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

في فترة ما بعد البشير

ملخص التقرير

البشــير،  الســابق  الرئيــس  نظــام  ظــل  يف  الســودان،  اعتمــد 
منتقديــه  إلســكات  التعذيــب  اســتخدام  علــى  كبيــًرا  اعتمــاًدا 
اجلهــات  ظلــت  الســنني،  مــر  وعلــى  املجتمعــات.  وإرهــاب 
الفاعلــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة تشــير إلــى العديــد مــن 
وأن  التعذيــب  باســتمرار  ســمحت  التــي  والسياســات  القوانــني 
لعقــاب.  يتعرضــوا  أن  دون  نشــاطهم  ميارســون  اجلنــاة  يظــل 
وتوصلــت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب مــراًرا 
وتكــراًرا يف قراراتهــا إلــى أن احلكومــة الســودانية قــد انتهكــت 
املــادة 5 مــن امليثــاق االفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب، والتــي 
القاســية  واملعاملــة  والعقوبــة  التعذيــب  أشــكال  جميــع  حتظــر 
إجــراء  علــى  احلكومــة  اللجنــة  وحثــت  واملهينــة.  والالإنســانية 
القانــون  مبوجــب  اللتزاماتهــا  لالمتثــال  تشــريعية  إصالحــات 
ذلــك،  ومــع  للضحايــا.  تعويضــات  وتقــدمي  واإلقليمــي  الدولــي 

حتــى اليــوم فقــد صــدرت ســبعة قــرارات لــم تنفــذ.

إن إقالــة الرئيــس البشــير يف أبريــل 2019 وتنصيــب حكومــة جديدة 
يف أعقــاب اتفــاق تقاســم الســلطة بــني املجلــس العســكري االنتقالــي 
وقــوى احلريــة والتغييــر يف أغســطس 2019 يتيــح فرصــة إلدخــال 

وتنفيــذ التغييــرات الالزمــة إلنهــاء اســتخدام التعذيــب يف الســودان، 
ومعاقبــة مرتكبيــه وتقــدمي تعويضــات للضحايــا.

األمــن  قــوات  مارســت  املاضيــة،  الثالثــة  العقــود  مــدار  علــى 
وامليليشــيات والشــرطة، وعناصــر حــزب املؤمتــر الوطنــي احلاكــم 
التعذيــب  أشــكال  أشــد  ســابًقا(،  القوميــة  اإلســالمية  )اجلبهــة 
قســوة ووحشــية، مبــا يف ذلــك الضــرب الروتينــي للمحتجزيــن، 
باالغتصــاب  والتهديــد  واالغتصــاب  الكهربائيــة،  والصدمــات 
واحلرمــان مــن النــوم ورفــض توفيــر الغــذاء واملســاعدة الطبيــة. 
قائمــة ضحايــا التعذيــب يف الســودان واســعة وتشــمل الطــالب 
واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والنشــطاء السياســيني والنقابيــني 
واملهنيــني والصحفيــني ومجموعــات األقليــات العرقيــة والنســاء. 
ويضمــن نظــام احلصانــات بقــاء أي شــخص يرتكــب التعذيــب فــوق 
القانــون وال يحــق للضحايــا اللجــوء إلــى القضــاء واحلصــول علــى 

تعويضــات عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا.

ــاكات وعــدم وجــود ســبل انتصــاف  إن عــدم املســاءلة عــن االنته
يشــكالن انتهــاكاً اللتزامــات الســودان مبوجــب القانــون الدولــي. 

ديفيد روس/ صور بانوس. متظاهرون يحتشــدون على جســر يف اخلرطوم، الســودان، بعد ســقوط الرئيس عمر البشــير.
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ويُعتبــر الســودان طرفــاً يف العديــد مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان 
اســتخدام  حتظــر  التــي  والدولــي  اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى 
التعذيــب، مبــا يف ذلــك العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة 
والشــعوب.  اإلنســان  حلقــوق  األفريقــي  وامليثــاق  والسياســية 
القواعــد  مــن  باعتبــاره  التعذيــب  بحظــر  يُعتــرف  ذلــك،  وفــوق 
اآلمــرة مبوجــب القانــون الدولــي العــريف الــذي ال يســمح بــأي 

انتقــاص منــه.

جلعــل الســودان يتماشــى مــع التزاماتــه الدوليــة والنفــاذ القــرارات 
املعلقــة للجنــة األفريقيــة، مــن الضــروري إجــراء إصالحــات يف 

ــة.  ــون والسياســة احمللي القان

أمــام  الطريــق  لعــام 2019  الدســتورية اجلديــدة  الوثيقــة  متهــد 
والتشــريعية.  والهيكليــة  املؤسســية  اإلصالحــات 

طمــوح  أعمــال  جــدول  الوثيقــة  وضعــت  حــني  يف  ذلــك،  ومــع 
ملنــع  احلمايــة  وأشــكال  احلقــوق  بعــض  وضمــان  لإلصالحــات، 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ، فقــد تركــت العديــد مــن القضايــا دون 

أو غيــر مؤكــدة.  معاجلــة 

ــذي ظــل ميــارس  ــى ضخامــة مهمــة إصــالح النظــام ال وبالنظــر إل
انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى مــدار عقــود مــع اإلفــالت مــن 
ــن  ــي ميك ــر الت ــات واملعايي ــد األولوي ــم حتدي ــن امله ــإن م ــاب، ف العق
حتقيقهــا لضمــان التقــدم والعدالــة. وميكــن تقســيم األولويــات إلــى 
ــون  ــل القان ــب، وتعدي ــة تنظــم حظــر التعذي ــات دولي اعتمــاد اتفاقي

احمللــي لالمتثــال اللتزامــات القانــون الدولــي وإجــراء اإلصالحــات 
القضائيــة والهيكليــة والشــرطية واألمنيــة.

ــة  ــى الصكــوك الدولي ــع واملصادقــة عل ــى الســودان التوقي يجــب عل
واإلقليميــة التــي تنظــم حظــر التعذيــب. كمــا ينبغــي تعديــل القانــون 
احمللــي لضمــان أن يكــون تعريــف التعذيــب متوافًقــا مــع املــادة 1 مــن 
االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية 
التعذيــب  عقوبــة  فــإن  حالًيــا،  أمــا  املهينــة.  أو  الالإنســانية  أو 
فإنهــا توجــد يف حدهــا األدنــى أو أنهــا غيــر موجــودة. يجــب أن 
مناســبة  بعقوبــات  التعذيــب  جرائــم  تعاقــب  أن  القانــون  يكفــل 
تعكــس الطبيعــة اخلطيــرة للجرميــة. ولتفــادي أي حــاالت تعذيــب 
مســتقبلية، يجــب أن ينــص القانــون علــى حقــوق احملاكمــة العادلــة 
لألفــراد احملتجزيــن، ويشــمل ذلــك الوصــول إلــى التمثيــل القانونــي 
القبــض، والتأكــد مــن أن الشــخص احملتجــز ميكنــه  مــن وقــت 
االتصــال بأســرته أو بصاحــب العمــل دون احلاجــة إلــى احلصــول 
علــى إذن مســبق وكذلــك طلــب إجــراء فحــص طبــي يف غضــون 24 

ســاعة مــن االحتجــاز لتجنــب حــاالت التعذيــب.

ال ميكــن حتقيــق العدالــة إذا بقيــت قوانــني احلصانــة التــي منعــت 
األســر وضحايــا التعذيــب مــن التمــاس العدالــة. 

وأخيــراً، يجــب أن تشــمل أي عمليــة إصــالح علــى إجــراء إصالحات 
ــات  ــة والكيان ــون الســلطة القضائي ــة، ويجــب أن تك مؤسســية فعال
املكلفــة مبراقبــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتحقيــق فيهــا مســتقلة 

عــن الســلطة التنفيذيــة.

ملخص التوصيات

إلــى احلكومــة  املرفوعــة  التوصيــات  يلخــص  جــدول  يلــي  فيمــا 
أراضيهــا.  علــى  التعذيــب  حظــر  لضمــان  اجلديــدة  الســودانية 
التزامــات دوليــة، وإصالحــات قانونيــة  إلــى  التوصيــات  تنقســم 
محليــة، وإصالحــات هيكليــة وإصالحــات حقــوق يف اإلجــراءات 

القانونيــة.

ــذي ينظــم حظــر 1.  ــي ال ــات للســودان بشــأن اإلطــار الدول توصي
ــب: التعذي

املصادقــة علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب واملعاملــة أو 	 
ــاري  ــة القاســية أو الالإنســانية والبروتوكــول االختي العقوب

امللحــق بهــا.
ــي 	  ــد الدول ــي للعه ــول األول والثان ــى البروتوك ــة عل املصادق

ــة والسياســية ــوق املدني اخلــاص باحلق
حلقــوق 	  األفريقــي  امليثــاق  بروتوكــول  علــى  املصادقــة 

اإلنســان والشــعوب بشــأن إنشــاء محكمــة أفريقيــة حلقــوق 
والشــعوب اإلنســان 

أشــكال 	  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  علــى  املصادقــة 
املــرأة ضــد  التمييــز 

حلقــوق 	  األفريقــي  امليثــاق  بروتوكــول  علــى  املصادقــة 
أفريقيــا،  يف  املــرأة  حقــوق  بشــأن  والشــعوب  اإلنســان 

مابوتــو بروتوكــول  باســم  املعــروف 
· املصادقة على نظام روما األساسي	

يجــب علــى الســودان القيــام بعمليــات املنــع واملراقبــة علــى 2. 
النحــو املنصــوص عليــه يف البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة 

التوجيهيــة جلزيــرة روبــن. التعذيــب واملبــادئ  مناهضــة 

الســودان 	.  علــى  يجــب  التــي  التغييــرات  مــن  العديــد  هنــاك 
االلتزامــات  مــع  ملواءمتهــا  احمللــي  القانــون  علــى  إجراؤهــا 
الدوليــة، وكذلــك لتلبيــة احتياجــات املســاءلة والوقايــة للناجــني 

بعــد التعذيــب وأســر الضحايــا.

دستور للسودان:	 
يجــب أن يتضمــن دســتور الســودان تعريــف التعذيب مبا 	 

يتماشــى مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضة التعذيب.
يجــب ضِمــان حــق املثــول أمــام القضــاء، وفًقــا للمبــادئ 	 

احملاكمــة  يف  احلــق  بشــأن  والتوجيهيــة  األساســية 
العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا.

القانون اجلنائي 1991:	 
تعديــل املــادة 115 الفقــرة 2 لتعريــف التعذيــب مبــا 	 

يتماشــى مــع التعريــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة 
العقوبــة  أو  املعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب 

املهينــة  أو  الالإنســانية  أو  القاســية 
فــرض عقوبــات مناســبة علــى التعذيــب وســوء املعاملــة، 	 

مبــا يف ذلــك األحــكام العامــة مبوجــب قانــون العقوبــات 

ديفيــد روس / صــور بانــوس. متظاهــرون ميــرون أمــام جداريات ينــادون »بالعدالة« يف اخلرطوم.
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يف املواد 8	1 ، 9	1 ، 142 ، 	14 ، 144، 164، 165
تعديــل املــادة 115 إلزالــة قانــون التقــادم للســماح برفــع 	 

دعــوى جنائيــة يف حــاالت التعذيــب. 

قانون اإلجراءات اجلنائية ، 1991:	 
تعديــل املادتــني 77 و 79 )2( وحــذف اإلشــارة إلــى 	 

»محامــي االدعــاء« لضمــان أن املراجعــة القضائيــة هــي 
مــن ِقبــل قــاٍض فقــط.

إضافــة معاييــر املراجعــة مبوجــب املبــادئ األساســية 	 
العادلــة  احملاكمــة  يف  احلــق  بشــأن  والتوجيهيــة 
ــا ليضعهــا القضــاة يف  واملســاعدة القانونيــة يف إفريقي

أمامهــم. املعتقــل  الشــخص  مثــول  االعتبــار عنــد 
تعديل املادة 	8 )	( لتشــمل احلق يف التمثيل القانوني 	 

يف املرحلــة األولــى مــن االســتجواب، والوصــول إلــى 
ال  املعتقــل  الشــخص  كان  إذا  القانونيــة  املســاعدة 
يســتطيع حتمــل كلفــة محــام واحلــق يف إبالغــه بذلــك 

ــال. ــت االعتق وق
وكيــل 	  موافقــة  شــرط  إللغــاء   )5(  8	 املــادة  تعديــل 

أو صاحــب  إبــالغ األســرة  قبــل  أو احملكمــة  النيابــة 
العمــل باالعتقــال. يجــب أن تشــمل أيًضــا أنــه يجــب 

بهــذا احلــق. املعتقــل  إبــالغ الشــخص 
إضافــة فحــص طبــي إلزامــي للشــخص املعتقــل يف 	 

غضــون 24 ســاعة مــن االعتقــال.
إضافــة إجــراءات تســجيل االســتجوابات ، إمــا كتابــة أو 	 

يف تســجيالت صوتيــة / مرئيــة مســجلة.

قانون قوات الشرطة لعام 8002	 
إزالــة البنــد 2 مــن املــادة 45 إلزالــة احلصانــات املقدمــة 	 

ألفــراد قوات الشــرطة.

قانون القوات املسلحة لعام 7002	 
حــذف البنــد 2 مــن املــادة 42 مــن أجل إزالة احلصانات 	 

املقدمــة ألفراد اجليش.

قانون األمن القومي 0102	 
حــذف البنــود 1 و 	 و 4 و 5 و 6 مــن املــادة 52 مــن 	 

أجــل إزالــة احلصانــات املقدمــة ألعضــاء جهــاز األمــن 
ــي. ــرات الوطن واملخاب

تعديــل املــادة 50 بحيــث يُضــاف لهــا أنــه يجــب تقــدمي 	 
ــاض مســتقل يف غضــون 24  ــى ق ــل إل الشــخص املعتق

ســاعة مــن االعتقــال.
تعديــل املــادة 51 الفقــرة 2 إلزالــة أي شــروط علــى حــق 	 

الشــخص املعتقــل يف التواصــل مــع األســرة أو محــام.
إضافــة فحــص طبــي اإللزامــي يف غضــون 24 ســاعة 	 

مــن االعتقــال.

قانون االثبات لعام 4991:	 
تعديــل املــادة 10 بحيــث حتــدد بوضــوح أن االعترافــات 	 

املنتزعــة حتــت وطــأة التعذيــب غيــر مقبولــة.

أخيــًرا، يجــب علــى الســودان إجــراء اإلصالحــات املؤسســية 4. 
التاليــة:

ضمان استقالل القضاء 	 
ــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــن 	  ضمــان اســتقاللية اللجن

ــة. الســلطة التنفيذي
انتهــاكات 	  شــكوى ضــد  تقــدمي  باحلــق يف  الوعــي  نشــر 

احلكوميــني. املســؤولني 
يســتطيعون 	  ال  الذيــن  ألولئــك  القانونــي  التمثيــل  توفيــر 

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

بعــد  للناجــني  التعويضــات  يف  احلــق  إلعمــال  الالزمــة 
التعذيــب.

ملخص قضايا اللجنة األفريقية

ــرق  ــقفي لش ــر األس ــاء المؤتم ــة أعض ــان ، رابط ــوق اإلنس ــن لحق ــة المحامي ــيالرد ، لجن ــلي باش ــي لوس ــة ، كوميت ــو الدولي ــة العف منظم
إفريقيــا / الســودان ، اللجنــة. القضايــا رقــم 48 / 50-90 / 52-91 / 89-91 / 93 )1999(1

احتُجــز املئــات مــن احملامــني وأعضــاء املعارضــة واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان دون محاكمــة أو توجيــه تهمــة 
بعــد االنقــالب الــذي وقــع يف 0	 يوليــو 1989، وتعرضــوا لســوء املعاملــة والتعذيــب يف الســجون وبيــوت 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 خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة( واملــادة 

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

املواد التي 
مت انتهاكها

أوصــت اللجنــة »بشــدة أن تضــع حكومــة الســودان حــداً لهــذه االنتهــاكات مــن أجــل التقيــد بالتزاماتهــا مبوجــب 
امليثــاق األفريقــي«.1

حــددت التشــريعات احملليــة احملــددة التــي مكنــت حــدوث االنتهــاكات؛ ومــع ذلــك، لــم تطلــب أي تغييــر يف التشــريع 
الســوداني اجلديد. 

االصالحات 
التشريعية 
والقضائية

 

1 منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، بالغات رقم 90/48، 91/50، 91/52، و 89/	9 )1999(

ديفيــد روس / صــور بانــوس. امرأتــان تنظــران إلــى صور فوتوغرافية ألشــخاص قتلــوا خالل االحتجاجات.
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مكتب محاماة المحامي غازي سليمان/ السودان بالغات رقم 98/222 -– 99/229  )2003(23456

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«2 االصالحات 
التشريعية 
والقضائية

... »لتعويض الضحايا بشكل مناسب«	 التعويض

مكتب محاماة المحامي غازي سليمان/ السودان بالغات 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( 
ــل( ــة التنق ــادة 12 )حري وامل

املواد التي مت 
انتهاكها

»تعديــل قوانينــه احلاليــة لتوفيــر حمايــة قانونيــة حلقــوق اإلنســان يف مجــاالت حريــة التعبيــر والتجمــع وتكويــن 
اجلمعيــات والتنقــل«.4

االصالحات 
التشريعية 
والقضائية

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

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

الوقائع

املادة 5 )التعذيب( املواد التي مت 
انتهاكها

"تعديــل القانــون اجلنائــي لعــام 1991 فــوراً، مبــا يتوافــق مــع التزاماتــه مبوجــب امليثــاق األفريقــي وغيــره مــن الصكــوك 
الدوليــة حلقوق اإلنســان ؛

ألغاء عقوبة اجللد ...«5

االصالحات 
التشريعية 
والقضائية

"اتخاذ التدابير املناسبة لضمان تعويض الضحايا."6 التعويض

2 مكتب محاماة غازي سليمان / السودان، بالغات رقم 98/222 - 99/229 )	200(
	 املصدر السابق.

4 مكتب محاماة احملامي غازي سليمان/ السودان بالغات رقم 99/228  )	200(
5 كورتيس فرانسيس دوبلر / السودان بالغ رقم 6/00	2 )	200(

6 املصدر السابق.

 المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء / السودان ، بالغات رقم 279 / 296-03 / 05 )2009(

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

الوقائع

املــادة 4 )احلــق يف احليــاة( ، واملــادة 5 )التعذيــب( ، واملــادة 6 )احلريــة( ، واملــادة 7 )احملاكمــة العادلــة(، واملــادة 12 
ــة التنقــل(، واملــادة 14 )احلــق يف امللكيــة(، واملــادة 16 )الصحــة(، واملــادة 18 )1( ( )األســرة( واملــادة 22  )1( )حري

)احلــق يف التنميــة(

املواد التي مت 
انتهاكها

ــرة  ــاكات اخلطي ــي مــن أجــل التعامــل مــع حــاالت االنته »إجــراء إصالحــات رئيســية إلطارهــا التشــريعي والقضائ
ــوق اإلنســان«7 واجلســيمة حلق

»االمتناع عن اعتماد قوانني العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان«8  

االصالحات 
التشريعية 
والقضائية

 ... »إجــراء حتقيقــات رســمية فعالــة يف االنتهــاكات التــي ارتكبهــا أفــراد القــوات العســكرية ، أي القــوات البريــة 
ــد لدورهــا يف دارفــور«9 ــة واجلماعــات املســلحة وميليشــيا اجلنجوي واجلوي

»اتخــاذ خطــوات حملاكمــة املســؤولني عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك القتــل واالغتصــاب وحــرق وتدميــر 
املمتلكات«10

واجب التحقيق 
وإنزال العقوبة

التعويــض »ضمــان منــح ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ســبل انتصــاف فعالــة، مبــا يف ذلــك إعــادة التأهيــل 
والتعويــض«11 

التعويض

»إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثــل التعليــم والصحــة وامليــاه واخلدمــات الزراعيــة، يف 
أقاليــم دارفــور ألجــل توفيــر الظــروف الالزمــة للعــودة بأمــان وكرامــة للنازحــني والالجئــني«12

»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 انعــاش الثــروة احليوانيــة«	1
... »توحيد اتفاقيات السالم املعلقة ووضع اللمسات األخيرة عليها. 14

أخرى

7891011121	14

7 املنظمة السودانية حلقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء / السودان ، بالغات رقم 279 / 	0-296 / 05 )2009(، الفقرة 229 )2(
8 املصدر السابق، الفقرة 229 )7(
9 املصدر السابق، الفقرة 229 )1(

10 املصدر السابق، الفقرة 229 )	(
11 املصدر السابق، الفقرة 229 )4(
12 املصدر السابق، الفقرة 229 )5(
	1 املصدر السابق، الفقرة 229 )6(
14 املصدر السابق، الفقرة 229 )8(
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عبد الهادي وعلي راضي وآخرون ضد جمهورية السودان. بالغ رقم 09/368 )2013(15161718192021

أعتقــل 88 مــن النازحــني مــن دارفــور، تعســفًيا، واحتُجــزوا مبعــزل عــن العالــم اخلارجــي ملــدة 12 شــهًرا وتعرضــوا 
للتعذيــب بعــد أن حاولــت الشــرطة إعــادة توطــني العائــالت يف مخيــم النازحــني.

الوقائع

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

املواد التي مت 
انتهاكها

»عند االقتضاء ، يتم تعديل التشريعات التي ال تتوافق مع امليثاق«15 االصالحات 
التشريعية 
والقضائية

»بدء حتقيق فعال ونزيه يف ظروف االعتقال واالحتجاز واملعاملة الالحقة للشاكني«16 واجب التحقيق 
وإنزال العقوبة

»دفع تعويض مناسب للضحايا املذكورين يف هذا البالغ وفًقا للقانون احمللي للحقوق التي مت انتهاكها«17 التعويض

»تدريب ضباط األمن على املعايير ذات الصلة املتعلقة بااللتزام بضمانات االحتجاز وحظر التعذيب«18  أخرى

منعــم الجــاك ، عثمــان حميــدة ، وأميــر ســليمان )تمثلهــم الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان والمنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب( 
ضــد الســودان. بــالغ رقــم 09/379 )2014(

أعتقــل ثالثــة مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان واحتُجــزوا بســبب اتهامهــم بالتجســس لصالــح احملكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة، وغــادروا البــالد بعــد ذلــك.

الوقائع

املــادة 1 )االعتــراف باحلقــوق يف امليثــاق( واملــادة 5 )التعذيــب( واملــادة 6 )احلريــة( واملــادة 9 )حريــة التعبيــر( واملــادة 
10 )حريــة تكويــن اجلمعيــات( واملــادة 12 )حريــة التنقــل( واملــادة 15 )العمــل يف ظــل ظــروف منصفــة( واملــادة 16 

)الصحــة(

املواد التي مت 
انتهاكها

»التحقيق مع ومعاقبة جميع األشخاص الذين شاركوا يف االحتجاز والتعذيب غير القانونيني ملقدمي الشكاوى«19 واجب التحقيق 
وإنزال العقوبة

»دفــع تعويــض مناســب إلــى أصحــاب الشــكوى املذكوريــن يف هــذا البــالغ وفًقــا للقانــون احمللــي للســودان عــن احلقــوق 
املنتهكة«20

التعويض

... »إعادة فتح وإلغاء جتميد احلسابات املصرفية لـ ]الضحية[« 21 أخرى

15 عبد الهادي وعلي راضي وآخرون ضد جمهورية السودان، بالغ رقم 68	/09 )	201(، الفقرة 	9 )ii( )ج(
16 املصدر السابق، الفقرة 	ii( 9( )ب(
17 املصدر السابق، الفقرة 	ii( 9( )أ(
18 املصدر السابق، الفقرة 	ii( 9( )د(

19 منعم اجلاك وعثمان حميدة وأمير سليمان )متثلهم الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمة الدولية للتعذيب( ضد جمهورية السودان، بالغ رقم 79	/09 
)2014(، الفقرة 142

20 املصدر السابق
21 املصدر السابق


