بسم هللا الرحمن الرحيم

مجهوريــــة الســـــــودان

تقـــــــــرير جمهوريـــــــــــة الســـــــــــــودان الـــــــدوري
الرابـــــــع والخامس
بموجب المادة 26
من الميثـــــــاق األفـــــــريقي لحقـــــــوق اإلنســــــــان والشعــوب

الفترة من 6226 -6228م

مقــدمه:
 بعد أن صادق السودان على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب فى فبراير 6891م ،ظل
يسعى جاهداً للوفاء بالتزاماته الناجمه عن الميثاق ،فضالً عن إهتمامه المتزايد بجهود وأعمال اللجنة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الموقرة وحرصه على حضور اجتماعاتها بانتظام ،خاصة
والتعاون معها واالستجابة لمكاتباتها وإستفساراتها ومدها بالمعلومات والوثائق ،واستقباله لبعثات
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اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واآلليات التابعة لها ،إيمانا منه برسالتها ودورها فى
حماية وترقية حقوق اإلنسان والشعوب األفريقية واقتناعا ً بجدوى الحوار الموضوعى البناء بين
اللجنة والدول األعضاء فيما يخدم حقوق وحريات اإلنسان والشعوب األفريقية.
 تأسيسا ً على ذلك قدم السودان تقريره األولى عن أوضاع حقوق اإلنسان الذي نوقش في الدورة
( )16المنعقدة فى نواكشوط بموريتانيا (فى أبريل 6881م)
 إستناداً الى المادة ( )11من الميثاق ،قدم السودان تقريره الثانى فى العام 1002م والتقرير الدورى
الثالث فى العام  1001ليشمل التقارير الواجب على السودان حتى تاريخه .واآلن نتقدم بالتقرير
الدورى الرابع والذي يغطي الفترة من 1009م حتى 1060م والتقرير الخامس يغطي الفترة من
1060م وحتى 1061م والذى نود فى مستهله تبيان المنهج الذى اتبع فى اعداده ويتلخص فى
اآلتى:
أ /تجنب تكرار ما ورد من قبل فى التقارير السابقة ،إال إذا إقتضى األمر إزالة غموض أو
إيراد مستجدات.
ب /راعينا فى ترتيب إستعراض الحقوق األساسية اإللتزام بترتيب المواد الواردة فى الميثاق
األفريقى لحقوق اإلنسان والشعوب واإلشارة فى عنوان الموضوع لرقم المادة من الميثاق.
ج /إستخدمنا أسلوب الفقرات القصيرة لكل فقرة جديدة مع ترقيمها ليسهل الرجوع واإلشارة
إليها.

د /تؤكد حكومة السودان على رغبتها الصادقة في اإللتزام والتعاون مع اللجنة
األفريقية العاملة في مجال حقوق اإلنسان بإعتبارها أداة تهدف إلي ضمان تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقية مسترشدين بمبادئ العالمية ،،النزاهة ،
الموضوعية  ،الحياد والالإنتقائية وعدم التسييس وضمان النهوض بحقوق اإلنسان
والدفاع عنها على مبادئ التعاون والحوار الحقيقي البناء بين اللجنة والدول األعضاء
آخذين في اإلعتبار أن هذه الحقوق كما أعترف بها إعالن وبرنامج عمل فيينا "عالمية
وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة" وأن آلية عمل اللجنة تعبر عن خيار
إستراتيجي يجعل من حقوق اإلنسان وحمايتها هدفا ً يرفض أي شكل من أشكال
اإلستغالل ألغراض سياسية أو أيدولوجية أو إقتصادية.
هـ /هذا التقرير يوضح حالة حقوق اإلنسان بشمال السودان حيث أن الفترة المشمولة
بهذا التقرير وهي أربعة أعوام ظل جنوب السودان يتمتع بإستقاللية كاملة فيما يتصل
بإدارة شؤونه منذ توقيع إتفاق السالم الشامل في العام 1002م وصدور دستور
جمهورية السودان اإلنتقالي لسنة 1002م الذي أكد هذا المبدأ حتى إنفصاله عن
السودان وتكوين دولته الوليدة.
و /نقدم في هذا التقرير موجزاً ألوجه التقدم الرئيسية المحرزة في مجال تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان بالسودان متمثلة في جهود الدولة على المستوي التشريعي
والقضائي والتنفيذي في حماية حقوق اإلنسان في الوقت الذي يواجه فيه السودان كثيراً
من التحديات والصعوبات التي ال تزال ماثلة غير أنها ال تحد من إرادته في مواصلة
السير بحزم في مجال النهوض بترقية حقوق اإلنسان وتطوير التعاون مع جميع
الجهات الفاعلة علي الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي من خالل سن التشريعات
وإعتماد التدابير والمبادرات.
ز /بعد توقيع إتفاقية السالم الشامل الموقعة فى نيروبى فى يناير 1002م تم إصدار دستور
جمهورية السودان اإلنتقالى فى التاسع من يوليو 1002م ،والذي تم إيراد كل نصوصه ذات
الصله فى التقرير السابق
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ح /رأينا من المفيد التمهيد لمناقشة الموضوع بإعطاء فكرة عن اإلطار القانوني لضمان
إنجاز وتنفيذ ورعاية وتعزيز حقوق اإلنسان فى السودان وأجهزة الحكم فى مرحلة ما بعد
التوقيع على إتفاقية السالم الشامل وإصدار دستور جمهورية السودان اإلنتقالى لسنة 1002م
وإجراء إستفتاء جنوب السودان والذي أفضى إلنفصال جنوب السودان.

الفصل األول

الباب األول
اإلطار العام القانوني
أوالً :اإلطار العام:
.6

.1

.2

يعتبر السودان أكبر قطر فى أفريقيا من حيث المساحة والتي تبلغ  996الف كيلو متر مربع
 ،وهو ما يقارب عشر مساحة أفريقيا  ،وللسودان حدود ممتده مع سبع دول وهى مصر
وليبيا من ناحية الشمال ودولة جنوب السودان من ناحية الجنوب وتشاد وجمهورية أفريقيا
الوسطى من ناحية الغرب وأثيوبيا وأرتريا من ناحية الشرق ويفصل البحر األحمر السودان
عن المملكة العربية السعودية .
إن ال خاصية الطبيعية األساسية للسودان هى نهر النيل وروافده  ،حيث ينبع النيل األبيض من
بحيرة فكتوريا بيوغندا وحين يصل جنوب حدود السودان يسمى بحر الجبل ويمر فى منطقة
السدود الكبرى ثم يلتقى بنهر السوباط ويستمر حتى يصل الخرطوم ليلتقى بنهر النيل
األرزق والذى ينبع من بحيرة تانا بأثيوبيا ويسمى بعد هذا اإللتقاء حتى مصبه بنهر النيل ،
ويلتقى به نهر عطبرة عند مدينة عطبرة فى الشمال  ،إن أهم المصادر التى تغذى نهر النيل
الرئيسى هى النيل األزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة أما النيل األبيض فانه يشارك بنحو
 %20من فيضه السنوى فى مياه نهر النيل ألنه يفقد معظم مياهه فى عملية التبخر فى منطقة
السدود .
ً
إن شبكة النيل تهيئ للقطر مساحات زراعية كبيرة  ،حيث توجد أراضى خصبة جدا بين
النيلين األبيض واألزرق  ،وبين نهر عطبرة والنيل األزرق  ،كما أن أهم مشاريع الري
بالخزانات تقع فى هذه المنطقة األخيرة بين نهري عطبرة والنيل األزرق .
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 .4تتعدد المناخات في السودان من المناخ الصحراوى فى الشمال مروراً بالسافنا الفقيرة والغنية
فى الوسط وهنالك مناخات خاصة فى جبل مرة ومنطقة أركويت وجبال النوبة وهذا التنوع
فى المناخ يعطى السودان ميزة الصالحية النتاج مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية .
 .2كما أن معظم أنحاء القطر تبلغ متوسطات درجات الحرارة القصوى فيها مائة درجة
فهرنهايت فى معظم شهور السنة  .وهنالك ترددات للعواصف القارية أحيانا ً فى أواسط
وشمال البالد خصوصا ً فى أشهر الصيف من مارس الى يوليو تنبئ بقدوم فصل األمطار فى
الفترة من يوليو الى أكتوبر أما ساحل البحر األحمر يمتاز بمناخ بحري وتهطل به بعض
األمطار فى الشتاء .
 .1اللغة العربية هى اللغة السائدة للبالد كما تستخدم اللغة اإلنجليزية بشكل واسع .واللغتان هما
من اللغات الرسمية وفقا ً لنص المادة ( )9من الدستور الوطني اإلنتقالي لسنة 1002م.
 .1إستمرت الحرب بين الشمال والجنوب ألكثر من نصف قرن مما أثر على اإلستقرار
السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي للدولة حيث إستنفزت معظم مواردها البشرية والمادية.
وقد عقدت سلسلة من المفاوضات العسيرة هدفت إليقاف الحرب والوصول الى سالم عادل
وشامل أفضت في نهاية األمر الى توقيع إتفاقية السالم الشامل والتى أعطت الجنوبيون الحق
في تقرير مصيرهم في إستفتاء حر نزيه إختار فيه مواطني جنوب السودان اإلنفصال عن
الدولة األم وتكوين دولتهم المستقلة وذلك في  8يناير 1066م.
 .8حظي هذا التقرير بإهتمام خاص من الحكومة السودانية حيث تم إعداده بواسططة لجنطة كونهطا
وزيططر العططدل ضططمت ممثلططين لططوزارات ومؤسسططات مختلفططة أسططهمت فططي تقططديم معلومططات عططن
سياساتها لتعزيطز حقطوق اإلنسطان وحمايتهطا ومطع أن هطذا التقريطر ينقطل جهطود الحكومطة بشطأن
إلتزاماتها فطي مجطال حقطوق اإلنسطان فقطد جطرى أيضطا ً التشطاور مطع منظمطات المجتمطع المطدني
بإعتبار أن التقارير ينبغطي أال تكطون آليطة تعطدها الحكومطة حصطراً وتضطمنت هطذه المشطاورات
عقد عدد من الجلسات وورش العمل التشاورية.
 .8حططق تقريططر المصططير هططو حططق دسططتوري مارسططه شططعب جنططوب السططودان مططن خططالل اإلسططتفتاء
لتحديططد وضططعه المسططتقبلي وفقططا ً إلتفاقيططة السططالم الشططامل والدسططتور اإلنتقططالي لسططنة 1002م
وقانون إستفتاء جنوب السودان لسنة 1008م الذي نص على أن يجري اإلستفتاء فطي جنطوب
السطودان وأي مواقطع أخطرى فطي التاسطع مطن ينطاير 1066م ونظمتطه مفوضطية إسطتفتاء جنطوب
السودان بمراقبة دولية ومحلية ولإلختيار بين وحدة السودان أو اإلنفصال .وقد إكتملت عملية
اإلقتراع في اإلستفتاء بكل مناطق السودان ودول المهجطر فطي موعطده المحطدد فطي التاسطع مطن
يناير 1066م بمراقبة دولية ومحلية .
 .60قد جرى اإلقتراع في مناخ سادته الحرية واألمن بشهادة المراقبيين الطدوليين واإلقليميطين
والوطنيين ولم يتم رصد أي حالة للعنف .وأعلنت مفوضية إسطتفتاء جنطوب السطودان النتيجطة
النهائية لإلستفتاء والذي يضمن للجنوبيين إنشاء دولتهم المستقلة بعد التاسع من يوليطو 1066
نسبة الذين صوتوا لالنفصال بالجنوب تجاوزت  % 88فيما بلغت نسبة الذين صوتوا للوحدة
%42وبلططغ عططدد الططذين صططوتوا لالنفصططال بالشططمال % 21.12فيمططا بلططغ عططدد الططذين ص طوتوا
للوحدة  ،% 41.22كما بلغت نسبة الذين صوتوا لالنفصطال بطدول المهجطر الثمطان 89.22
 ،%فططي حططين بلغططت نسططبة الططذين صططوتوا للوحططدة % 6.42وبلغططت النسططبة االجماليططة لصططالح
االنفصال% 89.92وللوحدة  . % 6.61وقد قبلت الحكومة نتيجطة اإلسطتفتاء وكطان السطودان
أول الدول التى إعترفت بدولة جنوب السودان.

ثانيا -اإلطار القانوني
 .66أق َّر الدستور في المادة  2منه ،مطا جطرت عليطه الدسطاتير السطودانية المتعاقبطة مطن إعتمطاد
الشطططريعة اإلسطططالمية واإلجمطططاع والعطططرف كمصطططادر رئيسطططية للتشطططريع  ،وذلطططك فيمطططا يتعلطططق
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بالتشريعات التى تسطن علطى المسطتوى القطومى وتطبطق علطى شطمال السطودان .وقطد أخطذت هطذه
المططادة مططا تططم اإلتفططاق عليططه فططى إتفاقيططة السططالم الشططامل وراعططت االتعططدد الططديني للمططواطنيين
السططودانيين  .كمططا أعطططى الدسططتور المططواطنين بططأى واليططة بجنططوب السططودان وفططى حالططة وجططود
تشريع قومى سار أو سيتم سنه أن تقطوم السطلطات التشطريعية بتلطك الواليطة بسطن تشطريعات أو
السماح بممارسات أو إنشاء مؤسسات تالئم دين وأعطراف غالطب المطواطنين بهطا  ،كمطا يمكطن
بموجب المادة ( 2أ) من الدستور إحالة التشريع الى مجلس الواليات إلجازته بوساطة أغلبيطة
ثلثى الممثلين بالمجلس .

ألف -القوانين
إتفاقية السالم الشامل لسنة :6222
 .61وقعططت حكومططة السططودان والحركططة الشططعبية لتحريططر السططودان إتفاقيططة السططالم الشططامل فططي
التاسع من يناير من العام 1002م بنيروبي – كينيا والتي وضعت حداً ألططول حطرب بالقطارة
اإلفريقية ومنحت فرصا ً للتحول من حالة التدهور نحو آفاق السالم واإلزدهار.
 .62تناولت اإلتفاقية األسباب الرئيسية للصراع بصورة مباشرة ،وتضمنت األحكطام الرئيسطية
لإلتفاقية ،إنشاء حكومة الوحدة الوطنية لكل السودان وحكومة جنطوب السطودان ،كمطا إشطتملت
على عدد من البروتوكوالت التي إحتوت أحكاما ً لحماية وتعزيطز حقطوق اإلنسطان ،حيطث جطاء
فطي بروتوكططول إقتسططام السططلطة فطي المططواد مططن ( )1 -6والطذي وقطع فططي مططايو 1004م "تلتططزم
جمهوريططة السططودان علططى كططل مسططتويات الحكططم فيهططا وفططي جميططع أنحططاء الططبالد إلتزام طا ً كططامالً
بالواجبات التي تفرضها المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي هي طرف فيها".
 .64أنش ط ت بموجططب إتفاقيططة السططالم الشططامل العديططد مططن المفوضططيات كتليططات لتنفيططذ نصططوص
اإلتفاقية نذكر منها على سبيل المثال:








مفوضية الخدمة المدنية.
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.
مجلس ش ون األحزاب السياسية.
المفوضية القومية لإلنتخابات.
مفوضية حقوق اإلنسان.
مفوضية اإلستفتاء لجنوب السودان.
مفوضية حقوق غير المسلمين.

دستور جمهورية السودان اإلنتقالي لسنة 6222م:
 .62نصططت إتفاقيططة السططالم الشططامل علططى وضططع دسططتور إنتقططالي بواسطططة المفوضططية القوميططة
للمراجعة الدستورية والتي تكونت من طرفي اإلتفاقية إلى جانطب األحطزاب السياسطية ومعظطم
فعاليات المجتمع المدني فطي السطودان وتوصطلت لوضطع دسطتور جمهوريطة السطودان اإلنتقطالي
لسنة 1002م.
 .61حدد دستور جمهورية السودان اإلنتقالي لسنة 1002م طبيعة الدولة بأنها دولة ديمقراطية
ال مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغطات وتتعطايش فيهطا العناصطر واألعطراق واألديطان .وكطذلك
أقر الدستور مبدأ الديمقراطية والالمركزية في ظل جمهورية واحدة هطي السطودان وأن تلتطزم
الدولططة بططإحترام وترقيططة الكرامططة اإلنسططانية والعدالططة والمسططاواة واإلرتقططاء بحقططوق اإلنسططان
وحرياته األساسية والتعددية الحزبية.
 .61نططص الدسططتور علططى أن تتكططون الهي ططة التشططريعية القوميططة مططن المجلططس الططوطني ومجلططس
الواليططات .يتكططون المجلططس الططوطني مططن أعضططاء منتخبططين فططي إنتخابططات حططرة ونزيهططة ويحططدد
القانون تكوين المجلس وعدد أعضائه .ويتكون مجلس الواليات من ممثلطين إثنطين لكطل واليطة
وينتخبططان بواسطططة المجلططس التشططريعي .كططذلك يكططون لكططل واليططة مجلططس تشططريعي يتكططون مططن
أعضاء ينتخبون وفق أحكام دستور الوالية والقانون.
 .69كفل الدستور كافة الحقوق والحريات األساسية في الباب الثطاني والتطي جطاءت فطي مسطمى
"وثيقة الحقوق" في المادة ( )11والتي نصت بأن تكون وثيقطة الحقطوق عهطداً بطين كافطة أهطل
السودان وبينهم وبين حكوماتهم وإلتزاما ً من جانبهم بطأن يحترمطوا حقطوق اإلنسطان والحريطات
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المضططمنة فططي الدسططتور وأن يعملططوا علططى ترقيتهططا وتعتبططر حجططر األسططاس للعدالططة اإلجتماعيططة
والمسططاواة والديمقراطيططة فططي السططودان وأن تحمططي الدولططة هططذه الوثيقططة وتعززهططا وتضططمنها
وتنفذها.
 .68نططص الدسططتور علططى أن تططنظم التشططريعات الحقططوق والحريططات المضططمنة فططي الدسططتور وال
تصادرها أو تنتقص منها وتأكيداً لهذه الحقوق والحريات حظر الدستور تعليقها حتى في حالة
الطوارئ ونص على أن ضمانات المحاكمة العادلة مطن الحقطوق التطى ال يجطوز تعليقهطا حتطى
في حالة الطوارئ ،كما إعتبرها من القوانين التي ال تملك المؤسسات التشريعية المسطاس بهطا
أو تعديل نصوصها إال بعد الرجوع الى الشعب في إستفتاء عام.
 .10لم ينص الدستور على دين رسمي للدولة وأقر بأن السودان وطن جامع تكون فيه األديطان
والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام وأن التنوع الثقافي هو أسطاس التماسطك القطوي وال يجطوز
إسطتغالله إلحطداا الفرقطة وأن جميطع اللغطات األصطلية السطودانية لغطات قوميطة يجطب تطويرهطا
وترقيتها.

التشريعات الوطنية األخرى:

 .16وفقا ً لما نص عليه الدستور تمت صطياغة عطدد مطن القطوانين الجديطدة وتمطت مراجعطة عطدد
مططن القططوانين السططائدة لتتماشططى مططع الدسططتور واإلتفاقيططات الدوليططة ذات الصططلة نططذكر منهططا علططى
سبيل المثال:
 قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 1001م.
 قططانون القططوات المسططلحة لسططنة 1001م والططذي أفططرد فص طالً كططامالً عططن الجططرائم التططي
ترتكب أثنطاء العمليطات العسطكرية كجطرائم الحطرب والجطرائم ضطد اإلنسطانية وجريمطة
اإلبادة الجماعية وأكد على المسؤولية الفردية في حالطة المحاسطبة عطن هطذه الجطرائم .
كما نص على حماية المدنيين والمنشتت المدنية في أوقات النزاعات المسلحة الدولية
وغير الدولية.
 قانون األحزاب السياسية لسنة 1001م والذي بموجبه تم التأسيس لتحول ديمقراططي
كبير مهد لقيام اإلنتخابات العامة والتي جرت في أبريل من العام 1060م
 قانون اإلنتخابات لسنة 1009م وبموجبه تم إنشاء المفوضية القومية لإلنتخابات.
 قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة 1009م.
 القانون الجنائي السطوداني لسطنة 6886م تطم تعديلطه فطي العطام 1008م وذلطك بإضطافة
باب كامل حول الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة اإلبادة الجماعية.
 قانون المفوضية القومية لحقوق اإلنسان لسنة 1008م.
 قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 1008م.
 قانون المعاقين القومي لسنة 1008م.
 قانون إستفتاء جنوب السودان لسنة 1008م.
 قانون إستفتاء منطقة أبيي لسنة 1008م.
 قانون الطفل لسنة 1060م .

إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية التى صادق عليها السودان:
 .11صادق السودان علطى معظطم اإلتفاقيطات الدوليطة واإلقليميطة المتعلقطة بحقطوق اإلنسطان مثطل
الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل باإلضافة الطى إتفاقيطة وبروتوكطول المعطاقين وال زالطت
الدراسات جارية بصدد المصادقة على اإلتفاقيات األخرى.
 .12تعتبططر هططذه اإلتفاقيططات جططزء اليتجططزأ مططن الدسططتور ونططص علططى كثيططر مططن أحكططام هططذه
اإلتفاقيات فطي صطلب التشطريعات الوطنيطة وتصطون المحكمطة الدسطتورية والمحطاكم المختصطة
األخرى هذه الحقوق وتحميهطا وتطبقهطا فطي الدولطة وفقطا ً للدسطتور .وقطد نطص دسطتور السطودان
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اإلنتقالي لسنة 1002م في المادة  )2( 11على إعتبطار كطل الحقطوق والحريطات المضطمنة فطي
اإلتفاقيطات والعهططود والمواثيطق الدوليططة لحقطوق اإلنسططان والمصطادق عليهططا مطن قبططل جمهوريططة
السودان جزءاً ال يتجزأ من الدستور.
باء -اآلليات:
 .14فططي إطططار الحططرص علططى ضططمان تعزيططز وحمايططة حقططوق اإلنسططان توجططد عططدد مططن اآلليططات
الوطنية التي تعمل على إنفاذ مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان على المستوى العملي نذكر منهطا
على سبيل المثال:

المحكمة الدستورية:

 .12أنش ت المحكمة الدستورية وفقا ً لنص المادة  668مطن الدسطتور وتتكطون مطن تسطعة قضطاة
مططن ذوي الخبطططرة والكفطططاءة والنزاهطططة والمصطططداقية والتجططرد  .وهطططي مسطططتقلة عطططن السطططلطتين
التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السطلطة القضطائية القوميطة وهطي حارسطة وحاميطة للدسطتور
وتختص بحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية .كمطا أرسطت المحكمطة الدسطتورية مبطادئ
وأحكام طا ً دسططتورية وقامططت بتفسططير عططدد مططن نصططوص الدسططتور علططى هططدي المبططادئ الدوليططة
لحقوق اإلنسان والتي أصبحت ملزمة للمحاكم الوطنية في مختلف درجات التقاضي.
عمططالً بأحكططام المحكمططة الدسططتورية لسططنة  ( 1002المططادة ( ) )602تقططوم محكمططة دسططتورية
مستقلة يعطين رئطيس الجمهوريطة رئيسطها وأعضطائها مطن ذوى الخبطرة العدليطة العاليطة بموافقطة
المجلس الوطنى  ،حيث تتكون المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة أعضاء ولها قانون يطنظم
أعمالها (مرفق القانون  6باإلضافة الى نموذج ألحكام المحكمة الدستورية) .

السلطة القضائية القومية :
 .11تشمل المحكمة القومية العليا  ،محاكم اإلست ناف القومية وأي محاكم قومية أخطرى ،وهطذه
المحاكم تمثل اآللية الوطنية الرئيسية لحماية حقطوق اإلنسطان .وتتمتطع باإلسطتقاللية التامطة عطن
الهي ططة التشططريعية والسططلطة التنفيذيططة ولهططا اإلسططتقالل المططالي واإلداري .فيمططا يتصططل بإسططتقالل
القضططاة فقططد نططص الدسططتور علططى أن يكططون القضططاة مسططتقلون فططي أداء واجبططاتهم ولهططم الواليططة
القضائية الكاملة فيما يلي إختصاصاتهم وال يجوز التأثير عليهم في أحكامهم .

آليات أخرى
كذلك تم إنشاء عدد من المؤسسات والمفوضيات المستقلة التي تراقب حقطوق اإلنسطان علطى سطبيل
المثال:

هيئة المظالم والحسبة العامة:
 .11أنشئ بموجب المادة  642من الدستور وهو هي ة مستقلة تنظر الشطكاوى المتعلقطة بمظطالم
المواطنين من مؤسسات الدولة دون المساس بنهائية األحكام القضائية ويجوز للديوان أن يقدم
مططن تلقططاء نفسططه توصططية لرئاسططة الجمهوريططة أو المجلططس الططوطني بططإجراءات يراهططا مالئمططة
لضمان الفعالية والعدالة واإلستقامة في أداء المؤسسات الحكوميةأ كما توجد لطديها فطروع فطي
عدد من الواليات منها على سبيل المثال ال الحصر والية الجزيرة ووالية سنار.
 .19تختص هي ة المظالم العامة برفطع الظلطم وتطامين الكفطاءة والطهطر فطى عمطل الدولطة وبسطط
العدل  ،وهي أقرب في مهامها إلى نظام الرقابة اإلدارية ( االمبودزمان) ،وتكمن أهميتها فى
سعيها لرفع الظلم حتى ولو كان ذلك بالنظر من وراء األحكام القضطائية النهائيطة دون مسطاس
بالحكم القضائي المعني (مرفق رقم  61قانون هي ة المظالم والحسبة العامة لسنة 6889م).

مفوضية حقوق غير المسلمين بوالية الخرطوم:
 .18أنش ت المفوضية بغرض التأكطد مطن أن حقطوق غيطر المسطلمين بالعاصطمة القوميطة محميطة
طبقططا ً للدسططتور والقططانون .وتضططم فططي عضططويتها عططدداً مططن الشخصططيات القانونيططة ،الدينيططة،
اإلجتماعية والنا شطة في مجال حقوق اإلنسان وتقوم بتقديم التوصيات الخاصطة بحقطوق غيطر
المسلمين.
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مفوضية حقوق اإلنسان:
 .20تطم الطنص عليهططا فطي المطادة  641مططن الدسطتور وتتكططون مطن  62عضطو مططن المشطهود لهططم
باإلسطططتقاللية والكفطططاءة وعطططدم اإلنتمطططاء الحزبطططي والتجطططرد .تخطططتص بمراقبطططة تطبيطططق الحقطططوق
والحريات ال واردة في وثيقة الحقطوق بالدسطتور وتتلقطى الشطكاوى حطول اإلدعطاءات بإنتهاكطات
الحقططوق والحريططات .صططدر القططانون المططنظم لعمططل المفوضططية فططي العططام 1008م ومططن المقططرر
تسمية أعضاء المفوضية لمباشرة مهامهم قريبا ً

المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان:
 .26بدأ المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان كلجنة للتنسيق بين أجهزة الدولة في مجال حقطوق
اإلنسططان فططي العططام 6881م ومططن ثططم تططم ترفيططع اللجنططة بموجططب مرسططوم جمهططوري فططي العططام
6884م إلى مجلس إستشاري لحقوق اإلنسطان يرأسطه وزيطر العطدل وعضطوية جهطات رسطمية
وغير رسمية.
 .21يتمثل إختصاص المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان في :تقديم النصح والمشطورة للدولطة
في مجال حقوق اإلنسان ،إعداد البحوا و الدراسات ونشر ثقافة حقوق اإلنسان عبر الوسائل
المختلفططة ،تططدريب منسططوبي الدولططة ومنظمططات المجتمططع المططدني حططول معططايير ومبططادئ حقططوق
اإلنسان ،مراجعة التشريعات الوطنية لمواءمتها بالمواثيق الدولية واإلقليميطة لحقطوق اإلنسطان
التي يتمتع السودان بعضويتها وإجراء الدراسات حول االتفاقيات التي لم ينضم إليها السودان
والتوصططية بشططأنها  .أيض طا ً يتلقططى المجلططس الشططكاوى الخاصططة بانتهاكططات حقططوق اإلنسططان مططن
األفراد والمنظمات محليا ً ودوليا َ وذلك عبطر لجنطة للشطكاوى ،كمطا يقطوم بإعطداد وتقطديم تقطارير
السودان الدورية آلليات إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ،ويعتبر هو الجهة الوطنية
المعنية بالتنسيق في مسائل حقوق اإلنسان مع بعثة األمم المتحدة بالسودان والبعثطة المشطتركة
لألمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي بدارفور .يضم المجلس عدداً من الشعب والتي تتطولى تسطيير
العمل من ناحية مواضيعية متخصصة.

اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني:
 .22أنش ت بقرار جمهوري في العام 1002م وتضطلع بعطدد مطن اإلختصاصطات أهمهطا نشطر
ثقافططة القططانون الططدولي اإلنسططاني وتقططديم النصططح للدولططة فططي مجططال هططذا القططانون بمططا فططي ذلططك
اإلنضمام للمواثيق الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية معها والتنسطيق بطين الجهطد الحكطومي
والدولي في مجال تطبيق وإحتطرام القطانون الطدولي اإلنسطاني ومطن إنجطازات اللجنطة التصطديق
علططى البروتوكططولين اإلضططافيين الملحقططين بإتفاقيططات جنيططف األربعططة لسططنة 6848م ومسططاعدة
القوات المسلحة السودانية في إقرار قانون جديد يتماشى مطع مبطادئ القطانون الطدولي اإلنسطاني
باإلضافة لتنفيذ عدد كبير من األنشطة مع اللجنة الدولية للصليب األحمطر لتطبيطق ونشطر هطذه
المبادئ على أرض الواقع.

المجلس القومي لرعاية الطفولة:
 .24أنشططئ بقططرار جمهططوري فططي العططام 6886م برئاسططة رئططيس الجمهوريططة  ،وعضططوية والة
الواليططات و الططوزراء اإلتحططاديين ذوى الصططلة بقضططايا الطفولططة ويخططتص بوضططع السياسططات
والخطط والبرامج المتعلقة بالطفولة في إططار السياسطة العامطة للدولطة بالتنسطيق مطع مسطتويات
الحكططم األخططرى فططي مجططال رعايططة الطفولططة .كططذلك يقططوم بالتنسططيق بططين الجهططات الحكوميططة
والتطوعية ،وجمع اإلحصائيات وعقد النطدوات ،وتطدريب الكطوادر ،وإعطداد التقطارير الدوريطة
للمنظمات اإلقليمية والدولية .كما أسهم المجلطس بشطكل فاعطل فطي صطياغة قطانون الطفطل لسطنة
1060م.

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمجلس الوزراء:
 .22أنش ت هذه الوحطدة بموجطب قطرار مطن رئطيس الجمهوريطة فطي العطام  1002بتوصطية مطن
مجلس الطوزراء كنتطاج للخططة القوميطة لمكافحطة العنطف ضطد المطرأة وتخطتص الوحطدة بمتابعطة
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تنفيذ هذه الخطة مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية واإلقليمية كما أنش ت وحطدات
مماثلة في واليات دارفور الثالثة وعدد من واليات السودان األخرى.

لجنة حقوق اإلنسان والواجبات العامة بالمجلس الوطني:
 .21أنشطط ت اللجنططة منشططأة بموجططب الئحططة أعمططال المجلططس الططوطني مططن ضططمن عططدة لجططان
متخصصة دائمة مثل لجنة اإلعالم التشطريع والعطدل واألسطرة والمطرأة والطفطل وتخطتص هطذه
اللجنططة بحمايططة وتعزيططز حقططوق اإلنسططان عبططر الرقابططة التشططريعية وكططذلك الرقابططة علططى أعمططال
األجهزة التنفيذية وفقا ً للسلطات الممنوحة للمجلس الوطني.
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منظمات المجتمع المدني:

 .21أيضا ً تم إنشاء عدد من الوحدات واإلدارات والمجالس واللجطان الخاصطة بحقطوق اإلنسطان
وحمايططة المططرأة والطفططل بعططدد مططن الططوزارات الحكوميططة كططوزارة الداخليططة  ،وزارة الخارجيططة،
وزارة العدل ،وزارة الدفاع ووزارة الرعاية والضمان اإلجتمطاعي وتعمطل كلهطا علطى ضطمان
إتساق األداء المؤسسي لهذه األجهزة مع المعايير الدولية اإلقليمية والوطنية لحقوق اإلنسان.
 .29فضالً عن اآلليات المطذكورة أعطاله توجطد منظمطات للمجتمطع المطدني تعمطل بصطورة فعالطة
ونشططة وتلعططب دوراً معتبططراً فططي تعزيطز وحمايططة حقططوق اإلنسططان بالسطودان مثططال لططذلك إتحططاد
الحقوقيين ،إتحاد المحامين ،إتحاد المرأة السودانية والشبكة السودانية لحقوق اإلنسان والعديد
من منظمات المجتمع المدني والتي تعمل في شتى مجاالت حقوق اإلنسان.

الباب الثاني
.أجهزة الحكم
رئاسـة الجمهوريـة:
 .28ل َّما كان السودان قطر تتنوع فيه األعراق والثقافات والطديانات  ،وتتسطع رقعتطه الجغرافيطة
التى تمتطد الطى مليطون ميطل مربطع وتضطعف فيطه وسطائل االتصطال  ،ول َّمطا كانطت إتفاقيطة السطالم
الشططامل الموقعططة فططى ينططاير  1002ملزمططة  ،لططذا تططم إعتمططاد صططيغة النظططام الرئاسططي فططي البططاب
الثالث الفصل األول باعتبارها األنسب لحكم البالد وحفظ وحدتها الوطنية وتجانسها القومي ،
واألجدر على تحقيق االستقرار السياسي المنشود  ،وذلك بإعتمطاد رئطيس للدولطة منتخطب مطن
قبل الشعب مباشرة يتمتع بسلطات حقيقية.
 .40تتكون من المجلس الرئاسى والذى يضطم كطل مطن رئطيس الجمهوريطة ونائبيطه ( المطادة 26
( )6مطن الدسططتور )  ،وقططد أتطى هططذا التشططكيل ليسطتوعب مططاتم اإلتفططاق عليطه فططي إتفاقيططة السططالم
الشامل الموقعة فى يناير 1002م .
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 .46وفقا ً لنص المادة  21من الدستور يجب أن ينتخب من قبل الشطعب مباشطرة فطى إنتخابطات
قومية تتم وفقا ً للنظم التى تضعها المفوضطية القوميطة للدسطتور  ،وقطد حطددت المطادة ( )22مطن
الدستور شروط الترشح للرئاسة  ،حيث لم تشترط ال ديانة معينة وال جنس أو نطوع أو إنتمطاء
معين  ،فقط أشترط الدستور أن يكون المرشطح سطودانى بطالميالد سطليم العقطل يبلطغ مطن العمطر
أربعين عاما ً ملما ً بالقراءة والكتابة وأال يكون قد سبق إدانته فى جريمة تمس األمانة أو الفساد
األخالقى .
 .41ويتطولى هططذا المنصططب لفتطره رئاسططية مططدتها خمطس سططنوات مططن يطوم توليططه للمنصططب  ،مططع
أمكانية إعادة اإلنتخاب لفترة رئاسية واحدة فقط ( المادة  21من الدستور ) .
 .42كما إشترط الدستور فى المادة  )1( 24لتول منصب الرئاسة حصول المرشح على أكثر
من  %50من جملة أصطوات النطاخبين المشطاركين فطى اإلقتطراع  ،وفطى حالطة عطدم الحصطول
على هذه النسبة المحددة تتم إعادة اإلنتخابات بين أعلطى مرشطحين إثنطين تحصطال علطى أعلطى
األصوات .
 .44وفقا ً للصيغة الرئاسـية فإن رئيس الجمهورية يمطارس السطلطات الممنوحطة بموجطب المطادة
() 29الدسططتور هططي صططيانة أمططن وسططالمة الططبالد  ،األشططراف علططى المؤسسططات الدسططتورية
والتنفيذية  ،تعيين شاغلى المناصب الدستورية والقضطائية  ،رئاسطة مجلطس الطوزراء القطومى،
إعالن وإنهاء حالة الحرب  ،تمثيل الدولة فى عالقاتها الخارجية تعيطين السطفراء  ،للمصطادقة
على القوانيين  ،وأحكام اإلعدام ومنح العفو وطلب رأى المحكمة الدستورية .
 .42أيضططا ً يمططارس رئططيس الجمهوريططة بعططض اإلختصاصططات بموافقططة النائططب األول لططرئيس
الجمهورية مثل إعالن حالة الطوارئ وإنهاؤها  ،دعوة أو تأجيل أوإنهاء الطدورات التشطريعية
( المادة  )1( 29من الدستور ).
 .41وقد أعطى الدستور فى المادة  16الحق ألى متضرر من أعمال رئيس الجمهورية الحق
فى الطعن أمطام المحكمطة الدسطتورية ألى عمطل يمطس أو ينتهطك الدسطتور أو وثيقطة الحقطوق أو
النظططام الالمركططزى أو إتفاقيططة السططالم الشططامل  ،والطعططن أمططام المحكمططة المختصططة فططى أعمططال
رئيس الجمهورية األخرى .

نائبى رئيس الجمهورية:
 .62حدد الدستور فى المادة  )6( 12منه إختصاصات النائب األول ومنهطا اإلنابطة عطن رئطيس
الجمهوريططة عنططد غيابططه  ،عضططوية كططل مططن مجلططس الططوزراء القططومى ومجلططس األمططن القططومى
والمجلس الرئاسى الى جانب رئاسة المجلس الرئاسى عند خلو منصب رئيس الجمهورية فى
فترة ما بعد اإلنتخابات .
 .61حددت المادة  )1( 12إختصاصطات نائطب الطرئيس ومنهطا القيطام بمهطام رئطيس الجمهوريطة
والنائب األول فى حالة غيابهما معا ً  ،عضوية مجلس الوزراء القومى ومجلس األمن القطومى
وعضوية المجلس الرئاسى والقائد األعلى للقطوات المسطلحة السطودانية فطى حالطة خلطو منصطب
رئيس الجمهورية .
 .61ويكون نائبى رئيس الجمهورية مس ولين عن أعمالها أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة
المختصة وذلك بموجب المادة ( 16أ و ب) من الدستور .

مجلس الوزراء القومى:
 .69يمثل الحكومة اإلتحادية ويتكون من عدد من الوزراء يعيطنهم وفطق المطادة  )6(10رئطيس
الجمهورية بعد التشاور مع نائبيه وتكون مس وليتهم بالتضامن واإلنفراد أمام المجلس الوطني
 ،بينمططا يكططون الططوزير القططومى مس ط والً أمططام رئططيس الجمهوريططة ومجلططس الططوزراء القططومى ،
تختص الحكومة اإلتحادية ممثلةً فى مجلس الوزراء القومى بطالتخطيط العطام لمسطيرة الطبالد ،
والقيام بالمهام التنفيذية موكوله لمجلس الوزراء القومي.
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 .68أعطى الدستور فى المادة  19الحق ألى متضطرر مطن أعمطال مجلطس الطوزراء القطومى أو
الوزير القومى  ،والطعن أمام المحكمة الدستورية ألى عمل يمس أو ينتهك الدستور أو وثيقة
الحقوق أو النظام الالمركزى أو إتفاقية السالم الشامل  ،والطعن أمام المحكمطة المختصطة فطى
أعمال المجلس األخرى .

حكومات الواليات:

 .10تبنططى الدسططتور خيططار الحكططم االتحططادي فططي المططادة (( 611أ) ) منططه وذلططك ضططمانا ً لإلقتسططام
العططادل للسططلطة والثططروة بططين أجططزاء القطططر وتمكين طا ً للمجموعططات الثقافيططة مططن الحفططاظ علططى
خصوصيتها وتطوير ثقافتها وموروثاتها وتوسيعا ً لقاعدة المشطاركة الشطعبية وتقليصطا ً لهيمنطة
المركز ،وذلك حتى يتسنى إدارة قططر مترامطي األططراف كالسطودان بكفطاءة ويسطر ،وإقتضطى
ذلك تقسيم البالد بتشطريع قطومى يحطدد عطدد الواليطات وحطدودها وفطق أحكطام المطادة ()1(611
،على أن تكون لكل والية حكومتها ومجلسها التشريعي كما ورد بالمادة (.) )6( 619
 .16ول ّما كانت قسمة الثروة تقتضي إجرا ًء مماثالً فقد و ِّزعت الموارد المالية علطى مسطتويات
الحكطم اإلتحاديططة والوالئيططة والمحليططة بحيططث يخطتص كططل مسططتوى بضططرائب وإيططرادات معينططة،
ولتحقيق قدر من التكافل تم إنشاء صندوق قومي لدعم الواليات الفقيرة الطى جانطب الحطق لكطل
والية فى سن قوانين الموارد المالية لها وفق المادة (. )682
 .11حدد الدستور لكل والية جهاز تنفيذى يرأسه والى منتخب بواسطة مواطنى الوالية ووفقطا ً
للدسططتور واإلجططراءات التططى تقررهططا المفوضططية القوميططة لإلنتخابططات ( المططادة  )6( 618مططن
الدسططتور) ويقططوم الططوالى بتعيططين الططوزراء الططوالئين وفقططا ً ألحكططام دسططتور الواليططة ويكونططون
مس ولين تضامنيا ً وإنفراديا ً أمام الوالى والمجلس التشريعى الوالئى .
 .12يمارس الوالى ومجلس الوزراء الوالئى السلطات التنفيذية الوالئية الممنوحة لهم بموجب
الدستور وإتفاقية السالم الشاملة .

الهيئة التشريعية القومية -:
 .14تمثططل الجهططاز التشططريعى اإلتحططادى وتتكططون مططن مجلسططين همططا المجلططس الططوطنى ومجلططس
الواليات ( المادة  )6( 92من الدستور )  ،ويكون كالً من المجلسطين ممطثالً لمسطتوى مختلطف
من مستويات نظام الحكم .

المجلس الوطنى :

 .12يتكون من أعضاء منتخبين إنتخابا ً حطراً ونزيها ً،ويحطدد قطانون اإلنتخابطات القطومى(مرفطق
رقططم  )68تكططوين وعططدد أعضططاء المجلططس الططوطنى وفقطا ً للمططادة ( 6( 94و )1مططن الدسططتور )،
وفترة المجلس الوطنى خمس سنوات،
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مجلس الواليات:

 .11يتكططون مططن ممثلططين إثنططين لكططل واليططة ينتخبططان بوسططاطة المجلططس التشططريعى للواليططة ووفقطا ً
لقانون اإلنتخابات القطومى مطع إتبطاع األجطراءات التطى تحطددها المفوضطية القوميطة لإلنتخابطات
وفقا ً للمادة ( 92من الدستور )  ،وفترة عضويته خمس سنوات .
 .11وحدد الدستور شروط العضوية للهي ة التشريعية القومية وفقا ً للمادة ( )91كما حدد كيفيطة
سقوط العضوية وفقا ً للمطادة ( )91ومقطر الهي طة وتكطوين اللجطان وفقطا ً للمطادة ( ) 82وأصطدار
وفقا ً للمادة (.)81
اللوائح
 .19حددت المادة  86من الدستور مهام الهي ة التشريعية والمتمثلطه فطى تمثيطل اإلرادة الشطعبية
والقيام بالتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية القومية وترقية نظام الحكم الالمركزى  ،الى جانب
تعديل الدستور وإجازة التعديالت على إتفاقية السالم الشامل وأجازة الموازنة السنوية وكطذلك
التصديق على إعالن الحرب وتأييد إعالن حالة الطوارئ  ،وللهي ة التشريعية أيضطا ً بموجطب
الدستور الحق فطى تنحيطة رئطيس الجمهوريطة أو النائطب األول وإسطتدعاء وإسطتجواب الطوزراء
القوميين وكل ذلك الى جانب مهام أخرى محددة بموجب الدستور .

المجالس التشريعية الوالئية:
 .18منحططت المططادة  690مططن الدسططتور الواليططات الحططق فططى تكططوين مجلططس تشططريعى ينتخططب
أعضاءه وفقا ً ألحكام دستور الوالية المعنيطة وحسطبما تقطررة المفوضطية القوميطة لإلنتخابطات .
وتمططارس المجططالس التشططريعية الوالئيططة صططالحيات إعططداد وإجططازة الدسططتور الططوالئى وسططن
القوانيين ووضع لوائحه

الهيئة القضائية:
 .20نص الدستور على قيطام هي طة قضطائية مسطتقلة تتطولى القضطاء ،ذات طبيعطة قوميطة وتكطون
مس ولة فقط أمام رئيس الجمهورية ( راجع النظام العطدلى الفقطرات مطن  19-16الطى  26مطن
هططذا التقريططر)  ،وتتمتططع الهي ططة بإسططتقالل تططام عططن الجهططازين التنفيططذي والتشططريعى  ،ويباشططر
إدارتهططا مجلططس قضططاء يرأسططه رئططيس القضططاء ويضططم كبططار القضططاة وآخططرين  ،وهططو يخططتص
بالتوصية بتعيين القضاة  ،وترقيتهم  ،ونقلهم ومحاسبتهم وعطزلهم  ،وكفطل القطانون اإلسطتقالل
المالي للهي ة القضائية  ،ويتمتع القضاة بالحصانة وال يجوز التأثير عليهم وهم ملزمون بنص
الدسططتور بإعمططال العططدل وتطبيططق مبططدأ سططيادة القططانون  .الططزم الدسططتور األجهططزة العامططة بتنفيططذ
األحكام التى يصدرها القضاء .
 .26تتكون الهي ة القضائية من محكمة عليا تعمل وفقطا ًً لنظطام الطدوائر  ،فهنطاك دائطرة جنائيطة
وأخرى مدنية  ،ودوائر لألحوال الشخصية والطعون اإلدارية  ،وتلطي المحكمطة العليطا محطاكم
اإلسططت ناف فططى الواليططات ،والمحططاكم العامططة فططى المحافظططات والمحططاكم الجزئيططة فططى المططدن
واألرياف
 .21يتمتع القضاة بضمانات كافية ضد العزل التعسطفي  ،إذ ال يتعطرض القاضطي للمسطاءلة إال
بعططد تكططوين مجلططس محاسططبة يشططكله مجلططس القضططاء العططالي ورئططيس القضططاء علططى أن تؤيططد
العقوبات الصادرة بحقه بواسطة مجلس القضاء العالي .

المفوضية القومية لإلنتخابات:
 .22نص الدسطتور فطى المطادة  646علطى قيطام مفوضطية مسطتقلة لالنتخابطات  ،يتميطز أعضطائها
بالحيدة وعدم اإلنتماء الحزبطى والكفطاءة  ،ييعطيّن رئطيس الجمهوريطة أعضطاءها وعطددهم تسطعة
رئيس الجمهورية بموافقة النائب األول  ،ويراعطي فطى تعييطنهم إتسطاع التمثيطل .ويحطدد قطانون
األنتخابات القومية القواعد العامة واإلجراءات التطى تحكطم األنتخابطات ومهطام وشطروط خدمطة
العاملين فى المفوضية
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 .24تختص المفوضية القومية لألنتخابات وفطق المطادة  )1( 646مطن الدسطتور بإعطداد السطجل
اإلنتخابى العام ومراجعته سنويا ً  ،تنظيم إنتخابات كل من رئيس الجمهورية ورئطيس حكومطة
جنوب السودان  ،الوالة  ،والهي ة التشريعية القومية والوالئية ومجلس جنطوب السطودان  .الطى
جانب تنظيم أى إستفتاء ينص عليه الدستور .

جهود الحكومة لمحاربة الفساد
.22

في سبيل محاربة الفساد قامت الحكومة بسن القوانين التالية-:

 .6قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 6898م.
 .1قانون مكافحة غسل األموال 1004م.
 .2قانون مكافحة الفساد لسنة 1000م.
 .21تم تفعيل قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 6898م وذلك بطلطب إقطرارات الذمطة الماليطة
مططن كافططة المططوظفين مططن الدسططتورين وشططاغلي المناصططب العليططا ودعططم مكتططب المراجططع العططام
لمراجعة حسابات الدولة وضمان حسن التصرف فيها.
 .21المراجططع العططام هططو شططخص مسططتقل يتمتططع بصططالحيات قانونيططة وإداريططة لمراجعططة أوجططه
صرف المال العام وتقديم تقرير سنوي للهي طة التشطريعية القوميطة وكمطا للمراجطع العطام سطلطة
إحالة األشخاص المخالفين للنيابة الجنائية العامة للتحقيق والتحري ومن ثم اإلحالةللقضاء.

مجلس شئون االحزاب السياسية:
 .29أنشأ بموجب الماده ."2من قانون تنظيم االحزاب السياسيه لسنه 1001م ويكون المجلس
مستقالً في أداء أعمالطه عطن جميطع السطلطات وعليطه أن يرفطع تقطارير عطن سطير أدائطه بصطفة
دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأى العام .
 .28يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلطس شط ون األحطزاب السياسطية بواسططة رئطيس الجمهوريطة
وبموافقة المجلس الوطنى ممن تتوافر فيه الكفاءة والخبطرة  ،وذلطك وفقطا ً للمطادة ( ) )6( 1مطن
قانون تنظيم األحزاب السياسية لسنة 1001م (مرفق القانون  ،)1ويكطون أجطل واليتطه خمطس
سنوات من تاريخ التعيين .

الفصل الثاني
الحقوق المدنية والسياسية
المادة ( )1من الميثاق
اإلعتراف بالحقوق والواجبات والحريات الواردة بالميثاق
.40

قبل التصديق على هذا الميثاق قامت جمهورية السودان بمراجعة كل قوانينها السارية

وذلك ك جزء من العملية الفنية القانونية المتبعة في السودان للتصديق علىى المعاهىدات
الدولية.
 .46ولتأكيططد إعتططراف جمهوريططة السططودان بكططل الحقططوق والواجبططات والحريططات الططواردة فططى
الميثاق األفريقى لحقوق اإلنسان والشطعوب فقطد تطم الطنص فطى المطادة ( )2( )11مطن الدسطتور
اإلنتقالى لسنة 1002م على اعتبار كل الحقطوق والحريطات المضطمنة فطى األتفاقيطات والعهطود
والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء ال يتجزء
من وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور.
 .41عليه ومما سبق نجد أن كل الحقوق والحريطات المضطمنة فطى الميثطاق األفريقطى أصطبحت
ملزمة وتشكل جزءاً ال يتجزأ من القانون الداخلى السودانى المطبق بسطبب اعتطراف الدسطتور
الوطنى بها .

المادة " "2من الميثاق
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حق المساواة وحظر التمييز فى التمتع بالحقوق
 .42نص دستور جمهورية السودان اإلنتقالى لسنة 1002م في المادة ( )6الفقرة ( )1على مطا
يلططى ( -:تلتططزم الدولططة بططإحترام وترقيططة الكرامططة اإلنسططانية  ،وتؤسططس علططى العدالططة والمسططاواة
واإلرتقططاء بحقططوق اإلنسططان وحرياتططه األساسططية وتتططيح التعدديططة الحزبيططة )  ،ممططا يؤكططد إلتططزام
الدولة بالعدالة والمساواة دون أى نوع من التمييز سواء بسبب العنصر أو العرق أو اللطون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى عنصر آخر للتمييز .
 .44كما كفلت المادة  )6( 1من الدستور اإلنتقالى لسنة 1002م حق المساواة دون أى تمييطز
مهما كان أساس التمييز  ،وبل جعلت المواطنه المعيار الوحيد للتمتع بالحقوق والحريات.
 .42أما بالنسبة لحقوق وحريات وواجبات الرعايا األجانب من غير السطودانيين فهطم يتمتعطون
بمعظططم الحقططوق مططا عططدا بعططض الحقططوق السياسططية الططذى جططرى الع طرف عالمي طا ً علططى ربطهططا
بالمواطنططة  ،ومططن بططين هططذه الحقططوق التططى يتمتعططون بهططا الحططق فططى الحيططاة والحريططة  ،وحظططر
اإلسترقاق والتعذيب (المطادة  20مطن الدسطتور) والمسطاواة أمطام القضطاء المطادة ( )26وحريطة
العقيدة والعبادة المادة ( )29وحرمة الخصوصطية المطادة ( )21والحرمطة مطن اإلعتقطال المطادة
( )18وحق التقاضى المادة ( )22والحق فى افتراض البراءة والمحاكمطة العادلطة المطادة (24
(. ) )6
 .41هنالك حقوق أساسية ال يجوز تعليقهطا حتطى فطى حالطة إعطالن الططوارئ وذلطك وفطق أحكطام
المططادة (( ) 166أ) مططن الدسططتور والتططى نصططت علططى مططا يلططى" -:يجططوز لططرئيس الجمهوريططة ،
بموافقطططة النائطططب األول ،أثنطططاء سطططريان حالطططة الططططوارئ أن يتخطططذ بموجطططب القطططانون أو األمطططن
اإلسطتثنائي ،أيططة تطدابير ال تقيططد ،أو تلغطي جزئيطا ً أو تحطد مططن آثطار مفعططول أحكطام هططذا الدسططتور
وإتفاقية السالم الشامل بإستثناء ما هو منصوص عليه أدناه
(أ) تعليططق جططزء مططن وثيقططة الحقططوق ،وال يجططوز فططى ذلططك انتقططاص الحططق فططى الحيططاة أو
الحرمة من اإلسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو
الجنس أو المعتقد الدينى أو حق التقاضطى أو الحطق فطى المحاكمطة العادلطة)  .وبطذلك
أصبح الحق فى عدم التمييز مطن الحقطوق التطى ال يجطوز المسطاس بهطا أثنطاء سطريان
حالة الطوارئ .

المادة " "3من الميثاق
المساواة أمام القانون
 .41كفطل الدسططتور فططي المططادة ()26مبططدأ المسططاواة أمططام القططانون لكططل األشططخاص المقيمططين فططى
السودان  ،دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين  ،كمطا كفطل غطي المطادة
( )22الحق فى التقاضى لجميع األشخاص  ،وحظر حرمان أى شخص من اللجوء للقضاء.
 .49لتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون ألزم الدستور في المادة  )2(612منه كافة أجهزة الدولة
بالخضوع لسيادة حكم القانون وتنفيطذ أحكطام القضطاء وفطي هطذا اإلططار صطدر قطانون القضطاء
اإلداري لسنة 1002م
 .48إيالء حق التقاضي المزيد من الفاعلية فقد جوز القانون لألفراد حطق الطعطن اإلداري ضطد
القططرارات الصططادرة مططن السططلطة التنفيذيططة وقططد جططاء فططى المططادة ( )10مططن قططانون القضططاء
الدستورى واإلدارى والتى تنص :
 )6( .20يرفع الى القاضى المختص  ،بعريضطة كطل طلطب طعطن فطى قطرار ادارى صطادر مطن
رئططيس الجمهوريططة أو مجلططس الططوزراء اإلتحططادى أو حكومططة أى واليططة أو وزيططر اتحططادى أو
والئى .
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( )2يرفع الى محكمة اإلست ناف المختصة  ،بعريضة كل طلب طعن فى قرار ادارى صطادر
من أى سلطة عامة أخرى  ،غير المذكورة فى البند (. )6
( )2تتضمن العريضة  ،المذكورة فى البندين (6و )1أعاله باإلضافة الى البيانات العامة التى
تشتمل عليها عريضة الدعوى  ،بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن .
( )4اذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه الى الجهة اإلدارية المختصة وجب أن
تبين بعريضة الطلب تاريخ التظلم ونتيجته مع إرفاق صورة من القرار المطعون فيه.

المادة " "4من الميثاق
الحق فى الحياة والسالمة الشخصية
 .26ش ّدد الدستور علطى الحطق األصطيل لكطل إنسطان فطى الحيطاة والكرامطة والسطالمة الشخصطية
ويحمططى القططانون هططذا الحططق  ،وال يجططوز حرمططان أي إنسططان مططن الحيططاة تعسططفا ً (المططادة  19مططن
الدستور) .
ً
يطر المشطرِّ ع فيطه سطببا إللغطاء عقوبطة اإلعطدام ولكنطه
 .21السودان مثل كثير من دول العالم لطم َ
حصرها فى أشد الجرائم خططورة والتطى تهطدد أمطن المجتمطع وحقطوق أفطراده مثطل القتطل العمطد
واإلتجار في المخدرات والخيانة العظمطى ولطذلك نطص الدسطتور فطى المطادة  )6(21منطه علطى
عدم جواز الحكطم بعقوبطة اإلعطدام قطتالً إال قصاصطا ً أو جطزا ًء علطى الجطرائم الشطديدة الخططورة
وفقا ً للقانون .
 .22وللحد من التوسع فى أحكام األعطدام نطص الدسطتور فطى المطادة  )1( 21علطى عطدم جطواز
الحكم باألعطدام علطى مطن لطم يبلطغ سطن الثامنطة عشطر أوعلطى مطن تجطاوز السطبعين مطن عمطره ،
ماعدا جرائم الحدود والقصاص .
ً
 .24أحاط المشرِّ ع إجراءات إصطدار حكطم اإلعطدام بضطوابط متينطة إمعانطا فطي كفالطة العدالطة ،
ومنح المحكوم عليه الحق فطى تقطديم طلطب لطرئيس القضطاء بمراجعطة الحكطم كمطا يجطوز لطرأس
الدولة تخفيف العقوبطة بموجطب أحكطام المطواد ( )160 - 108 – 109مطن قطانون اإلجطراءات
الجنائية لسنة ( 6886مرفق صورة من القانون . )1
 .22كما يمكن لسلطات رئيس الجمهورية أن تمتد لحد العفو العطام  ،إذ مطنح القطانون المحكطوم
عليططه أن يطلططب العفططو مططن رأس الدولططة بموجططب المططادة ( )16مططن قططانون اإلجططراءات الجنائيططة
لسنة 6886م .
 .21عقوبة اإلعدام فى جرائم القتل العمد أو شبه العمطد ال تنفطذ إذا قبطل أوليطاء الطدم العفطو عطن
الجانى مقابل دية أو بدونها  .المادة ( 684من قانون اإلجراءات الجنائية) .
 .21نسبة للطبيعة المسالمة للمجتمع السطوداني عمومطا ً فطإن جطرائم القتطل ليسطت كثيطرة كمطا أن
حاالت تنفيذ حكم اإلعدام تقل بصورة واضحة عن المجتمعات األخرى . ،
 .29من العوامطل التطى تطؤثر سطلبا ً علطى التمتطع بحطق الحيطاة إسطتمرار التمطرد فطى غطرب الطبالد
(واليات دارفطور) لهطذا ظلطت الحكومطة تبطذل جهطوداً مضطنية ومتصطلة لتحقيطق السطالم ووقطف
نزيف الدم وذلك على النحو الذى سوف نفصله فى جزء آخر من هذا التقرير .
 .28في مجال القتل خارج نطاق القضاء تبذل الدولطة جهطداً كبيطراً لمنعطه ومحاربتطه وذلطك عطن
طريق معاقبة مرتكبيه.

المادة " "5من الميثاق
التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية واإلسترقاق
 .10تحظر التشريعات السودانية – بدءاً بالدستور – الرق وتعتبره جريمة  ،فقد نص الدسطتور
فى (المادة  ) )6(20منه على حظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع أشكاله والسخرة .
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 .16السودان أيضا ً صادق على اإلتفاقية الدولية لمناهضة الرق لسنة 6811م  ،كما إنضم إلى
البروتوكول اإلضافي لسنة 6821م الملحق باالتفاقية .
 .11على غير ما جرى عليه العمل فى الدول األخرى فان األشغال الشاقة كعقوبة غير مطبقطة
في السودان ،فضالً عن ذلك فان المتهمين المنتظرين ال يجرى إستخدامهم فطى أي عمطل وفقطا ً
للمططادة ( )22مططن القططانون الجنططائي وفقططا ً للمططادة ( )12مططن قططانون تنظططيم السططجون ومعاملططة
النزالءالقومي لسنة 1060م(مرفق .)1
 .12رغططم ّ
أن السططودان ال يعططاني مططن أي نططوع مططن أنططواع التفرقططة العنصططرية إال أنططه وكتقنططين
لإلتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ،والتطى إعتمطدتها الجمعيطة العامطة
لألمم المتحدة وبدأ نفاذها فطي 6881/6/4م وأنضطم لهطا السطودان  ،إسطتحدا القطانون الجنطائي
لسنة  6886م جريمة الدعوة لنشر األفكار العنصرية وعاقطب عليهطا بالسطجن مطدة ال تتجطاوز
عامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ً ( المادة  14من القانون الجنائى).
 .14وفططق الدسططتور فططان الحرمططة مططن االسططترقاق هططى حرمططة مطلقططة وهططي مططن الحقططوق التططى ال
يجوز تعليقها حتى فى حالة إعالن الطوارئ ( المادة (166أ) من الدستور).
 .12القانون الجنائي لسنة 6886م ( مرفطق رقطم  ) 9نهطى عطن إرتكطاب كطل الجطرائم المشطابهة
للطرق مثططل االسططتدراج وفقطا ً للمططادة ( )616الخطططف ( ،)611السططخرة ( ، )612الحجططز غيططر
المشروع ( )614اإلعتفال غير المشروع ( )612وأفرد لها عقوبات صارمة هطى السطجن أو
الغرامططة أو العقططوبتن مع طا ً  ،وبططل شططدد القططانون الجنططائى العقوبططة عنططدما يكططون األعتقططال غيططر
المشروع الغرض منطه أنتطزاع أعتطراف مطن معتقطل أو أكراهطه علطى رد مطال أو األتيطان بفعطل
مخالف للقانون أو عرض حياة المعتقل للخطر  ،حيث تصل العقوبة الطى ثالثطة سطنوات سطجنا ً
مع الغرامة أو بدونها
 .11قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 6886م ش ّدد على معاملة المحبوسين على ذمطة التحطري
بما يحفظ كرامتهم ومنع إيذاءهم بدنيا ً أو معنويا ً وأوجطب تطوفير الرعايطة الطبيطة المناسطبة لهطم
(المادة (.))92

المادة " "6من الميثاق
الحق فى الحرية واألمن الشخصى
إيمانا ً من المشرِّ ع السوداني بأن حق اإلنسان في الحرية وفى األمان علطى شخصطه مطن
.11
الحقوق األساسية الجوهرية َّ ،
وأن إنتهاكه قد ينجم عنه إنتهاكات لحقوق أخرى مرحلة التنفيطذ
العقابي من أخطر مراحل الدعاوي الجنائية وهطي األسطاس القطوي فطي اإلصطالح العقطابي وقطد
تتعرض حقوق وإنسانية المحكوم عليهم ألنواع من التعسطف واإلعتطداء ،مطن هطذا المنطلطق تطم
تحديد أهطداف وواجبطات اإلدارة العامطة للسطجون واإلصطالح والتطى جطاءت قوانينهطا ولوائحهطا
ونظم العمل بها ومواكبة ألحدا األساليب في معاملة النزالء وفقا ً لمبادئ الشريعة اإلسطالمية
والمواثيق والمعاهدات الدولية التى كفلت حقوق النزالء كافة.
فقد نص بوضوح تام فى المادة ( )18من دستور السودان اإلنتقطالي لسطنة 1002م علطى
.19
ما يلى  ( - :لكل شخص الحق فى الحرية واألمان  ،واليجوز أخضاع أحد للقبض أو الحطبس
 ،واليجوز حرمانة من حريته أو تقييدها إال ألسباب ووفقا ً ألجراءات يحددها القانون) .وبهذا
فا إلنسططان فططى السططودان حط ير ال يعتقططل أو يقططبض أو يحططبس إال بقططانون وهططو قططانون اإلجططراءات
الجنائية لسنة  6886والذى يشترط بيان التهمة ويقيد فترة الحبس للحد األدنى ويكفل اإلفراج
لعدم ثبوت التهمة أو بالكفالة.
 .18كما نطص الدسطتور علطى مجموعطة مطن المبطادئ والضطمانات التطى تتعلطق بالحريطة وتعتبطر
أقراراً وتأكيداً بما ورد بالميثاق األفريقى لحقوق اإلنسان والشعوب وهى -:
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 تبليغ الشخص الموقوف بأسباب توقيفة ( المادة  )1( 24من الدستور)،
 تقديم الموقطوف أو المعتقطل بتهمطة جزائيطة سطريعا ً للمحكمطة ( المطادة  )2( 24مطن
الدستور ،
 التبليغ بالتهمة الموجهة للمقبوض ( المادة  )1( 24من الدستور ) .
 .10تضمن قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 6886م طائفة عريضة من الضمانات التى تتعلق
باإلعتقال ومعاملة المعتقل ،والتي تمثل في مجموعها ما يعرف بمبدأ الشرعية.
 .16للقاضي ووكيل النيابة حسب اإلختصاص دخطول السطجن وتفتيشطه والوقطوف علطى أحطوال
المنتظرين (قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 6886م ) فالحراسة نوع من أنواع السجن حسب
تعريف السجن في قانون تنظيم السجون ومعامله.
.11

حقوق النزالء في التشريعات السودانية-:
 يراعى في معاملة النزالء مبدأ أن السجن إصالح وتهذيب وتأهيطل وفقطا ً للقطوانين
والمواثيق واإلتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة النزالء.
 تهي ة السجون بما يتناسب مع كرامة اإلنسان وآدميته.
 المحافظة على النظام بالسجون دون تجاوز القدر الضروري إلستتباب األمن.
 ت وظيطططف كطططل الطاقطططات والوسطططائل الصطططحية والتربويطططة واإلجتماعيطططة والدينيطططة
والتعليمية لتأهيل وإصالح وتقويم النزالء.
 يططتم تصططنيف النططزالء فططي السططجون بفصططل النسططاء عططن الرجططال واألحططداا عططن
البالغين كما يشمل التصنيف السطن ومطدة العقوبطة ونطوع الجريمطة وعطدد السطوابق
والحالة الصحية ،وذلك وصطوالً لتحديطد أنجطح السطبل لتحقيطق التأهيطل واإلصطالح
للمحكوم عليهم.
 المعاملة الخاصة للنزيالت-:
أفردت معاملة خاصة للنزيالت ووضعت كل التدابير الالزمة لرعطايتهن وتطوفير
رعايططة خاصططة الوالت األحمططال مططنهن علططى أن يضططعن حملهططن فططي مستشططفى مططا
أمكن ذلك وال يذكر مكان الميالد في شهادة الميالد إذا ولد في السجن.
 األطفال المصاحبون ألمهاتهم النزيالت-:
تطططوفر الرعايطططة الصطططحية واإلجتماعيطططة النفسطططية لألطفطططال المصطططاحبين ألمهطططاتهم
النزيالت ،وإذا رغبت األم النزيلة بأن يبقى طفلها معها يتم ذلك تقطديراً لمصطلحة
الطفل الفضلى ويتم رعايتهم داخل رياض األطفال الخاصة بالسجن.
 معاملة االحداا-:
يودع األحداا بدور التربية والتى تتوفر بها كل األنشطة اإلجتماعيطة والتعليميطة
والروحية والرياضية والثقافية والفنية وفقا ً لمبادئ اإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل
 6898وقانون الطفل السوداني 1060م.
 معاملة المصابون عقليا ً ونفسيا ً-:
يوضع المحكوم عليهم المصابون بأمراض عقلية ونفسية تحت المراقبة والعطالج
في أقسام خاصة بهم يتم فيها توفير كل المعينات الصحية والعالجية.
 معاملة غير المحكوم عليهم-:
يوضع النزالء غير المحكوم عليهم في أقسام خاصة بهم ويعاملوا معاملة خاصطة
تتناسب مع ظروفهم حيث تتاح لهم كثير من الحرية والحقوق.
 التعليم وتدريب النزالء-:
للمحكوم عليهم واالحداا الحطق فطي مواصطلة التعلطيم األساسطي بكافطة المسطتويات
وتكططون الدراسططة وفقطا ً لمنططاهج وزارة التربيططة وتوجططد مراكططز لإلمتحانططات لجميططع
المراحل الدراسية المختلفة(.مرحلة األساس  -مرحلة الثانوية – الجامعات).
 الرعاية الصحية-:
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لكل النزالء الحق في الرعاية الصحية لهم ووفقا ً لذلك تقوم إدارة السجون بتوفير
كل متطلبات هذه الرعاية.
إحتياجات النزالء-:
ً
ً
يتم توفير الغذاء للنزالء وفقا لجطداول غذائيطة يوميطة يطتم وضطعها مسطبقا بواسططة
الجهات المختصة فطي الدولطة (القمسطيون الطبطي) ،كمطا يطتم صطرف غطذاء خطاص
للنزالء الذين تستدعي ظروفهم الصحية ذلك ،إضافة لذلك يتم صرف الملبوسات
كاملططة (مالبططس – أغطيططة ...الططخ) لكطططل ف ططة مططن النططزالء (الرجططال – النسطططاء –
االحداا ).
الرعاية اإلجتماعية والنفسية-:
يتم توفير الرعاية اإلجتماعية والنفسية لكل النزالء عبر ف ات متخصصة في هذا
المجال وفق خطط وبرامج إجتماعية ونفسية متكاملة خاضعة للتقييم المستمر.
العمل-:
للمحكوم عليهم الحق في العمل بمرافق السجن المختلفة مقابل أجر مناسب تحدده
إدارة السجن وفقا ً لنظام الالئحطة المعمطول بهطا ،أمطا غيطر المحكطوم علطيهم فيجطوز
تشغيلهم إذا رغبوا في ذلك كما انهم في حالطة إصطابة النطزالء مطن جطراء التشطغيل
يطبق عليهم قانون العمل وذلك بتعويضهم عن هذه اإلصابات.
الزيارة-:
يسططمح ألسططرة النزيططل وأصططدقائه بالزيططارة الدوريططة إضططافة الططى الزيططارات التططى
يصدق بها مدير السجن.
الزيارة الزوجية-:
يسمح للمحكوم عليهم (رجال – نساء) بالزيارة الزوجيطة (الخلطوة الشطرعية) بعطد
بعد التثبت من قيام الزوجية بواسطة إدارة السجن.
المراسالت-:
يسمح للمحكوم عليهم مراسلة ذويهم عبر القنوات الرسمية.
اإلطالع على األخبار-:
يسمح للنزالء باإلطالع على الصطحف اليوميطة والدوريطة واإلسطتماع الطى أجهطزة
اإلعالم المسموعة والمرئية يوميا ً.
التهذيب الديني والخلقي- :
تعمل إدارة السجون علطي تهطذيب النطزالء دينيطا ً وخلقيطا ً مطن خطالل بطرامج الطوعظ
واإلرشاد الديني وتقوم كذلك بإنشاء دور العبادة ألداء الشطعائر بشطقيها اإلسطالمي
والمسيحي.
الرياضة البدنية واألنشطة الثقافية والترفيهية -:
تقططوم إدارة السططجون بتططوفير كططل الوسططائل الضططرورية لقيططام البططرامج الرياضططية
واألنشطة الثقافية مطن المالعطب الرياضطية والمسطارح وكطل مطا يتعلطق بتنفيطذ هطذه
األنشطة.
ضمانة النزالء -:
وفططق شططروط معينططة يجططوز مططنح المحكططوم علططيهم ألول مططرة والعائططدين امتيططاز
الضمانة الفردية والتي تتطيح لهطذه الف طة تحركطات بطدون حراسطة وكطذلك الضطمانة
الجماعية والتى تمنح لعدد خمسة نزالء تجمع بيطنهم عالقطة واحطدة مشطتركة مطثالً
من قبيلة واحدة وفيها يضمن كل منهم اآلخر.
إجازة النزالء-:
يتم منح المحكوم عليهم والذين تم منحهم ضمانة فردية أو جماعية وإجازة سنوية
لمدة ( 62يوم) يقضيها مع أسرته وتتكفل إدارة السجن بمنحه قيمطة تطذاكر السطفر
ونثرية اإلجازة.
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اإلذن-:
يططتم مططنح المحكططوم علططيهم أذونططات خططارج السططجن تحططت الحراسططة وذلططك لمعالجططة
قضاياهم أو زيارة أسرهم.
الرعاية الالحقة-:
تعتبططر الرعايططة الالحقططة مططن أهططم وسططائل اإلصططالح وتقططوم إدارة الرعايططة الالحقططة
بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بتوفير مصادر دخطل للنزيطل بعطد اإلفطراج
وفي هذا اإلطار تم تنفيذ األتي-:
 )6تمليك وسائل إنتاج ومشاريع صغيرة.
 )1تمليك وسائل إنتاج مختلفة.
اإلفراجات الخاصة-:
نصت قوانين السجون على أنطواع عديطدة مطن اإلفراجطات الخاصطة عطن المحكطوم
علططيهم تحفيططزاً لهططم وتططرغيبهم فططي المحافظططة علططى السططلوك الحسططن داخططل السططجن
وذلك وفقا ً لألتي-:
اإلفراج عن حفظة القرآن الكريم:
يتم اإلفطراج عطن المحكطوم عليطه الطذي حفطظ القطرآن الكطريم وذلمطك بإسطقاط عشطر
المدة المحكوم بها عليه وذلك عن كل ثالثة أجزاء مطن القطرآن الكطريم علطى أن ال
يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
اإلفراج عن حفظة الكتب السماوية األخرى:
يتم اإلفراج عن أي نزيل محكوم عليه بالسجن كعقوبة أصلية إذا ثبت أنطه وصطل
لمستوى رفيع ومتقدم في تقيده بمعتقده إن كان غير مسلم وذلك أثناء قضاء فتطرة
العقوبة المحكوم بها عليه.
اإلفراج بإسقاط ربع المدة:
يتم اإلفراج عطن المحكطوم علطيهم بمطدة تزيطد عطن السطتة أشطهر بإسطقاط ربطع المطدة
المحكوم بها عليه وذلك لحسن السير والسلوك داخل السجن ويشمل كل النزالء.
اإلفراج الصحي:
يططتم اإلفططراج عططن المحكططوم عليططه الططذي يصططاب بمططرض مي ططوس مططن شططفائه أو إذا
أصيب بعاهة مستديمة تهدد حياته وذلك بإسقاط ما تبقى من عقوبة محكوم بها ما
لم يكن محكوما ً في حق خاص.
اإلفراج للشيخوخة:
يتم التوصية باإلفراج الخاص على المحكوم عليهم الطذين بلغطوا مطن العمطر ()10
عاما ً بموجب لجنة طبية تحدد أعمارهم وذلك في حالة جرائم الحق العام.
اإلفراج الصحي المؤقت:
يجوز اإلفطراج عطن المحكطوم علطيهم إفراجطا ً صطحيا ً مؤقتطا ً لمطدة سطتة أشطهر وذلطك
بغرض العالج مطن أي مطرض خطيطر يمكطن أن يهطدد حيطاتهم بنطاءاً علطى توصطية
طيبة ويجوز أن يكون العالج خارج السودان.
الحراسة القانونيطة وهطي المرحلطة التطي ينظمهطا قطانون اإلجطراءات الجنائيطة لسطنة
6886م ـ الئحة تنظيم الحراسات لسنة 6881م ـط العهطد الطدولي للحقطوق المدنيطة
والسياسططية ـطط القواعططد النموذجيططة الططدنيا لمعاملططة السططجناء ـطط مجموعططة المبططادئ
المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلحتجاز
أو السجن .
وننبه إلى أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزالء هي عبارة عن شروط دنيطا
تعترف بصالحها األمم المتحدة وأن من حق اإلدارة المركزية للسجون أن تسمح
بالخروج اإلستثنائي على هذه القواعد  ،لكن نجد أن قانون نظم السجون ومعاملة
النزالء قد إلتزم بها وفقا ً للمادة (. )1
21

 يواجه المتهم بعد القبض عليطه مجموعطة مطن اإلجطراءات القانونيطة التطي تحطد مطن
حريته وذلك إلى حين صدور الحكم النهطائي  .فطأول تلطك اإلجطراءات هطو الحطبس
ألغراض التحري .
 .12أجططاز الدسططتور لكططل شططخص متضططرر مططن إنتهططاك حقوقططه الدسططتورية اللجططوء للمحكمططة
الدستورية  ،التى تملك رد الحطق للمطتظلم أو تعويضطه عطن األضطرار التطى لحقطت بطه بموجطب
أحكام المادة ( ( 611د) من الدستور ) .

المادة " "7من الميثاق
الحق فى محاكمة عادلة
 .14كفل دستور السودان اإلنتقطالي لسطنة1002م حطق التقاضطى لجميطع األشطخاص وذلطك وفطق
أحكام المادة ( )22من الدستور والتى نصت على ما يلى( يكفل وللكافة الحطق فطى التقاضطى ،
وال يجوز منع أحد من حقه فى اللجوء الى العدالطة ) فطالحق بموجطب هطذه المطادة مطن الدسطتور
مكفطططول للكافطططة مطططوا طنيين أو أجانطططب وذلطططك وفطططق قواعطططد اإلختصطططاص التطططى حطططددها قطططانون
اإلجراءات المدنية لسنة 6892م وأكد على ذلك بالنص فى المادة  26منه على المسطاواة بطين
جميع الناس أمام القانون .
 .12نص قانون األجراءات الجنائية لسطنة  6886فطى المطادة (( 4ب) ) منطه علطى عطدم تجطريم
أى شخص أو معاقبته إال وفق قانون سابق وهذا يعنى عدم جواز رجعية النصوص الجنائية.
أخططذ الدسططتور السططودانى بمبططدأ افتططراض بططراءة الشططخص حتططى تثبططت ادانتططه وحططق كططل
.11
انسان فى محاكمة ناجزة وعادلة المادة ( . ) )6(24
ضمن الدسطتور لكطل شطخص مطتهم حطق فطى الطدفاع عطن نفسطه واختيطار مطن يمثلطه فطى
.11
الدفاع المادة ( . ) )1(24
قضططت المططادة (( 611د) ) مططن الدسططتور بإنشططاء محكمططة دسططتورية تخططتص بططالنظر
.19
والفصل فى الدعاوى من المتضررين من انتهاك الحريات والحقوق الدستورية .
 .18أحطاط الدسططتور واليططة القضططاء بهي ططة مسططتقلة تتطولي الفصططل فططي الخصططومات وتحكططم وفططق
الدسطتور والقططانون  ،وهطي مسططتقلة تمامطا ً عططن الجهطازين التنفيططذي والتشطريعي وتتططولي اإلدارة
الفعلية لها
المفوضية القومية للخدمة القضائية ( المادة  )6( 618من الدستور) والتى يرأسها رئطيس القضطاء
( المادة  )1( 618من الدستور) .
يتم تعين القضاة بناءاً على الكفاءة والنزاهة والمصداقية بقرار من رئيس الجمهوريطة
.90
بناءاً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية  ،كمطا يطتم تحديطد شطروط خدمطة القضطاة
وحصاناتهم ومحاسبتهم بقانون ( المادة 6( 620و ) 1من الدستور ) وتتم محاسبتهم بواسططة
رئيس القضاء وعزلهم بأمر من رئيس الجمهورية بناءاً على توصية رئيس القضطاء وموافقطة
المفوضية القومية للخدمة القضائية ( المادة  626من الدستور ) .
األصل في كل المحاكمات  ،جنائية كانت أو مدنيطة  ،وفقطا ً للنظطام القطانوني السطوداني
.96
هو العلنية والسماح للجمهور والصحافة بمتابعتها اإل إذا رأت المحكمة أن طبيعة اإلجطراءات
تقتضي منعها من حضور المحاكمة ( المادة  19من قانون األجراءات المدنية لسنة  6892م
والمادة  622من قانون األجراءات الجنائية لسنة  6886م ) .
وفقا ً للنظام القانوني السوداني تصدر األحكام فطي القضطايا المدنيطة والجنائيطة بصطورة
.91
علنية إال إذا إقتضت طبيعة الدعوى خالف ذلك ( المادة  611من قانون األجراءات الجنائية
والمادة  601من قانون األجراءات المدنية لسنة . ) 6892
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يكفططل النظططام القططانوني فططى السططودان لكططل مططتهم بإرتكططاب جريمططة  ،الحططق فططى التمتططع
.92
باعالمه عند القبض عليه  ،بسبب القطبض وبيطان التهمطة الموجهطة اليطه (المطادة  18مطن قطانون
اإلجراءات الجنائية لسنة 6886م ) بحيث تتم كتابة هذه المعلومات فى أمر القبض .
أعطى الدسطتور لكطل شطخص الحطق فطى الطدفاع عطن نفسطه شخصطيا ً أو بوسطاطة محطام
.94
يختاره  ،وعند عدم القدرة على تعيطين محطام فطى الجطرائم الخطيطرة تطوفر لطه الدولطة المسطاعدة
القانونيططة للططدفاع عططن نفسططه ( المططادة  )1( 24مططن الدسططتور )  ،وقططد أعططاد تأكيططد ذلططك قططانون
اإلجراءات الجنائية لسطنة 6886م عنطدما نطص علطى حطق المطتهم فطى أن يطدافع عنطه محطام أو
مترافع  ،كما الزم القانون الدولة ممثلةً في النائب العام تعيين من يدافع عن كل مطتهم بجريمطة
تتجاوز عقوبتها العشر سنوات سجنا ً أو اإلعدام أو القططع  ،تتحمطل عنطه الدولطة كطل النفقطات (
المادة  622من قانون األجراءات الجنائية لسنة  6886م )  ،هذا ويقرر أيضا ً قانون المحاماة
لسنة 6892م  ( ،مرفق رقم  )66تقديم المساعدة القضائية فى حالة اإلعسار والعجز عن دفع
األتعاب .
وفق قانون وزارة العدل لسنة 6892م فمن اختصاصات وزارة العطدل السطعى لبسطط
.92
مبدأ سيادة القانون  ،وتوفير العدالة الناجزة  ،عطالوة علطى تقطديم الخطدمات القانونيطة للجمهطور
فى الفتوى والمساعدة فى التقاضى ( المادة . )62
وتطبيقطا ً للمسططاعدة القانونيططة وفططق قططانون وزارة العططدل  ،هنططاك إدارة للعططون القططانونى
.91
بوزارة العطدل تقطوم بالمسطاعدة القانونيطة ودون مقابطل سطواء فطى الطدعاوى المدنيطة أو الجنائيطة
( )21والى جانب المساعدة القانونية مطن الدولطة فقطد أقطر قطانون المحامطاة لسطنة  6892مرفطق
رقطم ( )64مبطدأ المسططاعدة القضطائية فطى القضططايا المدنيطة والجنائيطة وذلططك بانتطداب محطام لهططذه
المهمة يتولى اتحاد المحامين أو وزارة العدل دفع أتعابه ( المادة . )28
كفل الدسطتور الحطق فطى المحاكمطة العادلطة والنطاجزة فطى المطادة ( ) )2(24منطه  ،كمطا
.91
نططص قططانون اإلجططراءات الجنائيططة لسططنة 6886م فططى المططادة (4ج) منططه علططى حططق المططتهم فططي
التحري والمحاكمة بوجه عادل وناجز.
نططص الدسططتور علططى مبططدأ سططيادة القططانون  ،وأوجططب علططى القضططاة حمايططة هططذا المبططدأ
.99
متوخين إقامة العدل بإتقان وتجرد دون خشية أو محاباة ( المادة . )606
يحظطر قططانون اإلجططراءات الجنائيطة محاكمططة الشططخص عطن ذات الجططرم مططرتين كمططا ال
.98
يجبر الشخص على الشهادة ضد نفسه ( المواد  10و . ) 621
كفل قانون اإلجراءات الجنائية الحق فى المحاكمة العلنية أمام محكمة منشأة بالقطانون
.80
 ،واألصططل فططى كططل المحاكمططات علنيتهططا والسططماح للجمهططور والصططحافة بمتابعتهططا إال إذا رأت
المحكمة ألسباب أخالقية أو أمنية أو لحماية المتهمين غير ذلك ( المادة . ) 622
 .86إذا تبين اثناء المحاكمة الجنائية أن المطتهم مختطل العقطل  ،وبالتطالى ال يسطتطيع الطدفاع عطن
نفسه  ،توقف اإلجراءات  ،ويحال المطتهم للكشطف الطبطى  ،وال تسطتأنف محاكمتطه إال إذا قطرر
األطباء أنه قادر على الدفاع عن نفسه.
 .81يكفل قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 6886م لكل طرف فى الدعوى الجنائيطة الحطق فطى
مناقشة شهود الطرف اآلخر بنفسه أو بواسطة محامى أو مترافع ( المادة  622من القانون) ،
ونفس هذا الحق ضمنه قانون اإلجراءات المدنيطة لسطنة 6892م ألططراف الطدعوى فطى المطادة
 86منه  ،وبالنسطبة إلسطتدعاء الشطهود يكفطل القطانون للمطتهم الحطق فطى اسطتدعاء شطهود دفاعطه
بذات شروط استدعاء شهود اإلدعاء ( المادة  622من القانون) ،وفى الدعاوى المدنيطة أيضطا ً
منح نفس الحق بالمادة  86من قانون اإلجراءات المدنية لسنة 6892م .الشطكل اآلتطي يوضطح
القضايا المتداوله بالمحاكم.
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المادة " "8من الميثاق
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية
 .82يعتبر السودان بلد متعدد األعراق والثقافات والديانات  ،و يشكل المسطلمون أغلبيطة سطكانه
وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتبا ي
ع معتبرون  ،وقد أ ّكد الدستور هذا الواقع فى مادته األولى
حيث نصّ على ّ ( - :
أن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ،وهى دولة ديمقراطية ال
مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر واألعراق واألديان)
 .84وكفل الدستور على نحو جلي لكل إنسان الحق فى حرية الوجدان والعقيدة الدينيطة مطع مطا
يسططتلزم ذلططك مططن حقططه فططي إظهططار دينططه أو معتقططده ونشططره عططن طريططق التعبططد أو التططدريس أو
الممارسطة  ،وحقطه فططى أداء شطعائره أو طقوسططه  ،كمطا حظططر إكطراه أي شططخص علطى عقيططدة ال
يؤمن بها أو شعائر أو عبادات ال يرضاها طوعا ً وذلطك دون إضطرار بحريطة اإلختيطار للطدين
أو إيذاء مشاعر اآلخرين أو المساس بالنظام العام ( المادة  29من الدستور ).
 .82لم يشترط الدسطتور ديانطة معينطة لتطولي المناصطب الرفيعطة فطى الدولطة بمطا فطى ذلطك رئاسطة
الجمهورية ( أنظر المادة  )6(24من الدستور).
 .81المواطنطططة -ال الطططدين أو العنصطططر العرقطططي أو اللطططون – هطططى أسطططاس الحقطططوق المتسطططاوية
والواجبات فى السودان وفق نص المادة  )6( 1من الدستور  ،والتجسيد العملي لطذلك ،هطو أن
البطاقة الشخصية للمواطنين ال تتضطمن بياناتهطا ديانطة حامطل البطاقطة كمطا أن جميطع الخطدمات
التى تقدمها الدولة ال تتطلب توضيح الديانة .
 .81يتمتع غير المسلمين بحقوق كاملة فى مجطال تعلطيم أبنطائهم علطى هطدى ثقطافتهم  ،وقطد نطصَّ
الدستور على حق أي طائفة أو مجموعة من المواطنين فى المحافظة على ثقافتها الخاصطة أو
لغتها أو دينها  ،وتنش ة أبنائها فى إطار تلك الخصوصية  ،وال يجوز طمسها إكراهطا ً ( المطادة
 1مططن الدسططتور)  .وقططد بلططغ عططدد محطططة اإلرسططال التلفزيططوني بالسططودان  99محطططة وعططدد
محطات اإلرسال االذاعي 61محطة تعمل علي تطوير الثقافات واللغات المحلية.
 .89التسامح الديني فطي السطودان يعتبطر حقيقطة واقعطة بطدليل وجطود كنطائس ومؤسسطات تربويطة
اجتماعية تتبع ألكثر من عشر طوائف مسيحية ،وفى اطار العمل الطوعى تم تأسطيس مجلطس
التعايش الدينى كمنظمة طوعية مستقله وفقا ً لقانون العمل الطوعى لسنة  ( 1001مرفق رقطم
 ، )10ويهدف المجلس لتعزيز وبناء الثقة بين القيادات الدينية المختلفة وحماية الحرية الدينية

المادة " "9من الميثاق
حرية التعبير
 .88لما كانت حرية التعبير من الحريات األساسية والتى ترتبط إرتباطا ً وثيقا ً بحرية العقيطدة ،
وتشكل سمة من سطمات الدولطة الديمقراطيطة الحديثطة  ،فقطد عنطى بهطا الدسطتور عنايطة خاصطة ،
حيث كفل لكل مطواطن الحطق فطى حريطة التعبيروتلقطى المعلومطات والنشطر والصطحافة دون أن
يترتب علي ذلك إضرار بطاألمن أو النظطام أو السطالمة أو اآلداب العامطة ( المطادة  )6(28مطن
الدستور).
 .600وبما أن الحريات المطلقة يمكن أن تتحول لفوضي  ،فقد قيطد الدسطتور -متمشطيا ً فطى ذلطك
مع مقتضيات نص الفقرة " "1من المادة  68مطن الميثطاق – ممارسطة حريطة التعبيطر بطااللتزام
بططالقوانين المنظمططة لهططا دون إضططرار بالنظططام والسططالمة واألخططالق العامططة ( المططادة )6( 28
و()1و( )2من الدستور).
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 .606مططن التشططريعات ذات الصططلة والتططى تططنظم حريططة التعبيططر  ،قططانون الصططحافة والمطبوعططات
الصحفية لسنة  1008م ( مرفق رقطم  )61والطذي يطنظم الممارسطة الصطحفية ويكفطل حريطات
واسعة فى التعبير وتلقى المعلومات  ،وقد أناط القانون ش ون اإلشراف على الصحف لمجلس
مسطتقل عطن السطلطة التنفيذيطة( المطادة  )6(1مطن القطانون)  ،يتطولي مطنح التطراخيص للصطحف
ونظر الشكاوي المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية (.المادة  8من القانون).
 .601من السمات البطارزة لقطانون الصطحافة والمطبوعطات هطو أن ثلثطى أعضطاءه منتخبطين ويطتم
أتخططاذ القططرارات فيططه باإلجمططاع أو بأغلبيططة األعضططاء الحاضططرين ( المططادة  ، )2( 62كمططا َّ
أن
الحكومة ال تملك صالحية التعطيل اإلداري ألي صحيفة أو سحب ترخيصها  ،إذ أن ذلك من
إختصاص مجلس الصحافة  ،فاذا تضررت الحكومة من أي نشر  ،ال تملك غير تقديم شكوى
للمجلس مثلها مثل أي شخص عادي  ،كما منحت المادة  12من القانون الصحفى حصانة من
القططبض بسططبب أى تهمططة تتصططل بعملططه الصططحفى الططى جانططب مططنح الصططحفى الحططق فططى حمايططة
مصططادره وكططذلك الحمايططة مططن الفصططل مططن العمططل إال بعططد أخطططار األتحططاد العططام للصططحفيين
وإستيفاء أجراءات الوساطة ( المادة  4/12من القانون ).
 .602جططوهر قططانون الصططحافة والمطبوعططات الصططحفية لسططنة  1008م هططو السططعي الططى تفعيططل
الرقابة الذاتية على عملية النشر بواسطة الصحفيين أنفسهم عبطر المجلطس  ،والطذي يضطم فطى
عضويته أصحاب المهنة  ،بدالً من التدخل الحكومي  ،ووفقا ً للقانون فان الجهة الوحيطدة التطى
تحاسب وتراقب النشاط الصطحافي هطي مجلطس الصطحافة المسطتقل و يجطوز ألي متضطرر مطن
قرارات المجلس اللجوء للقضاء ( المادة  24من القانون).
 .604حظر القطانون تعطريض أي صطحافي لفعطل غيطر مشطروع بغطرض التطأثير علطى عدالتطه أو
نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية  ،وكفل له حق حماية مصادر معلوماته ،وأالّ يقطبض عليطه
إال بعد إخططار االتحطاد العطام للصطحافيين  ،وألطزم القطانون األجهطزة العامطة بإتاحطة المعلومطات
للصحفيين إال السري منها ( المادة 12مطن القطانون ).والطى جانطب حمايطة الصطحفيين فقطد الطزم
القانون الصحفيين بتوخى الصدق والنزاهة واإللتزام بقيم السلوك المهنى وقواعده وعدم نشر
أى معلومات سرية تتعلق بأمن البالد .
 .602تأكيداً لمبدأ المسطاواة فطى إسطتخدام وسطائل االتصطال الجمطاهيري  ،نطص الدسطتور علطى أن
تتولى هي ة االنتخابات عرض المرشحين بعدالة على الناخبين فى وسائل الخطاب واالتصطال
العام ( المادة  )1( 619من الدستور ).
 .601المتتبططع لمسططار الصططحافة السططودانية فططى الوقططت الحططالي يلحططظ بوضططوح الكططم الهائططل مططن
اإلصدارات الصحفية والقدر الواسع من الحرية المتاح لها  ،والذي يصل إلى حد توجيه النقطد
الالذع للسياسات والتدابير الحكومية فى كثير من القضايا  ،وقد شهدت بذلك قيادات األحزاب
السياسية المعارضة وتقطارير المنظمطات واآلليطات الدوليطة العاملطة فطي مجطال حقطوق اإلنسطان.
كما نجد أن مقاهي اإلنترنت قد انتشرت في السودان وزادت أعدادها بصطورة كبيطرة ،وكطذلك
ألغت الدولة الرسوم الجمركية عن مدخالت أجهزة الحاسوب.
 .601من حيث الممارسة العملية تصدر في السودان عدد  20صحيفة منها  11صحيفة سياسية
شططاملة تمثططل اآلراء السياسططية المختلفططة بالدولططة ثالثططة وعشططرون منهططا تص طدر باللغططة العربيططة
واربعططة باالنجليزيططة  62 ،صططحيفة رياضططية 1 ،صططحف إجتماعيططة و 4صططحف متنوعططة بططين
إقتصادية وترفيهية ودعوية  ،وذلك الى جانب العديد من الدوريات المتخصصة في المجاالت
المختلفة من صحة وقانون وغبرها من المجاالت.
 .609أيضا ً يوجد بالسطودان عطدد سطت شطركات تقطدم خطدمات اإلتصطال بشطبكة اإلنترنطت وتعمطل
على مستوى السودان وبلغ عدد متصفحي اإلنترنت أربعطة مليطون وثمانمائطة متصطفح ويعتبطر
السطودان خطامس دولطة أفريقيطة مطن حيطث إتاحطة الحطق فطي اإلنترنطت لمواطنيهطا  .كمطا أن عطدد
محطات اإلرسال التلفزيوني  9محطات  ،أما محطات اإلرسال اإلذاعي فهي  61محطة في
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واليططات السطططودان  ،كمطططا أن قطططانون األتصطططاالت لسطططنة  1006م يسطططمح بأسطططتعمال األتصطططال
المباشر باألنترنت عن طريق األقمار األصطناعية وهذه الوسطيلة مسطتغلة مطن عطدد كبيطر مطن
الشركات والمؤسسات التجارية .

المادة " "11من الميثاق
حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات
 .608كفططل ال دسططتور للمططواطنين الحططق فططى تكططوين التنظيمططات النقابيططة والمهنيططة واالجتماعيطططة
واالقتصادية و َعهَ َد بمهمة تنظيم ذلك الحق إلى القانون ( المادة )6(40من الدستور).
 .660وفق طا ً لقططانون نقابططات العمططال لسططنة ( 1006مرفططق رقططم  ، )62للعمططال الحططق فططى تكططوين
التنظيمططات النقابيططة واإلنضططمام له طا بهططدف الططدفاع عططن حقططوقهم ومصططالحهم ورفططع مسططتواهم
الثقافي واالقتصادي واالجتماعي  ،ولهذه التنظيمطات الحطق فطى اإلنضطمام لعضطوية أي إتحطاد
اقليمي أو عالمي ( المادة  8من القانون)  ،وحظر القانون بموجطب المطادة " "61منطه حرمطان
أي عامل من اإلنضمام لعضوية التنظيم المعني  ،وقيّد حاالت الفصل من التنظيم وكفطل حطق
اإلست ناف للجمعية العمومية ( المادة  ، )11وأناط مهمة اإلشراف علطى إنتخابطات التنظيمطات
النقابية بلجان قانونية محايطدة ( المطادة ( ، ) )19وتوضطح اإلحصطائيات الصطادرة مطن مسطجل
عام تنظيمات العمل أن عدد النقابات العامة في السودان ( )11نقابطة  ،وعطدد الهي طات النقابيطة
( )802هي ة  ،وعدد الهي ات الفرعية ( )4000هي ة فرعية وعدد النقابيين ( )41000وعدد
العمال الذين هم اعضاء في هذه النقابات حوالي  1مليون عامل للقطاع العطام  /الخطاص الحطر
 /الحرفي وغير المنظم .
 .666وقد صدر قانون تنظيم العمل الطوعى األنسانى لسطنة  ، 1002تميطز هطذا القطانون بحظطر
ممارسة المنظمات المسجلة ألى تمييز بسبب اللون أو الجطنس أو األصطل أو الطدين أو المعتقطد
فططى ممارسططة نشططاطها  ،كمططا مططنح المنظمططات الطوعيططة ومنظمططات المجتمططع المططدنى ميططزات
تفضيلية كاألعفاءات الجمركية والضرائب .
 .661كفل الدستور اإلنتقالي لسنة 1002م حق التنظيم السياسي ضمن الحقوق الوارده في بطاب
وثيقة الحقوق ،واشترط الدستور تنظيم ممارسة هذه الحقوق بقانون ،وأعماالً لذلك فقطد صطدر
قانون األحزاب السياسية لسنه 1001م ويميز هذا القانون انطه صطدر بعطد إنفطاذ إتفاقيطة السطالم
الشطططامل والعمطططل بدسطططتور السطططودان اإلنتقطططالي لسطططنة 1002م ممطططا يعنطططي مؤاءمتطططه للدسطططتور
واإلتفاقية.
 .662أيضا ً كفل الدستور للمواطنين الحق في تكوين التنظيمات السياسية ولم يقيطد هطذا الحطق إال
بشرط الشورى والديمقراطية فى قيادة التنظيم ( المطادة  )6( 40مطن الدسطتور) ،وذلطك بهطدف
ضمان ممارسة ديمقراطية رشيدة .
 .664وقططد حططدد الدسططتور فططى المططادة  )2(40شططروط عضططوية األحططزاب السياسططية للعمططل علططى
المسططتوى الططوالئى أو اإلتحططادى بمططا يططتالئم فقططط مططع واجبططات المططواطن فططى أى دولططة  ،وهططذه
الشروط هى-:
(أ ) أن تكون عضوية الحطزب مفتوحطة ألى سطودانى بغطض النظطر عطن الطدين أو األصطل
العرقى أو مكان الميالد .
(ب) أال يتعارض برنامج الحزب مع نصوص هذا الدستور .
(ج) أن تكون قيادة ومؤسسات الحزب منتخبة ديمقراطيا ً .
( د) أن تكون مصادر تمويل الحزب شفافة ومعلنة .
 .662ولضمان قانونية ورشد الممارسة ّ
فان القانون يلزم كل تنظيم أو حزب بنشر تقرير سنوي
يحططوي أي تعططديالت فططى النظططام األساسططي وأسططماء القيططادات فططى األجهططزة القياديططة للحططزب
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وإيراداته ومنصرفاته  ،وتودع نسخة من التقرير لدى المسجل كذلك حظطر قطانون التنظيمطات
واألحزاب السياسية على األحزاب أن تقوم على أساس عنصرى أو دينى أو جهوي واشطترط
قومية التنظيمات السياسية لتقوية الوحدة الوطنية .
 .661حرصا ً من الدولة على كفالة حرية التنظيم ّ
فان القانون لم يشترط التسجيل لممارسة العمل
السياسي بل يجوز ألي تنظيم أو حزب سياسي لم يسجل بعد أن يمطارس نشطاطه السياسطي فطى
السودان بعد أن يخطر المسجل كتابة  ،على أال يكطون لطذلك التنظطيم أو الحطزب حطق التنطافس
االنتخابي إال بعطد التسطجيل ،
 .661فيما يتعلق بالتنظيمطات والجمعيطات الطوعيطة  ،فالمجطال مفتطوح لتكوينهطا وتسطجيلها وفطق
متطلبططات إجرائيططة مي ّسططرة كإيططداع دسططتور الجمعيططة ولوائحهططا وقائمططة بعضططويتها لططدى مسططجل
الجمعيطات واسطتيفاء الشططكليات المتعطارف عليهطا فططى قطانون تنظطيم العمططل الططوعى واإلنسططانى
لسنة 1001م .
 .669كفل القانون في المادة  6 /61لكل سوداني بلغ الثامنة عشر من العمر الحق في المشاركة
في تأسيس األحطزاب السياسطية وعضطويتها واإلنضطمام إليهطا .وقطد حظطر القطانون علطى بعطض
ا لف ططات المشططاركة فططي عضططوية حططزب سياسططي أو اإلنضططمام إليططه خططالل فتططرة توليططه المنصططب
وهي:
 القوات النظامية.
 القضاة بالسلطة القضائية.
 المستشارون القانونيين بوزارة العدل.
 القيادات العليا في الخدمة المدنية.
 الدبلوماسيون بوزارة الخارجية.
 .668تنظيما لش ون األحزاب السياسية نص القانون في المادة ( )2على أن ينشطأ مجلطس يسطمي
مجلس ش ون األحزاب السياسية وتكون له شخصية إعتبارية وصطفه تعاقبيطة مسطتديمة وخطاتم
عام ،يكون المجلس مستقالً في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير دوريطة
عن سير أدائه للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام.
 .610يشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء يرشحهم رئطيس الجمهوريطة بعطد التشطاور داخطل
رئاسة الجمهورية من أشخاص عرفوا باإلستقامة والخبرة وعدم اإلنتماء لحزب سياسي ويطتم
إعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي األعضاء.
 .616المواد ( )60( ،)9من القانون توضح إختصاصات وصالحيات المجلس والرئيس.
 .611وقططد تططم إنشططاء مجلططس ش ط ون االحططزاب السياسططية الططذي مططارس دوره كططامال خططالل فتططرة
اإلنتخابات في العام 1060م مما يعتبر تطوراً كبيراً في القانون حيث أن القطانون السطابق قطد
عهد بمهمة تسجيل التنظيمات واألحزاب السياسية إلطي مسطجل يعينطه رئطيس الجمهوريطة ولطم
يشترط القانون موافقة المجلس الوطني على عكس القانون الحالي الذي أشترط ذلك باإلضافة
إلططي أن القططانون الحططالي قططد عهططد بمهمططة التسططجيل للمجلططس بموافقططة مططا ال يقططل عطن أربعططة مططن
األعضاء الحاضرين.

المادة " "11من الميثاق
حق اإلجتماع
 .612أقر الدستور فطى المطادة  )6(40الحطق فطى التجمطع السطلمى  ،وتطم ضطبط الممارسطة بقطانون
اإلجراءات الجنائية لسنة 6886م في المواد (.)619-614
 .614وقد فصلت القوانيين ممارسة حق التجمع السطلمى التطى أجملهطا الدسطتور بعطد أن أقطر عطدم
حظر التجمعات  ،فقد منع القانون التجمع إذا شكل تهديداً لألمن القطومي أو السطالمة العامطة أو
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النظططام العطططام أو الصططحة العامطططة أو اآلداب العامططة أو مساسطططا ً بحقططوق اآلخطططرين وحريطططاتهم ،
وينسجم هذا الضابط مع القيود المضمنة فى المطادة ( )16مطن الميثطاق (المطواد مطن 614حتطي
 619في قانون اإلجراءات الجنائية).
 .612حق التجمع المشروع مباح وال يحظر إال إذا شكل تهديداً لألمطن العطام وهطذا الضطابط ظطل
معموالً به منذ فترة اإلستعمار وعبر جميع مراحل الحكم الطوطنى الالحقطة  ،وهطو ينسطجم مطع
القيود المضمنة فى الميثاق األفريقى لحقطوق اإلنسطان والشطعوب فطى المطادة ( )66منطه (انظطر
المادة  611من قانون اإلجراءات الجنائية) .

المادة " "12من الميثاق
حرية التنقل والحق فى اللجوء
وتحريم الطرد الجماعى لألجانب
 .611كفطل الدسطتور لكطل مطواطن أو أجنبطى الحطق فططى حريطة التنقطل وإختيطار مكطان اإلقامطة فططى
البالد والخروج منها والدخول إليها وال يجوز تقييد هذه الحريطة إال بضطوابط القطانون ( المطادة
())41
 .611وقططد مططنح الدس طتور حريططة التنقططل وإختيططار مكططان اإلقامططة وال يجططوز تقييططد هططذه الحريططة إال
ألسباب تقتضيها الصحة والسالمة العامة ووفقا ً لقانون ( المادة  )6( 42من الدستور.
 .619سبق االشارة فى التقطارير السطابقه الطى أن قطانون جطوازات السطفر والهجطرة لسطنة 6882م
كفل حرية التنقل واختيار المقر( .الفقرات  604 – 602من التقريرالثانى).
 .618وتسهيالً لحركة المواطنين واألجانب فقد تم إلغاء نظطام تأشطيرة الخطروج وأصطبحت تمطنح
بموانئ الخروج  ،مما سهل اإلجراءات  ،كما تم إلغاء نظام قوائم الحظر .
 .620السفر للنساء اقل من  22عاما ً فان سفر المرأة في حالة اللحاق بزوجها بالخارج ال بد من
إثبططات أن الططزوج بالخططارج مططع إبططراز مرافقتططه المعتمططدة بواسطططة السططلطات القنصططلية بسططفارة
السودان بتلك الدولة أما النساء المشاركات في المؤتمرات والدورات التدريبيطة مسطتثنيات مطن
الشططروط السططابقة  .وقططد صططدر أخيططراً قططرار مططن السططيد  /رئططيس الجمهوريططة بألغططاء لجنططة سططفر
النساء.
 .626ال توجد قوائم حظر ألسباب سياسية والسفر متاح للجميع وال يحظر الخروج إال بسبب أو
مططانع قططانوني.وقططد صططدر فططى  1002 / 9 / 69م القططرار الجمهططورى رقططم  126لسططنة 1002
والخطاص بألغطاء قطوائم حظطر السطفر كافطة ماعطدا الحظطر الصطادر مطن جهطة قضطائية أو النيابطة
العامة ووفقا ً للقانون ( مرفق رقم . )61
 .621حظر الدستور على السلطات الوالئية إتخاذ أي تدابير تعوق عبطور األشطخاص مطن واليطة
ألخرى أو التجارةأو السلع أو الخدمات أو فرض ضطرائب أو رسطوم علطى ذلطك (المطادة 101
من الدستور).
 .622ال توجططد فططى السططودان أى قيططود علططى دخططول األجانططب اليططه سططواء الحصططول علططى تأشططيرة
الدخول المتعارف عليها دوليا ً  ،وبعد الدخول للسودان أيضا ً ال توجد أى قيود سوى إستخراج
اإلقامة لمن زادت مدة بقاءه بالسودان عن الشهر .

27

 .624يعططيش علططى أرض السططودان أعططداد كبيططرة مططن األجانططب أغلططبهم مططن الالج ططين ،ويعتبططر
السودان من أوائطل الطدول التطى وقعطت علطى إتفاقيطة جنيطف للجطوء لسطنة 6826م وبروتوكطول
6811م  .كما وقع علي االتفاقية اإلفريقية بشأن الالج ين.
 .622وفاءاً بالتزاماته  ،ضط َّمن السطودان هطذه االتفاقيطات فطى قطانون وطنطي  ،وهطو قطانون تنظطيم
اللجوء لسنة 6814م ( مرفق رقم  ، ) 62ويعتبر قطانون شطامل ومطرن يطنظم أمطر اللجطوء فطى
السودان .
 .621ظلططت الحكومططة السططودانية تتوسططع فططي تعريططف ( الالجططئ )  ،بحيططث أمكططن قبططول الالج ططين
ألسططباب إنسططانية بحتططة كالمجاعططات والكططوارا الطبيعيططة ونتيجططة لططذلك يتحمططل السططودان حالي طا ً
عبء ما يربو علي المليون الج ا ً أغلبهم مطن أثيوبيطا وإرتريطا وتشطاد والكنغطو  ،لجطأ معظمهطم
إلى السودان منذ الستينيات وظلوا طوال هذه الفترة يقتسمون لقمة العيش مع السودانيين رغطم
شح اإلمكانيات وقلة الدعم الدولي المقدم .وقد درج السودان علطى هطذا الطنهج ممطا أدى بطه الطى
مزالق خطره أبرزها النزاعطات التطى نشطبت بواليطات دارفطور بسطبب دخطول هطؤالء الالج طين
وبل بصحبة عاداتهم وأمراضهم وأسلحتهم مما كطان السطبب المباشطر لمطا يعطرف اآلن بمشطكلة
دارفور.
 .621أنشططأ السططودان مفوضططية خاصططة بططالالج ين لتمثططل القنططاة الرسططمية للتعططاون مططع المفوضططية
السامية لالج ين بجنيف ،وتقوم المفوضية بتنفيذ سياسات الحكومة الهادفة الى تشطجيع العطودة
الطوعية دون إكراه حيث تم توقيع عطدد مطن االتفاقيطات الثالثيطه مطع دول الجطوار والمفوضطيه
السامية لش ون الالج ين التابعطه لالمطم المتحطدة لتنفيطذ برنطامج العطودة الطوعيطه كطذلك واصطل
السودان تمسكه بالتزاماته الدولية واإلقليمية تجطاه الالج طين مطن بعطض دول الجطوار حتطى فطي
األوقات التى كانت فيها أراضيه تتعرض لعدوان عسكري مباشر من تلك الدول  .وكان لذلك
أثر كبير علي البي ة والتنمية.
 .629ووفقا ً لقانون تنظيم اللجوء لسنة 6814م وقانون جوازات السطفر والهجطرة لسطنة 6882م
(مرفق رقطم  ، ) 62ال يجطوز إبعطاد األجنبطي الطذى يقطيم بصطفة قانونيطة فطى السطودان إال تنفيطذاً
لقرار يصدر وفق القانون .
 .628الن ظام القانوني السطوداني كفطل لكطل األشطخاص فطى السطودان  ،بمطا فطيهم األجانطب  ،سطبل
التظلم الى السلطات التنفيذية واإلدارية ولديهم محكمة خاصة لحماية ش ونهم األسرية ،وكذلك
مدارس للنظم التعليمية،وبعد إستيفائهم لذلك كفل لهم الحق فى اللجوء الى المحكمة الدستورية
لحماية حرياتهم وحقوقهم التى تضمنها الدستور (المادة  24من الدستور).
 .640نسبة للطبيعة المتسامحة للشعب السوداني فان الطبالد لطم تعطرف فطى تاريخهطا أي توجهطات
معادية لالج ين وغيرهم من األجانب  ،ولم يحدا إبعاد جماعي لمجموعة مطن األجانطب البتطة
 ،إال وفقطا ً للقططانون الططدولى حيططث وألول مططرة فططى تططاريخ السططودان جططرى تطبيططق بنططد اإلنقطططاع
ووفقا ً ألعالن المفوض السامى لآلج ين وذلك عام 1002م.
 .646وبم أن اللجوء ينظر اليه من واقع انسانى ففطى حالطة المجاعطات والكطوارا الطبيعيطة فطان
السططودان ومططن خططالل موروثاتططه الحضططارية ومعتقداتططه يعمططل علططى ايططواء واستضططافة وإغاثططة
الالج ين وبمساعدة المجتمع المحلى والدولى فى ذلك وبتعاون المفوضية السامية تتم ترتيبات
إقامتهم المؤقتة الى أن توضع التدابير إلعادتهم .
 .641كفل السودان حق اللجوء ألفواج من الالج طين بالواليطات الشطرقية والغربيطة واإلحصطائية
الموضططحة أدنططاه توضططح اعططداد الالج ططين االجانططب ال طذين دخلططوا السططودان لالعططوام -1001
1060-1008-1009م

التدفقات الجديدة:
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 .642يقطدر الططدخول اليطومي بمعططدل  20شطخص فططي اليطوم وبلغططت جملطة التططدفقات خطالل الثالثططة
أعوام الماضية (1001م – 1060م) بحوالي  10.000طالب لجوء أريتري.
 .644احصططائية رقططم  4توضططح كتابططة حططق التنقططل لالج يططين فططى الفتططرة بططين ينططاير – أغسطططس
1060م على سبيل المثال هناك تصاريح لعدد  901الجئ فى والية الخرطوم فقط

دخول الألجئين للسودان:
(أ) إحصائية تدفقات الألج ين للعام  1060م بما في ذلك عدد الذين تم قبطولهم كالج طين وعطدد
الذين لم يتم قبولهم وعدد الحاالت المنتظر بالوالية الشرقية كاآلتي:
 /1إدارة الشواك( .ب) الدخول الجديد للوالية الشرقية بإدارة بورتسودان:
 .1عدد الدخول الجديد (التدفقات) خالل عام 1002م =  112طالب لجوء.
 .1عدد الدخول الجديد (التدفقات) خالل عام 1001م =  212طالب لجوء.
 .2إعططداد االج ططين الططذين منحططوا حططق اللجططوء خططالل األعططوام المططذكورة بطططرف م .المعتمططد
الشواك إلجراء الفحص القانوني طرفهم.
 .4ال يوجد برنامج عودة طوعية بالوالية الشرقية.
(ج) دخول فوج االج ين التشاديين الذي يبلغ  68.000إضافة لدخولهم أخيراً لعدد أكثر من أربعة
االف بمنطقة أرم الكل.
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العودة الطوعية لألجئين
بططالرجوع لتقريططر األمططم المتحططدة لالج ططين للعططام 1060م نالحططظ أن هنالططك عططودة طوعيططة لالج ططين
السودانية في األعوام الثالثة األخيرة واالحصائيات التالية توضح تفصيالً
لالج ون السودانيون بدول الجوار

المادة " "13من الميثاق
الحق فى المشاركة فى الشئون العامة
 .642يكفطل الدسطتور لكطل المطواطنين المسطاواة فططى األهليطة للوظيفطة والواليطة العامطة دون تمييططز
(المادة . )6
 .641جعل الدستور المشاركة فطى األنتخابطات العامطة واالسطتفتاءات التطى يطنص عليهطا الدسطتور
واحدة من واجبات المواطن وذلك فى المادة (12و).
 .641كمطططا أتطططاح الدسطططتور فطططى المطططادة  )1(46حطططق الترشطططيح واإلنتخابطططات للمواقطططع السياسطططية
والتشططريعية لكططل سططوداني تتططوفر فيططه المططؤهالت الططواردة فططى الدسططتور بمططا فططى ذلططك رئططيس
الجمهورية والوالي وعضوية المجالس النيابية ووفقا لقانون االنتخابات للعام 1009م (المطادة
 )6/46تتعلق هذه الشطروط بالمواطنطة والسطن وسطالمة العقطل  ،ووفطر هطذا القطانون االططار
القانوني االساسي الجراء االنتخابات بواليات السودان المختلفة في الفترة مطن 62-66أبريطل
1060م وتم عقد أول انتخابات تعددية منذ عشرين عاما ً ًً علي المستوي القطومي والطوالئي
والمحلطططي وذلطططك للتنطططافس علطططي مقعطططد رئطططيس الجمهوريطططة ووالة الواليطططات ومقاعطططد المجلطططس
التشططريعي القططومي والمجططالس الوالئيططة  .وقططد حظيططت االنتخابططات بمشططاركة واسططعة مططن كافططة
قطاعات المجتمع بما فيها المرأة والتطي حطددت لهطا نسطبة كوتطه  %12مطن المقاعطد التشطريعية
باالضافة للمنافسة في المقاعد األخري ايضا شارك في التصويت شرائح أخري مطن المجتمطع
بما فيهم النازحون والالج ون ونزالء السجون والمستشفيات  ،وقد جرت االنتخابات فطي ظطل
مراقبه دولية ووطنية مقدرة في جو سلمي وآمن وتم االعتراف بنتائجها دوليا واقليميا ً.
 .649وفقا ً لقانون الخدمة العامة لسنة 1001م ( مرفق رقم ّ )61
فان االختيار للوظائف العامطة
يتم وفق معايير موضوعية ثابتة وعبر منافسة شريفة وعادلطة عطن طريطق الجطدارة والقطدرات
الالزمططة ،وكططذلك الحططال فططى الترقططي للمواقططع األعلططى يططتم االختيططار للترقيططة فططي إطططار النظططـم
المعتمططـدة للمططـوارد البشططرية  ،علططى أسططاس الجططدارة واجتيططاز التططدريب الحتمططي والتططدريب
المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى الطوظيفي المعطين وتحطدد اللطوائح والطنظم
أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط شغل الوظيفة األعلى ( المواد  11 ،29مطن القطانون
)
 .648ولحماية العاملين فى الخدمة العامة كفل الدستور فى المادة  )6(628إنشاء ديطوان عدالطة
قومى للعاملين بالخدمة المدنية يختص بالنظر والفصل في تظلمطات العطاملين بالخدمطة المدنيطة
القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للقضاء.
 .620ال يوجططد فططى السططودان عططزل سياسططى أو حرمططان مططن الحقططوق المدنيططة بسططبب أى مواقططف
سياسية أو بسبب اإلفالس المالى .
 .626كفل الدستور مبدأ المساواة أمام القانون لكل األشخاص المقيمطين فطى السطودان ،سطودانيين
وغير سودانيين  ،دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين ( المادة . )26

المادة " "14من الميثاق
حق الملكية
 .621ضمن الدستور السودانى حق الملكية وخصوصية التملطك لكطل شطخص  ،وال يقتصطر هطذا
الحططق علططى ملكيططة المططال فقططط  ،بططل يمتططد للحقططوق الفكريططة واإلنتططاج العلمطى واألدبططى والفنططى ،
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وحظطر الدسططتور مصططادرة الممتلكططات إال بالقططانون ولمصطلحة عامططة ومقابططل تعططويض عططادل (
المادة  ، )42كذلك أضفى قانون حماية المؤلف لسطنة 6881م حمايطة لحقطوق المؤلطف األدبيطة
والمالية (المواد . )62 ،8 ، 9
 .622وقد سبق اإلشارة الى حق المالك فى اإلنتفاع بملكه  ،والضمانات القوية للمستثمرين ضطد
المصادرة وكذلك كفالة النظطام القضطائى السطودانى لحطق تعطويض المتضطررين مطن القطرارات
اإلدارية  ،راجع الفقرات  641 ، 646 ، 640من التقريرالثانى

الفصل الثالث
المادة " "15من الميثاق
حق العمل
 .624اهتم السودان بالحق فى العمل ونص عليطه فطى كطل الدسطاتير المتعاقبطة ولكطن فطى دسطتور
جمهوريططة السططودان اإلنتقططالى لسططنة  1002الحططالى قططرن حططق العمططل وألول مططرة بمبططدئين ال
ينفصالن عن الحق فى العمل وهما الحقوق اإلقتصادية وتساوى الرجال والنساء  ،وذلطك فطى
المادة  )6(21من الدستور والتى نصت على ( -:تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى
فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية بما فيها الحق فى
األجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية األخرى) .
 .622السططودان عضططو بمنظمططة العمططل الدوليططة وصططادق علططى العديططد مططن اتفاقياتهططا  ،مططن أهمهططا
اإلتفاقية المتعلقة بالمساواة فى األجور وذلك بهدف عدم التمييز ضد المرأة .
 .621يكفطل الدسطتور لكطل المطواطنين المسطاواة فططى األهليطة للوظيفطة والواليطة العامطة دون تمييططز
(المادة . )6
 .621وفقا ً لقانون الخدمة العامة لسنة  1001م فان اإلختيطار للوظطائف العامطة يطتم وفطق معطايير
موضططوعية ثابتططة وعبططر منافسططة شططريفة وعادلططة  ،وكططذلك الحططال فططى الترقططى للمواقططع األعلططى
(المواد  29.11من القانون) .
 .629إهطتم قططانون العمططل لسططنة ( 6881مرفطق رقططم  )69بتنظططيم شط ون العمطل فططى القطططاع غيططر
الحكططومى  ،بمططا فططى ذلططك مكاتططب اإلسططتخدام  ،والتططدريب المهنططى وشططروط اسططتخدام النسططاء ،
واألحطداا  ،وعقططود العمططل واألجططور  ،وعططدد سططاعات العمططل للنسططاء واألطفططال والرجططال  ،و
كذلك اإلجازات وتسوية النزاعات وفوائد ما بعد الخدمة  ،والجزاءات  ،واألمن الصناعى .
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 .628وقد سبقت اإلشارة الطى السطمة البطارزة التطى تميطز قطانون العمطل لسطنة 6881م مطن حمايطة
واسعة للعامل وحقوقه بإعتباره الطرف الضعيف  ،راجطع الفقطرات  649 ، 641 ، 641مطن
التقرير الثانى .
 .610قططام القضططاء بإنشططاء محططاكم متخصصططة فططى مجططال دعططاوى العمططل بغططرض تططوفير العدالططة
والسرعة فى البت في النزاعات العمالية فتم إنشاء ثالثة محاكم عمل بكل من مدينة الخرطوم
وامدرمان وبحرى  .وأخيراً تمت إضافة محكمة أخرى بمدينة بورتسودان (شرق السودان) .
 .616من اجل تحقيق توظيف كامطل ومنطتج وعمطل الئطق للجميطع يشطمل النسطاء والشطباب بطذلت
الدولططة جهططوداً كبيططرة فططي تططوفير فططرص عمططل للخططريجين مططن خططالل لجنططة اإلختيططار اإلتحاديططة
واللجان الوالئية التابعة لوزارة العمطل  ،فقطد بطدأت بمبطاني لجنطة اإلختيطار بواليطة الخرططوم و
الجزيرة اجراءات التسجيل للمشروع القومي الستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا في
مؤسسات الوالية الحكومية للعام 1066م حيث تم اكتمال كافة الترتيبات النطالقطة مشطروع
إستيعاب الخريجين في الخدمة العامة والذى يتسق مع سياسة الدولة لتعزيز القطدرات الوالئيطة
وتوفير كوادر كافية لها بما يتواءم مع متطلبات تنزيل السلطات والموارد االضافية للواليات.
 .611يشتمل التقديم على جميع التخصصطات مطن حملطة درجطة البكطالريوس وحملطة الطدبلومات
وفقا ً للتخصصات ذات األولوية في مجاالت الصحة والتعليم والزراعة والهندسة علطى حسطب
الحاجة الفعلية مع التركيز على التخصصات التي ترتبط بالتنمية والخدمات األساسية.
 .612والجططداول اآلتيططة توضططح إحصططائيات عططدد السططكان فططي سططن العمططل ومعططدالت النشططاط
اإلقتصادي ومعدل البطالة حسب النوع ومكان اإلقامة.كما يتضطمن إحصطاءات عطن اسطتيعاب
الثانويين وخريجي الجامعات حسب الكليات لألعوام 1060 – 1001م.

المادة " "16من الميثاق
حق الرعاية الصحية
 .614اهطتم دسططتور جمهوريطة السططودان اإلنتقططالى لسطنة  1002باإلنسططان بإعتبطاره محططور الحيططاة
والسياسة واإلقتصاد  ،فأواله اإلهتمطام األكبطر سطواء مطن ناحيطة رفاهيتطه أو حقوقطه أو صطحته
البدنية والنفسية والعقلية فتم ادراج العديد من المواد لذلك .
 .612وليتمتططع اإلنسططان بططالحق فططى الصططحة البططد أن يبططدأ أوالً بالبي ططة التططى تحططيط بططه  ،لططذا مططنح
الدستور اإلنتقالى لسنة  1002في المطادة ( )66منطه (لكطل مطواطن فطى السطودان الحطق فطى أن
يعيش فى بي ة طبيعية نظيفة ومتنوعة  ،مع الزام الدولة بعدم انتهاج أى سياسات من شأنها أن
تططؤثر سططلبا ً علططى البي ططة الططى جانططب وضططع التشططريعات التططى تططؤدى لإلسططتغالل األمثططل للمططوارد
الطبيعية).
 .611وإلقرار حق الرعاية الصحية بدأ الدستور فى النظر للمواطن منطذ وجطوده ومراحطل نمطوه
فنصططت المططادة  64منططه علططى حططق الشططباب فططى صططحة بدنيططة وأخالقيططة علططى مططا يلططى ( -:تضططع
الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضطمان تنشط تهم علطى وجطه صطحى
بدنيا ً وأخالقيا ً وحمايتهم من اإلستغالل واإلهمال المادى واألخالقى ) .
 .611كمططا أن الدسططتور نططص فططى المططادة ( )68علططى أن تقططوم الدولططة بضططمان الرعايططة الصططحية
األولية مجانا ً ولكافة المواطنين  ،وذلك الى جانب واجب الدولة فى تطوير الصحة العامة .
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 .619وبالفعل يطبق اآلن نظام للتأمين الصحى ويشمل قطاعطات عريضطة مطن العطاملين بالدولطة
والقطاع الخاص والمتقاعدين  .ويهدف الى تحمل نفقات الرعايطة الصطحية والعالجيطة لهطؤالء
وأسرهم ممن تغطيهم مظلة التأمين الواسعة  ،وبذا أمكن عن طريق التكافل اإلجتماعى توفير
الفحوصططات الطبيططة والططدواء ولم ططات األلططوف مططن محططدودى الططدخل والبسطططاء بمقابططل مططادي
رمزي  .فى  6884صدر قانون التطأمين الصطحى ويتعلطق بنظطام تكطافلى حطددت فيطه مسطاهمة
الفرد وفق مستوى دخله الشهرى  ،وبموجبه يتمتع العامل وأسرته بمختلف الخدمات الصحية
المطلوبة بغض النظر عطن حجطم األسطرة وتكلفطة الخطدمات المقدمطة  ،ويطدفع العامطل اآلن %4
من مرتبه الشهرى األساسطى وتتكفطل الدولطة أو المخطدم بطـ  %1مطن المرتطب األساسطى للعامطل
كمسططاهمة فططى اإلشططتراك التكططافلى للعططالج ولهططذا تتططولى الدولططة كافططة نفقططات عططالج العامططل
و%12من قيمة األدوية الموصوفة له وكذلك إجراء العمليات الكبرى والصغرى ولم تقتصطر
هططذه الخدمططة علططى العططاملين بالدولططة فقططط وانمططا تشططمل كافططة المططواطنين – الطططالب والشططرائح
الصغيرة من العاملين فى الدولة التى يتولى ديوان الزكاة دفع األقساط الشطهرية عطنهم (مرفطق
معلومات توضح عدد المرافق المنشأة بواسطة التأمين الصحى بالواليطات والتغطيطة السطكانية
باإلضافة الى احصائية توضح المستفيدين من الخدمة فى واليات الشمال.
.

 .618فى مجال اعداد الكوادر الطبية أنشئ عدد مطن كليطات الططب بالجامعطات الوالئيطة سطاهمت
فى تخريج كودار مؤهلة  ،فضالً عن المبعوثين من األطباء للعمل خارج السودان.
 .610فى مجال الدواء فقد اعتمدت الدولطة سياسطة دوائيطة قوميطة بوضطع اسطتراتيجية ربطع قرنيطة
 1018-1002وكذلك السياسة الدوائية الوطنية في السودان  1002وفيها تطم تططوير عمليطة
مراقبة االسطعار ولطوائح لضطمان ان يحصطل كطل مطواطن علطي الطدواء الطذي يحتاجطه وبأسطعار
معقولة .
 .616وتم تنفيذ هذه االستراتيجية من قبل الدولة وشملت تططوير نظطام التطامين الصطحي الطوطني
وتخفيض التكاليف من خالل االعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وتنظيم هوامش الربح
باالضططافة الصططالح اسططتراتيجيات العططرض لزيططادة تططوافر االدويططة المأمونططة والفعالططة بأسططعار
معقولة .
 .611يططتم بصططورة دوريططة تنفيططذ عططدد مططن حمططالت التطعططيم ضططد شططلل األطفططال فططي العاصططمة
والواليات وفي مناطق النازحينوالمعسكرات في دارفور ،كذلك أخذ الجرعات المنشطة لها.

فى مجال مكافحة المالريا:
 .612المالريا هي السبب الرئيسي في معدالت المرض والوفيات في السودان  .وتقدر المالريطا
االعراضية ب  % 61.2من زيارات مرضي المستشفيات غير المقيمين وحوالي  %66مطن
حاالت دخول المستشفيات .
 .614هنالك تدخالت رامية الي عكس معدالت االصابة بمرض المالريا وفي العطام 1006م تطم
وضع الخطة االستراتيجية القومية للعشطر سطنوات وتطم تحطديثها فطي العطام 1001م للفتطرة مطن
 1061-1001م وتحديث سياسة الدواء القومية لتمكن مطن اسطتعمال العطالج حيطث يقطدم اكثطر
من  %80من الخدمات مجانا ً وقد تم تنفيذ مشروع تجريبي الدارة المالريطا المنزليطة وصطلت
تغطيته الي اكثر من  %80من المحليات المستهدفه
 .612منططذ العططام  1002حتططي االن خصصططت الحكومططة اكثططر مططن  40مليططون دوالر لمكافحططة
المالريططا وفططي الفتططرة مططن  1008-1001قططام البرنططامج القططومي لمكافحططة المالريططا بتوزيططع 1
مليون ناموسية سريرية وقد زادت نسبة االسر التي لديها ناموسية واحدة مشبعة بالمبيطد علطي
االقل من  %16في عام  1002الي  %46في عام . 1008
ً
 .611فططي عططام 1008م تطططم عططالج  1.2مليطططون مططريض مجانطططا بططالعالج المركطططب القططائم علطططي
االرتيميسيينين (حاالت المالريا غير المصحوبة بمضاعفات ) .
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 .611مططن تحططديات البرنططامج القططومي لمكافحططة المالريططا تحسططين قدرتططه علططي مسططتوي الواليططات
وتوفير خدمات ذات نوعية جيدة لتكون له االولية القصوي من اجل التغطية
والمحليات
الشاملة اما عن طريق تدخل والئي أو تشخيصي او عالجي او عن طريق زيادة التغطية مطن
التشخيص .

المادة " "17الفقرة ( )1من الميثاق
حق التعليم
 .619نصت المادة ( )6( 62أ) من الدستور والتى تحمل عنوان التعليم والعلوم والفنون والثقافة
يجب على الدولة أن تتوخى فى استراتيجياتها المبادئ التالية-:
( أ ) ترقطى الدولطة التعلططيم علطى كافطة مسططتوياته فطى جميطع أنحططاء السطودان  ،وتكفطل مجانيططة
التعليم وإلزاميته فى مرحلة األساس وبرامج محو األمية .
(ب) يحططق ألى فططرد أو جماعططة إنشططاء ورعايططة المططدارس الخاصططة والمؤسسططات التعليميططة
األخرى فى كل المستويات حسب الشروط والمعايير التى يحددها القانون .
( )1تعبطططئ الدولطططة المطططوارد والطاقطططات العامطططة والخاصطططة والشطططعبية مطططن أجطططل التعلطططيم وتططططوير
البحث العلمى وخاصة البحث من أجل التنمية تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد علطى
رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين
 .618تعتططرف الدولططة بططالتنوع الثقططافى فططى السططودان وتشططجع الثقافططات المتعططددة علططى اإلزدهططار
المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائل اإلعالم والتعليم.
 .690تحمطى الدولطة التططراا السطودانى واآلثطار واألمططاكن ذات األهميطة القوميطة أو التاريخيططة أو
الدينية من التخريب والتدنيس واإلزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانونى.
 .696تكفل الدولة الحرية األكاديمية فى مؤسسات التعلطيم العطالى وتحمطى حريطة البحطث العلمطى
فى إطار الضوابط األخالقية للبحث .
 .691كما نصت المادة ( ) )6(44من الدستور وبكل وضوح على الحق فى التعليم( التعليم حق
لكططل مططواطن وعلططى الدولططة أن تكفططل الحصططول عليططه دون تمييططز علططى علططى أسططاس الططدين أو
العنصر أو العرق أو النوع أو اإلعاقة).
 .692كما نصت أيضا ً المادة ( ) )1( 44من الدستور علطى مجانيطة التعلطيم (التعلطيم فطي مسطتوى
األساس إلزامي وعلى الدولة توفيره مجانا ً).
 .694وأيضا ً الزم الدستور فى المادة (( 1هـ ) ( مراعاة حق التعليم بما فطى ذلطك تطدريس المطواد
الدينية لمختلف األديان واوجب احترام ذلك الحق  .وقطد أكطد الدسطتور حطق التعلطيم فيمطا يتعلطق
باألديان فى وثيقة الحقوق فى المادة ( )29فنص على مطا يلطى ( :لكطل إنسطان الحطق فطى حريطة
العقيدة عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو آداء الشعائر أو اإلحتفاالت  ،وذلطك وفقطا ً لمطا
يتطلبه القانون والنظام العام ،وال يكره أحد على اعتناق ديطن ال يطؤمن بطه أو ممارسطة طقطوس
أو شعائر ال يقبل بها طةية ) .
 .692نططص قططانون التعلططيم العططام لسططنة  6881علططى جملططة أهططداف وغايططات منهططا ترسططيخ القططيم
واألخالق ال فاضلة والوالء للوطن والروح الجماعية واإلعتماد علطى الطذات والطمطوح وتنميطة
القدرات وحب اإلنسانية وتنمية الوعى البي ى .
 .691وتأسيسا ً علطى تطبيطق الحطق فطى التعلطيم والمجانيطة فقطد أخطذ التعلطيم فطى السطودان مطن واقطع
اإلحصائيات فى العام الدارسى  1001و 1009م اآلتى:
 .691عند تقسيم الدستور السلطات بين مستويات الحكم المختلفة فى إطار النظطام اإلتحطادى ،تطم
تصططنيف " التعلططيم والبحططث العلمططى " كاختصططاص مشططترك بططين األجهططزة اإلتحاديططة والوالئيططة
(المادة ( 661هـ) ) تبرير ذلك أن السلطة اإلتحادية تختص بالتخطيط القومى والتدريب.
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 .699في الفترة مطن  1008 -1004شطهد معطدل االلتحطاق االجمطالي 6و % 6سطنويا وقطد اعطاق
غياب البيانات قياس معدل االلتحاق الصافي وذلك لعدم وجود شهادات ميالد لطبعض االطفطال
عند القبول ولقبول االطفال في اعمار متفاوتة .
 .698هنالطك بططرامج محططو االميططة التطي تسططتهدف الرجططال والنسططاء علطي حططد سططواء والنسططاء اكثططر
التحاقا ً  .ويجري تنفيذ خطة تهدف للقضاء على األمية فى العام  1060والجداول التالية تبطين
ذلك -:
 .680والجدول المرفق يوضح أعداد الطالب المقيدين بالكليات األهلية للعام 1009 –1001م
 .686بلغ المجموع الكلى ألعضاء هي ة التدريس بالجامعات الحكوميطة واألهليطة للعطام –1009
1008م
الذكور  3299االناا 1915
( أ ) أستاذ محاضر
الذكور  4773االناا 1198
(ب) استاذ مساعد
(ج) بلغ عد أعضاء هي ة التدريس الذين يحملون الدكتوراة  913الماجستير 708
والجداول المرفقة توضح بالتفصيل لالعوام  1008 -1001م

المادة " "17الفقرة ( 2و  )3من الميثاق
حق المشاركة فى الحياة الثقافية
 .681إ عترف الدستور اإلنتقطالى بطالتنوع الثقطافى للشطعب السطودانى فطى المطادة (( 4ج) )  ،و تطم
تأكيد هذا اإلعتراف صراحة بنص المادة ( ) )4( 62من الدستور والتى نصت على ما يلى-:
( تعتططرف الدولططة بططالتنوع الثقططافى فططى السططودان وتشططجيع الثقافططات المتعططددة علططى اإلزدهططار
المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط اإلعالم والتعليم ) .
 .682كما تم التعبير عطن اإلعتطراف بطالتنوع الثقطافى فطى السطودان فطى الدسطتور السطارى بجعطل
المشاركة فى الحياة الثقافية بجعله حق متاح بالتساوى بين الرجال والنساء حينما نصت المادة
( ) )6( 21علططى مططا يلططى ( -:تكفططل الدولططة للرجططال والنسططاء الحططق المتسططاوى فططى التمتططع بكططل
الحقططوق المدنيططة والسياسططية واإلجتماعيططة والثقافيططة واإلقتصططادية بمططا فيهططا الحططق فططى األجططر
المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية األخرى )
 .684كما أوجب الدستور على الدولة واجب النهوض باألخالقيطات العامطة والقطيم التقليديطة التطى
يعترف بها المجتمع فنص فى المادة  61منه على ما يلى-:
 تسن الدولة القطوانين لحمايطة المجتمطع مطن الفسطاد والجنطوح والشطرور اإلجتماعيطة وترقيطةالمجتمع كله نحو ا لقيم اإلجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع األديطان والثقافطات فطى
السودان .
 تسطن الدولطة القططوانين وتنشطئ المؤسسطات للحططد مطن الفسطاد والحيلولططة دون اسطاءة اسططتخدامالسلطة ولضمان الطهارة فى الحياة العامة .
 وتتم المشاركة فطي الحيطاة الثقافيطة عبطر وسطائل اإلعطالم والتطي تشطمل البطرامج التلفزيونيطةواإلذاعية والصحف.
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الفصل الرابع
المادة " "18من الميثاق
حماية األسرة وحقوق المرأة والطفل
 .682األسرة هي الكيان المصغر للمجتمع  ،والعناية بهطا وحمايتهطا تعنطي الضطمانة القويطة لبنطاء
مجتمع سليم ومعافى  ،وتأكيدا لذلك أوجب الدستور على الدولة رعاية نظطام األسطرة وتيسطير
الزواج والعناية بتربية األطفال  ،ورعاية المرأة ذات الحمطل أو الطفطل  ،وتحريطر المطرأة مطن
الظلم فى أي من أوضاع الحياة ومقاصدها  ،وتشجيع دورها فى األسرة والحياة العامة .
 .681وقططد قططنن الدسططتور ذلططك ونططص عليططه فططى المططادة  )6(62حيططث جعططل األسططرة هططى الوحططدة
الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها الحق فى حماية القانون  ،كمطا أعترفطت نفطس المطادة للرجطل
والمرأة بالحق فى الزواج وتأسيس األسطرة وفقطا ً لقطوانين األحطوال الشخصطية الخاصطة بهمطا ،
وقد قيدت هذه المادة الزواج بالقبول الطوعى والكامل من طرفى الزواج .
 .681باإلضافة للدستور إعترف القطانون السطوداني للرجطل والمطرأة البطالغين بطالحق فطى الطزواج
و تأسططيس أسططرة وشططجع ذلططك مططن خططالل قططانون األحططوال الشخصططية للمسططلمين لسططنة 6886م
(مرفق رقم  ، )64ولم يقيد حق الشطخص فطى الطزواج إال ببلطو سطن الثامنطة عشطر والرضطاء
الصريح .

حقوق المراة:

 .689أعطى الدستور المرأة حقوقا ً كاملة ومساوية للرجل فنص فى المادة ( )21على ما يلى:
( )1تكفطل الدولططة للرجططال والنسطاء الحططق المتسططاوى فططى التمتطع بططالحقوق المدنيططة والسياسططية
واألجتماعيطة والثقافيططة واألقتصططادية بمططا فيهططا الحططق فططى األجططر المتسططاوى للعمططل المتسططاوى
والمزايا الوظيفية األخرى .
( )1تعزز الدولة حقوق المرأة من خالل التمييز اإليجابى .
( )2تعمططل الدولططة علططى محاربططة العططادات والتقاليططد الضططارة التططى تقلططل مططن كرامططة المططرأة
ووضعيتها .
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( )4توفر الدولة الرعاية الصحية لألمومة والطفولة وللحوامل .
( )2تحمى الدولطة حقطوق الطفطل كمطا وردت فطى اإلتفاقيطات الدوليطة واإلقليميطة التطى صطادق
عليها السودان .
 .688وتأسيس طا ً علططى مططا ورد بالدسططتور بططالمواد ( 19الططى  ، )41فططإن المططرأة تتمتططع بططالحقو ً
ق
األساسية كحطق الحيطاة والحريطة  ،الحطق فطى الجنسطية الوطنيطة  ،والتنقطل  ،والعمطل  ،والتعبيطر
والعبادة  ،والتنظيم السياسي واإلجتماعي والنقابي  ،والتملك  ،واالتصطال والخصوصطية  ،و
المحاكمة العادلة ،والتقاضي والتعليم والرعاية الصحية .
 .100كما وأن المرأة وفقا ً للدستور لها الحق فى تولى المناصب السياسية الرفيعة حيث لم يفرق
الدسططتور بططين المططرأة والرجططل  ،لهططذا يمكططن أن تتططولى المططرأة فططى السططودان منصططب رئططيس
الجمهورية أو الوالى أو الوزير أو عضوية البرلمان .
 .106تجسيداً لهذا الفهم المتطور لدور المرأة على الصعيد الواقعى فإن المرأة السطودانية شطغلت
منصب الوالى  ،وتشطغل اآلن عطدد مطن النسطاء مناصطب وزاريطة اتحاديطة ووالئيطة فضطالً عطن
م ات المقاعد والمؤسسات التشريعية على المسطتويات اإلتحاديطة والوالئيطة حسطب اإلحصطائية
لعام 1060م نجد أن عدد القضاة من النساء  21قاضي في الدرجات المختلفة .
 .101منططذ اسططتقالل السططودان عططام  6821حصططلت المططرأة السططودانية علططى حططق المشططاركة فططى
اإلنتخابات كناخبة ومرشحة وفى عام  6814حصلت المرأة على مقاعطد فطى البرلمطان ممثلطة
في عدد من الدوائر  ،وما زالت تحتل مقاعد مقدرة فى المجلطس الطوطنى ومجلطس الواليطات ،
وبل ترأس بعض اللجان فى المجلس الوطنى مثالً لجنة حماية االسره والطفل ولجنة التشريع
والعدل  .كما تحتل عدداً مقدراً في مجالس الواليات التشريعية .
 .102وفيمططا يتعلططق بحططق المططرأة فططى العمططل وفططق القططوانين فقططد أقططر ( قططانون الخدمططة العامططة لسططنة
1001م ) مبطططدأ األجطططر المتسطططاوى للعمطططل المتسطططاوى ،وقطططد تطططم تفصطططيل ذلطططك فطططى الفقطططرات
 691.،692،691من التقرير السابق.
 .104وفقطا ً لقطانون معاشطات الخدمططة العامطة لسطنة 6882م فطإن عائلططة مطن يتطوفى مطن المعاشططيين
تسططتحق معاش طا ً يططوزع علططى القصططر مططن الططذكور وغيططر المتزوجططات مططن اإلنططاا دون اعتبططار
لعمرهن (المادة . )29
 .102ولتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة من خالل التمييز اإليجابى وفقطا ً للدسطتور فطى مادتطه
() )1( 21فقططد جططاء قططانون األحططوال الشخصططية لسططنة  6886ليططنظم زواج المططرأة وميراثهططا
وسائر أحوالها التى تتعلق باألسرة  ،فمثالً يشترط قبل إبرام عقد الزواج موافقة الزوجة علطى
الزواج وكذلك المهر  ،وال يجوز شرعا ً إرغام إمرأة علطى الطزواج دون رضطائها (المطادة 14
( ، ) )6وفى حالة الطالق فطإن الزوجطة المطلقطة تسطتحق أثنطاء فتطرة العطدة نفقطة تشطمل الطعطام
والكساء والمأوى عالوة علطى أجطرة رضطاع إذا كانطت مرضطعة وتسطتمر هطذه األجطرة لعطامين
حتى الفطام  ( .المواد . ) 12 ، 11
 .101أما النس اء غير المسلمات يجرى تطبيق أحكطام قطانون األحطوال الشخصطية لغيطر المسطلمين
لسنة 6886م  ،والقوانين الشخصية للطوائف األخرى غير الدينية .
 .101انضططم السططودان إلتفاقيططة منظمططة العمططل الدوليططة وصططادق علططى اإلتفاقيططات الخاصططة بعمططل
المرأة ومنهطا اإلتفاقيطة المتعلقطة بالمسطاواة فطى األجطور لعطام  6828واتفاقيطة مجطال اإلسطتخدام
والمهنة لسنة 6829م واتفاقية الضمان اإلجتماعى لسنة 6811م وتهدف هطذه اإلتفاقيطات الطى
عدم التمييز ضد المرأة .
 .109وبطالرغم مططن مططنح الحقططوق الدسططتورية والقانونيططة للمططرأة  ،فمططا زالططت المططرأة فططى السططودان
وألسططباب تتعلططق بمسططتوى التعلططيم والعططادات اإلجتماعيططة تعططانى مططن بعططض العططادات الضططارة ،
أبرزها ختان اإلناا والذى ينتشر فى كل منطقطة القطرن األفريقطى وبعطض دول غطرب أفريقيطا
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ألسباب تاريخية وتقليدية ،ونسبة لألضرار البليغة الجسدية والنفسية الناجمة عنطه  ،فقطد بطذلت
الدولة والمنظمات النسوية وغيرها جهوداً جبارة للقضاء عليه  ،وهو اآلن فى تراجع مستمر
وتستند الحملة القومية لمكافحته بشكل أساسى على نشر التعلطيم والتوعيطة بمسطاوئه علمطا ً بأنطه
محظور قانونا ً (برنامج سليمة).
 .108أصدرت حكومة جمهورية السودان فى العام  1004ممثلة فطى المجلطس الطبطى السطودانى
قراراً يمنع األطبطاء فطى السطودان ممارسطة عمليطات الختطان  ،كمطا قامطت أيضطا ً الدولطة بتمويطل
العديطد مطن حمطالت التوعيططة بمضطار عطادة الختططان ،وفطي إططار برنططامج التعطاون بطين المجلططس
القومي لرعاية الطفولة ومنظمة األمم المتحدة اليونسيف تم تاسيس برنامج القضاء علي ختان
االنططاا للعططام  1004الططذي أسططتهدف التنسططيق مططع القطاعططات المختلفططة والجهططات الحكوميططة
والمجتمع المدني وينفذ علي مراحل ومن خالله يتم تنشيط اإلستراتيجيات الحكومية حول هذا
الموضوع بهدف توحيدها في خطة موحدة للقضاء علي ختان االناا وقطد اصطدرت الحكومطة
االسططتراتيجية القوميططة للقضططاء علططي ختططان االنططاا ( )1069-109علططي المسططتوي االتحططادي
والطططوالئي فطططي محطططاور (الصطططحة – التعلطططيم – االعطططالم – القطططانون – الطططدين -المعلومطططات –
االجتمطططاعي ) مطططع الطططوزارات والموسسطططات الحكوميطططة والواليطططات والشطططركاء الرسطططميين مطططن
منظمططات المجتمططع المططدني والقطاعططات المجتمعيططة والموسسططات التشططريعية وعلططى المسططتوى
الدينى فقد أصدر مجلس األفتاء الشرعى فتوى شرعية حرم بموجبها الختان الفرعطونى الطذى
يمثل أسوأ درجات ختان األنثى .
 .160تم تعديل القانون الجنائي للعام  1008م ليتضمن نصا حول الحماية الخاصة للنسطاء اثنطاء
النزاعات المسلحة المادة () 691ي وجرائم الحرب ضد االشخاص المادة ( )699ط .
 .166عططززت الدولططة هياكلهططا التنظيميططة اسططتجابة لمكافحططة العنططف ضططد المططرأة والطفططل  ،فقططد تططم
إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفطل بطوزارة العطدل بموجطب قطرار مجلطس الطوزارء
رقم ( )221الصادر فى 1002/66/6م ومطوخراً تطم ضطمها لمجلطس الطوزراء ،كمطا تطم أيضطا ً
وضع خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع بعثة األمم المتحطدة بالسطودان وبطدأ
تنفيذها منذ شهر ديسمبر  ، 1002وتقوم هذه الخطة على رفع وعى المرأة بحقوقهطا ووسطائل
حماية هذه الحقوق الى جانب قيام الدولة بسن التشريعات الالزمطة والمتعلقطة بتسطهيل وتبسطيط
اجراءات حماية حقوق المرأة .كمطا تنبطت الحكومطة السياسطة القوميطة لتمكطين المطرأة والسياسطة
القومية لتعليم البنات ..
 .161تم انشاء لجان والئية لمكافحة العنف ضد المرأة بكل واليات دارفور  ،وتضم هذه اللجان
فططى عضططويتها األجهططزة الوالئيططة الرسططمية بمططا فيهططا الططوالى والشططرطة والصططحة الططى جانططب
منظمطات المجتمطع المطدنى وممثطل مطن بعثطة األمطم المتحطدة بالسطودان وكطذلك ممثطل مطن قطوات
اإلتحاد األفريقى  .وقد بدأت هذه اللجان مباشرة مهامها بنجاح مقدر .
 .162أمططا الجهططود المبذولططة فططى مجططال تنميططة المططرأة علططى المسططتوى الرسططمى بططوزارة الرعايططه
االجتماعيه وش ون الطفل ،حيث أنش ت إدارة مخصصة للمرأة وصدر توجيه لكل الطوزارات
بإنشططاء إدارة للمططرأة  .أمططا علططى المسططتوى الططوالئى فقططد أسسططت وزارة للشطط ون اإلجتماعيططة
والثقافيططة فططى كططل مططن الواليططات السططت وعشططرون  ،وتخططتص هططذه الططوزارات بشط ون الشططباب
والنساء واألسرة واألطفال. .
 .164على الصعيد الشعبى فهناك عشرات المنظمات النسوية الطوعية العاملة فى مجطال المطرأة
 ،ويجططري تنسططيق عمططل هططذه المنظمططات بوسططاطة اإلتحططاد العططام للمططرأة السططودانية وهططو تنظططيم
قومى طوعى ينتظم جميع أنحاء القطر .
 .162كفلت الدولة للمرأة حقها فى المشاركة السياسية ،علي الصعيد التشريعي وتنبطت الحكومطة
نظام الكوته في قانون اإلنتخابطات لسطنة 1009م والتطي كفلطت  %12مطن المقاعطد للنسطاء مطن
العدد الكلي للمقاعد وقد تجاوزت نسبة تمثيل النساء الي  % 19.2في اإلنتخابات التي جطرت
1060م
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 .161حاليا تشغل المرأة  %19من المقاعد في البرلمان المنتخطب عطام 1060م وقطد تزايطد عطدد
النسططاء فططي المجلططس التشططريعي القططومي مططن 8و % 1عططام  1004الططي  %12فططي انتخابططات
 1060م ويبلغ عدد لنساء البرلمانيات في الهي ات التشطريعية فطي جميطع انحطاء السطودان اكثطر
من  200إمراة وهذا أكبر عدد في تاريخ السودان الحديث .
 .161نالت المرأة العاملة مكاسبا ً كبيرة فى قانون الخدمة العامة فقطد منحهطا إجطازات خاصطة بهطا
مراعيا ً لظروفها الطبيعية مثل إجازة الحمل – الطوالدة -األمومطة والرعايطة – العطدة – مرافقطة
الزوج
 .169فى القانون الجنائى يؤجل تنفيطذ عقوبطة اإلعطدام علطى الحوامطل والمرضطعات لحطين اكمطال
الرضاعة الطبيعية .
 .168وفى مجال التعليم حققت المرأة السطودانية انجطازات هامطة  ،ويعكطس الجطدول أدنطاه تططور
تعليم البنات فى مرحلة األساس خالل الثالا عقود الممتدة من السبعينات وحتى بدايطة األلفيطة
الثالثة .
 .110ولعل أكبر اإلنجازات فى عقد التسعينات تحقق فى مجال ثورة التعلطيم العطالى وكطان كسطبا ً
كبيراً للمرأة حيث زادت نسبة استيعابها من  %21الى ..%22

توظيف قدرات المرأة:
 المرأة واإلقتصاد:
 .116وقد تبنت االدارة العامة للتنمية وتنظيم النظام البنكي بطرامج اقتصطادية تتجطاوب وحاجطات
المرأة عبر مرسوم أصدره بنك السودان المركزي في العام  . 1001ويسمح البنك بحد أدني
يبلغ  %61بموجب مرسوم أصدرته المحفظة المالية لتمويل االعمال التجارية الصغيرة ومن
هذه المحفظة
 .111خصطططص ماقيمتطططه  %10لتمويطططل أعمطططال تجاريطططة فطططي المنطططاطق الريفيطططة منهطططا % 20
مشروعات تخص النساء .

 المرأة وسوق العمل:
 .112نمط العمل للمرأة في السودان يتركز علي القطاعات غير الرسطمية والزراعيطة ومطع ذلطك
ادي التوسع في التعليم وغيره من الخدمات االجتماعية في السودان الطي بعطض التغيطرات فطي
نمط عمل المرأة وعلي وجه الخصوصو تشطجيعها علطي الطدخول فطي القططاع الرسطمي والطذي
ترتفع فيه اعداد النساء في المناصب الدنيا والوسطى نسبيا في حين انهطن مطازلن يشطغلن عطدد
قليل جدا من المناصب العليا وتظل أسباب هذه الظواهر تتصل بالعوامل الثقافيه واالجتماعية
التي تحد من طموح المرأة للوصطول الطي مناصطب عليطا ،علطي الطرغم مطن ذلطك شطغلت المطراة
مناصب في البرلمان والقضاء وفي السلك الدبلوماسي والجدول التالي يوضح عدد القضاة في
كل مرحلة ونسبة الذكور الي االناا

الصندوق القومى لرعاية الطالب:

 .114أنشططأت الدولططة صططندوقا ً يعططرف بالصططندوق القططومى لرعايططة الطططالب يقططدم خططدمات لطططالب
التعلططيم العططالى علططى المسططتوى القططومى  ،وتتمثططل الخططدمات فططى السططكن والرعايططة اإلجتماعيططة
وكفالة الطالب والرعاية الصحية واإلشراف على المناشط الطالبيطة والجطدول التطالى يوضطح
عدد الوحدات السكنية فى الخرطوم وبقية الواليات وعدد الطالب والطالبات المستفيدين منهطا
لألعوام و1001م و1009م .
ثانيـاً :عدد الطالب والطالبات المستفيدينمن خدمات الصندوق-:
 .112يقططدم الصططندوق كفالططة للطططالب عبططارة عططن مبططالغ تقططدم للطططالب الفقططراء عبططر لجنططة مططن
الصندوق وعمادة الطالب بالجامعات وأخصائيين اجتماعيين وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه
الكفالة للعام 1002م حوالى  80208طالطب وطالبطة وللعطام 1001م حطوالى  81626طالطب
وطالبة .
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 .111يساهم الصندوق بالرعاية الصحية من خالل ادخال طالب التعليم العالى فى خدمة التأمين
الصحى حيث بلغ عدد المستفيدين ( ) 2102مستفيد ومستفيدة كما تقوم إدارة الصندوق بطدعم
الوحططدات العالجيططة باإلضططافة الططى مسططاهمة الصططندوق فططى تكططاليف عططالج الطططالب بالططداخل
والخارج.
 .111فيمطا يتعلطق بترحيطل الطططالب تطم تطوفير عططدد  19بطاص لترحيطل الطططالب مطن والطى مواقططع
السكن والدراسة فى العاصمة والواليات .
 .119كمططا يقططدم الصططندوق فططى اطططار الرعايططة اإلجتماعيططة للطططالب مبططالغ مباشططرة فططى الحططاالت
الطارئة (سرقة  ،سفر ........ ،الخ )  ،خارج نطاق الدعم الشهرى .
 .228كما يعمل الصندوق على توفير معينات للطالب ذوى اإلعاقة لتوفير إحتياجاتهم

الصندوق القومي للمعاشات:

 .120أنشأت الدولطة صطندوقا ً للمعاشطيين يقطدم خدمطة للمعاشطيين مطن خطالل إسطتراتيجية لإلرتقطاء
باحوالهم المعيشية واإلجتماعية ويتم ذلك من خالل المحاور اآلتية:
 .126محور الرعاية اإلجتماعية واإلسناد اإلجتماعى والحد من الفقر وسط المعاشيين وتحسطين
دخولهم واوضاعهم االجتماعيه حيث تم انشطاء مؤسسطة التنميطة اإلجتماعيطة للمعاشطيين والتطى
تعتبططر إحططدى أذرع الصططندوق القططومى للمعاشططات فططى العططام  1006وتططم إعتمادهططا فططى العططام
 1009من بنك السطودان المركطزى كمؤسسطه للتمويطل األصطغر تحطت إشطراف وحطدة التمويطل
االصططغر بالبنططك وتططديرها عططدد مططن المؤسسططات الحكوميططه مثططل الصططندوق القططومى للمعاشططات،
وزارة الرعايه االجتماعيه ،وزاره الماليه واالقتصطاد الطوطنى ،وزاره العمطل  ،بنطك السطودان
المركزى ،اتحاد المعاشيين وتستهدف المؤسسه شريحه المعاشيين التابعين للصندوق القطومى
للمعاشات فى كل انحاء البالد ويقطدر عطددهم بحطوالى 612الطف معاشطى حيطث تقطدم المؤسسطه
للمعاشيين خدمات انتاجيه مدره للدخل تتمثل فى تمويل االنشطه التجاريه والخدميه الصغيرة
وتمويططل االنشططططه الحرفيطططه والزراعيططه وانشططططه االنتطططاج الحيططوانى ويبلطططغ متوسطططط التمويطططل
للمشروع الواحد ثالثة الف جنيه والضمان المستخدم فى التمويل هطو المعطاش الشطهرى بطدون
المطالبططه باقسططاط مقدمططه أو أى ضططمانات اخططرى(.جططدول يوضططح إجمططالي حططاالت المعاشططات
ومبالغها لألعوام 1008 – 1001م)
 .121المحططور الثططانى الرعايططة الصططحية والعالجيططة حيططث كانططت شططريحة المعاشططيين مططن أولططي
الشرائح التى شملتها مظلة التأمين الصحي إعتباراً من العطام  6881وقطد بطدأ الصطندوق تنفيطذ
اإلجطراءات الخاصطة بإسطتخراج بطاقطة التطأمين الصططحي للمعاشطيين وأسطرهم.وقطد بلغطت نسططبة
تغطيططة التططامين الصططحي للمعاشططيين عططدد  248222فططي األعططوام مططن 1008-1001م بكططل
واليات السودان (جدول يوضح تغطية حسب الواليات).
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حقوق الطفل:

حماية االطفال:
عمالة األطفال:
 .122حرمططت القططوانين السططودانية االسططتغالل االقتصططادي وعمالططة االطفططال المططادة ( )21قططانون
الطفل  1060تن ص علي حظطر عمطل االطفطال لمطن هطم دون سطن الرابعطة عشطر مطن االطفطال
ويستني عمل االطفال للرعي واالعمطال الزراعيطة غيطر الخططرة او الضطارة بالصطحة وكطذلك
قانون العمل لسنة  . 6881والمادة(  )21من القانون حظرت االعمطال التطي تطؤدي لالضطرار
بالطفل او بأسواء أشكال العمل .
 .124حططدد قططانون الطفططل  1060شططروط لعمططل االطفططال فططي المططواد مططن ( ، )44-29كمططا يمكططن
للطفل العامل االستفادة من الخطدمات االجتماعيطة العماليطة التطي تطتالم مطع عمطره وتدريبطه قبطل
التكليف باي عمل .
 .232تططم وضططع قائمططة بأسططوا أشططكال عمالططة األطفططال شططملت  41عمططال يحظططر علططي االطفططال
ممارستها .

االطفال في سباقات الهجن:
 .121تم اجراء مسح اجتماعي لمعالجة مشاكل هوالء االطفال بالتعاون مطع اليونسطيف وجمعيطة
قطر الخيرية ومركز دراسات المجتمع وقطد بطدأ العمطل باعطادة تأهيطل هطوالء االطفطال وتنميطة
المجتمعات المحلية كما أنشط ت لجنطة مشطتركة بطين وزارة الداخليطة والمجلطس القطومي لرعايطة
الطفولة ووزارة الداخلية بدولة االمارات للنظر في أمر التعويضات الفرديطة لألطفطال ضطحايا
الهجططن أ شططادت عططدة جهططات دوليططة بططاالجراءات التططي إتخططذت فططي السططودان لمنططع هططذه الظططاهرة
وتفاقمها

أطفال الشوارع:

 .121فططى سططبتمبر  6886أصططدر رئططيس الجمهوريططة قططراراً بإنشططاء المجلططس القططومى لرعايططة
الطفولططة  ،برئاسططة رئططيس الجمهوريططة  ،وعضططوية والة الواليططات ،الططوزراء اإلتحططاديين ذوى
الصلة بقضايا الطفولة  ،ويقوم المجلس بالتنسيق بين الجهطات الحكوميطة والتطوعيطة  ،وجمطع
اإلحصططائيات وعقططد النططدوات  ،وتططدريب الكططوادر  ،وإعططداد التقططارير الدوريططة لتقططديمها للجططان
المعنية في المنظمات اإلقليمية والعالمية.
 .129أعطططدت اإل سطططتراتيجية القوميطططة لمكافحطططة التشطططرد وبطططدأ الشطططروع فطططي تنفيطططذها علطططي كافطططة
المستويات قام تم اعداد دراسة لحصر وتحليل أوضاع اطفطال الشطوارع بواليطة الخرططوم فطي
العام . 1009
 .128قامت األمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة بإعداد مشروع قطومي للتصطدي لهطذه
الظاهرة يهدف لحماية ورعاية أطفال الشوارع وتأهيليهم إجتماعيا ً ونفسيا ً ومهنيا ً بمطا يضطمن
إعادتهم الي أسرهم وإدماجهم في المجتمع .

ختان اإلناث:

 .140يعتبر ختان الإلناا من العادات الضارة وقد عرفطت عالميطا ً بأنهطا انتهطاك لحقطوق اإلنسطان
وحقوق المطرأة والطفطل وتطنص المطادة  21مطن الدسطتور علطى ان تعمطل الدولطة علطى محاربطة
العادات الضاره التطى تقلطل مطن كرامطة المطرأة ووضطعيتها وأن تطوفر الدولطه الرعايطة الصطحية
لألمومة والطفولة والحوامل وأن تحمى الدوله حقوق الطفل كما وردت فى اإلتفاقيات الدوليطة
واالقليمية التى صادق عليها السودان .
 .146تططم وضططع إسططتراتيجية قوميططة للقضططاء علططي ختططان اإلنططاا 1069-1009م الهططدف مططن هططذه
االسطططتراتيجيه التحطططول االجتمطططاعى االيجطططابى لتطططرك ختطططان االنطططاا وصطططوال لرفطططاة صطططحى
و يتضططمن المحططور القططانوني لهططذه اإلسططتراتيجية ضططرورة سططن
وإإجتمططاعى لألسططرة
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تشريع يمنع عادة ختان اإلناا مع التأكيد علي دور القطانون فطي الحمايطة وتعزيطز التخلطي عطن
ختان االناا وتعتبر االستراتيجيه القوميه للقضاء على ختان االناا استجابه موضوعيه لكل
الجهود الرسميه والطوعيه التى بذلت منذ قديم الزمان فطى السطودان ونتطاج عمطل دؤوب تمثطل
فططى االراده السياسططيه والططدعم الحكططومى وجهططود منظمططات المجتمططع المططدنى ودعططم المنظمططات
الدوليه مع المجلطس القطومى لرعايطه الطفولطه  ،وبمقارنطة نتطائج بعطض البحطوا التطي أجريطت
خالل السنوات العشر الماضية فقد حدا تغيير في ممارسة ختطان اإلنطاا فطي السطودان نتيجطة
لزيادة الوعي بين األسر والمجتمعات المحلية وفي مسح قامت به وزارة الصحة بالتعاون مطع
اليونسيف  1001إتضح أن النسبة قد تدنت إلى  . %10والقانون الجنائي أعتبرها من جرائم
الحق الخاص واليجوز أن تتخذ فيها إجراءات قانونية اال من المجني عليه أو ولي أمره .

األطفال فاقدي الرعاية الوالدية
 .141بطططدأ العمطططل بمشطططروع األسطططر الكافلطططة فطططي واليطططة الخرططططوم بمبطططادرة مطططن وزارة التنميطططة
اإلجتماعية بالتنسيق مع مختلف الشركاء بالحكومة اإلتحادية واليونسيف نتيجة الرتفاع نسطبة
الوفيططات وسططط األطفططال بالمؤسسططات االيوائيططة وذلططك لتططوفير بي ططة آمنططة لألطفططال ومططن خططالل
المشروع تم ارجاع ( )22طفل في عام  1001المهطاتهم وتطم منطع انفصطال ( )92طفطل عطن
امه االصلية وتتم المتايعة من قبل فريطق يتكطون مطن ( )11باحطث مطدرب تمطت كفالطة ()281
طفل في عام . 1008

األطفال في النزاعات المسلحة:
 .142يهدف برنامج مفوضية نزع السالح وإعادة الدمج ( ) DDRلتسريح األطفال من القطوات
والمجموعات المسلحة ،وإعادة ربط األطفال المنفصطلين بأسطرهم ومجتمعطاتهم  ،ومنطع تجنيطد
األطفال أو إعادة تجنيدهم  ،وإعادة دمج الف ة المستهدفه من االطفال إجتماعيا وإقتصاديا ً من
خططالل مططدخل مجتمعططي  ،ولقططد بططدأ البرنططامج فططي عططام 1002بططين حكومططة السططودان والحركططة
الشعبية لتحريطر السطودان ثطم أعيطد تكطوين اللجنطة فطي شطكل مفوضطية فطي مطارس  1001تتبطع
لرئاسطة الجمهوريططة و تططم تنفيططذ البرنططامج بالتعططاون مططع اليونسططيف  ،و تططم انشططاء وحططدة لحقططوق
الطفل بالقضاء العسكري بوزارة الدفاع في مارس 1001

مجال كفالة حقوق الطفل
 .144كان السودان من أوائل الدول التطى انضطمت الطى اتفاقيطة حقطوق الطفطل لسطنة 6898م وتطم
التصديق عليها بقانون رقطم  90لسطنة  ، 6880وبطذا أصطبحت وفقطا ً لنظطام القطانونى السطودانى
جططزء مططن التشططريع الططوطنى الملططزم للكافططة والمطبططق بواسطططة المحططاكم  ،وفططى هططذا الشططأن تططم
إصدار قانون خاص بالطفل سنة 1060م.
 .142إنضم السودان للبروتوكول اإلختيطارى الملحطق بإتفاقيطة حقطوق الطفطل بشطأن بيطع األطفطال
وإسطططتغالل األطفطططال فطططى البغطططاء والمطططواد اإلباحيطططة،حيث صطططادق علطططى هطططذا البرتوكطططول فطططى
1004/61/66م  ،وأصبحت اإلتفاقية اآلن بحكطم المطادة ( ) ) 2( 11مطن الدسطتور جطزء مطن
وثيقة الحقوق وبالتالى جزء من القانون الداخلى السودانى .
 .141صدر قانون الطفل لسنة 1060م حيث سد القانون النقص والفجوات التى تضطمنها قطانون
الطفل لسنة 1004م وأهطم سطمات هطذا القطانون أنطه جطاء ملبيطا ً إلحتياجطات الطفطل مطن الحمايطة
والرعايططة واإلنتصططاف بمططا يتططواءم مططع التشططريعات الوطنيططة والعططادات والتقاليططد والقططيم وكططريم
معتقدات الشعب السوداني وكذلك القوانين واإلتفاقيات والبروتوكوالت والقواعطد الدوليطة ذات
الصلة بقضايا الطفولة حيث نص صراحة على آليات التنفيطذ وتشطديد العقوبطات علطى منتهكطي
حقوق الطفل وعرف الطفل وحدد سن المس ولية الجنائية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى .
 .141منح هذا القانون األطفال حماية قانونية واسعة  ،فقد نص فى المادة ( )10منه على انشطاء
نيابة خاصة باألطفال على مستوى كل والية فى السودان و إعماال لطذلك أصطدر وزيطر العطدل
أمراً بتأسيس نيابات متخصصة لألطفال في واليتي جنوب وغرب دارفور ووالية القضارف
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 ،وتخطططتص هطططذه النيابطططات باإلشطططراف علطططى التحريطططات وممارسطططة السطططلطات بموجطططب قطططانون
اإلجراءات الجنائية  6886وقانون الطفل لسنة  1060فيمطا يخطتص بقضطايا األطفطال.وقطد تطم
تعميم هذه النيابات على مستوى كافة الواليات .
 .149نصت المادة ( )11على انشاء محكمة خاصة باألطفال فى كل والية وتتكطون مطن قاضطى
درجة أولى وعضوين من ذوى الخبرة فى ش ون األطفال  ،الى جانب الطنص علطى إجطراءات
خاصة بالطفل عند المحاكمة والدفاع والعقوبات حيث منع القانون توقيع عقوبة اإلعطدام علطى
أى طفل دون الثامنة عشر (المواد  91 ، 11 ،11، 12من قانون الطفل) .
 .148وإظهارا إلهتمام الدولة بالطفل نص الدستور فى المادة ( )6( 62ب) على مجانية التعلطيم
والزاميته فى مرحلة األسطاس والتطى تبطدأ مطن سطن السادسطة وفطق قطانون تخططيط التعلطيم العطام
وتنظيمه 1006م
 .120ووفق طا ً لل قططوانين السططودانية يبططدأ اإلهتمططام القططانونى بالطفططل منططذ والدتططه بتسططجيل األطفططال
المولودين وهذا التسجيل إجبطارى فطى السطودان بموجطب قطانون السطجل المطدنى لسطنة 1006م
المادة )6( 19وأسست آلية تنسيقية لإلرتقاء بتسجيل المواليد في السودان  1008لرفع وعي
األسر ومراجعة التشريعات الخاصطة والعمطل علطي اسطتخراج شطهادات المطيالد مجانطا وتقطديم
الدعم الفني وتأهيل الهياكل اإلدارية في تسجيل المواليد إتحاديا ً ووالئياً.
 .126احصائية (سجل المواليد )
 .121وتعزيزاً لحقوق الطفل فقد نصت المادة  )1(1من الدستور على ( -:لكل مولطود مطن أم أو
أب سودانى حق ال ينطتقص فطى التمتطع بالجنسطية والمواطنطة السطودانية )  ،وتطم تعطديل قطانون
الجنسططية السططودانية فططي سططنة ( 1002مرفططق رقططم  )11حيططث أعطططي المططرأة الحططق فططي مططنح
جنسطيتها إلطفالهططا وفقطا ً لططنص المططادة ( )4الفقطرة ب  ،وفططى المططادة ( ) 1منطه اكتسططاب الجنسططية
السودانية بالتجنس عند اإلقامة بالسودان لمدة خمس سنوات.
 .122نططص الدسططتور فططي المططادة ( )64بططالنشء والشططباب والرياضططة وذلططك مططن خططالل وضططع
السياسات وضمان التنش ة علي وجه صحي بدنيا ً واخالقيا ً وحمايتهم من اإلستغالل واإلهمال
المططادي واألخالقططي وأن تحمططي الدولططة وتططدعم المؤسسططات الرياضططية واألهليططة  .كمططا تضططمن
إستقالليتها .
 .124كفل الدستور فى الفصل األول من الباب الثانى وثيقة الحقطوق التمتطع بالحريطات والحقطوق
األساسططية الططواردة فيططه كطالحق فططي الحيططاة  ،الكرامططة اإلنسططانية  ،الحريططة  ،الجنسططية  ،التنقططل ،
العقيطدة  ،الفكطر  ،التعبيطر  ،اإلتصطال الخصوصطية  ،الحطق فطى التقاضطى  ،افتطراض البطراءة ،
حق الدفاع  ،والمحاكمة العادلة  ،وتسرى هذه األحكام على األطفال .
 .122حظر الدستور التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية  ،أو الوضع اإلقتصادى ،
ويعنى ذلك أن الحقوق المكفولة لألطفال تمارس دون تفرقة مما ينسطجم مطع المطادة الثانيطة مطن
إتفاقية حقوق الطفل (المادة  26من الدستور) .
 .121ضمن المشرع فى الدستور للمجموعات الثقافيطة والطوائطف المختلفطة حقهطا فطى المحافظطة
على لغتها أو دينها  ،وفى تنش ة أطفالهم فى إطار تلك الخصوصية  ،وحظطر إكطراه أو إجبطار
أى من تلك المجموعات على التخلى عن ثقافتها (المادة (.)1
ً
 .121حدد قانون الطفل لسنة  6886سن المسؤولية الجنائية باثنتي عشطر عامطا فطي المطادة ()4
والمططادة ( 2ل ) ونططص علططي المنططع المطلططق لتطبيططق عقوبططة االعططدام علططي اي شططخص لططم يبلططغ
الثامنة عشر من عمره .
 .129تططدابير الرعايططة واإلصططالح تتنططوع وفقطا ً لتقططدير المحكمططة ومططن بططين العقوبططات المنصططوص
عليها فى قانون الطفل لسنة 1060م ،التوبيخ  ،أو تسليم الحدا لوالطده أو أى شطخص مطؤتمن
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عليططه بعططد التعهططد بحسططن رعايتططه  ،كمططا يجططوز إلحاقططه بإحططدى مؤسسططات اإلصططالح والرعايططة
اإلجتماعية بقصد إصالحه وتهذيبه .
 .128قانون العمل لسنة  6881منع تشطغيل األطفطال دون السادسطة عشطر فطى األعمطال الخططرة
والشاقة كحمطل األثقطال وأعمطال األفطران والقيزانطات والمحطاجر والمنطاجم  ،أو تحطت المطاء أو
األرض (المادة  ، ) )6( 16وحدد القانون األوقات التى يعملون فيها (المادة ( ))12وأشطترط
عمططل فحوصططات طبيططة دوريططة (المططادة ( ) )11وألططزم المخططدم بإخطططار السططلطات بططأى بططوادر
انحراف (المادة (. ) )12
 .110قانون األحوال الشخصية للمسلمين منح مصلحة الطفل األولوية عنطد تحديطد أى الطزوجين
أحططق بالحضططانة فططى حالططة انفصططال الططزوجين (الفصططل الرابططع) مططع السططماح ألى مططن الوالططدين
بزيادة الطفل (المادة ( ) )612وألزم األب بالنفقة على الصغير حتطى يصطل لسطن التكسطب إذا
كان ذكراً أو حتى الزواج إذا كانت أنثى (المادة (. ) )96
 .116تندرج أطر العمل لألطفال المعوقين في السودان تحت قانون المعاقين لسنة  1008حيطث
اشارت المادة ( )1ك إجراء الكشف المبكطر علطى األطفطال المعطاقين والنسطاء الحوامطل للتقليطل
من اإلعاقة ومنع حدوا المزيد منها .
 .111اهتمطت الدولطة كطذلك بصططحة التالميطذ واصطدرت فطى هططذا الشطأن قطانون الصطحة المدرسططية
لسنة 6814م وقانون الصحة العامة لسنة  6812والتى تواكب المادة ( )14من اإلتفاقية .
 .112منعت القوانين العسكرية تجنيد األطفال حيطث أعفطى قطانون الخدمطة الوطنيطة لسطنة 6881
األطفال دون الثامنة عشر من الخدمة العسكرية (المادة ( ، ) )1كما نص قانون قوات الشعب
المسلحة  6891على عدم تجنيد من هم دون الثامنة عشر .
 .114انضم السودان لميثطاق حقطوق الطفطل العربطى لسطنة  6894ويطدرس مجلطس الطوزراء اآلن
إجراءات المصادقة على الميثاق األفريقى لحقوق ورفاهية الطفل .
 .112أصططدرت وزارة التربيططة والتعلططيم العططام الالئحططة المدرسططية للتعلططيم األساسططى لسططنة 6881
ونصت الالئحة على أنشططة صطباحية إلتاحطة الفرصطة لألطفطال للتعبيطر عطن آرائهطم وتططوير
قدراتهم اإلبداعية كما أقرت الالئحة تدريس الديانات المختلفة حسب الملطة الدينيطة للتلميطذ كمطا
شجعت على تكوين الجمعيات المختلفة (المواد  61و . )69
 .111وفططى مجططال التططدابير اإلداريططة والخطططط المسططتقبلية أنشططأت وزارة التخطططيط اإلجتمططاعى
مجلسا ً قوميا ً لكفالة اليتيم وذلك لرعايطة األيتطام وتلبيطة احتياجطاتهم اإلنسطانية (القطرار الطوزارى
رقم . )69
 .111وفقططا ً لل تشططريعات المنشطط ة لصططندوق الزكططاة وصططندوق التكافططل وبنططك اإلدخططار والتنميططة
اإلجتماعية أنيط بهذه المؤسسات تقديم العون لألسر الفقيرة ودعمها لمواجهة متطلبات الحيطاة
.
 .119كمططا كونططت رئاسططة الجمهوريططة لجنططة قوميططة لتططوفير الكسططاء للمحتططاجين خاصططة أطفططال
النازحين بسبب الحرب والالج ين والمعوزين (القرار الجمهورى رقم  11لسنة . )6884
 .118أعطد المجلطس خططة طموحطة لتحقيطق مهامطه وأهدافطه واسطتطاع إنجطاز العديطد مطن البططرامج
والتدابير  ،ومن بينها تشكيل مجالس والئية أخرى بالمحافظات والمحليات  ،كما نفذ المجلطس
بالتعططاون مططع اليونسططيف أكثططر مططن ( )14ورشططة عمططل لشططرح اإلتفاقيططة وتططدريب الكططوادر ذات
الصلة.
 .110وفطى مجطال تعلطيم الطفططل وإسطتجابة لإلعطالن العطالمى لحقططوق الطفطل لسطنة  6880وتنفيططذاً
لإلستراتيجية القومية الشاملة لقطاع التعلطيم  ،سطعت الحكومطة لتحقيطق هطدف التعلطيم األساسطى
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للجميع منذ حلول عام 1000م  ،وقد واجهت التنفيذ عدة صعوبات منها ضعف التمويطل وقلطة
البنيات التحتية
 .116فى العام 1004م تم إدخال إتفاقية حقوق الطفل ألول مرة ضمن برامج تدريب المعلمطين
وتنفيذاً لسياسات الدولة فى مجال محو األمية تم تنظيم حملطه قوميطة لمحطو أميطة ثمانيطة مليطون
أمى من اليطافعين والمنتجطين فطى الف طة العمريطة مطن ( 60الطى  42سطنة ) وذلطك بالتعطاون مطع
اليونسططكو واثمططرت الحملططة عططن محططو أميططة أربعططة ماليططين وربططع المليططون حتططى العططام 1004
وساعد فى ذلك الجهد الشعبى والذاتى .
 .111كما تطم تأسطيس شطبكة حمايطة االطفطال بالشطراكة مطع اليونسطيف والمنظمطات الطوعيطة فطي
معسططكرات النططازحين ترصططد وتراقططب هططذه الشططبكات قضططايا حمايططة الطفولططة والحططاق االطفططال
بالمدارس  .تم دعم  1.112من االطفال العائدين .
 .112يواجه تعليم األطفال فى السودان عدة مشكالت من بينها مشطكلة اإلسطتيعاب وتتفطرع منهطا
مشكالت وما نتج عنه من التسطرب  ،األميطة  ،ونقطص المبطاني والتجهيطزات العلميطة  ،وكطذلك
مشكلة تطوير المناهج  ،تدريب المعلمين  ،إضافة للفجوة بين تعليم اإلناا والذكور وإن بدأت
تضططيق مططؤخراً فططى عططام  6881أصططبحت نسططبة اإلنططاا للططذكور فططى التعلططيم األساسططى %91
و %98فى التعليم الثانوى  .جدول يوضح نسب اإلناا للذكور في التعليم.
 .114وبالرغم من ظروف البالد الصعبة فهى تستضيف أكثر من مليون الجطئ أفريقطى%22 ،
من هذه النسبة أطفال  .وقد أنش ت مدارس لهؤالء األطفال بعون المفوضطية السطامية لالج طين
كما سمحت الحكومطة للجاليطات بفطتح مطدارس خاصطة بهطا وقطد أصطدر وزيطر التعلطيم اإلتحطادى
قراراً فى  6882/2/61بمعاملة الطفل الالجطئ معاملطة السطودانى مطن حيطث اإلسطتيعاب ومطن
حيطث الرسطوم الدراسطية تمشططيا ً مطع اتفاقيطة جنيطف لعططام  6826والبرتوكطول الملحطق بهطا لسططنة
 6811وتقدم لهؤالء األطفال خدمات عالجية وتعليمية مجانية وتستخرج لهم بطاقات .
 .112كما إ هتم الدستور بالمعاقين وذوي الحاجطات الخاصطة والمسطنين اذ تطم اعتبطارهم شطريحة
مهمة من شرائح المجتمع البد أن تتلقي الرعاية الالزمة وان تؤدي الواجبات الممكنة ونصت
المادة ( 1) 61من الدستور علطي ( -:ال يحطرم أى شطخص مؤهطل مطن اإللتحطاق بطأى مهنطة أو
عمطططل بسطططبب اإلعاقطططة  ،ولجميطططع األشطططخاص ذوى الحاجطططات الخاصطططة والمسطططنين الحطططق فطططى
المشاركة فى المناشط اإلجتماعية أو المهنية أو اإلبداعية أو الترفيهية ) .
 .111ولتأكيططد مبططدأ أن ذوى اإلحتياجططات الخاصططة والمسططنين أشخاص طا ً يتمتعططون بكططل الحقططوق
والحريات كبقية المواطنين فقد نصطت المطادة ( ) )6( 42مطن الدسطتور علطى مطا يلطى( -:تكفطل
الدولة لألشخاص ذوى الحاجات الخاصطة كطل الحقطوق والحريطات المنصطوص عليهطا فطى هطذا
الدستور  ،وبخاصة احترام كرامتهم اإلنسانية  ،واتاحة التعلطيم والعمطل المناسطبين لهطم وكفالطة
مشاركتهم الكاملة فى المجتمع )  ،كما نصت نفس المادة فطى الفقطرة الثانيطة علطى كفالطة الدولطة
للمسنين لحقوقهم كبشر فنصت على اآلتى( -:تكفل الدولة للمسنين الحق فطى احتطرام كطرامتهم
وتوفير لهم الرعاية والخدمات الطبية الالزمة وفقا ً لما ينظمه القانون ) .

حماية األشخاص ذوي اإلعاقة:
 .111و في إطار إلتزام السودان بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صادق السودان على اإلتفاقيطة
الدوليطططة لألشطططخاص ذوي اإلعاقطططة فطططي  12فبرايطططر 1008م كمطططا صطططادق علطططى البروتوكطططول
اإلختياري الملحق بها .كما صدر قانون المعاقين في العام 1008م وإمتاز بمواءمته لإلتفاقية
الدوليططة لألشطططخاص ذوي اإلعاقططة السطططيما فيمطططا يتصططل بالمنشطططتت العامططة والخاصطططة لحركطططة
المعططاقين والحططق فططي السططكن وذلططك بتخصططيص نسططبة مططن األراضططي السططكنية والسططكن الشططعبي
للمعاقين وأن تمنح الدولة الوثائق التعريفية للمعاقين مجانا ً وكذلك مجانية التعليم في مؤسسات
التعلططيم العططالي .كمططا صططدر قططانون الهي ططة القوميططة لألطططراف الصططناعية لسططنة 1001م وقططانون
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الهي ات العامة للشباب الذي أعططى الحطق للمعطاقين فطي تكطوين جمعيطات رياضطية خاصطة بهطم
.تناول قانون العمل الطوعي لسنة 1001م في المادة  )1( 61حق المعاقين في تكوين كيانات
خاصة بهم كما نص قانون الخدمة المدنية لسنة 1001م في المطادة ( )1/14علطى تخصطيص
نسبة  %1كحد أدنطى لألشطخاص ذوي اإلعاقطة وقطد تطم تكطوين المجلطس األعلطى للمعطاقين عطام
1060م.
 .119وتطبيقا ً لهذه الحقوق الدستورية وحماية لها فقد تم فى العطام  1001إنشطاء شطعبة مختصطة
بوزارة العدل تتبع إلدارة حقوق اإلنسطان والقطانون الطدولى اإلنسطانى علطى حمايطة هطذه الف طات
سواء على مستوى القانون الداخلى أو القانون الدولى بموجب اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة .

المواد ""22 – 21 – 21 – 19
من الميثاق الحق فى تقرير المصير والرفاه اإلقتصادى
 .118حق تقرير المصير هو حق دستوري مارسه شطعب جنطوب السطودان مطن خطالل اإلسطتفتاء
لتحديططد وضططعه المسططتقبلي وفقططا ً إلتفاقيططة السططالم الشططامل والدسططتور اإلنتقططالي لسططنة 1002م
وقانون إستفتاء جنوب السودان لسنة 1008م الذي نص على أن يجري اإلستفتاء فطي جنطوب
السطودان وأي مواقطع أخطرى فطي التاسطع مطن ينطاير 1066م وتنظمطه مفوضطية إسطتفتاء جنطوب
السططودان بمراقبططة دوليططة ومحليططة وقططد مططارس فيططه شططعب جنططوب السططودان حقهططم فططي تقريططر
مصيرهم مما نتج عنه قيام دولة جنوب السودان..
 .190شهد إقليم دارفور عدة تحوالت إيجابية بشأن تطبيع األوضاع فيطه بمطا يعيطده إلطى حيويتطه
التططي تططأثرت فططي األعططوام الماضططية بططالحرب والنزاعططات القبليططة التططي أججهططا إنتشططار السططالح
والتنططافس حططول المططوارد المحططدودة .بططذلت الحكومططة السططودانية عططدة مسططاعي لتحقيططق السططالم
واإلستقرار باإلقليم.
 .196وذلك عبر عدة مبادرات وإتفاقات نذكر منها إتفاقية أبشي األولى والثانية وإتفاقية أنجمينطا
وتوج كل ذلك بإتفاق أبوجا للسالم في دارفور في العام 1001م مع كبرى الحركات المسلحة
في دارفور .ومع إستمرار وجود عدد من الحركات غير الموقعة على إتفاقية أبوجا وإنشططار
عدد من الحركات فقد سعت الحكومة السودانية إليجاد منبر تفاوضي يجمع كل هذه الحركات
وتططم اإلتفططاق مططع الوسططيط المشططترك لألمططم المتحططدة واإلتحططاد اإلفريقططي بإتخططاذ الدوحططة منبططراً
للتفاوض .تم الوصول إلتفاق الدوحة للسالم بين حكومة السودان وحركة تحريطر العدالطة وقطد
تم نكطوين أجهطزة الحكطم اإلقليمطي لسطلطة دارفطور اإلنتقاليطة إنفطاذاً لبنطود إتفطاق الدوحطة للسطالم
فضالً عن توقيع عدد من اإلتفاقيات الميدانية مع عدد من المقاتلين والتي أسهمت بطدورها فطي
إستعادة السلم واألمن لدارفور.
 .191جرت إنتخابطات حطره ونزيهطه عطام 1060م فطي كطل أنحطاء دارفطور وكرسطت المشطروعية
الديمقراطية وأنشطأت مؤسسطات منتخبطه وأحطدثت معطيطات جديطدة علطى أرض الواقطع شطجعت
الحكومططة علططى صططياغة إسططتراتيجية جديططدة لططدارفور أجريططت حولهططا نقاش طا ً واسططعا ً بططين أبنططاء
دارفططور أفططراداً وجماعططات ومؤسسططات ومططع القططوى السياسططية الوطنيططة كافططة كمططا حرصططت
الحكومة علطى التشطاور حولهطا مطع شطركائها فطي عمليطة السطالم فطي مقطدمتهم البعثطة المشطتركة
لألمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي بدارفور وفريق اإلتحاد اإلفريقي عالي المستوى كما وجطدت
اإلستراتيجية الدعم والتشجيع من كثير من الشركاء في السالم من أعضاء األسرة الدولية.
 .192تقوم اإلستراتيجية الجديدة على خمسة عناصطر رئيسطية هطي تحقيطق األمطن  ،تكطريس التنميطة،
وإعادة توطين النازحين والمتضررين من الحرب ليعيشوا حياة كريمة ،وإجراء المصطالحات
الداخلية التي تعزز مناخ السالم اإلجتماعي.
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 .194نشير إلى أن اإلستراتيجية قد أحدثت منهجا ً عمليا ً في التطبيق على ركيزتين :األولى هطي
تبني فكرة الشراكة مطع الطدول والمنظمطات ،والركيطزة الثانيطة هطي إيطالء جهطد خطاص إلشطراك
مططواطني دارفططور خاصططة علططى المسططتوى القاعططدي وعلططى صططعيد النططواب المنتخبططين بالهي ططات
التشططريعية ،ومنظمططات المجتمططع األهلططي والنططازحين .تجططدر اإلشططارة إلططى أن اإلسططتراتيجية
الجديدة لدارفور لم يقصد بها أن تحل محل المفاوضات حيث إستمرمنبر الدوحة اآللية المتفق
عليها من قبل األطراف بجانب جهود تحقيطق السطالم مطن الطداخل والطذي تطم بموجبطه الوصطول
إلى إتفاق سالم عادل ودائم بين كافة األطراف المتفاوضة.

وفي مجال الرفاه اإلقتصادي:
الحق في التنمية اإلقتصاديــة

 .192يعتبر السودان مثاالً لألقطار الخارجة لتوهطا مطن صطراعات داخليطة مسطلحة وبنطاءاً عليطه
فان أي تقييم موضوعي للتقطدم المحطرز نحطو تحقيطق أهطداف التنميطة اإلجتماعيطة واإلقتصطادية
المتفططق عليهططا عالميطا ً ال ينبغططي أن يغفططل التططأثير السططلبي المعيططق لهططذه الصططراعات فططي العقططدين
المنصططرمين وفططي الوقططت الحاضططر والمسططتقبل المنظططور وقططد ظططل السططودان يواجططه تحططديات
مستمرة خالل تاريخه الحطديث ،وهطا هطو يخطرج لتطوه مطن واحطدة مطن أططول الحطروب بالقطارة
اإلفريقية .وما أن وضعت الحرب أوزارها بالجنوب حتطى إنطدلعت شطرارة أخطرى للنطزاع فطي
دارفور غرب السودان نتيجة للظروف البي ية التي ضربت اإلقليم من جفاف وتصحر وتطأثير
ذلك على الموارد المحدودة والتي حدا التنافس حولها وأخذ هذا التنافس منحى آخطر بإنتشطار
السالح المتدفق من دول الجوار .وقد ظهر جليا ً دور الصراع والنزاع فيما يلي:
 .191تحويططل قططدر كبيططر مططن المططوارد الماليططة والبشططرية لططدعم المجهططود الططوطني إلسططتعادة األمططن
والنظطططام وحمايطططة المطططواطنين وتقطططديم المسطططاعدات اإلنسطططانية لضطططحايا النزاعطططات المسطططلحة
والمتأثرين بالنزاع ممطا أثطر ذلطك سطلبا ً علطى الميزانيطة المخصصطة للخطدمات فطي جميطع أنحطاء
القطر.
 .191صعوبة تنفيطذ مشطاريع التنميطة فطي المنطاطق المتضطررة مطن الصطراعات وذلطك بسطبب قلطة
األمن والتفكك والضعف الشديد في النسيج اإلجتماعي واإلقتصادي.
 .199وحتططى بعططد توقططف النزاعططات المسططلحة فططان تحقيططق السططالم والحفططاظ عليططه يتطلططب مططوارد
ضططخمة علططى سططبيل المثططال :بنططود النفقططات الجديططدة المرتبطططة بإتفططاق السططالم مثططل التحططويالت
لحكومات الواليات  ،وتمويل إنشاء وتشغيل الهياكل المنشأة حديثا ً والمؤسسات وقد أدت مثطل
هذه النفقات إلى عجز في الموازنة العامة للدولة.

في مجال مكافحة الفقر:
 .198اإلنفاق العام لصالح الفقراء يكتسب أولويطة فطي السياسطات الماليطة فطي السطودان وللقضطاء
علططى الفقططر بططذلت العديططد مططن الجهططود منهططا إعططداد إسططتراتيجية القضططاء علططى الفقططر فططي شططمال
السودان وفي هذا اإلطار أنش ت وحدة لمكافحطة الفقطر فطي وزارة الماليطة واإلقتصطاد الطوطني
في العام  6888م ،وتم إنشطاء المجلطس األعلطى لمكافحطة الفقطر برئاسطة رئطيس الجمهوريطة فطي
العام 1000م لإلشراف على تنفيطذ برنطامج القضطاء علطى الفقطر .فطي العطام 1004م تطم إعطداد
خطة إستراتيجية قومية مؤقتة للقضاء على الفقر إسطتكملت فطي العطام 1009م .باإلضطافة إلطى
ذلططك تططم إعططداد خطططة إسططتراتيجية ربططع قرنيططة موجهططه نحططو النمططو (  )1026-1001لتقططديم
الخدمات ودعم النمو اإلقتصادي .هذا باإلضافة إلى زيادة اإلنفطاق لصطالح الفقطراء ليصطل إلطى
 %8من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 1008م وقد قامت السياسات النقدية بمعالجة قضطايا
الفقططراء مططن خططالل تخصططيص  %61مططن السططقوف للبنططوك التجاريططة لتمويططل مشططاريع التمويططل
األصغر.
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 .180على المستوى اإلتحادي وجهت أولويات القطاعات إلى القطاع الزراعطي مصطحوبة ببنيطة
تحتية باإلضافة إلى إهتمام الحكومة الوطنية بالتعليم اإلبتدائي والصطحة والميطاه فطي الواليطات
وقد بدأت في وضع سياسات إقتصادية ومشاريع وطنية لزيادة مخصصات الحد من الفقر وقد
ركزت مشاريع التنمية اإلتحادية على النهضة الزراعية والبنية التحتية مثل الطرق والجسور
وتوفير خدمات الكهرباء إلى الريف وقطاعاتهم من أجل التخفيف مطن حطدة الفقطر .وتوجطد فطي
السودان عدد من المؤسسات التي تعنى بالقضاء على الفقر وتخفيف حدته نذكر منها:

ديوان الزكاة:
 .186يعتبطر ديطوان الزكططاة مؤسسطة الحمايطة والضططمان اإلجتمطاعي األولطى فططي السطودان لتحقيططق
العدالة اإلجتماعية بتحويل الموارد المالية من الف ات القادرة إلى الف ات الضعيفة في المجتمطع
وت رتكز فلسفة الزكطاة علطي تحصطيل األمطوال بأخطذ مقطادير معلومطة مطن المطال المخصطوص و
تصرف لجهات محددة أهمها الفقراء والمساكين  .ويطأتي تطبيطق فريضطة الزكطاة فطي السطودان
بحسططبانها إحططدى آليططات األمططن اإلجتمططاعي ضططمن إهتمامططات الدولططة بترسططيخ معططاني التكافططل
والتراحم بين أفراد المجتمع الذي يساند الغني فيه الفقير.
 .181أضحت الزكاة في السودان إحدى المعالم البارزة في منظومة النسطيج اإلجتمطاعي للدولطة
وإنتشرت في كافة الواليات والمحليات والمناطق ريفا ً وحضراً ليبلغ عطاؤها مستحقيه .وفطي
إطار نشر تجربة الزكاة قام معهد علوم الزكاة بإجراء دراسات متعددة للديوان ونشطر تجربتطه
كتجربة متفردة في العالم.
 .182ومططن أهططم البططرامج المركزيططة لططديوان الزكططاة :دعططم مشططروعات الصططحة شططملت ( تزويططد
المستشطططفيات الريفيطططة بالواليطططات بطططأجهزة مايكروسطططكوب  ،ماكينطططات لغسطططيل الكلطططى  ،تأهيطططل
المستشفيات وتوفير أجهزة ومعدات طبية ).بجانب دعم المرضى الفقراء عبطر مكتطب العطالج
الموحد في عمليات القلطب وغسطيل الكلطى وإدخطال عطدد  201.112أسطرة فقيطرة تحطت مظلطة
التأمين الصحي بما يعادل  %21من جملة المؤمن عليهم بالسودان.
 دعم مشروعات التعليم شملت (تأهيل مدارس األساس  ،إجالس الطالب،
المستلزمات المدرسية لعدد مقدر من طالب األساس والثانوي إضافة إلي كفالة
الطالب الجامعي).
 دعم مشروعات المياه شملت (حفر وتركيب آبار ،تركيب مضخات يدوية ،
تأهيل حفائر ،إقامة سدود ترابية  ،صيانة دوانكى).
 دعم المشروعات الزراعية شملت (آليات زراعية  ،تمليك محاريث بلدية لألسر
الفقيرة وتمليك األنعام  ،توزيع التقاوي  ،توفير شفخانات بيطرية متحركة).
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في مجال الحق في العمل:
 .184إهتم السودان بالحق في العمطل ونطص عليطه فطي كطل الدسطاتير المتعاقبطة ولكطن فطي دسطتور
السطودان اإلنتقطالي لسطنة 1002م قططرن وألول مطرة مبطدأين ال ينفصطالن عططن الحطق فطي العمططل
وهما :الحقوق اإلقتصادية وتساوي الرجال والنساء .كما أن السودان عضواً بمنظمة العمل
الدوليططة ومصططادق علططى العديططد مططن اإلتفاقيططات ولعططل أهمهططا اإلتفاقيططة المتعلقططة بالمسططاواة فططي
األجططور بهططدف عططدم التمييططز ضططد المططرأة  .كمططا يكفططل الدسططتور لكططل المططواطنين المسططاواة فططي
األهلية للوظيفة والوالية العامة دون تمييز.
 .182يتم تحديطد الحطد األدنطى لألجطور بصطورة دوريطة حسطب المؤشطرات التطي توفرهطا األرقطام
القياسية ألسعار السلع اإلستهالكية ومعدالت التضخم .ويعتبر الحطد األدنطى لألجطور الطذي يطتم
إقراره هو المرتكز الذي تبنى عليه هياكل الرواتب في القطاعين العام والخاص .ويتم تطبيطق
الحططد األدنططى لألجططور إسططتناداً علططى قططانون الحططد األدنططى لألجططور لسططنة 6814م .مططن سياسططات
األجططور التططي تتبناهططا الدولططة تسططاوي األجططور بكططل منططاطق السططودان واألجططر المتسططاوي للعمططل
المتساوي وتساوي أجر المرأة مع الرجل وفقا ً للمادة  )6( 21من الدستور والتطي تطنص علطى
أن تكفل الدولطة للرجطال والنسطاء الحطق المتسطاوي فطي التمتطع بكطل الحقطوق المدنيطة والسياسطية
واإلجتماعيططة والثقافيططة واإلقتصططادية بمططا فيهططا الحططق فططي األجططر المتسططاوي للعمططل المتسططاوي
والمزايا الوظيفية األخرى.
 .181بهططدف تططوفير العدالططة وسططرعة البططت فططي إلنزاعططات العماليططة فقططد خصططص القضططاء محططاكم
للعمل ،ولحماية العطاملين فطي الخدمطة العامطة نطص الدسطتور فطي المطادة  )6( 628علطى إنشطاء
ديوان عدالطة قطومي للعطاملين بالخدمطة المدنيطة يخطتص بطالنظر والفصطل فطي تظلمطات العطاملين
بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للقضاء.
 .181نظام المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة :شهد السودان تططوراً فطي األططر القانونيطة المنظمطة
لفوائد ما بعد الخدمة وأجريت تحسطينات معتبطرة علطى المزايطا والمنطافع الممنوحطة للمتقاعطدين
منذ تأسيس النظام في العام 6804م كمطا تركطزت األسطس علطى إدخطال شطرائح جديطدة (عمطال
الحكومة – رجال القوات المسطلحة والقطوات النظاميطة األخطرى والمطرأة والعطاملين بمؤسسطات
القطططاع العططام اإلنتاجيططة والعططاملين بالقطططاع الخططاص والمحططامين) كمططا تططم إحططداا تعططديالت
جوهرية في قوانين المعاشات والتأمينات القائمة بهدف إصالحها وتطويرها لتواكطب المعتمطد
في األنظمة المتشابهة في العالم حيث تم توحيد نظام التأمين على كافة العطاملين بالدولطة تحطت
مظلة المعاشات الحكومية.
 .189رغم التحديات التطى ذكطرت أنفطا ً فطي هطذا التقريطر إال أن السطودان نجطح فطي تنفيطذ عطدد مطن
المشاريع التنموية المتقدمة في عدد من المجاالت الخدمية نذكر على سبيل المثال:
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الكهرباء والمياه:

اإلمداد الكهربائي وكهرباء الريف
لقد تم تنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء في المدن الكبرى مع إيالء أهميطة خاصطة لكهربطاء
الريف وقد تمثلت هذه الجهود فيما يلي-:
أ -تنفيططذ مشططروع إمططداد محطططة كهربططاء الخرطططوم بحططري الحراريططة الططذي يتكططون مططن
وحدتين بخاريتين بطاقة إنتاجية ( )100ميقا واط بتكلفطة  9.12مليطون دوالر محلطي و
 611مليون دوالر مكون أجنبي تم تنفيذه من قبل شركة CMECالصينية.
ب-تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء منطقة قرى  4يتكون من وحدتين بطاقطة إنتاجيطة
 660ميقطططاواط تعمططططل بوقطططود الفحططططم البترولططططي مطططن مصططططفاة الخططططوم بتكلفططططة بلغططططت
 648.402.000مليططون دوالر قامططت بتنفيططذ شططركة CMECدخلططت الخدمططة خططالل
نهاية العام الماضي .
ج -تنفيذ مشروع توليد التوربينات المصفوفة بخزان جبل أولياء لتوليد الكهرباء بطاقطة
كلية بلغت  20ميقاواط بتكلفة مليار جنيه سوداني ومبلغ  11مليون يورو قامطت بتفيطذه
شركة فاتك النمساوية .
د -البدء في تنفيذ مشروع توليد كهرباء الفولطة فطي واليطة جنطوب كردفطان الطذي يتكطون
من عدد ثالثة وحدات بطاقة  402ميقاواط بإستخدام الغاز الطبيعي يتكلفة  190مليون
دوالر تم تنفيذه بواسطة شركة .CMEC
هـ -البدء في تنفيذ مشروع محطة توليد كوسطتي بواليطة النيطل األبطيض البخاريطة تتكطون
من عدد  4وحدات بطاقطة إنتاجيطة  200ميقطاواط تبلطغ تكلفطة المشطروع  421.2مليطون
دوالر تقوم بتنفيذ المشروع شركة أنجيكا الهندية .

توليد الكهرباء بمختلف واليات السودان التى خارج الشبكة القومية:
تم زيادة مطواعين التوليطد بالواليطات بمطدن متفرقطة شطملت كطل مطن الفاشطر بواليطة شطمال دارفطور،
نياال ،الجنينة ،في دارفور النهود ،جنوب كردفان كادوقلي جنوب كردفطان ،الضطعين ،كسطال مطع
ربططط بقيططة مططدن الواليططات األخططرى بالشططبكة القوميططة وهططي بورتسططودان ،كريمططة  ،الدبططة  ،دنقططال
(بالوالية الشمالية)  ،القضارف (بوالية القضارف)  ،األبيض  ،ام روابة (بوالية شمال كردفان).
 تم إنشاء العديد من الشبكات المتكاملة منذ العام 1001م وذلطك بتنفيطذ  612مربطع وزيطادة
عططدد المشططتركين الططى  820الططف مشططترك مططع عمططل تحسططين شططبكات الضططغط المططنخفض
المتهالكة.
 كما تم إنشاء العديد مطن محططات توزيطع الكهربطاء بسطعات اجماليطة فاقطت  800ميغافولطت
امبير.
ً
 تم إحالل وإبدال العدادات التقليدية بعدادات الدفع المقدم مما ميزانية مقدما لإلسطتفادة منهطا
فططي تحسططين الخدمططة وانتفططاء ظططاهرة المتططاخرات وتقليططل االعطططال ونسططبة الفاقططد بخطططوط
المنخفض.

سد مروي:
 .188هو سطد كهروهيطدروليكي سطوداني يقطع علطى مجطرى نهطر النيطل فطي الواليطة الشطمالية عنطد
جزيرةمروي التي أطلق عليه اسمها  .اكتمل بناءه في  2مارس 1008م ،ويبلغ اجمالي طول
السططد  8.1كططم فيمططا يصططل ارتفاعططه الططى 11متططراً ،ويعتبططر سططد مططروي أضططخم مشططروع قططومي
تنموي ينعكس إيجابيطا ً علطى اإلقتصطاد القطومي ،وهطو مشطروع طاقطة مائيطة متعطددة األغطراض
يهطططدف فطططي األسطططاس إلطططى إنتطططاج الطاقطططة الكهربائيطططة لمقابلطططة الطلطططب المتزايطططد عليهطططا للتنميطططة
اإلقتصططادية واإلجتماعيططة وتططوفير مصططدر طاقططة رخططيص نسططبيا ً لتحسططين الزراعططة المرويططة
والصناعة في كل البالد .صاحب تنفيطذ المشطروع عطدد مطن المشطروعات المصطاحبة حيطث تطم
إعادة توطين  60،000أسرة إلى مواقع بديلة وبلغت تكلفة إعادة التطوطين  %40مطن التكلفطة
الكليططة للمشططروع وهططي نسططبة تعكططس إهتمططام الدولططة بهططذا الجططزء مططن المشططروع .تططم تعططويض
51

المتأثرين بقيام السد بإقامة قرى جديدة تتمتع بخدمات مميزة تشمل مطدارس وخطدمات كهربطاء
ومراكز صحية ومرافق دينية وغيرهطا وذلطك بموافقطة ممثلطي المتطأثرين بإنشطاء السطد .كمطا تطم
إنشاء مطار دولي يربط دول الخليج العربي ،إفريقيا وأوروبا ويزود الطائرات بالوقود كطذلك
تم إنشاء مستشفى وشبكة للطرق والكباري بالمنطقة.
 األغراض األساسية لبناء السد هي توليد الطاقة الكهربائية حيث يولد السد طاقة بقوة 6.120
ميغاواط كما سيسهم السد فطي عمليطة ري حطوالي  200.000هكتطار مطن المشطاريع الزراعيطة
في الوالية الشمالية ويحميها من خطر فيضان النيل ،كما سطيوفر بحيطرة تخطزين للميطاه بططول
 611كلم.
إهتمت حكومة السودان بصورة مزايدة بتوفير الماء للسكان في جميطع واليطات السطودان وفطي هطذا
الصدد قامت حكومة السودان بإنشاء العديد من المشاريع نذكر منها على سبيل المثال-:

الحق في المياه والمياه النظيفة
 .200بدء العمل في خزان برياش الواقع بمنطقة برياش جنوب شرق مدينة النهود بوالية شمال
كردفان ،تبلغ السعة التخزينة للخزان حوالي  42الف متر مكعب وذلك لتوفير الميطاه الالزمطة
لري األراضي الزراعية ورعاية الماشية.
 .206بدء العمل في مشروع تطوير حفير سودري الذي يهدف الطى زيطادة السطعة التخزينيطة الطى
حوالي ( )1-2أضعاف بحيث يكون تخزينا ً طويالً يكف لعامين حتى وأن قلت كميطة األمططار
في الخريف.
 .201توقيع عقود إلنشاء حفائر بوالية شمال دارفور فطي كطل مطن قريطة (عطدوة) وقريطة (كبيطر)
وهطي جطزاءاً مطن مشطروعات حصطاد الميططاه بالواليطة التطي تتضطمن إنشطاء  4حفطائر وتأهيططل 4
حفائر أخرى بقصد توفير المياه لري األراضي الزراعية وتربية الماشطية ممطا سطاعدت كثيطراً
في إستقرار السكان.
 .202إستهداف إقامة  9سدود و 9حفائر بوالية كسال حيث يمثل ذلطك نقلطة كبيطرة بالواليطة علطى
مستوى توفير المياه للثروة الحيوانية بالوالية على مدار العام وينهى بذلك معاناة كبيرة كانت
تعيشها عدد من القبائل الرعويطة بالمنطقطة وكطذلك يطوفر ميطاه للزراعطة فطي عطدد مطن المنطاطق
واألهم من ذلك أن المشروع يوفر مياه للشرب لتكون أحد أهم المشاريع التطي انطلقطت إلنهطاء
مشكلة شح المياه بشرق السودان.
 .204بدأت شركة  HUKNالصينية أعمالهطا بسطد الروصطيرص فطي واليطة النيطل األزرق وفطي
محطة كادقلي بوالية جنوب كردفان والذي يأتي ضمن تصميم وتنفيطذ  60سطدود فطي واليطات
دارفور وكردفان لتوفير المياه للزراعة والري.
ً
 .202تم توقيع عقطد مطع شطركة  SUN HAYDROلتصطميم وتنفيطذ  20سطدا بواليطة السطودان
المختلفة.
 .201إضطلعت الحكومة السودانية في إطار مشاريع حصاد المياه بالتنفيذ والتخطيط لتنفيذ عدد
مططن المشططروعات التنمويططة المتمثلططة فططي إنشططاء خزانططات ،سططدود وحفططائر إنتظمططت عططدد مططن
الواليات وذلك بهدف توفير قدر كطاف مطن الميطاه ألغطراض الزراعطة والرعطي وتطوفير الميطاه
الصالحة للشرب ،تعتبر الهي ة القومية للمياه المصدر الرئيسطي إلحصطاءات الميطاه لألغطراض
المنزلية في الريف والحضر.

الحق في السكن المالئم
 .201في إطار تنفيذ الدولة إللتزاماتها بتوفير الحق في السكن لكافطة المطواطنين فطي السطودان ،
قامت الدولة بتنفيذ الخططط اإلسطكانية ،معالجطة أمطر قطرى واليطة الخرططوم وواليطات السطودان
المختلفططة وتقنططين سططكن المسططتأجرين والمنتتفعططين بهططا وكططذلك إتاحططة فططرص إلسططكان العططاملين
خططارج السططودان وذلططك عبططر تخصططيص إدارة لهططذا الغططرض .وتحقيق طا ً للتنميططة اإلقتصططادية فططي
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السودان ،قامت الدولة بتخصيص مواقع متميزة وذلك إلستيعاب نشاط المسطتثمرين الطوطنيين
والجنسيات االخرى.
 .209لقد تم تخصيص األراضي السكنية للمواطنيين بأسعار معقولطة وفطي منطاطق متططورة مطن
حيث خدمات الكهرباء والميطاه وططرق المواصطالت كمطا أن المسطاحات التطى تطم توزيعهطا هطي
مسططاحات مناسططب تحفططظ كرامططة وخصوصططية السططكن وال زالططت جهططود الدولططة مسططتمرة فططي
الحضر والريف لتوفير السكن المناسب للمواطنيين.
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اإلتصاالت و االنترنت

 .208أولى السودان إهتماما ً خاصا ً بخدمات اإلنترنت واإلتصاالت لقناعتطه بطأن هطذه الوسطائط
تساعد كثيراً في حريطة التعبيطر وحريتطه وحريطة الحصطول علطى المعلومطات وتطداولها كحقطوق
أصلية من حقوق اإلنسان ألجل ذلك أحدا السودان تطوراً كبيراً في هذا المجال حيث
 .260توفير سعات كبيطرة وسطرعات عاليطة لخطدمات اإلنترنطت عبطر الكوابطل البحريطة بطدالً عطن
توفيرهططا عبططر األقمططار الصططناعية حيططث تططم إنشططاء عططدد إثنططين كيبططل بحططري مرتبطططة بالكوابططل
البحرية العالمية
 .266وقد بلغ عدد مستخدمي األنترنت فطي السطودان فطي العطام 1060م  4.100.000شطخص
وبهذا الرقم تكون الدولة رقم  21في العالم والخامسة في أفريقيطا مطن حيطث عطدد المسطتخدمين
لألنترنت .

المادة " "23من الميثاق
حق الشعوب فى السلم واألمن
 .261فقططد نططص الدسططتور فططى المططادة ( )61علططى مططا يلططى( -:توظططف سياسططة السططودان الخارجيططة
لخدمة المصالح الوطنية وتدار باستقالل وشفافية لخدمة األهداف التالية )-:
( أ ) ترقيطة التعططاون الططدولى  ،خاصطة فططى إطططار أسططرة األمطم المتحططدة والمنظمططات الدوليططة
واإلقليميططة األخططرى ،وذلططك مططن أجططل تعزيططز السططالم العططالمي واحتططرام القططانون الططدولي
وااللتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل.
(ب) تحقيططق التكامططل اإلقتصططادي األفريقططي والعربططي ،كططل فططي إطططار الخطططط والمنططابر
اإلقليمية القائمة وتعزيطز الوحطدة األفريقيطة والعربيطة والتعطاون األفريقطي العربطي كمطا هطو
مرسوم في تلك الخطط.
(ج) ترقية احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في المنابر اإلقليمية والدولية.
(د) تشططجيع حططوار الحضططارات وبنططاء نظططام عططالمي قططائم علططى العططدل ووحططدة المصططير
اإلنساني.
(ه) ترقية التعاون اإلقتصادي بين دول الجنوب.
(و) عدم التدخل في ش ون الدول األخرى ،وتعزيز حسن الجوار والتعطاون المشطترك مطع
جميع دول الجوار ،والحفاظ على عالقات متوازية وودية مع الدول األخرى.
(ز) مكافحة االرهاب والجريمة المنظمة،الدولية منها وعبر الوطنية.
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المادة ""24حق الشعوب في بيئة مالئمة
الدستور المادة 2/1/11

 .262إيمانطا ً مططن جمهوريططة السططودان بمبططدأ حططق الشططعوب فططى السططلم واألمططن والتعططاون وأن لكططل
الشعوب الحق في بي ة مرضية وشاملة ومالئمة ولقطد كفطل الدسطتور للشطعب السطوداني الحطق
في بي ة نظيفة ومالئمة.
 .264اهتم السودان بالبعد البي ي للتنمية والحفاظ علي التنوع الجيطوي ومجابهطة فقطدان المطوارد
البي ية وسنت العديد من التشريعات والقطوانين واللطوائح واتخطذت العديطد مطن االجطراءات التطي
من شانها المحافظة علي البي ة  ،وقد نص قانون حماية البي ة للعام 1006م بصطورة واضطحة
علي حقوق وواجبات السكان في العيش في بي طة صطحية الئقطة ووضطع القطانون اططاراً قانونيطا ً
للسياسات والتدخالت علي المستوي االتحادي  .واهتم دستور السودان االنتقالي لسطنة 1002
بالبعد البي ي مطالبا بتضمين بعض االعتبارات البي ية في قانون حماية البي ة .
 .262في مجال التطوير المؤسسي وتطبيقا ً للمادة  64من قانون البي ة عام  1006فقد تم إنشاء
عشرة مجالس والئية امتابعة تنفيذ السياسات العامة الصادرة من قبل المجلس وجمع البيانطات
الخاصة بالبي ة والموارد الطبيعية.
 .261تم وضع قانون حماية البي ة وتمت إجازته من قبل المجلس الوطني في العام 1006وهو
يشتمل لعدد من الفصول التي تناولت السياسات والموجهات العامة لحماية البي طة .أيضطا ً نطص
القانون على زيادة التعليم والوعي البي ي للمواطنين.
 .261في مجال نشر الوعي البي ي فقد تواصلت التوعية البي ية لكافة المؤسسطات وكافطةقطاعات
المجتمع من خالل ورش العمل والدورات التدريبية بالتركيز على اإلعالميين لدورهم الفعطال
في هذا المجال.
 .269تم إدخال الدراسات البي ية في المناهج الدراسية لبعض الكليطات الجامعيطة وهنالطك كليطات
بي ية في بعض الجامعات وفي المراحل الدراسية األخرى يتم تطدريس مطادة ذات صطلة بالبي طة
كمادة غير رئيسية.
 .268صادق السودان علي عدد كبيطر مطن االتفاقيطات الدوليطة فطي مجطال البي طة و يقطوم المجلطس
األعلططى للبي ططة بمتابعططة إنضططمام السططودان لإلتفاقيططات البي يططة العالميططة واإلقليميططة منهططا إتفاقيططة
االراضي الرطبة وبرتكول حماية الثقافة العالمية والتراا الطبيعطي بشطأن المطوارد الوطنيطة ،
واالتفاقية االقليمية للمحافظة علي البحر االحمر وخليج عدن .
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مالحظات ختامية-:








يمثل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بالسودان أولويطة قصطوى السطيما فطي المرحلطة المقبلطة
ورغم وجود العديد من التحديات غير المسطبوقة والتطي تطم عكسطها فطي هطذا التقريطر إال أن
اإلرادة الوطنية تظل راسخة في بذل المزيد من الجهود لمجابهطة هطذه التحطديات والمضطي
قدما ً في تحقيق الغايات السامية لمبادئ حقوق اإلنسان.
سعت الحكومة السودانية من خالل تقديم هذا التقرير إلى عكس جهودها فطي سطبيل الوفطاء
بتعهططداتها التططي قطعتهططا مططراراً بتحسططين حالططة حقططوق اإلنسططان بالسططودان وتأمططل حكومططة
السودان من خالل تحقيق هذه األهداف بدفع الجهود الوطنيطة الراميطة إلطى تعزيطز وحمايطة
حقططوق اإلنسططان علططى األرض وذلططك عبططر تقيططيم التطططورات والتحططديات وتبططادل أفضططل
الممارسات وفتح مجاالت للتعطاون مطع اللجنطة كمطا تأمطل الحكومطة السطودانية فطي الخطروج
بتوصططيات بنططاءه وكططذلك الخططروج بتعهططدات مططن شططأنها أن تططنعكس إيجاب طا ً علططى تطططوير
أوضاع حقوق اإلنسان بالسودان بما يحقق الغاية التي تطلعنا إليها جميعطا ً عنطد إنشطاء هطذه
اللجنة كتلية فاعلة لتطوير أوضاع حقوق اإلنسان في جميع البلدان األفريقية.
تود حكومة السودان أن تؤكد بأن جميع النقاط محل اإلهتمام والتى أثيرت بواسطة اللجنطة
الموقرة عند إستعراض تقرير السودان والذي غطى الفترة من ()1009 -1002قد تمطت
مناقشتها بصورة جادة وتؤكد بأن تلك النقطاط قطد تمطت اإلشطارة إليهطا فطي التقريطر بصطورة
إيجابية وأن معظمها كان منفذاً بالفعطل أو تطم تنفيطذها ألحقطا ً علطى النحطو الطذي أوردنطاه فطي
التقرير.
توجد إحصائيات مرفقة بهذا التقرير تشير الطى جهطود الدولطة فطي حطاالت التنميطة المختلفطة
بالسودان.

المـــرفقـات الـــواردة بالتقـــرير
.1
.2
.3
.4
.2

قانون المحكمة الدستورية لسنة 2002م

المرفق رقم 1

قانون األحزاب السياسية لسنة 2002م

المرفق رقم 2

قانون األجراءات الجنائية لسنة 1881

المرفق رقم 6

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء القومي لسنة 2010م

المرفق رقم 2

القانون الجنائى لسنة 1881م

المرفق رقم 9
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.6
.2
.9
.8

قانون األمن الوطنى (تعديل) لسنة2010م

المرفق رقم 8

قانون المحاماة لسنة 1893م

المرفق رقم 11

قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2008م

المرفق رقم 12

قانون نقابات العمال لسنة 2001

المرفق رقم 13

 .10قانون األحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1881
 .11قانون تنظيم اللجوء لسنة 1824م

 .12قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1889م
 .13قانون الخدمة العامة لسنة 2002م

 .14قانون العمل لسنة 1882
 .12قانون األنتخابات القومى لسنة 2009م
 .16قانون تنظيم العمل الطوعى واإلنسانى لسنة 2006م
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المرفق رقم 14
المرفق رقم 12
المرفق رقم 14
المرفق رقم 12
المرفق رقم 19
المرفق رقم 18
المرفق رقم 20

