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ملخص
يف  15يناير ُ ،2022قبض على محمد آدم واملعروف باسم «توباك» والبالغ من العمر  17عا ًما من أحد مستشفيات منطقة اخلرطوم بعد
إصابته بجروح خالل مظاهرة جرت يوم  13يناير  .2022مع ثالثة شبان آخرين هم :محمد الفاحت وأحمد الفاحت ومصعب الشريف ،ومت
1
اعتقالهم جميعاً بطريقة مماثلة مت اتهام توباك بقتل عميد بالشرطة خالل االحتجاج نفسه.
ويف بيان بتاريخ  24يناير  2022على موقع فيسبوك ،وصفت الشرطة أحداث  13يناير  2022والتحقيق الالحق الذي أجرته
إدارة التحقيقات املركزية 2،وذكرت إن قوات الشرطة «اعتقلت عدة أشخاص وأخضعتهم للتحقيق» بعد «مطاردتهم والوصول إلى مكان
اختبائهم 3».وأشار البيان إلى أن «املتهمني اعترفوا بارتكاب اجلرمية ،ومت اتخاذ جميع اإلجراءات التقنية الالزمة »،مبا يف ذلك «االعتراف
»4
أمام احملكمة.
ووف ًقا ألقوال محاميي الدفاع عن محمد آدم ،فإنه قد تعرض ،هو ومن معه من املتهمني للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة ،أثناء
احتجازهم مبعزل عن العالم اخلارجي من قبل قوات األمن ،ومت انتزاع جميع اعترافاتهم حتت التعذيب .وعليه ،ففي اجللسة األولى
للمحاكمة ،التي افتتحت يف  29مايو  ،2022طلب محامو الدفاع يف القضية إجراء فحص طبي إلثبات تعرض املتهمني للتعذيب ،ويف ذلك
5
الوقت وافق رئيس احملكمة على طلب فريق الدفاع ،وهو قرار أيدته الحقاً محكمة السودان العليا.
يف وقت كتابة هذا التقرير ،فإن حالة ونتائج أي فحص طبي ما تزال غير معروفة ،ومنظمة ريدريس ال تشارك يف اإلجراءات القانونية
اجلارية .ومع ذلك ،فإن هذه القضية  -وغيرها من القضايا املقدمة من خالل النظام القانوني السوداني يف وقت كتابة هذا التقرير،
مبا يف ذلك قضية الشباب املتهمني بقتل ضابط املخابرات العسكرية بالقوات املسلحة السودانية - 6تتسق مع تاريخ طويل من استخدام
التعذيب لغرض انتزاع االعترافات من قبل قوات األمن السودانية 7،وتسليط الضوء على العمل الهام املطلوب يف السودان لضمان احلظر
املطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة.
1

وبحســب مــا ورد فــإن متهــم آخــر أُتهــم يف قضيــة مرتبطــة بـــ «التحريــض علــى العنــف» ضــد قــوات األمــن .مت إســقاط التهــم ذات الصلــة ضــد اثنــن آخريــن أو يجــري النظــر فيهــا بشــكل
منفصــل؛ وضــع هــذه احلــاالت غيــر معــروف.

2

فرع شرطة متخصص يف التحقيق يف اجلرائم الكبرى (يُعرف أحيا ًنا بشرطة التحقيق الفيدرالية).

3

فيسبوك ،بيان مكتب الشرطة 25 ،يناير  ،2022متاح على الرابطhttps://www.facebook.com/s.policepressoffice/posts/1069027586997878 :

4

املرجع السابق.

5
6

7

راديــو دبنقــا« ،احملكمــة الســودانية العليــا ترفــض اســتئناف االدعــاء يف محاكمــة قتــل شــرطي 31 »،يوليــو  ،2022متــاح علــى الرابــطhttps://www.dabangasudan.org/en/ :
all-news/article/sudanese-high-court-rejects-prosecution-s-appeal-in-favour-of-protesters-defence-in-policeman-murder-trial
مت العثــور علــى رقيــب املخابــرات العســكرية ميرغنــي اجليلــي مي ًتــا يف  8مــارس  2022بعــد احتجاجــات بالقــرب مــن القصــر الرئاســي يف اخلرطــومُ .قبــض يف البدايــة علــى ثمانيــة أفــراد
ينتمــون إلــى حــركات املقاومــة الســودانية عقــب وفــاة اجليلــي .مت اإلفــراج عــن أربعــة منهــم بكفالــة بعــد عــدة أشــهر إثــر إضــراب عــن الطعــام .وذكــرت ســودان تريبيــون أن« :اجليــش الســوداني
يتهــم املتظاهريــن بقتــل جنــدي 13 »،يونيــو  ،2022متــاح علــى الرابــط .https://sudantribune.com/article256192/ :انظــر أيضــا أخبــار الســودان« ،إطــاق ســراح  4معتقلــن
متهمــن بقتــل ضابــط اســتخبارات بالقــرب مــن القصــر اجلمهــوري 27 »،يونيــو  ،2022متــاح علــى الرابــطhttps://www.sudanakhbar.com/1185327 :

انظــر ،علــى ســبيل املثــال ،منظمــة العفــو الدوليــة« ،الســودان :عمــاء اخلــوف :جهــاز األمــن القومــي يف الســودان 19 »،يوليــو  ،2010متــاح علــى الرابــطwww.amnesty.org/en/ :
( ،documents/afr54/010/2010/en/تفيــد بــأن «بــن مايــو  2008ويونيــو  ،2010ســجلت منظمــة العفــو الدوليــة أكثــر مــن  120حكمـاً باإلعــدام مت إصدارهــا خــال محاكمــات
جائــرة اعتمــدت جزئيـاً أو بشــكل رئيســي علــى «اعترافــات» قيــل إنهــا انتُزعــت حتــت التعذيــب») .انظــر أيضـاً جلنــة حقــوق اإلنســان« ،النظــر يف التقاريــر املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب
املــادة  40مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية» ،وثيقــة  26 ،UN Doc CCPR/C/SDN/CO/3/CRP.1يوليــو  ،2006الفقــرة 25؛ املركــز األفريقــي لدراســات
العدالــة والســام« ،الســودان :يف اليــوم الدولــي لدعــم الناجــن بعــد التعذيــب ،ووضــع حــد للتعذيــب وإلغــاء التشــريعات التمكينيــة» 26 ،يونيــو  ،2015متــاح علــى الرابــطhttps://www. :
acjps.org/sudan-on-the-international-day-in-support-of-torture-survivors-end-torture-and-repeal-enabling-legislation/؛ انظــر أيضــاً ،اللجنــة
األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب ،عبــد الهــادي ضــد الســودان ،البــاغ رقــم  4 ،09/368يونيــو  ،2014الفقــرة ( 73اكتشــاف أن املشــتكني يف القضيــة قــد تعرضــوا «ملعاملــة ســيئة علــى
أيــدي قــوات األمــن بصفتهــم الرســمية بهــدف انتــزاع االعترافــات مــن الضحايــا .وكعقــاب علــى قتــل رجــال الشــرطة يف مخيــم الرضــا للنازحــن بســوبا»).
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وعلى وجه اخلصوص ،وباإلضافة إلى احلاجة امللحة إلجراء إصالحات للحد من استخدام التعذيب يف أماكن االحتجاز ،فإن هذه احلاالت
وغيرها يظهر احلاجة إلى إجراء إصالحات قانونية حتظر استخدام املعلومات املشوبة (منتزعة حتت التعذيب) بالتعذيب يف اإلجراءات
القضائية 8.وكما أشار املقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،يف تقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان ،فإن قاعدة االستبعاد هذه «أساسية لدعم حظر التعذيب وغيره من سوء املعاملة من خالل
توفير حافز الرتكاب مثل هذه األفعال 9».ومع ذلك ،ال يحظر القانون السوداني استخدام «االعترافات» املنتزعة حتت التعذيب وغيرها من
األدلة املستمدة من التعذيب كأدلة يف احملاكمات.
ووف ًقا لذلك ،يحدد هذا املوجز القانون الدولي ذي الصلة املتعلق بقاعدة االستبعاد ،واإلطار القانوني السوداني جتاه األدلة املشوبة
بالتعذيب ،والعقبات األخرى التي حتول دون حتقيق العدالة لضحايا التعذيب نظ ًرا للسياسات واملمارسات السودانية احلالية .ويبرز
هذا املوجز ً
أيضا عدة مجاالت محددة لإلصالح ،مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص ،التعديالت التشريعية لقانون االثبات السوداني لعام
 ،1993وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام  ،1991والقانون اجلنائي لعام .1991

8

9

4

اســتخدمت الســلطات الســودانية علــى مــر التاريــخ التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة الســيئة النتــزاع االعترافــات ،ال ســيما يف القضايــا ذات األهميــة السياســية .علــى ســبيل املثــال،
يف عــام  ،2006زُعــم أن تســعة رجــال مــن الفــور يعيشــون يف جنــوب اخلرطــوم اعترفــوا حتــت التعذيــب بقتــل الصحفــي محمــد طــه محمــد أحمــد .انظــر ســودان تريبيــون« ،احلكومــة تعــذب
املتهمــن يف قضيــة دفــاع عــن محاكمــة يف عمليــة قتــل يف الســودان 4 »،يوليــو  ،2007متــاح علــى الرابــطhttps://sudantribune.com/article22947/ :

خوان إي مينديز« ،تقرير املقرر اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» ( 10أبريل  ،)2014الفقرة .17
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توصيات
إلى حكومة سودانية مستقبلية شرعية ومنتخبة دميقراطي ًا:
●تعديل القانون اجلنائي لعام  1991وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام  1991من أجل:

−جعل التعذيب جرمية جنائية متميزة وخطيرة ،تتم صياغتها ليس على أنها «مبدأ يجب النظر إليه» وإمنا كجرمية
محددة ومنفصلة؛
−ضمان حظر التعذيب يف جميع الظروف ،مبا يف ذلك أثناء حاالت الطوارئ املعلنة وحاالت النزاع املسلح؛
−منع الدفاع الذي يعتمد على صدور «أوامر عسكرية أو أوامر عليا» كمبرر للتعذيب.

●تعديل قانون اإلثبات لعام ( 1993مبا يف ذلك املادتني  )1( 10و  20على وجه اخلصوص) وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام 1991
لتقنني قاعدة استبعاد صريحة:
−تنص على استبعاد األدلة أو األقوال التي مت احلصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة
للمدعى عليه أو لطرف ثالث (على سبيل املثال ،شاهد) يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات؛
−تستبعد أدلة وثائقية أو غيرها من األدلة التي مت احلصول عليها نتيجة التعذيب أو غيره من أشكال سوء املعاملة،
بصرف النظر عما إذا كانت هذه األدلة قد مت تأييدها أم أنها ليست الدليل احلاسم الوحيد يف القضية؛ و
−ضمان أنه ،يف غياب األدلة السمعية والبصرية أو الشهادة املؤيدة من محام حاضر أثناء االستجواب ،ال ميكن
للمحكمة االعتماد فقط على شهادة من ضابط (ضباط) التحقيق األصليني إلثبات أن األدلة لم يتم احلصول عليها
عن طريق التعذيب.
●تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية لعام ( 1991مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص املواد  79و  83و  )139وأي قواعد إجرائية أخرى
ذات صلة لضمان ما يلي:
−ال يحتاج املدعى عليه إال إلى تقدمي شكوى ذات مصداقية (أو «سبب معقول») إلى أن األدلة املعنية قد مت احلصول عليها
من خالل التعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة؛
−مبجرد أن يقدم املدعى عليه شكوى ذات مصداقية (أو «سبب معقول») حول ملاذا مت احلصول على األدلة املعنية من
خالل التعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة ،ينتقل عبء اإلثبات إلى احلكومة إلثبات أن األدلة لم يتم احلصول
عليها من خالل التعذيب أو سوء املعاملة؛
−هناك واجب إلجراء التحقيق يف مزاعم التعذيب كما أن قرار االدعاء ببدء التحقيق يعتبر قراراً غير تقديري؛
 −وأن أي حتقيق بشأن مزاعم التعذيب يتم اجراؤه بواسطة مدعي عام و  /أو محقق مستقل غير احملقق املسؤول عن
التحقيق اجلنائي األولي؛
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−يتم إجراء أي حتقيق يف مزاعم التعذيب من قبل مدع عام و  /أو محقق مستقل بخالف احملقق املسؤول عن
التحقيق اجلنائي األولي؛
−األشخاص املعتقلون يحصلون فوراً على مساعدة قانونية مستقلة يف مرحلة االستجواب؛
−ضمان حق الشخص املوقوف يف إبالغ طرف ثالث أو أحد أفراد أسرته يف أقرب وقت ممكن عند القبض عليه
(على سبيل املثال ،ملدة ال تزيد عن  3ساعات بعد االعتقال) وال يخضع هذا احلق ملوافقة النيابة أو القضاء؛
قاض خالل  48ساعة.
−ميثل أي شخص يُقبض عليه ويحتجز بتهمة جنائية أمام ٍ
−يُكفل ألي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز إجراء فحص طبي مستقل.
●تعديل قانون القوات املسلحة لعام  ،2007وقانون قوات الشرطة لعام  ،2008وقانون األمن القومي لعام  ،2010والقوانني األخرى
ذات الصلة إللغاء احلصانات من أعمال التعذيب واألفعال األخرى التي تُرتكب أثناء أداء العمل الرسمي؛
●تنظيم تدريب شامل وطويل األجل جلميع اجلهات الفاعلة يف قطاع العدالة (أي القضاة واحملامني واملدعني العموميني) واملهنيني الطبيني
للتأكد من أنهم على دراية كاملة بالتشريعات واملعايير ذات الصلة املتعلقة باحلظر املطلق للتعذيب وسوء املعاملة و قاعدة االستبعاد.
إلى املجتمع الدولي:
●دعم حكومة سودانية منتخبة دميقراطياً يف املستقبل إلجراء إصالحات قانونية جلعل نظامها القانوني احمللي متوافقاً مع املعايير
الدولية فيما يتعلق باحلظر املطلق للتعذيب وسوء املعاملة وقاعدة االستبعاد.
●دعم مبادرات املناصرة لرفع مستوى الوعي حول استخدام التعذيب ،واحلاجة إلى إصالح قانوني حلظر التعذيب وسوء املعاملة يف
السودان.
●متويل وتقدمي الدعم الفني ألي سلطات سودانية شرعية وملنظمات غير حكومية يف املستقبل من خالل التدريب املوجه إلى:
−املهنيون يف قطاع العدل فيما يتعلق باملعايير القانونية احمللية والدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك احملامني واملدعني
العموميني والقضاة على واجب رفض النظر يف األدلة التي يعتقد بشكل معقول أنه مت احلصول عليها من خالل
التعذيب أو سوء املعاملة ،وشرط إبالغ احملكمة ذات الصلة بوجود مثل هذه األدلة؛
−هيئات إنفاذ القانون والهيئات األمنية األخرى بشأن احلظر املطلق للتعذيب وغيره من أشكال سوء املعاملة؛
−هيئات إنفاذ القانون والهيئات األمنية األخرى بشأن تقنيات «املقابالت االستقصائية» كبديل لالستجوابات القسرية،
مبا يتوافق مع مبادئ املقابلة الفعالة للتحقيقات وجمع املعلومات («مبادئ منديز»)؛
 −املمارسون السريريون على إجراء الفحوصات الطبية القانونية لتأكيد مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء
املعاملة ،مبا يتوافق مع بروتوكول اسطنبول املنقح.
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حظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة
السيئة
يف أغسطس  ،2021صادق السودان على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ( 10.)UNCATوبالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ،إضافة إلى العديد من املعاهدات الدولية األخرى التي
حتظر التعذيب واملعاملة السيئة (مثل العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ،يتعهد السودان بحظر ومنع ومعاقبة أعمال
11
التعذيب واملعاملة السيئة.
وكجزء من هذا االلتزام ،الذي ميتد إلى منع التعذيب سواء من خالل أفعال أو إغفال أفعال ،يجب على السودان أال يشارك أو يتبنى
أو يعترف بأفعال تنتهك احلظر املطلق للتعذيب 12.وهذا يشمل ضمان أن :تعتبر أفعال التعذيب جرائم مبوجب القانون الوطني ويعاقب
عليها بعقوبة مناسبة تأخذ يف االعتبار خطورة اجلرمية؛ 13وأال يكون هناك عفو عام عن التعذيب وغيره من اجلرائم الدولية اخلطيرة؛
14وأن املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أو األجهزة األمنية أو املوظفني العموميني أو غيرهم من املشاركني يف االستجواب أثناء االحتجاز
15
أو االعتقال مدربون تدريباً صحيحاً على حظر التعذيب وسوء املعاملة.
يلعب املهنيون القانونيون ،مبن فيهم املدعون العموميون واحملاكم ،دو ًرا رئيس ًيا يف حظر التعذيب وسوء املعاملة ،ال سيما من خالل تطبيق
وإنفاذ القواعد التي متنع قبول األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب يف أي إجراءات .وتشترط املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب ما
يلي « :تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء بها نتيجة للتعذيب ،كدليل يف أية إجراءات ،إال إذا كان ذلك
»16
ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال» .يُعرف هذا باسم «قاعدة االستبعاد.

فهم قاعدة االستبعاد
كما ذكرت منظمة ريدريس وغيرها من املنظمات من قبل 17،فإن «استبعاد األدلة التي مت احلصول عليها عن طريق التعذيب وغيره من
ضروب سوء املعاملة تعتبر مبثابة ضمانة مهمة ضد التعذيب ،مبا يف ذلك عبر تثبيط ما مت حتديده بواسطة [املقرر اخلاص السابق

 10انظــر منظمــة ريدريــس« ،يف حتــرك تاريخــي ،الســودان يصــادق علــى املعاهــدة الدوليــة الرئيســية بشــأن التعذيــب ،وينضــم إلــى  171دولــة أخــرى 12 »،أغســطس  ،2021متــاح علــى الرابــط:
https://redress.org/news/in-historic-move-sudan-ratifies-key-internationaltreaty-%20on-torture-joining-171-other-states/
 11يُعـ َّرف التعذيــب يف املــادة  1مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى أنــه« :أى عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا كان أم عقليا،يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد احلصــول مــن هــذا
الشــخص،أو مــن شــخص ثالث،علــى معلومــات أو علــى اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه يف انــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو ارغامــه هــو أو أى شــخص ثالــث
 أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألى ســبب يقــوم علــى التمييــز ايــا كان نوعــه،أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه»
الرســمية وال يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو املــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
 12منظمــة ريدريــس ومنظمــة فيــر ترايلــز« ،مشــوبة بالتعذيــب :فحــص اســتخدام أدلــة التعذيــب »،مايــو  ،2018ص  ،40متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/publication/taint� :
ed-by-torture-examining-the-use-of-torture-evidence/؛ خــوان إي مينديــز« ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو املهينــة» ( 10أبريــل  ،)2014ص .12

 13اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةG.A. Res. 39/46, U.N. Doc. 39/46 (10 Dec. 1984), .art 4 ،
 14جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام رقم  :2تنفيذ املادة  24 ،2يناير  ،2008الفقرة .5

 15اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،46/39 .G.A. Res ،وثيقــة األمم املتحــدة  10( 46/39ديســمبر  )1984مــادة
.)1(10
 16املصدر السابق ،مادة .15

«

»

 17منظمة ريدريس ومنظمة فير ترايلز ،مشوبة بالتعذيب :فحص استخدام أدلة التعذيب ،مايو  ،2018الصفحات ،14-12 .متاح على الرابطhttps://redress.org/publica� :
tion/tainted-by-torture-examining-the-use-of-torture-evidence/
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شيوعا من هذا االنتهاك:
املعني بالتعذيب] باعتباره الغرض األكثر
ً
ً
أيضا اإلجراءات
«انتزاع اعتراف 18».وحتمي قاعدة االستبعاد
القانونية الواجبة وغيرها من حقوق احملاكمة العادلة ،وتساهم
يف «فعالية ونزاهة ومصداقية أنظمة العدالة اجلنائية ،من خالل
ضمان استناد إجراءات احملكمة إلى أدلة ذات مصداقية ،ومنع
19
األخطاء القضائية وتعزيز مؤسسات سيادة القانون القائمة.

أين ميكن العثور على قاعدة االستبعاد يف القانون
الدولي؟

الحظت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أنه «من املهم
لردع االنتهاكات مبوجب املادة [ 7من العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ،التي حتظر التعذيب وغيره من
ضروب املعاملة السيئة] أن يحظر القانون استخدام املقبولية يف
اإلجراءات القضائية لألقوال أو االعترافات التي يتم احلصول
» 20
عليها من خالل التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة احملظورة .
وشددت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان كذلك على أن «الغرض من
إجراء املقابالت هو احلصول على معلومات دقيقة وموثوقة من
أجل استنباط احلقيقة بشأن األمور التي يجري التحقيق فيها» وأن
استخدام التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
21
أو الالإنسانية أو املهينة يتعارض مع حتقيق هذا الهدف.
وبالتالي ،يجب على الدول أن تضمن أن أنظمتها القانونية احمللية
حتظر صراحة 22االعتماد على «أدلة التعذيب» من خالل إدراج
قاعدة االستبعاد يف أي مدونات أدلة ذات صلة أو إجراءات جنائية
ومدنية .وع ّبرت جلنة مناهضة التعذيب عن هذا املطلب على النحو
التالي« :من الوسائل األساسية ملنع التعذيب وجود أحكام مفصلة،
يف التشريع اإلجرائي ،بشأن عدم مقبولية االعترافات التي مت
»23
احلصول عليها بشكل غير قانوني وغيرها من األدلة املشوبة.
ألن عدم مقبولية «أدلة التعذيب» تنبع من احلظر املطلق للتعذيب
الذي يجب مراعاته «يف جميع الظروف» 24،فإن قواعد االستبعاد

●إعالن األمم املتحدة ملناهضة التعذيب (املادة )12
●اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة (املادة )15
●اتفاقية الدول األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه
(املادة )10
●املبادئ التوجيهية والتدابير حلظر ومنع التعذيب أو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
يف أفريقيا («إرشادات جزيرة روبن») (املادة )29
●املبادئ واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف محاكمة
عادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا (القسم N
(()6د)())1
●العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
(املادة )7
●نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
(املادة ))7(69

 18منظمة ريدريس و مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب (« ،)CTIمعايير مناهضة التعذيب يف القانون العام ألفريقيا :املمارسات اجليدة والطريق قدماً ،2022 »،ص  ،56متاح على:
https://cti2024.org/resource/cti-redress-report-on-africa-anti-torture-law-standards/

 19املصدر السابق.
 20مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،التعليــق العــام رقــم  :7املــادة ( 7حظــر التعذيــب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة) 30 ،مايــو  ،1982الفقــرة 12؛
جلنــة مناهضــة التعذيــب ،البــاغ رقــم  15 ،2002/219مايــو  ،2003الفقــرة .6.10

 21مجلــس حقــوق اإلنســان« ،الــدورة السادســة واألربعــون 15 »،مــارس  ،2021الفقــرة  ،9متــاح علــى الرابــطhttps://cti2024.org/wp-content/uploads/2021/03/ :
HRC46-Resolution-torture_Role-and-responsibilities-of-police.pdf
 22تنــص املــادة  )1( 2مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى مــا يلــي « :تخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى ملنــع أعمــال التعذيــب يف أي
إقليــم يخضــع الختصاصهــا القضائــي ».اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة العــاج أو العقوبــةG.A. Res. 39/46, U.N. Doc. ،
) 10( 39/46 (10 Dec. 1984), art 2(1ديســمبر  ،)1984املــادة  ،)1( 2انظــر ً
أيضــا منظمــة ريدريــس ومبــادرة اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب« ،عــدم قبــول األدلــة التــي مت احلصــول
عليهــا عــن طريــق التعذيــب وســوء املعاملــة :اإلجــراءات واملمارســات ،2020 »،ص ،16-15 .متــاح علــى الرابــطhttps://cti2024.org/wp-content/uploads/2021/01/ :
CTI-Exclusionary_Rule_Tool_8-2020_FINAL_.pdf
 23تقرير جلنة مناهضة التعذيب.UN Doc A/54/44, para 45 ،
 24اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  :2تنفيذ املادة  24 ،2يناير  ،2008الفقرة .6
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التي ُسنَّت يف التشريع احمللي يجب أال تسمح «بالتوازن» القضائي 25.إن عوامل مثل طبيعة أو خطورة اجلرمية التي يُتهم الفرد بارتكابها
ليست ذات صلة يف حتديد ما إذا كان ميكن قبول «أدلة التعذيب» يف اإلجراءات ضد الفرد .وباملثل ،ال ينبغي للمحاكم أن توازن بني مقبولية
» 26
«أدلة التعذيب» واعتبارات «عدالة احملاكمة .
ميتد احلظر املفروض على استخدام األدلة املشوبة بالتعذيب ليشمل أقوال الشهود من أطراف ثالثة والتي يتم انتزاعها من خالل التعذيب
أو غيره من أشكال سوء املعاملة ،والتي يجب ً
أيضا استبعادها من أي إجراءات قانونية 27.وباملثل ،ال يجوز التذرع باألقوال املشوبة بالتعذيب
28
كدليل ضد أي شخص آخر يف أية إجراءات ،عدا شخص متهم مبثل هذه املعاملة كدليل على اإلدالء بهذه األقوال حتت التعذيب.

أدلة مشتقة
يجب ً
أيضا استبعاد األدلة املشتقة  -أي األدلة التي لم يكن ليتم جمعها لوال التعذيب أو األنشطة غير القانونية األخرى  -من اإلجراءات
القانونية .ال تتناول اتفاقية مناهضة التعذيب هذه املسألة بشكل مباشر .ومع ذلك ،فسرت هيئات دولية 29أخرى القانون الدولي على
أنه يتطلب استبعاد أشكال أخرى من األدلة ،بخالف االعترافات واألقوال املنتزعة مباشرة عن طريق التعذيب ،ألن حظر التعذيب مطلق.
فمث ً
ال ،قالت جلنة حقوق اإلنسان إنه نظ ًرا للطبيعة غير القابلة لالنتقاص للحظر املفروض على التعذيب وسوء املعاملة« :من حيث املبدأ
ليس هناك أقوال أو اعترافات أو ،أدلة أخرى يتم احلصول عليها مبا ينتهك [حظر التعذيب وسوء املعاملة] تستخدم كدليل يف أي إجراءات
تشملها املادة [ 14املتعلقة باحلق يف محاكمة عادلة] 30.وكما أوضحت جلنة حقوق اإلنسان أن احلق يف محاكمة عادلة ُملزم حتى أثناء
» 31
أوضاع الطوارئ ،وأن «اخلروج عن املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة ،مبا يف ذلك افتراض البراءة ،محظور يف جميع األوقات .

إصالحات قانونية يف ظل احلكومة االنتقالية قبل االنقالب
كما لوحظ أعاله ،فقد صادق السودان على كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .ومع
ذلك ،فإن قوانني وممارسات السودان فيما يتعلق بحظر التعذيب تقصر كثي ًرا عن بلوغ التزاماتها الدولية.
 25اعتمــدت عــدد مــن الواليــات القضائيــة نهــج «املوازنــة» هــذا ،كمــا وثقــت منظمــة ريدريــس ومنظمــة فيــر ترايلــز يف  ،2018فمثـ ً
ا ،يتطلــب قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة التايالنــدي مــن القضــاة
النظــر يف عــدة عوامــل عنــد اتخــاذ قــرار بقبــول أي دليــل ،مبــا يف ذلــك( :أ) قيمــة األدلــة وأهميتهــا ومصداقيتهــا؛ (ب) مالبســات وخطــورة اجلرميــة يف القضيــة؛ (ج) الطبيعــة واألضــرار
الناجتــة عــن الوســائل غيــر املشــروعة .و (د) مــا إذا كان الشــخص الــذي ارتكــب الفعــل غيــر املشــروع الــذي تُســتمد منــه األدلــة قــد عوقــب وإلــى أي مــدى .انظــر منظمــة ريدريــس ومنظمــة
فيـ�ر ترايلـ�ز « ،مشــوبة بالتعذيــب :فحــص اســتخدام أدلــة التعذيــب »،مايــو  ،2018ص  ،17متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/publication/tainted-by-torture-exam� :
ining-the-use-of-torture-evidence/
 26املرجع السابق.
 27انظر ،على سبيل املثالUNCAT, P.E. v. France, Communication No. 193/2001, UN doc. CAT/C/29/D/193/2001 (2002), para 6.3. ،
 28تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،الســير نايجــل رودلــي ،وثيقــة األمم املتحــدة 1 ،UN Doc. A/54/426
أكتوبــر  ،1999الفقــرة ( 12هـــ).
 29علــى ســبيل املثــال ،رأت محكمــة الــدول األمريكيــة أن «الطبيعــة املطلقــة لقاعــدة االســتثناء تنعكــس يف حظــر  ...ليــس فقــط األدلــة التــي يتــم احلصــول عليهــا مباشــرة عــن طريــق اإلكــراه،
ولكــن ً
أيضــا علــى األدلــة املســتمدة مــن مثــل هــذا اإلجــراء ».احملكمــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان ،تيــودورو كابريــرا غارســيا ورودولفــو مونتيــل فلوريــس ضــد املكســيك ،القضيــة رقــم ،12
 26 ،449نوفمبــر  ،2010الفقــرة 167؛ انظــر أيضــا احملكمــة األوربيــة حلقــوق األنســان ،قضيــة كافيقــن ضــد أملانيــا ،بــاغ رقــم  ،05/22978احلكــم صــادر بتاريــخ  1يونيــو 2010؛
اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب ،املبــادئ التوجيهيــة بشــأن احلــق يف محاكمــة عادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا ،2003 ،املبــادئ )g()6(N ،(i)d()6(N ،)1( F؛ معاهــدة
مناهضــة التعذيــب ،املبــادئ التوجيهيــة العامــة فيمــا يتعلــق بشــكل ومحتــوى التقاريــر األوليــة التــي يجــب أن تقدمهــا الــدول األطــراف مبوجــب املــادة  19مــن االتفاقيــة 18 ،يوليــو ،2005
وثيقــة األمم املتحــدة ;UN Doc. CAT/C/4/Rev.3, para 24؛ اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة ،قــرار اتخذتــه اجلمعيــة العامــة يف  19ديســمبر  .163/72 :2017التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة 19 ،ينايــر  ،2018وثيقــة األمم املتحــدة  ،163/72/UN Doc. A/Resالفقــرة 6؛ األمم املتحــدة ،املبــادئ التوجيهيــة
بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة ،1990 ،فقــرة 16؛ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو املهينــة ،خــوان إي مينديــز ،وثيقــة األمم املتحــدة  10( 60/25/A/HRCأبريــل  ،)2014الفقــرة 25؛ تقريــر عــن الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي« ،مبــادئ
األمم املتحــدة األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن حــق أي شــخص محــروم مــن حريتــه يف رفــع دعــوى أمــام محكمــة» 4 ،مايــو  ،2015املبــدأ .12

 30جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لــأمم املتحــدة ،التعليــق العــام رقــم  ،32الفقــرة  .6انظــر كذلــك ،مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بتعزيــز وحمايــة
حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب 6 ،أغســطس  ،223/63/A ،2008الفقــرة ( 45د) ،التــي تشــير إلــى «املعلومــات التــي مت احلصــول عليهــا يف مثــل هــذه
»
اجللســات ،أو املســتمدة فقــط كنتيجــة لألدلــة التــي مت الكشــف عنهــا.
 31جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  :29حاالت الطوارئ (املادة  31 ،)4أغسطس  ،2001الفقرة .11
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حظر التعذيب مبوجب القانون السوداني
يف ظل احلكومة االنتقالية التي سبقت االنقالب ،أجنز السودان بعض اخلطوات الهامة نحو مواءمة قوانينه مع اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من املعايير الدولية حلقوق اإلنسان .فبداية ،تنص الوثيقة الدستورية لعام  2019على أنه «ال يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب أو
»32
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،أو احلط من كرامة اإلنسان.
عززت اإلصالحات التي أجريت يف عام  2020من قوانني السودان املتعلقة بالتعذيب .وأقرت حتديداً التغييرات التي أدخلت على أحكام
قانون اإلجراءات اجلنائية لعام  1991والقانون اجلنائي لعام  1991بأن التعذيب ميكن أن يكون عقل ًيا وجسد ًيا 33،ويحظر «تعذيب املتهم
أو االعتداء عليه بأي شكل من األشكال» أو إجبار املتهم «على تقدمي أدلة ضد نفسه 34».ومتاشياً مع هذه اإلصالحات ،شددت التعديالت
التي أُدخلت على القانون اجلنائي لعام  1991من عقوبة املوظفني العموميني الذين يستخدمون التعذيب للحصول على املعلومات أو منع
35
تقدميها يف اإلجراءات القانونية.
واضحا ال لبس فيه ألعمال التعذيب .والتعديالت
ميا
ومع ذلك ،فإن هذه القوانني السودانية وغيرها ،حتى بعد تعديلها ،ال تضمن جتر ً
ً
املذكورة أعاله إجرائية إلى حد كبير ،وليست أحكا ًما موضوعية يف القانون اجلنائي 36،كما أن حظر التعذيب فيما يتعلق فقط بـ
«اإلجراءات القانونية» ال يتوافق مع القانون الدولي .وبدالً من ذلك ،يجب أن يكون حظر التعذيب عا ًما ومطل ًقا ،وأن يكون جرمية مبوجب
القانون اجلنائي ،بغض النظر عن السياق أو هوية الضحية.
مع أن الوثيقة الدستورية لعام  2019حتظر التعذيب ،إال أنها ال حتظر استخدام االعترافات املنتزعة عن طريق التعذيب أو غيره من
أشكال سوء املعاملة ،وال توفر ضما ًنا ضد جترمي الذات 37.فإنه ،يف غياب إنشاء محكمة دستورية مستقلة «مختصة باإلشراف على
دستورية القوانني واإلجراءات ،وحماية احلقوق واحلريات ،والفصل يف النزاعات الدستورية» 38،ال ميكن الطعن يف أي حماية منصوص
عليها يف الوثيقة الدستورية لعام  2019أو تقييمها يف احملكمة.

حكم االستبعاد يف ظل القانون السوداني
ال تتناول أي من األحكام التي نوقشت أعاله مشكلة ما يجب فعله باألدلة أو االعترافات املنتزعة حتت التعذيب .وال يوجد يف السودان
قاعدة أستبعادية حتظر قبول األقوال املنتزعة حتت التعذيب ،أو غيرها من املواد الناجتة عن ذلك التعذيب ،كدليل أثناء اإلجراءات
القانونية ،وال سيما املادة  )1(10من قانون اإلثبات لعام ( 1993بصيغته األخيرة املعدلة يف عام  ،)1994التي تسمح باستخدام األدلة

 32الوثيقة الدستورية لعام  ،2019املادة  ،51متاح على الرابطhttps://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2019.pdf?lang=en :

 33قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام  ،1991املــادة ( ،)1(83يجــب أن يعامــل الشــخص املقبــوض عليــه بطريقــة حتافــظ علــى كرامــة اإلنســان؛ وال يجــوز إيذائــه جســد ًيا أو عقل ًيــا  ،)« ...متــاح
علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1991-National-Criminal-Procedure-Act-English.pdf :
 34قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام  ،1991املــادة ( 4د) ،متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1991-National-Criminal-Proce� :
dure-Act-English.pdf
 35القانون اجلنائي لعام  ،1991املادة  ،)2( 115متاح على الرابطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/Criminal-Act-1991-English.pdf :
 36على سبيل املثال ،متت صياغة املادة  4من قانون اإلجراءات اجلنائية لعام  1991فقط على أساس أنها «مبدأ يجب النظر إليه» وليس كنقطة يف القانون املوضوعي.

 37علــى الرغــم مــن أن قواعــد االســتبعاد غال ًبــا مــا يتــم تضمينهــا يف القانــون اجلنائــي للدولــة أو يف إعــدادات اإلجــراءات اجلنائيــة ،فقــد كرســت بعــض الــدول قاعــدة االســتثناء يف دســاتيرها.
علــى ســبيل املثــال ،أدرجــت اليابــان وجنــوب إفريقيــا والبرازيــل أحكا ًمــا حتظــر االعترافــات املنتزعــة بالتعذيــب أو األدلــة املنتزعــة بوســائل غيــر قانونيــة .انظــر مبــادرة منظمــة ريدريــس
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب« ،عــدم قبــول األدلــة التــي مت احلصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب وســوء املعاملــة :اإلجــراءات واملمارســات ،2020 »،ص ،16-15 .متــاح علــى الرابــط:
https://cti2024.org/wp-content/uploads/2021/01/CTI-Exclusionary_Rule_Tool_8-2020_FINAL_.pdf
 38الوثيقة الدستورية لعام  ،2019املادة  ،31متاح على الرابطhttps://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2019.pdf?lang=en :
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التي مت احلصول عليها «بوسائل غير قانونية إذا مت دعم هذه األدلة بأدلة أخرى 39»،ال يتضمن بند االستبعاد اإللزامي فيما يتعلق باألدلة
التي مت احلصول عليها عن طريق التعذيب (أو غيره من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان).
يف القراءة األولى ،يبدو أن املادة  )2(20من قانون األدلة تستبعد استخدام األدلة املنتزعة حتت التعذيب ،وتُقرأ يف اجلزء ذي الصلة أن
«يف املسائل اجلنائية ال يكون االعتراف مناس ًبا عندما يأتي نتيجة اإلغراء أو اإلكراه 40.ومع ذلك ،فإن املادة  )1(10من قانون اإلثبات
(بشأن «األدلة التي مت احلصول عليها بوسائل غير مشروعة») تنص على أنه «مع مراعاة األحكام املتعلقة باالعتراف واألدلة غير املقبولة،
ال يجوز رفض األدلة ملجرد أنها مت احلصول عليها من خالل إجراء غير صحيح عندما تقتنع احملكمة بأنها مستقلة ومقبولة ».وتنص املادة
 )2(10من قانون اإلثبات كذلك على أنه «يجوز للمحكمة ،متى رأت ذلك مناس ًبا لتحقيق العدالة ،أال تصدر إدانة مبوجب األدلة املذكورة
»
يف [املادة  ])1(10ما لم تكن مدعومة مبزيد من األدلة.
ووفقا ُ لذلك ،فإنه عند قراءة املادتني  10و  20من قانون األدلة م ًعا 41،ال حتظران صراحة االعترافات املنتزعة بالتعذيب ،وال متنعان قبول
األدلة األخرى التي رمبا مت احلصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل التعذيب أو غيره من أشكال سوء املعاملة .أو غيرها
من التعديات على احلقوق األساسية .وعوضاً عن ذلك ،يتمتع القضاة السودانيون بحرية واسعة ملمارسة السلطة التقديرية يف حتديد ما
إذا كانوا سيستبعدون األدلة التي مت احلصول عليها بشكل غير قانوني ،والتي لها تداعيات خطيرة على ضحايا التعذيب أو سوء املعاملة
واألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم.
وكما أشير إليه أعاله ،فإن نهج «املوازنة» التقديري هذا ،والذي يتم تطبيقه أحيا ًنا من قبل احملاكم يف واليات قضائية أخرى عند النظر يف
األدلة التي مت احلصول عليها بشكل غير قانوني من خالل وسائل أخرى (مثل عمليات التفتيش غير القانونية) ،غير مسموح به مبوجب
القانون الدولي فيما يتعلق باألدلة املشوبة بالتعذيب .بدالً من ذلك ،يجب تعديل القانون السوداني ليشمل قاعدة استبعاد إلزامي لألدلة
التي يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب.
»
وعمليا يف السودان
نظريا
تطبيق «قاعدة االستبعاد
ً
ً

باإلضافة إلى عدم وجود قاعدة استبعاد يف اإلطار القانوني السوداني ،تتداخل العديد من العوائق األخرى يف القانون واملمارسات
السودانية مع حظر األدلة التي يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من أشكال سوء املعاملة.

الضمانات اإلجرائية ملنع التعذيب
إن اإلخفاق يف تنفيذ ضمانات قانونية وإجرائية مناسبة لألشخاص احملتجزين يس ّهل استمرار استخدام التعذيب من قبل قوات األمن
السودانية واملسؤولني عن إنفاذ القانون ،مبا يف ذلك استخدامه لغرض انتزاع االعترافات .ومبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان،
يجب على الدول أن تكفل الضمانات األساسية جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم .وتشمل هذه الضمانات ،من بني أمور أخرى:
االحتفاظ بسجل رسمي للمحتجزين ،وضمان حصول احملتجزين على وجه السرعة على املساعدة القانونية املستقلة التي تدفعها الدولة،
والتأكد من إخطار أفراد األسرة أو طرف ثالث يف أقرب وقت ممكن بعد اعتقال أحد األفراد 42.كما يُطلب من الدول مبوجب القانون
الدولي حلقوق اإلنسان ضمان قدرة احملتجزين على «ممارسة حقهم يف طلب وتلقي فحص طبي من قبل طبيب مستقل »،حتى يف غياب

 39قانون االثبات لعام  ،1993املادة  ،)1(10متاح على الرابطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2022/05/Evidence-Act-1993-ENGLISH.pdf. :

 40قانــون االثبــات لعــام  ،1993املــادة  .)2(20كمــا تنــص املــادة  )1( 20مــن قانــون اإلثبــات علــى أن «القبــول غيــر صحيــح إذا بــدا أنــه غيــر صحيــح» .متــاح علــى الرابــطhttps://redress. :
org/wp-content/uploads/2022/05/Evidence-Act-1993-ENGLISH.pdf
 41املرجــع الســابق ،املــادة  ،)2(10انظــر ً
أيضــا قانــون اإلثبــات لعــام  ،1993املــادة  8بشــأن األدلــة املقبولــة ،والتــي تنــص علــى أن «األدلــة املقبولــة يف أي حالــة يجــب أن تكــون ذات صلــة بإثبــات
»
أو دحــض الوقائــع محــل النقــاش أو الوقائــع املتعلقــة بهــا بشــرط أال حتظــر أحــكام هــذا القانــون قبــول هــذه الوقائــع.

 - 42انظــر علــى ســبيل املثــال ،العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،مــادة )2(9؛ األمم املتحــدة ،مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل
مـ�ن أشـ�كال االحتجـ�از أو السـ�جن ،متوفـ�رة علـ�ى الرابـ�ط https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protec� :
 .tion-all-persons-under-any-form-detentionانظــر ً
أيضــا منظمــة مبــادرة اتفاقيــة التعذيــب ومنظمــة ريدريــس« ،عــدم قبــول األدلــة التــي مت احلصــول عليهــا عــن طريــق
التعذيــب وســوء املعاملــة :اإلجــراءات واملمارســات ،2020 »،متــاح علــى الرابــطhttps://cti2024.org/wp-content/uploads/2021/01/CTI-Exclusionary_Rule_ :
Tool_8-2020_FINAL_.pdf
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شكوى رسمية بشأن التعذيب من الشخص املعني.

43

ال تتفق القوانني واملمارسات السودانية مع هذه املعايير الدولية .وكما ذكرت منظمة ريدريس ساب ًقا ،فإن االستخدام واسع النطاق
لالعتقاالت مبعزل عن العالم والتعسفية يف السودان ،مبا يف ذلك منذ االنقالب العسكري يف  25أكتوبر  ،2021يضع األفراد احملتجزين
خارج حماية القانون ،مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للتعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة 44.وتساهم العديد من أوجه القصور
القانونية بشكل خاص يف هذه املشكلة.
أوالً ،على الرغم من أن الوثيقة الدستورية لعام  2019تنص على أنه «يتم إبالغ الشخص بأسباب االعتقال وقت االعتقال ويجب إبالغه
بالتهمة املوجهة إليه دون تأخير 45»،فإن السلطات ال حتتاج إلى إبالغ احملتجزين بحقهم يف استشارة محام يف مرحلة االستجواب 46أو
الفحص الطبي ،مما يزيد من خطر تعرض احملتجزين للتعذيب( .باإلضافة إلى ذلك ،لم تنعكس احلماية املنصوص عليها يف الوثيقة
الدستورية لعام  2019يف القوانني السودانية الرئيسية األخرى ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص قانون اإلجراءات اجلنائية لعام ،1991
الذي يحدد من حيث املبدأ إجراءات االعتقال واالحتجاز).
ثان ًيا ،يخضع حق الشخص املوقوف يف إبالغ طرف ثالث أو إبالغ أحد أفراد أسرته ملوافقة النيابة العامة أو احملكمة 47،مما يشكل حاجزًا
ها ًما آخر أمام هذه الضمانة الهامة ضد االعتقال والتعذيب مبعزل عن العالم اخلارجي ،ألن العائالت أو غيرها غير قادرين على الطعن
يف شرعية احتجاز الفرد.
كما أن اإلشراف القضائي غير الكايف على عمليات التوقيف واالحتجاز يعرض األفراد خلطر التعذيب وسوء املعاملة .ووف ًقا للمعايير
الدولية ،يجب تقدمي األفراد احملتجزين على وجه السرعة إلى سلطة قضائية مختصة؛ 48وعلى القضاة مراجعة شرعية االحتجاز ،وينبغي
أن تكون لهم سلطة األمر باإلفراج عن شخص محتجز إذا وجدوا أن االحتجاز غير قانوني أو تعسفي .وقد فسرت جلنة حقوق اإلنسان
قاض،
يف تعليقها العام رقم  35شرط إحضار أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية «على وجه السرعة» و «دون تأخير» للمثول أمام ٍ
على أنه يعني يف غضون  48ساعة ،مشير ًة إلى أن «أي تأخير أطول من  48ساعة يجب أن يكون استثنائياً متا ًما وأن يكون مبرراً مبوجب
الظروف 49».بينما يتطلب القانون السوداني مثول املعتقل أمام قاض يف غضون  24ساعة ،ميكن للنيابة العامة متديد هذه الفترة إلى 3
أيام 50.يف املمارسة العملية ،كما أفادت منظمة ريدريس ومركز الناس للعون القانوني (منظمة مساعدة قانونية سودانية) ساب ًقا ،فإن هذه
51
احلقوق يتم جتاهلها بشكل روتيني.
باإلضافة إلى ذلك ،وبغض النظر عن أوجه القصور القانونية واإلجرائية هذه ،فإن االستخدام املستمر ملراكز االحتجاز غير القانونية،
 43بروتوكــول اســطنبول :دليــل التقصــي والتوثيــق الفعالــن بشــأن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،وثيقــة األمم املتحــدة 8/HR/P/PT
 ،2.Revvمتــاح علــى الرابــطhttps://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effec� :
 ،tive-0الفقــرة .10
 44منظمــة ريدريــس ،نقابــة محاميــى دارفــور ،ومركــز النــاس للعــون القانونــي ،ومجموعــة محامــي الطــوارئ« ،مأخــوذة مــن شــوارع اخلرطــوم »:االعتقــاالت التعســفية واالحتجــاز مبعــزل عــن العالــم
اخلارجـ�ي واالختفـ�اء القسـ�ري مبوجـ�ب قوانـين الطـ�وارئ السـ�ودانةية» ،مــارس  ،2022متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/news/new-joint-briefing-highlights-on� :
going-arbitrary-arrests-and-enforced-disappearances-in-sudan/
 45الوثيقــة الدســتورية لعــام  ،2019املــادة  ،51متــاح علــى الرابــط .https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2019.pdf?lang=en :ال يشــترط القانــون
الســوداني إبــاغ األفــراد احملتجزيــن بحقوقهــم بلغــة يفهمونهــا.
 46باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يتــم متديــد احلــق يف التمثيــل القانونــي الــذي توفــره الدولــة إال عندمــا يكــون املدعــى عليــه «غيــر قــادر علــى الدفــاع عــن نفســه يف جرائــم بالغــة اخلطــورة».
الوثيقــة الدســتورية لعــام  ،2019املــادة  ،51متــاح علــى الرابــط .https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2019.pdf?lang=en :قانــون اإلجــراءات
اجلنائيــة لعــام  ،1991املــادة  )1(135تنــص علــى أن «للمتهــم احلــق يف أن يدافــع عنــه محــام أو مدافــع» ،ولكــن فقــط فيمــا يتعلــق مبرحلــة «احملاكمــة».

 47قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام  ،1991املــادة  ،)5(83متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1991-National-Criminal-Pro� :
cedure-Act-English.pdf

 48انظر ،على سبيل املثال ،املادة  9.3من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
 49انظــر جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ،التعليــق العــام رقــم  ،35املــادة  ،9احلريــة وأمــن األشــخاص ،وثيقــة األمم املتحــدة  16( 35/CCPR/C/GCديســمبر  ،)2014الفقــرة رقــم
.33
 50قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام  ،1991املــادة  ،79متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1991-National-Criminal-Proce� :
dure-Act-English.pdf

 51مركــز النــاس للعــون القانونــي ومنظمــة ريدريــس« ،الســودان :حقــوق اإلنســان بعــد عامــن مــن إبعــاد البشــير» ،أبريــل  ،2021متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/news/sudan- :
two-years-post-bashir-progress-made-but-more-to-be-done/
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مبا يف ذلك تلك التي تديرها قوات الدعم السريع ،واملخابرات العامة ،ومديرية التحقيقات اجلنائية التابعة للشرطة 52،يعرض األفراد
خلطر التعذيب وسوء املعاملة .إن احلصانات املوضوعية واإلجرائية الطويلة األمد لهذه القوات ،وكذلك القوات املسلحة السودانية ،تسهل
53
استمرار استخدام التعذيب.

قبل وأثناء احملاكمة
وكما ورد ساب ًقا ،يقر القانون الدولي بأن األفراد الذين يسعون إلى استبعاد األدلة املشوبة بالتعذيب يجب أن يشرعوا عاد ًة يف الطعن يف
املقبولية ،مما يؤدي بعد ذلك إلى التزام الدولة بالتحقيق يف الظروف التي مت فيها احلصول على األدلة.
ال يوجد «معيار إثبات» واحد مطلوب مبوجب القانون الدولي ملثل هذه االدعاءات لتحفيز التزام الدولة بالتحقيق ،لكن الهيئات الدولية
وجدت أن العتبة منخفضة .فعلى سبيل املثال ،قرر املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب أنه يف حالة إثبات املتهم أن هناك «أسبا ًبا
معقولة لالعتقاد بأن هناك خط ًرا حقيق ًيا بالتعرض للتعذيب أو سوء املعاملة ،يجب على الدولة ،مبا يف ذلك احملاكم ،التحقيق يف «ما
إذا كان هناك خطر حقيقي من أن األدلة قد مت احلصول عليها بوسائل غير مشروعة» 54.وباملثل ،رأت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب أنه «مبجرد أن تثير الضحية الشك فيما إذا كان قد مت احلصول على أدلة معينة عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب سوء
املعاملة ،فإن األدلة املعنية ال ينبغي قبولها ،ما لم تكن الدولة قادرة على إثبات عدم وجود خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب
»55
سوء املعاملة.
مبجرد أن يثير املدعى عليه ادعا ًء معقوالً بأن األدلة مت احلصول عليها من خالل التعذيب أو غيره من أشكال سوء املعاملة ،ينتقل عبء
اإلثبات إلى احلكومة إلثبات أن األدلة املعنية لم يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب .وعلى سبيل املثال ،وجدت هيئات حقوق اإلنسان
مثل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أنه عندما يزعم شخص ما أنه أُجبر على التوقيع على اعتراف حتت اإلكراه ،فإن عبء
»56
اإلثبات يقع على عاتق النيابة العامة «إلثبات أن االعتراف مت دون إكراه.
بل وأكثر من ذلك ،كما أوضح املقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة املعني بالتعذيب مانفريد نواك ،حتى بدون ادعاء التعذيب الذي أثاره
أحد املتهمني« ،يجب على القضاة واملدعني العموميني أن يسألوا بشكل روتيني األشخاص الذين يصلون من مراكز االحتجاز التابعة
للشرطة كيف عوملوا ،وما إذا كان يشتبهون يف أنهم قد تعرضوا لسوء املعاملة ،ويطلبون إجراء فحص طبي مستقل وف ًقا لبروتوكول
 52انظــر علــى ســبيل املثــال ،منظمــة ريدريــس ،و نقابــة محاميــى دارفــور ،ومركــز النــاس للعــون القانونــي ،ومجموعــة محاميــي الطــوارئ »« ،مأخــوذة مــن شــوارع اخلرطــوم« :االعتقــاالت
التعســفية واالحتجــاز مبعــزل عــن العالــم اخلارجــي واالختفــاء القســري مبوجــب قوانــن الطــوارئ الســودانية» ،مــارس  ،2022متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/news/ :
new-joint-briefing-highlights-ongoing-arbitrary-arrests-and-enforced-disappearances-in-sudan/؛ انظــر أيضــاً هيومــن رايتــس ووتــش« ،الســودان:
احتجـ�از مئـ�ات املتظاهريـ�ن وإسـ�اءة معاملتهـمم» 28 ،أبريــل  ،2022متــاح علــى الرابــطhttps://www.hrw.org/news/2022/04/28/sudan-hundreds-protesters-de� :
 .tained-mistreatedمبوجــب الوثيقــة الدســتورية لعــام  ،2019مت تصنيــف قــوات الدعــم الســريع كقــوة عســكرية نظاميــة .ووف ًقــا لذلــك ،مثلهــا مثــل القــوات املســلحة الســودانية وجهــاز
املخابــرات العامــة ،فــإن قــوات الدعــم الســريع غيــر مخولــة باحتجــاز املدنيــن أو القيــام مبهــام أخــرى إلنفــاذ القانــون .ومــع ذلــك ،تواصــل قــوات الدعــم الســريع وجهــاز املخابــرات العامــة
والقــوات املســلحة الســودانية اعتقــال واحتجــاز األشــخاص ،ال ســيما يف أعقــاب االنقــاب.
 53مركــز النــاس للعــون القانونــي وريدريــس «الســودان :حقــوق اإلنســان بعــد عامــن مــن إبعــاد البشــير» ،أبريــل  ،2021متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/news/sudan-two- :
years-post-bashir-progress-made-but-more-to-be-done/
 54خوان إي مينديز« ،تقرير املقرر اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» ( 10أبريل  ،)2014الفقرات.66 ،33 :

 55املبــادرة املصريــة للحقــوق الشــخصية والســامة ضــد جمهوريــة مصــر العربيــة ،رقــم  ،06/334اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب ،مــارس  .2011انظــر ً
أيضــا ســينقارازا ضــد
ســريالنكا ،البــاغ رقــم  ،2001/1033الفقــرة  .)4(7انظــر ً
أيضــا جلنــة مناهضــة التعذيــب ،التــي قــررت أنــه مبجــرد أن يثبــت املدعــى عليــه أن ادعائــه بوقــوع التعذيــب «لــه مــا يبــرره» ،ينتقــل
عــبء اإلثبــات إلــى الدولــة إلثبــات أن األدلــة لــم يتــم احلصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب  GKضــد سويســرا (لــم يــرد التبليــغ عنــه يف تقريــر) 12 ،مايــو  ،2003البــاغ رقــم ،2002/219
الفقــرة .)10(6
 56جنــة حقــوق اإلنســان ،ســينقارازا ضــد ســريالنكا ،بــاغ رقــم  ،2001/1033وثيقــة األمم املتحــدة  23( 2001/1033/D/81/CCPR/Cأغســطس  ،)2004فقــرة  .)4(7انظــر
أيضــاً ،جلنــة حقــوق اإلنســان ،دارمــون ســولتانوفا ضــد اوزبيكســتان ،بــاغ رقــم  ،2000/915وثيقــة األمم املتحــدة  19( 2000/915/D/86/CCPR/Cأبريــل  ،)2006الفقــرة
 )3(7وجلنــة حقــوق اإلنســان ،ســاميجون ضــد بازارفــو ،مايــو  ،2018ص  ،18متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/publication/tainted-by-torture-examin� :
ing-the-use-of-torture-evidence/
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اسطنبول ،حتى يف حالة عدم وجود شكوى رسمية من املدعى عليه 57».كما قررت جلنة مناهضة التعذيب ساب ًقا أن على القضاة أن يسألوا
األفراد «صراح ًة عن املعاملة التي تلقوها منذ اعتقالهم» و «التحقق مما إذا كانت أقوالهم أمام املدعي العام قد صدرت بحرية ودون أي
»58
شكل من أشكال اإلكراه.
لكن يف السودان ،مت جتاهل مزاعم أثارها متهمون بأنهم أجبروا على االعتراف بشكل منهجي من قبل القضاة؛ وقال محامو الدفاع
لـمنظمة ريدريس أن القضاة يخبرونهم بشكل روتيني أن الطريقة الوحيدة ملعاجلة مسألة «أدلة التعذيب» و  /أو فعل التعذيب نفسه هو
الشروع يف إجراءات منفصلة ضد اجلاني املزعوم (اجلناة) ،وليس يف القضية املرفوعة ضد املدعى عليه 59.على سبيل املثال ،يف قضية
تتعلق بتسعة متهمني (مبن فيهم قاصرون) من جلنة مقاومة الالماب متهمني بقتل جندي من قوات الدعم السريع يف يونيو  ،2019زعم
احملامون أن االعترافات انتُزعت حتت التعذيب .على الرغم من تبرئة املتهمني ألسباب أخرى بعد إجراءات استمرت قرابة عامني ،رفض
القاضي تناول مزاعم التعذيب من خالل اإلجراءات ومن خالل حكمه 60.ولم يتم إجراء أي حتقيقات يف قضية األدلة املشوبة بالتعذيب،
بحسب احملامني الذين عملوا بشكل مباشر يف القضية .وكما نوقش أعاله ،فإن هذه املمارسة الشائعة ال تتفق مع القانون الدولي.
»62

وفوق ذلك ،فإن التجرمي غير الكامل للتعذيب يف القوانني اجلنائية السودانية يعني أن أفرا ًدا معينني فقط  -هم «املتهم» 61أو «الشاهد
فيما يتعلق باإلجراءات القانونية  -ميكنهم فتح قضايا ضد مرتكبي التعذيب .أما اآلخرون ،مثل أولئك الذين تعرضوا للتعذيب يف أماكن
االحتجاز ولكن خارج سياق إجراءات قانونية محددة ،فقد ال يلجأون إلى العدالة القانونية لالنتهاكات ،مبا يف ذلك بعض األفراد الذين مت
63
إخبارهم مبعاجلة قضية األدلة املشوبة بالتعذيب من خالل الشروع يف إجراءات ثانوية ضد شخص يُزعم أنه مرتكب اجلرمية.

حتديات تواجه املتهمني يف ادعاء التعذيب
كما لوحظ من قبل منظمة ريدريس ومنظمة فير تريالز (،)Fair Trials

 57مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة ،أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،مانفريــد نــواك :إضافــة:
بعثــة إلــى إندونيســيا 10 ،مــارس  ،7.Add/3/7/A/HRC ،2008الفقــرة .80
 58جلنــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ،تقريــر عــن املكســيك أعدتــه اللجنــة مبوجــب املــادة  20مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،واســتجابة حكومــة املكســيك ،وثيقــة األمم املتحــدة
 26( ،75/CAT/Cمايــو  )2003الفقــرة ( 220د) .انظــر ً
أيضــا ،جلنــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ،البيــرو :مطالبــة حتــت املــادة  ،20وثيقــة األمم املتحــدة  ،44/56/Aالفقــرات
 16( 193-144مايــو  ،)2001الفقــرات 26 .و .29ينــص القانــون الســوداني علــى أنــه يف حالــة إقــرار املدعــى عليــه بأنــه مذنــب بعــد أن يكــون املدعــي العــام قــد ســجل التهمــة ،وحيثمــا
يعاقــب باإلعــدام أو البتــر أو اجللــد (أكثــر مــن  40جلــدة) ،فــإن علــى احملكمــة «(أ) ســماع أي دليــل آخــر قدمــه االدعــاء؛ (ب) حتذيــر املتهــم مــن جديــة اعترافــه حيــث يكــون االعتــراف هــو
الدليــل الوحيــد ضــده ،و (ج) تأجيــل قــرار اإلدانــة ملــدة ال تزيــد عــن شــهر» .كمــا ُمُينــح املتهمــون ،مــن الناحيــة النظريــة ،فرصــة ثانيــة للتراجــع عــن اعترافاتهــم قبــل إدانتهــم .انظــر قانــون
اإلجـ�راءات اجلنائيـ�ة لعـ�ا م  ،1991املــادة  ،)5( - )1( 144متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1991-National-Criminal-Pro� :
 .cedure-Act-English.pdfمــن الناحيــة العمليــة ،حتــى يف حالــة تراجــع املتهمــن عــن اعترافاتهــم أثنــاء اإلجــراءات القانونيــة ،فــإن احملاكــم الســودانية مــع ذلــك قبلــت اعترافاتهــم كدليــل.
انظــر ،علــى ســبيل املثــال ،منظمــة العفــو الدوليــة« ،تســعة رجــال أُعدمــوا يف الســودان بعــد محاكمــة جائــرة» 14 ،أبريــل  ،2009متــاح علــى الرابــطhttps://www.amnesty.org/en/ :
latest/news/2009/04/nine-men-executed-sudan-following-unfair-trial-20090414/
 59مقابلة منظمة ريدريس مع محامي سوداني.

«

«

»

»

 60مقابلــة منظمــة ريدريــس مــع محامــي ســوداني .انظــر ً
أيضــا التغييــر 25 ،أكتوبــر  ،2020محكمــة ســودانية تبــرئ متهمــي الالمــاب مــن تهمــة قتــل جنــدي الدعــم الســريع  ،متــاح علــى
الرابــطhttps://www.altaghyeer.info/ar/2020/10/25/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7% :
D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84
.%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA/
 61قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام  ،1991املــادة ( 4ب) ،متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1991-National-Criminal-Pro� :
.cedure-Act-English.pdf
 62القانون اجلنائي لعام  ،1991املادة  ،115متاح على الرابط.https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/Criminal-Act-1991-English.pdf :
 63مــن الناحيــة النظريــة ،مــن املمكــن ،مبوجــب قانــون املعامــات املدنيــة الســوداني لعــام  1984رفــع دعــوى تعويــض يف الدعــاوى املدنيــة ،مبــا يف ذلــك التعذيــب .تنــص املــادة  138مــن قانــون
املعامــات املدنيــة علــى املســؤولية التقصيريــة العاديــة ،حيــث تنــص علــى أن «كل فعــل ســبب ضــرراً للغيريلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض ولــو كان غيــر مميــز» .وتــرد بعــض االســتثناءات مــن هــذه
القاعــدة العامــة يف مــواد الحقــة ،مبــا يف ذلــك املــادة  « :144ال يكــون املوظــف العــام مســئوال عــن فعلــه الــذى اضــر بالغيــر اذا قــام بــه تنفيــذا ال مــر صــدر اليــه مـــن رئيســـه ،متــى كانــت اطاعــة
هــذا االمــر واجبــة عليــه او كان يعتقــد انهــا واجبــة واثبــت انــه كان يعتقــد مشــروعية الفعـــل الـــذى وقــع منــه وكان اعتقــاده مبنيـاً علــى اســباب معقولــة وانــه راعــى فــى عملــه جانــب احليطــة
واحلــذر الالزمــن ».يف املمارســة العمليــة ،لــم يكــن احملامــون الذيــن حتدثــت إليهــم منظمــة ريدريــس علــى علــم بــأي قضايــا مدنيــة تتعلــق بالتعذيــب ،وســلطوا الضــوء علــى عــدة أســباب لذلــك،
مبــا يف ذلــك صعوبــة إثبــات قضيــة يف حالــة ضــرر ،والرســوم القضائيــة املرتفعــة ،وطــول اإلجــراءات املدنيــة ،والقيــود املفروضــة علــى التعويــض احملتمــل األضــرار ،التــي ال ميكــن أن تتجــاوز
مبلــغ الديــة احملــدد (حال ًيــا ،أقــل مــن  1000دوالر أمريكــي) .مقابلــة منظمــة ريدريــس مــع محـ ٍـام ســوداني 1 ،أغســطس  ،2022انظــر قانــون املعامــات املدنيــة لعــام  ،1974املتــاح علــى
الرابط.https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1984-Civil-Transaction-Act-Arabic.pdf :
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إن مطالبة الدولة بتحمل عبء اإلثبات يف مسألة إثبات أن األدلة لم يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب تقر بحقيقة أن
الدولة مسؤولة عن معاملة األفراد احملتجزين لديها و ينبغي أن تكون الدولة قادرة على إثبات ذلك االلتزام بتوفير الضمانات
64
املناسبة ضد سوء املعاملة .ومن ناحية أخرى ،لن يكون املدعى عليه يف العادة يف وضع يسمح له بإثبات كيفية معاملته.
إن هذا التحدي مؤلم بشكل خاص يف السياق السوداني .فأوالً ،غال ًبا ما حتد املتطلبات احملددة (املرهقة) لضحايا اإلصابات اجلسدية
املتعلقة باألفعال اإلجرامية من األدلة املتاحة يف حاالت التعذيب ،كما هو مطلوب مبوجب القواعد اإلجرائية املنبثقة عن املادة  48من
قانون اإلجراءات اجلنائية .فمث ً
استِمارة  ،8وهي وثيقة صادرة عن وزارة العدل لتوفير معلومات محدودة حول األدلة
ال ،ال ميكن إصدار ْ
الطبية ،إال يف أقسام الشرطة وبعض املستشفيات والعيادات العامة ،مما مينع العديد من ضحايا جرائم مثل التعذيب والعنف اجلنسي
من إكمالها  -ومن دعم شهادتهم خالل اإلجراءات اجلنائية الالحقة 65.كما قالت والدة شاب ُقتل أثناء االحتجاجات يف اخلرطوم يف أوائل
66
استِمارة  ،8مما منع األسرة من رفع دعوى.
يناير  2022لـمنظمة ريدريس واملرصد السوداني حلقوق االنسان ،رفضت الشرطة منحها ْ
يجب إعطاء االعتبار الواجب لصعوبات احلصول على أدلة على التعذيب وإثبات مزاعم التعذيب 67.فعلى سبيل املثال ،غال ًبا ما ُمُيارس
تعذيب املعتقلني يف السودان س ًرا من قبل محققني مهرة وذوي خبرة ،يف مجموعة من مراكز االحتجاز املرخصة وغير املرخصة (على
سبيل املثال ،مراكز الشرطة ،ومراكز االحتجاز غير املعروفة التي تديرها األجهزة األمنية ،والسجون) .غال ًبا ما يكافح احملتجزون لتذكر
األسماء أو أرقام الشارات ،أو يتم استجوابهم من قبل أفراد يستخدمون أسماء مستعارة أو يرتدون زي قوات األمن أو القوات املسلحة
بخالف زيهم ،مما يجعل من الصعب التعرف على اجلناة أو تقدمي أدلة أخرى مطلوبة.
أخي ًرا ،غال ًبا ما يُحرم املعتقلون الذين عانوا من التعذيب وسوء املعاملة من االتصال بطبيب أو محام لفترات طويلة من الزمن ،ال سيما
خالل فترة االعتقال األولية احلاسمة التي يحدث فيها التعذيب بشكل أساسي 68.على سبيل املثال ،لم يُسمح حملتجز يف قضية حديثة،
وحرم من العالج
ُقبض عليه يف  5مايو  ،2022ورد أنه تعرض للتعذيب الشديد يف سجن منطقة اخلرطوم ،مبقابلة محام ملدة  15يو ًماُ 69.
الطبي ملدة  35يو ًما إضافية (فيما مجموعه  50يو ًما) 70.وغال ًبا ما مينع التأخير يف الفحوصات الطبية توثيق عالمات التعذيب اجلسدية،
71
أو قد تكون نتائج هذه الفحوصات ذات نوعية رديئة ،مما يجعلها غير صاحلة لالستعمال.

 64منظمــة ريدريــس ومنظمــة فيــر ترايلــز« ،املشــوبة بالتعذيــب :فحــص اســتخدام أدلــة التعذيــب »،مايــو  ،2018ص  ،31متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/publication/ :
tainted-by-torture-examining-the-use-of-torture-evidence/
 65انظــر ،علــى ســبيل املثــال ،مفــوض األمم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان ،الوصــول إلــى العدالــة لضحايــا العنــف اجلنســي :تقريــر مفــوض األمم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان29 ،
يوليــو  ،2005متــاح علــى الرابــط( https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/darfur29july05.pdf :مــع مالحظــة أن «أورنيــك  8ال
يطلــب ســوى معلومــات محــدودة ....وال يســمح لكتابــة تقريــر طبــي شــامل مــن قبــل الطبيــب .يف معظــم احلــاالت ،النطــاق الكامــل مــن اإلصابــات غيــر موثقــة كتابي ـاً.)»...
 66مدرســة الدراســات الشــرقية واألفريقيــة بجامعــة لنــدن ومنظمــة ريدريــس« ،حياتــك ال تســتحق ثمــن رصاصــة :فحــص االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان يف الســودان منــذ  25أكتوبــر
 »،20211يونيــو  ،2022ص  ،18متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2022/06/Sudan-Serious-Ongoing-Human-Rights-Viola� :
tions-Briefing.pdf

 67خوان إي مينديز« ،تقرير املقرر اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» ( 10أبريل  ،)2014الفقرة .31

 68كمــا الحــظ املقــرر اخلــاص الســابق لــأمم املتحــدة املعنــي بالتعذيــب ،خــوان إي مينديــز« ،يجــب أن تتــم الفحوصــات الطبيــة املســتقلة مــن قبــل محققــن أو مدعــن عموميــن أو ســلطات
الســجون ،وهــذه الســلطات لديهــا فرصــة كبيــرة لتأخيــر اإلذن ،بحيــث تلتئــم أي إصابــات ناجمــة عــن التعذيــب بحلــول وقــت إجــراء هــذا الفحــص .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فغال ًبــا مــا تكــون
مثــل هــذه التقاريــر الطبيــة والطــب الشــرعي ذات نوعيــة رديئــة لدرجــة أنهــا ال تقــدم ســوى القليــل مــن املســاعدة للقضــاة أو املدعــن العموميــن عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن اســتبعاد األقــوال «.
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،خــوان إي مينديــز ،وثيقــة
األمم املتحــدة  10( 60/25/A/HRCأبريــل  ،)2014الفقــرة .25
 69مقابلة منظمة ريدريس مع عائلة املتظاهر احملتجز 12 ،يوليو .2022
 70املرجع السابق.
 71وكمــا لوحــظ يف بروتوكــول اســطنبول ،فــإن توقيــت مثــل هــذه الفحوصــات الطبيــة مهــم بشــكل خــاص .يجــب إجــراء فحــص طبــي  -قانونــي بغــض النظــر عــن طــول الفتــرة الزمنيــة التــي
انقضــت منــذ التعذيــب أو ســوء املعاملــة املزعــوم ،وأن يتــم الترتيــب لــه بشــكل عاجــل قبــل أن تتالشــى العالمــات احلــادة .ويجــب أن يشــمل الفحــص تقيي ًمــا للحاجــة إلــى عــاج اإلصابــات
واألمــراض واملســاعدة النفســية واملشــورة واملتابعــة « .بروتوكــول اســطنبول :دليــل التحقيــق والتوثيــق الفعالــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
املهينــة ،وثيقــة األمم املتحــدة  ،2.Rev 8/HR/P/PTمتــاح علــى الرابــطhttps://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/ :
 ،istanbul-protocol-manual-effective-0الفقــرة  .229انظــر ً
أيضــا منظمــة ريدريــس ومنظمــة فيــر ترايلــز« ،مشــوبة بالتعذيــب :فحــص اســتخدام أدلــة التعذيــب »،مايــو ،2018
«
ص  ،40متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/publication/tainted-by-torture-examining-the-use-of-torture-evidence/ :؛ خــوان إي مينديــز ،تقريــر
املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة» ( 10أبريــل  ، )2014الفقــرة .25
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عدم القدرة على الوصول إلى األدلة وملفات القضايا ذات الصلة
ومما يضاعف التحديات املوصوفة أعاله ،فلن احملامني يف السودان غال ًبا ما يُحرمون من الوصول إلى ملفات القضايا ذات الصلة
باملتهمني اجلنائيني ،مبا يف ذلك قضية «توباك» والتي مت تناولها يف بداية هذا التقرير.
تتطلب مبادئ احملاكمة العادلة عدة عناصر ،على النحو املنصوص عليه يف القانون الدولي ،مبا يف ذلك حق املتهم يف معرفة التهم
اجلنائية املوجهة ضده  /ضدها واألدلة التي تستند إليها هذه التهم اجلنائية ،واحلق يف الرد على هذه األدلة وأي مذكرات قدمها الطرف
اخلصم 72.وهذا يشمل اشتراط منح جميع املتهمني بارتكاب جرمية جنائية «الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم والتواصل مع
محامني من اختيارهم 73».ووف ًقا لتفسير جلنة حقوق اإلنسان ،فإن «التسهيالت املالئمة» يجب أن تشمل «الوصول إلى املستندات واألدلة
األخرى [ ...مبا يف ذلك] جميع املواد التي يخطط االدعاء لتقدميها يف احملكمة ضد املتهم أو التي تبرئ 74».كما ذكرت جلنة حقوق اإلنسان
أنه «يجب فهم مادة البراءة على أنها ال تشمل فقط املواد التي تثبت البراءة ولكن ً
أيضا األدلة األخرى التي ميكن أن تساعد الدفاع (مثل
»75
طوعا).
املؤشرات على أن االعتراف لم يكن
ً
إن مبادئ احملاكمة العادلة هذه غير منصوص عليها يف القانون السوداني .ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية السوداني لعام 1991
(بصيغته املعدلة عام « )2009مبادئ يجب مراعاتها» فقط أن «أي متهم بريء حتى تثبت إدانته ،ويحق له أن يخضع لتحقيق عادل
وسريع وإلى محاكمة 76»،ولكن ال يجوز للمتهم حق سماع األدلة ضده قبل موعد احملاكمة .وباملثل ،ال يتضمن قانون اإلثبات أحكاما تتعلق
باحلصول على الوثائق واألدلة األخرى.
ونتيجة لذلك ،يتعني على محامي الدفاع يف السودان االستعداد يف كثير من األحيان لتمثيل موكليهم يف احملكمة دون أن تتوفر لديهم
املعلومات واألدلة ذات الصلة ،مبا يف ذلك التقارير الطبية .ويتم الطعن يف هذه القضايا أحيا ًنا يف احملكمة ،غال ًبا دون أن حتظى بحل
مرض .ويف قضية «توباك» التي نوقشت ساب ًقا ،مث ً
ال ،فإنه على الرغم من أن قاضي احملاكمة أمر بإجراء فحص طبي حول مسألة التعذيب
ٍ
ومنح الدفاع حق الوصول إلى املعلومات ذات الصلة ،فإنه حتى وقت كتابة هذا التقرير .لم يتلق محامو الدفاع تقرير الشرطة أو أي دليل
77
آخر ولم يجر الفحص الطبي بعد ،ومت تأجيل احملاكمة إلى أجل غير مسمى ألسباب غير واضحة.

 72جلنــة حقــوق اإلنســان ،التعليــق العــام رقــم ( 32املــادة  :14احلــق يف املســاواة أمــام احملاكــم والهيئــات القضائيــة واحملاكمــة العادلــة) ،وثيقــة األمم املتحــدة 23( 32/CCPR/C/GC
أغســطس  ،)2007الفقــرة .31
 73العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ()3(14ب).
 74جلنــة حقــوق اإلنســان ،التعليــق العــام رقــم ( 32املــادة  :14احلــق يف املســاواة أمــام احملاكــم والهيئــات القضائيــة واحملاكمــة العادلــة) ،وثيقــة األمم املتحــدة  23( 32/CCPR/C/GCأغســطس
 ،)2007الفقــرة .33
 75املرجع السابق.
 76قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام  ،1991املــادة  ،4متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/1991-National-Criminal-Proce� :
dure-Act-English.pdf

 77نظــر مركــز التحريــر لسياســات الشــرق األوســط (« ،)TIMEPيف الســودان ،فشــل املســؤولون الغربيــون يف إدانــة محاكمــات الشــام 23 »،يونيــو  ،2022متــاح علــى الرابــطhttps:// :
timep.org/commentary/analysis/in-sudan-western-officials-fail-to-condemn-sham-trials/
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اإلصالحات القانونية املطلوبة
يجب على أي حكومة سودانية دميقراطية شرعية يف املستقبل ،بدعم من الفاعلني الدوليني ،أن تضع سياسة شاملة ملناهضة التعذيب،
تبدأ برسم خريطة لقوانينها وسياساتها التي تسمح بتكرار التعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة .ويجب أن يشمل ذلك احلظر املطلق
للتعذيب مبوجب القانون السوداني ،وأحكام لوجود ضمانات متنع التعذيب يف جميع الظروف ،مبا يف ذلك يف أماكن االحتجاز ،وإجراءات
لضمان املساءلة.
كخطوة أولى ،يجب على السلطات السودانية أن تع ّدل القانون اجلنائي لعام  1991لتجعل من التعذيب جرمية جنائية خطيرة ،وفقاً ملا
تتطلبه اتفاقية مناهضة التعذيب ،وكما نوقش أعاله ،فإن هذا يعتبر ضرورياً لضمان االمتثال اللتزام الدولة بالتحقيق يف حاالت التعذيب
ومقاضاة مرتكبيها .والتأكد من أن جميع ضحايا التعذيب قادرون على السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق باالنتهاكات التي تعرضوا لها.
ويجب أال تتم صياغة جرمية التعذيب القائمة بذاتها على أنها «مبدأ يجب اعتباره» مبوجب القانون اجلنائي السوداني لعام ( 1991انظر
املادة  ،)4ولكن كجرمية محددة ومنفصلة .ولالمتثال بالتزامات السودان مبوجب القانون الدولي ،ال يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية
كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة ،مبا يف ذلك حالة الطوارئ املعلنة ،ألن حظر التعذيب غير قابل للتقييد .وبالطريقة
78
نفسها ،يجب ً
أيضا إلغاء احلصانات القائمة عن األعمال التي تؤديها الشرطة واألجهزة األمنية وأفراد القوات املسلحة السودانية.
يجب على السلطات السودانية اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع ضمانات قانونية وإجرائية حاسمة ضد التعذيب ،مبا يف ذلك إغالق جميع
مراكز االحتجاز غير القانونية واالحتفاظ بسجل رسمي للمحتجزين .وااللتزام بإدخال تعديالت على قانون اإلجراءات اجلنائية لعام
 1991لضمان إبالغ جميع املعتقلني ،على وجه السرعة ،بأسباب اعتقالهم ومتكينهم من االتصال مبحام يف مرحلة االستجواب .كما ينبغي
أن تلغي التعديالت التي أُدخلت على قانون اإلجراءات اجلنائية لعام  1991والتي تشترط أن يخضع حق الشخص املوقوف يف إبالغ طرف
ثالث أو أحد أفراد أسرته ملوافقة النيابة العامة أو احملكمة.
هناك حاجة ماسة ً
أيضا إلى إجراء إصالحات قانونية لقانون االثبات لعام  1993وقانون اإلجراءات اجلنائية السوداني لعام ،1991
اللذين يقننان قاعدة استبعاد صريحة تشمل األدلة التي مت احلصول عليها من خالل التعذيب واألدلة املشتقة .يجب أن يشمل هذا احلكم،
على وجه التحديد ،استبعاد األدلة أو األقوال خارج نطاق القضاء التي مت احلصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب سوء
املعاملة للمدعى عليه أو طرف ثالث (على سبيل املثال ،شاهد) يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات ،وكذلك األدلة الوثائقية أو غيرها من
األدلة التي مت احلصول عليها نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة ،بغض النظر عما إذا كانت هذه األدلة قد مت دعمها أم أنها
ليست الدليل احلاسم الوحيد يف القضية .ولهذه الغاية ،يجب ،على وجه اخلصوص ،تعديل املادتني  )1(10و  20من قانون اإلثبات لعام
 1993لتنص على استبعاد صريح لألدلة املشوبة بالتعذيب ،مما يحد من ممارسة السلطة التقديرية القضائية يف حتديد ما إذا كانت
»
األدلة «مستقلة ومقبولة» ،حتى عندما يتم احلصول عليها من خالل «إجراءات غير صحيحة.
 78يف يوليــو  ،2020ألغــت احلكومــة االنتقاليــة يف الســودان املــادة  52مــن قانــون األمــن القومــي  ،2010وألغــت احلصانــات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء جهــاز األمــن واملخابــرات الوطنــي .ومــع
ذلــك ،ال يــزال أفــراد القــوات األخــرى يتمتعــون بحصانــات واســعة .وتنــص املــادة  34مــن قانــون القــوات املســلحة لعــام  2007علــى احلصانــة مــن املالحقــة اجلنائيــة للجنــود والضبــاط
الذيــن يرتكبــون أي عمــل «بحســن نيــة» أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم .كمــا حتظــر املــادة  )2(42مــن قانــون القــوات املســلحة لعــام  2007التحقيــق أو املقاضــاة مــع أي «مــن ضبــاط القضــاء
العســكري» مــا لــم يوافــق عليــه قائــد اجليــش .وباملثــل ،تنــص املــادة  )1(45مــن قانــون الشــرطة لعــام  2008علــى متديــد احلصانــة مــن مقاضــاة ضبــاط الشــرطة الذيــن يرتكبــون جرائــم
جنائيــة أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم الرســمية .يف جميــع احلــاالت ،ال ميكــن أن يخضــع األفــراد لتحقيــق كامــل أو مقاضــاة علــى جرائــم جنائيــة إال إذا رفــع قائــد قواتهــم هــذه احلصانــات .وخــال
الفتــرة االنتقاليــة التــي ســبقت االنقــاب ،لــم تســتجب القــوات األمنيــة والنظاميــة لطلبــات النيابــة العامــة بالتنــازل عــن احلصانــات القانونيــة ،ممــا يجعــل التحقيــق واملالحقــة القضائيــة يف
أي حــاالت تعذيــب وســوء معاملــة وانتهــاكات أخــرى حلقــوق اإلنســان مســتحيلة عمل ًيــا .وقــد تفاقمــت هــذه املشــكلة منــذ االنقــاب .انظــر منظمــة ريدريــس ومركــز النــاس للعــون القانونــي،
«الســودان :حقــوق اإلنســان بعــد عامــن مــن إبعــاد البشــير »،أبريــل  ،2021متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/news/sudan-two-years-post-bashir-progress- :
made-but-more-to-be-done/؛ انظــر ً
أيضــا منظمــة ريدريــس ،نقابــة محاميــي دارفــور ،مركــز النــاس للعــون القانونــي ،ومجموعــة محامــي الطــوارئ« ،مأخــوذة مــن شــوارع اخلرطــوم:
»
االعتقــاالت التعســفية واالحتجــاز مبعــزل عــن العالــم اخلارجــي واالختفــاء القســري مبوجــب قوانــن الطــوارئ الســودانية ،مــارس  ،2022متــاح علــى الرابــطhttps://redress.org/ :
.news/new-joint-briefing-highlights-ongoing-arbitrary-arrests-and-enforced-disappearances-in-sudan/
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يجب أن تكفل إصالحات قانون اإلجراءات اجلنائية السوداني لعام  ،1991وأي قواعد إجرائية أخرى ذات صلة ،أن يحتاج املتهم فقط
إلى تقدمي شكوى ذات مصداقية (أو «سبب معقول») بأن األدلة املعنية قد مت احلصول عليها من خالل التعذيب أو غيره من ضروب سوء
املعاملة .ويجب أن ينتقل عبء اإلثبات بعد ذلك إلى سلطات السودان إلظهار أنه لم يتم احلصول على األدلة من خالل التعذيب أو سوء
املعاملة .ويجب أن يكون مطلب التحقيق يف مزاعم التعذيب غير تقديري .لتجنب تضارب املصالح ،ويجب إجراء التحقيق بشأن مزاعم
التعذيب من قبل مدع عام و  /أو محقق مستقل غير احملقق املسؤول عن التحقيق اجلنائي األولي .وباملثل فإن االصالحات يجب أن تكفل
79
أن احملكمة ال تعتمد على شهادة ضابط التحقيق إلثبات أن األدلة لم يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب.
هناك حاجة إلى مزيد من اإلصالحات يف املمارسة السودانية للتغلب على احلواجز التي حتول دون التنفيذ الفعال وإنفاذ نظام اإلقصاء.
ويشمل ذلك تدريب املتخصصني يف قطاع العدالة (مبا يف ذلك احملامني والقضاة واملدعني العموميني) على املعايير القانونية احمللية
والدولية ذات الصلة .على سبيل املثال ،يجب تدريب املدعني العموميني على واجب «رفض مراعاة األدلة التي يعرفون أو يعتقدون على
»80
أسس معقولة أنه مت احلصول عليها من خالل اللجوء إلى التعذيب أو سوء املعاملة» ،ويجب أن «يبلغوا احملكمة بوجود مثل هذه األدلة.
وباملثل ،يجب تدريب هيئات إنفاذ القانون والهيئات األمنية األخرى على احلظر املطلق للتعذيب وغيره من أشكال سوء املعاملة ،مبا يف
ذلك بدائل االستجوابات القمعية ،مثل استخدام أساليب التحقيق وجمع املعلومات على النحو املنصوص عليه يف مبادئ إجراء املقابالت
الفعالة للتحقيقات وجمع املعلومات (املعروفة ً
أيضا باسم «مبادئ منديز») 81.على سبيل املثال ،ويجب على السلطات السودانية أن تطلب
تسجيالت صوتية ومرئية جلميع مقابالت الشرطة واالستجوابات األخرى ،والتي تعد ضمانة مهمة ضد سوء املعاملة وميكن أن توفر
ال كام ً
سج ً
ال وصاد ًقا للمقابلة .أخي ًرا ،يجب تدريب احملامني على معرفة وفهم احلظر املطلق للتعذيب ليكونوا يف وضع مي ّكنهم متا ًما من
متثيل موكليهم ،مبا يف ذلك أكثر األساليب فعالية للطعن يف االعترافات املنتزعة حتت التعذيب.
ميكن للممارسني السريريني ً
أيضا أن يلعبوا دو ًرا أساس ًيا يف ضمان التحقيق الفعال والتوثيق لتأكيد مزاعم التعذيب وغيره من أشكال
سوء املعاملة .ويوفر بروتوكول اسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة) ،الذي مت حتديثه يف عام  ،2022الذي ينص على موجهات يف هذا الصدد ،وينبغي دمجه يف السياسة واملمارسات
82
الوطنية يف السودان.

 79انظــر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،خــوان إي مينديــز،
وثيقــة األمم املتحــدة  10( 60/25/A/HRCأبريــل  ،)2014الفقــرة ( 82هـــ) ،التوصيــة بــأن «ينبغــي علــى جميــع الــدول . . .التأكــد مــن أنــه مــن أجــل إثبــات أن األدلــة لــم يتــم احلصــول
عليهــا عــن طريــق التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،يجــب أن تعتمــد احملكمــة علــى أدلــة أخــرى غيــر شــهادة ضابــط التحقيــق وأن تعــزز
املقبوليــة واألدلــة الطبيــة احملايــدة».

 80بروتوكــول اســطنبول :دليــل التقصــي والتوثيــق الفعالــن بشــأن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،وثيقــة األمم املتحــدة 8/HR/P/PT
 ،2.Revvمتــاح علــى الرابــطhttps://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effec� :
 ،tive-0الفقــرة .254
 81دعــا مجلــس حقــوق اإلنســان الــدول إلــى «أن تقــوم بتدريــب عناصــر الشــرطة وغيرهــم مــن املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون [بشــأن احلظــر املطلــق للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة]» .مجلــس حقــوق اإلنســان« ،الــدورة السادســة واألربعــون 15 »،مــارس  ،2021الفقــرة  ،24متــاح علــى الرابــطhttps://cti2024. :
 .org/wp-content/uploads/2021/03/HRC46-Resolution-torture_Role-and-responsibilities-of-police.pdfلالطــاع علــى مبــادئ منديــز ،املتاحــة باللغتــن
اإلجنليزيـ�ة والعربيـ�ة ،انظـ�ر هنـ�ا https://www.apt.ch/en/resources/publications/new-principles-effective-interviewing-investigations-and-infor� :
.mation
 82بروتوكــول اســطنبول :دليــل التقصــي والتوثيــق الفعالــن بشــأن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،وثيقــة األمم املتحــدة 8/HR/P/PT
 ،2.Revvمتــاح علــى الرابــطhttps://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effec� :
.tive-0
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خامتة
تعهد السودان بصفته طر ًفا يف اتفاقية مناهضة التعذيب ،بشكل ملزم بحظر ومنع ومعاقبة وتقدمي تعويضات عن أعمال التعذيب وسوء
املعاملة .إن ضمان استبعاد األدلة املنتزعة حتت التعذيب من أي إجراءات قانونية محلية يعتبر جزءاً أساسياً من هذا االلتزام ،ومن خالل
شيوعا :انتزاع االعترافات .يُعد حظر االعتماد على أدلة التعذيب ً
أيضا ضمانة أساسية لإلجراءات
تثبيط أحد أكثر أغراض التعذيب
ً
القانونية الواجبة وغيرها من حقوق احملاكمة العادلة .ويف هذا الصدد ،يجب على السودان أن يقوم على سبيل األولوية بتعديل العديد من
القوانني الرئيسية ،مبا يف ذلك قانون اإلثبات لعام  ،1993وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام  ،1991وقانون القانون اجلنائي لعام ،1991
لتشمل قاعدة استبعاد صريحة ال تسمح بأي «توازن» قضائي عند النظر لألدلة املشوبة بالتعذيب.

»

باإلضافة إلى تنفيذ حكم استبعادي واضح يف القانون ،يجب على السودان أن يتخذ خطوات أخرى ملنع االعتماد على «أدلة التعذيب
يف املمارسة ،مبا يف ذلك تدريب العاملني يف قطاع العدالة وموظفي إنفاذ القانون على احلظر املطلق للتعذيب وقاعدة االستبعاد ،وإزالة
احلواجز القانونية التي متنع ضحايا التعذيب من السعي لتحقيق العدالة يف التعذيب (مثل أحكام احلصانات طويلة األمد يف عدة قوانني).
كما يجب على السلطات السودانية اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع ضمانات قانونية وإجرائية مناسبة لألشخاص احملتجزين ،مثل ضمان
حصول احملتجزين على مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة وضمان حقهم يف طلب الفحص الطبي واحلصول عليه.
تعتبر هذه اخلطوات عند أخذها مجتمعة خطوات ضرورية للحظر الشامل ألعمال التعذيب وسوء املعاملة ومنعها واملعاقبة عليها
وإصالحها .وبالنظر إلى تاريخ السودان الطويل يف استخدام التعذيب ،مبا يف ذلك تاريخه املمتد حتى يومنا هذا ،يجب على السلطات
السودانية واملجتمع الدولي وضع هذه اإلصالحات على رأس قائمة مهامهم.
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