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مقدمـــــة

المقومات وبلورة الحقائق فھم وطریقة االجتماعیة، القیم تحدید في كبیرا ومؤثرا دورا اإلعالم یلعب
الرأي لتكوین أداة منھ یجعل واستیعابھ، التغییر إحداث على ظاھرتین وقدرة قوة ولھ االجتماعیة،

العام. الرأي نظر وجھة عن أداة لإلعراب مجرد منھ أكثر العام
العام، الرأي وتطلعات آراء یعكس أو یكون اإلعالم كان حول ما إذا یختلفون المنظرون یزال وال
ویطرح وتقالید، وعادات قیم ھدم في أساسیة یساعد أداة تغییر ھو اإلعالم في أن الشك یمكن ال ولكن
یتمتع أن  البد ذلك، أجل من جدیدة. وسیاسیة اقتصادیة وثقافیة اجتماعیة مقومات ثانیة جھة من
أجھزة وسطوة لدور التي تنبھت وحدھا ھي األكادیمیة الدراسات ولم تكن بقدر بكل أجھزتھ اإلعالم
أجھزة على سیطرتھا فرض وحاولت العالم، بقاع كل في الحاكمة السلطة لھ تنبھت بل اإلعالم،
تاریخ أیضًا أجھزة اإلعالم..ھو تاریخ إن القول معھا یمكن لدرجة وسائل عدیدة. باستخدام اإلعالم

لھا. تعرضت التي القمع لمحاوالت
حقوق بقضیة وثیق ارتباط فإن لھا لھذا الواسعة، لالنتھاكات ضحیة اإلعالم وما تزال أجھزة كانت
منطلق المصلحة من ولكن المساعدة، وتقدیم التطوع منطلق من معھا تعاملھا من تنطلق وال اإلنسان،

والمشتركة. المباشرة
حقوق نشاط في محوریًا ركنًا واإلعالمیین اإلعالم أجھزة وحریة التعبیر حریة قضیة وبالمقابل تحتل

اإلنسان.
على أن ١٩٤٨ العام صدر في الذي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من "١٩" تضمنت المادة فقد
دون أي تدخل واستقاء اآلراء اعتناق الحق ذلك ویتضمن والتعبیر، الرأي حریة في الحق فرد "لكل

الجغرافیة".(١) بالحدود تقید دون كانت وسیلة بأیة وبثھا وتلقیھا واألفكار األنباء
البیان في جدیدًا بعدًا اإلعالم لحریة اإلنساني المفھوم ھذا المتحدة إلى لألمم الجمعیة العامة أضافت

على: یؤكد نصًا تضمن البیان فقد عام ١٩٦٦. أصدرتھ الذي الدولي
نوع. والحصول من كل واألفكار المعلومات عن البحث حریة یتضمن التعبیر حریة في الحق "إن
كتابیًا، شفھیًا أم الفرد، سواء كان یختاره الذي وبالشكل سیاسیة ألیھ حدود اعتبار دون ونشرھا علیھا
وعن اإلنسان حقوق عن في الدفاع رسالتھ یمارس أن اإلعالم یستطیع وال أم متلفزًا" مطبوعًا أم

.١٩٦٦ إعالن في وردت كما الكاملة حدوده إلى یفتقر نفسھ ھو كان إذا الجماعات حقوق
المتحدثین كل عن اتفاق التوصیات تكشف القاھرة، في عقدت اإلنسان، وحقوق اإلعالم عن ندوة وفي
وحقوق اإلنسان اإلعالم كل من تربط التي الوثیقة العضویة العالقة أھمھا من المبادئ كان عدد على
التأكید جرى  كما األمم، تقدم لمدى ومعیارًا مقیاسًا صارت الثالثة المفاھیم وأن  البشریة، والتنمیة
واإلعالم الرأي حریة للتجزئة، وأن قابلیتھا وعدم اإلنسان لحقوق والمترابط الشامل الطابع على كذلك
اإلنسان، لحقوق األصیلة المقدمة فھي  وبالتالي العامة، الحریات منظومة  في مركزیًا موقعًا تحتل

.(٢) البشریة التنمیة من عملیة جزءًا بالتالي وتعد ھذه الحقوق الحترام ضمانة وھي كذلك
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السودان في اإلنسان أوضاع حقوق ـ أ
والحریات اإلنسان  بحقوق الخاصة الدولیة والمواثیق المعاھدات من السودان موقف أ-١:

األساسیة
والحریات اإلنسان بحقوق الخاصة الدولیة والمواثیق االتفاقیات السوداني من الرسمي الموقف تراوح
الفترة وقد شھدت السیاسیة. وبرامجھ الحاكم  النظام نوع بحسب  واإلھمال التجاوب بین األساسیة
الدیمقراطي الذي كان النظام عمل حیث واالتفاقیات، المواثیق ھذه من المواقف أفضل ١٩٨٩ - ٨٥
الحكومي التجاوب توقف ھذا وقد منھا. كبیر عدد على والمصادقة التوقیع الفترة على تلك في موجودا
تتوقف لم  وإن  ،١٩٨٩ یونیو  ٣٠ في العسكري  االنقالب عبر اإلنقاذ نظام مجيء مع الرسمي 
األساسیة والحریات اإلنسان حقوق عن  المدافعة والجماعات المدني  المجتمع منظمات مطالبات 

واالتفاقیات. المواثیق بھذه وااللتزام والمصادقة التوقیع بضرورة
المختلفة: والمواثیق االتفاقیات من السودان یلي موقف وفیما

١٩٨٦ عام المصادقة علیھ تمت والسیاسیة: المدنیة بالحقوق الدولي الخاص العھد -
.١٩٨٦ العام في المصادقة علیھ تمت واالجتماعیة: االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد -

.١٩٨٦ عام علیھ تمت المصادقة والشعوب: اإلنسان لحقوق اإلفریقي المیثاق -
.١٩٩٠ عام علیھا تمت المصادقة الطفل: حقوق اتفاقیة -

اآلن. علیھا حتى المصادقة لم تتم ،١٩٨٦ عام علیھا تم التوقیع التعذیب: اتفاقیة مناھضة -
علیھا. المصادقة تمت :١٩٤٩ لعام الدولي اإلنساني القانون األربعة- جنیف اتفاقیات -

لم وبالتالي بعد، السودان علیھا یوقع لم (سیداو): المرأة ضد التمییز أشكال كافة مناھضة اتفاقیة -
یصادق.

.١٩٧٧ عام علیھا المصادقة تمت العنصري: التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة االتفاقیة -
(٣)

وقعت التي المواثیق ھذه من  بكثیر السودان حكومة  تلتزم  لم الثالث، العالم  دول من كثیر ومثل
السیاسي النشاط إال أن المدنیة والسیاسیة للحقوق الدولي على العھد المصادقة فرغم علیھا. وصادقت
ثم ،١٩٩٨ عام حتى الواحد الحزب ظل تحت البالد الجمھوریة وعاشت األوامر بموجب محرما ظل
للعمل السیاسیة األحزاب تعد ولم ضیقة. مساحات في بالعمل الدیكوریة األحزاب من لعدد السماح تم

قلیلة. أشھر منذ العلني إال
من كثیر الدولیة والمنظمات المدني المجتمع منظمات علیھا سجلت الجدید الدستور وثیقة وحتى
للمسؤولین حصانة وإعطاء الطفل، حقوق اتفاقیة مثل الدولیة، للمواثیق بمخالفتھا المتعلقة المالحظات

(٤) السابقة. الفترة تمت في التي عن االنتھاكات

السالم الشامل" "اتفاقیة السودانیة والقوانین الدستور في حقوق اإلنسان وضع أ–٢:
المرحلة یولیو في التاسع من تبدأ أن المفترض من حیث انتقالي" وضع "قبل اآلن في السودان یعیش
وقعت التي الشامل السالم  اتفاقیة سنوات بحسب ستستمر لست التي Interim Period االنتقالي
من التاسع حتى السودان ویظل السودان. لتحریر الشعبیة الحركة مع السودانیة الحكومة علیھا
إعداد عند الجدید، مشروع الدستور یخضع بینما ،١٩٩٨ عام الذي صدر بالدستور محكوما یولیو
نسبة (٥) االتفاق. لطرفي التشریعیین الجھازین قبل من وإجازتھ مناقشتھ لعملیة الدراسة، ھذه
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،١٩٩٨ لعام السودان لجمھوریة الدائم للدستور الورقة ھذه عرضت فقد االستثنائي الظرف  لھذا
الجدید الدستور أن بحكم ٢٠٠٥ عام ینایر من التاسع في الموقعة الشامل اتفاقیة السالم ناقشت كما

االتفاقیة. في الواردة الدستوریة المبادئ سیتضمن

لعام ١٩٩٨ السودان أ-٢-١ دستور
یونیو في  عسكري انقالب عبر  للحكم  جاءت  التي اإلنقاذ حكومة عھد في الدستور ھذا وضع تم
للجنة أوكلت عندما ١٩٩٨ عام حتى دستوریة ومراسیم عسكریة بأوامر البالد تحكم ١٩٨٩. وظلت
صیاغة لم تشارك في المعارضة السیاسیة القوى أن البدیھي ومن الدستور، وضع مسودة ھذا معینة

سیاسیة واحدة.(٦) رؤیة حكمتھ الذي ھذا الدستور وإعداد
في الثاني الباب األساسیة في والحریات اإلنسان أوضاع حقوق ١٩٩٨ لعام السودان دستور تناول
وحمل والحقوق" والحرمات "الحریات عنوان تحت األول الفصل والثاني. وجاء األول  الفصلین

األساسیة والحریات حقوق اإلنسان تتحدث عن مواد أربعة
شخصھ األمان على وفي والحریة، الحیاة في الحق إنسان لكل الحیاة: في والحرمة الحربة : ٢٠ المادة

تعذیبھ. إذاللھ أو أو تسخیره أو استرقاقھ یحظر حر وھو القانون، وفق بالحق إال وكرامة عرضھ
الحقوق والسودانیون متساوون في أمام القضاء، الناس متساوون جمیع في التساوي: ٢١: الحق المادة
الملة الدینیة، الجنس أو أو العنصر بسبب فقط التمییز یجوز العامة، وال الحیاة وظائف في والواجبات

بالمال یتمایزون وال العامة والوالیة للوظیفة األھلیة في متساوون وھم
حق إظھار ولھ الدینیة، والعقیدة الوجدان حریة في الحق إنسان لكل والعبادة: العقیدة حریة المادة ٢٤:
وال الطقوس، الشعائر أو أداء أو الممارسة، أو التعلیم أو التعبد طریق عن معتقده ونشره أو دینھ
بحریة دون إضرار طوعًا، وذلك یرضاھا ال عبادات أو شعائر أو بھا یؤمن ال عقیدة على یكره أحد

القانون. یفصلھ كما وذلك العام، إیذاء لمشاعر اآلخرین أو النظام االختیار للدین أو
في الرأي مذھب أي اعتناق أو أي علم التماس للمواطنین حریة والتعبیر: یكفل الفكر حریة المادة ٢٥:
قد والصحافة دون ما والنشر المعلومات وتلقى التعبیر، حریة لھم وتكفل بالسلطة، والفكر دون إكراه

القانون. یفصلھ ما وفق العامة، السالمة أو اآلداب أو النظام أو إضرار باألمن من علیھ یترتب
والتنظیم: التوالي حریة المادة٢٦:

ال نقابیة أو مھنیة أو اقتصادیة اجتماعیة أو أو ثقافیة ألغراض والتنظیم التوالي حق للمواطنین (١)
القانون. وفق إال تقید

والدیمقراطیة في الشورى بشرط  إال یقید وال السیاسي، التوالي لتنظیم  الحق للمواطنین یكفل (٢)
ذلك ینظم المنافسة وااللتزام بثوابت الدستور، كما في القوة المادیة ال الدعوة واستعمال التنظیم قیادة

القانون.
في حقھا المواطنین، من مجموعة أو طائفة ألیة یكفل الثقافیة: المجموعات حرمة :٢٧ المادة
وال الخصوصیة، تلك إطار في طوعًا أو دینھا، وتنشئة أبنائھا لغتھا أو الخاصة ثقافتھا على المحافظة

إكراھًا. طمسھا یجوز
المادة٩٠: الوطني المجلس االتحادیة: التشریعیة السلطة الثاني: الفصل

المراسیم المؤقتة:
قرار بناء على عاجل، أن یصدر، وألمر الوطني، المجلس حالة غیاب في الجمھوریة، لرئیس (١)
یعرض أن على النافذ، القانون قوة لھ تكون مؤقتًا، مرسومًا ھو، یقرر حسبما أو الوزراء، مجلس
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أما مبرمًا، قانونًا أحكامھ، یصبح المجلس بذات أجازه انعقاده، فإذا المجلس فور على المؤقت المرسوم
تعدیالت بأي المجلس أجازه فإذا رجعي، أثر مفعولھ دون یبطل إجازة دون الدورة علیھ انقضت إذا
أي للتعدیل یكون أال على ،٨٩ المادة علیھا في القانون المنصوص نفاذ أحكام التعدیالت على تسري

رجعي. أثر
الحریات تمس التي المسائل  في مؤقتة مراسیم أي یصدر أن الجمھوریة لرئیس  یجوز ال (٢)
األحكام أو العامة االنتخابات أحكام أو الوالئیة االتحادیة العالقات أو الدستوریة والحقوق والحرمات

الدولة. حدود تعدل الدولیة التي واالتفاقیات المعاھدات أو أو المالیة الجنائیة

الســـــــــــــالم اتفاقیة أ-٢-٢:
والحریات اإلنسان حقوق مبادئ تتناول التي النصوص من العدید السالم اتفاقیة نصوص تتضمن

(٧) مواده. بین النصوص ھذه یتضمن الجدید الدستور فإن نصوص االتفاق وبموجب األساسیة.
لمراجعة الدستور القومیة المفوضیة إلى األولى المسندة المھمة تتمثل :٢ -١٢ المادة ٥- تقول حیث
السالم اتفاقیة أساس وعلى دستوریا المالئم بالشكل والدستوري القانوني اإلطار  نص إعداد فى
مجلس على نفس النص ویعرض إلقراره. الوطني المجلس على لعرضھ الحالي السودان ودستور
تعارض حصول حالة وفى علیھ. للموافقة لتحریر السودان الشعبیة للحركة التابع الوطني التحریر

قائمًا. التعارض ذلك ظل تسود طالما السالم اتفاقیة أحكام فإن
قسمة اتفاق مشاكوس، ھي المقدمة، إعالن جزئیة اتفاقات من عدة الشامل یتكون إن االتفاق ومعروف
وضع اتفاق آبیي، لمنطقة الخاص الوضع اتفاق األمنیة، الترتیبات اتفاق الثروة، قسمة أتفاق السلطة،
والمساواة الدیمقراطي والوضع عن الحریات عامة وجود نصوص ورغم األزرق. والنیل النوبة جبال
السلطة بقسمة الخاص في الجزء وردت النصوص التي تھمنا أن إال مشاكوس، واتفاق المقدمة في

اآلتیة: النصوص فیھ وردت وقد ،٢٠٠٤ مایو ٢٦ في كینیا، نیفاشا، في علیھ االتفاق تم والذي
األساسیة: اإلنسان والحریات حقوق :١ ٦-

كاملة وبصفة – القطر أرجاء في جمیع  الحكم مستویات كافة فیھا  بما  السودان، جمھوریة تحترم
فیھا. طرفا ستصبح التي أو فیھا طرف ھي التي الدولیة اإلنسان حقوق معاھدات بموجب بالتزاماتھا –
واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق الدولي والعھد والمدنیة، السیاسیة للحقوق الدولي العھد ذلك ویشمل
واتفاقیة الطفل حقوق واتفاقیة العنصري التمییز  أشكال إلزالة جمیع الدولیة واالتفاقیات والثفافیة،
بشأن الدولیة واالتفاقیة بھا المتعلقة الملحقة  واالتفاقیة المعدلة في صیغھا ١٩٢٦ لعام االسترقاق
الریاضة، في العنصري الفصل لمناھضة واالتفاقیة الدولیة العنصري الفصل ومعاقبة جریمة منع
اإلنسان لحقوق اإلفریقي والمیثاق بھا المتعلق والبروتوكول الالجئین بوضع المتعلقة االتفاقیة
اإلنسان حقوق معاھدات على التصدیق إلى السعي السودان جمھوریة على ویتعین والشعوب.

وقعتھا. التي األخرى
ألحكام ووفقا السوداني القانون بموجب  بھا التمتع یجب التي والحریات  الحقوق تشمل :٢ ٦- ١-

یلي: ما وجھ الخصوص، على آنفا، المشار إلیھا المعاھدات
،(٦- ٢- ٣ تحریم االسترقاق (١- ،(٢ -٢ -٦ -١) الشخصیة الحریة ،(٢- ١ -١-٦) الحیاة في الحق
٦)، حریة -٢ -٦ الخصوصیة (١- ،(٥ -٦- ٢ المحاكمة العادلة(١- ،(٤ -٦- ٢ تحریم التعذیب(١-
إلى حریة التجمع واالنضمام ،(٨ -٢ -٦ حریة التعبیر (١- ،(٧ -٢ -٦ والضمیر والدین (١- الفكر
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-٢ -٦ -١) في التصویت الحق ،(١٠ -٢ والزواج (١-٦- حق األسرة ،(٩ -٢ -٦ -١) الجمعیات
حریة ،(١٣ -٦- ٢ -١) التمییز من الحمایة في الحق ،(١٢ -٢ -٦ -١) القانون المساواة أمام ،(١١

.(١٥ -٢ -٦ -١) الطفل حقوق ،(٢-١٤ -٦ -١) التحرك
على: فتنص حقوق الرجل والمرأة مساواة تتحدث عن التي (٢- ١٦ -١- ٦) المادة تأتي ثم

العھد الواردة في والسیاسیة المدنیة الحقوق بجمیع التمتع في والمرأة الرجل حق كفالة مساواة (أ)
المتضمنة والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق وجمیع والسیاسیة، المدنیة الحقوق بشأن الدولي

والثقافیة. واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق بشأن الدولي العھد في
الدولي العھد في المتجسدة األساسیة والحریات اإلنسان حقوق االنتقالي القومي بالدستور تضمن (ب)
الدولي العھد أو الدستور بموجب والحریات الحقوق ھذه عن حیدة والسیاسیة وال المدنیة الحقوق بشأن
الرئاسة فقط من بموافقة ذلك ویتم بھما الخاصة لألحكام وفقا إال والسیاسیة المدنیة الحقوق بشأن

.١٤-٣-٢ القسم في ھنا علیھ منصوص ھو حسبما القومي والبرلمان
اإلنسان حقوق ورصد بمتابعة ھنا (٢ -١ -٢-١٠) الفقرة في المحددة اإلنسان حقوق لجنة تقوم (ج)

ھذه. األساسیة والحریات
السالم وفقا التفاقیة إنشاؤھا الالزم القومیة األخرى أو المستقلة و/ المؤسسات (٢-١٠) المادة وتتناول

(١-٢ -١٠ -٢) اإلنسان حقوق مفوضیة ومن بینھا

- "الواقع الحالي التقاریر الدولیة تحددھا كما في السودان اإلنسان حقوق أوضاع أ-٣
االنتھاكات"

الحكومة سجل أن على السودان في اإلنسان حقوق بأوضاع المھتمة المنظمات تقاریر معظم تتفق
بتوقیع حدث الذي الھائل المعنوي الدفع رغم وأنھ فقیرا، یزال اإلنسان ال حقوق مجال السودانیة في
فإن تجدد البالد، جنوب في الحرب الیقاف لتحریر السودان الحركة الشعبیة مع الشامل السالم اتفاق

(٨) قاتمة جدا. الصورة یجعل الفظیعة االنتھاكات واستمرار دارفور في القتال
إلحاحا األكثر ھي عامین أھلیة منذ حربا دارفور الذي یشھد إقلیم األوضاع في بأن وتؤكد التقاریر
المدنیین السكان تعرض نتیجة إنسانیة مأساة من ھناك یحدث لما علیھا، الضوء لتسلیط وحاجة
والوطنیة واإلقلیمیة الدولیة المنظمات تقاریر معظم  وتتفق واالغتصاب. والتھجیر والقتل للقصف
والتي في دارفور األوضاع لبحث الدولي التي كونھا مجلس األمن الدولیة التحقیق لجنة توصیف مع
من أن عدد إال ضد اإلنسانیة." (٩) الحرب والجرائم لدرجة جرائم "یصل یحدث بأنھ ما وصفت
األمریكیة اإلدارة تستخدم كما "التطھیر العرقي"، علیھ تعبیر ینطبق یحدث ما أن المنظمات یعتقد
إنھا قالت التي الدولیة اللجنة تقریر تجنبھ ما وھو (١٠) دارفور، في یحدث ما لوصف التعبیر نفس

العرقي. التطھیر لمصطلح القانوني الدولي لمقابلة التعریف ترقى كافیة أدلة تجد لم
بدرجة ثم للحكومة أوال، مسؤولیتھا تحمل والتي دارفور إقلیم في التالیة االنتھاكات التقاریر وترصد

المسلحة: المعارضة لحركات أقل
قبائل تضم التي المدنیة السكانیة والتجمعات للقرى الحكومیة الطائرات قبل من الجوي القصف -

التمرد. الحكومة مؤیدة لحركات تعتبرھا
القوات الحكومیة والمیلیشیات قبل المدنیین من السكان مذابح بحق على المدنیین وارتكاب الھجوم -
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الحكومة. قبل المدعومة من القبلیة
القرى والمعسكرات. خارج للنساء جماعي حاالت اغتصاب حدوث -

المناطق بعض من للسكان القسري اإلجالء -
للنازحین التجویع سیاسة وإتباع اإلغاثة قوافل الھجوم على -

الذین المدن اإلقلیم داخل أبناء من الناشطین وتعذیب القانوني غیر واالعتقال القسري االحتجاز  -
المدنیین واختفاء الختطاف مسجلة حاالت كما أن ھناك التمرد، حركات تتھمھم الحكومة بمواالة

كأول الدولیة، الجنائیة للمحكمة الملف  بإحالة الدولیة اللجنة تقریر  توصیة مجلس األمن تبنى وقد
بینما تحقیقاتھا، بدأت أنھا وأعلنت المعني والتقریر الملف المحكمة تسلمت وقد نوعھا. من سابقة

الخارج. في لمحاكمتھ سوداني منھم أي تسلیم رفضھا وأعلنت القرار السودانیة الحكومة رفضت
والذي ،٢٠٠٥ ینایر في تقریرھا أصدرت وطنیة تحقیق لجنة كونت قد السودانیة الحكومة وكانت
الفردیة بالحاالت وصفھا أنھ إال االغتصاب، وبعض حاالت اإلنسان انتھاكات لحقوق خلص لوجود

(١١) وطنیة. لمحاكم المتھمین لتقدیم ودعا
البالد إقلیم في االنتھاكات التقاریر استمرار ترصد بل إقلیم دارفور، حدود عند االنتھاكات تقف وال
٢٠٠٥ یولیو من التاسع في تم الذي الطوارئ حالة رفع قرار ومع متعددة.، وفي مجاالت األخرى
استخدامھا في یمكن المعارضین وتقمع الحریات تقید التي القوانین من ترسانة ھناك تزال ال أنھ إال

لحظة. أي
لتنظیم المنضوین المسلحین المعارضین نشاط ازدیاد بعد التوتر حدة تزداد السودان شرق ففي -
اإلقلیم على تسلطت األنظار أن إال .١٩٩٦ الحكومة منذ عام ضد قتاال تخوض والتي الشرق" "جبھة
تظاھرة الرصاص على الحكومیة القوات إطالق بعد الماضي ینایر في وقعت التي األحداث عقب
الناشطین عشرات اعتقال وتم مدنیا، مواطنا ذلك مقتل ٢٠ عن ونتج البجا قبائل ألبناء سلمیة مطلبیة

(١٢) طویلة. ألشھر االعتقال في بعضھم استمر بالداخل البجا مؤتمر لتنظیم المنتمین من
الستخدام قانونیة ضوابط وجود قوات األمن وعدم الذي تستخدمھ المفرط القوة وتكشف الحادثة نھج -
االعتقاالت األمن في وأجھزة الحكومیة األجھزة ید إطالق السلمیة. ویتم التظاھرات  لتفریق القوة

دون محاكمة. التعسفیة للمواطنین لمدد طویلة
إجراءات أیة اتخاذ دون عسكریة بعملیات والقیام النزاعات أماكن في المدنیین استھداف استمر -
المعارضة قوات ھجوم بعد السودان شرق في أیضا  حدث  كما عواقبھا المدنیین السكان لتجنیب

الحكومیة. المواقع بعض على المسلحة
العاصمة، وبالذات المدن، أطراف على یعیشون الذین للنازحین القسري اإلجالء تكررت عملیات -
صدام عملیات في ذلك وقد تسبب الستقرارھم. الجدیدة المواقع في اختیار أو إشراكھم في القرار دون
ضحیتھا راح والتي الماضي األراضي" في مایو "سوبا منطقة في حدث كما الشرطة والمواطنین بین

المدنیین. (١٣) من معروف غیر وعدد الشرطة من رجال ١٢
واالعتقال، بالتوقیف والصحفیین الصحافة على الھجمات عبر التعبیر لحریة التھدیدات استمرت -
حدث كما المفرط العنف الحكومي واستمرار للقمع في الجامعات الطالبیة النشاطات كما تعرضت
األحزاب كما تعرضت نشاطات .٢٠٠٥ یونیو في األھلیة أمدرمان جامعة مباني إحراق واقعة في

والمالحقة. للمنع المدني والمجتمع
التابعة االحتجاز ومراكز المعتقالت داخل التعذیب  عملیات  استمرار المنظمات  تقاریر سجلت  -
الحملة وقوع عند الحاالت من العدید تسجیل جنائیة، وقد تم أو سیاسیة قضایا للشرطة للمتھمین في
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محاولة بتدبیر لھ الحكومة اتھام بعد ٢٠٠٤ سبتمبر في الشعبي المؤتمر تنظیم على الحكومیة
تخریبیة.

محاكمات عبر العدالة إدارة وعملیة القضاء استقالل التي تھدد الممارسات من الكثیر ھناك تزال ال -
العدالة. ومبادئ أسس تنكر وبإجراءات جزافیة وعقوبات

وصیاغة إعداد من بدءا كثیرة الماضي تجاوزات العام تمت في التي النقابیة شھدت االنتخابات -
االنتخابیة اإلجراءات كل تجیز القواعد وفرضھا علیھم، وإعداد لوائح استشارة دون نقابیة قوانین
ھذا كل وبعد أجھزة السلطة. من الفاضحة التدخالت جانب إلى الناخبین، إخطار دون ساعة ٢٤ في
وإعادة بإلغاء فقامت المعاشیین اتحاد مقاعد ببعض المعارضین فوز الحكومیة السلطات تحتمل لم

(١٤) المقاعد. تلك في االنتخابات
والصرف المالي واإلداري الفساد أن إال األخرى، الصادرات وبعض البترول دخل زیادة رغم -
یتمتع البالد. وال من كثیرة مناطق في الققر حدة من یضاعف األخرى األمنیة واألجھزة الجیش على
الماء النظیف على والحصول والمأوى الطعام حق مثل والطبیعیة األساسیة بالحقوق السكان من كثیر

والعالج والتعلیم األساسي.

السودان في والصحافة التعبیر حریة - ب

السودانیة الصحافة عن عامة فكرة ب-١:
في كان علیھ، المتعارف  بمعناه السودان، في للصحافة الحقیقیة البدایة أن المؤرخون على یجمع
مكاریوس شاھین مصر، في المقطم دار اإلنجلیزیة ألصحاب أوحت السلطات عندما ،١٩٠٣ عام
صحیفة تصدر "السودان" كـأول صحیفة صدرت وھكذا الخرطوم. في بإصدار صحیفة وفارس نمر،
في الثاني المھم التاریخ جاء حتى ، السودان" "رائد ثم ھیرالد" "سودان صدور وأعقبھا بالسودان،
"حضارة صحیفة وھي  والقراء والتحریر الملكیة سودانیة صحیفة أول بصدور الصحافة  تاریخ

(١٥) .١٩١٨ عام السودان"
والفجر، مثل النھضة واالجتماعیة األدبیة المجالت بصدور الصحف إصدار حركة ذلك بعد وانداحت
قانون أول اإلنجلیزیة السلطات وأصدرت بالصدور، الجماھیریة والمنظمات الكتل صحافة بدأت ثم
الوطني والتحرر االستقالل معركة في الوطنیة الصحافة ساھمت وقد .١٩٣٠ عام الصحافة لتنظیم
سني بعض في الوطنیة الحركة وقادة آنذاك، وعمل معظم رموز المتاح الوحید المنبر باعتبارھا

بالصحافة. حیاتھم
المقیدة والقوانین والقھر القمع بفعل وتنكمش الدیمقراطیة العصور في تزدھر الصحافة وكانت
إبراھیم الفریق حكم " السودان على مرت التي الثالث العسكریة الدیكتاتوریة عھود خالل للحریات
البشیر عمر المشیر  حكم ،١٩٨٥ – ١٩٦٩ نمیري جعفر المشیر  حكم ،١٩٦٤ – ١٩٥٨ عبود

."٢٠٠٥ – ١٩٨٩
عبود الفریق عھد  ففي العسكریة. العھود في الصحف  وجدتھا التي المضایقات أشكال  وتختلف
"الثورة" ھي واحدة صحیفة الحكومة وأصدرت والرقابة،  واإلیقاف للمالحقة الصحف تعرضت
كل الصحف تأمیم حیث تم نمیري حكم المشیر في فترة األمر تطور لكن باسمھا. رسمیا ناطقا جعلتھا
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رؤساء وتعین ومیزانیاتھا العامة سیاساتھا تحدد  كانت  التي للحكومة ملكیتھا وآلت ،١٩٧٠ عام
قد الترخیصات كانت الثمانینات وإن بدایة في الخاصة إال الملكیة صحف بصدور یسمح التحریر.ولم

.١٩٨٥ عام النظام حتى سقوط الوضع ھذا واستمر الریاضیة والفنیة. الصحف في حصرت
أمام واسعا الباب انفتح ،١٩٨٥ عام أبریل في نمیري نظام أسقطت التي الشعبیة االنتفاضة بعد
ممیزة. صحفیة تجربة البالد وشھدت والریاضیة، والفنیة والثقافیة واالجتماعیة الصحف السیاسیة
الجریدة، األسبوع...الخ" السیاسة، الجدیدة "الخرطوم، الصحف من عدد ھذه الفترة خالل وصدرت
صحف عشر أكثر من كما صدرت التلغراف" الصدور.."األیام، القدیمة بعض الصحف عاودت مثلما

حزبیة.
أول كان حتى ،١٩٨٩ یونیو ٣٠ في األخیر العسكري للحكم العسكري األول أن صدر البیان وما
الجدید النظام  وبدأ الصدور. عن  الصحف كل وإیقاف والنقابات السیاسیة  األحزاب حل قراراتھ

الیوم األول. منذ الخاصة بإصدار صحفھ
تعرضھم بعد وأوروبا دول الخلیج إلى السودانیین للصحفیین موجة نزوح أكبر الفترة ھذه وشھدت
صحف عدة الفترة ھذه خالل وصدرت بالداخل. العمل  فرص وانعدام والمضایقات للمالحقات
المطلوبة الفجوة لسد والیونان، المتحدة والوالیات ولندن القاھرة في بالخارج، سودانیة ومجالت

السودانیین. للصحفیین عمل فرص وإیجاد
نسبة لكن خاصة،  صحف بصدور  سمح للصحافة قانون أول صدر التسعینات  منتصف  وفي
البالد واالنفراج في السیاسیة األوضاع تطور مع ثم صحیفتین، سوى تصدر األمنیة لم للتضییقات
حظوظ تراجعت الذي الوقت في ، الصحف الخاصة تزاید ظھور الصحافة قانون وتعدیل التدریجي
ملكیة خاصة صحف ذات إصدار ألسلوب مختلف وھو حالیا الحكومة وتلجأ الحكومیة. الصحف

حكومي. بتمویل
الیوم، أخبار العام، الرأي العربیة ھي: باللغة یومیة صحیفة سیاسیة ١٢ الحالي الوقت في ویوجد
األنباء ثم الوطن، ألوان، األضواء، الوفاق، األیام، الخرطوم، السیاسي، الشارع الصحافة، الحیاة،

صریحة. حكومیة ملكیة وھي
بوست. جوبا فیشین، سودان مونیتور، خرطوم ھي: االنجلیزیة صحف یومیة باللغة ثالث یوجد كما
ثماني حوالي وتوجد واالقتصادیة، إیالف ھما: أسبوعیا تصدران اقتصادیتان صحیفتان وھناك

والفنیة. االجتماعیة من الصحف وعدد یومیة ریاضیة صحف

السودانیة للصحافة المنظمة القوانین ب-٢:
الصحافة قانون آخرھا كان الصحافة، مھنة لتنظیم قوانین عدة السابقة األعوام خالل صدرت
الصحافة قانون لیخلف صدر وقد حالیا. الساري القانون وھو ،٢٠٠٤ لسنة الصحفیة والمطبوعات

(١٦) .١٩٩٩ لعام
والتي حواھا التي المواد بسبب كبیرة، ضجة  ابریل ٢٠٠٤ في القانون ھذا إصدار صاحبت وقد
بمرسوم أوال القانون صدور ناحیة، وبسبب من الصحافة، تقمع حریة مواد بأنھا الصحفیون صنفھا
للصحافة القومي رئیس المجلس فیھا بما الصحفیة األوساط فاجأ ویشكل الجمھوریة من رئیس مؤقت

أخرى. اإلعالم وأطراف ووزیر
على تجمع مذكرات وبیانات القانون، وصدرت مواد من على كثیر تجمعات الصحفیین اعترضت وقد
الدستور مواد بعض بموجب الدستوریة للمحكمة لتقدیمھ دستوري طعن تجھیز تم كما القانون. رفض
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من لجنة وتكونت بالحریات. یتعلق مؤقتة فیما إصدار مراسیم في الجمھوریة رئیس حق تقید التي
عدد من مذكرات موقعة قدمت حریة الصحافة، عن القومیة للدفاع اللجنة أسمت نفسھا الصحفیین

القانون. ضد اإلعالم ووزیر (البرلمان) الوطني للمجلس من الصحفیین كبیر
الوطني المجلس على عرضتھ ثم  القانون على التعدیالت بعض بإجراء الحكومة  سارعت وقد

.٢٠٠٤ یونیو أجازه في والذي المطلقة، األغلبیة تملك فیھ الذي (البرلمان)
مادة. و٣٩ فصول سبع من القانون یتكون

وزیر إشراف تحت الصحفیة والمطبوعات للصحافة القومي المجلس إنشاء على القانون وینص
إلى ٥ من "المواد كلھ الثاني الفصل تخصیص وتم الجمھوریة. رئیس ورعایة اإلعالم واالتصاالت

تشكیلھ. وطریقة المجلس وسلطات اختصاصات لتحدید "٢٢
رئیس یعینھم أعضاء سبعة عضوا، القانون، من ٢١ من   (١٠) المادة بموجب المجلس، ویتكون
خمسة العمومیة، الجمعیة الصحفیین تنتخبھم یمثلون وسبعة العام للمجلس، األمین بینھم من الجمھوریة
وینتخب الصحفیة. والمطابع الناشرین یمثلون  وعضوین آخرین الوطني، المجلس یمثلون أعضاء

المنتخبین. ولیس المعینین لألعضاء األغلبیة أن ھنا ویالحظ أعضائھ. بین من رئیسھ المجلس
األداء على واإلشراف المھنة وترقیة العامة السیاسات رسم في المجلس اختصاصات القانون وحدد

منھا: كبیرة سلطات ومنحھ الصحفي، النشر ودور الصحفیة والشركات للمؤسسات العام
والمطابع والصحف الصحفیة والمؤسسات للشركات الترخیص منح -

الصحفي، العمل لممارسة الالزمة الشھادات ومنح المھنیة االمتحانات وعقد الصحفیین سجل فتح -
سجل على الوالیة حق الصحفیین نقابة تعطي اإلنقاذ مجيء  قبل  الموجودة القوانین كانت بینما

الصحفیین.
نشر من المتضررین  من  المقدمة الشكاوى  نظر الترخیص، شروط  خالفت إذا  الصحف إیقاف  -
الشكاوى، نظر من االنتھاء الصحف لحین وإیقاف الجزاءات األحكام وتوقیع إصدار الصحفیة، المواد

الصحفیین. مع اتحاد باالشتراك الصحفیین ومحاسبة
األجنبیة. والوكاالت واإلذاعات والفضائیات الصحف ومراسلي مكاتب اعتماد -

وشروط الصحف، إلصدار الترخیص وإجراءات منح القانون شروط من األخیرة الفصول وتحدد
الصحفي الناشر في توفرھا الواجب والشروط الصحفیین وواجبات وحقوق الصحافة بمھنة العمل

والعقوبات. والجزاءات الصحفیة، والمطابع الخدمات ومراكز
إیقاف سلطة تصبح أن على أقصى، كحد أیام فقط الصحف بسبعة إیقاف في المجلس حق القانون وقید
حیث القانون، في اإلیجابي ھو الجانب ھذا وكان سلطات المحكمة. من ذلك أكثر من لمدة الصحف

الصحف. إیقاف في محدودة سلطات غیر تعطي المجلس السابقة القوانین كانت

اإلنسان حقوق من منظور السودانیة الحالي للصحافة الواقع ب-٣:
مصدرا األوضاع ھذه السابقة، وظلت السنوات خالل  صعبة أوضاعا السودانیة الصحافة  عاشت 
السودان. في اإلنسان وحقوق التعبیر وحریة الصحافة بأوضاع المھتمة المنظمات لتقاریر دائما
النقاط األخیرة في في الفترة الصحافة لھا تعرضت التي واالنتھاكات تلخیص المشاكل ویمكن (١٧)

التالیة:
العیوب في ھذا یتمثل وال والصحافة. التعبیر ولحریة عام بشكل للحریات مقیدة قوانین وجود -١
یفرض الذي الطوارئ قانون لكن مداخل االنتھاكات، كان أقل ألنھ فقط، الصحافة قانون الموجودة في
مستثناة"، في مناطق إال الحالي یولیو طویلة "تم رفعھ یوم ١٠ فترة منذ البالد على الطوارئ حالة
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الجنائیة للقوانین باإلضافة أو حسیب، رقیب األمن بال جھاز ید الذي یطلق الوطني األمن وقانون
األخرى.

العاشر من في أیضا تم رفعھا  " الصحف على األمن جھاز قبل من المباشرة الرقابة فرض  -٢
"ماسا یرونھ ما كل وحذف الصحف صفحات قراءة األمن جھاز حیث یتولى ضباط من یولیو"،
ومقاالت أخبار المحذوفة المواد وتشمل الطباعة. إذن إعطاء قبل نظرھم، وجھة من البالد" بأمن
تصریحات أحیانا وثقافیة. وشملت واقتصادیة واجتماعیة وریاضیة وتحلیالت سیاسیة وتحقیقات رأي
األحداث في وجھة النظر الرسمیة فقط بنقل كثیرة أحیان في قادة النظام. وتلزم الصحف كبار لبعض
األمن مجلس قرار خاصة بعد دارفور في األوضاع "تطورات األخرى النظر لوجھات النشر منع مع
جامعة أحداث ،٢٠٠٤ مایو األراضي سوبا أحداث ،٢٠٠٥ ینایر بورتسودان أحداث ،١٥٩٣ رقم
أوامر إصدار وتأخیر الرقابة إجراءات ویتم أحیانا إبطاء ٢٠٠٥..الخ". یونیو في األھلیة أمدرمان

الصدور. من تمكین الصحیفة بقصد عدم واإللغاء الحذف
قانوني بموجب محدودة غیر لمدد واحتجازھم مختلفة، بوسائل الصحفیین وتھدید اعتقال -٣
عمل لتعویق الستار وراء قانونیة من إجراءات تحریك أحیانا یتم كما  الوطني. واألمن الطوارئ
الصحافة، ضد الدولة، ولجنة الشكاوى بمجلس خالل نیابة الجرائم الموجھة من والصحفیین الصحف
وصحیفة صالح محمد محجوب تحریرھا ورئیس األیام صحیفة مع كما حدث الضرائب قانون وحتى

"األضواء". كثیرة وصحیفة في أحایین مونیتر" "خرطوم
لصحف كما حدث واألمن الوطني الطوارئ قانوني بموجب محدودة غیر لمدد الصحف إیقاف -٤

موقوفة. تزال ال و"رأي الشعب" التي مونیتر" و" ألوان" و"الخرطوم و"األیام" "الوطن"
اإلعالنات حجب مثل والصحفیین الصحف مباشرة للضغط على وغیر مباشرة وسائل استخدام -٥
بجانب بعینھا، صحف في الھامة المؤسسات أخبار  بعض وحصر الصحف، بعض عن الحكومیة
استیراد تسھیالت وإعطاء  ومنح "المستقلة!!" الصحف لبعض المباشر وغیر المباشر  التمویل 

المدخالت.
استشارة دون جدید اتحاد بقانون وتحویلھا إلى النقابة إلغاء قانون الصحفیین عبر نقابة في التدخل
وإجراء وقیادتھا، بل النقابة، عضویة في  العاملین الصحفیین  لغیر الحق وإعطاء الصحفیین،

الصحفیین.(١٨) أغلبیة قاطعھا باطلة بإجراءات االنتخابات
تصدره الذي الصحافة لحریة السنوي المؤشر في متأخرا موقعا السودان احتل نتیجة لھذه األوضاع
مدى حریة لتقدیر المعاییر من على عدد فیھ وتعتمد الفرنسیة المعروفة حدود" بال "صحفیون منظمة
وشاركتھا " الدنمارك آیسلندا، "فنلندا، االسكندنافیة الدول جاءت وقد  المحدد. البلد في  الصحافة
بینما الدرجات، من  ٥و. على بحصولھا الجدول مقدمة  في وھولندا وایرلندا وسویسرا  النرویج
في أفریقیا جنوب  وجاءت الثالث والعشرین، المركز  في  وجاءت درجات ٤ أمریكا على حصلت
"٣٠ "المركز على بریطانیا متقدمة درجات ٥ على بحصولھا اإلفریقیة الدول كأفضل ٢٦ المركز
إذ حصلت على العربیة للدول مركز أفضل على لبنان وحصلت درجات. ست التي حصلت على

وقطر "١٠٥" "١٠٣" الكویت ثم المركز ٨٧
ولیبیا والسعودیة وتونس وموریتانیا الیمن واإلمارات وراءه تاركا ،١٣٢ المركز السودان واحتل
الدول من والكونغو وجیبوتي وساحل العاج وزیمبابوي العربیة، وإریتریا الدول من وسوریا والعراق

(١٩) اإلفریقیة
ضمن إطار السودان یقع أن أفریقیا المنظمة عن تصدرھا نفس التي وتوضح الخریطة الجغرافیة
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وموریتانیا رواندا وبوروندي مع فیھ، متشاركا أوضاع الصحافة تدھور من ناحیة األخیرة قبل الدول
إریتریا إال یأتي بعده وال بیساو. وغینیا وغامبیا الكنغو وجمھوریة العاج وساحل والصومال وجیبوتي

(٢٠) وزیمبابوي.
ونصف: خالل عام وقعت من االنتھاكات التي وھذه نماذج

من بعض المواد وتمنع وتحذف ترفع الفترة، ھذه خالل الرقابة، ظلت :٢٠٠٥ یولیو ٠ ٢٠٠٤ ینایر
عدة أو الصدور لمرة الصحف بعض على صعب كما تسجیلھ. یصعب یومي بالصحف بشكل النشر
اللحاق من الصحیفة تأخیر في األمن تتسبب أجھزة من كیدیة ممارسات بسبب الفترة خالل ھذه مرات

لھا. بدیل إیجاد تعدیلھا أو فیع یصعب وقت النشر في من مادة بحذف إصدار قرار مثل بالمطبعة،
األیام جریدة تحریر رئیس صالح محمد محجوب وسجن اعتقال :٢٠٠٤ ینایر ١٥

إغالقھ تم قد المكتب وكان الجزیرة، قناة مراسل صالح إسالم على بالسجن الحكم أبریل ٢٠٠٤: ١٣
٢٠٠٣ العام نھایة منذ

ومطالبتھم األمن جھاز یوم بمقر لمدة الصحفیة الحریات عن الدفاع قیادات لجنة اعتقال :٢٠٠٤ أبریل
شرعیتھا عدم بحجة اللجنة نشاط بإیقاف

وسائل تغطیة على القیود السودانیة رفع الحكومة تناشد حدود بال صحفیون منظمة :٢٠٠٤ أبریل ٢٨
في دارفور لألحداث األجنبیة اإلعالم

"الوطن" صحیفة إغالق ضد لمذكرة احتجاج تقدیمھم صحفیا بسبب ١١ مایو ٢٠٠٤: اعتقال ٢٧
محاكمة دون وسجنھ ألوان جریدة تحریر رئیس خوجلي حسین اعتقال :٢٠٠٤ نوفمبر ٣٠

أمریكي مصور اعتقال :٢٠٠٥ أبریل ٢٧
الردة بتھمة تحریرھا رئیس ضد بالغ وفتح صحیفة "الوفاق" صدور إیقاف أبریل٢٠٠٥:

مونیتور" "خرطوم بإغالق جریدة العلیا المحكمة من قرار یونیو ٢٠٠٥: ١٣
تھمة وشطب سوداني جنیھ ثمانیة مالیین وغرامة أشھر ثالثة لمدة الوفاق إیقاف صحیفة یونیو: ١٨

محمد أحمد محمد طھ رئیس التحریر الردة ضد
(٢١) الصحف عن الرقابة رفع یولیو: إعالن ١٠

اإلنسان: حقوق وقضایا السودانیة الصحافة - ج

النظریة" "الجوانب اإلنسان وتعلیم ثقافة حقوق نشر في دور الصحافة ج-١:
الصحافة، في اإلعالم، ومن بینھا أجھزة تتحملھا التي الكبیرة المسؤولیة حول جدال كثیر ھناك لیس
حصر المعروفة. ویمكن عملھا كجزء من دائرة العالم، في في أي بلد اإلنسان حقوق ثقافة نشر وتعلیم

نقاط: عدة اإلنسان في بحقوق یتعلق فیما المسؤولیة ھذه
بھا. والتمسك احترامھا ثقافة وإشاعة اإلنسانیة بالحقوق التعریف -

تعطیلھ. أو حق أي حجب ضد النضال دعم -
المنتقصة. بالحقوق المطالبة على التحریض -

الحقوق. استخدام في التعسف عدم -
حقوق انتھاك أن واعتبار جماعة، أو كان فردًا  لآلخر، اإلنسانیة الحقوق احترام على  التربیة -
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بكل تنزل مشكلة عامة وإنما ھي تحدیدًا الجماعة ھذه إلى موجھة دینیة لیست إثنیة أو جماعة أي
(٢٢) مسؤولیة جماعیة. ھي لھا التصدي ومسؤولیة واألدیان اإلثنیات كل من المواطنین

اإلنسان حقوق لقضایا الصحافة تناول إشكالیات :٢ – ج
الصحافة بسیط لتناول رصد أي فإن اإلنسان، وحقوق اإلعالم بین والحیوي الوثیق االرتباط ھذا مع
خاصة األحیان، بعض في التام غیابھ أو التناول ھذا ضعف سیكتشف اإلنسان لقضایا حقوق السودانیة

الحكومي. اإلعالم في
منھا: حقوق اإلنسان، تناول اإلعالم لقضایا تواجھ عدیدة إشكالیات وھناك

.( اآللیات...الخ ضعف أو غیاب – الدیمقراطي التحول (بطء السالب السیاسي المناخ انعكاسات -
الصحف، على الرقابة للحریات، مقیدة قوانین "وجود البالد العامة في الحریات منظومة ضعف -
الحكومیة الضغط وسائل استخدام الصحفیین، واعتقال متابعة القاسیة، واألحكام المصادرة 

المختلفة."
ومواالتھا ضعفھا أو والصحفیین، اإلعالمیین عن الدفاع على القادرة النقابیة التنظیمات  غیاب -

للسلطة.
الدولة ملكیة كانت المھني، سواء وأدائھا التحریریة سیاستھا على اإلعالمیة الوسیلة ملكیة تأثیرات -
الرقابة أو التحریریة الداخلیة، الرقابة ظاھرة وانتشار األفراد، أو الكبیرة االقتصادیة المصالح أو

الذاتیة.
ووضعھا أھمیتھا، أو اإلنسان حقوق للصحفیین والجھل بقضایا والسیاسي المھني التكوین ضعف -
والمرتبطة والمترابطة المخططة التحریریة السیاسات وغیاب االھتمام، تثیر ال التي القضایا ضمن

العام. الرأي بمصالح
الصحفیین. بین التخصص وندرة المحلیة، اإلعالم لوسائل والتقنیة المالیة اإلمكانیات ضعف -

مثل وذلك لقضایاھا، الصحفیین تناول على سلبًا تؤثر حقوق اإلنسان ومصطلحات مفاھیم تعدد -
(٢٣) واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق وإھمال فقط والسیاسیة المدنیة الحقوق على التركیز

الثقافي والعرقي والدیني والجندر والتنوع األقلیات حقوق وقضایا واإلعالم الصحافة لغة ج-٣:
السودان في

وتعلیم نشر  في المساھمة في مقدرا دورا لعبت السودانیة الصحافة فإن اإلشكالیات ھذه رغم
إلیصال وسیلة تجد األقالم بعض والقھر كانت القمع اشد لحظات في وحتى اإلنسان. حقوق ثقافة
أخبار نشر على تضییق ھناك وفیما كان اإلنسان. حقوق بناء في المعلومات والمفاھیم ووضع لبنة
واالتفاقیات لحقوق اإلنسان النظریة الجوانب للحدیث عن متاحة الفرصة االنتھاكات المحلیة كانت

وأھمیتھا. الدولیة والمواثیق
اتجاه شوطا بعیدا في قطعت أنھا مالحظة السودانیة اإلنسان لنشاطات حركة حقوق متابع لكل ویمكن
منظمات لنشاطات دائمة متابعة صحفیة فھناك المحلیة. اإلعالم وأجھزة الصحافة مع شراكة خلق
والسمنارات التدریبیة الدورات في للصحفیین اشتراك وھناك واألجنبیة، السودانیة اإلنسان حقوق

المنظمات. ھذه تنظمھا التي
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حول والسیاسي الفكري والنقاش اإلخباري للتناول واسعة مساحات السودانیة الصحافة أفسحت -
والعرقي الثقافي التنوع قضیة صارت وقد في السودان. الثقافي والتنوع والتعدد األقلیات حقوق قضایا
وإنما السودان، السیاسیة والفكریة في التیارات لمختلف المنتمون یختلف علیھا ال مسلمة اآلن والدیني
أحداث ثم دارفور األوضاع في ساعدت وقد التنوع. ھذا مع التعامل كیفیة نقاش االختالفات عند تظھر
األقلیات حقوق بقضایا الجھر على التنوع ھذا أقرت التي السالم باتفاقیات مقرونة السودان شرق

والثروة. السلطة توزیع في العدالة التزام وضرورة
الصحف بعض  تخصیص عبر مھمة اختراقات تحقیق في المدني المجتمع منظمات نجحت  -
الخفاض ومحاربة اإلنسان وحقوق المدني المجتمع ونشاطات البیئة قضایا حول لصفحات متخصصة

الفرعوني.
بقضایا المھتمة  وتلك النسویة والمنظمات السودانیة الصحافة بین المتطورة العالقات ساعدت -
بقضایا أكثر اھتمام لتصبح السودانیة الصحف في المرأة صفحات مستوى في رفع النوع وحقوق
األیام، صحیفة في حواء" "أجندة صفحات وتتمیز والطبخ. والتجمیل األزیاء من بدال الحقیقیة المرأة
في المؤثرة القضایا بتناول العام الرأي في المرأة" و"دائرة األضواء صحیفة في المرأة" و"دنیا
والزواج في العمل المرأة وحقوق والتعلیم الصحة اإلنجابیة مثل والحضر، الریف في النساء حیاة

اإلناث والزواج القسري. ختان الضارة مثل العادات ومحاربة والمیراث
"صحفیون نشاطات شبكة في صحف یومیة عشرة من یمثلون أكثر صحفیا حوالي ٥٠ ینخرط -
البیئة، وتنمیة اإلنسان لحقوق الخرطوم مركز إطار في تعمل التي جھر" اإلنسان- أجل حقوق من
وحساسیتھم بقضایا بھا وعیھم درجة ورفع اإلنسان بقضایا حقوق تنویر الصحفیین الشبكة وتستھدف
اإلنسان حقوق قضایا التدریبیة حول الدورات من عدد الصحفیون ھؤالء وقد تلقي اإلنسان. حقوق
أجل من األطفال" و"إعالمیون أجل من "إعالمیون مثل مماثلة أقل نشاطا شبكات وتوجد .(٢٤)

الالجئین".
للصحفیین واإلعالمیین مماثلة عمل وورش سمنارات األخرى والمراكز المنظمات من عدد نظمت -
في الدستور المرأة المرأة، قضایا ضد العنف الدولي اإلنساني، والقانون حقوق الطفل، مثل قضایا في

وحقوق الالجئین. وقضایا السوداني الجدید،

اإلنسان لحقوق كمنتھك الصحافة ج-٤:
وارتفاع المتعددة، بمداخلھا اإلنسان حقوق بقضایا السودانیة الصحافة في الذي حدث االھتمام رغم
منتھك إلى تدري،  وال تدري  حیث من أحیانا، تتحول نفسھا الصحافة أن إال  بھا، الوعي درجة 
االنتھاكات بشكل ھذه استمرار تؤكد التي الموجودة والنماذج األمثلة من كثیر اإلنسان. وھناك لحقوق

یومي..ومنھا:
السیاسي االتجاه أو للحكومة السیاسیین الخصوم تجاه وتجریمیة تحریضیة عنیفة، لغة استخدام -
مراعاة المسؤولیة دون المنظور ھذا خالل من بھم الخاصة األخبار الصحیفة، وصیاغة تمثلھ الذي
من جزءا تصیر أن السودان "قبل الشعبیة لتحریر الحركة یحدث مع كان اإلنسانیة، مثلما المھنیة أو
التمرد..المعارضة حركة عبارات مثل واستخدام والعمالة بالخیانة دمغھا  یتم كان حیث الحكومة"

العمیلة..والخوارج..الخ
أو االجتماعي للفساد  سبب واعتبارھا اجتماعیة أو عرقیة أو إثنیة مجموعات ضد  التحریض -



-١٥-
وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا
www.sudan-foral l .org

المدن...ربط أطراف على "النازحون المجتمع یجابھھا التي المشاكل وزر وتحمیلھم األخالقي
معینة بمجموعات أو السرقات البلدیة الخمور صناعة

اللغویة أو العرقیة أو اإلثنیة المجموعات بعض تجاه تنمیطیة تسمیات أو تحقیریة عبارات استخدام -
شأنھا من تقلیال وتعتبره المجموعات ھذه بھ تقبل ال الدینیة أو

الدینیة أو اللغویة أو العرقیة أو بعض المجموعات اإلثنیة وتراث وتقالید عادات بعض من السخریة -
من السخریة مثل " األصلیة لغتھم تكن لم إذا البالد السائدة في اللغة وتعاملھم مع نطقھم طریقة أو

العربیة". نطقھم للغة عند البحا أو الشمال أقصى الجنوب أو أھل لكنة
أو العرقیة المجموعات بعض وتصویر التنمیط على تقوم التي والنكات الطرائف وترویج نشر -

اإلثنیة بصورة نمطیة سالبیة
فأس لو "المرة قدراتھا من وتحط المرأة من شأن التي تقلل واألمثال التعبیرات في نشر المساھمة -
المرأة طبیعة عن الشعبیة النمطیة الصور ترویج ..وخالفھن"..أو الرأس"..."شاور النساء بتشق ..ما

الفرصة. وجدت لو بطبیعتھا خائنة وكونھا
غیر بطریقة نشره أو الرد، حق من معینة نشر مادة من المتضررة والمجموعات األفراد حرمان -

(٢٥) مالئمة.

ومقترحــــات توصیــــــات ج-٥:
منظمات وبین بینھا مشتركة مھام فإن ھناك تحدیدھا المسؤولیات السابق تتولى أجھزة اإلعالم ولكي
الدور ھذا للعب والرئیسي اإلنساني بھا، باعتبارھا المدخل القیام یتوجب وناشطیھا حقوق اإلنسان

ومنھا: الھام،
إیجابیًا ستنعكس باعتبارھا آلیاتھا وتفعیل الدیمقراطي والتحول السالم عملیة ومساندة دعم ج-٥-١:
العاملین والناشطین التحرك للمنظمات ومساحة اإلنسان حقوق وأوضاع اإلعالمیة الحریات على

المجال. ھذا في
المدنیة مجاالتھا وترابط اإلنسان حقوق  ومفاھیم بقضایا اإلعالمیین  وتثقیف توعیة ج-٥-٢:
العمل وورش المشتركة التدریبیة الدورات تنظیم عبر والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة

التنشیطیة. والبرامج
حریة والتعبیر، الرأي حریة الثالث: مسالة الحریات اإلعالمیة من جوانبھا على ج-٥-٣:التركیز
بما الصلة  ذات التشریعات لتعدیل والدعوة اإلعالمیة، الوسائل امتالك وحریة  المعلومات، تدفق

الدولیة المعاییر مع یتناسب
للرعایة حاجة األكثر والفئات والطفل المرأة قضایا تناول في للتوسع اإلعالم أجھزة دعوة ج-٥--٤:

سیاسیة. حساسیات ال تثیر التي القضایا وغیرھا من واإلنسانیة البشریة التنمیة وقضیة
النقابیة والتنظیمات اإلنسان حقوق منظمات تكوین حریة إلطالق الدعوة ودعم تبني ج-٥-٦: 

استقاللیتھا. وكفالة اإلعالمیة
ومؤسسات وتنظیمات اإلنسان حقوق حركة بین فیما للتعاون عامة أطر على إیجاد العمل ج-٥-٧:
ھذه األطر بین للتعاون سبل وإیجاد واإلعالمیة واإلقلیمیة المحلیة على المستویات اإلعالمي العمل
الحمایة لتوفیر وذلك الدولیة، اإلعالمیة والمؤسسات والمنظمات اإلنسان الدولیة لحقوق والمنظمات

اإلنسان. حقوق وناشطي لإلعالمیین
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وكذا العمل اإلنسان، حقوق بثقافة ومفاھیم التوعیة في مجاالتھ بمختلف الفن بدور االھتمام ج-٥-٨:
تأثیرھا. دوائر وتتسع الشعبیة جاذبیتھا تتزاید التي المرئیة اإلعالم وسائل جذب اھتمام على

المحیطین في كال حقوق اإلنسان التصدي النتھاكات التضامن في دائرة توسیع على ج-٥-٩: العمل
اإلنسان حقوق انتھاك حاالت في واسع تضامن لكسب علیھا الضوء وتسلیط واإلفریقي العربي

الداخلیة.
الصحفیة الحریات وضع یرصد سنوي تقریر إلصدار اإلنسان حقوق منظمات دعوة ج-٥-١٠:
لحقوق الدولیة والمبادئ المواثیق ضوء على حدثت التي االنتھاكات ویحدد البالد في واإلعالمیة

اإلنسان.
لتزوید "االنترنت"  التكلفة  وقلیلة الوصول سریعة الحدیثة التقنیة وسائل من االستفادة  ج-٥-١١:

والدولیة. واإلقلیمیة المحلیة اإلنسان حقوق منظمات بمواقع وربطھا بالمعلومات اإلعالم وسائل
في وھامة حیویة قضایا حول النقاش فرصة إعالمیة تتیح مواد وتوفیر نقاش حلقات عقد ج-٥-١٢:

مثل: الداخلي في النقاش لھا فرصة جیدة لم یتح اإلنسان مجال حقوق
تیار ینادي حیث  ، الخارج  – الداخل وثنائیة والخصوصیة العولمة قضیة  حول الدائر  الجدل أ-
"العربي المحلي للمجتمع الثقافیة الخصوصیة  اعتبار مع اإلنسان  حقوق مفاھیم تناول بضرورة
واالعتبار الدینیة والعقائد السائدة والتقالید  القیم أنساق في تنعكس  التي اإلفریقي..الخ"  – المسلم
الشعوب وحق  اإلرھاب مفاھیم في  الحاصل الخلط مثل السیاسیة ومعطیاتھا  المنطقة لخصوصیة
شمولیة أجندة لتمریر مدخل الدعوة ویعتبرھا ھذه آخر یرفض تیار بینما مصیرھا....الخ، تقریر في
رئیسي لمرجع اإلنسان لحقوق الدولیة بالشرعیة للتمسك  ویدعو الدولیة االلتزامات من  والھروب

الدولیة. الدعوة لمراجعة الشرعیة أو متعددة مرجعیات االتجاه لوجود ورفض أساسي ومعیار
العالمیة والدعوة ضد المرأة "سیداو"، التمییز أشكال جمیع اتفاقیة القضاء على حول الجدل تجدید ب-
بالنقاش مرتبطة كقضایا عملیة اإلسالمیة الشریعة في الحدود من والموقف عقوبة اإلعدام، إلبطال

السابق
علیھ وقعت الحكومة بما التزام الدولیة ومدى االتفاقیات من السودان موقف على الضوء تسلیط ج-

.(٢٦)
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المراجـــــــــع
اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن (١)

حول اإلقلیمي اإلنسان، المشروع وحقوق اإلعالم حول العربیة الندوة حول تقریر شلبي، عالء (٢)
ینایر٢٠٠٣ القاھرة العربي، العالم في والتنمیة اإلنسان حقوق

Arab Human Rights الموقع: في تجده العربیة، الدول في اإلنسان حقوق فھرس (٣)
http://www.arabhumanrights.org

العفو منظمة رفیعي المستوى. للمسؤولین شاملة حصانة على ینص الدستور الجدید : السودان (٤)
www.ara.amnesty.org الجدید. السوداني الدستور حول مالحظات الدولیة،

لرعایة القومي مجلس من علیھا والرد بالسودان للیونیسیف المقیم الممثل تصریحات أیضا  أنظر
٢٠٠٥ ١٩ یولیو الثالثاء یوم العدد "األضواء" جریدة في الطفولة

التشریعي المجلس ومن الوطني "البرلمان" المجلس من االنتقالي وإجازتھ الدستور إجازة تمت (٥)
٢٠٠٥ یولیو السابع من الشعبیة في للحركة

١٩٩٨ العام، النائب الدائم، مطبوعات دیوان السودان دستور (٦)
٢٠٠٥ فبرایر الخرطوم السالم، مستشاریة مطبوعات الشامل، السالم (٧) اتفاق

السودان، في اإلنسان حقوق عن حالة السنوي التقریر التعذیب، لمناھضة  السودانیة المنظمة  (٨)
٢٠٠٤-مارس٢٠٠٥، مارس

www.soatsudan.org
٢٠٠٥ ینایر دارفور، في لتقصي الحقائق الدولیة اللجنة تقریر (٩)

UN
الدولیة العفو دارفور، منظمة في عرقیة" "تطھیر عملیات الحكومة ترتكب السودان: (١٠)

٢٠٠٥ وفبرایر ینایر السودانیة، الیوم أخبار صحیفة الحقائق، لتقصي الوطنیة اللجنة تقریر (١١)
٢٠٠٤ یولیو العفو الدولیة، منظمة السودان، شرق في القمع السیاسي : السودان (١٢)

٢٠٠٥ یونیو التعذیب، لمناھضة السودانیة المنظمة األراضي، أحداث سوبا (١٣) تقریر عن
٢٠٠٥ وابریل مارس األضواء، صحیفة ومعاشیون، عمال (١٤) صفحة

الخرطوم، جامعة نشر  دار قرن، نصف في السودانیة الصحافة صالح، محمد  محجوب (١٥)
١٩٧٠

٢٠٠٤ العام، النائب دیوان مطبوعات ،٢٠٠٤ لعام الصحفیة والمطبوعات الصحافة قانون (١٦)
الدولیة اللجنة منھا: السودانیة الصحافة أوضاع عن مستمرة تقاریر الجھات من عدد تصدر (١٧)
التعذیب لمناھضة السودانیة المنظمة  ،RSF حدود صحفیون بال منظمة ،CPJ الصحفیین لحمایة

SOAT
السودانیة، الصحف من عدد الصحفیین، النتخابات صحفیة متابعات (١٨)

حدود موقع منظمة صحفیون بال كامال في الجدول تجد (١٩)
www.rsf.org

السابق المصدر (٢٠)
www.rsf.org(٢١)

إلى مقدمة  ورقة اإلنسان، حقوق ثقافة وتطویر نشر في اإلعالم دور صالح، محمد فیصل (٢٢)



-١٨-
وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا
www.sudan-foral l .org

اإلنسان لحقوق الخرطوم ومركز  األحفاد جامعة السودان، في اإلنسان حقوق ونشر تعلیم  مؤتمر 
٢٠٠٣ دیسمبر الخرطوم، البیئة، وتنمیة

السابق المصدر (٢٣)
العمارة اإلنسان وتنمیة البیئة، لحقوق الخرطوم مركز اإلنسان، حقوق أجل من صحفیون شبكة (٢٤)

الخرطوم النیل، شارع الكویتیة،
التدریبیة الدورة في قدمت  ورقة اإلنسان، لحقوق كمنتھك الصحافة صالح، محمد فیصل  (٢٥)
البیئة لحقوق اإلنسان وتنمیة الخرطوم مركز اإلنسان، حقوق أجل من صحفیون شبكة للصحفیین،

٢٠٠٥ فبرایر

صالح محمد فیصل *
األضواء. جریدة تحریر رئیس سوداني، صحفي


