلبة الذين شاركوا يف االحتجاجات

وال يجوز استخدامها إال .  ضوح عىل حظر استخدام األسلحة النارية يف تفريق املحتجنيوتنص املعايري الدولية بو

دفاعا عن النفس فقط ويف وجه خطر او تهديد وشيك  مهدد للحياة أو عند احتمال التسبب بإصابات خطرية وبعد 

 .أن يتم استنفاذ جميع التدابري األقل تشددا

 .ة إذا ما تم إجراء تحقيق يف أحداث جامعة الخرطوم أم الوحتى اليوم، فال يعلم املركز أو املنظم
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 ز التعسفي اجحتاالعتقال أو اإل
ووثقت املنظمة واملركز وقوع عمليات .  ُألقي القبض عىل العديد من املحتجني عند  اندالع املظاهرة و اليوم التايل لها

وينحدر .  وناشطني سياسيني ومحامنياعتقال وحجز دون تهم ،  طالت الطالب  ومدافعني عن حقوق اإلنسان 

 63.معظم املوقوفني من دارفور أصال ولكنهم يقيمون يف الخرطوم

 أثناء 2014آذار /  مارس21ُكما فقد املحامي وعضو نقابة املحامني يف دارفور، عبد العزيز التوم إبراهيم، بتاريخ 

ن جهاز األمن واملخابرات الوطني أكد فيه  م2014آذار /  مارس17وتلقت عائلته اتصاال يف .  تفريق املشيعني

ويف اليوم التايل، أدت سلسلة من املداهمات يف الخرطوم إىل املزيد من االعتقاالت، ال .  املسؤولون احتجاز عبد العزيز

ُسيما اعتقال عبد املنعم آدم محمد، وهو محامي دأب عىل زيارة أقسام الرشطة بحثا عن أي طالب اعتقل أثناء 

/  مارس20ويف .  2014آذار /  مارس13ُوألقي القبض عليه أثناء تواجده يف مكتبه وسط البلد بتاريخ .  جاالحتجا

آذار، تم توقيف محمد صالح محمد عبد الرحمن أثناء محاولته مغادرة مطار الخرطوم إىل تونس لحضور ورشة 

لحديث أثناء تشييع جنازة عيل ُويذكر أن محمد صالح قد تخرج حديثا من جامعة الخرطوم وسبق له ا.  عمل

 .الباقر موىس إدريس

ومع ذلك، عاود عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني .  2014نيسان /  أبريل8ُوأخيل سبيلهم جميعا بتاريخ 

 رفقة اثنني من منظمته 2014أيار /  مايو12إلقاء القبض عىل محمد صالح محمد عبد الرحمن مجددا بتاريخ 

ُ  وعرف عن الثالثة مشاركتهم 64.ج الرس جعفر ومعمر موىس محمد بالقرب من جامعة الخرطومالشبابية وهما تا

واقتيد معمر موىس إىل سجن .  2014ايار /  مايو11يف حمالت االحتجاج عىل مقتل عيل ابكر موىس إدريس بتاريخ 

وأبلغ محمد صالح .  وم بحريُكوبر فيما احتجز محمد صالح وتاج الرس يف مراكز الحجز التابعة للجهاز يف الخرط

ُوأبلغا عن إيداعهما داخل زنازين تعرف باسم .  وتاج الرس عن تعرضهما لسوء املعاملة أثناء احتجازهما

كما أبلغ الشابان عن .  ُكونها ترتك مربدة بقصد التسبب بالضيق للمحتجزين وعدم شعورهم بالراحة" الثالجات"

، 2014حزيران /   ويف أواخر يونيو65. كدمات عىل جسديهما ووجهيهماتعرضهما للرضب، األمر الذي ألحق بهما

أعلن محمد صالح وتاج الرس إرضابا عن الطعام استمر ثالثة أيام وفق ما أفاد به والداهما قبل أن يتم نقلهما إىل 

وىس ولم وطوال فرتة احتجازهم، فلم توجه تهم إىل محمد صالح وتاج الرس ومعمر م.  أحد املستشفيات القريبة

ورفض جهاز األمن واملخابرات أربع طلبات تقدمت بها أرستا محمد وتاج الرس .  ُيسمح لهم بالتواصل مع املحامي

كما .  2014حزيران /  يونيو13لزيارتهما يف املعتقل قبل أن يسمح ألفراد من األرستني بزيارة قصرية بتاريخ 

.   حاولت أرسة تاج الرس جعفر أن ترسلها له من خالل الجهازرفض الجهاز يف مناسبتني قبول استالم األدوية التي

 .ولم تتمكن أرسة معمر موىس من زيارته أثناء تواجده يف الحجز

ُوقبيل زيارة أرسته له، ألقي القبض عىل والد محمد صالح عبد الرحمن واحتجز لفرتة وجيزة عىل أيدي عنارص 

/  يونيو9رين، وذلك أثناء مشاركته بمظاهرة سلمية بتاريخ جهاز األمن واملخابرات رفقة ثالثة متظاهرين آخ

ودعا .   بالخرطوم2 نظمتها مجموعة تطلق عىل نفسها اسم لجنة التضامن مع املوقوفني يف املنطقة 2014حزيران 

 66.املتظاهرون يف هذه املناسبة إىل اإلفراج عن جميع املعتقلني السياسيني يف السودان

، أخطر جهاز األمن واملخابرات الوطني عائالت الشباب الثالثة 2014تموز /  يوليو7من وخالل األسبوع اعتبارا 

أنهم محتجزون دون تهمة لحني استكمال التحقيقات يف األشهر الثالثة القادمة، عمال بأحكام قانون األمن الوطني 

ز عن معمر موىس وأخىل ، أفرج الجها2014تموز /  يوليو11ومع ذلك وبعد أربعة أيام، أي يف .  2010لعام 

سبيله من سجن كوبر قبل أن يفعل نفس اليشء مع محمد صالح وتاج الرس جعفر يف وقت الحق من مساء ذلك 

 . ُاليوم وبعد أن أجربا عىل التوقيع عىل تعهد بعدم املشاركة يف املظاهرات أو الدعوة إىل تنظيم املزيد منها
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  غياب المساءلة والعدالة –ثالثا 
أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، يتعني عىل الدول التحقيق يف جميع حاالت استخدام القوة املفرطة عمال ب

واالعتقال التعسفي من قبيل احتجاز األشخاص يف مواقع رسية أو غري معرتف بها رسميا والتعذيب وغريه من 

 .كل فعالرضوب سوء املعاملة، وتقديم  الجناة للعدالة وضمان إنصاف الضحايا بش

ولقد حددت منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم طائفة واسعة النطاق من املشاكل 

أوال، فلطاملا تكرر تقاعس الحكومة .  التي رسخت اإلفالت من العقاب عىل ما ترتكبه األجهزة األمنية من انتهاكات

وثانيا، تعرتض سبيل احتكام الضحايا .  ملة ومحايدة وفعالةالسودانية عن ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وشا

وأقاربهم إىل القضاء عقبات من قبيل أشكال الحصانة املمنوحة للرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني وغريهما 

ر من األجهزة األمنية، وغياب اإلرادة للتحقيق يف الشكاوى الجنائية املحررة، ومضايقة وترهيب من يرغب بتحري

 .شكاوى أو تحريك دعاوى من هذا القبيل

  التقاعس عن إجراء التحقيقات -أ
كما ورد يف القسم الثاني من التقرير الحايل، تشري املعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي 

وة املفرطة من أجل تفريق لدراسات العدالة والسالم إىل أن أجهزة األمن قد لجأت عىل نحو منتظم إىل استخدام الق

ُوقتل العرشات من املحتجني وجرحوا ورضبوا وأوقفوا واحتجزوا.  املتظاهرين ُ ُ ُ كما تعرض املحتجزون للتعذيب .  ُ

 . وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة

 ويحق لكل شخص ترضر من استخدام القوة أو األسلحة النارية بما يف ذلك من يعولهم أو أفراد عائالت القتىل

  وبغية تيسري عملية اإلبالغ عن سوء سلوك 67.االحتكام إىل إجراءات قضائية مستقلة ونرش نتائج التحقيقات عنها

عنارص أجهزة األمن، يتعني عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون استحداث آليات مستقلة ومحايدة تتيح لعامة 

 68.الجمهور تقديم الشكاوى وتحريرها

ر التقارير املتسقة التي تبلغ عن حاالت القتل واإلصابة التي ارتكبتها أجهزة األمن أثناء وعىل الرغم من توات

وبدال من ذلك، غالبا ما تنكر .  االحتجاجات، فنادرا ما أدان وزير العدل سوء سلوك تلك األجهزة وترصفاتها

جماعات املعارضة املسلحة الحكومة السودانية أي مسؤولية عن الوفيات أو اإلصابات، وتنحي بالالئمة عىل 

 69.أو للخارجني عن القانون/ وتتهمها بتنظيم االحتجاجات وتنسب أعمال العنف لها و

ُويف قلة من الحاالت، أعلنت الحكومة السودانية عن تشكيل لجان للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت 

  ومع ذلك وبالنسبة لجميع الحاالت التي وثقتها منظمة .أثناء االحتجاجات ال سيما عىل صعيد وفاة بعض املحتجني

العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم، تشري املعلومات املتناسقة أن هذه اللجان لم تكن مستقلة 

 ُ  ويف الحاالت التي أصدرت فيها تلك اللجان توصيات، فلم تنرش70.ِولم تجر تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة

  إال إن منظمة العفو الدولية قد تمكنت من الحصول 71.نتائج تلك التحقيقات ولم تنفذ الحكومة هذه التوصيات

عىل معلومات تتعلق بالتدابري التي اتخذتها اللجان من خالل إجراء مقابالت مع املحامني الذين تابعوا التوصيات 

ظمة العفو الدولية أن األعضاء الذين تم تعيينهم يف تلك وأخرب املحامون من.  وناقشوها مع اللجان التي أصدرتها

ُوشكلت معظم هذه اللجان دون منحها .  اللجان افتقروا يف أغلب الحاالت للمعرفة باألوضاع واملؤهالت الكافية
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وال .  ُصالحيات أو تفويض محدد، ولم تنرش توصياتها أو قرارتها يف حال التوصل إىل يشء من هذا القبيل أصال

 .  اد عدد التحقيقات يف حاالت معينة تتعلق بمقتل املحتجني بتجاوز عدد أصابع اليد الواحدةيك

ُومع ذلك، فلم تتخذ أي خطوات .  ُكما أصيب العرشات جراء استخدام أجهزة األمن للقوة املفرطة أثناء االحتجاجات

أيلول / ة أثناء احتجاجات سبتمربُوقال أحد املحتجني الذي أصيب برصاص.  لجرب الرضر الذي لحق باملصابني

ُملاذا عساهم يوفرون العدالة وجرب الرضر يف قضيتي يف الوقت الذي لم يوفر فيه : " ملنظمة العفو الدولية2013

  72"ُيشء من هذا القبيل يف قضايا الذين قتلوا؟

م أو اتهامهم باإلخالل وباإلضافة إىل ذلك، يخىش العديد من األشخاص انتقام األجهزة األمنية أو مضايقتها له

 .بالطمأنينة العامة جراء مشاركتهم يف االحتجاجات، وعليه فيؤثرون عدم السعي وراء اإلنصاف والتعويض

 نياال 
ُوبناء عىل املقابالت التي أجريت مع .  لم يتم  نرش نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة يف مقتل اثني عرش متظاهرا

 الدولية أن اللجنة لم تبذل الكثري من الجهد للتحقيق يف واقعة مقتل املتظاهرين أثناء املحامني، اتضح ملنظمة العفو

االحتجاجات، ولكنها عمدت بدال من ذلك إىل التحقيق يف األسباب الكامنة وراء القالقل واألشخاص الذين نسقوا 

انت نتاج لتحريض جماعة وباإلضافة إىل ذلك، خلصت اللجنة إىل أن االحتجاجات ك.  تنظيم تلك االحتجاجات

املعارضة السياسية املسلحة املعروفة باسم حركة العدل واملساواة وأن عنارص الحركة هم الذين أطلقوا الذخرية 

 73.الحية، وهو ادعاء ما انفكت الحكومة السودانية تتشبث به لتربير مقتل املحتجني أو تعرضهم لإلصابة

ُاالمن   وأجريت املحاكمة كما زعم أمام محكمة جهاز األمن واملخابرات حررت عائلة املتوىف شكوى جنائية ضد أحد  ُ

 بأن يقوم مدير الجهاز برفع الحصانة عن العميل 2013آذار /   وقيل إنها قد أصدرت توصية يف مارس74.الوطني

، وأخرى زعمت ّوتضاربت التقارير ما بني تلك التي قالت إن مدير الجهاز ملا يتخذ قراره بعد.  املوظف يف الجهاز

وأخرب محامون منظمة العفو الدولية أنهم قاموا بعدة محاوالت خالل السنة .  أنه قرر رفض العمل بقرار املحكمة

 .املاضية ملتابعة تنفيذ القرار ولكن لم يصلهم رد من مكتب مدير جهاز األمن واملخابرات الوطني

 لها واختارت تجاهل األدلة التي تثبت ارتكاب أجهزة األمن ِوترى عائالت القتىل أن اللجنة لم تف بالتفويض املمنوح

 .النتهاكات حقوق اإلنسان

 .  جامعة الجزيرة
، أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة عن تشكيل لجنة تحقيق يف 2012كانون األول /  ديسمرب9يف 

حمد أحمد عبد الرحمن وعضوية إبراهيم أحداث جامعة الجزيرة عىل أن يرأسها املدعي العام الدكتور التيجاني م

ُوقيل إن اللجنة منحت تفويضا بالعمل وفق أحكام قانون .  قسم السيد محمد وذو النون محمود مصطفى

ً وصالحية الطلب من الجهات األخرى مساندة التحقيق نتي ما كان رضوريا ، عىل 1991اإلجراءات الجنائية لعام 

 وقال محامو عائالت املتوفني أن  76.ُلم تنرش نتائج عمل اللجنة وتحقيقاتها أبدا و 75.أن تتبع لوزير العدل مبارشة

 .  اللجنة قد توقفت عن تزويد موكليهم بأخبار تطورات عملها

  2013تشرين األول /  أكتوبر–أيلول / احتجاجات سبتمبر
األوىل جهاز األمن واملخابرات ُشكلت ثالث لجان للتحقيق يف األحداث التي وقعت عىل هامش املظاهرات، أرشف عىل 

ولم .  الوطني فيما كانت الثانية بإدارة وايل والية  الخرطوم عبد الرحمن الخرض والثالثة تحت إرشاف وزارة العدل

ُتعلن تفاصيل التفويض املمنوح للجان الثالثة أو تشكيلة أعضائها وباءت املحاوالت العديدة التي بذلها املركز 
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ُويعتقد أن تلك اللجان قد تشكلت بهدف تحديد .  عفو الدولية للوصول إىل تلك اللجان بالفشلاإلفريقي ومنظمة ال

املسؤولية الجنائية عىل صعيد إتالف املمتلكات والنهب التي زعم انها رافقتا  املظاهرات بدال من أن تحقق يف حاالت 

 .عن ذلكالوفاة واإلصابة التي وقعت بني املتظاهرين وتحديد الجهة املسؤولة 

ُشكلت اجان من أجل التحقيق يف الحوادث ولكن ال : "وأخرب أحد املحامني البارزين منظمة العفو الدولية قائال

ولقد استفرست عن األمر .  يعرف أحد طبيعتها أو أعضائها أو تفويضها أو موضوع التحقيقات التي قامت بها

ُأيلول قد أحيلت إىل اللجان /  املتعلقة باحتجاجات سبتمربلدى النيابة العامة ولكنهم أفادوا بأن جميع التحقيقات

وال زال العديد .  وما يبعث عىل القلق أيضا هو أن املصابني لم يحصلوا عىل العدالة أو جرب الرضر حتي االن .  الثالث

  77".منهم بحاجة ملتابعة العالج يف الخارج

ل املعني بأوضاع حقوق اإلنسان يف السودان، مشهود ، أكد الخبري األممي املستق2014حزيران /  يونيو25ويف 

 وانتهاكات 2013أيلول / بدرين، أنه قد تلقى تقرير التحقيق الذي أجرته الحكومة السودانية يف أحداث سبتمرب

ُحقوق اإلنسان التي زعم أنها ارتكبت أثناء االحتجاجات ُ  ولم تنرش نتائج هذا التقرير عىل الرغم من اإلشارة 78.ُ

ا يف تقرير بعثت الحكومة السودانية به إىل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عقب حوار تفاعيل بتاريخ إليه

 بني الحكومة واللجنة عىل هامش تقرير االستعراض الدوري الرابع الشامل الخاص 2014تموز /  يوليو8-9

  79.يل الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةبالسودان بخصوص التزاماته املرتتبة عليه وفق أحكام العهد الدو

ُورصحت الحكومة السودانية بأنها أصدرت تقارير ترشيح جثث جميع القتىل يف مرشحتني بالخرطوم وأجريت 

التسبب بالوفاة يف  (51تحقيقات أولية عىل الفور فيما يخص كل قضية من حاالت الوفاة تلك عمال بأحكام املادة 

واتضح عقب ترشيح الجثث أن سبعة .  1991 من قانون اإلجراءات الجنائية لعام )ظل ظروف ومالبسات معينة

  80.ُمنها قد أصيبت بالرصاص

  العقبات التي تعترض سبيل العدالة –ب 
 . يواجه ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي يوثقها التقرير الحايل عقبات هامة تعرتض سبيل تحقيق العدالة

 نائية الحصانة من المالحقة الج
ُيتم يف السودان الحد من أي شكاوى تحرر بحق أي من عنارص األجهزة األمنية بفعل الترشيعات التي توفر 

وتشمل القوانني التي تحكم عمل عنارص القوات املسلحة وجهاز األمن واملخابرات والرشطة أشكاال .  الحصانة لهم

وال ".  أثناء أداء أعمال وظيفتهم"و" بحسن نية"نها من الحصانة املمنوحة لهم عىل صعيد األفعال التي يرتكبو

يمكن إسقاط تلك الحصانة إال من قبل  الهيئات أو الجهات التي تتبع تلك األجهزة لها  ،  وزارة الداخلية أو الدفاع 

  81.أو مدير جهاز األمن الوطني واملخابرات

" بحسن نية"فعال التي يرتكبها عنارص الجهاز  عىل أن األ2010من قانون األمن الوطني لعام ) 1(52تنص املادة 

وتثري األحكام التالية بواعث قلق .   عدة أشكال من الحصانة2008كما يتضمن قانون الرشطة لعام . ُال تعترب جرائم

ُعىل أن عدم اعتبار أفعال رجال الرشطة جرائم إذا ارتكبت أثناء تأدية مهام ) 1(45تنص املادة : من نوع خاص

من نفس املادة دون تحريك ) 2(وتحول الفقرة .  و جراء صدور أوامر رسمية لهم بالقيام بذلك الفعلوظيفتهم أ

ُدعوى جنائية بحق أفراد الرشطة إذا قررت وحدة الشؤون القانونية التابعة للرشطة أن الجريمة ارتكبت أثناء 

حاكمة إال إذا صدر إذن بهذا الخصوص من ُوال يجوز يف هذه الحالة أن يحال للم.  تأدية رجل األمن ملهام وظيفته

 .وزير الداخلية أو من يفوضه
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إجرائية أكثر من كونها "ولقد رصحت حكومة السودان أكثر من مرة أن الحصانة املمنوحة لعنارص األجهزة األمنية 

.  التهم إليهوأن املمارسة السائدة تقتيض نزع الحصانة عنهم  يف حال توافر أدلة ظاهرية تربر إسناد " موضوعية

إال أن السوابق تربهن عىل أن محاوالت طلب تحقيق العدالة قد جوبهت بالرفض من لدن املحاكم، بما يف ذلك 

الطابع " إجرائية"ويف املحاكمات السابقة، أكدت املحكمة الدستورية أيضا أن هذ الحصانات .  املحكمة الدستورية

 ولكن نادرا ما يتم رفع تلك  82.ل برفعها إذا ارتأى رضورة لذلكفقط وأن مدير جهاز األمن واملخابرات سوف يتكف

ة يف القضايا املرفوعة ضد الرشطة أو الحصانة يف واقع املمارسة العميل بخالف بعض االستثناءات القليلة املتعلق

ُعنارص الجهاز الذين يحاكمون حينها أمام محاكم خاصة تابعة للرشطة أو الجهاز، وهو ما يثري القلق حيال مدى 

ويظهر غياب أشكال إنصاف ضحايا االنتهاكات التي يرتكبها عنارص .  كفاية االجراءات املتبعة  يف هذه املحاكم

 .صانة هذه تظل جوهرية الطابع حتى لو اعتربها القانونية أنها مجرد حصانة إجرائيةالجهاز أن أشكال الح

بسبب الحصانة، فمن املستحيل تقريبا لضحايا انتهاكات حقوق : "وقال محامي من دارفور ملنظمة العفو الدولية

اس ال يرغب بمجرد بل إن الكثري من الن.  اإلنسان تحريك دعاوى ضد عنارص جهاز األمن واملخابرات والرشطة

 83".محاولة القيام بذلك عىل الرغم من توافر األدلة الدامغة كونهم يعلمون أن تحريك الدعوى لن يقود إىل أي يشء

 عىل منح املزيد من أشكال الحصانة لعنارص الرشطة وجهاز األمن 1991كما ينص القانون الجنائي لعام 

ه التهم إليهم وفق أحكام هذا القانون رشيطة أن يتم ذلك عمال واملخابرات والقوات املسلحة، الذين يجوز توجي

.  ، وهي تهمة ذات صياغة مبهمة"شبه العمد" وفيما يتعلق حرصيا بتهمة ارتكاب جريمة القتل 130بأحكام املادة 

 84.أشكاال أخرى من الحصانة) حول أداء الوظيفة وممارسة الحق( من القانون 11كما تتضمن املادة 

كلت هذه الحصانات عقبة كأداء أمام تحقيق املساءلة كونها تخلق عوائق قانونية أمام إجراء تحقيقات ولطاملا ش

 . ومالحقات جنائية فعالة عىل صعيد انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها عنارص األجهزة األمنية

 غياب اإلرادة للتحقيق في المزاعم واالدعاءات 
توفر بشأنها أدلة دامغة وشهود ويتم رفع الحصانة فيها، يخفق النظام القضائي وحتى يف الحاالت النادرة التي ت

عن إجراء تحقيق فعال يف الشكاوى املتعلقة باستخدام األجهزة األمنية القوة املفرطة والتعذيب وغريه من رضوب 

 .سوء املعاملة من أجل مالحقة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من هذا القبيل

و منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي للعدالة ولدراسات السالم  مقابالت مع املحامني املوكلني وأجرى مندوب

وعرب هؤالء .  نيابة عن أشخاص حرروا شكاوى جنائية ضد عنارص الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني

تحرير مثل هذه الشكاوى، بل وصل املحامون عن رأيهم واصفني رد النيابة العامة املختصة بغري الكايف يف حال 

وجراء غياب الجدية لدى النيابة العامة يف متابعة هذه .  األمر بالنيابة إىل الدفاع عن ضباط الرشطة والجهاز أحيانا

 . ُالقضايا، ترتك املبادرة يف العديد من الحاالت للضحايا كي يضغطوا باتجاه فتح تحقيقات جنائية

ترشين األول /  أكتوبر–أيلول / م من ارتفاع عدد قتىل وجرحى احتجاجات سبتمربفعىل سبيل املثال وعىل الرغ

 شكوى جنائية 85ُ فلم تحرك إال دعوى جنائية وحيدة تتعلق بوفاة الدكتورة سارة عبد الباقي من بني 2013

قبل أن يتم نقض وانتهت املحاكمة التي تمت أمام محكمة البداية بتربئة املتهمني، .  تقدمت بها عائالت الضحايا

 84ثمة : "وقال أحد املحامني الذين يساعدون عائالت الضحايا).  انظر اإلطار أدناه. (الحكم يف محكمة االستئناف

.  وأنا متأكد أنه لن يتم التحقيق يف أي منها.  قضية مفتوحة اآلن ولكن لم تصلنا أي تفاصيل من الرشطة بشأنها

 ".ة واحدة إىل اليوم، أال وهي قضية سارة عبد الباقيولم تصل إىل مرحلة املحاكمة إال قضي
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 47وأخربت مصادر موثوقة املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم أن عددا من القضايا قد توقفت بسبب املادة 

 للنيابة أن تقوم 47  وتتيح املادة 1991.85من قانون اإلجراءات الجنائية لعام ) بشأن تحريك القضية الجنائية(

 . جمع األدلة؛ وأشارت املصادر املوثوقة إىل أن املحاكم رفضت النظر يف القضايا بداعي عدم االنتهاء من جمع األدلةب

ُويذكر أن التقاعس عن التحقيق يف مثل هذه الشكاوى بشكل فعال ال يحرم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من 

 معاقبة مرتكبي تلك االنتهاكات عىل أفعالهم، ويساهم يف إمكانية االحتكام إىل القضاء وحسب، بل ويتيح أيضا عدم

 .إفالت الجناة من العقاب واستمرار ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان

 سارة عبد الباقي 
ُأطلقت النار عىل سارة عبد الباقي وقتلت أمام منزل عمها يف ضاحية  الدروشاب بالخرطوم بحري يف  ُ /  سبتمرب25ُ

التقنية  سارة قد انضمت يومها إىل أصدقاء وأقارب أمام منزل عمها عقب سماعهم أن ابن وقيل أن .  2013أيلول 

وقيل إن أفراد العائلة املتجمهرين يف املنزل املذكور قد .  ُعمها صهيب محمد موىس قد قتل عقب إطالق النار عليه

.  غرب من صيدلية املشايريشاهدوا ضابط جيش بزي مدني يرافقه رشطي واحد عىل األقل وهما يتوجهان إىل ال

وقيل أن الضابط لم يكن يف الخدمة  يومها وحصل عىل سالح من أمني مخزن األسلحة  من قسم رشطة شمال 

ُوزعم أنه قد عمل يف السابق ضمن وحدة رشطة األمن قبل .  الدروشاب عىل الرغم من أنه ليس من مرتبات الرشطة

وأبلغ عدد من شهود العيان عن مشاهدته .  م إىل القوات املسلحةأن يتم ترسيحه من الخدمة لسوء سلوكه وينض

وأبلغ أحد الشهود عن سماعه .  وهو يطلق رصاصتني أصابت إحداهما سارة عبد الباقي يف أحد جانبي جسدها

ان الضابط وهو يعتذر قائال إنه لم يقصد أن يطلق النار عليها، فيما أورد شاهد آخر أنه لم يكن عىل يقني إذا ما ك

ُونقلت سارة عىل عجل إىل أقرب مستشفى التي اتضح .  هو الذي أطلق النار عىل سارة وقتلها أم الرشطي املرافق له

وكانت الشوارع مغلقة ولم تتوفر سيارة لنقلها بشكل آمن، .  عدم تواجد أي من الجراحني فيها لعالج إصابتها

رة رشطة أقلتهم ونقلت سارة إىل مستشفى آخر رسعان ما ُفحملت يف بطانية باتجاه الشارع الرئييس، ليجدوا سيا

وجاء يف شهادة الوفاة يف بادئ األمر أن سارة عبد الباقي قد توفيت .  لبثت وأن فارقت الحياة عقب وصولها إليه

ألسباب غامضة، قبل أن يجري تعديل املعلومات الواردة يف الشهادة الحقا بحيث تنص عىل أن الوفاة ناجمة عن 

ة بعيار ناري نزوال عند مطالب عائلتها التي حررت شكوى رسمية للتحقيق يف مالبسات وفاتها لدى قسم إصاب

 . رشطة الدراشاب

ُ ووجهت إليه التهم عمال بأحكام املادة 2013كانون األول /  ديسمرب15ُوألقي القبض عىل ضابط الجيش بتاريخ 

وقال محامي .  يحه من الخدمة يف وحدته يف الكدرووجرى الحقا ترس.  1991 من القانون الجنائي لعام 130

ُاللعائلة أن النيابة رفضت استجواب أمني مخزن أسلحة الرشطة وإسناد التهم رسميا لرئيس القسم الذي زعم أنه 

كما تحدث املحامي عن مواجهته مصاعب يف متابعة القضية مع .  أصدر األوامر بإطالق النار عىل املتظاهرين

، رفضت املحكمة 2014كانون الثاني /  يناير12ويف .  ني ديوان املحكمة وقسم رشطة شمال الدراشابالنيابة وأم

العليا يف الخرطوم بحري طلب إجراء املزيد من التحقيقات يف وفاة الدكتورة سارة عبد الباقي بداعي أن الرشطة 

 1991قانون اإلجراءات الجنائية لعام  من 117كانت تقوم بأداء مهام وظيفتها املكلفة بها وفق أحكام املادة 

 28ُ  وعقدت الجلسة األوىل بتاريخ 86.ولكن أدى ذلك إىل وقوع حالة وفاة بكل أسف) املتعلقة بشأن منع الجريمة(

ورفضت النيابة تأييد التهم املسندة إىل مدير قسم الرشطة وأمني املخزن الذي رصف .  2014كانون الثاني / يناير

 لتتم تربئة ساحة املتهم حيث زعم 2014أيار /  مايو28واستمرت إجراءات املحاكمة حتى .  شسالحا لضابط الجي

آب، /  أغسطس26ويف .  القايض أن النيابة لم تقدم ما يكفي من األدلة كي تثبت إقدامه عىل قتل سارة عبد الباقي

وقالت .  شاب الجنائيةنقضت محكمة االستئناف يف الخرطوم بحري الحكم الصادر عن محكمة شمال الدورا
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محكمة االستئناف أن األدلة التي تم إبرازها أثناء املحاكمة األولية كانت كافية لتوجيه تهمة القتل عمال بأحكام 

ُوأعيدت أوراق القضية إىل محكمة شمال الدراشاب .  1991 من القانون الجنائي السوداني لعام 130املادة 

لمتهم تقديم طلب استئناف أمام محكمة االستئناف يف الخرطوم بحري خالل ويحق ل.  الجنائية من أجل مراجعتها

ويأتي قرار هذه األخرية عقب تعليقات صادرة عن حكومة السودان وموجهة إىل لجنة حقوق اإلنسان .   يوما15

  87.ة وشهود العيان أفادت بها أنه تمت تربئة املتهم جراء عدم كفاية األدل2014تموز / التابعة لألمم املتحدة يف يوليو

ووصف املحامون وعائالت الضحايا املصاعب التي واجهتهم يف معرض جمع األدلة املطلوبة قبل تحرير شكوى 

ضد األجهزة األمنية، حيث كان من الصعب الحصول من املستشفيات واملرشحة عىل تقارير الترشيح وغريها من 

 وخوفا من انتقام األجهزة األمنية، أحجم الكثري  88.و اإلصابةالتقارير الطبية والوثائق التي توضح  سبب الوفاة أ

وأبلغ محامون منظمة العفو الدولية واملركز .  من األطباء والعاملني باملشارح  عن توفري املعلومات ذات الصلة

ىل أن  تنص ع2013أيلول / اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم عن أن غالبية شهادات الوفاة الصادرة يف سبتمرب

ُواضطرت عائالت الضحايا إىل دفن ذويهم يف بعض الحاالت ".  ظروف ومالبسات غامضة"الوفاة قد حدثت يف ظل 

 . وتذرعت الرشطة بنقص األدلة كي تربر ترددها يف فتح ملفات القضايا.  دون استصدار شهادة وفاة

 أو تعرضوا للتعذيب يف الحجز عن تحرير ُويف معظم الحاالت، يعزف الذين زعموا أنهم أصيبوا أثناء االحتجاجات

شكاوى رسمية ضد الجناة املشتبه بهم نظرا لعدم ثقتهم بالعملية برمتها وخوفا من قيام األجهزة األمنية بخطوات 

 .انتقامية جراء تحرير مثل هذه الشكاوى

 وحجز تطال أبرز ويغلب التعسف عىل ما يقوم به عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني من عمليات اعتقال

وتربهن البحوث والقضايا .  الناشطني السياسيني وناشطي حقوق اإلنسان والصحفيني وأعضاء أحزاب املعارضة

ُالتي وثقها املركز اإلفريقي ومنظمة العفو الدولية عىل أن املحتجزين يف عهدة جهاز األمن واملخابرات يحرمون 

.  العائلة ويظلون خارج نطاق مظلة الحماية التي يوفرها القانون لهمبشكل روتيني من االتصال باملحامي أو أفراد 

ويف أغلب الحاالت ينكر جهاز األمن واملخابرات أنه ألقى القبض عىل األشخاص الذين يأتي أفراد عائالتهم 

الة عىل ولقد حددت منظمة العفو الدولية حاالت تشري إىل محاولة الجهاز محو جميع اآلثار الد.  لالستفسار عنهم

  وباإلضافة إىل ذلك، قلة من ضحايا التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء 89.سوء معاملة املحتجزين يف عهدته

إذ يخىش العديد من الناس إذا حاولوا .  املعاملة تحرص عىل السعي وراء اإلنصاف من خالل نظام العدالة القائم

وأما .  ًت األجهزة األمنية أو أن يتم اعتقالهم ثانيةسلوك قنوات اإلنصاف وتحقيق العدالة أن يتعرضوا لتهديدا

املحامون الذين شجعوا موكليهم عىل تحرير شكاوى بحق عنارص الجهاز أو الرشطة فلقد أخربوا منظمة العفو 

 .الدولية أن الكثري من الضحايا يرتاجعون يف اللحظة األخرية عن القيام بذلك خشية أن يتم االنتقام منهم

 العوائق التي تحول دون السعي وراء تحقيق العدالة، السيما عىل صعيد االنتهاكات التي ارتكبها ُوتعترب هذه

عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني مشكلة مسترشية أدركت وجودها اآلليات اإلقليمية والدولية املعنية بحقوق 

وق اإلنسان والشعوب نيابة عن الضحايا ولقد تم تقديم شكاوى ضد السودان لدى اللجنة اإلفريقية لحق. اإلنسان

الذين لم يتمكنوا من االحتكام إىل قنوات جرب الرضر واإلنصاف ضمن نظام العدالة الجنائي السوداني جراء ما 

واتضح للجنة اإلفريقية أن وسائل .  لحق بهم من تعذيب وسوء معاملة عىل أيدي عنارص الجهاز أو الرشطة

ضحايا االعتقال التعسفي والتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة التي يرتكبها اإلنصاف غري متاحة أحيانا ل

جهاز األمن واملخابرات الوطني يف السودان جراء وجود عوائق قانونية وإجرائية تمنح عنارص الجهاز حصانة من 

 الذي 2010الوطني لعام   ولقد دعت اللجنة السودان إىل إصالح قوانينه، ال سيما قانون األمن 90.املالحقة الجنائية

  91.يحكم عمل جهاز األمن واملخابرات الوطني، وجعل ترشيعاته أكثر اتساقا مع املعايري اإلقليمية والدولية
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، كررت لجنة حقوق اإلنسان التعبري عن شواغلها وجددت مناشدتها للسودان كي يلغي 2014تموز / ويف يوليو

الجيش وقوات األمن الحصانة من املالحقة الجنائية عىل ما يرتكبوه من املواد واألحكام التي تمنح عنارص الرشطة و

 92.انتهاكات لحقوق اإلنسان يف معرض قيامهم بأداء وظيفتهم ومهام عملهم

 سمر املريغني 
 أثناء توثيقها باستخدام 2013ايلول /  سبتمرب27بتاريخ )  عاما23(لقي القبض عىل الصيدالنية سمر املريغني ُأ

وقامت مجموعة من .  نقال مقتل أحد املحتجني عىل أيدي عنارص الرشطة يف أحد االحتجاجات يف بحريهاتفها ال

الرجال بمهاجمتها أثناء تصويرها لحادث وانتزعوا هاتفها من يدها واقتادوها يف إحدى سيارت النقل الصغرية، 

وقالت .  باغتصابها وأوسعوها رضباوهددها رجال الرشطة .  حيث تعرضت يف األثناء للشتائم واإلساءة الجسدية

اقتادوني إىل قسم رشطة الصافية وشاهدوا مقطع الفيديو الذي يظهر مقتل أحد : "سمر ملنظمة العفو الدولية

وقاموا باستجوابي وسألوا عن الجهة التي أعمل لصالحها والجهة التي .  املحتجني عىل يد أحد عمالء جهاز األمن

، فقلت لهم أنني صيدالنية ولست سياسية قبل أن يأتي رئيس القسم وينهال عيل رضبا أرسلت املقطع املصور إليها

ثم قام ستة رجال ".  بالعصا؛ ثم رضبني أحد رجال الرشطة بعقب بندقيته عىل رأيس وظهري ففقدت الوعي

.  ساءة الجسديةرشطة بنقلها إىل قسم رشطة آخر يف وقت الحق، حيث تعرضت يف الطريق إىل املزيد من الشتائم واإل

.  ُوأخيل سبيلها صبيحة اليوم التايل بعد أن أسندت الرشطة إليها تهمة التسبب باإلزعاج العام وحيازة صور إباحية

، برأت إحدى املحاكم ساحتها من تهمة حيازة مواد إباحية ولكن أدانتها بالتهمة 2013ترشين األول /ويف أكتوبر

وحثها محاميها عىل تحرير ).   دوالر أمريكي1000( جنيه سوداني 5000األوىل وحكمت عليها بغرامة مقدارها 

إال إنها وبعد أن قامت بذلك فعال، رفضت الرشطة .  شكوى ضد رجال الرشطة الذين قاموا برضبها واالعتداء عليها

وزير ويف ضوء تردد رجال الرشطة، خاطب محاميها .  أن تجري تحقيقات أولية لرفع الحصانة عن رجال الرشطة

ترشين / ويف أكتوبر.  فأوعزت الوزارة للنيابة العامة بإجراء التحقيقات.  العدل مطالبا إياه بفتح التحقيقات األولية

، فرغت النيابة من التحقيقات وقدمت طلبا إىل مدير الرشطة برضورة رفع الحصانة عىل رجال 2013األول 

 ومحاميها يتابعان القضية منذ ذلك الحني دون أن يحصال وال زالت سمر مريغني.  الرشطة املتورطني يف القضية

 . عىل رد حتى وقت طباعة التقرير الحايل

 المضايقة والترهيب 
أو عائالتهم املضايقات والرتهيب يف الكثري من الحاالت التي شهدت ارتكاب عنارص األجهزة / واجه الضحايا و

ي معظم األشخاص الذين أجرت املنظمة واملركز املقابالت وكان الخوف يعرت.  األمنية النتهاكات حقوق اإلنسان

وتعرض عدد من .  معهم ولم يحرروا شكاوى جنائية، بل وحتى أحجموا عن طلب العالج الطبي يف بعض الحاالت

 .العائالت للتهديد من لدن األجهزة األمنية عقب محاولتها تحريك دعاوى رسمية عىل صعيد وفاة أفراد منها

 منظمة العفو الدولية أن عائالت قتىل أحداث الجزيرة قد تخلوا عن األمل يف تحقيق العدالة وأخرب محامون

ُمن الصعب عليهم القيام بذلك حيث يحتمل أن يواجهوا املضايقة والرتهيب : "والحصول عىل التعويض قائلني

 93".ناهيك عن عدم ثقتهم بنظام العدالة

ُعىل العالج كي ال يقبض عليهم يف املستشفيات إذا قاموا بالتوجه كما خيش مصابو االحتجاجات محاولة الحصول 

 أنهم لم يسعوا يف الحصول عىل العالج 2012تموز / فلقد أبلغ بعض مصابي احتجاجات نياال يف يوليو.  إليها

قيل أن  و 94.الطبي إلصاباتهم خوفا من أن يتم اعتقالهم عىل أيدي عنارص جهاز األمن واملخابرات يف مستشفى نياال

 وعىل نحو  2012.95آب / الرشطة والجهاز قد أعاقا إمكانية الوصول إىل مستشفى نياال يف األول من أغسطس
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ترشين /  أكتوبر–أيلول / مشابه، تلقى املركز اإلفريقي ومنظمة العفو الدولية تقارير أثناء مظاهرات سبتمرب

حتياطية بسد املنافذ املؤدية إىل مستشفيات الخرطوم  تفيد بقيام عنارص الجهاز والرشطة املركزية اال2013األول 

أو القبض عىل املتظاهرين املصابني وعائالتهم أو أصدقائهم وهم يف طريقهم إىل املستشفيات، وحالوا دون حصول 

وألقى عنارص .  األشخاص عىل العالج املطلوب أو التحقق من البالغات التي تحدثت عن وقوع وفيات وإصابات

ن واملخابرات القبض عىل اثنني من األطباء يف كوستي، هما الدكتور عادل صديق والدكتور عمر فقريي جهاز األم

ُ إىل املستشفى لعالج الطالب الذين أصيبوا جراء استخدام الغاز 2013ايلول /  سبتمرب25ْوهما متوجهني بتاريخ 

فريقي تقارير عن رفض أرسة أحد مصابي وتلقى املركز اإل.  املسيل للدموع والرصاص املطاطي أثناء املظاهرات

ُاالحتجاجات يف منطقة الكلكا بالخرطوم اصطحابه إىل املستشفى خشية أن يلقى عليه القبض هناك وأن يتم 

  96.وعندما علم أطباء من القطاع الخاص بحالته، قدموا لع العالج يف منزله.  احتجازه

ية لدى اإلدالء بإفادات حول عدد القتىل والجرحى أثناء ُكما زعم تعرض األطباء ملضايقات الحكومة السودان

فلقد استدعى جهاز األمن واملخابرات الوطني الطبيب أسامة مرتىض عقب إجراء مقابلة مع هيئة .  املظاهرات

 بصفته مديرا طبيا ملستشفى أم درمان، وتحدث 2013أيلول /  سبتمرب25بتاريخ ) بي بي يس(اإلذاعة الربيطانية 

ُولقد أخيل سبيله يف وقت الحق من ذلك .  ُعن عدد القتىل والجرحى الذين نقلوا إىل املستشفى الذي يديرهخاللها 

 97.اليوم

ُويخىش العديد من املحتجني الذين أصيبوا أو أسيئت معاملتهم أثناء االحتجاجات الحديث عن املوضوع علنا أو  ُ

خالل بالنظام العام أو الطمأنينة أو مساندة جماعات إبراز أنفسهم كي ال يخاطروا بأن تسند إليهم تهمة اإل

 .  املعارضة املسلحة

إذ ال .  يخىش الناس التوجه إىل الرشطة لتحرير شكاوى بهذا الخصوص: "وقال أحد املحامني ملنظمة العفو الدولية

 جهاز األمن واملخابرات يزال الكثري من املفرج عنهم تحت املراقبة ويتعني عليهم القيام بزيارات متابعة لدى مكاتب

يف (وأما بالنسبة لعائالت القتىل .  الوطني، وعليه فيفضل هؤالء عدم االصطدام ثانية بالرشطة أو اللقاء بهم مجددا

ومن حاول منهم القيام بذلك .  فيخىش العديد منهم الحديث علنا عن املوضوع) 2013أيلول / مظاهرات سبتمرب

 أشخاص موالون للحكومة يف مناطقهم بثنيهم عن عزمهم الحديث عن املوضوع فوجد التهديدات بانتظارهم وقام

  98.أو تحرير شكاوى

كما حرصت منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم عىل جمع اإلفادات من ضحايا 

.  عنارص جهاز األمن واملخابراتالتعذيب وأفراد عائالتهم الذين أبلغوا عن تعرضهم للرتهيب واملضايقات عىل أيدي 

/ وفكر أحد الطلبة بتحرير شكوى ضد الجهاز عقب احتجازه عىل خلفية احتجاجات جامعة الخرطوم يف مارس

إال إن خوفه من انتقام السلطات منه وعدم ثقته بنظام العدالة قد حاال .   وإساءة معاملته يف الحجز2014آذار 

 99.دون قيامه بذلك

عن تلقيه اتصاالت هاتفية كل بضع ساعات من .) ب.ونرمز إليه بالحرفني أ(طني السياسيني وأبلغ أحد الناش

.  2013ترشين األول /  أكتوبر28ايلول إىل /  سبتمرب22ُالجهاز عقب إخالء سبيله، حيث سبق له وأن احتجز من 

 نرش ثالثة أو أربعة من عنارص كما أشار الناشط إىل التواجد األمني الذي يالحظه يف الحي الذي يقيم فيه حيث تم

 .أن الجهاز يراقب حركاته وزواره) ب.أ(ويعتقد .  جهاز األمن واملخابرات يف الشارع الذي يقع منزله فيه

وأجرى مندوبو منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي مقابالت مع الكثري من الضحايا الذين تحدثوا عن وجود 

ولقد قوض .  بالغ عن االنتهاكات التي يرتكبها جهاز األمن واملخابرات الوطنيعوائق تواجههم عند محاولتهم اإل

 . ذلك من ثقتهم بنظام العدالة يف البالد وعمق من انعدام ثقتهم أيضا يف مؤسسات البالد الحكومية
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 خالصة واستنتاجات 
ُ ويعزى ذلك جزئيا إىل تدابري عىل مدار العامني املاضيني، طرأت زيادة مفاجئة يف عدد االحتجاجات يف السودان،

.  ُالتقشف التي طبقت عقب انقطاع تدفق النفط يف ضوء استقالل جنوب السودان، وتنامي املعارضة للحزب الحاكم

واتسم رد الحكومة عىل هذه املوجة من املظاهرات بربوز نمط من استخدام القوة املفرطة ما أدى إىل وقوع وفيات 

واستمرت بال هوادة االعتقاالت .   وتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملةوإصابات وعمليات حجز تعسفي

التعسفية بحق الناشطني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف ظل استمرار فرض القيود عىل حرية التعبري عن الرأي 

ية األخرى صالحيات ُومنح املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وعنارص األجهزة األمن.  واألنشطة السياسية السلمية

واسعة لحظر التجمعات وتفريق املشاركني فيها واحتجاز األشخاص تعسفا، ما يجعلهم عرضة يف عدد من الحاالت 

وال يتيح النظام سوى ضمانات محدودة تحول دون ارتكاب اإلساءة .  للتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة

 .الحاالت التي تشهد ارتكاب انتهاكاتوتكاد تكون املساءلة غائبة تقريبا عىل صعيد 

ويستعرض التقرير الحايل القيود املفروضة عىل حريتي التعبري عن الرأي والتجمع عشية استعدادات السودان 

، أعلن 2014كانون الثاني / ويف يناير.   والحوار الوطني الذي من املفرتض أن يبدأ2015إلجراء االنتخابات عام 

 إجراء حوار وطني بمشاركة جميع األحزاب السياسية؛ األمر الذي يجب أن يحمل الرئيس البشري عن عزمه

، عربت لجنة األمم املتحدة املعنية 2014تموز /  يوليو9-8ويف .  السلطات السودانية عىل رفع القود املفروضة تلك

السوداني، وأكدت عىل بحقوق اإلنسان عن أسفها لغياب الحوار البناء يف السودان أثناء جلسة مراجعة التقرير 

 دون 1997القضايا التي سبق وأن طرحتها إبان جلسات االستعراض الدورية السابقة التي يعود بعضها إىل العام 

 .أن يتم تنفيذ التوصيات املتمخضة عنها

 والوفاء بتعهدها 2013أيلول / وإذا ما أرادت الحكومة السودانية أن تتفادى تكرار وقوع احتجاجات سبتمرب

جراء حوار وطني واحرتام الحريات األساسية، فينبغي عليها أن تضع حدا أوال الستمرار ارتكاب االنتهاكات عىل بإ

أيدي عنارص رشطتها وأجهزتها األمنية، وإلغاء املواد واألحكام التي تخولهم صالحيات واسعة يف القبض عىل 

ي اتخاذ خطوات فعالة من أجل إصالح القوانني كما ينبغ.  األشخاص واحتجازهم، وإلغاء الحصانة املمنوحة لهم

واملمارسات التي تفيض إىل فرض القيود عىل ممارسة حريتي التعبري عن الرأي والتجمع التي تخالف واجبات 

السودان املرتتبة عليه وفق أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والتحقيق يف االنتهاكات التي يرتكبها أفراد 

جهاز األمن واملخابرات الوطني، ومحاسبة الجناة دون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام بحقهم، الرشطة وعنارص 

 .   وإتاحة سبل توفري العدالة والتعويض للضحايا وعائالتهم

 : وعليه، فتويص منظمة العفو الدولية واملركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم بما ييل

 : التوصيات
  إىل حكومة السودان 

 و جامعة الجزيرة 2012استكمال التحقيقات يف حاالت القتل واإلصابات التي وقعت أثناء احتجاجات نياال  

وينبغي أن توفر تلك .   ونرش نتائجها2014آذار /  ومارس2013ترشين األول / أيلول وأكتوبر/  وسبتمرب2012

حيطة بمقتل أو إصابة كل واحد منهم التحقيقات خرصا كامال ألعداد القتىل والجرحى والظروف واملالبسات امل

واألدلة التي تثبت مدى ضلوع األجهزة األمنية يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان والنظر يف أي أدلة ذات مصداقية 
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 تثبت مسؤولية األطراف األخرى املحتملة؛

أو العقوبة القاسية أو واملصادقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغري ذلك من أشكال املعاملة  

 الالإنسانية أو املهينة وبروتوكولها االختياري؛

 واملصادقة عىل االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي؛  

، وتحديدا املواد التي تمنح صالحيات واسعة إللقاء القبض عىل 2010ومراجعة قانون األمن الوطني لعام   

 جعلها أكثر اتساقا مع القانون الدويل؛األشخاص واحتجازهم، و

  . التي تمنح عنارص الرشطة الحصانة من املالحقته الجنائية 2008وإلغاء النصوص يف قانون الرشطة لعام  

 التي تمنح عنارص القوات الحصانة من املالحقة 2007وإلغاء جميع النصوص يف قانون القوات املسلحة لعام  

 الجنائية؛ 

 بهدف الحرص عىل عدم تعريض 1991 من القانون الجنائي لعام 77 و69 و68 و67وإصالح املواد  

 املتظاهرين لعقوبات جنائية غري مربرة أو غري متناسبة والفعل املرتكب؛

 بهدف ضمان عدم تعرض 1991من قانون اإلجراءات الجنائية لعام ) أ(129 إىل 124وإصالح املواد من  

ن يخضع أي لجوء إىل استخدام القوة لاللتزام الصارم بمبادئ الرضورة التجمعات السلمية للحظر أو الفض وأ

 والتناسبية؛ 

واإلدانة العلنية والرسمية الستخدام القوة املفرطة وعمليات القتل غري املرشوعة واالحتجاز التعسفي والتعذيب  

ال يقبل الشك أن مثل هذه وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ والتوضيح بما 

املمارسات هي ممارسات محظورة لن يتم التهاون مع مرتكبيها برصف النظر عن الظروف واملالبسات، والحرص 

 عىل وقف ارتكابها؛ 

والقيام بما يكفل عدم لجوء األجهزة األمنية للقوة املفرطة أثناء حفظ األمن والنظام يف املظاهرات واالمتثال  

لوك موظفي األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون ومبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام الكامل لقواعد س

القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وعىل أن يرتدي هؤالء زي العمل الرسمي دوما بما 

ن تصدر أوامر واضحة إىل مرتباتها ومنتسبيها وينبغي عىل جميع هذه األجهزة أ.  يجعل من السهل التعرف عليهم

بما يفيد رضورة أن يكون استخدام القوة حرصيا يف الحاالت الرضورية وبشكل متناسب يف وجه التهديد الحقيقي 

وينبغي أن يقترص استخدام .  الوشيك وأنه سوف تتم معاقبة االستخدام غري املربر أو غري الرضوري للقوة املفرطة

ة عىل عنارص الوحدات املتخصصة التي حظي أفرادها بالتدريب املالئم عىل استخدام القوة املميتة يف القوة املميت

 حاالت الرضورة القصوى التي تستدعي حماية األرواح؛  

والحرص عىل عدم تعريض املحتجني لالعتقال أو الحجز التعسفي أو التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء  

أي شخص من حريته إال بما يتفق واإلجراءات املعتمدة قانونا وبما يتسق والقانون املعاملة، وضمان عدم حرمان 

ٍوضمان اتصال جميع املحتجزين بمحام بأرسع وقت ممكن وحصولهم عىل جميع اشكال العالج الطبي .  الدويل
 الرضورية؛ 
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ة بحق املحتجني وضمان التحقيق يف جميع املزاعم املتعلقة باستخدام القوة غري الرضورية أو املفرط 

والتوقيف أو الحجز التعسفي وغري املرشوع واستخدام التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة بشكل عاجل 

وشامل ومحايد، وعىل أن يتم نرش نتائج تلك التحقيقات دون تأخري، ومقاضاة الجناة يف محاكمات عادلة دون 

 اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛  

تهاكات حقوق اإلنسان عىل كامل التعويضات بما يف ذلك التعويض و  ورد االعتبار وإتاحة حصول ضحايا ان 

 لكرامة الشخص وسمعته وضمانات عدم التكرار؛ 

وضمان استجابة األجهزة األمنية للتحقيقات والتعاون بشأنها، وقيام السلطات املعنية برفع الحصانة عن  

 استخدام القوة؛عنارص أجهزة األمن الضالعني يف إطالق النار أو 

واتخاذ جميع التدابري الرضورية، بما يف ذلك إصدار التعليمات للرشطة والقوات املسلحة وغريهما من األجهزة  

األمنية وعنارصها، ووقف جميع اشكال إساءة معاملة املحتجزين، والتوضيح بأنه ال يمكن أبدا تربير سوء املعاملة 

 ت أو إيقاع العقوبات؛ وحتى لو كان ذلك بهدف انتزاع االعرتافا

والحرص عىل أن تكون ظروف الحجز متسقة واملعايري الدولية املعتمدة يف مجال حقوق اإلنسان وتيسري  

 زيارات املحامني والطواقم الطبية واألقارب للمحتجزين؛

ارعة إىل والتحقيق يف جميع املزاعم التي تتحدث عن حاالت إساءة املعاملة والتعذيب والوفاة يف الحجز واملس 

 اتخاذ خطوات من شأنها مقاضاة املشتبه بهم يف محاكمات عادلة دون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام بحقهم؛

 .ووضع حد الستخدام جميع أشكال العقوبة البدنية 

 : إىل املفوضية اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

فرطة بحق املحتجني وتضع حدا لجميع الضغط عىل حكومة السودان كي تتوقف فورا عن استخدام القوة امل 

انتهاكات حقوق اإلنسان وتحقق يف عمليات القتل غري املرشوعة وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقة 

 مرتكبيها؛

ودراسة إمكانية إرسال بعثة لتقيص الحقائق من أجل التثبت من الظروف واملالبسات والوقائع التي أحاطت  

 ؛ 2013ترشين األول / أيلول وأكتوبر/ تجاجات سبتمرببحاالت القتل أثناء اح

وحث السودان عىل مراجعة قانوني األمن الوطني الرشطة بهدف الرتكيز عىل إزالة جميع الصالحيات املوسعة  

 والحصانة املمنوحة لعنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني والرشطة؛

وا تعسفا عىل أيدي عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني ُوالدعوة إىل اإلفراج عن جميع األفراد الذين احتجز 

ملا يحملونه من آراء سياسية فعلية أو متصورة وقيام الحكومة السودانية بإجراء تحقيقات محايدة وعاجلة يف 

 .مزاعم ارتكاب التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة

 : تحدةإىل الدول األعضاء يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم امل 

 مناشدة حكومة السودان املصادقة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري؛ 
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 ودعوة الحكومة السودانية إىل املصادقة عىل االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي؛  

قوة املفرطة بحق املحتجني وقيام جميع الحكومات بالضغط عىل السودان كي يتوقف فورا عن اللجوء إىل ال 

ُوإنهاء جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكب والتحقيق يف عمليات القتل غري املرشوعة واالنتهاكات ومحاسبة 

 مرتكبيها؛

وحث السودان عىل مراجعة قانوني األمن الوطني والرشطة بهدف الرتكيز عىل إزالة جميع الصالحيات  

 نارص الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني؛املوسعة والحصانة املمنوحة لع

ُوالدعوة إىل اإلفراج عن جميع األفراد الذين احتجزوا تعسفا عىل أيدي عنارص جهاز األمن واملخابرات الوطني  

ملا يحملونه من آراء سياسية فعلية أو متصورة وقيام الحكومة السودانية بإجراء تحقيقات محايدة وعاجلة يف 

  التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملةمزاعم ارتكاب 
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هوامشال
                                                      

 .2005من وثيقة الحقوق يف دستور السودان االنتقايل لعام ) 4 (27املادة  1

2
  ؛ الديباجة21/ 15قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم   

وحرية التجمع السلمي وتشكيل ) 19املادة (إلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الحق يف حرية الرأي والتعبري عنه يكفل ا 3

.   من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية هذه الحقوق22 و21 و19كما تكفل املواد ).  20املادة (الجمعيات 

تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل "لحق يف التجمع السلمي بخالف  عىل عدم جواز فرض قيود عىل ا21حيث تنص املادة 

تدابري رضورية، يف مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو 

يقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل  من امليثاق اإلفر11كما تنص املادة ".  اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين وال يحد ممارسة هذا الحق إال رشط واحد أال وهو القيود الرضورية التي "أنه 

تحددها القوانني واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص 

  ".وحرياتهم

 حول الحق يف التظاهر السلمي؛ 281اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان، القرار رقم 4 

/281/resolutions/th55/sessions/org.achpr.www://http. 

الحق يف تكوين الجمعيات، ماينا كياي، رقم الوثيقة تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي و 5

)27/20/HRC/A (21الفقرة 2012أيار /  مايو ،

HRC-A/20Session/rSessionRegula/HRCouncil/HRBodies/Documents/org.ohchr.www://http-؛3

pdf.en_27-20.  

 A/62/225 ( 13 ,(املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، رقم الوثيقة  6

  .91:، الفقرة2007آب / أغسطس

 12" (لسودان أن يوقف قمع احتجاجات الطلبةيتعني عىل ا"منظمة العفو الدولية : أنظر عىل سبيل املثال التقارير التالية7 

repression-violent-end-must-sudan/news/en/org.amnesty.www://http-؛2012كانون األول / ديسمرب

12-12-0122-protests-student(  يتعني عىل قوات األمن أن تتوقف عن استخدام الرصاص الحي ضد : السودان"؛

must-forces-security-sudan/news/en/org.yamnest.www://http-؛2012آب /  أغسطس2" (املتظاهرين

02-08-2012-demonstrators-against-rounds-live-using-stop(  تعذيب املتظاهرين واإلساءة إليهم: السودان"؛ :

؛ 2012تموز /  يوليو11" (أسندوا التهم رسميا إىل املحتجني السلميني املحتجزين أو خلوا سبيلهم

-demonstrators-abuse-torture-sudan/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www://http

prote-peaceful-detained-release-or-charge( أوقفوا قمع املحتجني والصحفيني: نالسودا"؛) "حزيران /  يونيو26

journalists-and-protesters-crackdown-end-sudan/news/en/org.amnesty.www://http-2012-؛2012

كانون األول /  ديسمرب7" (جب عىل السودان أن يوقف القمع العنيف للمحتجنيي"؛  )22-06

violent-nde-must-sudan/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www://http-؛2009

20091207-protestors-crackdown(  منظمة العفو الدولية تحث السودان عىل وقف قمع االحتجاجات"؛) "31 

protest-end-urged-sudan/updates-and-news/en/org.amnesty.www://http-؛2011كانون الثاني /يناير

31-01-2011-crackdown(  استمرار قمع السودان لالحتجاجات السلمية"؛) "؛ 2011آذار /  مارس9

-continues-protest-peaceful-crackdown-sudan/updates-and-news/en/org.estyamn.www://http
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09-03-2011.( 

 صدور األمر ،   عند124 إذا لم يتفرق التجمهر املذكور ىف املادة "من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أنه ) 1(125تنص املادة  8

 أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة رضورية ، عىل  فيجوز للضابط املسئول أو ترصف بطريقة مخالفة لألمر ،

 ال "من نفس املادة عىل أنه ) 4(وينص البند " أال يلجأ الستعمال السالح النارى بتفريق التجمهر إال بإذن من وكيل النيابة

 ".يبيح حق استعمال القوة ىف هذه املادة تعمد تسبيب املوت

يشارك يف أي تجمهر " ُ، يعد الشخص مرتكبا لجريمة الشغب عندما 1991انون الجنائي لعام  من الق67وفق أحكام املادة  9

من املادة ) ج(؛ وتشري الفقرة "من خمسة أشخاص فأكثر متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو اإلرهاب أو العنف

ُويعاقب عىل جريمة الشغب بالحبس .  سالم العام إىل ممارسة أي حقوق قائمة أو مزعومة بطريقة تؤدي إىل اإلخالل بال67

من يخل بالسالم العام " عىل معاقبة 1991 من القانون الجنائي لعام 69وتنص املادة .  ستة أشهر أو بغرامة أو بعقوبة الجلد

بالسجن " كان عامأو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إيل اإلخالل بالسالم العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك يف م

 إىل جريمة اإلزعاج العام إذا سبب مرتكبها خطرا عاما أو 77وتشري املادة .  مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد

ويمكن معاقبة مرتكب جريمة اإلزعاج العام بالسجن مدة .  إصابة أو مضايقة للجمهور ملن يشغلون أو يسكنون مكانا مجاورا

 .  ة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتني معاتصل إىل ثالث

ترشين الثاني ضد سبعة من /  نوفمرب28عىل سبيل املثال، حركت املحكمة الجنائية يف بورسودان إجراءات دعوة بتاريح  10

وتم توجيه االتهام من لدن أحد عمالء جهاز األمن الوقمي واملخابرات وفق .  4545/2013طالب الجامعات يف القضية رقم 

اإلهمال يف إبراز وثائق أو بيانات  (96و) اإلزعام العام  (77و) الشغب  (67و) املصادرة وعرقلة سري العدالة  (36أحكام املواد 

ولقد جرى تحريك القضية ضد مجموعة الطلبة عقب مشاركتهم يف مظاهرة .  1991من القانون الجنائي لعام )حكومية 

ودعت املظاهرة إىل اإلفراج عن .  مام مبنى فرع جهاز األمن القومي يف بور سودانترشين األول أ/  أكتوبر8سلمية بتاريخ 

أنظر تقرير املركز اإلفريقي لدراسات العدالة .  2013أيلول / ُاملحتجني الذين القي القبض عليهم عقب مظاهرات سبتمرب

 :وااملتوفر عرب الرابط التايل" 2013 نوفمربم ترشين الثاني –آب / أغسطس: راصد حقوق اإلنسان يف السودان"والسالم 

-2013-November-August-SHRM/03/2014/uploads/content-wp/org.acjps.www://http

pdf.FINALمع عدد من الطالب الذين احتجزوا وأسندت التهم إليهم وفق أحكام نفس  منظمة العفو الدولية مقابالتوأجرت ُ ُ

  ؛.2012كانون األول / الجزيرة يف ديسمرب) جامعة( واحتجاجات 2012تموز /  يوليو-حزيران/ املادة أثناء مظاهرات يونيو

سب التأييد من أجل اإلصالح تقرير موجز عن ك"دراسة منظمة ريدرس تراست وراصد حقوق اإلنسان يف السودان وآخرون  11

 .2013ديسمربم كانون األول " القانوني يف السودان

ومن حقه احرتام .  ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان" من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه 4تنص املادة  12

من العهد الدويل ) 1(6 فيما تنص املادة ؛"وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا. حياته وسالمة شخصه البدنية واملعنوية

وال يجوز حرمان أحد من حياته . ... .  الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان"الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن 

  ".تعسفا

 .  من مبادئ األمم املتحدة األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية9املبدأ رقم  13

ْحدة املتعلقة باملنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج إطار القضاء واإلعدام التعسفي وبإجراءات مبادئ األمم املت 14

 الصادر عن لجنة األمم 31؛ والتعليق العام رقم  )http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2243 (1989، 1موجزة؛ املبدأ 

نية العامة املرتتبة عىل الدول األطراف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان بشأن االلتزامات القانو

 18، الفقرة 2004أيار /  مايوAdd/1.Rev/21/C/CCPR (16.13(املدنية والسياسية، رقم الوثيقة 

)13.Add/1.Rev/21/C/CCPR=Symbol?aspx.aultdef/org.ohchr.tb://http .( 

 .18-15 ، الفقرات 36، ومحتويات التعليق قبل املالحظة رقم 31لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم : أنظر بشكل عام 15

وف هيينز، كريست" تقرير املقرر األممي املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام بإجراءات موجزة أو تعساف 16
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 .61، الفقرة 2011أيار /  مايوA/HRC/17/28 (23(رقم وثيقة األمم املتحدة 

 . من املبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية7املبدأ  17

التدابري الفعالة وأفضل املمارسات الكفيلة بنرش حقوق اإلنسان وحمياتها "تقرير مقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان بعنوان  18

 .78، الفقرة 2013كانون الثاني /  ينايرA/HRC/22/28 ( 21(رقم وثيقة األمم املتحدة "  سياق االحتجاجات السلميةيف

أجهزة إنفاذ القانون عند " عىل أن تساعد القوات املسلحة 2007من قانون القوات املسلحة الشعبية لعام ) 2(6تنص املادة  19

ُتفق وأحكام القانون عىل أن تمنح لهذه الغاية صالحيات وحماية قانونية كتلك التي الحاجة يف أوقات السلم أو الطوارئ بما ي

وعىل نحو مشابه، فيجوز لجهاز األمن واملخابرات الوطني استخدام القوة عمال بأحكام املادة ".  ُتمنح لتلك القوات أو األجهزة

 املنصوص عليها يف قانون الرشطة وقانون صالحيات رجال الرشطة"من قانون األمن القومي الذي يمنحه ) ، ج1(50

 ".اإلجراءات الجنائية

 .1991 من قانون اإلجراءات الجنائية لعام 126املادة  20

، وكذلك البيانات "موكونغ ضد الكامريون" حول قضية 458/1991 من بيان لجنة حقوق اإلنسان رقم 9.8أنظر الفقرة  21

بيان رقم " (قضية ميخائيل مارينيتش ضد بيالروسيا: "نات أخرىالتالية الصادرة عن اللجنة من بني جملة بيا

؛ وقضية 5.1الفقرة ) 113/2002رقم " (فونغوم غورجي دينكا ضد الكامريون"؛ وقضية 10.4الفقرة ) 1502/2006

 .5.8الفقرة ) 305/1988رقم (فان ألفن ضد هولندا "؛ وقضية 8.2الفقرة ) 794/1988بيان رقم " (جالو ضد هولندا"

احتجاز محام سوداني بمعزل : تحرك عاجل: "أنظر التقارير والتحركات العاجلة التالية الصادرة عن منظمة العفو الدولية 22

 2013/022/54AFR ,(مجدي سليم : عن العالم الخارجي

en/2013/022/54AFR/info/library/en/org.amnesty.www(  آدم : توقيف محام دون تهمة: السودان"؛

2013/023/54AFR : Index( ," (رشيف

en/2013/023/54AFR/info/library/en/org.amnesty.www://http ( ن طلبة ومحامون معرضو: السودان"؛

2014/003/54AFR : Index( ," (لخطر التعذيب

en/2014/003/54AFR/info/library/en/org.amnesty.www://http( يتعني عىل السلطات : السودان"؛

2012August 3 . )2012/036/54AFR : Index , ("السودانية أن توقف قمعها للناشطني واملعارضني السياسيني

en/2012/036/54AFR/info/library/en/org.amnesty.www://http(  أحد الناشطني الشباب : السودان"؛

 2012/032/54AFR ," (أسامة محمد: يواجه خطر التعذيب

en/2012/032/54AFR/info/library/en/org.amnesty.www://http(  عىل السلطات السودانية أن : السودان"؛

2011/036/54AFR : Index ," (توقف قمعها للمتظارهني والناشطني

en/2011/036/54AFR/info/library/en/org.amnesty.www://http( ؛ 

 من العهد الدويل الخاص 7 للجنة حقوق اإلنسان حول املادة 20أنظر من بني جملة تعليقات أخرى التعليق العام رقم  23

 .5بالحقوق املدنية والسياسية؛ الفقرة 

مقتل ثالثة محتجني، بينهم طفالن، عىل أيدي الرشطة يف أحد االحتجاجات أمام "فريقي لدراسات العدالة والسالم، املركز اإل 24

-http://www.acjps.org/three-protestors-including-two (2013أيلول /  سبتمرب24" مقار حكومية يف نياال

children-killed-by-police-at-protest-outside-government-offices-in-nyala.(  

يجب أن تتوقف قوات األمن عن استخدام الرصاص : السودان: "أنظر عىل سبيل املثال تقارير منظمة العفو الدولية التالية 25

press/media-for/en/org.amnesty.www://http- (2012آب /  أغسطس2" الحي ضد املتظاهرين

201-demonstrators-against-rounds-live-using-stop-must-forces-security-sudan/releases( يتعني "؛

 2012كانون األول /  ديسمرب12" عىل السودان أن يوقف القمع العنيف الذي يتعرض الطلبة له

)-repression-violent-end-must-sudan/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www://http
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12-12-2012-protests-student( شخصا، بينهم عرشة 12مقتل "ّ؛ وتقريري املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم 

آب /  أغسطس2"  آخرين عقب استخدام الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني القوة املفرطة يف نياال80أطفال، وجرح 

2012) -injured-eighty-over-and-children-ten-including-dead-twelve/org.acjps.www://http

/nyala-in-force-of-use-excessive-niss-and-police-following( ق فوري مستقل يف مقتل الدعوة إىل فتح تحقي"؛

 .2012كانون األول /  ديسمرب10" الطلبة واستخدام السلطات السودانية للقوة املفرطة

ُأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع شهود العيان وعائالت الضحايا الذين قتلوا، والجرحى الذين أصيبوا يف  26 ُ

وتم التأكد من املعلومات الواردة يف املقابالت .  ضا كما يرد أدناهاالحتجاجات والصحفيني الذين تواجدوا فيها، واألطباء أي

 .والتحقق منها عن طريق مصادر وتقارير أخرى

تموز /  يوليو14" املحتجون السودانيون يشتبكون مع الرشطة"الجزيرة 27 

  .html.201271484516277166/07/2012/africa/news/com.aljazeera.www://http؛2012

يتعني عىل قوات األمن التوقف عن استخدام الرصاص الحي ضد : السودان"تقرير منظمة العفو الدولية املعنون 28 

press/media-for/en/org.amnesty.www://http- (2012آب /  أغسطس2واملؤرخ يف " املتظاهرين

201-demonstrators-against-rounds-live-using-stop-must-forces-security-sudan/releases.( 

استخدام القوة املفرطة واالعتقاالت التعسفية الجماعية وسوء املعاملة "لدراسات العدالة والسالم تقرير املركز اإلفريقي  29

اعتقال : تحديث"؛ أنظر كذلك تقرير املركز 2012تموز /  يوليو27" والتعذيب لقمع االحتجاجات الشعبية يف السودان

 .2012تموز /  يوليو20" ةمدافعني عن حقوق اإلنسان تعسفا يف ظل االحتجاجات الشعبية العارم

تموز /  يوليو1"  شخص يف سياق قمع املظاهرات املناهضة للنظام1000السودان يعتقل "صحيفة سودان تريبيون 30 

2012) 43121article?php.spip/com.sudantribune.www://http.( 

 .2012تموز /  مع منظمة العفو الدولية، يوليومقابالت 31

استخدام القوة املفرطة واالعتقاالت التعسفية الجماعية وسوء املعاملة " "املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم  32

 "2012تموز /  يوليو27" والتعذيب لقمع االحتجاجات الشعبية يف السودان

 آخرين عقب استخدام 80 شخصا، بينهم عرشة أطفال، وجرح أكثر من 12وفاة "لسالم املركز اإلفريقي لدراسات العدالة وا 33

 .2012آب / أغسطس2" الرشطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني للقوة املفرطة يف نياال

 .2012آب / مقابالت مع منظمة العفو الدولية، أغسطس 34

 .2012آب / مقابالت مع منظمة العفو الدولية، أغسطس 35

ونص .  ، واملتوفر يف أرشيف منظمة العفو الدولية29/06/2012البيان الصادر عن نقابة األطباء السودانيني رقم : رأنظ 36

البيان عىل أن األطباء شاهدوا عنارص الرشطة وأجهزة األمن وهم يسيطرون عىل مدخل اإلسعاف والطوارئ يف مستشفى أم 

 .ستقبال والحصول عىل العالج املطلوبدرمان للحيلولة دون دخول املصابني إىل منطقة اال

" 2012تموز /  يوليو–حزيران / راصد حقوق اإلنسان يف السودان، يونيو"املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم  37

)http://www.africancentreforjustice.org/wp-content/uploads/2012/12/SHRM-June-July.pdf.( 

تموز /  يوليو1"  شخص يف سياق قمع املظاهرات املناهضة للنظام1000سودان يعتقل ال"صحيفة سودان تريبيون 38 

2012) 43121article?php.spip/com.sudantribune.www://http .( 

ن خالل التقارير الطبية والصور الفوتوغرافية يف بعض تم تأكيد وقوع إساءات جسدية م.  مقابالت مع ضحايا التعذيب 39

 .الحاالت
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استخدام القوة املفرطة واالعتقاالت التعسفية الجماعية وسوء املعاملة " "املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم  40

 "2012تموز /  يوليو27" والتعذيب لقمع االحتجاجات الشعبية يف السودان

 2012آب /  أغسطس16" إلقاء القبض عىل أحد الناشطني لحظات عقب اإلفراج عنه: تحرك عاجل"ة منظمة العفو الدولي41 

)en/2012/038/54AFR/info/library/en/org.amnesty.www://http.( 

42
  .تم تغيري االسم والتاريخ  

43
  .آب/ابلة مع منظمة العفو الدولية يف أغسطسجرت املق  

  االعتقال خالل لها تعرض التي اإلصابات وقوع تأكد طبية تقارير الدولية العفو منظمة تلقت  44

بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم ممثلة السياسة الخارجية العليا لالتحاد، : االتحاد األوروبي: أنظر عىل سبيل املثال 45

ادر عن الناطقة البيان الص: والواليات املتحدة.  2012حزيران / يونيو30" كاثرين آشتون،  بشأن قمع املظاهرات يف السودان

 . 2012حزيران /  يونيو26" الرسمية فيكتوريا نوالند، بشأن قمع املظاهرات يف السودان

 .2012كانون األول / مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع الطلبة وشهود العيان يف الجامعة، ديسمرب 46

 2012كانون األول /  ديسمرب12" حتجاجات الطلبةيتعني عىل السودان أو يوقف القمع العنيف ال"منظمة العفو الدولية 47 

)-onrepressi-violent-end-must-sudan/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www://http

12-12-2012-protests-student.( 

كانون األول /  ديسمرب10" العثور عىل طالبني من دارفور متوفيني، واندالع مظاهرات عارمة يف الخرطوم"إذاعة دابانغا  48

2012) 39481/node/org.radiodabanga.www://https.( 

الدعوة إىل فتح تحقيق فوري ومستقل يف مقتل الطلبة واستخدام "تقرير املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم أنظر  49

 .2012كانون األول /  ديسمرب10" السلطات السودانية للقوة املفرطة

 . 2012نون األول كا/ مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع الطلبة الذين تواجدوا يف تلك االحتجاجات، ديسمرب 50

 . 2012كانون األول / مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع شهود العيان والطلبة واملحامني، ديسمرب 51

 . 2012كانون األول / مقابالت مع منظمة العفو الدولية، ديسمرب 52

 .2012كانون األول / مقابالت مع منظمة العفو الدولية، ديسمرب 53

 26" قوات األمن تطلق النار عىل املحتجني وتقتل العرشات منهم وسط تنامي املظاهرات: السودان"ة منظمة العفو الدولي54 

forces-security-sudan/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www://http- (2013ايلول / سبتمرب

2-grow-demonstrations-protesters-dozens-shoot-fatally(  ؛ وتقرير املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم

/  أكتوبر4" لسودان شخص مع انتشار املظاهرات يف جميع أنحاء ا800 طفال وتوقيف 15 بينهم 170مقتل أكثر من "

 ).http://www.acjps.org/?p=1663 (2013ترشين األول 

 .أيلول وفق ما أكده املركز اإلفريقي/ قائمة بأسماء قتىل احتجاجات سبتمرب: أنظر املحلق 55

ظم القتىل أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع األطباء العاملني يف مستشفيات بالخرطوم، والذين أكدوا بدورهم وفاة مع 56

 .جراء إصابتهم برصاص يف الصدر أو الظهر

مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، والتي  57

أيلول /  سبتمرب7 –آب / س أغسط27اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة الثامن بشأن منع الجريمة ومعاملة الجناة، هافانا، كوبا، 

1990. 
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 . يتوفر التقرير ضمن أرشيف منظمة العفو الدولية 58

أنظر كذلك خبري أممي يعرب عن عميق قلقه حيال االعتقاالت الجماعية وفرض رقابة صارمة عىل وسائل اإلعالم أثناء  59

 .2013ترشين األول / االحتجاجات يف السودان، بيان صحفي، أكتوبر

/  أكتوبر2" السودان يصعد من االعتقاالت الجماعية التي طالت الناشطني وسط قمع االحتجاجات"و الدولية منظمة العف 60

-http://www.amnesty.org/en/news/sudan-escalates-mass-arrests-activists-amid (2013ترشين األول 

protest-crackdown-2013-10-02.( 

 7مقتل شخص وإصابة "املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم .  2014آذار / سمقابلة مع منظمة العفو الدولية، مار 61

 .  2014آذار /  مارس12؛ "آخرين بجراح خطرية عقب قيام القوات السودانية بإطالق النار عىل طلبة جامعة الخرطوم

 مارسم 11"  احتجاج بالخرطوم آخرين يف100مقتل طالب بالرصاص واعتقال أكثر من : السودان"منظمة العفو الدولية  62

-http://www.amnesty.org/en/news/sudan-student-shot-dead-and-more-100-arrested (2014آذار 

khartoum-protest-2014-03-11.( 

 2014آذار /  مارس21" طلبة ومحامون يواجهون خطر التعرض للتعذيب: تحرك عاجل"منظمة العفو الدولية 63 

)-7bbc-4411-8a4c-05889728/en/2014/003/54AFR/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.en540032014afr/aacf02b2117e.(  

 2014أيار /  مايو21" احتجاز ناشطني من الطلبة دون تهمة: رك عاجلتح"منظمة العفو الدولية 64 

)-fb2a-dc47-9f35-b8bd5b0c/en/2014/008/54AFR/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.en540082014afr/6e4767f37a10.( 

املركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالم ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان  65

 2014يران حز/  يونيو25" أوقفوا االعتقال التعسفي للناشطني وحققوا يف مزاعم التعذيب: السودان"وريدرس 

)http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/sudan-end-arbitrary-detention-activists-

and-investigate-torture-allegations.(  

 . 2014حزيران /  يونيو19" احرصوا عىل ضمان سالمة املحتجزين: السودان"املركز اإلفريقي  66

، واملبادئ األساسية للمنع والتقيص الفعالني لإلعدامات خارج نطاق 23ام القوة، املبدأ أنظر املبادئ األساسية الستخد 67
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  CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 :رقم وثيقة األمم املتحدة(طراف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية األ
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2009 . 
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 والمميت المفرط

 يف املحتجني ضد والتعذيب التعسفي تقالواالع املتناسبة غري القوة استخدام

 السودان

 ضد والتعذيب التعسفي واالعتقال للقوة املتناسب غري االستخدام: ومميت مفرط"

اففريقي واملركز الدولية العفو منظمة إعداد من مشرتك تقرير هو" السودان يف املحتجني

 وتدابري االقتصاد تدهور أجج املاضيتني، السنتني مدار وعىل.  والسالم العدالة لدراسات

 يف املظاهرات من موجة غىل أدى ما السوداني، الشعب أوساط يف التململ من التقشف

 باملنسبة متكررة قلق بواعث به املظاهرات جوبهت الذي رد وشكل. البالد أنحاء مختلف

 والتحركات األساليب من عدد استخدام يف مستمرة الحكومة زالت وال.  واملركز للمنظمة

 والتجمع، الرأي عن التعبري حريتي ممارسة تجريم قبيل من املعارضة خنق إىل الرامية

 التعسفي واالعتقال) الحية الذخرية استخدام ذلك يف بما (املفرطة القوة إىل واللجوء

 .املعاملة سوء رضوب من ذلك وغري والتعذيب

 لحقوق انتهاكات األمنية األجهزة بارتكاب املتعلقة لالدعءات استعراضه خالل ومن

/وأكتوبر أيلول/ وسبتمرب والجزيرة، نياال، يف 2012 احتجاجات أثناء السودان يف اإلنسان

 وجهاز الرشطة أن عىل الحايل التقرير يربهن ،2014 آذار/ ومارس 2013 األول ترشين

 بمخالفة متكرر بشكل قامت قد األمنية القوات من وغريهما الوطني واملخابرات األمن

 من سلسلة وقوع إىل أدى ما السوداني، والدستور الدويل القانون من النابعة اتهاواجب

 التقرير يربز ذلك، عىل وعالوة.  املدنيني بحق واإلصابات املرشوعة غري القتل عمليات

 وقيامها ومستقلة، ومحايدة شاملة تحقيقات إجراء ضمان عن الحكومة تقاعس

 .الردع عملية إعاقة إىل بالتايل يؤدي امم العقاب، من اإلفالت ثقافة برتسيخ
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