
السودان بعد عامين من البشير:
إحراز تقدم ولكن المزيد يتعين القيام به



ــوق اإلنســان  ــة حلق ــر حكومي ــة غي ــة دولّي ــس، منظم ــة ريدري منظم
مقّرهــا اململكــة املتحــدة وهولنــدا وينحصــر تفويضهــا يف مســاعدة 
الناجــن مــن التعذيــب يف الســعي لتحقيــق العدالــة وألشــكال أخــرى 
مــن جبــر الضــرر، ومحاســبة احلكومــات واألفــراد الذيــن يرتكبــون 
الدوليــة.  للمعاييــر  االمتثــال  وســائل ضمــان  وتطويــر  التعذيــب، 
وتأمــن ســبل االنتصــاف للضحايــا. ومتثــل منظمــة ريدريس موكليها 
الســودانين يف اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب فيمــا 
ــت ريدريــس تعمــل  ــق باملزاعــم الناشــئة عــن التعذيــب وقــد ظل يتعل
يف الســودان ألكثــر مــن عقديــن يف قضايــا مختلفــة تتعلــق بالتعذيــب 

واالختفــاء القســري وانتهــاكات حقــوق اإلنســان األخــرى.

يعتبــر مركــز النــاس للعــون القانونــي )PLACE( منظمــة ســودانية 
للمحامــن واملســاعدين القانونيــن. وقــد تأســس مركــز املســاعدة 
القانونّية عام 1999، وهو يعمل يف مجال تقدمي خدمات املساعدة 
القانونيــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الســودان، مبــا يف 
ذلــك املعلومــات القانونيــة، واملشــورة، واملســاعدة والتمثيــل. ويوّفــر 
مركــز املســاعدة القانونيــة الشــعبية تدريًبــا متخصًصــا متقدًمــا 
للمحامــن الشــباب حــول قانــون حقــوق اإلنســان، كمــا يدعــو إلــى 
تنتهــك  التــي  احمللّيــة  واإلجــراءات  القوانــن  واســتبدال  إبطــال 
القانــون الدولــي، واملصادقــة العاجلــة علــى االتفاقيــات واملعاهــدات 

الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
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ملخص تنفيذي

القانوني  للعون  الناس  تتقدم منظمة ريدريس )REDRESS( ومركز 
الشاملة  الدورية  املراجعة  من  كجزء  التقرير  بهذا   )PLACE(
)UPR( للسودان. ويستند هذا التقرير إلى عمل منظمة ريدريس 
)REDRESS( ومركز الناس للعون القانوني )PLACE( بشأن التعذيب 
واجلرائم الدولية يف السودان، مبا يف ذلك متثيل ومساعدة األفراد 
اإلجراءات  يف  األخرى  الدولية  واجلرائم  التعذيب  من  الناجن 
إجراء  إلى  والدعوة  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  الهيئات  أمام 
إصالحات تشريعية ومؤسسية. وهذا التقرير ليس مراجعة كاملة 
أنه ليس مراجعة شاملة لسجل  املقدمة، كما  السابقة  للتوصيات 

حقوق اإلنسان يف السودان.

شهد   ،٢٠1٦ عام  يف  األخيرة  الشاملة  الدورية  املراجعة  منذ 
السودان تغييرات سياسية كبيرة، مبا يف ذلك عزل الرئيس السابق 
عمر البشير يف أبريل ٢٠19، وتشكيل حكومة انتقالية يف خريف 
عام ٢٠19. وقد اتخذت احلكومة االنتقالية اجلديدة العديد من 
اخلطوات الهامة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وجهود املساءلة، مبا 
التي مت  التشريعية  اإلصالحات  من  من خالل مجموعة  ذلك  يف 
سنها يف 1٣ يوليو ٢٠٢٠ والتي جّرمت تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث، وحظرت استخدام التعذيب واالعترافات القسرية، وألغت 

األحكام التي تهدف إلى منع التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية 
)احملكمة اجلنائية الدولية(.1 ومن اإلصالحات األخرى أن احلكومة 
االنتقالّية يف السودان ألغت يف نوفمبر ٢٠19 قوانن النظام العام 
املستخدمة ملقاضاة النساء على مجموعة متنوعة من اجلرائم، مبا 

يف ذلك تلك التي تتعلّق بأزياءهن أو سلوكهن.٢

ينبغي أيًضا تهنئة احلكومة االنتقالية يف السودان على توقيع مذكرة 
تعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف فبراير ٢٠٢1 )فيما يتعلق 
بالتحقيق اجلاري للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن علي كوشيب(٣ 

1      انظــر REDRESS، »املزيــد مــن التغييــرات التاريخيــة التــي مت إجراؤهــا على 
https:// :القوانــن الســودانية،« )1٦ يوليــو ٢٠٢٠(، موجــود علــى الرابــط
redress.org/news/further-historic-changes-made-to-

  ./sudanese-laws

ــة الســودان: النســاء  ــي ســي، »أزم ــي ب ــار ب ــال، أخب ــى ســبيل املث ٢     انظــر عل
 ،)٢٠19 نوفمبــر   ٢9( الصــارم،«  العــام  النظــام  قانــون  بنهايــة  يشــدن 
https://www.bbc.co.uk/news/world-af- الرابــط:  موجــود علــى 

 .rica-50596805

٣     راديــو دبنقــا، »الســودان يوقــع مذكــرة تفاهــم مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
بشــأن محاكمــة علــي كوشــيب«، )1٦ فبرايــر ٢٠٢1(، موجــود علــى الرابــط: 
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/

.sudan-signs-mou-withicc-on-kushayb-trial

https://redress.org/%20news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/%20news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/%20news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/%20news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-50596805
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-50596805
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-signs-mou-withicc-on-kushayb-trial
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-signs-mou-withicc-on-kushayb-trial
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وإلتزامها باملصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو 
املهينة )UNCAT( واالتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من 

4.)ICPPED( االختفاء القسري

ومع ذلك، وبعيداً عن هذه اإلجنازات امللحوظة، فإنه لم يتم بعد 
إنشاء  كامل،  يتم، بشكل  ولم  رئيسية،  إجراء إصالحات تشريعية 
أو تفعيل الهيئات االنتقالية املكلفة بإجراء هذه اإلصالحات وفًقا 
يرّكز على  التقرير  وبناًء على ذلك، فإن هذا  الدستورية.  للوثيقة 
السودان  يف  واملؤسسي  القانوني  لإلطار  اإلضافية  اإلصالحات 
غيره من ضروب  أو  للتعذيب  الفعال  لضمان احلظر  والضرورية 
يركز  كما  املهينة.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
على احلاجة امللحة ملعاجلة العقبات التي تعترض املساءلة املتعلّقة 
باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان التي حدثت يف عهد الرئيس 
السابق عمر البشير. ويقدم هذا التقرير عدًدا من التوصيات يف 

مجاالت االهتمام املدرجة.

4     انظــر ريدريــس، »احلكومــة الســودانية توافــق علــى املصادقــة على معاهدات 
 ،)٢٠٢1 فبرايــر   ٢٣( القســري،«  واالختفــاء  بالتعذيــب  تتعلــق  رئيســية 
https://redress.org/news/sudanese- الرابــط:  علــى  موجــود 

 .government-approves-ratification-of-key-treaties

https://redress.org/news/sudanese-government-approves-ratification-of-key-treaties
https://redress.org/news/sudanese-government-approves-ratification-of-key-treaties
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االلتزامات الدولية

على  للمصادقة  تخطط  أنها  االنتقالية  السودان  حكومة  ذكرت 
السودان  إليها  ينضم  لم  التي  اإلنسان  الدولية حلقوق  املعاهدات 
بعد.5 وتشمل هذه االتفاقيات: اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، واتفاقية 
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. كما أن السودان  حماية حقوق 

ليس طرًفا يف نظام روما األساسي.

فبراير  يف  السودان،  يف  الوزراء  ومجلس  السيادة  مجلس  وافق 
٢٠٢1، على املصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية 
الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، يف اجتماع 

5     ســبق للســودان دعــم هــذه التوصيــة يف دورة املراجعــة الدوريــة الشــاملة  
يف مايــو ٢٠1٦. انظــر تقريــر الفريــق العامــل املعنــي باملراجعــة الدوريــة 
الشــاملة، الســودان، مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة، الوثيقة 
A / HRC / 33/8 )11 يوليــو ٢٠1٦(، مبــا يف ذلــك الفقــرات. 1٣8.1 
)زمبابــوي(،   1٣8.4 )باكســتان(،   1٣8.٣ )غانــا(،   1٣8.٢ )الفلبــن(، 
1٣8.5 )ناميبيــا(، 1٣8.٦ )البرازيــل(، 1٣8.7 )إيطاليــا( )هنــدوراس( 
)غواتيمــاال( )فييــت نــام( )أوروغــواي( )الكونغــو( )فرنســا( )ســلوفاكيا( 
)اجلمهوريــة التشــيكية( )جورجيــا(؛ )لبنــان( )توغــو( )جنــوب أفريقيــا( 
)ســيراليون( )الدمنــارك( )بولنــدا( )الســلفادور(، 1٣8.8 )غانــا(، 1٣8.9 

)بوركينــا فاســو(، 1٣8.1٠ )إندونيســيا(.

مشترك.٦ وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن احلكومة االنتقالية 
غير  من  يزال  فال  لذلك  املطلوبة.  املصادقة  صكوك  قدمت  قد 
تنوي املصادقة على أي حتفظات  إذا كانت احلكومة  الواضح ما 
اختصاص  سيقبل  السودان  كان  إذا  ما  أو  املعاهدات،  هذه  على 
أي آليات شكاوى فردية أو سيقبل البروتوكول االختياري التفاقية 

.)OPCAT( مناهضة التعذيب

هامة  وسيلة  الفردية  الشكاوى  إجراءات  إلى  الوصول  يوفر 
أي  معاجلة  من  الدول  متّكن  التي  اإلشراف  ووسائل  للضحايا 
البروتوكول  تصميم  املثال، مت  فعلى سبيل  واضحة.  أوجه قصور 
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإجراءات الشكاوى الفردية 
الدول يف  ملساعدة   ٢٢ املادة  التعذيب مبوجب  مناهضة  التفاقية 
الوفاء بالتزاماتها مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وباملثل، فإنه 
ومبوجب املادة ٣1 من االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص 
من االختفاء القسري، يجوز للجنة املعنية بحاالت االختفاء القسري 

تلقي البالغات الفردية والنظر فيها.

انظــر، علــى ســبيل املثــال، REDRESS، »احلكومــة الســودانية توافــق علــى   ٦
املصادقــة علــى املعاهــدات الرئيســية بشــأن التعذيــب واالختفــاء القســري،« 
https://redress.org/ الرابــط:  علــى  موجــود   ،)٢٠٢1 فبرايــر   ٢٣(

.-news/sudanese-government-approves-ratification

https://redress.org/news/sudanese-government-approves-ratification-
https://redress.org/news/sudanese-government-approves-ratification-
https://redress.org/news/sudanese-government-approves-ratification-
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قبل السودان يف السابق التوصية باملصادقة على اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وأشارت تقارير يف مارس 
٢٠٢1 إلى أن مجلس الوزراء السوداني وافق على املصادقة عليها، 
لكن أي مصادقة على املعاهدة تخضع للموافقة املشتركة من قبل 

مجلس السيادة ومجلس الوزراء.7

توثيقاً  موثقة  دولية خطيرة  جرائم  ارتكاب  إلى  وبالنظر  وأخيراً، 
جيداً يف السودان إبان نظام عمر البشير، باإلضافة إلى االنتهاكات 
املستمرة، فإن املصادقة على نظام روما األساسي سيكون مبثابة 
إجراءاً رئيسياً يف منع تكرار مثل هذه اجلرائم يف املستقبل وضمان 

املساءلة عند الضرورة.

التوصيات:

z  على حتفظات  إبداء  دون  املصادقة  بخطوات  اإلسراع 
السودان  يصبح  لم  التي  الرئيسية  اإلنسان  معاهدات حقوق 
التعذيب،  مناهضة  اتفاقية  ذلك  يف  مبا  بعد،  فيها  طرفاً 
االختفاء  من  األشخاص  جميع  حلماية  الدولية  واالتفاقية 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  واتفاقية  القسري، 
وأفراد  املهاجرين  العمال  حقوق  حماية  واتفاقية  املرأة، 
أسرهم، ونظام روما األساسي. وإيداع وثائق املصادقة لدى 

جهة اإليداع ذات الصلة.

z  املصادقة على أي بروتوكوالت إضافية، مبا يف ذلك البروتوكول
التعذيب )OPCAT( والبروتوكول  االختياري التفاقية مناهضة 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  للعهد  األول  االختياري 
البالغات  إجراءات  يف  واالشتراك   ،)ICCPR( والسياسية 
الفردية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقّية الدولّية 
و   )ICPPED( القسري حلماية جميع االشخاص من اإلختفاء 

معاهدات أخرى عند االقتضاء.

يــأذن  الــوزراء  Madania News، »مجلــس  املثــال،  انظــر، علــى ســبيل   7
الرابــط:  علــى  موجــود   ،)٢٠٢1 مــارس   8( ســيداو،«  اتفاقيــة  بتوقيــع 

.https://www.madanianews.com/?p=4730

https://www.madanianews.com/?p=4730
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منع التعذيب

حظر وتعريف التعذيب

عالج السودان بعض النواقص التشريعية املتعلقة بالتعذيب وغيره 
من ضروب سوء املعاملة.8 وقد مت، على وجه اخلصوص، تعديل 
عام  1991 يف  لعام  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  من  )ب(   4 املادة 
تعديل  مت  كما  صراحة.9  املتهم«  »الشخص  تعذيب  حلظر   ٢٠٢٠
املادة 115 )٢( من القانون اجلنائي لعام 1991 لالعتراف بإمكانية 
ممارسة التعذيب جسدًيا ونفسًيا، وزيادة عقوبة التعذيب من ثالثة 

أشهر إلى ثالث سنوات.1٠

ســبق للســودان دعــم هــذه التوصيــات يف مراجعــة مايــو ٢٠1٦. انظــر   8
الســودان،  الشــاملة،  الدوريــة  باملراجعــة  املعنــي  العامــل  الفريــق  تقريــر 
 A / HRC مفوضيــة األمم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، الوثيقــة
)تيمــور  الفقــرات. 1٣8.74  ذلــك  يوليــو ٢٠1٦(، مبــا يف   11( / 33/8

)ملديــف(.  1٣8.75 الشــرقية(، 
انظــر REDRESS، »املزيــد مــن التغييــرات التاريخيــة التــي مت إجراؤهــا   9
علــى القوانــن الســودانية،« )1٦ يوليــو ٢٠٢٠(، موجــود علــى الرابــط: 
https://redress.org/news/further-historic-changes-

/made-to-sudanese-laws

املرجع نفسه.  1٠

يعتبر كال التعديلن خطوتن إيجابيتن نحو إرساء حظر واضح على 
استخدام التعذيب يف السودان. ومع ذلك، فإن تعديل املادة 115)٢( 
على  احلصول  أجل  من  املرتكب  التعذيب  على  تطبيقه  يقتصر 
املعلومات أو منع توفيرها يف اإلجراءات القانونية. وهذا التعريف 
للتعذيب.11  دولًيا  به  املعترف  التعريف  من  بكثير  أضيق  للتعذيب 
تعكس  ال  سنوات  ثالث  ملدة  العقوبة  زيادة  فإن  ذلك،  على  عالوة 
ثالث  أن  من  الرغم  على  كجرمية،  التعذيب  خطورة  كاف  بشكل 
سنوات هي عقوبة افضل من ثالثة أشهر. املادة 4 )ب( هي ذات 
تطبيق أوسع، ولكن متت صياغتها فقط على أنها »مبدأ يجب النظر 
إليه« يف تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية، وليس كنقطة يف القانون 
املوضوعي. يف حن أن القانون، وفًقا للمادة ٣، ينطبق على جميع 
اإلجراءات اجلنائية والتحقيق واالعتقال واحملاكمة والعقوبات، كما 

أن احلظر يفتقر إلى تعريف التعذيب أو العقوبة املناسبة.

تواصل السلطات السودانية، بشكل منفصل، تطبيق أحكام القانون 
اجلنائي التي تنص على عقوبات الشريعة مثل القطع والقطع من 

املــادة 1، اتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب   11
.)UNCAT( املهينــة  أو  الالإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  املعاملــة 

https://redress.org/%20news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/%20news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/%20news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
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ألغت  التي   ٢٠٢٠ عام  تعديالت  من  الرغم  على  واجللد،  خالف 
اجللد كعقوبة جنائية للعديد من اجلرائم اجلنائية. وتنتهك هذه 
العقوبات عمليات احلظر الدولي للمعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة، وتُطّبق بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، الالئي 
يُتهمن يف كثير من األحيان بانتهاك قواعد األخالق العامة؛ وعلى 
القانون اجلنائي  العام، فإن  النظام  إلغاء نظام قوانن  الرغم من 

لعام 1991 يحتفظ بأحكام ذات طابع متييزي.1٢

يواصل السودان أيضاً تطبيق عقوبة اإلعدام على بعض اجلرائم، 
مبا يف ذلك اجلرائم التي ال تعتبر من اجلرائم »األكثر خطورة«. 
لعام  اجلنائي  القانون  يف  والهامة  األخيرة  التغييرات  ألغت  وقد 
املثلية  اجلنسية  والعالقات  الردة  جلرائم  اإلعدام  عقوبة   1991
بالتراضي، لكن عقوبة اإلعدام قد ال تزال تُفرض على مجموعة 
متنوعة من اجلرائم األخرى، مثل اجلرائم ضد الدولة.1٣ وميكن أن 
يتعارض تنفيذ عقوبة اإلعدام مع احلظر املطلق للتعذيب واملعاملة 
الدولي  العهد  من   ٦ املادة  وخرق  واملهينة  إنسانية  والال  القاسية 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ال سيما عندما تُفرض على 

جرائم ال تعتبر بالغة اخلطورة.14

التوصيات:

z  ،التعذيب القانون اجلنائي لعام 1991 ليشمل جرمية  تعديل 
مثل  دولًيا،  بها  املعترف  التعريفات  مع  يتوافق  مبا  املعرفة 
التعريف الوارد يف نص املادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

z  لعام 1991، وقانون األدلة تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية 
لعام 1994، والتشريعات األخرى ذات الصلة لتشمل احلظر 
نتيجة  عليها  التي مت احلصول  األدلة  استخدام  على  املطلق 

التعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة.

القــرن  يف  للنســاء  اإلســتراتيجية  املبــادرة  املثــال،  ســبيل  علــى  انظــر،   1٢
الســودان«(،  االجتماعــي:  النــوع  »موجــز  مــارس ٢٠٢٠،   1٠( األفريقــي 
https://issuu.com/halayassin/docs/ الرابــط:  علــى  موجــود 

.sudan_gender_briefing

انظــر، علــى ســبيل املثــال، REDRESS، »إصــالح القانــون يحــرك الســودان   1٣
بالنســاء  اخلاصــة  اإلنســان  حلقــوق  الكاملــة  احلمايــة  نحــو  أقــرب 

الرابــط: علــى  موجــود   ،)٢٠٢٠ يوليــو   14( واألقليــات،« 
 https://redress.org/news/law-reform-moves 

انظــر، علــى ســبيل املثــال، التعليــق العــام رقــم ٣٦ ملجلــس حقــوق اإلنســان،   14
املــادة ٦ )احلــق يف احليــاة(، CCPR / C / GC / 36 )٢٠18(؛ انظــر أيضــا 
ضــد  جونســون  إرول   ،1994  ،588 رقــم  اإلنســان  حقــوق  جلنــة  بــالغ 

الفقــرة. ٢.8. جامايــكا )199٦(، 

z  اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة إللغاء القوانن التي تسمح بالعقوبة
البدنية، مبا يف ذلك قطع األطراف، والقطع من خالف، واجللد، 
وأي أشكال أخرى من العقوبة التي تنتهك املادتن 7 و 1٠ من 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

z .إلغاء عقوبة اإلعدام يف جميع اجلرائم

عدم وجود ضمانات كافية ضد التعذيب

أثناء  الكافية  احلماية  إلى  السودان  يف  القانوني  النظام  يفتقر 
التعذيب  تكرار  الالزمة لضمان عدم  املراقبة  آليات  أو  االحتجاز 
وغيره من أشكال سوء املعاملة، ويتواصل احتجاز أفراد بشكل غير 
الضمانات  من  احملتجزون  يُحرم  ما  وغالباً  السودان،  يف  قانوني 

اخلاصة باإلجراءات األساسية.

الدعم  قوات  تصنيف  لعام ٢٠19، مت  الدستورية  الوثيقة  مبوجب 
الدعم  قوات  فإن  لذلك،  ووفًقا  نظامية.  عسكرية  كقوة  السريع 
مخولة  غير  السودانية،  املسلحة  القوات  مثل  مثلها  السريع 
باحتجاز املدنين أو القيام مبهام أخرى إلنفاذ القانون. كما ألغت 
التعديالت التشريعية التي جرت يف عام ٢٠٢٠ املادة 5٠ من قانون 
األمن القومي لعام ٢٠1٠ )NSA(، التي متنح جهاز األمن الوطني 
واملخابرات )NISS(، الذي أصبح اسمه اآلن جهاز املخابرات العامة 
)GIS(، سلطات واسعة لالعتقال واالحتجاز. وقد أكد املدعي العام 
هي  فقط  العامة  والنيابة  الشرطة  أن   ٢٠٢1 يناير  يف  السوداني 
اجلهات التي يحق لها اعتقال املدنين أو ممارسة سلطات االعتقال 
وجهاز  السريع،  الدعم  قوات  تواصل  ذلك،  ومع  واالحتجاز.15 
واحتجاز  اعتقال  السودانية  املسلحة  والقوات  العامة،  املخابرات 

املدنين، وقد ورد يف بعض احلاالت، أنها ارتكبت أعمال تعذيب.1٦

لعام  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  مبوجب  قائمة  ضمانات  توجد 
وجترمي  لالحتجاز،  القضائية  املراجعة  ذلك  يف  مبا   ،1991
يف  واحلق  القانوني،  التمثيل  يف  واحلق  القانوني،  غير  االحتجاز 
إعالم احملتجزين بالتهم املوجهة إليهم،17 باإلضافة إلى استحقاقات 

https://www.facebook. الســودان،  يف  العامــة  النيابــة  انظــر   15
com/111158367053054/posts/244491147053108، 21( ينايــر 

.)٢٠٢1
انظــر، علــى ســبيل املثــال، هيومــن رايتــس ووتــش، »الســودان: االعتقــاالت   1٦
 ،)٢٠٢1 مــارس   1( الســريع،«  الدعــم  قــوات  قبــل  مــن  القانونيــة  غيــر 
https://www.hrw.org/news/2021/03/01/ :موجــود علــى الرابــط

.sudan-unlawful-detentions-rapid-support-forces

قانون اإلجراءات اجلنائية لعام 1991، املادة 7٢.  17

https://issuu.com/halayassin/docs/sudan_gender_briefing
https://issuu.com/halayassin/docs/sudan_gender_briefing
https://redress.org/news/law-reform-moves-
https://www.facebook.com/111158367053054/posts/244491147053108
https://www.facebook.com/111158367053054/posts/244491147053108
https://www.hrw.org/news/2021/03/01/sudan-unlawful-detentions-rapid-support-forces
https://www.hrw.org/news/2021/03/01/sudan-unlawful-detentions-rapid-support-forces
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أخرى للمحتجزين.18 لكن هذه احلقوق غالًبا ما يتم جتاهلها. من 
الناحية العملية، فاحملتجزين يف السودان ال يتمتعون بحق مطلق 
لهم  يحق  وال  أسرهم،  بأفراد  أو  قانوني  مبستشار  االتصال  يف 
املثول أمام قاض للطعن يف قانونية االحتجاز، مما يزيد من تعرض 

األفراد للحبس االنفرداي والتعذيب.

من  يحاكمون  قد  املدنين  أن  أيضا  القلق  دواعي  من  يزال  وال 
لقانون   ٢٠1٣ يوليو  تعديالت  وتُخضع  العسكرية.  السلطات  قبل 
القوات املسلحة لعام ٢٠٠7 املدنين الختصاص احملاكم العسكرية 
مثل  فضفاضاً،  تعريفاً  املعّرفة  يف مجموعة من اجلرائم احملددة 
تقويض النظام الدستوري، وتسريب معلومات سرية، ونشر »أخبار 
كاذبة«.19 ويقّوض استخدام احملاكم العسكرية ضمانات احملاكمة 
العادلة، وميكن أن يؤدي إلى االعتقاالت التعسفية والتعذيب وإلى 

أشكال أخرى من سوء املعاملة.٢٠

التوصيات:

z  غير االحتجاز  مراكز  جميع  إلغالق  عاجلة  خطوات  اتخاذ 
القانونية، مبا يف ذلك تلك التي تديرها قوات الدعم السريع.

z  والتشريعات  1991 لعام  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  تعديل 
خالل  كافية  ضمانات  توّفر  لضمان  الصلة  ذات  األخرى 
االحتجاز، مبا يف ذلك: الوصول إلى محام من اختيار الشخص 
منذ بداية اإلجراءات اجلنائية، واحلق يف املثول أمام سلطة 
االعتقال،  إجراء  من  ٢4 ساعة  مستقلة يف غضون  قضائية 
واحلق يف الفحص الطبي جلميع املعتقلن، واالحتفاظ بسجل 

شامل جلميع عمليات االستجواب.

z  املسلحة القوات  قانون  على  أجريت  التي  التعديالت  إلغاء 
السودانية لعام ٢٠٠7 والتي تسمح مبحاكمة املدنين يف احملاكم 
العسكرية على »جرائم ضد الدولة« معّرفة تعريفاً فضفاضاً.

قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة 8٣.  18
انظــر، علــى ســبيل املثــال، REDRESS، »الســودان: تعديــل قانــون القــوات   19
وجــود  تعــزز  التــي  واملخاطــر  الدوليــة  املعاييــر  مــع  يتعــارض  املســلحة 
موجــود   ،)٢٠1٣ يوليــو   ٢٣( اإلنســان،«  حقــوق  انتهــاكات  مــن  املزيــد 
http://www.pclrs.com/downloads/Submis- الرابــط:  علــى 
sion-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23Ju-

ly2013.pdf

املرجع نفسه.  ٢٠

z  إنشاء هيئة رقابة مستقلة متاًما أو آلية وقائية وطنية مزودة
وسوء  التعذيب  مزاعم  يف  بالتحقيق  ومفوضة  كافية  مبوارد 
ذلك من  املمارسات، مبا يف  أفضل  يتماشى مع  املعاملة مبا 
خالل الزيارات املنتظمة إلى مراكز االحتجاز واإلبالغ العلني 

عن االنتهاكات اجلارية.

z  منح املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك مفوضية األمم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )OHCHR(، حق الوصول إلى 

مراكز االحتجاز.

http://www.pclrs.com/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
http://www.pclrs.com/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
http://www.pclrs.com/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
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بعض اإلنجازات الكبرى

وقد  السلمية.  االحتجاجات  من  شهور  بعد  منصبه  من  البشير  عمر  عزل  على  عامين  مرور  نيسان   / أبريل   ١١ يصادف 
اتخذت الحكومة االنتقالية الجديدة العديد من الخطوات الهامة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وجهود المساءلة.

تم إلغاء قوانين النظام 
العام، المستخدمة 

لمقاضاة النساء
توقيع مذكرة تعاون 

مع المحكمة الجنائية 
الدولية

إلتزامها بالمصادقة على 
UNCAT واالتفاقية عن 

االختفاء القسري

إصالحات لتعزيز 
الحماية القانونية ضد 

التعذيب

توقيع اتفاقية 
جوبا للسالم

ال يزال على جدول األعمال

التجريم الكامل للتعذيب
في القانون الجنائي السوداني

إلغاء أحكام الحصانة
التي تمنع مقاضاة االنتهاكات الجسيمة

لحقوق اإلنسان

إلغاء األحكام القانونية التمييزية
بشأن النساء واألقليات األخرى من قانون

الجنسية السوداني والقانون الجنائي

إحالة البشير ومطلوبين آخرين
محتجزين في السودان إلى المحكمة

الجنائية الدولية

إنهاء ونشر
تقرير ٣ يونيو ٢٠١٩

سن وإنفاذ مدونات قواعد السلوك
للشرطة وقوات األمن واالستخبارات

التحقيق في أي جرائم
ضد اإلنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية خطيرة

أخرى ومقاضاة مرتكبيها

التقدم الُمحرز

المسائلةاإلصالحات القانونية
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المساءلة الجنائية عن االنتهاكات الجسيمة

احلصانات

مبوجب القانون السوداني، مُينح ضباط الشرطة وأفراد قوات األمن 
القوات املسلحة حصانة موضوعية وإجرائية.  واملتعاونون وأفراد 
انتصاف  على  احلصول  يف  احلق  مع  احلصانات  هذه  وتتعارض 
فّعال، ألنها متنع فعلًيا ضحايا التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق 
اإلنسان من الوصول إلى العدالة واملطالبة بالتعويض و / أو أي 

أشكال أخرى من جبر الضرر.٢1

املادة 5٢  السودان  االنتقالية يف  احلكومة  ألغت  يوليو ٢٠٢٠،  يف 
من قانون األمن القومي ٢٠1٠، وألغت احلصانات التي يتمتع بها 

يف دورات املراجعــة الدوريــة الشــامل الســابقة، دعــت منظمــة ريدريــس ومنظمــات   ٢1
أخــرى إلــى إزالــة هــذه األحــكام. انظــر امللخــص الــذي أعدتــه مفوضيــة األمم املتحــدة 
الســامية حلقــوق اإلنســان وفًقــا للفقــرة 15 )ج( مــن مرفــق قــرار مجلــس حقــوق 
ــس حقــوق اإلنســان  ــس ٢1/1٦، مجل اإلنســان 1/5 والفقــرة 5 مــن مرفــق قــرار املجل
فبرايــر   HRC/WG.6/25/SDN/3 (19/ أ.  الوثيقــة  املتحــدة،  لــأمم  التابــع 

.9 الفقــرة.   ،)2016

يزال  فال  ذلك،  ومع  الوطني.٢٢  واملخابرات  األمن  جهاز  أعضاء 
أفراد القوات األخرى يتمتعون بحصانات واسعة. وتنص املادة ٣4 
من قانون القوات املسلحة لعام ٢٠٠7 على حصانة من املالحقة 
نية«  »بحسن  أي عمل  يرتكبون  الذين  والضباط  للجنود  اجلنائية 
قانون  من   )٢(  4٢ املادة  حتظر  كما  بواجباتهم.٢٣  قيامهم  أثناء 
أي ضابط  مع  املقاضاة  أو  التحقيق  لعام ٢٠٠7  املسلحة  القوات 

»من ضباط القضاء العسكري« إال مبوافقة قائد اجليش.٢4

توسع   ٢٠٠8 لعام  الشرطة  قانون  من   )1(  45 املادة  فإن  وباملثل، 
من نطاق احلصانة من املالحقة القضائية لتشمل ضباط الشرطة 
الرسمية.٢5 ويف  أداء مهامهم  أثناء  يرتكبون جرائم جنائية  الذين 
جميع احلاالت، ال ميكن أن يخضع األفراد لتحقيق كامل أو مقاضاة 

انظــر ريدريــس، »املزيــد مــن التغييــرات التاريخيــة التــي مت إجراؤهــا علــى   ٢٢
https:// :القوانــن الســودانية،« )1٦ يوليــو ٢٠٢٠(، موجــود علــى الرابــط
redress.org/news/further-historic-changes-made-to-

./sudanese-laws

قانون القوات املسلحة لعام ٢٠٠7، املادة ٣4.  ٢٣
قانون القوات املسلحة لعام ٢٠٠7، املادة 4٢ )٢(.  ٢4

قانون الشرطة لعام ٢٠٠8، املادة 45.  ٢5

https://redress.org/news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
https://redress.org/news/further-historic-changes-made-to-sudanese-laws/
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على جرائم جنائية إال إذا رفع قائد قواتهم هذه احلصانات. ويف 
لطلبات  والنظامية  األمنية  القوات  تستجب  لم  االنتقالية،  الفترة 
النيابة العامة برفع احلصانات القانونية، مما يجعل من املستحيل 
تعذيب  أي حاالت  القضائية يف  واملالحقة  التحقيق  إجراء  عملًيا 

وسوء معاملة وانتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان.٢٦
 

تتعلق  أحكاماً   ٢٠19 لعام  االنتقالية  الدستورية  الوثيقة  تتضمن 
أي  ضد  جنائية  دعوى  إقامة  جواز  عدم  على  تنص  باحلصانة 
عضو يف مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو املجلس التشريعي 
جانب  من  احلصانة  رفع  دون  السودان  واليات  والة  أو  االنتقالي 
الدستورية يف حالة عدم وجود  أو احملكمة   - التشريعي  املجلس 
إنشاء  يتم  لم  التقرير،  كتابة هذا  وقت  تشريعي.٢7 وحتى  مجلس 
املجلس التشريعي واحملكمة الدستورية. ومن الناحية اإلجرائية، ال 
ميكن رفع احلصانة عن أي من أعضاء احلكومة االنتقالية، مبا يف 

ذلك املتورطن يف ارتكاب جرائم خطيرة يف السودان.

التوصيات:

z  إلغاء األحكام التي متنح احلصانة ألي مسؤول، مبا يف ذلك
املادتان ٣4 و 4٢ )٢( من قانون القوات املسلحة لعام ٢٠٠7 
واملادة 45 )1( من قانون الشرطة لعام ٢٠٠8، والقوانن التي 

حتكم سلوك قوات الدعم السريع.

z  لعام ٢٠19 إلستثناء الدستورية  الوثيقة  املادة ٢٢ من  تعديل 
بشأن  االنتقالية  احلكومة  أعضاء  ضد  اجلنائية  اإلجراءات 

اجلرائم الدولية اخلطيرة أو انتهاكات حقوق اإلنسان.

z  إلى ان يتم أجراء املزيد من اإلصالحات لقوانن احلصانة، يجب
إصدار أوامر للقوات املعنية بعدم منح أي حصانة فيما يتعلق 
بأعمال التعذيب املزعومة أو غيره من ضروب سوء املعاملة، 

وإخضاع املتهمن لالختصاص القضائي للمحاكم العادية.

انظــر، علــى ســبيل املثــال، راديــو دبنقــا، » تطالــب أســر ضحايــا ثــورة   ٢٦
ديســمبر يف الســودان بالعدالــة وعــدم تعــرض احتجاجاتهــم للقمــع،« )٢9 

الرابــط: ديســمبر ٢٠٢٠(، موجــود علــى 
http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/
families-of-sudan-s-december-revolution-victims-

.  demand-justice-and-protest-immunity

امليثاق الدستوري ٢٠19، املادة ٢٢.  ٢7

العفو

مجلس  رئيس  أعلنه  الذي  للعفو  أيضاً  االهتمام  إعطاء  ينبغي 
السيادة الفريق الركن البرهان يف نوفمبر ٢٠٢٠. ٢8 ويبدو أن قرار 
يف  شاركوا  أو  السابق  يف  أسلحة  حملوا  من  جميع  يشمل  العفو 
أولئك  العفو  من  القرار  ويستثني  السودان.  عمليات عسكرية يف 
اتهام؛  الئحة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  إليهم  وجهت   )1( الذين 
)٢( متهمون بارتكاب إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد 
القانون  أو  اإلنسان  حلقوق  جسيمة  انتهاكات  أو   / و  اإلنسانية 
اإلنساني تقع ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية اخلاصة بدارفور؛ 
)جلرائم  القصاص  إجراءات  أو  املدني  القانون  مواجهة   )٣( و 
محددة مبوجب الشريعة اإلسالمية( لم يتم التوصل الى حل فيها.

وعلى الرغم من هذه االستثناءات، هناك أسئلة معلّقة بشأن نطاق 
تطبيق قرار العفو، ومدى امتثاله للقانون الدولي. إن قرارات العفو 
العام والعفو املطبقة على بعض انتهاكات حقوق اإلنسان ال تتوافق 
مع القانون الدولي حلقوق اإلنسان من حيث أنها تعرقل التحقيق 
مع املسؤولن عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ومعاقبتهم، 
بنفس الطريقة التي تؤثر بها احلصانات املذكورة أعاله على قدرة 
الضحايا على الوصول إلى العدالة. ولم تقدم احلكومة االنتقالية 
حتى اآلن إيضاحات بشأن اجلرائم التي يشملها العفو، مبا يف ذلك 
متى وأين يجب أن تكون اجلرائم قد ارتكبت، ومن هو الذي ارتكبها.

التوصيات:

z  تعديل أو إلغاء أي من أحكام قرار عفو وفر إمكانية اإلفالت
خطيرة  دولية  جرائم  ارتكبوا  ألفراد  القضائية  املالحقة  من 
اإلنساني  للقانون  انتهاكات  أو  اإلنسان  حلقوق  انتهاكات  أو 
اللتزامات  اإلمتثال  لضمان  وذلك  السودان،  يف  الدولي 

السودان الدولية.

z  مزاعم جميع  يف  ومستقلة  ونزيهة  كاملة  حتقيقات  إجراء 
كافية  أدلة  توجد  وحيثما  الدولي،  القانون  مبوجب  اجلرائم 

مقبولة، ومقاضاة املسؤولن يف محاكمات عادلة.

انظــر REDRESS، “منظمــة ريدريــس تطلــب توضيًحــا بشــأن قــرار« العفــو   ٢8
https:// :ــط ــى الراب ــر ٢٠٢1(، موجــود عل ــام الســوداني »، )٢٠ يناي الع
redress.org/news/redress-seeks-clarification-on-sudans-

.  general-amnesty-resolution

http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/families-of-sudan-s-december-revolution-victims-demand-justice-and-protest-immunity
http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/families-of-sudan-s-december-revolution-victims-demand-justice-and-protest-immunity
http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/families-of-sudan-s-december-revolution-victims-demand-justice-and-protest-immunity
https://redress.org/news/redress-seeks-clarification-on-sudans-general-amnesty-resolution
https://redress.org/news/redress-seeks-clarification-on-sudans-general-amnesty-resolution
https://redress.org/news/redress-seeks-clarification-on-sudans-general-amnesty-resolution
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احملكمة اجلنائية الدولية

عام  يف  حتقيقها  فتح  منذ  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  أصدرت 
بالوضع  صلة  على  أفراد  خمسة  بحق  توقيف  مذكرات   ،٢٠٠5
يف دارفور، مبن فيهم الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، 
وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسن، وعلي محمد علي عبد 

الرحمن )»علي كوشيب«( وعبداهلل باندا أّبكر نورين.

إتخذت احلكومة االنتقالية يف السودان خطوة هامة بتوقيع مذكرة 
وتتعلّق   ٢9.٢٠٢1 فبراير  يف  الدولية  اجلنائية  احملكمة  مع  تفاهم 
اجلنائية  احملكمة  بتحقيق  فقط  محّددة،  بحالة  التفاهم  مذكرة 
يف  اآلن  املوجود  كوشيب،  علي  ارتكبها  التي  اجلرائم  يف  الدولية 
نفسه  تسليم  بعد  الدولية.  اجلنائية  للمحكمة  تابع  احتجاز  مكان 
 ٣٠.٢٠٢٠ يونيو  يف  الوسطى  إفريقيا  جمهورية  يف  السلطات  إلى 
التابع  التحقيق  لفريق  تكفل  أن  االنتقالية  احلكومة  على  ويجب 
أو  أخرى  مدني  مجتمع  منظمة  وأي  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 
أي منظمات دولية مشاركة يف القضية، حق الوصول الكامل إلى 
وباملثل، يجب على احلكومة  املقابالت الضرورية.  دارفور إلجراء 
الضحايا  أو  الشهود  تعرض  وعدم  دليل،  أي  إتالف  عدم  ضمان 

لأذى أو الترهيب.

من  توقيف  أوامر  بحقهم  آخرين صدرت  أشخاص  ثالثة  وهناك 
وعبد  هارون،  وأحمد  البشير،  عمر   – الدولية  اجلنائية  احملكمة 
الرحيم محمد حسن – موجودون رهن االعتقال حالياً يف السودان. 
ويجب على حكومة السودان التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف 
هذه احلاالت، مبا يف ذلك تنفيذ مذكرات االعتقال الثالثة وتسليم 
هؤالء األفراد إلى احملكمة اجلنائية الدولية على الفور. ونظًرا ألن 
فإن  الدستورية،  الوثيقة  يف  دمجها  مت  قد  للسالم  جوبا  اتفاقية 
اجلنائية  احملكمة  مع  الكامل  بالتعاون  االنتقالية  احلكومة  إلتزام 

الدولية يعد مطلًبا دستورًيا.

ــرة تفاهــم  ــع مذك ــا، “الســودان يوق ــو دبنق ــال، رادي ــى ســبيل املث انظــر، عل  ٢9
مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بشــأن محاكمــة علــي كوشــيب »)1٦ فبرايــر 
https://www.dabangasudan. الرابــط:  علــى  موجــود   ،)٢٠٢1
org/en/all-news/article/sudan-signs-mou-with-icc-on-

.kushayb-trial

انظــر، علــى ســبيل املثــال، احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، »بيــان املدعيــة   ٣٠
العامــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودة، عقــب تســليم ونقــل 
املعــروف  الرحمــن،  املزعــوم، علــي محمــد علــي عبــد  امليليشــيا  زعيــم 
يونيــو ٢٠٢٠(، موجــود  إلــى احملكمــة، )9  باســم علــي كوشــيب،  أيًضــا 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx- الرابــط:  علــى 

.?name=200609-otp-statement-ali-kushayb

التوصيات:

z  ،159٣ رقم  األمن  قرار مجلس  بااللتزامات، مبوجب  الوفاء 
ذلك  يف  مبا  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  مع  الكامل  بالتعاون 
من  توقيف  مذكرات  يف  اسماءهم  الواردة  األفراد  تسليم 
احملكمة اجلنائية الدولية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف 

ذلك البشير واملشتبه بهم اآلخرين احملتجزين يف السودان.

z  واملناطق دارفور  إلى  املقيد  وغير  الكامل  الوصول  كفالة 
يف  الدولية  اجلنائية  احملكمة  محققو  يرغب  التي  األخرى 

الوصول إليها.

z .التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

التحقيقات واملالحقات القضائية احمللية

باإلضافة إلى أّي إجراءات يف احملكمة اجلنائية الدولية، والتحقيقات 
احمللية واملالحقات القضائية بشأن بعض انتهاكات حقوق اإلنسان 
وغيرها من اجلرائم اخلطيرة التي ورد أنها ما تزال جارية. وتشمل 
هذه القضايا عدة قضايا ضد قوات األمن فيما يتعلق بقتل أفراد 
يف االحتجاجات املناهضة للنظام يف ديسمبر ٣1.٢٠18 وتعد هذه 
القضايا تطوراً إيجابياً، لكن العديد من االنتهاكات األخرى لم يتم 
التحقيق فيها حتى وقت كتابة هذا التقرير. ويُزعم أن العديد من 
هذه االنتهاكات قد حدثت حتت قيادة املسؤولن العاملن حالًيا يف 
للدفع بشدة نحو  املبذولة  احلكومة االنتقالية؛ وقد ظلت اجلهود 
إجراء التحقيقات يف هذه األحداث غير ناجحة إلى حد كبير أو 

أنها توقفت ألسباب غير واضحة.

االنتقالية  احلكومة  من  بتكليف  تقرير  نشر  املثال،  سبيل  على 
يونيو ٢٠19 - عندما قامت   ٣ التي حدثت يف  االنتهاكات  بشأن 
قوات األمن احلكومية بفض اعتصام احتجاجي بالعنف، وارتكبت 
أعمال تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي على نطاق واسع - مت 

- النيابة العامة يف السودان، )8 فبراير ٢٠٢1(  ٣1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb
id=254663909369165&id=111158367053054&notif_
id=1612537999526939&notif_t=page_followed_contents_

awareness&ref=notif

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-signs-mou-with-icc-on-kushayb-trial
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-signs-mou-with-icc-on-kushayb-trial
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-signs-mou-with-icc-on-kushayb-trial
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200609-otp-statement-ali-kushayb
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200609-otp-statement-ali-kushayb
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254663909369165&id=111158367053054&notif_id=1612537999526939&notif_t=page_followed_contents_awareness&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254663909369165&id=111158367053054&notif_id=1612537999526939&notif_t=page_followed_contents_awareness&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254663909369165&id=111158367053054&notif_id=1612537999526939&notif_t=page_followed_contents_awareness&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254663909369165&id=111158367053054&notif_id=1612537999526939&notif_t=page_followed_contents_awareness&ref=notif
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حول  الشفافية  إلى  االفتقار  يؤدي  وقد  متكرر.٣٢  بشكل  تأخيره 
األشخاص  مع  التحقيق  جلنة  عمل  حول  وكذلك  التحقيق،  هذا 
املفقودين، إلى انتهاك إلتزامات السودان الدولية بإجراء حتقيقات 

فعالة ومستقلة يف مجال حقوق اإلنسان.

إن أّي محاكمات على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يعوقها 
وجود ثغرات يف القوانن اجلنائية والعسكرية يف السودان بشأن 
 ،٢٠٠9 عام  يف  التعديالت  من  سلسلة  ويف  الدولية.  اجلرائم 
واجلرائم ضد  اجلماعية  لإلبادة  الدولية  اجلرائم  السودان  أدرج 
اإلنسانية وجرائم احلرب يف قوانينه احمللية.٣٣ وبينما كان الهدف 
اجلرائم  مقاضاة  على  السودان  قدرة  إظهار  التعديالت  هذه  من 
يف  مقنن  هو  كما  اجلرائم  هذه  تعريف  فإن  دارفور،  يف  الدولية 

القانون اجلنائي متباين عن تعريفها الوارد يف القانون الدولي.

باملسؤولية  يعترف  ال  السوداني  القانون  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
اجلنائية على أساس مسؤولية القيادة أو مسؤولية مسئول أعلى، 
وكالهما شكل من أشكال املسؤولية الراسخة يف القانون اجلنائي 
الدولي الذي يفرض إلتزامات على القادة والرؤساء ملنع اجلرائم، 
التي  املسؤولية يف اجلرائم اخلطيرة  بالتنازل عن  لهم  وال يسمح 
املسؤولية  من  الشكل  هذا  يكون  أن  وميكن  املرؤوسون.٣4  ارتكبها 
اجلنائية مهًما يف ضمان املساءلة عن أشّد اجلرائم الدولية خطراً.

التوصيات:

z  يف ومستقلة  فعالة  حتقيقات  بإجراء  بالتزاماتها  التمسك 
االنتهاكات السابقة، مبا يف ذلك عن طريق الكشف العلني عن 
أي تقارير أو سجالت حتقيق أو بيانات من اللجان ذات الصلة 
)على سبيل املثال، جلنة التحقيق حول األشخاص املفقودين(.

انظــر، علــى ســبيل املثــال، ميــدل إيســت آي، »التأخيــر يف التحقيــق يف   ٣٢
مذبحــة الســودان يثيــر احتجاجــات مــن أســر الضحايــا،« )٢7 مايــو ٢٠٢٠(، 
https://www.middleeasteye.net/news/ :موجــود علــى الرابــط
sudan-investigation-lags-families-massacre-victims-

 .ready-seek-justice-elsewhere

القانون اجلنائي السوداني لعام 1991 وتعديالته عام ٢٠٠9.  ٣٣
قانــون القــوات املســلحة لعــام 1999، املــادة ٢٢ )حمايــة كبــار ضبــاط   ٣4
عــن  الســودانية  املدنيــة  احملاكــم  يف  اجلنائيــة  املســؤولية  مــن  اجليــش 
األفعــال التــي يرتكبهــا املرؤوســون(؛ انظــر أيًضــا قانــون القــوات املســلحة 
لعــام 1999، املــادة ٣9 )7( )التــي تنــص علــى أنــه ال يحــق ألفــراد القــوات 
قانونيــة  أوامــر  أي  لتنفيــذ  »نتيجــة  قانونيــة  إجــراءات  اتخــاذ  املســلحة 

صــادرة لهــم مــن قبــل هــؤالء الرؤســاء أثنــاء خدمتهــم«(.

z  التحقيق يف جميع مزاعم التعذيب وسوء املعاملة أو غير ذلك
من انتهاكات حقوق اإلنسان، واتخاذ خطوات عاجلة ملعاقبة 
الذين  أولئك  فيهم  مناسب، مبا  بشكل  مقاضاتهم  أو  اجلناة 

يشغلون مناصب حكومية أو داخل قوات األمن احلكومية.

z  اتخاذ تدابير لضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
على سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض.

z  املسلحة القوات  وقانون   1991 لعام  اجلنائي  القانون  تعديل 
ال  الدولية،  اجلرائم  تعريف  التوافق يف  لضمان   ٢٠٠7 لعام 
القانون  مع  احلرب،  وجرائم  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  سيما 
من  كشكل  الرئيس   / القيادة  مسؤولية  وإضافة  الدولي، 

أشكال املسؤولية.

https://www.middleeasteye.net/news/sudan-investigation-lags-families-massacre-victims-ready-seek-justice-elsewhere
https://www.middleeasteye.net/news/sudan-investigation-lags-families-massacre-victims-ready-seek-justice-elsewhere
https://www.middleeasteye.net/news/sudan-investigation-lags-families-massacre-victims-ready-seek-justice-elsewhere
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إصالحات قطاع األمن والقضاء

باإلضافة إلى اإلصالحات التشريعية املذكورة أعاله، ينبغي على 
احلكومة االنتقالية يف السودان أيضا أن تنفذ برنامجا اإلصالح 
بالضرورة  متوقفة  اإلصالحات،  هذه  مثل  تكون  وأاّل  املؤسسات. 
على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي فعال بالكامل، وامنا ميكن أن 

جتري بالتوازي مع أي تعديالت تشريعية.

هناك مجموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة مسؤولة تاريخياً وحالياً 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  وغيرها  تعذيب  أعمال  ارتكاب  عن 
يف السودان. وهذا يشمل القوات األمنية والقوات النظامية. ومع 
أيًضا يف  السودان يساهم  القضائي يف  القطاع  ذلك، فإن ضعف 
مناخ اإلفالت من العقاب، مما ييّسر استمرار استخدام التعذيب 
القضاء  فإن  وبالتالي،  اإلنسان.  انتهاكات أخرى حلقوق  وارتكاب 
على هذه االنتهاكات يتطلب إصالًحا شاماًل ملؤسسات السودان، 
الوطنين يف هذه  الفاعلن  تدريب  تعميم  ذلك من خالل  مبا يف 

القطاعات الرئيسية.٣5

متشــيا مــع التوصيــات التــي أيدتهــا الســودان يف دورة املراجعــة الدوريــة   ٣5
ــة  ــة الدوري ــي باملراجع ــق العامــل املعن ــر الفري الشــاملة الســابقة. انظــر تقري
 A/ الشــاملة، الســودان، مجلس حقوق اإلنســان التابع لأمم املتحدة، الوثيقة
HRC/ 33/8  )11 يوليــو  ٢٠1٦(، مبــا يف ذلــك الفقــرة. 1٣8.٢7 )النرويــج(.

التوصيات:

z  سن قواعد سلوك للشرطة والقوات املسلحة وجهاز املخابرات
املعاملة،  التعذيب وسوء  األمن األخرى حتظر  العامة وقوات 

ويخضع انتهاك ذلك لعقوبات تأديبية غير تقديرية.

z  أفراد جلميع  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التدريب  اشتراط 
الشرطة والقوات املسلحة وجهاز املخابرات العامة ومسئولي 
ذات  الدولية  املعايير  على  التدريب  ذلك  يف  مبا  السجون، 
القائم  العنف  القانون واالحتجاز، مبا يف ذلك  بإنفاذ  الصلة 

على النوع االجتماعي )اجلندر( يف سياقات االحتجاز.

z  وإتاحتها والشرطة  األمنية  األجهزة  عمل  إجراءات  نشر 
للرقابة العامة.

z  ضد املفرطة  أو  الضرورية  غير  القوة  استخدام  إنهاء 
قوات  توجيه  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  السلمين،  املتظاهرين 
األمن التباع مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام 

القوة واألسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.
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z  ،عندما تستخدم قوات األمن القوة غير الضرورية أو املفرطة
يجب محاسبة األطراف املسؤولة عن ذلك، مبا يف ذلك عبر 

اإلجراءات التأديبية الداخلية أو املالحقات القضائية.

z  العامن واملدعن  للقضاة  وطني  تدريب  معهد  إنشاء 
واحملامن، مع التركيز على حماية الشهود، ومعايير التحقيق 
القضاء  الدولية، واستقالل  القضائية يف اجلرائم  واملالحقة 
ونزاهته، واملسائل املتعلقة مبراعاة النوع االجتماعي )اجلندر( 

والضحايا وتقليل الضرر.

z  بحرية يتعلق  فيما  والدستورية  الدولية  بااللتزامات  التمسك 
غير  القيود  إنهاء  ذلك  يف  مبا  والتعبير،  اجلمعيات  تكوين 
املبررة على منظمات املجتمع املدني وإنفاذ قوانن فضفاضة 

لـ »اجلرائم اإللكترونية« و »اجلرائم ضد الدولة«.
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