
 

ون بواسطة الفيدرالية الدولية منعم الجاك، وعثمان حميدة، وأمير سليمان )ممثل   – 373/03المراَسَلة 
 لحقوق اإلنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب( ضد السودان

 ممخص الشكوى: 
من السادة: منعم  2009نوفمبر  10"المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب" شكوى بتاريخ تسممت سكرتارية  .1

يمثميم كل من الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان والمنظمة  ،(مّدعينالجاك، وعثمان حميدة، وأمير سميمان )ال
 )المّدعى عميو(.  العالمية لمناىضة التعذيب ضد السودان

مدافعين بارزين عن حقوق اإلنسان كانت تربط بينيم صمة عمل وثيقة وقت وقوع الحادثة. المدعون إنيم  ليقو  .2
لممّدعين، فإن السيد عثمان حميدة، وىو بريطاني من أصل سوداني، كان يعمل مديرا  لـ"المنظمة السودانية  ووفقا  

. وظل يعمل منذ ذلك الوقت مستشارا  حقوقيا  2006حتى العام  1996من العام  SOATلمكافحة التعذيب" 
ومدافعا  عن حقوق اإلنسان. وعمل منعم الجاك باحثا  ومدافعا  في مجال حقوق اإلنسان في كل من الشرق 

" لحقوق اإلنسان وتنمية البيئةعمل أمير سميمان لدى "مركز الخرطوم  فيمااألوسط والسودان وأوغندا، 
KCHREB  لمركز بواسطة السمطات وىو الشير الذي أغمقت فيو السمطات السودانية ا، 2009حتى فبراير
   السودانية.

 2008نوفمبر  24قاموا في يوم  NISSيقول المّدعون أن ضباطا  من جياز األمن والمخابرات الوطني  .3
ن وتنمية البيئة واقتادوه إلى منطقة باعتقال أمير سميمان في الخرطوم بمكاتب مركز الخرطوم لحقوق اإلنسا

 اعتقال اإلثنين اآلخَرْين. مجاورة لنقطة شرطة وسط الخرطوم، حيث جرى 
نو تم نقميم في نفس اليوم إلى مقر جياز األمن والمخابرات الوطني بالخرطوم بحري، بالقرب إالمدعون يقول  .4

ن والمخابرات الوطني(، حيث كان مقابمتيم من محطة حافالت شندي )وُيطمق عميو فيما بعد مكاتب جياز األم
ثالثة ضباط من جياز األمن، ىم: إسماعيل عمر، الذي كان مسؤوال  عن عممية االعتقال، وضابط آخر قّدم 

ثالث قام باستجوابيم لمدة أربع ساعات تقريبا  حول خمفيتيم ابط نفسو عمى اعتبار أن اسمو "ود النور"، وض
 السياسية وتعميميم وعمميم الحالي. وقال المّدعون أنو تم احتجازىم في أماكن مختمفة عقب انتياء االستجواب. 

في وقت الحق عندما نفى المّدعون أي يتعاممون بصورة عدائية ضباط جياز األمن  أصبحوفقا  لممّدعين،  .5
ومكان حقيبتين وجيازي البتوب يحتويان عمى معمومات إدانة حول التعاون المزعوم لعثمان وجود بليم  معرفة

. جرى استجواب أمير سميمان حول عالقتو مع المّدعَيْين ICCحميدة ومنعم الجاك مع المحكمة الجنائية الدولية 
رى استجواب منعم الجاك حول مشاركتو في اآلخَرْين وعمل مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة، فيما ج

ي. اقتاد ضباط جياز عمل يتعمق بالمحكمة الجنائية الدولية، حسب ادعاءات جياز األمن والمخابرات الوطن
، أمام المبنىالمتوقفة  بغرض تفتيش سيارة عبد المنعم الجاكخارج مكاتب جياز األمن األمن عثمان حميدة 

أي نجاح تم اقتياده مرة أخرى إلى داخل المبنى حيث تعرض لمكم وأمسك  وعندما لم تحقق عممية التفتيش
 . بخناقو ثالثة من ضباط جياز األمن

أن سمطات األمن أطمقت سراح كل من أمير سميمان ومنعم الجاك في وقت الحق، وخضع بالمّدعون أفاد  .6
عثمان حميدة الستجواب استمر ساعة، وبعد أن نفى أي عالقة عمل لو مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
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حيث من القسم الشرقي بسجن كوبر العمومي،  Gجرى نقمو عمى متن سيارة زجاج نوافذىا مظمل إلى الجزء 
 كان معتقال  

 غير العادية لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 12الجمسة 
 

إن ضباط األمن ىددوا بقتمو قال المّدعون كذلك و . طويمة لساعات االستجواب من لممزيد وخضع ،1990 عام مطمع
واغتصابو، وأن سمطات األمن حرمتو من الرعاية الطبية، عمما  بأنو يعاني من ارتفاع ضغط الدم. وقال المّدعون 

 طمبو االتصال بالسفارة البريطانية. كذلك أيضا  أن سمطات األمن رفضت 
، 2008نوفمبر  26والمخابرات الوطني في منعم الجاك قد تم استدعاؤه بواسطة جياز األمن أن بالمّدعون أفاد  .7

تورم ، األمر الذي تسبب في وتعرض لضرب مبرح بخراطيم بالستيكية وعصي بواسطة ضباط جياز األمن
 وجيو ولم يعد قادرا  عمى المشي. 

المّدعون، فإن جياز األمن والمخابرات الوطني استدعى أمير سميمان وجرى استجوابو بشأن قالو  وفقا  لما .8
أن االستجواب والمضايقات توقفت فقط عندما بالمدعون فاد ب وأجيزة البتوب تخص المّدعيَين اآلخَرين. وأحقائ

 وافقوا عمى إحضار الحقائب، ونتيجة لذلك تم إطالق سراح منعم الجاك وأمير سميمان. 
ت لو سمطات المّدعون أن أمير سميمان عاد ومعو الحقائب وجياز البتوب وبعض الوثائق، وبذلك سمحقال   .9

 جياز األمن بالذىاب بعد تفتيش دقيق ومزيد من األسئمة. 
قال المّدعون أن عثمان حميدة ُنقل عمى متن سيارة إلى المقر الرئيسي لجياز األمن والمخابرات الوطني، حيث   .10

ت قال لو مدير الجياز في ذلك الوقت، صالح عبد هللا دمحم قوش، أنو اعُتقل بسبب معمومات بأن لو صال
وجرى إطالق سراح عثمان بمكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية وأنو دخل السودان لجمع المزيد من األدلة. 

 . 2008نوفمبر  28حميدة بعد وقت قميل من منتصف ليل الجمعة 
قال المّدعون أن كال من عثمان حميدة ومنعم الجاك غادرا البالد بعد وقت قصير، خالل األيام األولى من  .11

في ظل خطورة تيم التجسس  ،ألنو لم يعد بوسعيما ضمان سالمتيما وىما في السودان 2008ديسمبر شير 
وفي ظل المخاطر الحقيقية المتمثمة في  1وّجيت ضدىم، حتى في وسائل اإلعالم المؤيدة لمحكومة، التي

 احتمال اعتقاليم في أي لحظة. 
ق اإلنسان وتنمية البيئة، الذي يديره أمير، خضعا لحممة لحقو  أن أمير سميمان ومركز الخرطومبالمّدعون فاد أ  .12

. كما أكدوا كذلك أنو 2009مضايقات وتيديدات، وأن الحساب المصرفي الخاص بالمركز تم تجميده في فبراير 
في ظل المخاطر واالستيداف الذي كان يتيدد مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة، قرر أمير سميمان 

 . 2009رج البالد بعد أن غادر السودان مطمع شير فبراير البقاء خا
 

  نيالمّدع حسبب، اإلخالل بهامواد تم 

                                                 
 .2008نوفمبر  29"السمطات تطمق سراح ناشط حقوقي سوداني، واتيامو بالتجسس"، سودان تريبيون،   1
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، من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 16، و15، و10، و9، و7، و6، و5، و1يقول المّدعون أن المواد   .13
 . اإلخالل بياوالشعوب قد تم 

 
 إجراءات

تسمُّميا ، وأكدت 2009نوفمبر  10 ة فيمؤرخ تالبريد اإللكتروني وكان عن طريقمراَسَمة تسممت السكرتارية ال  .14
 . 2009نوفمبر  16 في بخطاب مؤرخ

 ، بأن المجنة2009نوفمبر  30أبمغت السكرتارية األطراف المعنية، من خالل مذكرة شفاىية وخطاب بتاريخ  .15
. وطمبت أيضا  دعى عمييالى الدولة المُ وأرسمت نسخة من الشكوى إ 46في جمستيا العادية رقم مراَسَمة تسممت ال
  .   بتسميم ردودىا حول قبول الدعوى عمييا ّدعى الدولة المُ 

الدولة المعنية حول القبول إفادات ، 2010مايو  22، بتاريخ 47تسممت السكرتارية خالل الجمسة العادية رقم   .16
 16المّدعين من خالل مذكرة شفاىية وخطاب بتاريخ إفادات وقّدمت  تسمُّمالمن وفد السودان، وأكدت السكرتارية 

 . 2010يونيو 
تمّقي إضافية من المّدعين، وفي نفس التاريخ أكدت السكرتارية إفادات  2010سبتمبر  23السكرتارية في مّقت ت  .17

 . ّدعى عمييامتيا إلى الدولة المُ ، وقدّ اإلفادات
 50وتم النظر في الطمب خالل الجمسة الـنظر في الدعوى بجمسة  2011يوليو  14طمب المّدعون في   .18

. وبالتالي، تم إخطار 51العادية، وتم التوصل إلى اتفاق حول االستماع إلى األطراف في الجمسة العادية رقم 
العادية لمنظر  51بإرسال ممثمييما إلى الجمسة رقم  2012مارس  2الطرفين بمذكرة شفاىية وخطاب بتاريخ 

  في الدعوى.
 2في غياب وفد الدولة بسبب عدم حضورىا. 51الشفاىية خالل الجمسة رقم إفاداتيم  قام المّدعون بتقديم .19

  الدعوى قانون قبول 
 المّدعين إفادات 
طبقا  لما جاء من المّدعين، فإنيم لم يستطيعوا تقديم شكاوى بأنفسيم داخل السودان، ألنيم كانوا مضطرين   .20

عمى سالمتيم الشخصية. واّدعوا أيضا  أن المحامين الذين ليا ما يبررىا لمغادرة البالد بسبب مخاوف حقيقية 
ما قدموا شكاوى ووافقوا عمى تقديم شكاوى يعممون في مجال حقوق اإلنسان في السودان أو اآلخرين الذين رب

إذا تولوا مثل عرضة لمتيديد وسيواجيون مخاطر كبيرة تتيدد سالمتيم الشخصية  أصبحواقد  أنفسيمنيابة عن 
 المتعمقة بالمحكمة الجنائية الدولية.  ىذه القضايا الكبيرة

إلى صالح عبد هللا قوش،  2008ديسمبر  19في خطابا  مفتوحا  وّجو قال المّدعون أيضا  أن منعم الجاك   .21
عمى الخطاب في ذلك الوقت  تم نشرو الذي كان في ذلك الوقت مديرا  عاما  لجياز األمن والمخابرات الوطني، 

نطاق واسع داخل وخارج السودان، أوضح فيو وقائع اعتقالو وتعذيبو، وأشار فيو كذلك إلى اعتقال المدعيَين 
 اآلخَرين. 

                                                 
 .10، الفقرة 3 3، أعاله، المالحظة A/HRC/11/14المقرر الخاص، وثيقة األمم المتحدة رقم   2
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 تحقيق بشأن الخطاب المفتوح أو ما تقدم بو ممثمو السفارة أو غيرىم. يكن ىنالك أنو لم ب المّدعون فاد أ  .22
اية قالت ردا  عمى توصيات لجنة الخبراء التابعة لألمم المتحدة حول حمّدعى عمييا أكدوا أيضا  أن الدولة المُ  .23

زىم و"بقوا في مباني األجيزة األمنية المّدعين قد تم إلقاء القبض عمييم واحتجا نالمدافعين عن حقوق اإلنسان، إ
  3لمدة ساعات ألغراض التحقيق."

ّدعى عمييا فاقدة لمفعالية وتستغرق وقتا  طويال  عمى أن المعالجات المحمية في الدولة المُ بالمدعون أيضا  أفاد  .24
، 1999وال قانون قوات األمن الوطني لسنة  1991وأكدوا أن قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  نحو غير مالئم.

وال أي من التشريعات األخرى ينص عمى حمل أي سمطات لمشروع في إجراء تحقيق لدى عمميا بأي مزاعم 
استخدام أمر  . كما ليس ىناك حق واضح أو إجراء مثبت أو سابقة فيوي شكوى بحدوثتعذيب إثر تمقّ الحول 

معالجات أخرى لحمل السمطات السودانية إلجراء تحقيق. ُيضاف إلى ذلك، أن أفراد جياز األمن قضائي أو أي 
والمخابرات الوطني يستفيدون من الحصانة الممنوحة ليم بموجب القانون، ولكي يتم إجراء تحقيق مع أي منيم 

   4من رفع ىذ الحصانة. ال بد أوال  
أفراد جياز األمن والمخابرات الوطني ممارسة روتينية. وقالوا أيضا  عن عدم رفع الحصانة ن، فإن وفقا  لممّدعي  .25

إنو في ظل تورط المدير العام السابق لجياز األمن والمخابرات الوطني، الذي يعمل في الوقت الراىن مستشارا  
مرؤوسيو  مني الحصانة الممنوحة أل ، والتوفإنو ليس من المرجح أن يتم رفع حصان ،قضيةىذه الرئاسيا ، في 

عن القيام باإلجراءات الالزمة أو العجز في ىذه القضية. كما ال توجد أي معالجات فاعمة وشفافة لمطعن في 
  5رفض رفع الحصانة.

وأضافوا أنو ال يمكن أن يكون تكون ىناك محاكمة خاصة بدون موافقة مدير جياز األمن والمخابرات الوطني،   .26
، وأنو ليس ىنالك احتمال لرفع أي حصانة في 6سيكون في حاجة إلى رفع الحصانة عن الضباط المعنيينالذي 

 الحالية. القضية 
شيور  10، إذ عمى الرغم من مرور نحو سويف ال لزوم لوقال المّدعون أيضا  إن المعالجات المحمية تتسم بت  .27

منعم الجاك إلى سمطات جياز األمن والمخابرات الوطني لم يتم اتخاذ أي خطوة باتجاه يا رفعالشكوى التي من 
التحقيق بشأن جوىر االدعاءات واتخاذ خطوات لممعالجة. وفي حاالت التعذيب، يقول المّدعون أن المعايير 

من إرشادات روبن  19الدولية تؤكد عمى أن السمطات يجب أن تفتح تحقيقا  فوريا ، حسبما ىو وارد في المادة 
  7آيالند.

                                                 
حكومة السودان "جمع توصيات مجموعة الخبراء إلى  جرى إعداد التقرير بواسطة المقرر الخاص حول أوضاع حقوق اإلنسان في السودان بشأن وضع أوضاع  3

، 2009، يونيو، A/HRC/11/14/Add.1. وثيقة األمم المتحدة رقم and 9/17 ,7/16 ,6/35 , 6/34لتطبيق قرارات مجمس حقوق اإلنسان رقم 
 NSFA)ب(، 33 ، المادة  4 .2.1.4 و .1.6.1 التوصيات رقم 

 )ج( اتفاقية السالم الشامل. 33المادة   4
 . 9، الفقرة 2007يوليو  CCPR/C/SDN/CO/3/CRP.1 ،26مالحظات ختامية لمجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: السودان، وثيقة األمم المتحدة رقم   5
 )ج( اتفاقية السالم الشامل. 35المادة   6
ن قائما  عمى من إرشادات روين آيالند: "يجب أن يكون إجراء التحقيق في أي ادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاممة فوريا  وفاعال  ومحايدا ، عمى أن يكو  19المادة   7

وأشكال المعاممة أو العقوبات األخرى القاسية والمذلة وغير اإلنسانية )بروتوكول أساس إرشادات األمم المتحدة حول التحقيق والتوثيق الفاعل حول التعذيب 
 إسطنبول(".
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اختتم المّدعون بأنو ال توجد معالجات فاعمة يعتبرونيا تحقيقا  كامال  بدون موافقة أجيزة األمن و/أو يمكن من  .28
  خالليا السعي إلى جبر الضرر. 

 
 الدولة الُمّدعى عليهاإفادات 
قالت الدولة الُمّدعى عمييا إن الُمّدعين لم يذكروا أي إجراء قانوني اتبعوه لتقديم شكاواىم ضد أفراد جياز األمن   .29

والمخابرات الوطني باستثناء أن قضيتيم قد عممت بيا السمطات السودانية من خالل ممثمين عن السفارة 
المدي العام لجياز األمن والمخابرات الوطني، ومنظمة العفو الدولية ومن خالل خطاب مفتوح تم توجييو إلى 

وىو ما ال يمكن أن تعتبره الدولة الُمّدعى عمييا بوصفو اإلجراء القانوني المطموب ألغراض الوفاء بمتطمبات 
 باستنفاد المعالجات المحمية. من الميثاق األفريقي فيما يتعمق  56المادة 

حيح أن المتقدمين بالشكوى "لم يستطيعوا تقديم شكاوى تقول الدولة الُمّدعى عمييا إنو من غير الص  .30
شخصية داخل السودان"، وأن ادعاءىم بأنيم "اضطروا لمفرار من البالد بسبب مخاوف ليا ما يبررىا تتعمق 
بسالمتيم الشخصية" أمر ال أساس لو من الصحة. ممارسات جياز األمن والمخابرات الوطني، السيما فيما 

بة عن كثب بواسطة المحكمة العميا من خالل قاض مختص في المحكمة العميا خاضعة لممراق ،يتعمق بالمعتقمين
وتزعم الدولة الُمّدعى عمييا أن . يتمقى الشكاوى من األشخاص الذين يعتقميم جياز األمن والمخابرات الوطني

وأنيم قد ُحرموا من ىذا  بشكاوى بأنيم أو ممثمييم قد حاولوا التقدم ين لم يتقدموا بأي وثيقة تثبت االدعاء المّدع
 الحق. 

من وفقا  لمدولة الُمّدعى عمييا، فإن ىناك معالجات قانونية فاعمة في إطار النظام القانوني السوداني كان   .31
( من قانون 2)34من يمثميم. وتؤكد الدولة الُمّدعى عمييا أنو وفقا  لممادة  والممكن أن يّتبعيا المّدعون أ

العام بقضايا جنائية  ي، فإن المّدعين أو من يمثميم كان يجب أن يتقدموا لممدع1991اإلجراءات الجنائية لسنة 
 ضد أعضاء جياز األمن والمخابرات الوطني. 

، المادة 2010قانون جياز األمن والمخابرات الوطني لسنة  ( من2( و)1)54أيضا  إن المادة قال المدعون   .32
 ( من القانون تنص عمى ما يمي:2( و)1)40
إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة ألحكام ىذا القانون، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة ِوفقا   (1)

ذا القانون، ويجوز لممدير ألسباب ألحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام ى
 .المختصةموضوعية إحالتو لممحاكمة أمام المحكمة 

( تطبق أحكام القوانين األخرى السارية عمى األعضاء في حالة ارتكابيم ألي جريمة 1مع مراعاة أحكام البند ) (2)
    .بالمخالفة ليا وغير منصوص عمييا في ىذا القانون 

)المادة  2010من قانون جياز األمن والمخابرات الوطني لسنة  59أيضا  أن المادة أكدت الدولة الّمّدعى عمييا  .33
 ( تنص عمى ما يمي: 1999من قانون سنة  46

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز العشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معا ، كل عضو يسيء ممارسة 
غل وظيفتو في الجياز، بقصد تحقيق أي نفع السمطات المخولة لو بمقتضي أحكام ىذا القانون، أو يست

  مادي أو معنوي لشخصو، أو لغيره، أو تسبيب أي ضرر لمغير.
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المادة ألفراد جياز األمن والمخابرات الوطني، أكدت الدولة الُمّدعى عمييا أن فيما يتعمق بالحصانة الممنوحة   .34
إذا كان يتمتع  ضده قضية جنائيةلشخص المرفوعة ا من قانون اإلجراءات الجنائية ينص عمى أن 35

بحصانة، فيجب تقديم عريضة لمكتب النائب العام بغرض الشروع في إجراءات مع مدير جياز األمن 
والمخابرات الوطني لرفع الحصانة عن الشخص المتيم بارتكاب انتياكات بعد إجراء تحقيق أّولي في االدعاءات 

 المقّدمة. 
مدير جياز األمن بوسع  إنو أذا حدث أن جرى االتصال بيا بصورة مباشرة، فإنقالت الدولة الُمّدعى عمييا   .35

رفع الحصانة عن أفراد الجياز في حال وجود دليل واضح عمى ارتكاب أي منيم جريمة.  والمخابرات الوطني
غسطس أ  12وأدلت الدولة الُمّدعى عمييا بمالحظة مفادىا أن مدير جياز األمن والمخابرات الوطني أصدر في 

توجييات تضمنت تعميمات إلى أفراد الجياز بااللتزام الصارم بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق  2007
أما فيما يتعمق بالحصانات، فإن التوجييات اإلنسان خالل أداء واجباتيم، ال سيما فيما يتعمق بحقوق المعتقمين. 

از األمن والمخابرات الوطني جريمة خالفا  لمقوانين السارية عمى أنو في حال ارتكاب فرد في جيالمذكورة نصت 
ي الوطني سيقوم بإحالة الفرد المعنوفي ظل وجود دليل واضح يبرر توجيو التيمة، فإن جياز األمن والمخابرات 

 . أو إلى المحكمة غير اإليجازية لجياز األمن والمخابرات الوطني حسبما يحدد القانون  (المحكمة العاديةإلى )
لم يتقدموا إلى مكتب النائب العام ه المراَسَمة وبناءا  عميو، فإن الدولة الُمّدعى عمييا ترى أن المّدعين في ىذ  .36

ضد أفراد جياز األمن والمخابرات الوطني الذين يزعمون أنيم قد ارتكبوا انتياكات بحقيم، كما انيم دعوى لرفع 
والمخابرات الوطني عبر القنوات المحددة. الحظت الدولة الُمّدعى عمييا دير جياز األمن لم يرفعوا شكوى إلى م

رتبط بصورة مباشرة بمديره، وجرى تأسيسو منذ يمخابرات الوطني أن ىناك مكتب شكاوى تابع لجياز األمن وال
ي تم ساعة. وىناك كثير من القضايا الت 24ويتمقى شكاوى واستفسارات من الجميور عمى مدار الـ 2007العام 

 تسمُّميا عبر ىذه المكتب وتم اتخاذ إجراءات بشأنيا. 
التوّجو إلى المحكمة الدستورية إذا حدث أن ُحرموا من اختتمت الدولة الُمّدعى عمييا بأنو كان بوسع المّدعين  .37

، والذي 2005من الدستور الوطني االنتقالي السوداني لسنة  35حقيم في التقاضي المنصوص عميو في المادة 
 نص عمى أنو "يجب ضمان حق التقاضي لكل األفراد؛ ال يجب حرمان شخص من المجوء إلى العدالة." ي

 
 إضافية للمّدعينإفادات 
أمر ال  ن ىناك إجراءات فاعمة لمشكاوى أمام المحكمة الدستوريةبأالدولة الُمّدعى عمييا زعم أن بالمّدعون فاد أ  .38

أنو بالمّدعون فاد لإلجراء المزعوم ومدى فعاليتو. عالوة عمى ذلك، أ يسنده أي دليل إلثبات األساس القانوني
لم يراقبوا اعتقال المّدعين الفعمي، من ناحية وجودىم  ،فيما يتعمق بالقضية المعنية فإن قضاة المحكمة الدستورية

رفع شكاوى ضد لتسمُّم شكاوى، وأضافوا أنو ال توجد قضايا قامت فييا المحكمة الدستورية بإصدار تعميمات ب
منسوبي جياز األمن والمخابرات الوطني بغرض التحقيق فييا، كما لم يحدث أن جرى تحقيق ومحاكمة 

 لمنسوبي الجياز بناءا  عمى توجييات المحكمة الدستورية.
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)ُيطمق عميو فيما يمي  2010( من قانون جياز األمن والمخابرات الوطني لسنة 3)51فيما يتعمق بالمادة   .39
( من قانون جياز األمن والمخابرات الوطني لسنة 3)31ياز األمن والمخابرات الوطني( )المادة قانون ج
، وأن الدولة الُمّدعى عمييا أحكاموإخالل بأن وجود ىذا القانون ال يعني عدم حدوث بالمّدعون (، أفاد 19998

ن خالل قنوات واضحة تتعمق أي حاجة إلى معالجات لمخالفتو م تفترض فيما يبدو أن وجود قانون يحول دون 
   بمحاسبة المسؤولين المخطئين والتوصل إلى المعالجات الالزمة فيما يتعمق بالضحايا. 

، فإن 2007أغسطس  12فيما يعبق بوجود توجيو من مدير جياز األمن والمخابرات الوطني صادر بتاريخ   .40
فاد أالمّدعين أكدوا أنو ال توجد معمومات متوفرة بخصوص كيفية تطبيق ىذا التعميم ومراقبة االلتزام بو. 

ب العام كان مطموبا  منو االطالع، أو أن الدولة الُمّدعى عمييا لم تقدم أي دليل عمى أن النائبالمّدعون كذلك 
 الحالية.قضية أنو قد اطمع بالفعل، عمى أوضاع اعتقال المّدعين في ال

قال المّدعون إنو لكي يتقدموا بشكاوى ضد ضباط جياز األمن والمخابرات الوطني يتعّين عمى النائب العام أن   .41
مى المدير تمبية ىذا الطمب. ووفقا  لممّدعين، فإن يطمب من مديره رفع الحصانات الممنوحة لمنسوبي الجياز، وع

مدير جياز األمن والمخابرات الوطني وحده ىو الذي يستطيع رفع الحصانات الممنوحة لمنسوبي الجياز 
توجد إجراءات متوفرة أمام المحاكم السودانية تجبر بموجب قوانين جياز األمن والمخابرات الوطني، وأنو ال 

لمخابرات الوطني عمى اتخاذ قرار بشأن طمب كيذا، أو إصدار تعميمات بمراجعة قرار مدير جياز األمن وا
قرار مدير جياز األمن  يقضي بعدم رفع الحصانات، أو توجييو بالرد باإليجاب. ووفقا  لممّدعين، فإن

نو ال يوجد من بين والمخابرات الوطني برفع الحصانة ُيعتبر بالتالي قرارا  إداريا  أو سياسيا  وليس قضائيا ، وأ
 أحكام القانون السوداني ما يتضمن كيفية ممارسة ذلك. 

من منسوبي جياز األمن والمخابرات  ألي -إدانةدعك عن –يقوم المّدعون إنيم ليسوا عمى عمم بأي محاكمة   .42
عمى الرغم من العديد من ادعاءات التعذيب التي جرى توثيقيا، ضمن مسائل أخرى،  ،9الوطني عمى التعذيب

 األمم المتحدة ومنظمات حقوقية محمية ودولية. بواسطة 
تسمُّم يتمثل في أن الدور األساسي لمكتب الشكاوى الخاص بجياز األمن والمخابرات الوطني بالمّدعون فاد أ  .43

بواسطة الجياز، وفي حال رفع شكوى فإن المعمومات يتم تبادليا مع أفرع طمبات لزيارة أشخاص رىن االعتقال 
 ىذا المكتب تفويض لمقيام بإجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء قانوني. أخرى في الجياز: ليس لدى 

أكدوا أن التي تعرض ليا المّدعون عندما قاموا بترتيبات لمغادرة البالد، فإنيم  المخاطر الشخصيةبفيما يتعمق   .44
أصدر بيانا  عاما  في مارس زعم فيو  لمركز اإلعالمي الحكومي الرسمي )المركز السوداني لمخدمات الصحفية(ا

أن المّدعين "شيود" لممحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن وزير الدولة بوزارة الشؤون اإلنسانية آنذاك، أحمد 
                                                 

( من قانون جياز األمن 3)32شارة إلى المادة المعنية، وأنيا تقصد اإلشارة إلى المادة أشار المّدعون إلى أن الدولة الُمّدعى عمييا ارتكبت خط أ فيما يتعمق باإل  8
، وىي مادة تتعمق بصالحيات االعتقال والتفتيش واالحتجاز فيما يتعمق بمختمف 1999( من قانون سنة 3)31وليس المادة  1999ني لسنة والمخابرات الوط

 الجيات. 
لمعاممة القاسية "أشارت المجنة بقمق إلى تقارير تدل عمى أن التعذيب وا 2007مالحظات لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حول السودان في العام أشارت   9

م بيا عمى وجو التحديد وغير اإلنسانية والميينة ظاىرة منتشرة في الدولة المعنية، ال سيما في السجون، وتشعر المجنة بالقمق إزاء أن مثل ىذه االنتياكات يقو 
الغالب لعقاب. وأعربت المجنة عن أسفيا إزاء  يعممون في أجيزة تطبيق القانون. عالوة عمى ذلك، ىؤالء الضباط والمشاركون معيم ال يتعرضون فيضباط 

  .  26، الفقرة 2007يوليو  CCPR/C/SDN/CO/3/CRP.1  ،17عدم وجود تعريف لمتعذيب في القانون الجنائي السوداني"، 
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في السفر  ، حسب ادعاءات،األشخاص الثالثة ساعدتىارون، كان قد أعمن أن منظمة العون اإلنساني التي 
   10إلى الىاي "كشيود" قد تجاوزت التفويض الممنوح ليا وتورطت في نشاطات تضر بأمن الدولة.

 
  األدلةتحليل المفوضية األفريقية بشأن قبول 

 المراَسَمة. ففي مراَسمةقبول أي متطمبات لمقبول يجب الوفاء بيا قبل إعالن  7من الميثاق  56المادة تتضمن   .45
استنفاد ، وىو من معايير القبول السبعةفقط واحد في القول بوجود الدولة الُمدعى عمييا تطعن الحالية، 

المعالجات المحمية. وعميو، فإن االفتراض ىنا ىو أن الدولة الُمّدعى عمييا ترى أنو قد تم الوفاء بالمعايير الست 
  المتبقية.

المفوضية األفريقية عمى قناعة أيضا  بأن القضية ال ناية إلى ما قام المّدعون بتسميمو فإن بعد أن تم النظر بع .46
 من الميثاق األفريقي.  56تتوفر فييا المتطمبات الست المتبقية بموجب المادة 

محمية ما  لتقرر ما إذا كان المّدعون قد استوفوا متطمبات استنفاد المعالجات الدُ لذا، فإن المفوضية ستمضي قُ  .47
 ( من الميثاق. 5)56حسبما منصوص عميو بموجب المادة 

نو لم يكن بوسعيم استنفاد المعالجات المحمية ألن ىذه المعالجات غير متوفرة أصال  وغير إيقول المّدعون   .48
ر وفعالية وكفاية توفُّ مدى ي تحديد ففاعمية وال كافية. وعمى ضوء ذلك، فإن المفوضية األفريقية ستمضي 

 المعالجات المحمية السودانية المتاحة لممّدعين. 
ا  لمنظام القانوني الراسخ لممفوضية األفريقية، فإنو مطموب من المّدعين استنفاد المعالجات المحمية فقط في وفق .49

المّدعي المحمية متوفرة "إذا كان بوسع  المعالجةحال كانت ىذا المعالجات متاحة وفاعمة وكافية. وُتعتبر 
ما يمكن لتتضمن احتماال  لمنجاح، وتكون كافية إذا كانت متضمنة  ، وُتعتبر فاعمة إذا كانتةمتابعتيا بال عرقم

     11جبر الضرر في الشكوى المعنية".خاللو من 
بأنفسيم ألنيم كانوا يواجيون مخاطر جدية في  ى عو الحالية إنيم لم يستطيعوا رفع دمراَسَمة اليقول المّدعون في   .50

ن نفس المخاطر تنطبق عمى أي  التعرض لممزيد من االنتياكات الخطيرة في حال قرروا العودة إلى السودان، وا 
شخص يحاول رفع شكوى نيابة عنيم. الدولة الُمّدعى عمييا نفت من جانبيا ىذه االدعاءات واعتبرت أن ال 

أخذ قضيتيم إلى المحكمة العميا، التي تراقب عن كثب قالت إنو كان بوسع المّدعين أساس ليا من الصحة، و 
أوضاع المعتقمين وتتمقى أيضا  شكاوى منيم. عالوة عمى ذلك، قالت الدولة الُمّدعى عمييا إن قانون اإلجراءات 

ي االنتقالي لسنة والدستور الوطن 2012وقانون جياز األمن والمخابرات الوطني لسنة  1991الجناية لسنة 
 تنص عمى توفر معالجات لممسائل التي أثارىا المّدعون.  2005

لكي يتمكنوا من رفع شكواىم إلى المحكمة العميا وىم قيد االعتقال ال بد  المفوضية األفريقية أن المّدعينترى و   .51
أو حتى ن صال بمحاميالمّدعين كانوا عمى ات، ولكن ليس ىناك ما يشير إلى أن نأن يكونوا عمى صمة بمحامي

. فشمت الدولة الُمّدعى عمييا أيضا  في إبراز أي ِسِجل أو نتصال بمحاميلالحوا فرصة نم، كما أنيم لم يُ ُأسرىمب

                                                 
 ، ترجمو المّدعون. 2009مارس  9بيان من "المركز السوداني لمخدمات الصحفية"،   10
 32جاوارا ضد غامبيا، الفقرة   11
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ذا كانت المحكمة العميا قد راقبت الوضع دليل إلثبات أن المحكمة العميا كانت تراقب أـوضاعيم عن كثب.  وا 
المفترض أن يكون لدييا عمى األقل ِسِجل يشتمل عمى زمن وكيفية  عن كثب، حسبما ىو مفترض، فقد كان من

في ىذا الشأن. وفي وسبب ومكان اعتقاليم، وأوضاعيم خالل االعتقال. ولكن، لم تقدم الدولة الُمّدعى عمييا 
ظل غياب ىذا المعمومات الميمة، يبقى من المنطق التوصل إلى نتيجة تتخمص في أن المحكمة العميا تراقب 

 أوضاع المّدعين. 
فيما يتعمق بالمعالجات المنصوص عمييا في الدستور الوطني االنتقالي وقانون جياز األمن والمخابرات   .52

لمّدعين الثالثة قد تعرضوا لمتعذيب بسبب عمميم مع المحكمة الجنائية الوطني، فقد تمت اإلشارة إلى أن ا
فيما يتعمق بإدانة رئيس السودان. وكانت تقارير ذات مصداقية صادرة عن وسائل إعالم ومن األمم الدولية 

د تعرضوا المتحدة قد أثبتت أن كثيرا  من األفراد والمنظمات المشتبو في عممييم مع المحكمة الجنائية الدولية ق
. ومن خالل العديد من البيانات التي صدرت والخطوات التي تم اتخاذىا طرد من البالداللمضايقات وتيديدات و 

بواسطة الحكومة، بدا واضحا  أن القضية ذات حساسية سياسية بالنسبة لحكومة السودان وليس فييا تياون سواء 
 المّدعين الثالثة عمى أساس ىذه الخمفية. ويجب النظر إلى قضية ، من المسؤولين أو من المؤسسات

ساءة معاممتيم بواسطة   .53 قام المّدعون بتسميم إفادات مكتوبة تتضمن طريقة اعتقاليم واستجوابيم وتعذيبيم وا 
ر األمم المتحدة ضباط جياز األمن والمخابرات الوطني.  أشار المدعون أيضا  إلى تقارير صادرة عن مقرِّ

أمنستي إنترناشونال( ومنظمات أخرى محمية وعالمية كدليل يثبت حدوث االعتقال ومنظمة العفو الدولية )
الذي يواجيو أفراد وتواجيو والمخابرات الوطني، والتيديد والتخويف  واالحتجاز بواسطة ضباط جياز األمن

ة من جانبيا لم منظمات في السودان بسبب االشتباه في العمل أـو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. الحكوم
تبرز أي دليل يدحض ىذه االدعاءات القوية باستثناء اإلشارة فقط إلى قوانين في السودان يمكن لضحايا 

"عدم  12في قضية جاوارا ضد غامبيا )قضية جاوارا( معالجةالتعذيب استخداميا. وبما أن المفوضية قد أوردت 
المّدعين". وفي نفس القضية قالت المفوضية إن "وجود ال يمكن أن تستشيد بو دولة عمى حساب توفرىا 

أن يكون مؤكدا  عمى نحو كاف، ليس فقط من الناحية النظرية، بل عمى الصعيد العممي أيضا ،  معالجة يجب
 وفي حال الفشل فإن المعالجة ستكون فاقدة لمفاعمية وليست متاحة". 

ن في السودان تتضمن معالجات لضحايا التعذيب. السؤال السؤال ىنا ليس حول مدى توفُّر أو عدم توفُّر قواني .54
اإلجابة ببساطة: ال. فيما  ىو: ىل بوسع الضحايا أو ممثمييم استخدام ىذه القنوات تحت الظروف الُمشار إلييا؟

يتعمق بتعذُّر لجوء الضحايا أو ممثمييم إلى الحمول المحمية بسبب المخاوف العامة من االضطياد، فإن تأكيد 
لة الُمّدعى عمييا عمى أنو كان بوسع المّدعين استخدام المعالجات المحمية حسبما منصوص عميو في كل الدو 

تأكيد غير معقول  من اتفاق السالم الشامل وقانون جياز األمن والمخابرات الوطني والدستور الوطني االنتقالي
ر المعالجة متوفرة فقط في حال كان في تمسكت المفوضية األفريقية بأن "تعتب 13قضية جاواراوغير عممي. ففي 

 استطاعة المّدعي االستفادة منيا في قضيتو". 

                                                 
 . 34و 33قضية جاوارا، الفقرتان   12
 . 33قضية جاوارا، الفقرة   13
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غير ض المدعون فييا لمتيديد والمضايقة واالضطياد، سيكون من لتي نحن بصددىا، والتي تعرّ االقضية في   .55
العودة إلى بمدىم لمبدء في اتخاذ إجراءات قانونية. ولذلك، ولألسباب المذكورة آنفا ، أن ُيطمب منيم المعقول 

ا ورايتس إنترناشونال ضد  14وتمشيا  مع األحكام الصادرة في قضية جاوارا وجون د. أوكو ضد كيني
ا  توصمت المجنة إلى عدم توفر معالجات داخمية لمضحايا وممثمييم بسبب المخاوف من التعرض15نيجيري

    لالضطياد. 
أن المعالجات الداخمية غير فاعمة ألن الحكومة فشمت في التحقيق مع المسؤولين بالمّدعون أيضا  فاد أ  .56

ومحاكمتيم عمى الرغم من أنيا كانت عمى تمام العمم باالدعاءات. وقال المدعون كذلك إن القوانين السارية في 
الشروع في إجراء تحقيق لدى سماعيا ادعاءات بحدوث تعذيب أو ميمة ال تفرض عمى السمطات المعنية الدولة 
قال المّدعون إن الشروع في إجراء تحقيق خاص يستمزم  ييا شكوى بحدوث تعذيب. عالوة عمى ذلك،لدى تمقّ 

رفع مدير جياز األمن والمخابرات الوطني الحصانة عن ضباط الجياز المتيمين بارتكاب التعذيب، كما أن 
 ا الشأن خاضع لسمطتو التقديرية وال يخضع إلشراف قضائي. القرار في ىذ

تقدم بو ممثل السفارة وطمبات عاله، أكدت الدولة المّدعى عمييا أن الطمب الذي ردا  عمى االدعاءات أ   .57
يو واحد من المّدعين إلى رئيس المناشدات العاجمة بواسطة منظمة العفو الدولية والخطاب المفتوح الذي وجّ 

جياز األمن والمخابرات الوطني والتقارير اإلعالمية ال يمكن اعتبارىا بمثابة اإلجراءات القانونية التي يمكن أن 
 ( من الميثاق األفريقي. 5)56تمّبي متطمبات المادة 

ة وفقا  لمقوانين المعمول بيا في ياإلجراءات القانونية المحمالحظ المفوضية أنو مطموب من المّدعين استنفاد ت  .58
ى القوانين التي تحكم المسائل اإلجرائية. إال أن متطمب استنفاد وتشتمل قوانين الدولة عمالدولة المعنية. 

لضمان عدم حرمان اإلجراءات القانونية المحمية ليس قاعدة مطمقة، بل متطمب لو استثناءات يتم تطبيقيا 
وق اإلنسان المحتممة أمام المفوضية نتيجة لمعراقيل اإلجرائية الناجمة عن المّدعين من تقديم انتياكات حق

 القوانين أو الممارسات غير العادلة. 
قضايا أن األساس المنطقي وراء استنفاد المعالجات د من الفي واقع األمر، أوضحت المفوضية في عد  .59

ىو منح الدول الفرصة لمعالجة انتياكات حقوق اإلنسان من خالل اآلليات والمؤسسات القانونية المحمية 
 الخاصة بيا. وىذا يقوم عمى أساس افتراض أن الدولة ليست عمى عمم بانتياكات حقوق اإلنسان المزعومة. 

ا  من ممثل السفارة ت طمبالحكومة تمقّ فيما يتعمق بأن الحالية مراَسمة لم تحاجج الدولة الُمّدعى عمييا في ال  .60
لممّدعين، والخطاب المفتوح الذي وّجيو واحد من المّدعين  االحتجاز غير القانونيبشأن االعتقال و  البريطانية

إلى مدير عام جياز األمن والمخابرات الوطني بشأن انتياكات حقوق اإلنسان التي تعرضوا ليا عمى يد ضباط 
رة واسعة داخل وخارج السودان. لم يصدر نفي من الدولة الُمّدعى الجياز، وكان ىذا الخطاب قد تم نشره بصو 

وأن ىنالك بأنيا تمّقت طمبا بالتحرك العاجل من منظمة العفو الدولية فيما يتعمق بأوضاع المّدعين الثالثة  عمييا

                                                 
 . 19(، المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة 1999وكو ضد كينيا )أ، جون د. 232/99مراَسَمة ال  14
 . 24( المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة 1999رايتس إنترناشونال ضد نيجيريا ) - 215/98مراَسَمة ال  15
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ء قانونيا  حسبما أن كل ذلك ال ُيعتبر إجرافي دفاع الدولة الُمّدعى عمييا تمخَّص تغطية إعالمية واسعة بشأنيم. و 
 ( من الميثاق. 5)56منصوص عميو بموجب المادة 

لذا، فإن الوضع لم يكن غائبا  عن بال الحكومة، لكنيا كانت تريد أن يتم رفع شكوى قانونية رسمية. وفي   .61
تعرض محامون وناشطون حقوقيون وأعضاء ، حيث منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودانقضية 

جماعات معاِرضة لالعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، وفي ظل التقارير اإلعالمية وتقارير أجيزة األمم المتحدة 
حول ىذه االنتياكات، توصمت المفوضية إلى أنو "حتى في حال عدم اتخاذ الضحايا إجراء قانونيا  عمى الصعيد 

كانت عمى قدر كاف من العمم إلى درجة أنو يمكن االفتراض أنيا تدرك الوضع داخل  المحمي، فإن الحكومة
 .16حدودىا وتدرك محتوى التزاماتيا الدولية"

وا يشكون في الحبس االنفرادي بزعم أنيم كان ا  صحفي 18في قضية مماثمة ضد إريتريا، حيث جرى وضع   .62
ت المفوضية إلى أن "الدولة تمّقت إشعارا  ووقتا  كافيين خطرا  عمى األمن القومي وتم سجنيم لمدة سنوات، توصم

 17لمعالجة الوضع...وكان من المتوقع أن تكون قد اتخذت الخطوات الالزمة لمعالجة االنتياكات المزعومة"
ج راء محاكمة بصددىا بواسطة ومضت المفوضية إلى أنو "حيثما كانت ىناك جريمة يمكن التحقيق بشأنيا وا 

ال  . وفي مثل ىذه الحاالتنيايتيا حتىفي اإلجراءات الجنائية ُقُدما  مة بالمضي مزَ دولة تكون مُ الدولة، فإن ال
حين أن يمكن أن تتم مطالبة المّدعين، أو الضحايا، أو أفراد أسرىم بتولِّي ميمة استنفاد اإلجراءات الداخمية في 

أمر تقرره الدولية والمحمية لممحاكمة العادلة ي الحقائق وجمب المتيمين إلى العدالة وفقا  لمعايير تقّص 
 18الحكومة.

الحالية، وكان ينبغي قضية وفقا  لذلك، كان لدى الحكومة إشعار كاف بانتياكات حقوق اإلنسان فيما يتعمق بال  .63
وا في األمر، ال سيما وأنيا أقرت بأن المّدعين كان عمييا أن تتخذ وفقا  لذلك الخطوات الالزمة إلجراء التحقيق

قيد االحتجاز بواسطة جياز األمن والمخابرات الوطني لفترة من الزمن وأن لدييا معمومات كافية وفرصة لمشروع 
 في تحقيق في االنتياكات المزعومة. 

أنيا قامت حتى ىذا الحين باتخاذ أي تدابير لمتحقيق في إفادتيا رغم ذلك، لم تثبت الدولة الُمّدعى عمييا في   .64
وجمب المسؤولين أمام العدالة. وعمى أساس ذلك، توصمت المفوضية إلى أن حقيقة أن الحكومة لم ىذه المسألة 

تتخذ أي خطوة يعني أن المعالجات المحمية أما غير فاعمة أو غير كافية لجبر الضرر الناجم عن االنتياكات 
  19المزعومة.

رة لممّدعين. وأكدت الدولة أنو كان بوسع قالت أيضا  الدولة الُمّدعى عمييا إن ىنالك معالجات أخرى متوف  .65
قانون ( من 2)34لممادة المّدعين أو ممثمييم أن يتوجيوا إلى النائب العام لمشروع في فتح قضية جنائية وفقا  

                                                 
، المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة (1999، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان )89/93 ,52/91 ,50/91 ,48/90مراَسالت رقم ال  16

33 . 
 . 77ضد إريتريا، المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة منظمة "آرتكل ناينتين"  – 275/03مراَسَمة رقم ال  17
 . 72ضد إريتريا، الفقرة منظمة "آرتكل ناينتين"  – 275/03رقم مراَسَمة ال  18
حمية أما "حقيقة أن دولة إريتريا لم تتخذ أي خطوة تعني أن المعالجات المعمى نحو مماثل، رأت المفوضية في قضية منظمة "آرتكل ناينتين" ضد إريتريا أن   19

 غير متوفرة، وحتى إذا كانت متوفرة غير فاعمة أو كافية لجبر الضرر الناجم عن االنتياكات المزعومة". 
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من  59( والمادة 1)54أو التقدم بشكوى ضد أفراد جياز األمن وفقا  لممادة  ،1991لسنة اإلجراءات الجنائية 
. أكدت الدولة الُمّدعى عمييا أن أفراد جياز األمن إذا كانوا 2010والمخابرات الوطني لسنة  قانون جياز األمن

يتمتعون بحصانة فإن بوسع المّدعين التوّجو إلى مديره مباشرة أو عبر النائب العام بغرض رفع الحصانة عن 
 مرتكبـ/ي االنتياكات. 

جياز األمن والمخابرات الوطني يستمزم أن يقوم مديره أوال  برفع وفقا  ليذه القوانين، فإن توجيو تيم إلى أفراد   .66
، فإن مرتوإتحت دير نفسو ومن يعممون الحصانة عن األفراد المتيمين. وعندما تكون التيم موجية إلى الم

محصانات الممنوحة، بما في ذلك الحصانة الممنوحة لو ىو نفسو، أمر غير قابل لالحديث عن رفع المدير 
. ىذه قضية يصبح فييا المدير قاضيا  في قضيتو ىو نفسو، وستكون سخرية من العدالة أن يتوقع أحد لمتصديق

 الحصول عمى العدالة من مثل ىذا النوع من المعالجة الخاضعة لسمطة تقديرية. 
ضع ، واألسوأ من ذلك أن المعالجة ىنا ال تخبالكامل ىذا النوع من المعالجة يعتبر خاضعا  لسمطة تقديرية .67

إذا ص في أنو خويتموتكون نيائية. وفي العديد من الحاالت، كان موقف المفوضية واضحا  إلشراف قضائي 
ال يكون مطموبا  من ، فإنو طبيعة غير قضائيةوذات استثنائية و  ،كانت المعالجة قائمة عمى أساس سمطة تقديرية

 . المّدعين السعي لذلك كجزء من استنفاد المعالجات المحمية
عمى سبيل المثال، قضت المفوضية في قضيتين ضد نيجيريا بأنو عندما تكون المعالجة قائمة عمى أساس   .68

سمطة تقديرية تتعمق بمعالجة غير العادية ذات الطبيعة غير القضائية "فإنو من غير المناسب اإلصرار عمى 
لديو التزام باتخاذ قرار وفقا   المّدعين لمسعي إلى معالجة القضية من مصدر ال يعمل عمى أساس محايد وليس

 . 20لممبادئ القانونية. وتكون المعالجة غير كافية وغير فاعمة"
التي تزعم الدولة الُمّدعى عمييا أنيا متوفرة  المعالجاتتمشيا  مع التفسير أعاله، توصمت المفوضية إلى أن   .69

ليست كافية وغير  1991ئي لسنة لممّدعين بموجب قانون جياز األمن والمخابرات الوطني والقانون الجنا
 فاعمة. 

كون يكافية وفاعمة، س لم تكنيا المحمية لم تكن متاحة لممّدعين أو ممثمييم وأن المعالجاتبعد التوصل إلى أن   .70
إلى المحكمة يوا لعدالة من المّدعين أو أي شخص آخر في ىذه المسألة أن يتوجّ من السخرية بمكان أن تتوقع ا

دان من دستور السو  35حقوقيم الخاصة بالتقاضي حسبما منصوص عميو تحت المادة لحماية الدستورية 
 . 2005الوطني االنتقالي لسنة 

أن المعالجات المحمية في السودان لم تكن متوفرة وال  ةالحاليمراَسَمة العميو، فإن المفوضية األفريقية ترى في و   .71
( من 5)56مّدعين استنفدوا المعالجات المحمية بموجب المادة فاعمة وال كافية بالنسبة لممّدعين، وبالتالي فإن ال

 الميثاق األفريقي. 
  

                                                 
( المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 1994نيجيريا )ن( ضد يآخر  6مشروع الحقوق الدستورية )فيما يتعمق بزماني الكووت و – 87/93مراَسَمة رقم ال  20

(، المجنة األفريقية لحقوق 1994ج. أديغا وآخرون( ضد نيجيريا ) مشروع الحقوق الدستورية )فيما يتعمق بوىاب أكامو، و – 60/91مراَسَمة رقم ، وال8الفقرة 
 . 10اإلنسان والشعوب، الفقرة 
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 دعوى قرار المفوضية األفريقية حول مدى قبول ال
كونيا مقبولة وفقا  مراَسَمة تعمن ىذه ال بناءا  عمى ما ورد أعاله، فإن المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  .72

 من الميثاق األفريقي.  56لممادة 
 

 الوقائع
  إفادات المّدعين بشأن الوقائع 

توضح انتياكات لعدد من حقوق اإلنسان المكفولة بموجب الميثاق األفريقي، مراَسَمة أن حقائق البالمّدعون فاد أ  .73
(؛ الحق في 5وعمى وجو التحديد: الحق في الكرامة والحق في عدم التعرض لمتعذيب وسوء المعاممة )المادة 

بير (؛ الحق في حرية المعمومات وحرية التع7(؛ الحق في محاكمة عادلة )المادة 6واألمن )المادة الحرية 
((؛ الحق في العمل 2(، )1)12)المادة (؛ الحق في حرية التنقل 10(؛ الحق في حرية التنظيم )المادة 9)المادة 
(؛ الحق في الحماية القانونية لمحقوق المكفولة في الميثاق األفريقي 16(؛ الحق في الصحة )المادة 15)المادة 
 (. 1)المادة 

 
 5المادة خالل باإلادعاءات 

المّدعون بأنيم تعرضوا لسمسمة من الممارسات التي تسببت كل واحدة منيا عمى انفراد، أو مع بعضيا  أفاد  .74
المسؤولين، وىي ممارسات كان الغرض منيا انتزاع بعضا ، في آالم ومعاناة جسدية ونفسية بالغة بواسطة 

 معمومات والعقاب، وىي أفعال ترقى إلى التعذيب. 
ثمة إفادة بأن أمير، ومنعم الجاك، وعثمان حميدة تعرضوا لضرب مبرح ومتواصل. ووصف المّدعون عددا  من   .75

طيم والعصي الخشبية عمى أقداميم. وتعرض عثمان األفعال التي تعرضوا ليا، بما في ذلك الضرب بالخرا
ة. كما تضّمنت اإلفادة أيضا  أن حميدة عمى وجو التحديد لمحرمان من النوم وُحرم من الحصول عمى رعاية طبي

 شفة منعم الجاك السفمى قد ُشّقت نتيجة لمضرب، فيما شعر عثمان حميدة بألم مبرح وصعوبة في المشي. 
في ثمة إفادة أيضا  بأن المّدعين الثالثة تعرضوا لتيديدات جدية ومناخ من الخوف المتواصل، ما تسبب   .76

خماد سيجارة مشتعمة في عينو؛ شعورىم بقمق بالغ. فعمى سبيل المثال، ت م تيديد منعم الجاك باالغتصاب وا 
الت تعذيب. تمّقى حميدة جرى تيديد عثمان حميدة باإلعدام، وتم توجيو مسدس إلى رأسو، كما تم تعريضو آل

 أمير سميمان بالتعذيب، وتم انتزاع أيضا  تيديدات بالقتل وُأجبر عمى مشاىدة تعذيب زميمو وصديقو. جرى تيديد
نظارتو الطبية وُأطفئت أضواء الغرفة وأشير الضباط الذين كانوا يقومون باستجوابو ىراوات وخراطيم معروف 
استخداميا ألغراض التعذيب. أفاد المّدعون كذلك بأن طبيعة التيديدات كانت حقيقية وجدية وأن الظروف التي 

 ناة وآالم نفسية بالغة.سببت ليم في معاأنيا وجدوا أنفسيم فييا كانت خطيرة إلى درجة 
أن األفعال الوارد وصفيا أعاله جرى ارتكابيا بصورة متعمدة بواسطة أفراد يعممون وفقا  لتعميمات قال المّدعون   .77

ن تمك األفعال كانت تيدف إلى انتزاع معمومات/اعترافات  قائد محدد في جياز األمن والمخابرات الوطني، وا 
تآمر مع  ئب تحتوي عمى معمومات حول جريمة تجسس مزعومة أوحول مكان وجود أجيزة البتوب وحقا

 المحكمة الجنائية الدولية. 
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من الميثاق كما تتعارض مع مبادئ أخرى تقرىا  5أفاد المّدعون بأن ىذه األفعال تتعارض مع المادة   .78
 المفوضية. 

 
 

 6المادة اإلخالل ادعاءات 
ثمة إفادة أيضا   رسمية ولم توّجو السمطات أي تيم محددة ضدىم.أفاد المّدعون بأنو لم يتم اعتقاليم بصورة   .79

بأنو قد تمت "دعوتيم" بواسطة جياز األمن والمخابرات الوطني لحضور "اجتماع"، ولم ُيسألوا ما أذا كانوا 
يرغبون في حضور االجتماع أم ال. وفقا  لواحد من المّدعين، فإن حضورىم كان متوقعا  ولم يكن طوعا ، إذا 

 في االستجواب الرسمي الذي حدث بعد ذلك. خذنا في االعتبار طبيعة األسئمة أ
حسب اإلفادات، ليس من الواضح ما إذا جرى استجواب المّدعين بوصفيم متيمين أم شيود. وأفاد المّدعون   .80

وأنو قد جرى اتيامات بأن الحقيقة المتمثمة في أن االستجواب كان متعمقا  بنشاطات من الممكن أن تترتب عمييا 
احتجازىم قسرا  تدل عمى أن وضعيم كان أقرب إلى متيمين قيد الحبس يخضعون إلى أسئمة. ىذه الظروف، 

تثبت الطبيعة التعسفية لمحرمان من الحرية. وقال المّدعون أيضا  إن القبض واالحتجاز كانا وفقا  لممّدعين، 
 بصورة تعسفية ألنيما يفتقران إلى وجود شك معقول. 

فيما يتعمق بوضع عثمان حميدة إذا  اخالل بيتم اإلوة عمى ذلك، تمت اإلفادة بأن ضمانات الحبس قد عال .81
، كما لم ي سمح لو عندما ة الدولة التي يحمل جنسيتياأخذنا في االعتبار أنو لم ُيبَمغ بحقو في التواصل مع سفار 

 من الميثاق.  6لة بموجب المادة لك، وفقا  لممّدعين، انتياكا  لمحرية المكفو طمب ذلك. وُيعتبر ذ
 

  7المادة اإلخالل بادعاءات 
ل أمام سمطة حسب اإلفادات، فإن عثمان حميدة بقي في االعتقال لمدة ثالثة أيام ونصف بدون أن يمثُ   .82

من قانون قوات األمن  31و 30قضائية. وثمة إفادة أيضا  بأن قانونا  محميا ، وعمى وجو التحديد المادتان 
يسمح باالعتقال لمدة أربعة شيور ونصف الشير وثالثة أيام أو ستة شيور )اعتمادا  ، 1999الوطني لسنة 

فيما يتعمق بقانونية االعتقال. وقال المّدعون إن  إشراف قضائيأي بدون عمى طبيعة التيمة المشكوك فييا( 
 خالفان التزام السودان بموجب الميثاق. اعتقال عثمان حميدة والقانون المذكور آنفا  ي

بذريعة  2008نوفمبر  24يوم أسباب اعتقاليم، بل جرى حبسيم أشار المّدعون أيضا  إلى أنيم لم ُيبَمغوا حول  .83
القرار حول الحق في المجوء إلى العدالة والمحاكمة العادلة الذي ينص عمى أنو حضور اجتماع. وأشاروا إلى 

لذين يتم اعتقاليم أن يكونوا قادرين عمى تخمين السبب وراء اعتقاليم بل يجب أن يتم ليس كافيا  لألشخاص ا
  عار رسمي. بإشإبالغيم 

المّدعين الثالثة لم ُيسمح ليم باالستعانة بمحامين خالل استجوابيم. واكد المّدعون مجددا   ثمة إفادة أيضا  بأن  .84
 أن كل ذلك يشّكل انتياكا  لمحق في المحاكمة العادلة.

 
   3المادة اإلخالل بادعاءات 
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مجال  يأفاد المّدعون بأنو عند اعتقاليم كان معروف عنيم بصورة واسعة، داخل السودان وخارجو، عمميم ف .85
حقوق اإلنسان في السودان. وزعم المّدعون أنيم قد جرى اعتقاليم واستجوابيم عمى خمفية عمميم في مجال 

الغرض من إلقاء القبض عمييم واحتجازىم واستجوابيم ومن ثم إخضاعيم لمتعذيب  إنحقوق اإلنسان. وقالوا 
عمميم كناشطين في ل ىمأداءة وعرقم تيديدىموسوء المعاممة عمى يد ضباط جياز األمن والمخابرات الوطني ىو 

مجال حقوق اإلنسان إن لم يكن منعيم تماما  من ذلك. وأفاد المّدعون كذلك بأن اإلجراءات التي تم اتخاذىا 
بواسطة جياز األمن والمخابرات الوطني كانت تيدف إلى منعيم من الحصول عمى معمومات وترويجيا في 

ر لحقيم في حرية المعمومات حقوق اإلنسان في السودانشأن  ، وىذا في حد ذاتو يشّكل انتياكا  غير مبرَّ
 من الميثاق. 9لمادة إخالال  باوالتعبير وُيعتبر 

 
  10المادة اإلخالل بادعاءات 
 2008بأن أمير سميمان ومركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة تعرضا خالل شيري ديسمبر إفادة ثمة   .86

اللتزامات الدولة المّدعى عمييا وفقا   واضحا  إخالال   مضايقات وتيديد، األمر الذي يعتبرلحممة  2009ويناير 
ز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية من الميثاق. ثمة إفادة أيضا  بتجميد الحسابات المصرفية لمرك 10لممادة 

. ووفقا  2009المركز مطمع مارس ترخيص ، كما ألغت الحكومة السودانية أيضا  2009البيئة في فبراير 
إغالق مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة وتجميد حساباتو المصرفية عمل متعمد من  لممّدعين، فإن

زعزعة عمل أمير سميمان ومنظمتو التي اُتِيَمت بالتعاون مع مكتب  جانب الدولة الُمّدعى عمييا ييدف إلى
المدي العام لممحكمة الجنائية الدولية، األمر الذي يشّكل انتياكا  لمحق في حرية التنظيم المنصوص عمى 

 من الميثاق.  10حمايتيا بموجب المادة 
 ( 2( )1) 12المادة اإلخالل بادعاءات 
عمى خمفية عمميم في مجال حقوق اإلنسان، إلقاء القبض عمييم واعتقاليم وتعذيبيم  أفاد المّدعون بأنو قد تم .87

ذلك أعقبتو حممة من المضايقات والتيديد بواسطة السمطات، ما أدى في نياية األمر إلى إغالق مركز وأن 
لتجسس التي بابأن الطبيعة الفضفاضة لالتيامات الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة. ثمة إفادة أيضا  

يت إلى المّدعين، والمخاطر الحقيقية العتقاليم مجددا  في أي لحظة اضطرت عثمان حميدة وعبد المنعم  ُوجِّ
 . 2009وأمير سميمان مطمع فبراير  2008الجاك إلى مغادرة البالد مطمع ديسمبر 

يم العمنية لحكومة السودان، أوضح المّدعون أن عمميم المستمر في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك انتقادات .88
فضال  عن الحصانة الكاممة التي تستخدميا السمطات في االنتياكات التي يتم ارتكابيا ضدىم، منعتيم في 
مجمميا من العودة إلى السودان خوفا  من التعرض لممزيد من االضطياد من جانب سمطات الدولة، ال سيما 

التي  21جون د. أوكو ضد كينياعون إلى قرار المفوضية في قضية جياز األمن والمخابرات الوطني. أشار المدّ 
حيث اضُطر مدافع عن حقوق اإلنسان من الميثاق،  12لمادة حدوث أخالل باتوصمت المفوضية فييا إلى 

 لمفرار من البالد عمى خمفية عممو في مجال حقوق اإلنسان. 
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 15 المادةاإلخالل بادعاءات 
حسب واحدة من اإلفادات، فإن أمير حق أمير سميمان في العمل قد جرى انتياكو بصورة مباشرة بفعل تدخل   .89

الدولة الُمّدعى عمييا إثر إغالق مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة، األمر الذي أسفر عن منع 
معهد حقوق وضية في قضية عون إلى قرار المفكسب عيشو. وأشار المدّ لالمنظمة من القيام بأي عمل 

، حيث وافقت المفوضية عمى أن ما قامت لو الدولة الُمّدعى عمييا 22والتنمية في أفريقيا ضد أنجوالاإلنسان 
في االعتقال التعسفي واالحتجاز واإلبعاد ألشخاص كانوا يعممون بصورة رسمية في أنجوال، األمر الذي أسفر 

إغالق الدولة من الميثاق. ويعتقد المّدعون أن  15لمادة خالال  باأعن فقدانيم لوظائفيم، وىو أمر يشّكل 
الُمّدعى عمييا لمكاتب مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة وحساباتو المصرفية ىو السبب الرئيسي وراء 

 من الميثاق.  15مادة إخالال  بالفقدان أمير سميمان وظيفتو وفرصو ويشّكل بالتالي 
 

 16المادة اإلخالل بادعاءات 
أفاد المّدعون بأن الحق في الصحة يتضمن الحق في عدم التعرض لمتعذيب والتزام إيجابي لتوفير الفرصة   .90

ويرى المّدعون أن المعاممة التي تعرضوا ليا وسببت ليم لمحصول عمى رعاية طبية كافية خالل االعتقال. 
 تمتع بأفضل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية.أضرارا  جسدية ونفسية تشّكل انتياكا  لحقيم في ال

 
 1المادة إلخالل بادعاءات ا
أفاد المّدعون بأن الدولة الُمّدعى عمييا فشمت في الوفاء بالتزاميا اإليجابي المتمثل في االعتراف بالحقوق   .91

ضعيا موضع التنفيذ. ثمة واجبات المنصوص عمييا في الميثاق واتباع تدابير تشريعية أو غيرىا لو والحريات وال
إفادة أيضا  بأن الدولة فشمت في المحافظة عمى التزاميا اإليجابي بتوفير إجراءات فاعمة حسبما ىو مطموب 

 من الميثاق.  16، و15، و12، و10، و9، و7، و6، و5مقرونة مع المواد  1بموجب المادة 
إجراء تحقيق ء بالتزاميا اإليجابي المتمثل في حسب إفادات أخرى، فإن الدولة الُمّدعى عمييا فشمت في الوفا .92

من الميثاق.  5من الميثاق، ال سيما عند قراءتيا مقرونة بالمادة  1فاعل حسبما ما ىو مطموب بموجب المادة 
إذ لم يحدث أن قامت سمطات الدولة بإجراء أي تدابير تحقيق بعد أكثر من أربع سنوات من االنتياكات التي 

 18نحو أربع سنوات عمى نشر خطاب منعم الجاك المفتوح والشكوى التي تقدم بيا في حدثت، وبعد مرور 
التشريع السوداني ال ينص عمى عقوبات ومعالجات فاعمة في قضايا انتياكات مثل االعتقال . 2008ديسمبر 

بالسجن لمدة عام في حال اإلدانة وُيعاقب عمى مخالفة االحتجاز غير القانوني  والتعذيب.حتجاز التعسفي واال
 لمشددة. حاالت اواحد، وىي عقوبة غير كافية، أو بالسجن ثالث سنوات في ال

 
 بشأن الوقائعقرار المفوضية 
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حسبما ىو تمت مناشدة المفوضية التخاذ قرار بشأن ما إذا كانت األفعال التي ارتكبتيا الدولة الُمّدعى عمييا   .93
من الميثاق األفريقي، وفقا   16، و15، و12، و10، و9، و7، و6و، 5، و1لمواد إخالال  باوارد أعاله تشّكل 

 لممّدعين. 
    ]ىذه الفقرة خالية في الَنص األصمي لقرار المفوضية الصادر بالمغة اإلنجميزية[  .94
عقب قرار وقائع الأعربت المفوضية عن قمقيا إزاء فشل الدولة الُمّدعى عمييا في توفير معمومات حول  .95

. وفي ضوء فشل الدولة الُمّدعى عمييا في التواصل مع المفوضية حول المسألة المطروحة يابولالمفوضية إزاء ق
أن ىذه االدعاءات قد أساس الواردة في إفادات المّدعين االعتبار الالزم عمى أماميا، يجب أن ُتمنح االدعاءات 

 جرى التأكد بصورة كافية من صحتيا. 
 

 5المادة اإلخالل بادعاءات 
من  5لمادة إخالال  باقال المّدعون إن سموك عناصر الدولة الُمّدعى عمييا، حسبما ىو وارد أعاله يشّكل   .96

 من الميثاق عمى ما يمي:  5الميثاق. وتنص المادة 
احترام كرامتو واالعتراف بشخصيتو القانونية وحظر كافة أشكال استغاللو وامتيانو واستعباده خاصة  فيلكل فرد الحق 

   .رقاق والتعذيب بكافة أنواعو والعقوبات والمعاممة الوحشية أو الالإنسانية أو المذلةاالست
الحالية ال تثير أي مسائل تتعمق بالرق وتجارة الرقيق، وبالتالي سيقتصر تحميميا مراَسَمة المفوضية أن ال تالحظ  .97

 عمى ادعاءات التعذيب والعقوبات والمعاممة والوحشية أو الالإنسانية أو المذلة.  5لممادة 
المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلسكان واإلخالء ضد نظرت المفوضية إلى قرارىا في   .98

والتي أوضحت فييا العناصر الرئيسية التي تشّكل التعذيب بموجب الميثاق، وعمى وجو التحديد  23،ودانالس
ضرورة إلحاق اآلالم المبرحة والمعاناة لغرض محدد، وعمى وجو التحديد لمحصول عمى معمومات، كعقاب أو 

تبّنت منيا أو بموافقتيا. لمتيديد، أو ألي أسباب عمى أساس التمييز، بواسطة سمطات الدولة أو بتحريض 
من الميثاق األفريقي تعريف التعذيب كما ىو وارد في ميثاق األمم  5المفوضية أيضا  في إطار تفسيرىا لممادة 

   24المتحدة لمناىضة التعذيب والمعاممة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المذلة.
عندما كانوا رىن ليا المّدعون تعرض لتي أعاله، واة تفاصيميا الحظ المفوضية وصف المعاممة الواردت  .99

أيضا  أن ما تعرض لو المّدعون، والذي  الحظ المفوضيةتاالعتقال لدى جياز األمن والمخابرات الوطني. 
تضّمن فيما تضّمن االعتداء بالضرب المبرح والتيديدات الخطيرة والحرمان من النوم، قد تسبب في آالم جسدية 

الحظ المفوضية كذلك أن ىذه األفعال قد كانت متعمدة من جانب تلدى المّدعين الثالثة. عاناة ونفسية بالغة وم
مسؤولين رسميين )مسؤولو جياز األمن والمخابرات الوطني( بغرض معاقبة المّدعين والحصول منيم عمى 

                                                 
(، المجنة األفريقية لحقوق 2009المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلسكان واإلخالء ضد السودان )- 296/05 – 279/03 مراَسَمة رقمال  23

 . 156و 255اإلنسان والشعوب، الفقرتان 
وبن من القرار بشأن إرشادات ومقاييس لحظر ومنع التعذيب والمعاممة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المذلة في أفريقيا )إرشادات ر  4انظر المادة   24

 . 2002آيالند(، تبّنتيا المفوضية في أكتوبر 
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محكمة الجنائية معمومات تتعمق بأجيزة البتوب وحقائب يزعمون أنيا تحتوي عمى أدلة تثبت تآمرىم مع ال
 الدولية. 

. وترى 26وشيادات مع حمف اليمين25الحظ المفوضية أن المّدعين قد قّدموا أدلة في شكل شيادات طبيةت .100
المفوضية أن الدول ُممَزمة ليس فقط بحظر التعذيب تماما  في تشريعاتيا، بل يجب أن تتخذ خطوات عممية في 

الدولة لحدوث ذلك، فإن الدولة ُممَزمة بإجراء تحقيق فوري ولفت انتباه ىذا الشأن. وفي حال حدوث تعذيب 
ومحايد وفاعل بيدف تحديد صحة االدعاءات وجمب الجناة لمعدالة في حال إثبات صحة االدعاءات، فضال  

  27عن جبر الضرر الواقع عمى الضحايا.
حالية قد ُأبمغت إلى سمطات المراَسَمة تأكيد أن ادعاءات التعذيب في الالحظ المفوضية أنو قد جرى مسبقا  ت .101

الدولة الُمّدعى عمييا بو. ولكن ليس ىنالك ما يشير إلى أن الدولة الُمّدعى عمييا قد اتخذت تدابير لمتحقيق في 
من  5ىذه االدعاءات وجمب الجناة لمعدالة. وفي ىذه الظروف، تعتبر المفوضة أن حقوق المّدعين تحت المادة 

 يا. اإلخالل بالميثاق قد تم 
 

  6المادة اإلخالل بادعاءات 
عمى: "لكل فرد  6من الميثاق. وتنص المادة  6قال المّدعون إن حرمانيم من الحرية يتعارض مع المادة  .102

الحق في الحرية واألمن الشخصي وال يجوز حرمان أي شخص من حريتو إال لمدوافع وفى حاالت يحددىا 
   ".شخص أو احتجازه تعسفيا القانون سمفا، وال يجوز بصفة خاصة القبض عمى أي

المفوضية أن كل األفعال التي تحرم الفرد من الحرية الجسدية يمكن أن تعتبر حرمانا  من الحرية  تالحظ .103
حدود القانون، أو ألسباب  من الميثاق. ولكن الحرمان من الحرية الذي يقع خارج 6بالمعنى الوارد في المادة 

  من الميثاق.  6لمادة  باإخالال   غير مقبولة أو تعسفية، ُيعتبر
أوضح المّدعون أنو قد تمت دعوتيم الجتماع بواسطة جياز األمن والمخابرات الوطني وأنو قد جرى  .104

اعتقاليم بعد ذلك. لم يتم اعتقال المّدعين بصورة رسمية بموجب مذكرة توقيف، كما أن سمطات جياز األمن لم 
ثبات أن اعتقاليم كان قائما  عمى أساس أي شك معقول يدل عمى تيمة خالل اعتقاليم. ولم يتم إتوّجو ليم أي 

أنيم قد ارتكبوا مخالفة. وخالل فترة اعتقاليم لم تبمغيم سمطات جياز األمن بحقوقيم في االستعانة بمحامين، أما 
في حالة عثمان حميدة، فإن سمطات جياز األمن لم تسمح لو بالحصول عمى مساعدة قنصمية عندما طمب 

 لو أي أساس في القانون السوداني. كما كان واضحا  أن اعتقال واحتجاز المّدعين لم يكن ذلك. 
الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، فيما المبادئ التوجييية بشأن أكدت المفوضية في  .105

 يتعمق بالحق في حرية وأمن الشخص، ما يمي: 

                                                 
 في حالة عثمان حميدة.   25
 في حالة أمير سممان ومنعم الجاك.   26
 . 19و 18قرتان انظر قرار المفوضية بشأن إرشادات وتدابر منع التعذيب وأشكال المعاممة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو الميينة في أفريقيا، الف  27
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لالعتقال التعسفي أو االحتجاز والتوقيف، ويجب أن يكون االحتجاز فقط وفقا  يجب أن تضمن الدول عدم تعريض شخص 
  28.لمقانون وبموجب قواعد صارمة... بموجب مذكرة ووفقا  لشك معقول أو عمى أساس سبب محتمل

 
تالحظ المفوضية أن دعوة المّدعين إلى اجتماع، حيث لم ُيسمح ليم بمغادرتو طوعا  وتعرضوا من ثم  .106

أن السمطات لم ُيعتبر في حد ذاتو عمال  تعسفيا . تالحظ المفوضية كذلك  لذلك دون أن يبمغوا بأسبابلالعتقال ب
توّجو إلى المّدعين اتيامات خالل احتجازىم، وأن السمطات لم تحترم التدابير االحتياطية اإلجرائية ذات الصمة 

محامين ومساعدة قنصمية في حالة عثمان باعتقاليم واحتجازىم فيما يتعمق بإبالغيم بحقيم في االستعانة ب
الحظت المفوضية أيضا  أن األعمال التي ارتكبيا جياز األمن والمخابرات الوطني ال تتوافق مع 29حميدة.

 القانون السوداني. 
وتّشكل إخالال  بناءا  عمى ذلك، تعتبر المفوضية ىذه األعمال ال تتسم بالتعسف فحسب، بل مخالفة لمقانون  .107
 من الميثاق. 6لمادة با
 

 7المادة اإلخالل بادعاءات 
من الميثاق قد تم انتياكو من جانب الدولة  7يقول المّدعون إن حقيم في محاكمة عادلة بموجب المادة  .108

 من الميثاق عمى أن "حق التقاضي مكفول لمجميع، ويشتمل ذلك عمى:  7الُمّدعى عمييا. وتنص المادة 
عمل يشكل خرقا لمحقوق األساسية المعترف لو  فيأ( الحق في المجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر )

 بيا، والتي تتضمنيا االتفاقيات والقوانين والموائح والعرف السائد،
 ،مختصة ب( اإلنسان برئ حتى تثبت إدانتو أمام محكمة)
 اختيار مدافع عنو، فيذلك الحق  فيج( حق الدفاع بما )
     ".حق محاكمتو خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة( د)

لم ُيسمح ليم باالستعانة بمحامين، . أفاد المّدعون بأنو لم يكن ىناك إشراف قضائي عمى قانونية احتجازىم، وبأنو 109
من قانون األمن الوطني السوداني  31و 30وبأنيم لم ُيبمغوا بأسباب اعتقاليم. كما أفادوا كذلك بأن المادتين 

 تتعارضان مع التزامات السودان بموجب الميثاق.
من  6أحكام المادة إخالال  ب تالحظ المفوضية أنو بعد اعتقال المّدعى عمييم واحتجازىم، الذي سبق أن تأكد أنو كان. 110

أنو السمطات لم توّجو تيما  رسمية ضية أيضا  الميثاق، فإنو قد تم إطالق سراحيم خالل فترة ثالثة أيام. وتالحظ المفو 
من الميثاق ال يمكن قبولو عمى أساس الحقائق  7المادة اإلخالل بلممّدعين. وبناءا  عمى ذلك، تعتبر المفوضية أن 

 التي ادلى بيا المّدعون. 

                                                 
، 49/91، و46/91، و27/89ة والمساعدة القانونية في أفريقيا؛ انظر أيضا  القضايا انظر مبادئ وتوجييات المفوضية حول الحق في المحاكمة العادل  28

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان المنظمة العالمية لمناىضة التعذيب والرابطة الدولية لممحامين الديمقراطيين( المجنة الدولية لممحمفين، 99/93و
  /رواندا. والشعوب

29 ، وثيقة األمم المتحدة رقم 1134/2002رقم المراَسَمة دينكا ضد الكاميرون، -مالحظات لجنة حقوق اإلنسان في فونجام جورجيانظر   
CCPR/C/83/D/1134/2002( ،2005 الفقرة ،)حيث كان ىناك انتياك لمحرية وفقا  لحقائق مشابية. 5.1 ، 
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. فيما يتعمق بعدم توافق بعض أحكام قانون األمن الوطني السوداني مع التزامات السودان بموجب الميثاق، فإن 111
أنو لم يثبت أن المّدعين قد تم احتجازىم تطبيقا  لمقانون. لذا، أصبح تواُفق القانون مع التزامات المفوضية تالحظ 

  الحالية.مراَسَمة السودان موضع شكوك في ال
 
 3لمادة اإلخالل با دعاءاتا

من الميثاق قد تم انتياكو من خالل سموك الدولة  9يقول المّدعون إن حقيم في حرية التعبير بموجب المادة . 112
 من الميثاق عمى ما يمي:  9الُمّدعى عمييا. وتنص المادة 

 إطار القوانين فيلكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرىا  يحق" و"30المعموماتمن حق كل فرد أن يحصل عمى "
  ."31 والموائح

تالحظ المفوضية أن إفادة المّدعين بأنو قد ألقي القبض عمييم عمى خمفية عمميم في مجال حقوق اإلنسان، وعمى . 113
الحظ المفوضية أيضا  أن . تممحكمة الجنائية الدوليةوجو التحديد بسبب عالقتيم المزعومة مع مكتب المدعي العام ل

تيم مع استجواب المّدعين بواسطة مسؤولي جياز األمن والمخابرات الوطني كان في األصل قائما  عمى أساس عالق
المحكمة الجنائية الدولية وعمميم في مجال حقوق اإلنسان. وتالحظ المفوضية أيضا  أن التدابير التي تم اتخاذىا ضد 

  عيم من الحصول عمى معمومات ونشرىا حول أوضاع حقوق اإلنسان في السودان. المّدعين كان اليدف منيا من
. تستحضر المفوضية أنو وفقا  إلعالن المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا، وحرية التعبير والمعمومات، بما في 114

واألفكار وتمّقييا ونقميا، سواء كان ذلك شفاىيا  أو كتابة  أو مطبوعة،  معموماتالذلك الحق في السعي لمحصول عمى 
في شكل فن أو في أي شكل آخر من أشكال التواصل، بما في ذلك عبر حدود الدول، وىذا حق أصيل وثابت من 

وتقر المفوضة بأن ممارسة ىذا الحق تتضمن 32حقوق اإلنسان وعنصر ال غنى عنو من عناصر الديمقراطية.
تسمح بصورة عامة بقيود محددة عمى ىذا الحق. وتقر المفوضية بأن أي قيود عمى حرية  خاصة ومسؤوليات جباتوا

التعبير يجب أن يكون منصوص عمييا في القانون، ويجب أن تخدم مصمحة مشروعة وضرورية في مجتمع 
 ديمقراطي.

وحد في منع المّدعى عمييم من ممارسة ىذا الحق ىو الحالية أن السبب األمراَسَمة . تالحظ المفوضية فيما يتعمق بال115
محكمة الجنائية الدولية. ولم يثبت أن عالقات المّدعين مع المحكمة الجنائية الدولية، إن عالقاتيم المفترضة مع ال

نيا أو المصمحة العامة لمخطر، ولم يثبت أيضا  أالعامة ضت حياة آخرين أو األمن القومي أو األخالق وجدت، قد عرّ 
وتعتبر المفوضية أنو بناءا  عمى ذلك ال يوجد سبب يبرر الحد من حرية التعبير والتدخل سببت أي أخطار أخرى. 
         ( من الميثاق. 2( و)1)9لمادة إخالل باوجود  فييا، وتوصمت بالتالي إلى

 
 10المادة ادعاءات اإلخالل ب

                                                 
 (1)9المادة   30
 (2)9المادة   31
 مشروع الحقوق الدستورية، منظمة الحقوق المدنية وأجندة حقوق اإلعالم ضد نيجيريا.  –( 152/96و 130/94 ,128/94 ,105/93أنظر أيضا  القضايا   32
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التي تعرض ليا أمير سميمان ومركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية . يقول المّدعون إن حممة المضايقات والتيديد 116
 من الميثاق.  10لمادة إخالال  بايشّكل  و، وا غالقو وتجميد حساباتو المصرفيةيعمل مديرا  ل البيئة، الذي كان

ن وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يمتزم  10. تنص المادة 117 من الميثاق عمى أنو "يحق لكل إنسان أن يكوِّ
 حددىا القانون...".  التيباألحكام 

التنظيم حق فردي وجماعي عمى حد سواء يسمح لألفراد بالتجمع سويا  لمتابعة . تالحظ المفوضية أن الحق في 118
في مجموعات مثل المنظمات غير الحكومية واألحزاب السياسية واالتحادات النقابية. ية وتطوير اىتمامات جماع

بحرية، وأي تدخل في ىذا الحق يجب أن يكون  ويتضمن ىذا الحق حق األفراد في تشكيل جمعيات واالنضمام ليا
التحديد حماية حقوق  من الميثاق، وعمى وجو 27محددا  في القانون ومتوافقا  مع الشروط المحددة تحت المادة 

قوانين والمصالح الجماعية. وتعتبر الجمعية، مستذكرة قراراتيا في  العامة واألمن الجماعي واألخالقوحريات اآلخرين 
ل في ىذا الحق غير مناسب وال يمكن تبريره تدخُّ  أن أيّ 34،منظمة العفو الدولية ضد زامبياو 33هوري ضد نيجيريا

 من الميثاق سُيعتبر تدخال  تعسفيا .  27تحت المادة 
وراء استيداف مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة ومديره ىو الحالية أن السبب األوحد مراَسَمة يبدو في ال. 119

الدولة الُمّدعى عمييا أي معمومات تثبت أن نشاط المنظمة  . لم تقّدمبالمحكمة الجنائية الدوليةة صم ماراض أن ليافت
أو حقوق أناس آخرين في السودان. وفي مثل ىذه الظروف، فإن  العامة كان يشّكل تيديدا  لألمن القومي، أو األخالق

سفيا ، ل الدولة في نشاطات المنظمة وطاقميا العمل بيا لم يكن لو مبرر وكان فعال  تعالمفوضية تعتبر أن تدخُّ 
 من الميثاق.  10لمادة إخالل باوتوصمت المفوضية إلى وجود 

 
 ( 2( و)1) 12المادة اإلخالل بادعاءات 

ي تعرضوا ليا، فضال  عن توجسيم أفاد المّدعون بأن اضطرارىم لمفرار من البالد نتيجة لممضايقات والتيديدات الت. 120
خيفة مما قد يكون في انتظارىم في حال عودتيم إلى السودان، ُيعتبر في حد ذاتو انتياكا  لمحقوق المكفولة ليم 

 ( من الميثاق. 2( و)1) 12بموجب المادة 
داخل دولة ما شريطة التنقل واختيار إقامتو  حرية ( من الميثاق عمى أن "لكل شخص الحق في1) 12. تنص المادة 121

  التزامو بأحكام القانون".
وفي المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق  35. تستذكر المفوضية قرارىا في قضية جون أوكو ضد كينيا،122

( من الميثاق في 1) 12المادة إخالل ب و، والتي توصمت المفوضية فييما إلى أن36ضد السودان اإلسكان واإلخالءات
 ظروف ُأجبر فييا المّدعون عمى الفرار من بمد إقامتيم خوفا  من االضطياد من جانب السمطات. 

                                                 
 لمنشاط.  14( المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، التقرير رقم 2001، قوانين ىوري ضد نيجيريا، )225/98مراَسَمة ال  33
 لمنشاط.  12( المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، التقرير رقم 1999منظمة العفو الدولية ضد زامبيا ) – 212/98مراَسَمة ال  34
 لمنشاط.  14(، المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، التقرير رقم 2001جون د. أوكو ضد كينيا ) – 232/99رقم مراَسَمة ال  35
(، المجنة األفريقية لحقوق 2010المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان واإلخالءات ضد السودان ) – 296/05 – 279/05مراَسَمة رقم ال  36

 لمنشاط.   28اإلنسان والشعوب، تقرير رقم 
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الحالية أنو كان لدى المّدعين مخاوف حقيقية من مخاطر التعرض مراَسَمة . تالحظ المفوضية أن قد ثبت مسبقا  في ال123
لسودان آخذين في االعتبار المعاممة التي تعرضوا ليا في السابق وطبيعة وظائفيم. لممزيد من االضطياد إذا بقوا في ا

( 1) 12مادة ئيم في السودان يشّكل في حد ذاتو إخالال  بالوتعتبر المفوضية أن الخوف من االضطياد حال دون بقا
 من الميثاق. 

أي بمد بما في ذلك بمده، كما أن لو الحق ( من الميثاق عمى أن "كل شخص الحق في مغادرة 2) 12تنص المادة . 124
في العودة إلى بمده وال يخضع ىذا الحق ألية قيود إال إذا نص عمييا القانون وكانت ضرورية لحماية األمن القومي، 

 النظام العام، الصحة، أو األخالق العامة".
حصانة الكاممة التي تستغميا السمطات . أفاد المّدعون بأن عمميم المستمر في مجال حقوق اإلنسان، فضال  عن ال125

 قد حالت دون عودتيم إلى السودان. ،انتياكات ضدىم رتكابال
. بوصفيم مواطنين سودانيين، تعتبر المفوضية أن كال  من منعم الجاك وأمير سميمان وعثمان حميدة لدييم الحق في 126

األمن القومي أو القانون أو النظام أو الصحة  العودة إلى بمدىم إال في حال إثبات أن عودتيم تشّكل خطرا  عمى
معمومات من الدولة  أي الحالية، وفي ظل عدم توفرمراَسَمة العامة أو األخالق العامة. وىذا ليس ىو الواقع في ال

تثبت عكس ذلك، فإن المفوضية تعتبر أن توجُّس المّدعين من مخاوف االضطياد من السمطات في  الُمّدعى عمييا
 ( من الميثاق فيما يتعمق بحالة أمير سميمان ومنعم الجاك. 2) 12لمادة إخالال  بايم لمبالد يشّكل حال عودت

 
  15المادة اإلخالل ب ادعاءات

تسبب بصورة مباشرة قد . أفاد المّدعون بأن إغالق الدولة الُمّدعى عمييا مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة 127
 من الميثاق.  15مادة إخالال  بالفي فقدان أمير سميمان وطاقم الموظفين لوظائفيم، ويشّكل ذلك في حد ذاتو 

من الميثاق عمى أن "حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع  15. تنص المادة 128
 ". عمل متكافئ

الواردة في بادئ واإلراشادات الخاصة بتطبيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الم. أكدت المفوضية في 129
أن الحق في العمل ال يجب أن يتم فيمو عمى اعتبار انو حق مطمق  الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

مق بيئة مواتية ألفراد وغير مشروط في الحصول عمى وظيفة. إذ أن لمدولة التزام لتسييل التوظيف من خالل خ
  37المجتمع تحت شروط تضمن تحقيق كرامة الفرد.

. تالحظ المفوضية أن الحق في العمل في معناه العام يعني ضمنا  الحق في االلتحاق بوظيفة والحق في عدم 130
زيمبابوي لحقوق محامو الحرمان من وظيفة بصورة غير منصفة. وفي ىذا الشأن، فإن المفوضية تستذكر قرارىا في 

، إذ من الميثاق 15لمادة إخالل باوجود  ، حيث توصمت إلى38وصحف زيمبابوي المتحدة ضد زيمبابوي  اإلنسان
 مكان عمل المّدعي. قامت الدولة الُمّدى عمييا بإغالق 

                                                 
   من اإلرشادات.  58انظر الفقرة  37
 (، المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 2009لمتحدة ضد زيمبابوي )، محامو زيمبابوي لحقوق اإلنسان وصحف زيمبابوي ا284/03مراَسَمة رقم ال 38
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خرطوم لحقوق الحالية ال تختمف. لم يثبت أن لمدولة الُمّدعى عمييا أي سبب مشروع إلغالق مركز المراَسَمة . ال131
، ما تسبب في فقدان مصدر الدخل الخاص بأمير سميمان. وتعتبر اإلنسان وتنمية البيئة وتجميد حسابو المصرفي

 من الميثاق.  15المفوضية أن ىذا التدخل غير المبرر في عمل أمير سميمان كان عمال  تعسفيا  ويتعارض مع المادة 
 

 16المادة اإلخالل بادعاءات 
المّدعون بأن المعاممة التي تعرضوا ليا خالل اعتقاليم لدى أسفرت عن أذى جسدي ونفسي، ما ُيعتبر انتياكا  أفاد . 132

ن الميثاق. وثمة إفادة م 16لنفسية، بما يخالف المادة لحقيم في التمتع بأفضل مستوى متاح من الصحة الجسدية وا
 من الميثاق.  16مادة ال  بالمان حميدة من الرعاية الصحية كان إخالأيضا  بأن حرمان عث

 من الميثاق عمى ما يمي:  16. تنص المادة 133
تتعيد الدول األطراف  ."لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقمية يمكنو الوصول إلييا

في ىذا الميثاق باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صحة شعوبيا وضمان حصوليا عمى العناية الطبية في حالة 
 " المرض

تالحظ المفوضية أنو وفقا  لممبادئ واإلرشادات الخاصة بتطبيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة في  .134
لحقوق اإلنسان والشعوب أن الحق في الصحة يتضمن الحق في سيطرة الفرد عمى صحتو وجسده  الميثاق األفريقي

  39والحق عدم التعرض لتدخالت، مثل الحق في عدم التعرض لمتعذيب واألشكال األخرى من سوء المعاممة.
المعاممة خالل اعتقاليم . تالحظ المفوضة، حسبما ورد أعاله، أن المّدعين تعرضوا لمتعذيب وأشكال أخرى من سوء 135

لدى جياز األمن والمخابرات الوطني، ما تسبب في أذى جسدي ونفسي عمييم. وتعتبر المفوضية أن ىذا تدخل غير 
 مبرر في حق المّدعين في الصحة. 

التمتع  . فيما يتعمق بحرمان عثمان حميدة من الرعاية الطبية، فإن المفوضية ترى أن الدول ُممَزمة باحترام الحق في136
بالصحة، وغيرىا، واالمتناع عن حرمان األفراد من الحصول عمى الخدمات الصحية أو الحد منيا، بما في ذلك 

أجندة حقوق وسائل اإلعالم ومشروع الحقوق الدستورية ضد وتستذكر المفوضية أيضا  ىنا قرارىا في المعتقمون. 
المحافظة عمى أوضاع ، التي أكدت فييا المفوضية أن مسؤولية الدولة في حال االعتقال أكثر وضوحا ، إذ أن نيجيريا

مسؤولييا الخاصة، لذا فإن المسؤولية عن سالمة المعتقمين الجسدية وعافيتيم تقع عمى عاتق  مراكز االعتقال
  40السمطات العامة المختصة.

من أن عثمان حميدة كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن الدواء الذي أُعطي لم  عمى الرغمأفاد المّدعون بأنو . 137
المفوضية أن العالج جعمو في وضع ميدد لحياتو وضار بحالتو  وتالحظ حالتو الصحية.استقرار يكن كافيا  لضمان 

ا في اتخاذ التدابير الصحية. وتعتبر المفوضية أن الدولة في مثل ىذه الظروف انتيكت حقو في الصحة بسبب فشمي
 الالزمة لحماية صحتو، خصوصا  إذا اخذنا في االعتبار أنو كان يخضع لمحبس بواسطة واحدة من سمطات الدولة. 

                                                 
 . 65و 64مجمس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي، الفقرتان انظر   39
(، المجنة األفريقية 1998قوق الدستورية ضد نيجيريا )، أجندة حقوق وسائل اإلعالم ومشروع الح152/96 – 130/94 – 128/94 – 105/93مراَسَمة رقم ال  40

 . 91لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة 
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 1المادة اإلخالل بادعاءات 

في اتخاذ التدابير الالزمة لحمايتيم من االنتياكات التي عانوا منيا والتحقيق في ادعاءات يا . أفاد المّدعون بأن فشم138
إطار قانوني كافي يضمن بصورة كافية الحقوق المكفولة بموجب الميثاق، فإن الدولة الُمّدعى وجود التعذيب وعدم 

 من الميثاق.  1عمييا تكون قد انتيكت أحكام المادة 
ىذا الميثاق  نظمة الوحدة األفريقية األطراف فيم يتعترف الدول األعضاء ف"... ن الميثاق عمىم 1. تنص المادة 139

 ".بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيو وتتعيد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرىا من أجل تطبيقيا
 حقوق اإلسكان واإلخالءات ضد السودانالمنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز . تستذكر المفوضية قرارىا في 140

مسؤوليتيا الواردة يؤثر تمقائيا  عمى أي من أحكام الميثاق بواسطة دولة موقعة عميو إخالل بالذي أكدت فيو أن أي 
 1.41تحت المادة 

لة في . تعتبر المفوضية أن أي دولة طرف إذا فشمت في احترام أو حماية أو تعزيز أو توفير أي من الحقوق المكفو 141
الحالية إلى خالصة مراَسَمة من الميثاق. وقد توصمت المفوضية في ال 1مادة إخالال  بال الميثاق، فإن ذلك يشّكل

من الميثاق. بناءا  عمى ذلك،  16، و15، و12، و10، و9، و6، و5مفادىا أن الدولة الُمّدعى عمييا أخّمت بالمواد 
تعتبر المفوضية أن الدولة الُمّدعى عمييا فشمت في الوفاء بالتزاميا في اتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ الحقوق التي تم 

 انتياكيا. 
 

 وقائعقرار المفوضية األفريقية حول ال
 والشعوب:  بناءا  عمى ما ورد أعاله، فإن المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان .142

I.  6، و5، و1توصمت إلى أن جميورية السودان قد انتيكت حقوق كل من أمير سميمان، فيما يتعمق بالمواد ،
؛ 16، و12، و10، و9، و6، و5، و1؛ منعم الجاك، فيما يتعمق بالمواد 16، و15، و12، و10، و9و

الميثاق األفريقي لحقوق  من 16(، و1)12، و10، و9، و6، و5، و1وعثمان حميدة، فيما يتعمق بالمواد 
 اإلنسان والشعوب. 

II.  من الميثاق 7توصلت إلى أن جمهورية السودان لم تخل بالمادة . 
III.  :تطمب من جميورية السودان أن 

لمقانون المحمي في وفقا   الحاليةمراَسَمة دفع تعويض كاف لممّدعين الواردة أسماؤىم في الت . أ
 السودان عمى الحقوق التي تم انتياكيا؛

الذين شاركوا في االحتجاز والتعذيب غير القانوني لممّدعين مع كل األشخاص تجري تحقيقا   . ب
  ومحاكمتيم؛ 

                                                 
(، المجنة األفريقية 2010المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلسكان واإلخالءات ضد السودان ) – 296/05-279/03مراَسَمة انظر أيضا ال  41

 . 277لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة 
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مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة الخاصة بإعادة فتح الحسابات المصرفية تقوم بج. 
 ورفع التجميد عنيا. 

 IV.  ( من قواعد اإلجراءات، خالل فترة مائة وثمانين يوما  من القرار الحالي، بالتدابير 2)112وفقا  لمقاعدة ىا إخطار
 التي تم اتخاذىا لتنفيذ القرار الحالي. 
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