
هل من طريق إلى األمام؟
إصالح قوانين مناهضة التعذيب في السودان 

في فترة ما بعد البشير





هل من طريق إلى األمام؟
إصالح قوانين مناهضة التعذيب في السودان 

في فترة ما بعد البشير



 ملكية الصور

صورة الغالف
تصويرديفيــد روز مــن )بانــوس بكشــرز(. حشــد متظاهريــن يتجمعــون علــى جســر وســط مدينــة اخلرطــوم يف الســودان، بينمــا تدخــل 
التظاهــرات اســبوعها الرابــع،  بعــد اإلطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير. يطالــب املتظاهــرون بتشــكيل مجلــس مدنــي جديــد للحكــم االنتقالــي.

التعذيب في السودان
ــوا خــال التظاهــرات االخيــرة يف  تصويــر ديفيــد روز مــن ) بانــوس بكشــرز(. إمرأتــان تنظــران إلــى معــرض لصــور فوتغرافيــة  للذيــن قتل

الســودان عقــب االطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير.

اللجنة االفريقية 
تصويــر ديفيــد روز مــن ) بانــوس بكشــرز(. متظاهــرون ميــرون بجدارّيــة تدعــو إلــى ) حتقيــق العدالــة( وســط مدينــة اخلرطــوم أثنــاء 

االحتجاجــات  بعــد االطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير.

تنفيذ القانون المحلي وإجراء االصالحات المؤسسّية
ــي الدميوقراطــي بينمــا يواصــل  ــب باحلكــم املدن ــا شــعارات تطال ــات عليه ــون الفت تصويــر ديفيــد روز مــن )بانــوس بكشــرز(. شــباب يحمل

ــم. ــون يف الســودان تظاهراته املتظاهــرون املدني

قانون محلي
تصوير ديفيد روز من ) بانوس بيكشرز(. متظاهرون خال وقفة احتجاجية ليا.

REDRESS
87 Vauxhall Walk
London, SE11 5HJ
United Kingdom
www.redress.org
info@redress.org
+44 (0)20 7793 1777

ACJPS
1483 York Avenue, No. 20463
New York, NY 10021
USA
www.acjps.org
info@acjps.org



3

ريدريــس، منظمــة دوليــة حلقــوق اإلنســان متثــل ضحايــا التعذيــب 
يف احلصــول علــى العدالــة وجبــر الضــرر . ونحــن نرفــع دعــاوى 
قانونيــة نيابــة عــن الناجــن بعــد التعذيــب وندعــو إلــى ســن قوانــن 
أفضــل لتوفيــر جبــر ضــرر فّعــال. ونتعامــل يف قضايانــا مــع التعذيب 
كجرميــة فرديــة يف القوانــن احملليــة والدوليــة، بوصفهــا نهــج مدنــي 
خاطــيء تقابلــه مســئولية فرديــة، وكانتهــاك حلقــوق اإلنســان تقابلــه 
ــة  ــى ضحي ــز عل ــذي يرتك ــا ال ــن خــال نهجن ــة. وم مســئولية الدول
التعذيــب يف التقاضــي االســتراتيجي ميكــن أن يكــون لنــا أثــر يتعدى 
القضيــة الفرديــة ليخاطــب األســباب اجلذريــة للتعذيــب وملكافحــة 
ــر  ــب وجب ــون التعذي ــا يف قان ــق خبرتن االفــات مــن العقــاب. ونطّب
لتحديــد  ومناصــرة  حتــري  إلجــراء  الضحايــا،  وحقــوق  الضــرر 
التغييــرات الضروريــة يف القانــون واملمارســة. ونعمــل بالتعــاون مــع 

منظمــات دوليــة ووطنيــة ومــع املجموعــات القاعديــة للضحايــا.

املركــز  يكــّرس  والســام،  العدالــة  لدراســات  االفريقــي  املركــز 
األفريقــي لدراســات العدالــة والســام نشــاطاته خللــق ســودان 
والســام، ســودان  القانــون  بــكل حقــوق اإلنســان وحكــم  ملتــزم 
حُتتــرم فيــه حقــوق وحريــات الفــرد وتكفــل فيــه حقــوق كل األفــراد 
واملجموعــات دون متييــز ومبســاواة وعدالــة. ومنــذ تأســيس املركــز 
عــام 2009 ظــل يقــوم بــدور حيــوي مــن الرقابــة واحلمايــة حلقــوق 
اإلنســان وظــل يرســي دعائــم قويــة لســمعته مــن حيــث املصداقيــة 
والنزاهــة واملهنيــة يف عملــه. وقــد لعــب املركــز االفريقــي لدراســات 
ــاً يف توفيــر الدعــم التقنــي والتدريــب  ــة والســام دوراً حيوي العدال
ملنظمــات مجتمــع مدنــي جديــدة وشــبكات نشــاط غيــر رســمية. إن 
الطــرد والتوقيــف عــن العمــل ملجموعــات املجتمــع املدنــي الدوليــة 
والوطنيــة يف الســودان بعــد قــرار محكمــة اجلنايــات الدوليــة يف 
مــارس 2009 إلصــدار مذكــرة اعتقــال للرئيــس البشــير قلّصــت 
الكثيــر مــن قــدرة املجموعــات داخــل الســودان علــى الرقابــة بشــكل 
مفتــوح لوضــع حقــوق اإلنســان يف البــاد. ولكــن مــن خــال خبــرة 

طاقــم موظفينــا وشــبكاتهم علــى امتــداد الســودان متكــن املركــز 
االفريقــي لدراســات العدالــة والســام مــن القيــام بوظائــف املراقبــة 
واملناصــرة القانونيــة. عمــل املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة 
ــع شــبكات وشــركاء يكرســون جهودهــم داخــل وخــارج  والســام م
الســودان لتحقيــق أهدافــه، وينشــئون حتالفــات وتعزيــز آثــار عملــه. 
ــز وضــع  ــإن املرك ــا والشــبكات ف ــم موظفين ــرة طاق ومــن خــال خب
نفســه يف موقــع فريــد ميكنــه مــن مراقبــة وتعزيــز احتــرام حقــوق 

اإلنســان يف الســودان.

شكر وتقدير 

العدالــة  لدراســات  االفريقــي  واملركــز  ريدريــس  منظمــة  تــود 
والســام أن تشــكر العيــادة الدوليــة حلقــوق اإلنســان مبدرســة 
علــى  لنــدن  بجامعــة   )SOAS( واألفريقيــة  الشــرقية  الدراســات 

التقريــر.  هــذا  ومســاعدتها يف صياغــة  بحوثهــا 

منظمــة  املناصــرة يف  مســئولة  فاظــر،  التقريــر جوســيه  أعــدت 
ريدريــس، وتعبــر ريدريــس عــن امتنانهــا الــى املتدربتــن والزميلتــن 
آشــلي بارنيــس وشــيماء خالــد ملــا قمــن بــه مــن بحــث وتقصــي 
وللصياغــة والتحريــر يف مراحــل مختلفــة من التقرير. متت مراجعة 
التقريــر بواســطة فريــق مــن منظمــة ريدريــس، مبــا يف ذلــك املديــر 
روبــرت ســكيلبيك، ورئيــس قســم القانــون أليجانــدرا فيســينتي 
واملستشــارة القانونيــة إيفــا نــود، ورئيســة قســم االتصــاالت إيفــا 
ــز االفريقــي لدراســات  ــي مــن املرك سانشــيز، ومســعود محمــد عل

ــة والســام.  العدال

ــة والســام عــن  ــز االفريقــي لدراســات العدال ــس واملرك ــر ريدري تعب
امتنانهما ملســاهمة هيومنتي يونايتيد يف حتمل نفقات هذا التقرير. 
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I. ملخص تنفيذي
ظــل عمــر حســن احمــد البشــير، منــذ  اســتيائه علــى الســلطة 
ــق حــزب واحــد  يف الســودان عــام 1989،  يحكــم البــاد عــن طري
ويتوســع يف اســتخدام التعذيــب كوســيلة مركزيــة يف قمــع مواطنيــه. 
لقــد ظــل حظــر التعذيــب يُعتبــر منــذ وقــت طويــل مــن املعاييــر 
اآلمــرة التــي ال ميكــن االنتقــاص منهــا مبوجــب القانــون العــريف 
الدولــي. ومــع ذلــك فقــد فشــل الســودان يف الوفــاء بالتزاماتــه 

الدوليــة بحظــر التعذيــب ومنعــه.

وقــد دعــت املفوضيــة االفريقيــة حلقوق اإلنســان والشــعوب وهيئات 
األمم املتحــدة ذات الصلــة، احلكومــة الســودانية بشــكل متكــرر إلــى 
الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي كمــا ناشــدتها بتبنــي أو 

تعديــل قوانــن امتثــاالً لهــذه االلتزامــات الدوليــة.

األمم  اتفاقيــة  علــى  املصادقــة  الســودان يف  فشــل  ســاهم  وقــد 
املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الــا إنســانية أو املهينــة )UNCAT(، وإطارهــا القانونــي 
ــاب، يف االســتخدام  ــف، وتفشــي االفــات مــن العق ــي الضعي احملل
للتعذيــب مــن جانــب الشــرطة واجليــش وجهــاز  النطــاق  واســع 
املخابــرات واألمــن الوطنــي )NISS( األمــر الــذي يتــرك العديــد مــن 
الضحايــا بــا عــاج فّعــال ودون امكانيــة للحصــول علــى تعويضات. 

الوثيقــة  البشــير وتشــكيل حكومــة جديــدة وإعتمــاد  إن ســقوط 

الســودانية  للســلطات  الفرصــة  يوفــران  لعــام 2019  الدســتورية 
ــة وسياســية حتمــي مــن التعذيــب وتوفــر  ــي اصاحــات قانوني لتبن

العدالــة وجبــر الضــرر للضحايــا.

ووفقــاً ملــا يدعــو اليــه هــذا التقريــر فانــه يجــب علــى الســودان 
ــره  ــب وغي ــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذي ــى اتفاقي ــة عل املصادق
أو  إنســانية  الــا  أو  القاســية  العقوبــة  أو  املعاملــة  مــن ضــروب 
اإلنســان،  حقــوق  معاهــدات  مــن  وغيرهــا   )UNCAT( املهينــة 
ــل دســتوره لضمــان أن يتماشــى تعريــف التعذيــب مــع املــادة  وتعدي
ــة األم املتحــدة ملناهضــة  ــوارد يف اتفاقي ــب ال 1 مــن تعريــف التعذي
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو الــا إنســانية أو 
املهينــة. وفــوق ذلــك فانــه يجــب إزالــة أي حصانــات متنــع التحقيــق 
واملاحقــة القضائيــة الفاعلــة يف التعذيــب علــى ايــدي قــوات األمــن 

أو الشــرطة أو اجليــش.

ويجــب أن يكفــل اإلطــار القانونــي والسياســات القانونيــة للســودان 
أن يتمتــع احملتجــزون باحلقــوق واحلريــات األساســية، مبــا يف ذلــك 
توفيــر املســاعدة القانونيــة، والتواصــل الفّعــال مــع األســرة ومــع 

محامــي، والوصــول إلــى مراجعــة قانونيــة مســتقلة.

وأخيــراً يجــب أن يضمــن الســودان أن يكــون يف إمــكان ضحايــا  
التعذيــب الوصــول إلــى العدالــة واحلقيقــة وجبــر األضــرار. 
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مختصرات 

ACJPSاملركز االفريقي لدراسات العدالة والسام

The African Charterامليثاق االفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

ACHPRاملفوضية االفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

FFCقوى احلرية والتغيير

GISجهاز املخابرات العامة

HRCمجلس حقوق اإلنسان

HRDsاملدافعون عن حقوق اإلنسان

ICCPRالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ICCاحملكمة اجلنائية الدولية

NCPحزب املؤمتر الوطني

NISS جهاز املخابرات واألمن الوطني

NIFاجلبهة القومية اإلسامية

NSA Act2010 قانون األمن الوطني لعام

RSF قوات الدعم السريع

SC املجلس السيادي

SPLAM/Nاحلركة الشعبية لتحرير السودان / شمال

SAF القوات املسلحة السودانية

SPLA/Mاجليش الشعبي لتحرير السودان / شمال

TMC املجلس العسكري االنتقالي

UNCATاتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الا إنسانية أو املهينة

CRCاتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

OHCHRمكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان

SRFاجلبهة الثورية السودانية

SPAجتمع املهنيين السودانين
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II. المقدمة
التعذيــب يف الســودان مصــدر قلــق طويــل األمــد،  ظــل انتشــار 
الدوليــة  بالتزاماتــه  الوفــاء  الســودان بشــكل مســتمر يف  وفشــل 

بالتعذيــب. اخلاصــة 

توّفــر الفتــرة االنتقاليــة احلاليــة فرصــة لضمــان وفــاء الســودان 
بالتزاماتــه مبوجــب القانــون الدولــي وإقامــة أليــات قويــة للحمايــة 
إن  لــه.  التعذيــب والتحقيــق فيــه وتوفيــر ســبل االنتصــاف  مــن 
اإلطــار القانونــي احمللــي احلالــي وإجــراءات التنفيــذ فيــه غيــر 

كافيــة علــى اإلطــاق.

يُعتبــر الســودان طرفــاً يف العديــد مــن املعاهــدات الدوليــة ذات 
الصلــة بحظــر التعذيــب، مبــا يف ذلــك العهــد الدولــي اخلــاص 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية )ICCPR( ، وإتفاقيــة حقــوق الطفــل 
 The( والشــعوب  اإلنســان  حلقــوق  األفريقــي  وامليثــاق   ،)CRC(
African Charter(. وتُعتبــر هــذه املعاهــدات أيًضــا جــزء ال يتجــزأ 

مــن الوثيقــة الدســتورية الســودانية لعــام 2019. وبالتالــي، فــإن 
ــرد  ــب، وال ــع التعذي ــى من ــر تهــدف إل ــزم باتخــاذ تدابي الســودان مل
علــى مزاعــم التعذيــب عــن طريــق إجــراء حتقيقــات وماحقــات 
قضائيــة ســريعة ونزيهــة وفعالــة، وتوفيــر ســبل انتصــاف وجبــر 

ــة. ضــرر فعال

خــال العقــد املاضــي، حــّددت اجلهــات الفاعلة الوطنيــة واإلقليمية 
والدوليــة سلســلة مــن املشــاكل يف اإلطــار واملمارســات التشــريعية 
واملؤسســية الســودانية فيمــا يتعلــق بحظــر التعذيــب. وكانــت إحــدى 
هــذه الهيئــات هــي املفوضيــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب 
امليثــاق  بتفســير  مكلفــة  وهــي هيئــة شــبه قضائيــة   ،)ACHPR(
وتعزيــز  والشــعوب وضمــان حمايــة  اإلنســان  األفريقــي حلقــوق 

حقــوق اإلنســان والشــعوب املدرجــة فيــه.

وقــد أصــدرت املفوضيــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب 
)ACHPR(، حتــى اآلن، ســبعة قــرارات بشــأن الســودان مت اتخاذهــا 
وفًقــا جلدارتهــا؛ ولــم تنفــذ هــذه القــرارات بعــد. وكانــت احلكومــة 
ولعــدم  بالقــرارات،  بالكامــل  ممتثلــة  غيــر  الســابقة  الســودانية 
االمتثــال آثــار كارثيــة علــى الضحايــا، الذيــن يجــدون أنفســهم دون 
أشــكال انتصــاف، حتــى بعــد اللجــوء إلــى احملافــل الدوليــة. وهــذا 
بــدوره يضعــف ويقــّوض مــن مصداقيــة اللجنــة وســلطتها كحاميــة 

ــاق األفريقــي.1  ــا يف امليث ــة للحقــوق املنصــوص عليه فعال

ويف ظــل النظــام الســابق، لــم تكــن هنــاك سياســة متســقة ملكافحــة 
التعذيــب أو جهــد منســق ملعاجلــة أســباب التعذيــب ولتوفيــر العدالــة 

واملســاءلة وجبــر الضــرر يف احلــاالت الفرديــة.

حتتــاج مثــل هــذه السياســة للتطويــر واإلســتناد إلــى إلتزامــات 
الســودان مبوجــب القانــون الدولــي ووثيقتــه الدســتورية. ولتحقيــق 
هــذه الغايــة، ينبغــي أن يضّمــن احلظــر املطلــق للتعذيــب يف القانــون 
الســوداني، كمــا ينبغــي أن يضّمــن توفيــر الضمانــات ملنــع التعذيــب، 
علــى  ويجــب  والتعويضــات.  املســاءلة  لضمــان  تدابيــر  واتخــاذ 
ــا فيهــا  ــى املعاهــدات التــي لــم يصبــح طرًف الســودان التصديــق عل
بعــد، ال ســيما إتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التمييــز ضــد املــرأة، 
والبروتوكــول االختيــاري امللحــق بهــا، والــذي ينــص علــى ممارســة 

ــة حلظــر التعذيــب. ــة إضافي رقاب

تتطلــب مكافحــة إرث التعذيــب يف الســودان، والعوامــل الهيكليــة 
التــي تســاهم يف اســتمراره، إجــراء إصاحــات أساســية فعالــة. 
ويعــد اإلصــاح التشــريعي، مثــل تبنــي قانــون مناهــض للتعذيــب ، 

ــاً. ــاً يف هــذه اإلصاحــات األوســع نطاق ــا هام مكوًن

القوانــن  شــامل جلميــع  علــى حتليــل  التقريــر  هــذا  يحتــوي  ال 
واإلصاحــات السياســية الازمــة يف الســودان. فالغــرض مــن هــذا 
التقريــر هــو حتديــد أولويــات التغييــر ومســاعدة احلكومــة واملجتمع 
ــال  ــى تطبيــق قانــون محلــي قــوي وعملــي وفع املدنــي اجلديــد عل

ــه. ــب والقضــاء علي وإحــداث إصــاح سياســي ملكافحــة التعذي

ــي  ــر بإيجــاز األحــداث الت ــن هــذا التقري ــث م ــرض القســم الثال يع
العــام املاضــي ووضعهــا يف الســياق  وقعــت يف الســودان خــال 
األوســع الــذي كان قــد ســمح بــأن يكــون التعذيــب ممارســة واســعة 
ــب  ــة التعذي ــع فيحــّدد طبيع ــا القســم الراب ــاد. أم االنتشــار يف الب
يف الســودان، كمــا يحــّدد مرتكبــي التعذيــب وأســاليبهم وأمناطهــم 

ــوال ر. آيينــا »عشــرون عامــاً مــن املراوغــة يف  1  جــورج موكنــدي واتشــيرا وأبي
إنفــاذ توصيــات اللجنــة االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب : وســيلة انتصــاف 
https://repository.up.ac.za/ االجنليزيــة:  النســخة  رابــط  محتملــة« 

handle/2263/3123 مت الدخــول اليــه بتاريــخ 7 اكتوبــر 2019. 
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اخلامــس  القســم  ويستكشــف  التعذيــب.  وضحايــا  الرئيســية 
للمعاهــدات  وفًقــا  التعذيــب  مبنــع  الدوليــة  الســودان  إلتزامــات 
الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك حتليــل لقــرارات 
املفوضيــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب ضــد الســودان. 
الرئيســية  األولويــات  علــى  الضــوء  الســادس  القســم  ويســلّط 
الســياق  يف  املطلــوب  الداخلــي  والسياســي  القانونــي  لإلصــاح 
الســوداني احلالــي، لضمــان منــع التعذيــب، واملســاءلة عــن التعذيب، 
ــوي  ــراً، يحت ــر الضــرر. وأخي ــى ســبل االنتصــاف وجب والوصــول إل
القســم الســابع علــى ملخــص جلميع التوصيات الــواردة يف التقرير.
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III. السياق الحالي
ثاثــة  مبقــدار  اخلبــز  أســعار  زيــادة  أدت   ،2018 ديســمبر  يف 
أضعــاف إلــى انــدالع إحتجاجــات جماعيــة ســلمية ضــد املصاعــب 
ــعت هــذه  ــة وعــدم املســاواة والفقــر يف الســودان. وتوّس االقتصادي
ــرف  ــاد وأصبحــت تُع ــى جميــع أنحــاء الب االحتجاجــات لتمتــد إل
باســم "االنتفاضــة الســودانية" التــي توّحــد املواطنــن حــول املظالــم 
املعنيــة بشــأن انعــدام احلكــم الرشــيد وهيمنــة احلكــم االســتبدادي 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الســودان. وظــل عشــرات اآلالف 
مــن الســودانين يحتجــون ســلمياً وبشــكل يومــي ملــدة أربعــة أشــهر.

اســتخدمت الســلطات خــال هــذه الفتــرة ، بانتظــام، "القوة املفرطة 
لتفريــق االحتجاجــات، ممــا أســفر عــن مقتــل  املتناســبة  وغيــر 
وإصابــة العديــد مــن املتظاهريــن"، مبــا يف ذلــك إطــاق "الذخيــرة 
احليــة والغــاز املســيل للدمــوع داخــل مبانــي املستشــفيات، حيــث كان 
املتظاهــرون يحتمــون"، وتوســعت الســلطات يف اســتخدام "االعتقــال 
التعســفي واالحتجــاز والتعذيــب وســوء املعاملــة لألشــخاص املشــتبه 

يف مشــاركتهم يف االحتجاجــات أو دعمهــا ".2

يف ليلــة 10 أبريــل 2019، اســتطاعت حركــة االحتجــاج اإلطاحــة 
 .)TMC( بالرئيــس عمــر البشــير وإنشــاء مجلــس عســكري انتقالــي
واســتمرت االحتجاجــات الســلمية - التــي تتخللهــا هجمــات غيــر 
قانونيــة - حتــى بعــد اإلطاحة بالبشــير. وواصــل احملتجون وممثلوهم 

املطالبــة بحكــم انتقالــي بقيــادة مدنيــة يقــود إلــى حكــم مدنــي.

 )TMC( يف 5 يوليــو 2019، وافــق املجلــس العســكري االنتقالــي
 )FFC( وممثلــو حركــة االحتجــاج املدنــي، قــوى احلريــة والتغييــر
علــى ابــرام اتفــاق لتقاســم الســلطة. ونــص االتفــاق علــى فتــرة 
ــس ســيادي )SC( برئاســة  ــا 39 شــهًرا يقودهــا مجل ــة مدته انتقالي
بالتنــاوب بــن املجلــس العســكري االنتقالــي وقــوى احلريــة التغييــر، 
تليهــا االنتخابــات. كمــا دعــا االتفــاق إلــى التحقيــق يف أعمــال العنــف 
ــه ســتة  ــي مدت ــن ووضــع إطــار زمن ــة ضــد املتظاهري ــر القانوني غي
ــع اجلماعــات املتمــردة  ــاق ســام مــع جمي ــى اتف أشــهر للتوصــل إل

ــم 413 حــول وضــع  ــرار رق ــوق اإلنســان والشــعوب، ق ــة حلق ــة االفريقي 2  اللجن
 African Commission on Human[ حقــوق اإلنســان يف جمهوريــة الســودان
 Resolution on the Human Rights  413‘  ,and Peoples‘ Rights
EXT.) 413 .Situation in the Republic of The Sudan – ACHPR/Res
https://www.achpr.org/sessions/ :(2019)[ علــى الرابــط ’(OS/ XXV

resolutions?id=431 مت الدخــول اليــه بتاريــخ 7 اكتوبــر 2019

املســلحة يف جميــع أنحــاء البــاد، مبــا يف ذلــك النيــل األزرق ودارفــور 
ــان. ــوب كردف وجن

يف 4 أغســطس، وّقــع الطرفــان وثيقــة دســتورية تنشــئ الهيئــات 
وّقــع  أغســطس،   17 بهــا. يف  املكلــف  املهــام  وحتــّدد  االنتقاليــة 
الوثيقــة  مــع  شــكلت  التــي  الســلطة  تقاســم  اتفاقيــة  الطرفــان 
الدســتورية االتفــاق االنتقالــي. يف 21 أغســطس، وأدى أعضــاء 
املجلــس الرئاســي اجلديــد اليمــن الدســتورية مــع رئيــس الــوزراء. 
ورشــح رئيــس الــوزراء حمــدوك حكومــة جديــدة، وســيتم تعيــن 
مجلــس تشــريعي مكــون مــن 300 عضــو يف غضــون 3 أشــهر بعــد 
اجتمــاع املجلــس الرئاســي ومجلــس الــوزراء يف 1 ســبتمبر 3.2019 

ــرة وجــوده يف الســلطة )1989-2019(، ارتكــب الرئيــس  خــال فت
عمــر احمــد البشــير وحكومتــه مجموعــة مــن انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان: حــل األجهــزة السياســية للدولــة، واألحــزاب السياســية، 
ــي؛ وكمــا وقعــت  ــات، والصحافــة، ومنظمــات املجتمــع املدن والنقاب
والتعذيــب  التعســفي  واالحتجــاز  اجلماعــي  االعتقــال  عمليــات 
للسياســين والناشــطن؛ وكذلــك جــرت عمليــات القتــل اجلماعــي 
وصــار  العاديــن.  للمواطنــن  القســري  واالختفــاء  واالغتصــاب 
البشــير مطلوبــاً مــن قبــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة )ICC( يف 
ــادة  عــدة تهــم بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب وإب

جماعيــة يف إطــار اجلرائــم التــي ارتكبــت يف دارفــور.4 

يف البدايــة، عــّزز البشــير ســيطرته مــن خــال فرض حالــة الطوارئ 
 )NISS( لســنوات عديــدة وتشــكيل جهــاز املخابــرات واألمــن الوطني
يف الســنوات التــي تلــت عــام 1989. 5 وظــل جهــاز األمــن واملخابرات 

3  اتفــاق مبدئــي للفصائــل الســودانية حــول حقــوق انتقاليــة ، رويتــر يف 14 
https://uk.reuters.com/article/uk- الرابــط  علــى   ،2019 اغســطس 
اكتوبــر   7 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،sudan-politics-idUKKCN1UU09P

2019
4  قضيــة البشــير، النائــب العــام ضــد عمــر حســن احمــد البشــير )احملكمــة 
https://www.icc-cpi.int/darfur/ الرابــط  علــى  الدوليــة(،  اجلنائيــة 

 . اكتوبــر 2019  بتــارخ 7  اليــه  الدخــول  albashir  مت 

5  منظمــة العفــو الدوليــة، »الســودان: وكاء اخلــوف: جهــاز األمــن واملخابــرات 
https:// :2010/010/54، علــى الرابــط AFR ،)2010( »الوطنــي يف الســودان
www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=A
language=en&2f2010%2f010%FR54، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 

 .2019
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الوطنــي مســيطراً، حتــى أبريــل 2019، علــى العديــد مــن مجــاالت 
احليــاة يف الســودان مســتفيداً مــن الصاحيــات الواســعة املخولــة 

لــه مبوجــب قوانــن األمــن القومــي لعامــي 1999 و 6.2010 

بعــد انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011، اندلــع القتــال بــن 
 ،)SPLAM / N( جيــش احلركــة الشــعبية لتحريــر السودان/شــمال
ــل األزرق.7  ــوب كردفــان والني والقــوات املســلّحة الســودانية يف جن

بــدأت احلــرب يف دارفــور عــام 2003، عندمــا بــدأت احلكومــة 
وامليليشــيات القبلّيــة املدعومــة مــن احلكومــة يف قتــال جماعــات 
املعارضــة احملليــة، واجليــش / احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
)SPLA / M(.8  أمــا  النزاعــات بــن احلكومــة وجنــوب كردفــان 
ــن  ــوات املتمردي ــت، وشــكلت ق ــد تداخل ــور فق ــل األزرق ودارف والني
ــة  ــا يعــرف باســم اجلبهــة الثوري مــن جميــع املناطــق الثــاث حتالًف
الســودانية )SRF(.9  وقــد منحــت الوثيقــة الدســتورية التفويــض 

حلــل هــذه النزاعــات.10 

مذبحة يونيو

يونيــو 2019، قامــت  التقريــر، ويف 3  الــذي وصفــه  الســياق  يف 
 )RSF( قــوات األمــن املكّونــة يف الغالــب مــن قــوات الدعــم الســريع
مبهاجمــة املتظاهريــن الســلمين يف اعتصــام أمــام قيــادة اجليــش 
يف اخلرطــوم )مذبحــة يونيــو(. وتعتبــر قــوات الدعــم الســريع هــذه 
قــوة شــبه عســكرية خاضعــة لســلطة اجلنــرال محمــد حمــدان 
نائــب  املعــروف باســم "حميدتــي"، والــذي شــغل منصــب  دقلــو، 
رئيــس املجلــس العســكري وقــد أدى اليمــن الدســتورية منــذ ذلــك 
احلــن كعضــو يف املجلــس الســيادي. وأوردت التقاريــر أن أكثــر 

6  املصدر السابق.
ــى الرابــط:  ــث ديســمبر 2017« عل ــد، »الســودان: حتدي ــروك – هوالن ــزا ب 7  لوي
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/

.2019 اكتوبــر   8 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  Summary/CBP-8180، مت 

ــر دارفــور: تطهيــر عرقــي بواســطة احلكومــة  ــي »تدمي 8  نيكــوالس فــان دي وال
واملليشــيات املســلحة يف غــرب الســودان، ]2004[« 83 الشــئون اخلارجيــة 184، 
/sudan0504/2004/https://www.hrw.org/reports :ــط ــى الراب 1 ، عل

ــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019.  sudan0504simple.pdf، مت الدخــول الي

9  فضائيــة اجلزيــرة والــوكاالت، »الثــوار الســودانين يشــكلون حتالــف فإلطاحــة 
https://www.  ، الرابــط:  علــى   ،2011 نوفمبــر   13 اجلزيــرة/  بالبشــير«، 
.2011111313442277256/11/2011/aljazeera.com/news/africa

html

الوثيقيــة الدســتورية للمرحلــة االنتقاليــة 2019، علــى  املــادة 7 )1( مــن    10
مت   ،https://www.refworld.org/pdfid/5b645f5d4.pdf الرابــط: 

اكتوبــر 2019،   8 بتاريــخ  اليــه  الدخــول 

مــن مائــة مدنــي قــد ُقتلــوا وأصيــب املئــات.11 وتعــرض املتظاهــرون 
ذلــك  يف  مبــا  لاغتصــاب،  تعرضــوا  كمــا  واالحتجــاز،  للضــرب 
مــن  أخــرى  أشــكال  إلــى  تعرضــوا  كمــا  اجلماعــي،  االغتصــاب 

واإلذالل.12  الترهيــب 

ــى  هاجمــت قــوات األمــن موقــع االعتصــام، وحظــرت اخلــروج حت
ال يتمكــن احملتجــون مــن املغــادرة ، واســتخدمت الذخيــرة احليــة. 
وذكــرت تقاريــر أن مســلحن ألقــوا جثثــاً يف النيــل، بعــد ربطهــا 
ــل.  ــاه الني ــوق مي ــوا ف ــى أال تطف ــا إل ــؤدي ثقــل وزنه ــي ي بالطــوب ك
ــة  ــل، للهجمــات، باإلضاف ــى األق ــة مستشــفيات، عل وتعرضــت ثاث
تعــرض األطبــاء لاعتــداء. يف أعقــاب  إلــى ورود  تقاريــر عــن 
مذبحــة يونيــو، وتســببت املضايقــات املســتهدفة للعاملــن الطبيــن 
شــخصيات  اعتقــال  مت  مستشــفيات. 13 وقــد  ثمانــي  إغــاق  يف 

املعارضــة الرئيســية و تعرضــت  للضــرب.

اســتمرت أعمــال العنــف واالنتهــاكات علــى أيــدي القــوات حتــت 
 ،2019 يونيــو   30 ففــي  االنتقالــي.  العســكري  املجلــس  قيــادة 
هاجمــت قــوات الدعــم الســريع املتظاهريــن يف أم درمــان، ممــا 
أســفر عــن مقتــل عشــرة أشــخاص علــى األقــل.14 ويف 29 يوليــو 
2019، قامــت قــوات األمــن بتفريــق مظاهــرة طابيــة يف مدينــة 
األبيــض ، ممــا أدى إلــى مقتــل ســتة محتجــن علــى األقــل، بينهــم 

11  جيســون بوركيــه وزينــب محمــد صالــح »متظاهــرون ســودانيون يطالبــون 
بالعدالــة بعــد عمليــات قتــل جماعــي، اجلارديــان 13 يوليــو 2019«، علــى الرابــط:  
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/13/sudanese-
اليــه  الدخــول  مت   ،protesters-demand-justice-after-mass-killings

بتاريــخ 20 نوفمبــر 2019. 
أن  يقولــون  ســودانيون  »أطبــاء  بوركيــه،  وجيســون  صالــح  محمــد  زينــب    12
العشــرات قــد تعرضــوا لاغتصــاب خــال الهجــوم لفــض االعتصــام«، اجلارديــان 
https://www.theguardian.com/ الرابــط:  علــى   ،2019 يونيــو   11
world/2019/jun/11/sudan-troops-protesters-attack-sit-in-rape-
khartoum-doctors-report، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 20 نوفمبــر 2019.

13  املركــز االفريقــيء لدراســات العدالــة والســام، »30 منظمــة عمــل مدنــي 
تناشــد مجلــس األمــن بــاألمم املتحــدة لتدخــل عاجــل ملنــع املزيــد مــن إراقــة 
الدمــاء يف الســودان - املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام » علــى 
https://www.acjps.org/30-csos-appeal-to-un-security- الرابــط: 
council-for-urgent-intervention-to-prevent-further-bloodshed-

in-sudan/، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر  2019.

14  قيــود، مبانــي يونيميــد، عنــف جامــح يف الســودان، وصفــة لكارثــة »يقــول 
https:// : باشــوليت«، اخبــار األمم املتحــدة 13 يوليــو2019، علــى الرابــط
ــخ 8  ــه بتاري news.un.org/en/story/1041802/07/2019، مت الدخــول الي

اكتوبــر 2019.
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ثاثــة مــن الُقصــر.15 

بحمــات  الســوداني  اجلمهــور  قــام  العنــف،  أعمــال  أعقــاب  يف 
عصيــان جماعــي مــع دعــوات للتحقيــق ومعاقبــة املســؤولن عنهــا.16 

تنص الوثيقة الدستورية، من جانبها، على تشكيل: 

ــد  ــي عن ــة مســتقلة، بدعــم أفريق ــق وطني ــة حتقي تشــكيل جلن
إلجــراء حتقيــق  الوطنيــة،  اللجنــة  تقديــر  وفــق  االقتضــاء، 
شــفاف ودقيــق يف االنتهــاكات التــي جــرت يف 3 يونيــو 2019، 
واألحــداث والوقائــع التــي متــت فيهــا إنتهــاكات حلقــوق وكرامة 

املواطنــن مدنيــن أو عســكرين.17 

كمــا تنــص الوثيقــة الدســتورية علــى تشــكيل جلنــة التحقيــق يف 
ــوزراء.18   ــس ال ــن رئي ــخ اعتمــاد تعي غضــون شــهر واحــد مــن تاري
ــة مــن ســبعة أعضــاء  ــق املؤلف ــة التحقي ــد مت اإلعــان عــن جلن وق
يف 24 ســبتمبر 2019، وتضــم اللجنــة ممثــًا عــن وزارة الدفــاع، 
التــي تشــرف علــى جميــع القــوات املســلحة مبــا يف ذلــك قــوات 
الدعــم الســريع وقاضــي محكمــة عليــا. وقــد أثــارت منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش مخــاوف مــن أن اللجنــة لــن جتــري حتقيًقــا مســتقًا 
يتســم باملصداقيــة والنزاهــة.19 كمــا انتقــدت منظمــة هيومــن رايتــس 
ووتــش التحقيــق املتوقــع مــن نــص الوثيقــة الدســتورية، مشــيرة إلــى 
أنــه ال يبــدو كاٍف ألن يــؤدي إلــى مقاضــاة جنائيــة يف نهايــة املطــاف 
، باالضافــة الــى فشــل املطالبــة مبشــاركة مكتــب املفــوض الســامي 
حقــوق  ومجلــس   )OHCHR( اإلنســان  حلقــوق  املتحــدة  لــألمم 

15  املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام، »شــمال كردفــان: دعــوة عاجلــة 
للتحقيقــات يف عمليــات قتــل لســتة متظاهريــن ســلمين مبــا يف ذلــك 3 مــن 
صغــار الســن يف مدينــة األبيــض- املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام«، 
https://www.acjps.org/north-kordofan-urgent-call- الرابــط:  علــى 
-3-to-investigate-the-killing-of-six-peaceful-protesters-including

minors-in-el-obeid/، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019.

16  وكالــة فرانــس بريــس، متظاهــرون ســودانيون يبــدأون حملــة عصيــان مدنــي 
https:// :ضــد احلــكام العســكرين، التلغــراف )9 يونيــو 2019(، علــى الرابــط
www.telegraph.co.uk/news/2019/06/09/sudan-protesters-
الدخــول  مت   ،/begin-civil-disobedience-campaign-against-military

ــوب 2019.  ــخ 11 اكت ــه بتاري الي
17  الوثيقة الدستورية للمرحلة االنتقالية املادة 36. 

18 املصدر السابق 
 Fifth, 34th Floor | New York 350[ ،19  منظمــة هيومــان رايتــس واتــش
and NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700[، جلنةالتحقيــق اجلديــدة 
للســودان تعبرعــن قلــق منظمــة هيومــان رايتــس واتــش )24 ديســمبر 2019(، 
https://www.hrw.org/news/2019/09/24/sudans- الرابــط:  علــى 
اليــه  الدخــول  مت   ،new-investigation-committee-raises-concerns

بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019. 

 20.)HRC( اإلنســان

بينهــا  مــن  املدنــي،  املجتمــع  منظمــات  مــن  منظمــة   16 ودعــت 
ريدريــس )REDRESS(، جلنــة حقــوق اإلنســان إلــى دعــم إنشــاء 
ــى  ــداءات عل ــاكات واالعت ــع االنته ــق يف جمي ــة مســتقلة للتحقي جلن
حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اعمــال العنــف اجلنســي والعنــف 
املســتند إلــى اجلنــدر، املرتكبــة يف ســياق االحتجاجــات الســلمية 
منــذ ديســمبر 2018 )مبــا يف ذلــك مذبحــة يونيــو(.21 ولــم يتخــذ 
مجلــس حقــوق اإلنســان أي إجــراء ملمــوس يف جلســته رقــم 42 يف 
ســبتمبر 2019 بعــد اعتمــاد تقريــر اخلبيــر املســتقل )IE( عــن حالــة 
حقــوق اإلنســان يف الســودان دون تصويــت. ويف التقريــر، أعــرب 
اخلبيــر املســتقل عــن مخاوفــه بشــأن اســتقالية ونزاهــة اآلليــة 

الوطنيــة لتقصــي احلقائــق.

20  منظمة هيومان رايتس واتش، »السودان: إعطاء األولوية للعدالة واحملاسبة« 
https://www.hrw.org/news/2019/08/23/ الرابــط:  علــى   )2019(
 8 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،sudan-prioritize-justice-accountability

اكتوبــر 2019.
21  املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام »الســودان: اســتجابة موثوقــة 
مــن مجلــس حقــوق اإلنســان يف جلســته رقــم 42 – املركــز االفريقــي لدراســات 
http://www.acjps.org/sudan- الرابــط:  علــى  والســام«  العدالــة 
ensuring-a-credible-response-by-the-un-human-rights-council-

at-its-42nd-session/ ، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 11 اكتوبــر 2019. 
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كان التعذيــب جــزًءا ال يتجــزأ مــن منهجيــة احلكومــة الســودانية 
للقمــع يف عهــد البشــير. فعندمــا تولــى حــزب املؤمتــر الوطنــي 
)NCP( )اجلبهــة اإلســامية القوميــة ســابًقا( الســلطة يف عــام 
القانــون اجلنائــي. وقــد شــملت  ، أدخــل تعديــات علــى   1989
هــذه التعديــات عقوبــات متقدمــة علــى أســاس الشــريعة، وتطهيــر 

القضــاء املســتقل، واســتبدال عناصــره بأعضــاء كبــار يف احلــزب.22 

ومبجــرد وصــول حــزب املؤمتــر الوطنــي إلــى الســلطة، حــّول النــزاع 
املوجــود مســبًقا مــع الواليــات اجلنوبيــة إلــى سياســة منظمــة مــن 
التمييــز والتطهيــر العرقــي وقــد تغــذت تلــك السياســة مبســتويات 
ــع النظــام سياســة القمــع  غيــر مســبوقة مــن الوحشــية23. وقــد إّتب
ــى  ــل عل ــر والقت مــن خــال االغتصــاب اجلماعــي والنهــب والتدمي
امتــداد عــدة نزاعــات داخليــة، ممــا وفــر وجــود منــاخ مزدهــر 
ــاة االساســين  للتعذيــب. يحــّدد هــذا القســم، بشــكل موجــز، اجلن
واملمارســات وضحايــا التعذيــب احملدديــن يف الســودان، فضــًا عــن 

اإلفــات املســتمر مــن العقــاب عــن هــذه اجلرميــة.

مرتكبو التعذيب

جهاز المخابرات واألمن الوطني

جهــاز األمــن واملخابــرات الوطنــي هــو املؤسســة الرئيســية املســؤولة 
عــن التعذيــب وإســاءة املعاملــة أثنــاء االحتجــاز.24  وقــد ارتكــب 
رجــال األمــن، املــزّودون بحصانــات واســعة النطــاق، مجموعــة مــن 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان دون أن ينالــوا عقابهــم.25  ويوفــر قانــون 
األمــن الوطنــي الســوداني لعــام 2010 )قانــون ضمانــات األمــن 
القومــي( األســاس القانونــي لســلطات جهــاز األمــن واملخابــرات 
واســتجواب  التعســفي  واالحتجــاز  لاعتقــال  النطــاق  واســعة 
املعارضــن احملتملــن، واألشــخاص الذيــن لهــم صــات محتملــة 
فشــل  وقــد  املعارضــة.  صــوت  إلســكات  املتمرديــن،  بجماعــات 
مثــل  اإلنســان،  حلقــوق  مناســبة  ضمانــات  توفيــر  يف  القانــون 

22  نصيــف بــي أحمــد ، التعذيــب يف الســودان 1989 – 2016، )مركــز بحــث 
هوريــازون 2017( 127 ؛ فتحــي الضــو، بيــت العنكبــوت، كشــف أســرار اجلهــاز 
الســري للحركــة اإلســامية الســودانية )الطبعــة األولــى، جزيــرة الــورد، - مصــر، 
2016( 235؛ مقابلــة مــع فتــح العليــم عبــد احلــي، قائــد الســائحون: قتــل وتعذيــب 

أســرى يف مشــروع حضــاري يســتند إلــى فتــاوى دينيــة، )12 مــارس 2015(.
نزاعــات  حتليــل  »الســودان:  ]ليمتــد[  الســام  لدعــم  بيرغــوف  مؤسســة    23
https://www. :وخيــارات للتحــول املنهجــي للنــزاع«، 2006 17، علــى الرابــط
berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/
Other_Resources/SUD_Sudan_Options_for_Systemic_Conflict_

Transformation.pdf

24  الســودان: عمــاء اخلــوف: جهــاز األمــن الوطنــي يف ءالســودان )حاشــية 
ســفلية رقــم 5(.

25  احمد )احلاشية السفلية رقم 24( 1. 
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املراجعــة القضائيــة والضمانــات الوقائيــة.26  وفــوق ذلــك، فانــه 
يف عــام 2015 ثــم يف عــام 2017، مت توســيع صاحيــات جهــاز 
األمــن الوطنــي بحيــث تتجــاوز املخابــرات لتشــمل جمــع املعلومــات 
وحتليلهــا وتصنيفهــا.27 ونتيجــة لذلــك، فــإن التعذيــب وســوء املعاملــة 
األمنّيــة.  األجهــزة  إحتجــاز  أماكــن  يف  وبائــي  بشــكل  منتشــران 
ويُحتجــز املعارضــون السياســيون دون توجيــه تهمــة أو محاكمــة 
ويعــّذون بشــكل روتينــي يف مراكــز اعتقــال ســرّية غيــر معتــرف 
األشــباح".28  "بيــوت  باســم  الســوداني  للجمهــور  ومعروفــة  بهــا 
ويديــر جهــاز األمــن واملخابــرات الوطنــي هــذه املراكــز دون إشــراف 
قضائــي، وعــادة مــا يُحتجــز الضحايــا مبعــزل عــن العالــم اخلارجي، 
دون أن تتوفــر لهــم إمكانيــة اإلتصــال مبحــام أو طبيــب أو أي فــرد 
ــذ  ــكار تنفي ــة إلن ــة الازم ــراد األســرة، ممــا يســمح بالقابلي ــن أف م
انتهــاكات احلقــوق. وتشــير التقاريــر إلــى أن الظــروف الســائدة يف 
ــة، لدرجــة أن مجــرد االحتجــاز يأخــذ  ــوت األشــباح ســيئة للغاي بي
بعــد ســوء املعاملــة. فيُجبــر احملتجــزون علــى البقــاء يف مســاحات 
صغيــرة ال تتوفــر فيهــا تهويــة، حيــث يُحرمــون يف العــادة مــن الراحــة 

والنــوم والغــذاء واملــاء.29 

وتســتبدل الوثيقــة الدســتورية الســودانية لعــام 2019 جهــاز األمــن 
واملخابــرات الوطنــي بجهــاز املخابــرات العامــة:

]أ[ جهــاز املخابــرات العامــة جهــاز نظامــي يختــص باالمــن 
الوطنــي. وتقتصــر مهامــه علــى جمــع املعلومــات وحتليلهــا 

املختصــة.30  للجهــات  وتقدميهــا 

يف 29 يوليــو 2019، عــدل املرســوم الدســتوري البنــد رقــم )33( 
مــن الوثيقــة الدســتورية، املعــروف باســم قانــون التعديــات املتنوعــة 
لعــام 2019، قانــون األمــن الوطنــي مــرة أخــرى. وغير املرســوم اســم 
اجلهــاز بزعــم تقييــد ســلطاته يف التفتيــش واالعتقــال مبوجب املادة 
50 مــن قانــون األمــن الوطنــي.31 ومبوجــب التعديــات اجلديــدة، لــن 

26  الســودان: عمــاء للخــوف: جهــاز األمــن الوطنــي يف الســودان )احلاشــية 
الســفلية رقــم 5( 

27  وضــع حقــوق اإلنســان يف الســودان، تقريــر اخلبيــر املســتقل عــن وضــع 
A/) ، حقــوق اإلنســان يف الســودان يف زيارتــه للســودان – تعليقــات مــن الدولــة
الرابــط:  علــى   ،2019 اغســطس   28  ، الســودان   -  ،(HRC/42/63/Add.1
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/

  .2019 اكتوبــر   8 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،G1925592.pdf

28  املصدر السابق. 
29  احمد، )احلاشية السفلية رقم 24( 265. 

30  الوثيقة الدستورية للمرحلة االنتقالية، املادة 36. 
31  »الســودان يصــدر مرســوماً إلعــادة هيكلــة جهــاز األمن الوطنــي« على الرابط: 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/30/c_138268173.

 htm

يســمح جلهــاز املخابــرات العامــة بعــد اآلن باعتقــال األشــخاص أو 
تنفيــذ عمليــات البحــث.32 

الشرطة وموظفي السجن

النتــزاع  التعذيــب  يرتكبــون  الســجون  وموظفــو  الشــرطة  ظلــت 
االعترافات أو البتزاز األموال.33 ومُينح ضباط الشــرطة حصانات 
مشــروطة عــن أّي فعــل يتــم القيــام بــه أثنــاء أدائهــم لواجباتهم، وهي 
حصانــات ال ميكــن رفعهــا إال مــن قبــل قائــد قواتهــم، علــى النحــو 
املبــنّ يف املــادة 45 )1( مــن قانــون الشــرطة لعــام 34.2008 كمــا هــو 
احلــال مــع جهــاز األمــن واملخابــرات الوطنــي، وهــذا يتســاوى إلــى 
حــد كبيــر مــع اإلفــات مــن العقــاب. كمــا أن ظــروف الســجون يف 
جميــع أنحــاء البــاد ســيئة جــداً، حيــث تعانــي الســجون مــن نقــص 
شــديد يف اإلمــدادات الغذائيــة واالكتظــاظ.35 وتواجــه الســجون 
مشــكات تتعلــق باإلضــاءة والتهويــة ونقــص املــوارد األساســية، 
مبــا يف ذلــك الفــراش واحلصــول علــى الرعايــة الطبيــة.36 وتنــاوات 
تقاريــر متعــددة وقــوع حــاالت وفــاة خــال االحتجــاز، علــى الرغــم 

مــن عــدم وجــود أرقــام شــاملة.37 

 30 األمنيــة،  وأجهزتــه  الســودان  جيــش  »اصاحــات  تربيــون  ســودان    32
http://www.sudantribune.com/spip.   : الرابــط  علــى   »2019 يوليــو 

.  2019 نوفمبــر   20 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،php?article67863

بالكهربــاء«،  »صعقــت  والســام،  العدالــة  لدراســات  االفريقــي  املركــز    33
التعذيــب يف الســودان مــن 2011-2015، املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة 
http://www.acjps.org/wp-content/ الرابــط:  علــى  والســام، 
اليــه  الدخــول  مت   ،  uploads/2017/05/TORTURE-IN-SUDAN-v4.pdf

 .2019 اكتوبــر   8 بتاريــخ 
34  ريدريــس، مخــاوف حقــوق اإلنســان وحواجــز امــام العدالــة يف الســودان: 
وجهــات نظــر وطنيــة واقليميــة ودوليــة – جتميــع احاطــات مناصــرة اصــاح 
https://www.refworld.org/ الرابــط:  علــى   ،  7 الســوداني،  القانــون 

 .2019 اكتوبــر   8 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،docid/5331852e4.html

35  املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام، »حتديــث: محتجــز ثالــث يلقــى 
ــة مزدحمــة شــديدة احلــرارة  ــه ووضعــه يف زنزان حتفــه يف معتقــل عقــب اعتقال
وأمــر محكمــة بجلــده يف مدينــة بورتســودان » – املركــز االفريقــي لدراســات 
http://www.acjps. : العدالــة والســام، )19 اغســطس 2014(، علــى الرابــط
org/update-third-detainee-dies-in-custody-following-detention-
 ،/in-hot-crowded-cell-and-court-ordered-flogging-in-port-sudan

مت الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019. 
36  وزارة اخلارجيــة األمريكيــة »التقاريــر القطريــة لعــام 2017 حــول ممارســات 
https://www.state. :ــى الرابــط حقــوق اإلنســان: الســودان«، 2018 ، 7، عل
gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/

sudan/، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019. 

37  »حتديثات« احلاشية السفلية رقم 35. 



17

الجيش والكيانات شبه العسكرية

تــورط أفــراد مــن اجليــش والكيانــات شــبه العســكرية يف ممارســة 
التعذيــب علــى نطــاق واســع يف إطــار احلمــات العســكرية يف جنوب 
ودارفــور.38 وأفــادت  األزرق  النيــل  ومنطقــة  وكردفــان  الســودان 
أنبــاء أن قــوات الدعــم الســريع، وهــي منظمــة عســكرية تخضــع 
أخــرى  وميليشــيات  الوطنــي،  واملخابــرات  األمــن  جهــاز  لقيــادة 
متحالفــة مــع احلكومــة )مثــل اجلنجويــد، أو امليليشــيات القبليــة يف 
دارفــور( قــد ارتكبــت انتهــاكات عديــدة حلقــوق اإلنســان. ويف عــام 
2015، الحــظ فريــق خبــراء األمم املتحــدة املعنــي بالســودان أن 
إســتراتيجية احلكومــة يف دارفــور كانــت تشــمل "العقــاب اجلماعــي" 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــز بالتشــريد القســري وتدمي للمجتمعــات، وتتمي
والتعذيــب  اجلماعــي  واالغتصــاب  احملليــة  للمجتمعــات  املاديــة 
وقتــل املدنيــن.39  وعلــى غــرار األعمــال التــي حتكــم جهــاز األمــن 
واملخابــرات الوطنــي والشــرطة، فــإن املــادة 42 )1( مــن قانــون 
القــوات املســلحة لعــام 2007 تنــص علــى توفيــر حصانــات للضبــاط 
العســكرين، ومتنــع التحقيــق معهــم دون موافقــة القائــد األعلــى،40 

ممــا يعــزز ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب عنــد الســلطات. 

اإلجــراءات  قانــون  مــن  و 126  املادتــان 125  فــإن  ذلــك،  وفــوق 
ــي  ــرات الوطن ــاز األمــن واملخاب ــزان جله ــام 1991 جتي ــة لع اجلنائي
والتجمعــات  االحتجاجــات  تفريــق  املســلحة  والقــوات  والشــرطة 
العامــة واحتجــاز املتظاهريــن.41 وقــد تبــن أن جميــع هذه الســلطات 
قــد اســتخدمت القــوة املفرطــة )مبــا يف ذلــك القــوة املميتــة( مــراًرا 
وتكــراًرا، وهــي قــوة تصــل إلــى حــد التعذيــب وغيــره مــن االنتهــاكات 

ــات.42  ــام بهــذه الواجب ، يف إطــار القي

حقوقيــة  توجهــات   :2018 لعــام  العالــم  تقريــر  واتــش،  رايتــس  هيومــان    38
https://www.hrw.org/world- الرابــط:  علــى   ،)2018( الســودان،  يف 
 8 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،report/2018/country-chapters/sudan

 .2019 اكتوبــر 
ــة حلقــوق  ــة الدولي ــة والســام، الفيدرالي 39  املركــز االفريقــي لدراســات العدال
اإلنســان )FIDH(، واملبــدارة الدوليــة حلقــوق الاجئــن )IRRI( »تقــدمي املراجعــة 
http://www. : الدوليــة الدوريــة للســودان 2016، )2015(«، 6، علــى الرابــط
acjps.org/wp-content/uploads/2016/03/ACJPS-FIDH-and-IRRI-

 joint-submission-UPR-Sudan-2016-ENGLISH.pdf

http://www. :40  قانــون القــوات املســلحة لعــام 2007، املــادة 42. على الرابط
pclrs.com/downloads/bills/Institutional%20Law/Armed%20

Forces%20Act%202007.pdf

41  احاطات مناصرة االصاح القانوني )احلاشية السفلية رقم 36(.
42  تقــدمي املراجعــة الدوليــة الدوريــة للســودان، 2016، )احلاشــية الســفلية رقــم 
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أساليب وأنماط التعذيب

واســعة  الســودان  يف  املســتخدمة  التعذيــب  أســاليب  قائمــة  إن 
ــال ال احلصــر: ــى ســبيل املث ووحشــية ومتنّوعــة. وهــي تشــمل، عل

ــار للمحتجزيــن  ــد بالن ــم اجلل ــركل وخت "الضــرب الروتينــي وال
البدنيــة  التماريــن  وأداء  الكهربائيــة  الصدمــات  واســتخدام 
القاســية والتعــرض ألشــعة الشــمس لفتــرات طويلــة وصــب 
املــاء البــارد علــى اجلســد العــاري واالغتصــاب أثنــاء االحتجــاز 
والتهديــد باالغتصــاب واحلرمــان مــن النــوم ورفــض تقــدمي  
الغــذاء والعــاج الطبــي و إجبــار بعــض املعتقلــن على مشــاهدة 

ــن".43  ــب اآلخري تعذي

واملــواد  الســاخن  املعــدن  اســتخدام  عــن  تقاريــر  إعــداد  ومت 
واألظافــر،  األســنان  وخلــع  اجللــد،  فــوق  احملترقــة  الكيميائيــة 
واالستنشــاق القســري لألبخــرة الســامة واملهيجــة، والتعليــق مــن 
ــى اجلســد  ــد عل ــد، واجلل القدمــن والــرأس إلــى األســفل،44 واجلل
العــاري مباشــرة،45 باإلضافــة إلــى كســر العظــام وحقــن احملتجزيــن 

مبــواد غيــر معروفــة.46 

إن التعذيــب اجلنســي منتشــر جــداً، وقــد وثقــت منظمــات حقــوق 
اإلنســان العديــد مــن حــاالت العنــف اجلنســي ضــد املعتقلــن مــن 
الذكــور واإلنــاث، مبــا يف ذلــك االغتصــاب، والتهديــد باالغتصــاب، 

وإدخــال أشــياء صلبــة يف الفــم، والشــرج، وســحق اخلصيتــن.47

وتشــمل األشــكال النفســية للتعذيــب احلبــس االنفــرادي املطــول، 
واإلعــدام الوهمــي، ومشــاهدة تعذيــب اآلخريــن.48 

43  أحمد، )احلاشية السفلية رقم 24(، 171. 
44  املصدر السابق. 

45  ريدريــس، »أشــكال االنتصــاف احملليــة والدوليــة للتعذيــب: دليــل للمحامــن 
https://redress.org/publication/ :الســودانين«، )2005(3، علــى الرابــط
national-and-international-remedies-for-torture-a-handbook-

ــر 2019.  ــخ 8 اكتوب ــه بتاري for-sudanese-lawyers/، مت الدخــول الي

46  احمد )احلاشية السافلية رقم 24( 11. 
الســفلية  )احلاشــية  للتعذيــب«،  والدوليــة  احملليــة  االنتصــاف  »أشــكال    47
رقــم 46( 3؛ هيومــان رايتــس واتــش »انهــم يطلقــون الرصــاص بنيــة القتــل« : 
ــط:  ــى الراب ــن يف اخلرطــوم، )2019( 32-34، عل ــف للمتظاهري التصــدي بالعن
https://www.hrw.org/report/2019/11/17/they-were-shouting-
مت   ،kill-them/sudans-violent-crackdown-protesters-khartoum

الدخــول اليــه بتاريــخ 20 نوفمبــر 2019. 
48  اشكال انتصاف محلية ودولية )احلاشية السفلية رقم 47(. 
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ضحايا التعذيب

إن قائمة ضحايا التعذيب وســوء املعاملة يف الســودان قائمة واســعة 
ــم  ــب بأنه ــا التعذي ــف ضحاي ــن تصني ــة، ميك النطــاق. وبصــورة عام
ضمــن مجموعــة واحــدة أو أكثــر مــن املجموعــات التاليــة )الترتيــب 
ال يحــّدد مــدى األهميــة(: الطــاب واملدافعــون عــن حقــوق اإلنســان 
واحملامــن(  األطبــاء  )مثــل  واملهنّيــون  السياســيون  والناشــطون 
والنقابيــون ومجموعــات األقليــات االثنيــة، واجلاليــات الســودانية يف 
اخلــارج، والذيــن يعيشــون يف مناطــق النــزاع ، والنســاء واملتظاهــرون.

الطالب

نتيجــة  منهجــي  بشــكل  واجلامعــات  الطــاب  اســتهداف  يتــم 
ضــد  االجتماعــي  والنشــاط  املقاومــة  حــركات  يف  ملركزيتهــم 
النظــام. 49  وقــد انتشــرت املظاهــرات املناهضــة للحكومــة وســط 
اجلامعــات بعــد انقــاب عــام 1989، كمــا انتشــرت يف عــام 2011 
نتيجــة إلجــراءات التقشــف ، وانتشــرت يف عــام 2019 كجــزء مــن 

الســودانية. االنتفاضــة 

فحــص تقريــر ملنظمــة العفــو الدوليــة عــام 2017 حجــم انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان واالســتهداف بشــكل محــدد للطــاب يف دارفــور، 
مشــيًرا إلــى أن مــا ال يقــل عــن 10،000 ناشــط طابــي قــد مت 
توقيفهــم واحتجازهــم تعســفيا منــذ عــام 2003. ويف عــام 2015، مت 
اعتقــال 20 طالًبــا باســتخدام القــوة املفرطــة  ضدهــم كمــا تعرضــوا 

للضــرب علــى أجســادهم باخلراطيــم واألنابيــب.50 

ــة ضــد  ــرة احلي ــو 2019، اســتخدمت قــوات األمــن الذخي ويف يولي
مئــات الطــاب الذيــن كانــوا يحتجــون علــى الــزي املدرســي. وُقتــل 

أربعــة طــاب وأصيــب 62 شــخًصا علــى األقــل.51 

49  احمد )احلاشية السفلية رقم 24( 97، 189.
50  منظمة العفو الدولية، السودان: »دون إجراء حتقيق ودون عقاب«: انتهاكات 
 ،AFR 54/4848/2017 34 ،2017 ،حقــوق اإلنســان ضــد طــاب دارفوريــن
https://www.amnesty.org/en/documents/docu- الرابــط :علــى 
مت   ،ment/?indexNumber=afr54%2f4848%2f2017&language=en

الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019
51  الســودان يغلــق املــدارس بعــد عمليــات قتــل طالب/طــاب اخبــار بــي بــي ســي 
https://www.bbc.com/news/world- :ــط ــى الراب ــو 2019(، عل )30 يولي

africa-49172861، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019. 

المدافعون عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيون

البيئــات  أشــّد  أحــد  الســودان  كان  الســودانية،  االنتفاضــة  قبــل 
صعوبــة أمــام نشــاط املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان علــى مســتوى 
العالــم. وقــد تعــرض املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان للمضايقــة 
ــع جهــود رصــد  ــداء واإلســاءة بشــكل منهجــي، مــن أجــل من واالعت
نطــاق  خــارج  القتــل  عمليــات  يف  املتمثلــة  الســائدة  املمارســات 
القضــاء واالختفــاء القســري والتعذيــب وغيــره مــن انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان واإلبــاغ عنهــا.52 

يف ينايــر 2018، أفــاد املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام 
بأنــه قــد جــرى احتجــاز تعســفي مبعــزل عن العالم اخلارجي لتســعة 
مدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وحملاميــن وصحفيــن، وكل ذلــك 
كان علــى عاقــة باالحتجاجــات الســلمية التــي جــرت احتجاجــاً 
علــى ارتفــاع أســعار الســلع. وقــد ذكــرت أحــدى الضحايــا، أمــل 

هّبانــي، أنهــا تعرضــت للضــرب بقضيــب كهربائــي.53 

المهنيين )مثل األطباء والمحامين(

كان املهنيــون، مثــل احملامــن واألطبــاء، هدًفــا خاًصــا جلهــاز األمــن 
واملخابــرات الوطنــي. وكان اســتهدافهم يرمــي إلــى إعاقــة عملهــم 
ضــد انتهــاكات احلقــوق، وردعهــم عــن تقــدمي الدعــم يف املســتقبل 

للضحايــا، وردع نظرائهــم يف امليــدان عــن فعــل الشــيء نفســه.

الصحفيون

ــن املمارســات  ــة الســودانية بانتظــام يف عــدد م انخرطــت احلكوم
القمعيــة لاعتقــال التعســفي والتعذيــب للصحفيــن وذلــك للحفــاظ 

علــى الســيطرة علــى فضــاء املعلومــات.

ويف عــام 2016، مت القبــض علــى فيــل كوكــس ، وهــو صحفــي 
بريطانــي يعمــل مــع القنــاة الرابعــة، إلــى جانــب داؤود هــاري، منتجه 

52  الســودان: اعتقــال أمــن مكــي مدنــي، )الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، 
https://www.fidh.org/en/region/ الرابــط:  علــى   ،)2014 ديســمبر   7
Africa/sudan/16596-sudan-arrest-of-the-president-of-the-
sudan-human-rights-monitor، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 20 نوفمبــر 2019. 

53  الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان واملنظمــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب، 
»الســودان: حجــز انفــرادي لـــ8 مــن املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، محامــي 
وصحفيــن، اعتقــال تعســفي لصحــايف ومدافــع عــن حقــوق اإلنســان للمشــاركة 
https://www.fidh.org/ الرابــط:  علــى   ،)2018( ســلمية«،  تظاهــرات  يف 
en/issues/human-rights-defenders/sudan-incommunicado-
الدخــول  مت   ،detention-of-8-human-rights-defenders-lawyer-and

اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019. 
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احمللــي، مــن قبــل ميليشــيا قــوات الدعــم الســريع أثنــاء التحقيــق يف 
ــه  ــر كوكــس أن ــل مــرة. وذك ــة يف منطقــة جب مزاعــم بحــرب كيماوي
تعــرض للضــرب والصعــق بالكهربــاء واخلنــق علــى مــدى 70 يوًمــا 

ــه تهمــة أو محاكمــة.54  دون توجي

ويف 6 ديســمبر 2018، ذكــر املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة 
والســام باعتقــال أربعــة صحفيــن. وقــد ُقبــض عليهــم وتعرضــوا 
لاعتــداء البدنــي أثنــاء احتجازهــم لــدى جهــاز األمــن واملخابــرات 

ــم ومت تفتيشــهم.55  ــي ، وصــودرت هواتفه الوطن

مجموعات األقليات العرقية

تتعــرض مجموعــات األقليــات العرقيــة، مبــا يف ذلــك ســكان دارفــور 
بشــكل  كردفــان،  وجنــوب  األزرق  النيــل  واليتــي  مــن  والنازحــون 
خــاص، للتعذيــب وســوء املعاملــة. وحتــّدث املعتقلــون عــن اســتخدام 

العنــف اللفظــي العنصــري وســوء ظــروف االحتجــاز.56

مجتمعات المهاجرين في الخارج

كجــزء مــن عمليــة اخلرطــوم )منصــة للتعــاون السياســي بــن الــدول 
علــى طــول طريــق الهجــرة بــن القــرن اإلفريقــي وأوروبــا(، أعيــد 
العديــد مــن الســودانين الذيــن لــم ينجحــوا يف طلــب اللجــوء، قســراً 
أو طواعيــة إلــى الســودان. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة املراقبــة بعــد 

54  فيــل كوكــس، »أختطــف وُعــذب وألقــي بــه يف الســجن: الســبعن يومــاً التــي 
https:// :ــط ــى الراب ــل 2017(، عل ــان )5 ابري ــا يف الســودان«، اجلاردي قضيته
www.theguardian.com/world/2017/apr/05/captured-in-darfur-

ــر 2019.  ــخ 9 اكتوب ــه بتاري south-sudan  ، مت الدخــول الي

اســتهداف  »الســودان:  والســام،  العدالــة  لدراســات  االفريقــي  املركــز    55
مقيــداً  االعــام  يظــل  بينمــا  انفــرادي  واحتجــاز  تعســفي  باعتقــال  ناشــطن 
ــز  ــى االحتجاجــات الســلمية يف ديســمبر 2018«- املرك ــع عل ــة القم ــن حمل ضم
http://www.acjps. :االفريقــي لدراســات العدالــة والســام، علــى الرابــط
org/sudan-activists-targeted-with-arbitrary-arrest-and-in-
communicado-detention-whilst-the-media-remains-restrict-
مت   ،/ed-amidst-crackdown-on-december-2018-peaceful-protest

الدخــول اليــه بتاريــخ 29 اكتوبــر 2019. 
56  املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام، »الســودان: يف اليــوم العاملــي 
ــه  ــي متكن ــاء التعيــب وإبطــال التشــريعات الت ــب، إنه لدعــم الناجــن بعــد التعذي
http:// : املركــز االفريقــي لدراســات العدالــة والســام »، علــى الرابــط -
www.acjps.org/sudan-on-the-international-day-in-support-of-
 /torture-survivors-end-torture-and-repeal-enabling-legislation
، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 9 اكتوبــر 2019؛ مجلــس حقــوق اإلنســان، »تقريــر 
 A/HRC/40/69  ،)2019( الســودان«  جنــوب  يف  اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e. الرابــط:  علــى   ،4–5

aspx?si=A/HRC/40/69 ، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 20 نوفمبــر 2019. 

الترحيــل، فقــد حتــدث الكثيــر منهــم عــن ســوء املعاملــة والتعذيــب.57 

ــن مت  ــة مــن الذي ــون األول 2017، وصــف ثماني ويف ديســمبر / كان
ترحيلهــم فتــرة االحتجــاز عنــد وصولهــم إلــى مطــار اخلرطــوم 
ــم عــن  ــام، وحتــدث بعضه ــدة أي ــم لع ــذي اســتمر معه ــق ال والتحقي

تعرضهــم للضــرب بالعصــى.58 

الذين يعيشون في مناطق النزاعات

تدعــم العديــد مــن التقاريــر وجــود أدلــة علــى الفظائــع اجلماعيــة 
التعذيــب  مســتوى  إلــى  ترقــى  والتــي  احلكومــة  ترتكبهــا  التــي 
يف  النــزاع  مناطــق  يف  تُرتكــب  التــي  اإلنســانية  ضــد  واجلرائــم 
الســودان، مبــا يف ذلــك القتــل واالغتصــاب اجلماعــي والتعذيــب 

بأكملهــا.59  وتهجيــر مجتمعــات  وتدميــر  للمدنيــن 

قــام تقريــر ملنظمــة العفــو الدوليــة لعــام 2016 بتوثيــق لهجــوم علــى 
171 قريــة يف منطقــة جبــل مــرة بدارفــور علــى أيــدي قــوات شــبه 
عســكرية. وتشــير املقابــات التــي أجريــت مــع الناجــن احملليــن أن 
ــاء انفجــارات  ــا أثن ــوا خــال هــذا الهجــوم، إم ــد ُقتل ــاً ق 367 مدني
قنابــل أو نتيجــة إلطــاق النــار عليهــم أثنــاء الفــرار. وأكــد العديــد 
القــوات  قبــل  مــن  الســام"  "الدخــان  اســتخدام  الناجــن  مــن 
احلكوميــة، مــع محدوديــة األدلــة املاديــة والبيولوجيــة املتاحــة التــي 

ــة.60  ــى احتمــال اســتخدام األســلحة الكيميائي تشــير إل

57  مركــز قانــون حقــوق اإلنســان، مركــز الدراســات الشــرقية واالفريقيــة، جامعة 
لنــدن، املبــادرة الدوليــة حلقــوق الاجئــن، وشــن الســام، امتثــال الســودان جتــاه 
التزاماتــه مبوجــب العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية يف 
ــة حقــوق  ــه، اجللســة 124 مــن جلن ســياق الهجــرة املختلطــة مــن الســودان والي
اإلنســان – مراجعــة تقريــر الســودان الدولــة الطــرف يف العهــد الدولــي، 2018، 
https://www.soas.ac.uk/human-rights-law/ الرابــط:  علــى   ،5-4

reports-research-projects-and-submissions/file138868.pdf

للتعذيــب،  تعرضــوا  انهــم  قالــو  املهجــرون  الســودانيون  الســابق؛  املصــدر    58
https://www.vrt.be/ الرابــط:  vrtnws.be، )20 ديســمبر 2017(، علــى 
vrtnws/en/2017/12/20/deported_sudanesemigrantssaythey-
weretortured-1-3117089/، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 21 نوفمبــر 2019؛ 
الرابــط:  علــى  الســودان؟  يف  للتعذيــب  تعرضــوا  بلجيــكا،  مــن  ترحيلهــم  مت 
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-42725089/de-
ــه بتاريــخ 21  ported-from-belgium-tortured-in-sudan، مت الدخــول الي

نوفمبــر 2019. 
https://www.hrw. :59  هيومــان رايتــس واتــش، خــذالن دارفــور، علــى الرابــط
الدخــول  مت   ،org/legacy/features/darfur/fiveyearson/qanda.html

اليــه بتاريــخ 9 اكتوبــر 2019.
للحكومــة  اجلويــة  القــوات  احملروقــة،  »األرض  الدوليــة،  العفــو  منظمــة    60
https://www. :الســودانية تدمــر جبــل مــرة، دارفــور« )2016( 5، علــى الرابــط
amnesty.org/download/Documents/AFR5448772016ENGLISH.

PDF، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 9 اكتوبــر 2019.
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إصالح قوانين مناهضة التعذيب في السودان في فترة ما بعد البشير

النساء

تعيــش النســاء يف الســودان حتــت وطــأة خطــر التعــرض للعنــف 
ــك  ــدة، مبــا يف ذل ــدري( بأشــكال عدي اجلنســي واجلنســاني )اجلن
االغتصــاب، وتشــويه األعضــاء التناســلية االنثويــة، وغيرهــا مــن 
العمــر  العنــف اجلنســي، وعبــر تقاطعــات عديــدة مثــل  أشــكال 
والعــرق والديــن والنــزوح.61  وإضافــة إلــى ذلــك، تتعــرض املــرأة 
والعقــاب  واحملاكمــة  واالحتجــاز  املتكــرر  واالعتقــال  للتمييــز 
مبوجــب قوانــن النظــام العــام )قوانــن أخاقيــة متشــّددة مدرجــة 
يف القانــون، مبــا يف ذلــك تقييــد مشــاركة املــرأة وحضورهــا يف 

املجــال العــام ووضــع قانــون زي(.62 

وُذكــر أن املئــات مــن حــاالت االغتصــاب، مبــا يف ذلــك عمليــات 
 2019 يونيــو  مذبحــة  خــال  وقعــت  اجلماعــي،  االغتصــاب 
واأليــام التــي تلــت ذلــك. وتعرضــت العديــد مــن النســاء والفتيــات 
لاغتصــاب اجلماعــي علــى الفــور، يف حــن مت اختطــاف أخريــات 

واغتصابهــن بشــكل مســتمر لعــدة أيــام يف أماكــن أخــرى.63 

المتظاهرون

ظــل املتظاهــرون الســلميون، مبــن فيهــم احملتجــون أثنــاء االنتفاضــة 
الســودانية، يتعرضــون للضــرب واالعتقــاالت واالحتجاز التعســفين 

والتعذيــب وإطــاق الذخيــرة احليــة والقتــل.

ويف تقريــر يحقــق يف احتجــاز احملتجــن خــال الفتــرة بــن 2012-
2014 ، الحظــت منظمــة العفــو الدوليــة فيمــا يتعلــق باالحتجاجــات 
التــي جــرت حينــذاك ضــد تخفيضــات دعــم الوقــود يف عــام 2013 
أن اجليــش اســتخدم القــوة املفرطــة. بينمــا وثــق تقريــر ملنظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش أكثــر أعمــال العنــف انتشــاراً يف تفريــق 
االحتجاجــات خــال شــهر ديســمبر / كانــون األول 2018، مبــا 
يف ذلــك عمليــات القتــل والضــرب واالعتقــاالت التعســفية والعنــف 

إلــى إصــاح  61  صيحــة وريدريــس، جتــرمي النســاء يف الســودان: احلاجــة 
http://sihanet.org/wp-content/ الرابــط:   علــى   ،2017 أساســي/ 
مت   ،uploads/2018/02/Criminalization-of-Women-in-Sudan.pdf

الدخــول اليــه بتاريــخ 8 اكتوبــر 2019. 
62  املصدر السابق. 

63  هلــة الــكارب، »شــباب الســودان أظهــروا لنــا كيــف نكافــح العنــف اجلنســي« 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/sudan- :علــى الرابــط
youth-showed-counter-sexual-violence-190904113714967.

html، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 9 اكتوبــر 2019. 

اجلنســي.64  وباإلضافــة إلــى ذلــك، تلقــى املركز االفريقي لدراســات 
الســام والعدالــة معلومــات مكنتــه مــن التحقــق عــن أكثــر مــن 800 

عمليــة اعتقــال تعســفي، و 185 حالــة وفــاة أثنــاء االحتجــاج.65 

 اإلفالت من العقاب على التعذيب في
السودان

يحظــر نظــام احلصانــات يف الســودان )الــذي ســيتم حتليلــه يف 
الفصــل اخلامــس أدنــاه(، بالفعــل، املســاءلة عــن التعذيــب – وذلــك 
باحليلولــة دون حصــول الضحايــا علــى العدالــة والتعويضــات يف 
ســياق اإلجــراءات اجلنائيــة و / أو مــن رفــع دعــوى قانونيــة مدنيــة 

مســتقلة ضــد الفــرد املســؤول عــن ارتــكاب التعذيــب.

وتبعــا لذلــك، فــإن املاحقــات القضائيــة للتعذيــب نــادرة للغايــة. 
ويف قــرار واعــد، صــدر عــام 1993، رأت احملكمــة العليــا أن اإلذن66 
لــم يكــن مطلوًبــا للمضــي قدمــاً يف القضايــا التــي تنطــوي علــى 
اســتخدام التعذيــب.67  ويف هــذه القضيــة بالــذات، أُديــن ثاثــة 
مــن ضبــاط الشــرطة مبوجــب املادتــن 115 )2( و 142 )2( مــن 
ــزاع  ــرأة ألجــل انت ــب ام ــة تعذي ــام 1991 بتهم ــي لع ــون اجلنائ القان
ــاع أن عــدم وجــود إذن  ــا.68  وأقــرت احملكمــة باإلجم ــراف منه اعت
مســبق للمحاكمــة مبوجــب املــادة 61 مــن قانــون قــوات الشــرطة )يف 
ذلــك الوقــت( لــم يبطــل إدانــة املتهــم. وقــد رفــع القــرار يف األســاس 
احلصانــة ملثــل هــذه احلــاالت. وباإلشــارة إلــى التعميمــات الصــادرة 

64  هيومــان رايتــس واتــش، »كانــوا يصيحــون أقتلوهــم«، قمــع الســودان العنيــف 
https://www.hrw. الرابــط:  علــى   ،)2019( اخلرطــوم  يف  للمتظاهريــن 
org/report/2019/11/17/they-were-shouting-kill-them/sudans-
violent-crackdown-protesters-khartoum، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 20 

نوفمبــر 2019
65  منظمــة العفــو الدوليــة، »الســودان: مفــرط وقاتــل اســتخدام القــوة واالحتجــاز 
التعســفي والتعيــب ضــد املتظاهريــن يف ءاخلرطــوم« )2014(17، علــى الرابــط: 
https://www.amnesty.org/en/documents/document/?index-
اليــه  الدخــول  مت   ،Number=AFR54%2f020%2f2014&language=en

ــر 2019.  بتاريــخ 9 اكتوب
66  اإلذن املطلــوب ســيختلف حســب اجلهــاز، ويف العمــوم، ســيكون إذنــاً مــن 
األعضــاء الكبــار يف اجلهــاز . وكمثــال فــإن املــادة 52 مــن قانــون األمــن الوطنــي 
تنــص علــى : »)3( مــع عــدم اإلخــال بأحــكام هــذا القانــون، ودون املســاس بــأي 
ــة أو  حــق يف التعويــض يف مواجهــة اجلهــاز، ال يجــوز اتخــاذ أي إجــراءات مدني
جنائيــة ضــد العضــو أو املتعــاون، إاّل مبوافقــة املـــدير، ويجــب علــى املـــدير إعطــاء 
هــذه املوافقــة متــى إتضــح أن موضــوع املســاءلة غيــر متصــل بالعمــل الرســمي ، 
علــى أن تكــون محاكمــة أي عضــو أو متعــاون أمــام محكمــة جنائيــة ســرية أثنــاء 

خدمتــه، أو بعــد انتهائهــا فيمــا يقــع منــه مــن فعــل .«
67  القضيــة رقــم 1993/875، احملكمــة العليــا للســودان ، )28 نوفمبــر 1993(، 
أخــذت مــن ]أشــكال انتصــاف وطنيــة ودوليــة للتعذيــب، يف احلاشــية الســفلية47 

أعــاه، 27[. 
68  املصدر السابق. 
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عــن املديــر العــام للشــرطة،69 رأت احملكمــة أنــه ال يلــزم احلصــول 
علــى إذن إال عندمــا يكــون الفعــل املعنــي مطلوًبــا مبوجــب القانــون. 
ويف جميــع احلــاالت األخــرى لــم تكــن هنــاك حاجــة للحصــول 
علــى إذن. وبالتالــي، فــإن احلظــر الصريــح يف القانــون باســتخدام 
التعذيــب النتــزاع االعترافــات يلغــي أي ضــرورة للحصــول علــى إذن 
باملقاضــاة. ومــع ذلــك، فقــد ُحكــم علــى ضبــاط الشــرطة املتورطــن 
يف القضيــة بالســجن ملــدة ســتة أشــهر فقــط وبغرامــة قدرهــا 9000 

جنيــه ســوداني.70 

ومــع ذلــك، لــم يتــم إتبــاع هــذا احلكــم يف احلــاالت الاحقــة.71  
وقــد نظــر املدعــي العــام يف القضايــا املعروضــة أمــام احملاكــم التــي 
بتلــك احلصانــات  بنــزع احلصانــات ولكــن مت التمســك  تطالــب 
وُرفضــت القضايــا. 72  ومنــذ ذلــك احلن، ظلت احملكمة الدســتورية 
الســودانية تبــّرر احلصانــات، مشــددة علــى طبيعتهــا املشــروطة 

وإمكانيــة املراجعــة القضائيــة.73 

املاحقــة  يف  بنجــاح  ُحظيــت  معروفــة  واحــدة  قضيــة  هنــاك 
القضائيــة. ففــي عــام 2004، وجــدت محكمــة عســكرية ضباطــاً 
مــن قــوات األمــن الوطنــي مذنبــن بارتــكاب التعذيــب.74  وُحكــم 
ــاط بالســجن ملــدة عــام واحــد، وأبعــدوا مــن وظائفهــم  ــى الضب عل
وأجبــروا علــى دفــع 3،000،000 دينــار ســوداني )تبلــغ حينــذاك 
التعذيــب.  مــن  للناجــن  كتعويــض  أمريكــي(  نحــو 12000 دوالر 
ــع  ــا م ــرار عــام 1993، ال يتناســب متاًم ــوارد يف ق ــم ال وهــذا احلك

الضــرر الــذي وقــع.

ويف ســياق الســودان ، قبلــت اللجنــة األفريقيــة قضايــا علــى أســاس 
أن ســبل االنتصــاف احملليــة إمــا غيــر متوفــرة،75 أو يتعــذر الوصــول 

69  تعميم رقم 139، صدر عام 1989، تعميم رقم 140، صدر عام 1992. 
70  املصدر السابق. 

71  اشــكال انتصــاف محليــة ودوليــة للتعذيــب، حاشــية ســفلية رقــم 47 أعــاه، 
.28-27

72  انظــر، علــى ســبيل املثــال، القضيــة رقــم 2001/2181، محكمــة الــدومي 
اجلنائيــة )25 مــارس 2002( يف »اشــكال انتصــاف محليــة ودوليــة للتعذيــب، 

الســفلية 47 اعــاه(28«.  )احلاشــية 
اجلهــاز   )2 الســودان؛  حكومــة   )1 ضــد  النــور  ابراهيــم  محمــد  فــاروق    73

للســودان(. الدســتورية  )احملكمــة   ]2008[ التشــريعي 
74  »اشــكال انتصــاف محليــة ودوليــة للتعذيــب« )احلاشــية الســفلية رقــم 47 

اعــاه(32. 
75  مكتــب محامــاة غــازي ســليمان / الســودان، بــاغ رقــم 99/228 )اللجنــة 
https://www. :االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب( ]33[، علــى الرابــط

.achpr.org/sessions/descions?id=141

إليهــا،76 أو غيــر فعالــة ،77 أو غيــر كافيــة،78 أوحتــى غيــر موجــودة،79 
أو أن االنتهــاكات هــي مــن النــوع الــذي ال ميكــن 'عاجــه بواســطة 

وســائل االنتصــاف احملليــة.'80

ــة  ــاغ رقــم 00/236 )اللجن ــر ضــد الســودان، ب ــس فرانســيس دويبلي 76  كورتي
https://www. :االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب( ]27[ علــى الرابــط

.achpr.org/sessions/descions?id=191

77  عبــد الهــادي، علــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
09/368 )اللجنــة االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب( ]48[، علــى الرابــط: 
https://www.achpr.org/sessions/descions?id=249 ، مكتــب محامــاة 
احملامــي غــازي ســليمان / الســودان بــاغ رقــم 99/228 )احلاشــية الســفلية رقــم 

75 اعــاه( الفقــرة 39. 
78  منعــم اجلــاك، عثمــان حميــده وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة 
ــاغ  ــب( ضــد الســودان ، ب ــة ملناهضــة التعذي حلقــوق اإلنســان واملنظمــة الدولي
ــط:  ــى الراب ــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب(، عل ــة االفريفي رقــم 90/379 )اللجن

]48[  ،https://www.achpr.org/sessions/descions?id=221

79  منظمــة العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الســودان، بــاغ رقــم 90/48، و 91/50 
، و 91/52 و 93/89 )اللجنــة االفريقيــة حلقــوق افنســان والشــعوب( ]34[ علــى 

 ،https://www.achpr.org/sessions/descions?id=106 :الرابط
80  املنظمــة الســودانية حلقــوق اإلنســان ومركــز حقــوق االســكان واالخــاء 
)اللجنــة   ،  05/296  –  03/279 رقــم  بــاغ   ، الســودان  ضــد   )COHRE(
https://www. :االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب( ]94[ علــى الرابــط

 .achpr.org/sessions/descions?id=190





.V
التزامات القانون 
الدولي للسودان

ــد مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان  ــر الســودان طرفــاً يف العدي يعتب
بحظــر  واإلقليمــي،  الدولــي  املســتوى  علــى  صلــة،  لهــا  التــي 
التعذيــب. ويشــمل ذلــك العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة 
والسياســية، وجلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لــألمم املتحــدة كهيئــة 
رصــد، وامليثــاق األفريقــي الــذي تراقبــه اللجنــة األفريقيــة حلقــوق 
اإلنســان. وبالتالــي، فــإن الســودان ملــزم باتخــاذ تدابيــر تهــدف إلــى 
منــع التعذيــب، والــرد علــى مزاعــم التعذيــب عــن طريــق إجــراء 
حتقيقــات وماحقــات قضائيــة ســريعة ونزيهــة وفعالــة، وتوفيــر 

ــة. ــر فعال ســبل انتصــاف وجب

يتضمــن الفصــل 14 مــن الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019 ميثاًقــا 
ــل: ــه ميث ــات ، يوصــف بأن ــوق واحلري ــًدا للحق جدي

"... عهــداً بــن كافــة أهــل الســودان، وبينهــم وبــن حكومتهــم 
األساســية  واحلريــات  اإلنســان  حقــوق  مســتوى.  كل  علــى 
يحترمــوا  بــأن  جانبهــم  مــن  إلتزامــاً  الوثيقــة،  يف  الــواردة 
ويجــب  تعزيزهــا،  علــى  والعمــل  واحلريــات،  احلقــوق  هــذه 
اعتبارهــم حجــر الزاويــة يف العدالــة االجتماعيــة واملســاواة 

الســودان".81 يف  والدميقراطيــة 

81  الوثيقة الدستورية لعام 2019، املادة 41 )أ(.
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وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعهــدت الوثيقــة الدســتورية باحتــرام املعاييــر 
الدوليــة حلقــوق اإلنســان، فنصــت علــى انهــا: "تعتبــر كل احلقــوق 
الدوليــة  واملواثيــق  والعهــود  االتفاقيــات  املضمنــة يف  واحلريــات 
حلقــوق اإلنســان واملصــادق عليهــا مــن قبــل جمهوريــة الســودان 
جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه الوثيقــة."82 ويشــمل ذلــك حظــر التعذيــب 
أو  املهينــة،  أو  الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  املعاملــة  أو 

اإلضــرار بكرامــة اإلنســان".83

ومــع ذلــك ، لــم يصــادق الســودان بعــد علــى اتفاقيــة األمم املتــح 
ــادة 41 )أ(. ــام 2019، امل الوثيقــة الدســتورية لع

دة ملناهضــة التعذيــب )UNCAT(84، علــى الرغــم مــن توقيعــه عليهــا 
يف 4 يونيــو 1986. ويف عــام 2016، أفــاد الســودان أنــه مت تشــكيل 
املتحــدة  األمم  اتفاقيــة  إلــى  االنضمــام  إمكانيــة  لدراســة  جلــان 

ــى اآلن. ــم إحــراز أي تقــدم حت ــم يت ــب، ولكــن ل ملناهضــة التعذي

بينما لم يصادق الســودان بعد على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيــب، فــإن حظــر التعذيــب مكــرس مبوجــب القانــون العــريف 
الدولــي، ويحمــل حظــر التعذيــب الوضــع اخلــاص لقاعــدة املعيــار 
الصحيــح، التــي ال يُســمح بــأي انتقــاص منهــا.85  باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يُحظــر التعذيــب بشــدة مبوجــب القانــون الدولــي اإلنســاني 
)IHL(،86  ويف ســياق املســؤولية اجلنائيــة الفرديــة مبوجــب القانــون 

82  الوثيقة الدستورية لعام 2019، املادة 50.
83  الوثيقة الدستورية لعام 2019، املادة 41 )ب(.

84  مجلــس حقــوق اإلنســان، »تقريــر وطنــي مت تقدميــه وفقــاً للفقــرة 5 مــن ملحــق 
ــة األمم  ــم 21/16 – الســودان )2016(« وثيق ــوق اإلنســان رق ــس حق ــرار مجل ق
https://documents- :علــى الرابــط ،A/HRC/WG.6/25/SDN/1 املتحــدة
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/025/86/PDF/G1602586.

pdf?OpenElement، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 9 اكتوبــر 2019. 

85  اريــكا ويــت، »حظــر التعذيــب كعــرف دولــي للقواعــد اآلمــرة وتبعاتــه للقانــون 
الوطنــي والدولــي« )2004( 15، املجلــة األوربيــة للقانــون الدولــي العــدد 101.

86  اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة بحمايــة االشــخاص املدنيــن يف أوقــات احلــرب 
https://www.refworld. :اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( 1949، علــى الرابــط(

 .org/docid/3ae6b36d2.html

اجلنائــي الدولــي. 87  وقــد مت أيضــاً تطويــر مجموعــة مــن القواعــد 
واملعاييــر األخــرى للحمايــة مــن التعذيــب.

وقــد أبــرزت تقاريــر اخلبيــر املســتقل املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان 
املنهجيــة  املمارســة  عــام 1993،  أنشــئت يف  التــي  الســودان،  يف 
إلــى  التوصيــات  مــن  العديــد  وقدمــت  املعاملــة  وســوء  للتعذيــب 
الســودان.88  ومــع ذلــك، فشــلت احلكومــة الســودانية عموًمــا يف 
التعامــل مــع اإلجــراءات اخلاصــة لــألمم املتحــدة، وأحياًنــا حرمــت 
هــؤالء اخلبــراء مــن احلــق يف زيــارة البــاد، وحرمتهــم مــن الوصــول 

ــي.89  ــى منظمــات املجتمــع املدن إل

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب

ــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب )ACHPR( هــي  ــة األفريقي إن اللجن
هيئــة شــبه قضائيــة، وتتولــى مهمــة البــت يف الشــكاوى املتعلقــة 
األفريقــي،  امليثــاق  يحميهــا  التــي  للحقــوق  مزعومــة  بانتهــاكات 

وتقــدمي توصيــات بأشــكال انتصــاف إلــى الــدول األطــراف.

ومبوجــب املــادة 5 مــن امليثــاق األفريقــي، يقــع علــى الســودان إلتــزام 
اللجنــة  اعتمــدت  عــام 2017،  التعذيــب.90  ويف  بحظــر  قانونــي 
األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن 
احلــق يف االنتصــاف لضحايــا التعذيــب بعــد التشــاور مــع أصحــاب 

ــو  ــه يف 17 يولي ــة )مت تبني ــة الدولي ــا االساســي للمحكمــة اجلنائي 87  نظــام روم
1998 ودخلــت حيــز التنفيــذ 1 يوليــو 2002( 2187 الوحــدة 90. الحــظ أن نظــام 
رومــا األساســي كان قــد مت تبنيــه يف يوليــو 1998 ودخــل حيــز التنفيــذ، وقــد وقــع 
الســودان علــى نظــام رومــا االساســي عــام 2000 لكنــه لــم يتقــدم نحــو املصادقــة 
عليــه. وكان الوضــع يف دارفــور قــد أحيــل إلــى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة عــن 
ــة األمم املتحــدة  ــج مفوضي ــى أســاس نتائ ــام 2005 عل ــن ع ــس األم ــق مجل طري
للتحــري يف دارفــور عــام 2004. وقــد أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة  الدوليــة 
الدوليــة 6 مذكــرات اعتقــال ملســئولن ســودانين رفيعــي املســتوى، مــن بينهــا 
واحــدة عــام 2009 ضــد الرئيــس الســابق عمــر حســن احمــد البشــير بارتــكاب 
جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب. ويف عــام 2010 أصــدرت احملكمــة مذكــرة 
اعتقــال ثانيــة ضــد البشــيبر بثــاث تهــم ابــادة جماعيــة بزعــم انهــا ارتكبــت ضــد 
مجموعــات الفــور واملســاليت والزغــاوة. وقــد رفــض الســودان شــرعية احملكمــة 

اجلنائيــة الدوليــة وظلــت مذكــرات االعتقــال معلقــة. 
88  »وضــع حقــوق اإلنســان يف الســودان – تقريــر اخلبيــر املســتقل لوضــع حقــوق 
A/( اإلنســان يف الســودان خــال زيارتــه للســودان – تعليقــات الدولــة - الســودان

HRC/42/63/Add.1(« )احلاشــية الســفلية رقــم 29 اعــاه(.

89  احمد، )احلاشية السفلية رقم 24 اعاه(، 353. 
90  تنــص املــادة 5 علــى »لــكل فــرد احلــق فــى احتــرام كرامتــه واالعتــراف 
واســتعباده  وامتهانــه  اســتغاله  أشــكال  كافــة  وحظــر  القانونيــة  بشــخصيته 
ــة الوحشــية أو  خاصــة االســترقاق والتعذيــب بكافــة أنواعــه والعقوبــات واملعامل

املذلــة.« أو  الاإنســانية 
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ويوفــر  الدولــة.91   خــارج  الكيانــات  ومــن  الدولــة  مــن  املصلحــة 
التعليــق العــام رقــم 4 تفســيرا معتمــداً لنطــاق ومضمــون احلــق يف 
االنتصــاف لضحايــا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء املعاملــة يف 

إطــار واليــة اللجنــة األفريقيــة.92 

اللجنــة  مبوجــب  تطويرهــا  مت  إقليميــة  معاييــر  أيًضــا  وهنــاك 
املبــادئ  ذلــك  يف  مبــا  والشــعوب،  اإلنســان  حلقــوق  األفريقيــة 
التوجيهيــة جلزيــرة روبــن، التــي وضعــت أول صــك إقليمــي حلظــر 
التعذيــب ومنعــه يف إفريقيــا ومبــادئ احلــق يف محاكمــة عادلــة 

أفريقيــا. يف  القانونيــة  واملســاعدة 

أصــدرت اللجنــة األفريقيــة حلقوق اإلنســان والشــعوب قــرارات حول 
ســبع قضايــا ضــد الســودان بنــاًء علــى أسســها املوضوعيــة )مــن 
إجمالــي 13 قضيــة( مــع وجــود عشــر قضايــا علــى األقل قيــد النظر.

يف كل حالــة مت قبولهــا، وجــدت اللجنــة األفريقيــة حــاالت تعذيــب 
ــن  ــادة 5 م ــة )امل ــة قاســية أو ال إنســانية أو مهين ــة أو عقوب ومعامل
امليثــاق األفريقــي(، وغالًبــا مــا تتزامــن هــذه احلــاالت مــع انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان األخــرى.

للعنــف اجلنســي  حــاالت  النظــر  قيــد  احلــاالت  بعــض  تتضمــن 
ذلــك  يف  مبــا  )اجلنــدر(،  النــوع  اســاس  علــى  القائــم  والعنــف 
االغتصــاب يف اماكــن االحتجــاز،93 والتعذيــب علــى أســاس التمييــز 
ــر حــاالت  ــك، تُظه ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــدات الديني بســبب املعتق
ــًدا، بغــض النظــر  ــل تهدي ــرض أي شــخص ميث ــف يتع ــب كي التعذي

عــن جنســيته، للتعذيــب.94 

91  اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، »التعليــق العــام رقــم 4: احلــق 
ــة القاســية  ــة أو املعامل ــا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب العقوب يف انصــاف ضحاي
https://www.achpr.org/ :أو الــا انســانية أو املهينة.املــادة 5«، علــى الرابــط
legalinstruments/detail?id=60، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 10 اكتوبر 2019. 

92  موجهــات وإجــراءات حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 
ــة االفريقيــة حلقــوق  ــا، التــي تبنتهــا اللجن أو الــا انســانية أو املهينــة يف افريقي
اإلنســان والشــعوب عــام 2002 )موجهــات جزيــرة روبــن( ومبــادئ وموجهــات 
احلــق يف احملاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف افريقيــا، التــي مت تبنيهــا 
بواســطة اللجنــة االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب )ACHPR( عــام 2003. 
93  صفيــة اســحق محمــد عيســى )متثلهــا منظمــة ريدريــس( ضــد جمهوريــة 
الســودان، بــاغ رقــم 13/443 )اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب( 
)2013( مت تقدميــه علــى االســس املوضوعيــة: شــكوى مــن طالبــة ناشــطة حقــوق 
إنســان زعمــت أنهــا تعرضــت لاغتصــاب أثنــاء وجودهــا يف معتقــل بواســطة 

ثاثــة ضبــاط أمــن. 
94  مثــًا، مجــدي مصطفــى البغــدادي ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
14/467 )اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب( ]2018[. مت تقدميــه 
علــى األســس املوضوعيــة: مواطــن بريطانــي أراد استكشــاف فــرص إنشــاء عمــل 
يف الســودان واتهمتــه الســلطات الســودانية بأنــه أتــى إلــى الســودان بهــدف 

ــة أشــهر.  ــى مــدى ثاث ــي مت احتجــازه عل ــورة وبالتال ــج الث تأجي

ودعــت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب يف فقههــا 
القانونــي، إلــى إخفــاق الســودان يف "وضــع إطــار تشــريعي مناســب" 
أو "توفيــر تعويــض مناســب للضحايــا".95 وقــد أوصــت اللجنــة مــراًرا 
وتكــراًرا بــأن يقــوم الســودان بتعويــض الضحايــا والتحقيــق مــع 
املســؤولن عــن االنتهــاكات ومقاضاتهــم وإجراء إصاحــات قضائية 
وتشــريعية وفًقــا للميثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب.96 

علــى مســتوى املســاءلة، وجــدت اللجنــة األفريقيــة أن احلكومــة 
أن  أو  االنتهــاكات،  يف  مباشــر  بشــكل  متورطــة  إمــا  الســودانية 
ــة  ــة الســامة البدنّي ــم تتخــذ "التدابيــر املناســبة حلماي احلكومــة ل
ــل الســلطات الرســمية  ــة ســواء مــن قب ــا مــن ســوء املعامل ملواطنيه
أو مــن مواطنــن آخريــن/ أطــراف ثالثــة 97. ويف الفئــة األخيــرة 
) أطــراف ثالثــة(، أقــرت اللجنــة اإلفريقيــة حلقــوق اإلنســان أن 
ــوق  ــاكات حق ــا انته ــة ضحاي ــة الســودانية فشــلت يف حماي احلكوم
اإلنســان املزعومــة ، مبــا يف ذلــك التعذيــب، وفشــلت يف التحقيــق 

يف املزاعــم ومقاضــاة اجلنــاة.98 

أوصــت اللجنــة، يف قراراتهــا األخيــرة، بإجــراء إصاحــات تشــريعية 
ــن(  ــا )املصلّ ــداً. وقــد أعطــى إدراج الضحاي ــر حتدي ــة أكث وقضائي
مــن عــام 2009 يف القضايــا قيــد النظــر بالســودان املزيــد مــن املــواد 

95  انظــر علــى ســبيل املثــال، عبــد الهــادي، علــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة 
الســودان، بــاغ رقــم 09/368 )احلاشــية الســفلية رقــم 83 أعــاه( الفقــرة 92. 

96  منظمــة العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الســودان، باغــات رقــم 90/48، و 
91/50، و 91/52، و93/89 )احلاشــية الســفلية رقــم 85 أعــاه(؛ كورتيــس 
فرانســيس دويبليــر ضــد الســودان، بــاغ رقــم 00/236 )احلاشــية 82 اعــاه(؛ 
منظمــة حقــوق اإلنســان الســودانية ومركــز حقــوق اإلســكان واإلخــاء ضــد 
ــاغ رقــم 03/279-05/296 )احلاشــية الســفلية رقــم 86 اعــاه(؛  الســودان، ب
)احلاشــية  رقــم 99/228  بــاغ  الســودان   / غــازي ســليمان  مكتــب محامــاة 
وأميــر ســليمان  اعــاه(؛  منعــم اجلــاك وعثمــان حميــدة  رقــم 81  الســفلية 
ملناهضــة  الدوليــة  واملنظمــة  اإلنســان  حلقــوق  الدوليــة  الفيدراليــة  )متثلهــم 
التعذيــب( ضــد الســودان، بــاغ رقــم 09/379 )2014( )احلاشــية الســفلية رقــم 
84 أعــاه(؛ عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ 

رقــم 09/368 )احلاشــية الســفلية رقــم 83 أعــاه(. 
97  املنظمــة الســودانية حلقــوق اإلنســان ومركــز حقــوق االســكان واالخــاء ضــد 
الســودان، بــاغ رقــم 03/279-05/296 )احلاشــية الســفلية رقــم 86 اعــاه( 

الفقــرة 179.
98  منظمــة العفــو الدوليــة وآخريــن ضــد الســودان باغــات قــم 90/48، و 
91/50، و 91/52، و93/89 )1999( الفقــرة 51؛ مكتــب محامــاة غــازي ســليمان 
/ الســودان بــاغ رقــم 98/222- 99/229 )2003(، الفقــرة 46؛ منظمــة حقــوق 
اإلنســان الســودانية ومركــز حقــوق اإلســكان واإلخــاء ضــد الســودان، بــاغ 
رقــم 03/279 و 05/296 )2009(، الفقــرات 164، 166، 168، 179، 190، و 
205؛ عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
09/368 )2013( ، الفقــرات 77، 88، و 92؛ منعــم اجلــاك وعثمــان حميــدة 
وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان واملنظمــة الدوليــة 
ــاغ رقــم 09/379 )2014( الفقــرة 64.  ــب( ضــد الســودان، ب ملناهضــة التعذي
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إلــى اللجنــة األفريقيــة لتوصياتهــا.99  وطلبــت اللجنــة األفريقيــة 
حلقــوق اإلنســان والشــعوب مــن احلكومــة الســودانية إبــاغ اللجنــة 

بالتدابيــر التــي أتخــذت لتنفيــذ قراراتهــا.100 

ويف ماحظاتهــا اخلتاميــة لعــام 2012 ، أوصــت اللجنــة األفريقيــة 
حلقــوق اإلنســان والشــعوب بــأن يقــوم الســودان مبــا يلــي:

إلغــاء القوانــن التــي جتيــز العقوبــات البدنيــة، مبــا يف ذلــك  ¦
الرجــم والبتــر والبتــر مــن خــاف واجللــد؛

التوجيهيــة  ¦ املبــادئ  مثــل  اإلنســان،  حقــوق  معاييــر  تضمــن 
جلزيــرة روبــن، يف تدريــب موظفــي الســجون وضبــاط الشــرطة ؛

النظر يف سن قانون يجرم التعذيب ؛ ¦

تعين جلنة مستقلة للتحقيق يف التعذيب الذي متارسه الشرطة،  ¦
باإلضافــة إلــى التحقيــق يف جميــع عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق 

القضــاء واالختفــاء القســري، وإعان النتائج للجمهور؛ و

األنثويــة  ¦ التناســلية  األعضــاء  تشــويه  يحظــر  تشــريع  ســن 
املــرأة. ضــد  التمييزيــة  املمارســات  مــن  وغيــره  والعنــف 

ــر  ¦ ــع أماكــن االحتجــاز غي ــة إلغــاق جمي إتخــاذ خطــوات فورّي
الرســمية ؛ 

ضمــان حصــول إدارة الســجون علــى املــوارد الكافيــة لتحســن  ¦
يف  الصحيــة  الرعايــة  علــى  واحلصــول  املعيشــية  الظــروف 

الســجون وأماكــن االحتجــاز.101 

ــم  ــاغ رق ــة الســودان، ب ــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوري ــادي وعل ــد اله 99  عب
09/368، الفقــرة 13؛ أنظــر ايضــاً اليــاس بانتيــكاس ولوتــز أوتيــه، القانــون 

 .280 )2nd edn CUP 2016( الدولــي حلقــوق اإلنســان واملمارســة
100 عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
ــم  09/368 )احلاشــية الســفلية رقــم 77 أعــاه(  الفقــرة 93؛ )3( قاعــدة؛ منع
اجلــاك وعثمــان حميــدة وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق 
رقــم  بــاغ  الســودان،  التعذيــب( ضــد  ملناهضــة  الدوليــة  واملنظمــة  اإلنســان 
09/379 )2014( )احلاشــية الســفلية رقــم 78 أعــاه( الفقــرة 142 )4(؛ اللجنــة 
https:// :االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب«قواعد افجــاءات علــى الرابــط
ــر 2019 قاعــدة  ــخ 10 اكتوب ــه بتاري www.achpr.org/rules،  مت الدخــول الي
112 )2(: يف حالــة اتخــاذ قــرار ضــد دولــة طــرف، يبلــغ الطرفــان اللجنــة كتابــة، 

يف غضــون 180 يومــاً«. 
اللجنــة االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، »ماحظــات وتوصيــات   101
مت  الســودان،  واخلامــس جلمهوريــة  الرابــع  الــدوري  التقريــر  حــول  ختاميــة 
https:// :اعتمــاده يف الــدورة  االســتثنائية رقــم 12 » 62-68، علــى الرابــط
www.achpr.org/public/Document/file/English/concluding_

 .2019 اكتوبــر   9 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،observation_.pdf

قدمــت اللجنــة األفريقيــة توصيــات محــددة فيمــا يتعلــق مبمارســة 
منــح احلصانــات يف الســودان، فأوصــت بــأن علــى الســودان إلغــاء 
ــص  ــي تن ــام 2010 الت ــي لع ــن القوم ــون األم ــن قان ــادة 52 )3( م امل
علــى منــح أعضــاء جهــاز األمــن واملخابــرات الوطنــي وشــركائهم 

ــة.102  ــة واملدني ــة مــن اإلجــراءات اجلنائي احلصان

ــم  ــة ، كمــا ل ــة األفريقي ــات اللجن ــم ينفــذ الســودان أي مــن توصي ل
يشــر إلــى اخلطــوات التــي ســيتخذها لتنفيــذ تلــك القــرارات عنــد 
تقــدمي ردوده علــى التقاريــر إلــى اللجنــة. وكانــت مذكــرات الســودان 
املكتوبــة يف كثيــر مــن األحيــان تأتــي متأخــرة، ممــا ظــل يتطلــب مــن 
اللجنــة االفريقيــة إرســال إخطــارات لتذكيــر احلكومــة الســودانية 
تقــوم  حتــى  القضيــة  النظــر يف  تأجيــل  أو  بتقــدمي ماحظاتهــا 
بتســيلم ردودهــا.103  ويف عــام 2015 ، لــم يحضــر ممثــل احلكومــة 
الســودانية جلســات االســتماع.104  وهنــاك حالًيــا ثاثــة تقاريــر 
متأخــرة  لــم يقدمهــا الســودان بعــد، مبوجــب إجــراءات تقــدمي 
تقاريــر الــدول.105  وقــد أرســلت اللجنــة االفريقيــة خمــس رســائل 
نــداء عاجــل إلــى الســودان منــذ نوفمبــر 2017. ولــم يــرد الســودان 

بعــد علــى أربعــة منهــا.106 

يف حلظــة التحــول هــذه التــي يشــهدها الســودان، تشــكل توصيــات 
ــا، وتلعــب دورا حاســما يف رصــد  ــة "مصــدرا هام ــة األفريقي اللجن

102 املصدر السابق 68-66. 
103 منظمــة حقــوق اإلنســان الســودانية ومركــز حقــوق اإلســكان واإلخــاء 
)COHRE( ضــد الســودان، بــاغ رقــم 03/279 -05/296 )احلاشــية الســفلية 
الفقــرات 22، 41، و56: مكتــب محامــاة غــازي ســليمان/  اعــاه(،  رقــم 86 
الســودان، بــاغ رقــم 99/228 )احلاشــية الســفلية رقــم 81 اعــاه( ، الفقــرة 
16؛ كورتيــس فرانســيس دوبيليــر ضــد الســودان، بــاغ رقــم 00/236 )احلاشــية 

الســفلية رقــم 82 اعــاه( الفقــرة 16.
104 منعــم اجلــاك وعثمــان حميــدة وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة 
ــاغ  ــب( ضــد الســودان ، ب ــة ملناهضــة التعذي حلقــوق اإلنســان واملنظمــة الدولي

رقــم 09/379 )2014(، )احلاشــية الســفلية رقــم 84 أعــاه( الفقــرة 19. 
105 اللجنــة االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، »تقريــر النشــاط ال46 للجنة 
االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، يغطــي الفتــرة مــن 14 نوفمبــر 2018 
https://www.achpr.org/ :14 مايــو 2019« الفقــرة 21، علــى الرابــط –
public/Document/file/English/46th%20Activity%20Report%20

ACHPR_%20ENG.PDF، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 10 اكتوبــر 2019.

الـــ44  النشــاط  اللجنــة االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، »تقريــر   106
للجنــة االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، يغطــي الفتــرة مــن 15 نوفمبــر 
https://www.achpr.org/ :2017 – 9 مايــو 2018، الفقــرة 28«، الرابــط
اللجنــة  public/Document/file/English/actrep44_2018_eng.pdf؛ 
االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، »تقريــر النشــاط الـــ45 للجنــة االفريقيــة 
ــر  ــو 2018 – 13 نوفمب ــن 10 ماي ــرة م ــوق اإلنســان والشــعوب، يغطــي الفت حلق
https://www.achpr.org/public/Docu- الرابــط:   ،»38 الفقــرة   ،2018
اللجنــة  ment/file/English/45th%20Activity%20Report_ENG.pdf؛ 
االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، »تقريــر النشــاط الـــ46 للجنــة االفريقيــة 
حلقــوق اإلنســان والشــعوب، يغطــي الفتــرة مــن 14 نوفمبــر 20187 – 14 مايــو 

2019، ا)احلاشــة الســفلية رقــم 111 ادنــاه( الفقــرة 33.«
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تنفيــذ الســودان إللتزاماتــه الدوليــة؛ وهــي توفــر خــط األســاس، 
وتعبــر عــن املخــاوف املشــتركة وتســمح بتحديــد مجــاالت األولويــة 

ــة / تأخــر اتخاذهــا."107 التخــاذ إجــراءات عاجل

 توصيات اللجنة االفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب للسودان

توصيــات يف  وقدمــت  األفريقيــة  اللجنــة  نظــرت   ، عــام  بشــكل 
التعذيــب: بحظــر  يتعلــق  فيمــا  التاليــة  املجــاالت 

اإلصاحات التشريعية والقضائية ؛

إزالة احلصانات ؛

التحقيق يف االنتهاكات وإنزال العقوبات عليها ؛

تعويض الضحايا ؛ 

تدريب ضباط األمن على التعذيب.

اإلصالحات التشريعية والقضائية

يف قضيــة منظمــة العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الســودان، ويف 
القــرار األول الــذي أتخــذ علــى األســس املوضوعيــة ضــد الســودان 
يف عــام 1999، دعــت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب 
إلــى احتــرام امليثــاق األفريقــي وحــددت تشــريعات محليــة محــددة 
بوصفهــا التشــريعات التــي جعلــت مــن االنتهــاكات ممكنــة احلــدوث. 
الســودان "مبواءمــة  اللجنــة  الاحقــة، أوصــت  108 ويف احلــاالت 

تشــريعاته مــع امليثــاق األفريقــي"109، و "تعديــل قوانينهــا احلاليــة 
التعبيــر  اإلنســان يف حريــة  القانونيــة حلقــوق  لتوفيــر احلمايــة 

ــل".110 ــات والتنق ــن اجلمعي ــع وتكوي والتجم

ــون اجلنائــي يف  107 ريدريــس، منظمــة مرصــد حقــوق اإلنســان، اصــاح القان
الســودان، »ملخــص مناصــرة اصــاح القانــون الســوداني« )2914( 27، علــى 
http://www.pclrs.com/downloads/advocacy-briefing- الرابــط: 

sudan-jan-2014.pdf، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 10 اكتوبــر 2019. 

 ، رقــم 90/48  بــاغ  الســودان،  وآخــرون ضــد  الدوليــة  العفــو  108 منظمــة 
91/50، و 91/52، و 93/89 )احلاشــية الســفلية رقــم 85 أعــاه( الفقــرات 

3 و 11 و 13.
رقــم 99/228  بــاغ  الســودان  الديــن /  109 مكتــب محامــاة غــازي صــاح 

أعــاه(.   81 الســفلية  )احلاشــية 
110 املصدر السابق.

ويف قضيــة كورتيــس فرانســيس دويبلــر ضد الســودان )التي رأت فيها 
احلكومة الســودانية مجموعة من النســاء يرتدين مابس غير الئقة، 
ويتصرفــن بطريقــة غيــر أخاقيــة، وبالتالــي ينتهكــن قانــون النظــام 
العــام(، طلبــت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب مــن 
الســودان "تعديــل القانــون اجلنائــي لعــام 1991 علــى الفــور، مبــا يتفــق 
مــع إلتزاماتــه مبوجــب امليثــاق األفريقــي وغيــره مــن صكــوك حقــوق 
اإلنســان الدوليــة ذات الصلــة111 ".  و باإلضافــة إلــى ذلــك، يف قضيــة 
منظمــة الســودان حلقــوق اإلنســان ومركــز حقــوق اإلســكان وعمليــات 
األفريقيــة  اللجنــة  خلصــت  الســودان،  ضــد   )COHRE( اإلخــاء 
حلقــوق اإلنســان والشــعوب إلــى أن الســودان يجــب أن" يكــف عــن 

إعتمــاد قوانــن العفــو ملرتكبــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان ".112

الحصانات

نظــرت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب يف مســألة 
الســودان،  ضــد  املرفوعــة  القضايــا  مــن  عــدد  يف  احلصانــات 
ووجــدت أن احلصانــات تتعــارض مــع احلــق يف االنتصــاف الفعــال 
ــوق اإلنســان والشــعوب، وخلصــت  ــي حلق ــاق األفريق مبوجــب امليث
انتصــاف  ســبل  يوفــر  ال  الســوداني  القانونــي  النظــام  أن  إلــى 
ــة  ــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان.113 وقــد أوردت اللجن ــة لضحاي فعال
األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب موضــوع احلصانــات بشــكل 
متكــرر يف معظــم احلــاالت األخيــرة، واســتخدامه كأســاس لتحديــد 
اســتحالة اســتنفاد ســبل االنتصــاف احملليــة، لكنهــا لــم تتقــدم بــأي 
توصيــات بشــأن هــذا املوضــوع.114  وقــد أســفرت معاجلــة قضيــة 
ــة يف  ــى املاحقــات القضائي ــاب شــبه كامــل إل ــات عــن غي احلصان

ــة.115 ــة موثوق ــر أدل ــا تتوف ــى عندم ــب حت ــا التعذي قضاي

111 كورتيــس فرانســيس دويبليــر ضــد الســودان ، بــاغ رقــم 00/236 )احلاشــية 
الســفلية رقــم 82 أعــاه(؛ عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة 
السودان باغ رقم 368/ 09 )احلاشة السفلية رقم 83 أعاه(، الفقرة 93 )2( )ج(. 
112 منظمــة حقــوق اإلنســان الســودانية ومركــز حقــوق اإلســكان واإلخــاء 
)COHRE( ضــد الســودان، بــاغ رقــم 03/279 -05/296 )احلاشــية الســفلية 

رقــم 86 اعــاه(، الفقــرات 229 )7(. 
الــى  »تقــدمي  العدالــة والســام،  املركــز االفريقــي لدراســات  113 ريدريــس، 
اللجنــة البرملانيــة املعنيــة بالســودان وجنــوب الســودان بشــأن حظــر التعذيــب 
https://redress.org/ :وســوء املعاملــة يف الســودان« الفقــرة 8، علــى الرابــط
wp-content/uploads/2017/12/THE-REDRESS-TRUST-AND-AFRI-
الدخــول  مت   ،CAN-CENTRE-FOR-JUSTICE-AND-PEACE-STUDIES.pdf

اليــه بتاريــخ 10 اكتوبــر 2019. 
114 عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
اجلــاك  منعــم  47-49؛  الفقــرات  اعــاه(،   83 الســفلية  )احلاشــية   09/368
وعثمــان حميــدة وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان 
 09/379 رقــم  بــاغ  الســودان  ضــد  التعذيــب(  ملناهضــة  الدوليــة  واملنظمــة 

الفقــرات 70-66.  الســفلية 84 اعــاه(  )2014( )احلاشــية 
115 ملخــص مناصــرة اصــاح القانــون يف الســودان، )احلاشــية الســفلية رقــم 

ــرة3.2.4  36 اعــاه( الفق



هل من طريق إلى األمام؟28
إصالح قوانين مناهضة التعذيب في السودان في فترة ما بعد البشير

واجب التحقيق والعقوبة

يف قضيتهــا األخيــرة ، التــي أصــدرت قــراراً فيهــا عــام 2014 فيمــا 
ــه  ــة أن الســودان "فشــل يف التزام ــق بالســودان، وجــدت اللجن يتعل
ــى النحــو املنصــوص عليــه يف  اإليجابــي بإجــراء حتقيــق فعــال، عل
املــادة 1، ال ســيما إذا ُقــرأت باالقتــران مــع املــادة 5 مــن امليثــاق 
االفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب. "116 ومــع ذلك فإّنــه، "للتنصل 
بشــكل فّعــال مــن املســؤولية، ال يكفــي إجــراء حتقيــق ". وقــد أّكــدت 

اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب علــى أن:117 

ــب محظــور  ــدول ملزمــة ليــس فقــط بالتأكــد مــن أن التعذي ال
متاًمــا يف تشــريعاتها ، ولكنهــا ، مــن الناحيــة العمليــة، حينمــا 
يُزعــم وقــوع تعذيــب ويوجــه انتبــاه الدولــة إلــى ذلــك ، ملزمــة 
أيًضــا بالشــروع يف إجــراء حتقيــق ســريع ونزيــه وفعــال مــن أجل 

حتديــد مــدى صحــة املزاعــم وتقــدمي اجلنــاة إلــى العدالــة.118

ولهــذه الغايــة، فــإن اللجنــة أوصــت، يف العديــد مــن احلــاالت، بــأن 
يقــوم الســودان "بإجــراء حتقيقــات رســمية فعالــة يف االنتهــاكات 
التــي ارتكبهــا أفــراد القــوات العســكرية، أي القــوات البريــة واجلويــة 
واجلماعــات املســلحة وميليشــيا اجلنجويــد، لدورهــا يف دارفــور؛"119 
و"يتخــذ خطــوات ملقاضــاة املســؤولن عــن انتهــاكات حقوق اإلنســان، 

مبــا يف ذلــك القتــل واالغتصــاب وحــرق  وتدميــر املمتلــكات".120

116 منعــم اجلــاك وعثمــان حميــدة وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة 
حلقــوق اإلنســان واملنظمــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب( ضــد الســودان بــاغ رقــم 

09/379 )2014( )احلاشــية الســفلية 84 اعــاه( الفقــرة 92.
117 منظمــة حقــوق اإلنســان الســودانية ومركــز حقــوق اإلســكان واإلخــاء 
)COHRE( ضــد الســودان، بــاغ رقــم 03/279 -05/296 )احلاشــية الســفلية 

رقــم 86 اعــاه(، االفقــرة 150.
118 منعــم اجلــاك وعثمــان حميــدة وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة 
حلقــوق اإلنســان واملنظمــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب( ضــد الســودان بــاغ رقــم 

09/379 )2014( )احلاشــية الســفلية 84 اعــاه( الفقــرة 100.
119 منظمــة حقــوق اإلنســان الســودانية ومركــز حقــوق اإلســكان واإلخــاء 
)COHRE( ضــد الســودان، بــاغ رقــم 03/279 -05/296 )احلاشــية الســفلية 

رقــم 86 اعــاه(، االفقــرة 229 )1(.
120 املصــدر الســابق 229 )3(؛ عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد 
اعــاه(،   83 الســفلية  )احلاشــية   09/368 رقــم  بــاغ  الســودان،  جمهوريــة 
ــر ســليمان )متثلهــم  ــدة وأمي ــم اجلــاك وعثمــان حمي الفقــرات 93)2( )ب(؛ منع
الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان واملنظمــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب( ضــد 
الســودان بــاغ رقــم 09/379 )2014( )احلاشــية الســفلية 84 اعــاه( الفقــرة 

)ب(.  )3(  142

تعويضات

التعويــض هــو شــكل انتصــاف أساســي للضحايــا. ومــع أن اللجنــة 
االفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب أشــارت إلــى التعويــض، إلــى 
جانــب اســتعادة احلقــوق، كإجــراءات يتعــن علــى الســودان اتخاذهــا 
جتــاه الضحايــا،121 إال أنهــا فعلــت ذلــك بشــكل غيــر متســق.122  
التعويــض  فــإن  فرديــة،  اضــرار  جبــر  بتقــدمي  يوصــى  فعندمــا 
ــى  ــة  الســودان إل ــث تدعــو اللجن ــر محــدد، حي عــادة مــا يكــون غي
"دفــع تعويــض مناســب"123 أو "إتخــاذ التدابيــر املناســبة لضمــان 
التعويــض"124. "ومــع ذلــك، لــم يقــدم الســودان أي تعويــض لضحايــا 

ــا . ــت فيه ــي مت الب ــا الت ــب املنخرطــن يف القضاي التعذي

تدريب ضباط األمن فيما يتعلق بالتعذيب

فيمــا يتعلــق بالتعذيــب، طلبــت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان 
األمــن  ضبــاط  "تدريــب  الســودانية:  احلكومــة  مــن  والشــعوب 
علــى املعاييــر ذات الصلــة بااللتــزام بأشــكال احلمايــة يف مراكــز 
االحتجــاز وحظــر التعذيــب"125، مبــا يتماشــى مــع املبــادئ التوجيهيــة 

جلزيــرة روبــن.126 

121 منظمــة حقــوق اإلنســان الســودانية ومركــز حقــوق اإلســكان واإلخــاء 
)COHRE( ضــد الســودان، بــاغ رقــم 03/279 -05/296 )احلاشــية الســفلية 

رقــم 86 اعــاه(، االفقــرة 229 )4(.
122 مكتــب محامــاة غــازي ســليمان / الســودان، بــاغ رقــم 99/228 )احلاشــية 

الســفلية 81 اعــاه(. 
123 عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
09/368 )احلاشــية الســفلية رقــم 83 اعــاه( الفقــرة 93 )ii( )أ(؛ منعــم اجلــاك 
وعثمــان حميــدة وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان 
 09/379 رقــم  بــاغ  الســودان  ضــد  التعذيــب(  ملناهضــة  الدوليــة  واملنظمــة 

)2014( )احلاشــية الســفلية 84 اعــاه( الفقــرة 142 )3( )أ(.
ــة يف  ــو، »حظــر التعذيــب وســوء املعامل 124 فرانــس فيلجويــن وشــيدي اودينكال
النظــام االفريقــي حلقــوق اإلنســان: دليــل للضحايــا ومحاميهــم«، علــى الرابــط: 
https://www.atlas-of-torture.org/en/document/uppc7pno-

jt?page=3، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 21 نوفمبــر 2019. 

125 عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
09/368 )احلاشــية الســفلية رقــم 83( الفقــرة 93 )ii( )د(. 

املبــادئ  بشــأن  »‹قــرار  والشــعوب،  اإلنســان  االفريقيــة حلقــوق  اللجنــة   126
التوجيهيــة والتدابيــر املتعلقــة بحظــر ومنــع التعذيــب أو املعاملــة أو العقوبــة 
روبــن(،  جزيــرة  »)مبــادئ  أفريقيــا  يف  املهينــة  أو  الاإنســانية  أو  القاســية 
https://www.achpr.org/ الرابــط:  علــى   ،46 و   45 الفقــرات   )2008(
اكتوبــر   16 بتاريــخ  اليــه  الدخــول  مت   ،legalinstruments/detail?id=41
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ملخص لقضايا اللجنة األفريقية

منظمــة العفــو الدوليــة ، كوميتــي لوســلي باشــيالرد ، لجنــة المحاميــن لحقــوق اإلنســان ، رابطــة أعضــاء المؤتمــر 
األســقفي لشــرق إفريقيــا / الســودان ، اللجنــة. القضايــا رقــم 48 / 50-90 / 52-91 / 89-91 / 93 )1999(

احتُجــز املئــات مــن احملامــن وأعضــاء املعارضــة واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان دون محاكمــة أو توجيــه تهمــة بعد 
االنقــاب الــذي وقــع يف 30 يوليــو 1989، وتعرضــوا لســوء املعاملــة والتعذيــب يف الســجون ويف بيوت األشــباح.

الوقائع

املــادة 2 )عــدم التمييــز( ، واملــادة 4 )احلــق يف احليــاة( ، واملــادة 5 )التعذيــب( ، واملــادة 6 )احلريــة( ، واملــادة 7 )1( 
)أ( )احلــق يف االســتئناف( ، )ج( )احلــق يف الدفــاع( ، )د ( )متــت محاكمتــه خــال فتــرة زمنيــة معقولــة( واملــادة 

8 )حريــة الديــن( واملــادة 9 )حريــة التعبيــر( واملــادة 10 )حريــة تكويــن اجلمعيــات( و 26 )اســتقال احملاكــم(.

املواد التي مت 
انتهاكها

ــا مبوجــب  ــد بالتزاماته ــاكات ألجــل التقي ــذه االنته ــة الســودان حــداً له ــة »بشــدة، أن تضــع حكوم أوصــت اللجن
امليثــاق األفريقــي«.127

ــر يف  ــب أي تغيي ــم تطل ــك، ل ــع ذل ــاكات؛ وم ــي ســمحت  بحــدوث االنته ــة احملــددة الت حــددت التشــريعات احمللّي
التشــريع الســوداني اجلديــد. 

االصاحات 
التشريعية 
والقضائية

مكتب محاماة المحامي غازي سليمان/ السودان، بالغات رقم 98/222 – 99/229  )2003(

اعتقال 29 مدنياً بتهمة اإلرهاب واحتُجازهم وتعرضهم للتعذيب. الوقائع

املادة 5 )التعذيب( واملادة 6 )احلرية( واملادة 7 )1( )احملاكمة العادلة( املواد التي مت 
انتهاكها

... »ملواءمة تشريعات السودان مع امليثاق األفريقي«128 االصاحات 
التشريعية 
والقضائية

... »لتعويض الضحايا بشكل مناسب«129 التعويض

127128129 

 

127 منظمــة العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الســودان، باغــات رقــم 90/48، 
"احتجــاز"  )1999(  93/89 و   ،91/52  ،91/50

128 مكتــب محامــاة غــازي ســليمان / الســودان، باغــات رقــم 98/222 – 
"احتجــاز".  ،)2003(  99/229

129 املصدر السابق.



هل من طريق إلى األمام؟30
إصالح قوانين مناهضة التعذيب في السودان في فترة ما بعد البشير

مكتب محاماة المحامي غازي سليمان/ السودان بالغ رقم 99/228  )2003(

منع محام وناشط سوداني من إلقاء محاضرة وتعرضه للتهديد واالعتقال والهجوم مرات عديدة. الوقائع

املــادة 6 )احلريــة( واملــادة 9 )حريــة التعبيــر( واملــادة 10 )حريــة تكويــن اجلمعيــات( واملــادة 11 )حريــة التجمــع( 
واملــادة 12 )حريــة التنقــل(

املواد التي مت انتهاكها

»تعديــل قوانينــه احلاليــة لتوفيــر حمايــة قانونيــة حلقــوق اإلنســان يف مجــاالت حريــة التعبيــر والتجمــع وتكويــن 
اجلمعيــات والتنقــل«.130

االصاحات 
التشريعية والقضائية

كورتيس فرانسيس دوبلر / السودان بالغ رقم 236/00 )2003(

ثمــان طالبــات متــت ادانتهــن وُحكــم عليهــن بغرامــات أو باجللــد ألنهــن لــم يرتديــن مابــس محتشــمة أو تصرفــن 
بطريقــة أعتبــرت غيــر أخاقيــة.

الوقائع

املادة 5 )التعذيب( املواد التي مت انتهاكها

ــره مــن  ــاق األفريقــي وغي ــه مبوجــب امليث ــع إلتزامات ــق م ــوراً، مبــا يتواف ــام 1991 ف ــي لع ــون اجلنائ ــل القان »تعدي
الصكــوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان ؛

إلغاء عقوبة اجللد ... »131

االصاحات 
التشريعية والقضائية

»إتخاذ التدابير املناسبة لضمان تعويض الضحايا.«132  التعويض

130131132

130 مكتــب محامــاة احملامــي غــازي ســليمان/ الســودان باغــات رقــم 99/228  
)2003(، "احتجــاز".

 ،)2003(  236/00 رقــم  بــاغ  الســودان   / دوبلــر  فرانســيس  كورتيــس   131
"احتجــاز"

132 املصدر السابق.
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 المنظمــة الســودانية لحقــوق اإلنســان ومركــز حقــوق اإلســكان وعمليــات اإلخــالء / الســودان ، بالغــات رقــم 279 
)2009( 05 / 296-03 /

انتهــاكات واســعة النطــاق ومنتظمــة حلقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك التعذيــب الــذي متارســه قــوات األمــن والقــوات 
شــبه العســكرية ضــد القبائــل األفريقيــة الســوداء مــن ســكان دارفوراالصليــن.

الوقائع

املــادة 4 )احلــق يف احليــاة( ، واملــادة 5 )التعذيــب( ، واملــادة 6 )احلريــة(، واملــادة 7 )احملاكمــة العادلــة(، واملــادة 
12 )1( )حريــة التنقــل(، واملــادة 14 )احلــق يف امللكيــة(، واملــادة 16 )الصحــة(، واملــادة 18 )1( ( )األســرة( واملــادة 

22 )احلــق يف التنميــة(

املواد التي مت انتهاكها

»إجــراء إصاحــات رئيســية لإلطــار التشــريعي والقضائــي مــن أجــل التعامــل مــع حــاالت االنتهــاكات اخلطيــرة 
واجلســيمة حلقــوق اإلنســان«133

»االمتناع عن اعتماد قوانن العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان« 134

االصاحات 
التشريعية والقضائية

 ... »إجــراء حتقيقــات رســمية فعالــة يف االنتهــاكات التــي ارتكبهــا أفــراد القــوات العســكرية ، أي القــوات البريــة 
واجلويــة واجلماعــات املســلحة وميليشــيا اجلنجويــد لدورهــا يف دارفــور«135

ــك القتــل واالغتصــاب وحــرق  ــوق اإلنســان، مبــا يف ذل ــاكات حق ــة املســؤولن عــن انته »اتخــاذ خطــوات حملاكم
وتدميــر املمتلــكات«136

واجب التحقيق 
وإنزال العقوبة

التعويــض »ضمــان منــح ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ســبل انتصــاف فعالــة، مبــا يف ذلــك إعــادة التأهيــل 
والتعويــض«137

التعويض

»إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثــل التعليــم والصحــة وامليــاه واخلدمــات الزراعيــة، يف 
أقاليــم دارفــور ألجــل توفيــر الظــروف الازمــة للعــودة بأمــان وكرامــة للنازحــن والاجئــن«138

»إنشــاء منتــدى وطنــي للمصاحلــة ملعاجلــة مصــادر الصــراع طويلــة األمــد، والتخصيــص العــادل للمــوارد الوطنيــة 
ملختلــف احملافظــات، مبــا يف ذلــك العمــل اإليجابــي لدارفــور، وحــل قضايــا األراضــي والرعــي وحقــوق امليــاه، مبــا 

يف ذلــك إعــادة تأهيــل الثــروة احليوانيــة«139
... »توحيد اتفاقيات السام املعلقة ووضع اللمسات األخيرة عليها. 140

أخرى

133134135136137138139140

133 املنظمــة الســودانية حلقــوق اإلنســان ومركــز حقــوق اإلســكان وعمليــات 
اإلخــاء / الســودان ، باغــات رقــم 279 / 03-296 / 05 )2009(، الفقــرة 

.)2(  229
134 املصدر السابق، الفقرة 229 )7(.
135 املصدر السابق، الفقرة 229 )1(.
136 املصدر السابق، الفقرة 229 )3(
137 املصدر السابق، الفقرة 229 )4(
138 املصدر السابق، الفقرة 229 )5( 
139 املصدر السابق، الفقرة 229 )6(
140 املصدر السابق، الفقرة 229 )8(
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عبد الهادي وعلي راضي وآخرون ضد جمهورية السودان. بالغ رقم 09/368 )2013(

أعتقــل 88 مــن النازحــن مــن دارفــور، تعســفًيا، واحتجازهــم مبعــزل عــن العالــم اخلارجــي ملــدة 12 شــهًرا 
وتعرضهــم للتعذيــب بعــد أن حاولــت الشــرطة إعــادة توطــن العائــات يف مخيــم النازحــن.

الوقائع

املــادة 1 )االعتــراف باحلقــوق يف امليثــاق( واملــادة 5 )التعذيــب( واملــادة 6 )احلريــة( واملــادة 7 )1( )ج( )د( )احلــق 
يف الدفــاع واحملاكمــة خــال فتــرة زمنيــة معقولــة(

املواد التي مت انتهاكها

»عند االقتضاء ، يتم تعديل التشريعات التي ال تتوافق مع امليثاق«141 االصاحات 
التشريعية والقضائية

»بدء حتقيق فعال ونزيه يف ظروف االعتقال واالحتجاز واملعاملة الاحقة للشاكن«142 واجب التحقيق 
وإنزال العقوبة

»دفع تعويض مناسب للضحايا املذكورين يف هذا الباغ وفًقا للقانون احمللي للحقوق التي مت انتهاكها«143 التعويض

ــاء االحتجــاز وحظــر  ــة اثن ــزام باشــكال احلماي ــة املتعلقــة بااللت ــر ذات الصل ــى املعايي ــاط األمــن عل ــب ضب »تدري
التعذيــب«144

أخرى

ــة  ــان والمنظم ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدولي ــم الفيدرالي ــليمان )تمثله ــر س ــدة ، وأمي ــان حمي ــاك ، عثم ــم الج منع
ــم 09/379 )2014( ــالغ رق ــودان. ب ــد الس ــب( ض ــة التعذي ــة لمناهض الدولي

ــة  ــة مدافعــن عــن حقــوق اإلنســان واحتُجــزوا بســبب اتهامهــم بالتجســس لصالــح احملكمــة اجلنائي أعتقــل ثاث
الدوليــة ، وغــادروا البــاد بعــد ذلــك.

الوقائع

ــر(  ــة التعبي ــادة 9 )حري ــة( وامل ــادة 6 )احلري ــب( وامل ــادة 5 )التعذي ــاق( وامل ــوق يف امليث ــراف باحلق ــادة 1 )االعت امل
ــة التنقــل( واملــادة 15 )العمــل يف ظــل ظــروف منصفــة(  ــة تكويــن اجلمعيــات( واملــادة 12 )حري واملــادة 10 )حري

ــادة 16 )الصحــة( وامل

املواد التي مت انتهاكها

141142143144

141 عبــد الهــادي وعلــي راضــي وآخــرون ضــد جمهوريــة الســودان، بــاغ رقــم 
09/368 )2013(، الفقــرة 93 )ii( )ج(.

142 املصدر السابق، الفقرة ii( 93( )ب(.
143 املصدر السابق، الفقرة ii( 93( )أ(.
144 املصدر السابق، الفقرة ii( 93( )د(.
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»التحقيــق مــع ومعاقبــة جميــع األشــخاص الذيــن شــاركوا يف االحتجــاز والتعذيــب غيــر القانونيــن ملقدمــي 
الشــكاوى«145

واجب التحقيق 
وإنزال العقوبة

ــي للســودان عــن  ــون احملل ــا للقان ــن يف هــذا البــاغ وفًق ــى أصحــاب الشــكوى املذكوري »دفــع تعويــض مناســب إل
احلقــوق املنتهكــة«146

التعويض

... »إعادة فتح وإلغاء جتميد احلسابات املصرفية لـ ]الضحية[«147  أخرى

145146147

145 منعــم اجلــاك وعثمــان حميــدة وأميــر ســليمان )متثلهــم الفيدراليــة الدوليــة 
ــاغ  ــة الســودان، ب ــب( ضــد جمهوري ــة للتعذي ــة الدولي ــوق اإلنســان واملنظم حلق

رقــم 09/379 )2014(، الفقــرة 142.
146 املصدر السابق.
147 املصدر السابق.





VI. الطريق إلى 
األمام: أولويات 

اإلصالحات القانونية 
المحلية 

اعتمــدت الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019 عــدة تدابيــر حلمايــة 
حقــوق اإلنســان واحلريات األساســية ومتهيــد الطريق لإلصاحات 
املؤسســية. ينــص الفصــل 14 مــن الوثيقــة الدســتورية علــى أن »كل 
واملواثيــق  والعهــود  االتفاقيــات  احلقــوق واحلريــات املضمنــة يف 
الدوليــة حلقــوق اإلنســان واملصــادق عليهــا مــن قبــل جمهوريــة 
الســودان تعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه الوثيقــة.«148  وتنــص 
أيًضــا علــى حظــر التعذيــب إذ تعلــن أنــه »ال يجــوز إخضــاع أي 
شــخص للتعذيــب أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 
املهينــة أو اإلســاءة إلــى كرامتــه«. ومــع ذلــك، فــإن »التعذيــب« غيــر 
معــرف يف الوثيقــة الدســتورية، وال يحتــوي القانــون اجلنائــي لعــام 
1991 علــى جتــرمي جلرميــة التعذيــب. ويقتصــر التعذيــب بــدالً مــن 
ذلــك ، فقــط علــى الظــروف التــي تؤثــر علــى مســار العدالــة وليــس 

ــه.149  ــاره انتهــاًكا بحــد ذات باعتب

واملخابــرات  األمــن  جهــاز  تســمية  إعــادة  متــت  ذلــك،  وفــوق 
الوطنــي ليصيــر اســمه جهــاز املخابــرات العامــة )GIS(، ويبــدو أن 
صاحياتــه علــى االعتقــاه صــارت محــدودة.150  وليــس مــن الواضــح 
مــا إذا كان جهــاز املخابــرات العامــة ســيخضع لبرامــج اإلصــاح 

األخــرى املبينــة يف الوثيقــة الدســتورية.

وكمــا هــو موضــح ســابًقا يف هــذا التقريــر، فــإن هــذه اإلصاحــات 
مــن  الســنوات  مــن  عقــود  خــال  حــدث  مــا  ملعاجلــة  تكفــي  ال 
االســتخدام الواســع النطــاق للتعذيــب، ممــا يتطلــب إصاحــات 
ــق  ــا يتعل ــات اإلصــاح فيم ــة. وســيحدد هــذا الفصــل أولوي إضافي
باإلطــار القانونــي احمللــي احلالــي للســودان جلعلــه متوافًقــا مــع 

148 الوثيقة الدستورية، الفصل 14. 
149 املصدر السابق، املادة 50. 

150 وكالــة الســودان لألنبــاء »الســودان: إعــادة هيكلــة جهــاز األمــن كانــت وفــاًء 
الرابــط:  علــى  اغســطس 2019(   26(  « خبــراء   - اجليــش  رجــال  بتعهــدات 
https://allafrica.com/stories/201908260189.html. مت الدخــول اليــه 

بتاريــخ 16 اكتوبــر 2019. 
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التزامــات الســودان الدوليــة املتعلقــة بحظــر التعذيــب. وحيثمــا 
أمكــن، فإننــا نأخــذ يف االعتبــار الوثيقــة الدســتورية اجلديــدة، التــي 
تنــص علــى »إلغــاء القوانــن التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذا امليثــاق 
الدســتوري أو تعديلهــا بالقــدر الــازم إلزالــة التناقــض«،151 والــذي 
ينــص علــى إلغــاء »القوانــن والنصــوص املقيــدة للحريــات أو التــي 

ــس ».152 ــى أســاس اجلن ــن عل ــن املواطن ــز ب متي

مت احلصــول علــى جميــع التشــريعات الــواردة يف التحليــل أدنــاه مــن 
مصــادر مشــروع إصــاح القانــون اجلنائــي يف الســودان.153 

يتــم حتديــد أولويــات اإلصــاح عبــر ثاثــة مجــاالت مواضيعيــة 
)ثيميــة(: 1( منــع التعذيــب؛ 2( املســاءلة عــن التعذيــب؛ و 3( ســبل 

االنتصــاف والتعويــض لضحايــا التعذيــب.

منع التعذيب

تعريف التعذيب

ــة  ــب جنائي ــام 1991 جرميــة تعذي ــي لع ــون اجلنائ ــن القان ال يتضم
متشــيا مــع املعاييــر املعتــرف بهــا دوليــا الــواردة يف املــادة 1 مــن 
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب )UNCAT(. ومبوجــب 
املــادة 115 مــن القانــون اجلنائــي لعــام 1991، فــإن جرميــة التعذيــب 
تنحصــر يف الظــروف »التــي تؤثــر علــى ســير العدالــة«. لذلــك، 
يُنظــر إلــى التعذيــب علــى أنــه مجــرد جانــب مــن جوانــب التدخــل 
يف اإلجــراءات وليــس باعتبــاره انتهــاًكا للحقــوق األساســية للناجــن 

ــا. ــب. أو الضحاي ــد التعذي بع

151 الوثيقة الدستورية 2019، املادة 4.
152 املصدر السابق، املادة 7 )2(. 

153 »قوانــن ومشــاريع قوانــن يف مشــروع الســودان إلصــاح القانــون اجلنائــي«، 
مت   ،http://www.pclrs.com/english/bills-and-laws الرابــط:  علــى 

ــر 2019.  ــخ 11 اكتوب ــه بتاري الدخــول الي

توصيات

جتــرمي التعذيــب ، مبــا يف ذلــك تعريــف اجلرميــة مبــا يتوافــق مــع 
)UNCAT( اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب

أشكال حماية

هنــاك ضمانــات موجــودة مبوجــب قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة 
لعــام 1991، مبــا يف ذلــك، ضمــن أمــور أخــرى، املراجعــة القضائيــة 
لاحتجــاز، وجتــرمي االحتجــاز غيــر القانونــي، واحلــق يف التمثيــل 
القانونــي، واحلــق يف إبــاغ األســرة واألصدقــاء، واحلــق يف االطــاع 
علــى التهــم،154 ومجموعــة حقــوق أخــرى للمحتجزيــن،155 لكــن هــذه 

احلقــوق غالبــاً مــا يتــم جتاهلهــا.156 

فترة االحتجاز دون مراجعة قضائية

مبوجــب قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام 1991، يجــوز للشــرطة 
احتجــاز شــخص ملــدة أربــع وعشــرين ســاعة.157  ومــع ذلــك، يجــوز 
للمدعــي العــام، بعــد أربــع وعشــرين ســاعة، جتديــد االحتجــاز ملــدة 
تصــل إلــى ثاثــة أيــام.158  كمــا أن متديــد فتــرة االحتجــاز إلــى مــا 
بعــد هــذا يتطلــب موافقــة القاضــي، ويجــوز لــه جتديــد االحتجــاز 
ملــدة أســبوعن.159  إن مطلــب املثــول أمــام قــاض مســتقل بعــد أربعــة 
أيــام فقــط مــن االعتقــال األولــي تُعتبــر أطــول فتــرة مــن االحتجــاز 
مســموح بــه دون موافقــة القاضــي كمــا أنهــا تنتهــك معاييــر القانــون 
الدولــي التــي تنــص علــى أن الشــخص املعتقــل يجــب أن ميثــل فــوراً 
أمــام ســلطة قضائيــة مختصــة. وفــوق ذلــك ، يســمح قانــون األمــن 
القومــي لعــام 2010 باحتجــاز املشــتبه بهــم ملــدة تصــل إلــى أربعــة 

أشــهر ونصــف الشــهر دون مراجعــة قضائيــة.160 

http:// :154 قانــون األجــراءات اجلنائيــة لعــام 1991، املــادة 72، علــى الرابــط
بتاريــخ 17  اليــه  الدخــول  www.pclrs.com/english/bills-and-laws، مت 

اكتوبــر 2019. 
155 املصدر السابق، املادة 83. 

الرابــع  الــدوري  التقريــر  بشــأن  ختاميــة  وتوصيــات  »ماحظــات   156
واخلامــس جلمهوريــة الســودان ، مت اعتمادهــا يف الــدورة االســتثنائية الثانيــة 

.)107 الســفلية  عشرة«)احلاشــية 
157 قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة 77 و 79 )1(. 

158 املصدر السابق، املادة 79 )2(.
159 املصدر السابق، املادة 79 )3(. 

160 جلنــة حقــوق اإلنســان، »ماحظــات ختاميــة حــول التقريــر الــدوري الرابــع 
https:// :علــى الرابــط ،CCPR/C/SDN/CO/4 )2014( »جلمهوريــة الســودان
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Down-
.load.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSDN%2fCO%2f4&Lang=en
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توصيات

تعديــل قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام 1991 لكــي ميتثــل ملعاييــر 
احلــق  بشــأن  التوجيهيــة  واخلطــوط  املبــادئ  مبوجــب  املراجعــة 
يف محاكمــة عادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا وغيرهــا مــن 

الدوليــة. املعاييــر 

احلق يف املثول أمام القضاء

ــة للطعــن يف  ــون الســوداني إلــى وســيلة انتصــاف فعال يفتقــر القان
شــرعية االحتجــاز. شــكل االنتصــاف الوحيــد املتــاح حالًيــا هــو 
مبوجــب املــادة 165 مــن القانــون اجلنائــي لعــام 1991 ، التــي جتــرم 
ــادة 165، يجــوز للمحامــي  ــي. ومبوجــب امل ــر القانون االحتجــاز غي
تقــدمي التمــاس إلــى املدعــي العــام إلصــدار أمــر باإلفــراج الفــوري 
الــذي احتجزتــه الشــرطة بصــورة غيــر قانونيــة  عــن الشــخص 
وإلقامــة دعــوى جنائيــة ضــد املوظــف املســؤول.161  وفــوق ذلــك، 
الدســتورية متنــح  قانــون احملكمــة  مــن  املــادة 16 )1( )ج(  فــإن 
احملكمــة ســلطة إصــدار أمــر املثــول أمــام القضــاء ألي شــخص 

بغــرض النظــر يف دســتورية االحتجــاز.

يُعتبــر احلــق يف الطعــن يف االحتجــاز حقــاً أساســياً للمحتجزيــن 
بهــا  )املعتــرف  الشــخصية  واحلريــة  احليــاة  مبوجــب حقهــم يف 
ــك،  ــا لذل ــاق الدســتوري(. وفًق مبوجــب املادتــن 43 و 43 مــن امليث
القضــاء مبوجــب  أمــام  املثــول  بحــق  االعتــراف صراحــًة  يجــب 
القانــون احمللــي. مبوجــب املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن 
احلــق يف احملاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، يتعــن 
علــى الــدول أن تســن تشــريعات، يف حالــة عــدم وجودهــا، لضمــان 
ــة.162  احلــق يف املثــول أمــام القضــاء أو الطعــن أو إجــراءات مماثل

توصيات

سن حق املثول أمام القضاء يف التشريعات احمللية ، وفًقا للمبادئ 
األساســية والتوجيهيــة بشــأن احلــق يف احملاكمــة العادلــة واملســاعدة 

القانونيــة يف أفريقيــا وغيرهــا مــن اآلليــات الدوليــة.

161 القانــون اجلنائــي لعــام 1991، املــادة 165؛ اشــكال انتصــاف محليــة ودوليــة 
للتعذيــب، )احلاشــية الســفلية رقــم 47 اعــاه(. 

162 اللجنــة االفريقيــة ، »مبــاديء أساســية وتوجيهيــة بشــأن احلــق يف محاكمــة 
https:// الرابــط:  الفقــرة 5، علــى  افريقيــا«  قانونيــة يف  عادلــة ومســاعدة 
اليــه  الدخــول  مت   ،www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=38

بتاريــخ 17 اكتوبــر 2019. 

احلق يف التمثيل القانوني

تنص املادة 51 )و( من الوثيقة الدستورية على ما يلي:

يكــون للمتهــم احلــق يف الدفاع عن نفســه شــخصيا أو بواســطة 
ــة املســاعدة  ــه  الدول ــه احلــق يف أن توفــر ل ــاره، ول محــام يخت
القانونيــة عندمــا يكــون غيــر قــادر علــى الدفــاع عــن نفســه يف 

اجلرائــم بالغــة اخلطــورة.163 

لعــام  اجلنائيــة  اإلجــراءات  قانــون  مــن   )3(  83 املــادة  مبوجــب 
مبحــام. االتصــال  املعتقــل  للشــخص  يحــق   164،1991

ــاء االســتجواب  ــون وجــود محــام أثن ــك، ال يشــترط أي قان ومــع ذل
األولــي وعلــى صعيــد املمارســة، نــادراً مــا يُســمح للمعتقلــن مبقابلــة 

محــام يف هــذه املرحلــة.165 

وفــوق ذلــك، تشــير املــادة 34 )6( مــن دســتور الســودان املؤقــت 
لعــام 2004 إلــى املســاعدة القانونيــة فقــط يف وقــت التمثيــل يف 
احملاكمــة، وفقــط يف احلــاالت التــي تنطــوي علــى »جرائــم خطيــرة 
للغايــة«. ومــن الضــروري التأكــد مــن أن املشــتبه فيهــم واألفــراد 
املعتقلــن ميكنهــم االتصــال مبحــام يف وقــت االعتقــال. 166  يســمح 
تنفيــذ احلــق يف االســتعانة مبحــام يف هــذه املرحلــة، للشــخص 
املعتقــل، بالوصــول إلــى ســبل االنتصــاف القانونيــة مــن االحتجــاز 
التعســفي ومينــع االختفــاء القســري والتعذيــب ويقلــل مــن خطــر 

ــاء االحتجــاز. ــذي يحــدث أثن الضــرر ال

توصيات

احلــق  الشــامل  الســام  اتفــاق  مــن   )3(  83 املــادة  تعديــل  يحــدد 
مــن  األولــى  املرحلــة  يف  القانونــي  التمثيــل  إلــى  الوصــول  يف 
االســتجواب، والوصــول إلــى املســاعدة القانونيــة إذا كان الشــخص 
املعتقــل ال يســتطيع حتمــل تكلفــة محــام، واحلــق يف إباغــه بذلــك 

االعتقــال. وقــت  يف 

163 الوثيقة الدستورية 2019، املادة 51 )و(. 
164 قنون اإلجراءات اجلنائية، املادة 83. 

165 أشــكال انتصــاف محليــة ودوليــة للتعذيــب، )احلاشــية الســفلية رقــم 47 
أعــاه(.

166 املصدر السابق
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احلق يف إعام األسرة أو األصدقاء

ــام 1991  ــة لع ــون اإلجــراءات اجلنائي ــن قان ــادة 83 )5( م ــح امل متن
العمــل  صاحــب  أو  أســرته  إبــاغ  يف  احلــق  املعتقــل  الشــخص 
بتوقيفهــم، رهنــاً مبوافقــة املدعــي العــام أو احملكمــة. وميثــل شــرط 
ــه.  ــى إذن مبوجــب هــذا احلــق إشــكالية ويجــب إزالت احلصــول عل
وعلــى صعيــد املمارســة العمليــة، ال يُســمح للمحتجزيــن بفــرص 

الوصــول إلــى أقاربهــم أو أصدقائهــم.

يُعتبــر احلــق يف إبــاغ األســرة أو األصدقــاء باالعتقــال أمــًرا بالــغ 
األهميــة: فهــو يضمــن أن تكــون األســرة علــى علــم مبــكان احتجــاز 
الشــخص املعتقــل. وعــاوة علــى ذلــك، يســمح لألســرة مبتابعــة 
ســبل االنتصــاف القانونيــة نيابــة عــن املعتقــل، أو الطعــن يف شــرعية 
االعتقــال املعنــي أو املعاملــة التــي يتعــرض لهــا الشــخص. كمــا يجــب 

إبــاغ الشــخص املعتقــل بهــذا احلــق وقــت القبــض عليــه.

توصيات

تعديــل املــادة 83 )5( مــن قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة إلزالــة شــرط 
أو صاحــب  األســرة  إبــاغ  قبــل  أو احملكمــة  النيابــة  وكيــل  موافقــة 
العمــل باالعتقــال واملطالبــة بإبــاغ الشــخص املعتقــل بهــذا احلــق.

سجل االستجوابات

لــكل  مكتــوب  ســجل  علــى  احمللــي  الســوداني  القانــون  ينــص  ال 
التحقيقــات. مبــا يتماشــى مــع مــا تنــص عليــه املبــادئ التوجيهيــة 

جلزيــرة روبــن علــى أنــه ينبغــي للــدول:

ــع  ــة شــاملة جلمي ــد مــن االحتفــاظ بســجات مكتوب 28. التأك
عمليــات االســتجواب، مبــا يف ذلــك هويــة جميــع األشــخاص 
اســتخدام  قابليــة  والنظــر يف  االســتجواب  أثنــاء  املوجوديــن 
ــة لاســتجواب.167 ــو و / أو التســجيات الصوتي تســجيات الفيدي

إن تنفيــذ مثــل هــذا اإلجــراء مــن شــأنه أن يســهل الشــفافية يف 
ممارســات االحتجــاز وتطويــر ثقافــة القضــاء علــى التعذيــب.

167 »قــرار بشــأن املبــادئ التوجيهيــة والتدابيــر املتعلقــة بحظــر ومنــع التعذيــب 
أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة يف أفريقيــا )مبــادئ 

ــرة روبــن(« )احلاشــية الســفلية 132( الفقــرة 28.  جزي

توصيات

مكتوبــة  ســجات  علــى  احلفــاظ  تضمــن  محليــة  تشــريعات  ســن 
شــاملة جلميــع االســتجوابات مبــا يتماشــى مــع املبــادئ التوجيهيــة 

جلزيــرة روبــن.

احلق يف الفحص الطبي

املنصــوص  اإلجرائيــة  الضمانــات  يف  الرئيســية  الفجــوة  تتمثــل 
عليهــا يف القانــون الســوداني احمللــي يف عــدم إمكانيــة الوصــول 
إلــى الطبيــب أو إلــى الفحــص الطبــي. تنــص املــادة 83 )5( مــن 
قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام 1991 بــأال يتعــرض الشــخص 
املعتقــل إلــى إيــذاء، وتوفيــر الرعايــة الطبيــة املناســبة. ومــع ذلــك، 
ال يوجــد موجــه بشــأن مــا يشــكل الرعايــة املناســبة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن املــادة 49 تنــص علــى الفحــص الطبــي فقــط ألغــراض 

ــكاب جرميــة. ــق مــن ارت التحق

تتطلــب قواعــد األمم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء 
إجــراء فحــص طبــي يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد االحتجــاز.168  ومــن 
ــن أن  ــع األشــخاص املعتقل ــي اإللزامــي جلمي شــأن الفحــص الطب
ــم التحقــق  ــم يت ــي ل ــب الت يســاعد يف احلــد مــن ممارســات التعذي
ــة  ــج مشــاكل عــدم وجــود أدل ــه ســوف يعال ــك، فإن ــوق ذل ــا. وف منه

يواجههــا الناجــون عندمــا يحاولــو مقاضــاة حــاالت التعذيــب.

توصيات

الفحــوص  إجــراء  لضمــان  اجلنائيــة  اإلجــراءات  قانــون  تعديــل 
قواعــد األمم  مــع  يتماشــى  بعــد االحتجــاز مبــا  املناســبة  الطبيــة 
املتحــدة الدنيــا النموذجيــة ملعاملــة الســجناء وغيرهــا مــن الصكــوك 

املعمــول بهــا.

قانون األمن الوطني لعام 2010

ــة الدســتورية قــد  ــإن الوثيق ــل أعــاه، ف كمــا مت توضيحــه بالتفصي
أعــادت تســمية جهــاز األمــن واملخابــرات إلى اســم املخابــرات العامة 
)GIS(، وقلّصــت صاحياتــه يف االعتقــال واالحتجــاز، ودعــت إلــى 

اإلصــاح القانونــي مبــا يتماشــى مــع التزامــات حقــوق اإلنســان.

168 »قواعــد االمم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء« الفقــرة 24 
https://www.penalreform.org/resource/standard- :علــى الرابــط ،
minimum-rules-treatment-prisoners-smr/، مت الدخــول اليــه بتاريــخ 

21 اكتوبــر 2019. 



39

قــد  احلالــي،  بشــكله   ،2010  )NSA( الوطنــي  األمــن  جهــاز  إن 
أدى إلــى إضعــاف احلمايــة غيــر الكافيــة بالفعــل املوضحــة أعــاه 
مبوجــب قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام 1991. ومبوجــب قانــون 
جهــاز األمــن الوطنــي لعــام 2010، ميكــن تأخيــر املراجعــة القضائية 
لاحتجــاز ملــدة تصــل إلــى أربعــة أشــهر ونصــف. إن إجــراءات 

ــون. ــادة 50 مــن القان احتجــاز الشــخص محــددة مبوجــب امل

باختصــار، ينــص قانــون األمــن الوطنــي لعــام 2010 علــى احتجــاز 
الشــخص  أقربــاء  إبــاغ  بشــرط  يوًمــا،   30 يتجــاوز  ال  مبدئــي 
املعتقــل.169  ويجــوز ملديــر جهــاز األمــن الوطنــي بعــد ذلــك متديــد 
إكمالهــا  بغــرض  يوًمــا   15 عــن  تزيــد  ال  ملــدة  االحتجــاز  فتــرة 
والتحقيــق، ويف بعــض احلــاالت ملــدة ثاثــة أشــهر أخــرى بعــد 
موافقــة املجلــس.170  وعلــى نحــو غيــر عــادي، ال يوجــد حــق للمثــول 
املثــول  لعــدم وجــود حــق  الفتــرة. ونظــًرا  قــاٍض يف هــذه  أمــام 
أمــام القضــاء، فــإن هــذا ميثــل انتهــاًكا خطيــًرا للحــق يف احلريــة 

للمحتجــز.171 الشــخصية 

حتــدد املــادة 51 مــن قانــون األمــن الوطنــي لعــام 2010 حقــوق 
املعتقــل قيــد االحتجــاز. ومبوجــب املــادة 51 )2(، فــإن حــق احملتجــز 
يف التواصــل مــع أســرته أو محاميــه مشــروط بــأن ال ميــس البــاغ 
بتقــدم عمليــات االســتجواب أو التحــري أو التحقيــق. وميثــل هــذا 
للحقــوق  كبيــراً  انتقاصــاً  ميثــل  فهــو   كبيــرة  إشــكالية  الشــرط 

األساســية للمحتجزيــن مبوجــب القانــون الدولــي.

كمــا هــو احلــال يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام 1991، يجــب 
إجــراء فحــص طبــي إلزامــي للشــخص املعتقــل يف أقــرب وقــت 
ــب. ــة فحــص ضــد التعذي ــد احتجازه/هــا، ليكــون مبثاب ــن بع ممك

توصيات

الوطنــي  واملخابــرات  األمــن  جهــاز  بإصــاح  االلتــزام  مــع  متشــيا 
مبوجــب الوثيقــة الدســتورية، ينبغــي تعديــل قانــون األمــن الوطنــي 

لعــام 2010 ليصبــح:

تأكــد مــن مثــول الشــخص املعتقــل أمــام قاضــي مســتقل خــال 
24 ســاعة مــن االعتقــال.

169 قانون األمن الوطني لعام 2010، املادة 50 )1( )و(. 
170 املصدر السابق، املادة 50 )1( )ز( و )ح(

171 املصــدر الســابق، املــادة 51 تســرد حقــوق االعتقــال واحملتجزيــن وال متنــح \
اي حــق للمثــول أمــام القاضــي للطعــن يف االحتجــاز.  

إزالــة أي شــروط علــى حــق الشــخص املعتقــل يف التواصــل مــع 
األســرة أو مــع محــام.

ضمــان الفحــص الطبــي جلميــع احملتجزيــن مبــا يتماشــى مــع 
الســجناء  الدنيــا ملعاملــة  النموذجيــة  املتحــدة  قواعــد األمم 

ــا. وغيرهــا مــن الصكــوك املعمــول به

جلميــع  شــاملة  مكتوبــة  بســجات  االحتفــاظ  ضمــان 
االســتجوابات، مبــا يف ذلــك تســجيات الفيديــو والصــوت 

. احملتملــة

األدلة التي مت احلصول عليها عن طريق التعذيب

يجــب أن تكــون األدلــة التــي يتــم احلصــول عليهــا عن طريــق التعذيب 
غيــر مقبولــة. الغــرض األساســي مــن هذا هو تثبيــط التعذيب.

أن  علــى   1994 لعــام  اإلثبــات  قانــون  مــن   )2(  20 املــادة  تنــص 
االعتــراف ال يكــون صحيًحــا إذا كان »نتيجــة ألي إكــراه أو إغراء«.172 
ومــع ذلــك، تنــص املــادة 20 )3( علــى أنــه »بالرغــم مــن أحــكام البنــد 
ــراً يف صحــة اإلقــرار يف املعامــات«173. )2(، ال يكــون اإلغــراء مؤث

عــاوة علــى ذلــك، فــإن املــادة 10 من قانون عــام 1994 متنح احملكمة 
ســلطة تقديريــة لتحديــد مــا إذا كان ميكــن قبــول االعترافــات، 
ــة، قــد  ــة أخــرى تدعمهــا. ويف املمارســة العملي ــاك أدل إذا كانــت هن
أخــذت احملاكــم مــراًرا باالعترافــات التــي مت احلصــول عليهــا حتــت 
التعذيــب.174  وكانــت احملكمــة الدســتورية الســابقة قــد رفضــت مراراً 
مزاعــم املتهمــن بــأن االعترافــات انتُزعــت باإلكــراه. 175  وتنــص املادة 

10 علــى مــا يلــي:

 )1( مــع مراعــاة أحــكام اإلقــرار والبينــة املــردودة، ال تــرد 
البينــة ملجــرد أنــه مت احلصــول عليهــا بإجــراء غيــر صحيــح 

متــى مــا اطمأنــت احملكمــة إلــى كونهــا مســتقلة ومقبولــة؛

172 قانون االثبات 1994، املادة 20.
173 املصدر السابق. 

174 اشــكال انتصــاف محليــة ودوليــة للتعذيــب، )احلاشــية الســفلية رقــم 47 
اعــاه(. 

175 احمــد )احلاشــية الســفلية رقــم 24(؛ بــول جــون كاو وآخريــن ضــد 1( وزارة 
 ،MD/QD/51/2008 العــدل؛ أقــرب االقربــن للرشــيد مضــوي، قضيــة رقــم

حكــم بتاريــخ 13 اكتوبــر 2009، )احملكمــة الدســتورية. 
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)2( يجــوز للمحكمــة، متــى مــا رأت ذلــك مناســًبا لتحقيــق 
العدالــة، أال ترتــب إدانــة مبوجــب البينــة املشــار اليهــا يف البنــد 

)1( مــا لــم تعضدهــا بينــة أخــرى.176 

توصيات

تعديــل املــادة 10 مــن قانــون عــام 1994 بحيــث تنــص بوضــوح علــى 
أن االعترافــات املنتزعــة حتــت وطــأة التعذيــب غيــر مقبولــة وتكفــل 
حتميــل االدعــاء عــبء إثبــات أن االعتــراف املطعــون فيــه لــم يتــم 

احلصــول عليــه عــن طريــق التعذيــب.

المساءلة عن التعذيب

جترمي التعذيب

يقصــر القانــون اجلنائــي لعــام 1991 جرميــة التعذيــب علــى حــاالت 
االســتجواب فيمــا يتعلــق بتوفيــر املعلومــات.

ــى مــا  ــي لعــام 1991 عل ــون اجلنائ تنــص املــادة 115 )2( مــن القان
يلــي:

كل شــخص مــن ذوى الســلطة العامــة، يقــوم بأغــراء أو  تهديــد 
أو تعذيــب ألي شــاهد أو متهــم أو خصــم ليدلــى أو لئــا يدلــى 
ــدة الجتــاوز  ــب بالســجن م ــات يف أي دعــوى يعاق ــأي معلوم ب

ثاثــة أشــهر أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.

ومبوجــب املــادة 115 مــن القانــون اجلنائــي لعــام 1991، تقتصــر 
جرميــة التعذيــب علــى الظــروف »التــي تؤثــر علــى عدالــة اإلجراءات 
اجلنائيــة«. لذلــك، يُنظــر إلــى التعذيــب علــى أنــه مجــرد جانــب مــن 
جوانــب التدخــل يف اإلجــراءات وليــس باعتبــاره انتهــاًكا للحقــوق 

األساســية للناجــي. أو الضحيــة.

إن عقوبــة التعذيــب مخففــة للغايــة ، وبالتالــي فهــي ليســت رادعــا 
فعــاال ضــد ممارســة التعذيــب. وفــوق ذلــك ، فــإن الســماح بفــرض 
غرامــة بــدالً مــن العقوبــة غيــر كاٍف متامــاً وغيــر متوافــق مــع 

القانــون الدولــي.

176 قانون االثبات 1994، املادة 10. 

هنــاك مــواد أخــرى يف القانــون اجلنائــي لعــام 1991 ميكــن أن 
تُســتخدم حملاســبة املســؤولن عــن التعذيــب. وتشــمل هــذه اجلرائم:

التسبب يف جروح متعمدة ؛177 ¦

التسبب يف األذى بقصد انتزاع االعتراف.178  ¦

ضد القوة اجلنائية ؛179 و، ¦

ضــد التخويــف. 180 )املــادة 144( التــي تعاقــب علــى اســتخدام  ¦
القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة.181 

ــى خمــس  ــم مــن ســتة أشــهر إل ــى هــذه اجلرائ ــة عل ــراوح العقوب تت
ســنوات  خمــس  هــي  القصــوى  العقوبــة  ألن  نظــًرا  ســنوات.182  
)وفقــط مــن أجــل التســبب املتعمــد ألنــواع معينــة مــن اجلــروح(، مــن 
احملتمــل أال تتناســب هــذه العقوبــات مــع خطــورة الســلوك املرتكــب 

ويكــون لهــا تأثيــر ردعــي ضعيــف.

توصيات

تعديل القانون اجلنائي لعام 1991 لتعريف التعذيب مبا يتماشى 
مــع التعريــف املعتــرف بــه دوليــًا الــوارد يف املــادة 1 مــن اتفاقيــة األمم 

املتحــدة ملناهضــة التعذيب

ليشمل العقوبات املناسبة واملتناسبة مع جرمية التعذيب.

قانون التقادم

ومــن األســباب األخــرى املثيــرة للقلــق فتــرة التقــادم ملــدة عامــن 
القانــون  مــن   115 باملــادة  املتصلــة  القضائيــة  اإلجــراءات  لبــدء 
اجلنائــي لعــام 1991. وبالنظــر إلــى املخــاوف التــي قــد يواجههــا أي 
نــاٍج عنــد تقــدمي شــكوى ضــد مســؤول حكومــي، فإنــه يجــب إزالــة 

ــب. ــق للتعذي ــاً باحلظــر املطل ــد، اعتراف هــذا القي

177 القانون اجلنائي لعام 1991، املواد 138 و 139.
178 املصدر السابق، املادة 142. 
179 املصدر السابق ، املادة 143. 
180 املصدر السابق ، املادة 144.

181 املصدر السابق ، املواد 138، 139، 142، 143، و 144.
182 املصدر السابق، املواد 144-139. 
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38. )1(ال يجــوز فتــح الدعــوى اجلنائيــة فــى اجلرائــم ذات 
العقـــوبات التعزيريــة إذا انقضــت مــدة التقــادم بــدءاً مــن تاريــخ 

وقــوع اجلرميــة وهــى:

) أ( عشــر ســنوات فــى أى جرميــة معاقــب علــى ارتكابهــا 
 ، باإلعــدام أو بالســجن عشــر ســنوات فأكثــر 

)ب( خمــس ســنوات فــى أى جرميــة معاقــب علــى ارتكابهــا 
بالســجن أكثــر مــن ســنة واحــدة ، 

 )ج ( سنتان فى أى جرمية أخرى.  

)2( ينقطــع ســريان مــدة التقــادم متــى مــا فتحــت الدعــوى 
اجلنائيــة183 .  

توصيات

إزالة أي قوانني تقادم جلرمية التعذيب.

احلصانات

وعلــى صعيــد املمارســة، تُعتبــر احلصانــات هــي العقبــة الرئيســية 
ضبــاط  ومُينــح  القانــون.  إنفــاذ  عــن  املســؤولن  مســاءلة  أمــام 
واألمــن  املخابــرات  جهــاز  أعضــاء  إلــى  باإلضافــة   ، الشــرطة 
الوطنــي )GIS(، مبوجــب الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019( والقــوات 
املســلحة ، احلصانــة املشــروطة عــن أي فعــل يتــم القيــام بــه أثنــاء 
أداء واجباتهــم ، وال ميكــن رفعــه إال عــن طريــق رئيــس القــوات 
املعنــي . إن أحــكام احلصانــة هــذه تتســاوى إلــى حــد كبيــر مــع 

اإلفــات مــن العقــاب.184 

مبوجــب الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019، يتــم توفيــر احلصانــة 
مــن اإلجــراءات اجلنائيــة إلــى »أي أعضــاء يف مجلــس الســيادة 
حــكام  أو  االنتقالــي  التشــريعي  املجلــس  أو  الــوزراء  مجلــس  أو 
برفــع  إذن  علــى  احلصــول  دون  املناطــق  رؤســاء   / احملافظــات 

183 قانون االجراءات اجلنائية لعام 1991، املادة 38. 
184 "مخــاوف حقــوق اإلنســان واحلواجــز أمــام العدالــة يف الســودان: وجهــات 
نظــر وطنيــة وإقليميــة ودوليــة - مجموعــة مناصــرة إصــاح القانون يف الســودان« 

)احلاشــية الســفلية 36(.

وهــذا مينــح احلصانــة  التشــريعي.«185   املجلــس  مــن  احلصانــة 
ــرأس قــوات الدعــم  ــذي ي ــي«، ال ــو، أو »حميدت حملمــد حمــدان دقل
الســريع )RSF( ونائــب اجلنــرال البرهــان. وبــكل املقاييــس ، قــادت 
قــوات الدعــم الســريع معظــم الهجمــات علــى املتظاهريــن منــذ 
أبريــل 2019. وميكــن ســحب احلصانــة بواســطة األغلبيــة البســيطة 

ألعضــاء املجلــس التشــريعي.186 

يف التشــريع احمللــي للســودان، ومبوجــب املــادة 35 )ج( مــن قانــون 
اإلجــراءات اجلنائيــة ، ال ميكــن البــدء يف إجــراءات دعــوى جنائيــة 
فــى مواجهــة أى شــخص يتمتــع بحصانــة إجرائيــة أو موضوعيــة إال 

وفقــاً ألحــكام القانــون الــذى ينــص عليهــا .187  

تتوفــر حصانــات لضبــاط الشــرطة مبوجــب قانــون قــوات الشــرطة 
لعــام 2008، وللجيــش مبوجــب قانــون القــوات املســلحة لعــام 2007، 
وألجهــزة األمــن الوطنــي مبوجــب قانــون األمــن الوطني لعــام 2010. 

قانون قوات الشرطة لعام 2008

تنــص املــادة 45 مــن قانــون قــوات الشــرطة لعــام 2008 ، علــى توفير 
ــة  ــة لإلجــراءات التــي يتخذهــا ضبــاط الشــرطة بحســن ني احلماي
كجــزء مــن وظائفهــم الوظيفيــة. ومــن الافــت للنظــر ، أن أي إجــراء 
ضــد ضابــط شــرطة يتطلــب إذن الوزيــر أو الشــخص املفــوض مــن 
الوزيــر. لذلــك ، حتــى لــو كان نطــاق احلصانــة املوضوعيــة صغيــراً 
، فــإن احلاجــز اإلجرائــي يف البنــد 2 )منــح االذن بالتفويــض قبــل 

اتخــاذ أي إجــراء( يظــل قائمــاً.

قانون القوات املسلحة لعام 2007

وباملثــل ، فإنــه ومبوجــب املــادة 42 مــن قانــون القــوات املســلحة لعــام 
2007 ، ال ميكــن اتخــاذ إجــراء ضــد ضبــاط اجليــش إال مبوافقــة 

القائــد األعلــى.

قانون األمن الوطني لعام 2010

يؤكــد قانــون األمــن الوطنــي )NSA( لعــام 2010 ، ومبوجــب املــادة 
52 ، أن أي إجــراءات مدنيــة أو جنائيــة ضــد أي عضــو أو شــريك 
املديــر.  مــن  إذن  تتطلــب  الوطنــي  واملخابــرات  األمــن  جهــاز  يف 

185 الوثيقة الدستورية للعام 2019، املادة 21 )أ(. 
186 املصدر السابق، املادة 21 )ب(

187 قانون اإلجراءات اجلنائية لعام 1991، املادة 35.



هل من طريق إلى األمام؟42
إصالح قوانين مناهضة التعذيب في السودان في فترة ما بعد البشير

وقــد يتــم منــح هــذه املوافقــة إذا كان موضــوع املســاءلة ال يتعلــق 
باألعمــال الرســمية. وتنــص املــادة 3 علــى أن هــذه اإلجــراءات تتــم 

ــة مغلقــة. أمــام محكمــة جنائي

بتهمــة  مســؤول  ضــد  إجــراء  اتخــاذ  القوانــن  هــذه  حتظــر  ال 
ممارســة التعذيــب. ومــع ذلــك ، فإنهــا مــن الناحيــة اإلجرائيــة ، 
تتطلــب إذن مــن كبيــر املوظفــن يف كل مؤسســة ملعاقبــة اإلجــراءات 
ضــد املوظــف املســؤول. وهــذا احلاجــز اإلجرائــي هــو الــذي يخلــق 
اشــكاليات يف بــدء اإلجــراءات ضــد املســؤولن عــن التعذيــب. وعلــى 
الرغــم مــن تطبيــق القانــون يف املمارســة العمليــة ، ال ينبغــي قراءتــه 
ــب ليــس جــزًءا مــن الواجــب  ــة ألن التعذي ــر احلصان ــون لتوفي كقان
الرســمي لهــؤالء الضبــاط.188  وبالطبــع ، فقــد رفضــت احملاكــم 
احملليــة الســودانية نفســها يف مناســبات نــادرة ، كمــا نوقــش أعــاه 

ــح إذن باحملاكمــة لنفــس الســبب. ــى من ،189 احلاجــة إل

تتفاقــم مشــكلة احلصانــات بســبب عــدم تنظيــم عمليــة منــح اإلذن. 
؛  وال يوجــد أي إجــراء لتحديــد متــى وكيــف ميكــن منــح اإلذن 
ال توجــد معاييــر ميكــن أن يأخذهــا املســؤول الرئيســي يف رفــع 
احلصانــات ؛ وال يوجــد إطــار زمنــي أو إجــراء أو معاييــر للمراجعــة 

ــل هــذه احلــاالت. ــة يف مث ــة ملمارســة الســلطة التقديري القضائي

علــى صعيــد املمارســة العمليــة ، تنطــوي معظــم احلــاالت إمــا علــى 
رفــض منــح اإلذن أو امللــف يظــل معلقــاً مــع املســؤول الرئيســي 
املعنــي.190  نظــًرا لعــدم وجــود إطــار زمنــي التخــاذ القــرار ، توظــل 
ــة إلــى أجــل غيــر مســمى دون طعــن ضدهــا.  هــذه احلــاالت مؤجل
يف الواقــع ، وتكمــن الصعوبــة األكبــر يف بــدء التحقيــق ضــد أي 

ــة. مســؤول يف الدول

توصيات

رفــع احلصانــة عــن املســؤولني املتهمــني بارتــكاب انتهــاكات خطيــرة 
ومــن  الصلــة.  ذات  إبطــال األحــكام  عــن طريــق  اإلنســان  حلقــوق 
الســودانية  للســلطات  الطريــق  متهــد  أن  اخلطــوة  هــذه  شــأن 
انتهــاكات  مــن  وغيــره  التعذيــب  مزاعــم  يف  الفعــال  للتحقيــق 
مــن  ومقاضــاة  واحلاضــر،  املاضــي  يف  اخلطيــرة  اإلنســان  حقــوق 

ضدهــم. كافيــة  أدلــة  توفــر 

188 اشــكال انتصــاف محليــة ودوليــة للتعذيــب، )احلاشــية الســفلية رقــم 47 
أعــاه(. 

189 أنظر الصفحات 14-15 أعاه. 
190 املصدر السابق. 

إصــاح النظــام احلالــي للحصانــات لضمــان توافقهــا مــع التزامــات 
لعــام  الدســتورية  والوثيقــة  الدولــي  القانــون  مبوجــب  الســودان 
مســبق  إذن  أي  اجلديــدة  القوانــني  تتطلــب  أال  يجــب   .2019
ينبغــي   ، أخــرى  حــاالت  ويف  وماحقتــه.  التعذيــب  يف  للتحقيــق 
، أن تقــرر مــا  القــوات  بــداًل مــن قائــد   ، لهيئــة قضائيــة مســتقلة 
وضــع  ويجــب  الرســمي.  الواجــب  ضمــن  يقــع  اإلجــراء  كان  إذا 
تدابيــر للتعامــل مــع مســألة التقديــر: توفيــر مهلــة زمنيــة يجــب أن 
يتخــذ القــرار خالهــا ؛ حتديــد املعاييــر التــي يجــب علــى أساســها 
اتخــاذ هــذا القــرار ؛ تقــدمي أســباب للموافقــة أو الرفــض ؛ توفيــر 
إجــراء للمراجعــة القضائيــة ملثــل هــذا القــرار ؛ وحتديــد املعاييــر 

املراجعــة.191 حــاالت  يف  القضائيــة 

 سبل االنتصاف وجبر الضرر لضحايا
التعذيب

تعويضات

مبوجــب القانــون احمللــي الســوداني، هنــاك ثــاث آليــات ميكــن أن 
يســتخدمها ضحيــة التعذيــب نظرًيــا يف احلصــول علــى تعويــض:

مــن خــال الدعــاوى املدنيــة - ميكــن للناجــن بعــد التعذيــب )أو  ¦
عائلــة الضحيــة( املطالبــة بالتعويــض يف دعــوى مدنيــة مبوجــب 
قانــون املســئولية التقصيريــة، كتعويضــات عــن التعــدي علــى 
شــخص مبوجــب املــادة 153 )1( مــن قانــون املعامــات املدنيــة 
لعــام 192.1984  ومــع ذلــك، تنطبق احلصانــات أيًضا يف الدعاوى 
املدنيــة - وال ميكــن حتريــك الدعــوى املرفوعــة ضــد مســؤولن 
إال بعــد احلصــول علــى اإلذن املطلــوب مــن املســؤول الرئيســي؛

مــن خــال غرامــة مبوجــب القانــون اجلنائــي - يتضمــن القانون  ¦
اإلجــراءات  إطــار  يف  التعويــض  حــق   1991 لعــام  اجلنائــي 
اجلنائيــة. تفصــل املــادة 34 مــن القانــون اجلنائــي لعــام 1991 
ــا كتعويــض  ــا أو جزئًي فــرض الغرامــة ، التــي ميكــن دفعهــا كلًي

للشــخص املتضــرر مــن اجلرميــة؛193 و

191 "مخــاوف حقــوق اإلنســان واحلواجــز أمــام العدالــة يف الســودان: وجهــات 
نظــر وطنيــة وإقليميــة ودوليــة - مجموعــة مناصــرة إصــاح القانون يف الســودان« 

االقســام مــن 3-1. 
http://www. :192 قانــون العقوبــات املدنيــة لعــام 1984، املادة 153. على الرابــط
pclrs.com/Civil%20Transaction%20Act%201984.pdf، مت الدخــول اليــه 

يتاريــخ 17 اكتوبــر 2019
193 القانون اجلنائي لعام 1991، املادة 34. 
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مــن خــال الديــة مبوجــب الشــريعة اإلســامية - والديــة هــي  ¦
التعويــض الــذي يجــوز دفعــه مــن الناحيــة املاليــة أو املاديــة يف 
الوفــاة أو اإلصابــة للناجــن أو أســرة الضحيــة.194   حــاالت 
ومــع ذلــك، وبســبب عــدم وجــود دعــاوى قضائيــة والعقبــات 
ــدم ســوى  ــم يُق ــات ، ل ــة الناشــئة عــن أحــكام احلصان اإلجرائي
علــى  للحصــول  الناجحــة  املطالبــات  مــن  جــدا  قليــل  عــدد 
تعويــض. وضمــن عــدد املاحقــات القضائيــة القليلــة التــي مت 
توثيقهــا، كان مبلــغ التعويــض منخفًضــا.195  ويف حــاالت أخــرى، 
يفضــل  مــا  وغالًبــا  احملاكــم.  خــارج  تســويات  هنــاك  كانــت 
الناجــون أو األســر تلقــي األمــوال، بــدالً مــن مواجهــة محاكمــات 

مشــكوك يف أمرهــا وصعبــة التحقــق. 

ولســوء احلــظ، فــإن النظــام احلالــي للتعويــض يحــول دون مســاءلة 
اجلنــاة وال يعمــل كــرادع ضــد حــاالت التعذيــب يف املســتقبل. وعــادة 
مــا يتــم الدفــع يف مثــل هــذه التســويات مــن قبــل الدولــة، وبالتالــي 
ال يوجــد أي تأثيــر رادع علــى الضبــاط األفــراد املســؤولن عــن 

التعذيــب موضــوع الدعــوى.

وحتــى محاولــة رفــع دعــوى مدنيــة للحصــول علــى تعويــض ميكــن 
أن تســبب معانــاة كبيــرة للناجــن أو العائــات. فهــم يف وضــع غيــر 
مــؤات لتقــدمي األدلــة املطلوبــة، وخاصــة يف حالــة عــدم وجــود أي 
ــون  ــا يواجه ــا م ــم غالًب ــك، فإنه ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف ــق جنائ حتقي
التهديــدات واملضايقــات، بــدون حمايــة توفرهــا الدولــة للوقايــة مــن 

هــذه املخاطــر.196 

وهــذا يثيــر مشــكلة حــول ضمــان املســاءلة. فاملــادة 115 )2( مــن 
القانــون اجلنائــي لعــام 1991 تنــص علــى حمايــة الشــهود مــن 
األذى.197  وتنــص املــادة 4 )هـــ( مــن قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة 
ــز  ــون هــو حظــر التحي ــدأ التوجيهــي للقان ــى أن املب ــام 1991 عل لع
ُمَعــد حلمايــة  علــى الشــهود.198  ومــع ذلــك ، ال يوجــد برنامــج 

الناجــن أو أســر الضحايــا أو الشــهود.

194 القانون اجلنائي لعام 1991: حكم الدية:
43- حتكــم احملكمــة بالديــة وفقــاً للجــدول الثانــي امللحــق بهــذا القانــون يف أي 

مــن احلــاالت اآلتيــة :-
يف العمد من القتل واجلراح ، إذا سقط القصاص؛ 

)ب( يف شبه العمد من القتل واجلراح؛
)ج( يف اخلطأ من القتل واجلراح؛

)د( يف القتل واجلراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز.
195 انظر الصفحات 14-15 أعاه. 

196 أشكال النتصاف محلية ودولية للتعذيب، )االشية السفلية 47.(
197 القانون اجلنائي لعام 1991، املادة 115. 

198 قانون اإلجراءات اجلنائية لعام 1991، املادة 4. 

يتمثــل أحــد ســبل االنتصــاف الهامــة يف ضمــان حــق محــدد يف جبــر 
ــون. وهــذا يجــب  ــب مبوجــب القان ــرض للتعذي الضــرر بشــأن التع
أن يســتبعد أيضــاً قانــون التقــادم فيمــا يتصــل باملزاعــم املقدمــة 
كذلــك. كمــا ينبغــي أن يُنظــر يف الصعوبــات التــي تعتــرض تقــدمي 
ــذي  ــات الضــروري ال ــار اإلثب ــد وضــع معي ــب عن ــى التعذي ــة عل أدل

يُكلــل بالنجــاح.

توصيات

التعــرض  ضــرر  جبــر  يف  محــدًدا  حًقــا  تشــمل  تشــريعات  ســن 
للتعذيــب، وإجــراء أي إصاحــات قانونيــة وسياســية أخــرى ضرورية 

لتحقيــق حــق الضحايــا يف احلصــول علــى تعويضــات فعالــة.
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إصالح قوانين مناهضة التعذيب في السودان في فترة ما بعد البشير

VII. ملخص التوصيات
يلخــص هــذا الفصــل التوصيــات الرئيســية املقدمــة خــال هــذا 
التقريــر للســودان لامتثــال بالتزاماتــه الدوليــة مبنــع التعذيــب، 
والتحقيــق يف حــاالت التعذيــب، ومقاضــاة مرتكبيهــا، وحتقيــق حــق 

الضحايــا يف احلصــول علــى تعويضــات فعالــة.

 يجب على السودان املصادقة على املعاهدات التالية:. 1

¦  ،)UNCAT( التعذيــب  ملناهضــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة 
االختيــاري. وبروتوكولهــا 

اخلــاص  ¦ الدولــي  للعهــد  والثانــي  األول  البروتوكــوالن 
والسياســية. املدنيــة  باحلقــوق 

مــن  ¦ األشــخاص  جميــع  املتحــدة حلمايــة  األمم  اتفاقيــة 
القســري. االختفــاء 

بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. ¦
اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على التمييز ضد املرأة. ¦
البروتوكول األفريقي حلقوق املرأة. ¦
املــرأة  ¦ ضــد  العنــف  ومكافحــة  ملنــع  اســطنبول  اتفاقيــة 

املنزلــي. والعنــف 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ¦

يجــب علــى الســودان االنخــراط يف عمليــات املنــع والرصــد . 2
املؤسســي علــى النحــو املنصــوص عليــه يف بروتوكــول خيــارات 
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب واملبــادئ التوجيهيــة 

ــرة روبــن. جلزي

يجــب علــى الســودان إصــاح القوانــن احملليــة التالية لتتماشــى . 3
مــع التزاماتــه الدوليــة ، وكذلــك للتشــديد علــى حقــوق الناجــن 

بعــد التعذيب.

دستور السودانأ. 
يجــب أن يتضمــن دســتور الســودان تعريفــا للتعذيــب  ¦

يتماشــى مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب.
ينبغــي أن يشــمل الدســتور حــق املثــول أمــام القضــاء  ¦

التوجيهيــة  والقواعــد  األساســية  للمبــادئ  وفقــاً   ،
بشــأن احلــق يف محاكمــة عادلــة واملســاعدة القانونيــة 

يف أفريقيــا.

 القانون اجلنائي لعام 1991ب. 
مبا  ¦ التعذيــب  لتعريــف   2 البنــد   115 املــادة  تعديــل 

يتماشــى مــع التعريــف الــوارد يف اتفاقيــة األمم املتحــدة 
ملناهضــة التعذيــب ؛

وســوء  ¦ التعذيــب  علــى  تناســبية  عقوبــات  فــرض 
املعاملــة، مبــا يف ذلــك األحــكام العامــة مبوجــب قانــون 
العقوبــات )املــواد 138 و 139 و 142 و 143 و 144 و 

.)165 و   164
تعديــل املــادة 115 إلزالــة قانــون التقــادم لرفــع دعــوى  ¦

جنائيــة يف حــاالت التعذيــب.

قانون اإلجراءات اجلنائية لعام 1991ج. 
تعديــل املادتــن 77 و 79 )2( لضمــان إجــراء املراجعــة  ¦

القضائيــة مــن قبــل قاضــي.
إدراج معاييــر املراجعــة مبوجــب املبــادئ األساســية  ¦

احملاكمــة  يف  احلــق  بشــأن  التوجيهيــة  والقواعــد 
أفريقيــا. يف  القانونيــة  واملســاعدة  العادلــة 

تعديــل املــادة 38 )3( لتحديــد احلــق يف الوصــول إلــى  ¦
التمثيــل القانونــي يف املرحلــة األولــى مــن االســتجواب 
، والوصــول إلــى املســاعدة القانونيــة إذا كان الشــخص 
املعتقــل ال يســتطيع حتمــل نفقــات محــام واحلــق يف 

إباغــه بذلــك وقــت االعتقــال.
املــادة 38 )5( إللغــاء شــرط موافقــة وكيــل  ¦ تعديــل 

النيابــة أو احملكمــة قبــل إبــاغ األســرة باالعتقــال ، 
واملطالبــة بإبــاغ الشــخص املعتقــل بهــذا احلــق.

تضمــن الفحــص الطبــي اإللزامــي للشــخص املعتقــل  ¦
يف غضــون 24 ســاعة مــن االعتقــال.

تضمــن إجــراءات تســجيل االســتجوابات ، إمــا كتابــة  ¦
أو يف تســجيات صوتيــة / مرئيــة مســجلة.

قانون قوات الشرطة لعام 8002د. 
احلصانــات  ¦ إلزالــة   54 املــادة  مــن   2 البنــد  حــذف 

الشــرطة. قــوات  ألفــراد  املقدمــة 
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قانون القوات املسلحة لعام 7002ه. 
احلصانــات  ¦ إلزالــة   42 املــادة  مــن   2 البنــد  حــذف 

اجليــش. ألفــراد  املقدمــة 

قانون األمن الوطني لعام 0102و. 
املــادة 52  ¦ مــن   6 و   5 و   4 و   3 و   1 البنــود  حــذف 

ــاز  ــة ألعضــاء جه ــات املقدم ــة احلصان ــن أجــل إزال م
الوطنــي. واألمــن  املخابــرات 

تعديــل املــادة 05 بحيــث تشــترط تقــدمي الشــخص  ¦
املعتقــل إلــى قــاٍض مســتقل يف غضــون 42 ســاعة مــن 

االعتقــال.
تعديــل املــادة 15 البنــد 2 إلزالــة أي شــروط علــى حــق  ¦

الشــخص املعتقــل يف التواصــل مــع األســرة أو محــام.
ــي إلزامــي يف غضــون 24 ســاعة  ¦ تضمــن فحــص طب

مــن االعتقــال

قانون االثبات لعام 4991:ز. 
االعترافــات  ¦ أن  بوضــوح  لتحــدد   10 املــادة  تعــدل 

مقبولــة. غيــر  التعذيــب  وطــأة  حتــت  املنتزعــة 
تضمــن حــق محــدد يف جبــر الضــرر عــن التعــرض  ¦

للتعذيــب مبوجــب القانــون.

ــى الســودان إجــراء اإلصاحــات املؤسســية . 4 ــًرا ، يجــب عل أخي
ــة: التالي

ضمان استقال القضاء. ¦
ضمان استقالية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان. ¦
انتهــاكات  ¦ شــكوى ضــد  تقــدمي  باحلــق يف  الوعــي  نشــر 

الدولــة. موظفــي 
يســتطيعون  ¦ ال  الذيــن  ألولئــك  القانونــي  التمثيــل  توفيــر 

محــام. خدمــات  تكاليــف  حتمــل 
وضع برنامج شامل حلماية الضحايا والشهود. ¦
تبنــي جميــع اإلصاحــات القانونيــة والسياســية األخــرى  ¦

ــر األضــرار للناجــن  ــى احلــق يف جب الازمــة للتشــديد عل
بعــد التعذيــب.
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