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REPLIES TO THE LIST OF ISSUES TO BE TAKEN UP IN CONNECTION 
WITH THE CONSIDERATION OF THE third PERIODIC REPORT OF 
SUDAN ON THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND 

 POLITICAL RIGHTS    

 اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان
الـرد عـلى األسئلة اليت أوردهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حول            

  من العهد الدويل    ٤٠تقريـر السودان الدوري الثالث مبوجب املادة        
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

 ١الرد على السؤال 

عهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ودستور مجهورية السودان        لكفالة توافق التشريعات الوطنية مع ال      -١
 طفقت وزارة العدل يف مراجعة القوانني وذلك إلجراء تعديالت عليها أو تبين تشريعات              ٢٠٠٥االنـتقايل لسنة    

 الذي يكفل لألفراد حرية تكوين      ٢٠٠٧جديـدة عـند إلغائها، وبالفعل متت إجازة قانون األحزاب السياسية            
 الذي أكد على حق املرأة يف العمل واألجر املتساوي، وحقها يف إجازات ٢٠٠٧اب، وقانون اخلدمة املدنية األحز

وما زالت هناك عدة قوانني قيد الدراسة واملشاورة من بينها قانون مفوضية حقوق اإلنسان،              . احلمـل والوالدة  
قانون قوات الشرطة وقانون    ، السياسيةقـانون االنتخابات والذي تتم فيه مشاورات عريضة مع كافة األحزاب            

 .القوات املسلحة

 االحتجاج بأحكام العهد

 تعترب كل احلقوق واحلريات املضمنة يف العهد ٢٠٠٥من الدستور االنتقايل سنة ) ٣(٢٧وفقاً لنص املادة   -٢
 الدولية اليت   أن كل االتفاقيات  : الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية جزء من الدستور، حيث تقرر املادة           

 . صادق عليها السودان تعترب جزءاً من قانونه الوطين

 من الدستور تصون احملكمة الدستورية واحملاكم املختصة األخرى هذه احلقوق وحتميها، ٤٨ووفقاً للمادة  
  على اختصاص احملكمة الدستورية يف محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والفصل يف١٢٢كما نصت املادة 

دسـتورية القوانني، وختتص أيضاً مبحاسبة رئيس اجلمهورية ونوابه واالحتجاج بأحكام الدستور يعترب احتجاجاً              
 .بأحكام العهد الدويل

من القضايا املرفوعة وفقاً ألحكام الدستور االنتقايل الطعن املقدم ضد دستورية قانون العمل الطوعي سنة  
 ضد قرار   ١٨/٢٠٠٥/ق د / والطعن املقدم من جنم الدين بالرقم م د        ،٢٦ والـذي أشرنا لـه يف الفقرة        ٢٠٠٦

 .اإلعدام الصادر حبقه لعدم بلوغه سن الثامنة عشر
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إجراءات الدعوى أمام احملكمة الدستورية تكون مبوجب عريضة تشتمل على اسم مقدم الطلب وعنوانه،               -٣
دستوري الذي انتهك أو احلرية اليت أهدرت،       القانون أو القرار موضوع الدعوى وأوجه خمالفته للدستور، احلق ال         

 .املصلحة اليت أضريت

مائة ألف جنيه ما يعادل مخسني دوالر وبعد تصريح الدعوى الدستورية :  تكلفة رفع الدعوى الدستورية -٤
من ) ٦(١٩ مليون جنيه ما يعادل ألف دوالر وللمحكمة سلطة اإلعفاء من الرسوم وفقاً للمادة               ٢يتم دفع مبلغ    

 . احملكمة الدستوريةقانون

 . وجيوز تقدمي العريضة بواسطة حمامي أو جمموعة من األفراد أو األحزاب 

 ٢الرد على السؤال 

 .مل تصلنا املعلومات 

  ٣الرد على السؤال 

 ).مرفق اإلحصائيات( 

 ٤الـرد على السـؤال 

جبرائم ارتكبت يف دارفور فقد بالنسـبة لعدد الشكاوى املعروضة أمام اهليئات القضائية واخلاصة املتعلقة        
قامـت جلـان التحقيق والتحري اليت مت تشكيلها بناء على توصيات جلنة التحقيق الوطنية يف انتهاكات حقوق                  

 بالغاً ضد عدد من املتهمني جتاوز املائة، ومشلت هذه البالغات األحداث اليت وردت ١٢اإلنسان يف دارفور بفتح 
 .  وغريها٢، ١ة والوطنية مثل أحداث قرية محادة والكيلك يف تقريري جلنة التحقيق الدولي

بالغـات التعذيب اثنني إحداها بالغ منطقة كاس ضد جمموعة من أفراد القوات املسلحة واملتهمون فيه                 
 .  متهماً، والبالغ اآلخر ضد املتمردين١٠٥حوايل 

كمت يف واحد منها باإلعدام على  بالغات ح٩كما نظرت احملكمة اخلاصة برئاسة موالنا أبكم يف حوايل  
 .متهم من أفراد قوات الشعب املسلحة

أمـا جرائم العنف ضد املرأة فقد متت اإلدانة يف أكثر من سبعني بالغاً صدرت األحكام فيها بالسجن،                   
 .ومرفق هبا كشفاً يوضح اسم احملكمة، اسم املتهم، اسم الشاكي واحلكم الصادر

ي الذي كان يصدره اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان للسيد برونك          كمـا نرفق التقرير نصف الشهر      
 والذي حوى على بعض GIMممـثل األمني العام يف اجتماع اآللية املشتركة بني حكومة السودان واألمم املتحدة   

 .القضايا
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غ مت حتويل عدة بالغات للمحاكمة يف احملاكم اليت شكلها رئيس القضاء هلذا الغرض من بينها بال -
يف مواجهة على كوشيب واملقدم شرطة صالح الزين واستأنف املتهمون قرار اإلحالة للمحكمة، 

 .وما زال البالغ قيد النظر أمام السيد وزير العدل

متـت حماكمـة بالغ آخر بالفاشر وأدين املتهمون فيه وعددهم اثنني يتبعون للقوات املسلحة                -
 .وحكم عليهما باإلعدام

م املختلفة يف عدد يتجاوز مثانني بالغاً يف قضايا العنف ضد املرأة، وأصدرت             كما نظرت احملاك   -
 . ما يزيد عن سبعني إدانة بالسجن والغرامة

 ٥الـرد على السؤال 

 :  الذي يعلن العفو العام هي٢٠٠٦يوليه / الصادر يف متوز١١٤اجلرائم اليت مشلها املرسوم رقم  

 . جنائي االشتراك تنفيذاً التفاق٢١املادة  -

 . االشتراك دون اتفاق جنائي٢٢املادة  -

 . تقويض النظام الدستوري٥٠املادة  -

 : إثارة احلرب ضد الدولة واليت تنص على٥١املادة  -

يعد مرتكباً جرمية إثارة احلرب ضد الدولة ويعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد أو السجن ملدة أقل  
 :مع جواز مصادرة مجيع أمواله من

يثري احلرب ضد الدولة عسكرياً جبمع األفراد أو تدريبهم أو مجع السالح أو العتاد أو                 )أ( 
 يشرع يف ذلك أو حيرض اجلاين على ذلك، أو يؤيده بأي وجه؛

يعمل باخلدمة العسكرية أو املدنية ألي دولة يف حالة حرب مع السودان أو يباشر معها                )ب( 
 الت أخرى؛أو مع وكالئها أي أعمال جتارية أو معام

يقوم يف داخل السودان دون إذن من الدولة جبمع اجلند وجتهيزهم لغزو دولة أجنبية أو                )ج( 
 يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البالد خلطر احلرب؛

خيرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل                  )د( 
و مباين عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو املاء وغريها بقصد اإلضرار مبركز نقـل أو اتصال أ  

 .البالد احلريب

 . التعامل مع دولة معادية٥٢املادة  -
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 . التجسس على البالد٥٢املادة  - 

 . السماح هبرب أسرى احلرب ومساعدهتم٥٤املادة  - 

 وتنفيذاً التفاق سالم دارفور     ١٩٩١ليها القانون اجلنائي    هذه اجلرائم تعترب من جرائم احلق العام ونص ع         
يف أبوجـا مت إعالن العفو عن حاملي السالح من احلركات املوقعة، األمر الذي يسقط عنهم االهتام باجلرائم اليت                   

وقد مت تسليم شهادات عفو     . ارتكبوها ضد الدولـة وال تشمل انتهاكات احلق اخلاص لألفراد وال جرائم احلرب           
 ٢١١-٢٠٨امـلي السالح بأمسائهم تربز عفو السيد رئيس اجلمهورية مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية املواد           حل

 .عن اجلرائم املشار إليها واليت ارتكبت يف دارفور

. يرى السودان أنه ملتزم بسلطات جملس األمن مبوجب ميثاق األمم املتحدة املنضم إليه :من حيث اإلحالة 
 يوقع على نظام احملكمة اجلنائية وأن اتفاقية الحقة كالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية ال ميكن أن وأن السودان مل

وأن إضافة سلطة كاإلحالة خيتلف     . تضـفي سلطة جديدة على جملس األمن الذي حتددت سلطاته مبوجب امليثاق           
 .بروتوكول إضايفأطرافها املنضمون عن أطراف امليثاق ال تتم إال بتعديل امليثاق أو تبين 

. ال جدال أن سلطة احملكمة ليست أصلية ولكن سلطة مكملة للمحاكم الوطنية           : من حيث االختصاص   
 من النظام األساسي ١٣وأن اإلحالة جمللس األمن كغريها من طرق االختصاص للمحكمة اجلنائية الواردة يف املادة 

 Admissibility of the caseالنظر إىل قبول الدعوى لـلمحكمة ال تضفي للمحكمة سلطة مباشرة على الدعوى دون  
 وهو .  من النظام األساسي وذلك لتقرير ما إذا كانت الدولة غري قادرة أو راغبة يف احملاكمة               ١٧مبوجـب املادة    

 .ما مل تقم به الدائرة االبتدائية للمحكمة يف خمالفة واضحة لقانوهنا

ان لتقرير ذلك ولكن احملكمة فضلت القفز على ذلك    وقـد أتاحـت ست زيارات لوفود احملكمة للسود         
 .والدخول يف إجراءات إحضار املتهمني

إن طلب املدعي العام للمحكمة اجلنائية للبوليس الدويل بالقبض على املتهمني يعترب خمالفاً ملبدأ : اإلحضار 
 .وين يف نظامها األساسيوليس له أي أساس قان. ٩٩-٨٦التعاون والوارد يف الباب التاسع والعاشر املواد 

بالطعن أمام  ) ٢(٨٩،  )٣(٢٠كمـا أنـه حيرم الشخص املتهم من التمتع باحلقوق املكفولة حتت املواد               
 .القضاء الذي ميضي إجراءات قبضه

 ٦الفقرة 

 تنفيذ اتفاق السالم

كاين أصـدر السـيد رئيس اجلمهورية قراراً بإنشاء جملس اإلحصاء السكاين ليضع اخلطط لإلحصاء الس           
 ٢١٩وحيدد القواعد واملعايري للجهاز املركزي لإلحصاء، ويتم مبوجب هذا اإلحصاء االستفتاء املقرر مبوجب املادة 

اللجنة العليا لإلعالم   (من الدستور، وحيدد القواعد واملعايري للجهاز املركزي لإلحصاء وقد مت تشكيل ثالث جلان              
 ".مرفق صورة من القرارات) " جلنة املتابعة واملراقبة واللجنة املالية-
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يعمـل اجلهـاز املركزي لإلحصاء وجهاز إحصاء اجلنوب وفروع اجلهاز بالواليات على تنفيذ عملية                 
 .٢٠٠٧نوفمرب من هذا العام /اإلحصاء السكاين املقرر إجراؤه يف تشرين الثاين

  ٧الـرد على السؤال 

 اكتساب اجلنسية مبوجب القانون السوداين

 حبيث يكفل للمولود احلق يف اكتساب جنسية أمه وقد نصت           ٢٠٠٥نون اجلنسية يف عام     مت تعديـل قا    
 منه على أن يكون الشخص املولود من أم سودانية بامليالد مستحقاً للجنسية السودانية بامليالد مىت تقدم                 ٤املادة  

 .بطلب لذلك

 تسجيل األراضي وحق التملك

 على منح القطعة لألسرة، وقد أصدر مدير عام ١٩٨٣ية لسنة  من قانون املعامالت املدن    ٦٣نصت املادة    
بأهنا الزوج والزوجة واألبناء وفقاً لذلك أصدرت ضوابط حتكم منح القطع ) األسرة(األراضي منشوراً فسر كلمة  

 :السكنية كاآلتـي

ي يتم  املنح للزوج والزوجة مناصفة على أن يوقع الزوج والزوجة على عقد اإلجيار ابتداء والذ              `١`
مبوجبه منحهما القطعة السكنية، وأن ال يتم التصرف يف األرض من قبل الزوج إال بإذن الزوجة            

 أو إقرار منها بالتصرف؛ 

يف حالـة غياب أحد الطرفني بسبب املوت مثالً متنح القطعة للطرف احلاضر واألبناء ويف هذه                 `٢`
انون قد مسح بأن يتم تسجيل      بذا يتضح بأن الق   . احلالـة تسـجل األرض باسـم احلاضر منهم        

 .األراضي املمنوحة وفقاً للخطة اإلسكانية مشاركة بني الزوج والزوجة

فالدستور والقانون قد كفال للزوجة احلق يف امتالك األراضي مع آليات احلماية هلا من النيل أو االنتقاص    
 . أو فقد حقها الذي كفله هلا الدستور والقانون

 جرمية الـزنـا

 : على أن يعد مرتكب جرمية الزنا١٩٩١ من القانون اجلنائي ١٤٥ادة نصت امل 

 كل رجل وطأ امرأة دون ربـاط شـرعـي؛ )أ( 

 .كل امرأة مكّنت رجالً من وطئها دون ربـاط شـرعـي )ب( 

 : إثبات جرمية الزنا بأي من الطرق اآلتيـة وهي١٩٩٣ من قانون اإلثبات لسنة ٦٢كما نصت املادة  

 ار الصريح بذلك أمام احملكمة ما مل يعدل عنه قبل البدء يف تنفيذ احلكم؛اإلقر )أ( 
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 شهادة أربعة رجال عدول؛ )ب( 

احلمل لغري الزوجة إذا خال من شبهة والشبهة هنا قد يكون احلمل بسبب االغتصاب مثالً ويف                 )ج( 
 هذه احلالة ال تثبت اجلرمية؛

 .  ميني اللعاننكول الزوجة ميني اللعان بعد حلف زوجها )د( 

ال يوجد أي اختالف فيما يتعلق جبرمية الزنا بالنسبة للرجال والنساء وحىت يف حالة احلمل إذا أثبتت املرأة  
 .أن احلمل حدث لشبهة كاالغتصاب مثالً ففي هذه احلالة لن تواجه باهتام

اذ إجراءات جنائية يف وحـىت إذا أقـرت املرأة بأن احلمل نتج عن زنا واهتمت شخص بعينه فإنه يتم اخت       
 .مواجهة ذلك الشخص

 القوانني اليت تستوجب موافقة ويل األمر على الزواج

 وتتسم ١٩٩١تتم عقود الزواج يف السودان بناًء على القواعد الواردة يف قانون األحوال الشخصية لسنة         
ول يف جملس يضم وكيلني وشاهدين      هـذه القواعد بالبساطة وعدم التعقيد، حيث ينعقد الزواج عن طريق اإلجياب والقب            

 .ويتم تسجيل عقد الزواج بعد ذلك ويقوم وكيال الزوج الزوجة وقد مسامها القانون بالويل إلمضاء عقد الزواج

فالويل هو وكيل الزوج وال يشترط أن يكون شخص ذو مؤهالت قانونية أو غريها حيث حددت املادة                  
وغالباً ما يكون الويل هو األب أو األخ أو العم          . ن ذكراً عاقالً بالغاً    من القانون أنه يشترط يف الويل أن يكو        ٣٣

أو اخلال للزوجة أو الزوج أو أي شخص آخر إذا مت التأكد من وكالته، وقد اشترط القانون يف صحة الزواج رضا 
و الزوجة وليس   الـزوجة على الزوج واملهر ويقوم الويل يف جملس الزواج بإظهار هذا الرضا باإلنابة عن الزوج أ                

لـه احلق يف أن يكون أصيالً يف ذلك مبعىن أن يقرر رضا أحد الزوجني املعترضني على الزواج أو املهر ويف هذه                     
 .احلالة جيوز ألي من الزوجني املطالبة بفسخ الزواج لعدم وجود الرضا

ة تزوجيها مباشرة إذا    وال يشترط وجود الويل لصحة العقد دائماً، حبيث تستطيع املرأة الطلب من احملكم             
 .امتنع الويل عن ذلك

 سفر املــرأة

 حيث نص على أن لكل مواطن احلق يف حرية التنقل وحرية            ٤٢كفـل الدستور االنتقايل حرية التنقل يف املادة          
كما منح  . لكل مواطن احلق يف مغادرة البالد والعودة وفقاً ملا ينظمه القانون          :  على ٢اختيار مكان إقامته، ونصت الفقرة      
 حق السفر واهلجرة دون أي متييز ومتنح املادة اخلامسة منه حقوق متساوية يف              ١٩٩٤قانون جوازات السفر واهلجرة لسنة      

مت إلغاء الضوابط اخلاصة مبوافقة ويل األمر على سفر املرأة مبوجب توصية جملس . الدخـول إىل السـودان أو اخلروج منه       
 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣ بتاريخ ٤٣وابط يف جلسته رقم الوزراء الذي أوصى بإلغاء تلك الض

 . سنة١٨موافقة ويل األمر مطلوبة فقط يف حالة سفر األطفال دون سن  
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 ٨الـرد على السؤال 

 الوظائف العامة `١` 

 نساء، ٣١,٣ يف املائة منهم رجال و٦٧,٧ مليون، ٨ بلغت القوة العاملة يف السودان ١٩٩٧يف إحصائية  
 يف املائة ونسبة النساء املوظفات من الدرجة السابعة وحىت          ٠٧غـت نسبة نساء الريف العامالت يف الزراعة         وبل

 . يف املائة٥٧ يف املائة ونسبتهن من العاشرة وحىت الرابعة عشر ٢٢الرابعة 

 متثيل النساء يف السلطة التنفيذية `٢` 

 . فريدة إبراهيممستشار رئيس اجلمهورية للشؤون القانونية األستاذة � 

 .تابيتا بطرس شوكايا. وزير الصحة االحتادية د � 

 .وزير الرعاية االجتماعية واملرأة والطفل األستاذة سامية أمحد حممد � 

 .وزير الرعاية االجتماعية بوالية اخلرطوم األستاذة سامية هباين � 

 .معتمد والية اخلرطوم األستاذة حكمات حسن سيد أمحد � 

 .نة التشريع باجمللس الوطين األستاذة بدرية سليمانرئيس جل � 

 .عضو حمكمة دستورية موالنا سنية الرشيد � 

 .رئيس جلنة حقوق اإلنسان باجمللس الوطين األستاذة فرسيكيال أنيا نيانق � 

 .رئيس جلنة الصحة وتنمية اجملتمع األستاذة مارقريت صمويل أرو � 

 .ابات األستاذة آن أنيووزير دولة بوزارة الزراعة والغ � 

 .وزير دولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية األستاذة تريزا سريسو أيرو � 

 .وزير دولة بوزارة الطاقة والتعدين � 

 .وكيل وزارة التجارة اخلارجية � 

 متثيل النساء يف السلطة التشريعية `٣` 

 .مخسة نساء أعضاء يف اجمللس التشريعي والية اخلرطوم � 

 . امرأة عضو باجمللس الوطين٧٨ � 
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 متثيل النساء يف السلطة القضائية `٤` 

 : امرأة تعمل بالسلطة القضائية منهم٥٨ � 

  نساء؛٦ -قاضي حمكمة عليا  )أ(  

 . امرأة٣١ -قاضي حمكمة استئناف  )ب(  

 ٩الرد على السؤال 

 ١٩٩١اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام يف القانون اجلنائي 

 اجلرمية ادةامل

 تقويض النظام الدستـوري ٥٠

 إثـارة احلرب ضد الـدولة ٥١

 التجـسس علـى البـالد ٥٣

 الــــردة ١٢٦

 )إذا متسك أولياء الدم بالقصاص(القتل العمد  ١٣٠

 حتريض الصغري أو اجملنون على االنتحار ١٣٤

 عقوبة الزنـا للمحصـن ١٤٦

 )ث مراتإذا أدين اجلاين ثال(اللـواط  ١٤٨

 االغتصاب ١٤٩

 مواقعـة احملـارم ١٥٠

 عقوبة احلرابـة ١٦٨

 خيانة األمانة إذا كان اجلاين موظف عام ١٧٧

 : على اآليت٢٠٠٥من الدستور االنتقايل لسنة ) ٢(٣٦نصت املادة  

مره يف غري ال جيوز توقيع عقوبة اإلعدام على من مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره أو من بلغ السبعني من ع 
 .احلدود والقصاص فالدستور استثىن جرائم احلدود والقصاص

الطفـل عرف يف القوانني واالتفاقيات بأنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر ما مل يبلغ سن الرشد قبل                    
 . ذلك مبوجب القانون املطبق عليه
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ماً وظهرت عليه عالمات البلوغ لذلك يكون التعارض إذا ما ارتكب الطفل الذي مل يبلغ الثامنة عشر عا  
 جنائية عن الفعل الذي ارتكبه وبالرغم من        ةالطبيعية جرمية القتل املعاقب عليها باإلعدام وأصبح مسؤول مسؤولي        

ذلك اعترب الدستور كل احلقوق واحلريات املضمنة يف االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية واملصادق عليها من قبل 
 على  ٥/٣٢ ونصت يف املادة     ٥/٣٢زءاً ال يتجزأ من وثيقة احلقوق املنصوص عليها يف املادة           مجهورية السودان ج  

 .أن حتمي الدولة حقوق الطفل كما وردت يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية اليت صادق عليها السودان

امسة عشر ومل إذا ارتكب الطفل املنحرف الذي أمت اخل (٨٦، املادة ٢٠٠٤ونص أيضاً قانون الطفل لسنة  
يـتجاوز الثامنة عشرة من عمره إحدى اجلرائم تطبق عليه العقوبات على النحو التايل إذا كانت اجلرمية عقوبتها                  

 .اإلعدام يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ست سنوات وال تتجاوز عشر سنوات

لثامنة عشر من    إيقاع عقوبة اإلعدام على من مل يبلغ ا        ١٩٩٨كمـا منعـت اتفاقية حقوق الطفل سنة          
 ال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ٣٧عمره، املادة 

مثانـية عشر سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم، والسودان منضم أيضاً ومصادق على العهد الدويل اخلاص                 
ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها        (العهد   من   ٦/٥باحلقوق املدنية والسياسية حيث تنص املادة       

فالسودان أصبح ملزماً بتطبيق نصوص هذه االتفاقيات مبوجب املصادقة         ) أشـخاص دون الثامنة عشر من العمر      
 .عليها

 من الدستور االنتقايل إال أن احملاكم السودانية تعمد إىل التحقق من بلوغ             ٣٦/٢وبالرغم من نص املادة      
 .تهمني يف اجلرائم اليت حياكم عليها باإلعدام سن الثامنة عشرامل

 :ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل األحكام القضائية التالية 

 آدم واملذكورة حوكمت أمام حمكمة جنايات دوكة     قامت بقتل زوجها عبد اهللا     املدانة فاطمة آدم حيىي،   
ائي وألغت احملكمة العليا االحتادية عقوبة اإلعدام        من القانون اجلن   ١٣٠/٢العامـة وأدينـت حتت املادة       

وأمرت بإعادة األوراق حملكمة املوضوع للتحقق إذا كان طفلها هو فرع لزوجها القتيل وأيدت احملكمة               
 .العليا يف األمر النهائي اإلعدام

 من  ١٣٠ة   أدانته حمكمة جنايات الدمازين العامة حتت املاد       ،حماكمـة جنـم الدين قسم السيد عبد اهللا        
القانون اجلنائي واستؤنف احلكم من قبل احملكوم عليه أمام حمكمة استئناف والية النيل األزرق حيث دفع 

 سنة عند وقوع اجلرمية، أرجعت حمكمة االستئناف القضية حملكمة أول درجة            ١٨حمامـيه بأن سنه دون      
 سنة بكثري، ١٨ين عليه جتاوز ال  لـتحديد السن وجاء التحديد بناًء على قرار جملس طيب أكد أن سن اجمل      

وأيدت باألغلبية اإلدانة والعقوبة وكذلك أيدت احملكمة العليا اإلدانة والعقوبة ومت تقدمي طلب للمراجعة              
ورفض الطلب والقضية اآلن أمام احملكمة الدستورية للفصل فيها، قام اجمللس االستشاري بإرسال خطاب 

 إليه القضية وجاء الرد بأن القضية قيد النظر أمام القاضي صاحب            للمحكمة الدستورية ملعرفة ما وصلت    
 .الرأي الثاين
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 ١٠الـرد علـى السؤال 

 التدابري املتخذة للتصدي للعنف ضد املرأة يف دارفور

 .مت إنشاء وحدة ملكافحة العنف ضد املرأة -١

 والذي يكفل حق ٢٠٠٤وبر أكت/يف تشرين األول) ٨( متعلق بأورنيك ٢أصدر وزير العدل منشور رقم  -٢
وسوف تسعى حكومة السودان لضمان حتقق      . من الشرطة ) ٨(الضحايا يف العالج دون استيفاء شروط أورنيك        

 .االلتزام بذلك املنشور على أرض الواقع

  يف نياال، الفاشر، اجلنينة يف      ٢انعقـدت ثالثـة ورش عمـل للتوعـية وشـرح مضمون املنشور رقم                -٣
 .وسوف تعقد احلكومة ندوات مماثلة يف املدن والقرى الرئيسية يف واليات دارفور الثالثة. ٢٠٠٦مايو /أيار

 .تعمل حكومة السودان لتفعيل اللجان النسائية للتقصي يف حوادث االغتصاب -٤

 بالتعاون مع ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١١-١٠مت عقـد ورشـة عمل يف والية جنوب دارفور من             -٥
UNMIS    القوات ، وزارة الرعاية االجتماعية  ، النيابة، األمن، الشرطة:  مشاركاً من  ٦٢شاركني   وكـان عدد امل
كما عقدت ورشة بوالية غرب ، منظمات اجملتمع املدين والقضائية  ، اإلعالم، احملامني، القيادات الدينية  ، املسـلحة 

ثلون عن بعثة األمم املتحدة  شاركها فيها مم٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٨-١٧ اجلنينة يف الفترة من -دارفور 
واملنظمات الطوعية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين ومفوضية العون اإلنساين وسوف تقوم حكومة السودان بعقد         

 .ورش مماثلة يف واليات دارفور الثالثة

 . ٢٠٠٥يوم ١٦مت حتضري عدد من السمنارات يف االحتفال باليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة محلة ال   -٦

 مت فيه إعالن خطة الدولة ملكافحة العنف ضد         ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨عقـد مؤمتر صحفي يوم       -٧
ومبا أن تلك اخلطة ال تزال واجبة النفاذ . املرأة حبضور وزير العدل شاركت فيه عدد من الصحف ووكاالت األنباء

ومرفق خطة الدولة ملكافحة العنف ضد املرأة يف . علية تامةفإن حكومة السودان تتعهد باالستمرار يف تنفيذها وبفا
 . واليات دارفور الثالثة

 بشأن موضوع   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢مت تسـجيل برنامج تلفزيوين لقناة النيل األزرق بتاريخ           -٨
 .العنف ضد املرأة

د إمام بالتنسيق مع بعثة األمم  مبركز عبد اجملي٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩عقدت ورشة عمل بتاريخ  -٩
 .املتحدة

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠مت عمل برنامج إذاعي بتاريخ  -١٠

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ UNFPAورشة أكادميية السودان لعلوم االتصال مع  -١١

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨-٧ورشة عمل والية دارفور يف الفترة من  -١٢
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 ورشة عمل   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣نوفمرب وحىت   / تشرين الثاين  ١٨ الفـترة من     انعقـدت يف   -١٣
 .للقيادات العليا لوالية غرب دارفور

تكثيف برامج التوعية خاصة توعية التالميذ والتلميذات يف املدارس يف واليات دارفور الثالثة وعقد عدد                -١٤
 . بوالية غرب دارفورة اإلذاعيتمن اللقاءا

 كانون  ٥نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٥مت عقـد ورشـة عمـل بواليـة غـرب دارفور يف الفترة من                 -١٥
 .تدريب شرطة النساء،  للقيادات الوسيط٢٠٠٦ديسمرب /األول

 . جامعة زالنجي-مث لقاء تنويري يف معسكر أبو ذر  -١٦

 .يوم مفتوح باإلذاعة والية غرب دارفور -١٧

ـ     -١٨ لغرب دارفور مت فيه استضافة الشرطة والنيابة للتوعية بكيفية الوصول ألجهزة            احمللية   ةلقـاء يف اإلذاع
 . مبدينة زالنجي٢٠٠٧مايو / أيار٣العدالة عند حدوث جرمية العنف وذلك بتاريخ 

 وسوف تقوم احلكومة    UNFPمت إعـداد دلـيل معاجلة حاالت االغتصاب بالتعاون مع وزارة الصحة و             -١٩
 .نطاق يف واليات دارفور الثالثةبتوزيعه وشرحه على أوسع 

وسوف تستمر احلكومة   . ٢٠٠٦أكتوبر  / من منظمات اجملتمع املدين يف تشرين األول       ٤٥مت تدريب عدد     -٢٠
 .يف ذلك النهج وفقاً ملا ورد يف اخلطة

 .٢٠٠٦يونيه / حزيرانUNFPعرضت خطة العنف ضد املرأة يف بروكسل بالتعاون مع  -٢١

 .بتمع املدين للدعم الفين واالجتماعي والطيب لالغتصاتدريب منظمات اجمل -٢٢

 وضعت خطة إعالمية    UNFP و UNMISكونـت جلـنة إعالمـية تضم مسؤولني عن أجهزه اإلعالم و            -٢٣
 .٢٠٠٧حكومية ووالئية طموحه لتنفيذها يف 

 .مت عمل مكتب حتري نسائي بوالية جنوب دارفور -٢٤

 .ة العنف ضد املرأةمت إضافة ممثلني عن النازحات يف جلن -٢٥

مت نشر اخلطة عرب عدة مؤمترات صحفية بواسطة رئيس وحدة مكافحة العنف ضد املرأة ونشر اإلعالن عن  -٢٦
 . اخلطة عرب مؤمتر صحفي بواسطة اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان

ة العنف ضد    مت فيه إعالن خطة الدولة ملكافح      ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨عقـد مؤمتر صحفي يوم       -٢٧
 .املرأة حبضور وزير العدل مبشاركة عدد من الصحف ووكاالت األنباء

 .طبع خطة العنف ضد املرأة وتوزيعها -٢٨
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 .عقد عدد من الورش للتعريف باخلطة -٢٩

 .نشر اخلطة عرب وسائل اإلعالم املختلفة -٣٠

والذي يكفل ) ٨( املتعلق بأورنيك   الذي أصدره السيد وزير العدل     ٢ضمان حتقيق االلتزام باملنشور رقم       -٣١
 .حق الضحايا يف العالج دون استيفاء شروط األورنيك

 . يف واليات دارفور الثالثة يف املدن والقرى الرئيسي٢عقد ندوات للتوعية وشرح مضمون املنشور رقم  -٣٢

 ١٦ف ضد املرأة محلة ال  تنفـيذ مسنارات بالواليات الثالث يف إطار االحتفال باليوم العاملي ملكافحة العن        -٣٣
 .يوم

 .االستمرار يف تنفيذ خطة الدولة ملكافحة العنف ضد املرأة بفاعلية تامة -٣٤

االستمرار يف تدريب منظمات اجملتمع املدين للدعم الفين واالجتماعي والطيب لالغتصاب وفقاً ملا ورد يف                -٣٥
 .اخلطة

تمرار فيها وتكثيفها حىت حتقق اخلطة مراميها       كل هذه األنشطة سوف تواصل حكومة السودان يف االس         
 .كاملة 

 وحـدة مكافحة العنف ضد املـرأة

مت إنشاء وحدة ملكافحة العنف ضد املرأة مبوجب قرار صادر من جملس الوزراء يشرف على الوحدة وزير  
كافحة العنف العدل وتترأسها الدكتورة عطيات مصطفى عضو اجمللس الوطين، وختتص بوضع السياسات اخلاصة مل

وعمل دراسات وحبوث حول حجم الظاهرة وأسباهبا وأنواعها يف السودان وإنشاء قاعدة معلومات،             . ضد املرأة 
 . والتنسيق بني الوزارات املختلفة ذات الصلة

تعمـل الوحدة على إنشاء وحدات بالواليات جلمع املعلومات وتنفيذ اخلطط والسياسات القومية على               
 احمللية والعمل مع منظمات اجملتمع املدين لتنفيذ املفاهيم اخلاصة بالعادات واملمارسات الضارة مسـتوى اجملتمعات  

 .باملرأة والطفل، االهتمام بالتدريب املتخصص جلميع الفئات العاملة يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة والطفل

 ).مرفق اخلطة(ارير دورية متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ورفع تق 

 املوارد املالية للوحدة

 . مليون جنيه للوحدة ضمن املوازنة العامة للدولة١٠٠مت ختصيص ما يقارب ال   

 منجزات الوحدة

 .٢٠٠٦فرباير /اجتماع اللجنة الفنية للوحدة ملراجعة تطبيق اخلطة ووضع مقترح للعمل شباط -١ 
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ودور . دة والدولة املاحنة مناقشة دور الوحدة يف تطبيق اخلطة        االجتماع مع وكاالت األمم املتح     -٢ 
 . للخطة املنظمة يف الدعم املادي

زيـارة واليـة جـنوب دارفور مبرافقة مدير مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة                 -٣ 
ألفريقي وصندوق األمم   بالسـودان وممثلني من سفارات كل من أمريكا وبريطانيا وهولندا وأيضاً ممثلي االحتاد ا             

املتحدة للسكان وبعض مراقيب حقوق اإلنسان ملتابعة نشاط اللجنة ومكافحة العنف القائم على اجلنس بعد سنة                
لكي تستخدم خربهتم يف الواليات األخرى، وقابل مدير الوحدة وايل والية جنوب دارفور             . واحـدة من إنشائها   

يعي ووزير املالية ونوقش دور الوحدة القومية ملكافحة العنف ضد          ومفوضـي املرأة والطفل ورئيس اجمللس التشر      
املـرأة والطفـل وأمهية إنشاء وحدة مماثلة يف الوالية وأصدر الوايل أمر إلنشاء وحدة حتت مظلة مفوضي املرأة                   

 .٢٠٠٦مارس / آذار٦والطفل 

 .٢٠٠٦أبريل /ت نيساناجتماع مع وزير احلكم احمللي إلقامة االستراتيجية للتنسيق مع الواليا -٤ 

 الذي أصدره وزير ٢ثـالث ورش عمل أقامها اجمللس االستشاري لرفع الوعي عن منشور رقم     -٥ 
 .٢٠٠٦مايو /وأقيمت هذه الورش يف نياال والفاشر واجلنينة أيار) ٨(العدل وأحكام تطبيقه الستخدام أورنيك 

 .غرب دارفور بقرار من الوايلأنشئت وحدة تنظيم ملكافحة العنف ضد املرأة يف جنوب و -٦ 

أقيمت ورشة عمل لوحدات مكافحة العنف ضد املرأة يف الثالث وقسم حقوق اإلنسان التابع               -٧ 
ونوقشت خطط الواليات الثالث مث وضعت خطة عمل حمددة لدارفور وذلك طبقاً   . لبعثة األمم املتحدة بالسودان   

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٨للخطة الوطنية يف 

حضره مدير الوحدة القومية ومستشار الوايل      . ل مسنار العنف القائم على اجلنس يف بروكس       أقيم -٨ 
ومت املوافقة على إعالن بروكسل     . لشـؤون املرأة والطفل لغرب دارفور وممثلي املنظمات الطوعية جبنوب دارفور          

املية واحمللية ولكن ذلك مل     والدعوى للعمل باإلمجاع وذلك من أجل الدعم املادي ملكافحة بواسطة املنظمات الع           
 . يتم تطبيقه

 .مت إصدار دليل لعالج ضحايا االغتصاب -٩ 

طـبق مسـح حلملة مناصرة يف واليات دارفور الثالث بواسطة مستشارين بدعم من الوحدة                 -١٠ 
مل وطبقاً لذلك وضعت خطة ع    . القومية، ومكتب اجلندر ببعثة األمم املتحدة بالسودان وصندوق األمم املتحدة         

 .٢٠٠٦أغسطس / يوم ملكافحة العنف القائم على اجلنس آب١٦للمناصرة خالل محلة ال  

 من قادة اجملتمع بواليات دارفور على اإلدارة النفسية لضحايا العنف القائم على             ٤٥تدريـب     -١١ 
 اإلدارة  على مستوى القاعدة علىc.s.oاجلنس وكانت التوصية أن تضع خطة عمل على مستوى الوالية لتدريب            

 .٢٠٠٥أكتوبر /النفسية واالجتماعية لضحايا العنف القائم على اجلنس تشرين األول
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 يوم ملكافحة العنف القائم على اجلنس يف الواليات الثالث بالتنسيق مع الدعم            ١٦تنفيذ محلة ال       -١٢ 
 نوفمرب / تشرين الثاين  ١٦املايل لكل الوحدات القومية ووحدات دارفور الثالث وصندوق األمم املتحدة للسكان            

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٠ -

 ١١الـرد على السؤال 

من الدستور على أن تعمل الدولة على حماربة العادات والتقاليد الضارة اليت تقلل من ) ٣(٣٢نصت املادة  
ات الدولية   على أن حتمي الدولة حقوق الطفل كما وردت يف االتفاقي          ٥كـرامة املرأة ووضعيتها ونصت الفقرة       

 .واإلقليمية اليت صادق عليها السودان

 :وقد اختذت الدولة عدة تدابري للحد من ختان اإلناث تتمثل يف اآليت 

 مينع األطباء من ممارسة عمليات ختان   ٢٠٠٤إصـدار اجمللـس الطـيب السوداين قرار يف العام            -١ 
 .اإلناث

 .ا اخلتان الفرعوينأصدر جملس اإلفتاء الشرعي فتوى شرعية حرم مبوجبه -٢ 

مت إدراج مـادة عن أمهية وظائف األعضاء التناسلية اخلارجية للمرأة وحماربة إزالتها يف مناهج                -٣ 
 .التعليم العام والعايل ويف مناهج الكوادر الصحية ومدارس القبالة

 . ثقيفتعاونت الدولة مع املنظمات النسوية ومنظمات اجملتمع املدين يف برامج التوعية والت -٤ 

 :تنوي الدولة اختاذ اإلجراءات اآلتية 

إصدار تشريع واضح ملناهضة ختان اإلناث وجترميه وذلك بعد التأكد من وصول برامج التوعية               -
إىل كافـة قطاعات اجملتمع يف املدن والريف وذلك حىت ال تتحول الظاهرة إىل السوق األسود                

 .واخلفاء وينجم عنها إشكاالت كمرض اإليدز

 .ضع آلية قومية لتنسيق اجلهود وبناء القدراتو - 

تسـاند الدولـة برامج ومحالت التوعية وذلك بإدراج حماربة اخلتان ضمن املنهج التعليمي يف املدارس                
وقد أدت هذه اجلهود إىل اخنفاض . واجلامعات إضافة إىل التركيز على الكوادر الطبية كاألطباء والقابالت وغريهم

 يف املائة، ويف والية اخلرطوم ٤٠ يف املائة اىل٩٧ان األكثر خطورة أو التشويه الكامل يف املدن من نسبة ممارسة اخلت
 يف املائة إضافة إىل اخنفاضه يف الريف بدرجة أقل وذلك حسب آخر ٢٤وبعـض عواصـم الواليات اخنفض إىل        

 .الدراسات اليت أجريت

 : متثلت يف٢٠٠٧طفولة وأصدرت توصياهتا يف ويف آخر ورشة عمل أقامها اجمللس القومي لرعاية ال 

 .إعداد استراتيجية شاملة إلهناء اخلتان - 
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 .تقوية الشراكة بني اجملتمع املدين واحلكومي واملنظمات الدولية واحمللية - 

وضـع آلية قومية لتنسيق اجلهود وبناء القدرات ودفع احلركة اجملتمعية حىت تشمل كل واليات                -
 .السودان

 ١٢ى السؤال الرد عل

 .ال توجد مليشيات ختضع لسيطرة القوات املسلحة خبالف الدفاع الشعيب والشرطة الشعبية -١

، تلتزم احلكومة بالقوانني الوطنية والدولية وال تقوم بأي أعمال تعسفية ضد العاملني يف احلقل اإلنساين               -٢
 . على اتفاقية أبوجاغري أن معظم االنتهاكات تقوم هبا احلركات املتمردة غري املوقعة

أمـا احلركات املوقعة على اتفاقية أبوجا فهناك مفوضية مشتركة للترتيبات األمنية وتتوىل تنفيذ وتطبيق                
بنود اتفاقية أبوجا ذات الصلة وقد أصدرت هذه احلركات املوقعة بياناً مشتركاً تتعهد فيه باحترام العمل اإلنساين 

 .وعدم التعرض لـه

فوضية مهمة نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج وليست هنالك مليشيات ختضع لسيطرة وتتوىل هذه امل 
 .القوات املسلحة

 ١٣الـرد على السؤال 

 تدابري وقف التعذيب

 على أن ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على حنو ٢٠٠٥ من الدستور االنتقايل ٣٣نصت املادة  
 حيظر التعذيب وإساءة معاملة املعتقلني وفقاً       ١٩٩٩جهاز األمن الوطين لسنة     قانون  . قاس أو ال إنساين أو مهني     

، كما حتظر الئحة معاملة املعتقلني جبهاز األمن أي عمليات تعذيب أو إساءة معاملة، وكل من                ٣١لـنص املادة    
لذي اعتقله  خيالف نصوص القانون يكون عرضة للمحاسبة والعقوبة كمثال لذلك يف قضية املواطن محد النور وا              

أفراد من جهاز األمن مبدينة دنقال وتعرض للتعذيب، مت رفع احلصانة ومتت حماكمة املتهمني حيث أدانت احملكمة                 
 .  ألف دينار٣٠٠املتهمني وحكمت عليهم بالسجن وفصلهم من جهاز األمن كما قررت التعويض للشاكي مببلغ 

 :يف قضية حكومة السودان ضد سامح علي حممد وآخرون 

 .املتهمون هم من أفراد املباحث - 

 .قام املتهمون بتعذيب اجملين عليه وضربه حىت املوت يف وجود الضابط املناوب - 

 .أصدرت احملكمة حكماً باإلعدام على املتهم األول وشطبت االهتام يف مواجهة اآلخرين - 

 .مت تأييد احلكم من احملكمة العليا - 
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 .ملناوب لتقدميه للمحاكمةمت رفع احلصانة عن الضابط ا - 

نرفق قائمة ببعض األحكام الصادرة بشأن حماكمة املسؤولني عن التعذيب وتضمنت املسودة املنشئة للجنة  
 .الوطنية حلقوق اإلنسان واليت أجازهتا جلنة الدستور، سلطات اللجنة يف التحقيق يف مثل هذه اجلرائم

 ١٤الرد على السؤال 

ختطاف األطفال اليت حتدث عادة ما بني القبائل يف منطقة التماس يف واليات من أجل وضع حد لظاهرة ا 
جنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان ومشال وغرب حبر الغزال، بسبب احلرب يف جنوب البالد وبسبب 

مبوجب ). سيواك(الرتاعات القبلية حول موارد الكأل واملاء مت إنشاء جلنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال               
والذي أصدره وزير العدل ورئيس اجمللس االستشاري حلقوق . ١٩٩٩أمر القضاء على اختطاف النساء واألطفال 

 بتاريخ كانون   ١٤ ومت إعادة تشكيل سيواك مبوجب القرار اجلمهوري رقم          ١٩٩٩مايو  / أيار ١٥اإلنسان بتاريخ   
 املوارد والسلطات اليت متكنها من القيام بعملها بفاعلية ، وهدف هذا القرار إىل توفري املزيد من٢٠٠٢يناير /الثاين

 .من خالل إحلاقها برئاسة اجلمهورية

أمحد املفيت ويرأسها بالتعاون وزراء الشؤون االجتماعية يف والية جنوب دارفور،           . هذه اللجنة برئاسة د    
وق اإلنسان الوطنية غري وغـرب كـردفان وتضم يف عضويتها ممثلني لعدد من اجلهات احلكومية، ومنظمات حق         

 . احلكومية، ورئيس سالطني الدينكا وممثلني لقبائل الدينكا واملسريية والرزيقات، واحتاد املرأة هبا

 جلنة قبلية مشتركة، تغطي كل املناطق املستهدفة، ومتثل اللجان الذراع           ٢٢تعمل جلنة سيواك من خالل       
 .ثلني عن القبائل املعنية بأمر الظاهرةالتنفيذي لسيواك، ويتقاسم عضويتها بالتساوي مم

اإلجـراء القانوين ضد املختطفني هو أفضل التدابري للقضاء على االختطاف لكن القبائل املعنية               -١ 
بأمـر الظاهرة مبا فيها جلنة سالطني الدينكا التمست من جلنة سيواك عدم اللجوء إىل اإلجراءات القانونية إال إذا      

ليت تبذهلا اللجان القبلية عند إعادة املختطفني وذلك لتسهيل عمل اللجنة وضمان تعاون             فشلت اجلهود السلمية ا   
 .اجملتمع احمللي معها، واملسامهة يف بناء السالم باملنطقة واإلجراءات اجلنائية تعيق اجلهود السلمية

الل تقدمي  تسـهيل العودة اآلمنة لألطفال والنساء املتأثرين إىل أسرهم كأفضل اخليارات من خ             -٢ 
 .الدعم الكامل جلهود اللجان القبلية املشتركة سواء كان دعماً مادياً أو إدارياً أو خالفه

 .تتحقق اللجنة من تقارير اختطاف النساء واألطفال -٣ 

تعمـل سيواك بالتعاون والتشاور والتنسيق مع اجملتمع الدويل واجلهات الدولية اليت تعاونت مع               -٤ 
  منظمة رعاية الطفولة السويدية     - منظمة رعاية الطفولة الربيطانية      - اليونيسيف   -ألورويب  سـيواك هي االحتاد ا    

 نائب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة للسودان وهذه اجلهات تعاونت مع سيواك للدرجة اليت جتعلهم                 -
 .شركاء وليس ماحنني فقط
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  ٢٠٠٤ ويف بداية العام     ١٩٩٩مايو  /يف أيار اسـتطاعت سـيواك بـتمويل املـاحنني مـنذ إنشائها             -٥ 
 . مع أسرهم١ ٤٩٦وحدت منهم )  حالة٣ ٥٠٠حسب إحصائيات سيواك ( حالة ١ ٨٤٢من توثيق )  سنوات٥(

 ٢٠٠٤مارس /اسـتطاعت سيواك بتمويل حكومي للعمل املبدئي منذ بدأ ذلك التمويل يف آذار       -٦ 
ومن مجلة تلك احلاالت مت توحيد .  حالة١١ ٢٣٧ن توثيق م)  شهرا٣٢ً (٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٠وحىت  
العدد ) ٦ � ٥({ حالة مع أسرهم وأغلبهم من جنوب السودان والبقية سيتم توحيدهم مع أسرهم الحقاً ٣ ٣٩٨

 .}الكلي للمختطفني الذين مت توثيقهم وتوحيدهم مع أسرهم

 .ال توجد حاالت اختطاف جديدة، وتوقفت ظاهرة االختطاف -٧ 

 يف باب جرائم االعتداء على احلريـة       ١٩٩١العقوبـات واجلـرائم الـيت ينص عليها القانون اجلنائي            
 :الشخصية هي

 سنوات، كما جتوز معاقبته     ٧، العقوبة السجن ملدة ال تتجاوز       ١٦١جـرمية االستدراج، املادة      -
 .بالغرامة

نوات أو الغرامة أو بالعقوبتني  س١٠، العقوبة السجن ملدة ال تتجاوز ١٦٢جرمية اخلطف، املادة  -
 .معاً

، العقوبة بالسجن ملدة ال تتجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو           ١٦٣جـرمية السـخرة، املـادة        -
 .بالعقوبتني معاً

 أشهر أو بالغرامة أو  ٣، العقوبة بالسجن ملدة ال تتجاوز       ١٦٤جرمية احلجز غري املشروع، املادة       -
 .بالعقوبتني معاً

 ١٥سؤال الـرد على ال

 األطفال اجلنود

املرجعية االتفاقيات  (مت إعـداد السياسـة اخلاصـة باألطفـال اجلنود حوت اإلطار القانوين للسياسة                -١
وأوضحت السياسة املبادئ األساسية اليت ترتكز عليها السياسة        ) والقوانني الوطنية  واملعـاهدات الدولية اإلقليمية   

واحتوت على تعريف الفئة املستهدفة واملرحلة األساسية لتنفيذ ) لى للطفلامللكية الوطنية للربنامج، املصلحة الفض(
الـربنامج وأمهية االهتمام بالبنيات، وحتديد الشركاء من املنظمات الدولية والوطنية والوزارات ذات الصلة، ومت               

 ).اليونيسيف(عرض السياسة على الشركاء 

 اجلهات ذات الصلة من اجلهات احلكومية       مبشاركة أعـد حمـور األطفـال اجلنود إطار تشغيلي لـه          -٢
 . التشغيلية٢٠٠٧ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين، وبعد ذلك أعد احملور خطة 
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 من خالل هيكلة استثنائية بالتنسيق والتعاون ١٩٥٦مت إنشاء حماور ارتكاز يف كل الواليات مشال حدود  -٣
 .مع اليونيسيف

جلنود يف جلنة مواءمة التشريعات يف اجمللس والتأكيد على أحقية األطفال يف عملية عضوية احملور األطفال ا -٤
 .اإلدماج االجتماعي واالقتصادي وأمهية وضع عقوبات يف منع التجنيد وإعادة التجنيد

 الربامج التحضريية للشركاء واجلهات املعنية

 مت قيام العديد من ورش العمل ٢٠٠٦رب نوفم/ إىل تشرين الثاين٢٠٠٥ديسمرب /يف الفترة من كانون األول 
 :واالجتماعات اليت عنيت بتدريب الشركاء وتنوير اجلهات ذات الصلة على العديد من الربامج واألنشطة

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار٣٠ورشة تدريبية عن الربجمة على أساس حقوق اإلنسان  `١`

 ).٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤القوات الصديقة (ورشة مناصرة مع قادة الفصائل املسلحة  `٢`

 .٢٠٠٦مارس / آذار٥-٤ورشة ختطيط فرص إدماج املنظمات الوطنية واألجنبية  `٣`

 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٣-٢٢ورشة تنويرية لإلعالميني عن قضية األطفال اجلنود  `٤`

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ورشة تشغيلية لوضع خطة حمور األطفال اجلنود  `٥`

 .٢٠٠٦مارس / آذار٧ورشة تنويرية عن األطفال اجلنود بوالية كسال  `٦`

 .٢٠٠٦مارس / آذار١٨ورشة تنويرية عن األطفال اجلنود بالدمازين  `٧`

 طفل ومت وضع برنامج إلعادة إدماج ٢١قـام احملـور بإجراء مسح يف القوات الصديقة ومت حتديد عدد       
 .األطفال ممول من منظمة اليونيسيف

 طفل مع أسرهم بوالية اخلرطوم، كما مت        ١٦ليات املشتركة مع مفوضية اجلنوب مت توحيد عدد         يف العم  
هناك بعض  .  طفل مع أسرهم بوالية القضارف بعد استعادهتم من قبل احلركة الشعبية من مدينة بانتيو              ٢٤توحيد  

 .األرقام الغري حمددة يف واليات دارفور والشرق

ضوية جلنة مواءمة التشريعات يف جملس الطفولة والتأكيد على أحقية األطفال يتمتع حمور األطفال اجلنود بع 
 .يف عملية اإلدماج االجتماعي واالقتصادي وأمهية وضع عقوبات يف منع التجنيد وإعادة التجنيد

 مفوضية مشال السودان لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج

 والتسريح وإعادة الدمج وفقاً للمرسوم اجلمهوري مت إنشاء  مفوضية مشال السودان لرتع السالح -١ 
 .٢٠٠٦ لسنة ٥رقم 
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 إنشاء اجمللس القومي لتنسيق نزع السالح والتسريح        ٢٠٠٥ لسنة   ٤املرسـوم اجلمهوري رقم      -٢ 
 .وإعادة الدمج

 .وزارة الرعاية االجتماعية عضو يف اجلهازين أعاله -٣ 

 يف إطار محاية األطفال

 : يتكون من اخلطوط اآلتية DDRل اجلنود يف مت عمل برنامج األطفا 

مت إعداد سياسة مشتركة حلكومة الوحدة الوطنية يف ما يلي عملية توفيق أوضاع األطفال اجلنود املنفصلني  
 :عن أسرهم هذه السياسة تتضمن اآليت

ات  مشاركة األطفال يف الرتاع    يكـل املواثـيق واالتفاقـيات والربوتوكوالت الدولية فيما يل          -١ 
 .املسلحة

 سنة للمشاركة يف القوات املسلحة وحتديد معايري لتقريرات العمر          ١٨مت حتديـد العمـر مـن         -٢ 
 ).سبعة آالف طفل (7.00 جواألعداد املستهدفة بالربنام

 .ومراعاة ذوي االحتياجات اخلاصة)  بنات-أوالد (مت حتديد عمليات األوضاع وفقاً للنوع  -٣ 

 . كشريك دويل يف تنفيذ برنامج املفوضية وذلك وفقاً لنصوص اتفاقية السالممت حتديد اليونيسيف -٤ 

مت االجـتماع باهليئة الدولية للصليب األمحر للمسامهة يف متابعة األطفال املنفصلني عن ذويهم               -٥ 
 . باملشاركةاووعدو

ى رأسها اجمللس   مت إشـراك كل املنظمات الدولية والوطنية والوزارات املعنية بأمر األطفال وعل            -٦ 
 .القومي للطفولة لرعاية األطفال وذلك عرب ورش وتدريب

، آبيي، كسال، مت إدمـاج ومشـاركة اجملتمع احمللي واألسر يف مناطق األولوية يف النيل األزرق              -٧ 
 . وذلك عرب ورش حمليةيكادوقل

رطوم واجلنوب  مت عمـل مسوحات أولية لألطفال يف الدمازين ومناطق القوات الصديقة يف اخل             -٨ 
 .  طفل٤ ٠٠٠ طفل ووسط القوات الصديقة ٣٠٠واليت أوضحت وجود أطفال حماربني يف النيل األزرق حوايل 

 ١٦الـرد على السؤال 

االعتقال مبوجب قانون قوات األمن الوطين خيضع لرقابة النيابة العامة ممثلة يف وكيل النيابة املختص، الذي  -١
عام يعينه وزير العدل، والذي يتفقد أحوال املعتقلني ملراعاة مدد وفترات االعتقال            حدده القانون بدرجة مستشار     

 .مبوجب القانون واستالمه ألي شكوى مبوجب ذلك إن وجدت
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كما ختضع املعتقالت للرقابة القضائية، حيث حدد القانون قاضي يعني بواسطة احملكمة الدستورية، ميكن             -٢
لماً من أمر اعتقاله، وجيوز لذلك القاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف           أن يلجأ الشخص املعتقل إليه متظ     

 .على أسباب االعتقال، كما يكون للقاضي املختص أيضاً حق تفتيش احلراسات وتفقدها ملراعاة ضوابط االعتقال

ير سلطة  على أن تكون لكل عضو حيدده املد١٩٩٩من قانون األمن الوطين ) ج( الفقرة ٣١نصت املادة  
القـبض املنصـوص عليها يف قانون قوات الشرطة وقانون اإلجراءات اجلنائية، وذلك يف اجلرائم اليت هتدد األمن                  

 .القومي

 أيام لالستجواب والتحري مع بيان ٣للعضو سلطة اعتقال أي شخص ملدة ال تتجاوز ) د(وأعطت الفقرة  
 .االهتام

قوق املقبوض عليه أو املعتقل، وحقوقه هي إبالغه         نصت على ح   ١٩٩٩ مـن قانون األمن      ٣٢املـادة    
 . معاملته مبا حيفظ كرامته وال جيوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً- إبالغ أسرته -بأسباب اعتقاله 

 على وكيل النيابة املختص أن يتفقد حراسات املعتقلني بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ٥أوجبت الفقرة  
 . شكوى من املعتقلنيضوابط االعتقال واستالم أي

 نصت على أن تطبق نصوص القانون اجلنائي على األعضاء الذين يرتكبون جرائم باملخالفة لـه ٤١املادة  
 .غري املنصوص عليها يف قانون األمن

 سنوات إذا أساء ممارسة     ١٠ نصت على معاقبة العضو جبهاز األمن بالسجن مدة ال تتجاوز            ٤٧املـادة    
  .ه بقصد تسبيب ضرر للغريسلطته واستغل وظيفت

 سنوات أي موظف عام خمول إليه ٣ تعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ١٩٩١ من القانون اجلنائي ٩٠املادة  
 .سلطة اعتقال األفراد أو إبقائهم يف االعتقال ويقوم بذلك مع العلم بأنه خيالف القانون

 . تعاقب على احلجز الغري مشروع١٦٤املادة  

قب على االعتقال غري املشروع بالسجن مدة ال تتجاوز سنة، أما إذا حدث االعتقال غري                تعا ١٦٥املادة   
 . سنوات٣املشروع بصورة سرية فتكون العقوبة مبا ال يتجاوز 

من قانون األمن الوطين وهي حصانة إجرائية       ) ب(٣٣نصت عليها املادة    : حصـانة أفـراد جهاز األمن      
 . هو رفع احلصانة مىت ما توفرت البينة املبدئية اليت تربر توجيه التهمةوليست موضوعية، وما جرى عليه العمل

مسألة اإلذن من الرؤساء هو بسبب أهنم هم األقدر على حتديد ما إذا كان الفعل يف أثناء تأدية الواجب                    
ملدعي العام برفع   كما أهنا متكن الرؤساء من متابعة العضو وحماسبته إدارياً يف حالة إدانته وخيتص ا             . الرمسي أم ال  

 .احلصانة ويف حالة عدم رفع احلصانة يقوم مبناهضة ذلك أمام القضاء
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 ١٧الـرد على السؤال 

 ). أعاله١٦راجع الرد على (ال توجد اآلن مراكز اعتقال سرية أو أي ممارسات احتجاز سرية  

 : التدابري املتخذة ملكافحة االحتجاز التعسفي تتمثل يف 

من قانون احملكمة الدستورية    ) ج(١٦لدستورية على املعتقلني مبوجب املادة      إشـراف احملكمة ا    -
٢٠٠٥. 

 .إشراف القضـاء -

 .إشراف وكيل نيابة على حراسات املعتقلني -

 .ديوان املظامل واحلسبة العامة -

 .جلنة األمن والدفاع باجمللس والوطنـي -

ني ويساعد يف السماح لزيارهتم وعرضهم      اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يتابع أحوال املعتقل       -
على األطباء، ويقوم بزيارة أماكن االعتقال، كما أن هناك جلنة تابعة للمجلس االستشاري تتابع 
أي حالـة احتجاز غري قانوين، كما يقوم اجمللس االستشاري بدراسة اتفاقية االختفاء القسري              

 .هبدف االنضمام هلا وتكوين آلية مبوجبها

 .ثة األمم املتحدة بالسودان وبعثة االحتاد األفريقي بزيارة حراسات األمنتقوم بع -

 .  الدورات التدريبية ألفراد جهاز األمن -

 .قانون األمن قيد التعديل بواسطة وزارة العدل -

 ١٨الرد على السؤال 

 التدابري املتخذة بغية معاجلة سوء أوضاع االحتجاز

 ١٩ بتاريخ   ١٤٢/٢٠٠٦يقي حلقوق اإلنسان مبوجب التعليمات رقم       أنشأت وزارة الداخلية جملس تنس     -١
 .، ويعترب هذا اجمللس آلية مراقبة أوضاع االحتجاز واليت تعترب من ضمن اختصاصاته٢٠٠٦مارس /آذار

 .أنشأت وزارة الداخلية مراكز للشرطة اجملتمعية باإلضافة إىل وحدات خاصة باألسرة والطفل -٢

وطين إدارة خمتصة بشؤون املعتقل ووحدة طبية وذلك لتحسني وضع االحتجاز هذا     أنشـأ جهاز األمن ال     -٣
وقد تكفل اجلهاز مبصاريف إجراء عمليات لبعض املعتقلني . باإلضافة إىل أن هناك صيانة دورية ألماكن االحتجاز

 .يف بعض املستشفيات املعروفة



CCPR/C/SDN/Q/3/Add.1 
Page 23 

ال وفقاً للمعايري الدولية نفذت هذه الدورات       عقـدت ثالثة دورات تدريبية لتأهيل العاملني يف هذا اجمل          -٤
 ).٢٠٠٦سبتمرب / أيلول-يونيه / حزيران-فرباير /شباط(بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر 

 اآلليات املستقلة ملراقبة االحتجاز

 .احملكمـة الدستـوريـة -

 .وزارة العـدل -

 .اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان -

 .طنية حلقوق اإلنساناملفوضية الو -

إنشاء مكتب للشكاوى ولالستفسار عن احملتجزين وتنظيم الزيارات ونشر كشوفات املعتقلني يف  -
 .لوحة خاصة باملكتب

 . بعثة االحتاد األفريقي- بعثة األمم املتحدة بالسودان -زيارات املؤسسات ذات الصلة بالسجون  -

 ٢٠الرد على السؤال 

 حرية التنقل

من الدستور االنتقايل أن لكل مواطن احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان ) ١(٤٢ا املادة نصت عليه 
 .إقامته إال ألسباب تقتضيها الصحة العامة أو السالمة وفقاً ملا ينظمه القانون

لية ال توجـد أي قيود على املواطنني يف تنقلهم بني خمتلف واليات البالد مبا يف ذلك بني الواليات الشما            
 .واجلنوبية

 تدابري محاية النازحني

سـبب الـرتوح والتشـرد يف دارفـور هو احلرب وينـزح املواطنني إىل مناطق احلكومة لتوفر األمن                   
 . شرطي١٧ ٠٠٠واخلدمات، إذ تقوم احلكومة بتوفري احلماية ملعسكرات النازحني بواسطة الشرطة والبالغ عددها 

بية يف هذه املعسكرات وتقوم مفوضية العون اإلنساين مبساعدة         كمـا تقـدم املعونـات اإلنسانية والط        
 والذي يسمح بوصول املساعدات اإلنسانية  fast track systemاملنظمات العاملة يف اجملال اإلنساين عن طريق ال 

 .والعاملني فيها إىل أهدافهم بدون عوائق وبالسرعة املطلوبة
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 ومإغالق مساكن وخميمات الالجئني يف اخلرط

ال يوجد يف اخلرطوم معسكرات لالجئني وهذه املساكن واملعسكرات تتعامل معها الدولة على اعتبار أهنا        
وقد درجت الدولة على ختطيط املناطق العشوائية بغرض تقنني         . مسـاكن عشوائية مت بناؤها على أراضي الدولة       

تخطيط املنطقة وقامت بتعويض    وضـع سـكاهنا املـنطقة، ما حدث يف سوبا هو أن سلطات األراضي قامت ب               
املتضررين من التخطيط يف مناطق أخرى، وقد اعترض البعض على تعويضهم يف مناطق أخرى األمر الذي أدى إىل 

 . ومتت حماكمة املتسببني يف هذا الشغب. أعمال شغب وعنف ضد الشرطة

 ٢٠الرد على السؤال 

 ضمان احملاكمة العادلة

مبا فيها احملاكم والنيابات واألجهزة املنفذة للقانون بالضمانات الواردة يف          تلـتزم كافة األجهزة العدلية       
 فيما يتصل مبعايري العدالة اجلنائية وكذلك بقانون اإلجراءات ٢٠٠٥ من دستور السودان االنتقايل لسنة  ٣٤املادة  

ما قبل  : حل احملاكمة الثالث   يف املعايري واملبادئ املقرة دولياً ملرا      ت وتتمثل هذه الضمانا   ١٩٩١اجلنائـية لسـنة     
وتتمثل . وال ختتلف هذه الضمانات إذا كانت احملاكمة إجيازية أو غري إجيازية. احملاكمة، احملاكمة وما بعد احملاكمة

كذلك تلعب . الرقابة على هذه الضمانات يف املراحل االستئنافية املتعددة حىت مرحلة التأييد بواسطة احملكمة العليا
ـ    تورية بوصفها راعية للحقوق واحلريات املنصوص عليها بالدستور على ضمان توافر هذه املبادئ احملكمـة الدس

 . واملعايري على مجيع مستويات احملاكمة

 قبول االعتراف حتت التعذيب

 إخضاع أي شخص للتعذيب أو املعاملة القاسية أو ٢٠٠٥حيظـر دسـتور السـودان االنـتقايل لسنة           
  يف املادة   ١٩٩٤فيما يتصل باإلقرار حتت وطأة التعذيب فقد نص قانون اإلثبات لسنة            . )٣٣املادة  (الالإنسـانية   

كذلك نصت املادة   ". ال يكـون اإلقرار صحيحاً يف املسائل اجلنائية إذا كان نتيجة ألي إغراء أو إكراه              ) "٢(٢٠
 ".اً قضائياً يف املسائل اجلنائيةال يعترب اإلقرار إمام أي جهة شبه قضائية إقرار"من نفس القانون على أنه ) ٢(١٦

 العالقة بني السلطة القضائية ورئيس اجلمهورية

تكون السلطة القضائية مستقلة عن اهليئة التشريعية       :  من الدستور االنتقايل   ١٢٣/٢وفقـاً لـنص املادة       
 .والسلطة التنفيذية وهلا االستقالل املايل واإلداري الالزم

ت على أن يكون رئيس السلطة القضائية مسؤوالً عن إدارة السلطة           نص: ١٢٣ مـن املادة     ٤والفقـرة    
 .القضائية أمام رئيس اجلمهورية

ويتضح من النص أعاله أن مسؤولية السلطة القضائية ممثلة يف رئيس القضاء أمام رئيس اجلمهورية إشرافية  
ضائية اليت تصدرها احملاكم مبختلف درجاهتا عامة تعىن بسري اهليئة القضائية وال عالقة لرئيس اجلمهورية بالتدابري الق

عدا تأييد أحكام اإلعدام وال جيوز لـه التعقيب أو التعليق أو إبداء الرأي حول أي حكم قضائي كما أن رئيس                    
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من قانون احملكمة   ) ز(١٥من الدستور واملادة    ) ٢(١٢٢اجلمهوريـة خيضـع للمحكمة الدستورية مبوجب املادة         
 .٢٠٠٥الدستورية 

 من الدستور نصت على إنشاء املفوضية القومية للخدمة القضائية وتتوىل اإلدارة العامة للقضاء ١٢٩ادة امل 
 .القومي ويتوىل رئاستها رئيس القضاء

 ٢١الرد على السؤال 

وفقاً لربوتوكول مشاكوس فإن التشريعات اليت تسن على الصعيد القومي واليت تتأثر هبا الواليات خارج                
 . يكون مصدرها الشريعة والتوافق الشعيبجنوب السودان

والتشـريعات الـيت تسن على الصعيد القومي، املطبقة على الواليات اجلنوبية أو اإلقليم اجلنويب يكون                 
مصدرها التوافق الشعيب، وقيم وعادات شعب السودان مبا يف ذلك تقاليدهم ومعتقداهتم الدينية احتراماً للتنوع يف 

 . ٣-٢-٣ و٢-٢-٣املواد . السودان

 على أنه يف حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، ٣ فقرة ٥ نص يف املادة ٢٠٠٥الدستور االنتقايل  
يف حالة جنوب السودان، اليت ) أ) (٢(٢٦أو قد يسن، ويكون مصدره دينياً أو عرفياً، جيوز للوالية، وفقاً للمادة 

 : ذلك العرف أنال يعتنق غالب سكاهنا ذلك الدين أو ال ميارسون

تسـن تشـريعاً يسمح مبمارسات أو ينشئ مؤسسات يف تلك الوالية تالئم دين سكان الوالية                 )أ( 
 وأعرافهم؛

حتـيل التشريع إىل جملس الواليات إلجازته بواسطة ثلثي مجيع املمثلني يف ذلك اجمللس أو يبتدر                 )ب( 
من خالل النصوص أعاله يتضح وأن نطاق       . الئمةإجراءات لسن تشريع قومي تنشأ مبوجبه املؤسسات البديلة امل        

 . تطبيق الشريعة والعقوبات احلدية الواليات الشمالية وال يشمل ذلك الواليات اجلنوبية

علـيه مبا أن الشريعة اإلسالمية مصدراً للتشريع حسب اتفاق السالم يصبح القانون اجلنائي متوائماً مع                 
 .وال حاجة إىل مواءمته.  من اتفاقية السالم الشامل املأخوذ٢٠٠٥الدستور االنتقايل لسنة 

 التطرف الديين

 كذلك ٢٠٠٥ من دستور السودان االنتقايل لسنة ٣٨حرية العقيدة الدينية والعبادة مكفولة مبوجب املادة  
ا يتطلبه  اإلعـالن عـن هذه العقيدة والتعبري عنها والتعليم واملمارسة وأداء الشعائر أو االحتفاالت متاح وفقاً مل                

وتقوم احلكومة املركزية والوالئية بالتصديق على إنشاء الكنائس والصرف عليها وتدريس           . القانون والنظام العام  
ال تعترب املمارسة أو التعبري عن . املواد ذات الصلة بالديانة املسيحية يف املدارس املسيحية املنتشرة يف أحناء السودان      

 . إال إذا شكلت هذه املمارسة أو التعبري جرمية أو خمالفة للنظام العامننوالعقيدة تطرفاً يعاقب عليه القا



CCPR/C/SDN/Q/3/Add.1 
Page 26 

 

 ٢٢الـرد على السؤال 

 والذي مت مبوجبة تعيني أعضاء املفوضية اخلاصة ٢٠٠٧ لسنة ٧٢أصـدر رئـيس اجلمهورية القرار رقم     
 ١٢ عضواً منهم ٢٧تتكون من   مبراعاة حقوق غري املسلمني يف والية اخلرطوم برئاسة السيد جشوا داو ديو واليت              

 . مسيحي

 أهداف املفوضية

 التأكيد على أن العاصمة القومية رمز للوحدة الوطنية وتعكس تنوع البالد الديين والثقايف؛ )أ( 

 احلرص على كفالة حقوق غري املسلمني بالعاصمة القومية يف ظل تطبيق الشريعة اإلسالمية؛ )ب( 

 . مح والتعايش السلمي بني ساكين العاصمةالعمل على إرساء روح التسا )ج( 

 مهام املفوضية

 تأكيد أن حقوق غري املسلمني مراعاة يف ظل تطبيق الشريعة؛ )أ( 

تأكـيد احـترام كـل األديان والعقائد واألعراف وإرساء روح التسامح والتعايش بني امللل                )ب( 
 والثقافات املختلفة؛

 .سة اجلمهوريةرفع أي مالحظات وتوصيات تراها لرئا )ج( 

نـص اتفـاق مشاكوس على أن السودان بلد متعدد الديانات واألعراف ووجوب عدم التمييز ضد أي                 
 .شخص على أساس الدين، وأن تكون األهلية للمناحي العامة على أساس املواطنة

  يف وزارة الشؤون الدينيةتعيني مسيحيني

 .الوزارةمت تعيني األب أدي أمربوز رئيساً إلدارة الكنائس ب 

 تعزيز احلوار بني األديان

 جتمع للقيادات الدينية السودانية     ٢٠٠٢نوفمرب  /يعترب جملس التعايش الديين والذي أنشئ يف تشرين الثاين         
 . عضواً مناصفة بني املسلمني واملسيحيني٤٦إسالمية ومسيحية وتتكون مجعيته العمومية من 

 :احلوار والتعاون بني األديان منهاوقد قام بعقد العديد من امللتقيات لتعزيز  

أقـام جلسـة حـوار ديين مع اللورد كريي رئيس أساقفة كانتر بري السابق حبضور عدد من                   �
 شخصيات دينية وسياسية؛
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 تنظيم ندوة حول حوار احلضارات مع السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا؛ �

 للتعاون معاً؛) حيةإسالمية ومسي(تنظيم اجتماعات للمنظمات الدينية  �

 تنظيم ندوة عن القيم املشتركة يف اإلسالم واملسيحية شارك فيها الربوفيسور وليم بيكر؛ �

تنظيم ورشة تدريبية عن محاية احلرية الدينية شارك فيها عدد من الشباب ميثل الطوائف الدينية                �
 املختلفة؛

 يها األمري احلسن بن طالل؛حماضرة عن العامل اإلسالمي والتعددية الثقافية حتدث ف �

 :شارك اجمللس خارجياً يف عدد من املؤمترات والورش املتعلقة بتعزيز احلوار بني األديان منها �

مؤمتر القمة الدينية يف جوهانسربغ والذي نظمته هيئة اخلطة الدينية من أجل السالم يف               �
 أفريقيا؛

 مؤمتر الدين من أجل السالم يف هولندا؛ �

  املسيحي باألردن؛-لفريق العريب للحوار اإلسالمي ملتقى ا �

 .مؤمتر القيادات الدينية بواشنطن �

 :ومن أنشطة اجمللس حلماية احلريات الدينية 

إقـناع وزير الطرق واجلسور بإعادة بناء املدرسة الثانوية بالرنك التابعة للكنيسة األسقفية اليت               `١`
 هدمت بسبب طريق السالم؛

 ؛ساعات البث التلفزيوين واإلذاعي للربامج الدينية املسيحيةزيادة عدد  `٢`

 رفع اخلطة عن نشاط اجمللس الكنسي األرمين الذي مجد لفترة عشرة أشهر بسبب بالغ كيدي؛ `٣`

 بعد أن أدى    استصـدار قرار من وايل اخلرطوم بعدم بناء أكشاك جتارية حول مقابر املسيحيني             `٤`
 احلفر إىل نبش القبور؛

ـ  `٥`  داراً من دور إيواء األطفال املتشردين بعد أن وردت يف بعض التقارير        ٣٢ام اجمللـس مبسح     ق
 الدولية أن هؤالء األطفال جيربون على اعتناق اإلسالم وأثبت البحث أن التهمة غري صحيحة؛

 يتابع اجمللس بدقة التقارير الدولية عن احلرية الدينية يف السودان وحياول التحري عنها؛ `٦`

إقناع السلطات بتعويض الكنيسة الكاثوليكية عن النادي الكاثوليكي الذي أخذ منها بسبب مدة  `٧`
 انتهاء مدة إجياره والتصديق بقطعة أخرى ومنحها تعويض مايل؛ 
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يوليه حول احلوار اإلسالمي    /وزارة اإلرشـاد واألوقـاف بصدد عقد مؤمتر دويل يف شهر متوز            `٨`
 .واملسيحي

 الربملانعدد املسيحيني ب

 . مسيحي١٢٥ عضواً منهم ٤٥٠ - 

نائب رئيس اجلمهورية مسيحي، وثلث الوزراء مسيحيون، ويعمل عدة مسيحيون كمحاضرين باجلامعات  
 . الوزارات املختلفة

 إدارة الكنائس

يتم تسجيل الكنائس بإدارة شؤون الكنائس بوزارة اإلرشاد واألوقاف، وكذلك تسهل اإلجراءات املتعلقة  
لها، كما تنظم حركة املبشرين والقساوسة واألجانب ويتم حل مشاكل الكنائس اإلدارية وإعفائها من رسوم            بعم

 .اخلدمات

 . مت عقد مؤمتر حوار األديان، برعاية وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

 ٢٣الرد على السؤال 

 .م تترتب أي جرمية بسبب هذا النقدتتمتع الصحافة السودانية حبرية كبرية يف نقد أعمال احلكومة طاملا لـ 

يتم استدعاء الصحفيني إما بواسطة جملس الصحافة عند نظره للشكاوى املقدمة من املتضررين وفقاً للمادة  
 من قانون اإلجراءات اجلنائية وذلك يف حالة أن يكون ما مت نشره          ٤٧أو بواسـطة النـيابة وفقاً للمادة        ). ط(٩

 .واالستدعاء ال يؤدي إىل إيقاف الصحيفة عن الصدور. قانون اجلنائييشكل جرمية جنائية مبوجب ال

 من قانون اإلجراءات اجلنائية     ١٣٠أصـدر املدعـي العام جلمهورية السودان فتوى بإلغاء تطبيق املادة             
 . على الصحافة والصحفيني١٩٩١

إىل األجهزة املختصة   األجهـزة األمنية ال متلك حق إيقاف الصحيفة عن الصدور وإمنا تتقدم بشكواها               
 .جمللس الصحافة أو النيابة

 ٢٠٠٤قانون الصحافة لسنة 

 والذي جاءت   ٢٠٠٤ مت إلغاؤه مبوجب قانون الصحافة واملطبوعات الصحفية سنة          ٩٩قانون الصحافة    
 .نصوصه متوافقة مع الدستور

ه السلطات يف    من القانون وتتمثل هذ    ٩ نصت عليها املادة     ٢٠٠٤سـلطات جملس الصحافة يف قانون        
 :اآليت
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مـنح الترخـيص للشـركات واملؤسسات الصحفية والصحف واملطابع الصحفية ودور النشر              )أ( 
 والتوزيع الصحفي ومراكز اخلدمات الصحفية؛

فـتح تسـجيل للصـحفيني وعقد االمتحانات املهنية ومنح الشهادات الالزمة ملمارسة العمل               )ب( 
 الصحفي؛

  خمالفتها ألي من شروط منح الترخيص؛إيقاف الصحيفة يف حالة )ج( 

االشـتراك مع احتاد الصحفيني يف حماسبة الصحفيني وفق أحكام هذا القانون والنظام األساسي               )د( 
 لالحتاد؛

التأكد من التزام املؤسسات والشركات الصحفية بالضوابط املنصوص عليها يف هذا القانون، وله   )ه( 
شركات حول أدائها العام، خاصة فيما يتعلق بانتظام اجتماعات جمالس          أن يطلـب تقاريـر هذه املؤسسات وال       

 إدارهتا وموازنتها وحساباهتا املراجعة؛

 تقدمي العون املمكن والالزم لتسيري العمل والنشاط للمؤسسات الصحفية؛ )و( 

 تشكيل جلان متخصصة وتنظيم أعماهلا؛ )ز( 

إلذاعات والوكاالت الصحفية األجنبية وفتح     اعتماد مكاتب ومراسلي الصحف والفضائيات وا      )ح( 
 سجل ملراسليها وذلك دون اإلخالل باختصاصات الوزارة؛

نظر الشكاوى املقدمة من املتضررين من نشر املواد الصحفية وإيقاف الصحيفة حلني االنتهاء من   )ط( 
 نظر الشكوى أو ألي مدة أقل؛

حفي وذلك دون املساس بالسلطات الواردة يف       اإلسـهام يف تسوية الرتاعات داخل اجملتمع الص        )ي( 
 النظام األساسي لالحتاد العام للصحفيني؛

 إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيني العاملني هبا واقتراح شروط خدمتهم؛ )ك( 

تفويض أي من سلطاته لرئيسه وأمينه العام جمتمعني على أن تعرض قراراهتما مبوجب التفويض                )ل( 
 جتماع له لإلجازة أو الرفض؛على اجمللس يف أول ا

 توقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف القانون؛ )م( 

 التحقق من مدى انتشار الصحف واملطبوعات الصحفية؛ )ن( 

 .تفويض أي من سلطاته ألي جهة خمتصة بأي من الواليات )س( 
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 منـح الترخيص

 :يت من القانون وهي كاآل٢٥شروط منح الترخيص للصحف نصت عليها املادة  

أن يكـون إصـدار الصـحف أو النشر الصحفي أو صناعة املعلومات الصحفية من األغراض                 )أ( 
 األساسية للمؤسسة الصحفية؛

أن تودع املؤسسات الصحفية مبلغاً من املال حيدده اجمللس وفقاً للوائح يف حساب مصريف مستقل  )ب( 
دم الصرف من املبلغ املوضوع لغري أغراض اإلصدار،        حيدده اجمللس يف الئحة تطوير العمل الصحفي، مع التعهد بع         

 وجيوز للمجلس بقرار منه رفع احلد األدىن لإليداع مىت ما اقتضت الظروف أو املصلحة العامة ذلك؛

أن تتعاقد املؤسسة الصحفية مع عدد كاف من الصحفيني ذوي الكفاءة واخلربة على أن ال يقل                 )ج( 
 باحلدود الدنيا الواردة يف الئحة تطوير العمل الصحفي؛العدد والتأهيل للقوة عن الوفاء 

 أن يكون للمؤسسة الصحفية مقراً ملمارسة النشاط الصحفي وحتديد اللوائح شروطه ومواصفاته؛ )د( 

 أن يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمداً للمعلومات حسبما حتدد اللوائح؛  )ه( 

 . بالتخصص الذي أجيز هلاأن تلتزم الصحيفة أو املؤسسة الصحفية )و( 

، كلها مستقلة وغري حكومية وبعضها ألحزاب )مرفق قائمة (٤٨والصحف العاملة بالسودان اآلن عددها  
 . سياسية معارضة

 الطعن يف قرار عدم منح الترخيص

مـنح الترخيص من جملس الصحافة هو قرار إداري وخيضع لرقابة القضاء مبوجب قانون القضاء اإلداري      
٢٠٠٥.  

 خاصة للراديو التلفزيون/حمطات

ال يقتصـر موضوع احلريات العامة على الصحافة املكتوبة فقط، حيث تعمل بالسودان عدد من حمطات              
 .التلفزة واإلذاعة اخلاصة واململوكة ألفراد وذلك باإلضافة إىل احملطات احلكومية العاملة بالعاصمة والواليات

 ٢٤الرد على السؤال 

 من الدستور احلق لكل فرد يف التجمع السلمي وحرية التنظيم مع آخرين واحلق يف               ٤٠تكفـل املـادة      
أن ) ٢(٢٥ يف املادة    ٢٠٠٧ونص قانون األحزاب السياسية     . تكويـن األحزاب السياسية واجلمعيات والنقابات     

 .ميقراطييكون لألحزاب السياسية احلق يف تسيري املواكب السلمية وفقاً ملا ينظمه القانون يف جمتمع د
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يتطلب تسيري املواكب احلصول على إذن من السلطات وذلك بغرض احلفاظ على النظام ويعترب املوكب                
أو التجمهر غري مشروع إذا مل حيصل على هذا اإلذن وال متتنع السلطات عن منح اإلذن إال ألسباب يتم توضيحها 

ومن أبرز األمثلة على منح اإلذن هو السماح        . اسباًلطالب اإلذن ويتم التوافق فيما بني الطرفني على ما يرونه من          
للمنـرب الذي يقوده الصحفي عثمان مريغين بعقد عدة لقاءات مجاهريية، كما عقد السيد الصادق املهدي رئيس                 
حزب األمة لقاءات يف الدمازين وغريها من املناطق، كما عقد الدكتور حسن الترايب لقاءات يف دارفور وكردفان 

 .زرق واجلزيرة وشرق السودانوالنيل األ

 تفريق املتظاهرين

 :١٢٧-١٢٤ طبيعة التعامل مع املتظاهرين وفقاً ملا جاء يف املواد من ١٩٩١نظم قانون اإلجراءات اجلنائية  

جيوز ألي ضابط مسؤول أو وكيل نيابة أن يأمر أي جتمهر غري مشروع حيتمل أن               : ١٢٤املادة   -
بالسالم العام أن يتفرق، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ         يرتكـب جرمية الشغب أو اإلخالل       

 .التفرق

 :١٢٥املادة  -

 عند صدور األمر أو تصرف بطريقة خمالفة ١٢٤إذا مل يتفرق التجمهر املذكور يف املادة  `١`
لألمـر، فـيجوز للضـابط املسؤول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة        

مال السالح الناري لتفريق التجمهر إال بإذن من وكيل         ضـرورية على أال يلجأ الستع     
 النيابة؛

جيـوز للضـابط املسؤول أو وكيل النيابة أن يطلب املساعدة من أي شخص ألغراض            `٢`
 تفريق التجمهر؛

 جيوز للشرطة إلقاء القبض على من شارك يف التجمهر؛ `٣`

 .وتال يبيح حق استعمال القوة يف هذه املادة تعمد تسبيب امل `٤`

إذا قدر وكيل النيابة األعلى أو يف حالة الضابط املسؤول األعلى استخدام القوة             : ١٢٦املـادة    -
 بأهنا ال تكفي لتفريق التجمهر، فيجوز لـه أن يطلب املساعدة           ١٢٥املنصوص عليها يف املادة     

 من أي ضابط صف على رأس أي قوة مسلحة لتفريق التجمهر، وذلك إلعادة النظام واحلفاظ              
 .على السالم

جيوز ألي وايل أو حمافظ وفقاً حلدود دائرة اختصاصه، أن يصدر أمراً حبظر أو يقيد : ١٢٧املادة  -
أي اجـتماع أو جتمهر أو موكب يف الطرق أو األماكن العامة مما حيتمل أن يؤدي إىل اإلخالل             

 :قه بالقوةبالسالم العام ونورد هنا بعض األمثلة للتجمهر غري املشروع الذي مت تفري
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 مت احتواءها بعد خروج جمموعة من ٢٠٠٧مايو / أيار٢أحداث جامعة اخلرطوم بتاريخ  `١`
الطالب خارج احلرم اجلامعي وقاموا بقفل الطريق الرئيسي يف شارع اجلامعة أمام املارة   

 بالغات ٤ودونت ، وحـركة املـرور مما دفع الشرطة الستخدام الغاز املسيل للدموع        
 ة حتت مواد الشغب واإلزعاج العام والتجمهر ضد بعضهم؛جنائية خمتلف

 إىل تظاهرات قادهتا بعض     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٦أدت زيادة الوقود واألسعار بتاريخ       `٢`
تعاملت معهم الشرطة باستخدام الغاز املسيل للدموع       . األحزاب دون إذن أو ترخيص    

 حاالت الشغب والتجمهر غري     وهو من الوسائل املتاحة لشرطة العمليات للتعامل هبا يف        
مت القبض على املتهمة مرمي الصادق وآخرين يف البالغ رقم          . املشروع واالنفالت األمين  

 باخلرطوم مشال ومت إطالق سراحها فيما بعد؛) ٩٥٠١ (-) ٩٤٤٧(

ومـن األمثلة القريبة احلدوث خروج جمموعة من املواطنني يف منطقة كجبار قرى سبو               `٣`
وتصدى هلا البوليس بالغاز املسيل للدموع، .  على قيام سد كجباروفـريق معترضـني   

ولكـن جمموعـة أخرى صغرية اجتهت حنو اآلليات اجملمعة حماولني حرقها مما أدى إىل               
صدام مع قوات الشرطة اليت أطلقت الرصاص وأدت إىل وفاة أربعة منهم وقد كونت              

 .جلنة للتحقيق يف احلادث

 ٢٥الرد على السؤال 

 احلق يف التجمع السلمي وأن لكل فرد احلق يف          ٢٠٠٥ من الدستور االنتقايل     ١ الفقرة   ٤٠املادة  تكفل   
حرية التنظيم مع آخرين مبا يف ذلك احلق يف تكوين األحزاب السياسية واجلمعيات والنقابات واالحتادات املهنية أو 

 .االنضمام إليها

وين وتسجيل األحزاب السياسية واجلمعيات      مـن املادة على أن ينظم القانون تك        ٢ونصـت الفقـرة      
 .والنقابات واالحتادات املهنية وفقاً ملا يتطلبه اجملتمع الدميقراطي

 على أن ال حيق ألي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على املستوى القومي أو               ٣كمـا نصـت الفقرة       
 :مستوى جنوب السودان أو املستوى الوالئي ما مل يكن لديه

 حة ألي سوداين بغض النظر عن الدين أو األصل العرقي أو مكان امليالد؛عضوية مفتو )أ( 

 ؛٢٠٠٥برنامج ال يتعارض مع نصوص الدستور االنتقايل  )ب( 

 قيادة ومؤسسات منتخبة دميقراطياً؛ )ج( 

 .مصادر متويل شفافة ومعلنة )د( 
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ي ألغى قانون التنظيمات    والذ) مرفق (٢٠٠٧بعد إجازة الدستور صدر قانون األحزاب السياسية لسنة          
 .٢٠٠١واألحزاب السياسية لسنة 

 ٢٠٠٧أهم مالمح قانون األحزاب السياسية لسنة 

 مـنه على أن تظل األحزاب السياسية اليت مت تسجيلها وفقاً ألحكام قانون              ٤نصـت املـادة      -١ 
 .ا القانون قائمة وكأهنا قد مت تسجيلها وفق أحكام هذ٢٠٠١التنظيمات واألحزاب السياسية لسنة 

 على أن تقوم األحزاب غري املسجلة مبا يف ذلك املخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق                ٢ونصت الفقرة    
 يوماً من تاريخ    ٩٠ وإيداع النظام األساسي والالئحة األساسية اخلاصة هبا لدى املسجل خالل            ١٤أحكام املادة   
 .صدور القانون

 .  حزب سياسي ممارسة العمل السياسي قبل أن يتم تسجيله على أنه ال جيوز ألي٣كما نصت الفقرة  

نص القانون على إنشاء جملس شؤون األحزاب السياسية والذي يتكون من رئيس متفرغ ومثانية               -٢ 
واجمللس مستقل يف أداء أعماله ويرفع تقارير عن سري أدائه للمجلس الوطين وينشرها للرأي العام، وخيتص . أعضاء

 . ألحزاب السياسية، وإصدار شهادة التسجيلاجمللس بتسجيل ا

 نصت على أن لكل سوداين بلغ الثامنة عشرة من العمر احلق يف املشاركة يف تأسيس                ١٢املادة   -٣ 
األحـزاب السياسـية وعضـويتها واالنضمام إليها، واستثين من ذلك بعض موظفي الدولة العاملني يف القوات                 

ونيون بوزارة العدل، القيادات العليا باخلدمة املدنية، الدبلوماسيون بوزارة         النظامـية، القضاة، املستشارون القان    
 .اخلارجية

 ومنها أن تكون عضويته مفتوحة لكل       ١٤شروط تأسيس األحزاب السياسية نصت عليها املادة         -٤ 
الم الشامل  سوداين يلتزم بأهداف احلزب السياسي ومبادئه، وأن يكون للحزب برنامج ال يتعارض مع اتفاقية الس              

والدستور، وأن تكون قياداته وقيادات مؤسساته على مجيع املستويات منتخبه دميقراطياً مع مراعاة متثيل املرأة، وأن 
تكون لـه مصادر متويل شفافة ومعلنة، ويكون للحزب نظام أساس جماز من املؤسسني للحزب، وأن ال يقل عدد 

النساء، وأن ال ميارس أو حيرض على العنف وال يثري النعرات املؤسسني للحزب عن مخسمائة شخص من الرجال و
 . بني األعراق والديانات واألجناس

 على الوثائق املطلوبة من أجل التسجيل، واليت تودع لدى اجمللس والذي يصدر       ٥نصـت املادة     -٥ 
ض فيجوز للحزب أن    أما يف حالة الرف   . قـراره بتسجيل احلزب خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ استالم الوثائق           

 .يطعن يف القرار أمام احملكمة

 على حرمان احلزب السياسي من خوض االنتخابات أو جتميد نشاطه أو حله         ١٩نصـت املادة     -٦ 
يـتم بقرار من احملكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها اجمللس بأغلبية ال تقل عن ثلثي أعضائه مىت ما ثبت أن                     

 .من الدستور) ٣(٤٠ادة احلزب السياسي خالف نص امل
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 على أن يكون لألحزاب السياسية احلق يف إصدار الصحف والنشرات واجملالت            ٢٥نصت املادة    -٧ 
واملطـبوعات وغريهـا من وسائل اإلعالم واالتصال، كما لألحزاب احلق يف عقد االجتماعات الداخلية وإقامة                

 . السلمية وفقاً ملا ينظمه القانوناألنشطة االجتماعية والثقافية والسياسية وتسيري املواكب

 اثنان وثالثون حزباً    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٠بلـغ عدد التنظيمات واألحزاب السياسية املسجلة حىت          
 ).مرفق قائمة(

 ٢٦الرد على السؤال 

 نظام تسجيل اجلمعيات واملنظمات

 ٨ والذي ينص يف املادة      ٢٠٠٦يتم تسجيل املنظمات واجلمعيات وفقاً لقانون العمل الطوعي واإلنساين           
على أن تقوم املنظمات الطوعية واخلريية ومنظمات اجملتمع املدين اليت متارس العون املدين بالتسجيل لدى مسجل                

ويستثىن من التسجيل األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واللجنة الدولية       . عام منظمات العمل الطوعي واإلنساين    
 .للصليب األمحر

 على شروط مبسطة لتسجيل املنظمات الوطنية واليت تتمثل يف قائمة املؤسسني، دستور             ٩ نصـت املادة   
أن :  على تسجيل املنظمات األجنبية بعد استيفاء شروط مبسطة وهي         ٩كما نصت املادة    . املـنظمة واسم املدير   

مقدرهتا املالية والفنية تكـون مسجلة يف دولة املنشأ، وأن توضح طبيعة العمل الذي تنوي القيام به يف السودان و               
 .وأن توقع اتفاقية قطرية

ذوي   على أن يقوم وزير الشؤون اإلنسانية بتعيني مسجل عام منظمات العمل الطوعي من             ٢٢نصـت املـادة      
، )١(١٣املؤهـالت واخلربة القانونية، وخيتص بتسجيل املنظمات، ويف حالة رفض التسجيل بواسطة املسجل وفق املادة                

من ) ٣(١٣ استئناف قرار رفض التسجيل لوزير الشؤون اإلنسانية خالل مخسة عشر يوماً وذلك وفق املادة                أجاز القانون 
 .٢٠٠٥كما ميكن الطعن يف قرار الوزير أمام القضاء وفقاً لقانون القضاء اإلداري والدستوري . نفس القانون

 الرقابة القضائية

 قانون العمل الطوعي تعترب قرارات إدارية وجيوز الطعن القرارات اليت تصدر من غري احملاكم وفقاً لنصوص 
 من قانون   ٤فـيها أمام القضاء مبوجب طعن يرفع إىل القاضي املختص بنظر الطعون اإلدارية، وذلك وفق املادة                 

 وجيوز للقاضي املختص أن يصدر حكمه بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه أو             ٢٠٠٥القضـاء اإلداري لسـنة      
 .رور عن الضرر الناتج من القرار اإلداريتعويض املض

وهي دائرة  (أجـاز القـانون استئناف قرار القاضي املختص بنظر الطعون اإلدارية لدى الدائرة اإلدارية                
وذلك خالل  ). احملكمة العليا املختصة بنظر الطعن باالستئناف ضد أحكام القاضي املختص بنظر الطعون اإلدارية            

 ويكون حكم الدائرة اإلدارية يف االستئناف هنائياً إال ١٤/١خ إبالغ الطاعن بالقرار املادة مخسة عشر يوماً من تاري
 .إذا أذن رئيس القضاء مبراجعته
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بشـأن الطعـن الذي تقدمت منظمة واحدة فقط وهي اجلمعية السودانية حلماية البيئة لالعتراض علي                 
 وهو  ٣٥قد مت تصريح العريضة وأخذ الطعن الرقم         ف ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦دسـتورية القانون اجلديد الصادر يف       

 .اآلن أمام السيد قاضي احملكمة الدستورية

 ٢٧  السؤالالرد على

نـص الدسـتور عـلى احلقوق اليت تضمنها العهد الدويل ولضمان متتع السودانيني هبذه احلقوق اعتمد                  
التشريعي، كما نص جدول تقسيم      حيث تتمتع بانتخاب حكومتها وجملسها       .الدسـتور نظام احلكم الالمركزي    

كما نص جدول توزيع الثروة على نسب األقاليم يف ثرواهتا          . السلطات على توزيع السلطات بني املركز واإلقليم      
. ٢٠٠٥نتقايل  الويكون لكل والية من واليات السودان دستور خاص هبا متوافق مع الدستور ا            . والثروة القومية 

 من القانون وحتميها احملكمة الدستورية واحملاكم املختصة        أيتجز  ال اًقوق جزء سلفنا أصبحت هذه احل   أوهبذا كما   
 .٤٨ للمادة ومفوضية حقوق اإلنسان وفقاً

 ة سوف يتيح بصورة واضحة التعرف على التركيب٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاينه يف ؤاإلحصاء املزمع إجرا 
 .السكانية للسودان

 عائرها ستخدام األقليات للغاهتا وممارسة شا

  دولة دميقراطية   ين مجهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وه       أ ١ فقرة   ١نـص الدستور يف املادة       
 .ال مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر واألعراف واألديان

 .رتقاء حبقوق اإلنسانالواة واحترام وترقية الكرامة اإلنسانية وتؤسس على العدالة واملساا تلتزم الدولة ب٢فقرة  

 .هلامإ السودان وطن واحد جامع تكون فيه األديان والثقافات مصدر قوة وتوافق و٣فقرة  

 األديان واملعتقدات   ي على أن يؤسس هذا الدستور على املبادئ التالية ويسترشد هبا وه           ٤نصـت املادة     
جتماعي لشعب السودان هو    الشعب والتنوع الثقايف وا   والتقالـيد واألعراف هي مصدر القوة املعنوية واإلهلام لل        

 .حداث الفرقةإلأساس التماسك القومي وال جيوز استقالله 

 . نصت على أن مجيع اللغات األصلية السودانية لغات قومية٨املادة  

فسها زدهار والتعبري عن ن   التعترف الدولة بالتنوع الثقايف وتشجع الثقافات املتعددة على ا        ) ٤(١٣املادة   
 .عرب وسائط اإلعالم

ن لكل إنسان احلق يف حرية العقيدة الدينية والعبادة وله احلق يف إعالن             إ ٣٨وردهتا املادة   أحرية العقيدة والعبادة     
حتفاالت وذلك وفقاً ملا يتطلبه     الداء الشعائر أو ا   أو التعبري عنهما عن طريق العبادة والتعليم واملمارسة أو          أدينه أو عقيدته    

 .يقبل هبا طواعية من به أو ممارسة شعائر أو طقوس الؤي عتناق دين الاكره أحد على  انون والنظام العام والالق
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 ة حبرياتنص على أن للمجموعات العرقية والثقافية احلق يف أن تنعم بثقافتها اخلاصة وتطوره            ٤٧املـادة    
دياهنم وأعرافهم وينشئوا   أ ادموا لغاهتم ويراعو  وللمنـتمني هلذه اجملموعات احلق يف أن ميارسوا معتقداهتم ويستخ         

ويف هذا اإلطار تتمتع األقليات الدينية حبرية العبادة، وإنشاء مدارسها، . أطفاهلم يف إطار تلك الثقافات واألعراف
 .وتقوم وزارة التربية بتعيني مدرسني لذلك

 ٢٨الـرد على السؤال 

 تدريب موظفي الدولة يف جمال العهد

ـ    س االستشـاري حلقـوق اإلنسان على إقامة دورات تدريبية متواصلة للقضاة، املستشارين             درج اجملل
القانونـيني، الشرطة، األمن، احملامني وغريهم من منظمات اجملتمع املدين على مبادئ حقوق اإلنسان الواردة يف                

ألمم املتحدة، العـون املـدين والسياسـي، وقد بلغ عدد الدورات وشاركت فيها جهات حكومية، ومنظمات ا    
 ).مرفق قائمة(واملنظمات احمللية والدولية، ومنظمات اجملتمع املدين وعدد من الشخصيات 

 :مت إنشاء عدد من اإلدارات املتخصصة حبقوق اإلنسان يف كل من -

 ؛)جلنة حقوق اإلنسان(اجمللس الوطين  - 

 ؛)إدارة حقوق اإلنسان(اخلارجية  - 

 ؛)حلقوق اإلنسان بالشرطةاجمللس االستشاري (الشرطة  - 

 ).إدارة حقوق اإلنسان(األمن  - 

 .مت اعتماد مادة مبادئ حقوق اإلنسان يف املنهج التعليمي -

 تقدمي التقارير واملالحظات اخلتامية

يـتم إعداد التقارير بواسطة جلنة مكونة هلذا الغرض باجمللس االستشاري وتضم كل اجلهات ذات الصلة             
 .ما تضم ممثلني للمنظمات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدينبالتقرير املعين، ك

وقـام اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان عند إعداد تقرير السودان الدوري الثالث مبوجب العهد وبناء                
كما قام . على تفاهم مع بعثة األمم املتحدة بالسودان قام بدعوة منظمات اجملتمع املدين للمشاركة يف إعداد التقرير

 .بدعوهتم للمشاركة يف إعداد تقرير السودان مبوجب امليثاق األفريقي

فـيما خيتص باملالحظات اخلتامية السابقة فقد متت معاجلتها بواسطة وزارة العدل واجمللس االستشاري               
تمع حلقوق اإلنسان، أما احلالية فسوف يتم تدارسها مع اجلهات املختلفة وسيتم إرسال صور منها إىل منظمات اجمل

 .املدين كما سيتم نشرها عرب اإلنترنت

- - - - - 


