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 السودان: ينبغي وضع حد لعقوبة الرجم، وإصالح القانون اجلنائي

 

 ليلى إبراهيم عيسى مجول، وتدعو احلكومة السودانية الذي صدر حبقتدين منظمة العفو الدولية احلكم ابلرجم حىت املوت 
 ما  ات هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاء   إىل وقف تنفيذ احلكم وإصالح قانوهنا اجلنائي بال أتخري،

 امرأةوهي  ،على ليلى إبراهيم عيسىحكما  ابلرجم بتهمة الزان كمة اجلنائية ابطررموم احمل أصدرت 2012يوليو/متوز  10ففي 
  وقد صدر حكم 1991من القانون اجلنائي السوداين لعام  146وذلك مبوجب املادة  عاما ، 23العمر تبلغ من  سودانية

ىل اعرتافها فقط، ومل ُيسمح هلا بتوكيل حمام  وخالل استنادا  إأُدينت فيها  حماكمة جائرةى إثر الرجم على ليلى إبراهيم عيس
من قانون اإلجراءات اجلنائية لعام  135، وهو ما يعترب انتهاكا  للمادة للدفاع عنها  احملكمة حماميا  قانونيا  احملاكمة مل تعيِّ 

 كم   وقد رفع حمامون سودانيون دعوى استئناف ضد احل1991

يف سجن النساء أبم  ابألصفادمقيدة هي و  ،أشهرحاليا  م مع رضيعها البالغ من العمر ستة  ليلى إبراهيم عيسى ُُتتجزو 
 ان ابلقرب من العاصمة السودانية اطررموم درم

صفات اجلاين عن مبيعة اجلرمية و  بغض النظرو إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت بال استثناء 
 و أسلوب اإلعدام الذي تستخدمه الدولة أ

ات ض املنظمة جترمي العالقات اجلنسية بي البالغي ابلرتاضي، وتعترب األشخاص الذين حيتجزون بسبب العالقكما تعار 
، ال تندرج اضيكما أن األفعال غري العنيفة، من قبيل العالقات اجلنسية بي البالغي ابلرت سجناء رأي    ابلرتاضياجلنسية 

 اليت جيوز املعاقبة عليها ابإلعدام مبوجب القانون الدويل  مطلقا  ُتت فئة "اجلرائم األكثر خطورة"

حكم اإلعدام رمجا  بتهمة الزان يف األشهر األخرية يف السودان   فيهااليت صدر الثانية القضية  عيسى وتعترب قضية ليلى إبراهيم
إثر حماكمة جائرة  ،عاما   20البالغة من العمر  ،إلعدام على انتاار شريف عبدهلل، ُحكم اب2012مايو/أاير  13ففي 

شريف عبدهلل،  ر  وبعد االستئناف، أُعيدت حماكمة انتاا، ليس إالابإلكراه منهاإىل اعرتافها، الذي انُتزع  ابالستناد
م نفسه  ويف كلتا القضيتي، مل تكن املرأاتن، ومها سراحها يف اليو  أُملقمث  يوليو/متوز، 3التهم املوجهة إليها يف  وُأسقطت

صغريات السن ومن بيئة مهمشة، على دراية حبقوقهما وبقسوة التهم املوجهة إليهما  كما أهنما ُحرمتا من التمثيل القانوين، 
 وهو ما يعترب انتهاكا  واضحا  للحق يف احملاكمة العادلة 
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الاادر  سجينة رأي، وتدعو احلكومة السودانية إىل وقف تنفيذ احلكمعيسى براهيم إن منظمة العفو الدولية تعترب ليلى إ
و قيد أوإمالق سراحهما فورا  وبال  ،"خالل الرابطة الزوجيةالزان تاحة، وإلغاء حكم الرجم بتهمة "بكل الوسائل امل حبقها
 شرط 

 خلفية

 التابعة لألمم املتحدة ضعات  وحيث قرار جلنة حقوق اإلنسانحيظر القانون الدويل والقواني السودانية إعدام األمهات املر 
خمتلف الدول اليت تطبق عقوبة اإلعدام على استثناء األمهات املرضعات من عقوبة اإلعدام  كما أن  59/2005رقم 

عت عليه السودان، الذي وق  ، 2003حبقوق املرأة لعام  تعلقالربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب امل
ال جيوز "دستور السودان املؤقت على أنه  من (3) 36حيظر تنفيذ أحكام اإلعدام حبق األمهات املرضعات  وتنص املادة 

 " تنفيذ عقوبة اإلعدام على احلوامل واملرضعات إال بعد عامي من الرضاعة

انتهاكا  ملبدأ حظر التعذيب املناوص عليه  هذا ب اإلعدامسلو أإن الرجم عقوبة تسبب للضحية أملا  قاسيا  قبل الوفاة  وميثل 
والعهد الدويل اطراص ابحلقوق  حلقوق املدنية والسياسية،يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اطراص اب

 ويُذكر أن السودان دولة مرف فيها   ثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب؛االقتاادية واالجتماعية وال

بسبب ، الذي ينص على استخدام عقوبة اإلعدام 1991ربزان احلاجة إىل إصالح القانون اجلنائي لعام إن هاتي القضيتي تُ 
الفاضحة ( واألفعال 151) املادة  حة وغري دقيقة متاما ، من قبيل "األفعال الفاحشة"وغة بعبارات غري واضماجرائم ارتكاب 

( ، والزان ) 153) املادة  "مواد خملة ابآلداب العامة حيازة أو تداولو أر ياو تو أصنع "و(، 152" ) املادة واملخلة ابآلداب
( ، وغريها من اجلرائم  إن عقوبة اإلعدام، اليت يعترب الرجم شكلها املفرط، متثل معاملة قاسية أو الإنسانية 147-145املواد 

 نية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ة، وتعترب انتهاكا للعهد الدويل اطراص ابحلقوق املدمهين أو

 اعتمدت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قرارا  دعا الدول األمراف يف امليثاق 2008يف نوفمرب/تشرين الثاين 
إىل مراعاة إعالن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام  وقد التزمت دول عدة ابلقرار واختذت  األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

 بيد أن السودان مل  م بلدان أفريقياموقف اإللغاء يف املمارسة العملية، األمر الذي خلق اجتاها  حنو إلغاء العقوبة يف معظ
 القرار  لتنفيذخطوات  أيةتتخذ 

 


