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ٓي لذساظاث الهذالت والعالم ض الاٍَش  اإلاٖش

 العىداهُت ْىاهُحن الىكام الهام دساظت خٛى 

م  الهامت الحُاٍ إلاكاَش ألاًذلىجي الخجٍش
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 ملخظ 

ؤلاظالم العُاس ي الزي جم الخٓذًم له باظم " نلي  ت خفي َلعُن خٓبه حذًذة مً هكام الح٘م أظدىذ شهذ العىدا 1989مىز الهام 

، ألامش الزي بانذ بحن مششونُخه و  اإلا٘ىهاث   يُت ؤلاظالمُت اإلاششوم الحػاسي" ٖمىُعخى ظُاس ي ، و الزي َذٍ ئلي ئهُار الذولت الذً

خُت والازيُت ل لمجخمو العىداوى الزي ًدعم بالخهذد والخىىم ، لُخم الذَو بدضم مانٍش بٓىاهُحن الىكام الهام الثٓاَُت والاحخمانُت والخاٍس

ل٘ىهه ًخهاسع  الىحذان العىداوي  ٗاخذ الشواَو اإلاعاهذة إلهُار اإلاششوم نبر الُاث الٓهش و اإلاىو و الُطل بحن ما قل ساسخا ٖجضء مً

جىظُو هؿاّ الهٓىباث الجعذًت  مً احلسيبت ظُاظُت مٓاضذ الذًً ؤلاظالمي في  مها بمخالُتضمو مُهىم الاظالم العُاس ي ظىاء بى 

 اإلاهاْب نليها في حشاةم الحذود لدشمل أَهاٛ أخشي 

ٗامل إلا ىكىمت الُٓم و ألانشاٍ ومدمٛى الثٓاَاث و الخٓالُذ التي قل اإلاجخمو ًخهامل ، بشٙل نام َذَذ خضم الىكام الهام ئلي ئبذاٛ 

 نلي أن غمحر اإلاجخمو َى "الٓاض ي اإلاجخمعي " الزي ًمهها بادواث 
ً
م و الهٓاب الٓاهىهُحن ئظدىادا  نً الخجٍش

ً
دٔ له جدعٔ وؾبُهتها بهُذا

 و جدذًذ الُاث الهٓاب والاباخت نلي وعٔ الاظخهجان او الاظخدعان و الٓبٛى  جلٚ العلؿت مماسظت 

ٔ لخلٚ الحضم َهي قلذ حع َذاٍ الاظاظُت بالىكش ئلي ألا   تهذٍ خمل الىاْو العىداوي ئلي جٓبل ْعشي للمششوم الحػاسي ظىاء نً ؾٍش

 نلي شهاس خضم الىكام الهام حعدىذ الطمذ و الىأي نً مهاسغتها ، بالخماهي مو العلؿت أو الٓبٛى بششنُتها 
ً
" ئنادة ضُايت  اًذلىحُا

ْىاهُحن مشجبؿت بالحُاف نلي اإلاطلحت الهامت و الشدم ىنها نلي وعٔ ظُاس ي ٌهبر نً العلؿت الحاٖمت أٖثر مً ٖؤلاوعان العىداوي " 

 ْىام خضم ْىاهُحن الىكام شٙلذ خلُـ مً الىطىص الٓاهىهُت التي جم سحبها مً الٓاهىن الجىاتي العىداوي لعىت ، الخاص 
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ًت "الجلذ " والًشامت باإلغاَت ، الهٓىباث ئهدطشث بحن الهٓىباث الجعذ" مً ألاوامش اإلادلُت " ذث مم ئلي حاهب هطىص أخشي ئظخ1991

 .ئلي نٓىبت السجً البذًلت 

بالخٓص ي لخؿبُٔ  خضم ْىاهُحن الىكام الهام هجذ أن َىالٚ ئظتهذاٍ ممىهج للمشأٍ في الُػاء الهام نبر التربظ الزي  جدمله الىطىص 

 إللتزا
ً
ٗا الذولُت و ؤلاْلُمُت و الىؾىُت  بخًلُب جؿبُٔ "ْىاهُحن خاضت  "  ماث العىدان الُػُاغت ، ْىاهُحن الىكام الهام حشٙل ئهتها

ت الخهبحر و الخىك ت جشسخ إلاخالُت مىهجُت إلاهاًحر اإلاداٖمت الهادلت ، مما قل ًيخج ننها باظخمشاس أهتهإ للخطىضُت ،خٍش ٓت ئًجاٍص ُم بؿٍش

ت ، َزا َػال نً ٖىن َزٍ الٓىاهُحن جمثل "جشظاهاث" حهُٔ جؿبُٔ   الهىِ غذ اإلاشاة الػماهاث التي حهمل نلي مىاَػت والحٖش

ش   مىهج الخٍٓش

ى ٌهخمذ مىهج الذساظت  نلي جىاٛو الىكام الهام نلي غىء ئلتزاماث العىدان الذولُت، ؤلاْلُمُت والىؾىُت لحّٓى ؤلاوعان ،  باإلغاَت  ئل

ُذث أمام حهاث جىُُز الٓاهىن بالعىدان    بما َيها 
ُ
ُُُت ظحر جلٚ اإلاداٖماث سضذ للٓػاًا التي ْ كشث أمام مداٖم حىاةُت، ٖو

ُ
جلٚ التي ه

 (مً  خُث جؿبُٔ الٓاهىن ومشاناة مهاًحر اإلاداٖمت الهادلت، 

شالخهامل مو مطادس أولُت ، هاشؿحن خٓىُْحن و مذهُحن  ظىداهُحن باإلغاَت ئلي معدىذاث ضادسة مً حهاث سظمُت  شمل مىهج الخٍٓش

ٗالصحِ العىداهُت  الىسُْت وؤلال٘تروهُت .ٗالهُئت الٓػاةُت العىداه ت  ش نلي  مطادس زاهٍى  ُت، ٖما ئنخمذ الخٍٓش

 ؤلاؾاس الٓاهىوي :

 :وؤلاْلُمُت  ئلتزاماث العىداهُت الذولُت
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ً، الحٔ في أن جىكش ْػِخه 110اإلاادة : ؤلانالن الهاإلاي لحّٓى ألاوعان  مد٘مت معخٓلت : لٙل ئوعان، نلى ْذم اإلاعاواة الخامت مو آلاخٍش

، للُطل في خٓىْه والتزاماجه وفى أًت تهمت حضاةُت جىحه ئلُه
ً
 ونلىُا

َ
مت 2و 1) "11اإلاادة  .ومداًذة، هكشا مىطُا "( : ٗل شخظ متهم بجٍش

شث له َيها حمُو الػماهاث الالصمت للذَام نً هُعه ٙابه لها ْاهىها في مداٖمت نلىُت ج٘ىن ْذ َو ئا ئلى أن ًثبذ اسج  ....( ٌهخبر بٍش

" ( : الىاط حمُها ظىاء أمام الٓػاء. ومً خٔ ٗل َشد، 7ئلي  1الُٓشاث "   4)  2اإلاادة :الههذ الذولي  الخاص بالحّٓى اإلاذهُت و العُاظُت  

لذي الُطل في أًت تهمت حضاةُت جىحه ئلُه أو في خٓىْه والتزاماجه في أًت دنىي مذهُت، أن ج٘ىن ْػِخه مدل هكش مىطِ ونلجي مً ْبل 

جىص مىو الصحا َت والجمهىس مً خػىس اإلاداٖمت ٗلها أو بهػها لذواعي مد٘مت مخخطت معخٓلت خُادًت، ميشأة بد٘م الٓاهىن. ٍو

 (.. آلاداب الهامت أو الىكام الهام أو ألامً الٓىمي

ٓي لحّٓى الاوعان والشهىب شمل َزا الحٔ. 13 7اإلاادة  :  اإلاُثاّ الاٍَش  ...( خٔ الخٓاض ي مُ٘ٛى للجمُو َو

هاث الىؾىُت  ّ  27اإلاادة 4:  2005الذظخىس ؤلاهخٓالي لعىت :  الدشَش  ختى بشب  اإلاتهم( 1)الُٓشاث  الهادلت اإلاداٖمت 34 : ) اإلاىاد  وزُٓت الحٓى

  ئداهخه جثبذ
ً
ٓا خخز شخظ، ألي ً٘ىن ( 3)،  للٓاهىن  َو

ُ
 نادًت مد٘مت أمام ونلجي نادٛ ظمام في الحٔ حىاةُت، أو مذهُت ئحشاءاث غذٍ ج

  مخخطت
ً
ٓا ٙاَت ًُ٘ل -35الحٔ في الخٓاض ي :  )  35( .الٓاهىن  ًدذدَا التي لإلحشاءاث َو  خٓه مً أخذ مىو ًجىص  وال الخٓاض ي، في الحٔ لل

ت أو الخاضت الحُاة في الخذخل ًجىص  وال شخظ، أي خطىضُت اهتهإ ًجىص  ال ) 37(  .الهذالت ئلى اللجىء في  مع٘ىه في شخظ ألي ألاظٍش

  ئال مشاظالجه، في أو
ً
ٓا  (.للٓاهىن  َو

                                                           
1
 ( 01اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان ، المادة ) - 

2
 (4المادة )   السٌاسٌة و المدنٌة بالحموق الخاص  الدولً العهد -  

3
 0 7 المادة:   والشعوب االنسان لحموق االفرٌمً المٌثاق 

4
   الحموق وثٌمة 57 المادة:   5112 لسنة اإلنتمالً الدستور  



5 
 

ٌهامل اإلآبىع نلُه بما ًدُل ٖشامت ؤلاوعان " 1) " 83مهاملت اإلآبىع نلُه  83اإلاادة : 1991الجىاةُت العىداوي لعىت ْاهىن الاحشاءاث 

 ) ....5 

 مُهىم الىكام الهام 

خُث حعدىذ اإلاطلحت الهامت نلي جدُٓٔ   ،ي جدُٓٔ اإلاطلحت الهامت للمجخمو تهذٍ ئلْاهىهُت  ْىانذ  مُهىم الىكام الهام هجذٍ ٌهبر نً

ً لحٓىْهم الامش الزي ٌعدىذ نلي اؾاس  ٌعانذ نلي  الخىاصن في اإلاجخمو مً احل مماسظت الُشد لحٓىْه بما ال ًخهاسع  ومماسظت الاخٍش

 جشحو و مخالُتها ججىص  ال آمشة الهام بالىكام اإلاخهلٓت الٓاهىهُت الٓىانذ ٗاهذ لزااظخٓشاس الحُاٍ و مماسظتها في الُػاء الهام والخاص 

ُا الهام الىكام حهٍشِ ضهىبت ٓا جخًحر وعبُت َ٘شة أنها بمهجى مدذدة يحر مشهت َ٘شجه أن ئلى دُْٓا حهٍش ٙان َو  جخخلِ َهي الضمان و للم

 . آلخش صمان مً جخخلِ الىاخذ اإلاجخمو داخل بل آخش، ئلى مجخمو مً

ألاوامش اإلادلُت التي دَهذ  و  1991هطىص مً الٓاهىن الجىاتي لعىت الىكش الي ْىاهُحن الىكام الهام العىداهُت التي شٙل ْىامها مضج بحن 

هُت الىالةُت العىداهُتاإلاجالبها  نً سيبت العلؿت الحاٖمت في اهُار اًذلىحتها بالعُؿشة نلي لخ٘شِ نً  خضم اًذلىحُت مهبرة  غ الدشَش

ٙام ْبػتها العُاظُت ، َخم الحاّ نٓىباث بذهُت ٖهٓىباث نلي مخالُت جلٚ الىطىص زم الذَو بها الُ  ػاةُحن الهام والخاص مً احل اخ

 للخطىضُت ار  بما ئلي خحز الىُ
ً
ٗا م إلاماسظت الحُاٍ في الُػاةُحن الخاص والهام  قل ٌشٙل اهتها التي َشع أوعاّ مً العلٕى نبر   و ججٍش

بذاًت جؿبُٔ خضم ْىاهُحن الىكام الهام لم ًً٘ الشاسم الهام أو  1994ل الهام بَٓ  ،  لُتها و غو ُْىد ًجب الخُٓذ بها ًجب نذم مخا

هاجه .اإلاجخمو العىداوي   ٌهاوي مً ْطىس ْاهىوي في حشَش

                                                           
5
 معاملة المفبوض علٌه . 0990اإلجراءات الجنائٌة السودانً لسنة من لانون  38المادة   
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خُت الخلُُت  في العىدان  الٓاظُت للهٓىباث الخاٍس

خُت للخلُُت بخٓص ي  ْبل ما َترة في ؾبٓذ التي الٓىاهُحن ضلب في الٓاظُت الهٓىباث هجذبخٓص ي  العىدان في ْىاهُحن  لُ٘شة الخاٍس

هت نلي انخمذث التي و( 1898-1885) اإلاهذًت  اإلاهذًت الذولت َاَترة في هجذَا بهذٍ و ؤلاظخٓالٛ  جؿبُٔ جم خُث ، ههجها في الاظالمُت الشَش

  ، اإلاهذًت الذولت َلعُت و  ًدعٔ  اخالقي هكام لُشع  الجلذ َيها بما الٓاظُت الهٓىباث نٓىبت
ً
ت الحٓبت حاءث الخٓا -1898)    الاظخهماٍس

ؼ جدذ ؾبٓذ خُث ٗالجلذ الٓاظُت الهٓىباث نً لخ٘شِ(  1956 ٙام ئحل مً  1925 و 1898 ْاهىوي جٍُى ت العُؿشة اخ  ، ؤلاظخهماٍس

  مثل 1974 ؤلاظخٓالٛ بهذ ما  َترة في  ْاهىن 
ً
 نٓىبت نلي باالبٓاء لعابٓه أمخذاد  الجلذ نٓىبت نلي ؤلابٓاء في 1925 ْاهىن  لعابٓه ئمخذادا

 6 الجلذ

 الهام الىكام ْىاهُحن

  مثلذ هجذَا الهام الىكام نْاهىاهح َ٘شة بخٓص ي
ً
 لٓاهىن ألامش باإلاهشوٍ  الىكام الهاملٓىاهحن  ئمخذادا

ً
في العىدان هجذَا مثلذ ئمخذادا

الزي مثل أخذ الٓىاهُحن التي اضذسث بالتزامً مو الخًحراث الٓاهىهُت التي أنلً ننها جدذ معمي ْىاهُحن   1983والىهي نً اإلاى٘ش لهام 

هت ؤلاظالمُت أو " ْىاهُحن ظبخمبر  مً ، مادة نلي ئوهٓاد الاخخطاص الىالتي 7" 11سث دًباحت الٓاهىن  الزي خىي نلي "ا"  ، اش1983الشَش

هت ؤلاظالمُت ، خُث ًخ٘شِ  خُت َٓذ حاء الٓاهىن معدىذا نلي الضخم أو " الًشع العُاس ي " لإلنالن نً  ْىاهُحن الشَش الىاخُت الخاٍس

 للمعلمحن  رلٚ في جىطِب  سةِغ الجمهىسٍت أهزإ الشاخل  حهُش دمحم همحري 
ً
 .أماما

                                                           
6
 No more cracking of the whip:Time to end corporal punishment in Sudan , The  Redress Trust , Project of Legal refourm in Sudan ,www.pclrs.org  

http://www.pclrs.com/downloads/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf 
 

7
 0938لانون االمر بالمعرفو والنهً عن المنكر السودانً لعام  - 
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هت ؤلاظالمُت ُمنخمذ الٓاهىن  بشٙل جا جىُُزٍ نلي سحاٛ الذًً ؤلاظالمي دون ظىاَم ،   بالخالي  ْطش  ظلؿاثو حزي في مطذٍس نلي الشَش

سث ئلي أن ا" اش4اإلاادة ")الامش بؿانت ولى الامش ما اؾام هللا واْام الششم(  2/8هطىص الٓاهىن َطحذ الهذٍ العُاس ي خُث هطذ  اإلاادة 

و الاوخذ والػابـ للعلٕى َى الٓشان والذًً الاظالمى ،لخُخذ الباب ألهتهإ الخىضُت و جدمُل العلٕى الاوعاوي أؾاس  مطذس الدشَش

ٙام التى اهضلها هللا او ًدعبب فى الحاّ الاري او الػشس بالُشد او  4)اإلاادٍه ُدًجي ًدم  احاصث الىهى نً اإلاى٘ش نً ٗل امش ًخالِ الاخ

 َػُاغت لخد٘م ْبػتها نلي الُػاء الهام خُث رَب هظ او ًىدي الى ش ى مً رلٚ الجمانه
ً
اإلاادٍ ، حاءث هطىص الٓاهىن اًػا

 ./ٌ )بهذم الاظتهاهت بالشاسم الهام او الاماًٖ الهامت باي ضىسٍ مً الطىس( 94/2

مً العلؿت العُاظُت )ْادة الهمل العُاس ى للىكماث  بهذ ان اضبٌ اإلاششم نلى الٓاهىن هطىضا دًيُت شٙل بها مشحهُت الٓاهىن حهل

ت ( باالغاَت سحاٛ الذًً )اإلاششذون ,اةمت اإلاعاحذ,مشاًخ الخالوي وسحاٛ الؿّش الطىَُت( اوضُاء نلى العلٕى والشاسم الهام  الجماَحًر

 الحاّ نٓىباث حىاةُت بزًل الىطىص  رلٚ لم ًخمبُشع وعٔ يحر مػبىؽ مً الاوامش الىاحبت الؿانه او اَهاٛ الامخىام وبالشيم مً 

اظدشجى نً رلٚ حشاةم الحذود التى امش  )ًخم الامش باإلاهشوٍ والىهى نً اإلاى٘ش بالح٘مت واإلاىنكت الحعىه( 5/110خُث اشاسث اإلاادٍ  

اث  ً(الٓاهىن بالخبلٌُ ننها ونذم الدعتر نليها مو مشاناث)نذم الدشهحر او الٓزٍ او الخجعغ او حًٛى نلى خٍش  الاخٍش

خُت  لحضم ْىاهُحن الىكام الهام   : الخلُُت الخاٍس

                                                           
8
 المصدر السابك   

9
 المصدر السابك - 

المصدر السابك  -
10
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اهه ؾبٓا لإلنالن نىه خُث  نًبذاًت ؤلانالن  1994شٙل الهام  جؿبُٔ ْاهىهحن الىكام في العىدان ٖىطىص م٘خىبت و اخخلُذ بذاًت ظٍش

ىس  ٗاهذ جيخٓل الي الاماًٖ الهامت التي ًشجادَا و َىا ججذس الاشاسة ال11 1994جم الانالن نً ْاهىن الىكام الهام بىالًت حىىب داَس ي اإلاد٘مت 

ٗاهذ حهخبر مخجٍز للجمهىس  ، أما في والًت البدش ألاخمش ، شّش الع ىدان الجمهىس لألوهٓاد واإلاداٖماث الُىسٍت مثل مىؿٓت يابت الىُم التي 

ان الٓاهىن في  ل  4، خػو الٓاهىن لخهذًلحن في  1995دٌعمبر  4بذا ظٍش خُث شمل الخهذًل حًُحر  2005ًىلُى  22، الخاوي في  2005أبٍش

مد٘مت   1995أيعؿغ  20إلظم الٓاهىن ئلي ْاهىن أمً اإلاجخمو  ، في مذًىت ٖىظتي بىالًت الىُل ألابُؼ ضذس ام جأظِغ اإلاد٘مت في 

خ الخٔ ٛلؿىاسي التي قلذ جماسط ظلؿاتها  ٖىظتي شٙلذ أمخذاد إلاد٘مت ا م بالىكش في ْػاًا مخالُاث ألاظهاس في 1989ًىلُى  30 في جاٍس

ؼ الىكش في حهاؾي الخمىس اإلاخذساث باإلغاَت ئلي ألاوامش اإلادلُت ،1991 ضذس ْاهىن الىكام الهام  1996في الهام  12م جمذ اغاَت جٍُى

 ، . 13لىالًت الخشؾىم

  ؾبُهت خضم ْىاهحن الىكام الهام

ش ُٓاةجمثل خلُـ مً هطىص جم ئظخالَها باهخ الهام ْىاهُحن الىكامفي مٓام ظابٔ أششها ئلي أن   ْاهىهُا للخبًر
ً
بهؼ  ثلمت ال ججذ ظىذا

ت " و بهؼ هطىص  هطىص  الُطل الثاوي " ؤلاصناج الهام والخمش واإلاِعش "  و بهؼ هطىص الُطل الثالث "ألاؾهمت وألاششبت و ألادٍو

م  باإلغاَت الي هطىص مً ألاوامش 1991الُطل الخامغ نشش " حشاةم الهشع وآلاداب الهامت والعمهت" مً الٓاهىن الجىاتي العىداوي 

هُت الىالةُت اإلادلُت التي ج ت " الامش الزي14جاص مً اإلاجالغ الدشَش ا للبالياث نلي " الؿبُهت الاًجاٍص  ، حعدىذ مداٖم الىكام الهام في هكَش

                                                           
11

 رصد للخلفٌة التارٌخٌة لمحكمة النظام العام بمدٌنة نٌاال بوالٌة جنوب دارفور  - 
12

 المركز اإلفرٌمً .معلومات بحثٌة لام بها باحثون لصالح  - 
13

 " 0991لسنة  2صدر عن المجلس التشرٌعً لوالٌة المانون " المانونً الوالئً رلم   
14

 كما اشرنا إلً أن طبٌعة لوانٌٌن النظام العام والئٌة تصدر من المجالس التشرٌعٌة للوالٌات . - 



9 
 

وزُٓت الحّٓى الزي ًىظ نلي الحٔ في اإلاداٖمت الهادلت التي حعلبها اإلاداٖماث  2005مً الذظخىس العىداوي لعىت  27اإلاادة  ًخالِ هظ

ت ،  ان الٓاهىن الجىاتي الزي ًىهٓذ له ؤلاخخطاص الاضُل ، والةٌ مماالاًجاٍص ت ُهضص مً مخالُت وحىد ْىاهُحن الىكام الهام في قل ظٍش

ا امام الىكام الهام بِىما جخم مداٖمت  ْىاهُحن الىكام الهام ْذ جُشص جىاْؼ في اإلاماسظت خُث ًمً٘ أن ًخػو شخظ للمداٖمت اًجاٍص

ٗاَت مهاًحر اإلاداٖمت الهادلته أمام هشخظ اخش في واْهت مشاب  ! مد٘مت حىاةُت مخخطت جُ٘ل 

مً ْاهىن الىكام الهام لىالًت  15/2/ التي جمثل حضء مً ْاهىن الىكام الهام نلي ظبُل اإلاثاٛ هظ اإلاادة ألاوامش اإلادلُت بالىكش الي 

ا ًٓل   ال امشأة بىاظؿت اإلادل ئداسة وحىب نلىهظ " 1996الخشؾىم لعىت    وزالزحن خمعت   نً نمَش
ً
خخطاص ئلتي ًىهٓذ ا " و  15ناما

اث التي ُٖلتها وهكمتها ، َهلي مخالُتها   و رلٚ بخًىلها نلي الحٍش
ً
إلاداٖم الىكام الهام َهي جمثل اهتهإ للذظخىس و الٓاهىن الجىاتي مها

الضمىُت الْامت الاخخُاالث الًىاةُت ، أو جىكُم أماًٖ ظبُل اإلاثاٛ الاوامش اإلادلُت التي جُشع الارن اإلا٘خىب مذَىم الُٓمت ومدذد الُترة 

ٓا  جطُُِ الشهش بمىو الزٖىس مً أسجُادَا أو الهمل َيها ، َاألمش ٌعدىذ نلي مبذأ َطل الشحاٛ مً اليعاء و جخطُظ بهؼ اإلاهً َو

ؼ الىك ام الهام مً هاخُت مخالُتها في الخُُِ٘ للىىم ، ْطذها مً ٖال اإلاثالحن ؤلاشاسة ئلي ؾبُهت ألاوامش اإلادلُت  التي جخػو لخٍُى

 . الٓاهىوي اإلاشجبـ بطُايتها اإلاخهاسغت مو مبادي اإلاُهىم الزي حعدىذ نلُه ئلتزاماث العىدان الذولُت و مبادي الذظخىس 

 ألاَذاٍ العُاظُت لٓىاهُحن الىكام الهام

خُت و ؾ بىع نليهم و الؿبُهت ٓاإلاماسظت اإلاشجبؿت بالػبـ والخُخِش و خّٓى اإلاغاَت ئلي بُهت ْىاهُحن الىكام الهام ، باال الخلُُت الخاٍس

ٓت الخهامل اإلاالي اإلاشجبـ باالمىاٛ اإلاخدطل نليها مً  ِ الهام ، أغِ ئلي رلٚ ؾٍش ت للمداٖماث و ههجها اإلاشج٘ض نلي الخخٍى الاًجاٍص
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ً جلٚ الحضم الٓاهىهُت نلي ئسجباؽ وزُٔ بأَذاٍ ظُاظُت للعلؿت لي الًشاماث " حشحر الي أن الهذٍ ماهاجج اإلاطادساث باإلغاَت اإلاداٖم " 

ذلىحُا اظلمت اإلاجخمو بما التي حععي ئلي جىمُـ ظلٕى اليعاء و الشحاٛ في مماسظت خُاتهم الي غىابـ و ْىاهُحن جدعٔ مو اًالحاٖمت  

ف نلي الهُت و الُػُلت و الحُاف نلي الُشد ٌهضص دوس الاًذلىحُا العُاظُت للعؿت نبر  التروٍج لػشوسة الٓاهىن مً احل الحُا

 لخطىساث الذولت " الىكام الحاٖم " 
ً
ٓا مً٘ احماٛ ألا واإلاجخمو َو  -:ذاٍ في الىٓاؽ الخالُت َ، ٍو

 : في الُػاء الهام  جدذًذ  ومشاْبت أهماؽ العلٕى 

ألاًذلىحُت العُاظُت للحضب الحاٖم والتي قلذ تهذٍ الي جؿبُٔ همىرج الذولت الذًيُت الاظالمُت قلذ حعدىذ نلي جؿبُٔ هطىص 

ُت خُاساجذ جدذًذ نلي حهمل هطىص ابت وجخػههم الصخطُت خُاتهم مماسظت في واليعاء للشحاٛ ظلٖى ، 16 رلٚ في الٓاهىن  ظلؿت و للْش

، و رلٚ بجهل الشاسم الهام العُاظُت للعلؿت مً اإلآاومت للحذ  البرهامج العُاس ي   ًطب في خذمت أَذاٍ  أغِ ئلي رلٚ أن ألامش 

ػها نلي اًذلىحُت دًيُت حهبر نً العلؿت مً حاهب ، و مً حاهب اخش  الي  مىؿٓت مدُىَت باإلاخاؾش  ، جخػو  لعلؿت  حعدىذ في جٍُى

الء هُاباث و ْػاٍ  ( ، َطاسث مماسظت الحُاٍ في الُػاء الهام زٓاَت ودًً مً ًُٓىن خلِ مىؿىمت الىكام ال هام مً " سحاٛ ششؾت ، ٖو

م الشاسم الهام أو حهاٍ مىؿٓت مدُىَت باإلاخاؾش جخػو لششوؽ و "مخاَسغ" وضلذ ئلي خذ  دت اليعاء جخخلِ ننها بخدٍش بأن ًجهل شٍش

 ضواج أو شهادة اإلاُالد أو اي معدىذ ًثبذ الطلت "بل حعخلضم  خمل  معدىذاث  سظمُت ضادس مً الذولت " ٖىزُٓت ال

  الخػُِٔ نلي الخطىم العُاظُحن
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ؼ مداٖم الىكام قل الهذٍ مىه الخػ1991ئدساج بهؼ مىاد مً الٓاهىن الجىاتي  ً ِم جدذ جٍُى ت الخهبحر و الخىكُم و جٍ٘ى ُٔ نلي خٍش

  في الٓاهىن و اإلاماسظت ٌ  ٖال مً هطىص الجمهُاث ، بل قال
ً
الترظُخ للخهبئت التي جٓاسب بحن مماسظت جلٚ الحّٓى و الاخالٛ همالن مها

ت  ظُُا معلؿا في مىاحهت حهله  بالعالمت الهامت ، و الاصناج الهام ، الامش الزي  الخهبحر نً الشاي بل ًخم اظخخذامه بما ًدشم مً خٍش

ت  لخدُٓي َذٍ ظُاس ي  ت ًاىالجىاتي  جم بهاالٓاهىن  ، ئهخٓاء جلٚ اإلاىاد مً الحٔ في اإلاداٖمت الهادلت بالخػىم الي اإلاداٖماث الاًجاٍص

ت  ًخمثل في اظخخذامها ٖمىاوو مً الخمخو بالحّٓى التي اْشتها اإلاىازُٔ الذولُت والذظخىس بل أخػهذ " لٓىالب " مً اإلاداٖماث الاًجاٍص

 التي جيخهي بدىُُز َىسي لهٓىباث حعذًت أو يشاماث مالُه  

 :  الهام إلاشجادي الهمل بالشاسم الهامالٓهش 

ىا ًخهذد اإلاعتهذَىن     نلى الىدى الخالي أنمل نلي جٓعُمهم أليشاع  الخىاٛو البدثي وظىٍ َو

ٓا إلاىكمت الهمل الذولُت بالهاملحن في الٓؿام الاْخطادي يحر الشظمي  :  الُئت الاولي -1 ُها َو ًمثل ْىامها ضحاًا ئَماٛ ، 17ًمً٘ حهٍش

زٍ الُئت الذولت للخىمُت و الخىمُت اإلاخىاصهت ، وججاَل  الذولت لهم في جٓذًم الخذماث ، الطحاًا أو الىاححن مً الطشاناث اإلاعلحت    ، َو

ت التي  الىكام الهام التي جُاغل بحن لخطبذ َىالٚ ششؾت خاضت لخىُُز الاوامش اإلادلُت و اخالتها إلاداٖم  جم جٓىُنها جىاحه بالحمالث الاداٍس

ـ الًشامت والسجً بما ًُّى ْذسة  َزٍ الُئاث لإلبٓاءءنليها في خالت الٓهش الزي  ًبانذ بُنها وبحن الخُ٘حر في الخًُحر العُاس ي اإلاشجب

مت التي جل بالح٘م الشاشذ   تزم الذولت َيها بالُٓام بذوسَا اإلاشجبـ بالحُاٍ الٍ٘ش
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ٙام الٓاهىن باضذاس بؿاْاث و الضامهم بعذاد سظىم الُئت الثاهُت مً اإلا -2 ت و دعىلحن واإلادعىالث خُث ًخم  اخػانهم الخ لى سمٍض

ٗاتهم و ئبهادَم نً الشاسم الهام ، الهمل نلي ئظخخذامهم  ُب أو التريُب للهمل للعُؿشة نلي جدش ٔ التَر ٖمطادس مهلىماث نً ؾٍش

ت اإلا ، قلذ َزٍ الُئت جخػو لهملُاث اظخًالٛ مخخلُت هاسغُحن العُاظُحن أو ؤلاخخجاحاث لبهؼ الٓىاث الىكامُت في جدبو و جشضذ خٖش

ٗاث الجيعُت في اماًٖ الخجمهاث التي ًجبرون نلي الىىم َيها لُال باالظىاّ  ، ًخم ججىُذ بهػهم للهمل بالٓىاث 18بهػها مشجبـ باالهتها

 . ىُىن جدذ َئت اإلاششدًًمً الزًً ًط 18الىكامُت وال ظُما الاؾُاٛ و الطبُان َّى اٛ

 علؿتو نذم ؤلاخخجاج نلي ال خػىماخػام الشاسم الهام للٓهش اإلاعخمش مً أحل البالُئت الثالثت : الجمهىس الهام و ًخم رلٚ  -3

 خُل يىاتي  أو 19ميشـ زٓافي  نبر ئظخخذام الاوامش اإلادلُت التي حهمل نلي اهتهإ الخطىضُت مثل الارن اإلا٘خىب الْامت ورلٚ تالعُاظُ

ظ للمداٖمت الاخالُْت مذَىم الُٓمت  التي حهخمذ نلي مهاًحر الاظالم العُاس ي الزي ًىُزٍ هُابت ننها مىُزي ْىاهُحن 20، او أخػام الْش

ٓت ْظ الشهش لليعاء  م لؿٍش ظ خلُو  ، وججٍش الشحاٛ و جدمُلها مذلىالث ظُاظُت و اخالُْت لخطبذ و الىكام الهام لُطبذ َىالٚ ْس

" حعخىحب الٓظ دون مداٖمت النها جدمل دالالث مٓاومت زىسٍت ، ْظ الاهار للشهش بؿّش مهُىه مذناٍ  ذ لٕى ٓت " ْطت شهش دٍس ؾٍش

ؼ الٓىاه للخطيُِ الاخالقي و العُاس ي ٗاث اإلاشجبؿت بهذد مً الاَهاٛ التي وغهذ جدذ جٍُى ا مً الاهتها ُحن والتي جخُاوث مً و يحَر

  ْاهىن الخش 

  الشابهت: اليعاءت الُئ -4 
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ججذس ؤلاشاسة ئلي أن اليعاء قللً ًخهشغً لإلظتهذاٍ غمً هؿاّ اإلاجمىناث العابٓت لً٘ الؿبُهت اإلامىهجت التي حعتهذٍ بها خضم 

الذ الُاغل اليعاء حمُها بًؼ الىكش نً الذًً)ل لهً و الزي قل ٌشمل طومماسظاث الىكام الهام اليعاء جُشع ئَشاد خحز مىُ ْو

ٗاهذ جخدذر أمغ في الىسشت التي أُْمذ بُىذّ )ْشاهذ َىلي دي َُال( أمغ أن ْاهىن الىكام الهام ًدخاج ئلى حهذًل ألهه ٌعخخذم التى 

، و  حاء الاظتهذاٍ معدىذا نلي الاًذلىحُت العُاظُت الذًيُت التي َذَذ الي َطلهً نً الُػاء الهام نبر تهم َػُاغت   21(غذ اإلاشأة

ت في اماًٖ الهمل بالشاسم الهام  مثل  الضي الُاضح  ظ الخلُو   واظتهذاَهً نبر  الحمالث الششؾُت و الاداٍس ، و اإلاص ي اإلاثحر حىِعا ، والْش

ا مً التهم  مً هاخُت زاهُت قل او  الخاضت بتهم الذناسة ، الاخخالؽ يحر اإلاششوم دًيُا و ضىانت ًالامش ًمخذ لإلظتهذاٍ في الاماٖ ويحَر

ت أو الًىاء في خُالث يىاةُت دون جشخُظ  الخمىس  الخهامل   .، اإلاشاٖس

خ العُاس ي و الاْخطادي و الاحخماعي َٓذ احبرث ظُاظاث الخىمُت يحر اإلاخىاصهت و اوهذام   بالىكش الي الىاْو العىداوي اإلاشجبـ بالخاٍس

ت في العلؿت ئلي اصدًاد معخؿشد في نذد اليعاء الهامالث  ف ت في خل الاصماث العُاظُت اإلاشجبؿت باإلاشاٖس ي الخىمُت و ههج الحلٛى الهعٍ٘ش

 مً أن ًأحي جذخل العلؿاث بذنم و جىكُم اإلاهً قل ًىطب في الخػُِٔ بهذٍ الجباًاث اإلاالُت في ظُاّ انخماد َو أنماٛ مهً 
ً
بذال

ابت  الاداساث الح٘ىمُت نليها مىاسد مالُت يحر خاغهت للْش

ذ ظابٔ مً الهام  باث الهامت  م خُث جم جخطُظ مٓانذ لجل1989الخمهُذ لهزٍ اإلاماسظت جمذ بخخؿُـ ظُاس ي في ْو ىط اليعاء باإلاٖش

في مداولت للُطل و في راث الىْذ الاًداء بالحعاظُت مً وحىدًَ في الشاسم الهام مٓترها بالػهِ و مشسخا لخُػُل ٌعدىذ نلي 

ال ًدىاظب مو الخُاوث بحن الشحل واإلاشأٍ ، أمخذ ألامش لُشع ُْىد نلي اليعاء الهامالث بضي ًؿلٔ نلُه "الضي الششعي ؤلاظالمي" الزي ْذ 

ؾبُهت الهذًذ مً اإلاهً و أن َىالٚ ما َى أوعب نملُا مً رلٚ ، مط ي ألامش  لخطيُِ اإلاهً و ما ال ًجب لليعاء الاْتراب مىه مثل الهمل 
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ؿىب ،  ٗل في  الاظىاّ و مدؿاث الخذمت الهامت اإلاشجبؿت بالجمهىس بِىما أبٓذ نلي اإلاهً الشاْت  مثل الهمل في مجاٛ اإلاباوي أو ٖماةً ال

َزا ْطذ به جشظُخ لبيُت الاخخالٍ الزي ٌعخىحب الُطل بحن الجيعحن أليشاع ظُاظُت  خُث ًٓٛى الاظخار ٖماٛ الجضولي " وبما أن 

ُاث ”ْاهىن الىكام الهام“ ، الدشذًذ نلى أن الُٓم الثٓاَُت الػابؿت للعلٖى
ً
ت شهاساث ئظالمُت، َُلضم، أًػا  ُ ، مؿشوح نلى خلُ

ً
، جدذًذا

ت الزاجُت، وئهما ئلى ” ششنُت الٓىة“هبُت الهامت، واإلاؿلىب الخهبحر ننها، ال حعدىذ ئلى الش ْىة “الٓاةمت في مدؼ الخٓذًشاث العلؿٍى

ُترع أن جدشٙل في الزًَ اإلاعلم،” الششنُت ًُ  "22التي 

 ز الٓاهىن ُُجى وبِئت  الىكام الهام و

خ أٛو  14خذزذ في البِئت اإلاشجبؿت بدىُُز الٓاهىن ، خُث أهه بهذ  ال ًمً٘ َطل مماسظاث الىكام الهام نً الخًحراث التي  مً جاٍس
ً
ناما

ة جىُُز الٓاهىن اإلاشجبؿت بالىكام الهام ْذ وضلذ الي مشخلت الخذححن ، خُث ئسجبؿذ ض ْاهىن للىكام الهام ًمً٘ سضذ أن مماسظاث أحه

 ح
ً
 مً اإلاعدمطالحهم الزاجُت بدىُُز الحضم الٓاهىهُت في جؿىس اغاٍ غلها

ً
حن الي حاهب العلؿت العُاظُت ، وججذس الاشاسة الي هُىذًذا

ها اإلاالُت او الىقُُُت مشجبؿت بالخماهي مو العلؿت ، وللىْىٍ حلً٘ مطالان َزٍ الُئت ْذ ال ً٘ىن بهػها  نلي اسجباؽ اًذلىجي بالعلؿت 

خُت لخدبو جلٚ الخًحراث ،  م "  ؾالذ الخذمت الهامت ما نٍش " بالُطل 1999الي  1989" ُي الُترة مًَ نلي رلٚ البذ مً خلُُت جاٍس

ش لىصاسة الهذٛ و الهُئت الٓػاةُت العىداهُت لم ًؿاٛ "الُطل  الخهعُي " لًحر اإلاىالحن للحضب الحاٖم  بالىكش بشٚ خاص أليشاع الخٍٓش

 َهلي ظبُل اإلاثاٛ ال الحطش هخج نً رلٚ جدىالث بأن مثلذ َئت  
ً
الٓػاة الششنُحن الٓىام الًالب للٓػاة  ، في راث " اإلاىالحن ظُاظُا

ذ في الٓامىط العُاس ي ب"َترة الخم٘حن"   أسجبـ " بالخهُحن" أو الحطٛى نلي َشص الهمل بششؽ ؤلاهخماء للحضب و  الُترة التي نَش

 4مي"، حاء الخازحر الخاوي  بهذ لُت بجىىب العىدان اهزإ " مانٍش بالجهاد ؤلاظال َالٓخاٛ في الحشب ألا  الاهخشاؽ في ششوؽ أخشي مثل
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ل  م  أزش ئهٓعام الحضب الحاٖم لُطبذ الحطٛى نلي َشص الهمل "الخىقُِ" مشجبـ بالىالء العُاس ي و الىُىر الهشاةشي ، " 1999أبٍش

ت ؤلاظالمُت ، أَشصث  جلٚ الخؿىساث العُاظُت جأزحرا ث أوه٘عذ في  غهِ  ألاظشي ، ؤلاحخماعي ، ؤلازجي "  لٓادة الحضب الحاٖم و الحٖش

 مً جلٚ التي هطذ نليها الٓىاهُحن بًشع 
ً
مهىُت واظخٓاللُت مىُزي الٓاهىن   ، َطاس ألاداء اإلانهي ًخدطً بالحطاهاث العُاظُت بذال

ه ومعخٓل ، الخٓا و  في الُترة "  ت الم " َترة   ئجُاّ العالم الشامل بحن الح2009الي  2005غمان اداء هٍض ششهبُت لخضب الحاٖم والحٖش  دٍش

هزإ" قهش جازحر ؤلاجُاّ نلي اإلاماسظت الٓاهىهُت خحن جم شًل بهؼ الىقاةِ التي ًشجبـ شًلها نلي مهاًحر "الُ٘اءة واإلاهى
َ
ُت العىدان " ا

و الخبرة " نلي خلُُت اإلاداضطت العُاظُت مثل شًل مىاضب اإلاد٘مت الذظخىسٍت العىداهُت ،   ازشث مجمل جلٚ الخدىالث في اإلاماسظت 

نً الاسادة العُاظُت " للحضب الحاٖم" في أهتهإ إلابادي الجزاَت ، ؤلاظخٓاللُت و جدُٓٔ الهذالت .، بخدبو رلٚ في اإلاماسظت  حهبحر  الهملُت

ٙاظاتها في  الهذاء  مو " خضم خّٓى ألاوعان" و" مهاًحر اإلاداٖمت الهادلت " " نذم ئًالء ؤلاَخمام إلدناءاث الخهزًب" و "  الهملُت هجذ ئوه

ٙام باإلنذام في اإلاداٖماث العُاظُت        ئح  عام هؿاّ ألاخ

 

  خّٓى يحر اإلاعلمحنالىكام الهام و 

 لحّٓى يحر اإلاعلمحن بل نمذث نلي الخػُِٔ 4) 23خمل في ضلبه 1996ْاهىن الىكام الهام لىالًت الخشؾىم الطادس في 
ً
ٗا ( مىاد حشٙل ئهتها

ذاٍ مً دًاهاث خُث  هطذ ر لًلبت الذًً الاظالمي نلي ما نحشح جمُحز نلي الحطٛى نلي الخذماث في الاماًٖ الهامت دون ُْىد ، في مكاَش

اث ضالة الجمهت  خُث و 21اإلاادة  ) ت فى اْو ت او البُو فى الُترة  )هظ اإلاادة فيسد( نذم حىاص َخذ اإلاداٛ الخجاٍس ال ًجىص َخذ اإلاداٛ الخجاٍس
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ل )( هطذ نلي : 24ما بحن الثاهُت نشش قهشا او الثاهُت قهشا ًىم الجمهت(. اإلاادة ) اث ٗو ٙاَخحًر ال ًجىص الصحاب اإلاؿانم او البىَيهاث وال

ت 25(.  اإلاادة)مً ٌهمل فى بُو الؿهام او الششاب مضاولت نمل البُو خالٛ نهاس سمػان ( هطذ نلى نذم حىاص اظخخشاج الشخظ الخجاٍس

ٗان إلاداٛ او اماٖ ت  ارا   اإلاادة  ىظمت ًدىافً ججاٍس
ً
 26مو الُٓم والانشاٍ والُٓم والهُٓذ ولم جىضح اإلاادة مهاًحر الهُٓذ والُٓم.  و اخحرا

 -هطىص الٓاهىن جتراوح ما بحن السجً لخمعت ظىىاث هطذ نلي الهٓىباث او الجضاءث التى ًُشغها الٓاهىن فى خاٛ مخالُت اي مً 

ذ نً ظيخحن –مطادسة الادواث العخخذمت فى اإلاخالُت  -الجلذ -الًشامت او الهٓىبدُحن مها  .سحب الترخُظ او ايالّ اإلادل لُترة ال جٍض

  الالحئُحنخّٓى  الىكام الهام و

الحماًت و بالىكش الي أوغام الالحئُحن في العىدان َهىالٚ أنذاد ٖبحرة منهم ًدعللىن الي اإلاذن وعبت لػهِ الخذماث و الشناًت 

ب البشش ، الترخُل الٓعشي لؿالبي اللجىء في ٖثحر  باإلاهع٘شاث " خُث جخهشع اإلاهع٘شاث لحمالث الىكام الهام ، نطاباث الاججاس وتهٍش

في اإلاذن و خلٔ َشص نمل قل ًىطب في الهمل في مجاٛ الخذماث ، اإلاؿانم واإلآاهي اإلاجزلُت ، َاضبدذ َزٍ الاماًٖ أخُان  ، الخىاحذ 

ض في الًشاماث اإلاالُت الهالُت  ، مً هاخُت زاهُت غهِ الحماًت و 24نشغت للحمالث اإلامىهجت التي  جيخهي بالٓبؼ و اإلاداٖماث التي جتٖر

الحاالث مشخلت الاظخهباد الجيس ي  ؼلالظخًالٛ الجيس ي الزي ًطل في بهخُان ًجهل اليعاء نشغت الىغو يحر الٓاهىوي في بهؼ الا 

خُث ًكل الخػىم لزلٚ مٓابل نذم الخهشع إلاشاٗل مو الٓاهىن ، في بهؼ الحاالث مثل اإلاذن ال٘بحرة الهاضمت الخشؾىم ًخػو 

ت هكحر الحماًت الششؾُت 25الالحئُحن الي   . أو خذماث الابالى نً مىانُذ الحمالث لخُاديها دَو مبالٌ مالُت شهٍش
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  الىؿاّ يحر الذُْٔ للجشاةم

) ئداسة مدل للذناسة (، 155)الاَهاٛ الُاضحت و اإلاخلت باالداب الهام (، و اإلاادة  152دأبذ مداٖم الىكام الهام نلي جؿبُٔ واظو للمادجحن 

ئظتهذَذ َخخ الباب الهتهإ الخطىضُت و الاماًٖ الخاضت ، بالخذخل في  بالىكش الي جلٚ اإلاادجحن َٓذ ئشخملذ نلي ضُايت َػُاغت

ٓت الضي و العلٕى ، خُث ال جىحذ مشحهُت مىخذة حهٍش اإلآطىد باإلاخالُاث التي حشحر اليها اإلاادة بل قل الامش ًخػو لخطىساث  ؾٍش

الب الاخىاٛ للخطىساث نُحن ، ٌعدىذ الامش في يُابت ٖمشش غبؿها و جدذًذَا لشحاٛ الششؾت والى جٕش مشجبؿت بالذًً الاظالمي و

شبـ بحن الضي ال الاًذلىحُت للعلؿت الحاٖمت ، سسخ الامش الي   حًلُب الضي الاظالمي "الحجاب" الي ما نذاٍ مثل البىؿاالث في ْطذ ًذَو الي

ٓا للمادة ٗا له وجىظ اإلاادة  الهام لخمثُل اإلاجخمو وجدذًذ َٓذ َىغذ مىُزي ْاهىن الىكام  و العلٕى ، بل َو ألاَهاٛ 26152ما ًمثل اهتها

ا بضي َاضح أو مخل 1الُاضحت واإلاخلت باآلداب الهامت.   )  باآلداب الهامت أو ًتًز
ً
  أو مخال

ً
  َاضحا

ً
ٗا   أو ظلى

ً
ٙان نام َهال (  مً ًأحى في م

.
ً
ٌهذ الُهل  ( 2) باآلداب الهامت ٌعبب مػآًت للشهىس الهام ٌهاْب بالجلذ بما ال ًجاوص   أسبهحن حلذة أو بالًشامت أو بالهٓىبخحن مها

ٗان ٖزلٚ في مهُاس الذًً الزي ٌهخىٓه الُانل أو نٍش البلذ الزي ًٓو َُه الُهل  باآلداب الهامت ئرا 
ً
 .مخال

ى ٌهلم بأهه ظِخخز 1ئداسة مدل الذناسة."   ) 27" 155جىظ اإلاادة    أو  ٌعمذ  باظخخذامه َو
ً
(  مً ًٓىم  باداسة  مدل  للذناسة  أو ًإحش مدال

 لل
ً
ذناسة،  ٌهاْب بالجلذ بما ال ًجاوص ماةت حلذة  وبالسجً مذة  ال ججاوص خمغ ظىىاث ٖما ًجىص الح٘م بايالّ اإلادل أو مطادسجه مدال

ٙام البىذ ) (2) (  ٌهاْب بالجلذ بما ال ًجاوص ماةت حلذة وبالسجً مذة ال ججاوص نشش ظىىاث مو 1مً ًذان للمشة الثاهُت بمىحب أخ

( في حمُو الحاالث ال ًد٘م 4خالت ئداهت الجاوي للمشة الثالثت، ٌهاْب باإلنذام أو السجً اإلاإبذ مو مطادسة اإلادل. ) (  في3مطادسة اإلادل. )

                                                           
0990من المانون الجنائً السودانً  025األفعال الفاضحة و المخلة باألداب العامة ، المادة  
26

  
27

 0990من المانون الجنائً السودانً  022إدارة محل للدعارة ، المادة   
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ٗان اإلاالٚ ناإلاا باظخخذامه لزلٚ الًشع.   بالىكش الي ضُايت اإلاادة َانها تهذٍ ا ٗان الجاوي َى اإلاالٚ للمدل أو  لي باإلاطادسة أال ئرا 

ا ، ضُاياليعاء في الحُاٍ خُث ًمً٘ ان جىؿبٔ اإلاادة نلي الاماًٖ الخاضت و اي ججالُطل بحن الشحاٛ و  باث و يحَر ت اإلاادة مهاث في اإلاٖش

 انؿذ الٓاهىن الحٔ في اهتهإ الخطىضُت بالخزسم الي انخٓاد جٓذًشي .

 نلي بالهٓاب جخهلٔ حذًذة ظابٓت نً بال٘شِ الهام الىكام مداٖم بذأث الُػُاغت الجشاةم و الٓاهىهُت اإلاخالُاث لىهج ئظخمشاس في

 بالسجً 2018 ماسط 13 في ،بالخشؾىم بالذًم الهام الىكام مد٘مت ْػذ خُث بالخشؾىم الىُل نهش شاؾي نلي  الشمغ ششوّ هخكاسئ

 بالٓشب الىُل  بشاؾي ظابٔ ْىث في نليهم الٓبؼ جم شابه و شاب  12 ظىداوي حىُه 5000 مبلٌ الًشامت و حلذٍ( 30) الجلذ و اشهش زالزت

مً الٓاهىن الجىاتي  ، اإلاذاهُحن ًمثلىن ؾالب حامهُحن اَادوا بهذ الٓبؼ  152خُث جمذ اداهتهم  جدذ اإلاادة   ، بالخشؾىم بشي  غاخُت مً

 نليهم مً ْبل الششؾت بأن وحىدَم في شاؾي الىُل حاء للتروٍذ نً الىُغ بهذ اهتهائهم مً الامخداهاث  

 :ىع نليهم بللمٓ الششؾت مهاملت 

واإلاماسظت َان 1991مهاملت اإلآبىع نلُه و بالىكش الي غىابـ مهاملت اإلآبىع نليهم اإلاىطىص نليها فى الٓاهىن الجىاتى وواحشاءاجه 

ت واضحه خُث ال غابـ وال جٓاسب بحن ما َى مىطىص والىاْو خُث دابذ خمالث الٓبؼ نلي الدشهحر بهشع اإلآبىع نليهم في  اإلاُاْس

ظُاساث ججىب الشىاسم الهامت ، الاحباس نلي الجلىط في اوغام مزلت ازىاء الٓبؼ او اإلاداٖماث ، ٖما قلذ اإلاماسظت حشحر الي الانخذاء 

م ْاهىن الاحشاءاث الجىاةُتٌهامل اإلآبىع  38اللُكي مً ْبل سحاٛ الششؾت والخهشع للػشب والخهزًب البذوي َالٓاهىن هظ فى اإلاادٍ 

ا وجىَش له الشناًت الؿبُت اإلاىاظبت ال ٌهشع اإلآبىع نلُه في الحذ مً نلُه بما ًد ُل ٖشامت الاوعان وال ًجىص اًزاٍؤ بذهُا أو مهىٍى
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ُل الىُابت أو الٓاض ي. ًىغو اإلآبىع  خه الٖثر مما ًلضم إلاىو َشبه.ً٘ىن للمٓبىع نلُه خٔ الاجطاٛ بمدامُه والحٔ في مٓابلت ٖو خٍش

ٗالت الىُابت أو اإلاد٘مت.نلُه في خشاظت الششؾت  ٙان آخش الا بمىآَت و  28التي جخىلي الٓبؼ أو الخدشي وال ًجىص هٓله أو وغهه في أي م

ٗان اإلآبىع نلُه خ ٗالت الىُابت أو اإلاد٘مت وارا  ذزا أو للمٓبىع نلُه الحٔ في ابالى اظشجه أو الجهت التي ًدبو لها والاجطاٛ بها بمىآَت و

ٗالت الىُابت أو مطابا بهاَت نٓلُت أو  أي مشع بدُث ال ٌعخؿُو الاجطاٛ باظشجه أو الجهت التي ًدبو لها َهلي الششؾت الجىاةُت أو و

اإلاد٘مت مً جلٓاء هُعها اخؿاس الاظشة أو الجهت اإلاهىُت. ً٘ىن للصخظ اإلآبىع نلُه الحٔ في الحطٛى نلي ْذس مهٓٛى مً اإلاىاد 

م نلي اإلآبىع نلُه أن ًلتزم بٓىانذ  lالخاضت مو مشاناة الششوؽ اإلاخهلٓت باالمً والىكام الها الًزاةُت واللباظُت والثٓاَُت نلي هُٓخه

، لً٘ بالىكش الي اإلاماسظت هجذ أن الحشاظاث ال جىؿبٔ نليها اإلاهاًحر بل ًخم ج٘ذٌغ اإلآبىع نليهم بذاخلها في بِئت آلاداب الهامت والعلٕى 

ت و  اٍ إلا  اإلاشأَ اإلالحٓت و ًمً٘ الاشاسة الي أن والًاثَٓحرة مً هاخُت الىكاَت ، التهٍى بىع نليهم  مً ْبل ٓشّش العىدان  قلذ حشهذ َو

 ششؾت الىكام الهام داخل الحشاظاث هدُجت لػشباث الشمغ 

 و غىابـ الخطىضُت الخُخِش و الاْخدام  .

ٓا إلاا وسد في   البِىت  اإلاخدطل نليها مً ْبل ششؾت الىكام الهام قلذ جخػو الظخخذام مخالِ في ٖثحر اخُان لػىابـ امش الخُخِش َو

ْاهىن الاحشاءاث الجىاةُت ، بل اخُلذ بهؼ العلؿاث اإلاشجبؿت بمماسظت الامش مً ْبل الىُابت والٓاض ي الي الششؾت التي اضبدذ جػو 

ان لخمالَا ششؾت الىكام ًذَا نلي اوامش  خ والام٘ىت و هؿاْها و الححز الضمجي للعٍش جُخِش ممهىسة بخىُْو العلؿت اإلاخخطت مو بٓاء الخاٍس

ى ا ٓا لزلٚ ، أغِ ئلي الىُىر الاًذلىجي اإلاشجبـ  بهذٍ  مشالهام  َو ًػهها في ظُاّ اإلاخالُت الٓاهىهُت و بؿالن البِىت اإلاخدطل نليها َو
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باالغاَت الي اإلاطلحت اإلاالُت اإلاشجبؿت باشخاص الىكام الهام " الششؾت ، اإلاد٘مت ، الاداسة اإلاذهُت "اإلادلُاث " و الحمالث أو  مالىكام الها

ٙاد ًىهذم الخـ الُاضل بحن ؽ اإلاد٘مت قل ًدُض  العلؿاث اإلاخوشا ىلت باظخطذاس اوامش الخُخِش مً ئظدعهاٛ اظخطذاس   ختي ً

ٗان الامش واحب خضبي ال ًجب الالخُاث الي ما ٌهُٓه الا  مً في ٖثحر اإلاد٘مت وظلؿاث الششؾت   خُان او بخهبحر اخش جذاخل في الاخخطاص  

ا نلي اإلاحزاهُاث التي جخدطل نليها مً حشاء اإلاداٖماث بما ًمً٘ أن هؿلٔ  اغِ ئلي رلٚ أن مداٖم الىكام الهام اضبدذ حهخمذ في حعحَر

ٗاث خّٓى ألا مً ْاهىن الاحشاءاث قل الخهامل مهها  91، اظخخذام الٓىة للخُخِش اإلاىطىص نليها في اإلاادة وعان "نلُه "ئْخطاد ئهتها

ؼ اإلاادة الْخدام الاماًٖ الخاضت بؿّش جىتهٚ  َزٍ ًمثل جٓىحن للماسظاث العابٓت "الامش باإلاهشوٍ والىهي نً اإلاى٘ش " َخم اظخخذام جٍُى

التي انؿذ ظلؿت   10اإلاادة 29 1994ٖم لزلٚ خُث ججذ ما ٌعىذَا في ْاهىن الازباث الخطىضُت لً٘ سيم نً رلٚ ال جلخُذ اإلادا

ت للٓاض ي  ش إلاخالُتها فجٓذًٍش ي ْبٛى البِىت اإلاخدطل نليها باحشاء يحر صحُذ ، اظدىادا نلي رلٚ ضاسث مماسظاث الىكام الهام ججذ الخبًر

ٓا ظُما الحطاهللٓاهىن لخهضص مً زٓاَت الٓهش الزي هخج نً اإلاماسظت و ال  مً ْاهىن الششؾت  4530للمادة اث اإلامىىخت لشحاٛ الششؾت َو

ض ما ًجهل مً الىكام الهام حعم اًذلىجي  2008لعىت  لم ججذ في ااإلاشاظت ما ٌهضصجؿبُٓها العلُم خُث نمذث العلؿت العاظُت الي حهٍض

 ًىُز باظخخذام الٓاهىن بهؼ مً اَذاٍ البرهامج العُاس ي  

  الخهزًب

 ، الٓاهىن  ًخالِ بما جىُز قلذ ألاماًٖ وئْخدام الخُخِش غىابـ َأن اششها إلاا ووَٓا بالششؾت الهام الىكام مماسظت في الخهزًب ئسجبـ

ٓا جدىىم التي اللُكُت ألاَاهاث في اإلاخمثل  الىُس ي للخهزًب ًخػهىن  نليهم اإلاُبىع قل خُث اتو  لخلُُت َو  َاإلآبىع الاولُت الاتهام ْو
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ٙاسي "  ضًُت نلي بالخدٓحر ًىاحهىن   الخمش بششب جخهلٔ حشاةم في نليهم  او خػىس  أو  حيعُت باتهاماث جخهلٔ تهم في نليهم بىعاإلآ"  ظ

تشم ظ في اٖس   ٗاهىا ان  ثلُحناإلا أو"  اإلاؿالُٔ" او بالهاَشاث موضُه ًخم"  بالخلُو الهام الىكام اًذلىحُت" لذي ًطىِ ْس
ً
 الي اشاسة  رٖىسا

هت في ًىضُىن  مً ت لُدظ  ًخػهً مً خالت في"  الهاَشاث"  بالُاف الخدٓحر ،" . ُحنؾباللى "  الاظالمُت الشَش  مٓاؾو وشش ، الهزٍس

ظ   الؿبِب مٓابلت مً ،الحشمان ادائها نلي نليهم بىعاإلآ َيها ًجبر التي الْش

ظ جلُٓذ نلي الاحباس ، البىادّ انٓاب ، الاًذي ، اإلاُاٍ بخشاؾُم ظىاء الػشب في ًخمثل قل البذوي الخهزًب  الششؾت سحاٛ خػىس  في الْش

ت في ًدىاوبىن  الزًً  الضي  خالت في نلُه بىعٓاإلا هًذًشج أو جشجذًه الزي الضي  ًخاملىن  الششؾت سحاٛ و الىْىٍ نلي الاحباس ، السخٍش

  " ْامذ ؾُاسة"  اإلاشوخت أو العِٓ في الشبـ ، الششؾت سحاٛ ْبل مً للشحاٛ الشأط شهش الْتخ ،  الُاضح

ت اإلاداٖماث ٛ   الخدُٓٔ مً اخشي  خطاهت جمثل قلذ الاًجاٍص  في اخشي  مٍش للخهزًب نليهم اإلآبىع ًخهشع خُث  الخهزًب مضانم خى

 نالْت باشانت اليعاء مىاحهت في ظُما وال العمهت ئشاهت  التهذًذ و  بالتربظ للتهذًذ ًخهشغىن  بل ، الؿبِب الي باالخالت اإلاؿالبت خاٛ

 الهٓىبت ًُػلً نليهً او نليهم بىعٓاإلا يالب حهل الزي الامش"  ؤلاحخمانُت  الىضمت ئظخًالٛ"  حيعُت بمماسظاث نليهً الٓبؼ

و بشٙل ذ التي الٓػُت َُي   ظَش اث َخُاث زالر حلذ جم خعحن اخمذ لبجى الصحُُت بٓػُت وظام هؿاّ نلي نَش  حهشغً ان بهذ اخٍش

 بذال الحادزت ملِ وؾى الجلذ نٓىبت الرالٛ ًخػهً ان َػلً بانهً جخهلٔ الظباب الىكام ششؾت بىاظؿت النخٓاٛ الحادزه راث فى مهها

   الاظخئىاٍ في ًشيبن ال و للمجخمو ظالبه اشاساث جشظل التى الهام الىكام ومد٘مت ششؾت سخمت جدذ الىْىم مً
ً
 الزي31 للتربظ جداشُا

 الهام الىكام مداٖم نليها بذدأ التي الشاجحت شبه الاداهت قل في أخشي  بتهم نليهم الٓبؼ ٌهُذ ْذ
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 اإلاداٖماث 

ً مداٖم الىكام الهام ًىكم نملها واخخطاضها وظلؿاتها و ؾّش الؿهً خُث ًخم جٙلُِ  ْػاٍ  ًطذس سةِغ الٓػاء ميشىس بخٍ٘ى

/  32 102خُث جىظ اإلاادة  1991بالخالي ًماسظىن الطالخُاث الىسادة في ْاهىن الاحشاءاث الجىاةُت لعىت  و ًخمخهىن بعلؿاث الذسحت ألاولي

 مً الجضاءاث آلاحي  أ 
ً
 ، أن جىْو أًا

ً
ا  -السجً مذة ال ججاوص ظىت ب–ًجىص للمد٘مت الجىاةُت ألاولى ئرا هكشث الذنىي الجىاةُت ئًجاٍص

ؼ وجذابحر الشناًت –ؤلابادة  ٌ –دذدٍ سةِغ الٓػاء ، الجلذ بما ال ًجاوص زماهحن حلذٍ ، د الًشامت بما ال ًجاوص اإلابلٌ الزي ً و  الخهٍى

ٓا للماسظت َٓذ د ت ، ودسحت واخذة مً الؿهً امام مداٖم الاظخئىاٍ أؤلاضالح ، َو ب اإلايشىس نلي الىظ ؾبُهت اإلاداٖماث الاًجاٍص

 ، ًخػو الخطٍش في الامىا
ً
ا نهاةُا طبذ ْشاَس ىالًت التي لػاتي بااإلاطادسة لعلؿت سةِغ الجهاص الٓ ٛ الىاسدة لخلٚ اإلاداٖم مً الًشاماث وٍو

جخػو اإلاد٘مت لذاةشة اخخطاضها للىاةذ و اوامش داخلُت مً اخخطاص سةِغ الجهاص الٓاض ي ، وبمىحب رلٚ ًخم ئوشاء خعاباث 

ُت مىُطلت نً خعاباث العلؿت الٓػاةُت الاجدادًت و ًخطظ مىق ُىن مذهُىن و ششؾت خاضت بالىكام الهام جدذ اداسة ششؾت مطَش

اإلاداٖم ، ًخخظ سةِغ الجهاص الٓػاتي بالخطٍش في الًشاماث و الامىاٛ اإلاطادسة خُث ًخم سضذ خىاَض لٓاض ي اإلاد٘مت وششؾت الىكام 

ت في داةشة اخخطاص اإلاد٘مت والهاملحن " اإلاداظب و ال٘خبه و اإلاخض  هجي " و ًخم جخطُظ وعبت جدذ جطٍش سةاظت الهام و اإلادلُت الاداٍس

ها في جدعحر نمل اإلاداٖم لششاء الىْىد  والطُاهت لعُاسة الحمالث و الٓاض ي و الادواث اإلا٘خبُت و العُ "  اؽالجهاص الٓػاتي بًشع ضَش

ٓت اإلاداظبُت حهلذ مً مماظت مداٖم الىكام اله الاداهت و الحشص أ جيخهج مبذام حلذ َشط النهش " اإلاعخخذمت في نٓىبت الجلذ ، الؿٍش

ادة وعبت الحىاَنلي الًشاماث اإلاالُت  لخىاَش اإلاطلحت الخاضت ل مما ئوه٘غ في مخالُت مبذأ ؤلاضالح اإلاشجبـ بالهٓىبت   ضلمشجبؿحن بها لٍض

ت  للمداٖماث ، الامش الزي في جدُٓٔ الشدم الخاص والهام ئلي مماسظت ْمهُت جدشص نلي الاداهت و الهٓىبت مٓترهت مو الؿبُهت الاًجاٍص
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بِىما  ، لذيهم مطلحت مباششة لالداهت  َم سحاٛ الششؾت ٖشهىد لالزباث  في الًالب الانم نلي ي مماسظاث اإلاداٖم التي حهخمذ أوه٘غ ف

نليها باحشاء يحر " البِىت اإلاخدطل 10" 33في اإلاادة 1994جشجً٘ اإلاداٖم لٓبٛى البِىت الهُبت التي ًجىصَا ْاهىن الازباث العىداوي لهام 

ٙام ؤلاْشاس والبِىت اإلاشدودة ال جشد البِىت إلاجشد أهه جم الحطٛى نليها باحشاء يحر صحُذ متى اؾمأهذ 1صحُذ. جىظ نلي : ) ( مو مشاناة أخ

 لخدُٓٔ الهذالت، أال جشجب ئداهت بمىحب ا2اإلاد٘مت ئلى ٖىنها معخٓلت ومٓبىلت )
ً
لبِىت اإلاشاس ئليها ( ًجىص للمد٘مت متى ما سأث رلٚ مىاظبا

ت للمداٖماث ًخم جىُُز الهٓىباث بشٙل َىسي ، خُث ًخػو الشحاٛ لخىُُز 1في البىذ ) ( ما لم حهػذَا بِىت أخشي . للؿبُهت الاًجاٍص

ؿاث و في بهؼ الحاالث مً ْبل سحاٛ ششؾت  وفي الاخىاٛ ًخم  نٓىبت الجلذ مً ْبل سحاٛ ششؾت بِىما اليعاء ًخػهً لزلٚ مً ْبل شٍش

 الخىُُز نلي مشاي مً الجمهىس في باخت اإلاد٘مت الخاسحُت  ، اإلاذاهىن بهٓىبت الجلذ  الًخػهىن لهملُت ال٘شِ الؿبى التى جدذد لُاْت او

ً لالضابت باالمشاع اإلاىٓىلت لخ٘شاس اظخخذام  نذم لُاْت اإلاذان ٖما اهه فى يالب الاخُان لدعبب فى اخذار حشوح وهى ْذ حهشع ال٘خحًر

ذ ازبدذ اإلاماسظت بان الُعاد اإلاالى امخذ لِشمل ششؾت اإلاداٖم خُث ًخٓاض ى مىُزو نٓىبت العىؽ  نلى انذاد ٖبحٍر وبشٙل مخ٘ش ، ْو

الجلذ مبلٌ مالى هكحر ان ًخم جىُُز الهٓىبه بأخِ ئلم ،بل جمخذ راث اإلاماسظت الي دَو مبالٌ مالُت حشاء الحطىٛ نلي مهلىماث نً 

ٙاث ، أو الخهامل مهها دون ا مىانُذ الحمالث لخُاديها  .لٓبؼ نلي الاشخاص او اإلامخل

 : اإلاداٖماث و َػاء الخىاضل الاحخماعي 

طىن في خُالث نامت  بالىظاةـ الغجخامهُت َُذًىَاث ئهدششث في بشصث قاَشة اإلاداٖماث الشخاص  2018- 2017في خالٛ نامي  م ًْش َو

ا  ذشبعح جمهاث خاضت ، و ال أخذ ًجضم ُِٖو ج اث بالشيم مً أن حمُهها حشحر ئلي أن حسجُلها و وشَش هتهإ الخطىضُت ئَزٍ الُُذَو
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اث و  مداٖتهم بالجلذ أمام مداٖم الىكام الهام  ، الذَو باهتهإ الخطىضُت في جمذ و سيم رلٚ جمذ مالخٓت مً قهشوا نلي َزٍ الُُذَو

 لي جدٛى الُػاء ؤلاَتراض ي ئلي خحز أخش ليشاؽ الىكام الهام وسْابخه .الدسجُل و اليشش ال جأبه به اإلاداٖم ،َزٍ اإلاماسظت حشحر ئ

 نٓىبت السجً البذًلت و اإلآاضت بُنها و الًشامت 

 مً الٓاهىن الجىاتي 77ال في خالت الاداهت جدذ اإلاادة قلذ نٓىبت السجً حشٙل الهٓىبت البذًلت وهي السجً في خالت نذم دَو الًشامت َمث

ُشع نٓىبت السجً البذًلت إلاذد ال جٓل نً زالزت أشهش  مما ٌشٙل وظُلت جقلذ اإلاداٖم  1991مً الٓاهىن الجىاتي الاججاس بالخمىس 

ٗاهذ الهٓىبت  أشهش سجً ،في خالت العذاد  6الي  3حىُه ظىداوي َالهٓىبت البذًلت ْذ ج٘ىن بحن  1500غًـ لعذاد الًشامت ، َارا 

بالسجً  مً ُْمت الًشامت ، مما ٌشحر الي نملُت مٓاضت بحن " ُْمت الًشامت و  التي ْػاَا اإلاذانطم ما ٌهادٛ نذد الاًام اإلاخاخش ًخم خ

ْاٛ  مدمىد ) اظم يحر خُٓٓي ( مدامي ومذاَو نً خّٓى ؤلاوعان أن  َترة السجً " و هي جطب في جاُٖذ الطبًت الجباةُت للمداٖماث

ل ت حشٙل غًـ نلي اإلاذاهُحن للبدث نً مىاسد لعذاد الًشاماث الامش الزي خلٔ خالت لجىء اإلاداٖم الي نٓىبت السجً البذًلت لُتراث ؾٍى

مً الخػامً ٌهمل اإلاجخمو اإلادُـ بالطحُت لجمو اإلااٛ لخُادي البٓاء في السجً وال ظُما أن أيلب الخاغهاث لزلٚ مً اليعاء الالتي 

خذماث ، مً هاخُت ٌهبر ألامش  اْخطاد الٓهش الزي ًمٛى مً ًىاحهً قشوٍ ئْخطادًت ْاظُه في قل يُاب دوس الذولت في جٓذًم ال

ومو رلٚ ًكل   مماسظاث الطحاًا الخػانهم للمداٖماث يحر الهادلت و الخهزًب بما ٌهضص مً الاَذاٍ العُاظُت لٓىاهُحن الىكام الهام

ٙام ْىاهُحن الىكام الهام   34" الىاَزًً في الذولت بمىاي نً الخػىم الخ

ثالخىضُا
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ا البرإلاان   ًجب نلي الح٘ىمت العىداهُت الًاء ْىاهحن الىكام الهام بشٙل َىسي  والالتزام بالٓىاهُحن الهامت  التي احاَص

واصالت   1991مشاحهه شامله للٓىاهحن العىداهُت  فى مٓذمتها  الٓاهىن الجىاتى العىداوى  وصاسة الهذٛ العىداهُت و البرإلاان العىداوي  ًجب 

مً الٓاهىن الجىاتى  152/151ٖما ًجب الالًاء الُىسي لىظ اإلاادجحن  2005اي حهاسع بُنها ووزُٓت الحّٓى فى الذظخىس الاهخٓالى لعىت

 . واي مىاد اخشي حهمل نلى الخمُحز غذ اإلاشاة 1991

ٙاٛ الخمُحز غذ اإلاشاة )) ظُذاوالبرإلاان العىداوي نلي ئجُاُْتي  خث ٗاَت اش  غشوب مً ويحٍر اجُاُْت مىاَػت الخهزًبو  ((الٓػاء نلي 

 .اإلاهُىت أو الالئوعاهُت أو الٓاظُت الهٓىبت أو اإلاهاملت

ٗاث التي ئسجبؿذ ًجب نلي وصاسة الهذٛ العىداهُت  ه لإلهتها بدىُُز خضم ْىاهحن الىكام الهام ، و وشش هخاةج الخدُٓٔ الخدُٓٔ  الىاظو والجًز

ؼ اإلاادي و اإلاهىىي للطحاًا   ، و اإلاداظبت الهادلت ، الخخهٍى

ؼ .ًجب نلي وصاسة الذاخلُت الهمل نلي  ٔ الخٍُى  انادٍ جاَُل الششؾت الجىاةُت  نلى أظغ مهىُت بما ًػمً اداء الىاحب َو

 

 

 


