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  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 المفــوضيــة القــوميــة لحقــوق اإلنســان
 

 

 

 

 يـودانـون السـانـي القـة فـراهيـم الكـريـتج

فاق السالم م والذي جاء نتاجاً إلت2005يذخر دستور السوداني اإلنتقالي لسنة       

 باالشارات والنصوص بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودانالشامل 

عايش وتت المتعلقة بجعله دولة ديمقراطية ال مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات

 1)م  تتاسس على العدالة والمساواة( و1-1فيها العناصر واألعراق واالديان م )

توافق ن االديان والثقافات فيه مصدر قوة وليشكل فيه وطن واحد جامع تكو((  2)

 (( .3) 1)موالهام 

اعي وتنص المبادئ االساسية للدستور على أن التانوع الثقافي واإلجتم       

ب(  23)ج( وتشير المادة  - 4للشعب السوداني هو اساس التماسك القومي )م 

هل والتسامح بين ا ءحول واجبات المواطن ان يعمل على تحقيق التوافق واإلخا

 .واإلقليمية واللغوية والطائفية للفوارق الدينية السودان كافة تجاوزاً 

ة في وتنص وثيقة الحقوق بالدستور على اعتبار كل الحقوق والحريات المضمن    

ل ن قبحقوق االنسان والمصادق عليها ماإلتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ل

وتتضمن الوثيقة حق ( 3 -27جمهورية السودان جزء اليتجزأ من الوثيقة )م 

رية حولكل الحق في ال 2(28 االنسان في الحياة والكرامة والسالمة الشخصية )م

رية ححول  39(. وتنص م 31القانون )م  م( ، والناس سواسية أما29واالمانة )م 

ية أو لعنصراو االكراهية الدينية أو العرقية العالم بتجنب االخير اثارة التعبير وا

 الثقافية.

د( ، )( 22وتحمي المحكمة الدستورية حقوق االنسان والحريات االساسية )م      

قة وثي كما تراقب المفوضية القومية لحقوق االنسان الحقوق والحريات الواردة في

ساس اوتعتبر الحقوق المتعلقة بعدم التمييز على  (3( )42الحقوق بالدستور )م 

 لحقوقالديني من الحقوق التي ال تعلق في وثيقة ا  المعتقدالعرق او الجنس أو 

 بالدستور في اي حال بما في ذلك حالة الطوارئ.

نص القانون الجنائي السوداني في المادة يوفي اطار محاربة الكراهية والتمييز      

يعمل على اثارة الكراهية او  منعلى الكراهية ضد الطوائف ( حول اثارة 64)



2 
 

االحتقار او العداوة ضد اي طائفة او بين الطوائف بسبب اختالف العرق او اللون 

او اللسان، وبكيفية تعرض السالم العام بالخطر يعاقب بالسجن مدة التتجاوز سنتين 

ت التعريف أاو بالغرامة او بالعقوبتين معاً، وقد ذهبت الدولة اكثر من ذلك حيث ر

اله ال يغطي تعريف التمييز العنصري المنصوص عليه في اتفاقية منع التمييز ، اع

ريض واعمال حكما يغفل مسالة نشر االفكار القائمة على التفوق العنصري والت

العنف التي ترتكب ضد اي طائفة او جماعة  وتجريم التمويل في مجال مساعدة 

 االنشطة العنصرية.

قانون جديد وطني على طاولة المشرع مشروع ولهذا فقد وضعت الحكومة     

 -لمكافحة العنصرية يسمى قانون مناهضة التمييز العنصري، اهم ما تضمنه :

 .تعريف اكثر دقة ومتوائم مع اتفاقية منع التمييز 

 .الحق القانوني للجميع في حماية قانونية متساوية 

 ت.جاالجميع الم اتخاذ الدولة لتدابير وسياسات لمناهضة التمييز العنصري في 

 .حق االفراد في التظلم 

 .انشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز العنصري 

 الثارة التمييز العن ً و صري اتجريم اي تهديد او اهانة او تحقير يشكل سببا

مع التج الكراهية، وبموجب هذا القانون تخضع حرية الراي والتعبير وحرية

 حاالت الكراهية والتمييز. ود فيقيالسلمي وتكوين الجمعيات لل

  ييز التميجرم كل نشر مواد تعبر عن افكار او نظريات تستهدف التحريض على

 العنصري.

 .وتعتبر محظورة كل منظمة تقوم بالتدريج للتمييز العنصري 

ييز لمحاربة التم والشك إن بناء القواعد التشريعية والنصوص القانونية      

ر لوب ويساهم في محاربة الكراهية ، ولكنه غيالعنصري وبث الكراهية امر مط

ح كافي في ذاته اذا لم يرتبط بسياسة مجتمعية متكاملة تبنى على بث التسام

قار واقصاء االفكار المرتبطة بدونية االخر وعلى عدم تركيز المجتمع على احت

ت ابين الحضارات والثقافالحوار ت واالعراق االخرى. ويبقى تطوير االثقاف

ً ي ان يكون حواراً متساوي وان ال يكون زغان امراً هاماً لكنه ينبواالدي اً موسمي خما

د قعالة تسميوان ياخذ هذا المنبر المبادرة في ان يتبنى الحوار العربي االيبيري 

 داً لمحاربة الكراهية والتطرف بالعالم.قع 2025 – 2016القادم 
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 انـوق االنسـة لحقـيـة القوميعضـو المفـوض                                                                     

  م14/9/2015


