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I. تقديم 
 

ظل تاريخ السودان الحديث يتميز بفترات طويلة من النزاع المسلح و/أو األنظمة االستبدادية واألنظمة 

تعاني من ضعف  نسانالديمقراطية غير الليبرالية. وفي الوقت نفسه ظلت الحماية الدستورية لحقوق اإل

ق. وفي سياق نفاذ الفّعال لتلك الحقولحقوق، وعلى مستوى توفر آليات اإلشديد، على مستوى االعتراف با

م ستمخاوف أوسع نطاقا بشأن احترام حكم القانون ساهمت هذه العوامل المتضافرة في خلق وضع ي

على المستوى المحلي  ،قضاياال من . وقد أظهرت سلسلةنسانهجة والخطيرة لحقوق اإلباالنتهاكات الممن

أن ضحايا مثل هذه االنتهاكات ال يحصلون على  ،نسانوعلى مستوى المفوضية األفريقية لحقوق اإل

ما يكاد يبلغ حد الغياب الكامل للمحاسبة في انتهاكات أيضاً  أشكال انتصاف فعالة في السودان. وهناك

إلنهاء النزاع بين  4115التي تم التوقيع عليها عام  ،. وقد كانت اتفاقية السالم الشاملنسانإلحقوق ا

شكلّت  نسانقد وعدت بتغيير الوضع. فقد تضمنت سلسلة من االلتزامات بحقوق اإل ،الشمال والجنوب

. وقد اعترف 4115الوطني االنتقالي لعام  رأعتبرت جزءا ال يتجزأ من الدستو أساسا لوثيقة الحقوق التي

 تي يُعتبر السودان طرفا فيها،كل المعاهدات التصير حقوق، ونّص على أن هذا الدستور بسلسلة من ال

يخّول المحكمة الدستورية المنشأة حديثا بسلطة النظر في ؛ كما جزءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق ،تلقائيا

إجراء سلسلة من  ذلك فانه يتوّخىالحقوق الدستورية. وباإلضافة إلى  الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات

 اإلصالحات المؤسسية، بما في ذلك إصالح قطاع األمن. 
 

كبر ة أول الديمقراطي المنشود وإلى حمايالتحإلى  ظل عديدون يأملون أن تؤدي اتفاقية السالم الشامل

التحقق. وعوضا عن ذلك أعلن جنوب السودان استقالله عام  ي. ولكن هذه اآلمال فشلت فنسانإللحقوق ا

اآلن على جانبي الحدود  نسانإلحقوق ا ع المسلح والمخاوف الخطيرة بشأننزامع استمرار ال 4100

دستور الوطني االنتقالي كما نشأت لإنهاء الفترة االنتقالية لإلى  دى استقالل جنوب السودانوقد أالجديدة. 

ظلت تجري مراجعة دستورية في  4100دستورية جديدة. ومنذ عام ترتيبات إلى  بنهايتها الحاجة

ة حول حوارات حيّ  استيعابية. ومع ذلك فقد اعقبت ذلكأو  ن. لكن هذه المراجعة لم تكن تشاركيةالسودا

وقد حركت هذه  1 .بشكل خاص نسانالدستور الجديد عموما وحول وثيقة الحقوق وحماية حقوق اإل

لة على أدأيضاً  ت هذه الحواراتوفرّ الحوارات وعياً شديد الحرص على أهمية الحقوق الدستورية، كما 

ئمة ضد انتهاكات حقوق الحاجة لتحديد ومجابهة أخطاء الدستور الوطني االنتقالي لكفالة الحماية المال

نية التقليدية بشأن حماية الحقوق المدنصاف من تعرضوا لها. وتعكس هذه الحوارات المخاوف وإ نساناإل

ات التي صارت سببا  في ها من الموضوعتصريف شئون العدالة، وغير في مجال والسياسية، خصوصا

ة واالجتماعية والثقافية، تشمل الرغبة في إدراك الحقوق االقتصاديالموضوعات . وهذه تصاعد المخاوف

ثنية ء واألقليات الدينية واإلعضاء المجموعات التي تعاني من التمييز، خصوصا النساوحقوق أ

القت، بشكل استثنائي، االعتراف حقوق الطفل والتي أيضاً  واألشخاص من ذوي اإلعاقة. كما تشمل

تحديات الما تزال تواجه  ن عملية القانونمؤخرا، مع أ الذي ُسنّ  4101بدرجة كبيرة في قانون الطفل لعام 

 نفاذه الفعلي.إ على صعيد
 

والمرصد السوداني لحقوق  ،وفي سياق هذه الحوارات المستمرة عقدت كلية القانون بجامعة الخرطوم

تحت عنوان : "الحماية الدستورية  4102يناير  05بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم يوم مؤتمرا  ،نساناإل

                                                           
1
مة الصحة العالمية، انظر لالطالع على بعض المبادرات التي تمت الموافقة عليها رسميا، يونميس، برنامج األمم المتحدة للتنمية، األمم المتحدة للنساء، منظ - 

-42مم المتحدة لالجئين، وصندق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان. منتدى وضع دستور جمهورية السودان )ومفوضية األ

في وضع  ( أوراق وأعمال مؤتمر؛ باإلضافة إلى نهى ابراهيم عبد القادر "القانون الدولي وعملية وضع الدستور: الحق في المشاركة العامة4100مايو  45

؛ محجوب محمد صالح )تحرير( دراسات حول 050-034( ص 4103، ) Verfassung in Recht und Überseeالدستور ما بعد استفتاء السودان، في  

ر الدستورية من ( ودليل تدريب حول تحليل المعايي4104، الخرطوم Friedrich Ebert Stiftungالدستور )مركز األيام للدراسات الثقافية والتنموية ومنظمة 

الوكالة األمريكية للتنمية اعداد م. سعيد وتهاني يحي ومحمد عبد السالم بابكر، المركز االقليمي لدراسات الجندر والسالم وحقوق اإلنسان بجامعة األحفاد للنساء و

 ( 4103الدولية. )
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ساسيا من ". وحضر المؤتمر الذي يشكل جزءا أمستقبلية ورؤى: تحديات في السودان نسانلحقوق اإل

من األكاديميين وممثلي  011أكثر من  2مشروع عريض حول إصالح القانون الجنائي في السودان،

المدني واألحزاب السياسية ووزراء الحكومة والسفارات األجنبية واإلعالم والطالب وغيرهم  المجتمع

التي تواجه . وكان هدف المؤتمر هو تحديد ومناقشة التحديات من المهتمين بعملية المراجعة الدستورية

ستمرة التي والحريات األساسية في السودان، خصوصا الثغرات الم نسانالحماية الدستورية لحقوق اإل

هذه المناقشات سعى المؤتمر إلى  علقة بانفاذها. واستناداتتتعلق باإلعتراف بالحقوق واالخفاقات الم

ة في السودان في عملية صياغ نسانللخروج بتوصيات محددة حول كيفية تعزيز نظام حماية حقوق اإل

 الدستور.
 

ر. وكان المؤتمر يتكون من ثالث لجان يحتوي هذا التقرير على األوراق التي تم تقديمها في المؤتم

 التقرير ا الموضوعية العامة لحماية الحقوق الدستورية وحماية حقوق محددة، كما يحتوييتناولت القضا

، يضا، كمالحقوتضمن أ 3 الحوارات التي دارت يوم المؤتمر. هاعلى ملخص موجز إلجراءات عكست

 . 0553دستورية سودانية مختارة منذ عام في وثائق  نسانبرنامج المؤتمر وأحكام حقوق اإل
 

ولحماية حقوق محددة. وفي فصله تحت  نسانيركز التقرير على اإلطار الدستوري لحماية حقوق اإل

ووعي فّعال للحقوق" يسلط أمين  موضوعية: نحو ضمانات نعنوان "وثيقة الحقوق الدستورية في السودا

كيف أن الفشل في  متعاقبة، موّضحاً الدساتير السودانية المكي مدني الضوء على اإلخفاقات الهيكلية في 

االنتهاكات إلى إحداث الضعف في حكم القانون وإلى  تدمجابهة أسئلة النظام السياسي وأسئلة الهوية قد قا

عملية مراجعة إلى  . وفي سبيل مجابهة هذه التحديات يدعو أمين مكي مدنينسانالممنهجة لحقوق اإل

ة وتعزيز وثيقة الحقوق وسلسلة من اإلجراءات التكاملية، بما في ذلك اإلصالحات دستورية استيعابي

ز وثيقة الحقوق يعملية مراجعة دستورية استيعابية وتعزإلى  إلضافةاالتشريعية والمؤسسية الشاملة، ب

لماذا ويتساءل محمد عبد السالم بابكر في فصله تحت عنوان "برنامج العدالة االنتقالية. إلى  باإلضافة

فجوات جوهرية تفشل وثائق الحقوق الدستورية في حماية الحقوق المدنية والسياسية في السودان؟ 

" عن الحكمة التقليدية القائلة بأن نسانللقانون الدولي لحقوق اإل "مكبوحوحقوق متضاربة واستقبال "

 جازاً م بأنها تشّكل انيجب أن تحافظ على شكلها الحالي. وبينما يعترف محمد عبد السالوثيقة الحقوق 

دستوري، مقارنة بسابقاتها، فإنه يجادل بأن األحكام الموضوعية في وثيقة أساسيا في تاريخ السودان ال

أنه بدال من أيضاً  الحقوق تحتوي على ثغرات مما يستدعي ضرورة إجراء مراجعة للعديد منها. ويقترح

هناك حاجة لتضمين حقوق محددة تكون متطابقة مع ( فإن 3) 47االعتماد على الدمج العام لحكم المادة 

 نسانحوار عميق حول وضع القانون الدولي لحقوق اإل يير الدولية. وفوق ذلك يجب أن يجريالمعا

نون الدولي بين القا أشكال التوتر المعياريّةن القانوني الذي عقّدته وطرائق دمجه في نظام السودا

  لقانون العرفي.ن الشريعة واوالتشريع الوطني وقواني
 

وثيقة  بموجبيظهر أحمد عبدالقادر أحمد في فصله بعنوان "الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تاريخ السودان الدستوري، بما  الحقوق في السودان"، أن هذه الحقوق ظل يجري تجاهلها بشكل كبير في

بمرتبة مبادئ وموجهات إن ُحظيت أصال  ظيت فقطوكثيرا ما حُ  ذلك من جانب األنظمة الديمقراطية؛في 

إذ أن عدة حقوق ذات صلة لم ترد  ط قجزئيا فمن ذلك الدستور الوطني االنتقالي  ما. وقد صّحح بمرتبة

لتحديات المتعددة، التعريف. ونظراً لأو  أنها وردت بشكل غير مالئم من حيث النطاقأو  بشكل صريح

، وصالتها كال المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في السودانواش عية والثقافية،االقتصادية واالجتما

أن االعتراف الصريح والحماية خرى، فإن احمد عبدالقادر يشّدد على بغيرها من انتهاكات الحقوق األ

                                                           
 

2
    .( www.pclrs.orgاإلنسان وريدريس على  )انظر موقع المشروع، والذي هو  مبادرة مشتركة بين المرصد السوداني لحقوق  -
3
فانها للُكتَّاب قام بتحرير التقرير محمد عبد السالم بابكر ولوتز أوته. وترغب جامعة الخرطوم والمرصد السوداني لحقوق اإلنسان وريدريس ان تعبر عن عر - 

يد كلية القانون د. طيب مركز ود. أبو ذر الغفاري الذي ترأس الجلسات وأذكار الدرديري على إعداد تقرير أعمال المؤتمر، المساهمين لمساهماتهم القيمة، وعم

  وطالب كلية القانون على تقديم الدعم التنظيمي القيّم، وإلى اليزابيث هاربر لمساعدتها الكبيرة في عملية التحرير. 

http://www.pclrs.org/
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المستقبلي  رجب أن تُرى كإحدى أولويات الدستوعية والثقافية ياالمالئمة للحقوق االقتصادية االجتم

في وثيقة الحقوق  المرأةعنوان "حقوق في فصلها الذي يحمل ابتسام سنهوري الريح للسودان. وتحدد 

الدستورية: قضايا الوضع والمساواة وعدم التمييز" سلسلة من الثغرات في وثيقة الحقوق السودانية من 

تعلق حكام الدستورية فيما يلتناقضات الخطيرة بين القانون األساسي واألالنساء، وتناقش ا قمنظور حقو

 مظالمالنصاف  )البرادايم( نموذجساسية في التسام سنهوري الريح للقيام بنقلة أبحقوق النساء. وتدعو اب

النساء السودانيات والظلم الذي عانين منه مما يتطلب تخطي المعتقدات الدينية واالجتماعية التي تجاوزها 

ندرية والمعوقات الدينية واالجتماعية الزمن حول قيمة النساء والقضاء على التنميطات والتحيزات الج

نحو  تورية مستقبليةعملية دس يأ افيه تجهت مقاربة عريضةإلى  واالقتصادية والسياسية والقانونية. ودعت

 يا النساء وإنما، أيضا، في كل القضايا، ليس فقط في قضاالنساء سعياً وراء تضمين آرائهن ورؤاهن 

السالم إلى  الدستور واقتسام السلطة والثروة والتنمية، باإلضافة العالقة المطروحة حول الحكم وصياغة

ل ووثيقة حقوق السودان الدستورية اطفوبناء الدولة. أما فصل خديجة الشيخ محجوب بعنوان "حقوق األ

المقبلة" فانه يحدد سلسلة من أشكال القصور في اإلطار الدستوري السوداني حول حماية حقوق الطفل، 

تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت "أن  ( من وثيقة الحقوق تنص على 5) 35أن المادة  على الرغم من

نهج إلى  . وتدعو خديجة الشيخ محجوب"في االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادق عليها السودان.

توى ومحخذ في االعتبار روح كثر تجليا في أي وثيقة حقوق مستقبلية، مع األطفال أتكون فيه حقوق األ

اتفاقية حقوق الطفل والميثاق  مثل ،سودانلقليمية الملزمة لحقوق الطفل الدولية واإلاتفاقيات ومواثيق 

 والشعوب ورفاه الطفل.  األفريقي لحقوق اإلنسان
 

لفعال على على االنفاذ ايتركز  تحليل قانونيمقترنة ب ،قرير بعمق موضوعات وحقوق أساسيّةتيحلل هذا ال

التفكير النقدي ويخلق  في السودان. ونأمل أن يحرك التقرير نسانحقوق اإل المتعلقة بواقعضوء المخاوف 

في  نسانمساهمة حقيقية لتشكيل حوارات تؤثر على السياسات وصياغة القوانين وتعزيز حماية حقوق اإل

 دساتير السودان المستقبلي/المستقبلية. دستور/
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II. في الاودا   ناا الحماية الدستورية لحقوق اإل 
فعال  ووعيوثيقة الحقوق الدستورية في الاودا : نحو ضمانات موضوعية  .1

  للحقوق )أمين مكي مدني(
 تقديم  .1.1

واعد حكم شعب مبادئ وقإلى  وبوجه عام، م غير مكتوب(، بإيجازأ سواء كان مكتوباتشير كلمة دستور )

التشريعية والقضاء. وتتضمن معظم الدساتير، التنفيذيّة والهيئة من خالل تنظيم العالقة بين كل من الهيئة 

 من خاللأو  حكام منفصلةعدة أ تالي تُعّرف حقوق األفراد عبرقة بين الفرد والدولة، وبالأيضا، العال

وصف في بعض ن تمتثل للدستور، والذي يُ يجب أولة وثيقة حقوق. وفوق ذلك فان أي قوانين تتبناها الد

 "األعلى".أو  األوقات بالقانون "األساسي"
 

دستور في السودان إلضفاء الطابع التي بذلت في إطار عمليات وضع  محاوالتا الفصل على اليركز هذ

فالة إلتيان ببعض المقترحات لكوالسعي ل نسانحقوق اإل المؤسسي على جهود وتجارب البالد في إرساء

 الوعي بمثل هذه الحقوق في المستقبل.
 

 61لكن يجب، بادئ ذي بدء، االعتراف بأن التجربة السياسية السودانية منذ االستقالل، أي منذ نحو 

اإلدارة السياسية الضرورية لتأسيس المؤسسة أو  الكافي عاما، ال تظهر وجود االستقرار السياسي

عزيزها. ومنذ تنسان وإلرية لتأسيس االحترام لمبادئ حقوق االبيئة الضرو خلق اليتالدستورية، وبال

تعاقبت على السودان ثالث فترات حكم برلماني تعددي )ما يسمى بديمقراطي(  0556الل عام قاالست

عاما بينما بقيت األخرى  04وثالثة أنظمة دكتاتورية عسكرية، حكمت األولى )البرلمانية التعددية( البالد 

دساتير كان  8عاما. وبلغ عدد الدساتير التي تبنتها هذه األنظمة مجتمعة  37عسكرية( )الدكتاتوريات ال

 . 4115آخرها هو الدستور الوطني االنتقالي لعام 
 

ال من  ،إنسان ن هذه الدساتير، مع بعض االستثناءات، لم تنجح في بناء ثقافة حقوقيمكن القول بسهولة أ

الناجح لمبادئها في عملية تعزيز القانون. ولكن مثل هذا التعميم يمكن عبر االنفاذ  وال خالل تعزيز التعليم

حكام الدستورية على مبادئ حكم القانون، مثل الديمقراطيات البرلمانية نصت األ نه خاللأتعديله بالقول 

والحريات العامة. ولكن عدم  نسانالفصل بين السلطات واستقالل القضاء وأحكام حماية حقوق اإل

تقصير أمد فترات إلى  تفاق حول شكل الحكم المناسب للبالد نتيجة السياسات الحزبية أدىالوصول ال

 الحكم البرلماني.
 

ربما تكون إحدى أهم أشكال القصور الحاسمة في تاريخ السودان السياسي، والتي تصيب جوهر معنى 

: السياسية نسان، هي التهميش المتواصل لمواطني األطراف في كل مظاهر حقوق اإلنسانحقوق اإل

الثقافية. وقد تالعبت ما تسمى باألحزاب السياسية التعددية بهذه ووالمدنية واالقتصادية واالجتماعية 

االختالفات بين المركز واألطراف، وبالتالي حرمت سكان هذه المناطق من خارج وادي النيل، في معظم 

بشكل كامل للدين  غير المنتمين منأو  "،يالحاالت، من غير المنحدرين مما يُسمى بأصل "عرب

 ادة السياسيون بهؤالء المواطنين إلى أكثرمن فترة إجراءالق يمتد إهتماموال االثنين معا.  من أو االسالمي،

خرى االقتصادي مرة أ –قصاء االجتماعي ثم يعود اإل هاية عملية االقتراع؛ناالنتخابات العامة وحتى 

بات العامة. وفي ظل األنظمة العسكرية تعتبر المطالب المشروعة ليستمر حتى الدورة الثانية لالنتخا

 ات المسلحة وقوات األمن. وال يحتاج المرء لينظر بعيداوللمهمشين أعمال تمرد يتم قمعها عن طريق الق

أيضاً  انفصال الجنوب. ويظل المرءإلى  الوراء الستدعاء النزاع الشمالي/الجنوبي الذي انتهى مؤخراإلى 

                                                           
  وق اإلنسان. تقلد عددا من المناصب الرسمية الرفيعة بما في ذلك وزير حكومة انتقالية ديمقراطية في السودان، وممثل أمين مكي مدني احد كبار محامي حق

 للمكتب االقليمي للمفوض السامي لالمم المتحدة لحقوق اإلنسان في المنطقة العربية، بيروت. 
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في دارفور وجنوب كردفان وجنوب  ،من مصير –ما تبقى منه  –ول ما ينتظر السودان المطّوق يتأمل ح

 النيل األزرق. 
 

، في أوضاع نسانمدى امتثال الحكومات البرلمانية )الديمقراطية( بمبادئ حقوق اإلإلى  بالرجوعو

حزاب السياسية كان األجل السلطة السياسية بين ر المسلحة، يمكن القول أن الصراع من أالنزاعات غي

يمقراطيات البرلمانية حسب ما تبدى في تكوين وحل األحزاب السياسية وما مح الدالملمحا دائما من م

تغيرات إلى  آخر. وقد أدى هذاإلى  من حزب وإنتقالهم يحدث من تغييرات في والءات النُّواب البرلمانيين

انقالبات عسكرية إلى  كم، كما قاد بشكل حتمياهتمام أقل بالحإلى  مستمرة في الحكومات، وبالطبع،

ن أي احترام لما تعنيه متتابعة لتحل مكان الحكومات الفاشلة، مثل األنظمة الشمولية القمعية التي ال تك  

 الذي وقع صدامالإلى  لما تعنيه هذه الحقوق. وربما تجدر اإلشارة هنا، دع عنك أي إدراك نسانحقوق اإل

ولتها تبني ما يُسمى بالدستور اإلسالمي، ولتعديل السياسية التقليدية في محا بين األحزاب 0565عام 

، المنتخبين بشكل شرعي، من البرلمان. وتم جل حظر الحزب الشيوعي، وبالتالي طرد نُّوابهالدستور من أ

ن رفع دعوى قضائية من الحزب الشيوعي تقرر بموجبها عدم شرعية الخطوة وإعادة النُّواب البرلمانيي

إياه بأنه غير ملزم وأنه  اً ن رفض االمتثال لحكم المحكمة واضفالمبعدين، لكن رئيس الوزراء في ذلك الحي

ضاء! ولم مجرد حكم "إخطاري"، وبالتالي رفض االمتثال له؛ وكانت تلك ضربة خطيرة لمبدأ استقالل الق

عقب خالف ولة حينذاك، قرر المجلس األعلى، الذي كان يمثل رأس الد يمض وقت طويل بعد ذلك حتى

ن حل الجمعية التأسيسية )البرلمان(. ورفض رئيس الوزراء القرار ورأى مسياسي داخل البرلمان، 

 نفس المحكمة العليا لنجدته. إلى  ن يلجأالمناسب أ
 

مفهوم لعنة في بما فيها النظام الحالي، بمثابة  كرية،نظمة عسحكم ثالثة أ ظلت حقوق اإلنسان، في ظل

لى الحكم الدكتاتوري ودان، كما في األماكن األخرى، يستند إفي الس ة )إدارة الحكم(، الذي ظلالحوكم

. ويمكن للمرء ان نساناحترام لحكم القانون وحقوق اإلأو  دساتيرأو  قوانين ديمقراطيةإلى  أكثر مما يستند

، بما في ذلك نسانإليكتب عن االنتهاكات الخطيرة لقيم وحقوق اأو  يقضي الساعات الطوال يتحدث

القوانين والممارسات التعسفية واالعدامات الجماعية والمحاكمات غير العادلة والسجن واالعتقاالت 

عالم وغيرها، والتي جرت كلها باسم حرية اإلمصادرة ات العامة وواالحتجاز والتعذيب ومصادرة الحري

بناء مجتمع ديمقراطي زال نجابه تحدي ما ن ؛ ووهكذا كان مصيرنا منذ االستقالل ؛"الثورة والتنمية"

 معنى.  وحرياته نسانلحقوق اإل فيه يكون

 

 اتفاقية الاالم الشامل والدستور الوطني االنتقالي  1-2

 

لسلطة من حكومة ستيالء عادية على امجرد عملية إ 0585القومية اإلسالمية عام  لم يكن انقالب الجبهة

هو حزب لوجيا، سالمي ملتزم ايديولطة من جانب حزب إكان اغتصابا للسمنتخبة ديمقراطيا، وإنما 

ليحل محل حكومة منتخبة ديمقراطيا  ،ضباطه العسكريين ومليشياته سالمية، قام بهالجبهة القومية اإل

ع تجول امتدت لعامين ثم بفرض حالة طوارئ ومن نوا مشاركين في برلمانها(. وقاموا )االنقالبيون()كا

، بما في ذلك إعدام ضباط معارضين لهم، وحل كل األجهزة نسانحقوق اإلت كبوا كل أشكال انتهاكاارت

السياسية للدولة واألحزاب السياسية والنقابات والصحافة ومنظمات المجتمع المدني، واعتقال واحتجاز 

وتعذيب اآلالف من الناشطين السياسيين واالجتماعيين، وإحالة المئات من القضاة وضباط الجيش 

  4 ظفي الخدمة المدنية للتقاعد.والشرطة ومو
 

وقد مألت التقارير عن مثل هذه االنتهاكات سجالت ما كانت تسمى حينذاك بمفوضية األمم المتحدة 

( من خالل معلومات قام بتوثيقها نسان)صار اسمها اآلن مجلس األمم المتحدة لحقوق اإل نسانلحقوق اإل

                                                           
4
 .( 4100)دار المستقبل العربي، القاهرة،  4111 -0585انظر أمين مكي مدني: جرائم ضد القانون اإلنساني في السودان:  - 
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موقف الحكومات السودانية على  مات. واستمرنظمات غير حكومية وحكومقررون خاصون وخبراء وم

وبوسائل  الل برامج التمكين،حكمت السيطرة على كل الوسائل الحكومية من خحاله، وفي الوقت نفسه أ

ممارسة السيطرة الكاملة على قوات الجيش واألمن وعلى اقتصاد البالد. وظل االقتصاد يعاني من سوء 

بسبب االفتقار ألي موارد وطنية فقار السكان س الحالي للبالد وإلى إفالاإلإلى  اإلدارة والفساد الذي أدى

 جنبية.أ وأ
 

على الرغم من استمرار النزاع المسلح في الجنوب بال انقطاع بدأ كل من جانبي النزاع في إدراك أنه لن 

 وً مست دلع النزاع في دارفور وتصاعد ليبلغيكون هناك منتصر في ذلك النزاع. وفي الوقت نفسه ان

وظل النزاع يتواصل بتبعاته البائسة المستمرة حتى اليوم. ومنذ  .بتكلفة بشرية واقتصادية باهضة اً كوارثيّ 

زرق. ومع نهاية تسعينيات وجنوب النيل األجنوب كردفان  ينزاعات مسلحة فأيضاً  ذلك الحين تفجرت

يرة. وأجبرت الحكومة على ي واألمني مخاوف اقليمية ودولية خطنسانالقرن العشرين أثار الوضع اإل

اتخاذ خطوات بأن تبحث على األقل عن نوع من التسوية مع القادة السياسيين للحركة الشعبية لتحرير 

برام طريق لإلوالذي مهد ال 4114برام بروتوكول ماشاكوس عام إإلى  التوصلإلى  السودان مما قاد

يسية التفاقية السالم كانت إحدى االخفاقات الرئ. و4115النهائي التفاقية السالم الشامل في نيافاشا عام 

م االتفاقية بينه وبين الحركة الشعبية ابرزب الحاكم )حزب المؤتمر الوطني( على إصرار الحالشامل هي إ

لوطني لتحرير السودان فقط، باستبعاد كل األحزاب السياسية الشمالية األخرى الممثلة في التجمع ا

التجمع الوطني الديمقراطي انتقدها  لهذا رغم أن ة الشعبية ان تستسلمالديمقراطي. وكان على الحرك

لسعيها وراء مصالح الجنوب كأولوية على حساب ما كان سيصير اتفاقا وطنيا لتوفير الحلول لمسيرة 

 .4100البالد المستقبلية. ولكن هذا صار من أمور الماضي بسبب انفصال الجنوب عام 
 

يال وخبرة سودانية )وأجنبية(. وتفّصل تطلب ابرامها وقتا طو مل وثيقة طويلةتفاقية السالم الشاتعتبر ا

كل طرف من الطرفين، مؤكدة حق تقرير المصير للجنوبيين في االتفاقية الحقوق والواجبات ذات الصلة ب

بات وتبيّن الحدود ذات الصلة، واقتسام السلطة والثروة، والترتي ،نهاية فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات

وتكاملت األمنية، باإلضافة لعدة بروتوكوالت حول منطقة أبيي وجنوب النيل األزرق وجنوب كردفان. 

ف هي 4115تور الوطني االنتقالي لعام اتفاقية السالم الشامل بالدس كل مؤسسات الحكومة على االذي يُعر 

ت التشريعية والقضائية در التشريع؛ واالقتصاد والدفاع؛ والهيئااالمستوى الوطني والقومي؛ ومص

 الجيش والترتيبات األمنية.إلى  والتنفيذية باإلضافة

 

 تحليل نقدي لوثيقة الحقوق 1-3
 

اسم "وثيقة الحقوق" وتُقرأ  من الدستور الوطني االنتقاليالباب الثاني  ، يحمل نسانفيما يتعلق بحقوق اإل

 من الدستور الوطني االنتقالي على النحو التالي: 47 المادة
 

كون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، ت (1

والحريات األساسية المضمنة في هذا الدستور  نسانوالتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق اإل

وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر األساس للعدالة االجتماعية والمساواة والديمقراطية في 

 ودان.الس

 تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.  (2

 نسانتعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإل  (3

 والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزًء ال يتجزأ من هذه الوثيقة.

تنتقص منها.أو  ه الوثيقة وال تصادرهاتنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذ (2
 5 

                                                           
5
 أضيف التشديد.  -  
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ية، نسانتوفر الحماية، على التوالي، لحق الحياة والكرامة اإلمن وثيقة الحقوق   28-48المواد التالية من 

المرأة والطفل، حقوق والمساواة أمام القانون، والحرمة من الرق والسخرة، والحرية الشخصية، و

الخصوصية، وتقييد عقوبة االعدام، والحق في التقاضي، ولعادلة، المحاكمة اوالحرمة من التعذيب، و

حرية التنقل وحق االقتراع، وحرية التجمع والتنظيم، وحرية التعبير واالعالم، وحرية العقيدة والعبادة، و

واالقامة، حق التملك. وفوق ذلك فانها تحمي الحق في التعليم وحقوق األشخاص ذوي الحاجات الخاصة 

 العرقية والثقافية، وحرمة الحقوق والحريات. توالرعاية الصحية العامة، والمجموعا والمسنين،
 

كثر حقوق مفصلة وعامة تم تقديمها في أي وثيقة في أن أحكام وثيقة الحقوق تمثل أ وليس هناك شك

على م ربما يجب والي نساندستورية في تاريخ السودان. ولكن قبل التعليق على الوضع الفعلي لحقوق اإل

 لتي يُعتبر السودان طرفا فيها لمعرفة إلى اّي مدى تم ا نسانالصكوك الدولية لحقوق اإلإلى  المرء أن يشير

 منه.  47انفاذ الدستور الوطني االنتقالي، وخصوصا المادة 
 

6 صادق السودان على االتفاقيات الدولية التالية:
  

 

 0565العنصري لعام  العهد الدولي الخاص بالقضاء على كل أشكال التمييز: 
 

 عّرف التمييز العنصري بأنه يعني أي تمييزشكال التمييز العنصري، يُ ان العهد الدولي للقضاء على كل أ

أو  عاقة االعترافإإلى  فيهد ثنياألصل اإلأو  األصلأو  اللونأو  العرقإلى  تفصيل يستندأو  تقييدأو 

ثني ن بالطبع مجتمع يتميز بالتعدد اإلوالسوداساسية. والحريات األ نسانالممارسة بشكل متساو لحقوق اإل

فريقي الفقيرغير المتطور في األرياف. وعلى امتداد تاريخ ويغلب عليه التجذر في التراث األ والثقافي

بحثا عن سبل كسب  أجزاء أخرىإلى  جزء من البالدأالسودان كانت هناك زيجات مختلطة وهجرات من 

لعالج. وقد انفجرت نزاعات مسلحة مرات عديدة بين الشمال والجنوب، وحاليا العيش والعمل والتعليم وا

بين الشمال والغرب )دارفور، كردفان، النيل االزرق(، وبشكل أساسي بسبب مظالم وشكاوى من 

االجتماعي. وتخضع الحكومات المركزية لهيمنة مواطنين ينتمون بشكل أساسي  –التهميش االقتصادي 

سالمي، وبالتالي الدين اإلإلى  ل، يغلب عليهم االنحدار من أصول عربية واالنتماءلمنطقة وادي الني

احتكاكات مع إلى  احتجاجات وأحياناإلى  دى هذا التفاوتدور ومصالح مواطني األطراف. وقد أيتقّوض 

يجابية جادة قد أتخذت سياسية إأو  ي خطوات قانونيةال يبدو أن هناك أالحكومات المركزية. ولكن 

لمجابهة هذه القضايا. إن إدخال "األصل القبلي" في بطاقة الرقم الوطني يمثل مظهرا سلبيا آخر يعّزز، 

بدال عن أن يزيل، مثل هذا السلوك التمييزي غير الضروري. وما تزال الهوية الوطنية السودانية لم تحظ 

 باالعتراف بعد. 
 

 0566والثقافية لعام  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية. 
 

. ويغطي العهد نطاق واسع من الحقوق مثل الحق في العمل في 0586صادق السودان على العهد عام 

سرة وبالسكن المالئم وبالصحة البدنية والعقلية أظل ظروف مالئمة، وتكوين االتحادات النقابية، والتمتع ب

بأقصى ما تسمح تطلب من الدول تعزيز هذه الحقوق "نه يه. ولكن لكي يكون العقد واقعيا فإوالتعليم وغير

ن جميع السبل المناسبة. وهذا يعني أبهدف التمتع الفعلي التدريجي بهذه الحقوق ب "مواردها المتاحة به

الموارد المتاحة يجب أن تستخدم بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه األهداف. ولكن، وكما اتضح المرة إثر 

ن مثل هذه الحقوق والحاجات ال تلقى في الحقيقة االنتباه المناسب الذي تتطلبه. ن، فإخرى في السودااأل

ن تكون أولويتها ثانوية، مثل النفقات الباذخة ات لنفقات الحكومة التي كان يجب أعطي األولويوعادة ما تُ 

ة ومة ووزراء الواليات والمستشارين والخبراء في الحكومكالعديدة التي تُصرف على وزراء الح

وضباط أمن  مرتبات عالية وسيارات ومنازل وسائقي سياراتالمركزية والحكومات المحلية من 
                                                           

6
يُعتبر السودان طرفا فيها اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة باالضافة إلى الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب التي  - 

 لن تُناقش أكثر.  
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ثل مظهرا يستلزم نفقات موغيرهم. إن عدد ونفقات السفارات في الخارج يحمل بعدا رمزيا، فهو ببساطة ي

كفالة غير ضرورية خالل احتفاالت في مناسبات مختلفة. ومن المالحظ أن نفقات منظمات األمن ل

مع باليين الجنيهات دون محاسبة يمثل سوء  والتعاملاستمرار النظام وتفشي الفساد على مستويات عليا 

الحكومة تعطي حقيقة  تخصيص للموارد، إن لم يكن تبديدا لها. وتطرح كل هذه العوامل سؤال ما إذا كانت

ما تسمح به مواردها المتاحة".  نجاز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "بأقصىأي أولوية إل

والطريقة التي قمعتها بها الحكومة  4103وتتجلى موجة االحتجاجات التي شملت البالد كلها في سبتمبر 

كتأكيد مالئم لهذه الحقيقة. وال شك أن الوضع االقتصادي الحالي غير مستدام كما يرجح أن يتفجر الوضع 

 قمع في أي وقت.عن المزيد من االحتجاجات الجماهيرية وال
 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 

ينبغي  تحفظات. وربما دون أي 0586صادق السودان على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 

العهد على ضوء القوانين  لبعض االحكام االكثر صلة بالموضوع من أحكام ن يتطّرقعلى المرء أ

خذ في للمبادئ الواردة في العهد، مع األة في البالد لتقييم مدى ما يتم من امتثال والممارسات المنتشر

( من الدستور الدوطني االنتقالي التي وردت االشارة اليها 3) 47االعتبار التزام الدولة بموجب المادة 

  7 اعاله.
 

، قد تم بموجبها 4101ون وهو قان أمن الدولة، بما في ذلك آخرهاقوانين فإن عدداً من  سياقوفي هذا ال

شخاص للتحقيق، واالعتقال، مثل: استدعاء أ من دولة مخّول بسلطات واسعة للغايةجهاز أ تأسيس

قض مثل هذه محاكمة ودون اشراف قضائي حقيقي. وتتناأو  واالحتجاز لشهور عديدة دون توجيه اتهام

نتقالي والدستور الوطني اال( 2.7.2.4ة  حكام كل من اتفاقية السالم الشامل )المادالسلطات التعسفية مع أ

ها وتحليل المعلومات ن يكون جهاز األمن هيئة مهنية تتولى جمع(( اللتين تنصان على أ3) 050)المادة 

ن تكون لها . وبهذا الوصف فانه ال يجب أمعنيّةما يتعلق بأمن الدولة وتقدم المشورة للسلطات ال في

ن تتناقض مع اتفاقية السالم لمتعاقبة التي تم تبنيها حتى اآلا سلطات "شرطة". لكن كل قوانين األمن

ستخدم هذه السلطات الال محدودة. وتُ ب تحّول جهزة األمنيةاأل وقد ظلت .الشامل والدستور الوطني االنتقالي

هذه السلطات بشكل منتظم ضد مجموعات معارضة لقمع حرية التجمع والتعبير والرأي والتحكم في 

استقالل القضاء، بما في ذلك المحكمة الدستورية  ذلك تآكلإلى  نقل وحرية الحركة. ويُضافاالعالم والت

 "األمن العام". لـ هذه االنتهاكات بإسم الحاجة كل شكاوى مثليتم ببساطة رفض حيث 
 

بموجب تشريعات تعسفية مثل قوانين االتحادات النقابية  حريات التجمع والتنظيم ويتم أيضاً تقليص

 ضافةاطات المنظمات غير الحكومية، باإلين الصحافة والمطبوعات وقوانين تنظيم وتسجيل ونشوقوان

 . ةالعام معاتجراءات الجنائية حول التجأحكام القانون الجنائي وقانون اإلإلى 
 

من العهد الدولي الخاص  02دارة العدالة الجنائية فإن المادة أنه في مجال إإلى  شارةوبالتأكيد تجدر اإل

ذلك، الحق في محاكمة  م لضمان المحاكمة العادلة، بما فينية والسياسية تشمل عدة أحكالمدبالحقوق ا

ودان، السلطات عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية. وقد مّكن تعديل، أجري مؤخرا على قوانين الس

اطي إذ أنها تحرم المتهم في أي نظام ديمقرمام محاكم عسكرية، وهي عملية ال تُطبق من محاكمة مدنيين أ

  8 لشخص مدني أمام محكمة عسكرية. و حق يصعب تأمينههه/ها في المحاكمة العادلة، ومن حق

                                                           
7
لقانون ر امين مكي مدني: "إرث من القمع المؤسسي: القانون الجنائي والعدالة في السودان" في لوتز أوته )نحرير( العدالة االنتقالية واصالح اللمزيد أنظ - 

 88-67. ص4100الجنائي: آفاق حقوق اإلنسان في السودان ، )آشقيت ، فارنهام (
8
: السودان : تعديل قانون القوات المسلحة يتعارض مع المعايير الدولية ويخاطر بتعزيز انتهاكات حقوق للمزيد انظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوق اإلنسان - 

.Forces-Armed-Amendment_Sudan-on-pclrs.org/downloads/Submissionhttp://www-( ، موجود على الرابط 4103يوليو  43اإلنسان )
Act_23July2013.pdf  

http://www.pclrs.org/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Submission-on-Amendment_Sudan-Armed-Forces-Act_23July2013.pdf
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القول بأن القانون العسكري وقانون أمن الدولة وقانون الشرطة تنص على حصانات، أيضاً  وأخيرا، يجب

 زاحخالل أدائهم لواجباتهم(؛ وال تُ  حاالت إهمالأو  ليس لها ما يبررها، من المقاضاة )في أي أعمال

وهذا يمثل انتهاكا واضحا لفرص المواطن العادي في المدراء. أو  على رتبةالحصانة إال بإذن من القائد األ

 العدالة.إلى  الوصول
 

)سيداو( ربما على  0575رأة لعام لم يصادق السودان على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد الم

سالمية، المية. ولقد صارت عدة دول عربية إحكامها بأنها ضد مبادئ الشريعة اإلسبعض أ يرساس تفسأ

مصر واالردن والكويت ولبنان وسوريا وليبيا وموريتانيا وُعمان وقطر وبما في ذلك الجزائر والبحرين 

وسوريا، أطرافا مارات العربية المتحدة واليمن وجيبوتي ربية السعودية والعراق وتونس واإلوالمملكة الع

في االتفاقية، رغم أن بعض هذه الدول قد تقدمت بتحفظات عليها. ويجادل مؤيدو سيداو في السودان بأن 

أو  لى شوفينية الرجلكم وضع النساء، يستند بشكل مجرد إقانون األحوال الشخصية السوداني، الذي يح

مثلة على ذلك تشمل سن الزواج والموافقة لى التعصب الديني وليس له أساس في القوانين اإلسالمية. واألإ

عليه وتسمية الوكيل الذي يقّدم الزوجة للزوج والزي والقدرة على تقديم شهادة في محكمة، خصوصا في 

 انتهاكات فظيعة لحقوق النساء في دارفور. إلى  مجال اثبات االغتصاب مما أدى
 

أو  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اتفاقيةإلى  االنضمامأو  في التوقيعأيضاً  فشل السودان

أنه بالرغم من أن القانون إلى  . والسبب في ذلك يعود0582لعام  المهينةأو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسية

من اتفاقية  0ال يتواءم بشكل كامل مع المادة نه م التعذيب بوصفه "معاملة"، إال أالجنائي السوداني يجرّ 

رجم حتى وال ،والقطع من خالف ،قوبات حّددها القانون الجنائي )البترنه ال يجّرم عإذ أ مناهضة التعذيب

ن العديد من القضاة تقدموا في القرآن. ومع أ العقوبات وردت ن مثل هذهوالجلد( على أساس أ ،الموت

تصادية، االق –بة، والظروف االجتماعية بسالمي حول الشروط المسالفقه اإلإلى  بحجج مضادة استنادا

ومع أن العديد من الدول اإلسالمية تجاهلت مثل  فعال،تطلبها اثبات مثل هذه األياألدلة التي إلى  باالضافة

إال أن السودان ما زال يصر على المحافظة عليها. وهناك اضطراب حول تطبيق أحكام  ،هذه العقوبات

لن إال أن بعض القضاة يتمسكون بحرفية القانون الجنائي بشأن البتر. ومع أنه يبدو أن هناك حجر غير مع

ربما غير معلن. وهذا يمثل أو  القانون ويصدرون أحكاما بالبتر، لكن تنفيذ مثل هذه األحكام نادر للغاية،

 سخرية بالقانون. 
 

نه ية السالم الشامل بشكل صريح على أ( من اتفاق4-6-0إحدى أهم المالحظات هي أنه بينما تنص )المادة 

المهينة"، فان المادة أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاسيةأو  المعاملةأو  خضع أي شخص للتعذيب"أال ييجب 

معاملته على نحٍو أو  ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب "أنه من الدستور الوطني االنتقالي تنص على  33

 لوطني االنتقالي. ، وبالتالي فان كلمة عقوبة قد أزيلت من الدستور ا"ُمهين.أو  يإنسانال أو  قاسٍ 

 

 خالصة  1-4
 

في الختام، يمكن للمرء أن يقول أنه، ومنذ االستقالل، لم تنجح األنظمة السياسية السودانية المتعاقبة، سواء 

أو  إنسان في بناء ثقافة لحقوق ،كانت أنظمة ديمقراطية برلمانية أم دكتاتورية عسكرية، وبدرجات مختلفة

في محاوالتها للسعي للحفاظ على السلطة السياسية.  وال مواطنيها كثقافة بين للحريات األساسية، ال

بين سلوك النظامين.  إلختالفاتا فإن مثل هذا التعميم يجب أن يكتسب مصداقيته من خالل وبالطبع

، بينما نسانمبادئ حقوق اإلاالعتراف واالحترام النسبي لإلى  البرلمانية بطبيعتها تنزع أكثر فاألنظمة

ها العسكرية وتوجهها السياسي. غير متوائمة مع ثقافت ، بطبيعتهاـنسانسكرية تعتبر حقوق اإلاألنظمة الع

 ومع ذلك فإن الحكومات البرلمانية لم ترق تماما لمستوى التوقعات الشعبية.
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ت ن، خصوصا وثيقة الحقوق المتضمنة فيه، لو كا4115وأخيرا، يجب التشديد على أن دستور عام 

اذ لكانت الهدف النهائي الذي كان على البالد بلوغه منذ االستقالل. وفي الحقيقة فانه، وجدت طريقها للنف

إلى  ال حكومة ما يُسمى بالوحدة الوطنية وال حكومة حزب المؤتمر الوطني بعد انفصال الجنوب، لترقى

 نسان لحقوق اإلمستوى انفاذ الوثيقة واظهار أهميتها كوثيقة تاريخية غير مسبوقة تجسد أكثر المبادئ نبال

 التي لم تنل االعتراف  على صعيد الممارسة. 
 

البالد نحو المستقبل، بعد أن فقدت الجنوب، فانها تجد نفسها اآلن في مفترق طرق نحو المزيد من وباتجاه 

زرق ومنطقة لنزاعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل األالتفكك بسبب استمرار ا

ريع للوضع االقتصادي. بشكل عام والتدهور الم نساناالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلإلى  أبيي، باإلضافة

 :لجلذلك فانه ال بد من انفاذ االجراءات التالية بشكل عا

 

 اعتماد دستور جديد تشارك فيه كل قطاعات الشعب السوداني، دون استثناء؛ 
 اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون ديمقراطي جديد؛ 
 دراج وثيقة حقوق في الدستور الجديد مشابهة لوثيقة الحقوق التي كان قد تضمنها الدستور إ

 ؛4115الوطني االنتقالي لعام 
 المصادقة على المعاهدات الدولية واالقليمية التي لم يصبح السودان طرفا فيها بعد، أو  االنضمام

التعذيب وبروتوكولها االختياري،  مثل اتفاقية سيداو وبروتوكولها االختياري، واتفاقية مناهضة

 ونظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
  انفاذ عملية اصالح قانوني شاملة لكفالة امتثال القانون الحالي لمبادئ القانون الدولي لحقوق

 ؛نساناإل
 داء، وانتهاء مدة عمل القضاةكفالة استقالل القضاء، خصوصا في مجال التوظيف، وتقييم األ ،

 عن طريق مجلس مستقل للخدمة القضائية؛
 االنتماءات السياسية  بدالً عن هيل والخبرةلخدمة العامة لضمان التأا الفحص والتدقيق في

 والحزبية؛
 عات مل مع مظالم الماضي وانهاء الصرااعتماد برنامج للمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية للتعا

 والنزاعات المسلحة.
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 نية والاياسية في الاودا : ثائق الحقوق في حماية الحقوق المدو تفشللماذا  -2
للقانو  الدولي لحقوق  "مكبوحفجوات جوهرية وحقوق متضاربة واستقبال "

  اإلناا  )محمد عبد الاالم بابكر(
   

  9تقديم 2-1
 

تى هذا التاريخ في يتناول هذا الفصل السؤال الحاسم حول لماذا فشلت وثائق الحقوق السودانية المتعاقبة ح

تقديم حماية مالئمة وكفالة ممارسة فعالة للحقوق المدنية والسياسية )مثالً، حقوق الحريات الشخصية 

المهينة، وعدم التمييز القاسية أو  وأية إنسانالال أو العقوبة واألمن والتحرر من التعذيب والمعاملة 

حرية التعبير واالعالم، والحقوق والحريات و والمساواة أمام القانون، وضمانات المحاكمة العادلة،

الدينية،
10
صحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع أوعلى خالف النهج الذي تبناه العديد من  

جادل بأن هناك حاجة ملحة الفصل ي ا، فان هذواألحزاب السياسية وفقهاء القانونالمدني والحكومة 

على مستوى  2002لحقوق في الدستور الوطني االنتقالي لعام لتحسين وثيقة اأو  إلجراء مراجعة كاملة

ركز على مادة وثيقة الحقوق من زوايا الحقوق الفصل يأحكامه الموضوعية وآليات تنفيذه. ومن ثم فإن 

تناول أشكال القصور إلى  تهدفالمحددة التي مجموعة من المقترحات  يضعو المدنية والسياسية

 ي تحتوي عليها وثيقة الحقوق.الموضوعية لبعض األحكام الت
 

في تعليق حقوق  في السودان وأثرها "الدائم" لالنتقاصات الممارسة الفعليةيتناول هذا الفصل أيضا 

اعات المسلحة الدائرة. زهرية تحت ستار األمن الوطني أو النظام العام أو بسبب النوحريات دستورية جو

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن  4ومع أن االنتقاص يُعتبر شرعيا بموجب المادة 

 فرض حالة طوارئ دائمة في السودان يمثل تهديدا حقيقيا للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
 

السوداني وهو ،تحديداً، استقبال  الحوار الدستوريجانب نادرا ما يتم تناوله في بيتعلق آخر تركيز  وثمة

النظم في إطار النظام القانوني السوداني والنزاعات المتأصلة بين  نسانلحقوق اإلاالتفاقيات الدولية 

ووثائق الحقوق الدستورية،  ،نسانالتفاقيات الدولية لحقوق اإلابما في ذلك  والقواعد القانونية المختلفة

ألن يُجاب عليه في وتثير هذه المسألة سؤاال أساسيا يحتاج . والقوانين العرفية وقوانين الشريعة االسالمية

عراف الدولية تُدمج المعايير واألأو  دستوري في السودان: لماذا ال تتحول أي أجندة جديدة إلصالح

( من الدستور 3) 22في مستوى النظام القانوني الوطني على الرغم من أن المادة أو  على نسانلحقوق اإل

دمج مباشر لالتفاقيات إلى  انون الدولي بالدعوةتعكس النظرية الوحدويّة للق 2002الوطني االنتقالي لعام 

بالثناء من جانب العديد من ( 3) 22المادة  وقد ُحظيتالتي صادق عليها السودان؟   نسانالدولية لحقوق اإل

المصادق  نسانكاديميين لتحويلها كل القانون الدولي لحقوق اإلشطي ومجموعات المجتمع المدني واألنا

 اتلقائي لقانون الدوليال تحو  وحدويّة للقانون الدولي. ولكن، ني بموجب النظرية الالمستوى الوطإلى  عليه

النظام القانوني الوطني قد طرح وما زال يطرح صعوبات جدية على مستوى تطبيق القانون بواسطة إلى 

تتطلب (، 3) 22ذا كانت المادة . ولذلك فإن السؤال ذي الصلة هو ما إمسئولي تعزيزه وبواسطة المحاكم

                                                           
   .محمد عبدالسالم بابكر، بروفيسور مساعد بكلية القانون، جامعة الخرطوم، ورئيس قسم القانون الدولي والمقارن. د  
9
العدالة ’لجنائية في وثيقة الحقوق نُشرت كجزء من ورقة تحت عنوان بعض أجزاء هذا الفصل، خصوصا تلك التي تتعلق بمظاهر العدالة ا - 

.وكتبها محمد عبدالسالم بابكر، 4104، نُشرت في فبراير ‘ الجنائية وحقوق اإلنسان: أجندة لحماية فعالة لحقوق اإلنسان في دستور السودان الجديد

ه الشخصية وحررتها منظمة ريدريس، ونُشرت أجزاء منها أيضاً كجزء من البروفيسور المساعد، بكلية القانون جامعة الخرطوم، على مسئوليت

( والمرصد  www.redress.org(، وهي مبادرة مشتركة بين ريدريس ) www.pclrs.orgمشروع اصالح القانون الجنائي في السودان )

حول "دور  4103وداني لحقوق اإلنسان. وأيضا، تم تقديم مظاهر أخرى في مؤتمر المجتمع المدني الذي ُعقد في نيروبي، كينيا في مايو الس

جة المجتمع المدني في صياغة الدستور في السودان". وقد جرى تحرير هذا الفصل أكثر وضم اقسام أكثر ليعكس الرأي القوي للكاتب بان هناك حا

 ت موضوعية ودستورية ألي حماية دستورية لحقوق اإلنسان في السودان باإلضافة إلى وضع أي قانون أو سياسة في هذه البالد. لتغييرا
10

لدستورية وحول الحماية اإن مناقشة الحماية الدستورية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )التعليم والصحة والعمل ... الخ( تقع خارج نطاق هذا الفصل.  - 

تحت وثيقة الحقوق لهذه الحقوق انظر الفصل الثالث من هذا التقرير لالستاذ أحمد عبد القادر احمد تحت عنوان "الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  الدستورية في السودان."

http://www.pclrs.org/
http://www.redress.org/
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ن حتى أ اختيار النظرية الثنائية للقانون الدولي أوإلى  أن يتجه الدستور الجديدأو  أن يتم المحافظة عليها

وكما تظهر التجارب  من أجل انفاذ فّعال لوثائق الحقوق الدستورية في المستقبل.‘ طريقاً ثالثاً ’يختار 

ان يتطلب فهما واضحا لطبيعة حتى اليوم فان االنفاذ الفّعال ألي وثيقة حقوق في السود

وطرائق استقبال ودمج القانون اإلنساني لحقوق اإلنسان على المستوى الوطني من خالل 

نظرية وحدوية أو ثنائية. وليس هناك توقّع لوجود حماية لحقوق اإلنسان في السودان إذا لم 

 تتم مجابهة األعراف القانونية الهجينة والمتعارضة بشكل مالئم. 
 

مشكلة الفجوات بين المستوى "الموضوعي" لوثائق الحقوق ال يكفي لكفالة الحماية  إن حل

الفعالة للحقوق المدنية والسياسية. وبالطبع فان الحوار الدستوري يجب ان يذهب الى أبعد 

ومبادئ ‘ الدستورية’لمبدأين : إليجاد طرق ووسائل للترويج نفسها من نص وثيقة الحقوق 

صالح نون بينما تدعو الفعالية لطرح اإلكفالة حكم القاإلى  لدستورية. وتدعو الدستوريةاآلليات ا‘ فعالية’

وفي  المؤسسي وتعيين اآلليات المطلوبة التي يجب أن تُسخر في كفالة  التنفيذ الفعال في وثيقة الحقوق.

ان وفي هذا المضمار ف حالة غياب المبدأين، فإن الحماية الدستورية تظل "حبرا على ورق".

فحص المعايير الموضوعية وفعالية أجهزة ومفوضيات اتفاقية السالم الشامل المكلفة، بموجب ي الفصل

والمفوضية الوطنية  نسان)مفوضية حقوق اإل نسان، بحماية وتعزيز حقوق اإليالدستور الوطني االنتقال

 .عة أو اإلصالحلوطنية للخدمات القضائية، مثالً( ويدعو للمراجلمراجعة الدستور والمفوضية ا
 

هناك ومغزى، فان فعالية صالح دستوري ذات كي تكون أي عملية إوأخيرا، فإن هذا الفصل يجادل بأنه ل

وأن  جهاز الشرطة وأجهزة االستخبارات واألمن الوطني.ألجهزة المهمة مثل ل مؤسسيحاجة الصالح 

في  نسانحماية فعالة لحقوق اإلعملية مراجعة دستورية فعالة، خصوصا تلك التي تطمح  نحو تحقيق  يأ

ولوياتها األساسية. وبشكل خاص فان الدستور تضمن اصالح قطاع األمن كواحد من أن تالسودان، يجب أ

الجديد يجب أن يتناول سلطات أجهزة االستخبارات واألمن الوطني في االعتقال واالحتجاز وحصانات 

المحاسبة والرقابة البرلمانية والقضائية الفعالة. لى إ موظفي أجهزة االستخبارات واألمن الوطني باإلضافة

غياب اآلليات إلى  وتعود الممارسة المتفشية لعمليات االحتجاز والرقابة القبلية وغيرها من االنتهاكات

ن تتناغم مع أن قوانينها يجب أخرى وهذه األجهزة  للمحاسبة من أجهزة أع مثل الفعالة التي تخض  

ذلك فان الفصل إلى  ضافةت التي صادق عليها السودان. وباإلواالتفاقيا نسانقوق اإلالمعايير الدولية لح

يسلط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القضاء، مشددا على الحاجة للمحاكم لتتبنى وتمارس بشكل فّعال 

ويخّول  قترح بأن يحدد الدستور السلطات القضائيةوي نساندورها المفترض في حماية وتعزيز حقوق اإل

م أكبر في العملية الكاملة في إدارة العدالة الجنائية من االعتقال وحتى طور ما بعد المحاكمة  المحاكم لتحك 

 الحق في جبر الضرر.إلى  )بما في ذلك الحق في المثول أمام المحاكم(

 

 لحقوق المدنية والاياسية في الدستور الوطني االنتقالي: أشكال قصور موضوعية ا  2-2
 

هذا الجزء بشكل نقدي الثغرات الموضوعية لوثيقة الحقوق فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.  يفحص

( اإلدارة الجنائية 2( الحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون؛ 1 تتعلق بـ ،جوانب ثيمات اجعريو

( حرية التجمع. األحكام 2؛ عالم( حرية التعبير واإل4،  األقلياتحقوق و ات الدينيةالحري( 3للعدالة؛ 

همية خاصة في هذا الصدد: الحق في عدم أتكتسي  2002وطني االنتقالي لعام ية من الدستور اللالتا

ضمانات المحاكمة العادلة، )مثل افتراض البراءة، والجلسات (؛ 31التمييز والمساواة أمام القانون )المادة 

االعتراف بالذنب، وحظر استخدام أدلة أو  الشهادةاإلدالء بجبار على لعلنية العادلة، والحق في عدم اإلا

الحق في الحرية واألمان الشخصي  (؛34يتم الحصول عليها من خالل أدوات غير قانونية( )المادة 
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الحق في التقاضي بما في ذلك الحصانة  ؛(33(؛ حظر التعذيب )المادة 22)االعتقال، االحتجاز( )المادة 

حقوق النساء )في سياق عدم التمييز( إلى  (؛ باإلضافة33في عقوبة االعدام )المادة  (؛ التقييد32)المادة 

في عدد من مواد وثيقة الحقوق وتشكل جزءا ال  صريح(. وقد وردت هذه الحقوق بشكل 32و  31 المواد)

 22ادة عتبر السودان طرفا فيها. )الميتجزأ منها بقدر ما هو معترف بها في المعاهدات الدولية التي يُ 

(3.)) 

I-2-1 القانو  مامأ والمااواة التمييز عدم حقوق 
 

 التمييز وعدم المساواة’ أنإلى  أشير وقد. للغاية مكانة كبيرة التمييز وعدم المساواة مفاهيم هميةأ تحتل

 التشديد وهذا ،11‘والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في المهيمن الوحيد الموضوع تشكل

 وهي 12،نساناإل حقوق انتهاكات كل جذر فيتقريبا  يوجد فالتمييز كامل؛ بشكل مناسبا يعتبر القوي

 .السوداني السياق في انعكاسها لها تجربة

الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع ’من الدستور الوطني االنتقالي على أن  31تنص المادة 

الرأي أو  العقيدة الدينيةأو  اللغةأو  الجنسأو  اللونأو  بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر

إن أسس عدم التمييز والمساواة أمام القانون بموجب الدستور الوطني االنتقالي ‘. األصلأو  السياسي

ذ إلخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي ا 23( و 1) 2ليست شاملة كما هو الحال في المواد 

 الثروةأو  االجتماعي،أو  األصل القومي’ تحذف اإلشارة إلىمن الدستور الوطني االنتقالي  31ن المادة أ

‘ تزاماتاالل’التفصيل وال تستخدم لغة إلى أيضاً  31وتفتقر المادة ‘. غير ذلك من األسبابأو  النسبأو 

شكل خاص في بلد م بن تتخذ تدابير استباقية لتضمن تحقيق هذا الحق. وهذا مهأالدولة على ن أوال تحدد 

ن موضوعات عدم التمييز والمساواة أمام القانون ترتبط بشكل وثيق بالمشاكل أمثل السودان حيث 

ن تتضمن وثيقة أالنساء. ويجب بالدين والعادات والمساواة بين الرجال والمتعلقة المجتمعية المتأصلة 

لتي تضمنها وثيقة الحقوق لكل األشخاص الحقوق واجبا صريحا بأن تحترم الدولة وتكفل احترام الحقوق ا

ن من الواجب إخاص بالحقوق المدنية والسياسية فمن العهد الدولي ال 23دون تمييز. وكما في حالة المادة 

بشكل  31ن تنص المادة أالتمييز. وبالتالي فانه كان يجب ان تتخذ الدولة تدابير استباقية تشريعية لحظر 

ن يكفل لجميع األشخاص، على حد سواء، حماية فّعالة من التمييز أمييز ويحظر القانون أي ت’دد بأن مح

وهذا موضوع شديد األهمية في أي وثيقة حقوق مستقبلية استنادا إلى حقيقة أن للسودان نظام  ‘ألي سبب.

افة إلى القوانين المستمدة من األعراف والتي قوانين الشريعة "التقليدية" باإلضقانوني هجين مأخوذ من 

 قد تسمح بالتمييز ضد أفراد وجماعات معينة، بما في ذلك أقليات دينية وإثنية ولغوية. 

 صريح بشكل تحظر نها الووثيقة الحقوق بشكل عام، هي أ ،31 المادة محدودية أشكال خطرأ أحد

 لىع التحريض مستوىإلى  ترقى التي الدينيةأو  العرقيةأو  القومية الكراهية من مختلفة أشكال مناصرة

ج نظرياتأو  أفكاراً  تحظر ال فانها القدر وبنفس  13.العنفأو  العدوانيةأو  التمييز  أحد لتفوق ترو 

 على للقضاء الدولية االتفاقية من 4 المادة ذلك على تنص كما األشخاص من لتفوق مجموعاتأو  االعراق

                                                           
11

 - B. Ramcharan, 'Equality and Non-Discrimination', in L. Henkin (ed.)  حقوق الدولية : العهد الدولي الخاص بالحقوق وثيقة ال

 .426(، ص0580المدنية والسياسية )دارنشرجامعة كولومبيا، نيويورك، 
12

 - S. Joseph, J. Schultz, and M. Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, 

Materials and Commentary (Oxford University Press, 2005), 680 
13

تلتزم من وثيقة الحقوق في سياق أخالقيات والتزامات االعالم. وتنص المادة على أن " 35ولكن تم التطّرق للكراهية القومية والعرقية والدينية كجزء من المادة  - 

 "الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. كافة وسائل اإلعالم بأخالق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو
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هذه المادة من الدولة أن تسن  وتتطلب 14.فيها طرفا السودان عتبريُ  والتي العنصري التمييز أشكال كافة

 أشكال كافة على للقضاء الدولية االتفاقية من 4 المادة تُعتبر وبينما لمعاقبة هذه األفعال. تشريعات جنائية

 االنتقالي الوطني الدستور من( 3) 22 المادة من انطالقا الحقوق وثيقة من جزءا سلفا العنصري التمييز

 وتدعيم الوعي لتعزيز الترحيب سينال اإلثنيةأو  العرقيةأو  القومية ةالكراهي لمناصرة صريحا حظرا فان

 فيه ستخدميُ  ظل وعنف مزمنة مسلحة بنزاعات مرزوء وهو ودينيا عرقيا متنوع بلد السودان نإ. الحماية

  15 .معينة إثنية مجموعات أفراد الضطهاد كأساس ‘االثني التجريم’و الكراهيةإلى  والدعوة التحريض

 بكل التمتع في والنساء للرجال المتساوية الحقوق كفالة الدولة من الحقوق وثيقة من( 1) 32 المادة تتطلب

 للعمل المتساوي األجر حق ذلك في بما واالقتصادية، والثقافية واالجتماعية والسياسية المدنية الحقوق

 خطوات اتخاذ خالل من ساءالن حقوق تعزيزأيضاً  الدولة وعلى. ذات الصلة المنافع من وغيره المتساوي

 الخاص الدولي العهد من 3 المادة حالة في كما) تفرض ال المادة هذه ولكن((. 2) 32 المادة) إيجابية

 لتمكين الضرورية الخطوات جميع تتخذ أن في الدولة على مباشرة التزامات( والسياسية المدنية بالحقوق

)المباشرة وغير المباشرة( ضد النساء  التمييزية القوانين ةإزال ذلك في بما الحقوق، بهذه التمتع من النساء

، واالشتراك في الحياة والتوظيف وحقوق العمالةالصحة والتعليم  يتضمن وهذا. في مجاالت مختلفة

 المباشر الوصول في النساء حقأيضاً  وتتضمن 16.السياسية والعامة والمواطنة وحقوق غير المواطنين

 التيوإزالة القوانين  17؛كالرجال الشروط بنفس كشهود األدلة تقديم في النساء قوحقو للمحاكم؛ والمستقل

 تنتهك التي الُجنح من وغيرها ُجنح الزنا في الرجال منها على النساء على أكثر تشدداً  عقوبات تفرض

 العام النظام بقوانين يُعرف ما خالل من الجنائية القوانين هذه وتُطبق 18.المتساوية المعاملة متطلبات

 أعضاء من وغيرهن منهن، الفقيرات خصوصا والفتيات النساء حياة على ةخطير ةعكسي راثآ لها والتي

 آليات أربع عبر التي لها تأثير عكسي على النساء تُطبق العام النظام إن قوانين 19.المهمشة المجموعات

 القانون ،20(1221 لعام الخرطوم يةلوال العام النظام قانون: مثل) العام النظام قوانين:  قانونية رئيسية
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 علي تحريض وكل العنصرية، الكراهيةأو  العنصري التفوق علي قائمة أفكار أي ان تعتبر’ األطراف الدول ان على تنص( أ) 2 المادة - 

 آخر، أثني اصلأو  ونل من جماعة أيأو  عرق أي ضد رتكبي   األعمال هذه علي تحريضأو  العنف أعمال من عمل وكل العنصري التمييز
 ‘القانون عليها يعاقب جريمة تمويلها، ذلك في بما العنصرية، للنشاطات مساعدة كل وكذلك

15
 الدارفوريين المواطنين آالف واحتجاز اعتقالإلى  والمساواة العدل حركة من قوات شنتها التي درمان أم مدينة على الهجمات أدت فمثال - 

 التمييز شبحأيضاً  البالد انفصال طرح وقد. اإلعاشة مكانأو  اللهجةأو  اللونأو  اإلثنية المالمح أساس على فقط فال،وأط نساء فيهم بما المشتبهين
مخاوف أيضاً  السودان. كما طرح النزاع المسلح الراهن في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق جنوب من أصول ذوي أشخاصاً  يستهدف الذي

 ،A/HRC/9/13, 200 المتحدة االمم وثيقة سمر، سيما السودان، في نساناإل حقوق وضع حول المتحدة مملأل اصالخ المقرر نظرأ مشابهة.

 ، اعاله 7 رقم سفلية حاشية ، أوته في‘  السودان في والعدالة الجنائي القانون: المؤسسي القمع من ميراث’ ، مدنيأيضاً  انظر ،33 – 41 الفقرات

 . 81-75 في 88 – 68
16

 ،نساناإل حقوق لجنة 48 رقم العام والتعليق 0580 ابريل 5 ، 135/0578 رقم بالغ موريتشوس ضد وآخرون تشيفرا – أوميرودي ظران - 

 .30 الفقرة
17

  . 08 و 3 الفقرتان: 48 رقم العام التعليق ،نساناإل حقوق لجنة انظر - 
18

فعال الفاحشة ومواقعة المحارم واألمثل الدعارة واالغتصاب واللواط والتي تشمل جنح  1221من القانون الجنائي لعام  12انظر القسم  - 

والتنمية.  نسانغواء. وحول هذه الجنح انظر ريدريس ومركز الخرطوم لحقوق اإلداب العامة وممارسة الدعارة واإلواالفعال الفاضحة والمخلة باآل

 على الرابط  ، موجود2001إصالح تشريعات السودان حول االغتصاب والعنف الجنسي ، 

http://www.redress.org/downloads/publications/Position%20Paper%20Rape.pdf  
19

ية للنساء والفتيات في نسانبنطال، قوانين النظام العام والحقوق اإلانظر تقرير المبادرة االستراتيجية للنساء في القرن االفريقي )سيها( ما بعد ال - 

 .2، 2002نوفمبر  12والشعوب، بانقول، غامبيا،  نسانفريقية لحقوق اإلللمفوضية األ 43جلسة العادية الالسودان ، ورقة نقاش، قدمت لل
20

الذي  1221من القانون الجنائي لعام  1ة البضائع والجلد. والباب من هذا القانون ينص على عقوبات تشمل السجن والغرامة ومصادر 23الباب  - 

حكام مصاغة بكلمات مبهمة والعديد من األ‘. واآلداب العامة جرائم العرض والسمعة’ 12والباب ‘ الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة’يحمل عنوان 

 .122لمادة وتمنح سلطات تصرف واسعة لمسئولي تعزيز القانون والقضاء. خصوصا ا

http://www.redress.org/downloads/publications/Position%20Paper%20Rape.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Position%20Paper%20Rape.pdf
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 وغير النساء ضد قوانين تمييزية وهي 21.للمحاكم العام والنظام للشرطة العام النظام ،1221 لعام الجنائي

. الدولي القانون بموجب السودان والتزامات الحقوق وثيقة مع متجذر بشكل متسقة
 حق وبالتالي فإن22

 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 23 المادة تحميها )كما مييزالت من والحرية القانون أمام المساواة

 .الحقوق وثيقة من 32 المادة من صريحا جزءا يشك ل نأأيضاً  يجب والسياسية(

I-2-2  إدارة العدالة الجنائية 

  23 .األحكام الموضوعية في وثيقة الحقوق من منظور العدالة الجنائيةالفرعي يفحص هذا القسم 

 االعتقال التعافي واالحتجاز الحرية من (1

ثيقة الحقوق، والتي تنص على أن من و 22تم التأكيد على حظر االعتقال التعسفي واالحتجاز في المادة 

الحبس، وال يجوز حرمانه من أو  لكل شخص الحق في الحرية واألمان، وال يجوز إخضاع أحد للقبض’

عتبر هذه المادة واحدة من أكثر األحكام وتُ ‘. ها القانونووفقاً إلجراءات يحدد تقييدها إال ألسبابأو  حريته

أهمية في وثيقة الحقوق إذ أنها تتعامل مع حقوق األشخاص المتهمين التي تُنتهك باستمرار في السياق 

 .جرائيةإر أنها تعاني من ثغرات موضوعية وظهالسوداني. ولكن تحليال أكثر عمقاً لهذه المادة يُ 

االعتقال واالحتجاز والحرمان من إلى  حينما تشير‘ تعسفي’ن وثيقة الحقوق كلمة م 22ال تتضمن المادة 

عتبر االفتقار للتعسفية مركزيَّا في الحظر بموجب القانون الدولي ويشمل المشروعية وطرائق الحرية. ويُ 

لة التمتع وهناك ثغرة خطيرة أخرى هي االفتقار للضمانات اإلجرائية التي تساعد في كفا 24تعزيز القانون.

 (2) 2جرائية المتضمنة في المادة والمعايير اإل 22ارنة بين المادة ظهر المقبضماناتها الموضوعية. وتُ 

نطاقها ’مقيدة على مستوى  22ة ن المادألخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( من العهد الدولي ا2)إلى 

أي شخص يخوله أو  لمثول السريع أمام قاضيفالمتطلبات مثل حق التبليغ بالتهمة الجنائية؛ وا‘. جرائياإل

القانون؛ وطول مدة االعتقال السابق للمحاكمة؛ وحق اطالق السراح في انتظار التحقيق؛ والحق في 

جرائية . وهذه الضمانات اإل22في المادة  المثول أمام القضاء؛ والحق في التعويض؛ كلها غير متضمنة

طور ما قبل المحاكمة. وهذا ينطبق بشكل خاص على أشكال همية بالغة بالنسبة للمتهمين في أذات 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 3) 2)على خالف المادة  22الحماية القضائية. والمالحظ أن المادة 

يُحتجز باشتباه ارتكابه جنحة جنائية، بشكل أو  عتقليُ المدنية والسياسية( ال تتطلب أن يُجلب أي شخص 

مسئول قضائي آخر يخوله القانون بممارسة سلطة أو  يام قليلة( للمثول أمام قاضعاجل )مثال خالل أ

  25.قضائية

إن الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية مقيدة أكثر على مستوى الممارسة بواسطة قوانين السودان 

اص يمكن أن على أن األشخ 22الجنائية وقوانينه األمنية والتشريعات الخاصة باالرهاب. وتنص المادة 
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 1222تأسست محاكم النظام العام بقرار من قاضي القضاة في عام ’،  1 – 14اعاله  12، ما بعد البنطال، الحاشية السفلية رقم وفقا لسيها - 

هذه المحاكم وكانت بشكل أساسي محاكم موازية خارج النظام القضائي المركزي، وهو تقليد بدأ بانشاء محاكم الطوارئ خالل حكم نميري ..... و

يُنوى من عملية المحاكمة ان تكون ’انه أيضاً  ويقول التقرير‘. جرائية مقيدة بشكل كبيرإقضائية إيجازية لها أشكال حماية الموازية هي ذات والية 

؛ ليس هناك متطلبات  ساعة( 24سريعة )الجلسة قد ال تستغرق اكثر من دقائق قليلة وعموما فان االعتقال واالحتجاز وفرض العقوبة يحدث خالل 

 ‘.للسماح للمتهم باعداد دفاع والحق في مساعدة قضائية دع عنك العون القانوني ... وبمجرد ان يعتبر الشخص مذنبا فان العقوبة تفرض حاال
22

 .241 – 222اعاله ،  12السفلية  سماء عبد الحليم، )العدالة الجندرية : النساء وتطبيق القوانين الجنائية في السودان(، في أوته ، الحاشيةأانظر  - 
23

انظر لالطالع على مراجعة شاملة للجوانب االساسية للقانون الجنائي السوداني )تشريعات جنائية قمعية، اعتقال واحتجاز ومحاكمة عادلة،   - 

أمين مكي مدني ونبيل اديب ومحمد عبد  الجندر( الفصول ذات الصلة لكل منإلى  المحاسبة في الجرائم الدولية والقانون الجنائي والعنف المستند

  أعاله. 2السالم بابكر وأسماء عبد الحليم، في كتاب تحرير لوتز أوته، الحاشية السفلية رقم 
24

 االمم وثيقة ، 258/0550 رقم بالغ الكاميرون، ضد موكونج ووماهأيضاً  انظر.  5-318 اعاله، 2 رقم سفلية حاشية وآخرون، جوزيف - 

 .  CCPR/C/51/D/458/1991( (1994 المتحدة
25

 سفلية حاشية وأخرون، وجوزيف ، 4 الفقرة( 0584) 5 المادة. 8 رقم العام التعليق ،نساناإل حقوق لجنة عاجل، بشكل االستدعاء فكرة انظر - 

 .  345 – 342 اعاله، 04 رقم
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ولكن القوانين موضوع السؤال ليست ‘ ألسباب ووفقا الجراءات يحددها القانون’يُحرموا من حريتهم 

محددة بشكل كاٍف كي تسمح لألفراد بالتنبؤ بالنتائج المترتبة على أفعالهم. وتوفر هذه القوانين أرضية 

ق المشتبهين في القضايا الجنائية. واسعة لالعتقال واالحتجاز، وهناك مخاوف ملحة حول انتهاكات لحقو

، على وجه الخصوص، يسمح لضباط األمن 2010إن قانون جهاز االستخبارات واألمن الوطني لعام 

أربعة إلى  قصاهاألوا ويحتجزوا أفراداً لفترة يصل والذين ليسوا ضباط قضائيين مخولين بالقانون، أن يعتق

ويحدد قانون اإلجراءات الجنائية   26.ول أمام قاضياشهر ونصف قبل أن يُجلب الشخص المحتجز للمث

كما ينص القانون على عدد من وسائل  قدم الشخص خاللها أمام قاضفترة ثالثة أيام يجب أن يُ  1221لعام 

 اشهر، وبعد ذلك يحتاج أي تمديد جديد 3ن يُمدد لفترة أاالحتجاز السابق للمحاكمة يمكن  ولكن 27الحماية.

والمشكلة هي أن القانون ال ينص على حد زمني لفترة االحتجاز السابق  28.قضاةموافقة قاضي الإلى 

وعلى صعيد الممارسة فان على قاضي القضاة أن يقرر  29.للمحاكمة وال على إطار زمني للمحاكمات

بشأن الحد الزمني في أي قضية مطروحة، مما يحمل خطر التعسف في اتخاذ القرار دون احتمال مراجعة 

ن تُعالج في أي عملية مراجعة أإلى  وتحتاج هذه الثغرات في القوانين الجنائية السودانية 30.قضائية

ن يكون استثناءا وأن يكون قصيرا بقدر اإلمكان كما هو أن االحتجاز السابق للمحاكمة يجب دستورية إذ أ

  31.( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية3) 2ُمشار إليه في المادة 

 المثول في الحق ،تحديداً ، وهو أهمية، الضمانات أكثر من واحدا الحقوق وثيقة من 22 المادة تتضمن ال

 حق ويُمنح. والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 4) 2 المادة في والمكرس القضاء أمام

 في ها/احتجازه انونيةق في يطعن نأ كان، سبب ألي ها/حريته من ُحرم شخص أيّ  قاضي أمام المثول

 32.التعسفي االحتجاز ضد فّعال بانتصاف المحتجزين السودانية القوانين تزود وال. تأخير دون محكمة
إلى  الوصول في الحق مع القادم، الدستور في الحقوق وثيقة من كجزء الحق هذا يُضّمن أن المهم ومن

 التعسفي االحتجاز ضد حاسمة حماية أشكال تمثل والتي الحقوق، وهذه. الشخص اختيار من محامي

 لعام الوطني واألمن االستخبارات جهاز قانون في الحاضر الوقت في عليها منصوص غير والتعذيب،

 لجنة ربطت وقد. قاضي أمام بالمثول يتعلق فيما حاسما موضوعا محامينإلى  الوصول ويعتبر 2010.33

 العهد من( 4) 2 المادة في بالحق بالتمتع نيالقانو التمثيلعلى  الحصول واضح بشكل نساناإل حقوق

االنفرادي الحبس حاالت في خصوصا والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي
حضور  في إن الحق34 .

جراءات انين السودانية حيث ان قوانين اإلوقهمية خاصة في سياق الله أ التحقيق طور خالل محامي

أو  التحقيق طور خالل التواجد في الحق للمحامين يكون نأ لىع صريح بشكل تنص الجنائية السودانية ال

 في قانونيا االحتجاز يكون حينما وحتى. المحاكمة قبل ما طور خالل االحتجاز قانونية مراجعة يستطيعون

 مفردة فان الفهم وبهذا. العهد بموجب ‘القانونية’ تعني( 4) 2 المادة في القانونية المحلي، فان قانونال
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 بموجب الوطني منواأل االستخبارات جهاز ومدير ءألعضا ممنوحة واحتجاز اعتقال سلطات حول( ح( )ز( )ج) ،( و( )0) 51 المادة - 

 .القانون
27

 أن حقوق ذلك في بما الحماية اشكال بعض توفر 0550 لعام الجنائية االجراءات قانون من 2 المادة في عليها المنصوص العامة المبادئ إن - 

 .األسرة من عضو مع والتواصل طبيب إلى والوصول اختياره من محامإلى  العاجل والوصول االعتقال بأسباب الشخص ي بلغ
28

 ان العام للمدعي ويجوز. أشهر 6 أقصاها لفترة أفراد تحتجز ان للشرطة يجوز 0550 لعام الجنائية االجراءات قانون من 75 المادة بموجب - 

 اذا. واحدة مرة تمديدها يمكن واحد وعاسب لمدة باالحتجاز األمر للقاضي يجوز بعدها أيام 3 تتجاوز ال لفترة الشرطة حراسة في االحتجاز يجدد

 .اشهر 6 لمدة اسبوعين كل االحتجاز بتمديد يامر ان للقاضي يجوز فانه المحتجز الشخصإلى  االتهام توجيه تم
29

 ، أعاله05 رقم سفلية حاشية ، أوته في ،‘السوداني القانون بموجب والمحاكمات واالحتجاز االعتقال: الدولة رحمة تحت’ أديب، نبيل انظر - 

 .  045 – 048 في ، 040-038
30

 .السابق المصدر - 
31

 .3 الفقرة اعاله، 06 رقم سفلية حاشية ،48 رقم العام التعليق انظر - 
32

 .03 ،4118 ، دراسة السودان، في نساناإل وحقوق الجنائي القانون ، والتنمية نساناإل لحقوق الخرطوم ومركز ريدريس - 
33

 .4101 لعام الوطني منواأل االستخبارات قانون من 50 و 51 المادتان انظر - 
34

 .مستحيال أمرا قاضي أمام المثول يجعل االنفرادي الحبس ، 0587 ابريل 3 ،( 055/0583) مدغشقر، ضد هاميل في - 
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 بشكل االعتقال قانونية في الطعن وفرصة الحق تتضمن ان ويجب 35‘التعسفي غير’ تعادل ‘قانوني’

  فّعال.

 من حق وجه دون ُحرموا ألشخاص التعويض حق على تنص ال الحقوق وثيقة من 22 المادة فان وأخيرا،

 على لتعويضا دفع في الحق والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد من( 2) 2 المادة وتعطي. حريتهم

 ‘قانوني’ االحتجاز فيها يكون قضايا يشمل هذا فان نساناإل حقوق للجنة ووفقا. القانوني غير االحتجاز

 ويجب  36.والسياسية المدنية الخاص بالحقوق الدولي العهد من النقيض على لكن المحلي القانون بموجب

 غير الحرمان حالة في فاذالن واجب تعويض في الحق على صريح بشكل المقبل الدستور ينص ان

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 2) 2 المادة ذلك على تنص كما الحرية من القانوني

  37 .نساناإل لحقوق الدولية الصكوك من وغيره

   العادلة المحاكمة ضمانات (2
 

يعتبر السودان طرفا فيها،  عراف والصكوك الدولية التيات المحاكمة العادلة واردة في األإن كل ضمان

 38والشعوب. نسانمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق االفريقي لحقوق اإل

ي االنتقالي من الدستور الوطن 34وتكفل وثيقة الحقوق السودانية الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 

جنائية، الحق في سماع عادل أو  جراءات مدنيةيكون ألي شخص، تُتخذ ضده إ’والتي تنص على أنه 

من الدستور  34وتكفل المادة ‘ وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً لإلجراءات التي يحددها القانون.

غ الحق في أن يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبل للمحتجزينأيضاً  الوطني االنتقالي

ن يحاكموا حضوريّاً في أي تهم جنائية أاص المتهمين في ؛ وحق األشخهدون تأخير بالتهمة الموجهة ضد

 نفسهم من خالل محام من اختيارهم. أحقهم في الدفاع عن إلى  دون تأخير باإلضافة

 34 والمادة( وأمان الشخص الشخصية الحرية)  22 المادة نأ هي الحقوق لوثيقة الهيكلية القيود أحد ولكن

 األشخاص حقوق نإ. المنطقي تسلسلهماأو  عالقاتهما مستوى على طربتانمض( العادلة المحاكمة)

 عبر تمر الجنائية اإلجراءات نأ االعتبار في تضع وال بعناية مصاغة غير المادتين كال في المتهمين

 .المحاكمة بعد ما وحتى االعتقال من عديدة أطوار

يُخطر أي شخص عند القبض : ’ نص على أنى )المحاكمة العادلة( ت( التي تركز عل2) 34فمثال المادة 

خطار العاجل ولكن متطلبات اإل‘ الموجهة ضده/هاعليه بأسباب القبض عليه/ها ويُبلغ دون تأخير بالتهمة 

( )أ( من العهد 3) 14ال عندما يكون الشخص قد ُوجهت له تهمة جنائية بشكل رسمي )المادة إطبق ال تُ 

ياسية( وهي ال تُطبق على أولئك الذين يبقون في الحراسة في انتظار الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس
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  .5.5 الفقرة( 0557 ابريل 30) ،CCPR/C/59/D/560/1993 المتحدة االمم وثيقة ،( 561/53) استراليا ضد أ انظر - 
36

 .00 الفقرة السابق، المصدر - 
37

 واجب حق المادة هذه ألحكام مخالف حجزأو  قبض ضحية كان من لكل’  أن على تنص اإلنسان لحقوق األوربية االتفاقية من( 5) 5 المادة - 

 . المتحدة االمم وثيقة في( 0558 يوليو 47 في تبنيها تم آراء) ، 734/0557 رقم بالغ جامايكا ضد وايتي. بأيضاً  أنظر.  ‘التعويض في النفاذ
GAOR, A/53/40 (vol. II), 200, para. 7.4.  المتحدة، المملكة ضد وآخرون بروغان قضية اإلنسان، لحقوق األوربية المحكمةأيضاً  أنظر 

  . 67 – 66الفقرات   .,Series A, No. 145-B, 35 ،0588 نوفمبر 45 في صادر حكم
38

 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 02 المادة من ينبع السودانية المحاكم أمام متهم الي عادلة محاكمة بتوفير الدولي السودان التزام نإ - 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 02 المادة وتنص. والشعوب نساناإل لحقوق االفريقي الميثاق من 7 المادة ومن والسياسية

 المعايير وتتطلب ‘القانون بحكم منشأة حيادية مستقلة مختصة محكمة قبل من وعلني منصف نظر محل قضيته تكون ان ردف كل حق من’ أن على
 في والحق ادانته تثبت حتى بريئا الشخص يعتبر ان في الحق ذلك في بما جنائية، محاكمة أي في الضمانات من عددا تحترم ان الدول من الدولية
 في الحق للمتهمين فان ذلك وفوق. من اختياره بمحام يتصل وأن قانونيا ي مثل ان في والحق اليه الموجهة التهم بطبيعة وبالتفصيل سريعا اعالمه

 وموجهات مبادئ وتزود. تستبعد ان يجب المعاملة سوء من غيرهأو  للتعذيب نتيجة ت نتزع أدلة أي وبأن بذنب االعتراف على ي كرهوا أال
 القانوني العونإلى  الوصول بفرص يتعلق فيما أكثر بأوامر أفريقيا في القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة حقوق حول فريقيةاأل المفوضية
 .عادلة محاكمة في الحق ضمان في تساهم التي القضائية جراءاتاإل مثل العناصر من وغيرها االحتجاز وشروط
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 39( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.2) 2نتيجة تحقيق الشرطة والتي تغطيها المادة 

مان(. ان استخدام )الحق في الحرية واأل 22المادة إلى  تنتمي بشكل منتظم 34وبالتالي فان لغة المادة 

من  34و  22درجة من االضطراب بين المادتين إلى  تشير بوضوح‘ وقت االعتقال’، ‘اعتقال’ات كلم

طوار مختلفة من ألمتهم لكن هذه الضمانات تعمل في ل نسانوثيقة الحقوق؛ فالمادتين تكفالن حقوق اإل

المحاكمة ي اصالح دستوري إذ أن ضمانات أوينبغي معالجة هذا االرتباك في   .اإلجراءات الجنائية

العادلة هامة للغاية في السياق السوداني. وهذه الضمانات  تتصل بال شك بالحفاظ على حقوق أخرى، بما 

ن العديد من األشخاص المتهمين في السودان أإلى  في ذلك حق الحياة وحظر التعذيب. وتشير الممارسة

 40االحتجاز.أو  ثناء وجودهم في الحراسةأكرهوا على االعتراف بارتكاب جرم قد أ

وتناقض ضمانات  41نسانمتسقة مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإل غيرقوانين وطنية عدة  وفوق ذلك فإن

)بالرغم من المحدودية الشديدة والثغرات التي تعاني منها هذه  .34المحاكمة العادلة المتضمنة في المادة 

ن خالل وسائل غير ي أمكن الحصول عليها مال يجرم األدلة الت 1223فمثال قانون االثبات لعام  المادة(

 األحكام فان القضائية الممارسة هذه لمثل ووفقاً  42.ذا كانت مثل هذه األدلة مدعومة بأدلة أخرىإقانونية 

 43.التعذيب تحت تمت بانها زعموا المتهمين نأ مع اعترافات أساس على تصدر األحيان بعض في

  44.روتيني بشكل تجاهلها يتم بالذنب االعتراف على جبرواأ بأنهم المتهمون يطرحها التي والمزاعم

 حقوق نبأ المتعلقة المزاعم في القضية أطوار من طور أي عند النظر سلطة القضاة يمتلك نأ ويجب

 نأ المدعين علىبأن  العموميين المدعين دور موجهات من 13 البند ينصو. لالنتهاك تعرضت قد المتهم

 الدستور يحظر نأ يتحتم فانه ولذلك 45.مشروعة غير بوسائل عليها لحصولا يتم التي األدلة يرفضوا

 حظر وأن يتضمن التعذيب طريق عن عليها الحصول يتم التي االعترافات استخدام قاطع بشكل المقبل

 .لنفسه الشخص تجريم

مثل قانون القوانين القمعية التي تؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة، أيضاً  ن يتناول الدستورأيجب 

)مثل الجرائم ضد الدولة(  1221والقانون الجنائي لعام  2010االستخبارات واألمن الوطني لعام 

حق في محاكمة وتشريعات الطوارئ واالرهاب التي تزود السلطات بصالحيات واسعة تقّوض من ال
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 .‘اليه توجه تهمة بأي سريعا ابالغه يتوجب كما وقوعه لدى التوقيف هذا اببأسب توقيفه يتم شخص أي ابالغ يتوجب’ أن على تنص و - 
40

 أفراد محاكمة نزاهة حول خطيرة أسئلة فيه طرحت 4118 نوفمبر في قانوني رأي التعسفي باالحتجاز الخاصة العمل مجموعة اصدرت - 

 على صادق بلد في قضائي نظام وخصوصا قضائي، نظام ديوج ال’ أنه على الرأي ونص احمد محمد طه محمد الصحفي قتل بارتكاب اتهموا
حب التعذيب تحت عليه الحصول تم اعتراف صالحية في ينظر أن يمكن والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد  يستند وحكم المحكمة، أمام وس 
 أدانوا( خاصة اجراءات تفويض حاملوا) نساناإل حقوق في خبراء لخمس  4115 ابريل 05 بتاريخ بيانأيضاً  انظر. ‘االعتراف هذا مثلإلى 

 ؛ كاسترلو كارمينا مانويال التعسفي، االعتقال حول العمل لمجموعة الخاص المقرر البيان أصدر المتهمين، نفس من 5 ضد إعدام حكم تنفيذ بشدة

 والمحامين، القضاة الستقاللية الخاص والمقرر ألستون؛ فيليب التعسفية،أو  االيجازية االعداماتأو  القضاء خارج لالعدامات الخاص والمقرر
أو  المعاملة ضروب من وغيره بالتعذيب الخاص والمقرر سمر؛ سيما ، السودان في حقوق اإلنسان وضع حول الخاص والمقرر ديسبوي؛ لياندرو
  الرابط على. نواك مانفريد المهينة،أو  إنسانية الالأو  القاسية العقوبة

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9245&LangID .  
41

 ،‘للشخص توجه جنائية تهمة يأ في الفصل عند’ أن على تنص والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( ز( )3) 02 المادة فمثال - 

 على تنص نساناإل لحقوق االمريكية االتفاقية من( ز( )4) 8 والمادة‘بالذنب االعترافأو  نفسه ضد الشهادة على ي كره أال’ في الحق شخص لكل

 يعتبر’  أن على تنص قيةاالتفا نفس من( 3) 8 والمادة  ‘بذنب االعتراف علىأو  نفسه ضد الشهادة على ي جبر أال في الحق’ شخص لكل ان

 للمحكمة االساسي النظام من( أ( )0) 55 والمادة.‘ نوع أي من إكراه أيً  دون تم قد يكون أن شرط به ومعموالً  سليماً  بالذنب المتهم اعتراف

 بيوغسالفيا الخاصة الدولية ائيةالجن المحكمة من( ز( )2) 40 و برواندا الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة( ز( )2) 41 والمواد الدولية الجنائية

 .الذات تجريم ضد الحماية على يحتويانأيضاً 
42

 تعطي القانون من 01 المادة ولكن. التعذيب تحت عليها الحصول تم أدلة استخدام تستبعد انها تبدو 0553 لعام االثبات قانون من 41 المادة - 

 للمزيد من االطالع انظر أدناه الفصل الرابع.   .اخرى دلةأ تؤيدها حينما خصوصا ،مقبولة انها قرروا اذا دلةأ أي لقبول التصرف حق القضاة
43

 الدستورية المحكمة أمام اودعت وآخرون دارفور والية شمال شرطة مدير ضد وآخرون سايو اسحق حسين الميجر قضية عريضة انظر - 

 (.الكاتب لدى ملف فيتوجد ) 4117 عام في السودانية
44

 طه محمد القتيل دم خلفاء )أولياء( ضد وآخرون السنوسي اسحق احمد، محمد طه محمد الصحفي بقتل المتعلقة القضية اصخ بشكل انظر - 

 . 4115 مارس 43 في الدستورية المحكمة مرأ ،MD/QD/121/2008 رقم القضية احمد، محمد
45

 محاكمة في الحق -7 الفصل ، 483 ، والمحامين مدعينوال للقضاة نساناإل حقوق حول دليل: العدالة تصريف في نساناإل حقوق انظر - 

 .4113 وجنيف، نيويورك المتحدة، مماأل ، نساناإل لحقوق السامي المفوض مكتب اصدارات النهائي، الحكمإلى  المحاكمة من – 4 القسم: عادلة

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9245&LangID
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9245&LangID
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ام المنظم لهذه وتوضح الممارسة السودانية أن االستخد 46نشاء المحاكم الخاصة.إعادلة، بما في ذلك 

 47القوانين قد قّوض حقوق المتهمين في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة ووّسع نطاق المحاكمات.

وهذه القوانين فضفاضة وغير محّددة، وتوفر أرضية لالعتقاالت التعسفية ولحاالت احتجاز مطولة، 

ل حماية شاملة وضمانات محاكمة شكاأة. ويجب ان يوفر الدستور القادم وتنتهك الحق في محاكمة عادل

 48.نها في أزمنة الطوارئم االنتقاصعادلة، ويكفل بأن حقوقا مثل الحق في المثول أمام القضاء ال يمكن 

 في بالحق وثيقة عالقة له نأ كما العدالة،إلى  الوصول حقأيضاً  عادلة محاكمة في الحق يتضمن

 من الحق هذا ويتطلب. الحقوق وثيقة من 32 مادةال في ينعكس والذي فّعال انتصاف شكل على الحصول

 العفو والحصانة قوانين ذلك في بما العدالة،إلى  الوصول فرص أمام تقف التي العوائق ليتز نأ الدول

 49.نساناإل حقوق انتهاكات في والمحاسبة الضرر جبر في الحق تحبط التي

 عقوبة االعدام (3
 

 الشخصأو  11الـ سن يبلغ لم الذي الشخص على االعدام ةعقوب فرض الحقوق وثيقة من 33 المادة تحظر

الرضاعة.  من سنتين بعد ماإلى  المرضعاتأو  الحوامل النساء على فرضها ويؤجل ؛20الـ سن بلغ الذي

 عقوباتأو   50الحدودأو  القصاص قضايا في تفرض نأ يمكن والتي لكن الوثيقة التحظر عقوبة االعدام،

ن تركيب لغة هذه المادة فضفاض وصار موضوع نزاع وجدل على مستوى إ .خطورة كثراأل الجرائم

تفسيره بواسطة المحكمة الدستورية، خصوصا فيما يتعلق بسن المسئولية الجنائية لألطفال بموجب قوانين 

الشريعة. وقد جاهدت المحكمة الدستورية في العثور على إجابة لسؤال ما إذا كان هناك استثناء لألطفال 

ن القوانين الوطنية أيضا تتناقض فيما يتعلق بسن المسئولية كما أ 51 ة اإلعدام في جرائم الحدود.من عقوب

ن فرض عقوبة االعدام االلزامي يناقض حق أارات عامة ال بد من التأكيد على وبعب 52 الجنائية لألطفال.

م يناقض االتجاه المتنامي ذلك فان استبقاء عقوبة االعداإلى  وباإلضافة 53الحياة بموجب القانون الدولي.

  54.اللغائها على امتداد العالم

 المهينةأو  يةإناان الالأو  القاسية العقوبةأو  المعاملة ضروب من وغيره التعذيب حظر (4
 

المهينة، أو  يةإنسانالال أو  من وثيقة الحقوق )حظر التعذيب( في حظر العقوبة القاسية 33تفشل المادة 

ما يمثل اغفاال ال يتسق مع المعايير الدولية الملزمة للسودان والتي تشكل جزءا من مثل العقوبات البدنية، م

ذلك، وتماشيا مع الممارسة الدستورية الحالية في إلى  وباإلضافة 55(.3) 22الوثيقة  نفسها بمقتضى المادة 
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 عادلة محاكمة توفير دون خاصة محاكم إنشاء علىأيضاً  ينص( 0558( 0) رقم قانون) 0557 لعام العامة السالمة وحماية الطوارئ قانون - 

 .مالئمة
47

 ،أمين مكي مدني قمعية جنائية تشريعات:  انظر الممارسات هذه وحول. وسريالنكا الالتينية امريكا دول بعض في مماثلة ممارسات جرت - 

 .65 – 55 اعاله، 7 رقم سفلية حاشية
48
 .87 – 67 الفقرات ،EHRR 533 (1996) 43 تركيا ضد اسكوي انظر الضمانات هذه مثل ألجل -
49

 في ، ‘قصور وجوانب ثغراتتطورات، : والعسكرية الجنائية السودان قوانين بموجب الدولية القضايا محاكمة’ بابكر عبدالسالم محمد:  انظر - 

 .080 – 060 اعاله، 7 رقم سفلية حاشية أوته،
50

 .‘والسرقة والحرابة والقذف والزنا والردة الخمر شرب جرائم تعني" ’الحدود جرائم" ، 0550 لعام الجنائي السودان قانون من 3 للمادة وفقا - 
51

، MDG//GD/18/2005 ( ورثة آدم عبدالرحمن محمد علي، قضية رقم 4( حكومة السودان. )0انظر قضية المحكمة الدستورية، نجم الدين قاسم السيد ضد ) - 

  . 242-335، ص 4100لعام  4، المجلد ( ، محلية المحكمة الدستورية4-04-4118)
52

نون الدولي"، في انظر محمد عبد السالم بابكر، "حماية حقوق األطفال تحت القوانين اإلسالمية في السودان: نزاع أم انسجام مع حقوق اإلنسان وأعراف القا - 

كر وحماية حقوق االطفال في بئات نزاع وبئات ما بعد النزاع، وقائع محمد عيد السالم بابكر وماكسينس  دوبلين وأليكس فاهالس )محررون(، األطفال العسا

      . 4103وتحديات )الرماتان للنشر، باريس ، نوفمبر 
53

 . 7.4 الفقرة ،4115 مايو CCPR/C/95/D/1406/2005، 14 المتحدة االمم وثيقة ، سريالنكا ضد ويروانسا - 
54

 . http://www.amnesty.org/en/death-penalty انظر - 
55

 .4104 فبراير السودان، في البدنية العقوبات لوقف الوقت حان:  الجلد لمواصلة ال نساناإل لحقوق السوداني والمرصد ريدريس انظر - 
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نص على ن تأبالحق في الحرية من التعذيب يجب فان المادة ذات الصلة  56دول مثل المغرب ونيبال،

مران الغائبان في واجب تجريم التعذيب وأن تعترف بحق محدد في جبر الضرر من التعذيب وهما األ

  57قوانين السودان.

هناك مخاوف جدية، على مستوى الممارسة القضائية من أنه حين تجابه المحاكم السودانية الحق في 

ملة، واالحتجاز طويل األمد دون رقابة المحاكمة العادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعا

وتيني إلى أال يأمروا بإجراء تحقيقات في مزاعم ربشكل  ينزعونضاة السودانيين قضائية، فإن القُ 

كن قبولها التعرض للتعذيب. وباإلضافة إلى ذلك فان األدلة التي يتم الحصول عليها من خالل التعذيب يم

األدلة التي  1223. وال يجرم قانون االثبات لعام أن المتهم مذنب في المحاكم السودانية وتساهم في إثبات

الحصول عليها تم دلة التي األباستخدام ( 1) 10المادة تسمح يتم الحصول عليها بوسائل غير قانونية. و

( )الدلة التي يتم الحصول عليها بوسائل 1) 10إذا أيدتها أدلة اخرى وتنص المادة  بوسائل غير قانونية

رد البينة لمجرد أنه قد تم الحصول مع مراعاة أحكام اإلقرار والبينة المردودة ال تُ "أنه انونية( على غير ق

تشير الممارسة إلى أن و 58 "عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة.

سحبوا اعترافاتهم الحقا العديد من األشخاص المتهمين أجبروا على االعتراف بأنهم مذنبون. وحينما 

ا كانت ذاتجهت المحاكم لتجاهل هذا السحب لالعترافات. ولكن يجوز للمحاكم أن ترفض قبول أدلة إ

السودانية تعطي هذا يشير إلى أن القوانين و 59 تنتهك مبادئ الشريعة أو القانون أو العدالة أو النظام العام.

كثر من معايير تطبيق سالمية والتقيّد بالنظام العام أاإل األولوية، على مستوى مصادر القانون، للقوانين

القانون الدولي لحقوق اإلنسان في حظر التعذيب. ويعتبر القانون الدولي لحقوق اإلنسان استخدام األدلة 

عمل غير شرعي ويجب أن يُحظر بشكل صريح في  العترافات التي يتم الحصول عليها عبر التعذيبوا

ومن "المهم المالحظة في هذا السياق أن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قالت القانون الوطني. من 
، أن يحظر القانون، )من العهد الدولي( 2المهم، من أجل عدم تشجيع ارتكاب االنتهاكات المتعلقة بالمادة 

يها عن في أي إجراءات قضائية، استخدام أو جواز قبول أي أقوال أو اعترافات يكون قد تم الحصول عل
60 )التشديد مضاف( "طريق التعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة.

وفي هذا السياق شددت لجنة األمم  

ينبغي أن يكون للقضاة سلطة النظر في أي ادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق المتهم  " هالمتحدة على أن

 61"أثناء أي مرحلة من مراحل المحاكمة

  

 الحريات الدينية  2-2-3
 

قد شّددت كلها على احترام الحقوق الدينية  1223منذ استقالل السودان عام  الصادرةمتعاقبة ن الدساتير الإ

ومبدأ المواطنة كأساس للحقوق المتساوية والمسئوليات بين السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. 

لحقوق الدينية والحريات الحماية الدستورية لالساري حاليا  2002لعام ويوفر الدستور الوطني االنتقالي 

 : على أن 2002من الدستور الوطني االنتقالي لعام  3في المبادئ الموجهة. وتنص المادة 
 

معتقد، أو  العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دينكالحقوق الدينية تحترم  أن الدولةيجب على "

ية نسانلخيرية واإلإنشاء وصون المؤسسات ا؛ وإنشاء أماكن لتلك األغراض والمحافظة عليها
                                                           

56
 .4117 ، لنيبال االنتقالي الدستور من 46 والمادة ، 4100 المغرب، دستور من 44 المادة انظر - 

57
 ،4115 السودانيين، للمحامين دليل:  التعذيب من والدولية الوطنية االنتصاف اشكال ، التعذيب مناهضةل السودانية والمنظمة ريدريس انظر - 

34 – 37. 
58

 ( ما0يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، أال ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند ) ( من قانون االثبات تنص على "4) 01المادة  - 

 "لم تعضدها بينة أخرى.
59

  ( من المصدر السابق )رفض األدلة(0) 5المادة  - 
60

مارس  01المتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية. ) 7: يحل محل التعليق العام رقم 41لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 

 . 04(، الفقرة 0554
61

؛ 02حول المادة  34، انظر ايضا التعليق العام الالحق رقم 05( ، الفقرة 0582) 02: المادة 03المتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم انظر لجنة األمم  - 

 CCPR/C/GC/32 (4117 .)وثيقة االمم التحدة 
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ك وحيازة األموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال األدوات والمواد تملّ  ؛المناسبة

كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات  ؛معتقدأو  عادات أي دينأو  الالزمة المتعلقة بطقوس

العطالت مراعاة  ؛المعتقد في األماكن المناسبة لهذه األغراضأو  تدريس الدين ؛الدينية

االتصال باألفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين  ؛واألعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية

 ."والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي
 

)حرية العقيدة والعبادة(  2002من وثيقة الحقوق في الدستور الوطني االنتقالي لعام  31وتوفر المادة 

 للحقوق والحريات الدينية. فهي تنص على أن: المزيد من الضمانات 
 

 /هاعقيدتهأو  /هاالحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعالن دينه إنسان لكل "

االحتفاالت، وذلك أو  أداء الشعائرأو  التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسةأو 

ممارسة أو  عام، وال يُكره أحد على اعتناق دين ال يؤمن بهوفقاً لما يتطلبه القانون والنظام ال

 "شعائر ال يقبل بها طواعية.أو  طقوس
 

، أعالهولكن، يلزم التشديد على أن الممارسة الفعلية للدولة السودانية، بالرغم من الضمانات التي وردت 

وفي السودان وغير المسلمين.  ال تتخذ موقفا محايدا تجاه كل المجموعات الدينية، بما في ذلك المسلمين 

يوصمون  قليات الدينية على ممارسة شعائرهم الدينية في الخفاء إذ أنهمجبر بعض أعضاء مجموعات األيُ 

وبما ان الدولة جهاز محايد يجب  62.، خصوصا بواسطة بعض الشخصيات السلفيةبالهرطقة ويتهمون بها

فانها ستكون قد انتهكت مبادئ عدم التمييز والمساواة  ان تعامل كل الكيانات الدينية على نحو متساو وإال

الدول واجب الكف  . وأيضا علىنسانأمام القانون التي ورد نقاشها أعاله في القانون الدولي لحقوق اإل

معتقدهم )االلتزام باالحترام(؛ وعلى الدول منع عدم أو  مجموعات بسبب دينهمأو  فرادعن التمييز ضد أ

في ذلك عدم المساواة من جانب الكيانات خارج الدولة )االلتزام بالحماية(؛ ويجب عليها  المساواة هذا، بما

دون  نسانأن تتخذ خطوات تكفل ألي شخص على مستوى الممارسة أن يتمتع في بلده بكافة حقوق اإل

، كما ومعتقدهاوللمجموعات الدينية الحرية في إظهار دينها أ. 63(ي نوع )االلتزام بااليفاءتمييز من أ

لكن هذا الحق في إظهار  64لحقوق المدنية والسياسية.من العهد الدولي الخاص با 11لمادة كرستها ا

المعتقد هو أيضا إشكالي في السودان، خصوصا فيما يتعلق ببعض مجموعات المسلمين التي 

والبهائيين  قليات الدينية ، مثل الشيعةكما أن بعض المجموعات من األتتبنى صيغة ليبرالية لإلسالم. 

تدخل أو  خوان الجمهوريين، مقيدون في ما يتعلق بالحق في ممارستهم الدينية بشكل حر دون تمييزواأل

ن كما أ. من السلطات بالرغم من حقيقة أن الدستور السوداني أوضح أعاله ضمانات بعض حقوقهم

الدين، إذ أن انفصال الجنوب قد أثر بشكل معاكس على حرية العبادة أو ممارسة أو إظهار 

ن السودان صار دولة مسلمة أكثر صفاءا. ال الجنوب أظهر بشكل واسع تصور بأانفص

 65 ظهار دينهم. يتمتعون إال بفضاء محدود لممارسة وإوبالتالي فان غير المسلمين ال

 

                                                           
62

قدم   and(4103ع البحث االسالمي )فبراير انظر دراسة حول  االسالم والمجتمع في السودان وحرية الدين والمعتقد في السودان ،. مشرو - 

 Centre d’Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales–Khartoum branch (CEDEJ-Khartoum)الدراسة مركز 
 ، كجزء من البرنامج البحثي و"تعزيز المعرفة والحوار مع العالم االسالمي العربي".

63
المتحدة حقوق االشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو دينية أو لغوية، الذي تم تبنيه بواسطة الجمعية العمومية لالمم انظر اعالن االمم  - 

ويعيد االعالن التأكيد على حقوق االشخاص المنتمين إلى اقليات في التمتع بكل حقوق اإلنسان والحريات االساسية وفقا لمبادئ عدم  0554المتحدة، 

 والمساواة امام القانون . التمييز 
64

 . 3(، الفقرة 0553( القسم الثامن واالربعين )08: الحق في حرية التفكير والضمير والدين )المادة  44لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 
65

: من االستقالل وحتى انفصال الجنوب، في "دليل حول حقوق انظر محمد عبد السالم بابكر، "الحرية الدينية وحقوق األقليات" و "أسلمة" القوانين في السودان  - 

  (. 4102سيصدر عام  –االنسان والقوانين االسالمية" تحرير مسعود باديرين. )إدوارد ايلغار للنشر 
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طوار مختلفة، ضمان زعمت، في أ 1223منذ استقالله عام ومع ان الدساتير المتعاقبة على السودان 

ام الحقوق الدينية بغض النظر عن االنتماء الديني، ومع ان السودان طرف في العهد الدولي الخاص احتر

ن القوانين الوطنية ال توفر في الحقيقة الحماية لهذه الحقوق بتشريعات فإ بالحقوق المدنية والسياسية

لى حقوق غير محددة. وفوق ذلك فان التشديد على الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع يفرض قيودا ع

المسلمين بينما تفرض بعض التشريعات عقوبات خطيرة بموجب القوانين الجنائية لمعتقدات ال تحظى 

ة الدينية والتحريض بالعنف ضد خرى الحماية ضد الكراهيبينما ال توفر تشريعات أ‘ الردة’بالشعبية مثل 

السودانية تقيد حقوق الحرية الدينيّة بما في  قليات الدينية. وبالتالي فان من الواضح أن القوانين الجنائيةاأل

يمثل  1221ذلك حقوق بعض المجموعات المسلمة. فمثال ضم جريمة الردة في القانون الجنائي لعام 

خلق أجواء انتهاكا واضحا لمبادئ حرية االعتقاد مع انها قد استخدمت بشكل غير منتظم منذ ذلك الحين ل

 ينية المسلمة.قليات الدمن الخوف خصوصا وسط األ

 الحريات االعالمية وحرية التعبير   2-2-4
 

الرئيسية وفقا التفاقية السالم الشامل )بروتوكول نيفاشا، المادة  نسانحدى حقوق اإلتعتبر حرية التعبير إ 

. وأحد الثغرات الموضوعية أو أشكال القصور في (32( والدستور الوطني االنتقالي )المادة 1. 3.2. 1

في ذا اخذنا إالمعلومات وحرية االعالم، خصوصا إلى  نها ال تنص على حق الوصولأ وثيقة الحقوق هو

المعلومات وقوانين إلى  االعتبار االفتقار لقوانين شاملة لالعالم تشمل قانون الصحافة وفرص الوصول

التشريع أن النص على ن تتناول بشكل شامل حرية االعالم، وبث. وبالتالي فان أي مراجعة يجب أال

االتفاقيات والملزمة بتسق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الوطني االنتقالي ييجب أن الوطني 

المعلومات جزًء من وثيقة الحقوق ويُقنن إلى  أن يعتبر الوصولأيضاً  . ويجبنسانالدولية لحقوق اإل

أو  ات على أسسالحصول على المعلومأو  كحق منفصل في جوانب معينة ذات صلة بتقييد المطبوعات

وأن تمارس  ،ذا كانت هذه اللوائح ضروريةفقط إ . ويجب أن يُسمح بهذاألغراض األمن والصحة العامة

ي مجتمع ديمقراطي ويجب ان تكون واضحة للغاية ومحددة ومنصوص عليها في بمثلما تُمارس في أ

 القانون.

مانات الحرية الدستورية للصحافة إحدى المخاوف األساسية في مجال حرية التعبير هو التناقض بين ض

طني ومن الدستور ال 32اصة التناقض بين المادة والقيود التي تفرضها قوانين الصحافة والمطبوعات، خ

)تم تبنيه بواسطة المجلس الوطني  2002وقانون الصحافة والمواد المطبوعة لعام  2002االنتقالي لعام 

م مع المعايير الدولية لحرية التعبير المنصوص عليها في (. وهذا القانون غير متوائ2002يونيو  1في 

مع وثيقة الحقوق. أوال، ينص  ينسجمالحقوق المدنية والسياسية وال من العهد الدولي الخاص ب 12لمادة ا

اسعة على حرية التعبير تبّرر على أسس تشمل األمن الوطني والنظام العام واالخالق والقانون على قيود 

( من العهد الدولي 3) 12سس. ومع ان المادة حدود هذه األأو  يُعّرف نطاقأو  حّدد القانونالعامة. وال ي

، فان ‘يوفرها القانون’الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح بأن تكون حرية التعبير مقيدة بإجراءات 

تحطيم وجود حق إلى  القيود على حق حرية التعبير يجب ان تفسر في نطاق ضيق. تنحو القيود المفرطة

حرية التعبير نفسه. كما ان المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات )وهو هيئة تنظيمية للصحفيين 

وهيئة ذات استقالل ذاتي، وانما ما لنفسه أمنظأو  ال يمكن ان يكون مستقالأيضاً  والصحافة المطبوعة(

 في وزير االعالم. فمؤسسة الرئاسة هيئة تتحكم فيها مؤسسة الرئاسة ويشرف عليها الجهاز التنفيذي ممثال

رئاسة الجمهورية ومن بين أعضاء عضوا مباشرة، بواسطة  21من اعضاء الهيئة البالغ عددهم  11تعيّن 

صحافة والمطبوعات باستقالل مالي حزاب السياسية في المجلس الوطني. وال يتمتع المجلس القومي للاأل

يزانيته ومراجعته المالية. وهذا يضر باستقالله العملياتي أكثر ن الجهاز التنفيذي يتحكم ويشرف على مإذ أ

نح المجلس سلطات غير مسبوقة، بما في ذلك فرض مما يجعله هيئة مستقلة ذات تنظيم ذاتي. ولقد مُ 

غرامات وإبطال تراخيص الصحفيين، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد الصحفيين، وتعطيل الصحف وتحديد 
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مسئولية التقصير والمسئولية إلى أيضاً  ويخضع الصحفيون رؤساء التحرير.شروط أهلية الصحفيين و

 الجنائية ويُعزز مجلس الصحافة بسلطة فرض عقوبات جنائية على انتهاكات القانون.

احتجاز باإلضافة إلى جهزة اعالم أأو  غالق صحفإأو  مصادرةترخيص أو يسمح بأو  يشرعن القانون

ألداء ا يُجرمون بسببمن القانون فان رؤساء التحرير  24ب المادة الناشرين. وبموجأو الصحفيين 

اء التحرير يقيد رؤسوهذا بال شك نشر في صحفهم مسئولين عن كل ما يُ  ويعتبرونالتحريري للصحف 

تلقي المعلومات أو  نقلأو  بحثإلى أو  نواع العقوبات الجنائية. إن حق السعيويجعلهم تحت رحمة كل أ

التي تتصل من القانون ( 2) 22عتبر المادة . وتُ 2002انون الصحافة والمطبوعات لعام تضمن في قغير مُ 

بحق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وفقا للقانون غير ذات معنى في غياب 

 ت القانون حرية المعلومات. والمعلومات ذات الصة باألمن الوطني والصحة العامة وغيرها من المعلوما

ن تسمح للصحفيين إجرائية يمكن أأو  ذ انه ال توجد قوانين موضوعيةيمكن للجمهور الحصول عليها إ

إلى  الوصولب يُقرن ويجب بالتالي أمصادر رسمية. أو  باالطالع على المعلومات من وزارات حكومية

ي كون جزءا ال يتجزأ من أوفوق كل شيء يجب ان ي .في قانون منفصل صريح كحقالمعلومات 

 وثيقة حقوق قادمة في السودان.

 

استقبال وتوطين األعراف الدولية لحقوق اإلناا  من خالل نظريات "الوحدوية" و  2-3

 قانو  الدولي: مأزقل"الثنائية" ل
 

والقانون الوطني وكيف يتم استقبال األول يتناول هذا القسم العالقة بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان( أو يتم دمجه على المستوى الوطني. وهذا السؤال الذي يُعتبر حاسما في )القانون الدولي ل

أي حماية فعالة لحقوق اإلنسان في السودان يعتمد أيضا على كيفية التعامل معه. إن فشل وثائق الحقوق 

 ة والسياسية يعودتعاقبة في السودان حتى اآلن في توفير حماية مالئمة وكفالة انفاذ فعال للحقوق المدنيمال

عراف الدولية لحقوق اإلنسان في السودان ما زال مضطربا. إن عدم إلى حقيقة أن استقبال وتوطين األ

وجود مقاربات تشريعية أو قضائية محددة نحو األعراف والقوانين الدولية لحقوق اإلنسان يوضح عدم 

 الوطني. "ترجمة" وثائق الحقوق على مستوى الممارسة والدمج على المستوى
 

: كيف يمكن للمعايير واالعراف اأساسي سؤاالإلصالح الدستوري أن تجابه بشدة ينبغي ألي أجندة تتطلع ل

سؤال على الدولية لحقوق االنسان أن تُترجم أو تُدمج في النظام القانوني الوطني؟ واذا لم تتم مجابهة هذا ال

ن استقبال األعراف ستُكبح"، خصوصا وأ" الحقوق يجابية في مجال حمايةنحو مرض فان إي تطورات إ

الترحيب" على المستوى المحلي. ويجري موضوع استقبال  يجدالدولية لحقوق االنسان في السودان "ال 

االعراف الدولية لحقوق اإلنسان في سياق خاص في السودان، الذي له نظام قانوني هجين حيث العالقة 

ة وشائكة على مستوى هرمية هذه األعراف القانونية المتنازعة. نسان متوتربين القانون والدين وحقوق اإل

ي سيتواصل من الدستور الوطني االنتقالي، الت( 3) 47ّول المادة يعتبر هذا جزء من سبب لماذا لم تحو

على ضوء التجارب التي جرت لى المستوى المحلي. وإنقاشها أدناه، األعراف الدولية لحقوق اإلنسان 

تقبال االتفاقيات والعهود الدولية لحقوق اإلنسان داخل النظام القانوني السوداني والنزاع ن فان اسحتى اآل

نسان ووثائق الحقوق الدستورية وقوانين فة )االتفاقيات الدولية لحقوق اإلبين األنظمة القانونية المختل

 . بعناية سالمية( تحتاج إلى إحداث االنسجام بينهاالشريعة اإل
  

( من الدستور الوطني االنتقالي على أن "كل الحقوق والحريات المضمنة في 3) 22المادة تنص 

والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان تعتبر  نساناالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإل

ا وقد أثنت أطراف فاعلة عديدة على هذه المادة بوصفها تمثل تطور جزءا ال يتجزأ من هذه الوثيقة."

كل االتفاقيات الدولية  ممت لتحويلدستوريا هاما من حيث ضمانات حقوق اإلنسان في السودان. وقد صُ 

( العقيدة الوحدوية 3) 22تعكس المادة ولى قوانين وطنية. إنسان التي تمت المصادقة عليها لحقوق اإل
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على المستوى  نسانن تعمل كأداة يمكن من خاللها أن تضمن حقوق اإلن الدولي والتي يمكن أللقانو

توجه باالتفاقيات الدولية المصادق عليها أو  ن تطبّقلي فان كل الحقوق والحريات يمكن أالوطني. وبالتا

أكثر من االعتماد فقط على القوانين والمحاكم المحلية. إن  الدوليالقانوني  وبالفقهمن قبل حكومة السودان 

ولي وسمو القواعد الدولية على األنظمة القانونية الوطنية سيادة القانون الدإلى  المفهوم الوحدوي يدعو

 66أعراف وقوانين وطنية.إلى  تحويل هذه القواعدإلى  دون الحاجة
 

قد طرح صعوبات جدية على السوداني النظام القانوني الوطني إلى  إن التحول التلقائي للقانون الدولي

المحاكم. وقد كان هذا هو الحال خصوصا  مستوى تطبيق القانون بواسطة مسئولي تعزيزه وبواسطة

. وهذا يطرح سؤال نسانحينما يحدث نزاع بين القوانين التشريعية ، بما فيها الشريعة، وأعراف حقوق اإل

إلى  يتجه الدستور الجديدكان س ماذاأو  (، تتطلب أن يتم المحافظة عليها3) 22ذا كانت المادة حول ما إ

من أجل انفاذ فّعال لوثائق الحقوق ‘ طريقاً ثالثاً ’حتى ان يختار  نون الدولي أواختيار النظرية الثنائية للقا

 الدستورية في المستقبل.  
 

ممارسة مضطربة في إلى  في القانون المحلي في السودان يشير نسانإن دمج االتفاقيات الدولية لحقوق اإل

يتبع نهجا ثنائيا بما يعني ان القانون  نقد اعتاد أ ،كدولة تخضع للقانون العام ،السودانكان المحاكم. و

الدولي والقوانين السودانية يتبعان مجاالت تطبيق مختلفة وبالتالي فان تحقيق انسجام االتفاقيات الدولية مع 

بتشريع محلي لها. ومن الناحية القوانين الوطنية يمكن ان يتم عبر "توطين االتفاقية" من خالل الخروج 

مبدأ أن القوانين، الدولي والوطني، متطابقان وفي حالة ظهور إلى  حدوي يستندخرى فان النهج الواأل

 نزاع فان القانون الدولي يسود على الوطني، وبالتالي فان المحاكم المحلية يمكن أن تقوم مباشرة باالحتكام

( من 3) 22المادة وتشير سن تشريع يمكن من ذلك. إلى  االتفاقيات الدولية وتطبيقها دون الحاجةإلى 

هذا نظريا،  ن النظام القانوني في السودان نظاماً وحدويّاً،أإلى  2002الدستور الوطني االنتقالي لعام 

ن القضاة في المحاكم العادية نادرا ما أإلى  ولكن على مستوى الممارسة فان الممارسات القضائية تشير

لممارسة الحالية للمحكمة الدستورية ن ا. إنسانيعتمدون على وثيقة الحقوق وعلى اتفاقيات حقوق اإل

الدستورية للمواطنين  نساننها فشلت في حماية حقوق اإلأ تظهر لسوء الطالع( نسان)كحارس لحقوق اإل

نه يجب على المحاكم دستور الجديد يجب ان ينص بوضوح بأالسودانيين وغيرهم في السودان. لذلك فان ال

؛ ويجب حكام القضائية الصادرة عنهواأل نسانلدولي لحقوق اإلالوطنية ان تنظر بعين االعتبار للقانون ا

هداف وثيقة الحقوق. وحيثما يوجد نزاع على المحاكم، عندما تفسر أي تشريع، ان تعزز روح ومرامي وأ

. وليس نسانوالقانون الوطني يجب ان يسود القانون الدولي لحقوق اإل نسانبين القانون الدولي لحقوق اإل

يتطلب تبني موجهات أو مبادئ توجيهية  ان هذا الموضوع يتطلب نقاشات جادة كما هناك من شك في

مسئولية  يضا تقع على عاتق المشرعينممارسات قضائية مستنيرة. وأإلى  جل الوصولقضائية من أ

 تتناقضحين  شيءطبق بواسطة المحاكم الوطنية، وفوق كل حين يُ  نسانقانون حقوق اإل مرتبةتوضيح 

مصدرا للتشريع وال  ر، خصوصا وأن قوانين الشريعة تعتبالدستورية وقوانين الشريعة اننسحقوق اإل

ي ضائية وال قاضي القضاة قد أصدروا أولسوء الحظ فانه ال الهيئة الق يحق سن قوانين تعارضها.

سياسات )مثل ما في المنشورات الدورية القضائية المعممة على القضاة( تنص أو  ارشاداتأو  موجهات

الدستورية مقابل التشريعات الوطنية منذ توقيع اتفاقية السالم  نسانعلى توجيه حول تطبيق حقوق اإل

  الشامل وتبني وثيقة الحقوق.
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 بحكم األمر الواقعفي أزمنة الطوارئ: دستور الاودا   ناا االنتقاص من اتفاقيات حقوق اإل 2-4
 

المصادق عليها من قبل حكومة السودان  نسانوق اإليركز هذا القسم من الفصل على تطبيق اتفاقيات حق

أو  وثيقة الحقوق في أوضاع استثنائية مثل حاالت الطوارئ الوطنية المهددة لحياة األمة،إلى  باإلضافة

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  4طار المادة النزاعات المسلحة في إأو  زماتاأل

ذ ان السودان دولة مرزوءة بنزاعات في مثل هذه األوضاع يكون خطيرا إ طبيق وثيقة الحقوقان ت

الت الطوارئ الوطنية. بشكل مستمر خالل حاتُجمد  نسانحقوق اإلضمانات  ظلتمسلحة ممتدة حيث 

 نساني وثيقة حقوق مستقبلية تتطلب التفكير في موضوع انتقاص اتفاقيات حقوق اإلولذلك فإن أ

وضاع االستثنائية. ال شك ان تطبيق في مثل هذه األ نسانمل اتفاقيات حقوق اإلوالصعوبات المتعلقة بع

ن مواد االنتقاص تسمح للدول بمساحة لية؛ وتنبع هذه القيود من حقيقة أهذه االتفاقيات يواجه قيودا هيك

 ديجمهامش كبير من إستخدام حق التقدير في تحديد طبيعة حالة الطوارئ العامة وبالتالي أو  واسعة

ان حكام وثيقة الحقوق. وفوق ذلك فتجميد أإلى  ضافةباإل نسانتطبيق مواد معينة من اتفاقيات حقوق اإل

سلطات انتقاص  ذ ان للدولنظام االنتقاص يعاني من قيود إجرائية في اإلشراف على انتقاصات الدول، إ

ير المقيدة للدولة تجعل وهذه السلطات غ 67 جراءات المطلوبة.وهامش تقدير واسع حتى لو لم تتبع اإل

في وضع غير مستقر في السياقات المعينة للنزاعات الداخلية المسلحة. ومنذ  نسانقانون حقوق اإل

طال أمده في دارفور والنزاعات والنزاع الذي ، 1213النزاع المسلح في جنوب السودان عام  استئناف

على األقل في  واسطة سلطات استثنائية،ظل السودان يُحكم بزرق وجنوب كردفان األخيرة في النيل األ

وهناك العديد من االنتهاكات التي تم تبريرها بموجب هذه السلطات، قد خضعت للتوثيق هذه المناطق. 

وبّررت الحكومات المتعاقبة )المدنية والعسكرية(  68.نسانبشكل كبير بواسطة منظمات حقوق اإل

سس مختلفة، بما في ذلك نظام على أية والسياسية االنتقاص من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

على االنتقالي ومجلس ية الممثلة في المجلس العسكري األ(؛ والحكومة االنتقال1212 - 1232نميري )

ُرفعت حالة الطوارئ عقب التوقيع على اتفاقية السالم الشامل  مع  2002وفي يناير الوزراء االنتقالي. 

بية لتحرير السودان. ولكن ظلت نافذة المفعول في بعض المناطق المتأثرة الحركة الشع –الجيش الشعبي 

بالنزاع المسلح مثل دارفور والنيل االزرق وجنوب كردفان. وبايجاز فإنه ومنذ بداية النزاعات المسلحة 

الواقع. وبموجب هذه الظروف مر يخضع لحالة طوارئ دائمة بحكم األ ظل السودان فعليا 1213عام 

إن ممارسة إعطاء  69 .مر الواقع للسودانلطات الطوارئ بوصفها دستور األيفهم اعتبار سن يمكن أ

  70 .تجميدها قد أجيز بواسطة المحاكم السودانيةأو  نسانالدول مساحة واسعة لالنتقاص من حقوق اإل
 

لسودان في ا 1221الدستور الوطني لعام  د أننج، نسانتجميد حقوق اإلعلى مستوى السلطات الدستورية ل

(  بأنه 1) 131ارئ. وتنص المادة عالن حالة الطوالجمهورية حريات تصرف واسعة في إرئيس يمنح 

 كان حرباً  منها، جزء أيأو  البالد يهدد طارئ خطر أي قدومأو  حدوث عند الجمهورية لرئيس  "يجوز
أو  البالد في الطوارئ لةحا يعلن أن واقتصادها، سالمتها يهددأو  أوبئة،أو  كارثةأو  حصاراأو  غزواأو 
 أن يقرر "حيثماان يعلن الحرب أيضاً  ويمكنه)التشديد مضاف(  والقانون" الدستور وفق منها جزء أي
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الرئيس نفس  احاليالساري  2002ويمنح الدستور االنتقالي لعام  71خارجي" لعدوان تتعرض البالد

قة النائب األول للرئيس ن موافيد هو أ. لكن االستثناء الوح1221 السلطات المنصوص عليها في دستور

وبالتالي ففي السودان )وبالطبع في دول أخرى( فان  72الحرب.أو  عالن الرئيس للطوارئمطلوبة قبل إ

ر وسالمة المجتمع. وبالتالي نها وسيلة لحماية استقراأكثر من أ نسانالدولة تعمل كأداة لخرق حقوق اإل

بق تاريخيا طتعالج بشكل خاص سلطات االنتقاص، التي ظلت تُ ن فان أي عملية مراجعة دستورية يجب أ

النزاع أو  وقات الطوارئالدستورية في أ نساننظمة السودانية لتجميد حقوق اإلوحاليا، بواسطة كل األ

 المسلح.

 آليات انفاذ وضمانات دستورية: االنفصام بين القانو  والممارسة 2-5
 

بالرغم من الفجوات الموضوعية التي  نسانض ضمانات حقوق اإلطار الدستوري الحالي بعبينما يوفر اإل

تم تسليط الضوء عليها في مواقع أخرى من هذا الفصل، فانه ومن الناحية العملية، إتضح أن الدستور قد 

ان التشريعات المطلوبة )القانون الدستوري( واالصالحات وممارسة، خصوصا إلى  ‘يُترجم’فشل في أن 

صالحات المالئمة غير موجودة. وستركز األقسام الفرعية التالية على اإل القضائية المؤسسية والحماية

 المؤسسية وآليات الرقابة المطلوبة لتعزيز الحماية.

 إصالح القطاع المؤساي لألمن  2-5-1

 
ن القوانين التي تحكم مؤسسات مثل الشامل، تصور الدستور االنتقالي أبعد التوقيع على اتفاقية السالم 

وكان  73( يجب إصالحها.1222جهزة األمن الوطني واالستخبارات )قانون قوات األمن الوطني لعام أ

الهدف هو جعل القانون يتسق مع رؤية اتفاق السالم الشامل لقوات األمن الوطني كجهاز له تفويض بجمع 

بواسطة  2010لعام  أجيز قانون األمن الوطنيو 74المعلومات وتقديم التحليل والمشورة للسلطات المناسبة.

ع . ولكن القانون الجديد ال يتسق م2010ودخل حيز التنفيذ في فبراير  2002المجلس الوطني في ديسمبر 

ن يكون جهاز االستخبارات واألمن الوطني جهاز استخبارات دون أي الدستور االنتقالي الذي تصّور أ

 ُمنحتلطات واسعة لالعتقال واالحتجاز احتجاز. وبدال عن ذلك حافظ القانون على سأو  سلطات اعتقال

على الحصانة من المقاضاة أيضاً  . وحافظ القانون1222للجهاز بموجب قانون قوات األمن الوطني لعام 

التي كانت قد ُمنحت ألعضاء جهاز االستخبارات واألمن الوطني بموجب قانون سابق. وفشل قانون 

لضرورية لمنع عمليات االحتجاز التعسفية والتعذيب في تقديم الضمانات ا 2010األمن الوطني لعام 

 75وضروب سوء المعاملة األخرى.

وعلى هذه الخلفية فان أي عملية مراجعة دستورية فعالة تركز على إصالح القانون الجنائي وحماية 

في السودان يجب ان تشمل )كأولوية( ما يُشار اليه بشكل شائع باسم إصالح قطاع األمن  نسانحقوق اإل

ن يتناول الدستور السلطات الحاليّة لالعتقال واالحتجاز رطة وأجهزة األمن والجيش(. ويجب أ)الش

والحصانات لدي مثل هذه القوات ويجعلها خاضعة للمحاسبة، خصوصا عبر وسائل الرقابة البرلمانية 

بشكل فّعال  نسانإلوالرقابة القضائية. ومع األخذ في االعتبار فشل الدساتير السابقة في أن تكفل حقوق ا

فان إصالح قطاع األمن يحتل قلب اإلصالحات الدستورية ويتطلب ان يتم التركيز عليه لكفالة ان تحترم 

 ثناء ممارستها لصالحياتها. انون حكم القانون وحقوق األفراد أأجهزة تعزيز الق
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مما يوحي بان للرئيس مثل هذه السلطة فقط في أوضاع النزاعات المسلحة ‘ عدوان خارجي’، وبالرغم من ان هذا الحكم يشير إلى  035المادة  - 
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 يتهمها بتوفير قواعد ودعم لوجستي لمجموعات المعارضة السودانية المسلحة.
72

 )سلطات الرئيس في حالة الطوارئ(.  400)اعالن حالة الطوارئ( ؛ المادة  401انظر المادة  - 
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 المفوضيات وهيئات الرقابة 2-5-2
 

. ويتصور نسانلتعمل كهيئات رقابة مفوضة لحماية حقوق اإل انشأت اتفاقية السالم الشامل عدة مفوضيات

شرافيا أن مثل هذه الهيئات ستلعب دورا إ القسم الثامن من الدستور )المؤسسات والمفوضيات المستقلة(

والمفوضية القومية  77نسانومفوضية حقوق اإل 76فّعاال، خصوصا المفوضيّة القوميّة لمراجعة الدستور

ساسيا فيما يتعلق باإلصالح القومية لمراجعة الدستور العبا أ مكن ان تكون المفوضيةللخدمة القضائية. وي

على صعيد الممارسة فانها فشلت فشال ذريعاً لكن القانوني وجعل القوانين الوطنية تتسق مع الدستور. و

ل انفاذ والتشريع الموجود. وخال نسانفي مخاطبة االنفصام الواضح بين االعراف الدستورية لحقوق اإل

اتفاقية السالم الشامل كان االفتقار لعملية الشفافية في اإلصالح القانوني واضحا كما ان الهيئات المعنيّة 

بذلك مثل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ال تملك سوى قدرة وسلطات محدودة واستقالل عملياتي 

نشاء ح فانها نّصت على إاج لإلصالمحدود. ومع أن اتفاقية السالم الشامل عينت قوانين محددة تحت

المفوضية القومية لمراجعة الدستور ولجنة اإلصالح القانوني في وزارة العدل لكفالة االنسجام مع اتفاقية 

ال ان تقدمها كان محدودا، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق اتساق امل والدستور الوطني االنتقالي، إالسالم الش

الشامل، يجب وفقاً لما سبق ذكره وفي مرحلة ما بعد اتفاقية السالم  78حقوق.القوانين الموجودة مع وثيقة ال

ن ينشيء الدستور الجديد مفوضية إصالح قانوني، كما في واليات قضائية أخرى مثل أوغندا وجنوب أ

تأطير عمليات إصالح قانوني تكون أو على  دوار هامة في المبادرةفريقيا والتي كثيرا ما يكون لها أا

 79وشاملة. شفافة
 

فوضية القومية للخدمة والم نسانلمفوضيات أخرى، مثل المفوضية الوطنية لحقوق اإلأيضاً  ويمكن

. وكانت المفوضية الوطنية لحقوق نسانن تلعب دورا فعاال في حماية وتعزيز حقوق اإلالقضائية، أ

بعد ثالث سنوات تقريبا.  أي 2012عضائها في يناير وُعين أ 2002ت بقانون برلماني في قد أنشئ نساناإل

ست بشكل ذا ما تأسإ نسانوقد كان لتأسيس المفوضية احتمال ان تعزز نظام الحماية الوطنية لحقوق اإل

د القانون سليم وُزودت بالموارد. وإ ذا تصرف المفوضون باستقالل عن الفروع التنفيذية للحكومة. وقد زوَّ

إلى  ت المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، باإلضافةالمفوضية بتفويض مراقبة تطبيق الحقوق والحريا

ولكن هناك عدداً من  81وكفالة اتساق القوانين مع وثيقة الحقوق. 80نتهاكاتالسلطات تلقي شكاوى حول ا

الثغرات في القانون يمكن ان تعيق قدرة المفوضية على انجاز تفويضها بشكل فّعال ومستقل. وعلى نحو 

دقق أكثر فيما يتعلق باالختصاص شبه القضائي للمفوضية في التعامل مع خاص فان القانون يمكن أن يُ 

بنفسها؛ وبالموضوعات ذات العالقة بفرص الوصول.  نسانالشكاوى والتحقيق في انتهاكات حقوق اإل

وهناك جانب آخر مثير للقلق هو عملية االختيار والتعيين ألعضاء المفوضية والتي يتحكم بها الجهاز 

82ل كبير.التنفيذي بشك
  

 

أيضا، مفوضيات أخرى من ضمنها المفوضية القومية للخدمة القضائية والتي يتركز هدفها هناك و

ن يطور أدواراً جديدة وأن صالح المؤسسي للقضاء حتى يستطيع أالرئيسي في البدء في عملية اإل
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 ( من الدستور الوطني االنتقالي. 0) 021المادة  - 
77

 من الدستور الوطني االنتقالي  024المادة  - 
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بة انظر ريدريس، تعزيز اإلصالح القانوني في السودان لتدعيم حماية حقوق اإلنسان وتعضيد حكم القانون وتبني عمليات ديمقراطية. ادلة مكتو - 

، متاح  4115اكتوبر  05يطانية حول السودان: جلسات برلمانية، اتفاقية السالم الشامل السودانية، تم تقديمها من ريدريس للمجموعة البرلمانية البر

  .htmlhttp://www.redress.org/country_sudanو الرابط  www.pclrs.orgعلى الرابط 
79

اعاله،  7، في أوته، حاشية سفلية رقم ‘آفاق المستقبل: التحاور حول إصالح القانون الجنائي وحقوق اإلنسان في السودان’انظر لوتز أوته  - 

457 – 310 . 
80

 القانون هذا احكام وفق الزمال اإلجراء واتخاذخرى األ والجهات االفراد من الشكاوى تلقى ’( )ح( تنص على أن المفوضية مكلفة بـ4) 5المادة  - 

 ‘المناسبة بالمعالجات العالقة ذات للجهات والتوصية آخر قانون أو أي 
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 ‘.نساناإل لحقوق الدولية للمعايير الوطنية والممارسات التشريعات مواءمة على العمل ’( )ك( تنص على أن المفوضية ستقوم ب4) 5المادة  - 
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فوضية الخدمة وكانت الفلسفة وراء قيام م 83يستوعب األحكام الدستورية الجديدة إلصالح القضاء.

القضائية هي ان تنشط كهيئة اشرافية على عمل القضاء. ولكن هناك مخاوف من أن الهيئة لم تستطع أن 

توقع من تؤدي دورها المتصور وتحقق بشكل تدريجي اإلصالح واالستقالل القضائي. أوال، كان يُ 

ستقالل القضائي. وبدال من ن تركز على قضايا جوهرية بما في ذلك تعزيز حكم القانون واالالمفوضية أ

بعاد القضاة واتخاذ اجراءات تأديبية تجاههم، فان المفوضية ركزت على موضوعات إجرائية )مثل إ ذلك

تغييرات حقيقية وملموسة في أداء إلى  وشروط الخدمة(. ونتيجة لذلك فان عمل المفوضية لم يؤدي

شراف حقيقية على إ صرف المفوضية كهيئةالقضاء على مستوى الثقة العامة والمحاسبة. ثانيا، لم تت

القضاء ألن قاضي القضاة هو رئيس المفوضية وأنه في موقع من يضع أجندة المفوضية ودورها الفعلي. 

ثالثا، لم تتناول المفوضية قضايا حاسمة ولم تتبن سياسات فيما يتعلق بموضوعات كثيرا ما تُطرح حول 

هذا يشمل، على وجه الخصوص، االختصاص القضائي حول السلطة القضائية واالستقالل القضائي. و

رفض االجراءات. وتشمل الموضوعات أو  بقاءدخل وزارة العدل في عمل القضاء بإالعمل القضائي وت

 األخرى دور القضاء فيما يتعلق بالمحاكم الخاصة والحصانات الممنوحة لمسئولي تعزيز القانون.

 

 قوقالممارسة القضائية ووثيقة الح 2-5-3
 

لم تمارس محكمة السودان الدستورية بشكل فعال وظيفتها في حماية الحقوق الدستورية وظلت المحاكم 

ممانعة لتحدي الفروع التنفيذية للحكومة وتبني تفسيرات هادفة لتفعيل الحقوق الدستورية. أيضاً  األخرى

 نسانيق القانون الدولي لحقوق اإلونادرا ما تنظر المحكمة الدستورية في القرارات القضائية الخاصة بتطب

ن تطبق ( من الدستور الوطني االنتقالي أ3) 22ن على المحاكم التزاما بموجب المادة بالرغم من حقيقة أ

. وهذه الممارسة القضائية ال تنحصر في حقبة اتفاقية السالم الشامل. نسانالقانون الدولي لحقوق اإل

 نسانقرارات، عند تفسير القانون، لكفالة ان تحظى حقوق اإلفتاريخيا نادرا ما كانت المحاكم تصدر 

84الخاصة بالمتهم باالحترام في مجال العدالة الجنائية.
منذ التوقيع على اتفاقية  الحاليةظهر الممارسة وتُ  

السالم الشامل وتبني وثيقة الحقوق؛ أن المحاكم، خصوصا المحكمة الدستورية، قد فشلت في حماية 

لم تفشل المحاكم فقط في تناول حقوق  85مثلة كثيرة.وهناك أ رية لألشخاص المتهمين.الحقوق الدستو

اضح افتقار القضاة الوأيضاً  نما هناكبتصريف العدالة وحرية التعبير وإ األساسية ذات الصلة نساناإل

ويبقى  .نسانالنظر في قضايا حساسة لحقوق اإلإلى  ساسية حينما يتصدونللخبرة والتدريب والمعرفة األ

لضمان التطبيق الفّعال لوثيقة الحقوق في  القضاء لعبهأو  للقضاة يستطيعالسؤال: ما هو الدور الذي 

 112الدستور؟ يزود نص الدستور الوطني االنتقالي المحكمة الدستورية بتفويض واضح بموجب المواد 

 87‘.لفصل في دستورية القوانينا’والوالية القضائية لـ 86والحريات األساسية نسانلحماية حقوق اإل 122 –

ن يتضمَّن بوضوح التزامات المحاكم عند تفسير وثيقة ذلك فان الدستور القادم ينبغي أإلى  وباإلضافة

وفقهه القانوني المتراكم. وفوق ذلك  نسانالحقوق. وهذا يشمل وضع االعتبار للقانون الدولي لحقوق اإل

كما في حالة دستور جنوب افريقيا( ان تعزز روح فانه يجب على المحاكم عند تفسير أي تشريع )

ان أيضاً  على المحاكم ان تنظر في القانون الدولي كما يجوز وينبغيصد وغايات وثيقة الحقوق؛ اومق

ويجب على الهيئة القضائية كمؤسسة ان  88دول أخرى.ل الممارسات التي تم تبنيها في تنظر في أفض
                                                           

83
تنص على أن رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل مؤسسة الرئاسة ينشيء المفوضية  4115من الدستور الوطني االنتقالي لعام  045المادة  - 

 لتتولى اإلدارة الكلية للقضاء الوطني.  القومية للخدمة القضائية
84

 )بالعربية(  0585انظر أ علي سليمان ، حقوق اإلنسان في الدستور المقبل، مجلة حروف، دار نشر جامعة الخرطوم،  - 
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؛ هيئة تشريعية.  ؛ فاروق محمد ابراهيم النور ضد  حكومة السودان4115مثال كمال محمد صابون ضد حكومة السودان، المحكمة الدستورية،  - 
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 ( )د( من الدستور الوطني االنتقالي. 0) 44المادة  - 
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 ( )هـ( من الدستور الوطني االنتقالي. 0) 044المادة  - 
88

نما تفسر محكمة أو هيئة تحكيم وثيقة الحقوق يجب ان )أ( تعزز القيم التي تشدد على حي’( من دستور جنوب افريقيا: 0) 35انظر مثال المادة  - 

لقوانين مجتمع مفتوح وديمقراطي يستند إلى الكرامة اإلنسانية والمساواة والحرية؛ )ب( يجب ان تنظر في القانون الدولي؛ و )ج( يجوز النظر في ا

 ‘األجنبية.
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ح وثيقة الحقوق. ورو لغةما في نظام القانون العام( ألجل تفعيل توجه القضاة لتبني تفسيرات هادفة )ك

أن يجب للمبادئ التوجيهية للدستور أو  وامر للمحاكم بأنها عند تفسيرها لوثيقة الحقوقويجب أن تُوجه األ

ن يفرض النص الدستوري نفسه على القضاة تطبيق أأيضاً  النية الفعلية للمشرع. ويجبأو  تُفّعل القصد

 ثيقة الحقوق.  روح و
 

وفقا ’أو ‘التي يحددها القانون’أو  ‘بنص القانون’ذلك فان عبارات في وثيقة الحقوق مثل إلى  وباإلضافة

بشكل ‘ بنود التقادم’ن تُفسر أأيضاً  ، ويجبنسانيجب تفسيرها لتوسيع مقصد حماية حقوق اإل‘ للقانون

ن يحدد ترتيبات المقبل بالتالي أ ستورمعقول ألجل تفعيل روح ونص وثيقة الحقوق. ويجب على الد

لضمان ان تُحترم وثيقة الحقوق وأال تخضع لقيود غير معقولة، خصوصا بوسائل القوانين التشريعية 

بطل ن يُ ة الحقوق والقوانين الوطنية يجب أ)المكتوبة( المطبقة. ولهذا الهدف فان أي تناقض بين وثيق

 لغى.  ويُ 

النشاط من أجل إلى  نقطة أخرى ذات صلة، وتحديدا الحاجةإلى  يقود موضوع التفسير الدستوري

ألجل ان يكون الدستور وثيقة حية.  وهذا يتطلب قضاة ذوي ‘ حياء القضائياإل’أو  اإلصالح القضائي

قضاء مستقل بشكل حقيقي لتولي دوره. وتشهد التطورات إلى  مبادرة ومهارة وتدريب باإلضافة

ليا تعريف العالقة أخرى بهذا الواقع. فمثال لقد أعادت المحاكم الهندية العالدستورية في واليات قضائية 

ساسية والمبادئ الموجهة )والتي ليس لها ما يبررها بموجب الدستور(. وقد تعاملت بين الحقوق األ

مبادئ التوجيهية منزلة الحقوق المحاكم مع الفئتين على نحو متكامل كان أحد نتائجه إعطاء بعض ال

 89ية.ساساأل

 خالصة 2-6

مع االعتراف بأن وثيقة الحقوق تشكل إنجازا كبيرا في التاريخ الدستوري السوداني فإنه ما تزال توجد 

العديد من الثغرات وهناك حاجة ملحة ألن تصير العديد من الحقوق متسقة مع المعايير الدولية. وفوق ذلك 

دولي لحقوق اإلنسان وطرائق دمجه في نظام فان هناك حاجة لحوار هام للغاية حول مرتبة القانون ال

أم للمحافظة عليها تحتاج للمراجعة  22ذا كانت المادة السودان القانوني. والسؤال وثيق الصلة هنا هو ما إ

ن ي أنظمة القانون العام حيث يمكن أفي الدستور المقبل، هل نحتاج لتطبيق التوجه الثنائي كما هو الحال ف

ألجل تحاشي النزاع بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق االتساق وتجري عملية التناغم 

اي عملية إلى  وجعلها قابلة للتطليق دون الحاجة للجوء 22؟ أم من المالئم عمليا االحتفاظ بالمادة نساناإل

 والقوانينالدولية المصادق عليها بواسطة الحكومة السودانية  نساناحداث تناغم بين اتفاقيات حقوق اإل

وأخيرا فان الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان ال تنحصر في األحكام الموضوعية لوثيقة الوطنية؟. 

مع إصالحات تشريعية هذه الحماية دنية والسياسية أن تتكامل محماية الحقوق ال وتتطلبالحقوق. 

يئات مراقبة اتفاقية صالح قطاع األمن، واالستقالل القضائي وإصالح هأساسية، خصوصا إ ومؤسساتية

 السالم الشامل المنوط بها حماية حقوق اإلنسان. 
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، والتي وفقا لها فان حق 19، المحكمة العليا  AIR ،1891، 0585ي المحلية ، المحكمة العليا الهندية، انظر أولقا تيليس ضد هيئة بومبا - 

 من الدستور الهندي(.  73من الدستور الهندي تشمل الحق في االعاشة )المادة  21الحياة لمن هم تحت سن 
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب وثيقة الحقوق في الاودا    -3

  )احمد عبد القادر(
 

 تقديم 3-1
 

 0528ديسمبر  01في  نسانباالجماع للميثاق العالمي لحقوق اإل العمومية لألمم المتحدة ةالجمعي تبنيمنذ 

ساسية لألمم المتحدة فيما يتعلق بتعزيز وتشجيع احترام دولي بقوة لتحقيق األهداف األسعى المجتمع ال

تبنى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وهذا يشمل  90 .والحريات األساسية نسانحقوق اإل

ولي الخاص بالحقوق المدنية العهد الد ( والذي أصبح، بعد إضافةICESCRواالجتماعية والثقافية )

"وثيقة الحقوق الدولية". وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ( إليه يسمى ICCPR) ،والسياسية

واالجتماعية والثقافية على عدد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الرئيسية، بما في ذلك الحق 

ق في العمل ضمن شروط عادلة ومرضية، والحق في تكوين في عدم التمييز والحق في العمل، والح

، ساعدة، والحق في مستوى معيشي كاف  سرة في الملضمان االجتماعي، وحق األالنقابات، والحق في ا

ب، سان والشعونفريقي لحقوق اإلذلك فان الميثاق األإلى  ضافةإفي الصحة والحق في التعليم. ووالحق 

عدة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، بما في ذلك الحق في الصحة  فروالذي صادق عليه السودان، يو

تنمية والحق في بيئة مرضية بحقوق جماعية، مثل الحق في ال يعترف أيضاً  نهالحق في التعليم، كما أو

إلى  شاراتتحتوي على عدة إأيضاً  عموما. أما اتفاقية الطفل التي صادق السودان عليها بالمثل فانها

   91 طفال.اجتماعية وثقافية فيما يتعلق باألقتصادية وحقوق ا

 

نفاذ والحماية سلسلة من المخاوف فيما يتعلق باإلقليمية والدولية اإل نسانطرحت هيئات اتفاقيات حقوق اإل

عات مثل وضوح لى جانب موضوجتماعية والثقافية في السودان. وإالفعالة للحقوق االقتصادية واال

ار القانون صادية واالجتماعية والثقافية في إطلحقوق االقتالعهد الدولي الخاص با المرتبة التي يحتلها

ن لجنة الحقوق (، فإ4115والقانونية )ما بعد عام حكام الدستورية حلي في السودان واالختالف بين األالم

خصوص يشمل، على وجه ال وذلكعدة جوانب مثيرة للقلق.  تاالقتصادية واالجتماعية والثقافية حّدد

ثر العكسي ألمؤشرات تدهور الصحة والمعدالت المرتفعة لألمية، خصوصا بين النساء القرويات، وا

وقد ترّدد، بالتالي، صدى هذه المخاوف لدى لجنة حقوق  92 للنزاع المسلح فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق.

ستويات غير مالطفل والتي سلطت الضوء على ضعف الخدمات الصحية في مناطق مثل دارفور، وال

في  طفال المشردينتفع لألطفال والعدد المرالكافية للمعيشة، واألثر السلبي للنزاع المسلح على األ

 93 الشوارع.

 

والشعوب بالسودان على جهوده لتحسين الرعاية الصحية  نسانفريقية لحقوق اإلاألوقد أشادت المفوضية 

سلسلة من الجوانب التي أيضاً  حّددت هاولكن 94 جانيا.ولية وجعل التعليم االبتدائي والثانوي تعليما ماأل

طفال، واالفتقار وعمل األ "مية، خصوصا وسط الفتيات،ض لمحو األتدعو للقلق مثل "المستوى المنخف

 "95المناعة / االيدز صللوضوح حول "مدى توفر مضادات الفيروسات للمصابين بفيروس نق

                                                           
  بة القانون العام.احمد عبد القادر محاضر في كلية القانون، بجامعة الخرطوم، ورئيس شع  

90
 U.N.T.S. XVI (0525.) 1من ميثاق األمم المتحدة ،  0انظر المادة  - 

91
 انظر أيضاً خديجة الشيخ محجوب، "حقوق األطفال ووثيقة حقوق دستور السودان المرتقب"، الفصل الخامس أدناه.   -
92

 (4111سبتمبر  0، )E/C.12/1/Add.48لثقافية ، السودان، وثيقة االمم المتحدة انظر المالحظات الختامية للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية وا - 
93

 (. 4101اكتوبر  0) CRC/C/SDN/CO/3-4أنظر لجنة حقوق الطفل، مالحظات ختامية، السودان، وثيقة األمم المتحدة،  - 
94

فوق العادية للمفوضية االفريقية  04رية السودان )تم تبنيه في الجلسة رقم انظر المالحظات الختامية والتوصيات حول التقرير الدوري الرابع والخامس لجمهو - 

 . 03،02، مدينة الجزائر، الجزائر( ، الفقرات 4104أغسطس  2 -يوليو45لحقوق اإلنسان والشعوب المنعقدة خالل الفترة 
95
 .26و  38، 37المصدر السابق، الفقرات  -
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اد جبال النوبة قد أجبرت ق المدنيين على امتدن عمليات قصف مناطأأيضاً  والحظت المفوضية

أو  المأوىأو  لكهوف والجبال حيث ال يتوفر الطعامن يفروا سعياً وراء سالمتهم إلى اأ "المواطنين هناك

  96 اء وصيانة الصحة العامة."مالحصول على الحاجات األساسية مثل ال
 

مم المتحدة للتنمية التحديات التي تواجه الخاص ببرنامج األ  4104يعكس مؤشر التنمية البشرية لعام 

فئة "تنمية بشرية  دية واالجتماعية والثقافية. فالمؤشر يضع السودان ضمنالحقوق االقتصا توفير

عاما  60.8 الفرد حياةمتوسط معدل توقع . ويبلغ دولة 082من بين  070منخفضة" حيث يحتل المرتبة 

نصيب  سنوات، ويبلغ 3.1طفال(، ومتوسط سنين الدراسة لمواليد واألأعلى مستويات في وفيات ا)مع 

  97 مريكيا.دوالرا أ 0828 ماليجالدخل القومي اإل الفرد من
 

وبناءا على هذه الخلفية يفحص الفصل مدى االعتراف الذي نالته الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

ني االنتقالي لجمهورية السودان لعام سة في الدستور الوطوالثقافية بموجب وثيقة الحقوق السودانية المكرّ 

 ، مع األخذ في االعتبار التطور التاريخي لهذه الحقوق عبر الدساتير السودانية المتعاقبة، باإلضافة4115

 انفاذها الفعلي. إلى 

 

 األثر الملزم لوثيقة الحقوق 3-2
 

لدولية التي صار السودان ن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية المعترف بها في المعاهدات اإ

( من الدستور الوطني االنتقالي. 3) 47طرفا فيها تعتبر جزءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق وفقا للمادة 

هذه الوثيقة  حماية ( من الدستور فان الدولة ملزمة بـ"3) 47ذلك، وبموجب المادة إلى  وباالضافة

وكفالة انفاذها المباشر ملزم قانونيا لوثيقة الحقوق، وألجل كفالة التأثير ال". ذهايوتنف وضمانزها يوتعز

من الدستور تشّدد على انه ال  28بواسطة المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم المختصة، فان المادة 

ة الدستورية من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، وتصون المحكمنتقاص اليجوز ا

ذلك فان الدستور الوطني االنتقالي إلى  الوثيقة وتحميها وتطبقها. وباإلضافة خرىوالمحاكم المختصة األ

مستقلة لمراقبة تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها  98"إنسانينص على إنشاء "مفوضية حقوق 

لكن، وعلى مستوى الممارسة، تجاهلت المحكمة  99 في وثيقة الحقوق وتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكاتها.

أنها غير ملزمة إلى  بشكل متعمد لتخلصمن الدستور   28تورية، بسبب النفوذ السياسي، المادة الدس

بتعزيز وحماية وتطبيق وثيقة الحقوق. وترى المحكمة أن وثيقة الحقوق هي فقط عهد فيما بين السودانيين 

ساسية والحريات األ نسانوبينهم وبين حكوماتهم على كل المستويات، والتزام باحترام وتعزيز حقوق اإل

 ومع تقاليد السودان الدستورية. 28وهذا الموقف يتناقض مع منطوق المادة  100 المكرسة في الدستور.
 

ساسية بواسطة المحاكم السودانية ليس بدعة والحريات األ نسانان االعتراف والتطبيق المباشر لحقوق اإل

رة في اإلرث الدستوري السوداني؛ فعدا دستور متجذ نما هي ممارسةطني االنتقالي وإانشأها الدستور الو

تعلق بحقوق فإن كل الدساتير السابقة نصت على الطبيعة الملزمة نصت على االحكام التي ت 0573101

ولكن هذا ال يسري على المبادئ  102 ساسية وتلك التي تنص على أشكال االنتصاف الدستورية.األ نساناإل
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وبينما أن هذه المبادئ والموجهات حول  103 .4115و  0558والموجهات حسب ما وردت في دستور 

همية واضحة لعدد من الحقوق األمور ذات أ ياسات الحكم والعدالة االجتماعية وغيرها من تلكس

مها ال تعتبر قابلة للنفاذ قانونيا. ولكن على الدولة مسئولية استخدااالقتصادية واالجتماعية والثقافية، فانها 

وفي صياغة قوانينها، ويجوز لمحاكمها ان تستند عليها في تفسير الحقوق  في سياساتها كموجهات

 الدستورية.

 

والثقافية في دساتير الاودا ، بإشارة خاصة للدستور  ةاالعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعي 3-3

 الوطني االنتقالي
 

 الحق في المااواة وعدم التمييز 3-3-1

 

ن في اً ومتساويحراردون أهو أن "كل البشر يول نسانكل حقوق اإلعليه الذي ترتكز  إن المبدأ االساسي

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  4وتخّول المادة  104 الكرامة والحقوق."

والثقافية الدول األطراف ان تتعهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها خالية من أي تمييز 

 صل القومياألأو  غير سياسي،أو  الرأي سياسياأو  الدين،أو  اللغة،أو  الجنس،أو  اللون،أو  بسبب العرق

  105 غيرها من األسباب.أو  النسبأو  الثروةأو  االجتماعي،أو 
 

كحق أو  في التاريخ الدستوري السوداني بحكم القانون لمساواة وعدم التمييز متجذر كثيراً ن الحق في اإ

ظل هذا الحق مكفوال ومنصوص عليه في كل الدساتير  0553الحكم الذاتي لعام رسمي. ومنذ قانون 

و  0556لعام  من الدساتير االنتقالية 2من قانون الحكم الذاتي والمادة  5تعاقبة. وقد شّددت المادة مال

ي شخاص في السودان أحرار ومتساويين أمام القانون، وال تُلصق إعاقة بأي سودان، على أن كل األ0562

ممارسة أو  تهاممارسأو  وظيفة القبول فيأو  الجنس فيما يتعلق بالعملأو  العرقأو  الدينأو  بسبب النسب

من الدستور الدائم لجمهورية السودان  02حكام مماثلة في المادة مهنة. وهناك أأو  مجال أعمالأو  تجارة

 0558. ويعترف دستور 0585عام من دستور السودان االنتقالي ل 07والمادة  0573الديمقراطية لعام 

ن أمام محاكم القانون منه فان كل البشر متساوو 40لمادة بحقيقة أن السودان بلد متعدد ثقافيا ودينيا. ووفقا ل

أو  الجنسأو  وكل السودانيين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية. وال يسمح بالتمييز ضدهم بسبب العرق

ه غير خدمة العامة ولوظيفة الرئاسة؛ كما انتقلد وظائف الهلية لالدين. وهم متساوون فيما يتعلق باأل

 . ية عقارلكمإلى  التمييز الذي يستندب مسموح
 

أساس الحقوق المتساوية والواجبات  ( من الدستور الوطني االنتقالي المواطنة بانها "0) 7تعتبر المادة 

بالحق في  34و  30النتقالي تعترف المادتان " وداخل وثيقة الحقوق في الدستور الوطني ا.لكل السودانيين

 ا يلي: مالمساواة وحقوق النساء واالطفال ك

 

ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب  ،ـ الناس سواسية أمام القانون30

 .األصل العرقيأو  الرأي السياسيأو  العقيدة الدينيةأو  الُلغةأو  الجنسأو  اللونأو  العنصر

( تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية 0ـ )34

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية بما فيها الحق في األجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا 

 الوظيفية األخرى.
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 ( تعزز الدولة حقوق المرأة من خالل التمييز اإليجابي.4)

 

ية واالجتماعية والثقافية هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادمن الع 4الحقوق بالمادة  ةتقارن وثيق حين

يتضح ان وثيقة الحقوق ال تتواءم بشكل كامل مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالحق في المساواة وعدم 

االجتماعية والثقافية يجب أن التمييز. فبينما تشّدد المعايير الدولية على أن كل الحقوق االقتصادية و

من وثيقة الحقوق تركز على المساواة أمام القانون والحماية  30تُمارس دون تمييز من أي نوع فان المادة 

مجموعة أو  المتساوية للقانون. وهي ال تنص على حظر واضح لكل أنواع المعاملة التمييزية لشخص

 الرأي سياسيا كانأو  الدين،أو  اللغة،أو  الجنس،أو  اللون،أو  الوضع، مثل العرق،أو  المنزلةإلى  استنادا

سباب. ان غيرها من األأو  النسب،أو  الثروة،أو  االجتماعي،أو  صل القومياألأو  غير سياسي،أو 

المساواة أمام القانون تختلف عن ضمان ممارسة الحقوق دون تمييز من أي نوع. وبالتالي فانه يجب 

 التي تتم معاملة التمييزيةللكل أشكال ا عيقة الحقوق لتنص على الحظر الواسمن وث 34تعديل المادة 

المجموعات المنصوص  34ن يشمل نطاق المادة مرتبة االشخاص. ويجب أأو  استنادا على اختالفات

 عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكفالة الحماية الشاملة. 
 

 الحق في تكوين النقابات 3-3-2
 

يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل شخص الحق في تكوين 

النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية. وال تخضع إلى  النقابات وفي االنضمام

ن تكون تلك القيود أأيضاً  قانون؛ ويجبممارسة هذا الحق ألي قيود غير تلك التي ينص عليها ال

خرين لحماية حقوق اآلأو  النظام العامأو  "ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي

وين كفدرالية لها الحق في تكونأو  والنقابات حرة في إنشاء اتحادات نقابية قومية فيدرالية 106 وحرياتهم."

ضراب ول األطراف في العهد كفالة حق اإلا. وفوق ذلك فان على الداالنضمام لهأو  منظمات نقابية دولية

  107 شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.

 

االتحادات المهنية كانت قد اعتبرت مبدأ توجيهيا في الدساتير أو  إن حقوق حرية تنظيم وتكوين النقابات

أو  مهنيةأو  اقتصاديةأو  اجتماعيةأو  افيةحق التنظيم من أجل أهداف ثق 0558السابقة. وكفل دستور عام 

من الدستور الوطني االنتقالي فان  21ووفقا للمادة  108لقيود "ما يتفق مع القانون".ذلك خضع ألكنه  ،نقابية

لكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين األحزاب السياسية والجمعيات "

ينظم القانون تكوين وتسجيل األحزاب  االنضمام إليها حمايةً لمصالحه.أو  هنيةوالنقابات واالتحادات الم

 " السياسية والجمعيات والنقابات واالتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
 

 االنضمامأو  اتحادات مهنيةأو  فراد في التنظيم مع غيرهم بتكوين نقاباتتكفل وثيقة الحقوق فقط حق األ

أو  اليها وذلك ألجل حماية مصالحهم/ن. وتتجاهل وثيقة الحقوق حق النقابات في تأسيس فيدراليات

. وهذا ضراباالنضمام لها، والحق في اإلأو  فدراليات تملك الحق في تكوين منظمات نقابية دوليةكون

حزاب األو أ تحت إرادة الحزبأو  ساسية كهذه تحت رحمة السلطة التنفيذيةالتجاهل يضع حقوقا أ

الحاكمة. ويمكن ضمان مثل هذه الحقوق فقط عن طريق أحكام دستورية ال يجب االنتقاص منها، وذلك 

ن أ ي محاكم أخرى مختصة تأييدها وحمايتها وتطبيقها أوأأو  ألجل كفالة أن تتولى المحكمة الدستورية

ل كي عدّ قة الحقوق تحتاج ألن تُ من وثي 8. وبالتالي فإن المادة نسانتراقبها مفوضية مستقلة لحقوق اإل

 ضراب. كونفدراليات، وحق اإلأو  تغطي حق النقابات في تكوين فيدراليات
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 الحق في العمل 3-3-3
 

ساسي لكل شخص في الدول األطراف في العهد الدولي الخاص اف كحق أيحظى الحق في العمل باالعتر

مكانية كسب الحق ان تتاح لكل شخص إويشمل هذا 109 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ن تقوم باتخاذ تدابير قبله/تقبله بحرية. وعلى الدول األطراف في العهد أيأو  عيشه/ها بعمل يختاره/تختاره

خذ بسياسات لتقنيين والمهنيين؛ واألتي تشمل برامج التوجيه والتدريب لمناسبة لصون هذا الحق، وال

ي ظل ة اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة فوتقنيات يمكن عن طريقها تحقيق تنمي

  110 ساسية.ظروف تكفل للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األ
 

 تع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على وجه الخصوص:مبحق كل شخص بالتأيضاً  يعترف العهد

 مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى: ( أ
أة متساوية تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة ، ومكاف" أجر منصف0"

خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا 

 يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، 

 " عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، 4"

 ،ب( ظروف عمل تكفل السالمة والصحة

مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال إلى  ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم،

 العتباري األقدمية والكفاءة،

مدفوعة األجر، جازات الدورية تحديد المعقول لساعات العمل، واإلاالستراحة وأوقات الفراغ، وال د(

 111 وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

 

ي دستور من الدساتير تمتع بشروط عمل عادلة ومرضية في أحق في العمل والحق في اللم ينص ال

تم االعتراف بهذا  0573، ال كمبدأ توجيهي وال كحق أساسي. وفي دستور 0573السودانية حتى عام 

خرى، سوداني لكن ليس كحق أساسي. ومرة أساسية للمجتمع الكأحد المرتكزات األ 36في المادة  الحق

شارة غامضة يعترف بالحق: لكن كانت هناك فقط إمبدأ موجه أو  ، لم يكن هناك حكم0558تور في دس

( فيما يتعلق بحق التملك )"الحق في الكسب من المال والفكر؛ وله خصوصيته 0) 48لهذا الحق في المادة 

 في التملك"(

 

ة من المبادئ القائدة والموجهات تضع وثيقة الحقوق التزاما على الدولة بكفالة العدالة االجتماعية كواحد

ات تكفل العدالة االجتماعية بين أهل السودان كافة، بالتشديد على أن الدولة "تضع استراتيجيات وسياس

" وفوق ذلك فان على الدولة ان "تشجع 112 مين سبل كسسب العيش وفرص العمل.وذلك عن طريق تأ

ان "ال يحرم اي شخص مؤهل من إلى  ضافةباإل 113 يري."والتعاون والعمل الخالتكافل والعون الذاتي 

شخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في عمل بسبب اإلعاقة؛ ولجميع األأو  االلتحاق بأي مهنة

)أ( من  34ادة وفيما عدا الم 114 الترفيهية."أو  بداعيةاإلأو  المهنيةأو  المشاركة في المناشط االجتماعية

يعترف بالحقوق في العمل تي تبدو مادة عمومية فليس هناك حكم واضح الوطني االنتقالي ال رالدستو

( والتي تعترف بالحق في 0) 25 أما المادة كحق اساسي لكل شخص. والتمتع بشروط عمل عادلة ومواتية

حكام ذوي الحاجات الخاصة. ويشكل غياب أشخاص فانها تقتصر على األ  "اتاحة العمل المناسب"
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وثيقة حقوق جديدة  قا خطيرا يحتاج للتصحيح عند وضعالحقوق الرئيسية اخفا صريحة تعترف بمثل هذه

 للدستور المقبل.

 

 الحق في المشاركة في الحياة الثقافية 3-3-4
 

طراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحق كل فرد في الدول األ تقرّ 

فادة من حماية المصالح المعنوية ستلتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته واالالمشاركة في الحياة الثقافية، وا

وعلى الدول األطراف في هذا العهد  115أدبي من صنعه.أو  فنيأو  أي أثر علمي نوالمادية الناجمة ع

تكن وتاريخيا، لم واجب اتخاذ تدابير بهدف تحقيق الممارسة الكاملة للمشاركة في الحياة الثقافية. 

باالعتبار في الدساتير السودانية. ولكن، في عام  الثقافية وحماية االنتاج الثقافي تحظىلمشاركة في الحياة ا

وتقر  116 ساسي.، لكنه لم يزل غير معترف به كحق أتم االعتراف به كأحد مرتكزات المجتمع 0573

 س لألفراد. بهذا الحق لقطاعات ومجموعات من المواطنين لكن لي 0558من دستور  47المادة 
 

لمجموعات تحت عنوان "حقوق ا 27وتضع وثيقة حقوق الدستور الوطني االنتقالي هذه الحقوق في المادة 

 تي: كاآل اإلثنية والثقافية
 

يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، "

ا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسو

 "وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات واألعراف.
 

فراد وق؛ فالوثيقة ال تنص على حقوق األمن وثيقة الحق 27بين المعايير الدولية والمادة هناك فجوة واسعة 

ي الخاص بالحقوق االقتصادية في المشاركة واالستفادة كما هو منصوص عليه في العهد الدول

طار الحقوق الجماعية في التمتع الحر بالتنمية فية. وال تكفل المشاركة الفردية إال في إواالجتماعية والثقا

صحح هذا الحذف في وثيقة الحقوق ن يُ د بشكل كبير من نطاق الحق. ويجب أوالثقافات الجماعية والتي تح

 القادمة. 
 

 الحق في التعليم 3-3-5
 

قرار بحق التربية من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باإل 03بدأ المادة ت

ية والحس بكرامتها نساننماء الكامل للشخصية اإلاإلإلى  والتعليم لكل فرد؛ ووجوب توجيه التربية والتعليم

مكن كل ك فان التربية والتعليم يوفوق ذل 117 ساسية.والحريات األ نسانلى تعزيز احترام حقوق اإلإو

والصداقة بين جميع والتسامح شخص من اإلسهام بدور فعال في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم 

مم المتحدة من الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األأو  ثنيةاإلأو  مم ومختلف المجموعات العرقيةاأل

 : ينبغي امة لهذا الهدفأجل صيانة السلم. وألجل تحقيق الممارسة الت
 

 ؛ئي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميعجعل التعليم االبتدا ( أ)

تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا   ( ب)

 ؛باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم للجميع بكافة الوسائل المناسبة وال سيما

                                                           
115
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 . 0573من دستور  45المادة  - 
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لي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة وال جعل التعليم العا ( ج)

 سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
لم أو  أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين لم يتلقواإلى  تكثيفها،أو  )د( تشجيع التربية األساسية

 118؛يستكملوا الدراسة االبتدائية
 

خرى، تم تجاهله في كل الدساتير والتعليم، مثله مثل معظم الحقوق الرئيسية األ ن الحق في التربيةإ

ئ الموجهة )المواد عكس عدد كبير من المباد 0573. وفي دستور 0573الوطنية التي صدرت قبل عام 

. وال 53ساسي في المادة كحق أأيضاً  قرار بهالذي تم اإل اكثر حرصا بهذا الحقدراكا ( إ45، و 08-41

(. ويتضمن 04نما كمبدأ موجه )المادة إساسي وبالحق في التربية والتعليم كحق أ 0558ر دستور يق

ة الدولة )المادة الدستور الوطني االنتقالي الحق في التربية والتعليم كواحد من المبادئ الموجهة لسياس

كافة مستوياته في جميع  ترقي الدولة التعليم على" 03(. ووفقا للمادة 22ساسي )المادة ( ويكفل كحق أ03

أو  أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة األساس وبرامج محو األمية.ويحق ألي فرد

جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية األُخرى في كل المستويات حسب الشروط 

الموارد والطاقات العامة  " يجب على الدولة أن تُعبئه أنإلى  ضافةعايير التي يحددها القانون." باإلوالم

وتعتبر وثيقة  والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية."

حق لكل مواطن وعلى الدولة كبتوفير التعليم  الحقوق التربية والتعليم "حقا لكل مواطن" وتلزم الدولة "

اإلعاقة. التعليم في أو  النوعأو  العرقأو  العنصرأو  ل عليه دون تمييز على أساس الدينأن تكفل الحصو

ام فان وثيقة الحقوق تغطي حكوبموجب هذه األ 119 "المستوى األساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

فية واالقتصادية دنى من المعايير التي يتطلبها العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقاقل الحد األعلى األ

 الشعوب.  نسانواالجتماعية والميثاق االفريقي لحقوق اإل

 

 الحق في الصحة )البدنية والعقلية( 3-3-6

 

ماعية فان العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت نسانعالن العالمي لحقوق اإلبناءا على اإل

باعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن  في التمتع إنسان قرار حق كلوالثقافية يفرض االلتزام بإ

اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة طراف في هذا العهد يتعين على الدول األوتشمل الخطوات التي 120 بلوغه.

 لهذا الحق التدابير التالية:
 

 خفض معدل المواليد وموتى مرحلة الرضاعة وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛ ( أ

 ة البيئية والصناعية؛تحسين جميع جوانب الصح ( ب

 خرى وعالجها ومكافحتها؛وطنة والمهنية واألمراض األمراض الوبائية والمتج(  الوقاية من األ

 121 نها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.د ( تهيئة ظروف من شأ
 

عقلية لم يتأسس كأولوية بالنسبة يبدو أن حق المواطنين في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدينة وال

للحكومات الوطنية )الديمقراطية والشمولية( منذ االستقالل. فليس هناك حكم واحد لالعتراف بهذا الحق 

والذي شّدد على أن الرعاية الصحية والعالج الطبي  1223كل الدساتير السابقة عدا دستور عام  يف

(. وظل الحق في الصحة 24عمل على توفيرها مجانا )المادة ن تمواطن وينبغي على الدولة أيعتبران حقا لل

من الدستور  12ووفقا للمادة  122 ساسية للدستور الوطني االنتقالي.تبر واحدا من المبادئ الموجهة األيع
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تطور الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية األولية مجاناً لكافة الوطني االنتقالي فان على الدولة أن "

الوطني االنتقالي باقرار الحق في الرعاية الصحية كمبدأ قائد  رمن الدستو 43وجاءت المادة " المواطنين.

وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات  تضطلع بتطوير الصحة العامةيجب أن ن الدولة "على أوموجه، لتؤكد 

مجاناً لكل العالجية والتشخيصية األساسية وعليها توفير الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ 

على من المعايير الوطنية التي نصت وق األخرى فان المعايير الدولية أأما بالنسبة للحق 123 "المواطنين.

ض المعايير الدولية على الدول األطراف االلتزام من الدستور الوطني االنتقالي. فبينما تفر 43عليها المادة 

لعقلية فان االلتزام الوطني ينحصر في تعزيز الصحة في التمتع بالصحة البدنية وا إنسان قرار الحق لكلبإ

على مستوى من الصحة البدنية في التمتع بأ إنسان كلالعامة. وال يعترف الدستور الوطني االنتقالي بحق 

والثقافية وكما  ةوالعقلية يمكن بلوغه كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي

ي وثيقة حقوق ب؛ وهذه فجوة تحتاج للمعالجة في أوالشعو نسانالفريقي لحقوق اإلنص عليه الميثاق ا

 مستقبلية. 

 

 الحق في ماتوى معيشي كاف  3-3-7
 

تقّر الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية بحق كل شخص 

ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى،  في مستوى معيشي كاف له/ها وألسرته/ها، بما في ذلك

وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة النفاذ  124 والحق في تحسين متواصل لظروفهم المعيشية.

هذا الحق، معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء. وتقوم الدول 

ها الفردي وعبر التعاون الدولي، باتخاذ التدابير التي تشمل البرامج المحددة األطراف في العهد، بمجهود

 والالزمة لما يلي: 
 

 ؛تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ( أ

تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات، يضع في اعتباره  ( ب

 125 توردة لألغذية والمصدرة لها على السواء.المشاكل التي تواجهها البلدان المس
 

في  نسانكاف غير معترف به كحق أساسي من حقوق اإلبمستوى معيشي إن هذا الحق في التمتع 

من دستور عام  31و  30الدساتير السودانية السابقة رغم اإلشارة اليه كمبدأ موجه )مثاال لذلك. المادتان 

األهداف األشمل للتنمية االقتصادية هى الوطني االنتقالي فان "من الدستور  10. ووفقا للمادة  (1223

القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول 

" ولكن، عدا هذا المبدأ الموجه والفقرة العامة المتعلقة وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

( من وثيقة الحقوق فانه ال يوجد حكم محدد لضمان الحق في التمتع 1) 32( و 3) 22اذ المادة بانف

بمستوى معيشي كاف. وألن الحق في مستوى معيشي كاف يشكل واحدا من الحقوق االقتصادية 

ي وثيقة الكامل في أ واالجتماعية الثقافية الرئيسية فال بد من وجود حكم منفصل من أجل تحقيق دمجه

 حقوق مستقبلية. 

 

 حماية األسرة 3-3-8
 

 طراف في هذا العهد بما يلي:تقر الدول األ

                                                           
123

حاربة العادات والتقاليد تعمل الدولة على م ( من الدستور الوطني االنتقالي بأن "2) 34هناك قلق خاص بشأن النساء ورعاية الطفل نصت عليه المادة  - 

 "صحية لألمومة والطفولة وللحوامل.توفر الدولة الرعاية الو الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
124

متحدة (، وثيقة االمم ال00: الحق في الغذاء الكافي )المادة 04انظر أيضاً لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، التعليق العام رقم  - 

E/C.12/1999/5 (04  0555مايو) 
125

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 00المادة  - 
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الطبيعية واألساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من  منح األسرة، التي تشكل الوحدة وجوب .0

 نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية فترة طوال ،اعدة، وخصوصا لتكوين هذه األسرةالحماية والمس

الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال  األوالد وتعليم

 إكراه فيه.
وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح األمهات  .4

اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي أو  بأجرجازة إعامالت، أثناء الفترة المذكورة، ال

 كافية.
وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراهقين، دون أي تمييز  .3

غيره من الظروف. ومن الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل أو  بسبب النسب

االقتصادي واالجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه 

إلحاق األذى بنموهم الطبيعي. أو  تهديد حياتهم بالخطرأو  األضرار بصحتهمو أ إفساد أخالقهم

أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها أيضاً  وعلى الدول

 126 في عمل مأجور ويعاقب عليه.
 

قبة، حتى خالل الفترات لم تكن حماية األسرة تشكل أولوية بالنسبة لمؤسسي الدساتير الوطنية المتعا

أيضاً  0573(. وقد وفّر دستور 05حينما تم تضمينها كعماد للمجتمع )المادة  0573الديمقراطية قبل عام 

تم اقرار حماية  0558ات واألطفال فيما يتعلق بالرعاية واالهتمام. وفي دستور هأساسية لألم اً حقوق

ووفقا  127 وحماية النساء كمبادئ توجيهية أساسية فقط. طفال واألمومةسرة وتيسير الزواج والعناية باألاأل

األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها الحق من الدستور الوطني االنتقالي فان " 05للمادة 

ويجب االعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس األسرة وفقاً لقوانين  ؛في حماية القانون

 .128"ة بهما، وال يتم أي زواج إالّ بقبول طوعي وكامل من طرفيهاألحوال الشخصية الخاص

تضطلع بحماية األمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين أن الدولة على واضافة لذلك فان "

وال ينص الدستور الوطني االنتقالي " الجنسين وتأكيد دور المرأة في األسرة وتمكينها في الحياة العامة.

اف على الحق في الحياة األسرية كما هو وارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية بشكل و

والشعوب، مما يشكل جانبا آخر يحتاج للتعديل  نسانفريقي لحقوق اإلقافية والميثاق األواالجتماعية والث

 في أي وثيقة حقوق مستقبلية. 

 

 يالحق في الضما  االجتماعي /التأمين االجتماع 3-3-9
 

تقر الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحق كل شخص 

والحكم الصريح الوحيد الذي يكفل هذا الحق  129 في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمين االجتماعي.

نظاما للضمان  ،وفقا لها الدولة،توفر  التي 0573من الدستور الدائم لعام  42في المادة يمكن العثور عليه 

االجتماعي ضد الكوارث والمرض واليتم والشيخوخة والبطالة وغيرها من أسباب العجز. ويصمت 

الدستور الوطني االنتقالي عن الحق في الضمان االجتماعي. ويجب ان يظهر االحترام والتقدير لهذا الحق 

 في حكم منفصل في الدستور المقبل. 

 

 الخالصة  3-4

تعاني، بشكل  ظهر فحص تاريخ السودان الدستوري ان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ظلتيُ 

تمنح فقط مرتبة  هذه الحقوق نظمة الديمقراطية، وكثيرا ما كانتاأل تجاهلمن التجاهل، بما في ذلك  كبير،

                                                           
126

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  01المادة  - 
127

 . 0573من الدستور الدائم لعام  55المادة  - 
128

 هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.من الع 05المادة  - 
129
 من المصدر السابق.  5المادة  -
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زئيا عدم التوازن هذا نتقالي جالمبادئ التوجيهية إن لم تحرم حتى من ذلك. وقد أصلح الدستور الوطني اال

قرار بالحقوق المدنية والسياسية. وهناك غياب لعدة حقوق، مثل الحق في تكوين نقابات وحق مقارنة باإل

غير معّرف أو  االضراب والحق في مستوى معيشي كاف، في حين أن نطاق الحقوق األخرى ناقص

طني االنتقالي العهد الخاص بالحقوق ( من الدستور الو3) 47بشكل صحيح. وبينما تدمج المادة 

والشعوب في وثيقة الحقوق فان هناك  نساناالقتصادية واالجتماعية والثقافية والميثاق االفريقي لحقوق اإل

ية وعدم اعتبار كبير لهذه الحقوق في تورسالتفسير القضائي من جانب المحكمة الدأو  افتقار لالقرار

خذ بعين االعتبار قرار بالحقوق الجماعية. وباألفس القدر على اإلالممارسة اإلدارية. وهذا ينطبق بن

أشكال الحرمان واالنتهاكات الواقعة على جتماعية والثقافية المتعددة، والتحديات االقتصادية واال

فان االعتراف الصحيح والحماية المالئمة للحقوق  ،بغيرها من انتهاكات الحقوقوصلتها  ،السودانيين

 عتبر احدى أولويات دستور السودان المستقبلي. ية والثقافية يجب ان تُ الجتماعة وااالقتصادي
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حقوق المرأة في وثيقة الحقوق الدستورية: قضايا الوضع والمااواة وعدم التمييز  -4

  )ابتاام سنهوري الريح(
 

 قديمت 4-1
 

، فإن جنوب السودان. وبالرغم من انفصال دان بأكثر فترة حرجة منذ حصوله على االستقالليمر السو

وفي  ،وتجدد النزاع في البؤر الساخنة في دارفور بغرب السودان ،تفجرت في الجنوب الجديد الحرب

برام اتفاقية نما جرى التفاوض إلزرق التي لم يتم التطرق لها حيفان وجنوب النيل األمنطقتي جنوب كرد

غلبية وفقدان إيرادات النفط قد دفعت أ ةالسالم الشامل وانفاذها. إن عدم وجود خطط اقتصادية مستدام

م سلوك النظام بتصعيد المواجهات وسياساته في تحت خط الفقر. وقد ساهإلى مستوى معيشي الشعب 

إلى صب مزيد من الزيت على الوضع المتسم بالتقلبات السياسية الملتهبة أصال. وحاليا،  تبني القبلية،

معارضة ومنظمات المجتمع المدني بشأن مصير البالد. توجد مخاوف مشروعة داخل الحزب الحاكم وال

ظلت تنمو منذ وهناك حاجة عاجلة لمجابهة جدية للعديد من األمراض التي تنهش جسد الدولة، والتي 

هدد وجود الدولة نفسه. إن الحلقة المفرغة، السياسية واالقتصادية خطراً ين صارت اآلاالستقالل إلى أن 

تحول جذري على إحداث ال يمكن كسرها إال ب في فلكها السودان التي يدورتماعية والثقافية، واالج

االجتماعية والثقافية للمجتمع السوداني من ناحية، المستويين، الرسمي والشعبي، فيما يتعلق باألرضية 

 والمؤسسة االقتصادية والسياسية من ناحية أخرى.
 

ر اكوالتف ،ضايا ذات األولوية التي تهم السكان كافةإن الخطوة األولى في عملية التحول هذه هي تحديد الق

يّة دون إقصاء أو تهميش شفافالو القضايا بطريقة تكون شاملة تسودها المشاركةوالحوار في كل هذه 

ى ووجهات النظر اس. ويبقى تجسير الثغرة بين الرؤالقضايا أو تهميش مجموعة معينة من الن قضية من

إن الوصول إلى توافق على إطار دستوري واحد يحدد المبادئ لمضمار. المختلفة أصعب تحدي في هذا ا

األساسية الملزمة للحكم الرشيد والسالم واألمن والعدالة والتنمية المستدامة يعتبر أمرا صعبا لكنه ليس 

مستحيال؛ فهو يتطلب استعداداً حقيقيا من كل األطراف المعنية بأن تشارك وتناصر وتتعاون لتنفيذ هذه 

مهمة. ويجب على كل األطراف أن تتهيأ إلى تقديم تنازالت تظهر تسامحا كبيرا لتسوية الخالفات ال

ة وحقوق المقترح االتفاق حول مبادئ جوهريّ  والتعهد بااللتزام بالنتيجة. ويجب أن يعكس الدستور

إجراء استفتاء أساسية، وحريات وواجبات، باإلضافة إلى أحكام تفصيلية وآليات تضمن إنفاذها. ويُعتبر 

وجود التمثيل واالستقرار واالستمرارية  طار المقترح للدستور أفضل وسيلة تضمن لهشعبي حول اإل

واحترام المواطنين. كما سيكفل ذلك اعتماد الدستور من خالل إجراءات ديمقراطية ويضمن لجماهير 

 الشعب خيارات مدروسة ووعي بمحتواه. 
 

إلعالم والمجموعات الشبابية، واألحزاب السياسية واألجهزة أطلقت منظمات المجتمع المدني وا

 المقبل، عدة مبادرات لبحث ودراسة  اإلعداد لدستور السودان والمراكز البحثية، في طورالحكومية، 

مجموعة من الموضوعات كثيمات للحوار. وتشمل هذه الموضوعات سؤال الحكم؛ ونوع وهيكل الدولة؛ 

وتقاسم السلطة والموارد؛ وحقوق اإلنسان والحريات لة؛ ومصادر التشريع؛ الدين والدووالعالقة بين 

لى ذلك فإن بعض المبادرات تركز على عملية وضع سات وآليات التنفيذ. وباإلضافة إومؤساألساسية؛ 

 الدستور نفسها.
 

قف في الدستور حوارات هامة تمخضت عنها وجهات نظر متباينة. فهناك مو أثار موضوع حقوق المرأة

الدستورية  قد أنه يجب تقليص بعض حقوق المرأةراديكالي، يتحجج بالقيم الدينية واالجتماعية، يعت

موضوع ضئيل األهمية  آخرون يرون أن موضوع حقوق المرأة والقانونية الراسخة في السودان. وهناك

ال  مرأةلأن حقوق اويستهلك الوقت ويحرفه عن التركيز على قضايا أكثر أهمية. وهناك رأي ثالث يعتبر 
                                                           

 -  .ابتسام الريح، محاضر للقانون الدستوري وحقوق اإلنسان، شعبة القانون العام، كلية القانون، جامعة الخرطوم، السودان  
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الل إصالح شامل وال يمكن حلها إال من خ جميعاً  المواطنين تنفصل عن مجموعة القضايا التي تؤثر على

تكون سيادة حكم القانون، وكفالة حقوق اإلنسان للجميع، فّعالة في طرح موقف أن  و، لمؤسسات الدولة

كموضوع  طرح موضوع حقوق المرأةالتالي يجب النساء في المجتمع وضمان الحماية لحقوقهن. وب

شامل بدال من طرحه كهم معزول. وهناك مجموعة أخرى ترى الموضوع بوصفه موضوع تمييز في 

الحكم الخاص بالتمتع بالحقوق المعترف بها بموجب الدستور. فالنساء يمنحن حقوقا أقل مقارنة بنظرائهن 

عدم التمييز في وثيقة الحقوق يحتاج للتعزيز ة وند المساوامن الرجال. وألجل تخطي هذه المشكلة فإن ب

مبادرات  اعتبرتليمّكن النساء من التمتع بمجموعة كاملة من الحقوق على قدم المساواة مع غيرهن. و

النساء الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جزءا ال يتجزأ من الحوار فدعت إلى االعتراف بها 

هناك اختالفات في المواقف، على المستويين الرسمي والمجتمعي، جزء من وثيقة الحقوق. وكودمجها 

ها من تطرح أسئلة عديدة مثل: هل للنساء قضية حقيقية؟ ما هي قضيتهن؟ هل هي مختلفة عن غير

 -تمييزها عن غيرها؟ ولماذا تجب معالجتها خالل عملية بناء الدستور؟  الموضوعات وبالتالي تتطلّب

 نتظر اإلجابة.وهي كلها أسئلة مشروعة ت
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قررة لهن، والحقوق ومكانتهن في المجتمع، واألدوار المتعلق بوضعهن، تتواجه النساء مشكلة 

عطى األولوية لهذه الجوانب في أي وهناك العديد من األسباب الوجيهة حول لماذا يجب أن تُ  والواجبات؛

هيكلة الدستورية. أوال، رغم أن النساء يمثلن نحو نصف السكان إال أنهن يعشن وضعا حوار حول إعادة ال

ويمثلن أكبر مجموعة من السكان ال تزال مساهمتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية 1 يشابه وضع أقلية.

ان من خالل مة بأقل من قيمتها الحقيقية. ويبدو واضحا دور النساء في صياغة تاريخ السودالهامة مقيّ 

شكيل الدولة قبل االستقالل وبعده، رغم أن ذلك لم يحظ بالتوثيق الكافي. لقد كانت ة في تمشاركتهن الحيّ 

وتواصل دورهن  0506مامية في التظاهرات ضد السلطات االستعمارية منذ عام النساء في الصفوف األ

كدت ما تقدمه ية اإلحصائيات إال أنها أمن محدودفبالرغم  ،منذ االستقالل وحتى الوقت الحاضر. وبالمقابل

ما عدا فيو 2 النساء القتصاد السودان في مختلف قطاعاته، بما في ذلك الزراعة والتصنيع والخدمة المدنية.

فإن عدد الطالبات في الجامعات يفوق عدد الطالب  كطالبات فيها  النساء نخراطيُحظر إ كليات قليلة

 الذكور.
 

ومساهماتهن القيّمة في المحيطين الخاص  ،بة العددية المتساوية للنساء مع الرجالثانيا، بالرغم من النس

وعلى امتداد تاريخ الحكم قصاء. فإنهن يعانين في معظم مناحي حياتهن من التمييز والتهميش واإل ،والعام

عية في السودان لم تصر النساء أبدا جزءا في عملية صنع القرار في المجاالت السياسية واالجتما

من هذه المجاالت. وتتعرض النساء  كن الخاسرات الرئيسيات في كل مجالواالقتصادية الرئيسية وإنما 

تتخذها الضحية بسبب القرارات السياسية )الخيارات( التي  من اإليذاء والدفع إلى مستوىألشكال متعددة 

د استخدمن كأسلحة في هذه فيما يتعلق بالحرب والسالم. وق ةالذكوري حكومات تهيمن عليها العقليّة

رواح. ومع ذلك فإنهن لم يلعبن دورا، أو لعبن لالغتصاب والنزوح والخسائر في األالحروب وتعرضن 

أدوارا طفيفة، في مفاوضات السالم. وبسبب فشل الدولة في تبني خطط اقتصادية على مدى سنوات 

اوز نسبة الرجال الذين يعانون الوضع طويلة فإن نسبة النساء الالتي يعشن تحت خط الفقر يستمر في تج

إن القصور في سياسات وخطط الرعاية الصحية، والفشل في توفير الرعاية الصحية الجيدة  3 نفسه.

 ( ما زال يساهم في وجود معدل وفيات مرتفعوإتاحتها للنساء )سواء الريفيات أو الحضريات أو الالجئات

                                                           
1
 % من عدد السكان الكلي.  28.7ره االتحاد النسائي السوداني )بال تاريخ(، )باللغة العربية( فإن النساء يمثلن وفقا لتقرير: النساء السودانيات حقائق وأرقام، نش - 
2
% في القطاع غير الرسمي وذلك وفقا لرسوم بيانية احصائية قدمتها سعاد أ. عيسى، حقوق النساء بين 85% في الخدمات المدنية؛ 77.8% في الزراعة؛  87.8 - 

 . 026و  021و  003( )باللغة العربية( ، الصفحات 4101لقانوني والتعويق في الممارسة، )االعتراف ا
3
(، نشرة معهد الدراسات والبحوث 4115% من مجموع من يعيشون تحت خط الفقر، انظر مشاكل النساء في الدستور الوطني االنتقالي )65تشكل النساء  -  

 (. 4100للنساء )السودان( )أغسطس  –الخرطوم بالتعاون مع األمم المتحدة االنمائية، وحدة الجندر والتنمية، جامعة 
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لى مجموعات م. وتنتمي النساء إلوفيات على مستوى العالقبل وبعد الوالدة، كواحد من أعلى معدالت ا

ثنية، والدين، عديده من العوامل، بما في ذلك اإللى أنواع همشة تعاني من تمييز مركب يستند إموضعيفة 

اإلعاقة أو األوضاع األخرى. إن االعتراف بالمساهمة الهائلة للنساء في وع اللجوء، اوضأوالنزوح، و

على  )الشأن االقتصادي( هذا األخيرل االثر الضارو لةالجتماعية واالقتصادية للدوالشئون السياسية وا

 ي ترتيبات دستورية مستقبلية. النساء يمثل متطلبا في أ
 

وضع وحقوق  بشأن الجدلي والثقافي والديني أهمية هو الحاجة الملحة لحل الخالفالسبب الثالث واألكثر 

قوق الدستورية والقانونية للنساء من ناحية والحقوق الثقافية والدينية وأدوار النساء. إن التضارب بين الح

من ناحية أخرى تمتد إلى أبعد من الوضع السوداني لتشمل كل الدول ذات األغلبية اإلسالمية. ويقّوض 

مأزق المساواة بحكم القانون / استمرار لى يحافظ عبالحقوق العالمية كما  النساءهذا التضارب مطلب 

واة بحكم األمر الواقع، واالستحقاق العام/الخاص، واالعتراف الرسمي/غير الرسمي، في التمتع المسا

ً بحقوق ا حقوق اإلنسان وحقوق  ناك عدة آراء حول الموضوع. إن مناصريه لنساء وإنفاذها. وحاليّا

عة من للنساء واستحقاقهن لمجمو ويطلقون الحمالت من أجل المساواة الموضوعيةيؤمنون بل المرأة 

الحقوق المعترف بها على المستوى العالمي والمستوى المحلي. وعلى النقيض من ذلك فإن مجموعة 

السلفيين )راديكاليين اسالميين( تسعى لتقييد دور وحقوق النساء استنادا إلى وجهات نظر دينية 

حقيق توازن بين وفي الوسط تقف مجموعة حقوق إنسان مستنيرة دينيا تحاول ت .وممارسات ثقافية سائدة

 الحياة المعاصرة والحاجات الحالية واألوامر الدينية في إطارها التاريخي.
 

واضحة وشاملة  مبادئ في االعتبار الحاجة والبحث عن مجموعة هذا الحوار أهمية حاسمة حين تؤخذإن ل

لبس  ي موقف الوقادرة على تحمل إمكانية تغيير نظام أو إحداث نقلة على مستوى األيدولوجيات. إن تبن

هذه الحقوق كما يتجلى في حالة السودان. ب ن ينهي وضع عدم اليقين المحيطال بد أ فيه بشأن حقوق المرأة

 ستساعد في التجسير ماالمعايير الدولية والشريعة، مثل وستساعد نتائج هذا الحوار في تجسير الثغرات بين

ر أيضا تفسير وتعزيز الحقوق في يسّ وهذا سي هام من( القانون الوطني. بين القانون الدولي و )جزء

 .المحاكم بواسطة السلطات المعنية
 

جة إلى تحديد أولويات حقوق الحا ،التي قدمتها المبادرات المختلفة ،تظهر الفجوة بين مسودات الدساتير

لدستور التي تقدمت بها جبهة ا وتلك االنمائيةذلك مبادرة معهد الدراسات والبحوث  المرأة. ومن أمثلة

نساء من جندرة الدستور القادم" تناقش حقوق ال. فالمبادرة األولى التي تحمل عنوان "منتدى سالمياإل

مالمح ( 3قضايا النوع والحكم الرشيد؛ ( 4قضايا النساء في ظل الدستور الحالي؛ ( 0 ثالث محاور هي:

ى على الحاجة إلشراك النساء عل )االولى( شّددت المبادرةقد أساسية ألجل دستور حساس لقضايا النوع. و

 دري )نوع الجنس( وأن يستجيبالبعد الجن الدستور صرار بأن يُدمجامتداد عملية وضع الدستور، واإل

على أساس المواطنة  ،لحاجات النساء ومخاوفهن. ويجب أن يكفل الدستور مساواة النساء في الوضع

مع الرجال.  ،ادية واالجتماعية والثقافية المتكافئةوأهليتهن الكاملة للحقوق المدنية والسياسية واالقتص

التشريعية والتنفيذية  –ويجب أن يكون للنساء الحق في التمثيل المتساوي في كل أجهزة الحكومة 

ولتحقيق النسبة المقترحة  ؛%51تدريجيا ليبلغ ذلك %، على أن يرتفع 31بما ال يقل عن  –والقضائية 

قليمية ن تكون المعاهدات الدولية واإلمثل التمييز اإليجابي. ويجب ا دام تدابير خاصة،فرض استخيجب 

   4 حقوق النساء، خصوصا بنود المساواة وعدم التمييز.ل اً مصدر
 

لى تأسيس دولة وحدوية دان" الذي أعدته جبهة الدستور اإلسالمي إتدعو "مسودة دستور دولة السو

عقيدة وشريعة ومنهاج  هتعتبرور االسالم دين الدولة كما ودة الدستتستظل بأحكام دار اإلسالم. وتعتبر مس

حياة. وتكفل مسودة الدستور "حق المواطنة كما يحدده القانون". وتُعتبر الدولة حامية للحقوق والواجبات 

                                                           
4
، نشرها معهد الدراسات والبحوث االنمائية )وحدة ، النوع والتنمية(، جامعة الخرطوم  3و 4و 0انظر سلسلة: النساء السودانيات والدستور المقبل، المجلدات  - 

 (. 4100)أغسطس  0234، ومسودة دستور حكومة السودان، صادر عن جبهة الدستور االسالمي، رمضان 4100 للنساء، أغسطس –بالتعاون مع األمم المتحدة 
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كما تنظمها أحكام الشريعة والتي تستند على "مبدأ العدالة وليس المساواة المطلقة". وتتطلب مسودة 

ن المرشح لوظائف الرئيس والوالي "مسلما" و "ذكرا" يتمتع "بالقوة المطلوبة" لحماية الدستور أن يكو

جزاء الجسد. وتنص المسودة على أن يتم اختيار القضاة ال العدو وامتالك كل الحواس وكل أالشعب وقت

فة: فئات مختلالدستور المقترح يصنف المواطنين إلى المؤهلين. ومن الواضح أن  5من أكثر "الرجال"

فهو يضع تمييزا واضحا بين الرجال المسلمين من جانب والنساء المسلمات وغير المسلمين واألشخاص 

يترشح للرئاسة أو  ذوي اإلعاقة من جانب آخر. فالمسلم من غير ذوي اإلعاقة وحده هو الذي يحق له أن

ما  لقانون، بما في ذلك ظم الحقوق ألحكام اخضع معن المسودة تُ ذلك فإو القاضي. وفوق لمنصب الوالي أ

بنص القانون" أو "وفقا ألحكام القانون" والتي تقّوض أكثر من الحماية عبارات مثل " تورده من

 الدستورية المحدودة المنصوص عليها. 
 

هن موقف النساء بحكم القانون وموقف ثغرة واسعة بينوجود يدور جدل حول حقوق النساء على خلفية 

وق وحريات كفلتها لهن الدساتير السودانية المتعاقبة. وباألخذ في االعتبار الفارق بحكم األمر الواقع، وحق

كثيرا ما يتم التفريط فيها عند  ، فإن حقوق المرأةوالتقدم غير المنتظم في موقف النساء ،بين دستور وآخر

رسمي ومجتمعي  يمانلى خلق قاعدة صلبة لحقوق النساء إلى االفتقار إلى إالتنفيذ. ويعود عدم القدرة ع

بهذه الحقوق واالفتقار للرغبة الصادقة وااللتزام بتعزيزها. وما زال هناك اعتقاد عام عميق الجذور، حتى 

ل نفس المسئوليات وال تمتع بنفس وسط النساء، بأن النساء غير قادرات على تقلد نفس األدوار وتحم 

 ،لى الفهم المحدود للدينجزئيا إ ىاد يُعزخاصة. وهذا االعتقياة العامة والالحقوق كالرجال، في الح

التي تستطيع أن  ،والتطبيق الخاطئ لقواعد معينة والفشل في تطوير فهم وتفسير جديدين لمبادئ الشريعة

مفاهيم ل . إن العادات والتقاليد البالية، التي ترّوجتستوعب الحاجات الراهنة، بما في ذلك حاجات النساء

تقدات والممارسات الثقافية تولد هاما في هذا السياق. وما زال الدين وبعض المعتلعب دورا  ،دونية النساء

بنود المساواة وعدم التمييز إلى مجرد كلمات  ر وهيمنته في المنزل وخارجه محولةتعالي الذكما يفضي ل

 ميتة على الشفاه.

  

، 4115عام الي لي االنتقلقد فشلت الدولة في تأمين حقوق النساء على الرغم من دستور السودان الوطن

 8فضل بين دساتير السودان من حيث االستجابة لقضايا المرأة. إن االعتراف الرسمي بعد األ الذي أعتبر
قانوناً ال تتواءم مع الدستور بسبب تمييزها  46سنوات من تبني الدستور الوطني االنتقالي بأن هناك 

إلعطاء األولوية لإلصالح القانوني إن لم يكن في ذلك  ر ضد النساء يشير إلى االفتقارضم  الصريح أو المُ 

سلسلة قوانين، بما فيها قانون النظام العام لوالية الخرطوم، وقانون األحوال الشخصية وهناك  6 سوء نية.

التي ُسنت قبل صدور الدستور الوطني االنتقالي، تضر كثيراً بحقوق وللمسلمين، والقانون الجنائي، 

وباإلضافة إلى ذلك فإن الدولة والسلطات المحلية فرضت قدرا كبيرا من  7 مييز ضدهن.النساء وتدعم الت

وبالرغم من الدعوات  8 اللوائح واألوامر الظالمة التي تؤثر تأثيرا عكسيا على عمل النساء المهمشات.

 اً لف أجواءتواصل مما يخمجال العنف ضد النساء والفتيات ت المتكررة لإلصالح فإن الثغرة التشريعية في

  9 في هذا السياق. وتعّزز قسوة الجرائم التي ترتكب من الخوف تضعف الحماية
 

تستمر األوضاع االقتصادية للنساء في التدهور على الرغم من األحكام الدستورية بشأن العدالة 

لحياة ة المتساوية في ااالجتماعية، والمساواة في توزيع الثروة والسلطة، وحقوق النساء في المشارك
                                                           

5
من  38 – 46والمواد  35)ب( والمواد 072)ب( و  003( و 5و  2)ب( و  0) 22و  47و 46و 4و  0المصدر السابق، مسودة دستور دولة السودان، المواد  - 

 قسم الحقوق. 
6
مراجعة واصالح وضع المرأة في تقرير تشريعات أعّده مركز المرأة لحقوق اإلنسان، وزارة الرفاه واألمن االجتماعي وتم تقديمه في أول أنظر مشروع  - 

 (. 4103مارس  3-4ورشة عمل إلصالح وضع النساء في قانون األحوال الجنائية والشخصية )الخرطوم، 
7
 . 3-0ص  (A/HRC/WG.6/11/SDN/2)، 4100مايو  03-4المتحدة عن السودان، الجلسة الحادية عشرة ،  انظر تقرير مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم -
8
بعن الشاي في انظر نبيل أديب "حكومة الوالية وبائعات الشاي" يحتوي على تحليل مكثف لتوصيات قدمتها لجنة الوالية حول مسودة تشريعات تتعلق بنساء ي - 

 (، )باللغة العربية(. 4101حيفة السوداني. )مايو شوارع الخرطوم ، نُشر في ص
9
صالح القانون الجنائي : آفاق اسماء عبد الحليم "العدالة الجندرية: النساء وتطبيق القوانين الجنائية في السودان"، في لوتز أوته )تحرير(.، العدالة االنتقالية وا -

 . 447(، ص4100حقوق اإلنسان في السودان )آشقيت ، فارنهام، 
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ظل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية غير حساسة لقضايا النوع وحاجات النساء.، وبالكاد العامة. وت

كام قانونية تنفذ بند التمييز أو تقيّم مساهمة النساء الحيوية في االقتصاد. إن عدم وجود أحبـ/تعترف 

يتقلدن وظائف بدرجات عليا. وتصل النسبة النساء هن الالتي  نم قليالً  اً يجابي الدستوري يعني أن عدداإل

% فقط منهن قد وجدن 48%  مقارنة بالرجال. ولكن 58.4 إلى التقديرية للنساء خريجات التعليم العالي

% منهن في الزراعة  87.8تعمل   داريا، وعمال إ % منهن77تؤدي لى القطاع الرسمي؛ وطريقهن إ

غطاء للضمان االجتماعي. لحاضر ال تملك أغلبية النساء وفي الوقت ا10 في الصناعة. % 2.8بينما تعمل 

% 65 فإن% من السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر 51 من بين الـ حصائيات أيضا أنوتؤكد اإل

، أداة لتقدم النساء لكنه ، المنصوص عليه في الدستور الحاليعليممنهم من النساء. ويُعتبر الحق في الت

وفوق ذلك فان  11 % من النساء أميات.51.6مما يترك  لتأهيل والتمثيل السياسيل ُمعاق نتيجة لإلفتقار

التعليم إذ يُفضل الذكور استنادا إلى  ترك أثره على حقوق النساء والفتيات فيلألسر ي االقتصاد المتدهور

 المعتقدات الدينية والعرفية حول أدوار الجنسين وقيمتهم.
 

قدم المساواة ع عادل ومتماسك حيث يُعامل كل األفراد ويقيّمون على إن بناء دولة جديدة يعتمد على وض

و اثنيتهم أو أعرافهم أو نوع جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو سنهم أو أشكال إعاقتهم أو دون اعتبار لدينهم أ

غيرها من األوضاع. ويتطلب )بناء دولة جديدة( ايضاً تأسيس إطار دستوري صلب واقتصاد قوي 

حالة السودان مما يعّزز  ة سياسية محفّزة. وهذه األوضاع غير متوفرة في الوقت الحاضر فيومستقر وبيئ

صندوق بندورة، مثل تحديد كل موضوع من الموضوعات الهامة ومناقشته واالهتمام بكل فتح لى الحاجة إ

ل النساء، وتشير البيانات المتناثرة حو .وجهات النظر وإجراء التسويات الضرورية للوصول إلى توافق

 كميّاً ونوعيّاً، إلى وجود فجوة كبيرة بين ما هو متاح وما هو مطلوب.
 

عدين. األول يتعلق بالوضع المتساوي للنساء ودورهن وحقوقهن إن للحوار حول قضايا النساء بُ 

على العوائق عتبر مثل هذا الحوار حاسما في القضاء لياتهن، على المستويين النظري والعملي. ويُ وومسئ

ن يجري الحوار على امتداد نونية والسياسية الموجودة. ويجب أالثقافية والقا –في الهياكل االجتماعية 

األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واالتحادات النقابية والمؤسسات األكاديمية والبحثية 

فهم مشترك بهدف تطوير والمجموعات الدينية وهيئات حقوق اإلنسان وحقوق المرأة ذات االهتمام، وذلك 

المشاركون حول المظاهر ذات اإلشكالية في الممارسات  . ويجب أن يتحاورحول دور النساء وحقوقهن

موضوعات أساسية للحوار وفحص تجلياتها السياسية ة والثقافية والتصنيفات النمطية بوصفها الديني

 واالقتصادية. 
 

متبقية األخرى للهوية، والحكم، والسلطة والثروة، وحقوق يتعلق البعد الثاني برؤية النساء واألسئلة ال

وعي النساء حول مستوى اإلنسان والحريات األساسية، باإلضافة إلى المؤسسات واآلليات. إن رفع 

عتبر شرطا مسبقا في العملية. وتلعب مجموعات المجتمع المدني مجموعة من القضايا التي جرى نقاشها يُ 

دورا رئيسياً في تعبئة النساء  / ومناصراتهالمنظمات النسوية ومناصروهاومنظمات حقوق اإلنسان وا

لتحقيق هذا الهدف من خالل تعزيز إجراء حوار شفاف وواسع وشامل. ويجب أن تجري النقاشات على 

أساس أن النساء يشملن مجموعة متنوعة ذات قدرات وطاقات مختلفة. ويجب أن يحدد منبر النساء 

عبر عنها نساء من مختلف المجموعات االثنية والدينية واألقليات ومن مختلف وجهات النظر التي ت

اعات الرسمية وغير الخلفيات االجتماعية والسياسية، والمناطق الريفية والحضرية، باإلضافة إلى القط

 وعب التنوع.لة تطوير رؤية/رؤى تستوالرسمية، ومحا
 

 يتعرض نصف سكانه للتبخيس منواالزدهار في وقت ليس هناك من مخرج أمام السودان للبقاء والتطور 

رساء السالم واألمن واالستقرار والتنمية المستدامة في دولة منقسمة مثل قدرهم وللتهميش واإلهمال. إن إ

                                                           
10
 . 003أعاله، ص  4الحاشية السفلية رقم  - 
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تجاهل دور النساء كقوة إستمرار السودان يتطلب بذل جهد مشترك وشراكة من كل القوى البشرية. إن 

أي جهود  يعتقلسيطيل أمد انشطارات الدولة و في بناء الدولة واألمة،شركاء كو ، هامة في التغيير

ل ذي مغزى. ومن أجل تغيير األمر الواقع فإن على الناس التخلي عن المعتقدات  إلحداث تحو 

ي تصورات تستجيب بشكل مالئم لحقائق الواقع المعاش. ويجب والممارسات التي عفا عليها الزمن وتبنّ 

قها. إن وضع النساء يلمقبل الخطوط العريضة لهذه التصورات وأن يضمن تحقأن يوضح الدستور ا

سند بتدابير لكفالة احترامها وتعزيزها. ومن أجل هذا حّدد في الدستور وتُ ودورهن وحقوقهن يجب أن تُ 

فإن من األمور الحاسمة تقييم تجارب النساء في ظل الدساتير السودانية السابقة لقياس االهتمام الهدف 

 لذي منحته هذه الوثائق لموضوعات النساء ومستوى الحماية الذي وفرته لها. ا

 

 الدستور دا : اتفاقيات حقوق اإلناا  في مواجهةحقوق النااء في الاو 4-3
 

 2005تقييم الحقوق الدستورية للمرأة قبل عام  4-3-1
 

وثّقت دراسات حول تاريخ  مستمر. وقدالر تغيّ ال من حالةودور وحقوق النساء السودانيات وضع  يشهد

ويقتصر تحليل  12 ، خصوصا في المجال الخاص.الحديث دورا عظيما للنساء في البالدالسودان القديم و

 استقالل البالد وحتى اآلن. ويسعى ع المرأة والحقوق في هذا القسم على الفترة التي تمتد  مباشرة منوض

 لحماية الدستورية الممنوحة للمرأةمستوى ا فيمجموعة من الحقوق و التحليل للفحص والتدقيق في

 دساتير السودان المتعاقبة في ضوء االتفاقيات الدولية واالقليمية ذات الصلة.  بموجب 
 

 ةغير المستقر فترة ما بعد االستقالل فترة ما قبل االستقالل وحتى من :0573 – 0553
 

نوع )الجندر( ال مساواة 0525لمتحدة لعام ثاق األمم اصارت حقوق النساء موضوعا عالميا. فقد أدخل مي

تساوية للرجال وكرامة البشر وقيمتهم والحقوق الم"اإليمان بحقوق اإلنسان  كمبدا أساسي مؤكدا على

دا على الكرامة د اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المبدأ نفسه، مشد  كّ أ 0528وفي عام  13والنساء".

وقد صارت   14 اإلنسان والحريات األساسية دون تمييز من أي نوع. المتأصلة والمساواة في التمتع بحقوق

وفي عام . واة الصلبة لحقوق اإلنسان والمرأةمبادئ الكرامة والمساواة وعدم التمييز منذ ذلك الحين الن

 والترشح االقتراعتبنت األمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للنساء حيث صار من حق النساء  0554

د مناصب عامة، وممارسة كل الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجال، دون تخابات، وتقل  في االن

في البالد، شكلته مجموعة من  د ذلك العام ميالد أول اتحاد للنساءوفي السودان شه 15 تمييز من أي نوع.

وعي مستوى ع الناشطات. وكانت األهداف األساسية لحركة النساء السودانيات في ذلك الوقت هو رف

 النساء بحقوقهن والقيام بحمالت من أجل الحقوق األساسية والحريات التي يتمتع بها الرجال.
 

، بعد 0556مؤقت لعام الو الدستور  0553السودان أول وثاني دساتيره، قانون الحكم الذاتي لعام  أقرّ 

دنى من ران أخذا في االعتبار الحد األالتفاقيات المذكورة أعاله. ولكن هذان الدستوه ليسنوات قليلة من تبنّ 

على وجه الخصوص. وافتقر  ات، بشكل عام وفي عالقتها بالمرأةكدتها هذه االتفاقيأالحقوق التي 

وفي اإلعالن العالمي  ،الدستوران للمبدأ األساسي للمساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الميثاق

صادق ت، والتي لم ي اتفاقية الحقوق السياسية للمرأةف بها فوفي الحقوق السياسية المعتر ،لحقوق اإلنسان

عليها حكومات ما بعد االستقالل. وتضمن الدستوران قسما عن الحقوق األساسية يتكون من ست مواد، 

ثالثة منها تتعلق بحكم القانون، واستقالل القضاء، والحماية الدستورية للحقوق. وأكدت إحدى األحكام 

                                                           
12
 ( )باللغة العربية(. 0574نفيسة أحمد االمين، المرأة السودانية عبر تاريخ النضالي )المطبعة الحكومية، الخرطوم،  - 
13
 من ميثاق األمم المتحدة.  55الديباجة والمادة  - 
14
 ( من اإلعالن. 4(، )0لديباجة والمادة )أنظر بشكل خاص ا -

15
 . 0554اتفاقية األمم المتحدة للحقوق السياسية للمرأة لعام  - 
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ألسباب الميالد، أو الدين، أو العرق،  تعطيل األشخاصو حظر " اواة امام القانون"على الحق في "المس

، أو التجارة أو األعمال أو الوظيفة". وأشارت المادتان الحرفةأو الجنس فيما يتعلق بالتوظيف، أو 

رة األخريتان لحرية الدين، وحرية التعبير، وحظر االعتقال،  والسجن باالضافة الى االحتجاز ومصاد

  16 الممتلكات إال بمقتضى القانون.

لى مستوى المبادئ العامة للمساواة، والكرامة المتأصلة، وعدم التمييز، االرتقاء إ فشل كال الدستورين في

تعطيل مام القانون. وفوق ذلك فإن حظر ا من مبدأ المساواة أالمعترف بها في القانون الدولي، إذ أنهما حدّ 

يف والقبول في وظيفة أو مهنة. وقد سمح بند عدم التمييز هذا للجنة مقتصر على التوظاألشخاص 

والترشح بالرغم من مشاركتهن في الكفاح ضد  االقتراعأن تحرم النساء من حق  0528االنتخابات لعام 

خابات في االنت االقتراعاالستعمار إلى جانب نظرائهن من الرجال. وُمنحت النساء المتعلمات الحق في 

تم  االقتراعمن المظاهرات في شوارع الخرطوم. ولكن حقهن في  ان قدن عددبعد ا 0553ة لعام البرلماني

و ك انحصر الحق على النساء الالتي أكملن المدرسة العليا أوفوق ذل .تقييده على دوائر الخريجين

ن دون التعرض في الدوائر العامة ودوائر الخريجي ابينما ُسمح لنظرائهن من الرجال أن ينتخبو 17الجامعة،

ته الحكومات ، الذي تبنّ 0556وال دستور  0553قانون الحكم الذاتي لعام  لم يحتف 18 ألي من هذه القيود.

لى مجلس قيادة الثورة، . وقد استوي اتفاقية الحقوق السياسية للمرأةالُمنتخبة ديمقراطيا، بالحقوق الواردة ف

وعلّق في الحال العمل  0558عام في البالد   ول نظام عسكري في السودان، على السلطةالذي قاد أ

بالدستور كما علّق كل الحقوق الممنوحة بموجبه. ولم يكن للنساء تمثيل في المجلس. كما لم يكن لهن أي 

  19 دور في حكم البالد.
 

 ، الذي تم تبنيه خالل فترة حكم الديمقراطية الثانية في السودان، بمثابة0562كان الدستور المؤقت لعام 

،  0565دخلت من خالل تعديالت أجريت أعوام إعادة إنتاج للدساتير التي سبقته مع تغييرات طفيفة أُ 

حظر حرمان ، على 2م ساسية، مع تغيير طفيف في مادته رق. وحافظ فصل الحقوق األ0567و  0566و

ئف العامة،  أي سوداني من حقوقه/ها بسبب الميالد أو الدين أو العرق أو النوع فيما يتعلق بالوظا

اب لم يبذل أي جهد الستيعوالتوظيف في القطاع الخاص والمهنة أو الوظيفة. وبخالف ذلك فإن الدستور 

اتفاقية األمم ا حديثا حول قضايا النساء. فيهأو االتفاقات التي تم تبنّ  اإلطار الدولي حول حقوق المرأة

الزوجة في االحتفاظ بجنسيتها المكتسبة إذا بحق تعترف  0557المتحدة حول جنسية المرأة المتزوجة لعام 

تكتسب جنسية  ، بأنبالنسبة للزوجة األجنبيةعترف، تو ؛اختار زوجها التغيير أو التخلي عن جنسيته

ي اتفاقية ثانية لألمم المتحدة حول تم تبنّ  0564زوجها من خالل الزواج، من بين حقوق أخرى. وفي عام 

لحماية حقوق النساء في الزواج:  نى لسن الزواج وتسجيل الزيجات،دالموافقة على الزواج، والحد األ

ال الزواج موافقة كاملة وحرة للزوجة المعنية، وإكمتنص االتفاقية على حد أدنى لسن الزواج، وتتطلب 

لم يتم االعتراف عقد الزواج في مكتب تسجيل رسمي. بيد انه شهود وتسجيل في حضور سلطة مختصة و

. ولكن، 0564و  0557ي حقوق منصوص عليها في اتفاقيتي األمم المتحدة لعام بأ 0562في دستور 

والترشح في االنتخابات  باالقتراعر كبير إذ ُسمح لهن على صعيد الممارسة، مرت حقوق النساء بتطو  

ي بعد فوزها ف 0565الديمقراطية الثانية. وكنتيجة لذلك دخلت أول إمرأة سودانية الجمعية التأسيسية عام 

بسبب إلغاء دوائر  0568والترشح تعثر بعد ذلك بقليل عام  االقتراعدوائر الخريجين. ولكن الحق في 

                                                           
16
   . 0556( من الدستور المؤقت لعام 4-0) 2والمادة  0553( من قانون الحكم الذاتي لعام 4( ، )0) 5المادة - 
17

 في العاصمة الخرطوم.  0525في المدارس العليا لم تبدأ إال عام  قلة من النساء تمتعن بالحق في االقتراع إذ أن الدراسة - 
18

، فانه يحق للشخص االقتراع في االنتخابات في الدوائر العامة إذا كان ذكرا، بينما يحق للشخص االقتراع 0553من قانون الحكم الذاتي لعام  33وفقا للمادة  - 

 من مدرسة ثانوية معترف بها أو جامعة أو كلية جامعية. ويمكن للمنتخب الذكر ان يصوت في الدائرتين.  في دوائر الخريجين إذا كان، ضمن أشياء أخرى، خريجا
19
، ورقة تم تقديمها ‘نحو دور متميز للنساء في الدستور المقبل’،  وكلهم ذكور. أنظر محمد احمد سالم، 0563في عام  74عدد أعضاء المجلس المركزي بلغ  -  

مايو  45-42، نظمها المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، وبرنامج التنمية لألمم المتحدة ويونيميس في الخرطوم )‘ور: مشورة حكوميةمنبر وضع الدست’إلى 

4100 .) 
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للنساء إذ فقدن صوتهن وحضورهن في الجمعية التأسيسية  ةأول انتكاس األمر وقد مثّل هذا 20 الخريجين.

 . الثالثة
 

والسياسية، والعهد لحقوق المدنية اب الخاص ي العهد الدوليتبنّ  ،على المستوى الدولي،0566عام شهد 

. وأدخل 0576حيز التنفيذ عام  دخالقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللذان حقوق االالدولي الخاص بال

 دية واالجتماعية والثقافية مؤسسانالعهدان مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والمدنية واالقتصا

واة جميع االشخاص، بما في ذلك المساواة بين الرجال والنساء استحقاق هذه الحقوق على مبدأين هما: مسا

ية واألمان، رعتبر الحق في: الحياة، والحوأ 21 وحظر التمييز على كل األصعدة، بما في ذلك الجنس.

والحماية المتساوية للقانون واالعتراف أمام القانون، والتحرر من التعذيب، والتحرر من المعاملة 

نية والمهينة، والمشاركة في الحياة العامة، وحرية التنقل، وحرية التعبير، وحقوق والعقوبة الال انسا

الخصوصية، والعمل، والتعليم، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة، من بين الحقوق والحريات المعترف 

النظري، لكن وصار أثر العهدين واضحا في دساتير السودان الالحقة، على األقل، على المستوى بها. 

 كان متفاوتا. االعتراف بحقوق العهدين
 

 : : دستور السودان الدائم األول في ظل نظام نميري 0585 – 0573
 

إلى العناصر األساسية  22، الذي وضعه النظام العسكري الثاني،0573يفتقر دستور السودان الدائم لعام 

ولكن، على  23 ي واحد فقط.للديمقراطية بسبب تركيز السلطات في أيدي الرئيس واالعتراف بحزب سياس

بشكل كبير من قائمة الحقوق، بإضافته حقوقا مدنية ذلك الدستور عكس األنظمة التي سبقته، وّسع 

وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة. واحتوى الدستور على ديباجة بها عدة مبادئ معترف بها 

من  41 باإلضافة إلىالحقوق والواجبات، من الحقوق في قسمه الخاص بالحريات و 40عالميا، وتضمن 

ائي للدستور هو خلق مجتمع يستند ن الهدف النهالديباجة أ م حكم القانون. وذكرتتضمنها قسالحقوق التي 

ن المجتمع السوداني يرتكز على مبادئ الوحدة من جديد أ 02عدالة؛ وأكدت المادة لى الرفاه والمساواة والإ

مساواة كل الناس أمام القانون، ومساواة  وصارت24 ، والمساواة والعدالة.الوطنية، والتضامن، والحرية

السودانيين في الحقوق دون أي تمييز بسبب العرق، أو النوع، أو األصل الوطني، أو الجنس، أو اللغة ، 

أو الدين، باإلضافة إلى الحق في الخصوصية، والمشاركة السياسية، والدين، والتعليم، والصحة، ورعاية 

ألمومة والطفولة، والتحرر من التعذيب، مكفولة جميعا بموجب الدستور. ولكن أحكام كفالة حرية التنقل ا

والتعبير والتنظيم والتجمع، جاءت مصحوبة ببنود معيقة مثل "وفقا للقانون"، و"ضمن حدود القانون"، و 

 تنص 58ا فإن المادة ات المنصوص عليه"كما هو منصوص عليه في القانون". ولحماية الحقوق والحري

اللجوء إلى المحاكم إلبطال أي تشريع ينتهك أي من الحقوق والحريات الدستورية. وفوق ذلك على حق 

نصت على أن أي تشريع يقيّد الحدود والحريات المكفولة بواسطة الدستور يجب أن يتواءم  75فإن المادة 

 لغير، والنظام العام والرفاه. مع الدستور وال يمكن تبريره إال على أسس احترام حقوق ا
 

تسليط الضوء عليها. فمع حقيقة أن الدستور كان  ال بد من 0573قاط هامة تتعلق بدستور هناك ثالث ن

األول الذي يحاول توطين المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  الدستور نتاج حكومة عسكرية إال أنه كان

ح الفريد الثاني هو إدخال مجموعة جديدة من بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص. وكان الملم

االلتزامات على الدولة؛ وتحديدا التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمناطق الريفية، ومكافحة 

                                                           
20
 حول مشاركة النساء السياسية خالل فترة ما بعد االستقالل أنظر المصدر السابق.  - 

21
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  3( و 4) 4ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والديباجة والمادة من العهد الدول 3( و 0) 4انظر الديباجة والمادة  - 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
22
يُحظى بتأييد ، وكان في البداية 0585وظل في السلطة حتى ابريل  0565استولى على السلطة في مايو  0565النظام العسكري المعروف باسم ثورة مايو لعام  -

 الحزب الشيوعي. 
23
 . 0573من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لعام  2المادة  - 
24
 المصدر السابق، انظر الجزء الثاني من مرتكزات المجتمع السوداني األساسية.  -
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المجاعات، وشح مياه الشرب )العطش(، واألوبئة، والقضاء على األمية وتعزيز تعليم الكبار، وإنشاء 

الكوارث، والمرض، واليتم، والكهولة، والبطالة، وغيرها من مشروع ضمان اجتماعي لمواجهة 

ح مأما المل 25 وضاع المشابهة، باإلضافة إلى حماية الشباب من االستغالل واإلهمال البدني والعقلي.األ

ن كجزء من اإلطار المتميز، لكن المثير للجدل، فهو اإلدراج الجديد ألحكام تعترف بالديالثالث 

ويهتدي المجتمع بهدي  ،الدين اإلسالم"في جمهورية السودان الديمقراطية  06مادة لالدستوري. وتقول ا

اإلسالم وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه، حيث أن الدين المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد 

أسست  5لمادة واألكثر أهمية أن ا 26 "كبير من المواطنين ويهتدون بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها.

الشريعة اإلسالمية والعرف مصدران رئيسيان للصلة بين الدين والقانون ألول مرة بنصها على أن "

  27 "للتشريع واألحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم.
 

لدت ؛ فقد تق0573ألولى من النظام، مّر موقف المرأة بتقدم ملحوظ في ظل دستور عام في السنوات ا

ارنة مع الدساتير عن بحقوق أكثر وتلقين حماية أفضل مقأدوارا أساسية في الحياة العامة. وتمتّ  النساء

النطاق الواسع للحقوق االجتماعية واالقتصادية التي هو حد األسباب وراء هذا التطور السابقة. وكان أ

ولة بالقضاء على الفقر وتيسير ُدمجت في الدستور، إلى جانب قائمة ممتدة من التزامات عامة على الد

معيشة لكل المواطنين، خصوصا النساء واألطفال وكبار السن ومجموعات ذوي اإلعاقة. المستويات 

ويمكن أن يُعزى االعتراف بهذه الحقوق للتوجه االشتراكي الذي أعلنه النظام حينما استولى على السلطة. 

ي الحكم العسكري والديمقراطي، فهو اعتماد مثاني المشترك، والذي يسري على نظاأما السبب ال

ومنحها الشرعية و/أو تعزيز  ، في الوصول إلى السلطةكأقلية نشطة ،األحزاب السياسية على النساء

وجودها. وفوق ذلك فإن تلك الفترة شهدت حضورا أكبر للنساء في هيئات الحكومة على كل المستويات. 

% )نائب واحد( في 1.13نائبا برلمانيا( مقارنة مع  00% )7ة وبلغت نسبة النساء في الجمعية التشريعي

  28 .0565أول برلمان ديمقراطي عام 
 

جيته االشتراكية اليسارية متخذا وللنساء حينما تخلى النظام عن أيدونية في وضع االثا وقعت اإلنتكاسة

ها "بقوانين ثيرا ما يُشار الي)ك 0583نعطافة شديدة نحو اليمين المتطرف بتقديم القوانين اإلسالمية لعام إ

معظم الحقوق والحريات التي يحميها الدستور، بما فيها الحق في  من القوانين سبتمبر"(. وتنتقص تلك

نسانية، وحرية الدين. وبالنسبة للنساء فإن القوانين وجهت ة، وحظر المعاملة والعقوبة الال إالخصوصي

تنقلهن، وتوظيفهن، وحرياتهن  وعدم التمييز، وفرض عدة قيود على ضربة للمبدأ األساسي للمساواة

القانونية والخصوصية. وفوق ذلك فقد ُسنت قوانين ولوائح للتحكم في النساء في الحياة العامة والشخصية، 

 فرض ارتداء زي خاص للنساء، وتعيينفي تناقض مع استحقاقاتهن الدستورية. وهذا يشمل  ،والخاصة

لتنقل والسفر رب األقربين )محرم( في حاالت اوتقديم سياسة اصطحاب أقددة للنساء، ساعات عمل مح

 بالنسبة للنساء. 
 

 الديمقراطي والدستور االنتقالي االنتقال: 0585 – 0585
 

وتولى المجلس العسكري االنتقالي السلطة  ،0585أطاحت انتفاضة شعبية بالحكم العسكري الثاني عام 

ستيالء المجلس على السلطة مباشرة أصدر الدستور االنتقالي ت العامة. وعقب إإجراء االنتخابا قبل

بالتشاور مع مجلس الوزراء. وكانت النية هي ملء الثغرة الدستورية في انتظار  0585للسودان لعام 

دين حكما حول  0585وضع دستور دائم بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة. وأزال الدستور االنتقالي لعام 

                                                           
25
 من المصدر السابق.  45 -07المادة  - 
26
 )أ( و )ب( من المصدر السابق.  06المادة  -

27
، الذي أعدته حكومة الديمقراطية الثانية. وقد أثارتا نقاشا مكثفا واختالفا في اآلراء بين البرلمانيين من الجنوب 0568هذان الحكمان أخذا من مسودة دستور عام  -

 والشمال. 
28

 . 5اله، صاع 05انظر المخطط الذي يظهر األعداد والنسب المئوية للنساء البرلمانيات، الحاشية السفلية رقم   - 
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د الشريعة والعرف كمصدرين أساسيين لة كان قد وضعه النظام الذي سبقه لكن أبقى على حكم يحدّ الدو

وفّصل الجزء الثالث من  29 للتشريع، ويسمح بأن تُنظم األحوال الشخصية لغير المسلمين بواسطة قوانينهم.

في ذلك مساواة الدستور حول حقوق اإلنسان والحريات مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية، بما 

أمام القانون، ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس المولد أو  شخاصجميع األ

ي السياسي. وباإلضافة إلى الحكم الخاص بحماية الحقوق العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأ

وق وحريات إال بتشريع من السلطة حظر تقليص أي حق 0585الدستور االنتقالي لعام  الدستورية فإن

  30 التشريعية يهدف الى حماية األمن العام واألخالق والصحة العامة واالقتصاد الوطني.
 

لم يتضمن أي حقوق اقتصادية  0585، فإن الدستور االنتقالي لعام 0573وعلى عكس الدستور الدائم لعام 

مدنية والسياسية كان ضيقا؛ خصوصا بالحقوق الأو اجتماعية أو ثقافية. وفوق ذلك فإن نطاق االعتراف 

الدستور  أن الحق األساسي في الحياة، وحظر التعذيب، والعقوبة والمعاملة القاسية، قد ُحذفت. ولم يرق

أيضا إلى مستوى حماية النساء واألطفال والمجموعات الضعيفة، مثل األشخاص من  0585االنتقالي لعام 

إضافة حكم يُقر  الهامة لذلك الدستور هي محدوديةالان أحد أشكال  كماذوي اإلعاقة وكبار السن. 

وهذا سمح باستمرار  31 حتى إبطالها او تعطيلها عن طريق سلطة مختصة.باستمرار سريان كل القوانين 

قد سبتمبر. ومما انتهاكات حقوق النساء بموجب قوانين التمييز التي سنّها النظام السابق، وتحديدا قوانين 

 %. 1ن تكون مشاركة النساء في المجلس االنتقالي ير االستغراب أال يث
 

فيما  0585. وحافظ النظام على الدستور االنتقالي لعام 0586تولى نظام ديمقراطي آخر السلطة في عام 

عملية وضع الدستور، التي استمرت لثالث  وقد انتهت .وضع دستور دائم جديد كان يتفاوض بشأن

عظم للحكومة . وكان اإلنجاز األ0585عام  عسكري نقالببالحكومة ثالث اطاح أ عندما سنوات،

هو المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق والمدنية والسياسية، والعهد  0586الديمقراطية لعام 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والميثاق االفريقي لحقوق األنسان والشعوب 

 )الميثاق االفريقي(. 0580 لعام
 

ء على كل أشكال التفرقة مم المتحدة للقضالمنتخبة لم تصادق على اتفاقية األولسوء الحظ فإن الحكومة ا

(، أو اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة 0580)سيداو( )دخلت حيز االنفاذ عام  0575لعام  ضد المرأة

(. وكانت الرغبة في إزالة آثار النظام العسكري 0557)دخلت حيز التنفيذ عام  0582التعذيب لعام 

رادة وكان االفتقار لإل 32السابق هي المبرر لعدم المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛

السياسية في معالجة الموضوعات وثيقة الصلة بالنساء وتحسين موقفهن هو السبب الوحيد في حالة 

تدابير التي اتخذتها الحكومة العسكرية في ظل قوانين سبتمبر بشكل عام سيداو. وبعد األثر المدمر لل

بإجراء  جتماعية والسياسيةالقوى اال نساء، بشكل خاص، ودعوات االصرار على إزالتها، طالبتوحول ال

ه النساء سيداو هو الحد األدنى الذي توقعت إصالحات جذرية للنظام القانوني. وكان االنضمام الى

وكانت النساء في السودان وما الذي أعقب النظام العسكري الثاني. من النظام الديمقراطي  السودانيات

لى حياة النساء على امتداد العالم. وكان األثر ن تجلبها إالنقلة النوعية التي تنوي سيداو أزلن في حاجة إلى 

ية و الدافع األساسي التفاقالمحدود لالتفاقيات العامة في تصحيح وضع التبعية الذي تعاني منه النساء ه

نها كانت أيضا اعترافا بأن حقوق وحريات النساء تتطلب اعترافا منفصلة حول حقوق النساء. كما أ

شامل للتمييز الذي قدمته العريض والتعريف الوحماية مفصلة. وفي السودان، هناك حاجة حاسمة لتوطين 

عليها في هذا الشأن. وكانت فترة ما بعد  سيداو، باإلضافة إلى الحقوق وتدابير الحماية المنصوص

                                                           
29
 . 0585من الدستور االنتقالي لعام  2المادة  - 
30
 من المصدر السابق.  34-07المواد  - 
31

 من المصدر السابق.  032المادة  - 
32
 47و  43و  44و  40و  41و  05قيدتا التمتع بالحقوق الدستورية والحريات المنصوص عليها بموجب مواده رقم  0585من دستور عام  33و  34المادتان  -

 .. "0562المؤقت لعام  بواسطة أشخاص "كانوا جزءا من النظام العسكري ارتكبوا أو شاركوا في تدمير االقتصاد أو الحياة السياسية، وانتهكوا أو حطّموا الدستور
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الديمقراطية مليئة بالتحديات؛ فالحرب والمجاعة والنزوح والفقر مقترنة بـ وناتجة عن عدم االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي والقانوني. وقد كانت النساء واألطفال هم الضحايا األساسيين لهذه الظروف. 

النساء ومساهماتهن؛ وبدال عن ذلك فإن صوتهن نادرا ما يُسمع في حاجة قوية لالعتراف بمخاوف وهناك 

 ( من دوائر الخريجين. 310% )مقعدان من 1.7إذ أن تمثيل النساء كان  0586الجمعية التشريعية عام 
 

 وما بعده  0558: من االنقالب إلى دستور  4115 – 0585
 

لطة في اإلنقالب ستيالء على الساإلوحقوقهن مع  ف النساءالموجة الثالثة من التغيير الحاسم في موق حلّت

وقوع  بحكومة جديدة أعلنت برنامجها اإلسالمي بعد وقت قصير منالذي أتى  0585الثالث عام 

، خصوصا في كل تصور لالصالح  ثه النظام في سنواته األولىالضرر الذي أحد وقد تجاوزاالنقالب. 

مراسيم دستورية عقب  عبر 0558ري البالد حتى عام سكوضع النساء وحقوقهن. وقد حكم المجلس الع

تعليق الدستور وحل كل األحزاب السياسية. وفرض المجلس العسكري نهجا إسالميا راديكاليا حيث 

خضعت الحقوق والحريات ألحكام دينية. وصار احتجاز وتعذيب وقمع المعارضين السياسيين منتشرا 

سلسلة من التدابير لتقييد حريتهن  د، باإلضافة إلىء زي متشدّ على نطاق واسع. وأجبرت النساء على ارتدا

من النساء  إقالة أعداد كبيرةوحركتهن كي تقوم بعزلهن وحصر حركتهن. وشهدت األيام األولى للنظام 

د من بعض مجاالت الدراسة والعمل. ولم يُسمح ألي من مختلف قطاعات الحكومة وإقصائهن المتعمَّ 

وُسمح لعدد قليل منهن بالعمل في مجال الشئون الخارجية.  4115قضائي قبل عام إمرأة بدخول السلك ال

 مالحقاتوصارت النساء والفتيات أهدافا للمضايقات والتخويف من الشرطة وصرن أهدافا أساسية لل

 القضائية بموجب قوانين جنائية وقوانين نظام عام. 
 

زلة البالد بسبب محاوالت مزعومة لزعزعة ما كان حينذاك جنوب السودان، وع إن تصاعد الحرب في

يدولوجيته تنامي، أجبرت النظام أن يخفف من أاستقرار المنطقة، وفرض عقوبات،  والضغط الدولي الم

الدينية الراديكالية. وكانت إحدى التدابير التي أتخذت هي تعيين لجنة لصياغة دستور جديد. وسار دستور 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي طى سلفه فلم يُشر إلى على خُ  0558

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم والطعام والمأوى والمستوى 

نطاق الحقوق صحة والعمل والمساعدات االجتماعية والضمان االجتماعي. وكان لالمالئم من المعيشة، وا

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتم تقييدها من غاية مقارنة بالعهد الدولي لسياسية ضيقا لنية والالمد

خالل عبارات مثل "كما ينظمه القانون" و "وفقا للقانون". وعلى مستوى الممارسة فقد إتضح أن من 

قيود الصعب، خصوصا بالنسبة للنساء، إن يتمتعن بالحقوق المنصوص عليها على ضوء مثل هذه ال

التشريعية التي ال حدود لها. وكان أحد األسباب األخرى لمحدودية حقوق النساء هو الحكم الذي يحدد 

   33 الشريعة اإلسالمية و "إجماع األمة" بوصفها المصادر الوحيدة للتشريع.
 

 وتعنى الزواج، وتيسر األسرة، نظام الدولة ترعى ، وكمبدأ موجه، على أن "0558ينص دستور 

 من المرأة تحريرتعنى كذلك بو الطفل، أو الحمل ذات المرأة وبرعاية األطفال، وتربية الذرية اتبسياس

ن حقوق ولك 34" .العامة والحياة األسرة في دورها وبتشجيع ومقاصدها، الحياة أوضاع من أي في الظلم

نونية؛ وصار مطلوبا قُيدت تقييدا شديدا داخل وخارج البالد عن طريق أحكام قا النساء في التنقل بحرية

أو زوج،  و/أو صارت موافقة وصي إلزامية للسفر الى  اً أو ابن اً اصطحاب مرافق ذكر سواء كان أب

الدستور. وكان النقص الرئيسي  بالرغم مما أقّره معينة، مناصبالخارج. وتواصل حظر النساء من تقلد 

 "، والتي تنص على أن:مادة "الحق في المساواةوجهة نظر نسوية هو من  0558في دستور 
 

                                                           
33
 ، في الجزء الرابع، مصادر التشريع. 0558من دستور جمهورية السودان لعام  65المادة  - 
34
 صدر السابق، في الجزء األول ، المبادئ الموجهة. من الم 05المادة  - 
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 وظائف في والواجبات الحقوق في متساوون والسودانيون القضاء، أمام متساوون الناس جميع

 متساوون وهم ، الدينية الملة أو الجنس أو العنصر بسبب فقط التمييز يجوز وال ، العامة الحياة

 35 .بالمال يتمايزون وال العامة والوالية للوظيفة األهلية في

 

مام القانون، أو عدم التمييز على أي الرجال والنساء، أو المساواة أ ص الدستور على المساواة بينلم ين

بشكل صريح على التمييز على أساس العرق  أساس في المجالين العام والخاص. وبدال من ذلك فإنه أقرّ 

 والجنس والدين إذا اقترنت بوضع آخر.
 

 ألول مرة حق منح أعطى النساءيتعلق بحقوق المرأة فقد  رئيسيتين فيمامساهمتين  0558قّدم دستور 

كإجراء  ،يجابيالتمييز اإلب ه الخاصفي بند الدستور ثانيا، ساهم 36 الجنسية ألطفالهن على قدم المساواة.

غير مباشر في الدوائر  % في انتخاب خاص45صيص تمثيل نسبي بمقدار لدعم مجموعات معينة، بتخ

وعلى منوال  37 والمهنية. العلميةشمل النساء، باإلضافة إلى المجموعات ت، يالقوميّة ودوائر الواليا

برلمانيات عام % من النساء ال8.8ء بتحديد نسبة سعت الحكومة لدعم النسا األنظمة العسكرية السابقة 

، يتم اختيارهن من عضوات الحزب السياسي 4110% في عام 5.7، و0556% في عام 5.0، 0554

ولكن مساهمة النساء كانت محدودة على مستوى الممارسة ولم تكن موضوعات النساء  للنظام الحاكم.

 على أجندة المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء. 
 

أجبرت سلسلة من التطورات النظام أن يوافق على إجراء تغييرات أساسية. وعلى خلفية الدعم المتصاعد 

ي دارفور، أبرم النظام اتفاقية السالم الشامل مع الحركة معارضة العسكرية الجنوبية والنزاع المتنامي فلل

 4115ى الدستور الوطني االنتقالي لعام الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان وتبنّ 

للحكم في الفترة االنتقالية. وقد دمجت اتفاقية السالم الشامل والدستور الوطني االنتقالي معظم المبادئ 

التفاقية السالم الشامل كان هو إقصاء  معترف بها لحقوق اإلنسان. ولكن االخفاق األساسيالدولية ال

خرى، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات الدارفورية، والتيار الرئيسي الجهات السياسية الفاعلة األ

ة فإن للسودانيين، بما في ذلك النساء، من المفاوضات. وفي غياب هذه القوى من أصحاب المصلح

ولذلك فإن السؤال الذي طرح مشروعية الدستور الناتجة عن اتفاقية السالم الشامل صارت محل تساؤل. 

نفسه هو هل تعامل الدستور الوطني االنتقالي مع كل الموضوعات الهامة؟ وهل كفل الحقوق والحريات 

 األساسية للجميع على قدم المساواة ودون تمييز من أي نوع؟.
 

 2005لنااء في دستور الاودا  الوطني االنتقالي لعام حقوق ا 4-3-2
 

يعتبر معظم الباحثين والناشطين في مجال حقوق اإلنسان الدستور الوطني االنتقالي الحالي كأفضل نص 

دستوري بين الدساتير المتعاقبة للبالد: فهو يتضمن مجموعة متنوعة من المبادئ، والموجهات واألحكام 

كد الدستور في ة التقليدية لحقوق اإلنسان. وقد أي تعكس معظم المعايير الدوليوالحقوق والحريات الت

ثني والعرقي والديني والثقافي للسكان. وأعلن التزامه بيعة التعددية للدولة والتنوع اإلديباجته على الط

والمساواة بين  وإعالء قيم العدل والمساواة والكرامة،السلمي للسلطة،  والتداولبالديمقراطية والفيدرالية 

وكمبادئ موجهة يعّرف الدستور األهداف الشاملة للتنمية  38الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.

أكيد التوزيع العادل للثروة، االقتصادية لتشمل القضاء على الفقر وتحقيق أهداف األلفية للتنمية، وت

ة لكل المواطنين. وعلى المستوى عدم المساواة في الدخول وتحقيق مستوى مالئم من المعيش وتقليص

الدولة على تبني استراتيجيات وسياسات لكفالة العدالة االجتماعية  الدستور الوطني االنتقالي المحلي أجبر

للجميع من خالل المحافظة على سبل العيش وفرص العمالة. أما على المستوى العالمي فينبغي لسياسة 

                                                           
35
 من المصدر السابق، الجزء الثاني، الحريات، والحقوق والواجبات.  40المادة  - 
36
 من المصدر السابق.  44المادة  - 
37
 من المصدر السابق.  67المادة  - 
38
 . 4115ودان لعام من الدستور الوطني االنتقالي لجمهورية الس 2-0الديباجة والمواد من  - 
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التعاون العالمي تحت مظلة  وتُدار باستقالل وشفافية لتحقيق نيةالسودان الخارجية أن تخدم المصالح الوط

األمم المتحدة، وتعزيز السالم العالمي، واحترام القانون الدولي وااللتزامات بموجب االتفاقيات الدولية، 

عزيز حقوق اإلنسان دها هي تدّ هداف الهامة التي حوغيرها من األهداف األخرى. كما أن أحد األ

االنتقالي مجموعة من الحقوق  الوطني ساسية في المحافل االقليمية والدولية. ويدمج الدستوروالحريات األ

المبادئ  في جزئين مختلفين هماالمدنية والسياسية باإلضافة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية 

كن دون مواصفات الموجهة العامة ووثيقة الحقوق. وُوجدت حقوق مختلفة للنساء أيضا في كال الجزئين، ل

 لى  طبيعة الحقوق.  تنادا إواضحة تكون منطقية او متميزة اس
 

 حقوق النااء كمبادئ قائدة وموجهات ( أ)
 

من الدستور الوطني االنتقالي موجهات عامة؛  4عتبر كل الحقوق والحريات المعترف بها في الفصل تُ 

نها غير قابلة للتقاضي وبالتالي فاوضع السياسات فقط مجال التشريع وفي  مجال فهي تقود الحكومة في

الحقوق،  لة في وثيقةفصّ وبينما توجد بعض هذه الحقوق مُ  39 .و مما يخضع لعمليات المراقبةمحكمة أ أمام

، ال توجد في وثيقة الحقوق. ، مثل الحق في الصحة والحياةهمية جوهريّةفإن ثمة حقوق أخرى ذات أ

نة في هذا الجزء لكنها ال تنطبق تضمّ مُ  /نء في التمتع بحقوقهموفوق ذلك فان المساواة بين الرجال والنسا

بالعدالة االجتماعية وحظر التمييز في التوظيف أو العمل لألشخاص  4على الجنسية. ويعترف القسم 

المؤهلين بسبب اإلعاقة، وحق األشخاص كبار السن واألشخاص من ذوي الحاجات الخاصة في 

من الدستور  03ية والمهنية واالبداعية والترفيهية. وتعترف المادة المشاركة في النشاطات االجتماع

الوطني االنتقالي بتعزيز التعليم كموجه عام حيث التزام الدولة محدود بتوفير التعليم االبتدائي وتعليم محو 

من اإلعالن العالمي لحقوق  46األمية مجانا. وهناك شروط واستحقاقات أخرى تنص عليها المادة 

حق بمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق  03ان والمادة اإلنس

تاحة التعليم اءهم، وواجب الدولة فيما يتعلق بإنبوين فيما يتعلق بتعليم أبعليم لم ترد، بما في ذلك خيار األالت

 لى الكفاءة. استنادا إللتعليم العالي للجميع  الفني والمهني، وفرص الوصول المتساوى
 

األسرة والزواج ": األول تحت عنوان ساءهمية استثنائية للنفي هذا الفصل ذات أ أحكامهناك ثالثة 

حوال الشخصية الخاصة بهم. يُدمج حق الرجال والنساء في الزواج وتكوين أسرة وفقا لقوانين األ "والمرأة

وتنبع أهمية هذا الحكم من  40 كاملة والحرة للطرفين.رادة الطوعية الج فقط حين يتم باإلويُعترف بالزوا

ن الزواج من صغار السن ما زال ممارسة اجتماعية في أجزاء مختلفة من السودان، إذ تسمح به حقيقة أ

هذا الحكم الدستوري. ن تتخذ إجراءات او تدابير لتحقيق نده تشريعات. ويستوجب من الدولة أثقافة وتس

الذي ينزع حق النساء والفتيات  0550حوال الشخصية للمسلمين لعام نون األبطال قسم قاوهذا يتطلب إ

وتوجد إشارة معينة في المادة  41 في االختيار الحر والزواج ويسمح لوصيهم بتزويجهم في سن العاشرة.

( من الدستور الوطني االنتقالي تلزم الدولة، ضمن أشياء أخرى، على حماية النساء من الظلم 4) 05

 االمساواة بين الجنسين، وكفالة دور النساء داخل األسرة وتعزيز قدراتهن في الحياة العامة. وهذ وتعزيز

في المجال العام والخاص. عتبر حاسما بالنسبة للتدابير التفضيلية الموجهة نحو إعالء وضع النساء يُ  الحكم

ت وخطط. ويمكن القول أن أكثر ر سياسايقوانين وتطو كموجه لسنّ  مادةال طالبة باستخدام هذهوالدولة مُ 

من الدستور. وهو  7الثالثة أهمية هو الحق في المواطنة والجنسية المنصوص عليه في المادة  األحكام

الجنسية أساس وحيد للحقوق والواجبات في منح الجنسية ألطفالهم، بإعتبار أن يؤكد حق الرجال والنساء 

قانون الجنسية بلمتساوي في منح الجنسية ألطفالهن مقيّد المتساوية لكل السودانيين. ولكن حق النساء ا

 ( )ب( أدناه. 3كما سيتم نقاشه في القسم ) 0552السودانية لعام 
 

                                                           
39
 من المصدر السابق.  44المادة  - 
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بطال الحكم المتعلق بمصادر التشريع المنصوص عليها في دساتير أما ما تبقى مفتوحا للحوار فهو إ

الي مصادر التشريع في الشريعة االنتق من الدستور الوطني 5د المادة . وتحدّ 0558، و 0585، 0573

حوله  قوانين الشريعة، حسبما جرى النقاشإجماع الناس. وفي غياب فهم موحد لحقوق المرأة بموجب و

والتحرر من  أعاله فإن تضمين حكم كهذا يولد عدم اليقين. إن حقوق النساء في المساواة وعدم التمييز،

مام القانون، وحرية التنقل انسانية أو المهينة، والمساواة أ الال و العقوبة القاسيةالتعذيب، والمعاملة أ

ذا تم تفسيرها على ضوء قواعد الشريعة كما فُهمت في سياقها التاريخي. للتقييد إ عتبر كلها قابلةواإلقامة، تُ 

 عراف وتفسيرات ال تتواءم مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان. نزاع حول أوهذا قد يقود إلى 
 

 

 ق النااء في وثيقة الحقوقحقو ( ب)
 

في تاريخ السودان الدستوري، هي أكبر إنجاز للدستور  إن وثيقة الحقوق المدمجة بصفتها هذه ألول مرة

عتبرت كعهد بين كل المواطنين في السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل المستويات، الراهن. وقد أ

كأساس للعدالة االجتماعية  حريات األساسية المكرسة ان والوتكفل التزاما باحترام وحماية حقوق اإلنس

همية في وثيقة الحقوق هو التزام الدولة ي السودان. ويعتبر أكثر المالمح أوالمساواة والديمقراطية ف

كل الحقوق والحريات المعترف بها في االتفاقيات كجزء ال يتجزأ من  ذهاينها وتنفيوتضمبتعزيزها 

وهذا يستلزم توسعا ضخما في حجم الحقوق المحمية. وهناك ملمح آخر هو  سودان.لالدولية الملزمة ل

المصادرة بوليس  يقوم بالتنظيمالتوضيح الصريح للعالقة بين وثيقة الحقوق وغيرها من القوانين، والذي 

ورية للمحكمة الدست هام آخر هو السلطة المخّولة وثمة ملمح 42 لحقوق والحريات الواردة.ل و االنتقاصأ

حماية وتعزيز وثيقة الحقوق، ولمفوضية حقوق اإلنسان لمراقبة تطبيقها بيرها من المحاكم المختصة وغ

 نفاذ والحماية. نحو اإل في حركة رائدة 43بواسطة الدولة،
 

تتمتع النساء كمواطنات بسلسلة من الحقوق المدنية والسياسية بموجب وثيقة الحقوق. وهذا يشمل الحق في 

و الال انسانية أو المهينة )لكن أهملت معاملة القاسية أوالحماية من التعذيب أو ال الحياة، والكرامة،

مام القانون، والمحاكمة الشخصية، والخصوصية، والمساواة أ العقوبة(، والحرية، واألمان والسالمة

قتراع العادلة والحق في التقاضي، والمشاركة في الحياة العامة كما ينص عليه القانون، والحق في اال

حرية االعتقاد والعبادة، والتعبير والتجمع، والحق في تكوين خاب. ويحق للنساء أيضا التمتع بواالنت

األحزاب السياسية، باإلضافة الى حرية التنظيم، والتنقل واإلقامة. أما بالنسبة للحقوق االقتصادية 

ون تمييز على أساس الدين أو العرق واالجتماعية فإن الدستور يكفل الحق في الحيازة والتملك، والتعليم د

مجانا. ويعترف الدستور  ،لرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئاالثنية أو النوع أو اإلعاقة، وا أو

وحق األشخاص ذوي  ،أيضا بحق المجموعات االثنية والثقافية في التمتع بثقافاتها المميزة دون قيود

ت المنصوص عليها في الدستور، خصوصا االحترام االحتياجات الخاصة في كل الحقوق والحريا

والكرامة، وتوفير التعليم والعمل المناسبين، والمشاركة في المجتمع. وفوق ذلك فإنه يلزم الدولة بكفالة 

في احترام كرامتهم وتزويدهم بالرعاية الصحية المطلوبة والخدمات حسب ما ينظمها حق كبار السن 

 القانون. 
 

 ؛قوق بسلسلة من الحقوق المحددة، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية للنساءتعترف وثيقة الح 

للرجال والنساء الحق "بأن يكون التي تحمل عنوان حقوق المرأة والطفل تلزم الدولة  34فالمادة 

ها الحق في الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية بما فيالمتساوي في التمتع بكل 

"، بما في ذلك وسائل التمييز االيجابي. األجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية األخرى.

محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة وى المجتمعي فان الدولة مطالبة بـ"وعلى المست
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تحمي الدولة حقوق و ولة وللحوامل.وفر الدولة الرعاية الصحية لألمومة والطفوت المرأة ووضعيتها.

أهمية كبيرة  30للمادة " وقليمية التي صادق عليها السودان.الطفل كما وردت في االتفاقيات الدولية واإل

ولهم الحق في التمتع  ،الناس سواسية أمام القانونلقانون إذ تؤكد على أن "فيما يتعلق بالمساواة امام ا

بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي  بحماية القانون دون تمييز بينهم

 " السياسي أو األصل العرقي.
 

 )ج( ثغرات وقيود وثيقة الحقوق
 

 ( ثغرات وقيود في التعريف1
 

بالرغم من عناصر القوة التي ال شك في وجودها في وثيقة الحقوق فان بها ثغرات ومجموعة من القيود 

تفاقيات الدولية واالقليمية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها السودان. وفيما يتعلق بالحقوق مقارنة باال

من  4المدنية والسياسية، فان وثيقة الحقوق تفتقر إلى الحكم األساسي بعدم التمييز والموجود في المادة 

سية،  والعهد الدولي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا

مييز على أساس الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والميثاق األفريقي، التي تحظر الت

ثني أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من اآلراء، او العرق أو األصل اإل

غيرها من األوضاع. وقد ورد حظر التمييز في وثيقة الثروة أو المولد أو األصل الوطني واالجتماعي أو 

 يقة الحقوق في أن تشمل أسس تعتبرالمساواة امام القانون فقط، وبالتالي فشلت وثبالحقوق في عالقته 

نسان في شخصية ها من األسباب. إن حق كل إهامة لعدم التمييز مثل اإلعاقة والثروة والنوع وغير

الميثاق  من 5المادة في ولخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي ا 06في المادة الوارد قانونية 

من الدستور "العقوبة" من حظر التعذيب  33عترف به. وتستبعد المادة االفريقي، هو أيضا غير م

فيها. والمعاملة القاسية أو الال انسانية أو المهينة، على عكس االتفاقيات الدولية التي يُعتبر السودان طرفا 

فل حق تقلد وفوق ذلك فإن الحق في المشاركة السياسية المنصوص عليها في الوثيقة مبتور إذ أنها تغ

)ج(  45نسان والمادة ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإل4) 40نصوص عليه في المادة المالمناصب العامة 

ع من فريقي توس  من الميثاق األ 03بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن المادة من العهد الدولي الخاص 

فرص متساوية في الممتلكات والخدمات ب التمتع الحق في المشاركة السياسية ليشمل حق كل مواطن في

صارمة لكل األشخاص أمام المساواة الالعامة، باإلضافة إلى الوصول للخدمات العامة في بالده/ها، وفي 

تشكل جزءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق بموجب المادة  القانون. وعلى المستوى النظري فإن هذه الحقوق

حكام المتباينة ( التي تدمج في الدستور االتفاقيات الدولية التي يُعتبر السودان طرفا فيها. ولكن األ3) 47

 في التأكيد واالستناد على المعايير الدولية.  وفشل واضحلوثيقة الحقوق تدخل عنصر عدم يقين 
 

ة الحقوق ال تذكر بشكل محدد الحق األساسي في العمل أو الشروط المنصفة للعمل وفوق ذلك، فان وثيق

و  6نسان والمواد من اإلعالن العالمي لحقوق اإل 42 و 43 الموادواألجر حسبما هو معترف به بموجب 
من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتفشل الوثيقة أيضا في النص بشكل  7

االجتماعي، المنصوص عليه في  الضماناالجتماعي، بما في ذلك  التأمينريح على الحق األساسي في ص

عالن من اإل 44اعية والثقافية والمادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتم 5المادة 

ضا مزيدا من التفصيل عالن العالمي لحقوق اإلنسان أيمن اإل 45نسان. وتقدم المادة العالمي لحقوق اال

حتى في حالة البطالة والمرض، واإلعاقة، والترمل، وكبر السن أو غيرها من  التأمينحول الحق في 

 التمتع  ن الحق فيظروف خارجة عن تحكم الشخص. كما أ العيش فيكسب أشكال االفتقار لوسائل 

الطعام والتحرر من الجوع مستوى مالئم من العيش للشخص واألسرة، وعلى وجه التحديد، الحق في ب

والحق في الملبس والمسكن والرعاية الصحية، والتحسن المستمر لظروف العيش، المنصوص عليها في 

عالن من اإل 45اعية والثقافية والمادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتم 00المادة 
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ذلك فإن هذه الحقوق متضمنة نظريا في العالمي لحقوق اإلنسان غير معترف به بشكل صريح. ومع 

 (. 3) 47الدستور بمقتضى المادة 
 

 26بالحق في الصحة. وتنص المادة  المتعلق 05ر وثيقة الحقوق المبدأ الموجه العام بموجب المادة تكرّ 

تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العالجية والتشخيصية على أن "

" ويختلف هذا اسية وعليها توفير الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.األس

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  04الحكم عن الحق في الصحة حسب ما نصت عليه المادة 

ي التمتع بأعلى مستوى من الميثاق االفريقي، حيث أن لكل فرد الحق ف 06واالجتماعية والثقافية، والمادة 

ممكن من الصحة البدنية والعقلية. والدولة ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لكفالة مثل هذه الحقوق من 

ع.  . إن خلق الظروف التي يمكن ان الطفالصحي لأل وتوفير النموخالل خفض وفيات المواليد والُرضَّ

 الت المرض تمثل مظهرا آخر لهذا الحق. تؤكد توفر الخدمات الصحية والرعاية للجميع في كل حا

 

 ( قيود تشريعية ودينية2
 

من الدستور الوطني االنتقالي من غير المقبول الحد من الحقوق والحريات المنصوص  28تجعل المادة 

ص ( أن التشريعات تنظم الحقوق والحريات المنصو2) 47د المادة كعليها في وثيقة الحقوق حيث تؤ

د حكام التشريعية تقيّ و تنتقص منها. وبالرغم من هاتين الضمانتين فإن األوال تصادرها أعليها في الوثيقة 

 .حيان بشكل صريح ضد المرأةز في بعض األص عليها، وتميّ ومعظم الحقوق والحريات المنص
 

لكل مولود من أم أو أب سوداني حق ال ينتقص "أن قالي على من الدستور الوطني االنت 7تنص المادة  

يجعل حق الشخص  0552لعام  ة" لكن قانون الجنسية السودانيالتمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.في 

الشخص المولود من أب سوداني  روط بطلب للسلطات المختصة بينما يتحصلالمولود ألم سودانية مش

ة باإلقامة، حيث وهناك تمييز آخر أحدثته المادة يتعلق بالحصول على الجنسية السوداني 44 تلقائيا. عليه

وفوق  45 .0556الخط األبوي ظلوا مستوطنين في السودان منذ يناير  تُمنح الجنسية إذا كان األسالف من

ذلك فان المادة تمنح المرأة األجنبية التي تتزوج سودانيا الحق في طلب الجنسية السودانية عند إكمال فترة 

 تزوجين من سودانيات ال يتمتعون بنفس الحق. بينما األجانب الم 46إقامة لمدة سنتين في السودان،
 

ينتقص القانون التشريعي أيضا حق المرأة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

من الدستور الوطني االنتقالي. وتعزز المادة  34الوارد في المادة و ،والثقافية على قدم المساواة مع الرجل

لوطني االنتقالي المساواة بين الجنسين، وتكفل دور النساء في األسرة وتدعم قدراتهن من الدستور ا 05

وحر بين الطرفين. ولكن قانون  ذا تم عن اختيار كاملعدم مقبولية أي زواج إال إب وتفول في الحياة العامة،

ات الدستورية. يلغي هذه الضمان ،، والمأخوذ من قواعد الشريعة0550حوال الشخصية للمسلمين لعام األ

مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالزواج، والطالق، واإلعالة، والحضانة، ويتعامل هذا القانون مع 

والميراث، والوصية. ووفقا ألحكامه فإنه ال يحق للنساء إبرام عقد زواج إال من خالل ولي يكون ذكرا 

غ شرعي يجوز للمرأة حينذاك أن دون مسوّ وإذا امتنع الولي عن تزويج موليته ب 47 ومسلما وعاقال وبالغا.

عاشرة )سن ويسمح القانون للولي بتزويج فتاة حتى في سن ال 48 تطلب من القاضي أن يبرم عقد زواجها.

ذا اعتقد أن الزواج يخدم مصلحة راجحة لها حسب وضع الرجل كـ"زوج كفء" البلوغ( بموافقة قاضي إ

دة الرجال إال إذا كانت المرأة حاصلة على حق الطالق في وعموما فإن الطالق يقع بإرا 49 ومهر مناسب.
                                                           

44
 (. 4115)المعدل عام  0552( من قانون الجنسية السودانية لعام 3) 2المادة  -

45
 ( من المصدر السابق. ii)ب( ) 0المادة  - 
46
 من المصدر السابق.  8المادة  - 
47
  . 0550من قانون األحوال الشخصية للمسلمين لعام  33و  45المادة  -

48
 من المصدر السابق.  37 المادة -

49
 من المصدر السابق.  21المادة  - 
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ومع  50 علمهن.بدون االنسحاب من الطالق دون رضا النساء أو حتى عقد الزواج. ولكن للرجال الحق في 

و عقلي صابته بمرض بدني أق في المحكمة بسبب عجز الزوج أو إأن للمرأة الحق في السعي لطلب الطال

ن تثبت زعمها من خالل أدلة طبية من طبيب مسلم وأن تنتظر لنحو عام ليها أعغير قابل للشفاء، فإن 

ستياء وجدل، خصوصاً والواجبات في إطار الزواج مصدر إ وتُعتبر الحقوق 51 للحصول على الطالق.

وهناك شكل آخر من  52 أو للحصول على وظيفة. ذن الزوج لمغادرة المنزل لزيارة االسرةمتطلب أخذ إ

وتمنح قواعد الميراث أيضا أفضلية  53 بنته.تعليم إبنه وليس إبالتزام األب باالنفاق على  التحيز يتعلق

وقد حاولت حركات لحقوق 54 للذكور على اإلناث وتزود اإلناث في معظم الحاالت بنصف نصيب الذكور.

لكن دون  المرأة في عدة دول أن تحّدث هذه القوانين لتستجيب للتغيرات االجتماعية والحاجات الراهنة

  55 إحراز نجاح كبير.
 

هناك مصدر آخر خطير النتهاكات الحقوق الدستورية للمرأة هو قانون النظام العام. فبموجب قانون 

النظام العام يتم التمييز بشكل صريح ضد النساء وضد حقوقهن، كما يتم بشكل كبير تقييد حقوقهن في 

نسانية أو المهينة. ويحظر القانون ة أو العقوبة الال إذيب، والمعاملالخصوصية والتنقل، والتحرر من التع

يسبب باالضافة إلى ارتداء زي فاضح في أماكن عامة  مخلأي عمل أو سلوك  0550الجنائي لعام 

جلدة، أو الغرامة أو االثنين معاً، ويستخدم  21بالجلد  /المتهماتمضايقة للشعور العام. ويعاقب المتهمين

وفي ظل عدم وجود معايير محددة لما يشكل سلوكا "مخال" أو زيا "فاضحا"  56 بشكل شائع ضد النساء.

أمن يدي شرطة النظام العام )المعروف اآلن بشرطة الف الفتيات والنساء قد تعرضن لإلهانة على أفإن آ

 57 جلبن أمام محاكم ويُجلدن بعد محاكمات إيجازية ال يتوفر فيها الحق في محامي.يُ  المجتمع(. وقد ظللن

ية للضمانات الدستورضحايا بسبب االفتقار للوعي  والفتيات بشكل متكرر ألن يصرن وتتعرض النساء

 واإلبقاء على األحكام التمييزية للقانون.  واالفتقاد لالحترام الرسمي لهن
 

 45من بين  8إن  58 آثار عكسية على كرامة وحرية النساء. 0558لقانون النظام العام في والية الخرطوم 

 8بشكل حصري للنساء بينما هناك  قد وجهت 0558العام لوالية الخرطوم  حكام قانون النظامما من أحك
الرجال والنساء. وهناك عدد من مواد قانون النظام العام تميز بشكل صريح  أحكام أخرى مشتركة بين

المقاعد في حظر النساء من الرقص في حضور الرجال، وتخصيص نسبة قليلة من مادة  ، مثلضد المرأة

ويفرض القانون  59 المواصالت العامة ال تعكس العدد الفعلي للنساء الالتي يستخدمن المواصالت العامة.

من قانون اإلجراءات الجنائية لعام  56وفي انتهاك للمادة  60 أيضا قيودا على وظائف، مثل مصففي الشعر.

الحق في اقتحام مباني في أي وقت الشرطة  0558يمنح قانون النظام العام لوالية الخرطوم  0550

  61 للتفتيش وكفالة االمتثال لمتطلبات القانون.
 

فشل في توفير الحماية المالئمة ضد االغتصاب  0550وبجانب ذلك فإن القانون الجنائي لعام 

لة بالزنا. على عكس االلتزام والمضايقات الجنسية، وبدال عن ذلك عّرض النساء لمالحقات قضائية محتم

                                                           
50
 من المصدر السابق.  035-034المواد  - 
51

 من المصدر السابق.  060-050المواد  - 
52
 من المصدر السابق.  54و  50المواد  -

53
 أعاله.  22، الحاشية السفلية رقم 84المادة  - 
54

 من المصدر السابق.  211 – 357المواد  - 
55
 انظر قوانين األحوال الشخصية في تونس وسوريا؛ تتطلب كل منهما حضور القاضي في عملية الطالق.  - 
56
 تشترك في نفس مشكلة الغموض وقد استخدمت بشكل متكرر ضد النساء.  0550( من القانون الجنائي لعام 4) 052و  050المواد  - 
57
 إلعالم، ويُشار اليهما "بقضية البنطال" لصحفية و "قضية الطرحة" لمحامية. من آالف الحاالت، وجدت حالتان فقط طريقهما إلى ا -
58

 . 4101، السوداني ‘ النظام العام كأداة الستخدام العنف ضد المرأة’انظر نبيل أديب،  - 
59
 . 0558من قانون النظام العام لعام  5و  7المواد  -

60
 من المصدر السابق.  06و  05و  02المواد  -

61
 من المصدر السابق.  07 المادة -
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يجابي للدولة بحماية النساء من األذى والظلم، حسب ما هو معترف به في الدستور الوطني االنتقالي اإل

  62 واالتفاقيات الدولية الملزمة للسودان.
 

للحقوق الدستورية األساسية والحريات للمرأة . وهناك أمثلة هناك بعض األمثلة للقيود التشريعية والدينية 

وورش عمل ومنابر، فيما يتعلق بحقوق النساء في التنقل واإلقامة أخرى وردت في دراسات أخرى 

 تخضع هذه االنتهاكاتو 63 والسفر والجنسية والمواطنة، باإلضافة إلى القضايا المتعلقة بالزواج واألسرة.

من حيث المبدأ للمراجعة بواسطة المحكمة الدستورية. ولكن االفتقار لفرص الوصول الفعالة للمحاكم 

لى استمرار التناقض إسقاط قوانين، قد أدى إمة الدستورية، والذي ظل مترددا في لقانوني للمحكوالفقه ا

 بين الحقوق الدستورية والتشريعات الوطنية. 
 

 وضع النااء، ودورهن، وحقوقهن في الدساتير المقبلة: جوانب مثيرة  4-4
 

ن يكون مدركا ور المقبل ال بد ألسودان في الدستفي ا المرأة إن أي حوار يتعلق بوضع ودور وحقوق

في السودان. وهذا يتطلب تقييما صريحا لالنتهاكات التي  سودان الدستوري وواقع حياة المرأةلتاريخ ال

تعرضت لها النساء في الحياة العامة والخاصة. ولتجاوز هذا الوضع فان هناك حاجة لنهج شامل يفحص 

والسياسية لعدم المساواة والتمييز والتهميش، ويطور أحكام ثقافية واالقتصادية ال -عية األسباب االجتما

 مالئمة للحماية الدستورية من ذلك.  
 

 تفكك موضوع حقوق النااء  4-4-1
 

عن وضع المجموعات المهمشة األخرى مثل األطفال، واألشخاص  يجب فصل موضوع حقوق المرأة

ات اإلثنية والدينية. ويمثل عدم المساواة ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والنازحين، والالجئين، واألقلي

ومع أن النساء لسن أقلية وجربن أشكال محددة للتمييز إال أن تجاربهن تتقاطع مع والتمييز عامال مشتركا. 

تجارب أفراد المجموعات المهمشة. وقد حان الوقت لتوثيق قصص حياة النساء وتجاربهن وأوضاعهن 

ولهذا الهدف يجب أن تقّر  64 ن فيها وكشف أسباب التبعية والدونية.في سياق المجتمع والبيئة التي يعش

ديباجة الدستور المقبل بوجود التحامالت واألنماط السائدة والتبعية، وأن تؤكد وضعهن المتساوي 

 ودورهن الحاسم وحقوقهن المتساوية. 
 

 تحديات القواعد الثقافية والدينية واتفاقيات حقوق اإلناا  4-4-2
 

ي أن الجدل الديني الثقافي المثار حول وضع النساء ودورهن وحقوقهن يمثل تقييدا حقيقيا ال شك ف

في قضايا مختلفة للحقوق الدستورية  اً لتمتعهن بالحقوق األساسية. ولم تعط المحاكم السودانية اعتبار

بالنسبة انونية الراسخة واعتمدت تبريرات تستند إلى الشريعة. ومن التوضيحات الجيدة سن المسئولية الق

، التي يعتبر 0585واتفاقية حقوق الطفل لعام  4101للطفل. وقد عّرف الدستور وقانون الطفل لعام 

سنة، لكن هناك أيضا سن غير محدد للبلوغ  08السودان طرفا فيها، عّرف الطفل بأنه شخص تحت سن الـ

المحاكم تحاكم العديد من الفتيات  . ووفقا لذلك فإن0550وفقا لقانون األحوال الشخصية للمسلمين لعام 

وفوق سن العاشرة كبالغات بالزنا في قضايا االغتصاب. وهناك حاجة إلعادة فحص  08تحت سن الـ

الشريعة على ضوء التحوالت المضطردة في المجتمعات المسلمة والتغيير المتدرج في أدوار األفراد 

عية. ولكن وجهة نظر التيار الرئيسي الدينية ما الذي تحدثه التطورات السياسية واالقتصادية واالجتما

                                                           
 (. 4118البيئة، حان أوان التغيير: إصالح تشريعات السودان حول االغتصاب والعنف الجنسي )نسان وتنمية ومركز الخرطوم لحقوق اإل ريدريس - 62

63
؛ نصر الدين عبد الباري، CARIM-AS 2011, European University Institute (2011)،‘الجندر والهجرة في السودان’انظر محمد عبد السالم بابكر،  - 

المنظمة  ؛http://www.cmi/no/sudan/doc/id=1284(، موجود على الرابط 4101‘ )قواعد المواطنة في السودان ومشاكل ما بعد االنفصال’

  (. 4100، )‘في السودان: مسودة تشريع لقانون األسرة للمسلمين نحو المساواة الجندرية’السودانية للبحوث والتنمية ، 
64

 (. 0557ساندرا هيل، سياسات النوع في السودان: االسالموية واالشتراكية والدولة، )دار نشر ويستفيو، بولدر: كولو،  - 

http://www.cmi/no/sudan/doc/id=1284؛
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الفقه والقواعد اإلسالمية، خصوصا تلك المتصلة بالنساء، في سياقها جوانب  زالت تفسر وتطبق معظم 

 ،التاريخي دون أي اعتبار أو باعتبار قليل لحقائق الواقع الراهن عموما، وللنساء بشكل خاص. ومع ذلك

 حكم الهاصةالمعرفة واللذكور استنادا إلى ة التي تساند الموقف التفضيلي لفإن القاعدة الديني ،وكمثال

األسرة تتعرض للفحص والتدقيق اليوم إذ أن عددا كبيرا من النساء يقمن، بخيارهن او نتيجة للضرورة ب

تالي وهناك بال 65 العائل الوحيد أو المساهم الرئيسي في إعاشة األسرة، أو على األقل إعاشة أنفسهن.بدور 

حاجة عاجلة وملحة في إعادة التفكير في مظاهر مختلفة من قوانين الشريعة، وتفسير وفهم تعاليمها في 

 ما يتعلق بالنساء.لتضارب المحيط بها، بما في ذلك سياق الحاضر إلزاحة االضطراب وا
  

ها يعتبر أساسيا بالنسبة إن معالجة النزاع بين القواعد الدينية واالتفاقيات الدولية بشأن وضع المرأة وحقوق

للدستور المقبل كي يُحظى بالشرعية واالحترام، ليس فقط من مناصري حقوق المرأة وحدهم، وإنما أيضا 

دة من الكرامة المتأصلة للشخص من أولئك الذين يؤمنون بحقوق إنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومستم

 –ي نفس الوثيقة من المحتمل أن يكونا متعارضين إن دمج حكمين فنساني دون تمييز على أي أساس. اإل

من الدستور الوطني االنتقالي التي تنص على الشريعة واإلجماع كمصادر للتشريع،  5وتحديدا المادة 

( التي تشير إلى كل الحقوق والحريات المحمية باالتفاقيات الدولية التي صادق عليها 3) 47والمادة 

ال يتواءم مع حقوق المرأة التي يُعترف بها عالميا. وفي  اً ليقين وتفسيرخلق وضعا من عدم اي –السودان 

 الشريعة أن تُفسر يجب لحوارلوفقا معنى "الشريعة"؛ وهذا المضمار فإن حوارا جرى مؤخرا رّكز على 

القيم الروحية والمثل االجتماعية للعدالة، والحرية، والشورى،  شكل عام كمبادئ موجهة، بحيث تشملب

  66 لحة العامة، باإلضافة إلى الحقوق والحريات المعترف بها عالميا.والمص
 

 بند المااواة وعدم التمييز 4-4-3
 

فشلت كل الدساتير السودانية في دمج بنود المساواة الشاملة وعدم التمييز مقارنة بتلك الموجودة في 

مين معاً )المساواة الشاملة وعدم للحك الصكوك الدولية واالقليمية لحقوق اإلنسان. وتفتقر بعض الدساتير

على بنود غير مالئمة. وتدمج  أخرى حتويالتمييز(، ويتضمن بعضها مبدأ المساواة فقط، بينما ت

بال استثناء، إلى جانب الديباجة، حكمين يكفالن الحقوق  67االتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان،

شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق المنصوص المتساوية بين الرجال والنساء، ويحظران أي 

صل الوطني ين أو الرأي السياسي وغيره أو األعليها على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الد

أو االجتماعي أو اإلعاقة أو النوع أو الثروة أو المولد أو غيرها من األوضاع. ويمثل حكم المساواة بين 

القانون ضمانة إضافية. والدول األطراف في أي اتفاقية ملزمة بانفاذ واجباتها وضمان جميع البشر أمام 

وينبغي أن يدمج الدستور المقبل أحكام المساواة وعدم التمييز بما يتسق مع المعايير التمتع بالحقوق. 

ص عليه في الدولية. ويجب أن يأخذ الدستور المقبل بعين االعتبار التعريف المفصل للتمييز، والمنصو

(. 4113اتفاقيتين لم يصادق عليهما السودان بعد وهما اتفاقية سيداو وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا )

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس  وقد وسّعت اتفاقية سيداو معنى التمييز بأن تضمنت "

لمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف ل

الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط 

تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين 

أي تمييز أو إبعاد أو "فإنه وّسع التعريف أكثر ليشمل  ل حقوق المرأة في أفريقيابروتوكوأما  68 "الرجل.

تقييد، أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال االعتراف 
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 (. 33:  2الكريم. سورة النساء ) مبدأ القوامة في الشريعة يعطي الرجال اليد العليا في األسرة في أوضاع معينة، القرآن - 
66
، في محجوب محمد صالح ‘العالقة بين الدين والدولة في الدستور’، والطيب زين العابدين، ‘الدين والدولة في الدساتير السودانية’محمد ابراهيم خليل،  - 

  ( )باللغة العربية(. 4104)تحرير(، دراسات حول الدستور )مركز األيام للدراسات الثقافية والتنمية، الخرطوم ، 
67
لحقوق المدنية وتحديدا، االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص با - 

   والسياسية، واالتفاقية الدولة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والميثاق االفريقي. 
68
 من اتفاقية سيداو 0المادة  - 
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 69"بغض النظر عن حالتها االجتماعية.للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في جميع ميادين الحياة 

وتُعتبر هذه التعريفات المفصلة مفيدة في بلورة نطاق المساواة وعدم التمييز وتعزيز استخدامها كأداة 

 لتوجيه ممارسة الدولة وانفاذها.
 

 دمج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  4-4-4
 

م في الدستور الوطني إن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي حقوق معترف بها بشكل غير مالئ

(، والتي تدمج كل 3) 47لقد وضعت وثيقة الحقوق إشارة قوية للمعايير الدولية في المادة  70 االنتقالي.

الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

اإلشارة إلى في تفصيل الحقوق بطريقة تيسر  توعلى الرغم من هذا االعتراف فإن وثيقة الحقوق فشل

االنفاذ والتقاضي. وهذا مهم بشكل خاص للنساء. فالنساء، وهن ضحايا شكل أساسي من الفقر، والجوع، 

 والمرض، والنزوح، واألمية، والبطالة، هن بهذا النحو المستفيدات األساسيات من هذه الفئة من الحقوق.
 

ماعية والثقافية ليست حقوقا تابعة للحقوق المدنية والسياسية؛ فهي مرتبطة، إن الحقوق االقتصادية واالجت

ومتضافرة وداعمة لبعضها البعض مما يتوجب االعتراف بها كمبادئ أساسية في الدستور المستقبلي. 

يجب على الدستور، الذي يعتني بالحاجات األساسية لكل المواطنين، أن يشدد على أهمية هذه الطائفة من و

من وثيقة الحقوق لكفالة التزام قوق االقتصادية واالجتماعية كجزء ال يتجزء حقوق من خالل دمج الحال

في  في أفريقيا نموذجا جيدا يحتذى من بروتوكول حقوق المرأة 02و  03الدولة بضمانها. وتعتبر المواد 

 مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية.
 

 التدابير الخاصة ونظام الكوته 4-4-5
 

( لتعزيز 4) 34يُعتبر التمييز اإليجابي أداة خاصة تجد الدعم في الدستور الوطني االنتقالي بموجب المادة 

حقوق المرأة. وهو خطوة إلى األمام نحو الوعي بالمساواة وتجسير الثغرة الجندرية في نظام الدولة. ولكن 

أة ما زال مهمالً بسبب االفتقار إلى فان أثره على األحكام الخاصة بموقع المرسنوات من دمجه  8بعد 

من الدستور الوطني االنتقالي  036التدابير الفعالة التي تُتخذ في هذا المضمار. وللتوضيح فان المادة 

تنص على موجهات عامة للتعيين في الخدمة المدنية، والتي من أهدافها مخاطبة أو معالجة عدم التوازن 

تعيين والتمييز على كل مستويات الحكومة ضد أي سوداني/سودانية وعدم االنصاف وعدم المساواة في ال

يجابي وتدريب مهني أو النوع وتوظيف تدابير تمييز إ مؤهل استنادا على الدين أو االثنية أو المنطقة

اع العام والخاص ما حددة. ولكن مشاركة النساء في القطلتحقيق عملية توظيف عادلة خالل فترة زمنية م

  71 كثيرا عن مشاركة الرجل. زالت متخلفة
 

أما فيما يتعلق بالحق في المشاركة السياسية، فإن نظام الكوته الذي اقترحه قانون االنتخابات الوطني لعام 

 45كما أنه يميز بين النساء. وتنص المادة  جابي هو نظام محدود من حيث النظاقكإجراء تمييز إي 4118

نساء يتم إنتخابهن على أساس التمثيل النسبى على خمسة وعشرين بالمائة من القانون أن "

" وتستفيد النساء العضوات في األحزاب السياسية مستوى الوالية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة

وحدهن من اإلجراءات الخاصة، إذ أن المرشحات المستقالت والمهنيات ال يحق لهن المنافسة في قوائم 

في الهيئة التشريعية وليس في المجالس التشريعية للواليات والمجالس % فقط 45النساء. وتُطبق نسبة الـ

في كل  تطبّق اإلجراءات الخاصةوهناك حاجة ألن يتضمن الدستور المقبل حكما أوسع، يحدد أن  ؛المحلية

التشريعات والسياسات  مباشر على الدولة في أن تسنّ التزام لاإلالدستورالمؤسسات الحكومية. ويفرض 
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 . 4113)و( من بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  0المادة  - 
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 أعاله.  35، الحاشية السفلية رقم 03 – 00المواد  - 
71
  ( . 4101سعاد أ. عيسى، حقوق المرأة بين القرار القانوني والتطفيف في الممارسة ) -
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النفاذه. ويجب أن تتطابق النسبة مع اقتراح المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، مثال  المطلوبة

 %. 51% في البداية ثم تزداد تدريجيا إلى 33 – 31
 

I-4-6  قيود تشريعية 
 

تنظم التشريعات الحقوق والحريات  " أن ( من الدستور الوطني االنتقالي على2) 47تنص المادة 

ال يجوز  "أنه على  28كما تنص المادة  "يقة وال تصادرها أو تنتقص منها.المضمنة فى هذه الوث

دان مبدأ سيادة " وهاتان المادتان تؤك االنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة

العديد  ويضمنان بشكل كافي أن تتواءم القوانين مع األحكام الدستورية. ولكن 3الدستور بموجب المادة 

الموجهات العامة ووثيقة الحقوق تشمل عبارات مثل "ينظمه القانون" و "على  ن الحقوق الواردة عبرم

النحو الذي يحدده القانون" وهذا ينطبق بشكل خاص على حقوق المرأة، بما في ذلك العالقة بالجنسية 

شخصية، والتي والمواطنة؛ والملكية؛ وحقوق الزواج؛ والتنقل واإلقامة؛ والخصوصية؛ والحريات ال

فإن على الدستور المقبل أن يعلن  تم توضيحه أعاله. ولحماية النساء تعيقها التشريعات الموجودة كما

 بشكل صريح عدم صالحية أي تشريع ال يتسق مع الدستور. 
 

I-4-7 االنفاذ 
 

ية إن االنفاذ يمكن أن يكون مهمة شاقة؛ فهو يتطلب إرادة قوية والتزام ليس فقط من السلطات السياس

الل وحدها وإنما أيضا من القوى االجتماعية. ويمكن أن يتنامى االلتزام االجتماعي والسياسي من خ

حقوق اإلنسان والحقوق األساسية. ومن المهم كثيرا اعتماد نهج ب حمالت التعليم ورفع الوعي الخاص

لدستور وحقوق اإلنسان، بما متصاعد من القاعدة إلى القمة داخل األسرة والمجتمع والدولة. ولكفالة انفاذ ا

في ذلك حقوق المرأة، فان من المهم األخذ في االعتبار كل مستويات الحكومة، مثال المستوى الوطني 

ومستوى الدولة. وبداية، يجب أن تكفل المؤسسات التشريعية ترجمة أحكام حقوق اإلنسان في قوانين 

وإبطال التشريعات التي أياسات. ويجب تعديل واللوائح والسالمحلية  الواليات وفي القوانينمؤسسات 

تتعارض مع الضمانات التشريعية، في إطار زمني محدد. ويُعتبر القضاء هيئة رئيسية لتولي مهام تفسير 

وثيقة الحقوق الدستورية بمعرفة الوتعزيز الحقوق الدستورية. ويتطلب االستقالل القضائي التعزيز و

لية. ويجب أن تُرفع أي قيود مفروضة على تفويض المحكمة ر حقوق االنسان الدويوتعزيز معاي

 فحص كل المسائل ذات الصلة بخروقات حقوق اإلنسان. بالدستورية وذلك للسماح لها 
 

خر الهام هو إقامة مفوضية مستقلة للنساء. ويجب أن يكون لمثل هذه الهيئة تفويض شامل واإلجراء اآل

ا يتعلق بالنساء. وهذا يشمل مراقبة ممارسة الدولة واالمتثال وسلطة لمراقبة تطبيق حقوق اإلنسان فيم

بالتزاماتها في اتخاذ التدابير المطلوبة؛ ومراجعة تدابير الدولة؛ وتقديم النصح ألصحاب المصلحة على 

المستوى التشريعي، والتنفيذي والمجتمعي بشأن موضوعات حقوق اإلنسان ذات الصلة، باإلضافة إلى 

فردية والجماعية حول انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وعليها أن تساعد في تلقي الشكاوى ال

التنسيق مع المؤسسات والمفوضيات الوطنية في موضوعات حقوق اإلنسان بموجب اختصاصها، 

المدنية الوطنية والدائرة الوطنية لعدالة التوظيف  مفوضية الخدمةوضية حقوق اإلنسان، تحديدا مفوو

، وهي القيام بحمالت عامة لمفوضية المقترحةة المظالم العامة. وثمة مهمة أساسيّة تقع على عاتق اودائر

 حقوق اإلنسان وحقوق المرأة.  واطنين على مستوى القواعد بشأنالمبهدف توعية
 

 خالصة 4-5
 

-سيو يُعتبر موضوع وضع المرأة وحقوقها موضوعا معقدا يشكل تحديا بسبب سلسلة من العوامل السو

عانين يسياسية. وإلنصاف مظالم النساء السودانيات وأشكال الحيف والظلم التي القتصادية والثقافية وا

منها فإن هناك حاجة إلى نقلة نوعية أساسية في النموذج السائد لتخطي المعتقدات الدينية واالجتماعية 
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والعوائق الدينية واالجتماعية  وإزالة التنميطات السائدة وتحيزات النوع ،البالية حول قيم المرأة

واالقتصادية والسياسية والقانونية. ويجب أن يكون وضع ودور المرأة في المجتمع دورا للمساواة في 

ء االشتمال على آراء النساالحياة وفي صنع القرار. ويجب أن تسعى أي عملية دستورية مستقبلية إلى 

كل القضايا العالقة الخاصة بالحكم، ووضع القوانين،  وإنما أيضا في ورؤاهن ليس فقط في قضايا المرأة

واقتسام السلطة والثروة، والتنمية، والسالم، وبناء الدولة. وستواصل مبادرات النساء جهودها في توحيد 

النساء وتيسير الحوار الداخلي بينهن، وتنظيم الحمالت على مستوى الحكومة واألحزاب السياسية 

ع العريض. ويجب على السياسيين في الحكومة والمعارضة التحلي باالحترام والمجتمع المدني والمجتم

واالعتراف بحقوق المرأة واحتياجاتها. وقد أحبط الحكم الديمقراطي والحكم العسكري النساء منذ 

للتفكير في االنضمام ألي اتفاقية دولية للمرأة، مثل سيداو وبروتوكول  حدهما مهيأً يكن أاالستقالل. ولم 

تطلع النساء الى األمام، أكثر من أي وقت مضى، إلنهاء . وت(مابوتوق المرأة في أفريقيا )بروتوكول حقو

 حالة عدم األمان المتعلقة بوضعهن في المجتمع وحقوقهن في نظام السودان القانوني وفي واقعه. 
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 حقوق األطفال وماودة وثيقة الحقوق لدستور الاودا  المقبل )خديجة الشيخ -5

  محجوب(
 

 تقديم  5-1
 

في اتفاقية على تقرير السودان كدولة طرف  4101في المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل لعام 

عن عدد من المخاوف الثناء لتدابير مثل تبني قانون جديد للطفل،  لطفل عبّرت اللجنة، وهي توُجهحقوق ا

وهذه تشمل االفتقار لالتساق فيما  1 لقضايا المحددة.المتعلقة باالفتقار إلطار فّعال لالنفاذ وسلسلة من ا

اء األطفال، منح آلرعتبار غير الكافي الذي يُ يتعلق بتعريف الطفل وعدم المساواة الواضحة والتمييز واال

ام سنة في بعض الجرائم، واالستخد 08تفرض على أطفال تحت سن  عدام التيواالحتفاظ بعقوبة اإل

خفاقات إدارة مجال قضاء األحداث، والممارسات التقليدية الضارة، مثل ية، وإالمتواصل للعقوبات البدن

بتر األعضاء التناسلية لألنثى )الختان(. وسلّطت اللجنة الضوء أيضا على فقر الخدمات الصحية، 

على  والمستوى المعيشي المتدني، واألثر العكسي للنزاعات المسلحة ،خصوصا في مناطق مثل دارفور

باإلضافة إلى االستغالل واإليذاء  ،طفال الشوارع )الذين ال مأوى لهم(والعدد الكبير من أاألطفال، 

 االقتصادي والجنسي.
 

بأن تجعل قوانينها الوطنية متوائمة مع  ملزمة بالتالي رفا في معاهدة دولية تصيرطحينما تصير الدولة 

جري عدة تغييرات أ 0551ة الطفل عام ن على اتفاقيالمعنية. ومنذ مصادقة السودا الدوليّة المعاهدة

وضحته لجنة حقوق حسب ما أ ،لكن .ولية حول حقوق الطفلتشريعية ألجل دمج بعض المعايير الد

ن من المتوقع أكان انفصال جنوب السودان وبعد  2 قية.ن هناك عدة أشكال قصور ما تزال متبالطفل، فإ

فإن هذا الفصل يناقش الحقوق الدستورية لألطفال وفي هذا السياق يتم تبني دستور جديد في السودان. 

ودمج حقوق األطفال في الدساتير السودانية المختلفة، مع تركيز خاص على الدستور الوطني االنتقالي 

 .4115لعام 
 

شارة للشريعة اإلسالمية. وفي حال اق السوداني تناقش ألمد طويل باإلظلت حقوق الطفل الدولية في السي

بين نصوص اتفاقية الطفل وقوانين الشريعة اإلسالمية فإن الحكومة تحجم عن انفاذ  أي نزاع مفترض

األعراف الدولية. وبهذه الخلفية فإن هذا الفصل يحّدد موقف السودان والحجج المطروحة في هذا 

جوانب النزاع بين ، وعلى ط الضوء أيضا على حقوق الطفل كما ينص عليها الدستورالمضمار. كما يسلّ 

عراف الدستورية والقوانين الوطنية. وباإلضافة إلى ذلك فإن الفصل يحّدد أفضل ممارسات الدول األ

تور المقبل. وأخيرا فإن األخرى التي قد تشكل أساس األحكام التي يمكن اقتراحها بغرض ضمها للدس

عزيز اإلنفاذ بعض التوصيات فيما يتعلق بمرتبة حقوق األطفال في الدستور المقبل بهدف ت الفصل يقّدم

 الفّعال لحقوق األطفال في السودان.

 

                                                           
 -  جامعة الخرطوم. –د. خديجة الشيخ محجوب، بروفيسور مساعد، شعبة القانون الدولي والمقارن بكلية القانون  
1
(. أنظر ايضا اعتبارات اللجنة لتقارير 4101اكتوبر  0) CRC/C/SDN/CO/3-4انظر لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية، السودان، وثيقة األمم المتحدة  - 

من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل حول انخراط األطفال في نزاع مسلح. المالحظات الختامية: وثيقة األمم  8دول األطراف بموجب المادة قدمتها ال

 (. 4101اكتوبر  6) CRC/C/OPACT/SDN/CO/1المتحدة 
2
 المصدر السابق.  - 
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 القانو  الدولي والدساتير الوطنية 5-2

 

إن الدول ملزمة بانفاذ التزاماتها باالتفاقية بحسن نية، بما في ذلك عن طريق دمج الحقوق والواجبات 

انت اتفاقية الطفل تتطلب من ما إذا ك ومن األسئلة الهامة سؤال 3 المعنية في أنظمتها القانونية الوطنية.

لى االستيعاب دساتيرها. وال تتضمن االتفاقية إشارة صريحة إ الدول األطراف أن تدمج حقوق الطفل في

التدابير العامة لإلنفاذ أن "على الدول األطراف ب الخاصة2وتورد المادة الدستوري للحقوق الواردة فيها. 

كشف األعمال وق المعترف بها في االتفاقية." وتعمال الحقاتخاذ كل التدابير التشريعية المالئمة إل

ويؤيد ل. هودجكن وب. نيويل ايضا فكرة دمج  4 التحضيرية أن موضوع "تدابير أخرى" يعتبر مفتوحا.

 حقوق األطفال في الدستور بالقول أن :
 

ن لها ب من الدول أن يكوحقوق اإلنسان ال يتطل "... الدستور، كغيره  من معاهدات ومواثيق

كن حينما يكون هناك دستور فان أحكامه يجب أن تكون متسقة مع االتفاقية أو، وفقا دستور. ول

 5 حقوق الطفل." ، يجب أن يكون أكثر قدرة على المساعدة في تحقيق20للمادة 

 

 اإلشارة : هلهو، تحديداً  وفي هذا السياق فإن السؤال الحاسم يتعلق بمناهج ضم حقوق الطفل في الدستور

هل يعكس الدستور المبادئ الرئيسية التفاقية  ذلك سؤال: إلى ويضاف الصريحة لألطفال ضرورية؟

ن يعكس المبادئ يجب أولهذا الهدف فإن أي دستور  6؟،شارة بوجه خاص لألطفالمع اإل ،حقوق الطفل

ويقدم  7 .طاقتهفضل مصالح الطفل، ومشاركته، وقدرته على البقاء والنمو وتطور العامة لعدم التمييز، وأ

لى طرح مطالبة قوية وق األطفال في الدستور مما يؤدي إقرارا مجددا بحقأخذ هذه المبادئ في االعتبار إ

  8 العدالة ال يمكن تجاهلها بسهولة. سعيا وراء
 

التدابير التشريعية واإلدارية "تتبنى من اتفاقية حقوق الطفل فإن على الدول أن  2وكما ورد في المادة 

إن فكرة "تدابير أخرى" تترك الباب مفتوحا أمام انواع التدابير التي تُتخذ. " .األخرى ها من التدابيروغير

أن يجد المكان المناسب في هذه الفئة. وبالنسبة للعديد من الدول  ،ويمكن لتبني حقوق الطفل، في الدستور

بما في ذلك وثائق ومواثيق  ،األحكام الدستورية لحقوق اإلنسانفإن أعراف االتفاقية تشكل أساسا 

  9الحقوق.
 

ألحكام انوني المحلي، خصوصا حينما تكون لأعراف اتفاقية ما في النظام الق إن منهج استيعاب

التي يمكن بها تعزيز ، من أكثر الوسائل قوة ل واحدةً شكلدستورية لحقوق اإلنسان مبررة، يا

 يات على وثائق الحقوق حتى حينما اللمستوى المحلي .. وفي بعض الحاالت... تؤثّر االتفاقا

                                                           
3
( من العهد الدولي للحقوق المدنية 4) 4. انظر ايضا، على سبيل المثال، المادة 46، المادة U.N.T.S. 1155 (0565 )330اتفاقية فيينا حول قانون االتفاقيات،  - 

 U.N.T.S. 171 (0565) 999والسياسية، 
4
 . 353( ، ص 4117رك، )األمم المتحدة، نيويو 0انظر مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التاريخ التشريعي التفاقية حقوق الطفل، المجلد  - 

5
 . 40(، ص4117راشيل هودجكن وبيتر نيويل، دليل انفاذ التفاقية حقوق الطفل )يونسيف، جنيف،  - 

6
 . 74المصدر السابق، ص - 

7
 . 25((. ص0558. انظر ايضا جيرالدين فان بويرين، القانون الدولي حول حقوق الطفل، )مارتينوس نيجهوف، ناشرون، الهاي )53المصدر السابق، ص - 

8
 . 401، ص SAJHR، 40( 4115‘ )يُرى ويُسمع بشكل متزايد: اإلقرار الدستوري بحقوق األطفال’جون توبين،  - 

9
 .0150( ص4103فيليب ألستون وريان قودمان، حقوق اإلنسان الدولية )دار نشر جامعة أكسفورد،  - 
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)اتفاقية حقوق الطفل في البرازيل، والعهد الدولي  تمت المصادقة عليها في ذلك الحين ن قدويك

  10 لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في جنوب افريقيا( ...

هم وموقع ومعاملتهم االطفال فئات عريضة لمناهج أو مقاربات فيما يتعلق باستيعاب حّدد توبين ثالث

في السياق  )في هذا الفصل(ووضعهم في الدساتير الوطنية للدول األطراف، كما سيُنظر اليه الحقا 

 السوداني
 

... إن دستور "الطفل المخفي" الذي ال يُرى فيه األطفال وال يُسمعون وال ينالون معاملة 

األطفال اعترافا في النص دستور "الحماية الخاصة" حيث يُمنح هو خاصة أو اعتراف ... 

تم فيه تفدستور "حقوق أطفال" وحاجتهم لرعاية وحماية خاصة ...  أما بسبب هشاشة وضعهم 

ه الذي يضع معاملتهم تحت "الحماية اطفال بدال عن نهج الرفألمخاطبة االعتراف الخاص با

  11 الخاصة" للدساتير.

 

 الدساتير الاودانية وحقوق األطفال 5-3
 

طفال في الدساتير السودانية يفضل تسليط الضوء على أهمية مصطلح "كل دخال حقوق األإ قبل مناقشة

لة. هل مصطلح "كل فرد" في الدستور استيعابي بشكل كاٍف ليكفل احترام حقوق وفرد" في دستور الد

 ،يمكنن المحك هو معرفة ما إذا كانت الحقوق الواجبة التطبيق "... الطفل؟ يقول رد لجنة حقوق الطفل إ

 وذكرت اللجنة أنها: 12 بها مباشرة أمام المحاكم." ، ويمكن التحّججالعمل بها لصالح األطفال ،حقيقةً 
 

 "ترحب بإدراج مواد بشأن حقوق الطفل في الدساتير الوطنية مما يعكس المبادئ الرئيسية

  13طفال يتمتعون كما البالغين بحقوق اإلنسان. "الواردة في االتفاقية بأن األ
 

بينما يغطي مصطلح "كل فرد" حقوق األطفال فإن من المهم األشارة إلى أن "التجربة التاريخية ال تتميز و

طفال كثيرا ما تتعرض لإلهمال أو تُدرج باالتساق االيجابي بشكل كامل في هذا المضمار، وأن حقوق األ

  14في إطار حقوق األبوين".
 

توفر حسن النية في المطالبات بان الضمانات الدستورية  وقد قاد هذا ألن تتشّكك لجنة حقوق الطفل حول

15 لحق"كل فرد" كافة في كفالةاالحترام المالئم لحقوق االطفال.
 

 
حظ باالعتراف ، وبالتالي فإنها لم تُ 0573طفال غائبة عن كل الدساتير السودانية قبل عام ظلت حقوق األ

حول الحقوق والحريات. وتضّمن دستور السودان إال بالقدر الذي شّكلت فيه جزءا من األحكام العامة 

بعض األحكام التي تتناول، بشكل مباشر أو غير مباشر، حقوق األطفال وحقوق اآلباء  0573الدائم لعام 

مقومات العامة "ال، على سبيل المثال، تحت عنوان 05واألمهات فيما يتعلق باألطفال. فالمادة 

ة ان تقوم بحمايتها من عوامل ساس المجتمع وأن على الدول" تنص على أن األسرة هي أواالجتماعية

 38ف والتحلل. ومن األحكام األخرى التي تشير بشكل غير مباشر إلى األطفال ما تتضمنه المادة الضع

التي تحدد إن  53والتي تنص على أن كل الناس في جمهورية السودان الديمقراطية متساوون، والمادة 

تسعى الدولة لتعميمه ومجانيته في كل المراحل. أما المواد األخرى في دستور التعليم حق لكل مواطن و

طفال تحت سن ثمانية والتي تستثنى األ 25التي لها إشارة محددة أكثر إلى األطفال فتشمل المادة  0573
                                                           

10
 المصدر السابق.  - 

11
 .اعاله 8الحاشية السفلية رقم  -
12

("؛ وثيقة األمم المتحدة 60، الفقرة 22و 24و  2: التدابير العامة بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل )المواد 5جنة حقوق الطفل، "التعليق العام رقم ل - 

CRC/GC/2003/5 (47  الفقرة 4113نوفمبر ،)40.  
13

 . 52أعاله، ص 5المصدر السابق. انظر أيضا الحاشية السفلية رقم  - 
14

 أعاله.  8السفلية رقم  الحاشية - 
15
 المصدر السابق.  -
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التي تنص على أن لألمهات واألطفال حق العناية وأنه يجب  55عاما من حق االنتخاب، والمادة  عشر

تنص على أال  75ى الدولة أن توفر لألم والمرأة العاملة الضمانات الكافية. وفوق ذلك فان المادة عل

سنة، وأن مثل هذا الحكم يجب أال يُنفذ  08تصدر عقوبة االعدام على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 هأنلى ع 77ة وتنص الماد؛ على الحوامل وال على المرضعات إال بعد انقضاء عامين على الرضاعة

عن البالغين وأن يقدموا للمحاكمة في أقرب  ينبقى األحداث المتهمين بارتكاب جرائم منفصلييجب أن 

على أن تكون إعادة التأهيل وإصالح السجناء هو المبدأ الذي ترتكز  78كما تنص المادة  ،وقت ممكن

يات أو في سجون يجب أن يفصلوا صالحإذلك فإن الصبية المحتجزين في  عليه معاملتهم؛ وباإلضافة إلى

 عن باقي السجناء البالغين، كما يجب أن يُعاملوا معاملة تتناسب مع وضعهم القانوني وأعمارهم. 
 

ولى التي تظهر فيها كلمة "طفل" في أي دستور سوداني معاصر فإن التوجه ن هذه هي المرة األومع أ

ار االطفال كأصحاب حقوق. ويشمل دستور جمهورية الذي أتخذ يشّدد على الحماية والرفاه بدال عن اعتب

، على 02ة غير المباشرة لألطفال. فالمادوأيضا بعض األحكام المباشرة  0558السودان الديمقراطية لعام 

ن على الدولة أن ترعى النشء والشباب، وتحميهم من االستغالل واإلهمال سبيل المثال، تنص على أ

ت التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والقيم الدينية إلخراج الجسماني والروحي، وتوظف سياسا

ر ى الدولة أن ترعى نظام األسرة، وتيسّ ، حول األسرة والمرأة، بأن عل05جيل صالح. وتنص المادة 

( عن عقوبة 4) 34طفال والنساء الحوامل. وتكرر المادة الزواج، وتعني بسياسات السكان وترعى األ

لكنها توفر استثناءا في جرائم الشريعة الخاصة  0573من دستور  75ل كبير، المادة االعدام، بشك

المادة  ،بالقصاص أو الحدود. ومن المواد غير المباشرة عن حقوق األطفال واجبة التطبيق على كل فرد

ق ال تكفل لكل فرد ُولد من ام وأب سودانيين حالتي  44الحق في التساوي أمام القانون، والمادة ، 40

ة الدينية، ان والعقيددحرية الوج يبأن لكل انسان الحق ف 42يُنزع في التمتع بالجنسية السودانية، والمادة 

يمكن أن  0558، فإن دستور 16شكال االنتصاف الدستورية. ووفقا لتصنيف توبين( حول أ4) 015والمادة 

وحاجتهم لرعاية  مضعف أوضاعهبسبب  الحماية يُعتبر "دستور حماية خاصة" حيث يُمنح األطفال فيه

في اتفاقية  من قبل ذلك طرفاً  قد صار كان 0558يقة أن السودان عام وحماية خاصة. وهو ال يعكس حق

 حقوق الطفل، وبالتالي فشل في أن يعكس روح االتفاقية.
 

 02د سياسات عامة لرفاه األطفال والشباب في الموا 4115يضع دستور السودان الوطني االنتقالي لعام 

( وثيقة الحقوق كعهد 0) 47(. وتقع وثيقة الحقوق في الباب الثاني من الدستور. وتعرف المادة 4( و )0)

من المادة نفسها مسئولية الدولة في حماية  4انيين، وبينهم وبين حكوماتهم. وتضع الفقرة بين السود

ين تشريعات الدولة ووثيقة ب( بالعالقة 2) 47وتعزيز وضمان وانفاذ وثيقة الحقوق. وتتعلق المادة 

وتشدد المادة بأن التشريعات يجب أن تنظم الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق وأال  الحقوق؛

( فإن تشريعات الدولة يجب أال 2) 47تصادرها أو تنتقص أي من حقوقها. وهذا يشير إلى أنه وفقا للمادة 

تعتبر كل  بيرة فهي تنص على اآلتي: "ك( أهمية 3) 47تنتقض من اتفاقية حقوق الطفل. وتحتل المادة 

الحقوق والحريات المضمنة في االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والمصادق عليها من 

اتفاقية حقوق الطفل والميثاق  ن" وهذا يشير إلى أقبل جمهورية السودان جزًء ال يتجزأ من هذه الوثيقة.

نسان األخرى ذات الصلة، والمتعلقة بحقوق الطفل، ق رفاه الطفل، وصكوك حقوق اإلل حقوفريقي حواأل

من وثيقة الحقوق. وقد تم تاكيد ذلك بواسطة محكمة  ال يتجزأ التي يُعتبر السودان طرفا فيها، هي جزء

ينما علي ح الرحمنالسودان الدستورية في قضية نجم الدين جمال الدين ضد حكومة السودان وأقرباء عبد 

  17 (.3) 47قضت بأن اتفاقية حقوق الطفل هي جزء من الدستور الوطني االنتقالي بحكم مادته رقم 
 

                                                           
16

 أعاله.  8انظر الحاشية السفلية رقم  -  
17

، موجود 40( ص 4104ريدريس، نمو مكبوح، محكمة السودان الدستورية، الوصول إلى العدالة والحماية الفعالة لحقوق اإلنسان )ريدريس، لندن، أغسطس  - 
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ضافة إلى ذلك فإن ". وباإلنسان" أو "كل فردعدة حقوق مختلفة، مشيرا إلى "كل إ 4115ور ويعدد دست

وفيره مجانا. ويمكن على الدولة تو( تنص على أن التعليم في المستوى األساسي إلزامي 4) 22المادة 

( تنص على أن عقوبة 3) 36مادة القول أن األطفال مشمولون في مثل هذه العبارة. وفوق ذلك فإن ال

تضمن حماية حوامل أو المرضعات إال بعد عامين من الرضاعة. وهذا يلعدام ال يجوز توقيعها على ااإل

على  4115الدستور الوطني االنتقالي لعام الفصل الثاني من  ويدوا بعد أيضا. ويحتاألطفال الذين لم يول

( لها 5) 34ن المادة حقوق األطفال. وفي هذا المضمار فإعدة حقوق إيجابية تعرض، وبشكل صريح، 

أهمية كبرى إذ أنها ُصممت أصال ألجل حقوق األطفال. فهي تنص على أن "الدولة تحمي حقوق الطفل 

التي صادق عليها السودان." والنص عريض بدرجة تكفي كما وردت في االتفاقيات الدولية واالقليمية 

اتفاقية حقوق  قليمية التي صادق عليها السودان، مثلألن يتضمن كل اتفاقيات حقوق الطفل الدولية واإل

فريقي لحقوق ورفاه الطفل، بيد أنها تفتقر لتوضيح كيف يتم ذلك. وفوق ذلك فإن الفقرة الطفل والميثاق األ

الشامل مع أن هذا ال يتناسب مع الفهم العام شاملة حول حقوق النساء واألطفال، مادة التُعتبر جزء من ال

لى األطفال كأفراد قادرين مؤهلين ألن تكون لهم حقوقا منفصلة عن أي فئة لحقوق األطفال الذي ينظر إ

دولة الرعاية "توفر ال (، مثال، بأن2) 34ات. وتنص المادة أخرى مثل حقوق النساء وحقوق اآلباء واألمه

فقط، بينما أغفل  ليه من منظور حقوق المرأةلة والحوامل". وهذا الحكم يُنظر إالصحية لألمومة والطفو

 تماما منظور حقوق الطفل.
 

 4115للدمج الدستوري لحقوق األطفال يمكن أن يُجادل بأن دستور  ةعند تطبيق مناهج توبين الثالث

حظى األطفال باعتراف خاص في النص بسبب هشاشة يُ  ينطبق على "دستور الحماية الخاصة حيث

وضعهم وحاجتهم للرعاية والمعاملة الخاصة" بدال من دستور "حقوق أطفال حيث يُعطى االعتبار 

( يمكن أن 5) 34( و 3) 47ومع ذلك فان المادتين  18 الخاص لألطفال على مستوى حقوق األطفال ..."

( بالذات أن تتحول 5) 34لمادة لكن في سبيل ذلك تتطلب اينطبقا على فئة دستور "حقوق أطفال". و

مادة منفصلة عن حقوق األطفال وتتكامل بمجموعة من الحقوق التفصيلية عن الطفل، أو ، على  لتصير

 األقل، بإشارة الى مبادئ توجيهية رئيسية. 

 

 وضع حقوق األطفال في القوانين الاودانية الوطنية 5-4
 

لى اتفاقية حقوق الطفل إلى إحداث عدة تغييرات تشريعية كانت مخصصة قادت مصادقة السودان ع

. 4101والذي استبدل الحقا بقانون الطفل لعام  4112لألطفال، وبشكل خاص تبني قانون الطفل لعام 

وثمة قوانين أخرى عامة لكنها تتضمن بعض األحكام الخاصة بحقوق األطفال مثل قانون القوات المسلحة 

الثامنة عشر ويُعاقب بعض جرائم سن دنى لعمر التجنيد للقوات المسلحة بلذي حّدد الحد األوا 4117لعام 

لى بعض التعارضات بين الدستور الوطني فال. لكن لجنة حقوق الطفل أشارت إالحرب مثل تجنيد األط

لى البقاء . وفيما يتعلق بحق الطفل في الحياة والقدرة ع4101وقانون الطفل لعام  4115االنتقالي لعام 

 والتنمية فان اللجنة عبّرت عن قلقها الشديد من أنه:
 

عدام بحق األطفال ( الذي يمنع صدور أحكام اإل4101) بالرغم من اعتماد قانون الطفل

عدام يجوز أن تصدر ضد ؤقت فإن عقوبة اإلمن دستور السودان الم 36بموجب المادة 

يضا بالقلق إزاء تقارير وتشعر اللجنة أم القصاص والحدود. في جرائ 08أشخاص دون سن الـ

الدولة صدرت مؤخرا مفادها أن أحكام اإلعدام ما زالت تًصدر بحق أطفال. وتذك ر اللجنة 

)أ( من  37و  6طفال يشكل انتهاكا خطيرا للمادتين الطرف بأن تطبيق عقوبة اإلعدام بحق األ

 االتفاقية.
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دم صدور عقوبة إعدام بحق أطفال، بما في ... تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن ع

عدام صدرت بحق شخص دون سن أو الحدود، وأن تستبدل أي عقوبة إذلك جرائم القصاص 

  19 بعقوبة بديلة مناسبة.  08الـ
 

 47يسلط هذا الموضوع الضوء على التوتر بين األعراف الدولية بشأن حقوق األطفال، بما في ذلك المادة 

سالمية التي يُشار اليها كمصدر للتشريع في المادة ي االنتقالي، وقوانين الشريعة اإلطن( من الدستور الو3)

ود ( من الدستور الوطني االنتقالي الذي يعتمد عليه السودان ليناور ويبرر انفاذه لالتفاقيات والعه0) 5

 قليمية الخاصة بحقوق اإلنسان. الدولية واإل
 

 الاودا  والشريعة وحقوق األطفال 5-5
 

. وعلى خالف بعض 0551اقية حقوق الطفل في عام ن أوائل الدول التي صادقت على اتفكان السودان م

التفاقية إذا دول أخرى مثل افغانستان وبروناي دار السالم والمملكة العربية السعودية مثال، التي ال تطبق ا

حينما صادق على االتفاقية. ي تحفظات عامة دخل أتعارضت مع الشريعة اإلسالمية، فان السودان لم يُ 

لقد أشارت لجنة األمم المتحدة  الظهر أنه تأثر بالشريعة. فمثلكن انفاذ السودان التفاقية حقوق الطفل يُ 

دورية الثالث والرابع إلى بعض التعارضات لحقوق الطفل في مالحظاتها الختامية على تقارير السودان ال

 طفل فيما يتعلق بتعريف الطفل.سالمية واتفاقية حقوق البين الشريعة اإل
 

على أنه أي شخص دون الثامنة  4101ترحب اللجنة بتعريف الطفل بموجب قانون الطفل لعام 

عشرة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم االتساق بين تشريعات الدولة الطرف وممارساتها فيما 

شد، في الممارسة يتعلق بتعريف الطفل وتشعراللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء تحديد سن الر

سالمية في ن البلوغ وفقا ألحكام الشريعة اإلالعملية استنادا إلى جملة أمور منها وصول س

الجزء الشمالي من الدولة الطرف، ووفقا لألعراف في األجزاء األخرى من البلد، ... وتشدد 

ية اللجنة على أن التعريف الخاص بمرحلة الطفولة ينطوي على تأثيرات خطيرة على حما

 حقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بقضاء األحداث والزواج المبكر. 
 

( في جميع أراضيها، كما توصي 4101توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ قانون الطفل لعام )

 20 اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تشريعاتها وممارساتها متوافقة مع االتفاقية في هذا المجال.

 

لى السطح بالعالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي، وبموضوع تفسير ستمر إويدفع هذا الحوار الم

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، خصوصا سلطة التفسير ومناهج التفسير. وعلى الدول أن تقوم بانفاذ 

القوانين  ولوية علىالتزاماتها بمقتضى االتفاقية بسالمة نية بحيث يكون ألحكام االتفاقيات الدولية األ

ما فيما يتعلق بسلطة أي طرف في تفسير  في حالة إدخال تحفظات مقبولة. أالوطنية المتناقضة معها إال

نسان دورا تفسيريا بحكم األمر الواقع ألجل القيام بواجبها في مراقبة ية فان للهيئات الدولية لحقوق اإلاتفاق

  21 انفاذ اتفاقية حقوق االنسان المعنية.
 

وثيقة وضع معايير فان هذا يجب أال يتدخل في حقيقة أنه  هانباتفاقية حقوق الطفل، مثال، فمع أق وفيما يتعل

أوردت يطبق تقريبا على جميع الدول في العالم التي تتميز بتعددية واختالف خلفياتها الثقافية والدينية. وقد 

ن أنه يمكن للدولة الطرف أ ،طفلوق ال، المعني بحق07يضا، في تعليقها العام رقم لجنة حقوق اإلنسان أ

                                                           
19

 . 36-35( / الفقرتان 4101اكتوبر  0) No. CRC/C/SDN/CO/3-4لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية، السودان، وثيقة االمم المتحدة  - 
20
 . 48 – 47المصدر السابق، الفقرات  -
21

 Henry J. Steiner, and Philip Alston, International Human Rights inد من الحوار ولكن بعض الدول رفضت ذلك، انظرمن أجل المزي - 
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تأخذ بعين االعتبار األوضاع االجتماعية والثقافية عند التحدث عن العمر الذي يصل فيه الطفل سن 

وفي الحقيقة فان  .نولكن هذا التعليق يجب أال يُقرأ بشكل يجعله يهزم مفهوم عالمية حقوق اإلنسا 22 البلوغ.

 الحجة واعترف بفردية الدولة واالختالفات االقليمية: ل رد على هذهمعالن فيينا وبرنامج العإ
 

جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب على المجتمع 

نصفة ومتكافئة، وعلى قدم مالدولي أن يعامل حقوق اإلنسان على نحو شامل وبطريقة 

ن توضع في االعتبار أهمية أ در من التركيز. وفي حين أنه يجبالمساواة، وبنفس الق

الخاصيات الوطنية واالقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب 

الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق 

  23 اإلنسان والحريات األساسية.
 

قليمية لحقوق األطفال. اذ السودان للمعايير الدولية واإللمح هام النفستظل الشريعة اإلسالمية تطرح كم

وفي هذا السياق فإن من األفضل إيجاد أرضية مشتركة بين النظامين القانونيين. وبشكل عام فإن حكومة 

قدس بعينه وتضع اعتبارات لحقيقة أن السودان تحتاج، في بعض الحاالت أن توسع فهمها نحو نص م

ار الفقه القانوني اإلسالمي، عددا من التفسيرات المتاحة لموضوع واحد معين وهذا عمل طهناك، في إ

ن ال تحصر علماء متخصصون. ويجب على الدولة أهيئات فقه قانوني متخصصة )مجمعات فقهية( أو 

نه، وفي بعض الحاالت، يجوز أن . وكما أشار مشهود باديرين فإجامد نفسها في تأويل واحد متشدد أو

بنى هيئات حقوق اإلنسان "هامش مذهب تقديري الستخدامه في قضايا تتعلق بحساسية الجمهور تت

 24 تواجهها الدول األطراف في االتفاقية."التي والموضوعات األخالقية 

 

 فعالية األعراف الدستورية في حقوق األطفال 5-6
 

استخدام حقوقهم في الدستور أمام  لألطفال الحق في انتصاف فعال، وبالتالي يجب أن يكونوا قادرين على

 اً أمام المحاكم تتطلب مزيدولكن إمكانية جلب حقوق األطفال  25 المحاكم وكما تطبقها السلطات الوطنية.

من التوضيح لما إذا كان ذلك مبررا، خصوصا فيما يتعلق بحقوق األطفال االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية. 
 

قدمت المحكمة الدستورية تفسيرا هاما لصالح حقوق األطفال في قضية نجم لكن، فيما يتعلق بحق الحياة، 

الدين قسم هللا ضد حكومة السودان وأقارب عبد الرحمن علي. وتتعلق القضية بانتهاك حق حياة طفل. 

قتل عمد كانت قد أرتكبت حينما كان يبلغ من عدام في جريمة لمتقدم بالقضية قد ُحكم عليه باإلوكان ا

سنة. وقد طعن في دستورية القرار الذي اتخذته المحكمة العليا واعتبر أنها قد أخطأت في  05العمر 

من عقوبة اإلعدام، ما عدا في الحدود  08الـ  تثني األطفال تحت سنقانون الطفل الذي يسلا هتطبيق

  26 والقصاص.
 

حكمة العليا في قضت المحكمة الدستورية بأن أحكام القانون الجنائي التي استندت اليها الم

( ونتيجة 3) 47قرارها انتهكت اتفاقية حقوق الطفل والدستور الوطني االنتقالي بحكم مادته 

لذلك وجدت أن قرار المحكمة العليا غير دستوري إذ أنه انتهك حق حياة مقدم العريضة. 

ت عدام على األطفال تحنون الطفل الذي ال يفرض عقوبة اإلت المحكمة الدستورية قاوفسرّ 

رض مع القانون الجنائي الذي، مع أنه ال سن الثامنة عشرة، ووجدت أن قانون الطفل يتعا

                                                           
22
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سنة فانه يسمح بها في حالة الحدود  08عدام على من هم اصغر من يفرض عقوبة اإل

ب ان يسود على القانون العام د يجوالقصاص. وفسرت المحكمة قانون الطفل كقانون محدّ 

شارات إلى القانون الدولي لحقوق دت المحكمة، بشكل مكثف، إي(، وأور)القانون الجنائ

( من الدستور الوطني االنتقالي تجعل من اتفاقيات 3) 47اإلنسان وخلصت إلى أن المادة 

 على القانون المحلي.ويجب أن تسود حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من القانون المحلي 
 

( من الدستور الوطني 3) 47ابقة في العالقة بتفسير المادة س ا القرار قرارا هاما إذ أنه يمثّليعتبر هذ

. ولكن للمحافظة على قيمة هذا الحكم يجب أن تعقبه قضايا الحقة يطالها نفس 4115االنتقالي لعام 

  27 التفسير.
 

 الدساتير األخرى وأفضل الممارسات 5-7
 

أنه يترك ثغرات وقد ينتفع بالتالي من  إال ،إن الدستور الوطني االنتقالي، رغم اعترافه بعدة حقوق للطفل

واحدا من أفضل  ي وثيقة حقوق جنوب أفريقياالدمج التفصيلي لحقوق الطفل ف ويعتبرأحكام أكثر تفصيال. 

من وثيقة حقوق جنوب أفريقيا،  48المادة كموّجه للدستور القادم؛ فالممارسات التي ربما يمكن أن تقدم 

إلى  المادة وتشير ، مكرسة لحقوق الطفل؛0556يا لعام فريقنوب أمن دستور ج 4تضمنة في الفصل الم

عدد من الحقوق المدنية والسياسية، باإلضافة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى. وتنص 

ة األسرية والعناية البديلة؛ المادة على حقوق الطفل فيما يتعلق بتعريف الطفل؛ اسم وجنسية الطفل؛ والعناي

هانة ؛ والممارسات االستغاللية في العمل؛ وعمل األطفال؛ واحتجاز األطفال؛ واإليذاء واإل واإلهمال

ويتضمن دستور جنوب أفريقيا  28 المصالح المثلى للطفل.والمساعدة القانونية لألكفال؛ والنزاع المسلح؛ و

أخرى تتعلق العمر؛ وأيضا أحكام عن دا من األحكام التي تنطبق على كل شخص بغض النظر أيضا عد

ذلك حق كل شخص في التعليم  يوالتي تورد حقوق التعليم، بما ف 45مباشرة بحقوق األطفال مثل المادة 

األساسي؛ والحق في التعليم بلغة من اختيارهم؛ والحق في إنشاء مؤسسات تعليمية مستقلة والمحافظة 

فال في إطار تلك الحقوق غير ق األطوتتضمن عددا من حق 37عليها. وباإلضافة إلى ذلك فإن المادة 

هانة ؛ واإلهمال واإليذاء واإلالقابلة لالنتقاص في حاالت الطوارئ، خصوصا فيما يتعلق بسوء المعاملة 

وأخيرا فان والممارسات االستغاللية في العمل؛ وعمل األطفال؛ واحتجاز األطفال؛ والنزاع المسلح؛ 

ين على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، بما حددتا مجاالت اختصاص المشرع 5و  2الجدول رقم 

  ولكنه الحظ أن: 29 في ذلك منشآت التعليم ورعاية األطفال.
 

أحد أشكال الضعف كما أن  طفال.ب قصور تغطية األحكام لحقوق األهناك بالتأكيد جوان

هو أنها ال تنص على ضمان صريح مفصل لحق الطفل في التعبير عن  48الواضحة للمادة 

من اتفاقية حقوق  04كما تتطلبه المادة ئه بحرية في كل الشئون التي تؤثر على حياته/ها )آرا

  30 ()ح((.0) 48اإلجراءات المدنية )المادة  يعدا ما في ظروف محددة ف (الطفل
 

والتي تنص بأنه  ( من دستور تيمور ليست،)تيمور الشرقية(4) 08ثل المادة هناك دساتير أخرى، م

األطفال بكل الحقوق المعترف بها عالميا، باإلضافة الى تلك المضمنة في االتفاقيات  "يجب أن يتمتع

( من 5) 34الدولية التي عادة ما تصادق الدولة الطرف أو توافق عليها." تتبع نهجا عاما مشابها للمادة 

للغاية من الدستور الوطني االنتقالي. وهذا نهج ايجابي يوفر احتماال يضمن لألطفال مجموعة واسعة 

                                                           
27

 المصدر السابق.  - 
 

28
 ./http://www.info.gov.za/documents/constitution( ، موجود على الرابط 0556دستور جمهورية جنوب أفريقيا ) -

29
 المصدر السابق.  -
30

 ، موجود على الرابط :‘عريضة الى اللجنة المشتركة للتعديل الدستوري حول األطفال’أويفي نوالن،  - 

-http://www.oireachtas.ie/documents/committees30thdail/j
conamendchildren/submissions/list_of_submissions/65Nolan.pdf. 
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نها تضع قدرا كبيرا من التشديد على قدرة لكن هناك احتمال أن تكون محاطة بإشكاليات إذ أو 31 الحقوق.

 المحاكم على التأثير على هذه الحقوق على مستوى الممارسة. 
 

يكون على القضاة أن يضعوا  )تيمور الشرقيّة( ليست -( من دستور تيمور4) 08ووفقا للمادة 

نزاعات التي تنشأ بين الحقوق المختلفة للطفل وحقوق األطفال المختلفين أو بين إطارا لحل ال

حقوق األطفال وغير األطفال. وبينما ينص هذا على المرونة فانه يترك الكثير للتقدير القضائي 

على مستوى تأسيس أولوية نسبية للحقوق. وهذا يمكن أن يؤدي الى إشكالية إذا أظهرت 

زيز حقوق معينة للطفل على حساب الحقوق األخرى )سواء كانت للطفل المحكمة تفضيال لتع

 32 نفسه أو ألطفال آخرين أو لغير األطفال(

 

 ( هو أنها جزء من مادة شاملة لألطفال تنص على أنه: 4) 08ثمة مظهر إيجابي للمادة 
 

 يحق لألطفال التمتع بحماية خاصة من األسرة والجماعة االجتماعية والدولة، خصوصا -0

 ضد كل أشكال الهجر والتمييز والعنف والقمع واالستغالل واإليذاء الجنسي.
ضافة إلى كل تلك المضمنة في الحقوق المعترف بها عالميا، باإل يتمتع االطفال  بكل -4

 الدولة عادة عليها. ،أو توافق ،االتفاقيات الدولية التي تصادق
 س الحقوق والحماية االجتماعية. د داخل أو خارج الزوجية بنفن يتمتع كل طفل يوليجب أ -3

 

 خالصة 5-8
 

إال أنه يمثل بال شك خطوة في  33ن حصر حقوق األطفال في دستور الدولة ليس كافيا في حد ذاته،مع أ

طوة ويعتبر الدمج التفصيلي لحقوق األطفال في الدستور المقبل للسودان خ .تعزيز وإدراك حقوق الطفل

روح ومضمون العهود  . ويجب أن يأخذ الدستور المقترح في االعتبارفهمتدخل بالتأكيد في إطار هذا ال

اتفاقية حقوق الطفل والميثاق  قليمية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها السودان مثلوالمواثيق الدولية واإل

وفي هذا المضمار يجب أن يتم التركيز على طبيعة الحقوق التي سيتم  .فريقي لحقوق ورفاه الطفلاأل

طفال كحاملي حقوق. فمثال يجب أن ويجب أن يعترف الدستور القادم باألوعلى مناهج دمجها.  دمجها 

آراءهم، وهو ما يُعتبر إحدى القيم األساسية التفاقية  األطفال في المشاركة وفي أن تُسمعيعكس حق كل 

قبل كحقوق في ذاتها وينبغي أن تُعكس كل المبادئ الموجهة التفاقية الطفل في الدستور الم 34 حقوق الطفل.

وينبغي أن تتجلى حقوق األطفال بشكل أكثر وضوحا في الدستور  35وفي عالقتها بالحقوق األخرى.

( 5) 34المادة  صصة بشكل محدد لحقوق األطفال تتضمن في داخلهاالمقبل. إن إدخال مادة منفصلة ومخ
مثل ذلك. وب لتحقيقتمثل خطوة نحو  ،ضافة إلى حقوق تفصيلية إضافيةمن الدستور الوطني االنتقالي باإل

طفال الحقوق غير القابلة لالنتقاص لأل ما جرى في جنوب أفريقيا فان اشتمال الدستور المقبل على بعض

 يمثل رصيدا إيجابيا.
 

باألعراف وأخيرا، وفي سياق السودان، ال شك أن موضوع الشريعة سيكون مطروحا فيما يتعلق 

سالمي على قدر كبير من االتساع ليشمل عددا يكون الفقه اإل عض االحيانفي  ب الدستورية والتشريعية. 

ويُعتبر تحديد هذه التفسيرات المعترف بها من عمل هيئات فقه من التفسيرات المتفاوتة المعترف بها. 

متخصصة )مجمعات فقهية( أو عمل علماء متخصصين. ولكن من واجب الدولة ان تلتزم بهذه التفاسير 

سالمي، والتي ال تتعارض مع حقوق اإلنسان ة للفقه اإلالحيّ ا التي تعكس الطبيعة المتطورة المعترف به

                                                           
31

 المصدر السابق.   
32
 المصدر السابق.  -
33

 . 25عاله، صأ 5الحاشية السفلية رقم  - 
34

 . 4( ، الفقرة 4115يوليو  0) No. CRC/C/GC/12: حق الطفل في أن يُسمع ، وثيقة األمم المتحدة،  04لجنة حقوق الطفل ، التعليق العام رقم  - 
35

 المصدر السابق. - 
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الدولية والعالمية. كما أن هيئات حقوق اإلنسان الدولية واالقليمية مطالبة أيضا بالنظر في سياق أوسع من 

تطلب فرص الموضوعات وتطبيق هامش التقدير في موضوعات عند االقتضاء. وأخيرا فإن الدمج ي

وصول فعالة إلى المحاكم كي يستطيع األطفال كأصحاب حقوق من الدفاع عن حقوقهم والحصول على 

  36 أشكال جبر الضرر المالئمة في حالة االنتهاكات.
 

                                                           
36
  . 41أعاله، الفقرة  04الحاشية السفلية رقم  -
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 ملخص ألعمال المؤتمر -6
 

حدة وافتتح المؤتمر د. محمد عبد السالم بابكر، االستاذ المشارك بكلية القانون جامعة الخرطوم ورئيس 

، ونبيل أديب ممثل المرصد السوداني لحقوق اإلنسان. التدريب والبحث العلمى والعالقات الخارجية

ستاذ المشارك وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم؛ لمؤتمر الثالث د. الطيب مركز، األوترأس جلسات ا

ة األولى الضوء على طت أعمال الجلسود. أبو ذر الغفاري بشير، رئيس شعبة القانون التجاري. وسلّ 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في السودان والحاجة إلى حماية هذه الحقوق في 

لت في أن تضم بشكل الدستور القادم. ووافقت جلسة الخبراء باإلجماع على أن معظم الدساتير السابقة فش

. وبينما يشكل الدستور الوطني االنتقالي لعام ويّة أولحقوق اإلنسان والحريات األساسية أكثر  مالئم حتى

المالئمة لألحكام قرار واإلتقدما كبيرا في هذا المضمار، تظل هناك ثغرات على مستوى  2002

، مثل تبني إن هناك خطر التطور التراجعيلحقوق الدستورية. وباإلضافة إلى ذلك فالموضوعية واإلنفاذ ل

في وثيقة حقوق الدستور الوطني  ماتراف والحماية المنصوص عليهدستور يقصر عن بلوغ مستوى االع

دوا على أهمية التحليل النقدي للدستور الحالي لتعيين أوجه قصوره االنتقالي. لذلك فإن المشاركين شدّ 

فهم نسان في الدستور المقبل. وهناك الكامل بحقوق اإلولتحديد ما يجب تناوله ألجل بلوغ هدف االعتراف 

بأن األنظمة السياسية المتعاقبة على امتداد تاريخ السودان في المؤتمر ط الخبراء والمشاركين مشترك وس

لى غرس قيم ان. وشّدد المشاركون على الحاجة إة حقوق إنسالتعزيز والتكريس القانوني لثقافقد فشلت في 

الدستوري ليس أن الحوار  الحقوق. وفي هذا المضمار صار جليّاً حقوق إنسان وخلق وعي مجتمعي ب

وكل ن تشمل المجتمع المدني قانون وحدهم وإنما هو عملية يجب أساتذة وخبراء الامتيازا حصريا على أ

ذا كانت استيعابية وتشاركية وشفافة قطاعات المجتمع. ومن الواضح أن عملية وضع الدستور يمكنها، إ

في بنجاح هذه ل مدى تكليل عملية مثل ة حوبشكل كاًف، أن تلعب دورا هاما. ولكن المشاركين أثاروا أسئل

ن يكون حيث يكاد فضاء الحوار أ حالياً  السودان اب وعدم االستقرار الذي يسودظل وضع االستقط

 محدودا. 
 

ديد من مبادئئ شّدد المؤتمر على حقيقة أن الدستور الوطني االنتقالي، خصوصا وثيقة الحقوق، جّسد الع

دورا هامشيا فقط ولم تنص على إطار  تلعب وثيقة الحقوق ارسة فإنيد الممعلى صع حقوق اإلنسان. أما

د الخبراء على فشل نتصاف فّعالة، في السودان. وشدّ إ أشكالتوفير فّعال لحماية الحقوق، بما في ذلك 

البالد في إنفاذ عدد من اتفاقيات حقوق اإلنسان ملزمة التطبيق، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ياسية، والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والس

لية رئيسية أخرى، مثل اتفاقية األمم لم تصر طرفا في عدة اتفاقيات دو )باإلضافة إلى أن البالدوالشعوب 

ضة التعذيب وغيره من ضروب مم المتحدة لمناهكل أشكال التمييز، واتفاقية األلمتحدة للقضاء على ا

من الدستور الوطني  22المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة. ( وهذا الفشل يناقض المادة 

. وتنص هذه المادة، التي تقع في قلب وثيقة الحقوق، على أن الدولة ملزمة بحماية وتعزيز وانفاذ االنتقالي

الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها  ا في االتفاقياتصوص عليهالحقوق والحريات األساسية المن

حكومة السودان، وان هذه االتفاقيات تمثل جزءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق السودانية. وطرح االفتقار 

طوا الضوء على الحاجة الى مجابهة المعوقات الحقيقية لالنفاذ الفعلي حوارا جادا بين المشاركين الذين سلّ 

رسة. وتساءل التي تقف أمام دمج األعراف الدولية لحقوق اإلنسان في الدستور على صعيد المما

تور يعتبر كافيا أو يمكن الركون إليه في ظل ذا كان دمج االتفاقيات الدولية في الدسالمشاركون حول ما إ

تذة إذ جادل اء واألسامتضاربة بين الخبر ( آراءاً 1) 22جراءات أخرى إضافية. وأثارت المادة غياب أي إ

االنفاذ المباشر لألعراف الدولية بينما شّدد آخرون على أن هناك حاجة حقيقية لالنخراط  بعضهم لصالح

ون الحد من عمل اتفاقيات حقوق في عملية إحداث انسجام بين األعراف الدولية واألعراف المحلية لكن د

نسان عتراف الدستوري بمعايير حقوق اإلاال اك توافق عريض بأننوه .نسان على المستوى الوطنياإل

ة نفاذ الفّعال عبر اصالحات دستوريالدولية يعتبر أمرا هاما لكن انفاذه يتطلب تركيزا أكثر قوة على اال

 وإجراءات إدارية وتطبيق من جانب قضاء حر. 
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للحقوق سلّط خبراء الجلسات والمناقشون الضوء على ثغرات خطيرة في مجال الحماية الدستورية 

وغيره  1223االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ورّكز الحوار، بشكل خاص، على المقارنة بين دستور 

ى المستويين جيدة عل ةكان وثيق 1223من الدساتير. وفي هذا السياق جادل بعض المشاركين بأن دستور 

ميري حينما لم تكن األجواء ولكنه لم يُنفذ بسبب السياق السياسي خالل نظام نالموضوعي والمعياري؛ 

قرار الصريح والحماية المالئمة أن يعتبر اإل أنه يجبب توافق المواتية لحماية الحقوق والحريات. وتم 

 للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أحد األولويات في أي وثيقة حقوق مستقبلية.
 

في السودان يوميا على  واجهها المرأةمييز التي تأّكد الخبراء على األشكال المتشعبة لعدم المساواة  والت

ذلك عملية  أسس دينية واجتماعية؟ ويعتبر األعتراف بأهمية النساء في الحياة العامة والخاصة، بما في

مجتمعيا وعلى مستوى الحقوق. وعلى المستوى المفهومي  ساسيا لتعزيز وضعهنوضع الدستور، متطلبا أ

يجب النظر إلى  نهساء في حياتهن. وتم التشديد على أمشاكل التي تواجهها النفإن هذا النهج يتطلب فهما لل

ميش. ز والتهينه مرتبط، عن األشكال األخرى للتمينفصل، مع أكموضوع م موضوع حقوق المرأة

، بالضرورة، كحقوق مرتبطة جوهريا بحقوق األطفال إذ لى حقوق المرأةويجب، بشكل خاص، أال يُنظر إ

فات كبيرة بين االثنين وأن هذا النهج يخاطر بتعريف النساء بشكل أساسي في دورهن أن هناك اختال

وضاعهن التي تجعلهن ضحايا محتمالت لالنتهاكات(. وركزت كأمهات )باإلضافة إلى هشاشة أ

وقوانين الشريعة حيث يعتبر بعض المشاركين أن  مكثف على العالقة بين حقوق المرأةالحوارات بشكل 

غير متوائمة بينما يصر آخرون بأنهما متكامالن. وتمثل قوانين الشريعة  حقوق المرأةريعة وقوانين الش

مجاال حساسا في النقاش في السودان، لكن معظم المشاركين والخبراء اتفقوا بأن هناك حاجة للتحاور 

وق للموضوعات المتعلقة بحق كي يتحقق تناول أفضل ،وبموضوعيةأو وجل، حول الموضوع دون خوف 

 في السودان. المراة
 

طفال في أوضح الخبراء عدم وجود التزام صريح وموجهات واضحة ألفضل كيفية لتضمين حقوق األو

الدستور وتحديد أشكال القصور في دساتير السودان في هذا المجال.  وتركزت النقاشات حول االنتهاكات 

ة لألنثى )الختان( وحتى عقوبة التناسلي الخطيرة لحقوق الطفل في السودان والتي تمتد من بتر األعضاء

لى التبني الواضح لحقوق الطفل في الدستور المقبل وكفالة الحماية الفعالة لها. ويناقش اإلعدام، والحاجة إ

المشاركون في جلسات المؤتمر موضوع تأثير قوانين الشريعة على حقوق الطفل، مثل التحقق من سن 

جل تعزيز حقوق والتشديد على الحاجة للتوضيح من أ ،بالمعايير الدولية البلوغ في قوانين الشريعة مقارنة

الطفل على كل المستويات. وجادلت المتحدثة في هذه الجلسة بأنه بالرغم من أثر قوانين الشريعة على 

قليمية لحقوق اإلنسان، خصوصا فيما ين السودان والهيئات الدولية واإلاألطفال فان هناك حوارا مستمرا ب

 رضية مشتركة.أيجاد األطفال، حيث يجب أن يكون ممكنا إعضاء التناسلية لألنثى وزواج علق ببتر األيت
 

ة ووثيقة الحقوق السودانية. ووجدت أن الدستور خيرة على المحكمة الدستورية السودانيكزت الجلسة األر

جزءا من الدستور الوطني لم يعد يشكل  الذي ذات صلة بجنوب السودان هموادالحالي ما يزال ساريا دون 

خرى مثل ل موضوعات أعادت الورقة التي قدمت في الجلسة تناوقالي عقب استقالله/انفصاله. وقد أاالنت

نسب للسياق السوداني. وشّدد الخبير المتحدث الوحدوية والثنائية، خصوصا أن منهجها هو األأطروحة 

ها السودان قد صارت سلفا جزءا  ال يتجزأ من على أن اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي صادق علي

الدستور وأن من واجب المحاكم تطبيق أحكام مثل هذه االتفاقيات. وبالنتيجة فليس هناك حاجة إلعادة فتح 

هذا النقاش المتعلق بوضع اتفاقيات حقوق اإلنسان في نظام السودان القانوني. وعبّر بعض المشاركين عن 

تعلق بوضع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ربما يفتح الباب أمام الحكومة لتقييد قلقهم بأن النقاش فيما ي

حقوق اإلنسان بدال عن تعزيز حمايتها. وتوافقت الجلسة بأن دمج الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان في 

ر قوانين السودان يعتبر أول خطوة ضرورية في عملية وضع الدستور لتيسير انفاذه مستقبال. وتعتب

لى حد كبير، بأنها فشلت في الوفاء عتبرت، إا في هذا المجال. لكنها أُ المحكمة الدستورية عنصرا حاسم

بدورها حتى اآلن. وفحص الخبير المتحدث في الجلسة، بشكل نقدي، عددا من القضايا التي رفضتها 



77 

 

الجنائية بالرغم من جدارة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بجوانب هامة مثل حرية التعبير وإدارة العدالة 

ناولوا بالنقد لى موضوع استقالل المحكمة الدستورية، وتوتطرق المشاركون بعد ذلك إمثل هذه القضايا. 

ن يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب الحر. وساهمت اللجنة حقيقة أن قضاتها يعينون بدال من أ

في السودان. وشّددوا على حقيقة أن عمليات والمشاركون أيضا في التحليل النقدي لتاريخ وضع الدستور 

وضع الدستور السابقة كانت تعاني من العيوب مما أدى إلى أن ال تعمر كثيرا. وأضافت اللجنة أن 

ذلك  عددا من األحكام الهامة، بما في يعتبر استثناءا فقد تضمن 2002الدستور الوطني االنتقالي لعام 

ي نّصت على إنشاء مفوضيات، مثل مفوضية حقوق اإلنسان، وثيقة الحقوق وغيرها من األحكام الت

ومفوضية معاملة غير المسلمين في عاصمة البالد. ولكن معظم تفويض المفوضيات لم يتم تنفيذه. وأخيرا 

تعزيز مناصرة من أجل عملية فإن اللجنة شّددت على أن الدستور الوطني االنتقالي يوفر أساسا جيدا ل

حماية هذه الحقوق على المواطنين وعلى  قع عبءوبذلك ي األساسية للمواطنين؛ تطوير الحقوقوحماية و

خرين أن يعوا حقوقهم وأن يلعبوا دورا وأصحاب الحقوق اآلمحامييهم. وبالتالي يجب على المواطنين 

 نشطا في تعزيز تقدمها. 
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III. خالصة 
 

عة دستورية ذات طابع تشاركي اجلى عملية مراردة على امتداد التقرير الحاجة إتعكس المقترحات الو

سباب االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان والمظالم المحددة التي عاني منها أفراد مجموعات تعي أ

الوطني االنتقالي االدراج  وثيقة حقوق الدستور تلك التي عانت من التمييز. وتقرن معينة، خصوصا

إنتقائي قرار مع إ( 3) 72لسودان بموجب المادة لايير الدولية لحقوق اإلنسان الملزمة معلل االجمالي

. وباإلضافة إلى ذلك فان هناك عدة حقوق ُحظيت باالعتراف الصريح في محدود التصريح بالحقوق

هر المساهمون في هذا التقرير وأظوثيقة الحقوق لكن لم يتم تعريفها بشكل يتسق مع المعايير الدولية. 

وضا فيما يتعلق بنطاق الحقوق المحمية والنزاع المحتمل بين جوانب قصور هذا النهج. فقد خلق غم

( والحقوق الواردة بشكل محدد في وثيقة الحقوق والتي لم تحظ بتناول كاف في فقه 3) 72المادة 

ن التوتر على مستوى المعايير بين وثيقة الحقوق والشريعة كمصدر للقانون إالمحكمة الدستورية. 

 يظالن بالمثل موضوعين لم يتم التطرق لهما. وموضوع دور القانون العرفي

عاقات، قوق أفراد مجموعات معينة، مثل األفراد من ذوي اإلال تعكس وثيقة الحقوق، بتفاصيل كافية، ح

ليهم في فصل والمهاجرين الذين لم يتم التطرق إواألقليات، بما في ذلك األقليات الدينية والنازحين 

م تمييز يعكس المعايير حماية حقوقهم، بما في ذلك عن طريق بند عد التقرير. وتُعتبرمنفصل من هذا 

 مرا حاسما في النهج االستيعابي والشامل للمساواة وعدم التمييز الذي يعترف بتعددية السودان.الدولية، أ

ال تنحصر الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان في وثيقة الحقوق. وكما أوضح عديدون من ُكتّاب هذا 

صالحات تشريعية ومؤسسية أساسية، خصوصا وثيقة حقوق تحتاج ألن تتكامل مع إفإن أي  التقرير

لقطاع األمن )بما في ذلك الشرطة والجيش وقوات األمن(، ومفوضيات اتفاقية السالم الشامل )مفوضية 

ا في حقوق اإلنسان، ومفوضية الخدمة القضائية، ومفوضية المراجعة الدستورية الوطنية( ، والقضاء، بم

ذلك المحكمة الدستورية. وبنفس القدر فإن هناك حاجة لتعزيز قوة نظام المؤسسات الوطنية المكلفة 

بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. وفي ذلك السياق فإن التعريف المؤسس لحرية التعبير وحرية التجمع، 

توى االتساق مع المعايير باإلضافة لألحكام ذات الصلة بإدارة العدالة الجنائية يجب ترقيتها لتبلغ مس

الدولية بدال عن أن تخضع للقانون الوطني )والذي ينتقص بشكل مفرط في السودان من هذه الحقوق(، 

كي ال يمكن المجتمع المدني من أن يمارس بشكل فّعال دوره الحاسم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 

، عمليات التعامل مع ية، في سياق الدستور الجديدعناليها بإومن بين التدابير التكاملية التي يجب النظر 

ارث انتهاكات حقوق اإلنسان، والتي أشير إليها أيضا كتدابير عدالة انتقالية. وهذا يكتسب أهمية خاصة 

بسبب أن حق الضحايا في أشكال مختلفة من جبر الضرر غائب عن وثيقة الحقوق وعن التشريعات 

 الوطنية. 

لق بهيكل الدولة عالتي تتتلك ي ترتيبات، مثل أطار الدستوري األوسع فإن علق باحترام اإلوفيما يت

و النظام السياسي للفصل بين السلطات، يجب أن تكون مدركة ألسباب أ)وحدوية أو فيدرالية(، 

ش والتمييز ، والتهميطراف، خصوصا االنقسام بين المركز واألاالنتهاكات، واستغالل السلطة والنزاع

س على امتداد تاريخ السودان وحتى اليوم. وفي هذا الطور من المهم للغاية أن تطرح هذه الذي ظل يمار

بتبني عملية وضع دستور تستطيع أن  الموضوعات من خالل حوار مفتوح وصادق يشارك فيه الجميع

تؤدي لوضع أساس إلطار دستوري دائم في السودان. وإذا تحقق هذا فإنه قد يؤدي أخيرا إلى كسر حلقة 

تبني قوانين أساسية معيبة و/أو الفشل في التوفير بشكل فّعال لحماية حقوق اإلنسان الموعود بها على 

 الورق. 
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IV.  توصيات 
عبّر الخبراء الذين شاركوا في جلسات المؤتمر عن قلقهم بشأن الثغرات الكبيرة بين الطموح العالي للنظام 

توفير حماية مالئمة في السودان. وتقدم الخبراء الدولي لحقوق اإلنسان والواقع الحقيقي للفشل في 

 بالتوصيات التالية فيما يتعلق بالموضوعات الخمس التي نوقشت في المؤتمر: 

 

 وثيقة الحقوق الدستورية في الاودا : نحو ضمانات موضوعية وإدارك فّعال للحقوق: -1
 ؛اعتماد دستور جديد عبر عملية يشارك فيها كل السودانيين دون استثناء 
 نشاء وثيقة حقوق على خطوط مماثلة لتلك المنصوص عليها في الدستور الوطني االنتقالي لعام إ

 ؛والمحافظة عليها 4115
  ن طرفا فيها بعد، و المصادقة على المعاهدات الدولية واالقليمية التي لم يدخل السوداأاالنضمام

لمرأة )سيداو( واتفاقية األمم متحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد امثل اتفاقية األمم ال

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال انسانية أو المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضر

 المهينة؛
  ؛صالح قانوني شامل لكفالة امتثال القوانين المحلية بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسانعملية إإنفاذ 
  أن تكون المؤهالت والخبرات هي األساس في الفحص والتدقيق في الخدمة المدنية لضمان

 ؛التعيينات في األجهزة المختلفة بدال من االنتماءات السياسية والحزبية
 .اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية للتعامل مع المظالم التي وقعت في الماضي 

 
والاياسية في الاودا ؟  لماذا فشلت وثائق الحقوق الدستورية في حماية الحقوق المدنية -2

 حقوق متضاربة وفجوات واستقبال "مكبوح" للقانو  الدولي لحقوق اإلناا :
 نية العهد الدولي الخاص بالحقوق المد وسياسية معترفا بها في اعتماد دستور يضم حقوقاً مدنية

 ؛والسياسية من أجل تغطية الفجوات الموضوعية في وثيقة الحقوق
 واحترام حكم القانون من  ف ضمان إنفاذ أفضل اللتزامات حقوق اإلنسانتعزيز آليات وطنية بهد

 ؛صالح قانوني ومؤسسيخالل إ
  االعتراف بالتزامات السودان الدولية في مجال حقوق اإلنسان من خالل دمج فّعال لمعاهدات

 ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية من خالل نهج وحدوي أو ثنائي؛
 ل المكلفة بحماية حقوق اإلنسان، مثل مفوضية مراجعة الم الشاملسمراجعة مفوضيات اتفاقية ا

ضية إصالح القوانين؛ ومفوضية حقوق اإلنسان )أي اختيار ستبدل بمفوالدستور، والتي قد تُ 

 ضية الخدمة القضائية؛؛ ومفوالمفوضين(
 معلنة بسبب ال ،أو بحكم األمر الواقع ،المراجعة بعناية لألحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الدائمة

كفالة الحماية  النزاعات المسلحة أو غيرها من األزمات، وذلك لمعالجة نظام االنتقاص بهدف

 نسان.الفّعالة لحقوق اإل
 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الاودا : -3
  ي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعترف بها في العهد الدولاعتماد دستور يشمل

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وهذا يتطلب مراجعة شاملة للحقوق 

 ؛4115االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة في الدستور الوطني االنتقالي لعام 
 زم للدستور في فقهها الحاجة ألن تعترف المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم بالتأثير المل

 .ر المبادئ التوجيهية بوصفها ذات عالقة عضوية بوثيقة الحقوقن تفسر بشكل متحرّ وأ القانوني؛
 

 حقوق المرأة في وثيقة الحقوق الدستورية: قضايا الوضع والمااواة وعدم التمييز: -4
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 ليس فقط في ينبغي لعملية وضع الدستور أن تسعى لتشمل وجهات نظر النساء ورؤاهن ،

ما أيضا في كل المسائل المتعلقة بنظام الحكم ووضع القانون الموضوعات ذات الصلة بهن وإن

 وتوزيع السلطة والثروة والتنمية والسالم وبناء الدولة واألمة؛
 النساء وتيسير الحوارات الداخلية بينهن  مبادرات النساء في جهودها لتوحيد يجب أن تستمر

مع المدني والمجتمع وتحريك الحمالت على مستوى الحكومة واألحزاب السياسية والمجت

العريض. ولتحقيق المساواة في الكرامة والقيمة يجب إزالة كل المعوقات الدينية واالجتماعية 

 واالقتصادية والسياسية والقانونية؛
 يجب على السياسيين في الحكومة والمعارضة احترام رغبات النساء وحاجاتهن وتقدير قيمتهن؛ 
 وبروتوكول  الدولية ذات الصلة بحقوق النساء )مثل سيداو االنضمام أو المصادقة على المعاهدات

 فريقي(؛مابوتو األ
  كفالة الدمج الصريح والمالئم لحقوق النساء في الدستور بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف

 بها.
 

 حقوق الطفل ووثيقة حقوق الدستور المقبل في الاودا : -5
 

  ال ويعترف بهم كأصحاب حقوق؛طفأن ينظر الدستور المقترح إلى األيجب 
  يجب أن يأخذ الدستور المقبل بعين االعتبار روح ومحتوى المعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق

الطفل التي يُعتبر السودان طرفا فيها، مثل اتفاقية حقوق الطفل والميثاق األفريقي لحقوق ورفاه 

 الطفل. 
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V. -  مالحق 
V-1  :المؤتمر برنامج  

 
 

 
 

وحدة التدريب والبحث العلمى والعالقات الخارجية بكلية القانون جامعة الخرطوم بالتعاون مع المرصد 
 نسانالسودانى لحقوق اإل 

 
 سمنار

 
 فى السودان: تحديات وروى مستقبلية نسانالحماية الدستورية لحقوق اإل 

 حتى الخامسة مساءا  ، الساعة  العاشرة صباحآ 2114يناير  15،  قاعة الشارقة
 

 البرنامج: 

 am 111-9:31 التاجيل

 مالحظات استهاللية

 ممثل مرصد حقوق االناا 

 قانو  بجامعة الخرطومممثل كلية ال

 11:00- 11:15 am 

  

 الجلاة االفتتاحية:

 الرئيس: د. ابوذر الغفاري بشير

 بروفيسور مشارك،

 رئيس شعبة القانون التجاري

10:15- 12:00 am  
 

 

دساتير الاودا  والدستورية، حماية الحقوق وحكم 

 القانو 

 د. أمين مكي مدني، 

وممثل سابق للمكتب االقليمي للمفوض السامي لالمم محامي 

 المتحدة لحقوق اإلنسان. 

10:15- 10:45 am  
 
 

لماذا تفشل وثائق الحقوق في حماية الحقوق المدنية 

قوق فجوات جوهرية وح والاياسية في الاودا ؟ 

متضاربة واستقبال "مكبوح" للقانو  الدولي لحقوق 

 اإلناا 

 د. محمد عبد السالم بابكر،

القانون الدولي والمقارن.  شعبة، ورئيس  مشاركبروفيسور 

 كلية القانون، جامعة الخرطوم 

10:45- 11: 15 am 
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 noon 12:00 -11:15  النقاشفترة 

 pm 12:30 -12:00 استراحة الغداء

 لثانية: الجلاة ا

 الرئيس د. طيب مركز على 

 مشارك وعميد كلية القانون بجامعة الخرطومبروفيسور 

 12:30- 13:30 
  

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب وثيقة 

 2115في دستور الاودا  االنتقالي الوطني لعام  الحقوق

 أحمد عبد القادر أحمد

 محاضر، ورئيس شعبة القانون العام

12:00- 12:30 am 

  

حقوق المرأة في وثيقة الحقوق الدستورية: قضايا الوضع 

 والمااواة وعدم التمييز

 ابتسام سنهوري الريّح

محاضر لمادة لقانون الدستوري وحقوق اإلنسان، شعبة 

 القانون العام، كلية القانون، جامعة الخرطوم

  13:00:13:30 pm 

 

 pm 00 :14 :13:00  فترة النقاش

 

 pm 15 :14 :00 :14                                               ستراحة شايا

 الجلاة الثالثة:

 الرئيس د. طيب مركز على 

 مشارك وعميد كلية القانون بجامعة الخرطومبروفيسور 

14:15-16:00 pm   
  

حقوق األطفال وماودة وثيقة الحقوق لدستور الاودا  

 المقبل

 حجوبد. خديجة الشيخ م

 بروفيسور مساعد، 

 شعبة القانون الدولي والمقارن بكلية القانون 

 جامعة الخرطوم 

14:15- 14:45 am 

  

 المحكمة الاودانية الدستورية ووثيقة الحقوق

 د. على سليمان فضل هللا 

بروفيسور مشارك في القانون، عميد سابق، زمالة كلية 

 القانون، جامعة الخرطوم 

14:45: 15:15 am 

  

   pm 16:00 :15 :15   فترة النقاش

 pm 16:15 -16:00 جلاة ختامية / توصيات
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V-2  ختارةماحكام حقوق االناا  في دساتير سودانيّة 
 
 

 (1953قانو  الحكم الذاتي ) -1

 الباب الثاني: الحقوق األساسية

 
 5المادة 

 جميع األشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون. (0
أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو ال يحرم  (2

 باالستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها.

 6المادة 

 تملكها إال وفقاً ألحكام القانون. ال يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من

 7المادة 

( يتمتع جميع األشخاص بحرية االعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط أال يتنافى ذلك مع اآلداب أو 1)

 النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.

 ف الجمعيات في حدود القانون.( لجميع األشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تألي2)

 8المادة 

يخضع جميع األشخاص والجمعيات التي تتكون من األشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم 

 القضاء، وال يستثنى من ذلك إال االمتيازات البرلمانية المقررة.

 9المادة 

 .أو تشريعية حكومية تنفيذيةهيئة أي ل أو سلطة وحرة من تدخالهيئة القضائية مستقلة يجب أن تكون 

 11المادة 

أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، أو تعزيز ألي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية 

لحقوق وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع األوامر الالزمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب االستمتاع بأي من ا

 المذكورة.

 
 1973دستور الاودا  الدائم لعام  -2
 

 الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات
 

 (38المادة )
 الناس في جمهورية السودان الديمقراطية متساوون أمام القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات وال تمييز

 حلي أو الجنس أو اللغة أو الدين.بينهم في ذلك بسبب األصل أو العنصر أو الموطن الم

 



84 

 

 (39المادة )

العقوبة شخصية على أنه يجوز فرض دية أو تعويض أو غرامة جماعية في األحوال التي يقتضيها العرف أو النظام 

 االجتماعي المحلي.

 

 (41المادة )

 ال يجوز إبعاد أي سوداني من األراضي السودانية أو منعه من دخولها.

 

 (41المادة )

 تكفل للمواطنين حرية اإلقامة والتنقل وفق أحكام الدستور والقانون. (0)

 ( يجوز للسلطة التشريعية بموجب قانون أن تحدد: 4)

بأمن الدولة  )أ( الحاالت التي يجوز فيها اعتقال أي شخص اعتقاالً تحفظياً أو تحديد إقامته أو منعه من التنقل ألسباب تتعلق

 أو باآلداب أو بالصحة العامة أو بتوفير الخدمات والمواد األساسية أو بمكافحة التهريب.وسالمتها أو بالنظام العام 

)ب( مدة أو مدد االعتقال أو تحديد اإلقامة أو المنع من التنقل في الحاالت المبينة في الفقرة )أ( مع بيان الحاالت التي يجوز 

 فيها استمرار تجديد مدة االعتقال.

شخص يعتقل أو تحدد إقامته أو يمنع من التنقل بأسباب اعتقاله أو تحديد إقامته أو منعه من التنقل )ج( إجراءات إبالغ أي 

 [4]وكيفية سماع أقواله إال في الحاالت التي يتعذر فيها اتباع تلك اإلجراءات.

 

 (42)المادة 

 لحياة المواطنين الخاصة حرمة وتكفل الدولة حرية وسرية الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية في حدود القانون.

 

 (43المادة )

 للمساكن حرمة فال يجوز دخولها دون إذن ساكنيها أو تفتيشها إال في األحوال وبالطرق المبينة في القانون.

 

 (44المادة )

ن السياسيين في جمهورية السودان الديمقراطية لدولة أخرى إال في حدود ما تسمح به مبادئ القانون ال يجوز تسليم الالجئي

 الدولي وقوانين السودان.

 

 (45المادة )

يكفل لكل مواطن حق االنتخاب واالشتراك في االستفتاء متى ما بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً واستوفى شروط األهلية 

 .وفقاً ألحكام القانون

 

 (46المادة )

يكفل للمواطنين حق المشاركة في الحياة العامة وترشيح أنفسهم لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقاً ألحكام الدستور 

 والقانون.

 

 (47المادة )

 حرية العقيدة والتعبد وأداء الشعائر الدينية مكفولة دون إخالل بالنظام العام واآلداب.

 

 (48المادة )

فولة، ولكل سوداني الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكتابة والخطابة وغير ذلك من وسائل التعبير في حرية الرأي مك

 حدود القانون.

 

 (49المادة )

 الصحافة حرة في حدود القانون كأداة لتثقيف الشعب السوداني وتنويره وهي موجهة لخدمة أهداف الشعب.

 

 (51المادة )

 السلمي وفي تسيير المواكب في سلم وهدوء وفق ما يقرره القانون.للسودانيين الحق في االجتماع 

 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1973#cite_note-am175-2
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 (51المادة )

 يكفل للسودانيين حق تكوين النقابات واالتحادات والجمعيات وفقاً ألحكام القانون.

 

 (52المادة )

ة وفق ما يحدده تمنع الدولة السخرة وال يفرض العمل اإلجباري إال لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذاً لعقوبة جنائي

 القانون.

 

 (53المادة )

 التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمه ومجانيته في كل المراحل.

 

 (54المادة )

 الرعاية الصحية والعالج حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمها ومجانيتها.

 

 (55المادة )

 ملة الضمانات الكافية.لألمهات واألطفال حق العناية وتوفر الدولة لألم والمرأة العا

 

 (56المادة )

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع السودانيين ويحظر أي تمييز بينهم في فرص العمل أو شروطه أو في األجر بسبب األصل 

 أو الجنس أو االنتماء الجغرافي.

 

 (57المادة )

 واطن.الدفاع عن الوطن وصون الدستور وحماية المكاسب الثورية واجب مقدس على كل م

 

 (58المادة )

من هذا الدستور يجوز ألي شخصي أضير من جراء أي تشريع أصدرته سلطة ذات اختصاص  000مع مراعاة المادة 

 تشريعي أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا إلعالن بطالنه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور.

 

 (1998دستور جمهورية الاودا  ) -3
 

 األول : الحريات والحرمات والحقوق الباب

 الحرية والحرمة في الحياة:  21المادة 

لكل إنسان الحق في الحياة والحرية، وفي األمان على شخصه وكرامة عرضه إال بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر 

 استرقاقه أو تسخيره أو إذالله أو تعذيبه.

 الحق في التااوي: 21المادة 

ن أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، وال يجوز جميع الناس متساوو

التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في األهلية للوظيفة والوالية العامة وال يتمايزون 

 بالمال.

 حرمة الجناية الوطنية: 22المادة 

و أب سوداني حق ال ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها، ولكل ناشئ في لكل مولود من أم أ

 السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون.
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 الحرية والحق في التنقل: 23المادة 

يها، وال يجوز تقييد حريته إال بضوابط لكل مواطن الحق في حرية التنقل واإلقامة في البالد والخروج منها والدخول إل

 القانون.

 حرية العقيدة والعبادة: 24المادة 

لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو 

من بها أو شعائر أو عبادات ال يرضاها طوعاً، وذلك الممارسة، أو أداء الشعائر أو الطقوس، وال يكره أحد على عقيدة ال يؤ

 دون إضرار بحرية االختيار للدين أو إيذاء لمشاعر اآلخرين أو النظام العام، وذلك كما يفصله القانون.

 حرية الفكر والتعبير: 25المادة 

سلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بال

وتلقي المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار باألمن أو النظام أو السالمة أو اآلداب العامة، وفق 

 ما يفصله القانون.

 حرية التوالي والتنظيم: 26المادة 

 اقتصادية أو مهنية أو نقابية ال تقيد إال وفق القانون. ( للمواطنين حق التوالي والتنظيم ألغراض ثقافية أو اجتماعية أو0) 

( يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، وال يقيد إال بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال 4)

 الدعوة ال القوة المادية في المنافسة وااللتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون.

 حرمة المجموعات الثقافية: 27 المادة

يكفل ألية طائفة أو مجموعة من المواطنين حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً 

 في إطار تلك الخصوصية، وال يجوز طمسها إكراهاً.

 حرمة الكاب والمال: 28المادة 

لفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، وال تجوز المصادرة لكسبه من رزق ( لكل شخص حقه في الكسب من المال وا0) 

أو مال أو أرض أو اختراع أو إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني، إال بقانون يكفله ضريبة اإلسهام للحاجات العامة، أو 

 لصالح عام مقابل تعويض عادل.

 ية األخرى إال بقانون.( ال يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المال4)

 حرمة االتصال والخصوصية: 29المادة 

 ( تكفل للمواطنين حرية االتصال والمراسلة وسريتها، وال يجوز مراقبتها أو اإلطالع عليها إال بضوابط القانون.0) 

 أو بقانون.( كل خصوصيات اإلنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات ال يجوز اإلطالع عليها إال بإذن 4)

 الحرمة من االعتقال: 31المادة 
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اإلنسان حر ال يعتقل أو يقبض أو يحبس إال بقانون يشترط بيان االتهام وقيد الزمن وتيسير اإلفراج واحترام الكرامة في 

 المعاملة.

 الحق والحرمة في التقاضي: 31المادة 

وال يؤخذ في خصومة جنائية أو في معاملة إال وفقاً الحق في التقاضي مكفول لجميع األشخاص، وال يحرم أحد من دعوى، 

 ألحكام القانون وإجراءاته.

 حق البراءة والدفاع: 32المادة 

ال يجرم أحد وال يعاقب على فعل إال وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته 

 الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع.قضاًء، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي 

 الحرمة والقتل إال بالحق: 33المادة 

 ( ال يجوز أن يحكم بعقوبة اإلعدام قتالً إال قصاصاً أو جزاًء على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون.0)

تلك العقوبة على الحوامل وال ( ال تجوز عقوبة اإلعدام قتالً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، وال تنفذ 4)

على المرضعات إال بعد عامين من الرضاعة، وال تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص 

 والحدود.

 حماية الحريات والحرمات والحقوق: 34المادة 

للمحكمة الدستورية لحماية  لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى لألجهزة التنفيذية واإلدارية الحق في اللجوء

الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي 

 قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره.

 (2115الدستور الوطني االنتقالي لجمهورية الاودا  )

 وثيقة الحقوق  الثاني: الباب

 
 ماهية وثيقة الحقوق: 27المادة 

( تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن 0)

اس يحترموا حقوق اإلنسان والحريات األساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر األس

 للعدالة االجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

 ( تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.4)

( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والمصادق عليها من 3)

 هذه الوثيقة.قبل جمهورية السودان جزًء ال يتجزأ من 

 ( تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة وال تصادرها أو تنتقص منها.2)

 

 الحياة والكرامة اإلناانية: 28المادة 

لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسالمة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، وال يجوز حرمان أي إنسان من 

 الحياة تعسفاً.

 

 الحرية الشخصية: 29المادة 
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لكل شخص الحق في الحرية واألمان، وال يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، وال يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إال 

 ألسباب ووفقاً إلجراءات يحددها القانون.

 

 الُحرمة من الرق والاخرة: 31المادة 

 يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. يحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع أشكاله، وال   (0)

 ( ال يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إالّ كعقوبة تترتب على اإلدانة بوساطة محكمة مختصة.4)
 

 المااواة أمام القانو : 31المادة 

لون أو الجنس أو الُلغة الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو ال

 أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو األصل العرقي.

 

 حقوق المرأة والطفل: 32المادة 

( تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية 0)

 للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية األخرى. واالقتصادية بما فيها الحق في األجر المتساوي

 ( تعزز الدولة حقوق المرأة من خالل التمييز اإليجابي.4)

 ( تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.3)

 ( توفر الدولة الرعاية الصحية لألمومة والطفولة وللحوامل.2)

 ة حقوق الطفل كما وردت في االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادق عليها السودان.( تحمي الدول5)

 

 الُحرمة من التعذيب: 33المادة 

 ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحٍو قاٍس أو ال إنساني أو ُمهين.

 

 المحاكمة العادلة: 34المادة 

 ون.( المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقان0)

 ( يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.4)

( يكون ألي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً 3)

 لإلجراءات التي يحددها القانون.

شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو االمتناع جريمة عند ( ال يجوز توجيه االتهام ضد أي 2)

 وقوعه.

( يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة 5)

 الغيابية.

يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة  ( يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ 6)

 القانونية عندما يكون غير قادٍر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

 

 الحق في التقاضي: 35المادة 

 يكفل للكافة الحق في التقاضي، وال يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.

 

 عدامتقييد عقوبة اإل: 36المادة 

 ( ال يجوز توقيع عقوبة اإلعدام إال قصاصاً أو حداً أو جزاًء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.0)

( ال يجوز توقيع عقوبة اإلعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير 4)

 القصاص والحدود.

 ام على الحوامل والمرضعات إال بعد عامين من الرضاعة.( ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعد3)

 

 الخصوصية: 37المادة 

ال يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, وال يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو األسرية ألي شخص في مسكنه أو في 

 مراسالته، إال وفقاً للقانون.

 

 حرية العقيدة والعبادة: 38المادة 
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لعقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعالن دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة لكل إنسان الحق في حرية ا

والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو االحتفاالت، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، وال يُكره أحد على اعتناق 

 ل بها طواعية.دين ال يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر ال يقب

 

 حرية التعبير واإلعالم: 39المادة 

( لكل مواطن حق ال يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس 0)

 بالنظام والسالمة واألخالق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

 م األخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل اإلعال4)

( تلتزم كافة وسائل اإلعالم بأخالق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة 3)

 للعنف أو الحرب.

 

 حرية التجمع والتنظيم: 41المادة 

فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين األحزاب  ( يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل0)

 السياسية والجمعيات والنقابات واالتحادات المهنية أو االنضمام إليها حمايةً لمصالحه.

مجتمع ( ينظم القانون تكوين وتسجيل األحزاب السياسية والجمعيات والنقابات واالتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه ال4)

 الديمقراطي.

( ال يحق ألي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الوالئي ما لم 3)

 يكن لديه:ـ

 )أ( عضوية مفتوحة ألي سوداني بغض النظر عن الدين أو األصل العرقي أو مكان الميالد،

 )ب( برنامج ال يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

 )ج( قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

 )د( مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

 

 حق االقتراع: 41المادة 

 ( لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خالل التصويت حسبما يحدده القانون.0)

ب ويُ 4) ب في انتخابات دورية تكفل التعبير ( لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ي نتخ  نتخ 

 الُحر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

 

 حرية التنقل واإلقامة: 42المادة 

( لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إالّ ألسباب تقتضيها الصحة العامة أو السالمة وفقاً لما 0)

 ينظمه القانون.

 ل مواطن الحق في مغادرة البالد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.( لك4)

 

 حق التملك: 43المادة 

 ( لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.0)

( ال يجوز نزع الملكية الخاصة إال بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. وال تصادر 4)

 موال الخاصة إال بموجب حكم قضائي.األ

 

 الحق في التعليم: 44المادة 

( التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع 0)

 أو اإلعاقة.

 ( التعليم في المستوى األساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.4)

 

 حقوق األشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمانين: 45المادة 

( تكفل الدولة لألشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة 0)

 احترام كرامتهم اإلنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

 لدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية الالزمة وفقاً لما ينظمه القانون.( تُكفل ا4)
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 الرعاية الصحية العامة: 46المادة 

تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العالجية والتشخيصية األساسية وعليها توفير 

 ة األولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.الرعاية الصحي

 

 المجموعات العرقية والثقافية: 47المادة 

يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق 

 أعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات واألعراف.في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم و

 

 ُحرمة الحقوق والحريات: 48المادة 

من هذا الدستور, ال يجوز االنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة,  400ـ مع مراعاة المادة 28

وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق اإلنسان  وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة األُخرى هذه الوثيقة

 من هذا الدستور.024تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 
 

 


