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مقدمة
ب##عد أك##ثر م##ن ع##ام##ني م##ن اإلط##اح##ة ب##نظام ال##رئ##يس ع##مر ال##بشير ،ال ي##زال ال##سودان ي##عان##ي م##ن أوض##اع
اق##تصادي##ة ص##عبة ،وج##ملة م##ن ان##تهاك##ات ح##قوق اإلن##سان ،ف##ي عه##د ال##حكوم##ة امل##ؤق##تة ،وس##ط ت##عثر ف##ي
حرة.
الوصول إلى تحول ديمقراطي وحكومة منتخبة بإرادة شعبية ّ
وم#ن ب#ني ج#ملة ان#تهاك#ات ،ب#قي االع#تقال والحج#ز ال#تعسفي ن#مطًا م#وروثً#ا وس#ائً #دا م#ن ال#نظام ال#ساب#ق،
إل##ى ال##قيادة الج##دي##دة ف##ي امل##رح##لة االن##تقال##ية ،ال##تي م##رت ب##عدة م##راح##ل ،دون أن ي##توق##ف ه##ذا االن##تهاك
ب#ما ي#قوض ت#طلعات ال#سودان#يني ل#تغيير ح#قيقي دي#مقراط#ي ب#عدم#ا ان#تفضوا ض#د ال#سياس#ات ال#قمعية
وخسروا الكثير في سبيل التحول الديمقراطي.
وف##ي ت##قري##ر "االع##تقال والحج##ز ال##تعسفي  ..ان##تهاك##ات مس##تمرة ف##ي ال##سودان" يس##لط مج##لس ج##نيف
#روج#ا
ل#لحقوق#و والح#ري#ات ال#ضوء ع#لى ج#ملة م#ن االن#تهاك#ات ف#ي عه#د ال#حكوم#ة امل#ؤق#تة ،ال#تي ت#شكل خ ً #
ع##ن ال##تزام##ات ال##سودان ب##تحول دي##مقراط##ي ب##عد عه##د ال##بشير ،وان##تهاك #ا ً ل##لمواث##يق ال##دول##ية ال##تي تج##رم
االع##تقال ال##سياس##ي وع##لى خ##لفية ال##رأي ،والحج##ز ال##تعسفي ،وم##نها العه##د ال##دول##ي ال##خاص ب##ال##حقوق
املدنية والسياسية الذي صادقت عليه السودان في العام 1986.
وج##اء ال##تقري##ر ف##ي أرب##عة م##حاور ،ي##تناول األول :ال##تطورات ف##ي املشه##د ال##سودان##ي وظ##روف اإلط##اح##ة
ب ##ال ##بشير وم ##ا ص ##اح ##به م ##ن ت ##غيرات ف ##ي ال ##سودان م ##تعلقة ب ##امل ##رح ##لة االن ##تقال ##ية ،وف ##ي امل ##حور ال ##ثان ##ي:
ات#جاه#ات االع#تقال ال#تعسفي ف#ي العه#د الج#دي#د واالع#تقاالت ال#تي تج#ري ب#حق امل#عارض#ني وم#ساع#ي
ت#رح#يل ب#عض امل#عتقلني ألن#هم م#طلوب#ون ل#دى ع#دد م#ن ال#دول وص#ور أخ#رى م#ن االن#تهاك#ات ،وف#ي امل#حور
ال#ثال#ث :ي#تطرق ل#غياب ال#تعام#ل ال#قان#ون#ي وف#قدان م#نظوم#ة ال#عدال#ة ألدن#ى م#قوم#ات اإلن#صاف وال#نزاه#ة
م##ع اس##تمرار ال##تعذي##ب وامل##الح##قة وال##توق##يف ب##عيدا ع##ن ال##قان##ون ،وف##ي ال##راب##ع :نس##تعرض أب##رز ن##ماذج
االنتهاكات ألشخاص تعرضوا للعنف والتعذيب أثناء وبعد االعتقال.
وخلص التقرير إلى عدد من النتائج منها؛
•ع##لى ال##رغ##م م##ن إس##قاط ن##ظام ال##بشير ف##إن الس##لطات ال##سودان##ية ال##حال##ية ل##م ت##ف بتعه##دات##ها بتحس##ني
أوض#اع ح#قوق اإلن#سان ،وب#قيت مس#تمرة ف#ي اق#تراف االن#تهاك#ات خ#اص#ة اع#تقال امل#عارض#ني والحج#ز
التعسفي والتنكيل والتدخل في أعمال القضاء.
وفي ضوء ما استعرضه من معطيات ونتائج أوصى التقرير بعدة توصيات منها؛
• ي ##توج ##ب ع ##لى األم ##ني ال ##عام ل ##ألم ##م املتح ##دة وال ##فري ##ق ال ##عام ##ل امل ##عني ب ##مسأل ##ة االح ##تجاز ال ##تعسفي
وامل##داف##عني ع##ن ح##قوق اإلن##سان ف##ي ال##عال##م ب##ذل ق##صارى جه##ده##م ل##لضغط ع##لى ال##نظام ال##سودان##ي
إلطالق سراح املعارضني ومعتقلي الرأي في السودان.
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املحور األول :التطورات في املشهد السوداني بعد اإلطاحة بالبشير
ف## #ي وق## #ت م## #بكر م## #ن ص## #باح ي## #وم  11ن## #يسان /أب## #ري## #ل ،2019 ،انتش## #رت ب## #ني ح## #شود امل## #تظاه## #ري## #ن
امل ##عتصمني خ ##ارج م ##قر ال ##جيش ف ##ي أم درم ##ان أن ##باء ت ##فيد ب ##أن وزارة ال ##دف ##اع ال ##سودان ##ية ع ##لى وش ##ك
إص##دار ب##يان ب##ال##غ األه##مية .ب##دا أن امل##تظاه##ري##ن ال##ذي##ن ك##ان##وا ي##سعون م##نذ ف##ترة غ##ير ق##صيرة إلرغ##ام
ال ##دي ##كتات ##ور ال ##سودان ##ي ع ##مر ال ##بشير ع ##لى ال ##تنحي ب ##عد ع ##قود ف ##ي ال ##حكم ،ب ##دا وأن ##هم ي ##عرف ##ون ب ##شكل
ب ##دي ##هي م ##ا ال ##ذي ك ##ان ع ##لى وش ##ك الح ##دوث .وب ##ال ##فعل أع ##لنت وزارة ال ##دف ##اع أن ال ##بشير ق ##د ت ##نحى ع ##ن
م##نصبه ب##عد زه##اء ث##الث##ني ع##ا ًم##ا ف##ي سّ #دة ال##رئ##اس##ة .ه##نا ،ك##ان ل##وج##ود أع##داد ك##بيرة م##ن أف##راد وم##رك##بات
القوات املسلحة السودانية ،وليس جهاز املخابرات واألمن الوطني أو الشرطة ،داللة مهمة على ذلك.
وأع ##لن وزي ##ر ال ##دف ##اع أح ##مد ع ##وض ب ##ن ع ##وف ،أن ال ##جيش س ##وف ي ##دي ##ر ش ##ؤون ال ##بالد ب ##عد اس ##تقال ##ة
ال#بشير ،وأش#ار إل#ى أن#ه س#يتم ت#شكيل ح#كوم#ة م#ؤق#تة ف#ي ال#وق#ت امل#ناس#ب .ك#ما أع#لنت ح#ال#ة ال#طوارئ
مل ##دة ث ##الث ##ة أشه ##ر م ##ع ف ##رض ح ##ظر ال ##تجول ف ##ي ج ##ميع امل ##راك ##ز ال ##حضري ##ة ال ##رئ ##يسية م ##ن ال ##ساع ##ة 10
#باح#ا ي#ومً #يا مل#دة شه#ر واح#د .وق#ال ال#وزي#ر :إن ال#جيش س#وف ي#غلق امل#دي#نة 24
م#سا ًء إل#ى ال#ساع#ة  9ص ً #
س ##اع ##ة ب ##ينما ي ##تم إن ##هاء ال ##ترت ##يبات االن ##تقال ##ية .وف ##ي ال ##وق ##ت ال ##ذي ك ##ان وزي ##ر ال ##دف ##اع ي ##صدر إع ##الن ##ه،
انتش ##رت ت ##قاري ##ر ت ##فيد ب ##عزل ال ##رئ ##يس ال ##ساب ##ق ع ##مر ال ##بشير وع ##دد م ##ن ك ##بار م ##ساع ##دي ##ه ووض ##عهم ف ##ي
اإلقامة الجبرية.

وك##ان##ت ال##تفاص##يل ح##ول م##ن ك##ان ره##ن االع##تقال أو م##ن ك##ان ي##شارك ف##ي ال##عملية )االن##تقال##ية( ال زال##ت
غ#ير واض#حة ،ب#عد ف#ترة وج#يزة م#ن إع#الن ال#جيش ،رد تج#مع امل#هنيني ال#سودان#يني ،وه#و أح#د امل#نظمات
ال ##رائ ##دة ف ##ي ت ##نظيم االح ##تجاج ##ات ،م ##علنا أن اس ##تقال ##ة ال ##بشير وتح ##رك ##ات وزي ##ر ال ##دف ##اع ه ##ي ان ##قالب
التجمع وغيره من قادة االحتجاج سيواصلون اعتصامهم حتى يتم اإلعالن عن
عسكري وأن
ّ
االن#تقال إل#ى ح#كوم#ة م#دن#ية ،واس#تخدم املتح#دث ب#اس#م التج ّ#معات امل#عارض#ة ل#غة ق#وي#ة ق#ائ#ال "ي#جب أن
ي#تو ّل#ى امل#دن#يون اآلن الس#لطة م#ن ال#جيش" ،و ف#ي ه#ذه األث#ناء ك#ان#ت ت#تكشفت ت#طورات ج#دي#دة ك#ل ي#وم،
وع#لى س#بيل امل#ثال ،ب#عد م#رور  48س#اع#ة ف#قط م#ن ت#ول#يه الس#لطة ،ت#نحى وزي#ر ال#دف#اع أي ً
#ضا م#فسحا
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ال ##طري ##ق ل ##عبد ال ##فتاح ب ##ره ##ان ع ##بد ال ##رح ##من ،امل ##فتش ال ##عام ال ##ساب ##ق ل ##لجيش ،ل ##يتول ##ى رئ ##اس ##ة املج ##لس
ال##عسكري االن##تقال##ي .ف##ي ح##ني أن##ه ك##ان م##ن امل##توق##ع أن تح##دث ه##ذه األح##داث ف##ي ن##هاي##ة امل##طاف ف##ي
ش## #كل م## #ا ،ل## #م ي## #كن أح## #د ي## #توق## #ع ح## #دوث## #ها به## #ذه الس## #رع## #ة دون م## #قاوم## #ة أق## #وى م## #ن ال## #بشير وم## #ؤي## #دي## #ه
ال#رئ#يسيني ،و ت#شير ن#ظرة أول#ى إل#ى األح#داث ب#أن ش#بح م#صير ق#ادة ل#يبيا وم#صر ك#ان ي#لوح ب#ق ّوة ف#ي
األف##ق ب##النس##بة ل##لبشير ،وي##قول ال##عدي##د م##ن أول##ئك ال##قري##بني م##ما يح##دث ف##ي ال##سودان أن ال##درام##ا ال##تي
ت ##تكشف ي ##وم ##ا ب ##عد ي ##وم ت ##تشاب ##ه م ##ع األح ##داث ال ##تي وق ##عت ف ##ي م ##صر خ ##الل ال ##سنوات األخ ##يرة ،ح ##يث
أش ##ارت ال ##تقاري ##ر إل ##ى أن ال ##جيش ،إل ##ى ج ##ان ##ب س ##جن ال ##بشير وال ##دائ ##رة امل ##حيطة ب ##ه ،ب ##دأ أي ً #
#ضا ف ##ي
ال#بحث ع#ن واح#تجاز األش#خاص امل#رت#بطني ب#اإلخ#وان املس#لمني ف#ي ال#سودان وال#ذي#ن ل#هم ص#الت ق#وي#ة
ب##الج##ماع##ات اإلس##الم##ية ال##تي س##اع##دت ال##بشير ف##ي ال##وص##ول إل##ى الس##لطة ف##ي أواخ##ر ع##قد ال##ثمان##ينات
من القرن املاضي.1
وق#د ت#حققت ال#ثورة ال#سودان#ية ب#وت#يرة س#ري#عة مس#تفيدة م#ن ت#جارب ت#اري#خية س#اب#قة ،ف#ال#سودان#يون ف#في
 1964و 1985ان#دل#عت ان#تفاض#ات ض#د األن#ظمة ال#حاك#مة ان#اذاك وال#تي ل#م ي#كن ال#سودان#يون راض#ني
ع#نها .اض#اف#ة ال#ى ان ال#رئ#يس ال#بشير ل#م يح#ظى ف#ي ت#لك ال#فترة ب#دع#م ج#ميع م#مثلي األجه#زة األم#نية.
م ##ما سه ##ل م ##همة امل ##تظاه ##ري ##ن ال ##ذي ##ن أج ##بروا ال ##جيش ب ##اح ##تجاج ##ات ##هم ال ##حاش ##دة ع ##لى االن ##قالب ض ##د
ال ##بشير م ##عتمدي ##ن ع ##لى دع ##م ه ##يئات دول ##ية ذات وزن ك ##بير ع ##لى غ ##رار االت ##حاد األوروب ##ي واالت ##حاد
االف#ري#قي .وب#دأت م#عال#م االن#هيار االق#تصادي تظه#ر ت#حت ح#كم ال#بشير ،ف#قد س#حب ال#كثير م#ن رج#ال
األع## #مال دع## #مهم ،ك## #ما أن ال## #بنية ال## #تحتية ك## #ان## #ت م## #نهارة ب## #شكل واس## #ع الس## #يما ق## #طاع## #ات ال## #زراع## #ة،
ال ##صحة ،ال ##نقل وق ##طاع ال ##تعليم .وف ##ي  2011اس ##تقل ج ##نوب ال ##سودان فخس ##رت ال ##بالد م ##وارد ال ##نفط
املربحة .كل هذه العوامل أدت إلى بزوغ االنتفاضة في شتى انحاء البالد.
ول##م تخ##لو االن##تفاض##ة م##ن اح##داث م##ؤس##وي##ة ف##في  3ي##ون##يو /ج##زي##ران  2019شه##ذت الخ##رط##وم مج##زرة
ره##يبة راح ض##حيتها أك##ثر م##ن م##ائ##ة م##تظاه##ر ت##م رم##يهم ب##ال##رص##اص ف##ي ي##وم واح##د اث##ناء اح##تجاج##هم
وت#ظل ظ#روف ه#ذا االع#تداء ال#الان#سان#ي غ#ام#ضة ال#ى ي#وم#نا ه#ذا  .وف#ي أوائ#ل م#ارس /آذار  2020ت#م
نجى رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك املحسوب على معسكر املدنيني من اعتداء.
املحور الثاني :اتجاهات االعتقال التعسفي في العهد الجديد
ب##عد اإلط##اح##ة ب##نظام ال##بشير ،م##ن ب##عض أرك##ان##ه ،ج##رى اع##تقال امل##ئات م##ن امل##ؤي##دي##ن ل##ه ،م##ن م##ناص##ب
وم##واق##ع ع##سكري##ة وم##دن##ية ،وك##ان م##ن ال##واض##ح أن ال##كثير م##ن ه##ذه االع##تقاالت ال ت##تم ب##ناء ع##لى وق##ائ##ع
ج ##رم ##ية مح ##ددة ،وإن ##ما ف ##ي إط ##ار ع ##ملية ت ##صفية وج ##ود وش ##ملت ع ##دي ##د أط ##راف .وال ##الف ##ت أن ج ##ز ًءا م ##ن
ال##نظام الج##دي##د خ##اص##ة ف##ي ال##شق ال##عسكري ه##م أرك##ان ال##نظام ال##قدي##م ال##ذي##ن ك##ان##وا ي##نفذون ال##بطش
ويشتركون في املسؤولية عن االنتهاكات.
وب#قيت امل#الح#قات ق#ائ#مة وس#لطة ال#قمع ف#ي ازدي#اد وه#ناك عش#رات امل#عتقلني ي#خضعون ل#ظروف ص#عبة
كما أن بعضهم يهدده شبح اإلبعاد وآخرين يخشون من ترحيلهم لبلدان أخرى.
 1الجزيرة نت ،القصة الكاملة لسقوط البشير ..ثورة حقيقية أم مجرد تغيير في الوجوه؟ ،الرابطhttps://cutt.us/0JKVF :
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وخالل العهد الجديد ،يمكن رصد أبرز االنتهاكات التالية:
االعتقال واالحتجاز التعسفي للمعارضني
ت##فيد ال##تقاري##ر ال##واردة ملج##لس ج##نيف أن "ق##وات ال##دع##م الس##ري##ع" وق##وى أم##نية م##ختلفة اع##تقلت ت##عسفيا
ف ##ي ال ##عاص ##مة الخ ##رط ##وم م ##نذ إس ##قاط ن ##ظام ال ##بشير م ##ئات امل ##دن ##يني ،ب ##ينهم نش ##طاء س ##ياس ##يون ،دون
سلطة قانونية.
وق ##ال ##ت م ##نظمة "ه ##يوم ##ن راي ##تس ووت ##ش'' إن "ق ##وات ال ##دع ##م الس ##ري ##ع" ال ##سودان ##ية اع ##تقلت ت ##عسفيا ف ##ي
ال##عاص##مة الخ##رط##وم خ##الل  2020عش##رات امل##دن##يني ،ب##ينهم نش##طاء س##ياس##يون ،دون س##لطة ق##ان##ون##ية.
واحتُجز املعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفا ًء قسريا.

وثّ##قت ه##يوم##ن راي##تس ووت##ش ع##دة اع##تقاالت غ##ير ق##ان##ون##ية ل##لمدن##يني ف##ي  2020ف##ي الخ##رط##وم م##ن ق##وات
ال ##دع ##م الس ##ري ##ع ،امل ##سؤول ##ة ع ##ن ان ##تهاك ##ات ج ##سيمة ض ##د امل ##دن ##يني ف ##ي دارف ##ور وم ##ناط ##ق ن ##زاع أخ ##رى.2
وت##اب##ع مج##لس ج##نيف إف##ادات م##ن أرب##عة م##عتقلني س##اب##قني ب##ني س##بتمبر/أي##لول  2020وف##براي##ر/ش##باط
 ،2021أك## #دوا أن ق## #وات األم## #ن احتج## #زت## #هم ب## #معزل ع## #ن ال## #عال## #م ال## #خارج## #ي وم## #نعتهم م## #ن االت## #صال
ب ##محام ##ني وع ##ائ ##الت ##هم ط ##وال ف ##ترة اح ##تجازه ##م ،ال ##تي ت ##راوح ##ت ب ##ني أس ##بوع وأك ##ثر م ##ن شه ##ر .وق ##ال
محتجزان إن حراس قوات الدعم السريع أساؤوا معاملتهما بدنيا.
وأف ##ادت ت ##قاري ##ر ع ##لى م ##دار ال ##سنة ب ##أن "ق ##وات ال ##دع ##م الس ##ري ##ع" احتج ##زت ال ##عدي ##د م ##ن أف ##راد ق ##بيلة
امل#حام#يد ل#صلتهم ب#موس#ى ه#الل ،زع#يم امل#يليشيا امل#وال#ي ل#لحكوم#ة س#اب#قا ،وال#ذي ف#رض#ت ع#ليه "األم#م
املتحدة" عقوبات لدوره في فظائع دارفور.
 2ه##يوم##ن راي##تس ووت##ش ،ال##سودان :اع##تقاالت غ##ير ق##ان##ون##ية م##ن ق##بل "ق##وات ال##دع##م الس##ري##ع" ،ال##راب##طhttps://www.hrw.org/ar/news/ :
2021/03/01/378024
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واع#تقل م#سؤول#و ق#وات ال#دع#م الس#ري#ع ع#بد امل#ال#ك م#وس#ى ص#ال#ح ،ن#اش#ط س#ياس#ي وأح#د أق#ارب م#وس#ى
ه#الل ،ع#دة م#رات خ#الل ال#عام ف#ي الخ#رط#وم ،وال#ناش#ط أس#ام#ة مح#مد ال#حسن ) 40ع#ام#ا( م#ن  5ي#ول#يو/
ت##موز ح##تى  17س##بتمبر/أي##لول .ل##م ي##كن أي م##ن ال##رج##لني محتج##زا وق##ت ك##تاب##ة ه##ذا امل##لخص ،ك##ما ل##م
توجه إلى أي منهما أي تهم ولم يق َّدما إلى محكمة طوال فترة اعتقالهما.
وه ##الل م ##عتقل م ##نذ ن ##وف ##مبر/تش ##ري ##ن ال ##ثان ##ي  2017وي ##واج ##ه بحس ##ب ت ##قاري ##ر ات ##هام ##ات م ##ن م ##حكمة
عسكرية بارتكاب جرائم ضد القوات الحكومية في دارفور.
ف#ي  29ي#ون#يو/ح#زي#ران  ،2020أم#ر ال#حاك#م ال#عسكري ال#ساب#ق ل#غرب دارف#ور ب#حبس  72رج#ال وص#بيا
لس#تة أشه#ر ب#موج#ب ق#ان#ون ال#طوارئ ،ال#ذي ي#سمح ب#اح#تجاز األش#خاص دون إش#راف ق#ضائ#ي .ك#ان#وا
ض ##من مج ##موع ##ة م ##ن  122ش ##خصا اع ##تقلتهم ق ##وات ال ##دع ##م الس ##ري ##ع ف ##ي األس ##اب ##يع ال ##ساب ##قة خ ##الل
ع##مليات مل##كاف##حة الهج##رة ف##ي دارف##ور .ات##همتهم الس##لطات ب##ارت##كاب ج##رائ##م م##ن ب##ينها النه##ب ،والهج##رة
غير الشرعية ،والحيازة غير القانونية لألسلحة النارية ،رغم أنهم لم يمثلوا أمام محكمة قط.
ف ##ي ك ##تم ش ##مال ##ي إق ##ليم دارف ##ور وف ##ي ك ##اس ج ##نوب ##ي اإلق ##ليم ،اع ##تقلت ق ##وات األم ##ن ال ##حكوم ##ية م ##دن ##يني
واحتجزتهم بعد احتجاجات اندلعت في كلتي املنطقتني.
وت#وج#ب ه#ذه االن#تهاك#ات ال#حكوم#ة االن#تقال#ية ف#ي ال#سودان ب#ات#خاذ إج#راءات س#ري#عة ل#وق#ف ه#ذا ال#نمط
من االنتهاكات ووقف تدخل قوات الدعم السريع الذي يخالف القانون.
إبعاد املعارضني السياسيني
أب ##عد املج ##لس ال ##عسكري ال ##سودان ##ي ،ف ##ي ي ##ون ##يو  ،2019ق ##يادات الح ##رك ##ة ال ##شعبية-ق ##طاع ال ##شمال
امل#فرج ع#نهم إل#ى ع#اص#مة ج#نوب ال#سودان ج#وب#ا ،حس#ب م#صدر ف#ي الح#رك#ة ،وذل#ك ب#عد اع#تقال#هم ف#ي
أع##قاب اق##تحام دم##وي الع##تصام امل##حتجني ب##ال##عاص##مة الخ##رط##وم ،والح##رك##ة ال##شعبية لتح##ري##ر ال##سودان-
ش#مال م#ن ح#رك#ات ال#تمرد ال#رئ#يسية ف#ي ال#بالد ،وج#زء م#ن ال#تحال#ف ال#ذي ي#سعى لتس#ليم الس#لطة إل#ى
املدنيني بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.
وت ##فيد ال ##تقاري ##ر ال ##واردة ملج ##لس ج ##نيف ل ##لحقوق والح ##ري ##ات إن ي ##اس ##ر ع ##رم ##ان ن ##ائ ##ب رئ ##يس لح ##رك ##ة
ال##شعبية/ق##طاع ال##شمال ،وأم##ينها ال##عام إس##ماع##يل خ##ميس ج##الب ،ومتح##دث##ها ال##رس##مي م##بارك أردول
وص#لوا إل#ى ج#وب#ا ب#ال#فعل .م#ن ج#ان#به ،ق#ال ع#رم#ان إن "الس#لطات ال#سودان#ية رح#لتنا إل#ى ج#وب#ا ب#طائ#رة
عسكرية مكبلي األيدي واألرجل ومعصوبي األعني «.3

 3الجزيرة ،بينهم عرمان ..املجلس العسكري بالسودان يرحل ثالثة من زعماء الحركة الشعبية ،الرابطhttps://cutt.us/Nreox :
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ياسر عرمان

تسليم معارضني لدول أخرى
ع ##برت م ##نظمات ح ##قوق ##ية ونش ##طاء وذوو م ##عتقلني م ##صري ##ني ف ##ي ال ##سودان ،ع ##ن م ##خاوف ##هم م ##ن تس ##ليم
الخرطوم املعتقلني إلى القاهرة ،خاصة أنهم معارضون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحس ##ب ص ##فحات وح ##ساب ##ات مه ##تمة ب ##شؤون امل ##عتقلني ف ##ي م ##صر ،ت ##م اع ##تقال عش ##رات امل ##صري ##ني
امل ##قيمني ف ##ي ال ##سودان إث ##ر زي ##ارة ال ##فري ##ق ح ##ميدت ##ي ن ##ائ ##ب رئ ##يس مج ##لس ال ##سيادة ال ##سودان ##ي مل ##صر
ول#قائ#ه ال#رئ#يس ال#سيسي وم#دي#ر ج#هاز امل#خاب#رات ال#عام#ة ال#لواء ع#باس ك#ام#ل ،دون أن ت#وض#ح الس#لطات
ال#سودان#ية ال#تهم امل#وج#هة إل#يهم أو أس#باب اع#تقال#هم .ك#ان أغ#لب ه#ؤالء ف#روا إل#ى ال#سودان ف#ي ص#يف
العام  2013عقب اإلطاحة بنظام الرئيس املصري األسبق محمد مرسي ،خوفا من االعتقال.4
قتل واستهداف املعارضني
ت ##عرض آالف امل ##حتجني الس ##لميني ال ##ذي ##ن اع ##تصموا ف ##ي ي ##ون ##يو  2019خ ##ارج م ##قر ال ##قيادة ال ##عام ##ة
ل ##لجيش ف ##ي ال ##عاص ##مة الخ ##رط ##وم م ##طال ##بني ب ##االن ##تقال إل ##ى ح ##كم م ##دن ##ي ل ##هجوم ب ##ال ##رص ##اص ال ##حي،
وال ##سياط ،وال ##عصي ،وال ##غاز امل ##سيل ل ##لدم ##وع م ##ن ج ##ان ##ب م ##زي ##ج م ##ن ق ##وات األم ##ن ض ##م ق ##وات ال ##دع ##م
الس#ري#ع ،ج#هاز امل#خاب#رات واألم#ن ال#وط#ني ،والش#رط#ة .وق#ال دي#بروز م#وت#شينا ،امل#دي#ر اإلق#ليمي ل#برن#ام#ج
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ش ##رق وج ##نوب إف ##ري ##قيا ف ##ي م ##نظمة ال ##عفو ال ##دول ##ية إن "م ##ا ال ي ##قل ع ##ن  100م ##حتج س ##لمي ُق##تلوا ع ##لى
أيدي قوات األمن ،وأصيب  700على األقل بجروح ،وجرى اعتقال واحتجاز املئات «.5
املحور الثالث :االنتهاكات القانونية خالل االعتقال التعسفي
واص#لت ق#وى األم#ن ال#تي ت#دي#ره#ا ال#حكوم#ة االن#تقال#ية والس#لطات ال#عسكري#ة ف#ي عه#د م#ا ب#عد ال#بشير،
م#مارس#ة االع#تقال والحج#ز ال#تعسفي دون س#د ق#ان#ون#ي ،ل#تسير ع#لى درب ال#نظام ال#ساب#ق ف#ي ت#غييب
امل ##عارض ##ني وم ##حاول ##ة ت ##كميم األف ##واه ،وم ##الح ##قة ال ##صحفيني وأص ##حاب ال ##رأي وامل ##داف ##عني ع ##ن ح ##قوق
اإلن#سان .ون#فذت الس#لطات ال#سودان#ية عش#رات ح#مالت االع#تقال الج#ماع#ية وال#فردي#ة ط#ال#ت ش#خصيات
م#ختلفة وارت#كز االع#تقال ب#األس#اس ع#لى م#بدأ م#عارض#ة ه#ؤالء ل#توج#هات وس#ياس#ات ال#حكوم#ة االن#تقال#ية
وج ##رى ع ##دة م ##رات ت ##وظ ##يف االرت ##باط ب ##ال ##نظام ال ##ساب ##ق ل ##تنفيذ ه ##ذه االع ##تقاالت ،وم ##ورس م ##ا يش ##به
التطهير من املؤسسات الحكومية واألهلية.
أبرز االنتهاكات:
االعتقال التعسفي بدون مذكرة
وثّ##ق ال##فري##ق ال##خاص بمج##لس ج##نيف ع##دة اع##تقاالت غ##ير ق##ان##ون##ية ل##لمدن##يني ف##ي  2020ف##ي الخ##رط##وم
م##ن ق##وات ال##دع##م الس##ري##ع ،امل##سؤول##ة ع##ن ان##تهاك##ات ج##سيمة ض##د امل##دن##يني ف##ي دارف##ور وم##ناط##ق ن##زاع
أخ##رى .ب##ني س##بتمبر/أي##لول  2020وف##براي##ر/ش##باط  ،2021ح##يث اط##لعت ع##لى ت##قاري##ر خ##اص##ة ش##ملت
م##قاب##الت ت##مت م##ع أرب##عة محتج##زي##ن س##اب##قني ،وش##خصني م##ن أق##ارب امل##عتقلني ،وم##حام##يا ف##ي ق##ضاي##ا
احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيني بشكل غير قانوني.
ولعل اكثر الفئات التي تعرضت لالعتقاقالت التعسفية هي فئتا الصحفيني والنشطاء السياسيني
التعذيب والتنكيل
ف ##ي  27دي ##سمبر  ،2020أع ##لنت ال ##نياب ##ة ال ##عام ##ة ف ##ي ال ##سودان ،ت ##فاص ##يل وف ##اة م ##واط ##ن ف ##ي ال ##وح ##دة
ال#صحية ل#قوات ال#دع#م الس#ري#ع )ت#اب#عة ل#لجيش( ،ف#يما أف#ادت األخ#يرة ب#توق#يف ع#دد م#ن ع#ناص#ره#ا ع#لى
خ#لفية ال#واق#عة ،وب#ينما ط#ال#بت أح#زاب س#ياس#ية ب#تحقيق س#ري#ع وتس#ليم ال#جناة ل#لعدال#ة ،أمه#ل “تج#مع
امل ##هنيني ال ##سودان ##يني” ال ##حكوم ##ة وال ##دع ##م الس ##ري ##ع  15ي ##وم ##ا ل ##تنفيذ م ##طال ##ب ،ب ##ينها ال ##كشف ع ##ن م ##قار
معتقالت سرية ،متوعدا باحتجاجات شعبية.
وذك ##رت ت ##قاري ##ر إع ##الم ##ية مح ##لية ،أن ق ##وات ي ##عتقد أن ##ها أم ##نية اق ##تادت ب ##هاء ال ##دي ##ن ن ##وري ،م ##ن م ##نطقة
ال##كالك##لة ج##نوب الخ##رط##وم ،ب##واس##طة س##يارة ب##ال ل##وح##ات م##عدن##ية ،ف##ي  17دي##سمبر /ك##ان##ون األول ل##سنة
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 ،2020ل##يتم ال##عثور ع##لى ج##ثمان##ه ب##عد  5أي##ام ف##ي مش##رح##ة مس##تشفى أم درم##ان ،وع##ليه آث##ار ت##عذي##ب
واضحة6.
‑

بهاء الدين نوري

محاكمات غير عادلة
ف ##ي  30أي ##ار/م ##اي ##و " - 2019ع #بّرت ال ##يون ##يسف ع ##ن ص ##دم ##تها إزاء ص ##دور ح ##كم اإلع ##دام ع ##لى ف ##تى
بس#بب ج#ري#مة ارت#كبها ع#ندم#ا ك#ان ي#بلغ  15ع#ام#اً ،وق#ال#ت "ه#ذا ان#تهاك واض#ح الت#فاق#ية ح#قوق ال#طفل
ال#تي ص#ادق#ت ع#ليها ال#سودان ف#ي ع#ام  .1990ت#نص االت#فاق#ية ع#لى أن#ه ال ي#جوز أن ي#واج#ه أي ط#فل
ع##قوب##ة اإلع##دام أو ال##سجن مل##دى ال##حياة ،دون إم##كان##ية إط##الق س##راح##ه .ي##جب م##عام##لة األط##فال ال##ذي##ن
يُدانون بخرق القانون بكرامة واحترام ،وبطريقة تراعي احتياجاتهم كأطفال.
وأب##دى ق##ان##ون##يون وم##راق##بون ت##أي##يده##م امل##طلق ل##تدوي##ل ال##قضية وت##حوي##لها إل##ى م##حكمة ال##جناي##ات ال##دول##ية
ف##ي اله##اي ب##اع##تبار أن##ها ج##ري##مة ض##د اإلن##سان##ية ،وع##لى ال##رغ##م م##ن إص##دار ال##نائ##ب ال##عام ال##سودان##ي
امل#كلف م#بارك مح#مود ع#ثمان األح#د أم#را ب#تأس#يس ن#ياب#ة ت#ختص ب#ال#نظر ف#ي دع#اوى االن#تهاك#ات ب#كاف#ة
الج#رائ#م وال#دع#اوى ال#تي أدت ال#ى س#قوط ق#تلى ف#ي امل#واك#ب والتج#معات واالع#تصام#ات ،إال أن ال#كثير
م##ن ال##قان##ون##يني وامل##راق##بني أب##دوا ع##دم ث##قتهم ف##ي ال##وص##ول إل##ى ع##دال##ة ح##قيقية ،م##تهمني ل##جنة ال##تحقيق
ب ##ممارس ##ة ال ##تسوي ##ف وت ##ضليل ال ##رأي ال ##عام ،ق ##اط ##عني ب ##أن ##ها ال ت ##ملك اإلرادة ال ##الزم ##ة ل ##تقدي ##م ق ##ضية
متكاملة رغم األدلة والبراهني الواضحة املحيطة بتلك القضية الخطيرة7.
‑

 6الجزيرةhttps://cutt.us/QsJrP ،
 7سكاي نيوز عربيhttps://cutt.us/NLxnw ،
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القيود على حريتَيْ التعبير والتجمع
ح ##كم ع ##لى  11ف ##نان ##ا ب ##ال ##سجن شه ##ري ##ن ب ##تهمتي "اإلخ ##الل ب ##الس ##الم ##ة
ف ##ي س ##بتمبر/أي ##لول # ُ ،2020
العامة" و"اإلزعاج العام" ،بسبب ترديدهم شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز الشرطة.
ف##ي ي##ول##يو/ت##موز  ،2020ع##دل##ت ال##حكوم##ة االن##تقال##ية ق##ان##ون الج##رائ##م اإلل##كترون##ية ل##عام  ،2007وش##ددت
ال#عقوب#ات ال#واردة ف#يه ب#دال م#ن إل#غاء الج#رائ#م ذات ال#صياغ#ة ال#غام#ضة ال#تي تج#رم "نش#ر أخ#بار ك#اذب#ة"
ونش#ر "م#حتوى مخ#ل ب#ال#حياء أو م#ناف ل#آلداب" .ف#ي  18ي#ول#يو/ت#موز ،ع ّ#ني ال#جيش ال#سودان#ي م#فوض#ا
خ ##اص ##ا ل ##رف ##ع دع ##اوى ق ##ضائ ##ية ض ##د األف ##راد ال ##ذي ##ن "ي ##سيئون" إل ##ى ال ##قوات املس ##لحة ع ##لى اإلن ##ترن ##ت،
داخل البالد وخارجها.
ف ##ي  7ي ##ناي ##ر/ك ##ان ##ون ال ##ثان ##ي  ،2020ح ##ظرت "ال ##لجنة ال ##عليا ل ##تفكيك ن ##ظام ال ##ثالث ##ني م ##ن ي ##ون ##يو وإزال ##ة
ش## #كلت مل## #عال## #جة ال## #فساد م## #ن الح## #زب ال## #حاك## #م ال## #ساب## #ق ،ص## #حيفتي "ال## #رأي ال## #عام"
ال## #تمكني" ال## #تي ُ #
و"ال##سودان##ي" وق##نات##ني ت##لفزي##ون##يتني خ##اص##تني ب##دع##وى أن ل##ها ص##الت م##ال##ية م##ع ن##ظام ال##بشير .ت##فتقر
اللجنة إلى الرقابة القضائية وتتعرض النتقادات باعتبارها أداة سياسية8.
‑

املحور الرابع :شهادات ونماذج لحاالت اعتقال تعسفي
ت## #عرض امل## #عتقلون ألب## #شع أن## #واع ال## #تعذي## #ب ،ك## #ان## #وا يس## #تخدم## #ون وس## #ائ## #ل م## #ختلفة ل## #تعذي## #ب النش## #طاء
وال##سياس##يني ،م##نها ال##زردي##ة ل##لضغط ع##لى األع##ضاء ال##تناس##لية وح##رق ال##بالس##تيك ف##ي ال##ظهور ،وه##ناك
ح##االت الغ##تصاب رج##ال ف##ي امل##عتقالت ،وم##ن أن##واع ال##تعذي##ب األخ##رى ال##تدوي##ر م##ع امل##روح##ة ،وال##ضرب
ال#عنيف ل#درج#ة ف#قدان ال#وع#ي وال#تعرض ل#لكسور وف#قدان ال#قدرة ع#لى امل#شي ،حس#ب ن#اش#طني وت#قاري#ر
ويمكن استعراض بعض النماذج:
ف ##ي ي ##ون ##يو  ،2020اع ##تقلت الس ##لطات ال ##سودان ##ية ال ##كات ##ب ال ##صحفي ورئ ##يس ح ##زب "م ##نبر الس ##الم
#يرا ي ##نتقد ف ##يها م ##مارس ##ات ل ##جنة إزال ##ة
ال ##عادل" ال ##طيب م ##صطفى ع ##لى خ ##لفية م ##قاالت رأي نش ##ره ##ا أخ ً #
ال ##تمكني ال ##تاب ##عة للمج ##لس ال ##سيادي االن ##تقال ##ي،وق ##د ت ##م اع ##تقال ##ه م ##ن م ##نزل ##ه ف ##ي ال ##عاص ##مة ال ##سودان ##ية
الخ##رط##وم وإي##داع##ه أح##د أق##سام الش##رط##ة ف##ي م##نطقة امل##قرن وس##ط امل##دي##نة ،ح##يث وج ّه##ت ل##ه ال##نياب##ة ت##هم
"القذف وإشانة السمعة ومحاولة تقويض النظام الدستوري «.
وس ##بق ان ش ##غل "م ##صطفى" م ##نصب امل ##دي ##ر ال ##عام األس ##بق ل ##لتلفزي ##ون ال ##سودان ##ي ووزي ##ر دول ##ة س ##اب ##ق
ل##وزارة اإلع##الم ،واع##تقل م##ن م##نزل##ه ف##ي ال##عاص##مة ال##سودان##ية الخ##رط##وم وإي##داع##ه أح##د أق##سام الش##رط##ة
ف##ي م##نطقة امل##قرن وس##ط امل##دي##نة ،ورغ##م ان ال##سودان ت##قدم ب##عد ال##ثورة وف##قا ل##لتصنيف ال##عامل##ي لح##ري##ة
ال##صحاف##ة ل##عام  ،2020ال##ذي ي##قيم  180دول##ة إل##ى امل##رت##بة  ،159م##تقدم #ا ً  16م##رت##بة ع##ن م##وق##عه ع##ام

 8ه## #يوم## #ن راي## #تس ووت## #ش ،ال## #سودان أح## #داث  ،2020ال## #راب## #طhttps://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/ :
country-chapters/377510
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 2019حس##ب ت##قييم ت##قري##ر م##نظمة م##راس##لون ب##ال ح##دود املس##تقلة امل##عنية بح##ري##ات ال##صحاف##ة وح##ماي##ة
ال ##صحفيني ،اال ان ف ##ترة م ##ا ب ##عد ال ##ثورة ت ##عد م ##ن اس ##وء ف ##ترات ال ##صحاف ##ة ف ##ي ال ##سودان خ ##يث تس ##تمر
س#ياس#ة م#ضاي#قة وت#ره#يب ال#صحفيني ال#ى ي#وم#نا ه#ذا وك#ان اخ#ر ض#حاي#اه#ا م#راس#ل ق#ناة الج#زي#رة ع#لي
أب ##و ش ##له ال ##ذي ت ##عرض ل ##الع ##تقال وال ##تعنيف أث ##ناء ت ##غطيته ل ##الح ##تجاج ##ات  30ي ##ون ##يو ف ##ي ال ##عاص ##مة
الخرطوم كما تم حجب عدد من املواقع والصحف االلكترونية االخبارية.

الكاتب الطيب مصطف

ف##ي  22أغس##طس /اب  ،2020ي##قول أح##د امل##عتقلني وع##مره  25ع##ام##ا إن ج##نود ق##وات ال##دع##م الس##ري##ع
ك#بلوا ي#دي#ه ب#ينما ك#ان ي#تلقى ال#عالج ف#ي ال#وح#دة ال#طبية ل#لقوات ف#ي الخ#رط#وم بح#ري ،وق#ال م#عتقل آخ#ر
ع##مره  33إن ق##وات ال##دع##م الس##ري##ع رف##ضت ك##شف أس##باب اع##تقال##ه وم##نعته م##ن ال##تواص##ل م##ع م##حام##يه
وأم#ضى ث#مان#ية أي#ام ف#ي امل#وق#عني ف#ي ال#ري#اض وامل#نشية ق#بل ن#قله إل#ى س#جن اله#دى ال#تاب#ع ل#لحكوم#ة
املركزية.
اع#تقل م#سؤول#و ق#وات ال#دع#م الس#ري#ع ع#بد امل#ال#ك م#وس#ى ص#ال#ح ،ن#اش#ط س#ياس#ي وأح#د أق#ارب م#وس#ى
ه#الل ،ع#دة م#رات خ#الل ال#عام ف#ي الخ#رط#وم ،وال#ناش#ط أس#ام#ة مح#مد ال#حسن ) 40ع#ام#ا( م#ن  5ي#ول#يو/
ت##موز ح##تى  17س##بتمبر/أي##لول خ##الل ال##عام  ،2020ك##ما ل##م ت##وج##ه إل##ى أي م##نهما أي ت##هم ول##م ي##ق َّدم##ا
إلى محكمة طوال فترة اعتقالهما.
ف##ي  29ي##ون##يو/ح##زي##ران م##ن ال##عام  ،2020أم##ر ال##حاك##م ال##عسكري ال##ساب##ق ل##غرب دارف##ور ب##حبس 72
رج##ال وص##بيا لس##تة أشه##ر ب##موج##ب ق##ان##ون ال##طوارئ ،ال##ذي ي##سمح ب##اح##تجاز األش##خاص دون إش##راف
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ق ##ضائ ##ي .ك ##ان ##وا ض ##من مج ##موع ##ة م ##ن  122ش ##خصا اع ##تقلتهم ق ##وات ال ##دع ##م الس ##ري ##ع ف ##ي األس ##اب ##يع
ال ##ساب ##قة خ ##الل ع ##مليات مل ##كاف ##حة الهج ##رة ف ##ي دارف ##ور .ات ##همتهم الس ##لطات ب ##ارت ##كاب ج ##رائ ##م م ##ن ب ##ينها
النهب ،والهجرة غير الشرعية ،والحيازة غير القانونية لألسلحة النارية.
وف ##ي ال ##عام ذات ##ه ،في ك ##تم ش ##مال ##ي إق ##ليم دارف ##ور وف ##ي ك ##اس ج ##نوب ##ي اإلق ##ليم ،اع ##تقلت ق ##وات األم ##ن
ال#حكوم#ية م#دن#يني واحتج#زت#هم ب#عد اح#تجاج#ات ان#دل#عت ف#ي ك#لتي امل#نطقتني .ق#ال واح#د ع#لى األق#ل م#ن
#فرج ع##نهم إن امل##سؤول##ني ال##عسكري##ني ال##ذي##ن احتج##زوه وع##ام##لوه م##عام##لة س##يئة ق##د ت##رق##ى
املحتج##زي##ن امل ُ َ
إلى مستوى التعذيب أثناء االحتجاز.
وح#كم ع#لى 11
ف#ي س#بتمبر/أي#لول ،2020ت#م اع#تقال ع#دد م#ن األش#خاص ع#لى خ#لفية االع#مال ال#فنية ُ #
ف ##نان ##ا ب ##ال ##سجن شه ##ري ##ن ب ##تهمتي "اإلخ ##الل ب ##الس ##الم ##ة ال ##عام ##ة" و"اإلزع ##اج ال ##عام" ،بس ##بب ت ##ردي ##ده ##م
شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز الشرطة.
ف#ي  30ي#ون#يو  2021أف#رج#ت الس#لطات ال#سودان#ية ع#ن ال#صحفي ف#ي ش#بكة الج#زي#رة اإلع#الم#ية ع#لي
أب##و ش##لة ب##عد م##رور  24س##اع##ة ع##لى اخ##تطاف##ه أث##ناء م##مارس##ة م##هام ع##مله وت##غطيته االح##تجاج##ات ف##ي
ال ##عاص ##مة الخ ##رط ##وم ،وال ##تي ط ##ال ##ب ف ##يها امل ##شارك ##ون ب ##إس ##قاط ال ##حكوم ##ة ،وت ##صحيح امل ##سار ،وت ##حقيق
مطالب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس املعزول عمر البشير.9

د .محمد الجزولي

ف##ي  7ي##ناي##ر  ،2021م##ددت الس##لطات ال##سودان##ية اع##تقال ال##دك##تور مح##مد الج##زول##ي رئ##يس ح##زب دول##ة
ال##قان##ون وال##تنمية ال##سودان##ي ،وال##ذي ك##ان اع##تقل ق##بل  6أشه##ر م##ن أم##ام م##نزل##ه ف##ي ح##ي ال##ري##اض ف##ي
الخ#رط#وم م#ن ق#بل مج#موع#ة م#كون م#ن  7أف#راد مس#لحني ت#اب#عني ل#لمخاب#رات ال#عسكري#ة ال#سودان#ية ق#بل
 9الجزيرةhttps://cutt.us/qpRUW ،
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أن ي##تم تس##ليمه إل##ى ج##هاز امل##خاب##رات ال##عام##ة ليس##تمر اع##تقال##ه ح##تى اآلن دون ت##وج##يه ت##همة رس##مية ل##ه،
أو البت في أمره قضائيا ً.10
ف ##ي 14ف ##براي ##ر  2021أص ##در مج ##لس ال ##سيادة االن ##تقال ##ي ف ##ي ال ##سودان ،ق ##رارا ب ##إل ##قاء ال ##قبض ع ##لى
ق##يادات ح##زب امل##ؤت##مر ال##وط##ني املنح##ل وال##فاع##لة ع##لى ال##ساح##ة ال##سودان##ية ب##موج##ب ق##ان##ون ت##فكيك ن##ظام
الثالثني من يونيو 11،1989
النتائج:
اس#تمرت الس#لطات ال#سودان#ية ف#ي م#رح#لة م#ا ب#عد اإلط#اح#ة ب#نظام ع#مر ال#بشير ف#ي اق#تراف ان#تهاك#اتح ##قوق اإلن ##سان ،ب ##ما ف ##ي ذل ##ك االع ##تقال والحج ##ز ال ##تعسفي ،دون س ##ند ق ##ان ##ون ##ي ،ح ##يث غ ##لب ع ##لى
االعتقال البعد السياسي ،واالنتقام ،ومحاولة تكميم األفواه ،وإضعاف املعارضني.
أص## #حاب ال## #رأي وال## #صحفيني وامل## #داف## #عني ع## #ن ح## #قوق اإلن## #سان وغ## #يره## #م م## #من ي## #نتقدون الس## #لطاتالسودانية علنا معرضون دائما لخطر االعتقال ،والتهديدات واملضايقات ،والعزل من وظائفهم.
تس##تمر امل##الح##قات ب##حق امل##عارض##ني والنش##طاء وغ##يره##م م##ن األجه##زة األم##نية ال##سودان##ية ب##غرض وق##فأي ن ##شاط م ##ناه ##ض ل ##لنظام ال ##حاك ##م ف ##ي ال ##سودان وت ##قوي ##ض أي م ##ساح ##ات ل ##لتعبير ع ##ن ال ##رأي وم ##نع
ممارسة حق االنتقاد للسياسات واملمارسات التي يتورط بها النظام وأدواته.
ه##ناك فش##ل ذري##ع ف##ي م##الح##قة األش##خاص امل##تورط##ني ف##ي ص##ور م##روع##ة م##ن الج##رائ##م ب##حق امل##حتجنين#تيجة ع#دم ق#درة ال#قضاء ال#سودان#ي ع#لى م#حاك#متهم وت#متعهم ب#حصان#ة خ#اص#ة ي#وف#ره#ا ال#نظام ال#حاك#م
وعدم الرغبة في محاسبة حقيقية.
ي ##تعرض امل ##عتقلون ف ##ضالً ع ##ن اح ##تجازه ##م ال ##تعسفي ،ل ##عمليات ت ##عذي ##ب وت ##نكيل ب ##د ًءا م ##ن االع ##تقالوص##والً إل##ى ال##تحقيق به##دف ان##تزاع اع##تراف##ات ،وم##ن أب##رز أن##ماط ال##تعذي##ب اس##تخدام آل##ة ل##لضغط ع##لى
األع ##ضاء ال ##تناس ##لية وح ##رق ال ##بالس ##تيك ف ##ي ال ##ظهور ،وه ##ناك ح ##االت الغ ##تصاب رج ##ال ف ##ي امل ##عتقالت،
وال#تدوي#ر م#ع امل#روح#ة ،وال#ضرب ال#عنيف ل#درج#ة ف#قدان ال#وع#ي م#ا أدى ل#لتعرض ل#لكسور وف#قدان ال#قدرة
على املشي.
التوصيات:
ض#رورة أن ت#عمل ال#حكوم#ة االن#تقال#ية ع#لى ض#مان وق#ف ان#تهاك#ات ح#قوق اإلن#سان ،وف#ي امل#قدم#ة م#نها
االع ##تقال والحج ##ز ال ##تعسفي واإلف ##راج ع ##ن ج ##ميع امل ##عتقلني دون ت ##هم ح ##قيقة ،م ##ع ض ##رورة أن يج ##ري
تقديم أي محتجز ملحاكمات عادلة.

 10املنظمة العربية لحقوق اإلنسانhttps://cutt.us/JstHn ،
 11سكاي نيوز عربيةhttps://cutt.us/BaZES ،
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م ##طال ##بة الس ##لطات ال ##سودان ##ية ب ##اإلف ##راج ع ##ن امل ##عتقلني ت ##عسفيا م ##ن ج ##هاز األم ##ن وامل ##خاب ##رات ال ##وط ##ني
بس ##بب آرائ ##هم ال ##سياس ##ية ال ##حقيقية أو املش ##تبه ف ##يها ،وم ##طال ##بة ال ##حكوم ##ة ال ##سودان ##ية ب ##ال ##قيام ب ##عمليات
تحقيق محايدة وفورية في االدعاءات املتعلقة بعمليات التعذيب وسوء املعاملة.
ح##ث الس##لطات ال##سودان##ية ع##لى اس##تكمال ال##تحول ال##دي##مقراط##ي ،وإج##راء ان##تخاب##ات ت##فضي الخ##تيار
ح##كوم##ة م##نتخبة م##ع ض##مان وق##ف س##ياس##ة ت##كميم األف##واه وم##الح##قة امل##عارض##ني ب##اع##تبار أن ذل##ك ي##ق ّوض
ف#رص ب#ناء م#جتمع دي#مقراط#ي ،وي#ثير ش#كو ً #ك#ا ح#ول ن#واي#ا الس#لطات ف#ي ت#وف#ير م#ناخ آم#ن ل#عمل ج#ميع
األحزاب واالتجاهات السياسية في البالد.
دع##وة اإلج##راءات ال##خاص##ة ف##ي األم##م املتح##دة وع##لى رأس##هم امل##قرر ال##خاص امل##عني ب##مسأل##ة االح##تجاز
ال#تعسفي وامل#داف#عني ع#ن ح#قوق اإلن#سان ف#ي ال#عال#م إل#ى ب#ذل ق#صارى جه#ده#م ل#لضغط ع#لى ال#حكوم#ة
السودانية لإلفراج عن املعارضني ومعتقلي الرأي في السودان.
ض ##رورة ت ##صدي ##ق ال ##سودان ع ##لى ات ##فاق ##ية م ##ناه ##ضة ال ##تعذي ##ب وغ ##يره م ##ن ض ##روب امل ##عام ##لة ال ##قاس ##ية أو
ال ##الإن ##سان ##ية أو امل ##هينة واالت ##فاق ##ية ال ##دول ##ية لح ##ماي ##ة ج ##ميع األش ##خاص م ##ن االخ ##تفاء القس ##ري وت ##عدي ##ل
قانونها الجنائي ليتطابق مع املعايير الدولية ذات الصلة.
ث الس##لطات ال##سودان##ية ع##لى االم##تثال ل##قرار مج##لس األم##ن ال##دول##ي رق##م  ،(2005) 1593وض##رورة
حّ #
التعاون الفعال مع املحكمة الجنائية الدولية وتصديق نظام روما األساسي.
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