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مسودة ()1

-1

المرأة والدستور االنتقالي لجمهورية جنوب السودان:

تميز تاريخ جنكب السكداف لفترة طكيمة بالنزاعات التي أثرت تأثي انر سمبيان عمى المكاطنيف كبصفة خاصة

عمى المرأة التى تحممت النتائج الكخيمة لمعدائيات كتمثؿ ذلؾ في فقدانيا لؤلب كالزكج كاألبناء .لقد تـ اغتصاب
النساء أك تزكيجيف قس ار بينما أزيمت بعض العائبلت مف الكجكد عند تعرضيا لمقصؼ بالقنابؿ.
لقد كاف التكقيع عمى اتفاقية السبلـ الشامؿ بنيركبي ،كينيا مؤش انر لنياية حقبة مؤلمة لحرب ضركس بيف

جيش الحركة الشعبية لتحرير السكداف كحككمة جميكرية السكداف  .أتفؽ الطرفاف عاـ 2005ـ ضمف اتفاقيما

عمى بنكد أخرل ،عمى كتابة دستكر مؤقت لجنكب السكداف.

بعد إجراء االستفتاء لتحديد كضع جنكب السكداف مف اإلنفصاؿ مف شمالو ليصبح أمة منفصمة ،فقد
صكت مكاطنك جنكب السكداف بدرجة ساحقة تساند استقبلليـ عف شماؿ القطر.
تـ إعبلف الدستكر اإلنتقالي لجميكرية جنكب السكداف لعاـ 2011ـ في التاسع مف يكليك 2011ـ ،

كبذلؾ ناؿ جنكب السكداف استقبللو  .تعيدت حككمة جنكب السكداف بمراجعة ىذا الدستكر مشيرة إلى أنيا سكؼ
تجرل مشاكرات أساسية ىامة مع المنظمات المعنية بشأف المرأة عمى مستكل الكالية مكضحة لممرأة حقكقيا التى
كفميا ىذا الدستكر المؤقت كسكؼ تحصؿ حككمة جنكب السكداف عمى ردكد أفعاؿ المرأة فيما يتعمؽ بحقكقيا
المكفكلة بمكجب الدستكر  ،كذلؾ حتى يتثنى ليف تضميف اىتماماتيف في المسكدة التالية لمدستكر.
لقد طمبت حككمة جنكب السكداف المساعدة مف قطاع المرأة العامؿ باألمـ المتحدة بأف يعمؿ عمى حث

النساء بدرجة كبيرة لتضميف قضايا النكع (الجندر  /المساكاة بيف المراة كالرجؿ ) في مسكدة الدستكر.

تُعد ىذه السانحة فرصة كبيرة تكفر لمنساء بجنكب السكداف اإلدالء بكجيات نظرىف فى الدستكر الحالى
كالمستقبمي المرتبط بيف كباألجياؿ القادمة  ،كما تعتبر مظي انر مف مظاىر الفخر كالتميز ،كالبد مف االستفادة

القصكل مف ىذه الفرصة  ،حتى تتمكف المرأة مف األداء برأييا في دستكر الدكلة الكليدة  ،أال كىي جميكرية

جنكب السكداف.

كحتى يتسنى لممرأة في جنكب السكداف فيـ قضايا النكع الكاردة في الدستكر االنتقالي فسكؼ تتـ مناقشة
بعض النصكص الكثيقة الصمة في الدستكر كيتـ ىذا باإلشارة إلى بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف
كحقكؽ األشخاص الخاصة بحقكؽ المرأة في أفريقيا (بركتكككؿ مابكتك) ،الميثاؽ الخاص بإزالة كؿ أشكاؿ التمييز

ضد المرأة ،كاعبلف إزالة العنؼ ضد المرأة كغيرىا مف المحررات كالمستندات القانكنية الدكلية.

يتـ عادة طرح األسئمة مقركنة بالتعميقات كمع ذلؾ سكؼ نحاكؿ تقديـ تعريؼ لمدستكر .الدستكر ىك
مجمكعة مف المبادئ التى تتشكؿ أساسان لكؿ القكانيف بالدكلة .إنو أساس لكؿ القكانيف األخرل كالتى يجب أف
تتكافؽ معو كبخبلؼ ذلؾ تصبح ىذه القكانيف باطمة كالغية كىذا يعنى أنيا ال تصبح قكانينان البتة .إف الدستكر ىك
أساس لكؿ القكانيف بالدكلة.

يجكز كصؼ الدستكر عمى أساس أنو عقد بيف المكاطنيف كالدكلة أك الحككمة كما أنو يمثؿ عقدان بيف

المكاطنيف أنفسيـ يتـ بكاسطتو إنشاء المكاتب كالييئات الحككمية كالكيفية التى تنتمي بيا إلى بعضيا البعض.

عند المكافقو عمى الدستكر يجكز تعديمو ،كتغييره بكاسطة األغمبية الساحقة كعادة تككف بثمثي أعضاء
المجمس التشريعي الكطني ،كأحيانان يتطمب األمر إجراء إستفتاء قبؿ تغيير أم نص مف نصكص الدستكر،كما
يجكز تغيير بعض أجزاء الدستكر بأغمبية بسيطة مف أعضاء المجمس التشريعي.
3

يجب أف يؤدل الرئيس ،نائب الرئيس ،الكزراء ،أعضاء البرلماف ،القضاة  ،الكالة ككؿ شاغمي الكظائؼ
الحككمية العميا القسـ الخاص بالعمؿ  ،كفقان لمقتضيات الدستكر كالمحافظة عميو كحمايتو؛ باإلضافة إلى أداء أم

أنكاع أخرل مف القسـ تككف ذات صمة.

مطكؿ ،يجب
كبما أف جنكب السكداف دكلة مستقمة كىك حاليان عضك في األمـ المتحدة كلو ميثاؽ حقكؽ َّ

عمى حككمة جنكب السكداف المضى قدمان تجاه المصادقة عمى معاىدات حقكؽ اإلنساف الدكلية كبصفة خاصة

ميثاؽ إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة (سيداك) ،بركتكككؿ مابكتك المتعمؽ بحقكؽ المرأة األفريقية ،اإلعبلف
الخاص بإزالة العنؼ ضد المرأة كغيرىا مف المكاثيؽ األخرل.

ال يمكف كضع بعض التكصيات الكاردة ىنا كميا في الدستكر القادـ كلكف يجب تضميف بعض

التكصيات األخرل في التشريعات ذات الصمة ،ثـ كضع ىذه التكصيات حتى تبدأ نساء جنكب السكداف المناكرات
إلجراء تضميف المكاثيؽ الدكلية في التشريعات المحمية.
كبما أف اليدؼ مف الدستكر ىك تنكير المرأة عف حقكقيا فسكؼ نبدأ بالفصؿ الخاص بحقكؽ اإلنساف

أك ميثاؽ الحقكؽ (الفصؿ الثاني).

الفصل الثاني

( )0-2ميثاق الحقوق:

يمثؿ ميثاؽ الحقكؽ مبادئ الحقكؽ التى ترعرع معيا الشخص كال تتحكـ فييا الحككمة أك المجتمع فيي
تمثؿ ىبة مف اهلل .كيجكز لمحككمة أك المجتمع حماية ،احتراـ كضماف ىذه الحقكؽ.
المادة -:)4 – 1( 9

)1

طبيعة ميثاق الحقوق

ميثاؽ الحقكؽ ىك ميثاؽ بيف مكاطنى جنكب السكداف حككمتيـ  ،عمى أم مستكل  ،كما أنو يمثؿ إلتزامان
الحتراـ كمساندة حقكؽ اإلنساف ،كالحريات األساسية المدرجة بقدسية في ىذا الدستكر ،كىك حجر الزاكية

)2

بالنسبة لمعدالة االجتماعية ،المساكاة كالديمقراطية.

يجب احتراـ حقكؽ كحريات األشخاص كالمجمكعات المدرجة في ىذا الميثاؽ بقدسيتو كما يجب دعميا

كمساندتيا بكاسطة كؿ الييئات كالككاالت الحككمية ككافة المكاطنيف.
)3
)4

يجب أف تككف كافة الحقكؽ كالحريات المدرجة في المعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،المكاثيؽ
كالمستندات المقرة أك المؤيدة بكاسطة جميكرية جنكب السكداف جزء أساسيان مف ىذا الميثاؽ.

يجب مساندة ميثاؽ الحقكؽ بكاسطة المحكمة العميا كغيرىا مف المحاكـ ذات الصبلحية كما تجب مراقبتو

بكاسطة مفكضية حقكؽ اإلنساف.
المادة -:10

تنص قدسية الحقوق والحريات عمى ما يمي:

بناء عمى ما كرد في المادة ( 190حالة الطكارئ) ،ال يجب الحياد عف الحقكؽ كالحريات المدرجة
ن
بقدسية في ىذا القانكف كما يجب مساندة ميثاؽ الحقكؽ كحمايتو كتطبيقو بكاسطة المحكمة العميا كالمحاكـ األخرل

ذات الصبلحية؛ كيجب عمى مفكضية حقكؽ اإلنساف مراقبة تطبيقو بما يتكافؽ مع الدستكر كالقانكف.

( )1-2الحق في الحياة والحريات األساسية:
تنص المادة  11عمى ما يمي:

4

لكؿ شخص الحؽ في الحياة ،الكرامة كالسبلمة كالتى يجب حمايتيا بكاسطة القانكف كال يجب حرماف
أم شخص بطريقة تعسفية مف حقو أك حقيا في الحياة.
تنص المادة  6الخاصة بالميثاؽ الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي:
1–0
2–0

لكؿ إنساف الحؽ األصيؿ في الحياة كيجب حماية ىذا الحؽ بكاسطة القانكف كال يجب حرماف أم
شخص بطريقة تعسفية مف حياتو/حياتيا.
في الدكؿ التى لـ تمغى عقكبة اإلعداـ فإنو يتـ فرض ىذه العقكبة فقط في حالة الجرائـ الكبرل
بمكجب القانكف السارم في الكقت الذل كقعت فيو الجريمة  ،كال خبلؼ فى ىذا مع نصكص الميثاؽ

بناء عمى
الحالى كالميثاؽ الخاص بمنع كمعاقبة جرائـ اإلبادة العرقية .يمكف تنفيذ ىذه العقكبة فقط ن
الحكـ النيائي الذم تصدره محكمة ذات إختصاص.
3–0
4–0

(ليس ذك صمة مباشرة).
أم شخص صدر ضده حكـ باإلعداـ لو الحؽ في طمب العفك أك تخفيؼ عقكبة اإلعداـ كيجكز منح

العفك أك تخفيؼ العقكبة في كؿ القضايا.

مف المقترح تضميف النص الكارد أعبله في الدستكر القادـ ألنو أكثر تفصيبلن.

لكؿ رجؿ  ،امرأة كطفؿ ،الحؽ في الحياة كيجب أف ال يقتؿ أم شخص شخصان آخر ألف الحياة ىبة

مف اهلل كال يحؽ ألم شخص قتؿ اآلخريف تحت أم ظرؼ مف الظركؼ إال في الحاالت التى يبيحيا
القانكف كبعد المثكؿ أماـ محاكمة عادلة بكاسطة محكمة قانكنية .في مثؿ ىذه الظركؼ يجب عمى
الشخص الصادر بحقو حكـ اإلعداـ أف يستأنؼ ىذا الحكـ حتى تؤكد أعمى محكمة حكـ اإلعداـ.

كحتى في الحالة األخيرة يمكف لمشخص أف يستأنؼ لمرئيس ليعفك عنو .إف الحياة غالية جدان حتى يتـ

المضى قدمان في اتخاذ كؿ ىذه الخطكات قبؿ قتؿ الشخص بطريقة قانكنية.

ال يحؽ ألم مف األباء قتؿ طفمو/طفمتو فقط ألنو ىك/ىي أب أك أـ الطفؿ كال يحؽ لمزكج قتؿ زكجتو
كال يحؽ لمزكجة قتؿ الزكج ألم سبب مف األسباب.

لقد ألغت بعض الدكؿ عقكبة اإلعداـ نيائيان بينما احتفظت بيا بعض الدكؿ لتطبيقيا في حاالت

الجرائـ الكبرل فقط.

( )2-2المادة  12الحرية الشخصية:
لكؿ شخص الحؽ في الحرية كاألمف كيجب عدـ تعريض أم شخص لمتكقيؼ ،االعتقاؿ ،الحرماف أك

الحد مف حريتيا أك حريتو باستثناء الحاالت التى تتكفر فييا أسباب معينة ككفقان لئلجراءات التى يفرضيا القانكف.
تنص المادة  9مف الميثاؽ الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي:

-1

لكؿ شخص الحؽ في التمتع بحريتو كأمنو كيجب أف ال يخضع أم شخص لتكقيؼ أك أعتقاؿ تعسفي
كما يجب عدـ حرماف أم شخص مف حريتو/حريتيا باستثناء مثؿ ىذه الحاالت كبمكجب مثؿ ىذا

-2

اإلجراء الذم يسانده القانكف.

يجب إخطار أم شخص يتـ اعتقالو عف األسباب التى أدت العتقالو/العتقاليا كما يجب إخطاره

بالسرعة البلزمة كقت اعتقالو عف أم اتيامات مكجية ضده/ضدىا.
-3

أم شخص يتـ تكقيفو أك إعتقالو بمكجب تيمة جنائية يجب أف يمثؿ فك انر أماـ قاضى أك مأمكر عمكمي

مفكض قانكنان ليمارس السمطة القضائية كلو الحؽ في أف تتـ محاكمتو خبلؿ كقت معقكؿ أك يتـ
آخر َّ
5

اإلفراج عنو .يجب أف ال ُيتخذ ىذا األمر قاعدة عامة بأف األشخاص المنتظريف لممحاكمات يجب
تكقيفيـ في الحجز كلكف اإلفراج يخضع لضمانات المثكؿ أماـ المحكمة في أم مرحمة أخرل مف مراحؿ
-4

إجراءات التقاضي التى يجب أف تنشأ مف حيف آلخر عند تنفيذ الحكـ.

أم شخص يتـ حرمانو مف حريتو بكاسطة التكقيؼ أك االعتقاؿ لو الحؽ في أف تتـ إجراءات محاكمتو
أماـ محكمة حتى يتسنى لممحكمة أف تقرر دكف إبطاء في قانكنية اعتقالو/اعتقاليا كتصدر حكمان

-5

باإلفراج عنو/عنيا إذا لـ يكف االعتقاؿ قانكنيان.

أم شخص كاف ضحية العتقاؿ أك تكقيؼ غير قانكني ،لو حؽ كاجب النفاذ يتضمف تعكيضو.

ىنال ؾ تكصية بتضميف ىذه المادة تحت المادة المستقبمية ذات الصمة كالمضمنة في الدستكر تحت
العنكاف السابؽ.
تنص المادة  3مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي-:
لكؿ شخص الحؽ في الحياة ،الحرية كاألمف.

تنص المادة (3ج) مف اإلعبلف عف إزالة العنؼ ضد المرأة عمى ما يمي:
لمنساء الحؽ في" :الحرية ك األمف الشخصياف".
يحؽ لمرجاؿ ،النساء كاألطفاؿ أف يككنكا أح ار انر مف االعتقاؿ أك تحديد حرية تحركاتيـ بطريقة غير

قانكنية إال في الحاالت التى يسمح بيا القانكف .كفي ىذه الحاالت ىنالؾ قكانيف يجب أف يتبعيا الشخص

الذم يحد مف حركة شخص آخر.

يعنى مصطمح "أمف الشخص" عدـ التدخؿ في جسـ الشخص أك كضع قيكد عمى حرية تحركات األفراد.
ككمثاؿ لما تقدـ نجد أنو مف الخطأ أف يحبس/تحبس الزكجة أك الزكج أحدىما اآلخر بالمنزؿ ألنو/ألنيا
تخشى/يخشي بأف يقع رجاؿ أك نساء آخركف في حبيـ .ال يجكز أف يقيد أب أك أـ حرية حركة
طفمو/طفميا بطريقة تؤذل الطفؿ جسديان أك نفسيان

( )3-2المادة  ،13الحرية من العبودية ،األشغال الشاقة ،األعمال القسرية:
-1

تـ تحريـ العبكدية كالرؽ في جميع أشكاليا كال يجب كضع أم شخص تحت قيكد العبكدية أك األشغاؿ
الشاقة.

-2

ال ُيطمب مف أم شخص أداء عمؿ قيرم أك إجبارم بإستثناء الحاالت التى يككف فييا ذلؾ عقكبة
فرضتيا محكمة قانكنية ذات صبلحية كاختصاص.
تنص المادة  3مف اإلعبلف الدكلي لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي:



يتمتع كؿ شخص بحؽ الحياة الحرة كاألمف الشخصى.



ال يجب كضع أم شخص تحت قيكد العبكدية أك األعماؿ الشاقة كما يستمزـ ذلؾ حظر العبكدية
كتجارة الرقيؽ بكؿ أشكاليا.

تنص المادة  )3 ،2 ،1( 8مف الميثاؽ الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي:

-1

ال يجب كضع أم شخص تحت قيكد العبكدية إذ أف العبكدية كتجارة الرقيؽ محظكرتاف بكؿ أشكاليما.

-2

ال يجب أف يرزح أم شخص تحت قيكد األعماؿ الشاقة.

– 3أ) ال يجب أف ُيطمب مف أم شخص أداء األعماؿ القسرية.
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ب) ال يتـ تفسير الفقرة (أ) بأنيا تستبعد في الدكؿ التى يجكز أف تقترف عقكبة السجف باألعماؿ الشاقة كذلؾ
إستيفاء لحكـ اصدرتو محكمة ذات صبلحية كاختصاص.
ن
ج) تحقيقان لمعنى ىذه الفقرة يجب أف ال يتضمف مصطمح "األعماؿ القسرية" ما يمي-:
- i

أم عمؿ أك خدمة لـ تتـ اإلشارة إلييا في الفقرة الفرعية ب) تككف مطمكبة عادةن مف شخص
معتقؿ بمكجب أمر قضائى صادر مف محكمة أك مطمكبة مف شخص أثناء تأديتو إلطبلؽ

سراح مشركط مف ىذا االعتقاؿ.
- ii

أم خدمة عسكرية كفي الدكؿ التى يتـ فييا االعتراؼ باإلعتراض الكجداني باإلضافة إلى أم

خدمة كطنية مطمكبة قانكنان بكاسطة المعترضيف الكجدانييف.

 - iiiأية خدمات تـ تحديدىا في حاالت الطكارئ أك الككارث الميددة لمحياة أك رفاىية المجتمع.
 - ivأم عمؿ أك خدمة يشكبلف جزنء مف اإللتزامات المدنية العادية.
ينصح بأف تضمف ىذه المادة في الدستكر المقبؿ عمى أساس أنيا أكثر مكاءمة لو ألنيا تبرز
االستثناءات التي يجب تضمينيا في الدستكر.

ال يجب معاممة الرجؿ ،المرأة أك الطفؿ كعبد أك اختطافو لمعاممتو كعبد في منزؿ شخص آخر .العبد ىك
شخص مم مكؾ بكاسطة شخص آخر كليس لمعبد حقكؽ يعاممو مالكو عمى أساسيا كبالطريقة التى يراىا
مبلئمة .يعد احتجاز الشخص كعبد جرمان جنائيان كطنيان كدكليان إذ أف لئلنساف حقكؽ كال تجكز معاممتو
كعبد ،فالعبكدية عمؿ ضد كرامة اإلنساف كغير مقبكلة عمى كافة األصعدة كالمستكيات.

ال يجب إجبار أم شخص سكاء كاف رجبلن ،امرأة أك طفؿ عمى أداء أم عمؿ ال يرغب في أدائو إال إذا

أمرت بذلؾ المحكمة بعد إجراء محاكمة حرة كعادلة بمكجب القانكف عندما يتـ استخداـ ىذا العمؿ

كعقكبة .عند تشغيؿ الطفؿ كمنحى تأديبي يككف ذلؾ صحيحان كتدريب لو كلكف ال يجب أف يفكؽ ىذا
العمؿ قكة الطفؿ البدنية.

( )4-2المادة  ،14المساواة أمام القانون:
كؿ الناس سكاسية أماـ القانكف كيتمتعكف بحماية قانكنية متساكية دكف أف يككف ىنالؾ تمييز خاص
بالعرؽ ،المنشأ العرقي ،المكف ،الجنس ،المغة ،العقيدة الدينية ،كجية النظر السياسية ،الكالدة ،المنطقة أك الحالة
االجتماعية.
تنص المادة  )1(14مف الميثاؽ الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي-:

يجب أف يككف كؿ الناس سكاسية أماـ المحاكـ كساحات العدالة .عند تحديد أم تيمة جنائية ضد

حقكقو ،التزاماتو حقكقيا/التزامتيا في قضية في محكمة يحؽ ألم شخص الحصكؿ عمى جمسة استماع عامة
كعادلة تنظر فييا محكمة قانكنية محايدة كمستقمة.
تنص المادة  7مف اإلعبلف الدكلي لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي-:
كؿ الناس سكاسية أماـ القانكف كيحؽ ليـ جميعان دكف تمييز الحصكؿ عمى حماية قانكنية متساكية كىذه

الحماية تككف ضد أم تمييز ينتيؾ ىذا اإلعبلف كضد أم إثارة لمثؿ ىذا التمييز.

بناء عمى القبيمة ،الفقر أك الغني أك أف الشخص يتعبد
ال يجب أف يعامؿ القانكف الناس بطريقة مختمفة ن
في كنيسة مختمفة أك أنو ينتمى إلى مكاف مختمؼ أك حزب سياسي مختمؼ.
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يككف الناس متساككف بمكجب القانكف كمف الخطأ أف تعامؿ الشخص الغنى بطريقة مختمفة عندما
يرتكب نفس الجرـ /الجريمة التى ارتكبيا الشخص الفقير كفي حاالت المخالفات المركرية يجب معاممة كؿ سائقى
المركبات بنفس الطريقة سكاء كاف الشخص يقكد سيارة مرسيدس أك شاحنة قديمة.

ال يكجد قانكف خاص بالرجؿ كآخر خاص بالمرأة فإذا كانت جريمة الزنا جريمة يعاقب عمييا القانكف

فإنيا غير قانكنية لكؿ مف الرجؿ كالمرأة كيجب معاقبتيما عمى الجرـ بالتساكم .إذا كاف عقاب المرأة الجمد عمنان
فيجب تطبيؽ نفس العقاب عمى الرجؿ الذل ارتكبت معو ىذا الجرـ .تعتبر عقكبة الجمد العمنية إحدل العقكبات

ضد كرامة الشخص كحقكؽ اإلنساف الخاصة باستقامتو الشخصية.

( )5-2المادة  15حق الزواج وتكوين األسرة:

يحؽ لكؿ شخص بالغ أف يتزكج شخصان مف الجنس اآلخر كيؤسس أسرة حسب القكانيف األسرية

الخاصة بكؿ منيما كال يجب الدخكؿ في إجراءات الزكاج دكف الحصكؿ عمى المكافقة الكاممة الحرة لكؿ مف
الرجؿ كالمرأة المقببلف عمى الزكاج.
البمكغ؟

تنص ىذه المادة عمى أنو يجب أف يككف الشخصاف المذاف يرغباف في الزكاج بالغيف .ما ىي سف
تركت مسألة الزكاج الكاردة في ىذه المادة لقكانيف األحكاؿ الشخصية الخاصة بيما إذ أف لممجتمعات

المختمفة قكانيف مختمفة كثكابت ثقافية خاصة بالزكاج كيجكز أف ال تتكافؽ بعض ىذه القكانيف العرفية مع
الدستكر.
الزكجية.

ىذه المادة ال تنص عمى أف األزكاج أىؿ لنفس الحقكؽ عند الزكاج ،خبلؿ الزكاج كعند حؿ رباط
في قانكف األحكاؿ الشخصية مثؿ قكانيف الزكاج ،االنفصاؿ كالطبلؽ كالكراثة ،غالبان ما يمارس التمييز

ضد النساء ،إذا كانت المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء حقيقة ،يجب أف تتضمف المساكاة في الزكاج ،االنفصاؿ،
الطبلؽ ،إبطاؿ الزكاج ك الكراثة.

ىناؾ قبائؿ/مجتمعات تعتبر الفتاة ذات االثنتى عشر عامان شخصان في عمر الزكاج عالميان اعتبر عمر

ثمانية عشر عامان سنان لمزكاج.

المادة  6مف بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كاألشخاص الخاص بحقكؽ المرأة في أفريقيا

ينص عمى" :العمر األدني لزكاج المرأة يجب أف يككف ثمانية عشر عاما" يدعـ البركتكككؿ أيضان زكاج األزكاج

بحرية المكافقو كاكتماليا.

زكاج فتاة تحت  18عامان يؤثر عمى صحتيا كصحة الطفؿ .إذ أف جسميا ليس مكتمبلن لرعاية طفؿ،

كعند الحمؿ ربما يتـ تكليدىا بعممية قيصرية كمف الكارد أف تنزؼ حتى المكت أك أف صحتيا لف تككف أبدان كما
كانت مف قبؿ كما أف الحمؿ ثانية قد يقتميا.

كقد ال تكجد كسائؿ طبية لمتعامؿ مع أميات األطفاؿ ،كالبلتي عادة ما يمتف أك يعانيف مضاعفات

صحية مدل الحياة.

الزكاج تحت  18سنة ميدد لحياة الحامؿ كجنينيا ،يجب أف تككف ىناؾ عقكبات قانكنية لؤلباء أك
األكصياء الذيف يجبركف طفمة تحت الثامنة عشر عمى الزكاج.
ماذا رأي المرأة في جنوب السودان عن موضوع سن الزواج؟
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يجب أف يككف ىناؾ تشريع يشمؿ كؿ أنظمة الزكاج كاجراءاتو كبيذه الطريقة سيككف ىنالؾ اتساؽ بيف
سف الزكاج كالحقكؽ في الزكاج كىي ثابتة مع حقكؽ االنساف في الدستكر كالقكانيف الدكلية.
بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كاألشخاص الخاص بحقكؽ المرأة بأفريقيا (كالذل ُيشار إليو
ببركتكككؿ مابكتك) تنص المادتيف  7 ، 6عمى ما يمي-:
المادة  – 6الزواج:

تنص عمى أنو يجب أف تضمف األطراؼ أف المرأة كالرجؿ يتمتعاف بحقكؽ متساكية كيعتبراف كشريكيف

متساكييف في الزكاج .يجب أف يشرعكا في اإلجراءات القكمية كالتشريعية المناسبة ليضمنكا أنو:
 ال يمكف أف يقع الزكاج دكف حرية المكافقة كتماميا مف الطرفيف.
 العمر األدني لزكاج المرأة ىك ثمانية عشر عامان.

 الزكاج األحادم يتـ تشجيعو ألنو مف األنكاع المفضمة في الزكاج ،كما أف حقكؽ المرأة في الزكاج
كاألسرة ،تشمؿ أيضان العبلقات الزكجية المتعددة التى يتـ حمايتيا كتشجيعيا.

 كؿ زكاج يجب أف يسجؿ كتابة كفقان لمقكانيف القكمية ،حتى يتـ االعتراؼ بو قانكنان.

 يجب عمى الزكج كالزكجة عف طريؽ اتفاقية متبادلة اف يختاركا نظاـ زكاجيـ كمكاف سكنيـ.
يحؽ ليا أف تحتفظ باسميا قبؿ الزكاج ،لتستخدمو كما ترغب ،منفصبلن أك متصبلن مع
 المرأة المتزكجة ّ
اسـ زكجيا.
 لممرأة الحؽ في االحتفاظ بجنسيتيا أك اكتساب جنسية زكجيا.
 لممرأة كالرجؿ الحقكؽ المتساكية بالنسبة لجنسية أطفاليما إال إذا كاف ىذا ضد نصكص التشريعات
القكمية أك ضد الشؤكف القكمية األمنية.

 يجب عمى المرأة كالرجؿ أف يسيما معان في حماية شؤكف العائمة كحماية كتعميـ أطفاليـ.
 خبلؿ الزكاج ،لممرأة الحؽ في حيازة ممكيتيا الخاصة كتدبيرىا كادارتيا بحرية.
تنص المادة  7عمى ما يمي-:
يجب عمى مشرعى الدكلة  ،كالسمطات الكالئيو أف يشرعكا تشريعات مناسبة ليضمنكا أف الرجؿ كالمرأة

يتمتعاف بنفس الحقكؽ في حاالت االنفصاؿ ،الطبلؽ أك إبطاؿ الزكاج ،كيجب أف يضمنكا أف:
 يجب أف يتـ االنفصاؿ ،الطبلؽ كابطاؿ الزكاج بحكـ قضائي.

 لممرأة كالرجؿ الحقكؽ المتساكية في السعي كراء االنفصاؿ ،الطبلؽ أك إبطاؿ الزكاج.
 لممرأة كالرجؿ حقكؽ كمسؤكليات متبادلة تجاه أطفاليما في حاالت االنفصاؿ ،الطبلؽ أك إبطاؿ الزكاج.
في أم حالة مف ىذه الحاالت يجب أف تعطى شؤكف الطفؿ أىمية قصكل.

 في حاالت االنفصاؿ ،الطبلؽ أك إبطاؿ الزكاج ،لممرأة كالرجؿ الحؽ في الشراكة العادلة في ممكيتيما
المشتركة الناتجة مف الزكاج.
األزكاج الذيف أنفصمكا أك تطمقكا أك أبطمكا زكاجيـ لدييـ حقكؽ ك مسؤكليات متبادلة تجاه أطفاليـ ،في
كؿ األحكاؿ ،رفاىية األطفاؿ يجب أف تأخذ األكلكية.

لممرأة كالرجؿ الذيف انفصمكا ،تطمقكا أك أبطمكا زكاجيـ حقكؽ متساكية في الشراكة العادلة لمممكية

المشتركة الناتجة عف الزكاج.
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بعض ىذه النصكص مثؿ النقطتيف األكلى كالثانية مف المادة  6تمت تغطيتيما في المادة  15الخاصة
بالدستكر االنتقالي لجميكرية جنكب السكداف ،كيكصى بادراج البقية في الدستكر الجديد أك قانكف الزكاج،
االنفصاؿ ،الطبلؽ كابطاؿ الزكاج.

كعمى أية حاؿ فإنيا ضركرية إلمداد الدستكر بالحقكؽ المتساكية عند الزكاج ،خبلؿ الزكاج أك بعد حؿ

رباط الزكجية.
كىذا مف شأنو أف يغطى كؿ أكجو الحقكؽ الزكجية  ،مع التكصية بأخذ البنكد التالية بعيف االعتبار
بالنسبة لمزكاج:

تنص المادة  16المضمنة في اتفاقية إزالة كؿ أشكاؿ التمييز ضد النساء عمى ما يمي:

-1

يجب أف يتخذ المشرعكف كؿ اإلجراءات المناسبة إلزالة التمييز ضد المرأة في كؿ األمكر المتعمقة بالزكاج
كستضمف العبلقات األسرية بالتحديد أسس المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة:

أ-

نفس الحؽ لمدخكؿ في الزكاج.

جػ-

نفس الحقكؽ كالمسؤكليات خبلؿ الزكاج.

ب  -نفس الحؽ في اختيار زكج بحرية كدخكؿ زكاج فقط بمكافقتيا كرضاىا التاميف.
د-

نفس الحقكؽ كالمسؤكليات ككالديف ،بغض النظر عف حالتيـ الزكجية في األمكر المتعمقة

ىػ-

نفس الحقكؽ في أتخاذ ق اررات حرة كمسؤكلة بالنسبة لممدة الزمنية التى تفصؿ انجاب األطفاؿ،

ز-

نفس الحقكؽ كالمسؤكليات بالنسبة لمكصاية كتبنى األطفاؿ أك مؤسسات مشابية حيث تكجد

األىـ.
بأطفاليـ ،في كؿ األحكاؿ شؤكف األطفاؿ ىي
ّ

كيتمكنا مف الكصكؿ لممعمكمات ،التعميـ ك الكسائؿ لتمكنيـ مف ممارسة ىذه الحقكؽ.

مفاىيـ مماثمة في التشريعات القكمية كنجد في كؿ الحاالت أف شئكف األطفاؿ ىي األىـ.

ح  -نفس الحقكؽ الشخصية كزكج ك زكجة ،تتضمف الحؽ في اختيار اسـ عائمة ،اختصاص كمينة.

ط  -نفس الحقكؽ لكبل الزكجيف بالنسبة لمممكية ،االكتساب ،اإلدارة التدبير ،التمتع كالترتيب لمممكية،

-2

سكاء كاف ببل أجرة أك بأجرة معينة.

خطبة أك زكاج أحد األطفاؿ ليس ليا تأثير قانكني ككؿ الفعؿ الضركرم – متضمنان التشريع – سيؤخذ

لتحديد عمر أدني لمزكاج كتسجيؿ الزيجات في السجؿ الرسمي يككف إجباريان.

يجب معالجة مسألة دفع المير لمزكجات  ،ألنو أصبح مسألة تجارية  ،كىذا االجراء سكؼ يقمؿ مف

احتماالت سرقة الماشية التى تسبب العداء بيف القبائؿ .ك َّ
ألف لممرأة اكرامتيا الشخصية المتساكية مع الرجؿ
لذلؾ يجب االمتناع عف دفع المير لممرأة اثناء الزكاج ،كما يجب أف يككف دفع المير كنكع مف التقدير كليس

شيئان لممساكمة عميو .في النياية األمر يبدك كالشراء إنو ال يشجع احتراـ المرأة لذاتيا ،كيمكف لكبل العائمتيف أف

يتبادال اليدايا – إف شاءكا ذلؾ.

( )6-2حقوق المرأة:
تنص المادة  16عمى ما يمي-:
-1

لممرأة الكرامة الشخصية متساكية مع الرجؿ في ذلؾ.

-2

لممرأة الحؽ في راتب متساكم مع الرجؿ باإلضافة لمفكائد المتعمقة بالعمؿ الذم تتساكل فيو مع الرجؿ.

كىذا األمر كرد في المادة  )2(23مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.
10

-3

لممرأة الحؽ في المشاركة المتساكية مع الرجؿ في الحياة العامة.

-4

يجب عمى كؿ المؤسسات الحككمية بجميع مستكياتيا عمؿ مايمي-:
أ-

مساندة مشاركة المرأة في الحياة العامة كتمثيميا في الييئات التشريعية كالتنفيذية بنسبة ال تقؿ عف

 %25كاجراء إيجابي لتعكيض الفركقات التى سببيا التاريخ ،العادات ك التقاليد.

ب  -سف القكانيف التى تحارب العادات كالتقاليد الضارة التى تقكض كرامة كمنزلة المرأة؛ ك
ج  -تكفير رعاية األمكمة كالطفكلة كالرعاية الطبية لمحكامؿ كالمرضعات.
-5

لممرأة الحؽ في االستمتاع بممكيتيا الخاصة كالمشاركة في ممتمكات زكجيا المتكفي مع أم كريث شرعي

حي مف طرؼ الزكج.

ىؿ يتضمف الكرثاء الشرعيكف البنات أـ أف األبناء الذككر فقط ىـ مف يرثكف كالدىـ؟
ىؿ ترث أرممة المتكفي منزؿ الزكجية أـ الكريث الشرعي ىك مف يرث ذلؾ؟
ماذا عف المرأة التي ال أبناء ليا ،ماذا يحدث عندما يمكت زكجيا؟

مكضكع حقكؽ المرأة يجب أف يشرع مع تعريؼ التمييز بالطريقة التى يتـ بيا النص عميو في ميثاؽ

ازالة كافة أشكاؿ التمييز ضد المراة( سيداك)  .المادة ( )1مف سيداك تعرؼ التمييز ضد المرأة بأنو:
"أم تفرقة أك إستثناء أك حصر مبنى عمى أساس االختبلؼ في الجنس كلو التأثير أك يرمى إلى أعاقة
أك ابطاؿ االعتراؼ بالحقكؽ ،استمتاع المرأة كممارستيا لحياتيا بغض النظر عف ككنيا متزكجة أـ ال ،عمى
اساس المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية في المناحي السياسية ،االقتصادية،

االجتماعية ،الثقافية ،المدنية أك أم مجاالت أخرل".

المادتيف  3ك  4مف بركتكككؿ مابكتك في حقكؽ المرأة في أفريقيا ينص عمى اآلتي-:


كؿ امرأة لدييا الحؽ األصيؿ في الكرامة كإنساف كفي االعتراؼ بحقكقيا كحماية حقكقيا اإلنسانية
كالقانكنية.



يجب اف تستمتع كؿ امرأة بحقيا في أف تعيش محترمة كشخص مشارؾ في المجتمع كتطكر شخصيتيا

بحرية بحتة.


يجب عمى المشرعيف في الدكلة تبني كتنفيذ التدابير المناسبة لمنع أم استغبلؿ أك حط مف قدر النساء.



يجب عمى المشرعيف في الدكلة تبني كتنفيذ التدابير المناسبة لضماف حماية حقكؽ كؿ امرأة لمكصكؿ
الحتراـ كرامتيا كحماية المرأة مف كؿ أشكاؿ العنؼ كبالتحديد العنؼ الجنسي ك المفظي.

المادة  ، 4حقوق الحياة ،سالمة وأمن الشخص (المرأة)

-1

يجب أف تككف كؿ امرأة أىبلن لبلحتراـ بسبب حقيا في الحياة ،كسبلمة كأمف شخصيا كيجب مع كؿ

-2

عمى المشرعيف في الدكلة أتخاذ تدابير مناسبة كفعَّالة لػ:

أشكاؿ االستغبلؿ ،القسكة ،البل إنسانية أك العقكبات كالمعامبلت التى تحط مف قدر المرأة.

أ)
ب)

سف كتقكية القكانيف لمنع كؿ أنكاع العنؼ ضد النساء التى تتضمف الجنس غير المرغكب فيو أك
بالقكة سكاء كاف ىذا العنؼ عمنان أك في مكاف خاص.

تب نى تشريعات أخرل ،تدابير إدارية ،اجتماعية كاقتصادية بالطريقة التى تقتضييا الضركرة لضماف
منع كفرض عقكبات باإلضافة إلى استئصاؿ كافة أنكاع العنؼ ضد المرأة.
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ج)

التعرؼ عمى أسباب كعكاقب العنؼ ضد المرأة كأخذ التدابير المناسبة لمحماية مف كاستئصاؿ جذكر
ىذا العنؼ.

د)

التحرؾ بنشاط لمساندة ثقافة السبلـ عف طريؽ المناىج كالتكاصؿ االجتماعي الستئصاؿ عناصر

معينة مضمنة في التقاليد كالمكركثات الثقافية ،الممارسات كاألفكار الرجعية التى تزيد كتجعؿ مف
ديمكمة كمقاكمة العنؼ ضد المرأة أم انر قانكنيان.

ىػ)

معاقبة مرتكبي العنؼ ضد الم أرة كتنفيذ البرامج إلعادة تأىيؿ الضحايا مف النساء.

ك)

تأسيس اآلليات كالخدمات المتاحة لممعمكمات الفعالة كاعادة تأىيؿ الضحايا مف النساء المكاتي

تعرضف لمعنؼ.

ز ) منع كادانة رؽ النساء ،محاكمة مرتكبي ىذا االتجار كحماية النساء البلئي في خطر.


منع كافة التجارب الطبية أك العممية عمى النساء دكف عمميف كمكافقتيف.



تكفير ميزانية مناسبة كمصادر أخرل لمتنفيذ كمراقبة األعماؿ التى تيدؼ لمنع كاستئصاؿ العنؼ ضد



ال زالت عقكبة اإلعداـ ممارسة في بعض الدكؿ ،لذلؾ يجب ضماف عدـ تنفيذ ىذه العقكبة عمى

المرأة.

النساء مف الحكامؿ كالمرضعات.


التأكد مف أف المرأة كالرجؿ يتمتعاف بحقكؽ متساكية كيتأتي ذلؾ بضماف إتاحة الفرصة ليصبحكا
الجئيف ،اإلجراءات التى تحدد بأف النساء الجئات تتكافؽ مع الحماية الكاممة ك الفكائد المكصى بيا

تحت قانكف المجكء العالمي متضمنان ىكياتيف كالمستندات األخرل .يكصى بتضميف ىاتيف المادتيف

مف بركتكككؿ مابكتك باإلضافة إلى النصكص األخرل ذات الصمة في مادة حقكؽ المرأة في

الدستكر المرتقب.

( )7-2المادة  17حقوق الطفل:
-1

لكؿ طفؿ الحؽ فيما يمي-:
أ)

ب)

الحياة ،البقاء كالتطكر.
اسـ كجنسية.

ج)

أف يعرؼ كالديو/كالدييا أك أألكصياء الشرعييف عميو/عمييا كأف يقدما لو/ليا الرعاية البلزمة.

د)

أالّ يتعرض لممارسات استغبللية أك سكء معاممة .أال يخدـ في الجيش أك ُيسمح لو/ليا بالقياـ

ىػ)

عدـ التعرض ألم شكؿ مف أشكاؿ التمييز.

بأعماؿ خطرة أك مضرة بالصحة أك العيش الكريـ.

ك)

عدـ التعرض ألم عقكبة جسدية أك معاممة قاسية أك غير إنسانية عف طريؽ أم شخص سكاء
الكالديف ،مدراء المدارس أك المعاىد األخرل.

ز)

ال يتعرض ألم ممارسات ثقافية ضارة تؤثر سمبان عمى صحة ،رفاىية ككرامة الطفؿ.

ح) يجب أف ُيحمي مف االختطاؼ كاالتجار بو.
األىـ في كؿ األعماؿ التي تقكـ بيا معاىد الرعاية العامة كالخاصة،
 - 2يجب أف تككف شؤكف الطفؿ ىي
ّ
المحاكـ ،السمطات اإلدارية أك الييئات التشريعية.
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-3

يجب أف تكجو كؿ الجيات الحككمية حماية خاصة لؤليتاـ ك األطفاؿ اآلخريف المعرضيف لمخطر .تبنى
األطفاؿ يجب أف يحكمو القانكف.

-4

ألغراض ىذا الدستكر ،الطفؿ ىك كؿ مف عمره أقؿ مف ثمانية عشر عامان.

لقد كضعت النصكص الكاردة أعبله عمى أساس المادتيف  7ك  8مف ميثاؽ األمـ المتحدة الخاص

بحقكؽ الطفؿ لعاـ 1989ـ.
أضافت االتفاقية أنو ال يجب فصؿ الطفؿ/الطفمة مف كالديو/كالدييا إال إذا حددت المحكمة ذلؾ بعد
سماعيا لمقضية ،ككجد أف الطفؿ ميمؿ أك أف مصمحتو تقتضي أف ُيبعد عف كالديو.
غالبان ،عند انفصاؿ األبكيف ،يأخذ الرجؿ األطفاؿ بعيدان عف الزكجة ،لدرجة أنو قد يمنعيا مف زيارة

أطفاليا .ىذا النكع مف التصرفات ال يصب بالطبع في مصمحة الطفؿ يجب اف يبقى الطفؿ تحت عمر سبعة
سنكات مع أمو ،إال إذا كانت امان مسيئة أك ال تحسف معاممة طفميا .عمى أية حاؿ ىذا تقرره المحكمة كليس
الرجؿ.

عند أنفصاؿ الكالديف ،كؿ منيما أىؿ لممشاركة في رعاية الطفؿ بتقديـ :الطعاـ ،الممبس الممجأ كالدعـ

النفسي .إذا كاف الطفؿ صغي انر كاألـ ببل دخؿ ،األب ممزـ قانكنيان بتكفير ما ذكر أعبله.

أم مف الكالديف يمنع اآلخر مف الكصكؿ لمطفؿ يجب تقديمو لممحكمة بكاسطة الكالد المحركـ مف طفمو

ليسمح لو بزيارة الطفؿ أك قضاء بعض الكقت معو  ،كمف أألفضؿ كلمصمحة الطفؿ أف يرتبط بكبل الكالديف كىك
أمر ضركرم لتطكره النفسي.

سكيان.
عمى الكالديف أالّ يجعبل طفميما يعاني عاطفيان بسبب فشميما في العيش ّ
الطفؿ ليس شريكان في مشاكميما كيجب إال يستخدمو أحدىما ليعذب اآلخر.

تنص المادة  )3(1مف الميثاؽ العالمي الخاص بالحقكؽ االقتصادية ،االجتماعية كالثقافية عمى ما
يمي-:

يجب أف تؤخذ التدابير الخاصة بالحماية كالمساعدة في مصمحة كؿ األطفاؿ كالشباب بدكف أم تمييز

بسبب األبكة أك أم اعتبارات أخرل .يجب اف تتـ حماية األطفاؿ كالشباب عف االستغبلؿ االقتصادم كاالجتماعي
كما أف تكظيؼ األطفاؿ في عمؿ يضر بأخبلقيـ أك صحتيـ أك يتضمف خطكرة عمى حياتيـ أك بمقدركه أف
يعيؽ نمكىـ الطبيعي تجب فيو المعاقبة بالقانكف.
تـ تضميف النص الكارد أعبله في المادة ( )1(17د) مف الدستكر الحالى لجميكرية جنكب السكداف.

( )8-2المادة  – 18الحرية من التعذيب:

يتعرض أم شخص لتعذيب أك لعقكبة أك معاممة قاسية ،ال إنسانية
تنص المادة  18عمى أنو :يجب أالّ ّ
أك تحط مف قدره.
اعتمد نص ىذه المادة عمى المادة  5مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالمادة  7مف الميثاؽ
العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية.

تـ تعريؼ التعذيب في المادة  1مف الميثاؽ الصادر ضد التعذيب كاألفعاؿ األخرل كالقسكة ،المعاممة

بطريقة ال إنسانية أك بشكؿ يحط مف قدر اإلنساف أك العقاب كما يمي-:
" أم فعؿ ينتج عنو ألـ أك معاناة سكاء كانت حسية أك معنكية كتـ أيقاع ىذا األمر بو ألغراض أخذ
معمكمات منو/منيا أك مف شخص ثالث أك إلدالء باعتراؼ ،معاقبتو/معاقبتيا لعمؿ ارتكبو/ارتكبتو أك ارتكبو
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طرؼ ثالث أك كاف متيمان بارتكابو ليذا الفعؿ أك تخكيفو أك قسره أك تخكيؼ أك قسر طرؼ ثالث ألم سبب ينبني
عمى التمييز مف أم نكع عندما يتـ إحداث ىذا األلـ أك المعاناة أك بكاسطة التحريض أك مع المكافقة أك اإلذعاف

لمكظؼ عاـ أك شخص آخر يعمؿ بصفتو مكظفان عامان "..

تنص المادة  )2(2مف الميثاؽ ضد التعذيب كاألفعاؿ األخرل كالقسكة ،المعاممة بطريقة ال إلنسانية أك

بشكؿ يحط مف قدر اإلنساف أك العقاب عمى ما يمي-:
ال يجب التذرع بتبرير التعذيب بسبب ظركؼ استثنائية أيان كانت ،سكاء كانت ىنالؾ حالة حرب أك

تيديد بالحرب ،عدـ استقرار سياسي داخمي أك أم حالة طكارئ عامة أخرل.

ىذا التعريؼ خاص بالجكانب السياسية أك األنشطة المرتبطة بالنظاـ العاـ كلكف التعذيب يحدثو

أشخاص عاديكف في منازليـ كيتضمف التعذيب النفسي ألحد األبكيف الذم ُيمنع مف التكاصؿ مع طفمو/طفمتيا أك
عندما تسيء الزكجة معاممة طفميا لتؤذل الزكج ،األمر الحيكم في المكضكع ىك أف ألمان كبي انر تـ أحداثو عف
قصد عمى شخص آخر كما أف العنؼ ضد المرأة يصؿ إلى درجة التعذيب.

تنص المكاد  2 ،1مف إعبلف إزالة العنؼ ضد المرأة عمى ما يمي:

-1

يعنى مصطمح "العنؼ ضد المرأة" أم فعؿ ينطكل عمى عنؼ أساسو النكع كينتج عنو أك مف المحتمؿ أف
ينتج عنو أذل أك تعذيب جسدم ،جنسي أك نفسي ضد المرأة كيتضمف ذلؾ تيديدات بارتكاب مثؿ ىذه
األفعاؿ ،القسر كاإلكراه أك الحرماف مف الحرية بقسكة سكاء كاف ذلؾ بالعمف أك الخفاء.

-2

يجب فيـ العنؼ ضد المرأة بأنو يشمؿ ،كلكنو ليس محدكدان ،عمى ما يمي-:
أ)

العنؼ الجسدم ،الجنسي كالنفسي الذم يحدث عمى نطاؽ العائمة كيشمؿ ذلؾ الضرب المبرح،
االستغبلؿ الجنسي لئلناث مف األطفاؿ في المنزؿ ،العنؼ المتصؿ بالمير ،االغتصاب أثناء
الزكاج ،تشكيو العضك التناسمي لممرأة كغيره مف الممارسات التقميدية المؤذية لممرأة ،العنؼ الذم

ب)

ال يتسبب فيو األزكاج كالعنؼ المرتبط باالستغبلؿ.

العنؼ الجسدم ،الجنسي كالنفسي الذم يحدث داخؿ محيط المجتمع عمكمان كيتضمف ذلؾ
االغتصاب ،االستغبلؿ الجنسي ،التحرش الجنسي كاثارة التخكيؼ أثنناء العمؿ في المؤسسات
التعميمية كخبلفو ،رؽ النساء كالدعارة القسرية.

ج)

العنؼ الجسدم ،الجنسي كالنفسي الذم ترتكبو أك تتغاضي عنو الدكلة كالذم يحدث في أم
مكقع.

ال يجب أف يخضع أم شخص عمدان لممعاناة بطريقة تفكؽ قكاه/قكاىا الجسدية ،العقمية كالعاطفية كما

تعتبر أم أفعاؿ أك كممات قيمت لشخص آخر ككانت مذلة أك تقمؿ مف احتراـ الذات لذلؾ الشخص مف كجية

نظره/نظرىا كمف كجية نظر اآلخريف قاسية كميينة .يجكز أف يككف التعذيب جسديان ،عاطفيان ،عقميان أك ركحيان
كما أنو يؤثر عمى الصحة الجسدية أك العقمية لمضحية .مف الميـ تنكير الجميع بأف التعذيب ال ينحصر في
التعذيب الجسدم كلكنو يشمؿ كؿ مناحي األذل المتعمد كذلؾ بغرض فتح جراح الضحية العقمية أك العاطفية.

ينصح بمنع العنؼ ضد المرأة بصفة خاصة في الدستكر.

( )9-2المادة  – 19المحاكمة العادلة:
-1

ُيعتقد بأف الشخص المدعى عميو برئ حتى يتـ االستدالؿ عمى ذنبو/ذنبيا بمكجب القانكف.
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-2

يجب إخطار أم شخص يتـ إعتقالو في كقت االعتقاؿ عف سبب اعتقالو/اعتقاليا كيجب أف يخطر
بالسرعة المطمكبة عف أم تيـ ضده/ضدىا.

-3

في كؿ اإلجراءات المدنية كالجنائية يحؽ لكؿ شخص أف تجرم لو جمسة استماع عامة عادلة داخؿ

-4

إف الشخص الذم تكقفو الشرطة يمثؿ جزء مف التحقيؽ كيمكف أف يصبح رىف االعتقاؿ لمدة ال تزيد عف

محكمة قانكنية ذات اختصاص كصبلحية بمكجب اإلجراءات المكصكفة قانكنان.

اربعة كعشريف ساعة كاذا لـ يتـ إطبلؽ سراحو بكفالة يحضر إلى المحكمة التى يحؽ ليا إما إعادتو إلى
-5

السجف أك إطبلؽ سراحو بكفالة.

ال يجكز إتياـ أم شخص بارتكاب فعؿ أك أغفالو كلـ يشكؿ ذلؾ جرمان في كقت ارتكابو.

 - 6يحؽ لكؿ متيـ/متيمو أف تتـ محاكمتو في حضكره/حضكرىا في أم محكمة جنائية دكف تأخير غير
-7

مبرر ،يجكز قانكنان تنظيـ المحاكمة غيابيان.

يحؽ لكؿ متيـ الدفاع عف نفسو/نفسيا شخصيان أك بكاسطة محامي يختاره/تختاره بنفسو/بنفسيا أك

الحصكؿ عمى عكف قانكني تعيِّنو لو الحككمة عندما ال يككف قاد انر عمى الدفاع عف نفسو في أم قضية

خطيرة.

تنص المكاد  15 ،14 ،9مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي-:
-1

يحؽ لكؿ شخص أف يعيش ح انر كآمنان كال يجكز تعريض أم شخص لبلعتقاؿ أك التكقيؼ التعسفي كما ال

-2

يجب أخطار أم شخص عندما يتـ اعتقالو كيككف ذلؾ ساعة االعتقاؿ عف األسباب التى أدت لبلعتقاؿ

كبناء عمى مثؿ ىذا اإلجراء الذم
يجب حرماف أم شخص مف حريتو إالّ بمقتضي مثؿ ىذه األسباب
ن
كضحو القانكف.
كيجب إخطاره بالسرعة المطمكبة عف أم اتيامات مكجية ضده.
-3

يجب محاكمة أم شخص معتقؿ أك مكقكؼ كمتيـ بتيمة جنائية أماـ قاضى أك مأمكر رسمى آخر

مفكض قانكنان لممارسة السمطة القضائية كيحؽ لو أف تككف المحاكمة خبلؿ فترة زمنية معقكلة أك يتـ
إطبلؽ سراحو .ال يجكز أف تككف القاعدة العامة ىي أف األشخاص الذيف ينتظركف المحاكمة يجب أف

يتـ إعتقاليـ كلكف أطبلؽ السراح يخضع لضمانات المثكؿ أماـ المحكمة في أم مرحمة أخرل مف
اإلجراءات القضائية كيجب عميو أف يمتثؿ بالحضكر لتنفيذ الحكـ.
-4

يحؽ لكؿ شخص تـ حرمانو مف حريتو بكاسطة التكقيؼ أك االعتقاؿ اف تتـ محاكمتو إجرائيان أماـ محكمة

-5

يحؽ ألم شخص كاف ضحية لتكقيؼ أك اعتقاؿ غير قانكني أف يحصؿ عمى تعكيض بناءان عمى حؽ

التى تقرر دكف إبطاء في قانكنية اعتقالو كتحكـ باطبلؽ سراحو إذا لـ يكف اعتقالو قانكنيان.

سارل المفعكؿ.

المادة  14من الميثاق العالمي لمحقوق المدنية والسياسة-:

-1

يجب أف يككف كؿ األشخاص متساككف عند مثكليـ بالمحاكـ كساحات القضاء كعند تحديد أم تيمة
جنائية ضد شخص أك تحديد حقكقو ككاجباتو في قضية قانكنية يجب أف يحصؿ كؿ شخص عمى جمسة
سماع عاـ عادلة أماـ محكمة مستقمة كغير منحازة تـ تأسيسيا بطريقة قانكنية .يجكز استبعاد الصحافة
15

كالجميكر مف كؿ أك جزء مف المحاكمة ألسباب أخبلقية ،النظاـ العاـ أك األمف القكمي في مجتمع
ديمقراطي ،أك عندما تتطمب مصالح الحياة الخاصة لؤلطراؼ أك لمحد الضركرم بطريقة حصرية مف
كجية نظر المحكمة في ظركؼ خاصة عندما تككف الدعاية مجحفةن بمصالح العدالة؛ كلكف أم حكـ
يصدر بخصكص قضية جنائية أك قضية قانكنية يجب أف يتـ عمنان باستثناء الحاالت التي تككف فييا
مصالح األحداث تتطمب خبلؼ ذلؾ أك أف اإلجراءات كانت تخص نزاعات زكجية أك الكصاية عمى

األطفاؿ.
-2
-3

يحؽ لكؿ شخص متيـ بجريمة جنائية أف تتـ معاممتو عمى أساس أنو برئ حتى تتـ أدانتو قانكنيان.

لتحديد أم تيمة جن ائية ضد المدعي عميو يحؽ لكؿ شخص الحصكؿ عمى الضمانات الدنيا التالية في

مساكاة تامة:
( أ ) أف يتـ إخطاره بالسرعة المطمكبة كتفصيميان بمغة يفيميا عف طبيعة كسبب االتياـ المكجو ضده.
(ب)

أف يتكفر لو الكقت الكافي كالتسييبلت ليستعد لمدفاع كيتكاصؿ مع المحامي الذم يختاره.

( د)

أف تتـ محاكمتو في كجكده كيدافع عف نفسو بنفسو أك بكاسطة العكف القانكني الذم يختاره

(ج)

أف تتـ محاكمتو دكف تأخير غير مبرر.

شخصيان ،أك أف يتـ اخطاره في حالة عدـ حصكلو عمى المساندة القانكنية عف حقكقو كأف يحصؿ

عمى المساندة القانكنية في أم قضية تتطمب فييا مصالح العدالة ذلؾ كيتـ ذلؾ دكف أف يدفع أيو

(ىػ)

مبالغ خاصة بمثؿ ىذه القضية إذا لـ تتكفر لو السبؿ لدفع ىذه المبالغ.

إف يفحص أك يككف قد فحص الشيكد الذيف يشيدكف ضده كاف يحصؿ عمى حضكر كغياب

كاختبار الشيكد باالنابة عنو بمكجب نفس الشركط التى يتمتع بيا الشيكد ضده.
(ك)
(ز)
-4

أف يحصؿ عمى مساعدة مجانية بالحصكؿ عمى مترجـ فكرل إذا لـ يكف يفيـ أك يتحدث المغة
المستخدمة في المحكمة.

ال يجب إجباره لئلدالء بشيادة ضد شخصو أك أف يعترؼ بالذنب.

في حالة األحداث تككف الطريقة المتبعة ىي اإلجراء الذم يراعي لسنيـ كالرغبة في مساندة إعادة
تأىيميـ.

-5

يحؽ لكؿ شخص مداف بجريمة أف تتـ مراجعة اإلدانة كالحكـ بكاسطة محكمة أعمى بمكجب القانكف.

-6

عندما تتـ إدانة شخص بكاسطة قرار نيائي بتيمة جنائية كعندما يتـ نقض القرار أك تـ العفك عف المتيـ

عمى أساس أنو تـ اكتشاؼ كقائع جديدة دلت عمى أنو كاف ىنالؾ إجياض لمعدالة فإف الشخص الذم
عاني مف العقكبة نتيجة ليذه اإلدانة يحصؿ عمى تعكيض بمكجب القانكف إال إذا تـ ابراز دليؿ بأف عدـ

-7

اإلفصاح عف الكاقعة غير المعركفة في حينو كانت تُعزل لو كميان أك جزئيان.
يجب أف ال يككف أم شخص معرضان لممحاكمة كالعقاب مرة ثانية بخصكص جرـ تمت ادانتو بو نيائيان أك
تبرئتو بمكجب القانكف كاإلجراءات العقابية لكؿ دكلة.
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المادة 15

-1

يجب عدـ اعتبار أس شخص مذنبان بجرـ جنائي خاص بأم عمؿ أك إغفاؿ كاجب ال يشكؿ جرمان جنائيان
بمكجب القانكف المحمى أك الدكلي في الكقت الذل تـ فيو ارتكاب الجرـ كما ال يجب فرض عقاب أكبر
مف العقاب القابؿ لمتطبيؽ في الكقت الذم تـ فيو ارتكاب الجرـ الجنائي .كاا كرد نص قانكني بعد ارتكاب

-2

الجرـ يفيد بفرض عقكبة مخففة فإف مرتكب الجرـ يستفيد مف ىذا اإلجراء.

لـ يرد في ىذه المادة ما يشير إلى ميؿ المحاكمة لمعاقبة أم شخص نتيجة إلرتكاب أك إغفاؿ فعؿ كاف

بناء عمى المبادئ العامة لمقانكف المعترؼ بو في مجتمعات معينة.
في الكقت الذم تـ ارتكابو فيو جنائيان ن
نتيجة لمقيكد الثقافية يجكز أف تخاؼ بعض النساء مف ذكر بعض الكممات بكضكح عمى العمف كعادةن

عندما تُغتصب امرأة فإف الخكؼ مف السخرية العامة يثنييا عف التبميغ عف االغتصاب األمر الذم يخمؽ ثقافة
حصانة كأفبلت األشخاص المغتصبيف.
يخاؼ أغمب الناس كبصفة خاصة النساء مف جك المحاكـ كعندما تككف ىنالؾ قضية اغتصاب امرأة
أك قضية أذالؿ جنسي تعرضت لو امرأة فيجكز ليا أف تطمب مف المحكمة أف يتـ سماع قضيتيا في جمسة
مغمقة.
تحتاج السمطة القضائية كالشرطة لمتنبيو إلى حساسيات النساء فيما يتصؿ بالتبميغ كاالدعاء الخاصيف

بالجرائـ الجنسية.

( )10-2المادة  20حق التقاضي:
يجب ضماف حؽ التقاضي لكؿ األشخاص كما يجب عدـ إنكار لجكئيـ لممحاكـ القانكنية لمكشؼ عف
مظالميـ سكاء كانت ضد الحككمة ،أم فرد أك منظمة.
تنص المادة  8مف اإلعبلف الدكلى لؤلمـ المتحدة الخاص بحقكؽ اإلنساف الذم شكؿ المادة السابقة

عمى ما يمي:

فعالة تنتيجيا المحاكـ القكمية ذات الصبلحية فيما يختص باألفعاؿ التى
لكؿ شخص الحؽ في معالجة ّ
تنتيؾ الحقكؽ األساسية الممنكحة لو/ليا بمقتضى الدستكر أك القانكف.
عندما ُيرتكب فعؿ خاطئ ضد شخص كليس ميمان معرفة مف ارتكبو ،يجب عدـ تثبيط ىمتو بكاسطة
أم شخص بخصكص رفع قضية لمقضاء لتأخذ العدالة مجراىا .أحيانان يمجأ المكاطنكف إلى تسكية خبلفاتيـ

بطريقة خاصة كلكف إذا لـ يكف الشخص راضيان عف ىذه التسكية يمكنو رفع األمر لمقضاء لمبت بشأنيا بطريقة

ترضية .كاذا لـ يكف ىذا الشخص مقتنعان حتى ىذه المرحمة يمكنو/يمكنيا رفع القضية كاستئنافيا في محكمة أعمى
حتى يصؿ األمر إلى المحكمة العميا كىي أعمى كآخر محكمة يمكف رفع األمر إلييا في جنكب السكداف.

يحاكؿ أقارب الزكج في حاالت العنؼ المنزلي أقناع الزكجة بعدـ محاكمة الزكج نتيجة لمظمـ الذم كقع

عمييا .كتجدر اإلشارة إلى أف أغمب النساء البلتي كقع عمييف ىذا العنؼ المنزلي يمجأف في نياية األمر إلى

سحب مثؿ ىذه القضايا المكجية ضد أزكاجيف أك أقاربيف مف الرجاؿ .يجب عدـ تشجيع مثؿ المنحى ألنيا
تشجع عمى حصانة كافبلت األزكاج.
المادة  ،21القيود المفروضة عمى عقوبة اإلعدام

-1

ال يجب فرض أم عقكبة إعداـ كيجب تنفيذىا في حاالت الجرائـ البالغة الخطكرة بمكجب القانكف.
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-2
–3

ال يجب تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى شخص يقؿ عمره عف ثمانية عشرة عمان أك شخص ُبمغ عمره سبعكف
عامان.
ال يجب تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى أـ حامؿ أك مرضعة ،أال بعد عاميف مف اإلرضاع.

تنص المادة  )2(6مف الميثاؽ الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أنو في الدكؿ التى لـ يتـ فييا

إلغاء عقكبة اإلعداـ فإنو يجب تنفيذىا بعد إصدار حكـ نيائي مف محكمة ذات اختصاص.
الفقرتاف  3 ،2مف المادة  21المقتبسة أعبله مضمنتاف في المادتيف  5 ، 4مف الميثاؽ الدكلى لمحقكؽ
المدنية كالسياسية.

إف حياة اإلنساف غالية جدان ،لذا فإف القانكف يقضى بأف يككف الشخص الصادرة بحقو عقكبة اإلعداـ

يجب أف يستنفذ كاف ة الفرص اإلستئنافية حتى يصؿ إلى أعمى محكمة كحتى عندما يتـ التأكيد عمى الحكـ
بكاسطة أعمى محكمة في الدكلة يمكف لمشخص اف يستأنؼ لدل الرئيس ليستخدـ حقو التمييزم أك امتيازه المتعمؽ
بالرحمة لمعفك عنو أك عنيا.

( )11-2المادة  ، 22الخصوصية:
يجب عدـ انتياؾ خصكصية أم شخص كيجب أف ال يتعرض أم شخص لتدخؿ في حياتو/حياتيا
الخاصة ،األسرة ،المنزؿ أك المراسبلت بمقتضى القانكف.
شكمت المادة  12مف ميثاؽ حقكؽ اإلنساف كالمادة  )1(17مف الميثاؽ الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية
األساس لممادة السابقة كىي تضيؼ ما يمي :ال يجب أف يتعرض أم شخص إلى انتياكات غير قانكنية عمى
شرفو/شرفيا كسمعتو/سمعتيا كأف يتمتع كؿ شخص بحؽ حماية القانكف ضد مثؿ ىذا التدخؿ أك االنتياكات.

تعتبر خصكصية كؿ األفراد أم انر مقدسان ال يمكف قياس أىميتو .لذا ال يجب التدخؿ في خصكصية أم

شخص فيما يتعمؽ بحياتو/حياتيا كالمكالمات الياتفية كاالستثناء الكحيد لمتدخؿ ىك عندما يسمح القانكف بذلؾ
كحتى في ىذه الحالة ىنالؾ قكانيف صارمة بخصكص ىذا التدخؿ يجب االلتزاـ بيا بالكامؿ ألسباب أمنية.
كحتى بالنسبة لمزكجيف فإنو يجب عمييما عدـ فتح رسائؿ بعضيما البعض أك فحص ىكاتفيـ لمعرفة

األرقاـ كالرسائؿ دكف الحصكؿ عمى مكافقة الطرؼ اآلخر .في العائمة األفريقية ىنالؾ درجة معينة لمتدخؿ غير

بناء عمى ما كرد بالدستكر .إذا لـ يذكر الشخص مشاكمو
المقبكؿ في حياة كشئكف أسر أقاربيـ كىذا غير جيد ن
أثناء تجمع لؤلسرة فإنو ليس ليذه األسرة أم حؽ في التدخؿ في شئكف الزكجيف لقد انفصمت بعض العائبلت
نتيجة لتدخبلت األبكيف أك األقارب الذيف يدخمكف المنازؿ حتى دكف ارساؿ أم أشعار صغير كيعد ىذا تدخبلن

ساف انر في شئكف الحياة األسرية.

ما ىي الكيفية التى يؤثر بيا ىذا النص عمى ثقافات جنكب السكداف؟

ىؿ ىك مقبكؿ أـ ال؟
ىؿ ىك ذك عبلقة بالحككمة كالمكاطف فقط كليست لو عبلقة باألسر كأعضاء العشيرة؟

( )12-2المادة  – 23الحقوق الدينية:
أ )

تـ ضماف الحقكؽ الدينية التالية (كممخص):

حؽ العبادة أك التجمع فيما يتعمؽ بأم ديانة أك مقتصد ككذلؾ التاسيس كالمحافظة عمى األماكف الخاصة
ليذه األغراض.
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ب)

بناء عمى معتقد دينى مبلئـ ،أك مؤسسات خيرية أك
حؽ التأسيس كالمحافظة عمى مؤسسات تـ إنشاؤىا ن
إنسانية.

ج)

حؽ اكتساب ،حيازة كممكية المكجكدات المنقكلة.

د)

حؽ كتابة ،إصدار كتكزيع المنشكرات الدينية.

ىػ)

حؽ تدريس العمكـ الدينية كالمعتقدات في األماكف المناسبة.

ك)

حؽ االسقاط كاستبلـ األمكاؿ كالمساىمات الطكعية األخرل.

ز)

حؽ تدريب ،تعييف ،انتخاب أك تفكيض بكاسطة تعاقب قادة دينيف مبلئميف.

م)

حؽ التكاصؿ مع األفراد كالمجتمعات في أمكر دينية عمى المستكييف الكطنى كالعالمي.

ح)

حؽ مبلحظة كمراعاة أياـ االجازات ،الراحة كاالحتفاالت حسب المعتقدات الدينية.
تنص المادة  18مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي-:

-1

لكؿ شخص حؽ حرية التفكير ،الضمير كالديف ،يشتمؿ ىذا الحؽ عمى الحرية في تبنى ديف أك عقيدة

يختارىا/تختارىا .اما بالنسبة لمحرية إذا كانت فردية أك مجتمعية مع اآلخريف كمع العامة أك بخصكصية
شديدة فإف ذلؾ يظير/تظير في دينو أك عقيدتو كفي العبادة كالمبلحظة كالممارسة كالتعميـ.

-2

يجب أف ال يخضع أم شخص لئلكراه كالقسر الذم يعكؽ حريتو/حريتيا أك يؤمف بديف أك عقيدة
يختارىا/تختارىا.

-3

يمكف أف تككف حرية التعبير عف الديف كالمعتقدات خاضعة لقيكد منصكص عمييا قانكنان كىذه القيكد

-4

يتعيد المشرعكف/سمطات الكالية باحتراـ حقكؽ كحرية األبكيف كاألكصياء القانكنييف كذلؾ لضماف التربية

ضركرية لحماية السبلمة العامة ،النظاـ ،الصحة أك األخبلقيات أك الحقكؽ األساسية كحريات اآلخريف.

الدينية كاإلخبلقية ألطفاليـ بما يتكافؽ مع قناعاتيـ الشخصية.
الحقكؽ المضمنة في الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية تككف في الغالب األعـ حقكؽ فردية

بينما الحقكؽ الكاردة في المادة  23تتعامؿ بصفة رئيسية مع المؤسسات الدينية.

عمى الرغـ مف أنو عمى مستكيات عامة نبلحظ ظيكر حرية الكجداف نجد أنو عمى المستكل الخاص
يغير بعض األزكاج إيمانيـ العقائدم كيؤمنكف بما يعتقده شريكيـ في الزكاج كيككف ذلؾ شرطان إلكماؿ الزكاج.
يجب أف ال يتسبب االختبلؼ في المعتقد الديني عدـ االنسجاـ داخؿ األسرة الكاحدة.

( )13-2المادة  – 24حرية التعبير وحرية الصحافة:
)1
)2

يحؽ لكؿ مكاطف أف يتمتع بحرية التعبير ،استبلـ كتكزيع المعمكمات ،النشر كاتاحة الفرصة لو لدخكؿ
لعالـ الصحافة دكف إجحاؼ يقع عمى النظاـ العاـ ،السبلمة أك األخبلقيات كما ىك مبيَّف قانكنان.

يجب أف تضمف كافة المستكيات الحككمية حرية الصحافة كغيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ بالطريقة التى

ينظميا بيا القانكف في مجتمع ديمقراطي.
)3

يجب اف تمتزـ كافة كسائؿ األعبلـ باألخبلقيات االحترافية.

شكمت المادة  19مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية األساس الذل تنص بكاسطتو المادة

 24مف الدستكر الحالى مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية كما يمي:
-1

لكؿ شخص الحؽ في تككيف كجيات نظره دكف أية تدخبلت.

19

لكؿ شخص الحؽ في حرية التعبير كيجب أف يتضمف ىذا الحؽ حرية البحث ،االستبلـ كتكزيع

-2

المعمكمات كاألفكار المتباينة دكف كضع اعتبار ألم حدكد سكاء كاف ذلؾ شفييان ،كتابة أك مطبكعان ،عمى
شكؿ فنى أك عبر أم شكؿ إعبلمي آخر يختاره/تختاره.

تتضمف ممارسة الحقكؽ المنصكص عمييا في الفقرة  2كاجبات كمسئكليات خاصة كلذا فإنيا ربما تخضع

-3

لقيكد معينة ينص عمييا القانكف كىي ميمة:
أ )

الحتراـ حقكؽ أك سمعة اآلخريف.

ب)

لحماية األمف الكطنى ،النظاـ العاـ ،الصحة أك األخبلقيات.

يجب عمى الحككمات في نفس الكقت عدـ قمع التكاصؿ الصادؽ الذم يتناكؿ معمكمات يجب أف

تتكافر لدم المكاطنيف كتجب المحافظة عمى التكازف بيف ما يجب أف يطمع عميو الناس عف الحككمة كاألشخاص
الذيف تكلكا عنيـ االضطبلع بالمسئكلية كالمعمكمات التى يجكز أف تيدد األمف الكطنى.
مف التكصيات التى كردت تمؾ التى تتناكؿ تكصية نساء جنكب السكداف بالحصكؿ عمى نسخة تحتكل

عمى تفاصيؿ أكثر مف المفكضية القكمية لمراجعة الدستكر.

التجمعات واالتحادات:
( )14-2المادة  ،25حرية تكوين
ُّ

 .1تػ ّػـ االعتػراؼ بِ ػ كضػػماف التجمػػع السػػممي كيحػػؽ لكػػؿ شػػخص الحريػػة فػػي االتحػػاد مػػع اآلخػريف كيتضػػمف ذلػػؾ
الحػػؽ فػػي تكػػكيف أك االنضػػماـ لؤلح ػزاب السياسػػية ،االتحػػادات ،النقابػػات كاالتحػػادات المينيػػة كذلػػؾ بغػػرض
حماية مصالحو/مصالحيا.
 .2يجػػب تنظػػيـ تكػػكيف كتسػػجيؿ األح ػزاب السياسػػية ،االتحػػادات ،كالنقابػػات بمقتضػػى القػػانكف عنػػدما يكػػكف ذلػػؾ
ضركريان في مجتمع ديمقراطي.

 .3يجب أف ال يعمؿ أم اتحاد كحزب سياسي عمى المستكل القكمي أك الكالئي إال إذا تكفَّرت لو:
أ.

عضػػكية مفتكحػػة ألم م ػكاطف مػػف جنػػكب السػػكداف دكف كضػػع اعتبػػار لمػػديف ،النػػكع ،المنشػػأة العرقػػي أك
مكاف الميبلد.

ب .برنامج ال يتناقض مع نصكص ىذا الدستكر.
ج .قيادة منتخبة ديمقراطيان كمؤسسات؛ ك
د .مصادر تمكيؿ كاضحة كشفافة.

تنص المادة  20مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي:
لكؿ شخص الحؽ في حرية التجمع كتككيف االتحاد.

يجب عدـ إجبار أم شخص لبلنتماء لبلتحاد.
تنص المادة  21مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي:
يجب االعتراؼ بالحؽ في التجمع السممي كيجػب عػدـ كضػع أيػة قيػكد عمػى ممارسػة ىػذا الحػؽ بخػبلؼ
تـ فرضو بما يتكافؽ مػع نػص القػانكف كالػذم يكػكف ضػركريان لممجتمػع الػديمقراطي كيتماشػى مػع مصػمحة األمػف
ما ّ
القكمي ،السبلمة العامة ،النظاـ العاـ ،حماية الصحة العامة أك األخبلقيات أك حماية حقكؽ كحريات اآلخريف.
المادة  )2 ،1(22من الميثاق العالمي لمحقوق المدنية والسياسية:

 .1لكؿ شخص الحؽ في حرية االتحاد مع اآلخريف كيتضمف ذلؾ الحػؽ فػي التشػكيؿ كاالنضػماـ التحػادات
النقابات بغرض حماية مصمحتو/مصمحتيا.
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 .2يجػػب عػػدـ كضػػع قيػػكد عمػػى ممارسػػة ىػػذا الحػػؽ بخػػبلؼ القيػػكد التػػي نػػص عمييػػا القػػانكف ككانػػت ميمػػة
بالنسػػبة لمجتمػػع تسػػكده الديمقراطيػػة كتعمػػؿ لمصػػمحة األمػػف القػػكمي أك السػػبلمة العامػػة ،النظػػاـ العػػاـ،
حماية الصحة العامة أك األخبلقيات أك حماية حقكؽ كحريات اآلخريف .يجب أف تمنع ىذه المادة فرض

قيكد قانكنية عمى منسكبي القكات المسمحة كالشرطة عند ممارستيـ ليذا الحؽ.
بالنسبة لممرأة ،فإنيا تتمتَّع بحؽ االنضماـ لممنظَّمػات السياسػية التػي تختارىػا كال يفتػرض أف يممػي عمييػا

أم شػػخص الحػػزب السياسػػي الػػذم يجػػب أف تنتمػػي إليػػو .يجػػكز لػػؤلزكاج كالزكجػػات االنتمػػاء إلػػى أح ػزاب سياسػػية
مختمفة كيعيشكف في تنػاغـ كانسػجاـ .كمػع ذلػؾ فػإف الحقػائؽ عمػى أرض الكاقػع مختمفػة ألف الرجػاؿ عػادةن يػأمركف

َّ
لمرشحيف يختاركنيـ بأنفسيـ .يجب عمى القكات المسمحة كالشرطة أف تنأل عػف التأييػد السػرم
زكجاتيـ لمتصكيت
أك االنتمػػاء أليػػة أح ػزاب سياسػػية ألنيػػـ يجػػب أف يككن ػكا متفػ ِّػرغيف حتػػى يتسػ َّػنى ليػػـ خدمػػة الشػػعب بحياديػػة .إنيػػـ
يشغمكف كظائؼ عامة تػتـ فييػا خدمػة مػكاطنيف ينتمػكف ألحػزاب سياسػية مختمفػة كيجػب تقػديـ ىػذه الخدمػة بطريقػة

تتكفَّر فييا االحترافية .يجب أف ال يتدخؿ الجيش في السياسة إذ مف المفترض فيو أف يحمي الكطف مف العدائيات
الخارجية كليس حماية السياسييف مف معارضييـ.

( )15-2المادة  ،26حق المشاركة والتصويت:
 .1لكػػؿ م ػكاطف الحػػؽ فػػي المشػػاركة عمػػى أم مسػػتكل مػػف مسػػتكيات الحككمػػة بطريقػػة مباش ػرة أك بكاسػػطة
ممثمػػو الػػذم تػ ّػـ اختيػػاره بحرَّيػػة .كمػػا أف لػػو الحػػؽ فػػي ترشػػيح ىػػذا الممثػػؿ/أك ترشػػيحيا لمنصػػب عػػاـ أك
مكتب كفقان ليذا الدستكر كالقانكف.

 .2يحؽ لكؿ مكاطف التصكيت أك أف يتـ انتخابو كفقان ليذا الدستكر كالقانكف.

المادة  )2 ،1( 21مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف تشير إلى النصكص السابقة كلكنيا تضيؼ فػي

الفقرات الفرعية ( )3ما يمي:
 .3يجب أف تكػكف إرادة الشػعب ىػي أسػاس السػمطة الحككميػة كيػتـ التعبيػر عػف ىػذه اإلرادة فػي االنتخابػات
الدكريػػة الحقيقيػػة كالتػػي تػػتـ بكاسػػطة مصػػادقة دكليػػة متسػػاكية كيػػتـ أداؤىػػا بالتصػػكيت السػػرم أك بكاسػػطة

الحرة المماثمة.
إجراءات التصكيت َّ

تنص المادة  9مف بركتكككؿ مابكتك الخاص بحقكؽ المرأة في أفريقيا عمى ما يمي:
الح ْكـ القائـ عمى الشراكة كالمشاركة
 .1عمى
ِّ
المشرعيف كالسمطات الكالئية اتخاذ إجراء إيجابي خاص يساند ُ

المتسػػاكية لممػرأة فػػي الحيػػاة السياسػػية لػػدكلتيا عبػػر إجػراء إيجػػابي األمػػر الػػذم يقػػكد إلػػى التشػريع القػػكمي

كالتدابير األخرل التي تضمف بأف:

أ .المرأة تشارؾ بدكف أم تمييز في كؿ االنتخابات.

ب .المرأة ُم َمثمة بطريقة متكافئة مع الرجاؿ عمى كافَّة المستكيات في كؿ العمميات االنتخابية؛ ك
ج .النساء شػريكات متسػاكيات مػع الرجػاؿ عمػى كافَّػة مسػتكيات التنميػة كتنفيػذ سياسػات الدكلػة كالبػرامج
التنمكية.

ينص الدستكر االنتقالي لجنكب السكداف عمى إجراء إيجابي بأف تككف نسبة مشاركة النساء في البرلمػاف
ىػػي  %25كلكػػف ىنالػػؾ مزيػػد مػػف العمػػؿ الػػذم يجػػب القيػػاـ بػػو لتشػػجيع النسػػاء عمػػى منافسػػة الرجػػاؿ فػػي الػػدكائر
عتبػػر بدايػػة
الجغرافيػػة العاديػػة .يجػػب زيػػادة النسػػبة لتصػػؿ إلػػى  %30أك أكثػػر كػػإجراء إيجػػابي إذ أف نسػػبة  %25تُ َ
عمى مستكل منخفض .يبيِّف بركتكككؿ مابكتك بأنو يجب أف يككف ىنالؾ تمثيؿ متساكم عمى كافَّة المستكيات.
21

كيكصػي بػأف تكػػكف ىنالػؾ زيػػادة مق َّػدرة فػي النسػػبة المئكيػة لئلجػراء اإليجػابي فػي الدسػػتكر المقبػؿ لتتػراكح
ُ
َّ
بػػيف  %30 – 25أك أكثػػر .كمػػف التكصػػيات أيضػان أف تعمػػؿ منظمػػات المػرأة عمػػى تكعيػػة كتنػػكير النسػػاء بضػػركرة

مسػاندتيف لبعضػيف الػبعض .ىنػاؾ حاجػػة لترشػيح المزيػد مػف النسػاء ألنفسػػيف فػي الػدكائر الجغرافيػة العاديػة حتػػى
يعتػاد المكاطنػكف عمػى مسػتكل ِّ
جديػة النسػاء فػي تعػامميف تجػاه االضػطبلع بمسػؤكلياتيف كمكاطنػات متسػاكيات مػع
الرجؿ في جميكرية جنكب السكداف.
عمػػى الػػرغـ مػػف المقكلػػة التػػي تفيػػد بػػأف عػػدد النسػػاء ربمػػا يفػػكؽ عػػدد الرجػػاؿ كلػػـ تسػػتخدـ النسػػاء تفػػكقيف
العددم إلى اآلف لمتصكيت لزميبلتيف مف النساء.
المادة  ،27حريَّة الحركة والسكن:

 .1يجب أف يتمتَّع كؿ مكاطف بحريَّة الحركة باإلضػافة إلػى حرَّيتػو/حريَّتيػا اختيػار مسػكنو باسػتثناء األسػباب
المتعمِّقة بالصحة العامة كالسبلمة كالتي يجب تنظيميا بكاسطة القانكف.

مرةن أخرل.
 .2لكؿ مكاطف الحؽ في مغادرة جنكب السكداف كالعكدة إليو َّ
تشابو المادة  )2 ،1(12مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية النصػكص اآلنفػة الػذكر الخاصَّػة بالدسػتكر
االنتقالي لجنكب السكداف.يضيؼ ىذا الميثاؽ نصيف آخريف )4 ،3( ،كما يمي:
 .3يجػػب أف ال تكػػكف ىنالػػؾ أيػػة قيػػكد مفركضػػة عمػػى الحقػػكؽ المػػذككرة أعػػبله باسػػتثناء القيػػكد التػػي يػػنص
ميمػػة لحمايػػة األمػػف القػػكمي ،النظػػاـ العػػاـ ،الصػػحة أك األخبلقيػػات كحقػػكؽ
عمييػػا القػػانكف كالتػػي تصػػبح َّ

كحريَّات اآلخريف كتككف متكافقة مع الحقكؽ األخرل المعترؼ بيا في الميثاؽ الحالي.

حرـ أم شخص حرمانان تعسفيان مف دخكؿ كطنو.
 .4ال يجب أف ُي َ
الخاصة بحريَّة الحركة كالسكف أيضان المبػادئ
تتضمف المادة  ،13مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك
َّ
َّ

المنصكص عمييا مسبقان في الدستكر االنتقالي لجنكب السكداف.
ربما تتمتَّع بعض النساء بحريَّة الحركة اعتمادان عمى االتفػاؽ الػذم يػتـ مػع الػزكج بػالمنزؿ .عمكمػان يجػكز

تقييػػد حركػػة النسػػاء بكاسػػطة أزكاجيػػف حسػػب عػػاداتيـ ألف النسػػاء ال يختػػرف مكاقػػع السػػكف عػػادةن كمػػا تتمتَّػػع اإلنػػاث
المتزكجات.
غير المرتبات بأزكاج بحريَّة الحركة بدرجة أكبر مف النساء
ِّ

ال تحصؿ النساء عمى ىذا الحؽ اجتماعيان بينما ال تنتج عنو مشكمة مف الناحية القانكنيػة عمػى المسػتكل
الشخصي فيك حؽ يعتمد عمى درجة قبكؿ الحقيقة التي تقضي بأف النساء مساكيات لمرجاؿ عمػى كافَّػة األصػعدة.

َّ
المثمػػى كقيمتػػو أنػػو مضػ َّػمف فػػي الدسػػتكر
سػػتمر فت ػرة زمنيػػة حتػػى تػػتمكف النسػػاء مػػف اسػػتخداـ ىػػذا الحػػؽ بالطريقػػة ُ
كيمكف العمؿ عمى تنفيذه عندما يككف ذلؾ ضركريان.

( )16-2المادة  ،28حق التممُّك:

 .1لكؿ شخص الحؽ في االكتساب أك التممؾ بالطريقة التي نظَّميا بيا القانكف.

 .2ال يجكز نزع ممكية العقار الخاص باستثناء الحاالت التي َّ
يتدخؿ فييا القانكف لممصمحة العامة كيتـ ذلؾ
خاصة سكل بأمر مف محكمة قانكنية.
مقابؿ تعكيض عاجؿ كعادؿ كما ال يجكز مصادرة أم ممكية
َّ

عمى الرغـ مف أف حؽ التممؾ أمر متاح لمكؿ كلكف كبدرجة كبيرة نجد أنو غيػر متػاح لمنسػاء فػي جنػكب

السكداف أك بالتأكيد في كؿ العالـ .كتحصؿ أغمب النساء عمػى ممكيػة العقػار أك خبلفػو بطريقػة اإلنابػة عػف الرجػؿ
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عتبػػر النسػػاء نػػكع مػػف الممكيػػة نسػػبةن لػػدفع الرجػػاؿ الميػػر كتفتقػػر النسػػاء لمم ػكارد
س ػكاء كػػاف أب ػان ،أخ ػان ،زكج ػان كابن ػان .تُ َ
البلزمة الكتساب الممكية غير المنقكلة مثؿ األرض.
يتـ حرماف األرامؿ مف النسػاء مػف ممكيػتيف عنػد كفػاة أزكاجيػف إال إذا كػاف لػدييف أبنػاء بػالغيف يػدافعكف

عػػنيف .إف الثقافػػة التػػي تسػػاند أف ينتيػػي األمػػر بػػأف تكػػكف النسػػاء بػػبل مكجػػكدات يمتمكنيػػا عنػػد طبلقيػػف ال تسػػاعد
النساء عمى االمتبلؾ كاالحتفاظ بما يممكف.
ال تػػرث النسػػاء ممكيػػة العقػػار أك المػػاؿ فػػي أغمػػب المجتمعػػات الصػػغيرة بجنػػكب السػػكداف مػػف آبػػائيف أك
أزكاجيػػف كلػػيس لمنسػػاء أم ػكاؿ كافيػػة لش ػراء األرض أك أم ممكيػػة أخػػرل ذات قيمػػة .كعمكم ػان نجػػد أف نسػػاء جنػػكب

السكداف ليست لدييف فرص متاحة لمحصكؿ عمى سمفيات مػف البنػكؾ ألنيػف يفتقػرف إلػى الضػمانات الحيكيػة التػي

تطمبيا المصارؼ.
مف التكصػيات أيضػان منػع القػكانيف العرفيػة التػي تسػتبعد النسػاء مػف ك ارثػة األرض كغيرىػا مػف الممتمكػات

تـ تحقيؽ مفيكـ المساكاة بػيف الجنسػيف كىػذا يتطمػب كقتػان كلكػف يجػب أف تبػدأ المناقشػات
مف آبائيف كأزكاجيف إذا ّ
اآلف.

( )17-2المادة  29حق التعميم:

 .1التعميـ حػؽ مكفػكؿ لكػؿ مػكاطف كيجػب أف تتػيح كػؿ المسػتكيات الحككميػة فرصػة لبللتحػاؽ بػالتعميـ دكف
تمييػػز ي ػرتبط بالػػديف ،السػػبللة ،العػػرؽ ،الحالػػة الصػػحية التػػي تتضػ َّػمف فيػػركس اتػػش م فػػي/إيػػدز ،النػػكع

(الجندر) أك اإلعاقة الجسدية.

 .2يج ػػب أف تس ػػاند كافَّ ػػة المس ػػتكيات الحككمي ػػة التعم ػػيـ بك ػػؿ مس ػػتكياتو كيج ػػب أف تض ػػمف تعميمػ ػان مجانيػ ػان
كاجباريان لممدارس االبتدائية باإلضافة إلى تكفير برامج مجانية لمحك األمية.

تنص المادة  ،26مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي:

خاصػػة فػػي الم ارحػػؿ االبتدائيػػة
 .1يحػػتفظ كػػؿ مػكاطف بحقػػو فػػي التعمػػيـ الػػذم يجػػب أف يكػػكف مجانيػان بصػػفة
َّ

كمرحمػػة األسػػاس كيجػػب أف يكػػكف التعمػػيـ االبتػػدائي إجباري ػان باإلضػػافة إلػػى تػػكفير التعمػػيـ الفنػػي كالمينػػي

بناء عمى درجة التفكؽ.
عمكمان كيككف االلتحاؽ بالتعميـ العالي متاحان مناصفةن لمجميع ن
الحرّيػػات
 .2يجػػب تكجيػػو المعمِّػػـ إلػػى التنميػػة الشػػاممة لشخصػػية اإلنسػػاف كالػػى تقكيػػة احتػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف ك ُ
األساسػػية كيج ػػب أف يسػػاند مب ػػادئ التف ػػاىـ ،التس ػامح كالص ػػداقة ب ػػيف الشػػعكب كالمجمكع ػػات العرقي ػػة أك
الدينية كما يجب أف ِّ
يعزز أنشطة األمـ المتحدة الرامية إلى المحافظة عمى السبلـ.

 .3لآلباء حؽ مسبؽ الختيار نكع التعميـ الذم يتمقاه أبناؤىـ.
فيما يتعمَّؽ بحؽ التعميـ تنص المادة  28مف ميثاؽ حقكؽ الطفؿ كما يمي:

 .1يعترؼ المش ِّػرعكف بحػؽ الطفػؿ فػي التعمػيـ كبغػرض تحقيػؽ ذلػؾ بطريقػة تصػاعدية كعمػى أسػاس الفػرص
خاصة:
المتساكية فيجب عمييـ بصفة
َّ

أ .جعؿ التعميـ االبتدائي إجباريان كمتكفِّر لمجميع مجانان.

ب .تشجيع تطكير أنماط مختمفة مػف التعمػيـ الثػانكم كيتض َّػمف ذلػؾ التعمػيـ العػاـ كالتعمػيـ المينػي كجعػؿ
كؿ ىذه األشكاؿ مػف التعمػيـ متػكفِّرة كمتاحػة لكػؿ طفػؿ كاتخػاذ التػدابير المبلئمػة مثػؿ إدخػاؿ التعمػيـ
المجاني كتقديـ المساندة المالية في الحاالت التي تحتاج لذلؾ.
ج .جعؿ التعميـ العالي متاحان لمجميع عمى أساس القدرات بكؿ الكسائؿ المبلئمة.
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د .تكفير المعمكمات التعميمية كالمينية كالتكجيو لجعميا متاحة لكؿ األطفاؿ.
ق .اتخاذ التدابير البلزمة لتشجيع الحضكر المنتظـ لممدارس كخفض معدات التخمؼ عف الدراسة.
ىػ.

ك .يجػػب عمػػى المشػ ِّػرعيف (سػػمطات الكاليػػة) اتخػػاذ كافَّػػة التػػدابير المبلئمػػة لضػػماف إدارة نظػػاـ المػػدارس
بطريقة متكائمة مع الكرامة اإلنسانية لمطفؿ كمتكافقة مع الميثاؽ الحالي.

 .2يجػػب عمػػى المشػ ِّػرعيف (س ػػمطات الكاليػػة) مسػػاندة كتشػػجيع التعػػاكف الػػدكلي فػػي المكاضػػيع ذات العبلقػػة
خاصػػة فيمػػا يتصػػؿ باإلسػػياـ فػػي الػػتخمص مػػف الجيػػؿ كاألميػػة فػػي كػػؿ العػػالـ كتسػػييؿ
بػػالتعميـ كبصػػفة
َّ

الكصكؿ إلػى المعرفػة العمميػة كالتقنيػة كاألسػاليب الحديثػة فػي التعمػيـ .كفػي ىػذا الخصػكص يجػب كضػع

اعتبار الحتياجات الدكؿ النامية.

تنص المادة  29مف الميثاؽ السابؽ أيضان بأنو يجب تكجيو تعميـ الطفؿ إلى:

أ .تنمية شخصية الطفؿ ،مكىبتو كقدراتو العقمية كالجسدية ألكبر قدر ممكف؛

ب .تطكير احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريَّات األساسية كالمبادئ المقدسة المدرجة في ميثاؽ األمـ المتحدة؛

ج .تطكير احتراـ آباء األطفاؿ ،ىكيتو/ىكيتيا الثقافية كالمغة كالقيـ .تطكير االحتراـ لمقيـ القكمية لمدكلة التي
يع ػػيش فيي ػػا الطف ػػؿ كالدكل ػػة الت ػػي يج ػػكز أف يك ػػكف ق ػػد نش ػػأ/نش ػػأت فيي ػػا كالحض ػػارات الت ػػي تختم ػػؼ ع ػػف
حضارتو/حضارتيا.
د .تجييز الطفؿ ليعيش حياة مسؤكلة في مجتمع حر ترفرؼ عميو ركح التفاىـ ،السػبلـ ،التسػامح ،المسػاكاة
بيف الجنسيف كالصداقة بيف كافَّة الشػعكب ،المجمكعػات العرقيػة ،الكطنيػة كالدينيػة كاألشػخاص مػف منشػأ

كطني أىمي.

ىػ .تطكير احتراـ البيئة الطبيعية.

تػػنص المػػادة  12مػػف بركتككػػكؿ مػػابكتك لحقػػكؽ المػرأة فػػي أفريقيػػا فيمػػا يتعمَّػػؽ بحػػؽ التعمػػيـ كالتػػدريب كمػػا

يمي:

الخاصة بػ:
 .1عمى الكاليات اتخاذ التدابير
َّ
أ .إزالة كافَّة أشكاؿ التمييز ضد المرأة كضماف فرص متساكية كمتاحة لبللتحاؽ بكػؿ مجػاالت التعمػيـ
كالتدريب.
ب .الػتخمص مػف كػؿ األنمػاط المك َّػررة فػي الكتػػب ،المنػاىج كاإلعػبلـ كالتػي تميِّػد ألف يبقػى ىػذا التمييػػز
سرمديان.


خاصة الطفمة مف كافَّة أشكاؿ االستغبلؿ التػي تتض َّػمف التحػرش الجنسػي
حماية المرأة كبصفة
َّ

فػػي المػػدارس كالمؤسسػػات التعميميػػة األخػػرل كالػػنص عمػػى العقكبػػات التػػي تصػػدر ضػػد مرتكبػػي

مثؿ ىذه الممارسات.


إتاحة خدمات االستشارة كاعادة التأىيػؿ لمنسػاء المػكاتي يعػانيف مػف مثػؿ ىػذه المفاسػد كالتحػرش



الػػدمج بػػيف تنػػكير النػػكع (الجنػػدر) كثقافػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف عمػػى كافَّػػة مسػػتكيات منػػاىج التعمػػيـ
كيتضمف ذلؾ تدريب المعمِّميف.
َّ

الجنسي.

الخاصة فيما يتعمَّؽ بما يمي:
 .2يجب عمى الكاليات اتخاذ اإلجراءات اإليجابية
َّ
أ .مساندة كتشجيع معرفة الكتابة كالقراءة في األكساط النسائية.
24

خاص ػػة ف ػػي
ب .الت ػػركيج لمتعم ػػيـ كالت ػػدريب النس ػػائي عم ػػى كافّػػة المس ػػتكيات كف ػػي ك ػػؿ األنظم ػػة كبص ػػفة
َّ
مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا.
ج .مساندة التحاؽ البنات بالمدارس كاستم ارريتيف في المدارس التعميميػة كغيرىػا مػف مؤسسػات التػدريب
خاصة بالنساء المكاتي يتخمَّفف عف ركب التعميـ مبك انر.
كتنظيـ برامج
َّ
مف التكصيات تضميف بعض النصكص المذككرة في نص حقكؽ الطفؿ ككذلؾ حقػكؽ المػرأة كمػا كردت

في النص أدناه الخاص بالتعميـ.

خاصة تعميـ البنات أمر ىاـ بجنكب السكداف الذم ِّ
تشكؿ فيػو األميػة نسػبة تفػكؽ
إف حؽ التعميـ كبصفة
َّ

الثمانيف بالمائة.

كمػػف التكصػػيات أيض ػان أف يقػػكـ اآلبػػاء بالضػػغط عمػػى الحككمػػة لتضػػطمع بػػإجراء إيجػػابي تجػػاه التعمػػيـ

المج ػػاني لمنب ػػات ف ػػي الم ػػدارس الثانكي ػػة .كيج ػػب أف تك ػػكف ىنال ػػؾ سياس ػػة س ػػتنتيج تج ػػاه ع ػػكدة األمي ػػات األطف ػػاؿ
لممدارس بعد أف يضعف أطفاليف دكف أف تطاليف كصمة العار بسبب ما ارتكبنو.

الخاصة وحقوق المسنين:
( )18-2المادة  30حقوق ذوي االحتياجات
َّ

الخاصػػة المشػػاركة فػػي
 .1يجػػب أف تضػػمف كافَّػػة المسػػتكيات الحككميػػة لؤلشػػخاص مػػف ذكم االحتياجػػات
َّ
الحرَّيػات المض َّػمنة فػي ىػذا الدسػتكر كبصػفة خاصَّػة مكضػكع
األنشطة االجتماعية كاالستمتاع بػالحقكؽ ك ُ
إتاحة الفرصة لبللتحاؽ بالمرافؽ العامة ،الحصكؿ عمى التعميـ المناسب كالتعييف في الكظائؼ الشاغرة.

الخاصة الحؽ في احتراـ كرامتيـ كاظيار االىتماـ الضركرم
 .2يجب أف يككف لممسنيف كذكم االحتياجات
َّ
بيـ باإلضافة إلى الخدمات الطبية بالطريقة التي ينظميا بيا القانكف.

تتضمف ىذه المادة نصػان عػف األشػخاص ذكم االحتياجػات الخاصَّػة ،كىػذا المصػطمح مػبيـ كيجػب بيانػو
َّ

بكضػػكح كػػنص خػػاص بأشػػخاص يتعايشػػكف مػػع إعػػاقتيـ س ػكاء كانػػت جسػػدية أك عقميػػة .يجػػب تكسػػيع الفق ػرة ()1
لتتضمف في محتكاىا المدل الخاص باحتياجات األشخاص المعاقيف.
َّ
يجب ِّ
تبني النصكص التالية:

ينص الميثاؽ العالمي لحماية كمساندة حقكؽ ككرامة األشخاص المعاقيف في المادة  )2 ،2(18عمى مػا

يمي:

يجػب عمػى مش ِّػرعي الدكلػة االعتػراؼ بحقػكؽ المعػاقيف فيمػا يتعمَّػؽ بحرَّيػة الحركػة ،حريػة اختيػار السػػكف،

يتضمف ذلؾ الضماف بأف المعاقيف:
كالجنسية كيككف ذلؾ عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف؛ كىذا
َّ

أ .ليـ الحؽ في اكتساب كتغيير الجنسية كيجب عدـ حرمانيـ مف جنسيتيـ بطريقة تعسفية أك عمػى أسػاس
إعاقتيـ.

ب .ال يتـ حرمانيـ عمى أساس إعاقتيـ مف مقدرتيـ عمى الحصكؿ عمى ،حيازة كاستخداـ التكثيػؽ لجنسػيتيـ
أك أي ة تكثيؽ آخر خاص باليكية أك استغبلؿ العمميات ذات الصمة مثؿ إجراءات اليجػرة التػي يجػكز أف
يحتاجكا إلييا لتسييؿ ممارسة حؽ حرية الحركة.

ج .أحرار في اتخاذ قرارىـ لمغادرة أم دكلة كيتضمف ذلؾ دكلتيـ.
د .ال يتـ حرمانيـ بطريقة تعسفية أك بناء عمى إعاقتيـ مف حؽ دخكؿ كطنيـ.
 .2يجػب تسػػجيؿ األطفػػاؿ المعػػاقيف فػػك انر بعػػد كالدتيػػـ كليػػـ الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ عمػػى اسػػـ بعػػد كالدتيػػـ كحػػؽ
اكتساب الجنسية كحؽ معرفة أبكييـ الذيف يجب أف ييتمكا بيـ ألقصى حد ممكف.
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( )19-2المادة  31العناية بالصحة العامة:

يجب عمى كافَّػة المسػتكيات الحككميػة مسػاندة الصػحة العامػة ،تكػكيف ،إعػادة تأىيػؿ كتطػكير المؤسسػات

األساسية الطبية كالتشخيصية كتقديـ العناية المجانيػة بالصػحة كخػدمات الطػكارئ لكػؿ المػكاطنيف .ستسػتفيد النسػاء
مف ىذا النص عنػدما تصػبح الخػدمات الصػحية قريبػة مػنيف فأحيانػان تمشػي النسػاء الحكامػؿ عمػى أقػداميف كىنالػؾ
مبمغ يجب دفعو إذا تطمَّب األمر ترحيميف بكاسطة المركبات؛ كىذا األمر يسيـ في ارتفاع َّ
معدؿ كفيات األميات.
الصحية.

متحركػػة حتػػى يػ َّ
ػتمكف مػػف الحصػػكؿ عمػػى الخػػدمات
ينصػػح بػػأف تطالػػب النسػػاء بشػػدة بتػػكفير عيػػادات
ِّ

يجب تضميف نصكص بركتكككؿ مابكتك في الدسػتكر المقبػؿ كيكػكف ذلػؾ مقترنػان بالتعػديبلت الضػركرية،

كعمى الرغـ مف أف ذلؾ سكؼ يخفؼ مف أىمية ىذه النصكص.

تنص المادة  14مف بركتكككؿ مابكتك بخصكص صحة النساء كالحقكؽ اإلنجابية عمى ما يمي:

مشرعي الدكلة ضماف احتراـ كمساندة َّ
كيتضمف ذلؾ الصحة الجنسية كاإلنجابية
صحة المرأة
َّ
 .1يجب عمى ِّ
لتصبح محترمة ،كىذا يشمؿ:



حؽ ضبط الخصكبة.



حؽ تقرير إنجاب األطفاؿ كعددىـ كالفترة الزمنية المنقضية بيف كؿ كالدة كأخرل.



حؽ اختيار أم طريقة لمنع الحمؿ.



حػػؽ حمايػػة الػػنفس كحمايػػة المػرأة مػػف األمػراض المنقكلػػة جنسػػيان كيشػػمؿ ذلػػؾ فيػػركس اتػػش آم فػػي/



حؽ اإلخطار بالحالة الصحية الشخصية كالحالة الصػحية لشػريكيا كبصػفة خاصػة إذا كػاف مصػابان

اإليدز.

َّ
كيتضمف ذلؾ فيركس اتش آم في/اإليدز بمكجب المعايير المتعػرؼ بيػا دكليػان
بمرض ينتقؿ جنسيان
باإلضافة إلى أفضؿ الممارسات.

 .2يجب عمى الكاليات اتخاذ كافَّة التدابير المبلئمة تجاه:

خاصة في
كتتضمف خدمات المعمكمات لمنساء
أ .تكفير خدمات صحية كافية ،معقكلة التكمفة كمتاحة
َّ
َّ
المناطؽ الريفية.

ب .تأس ػػيس كتعزي ػػز الخ ػػدمات الص ػػحية كالغذائي ػػة ف ػػي فتػ ػرة م ػػا قب ػػؿ الػ ػكالدة لمنس ػػاء كأثن ػػاء فتػ ػرة الحم ػػؿ
كاإلرضاع.

ج .حماي ػ ػػة الحق ػ ػػكؽ اإلنجابي ػ ػػة لمنس ػ ػػاء بكاس ػ ػػطة تقن ػ ػػيف اإلجي ػ ػػاض ف ػ ػػي ح ػ ػػاالت االعت ػ ػػداء الجنس ػ ػػي،
االغتصػػاب ،نكػػاح المح ػارـ كفػػي الحػػاالت التػػي ييػػدد فييػػا االسػػتمرار فػػي الحمػػؿ الصػػحة العقميػػة
كالجسدية لؤلـ أك حياة األـ أك الجنيف.

( )20-2المادة  32حق إتاحة المعمومات:

لكؿ مػكاطف الحػؽ فػي اإلطػبلع عمػى المعمكمػات كالسػجبلت الرسػمية كيشػمؿ ذلػؾ السػجبلت اإللكتركنيػة
المتكفرة في حيازة أم مستكل مف مسػتكيات الحككمػة أك أم ىيئػة أك ككالػة تابعػة ليػا باسػتثناء الحػاالت التػي ربمػا

ِّ
ييدد إفشاء مثؿ ىذه المعمكمات األمف العاـ أك حؽ خصكصية أم شخص آخر.

تنص المادة  )3 ،2(19مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي:
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 .2لكػػؿ ش ػػخص حػػؽ حري ػػة التعبي ػػر كيتضػ َّػمف ىػ ػذا الحػػؽ الحري ػػة ف ػػي البحػػث ،االس ػػتبلـ كنقػػؿ كافَّػػة أنػ ػكاع

المعمكمات كاألفكار دكف كضع اعتبار لمقيكد سكاء كانت كتابيػة ،شخصػية أك مطبكعػة ،عمػى شػكؿ فنػي

أك عبر فرع مف فركع اإلعبلـ يختاره الشخص.

خاصة كبيذا
تضمنت ىذه المادة كاجبات كمسؤكليات
 .3ممارسة الحقكؽ المنصكص عمييا في الفقرة  2إذا
َّ
َّ
فإنيا يجكز أف تخضع لقيكد معينة مثؿ تمؾ القيكد الضركرية المنصكص عمييا قانكنان:
أ .الحتراـ حقكؽ أك سمعة اآلخريف.

ب .لحماية األمف القكمي أك النظاـ العاـ أك األىبلقيات.

مف التكصيات ِّ
تبني المادة  )3 ،2(19باإلضافة إلى المادة  32مف الدستكر االنتقالي لجنكب السكداف.

( )21-2المادة  ،33حقوق المجتمعات العرقية والثقافية:

يجػػب أف تسػػتمتع المجتمعػػات العرقيػػة كالثقافيػػة بحرَّيػػة تطكيرىػػا ليػػذه الثقافػػات كيحػػؽ ألعضػػاء مثػػؿ ىػػذه

المجتمعات ممارسػة معتقػداتيـ ،اسػتخداـ لغػاتيـ ،تأديػة شػعائرىـ الدينيػة كتربيػة أطفػاليـ فػي إطػار محتػكل ثقافػاتيـ
كتقاليدىـ بما يتكافؽ مع ىذا الدستكر كالقانكف.

تنص المادة  17مف بركتكككؿ مابكتك عمى ما يمي:

 .1لمنساء الحؽ في العيش في محػيط ثقػافي إيجػابي كالمشػاركة عمػى كافَّػة المسػتكيات فػي تحديػد السياسػات
الثقافية.

 .2عمػى مش ِّػرعي الدكلػة اتخػاذ كافَّػػة التػدابير المبلئمػة لزيػادة مشػاركة النسػػاء فػي صػياغة السياسػات الثقافيػػة
عمى كؿ المستكيات.

مف التكصيات تنكير كؿ القادة الثقافييف بنصكص الدستكر كمبادئ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ المض َّػمنة

في ىذه النصكص.

تتعػ َّػرض حقػػكؽ الم ػرأة كالطفػػؿ لممخػػاطر مػػف خػػبلؿ الممارسػػات الثقافيػػة إذ أف لمزعمػػاء التقمي ػدييف/القػػادة

تأثيرىـ داخؿ نطاؽ مجتمعاتيـ التي يمكف كقاية حقكؽ المرأة داخميا.

( )22-2المادة  :34ينص حق اإلسكان عمى ما يمي:
 .1يحؽ لكؿ مكاطف االستمتاع بسكف طيب كمريح.

 .2يجب عمى الدكلة صياغة سياسات كاتخاذ تدابير معقكلػة داخػؿ نطػاؽ المػكارد المتاحػة لمكصػكؿ لمتحقيػؽ
المتط ِّكر ليذه الحقكؽ.

 .3ال يجب طرد أم شخص مف منزلو/منزليا المكتسب بطريقة قانكنيػة أك أف يػتـ ىػدـ ىػذا المنػزؿ باسػتثناء
الحاالت التي يتـ فييا ذلؾ بمكجب نصكص القانكف.

إف الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ عمػػى ممجػػأ يحمػػي الشػػخص أك منػػزؿ حػػؽ أساسػػي كيجػػب أف يحصػػؿ الشػػخص
عمى مكاف يعيش فيو كيطمؽ عميو اسـ منزؿ.
الخاصة بحؽ السكف المبلئـ عمى ما يمي:
تنص المادة  16مف بركتكككؿ مابكتك
َّ

لمنساء الحؽ لمحصكؿ عمى السكف بطريقة تتساكل فييا مع الرجؿ باإلضافة إلى حصكليف عمى ظركؼ

معيشية مقبكلة في بيئة صحية .كلضماف ىذا الحؽ يجب أف ِّ
مشرعك الدكلة لممرأة أيان كاف كضعيا مف ناحيػة
يقدـ ِّ

الزكاج سكنان مبلئمان.
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كيػػؼ يمكػػف المػرأة يتركيػػا زكجيػػا لمػػذىاب لمعاشػرة امػرأة أخػػرل أف تشػػعر بالحمايػػة عنػػدما يعػػكد ليطردىػػا
مف بيت الزكجية الذم عاشت فيو كؿ أياـ حياتيا الزكجية؟

الموجهة ،المواد :44 – 35
( )0-3الجزء الثالث :األهداف الرئيسية والمبادئ
ِّ

خاص ػػة ب ػ ػ"األى ػػداؼ الرئيس ػػية
تحت ػػكم المػ ػكاد  44 – 35الج ػػزء الثال ػػث م ػػف الدس ػػتكر االنتق ػػالي نص ػػكص
َّ
المكجيػػة" .فػػي العديػػد مػػف الدسػػاتير تشػ ِّػكؿ ىػػذه المبػػادئ عػػادةن ِّ
ِّ
مقدمػػة الدسػػتكر ألنيػػا تقػػكد تفسػػير كػػؿ
كالمبػػادئ
تتضمف ىذه النصكص ما يمي:
كيتضمف ذلؾ ميثاؽ الحقكؽ.
الدستكر
َّ
َّ
المكجِّية.
 .1المادة  ‘35األىداؼ كالمبادئ ُ
 .2المادة  ‘36األىداؼ السياسية.

 .3المادة  ‘37األىداؼ االقتصادية.
 .4المادة  ‘38التعميـ ،العمكـ ،اآلداب كالثقافة.
 .5المادة  ‘39العائمة.
 .6المادة  ‘40األطفاؿ ،الشباب كالرياضة.
 .7المادة  ‘41البيئة.

 .8المادة  ‘42دفاع جميكرية جنكب السكداف.
 .9المادة  ‘43السياسة الخارجية.
 .10المادة  ‘44االدخار.
تمثِّؿ المادة  44تنازالن عف المكاد  43 – 35ليذا الغرض.

تنص المادة  44عمى ما يمي:

باستثناء الحاالت التي ينص فييا ىذا الدستكر بخبلؼ ذلؾ أك ضمف قانكف تـ سنو حسب األصكؿ فإف
الحقكؽ كالحريات المكصكفة كالنصكص المض َّمنة في ىذا الفصؿ ال يمكف أف تككف سػارية لكحػدىا فػي المحكمػة؛

عتبػػر مبػػادئ أساسػػية كيجػػب تكجيػػو الدكلػػة بكاسػػطتيا كبصػػفة
كمػػع ذلػػؾ فػػإف المبػػادئ التػػي تػ ّػـ التعبيػػر عنيػػا ىنػػا تُ َ
خاصة في مجاؿ صياغة السياسات كسف القكانيف.
َّ

بمعنػػى آخػػر فإنيػػا تػػنص عمػػى أف الدكلػػة ليسػػت مسػػؤكلة عػػف عػػدـ كفائيػػا بمقتضػػيات ىػػذه المػكاد .مػػدرج

أدنػػاه الم ػكاد  .41 ،39 ،)2 ،1(37 ،)2(36 ،)2(35يجػػب كضػػع كػػؿ الم ػكاد المضػ َّػمنة فػػي الجػػزء الثالػػث داخػػؿ

نطاؽ ميثاؽ الحقكؽ في الدستكر المقبؿ.

تنص المادة  )2(35عمى تفسير كتطبيؽ ىذا الدستكر:
ليطكر الكرامة الشخصية كاالحتياجات المعينة لمشعب بكاسطة:
أ .تخصيص كتكريس المكارد العامة كتركيز االىتماـ عمى التكظيؼ.
ب .تحسػيف المسػتكل المعيشػػي لمشػعب بكاسػػطة إنشػاء الطػػرؽ ،المػدارس ،المطػػارات ،المؤسسػات المجتمعيػػة،
المستشفيات ،المياه النظيفة ،األمف الغذائي ،الطاقة الكيربائية ،االتصاالت في كؿ أجزاء القطر.

( )1-3األهداف السياسية:

تنص المادة  )2(36عمى أنو يجب عمى كافَّة المستكيات الحككمية ما يمي:
المستقرة لمكصكؿ لمتنمية.
أ .مساندة السبلمة كاألمف كالبيئة السياسية
َّ

خاصة بالمصالحة الكطنية كرتؽ النسيج االجتماعي بيف الناس.
ب .المبادرة بكاسطة عممية شاممة
َّ
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ج .التركيج لثقافة السبلـ بيف الناس؛ ك
د .تحريؾ الطاقات كالمكارد الستخداميا في إعادة اإلعمار كالتنمية.

 .3سكؼ يصبح أمف كرفاىية شعب جنكب السكداف الكاجب الرئيسي لكافَّة مستكيات الحككمة.

 .4سكؼ تضع التشكيمة الحككمية في اعتبارىا التنكع العرقي ،اإلقميمي كاالجتماعي لمتركيج لمكحػدة القكميػة
كالكالء لمقيادة.
لـ يذكر ىذا النص النكع كعنصر يجب كضع اعتبار لو في تككيف التشكيمة الحككمية.

ػاء عمػػى ثقتيػػا فػػي الشػػعب ككػػؿ األشػػخاص فػػي المناصػػب القياديػػة
 .5سػػكؼ تعمػػؿ كافَّػػة المكاتػػب العامػػة بنػ ن
كالمسؤكلة سيككنكف في كضع المساءلة الشعبية في عمميـ.
المادة  )1(37و( )2األهداف االقتصادية:

تتضمف التطكرات االقتصادية ما يمي:
.1يجب أف
َّ
أ .محاربة الفقر.

ب .الكصكؿ إلى أىداؼ التنمية القرنية.
ج .ضماف التكزيع المنصؼ لمثركة.
د .إصبلح عدـ التكازف في الدخؿ؛ ك

ىػ .الكصكؿ لمستكل مقبكؿ كالئؽ لحياة شيب جنكب السكداف.
عتبر محاربة الفقر ،ضماف التكزيع المنصؼ لمثركة ،إصبلح عدـ التكازف في الػدخؿ كالكصػكؿ لمسػتكل
تُ َ
مقبكؿ كالئؽ لحياة شػعب جنػكب السػكداف مػف الثكابػت الممحَّػة التػي يجػب أف تضػعيا الحككمػة ضػمف أكلياتيػا كمػا
مكجية ُي َترؾ أمر الكفاء بيا كفقان لتقدير الحككمة.
يجب اعتبارىا مبادئ ّ
يجػػب أف تكػػكف كػػؿ حككمػػة ممتزمػػة بتحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة القرنيػػة ألف ذلػػؾ سيسػػيـ إسػػيامان كبي ػ انر فػػي
التنمية لكؿ شعب جنكب السكداف .تشمؿ أىداؼ التنمية القرنية ما يمي:
 .1محاربة الفقر كالجكع الشديديف.
 .2إنجاز التعميـ االبتدائي العالمي.

 .3مساندة المساكاة في النكع كاشراؾ المرأة في السمطة.
معدالت كفيات األطفاؿ.
 .4خفض ّ
 .5تحسيف صحة األمكمة كالطفكلة.
 .6محاربة أمراض اتش آم في/اإليدز ،المبلريا كغيرىا مف األمراض.
 .7ضماف االستدامة البيئية.

 .8تطكير شراكة عالمية لمتنمية.
سيصبح كؿ ما ُذ ِكر أعبله لمصمحة المرأة إذا كانت الحككمة ممتزمة بضماف تحقيقيا.

المادة :)2(37

أ .تط ػػكير كتنظ ػػيـ االقتص ػػاد بغ ػػرض تحقي ػػؽ الرفاىي ػػة كالكص ػػكؿ إل ػػى اقتص ػػاد يعتم ػػد عم ػػى مػ ػكارده الذاتي ػػة
كتشجيع السكؽ الحر كمنع االحتكار.

ب .حماية كضماف إدارة مستدامة كاستغبلؿ المكارد الطبيعية.

ج .تسييؿ تطكير أعماؿ المقاكليف المحمييف بغرض تأسيس قطاع خاص يتميَّز بالحيكية.
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الخاصة كاالعتماد عمى النفس.
د .تشجيع المبادرة
َّ

ىػق ..المس ػػاندة كالت ػػركيج لمز ارع ػػة كالتنمي ػػة الص ػػناعية كالتقني ػػة كي ػػتـ ذل ػػؾ بكاس ػػطة ِّ
تبن ػػي السياس ػػات المبلئم ػػة
كالتشريع الخاص بجذب االستثمارات األجنبية كالمحمية؛ ك

ك .اتخاذ اإلجراءات الضركرية التي ينتج عنيا تنمية متكازنة ،متكاممة كعادلة في المناطؽ المختمفة كتسريع
خطى التنمية الريفية.
( )3-3العائمة:

تنص المادة  39عمى ما يمي:
 .1العائمة ىي الكحدة الطبيعية كالرئيسية في المجتمع كيجب تكفير الحماية ليا بكاسطة القانكف.
 .2عمى جميع مستكيات الحككمة مساندة رعاية العائمة كسف القكانيف الضركرية البلزمة لحمايتيا.
 .3تتمثَّؿ حقكؽ ككاجبات األبكيف في رعاية كتربية أطفاليـ.
 .4ال يجػػكز فصػػؿ األطفػػاؿ عػػف أبػػكييـ أك عػػف األشػػخاص المكمَّفػػيف قانكنيػان برعػػايتيـ ضػػد إرادة مثػػؿ ىػؤالء
األبكيف أك األشخاص المكمَّفيف باستثناء الحاالت التي َّ
يتدخؿ فييا القانكف.
ىنالؾ اقتراح قكم بكضع ىذه المادة في الفصؿ الخاص بميثاؽ الحقكؽ في الدستكر المقبؿ.
تنص المادة  23مف الميثاؽ العالمي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ما يمي:

مخكلة لمحماية بكاسطة المجتمع كالدكلة.
 .1العائمة ىي كحدة المجمكعة الرئيسية
المككنة لممجتمع كىي َّ
ِّ
 .2يجب االعتراؼ بحؽ الرجاؿ كالنساء البالغيف في الزكاج كتككيف أسرة.

 .3ال يجػػب الػػدخكؿ فػػي إجػراءات الػػزكاج دكف أف يكػػكف ىنالػػؾ مكافقػػة حػ َّػرة ككاممػػة صػػادرة مػػف الشخصػػيف
الراغبيف في الزكاج.

بناء عمى الميثاؽ الحالي لضماف المساكاة
 .4يجب عمى
ِّ
المشرعيف/سمطات الكالية اتخاذ الخطكات المناسبة ن
في الحقكؽ كالكاجبات لمزكجيف فيما يتصؿ بإجراءات الزكاج ،أثناء الػزكاج كعنػد فػؾ ارتبػاط الػزكاج كفػي
ألم مف األطفاؿ.
حالة االنفصاؿ يجب كضع نصكص تعمؿ عمى الحماية الضركرية ٍّ

يمي:

تػػنص المػػادة  10مػػف الميثػػاؽ العممػػي لمحقػػكؽ االقتصػػادية ،االجتماعيػػة كالثقافيػػة الخاصػػة بالعائمػػة كمػػا

تقر الكاليات فيما يتعمؽ بالميثاؽ الحالي بما يمي:

 .1يجػػب تػػكفير أقصػػى درجػػة ممكنػػة مػػف الحمايػػة كالمسػػاعدة لمعائمػػة التػػي تمثِّػػؿ كحػػدة المجمكعػػة الطبيعيػػة
خاصػػة بالنسػػبة لتكػػكيف العائمػػة المسػػؤكلة عػػف رعايػػة كتعمػػيـ األطفػػاؿ .يجػػب
كالرئيسػػية لممجتمػػع كبصػػفة
َّ
الحَّرة لمشخصيف الراغبيف في الزكاج.
الدخكؿ في إجراءات الزكاج كيقترف ذلؾ بالمكافقة ُ

خاصة لؤلميات خػبلؿ فتػرة معقكلػة قبػؿ كبعػد الػكالدة .أثنػاء مثػؿ ىػذه الفتػرة يجػب أف
 .2يجب تكفير حماية
َّ
تتمتَّع األميات العامبلت بإجازة مدفكعة األجر أك إجازة بفائدة ضماف اجتماعي كافية.

إف لمعائمػػة َّ
تمػػت التكصػػية بتضػػميف ىػػذا الػػنص فػػي ميثػػاؽ الحقػػكؽ فػػي
أىميػػة كبي ػرة لممجتمػػع لػػذا فقػػد َّ

الدسػػتكر المقبػػؿ .ال يمكػػف اعتبػػار حمايػػة العائمػػة كحقػػكؽ أعضػػائيا مسػػألة تقديريػػة تُتػ َػرؾ لتصػػرؼ الحككمػػة ألنيػػا
قضية جكىرية لمكجكد اإلنساني.

( )4-3المادة  ‘41البيئة:
تنص المادة  ‘41عمى ما يمي:
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 .1يحؽ لكؿ شخص أك مجتمع التمتَّع بيئة نظيفة كصحية.
 .2يجػػب عمػػى كػػؿ شػػخص االلت ػزاـ بحمايػػة البيئػػة كالغػػرض مػػف ذلػػؾ ىػػك مصػػمحة الجيػػؿ الحػػالي كاألجيػػاؿ
القادمة.

 .3لكػػؿ شػػخص الحػػؽ فػػي كجػػكد حمايػػة لمبيئػػة كذلػػؾ لمصػػمحة الجيػػؿ الحػػالي كاألجيػػاؿ القادمػػة ،كيػػتـ ذلػػؾ
بكاسطة اإلجراء التشريعي المناسب كالتدابير األخرل التي:
أ .تمنع التمكث كالتدىكر البيئي.
ب .تساند الحفاظ عمى البيئة.

ػركج إل ػػى تنمي ػػة اقتصػػػادية
ج .تض ػػمف التنمي ػػة البيئيػػػة المس ػػتدامة كاس ػػتغبلؿ المػ ػكارد الطبيعي ػػة بينم ػػا ت ػ ِّ
كاجتماعية راشدة لتحمي االستقرار الجيني كالتنكع الحيكم.

الخاصة بالحؽ في بيئة صحية كمستدامة كما يمي:
تنص المادة  18مف بركتكككؿ مابكتك
ّ
 .1لمنساء الحؽ في العيش في بيئة صحية كمستدامة.
المشرعيف/السمطات بالكاليات اتخاذ كافَّة التدابير المبلئمة لػ:
 .2يجب عمى
ِّ

أ .ضػػماف مشػػاركة أكبػػر لمنسػػاء فػػي التخطػػيط ،اإلدارة كالحفػػاظ عمػػى البيئػػة كاسػػتغبلؿ مسػػتداـ لمم ػكارد
الطبيعية عمى كافَّة المستكيات؛



مسػػاندة البحػػث كاالسػػتثمار فػػي مصػػادر طاقػػة جديػػدة كمتجػ ِّػددة كتقنيػػات مبلئمػػة كيتضػػمف ذلػػؾ
تقنية المعمكمات كتسييؿ إتاحة الفرصة لمنساء لبلنضماـ كالمشاركة في ضبطيا كادارتيا.



حماية كتمكيف تطكير النظُـ المعرفية المحمية لمنساء.

 .3تنظػػيـ اإلدارة كالمعالجػػة بعممي ػػات متتابعػػة كال ػػتخمص مػػف النفاي ػػات المنزليػػة ،كالض ػػماف بإتِّبػػاع المع ػػايير
المبلئمة لمتخزيف كالنقؿ كالتخمص مف المخمَّفات السامة.

يجب أف يككف حماية البيئة أم انر إجباريػان ألنػو يػؤثِّر عمػى حيػاة النػاس كمػف كاجػب الحككمػة حمايػة البيئػة
ظر إلييا مف زاكيػة أنيػا قضػية
كالمحافظة عمييا إذ أف حالة البيئة تؤثِّر عمى حياة كؿ الكائنات الحية ،كلذا فإنو ُين َ

خاصة بحقكؽ اإلنساف.
َّ

مف التكصيات أف يتـ تضميف ىذه المادة في الفصؿ الخاص بميثاؽ الحقكؽ.

( )5-3المادة  ‘45المواطنة والجنسية:

 .1كؿ شخص كاف أحد أبكيو يتمتَّع بجنسية جنكب السكداف يجب أف يككف لو حػؽ غيػر قابػؿ لمتحكيػؿ فػي
الحصكؿ عمى المكاطنة كجنسية جنكب السكداف.

 .2المكاطنة ىي األساس لمحقكؽ كالكاجبات المتساكية لكافَّة مكاطني جنكب السكداف.
 .3يجب أف يتمتَّع كؿ مكاطف بالحقكؽ المكفكلة بمكجب ىذا الدستكر.

 .4يجػػب عمػػى القػػانكف تنظػػيـ مسػػألة المكاطنػػة كالتجنػػيس كمػػا يجػػب عػػدـ حرمػػاف أم م ػكاطف مجػ َّػنس مػػف
مكاطنتو/مكاطنتيا المكتسبة باستثناء الحاالت التي ينص فييا القانكف بخبلؼ ذلؾ.

 .5يجكز أف يكتسب مكاطف جنكب السكداف جنسية دكلة أخرل بالطريقة التي ينص بيا القانكف بذلؾ.
 .6يجػػكز أف يكتسػػب شػػخص ال ينتمػػي إل ػػى جنػػكب السػػكداف جنسػػية جن ػػكب الس ػػكداف بػػالتجنيس بالطريقػػة
المقررة قانكنان.
َّ
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تزكجػت رجػبلن لػيس مػف مػكاطني جنػكب السػكداف
يجكز أف يكتسب طفؿ المكاطنة السػكدانية جنسػيتيا إذا َّ
كيجػكز لػو أف يقػ ِّػدـ طمبػان ليصػبح مكاطنػان بػالتجنس .كىػذا ينطبػػؽ أيضػان عمػى المػرأة غيػر السػكدانية التػػي تتػزكج مػػف

رجػػؿ سػػكداني الجنسػػية كيجػػكز أف يكتسػػب المػكاطف السػػكداني الجنسػػية جنسػػية دكلػػة أخػػرل باإلضػػافة إلػػى جنسػػية

سمح لو/ليا باالحتفاظ بالجنسيتيف.
جنكب السكداف كسكؼ ُي َ
تنص المادة (6ك) ك(ز) مف بركتكككؿ مابكتك عمى ما يمي:

يجب أف تحتفظ المرأة بحقيا في االحتفاظ بجنسػيتيا أك تكتسػب جنسػية زكجيػا .يجػب أف يتسػاكل الرجػؿ
كالم ػرأة فػػي حقيمػػا فيمػػا يتصػػؿ بجنسػػية أطفاليمػػا باسػػتثناء الحػػاالت التػػي يكػػكف فييػػا ىػػذا األمػػر ضػػد نػػص مػػف
النصكص الكاردة في التشريع القكمي أك ال يتكافؽ مع األمف القكمي.

تنص المادة  )2‘1(9مف ميثاؽ إزالة كافَّة أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى ما يمي:

 .1يج ػػب أف ي ػػكفِّر المش ػ ِّػرعكف/س ػػمطات الكالي ػػة لممػ ػرأة حقكقػ ػان متس ػػاكية م ػػع الرج ػػؿ ف ػػي اكتس ػػاب ،تغيي ػػر أك
خاصة بأف ال يغير زكاج المرأة مف شخص أجنبي أك تغيير
االحتفاظ بجنسيتيا كيجب أف يتأكدكا بصفة
َّ

جنسيتيا بكاسطة الػزكج أثنػاء الػزكاج بطريقػة تمقائيػة جنسػية الزكجػة أك تحكيميػا إلػى امػرأة بػدكف كطػف أك

فرض عمييا اكتساب جنسية زكجيا.
ُي َ
المشرعكف لمنساء حقكقان متساكية مع الرجاؿ فيما يتصؿ بجنسية أطفاليف.
 .2يجب أف يكفِّر
ِّ

تنص المادة  18مف الميثاؽ العالمي الخاص بحماية كمساندة حقكؽ ككرامة المعاقيف عمى أنو يجػب أف

يكػػكف لممعػػاقيف نفػػس حقػػكؽ األشػػخاص اآلخ ػريف فػػي اكتسػػاب أك تغييػػر جنسػػياتيـ كمػػا أف ليػػـ نفػػس حقػػكؽ حرَّيػػة
الحركة مثميـ مثؿ بقية المكاطنيف كينطبؽ نفس األمر عمى حقكؽ األطفاؿ المعاقيف.

( )6-3تكوين المجمس التشريعي:

تنص المادة ()2(56ج) مف الدستكر االنتقالي لجميكرية جنكب السكداف عمى ما يمي:
تككف المجمس الكطني أثناء الفترة االنتقالية مف:
 .2عمى الرغـ مف النص الكارد في المادة  1ي َّ

ج .عدد إضافي مف األعضاء يعيِّنيـ الرئيس ال يتجاكز عددىـ ستة كستكف عضكان كتككف نسبة %25
مف ىذا العدد مف النساء كيجب عمى النساء أف يسػألف إذا مػا كػاف السػتة كسػتكف عضػكان مػف حػزب
الرئيس فقط أـ أنيـ مف أحزاب ِّ
متعددة

( )7-3تكوين مجمس الواليات:

تنص المادة ()2(58ب) مف الدستكر عمى ما يمي:
يتككف مجمس الكاليات مف:
عمى الرغـ مف نصكص المادة َّ ‘1

ب .ثبلثيف عضكان يعيِّنيـ الرئيس كيجب أف تككف نسبة  %25منيـ مف النساء .يجب أف تنػافس النسػاء مػف
عضكات المجمس التشريعي لمناصب رؤساء المجاف في ىذا المجمس.

( )8-3تأسيس وتكوين مجمس الوزراء:

تػػنص المػػادة  )3(108عمػػى أنػػو يجػػب عمػػى ال ػرئيس أف يضػػمف بػػأف تكػػكف نسػػبة  %25عمػػى األقػػؿ مػػف
أعضاء مجمس الكزراء مف النساء.

( )9-3السمطة القضائية:

تنص المادة  )6(122عمى ما يمي:
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"يجب أف يككف ىنالؾ تمثيؿ حقيقي لمنسػاء فػي السػمطة القضػائية حسػب الكفػاءة ،االسػتقامة ،المصػداقية
كالنزاىة".

ىؿ يعني مصطمح "تمثيؿ حقيقي" نسبة  %25تقريبان؟ إف ىذا مبيـ كيجػكز أف يخضػع لتسػاؤالت َّ
مكجيػة

لمييئػػة المسػػؤكلة عػػف التعيػػيف لتعتبػػر أنيػػا ال تصػػؿ إلػػى نسػػبة %25ؽ أك تفػػكؽ ىػػذه النسػػبة .إذا تػػـ تفسػػيرىا بأنيػػا

كجد نساء محاميات كفؤات يتمتَّعف بالمؤىبلت كالصفات المػذككرة
تعني أقؿ مف  %25فيذا فيؿ ىذا يعني أنو ال تُ َ
أعبله؟.
تنص المادة  125عمى ما يمي:

"يجػػب أف تكػػكف المحكمػػة العميػػا ىػػي أعمػػى محكمػػة كتتكػػكف مػػف رئػػيس القضػػاء ،نائػػب رئػػيس القضػػاء

كقضاة ال يقؿ عددىـ عف تسعة".
يجػػب التكض ػيح عػػف العػػدد األدنػػى مػػف النسػػاء الم ػكاتي سػػيعممف بالمحكمػػة العميػػا كيجػػب أف ينطبػػؽ نفػػس
األمر عمى بقية المحاكـ.

يجب أف يعمؿ بمفكضية القانكف التي تـ تأسيسيا بمكجب المادة  137نسبة  %25مف النساء.

( )10-3الخدمة المدنية:

أسست المادة  138لقكانيف الخدمة المدنية.
تػػنص المػػادة ()1(139د) عمػػى أف الخدمػػة المدنيػػة يجػػب أف يتػػكفّر بيػػا مػػع بعػػض الم ازيػػا األخػػرل القػػيـ
كالمبادئ التالية:
د .يجب تقديـ الخدمات لكؿ المكاطنيف بطريقة تتسـ بالنزاىة ،العدؿ ،اإلنصاؼ دكف أف يكػكف ىنالػؾ تمييػز
عمى أساس الديف ،العرؽ ،اإلقميـ ،النكع ،الحالة الصحية أك اإلعاقة الجسدية.

ىذه المادة جيدة جدان ككاف مف األجػدر أف تتض َّػمف العمػر كأسػاس لعػدـ التمييػز .أحيانػان ال تُق َّػدـ خػدمات
لممسنيف نسبةن لكبر سنيـ.

تنص المادة (139أ) عمى ما يمي:
يجب أف تمثِّػؿ الخدمػة المدنيػة قطػاع عػريض مػف شػعب جنػكب السػكداف عمػى أف َّ
تتبنػى ممارسػات إدارة
َّ
المكظفيف عمى المقدرة ،المكضكعية ،المنافسة العادلة عمى الكظائؼ كالحاجػة إلصػبلح أم عػدـ
التكظيؼ كشؤكف
تكازف سابؽ كيتـ الحصكؿ عمػى قاعػدة التمثيػؿ العريضػة بكاسػطة اإلجػراء اإليجػابي الػذم يجػب أف يضػمف النسػاء
كغيرىف .كعند كضعو بيذه الطريؽ فإنو يحرـ النساء كالمرؤكسيف مف حقكقيـ في اإلجراء اإليجابي اآلنؼ الذكر.
تنص المادة ( )2مف ميثاؽ إزالة كافَّة أشكاؿ التمييز ضد المرأة (سيداك) عمى ما يمي:

حتى يتسنى لنا منع التمييز ضد المرأة عمى أساس الزكاج أك األمكمة كضماف حقيف الفعَّاؿ في العمػؿ،
المشرعيف كسمطات الكالية اتخاذ التدابير المبلئمة:
يجب عمى
ِّ

بناء عمى فرض العقكبات كالطرد مف الخدمة عمى أساس الحمؿ أك إجػازة األمكمػة كيكػكف التمييػز
أ .لتمنع ن
في حالة الطرد مف الخدمة عمى أساس حالة المرأة مف الزكاج.

ب .إلدخاؿ إجازة األمكمة براتب أك مع فكائػد اجتماعيػة قابمػة لممقارنػة دكف فقػداف الكظيفػة السػابقة ،األقدميػة
أك البدالت االجتماعية؛
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ج .لتشػػجيع تػػكفير الخػػدمات االجتماعيػػة المسػػاندة الضػػركرية لؤلبػػكيف لػربط االلت ازمػػات األسػرية مػػع مسػػؤكلية
خاصػػة عبػػر مسػػاندة تأسػػيس كتطػػكير شػػبكة م ارفػػؽ
العمػػؿ كالمشػػاركة فػػي الحيػػاة العامػػة كيػػتـ ذلػػؾ بصػػفة
َّ

رعاية الطفكلة.

خاصة لمنساء أثناء فترة الحمؿ في أنكاع العمؿ الذم ثبت أنو ضار بيف.
د .لتقديـ حماية
َّ

إذا تـ ربط نصكص المادة  139مع نصكص ميثاؽ إزالة كافَّة أشكاؿ التمييز ضد المرأة المذككرة أعبله

سيتـ تكظيؼ النساء في الخدمة المدنية التي ستسػتفيد مػف ذلػؾ كبالتػالي سيسػتفيد جنػكب السػكداف كدكلػة يجػب أف
تككف نسبة  %25مف النساء في مفكضية الخدمة المدنية المككنة بمكجب المادة  ،140كمػا يجػب أف تكػكف نسػبة

 %25مف النساء في غرفة العدؿ المككنة بمكجب المادة .141

المفوضيات المستقمة:
()11-3
َّ

المفكضػػيات المسػػتقمة كتػػنص الفق ػرة ( )3بػػأف الحككمػػة القكميػػة ستضػػمف بػػأف نسػػبة
أسسػػت المػػادة َّ 142

أم مف ىذه المؤسسات ستككف  %25عمى األقؿ.
النساء في ِّ
المفكضيات المستقمة ىي:
َّ



مفكضية محاربة الفساد؛
َّ

مفكضية حقكؽ اإلنساف؛
َّ



ديكاف المظالـ العامة؛



مفكضية الغكث كاعادة التأىيؿ؛
َّ




مفكضية التسريح ،نزع السبلح كاعادة الدمج.
َّ

مفكضية اإليدز/فيركس اتش آم في.
َّ

( )12-3مجمس قيادة القوات المسمحة القومية:
تنص المادة  )2(154عمى تأسيس مجمس قيادة القكات المسمحة القكمية.
سيتـ كصؼ كظائؼ المجمس بكاسطة قانكف لـ تتـ إجازتو بعد بكاسطة المجمس التشريعي القكمي.
كصػػى بػػأف
عنػػدما تػػتـ إجػػازة القػػانكف فػػي نيايػػة األمػػر بخصػػكص مجمػػس قيػػادة القػكات المسػػمحة القكميػػة ُي َ
تككف النساء عضكات بيذا المجمس.
يجب تجنيد النساء في القكات المسمحة بأعداد أكبر مف العدد الحالي كما يجب تطبيؽ مبدأ نسبة %25
عمػػى األقػػؿ عمػػى الق ػكات المسػػمحة .يجػػب أف تأخػػذ لػكائح الجنػػديات كالشػػرطيات كضػػابطات السػػجكف فػػي اعتبارىػػا
مسؤكلياتيف الفريدة كالعظيمة في الحمؿ كتربية األطفاؿ.

يجػػب أف تكػػكف ىنالػػؾ م ارفػػؽ لممرضػػات عسػػكريات كرعايػػة ألطفػػاليف كفيمػػا يتعمػػؽ بيػػذا األمػػر يجػػب

تطبي ػػؽ نص ػػكص ميث ػػاؽ إ ازل ػػة كافَّ ػػة أش ػػكاؿ التميي ػػز ض ػػد المػ ػرأة (س ػػيداك) ف ػػي ح ػػاالت القػ ػكات المس ػػمحة ،الش ػػرطة
كالسجكف.

تنص المادة  )1(11مف ميثاؽ إزالة كافَّة أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى ما يمي:

المشرعيف كسمطات الكالية اتخاذ كافَّة التدابير إل ازلػة التمييػز ضػد المػرأة فػي مجػاؿ التكظيػؼ
يجب عمى
ِّ

خاصة:
حتى يتـ ضماف نفس الحقكؽ عمى أساس مساكاة الرجاؿ كالنساء كبصفة
َّ
يتحكؿ لكؿ الناس.
أ .الحؽ في العمؿ كحؽ ثابت ال َّ
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الخاصػػة باالختيػػار فػػي مكاضػػيع
ب .الحػػؽ فػػي نفػػس فػػرص التكظيػػؼ كيتضػػمف ذلػػؾ تطيػػؽ نفػػس المعػػايير
َّ
االستخداـ لمعمالة.

ج .حؽ االختيار الحػر لممينػة كالتكظيػؼ ،حػؽ الترقيػة ،األمػف الػكظيفي ككافَّػة فكائػد كشػركط الخدمػة كالحػؽ

ف ػػي الحص ػػكؿ عم ػػى فرص ػػة الت ػػدريب المين ػػي كاع ػػادة الت ػػدريب كيتض ػػمف ذل ػػؾ التمم ػػذة كالت ػػدريب المين ػػي

ِّ
المتقدـ.

د .الح ػػؽ ف ػػي مكاف ػػأة متس ػػاكية كتتض ػػمف الفكائ ػػد كالمعامم ػػة المتماثم ػػة ف ػػي كافَّ ػػة من ػػاحي العم ػػؿ ذم القيم ػػة
المتساكية باإلضافة إلى المساكاة في تقييـ نكعية العمؿ.

خاصة في حاالت التقاعد ،البطالة ،المرض ،العجز ،كبػر السػف كعػدـ
ىػق ..حؽ الضماف االجتماعي كبصفة
َّ
القدرة عمى العمؿ باإلضافة إلى الحؽ في اإلجازة المدفكعة األجر.
ك .حؽ الحماية الصحية كالسبلمة في ظركؼ العمؿ.

( )13-3مجمس ولجان األمن القومي:

تنص المادة  161بخصكص مجمس كلجاف األمف القكمي عمى ما يمي:

 .1يجب تأسيس مجمس أمف قكمي عمى المستكل القكمي كيجب تحديد تككينو ككظائفو بكاسطة القانكف.

ػاء عمػػى تحميػػؿ كافَّػػة الميػ ِّػددات األمنيػػة لجنػػكب
 .2يحػ ِّػدد مجمػػس األمػػف القػػكمي اسػػتراتيجية األمػػف القػػكمي بنػ ن
السكداف.
 .3يجػػب تأسػػيس لجػػاف أمنيػػة عمػػى مسػػتكل الكاليػػات كالمحافظػػات كسػػيتـ كصػػؼ تككينيػػا ككظائفيػػا بكاسػػطة
القانكف.

يجػػب أف تكػػكف نسػػبة  %25عمػػى األقػػؿ مػػف ىػػذه المجػػالس كالمجػػاف مػػف النسػػاء بالطريقػػة التػػي نػػص بيػػا
الدستكر عمى ذلؾ.

( )14-3الهيئات الوالئية:
المادة )7(163
تنص ىذه المادة كالفقرة عمى ما يمي:

"تحقيقان لمبدأ اإلجػراء اإليجػابي ،يجػب أف تُخصَّػص لمنسػاء نسػبة  %25مػف المقاعػد كالمناصػب فػي كػؿ

ىيئػػة تشػريعية كتنفيذيػػة لكػػؿ كاليػػة دكف إجحػػاؼ بحقيػػف فػػي المنافسػػة عمػػى بقيػػة المقاعػػد كالمناصػػب فػػي مثػػؿ ىػػذه
الييئات".
ىػػذا الػػنص جيػػد جػػدان كيجػػب عمػػى النسػػاء أف ينتيػػزف أكبػػر قػػدر مػػف الفػػرص لممنافسػػة عمػػى بقيػػة المقاعػػد

كالمناصػػب لزيػػادة عػػددىف .ىنػػاؾ حاجػػة إلقنػػاع الناخبػػات مػػف النسػػاء لمتصػػكيت لمنسػػاء المػػؤىبلت فػػي االنتخابػػات
العامة.

( )15-3الحكومة المحمية:
تنص المادة ()6(166ك) :الحككمة المحمية عمى ما يمي:
يجب أف تككف أىداؼ الحككمة المحمية ىي ضماف تكفر اتجاه سائد بكجكد المرأة في الحككمة المحمية.
تصؼ ىذه المادة أىداؼ الحككمة المحمية كتنص الفقرة (ك) أف أحد أىداؼ الحككمة المحميػة "يجػب أف

يكػػكف ضػػماف تػػكفر اتجػػاه سػػائد بكجػػكد المػرأة" كىػػذا يعنػػي تضػػميف قضػػايا النػػكع (الجنػػدرة) فػػي كػػؿ مػػا تضػػطمع بػػو
الحككمة المحمية.
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ميمان في كافَّة أنشطة الحككمة المحمية.
يجب أف يككف كجكد المرأة جزءان َّ

( )16-3وظائف وواجبات مجالس قيادات السمطة التقميدية:
تنص المادة  )2(168عمى ما يمي:

"يجب أف يقدـ التشريع عمى المستكل القكمي كالكالئي تأسيس ،تككيف ،كظائؼ ككاجبات مجػالس قيػادات

السمطة التقميدية".

يشػغؿ مكتػب القائػد التقميػػدم فػي أفريقيػا أحػد الػػذككر عػادةن كيجػكز أف تضػغط نسػػاء جنػكب السػكداف ليػػتـ
ضميف لمجػالس القيػادات التقميديػة لكػي تصػبح النسػاء قائػدات تقميػديات .إذا كػاف تػكلِّي ىػذا المنصػب يػتـ بالك ارثػة
يجػػكز تنصػػيب االبنػػة كزعيمػػة/قائػػدة تقميديػػة .إذا كػػاف الحصػػكؿ عمػػى المنصػػب بكاسػػطة االنتخابػػات يجػػكز لمنسػػاء
أيضان أف َّ
يترشحف ليتـ انتخابيف.

( )17-3الثروة القومية:

تنص المادة  )6(169عمى ما يمي:

يجب تخصيص الثركة القكمية كغيرىا مف المكارد بطريقة ِّ
تمكف كػؿ مسػتكل حكػكمي مػف أداء مسػؤكلياتو

ككاجباتػػو القانكنيػػة كالدسػػتكرية كضػػماف أف نكعيػػة حيػػاة كك ارمػػة كػػؿ الشػػعب تػػتـ مسػػاندتيا دكف تمييػػز عمػػى أسػػاس

النكع (الجندرة) ،الديف ،االتجاه السياسي ،التكجو العرقي ،المغة أك المحمية.

عمى الرغـ مف أف ىذا النص جيد بالطريقة التي تيػـ الكاليػات ال يمكػف مسػاءلة الحككمػة لمكفػاء بػو ألنػو

كي َترؾ لتقدير المسؤكليف كتـ تضمينو كمبدأ ِّ
مكجو فقط.
اختيارم ُ
كصػػى بػػأف ىػػذا أحػػد النصػػكص التػػي يجػػب إضػػافتيا إلػػى ميثػػاؽ الحقػػكؽ حتػػى تصػػبح التػزاـ مػػف جانػػب
ُي َ

الحككمػػة كتػػتـ مسػػاءلتيا سياسػػيان كقانكني ػان .بعػػد الحصػػة العادلػػة مػػف الثػػركة كغيرىػػا مػػف الم ػكارد مػػف قضػػايا حقػػكؽ
اإلنساف كالعدالة.

يجب أف تعمؿ الحككمة عمى ابتكار كسيمة شفافة إلعبلف الثركة القكمية كالمحاسبة بشأنيا .كيجب عمػؿ
منيجية ضماف إخراج ميزانية تراعي النكع (الجندرة) كالكيفية التي استفادت بيا النساء مف تخصيص الميزانية كمػا
ػتخدـ بيػػا
يجػب نشػر الفكائػػد التػي تنػػتج عػف ذلػػؾ .يجػب أف يتحػػاكر كػؿ مػف النسػػاء كالحككمػة عػػف الكيفيػة التػػي تُس َ
الثركة بطريقة أكثر فعالية لفائدة الجنسيف.
يجب اإلفصاح عف حؽ المرأة فػي األ ارضػي العرفيػة كالمجتمعيػة كمػا يجػب أف تكػكف متكائمػة مػع حقػكؽ
المرأة التي كفميا ليا الدستكر.
يجػػب أف يضػػمف الدسػػتكر كالق ػكانيف التػػي يجػػب أف تُجػػاز حػػؽ األرممػػة فػػي االسػػتمرار فػػي الحيػػاة كحػػرث
كصػى بػو.
األرض التي تتبع لزكجيا الذم غادر .لقد تـ كضػع قضػايا األرض فػي الدسػتكر كمبػدأ مكجِّػو كىػذا ال ُي َ

ميمة ليا تشعبات كبيرة كيجب التعامؿ معيا بكثرة في الدستكر الدائـ كقػانكف األ ارضػي.
إف امتبلؾ األرض قضية َّ

ينشػػأ فقػػر الم ػرأة بصػػفة أساسػػية مػػف أنيػػف ال يمػػتمكف األرض أك المحصػػكؿ الػػذم تنتجػػو األرض .يجػػب أف تػػتمكف

النساء مف كراثة األرض مف آبائيف كأزكاجيف.

( )18-3تطوير وادارة البترول والغاز:

ميمػ ػان كل ػػيس مب ػػدأ
يج ػػب أف تك ػػكف الم ػػادة 173
َّ
الخاص ػػة بتط ػػكير كادارة البت ػػركؿ كالغ ػػاز نصػ ػان دس ػػتكريان َّ

لمتكجيو كتتـ قراءة ىذه المادة كما يمي:
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 .1يجػػب اسػػتثمار ممكيػػة البتػػركؿ كالغػػاز عمػػى شػػعب جنػػكب السػػكداف كيجػػب تطكيرىػػا كادارتيػػا بكاسػػطة الحككمػػة
القكمية باإلنابة عف الشعب كلفائدتو.
 .2يجب تكجيو تطكير كادارة البتركؿ كالغاز بكاسطة المبادئ التالية:
أ .حماية المصالح القكمية؛

جمة لممجتمع؛
ب .خمؽ فكائد َّ

ج .مساندة إدارة مكارد مستدامة كفعَّالة؛
خاصة الزراعة؛
د .استخداـ إيرادات البتركؿ لتطكير قطاعات أخرل مف االقتصاد كبصفة
َّ

ىػق ..ضماف الشفافية كالمحاسبة؛

قطاعي البتركؿ كالغاز.
ك .مساندة المنافسة العادلة لزيادة اإلنتاجية كالفعالية في
َ
ز .مساندة التنمية المتكازنة كالمنصفة.
ح .خمؽ بيئة استثمار آمنة كصحية.
ط .حماية البيئة كالتنكع الحيكم.

م .بناء قُدرات مكاطني جنكب السكداف داخؿ نطاؽ قطاع البتركؿ كالغاز.

ؾ .تأسػػيس البنيػػة التحتيػػة لمبتػػركؿ مثػػؿ خطػػكط األنابيػػب ،المصػػافي ،التخ ػزيف ،م ارفػػؽ المعالجػػة بالعمميػػات
المتتابعة كالنقؿ.
ؿ( .ليس ذك صمة ليذا الغرض).

ـ .حماية مصالح األجياؿ المقبمة.
ف .ضػماف المحاسػػبة عمػػى انتياكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف كتػػدمير البيئػػة الػػذم تتسػػبَّب فيػػو العمميػػات ذات العبلقػػة
بالبتركؿ كالغاز؛ ك

س .ضماف تجديد كترميـ األراضي كالمكارد المتأثِّرة بالتطكير كاإلدارة.
ىنالؾ أىداؼ نبيمة جدان كلكنيا مبادئ مكجِّية فقط.

تػنص المػػادة  174بأنػو يجػػب تأسػيس مجمػػس البتػػركؿ كالغػاز ،كعنػػد تأسيسػو فػػإف المجمػس مثمػػو مثػػؿ أم
مؤسسة يجب أف يعمؿ بو  %25مف النساء عمى األقؿ كعضكات.
أسَّست المادة  175لمػك ازرة التػي تػدير البتػركؿ كالغػاز كمػف بػيف ميػاـ الػك ازرة الػكاردة فػي الفقػرة (ى ػ) ىػي:
تطكير الكادر الضركرم لقطاع البتركؿ كالغاز.

كصى بأنو عند تطكير الكادر الفني الضركرم لقطاع البتركؿ كالغاز يجػب أف تكػكف نسػبة  %25عمػى
ُي َ
األقؿ مف النساء.
المادة  176الهيئة الوطنية لمبترول والغاز:

الخاصػػة بيػػذا القطػػاع باإلنابػػة عػػف
يجػػب تأسػػيس ىيئػػة كطنيػػة لمبتػػركؿ كالغػػاز تشػػارؾ فػػي كافَّػػة األنشػػطة
َّ

كصػػى بعمػػؿ
الحككمػػة يجػػب تحديػػد ىيكمتيػػا ،إدارتيػػا ككظائفيػػا بكاسػػطة القػػانكف كعنػػدما يػػتـ تش ػريع ىػػذا القػػانكف ُي َ
 %25مػف النسػاء كحػػد أدنػى فػي ىػػذا المجػاؿ كيجػػب الػنص عمػى ىػػذا األمػر بصػػفة خاصَّػة فػي القػػانكف عمػى كػػؿ

مستكياتو.

( )19-3المؤسسات المالية:
تنص المادة  ،181مفكضية تحديد كمراقبة الحصص المالية:
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َّ
حصمة لمحككمة القكميػة أك بكاسػطتيا فػي صػندكؽ اإليػرادات القػكمي الػذم
الم َّ
 .1يجب تجميع كافة اإليرادات ُ
تديره ك ازرة المالية.

ىامة جدان كيجب أف يعمؿ بيا  %25مف النساء لضماف الشفافية كالعدالػة فػي تخصػيص
المفكضية َّ
ىذه َّ

األمكاؿ التي يتـ تحصيميا عمى مستكل الحككمة القكمية لمكاليات كالحككمات المحمية.
ؿ( .ليس ذك صمة بيذا المكضكع)...
ـ .حماية مصالح أجياؿ المستقبؿ؛

ف .أف تُضػمف المسػػؤكلية الكاممػػة تجػػاه انتيػػاؾ حقػػكؽ اإلنسػاف كتػػدمير البيئػػة النػػاتجيف عػػف العمميػػات المتعمِّقػػة
بالبتركؿ كالغاز؛ ك
ش .ضماف إصبلح األراضي كالمصادر المتأثِّرة باإلدارة كالتطكير.
كؿ ىذه أىداؼ نبيمة لكنيا مبادئ تكجييية فقط.
تنص المادة  174عمى أنو يجب تأسيس مجمس الغاز كالبتركؿ.

نساء مثميا مثؿ أم مؤسسة أخرل.
عند إنشاء المجمس ال بد أف تككف نسبة خمسة كعشريف بالمائة منو ن
مف بيف كظائؼ الك ازرة ،سنجد في الفقرة (ىػ):
تطكير الككادر التقنية الضركرية في قطاع الغاز كالبتركؿ.
كص ػػى ب ػػأف تك ػػكف خمس ػػة كعشػ ػريف بالمائ ػػة م ػػف النس ػػاء ُمض ػػمنة ككػ ػكادر عن ػػد تط ػػكير الكػ ػكادر التقني ػػة
ُي َ
الضركرية لقطاع الغاز كالبتركؿ.
المادة  ،176شركة الغاز والبترول الوطنية:

المتنكعػة لقطػاع الغػاز كالبتػركؿ
يجب تأسيس شركة الغاز كالبتركؿ الكطنية كالتي ستشػارؾ فػي األنشػطة
ِّ

ستحدد ىيكمة كادارة ككظائؼ الشركة بالقانكف.
باإلنابة عف الحككمة.
ّ

كصػى بػأف تُػنص نسػبة الخمسػة كعشػريف بالمائػة نسػاء فػي القػانكف كذلػؾ
عندما يتـ تشػريع ىػذا القػانكف ُي َ
في كؿ مستكيات تركيب الشركة.

( )19-3المؤسسات المالية:

تنص المادة  ،181مفكضية المخصصات كالمراقبة المالية عمى ما يمي:

تـ تجميعيا بكاسطة أك ألجؿ الحككمػة الكطنيػة يجػب كضػعيا فػي صػندكؽ اإليػرادات
كؿ اإليرادات التي ّ
القكمي الذم تديره ك ازرة المالية.
ميمػػة جػدان كيجػػب أف يعمػػؿ بيػػا  %25مػف النسػػاء عمػػى األقػؿ لضػػماف الشػػفافية كالعدالػػة
ىػذه المفكضػػية َّ

المجمعة عمى مستكل الحككمة القكمية لمكاليات كالحككمات المحمية.
في تخصيص األمكاؿ
َّ

( )20-3المؤسسات المصرفية:

تـ تأسيس بنؾ جنكب السكداف بمكجب المادة .182

تنص الفقرة  9مف المادة :182
كما يمي:

يجب أف يككف لبنؾ جنكب السػكداف مجمػس إدارة يػتـ تعيينػو بكاسػطة الػرئيس كيتك َّػكف مػف تسػعة أعضػاء

أ .محافظ بنؾ جنكب السكداف ،الرئيس

ب .نائبيف لمحافظ البنؾ ،أعضاء؛ ك
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ج .ستة أعضاء مف غير التنفيذييف عمى أف يككنكا عمى درجة عالية مف الكفػاءة كالتأىيػؿ كالخبػرة مػف أبنػاء
جنكب السكداف كليسكا مكظَّفيف بالبنؾ كانما أعضاء.
مف التكصيات أف يككف أحػد نػكاب محػافظ بنػؾ جنػكب السػكداف عمػى األقػؿ مػف النسػاء كأف يكػكف اثنػاف

عمى األقؿ مف الستة أعضاء غير التنفيذييف مف النساء.

( )21-3المكتب القومي لإلحصاء:

المفكضية القكميػة لمراجعػة الدسػتكر مػع كضػع اعتبػار مق َّػدر
تنص المادة  )2( ،202بأنو "يجب تأسيس َّ

لمنكع (الجندر) ،التنكع السياسي ،االجتماعي كاإلقميمي لجنكب السكداف."...

إف ىذا األمر جيد كيجػب عمػى النسػاء أف يغتػنمف ىػذه السػانحة لتضػميف مكاثيػؽ حقػكؽ اإلنسػاف الدكليػة

كاإلقميمية التي تيـ النساء في الدسػتكر الجديػد كربمػا ينقضػي كقػت طكيػؿ قبػؿ أف تػتـ مراجعػة الدسػتكر م َّػرة أخػرل

كال يجب عمى النساء االنتظار.

يجب عمى النساء أف يمارسف عمميات ضغط لزيػادة مشػاركة النسػاء عمػى كافَّػة األصػعدة لتصػبح النسػبة

 %30عمى األقؿ في الدستكر الجديد.

ال تُعػػد مشػػاركة النسػػاء فػػي أنشػػطة كافَّػػة القطاعػػات االجتماعيػػة ،االقتصػػادية ،السياسػػية كالثقافيػػة امتيػػا انز

كلكنو حؽ إنساني يجب أف يتمسَّكف بو.

( )4الخاتمة والتوصيات:

في الختاـ يمكف القكؿ إنو إذا قُ ِّدر لمدستكر أف يصمد عمى المدل الطكيؿ فيجب أف تصبح المساكاة بيف
الرجاؿ كالنساء حقيقية ماثمة في حياة كافَّة أبناء شعب جنكب السكداف .إف اإلدراؾ الحسي الثقافي سيستنفذ بعض
الكقػػت ليتغيػػر كلكنػػو يجػػب التأكيػػد بكاسػػطة الدسػػتكر كالق ػكانيف عمػػى ىػػذه الخاصػػية لػػيس عبػػر الكممػػات فقػػط كلكػػف

باألفعاؿ .يجب فرض عقكبات عمى األشخاص الذيف تككف أفعاليـ مناىضة كمخالفة لمدستكر كالقانكف.

يجػب أف تكػكف المػرأة حػذرة كيقظػة فيمػا يتصػػؿ بػدفاعيا عػف مسػاكاتيا بالرجػؿ كيجػب أف يتعػاكف الرجػػاؿ
كجػد اختبلفػات فػي
تمت حمايتيا ألف حقكؽ النسػاء ىػي حقػكؽ اإلنسػاف .ال تُ َ
كالنساء ليضمنكا أف حقكؽ النساء قد ّ
الحقكؽ بيف بني البشر.
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