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�سكر وتقدير

املبادرة اإلستراتيجية لنساء القرن األفريقي )صيحة( تشكر ببالغ االمتنان النساء 
الالتي قدمن جتاربهن  كما تعبر عن بالغ شكرها وامتنانها للدعم السخي ملنظمة 
العنف   أشكال  على  القضاء  على  بالعمل  الثابت  أللتزامها  نوفيب  كسفام/  أو 

كافة جتاه النساء فى السودان والقرن األفريقي .

10 نوفمبر 2009 م -  املبادرة اإلستراتيجية لنساء القرن األفريقي )صيحة(

كل احلقوق محفوظة.  ميكن االستفادة من هذه املواد  بحرية في التدريب / فى 
إلى املصدر كما   ال يسمح   اى انشطة او أعمال غير ربحية مع وجوب اإلشارة 
مطلقا   استنساخ أي جزء منها او تخزينه في نظم استرجاع املعلومات اونقله بأي 
شكل من األشكال و بأي وسيلة كانت ) إلكترونية / ميكانيكية / استنساخ / 
تسجيل / أو غير ذلك(  دون إذن مكتوب مسبقا من املبادرة اإلستراتيجية لنساء 

القرن األفريقي – صيحة
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وراء البنطال

قانون النظام العام وحقوق الن�ساء والفتيات فى ال�سودان

ورقة نقا�ش

مدخل:

تهدف ورقة النقاش هذه إلى الكشف عن خبرة النساء السودانيات حول ما يطلق عليه بالعامية 
السودانية »قانون النظام العام« كما انها من جانب اخر تسعى للكشف عن ان قانون النظام 
العام فى كل ابعاده ومظاهره ينتقص من القيم األساسية للرجال والنساء وبشكل اوضح وادق 
للنساء وذلك فيما يحدده من محظورات وفى اليات تنفيذه وفى العقوبات التى ينص عليها، 
لذلك يعد ذو اثر كبير على حياة العديد من النساء على مستويات حياتهن املختلفة وحتديدا 

النساء الفقيرات والنساء فى املناطق املهمشة والطالبات في املدارس واجلامعات .

ايضا تقدم الورقة حتليال لهذه التجربة فى سياق التزامات السودان االفريقية )امليثاق األفريقي ( 
والوطنية) دستور السودان االنتقالي لسنة 2005م وكذلك الدولية وهى هنا حتاول ان تكشف 
ان قانون النظام العام وبشكل عام يتعارض مع طبيعة هذه املواثيق وان الكثير من املمارسات 
التى تتصل به تقوض وبشكل عميق قدرة السودان على إدراك التزاماته بضمان حقوق مواطنيه 
جميعًا فى التنمية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع املراعاة الواجبة حلريتهم/ حريتهن 
وهويتهم/ هويتهن والتمتع املتساوي بالتراث املشترك للجنس البشرى كما نصت املادة 22 

من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب(. 
تشير الورقة ايضا الى ان قانون النظام العام قد ساهم ويشكل كبير فيما ميكن ان نطلق عليه 
الشخصى  السلوك  الدولة على  العام كما وسع بطريقة سافرة من سيطرة  املجال  التحكم في 
مساهمة  وتضاؤل  حتجيم  فى  ساهم  الذى  االمر  العامة  احلياة  مجاالت  التعبيرفى  حرية  وعلى 
النساء فى احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية بل فى كل ما يتعلق باحلياة العامة فقد صادر 
هذا القانون الشارع من النساء. من جانب اخر سعت الورقة الى توثيق جتارب يومية لنساء مع 
السودان ومن ثم حللت  امراة من مختلف جهات  القانون عبر مقابالت اجريت مع 25  هذا 
هذه التجارب. وعلى ضوء ما توصلت اليه الورقة قدمت عددا من التوصيات حلكومة السودان 

وللجنة االفريقية حلقوق االنسان والشعوب.
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خلفية :

أ  فى  الصدمة  قوبل بصيحات من هول  العاملية  الصحف  عناوين  اإلثارة تصدر  غاية  فى  حدث 
من أجزاء عدة وكثيرة في العالم. هذا احلدث كان )إدانة امرأة الرتدائها البنطال( 1... هذه 
املراة هى الصحافية السودانية لبنى أحمد حسني التى اعتقلت فى العاشر من يوليو 2009 فى 
اخلرطوم الرتكابها جرمية )األفعال الفاضحة()2(... كان هذا هو احلدث اما النقاش الذى دار 
حوله محليا وعامليا فقد تركز حول قانون النظام العام مع انه وفى حقيقة االمر ان الصحفية 
لبنى لم حتاكم باى من مواد قانون النظام العام فقد مت اتهامها مبخالفة املادة 152 من القانون 

اجلنائى للعام 1991.

2 - مقدمة لقانون النظام العام ال�سوداين:
)قانون النظام العام ليس نصًا مقدسًا بل هو قانون وضعي( )2(

رمبا يكون قانون النظام العام هو األكثر وضوحًا باعتباره مظهرًا وجزءا من القانون السوداني 
)جنائي ومدني( واليات إنفاذه هي الشرطة والقضاء اضافة الى انه يتحكم فى جوانب احلياة 
فشرطة  النساء  على  االوسع  حتكمه  مجال  كان  وان  املواطنات  للمواطنني/  واخلاصة  العامة 
النساء  لوجود  املناسب  املكان  بها  القيم حتدد  من  العام حتدد وتفرض وجتسد مجموعة  النظام 
والهيئة املناسبة ) املظهر ( لهن فى املجتمع والكيفية التى تتدخل بها الدولة فى تنظيم احلياة 
الشخصية للمواطنني/املواطنات والتى غالبا ووفقا للتجربة املعاشة ما تكون انتقائية وضبابية 
فمهام وصالحيات شرطة النظام العام جتعلها تنتشر وتتحرك بشكل إستراتيجي لتقيد حرية 
يشكلون حتديا  الذين  الرجال  وعلى  النساء  على  كبير  تركيز  مع  الشخصية  والرجال  النساء 

للنهج الفكري وأليديوجلية السلطة احلاكمة.
قانون النظام العام يوجد فى غالبية الدول لينظم بصورة قانونية السلوك فى احلياة العامة ويهدف 
الى ضمان األمن واحلفاظ على النظام العام بهدف خلق إطار عام الحترام احلقوق املتبادلة فى 
احلياة العامة.  هذه هى فلسفة قانون النظام العام بشكل عام فى السودان وفى غير السودان اال 
ان قانون النظام العام فى السودان يحتوى على مواد ومبادئ ومفاهيم كما يتوفر على جتارب 
وخبرات تؤكد انه مغذى ومصبوغ بهدف تطبيق أيدلوجية محددة  تتجاوز ما تراه غالبية الدول 

حول قانون النظام العام. 
األيدلوجية التى انبثق منها قانون النظام العام فى السودان ترى أن الرجال والنساء فى حياتهم 
لسلوكهم/  الصحيحة  اخليارات  ممارسة  على  قادرين  غير  الشخصية  حياتهم  وفى  العامة 
لسلوكهن مما يتطلب وجود إشراف ومراقبة دائمة على سلوكياتهم/سلوكياتهن، االمر الذى 
وللسلوك  لالخالق  خاص  مرسوم  وتفرض  تتدخل  أن  وباستمرار  الدولة  من  ويتطلب  يفرض 

القومي يقوم على نظام صارم للعقوبات اجلنائية وطرق انفاذها.
قانون النظام العام مصوب وبالتحديد على املرأة فهو يعتبرها عنصرًا مسببًا للمشاكل لذلك 
املستويني  على  ووجودها  حركتها  حتديد  فى  منفذيه  وممارسات  مواده  من  العديد  عبر  يجتهد 
العام واخلاص وال يألوا جهدا فى اخضاعها الى إجراءات أمنية مشددة حتسبا الى خطر كامن 



7
ما وراء البنطال

فيها يصيب من حولها 3. وحتى فى احلاالت التى ال يعبر فيها قانون النظام العام عن الفروقات 
النوعية بصورة محددة يستطيع مالحقة النساء لدى تطبيق املعايير غير الواضحة ذات الصفة 
القانونية كاالتهام بسوء األخالق،  مما يعنى ان هذه االجراءات والنظم تهدف الى االستحواذ 
القبلى والسعى ملصادرة العالقات الشخصية فى األماكن العامة االمر الذى يعنى ووفقا لتجارب 
مناسب  غير  القانون  هذا  ان  والثقافات  االعمار  مختلف  من  السودانيات  النساء  من  الكثير 
ويتطفل على حياتهن. هناك عناصر او مواد فى قانون النظام العام ليست لها عالقة مباشرة 
مبفهوم النوع االجتماعي وال بالقانون األخالقي الذي ينظم سوق العمل ولكنها أيضًا وفى كثير 
من األحيان تطبق بشكل يأخذ من قانون النظام العام مفهومه حول ماهية الدور املناسب للنساء 
فى املجتمع مما يعنى امكانية حتقيق أهداف أخرى ال عالقة لها بالسلوك االخالقى لذلك كان 
من السهل جدا إستغالل هذا القانون كوسيلة للسيطرة على النساء الالتى ميثلن حتديًا اقتصاديًا 
بنفس  السوداني مشبعة  القانون  السائدة. هناك جوانب أخرى من  للسلطة  وسياسيا وثقافيا 
القيم والرؤية املتعلقة باملكان املناسب للنساء فى املجتمع وهى تؤكد على حجم الصعوبات التى 
تواجهها النساء فى السودان لدى ممارسة حقوقهن للمساهمة فى احلياة األسرية واالجتماعية 
وعند التعبير بحرية عن قدراتهن وذاتياتهن كما فى قانون األسرة واألحوال الشخصية والذى 
تنظم  شروط  على  يحتوى  أنه  اال  اخلاصة  األسرية  العالقة  ينظم  ظاهريًا  أنه  من  الرغم  وعلى 

مجموعة من االلتزامات خارج املنزل وتشمل كمثال )حق العمل(.
جاء قانون النظام العام كتراكم ونتاج ملا يسمى بقوانني سبتمبر التى صدرت في العام 83 ابان 
فترة حكم الرئيس جعفر منيرى )1969 – 1985( والتى جاءت )قوانني سبتمبر( فى مناخ 
من التطرف الدينى يسنده النظام السياسى ورئيس الدولة نفسه، فقد عاش السودان فى تلك 
والصلب وتقطيع  اجللد  فكان  الشريعة  وباسم  الدين  باسم  الرعب واخلوف  من  االيام حاالت 
االطراف والتشهير ممارسة يومية تنوه لها اجهزة االعالم الرسمية فقد تبنى النظام احلاكم فى 
قيمة  من  تقلل  التى  التمييزية  القوانني  من  مجموعة  عنه  اصوليا صدرت  منهجا  الوقت  ذلك 
القوانني الوضعية والتجارب التشريعية السودانية السابقة ولعل اكثر هذه القوانني التى صدرت 
خطورة هو ما يعرف بقانون)اصول االحكام( والذى يعطى القاضى سلطة املشرع وهو ما بنى 
على اساسه الحقا القانون اجلنائى للعام 1991 )والذى اشتمل على إدخال جرائم مثل - املادة 
152 - سيئة السمعة التي استعملت فى قضية الصحفية لبنى( والتي أسست بناءا على مفهوم 
محدد للشريعة والتي سبق ان مت تبنيها فى سبتمبر 1983م وفى هذا االطار قد قالت إحدى 
ليست  هذه   ... عاداتنا  ليست  :)هذه  الورقة  مدخل  فى  له  اشرنا  الذى  البحث  أثناء  النساء 
ثقافتنا( 4 مما يعنى مشروعية التساؤل ؟ هل تتالءم مواد قانون النظام العام وهذه املادة حتديدا مع 
عادات وطبيعة السودانيني؟ فعلى سبيل املثال يعتبر قانون النظام العام بوالية اخلرطوم 1998م 
طقوس الزار التى متارس بواسطة النساء بهدف العالج النفسي غير قانونية 5. مع العلم أن %68 
من السودانيني مسلمني6 وقد افادت التقارير ان الدكتورة مرمي الصادق املهدى القيادية البارزة 
فى حزب األمة القومى وهو تنظيم سياسى مؤسس على مبادىء الدين اإلسالمي قد قالت كرد 
فعل على اتهام لبنى ومحاكمتها: »كمسلمة أعتقد أن هذا انتهاك كبير لدينى ويروع ويحط 
من قدر النساء. وكسياسية أعتقد ان هذا انتهاك للدستور وفى االطار نفسه علقت امراة من 
دارفور«7 استشيرت لدى إعداد هذه الورقة قائلة: »قانون النظام العام ال يوجد فى القرآن .. إنه 

قانون وضعي«8
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نورد هنا اشارة نرى انها مهمة جدا وهى ان االيدلوجية التى عبر عنها قانون النظام العام سيما 
اصدر  املاضي)2009(   العام  نهايات  ففي  معني  ديني  انتماء  على  ليست حكرًا  النساء  جتاه 
محافظ جوبا )ألبرت ريدا نتور( مرسومًا استمده من القيم الدينية متحدثا عن األنشطة السيئة 
والعادات املستوردة غير املشروعة9 وقد هدف هذا املرسوم الى )احملافظة على القيم الثقافية، 
الكرامة، وإجنازات شعب جنوب السودان(  وبنينّ املرسوم )تطفل الثقافة األجنبية على مجتمعاتنا 
من  أكثر  اعتقال  مت  القانون  اعقاب صدور ذلك  بعد ذلك وفي  أجيال جديدة(.  تربية  بهدف 
للعبادة، تعرضت  الشرطة فى جوبا، كثيرات منهن كن يغادرن دور  امرأة وفتاة بواسطة   20
غالبيتهن للضرب، مت إلقائهن على األرض بسبب ارتدائهن البنطال أو االسكيرت القصير 10. 
نالحظ وعلى الرغم من أن مرسوم احملافظ كان على نطاق جوبا فقط، إال أن التقارير رصدت في 

عام 2009 اعتقاالت لنساء بأحكام مشابهة في مناطق أخرى فى جنوب السودان.
بصورة عامة يتضح ان قانون النظام العام يحتوى على خليط من احملظورات التى فى غالبيتها 
تتناقض مع الدستور االنتقالى ومع امليثاق االفريقى ومع املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االنسان 
القيم  النساء واكثر من ذلك جنده يتناقض حتى مع االعراف السودانية ومع منظومة  وحقوق 
الدينية بتنوعها فى السودان. اما طرق انفاذه فهى غالبا ما تتم بصورة تعسفية وفقا لشهادة 
العديد من النساء لذلك دائما ما جتد النساء انهن معرضات فى اى وقت وفى اى مكان والى 

سبب للوقوع حتت طائلة هذا القانون.
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الإطار القانوين:
هنالك أربع مكونات أساسية لإلطار القانوني إلنفاذ قانون النظام العام11

1- قوانني النظام العام
2- القانون اجلنائي 1991م

3-شرطة النظام العام
4-محكمة النظام العام

1- قانون النظام العام
»لن يكون هناك رقص بني النساء والرجال كما أن النساء ال يجب أن يرقصن أمام الرجال«12

نشير بداية على ان قانون النظام  العام على املستوى الوالئي يجب أن يسن بواسطة األجهزة 
قانون  كل  أن  من  الرغم  وعلى  الوالية  حاكم  يصدره  مرسوم  بواسطة  أو  الوالئية  التشريعية 
السياسية  واملكونات  الثقافية  واملوروثات  التقاليد  العادات  مستصحبا  ينشا  بالضرورة  والئي 
التى تسم الوالية املعنية اال انه ومن خالل جتارب النساء من جميع  واالقتصادية واالجتماعية 
انحاء السودان ضمن هذه الورقة توصلنا اال ان واحدا من قوانني النظام العام املعروفة على نطاق 
الذي يحكم 7 مليون  القانون  لعام 1998م. هذا  لوالية اخلرطوم  العام  النظام  قانون  عام هو 
سوداني مبختلف اعراقهم وثقافاتهم واديانهم ولغاتهم فى عاصمة البالد لذا فاى محاولة ولو 
ابعاده ومدى سيطرته  القانون بالقطع ستساهم فى كشف  كانت مختصرة لتحليل مواد هذا 
على حياة النساء فى السودان ومدى تاثيره على مشاركتهن فى الشان العام وفى احلياة العامة 
العام - والية  النظام  فقانون  السودان كله،  نطاق  وامنا على  اخلرطوم فحسب  فى والية  ليس 

اخلرطوم- لسنة 1998م  يقيد عددا من األنشطة:
• بدءًا من احلفالت خاصة كانت أم عامة.

• الرقص املختلط بني الرجال والنساء .
• املواصالت العامة )تخصيص مقاعد للنساء والركوب من باب مخصص للنساء(.

• ترتيب الصفوف فى األماكن العامة )صف للنساء وصف للرجال(.
• تنظيم عمل النساء فى محال الكوافير.

• حظر بعض السلوكيات كالتسول، اغالق معظم املطاعم فى شهر رمضان مما يعنى عدم مراعاة 
الظروف الطبيعية للنساء ووضع املرضى ووضع غير املسلمني. 13

ومن هنا وبشكل عام جند ان نصوص قانون النظام العام لوالية اخلرطوم تهدف وبشكل أساسي 
فرضية محددة  استنادا على  االستثناءات(  من  والرجال )مع عدد  النساء  تقييد عالقات  الى 
مرتع خصب  الغالب  فى  انهن  االخالقية كما  االهلية  لفقدان  باستمرار  النساء عرضة  ان  هى 
للغواية ولناخذ مثال بعض النصوص اخلاصة بعمل النساء فى محال تصفيف الشعر )من 13 
الي 17 من قانون اخلرطوم للنظام العام( جندها تشير الى: احتمال أن يكون هناك مدخل واحد 
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للمحل )املرأة صاحبة احملل يجب أال يقل عمرها عن 35 سنة )املادة 16س( وأن تثبت كل 
النساء )حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة( )املادة 16أ(. أخيرًا أشترط وبصورة واضحة 
»أن يسمح لشرطة النظام العام دخول محل تصفيف الشعر في أي وقت للتفتيش للتأكد من 

مطابقته لهذا القانون«)املادة 17(.
والفضفاضة فى حتديد  الغامضة  العام عباراته  للنظام  اخلرطوم  قانون  في  النظر  يلفت  ما  ايضا 
العقوبة النهائية فى حالة حدوث أي مخالفة لهذا القانون فيمكن ان يعاقب الشخص بعقوبات 
جنائية مختلفة ومتعددة، تشمل السجن، الغرامة، مصادرة البضاعة، الضرب. كما فى )املادة 
26(. هذا القانون والذي قد ميثل في حد ذاته )مخالفة للقانون( غير معرف بشكل واضح 
لذلك فمن املؤكد أن غالبية القضايا التي تقع حتت طائلته قضايا ميكن الفصل فيها مدنيًا وليس 
جنائيا كمثال )رخصة العمل(. ايضا ميكن للوالى باإلضافة إلي قانون النظام العام ان يصدر 
مرسومًا يضاف إلي مجمل القوانني التي متثل جزء من قانون النظام العام فى الواليات املختلفة 
وتكون محاكم النظام العام وشرطة النظام العام هما املكلفتان بإنفاذ هذه املراسيم او املرسوم 
الشيشة  تدخني  حظر  عندما   2007 عام  نياال  مدينة  في  الوالي  فعله  ما  مثاال  السمعة،  سيء 
والفتيات  الصغيرات  النساء  حظر  بدارفور  أخرى  والية  فى  مت  ما  مثل  او  العامة.  األماكن  فى 
الى  )يقود(  يؤدى  بالضرورة  وجودهن  أن  بحجة  مرسوم  بواسطة  األسواق  الي  الذهاب  من 

سلوكيات محظورة .

2- القانون اجلنائي 1991:
»جرائم العرض واآلداب العامة والسمعة«14

هذا  يعرف  متوقع  هو  وكما   1991 اجلنائي  القانون  هي  العام  النظام  لقانون  الثانية  الركيزة 
القانون مجموعة من اجلرائم ذات الصلة بشكل عام باحملافظة على »قانون النظام العام«و تشمل 
بالتحديد ما هو موضح فى الباب الثامن من القانون ، حتت عنوان اجلرائم املتعلقة بالطمأنينة 
العامة ) جرائم الشرف / السمعة والفضيلة / األخالق ( اما الباب اخلامس عشرمن القانون 
بتفاعل  واضحة  بصورة  املتعلقة  األنشطة  تنظم  التي  والعقوبات  اجلرائم  من  العديد  فيعرف 
الى  العامة واخلاصة15 وهنا نالحظ ان غالبية هذه األحكام ترمى  النساء والرجال في األماكن 
تعريف نطاق هذه اجلرائم بلغة غامضة وتترك مدى واسع من السلطة التقديرية ملنفذي القانون 
وللقضاة. املادة 152 وهى املادة التي متت وفقًا لها محاكمة ومقاضاة لبنى حسني حتت عنوان 

»األفعال الفاضحة واألعمال املخلة باآلداب« واملادة تقرا هكذا
1-»من يأتي في مكان عام فعاًل أو سلوكًا فاضحًا أو مخاًل باآلداب العامة أو يتزيأ بزى فاضح 
أو مخل باآلداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب باجللد مبا ال يتجاوز أربعني جلدة أو 

بالغرامة أو بالعقوبتني معًا«
أو  الفاعل  يعتنقه  الذي  الدين  إذا كان كذلك فى معيار  العامة  باآلداب  الفعل مخاًل  2- »يعد 

عرف البلد الذي يقع فيه الفعل«
لبنى كانت ترتدي غطاءا للرأس )طرحة( وبنطاال وهو زى  القبض على  انه وعندما مت  نذكر 
النظام  النساء في اخلرطوم. ولكن مت اعتقالها ورفيقاتها بواسطة شرطة  متعارف عليه ترتديه 
شرب  فى  املشاركة  وكذلك  احملتشم  وغير  الفاضح  »الزى  جرمية  بارتكاب  اتهامها  ومت  العام 
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الشيشة )توباكو فى أنابيب مياه( والتى تعتبر واحدًا من األسباب الرئيسية العتقال النساء 
حتت املادة152 .

األبواب األخرى من القانون تنفتح على نحو مماثل وغير موضوعي كمثال جند في سياق توصيف 
جرمية )ممارسة الدعارة( تعرف املادة 154-2- )مكان ممارسة الدعارة على أنه( يقصد مبحل 
الدعارة ، أي مكان معد الجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء ال تقوم بينهم عالقات زوجية أو 

صالت قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
هذا احلكم يفهم من قبل غالبية النساء والرجال بأنه يجعل من املمكن أن يعتبر املكتب املهني 
)اخلاص( الذي يشترك فيه النساء والرجال ، خارج مواعيد العمل مكانا للدعارة حسب هذا 

التعريف .
األبواب األخرى من القانون تفتح الباب بنفس املستوى للغموض وعدم وضوح التفسير مثال 
والتي تفسر  عند  املادة )153(  العامة(..  باآلداب  املخلة  أو  الفاضحة  امتالك )املواد  جرمية 

تنفيذ القانون باستالم النكات عبر الرسائل القصيرة فى الهواتف الشخصية.
من الصعب تصور كل النصوص الواردة في قانون النظام االلعام. حيث يتضح متاما أن الباب 
السلوك  على  الدولة  سيطرة  تأكيد  على  باألساس  مبني  القانون  من  اجلرميتني  بهاتني  املختص 
ففعل  واخلاص،  العام  املجالني  في  شخصية  سلوكيات  جترمي  طريق  عن  للمواطنني  الشخصي 
االغتصاب يعرف بإثبات ارتكاب الزنى أو اإليالج في حني أن جرمية االغتصاب هي فعل أذى 
وانتهاك وليست سلوكا شخصيا، )وهذا يعني أن فعل االغتصاب للمرأة الراشدة يعرف كجرمية 

فقط في حالة ارتباطه بفعل الزني(  16.
الي  اإلعدام  من  اجلنائي  القانون  من  عشر  اخلامس  الباب  فى  الواردة  اجلرائم  عقوبات  تتدرج 
الضرب والى السجن، وعلى الرغم من أن العقوبات القاسية ترجع الى اجلرائم التى تعتبر خارج 
إطار قانون النظام العام كجرمية الزنا إال أن بعض اجلرائم كما هو احلال فى املادة 155 التي تنص 
على أن أي شخص يقوم باستأجار محل يعتبر مكان للدعارة )حسب التعريف الوارد في املادة 

154( يعاقب باالعدام أو السجن املؤبد )إذا متت إدانته للمرة الثالثة 17(. )نوقشت أعلى( 

3- �سرطة النظام العام:
»توسعة دائرة اتهام املدنيني«18

من  هامة  وحدة  املجتمع19  أمن  بشرطة  تسميتها  إعادة  متت  مؤخرًا  والتي  العام  النظام  شرطة 
وحدات النظام العام وتعمل كآلية لتنفيذ القانون وعلى الرغم من أنها جزء من قوات الشرطة 
طورت  أنها  الواضح  ومن  العام  النظام  أحلقت مبحكمة  قوات خاصة  تعتبر  أنها  إال  السودانية 
ثقافتها اخلاصة )على الرغم من أنهم أحيانًا يؤدون مهام مشتركة(20.. وفي الوقت الذي تقع 
فيه حتت سلطات مدير عام الشرطة إال أن شرطة النظام العام تأخذ توجيهاتها من )جلان األمن( 
ومن السلطات احمللية. احلقيقة أنه وعلى مستوى الوالية تشارك شرطة النظام العام فى تنفيذ 
معلقًا حتى  الزال  )والذى  الشهير  السابق  اخلرطوم  والي  قرار  وكمثال  الوالي  احملافظ/  أوامر 
اآلن( والذى نص على منع النساء من العمل فى بعض املهن مثل الفندقة / مواقف املواصالت.. 

الخ وهذه كلها ال تؤدى اال الي التركيز فى هذا الصدد على مواقع السلطة احمللية .
فعمليًا شرطة النظام العام تغطى نطاق واسع من العمل فيما يتعلق بالتفسير وباألفعال القائمة 
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عليه وفقًا لقانون النظام العام وفى سؤال طرح على مجموعة من النساء أجريت معهن مقابالت 
رسمي  مصدر  يعلمن  ال  أنهن  ذكرن  العام  النظام  وإدارة شرطة  تأسيس  عن  الورقة  هذه  الجل 

لسلطاتهم ولكن بعض منهم غير مؤهل نفسيا واجماعيا ومهنيا(.
التصور كحد أدنى كان أن أفراد شرطة النظام العام تلقوا تدريبًا خاصًا ميكنهم من أن يكونوا 
صارمني وقاسني فى طريقة إنفاذهم للقانون ونادرًا ما تتم مساءلتهم21 .... قوات شرطة النظام 
العام لديها شهرة القسوة اجلسدية ويعتقد أن اختيارهم مت على أساس ذلك وغالبا ما يتم نشرهم 
فى احلاالت التى يتوقع فيها ان الشرطة العادية ستتعامل فيها بتهذيب أو غير قادرة على انتزاع 

االمتثال واالستجابة ألوامرها من اجلمهور فى حاالت محددة22.
واحدة من السمات احملددة فى عمل شرطة النظام العام هى تلك الظاهرة الشهيرة )الكشة( 
والتى تعنى ) التمشيط واالعتقال( هذه العمليات التى تستهدف مجموعات محددة ) النساء 
الى  إنذار مما يؤدى  تتم دون سابق  الطريق كمثال ( والكشة عادة  قارعة  الشاي على  بائعات 
اعتقاالت جماعية واعتداءات جسدية متكررة وإنفاذ العقوبات الواردة فى قانون النظام العام 
)اجللد والغرامة(. فى الغالب األعم )الكشة( ال تتم بناًء على تقارير تتعلق بوجود مخالفات 
لقانون النظام العام وامنا تتم بصورة عفوية كما يكون فى الغالب لديها أهدافا سياسية وغالبا ما 
تتوجه نحو املجموعات املهمشة ) الجئني / نساء ومجموعات من اثنيات محددة. الكشة بهذا 
املفهوم تلخص )عقلية الكشة( اى السمة املالزمة لشرطة النظام العام والتي تبنى على خلفية » 

توسعة دائرة جترمي املدنني« 23.
الكشة تكتيك خاص لهذه العقلية تعزز به من قدرات شرطة النظام العام لتعمل بالوكالة عنها 

للسيطرة على السكان متى ما تشاء .
تعسفية  بطريقة  القانون  تطبق  العام  النظام  شرطة  ان  مفاده  واسع  نطاق  على  إدعاء  هناك 
النساء  اعتقال  يتم  فعندما  شخصي  بشكل  أفردها  على  يعود  الذي  املال  در  بهدف  ووحشية 
قبل  من  املعاملة  من  لنوع  يتعرضن  يواجهن مخاطر  أنهن  ويعرفن  العام  النظام  بواسطة شرطة 
أفردا شرطة النظام العام فى ظاهرها أنهم يريدون أن يستروهن وهذه حكاية متعارفة ومتداولة 
....انهم  العام  النظام  شرطة  مبمارسات  اخلاصة  املقابالت  فى  وسجلت  أخرى  إلي  امرأة  من 
يساومون فى العقوبات املفروضة فى الباب اخلامس عشر من القانون!! »كوني معنا لطيفة.. 
كل شىء سيكون مختلفا .. هكذا قالوا إلحدى النساء... أغروها أنها إذا امتثلت ملقدمات 

جنسية لن تواجه أي عقوبة«24.
هناك احساس لدي النساء الالتي حتدثت لهن صيحة أن من املالحظ انحسار انشطة النظام العام 
في أعقاب توقيع اتفاقية السالم إال أنها عادت وبشكل أكثر شراسة خالل العامني األخيرين 
مما يؤكد ارتباط النظام العام بإجواء التوترات السياسية. واحدة من النساء أوضحت كيف أن 
شرطة النظام العام املشهورة بالسمعة السيئة تنتهج نهجًا ال هوادة فيه فى مطاردة النساء الالتي 
النساء  اخلرطوم خاصة  فى  املشروعة  غير  الكحولية  املشروبات  بيع  فى  أنهن ضالعات  يتوقع 
النازحات والنساء من املناطق املهمشة .. فى هذا السياق تتبدى واحدة من املمارسات املخيفة 
هى اعتقال الفتيات الصغيرات بداًل عن أمهاتهن املتهمات بصناعة الكحول فاذا دخلت قوات 
شرطة النظام العام مكانا ووجدت وعاء يعتقد أنه لصنع أو توزيع الكحول فانها تقوم باعتقال 
إبنة املرأة املتهمة وعندما تذهب فيما بعد االم املتهمة الى حراسات شرطة النظام العام لتسلم 
نفسها ومن ثم يطلق سراح أبنتها املعلقة ترفض شرطة النظام العام ذلك واخيرا وبعد أن تعود 
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البنت الى املنزل تلد طفاًل وال غرابة فعدد من الفتيات الالتي تعرضن لالغتصاب نتيجة لهذه 
املمارسة قد حاولن االنتحار25 .

الى جانب هذه املالحظات اخلاصة ببعض التغييرات فى ممارسات شرطة النظام العام منذ التوقيع 
على اتفاقية السالم الشامل هناك معلومات عن عودة هذه الظاهرة مجددًا فى ممارسات شرطة 
السياسية  بالتوترات  مرتبطة  املمارسات  هذه  زيادة  ان  ويعتقد  املاضية  السنة  فى  العام  النظام 
والتى هى بشكل عام جاءت نتيجة للتطورات السياسية الداخلية وكذلك للسياسة الدولية جتاه 

السودان.
بعض النساء الالتى متت استشارتهن بواسطة صيحة لديهن الوعي التام بأن شرطة النظام العام 
اداة مرنة ميكن استخدامها بواسطة السلطات عند الضرورة، وانتشارها مرتبط ارتباطا وثيقًا 
مبمارسات وأعمال السلطة السياسية لذلك فمن املتوقع أن تتسع أنشطة وتأثير شرطة النظام 

العام خالل األشهر القادمة.
تعويض عن جتاوزات  النساء فى احلصول على  فيها  متوفرة عن قضايا جنحت  قليلة  معلومات 
شرطة النظام العام26 )قضيتان فقط فى انتظار الفصل متت اإلشارة اليهما من قبل النساء الالتى 
دارفور  من  شاي  بائعة  مبقتل  خاصة  شكوى  األولى،  الورقة(  هذه  فى  صيحة  معهن  تشاورت 
باخلرطوم27 بدعم منظمات املجتمع املدنى املهتمة بحقوق النساء. الثانية، الهجوم على مظاهرة 
لنساء التى خرجت تضامنًا مع لبنى اثناء محاكمتها... اشارت واحدة من النساء الناشطات 
الى ان » اخلوف واخلجل الذي يالزم النساء فى مواجهة شرطة النظام العام يعد سببًا رئيسا فى 
موت اإلجراءات القانونية«28. وهذا على خلفية املجتمع ونظرته الغالبة والتى تندفع جتاه سمعة 
املرأة وحفاظا على احلياة االجتماعية والشخصية واملهنية تسعى ضحايا انتهاكات شرطة النظام 
العام من النساء الى حجب هويتهن فهناك احتمال ان تتحفظ اسرتها كما ان خوفها من نظرة 

املجتمع لها والسرتها مينعها من متابعة هذه املسألة.
الفساد املكشوف وسط شرطة النظام العام وعدم وجود آليات الرقابة، هو ما يدور حوله النقاش 
السياسي احلالي والذي اندلع مع مناقشة قضية لبنى حسني، فقد قال ياسر عرمان نائب األمني 
العام للحركة الشعبية فى تصريحات له أن »شرطة النظام العام تستفيد من فرصة اعتقال النساء 
ملساومتهن على شرفهن واستغالل خوفهن من أسرهن«29. وقد وجدت تصريحاته هذه انتقادات 
قاسية من شركائهم فى احلكومة كما اكدت التقارير أن شرطة النظام العام قد رفعت ضده قضية 

)إشانة السمعة( وأنهم كانوا يسعون لرفع احلصانة عنه عندما كان عضوا فى البرملان30 .

4- حماكم النظام العام 31
»تركت ذلك املكان بصمت شديد ودون أي مقاومة«32

مت إنشاء محاكم النظام العام بقرار من رئيس القضاء عام 1995م. ومحاكم النظام العام  هي 
إنشاء  بدأ منذ  تقليد  النوع من احملاكم  املركزي.. هذا  القضائي  النظام  محاكم موازية وخارج 
احملاكم  هذه  1983و  عام  منذ  املختلفة  بتكويناتها  منيري  الرئيس  نظام  لدى  اخلاصة  احملاكم 
املوازية هى محاكم إيجازية بها كثير من احلماية اإلجرائية املقيدة والتى يحركها هدف سياسي 
احمللية  القوانني  من  تستمدها  واسعة  وإدارية  قضائية  سلطة  لها  العام  النظام  محاكم  محدد.. 
واجلمارك  والغابات  الفكرية  امللكية  وتصنيف  األسعار  حتديد  الى  والدعارة  بالكحول  اخلاصة 
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القوانني احمللية / قوانني تنظيمية / وأوامر احملافظ احمللية  كما أنها تطبق أيضًا عدد مقدر من 
ملسائل متنوعة كالضرائب على املمتلكات واملنتجات البترولية والصناعات اإلنشائية والرخص 

التجارية وحتديد األسعار وبالطبع قانون النظام العام. 
- اإلجراءات التى تتبعها شرطة النظام العام فى التنفيذ تستوحيها من اخلطوات املتبعة باحملاكم 

العسكرية راجعة الى مؤسساتهم األصلية. 
دقائق واالعتقال  العشر  يتجاوز  قد ال  بأن تكون سريعة )السماع  إجراءات احملكمة يقصد   -

واحلبس وفرض العقوبة عامة يتم خالل أربعة وعشرين ساعة(.
- ال مجال ألن يكون الدفاع حاضرا مع املتهم )حق املساعدة القانونية( ناهيك عن املساعدة 

القانونية غير املتوفرة والتى ال تقدم.
- ال حاجة لتسجيل اإلجراءات / حفظ أقوال الشهود .

- عندما يتم التأكد من أن الشخص قد أرتكب اجلرم تنفذ العقوبة فورًا .

- اجللد يتم فورًا )فى مكان عام وبطريقة ميكن أن حتدث خوفا دائما ( .
- إذا لم تدفع الغرامة يتم إيداع الشخص املدان السجن .

بسبب طبيعة السياق األيدلوجي الذى يتم فيه توجيه اجلرائم نادرًا ما حتتج النساء الالتي متت 
محاكمتهن أمام محاكم النظام العام على كفاءة ومقدرة وشرعية هذه اإلجراءات اإليجازية أو 

يقدمن استئنافا على االتهام بالذنب.
فعند املجتمعات التقليدية النساء ال يشجعن على أن يتقدمن بأسئلة وقد يسيطر عليهن إحساس 
قوى باخلجل من التجربة التي غالبا ما يتعرضن فيها النتهاكات نفسية وجسدية لذلك فغالبا 
إشراك أسرهن فى ذلك.  ما ميكن دون  بأسرع  أن يكملن اإلجراءات  ما يكن حريصات على 
باإلضافة الى  ان النساء الالتى يقفن أمام احملكمة فى الغالب يكن فقيرات/ غير متعلمات ومن 

املناطق املهمشة .
قضية لبنى حسني تعد من القضايا االستثنائية فلبنى لديها وظيفة/ متعلمة/ لديها مال وشجاعة 
شخصية لذلك مكنها كل هذا من االحتجاج على الطبيعة اإليجازية لإلجراءات وان كان من 
النادر ان تنجح مثل هذه التحديات وبالرغم من ان لبنى اصرت على استشارة محامى ومتكنت 
شهادة  على  بناًء  ادانتها  متت  فقد  العام  النظام  مؤسسات  خارج  وحتويلها  احملكمة  تأجيل  من 

شرطة النظام العام فقط ومنعت من إحضار شهودها أو تقدمي أى شكل من أشكال الدفاع 33 .
 لذلك يكون من السهل جدًا أن يفهم ملاذا جند غالبية النساء »يغادرن ذلك املكان بصمت شديد 

ودون مقاومة«34.
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خوف وعدم نظام

قانون النظام العام وجتارب النساء السودانيات اليومية:

1- مقدمة :
»مستعمرة جديدة«35

كشفت نقاشات مع نساء من مناطق متنوعة من السودان حول جتاربهن مع قانون النظام العام 
عن كثير من القواسم املشتركة36 وقد كان من املتوقع على سبيل املثال ان النساء فى املناطق 
الريفية واحلضرية والنساء فى مناطق النزاعات واملناطق التى ال توجد بها نزاعات أن يكون لهن 
روايات مختلفة اال ان الالفت للنظر هو ان نظرة اؤلئك النسوة رغم اختالفاتهن املتنوعة لقانون 
النظام العام جاءت متقاربة بحسبانه عقبة كبيرة تواجههن فى حياتهن اليومية وإن كان ذلك 
الكثير من  الى مناقشة.  بالقطع حالة حتتاج  بدرجات متفاوتة ومرتبطا بعناصر مختلفة وهذه 
النساء تذكرن بوضوح أول لقاء لهن مع قانون النظام العام وحتدثن عن اخلوف واإلذالل الذي 
أحاط بهذه احلادثة وعبرن عن غضب خاص جتاه قانون النظام العام حرك بداخلهن ارادة الوقوف 
فى وجهه ومقاومته. احساس كبير وسط النساء الالئى أجرينا معهن املقابالت خاصة القادمات 
من اخلرطوم أنه ومنذ محاكمة لبنى حسني بدا تفعيل واستخدام أكثر لقانون النظام العام على 
إمرأة37 وقد  قالت  التسعينات( كما  بدايات  الى  به  العودة  يحاولون  والفتيات )انهم  النساء 
يكون من الصعب إثبات هذا اإلدعاء اال ان ما هو حقيقي على األقل هو انتشار إحساس متزايد 
السودان كذلك هناك  في  العام  الفضاء  فى  اليقني من سالمتهن  بالضعف وعدم  النساء  وسط 
شعور وسط النساء الالتى شملهن املسح أنهن ال يتحدثن حول جتاربهن مع قانون النظام العام 

بسبب اخلوف من العار األسرى واالجتماعي جراء جتاربهن مع ذلك القانون.
واحدة من النساء حتدثت حول جتربة إحدى صديقاتها )طبيبة اسنان محترفة تعرضت لصدمة 
 .. العام  النظام  إلي محكمة  وأخذها  عامة )حافلة(  مركبة  داخل  عليها  القبض  نتيجة إللقاء 
وعلى الرغم من أنه لم يصدر ضدها أي حكم إال أن ما تعرضت له من انتهاكات وعنف أدي إلى 

انها لم تستطع الذهاب الى عملها ملدة أسبوعني. 38 
هذا التزايد للنزوح من احلياة العامة تنامي بسبب عاملني : عدم الثقة من نطاق القوانني ذات الصلة 
والتى ميكن تطبيقها بطريقة تعسفية ودون سابق إنذار مع فرص ضئيلة للتحدي وللتعويض كما 
قالت إحدى النساء »اآلن أشعر بالضعف وبأنه ال تتوفر لى احلماية... انه يضاف الى ضغوط 

احلياة اليومية واملعيشية« 39 .
ونقطة أثارتها تقريبًا غالبية النساء هى أن أحكام قانون النظام العام والتى فى الغالب تستخدم 
الستهداف النساء بشكل عام غير واضحة وغامضة التعريف وترتبط مبعايير قابلة لالنتهازية 
مع هذه  يتفق  الفرد بحيث  تنظيم سلوك  تقريبًا  املستحيل  فإنه ومن  لذلك  الواسع  والتفسير 
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زيا  تلك  او  املراة  هذه  ترتدي  كانت  إذا  ما  حتدد  التى  املعايير  املثال  سبيل  فعلى  التشريعات 
العام 1991م جندها غير موضوعية  النظام  فاضحا او )مخال باالداب(40 كما جاء فى قانون 
متامًا،  مثال )يعد الفعل مخاًل باآلداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل 
الطيع  الوصف  انه ليس فقط هذا  الفقرة 2.  املادة152  الفعل(  فيه  الذي يقع  البلد  أو عرف 
إذ دلت التجارب أن التقدير ال يتم وفقًا ملعيار دين الفاعل ولكنه يعتمد على تقديرات شرطة 
النظام العام أو محكمة النظام العام. السلطات التقديرية الواسعة التي منحت لشرطة النظام 
العام مؤخرًا وصفت فى لقاء مع مدير شرطة النظام العام وثقه املركز األفريقي لدراسات السالم 
والعدالة. جاء فى التقرير أن مدير شرطة النظام العام أقر »انهم تسلموا تعميم رسمي مبنحهم 
سلطات مطلقة العتقال واتهام أي شخص يشتبهون فيه وفقًا لتقديراتهم الذاتية اى اذا احسوا 

أو رأوا أنه يضايق الشعور العام«41 .
ُسئل مدير شرطة النظام العام عن أى نوع من املعايير تتبعها شرطة النظام العام؟ فاجاب: أى 
لبس يرى الشرطي أنه ضيق!. تسبب فى أو يحتمل أن يسبب اإلثارة اجلنسية!. يصبح سببًا 

التخاذ قرار االعتقال!!. 
فى بعض األحيان ومن خالل جتاربها اخلاصة بدات شرطة النظام العام فى التأثير فى اجلدل حول 
هذه املعايير . واحدة من النساء الحظت كمثال كيف انه قبل احلرب فى دارفور كانت التصاميم 
املقبولة من األزياء كثيرة ومتنوعة بكل أنحاء اإلقليم وباشتعال احلرب فى دارفور وزيادة تطفل 
اجلهات احلكومية املركزية ونتيجة النتهاكات شرطة النظام العام  تغيرت طريقة وأسلوب نساء 
دارفور فى اختيار اللبس مما ساهم فى بلورة قواعد جديدة للزى املقبول ومعايير للحظر42 ... 
اذن الزيادة فى تطبيق قانون النظام العام اضافة الى الزيادة فى أعداد ضباط األمن الوطني فى 

دارفور هو ما انشأ »مستعمرة جديدة« فى االقليم .
اكتشفن  أنهن  السودان  فى  العام  النظام  قانون  مع  النساء  جتارب  نقاش  واثناء  انه  الى  نشير 
ثالث مجاالت للقانون من خالل التعابير الشخصية أو من خالل االرتباط باحلياة العامة وهى 
: شخصي، ديني، له دالالت ثقافية وخاصة - احلياة األسرية واالجتماعية -احلياة االقتصادية 

واملهنية - احلياة العامة والسياسية

الأ���س��ري��ة  احل��ي��اة   - وخ��ا���س��ة  ثقافية  دللت  ل��ه  دي��ن��ي،  �سخ�سي،   -2

والجتماعية:
»ليس بإمكان النساء الرقص ... انه للرجال فقط«43

نرى أن أثر قانون النظام العام على احلياة اليومية والشخصية والتعابير االجتماعية قد مت تسليط 
الضوء عليه من غالبية النساء الالتي متت مقابلتهن فهذا القانون يهدف الى التحكم فى مساحات 
واسعة فى العوالم اخلاصة األسرية واالجتماعية)حتديد نوعية املالبس/املركبات العامة /اماكن 
/ اخلاصة  العالقات  والصديقات/تنمية  االصدقاء  رفقة  الدينية/الفنون/  التعابير  التعليم/ 
احلدائق  فى  التنزه  السينما/  مشاهدة  الطرقات/  فى  السير  النساء/  رياضة  خاصة  الرياضة 

العامة/الرقص واحلفالت اخلاصة والعامة.
فى اخلرطوم بشكل خاص ساهمت الدعاية واحلملة االعالمية الكبيرة التى صاحبت محاكمة 
لبنى فى نشر واعادة تنشيط اخلوف عند النساء من التعرض لالتهام بالسلوك املناهض للباب 
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اخلامس عشر من القانون اجلنائي 1991م خاصة من تلك املواد املتعلقة بنوعية االزياء فاعادة 
التركيز على قانون النظام العام والنقاش حول ماهية احلشمة وحدودها واالخالقى والالأخالقى 
كان له تأثير حول كيفية تصور الفتيات للمخاطر التي تواجه مشاركاتهن االجتماعية وعلى 
الكيفية التى حتاول بها االمهات احلفاظ على مساحات من احلرية. واحدة من النساء قالت أن 
البنطال  ارتدت  أذا  انها  املدرسة  زميالتها فى  إخبارها من إحدى  السبع سنوات مت  ابنتها ذات 
وخرجت للعب خارج املنزل قد تتعرض )لالعتقال ( ثم اكملت ان ابنتها بعد ذلك أصبحت 
مع  األمر  مناقشة  فى  كثيرا  املراة  هذه  اجتهدت  –عندها  املنزل  واللعب خارج  اخلروج  تخاف 
إبنتها بطريقة ال تقلل من إحساسها باألمن وبثقتها بنفسها وكرامتها وقد علق البعض حول 
هذا االمر مؤكدين أن جوهر قانون النظام العام هو جترمي النساء واألطفال من االناث ببساطة 
لكونهن نساء أو فتيات لذلك يبدو من الصعب جدًا تفسير منع النساء والفتيات فى إحدى 
الى سلوكيات  يؤدى  قد  أن »حضورهن«  لفكرة  وفقا  السوق  الى  الذهاب  من  دارفور  واليات 

محظورة.. هكذا بكل بساطة.
إمرأة أخرى من اخلرطوم  مت إخبارها أن ابنتها )28 سنة( وابنة أختها )12 سنة( مت اعتقالهما 
في الطريق بواسطة شرطة النظام العام على خلفية مخالفتهما املادة 152 من القانون اجلنائي 
كانت كل واحدة منهما ترتدى بنطاال وتونيك – مت أخذهما الى قسم الشرطة وحبسهما وقد 
كان هذا بعد محاكمة لبنى بأسبوع فقط وفي النهاية لم يدانا اال انه مت التحرش بهما بصورة 
عدوانية فى قسم الشرطة )البنت الصغرى واملراة(، فقد ابدى عدد من الضباط وبشكل متكرر 
مالحظاتهم حول حجم ثديى البنت ذات اإلثني عشر عاما فى ادعاء خبيث بأن عمرها ليس 
والتى  الصغرى  البنت  خاصة  القاسية  التجربة  بهذه  عميق  بشكل  تاثرتا  البنتان  قالت.  كما 

رفضت وترفض احلديث حول جتربتها تلك44 .
امراة أخرى أكدت أنها سمعت أن )إثنتني أو ثالث من الفتيات الصغيرات(  أعمارهن مابني 
10- 12 سنة مت اعتقالهن مؤخرًا45. بسبب كل هذه املضايقات وبسبب احتالل الفضاء العام 
اضافة الى ما يحدث عادة من حترش عدوانى وابتزاز مبتذل فإن عددا  من النساء اتخذن قرارا 
بالتوقف عن املشي راجالت فى شوارع اخلرطوم حتى وإن كن برفقة احد ومتسكن بقيادة السيارة 

أو ركوب املواصالت حتى وإن كانت املسافة قصيرة.
هنالك أيضًا اهتمام بالكيفية التى تستغل بها شرطة النظام العام العالقات والروابط االجتماعية 
املركز  وثق  فقد  اجلوالة  الهواتف  فى  القصيرة  الرسائل  تأمني  مثل  السن  صغيرات  للفتيات 
األفريقي لدراسات السالم والعدالة حاالت منذ عام 2007م مت فيها اعتقال فتيات داخل مطعم 
بسبب ارتدائهن البنطال وشربهن الشيشة بإدعاء مخالفتهن للمادة 152 من القانون اجلنائي 
ثم مؤخرًا مت توجيه اتهام آخر الحداهن حتت املادة 153 »املواد والعروض املخلة باآلداب العامة«. 
فقد وجدوا فى هاتفها النقال رسالة مرسلة لها بها نكتة مت اعتبارها )غير أخالقية( وبسبب هذا 

االتهام األخير مت سجن البنت ملدة شهر مع الغرامة واجللد 40 جلدة 46 .
تطبيق قانون النظام العام بكثرة أو باألصح اإلستدراك لتطبيقه فى مواجهة النساء والفتيات أثر 
على األسر وجعلها أكثر خوفا من تشجيع أو باألصح من السماح لبناتهن باملشاركة فى احلياة 
العامة فهو اذن لم يؤثر فقط على التطور االجتماعي للنساء والفتيات بل أثر ايضا على مجمل 

النسيج األسرى السوداني .
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اإقامة احتفال خا�ش اأو عام بكل تفا�سيله يدار بوا�سطة �سرطة النظام العام 

 يفرض قانون النظام العام على كل من يريد إقامة حفل ويريد أن يستعمل فيه ساوند سيستم 
)ما يكرفون( أن يحصل على تصديق وفى بعض االحيان ميكنك ان تسميها رشوة ولكن عمليًا 
جند فى اخلرطوم على سبيل املثال ان شرطة النظام العام تتدخل فقط للتأكد من أن احلفل سينتهي 

فى الوقت احملدد له وهو الساعة احلادية عشر لياًل47 .
هنالك فهم عام لدى بعض النساء مفاده ان السلطة التقديرية الواسعة النطاق املمنوحة لشرطة 
النظام العام متكنها من أن تفرض أحكام أخرى كمنع رقص النساء)أمام الرجال(48 / االتهام 

مبمارسة »الدعارة« 49 / »إدارة محل للدعارة«50 وكل هذا بالقطع يسبب تهديدا دائما .
 فى دارفور هنالك فهم واضح لعدد من النساء هو أن تطبيق قانون النظام العام يجعل- »النساء 

ال يستطعن الرقص، الرقص للرجال فقط«51 .
غير  والرجال  النساء  أن  ترى  التي  وأيدلوجيته  العام  النظام  قانون  ملؤسسات  تأثير  هنالك 
املتزوجني ليس لهما احلرية فى أن يكونوا معا أو ومهما كانت الظروف ال يحق لهم اجللوس 
معا دون رقيب فعلى االقل يجب على النساء والرجال ان يكونوا حذرين جتاه الظهور فى مكان 
خاص أو عام بشكل يعتقد من خالله أنه ميكن أن تقوم بينهم عالقة حميمة وفى هذا السياق 
نفسه سجل املركز االفريقى لدراسات السالم والعدالة فى بداية هذا العام انه مت إيقاف صحفي 
يقود سيارته ومعه زوجته ومت إلقاء القبض عليهما واتهما بجرائم حتت الباب اخلامس عشر من 

القانون اجلنائي52 ..
عدد كبير من النساء والرجال مت اعتقالهم حتت هذه املواد من الشارع او من أماكن عامة اخرى أو 
من داخل سياراتهم اخلاصة وذلك ببساطة شديدة لعدم مقدرتهم إثبات الصلة التى تربط بينهما 
او بينهم وفقا لشروط قانون النظام العام )القرابة من الدرجة األولى –زوجة - والدة - أخت 
الشارع  فى  العامة  احلدائق  فى  تتواصل  العام  النظام  لشرطة  واملمارسات  الغزوات  هذه  الخ(، 

واألماكن العامة األخرى بالسودان بل فى بعض احلاالت يتم القبض داخل املنزل اخلاص 53 .
بعض النساء أوضحن الكيفية التى تعتقل بها قوات شرطة النظام العام األوالد والبنات باجلامعات 
الذين يجلسون معا ... نشير هنا الى ان شرطة النظام العام باجلامعات تتجه أيضًا وبصرامة 
الى تطبيق قيود على الزى وهذه القيود بالضرورة تؤثر على مناخ التعليم باجلامعات وتقوض 
التجربة اجلامعية على املستوى احلياتى العام مثل تقلص صداقات الدراسة بل فى احيان كثيرة 
انعدامها خاصة بني االوالد والبنات.. هذه الصداقات التى كان من املمكن ان تؤدى دورها فى 
املشترك  الناس فى احمليط  العالقات بني  ان  بيئة جامعية معافاة ومتفتحة فكما هو معلوم  خلق 
بينهم يعتقد أنها مهمة وذات اثر كبير على الصحة النفسية واجلنسية وعلى تنمية العالقات 

وهو ما بات مفقودا االن فى اجلامعات السودانية بسبب هذا القانون.
 ترى بعض النساء  ومنذ العام 1989بأن اليقظة املفرطة وجنسنة السلطات الى لقاء بني رجل 
وتطور مجتمعات  واالجتماعية  النفسية  الصحة  على  تأثيرات واضحة  الى  ادى  ما  هو  وامراة 
الشباب السودانى ناهيك عن النسيج االجتماعي والثقافي للسودانيني عامة )الزيادة فى التوتر 
السياسي- زيادة اخلوف الذي تولد جراء أنشطة شرطة النظام العام وأدى إلى تنامى العزلة بني 

الرجال والنساء(. 
مطعم  وداخل  أكتوبر  شهر  بدايات  ففى  االعتقاد،  هذا  جتسد  الدراسة  أثناء  وصفت  حادثة 
بواسطة  واالعتقال  اجلسدي  االعتداء  للتحرش/  يتعرضن  املراهقة  سن  فى  فتاتان  باخلرطوم 
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شرطة النظام العام بسبب سلوكهن... هكذا!!! املرأة التى روت هذه احلكاية عبرت عن عميق 
باديًا عليهما!!  اللتان كان اخلوف  الفتاتان  يتقدم أى شخص ملساعدة  لم  أنه  صدمتها حلقيقة 

»هذا ليس بسلوك السودانيني املعتاد«54!!!. هكذا قالت.
املرأة وجتلب  تعسفية وعنيفة متتهن كرامة  بطريقة  يطبق  العام  النظام  قانون  أن  فكرة وتصور 
أمل  بارقة  اى  بأنعدام  وشعورها  املرأة  إحساس  على  تأثيرا  له  أن  يعتقد  ما  هو  ألسرتها  العار 
أوضاع  فى  النساء ومنهن من هن  من  متزايدة  اعداد  أن هناك  املستقبل وثمة شواهد على  فى 
القامت  االحساس  هذا  الى  قاد  ومما  السودان،  غادرن  أنهن  أكتشف  واجتماعية جيدة  اقتصادية 
النساء فى  ثقافة جترمي« وجود  العام و»اجتاهات تصعيد  النظام  الكثيف لشرطة  الوجود  »ثقل« 

الفضاء العام إضافة الى فرض العزلة على عدد كبير من النساء55 .

3- احلياة القت�سادية واملهنية:
ففارقت  احلديد  من  قطعة حادة  أن سقطت على  الى  بوحشية  يطاردونها  »كانت جترى بسرعة شديد وكانوا 

روحها احلياة«56 .

حياتهن  على  العام  النظام  قانون  تأثير  الى  أشاروا  مقابالت  معهن  أجريت  الالتي  النساء  كل 
االقتصادية واملهنية سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .امرأة من دارفور أجريت معها 
النساء  معيشة  على  العام  النظام  قانون  تطبيق  تأثير  من  محددة  نواحي  على  ركزت  مقابلة 
أثنني مليون ونصف نزحوا من  املستضعفة واملهمشة، في دارفور حوالي  املناطق  واألطفال في 
ديارهم ويقيمون اآلن فى معسكرات النازحني بأطراف املدن، استوطنوا باملدن واألحياء وثمة ما 
يفصلهم عن طريقة حياتهم التقليدية باألرياف، تسرب إليهن اليأس وهم يبحثون عن وسيلة 
جديدة لسبل العيش خاصة النساء الالتي أصبحن املسئوالت واملعيالت ألسرهن بسبب ظروف 
احلرب ومما وجدن وتعلمن من مهن هن واطفالهن كانت بيع الشاى/ بيع الطعام/ صناعة وبيع 

املريسة والعرقي، وقد كانت كل هذه األنشطة تخضع لتقلبات سريان قانون النظام العام ...
للتهديد  تعرضهن  على  تاكيدهن  مقابالت  معهن  أجريت  الالتي  النساء  أحاديث  بحسب 
بعقوبات مخالفة قانون النظام العام )الغرامة او اجللد في حالة عدم الدفع( مما سبب خوفا كبيرا 
فى حياة كثير من الفقيرات والنازحات، قالت امرأة ناشطة: ارى أن قانون النظام العام )يحطم( 
املقدرة االقتصادية للنساء وألسرهن فقد منعت مؤخرا السلطات في مناطق عديدة في السودان 
النساء من البيع في منطقة السوق ومنعت األوالد من بيع سلعهم فى العربات التي يدفعونها 
لذلك  اليوم(  أثناء  محددة  زمنية  بفترات  البيع  يحدد  دارفور  من  املناطق  بعض  )فى  بأيديهم 
فاالطفال الذين يستمرون في البيع فقط هم املعرضون لالعتقال بسبب التجارة غير املشروعة 
فتحتجز منتجاتهم معهم جنبًا الي جنب فتفسد دومنا أي تعويض اما النساء فانهن أيضًا عرضة 
لالعتقال حتت املادة 152 من القانون اجلنائي بدعوى مخالفة الزى احملتشم و»األعمال الفاضحة 
» وحيث هنا تبدو التعسفية هى السمة املميزة حملاوالت شرطة النظام العام فى السيطرة على 
مناطق األسواق فمثال عندما تدفع النساء للحصول على تصديق للبيع فى مكان معني ميكن بال 

مقدمات أن يتم إخبارهن: »نأسف« غير مسموح بذلك بسبب قانون النظام العام .
 ذكرت النساء أنهن مينعن من بيع بعض املنتجات في بعض مناطق دارفور كما أسست لذلك 
النساء في غرب دارفور يتاجرن بكثافة  املثال  العام بشكل تقليدي فعلى سبيل  النظام  شرطة 
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مع تشاد حيث يجلنب العطور لبيعها في دارفور وعندما مت فرض قيود على حرية احلركة وفقًا 
»لقانون النظام العام« اصبح االن مسموح بالتجارة فى العطورفقط لنساء ينتمني ملجموعات إثنية 
أو قبلية محددة مرتبطة أو منحازة الي السلطات احلاكمة ليصبح الفهم العام للنساء فى دارفور 
ومن خالل النقاشات معهن أن قانون النظام العام كما أوضحن سن لتبرير سلوكيات مختلفة 
لشرطة النظام العام وللسلطات احمللية أبعد من أي تفسير محتمل لنطاق القانون فتطبيق قانون 
القبلية سواًء كان هذا  واالنتماءات  السياسية  النظر  لوجهات  دارفور يخضع  فى  العام  النظام 
عمدًا أو جتنبًا ملخاطر النزاع لذلك جند أن املعرضون لقانون النظام العام فى الغالب من النازحني 
النزاعات، فالتعبير مثال عن الدعم السياسي لسيطرة السلطات  داخليًا والقادمني من مناطق 
تكتيك يسمح للنساء باالستفادة من التسامح مع مؤسسات النظام العام ففى الفاشر واجلنينة 
روى لنا عن االمتيازات التي يتمتع بها أعضاء املؤمتر الوطني حيث يعتبر احلصول على عضوية 
املؤمتر الوطنى قبل تقدمي طلب احلصول على موقع داخل السوق ضروريا جدا لذلك تاتى النساء 
هذا  تثبت  التي  البطاقات  ويحملن  الوطنى  للمؤمتر  دعمهن  ليؤكدن  الضغوطات  هذه  وسط 
مع حركات  القوية  التحالفات  أن  ان نالحظ  السياق ميكن  نفس  وفى  االنتماء57  وهذا  الدعم 

دارفور التي لها سلطات قوية عبر السلطة االنتقالية بدارفور لها نفس التأثير تقريبا.
هناك فهم لدى غالبية النساء من دارفور مت أخذ إفاداتهن كجزء من الدراسة أن مرتبات أفراد شرطة 
النظام العام تصرف مباشرة من الغرامات التي جتمع من تطبيق الشرطة للقانون لذلك فالوجود 
املكثف لشرطة النظام العام يعتمد على حتديد وايجاد انتهاكات لقانون النظام العام والتى من 
الطبيعي ستشجع على تطبيق واسع وعدواني للقانون فقد اشارت بعض النساء ليست الغرامة 
وحدها الناجتة من تطبيق القانون املصدر الوحيد لدخل شرطة النظام العام وذلك النه وبرغم ان 
صناعة الكحول محظورة رسميا فقد طلبت شرطة النظام العام ثلثمائة جنيه سودانى من النساء 
الالتي يشتبه في أنهن يصنعن الكحول ثمناً  لعدم التدخل في جتارتهن فرفض دفع الرشوة يؤدى 
إلى توجيه االتهام والعقوبة التى تكون غالبًا السجن ملدة ثالثة أو أربعة أشهر مما يؤدى الى ايجاد 
دافعا قويا لدفع الرشوة لشرطة النظام العام، فالتطبيق غير املالئم لقانون النظام العام يشمل 
اثره أهدافا مالية أو سياسية وباختصار »قانون النظام العام هناك فقط حلرمان النساء من الوصول 
التهميش باالستغالل وبالتجرمي  فالتقاء  امرأة من دارفور58  إليه  ملا أشارت  الى حقوقهن« وفقًا 
ليس بغريب على أوضاع النساء في السودان فالعديد من احلكايات ومن املعلومات فى املقابالت 
باإلضافة ملا هو متوفر من مواد يرسم صورة للكيفية التي يتم بها استخدام قانون النظام العام 
بكثرة جتاه النساء الفقيرات الالتي يحاولن أن يجدن سبال للعيش عن طريق بيع الشاي أو أى 
دارفور (. ومن  النوبة ومن  النازحات من اجلنوب ومن جبال  باخلرطوم )خاصة  أعمال أخرى 
فيها  توجه  والتي  العنيفة  الكشات  تاتى  العام  النظام  بواسطة شرطة  تتم  التى  املألوفة  األشياء 
االتهامات للنساء والتى تنتهى بالغرامة او اجللد أو تكون مدخاًل »للمساومات » من قبل شرطة 
النظام العام مع النساء سواء كانت هذه املساومات مالية أو جنسية لذلك جند عددا من النساء 
لهن وألسرهن  العيش  لكسب  البسيطة  احتياجاتهن  تولدها  وريبة  دائم  في خوف  املهمشات 
الن تراكم ممارسات هذا القانون وتاثيرها الكبير على حياة النساء الفقيرات النازحات جعلهن 
وبيأس شديد يحاولن اخلروج واملغادرة بحثًا عن مصادر للرزق بهوامش اخلرطوم وهذا ما جتسد 
بشكل ماساوى فى حالة) نادية صابون كاجني ( بائعة الشاي القادمة من مدينة الدلنج بوالية 
جنوب كردفان والتي قتلت في السوق العربي باخلرطوم في بدايات هذا العام)2009(. لنادية 
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اكثر من جتربة اعتقال واكثر من جتربة عقوبة بواسطة شرطة النظام العام. كانت نادية صابون 
خائفة بشدة عندما بدأت شرطة النظام العام فى اجتياح السوق العربى باخلرطوم في الثالثني 
التي تطاردها  الشرطة  أبريل 2009م. )... كانت جترى بسرعة شديدة خوفًا من قوات  من 
بوحشية إلى أن سقطت على قطعة حادة من احلديد ففارقت احلياة . لقد ماتت نادية صابون 
كاجنى(59( وقد روى ناشط في مجال حقوق اإلنسان انه حتدث إلى بعض الشهود فأكدوا له أن 
شرطة النظام العام منعت آخرين كانوا بالسوق من مساعدة نادية وهى تنزف بغزارة ... وعندما 

غادرت شرطة النظام العام كانت نادية قد فارقت احلياة60 .
اجلامعات  فى  يتمثل  النساء  حياة  في  العام  النظام  فيه شرطة  تساهم  للخوف  آخر  عالم   ....
وقطاع املهن احلرفية وبشكل اكبر جنده فى حياة النساء الالتي يعملن في منظمات املجتمع املدني 
ومنظمات حقوق اإلنسان وقد لوحظ ان هذه املخاوف قد زادت في العامني األخيرين، ونذكر 
هنا ان ناشطة فى مجال حقوق اإلنسان باخلرطوم قد حتدثت حول تاثير حشد افراد جهاز األمن 
والتدقيق بواسطة شرطة النظام العام على قدرة النساء الناشطات فى أداء أنشطتهن املعتادة61 
التهديدات  املهنية أشكاال متعددة تشمل  األنشطة  أو  التدقيق فى االنشطة اخلاصة  وقد حوى 
/ التنصت للمكاملات الهاتفية الليلية ذات الطبيعة اخلاصة أو ما تتم مع األصدقاء واألسرة مما 
ادى وكنتيجة عملية لهذه احلمالت اال تستطيع املراة الواحدة وزميلها العمل معا لوقت متأخر 
النساء مع  البقاء لوقت متاخر ممكنا فقط فى حال وجود مجموعة من  فى املكتب فقد اصبح 
للهجوم على منظمتهم/  املادة 154 كذريعة  ان تتخذ  الرجال وكل هذا خشية  مجموعة من 

منظمتهن او النيل من سمعتهن او تعرضهم/ تعرضهن الحتمال عقوبات خطيرة.
في  واحلرفي  املهني  للفصل  سعيًا  مختلفة  فضاءات  خلق  العام  النظام  قانون  نتائج  من  واحدة 
تنمية  فى  ما ساهم  هو  الفصل  هذا  اى  رمبا  والذى  والنساء  الرجال  بني  العيش  وسائل كسب 
خبرة النساء في غياب العدالة النوعية فكما هو معلوم فى واقع كالسودان وحتت سيادة محكمة 
إلى  االنضمام  أو  الشخصية  عالقاتهن  لتنمية  أقل  حريات  للنساء  يكون  العام  النظام  لقانون 
الشبكات باألخص خارج مكان العمل وفى غير أوقات العمل الرسمية وهو ما كان سيساهم 

كثيرا في تنمية القدرات واخلبرات مما ميكن النساء من التطور وظيفيًا.

4- احلياة العامة واخلا�سة:

»ماذا يحدث إذا لم يكن هنالك قضاة مستقلني؟62«

قانون النظام العام صمم لينظم كيفية حضور النساء في الفضاء العام مبا يشمله من تعابير ذات 
صلة باحلياة الشخصية وباحلياة العامة كما وصفت فى اجلزء 2 واجلزء 3 من هذا الباب ... في 
هذا الباب يتركز النقاش على تأثير قانون النظام العام على ارتباطات النساء السياسية واملدنية 
تشير  السودان  فى  العام  النظام  ملمارسات شرطة  وفقا  العام  النظام  لقانون  السياسية  فالقيمة 
حقيقة الى أن توجيه االهتمامات السائدة/ ال يتفق مع الدين املعلن وال مع القواعد االجتماعية 
لذلك فى اوقات التوترات السياسية متيل الية قانون النظام العام إلى أن تكون أكثر صخبًا فى 
ترويجها كما أقرت املقررة اخلاصة حلقوق النساء باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
في يوم نساء عموم أفريقيا في بدايات هذا العام )2009(: »النساء األفريقيات يواصلن املسير 
في حتقيق تطور تدريجي في مجتمعاتهن بكل أنحاء القارة بضغوطهن لتعديل القوانني وعملهن 
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تأثير  العام  النظام  لقانون  ان  أوضاعهن«63. من سوء احلظ  لتحسني  قانوني وسياسي  إطار  في 
مستبطن على ممارسات النساء حلقوقهن السياسية ولواجباتهن ففى تعليق ألحدي النساء أثناء 
البحث نبهت الى زيادة االغتراب بني الدولة واملؤسسات الوطنية وبني مجموعات من النساء 
)القضاء فى قضية لبنى( قالت: »أكدت عدد من النساء عدم ثقتهن في النظام القضائي«64 »إذا 
لم يكن هنالك قضاة مستقلني.... اذن ماذا؟« قالت متساءلة: تعديل قانون النظام العام، كما 
قالت )من األساسيات في التعديل احلالي للقوانني التي يسبق تراعي التزامات الدولة السودانية 

دوليا وإقليميا وجتاه مواطنيها(.
فعالة  وسيلة  العام  النظام  قانون  أن  أوضحت   ، مقابالت  معهن  أجريت  الالتي  النساء  جتارب 
من  فواحد  السلطات  عنه  ترضى  ال  بشكل  السياسة  في  ينخرطون  الذين  النشطاء  ملطاردة 
اجلوانب التي تكشفت عن محاكمة لبنى حسني على سبيل املثال التحقير واإلساءات اجلسدية 
التي تلقتها النساء املتظاهرات أمام احملكمة دعمًا للبنى حسني من موقع التعبير عن رأيهن في 
فى  اخلرطوم شمال  الثالثة مبحكمة  االستماع  اثناء جلسة  وذلك  محاكمتها  وأخالقية  شرعية 
املادة  العام حتت  املتظاهرات بتهمة اإلزعاج  السابع من سبتمبر حيث مت اعتقال 48 امرأة من 
77 من القانون اجلنائي 1991م. وقد تعرضت بعض النساء للضرب الشديد كما مت نقل بعضًا 
في  العام  النظام  شرطة  وتأثير  دور  وكيفية  خبايا  بجالء  يوضح  وهذا  املستشفي65  إلى  منهن 
حتجيم النساء..... شهود عيان أكدوا أن الشرطة العادية هي التي حضرت ملكان املظاهرة وأنها 
كانت فقط تراقب ) النساء ( وتعاملت بأدب وبسلوك مسالم وعندما تصاعدت حدة التظاهرة 
يقرعون  الذين كانوا  العام -اولئك-  النظام  العادية ونشر شرطة  الشرطة  واتسعت مت سحب 
العصا ويقومون بحركات تهديد ... ضمن هذا املشهد ثمة متظاهرون آخرون في مالبس مدنية 
جلوسهن  واثناء  النساء   ... النار  وماء  امللتوف  قذائف  باستعمال  النساء  بتهديد  لهم  سمح 

بسالم يقاومن األوامر التي تطالبهن مبغادرة املكان هجمت عليهن قوات الشرطة بوحشية.
فى أعقاب هذه احلادثة واجهت امرأة ناشطة فى العمل العام ومن الالتي شاركن في حملة دعم 
لبنى - واجهت هذه املراة حترشات شديدة من شرطة النظام العام كما مت الغاء احد اجتماعاتهن 
العون  ترخيص من مفوضية  لديها  املنظمة  ان  العلم  مع  لم يحصلن على تصديق  انهن  بحجة 
االمية!!  العاملى حملو  اليوم  مبناسبة  فقد كان  الغى  الذى  النشاط  اما  الطوعى  والعمل  االنسانى 
السابق  في  لم يكن ضروريًا  والذي  العام  النظام  بحجة عدم احلصول على تصديق من شرطة 
ناهيك عن وجوده في أي تشريع66. يضاف لهذا اغالق عدد من منظمات حقوق االنسان فى 
مارس 2009 وما تبع ذلك من تهديدات وحترشات واشارات  إلي احتمال توجيه اتهامات حتت 
قانون النظام العام67 بهدف التاثير على املشاركة السياسية للنساء...... هناك مخاوف لدى 
بعض النساء اجريت معهن مقابالت يتوقعن أن قانون النظام العام سيؤثر بشكل مباشر على 
حرية النساء فى املشاركة في العملية الساسية، فبالنظر لقانون النظام العام يكون من املتوقع أن 
يؤثر على حسابات النساء فى سلسلة مسارات العملية االنتخابية بدأ من احلق في االنتخابات 
النقاشات  فى  املشاركة  إلى  السياسية  احلمالت  فى  املشاركة  الى  الترشيح  الى  التسجيل  من 
السياسية والندوات وصوال الى تولى منصبا من املناصب وهذا ما سيعنى بالطبع حضورا للنساء 
فى الفضاء العام... ذكرت إمراة  حتدثت عن معرفتها لنساء ال يرغنب فى تولى مناصب عامة 
خوفا من ان يستخدم قانون النظام العام ضدهن ولتشويه سمعتهن68، هذه االجواء التى يفرضها 
قانون النظام العام العاقة مشاركة النساء فى الشان العام بالضرورة ستؤثر على احساس املواطن 
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وعلى التجربة الدميقراطية بشكل عام فى السودان وستخلق »بيئة غير مالئمة«69 كما انها فى 
نفس الوقت حتفز النساء لتحدى هذا القانون وتشجيع الناس للتحدث دون خوف وكمثال لهذا 

حملة )ال لقهر النساء( ومبادرة )مناهضة القوانني التميزية ضد النساء(70.
أخيرًا قانون النظام العام أستخدم بواسطة السلطات للتعبير عن حالة اإلحباط نتيجة لتدخل 
املجتمع الدولي في دارفور ونتيجة للكوارث الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان  امرأة ناشطة 
أوضحت كيف أنه وعقب صدور قرارات دولية ضد السودان، صارت هنالك هجمة قوية على 
طريقة  بسبب  عاملية  منظمات  في  العامالت  السودانيات  والنساء  السودانيات  غير  النساء 
لبسهن71 ففى مدينة الفاشر على سبيل املثال مت منع عدد من النساء يعملن بالبعثة املشتركة 
لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي )يومنيد( من السفر بالطائرة بسبب مالبسهن72. فقانون النظام 
املناهض  الدولي  املجتمع  املوقف من  الغضب جتاه  لتسجيل  قالت يستخدم كوسيلة  العام كما 

للسودان وايضا استهدافه التأثير على النساء في السودان 73 .
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توافق قانون النظام العام 

مع الإطار العام للميثاق الأفريقى حلقوق الإن�سان وال�سعوب:

على  بناًء  السودان  التزامات  مع  العام  النظام  قانون  توافق  موجزة حول  حملة  يقدم  الباب  هذا   
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ومن املهم جدًا هنا مالحظة أن االلتزامات الواردة 
في امليثاق ليست فقط التزامات عاملية فهنالك لبنات فى القانون السوداني احمللى بتفعيل املادة 
احلقوق  كل  »تعتبر  على  تنص  املادة 27   .) )الدستور  االنتقالي  السودان  دستور  من   )27(
واحلريات املضمنة في االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان واملصادق عليها من 

قبل جمهورية السودان جزًء ال يتجزأ من هذه الوثيقة 74« .
حتى دون الرجوع إلى االلتزامات التى فى الوثيقة جند ان  إطار وعمل قانون النظام العام قد فجر 
العديد من قضايا القانون والدستور السوداني بدا من منع التعذيب وحتى حق احملاكمات العادلة 
واملساواة أمام القانون75. كما قال ياسر عرمان نائب األمني العام للحركة الشعبية في أعقاب 
اإلجراءات التي متت ضد لبنى حسني قال: »نحن نعتبر ان قانون النظام العام مناهض حلقوق 
القانون كما نعتقد أن هذه احملاكمة متثل  إلغاء هذا  إلى  اإلنسان وللدستور نفسه، نحن ندعو 

انتهاكا لكل احلقوق واحلريات املضمنة في الدستور«
لذلك فهذا الباب يشير إلي املسألة الدستورية التي ميكن أن تدفع باستقاللية فيما يتعلق بقانونية 

قانون النظام العام .

1- امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب :

إن الـ 53 دولة التى هى عضوة في االحتاد األفريقي مبا فيها السودان76 هى اعضاء في هذا امليثاق 
الذى يقر بحقوق اإلنسان األساسية ، مبا فيها حق احلماية من التعذيب ومن العقوبات الوحشية 
والال إنسانية /حق حرية ممارسة الشعائر الدينية / حق املساواة أمام القانون وحق احملاكمات 

العادلة77.
امليثاق  مع  توافقه  حيث  من  تساؤالت  تثير  العام  النظام  لقانون  الرئيسية  التأسيسية  السمة   
واجلوانب التى كانت بالفعل موضوع االتصاالت ودار احلوار حولها مع اللجنة األفريقية حلقوق 

اإلنسان والشعوب )هيئة شبه قضائية مكلفة بتطبيق امليثاق( فقد شملت:-
• جترمي السلوك والذي في غالبية األحكام ال تقع حتت طائلته أي عقوبات جنائية .

• نطاق اجلرائم غير مؤكد .
• التطبيق التعسفي والتمييزي للقانون .

• يطبق بواسطة شرطة ونظام قضائي يفتقر إلى ضمانات احملاكمة العادلة .
• فرض عقوبات تقع حتت املعامالت والعقوبات احملظورة في امليثاق .

باحلقوق  التمتع  يقوض  نفسها  العام  النظام  قانون  مؤسسات  توجده  الذي  العام  املناخ   •
األساسية
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عقوبات  اأي  طائلته  حتت  تقع  ل  الأحكام  غالبية  فى  والذي  ال�سلوك  جترمي 

جنائية :
)ضحايا بال جرائم(

قانون النظام العام يجرم ويفرض عقوبات قاسية لسلوك ال يسبب خسارة أو أي أذى لآلخرين 
أو ممتلكاتهم – سلوكيات مسموح بها لدى غالبية الدول األفريقية ففى احلقيقة بعض اجلرائم 
الواقعة حتت طائلة قانون النظام العام ميكن أن توصف ب )ضحايا بال جرائم( ومع ذلك جتلب 
بعض العقوبات القاسية ) اإلعدام كعقوبة للزنا78 ناتى بها كمثال واحد فقط للتعبير عن هذا 
التوتر بني قانون النظام العام واملكونات األساسية للمبادئ القانونية في املجتمعات الدميقراطية 
حيث ان اى قيود تفرض على احلريات األساسية في النظم الدميقراطية وبالتحديد فرض عقوبات 
جنائية يجب أن تكون حال تهديد األمن / السالمة العامة / الصحة أو أي أهداف محددة ذات 
صلة باملصلحة العامة لذلك فاللجنة األفريقية نفسها طالبت بالتعديل الفوري للقانون اجلنائي  
والشعوب  اإلنسان  األفريقي حلقوق  امليثاق  في  الواردة  االلتزامات  مع  ليتماشى  لعام1991م 
إلى  باإلضافة  استثناء(79  تكون  أن  يجب  تفرض  قيود  )اى  الدولية،  اإلنسان  حقوق  وآليات 
حتقيق  وآليات  املرجوة  األهــداف  بني  ومتناسبة  موضوعية  عالقة  هنالك  تكون  أن  البد  ذلك 
هذه األهداف فجرائم قانون النظام العام حقيقة قابلة للتفسير الذي يستطيع أن ينسب أكثر 
السلوكيات براءة بني النساء والرجال إلى اجلنس وبالتالي الى نية اجلرمية ومن االمثلة على ذلك 
رجل وامرأة داخل سيارة فى مكان ما أو رجل وامراة يجلسان معًا في غرفة دراسة لذلك فهو 
يثير تساؤالت خطيرة خاصة باحترام كرامة اإلنسان وسالمة الشخص كحق من حقوق االنسان 
)املواد 5-4 من امليثاق واملادة 28 من الدستور( ... املادة 28 من الدستور تنص على أن »لكل 
إنسان حق أصيل في احلياة والكرامة والسالمة الشخصية ويحمي القانون هذا احلق/ ال يجوز 
حرمان أي إنسان من احلياة تعسفًا«. اما »حرية العقيدة« فمكفولة باملادة 8 من امليثاق ومن املهم 
جدًا في هذا الصدد مالحظة أن الدستور السوداني على وجه التحديد أقر بحق اخلصوصية »ال 
يجوز انتهاك خصوصية أي شخص وال يجوز التدخل في احلياة اخلاصة أو األسرية ألي شخص 
في مسكنه أو في مراسالته إال وفقًا للقانون« )املادة 37( ومن الثابت دائما انه يتم انتهاك هذه 
املادة فى ممارسات مؤسسات قانون النظام العام لكل هذا فقد اوصت اللجنة األفريقية حلقوق 
التزامات  مع  ليتوافق  1991م  لعام  اجلنائي  »للقانون  »الفورى«  بالتعديل  والشعوب  اإلنسان 
السودان وفقًا للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وآليات حقوق اإلنسان الدولية«80.

نطاق اجلرمية غري حمدد:

ليس بإمكان النساء والرجال فى السودان التكهن باى من السلوك فى حياتهم /حياتهن العامة 
جلدهن  يتم  النساء  فاالف  السلطات!؟  من  االستهجان  سيجد  اخلاصة  /حياتهن  حياتهم  او 
وتغرميهن وسجنهن ملخالفتهن مواد غير محددة في القانون اجلنائى مع العلم ان من اساسيات 
تنفذ  وأال  ومحددًا  واضحًا  يكون  احلظر  أن  الدميقراطية-  املجتمعات  في  القانون  محتويات 
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العقوبة بشكل تعسفى فاملادة 7)2(  من امليثاق تنص على »ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل 
بنص  إال  عقوبة  وال  ارتكابه-  وقت  القانون  عليه  يعاقب  يشكل جرما  ال  امتناع عن عمل  أو 
والعقوبة شخصية«. املادة 6 من امليثاق أكدت على هذا وفقًا الحترام حق الشخص في حريته 
وفى األمان على شخصه »لكل فرد احلق في احلرية واألمن الشخصي وال يجوز حرمان أي شخص 
من حريته إال لدوافع وفى حاالت يحددها القانون سلفا، وال يجوز بصفة خاصة القبض على أي 

شخص أو احتجازه تعسفيا«.
ان الغموض في حتديد اجلرائم التي تقع حتت اختصاص القانون اجلنائي وقانون النظام العام أدت 
إلى االعتماد على التقديرات الذاتية في القانون وفى الطريقة التي تطبقه بها شرطة النظام العام 
مما يعد مخالفًا للمبادئ األساسية للقوانني في املجتمعات الدميقراطية وللحق في احلرية واألمان 

الشخصي كما جاء فى امليثاق األفريقي

التطبيق التع�سفي والتمييزي للقانون:

ومتييزية  تعسفية  بطريقة  يطبق  انه  جند  القانون  في  اجلرائم  نطاق  حتديد  عدم  إلى  باإلضافة 
فااليدلوجية التي كانت وراء سن قانون النظام العام أدت إلى التطبيق غير املتكافئ ضد النساء 
واملجموعات املهمشة وذلك بتحديد معايير غير واضحة وغير محددة فى احلكم على سلوكيات 
النساء والرجال في احلياة اخلاصة واحلياة العامة مما ميثل انتهاكا ملجموعة من احلقوق التي تضمنها 
امليثاق األفريقي بدًءا من احلق في املساواة أمام القانون إلى وجوب عدم التمييز واإلقصاء عند 
التمتع باحلقوق والن ما يحدث كان وال يزال غير ذلك تضاءلت مساهمة النساء في املجاالت 
االقتصادية واالجتماعية وفى املشاركة السياسية وفى احلضور فى احلياة العامة في مختلف أنحاء 
النماء  تراجع  ربطت  قد  والشعوب  اإلنسان  األفريقية حلقوق  اللجنة  ان  نذكر  وهنا  السودان 

الوطنى للدولة بوجود التمييز وعدم املساواة فى التمتع بكل احلقوق املتساوية.«81
ان امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب قد أكد بشكل قاطع على عدم التمييز ووجوب 
املساواة أمام القانون إضافة الى تأكيده بشكل خاص على تعويض النساء جراء أي متييز يقع 
ضدهن فقد نصت املادة2على »يتمتع كل شخص باحلقوق واحلريات املعترف بها واملكفولة في 
هذا امليثاق دون متييز وباالخص الذى يقوم على العنصر أو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة 
أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو املنشأ الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو 
أي وضع آخر« كما أكدت املادة 3 -1على »الناس سواسية أمام القانون« واملادة 3-2 »لكل 
فرد احلق في حماية متساوية أمام القانون وايضا راعت املادة 31 املساواة أمام القانون واحلماية 
املتساوية في القانون اضافة إلي حظر التمييز... أيضًا أكد امليثاق على أن تنفيذ االلتزامات يتم 
من قبل الدولة ) يتعني على الدولة القضاء على كل متييز ضد املرأة وكفالة حقوقها وحقوق 
الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية ( كما فى املادة 18 
من امليثاق كما ان الدستور نفسه قد أكد على ) يجب حماية األمومة واملرأة من املمارسات غير 
العادلة ( اى حتقيق العدالة النوعية وتفعيل دور النساء في املجتمع ومتكينهن فى احلياة العامة.

الثروة   / االجتماعي  االصل   ( على  متميز  بشكل  حتتوى  األفريقي  امليثاق  أحكام  ان  نالحظ 
التى  للتغيير وهى  / امليالد أو أي حاالت أخرى ( - وسط هذه احلاالت خصائص غير قابلة 
العام كما ورد سابقا مييل  النظام  امليثاق - والن قانون  الواردة فى  النساء باحلقوق  تعوق متتع 
الي أن يكون تطبيقه ككل كان له تأثيرا غير مناسب على النساء خاصة الفئات الفقيرة منهن 
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واملستبعدات اجتماعيا والالئى ينتمني إلى املجتمعات املهمشة تاريخيًا. 
ختامًا نشير وكما أكدنا سابقا الى أن الهدف العام من هذا القانون هو فرض أيدلوجية دينية  
ووفقًا لتأويالت منحازة ضد النساء بواسطة القانون اجلنائي وهو ما يجب االنتباه اليه بعناية 
مكفولة  الدينية  الشعائر  وممارسة  العقيدة  »حرية  ان  على  نصت  التى  املادة  الى  ايضا  ونشير 
وال يجوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسة هذه احلريات مع مراعاة القانون والنظام العام« 
دولة  السودان  جمهورية   « ان  على  بنصه  الدولة  عرف  قد  الدستور  ان  الى  كذلك  ونشير   82

مستقلة ذات سيادة وهى دولة دميقراطية ال مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها 
العناصر واألعراق واألديان.« 1)1(.

للرقابة  يفتقر  ق�سائي  ونظام  �سرطة  بوا�سطة  العام  النظام  قانون  تطبيق 

ول�سمان اإجراء حماكمة عادلة:

وقضاء  العام(  النظام  قوات شرطية خاصة )شرطة  عبر  اوال  يطبق  العام  النظام  قانون  ان  جند 
خاص )محكمة النظام العام( وجند ايضا ان أداء تلك املؤسسات في تطبيق القانون واإلجراءات 
فيه انتهاك لعدد من احلقوق األساسية الواردة في امليثاق األفريقي مثل احلق في عدم االعتقال 

التعسفي واحلق فى االستماع واحلق فى الدفاع والتمثيل القانوني
وفقًا ملا جرى النقاش حوله في هذه الورقة فاالعتقاالت التي تقوم بها شرطة النظام العام بشكل 
عام تبنى على االعتقاد بأن هناك نية الرتكاب جرم ما فمثال عندما يتم استهداف النساء بائعات 
الزبائن يجعل  الشاى بواسطة الكشة يتم تبرير ذلك بان تواجدهن فى الشارع وتعاملهن مع 
وجود اكثر من احتمال التفاقهن على ممارسة الدعارة واردا!!! وهذاا ما يتعارض بشكل واضح 
الشخصي وال  واألمن  احلرية  في  احلق  فرد  لكل   « ان  على  تنص  والتي  امليثاق  من  املادة 6  مع 
يجوز  وال  سلفا  القانون  يحددها  حاالت  وفى  لدوافع  إال  حريته  من  أي شخص  حرمان  يجوز 
بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا »فقد أوضحت اللجنة األفريقية حلقوق 
اإلنسان والشعوب في قرارات متخضت في عدد من االتصاالت متعلقة بالسودان في التسعينات 
ان املادة 6 »يجب أن تفسر بالشكل الذى يجعل االعتقال يتم بالطريقة التى جندها في ممارسة 
اجلانب  هذا  في  باحلديث  اللجنة  الدميقراطية«83 متضى  املجتمعات  في  التي  األمنية  السلطات 
وتشير الى ان العبارات الواردة في املرسوم »تسمح باعتقال األفراد ألسباب غامضة ولالشتباه 
وليس للفعل وهى معايير ال تتماشى مع روح امليثاق فاالعتقاالت التي تتم وفق معايير سيئة 

التعريف تتنافى ايضا مع مبدأ الشرعية الوارد في املواد 6و7.
ممارسات شرطة النظام العام في الغالب تعسفية. في املادة 19 ضد أرتريا رجعت اللجنة األفريقية 
في هذه القضية لقرار جلنة حقوق اإلنسان84 فوجدت ان »التعسف« ال ميكن مساواته مع » ضد 
القانون » بل يجب أن يفسر على نطاق أوسع ليشمل عناصر مثل عدم املالئمة / عدم العدالة / 
عدم القدرة على التنبؤ ومراعاة األصول القانونية كما ان احلبس االحتياطي وفقًا للقانون يجب 
أال يكون قانونيًا فقط بل يجب أن يكون معقوال في هذه الظروف 85. فالدستور يؤكد ان » لكل 
شخص احلق في احلرية واألمان وال يجوز إخضاع أحد للقبض أو احلبس وال يجوز حرمانه من 

حريته أو تقييدها إال ألسباب ووفقًا إلجراءات يحددها القانون.« املادة 29
اإلجراءات أمام محكمة النظام العام أيضًا تلفت وتثير كثيرا من األشياء ذات العالقة باحملاكمة 
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أمام  سريعًا  فيها  ينظر  العام  النظام  شرطة  بواسطة  تتم  التي  االعتقاالت  هذه  فغالبية  العادلة 
القضاة وبشكل عام أمام محاكم النظام العام وال بقدم فيها النصح للمعتقلني إلحضار محامى 
للدفاع كما أنها ال توفر اى عون قانوني وبسبب العار واخلوف الذي ينتج من اجلرائم الواقعة 
حتت طائلة قانون النظام العام واالعتداءات اجلسدية املوثقة والتهديدات التي تنشأ من أن هذه 
من  االعتقال  طريقة  تضيفه  وما  والذنوب  باجلرائم  النساء  تربط  ما  غالبًا  الشرطية  القوات 
مضاعفات ...يجعل انه وحتى إذا سمح للمحامى بالترافع عن املتهمة قد ال يتم تقدمي املرافعة 

بتسجيل احلد األدنى من املستندات كما ان االستئناف نادرًا ما يكون .
امليثاق األفريقي واضح فيما يتعلق بحق التقاضي املادة 7.

للحقوق  خرقا  يشكل  عمل  في  بالنظر  املختصة  الوطنية  احملاكم  إلى  اللجوء  في  »احلق  )أ( 
األساسية املعترف بها والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانني واللوائح والعرف السائد. »

)ب( »اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة.«
)ج( »حق الدفاع مبا في ذلك احلق في اختيار مدافع عنه.«

التفصيلي حملتوى  النقاش  فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة«  )د( »حق محاكمته خالل 
هذه  نطاق  )خارج  التطبيق  في  للمساعدة  اللجنة  طورتها  التي  احملتويات  يشمل  املادة  هذه 
الورقة( اما فيما يتعلق بحق احلصول على احملامى على سبيل املثال فان اللجنة قد أكدت مبزيد 
فى  القانونية  املساعدة  على  باحلصول  لألشخاص  يسمح  أن  تتطلب   7 املادة  أن  التحديد  من 
القانونية  التحقيقات األولية والتي تؤخذ فيها األدلة واملدة  التقاضي ويشمل هذا  كل مراحل 
لالعتقال«86 فاملادة 7 )2( تنص كما اشرنا على » ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع 
القانون وقت ارتكابه- وال عقوبة إال بنص- والعقوبة  عن عمل ال يشكل جرما يعاقب عليه 
فيها حق  مبا  العادلة  احملاكمة  تفاصيل حقوق  أيضًا على  الدستور  87 كذلك يحتوى  شخصية« 
الشخص »يكون للمتهم احلق في الدفاع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة محام يختاره وله احلق 
في أن توفر له الدولة املساعدة القانونية اذا لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه في اجلرائم بالغة 

اخلطورة« املادة 34)6(
 يفرض قانون النظام العام عقوبات يحظرها امليثاق األفريقي:

عقوبة الضرب وغالبية العقوبات ملخالفي قانون النظام العام غير قانونية وتتعارض مع امليثاق 
األفريقي.

فى الواقع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب كانت قد ذكرت أن عقوبة اجللد الواردة 
في القانون اجلنائي السوداني 1991)الركيزة األساسية لقانون النظام العام( تتعارض مع املادة 
5 من امليثاق األفريقي » ليس من حق حكومات الدول فرض عقوبات جسدية على اى شخص 

الرتكابه جرائم .«
ولطبيعة  األفريقي  للميثاق  وفقًا  التعذيب  رعاية  من  الدولة  ملنع  ترقى  احلقوق  بعض  أن  بل 
استغالله  أشكال  كافة  )حظر  على  تنص   5 املادة   ، )للتأكيد(«88  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات 
الوحشية  واملعاملة  والعقوبات  أنواعه  بكافة  والتعذيب  االسترقاق  واستعباده خاصة  وامتهانه 
والالنسانية أو املذلة ( ولكن وعلى الرغم من كل هذا لم يبذل أي جهد لتعديل القانون منذ 
الوصول لهذه احلقائق ويبقى أيضًا بل ينبغى أن نالحظ أن املادة 33 من الدستور تنص على انه 

» ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو ال إنساني أو مهني«
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 املناخ العام الذي اأوجده قانون النظام العام:

املناخ العام الذي أوجده قانون النظام العام يقلل من التمتع الكامل بسلسلة من احلقوق األخرى 
وباألخص متتع النساء بحقوقهن بدًأ من حق التمتع بأفضل حالة صحية ) بدنية وعقلية ( )املادة 
16( الى حق التعليم وحق املشاركة بحرية فى احلياة الثقافية للمجتمع إلي حق التنظيم املادة 

)11( وحق املشاركة السياسية املادة )13( وحق املعرفة والتعبير املادة )9(89
لذلك فالتزامات السودان وفقًا للمادة )22( من امليثاق يجب أن تدرس بشكل واضح ونصًا 
بنص من حيث حق كل شخص فى التطور والنماء االجتماعي مع املراعاة التامة حلرياته وذاتيته 
والتمتع املتساوي بالتراث املشترك للجنس البشرى فقد اوضحنا ان قانون النظام العام في كثير 
من النواحي يقوض من مقدرة النساء والفتيات السودانيات فى القيام بواجباتهن في جملة أمور 
روح من  فى  املجتمع  أفراد  مع  وتقويتها وفي عالقتهن  األفريقية  الثقافية  القيم  »احملافظة على 

التسامح واإلسهام بصفة عامة في االرتقاء بسالمة أخالقيات املجتمع » املادة 29 )7(

العنف  ومناه�سة  مبنع  اخلا�ش  العظمى  البحريات  منطقة  بروتوكول   -2

اجلن�سي جتاه الن�ساء والفتيات:

املادة )60( من امليثاق نصت على »تسترشد اللجنة بالقانون الدولي اخلاص بحقوق اإلنسان 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  اإلفريقية  الوثائق  مختلف  في  الــواردة  باألحكام  خاصة  والشعوب 
والشعوب وأحكام ميثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية واإلعالن العاملي حلقوق 
حقوق  مجال  في  اإلفريقية  والدول  املتحدة  األمم  أقرتها  التي  الوثائق  سائر  وأحكام  اإلنسان 
اإلنسان والشعوب اضافة الى أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها املؤسسات املتخصصة التابعة 
من  عدد  هناك  ان  كما  بعضويتها«  امليثاق  هذا  في  األطراف  الدول  تتمتع  التي  املتحدة  لألمم 
العام  النظام  الدولية واإلقليمية يجب أن تؤخذ فى االعتبار لقياس مدى توافق قانون  اآلليات 
مع امليثاق األفريقي والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل وهى جميعا قد 
صادق السودان عليها فوفقا ملا متت مناقشته سابقًا تعتبر هذه اآلليات عتبة لإليفاء مبا كفلته 
التفاصيل اال ان  اقول ان هذه املساحة ال تسمح مبناقشة  الدستور....  املادة )27( -3- من 
املتطلبات اخلاصة باتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق ) بالطفالت ( وسير ونهج قانون النظام 

العام يجب أن تدرس دراسة مستفيضة.
آلية أخرى ذات أهمية يجب أن تؤخذ في االعتبار وهى بروتوكول منطقة البحيرات العظمى 
اخلاص مبنع ومناهضة العنف اجلنسي جتاه النساء والفتيات )بروتوكول العنف اجلنسي( فهذه 
اآللية قد صادق عليها السودان العام املاضي )2008( وهى اآللية الدولية الوحيدة من اآلليات 
اخلاصة بحقوق النساء والعنف املبنى على النوع التى صادق عليها السودان ويشتمل بروتوكول 
العنف اجلنسي على عدد من اآلليات املعاجلة للعنف اجلنسي في منطقة البحيرات العظمى بدءًا 
اجلنائية  العقوبة  وضع  من  متكن  املواد  من  عدد  على  يشتمل  كما  التعويض  إلى  التقاضي  من 

الدولية واحمللية وقد وردت فى املادة 2 ثالثة اهذاف اساسية للبروتوكول هى:
1- حماية النساء واألطفال من العنف اجلنسي .

العنف اجلنسي بإيجاد إطار قانوني للتقاضي ومحاسبة مرتكبي  الغاء احلصانات ملرتكبي   -2
هذه اجلرائم مبنطقة البحيرات العظمى.

3- ايجاد آليات إقليمية لتقدمي العون القانوني والعالجي واملساعدات االجتماعية التى تشمل 
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العالج النفسي والتعويض لضحايا العنف اجلنسي فى اإلقليم من النساء واالطفال....
 يعرف البروتوكول العنف اجلنسي على أنه يشمل :-

للقانون  وفقًا  واألطفال  النساء  وسالمة  واجلسدي  اجلنسي  الذاتي  االستقالل  ينتهك  فعل  أى 
املمارسات  أضرار جسدية خطيرة /  املثال ال احلصر   فى ذلك على سبيل  مبا  الدولي  اجلنائي 
حقوق  على  سلبي  تأثير  لها  التي  املمارسات  كل  اى  واملواقف  السلوكيات  جميع   / الضارة 
النساء واألطفال كاحلق في احلياة واحلق فى الصحة واحلق فى الكرامة واحلق فى التعليم واحلق فى 
السالمة البدنية كما عرفت فى بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )بحقوق 

النساء في أفريقيا(90 .. اضافة لذلك يتضمن العنف اجلنسي:
»العنف املبنى على أساس النوع املوجه إلى النساء لكونهن نساء والذي يؤثر بنحو غير متناسب 
على النساء »و يشمل أفعاال تتسبب فى إحلاق ضرر جسدي / عقلي / جنسي أو التهديد بعدد 
من األفعال كاالستبعاد أو احلرمان من احلرية كما عرفت فى االتفاقية الدولية للقضاء على كافة 

أشكال التمييز ضد املرأة فى التوصيات العامة«91 .
فالتوصية العامة 19 للجنة األمم املتحدة اخلاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز جتاه النساء 
أو  تضعف  التى  األفعال  يشمل  بأنه  النوع«  أساس  على  املبنى  »للعنف  تعريفها  فى  أوضحت 
فى  أو  الدولى  القانون  فى  الواردة  األساسية  واحلريات  اإلنسانية  بحقوقهن  النساء  متتع  تعيق 
االتفاقيات الدولية« وتشمل بعض احلقوق »كحق عدم التعرض للتعذيب أو العقوبات املهينة 

والالنسانية وحق احلماية املتساوية أمام القانون«92 .
التوصية العامة 19 اضافة لذلك أكدت على أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
املرأة )سيداو( »تطبيقا على العنف املرتكب بواسطة السلطات واملؤسسات العامة » فى إشارة 
البروتوكول والتي  املادة 5 من  إلى  التوصية 19  تبنته جلنة سيداو في  الذي  للتعريف  محددة 

تفهم في سياق البروتوكول نفسه.....
مبنع  اخلاص  العظمى  البحيرات  منطقة  بروتوكول  على  السابق  العام  في  السودان  مصادقة 
ومناهضة العنف اجلنسي جتاه النساء والفتيات وموقفه الدستوري يجب أن تؤخذ في االعتبار 
لدى مناقشة تعديل القوانني حاليا خاصة قانون النظام العام ) أخذه ككل ( السياق الذي مبوجبه 
يتم اإلجراء وبالتحديد املواد 151و 156 من القانون اجلنائي والتى عندما يتم تطبيقها تشكل 
الفعل اجلرمى كما  البروتوكول فجوهر  املبنى على اجلنس كما عرفه  العنف  ملمارسة  احتمااًل 
عرفه بروتوكول مناهضة العنف املبنى على أساس النوع » فعل يلحق أذى أو معاناة جسدية/ 
عقلية أو جنسية أو التهديد ببعض األفعال  كاالستبعاد أو التقييد أو احلرمان من احلرية » وهى 
ما يبدو أنها تنطيق على جتارب كثير من النساء مع قانون النظام العام .... هناك نقاش حاد على 
ان هنالك جوانب من قانون النظام العام وطريقة إنفاذه متثل ممارسة حكومية للعنف املبنى على 
أساس النوع وهذه االحتمالية هى ما يجب أن تؤخذ على وجه السرعة كجزء من عملية اإلصالح 

القانوني الذي جتريه حاليَا حكومة السودان .
عدد من اللقاءات وصفتها النساء الالتي أجريت معهن مقابالت أثناء هذا البحث مع مسئولني 
اجلنسي كما عرف  للعنف  أنهن ضحايا  الى  أشاروا بشكل واضح  العام  النظام  أجهزة  وممثلي 
بالبروتوكول وتوافقًا مع التزام السودان باحملاسبة اجلنائية ومالحقة املجرمني جاء فى البروتوكول 
كمثال إلغاء النظام األساسي في سقوط اجلرائم بالتقادم وتطبيق أقصى عقوبة لسجن أى شخص 

يثبت ارتكابه جرمية عنف جنسي ضد املرأة أو الطفل93.
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دون  حتول  التي  الثقافية  واحلواجز  اجلنسي  العنف  جرائم  بضحايا  اخلاص  بالضعف  واعترافا 
اإلنصاف طالب البروتوكول احلكومات بالعمل على تبسيط إجراءات تقدمي الدعاوى لضحايا 
التي تأخذ في االعتبار  النساء واألطفال وملن يرغب94 ومبتابعة اإلجراءات  العنف اجلنسي من 

»احلالة العاطفية« للضحية )املادة 6 )5( .
»متثل النساء السودانيات أكثر من نصف عدد السكان لذلك فمساهمتهن في اقتصاد املجتمع 
ورفاهيته أساسية فهن بائعات متجوالت/ معلمات/ فالحات وعامالت وعليهن يقع العبء 
دور  يكون  ان  يجب  لذلك  البالد  أنحاء  بجميع  واألسر  املجتمعات  على  احملافظة  فى  االكبر 
عدلية  نظم  إلي  الوصول  من  ومتكينهن  وكبريائهن  كرامتهن  وصيانة  حمايتهن  هو  احلكومة 
االحترام  من  ويقلل  الذات  احترام  وعلى  على مجتمعاتنا  يؤثر  النساء  أوضاع  فتدهور  عادلة، 
الذي جتده النساء والفتيات في ثقافاتنا املتنوعة، انه جزء من ثقافاتنا نريد أن نطوره ونعززه«95
اخيرا وليس اخرا نقول ان قانون النظام العام في مكوناته األساسية وفى تطبيقه وبطبيعته ال 
السودانية  والتقاليد  الدولية وال مع األعراف  االلتزامات  السودان وال مع  يتماشى مع دستور 
للحقوق  مستمرا  انتهاكا  مبثل  العام  النظام  قانون  وتطبيق  وجود  كلى  وبشكل  ــان،  واألدي
اإلنسانية للنساء في السودان مما يحطم ليس فقط النسيج االجتماعي والسياسي واالقتصادي 
بل يتعدى ذلك الى التأثير السيء على سيكولوجية تنامي العالقات بالنسبة للنساء والطفالت  
يؤكد  مما  املنشود  السودان  تطور  يعيق  بالطبع  السودانيون وكل هذا  السودانيات/  واألطفال 
على ان هناك حاجة ماسة إلصالح القوانني بشراكة اصيلة مع اللجنة األفريقية التى أشارت فى 
تلخيصها لتوصياتها واتصاالتها املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان في السودان الى ان تغيير عدد 
من قوانني الشرطة ومن ممارساتها لن يكون أمرًا سهاًل«96 اال انها فى نفس الوقت شددت مؤكدة 

على ان هذا »اقل ما يستحقه املواطنون/ املواطنات السودانيون/ السودانيات«
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تو�سيات ومقرتحات

تو�سيات حلكومة ال�سودان:

مناقشة  لدى  االعتبار  فى  يؤخذ  أن  يجب  أنه  األولى  انعقادها  دورة  فى  اللجنة  أوضحت  كما 
املوضوع أمام جلنة النظام العام النظر لالعتقال / التعذيب وحالة الطوارئ في السودان في فترة 
ما بعد 1989 فاملصادقة على امليثاق تلزم الدولة بأن تعمل بجد على أن تتواءم تشريعاتها مع 
اآلليات املصادق عليها97 ومن أجل أن يتماشى السودان مع أحكام امليثاق األفريقي والدستور 
القومي املؤقت وان يساهم في توفير مناخ يسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة ... ترجو شبكة 

صيحة من السودان:
1-تعديل القانون اجلنائي:

حذف اجلرائم التي تنتهك املبادئ الرافضة للتمييز / الرافضة للمساواة أمام القانون وحماية 
القانون والتشريعات التى )بتعريفاتها ( تشكل عائقا أما م ممارسة احلقوق األساسية...

الفقرات 151 و156 يجب أن تخضع لتدقيق خاص

2- تعديل قانون النظام العام:

أ- إلغاء جترمي السلوك الذي يدخل فى باب ممارسة احلريات الشخصية ما لم يكن هذا التجرمي 
ضروري ومقبول في مجتمع دميقراطي .

بقانون  األمور  من  كثير  في  الفصل  والعقوبات ميكن  املدنية  اإلجراءات  قانون  من خالل  ب- 
النظام العام .

ج-  األحكام التي تقيد حق النساء فى العمل على خلفية قانون النظام العام ً وبشكل يخالف 
امليثاق يجب أن تلغى

3- اإلغاء حمكمة النظام العام:

أ- إيجازية اإلجراءات أمام محكمة النظام العام تتنافى مع معايير احملاكمات العادلة كما تتنافى 
مع مبدأ التساوي في احلماية القانونية واحلق فى احلرية واألمان الشخصي.

والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  بالعهد  التزاماته  حول  تقريره  السودان  تقدمي  – لدى  ب 
محكمة  إلغاء  السودان  حكومة  من  طلب  املتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  للجنة   2007 عام 
النظام العام لذلك فالسودان اآلن لديه العلم التام بأن هذه احملكمة تتنافى مع التزاماته الدولية 

والدستورية98.
4- الإ�سالح والنظر فى اإلغاء �سرطة النظام العام:

العام ال  النظام  النساء بخبرتهم / بخبرتهن أن شرطة  السودان وخاصة  أ- يدرك غالبية أهل 
تعمل كحارس لقيم وثقافة وتقاليد املجتمع بل الهداف اخرى اقلها مصادرة الفضاء العام لذلك 

يخافونها / تخافها كمنتهك حلقوقهم / حلقوقهن األساسية.
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ب – حكومة السودان على معرفة تامة بإساءة استعمال القوة أو السلطة من بعض أفراد الشرطة 
لشرطة  املمنوحة  التقدير  فرص  ان  كما  كافية  غير  للتعديل  اآلن  حتى  املبذولة  اجلهود  لذلك 
أثناء  القانونية  غير  املمارسات  مواصلة  على  يشجعها  مما  التصرف  حرية  متنحها  العام  النظام 

تأدية عملها99.
ج – تعديل وضعية شرطة النظام العام البد أن يعكس ويجسد مبادئ وسبل العدالة واحترام 
هو  اجلانب  وهذا  مستقلة  لرقابة  تخضع  ان  يجب  كما  دميقراطي  نظام  فى  للحقوق  الشرطي 

االكثر احلاحا إلصالح الشرطة وإلصالح القانون اجلنائي بشكل عام.
د – من احملتمل أن يشكل تاريخ شرطة النظام العام وأيدلوجيتها نوعا من الصعوبة فى تعديل 
هذه الوحدة في سياق إجراء تعديل شامل للمبادئ األساسية للقانون اجلنائي ومنفذي القانون 
في السودان وفقًا للدستور لذا فإن إلغاء شرطة النظام العام قد يكون هو السبيل الوحيد إلعادة 

الثقة بني احلكومة والشرطة بشكل خاص وبني الشرطة واملجتمع بشكل عام.
5- اإلغاء العقوبات التي ت�سكل انتهاكًا للحماية من التعذيب الواردة فى امليثاق 

الأفريقي

أ- اإللغاء الفوري لعقوبات اجللد والرجم .
6- اتخاذ خطوات لرتقية وت�سجيع الن�ساء للم�ساركة فى احلياة العامة واإيقاف 

معاناتهن الناجمة عن التمييز .

أ- وفقًا لدستور السودان االنتقالي لسنة 2005 املادة 15 الفقرة )2( تضطلع الدولة بحماية 
األسرة  في  املــرأة  دور  وتأكيد  اجلنسني  بني  املساواة  وتعزيز  الظلم  من  املــرأة  ووقاية  األمومة 
ومتكينها في احلياة العامة كما ألزم الدولة بترقية حقوق النساء من خالل التمييز اإليجابي املادة 
)32( الفقرة )2( اما املادة )25( من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فتلزم الدول 
التعليم  األطراف بالنهوض باحلقوق واحلريات الواردة فى امليثاق وضمان احترامها عن طريق 

والتربية واإلعالم .
ب –قانون النظام العام يعبر عن وجهة نظر ترى أن للنساء أدوار مهمة في املجال اخلاص وادوارا 
فى املجال االجتماعي والعام مختلفة عن أدوار الرجال مما يترتب عليه من تأثيرات على تساوى 
حصول النساء للحماية القانونية لذلك فتعديل قانون النظام العام يجب أن يتبعه تعديل في 
مختلف النواحي القانونية والسياسية السودانية تلك التي تعبر عن هذه املفاهيم بدًأ من قانون 
العمل والقوانني التي تنظم احلياة اخلاصة والعالقات األسرية مع وجوب أن حتترم كل السياسات 
والتشريعات النساء وان تعكس وتضمن حقوقهن اإلنسانية واالدوار املتوقعة منهن في حتقيق 

التنمية الوطنية.
ج-امليزانية العامة للدولة يجب أن تلبى احلاجة لتخفيف حدة الفقر وسط النساء.

د – إلغاء املناهج التعليمية التي تقلل من قدر النساء والتساويهن في الكرامة والقدر وتنكر 
مساهماتهن في املجتمع وفى احلياة العامة.

و – وضع سياسات وقوانني جديدة تدعم وتسهل وصول النساء للعدالة عبر النظام القضائي 
الوطني بشكل يحفظ كرامة واحترام النساء.

ف – تدريب منفذي القانون من ضباط وقضاة بهدف اشاعة ثقافة إيجابية حتترم حقوق وكرامة 
النساء والفتيات السودانيات.

ر – فتح حوار وطني حول دور النساء في املجتمعات السودانية.



34

ما وراء البنطال

تو�سيات للجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب:

من أجل مساعدة السودان وشعبه للوصول إلى التمتع الكامل للنساء والفتيات في السودان 
باحلقوق املضمنة في امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب-  تناشد شبكة صيحة اللجنة 

مبا يلى:-
1-أن تضع في اعتبارها ما توصلنا له خالل هذا التقدمي حول تأثير قانون النظام العام 

على حقوق النساء والفتيات فى السودان وذلك من اجل :-
فى  احلالية  مهمتها  سياق  في  املالحظات  ووضــع  حتضير  عند  تضمينها  أ- 

السودان.
ب – مراعاة أوضاع حقوق اإلنسان في السودان أثناء مناقشة تقارير احلكومة في 

فترة التقرير القادمة.
2- الطلب من املقررة اخلاصة حلقوق النساء في أفريقيا وفقًا للمادة 45-1 الفقرة ب 
من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اضافة إلى التفويض املمنوح لها وفقًا 

للقرار  )XXV-38 ./ACHPR-99( بضرورة :
العام في السودان على احلقوق اإلنسانية  النظام  تأثير قانون  إلى  أ- لفت االنتباه 

للنساء والفتيات.
ب –التعامل مع احلكومة السودانية بتقدمي املساعدة لها في تطوير مقترحات إصالح 
القانون لضمان املزيد من تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات في السودان خاصة 

فيما يتعلق بقانون النظام العام.
بتعديل  املتعلقة  األفريقية  اللجنة  توصيات  بإنفاذ  بالتزاماته  السودان  تذكير   -3
القانون اجلنائي وآليات إنفاذ القانون فى السودان وبشكل خاص ذات الصلة بعمل 

قانون النظام العام التي جرت فى القضية )فرانسيس ضد حكومة السودان(.
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حول املبادرة الإ�سرتاتيجية لن�ساء القرن الأفريقي

املبادرة اإلستراتيجية لنساء القرن األفريقي )صيحة( هى شبكة  تضمن ما يزيد عن 35 مجموعة مجتمع مدني وعدد 
من املنظمات القاعدية التي تعمل وتهتم بأوضاع النساء والفتيات في منطقة القرن األفريقي. أسست صيحة بواسطة 

مجموعة من النساء الناشطات واملدافعات عن حقوق اإلنسان وحقوق النساء في العام 1995. 
تسعى صيحة إلى إحداث تغيير مجتمعي وحتقيق املساواة بني النساء والرجال في القرن األفريقي  وتعمل بشكل خاص 
في تعزيز التعايش السلمي، وتتركز معظم برامج صيحة حول القضاء علي كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات 
وتعزيز توصل النساء إلى العدالة عن طريق االرتقاء وتطوير األنظمة العدلية في منطقة القرن األفريقي ودعم احلقوق 
االقتصادية للنساء في مناطق النزاعات والهوامش إضافة إلى بناء مقدرات النساء القياديات والناشطات في مجتمعات 

القرن األفريقي .
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بسبب  جتلد  سودانية  ــرأة  )إم سي  بي  البي   -1
ارتداءها البنطال(

تعرضت   2009 يوليو  مــن  العاشر  فــي   -2
الصحفية املشهورة لبنى حسني أحمد و12 إمرأة 
أخريات إثنتان منهن في عمر أقل من الثانية عشر 
واالتهام  لإلعتقال  اخلرطوم  مطاعم  احد  في  سنة 
السوداني  اجلنائي  القانون  من   152 املادة   حتت 

1991) االفعال الفاضحة(.
3- إطلع علي نبيل أديب عبد اهلل، قانون النظام 
العام أداة للعنف جتاه النساء. )ورقة غير منشورة 

لدى صيحة(
4- هذه الورقة ركزت على جتارب النساء مع هذا 

القانون
والبحوث  الدراسات  من  ملزيد  حاجة  هنالك   -5

حول تأثير قانون النظام العام على حياة النساء
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،   -6
النفاذ  حيز  ودخــل  1982م  عليه  املوافقة  متت 

1986
7- نساء دارفور متت إجراء املقابالت معهن أثناء 

مجموعات النقاش 
 

  8- إطلع على نبيل أديب عبد اهلل قانون النظام 
النساء، ورقة غير منشورة  للعنف جتاه  آداة  العام 

لدى صيحة )فيما يلى – عبد اهلل(
 9- مقابالت مع نساء محاميات باخلرطوم 

 10- إطلع على حظر ممارسة الزار فى املادة 22 
من القانون 

11- هذا الرقم محل خالف كبير 
راديو سيرفس -  تقرير سودان  إطلع على   -12

مدونة مشاهدة السودان على 
http/sudanwatch plogspost.
 join-cause- on facebook/07/com2009

– to –support Lubna httm

  13- مجموعات النقاش من دارفور شملت 40 
إمرأة من واليات دارفور الثالث 

 14- املراسيم احلكومية 2 أكتوبر 2008
 15- شاهد الشرق األوسط أون الين 22 أكتوبر 

2009 على 
http// HYPERLINK »http:// 
www.middle-east-online.
 com /ENGL I SH /Sudan «
www.middle-east-online.
 c o m /E N G L I S H /S u d a n

35180=/?id
التى  الوسائل  من  األربعة  األعمدة  هــذه   -16
أن  يجب   . العام  النظام  قانون  بواسطة  تستخدم 
الشرطة  أن  من  الرغم  على  االعتبار،  فى  تؤخذ 
العام،  النظام  إ‘نفاذ قانون  العادية قد تساهم فى 
الى  حتويلها  يتم  أن  ميكن  القضايا  بعض  أن  كما 
اإلجراءات  قانون  أيضًا  هنالك   . العادية  احملاكم 
ولكن  املهمة  املراجع  من  واحدة  اجلنائية 1991 
بهذه  ورقـــة  فــى  لــه  التطرق  املمكن  مــن  ليس 

املساحة. 
العام  للنظام  اخلرطوم  واليــة  قانون  )ال(   -17

الباب السابع )1(
 18- إطلع على األبواب 7،9،20-5،، 13-
للنظام  اخلرطوم  والية  قانون  من   24 17،10و 

العام
اجلنائي  القانون  من  عشر  اخلامس  الباب   =19

 1991
20- اجلرائم املعرفة فى هذا الباب الزنا، اللواط، 
الفاضحة  األفعال  ــارم،  احمل مواقعة  االغتصاب، 
املخلة  والعروض  املواد  العامة،  باآلداب  واملخلة 
باآلداب العامة، ممارسة الدعارة، إدارة محل دعارة، 

القذف، إشانة السمعة واإلساءة والسباب 
القوانني  21- أطلع على ريدريس مبادرة إصالح 
اجلنسي  والعنف  باالغتصاب  املتعلقة  اجلنائية 

هوام�ش
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على 
http/www.redress.org/documents/
 POSITION20%PAPER% 20SEPTEMBER%

20-4-pdf
اتهامات  الزنا  فى  والشروع  الزنا  ممارسة   -22
النظام  قانون  مؤسسات  خالل  من  توجه  غالبًا 

العام 
 op. cit ،23- عبد اهلل

إسم  تغيير  مت  رسميًا  أنه  من  الرغم  على   -24  
شرطة النظام العام الى »شرطة أمن املجتمع » إال 

أنه إستمر يطلق عليه إسم شرطة النظام العام 
لدى  واالعتقال  اإلحتجاز  أماكن  بعض   -25
معزولة  مناطق  فى  توجد  العام،  النظام  شرطة 
الى  العادية،  الشرطة  لذى  اإلحتجاز  أماكن  عن 
خيم  عن  عبارة  األماكن  هذه  كانت  قريب  وقت 
أماكن  من  بناء عدد  مت  أنه  إال  بسيطة،  زنازين  أو 
مؤسسات  الى  أضيفت  للحجز  الدائمة  األبنية 

النظام العام. 
 26- فى مقابلة مع إحدى الناشطات فى حقوق 

نساء جبال النوبة
ممارسات  حول  الالحق  النقاش  على  إطلع   -27
شرطة النظام العام فى مواجهة التظاهرة السلمية 
أمام  حسني  أحمد  لبنى  مع  املتضامنة  النسائية 
اإلستماع  جلسة  لــدى  شمال  اخلرطوم  محكم 

الثالثة لقضية لبنى
28- إطلع على نبيل أديب عبد اهلل قانون النظام 
النساء، ورقة غير منشورة  للعنف جتاه  آداة  العام 

لدى صيحة
حقوق  مجال  فى  ناشطة  قدمتها  إفــادة   -29

اإلنسان – من جبال النوبة باخلرطوم 
30- مقابلة مع ناشطة فى مجال حقوق اإلنسان 

من جبال النوبة 
31- فى تقرير للمركز األفريقى لدراسات العدالة 
والسالم رصد حالة مت فيها إحتجاز رجل وزوجته 
واتهامهم باألفعال الفاحشة ظنا من شرطة النظام 
عليها  يعاقب  والتى  متزوجان  غير  أنهما  العام 
حشد  ...صرخة  حسني  لبنى  حالة   -- بالغرامة 
مرصد  ؟  السودانية  العام  النظام  تشريعات  ضد 
– يوليو  الثانية، يونيو  حقوق اإلنسان اإلصدارة 

2009
32- إطلع على مناقشة هذه احلالة الحقًا

33- مقابلة مع ناشطة فى مجال النساء من جبال 
النوبة 

 34- سودان تربيون – احلركة الشعبية لتحرير 

السودان تنيقد محاوالت رفع احلصانة عن ياسر 
عرمان 8 أغسطس 2009 

35- نشرة األخبار الصباحية للسفارة األمريكية 
بالسودان 

 http//Sudan usembassy
gov/media morning –news-

pdf.10  200908_pdfmn
36- هذا الباب يركز بشكل كبير على التحليل 
واملعلومات التى وردت فى ورقة نبيل أديب عبد 
النساء،  جتاه  للعنف  آداة  العام  النظام  قانون  اهلل، 

ورقة غير منشورة لدى صيحة 
op cit 37- راجع عبد اهلل

حقوق  لدراسات  األفريقي  املركز  راجــع   -38
اإلنسان مرصد حقوق اإلنسان، اإلصدارة الثالثة 

أغسطس – سبتمبر 2009
op cit 39- راجع عبد اهلل

40- تعليق لناشطة فى مجال حقوق اإلنسان من 
دارفور 

هذا  فى  وردت  التى  الشخصبة  الروايات   -41
الباب تلخيص بنى بشكل أساسى على مقابالت 
وحوارات مع 25 إمرأة من مختلف أنحاء السودان 
أجريت فى قرابة أسبوع فى شكل مقابالت فردية 
متت  الالتى  كل  نقاش،  ملجموعات  وحلقات 
إجراء مقابالت معهن ناشطات فى مجال حقوق 

اإلنسان أو ناشطات فى مجتمعاتهن 
حقوق  فى  وناشطة  محامية  مع  مقابللة   -42

اإلنسان من اخلرطوم 
43- مقابلة مع محامية من اخلرطوم 
44- مقابلة مع محامية من اخلرطوم 

45- املادة 152 من القانون اجلنائى 1991م
46- أطلع على املركز األفريقى لدراسات السالم 
ضد  حشد  صرخة  حسني،  لبنى  حالة   . والعدالة 
حقوق  مرصد  ؟  السودانى  العام  النظام  قانون 
اإلنسان، اإلصدارة الثانية يونيو- يوليو 2009 

47- مقابلة مع محامية 
 48-حلقة نقاش مع أربعة عشر إمرأة من واليات 

دارفور الثالث 
49- مقابلة مع موظفة بحقوق اإلنسان من جبال 

النوبة
50-مقابلة مع محامية من اخلرطوم

51- أطلع على املركز األفريقي لدراسات السالم 
ضد  حشد  صرخة  حسني،  لبنى  حالة   . والعدالة 
حقوق  مرصد  ؟  السودانى  العام  النظام  قانون 
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اإلنسان، اإلصدارة الثانية يونيو- يوليو 2009 
 52- قانون والية اخلرطوم للنظام العام 1998 و 

الباب السابع )1( )أ(
53- قانون والية اخلرطوم للنظام العام 1998 و 

الباب السابع )1( )ب(
54- املادة 154 القانون اجلنائى 1991
55- املادة 155 القانون اجلنائى 1991

 56-حلقة نقاش مع اربعة عشر إمرأة من واليات 
دارفور الثالث

 57-قضية الدكتور محمد شرف الدين، وردت 
العدالة  لــدراســات  األفريقى  املركز  تقارير  فى 
والسالم املركز ألفريقى لدراسات السالم والعدالة 
قانون  ضد  حشد  صرخة  حسني،  لبنى  حالة   .
النظام العام السودانى ؟ مرصد حقوق اإلنسان، 

اإلصدارة الثانية يونيو- يوليو 2009
أن  إستطاع  الدين  شرف  د:  النهاية  فى   -58

يحضر وثيقة زواجه فلم يحاكم 
املرأة  حقوق  مجال  فى  ناشطة  مع  مقابلة   -59  

باخلرطوم 
60- مقابلة مع ناشطة فى مجال حقوق اإلنسان 
61- ناشطة من دارفور، حول وفاة نادية صابون، 
بائعة شاى من الدلنج، كادوقلى – أنظر املناقشة 

أدناه
أن  ميكن  العضوية  بطاقات  حاملى  ــدد  62-ع  
يساعد فى إثبات مصادقية اإلنتخابات حالة كان 

هنالك تشكيك حولها
نقاش شاركت  دارفور، فى حلقة  إمرأة من   -63

فيها أربعة عشر إمرأة من واليات دارفور الثالث 
مجال  فى  وناشط  محامى  أعده  تقرير  64-فى   
قاسم  الرحمن  عبد  دارفــور،  من  اإلنسان  حقوق 
لدى  ملف  فى  األلكترونى،  بالبريد  رسالة  فى   -

الكاتب 
 65-مقابلة مع ناشطة نسائية من جبال النوبة 

تقيم  إنسان  حقوق  ناشطة  مع  مقابلة   -66  
باخلرطوم 

67- مقابلة مع محامية من اخلرطوم 
اللجنة  من  الــصــادرة  الوثيقة  على  أطلع   -68
األفريقية حلقوق اإلنسان، املقررة اخلاصة حلقوق 
يوليو   31 األفريقية  ــرأة  امل يــوم  مبناسبة  ــرأة  امل

2009 – موجود على 
http/www achpr org English 
press20%Rapporteur_women_wo -
ensday htm

 69- مقابلة مع محامية – اخلرطوم 

للعدالة  األفــريــقــي  املــركــز  على  إطــلــع   -70  
ودراسات السالم يدين اعتقال ناشطات باخلرطوم 

7 سبتمبر 2009 على 
 h t t p / a c j p s . o r g

Publications09
فى  تظاهرن  النساء  من   48 اعتقال  يدين  البيان 
اخلرطوم تضامنًا مع لبنى حسني- لوحظ »الشرطة 
واألمن تستخدم القوة املفرطة أثناء، وأكد شهود 
عيان أن النساء ضربن بشدة ومت زجهن فى عربات 
الشرطة . ثالثة من النساء أصنب إصابات بالغة ومت 

نقلهن الى املستشفى«
71- مقابلة مع ناشطة من جبال النوبة 

72-  أنظر مالحظات حتالف دارفور )كونسورتيم(
حول أثر طرد املنظمات الدولية واحلملة املضادة 
وإلتزامات  الوطنية،  اإلنسان  حقوق  ملنظمات 
السودان، شهر واحد فى دارفور و السودان . طرد 
وإغالق منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية 
-http/www.da إنسانية - موجود  ومنظمات 
furconsotium.org/darfur_consort -
um_actions/statements/2009HUM%20

 and%20in%20Sudan.f042309pdf
من  ــرأة  إم عشر  أربعة  تضم  نقاش  حلقة   -73

واليات دارفور الثالث 
74- مقابلة مع محامية - اخلرطوم 

منظمات  حتالف  نظمتها  ــى  األول احلملة   -75
نسوية وناشطات حقوقيات من مختلف املنظمات 
بواسطة  نظمت  الثانية   – السودان  أنحاء  بكل 

مركز اخلامت عدالن لإلستنارة والتنمية البشرية 
 76- مقابلة مع محامية تقيم بدارفور

 77- بعض النساء وافقن على الرغم من وقمن 
القوانني  أن  من  الرغم  على  املطلوبة  باإلجراءات 
األمم  ــاالت  وك مع  املوقعة  االتفاقات  أو  احمللية 
رفضن  أخريات   . ذلك  عليهن  تفرض  املتحدة 
املنظمات  أن  ذلك ولم يسافرن . مالحظة مهمة 
الدولية نفسها، مبا فيها يومنيد لألسف لم تتخذ 
أى خطوة احتجاجية على هذا اإلجراء التمييزى 
والذى يتعارض مع االتفاق اخلاص بوجود املنظمة 

بالسودان /كمثال االساسي التفاقية القوات 
78-  مقابلة مع محامية تقيم بدارفور

أوضاع  حول  املستوى  رفيعة  لبعثة  وفقًا   -79
بواسطة  تعيينها  مت  ــور  دارف فى  اإلنسان  حقوق 
املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان،  حقوق  مجلس 
العهد   : التالية  االتفاقيات  على  السودان صادق 
الدولى للحقوق املدنية والسياسية، العهد الدولى 
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والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 
العنصرية،  التفرقة  ملناهضة  الدولية  االتفاقية 
حلقوق  األفريقيى  امليثاق  الطفل،  حقوق  اتفاقية 
اتفاقيات  الــى  باإلضافة  والشعوب،  اإلنــســان 
الرفيعة  البعثة  تقرير   . 1949م  األربعة  جنيف 
دارفور  اإلنسان فى  أوضاع حقوق  املستوى حول 

قدمت ملجلس حقوق اإلنسان . التقرير على 
HTTP//daccess-od.un.org/access.nsf/

Get?open&DS=A/HRC/4/80&Lang=E
املوا  املـــادة  االنتقالى  ــســودان  ال دســتــور   -80

 .33،34،31
امليثاق  على  صادقت  السودان  جمهورية   -81  

األفريقى فى 18 فبراير 1986م
82- امليثاق األفريقى املواد 5،8،3 و7

اجلنائى  القانون  املادة 146 من  أطلع على   -83
1991م

84- إطلع على املفاوضات املشتركة حول وقائع 
الع—األربع التى رفعتها أمنستى إنترناشونال ضد 
إنترناشونال  أمنستى   1990 السودان  حكومة 
ضد حكومة السودان 90/48، كوميت لوسلى 
محامو  جلنة   ،91/50 السودان  حكومة  ضد 
السودان 91/52، جمعية  اإلنسان ضد  حقوق 
ضد  أفريقيا  بشرق  إيبسكوبال  مؤمتر  أعضاء 
الفقرة  فى  قضايا(  أربع  بعد  )األخرى  السودان 

.80
حكومة  ضد  ديبلر  فرانسيس  كورتيس   -85

السودان 00/236 الفقرة 44
ضد  القانونية  املــوارد  مؤسسة  على  أطلع   -86  

زامبيا، مكاتبات رقم 98/211
سياق  فى   8 املادة  تفسير  حول  املكاتبات   -87
العدالة  من  ليس  »أنه  السودانى  القانونى  النظام 
أن يطبق قانونى دينى على غير أتباع هذا الدين » 

op. cit 73 قضية الفقرة
الفقرة  قضية  األربعة  املكاتبات  على  إطلع   -88

 op. cit 59
مكاتبات  و  ـــســـان  اإلن ــوق  ــق ح جلــنــة   -89
الكاميرون  ضد  ماكوجن  ألبرت   1991/458

10 أغسطس 1984الفقرات 9،8
املادة  منظمة   2003/275 املكاتبات   -90
أن  يذكر  أن  يجب   ،93 الفقرة  أرتريا  ضد   19
للحقوق  الدولى  العهد  على  مصادق  السودان 

املدنية والسياسية 
91- املبادىء والقواعد التوجيهية حلق احملاكمات 

اعتمدت  أفريقيا،  فى  القانونى  والعون  العادلة 
اإلنسان  حلــقــوق  األفريقية  اللجنة  بــواســطــة 
 ،93/105 املكاتبات  على  إطلع  والشعوب، 
 )1989(96/152 94/130و   ،94/128
احلقوق  ــروع  ــش وم اإلعـــالم  حــقــوق  ــدة  أجــن  .
 ،56  ،55 الفقرات  نيجريا  ضد  الدستورية 
ضد  وإيفرم  زيجفل   2002/250 واملكاتبات 

أرتريا الفقرة 55
واحملاكمات  للمحاكم  باللجوء  الــقــرار   -92
العادية  االجتماعات  بواسطة  أعتمد  العادلة، 
للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بتونس 

. 1992 املادة 2 )أ( )ي( 
93- مورتيس فرانسيس ضد حكومة السودان - 

مكاتبات رقم 00/236 الفقرة 42 
التى متت مؤخرًا  للمظاهرة  العنيف  القمع   -94
لتعديل  احلاجة  يؤكد  حى  مثال  لبنى  مع  تضامنًا 
مخالفته  كيفية  ويوضح  العام  النظام  قانون 

للميثاق )بني العديد منهم(
95-  بروتوكول حقوق املرأة فى أفريقيا امللحق 
بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املادة 
اخلاصة  االلتزامات  وضح  البروتوكول  هذا   1..
مبنع »التمييز جتاه النساء« / عرف ب«« أي متييز 
أو إبعاد أو تقييد أو أي معاملة متييزية على أساس 
اجلنس تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال 
واحلريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعــتــراف 
األساسية في جميع ميادين احلياة غض النظر عن 

حالتها االجتماعية.
 أو تضعف أو تبطل متتع املرأة أو ممارستها حلقوق 

اإلنسان واحلريات األساسية » 
 كذلك منع البروتوكول املمارسات الضارة وعرفها 
بأنها »أي سلوكيات أو مواقف او ممارسات تؤثر 
سلبا على احلقوق األساسية للنساء والفتيات مثل 
والتعليم  والكرامة  والصحة  احلياة  في  حقوقهن 

وسالمة البدن؛«.
 كما عرف العنف جتاه النساء بأنه »جميع األعمال 
أن  شأنها  من  أو  تسبب  التي  املرأة  ضد  املرتكبة 
أو  نفسية  أو  جنسية  أو  جسدية  معاناة  تسبب 
مبثل  بالقيام  التهديد  ذلك  في  مبا  اقتصادي  ضرر 
هذه األعمال أو بفرض قيود تعسفية على املرأة أو 
حرمانها من احلريات األساسية في احلياة العامة أو 
احلياة اخلاصة سواء في أوقات السلم أو في حاالت 

النزاعات أو احلرب«.
العظمى  البحيرات  منطقة  بروتوكول   -96
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اخلاص مبنع ومناهضة العنف اجلنسى جتاه النساء 
والفتيات املادة 5 

97-  التوصيات العامة 19 الفقرة 7 – موجود 
على

http//www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/recommendations/recomm.
htm#recom19

املادة  اجلنسى  العنف  مناهضة  بروتوكول    -98
)1( 5

 99- )4( بروتوكول مناهضة العنف املادة 6
يوليو  سودانيات29  ناشطات  مذكرة   -100

 2009
83 الفقرة  األربع  املكاتبات  على  إطلع   -101 
op cit 
املكاتبات  على  إطلع   op cit قضية   -102

األربع الفقرة 83
من  املقدمة  التقارير  خالصة  على  إطلع   -103
الدول األعضاء حتت املادة 40 من العهد . التقرير 
 10 ســودان،   ،2001 األعضاء  للدول  الثالث 

CCPR/C/SDN/3 30 يناير 2007 الفقرة
من  املقدمة  التقارير  خالصة  على  إطلع   -104
الدول األعضاء حتت املادة 40 من العهد . التقرير 
 10 ســودان،   ،2001 األعضاء  للدول  الثالث 

CCPR/C/SDN/3 30 يناير 2007 الفقرة
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