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تقرير دراسة تقييم تطبيق المواد المعدلة بالقانون
الجنائي وقانون الجنسية من وجهة نظر المهنيون القانونيون
مركز األلق للخدمات اإلعالمية
تم إرسال مسودة التقرير إلى..............:
 5سبتمبر 2019

المــقـدمـة:
منذ تولي اإلسالاليميو السالالة في السالالودا في عام  1989سالالنوا اواني مقيدة لةغاي لحقوق وحريات
الزنا
المرأة واد اعتبر الناشال و الناشال ات مواد القانو الجنائي لعام  1991المتعةق باالغتصالا
والسفور وإنح ا األخيق وكذلك خةو اانو الجنسي م كاف حقوق المرأة تمييزا ضد النساء وعةيه
فقد تصالاعدت أصالوات التنميمات والجماعات النسالائي والناشال ي الناشال ات بالدعوة لإلصالي  .واد
سالالنحت الفرصالال بعد توايع اتفااي السالاليم الشالالامل بي الحرك الشالالعبي لتحرير السالالودا وحكوم
المؤتمر الو ني في عام  2005التي نصالالت عةى إصالالي جميع القواني  .وعةى الرغم م أ اتفااي
الساليم كانت عمياء إلى حد كبير م حيث النوع اإلجتماعي (الجندر) ،فقد نص الدسالتور المؤات عةى
المسالاواة بي الجنسالي  .حيث تنص المادة  32م وثيق الحقوق باإلتفااي  ،عةى سالبيل المثال  ،عةى:
" تكفل الدول لةرجال والنسالاء الحق المتسالاو في التمتع بكل الحقوق المدني والسالياسالي واالجتماعي
والثقافي واالاتصالادي بما فيها الحق في األجر المتسالاو لةعمل المتسالاو والمزايا الوميفي األخرى.
ومنذ عام  2006انتهزت النسالاء الفرصال وحاول الضالغ م أجل اإلصالي ولم تسالتج الحكوم إال
في عالام  2015م خيل تعالديالل مواد القالانو الجنالائي وفي عالام  2018تم تعالديالل االانو الجنسالالالالاليال
بخصالالالالوص حق المرأة في الجنسالالالالي  .لك اإلصالالالاليحات المذكورة لم تأخذ في االعتبار كل مخاوف
الناش ات وآماه في التعدييت.
أشالارت دراسالات مثل سالها (2017 )SIHAم وتوننسال ( )Tønnessenوالنقر (2015 )AlNagarم
إلى ضالالعف المواد المعدل (التي أدخةت عةيها إصالاليحات) وهي المواد  149و  151ومادة الجنسالالي
ولك ال توجد دراسالالات ع كيف عززت اإلصالاليحات العدال بي الجنسالالي في تنفيذ القانو  .يهدف
البحث إلى فهم فعالي اإلصي م خيل فحص تنفيذه .وفقا لالال " )Sharmani (2013: 15إ فهمنا
لةقانو كأداة لإلصالالي ال معنى له إذا لم نوسالالع تحةيةنا م األحكام المكتوب إلى الممارسالال القانوني

الفعةي وأثرها عةى حياة المرأة" .والسؤال الرئيسي هو :هل التعديالت على المادة  149والمادة 151

وقانون الجنسية تعزز العدالة بين الجنسين للمرأة في الممارسة القانونية الفعلية؟

أهمية البحث:
•
•

•

•

تعكس الدراسالال ع كيفي اسالالتفادة النسالالاء المتهمات م التعديل م عدمه ،وبالتالي سالالتكو
نتائج الدراس مهم لةمشرعي في السودا وكذلك لةدفاع ع الناش ات.
م المتواع أ يتم اسالالالتخدام نتائج البحث م ابل مركز األلق في مواجه ومناهضالالال العنف
القائم عةى النوع االجتماعي ولتحقيق العدال بي الجنسالالالالي  .باإلضالالالالاف إلى ذلك ،يقوم مركز
األلق برفع ادرات ومهارات الصالالالالحفيي الصالالالالحفيات في الكتاب الصالالالالحفي والكتاب حول
القضايا القانوني لةمرأة.
تأخذ العديد م الصالالالحف في المواد الصالالالحفي المنشالالالورة في صالالالفح الجريم أو الصالالالفح
المخصالصال لةقانو موضالالوع المشالالروع وتعالجه في اال أخبار بدو نقد أو تحةيل .حيث
تسالالالالالتخالدم اإلخبالار والتقالارير في هالذا المجالال لغال مثيرة ال تهالدف إلى زيالادة وعي القالار أو
تزويده بالمعرف أو تناول المواضالاليع بالتحةيل والنقد الهادف أو تناول المواد اإلعيمي اضالالايا
حقوق اإلنسالا بشالكل عام أو اضالايا العدال واضالايا النوع اإلجتماعي( .مركز األلق .)2019
يتناول هذا البحث بالتحةيل إنفاذ المواد التي تم إصالالالاليحها مع التركيز وإبراز مسالالالالاهمتها في
العدال المتعةق بالنوع اإلجتماعي (الجندر) .ساليتم اسالتخدام هذه المعةومات لتدري الصالحفيي
الصحفيات لبناء ورفع ادراتهم عةى الكتاب حول القضايا القانوني م منمور العدال الجندري
(العدال بي الجنسي ).
برز المدافعو ع حقوق اإلنسالالا مؤخرا كنشال اء يشالالاركو في الوااي والحماي م العنف
القائم عةى النوع اإلجتماعي (الجندر  )GBVوساليتم إرسالال نتائج البحث إليهم إلسالتخدامها في
التالدريال لمسالالالالالاعالدتهم في جهودهم الراميال لرفع الوعي بحقوق اإلنسالالالالالا والعنف القالائم عةى
الجندر (.)GBV

األهــداف:
الصحفيات والمدافعي

الهدف العام هو توفير المعةومات التي سيتم استخدامها لبناء ادرات الصحفيي
المدافعات ع حقوق اإلنسا  .يهدف البحث تحديدا إلى:
الزنا والفحش والسالالالفور والجنسالالالي ابل وبعد
• منااشال ال مواد القواني المتعةق باالغتصالالالا
التعدييت م منمور العدال الجندري .
• دراسالالال ال فعالاليال إنفالاذ التعالديالل كمالا يتصالالالالالورهالا ويختبرهالا القالائمو عةى إنفالاذ القالانو بمالا فيهم
المحامو والنياب والمدعو العامو والقضاة.
• إلقاء الضوء عةى معرف النساء بالتعدييت ومعامةته وما يواجهنه في جةسات المحاكم
• تقديم مقتر لتحسي اإلصيحات.

المــنهـجــيـة:
اختار البحث المهنج النوعي باسالتخدام المقابيت الشالخصالي شالبه المنمم ومنااشالات المجموع لدراسال
معارف وآراء المهنيي القانونيي بشالالالأ تجربتهم في ت بيق المواد المعدل موضالالالوع الدراسال ال  .تهتم
المنهجي النوعي أيضالالا بدراسالال اآلراء ووجهات النمر والمسالالاعي والخبرات البشالالري  ....لألفراد
(بيرج ولونا  ،2017ص  ))Berg and Luna 2017, P21( 21وهي محور الدراس .
تتضالم أسالالي جمع البيانات مقابيت شالخصالي شالبه منمم ومنااشالات جماعي وهذه أدوات تكميةي
لمنالااشالالال ال تصالالالالالورات وتجالار القالانونيي (المحالامو ووكيء النيالابال والمالدعو العالامو والمحققو
وكتالا عرائ اإللتمالاس القالانوني والقضالالالالالاة) والمرأة المالدعيال في العمةيال القالانونيال إلنفالاذ المواد
المعدل .
تم جمع البيانات في الخر وم (منا ق ضالالواحي دار السالاليم والحاج يوسالالف وسالالوبا) وواليات جنو
دارفور (مدين نياال) حيث تحدث معمم حاالت االغتصالا والتحرش والتعامل معها في المحاكم وفقا
لتحقيقات أولي لتحديد مجال البحث.
تم جمع البيانات خيل الفترة م شهر مارس إلى شهر يونيو .2019
وكا م بي الممارسالالالي القانونيي الذي تمت مقابةتهم في الخر وم ونياال  6محققي متحريي م
الشالالالالالر ال و  6وكيء نيالابال مالدعي عالامي و  6اضالالالالالاة و  7محالامي و  5كالاتبي عرائ االانونيال .
وأجريت مقابيت مع خمس نسالاء مدعيات تم الوصالول اليهم بمسالاعدة المحامي  .باإلضالاف لتغ يات
وميحمات في جةسات محكم ( )2وجةسات تحقيق ( )2في الخر وم ونياال.
فيما يتعةق بالجنسالي تم إجراء مقابيت مع محامي وضالبا شالر في السالجل المدني بجان منااشالات
جماعي مع محامي لمنااشالالال النتائج األولي ومعالج الثغرات .وضالالالمت إحد جةسالالالات المنااشالالال
محامي م منمم المساعدة القانوني م ذو الخبرة في اضايا الجنسي .
تم أخذ الموافق كل م تمت المقابيت معهم ابل إجرائها ونمرا لحساسي القضايا وموااف الممارسي
القانونيي تعهدنا بعدم الكشف ع هوياتهم.
شالمةت األسالئة المفتوح لةممارسالي القانونيي  )1 :النص المعدل؛  )2كيف سالهةت النصالوص التي تم
إصاليحها الت بيق أو ال عو ؛  )3المعرف القانوني لةنسالاء المدعيات  )4التحديات التي تواجه النسالاء
المدعيات خيل إجراءات فتح البيغات وخيل المحاكمات ؛  )4أمثة عةى حاالت التحرش الجنسالالالي
واالغتصالا والجنسالي  .هذا واد ركزت األسالئة الموجه لةنسالاء المدعيات الشالاكيات عةى تجاربه
خيل فتح البيغات وأثناء جةسات المحكم والقيود التي واجهنها.
إسالتخدم التقرير ،باإلضالاف إلى المقابيت والمنااشالات الجماعي  ،مصالادر مثل تقارير مراجع القواني
واألوراق األكاديمي المنشورة وغير المنشورة.

والحمت نتائج الدراسال ال الرئيسالالالي أ النصالالالوص المعدل لمادتي القانو الجنائي ( 149و  )151ال
تزال تفتقر لةوضالو وتخةو م العقوبات التي اد تعزز العدال الجندري (العدال بي الجنسالي ) .تعتبر
المادة المتعةق بالجنسي تمييزي ضد المرأة ألنها ال تمنح المرأة نفس حقوق منح أ فالها الجنسي مثل
الرجل وذلك أل عمةي اإلصالي تمت لةتعامل مع وضالع سالياسالي محدد ومنمور أبو وبالتالي فهي
الدال لةمرأة كمالا لم تتبنى عمةيال اإلصالالالالالي التعالاريف والمعالايير في وثالائق
لم تك تهالدف إلى تحقيق الع ال
حقوق اإلنسالا الدولي واإلاةيمي لذا تشالكل اإلصالي وفق الديناميات السالياسالي واالجتماعي الثقافي
السائدة التي تركز عةى الحقوق المقيدة لةمرأة بدال م العدال الجندري .
بعد المقدم  ،يتضم التقرير اسما ع ديناميات السياق حول الحقوق القانوني لةمرأة والديناميات التي
أثرت عةى اإلصالالالي ايد الدراسالالال  .يتبع ذلك نتائج البحث الذ يقدم أوال وجهات النمر حول المواد
التي تم إصالاليحها تعديةها والنصالالوص التي تم إصالاليحها إصالاليحها ووضالالوحها و العدال الجندري
(عدال إنصالالاف الجندر) .ثم يأتي القسالالم الخاص بتنفيذ المواد التي تم تعديةها إصالاليحها والذ نااش
فتح البيغ ع االغتصالالا والمضالالايق والتحديات التي تواجه النسالالاء المبةغات وتجاربه أثناء سالالير
الانوني ووكيء النيالاب
القضالالالالاليال وخيل المحالاكمالات حسالالالالالبمالا أوضالالالالالح المحالامو وكتالا العرائ الق ال
والمحققو المتحرو والقضالاة .ثم يعر القسالم تجرب النسالاء المبةغات المدعيات مع الممارسالي
القانونيي أثناء التحقيق وفي المحكم  .أخيرا ،تم النمر في بع الميحمات الختامي .

الحقوق القانونية للمرأة في النظام اإلسالمي:
فر نمام حكم اإلسالالاليمويو عمةي أسالالالةم منذ توليهم السالالالة في عام  .1989واد خدمت حقوق
المرأة كدليل سالياسالي رمز وشالعار لةمشالروع السالياسالي اإلساليمي ((نجي  2004؛ هيل ()Hale
1997؛ تونيسال ( .))2011 )Tønnessenتم تسالييس حقوق المرأة وتدوينها م ابل الحكوم وفقا ل
"الشالالريع " ويسالالتند القانو إلى تفسالالير متعنت لةدي  .وعةيه ،مةت حقوق المرأة مقيدة لةغاي  .هذا واد
فتحت وثيق الحقوق في الدسالتور االنتقالي لعام  2005التي وضالعت بعد اتفااي الساليم الشالامل في عام
 2005المجال السالالياسالالي لةم ال بإصالالي القانو م ابل الناشالال ي الناشالال ات في مجال حقوق
المرأة وحتى م داخل الدول نفسها.
بدأ الناش و الناش ات في حقوق المرأة في المنااش والتعبئ م أجل إصي القانو منذ منتصف
التسالالالالالعينيالات بالالتركيز عةى اضالالالالالايالا المرأة( .مجموعال المتعالاونالات 1997؛ ومجموعال الم الاوعال
وفريدريش إيبرت سالالالالتيفتونج Mutawinat Group and Fredrich Ebert Stiftung ( 2001
 )2001و أيه دبةيو يو( 2004جامع آسالاليا لةنسالالاء ))Asian University for Women (AUW؛
وتاير وبدر  .))Tire and Badri( 2008اام مركز الخر وم لتنمي حقوق اإلنسالالالا وتنمي البيئ
( Khartoum Centre for Human Rights and Environmental Development
 ))(KCHREDوالحقالا اام المنممال السالالالالالودانيال لةبحالث والت وير ( )SORDبعمالل مكثف في إصالالالالالي

القانو الجنائي منذ عام  2009مع التركيز بشالالالكل خاص عةى أحكام االغتصالالالا والزنا( .تونيسال ال
 Tønnessenوالنجار  .)33 :2015 al Nagarتشالالكةت شالالبك الناشالال و الناشالال ات المؤيدو
المؤيدات لةنسالاء في عام  ،2009وهي شالبك لإلصالي أسالمت نفسالها "تحالف  "149وفي عام 2006
شالالكل نمام اإلسالاليمويي لجن لإلصالالي في مركز حقوق اإلنسالالا لةمرأة ،بوزارة الضالالما والرعاي
االجتماعي  .عمةت الةجن لسالالنوات عةى عدة اواني ولديها توصالاليات لإلصالالي تسالالتند جميعها عةى
تفسير الشريع اإلسيمي .
أتي إصي المادة  149والمادة  151في وات سياسي حرج ابيل االنتخابات وأرادت الحكوم إمهار
التزامها بالنمر في وضالع المرأة إلى المجتمع الدولي .وتم أيضالا إصالي المادة  4م اانو الجنسالي
في عام  2018دو النمر ألجندة الناش ال و المناصال رو لةمرأة في منتصالالف التسالالعينيات .وبالتالي،
فإ اإلصي ليس استجاب لجهود الناش و المناصرو لحقوق المرأة .ولهذا السب نح بحاج إلى
دراس ما إذا كا اإلصي منصف لةمرأة أو تمييز ضدها في الممارس العمةي عةى أر .

نتائج الدراسة:
وجهات النظر حول إصالح المواد:
المادة 149
بموج القانو الجنائي السالوداني ( ،)1991تم تعريف االغتصالا بأنه الزنا (الزنا والمعاشالرة) بدو
موافق  .حيث تنص المادة  149عةى:
 )1يعد مرتكبا جريم االغتصا كل م يوااع شخصا زنا أو لوا ا دو رضاه.
 )2ال يعتد بالرضا إذا كا الجاني ذا اوام أو سة عةى المجني عةيه.
 )3يعاا كل م يرتك جريم االغتصالالالا بالجةد مائ جةدة وبالسالالالج مدة ال تتجاوز عشالالالر
سنوات ،ما لم يشكل االغتصا جريم الزنا أو الةوا المعاا عةيها باإلعدام.
في عام  ،2015أجاز المجةس الو ني السالوداني تعديي عةى القانو الجنائي لعام  1991مع تعريف
جديد ليغتصا الذ يرب بينه وبي الزنا .ونصت مادة االغتصا الجديدة كما يةي:
"يُعد مرتكبا جريم االغتصالالالالا كل م يقوم باالتصالالالالال الجنسالالالالي ع ريق
اختراق عضالالالو جنسالالالي أو أ جسالالالم أو جزء م الجسالالالم داخل المهبل أو فتح
الشالرج لةضالحي باسالتخدام القوة أو التخويف أو اإلكراه أو التهديد باسالتخدام العنف
أو االحتجاز أو االض ال هاد النفسالالي أو اإلغراء أو إسالالاءة اسالالتخدام السالالة ضالالد
الضالحي أو شالخص آخر ،أو عندما تُرتك الجريم ضالد شالخص غير اادر عةى
بيعي أو إغراء  -مرتب أو غير مرتب بالس .1
التعبير ع موافقته ألسبا
 1راب :
http://www.acjps.org/wp-content/uploads/2016/03/Sudan%E2%80%99s-new-law-on-rape-and-sexualharassment-One-step-forward-two-steps-back_-.pdf

في هذا التعريف الجديد  ،ال يرتب االغتصا بالزنا .حيث أزال التعديل الخة بي جرائم االغتصا
والزنا التي كانت موجودة في مادة االغتصالا السالابق  .باإلضالاف إلى ذلك ،ال يتم تعريف االغتصالا
فق باإلدخال االختراق الجنائي ولكنه يشالالالمل أيضالالالا هذه المرة إدخال الجسالالالم الغري أو األجزاء
األخرى م الجسالالالم .أخيرا  ،تتضالالالم فكرة "القوة" اآل التخويف والترهي النفسالالالي باإلضالالالاف إلى
العنف الجسد  .يمل التعريف غير واضح لح ٍد ما حتى في المادة  149المعدل  .عةى سبيل المثال ،تم
اسالالتخدام كةمات مثل "اإلغواء" دو تحديد الخ الفاصالالل بي الزنا واإلغواء وم هو الضالالحي وم
هو الجاني في حال اإلغواء(.تونيس  Tønnessenوالنجار)2015 al Nagar

ومع ذلك  ،مل التعريف الجديد ليغتصالالالا غير واضالالالح بشالالالأ العمر الذ يعتد فيه اانونا بموافق
الشالالخص عةى ممارسال الجنس .وم غير الواضالالح ما إذا كا تحديد السال القانوني لةموافق بموج
القالانو الجنالائي لعالام  1991الالذ يعرف البالالغي بالالبةوغ أو بموجال االانو ال فالل لعالام  2010الالذ
يعرف ال فل بأنه أ شالخص دو سال  18عاما .هناك مشالكة أخرى في اإلصالي وهي أ العقوب
تُبقى كما هي (خفيف ) وال يمك اعتبارها رادع لةجناة .ولةعقوب الخفيف عواا سالةبي عةى الضالحي
بالنمر إلى الخسالائر الكبيرة في سالمع الضالحي والوصالم االجتماعي واآلثار النفسالي السالةبي  .حيث لم
لم ينمر المشالالرع في االختيفات بي أنواع العنف المسالالتخدم في االغتصالالا ولم ينمر في العقوبات
بشأ العيا بي الجاني والضحي  .أبسام (.)Absam, n.d
ومع ذلك ،فق الحم البع نقا الضالالالعف في اإلصالالالي التعديل .فقد أكد وكيل نياب " :العقوبات لم
يتم إصاليحها وليسالت رادعا لةمغتصالبي " .2وأشالار البع إلى أ القانو اإلجرائي لم يتغير لتحقيق
العالدالال أل الجريمال لم تالدرج في المالادة  146م القالانو اإلجرائي التي يجال أ يسالالالالالج الجالاني
بموجبها أثناء عمةي التحقيق .كما أشالالار البع إلى أ مرتك الجريم اد يختفي إذا ترك حرا ةيقا
أو اد يحاول ممارسالال ضالالغو وتهديدات ضالالد الضالالحي إللغاء القضالالي وهذا ما أكده أبسالالام (إ د
 Absam (n.dأيضا.

كا أغة الممارسي القانونيي الذي تمت مقابةتهم إيجابيي وخاص القضاة ووكيء النياب والمدعي
العامي حول تعديل إصالي المادة  .149وأوضالح أحد المحامي " :اةل اإلصالي ع ء تقديم األدل
حيث يعتمد ذلك عةى ما تقوله الضالالالالحي والنتائج ال بي  .لقد حقق اإلصالالالالي العدال لةمرأة" .3وهذه
ردود فعالل جالديال وتعكس منمورا محالدودا لةعالدالال الجنالدريال وحقوق اإلنسالالالالالا لةمرأة مع األخالذ بعي
االعتبار أ النصوص التي تم إصيحها ال تزال تعاني م عيو .
م غير المرجح أ يكو لإلصالي أ تأثير بدو إدخال إصالي إضالافي لقانو األدل لعام .1994
غير أ معمم الممارسالالالالي لم يذكروا ذلك كقيد رغم أ هذا يعني أ مفهومي االغتصالالالالا والزنا ما
زاال مختة ي  .لم يذكر أ م الممارسالالي إغفال تجريم االغتصالالا في إ ار الزواج باعتباره شالالكي
مهما م أشالالكال العنف ضالالد النوع اإلجتماعي (الجندر) (تونيسالال والنجار 2015:16؛ سالاليها SIHA
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 .)2015:7وذلك أل االغتصالالا في إ ار الزوجي غير موجود م منمور اإلسالاليمويي المتعنتي
الذ يؤ ر لةقواني والممارسات القانوني .

القانون الجنائي 1991م :المادة 151
تم تعديل القانو الجنائي لعام  1991في عام 2015م لتجريم التحرش الجنسالالالالي .وتنص المادة 151
م هذا القانو المتعةق باألعمال الفاحش والفجور والتحرش الجنسي عةى ما يةي:
‘يعد مرتكبا جريم األفعال الفاحشال م يأتى فعي مخي بالحياء لدى شالخص آخر أو يتحدث أو
يتصالالالرف ب ريق تسالالالب اإلغراء أو إغواء شالالالخص آخر لممارسالالال الجنس غير المشالالالروع أو
الرتكا سالالةوك غير الئق ذا بيع جنسالالي تؤذ الضالالحي نفسالاليا أو تجعل الضالالحي تشالالعر بعدم
األما  ،يعاا بالسج لمدة ال تتجاوز ثيث سنوات والجةد’.

عةى الرغم م أ هذه المادة تذكر بالتحديد التحرش الجنسالالي باعتباره جريم  ،إال أنها لم تك مقبول
لةعديد م المحامي والناشال ي الناشال ات المناصالالري المناصالالرات لةنسالالاء .حيث يعتبر التعريف
غامضالا وفضالفاضالا وواسالع الن اق .ليس م الواضالح م هو المتحرش أو الجاني وم هو الضالحي أو
م تمت مضالالالالايقته( .تونسالالالال Tønnessenوالنجار  22-21 :2015 ،al Nagar؛ سالالالاليها SIHA
 )8 :2015وفق منمور اإلساليميي فغالبا ما يتم إلقاء الةوم عةى النسالاء بحج إغرائه الرجال وخةق
فتن جنسالالالالي وأخياي  ،ويمك بسالالالالهول اسالالالالتخدام هذه المادة الجديدة في إلقاء القب عةى النسالالالالاء
واتهامه بتهم التحرش الجنسي ،وسيحاول المضايقو م الذكور الدفاع ع أفعالهم م خيل إلقاء
الةوم عةى النسالاء اليئي يدعي أنه تعرضال لةتحرش إلغراءه لهم بسالب وجوده أو ميبساله أو
حتى ريق التحدث .هذه الحجج مقبول اجتماعيا وثقافيا( .تونسالال ال  Tønnessenوالنجار ،al Nagar
) ibid2015

تم إجراء اإلصاليحات لتعزيز العدال الجندري (العدال بي الجنسالي ) ،غير أ الناشال ي الناشال ات
المؤيدي المؤيدات لةنسالالاء يعتقدو أ هذه اإلصالاليحات ترتب ارتبا ا وثيقا بانتخابات مثيرة لةجدل
إلى حد ما في ربيع العام  .2015أراد الحز اإلسالالالاليمي الحاكم عر بع النتائج الناجح خيل
دورة األربع سالنوات السالابق لةمجةس الو ني (البرلما ) ابل تةك االنتخابات (تونسال Tønnessen
والنجار  .)22-21 :2015 ،al Nagarكما يعتقد الناش ال ي الناش ال ات المناصالالري المناصالالرات
لةمرأة أ تعدييت القانو الجنائي هذه كانت محاول م الحكوم إلرسالال إشالارة إلى المجتمع الدولي
لتحسالالي سالالمع البةد "السالاليئ " عندما يتعةق األمر بالعنف والتحرش الجنسالاليي وحسال رأيهم فإ هذه
التعدييت مجرد محاول إلع اء ان باع خا ئ بأ الدول السالوداني تتصالدى لمشالكة العنف الجنسالي
والتحرش -وهي ليست كذلك( .تونس  Tønnessenوالنجار )22 :2015 ،al Nagar
بالنسالالالب لةمادة  ،151فقد أثنى معمم المجيبي الذي تمت مقابةتهم عةى المادة بعد إصالالاليحها تعديةه
في حي أكالد البع أ تعريف الفعالل الفالاحش (غير األخياي) غالام لةغالايال  .وأكالد االا ٍ " :لالدينالا
مشالالكة في تعريف الفعل الفاحش (غير اليئق)" .كما أوضالالح بع الممارسالالي القانونيي الذي تمت

مقابةتهم أ المشالكة تكم في أ الجماعات العراي المختةف لديها ثقافات متنوع وتختةف في تعريفها
لةتحرش أو األفعال الفاحشال (غير األخياي ) 4واد تؤد هذه االختيفات الثقافي إلى تفسالاليرات ثقافي
مختةف وبالتالي تؤثر عةى ت بيق القانو سةبا وتخل بتحقيق العدال لةمرأة (العدال الجندري ).

قانون الجنسية السوداني:
يمنح اانو الجنسالي السالوداني لعام  1994الجنسالي لأل فال المولودي أل موا سالوداني .تم تعديل
القانو في عام  2005لةسالما لة فل المولود ألم سالوداني باكتسالا الجنسالي السالوداني بالوالدة باتباع
عمةي التقديم .بموج تعديل عام  ،2005يتم الحصالول عةى الجنسالي بشالكل بيعي والمعروف باسالم
الجنسالالي بالمييد أو المكتسالالب م خيل التقدم لةتجنس .تنص المادة  4عةى الشالالرو التالي لةحصالالول
عةى الجنسالي  .1 :يكو المولود بعد سالريا مفعول هذا القانو سالودانيا بالمييد إذا كا والده سالودانيا
بالمييد وات والدته .2 .يسالتحق الشالخص المولود ألم سالوداني بالمييد الجنسالي السالوداني بالمييد إذا
تقدم ب ة لةحصالالول عةيها .واد تم تبني هذا الحكم عةى الرغم م تنااضالاله مع المادة  7م الدسالالتور
االنتقالي لعام  ،2005التي تضالالم "لكل فل مولود ألم أو أ سالالوداني حق غير اابل لةتصالالرف في
التمتع بالجنسي والموا ن السوداني " .وتم ذكر "الت بيق اإلنفاذ" بدو إجراءات واضح  ،وليس م
الواضالح سالب وضالع مثل هذا الشالر عةى النسالاء فق ولماذا ال تسالت يع األم تمرير الجنسالي تةقائيا إلى
أ فالها .هذا القيد عةى النساء دليل عةى انتشار ثقاف التمييز بي الجنسي بي المشرعي .
كا إصالالالي اانو الجنسالالالي مهما ألنه يحدد حقوق الموا ن  .ولك كما ذُكر أعيه كا اإلصالالالي
تمييزيا ألنه يفر ايودا عةى النسالالالالالاء ألنه ال يمك منح جنسالالالالاليته تةقالائيالا أل فالاله كالرجال .أدى
انفصالال جنو السالودا والقانو الذ يحرم شالع جنو السالودا م الجنسالي السالوداني إلى تعقيد
األمور بالنسالالالالب لألمهات اليئي لديه أزواج م جنو السالالالالودا  .هذا واد أمهرت النتائج حرما
الب في المرحة الثانوي أل م جنو السالالودا م فرصالال التقدم لةجامع أل المحكم رفضالالت
اضاليتها التي ال تزال في المحكم الدسالتوري  .أما القضالي األخرى المرفوضال فتسالتأنف أمام المحكم
األفريقي  .شالالمةت القيود التي الحمتها منمم غير حكومي ( )NGOتقدم المسالالاعدة القانوني المواف
السالةبي لوكيء النيتب والمدعي العامي والقضالاة وندرة المحامي المسالتعدي لتقديم المسالاعدة القانوني
وفقر معمم المحتاجي لةعو القانوني وأميتهم القانوني  .أمهرت النقاشالات الجماعي أ ارار المحكم
لةحصول عةى الجنسي م األم ال يستند عةى أ مبررات وليس هناك فرص ليستئناف.

تنفيذ المواد التي تم إصالحها  /تعديلها كما يراها الممارسون القانونيون:
عمر المدعية /الشـــاكية :بالنسالالالب إلى الجهات المسالالالئول ع إنفاذ القانو  ،فإ حاالت االغتصالالالا
والتحرش التي عالالجتهالا هي إلنالاث تتراو أعمالاره بي  17و  40عالامالا .يوضالالالالالح العمر أ بع
اإلناث دو س ال  18ال تتم محاكمته أمام محاكم األ فال ،وبالتالي فإ الجناة يحصالالةو عةى عقوب
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"خفيف " وغير رادع م المادة  149التي تم تعديةها إصالالاليحها .ويعني ذلك أيضالالالا أ ال فل يفقد
الالدعم النفسالالالالالي واالجتمالاعي والخالدمالات األخرى المقالدمال لأل فالال م وحالدة شالالالالالر ال حمالايال ال فالل
واألسالرة .والسـاال هو لماذا يقوم وكالء النيابة والمدعون العامون والقضـاة بمعالجة قضـايا األطفال

عندما تكون هناك محاكم متخصصة لألطفال في وسط المدن الثالثة بوالية الخرطوم؟
فتح البالغ في القضــــايا :أكد أحد وكيء النياب مدعي عام أ معدل فتح البيغات (اإلبيغ) اد زاد
في دارفور بسالالالالب زيادة أنشالالالال التوعي لةمنممات غير الحكومي ( )NGOsبجان بع مقدمي
المسالاعدة القانوني  .5لك معمم الممارسالي القانونيي الذي تمت مقابةتهم أكدوا أ معمم النسالاء يبةغ
يفتح بيغ بعد مهور عيمات الحمل .ود أشالار بع المحامي لما يةي كأسالبا لتأخر اإلبيغ :أ)
الخوف م وصالم العار االجتماعي ؛ ) الخوف م الةوم العقا م الوالدي واألاار المقربي
؛ ج) تهديدات الجناة بالصالالور أو اإلضالالرار بالسالالمع ؛ د) م غير المحتمل أ يبةغ الضالالحايا إذا كا
مرتك الجريم م أفراد األسالالرة البالغي ما لم تضالال ر كرها بسالالب الحمل .في بع المجموعات
اإلثني ال يتم اإلبيغ ع الحاالت ولك يتم تسالالالويتها بي العائيت بدفع تعوي  .أوضالالالح المحامو
والمدعو العامو أ التأخر في اإلبيغ يعني فقدا األدل عةى الجريم وبالتالي فقدا القضالي ما لم
يك هناك شالالهود أاوياء يعتد بهم لمسالالاندة اضالالي المدعي مثل اضالالي الشالالاكي ( ) التي تعرضالالت
ليغتصا  15مرة تحت تهديدات وتم اإلبيغ ع ذلك بعد الحمل ولكنهها لم تك اادرة عةى اإلثبات
ودعم اضاليتها فأُحيةت هي والشالهود والمجرم إلى السالج  ،6وأشالار أحد المحامي إلى حال ثيث نسالاء
واغتصالالبه ثيث شالالبا أمام فتيات صالالغيرات ك برفقته  .تمت إدان المجرمي
ك يجمع الح
وعوابوا بالسج والغرامات 7ويعود نجا القضي لإلبيغ فورا بعد واوعها ( في الوات المناس ).
وفقا لةمحامي الذي تمت مقابةتهم ،في الغال ال يتم فتح بيغات بموج المادة  151بسالالب صالالعوب
اإلثبات وتقديم األدل والخوف م إشالالان السالالمع ووصالالم العار .بجان أ معمم الجناة حريصالالو
عةى إخفاء جرائمهم .كما لوحم أعيه ،فإ غمو المادةة التي تم تعديةها إصالالاليحها اد يرتد عةى
النسالالاء اليئي اد يتم إلقاء الةوم عةيه إلغرائه الجناة الذكورعةى التحرش كما حدث في نياال عندما
تمت إدان فتاة شالالاب أبةغت ع تحرش ومضالالايقات وعوابت بدفع غرام  ،ولك بعد أ اام المحامي
كا باالستئناف تمت إدان المتحرش وعوا بالسج .8
المشالكة كما أشالارت بع التقارير ليسالت في فتح البيغ ولك في متابع القضالي  .فمثي أبةغت بائع
شالالا في نياال ع اغتصالالابها م ابل شالالر ي ولديها شالالهود لكنها لم تواصالالل وتتابع اضالاليتها .9هناك
مشالكة أخرى تتعةق بفتح البيغات وهي المعامة القاسالي التي تواجهها النسالاء أثناء التحقيق والتحر .
وهذا ما تم تأكيده م خيل مرااب وميحم سالير جةسال التحقيق .تحدث الشالر ي المحقق المتحر
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بغةم واسالالوة مع الضالالحي الشالالاكي وسالالخر منها عدة مرات لذا فم غير المرجح أ تتحمل مثل هذه
الضحي المزيد م وصم العار والتمييز ضد المرأة.
كيف يفهم الممارســـــون القانونيون المادة التي تم تعديلها  /إصـــــالحها ويتعاملون معها؟ كا لدى
منفالذ القالانو الالذي تمالت مقالابةتهم آراء مختةفال ففي حي أشالالالالالار بع المحالامي إلى أ جميع
الممارسالالالي المشالالالاركي في مجريات القضالالالي يفهمو جريم االغتصالالالا ويحاولو التعامل معها
باحترافي م ةوب بسالالب حسالالاسالالي الجرائم وبسالالرع بسالالب الحاج إلى األدل فقد تم التأكيد في هذا
الصالدد عةى عدم وجود أ أثر لهذا التعديل اإلصالي عةى إجراءات القضالي أو ممارسالات المنفذي
القانونيي المشالاركي في مجريات القضالي  .فقد عدد محامو آخرو أوجه اصالور في أدوار محققي
متحريي الشالالالر ووكيء النياب المدعي العامي وأضالالالافوا أ المحكم تقدم ،في بع األحيا ،
المسالالالالالاعالدة لةمالدعيال الشالالالالالاكيال ب ةال المزيالد م المعةومالات وتغير أحيالانالا المالادة التي تنمر بموجبها
الجريم  .وأوضالالالح أحدهم أ محققي متحر الشالالالر يفتقرو إلى اآلليات عةى وجه التحديد وال
توجد شالر يات محققات متحريات نسالاء لةتعامل مع مثل هذه الحاالت الحسالاسال  .الحم أحد المدعي
أ المحالامي ومومفي المسالالالالالاعالدة القالانونيال يقومو بعمالل هالائالل يالدعم عمالل وكيالل النيالابال بحسالالالالالبالانهم
األار لةمجتمع ولهم أدوار في تقديم المعةومات إلى المدعي الشاكي وزيادة وعيها القانوني.10
كيف أثر اإلصــالح على العدالة الجندرية للمرأة :أكد أحد وكالء النيابة ما يلي‘ :بعد اإلصالي  ،لسالنا
بحالاجال إلى تغيير المالادة التي تنمر بموجبهالا الجريمال م المالادة  149إلى المالادة  146أو تحويالل
المدعي إلى مجرم " وأعتقد أ هذا يشجع الضحايا النساء لفتح البيغات ".11وأضاف ":إضاف المادة
12
 151جيد أيضا ألنها توفر مجاال واسعا لةفعل الفاحش وغير األخياي وغير اليئق "
القيود عةى العدال الجندري (العدال بي الجنسالالالالي ) :أوضالالالالح أحد وكيء النياب الذي تمت مقابةتهم:
‘وجود عائق أمام إعداد محاضالالر البيغات ومعالج القضالالايا وهو عدم وجود شالالهادة مييد وهذا يقيد
ويعيق العدال لةفتيات الصالالالغيرات عةى وجه التحديد .إضالالالاف إلى الييغات المتأخرة كثيرا ع وات
واوع الجريم المنصالالوص عةيها في المادة  ،149وبُعد المراكز ال بي والعيادات والشالالفخانات وعدم
وجود األ باء إلثبات وتحقيق األدل والصالالالعوبات في بع الواليات لةوصالالالول إلى مختبرات األدل
الجنالائيال في الخر وم  ."13وم القيود التي تعتر الوصالالالالالول إلى األدلال عالدم وعي الضالالالالالحالايالا
ومعرفته بأهمي األدل ومحاوالته لتدمير جميع األدل ع ريق غسالالالل الميبس والجسالالالم لتجن
العار .أضف إلى ذلك خجةه م الوصول إلى المؤسسات القانوني .14
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وأضالالاف وكيل النياب العام في نياال أ أحد القيود التي تعيق العدال هو اة عدد الممارسالالي ال بيي
15
المؤهةي الذي يمكنهم كتاب التقارير ال بي وخاص في المنا ق النائي حيث يتكرر واوع الجرائم.
أكالد أحالد وكيء النيالابال عةى مالا يةي" :يتم التعالامالل مع الجرائم المنصالالالالالوص عةيهالا في المالادة  151في
16
محالاكم االانو النمالام العالام وتكو العقوبالات في الغالالال غرامالات وهالذا غير كالاف لردع الجنالاة".
"وبالالنسالالالالالبال لةمالادة  ،151ال توجالد ايود أل اإلصالالالالالي أع ى ثيثال أجزاء لةمواد التي تحتو عةى
تعريفالات لألفعالال الفالاحشالالالال وغير األخيايال وعقوبالات مختةفال  17".وأكالد وكيالل نيالابال آخر عةى مالا يةي:
"ادمت المادة  151تعريفا لةتحرش الجنسالي وجعةت عقوب السالج الجنائي إلزامي إلى حد ما بدال م
مرفي ".18
يتم تسالةي الضالوء عةى هذه الردود هنا لةتأكيد عةى الفهم المحدود لةممارسالي القانونيي الذي ساليمةو
يشكةو تحديا خ يرا أمام العدال الجندري (العدال بي الجنسي ).
فرصـة تسـوية القضـايا بشـكل رير رسـمي (خارج المحاكم) :أكد جميع الممارسالي القانونيي أنه م
الناحي القانوني والمسالالالئوليات ليس لديهم ما يفعةونه وبدال م ذلك يج عةيهم مراعاة الحق العام في
القضالي التي ل تنتهي بالتسالوي التي تحدث الحقا بشالكل غير رسالمي بي الجماعات العراي وال تتابع
الشالاكي القضالي أو شال بها بعد التسالوي  .في جةسالات النقاش الجماعي ،أكد المحامو أ معمم حاالت
19
التحرش تتم تسويتها بي العائيت في الحي.
إجراءات المحاكمة :أكد جميع القضالالالالاة أ المحاكم عادة ما تكو مفتوح ويتم إغياها إذا كا هناك
ة محدد بسالب السالري أو حسالاسالي القضالايا أو إذا كا الجاني أحد أفراد األسالرة والقةيل م النسالاء
ليس لديه مشالالكة أو ايود في المحاكم عةى وجه التحديد إذا كا لديه محاميات ،لك غالبي النسالالاء
اد يواجه صالعوبات في فهم األسالئة واد يخجة م اإلجاب  .واد ال تتمك بع النسالاء م التحدث
الصدمات في بع األحيا م العنف .ومع ذلك ،أكدت النساء
بسب شعوره بالخجل أو الغض
اليئي أجريت معه المقابيت الدعم الذ يقدمه القضالالاة في شالالر األسالالئة وتشالالجيعه عةى التغة
عةى الخجالل لإلجالابال عةى األسالالالالالئةال أو شالالالالالر القضالالالالاليال  .20كمالا أكالدت الميحمالات في بع محالاكم
الخر وم دعم القضالاة لةنسالاء بمحاولتهم توضاليح األسالئة وتشالجيع النسالاء عةى اإلجاب وإع اء مهة
النساء اليئي يخجة لةهدؤ واالسترخاء ثم الرد.
تجربة النســاء الضــحايا مع منفذي القانون :تم إجراء مقابيت مع سالبع نسالاء م الخر وم وواحدة
م نيالاال بواليال جنو دارفور وه ربالات بيوت و الالبالات وعالاميت في السالالالالالوق في الق الاع غير
15
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الرسالمي أبةغ ضالد.جناة ذكور إما في الحي أو مكا العمل معروفي جميعهم لةضالحايا باسالتثناء اثني .
اامت ضحيتا فق بأبيغ الشر مباشرة؛ في حي فتحت الباايات بيغات بعد التشاور مع عائيتهم
وجيرانه الذي رافقوه إلى الشالالالر لفتح البيغ ضالالالد المعتدي وتةقت اثنا منه المسالالالاعدة م
كتا العرائ بينما حصةت الباايات عةى مساعدة م عمال المساعدة القانوني والمحامي .
فيما يتعةق بالمواف والتسالهييت م الشالر  ،اشالتكت امرأة واحدة فق م المواف التمييز لةشالر
وكيف اعتبر رجالل الشالالالالالر ال ثيالابي خةيعال ومغريال لةجالاني .21وأوضالالالالالحالت أحالداه ":االال المحقق
المتحر كةمات تمييزي وعةّق عةى أ ثيابي غير الئق " .وأكدت الباايات أ الشالالر سالالاعدتهم في
جميع اإلجراءات حسالال الحاج  .وأثني كةه عةى وكيء النياب في تقديم المسالالالاعدة له ومعامةته
باحترام وحتى توجيهه ع كيفي التعامل مع القضالي  .وأشالارت أحداه إلى أ "وكيل النياب اسالتمع
إلي وأوضالالح لي ما يج فعةه بشالالأ اضالاليتي" .22هذا وتعتقد النسالالاء أ القضالالاة كانوا متفهمو لةغاي
ويقومو بشالالالالر األسالالالالئة له ويشالالالالجعوه لةتغة عةى خوفه وخجةه وينتمرونهم حتى يهدأ
ويسالتجم اوته واإلجاب عةى األسالئة  .وهناك اضالي واحدة لم تصالل إلى المحكم تمت تسالويتها في
مرحة سالالالابق  .ووصالالالةت حال واحدة فق إلى المرحة النهائي وتم الحكم عةى الجاني بالسالالالج وهو
اآل في السالالالالج وهناك اضالالالالايا أخرى ال تزال ايد المحاكم  .لك جميع الضالالالالحايا اليئي وصالالالالة
المحكم أكد أنه واجه صالالالعوب في شالالالر اضالالالياه لةمحكم  .وكانت بع جةسالالالات المحكم
مفتوح حتى يعرف الحاضالالرو تفاصالاليل القضالالي وجناي الجاني .ومع ذلك ،كانت سالالعيدات بإجراء
المحاكمات في جةسالالالالات مغةق  .واد أمهرت ردود الذي أجريت معهم مقابيت أدوار أفراد األسالالالالرة
واألاار والجيرا اآلخري في تقديم الدعم أثناء مجريات القضالالي حيث أوضالالحت إحدى الضالالحايا:
"لقد تمكنت م متابع كل إجراءات القضالالي بفضالالل دعم أسالالرتي" 23هذا ولم تعتبر معمم الضالالحايا
النسالالاء مةم القانو أو اإلجراءات القضالالائي ايود أو عقبات ألنه في الغال األعم ال يعرف حقواهم
في الحصالالالول عةى العدال والتمتع باالحترام حيث يتم إحضالالالاره وعرضالالاله ليعبر ع تقديره
وإمتنانه ع أ فرص تتا له م ابل الذكور وتجاهل أ سوء معامة .

مالحظات ختامية:
أكدت نتائج البحث ما يلي:
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ال يزال نص المادة  149التي تم تعديةها إصاليحها يمثل مشالكة  ،ولم تتم إزال الخة بي االغتصالا
والزنالا في االانو اإلثبالات لعالام  1994والقالانو اإلجرائي ولم يتم تعالديةهمالا إصالالالالاليحهمالا لمعالالجال هالذا
الخة  .كما ال تزال العقوبات محدودة وليست رادع .
إ تعريف التحرش الجنسي في المادة  151المضاف فضفا وواسع ومربك لةغاي حيث يتم التعامل
مع هذه المادة في محاكم النمام العام التي تُعرف بالتسالييس أل الممارسالي القانونيي متحيزو وغالبا
ما تكو العقوبات غرامات مالي وبالتالي فهي غير رادع لةجناة.
يشالمل تعديل إصالي اانو الجنسالي تمييزا واضالحا ضالد المرأة ألنه يعترف بحقوق الرجل في نقل
الجنسالي إلى أ فاله تةقائيا بينما يشالتر عمةي تقديم ال ة أل فال المرأة عةما بأنه تمت معالج وتةبي
ال ةبات التي تم تقديمها بصعوبات حيث يتم تسييسها.
تواجه النساء ضحايا العنف الجنسي ايودا في فتح البيغات ومواصة اإلجراءات القانوني .
بشالالكل عام ،الحمنا أ م أجابوا في المقابيت اد نااشالالوا المواد التي تم إصالاليحها دو الرجوع إلى
اتفاايات حقوق اإلنسا وحقوق اإلنسا لةمرأة كما ينمر بع الممارسي القانونيي إلى اإلصيحات
عةى أنها تخص النسالاء فق  .وهذا يعني أ الممارسال القانوني ال تسالترشالد باتفاايات حقوق اإلنسالا .
كما أ غمو النصوص التي تم تعديةها إصيحها والثقاف األبوي السائدة تحد م فرص المرأة في
الحصالالول عةى العدال  .إذا حصالالل مرتك الجريم عةى أاصالالى عقوب  ،فسالالوف تسالالتمر الضالالحي في
التعايش مع وصالالالالم العار االجتماعي ونمرة المجتمع والمعاناة م التمييز السالالالالةبي في اإلجراءات
القانوني  ،وبالتالي فإ القضي ليست إصي النصوص القانوني فحس  ،وإنما إعادة بناء عقةي ونم
تفكير الهيئات التشالريعي والممارسالي القانونيي بشالأ حقوق اإلنسالا لةمرأة وبناء اإلرادة السالياسالي
لتحقيق العدال الجندري (العدال بي الجنسي ).

التـوصـيـات:
تشمل التوصيات المقدم م الممارسي مايةي:
• وضع تعريف واضح ومحدد لةتحرش ليشمل أفعال محددة مختةف ويكو شامي.
• إصي تعديل كل القواني ذات الصة
• وضع نموذج بي محدد ليغتصا والتحرش الجنسي
• أ تكو العقوب رادع وأال يُفرج ع الجاني بضالالالما واد يحتاج ذلك إلى إصالالالي تعديل المادة
 146بالقانو الجنائي لسج مرتك الجريم دو إع اء أ فرص لإلفراج بالضمان .
• يج مراعاة تعوي الضحايا ع الخسائر االجتماعي والنفسي .
• تنميم حميت رفع الوعي
• تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لةضحايا
أضالالاف تونسالالي والنجار  )2015( Tønnessen and Al Nagarااتراحات لمراجع اانو األدل
لعام ( 1994حيث ال يزال هناك خة بي االغتصالالالالا والزنا) وإصالالالالي اانو اإلجراءات الجنائي

لعام ( 1991أ) لةسالالما بقبول الحم النوو كدليل عةى االغتصالالا ؛ ( ) ليشالالمل أحكاما خاصالال
باحترام حقوق ضالالالحايا العنف م اإلناث أثناء التحقيق في القضالالالايا ،وتقديم المسالالالاعدة القانوني له ،
وتعريف الضالالحايا بشالالكل كامل بحقواه (وكذلك حماي الضالالحايا بشالالكل أفضالالل م التعةيقات المهين
واألذى غير الضالرور أثناء عمةي التحقيق التحر )؛ (ج) وضالع إجراءات صالارم لضالما عدم
توجيه أ تهم أخرى إلى ضالحي االغتصالا إذا لم يتم العثور عةى دليل عةى االغتصالا  .كما تمت
التوصالالالالاليال بالإجراء تعالدييت إلنهالاء إفيت الشالالالالالر ال واوات األم م العقالا عنالدمالا يرتكبو جرائم
24
االغتصا في إ ار أداء واجبهم.
تشالالالالالير نتالائج البحوث حول تجربال الممالارسالالالالالي القالانونيي في تنفيالذ مواد القواني التي تم تعالديةهالا
إصالالالاليحها إلى الحاج المةح لتدري كل هؤالء الممارسالالالالي ألنه م الواضالالالالح أنهم ينمرو إلى
ممارسالالاتهم وعمةهم م منمور ضالاليق لةغاي  .بمعنى آخر ،يبدو أ لديهم فهم محدود لديناميات المةم
بي الجنسالالالي  .هذا هو الحال عةى وجه التحديد ألولئك الممارسالالالي الذي يعتقدو أنه ال توجد حاج
إلصي تعديل اانوني األدل واإلجراءات.
إ التوصالاليات عام جدا ولم تفكر في كيفي تقييد نمام المحاكم ولم تنمر في كيف يعيق نمام المحاكم
مرافعالات المرأة .وبالالتالالي ،يحتالاج الممالارسالالالالالو القالانونيو إلى التوجياله بشالالالالالأ دينالاميالات المةم بي
الجنسالالي والعدال الجندري (العدال بي الجنسالالي ) .كما إنهم بحاج لةنمر لممارسالالتهم بمنمور يشالالمل
حقوق اإلنسالا لةمرأة والقيود المفروضال عةىها في الوااع المعاش .حبث يج أ يكونوا دعاة لةتغيير
المؤسسي والثقافي داخل المهن .
واد يكو م المهم ر سؤال حول كيفي مرااب دور الممارس القانوني في تعزيز أو إعاا العدال
الجنالدري (العالدال بي الجنسالالالالالي )؟ إ دور المالدافعي المالدافعالات ع حقوق اإلنسالالالالالا في رفع وعي
المهنيي القانونيي والنسالالاء والصالالحفيي مهم لةغاي في هذا الخصالالوص وم المتواع أ يعمةوا عةى
الحماي والوااي وبالتالي يج عةيهم مرااب مخرجات العمةي القانوني .

المراجع:
أبسالالام ،سالالةوى (م.د  ).Absam, Salwa (n.dإضالالاءات عةى إصالالي القانو  :جرائم االغتصالالا
والتحرش الجنسي ...ورا غير منشورة.
جامع األحفاد لةبنات  2004أ .حقوق المراهقي والنساء بموج اانو األحوال الشخصي اإلسيمي،
 .1991أم درما  ،السودا  :جامع األحفاد لةبنات.
جامعال األحفالاد لةبنالات  2004الوضالالالالالع القالانوني لةمراهقي والنسالالالالالاء في القواني المالدنيال والجنالائي
السوداني  ،أم درما  ،السودا  :جامع األحفاد لةبنات.
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مركز األلق لةخدمات اإلعيمي  ،الخر وم  :2019تقرير دراسال حول معرف وتصالور الصالحفيي
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legal-system-is-failing-to-protect-women-and-girls-from-sexual-violence 89573مجموع متعاونات وفريدريك ايبرت شالالالالتيفتونج Mutawinat Group and Fredrich
 .2001 ،Ebert Stiftungالقضايا التشريعي والقانوني  ...أوراق عمل السةسة 1
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