
1

2016 Email: eliasfann@hotmail.com

النساء والطفالت يف السودان 
ما بني جرائم اإلغتصاب والزنا:

التعديالت يف القانون اجلنائي
2015 - 2005

•  •  •

ليف تونيسون وساميه النقر

التحليل يف هذا التقرير مبني عىل تفاعل 
وحراك طويل ومستمر من كاتبتي هذا التقرير 
مع ناش��طات ونشطاء الدفاع عن حقوق املرأة 
واإلص��اح القانوين يف الس��ودان . لق��د حاولنا 
التوثيق لكل املبادرات، ذات الصله باإلغتصاب 
والتحرش الجنيس التي متت بالس��ودان، كذلك 
مب��ادرات إصاح قان��ون األحوال الش��خصية 

1991 وتجريم ختان اإلناث. 

تصميم وتنفيذ



النساء والطفالت يف السودان 

ما بني جرائم اإلغتصاب والزنا:

. . .

التعديالت يف القانون الجنايئ 

2015 - 2005



الن�ساء والطفالت يف ال�سودان
ما بني جرائم الإغت�ساب والزنا:

التعديالت يف القـــانون اجلنائي
 2015 - 2005

• • •

ليف تون�سني و�سامية النقــــــــر

• • •

رقم اليداع
2016 / 409



املُْحَتَوى
•  •

َمة ................................................................................................................ 5 املَُقدِّ

التمييز القانوين ضد املرأة: القوانني الحدية والقانون الجنايئ 1991.................... 9. 1

دارفور وظهور اإلغتصاب يف األجندة السياسية ............................................... 14. 2

اإلصالح القانوين يف مادة اإلغتصاب/الزنا - تعديل القانون الجنايئ 1991: .......... 18. 3

3-1 املبادرات لتعديل قوانني اإلغتصاب: املجتمع املدين ......................................... 18

3-2 إغتصاب الزوج وقانون األحوال الشخصية ...................................................... 23

3-3 إصالح مادة اإلغتصاب فرباير 2015 / نجاح جزيئ ............................................ 25

قضايا اإلغتصاب يف املحاكم الس��ودانية: تعريف س��ن الطفل مابني س��ن 18 س��نة . 4

والبلوغ: ...................................................................................................... 31

4-1 تعريف سن الطفل: جدل مستمر .................................................................. 32

4-2 تطبيق قانون الطفل 2010 عىل قضايا اإلغتصاب ............................................ 36

4-3 إختالفات القضاة يف التنفيذ ........................................................................... 40

الَخامتَِة ........................................................................................................ 43. 5

املراجع ........................................................................................................ 47. 6

امللحق 1- املاده املعدله عام 2015 عن اإلغتصاب يف القانون الجنايئ ................ 52. 8





5

َمة))) املَُقدِّ

•  •    

يتضمن هذا التقرير دراس��ة لإلصالح��ات يف القانون الجنايئ الس��وداين لعام 1991، 
بالرتكيز عىل أكرث القضايا التي إختلفت فيها وجهات النظر وهي:

تعريف اإلغتصاب وفك ارتباطه بجرمية الزنا )العالقه الجنس��ية ما بني اثنني 1 1)
ال تربطهام رابطة زواج1.

تعريف “الطفل” كشخص يف عمر أقل من 18 سنة يف قضايا جرائم اإلغتصاب.1 2)

كانت هنالك عدة إقرتاحات لتعديل القوانني منذ إتفاقية السالم الشامل 2005 والتي 
أنهت الحرب مابني ش��امل وجنوب الس��ودان. تلك اإلتفاقية أعطت املجموعات النسائية 
فرص��ة للح��وار حول تعديالت القوانني لتتامىش مع الدس��تور القوم��ي اإلنتقايل 2005 يف 
وثيق��ة املب��ادئ املوجهة املادة 32 -1 عن حق��وق املرأة والتي تنص ع��ىل “تكفل الدولة 
للرجال والنس��اء الحق املتس��اوي يف التمتع بكل الحقوق املدنية والسياسية واإلجتامعية 
والثقافية واإلقتصادية مبا فيها الحق يف األجر املتس��اوي للعمل املتساوي واملزايا الوظيفية 
األخرى”، وتصدت الناشطات يف املجتمع املدين واملؤسسات الحكومية يف الدعوة للتعديالت 

القانونية، ومتت تعديالت يف 2010 وأخرى 2015.

التعديل القانوين الذي تم مؤخ��راً حدد تعريفاً مختلفاً لإلغتصاب يف القانون الجنايئ 
1991. إىل فرباي��ر 2015 فق��د كان اإلغتص��اب يعرف بأنه »زناً بدون رض��ا« وعقوبة الزنا 
حوايل مائة جلدة لغري املتزوجني والحكم باإلعدام رجامً بالحجارة يف حالة أن مرتكبي الزنا 
متزوج��ون. اختالط تعري��ف اإلغتصاب بالزنا يف القانون الجن��ايئ 1991 يعني أن القوانني 
املحدده الثبات الزنا سارية عىل اإلغتصاب. ويعترب ذلك معوقاً قانونياً لضحايا اإلغتصاب.

نتائج هذه الدراس��ة أوضحت أن عملية اإلصالح لل��امدة الخاصة باإلغتصاب تأثرت 

))) ه��ذا التقري��ر هو جزء من م��روع »حقوق املرأة واإلصالح القانوين يف الدول اإلس��المية« وال��ذي ميوِّله صندوق رافتو/ 
Rafto Foundation. وجمع املعلومات تم متويله من عدة مروعات تم تنفيذها يف الخمس س��نني األخرية، منها »مروع 
دعم الجامعات يف الس��ودان وجنوب الس��ودان« املمول من السفارة الرنويجية بالخرطوم ومروع »مابني اإلغتصاب والزنا يف 
الس��ودان« ومروع »حامية املواطن:من املبادى إىل املامرس��ة« واملروعان ميولهام مجل��س البحوث الرنويجي.باإلضافة إىل 

مروع »العنف املبني عىل النوع يف السودان« والذي ميوله مركز بناء السالم الرنويجي.
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بالوضع السيايس بشكل عام وخاصة الرصاعات يف دارفور. إن ما دار من جدل حول قضايا 
اإلغتص��اب يف دارفور جعلها قضي��ة رأى عام ولفتت اإلنتب��اه إىل أن هنالك وجود للعنف 
الجنيس يف املجتمع الس��وداين. وأدى ذلك إىل زيادة االهتامم وسط ناشطى املجتمع املدين 

وداخل املؤسسات الحكومية بقضايا العنف .

منارصو املرأة من الناش��طات والناشطني ىف املجتمع املدىن كونوا تحالفاً متت تسميته 
بإسم املادة ذاتها ورقمها )1149 يف القانون الجنايئ 1991، ملناهضة اللبس القانوين يف هذه 
املادة. ونجد أن النساء اإلسالميات املنارصات لإلصالح القانوين عملن بفاعلية ملنارصة تغيري 
القان��ون الجنايئ وفك االرتباط بني الزنا واإلغتص��اب ىف املادة 149، ونتجت عن منارصتهن 
توصي��ة لجنة املراجعات القانونية الحكومية التى أجازها املجلس الوطني يف فرباير 2015. 
ولكن هذا نجاح جزيئ مل يكتمل لعدم تعديل مواد قانون االثبات-1994 ذات الصله باملادة 
149 وعليه فس��يظل الخلط قامئاً بني الزنا واإلغتصاب يف قانون اإلثبات لذلك فإن التعديل 

جاء شكلياً ومل ميس الجوهر. وال يوجد قانون يحرم اإلغتصاب يف إطار الزواج.

قب��ل تعديل املادة 149 باإلغتصاب كان إثبات عدم الرضا ال ينطبق عىل األطفال مام 
يعني ان هناك حامية لالطفال يف القانون ولكن يف القانون الجنايئ 1991)12 يعرف »الطفل« 
بأنه الشخص الذي مل يصل مرحلة البلوغ كام يقر ذلك الدين اإلسالمي. ولكن هناك قضاة 
لهم آراء مختلفة يف مسألة البلوغ. البعض يرى أن سن/عمر 15 سنة هو الفاصل بني الطفل 
والش��خص الناضج، البعض يس��تدل عىل البلوغ باملؤرشات الفس��يولوجية، ذلك يعني أن 
البنات فوق سن 15 سنة أو اقل من ذلك والاليت يُبَلِّغن عن اإلغتصاب يف املحاكم السودانية 
قد يعاملن كنساء ناضجات . ويف هذه الحالة عليهن إثبات عدم الرضا ىف العالقة الجنسيه.

يف ع��ام 2010 متت إجازة القانون القومي للطفل والذي يعرف فيه الطفل بش��خص 
أقل من 18 س��نة اس��تناداً عىل معاهدة األمم املتحدة لحقوق الطفل 1989 والذي صادق 
عليها الس��ودان 1991. قان��ون الطفل يجرم اإلغتصاب بحكم قوانني الس��ودان فإن قانون 
الطفل له األولوية يف التطبيق إذ أنه القانون الخاص)13 الذي تس��ود أحكامه عىل أي حكم 
يف أي قان��ون آخر يتعارض معه تأويالً ملصلحة الطفل إىل املدى الذي يزيل ذلك التعارض، 

))) األحكام التمهيدية تعرف البالغ بأنه الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم باالمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة 
عرة من عمره، ويعترب بالغاً كل من أكمل الثامنة عر من عمره حتى إن مل تظهر عليه امارات البلوغ.

))) القانون الخاص يعلو عىل القانون العام ويتوجب تطبيقه.
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ولكن تش��ري نتائج دراس��تنا إىل عدم اإللتزام التام يف تطبيق هذا القانون يف املحاكم خاصة 
يف قضايا اإلغتصاب وإستثناءاً هناك بعض القضاة يطبقون قانون الطفل يف حالة الطفالت 

أقل من 18 سنة، وآخرون يطبقون القانون الجنايئ ويحتكمون فقط إىل عالمات البلوغ.

مل يجد تعريف الطفل القائل بأنه من اليتجاوز سن الثامنة عرشة اإلهتامم الكاىف إبان 
عملي��ة إجازة قانون الطفل ىف الع��ام 2010 ولكنها أصبحت قضية مثرية لإلهتامم والجدل 
م��ن قبل املحافظني ىف مؤسس��ات الدولة ومراكز القرار والهيئ��ات القضائية إذ إنتبهوا أن 
لهذه السن تبعاتها عىل سن الزواج والذي يحدد بالبلوغ يف قانون األحوال الشخصية لعام 
1991. وه��ذا التناقض والتباين بني القوانني الس��ودانية إنعكس داخل مؤسس��ات الدولة 
املختلف��ة ومنها القضاء برغم ان كليهام يس��تخدم املفاهيم واآلليات اإلس��المية. يف فرباير 
2015 تم تقديم إقرتاح لتعديل سن الطفل إىل 18 سنة يف القانون الجنايئ بناًء عىل قانون 
الطفل 2010 واملعاهدات الدولية التي صادق عليها الس��ودان. ولكن هذا املقرتح مل يجد 
القبول ألن األجهزة القضائية تنارص أن عمر الطفل 15 سنة. وعليه مازال الحراك ضد قانون 
الطفل مستمراً وهناك طعون دستورية ضد هذا القانون مرفوعة يف املحكمة الدستورية.

التحلي��ل يف ه��ذا التقرير مبني عىل تفاعل وحراك طويل ومس��تمر من كاتبتي هذا 
التقرير مع ناش��طات ونش��طاء الدفاع عن حقوق املرأة واإلصالح القانوين يف الس��ودان . 
لق��د حاولن��ا التوثيق لكل املبادرات، ذات الصله باإلغتص��اب والتحرش الجنيس التي متت 

بالسودان، كذلك مبادرات إصالح قانون األحوال الشخصية 1991 وتجريم ختان اإلناث. 

يعتم��د التقرير عىل 117 مقابلة متت باللغتني العربي��ه واالنجليزيه يف الفرتة ما بني 
مايو 2011 إىل مايو 2015 يف والية الخرطوم)14. الذين والاليت متت مقابلتهن ضمن ش��بكة 
مع��ارف تم تطويرها عرب الس��نني وتفاعلنا معهم ومعهن ىف البح��ث حول قضايا متعددة 
عن النوع اإلجتامعي. ويف املقابالت ذات الصلة مبوضوع التقرير والتي تم فيها إس��تخدام 
أس��ئلة مفتوحة عن .. )11 مبادرات اإلصالح القانوين عام��ة وتلك الخاصه باإلغتصاب )12 
الُحَجج )خاصة املس��تقاة من التفسري اإلسالمي1 واالس��رتاتيجيات من أجل تعديل متقدم 
ومس��تنري. )13 الفرص واملعوقات التي واجهت الناش��طني والناشطات املنارصين للمرأة يف 
البيئه السياس��يه بعد اتفاقية السالم الشامل2005. )14 عالقة العمل والتعاون والحوارات 

))) اليش��ري التقري��ر إىل أس��امء من متت مقابلتهم إال يف ح��االت محددة متت فيها املوافقة باإلضاف��ة يف أن التحليل يأخذ يف 
اإلعتبار معلومات البحث عن »اإلصالح القانوين« التي تم جمعها يف الفرتة من عام 006) وإىل 5)0).
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ما بني الناش��طات يف املجتمع املدين والنس��اء يف الحكومة )15 تطبيق قوانني اإلغتصاب يف 
املحاكم السودانية. لقد قمنا بإجراء مقابالت مع مجموعات مختلفة شملت :

ممثلني للمجتمع املدين بالرتكيز عىل مجموعات النس��اء والش��بكات واملراكز . 1
العامله يف مجال اإلصالح القانوين )ش��مل ذلك النشطاء /النشطات واملحامني 

واملحاميات العاملني يف دارفور الذين شاركوا يف ورش عمل يف الخرطوم1.

بعض أعضاء األحزاب اإلسالمية وأحزاب املعارضة.. 2

بعض العامالت والعاملني يف املؤسسات الحكومية، االجهزة الترشيعية والقضاء . 3
)قضاة يف محاكم الطفل، املحكمة العليا، املحكمة الدستورية1.

بع��ض العامالت والعامل��ني يف املنظامت العاملية وش��مل ذلك اليونس��يف، . 4
صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة للمرأة. 

بعض الصحفيني والصحفيات. 5

باالضافة إىل املقابالت يعتمد التقرير عىل مصادر ثانويه تشمل الوثائق القانونية )مسودات 
القوان��ني املقرتح��ة1 وتقارير مراجعة القوانني ومواد حمالت املن��ارصة باإلضافة إىل تحليل 

حاالت من املحاكم وحوارات إعالمية. 

بعد هذه املقدمة يحتوى هذا التقرير ىف الجزء الثاىن عىل تعريف اإلغتصاب يف القانون 
الجن��ايئ 1991بالرتكيز عىل التعارض بني الزن��ا واإلغتصاب وآثاره القانونية عىل الضحايا. يف 
الجزء الثالث يدور حوار حول ملاذا وكيف ظهرت قضية اإلغتصاب يف األجندة السياس��ية. 
أما الجزء الرابع يشمل عرض ملبادرات اإلصالح القانوين من قبل مجموعات املجتمع املدين 
والحكومة وكذلك الحوار الجارى بني النش��طاء املنارصين للمرأه والنس��اء اإلس��الميات يف 
الحكومة عن العنف الجنيس واإلعتداء يف مؤسس��ة ال��زواج. التقرير يحلل هذه املبادرات 
يف إط��ار ما تم تعديله يف 2015 ويناقش القص��ور يف التعديالت التى متت يف اطار الوضع 
الس��يايس الذي يتس��م بضغوط كبرية خارجي��ة وداخليه ، اما الج��زء الخامس من التقرير 
يع��رض بالتفصي��ل الحوار حول قانون الطفل 2010 موضحاً ملاذا مل تكن س��ن الطفل مثار 
ج��دل حني متت إجازة القانون وملاذا اآلن أصبحت قضيه هامة بني املجموعات اإلس��المية 
املختلفة يف الس��ودان. أيضاً يلقي التقرير الضوء عىل تفس��ري النساء اإلسالميات للنصوص 
اإلس��المية لدعم وجهة نظرهن ىف تبنى سن أقل من 18سنه ووضعها يف إطار إسالمي، ييل 
ذلك رسٌد بس��يٌط عن النظام القض��ايئ وتطبيق قانون الطفل يف املحاك��م بوالية الخرطوم 
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يف حال��ة إغتص��اب األطفال. وىف خامتة التقرير يف الجزء الس��ادس يناق��ش التقرير أهمية 
تضافر وتوحيد جهود الناش��طات والناش��طني املنارصين للمرأة من الجهات املختلفة من 

أجل الوصول لنقاط إتفاق محددة لتحقيق إخرتاقات واضحة يف عملية اإلصالح القانوين.

). التمييز القانوين ضد املرأة: القوانني الحدية والقانون الجنايئ )99):

هذا الجزء من التقرير يناقش أوالً: اإلطار الس��يايس للقانون الجنايئ الس��وداين 1991 
لصلة هذا القانون بقوانني الحدود اإلسالمية. أوالً: يلقى التقرير الضوء عىل التعارض ما بني 
الزنا واإلغتصاب يف القانون الجنايئ 1991 وأثر ذلك عىل حاالت اإلغتصاب ومايتبع ذلك من 
تجريم لضحية اإلغتصاب. ثانياً: يوضح كيف تحدد قوانني السودان سن املسئولية الجنائية 

بالبلوغ يف حالة اإلغتصاب/الزنا.

العدال��ة الجنائية يف القوانني اإلس��المية تغط��ي ثالث أنواع من الجرائ��م : الحدود، 
القص��اص، والتعذي��ر. الحدود )مفردها: ح��د ويعني منع، انهاء1 وه��ذه مبوجب نصوص 
وآي��ات ُمنزلة ولها عقوبات محددة مأخوذة من القران. من الثالث فئات للجرائم )وحتامً 
العقوبات1 تعترب الحدود ذات أهمية أساسية يف الدعوة إىل تأسيس الرشيعة بني اإلسالميني 
الحاكمني حاليا والذين يعتربون هذه الجرائم هي جرائم ضد اإلس��الم نفسه)15. يف السودان 
ت��م ادخال نظام الحدود وكان ضمن دعوة عريضة ألس��لمة النظام بادر بها الرئيس منريي 
يف عام 1983، وس��ميت فيام بعد بقوانني س��بتمرب، والحقاً أكد عليها اإلس��الميون اللذين 
ج��اؤا للحكم بانقالب عس��كري ع��ام 1989)16. ويف فرتة وجيزة بدأ النظام عملية أس��لمة 
ش��املة بإفرتاض أن اإلسالم والعروبة هام أساس الهوية الس��ودانية، وعليه البد أن يعتمد 
تعريف النظم القانونية والسياسية والثقافية واالقتصادية عليهام. وعليه اتخذت الحكومة 
بع��ض اإلج��راءات املقيدة للحريات والت��ي بنيت عىل تربيرات ديني��ة ال تقبل أي نقد أو 
معارضة من املواطنني. وعليه فإن معاريض النظام يعتربون أعداء لإلس��الم. وضمن ماسمي 
باملرشوع الحضاري للنظام اإلس��المي تم أسلمة كل القوانني مبا يف ذلك من عقوبات حدية 
يف القانون الجنايئ. والس��يطرة عىل النس��اء وحركتهن وحامية أخالق ورشف النس��اء تعد 

)5) »القصاص« يش��ري إىل جرائم الرضر الجس��دي والقتل، و »التعذير« إىل جرائم عقوباتها مل يرد بها نص محدد أو قطعي  يف 
القرآن والسنة وعليه العقوبات مرتوكة لتقديرات القضاة.

)6) بالرغ��م من أن أغلبية الدول اإلس��المية مل تضع قوانني حدود ولكن البع��ض منهم اتخذوا خطوات لتقديم بعض الجرائم 
والعقوبات ذات الطابع اإلسالمي يف القوانني. مثال ذلك باكستان )979)) إيران )979) بعد الثورة)، السودان ))98) و)99)) 

اليمن ))99))، والية كيالنتان مباليزيا ))99)) وعدة واليات يف نيجريا )999)-000))، ومنطقة أيس يف أندونيسيا )009)).
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 .)Nageeb 2004( حسب إعتقادهم من األهداف األساسية للمرشوع الحضاري لإلسالميني
»النس��اء غالباً يتم عقابهن عىل الجرائم الجنسية ألنهن نساء، والتمييز الجنيس يف القانون 
 Abde(».الجنايئ 1991 واضح يف الطريقة التي يتم بها التحكم بس��لوك النس��اء وتجرميهن

.)Halim 2010:230

الزنا جرمية حدية)17، يف الفقه اإلس��المي ويعرف بأنه عالقة جنس��ية بني رجل وإمرأة 
خ��ارج إطار عقد زواج، والعقوبة مامثلة للم��رأة والرجل مرتكبي الجرمية غري أن مرتكبي 
الزن��ا فئتان: )11 »محصن« أي رج��ل أو إمرأة، أحرار ناضج��ني متزوج/متزوجة )12 »غري 
املحص��ن« الذي ال تنطبق عليه/عليها الرشوط الس��ابقة والعقوبة يف الرشيعة اإلس��المية 
للعالقة الجنس��ية خ��ارج إطار الزواج هي اإلع��دام عن طريق الرج��م والعقوبة للعالقة 
الجنس��ية لغري املتزوجني هي 100 جل��دة)18، القانون الجنايئ 1991 يتبع الفقه اإلس��المي 

التقليدي.

يف املادة 145 )جزء من القسم عن جرائم العرض واآلداب العامة والسمعة1. يعد مرتكب 
جرمية الزنا:

كل رجل وطئ امرأة دون رباط رشعي.1 1)
كل امرأة مكنت رجل من وطئها دون رباط رشعي.1 2)

املادة 146 تضمن رشح مفصل لعقوبة جرمية الزنا 

من يرتكب جرمية الزنا يعاقب:1 1
باإلعدام رجامً إذا كان محصناً.	 
بالجلد مائة جلدة إذا كان غري محصن.	 

يجوز أن يعاقب غري املحصن الذكر باإلضافة إىل الجلد بالتغريب ملدة سنة.1 2
يقصد باإلحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا عىل أن يكون قد 1 3

)7) الجرائم الحدية باالضافة إىل الزنا تضمن الرسقة، النهب، الردة، رشب الخمر، امليرس والقذف بالزنا.

)8) عقوبة الجلد مس��تمده من القران، »الزانية والزاين فأجلدو كل واحد منهام مائة جلدة وال تأخذكم بهام رأفة يف دين الله 
 Mir-Hosseini and Hamzic.»((:((إن كنتم تؤمنون بالله واليوم اآلخر وليشهد عذابهام طائفة من املؤمنني.)سورة النور
)0)0): 0)-))) ناقش��و الجلد وعقوبات أخرى للزنا بالتفصيل، الرجم ليس له س��ند يف القرآن ومستمد من السنة. الفقهاء يف 

.((00(:(9( ،Sidahmed( كل املذاهب يعتمدون عىل حديث محدد لبناء الحجة القانونية للرجم
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تم فيها الدخول)19.

ويعرف القانون اإلغتصاب بأنه زنا بدون رضا، وعليه يقع اإلغتصاب يف دائرة الجرائم 
املدرجة » جرائم العرض، واآلداب العامة والسمعة« وهذا يعني أن اإلغتصاب يعترب جرمية 
ضد املرأة ورشف أرستها وس��معتها أكرث من أنه جرمية وعنف ضد جس��د املرأة، يف املادة 

149، يعرف القانون اإلغتصاب كام يىل :

يعد مرتكباً جرمية اإلغتصاب من يواقع شخصاً زنا أو لواطاً دون رضاه.1 1
ال يعتد بالرضا إذا كان الجاين ذا قوامة أو سلطة عىل املجني عليه.1 2
م��ن يرتكب جرمية اإلغتص��اب يعاقب بالجلد مئة جلدة وبالس��جن مدة ال 1 3

تتجاوز عرش ة سنوات، ما مل يشكل اإلغتصاب جرمية الزنا أو اللواط املعاقب 
عليها باالعدام.

تعريف اإلغتصاب محايد وغري محدد للنوع اإلجتامعي مبعنى أن الضحايا لس��ن إناثاً 
فقط يف القانون. ولكن املواقعة الجنس��ية عرفت لتضمن إدخال الحش��فة يف القبل )املادة 
145 : 12 أو يف الدب��ر )اللواط: امل��ادة 148)111. وعليه اإلغتصاب باعضاء أخرى أو أي آلة 

اليعترب إغتصاباً عىل حسب القانون الجنايئ 1991.

باإلضاف��ة إىل أن الش��خص من غري البالغني ال يس��تطيع أن يبدي الرض��ا، وهذا يعني 
أن القان��ون يحمي األطف��ال أكرث من الكبار. ولكن القانون الجنايئ يعرف الش��خص البالغ 
بعالم��ات البل��وغ وليس بالعمر املحدد عاملي��اً. وهذا يعني أن الخ��ط الفاصل بني الطفل 
والبالغ يحدده القايض، والقضاة السودانيون يحددون العمر بعالمات البلوغ الجنيس وهذا 
يعني أن البنات أقل من 18س��نة ميكن أن يعتربن بالغ��ات وتجاوزن مرحلة الطفولة أمام 
املحاكم السودانية يف قضايا اإلغتصاب/الزنا. )أنظر الجزء 5.4 أدناه للمزيد من املعلومات1.

كام أن القانون الجنايئ 1991 ال يشري إىل اإلغتصاب يف إطار الزواج، أو القانون صامت يف 
هذا املجال وإن كان القانون الجنايئ 1925 و1974 يشريان بوضوح إىل أن جرمية اإلغتصاب 
تقع خارج إطار الزواج، إال يف حالة أن تكون العالقة يف الدبر وهذه جرمية يف إطار الزواج. 
أنظ��ر )Tonnesson, 2014, Kondgen 2014(. وللمزي��د من املعلومات عن اإلغتصاب يف 

)9) يف القانون الجنايئ السوداين املحصن، الشخص الذي عند إرتكاب الجرمية كان له رباط زوجية رشعي وقائم وعليه، األرامل 
واملطلقني واملطلقات غري مضمنني تحت تعريف املحصن وعليه يختلف القانون السوداين يف هذه النقطة من الفقه اإلسالمي 

.((000 Scholz ؛ Kondgn (0(0( التقليدي
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إطار الزواج، أنظر القسم )14.2)110.

تعريف اإلغتصاب كزنا بدون رضا يعني أن الجرمية تحتاج إىل إثبات عىل حسب قوانني 
اإلثب��ات ذات الصلة بالزنا )Sidahmed, 2001; Abdel Halim 2011(.عىل حس��ب املادة 

62 من قانون اإلثبات 1994، فإن جرمية الزنا البد أن يتم إثباتها باآليت:

اإلقرار الرصيح بذلك أمام املحكمة مامل يعدل عنه قبل البدء يف تنفيذ الحكم.أ. 

شهادة أربعة شهود عدول.ب. 

الحمل لغري املتزوجة إذا خال من شبهة.ج. 

الحل��ف ع��ىل اليمني أن كان الزوج يتهم زوجته وال يوجد ش��هود غريه، يعيد د. 
الزوج إتهامه أربع مرات ويف املرة الخامسة، يدعو أن تنزل عليه لعنة الله أن 

كان ال يقول الحقيقة ويسمى اللعان)111 

فحص DNA غري مس��موح به إال يف حالة أن املحكمة )اعتربت القضية زنا نس��بة 
لصعوبة ما جاء أعاله من إثباتات1. قوانني اإلثبات للزنا مبنية تاريخياً عىل ما جاء 
يف الفقه اإلسالمي، عىل أن ال يكون هنالك أي جدل يف اإلثبات، وذلك ألن العقوبة 
حدي��ة )Hamzic - Mir-Hosseini - 2010(، ولك��ن إذا طبق��ت ه��ذه العقوبة 
ع��ىل اإلغتصاب، فإن قوانني اإلثبات س��تجعل إثبات اإلغتص��اب صعباً  إن مل يكن 
مستحيالً. )RedReSS and KCHRed، 2008:23(. ومبا أن مثل هذه اإلثباتات 
ش��به مس��تحيلة، فإن املغتصب ال يجرم، إال إذا قرر طوعياً أن يعرتف بجرمه أمام 
السلطات. )Sidahmed, 2001 :203(. هذه الحدود لإلثبات ساهمت يف الحصانة 
 RedReSS( ملرتكب��ي اإلغتصاب إذ أن التهمة ال ميك��ن إثباتها إال باعرتاف املتهم

.)and KCHRed, 2008:10

باالضافة إىل ذلك إذا قامت إمرأة بفتح بالٍغ عن اإلغتصاب وبدأت اإلجراءات للوصول 
للمحكمة فأنها تخاطر، إذ ميكن إتهامها بجرمية الزنا، إذ أن إقرارها باإلغتصاب هو إعرتاف 

)0)) هذا ال ينطبق عيل الس��ودان فقط، عيل حس��ب )Lisa، Hajjar. )00)) تجريم اإلغتصاب يف أطار الزواج غري موجود يف 
معظم القوانني اإلسالمية السائدة.

)))) يف الفقه اإلس��المي اللعان هو قس��م يعطي الزوج فرصة إتهام زوجته بالزنا دون دليل قانوين ودون تعرض لعقوبة إتهام 
 ((0(( Schacht( ش��خيص و دون س��ند قانوين )80 جلدة ). ويعطي اللعان الزوج فرصة رفض نسب الطفل قي حالة الحمل

واللعان أذن ميهد للطالق.
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بالزن��ا والرتاجع عن اإلقرار يعني »عىل األقل نظرياً،  عدم وجود س��ند للجرمية وال تحاكم 
املراة بجرمية حدية« لذا نجد أن القضاة يشجعون املرأة التي إعرتفت بجرمية الزنا بالرتاجع 
عن اإلقرار حتى تس��قط الجرمية الحدية ويتم إنقاذ حياة املرأة)112. وغالباً ما تعطي املرأة 

شهراً للرتاجع عن إقرارها)113.

بالرغم من أن بعض النس��اء تم الحكم عليهن بالرجم حتى املوت بتهمة الزنا، إال أن 
 .)Fleur – Iobban, 2012; Kondgen - 2014( .ه��ذه العقوبة مل تنفذ أبداً يف الس��ودان
بالرغ��م من أن املحكمة العام��ة قد أصدرت أحكاماً بالرجم عىل نس��اء متزوجات، إال أن 
املحكم��ة العليا نقضت الحكم يف كل الح��االت. )Kondgen, 2014(. وآخر الحاالت كانت 
قضي��ة مريم يحيى والت��ي أُتهمت بالردة والزنا يف عام 2013 وحك��م عليها بالرجم ولكن 

.)Reem, 2014( .نقضت املحكمة العليا هذا الحكم

مبوجب املادة 48 )11 من قانون اإلجراءات الجنايئ لعام 1991 فإن عىل الرشطة أن متأل 
أورنيك 8 لتوضيح اإلصابات وفقدان العذرية، وحدوث النزيف، مام يعني أن الجاين ميكن 
أن يعاقب عىل جرمية التعذير لألفعال الفاحشة املنصوص عليها يف املادة 151 من القانون 
الجنايئ لعام 1991)114. أورنيك 8 ميكن أن يس��تخدم كإثبات يف املحكمة وال يس��مح به إال 
إذا ثبتت جرمية الزنا أوالً. وهذا يعني اس��تخدام DNA كإثبات غري مس��موح به يف جرائم 
اإلغتصاب، إال إذا تم إثبات الزنا أوالً. ولكن إذا مل تظهر عىل الضحية آثار مقاومة وعنف ومل 
تذكر أي آثار يف أورنيك 8، فإن الضحية ستكون عرضة لإلتهام باألفعال الفاحشة أو جرمية 
األفعال الفاضحة واملخلة باآلداب العامة )املادة 1152. وأكد املحامون واملحاميات اللذين/ 
الاليئ متت مقابلته��م أنهم/أنهن ينصحون موكليهم يف قضاي��ا اإلغتصاب بعدم التبليغ)115. 
وحتى حني ال يبلغ عن اإلغتصاب لدى الرشطة وال تتوفر إمكانية الوصول للمحكمة، املرأة 
غري املتزوجة التي تحمل نتيجة اإلغتصاب يف خطر باتهامها بالزنا. الس��ودان يتبع املذهب 

)))) مقابلة مع محامي )))0)) ومقابلة مع قايض محكمة عليا )5)0)).

)))) مقابلة مع قايض محكمة طفل )))0)).

)))) املادة ))5)) من القانون الجنايئ لعام )99): 
))) يعد مرتكب األفعال الفاحش��ة من يأيت فعالً مخالً بالحياء لدى ش��خص آخر، ال تبلغ درجة الزنا أو اللواط ويعاقب بالجلد 

مبا ال يتجاوز أربعني جلدة كام تجوز معاقبته بالسجن ملدة ال تتجاوز سنة أو بالغرامة.
))) إذا أرتكبت جرمية األفعال الفاحشة يف مكان عام أو بغري رضا املجنى عليها يعاقب الجاين بالجلد مبا ال يتجاوز مثانني جلدة، 

كام تجوز معاقبته بالسجن مدة ال تتجاوز سنتني أو بالغرامة. 

)5)) مقابلة مع محامي )))0)).
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املاليك والذي يعترب الحمل إثبات زنا املرأة غري املتزوجة. يف املذاهب الثالثة األخرى الحمل 
ال يعترب إثباتاً للزنا. وعليه فإن قرينة الحمل تضع النساء والبنات املتهامت يف وضع صعب 
مقارنة بالرجال واألوالد اللذين ارتكبوا الُجرم )Sidahmed, 2001(. فاملتهمة األنثى البد أن 
تثبت أن الرجل إرتكب الزنا وأجربها عىل ارتكابه دون رضاها. وفشلها يف إثبات ذلك يعني 
أن الرجل الذي أرتكب الجرم س��يكون بريئاً من التهمة ومن العقوبة الحدية ولكن املراة 
الضحية س��توقع عليها عقوبة جرمية الزنا وعقوبات األفعال املخلة باآلداب العامة. وتعلق 
إحدى الناش��طات »إذا مل تس��تطيعي أن تثبتي تعرضك لإلغتصاب، ستكونني املجرمة)116«. 
وتش��ري أسامء Abde Halim 2011:233( 2011(، إىل أن »القانون يبدأ بافرتاض أن ضحية 

اإلغتصاب كاذبة/كاذب«.

عقوب��ة الجلد توقع عىل جرمية الزنا وأي جرائم أخرى مرتبطة باألخالق)117، البنات غري 
املتزوج��ات االيئ يحدث له��ن حمل جراء اإلغتصاب معرض��ات للمحاكمة وغالباً ما توقع 
عليهن عقوبة الجلد. يف حالة والدة يف املستش��فيات الحكومية فإن عدم وجود اسم لألب 
الس��تخراج ش��هادة امليالد يتطلب التبليغ عن الحالة للرشطة والتي س��توقع عقوبة الجلد 
بعد حكم املحكمة. باختصار، فإن ضحايا اإلغتصاب يعانني كثرياً من املحاكم يف الس��ودان، 
فهن ضحايا متييز من قبل الرجل الذي ارتكب اإلغتصاب، وثانياً من قبل السلطة القانونية 
التي تعتربهن متهامت. )Sidahmed 2001:198(. وهذا الوضع معقد ألن اإلجهاض جرمية 
ووصمه يف الس��ودان )eltayeb 2014(، االجهاض مس��موح به يف حاالت محددة اذا كان 
الحم��ل نتيجة إغتصاب وحدث يف فرتة ال تزيد عن 90 يوما. لكن من الصعب ان يس��مح 
باالجهاض لصعوبة وجود الدالئل لإلغتص��اب )Tonnessen 2015()118. تصنيف اإلغتصاب 
كنوع من الزنا قاد يف كثري من األحيان إىل تطبيق نفس طرق اإلثبات لجرمية الزنا. ونتيجة 
ذلك يخرج مرتكب الجرمية دون إدانة من املحكمة أو حصوله عىل عقوبة بس��يطة ولكن 

.)Sidahmed، 2011:203( ىف نفس الوقت يقود ذلك إىل تجريم الضحية

). دارفور وظهور اإلغتصاب يف األجندة السياسية

)6)) مقابلة مع ناشطة من املجتمع املدين )))0)).

)7)) لقد أبدت الناش��طات من املجتمع املدين إهتامماً كبرياً باملادة )5) من القانون الجنايئ، ففي الس��نوات األخرية إستخدم 
القانون ملحاكمة بعض النساء مثل الصحفية لبنى وهذه املحاكامت كان لها صدى عاملي كبري

)8)) أغلب النساء يبحنث عن االجهاض غري القانوىن.
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بدأت الرصاعات املس��لحة يف دارفور منذ عام 2003 . وكان نتاجها فقد أرواح ونزوح 
أعداد كبرية من سكان واليات دارفور عن مناطقهم وتجمعهم يف معسكرات. من املقابالت 
التي متت مع بعض الناشطات يف املجتمع املدين، فإن الرصاع يف دارفور إتاح فرصة للنقاش 
ع��ن اإلغتص��اب والذي أصبح قضية رأي ع��ام، مل يطرح العنف الجن��ى كقضية عامة إال 
بع��د رصاع دارف��ور. وعليه مع أزمة دارفور بدأ التحدث عىل نطاق واس��ع عن اإلغتصاب 
وكان ذل��ك ضمن مبادرات اإلصالح القانوين واملنارصة لها. العنف الجنيس كان من القضايا 
املس��كوت عنها بالرغم من أن الناش��طات يف املجتمع املدين، كن يتداولنه ىف أضيق نطاق 
باعتب��ار أن ط��رح قضايا العنف الجنيس ع��ىل نطاق عام قبل ال��رصاع ىف دارفور كان غري 
مقبول لدى الجهات السياس��ية، ولكن إنكرس حاجز الصمت وبدأ الكثريون يتحدثون عن 
اإلغتصاب والعنف الجنى خاصة يف ورش العمل)119. تقول احدى الناشطات »ان اإلغتصاب 
ىف دارفور أدى إىل زيادة الحراك اإلجتامعى حول موضوع العنف ضد املراة. ومل يكن ذلك 

ممكنا من قبل وهذا ىف حد ذاته مكسب«)120. 

وس��اعد وجود القوانني الدولية وقرارات األم��م املتحدة يف تعريف اإلغتصاب كجرمية 
حرب، ومهدد للس��الم واألمن عاملياً )121. فالرجوع إىل ق��رار األمم املتحدة 1325 والقرارات 
ذات الصلة، س��اعد يف خل��ق أرضية قانونية لحراك النش��طاء وفتح الب��اب لفرص متويل. 
كام أكدت إحدى الناش��طات » االهتامم ال��دويل خاصة بتطبيق القرار 1325 أتاح الفرصة 
للتحدث عن العن��ف يف دارفور«)122، بالرغم من إن هنالك إعرتافاً بأن العنف الجنيس كان 
مي��ارس يف الرصاعات التي حدثت يف الس��ودان خاصة الحرب املدنية بني ش��امل وجنوب 
الس��ودان لكن مل تظهر قضية العنف الجنيس يف أجندة الناش��طات آنذاك ومل يتم توثيق 
لقضايا العنف واإلغتصاب ضد النساء والطفالت يف جنوب السودان وال توجد حتى بحوث 
عنه. اإلهتامم الحايل من الناش��طات للعنف الجنيس يعود إىل التحول يف الخطاب العاملي 
عن العنف الجنيس يف الرصاعات وما يتبع ذلك الخطاب من إهتامم وضغط ومتويل إلنهاء 

العنف الجنيس ضد النساء يف دارفور.

)9)) مقابالت مع ناشطة من املجتمع املدين)))0)).

)0)) مقابلة مع ناشطة )))0)).

)))) قرارات مجلس األمن للمرأة والسالم واألمن القرار 5))) )000)) والقرار 0)8) )008)) والقرار 888) )009)) والقرار 
889) )009))، القرار 960) )0)0))، والقرار )97) )))0)).

)))) مقابلة مع ناشطة تعمل يف منظمة وطنية للعون األنساين. )))0))
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بالرغ��م من التطورات املحلية والعاملية التي ألقت الضوء عىل قضية اإلغتصاب وأنواع 
العنف الجنيس، واملساحة التي أتيحت لبعض النشاطات والحوارات من العنف الجنيس إال 
أن هنالك تحديات واجهت الحوارات العامة عن هذه القضية. وذلك ألن الحكومة تحاول 
وضع قيود عىل النش��طاء يف دارفور، وحتى يف الخرط��وم، عند تناول قضايا العنف. وتؤكد 
ذلك إحدى الناشطات بقولها: »بالرغم من ان اإلغتصاب أصبح قضية دفعت بالنشطاء من 
املجتمع املدين لوضع تساؤالت عن القانون الجنايئ ولكن ما زالت هنالك بعض الصعوبات 
تواجه هذا النوع من النشاط فام زال مفهوم العنف املبني عىل النوع فيه وصمة واللذين 
يتناولونه يعتربون من معاريض الحكومة وعليه البد من مواجهة ش��جاعة تكفل اإلستمرار 

يف طرق املوضوع«.

بع��ض الصحفيني والنش��طاء اللذي��ن والاليئ ن��ادوا باإلصالح تم اعتقاله��م وتقدميهم 
ملحاكامت)123مث��ال ذلك، لقد حرك��ت نيابة الصحافة واملطبوعات إجراءات ضد النش��طاء 
والصحفي��ني واملحررين بعد نرش مقاالت يف الصحف الس��ودانية يؤك��دون فيها إن قوانني 
السودان ذات الصلة باإلغتصاب غري إسالمية)124. عمر القراي هو عضو مشهور يف املعارضة، 
اته��م بالعمل ض��د الحكومة لكتاب��ة مقال بعن��وان »اإلغتصاب تحت قوان��ني الرشيعة« 
))Omer al-Garay )2011(. واملقالة أش��ارت إىل أن قانون اإلغتصاب غري إسالمي بالرغم 
من أنه متت صياغته تحت حكومة إسالمية. كام دعا إىل التحقيق يف قضية الناشطة »صفية 
اس��حاق«. ما حدث للصحفيني والنش��طاء يوضح مدى حساسية القضية ومحاولة تسييس 
الحوار وتقول إحدى الناش��طات »الحكومة عىل علم بحدوث العنف الجنيس وهو حدث 
متك��رر ليس يف دارفور فقط ولكن يحدث يف الخرط��وم يومياً ولكن القضية أخذت طابعاً 
سياس��ياً«)125. وعىل نفس املنوال تقول ناش��طة أخرى »كل قضايا املرأة يتم وضعها يف طابع 
سيايس يف السودان، اإلغتصاب يعرف اآلن بجرمية حرب، وهذا يدخل يف عمق السياسة«)126. 
بين��ام تعمل الناش��طات يف الخرطوم تحت ضغ��وط أقل، هنالك قيود أكرث عىل مس��توى 
واليات دارفور، وموضوع العنف أصبح أكرث حساس��ية بعد طرد املنظامت من دارفور. أن 

)))) مقابلة مع إحدى الصحفيات الاليت متت محاكمتهن. 

)))) بع��ض من الصحفي��ني واإلعالميني اللذين قبضوا يف هذه القضية فيصل محمد صالح، عمر القراي، فائز الس��ليك، محمد 
  .((0(( ،ACJPS( الطيب، عبد الله الشيخ، محمد عثامن، أمل هباين. د. ناهد محمد الحسن

)5)) مقابلة مع ناشطة من املجتمع املدين )))0)).

)6)) مقابلة مع ناشطة تعمل موظفة يف األمم املتحدة )))0)).
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الحكومات الوالئية يف دارفور كانت تش��رتط عىل املنظامت أخذ اإلذن من مفوضية العون 
اإلنساين ألى نشاط ذو صلة بقضايا السالم والقرار 1325 أو العنف ضد املرأة. 

طرد املنظامت العاملية والوطنية ووضع القيود عىل منظامت املجتمع املدين يف دارفور 
كان له آثاره الس��البة عىل نش��اط هذه املنظامت)127. وتقول ناش��طة من دارفور » تقييد 
النش��اط يف دارفور أثر عىل عملنا، الحكومة تش��ك يف أن املنظامت تجمع املعلومات عن 
اإلغتصاب)128. والتعاون مع املنظامت العاملية وقبول دعم منها يزيد شك الحكومة يف عمل 
املنظ��امت. وعليه املنظامت العاملة يف مج��ال العنف الجنيس أكرث عرضة للمتابعة وقيود 
الحكوم��ة. تواجه هذه املنظامت صعوبات جم��ة)129. وقد تم إيقاف بعض املنظامت التي 

حام حولها اإلتهام بالعمل يف مجال العنف الجنيس ومنها مركز ساملة)130.

مركز اخلرطوم حلقوق الن�سان والتنمية البيئية: منظمة �شــودانية معنية بحقوق الإن�شان اأن�شئت يف العام 
2001. ر�شــالتها كانت حماية وتعزيز حقوق الن�شان يف ال�شــودان.بالتحديد يف مناطق النزاعات، 
اهتــم املركــز بالدعــم القانوين وكانــت له ان�شــطه وبرامج اعالمية حــول حرية التعبــر وتعليم حقوق 
الن�شــان، واعاده تاأهيل �شحايا التعذيب. يف الفرته ما بــن 2007-2009 عمل املركز بالتعاون مع 
منظمــة REDRESS العاملية يف م�رشوع اعادة تعديل القوانن بالرتكيز على القانون اجلنائي )ت�شمن بنود 
الإغت�شاب والزنا( . وا�شبح مركز اخلرطوم حلقوق الن�شان من املدافعن عن الإ�شالحات يف القانون 

اجلنائي. ون�شط املركز يف دارفور ومت اإغالقه يف العام 2009.

.http://www.acjps.org (webmail( متوفر يف ACIPS 7)) املزيد من املعلومات عن(

)8)) مقابلة مع ناشطة من دارفور )))0)).

)9)) بالرغم من الصعوبات هنلك أنش��طة يف كل واليات دارفور تش��مل رفع وعي املجتمعات عن العنف خاصة اإلغتصاب. 
هنالك تدريب تقدمه وكاالت األمم املتحدة لألطباء، واملس��اعدين الطبيني، والقابالت واملرش��دين اإلجتامعيني عن املعالجات 
اإلكلينيكي��ة لإلغتص��اب، الدعم النفيس واإلجتامعي ومتويل الخدم��ات الصحية. وكل من تدربو يقدم��ون الخدمة يف املراكز 

الصحية يف املعسكرات. ولكن الميكن جمع أي معلومات عن حاالت اإلغتصاب.)مقابالت مع بعض النشطاء من دارفور).

)0)) ماب��ني نوفمرب وديس��مرب ))0)، تم إيقاف خمس��ة من منظ��امت املجتمع املدين عن العمل وهي: بي��ت الفنون، مركز 
الدراسات السودانية، منظمة أري، منرب الرسد والنقد ومركز الخاتم عدالن للتنوير والتنمية البرية.
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مركـــز �ساملة مل�سادر ودرا�سات املـــراأة: ا�ش�س يف العام 1997 بوا�شطه جمموعــه من الن�شطاء املثقفن 
ال�شودانيــن كمركز م�شتقل مخت�س باجلندر، رئا�شة املركز يف اخلرطوم وله من�شق يف جنوب ال�شودان 
بجوبا وعمل املركز بالرتكيز يف ق�شايا املراأة وال�شباب، وتركزت اأن�شطة املركز على التدريب والبحوث 
والتوثيــق ومتكن املراأة،عمــل املركز على موا�شيع اأخرى مثل العنف املنــزيل واجلن�شي، تهدف كلها 
للحفاظ على حقوق املراأة وركز املركز على الإ�شالحات القانونية فيما يخت�س بالعنف �شد املراأة وكون 
مــع منظمــات اخرى جمموعــة ملناه�شة املاده 149 مــن القانون اجلنائي لعــام 1991، ومت تكوين ما 
ي�شمــى بـ »حتالف149«. ويف العام 2009 اعلن التحالــف عن حمله للمناداة بالإ�شالح القانوين للبند 
اخلا�ــس بالإغت�شاب يف القانــون اجلنائي ال�شوداين 1991 كجزء من مبــادرة الأمم ااملتحدة لـ 16 يوم 
ملناه�شــة العنف �شد املراأة يف ذلك العام. يف هذا الطــار تعاون مركز �شامله مع منظمة م�شاواة املاليزية 
يف م�شاريــع اخرى مت�شمنه الدفاع عن الإ�شالح القانوين للمــواد اخلا�شه بالإغت�شاب وعقوبة الرجم، 
وحملــة اإيقاف زواج القا�رشات،كما اإهتم املركز بالقوانن التــي ت�شع القيود على زي املراأة وحتديات 
التقاليــد ال�شودانيــة املقيده للمراأة. ويف يونيــو 2014 األغت وزارة العدل ترخي�ــس مركز �شامله بعد اأن 
حتدثــت مديره املركز فهيمه ها�شــم يف القمة العاملية للق�شاء على العنف اجلن�شــي اأثناء ال�رشاعات والتي 

اإنعقدت يف يونيو 2014.

). اإلصالح القانوين يف مادة اإلغتصاب/الزنا:
تعديل القانون الجنايئ )99):

هذا الجزء م��ن التقرير يتناول املبادرات إلص��الح القوانني الخاصة باإلغتصاب يف 
الس��ودان مع الرتكيز ع��ىل التمييز بني اإلغتصاب والزنا، هنا نحاول تحليل الحوار املتس��م 
بالطابع السيايس والتعارض بني رؤى الحكومة واملجتمع املدين حول اإلصالح القانوين وعن 
اإلغتص��اب خاصة يف إطار الزواج. ويحلل هذا الجزء املب��ادرات برؤى نقدية مع األخذ يف 

االعتبار ما تم من تعديل يف فرباير 2015. 

).) املبادرات لتعديل قوانني اإلغتصاب: املجتمع املدين:

املجه��ودات األولية التي بادرت بطرح موضوع اإلصالح القانوين ركزت عىل قضايا  
املرأة عامة وأش��ارت عرضاً لنصوص مواد اإلغتصاب يف قوانني اإلغتصاب مثالً الكتيب الذي 
أصدرته جامعة األحفاد عام 2004م ناقش وأنتقد القانون الجنايئ من وجهة نظر نس��وية 
وحدد الفجوات وقدم توصيات اإلصالح. )Ahfad University, 2004(. يف عام 2006 نظم 



19

معهد الجندر والتنوع والسالم والحقوق، بجامعة األحفاد ورشة عمل عن اإلصالح القانوين 
ش��ارك فيها خرباء وقانونيني ونش��طاء يف القانون الجنايئ 1991 وقانون األحوال الشخصية 
 Tier and( .131(للمس��لمني 1991، وكان النق��اش للقوان��ني من منظور حق��وق اإلنس��ان
Badri-2008( باإلضاف��ة إىل أن مجموعة متعاونات كتنب تقارير تتضمن مقرتحات إلصالح 
 Mutawinat Group 1997; Fredrich ebert Stiftung،( عدد م��ن القوانني الس��ودانية

.)2001

لق��د جاء الرتكيز عىل إص��الح املواد املتعلقة بجرمية اإلغتص��اب يف إطار التعاون 
الذي تم بني منظمة ردريس )RedReSS( ومركز الخرطوم لحقوق اإلنسان يف عام 2008 
وبذل مركز الخرطوم لحقوق اإلنس��ان واملنظمة السودانية للبحوث والتنمية مجهوداً كبرياً 
يف تنظيم الحوارات وكتابة تقارير عن رضورة اإلصالح وتم وضع مقرتحات محددة إلصالح 

القانون الجنايئ خاصة املواد ذات الصلة باإلغتصاب والزنا. 

وق��د حفز هذا املجه��ود منارصي قضايا امل��رأة يف املجتمع امل��دين لوضع قضية 
اإلغتصاب ضمن األجندة السياس��ية بعد إتفاقية السالم الشامل 2005 وتبلور مجهود كل 
املنظامت يف الحملة التي أطلق عليها »تحالف املادة 149«)132. وكانت بقيادة مركز س��املة، 
وهدف��ت الحمل��ة إىل تنوير الحكومة والعامة عن التعقي��دات يف املادة 149. لقد حركت 
ساملة رشاكة من منظامت وطنية ودولية )مثل شبكة النساء يف ظل قوانني املسلمني1. وهذه 
الرشاكة ناقشت التجارب الناجحة يف دول إسالمية مثل باكستان والتي نجح فيها منارصوا 
املرأة يف الضغط عىل الحكومة لتعديل قانوين يفرق ما بني اإلغتصاب والزنا يف عام 2006م 
واس��تخدمت التجارب الناجحة يف املنارصة الصالح قانوين مامثل، نظم مركز س��املة مؤمتراً 
تش��اورياً للنشطاء من منارصي حقوق املرأة يف السودان وباكستان وناقش املؤمتر التشابه 
بني القانون الجنايئ الس��وداين 1991، ومرسوم الحدود الباكس��تاين 1977، واإلسرتاتيجيات 
التي اس��تخدمتها الحركة النسوية يف باكستان وتم التخطيط لحملة سودانية يف عام 2009 

وبدأت فعالياتها يف 2010.

)))) الس��ودان من الدول القليلة التي مل توقع عىل إتفاقية القضاء عىل كل أش��كال العنف ضد املرأة )سيداو). وظلت سيداو 
من األولويات يف أجندة النساء الناشطات يف املجتمع املدين بعد إتفاقية السالم الشامل )005)).

)))) يتضمن التحالف مركز س��املة، منظمة متكني املرأة السودانية للس��الم، املنظمة السودانية للبحوث والتنمية، متعاونات، 
مركز األلق للخدمات الصحفية، الجمعية الس��ودانية لحامية البيئة ومرصد حقوق اإلنس��ان. مركز أمل لتأهيل ضحايا العنف 

والحملة كانت مدعومة من منظمة الالجئني العاملية وشبكة النساء يف ظل قوانني املسلمني.
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باإلضافة إىل إلقاء الضوء عىل تعريف اإلغتصاب يف القانون الجنايئ الس��وداين عام 
1991، لفتت الحملة االنتباه إىل الحصانات املمنوحة لبعض املسئولني يف املادة 42 – 2 من 
 RedReSS: and( ،2008 قانون القوات املسلحة 2007، واملادة 45-1 من قانون الرشطة
KCHRed 2008 b; Gayoum، 2011(. ومب��ا أن الكث��ري من الجناة لجرائم اإلغتصاب يف 
دارفور هم من القوات النظامية، فإن القوانني تحمي الجناة. وتؤكد إحدى املحاميات من 
دارفور: »القانون ال يحمي النس��اء يف دارفور ألن��ه ال توجد عقوبة للجناة خاصة إذا كانوا 

من البوليس أو الجيش ألن لديهم حصانة«)133.

من املهم أن نذكر أن منارصي املرأة يف مجهوداتهم من أجل إصالح املواد املتعلقة 
بجرمية اإلغتصاب اليدعون إىل إلغاء القوانني اإلس��المية.وتؤكد ذلك إحدى الناش��طات »ال 
ميك��ن أن نقول إلغاء الرشيعة، النظام ال يس��مح بذل��ك«)134. القانون الجنايئ يحدد عقوبة 
االعدام للردة من اإلس��الم وعليه أي إعالن عن الغ��اء الرشيعة فيه مخاطرة بتهمة جرمية 
الردة. وناشطة أخرى تقول »إذ كنا نريد أن يكون لنا تأثري فالبد أن نعمل يف إطار اإلسالم«)135.

 مث��الً معظ��م الحمالت ال تعارض تجري��م الزنا وهي جرمية حدي��ة، ولكن تهتم 
بالتفري��ق بني الزنا واإلغتصاب. وعلي��ه ال مجال للمطالبة بإلغاء قوان��ني الحدود يف إطار 
نظام إسالمي. القوانني الحدية هي ركيزة أساسية للمرشوع اإلسالمي يف بناء دولة إسالمية 
يف الس��ودان. فوجود قوانني صارمة لآلداب )مثال تحريم الزنا، التحكم يف اللبس والسلوك 
الع��ام1 مهمة لهوية الدولة اإلس��المية واملجتم��ع الفاضل الذى يختل��ف من املجتمعات 
الغربي��ة. ففكره إلغاء تجريم الزنا قد ترتبط بالدعوة إىل فوىض إخالقية أو قد تعترب دعوة 
لتقنني الدعارة، فمثالً مسئول إسالمي يف وظيفة قيادية أشار يف إحدى املقاالت أن التحدي 

الذي يواجه السودان هو »األمهات العازبات«)136. 

وه��ذا يعني أن الحوار العام عن العن��ف الجنيس ال يناقش يف إطار حقوق املرأة 
الجنسية ىف اطار الزواج. ولكن اإلسرتاتيجية املستخدمة غالباً ما تركز عىل عرض اإلختالفات 
بني املذاهب اإلس��المية، خاصة يف ما ييل القانون الجنايئ تتم اإلش��ارة إىل عدم العدالة يف 

)))) املقابلة مع مجموعة من الناشطات واملحاميات من دارفور )))0)).

)))) مقابلة مع إحدى الناشطات )))0)).

)5)) مقابلة مع ناشطة )))0)).

)6)) مقابلة مع إسالمي يف وظيفة قيادية )))0)).
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أن يكون الحمل للنساء غري املتزوجات كإثبات للزنا يف املذهب املاليك فقط بينام ال يوجد 
يف املذاهب األخرى)137. الس��ودان الدولة الوحيدة من الدول التي تحرم الزنا )الباكس��تان، 
الس��عودية، إيران وأفغانس��تان1 التي تأخذ الحمل للنس��اء غري املتزوج��ات كإثبات للزنا، 
فالنشطاء والناشطات يتساءلون، ملاذا نأخذ التفسري املتطرف لإلسالم بينام هنالك تفسريات 
متساهلة وصديقة للمرأة ومقبولة، ومامرسة يف العديد من الدول اإلسالمية)138. كام يؤكدون 
أن الخلط بني الزنا واإلغتصاب يتعارض مع الفقه اإلس��المي. فالفقه يتضمن تدابري تحمى 
امل��رأة ضد االتهام الكاذب الذي يتطلب إثباتات م��ن الصعب توفرها )إتهام خاطئ بالزنا 
يعاقب ب� 80 جلدة1. إدماج الزنا واإلغتصاب ال يسمح باستخدام DNA كإثبات يف حاالت 
ْن خطر أن  اإلغتصاب وهذه إشكالية ونتائجها تعكس القراءة غري الصحيحة لإلسالم، وتتََضمَّ
تكون ضحية العنف هي الجانية بينام الجاين الحقيقي يكون حراً. ويف هذا الس��ياق تقول 
ناش��طة » هذا ليس من اإلسالم ، بل إنه يرسل رسالة مفادها أن املرشع له سلطة مطلقة، 
أنهم يستخدمون كل التدابري والثقافة والدين والعنف إلضطهاد املرأة، اإلسالم أعطى املرأة 

حقوقها ما متارسه الحكومة ليس هو اإلسالم«)139.

الناش��طات والنش��طاء يف ح��وار اإلصالح للم��واد املتعلقة بجرمي��ة اإلغتصاب ال 
يشريون فقط إىل التفسري الفقهي واملامرسات يف العامل اإلسالمى )الحالية والتاريخية1 وإمنا 
يش��ريون إىل التناقض ما بني القانون الجنايئ والدستور القومي 2005 وعدم مالمئة القانون 
للمعاهدات الدولية مثال سيداو واتفاقية حقوق الطفل فحالياً هنالك تركيز عىل الدستور، 
بالرغم من أن الناش��طني والناش��طات ال يرون أي تعارض بني اإلسالم واملعاهدات الدولية 
فإن بعض املعاهدات الدولية أصبحت ذات حساس��ية سياس��ية وتصنف عىل إنها أجندة 
خارجية من الغرب. فبينام النس��اء الناش��طات الداعيات لإلصالح من الحكومة يناقش��ن 
املعاه��دات الدولية كمعايري ولك��ن املحافظني يف الحكومة ال يوافق��ون عىل ذلك وبينام 
الناشطات بذلن جهداً مقدراً ىف املنارصة من أجل املصادقة عىل إتفاقية سيداو، خاصة بعد 
مؤمتر بكني 1995، يف الفرتة األخرية تخلو حمالت اإلصالح القانوين من اإلش��ارة إىل سيداو، 

)7)) مقابلة مع محامي نشاط يف حقوق املرأة )))0)).

)8)) مقابلة مع محامي ناشط يف حقوق املرأة )))0)) ومع ناشطات يف املجتمع املدين )))0)-))0)).

)9)) مقابلة مع محامي ناشط يف حقوق املرأة )))0)).
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)Tonnessen and Al-Nagar، 2013()140. ولك��ن ظلت س��يداو تأخذ حيزا مهام يف حجج 
الناش��طات الداعيات للمس��اواه بني النوع اإلجتامعي حتي يف حاالت اإلعتامد عيل حجج 

إسالمية. 

الناش��طات يف السودان يرشن إىل رضورة مراجعة حقوق املرأة يف التفسري الفقهي 
املتطرف وهن جزء من حملة داعمة إلستخدام حجج النسوية اإلسالمية للدعوة للمساواة 
بني النوع اإلجتامعي. ونجد ان بعض الناش��طات و النش��طاء يشريون إىل اآلراء الراديكالية 
 ،)Al-Nagar and Tonnessen 2015( لالس��تاذ محمود محمد طه عن املس��اواة للم��رأة
وكذل��ك آراء املفكر اإلس��المي اإلم��ام الصادق املهدي. م��ن يدعون للمس��اواة بني النوع 
اإلجتامعي من منظور إس��المي ينقسمون ملجموعتني، مجموعة املنارصات للحل اإلسالمي 
لإلشكاليات القانونية التي تواجه النساء السودانيات، واملجموعة التي تعتمد إطاراً إسالمياً 
كإس��رتاتيجية ملناهضة وأس��لمة الدولة ويف هذا املنحى ترشح أحد اإلس��الميات النسوية. 
»املشاركة يف أي حوار بحجج منطلقة من منظور علامين تؤدي إىل اإلقصاء من الحوار. نحن 
بحاجة للتعامل مع التفسري اإلسالمي والرجوع إىل جذور اإلسالم. لندافع عن حقوق املرأة 
من منظور إسالمي مستنري. أنا غالباً ما أبد حوارات كاآليت: أنا نصف الرجل؟ ال أنا مساوية 
له. أنا أش��عر بعدم العدالة. أنا مس��اوية للرجل. إذا أردت أن أكون مسلمة عىل أن أبحث 
عن مكاين يف اإلس��الم. علين��ا أن نبحث قضايا املراة من منظور إس��المي، ال خالص لنا غري 
ذلك. الن اإلسالميني ال يقبلون أي يشء خارج اإلسالم. البد أن نقنع األجيال الشابة من خالل 
اإلس��الم. هذا هو الطريق الوحيد، واإلس��الميني يخافون ذلك. وبعض الناس متت معاقبتهم 
عىل ذلك. هم يقفون بقوة ضد التغيري. إذا كنت علامنياً فس��هل أن يقمعوك باتهام إِنك/

غري مسلمة/ مسلم.)141

)0)) مثاًل عندما بدأت الناشطات يف املجتمع املدين بالحراك للكوتة والتي تضمنت يف قانون اإلنتخابات 008)، مل تكن سيداو 
ضمن الحجج أو املرجعيات املس��تخدمة لتربير الكوتة وكانت تلك إس��رتاتيجية ألن الحراك كان يتطلب التعاون مع النساء يف 

.((0(5 Badri, Al-Nagar & Tombe( األجهزة الحكومية

)))) مقابلة مع ناشطة نسوية إسالمية )))0)).
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جمموعة متعاونات: اأٌ�ش�شت املجموعه يف العام 1988 من قبل محاميات بهدف تقدمي الدعم القانوين 
يف كافــة اأنواعه للمراأة والطفل. وتراأ�س املجموعــة حاليًا املحامية �شامية الها�شمي. و�شجلت املجموعه 
يف العــام 1999كمنظمــة غر حكومية، غــر �شيا�شية وغر دينية. من اأهــداف املنظمة حماية حقوق 
املــراأة والطفل يف ال�شــودان وتركز املنظمة على تقدمي الدعم القانوين املجــاين لأولئك الذين يتعر�شون 
لإنتهــاك حقوقهم من الأطفال والن�شــاء، واأغلب هوؤلء من النازحن والالجئــن. اي�شًا تنظم املنظمة 
حمــالت توعيــه باحلقوق القانونية للن�شاء وتنظم اإت�شالت وحوارات مــع جمموعات املراأة يف افريقيا. 
ومنــذ الت�شعينات �شاركت املنظمة يف عدة مبادرات ل�شــالح القوانن،اإقرتحت »جمموعة متعاونات« 
اإ�شالحــات يف القانــون اجلنائــي للعام 1991، قانون الأحــوال ال�شخ�شيــة 1991 ، قانون الإثبات 
1994، قانــون العمل ل�شنة 2007 وقانون الأرا�شــي 1970. اأي�شًا »جمموعة متعاونات« ع�شو يف 
»حتالــف 149« باإعتبارها قامت بالعمــل و�شط حالت تعر�شت لالإغت�شــاب واملحامون املتعاونون مع 
»متعاونــات« لديهم معرفة تامة بالقوانــن ال�شودانية حول الإغت�شاب ويقدمــون العون القانوين ل�شحايا 

العنف.

جامعـــة الحفاد للبنات: جامعة خا�شة للبنات ان�شئــت يف العام 1966 ور�شاله اجلامعة هي تقدمي تعليم 
جيد للمــراأة من اجل تقوية دورها وم�شاركتها يف تنمية الوطــن واملجتمعات املحلية.وتهدف املوؤ�ش�شة 
خللــق كادر ن�شــوي موؤهل من اجل قيادة املجتمع يف كافة املجــالت، وكادر فاعل يف تطوير ا�رشهم 

وجمتمعاتهم املحليه.
املعهـــد القليمي لدرا�ســـات اجلندر والنوع: وهو تابع جلامعة الأحفاد للبنــات تراأ�س املركز اأ.د بلقي�س 
بدري وهــو مركز يهتم ويعمل على تن�شيط حمالت اإ�شالح القوانن اإ�شافة اإلى الإ�شالح الد�شتورى، 
كان املعهد من املبادرين يف مناق�شة الإ�شالح القانوين، بداأ اأول م�رشوع بتو�شيات لإ�شالح عدة قوانن 
لتكــون �شديقــة للمراأة. فى عــام 2006 نظم املعهد ور�شة عمل عن )الإ�شــالح القانونى فى ال�شودان 
بالتعــاون مع بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان و معهد ال�شالم المريكى ومت عر�س اوراق عديدة نوق�شت 
من قبل املحامن والنا�شطن وطالب املاج�شتر ومت طبع مخرجات الور�شه فى كتاب بعنوان )الإ�شالح 
القانونى فى ال�شودان 2008( ومت حتريره بوا�شطة د.اكوالدا مانتر و د.بلقي�س بدرى، وقد نظم املعهد 

عدة ور�س ملناق�شةاإ�شالح القوانن.
جمعية بابكر بدرى العلمية للدرا�سات الن�سوية: وهى جمعية تطوعية غر ربحية ا�ش�شت فى عام 1979 
ومقرهــا فى جامعة الحفاد للبنات وتعمل على حت�شن و�شع الن�شاءو حتقيق امل�شاواة النوعية واي�شا تعمل 
فــى جمال منا�رشة ق�شايا الإ�شالح القانونى فى ال�شودان منذ عام 2000واي�شا انتجت اجلمعية كتيبات 

حتتوى على مواد القوانن من منظور حقوق الن�شان .
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مركـــز �سيما للتدريب وحماية حقوق املراأة والطفل: اأُ�ش�س املركــز يف العام 2008 برئا�شة ناهد جرب 
اللــه، ر�شالة املركز تتمثــل يف تعزيز وحماية حقوق املراأة والطفل. مكافحة العنف �شد الن�شاء، وتهيئة 
بيئة حتمي الن�شاء والأطفال. يعمل املركز على تقدمي اخلدمات للن�شاء والأطفال �شحايا العنف،كالدعم 
القانــوين واخلدمات ال�شحيــة والنف�شية والدعم الإجتماعي، اأي�شا يقدم املركــزدورات تدريبيه ملقدمي 
اخلدمات لل�شحايا. منذ العام 2009 اأ�شبح مركز �شيما من املنادين بالإ�شالحات القانونية حول مادتي 
الإغت�شــاب والتحر�س اجلن�شــي يف القانون اجلنائي ال�شــوداين. ومنذ ثالثه �شنــوات تبنى املركز حملة 
لالإ�شالحــات القانونية لكل ما يتعلق بالعنف اجلن�شي، هذه احلمله تت�شمن دورات تدريبيه للقانونين يف 
املجالت املختلفــة ومتخذي القرار. ورفع املركز تو�شيات لالإ�شالحــات القانونية يف القانون اجلنائي 

ال�شوداين 1991.

),) إغتصاب الزوج وقانون األحوال الشخصية

يف رأى النشطاء والناشطات، القانون الجنايئ وقانون األحوال الشخصية يتداخالن، 
فمثالً حني نتحدث عن اإلغتصاب داخل مؤسسة الزواج، فالنشطاء املنارصين للمرأة يرون 
أنه ال يكفي أن متيز بني اإلغتصاب والزنا ولكن البد أن نجرم إغتصاب الزوج، أشارت دراسة 
 Ahfad University for( االحف��اد 2004 إىل أن إغف��ال إغتصاب الزوج هو قصور قان��وين
Women, 2004(. وتقول إحدى الناشطات »ال يجب أن يغصب الزوج زوجته عىل مامرسة 
العالقة الجنس��ية فذلك يعد إغتصاباً«)142، الناشطات واملحامني يؤكدون أن إغتصاب الزوج 
موجود ومنترش ولكن عدم وجود إطار قانوين ال يتيح الوصول إىل العدالة لضحايا مثل هذا 
العنف. ويف إحدى املقابالت أكدت إحدى املحاميات »إغتصاب األزواج مامرس��ة موجودة 
يف املجتمع، جاءتني أحد العميالت تش��كو اس��تخدام زوجها القوة إلقامة العالقة الجنسية 
وتس��تفرس عن الحلول القانونية لها«)143. ولكن املقابالت مع بعض الناش��طات والنساء يف 
الحكومة أثبتت رفضهن لفكرة وجود املامرسة. وهذا يرجع إىل فكرة أن مبدأ الطاعة الذي 
ورد باملواد 91 – 95 يف قانون األحوال الشخصية يتطلب من الزوجة طاعة زوجها، فالقانون 

الجنايئ 1991 صامت عن إغتصاب الزوج.

املادة 91 من قانون األحوال الش��خصية 1991 تش��ري »عىل الزوجة طاعة زوجها 
في��ام اليخالف أحكام الرشع وذلك إذا توف��رت الرشوط اآلتية: أ/ يكون قد أوفاها مهرها. 
ب/ يكون مأمونا عليها. ج/ أن يعد لها منزالً رشعياً مزوداً باألمتعة الالزمة وجريان طيبني«. 

)))) مقابلة مع ناشطة )5)0)).

)))) مقابلة مع محامية )))0)).
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فإذا ما أوىف الزوج باملتطلبات، يجب أن تلبي الزوجة إحتياجات الزوج الجنسية، وبناء عىل 
ذلك فإن مفهوم إغتصاب الزوج ال يوجد يف القانون. وترشح إحدى الناش��طات اإلسالميات 
منظور القانون الس��ائد: ال يعد إرغام الزوج زوجته لعالقة جنسية هو عملية إغتصاب. وال 
نعت��رب أن هنالك وجود إغتصاب يف الزواج. فإن الزواج عقد بني املرأة والرجل فالزوج عليه 
دف��ع نفقة مالمئة وعىل امل��رأة طاعته. وعليه ال يحق للمرأة رفض العالقة الجنس��ية فهي 

واجب بالنسبة لها«)144.

بعض منارصي حقوق املرأة يرون رضورة إصالح قانوين يسقط واجب الطاعة من 
القوانني )SORd, 2012(. وتقول إحدى الناش��طات »تحدى القانون رضوري. إذا مل يجرم 
إغتصاب الزوج يف قانون األحوال الش��خصية فلن تس��تطيع أي امرأة أن تبلغ عن إغتصاب 
زوجها لها)145. النش��طاء يستخدمون حججاً إسالمية لتربير وجود إغتصاب الزوج ويؤكدون 
أن ترشيع الطاعة ال يتامىش مع الفقه اإلس��المي وال مع القوانني الس��ودانية. عدم الطاعة 
)النشوز1 من قبل الزوجة يؤدي إىل الطالق عىل حسب القانون اإلسالمي، وال يحدث ذلك 
يف حالة اإلغتصاب والذي يعني أن املعارشة الزوجية التتضمن الرضا. وتش��ري )255: 2011 

Abdel Halim( »الرضا مهم يف اإلسالم وبدون رضا تفقد العالقة الجنسية رشعيتها«. .

 النشطاء يش��ريون أيضاً إىل أنه ليست كل الزيجات مبنية عىل الرضا خاصة زواج 
الطفالت. الرضا للزواج عىل حسب قانون األحوال الشخصية يبدأ من سن البلوغ والتي تم 
تحديدها من عمر 10 س��نوات. عىل حس��ب القانون، فإن رضا الطرفني يف الزواج رضوري. 
ولكن تحتاج املرأة إىل وىل )أب، أخ، وعم1 ليكون الزواج رشعياً عىل حسب املادة 25. ورشط 
الويل مأخوذ من املذهب املاليك ويتعارض مع منشور قضايئ أصدر عام 1960 يف السودان، 
مبن��ى عىل املذهب الحنف��ي الذي يعطي املرأة الحق إلمتام زواجه��ا دون ويل. فإغتصاب 
الزوج إذن يرتبط بالحوار عن زواج الطفالت وقضية الويل. )Tonnessen, 2014(. يف قانون 
 SORd 2012a;( 2013 األرسة املقرتح من قبل املنظمة الس��ودانية للبحوث والتنمية عام
SORd 2012b( تم إلغاء كل املواد التي تعطي الس��لطة للويل. وترى عائشة الكارب »أنه 
من املهم أن نتحدى قانون األحوال الش��خصية الذي يقوم عىل فلس��فة أن املرأة أقل من 

)))) مقابلة مع ناشطة إسالمية )))0)).

)5)) مقابلة مع ناشطة منارصة لحقوق املرأة )))0)).
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الرجل«)146. 

املنظمـــة ال�سودانية للبحـــث والتنميه )�سورد(: منظمــه طوعية غر ربحيه ا�ش�شت عــام 2007من قبل 
نا�شطــن ونا�شطات �شودانيات مببادره من د.عائ�شة الكارب، من اهداف املنظمة الرئي�شيه رفع قدرات 
ال�شودانين من اجل املحافظة على حقوقهم كمواطنن، تهدف �شورد للم�شاواة والعداله والدميوقراطيه 
واي�شــا بذل اجلهد من اجل رفع وعي املواطنــن بحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بالدفاع عن حقوق املراأة 
والقانــون و تنادي بالق�شاء على التهمي�س )الإق�شــاء( الإجتماعي. �شورد لها برنامج عن العداله النوعيه 
يف ال�شــودان، مــن �شمنها م�شاعي للحد مــن زواج الأطفال، وفك اخللط بــن الإغت�شاب والزنا يف 
القانون اجلنائي والق�شاء على التمييز يف قانون الحوال ال�شخ�شية، وتعترب املنظمة من الأع�شاء الفاعلن 
يف جمموعــة املنظمات التي نادت بالإ�شالحات القانونية يف ال�شودان، ويف العام 2009 بداأت �شورد 
حملــة للق�شــاء على زواج الأطفال يف اإطار حملة تعديل قانون الأحــوال ال�شخ�شية لعام 1991والذي 
يعتــرب مــن القوانن التي تنتهك حقوق املــراأة ال�شودانية. وبالت�شامن مع باحثــن وقانونين ونا�شطن يف 
جمتمع مــدين ومنظمات اإقليمية قامت �شورد بان�شاء منتدى اإ�شت�شاري. متخ�س عنه قانون بديل لقانون 
الأحوال ال�شخ�شية وحددت ال�شن 18 �شنة ك�شن للزواج، ويف العام 2012 طرحت املنظمة م�رشوع 
نحــو عدالة نوعية يف ال�شودان وعقدت موؤمتراً قدمت فيــه اإقرتاح قانون جديد لالأحوال ال�شخ�شية حدد 
فيه �شن الزواج بـ 18 �شنة، اأي�شًا قامت املنظمة يف نف�س الإجتاه باإنتاج فيلم وثائقي بعنوان »عديلة«)47(.

)7)) ).) إصالح مادة اإلغتصاب فرباير 5)0) / نجاح جزيئ:

يف 22 فرباير 2015، قبل ش��هور من االنتخاب��ات، أجاز املجلس الترشيعي الوطني 
تعديالً للامدة 149 من القانون الجنايئ 1991. ولكن هذا التعديل مل يعمم للجهات العدلية، 
ومل يحصل عليه النشطاء واملحامني رغم أن العديد منهم إجتهد للحصول عىل نسخة منه. 
)Salah، 2015(. املادة 149 بعد التعديل: )11 يعد مرتكب جرمية اإلغتصاب كل ش��خص 
يواق��ع ش��خصاً عن طريق فعل ينتج عنه إيالج عضو جن��يس أو أي أداة أو جزء من أجزاء 
الجس��م يف فتحة فرج املجنى عليه أو ترسبه عن طريق اس��تخدام القوة أو التهديد لها أو 
األك��راه ال��ذي يحدثه الخوف من اس��تخدام العنف أو التهدي��د أو االحتجاز أو اإلضطهاد 
النفيس أو اإلغواء أو إس��اءة اس��تخدام السلطة ضد الشخص أو ش��خص آخر أو أن تكون 
الجرمية قد ارتكبت ضد شخص غري قادر عىل التعبري عن رضائه ألسباب طبيعية أو إغوائية 

)6)) مقابلة مع عائشة الكارب )))0)).

((0(( Revolution ( Zoul( 7)) بعض املشاهد من الفيلم متوقرة يف االنرتنت(
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أو ذات صلة بالعمر«)148.

يف التعري��ف الجديد، اإلغتصاب ال يرتبط بالزنا، وقد ناضلت املنظامت النس��وية  
لس��نني عديدة لتحقيق هذه الخطوة الهامة. والخطوة الهامة الثانية هي أن اإلغتصاب مل 
يعرف فقط بأنه إدخال العضو الجنيس ولكنه يتضمن اآلن إدخال أداة أو أجزاء أخرى من 
الجسد)149. وأخرياً، فكرة إستخدام القوة ال تتضمن فقط العنف الجسدي ولكن تشمل اآلن 
اإلغواء النفيس. بينام عملت الناش��طات مبساعدة رشكاء التنمية لوضع قضية اإلغتصاب يف 
األجندة السياس��ية، نجحت النس��اء الداعيات لإلصالح يف الحكومة يف وضع التعديل أمام 

املجلس الترشيعي إلجازته.

املبادرات التي قامت بها املؤسسات الحكومية تركزت يف وحدة العنف ضد املرأة. 
)أنظر العرض يف الصندوق أدناه1 ومركز املرأة لحقوق اإلنسان. يف 2007، وشملت  تنظيم 
ع��دة ورش عمل عن القضاء ع��ىل العنف ضد املرأة، وعن الربوتوك��ول األفريقي لحقوق 
اإلنس��ان وبرتوكول املرأة األفريقي��ة)150. وهذه الفعاليات تم تنظيمه��ا بالرشاكة مع بعثة 
األمم املتحدة يف السودان وويص املشاركون واملشاركات برضورة مراجعة قوانني اإلغتصاب 
الس��ودانية، ثم جاءت خطة العمل للقضاء عىل العنف ض��د املرأة 2006- 2007 وتبعتها 
الخط��ة الثاني��ة 2011 – 2012 والتي وضعتها وحدة العنف ضد املرأة يف عام 2010. ومن 
األهداف األساس��ية للخط��ة 2012–2011: 1/ مراجعة السياس��ات والترشيعات الخاصة 
بالنس��اء واألطفال. 2/ صياغة ترشيعات صارمة للقضاء ع��ىل العنف ضد املرأة واألطفال. 

والبد أن نذكر أن منارصي املرأة من املجتمع املدين ال يشاركون يف هذه املبادرات.

فف��ي عام 2009 قام مركز املرأة لحقوق اإلنس��ان بتنش��يط اللجنة التي تكونت 
عام 2006 ملراجعة القوانني من وجهة نظر املرأة ويف إطار الدس��تور القومي 2005. لجنة 
مراجع��ة القوانني أش��ارت إىل العديد من اإلش��كاليات القانونية يف القان��ون الجنايئ لعام 
1991، وقان��ون اإلثبات 1994 وقانون اإلجراءات الجنائية WHRC, 2009( .1991(. وأكد 
تقرير اللجنة رضورة تعديل املادة 149 من القانون الجنايئ مع توضيح أن » اإلغتصاب هو 

)8)) مبا أن القانون السوداين ال يعرتف بالعالقات املثلية فإن استخدام كلمة يواقع يف هذا الجزء غري صحيح وقد يخلق إشكالية 
قانونية، إذا ارتكبت جرمية اإلغتصاب يف إطار عالقة مثلية.

)9)) نص املادة يف امللحق )))، هذا مالئم خاصة لظروف الرصاعات والحروب مثاًل اإلغتصاب يف دارفور تم باستخدام البندقية.

)50) يعرف بربتوكول موبوتو.
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جرمية تش��مل الضحية والجاين وتحتاج إىل إثبات أنها جرمية تختلف عن الزنا الذي يعتمد 
يف إثبات حدوثه عىل نصوص الرشيعة اإلس��المية« التقرير حاول أن يفصل اإلغتصاب من 
قوانني الحدود اإلس��المية. وهذه الرؤى تؤمن ما كان يدعو له نش��طاء املجتمع املدين من 

رضورة التفريق بني الزنا واإلغتصاب يف القانون الجنايئ.

وحدة مكافحة العنف �سد املراأة: ان�شئت بقرار وزاري يف نوفمرب 2005 بهدف التن�شيق بن الوزارات 
املختلفــه التــي تعمل يف اطار مكافحة العنــف �شد الن�شاء مثل وزارة العــدل ووزارة الرعاية الجتماعية 

وال�شحه ووزارة التوجيه والر�شاد.وتعمل الوحده يف خم�شة اطر ا�شا�شيه هي:
احلكم الرا�شد• 
التنمية امل�شتدامه• 
بناء القدرات • 
ادارة املعلومات• 
البحوث العلميه • 

يف العام 2010 طرحت الوحده ال�شرتاتيجيه اخلم�شية ملكافحة العنف �شد الن�شاء والأطفال كجزء من 
ا�شرتاتيجيتهــا التــي تعمل فيها . وعملت على تعديل املاده اخلا�شــه با�شتخدام اورنيك 8 حيث �شمحت 
لالطباء مبتابعة حالت الإغت�شاب دون احلاجة لورنيك 8 اجلنائي وذلك ت�شهيال لالأطباء ملتابعة حالت 

الإغت�شاب من دون اأن يحتاج ال�شحية ملتابعة حالته قانونيًا اإذا كان ل يرغب يف ذلك.
ونظمــت الوحدة دورات تدريبيــة للبولي�س –الن�شاء – لرفع قدراتهن يف التعامــل مع ال�شحايا وخا�شة 
املعر�شــن للعنف باإ�شتخدام معاير اإقليمية ودولية. واأي�شا قامت الوحدة بدعم لإ�شالح املادة 141 من 
القانــون اجلنائي ال�شوداين. ويف مقابلة لها يف العــام 2011 ذكرت مديرة الوحدة ان »القانون اجلنائي 

ال�شوداين بحاجة اإلى مراجعه لتمييز الإغت�شاب من الزنا، هذا يف املجال القانوين«.
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مركـــز املراأة حلقوق الإن�سان: مركز تابع لــوزارة الرعاية وال�شمان الإجتماعــي، مت تاأ�شي�شه يف العام 
2005، مــن اأهداف املركز  املدافعة عن حقوق املــراأة واأي�شًا بناء القدرات يف هذا املجال والربط بن 

احلكومة ومنظمات املجتمع املدين التي تعمل يف جمال حقوق الن�شان.
للمركز اأربعة اإدارات هي الدعم القانوين والبحوث والإعالم والعالقات العامة والإدارة املالية والإدارية. 
وللمركز فرع يف مدينة الفا�رش. منذ العام 2006 يعمل املركز يف م�رشوع حتت م�شمى »ا�شالح و�شع 
املــراأة الت�رشيعــي، 2006 - 2013«. اإحــدى مكونات هــذا امل�رشوع توفر الدعــم القانوين بِ�شجن 
الن�شــاء بالتعاون مع 71 محاميــًا، ويف 2006 نظم املركز جلنة قانونية خرجت بـ 88 مادة يف القوانن 
ال�شودانيــة حتتــاج ملراجعة للتتوافق مــع حقوق املراأة ولتتوافــق مع ما جاء يف د�شتــور ال�شودان 2005 
حــول حقوق املــراأة. وعمل املركز مع الن�شــاء الربملانيات واأع�شاء منظمات املجتمــع املدين يف اإجراء 
بحــوث وور�ــس عمل ملناق�شة التحديات التي تواجــه الإ�شالحات القانونية يف البنــود التي تخ�س املراأة 
يف القوانــن ال�شودانية. يف العام 2012 قام املركز بتقدمي تو�شيات لإ�شالح للقانون اجلنائي ال�شوداين 
1991وقانون الإثبات وقانون الأحوال ال�شخ�شية 1991، وقدمت التو�شيات يف ور�شة عمل. ويف 
العــام 2015 �شــادق املجل�س الوطني على اإثنن مــن التو�شيات التي قدمها املركــز وهما: املادة 141 

املتعلقة بالغت�شاب واملادة 151 املتعلقة بالتحر�س اجلن�شي.

مركز املرأة لحقوق اإلنسان ولجنة مراجعة القوانني العاملة تحت إرشافه يعتمدان 
يف التعديل القانوين عىل الدس��تور القومي 2005، كإطار قان��وين ومرجعية للمراجعة كام 
يأخذان يف اإلعتبار القوانني القومية مثل قانون الطفل 2010 واملعاهدات الدولية واالقليمية 
التي صادق عليها الس��ودان، مثال ذلك بروتوكول موبوتو واتفاقية حقوق الطفل. واللجنة 
تعم��ل من منطلق منظور إس��المي ورغم ذلك تحاول تحدي التمييز النوعي يف التفس��ري 
الفقهي للنصوص اإلس��المية. وتقول إحدى الناشطات اإلسالميات املشاركة يف حوار تعديل 
القوانني يف الس��ودان: »ال ميكن أن نأخذ املذاهب الفقهية كحقيقة، يف النهاية الفقه جهد 
قام به برش وفرسوا اإلس��الم من منطلق إطار عاش��وا فيه. ولكن املجتمعات تغريت وعليه 
البد أن يتغري القانون اإلس��المي وقد يتطلب ذلك أن نعيد تفسري القرآن ولكن برؤى تتيح 

الوصول للعدالة وتراعي حق اإلنسان يف حياة كرمية«)151.

املقاب��الت مع النس��اء اإلس��الميات يف الحكومة توضح أنهن لس��ن بصدد اقرتاح 
تعديالت تهدف إىل املساواة بني النوع االجتامعي. ولكن بطريقة تختلف عن الناشطات يف 
املجتمع املدين، املنارصات لحقوق املرأة، فاإلسالميات بصدد مقرتحات بسيطة للتعديل يف 
إطار االنصاف بني النوع اإلجتامعي والقوامة )قوامة الرجل1. فايدولوجية النوع اإلجتامعي 

))5) مقابلة مع ناشطة إسالمية تعمل يف تعديل القوانني )))0)).
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من منظور اإلس��الميني تعضد بشدة مفهوم والية الرجل عىل املراة – عىل أساس أن النساء 
والرجال لهن/لهم أدوار ومسئوليات مختلفة، ولكنها مكملة لبعضها البعض يف داخل إطار 
األرسة ويرجع اإلختالف إىل التباين البيولوجي. وعىل حس��ب منظور القوامة، الرجل املثايل 
ل��ه دور الحامية واإلرشاف بينام امل��رأة النموذجية هي التي تقوم ب��دور الرعاية والرتبية 
)Tonnessen، 2001a(. النفقة يف املنظور اإلسالمي مرتبطة بفكرة ودور الوصاية للرجل يف 
املنزل عىل املراة . نظرياً متى ما تم الزواج فإن النفقة واجب عىل الرجل ألنه يصبح مسئوالً 
عن تلبية اإلحتياجات املادية للزوجة واألطفال. »الرجال ينفقون ماعندهم«، وهذا مفهوم 
يربر وصاية الرجل وواجب طاعة الزوجة لزوجها والنفقة أو رصف الرجل عيل األرسة مربر 
ملامرس��ات التمييز. بينام تحاول الناشطات يف حقوق املرأة القضاء عىل مبدأ القوامة، فإن 
النساء اإلس��الميات )حتى األصوات اإلصالحية فيهن1 يقرتحن اإلصالحات يف إطار القوامة. 
فهن يوس��عن حدود القوامة والبعض منهن بدأن حواراً عن قضايا حساس��ة مسكوت عنها 

مثل العنف املنزيل.

لق��د كان مجهود مركز املرأة لحقوق اإلنس��ان مقدراً يف وصول التعديالت ملادة اإلغتصاب 
والزن��ا إىل أجندة املجلس الترشيع��ي الوطني. فتعاون املركز مع هيئة الربملانيات )اغلبيتها 
م��ن ح��زب املؤمتر الوطني1 س��اعد ىف إجازة التعدي��الت يف تعريف اإلغتص��اب واإلضافة 
الخاصة بتعريف التحرش الجنيس. ولكن مل توضع للمجلس كل التوصيات لتعديل القانون 
الجنايئ الذي أعددته لجنة املراجعة مبركز املرأة لحقوق اإلنس��ان. والتي تضمنت مراجعة 
قان��ون اإلثبات 1994 )الذي يش��مل الخلط ما بني الزنا واإلغتص��اب1 والتعديالت مقرتحة 
لقانون اإلجراءات الجنائية 1991 تش��مل: )11 الس��امح بفحص DNA كإثبات لإلغتصاب 
)12 إضاف��ة مواد تؤمن عىل رضورة إحرتام حق��وق املرأة ضحية اإلغتصاب أثناء التحريات 
وتوفري عون قانوين لها وإعطائها معلومات عن كل حقوقها )يتضمن ذلك حقها يف الحامية 
م��ن أي تعليقات أو رضر أثناء عملية التحري، )13 وضع إجراءات صارمة للتأكد أن ضحية 
العن��ف ال توجه إليها أي تهم أخرى يف حالة عدم وجود إثبات لإلغتصاب. باإلضافة إىل أن 
هنال��ك مق��رتح تعديالت بإنهاء الحصانة إن كان الجاين من الرشطة أو األمن أو الجيش إذا 
متت الجرمية أثناء أدائهم العمل. هذه التوصيات من اإلسالميات متوسعة وفعالة لتحقيق 

العدالة ولكن مل تتم إجازتها.

النس��اء يف املجتمع املدين باإلضافة إىل بعض النشطاء يتعرضون بالنقد ملجهودات 
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النس��اء اإلسالميات للتعديل القانوين النهم يرون أنها تعديالت شكلية مقصود بها املجتمع 
الدوىل كمحاولة من النظام الحاكم اظهار انه مهتم بقضايا العنف الجنيس والتحرش. وايضا 
السبب اآلخر أن الحوار يف التعديل مل يكن شفافاً، والتعديل طفيف، فالنقد كان مركز عىل 
أن قانون اإلثبات مل يتم تعديله مام يعني إس��تمرار الخلط بني الزنا واإلغتصاب يف تطبيق 
القوانني. »التعريف الجديد يعط��ي الضحايا واملحامني الفرصة إلنجاز العدالة. ولكن هذا 
التعدي��ل ال قيمة له بدون تعديل قانون اإلثبات 1994 والذي ما زال مع التعريف القديم 
لإلغتصاب)152. أيضا )Salah2015( تؤكد إن التعديل مل يُِش���ْر إىل اإلغتصاب داخل مؤسسة 
ال��زواج. باإلضاف��ة إىل ذلك فإن التعريف بع��د التعديل ما زال غري واض��ح. فمثالً هنالك 
إس��تخدام لكلمة إغواء بدون تعريف الخط الفاصل بني الزنا واإلغواء، ومن الضحية ومن 
الجاين يف حالة اإلغواء، وهنالك إش��كالية مشابهة يف إعادة تعريف التحرش الجنيس. إنتقد 
نشطاء حقوق اإلنسان أيضاً التعريف املعدل للتحرش الجنيس يف املادة )1151 من القانون 
الجنايئ. فالتعديل يش��ري إىل »يعد مرتكباً لجرمية التحرش الجنيس كل ش��خص يأيت فعالً أو 
قوالً أو س��لوكاً يش��كل إغواءاً أو دعوة شخص آخر ملامرس��ة غري مرشوعة للجنس أو يأيت 
سلوكاً مشيناً أو غري الئق له طبيعة جنسية يؤدي إىل إيذاء الشخص املجني عليه نفسياً أو 

يعطيه أحساساً بعدم األمان، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ثالث سنوات والجلد«.

يف رأي بع��ض النش��طاء واملحامني، فإن هذه امل��ادة ضعيفة جداً، وفيه��ا بعض الغموض 
وغري واضح من هو الضحية ومن هو الجاين أو املتحرش. يعترب النش��طاء والناش��طات أن 
مثل هذا التعديل هو انعكاس لهاجس النظام الحاكم يف الس��يطرة عىل وجود النس��اء يف 
الساحات العامة. فغالباً ما يكون اللوم عىل النساء يف إغواء الرجال وخلق الفوىض الجنسية 
واألخالقية وهذه املادة الجديدة ميكن استخدامها إلعتقال النساء بتهمة التحرش الجنيس. 
ويف هذا الصدد تؤكد دراس��ة )Salah 2015( أنه »يبدو أن الترشيعيني يرس��لون للنس��اء 
رس��الة فحواها عليكن تجنب إغواء الرجال وذلك بإخفاء أنفس��كن من الساحات العامة. 
وهذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه النساء مقابل النجاة من العقاب كضحايا إغتصاب. 

وإحتامل اإلتهام باإلغراء أيضاً وارد«. 

ميكنن��ا القول أن النش��طاء ال يعت��ربون أن التعديل ت��م مبصداقية وعدم ع��رض التعديل 
للمختصني من املجتمع املدين قد يكون تجنباً للنقد عىل ضعف املادة. الناشطني يف حقوق 

))5) مقابلة مع ناشطة حقوق إنسان ومحامية )5)0)).
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امل��رأة يعت��ربون أن التعديالت ذات صلة باإلنتخابات. فهي محاول��ة إلظهار أن الربملانيات 
ومعظمهن من الحزب اإلسالمي الحاكم قمن ببعض النجاحات يف خالل الفرتة الربملانية قبل 
االنتخابات. باإلضافة إىل أن النش��طاء يؤمنون بأن تعدي��الت القانون الجنايئ كانت مؤرشاً 
للمجتمع الدويل بإهت��امم الحكومة بقضايا العنف الجنيس والتحرش وهذه محاولة إلبراز 
دور الحكوم��ة يف تناول ه��ذه القضايا. ومع تعديالت مادة اإلغتص��اب تم إعادة تعريف 
ال��ردة لتش��مل كل من يطعن ىف القرآن الكريم بالتناق��ص أو التحريف أو غري ذلك، أو اذا 
يكفر أصحاب سيدنا محمد رسول الله صىل الله علية وسلم أو يطعن ىف أم املؤمنني عائشة 
فيام برأها منه القرآن ويف ذلك تحٍد لكل من يقوم بنقد أو تفس��ري لإلس��الم من وجهة نظر 

علامنية أو من مذهب فقهى يختلف عن التفسري الرسمى للدولة اإلسالمية.

املادة 152 من القانون اجلنائي ال�سوداين لعام 1991 تن�ص على الآتي:
الأفعال الفا�سحة واملخلة بالآداب العامة:

1. مــن ياتــي فى مكان عــام: فعال اأو �شلوكا فا�شحــا اأو مخال بالآداب العامة اأو يتزيــا بزي فا�شح اأو 
مخل بالآداب العامة ي�شبب م�شايقة لل�شعور العام يعاقب باجللد مبا ل يتجاوز اربعن جلدة او بالغرامة اأو 

بالعقوبتن معًا.
2. يعــد الفعــل مخال بالآداب العامــة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقــه الفاعل او عرف البلد 

الذي يقع فيه الفعل.
حظيــت هذه املادة باإهتمام كبر من قبل نا�شطــات يف املجتمع واملجتمع املدين لأنها اإ�شُتخدمت لتقدمي 

العديد من الن�شاء للمحاكمات.

إتضح كام أس��لفنا أنه بالرغم من أن النساء دعاة اإلصالح من اإلسالميات اليدعني   
إىل مساواة تامة بني النوع اإلجتامعي ولكنهن يضعن قضايا حساسة وجدلية عىل األجندة 
السياس��ية، والبد أن ن��درك ان التعديالت هي نتاج تفاوض وليس��ت أفضل ما يصبوا إليه 
اإلصالحي��ون. وتعرف النس��اء اإلس��الميات اإلصالحيات أنهن يواجه��ن مقاومة من داخل 
حزبه��ن، فهنالك ش��خصيات مؤثرة يف الحزب من التيار املحاف��ظ مثال ذلك الربملاين الذي 
يركز عىل قضايا النساء والذي ال يتواىن يف تأكيد أن مقرتحات النساء للتعديل غري إسالمية. 
كام أن النساء اإلسالميات الداعيات لإلصالح قلقات من النفوذ السيايس املتزايد يف السودان 
للتيارات السلفية، املتأثرة باملجموعات الوهابية املحافظة. هذه املجموعات بدأت تواصلها 
وتأثريها يف أعىل املس��تويات. ويف كلمة إلحدى القيادات النسائية اإلسالمية »الرئيس يهتم 
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بآراء بعض املحافظني يف حزبه ويستمع حني يقولون أن ذلك ضد اإلسالم«)153. ومن الواضح 
أن النس��اء اإلسالميات الداعيات لإلصالح حذرات وعليه يعملن خطوة بخطوة ليتجننب أي 
إقصاء من املحافظني يف حزبهن)154. وهذه األس��باب أدت إىل بعدهن عن معظم األنش��طة 
يف املجتمع املدين. فقربهن من الناش��طات يف املجتمع املدين قد يعرضهن للتهميش داخل 
حزبهن. وذلك ألن املحافظني اإلس��الميني يصفون الناشطات بالعلامنيات )ويعتربونهن ضد 

اإلسالم1. وعليه من يتعامل معهن من اإلسالميات قد تكون قد ارتكبت إمثاً. 

). قضايا اإلغتصاب يف املحاكم الس��ودانية: تعريف س��ن الطفل مابني سن 8) 
سنة والبلوغ:

قان��ون الطفل القومي 2010 ذو أهمية كبرية إذ يحدد عمر الطفل بأنه أقل من 18 س��نة 
وه��ذا تعريف متق��دم إذ أن القانون الجن��ايئ 1991 وقوانني أخرى مث��ال قانون األحوال 
الشخصية للمسلمني تعترب أن الشخص البالغ أو الذي تخطى مرحلة الطفولة ميكن التعرف 
علي��ه بعالم��ات البلوغ. اإلغتصاب ضد األطفال أقل من 18 س��نة يج��رم يف املادة 45 من 
قانون الطفل 2010 وعقوبة ذلك اإلعدام أو السجن ملدة عرشين سنة باإلضافة إىل غرامة. 
قان��ون الطفل 2010 ينص »تس��ود أحكام هذا القانون ع��ىل أي حكم يف أي قانون آخر«. 
وهذا يؤكد أن هذا القانون يس��ود عىل كل اآلراء املتعارضة عن سن املسئولية الجنائية يف 
القانون الجنايئ وقانون األحوال الش��خصية. وعليه حينام قدمت الربملانيات توصيات لجنة 
مراجعة القوانني لتعديل س��ن املس��ئولية الجنائية للطفل إىل أقل من 18 سنة يف القانون 
الجنايئ تم إرجاء مناقش��ة التعدي��ل ألن ذلك صادف مقرتح تعديل م��ن القضائية يقيض 
بتعديل سن املسئولية الجنائية إىل 15 سنة)155، وعليه يظل القانون الجنايئ يربط املسئولية 
الجنائية بعالمات البلوغ وهذا يعني أن القضاة لهم س��لطات واسعة يف اتخاذ قرار تحديد 

سن املسئولية الجنائية.

).) تعريف سن الطفل: جدل مستمر:

تحديد قانون الطفل 2010 لعمر الطفل بأقل من 18 س��نة هو إنجاز قانوين كبري 

))5) مقابلة مع إسالمية داعية للتعديالت القانونية )))0)).

))5) لقاء مع إسالمية ناشطة )5)0)).

)55) مقابلة مع ناشطة إسالمية )5)0)).
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كان ميك��ن أن يق��ود إىل تعديالت يف القان��ون الجنايئ وقانون األحوال الش��خصية. ولكن 
ال��ذى حدث تعديل ىف القان��ون الجنايئ فقط وتم تخطي قانون األحوال الش��خصية، كل 
م��ن القانون الجنايئ وقانون االحوال الش��خصية 1991 وقانون الطفل 2004. يحدد س��ن 
املس��ئولية الجنائية بالبلوغ)156. املبادرة لتعديل قانون الطفل 2004 جاءت ضمن املبادرات 
املتعددة لتعديل القوانني يف ضوء الدستور القومي 2005، كانت التعليقات والتوصيات من 
 Al-Nagar and Tonnessen،( لجن��ة حقوق الطفل باألمم املتحدة وراء عملي��ة املراجعة
2011(. وتؤكد إس��المية ناش��طة يف عملي��ة التعديالت » حني تم توقي��ع معاهدة حقوق 
الطفل يف عام 1991 مل يكن هنالك قانون يحمي حقوق الطفل يف السودان. وحينام رفعنا 
أول تقرير للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل، اكتشفنا أننا نحتاج إىل قانون خاص للطفل 
وهك��ذا جاء قانون الطفل 2004. بعد اتفاقية الس��الم ع��ام 2005، كانت هنالك تغيريات 
كثرية، صادق السودان عىل بروتوكولني تابعني ملعاهدة حقوق الطفل، كام تضمن الدستور 
الجديد 2005 مادة تش��ري إىل أن املعاهدات التي صادق عليها السودان هي جزء محورى 
ومرجعية يف الدستور، وهذا يعني أن قانون الطفل 2004 كان يتناقض مع معاهدة حقوق 
الطفل ومع الدستور فيام ييل سن الطفل وهذا ما تم أخذه يف االعتبار يف قانون 2010 وتم 

تعديل سن الطفل إىل أقل من 18سنة)157. 

ق��ام مركز التدريب واإلصالح القان��وين )يف وزارة العدل1 بعملية صياغة قانون الطفل عام 
2009 ورفعه إىل املجلس القومي للطفولة، الجهة املس��ئولة عن الطفل، تحت رعاية وزارة 
الرعاية والضامن اإلجتامعي. وكانت اليونسيف واملنظامت العاملية مثل املنظمة السويدية 

للطفولة من الداعمني لعملية صياغة القانون)158.

 مل تُ��رِث امل��ادة الخاصة بعمر الطفل االنتباه أثناء صياغ��ة القانون لوجود مادة أخرى ذات 
صل��ة مبوضوع فيه جدل ونق��اش وهي املادة 13 التي تجرم خت��ان اإلناث، وقد تجاوزت 
كل املراح��ل إلجازة القان��ون من جميع اللجان الفنية يف وزارة العدل إىل أن وصل القانون 
إىل رئاس��ة مجل��س الوزراء وقبل نقاش القان��ون، أمر الرئيس بإلغاء امل��ادة 13، وقد كان 

)56) قانون الطفل 005) يعرف الطفل بأنه ذكر أو أنثى تحت سن 8) سنة مامل تحدد القوانني السارية أن الطفل وصل مرحلة النضج.

)57) مقابلة مع ناش��طة إس��المية )5)0))،) املادة 7) ))) من الدس��تور القومي اإلنتقايل تن��ص »كل الحقوق والحريات يف 
اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وكل املعاهدات واآلليات التي صادق عليها السودان هي جزء أسايس يف الدستور«).

)58) لقد عملت املنظمة الس��ويدية للطفولة بجهد مع املنظامت غ��ري الحكومية العاملة يف حقوق الطفل للمنارصة لحقوق 
 .(((0((( ،A.(Al- Nagar and Tonnessenالطفل يف السودان وكتابة تقارير للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل
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ذلك بإيعاز من بعض اإلس��الميني املحافظني الذين عرفوا بوجود القانون يف أجندة اجتامع 
مجل��س الوزراء. وبعد أن تم رفض املادة خاضت وزارة الرعاية والضامن االجتامعى انذاك 
معركة حامية ضد مناهىض محاربة ختان اإلناث والتي كان يقودها بعض السياس��يني من 

اإلسالميني املحافظني. 

ولكن بعد أن متت إجازة القانون اس��تدرك املحافظون اإلس��الميون داخل وخارج املجلس 
الترشيعي أن تحديد السن بأقل من 18 سنة يجب تطبيقه حتى يف قانون األحوال الشخصية 
الذي مل يحدد العمر القانوين للزواج. السودان من الدول القليلة التي مل تحدد سناً للزواج. 
وما زال عمر الرضا للزواج يحدد بالبلوغ، أي أنه يبدأ من عمر 10 سنوات يف بعض الحاالت. 
عىل حس��ب مس��ح صحة األرسة بالسودان 2010، فأنه يف مجموعة النساء يف العمر ما بني 
15 – 49 س��نة حوايل 37.5% تزوجن قبل س��ن 18 سنة وحوايل 9.5% تزوجن قبل 15 سنة. 
ويف هذا الس��ياق أش��ار عضو برملاين من الحزب اإلس��المي الحاكم إىل أن »قانون الطفل« 
يتع��ارض مع الرشيع��ة ألنه يحدد عمر الطفل بأقل من 18 س��نة، عىل حس��ب الرشيعة 
اإلس��المية فالبنت ميكن أن تؤك��د الرضا للزواج حني البلوغ«)159. الجدل حول س��ن الطفل 
يتداخل مع الجدل عن مدى قانونية زواج الطفالت وعن املس��ئولية الجنائية يف السودان. 
وفتح هذا الجدل الباب حول س��ن النضج يف اإلسالم ووضح من ذلك الجدل أن املحافظني 

واإلصالحيني من الحزب اإلسالمي الحاكم يفرسون الرشيعة بطرق متناقضة.

بين��ام يربط املحافظون من السياس��يني ورجال الدين )مبا فيهم القضاة1 س��ن املس��ئولية 
الجنائية بالبلوغ نجد أن النساء الداعيات إىل اإلصالح القانوين يؤكدن أن النضج ال ميكن أن 
يفهم بأنه النضج الجنيس بل هو النضج الفكري/العقيل. تؤكد أحدي املسؤالت الحكوميات 
»أن س��ن »18 س��نة« كحد أدىن لعمر الزواج ال يتعارض مع قوانني الرشيعة. اإلس��الميون 
أعطونا فتوى تؤكد أن 18 س��نة هو أقل عمر للزواج. البلوغ هو مصطلح إسالمي يشري إىل 
الش��خص الناضج و له مس��ئوليات كاملة تحت القانون. ولكن النضج يف اإلسالم ال يتامىش 
بص��ورة منتظمة مع النمو الجس��دي وعالمات البلوغ )النض��ج الجنيس1 ولكن مع النضج 
الفكري«)160. النساء اإلسالميات الاليئ بادرن وضغطن للوصول لترشيع قانون الطفل 2010 
يتفقن مع الرأي أعاله وتؤكد ذلك مدير مركز املرأة لحقوق اإلنس��ان. » ليست املشكلة يف 

)59) مقابلة مع برملاين يف املجلس الوطني من املحافظني )))0)).

)60) مقابلة مع الوزيرة السابقة للرعاية االجتامعية والضامن االجتامعي.)))0))، الفتوى هي رأي قانوين أو تفسري قانوين من 
فقهاء لهم سلطة يف إصدار رأي ديني.
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دين اإلس��الم. فهو دين حضارة، دين يف صالح املرأة«)161. ويف رأيها أن هنالك قصور يف فهم 
بعض املصادر الدينية. فحديث صحيح البخاري عن أن عائشة دخلت بيت النبي كزوجة له 
وهي يف عمر 9 س��نوات فيه شك عىل رأي بعض العلامء اإلسالميني وأن ذلك ال يتامىش مع 
تعاليم القرآن والرسول عليه السالم. التفسري البديل من املصادر اإلسالمية أن عائشة جاءت 
إىل النبي يف عمر 19 سنة. وتصف ناشطة إسالمية »أن اإلسالم مينع املامرسات الضارة ومن 

الواضح أن زواج الطفالت ضار للبنات«)162.

الج��دل حول التفس��ريات الترشيعي��ة ذات الصلة بالطفل له أهميت��ه أيضاً يف ما   
يخ��ص نصوص اإلغتص��اب يف إطار القوانني. فاملادة 149 تش��ري إىل أن األطفال ال ميكن أن 
يبدو الرضا وعليه يصبح من املهم تعريف الطفل. التقرير من مركز املرأة لحقوق اإلنسان 
)12009 يقرتح تعديل املادة 3 من القانون الجنايئ 1991، ألن املادة ال تحدد عمر املسئولية 
الجنائية وإمنا تش��ري إىل العالمات الجس��دية حني البلوغ، وعدم الوضوح يف التعريف من 
ش��أنه إحداث لبس يف تفس��ري القضاة للقوانني. ويتضح ذلك جلي��اً يف إحدى القضايا التي 
حدثت يف عام 2012 يف والية البحر األحمر وفيها أغتصب رجل كبري بنت عمرها 16 س��نة 
وحكمت محكمة الوالية عليه باإلعدام إذا اعتربت البنت طفلة ولكن محكمة االس��تئناف 
اعتربت البنت بالغ ألن عالمات البلوغ واضحة فيها ومبا أنها مل تستطع أن تثبت عدم الرضا. 

اعتربت القضية زنا)163.

عىل حسب الناش��طات اإلس��الميات يف تعديل القوانني فإن القانون الجنايئ، البد 
أن يحدد عمر الرضا إلزالة اللبس. تقرير مركز املرأة لحقوق اإلنس��ان 2009 ينص عىل أن 
»املادة 3 من القانون الجنايئ البد أن تحدد سن البلوغ 18 سنة بناء عىل قانون الطفل 2010 
والربوتوك��ول األفريقي وكذلك تفس��ري مذهب أبو حنيف��ة« )WCHR 2009(. كان ضمن 
التعديالت املقدمة من مركز املرأة لحقوق اإلنسان للمجلس الوطني عام 2015 تعديل سن 
املسئولية الجنائية إىل 18 سنة ولكن مل ينظر املجلس الوطنى يف هذا املقرتح ألنه تزامن مع 
مقرتح من القضائية يطالب بتحديد سن املسئولية الجنائية 15 سنة. وهذا يعني إن القضاة 

))6) مقابلة مع إسالمية نشطة يف تعديل القوانني )))0)).

))6) مقابلة مع إسالمية نشطة يف تعديل القوانني )5)0)).

))6) وردت هذه الرؤى يف الحوار مع املس��ئولني يف وحدات حامية األرسة والطفل الذين متت مقابلتهم يف والية الخرطوم، يف 
عام 0)0)، ففي حاالت إغتصاب بنت عمرها عرة س��نوات يُبلغ عنها، ولكن البنات يف س��ن أكرث من 0) سنة يحسون بالعار 

والوصمة وأهلهن يخافون من إتهام الزنا إذا ما بلغوا.
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يحاولون إرجاع عملية اإلصالح القانوين إىل الوراء إذ أن هذا التعديل املطلوب يتعارض مع 
قانون الطفل 2010 وتؤكد ذلك إحدى الناش��طات اإلسالميات: »القضاة يطالبون بتعديل 
قانون الطفل، ولكن تحديد س��ن املس��ئولية الجنائية ب� 15 سنة يتعارض مع قانون الطفل 
والقانون الجنايئ البد أن يتعدل ألن السودان صادق عىل اتفاقية الطفل وملزم بتعديل سن 

البلوغ النها ال تتامىش مع املعاهدة الدولية للطفل«)164.

وصل هذا الجدل املحكمة الدس��تورية، وهنالك قضية مرفوعة يف هذه املحكمة،   
تدع��ى أن قانون الطفل 2010 غري دس��توري، ويحدث ذل��ك بالرغم من ان الجزء 27 )13 
من الدس��تور ينص رصاحة: »تعترب كل الحقوق والحريات املضمنة يف االتفاقيات والعهود 
واملواثي��ق الدولية لحقوق اإلنس��ان واملصادق عليها من قبل جمهورية الس��ودان جزء ال 
يتجزأ من هذه الوثيقة«. ويدعى البعض أن قانون الطفل يتعارض مع الجزء من الدستور 
الذي يتطلب أن الرشيعة هي مصدر للترشيعات.باإلضافة، فالقس��م 36 )12 من الدستور 
ين��ص عىل أن ال يج��وز توقيع عقوبة اإلعدام عىل من مل يبل��غ الثامنة عرشة من عمره أو 
من بلغ الس��بعني من عم��ره اال يف حالة ارتكاب جرائم حدية. وه��ذا يعني أن يف حاالت 
قضايا الزنا مثالً إذ تم زواج بنت يف عمر أقل من 18 سنة وأرتكبت زنا ميكن أن يقام عليها 
الحد بالرجم. ولكن تؤكد إحدى قضاة املحكمة الدس��تورية: »يف رأي الخاص، أرى أن نتبع 
معاهدة حقوق الطفل الدولية وهي تتامىش مع القرآن والس��نة. ولكن بعض القضاة لهم 

تفسريات صارمة«.

املحكمـــه الد�ستورية: املحكمة الد�شتورية يف ال�شودان هي ال�شلطــة العليا للنظام الق�شائي يف جمهورية 
ال�شودان. وتت�شمن اإخت�شا�شات املحكمة:

تف�شر الن�شو�س الد�شتورية بناًء علي طلب من رئي�س اجلمهورية اأو احلكومة القومية اأو حكومة اأي • 
ولية اأو املجل�س الوطني اأو جمل�س الوليات. 

الف�شــل باملنازعات التي يحكمها هــذا الد�شتور ود�شاتر الوليات بناًء علــي طلب من احلكومة اأو • 
ال�شخ�شيات العتبارية اأو الأفراد. 

حماية حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية. • 
الف�شل يف د�شتورية القوانن والن�شو�س وفقًا للد�شتور النتقايل اأو د�شاتر الوليات. • 
الف�شــل يف النزاعات الد�شتورية فيما بــن م�شتويات احلكم واأجهزته ب�شاأن الخت�شا�شات احل�رشية • 

اأو امل�شرتكة اأو املتبقية.

))6) مقابلة مع ناشطة إسالمية )5)0)).
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).) تطبيق قانون الطفل 0)0) عىل قضايا اإلغتصاب:

قانون الطفل 2010 ينص »تسود أحكام هذا القانون عىل الحكم يف أي قانون آخر   
يتع��ارض معه تأويالً ملصلحة الطفل«. وه��ذا ال يعني فقط تعديل القانون الجنايئ وقانون 
األحوال الشخصية، ولكن يعني أن يأخذ القانون األسبقية يف تعريف الطفل عىل أي قانون 
آخ��ر، ولكن املقابالت مع القضاة واملحامني ودراس��ة قضايا اإلغتص��اب توضح أن الصورة 
معق��دة. والحوار الس��يايس بني املحافظني من اإلس��الميني الذين يح��ددون النضج والكرب 
بالبلوغ، واإلصالحيون الذين يس��اندون تحديد س��ن الطفولة بأقل من 18 سنة ينعكس يف 

تحكيم القضايا يف املحاكم السودانية.

).).5 النظام القضايئ، إنشاء محاكم الطفل، ووحدات حامية األرسة والطفل:

قبل أن يتوس��ع التقرير يف رشح تنفيذ قانون الطفل 2010 عىل حاالت اإلغتصاب،   
سنلقى نظرة عامة عن النظام القضايئ يف السودان مع األخذ يف االعتبار محاكم الطفل. لقد 
تم إدماج املحاكم الرشعية يف نظام املحاكم النظامية يف إطار املرشوع اإلس��المي. املحكمة 
الدس��تورية واملحكمة العليا يف قمة هرم النظام القضايئ السوداين وبعد ذلك هنالك ثالثة 

أنواع من املحاكم:

املحكم��ة العامة، وتضمن املحاكم الجنائي��ة، املحاكم املدنية )وقريبا1ً محاكم . 1
خاصة بالطفل)165.

)65) املحاكم تش��مل محتكم املدن والريف ومحاكم الوحدات االداريه، واملحاكم العامة ومحاكم االس��تئناف . محاكم املدن 
والريف توجد عىل املس��توى املحىل ىف كل والية ، هذه املحاكم تتناول القضايا البس��يطة التى ترس��ل لهم بواسطة القضاة ىف 
املحاكم العامة، املحاكم الريفيه توجد ىف كل الواليات وهى تحت مس��ئولية زعامء العش��ائر والعمد واملش��ايخ والنظار وهم 
كفاءته��م محدودة، ومرهون تأس��يس ه��ذه املحاكم مبوافقة رئيس القض��اء ويجب ان يكون أعضاء ه��ذه املحاكم معروفني 
اجتامعياً ومن الش��خصيات والرموز ىف املنطقة ومن ذوى السمعة األخالقية الطيبة وذلك من خالل تفاعلهم مع مجتمعاتهم. 
املحاك��م الريفية تطبق القانون العرىف الذى يكون متس��قاً مع القانون الع��ام وىف معظم األحيان هذه املحاكم تحل املنازعات 
التى تدور حول املياه واملرعى والحصاد وش��وؤن األرسة.ولكن ىف ظل هذا النظام هنالك محاوالت ألس��لمة القانون العرىف ىف 
صورة  أيدلوجية الدولة اإلسالمية، أيضا هذه املحاكم ال تؤثر بشكل واضح لتطبيقها الشفاهى للقانون باإلضافه إىل أن القانون 
العرىف ليس��ت به الحامية الكافية للنس��اء واألطفال واليستند عىل مفاهيم حقوق اإلنسان و يتسم بعدم العدالة النوعية التى 
تتمظه��ر ىف معظم الثقافات الس��ودانية. واملحاكم يف الوح��دات اإلدارية هى محاكم تحت إدارة ق��اىض واحد وهنالك ثالث 
مس��تويات لها وهى املحكمة أوىل وأخرى ثانية واملس��توى الثالث. املحاكم ىف املس��توى األول تتوىل السلطة القضائية املدنية 
والجنائية واألحوال الش��خصية بينام املس��توى الثاىن والثالث منهم يتوىل سلطة القضاء األساسية عىل املستوى املدىن والجناىئ 
واألح��وال الش��خصية، وهذه املحاكم تعمل كمحاكم إس��تئناف للقرارات املتخذة من قبل املحاك��م املحلية األوىل و القرارات 
املتخ��ذة ىف محاكم األري��اف ىف ما ييل قضايا األحوال املدنية، أما محاكم اإلس��تئناف فتتعامل مع االس��تئنافات املقدمة ضد 

القرارات األولية للمحاكم العامة واملحلية عىل صعيد قوانني األحوال الشخصية واملدنية والجنائية.
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 ومحاكم جهاز األمن.. 2
ومحاكم القوات املسلحة.. 3

رئيس املحكمة العليا يرتأس القضائية وعىل حس��ب املادة )14 123 من دستور 2005 هو 
مسئول مبارشة أمام رئيس الجمهورية)166.

قبل قانون الطفل 2004 وقانون 2010 فإن العدالة لألحداث يف الس��ودان كانت 
تنظ��م بالقانون الجنايئ 1991 وقان��ون اإلجراءات الجنايئ 1991 وقان��ون رعاية األحداث 
1983. قب��ل تقديم قوانني الطفل كانت فلس��فة العقوبة يف الدول��ة هي تعليم األحداث 
وتصحيح سلوكهم/س��لوكهن وحاميتهم/ حاميتهن م��ن أي جهة عدلية جنائية تتعامل مع 
الكب��ار. بالرغم من أن القانون الجنايئ ال يحدد عمر البلوغ، إال أنه ينص عىل أن إجراءات 
تأهيل األحداث تطبق عىل األطفال فوق 7 سنوات وبعد عمر سبعة ميكن أن يحكم عليه 
بالتوبيخ يف حضور وليه يف الجلس��ة، الجلد عىل س��بيل التأديب ملن بلغ س��ن العارشة، مبا 
ال يتجاوز عرشين جلدة، أو تس��ليم الحدث لوالده أو ش��خص مؤمتن بعد التعهد بحسن 
رعايت��ه، وإلحاق الحدث بإحدى مؤسس��ات اإلصالح والرعاي��ة اإلجتامعية بقصد إصالحه 
 Save the Children,(| وتهذيب��ه ملدة ال تقل عن س��نتني وال تزيد ع��ن خمس س��نوات

.)Sudan 2006

امل��ادة 59 من قانون رعاية األحداث 1983 توف��ر رشطة خاصة لألحداث، وتنص 
املادة عىل أن األطفال الجانحني  تتم محاكمتهم يف محاكم مؤهلة لألحداث. قانون الطفل 
2004، الذي تم تطبيقه يف شامل السودان نص عىل إنشاء محاكم خاصة لألطفال)167. ولكن 
قانون الطفل 2004 يشري إىل األحداث وبناء عىل ذلك القانون ال تتعامل هذه املحاكم مع 
األطفال ضحايا الجرائم. ولكن قانون 2010 وضح ذلك ووجه بإنشاء محاكم خاصة لألطفال 
ضحايا الجرائم. وعىل حسب ذلك القانون املادة )63 أ1 فأن محكمة الطفل تختص بالنظر 
يف القضاي��ا املعروضة عليها من قبل النياب��ة أو مكتب الخدمة االجتامعية أو ذوي الطفل 
بشأن األطفال ضحايا االنتهاكات. كام نص القانون بعدم توقيع عقوبة الجلد واإلعدام عىل 

األطفال.

)66) هذه املادة تنص: “يكون رئيس القضاء رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العليا القومية ويكون مسئواًل 
عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية”.

)67) تم إنشاء محاكم طفل يف كل الواليات، محكمة يف كل والية إال والية الخرطوم فيها ) محاكم.
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لقد صدر قرار يف 2006 بإنش��اء وحدات حامية األرسة والطفل يف وزارة الداخلية. 
وكان ذل��ك بناء ع��ىل قانون الطفل 2010، قبل 2006 كانت ق��درات الرشطة عىل متابعة 
جرائم اإلنتهاكات الجنسية والجسدية ضد األطفال ضعيفة حتى وإن تم التبليغ عنها، إذ ال 
يوجد دعم قانوين للضحايا وال تتوفر خدمات تأهيل طبي ونفيس من قبل الرشطة. وعدم 
وج��ود نظم فعالة يف حالة جرائم اإلنتهاكات ضد األطفال ال يش��جع عىل التبليغ عن مثل 

.)UNICeF، Sudan، 2008( .هذه الجرائم

الب��د أن نذك��ر أن القض��اة اللذين متت مقابلته��م يف املحاكم أك��دوا أن حاالت   
اإلغتص��اب التي ترد إىل املحاكم تش��مل إغتصاب طفالت، ولك��ن هنالك حاالت إغتصاب 
كث��رية ل��ألوالد. ومل نتحصل ع��ىل أعداد مح��ددة إذ ال توجد إحص��اءات متوفرة عن هذا 
املوضوع. ولكن عىل حس��ب تقديرات إحدى القض��اة فقد تكون هنالك حوايل 300 حالة 
عنف جنيس ش��هرياً يف إحدى املحاكم. وهذا يعني أن اع��داد مرتكبي مثل هذه الجرمية 
كب��رية. واملقابلة التي أجريناها يف وحدة األرسة والطفل يف الخرطوم تعطي نفس اإلنطباع. 
هنالك بالغات كثرية لالس��تغالل الجنيس خاصة يف إجازة الصيف. 70% من الجناة هم من 
أرسة الضحية، الجريان مدريب السباحة ... إلخ. ويف معظم الحاالت فإن الطفالت الضحايا ما 
بني عمر 5 إىل 9 س��نوات. وحتامً هنالك حوادث كثرية مع طفالت أكرب سناً ولكن الوصمة 
اإلجتامعي��ة متنع من التبليغ ملثل ه��ذه الجرائم وقد يقع اللوم عىل الطفالت وألن الحمل 

قد يكون إثبات للزنا، فإن القانون ال يحمي البنات يف سن البلوغ)168.

كث��ري من القضاة الذين متت مقابلتهم أكدوا أن الس��نني املاضية ش��هدت أعداداً   
متزايدة من جرائم العنف ضد األطفال. ولكن يجب أن نشري إىل أن ذلك ال يعني بالرضورة 
زيادة العنف يف املجتمع ضد األطفال ولكن الزيادة قد تعزى إىل زيادة الوعي عن الجرمية 
واملعرفة بوجود مؤسس��ة عدلية تتعامل مع جرائم األطف��ال. كام أن قانون الطفل 2010 
يوفر حامية أفضل لألطفال ضحايا العنف الجنيس. فعىل حس��ب تأكيد قايض يف املحكمة 
العليا: »قد يبدو أن هنالك أعداد متزايدة من جرائم اإلغتصاب وذلك يرجع إىل أن املواطنني 
أصبحوا يعرفون ع��ن املحاكم الخاصة لألطفال التي تتناول مثل هذه الجرائم كام أن كثري 

من املواطنني أصبح لهم وعي بأن القانون يحميهم«)169.

)68) مقابلة مع مسئول من وحدة األرسة والطفل بالخرطوم )))0)).

)69) مقابلة مع قايض محكمة عليا )))0)).
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وبالرغ��م من ه��ذه التطورات اإليجابي��ة هنالك الكثري م��ن التحديات لوحدات   
حامي��ة األرسة والطفل ومحاكم الطفل. يتطلب قانون الطفل أن يكون ضباط الرشطة من 
العاملني بوحدات حامية األرسة والطفل والقضاة العاملني يف محاكم الطفل قد تم تدريبهم 
عىل حقوق اإلنس��ان ولكن اإلش��كالية تكمن يف نقل العاملني من مؤسسة إىل أخرى أو إىل 
والي��ات أخرى وهذا يعني أن بعض من الضب��اط يف وحدات حامية األرسة وقضاة محاكم 
الطف��ل مل يتلقوا التدريب املالئ��م لألطفال وال يعرفون القوان��ني الدولية واتفاقية حقوق 
الطف��ل. ونتيجة ذلك أن يتم رفض القضايا بس��ب باملعايري االجتامعية التي تُحمل ضحية 
اإلغتصاب املس��ئولية. وهذا يحدث عندما تبل��غ األرسة إىل وحدات حامية األرسة والطفل 
أو حت��ى عند وص��ول القضية إىل محكمة الطفل يتم رفض القضي��ة وتصنيفها زنا وال يتم 
التح��ري فيها بدق��ة. مثال ذلك قضية جاءت إىل إحدى املحامني لطفلة يف عمر 17 س��نة، 
لقد اختلفت مع والديها وخرجت من املنزل وعملت مساعدة المرأة تبيع الشاي وأرسلتها 
هذه املرأة لتعاين منزالً لإليجار فانتهز من يرافقها ملعاينة املنزل خلو املنزل واعتدى عليها. 
وعندما علم والدها قدم بالغاً يف الرشطة، ولكن القايض إعترب أن البنت »ضايعة« وشطب 

القضية)170.

ك��ام أن هنالك بعض الحاالت م��ن مناطق الرصاعات يف دارفور. يوضح رشح احد   
الناش��طات يف منظم��ة وطنية، تعمل يف دافور نقال عن اح��دي الضحايا. »كنت مع بعض 
النس��اء يف طريقنا من معسكر السالم إىل نياال. وكان موسم األمطار وفجاءة هاجمنا بعض 
الرجال، وجرينا إىل املعسكر وأخطرنا الشيخ، وحني أخطرت زوجي أنفعل وهاج وأخطرين 
أنه ال يريدين زوجة، جاء الش��يخ وس��اعدنا بالبالغ يف مركز الرشطة وتم تسجيل البالغ ضد 
مجهول ولكن املتحري. قال يل: »ملاذا يا نس��اء تخرجن يف مثل هذا الوقت ويف الخريف؟« 
ووبخ زوجي ألنه سمح يل بذلك، مل يعطني املحقق أي وثيقة كام أن الطبيب قال أن ذلك 
ليس إغتصاباً وإمنا عالقة جنس��ية عادية، وال توجد مقاومة ويعني ذلك أنني زانية وأرادوا 
أن يضعوين يف السجن« وعليه فإن مفهوم الزنا واإلغتصاب ليس مغلوطة فقط يف التعريف 
القانوين ولكن يف املعايري اإلجتامعية أيضا ويؤثر ذلك يف فتح البالغ أو عدمه ويف التحريات 

والنظام العديل الذي يتعامل مع القضية.

 

)70) مقابلة مع محامي )5)0)).
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).) إختالفات القضاة يف التنفيذ:

تعديل س��ن املسئولية الجنائية إىل 18 س��نة ما زال معلقاً، وبالرغم من أن قانون   
الطفل له األسبقية عىل القانون الجنايئ يف التنفيذ ولكن هذا غري مطبق يف املحاكم كام أكد 
ذل��ك بعض القضاة واملحامني الذين تناولوا قضاي��ا اإلغتصاب يف الخرطوم. فقانون الطفل 
2010 مطبق جزئياً عىل األطفال الذين مل يصلوا سن البلوغ وإن كان بعض القضاة يطبقون 
قانون الطفل 2010 وذلك يشمل األطفال حتى 18 سنة، وعدم تطبيق قانون الطفل يرجع 
أحيان��اً إىل عدم العلم بوجوده ولك��ن بعض القضاة يعتربون أن قانون الطفل يتعارض مع 
الرشيعة ألنهم يعتقدون أن البلوغ هو الخط الفاصل ما بني الطفل والناضج. ويرشح إحدى 
املحامني »أن هذا إختالف المربر له إذ أن األس��بقية للقانون الخاص« والذي يقيد تطبيق 
القان��ون العام، ولكن هنالك تعارض ما بني القانون الجنايئ وقانون الطفل وذلك مثبت يف 
املامرس��ات القانونية لحاالت اإلغتصاب. بعض املحاكم تطبق قانون الطفل وهنالك قضاة 
يف الخرطوم مل يس��معوا مبحاكم الطفل وقانون الطفل ويطبقون القانون الجنايئ)171. بعض 
القض��اة يف الخرطوم يطبقون القانون الجنايئ )عالمات البل��وغ1 بدالً من قانون الطفل يف 
حاالت اإلغتصاب. ويرشح أحد املحامني: »هنالك تفس��ري مختلف للبلوغ. بالنس��بة لبعض 
القضاة البلوغ هو سن 15 سنة وآخرين يرون البلوغ يف منو أعضاء الجسم)172. والبلوغ يعترب 
نض��وج جنيس ويعرف بالحمل وعالمات بلوغ أخري وعىل حس��ب إفادة محامي »عموماً 
هنالك تحديات يف املحكام يف قضايا إغتصاب الطفالت ما بني 12 إىل 17 س��نة ألن القضاة 

حتى اللذين يطبقون قانون الطفل ميانعون يف التعامل معهن كطفالت«)173.

إذا كان��ت هنالك بنت حام��ل فرسعان مايفرتض القضاة - حت��ى الذين يطبقون   
قانون الطفل - أنها بالغة وليست طفلة. وهنا تكمن اإلشكالية ألن الحمل هو إثبات للزنا 
وهذا يعن��ي أن عىل الطفلة إثبات عدم الرضا لإلغتص��اب. ويقول القضاة الذين يطبقون 
القانون الجنايئ أن الرجل اليدان بجرمية اإلغتصاب يف حالة البنت البالغ ما مل يكن هنالك 
إثب��ات باملقاومة الجس��دية. ويف حالة عدم وجود اإلثبات، يعتربون أن العالقة الجنس��ية 

))7) مقابلة مع محامي )))0)).

))7) مقابلة مع محامي )))0)).

))7) مقابلة مع محامي )5)0)).
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مت��ت بالرض��ا)174، وهذا يعني: )11 أن البنت البالغ إذا مل تثب��ت املقاومة فالجرمية ال تعترب 
عيل حس��ب القضاة الذين متت مقابلتهم جرمي��ة إغتصاب بل زنا )12 عىل البنت يف حالة 
اإلغتص��اب الذهاب فوراً إىل الطبي��ب إلثبات املقاومة )13 ويف حالة أن البنت مل تفصح أو 
تبل��غ عن جرمية اإلغتصاب )وهذا أمر غالب مبراعاة الوصمة االجتامعية1. فإن الس��كوت 

عن ذلك يعترب إثبات الرضا )محاولة اإلخفاء هي زنا1.

بع��ض القضاة يف محاكم الطفل أك��دوا أنهم يطبقون قان��ون الطفل 2010 عىل   
الحاالت أقل من 18 س��نة حتى ولو كانت متزوجة أو حامل. ويقول أحد القضاة » هنالك 
تعارض وس��وء فهم يف تنفي��ذ القانون الجنايئ بع��د قانون الطف��ل 2010 خاصة يف حالة 
اإلغتصاب والزنا للطفالت. وهذا يش��ري إىل الحم��ل كإثبات فإذا كانت هنالك طفلة حامل 
فإن القانون الجنايئ يعاملها كناضجة. يف رأي قانون الطفل له األس��بقية، فإذا كانت البنت 
أق��ل من 18 س��نة الب��د أن تعاملها املحكمة كطفل��ة حتى ولو كانت حام��ل أو متزوجة 
فالقانون واضح أن عمر الطفل أقل من 18 س��نة«)175. عىل حس��ب رأي قايض من املحكمة 
العليا فإن تعريف عمر الطفل بأقل من 18 س��نة هو مطابق للدس��تور واملبادئ اإلسالمية 
يف املذه��ب الحنفي ويف رأي��ه أن البلوغ ال ميكن أن يرتبط فق��ط بالنمو الجنيس. وتؤكد 
ناش��طة وقيادية إس��المية أهمية أن نأخذ يف االعتبار النضج الفكري وتقول يف هذا الشأن 
»البلوغ يرتبط بنضج العقل واملسئولية. فالطفولة تنتهي يف عمر 18 سنة وليس بالعالمات 

الجسدية)176«.

البد أن نذكر أننا ركزنا يف جمع املعلومات عىل الخرطوم حيث أن وحدات حامية   
األرسة والطف��ل ومحاك��م الطفل موج��ودة وفعالة. ولكن هذه اآلليات تتمركز يف وس��ط 
الخرطوم ويف إعتق��اد الكثريين أن كثري من الحوادث التي تحدث يف أطراف الخرطوم يتم 
حكمها يف املحاكم الجنائية ومعظم القضاة يطبقون القانون الجنايئ. يقول إحدى املحامني: 
»يف كث��ري من املحليات ال توجد وحدات حامية األرسة والطفل يف نقاط الرشطة وال توجد 
محاكم للطفل فهذه اآلليات متوفرة يف املناطق الحرضية ويف معظم املناطق األخرى يطبق 

القانون الجنايئ)177«.

))7) مقابالت مع قضاة يف الخرطوم )))0)، 5)0)).

)75) مقابلة مع قاضية يف الخرطوم )5)0)).

)76) مقابلة مع قيادية إسالمية )5)0)).

)77) مقابلة مع محامي )5)0)).
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بين��ام قان��ون الطفل 2010 ل��ه تبعاته عىل ح��االت اإلغتص��اب يف املحاكم، فان   
تفس��ري القضاة للقانون ما زال يش��وبه الغموض ولهذا جوانب عملية وأخرى أيدولوجية. 
فاإلغتص��اب مل يعرف يف قان��ون الطفل 2010 وفرس بعض القض��اة أن هذا يضطرهم إىل 
تطبي��ق القانون الجنايئ ال��ذي يخلط ما بني اإلغتصاب والزنا وح��دد عمر الطفل بالبلوغ 
وهنالك عدم اتفاق ما بني القضاة ما إذا كان تحديد عمر الطفل بأقل من 18 سنة يتاميش 
مع الرشيعة أم ال. ومل تصدر أي س��وابق أحكام يف التعارض ما بني القانون الجنايئ وقانون 
الطفل. ويشري محامي ضليع يف قضايا اإلغتصاب » هنالك تعارض حتى يف أحكام املحكمة 
العليا، فاملحكمة مقس��مة إىل دوائ��ر متخصصة ولكن ال توجد دائ��رة متخصصة للطفل، 
وموقف املحكمة العليا من قانون الطفل ما زال غري واضح، والقضاة يف املحاكم العامة ما 
زالوا يطبقون القانون الجنايئ باستثناء بعض محاكم الطفل. وحتى بعض القضاة يف محاكم 

الطفل غري ملتزمني بقانون الطفل وذلك ألن موقف املحكمة العليا غري واضح)178«.

عىل حس��ب إفادة بع��ض قضاة محاكم الطف��ل، أن عدم وضوح موق��ف املحكمة العليا 
من قان��ون الطفل يرجع إىل وجود اختالفات جوهرية بني اإلس��الميني، فهنالك املحافظني 
اإلسالميني الذين يعتربون تعريف عمر الطفل بأقل من 18 سنة يخالف الرشيعة اإلسالمية 
ويرجعون ذلك إىل سن زواج السيدة عائشة، أما النساء الداعيات لإلصالح القانوين )خاصة 
الداعامت لقانون الطفل 12010 يعتقدن أن هنالك العديد من مصادر التفسري. واإلشكالية 
أن اإلختالفات بني اإلس��الميني تنعكس ع��ىل تطبيق القوانني، يف إثن��اء كتابة هذا التقرير 
الحوار مستمر. بينام فشلت النساء اإلسالميات يف تعديل سن املسئولية الجنائية يف القانون 
الجنايئ، هنالك قضية أمام املحكمة الدستورية لتحديد مدى دستورية قانون الطفل 2010، 
وألن القضاة منقسمني يف هذا الشأن، فإن نتيجة قضايا املحكمة الدستورية تعتمد إىل حد 

كبري عىل نفوذ املنارصين لهذا القانون داخل هذه املحكمة.

الَخامتَِة:

لقد ظل النشطاء املنارصين لحقوق املرأة يشريون إىل مؤرشات التمييز يف القوانني   
الس��ودانية منذ مؤمتر بكني 1995 ولكن اتفاقية الس��الم 2005 والدس��تور االنتقايل 2005 
أفس��حا املجال للنش��طاء للحراك وأتاحا فرص��ة ملراجعة القوانني الت��ي وضعتها الحكومة 
الحالية. والكثري من املواد يف هذه القوانني تتناقض مع مبادئ املساواة بني النوع اإلجتامعي 

)78) مقابلة مع محامي )5)0)).
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املضمنة يف الدستور ومعاهدات حقوق اإلنسان ونال القانون الجنايئ 1991 إهتامماً خاصاً 
ألن النس��اء والبن��ات يقعن يف مأزق ما بني جرمية اإلغتصاب وجرمي��ة الزنا. وهذا التقرير 

يرشح تفاصيل املجهودات لتحديد تعريف اإلغتصاب وسن املسئولية الجنائية.

بالرغم من التوترات السياس��ية، فقد كان هناك جدل حول القوانني يف الس��ودان   
خاصة بعد إحتدام الرصاعات يف دارفور والتي ساهمت يف وضع العنف الجنيس يف األجندة 

السياسية وأصبح اإلغتصاب قضية رأي عام يف كل أنحاء السودان.

مبادرات تعديل القوانني لتكون صديقة للمرأة متت من قبل الناشطات اإلسالميات   
يف الحكومة وناشطات يف املجتمع املدين ولكن كل مجموعة عملت دون تعاون وحوار مع 
املجموعة األخرى. الناشطات اإلسالميات كن حذرات من التعاون مع الناشطات األخريات 
م��ن املجتمع املدين حرصاً ع��يل أوضاعهن داخل الحزب، كام أن الناش��طات من املجتمع 
املدين مل يردن التعاون مع اإلسالميات ألنهن جزء من نظام يهمش من عمل املجتمع املدين. 

فكل مجموعة كانت تحاول أن متتلك املبادرة للتعديل.

وكانت حجج الناشطات من املجتمع املدين واإلسالميات مبنية عىل أيديولوجيات   
مختلفة إلنصاف النوع اإلجتامعي أو املس��اواة بني النوع اإلجتامعي فمثالً هن يختلفن يف 
قضية إغتصاب الزوج وطاعة املرأة يف قانون األحوال الش��خصية، فبينام الناش��طات يقمن 
بالدعوة إىل إلغاء طاعة املرأة للزوج يف قانون األحوال الش��خصية وتجريم أغتصاب الزوج، 
تؤمن اإلس��الميات بواجب طاعة املرأة لزوجها يف إطار مب��دأ القوامة )دور الرجل كويل1. 
وتقول إحدى الناشطات هناك إنقسام إيدولوجي واضح بني الناشطات )من املجتمع املدين 
و اإلسالميات1 وعليه ال توجد حركة نسوية متناغمة »نحن نعمل يف جزر منعزلة« فاالنقسام 
األيديولوجي يضعف النساء الداعيات لإلصالح يف الحكومة ألنهن يف أي مبادرة لإلصالح لن 
يجدن السند والحراك اإلجتامعي من النساء عامة للحصول عيل الضغط والصوت العايل)179. 
يف الش��وارع وخارج املجلس الترشيعي الوطني والنس��اء الناش��طات يرفضن دعم مجهود 
منع��زل للتعديل ألنهن يردن تحوالً جذرياً يف العقلية اإلس��المية عن حرية النس��اء )مثالً 

القضاء عىل مفهوم القوامة1 وهذا قد يكون صعباً تحقيقه إال إذا تغري النظام الحايل)180. 

)79) مقابلة مع ناشطة من املجتمع املدين )0)0))

)80) مقابلة مع ناشطة من املجتمع املدين )))0))
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إن األدبيات النظرية عن التعديالت القانونية يف أفريقيا ودول أخرى تؤكد أهمية 
وجود حركة نسوية مستقلة متعاونة قادرة عىل تجسري االختالفات ما بني مجموعات النساء 
حتى تستطيع أن تؤثر بنجاح يف السياسات الحكومية. أنظر )Tripp elal 2009(. التعاون 
بني املجموعات النس��ائية ه��و الطريق األمثل للوقوف ضد املجموع��ات املحافظة داخل 
وخارج النظام والتجارب السابقة للتعاون بني مجموعات النساء الاليت يختلفن أيديولوجيا 
يؤكد ذلك. فمثالً الكوتة النسوية التي أجيزت يف قانون االنتخابات عام 2008 جاءت نتيجة 
حراك واسع من النساء من املجتمع املدين والحكومة )Abbas 2010(. والحقيقة أن تجربة 
الكوتة أثبتت إمكانية النجاح يف الحراك النس��وي يف القضايا التي ليس��ت لها صلة مبارشة 

.)Tonnessen and Al-Nagar 2013( بالرشيعة اإلسالمية

بالرغم من أن النساء الناشطات واإلسالميات اإلصالحيات يختلفن يف بعض القضايا ولكنهن 
يتفق��ن ع��ىل قضايا جوهرية مث��ل التفرقة بني قضاي��ا اإلغتصاب والزنا، الس��ن القانونية 
للمس��ئولية 18 س��نة والحد األدىن لعمر الزواج 18 س��نة. ولكن بدالً من أن تعمل النساء 
اإلس��الميات جنب��اً لجنب مع الناش��طات األخريات م��ن املجتمع املدين يف ه��ذه القضايا 
املش��رتكة تعم��ل كل مجموعة منفردة، نجد أن الحكومة تغلق بعض املنظامت النس��وية 
النش��طة يف التعديالت وهذا يعني ان حتي النجاحات الس��ابقة يف التعديالت مثال قانون 
الطفل قد تكون يف خطر من تحرك املجموعات املحافظة التي تستخدم الحجج اإلسالمية. 
وهذا ما حدث يف حملة تجريم الختان يف القانون الخاص بالطفل 2010. فاملحافظني يرون 

أي محاولة توسيع يف حقوق النساء مؤرش لثأتري الغرب ويتناقض مع الرشيعة.

صياغة القوانني ال تكفي لتحقيق العدالة لضحايا اإلغتصاب. هنالك الحاجة لنشاط 
وصوت نسوي عايل النربة لجذب اإلنتباه إىل حقيقة ان التعديالت مطبقة جزئياً يف املحاكم 
الس��ودانية. بالرغ��م من أن كثري من القضاة يف املحاكم تم تدريبهم عيل حقوق االنس��ان 
وقانون حقوق الطفل 2010 اال أن الكثريين منهم مازالوا يحددون النضج بس��ن البلوغ يف 
حاالت قضايا إغتصاب الطفالت. وبعض الناش��طني املحافظني يعملون إللغاء قانون الطفل 
2010 بحج��ة أنه يتعارض مع الرشيعة. لقد حدث أن إرتفع صوت النس��اء الس��ودانيات 
عالياً يف 2001 وقد نجحن يف رفع قضية دس��تورية يف عام 2001م وكس��بنها فعالً ضد قرار 
وايل الخرطوم الذي منع عمل النس��اء يف األماكن التي تقدم فيها خدمات مبارشة للرجال. 
ويف رأي الوايل آنذاك أن أخالقيات النس��اء يف خطر يف حالة تقديم الخدمات للرجال وهذا 
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يتعارض مع اإلس��الم. وحني رفعت الناشطات قضية دستورية ضد القرار بحجة أن تقييد 
أنش��طة املرأة يف العمل العام هي إنتهاك للحقوق الدستورية للمرأة. فأصدرت املحكمة 

.)Tonnessen 2011( الدستورية حكامً بأن القرار غري دستوري

الHن يف ع��ام 2015 هنالك قضية دس��تورية حول مدي توافق أو تعارض تحديد س��ن 
الطفل باقل من 18 س��نة مع الرشيعة. والنس��اء لهن تفسري وحجج واضحة ان البلوغ يف 
االس��الم يعني النضوج الفكري والعقيل. وال يوجد سند يف االسالم ضد تحديد السن بأقل 
من 18 س��نة للنضوج العقيل عيل حس��ب املعاهدات الدولية. والفرصة متاحة لتحريك 

النساء لقضية دستورية أخري متثل خطوات ناجحة أخرى للحركة النسوية. 
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