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 (2القانوين الذي ينفذ من خالله العهد )املادة و  اإلطار الدستوري  
( مدددددو دسدددددتور ودوريددددددة ال دددددودان االملتقدددددد   ٣) ٢7تدددددد يا ن ملددددد  ملصدددددد    يددددده املدددددد دة  -١

مع هددا  ققدوا اسمل د ن املصد دا   يدد  ال دودان  د  ن و  يف ا تب ر كل اتف قيد   ٢٠٠5 ل نة
مو الدستور   ى أمله: "ال جيدوز االملتقد م مدو  4٨دة فقد ملص  امل  ،ال يتج أ مو وثيقة احلقوا

اكد كم املتتصدة و  تصدون اكمادة الدسدتورية، و احلقدوا املنصدوم   يدد  يف هدذه الوثيقدةو  احلراي 
تراقب مفوضدية ققدوا اسمل د ن تطبيقدد  يف الدولدة وفقد ن ، و تطبقد و  حتايد و  األخرى هذه الوثيقة

ين أن مددد  الدددتا     يددده وثيقدددة احلقدددوا مدددو أقمددد م هدددذا يعدددو  مدددو هدددذا الدسدددتور". ١4٢ل اددد دة 
  دى سدبيل و  تطبقد  اك كم   ى و ه مب لر قىت بدون احل  ة سدرا د  يف تشريع   منفصد ة.

تقدم امل تأملف بطعدو  (١)عادل برعي رمضان ضد وزارة الداخليةففي ال  بقة القض ئية  ،املث ل
الداخ ية الدذي قضدى بدرفل   دب امل دتأملف منحده إداري كماة الطعون اسدارية ضد قرار وزير 
ذلدددع بعدددد أن أاسدددقط  اجلن دددية ال دددوداملية  نددده و  اجلن دددية ال دددوداملية   تبددد ر أن والدتددده سدددوداملية

لموملدده أحددبت ينتاددي لدولددة  نددوحب ال ددودان يمددم  ن ددية أبيدده، فقضدد   ماددة املوضددو  بددرفل 
فقضدد   ،ملف ن قدرار  مادة املوضدو تقددم امل دتأملف بط دب ل احمادة القوميدة الع يد  م دتأ الطعدو.

حدددار أمددر لددوزير الداخ يددة أددنت امل ددتأملف اجلن ددية ءو اكماددة الع يدد  ءلقدد   قددرار  ماددة املوضددو 
( ٢) 7قدد اسدتند  اكماددة الع يد    دى ملد  املدد دة و  ال دوداملية فدوران   دى أسد س  ن ددية والدتده.

ية أو أحب سدودا  قدال ال يندتق  يف مو الدستور اليت تن    ى أمله: "لمدل مولدود مدو أم سدودامل
استشددددد  اكمادددة الع يددد  يحمدددم حددد در مدددو اكمادددة و  اجلن دددية ال دددوداملية".و   ندددةاالتاتدددمل  ملو 

  (٢)الدستورية ىف  عو دستوري ذي وق ئمل مم ث ة ك ن قد تقدم به  دد مو الط  نني.
تتعد ر  ىف  وهرهد   ممل التأكيد   ى أن أقم م الشريعة اسسالمية املطبقة يف الدبالد ال -٢

ًن و  تف ري النصومو  إال أن م  أفرزته بعل مم رس   التطبيال ،ممل العدد األقم م قد يعطي أقيد 
  دددى رأسدددد  اكمادددة الدسدددتورية   دددى تصدددويب هدددذا و  تعادددل املاس ددد   العدليدددة، و هدددذا االملطبددد  

ة اس ددام  د ئ ان   ى سبيل املث ل، فقد ك ن اجلدل  تدم ن قول م  إذا كد ن تنفيدذ  قوبدو  الوضمل.
( 5) 6  ى مو وحل سو الب دو  أم يشد أ أن يمدون اجلد   قدد ب دم الث مندة  شدرة وفقد ن ل اد دة 

فح دددا  اكمادددة  ،مدددو اتف قيدددة ققدددوا الطفدددل ١مقدددرو ة مدددمل املددد دة  )أ( ٣7املددد دة و  مدددو العددددد
اس دددام ىف فألقدد   قوبددة  (٣)ت ددبيبد و  الدسددتورية هددذا األمددر يف  دددة أقضددية أسدددب  ىف قيثي  دد 

قددرر  أن الطفدل هددو كددل لدت  دون الث منددة  شدرة وفقدد ن ملد  ملدد    يدده و  األقمد م املطعددون فيدد 
 . ٢٠١٠تبع ن مل  أخذ به املشر  ال ودا  يف ق ملون الطفل ل نة ، و اتف قية ققوا الطفلو  العدد

جيدد اهتا مد ن  -  دى رأسدد  العددد و  - حدمو  ققدوا اسمل د نو  التبصري بشىت جم ال  -٣
ىف سدددبيل تعاددديم مبددد د  و  القضددد ئية.و  متع ظاددد ن مدددو الدولدددة ممث دددةن ىف هيي  ددد  التشدددريعية والتنفيذيدددة

األمنيددة و  الشددر يةو  ققددوا اسمل دد ن فدد ن هددذا ا دد ل يدددخل ىف املندد ها املقددررة ل م يدد   الع ددمرية
أل ددد ة إملفدد ذ القدد ملون ريبيددة   ددى ققددوا اسمل دد ن دتتواحددل الدددورا  الت، و وىف املندد ها املدرسددية

__________ 

 .اكماة القومية الع ي  - ٢٠١7ل نة  ٢٣٣استين ف  عو إداري رقم  (١)
 اكماة الدستورية. - ٢٠١5ل نة  ١5٣قضية دستورية رقم  (٢)
)حندددم الددددديو ق دددم ال ددديد ضدددد قمومدددة ال دددودان، الددددد وى  ٢٠٠5ل دددنة  ١٨، الدددد وى الدسدددتورية رقدددم مدددثالن  (٣)

 )كا ل ق و ضد قمومة ال ودان(. ٢٠٠٨ل نة  ٨الدستورية رقم 
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هي اآللية الو نيدة و  س االستش ري حلقوا اسمل  ن )يعال ا و  ذوي املص حة.و  أش ركة الشرك  
املت بعدة(   دى و  ختدت   لتقد ريرو  مح يدة ققدوا اسمل د نو  املعنية  لتن يال بني أ د ة الدولدة لتع يد 

 ٣٠تتضددداو إق مدددة  ٢٠٢٠-٢٠١7ملشدددر ثق فدددة ققدددوا اسمل ددد ن. فتطدددة هدددذا ا  دددس الر  يدددة 
ورلة  ال سنواين لنشر ثق فدة ققدوا اسمل د ن ىف لدىت والاي  ال دودان. هدذا حدالف االقتفد ل 

تنشدد  و  الشددرك   اآلخددريو.و  املشدد ركة مددمل ذوي املصدد حةو  اسق يايددةو  أبايم ققددوا اسمل دد ن الع مليددة
االختي ري ل عدد فد ن  تمولو فيا  يتع ال  لب و   ذا  امل عى.املفوضية القومية حلقوا اسمل  ن يف

لية االستعرا  الدوري الش مل يف العشريو آلو  أثن   استعرا  ق لته يف الدورة اخل م ةو  ال ودان
بيدد أن  ،تمدولو ك ن قد أق أ   ا ن  لتوحي   الدا ية له  لتصديال   دى هدذا الب   ٢٠١6م يو 

ى أن  قوبدددة اس ددددام ملاكدددد   دددو  ال دددودان وافدددال   دددى التوحدددي   الددديت تدددد و ل ن دددر ىف التصدددديال.
 مو العدد. 6 أرا  ة اتمة ل ا دةو  تنفذ   ى أضيال ملط او  تطبال

  ددى إملشددد    ٢٠٠5مددو دسدددتور ودوريددة ال دددودان االملتقدد   ل دددنة  ١4٢ملصدد  املددد دة  -4
  ضددوان مددو املشدددود تددم  السددتقاللية والمفدد  ة ١5مفوضددية قوميددة حلقددوا اسمل دد ن تتمددون مددو 

تمدون م دتق ة يف اختد ذ قرارا د . ويف و  ويرا دى ات د   يف اختيد رهم ،تجدردالو   دم االملتا   احل يبو 
حدر ق ملون املفوضية القومية حلقوا اسمل  ن الذى زاد   ى لدروأ تعيدني األ ضد    ٢٠٠9  م 

مت و  أن يمدددون الدددرئيس أو ًئدددب الدددرئيس امدددرأة.و  أن يمدددون املرلدددت مدددو املدتادددني يقدددوا اسمل ددد ن
 حددددد   قددددددد القددددد ملون اختص. و ٢١٠٨مث يف  ددددد م  ٢٠١٢ ددددد م فوضدددددية ىف تشددددميل  ضدددددوية امل

ققوا اسمل د ن والتعريدف  د  وملشدره  ومراقبدة تطبيدال  ه : مح ية وتع ي برز س ط    اليت أو  املفوضية
العاددل   ددى تنددوير الددرأي العدد م ، و احلقددوا واحلددراي  املضددانة يف وثيقددة احلقددوا الددواردة يف الدسددتور

تقدمي النصت ل حمومة بشأن أي و  وتطبيقد  مو ك فة اجلد  ، يقوا اسمل  ن وضرورة إق امد 
ت قي الشم وى  ،موضو  خيت  يقوا اسمل  ن سوا  أقيل إليد  مو احلمومة أو مو ت ق   ذا  

مو األفراد واجلد   األخرى والتحقيال فيد  وإخت ذ اس را  الالزم وفال أقم م هذا الق ملون أو أي 
خم  بدددة ال ددد ط   املتتصدددة ، و ا  العالقدددة  ملع جلددد   املن سدددبةقددد ملون  خدددر والتوحدددية ل جدددد   ذ

ذا  العالقة فيا  يتع ال  سملتد ك   اليت حتدث يف جم ل ققوا اسمل  ن وأن تط ب مند  وقف 
إ دداد و  العال   ى موا مة التشريع   واملا رسد   الو نيدة حلقدوا اسمل د ن،و  ت ع اسملتد ك  ،

إق مدددة  القددد   و يددددة مدددمل املن اددد   و  ن يف ال دددودان،تقددد رير سدددنوية  دددو وضدددمل ققدددوا اسمل ددد 
 الن لطة يف جم ل ققوا اسمل  ن داخل ال ودان وخ ر ه.

، البشدددددرية تددددد و  وتب لدددددر املفوضدددددية مد مدددددد   ملت ددددد م بعدددددد أن مت ختصدددددي  املدددددوارد امل ليدددددة -5
 الشددعوحبو  اسددتط    أن تمت ددب حددفة املراقددب ىف كددلة مددو ال جنددة األفريقيددة حلقددوا اسمل دد نو 
تقدددم و  إق يايدد ن و  تشدد ر  املفوضددية ىف مند بر ققددوا اسمل دد ن دوليدد ن و  جلندة ققددوا اسمل دد ن العربيددة.و 

تعمددف املفوضددية . و تقدد رير ال ددل املوازيددة لتقدد رير الدولددة الدوريددة أو ددب حددمو  ققددوا اسمل دد ن
ق ليدد ن   ددى إ ددداد التقريددر الدددوري ال ددنوي األول  ددو ق لددة ققددوا اسمل دد ن ىف ال ددودان الددذي 

أملشأ  املفوضية لراك   ممل  دد مدو ذوي و  بن   القدرا .و  خر ألسب حب تتع ال  لد م الفينأت
ق مدد  بتأسدديس ق  دددة مرك يددة لت قددي الشددم وى ، و بندد   قدددرا  و  الشددرك   لتع يدد  دورهدد و  املصدد حة
 الوالاي . و   ملرك 

ما إحالح الدولة هو  ا ية أتس د    دى مبد درة رئديس اجلادوريدة الديت أ -6   قدد  ىف بًر
ما إحدددالح لددد مل ملنددد قي احليددد ة الع مدددة ك فدددة وذلدددع لوضدددمل الدددبالد يف ، و ٢٠١4ينددد ير  هدددو بدددًر
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 امل  ر املط دوحب سسدتما ل  دودهد  ل تدرو  مدو ضدعف النادو اع أفدال إ دداد القدوة امل دتط  ة.
، يدةتشال  ا ية اسحالح اليت  رى إحالح احلي ة ال ي سية، واتي كل العدلية والن  ميدة واألمنو 
إحدددالح اخلدمدددة املدمليدددة وتنايدددة مواردهددد   ،تتمددون مدددو  ددددة  ددد ور أادددد : اسحدددالح اسقتصددد ديو 

 اسحدددددالح التشدددددريعي والقددددد ملو  والعدددددد ، اسحدددددالح يف   ملدددددب العالقددددد   اخل ر يدددددة ،البشدددددرية
ما مقررا دد  الددديت أ  زهددد  جم دددس  ٢٠١5ىف أبريدددل و  اسحددالح اس المدددي.و  أحدددر   ليددد   الدددًب

فياد  ي دي  دور اسحدالح التشدريعي والقد ملو  والعدد  . و ا  يتع ال بمل اك ور امل دتددفةالوزرا  في
وضدددمل دسدددتور  مدددم  ،التوحدددي   أبرزهددد : حتديدددد  ليدددة وضدددمل الدسدددتورو  مدددو املقدددررا  5٢ورد  

إ درا  التعدديال  التشدريعية الديت أورد   ،وين م و قال تناية متوازملة واستقرار سي سي واقتصد دي
قدددددد ملون اس ددددددرا ا  اجلن ئيددددددة  ،٢٠١٠أاددددددد  وهددددددي: قدددددد ملون األمددددددو الددددددو ين ل ددددددنة التوحددددددي   

 ،٢٠٠5قد ملون اكماددة الدسدتورية ل ددنة  ،١9٨٣قد ملون اس ددرا ا  املدمليدة ل ددنة  ،١99١ ل دنة
قد ملون  ،٢٠١٠قد ملون الطفدل ل دنة  ،إحدار ق ملون ءملش   الني بة الع مة منفصد ة  دو وزارة العددل

 . ٢٠٠٨ت    الع مة ل نة تاالمل
التوحددي   الدديت ت ددي  ددور اسحددالح التشددريعي والقدد ملو  والعددد  أيضدد ن: و  ومددو املقددررا  -7

تفعيدل  ،احلدراي  الع مدةو  إملش   قض   م دتعجل خيدت  بن در القضد اي املتع قدة  حلقدوا األس سدية
حت دني و  تب دي  إ درا ا  التق ضدي ،توسديمل اختص حد   و  دور اتيية الع مة ل ا د   )أمبودزمد ن(

األ دددد ة العدليدددة والعددد م ني يف ا ددد ل العددددع  أتهيدددل وتددددريب ك فدددة كدددوادر ،بييدددة العادددل القضددد ئي
تع يد   ،التأكيدد   دى اسدتقاللية اكمادة الدسدتورية م ليد ن وإداراين  ، سض فة خلرجيدى ك يد   القد ملون

 غري ذلدع مدو مقدررا ، و ملشر الو ي  لق ملونو  توفري العدالة الن   ةو  سي سة ب   قمم الق ملون
ما إحالح الدولة قد أفضدى إع  ا يدة أكثدر ات د   ن و  توحي  .و  هدي و  جتدر اسل رة إع أن بًر

  .(CCPR/C/SDN/5)مو التقرير  ١4-١١احلوار الو ين الش مل املش ر إليه يف الفقرا  
كد ن   (4)٢٠١6دي اب مو العد م إن التعديال  اليت أا ري    ى الدستور االملتق   ىف  -٨

مش   التعديال  اسدتحداث ، و القر  مند  وضمل األسس سملف ذ خمر    احلوار الو ين الش مل
كاددد  مش ددد  ايضددد ن األقمددد م االملتق ليدددة املتع قدددة   ،قددددد  مد مدددهو  منصدددب رئددديس الدددوزرا  القدددومي

 وا ب  د و  يمومة الوف ا الو ين اليت أوحى بتشمي د  احلوار الدو ين أد  ىف ذلدع كيفيدة تشدمي د 
تضدددان  التعدددديال  أقم مددد ن املتق ليدددة تتع دددال  تييدددة التشدددريعية و  سددد طة البملددد ن الرق بيدددة   يدددد .و 

جمدد لس التشددريمل الوالئيدة لتوسدديمل ق  ددة املشدد ركة وفقدد ن و  اي (جم ددس الدوالو  القوميدة )ا  ددس الدو ين
ملتر دد   احلددوار الددو ين. كددذلع تضددان  التعددديال  الددن    ددى فصددل الني بددة الع مددة  ددو وزارة 

   يه ف يس مثة تع ر  بني هذه التعديال و  إملش   منصب الن ئب الع م.و  لتمون م تق ةن  العدل
تعضديدان لت دع االلت امد   مدو و  إن التعدديال  تعتدب تع يد ان  بدل ،الت ام   ال ودان أو دب العدددو 

 قبل الدولة. 
قد ملون و  قد ملون اسثبد  و  قد ملون اس درا ا  اجلن ئيدةو  فيا  يتع ال بملة مو الق ملون اجلند ئي -9

مت و  اس را ا  املدملية فقد أ د ز جم دس الدوزرا  التعدديال  الديت أوحد   د  جلد ن مرا عدة القدواملني
فياد  يتع دال بتشدميل جلد ن و  هدي ىف مراقدل العدر  املتت فدة أمد م ا  دس.و  س الو ينإيدا د    

اسددد تذة و  تنو دددد ، فشدددا   اكددد منيو  مرا عدددة القدددواملني فقدددد رو دددي فيدددد  ات ددد   ق  ددددة املشددد ركة

__________ 

  الصحيت هو دي اب.و  ٢٠١6)أ( مو ق ئاة امل  ئل أكتوبر ٣ورد ىف الفقرة  (4)
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امل تشددد ريو القددد ملومليني بدددوزارة و  العددد م نيو  القضددد ة ال ددد بقنيو  من اددد   ا تادددمل املددددىو  اجل معددد  
 ي بة الع مة.النو  العدل

 (4حالة الطوارئ )املادة   
 ٣٠ك دددددددال الصددددددد در يف و  إن قدددددددرار فدددددددر  ق لدددددددة الطدددددددوار  ىف واليددددددديت مشددددددد ل كردفددددددد ن -١٠

وقددد  اددر  القددرار   ددى اتييددة التشددريعية القوميددة  ،قدددد مدددة سددرايمله ب ددتة الدددر ٢٠١7 دي دداب
تنتددي و  ٢٠١٨يند ير  ٨ إ  زتده بتد ريخو  جم دس الدوالاي ( قيد  مت التدداول فيدهو  )ا  س الو ين

)حب( مدددو الدسدددتور تدددن    دددى املتدددد   تددددابري الطدددوار   ٢١٢إذ إن املددد دة  ٢٠١٨يومليدددو  ٣٠ىف 
الشدروأ و  قدد مت مرا د ة كدل الضدواب و   ملقض   الف ة الديت وافقد    يدد  اتييدة التشدريعية القوميدة.

مدو قد ملون  4املد دة و  الدسدتورمدو  ٢١١و ٢١٠املتع قة ء الن ق لة الطوار  الواردة يف املد دتني 
. يادذكر أن فدر  ق لدة الطدوار  يف هد تني الدواليتني ١997مح ية ال دالمة الع مدة ل دنة و  الطوار 

د   إليه احلا ة اليت تقوم    الدولة جلامل ال الح و  هو ذو   بمل حتو ي أكثر مو كومله حتماي ن 
 دود مم فحة االجت ر  لبشر خ حدةن   سض فة لتع ي  ،قي ة ا تاملو  الذى يددد ال المة الع مة

. فياددد  يتع دددال ي لدددة الطدددوار  يف احلددددود الشدددرقية ل دددبالدفياددد  يتع دددال بواليدددة ك دددال الواقعدددة   دددى 
ف ن ال ائر لت ع املن  ال ال ي تشعر بو ود ق لة  وار  إذ  - ٢٠١5منذ أوائل الع م و  - دارفور

 كم الطدوار  اخل حدة الدىت ملد  القد ملون قدىت  دو  إن كل لئ ي ري  بيعي ن يف لىت مند قي احليد ة.
اك كاد   مدو قبدل و  تدتم املالققد   القضد ئية، و   ى  واز إملش ئد  أو ب أمر الطوار    تنشأ

 إ را اته الع دية. و  بتطبيال أقم م الق ملون اجلن ئيو  اك كم الع ديةو  الني بة الع مة
( مو العددد فياد  يتع دال ٢) 4مل دة )أ( مو الدستور االملتق   تت ال ممل ا ٢١١إن امل دة  -١١

ذلدددع  سدددتقرا  ملددد  هدددذه املددد دة مدددو الدسدددتور مدددمل و  ،١٨و ١6، ١5، ١١، 7 سلددد رة ل ادددواد 
 الشرح املبني أدًه: 
"جيوز لرئيس اجلادورية أثن   ق لة الطوار  أن يتتدذ أو دب القد ملون أو األمدر  

و  اثر مفعدددول هدددذا الدسدددتور االسدددتثن ئي أيدددة تددددابري ال تقيدددد أو ت قدددي   ئيددد ن أو حتدددد مددد
  ستثن   م  هو منصوم   يه أدًه:

ال جيدددوز يف ذلدددع املتقددد م احلدددال ىف و  تع يدددال  ددد   مدددو وثيقدددة احلقدددوا، )أ( 
أو احلرمدة  منن العهند( 8)املنادة ( أو احلرمدة مدو االسد ق ا منن العهند 6)املادة احلي ة 

العدددرا أو اجلدددنس أو  ددددم التاييددد    دددى أسددد س  منننن العهننند( 7)املنننادة مدددو التعدددذيب 
 16)املننادة أو قددال التق ضددي  مننن العهنند( 12و 18و 26)املننواد املعتقددد الددديين  أو

 (." من العهد 16و 15 ،11)املواد أو احلال يف اك كاة الع دلة  من العهد(

 من العهد( 26و 24، 17، 7، 6، 3، 2عدم التمييز )املواد و  املساواة  
 ددددد    إملفددددد ذان  ٢٠١7أ  ز ددددد  اتييدددددة التشدددددريعية يف أبريدددددل التعدددددديال  الدسدددددتورية ا   -١٢

قدد   لد  و  ملتر    احلدوار الدو ين الشد مل فياد  يتع دال  جلواملدب الديت مش تدد  ت دع التعدديال .
مددواد يف وثيقددة  ٨و (١5املو دددة )املدد دة و  واقدددة منددد  ىف املبدد د  ات ديددة ،مدد دة ١٣التعددديال  

مدددواد ىف أبدددواحب أخدددرى مددددو  4و (4٠و ،٣9، ٣٨، ٣7، ٣١، ٣٠، ٢9، ٢٨احلقدددوا )املدددواد 
 وذلع   ى الو ه املبني أدًه: ،أ(١79و ،١٢9، ١٢١الدستور )املواد 
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  ر  يددددة األسددددرة(: ربطدددد  الدددد وا  بب ددددو  ال ددددو الدددديت يقررهدددد  و  )التدددد او  ١5املدددد دة
أضدددد ف : " تددددددار لدددديون األسدددددرة وفددددال ديدددددو ، و أن يمددددون  ل اضددددديو  القدددد ملون،

 ؛ن   يمو تا  ديو"األ راف أو  رفدا  إ

  قددددال احليدددد ة(: توسددددع  املدددد دة اجلديدددددة أكثددددر مددددو املدددد دة امل قدددد ة يف  ٢٨املدددد دة(
 ؛(5)ضا ً  هذا احلال

  قال احلرية(: قدد  بشمل أكثر دقة القيود الديت تدرد   دى احلدال ىف  ٢9امل دة(
 ؛(6)احلرية

  لرقيدددال" يف ال دددترة(: اسدددتبدل   بددد رة "االجتددد ر و  )احلرمدددة مدددو الدددرا ٣٠املددد دة 
املددد دة امل قددد ة بعبددد رة "االجتددد ر  سمل ددد ن سايدددمل ألدددم له" يف سدددي ا ق دددر هدددذه 

 ؛املا رسة. كا  أض ف   دم  واز احلبس إال وفال ق ملون

  ذلددع فيادد  و  )امل دد واة(: أضدد ف  فقددرة  ديدددة تتع ددال  حلددال ىف امل دد واة ٣١املدد دة
املعد مال  و  املت حدا  و  وظ ئف اخلدمة الع مةو  يتصل بتو  الوظ ئف االملتت بية

 ؛املع مال  الق ملوملية أو الو نية دون متيي و  القض ئية أو اسمل  ملية الع مة

  قرمدة اخلصوحدية(: وستدع  مفددوم اخلصوحدية الديت  ا در املتد كدد  ٣7امل دة(، 
 املراسددددال  أضدددد ف  "النجددددوى مددددمل اآلخددددريو"و  فب سضدددد فة خلصوحددددية امل ددددمو

بدددالن  ددو  بدد رة و  ، ممتددوحب خدد م(.حددورة ، دددد  ألددم ل املراسدد ة )حددو و 
"إال وفق ن ل ق ملون" يف امل دة امل ق ة استتدم  امل دة اجلديددة  بد رة "إال إذا كد ن 

ذلدددددع يف سدددددي ا ، و ذلدددددع وفقددددد ن لقدددددرار قضددددد ئي أو قدددددرار مدددددو الني بدددددة الع مدددددة.."
 ؛االستثن  ا  الواردة   ى هذا احلال

  دددذف   بددد رةو  )قريدددة اال تقددد د ٣٨املددد دة  "وفقددد ن ملددد  يتط بددده القددد ملون العبددد دة(: قا
ذلع يف سي ا القيد ، و استابدل  بعب رة "وفق ن مل  ين اه الق ملون"و  الن  م الع م"و 

 ؛الواردة  ل هذا احلال

  ( مدو هدذه املد دة ١اس دالم(: مت إ د دة حدي غة الفقدرة )و  )قرية التعبدري ٣9امل دة
رو  ن ل قد ملون لد وضدع ، و ضدا ًتهو  لتعب بشمل أكثر وضوق ن   ل هدذا احلدال

 ؛(7)الذي يقيد هذا احلال

  التن دديم(: أ دد د  حددي غة املدد دة امل قدد ة قيدد  أو بدد  و  )قريددة التجاددمل 4٠املدد دة
 اجلاعيد  ،و  النق   و  سيس األق احبالن اهة ىف أتو  امل دة اجلديدة مرا  ة الشف فية

 ؛ املاس  و   ية املتت حب القي دةادميوقر و  ال اأ العضوية املفتوقة بال متيي و 

__________ 

ال  دددال قرم ملددده مدددو هدددذا احلدددال و  يدددة م ددد  يه يف احليددد ة،"لمدددل لدددت  احلدددال يف أمددد ن روقددده وسدددالمة ملف ددده وقر  (5)
  .ة ح درة أو ب قمم قض ئي هن ئي"األحيل يف احلي ة إال بن  ن   ى إدامل

جيدددوز القدددبل   دددى لدددت  واقتجددد زه دون ققددده يف قريتددده  أمددد ن امل دددعى. والو  "لمدددل لدددت  احلدددال يف احلريدددة (6)
 املفص ة يف الق ملون. املن اة و   لقيود والضواب  إال

 النشدر املمتدوحبو  حب الع دواخلطد و   مس م  ميث ه ل رأي الع م  ب وسد ئل اس دالمو  "لمل موا و قال التعبري احلر (7)
قرمددة  اددوم و  الت دد هر يف موكددب لب دد  د  ويدده وفقدد ن ملدد  ين اده قدد ملون يددوازن بددني قريددة التعبددريو  املرئدديو  امل داو و 

 من ل  الت  هر".و  أخالقهو  بني  اأملينة قركة ا تاملو  املف اي ،إل  ة و  األلت م مو الطعو لأل را 
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  تتع ق ن بتعيني قض ة و  تعديال ا  ذا    بمل إداري ي  ١٢9و ١٢١امل داتن
اسدتبدال املفوضدية القوميدة ، و اكماة الدسدتورية أرا د ة املفصد ل  ندوحب ال دودان

 ؛ل تدمة القض ئية أج س القض   الع  

  املتددددد برا  الددددددو ين(: يف التعدددددديال  الدسددددددتورية و  ) دددددد ز األمددددددو ١5١املددددد دة
تددن  و  ٢٠١5مت إ دد دة الفقددرة الدديت ك ملدد  قددد أالقيدد  ىف تعددديل  ٢٠١7 ل عدد م

يركدد  يف و  املتدد برا  الددو ين خدمددة مدنيددةو    ددى أن "تمددون خدمددة  ددد ز األمددو
تبويبد  او تقدميد  لأل د ة املتتصة". كا  و  حت ي د و  مد مه   ى ومل املع وم  

دان يف اخلدمدة يف أا يد  الفقرة الىت تدن    دى التاثيدل العد دل لمدل أهدل ال دو 
كددذلع مت إضد فة قمددم   .٢٠١5الديت أيضدد ن ك ملد  قددد ألقتدد  تعدديال   ،اجلدد ز

بيددد ً  اسدددتا   ل اج دددس و  تقددد رير يقضدددي أبن يقددددم اجلدددد ز ل اج دددس الدددو ين
 الو ين )البمل ن(.

 ،التاييد  أو بدد  ورد  يف الدسدتور كل األسدب حب الديت يدن  العددد حدراقةن   دى ق در -١٣
( مدددو ١) 7أ ددداله، فددد ن املددد دة  ١٢الفقدددرة مدددو الدسدددتور املشددد ر إليدددد  ىف  ٣١اددد دة فب سضددد فة ل 

( ٢الفقرة )و  الوا ب   لمل ال ودامليني.و  الدستور تن    ى أن املوا نة أس س احلقوا املت  وية
 ختتدتم بعبد رة "دون متييد  بيدندم..".و  تبدأ بعب رة "لىت الن س سوا  فيا   دال تدم.." ٣١مو امل دة 

الملتصددد ف لدددم وى  -اسدددتقاللية و  بف   يدددةو  -اآلليددد   املت قدددة ق ليددد ن تمفدددي و  املاس ددد  إن و 
مدو هدذه و   خذيو ىف اال تب ر ملدرة مثل هدذه الشدم وى   دى أر  الواقدمل. ،التايي  بشىت أو ده

املفوضددية  ،اكماددة الدسددتوريةو  اسداريددةو  اجلن ئيددةو  اآلليدد  : اكدد كم أبملوا ددد : املدمليددةو  املاس دد  
ديدددوان العدالدددة ل عددد م ني  خلدمدددة  ،هييدددة امل ددد   الع مدددة )األمبودزمددد ن( ،وميدددة حلقدددوا اسمل ددد نالق

وقدة مم فحة العندف  ،ا  س القومي ل طفولة ،ا  س القومي لأللت م ذوى اس  قة ،املدملية
 ضد املرأة وغريه . 

مددددو  ١4٨املددد دة   تددددون سدددجال  اكددد كم أو الني بدددة الع مدددة أى د دددوى أو إداملدددة حتددد   -١4
قدددىت اتريددخ إ دددداد هددذا الدددرد. إن العددددد و  خدددالل فدد ة التقريدددر (sodomy -القدد ملون اجلنددد ئي )ال ددواأ 

 أن إ ددالنو  تع ي هدد ،و  يددورد حددراقةن هددذه املا رسددة ك قدددى ققددوا اسمل دد ن الددىت يتو ددب مح يتددد   
ما  ادددل فينتددد  ملددد    دددى اقددد ام اخل حدددي   الو نيدددة واسق يايدددة واخل فيددد و    الت رخييدددة والثق فيدددة بدددًر

يف دورتدده  ٢٠١٢أكتددوبر  9وهددذا مدد  أكددده قددرار جم ددس ققددوا اسمل دد ن بتدد ريخ  ،والدينيددة املتت فددة
ىف ، و القد ملون الدو ين   در املتدد   خصوحدية األفدرادو  ملاكدد   دى أن الدسدتورو  (٨)العشريو.و  احل دية

تدخل فق  يف ق لة القيد م  لفعدل ا درم األخالا الع مة ف ن  لية الق ملون تو  اجلرائم املتع قة  آلداحب
ىن   يه أو ضحية أو مممتو يتضرر مو ذلع الفعل.  بطريقة   نية أو بن     ى لموى مو جما

 ،24، 23، 17، 7، 6، 3، 2التقاليند الضنارة )املنواد و  العنف ضند املنر ةو  مساواة النوع  
 ( 26و 25
 ددددتاد أقم مدددده مددددو الشددددريعة امل ١99١قدددد ملون األقددددوال الشتصددددية ل ا دددد اني ل ددددنة  -١5

يطبددال   ددى امل دد اني يمفددل ل اددرأة و ددةن مددو احلقددوا األس سددية. ففددى   ملددب الدد وا  و  اسسددالمية
__________ 

واحلراي  األس سية  و  ريال حت ني فدم القيم التق يديدة لنمل د ملية: أفضدل ع ي  ققوا اسمل  ن ، ت٢١/٣القرار  (٨)
  .املا رس  
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تدن    ددى أن  ١٣املدد دة ، و القبدولو  مندده   دى أن أقدد ركددين الد وا  هددو اسجيد حب ١٢تدن  املد ده 
الالزمدة لصدحة كددل الشدروأ  ١4وضدع  املد دة ، و مدو لدروأ الصدحة أن يمدون ال و د ن  دد ئعني

فد ملرأة  ،فيا  يتع ال  لطالا فقد مل م هذا الق ملون كيفية مم رسة هدذا احلدال. و القبولو  مو اسجي حب
ضددرر أو لعدددم اسملفدد ا أو لقيدد حب  أو او  نددة تدد  قددال   ددب التط يددال مددو زو ددد  لعيددب أو مددر 

مدو القد ملون.  ١4٣دة جيوز ل د و ني أن ي اضدي    دى إهند    قدد الد وا   خل دمل وفقد ن ل اد ، و ال و 
أمد  فيادد  يتع ددال  ملواريدد  فقددد قدددد القدد ملون ل  و دة قددال تركددة زو ددد    ملدد  ك ملدد  ال و يددة ق ئاددة 

 بيندا  أو يف ف ة العدة. 
فيادد  يتع ددال بتعدددد ال و دد   فدددو مددو امل دد ئل الشتصددية الدديت حتماددد  لددروأ ىف الشددريعة  -١6

 دال ل  و دة األوع   دب التط يدال مدو ، و ال و د   القدرة   ى اسملف ا   ىو  اسسالمية مند  العدل
 ددو احلضدد ملة و  أن العدددد   يددن    ددى ق ددر هددذه املا رسددة.، و اكماددة إذا تضددرر  مددو زوا  اث 
  ،ومرا دد ة مصدد حة الطفددل الفضدد ى   ددى قددال املددرأة يف احلضدد ملة فقددد ملدد  قدد ملون األقددوال الشتصددية

قدال  ٨٠وامل دة  ،قال النفقه 7٢ال مل  امل ده كا  منت الق ملون أفض ية ل ارأة يف احلقوا وذلع وف
اجلدددير  لددذكر أن هن لددع تعددديال  تشددريعية   ريددة قيدد  مت تشددميل جلنددة بر سددة  .أ ددره الرضدد  ة

وزيدرة الضددا ن اس تادد  ي والتنايددة ملرا عددة وضددمل املددرأة يف التشددريع   الو نيددة قيدد  ق مدد  أرا عددة 
ًن أاد  ق ملون األقوال الشتصية وقدد ٢6 القصور يف الق ملون ممل وضمل املالق د    ه  أو ق ملو

  .والتوحي   والىت مو ضاند  ضرورة تعديل املواد اخل حة يض ملة االبن  
فد ن ال جنده املشد ر إليدد   ١99١ق ملون األقوال الشتصية ل دنة  4٠فيا  يتع ال  مل ده  -١7

الت امد   و  ستور اسملتق عأ اله قد أوح  ال جنة بتعديل هذه امل دة لتت ال ممل الد ١6يف الفقرة 
 قدد مت تن ديم المثدري مدو الفع ليد   ل تبصدريو  ال ودان أو ب الصمو  الدولية اليت ح دا   يه.

التشدد ور قددول ضددرورة تعددديل هددذه املدد دة )ضدداو تعددديل مددواد أخددرى يف القدد ملون،  خرهدد  "ورلددة و 
 س الو ين )البمل ن(  " اليت مل اتد    ١99١العال قول قرا ة ق ملون األقوال الشتصية ل نة 

جلنة الشيون اال تا  ية    س الو ين  لتع ون و  ققوا اسمل  نو  العدلو  كل مو جلنة التشريمل
ًقشدد  ورلدة العاددل و  حددندوا األمدم املتحدددة ل  دم ن.و  التنايددة اال تا  يدةو  مدمل وزارة الضدا ن

ألسددرة وحتديددد سددو الدد وا  تن دديم امبدد درا  و  م ددألة اسحددالح القدد ملو  ل تشددريع   املتع قددة  ملددرأة
 خ ص  الورلة إع العديد مو التوحي   مند : حتديد سو زوا  املرأة بثا ملية  شر سنةغريه . و 

 والنفقدة ال و يدة ضرورة تعديل ق ملون األقوال الشتصية فيا  يتع ال بعدد مدو القضد اي كد لطالاو 
ة مدو  ريدال اكمادة "إذا كد ن الد وا  ال يقول ب وا  الصقري  4٠مل  امل دة و  غريه .و  قرية التنقلو 

بدددل تشددد أ أن تمدددون هن لدددع )مصددد حة  ،)حب( مدددو ق ئادددة امل ددد ئل 7مدددبرا" كاددد  ورد ىف الفقدددرة 
م  ددددواز زوا  الصددددقرية يددددد  مصدددد حة الصددددقرية. ف ألحددددل هددددو  دددددرا حددددة( تددددذا الدددد وا  يرا ددددى ف

 استثن  ن لضرورة م حة تقدره  اكماة. إال
 كم قدددد أحددددر  العديدددد مدددو األقمددد م الددديت قضددد  ءبطددد ل زجيددد   ملشددري هنددد  إع أن اكددد -١٨

لطفال   خره  احلمم الذي أحدرته  ماة منطقة "الشجرة" لألقوال الشتصدية  ندوحب اخلر دوم 
مدو ر دل  -تدد ى رمحدة و  -الدذي قضدى بف دخ زوا  إقددى الصدقريا   ٢٠١٨يوليو  ٢٢بت ريخ 

مدمل املدأذون الشدر ي الدذي  لدر إ درا ا   قدد أمدر  اكمادة  لتحقيدال ، و يف األربعين   مو  اره
 استمتب  والده  تعددان ي و ر  يتد . و  كا  أمر  ال و  بعدم التعر  ل صقرية  ،ال وا 
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رغم أن ال ودان أخذ   ا ن  لتوحي   الدا ية لالملضا م التف قية القض     ى ألم ل  -١9
، إال أملدده ٢٠١6ري الشدد مل يف مدد يو التاييدد  ضددد املددرأة "سدديداو" يف إ دد ر  ليددة االسددتعرا  الدددو 

واضدع  خطده ل ن در يف و  وافال   ى التوحي   اليت تد وه "ل ن در" يف االملضدا م لت دع االتف قيدة.
املص دقة   ى إتف قية سيداو قي  مت إ را  دراس   فنية ومت  قد ورش  ال مدمل اجلدد   ذا  

ال تددد ال هدددذه ، و ممدددًو  ا تادددملالصددد ة ومن اددد   ا تادددمل املددددى ل تشددد ور واملن حدددرة فياددد  بدددني 
 الفع لي   م تارة. 

فياددد  يتع ددددال بتشدددويه األ ضدددد   التن سددد يه األملثويددددة فقدددد أ دددد ز جم دددس الددددوزرا  القددددومي يف  -٢٠
 هتشدوي تع قب   ىو  التعديل املق ح يف الق ملون اجلن ئى ءض فة م دة  ديدة جترم ٢٠١6 إكتوبر

قدد أ د ز ا  دس هدذه املد دة يف مرق دة  ،األ ض   التن س يه لألملثى ومت إيدا ه لدى ا  س الدو ىن
والاي  مو والاي  ال ودان ك مل  قدد تبند  تشدريع   والئيدة  7القرا ة "م دة أ دة".   ا ن أبن 

يدة ل قضد   االسد اتيجية القومي دتار إملفد ذ و  تدن    دى املع قبدة   دى فع دد .و  حت ر هدذه املا رسدة
التع ديم  -(   ى امل توى االحت دي والدوالئي يف  د ور )الصدحة ٢٠١٨-٢٠٨  ى خت ن اسًث )

اال تاددد  ي( مدددمل الدددوزارا  واملاس ددد   احلموميدددة  -املع ومددد    -الدددديو  -القددد ملون  - اس دددالم -
 د   التشدريعية والوالاي  والشرك   الرمسيني مو من ا   ا تامل املد  والقط  د   ا تاعيدة واملاس

 الشدر ي فتدوى لدر ية قدرم أو بدد  اخلتد ن الفر دو  و  ى امل توى الديين فقد أحدر جم س اسفتد  
 الذي ميثل أسوأ در    خت ن األملثى.

سددنة وإمددرأة مددو قبددل م يشددي   ١6ءد دد   إغتصدد حب فتدد ة تب ددم مددو العاددر فيادد  يتع ددال  -٢١
ف ملدده وبعدددد التقصدددى مدددو  دددد    ،  دارفدددوريف منطقدددة ملريتدديت بواليدددة وسددد متح لفددة مدددمل احلمومدددة

اسختصدددد م ) ماددددة دارفددددور اخل حددددة، وممتددددب الني بددددة الع مددددة، وسددددجال  الشددددر ة(  ملنطقددددة 
امدرأة يف قريدة  ٢٠٠أمد  مد ا م اغتصد حب  املذكورة، ف مله   يتم و ود أى بال  بشأن واقعة كددذه.

قدد ثبد  ذلدع ، و رد أك ذيدبفقد ثب  م  ال يد و جمد الن ل شدع أهند  جمد ٢٠١4اتب  ىف أكتوبر 
كدذلع املفوضدية القوميدة حلقدوا ، و يال يف األمدرقلثالث فرا تقصي قق ئال أرس تد  احلمومة ل تح

ميددددددد( أكددددددد  يف بيدددددد ن تدددددد اسمل دددددد ن.   ١٠بتدددددد ريخ  والبعثددددددة الدوليددددددة املشدددددد كة يف دارفددددددور )يًو
قدددد توحدددل  فدددورأن فريدددال تقصدددي احلقددد ئال الدددذي زار قريدددة اتبددد  بواليدددة مشددد ل دار  ٢٠١4 ملدددوفاب

بعدددد أن  ، ددددم و دددود لدددواهد ودالئدددل تشدددري ا  وقدددو  قددد ال  اغتصددد حب وددد  ي يف الب ددددة إع
قد متد  إق  دة جم دس األمدو و    مو ق دة و الحب ومل    القرية ل       وي ة،ااستامل لشد د

 الت بمل لألمم املتحدة بذلع.
 جلرميدددددة  ديددددددان  تف دددددريان  مش ددددد  ٢٠١5 العددددد م ىف متددددد  الددددديت اجلنددددد ئي القددددد ملون تعدددددديال  -٢٢

رغدددم  ددددم اسدددتتدام الدددن   ،ل و تددده الددد و  اغتصددد حب   دددى يطبدددال احلمدددم حددد ر ييددد  االغتصددد حب
 الدددن  بددده ات دددم الدددذي ال دددبس اسدددتبع د مت كاددد .  "marital rape"اغتصددد حب ال و يدددة  لعبددد رةحدددراقةن 
ا قتددى

 خم فددة فدد ن االغتصدد حب قدد ال   ددو أمدد . االغتصدد حبو  الددً  بددني الددرب  مندده يفدددم كدد ن  الددذيو  امل
 ق ي دة ع  اجمت ثق ف   يف  دان  ضيال ملط ا يف مو ود فذلع  ند  اسبال  دون حتول اليت الوحاة

 ،الفددم هدذا  دو م حدو  حتدول  دو أمثدر  ا تاعد   تدذه الدو ي لرفدمل مقددرة  ددودان  الدولدة تبذلو 
وليس ححيح ن أن إبال  الضحية بشأن تعرضد  لالغتص حب يدادي ال  مدد   لدً  قدىت لدو فشد   

 متتصصدة  د كم الدولدة لده أملشدأ  فقدد األسدري  لعندف يتع ال فيا و  يف إثب   واقعة االغتص حب.
  ددددد فددد ن ٢٠١5 ل عددد م اجلنددد ئي ل تقريدددر فقددد ن . و خ حدددة لدددر ية وقددددا و  متتصصدددة   مدددة ملي بدددةو 
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 العددد م مددو %6.4 مل دددبة  خنفدد   القطدددر أحندد   كدددل  يف ق لددة 5٨4 سدددج   تصدد حباالغ لددم وى
 (. %١4.٣( ت تد  والية اخلر وم )%١5.4ك مل  أ اله  يف والية مش ل كردف ن )  له، ال  بال
تمددول ال دددريري لضدددح اي و قدددد حددددر الب و  يددتم تقددددمي م دد  دا   بيدددة لضدددح اي العنددف، -٢٣

تقددمي العدون القد ملو  بند     دى   دب و  ق ملومليدة ل ضدح ايو  ين    ى إ درا ا   بيدةو  االغتص حب
قيدد  بدددأ  ءملشدد    ،قددد لددر   الدولددة يف إملفدد ذ خطددة لتأسدديس مراكدد  متتصصددةو  الضددحية.

مركددد  متم مدددل ل عن يدددة ال دددريرية  ملدددرأة أديندددة الف لدددر واليدددة مشددد ل دارفدددور لتقددددمي خددددم    بيدددة 
يتم إ را  دراس   يثية يقدوم  د  خمتصدون  ٢٠٠9 منذ الع مو  ق ملوملية متم م ة.و  ملف يةو   ضوية

كدد ن موضددو د  "تي ددري و  ٢٠١٨كدد ن  خرهدد  يف العدد م   ،ل توحددل لألسددب حب الفع يددة ل عنددف املندد ع
 وحول املرأة ل عدالة يف والاي  دارفور". 

 (26و 2،3،6،7،17احلقوق اإلجنابية )املواد و  اإلهناء االختياري للحمل  
لدديس مثددة و  سهندد   االختيدد ري ل حاددل ه ملرا عددة التشددريمل املتع ددال  ال يو ددد اجتدد قددىت اآلن -٢4

من ادد   جمتاددمل مددد  لددذلع. ف حل لتدد ن ال تدد ن جيددوز فيدادد  إهندد   احلاددل  د دد وى مددو ملشددط   أو
 -اد  تشدميل اجلندني خطدران حدحي ن   دى أمده أو إذا كد ن احلادل ملتيجدة اغتصد حب و  - س د   

 الو دان ال  يم.و  ه العدالةتعتبان ك فيتني ل وف   أ  تقتضي

العقوبننة القاسننية  و الالإنسننانية  غنن م مننن   ننعال املعاملننة  وو  عننذي منننا الت ،احلننيف ا احلينناة  
 (12و 9 ،7 ،6 ،2املهينة )املواد   و
 ،منذ أن أ  ن  قمومة ال ودان وقف إ الا الن ر يف مند  ال الند ا  مدو   ملدب واقدد -٢5

 ،٢٠١٨يوليدو  ١٠ خبت ري وقف إ الا الن رك ن  خر قرار بتاديد و  ظ   متدده كل ستة ألدر
أمدد   ددو سددالم لدد مل  تفدد ا األ ددراف. و  سددت ل قريصددةن   ددى ذلددع قددىت التوحددل لوقددف دائددمو 

ًن  يف سي ا اتجا   اليت وقع   س م ن  اسد   ا  أبن قوا  احلمومة ال وداملية إستتدم  دخ 
ميد فت ع ٢٠١6يف  بل مرة بني ين ير وسبتاب  بعل سف را  و  م ا م خمت قة كذبتد  بعثة اليًو

فيادد  يتع ددال  لتدددابري املتتددذه لضددا ن  دددم و  الدددول القربيددة  خلر ددوم الدديت مسددت تدد  بدد ايرة املنطقددة.
إرتم حب قدوا  الدولدة إملتد كد   حلقدوا اسمل د ن فد ن القدوا  امل د حة ال دوداملية  مادد  قد ملون 

فضدالن  دو القد ملون  ،اجلدرائم ضدد اسمل د مليةو   مالن جلرائم احلدرحبالقوا  امل  حة الذي  وي   ن ك
قد وقع  القوا  امل  حة ممل بعثة الص يب األمحر   دى س  د ة مدو مدذكرا  التفد هم و  اجلن ئي.

 قد مت اآليت: ، و , وق ب ة ل تجديد لثالث أ وام أخرى ٢٠١٨تنتدي  خره  يف دي اب 
   ؛امل  حة    اوضمل من ها ل تدريب   ى ق ملون الن 

  مت إدم   قوا د ق ملون الن     امل  حة يف املند ها التدريبيدة ل ااس د   التع يايدة
 ؛(١6٠ ،١5٠)املواد  ٢٠٠7ويف ح ب ق ملون القوا  امل  حة ل نة 

 ( ثالثدددة ألدددف مدددو من دددويب القدددوا  امل ددد حة مدددو ٣٠٠٠مت تددددريب اكثدددر مدددو )
 ؛ضب أ وأفراد   ى أقم م ق ملون الن ا    امل  حة

  د   امل د حة يف معددد القد ملون اتدريب  دد مدو الع دمريني   دى قد ملون الن  مت 
 ؛الدو  اسمل    ب  ن رميو
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 وأحددبح  م  مدة لمددل القدد دة  ،مت تصدايم قوا ددد اسلدتب   وفقدد  ل اعدد يري الدوليدة
 ؛واألفراد أثن   سري العا ي  

 ؛مت إدم   قوا د ق ملون الن ا    امل  حة يف أوامر العا ي   احلربية 

 .مت إستتدام  را و لي   لتع ي  مح ية اسمل  ن كأمر العا ي   الق ملوى 

م قددث  إلدتب ك   ٢7/4/٢٠١6فبتد ريخ  ،فيا  يتع ال أقتدل الط لدب  ادد الصد دا -٢6
بدني  ددالحب رابطدة  بدد ل النوبددة و دالحب املددامتر الدو ين س معددة أمدددرم ن االه يدة  در فيددد   ددالحب 

ع بعددددل االحدددد    والم ددددور وسدددد  إالسدددد حة البيضدددد   ممدددد  أدى  ل ددددوا ري وا مالنوبددددة  تجددددو 
  دى أثدر ذلدع ت ايدد  وتدرية االقدداث بدني الطدالحب وكد ن ملتيجددة  .الطدالحب مدو الق ئادة االخدرى

قضددر   .بعددد إسددع فه مل تشددفى أمدددرم ن هلط لددب  اددد الصدد دا ممدد  ادى لوف تددلددذلع إحدد بة ا
( 6٨7الشر ة وفض  اسلتب ك   بني الطدالحب وق مد  ءخدال  اجل معدة. مت فدتت بدال   لدرقم )

م ٢7/4/٢٠١6بق دم أمددرم ن  ندوحب بتد ريخ  ١99١مو الق ملون اجلن ئي  ١٣٠امل دة أو ب 
 ومت القبل   ى  دد مو الطالحب املتداني و  ري التحقيال معدم يف القضية.

لمو قصره    ى اجلرائم األكثر خطورة مدمل  ،اس دام لعقوبة الم ي لنلق   اجت ه مثة ليس -٢7
أقمد م ال  ياة هو ديدن الن  م العدد  يف الدبالد.  اس را ا و  توفري كل ضا ً  اك كاة الع دلة

 هي ك آليت:  ٢٠١7و ٢٠١6اال دام الص درة ق ب النو  واجلنس والعار واجلن ية ل ع مني 
 ٢٠١7 ٢٠١6 بي ن األقم م

 ١79 ٨4 األقم م قيد الن ر ) لتأييد او االستين ف أو الطعو  لنقل(

 ٢١ ٢٣ األقم م اليت مت ختفيضد  مو اال دام ا  اقم م أخري 

 ٢٢ 56 تن زل( األقم م اليت مت العفو فيد  )

 ٠6 ٠٣ األقم م اليت حدر فيد  قمم  لبا ة 

 ٠9 6٢  اال دام فيد األقم م اليت مت تنفيذ قمم 

 ٢6 ٢4 اك كاة  س  دة وإر   د  ل اح كم االدى األقم م اليت مت إلق ئد 

 ٠٢ ٠٣ الذيو توف هم هللا وف ة  بيعية  ل جو 

 265 255 اجلملة

 التصنيف ق ب النو :
 إًث ذكور
  ٢٠١6الع م 
٢5١ 4 
  ٢٠١7الع م 
٢59 6 
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 :عارالتصنيف ق ب ال

 فا  فوا 44 سنة 44-٣5 سنة ٣4-٢5 سنة ٢4-١٨

    ٢٠١6الع م 
١٠ ١١٢5 4٢ ٣5 
    ٢٠١7الع م 
١٠٢ 9٨ 4٢ ١4 

 ألت م 9هي  ٢٠١6و ة  دد األ  ملب اكموم   يدم  س دام يف إقص ئية الع م  -٢٨
 لتص ن.  ١6ب ق   ٢٠١7م  يف العو 

لدد مالن مشددرو  تعددديل القدد ملون اجلندد ئي املددود  ق ليدد ن لدددى ا  ددس الددو ين يتضدداو تعريفدد ن  -٢9
تبعد ن جل د مة الفعدل ا درتم. وفياد   ،ين    ى  قوبة أكثر تشديدان مو الدن  احلد  و  جلرمية التعذيب

املدينددة  أوالعقوبددة الق سددية أو الالإمل دد ملية  وغددريه مددو ألددم ل املع م ددة أو  يتع ددال اتف قيددة منددمل التعددذيب
 مليدددة آلليدددة االسدددتعرا  الددددوري فقدددد التددد م ال دددودان  الملضدددا م تدددذه االتف قيدددة يف سدددي ا اجلولدددة الث

 قد أولم  الدراس   املتع قة  التف قية   ى االكتا ل متديدان س را ا  االملضا م. ، و الش مل

 (22و 21 ،9 ،6،7االستخدام املفرط للقوة )املواد   
ك ملد  قدد بددأ  كت د هرا    ديدة مث   ٢٠١٣األقداث املاسفة اليت وقع  يف سدبتاب  -٣٠

قيدد  مت  ،العنددفو  مدد  لب دد  أن اختددذ  منحددى التتريددب الشددديد، و لددقب حتولدد  إع أقددداث
 ٨4كدد ن  دددد الددذيو فقدددوا أرواقدددم و  املات مدد   الع مددة واخل حددة،و  إقددراا امليدد   مددو املنشدد  
مت تشدريت اجلثد مني لتحديدد و  موقدمل اسحد بة.و   نوان ال دموو  العارو  لتص ن مت قصرهم  السم

مت القددبل و  الق ملومليددة تبعدد ن لددذلع. اسددتار  اس ددرا ا  اجلن ئيددةاختدد ذ اس ددرا ا  ، و أسددب حب الوفدد ة
مت إق لدة  ددد مدو القضد اي الديت اكتا دد  و  ،-مدو بيدندم ر دد ل لدر ة  –  دى بعدل املشدتبه  دم 

مت و  حتراي   ل احماة. القق ن وافال مع م أولي   دم الضح اي   ى ت دوية بقبدول تعويضد   م ليدة
در  است ا ، و تشميل جلنة تذا القر  بيناد  فضدل بقيدة األسدر  ،مدو الضدح اي تعويضد  م 7١أاست

 ال ري يف اس را ا  الق ملوملية. 

، 10، 9، 7املعاملة اإلنسانية للمحنروم  منن حنريتها )املنواد و  السالمة الشخصيةو  احلرية  
 (22و 21، 19، 14، 12
تتبددمل  هددذه احل لددة يف، و القددبل يددتم وفقدد ن اللددتب ه  رتمدد حب  رميددة وفقدد ن ل قدد ملون اجلندد ئي -٣١

قدد يمدون القدبل وفقد ن و  ،١99١اس را ا  املنصوم   يد  يف ق ملون اس درا ا  اجلن ئيدة ل دنة 
إذا ك ن املقبو    يه قد قد م أو االدتبه بقي مده  رتمد حب فعدل  ٢٠١٠لق ملون األمو الو ين ل نة 

قددوا املوقددوف أو يف هددذه احل لددة تطبددال   يدده ضددا ً  ق، و ال ددالمة الع مددةو  يددددد األمددو الددو ين
مثدل إبالغده ب دبب القدبل  قد ملون األمدو الدو ين مدو 5١املقبو    يه املنصوم   يد  يف امل دة 

 دددم و  أن يع مددل أدد   فددت كرامتدده اسمل دد ملية، و االتصدد ل أح ميددهو  ققدده يف إبددال  أسددرته، و   يدده
املعتق دني بصدفة قد أو ب  هذه امل دة   ى وكيل الني بة املتت  أن يتفقد أم كو قبس . و إيذائه

 ١6م تارة ل تأكد مو ضواب  اال تق ل. كا  يتاتمل املقبدو    يده  حلدال الدذى كف تده لده املد دة 
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الديت متدنت اكمادة سد طة إحددار أمدر ألي  ددة  ٢٠٠5) ( مو ق ملون اكمادة الدسدتورية ل دنة 
  تق ل.سقض ر الشت  املعتقل أو اكبوس أم مد  بقر  الن ر يف دستورية احلبس أو اال

 :   اخل حة البي ً  يوضت أدًه اجلدول ال ودان، ل جون االستيع بية  ل عة يتصل فيا  -٣٢
 املو ود فعال ال عة اسستيع بية الوقدة الرقم
 ١٠٠5 5٠٠ ال جو القومي اخلر وم يري .١

 9٠٠ 65٠ مش ل دارفور -ال جو القومي ل ال  .٢

 ٨٢5 5٠٠ ال جو القومي بورت ودان .٣

 ١٣٢ 55٠ لرا ال ودان -سواكو  -ال جو القومي  .4

 ٣٣١5 ٢5٠٠ سجون واحالح والية اخلر وم .5

 ١4١5 95٠ سجون واحالح والية اجل يرة .6

 ١٢٠٣ 45٠ سجون واحالح والية النيل األبيل .7

 ٣٣٨ ١5٠ سجون واحالح والية النيل األزرا .٨

 ٨٨٢ 6٠٠ سجون واحالح والية ك ال .9

 ٨٣7 4٣5 سجون واحالح والية سن ر .١٠

 7١6 5٠٠ سجون واحالح والية القض رف .١١

 ٢٣9 ٣5٠ سجون واحالح والية البحر األمحر .١٢

 ٢5٢ ٣5٠ سجون واحالح والية الشا لية .١٣

 755 ٢7٠ سجون واحالح والية هنر النيل .١4

 ١556 ١٣٢5 سجون واحالح والية مش ل كردف ن .١5

 544 ٨5٠ والية  نوحب كردف ن سجون واحالح .١6

 796 75٠ سجون واحالح والية غرحب كردف ن .١7

 ٣46 ٨٢٠ سجون واحالح والية مش ل دارفور .١٨

 ٣79 ٢5٠ سجون واحالح والية غرحب دارفور .١9

 ١١٣7 45٠ سجون واحالح والية  نوحب دارفور .٢٠

 ٢4٣ ٢5٠ سجون واحالح والية وس  دارفور .٢١

 4٣٠ ١5٠ والية لرا دارفور سجون وإحالح .٢٢

 566٣ 95٠٠ أمدرم ن -مدينة اتدي اسحالقية  .٢٣

ختددذ  ملع جلددة اسكت دد   وحت ددني ظددروف ال ددجون فددأهم اامدد  فيادد  يتع ددال  لتدددابري الدديت  -٣٣
املع جلدد   متث دد  يف سي سددة الدولددة ءملشدد    دددد مددو املدددن اسحددالقية اجلديدددة الدديت لدد رف    ددى 

لتدادي دورهد  يف مع جلدة إكت د   ال دجون و  لتواكب التطور يف تطبيال الدباما اسحدالقية ،اسملتد  
، وتطبيدال ققدوا اسمل د ن  لصدورة الدديت أقر د  املواثيدال الدوليدة ل تع مددل مدمل الند ال  وكدرامتدم اسمل دد ملية

 بيدة ذلع   ى قرار مدينة اتدى اسحدالقية أبمددرم ن الديت ق مد    دى أقددث  درا املع م دة العقو 
الدديت تعاددل   ددى ا دد دة أتهيددل الندد ال  وحتقيددال المرامددة االمل دد ملية تددم وقفددت ققددوقدم و واالحددالقية 

ت تضددديف مديندددة اتددددى اسحدددالقية ق ليددد ن مددد  ال ي يدددد . و  دددل دجمددددم يف ا تادددملأاالمل ددد ملية مدددو 
دد ملشد    دإالعادل الفع دي يف  أكا  ي در يف اجلدول أ اله. وقدد بدد  ،مو سعتد  الم ية %59  و
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 ل  ددودان اجلندويب االجتد ه يف األبديل النيددل: هديمددن احدالقية يف  ددد مددو الدوالاي   ل دودان  4
 سو   خلر وم و نوحب دارفور بقرحب البالد.  ض قيةو  ال ودان بشرا القض رفو 

 (26و 14، 7، 6، 2إدارة العدالة وحصانة  جهزة الدولة )املواد   
مددو ق ئاددة امل دد ئل  ٢١القددواملني املشدد ر إليددد  يف الفقددرة إن احلصدد ملة املنصددوم   يددد  يف  -٣4

  ،ترتب   ألفع ل اليت قد تبدر أثن   أتديدة الوا بد   الرمسيدة ل وظيفدة، و غري هي قص ملة إ رائية ال
ممدددو يشدددتبه يف  إ دددرا ا  رفدددمل احلصدد ملة  دددو املنت دددبني تددذه األ دددد ةو  كادد  بينددد  يف تقريدددر الدولددة.

بنقددل سدد طة رفددمل  ٢٠٠٨مدداخران مت تعددديل قدد ملون الشددر ة ل ددنة و  ،مب ددطةو  ارتم بدده  رميددة سددد ة
احلصدد ملة ملدددير  دد م الشددر ة بدددالن  ددو وزيددر الداخ يددة تي ددريان لن ددرا . احلدد ال  الدديت مت فيددد  رفددمل 

  دب برفدمل احلصد ملة.  45ق لدة مدو و دة  ٣5هدي  ٢٠١7 قص ملة من ويب الشر ة خالل العد م
ىف ، و   دب متد  املوافقدة   يدد  ويعد ن  ٢7مت تقددمي  ٢٠١5أم   لن بة لقدوا  األمدو ففدي العد م 

ىف و  مت    كاتدم أحماة اجلدد ز، 5و 6١  ب مت  املوافقة   ى 66مت تقدمي  ٢٠١6الع م 
قوكادوا بواسدطة اجلدد ز، ومدو الفد ة مدو  5و ٣4مت  املوافقدة  ٣9مت تقدمي   ب  ٢٠١7الع م 

قيدد الدراسدة.  ١٣و 6رفدل و  ١٣ملوافقدة   دى مت  ا ٣٢مت تقدمي   ب  ٢٠١٨ين ير إع يوليو 
 :٢٠١٨إع الع م  ٢٠١4الرسم البي   أدًه يوضت   ب   رفمل احلص ملة مو الع م 

 

فدددي أيضدد ن إ رائيددة بطبعددد .  ،وفيادد  يتع ددال يصدد ملة رأس الدولددة مددو املالققددة القضدد ئية -٣5
فد ن  ٢٠٠١قصد ً  لد غ ي املن حدب الدسدتورية ل دنة و  مو قد ملون امتيد زا  ٢٠فوفق ن ل ا دة 

القدددبل   دددى رئددديس اجلادوريدددة أو تفتيشددده أو اختددد ذ أي إ دددرا ا   ن ئيدددة ضدددده يتط دددب موافقدددة 
 ملصف أ ض   ا  س الو ين )البمل ن القومي(. 

، 6، 2الننازحون )املنواد و  املهاجرينو  ملتمسو اللجوءو  معاملة األجان  مبن فيها الالجئون  
 (26و 13، 9، 7

م ويعتدب ١974م قي  ألقى ق ملون ال جدو  ل دنة ٢٠١4ق ملون تن يم ال جو  ل نة  حدر -٣6
ًن  وي ددتاد القدد ملون مر عيتدده مددو اتف قيددة األمددم املتحدددة املتع قددة بوضددمل  ،القدد ملون اجلديددد لدد مالن ومددر
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الدددذي قدددرر البوتوكدددول املتع دددال أبوضددد   الال يدددني و  ١95١الال يدددني املوقعدددة يف  نيدددف يف يوليدددو 
اتف قيددة االحتدد د األفريقددى الدديت حتمددم اجلواملددب املتت فددة ملشدد كل الال يددني و  ١967بنيويددور  يف يندد ير 

 يف البد  قبل ال جو    لب إخض   جيوز ال: إمله يف الق ملون مو ٢٨وتن  امل دة ١969يف أفريقي  
 تتعدر  ممد ن يف البقد   أو العدودة   ى جيبه مم  العودة، أو احلدود   ى رفضه مثل س را ا    به
 فتنقضدي ال جدو  وضدعية اهند     را ا  يتع ال وفيا  .ل تطر قريته أو البدملية سالمته أو قي ته فيه

 ال جددددو  تن دددديم قدددد ملون مددددو 6 املدددد دة   يددددد  ملصدددد  قدددد ال  يف الال ددددئ ل شددددت  ال جددددو  حددددفة
 ق ئاددددددة يف اكددددددددة الفدددددد ةأو ابعدددددد د ال يددددددني مددددددو ال ددددددودان خددددددالل   ددددددردم.   يددددددتم ٢٠١4 ل ددددددنة

 ابعددد د يدددتم العددد دة ويف ،  يدددتم ترقيدددل ا فددد ل ال يدددني قصدددر كاددد  ورد يف الق ئادددة كاددد   املوضدددو   ،
 .م١994 ل نة واتجرة اجلوازا  ق ملون مو ٣٣ امل دة القم م خم لفني لر يني غري ملد  ريو

يند ير إع ب م  دد الذيو مت ترقي دم لدخول البالد بطريقة غدري لدر ية خدالل الفد ة مدو  -٣7
الدددذيو و   ن دددي   أخدددرى(. ٢5و أرتدددراين  ٢و حدددوم لي ن  ٢9و أثيوبيددد ن  6٢) ١١٨م  ٢٠١٨يومليدددو 

مو كل مو سدوراي، ف  دطني،  ١بنق لي ن و ٣و أرتراين  4و أثيوبي ن  ١لتص ن ) ١٣يوا دون ال قيل 
كدل مدو   مدو ١و ارتراين  54لتص ن ) 56ب م املتقدمني  ستين ف قرار اسبع د و  ليبي (.و  الصوم ل
األ  ملدددب الدددذيو مت اقتجددد زهم ب دددبب دخدددوتم الدددبالد ب دددم  ددددد و   ندددوحب ال دددودان(.و  ف  دددطني

 ١6لتصد ن ) 4٨١وتتم   كاتدم أو دب قد ملون اجلدوازا  واتجدرة  بطريقة غري لر ية ل  ودان
 أرتراين(. ٣6١و أثيوبي ن  ١٠4و حوم لي ن 

ور فقددد قددد ول بعددل أفدددراد فيادد  يتع دددال  قددداث مع دددمر) ك اددة ( بواليدددة  نددوحب دارفددد -٣٨
احلرك   امل  حة يرتدون زاين مدملي ن و ا ون أس حة ًرية مندمل الند زقني  ملع دمر مدو اخلدرو  إع 

والوفد املرافال له يف ال ق   الدذي مت اال دالن  نده م دبق ن و  ميتثدل  س قة استقب ل رئيس اجلادورية
حدد ب  جماو ددة مددو أيدم األ ددرية الن ريددة فالندد زقون لتدديدددا  أفددراد احلركدد   امل دد حة فدد   قوا   دد

 الن زقني تويف مندم مخ ة ومت ت  يادم لذويدم  لتوقيمل   ى اكضر الرمسي يف  ضدر التحدراي ،
وجتدددددر اسلدددد رة إع أن مع ددددمر )ك اددددة( خيضددددمل لنلددددراف املب لددددر والتددددأمني مددددو قبددددل لددددر ة 

ميد.   اليًو
 تشدري السدتقرار األوضد   اسمل د ملية يف املند  ال املالرا  اسمل د ملية املتعد رف   يدد  دوليد ن  -٣9

كدددذلع مالدددرا  و  املتدددأثرة  لنددد ا   لدددبالد أددد  فيدددد  دارفدددور. ف ملالدددرا  القذائيدددة معددددال    بيعيدددة
فياددد  يتصدددل أالدددرا  ، و الصدددحة قيددد    ت دددجل قددد ال  املتشددد ر أوبيدددة أع دددمرا  النددد زقني

إذا مل ددًر و  .%9٨إع  %95التقطيدة مدو  إيصد ل امل دد  دا  اسمل د ملية فتد اوح مل ددبةو  الوحدول
فقدد  إع اآلليدد   التن دديقية ل ا دد  دا  اسمل دد ملية الدديت أملشددأ   الدولددة تددذ القددر  لمفددى ذلددع 

أهدم هدذه اآلليد  : ال جندة الع يد  ل عدون اسمل د   بر سدة و  اجلددد املبدذول.و  مالران لع م االهتاد م
الشددرك  ، ال جندددة و  ملت بعددة خطددد  األمددم املتحددددة اآلليدددة الو نيددة املشددد كة ،ًئددب رئددديس اجلادوريددة

ال جندددة املشددد كة ملت بعدددة  ،املن اددد   الطو يدددةو  األمدددم املتحددددةو  التن ددديقية املشددد كة بدددني احلمومدددة
 غريه .و  إ را ا  العال اسمل   و  مو د  

 (8االجتار ابأل خاص )املادة   
ل دبالد هدي  ا يدة م دتارة تد داد االجت ر  لبشدر  دب احلددود الشدرقية و   ريب األلت م -4٠

ًن  ًن أخدرىو  أقيد  تبددذل الدولدة قصدد رى  ددده  وفقد ن ملدد  ت دات بدده مواردهد  املت قددة ، و تدنق  أقيدد 
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وسد   ددم االهتاد م المد يف مدو  ،تقدمي م  ميمدو تقدميده حلا يدة الضدح ايو  ملم فحة هذه ال  هرة
 .(9) هرةقبل ا تامل الدو  يف م   دة ال ودان ل تع مل ممل هذه ال 

 (25و ،22، 21، 19التنظيا التجما السلمي )املواد و  حرية التعب   
 فيادد  يتع ددال أصدد درة أ ددداد لددبعل الصددحف فدد ن  دددم التدد ام ت ددع الصددحف  لوا بدد   -4١
)حب( مدددو العددددد اقتضدددى إ اددد ل القددد ملون و ( )أ(٣) ١9امل ددديولي   املنصدددوم   يدددد  يف املددد دة و 

ملتتصة جت ه ت ع الصحف هي مو قبيل فر  القيود املنصوم م  ق م  به ال  ط   ا، و   يد 
وملشدددري يف هدددذا الصددددد إع القدددرار األخدددري ل احمادددة وفقددد ن ملددد  جتيددد ه هدددذه املددد دة.  ،  يدددد  بقددد ملون
ايقدددد ف حددددحيفة التيدددد ر الدددديت قضدددد  بعدددددم دسددددتورية و  ٢7٢/٢٠١5 لددددرقم م د/ا د/الدسددددتورية 

ملتدد برا  الددو ين ال ددودا  ءيقدد ف حددحيفة وقضددي بددبطالن األمددر الصدد در  ددو  ددد ز األمددو وا
ملضدديف أن أمدد م   ولددة البملدد ن مشددرو  قدد ملون  ديددد ل صددح فة يف إ دد ر  ا يددة . و التيدد ر اليوميددة

 و القوائم ال ودا  ل  دفر ل تد ر  فد ن ق در ال دفر ال يدتم إال أبمدر و  اسحالح الق ملو  اجل رية.
 ددرا ا  ق ملومليددة ضددد الشددت  املعددين. م ددبال مددو  ماددة أو ملي بددة   مددة خمتصددة ب ددبب و ددود إ

سدبب زايدة  قوبدة الشددقب و  املندمل اسداري ل  دفر فيمددون ألسدب حب تتع دال أت لفد   هجريددة. أمد 
لة ل حف     ى سدالمة املدوا نني و ممت مد  م  درا  مد   ددث مدو و  هو  دم كف ية اجل ا ا  املعدت

 ختريب.و   نف
ك فدة امل د ئل اس رائيدة و  ت دجي د و  سي د لروأ أتو  إن ا تا     األق احب ال ي سية -4٢

أي قدددد حب ال ي تدددد م ، و ٢٠٠7ين اددددد  قدددد ملون األقدددد احب ال ي سددددية ل ددددنة و  املتع قددددة  دددد   ماددددد 
ينددد ير  ١٨بتددد ريخ ملددد    يددده القددد ملون تطبدددال   يددده اس دددرا ا  الق ملومليدددة وفقددد ن لدددذلع القددد ملون.  أددد 

 الثددورةدينددة أمدددرم ن أ اددد  ددهال دددام ماس دده  اددود   ٣٣اجلادددورى  لددذكرى اقتفددل احلدد حب 
 ال  ط   االمنية.  يتم ا  ا  احل حب مو قبل و  احل رة االوع أن ل زو ته

 (18املعتقد )املادة و  حرية الدين  
تنفيذان لوا ب  د  أو دب ، و ٢٠١7ف مله يف م يو  ،أم كو  ب دةو  فيا  يتع ال  دم كن ئس -4٣

 اسدددد اتيجية التنايددددة العارامليددددةو  ١994اضددددي ل ددددنة التصددددرف يف األر و  قدددد ملون التتطددددي  العاددددرا 
 اليدددة اخلر دددوم ءزالدددة إملشددد  ا  أاقياددد   ملت لفدددة ل قددد ملونو  ق مددد  سددد ط   أراضدددي ،التتطدددي و 
   لدد  العا يددة  ددددان مددو اكددال  التج ريددةو  ال ددوائت ىف منطقددة سددو  األراضددي  نددوحب اخلر ددوم.و 
ال يو ددد مددو يددتم ا تق لدده و  مصدد ى.و  م ددجدان  ١6أمدد كو العبدد دة مددو بينددد  و  املدددارسو  امل دد كوو 
 فياد  يتع دال  ملدوا و التشديميو  مالققته أتسي  ن   ى كومله م يحي ن أو معتنقد ن لدايملدة أخدرى. أو
إداملتدم أم م  مادة خمتصدة بدتدم  ن ئيدة  دددة لديس مدو بيندد  و   خريو معه فقد مت    كاتدمو 

قبدل أن  ،د  مرا  ة كل ضا ً  اك كاة الع دلةك مل    كاة مفتوقة مت فيو  م  يتع ال بدايملتدم،
 يصدر رئيس اجلادورية أمران  لعفو  ندم.

 التعدديم مددو مل يددد مرا عتددد  متدد  ا  احلقدوا وثيقددة يف الدسددتور كف ددد   العقيدددةو  الددديو قريدة -44
 اسسدالمي الدديو مدو التحدول جمدرد اجلند ئي الق ملون جيرم الو  .٢٠١7 ل ع م الدستورية التعديال  يف

 ا  مدد ن  تتضدداو الدديت قضدد اي  ددددو  .القدد ملون ختدد لف بطريقددة لددذلع الددد وة يف ا دد هرة   ددر بددل لقددريه
__________ 

 .٢٠١7إقص ئية ببالغ   االجت ر  لبشر ل ع م  ١مرفال م حال رقم  (9)
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قيدد  مت لددطب الدددد وى  ،منددد  أي يف  سداملددة هندد ئي قمدددم يصدددر  و  أربددمل   ددى ت يددد ال  لددردة
 الف ضددت يالدد   هددو القدد ملون   ئ ددة حتدد  يقددمل أن ميمددو الددذي الدد يو  اجلن ئيددة يف كددل ت ددع القضدد اي.

 الد ي"قوا دد  مدمل يتفال الال ي الذي  ليسو  ،امرأة أو ر ل يرتديه مو ك ن  سوا  الع م ل حي   اجل رح
 .املوضو    ق ئاة مو ٢٨ الفقرة ت  أل ر  اليت التق رير تد ي كا "  اسسالمي

    


