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  أســوار الصــمتْ
  التعبير في السودانالرأي وممارسات ممنهجة لقمع حرية الصحافة و

   في السودان االنتقالية حول الحريات الصحفية في الفترة تقرير
 2011 يوليو9 -2005يوليو 5
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  *عبد القادر محمد عبد القادر
  
  

  )1(مرفق رقم 
  

 ىلممارسته الرقابة عل"ن  الدعوى المرفوعة ضد جهاز األمشطب دستورية حولقرار المحكمة ال
وبشطبها تكون المحكمة ،  ورأي الشعب،الميدان ،أجراس الحرية :صحف  وقد رفعت الدعوى".الصحف

  :جهاز األمن سنداً دستورياً لممارسة الرقابة علي الصحف الدستورية قد أعطت

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   الدستوريةالمحكمة

  م73/2008/ ق د/  م د:النمرة
  وأخريات شركات مسارات لإلنتاج اإلعالمي المحدودة

  / ضد /

  جهاز األمن والمخابرات الوطني

  م2008/ 95/ ق د /  م د :النمرة
  شركة أكورد للخدمات المحدودة

  /ضد/

  جهاز األمن والمخابرات الوطني

عمر عبد السالم  يل أديب عبد اهللا وعلي محمود حسنين وكمالم تقدم المحامون نب14/9/2008بتاريخ 
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األمن والمخابرات الوطني  وأميمة أحمد المصطفى وخنساء أحمد علي بعريضة طعن دستوري ضد جهاز
لمواد مختلفة في صحف ذكروها في  بحجة أنه وفي تواريخ مختلفة فرض رقابة مسبقة على النشر

  :المواد وأوردوا تدعيماً لدعواهم األسباب اآلتية ليها منع نشر تلكوان تلك الرقابة ترتب ع.. عريضتهم

 

والنشر وقالوا في هذا الخصوص بأن الرقابة المسبقة وحظر النشر بعد ذلك  خرق حريتي التعبير: أوالً
  .من الدستور) 1 (39الدستوري للطاعنات وفقاً ألحكام المادة  يخرق الحق

  .اعنات في نشر المعلوماتينتهك حق الط منع النشر: ثانياً

  .العادلة منع النشر يشكل إخالالً بالمحكمة: ثالثاً

  .منع النشر ينتهك حرية الصحافة: رابعاً

ورغم أن هذا المبدأ يخضع الستثناءات إذ البد أن يكون هناك ما يمكن ، للنشر الحظر المسبق: خامساً
 ر معلومات عن التحركات العسكرية في زمنحماية مصالحها في الدفاع ومن ذلك مثالً نش الدولة من

  .الحرب

  .(الطعن الدستوري راجع في هذا الصدد عريضة(وأضاف الطبيعة االستثنائية لجواز الحظر المسبق 

المسبقة على النشر الصحفي التي يمارسها  والتمسوا في ختام عريضتهم إعالن أن كافة أشكال الرقابة
طالب بمنح الطاعنات كل على حده تعويض اسمي  الدستور كماالمطعون ضده هي أعمال تتعارض مع 

  . جنيه لما حاق بهم من ضرر10.000قدره 

والذي ارتكز على  م تقدمت اإلدارة القانونية بجهاز األمن والمخابرات الوطني بدفاعها15/9/2008في 
  :اآلتي

ض أنواع التعبير من الحماية م بع2005لسنة   من دستور جمهورية السودان االنتقالي39استثنت المادة 
  :يالتال و وذلك على النح–الدستورية 

  .)1( 39استثنت المادة 

  .التعبير الذي ينطوي على مساس بالنظام

  .الذي ينطوي على مساس بالسالمة التعبير

  .التعبير الذي ينطوي على مساس باألخالق العامة

العرقية  والكراهية الدينية أ ق المهنة وبعدم إثارةوسائل اإلعالم بشكل خاص بأخال) 3 (39ألزمت المادة 
حظرت على الصحف األنواع التالية من التعبير  الحرب ثم والدعوة للعنف أ والثقافية أ والعنصرية أ وأ

  :يورفعت عنها الحماية الدستورية وه
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  .التعبير المخالف ألخالق المهنة

  .الثقافية والعنصرية أ وة أالعرقي والتعبير الذي يثير الكراهية الدينية أ

  .الحرب وللعنف أ والتعبير الذي يدع

شهيرة لحرية التعبير  جنوب إفريقيا الذي عرف بثالثة استثناءات ووأضافت بأن الدستور السوداني حذا حذ
  .والتمس في نهاية دفاعه شطب الدعوى الدستورية المقامة

والدفوع   التي استندت عليها ومذكرة الدفاعأن استعرضنا عريضة الطعن الدستوري واألسباب بعد
يوجب أن نتصدى ونناقش المواد  القانونية والدستورية التي تضمنتها نجد بأن الفصل العادل في هذا النزاع

  :التالي واألسئلة الرئيسية فيه وذلك على النح الدستورية والقانونية التي وردت فيهما ونجيب على

  .م2005جمهورية السودان االنتقالي لسنة  تورمن دس) 1 (39المادة : أوالً

  .م1788م والمصادق عليه في 1787األمريكي الصادر في  التعديل األول في الدستور: ثانياً

  حق مطلق أم مقيد؟ والتعبير وهل ه المقصود بحرية وما ه: ثالثاً

  ونه؟والمخابرات الوطني وفقاً لقان هي اختصاصات وسلطات جهاز األمن ما: رابعاً

على المواد المعدة للنشر يعتبر عمالً مخالفاً للدستور  على ضوء كل ذلك هل فرض رقابة مسبقة: خامساً
  الساري المفعول اآلن؟

  :نبدأ بتوضيح ذلك على الوجه التالي

  .م2005السودان االنتقالي لسنة  من دستور جمهورية) 1 (39المادة : أوالً

  :يلي والتعبير حيث نصت على ما حرية اإلعالملقد جاءت تلك المادة تحت عنوان 

المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة  لكل مواطن حق ال يقيد في حرية التعبير وتلقى ونشر
تكفل الدولة حرية ) 2 (39العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون  دون مساس بالنظام والسالمة واألخالق

  . وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطياإلعالم األخرى الصحافة ووسائل

 وأ العرقية وتلتزم كافة وسائل اإلعالم بأخالق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أ (3 (39المادة 
  .الحرب والدعوة للعنف أ والثقافية أ والعنصرية أ

ق عليه في الثاني من شهر م المصد1787الدستور األمريكي الصادر في عام  التعديل األول في: ثانياً
    .م1788  عام ويولي
 

ال يجوز لمجلس النواب ) :يلي لقد جاء التعديل األول تحت عنوان حرية الدين والتعبير ونص على ما
 ويحدد حرية التعبير أ والممارسة الحرة أ يمنع وأن يصدر قراراً يتعلق بإقامة دين أ) الكونجرس(
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وقد ، حق التظلم للحكومة لإلنصاف من بعض المظالم وأ اع السلميحق الجمهور في االجتم والصحافة أ
  .م1791 أقر هذا التعديل في ديسمبر عام

السودان االنتقالي لسنة   بفقراتها المختلفة من دستور جمهورية39بعد أن أوردنا نص كل من المادة 
نتصدى لهما بالمناقشة وقبل أن  1787 م والتعديل األول في الدستور األمريكي الصادر في عام2005

الدستورية ونقول يستعين القضاء الدستوري بوسائل  والتفسير نورد الضوابط الرئيسية لتفسير النصوص
ويرمي من خالل استعمال هذه الوسائل إلى تحديد . .النص الدستوري التفسير المتعارف عليها لبيان معنى

ذلك بمعرفة معنى ألفاظ هذه النصوص وتركيبها و.. لضمان تطبيقه تطبيقاً صحيحاً معنى النص الدستوري
التي عبر بها  فضالً عن معرفة إرادة المشروع من خالل الصيغة... الناحيتين اللغوية واالصطالحية من

على معرفة معنى الكلمات  عن هذه اإلرادة وعلى ذلك يمكن القول بأن تفسير النص الدستوري يعتمد
إرادة المشرع من خالل الصيغة التي وردت  ا النص فضالً عن معرفةوالعبارات واأللفاظ التي يتكون منه

الدستوري وما دامت عبارات النص الدستوري فيما يتعلق بحق  فيه وما دام األمر كذلك في تفسير النص
السوداني تختلف عن تلك التي تبين حق التعبير في الدستور األمريكي فليس هناك أي  التعبير في الدستور

األمريكي كما   يتطابق مفهوم حق التعبير في الدستور السوداني مع ذلك الحق في الدستورللقول مجال
الوقائع المشكلة للنزاع في  بانطباق السوابق األمريكية في ذلك الخصوص على ليس هناك أي مجال للقول

نصوص الدستورية هي إال تطبيق ألحكام ال الدستورية ما ذلك ألن السوابق القضائية... .األقضية السودانية
  ...الدستورين مختلف كما بينا أعاله  والنصوص الدستورية في–

م بأنها تكفل حق 2005جمهورية السودان االنتقالي لسنة  من دستور) 1 (39نعود فنقول بشأن المادة 
كافة المسائل وتلقي ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة بشرط أال يمس  التفكير في وإبداء الرأي أ

إثارة   العامة كما يتعين على وسائل اإلعالم االلتزام بأخالق المهنة وعدمقوالسالمة واألخال ذلك النظام
  .الحرب والدعوة للعنف أ والثقافية أ والعنصرية أ والعرقية أ والكراهية الدينية أ

قد نص عليها فيا التعبير ف وتجدر اإلشارة إلى أن دساتير السودان المتعاقبة لم تخل من النص على حرية
م 1973 من دستور 48المعدل والمادة  م1964م ودستور 1956 من كل من دستور 2 الفقرة 5لمادة 

م في المادة 1998م كما نص دستور السودان لسنة 1985  من دستور السودان االنتقالي لسنة19والمادة 
اعتناق أي مذهب في  وأي علم أيكفل للمواطنين حرية التماس (فيها   منه على حرية التعبير حيث ورد25

 النشر والصحافة دون ما قدووتكفل لهم حرية التعبير وتلقي المعلومات ، إكراه بالسلطة الرأي والفكر دون

أما في ... القانون وفق ما يفصله، اآلداب العامة والسالمة أ والنظام أ ويترتب عليه من إضرار باألمن أ
انتقاضاً وظلت المحكمة المختصة ساهر  واتير فلم يشهد انتهاكاً أمجال حماية هذا الحق في ظل تلك الدس
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  .لصيانته

م نجد بأنه قد نص على حرية التعبير 1787الدستور األمريكي لسنة  أما فيما يتعلق بالتعديل األول في
 منطقياً بحرية الفكر والمنطقي أن تمتد هذه الحرية إلى حق الشخص في نشر آرائه وهي ترتبط ارتباطاً

التعبير والرأي وإنما جاء  ويالحظ بأن النص لم يأت منشئاً لحرية.. (.وأفكاره بالوسيلة المشروعة المناسبة
كما يالحظ بأن النص قد حصر حرية التعبير  إطالقها وحائالً دون تقييد هذه الحرية باعتبار أن األصل ه

ة على حرية تبادل اآلراء صراحالتعديل الدستوري األول  في حرية الصحافة وحرية الكالم ولم ينص
  ).رواألفكا

أثبتت أن بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك  غير أن السوابق
  .والرمز أدت إلى توسيع معناها ومفهومها بحيث أصبحت تشمل كل مظاهر التعبير بالكتابة والقول كما

جمهورية السودان االنتقالي لسنة   بفقراتها المختلفة من دستور39 بعد أن تناولنا معنى ومفهوم المادة
م ننتقل لطرح السؤال الثالث الوارد 1787لسنة  م والتعديل الدستوري األول في الدستور األمريكي2005

  :على الوجه اآلتي في صدر هذا الحكم واإلجابة عليه وذلك
  

  مقيد؟حق مطلق أم  والمقصود بحرية التعبير وهل ه وه ما

والباحثون من زاويا  حرية التعبير أخذ أبعاداً مختلفة باختالف الدساتير الوطنية وتناوله الكتّاب معنى
مرادفة لحرية الرأي في كثير من األحيان  وعلى الرغم من هذا التباين فقد وردت حرية التعبير.. .مختلفة

تفكيره حول أية من  وخص عن آرائه أإمكانية تعبير الش أن الحرية الفكرية تعني(ولبيان ذلك قيل 
بالعرض  وبالمطبوعات أ وأ، وذلك بالوسيلة التي تناسبه أما بالحديث الدينية والمشكالت السياسية أ

  ).اإلعالم بواسطة وسائل
 من 39فإننا نقول بأن نص المادة  أما فيما يتعلق بحماية حرية التعبير في الدستورين السوداني واألمريكي

مطلقة إذ قيد حق التعبير بجملة من القيود نوردها فيما  لسوداني ال تشمل حرية التعبير بحمايةالدستور ا
   :يلي
 

  .النظام والسالمة واألخالق العامة أال يمس حق التعبير

  .أن تلتزم وسائل اإلعالم بأخالق المهنة

  .الحرب وأ ة للعنفالدعو والثقافية أ والعنصرية أ وااللتزام بعدم إثارة الكراهية الدينية أ

  .أن يلتزم حق التعبير بما يحدده القانون

الدستوري األول في الدستور األمريكي بشأن حرية التعبير وعلى الرغم من نطاق  أما فيما يتعلق بالتعديل
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االتحادية  الحماية الواسعة للتعديل الدستوري األول والتي برزت من خالل تطبيقات المحكمة ومدى
مطلقة ذلك أن التعديل الدستوري  عليا إال أن ذلك ال يدفع إلى القول بأن تلك الحماية حمايةاألمريكية ال

االجتماعية وحماية المصلحة العليا للدولة من أجل تحقيق  األول جاء مثقالً بالقيود التي تمليها طبيعة الحياة
   :اآلتي
 

  .القومي حماية األمن

  .احترام األديان والمعتقدات الدينية

  .العنصرية نع كالم الكراهية واإلثارةم

أحكام طويلة كتبها قضاة المحكمة  خيالية إنما جاءت من خالل حيثيات ووهذه القيود ليست قيوداً متوهمة أ
  . وكثير غيرهم،مارشالو ،نوليام برنياو ، العليا في أمريكا أمثال القاضي هولمزاالتحادية

ي الدستورين السوداني واألمريكي ليست حرية مطلقة كما أنها ف ومن هذا السرد يتضح بأن حرية التعبير
الدستورية في جميع األحيان إنما تعتبر غير محمية إذا خرجت على القيود التي  ليست مشمولة بالحماية

عمالً مخالفاً  إليها أعاله وإذا تجاوزت قيد من تلك القيود انحسرت عنها الحماية الدستورية وأصبحت أشرنا
  .والدستور وذلك لممارسة حرية التعبير بشكل جانحللقانون 

  :بعد ذلك لإلجابة على السؤال الرابع والذي جاء على الوجه اآلتي ننتقل

  اختصاصات وسلطات جهاز األمن والمخابرات الوطني وفقاً لقانونه؟ هي ما: رابعاً

 مادة 73م من 2001تى م والمعدل ح1999األمن والمخابرات الوطني الصادر في  يتكون قانون جهاز
الداخلي  ويقوم بجميع المعلومات المتعلقة بأمن السودان... السودان الداخلي وصون وحدته ويختص بأمن

وقائع  وعن أي أوضاع أ والخارجي وتحليلها والتوصية بتدابير الوقاية الالزمة والبحث والتحري للكشف
المهددات الخارجية التي تضر باألمن  بالكشف عنكما يختص الجهاز ) 6( المادة –مناشط داخل البالد  وأ

 ).7(المادة  القومي وتهدد وحدة البالد واستقاللها ومقدراتها

والتفتيش وحجز األفراد واألموال وفقاً  وللقيام بتلك االختصاصات يمارس الجهاز سلطات الرقابة والتحري
وهذه االختصاصات ... إلطالع عليهاالوثائق من أي شخص وا والبيانات أ وللقانون وطلب المعلومات أ

والسلطات التي تتمتع بها األجهزة النظيرة بل تتمتع األجهزة النظيرة  والسلطات هي نفس االختصاصات
 وسلطات أوسع وأكثر مما هي عليه بالنسبة للجهاز السوداني والحد من شطط تلك األجهزة باختصاصات

بإخضاع قراراتها  وذلك.. . وأمنه وحقوق المواطنينيتطلب خلق توازن بين الحق في استقرار المجتمع
  .لرقابة القضاء

والمخابرات الوطني وفقاً لقانونه نتناول السؤال  بعد أن أوضحنا اختصاصات وسلطات جهاز األمن
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  :الخامس والذي جاء على الوجه التالي

عمالً مخالفاً للدستور  رعلى ضوء كل ذلك هل فرض رقابة مسبقة على المواد المعدة للنشر يعتب: خامساً
  الساري المفعول اآلن؟

بالحماية الدستورية ولكن هذه الحماية تنحسر عن هذا الحق إذا خرج  لقد قلنا بأن حق التعبير حق مشمول
 بيناها في هذا الحكم فيما سبق وفقاً لما أرسته السوابق القضائية التي خطاها قضاة على القيود التي

القول إن جاءت المواد  وما دام األمر كذلك يمكن) راجع البنود السابقة(دية األمريكية المحكمة العليا االتحا
للسلطات العامة أن تتدخل لمنع وقوع تلك  المعدة للنشر خارج الحماية الدستورية وشكلت جرائم فإنه يحق

  .الجرائم ومعاقبة الجناة

عقاب  اإلساءة للمقدسات دون وقدات الدينية أإلى عدم احترام المعت ويسمح بنشر مادة تدع إذ ال يتصور أن
اإلساءة للمقدسات  التي أدين فيها المتهم أمام محكمة نيويورك بتهمة (MR. Ruggle أنظر قضية(

كتاباً يخسر فيه من الديانة  في محكمة والية أركنساس لنشره (Horace M. Kallen) وإدانات المتهم
  .المسيحية

 .يزدري اسم اهللا المقدس ويسيء أ ويجيز القبض على من يغوي أ تس قانوناًوقد أقر مجلس والية ماساتوس
 

 المحكمة العليا تؤكد أن هناك العديد من المسائل التي تخرج عن نطاق الحماية التي ولعدة عقود كانت

 وعالمهيمنة فيها تد يكفلها التعديل الدستوري األول ومن بينها دون شك الفحش والبذاءة التي تكون الكرة
.. .امتالك صور إباحية لألطفال وحمل أ للجنس والشهوانية بما يخالف عادات وتقاليد المجتمع ومنها أيضاً

  .الدستورية وتجريمه في النظام القضائي األمريكي هذا عن حق التعبير الذي يخرج عن نطاق الحماية

دة على حق التعبير إذا شكل فعله بمحاكمة الجاني الذي يخالف القيود الوار ولم تكتف المحاكم األمريكية
  .جريمة

 1976أنظر قضية  إنما امتد قضاءها بغرض رقابة مسبقة على النشر متى شكل خطراً على األمن القومي

U.S.V Progressive المعلومات لخطورتها  حيث أصدرت المحكمة الفيدرالية أمراً بحظر نشر بعض
المختلفة أن القيد السابق على الصحافة  تحادية عبر أحكامهاعلى األمن القومي وأضافت المحكمة العليا اال

المحكمة العليا هذا الموضع من خالل قضية صمويل  أمر ضروري لضمان محاكمة عادلة وقد أثارت
  .شبارد

إصدار أوامر حظر النشر بل مضت الحكومة األمركيية إلى أبعد من ذلك حيث  ولم يتوقف األمر عند حد
 إلى أن Zurcher V. Stanford Daily ا االتحادية في قضية جريدة استانفوردالعلي قررت المحكمة

الشرطة بحثاً عن  التعديل الدستوري األول ال يحمي مكاتب الصحف من التفتيش المفاجئ الذي تقوم به
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  .في القضايا الجنائية المذكرات والمستندات والصور التي يمكن االستفادة مننها كدليل إثبات

للمخابرات األمريكي تعتبر من أشهر قضايا   فكتور مارشتي النائب السابق للمدير التنفيذيولعل قضية
صريح يمنع مارشتي من نشر أي معلومات عن المخابرات  الرقابة المسبقة وحظر النشر حيث صدر أمر

لع األصلية من مؤلفه على رئاسة المخابرات األمريكية قبل أن يط األمريكية وطلب منه عرض النسخة
  .مؤسسة وعليها أي شخص أ

المسبقة في مجالين آخرين هما الفحش  ونزيد في القول بأن المحكمة العليا األمريكية سمحت أيضاً بالقيود
أساس معاقبة كل من الصحيفة والنشار بعد النشر وفقاً  ذلك ألن السماح بالنشر على... واإلعالن التجاري

باألمن  ات لمعالجة اآلثار المترتبة على نشر معلومات سرية تضرالعقوب للقوانين الجنائية ال تكفي تلك
 بإثارة العنف والكراهية والحرب والعنصرية لذلك من الضروري أن تحتكر السلطات العامة والقومي أ

سوء والسلطة أ لمنع النشر إذا توفرت األسباب القانونية التي تبرر ذلك بعيداً عن التعسف في استعمال
للتأكد من سالمتها الدستورية  ن تخضع قرارات الجهاز في هذا الخصوص للرقابة القضائيةالتقدير على أ

  ...والقانونية

على بساط البحث اآلن نورد بعض الفقرات من مادة من المواد التي منع  أما فيما يتعلق بالقضية المعروفة
  . مثل هذه األحوالوالمخابرات الوطني نشرها للتدليل على مدى خطورة النشر في جهاز األمن

  .نوالصورة التي أرفقها المدعو) العنوان خط االستواء(صحيفة أجراس الحرية 

  طرف كارلوس جات أغرب رسائل من

الدولية الختطافه ولكنه ينفي تعرضه لمحاولة  ال يمكن للوزير أحمد هارون أن ينفي محاولة المحكمة
  .ألنه أفلت منها واالختطاف ألنها فشلت أ

واضحة بأنها تسعى  مة الجنائية حين تعلن أنها حاولت اختطاف طائرة الوزير فهي ترسل رسالةالمحك
وإذا وقعت الواقعة ، المفتوحة والمتاحة لمثول الوزير أحمد هارون أمامها بأية وسيلة وبكل الخيارات

  بتغيير مسارها فما حكم هذا في القانون؟ وتمكنت المحكمة الدولية من اختطاف الطائرة

المحاولة مرة أخرى ال مع الوزير أحمد هارون إنما مع آخرين  وما الذي يمنع هذه المحكمة الدولية من
  .واضح أن اإلنقاذ تدفع اآلن فاتورة عدم توفير اآللية لهذه المحكمة) اللستة(وردت أسماؤهم في 

إليه  إلنقاذ أن تشيرللدهشة أن هناك طرف ثالث عربي يسعى للوصول لمرمى اإلنقاذ وال يمكن ل المثير
  ...وكل هذا يشير إلى أن هناك هجمة مرتدة ثالثة في الطريق.. .بأصابع االتهام

الوطني نقول لقد  بعد أن أشرنا إلى مادة من المواد التي منع نشرها بواسطة جهاز األمن والمخابرات
وردناها في حينها وقد اتفق كل القيود أ ذكرنا من قبل بأن حق التعبير ليس حقاً مطلقاً إنا ترد عليه بعض
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وقلنا بأن الحماية الدستورية تنحسر عن حق التعبير إذا   والدفاع على ذلك أنظر مرافعتيهمااالدعاءمن 
القيود وأصبح تعبيراً جانحاً يشكل جريمة من الجرائم هنا يحق ألي سلطة من  دخل في دائرة قيد من تلك

بواجب ألن  إخالل ولوقوع إذ ال يعد الفعل ممارسة لحق إنما هالعامة التدخل منع الجريمة من ا السلطات
 9األمن يملك بموجب المادة  كل حق يقابله واجب في المبتدأ وتأسيساً على ذلك نخلص للقول بما أن جهاز

م 2005دستور جمهورية السودان االنتقالي لسنة  من) 5 (226من قانون سلطة الرقابة وبما أن المادة ) أ(
 مما يعني أن –والنفاذة ما لم يتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور  ستمرار كل القوانين الساريةتنص على ا

قانون األمن الوطني وبما أن المواد الممنوع نشرها قد تجاوزت حد الحماية  الدستور نص على سريان
 نظام العاموبما أنها قد تؤدي إلى المساس بال) راجع المقتطف(وأصبحت غير مشمولة بها  الدستورية

قواعد السالم  والسالمة وقد تلحق الضرر بوحدة الموقف في مواجهة الخطر الخارجي وقد تؤدي إلى خرق
ورائها إلعالء المصلحة العامة  التي أرسيت فضالً عن االضطراب الذي قد يحدث وأنه ال فائدة تجني من

جة المقنعة على أن المواد الممنوع نشرها إقامة الح واستتباب األمن والنظام وبما أن الطاعنين قد فشلوا في
وبما أنهم لم يوضحوا الضرر الذي أصابهم من جراء عدم النشر  ..تدخل في نطاق الحماية الدستورية

عليه التعويض المطالب به فضالً عن عجزهم في مخاطبة المحكمة الدستورية من  واألساس الذي بنوا
للمتظلم  عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية ونون أالسلطة الممنوحة لها وهي إلغاء أي قا خالل

أ من قانون  – 1-16م والمادة 2005 د من الدستور لسنة 122أنظر المادة (وتعويضه عن الضرر 
المسبقة ولكن سلطة إعالن عدم  م واكتفوا بالمطالبة بإعالن عدم دستورية الرقابة2005المحكمة لسنة 

الحالي وال في قانون المحكمة الدستورية الحالي  ها وجود في ظل الدستورالدستورية المطالب بها لم يعد ل
شطب الدعوى  وموجودة لكل ذلك فإنني أرى أن يكون القضاء ه وال يشفع لهم أنها كانت من قبل

م 95/2008على أن ينطبق هذا الحكم على الدعوى الدستورية رقم . .رسومها الدستورية وال أمر بشأن
 شركة أكورد للخدمات المحدودة ضد جهاز األمن(وضوع والمطعون ضده أنظر قضية الم أيضاً التحاد

 ).والمخابرات الوطني

  عبد اهللا أحمد عبد اهللا

  المحكمة الدستورية وعض

  م20/12/2008
  

فالطاعنون في هذه الدعوى رقم ، أوافق األخ العالم في الرأي األول على سداد األسباب ومحولها
االستثناءات والقيود في ممارسة الحق في  قرر ضمهما لوحدة الموضوع متفقون علىم اللتين ت95/2008

ال نزاع على تلك االستثناءات وفقاً : ذكر األخ عبد اهللا ونضيف حرية التعبير واإلعالم وفقاً للدستور كما
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 ام العامللحقوق المدنية والسياسية ذلك لدواعي الحفاظ على األمن القومي والنظ لنصوص العهد الدولي

في كفاية تامة  39/3وقد فصل الدستور في المادة . واآلداب كما أنهم متفقون على أن ذلك ينظم بالقانون
الواليات المتحدة األمريكية  بالكشف عن غرض المشرع الذي أبانه الرأي األول مستأنساً بدور دولة

 وقد أفصح بجالء عن تلك االستثناءات أالدولي للحقوق  كما نجد أن العهد: والسوابق الدستورية فيها كمثال
لكل إنسان حق في ): 19(من المادة ) 2(ففي الفقرة ) 19(المادة و) 4(والمادة  (2(القيود طبقاً للمادة 

ونقلها إلى  التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها حرية
بأي وسيلة أخرى  وأ في قالب فنيومطبوع أ وعلى شكل مكتوب أآخرين دونما اعتبار للحدود سواء 

  .يختارها
  

  :)3(وفي الفقرة 

من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ) 2(عليها في الفقرة  يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص
) أ(لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية  ذلك يجوز إخضاعها

  .سمعتهم واآلخرين أ الحترام

يحظر ) 1(على أنه ) 20(وتنص المادة  اآلداب العامة والنظام العام أ ولحماية األمن القومي أ) ب)
  .بالقانون أي دعاية للحرب

 والدينية تشكل تحريضاً على التمييز أ والعنصرية أ وأي دعوة للكراهية القومية أ يحظر بالقانون (2)
  .نفالع والعداوة أ

حوله إذن فإن ظروف كل دولة في العهد  غير مباشر مختلف ومباشر وما ه ووبالطبع يكون في ذلك ما ه
االستثناءات والقيود فحسب بل وفي عدم التقيد كلياً ببعض هذه  الدولي للحقوق لها اعتبار ال في تشريع

سودان مقروءة مع ظروف فأرى أن ظروف ال. منه) 5(مع مالحظة المادة  (4) الحريات وفقاً للمادة
 مقنعة للقول بأن عدم االنضباط الدولي بالقانون يظهر في مور السودان باالنفعاالت المجتمع الدولي

في مآالت سياسية  السياسية والمحلية والعالمية واالنفعاالت المجتمعية التي تتأثر بالمواقف الخارجية
السابقة الدستورية  ر كما تكشف عنهوبقابلية لوقوع بعض المحظورات الدستورية وبشكل خطي

بالتمرد وحمل السالح على  م كمال محمد صابون وآخرون ضد حكومة السودان المتهمون فيها60/2008
وترويج معاني ومصطلحات وافدة دخيلة وقد  الدولة على أساس من دعوى التهميش والظلم كنتيجة لنشر

العبور إلى البالد والهجوم على مدينة أمدرمان في تمكنوا من  ة من مواقف خارجية حتىكيز كل التدواوج
  .م الذي طعنوا فيه وفي قواعد إجراءات محاكمة مكافحة اإلرهاب2001لسنة  مخالفة لقانون اإلرهاب

ـٍ أ عليه نقول  ،أحياناً منعدم حتى وإن بعض تلك المحظورات لكي تقع ال تحتاج إال إلى مؤشر دليل واه
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نشطت فيه حركة التمرد   الدواخل المختلفة على ما يعيشه السودان من ظروفالدليل الهمي يتحكم في ووه
يثبت به ما ال يثبت بالدليل القضائي  دليل غير منضبطوالدليل السياسي هوهذا الدليل ه، على الدولة

 واإلشارات أ والعبارات أ والكلمات أ وفبعض المواقف أ ...المنضبط وال بالدليل العبادي أضبط األدلة
 القومي لما يمكن واآلنتلك المحظورت وبشكل يهدد استقرار المجتمع  رسوم قد تؤدي إلى وقوع بعضال

دليل سياسي البد من التصدي له وهي أي األعمال المشار إليها تمثل وقائع تقع تحت  أن تنطوي عليه من
الدول يفيها السلطة  العهدتلك المتابعة التي وسع . .السلطة التقديرية لجهاز األمن المختص بمتابعتها سلطة

التشريعية وهي تمارس سن القوانين  التقديرية في القيود على الحريات بدقة مستبصرة لكل من السلطة
 من الدستور حين نص العهد 39/3تحت مظلة المادة  والسلطة التنفيذية وهي تمارس سلطة تطبيق القانون

  : على19/3الدولي للحقوق في المادة 

ومسئوليات خاصة  من هذه المادة واجبات) 2 و5( الحقوق المنصوص عليها في الفقرة يستتبع ممارسة
... وأن تكون ضرورية وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون

 . كما ورد بعاليه
قيود القيود نص مطلق غير مقيد بأي بعضية لتلك ال فالنص على إخضاع الحقوق الدستورية لبعض

به على إطالقه أي محرراً من أي قيد لهذا ال يسوع القول ببعدية  والقاعدة حين يرد النص مطلقاً يعمل
 المراقبة في تطبيق القانون على ممارسة حرية التعبير والنشر وغيرها كما ذهب إليها القيود عند تنزيل

   :اإلنجليزي حين قال  على القانونفي تعليقاته Black Stone الطعن مستنداً على رأي األستاذ بالكستون
But this Consist in laying no previous restraints upon publication…   

  األستاذ القائلوألن عجز تعليق 
but if he published what is improper mischievous or illegal he must take the consequence of own temerity. 

 

التي تقع ألوهن  لى لزوم إرساء فعالية القانون في مقابلة محتمالت المحظوراتفيه مؤشرات واضح ع
ففيما فعالية القانون وسيلة قانونية  الخ...إشارة ورسم أ ومن كلمة أو المؤشرات والدالالت في المنشر

خذ الوقوع فيه ال اعتقد في وجود نزاع حول أنه ال يأ سليمة وزمان مفتوح من الشروع في المحظور إلى
كل األحوال من لدن ظهور أي مؤشر للشروع في وقوع المحظور وإلى  القانون فعاليته إال بتطبيقه في

كل الوسائل القانونية السليمة مشروعة إلرساء مقصود الدستور والعهد الدولي  اكتمال الجريمة وتكون
الخاصة  ت على المصلحةمشروعية القيود وتحقيقاً ألولوية المصلحة العامة في مبدأ الحريا للحقوق من

  .ولصيانة مصلحة المجتمع ونظامه على ما سواه

الصيانة منصوبة بالسلطة التشريعية تشرع لدرء وقوع أي محظور كما صنعتها  وسيلة ووأن تكون آلية أ
 لتوقيع العقوبات والزجر منصوبة عند وقوع المحظور وأن تكون األحكام منضبطة بمراقبة المحاكم
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عند الفصل في  ونية بالسلطة الدستورية تفسير وتأويل القوانين ومراقبة سالمة تطبيقهاالفعالية القان
  .ذلك  من الدستور وال شأن للمحكمة الدستورية في123الخصومات وفقاً للمادة 

ناتج من أن الفاصل بين  فالنزاع المعروض أمامنا في تقديري موضوع وقائع يحكمها القانون عرضه علينا
التعسف فيها فاصل شفيف دقيق يمثل التداخل  طة التقديرية بكفاءة في تطبيق القانون وبينممارسة السل

  :فتشتبه فيه جهات التقاضي لذا أقول

بتقييم واقعة التصرف  متعلق واألمر غير متعلق بحجب الحق في ممارسة حرية التعبير والنشر وإنما ه
  قراره أم ال؟ لقانون فيمسنود با والتي قدرها المطعون ضده وقرر فيها فهل ه

من قانون المحكمة الدستورية  د/15/1من وثيقة الحقوق الدستورية والمادة ) 48(مع استصحاب المادة 
القانون من اختصاص القضاء القومي على أن  أقول يكون الفصل في التظلم من القرارات في إطار تطبيق

ركة بين االستحقاق وضبط ممارسة االستحقاق مسئولية مشت الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات
الغارب بكل من المخرجات النظرية في الحقوق والسلطة التقديرية لجهاز  البد فيها أال يدع الحبل على

  .المراقبة

  سومي زيدان عطية

  المحكمة الدستوريةوعض

   م24/2/2009
 

I agree with the conclusion reached by my tow colleagues.  
Bullen Fanchol Awal  

Member of the Constitutional Court  
17/3/2009  

  

الحريات األساسية التي اعترف بها في جميع أنحاء العالم في دساتير الدول  إن حرية التعبير واإلعالم من
  :المواثيق الدولية وفي

  :من المواثيق الدولية التي أشارت إلى ذلك

ويشمل  لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير(منه تقرأ ) 19(ان المادة العالمي لحقوق اإلنس اإلعالن
وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد  هذا الرأي اختالف اآلراء دون تدخل واستقاء األنباء واألفكار وتلقينها

تلك يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته ل: (اآلتي  منه على29/2ونصت المادة ) بالحدود الجغرافية
لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات  القيود التي يقررها القانون فقط

 ).العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع ديمقراطي العادلة للنظام

  ).19(المدنية والسياسية المادة  العهد الدولي بشأن الحقوق



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2011ديسمبر ، عشرلثالث العدد ا، ضايا التعدد الثقافيالمجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وق، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 13th Issue, December  2011  

 

 
                                                                                            www.sudan-forall.org 
 

 

    

13 

  .خللكل فرد الحق في اتخاذ اآلراء دون تد

األفكار من أي نوع ولكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أ
طباعة وسواء كان ذلك في قالب  وأ كتابة وواستالمها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك أما شفاهة أ

  .بأية وسيلة يختارها وفني أ

من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة وعلى ) 2 (الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ترتبط ممارسة
  :فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط باالستناد إلى نصوص القانون والتي تكون ضرورية ذلك

  .سمعة اآلخرين ومن أجل احترام حقوق أ

  .األخالق والصحة العامة أ والعام أ النظام ومن أجل حماية األمن الوطني أ

 ):20(المادة 

  .دعاية من أجل الحرب نع بحكم القانون كلتم

الدينية من شأنها أن تشكل تحريضاً على  وأ العنصرية وتمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أ
  .العنف والمعاداة أ والتمييز أ

 ).9(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المادة 

  .الحصول على المعلومات كل فرد له الحق في

  .كل فرد له الحق في التعبير ونشر آرائه في إطار القانون

 ).27(المادة 

الجماعي واألخالقيات والصالح  تمارس الحقوق والحريات لكل فرد مع احترام حقوق اآلخرين واألمن
  .العام

  ):29(المادة 
  .قامته للخطرعدم تعريض األمن العام للدولة التي هي وطنه ومحل إ: واجب سيكون أيضاً على الفرد

 ).19(األوروبية لحقوق اإلنسان المادة  االتفاقية

الحق يتضمن الحق في تبني اآلراء وتلقي ونقل المعلومات  كل فرد له الحق في حرية التعبير وهذا
  .السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود واألفكار بدون تدخل من قبل

سة هذه الحقوق يمكن أن تخضع لألوضاع والشروط والقيود ممار ووفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة فإن
في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي وذلك من أجل حماية مختلف  والجزاءات المنصوص عليها

  .والعامة المصالح الفردية

 عدم يشترط على ممارسة حرية التعبير كل هذه المواثيق الدولية تضمنت حرية التعبير مقيدة بالقانون الذي
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والمساس بالسالمة العامة واألخالق وغير ذلك مما يثير  المساس باألمن القومي وعدم الدعاية للحرب
  .الفتنة بينهم التفرقة بين الناس ويثير

المختلفة يالحظ تقييدها لحرية التعبير وعدم  إن المتتبع لحرية التعبير في الدساتير السودانية في الحقب
  .بالقانون ائماً مقيدةإطالقها دون ضابط وردت د

  :م1953دستور 

آرائهم والحق في تأليف الجمعيات واالتحادات   لجميع األشخاص الحق في حرية التعبير عن7/2المادة 
  .في حدود القانون

  :1956دستور 

الجمعيات واالتحادات   لجميع األشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف5/2المادة 
  .م1953نفس النص الوارد في دستور  ود القانون وهفي حدو

  :1964دستور 

  . منه5/2أورد ذات النص أعاله في المادة 

  :م1973دستور 

بالكتابة والخطابة وغير  حرية الرأي مكفولة ولكل سوداني الحق في التعبير عن رأيه ونشره) 48(المادة 
  .ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون

  :1985دستور 

  .لجميع األشخاص الحق في التعبير والنشر والصحافة في حدود القانون) 19(المادة 

  :م1988دستور 

مذهب في الرأي والفكر دون إكراه  اعتناق أي ويكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أ) 25(المادة 
د يترتب عليه من أضرار والنشر والصحافة دون ما ق ة وتكفل لهم حرية التعبير وتلقي المعلوماتلطبالس

  .اآلداب العامة وفق ما يفصله القانون وأ السالمة والنظام العام أ وباألمن أ

م ليس أمراً جديداً إذ ال جدال في أن 2005دستور السودان لسنة  باستقراء ما تقدم نجد أن ما جاء به
 هل يطبق القانون على و السؤال هالبد من تقيدها بالقانون المنظم لذلك النشاط ولكن حرية التعبير والنشر

  خالفه؟ والناشر قبل أم بعد النشر سواء كان كتابة أ

مئات من القبائل ذات األصول المختلفة والسلطات المختلفة واألعراف  السودان بلد شاسع المساحة به
 اية إلىاجتاحت هذا البلد الحروب والمجاعات والتصحر في أحيان مختلفة أدت في النه، وحتى الديانات

مادة معينة قد تؤدي  إذاعة وإذكاء الجهويات واألثنيات والقبلية والعنصرية أحياناً في بلد كهذا فإن نشر أ
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التي يمنع القانون إثارتها وأمامنا  إلى كارثة وقد تؤدي بكثير من األرواح وهي ذات الفتنة والكراهية
بدأ األمر بمقالة نشرت بالصحف تطور إلى أحمد إذ  مثاالن لذلك األول ما حدث للصحفي محمد طه محمد

حدث من اضطراب في والية القضارف عندما  الثانية ما. سوداني أن أودي بحياته بصورة اشمأز لها كل
  .المسئولين حول قبيلة معينة نشر قول منسوب إلى أحد

 يؤدي في أحيان على النشر المخالف للقانون قد قصدت من سرد هذين المثالين أن أدلل على أن ما يترتب
  .وتمزق نسيجها االجتماعي الهش كثيرة إلى فتن قد تهز أركان هذه األمة

جهاز األمن سلطات واسعة لحماية أمنه الوطني في  م منح1969قانون قوات األمن الوطني والمخابرات 
مة مقوماته رعاية أمن السودان الداخلي وسال(التي تقرأ ) أ (6المادة  عدة مواد منها على سبيل المثال

اآلتية  التي تقرأ يمارس الجهاز السلطات) أ (9ومنها المادة ) وحدة البالد وكيانها العام المعنوية رصدت
أعطت رئيس الجمهورية  التي) و (6الرقابة والتحري والتفتيش ومنها المادة  ووفق أحكام هذا القانون أ

تقدم فإن لجهاز األمن السلطة في  بناء على ما، الحق في تكليف جهاز األمن بأي اختصاصات يراها
  .الرقابة من حيث المبدأ ويبقى أن ينظمها القانون

بناء على ذلك شطب  بناء عليه فإنني من أنصار الرقابة القبلية والتي يجب أن ينظمها القانون وأرى
  .م65/2005 الدعوى الدستورية برسومها مع سريان ذات الحكم على الدعوى

  لرحمن يعقوب إبراهيمعبد ا

  المحكمة الدستورية وعض

  م21/5/2009
  

  :أوافق الزمالء األفاضل فيما انتهوا إليه في مذكراتهم الضافية وأخلص معهم لآلتي

سليم وقد كفلتها  ال خالف أن حرية التعبير والصحافة من الحريات األساسية لبناء نظام حكم ديمقراطي
الدولية التي تضمنتها كما وجدت  ق السودان على االتفاقيات والعهوددساتير السودان المتعاقبة وصد

 بين شركة اليوم 3/2000/إلى حكمها بالرقم ق د الحماية من المحكمة الدستورية وأشير في هذا الصدد
منشور بمجلة أحكام المحكمة الدستورية للفترة (القومي للصحافة  للطباعة والنشر والتوزيع ضد المجلس

وكانت حيثياتها بحثاً قيماً عن مفهوم الحرية عامة وحرية الصحافة  204 بصفحة) م2003 –م 1999
الحكم إلى  الدستور السوداني وفي الشريعة اإلسالمية وفي دساتير بعض الدول األجنبية وانتهى خاصة في

واد أخرى القانون الجنائي وم ألن في، وضع حدود ضيقة لها والتقرير بعدم جواز تقييد حرية الصحافة أ
يجعلها ال تحيد عن الطريق القويم الذي يجب أن  كفيل بأن ومتعلقة بأمن الدولة وقانون الصحافة ما ه
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لها الدستور والقانون والشريعة ومن ثم قضت المحكمة بعدم دستورية  تسلكه مع االحتفاظ بحقها الذي كفله
  .الصحيفة الطاعنة قرار إداري بإلغاء

للفرد والمجتمع وأمن الدولة وسالمتها وقدي  ر السوداني لم يطلق هذه الحرية حمايةالثابت أيضاً أن الدستو
الدستور وترك تنظيم ممارستها للقانون وجاء قانون الصحافة  ممارساتها بعدم المساس بأمور حددها

 من 25المادة (العمل الصحفي بحيث ال يمس المسائل التي حماها الدستور  م بضوابط لممارسة1999
 ).انونالق

السوداني وإنما وردت في  أوافق موالنا عبد الرحمن بأن تقييد هذه الحرية ليس بدعة ابتدعها الدستور
النص السوداني يماثل نصوصاً من دساتير  العهود واالتفاقيات الدولية التي أشار إليها الزمالء كما أن

 من دستور دولة 30المادة ، دنيمن الدستور األر (15) بعض الدول العربية على سبيل المثال المادة
 من الدستور السوري وذلك في دساتير دولة 78المادة ، مملكة البحرين  من دستور24المادة ، اإلمارات
  .وسلطنة عمان قطر، الكويت

نص على أال يخضع التعبير عن الرأي  أما الدستور الصومالي فقد كفل حرية التعبير وفقاً للقانون غير أنه
 وكفل حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف أ والدستور المصري، لرقابة مانعة و أونشره لترخيص

  .إال في حالة إعالن الطوارئ والحرب على أن ينظمها القانون إلغاءها بالطريق اإلداري وإنذارها أ

 تلفةفي أن مفهوم هذه الحرية يختلف باختالف ما نص عليه في دساتير الدول المخ أوافق اإلخوة أيضاً

واإلنجليزية يؤخذ  وباختالف مفاهيمهم ونظمهم السياسية عليه فإن المبادئ التي قررتها السوابق األمريكية
  .بها فيما ال يخالف الدستور السوداني ومفاهيمه ونظامه السياسي

الرقابة للتأكد من  وطالما توصلنا إلى أن حرية الصحافة حرية مقيدة بمراعاة مسائل محددة فالبد من
المدعين بضرورة هذه الرقابة في  ممارستها بما ال يمس هذه المسائل وقد أقر األستاذ المحترم محامي

  .حاالت استثنائية

الحفاظ على ، م1999 من قانون قوات األمن الوطني 6الوطني وفقاً للمادة  ولما كان من مهام جهاز األمن
 مناشط يكون من شأنها المساس بأمن وع أالداخلي والبحث والتحري للكشف عن أي أوضا أمن السودان

الرقابة بتكليف  وسالمة السودان وأي مهام واختصاصات يكلفه بها رئيس الجمهورية فإن ممارسته لهذه
بضوابط ، سلطة إدارية القانون بشرط أن يلتزم وكأي ومن رئاسة الجمهورية ال تخالف الدستور أ

القانون وأال يتعسف في   اختصاصه وفي حدودالمشروعية أي أن يكون موضوع الرقابة في حدود
  .بواسطة المحكمة اإلدارية المختصة استعمال هذه السلطة وأن تكون قراراته وأعماله عرضة لإللغاء

في النتيجة التي توصلوا إليها بأن مبدأ الرقابة على  أخلص من ذلك إلى االتفاق مع الزمالء األفاضل
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 يخالف الدستور وال تهدر حرية الصحافة مما يتعين معه شطب الدعوى ال الصحافة في الحدود التي أبناها
 أما بشأن الضرر والتعويض المطالب به فللطاعن اللجوء، دستورية المواد المطعون فيه فيما يتعلق بعدم

  .وال أمر بشأن الرسوم. .للمحكمة المختصة

  سنية الرشيد ميرغني

  الدستورية المحكمة وعض

  م4/6/2009
  

وتلقي المعلومات ونشرها بكافة الوسائل وال  ف حول حق المواطن السوداني في حرية التعبيرال خال
 من الدستور وما يقابلها من نصوص 39قيود فصلتها المادة  خالف أيضاً على أن هذا الحق خاضع لعدة

بل حكومة والسياسية وغيره من العهود والمواثيق المصادق عليها من ق العهد الدولي للحقوق المدنية
كذلك حول سلطات جهاز األمن الوطني في مراقبة تلك الحقوق والحريات بما يمنع  السودان وال خالف

يتحدد  ترتيباً على ذلك أرى أن الفصل في الطعنين الماثلين، عليها حماية ألمن وسالمة البلد الخروج
المسبقة بمعنى أن   الرقابةما إذا كانت سلطات جهاز األمن الوطني تشملوباإلجابة على سؤال محدد ه

تتعارض مع مهامه وسلطاته المنصوص  يقوم الجهاز مقدماً وسلفاً بمنع نشر مادة صحفية معينة يرى أنها
م وإذا كان األمر كذلك فهل 1999األمن الوطني لسنة  من قانون جهاز) 9(و) 7(و) 6(عليها في المادتين 

أنه البد من صدور أمر بذلك من جهة قضائية وفي إداري يصدره أم  يملك الجهاز منع النشر بقرار
معتمدين  لقد بذل الطاعنون جهداً مقدراً للقول بعدم جواز الرقابة المسبقة: السؤال أقول اإلجابة على هذا

وفي رأيي أن القياس  في ذلك على عدد من السوابق األمريكية ومقتطفات من شرائح القانون اإلنجليزي
الفارق ألن حرية التعبير كما وردت في  قياس مع ووشراح القانون اإلنجليزي هعلى السوابق األمريكية 

من كل قيد وما فرض من قيود ضيقة جداً في هذا  التعديل أألول للدستور األمريكي قد جاءت مطلقة
األمريكية بينما القيود المفروضة على حرية التعبير منصوص  الصدد جاءت بتفسير من المحكمة العليا

وهي أوسع بكثير مما أرسته المحكمة العليا األمريكية وال مجال للطعن فيها  في الدستور السودانيعليها 
يد  م ساري المفعول لم تلحقه2005أي جهة أخرى ما دام الدستور االنتقالي لسنة  والمحكمة أ أمام هذه

السوابق األمريكية  التعديل بالطرق والوسائل المنصوص عليها فيه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن
القضائية المسبقة ولم تتعرض ال مكان فرص  التي أفرط الطاعنون في االعتماد عليها تتعلق كلها بالرقابة

من ناحية ثالثة البد لي من القول بأن السوابق والمقتطفات  بقرارات إدارية) سابقة أم الحقة(الرقابة 
 تؤخذ بحقها وظروفها والدستور الذي صدرت في من احترام واجب يجب أن األجنبية مع ما يتوفر لها
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حال لم تقل أكثر من إن الرقابة المسبقة ممكنة ولكن في حدود ضيقة جداً وبموجب  ظله وهي على أي
المسبقة  قضائية لم أجد في الدستور السوداني والقوانين ذات الصلة نصاً صريحاً يمنع الرقابة قرارات

القول بعدم دستورية  ائية كما تفعل بعض الدساتير لذلك أرى أنويقصر ممارستها على السلطات القض
القول في رأيي أنه بتمام النشر يكون  القانون وقد يصح والرقابة المسبقة قول ال سند له في السدور أ

ومعاقبته وفقاً للقانون ولعل أوضح مثال على ذلك نشر  الضرر قد وقع وال سبيل لرفعه بإدانة الناشر
  .ظروف الحرب واالضطرابات األمنية والعنصرية أمنية في وية أمعلومات عسكر

مع التسليم بحق (العالج األمثل وربما األوحد وهذا يقودني  والمسبق ه في مثل هذه األحوال يكون المنع
الطعن  للنظر فيما إذا كان من األوفق في مثل هذه الحاالت) اللجوء مباشرة لهذه المحكمة المتضررين في

اإلدارية على أساس أن جهاز األمن  المنع المسبق بوصفه قراراً إدارياً عادياً أمام محكمة الطعونفي قرار 
بالتعسف في استعمال سلطاته واستخدامها لغير  الموضوع والوطني قد تجاوز سلطاته من حيث الشكل أ

كمة اإلدارية عيوب القرار اإلداري وال شك في أن المح الغرض الذي شرعت من أجله إلى غير ذلك من
أن تفصل  و ودفعوهم نظراً ألن األصل هادعاءاتهماألطراف من بسط  أقدر على سماع الدعوى وتمكين

 18مادة (سماع األطراف ومرافعاتهم  والدعاوى من واقع المستندات واالستثناء ه المحكمة الدستورية في
الطاعنين إذا رأوا  فة درجاتها ال يمنعقانون المحكمة الدستورية على أن قرار محكمة اإلدارية بكا من) 2(

حقوقهم الدستورية وذلك وفقاً  ذلك من اللجوء لهذه المحكمة على أساس أن تلك القرارات قد انتهكت
المشهورة لقد مراس الطاعنون في الطعنين الماثلين  للضوابط والحدود التي أرستها قضية مبارك خاتمي

لمحكمة وهذا أمر ال غبار عليه ولكنهم لم يطعنوا في دستورية لهذه ا حقهم الدستوري في اللجوء مباشرة
 جهاز األمن الوطني األمر الذي يعني أن دعواهم في مواجهة الجهاز قائمة على أساس أي من مواد قانون

 عام بادعاءمكتفين  كثر من النماذج التي قدموها أوفي منع نشر واحدة أ (ultra vires) تجاوزه لسلطاته
الموافقة عليه ولعله ناشئ عن االعتقاد  ستورية كافة أشكال الرقابة المسبقة وهذا أمر ال استطعمفاده عدم د

المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية ويترتب   بأن مهمة الجهاز تنحصر في جمعيءالخاط
بالمنع المسبق للمواد االستجابة لطلبات الطاعنين الخاصة بمنع الجهاز من التعرض  على ذلك حتماً عدم

أوافق  استناداً إلى ما سبق، تنشرها الصحف وكذلك الحال بالنسبة للطب الخاص بالتعويض األسمي التي
  .م وال أمر بشأن الرسوم95/2008وم 73/2008على شطب الطعنين 

  األمين البشير عبد اهللا

  رئيس المحكمة الدستورية

  م2/8/2009
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  :األمر النهائي

  . وال أمر بشأن الرسوم2008/ 95/ق د و 2008 /73/ن رقم ق ديشطب الطعنا

  اهللا األمين البشير عبد

  رئيس المحكمة الدستورية

 م2/8/2009

  

  )2(مرفق رقم 
  

  م 2009لسنة  والمطبوعات قانون الصحافة
م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس 2005الدستور القومي اإلنتقالي لجمهورية السودان عمالً بأحكام 

  -:الجمهورية على القانون اآلتي نصه

  الفصل األول
  أحكام تمهيدية

  

  ) 1(المادة 

   وبدء العمل بهاسم القانون
  . ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه"م 2009لسنة  والمطبوعات قانون الصحافة” القانون  هذا ىيسم

  

  ) 2(المادة 

  إلغاء واستثناء

ن تظل كل اإلجراءات واللوائح واألوامـر التـي         أ ى عل م2004نة   لس  والمطبوعات الصحفية   قانون الصحافة  ىيلغ
  .بموجب أحكام هذا القانونتعدل وأى ن تلغأصدرت بموجبه سارية إلى 

  

  ) 3(المادة 

  تطبيق
كما تطبق على اإلجراءات المكتملة     ،  تطبق أحكام هذا القانون على جميع اإلجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه            

بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحفية ووسائل إنتاج الصحف األخرى وفقـاً ألحكـام هـذا               في ذلك التاريخ    
  .القانون خالل مدة ال تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه
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  ) 4(المادة 

  تفسير
  :رخآ ىما لم يقتض السياق معنالقانون في هذا 

  .أحكام هذا القانون  المنشأ بموجبة والمطبوعاتيقصد به المجلس القومي للصحاف  "المجلس"

  .ونمصرح لها وفقاً للقانو منظمة اجتماعية مسجلة أةيقصد بها أي  "الهيئة االجتماعية"
  .يبحثو أييقصد بها أي جهاز علم    "المؤسسة العلمية"

  .أسهمها شركة تمتلك الدولة غالبيةووظيفي أودارى أإويقصد بها أي جهاز حكومي أ  "الوحدة الحكومية"

تسجيالً ينشر دورياً لالطالع العام مرخص به قانونـاً  و بها أي سطح يحمل كتابة أ     يقصد  "الصحيفة"
عن هيئة   المتخصصة التي تصدر  والدورية األكاديمية أ  ووال تشمل المعروضة الحائطية أ    

  .وحدة حكوميةومؤسسة علمية أواجتماعية أ
م للـصحافيين   االتحـاد العـا    ىمسجل لد مؤهل يمتهن الصحافة و   يقصد به كل شخص       "الصحافي"

  .وفقاً ألحكام هذا القانون السودانيين
  .إصدار الصحف وفقاً لهذا القانونبصد بها الشركة المرخص لها يق  "الشركة الصحافية"
شـكل مـن     المعـاني بـأي   والكلمات أ وأية وسيلة نشر دونت فيها األفكار أ      صد بها   قي  "المطبوعة"

   .األشكال
  . توزيعهاو أمنشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفيةوة أ مؤسسأيةيقصد بها      "مراكز الخدمات"

بثها بأيـة   ويقصد بها أي مكتب يزاول أعمال االعالن والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أ              " وكاالت االعالن"
  .وسيلة

  .مطبوعةوماكينة إلنتاج صحيفة أوأي جهاز أصد بها قي      "المطبعة"
  .الشركة الصحفيةود به مالك المؤسسة أصيق    "الناشر"

  .أحكام هذا القانونيقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب       "المحكمة"

بأيـة   يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصـدارها وتوزيعهـا            "مهنة الصحافة"
  .وسيلة

  .يقصد بها أية جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات       "دار التوزيع"
  .م2009يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات لسنة       "     ونالقان"

   .ميثاق الشرف الصحافي المعتمد من قبل االتحاد العام للصحافيينوه  "     ميثاق الشرف"
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  ) 5(المادة 

  المبادئ األساسية
  حرية الصحافة والصحافيين 

جتمع ورفاهية األمـة ومواطنيهـا وتلتـزم    وتهدف إلى تطوير الم، تمارس الصحافة مهامها بحرية وإستقاللية  ) أ (
   .بحماية خصوصية وشرف وسالمة أفراده وأمنهم

  .ال حظر على الصحافة إال في الحاالت التي يحددها الدستور والقانون) ب(
  .تغلق مقارها إال وفقاً للقانونوال تتعرض الصحف للمصادرة أ) ج(
ائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحـاالت التـي يحـددها    الصحافي في المسواعتقال الناشر أوال يجوز حبس أ  ) د(

  .القانون
  

  الفصل الثاني
  المجلس

  ) 6(المادة 

   واإلشراف عليهإنشاء المجلس ومقره 
وخاتم عام وله حـق     عتبارية  إه شخصية    ل وتكون"  والمطبوعات   المجلس القومي للصحافة  "مجلس يسمي   ينشأ  ) 1(

  .التقاضي باسمه
  .س الخرطوميكون مقر المجل) 2(
  .يكون المجلس مستقالً في أداء أعماله وموازنته) 3(
  -:يكون المجلس تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك) 4(

   إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في إستراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة -     أ
 .لمجلس طلب المعلومات والتقارير من ا-      ب

  .  تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله-     ج
  

  ) 7(المادة 

  ختصاصات المجلس إ
  :يختص المجلس باآلتي

 ومراكز الخدمات والمطابع النشر  األداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودورى علاإلشراف  -أ
   .ا المهنيومراجعة أدائه،  ووكاالت اإلعالنووكاالت األنباء
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 المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة وتذليل العقبات التى تواجهها والعمل على  -ب
  .توسيع قاعدة إنتشارها

العمل على ترقية مهنة الصحافة واإلرتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية  -ج
  .يين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفيةترضي القارئ واإلهتمام بتدريب الصحف

  .إصدار الموجهات واللوائح التي تحدد القواعد المهنية التي تحكم ممارسات العمل الصحفي  -د
  .إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك تاريخ الصحافة السودانية -ه
ح لألجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعالقتها العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النص  -و

متبع في مجتمع والتعديالت على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هوبالصحافة واقتراح القوانين أ
  .تعددي

  . إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات على هدى من قيم المجتمع ووفقاً للموجهات العامة للدستور-ز
  .في أي مخالفة ألحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة النظر  -ح
  . التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس واألجهزة المشابهة بالدول األخرى-ط
  . تحديد الحد األدنى المناسب ألجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية-ي

  
  ) 8(المادة 

  سلطات المجلس
  :جلس السلطات اآلتيةلميمارس ا

  .    وضع المعايير والشروط الالزمة لسجل الصحفيين بالتنسيق مع االتحاد العام للصحفيين-أ
  منح الموافقة لمزاولة العمل الصحفي للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع ودور النشر والتوزيع -ب

  .ومراكز الخدمات ووكاالت اإلعالن
  . الصحفيةاتيير العمل والنشاط للمؤسسالالزم لتس تقديم العون  -ج
  .تشكيل لجان متخصصة وتنظيم أعمالها   -د

  .هـ  اعتماد مكاتب الصحف والوكاالت الصحفية األجنبية واعتماد مراسليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
  . المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفيةىالشكاوفي نظر   ال-و
 النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام  اإلسهام في تسوية-ز

  .األساسي لإلتحاد العام للصحفيين
  .شروط خدمتهمقتراح اونشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها   إ-ح
  . القانون هذاتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في  -ط
  .لمطبوعاتنتشار الصحف واا ىالتحقق من مد  -ي
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  . تكوين المكاتب الفرعية في الواليات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان-ك
  .دار النشر في حال مخالفتها ألي من شروط مزاولة العمل و  إيقاف الصحيفة أ-ل

  

  ) 9(المادة 

  ومدته المجلس  وتكوينتشكيل

الناشرين ، على أن يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيينالصحافة والمطبوعات مجلس  رئيس الجمهورية يشكل )1(
  .الشخصيات القومية والنساء، وأصحاب المطابع

  :اآلتيو النحىعضواً عليتكون المجلس من واحد وعشرين ) 1( دون المساس بأحكام البند )2(
  . العام يكون من بينهم األمينبموافقة النائب األول على أن يعينهم رئيس الجمهورية أعضاء ستة -أ

 ثمان أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة لإلتحاد العام للصحافيين ويتم إعتماد النتيجة -ب
   .بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل

  .  خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني-ج
   . عضوان يمثالن الناشرين والمطابع ودور التوزيع-د
  .ربعة سنواتأالمجلس تكون مدة دورة ) 3     (

  

  ) 10(المادة 

 المجلس

  -: المجلس منأجهزةتتكون 
  . هيئة المجلس -        أ
  . األمانة العامة -       ب
  .تخصصةماللجان ال  -       ج

  ) 11(المادة 

  هيئة المجلس
  :لمجلس من الرئيس ونائبه واألمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص باآلتيا  هيئةتكونت

  .يم أعمال المجلستنظ   -أ
  .التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة  -ب
  .قتراح اللوائح الداخلية   إ-ج
  .    أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس-د
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  ) 12(المادة 

   ونائبه المجلسرئيس
يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة أكبر ) 1(

  .األعضاء سناً
  .ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد إنتخاب الرئيس وتوليه منصبه) 2(
  

  ) 13(المادة 

   ونائبه المجلسمهام رئيس
  .يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس لإلنعقاد ورئاسة جلساته واإلشراف على سير أعمال لجانه) 1(
  .المجلسوم الرئيس عند غيابه وأية أعمال توكل إليه من الرئيس أيتولى نائب رئيس المجلس مها) 2(
  

  ) 14(المادة 

 األمانة العامة

تتكون األمانة العامة للمجلس من األمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون 
  .أعلى سلطة تنفيذية وإدارية باألمانة العامة واألمين العام ه

  

  ) 15(لمادة ا

   مهامه وإختصاصاتهعامالمين األ
يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب األول أمينا عاماً من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون ) 1(

  .بحكم منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً ألعمال المجلس
  -:يختص األمين العام باآلتي) 2(

  .اف على الشئون المالية والفنية  القيام باألعمال اإلدارية واإلشر-أ
  . إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه للمجلس-ب
  .نة العامةامأل اى عل اإلشراف-ج
  . بتوجيه رئيس المجلسلالنعقاد  دعوة المجلس -د

  . بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلسواالحتفاظ االجتماعاتهـ تدوين محاضر 
  . التقارير اإلدارية والمالية وأداء األمانة العامة للمجلس  تجهيز وتقديم-و
  .  تعيين العاملين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم-ز
  . أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس-ح
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  ) 16(المادة 
   اجتماعات المجلس

ـ   وس أ  طارئة بمبادرة من الرئي    اجتماعاتله عقد     دورياً مرة كل شهر ويجوز     اجتماعايعقد المجلس   ) 1(  ىبناء عل
  . األعضاءثلثمن مكتوب  بطل

  .كثر من نصف أعضائهأ المجلس بحضور الجتماعينعقد النصاب القانوني ) 2(
 وفـي حالـة تـساوي    أغلبية األعضاء الحاضـرين بموافقة ،  وعند تعذر ذلكماعاإلجت المجلس ب  اتخذ قرار  ت )3(

  .األصوات يكون للرئيس صوت مرجح
  

  ) 17(المادة 

  المقعد وخل

  :المجلس في الحاالت اآلتية ومقعد عض ويخل) 1(
  .الوفاة  -أ

  .االستقالة -ب
  .المنتخبة وة أن المعية الجهمناإلعفاء  -ج
  . العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية-د

  .عذر مقبول من المجلس وهـ الغياب عن ثالثة اجتماعات متتالية دون إذن أ
  .مخالفة أحكام هذا القانون ومانة أاأل و اإلدانة بجريمة تمس الشرف أ-و

  .ن الحال خالل مدة ال تتجاوز ستين يوماًوكيالمنتخبة كيفما  و بواسطة الجهة المعينة أالمقعد يمأل وعند خل) 2(
  

  ) 18(المادة 

   جزاءات وقرارات المجلس استئناف

مة المختصة خالل ثالثين االستئناف لدى المحك، قرار يصدره المجلس ويجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أ
  .يوماً من تاريخ إخطاره به
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  ) 19(المادة 

  الموارد المالية
  : للمجلس من اآلتيةتتكون الموارد المالي

  .ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي -         أ
  . والمطابع ومدخالتها والتجديد للصحفمزاولة العملرسوم  -ب  

  . والمعونات التي يقبلها المجلس الهبات والوصايا-         ج
  . يوافق عليها المجلسى موارد أخرة أي -د         

  
  ) 20(المادة 

  الموازنة السنوية

   . للمجلس ويقدمهايعد األمين العام مشروع الموازنة السنوية )1(
  .المالية والمحاسبية في الدولةتتبع في إعداد مشروع الموازنة األسس  )2(
  .لالعتماديقدمه لرئاسة الجمهورية مشروع الموازنة ثم  المجلس يجيز) 3(

  

  ) 21(المادة 

  الحسابات والمراجعة
  يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقاً لألسس المالية والمحاسبية المعمول بها ) 1(
بمراجعة ع العام أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراج وة القومي أيقوم ديوان المراجع) 2(

  . سنوياً خالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى األمين العام تسهيل عملية المراجعةحسابات المجلس
  .يقدم المراجع العام تقرير المراجعة لألمين العام لتقديمه للمجلس) 3(

  
  الفصل الثالث

  إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات 

  ) 22(المادة 

  إصدار الصحف 
  :تصدر الصحف عن

  .م1925 لسنة  قانون الشركات ألحكام مسجلة وفقاً ةكشر -أ
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 وفقاً للشروط  الصحيفة رئيس تحريرنعيكون مسئوالً ن أأي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة  -ب
           .من هذا القانون) 25(الواردة في المادة 

التخصصي شريطة  وتطوير النشاط العلمي أوحدة حكومية ل ومؤسسة علمية أ وأي هيئة اجتماعية أ -ج
  .من هذا القانون )25( للشروط الواردة في المادة وفقاً المطبوعة رئيس تحرير نعيكون مسئوالً ن أ

بعد ،  السودان إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بهافي يجوز للجاليات األجنبية المقيمة -          د
 . تحددها اللوائحالتي من المجلس وفقاً للشروط والضوابط الحصول على الموافقة الالزمة لذلك

  

  ) 23(المادة 

 مزاولة العمل الصحفي

 بذلك من المجلس بعد دفع الرسـوم  موافقة ىالحصول عل  مطبوعةةأي ونشرة أ و صحيفة أةيشترط إلصدار أي   )1(
   .التي تحددها اللوائح

  .ها اللوائح بعد دفع الرسوم التي تحدد سنوياًالموافقةجدد ت) 2(
  

  ) 24(المادة 

  النشر الصحفيوالموافقة على إصدار الصحف أشروط 
  :إصدار أي صحيفة وفقاً للشروط اآلتيةالموافقة على يمنح المجلس 

من األغراض األساسية للمؤسـسة      صناعة المعلومات  و أ  الصحفي النشر ويكون إصدار الصحف أ    أن   -        أ
  .الصحافية

 في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في الئحـة          المؤسسات الصحافية مبلغاً من المال    ودع   أن ت  -         ب
ويجـوز  ،  مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير أغـراض اإلصـدار           تطوير العمل الصحافي    

  .المصلحة العامة ذلك وللمجلس بقرار منه رفع الحد األدنى لإليداع متى ما اقتضت الظروف أ
ـ        مع عدد كافٍ  الصحفية  تتعاقد المؤسسة   أن   -         ج يقـل    ال أن ى من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبـرة عل

  . والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في الئحة تطوير العمل الصحافيالحجم
  .مواصفاته وتحدد اللوائح شروطه و النشاط الصحافيلممارسة اًيكون للمؤسسة الصحافية مقر أن -         د

  .         هـ أن يكون للمؤسسة الصحافية مركزاً معتمداً للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته
  .المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها و أن تلتزم الصحيفة أ-         و
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  الفصل الرابع
   ةالصحافبمهنة شروط العمل 

  ) 25(المادة 

  صحفي ورئيس التحريرالالشروط الواجب توافرها في 

   .مهنة أن يكون مسجالً في سجل الصحافيينقبل ممارسة اليشترط في الصحفي  )1(
  :يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون )2(

  . عاماًخمسة وثالثين عنال يقل عمره و، سودانياً -أ
  .واتسنعشر مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة ال تقل عن قد  -ب
   .ل جامعي مؤهى حاصالً عل-ج
  . متفرغاً للعمل الصحفي- د
  

  ) 26(المادة 

  مسئولية رئيس التحرير
مسئوالً عن كل ما ينشر     ويكون  ،  المسئول األول عن حسن األداء التحريري في الصحيفة        ورئيس التحرير ه  يكون  

ل خـال  اإل صلياً للمخالفات والجرائم التي ترتكب بوساطة الصحيفة وذلـك مـع عـدم            أفي الصحيفة بصفته فاعالً     
وتكون المسئولية  الموزع   والطابع أ و الناشر أ  وواضع الرسم أ   وللكاتب أ رى  مسئولية أخ أية   وبالمسئولية الجنائية أ  

  .في تلك الحالة تضامنية
  

  ) 27(المادة 
  حقوق الصحافي وحصانته

  : اآلتيةتيتمتع الصحفي بالحقوق والحصانا )1(
  .التزامه بواجباته المهنية ونزاهته أ وأأدائه  ىضه ألي فعل بغرض التأثير علي تعر عدم-أ

  . الصحفيةهحماية مصادر معلومات -ب
  .حكام القانون إال وفقاً ألهعن رأيالتعبير  والعامة أعند نقله للمعلومات اءلة  عدم تعرضه للمس-ج
 ممارسـته لمهنتـه   ب تهمـة تتـصل      ة الصحفي بشأن أي   ىال يجوز القبض عل   ،   فيما عدا حاالت التلبس    -د

  .الصحافية إال بعد إخطار االتحاد العام للصحافيين
  .للصحفيين ألغراض العمل الصحفي، تجب إتاحة المعلومات الرسمية وغير المصنفة بعدم النشر) 2(
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ال يجوز فصل الصحفي من عمله إال بعد إخطار االتحاد العام للصحافيين بمبررات الفصل وإذا إنقضت مـدة                  ) 3(
  .د في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم األطراف ألحكام قانون العمل الساريشهر وفشل خاللها االتحا

  . المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصاناتهىلع) 4(
 

  ) 28(المادة 

  واجبات الصحافي
  :في االلتزام باآلتيصح الىقانون آخر علأي  التزامات أخرى في ةأي فضالً عن )1(

 بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور      التزامه مع   وخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية      أن يت  -أ
  .والقانون

  .يروج لما يؤدي للكراهية واإلثارة العنصرية والفتنة و أأال ينشر -ب
 نشر المعلومات المتعلقة باألمن الوطني وتحرك القوات النظامية وخططها وعملياتها مـن المـصادر               -ج

  .المخول لها ذلك
   .من هذا القانون) 27/2(  أال ينشر أية معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً ألحكام المادة -د

المخالفات المدنية وحمايـة األخـالق       والمبالغة في عرض أخبار الجرائم أ      وأن يلتزم بعدم اإلثارة أ     هـ
  .واآلداب

ال بعد الفصل فيها بصفة نهائية وبموجـب أمـر   المحاكمات إ  والتحقيقات أ  و أال يعلق على التحريات أ     -و
  .قضائي

العلم مما يؤدي إلى إشـاعة       واألعراف أ  وكريم المعتقدات أ   و أال ينشر أي أمر يتعارض مع األديان أ        -ز
  .الدجل

االتحـاد  د من قبـل     عتمالمالشرف الصافي   ميثاق  في  المضمنة  لمهني وقواعده    أن يلتزم بقيم السلوك ا     -ح
  .العام للصحافيين

  . مطبوعةةالنشر ألي والتحرير أفي يشارك  و أىكل شخص يتولى نطبق واجبات الصحفي الواردة أعاله علت) 2(
  

  ) 29(المادة 

  حق التصحيح
، تصريحات و وقائع أ  ة طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي        ىبناء عل ،  ن ينشر أ رئيس التحرير    ىيجب عل  )1(

 الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نـشرت بهـا المـادة             التصريحات في ذات   ولتلك الوقائع أ  تصحيحاً  
  .المتضرر منها
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في أول عدد في حالة     ويجب نشر التصحيح خالل ثالثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أ               )2(
  .ى صحيفة أخرةأي
  :يجوز االمتناع عن نشر التصحيح إذا) 3(

  .خ النشر قدم الطلب بعد ستين يوما من تاري-أ
  .حرمات الغير و تضمن التصحيح مساساً بحقوق أ-ب
  . سبق نشر التصحيح-ج
  .اإلعالن التجاريو  التصحيح صفة الترويج أى غلب عل-د
  . تضمن التصحيح مخالفة ألحكام القانون-ه

ـ    امتناعيجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال              ) 4( شر  الصحيفة عن ن
  . من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمضرورإلزامهاالتصحيح بعد 

  
  ) 30(المادة 

   الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي
عتبارياً ويجب أن يتمتـع بالكفـاءة       اسية سواء أكان شخصاً طبيعياً أم       يجب أن يكون الناشر الصحفي سوداني الجن      

  .والخبرة الالزمتين
  ) 31(ة الماد

  واجبات الناشر
  :على كل ناشر صحفي أن

 على أن يحدد المجلس تلـك        التدريب ى يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف عل         -        أ
  .النسبة في الئحة تطوير العمل الصحفي

ادلة يحكمها قـانون  فية وفقاً لمعايير عحافيين العاملين بالمؤسسة الصح يعتمد شروط خدمة مجزية للص   -        ب
  .أي قانون آخر والساري أالعمل 

 يبين بشكل بارز على الصفحة األولى واألخيرة من كل مطبوعة صحفية ينشرها اسم الناشر والطـابع                 -       ج
  .وعنوانيهما وتاريخ الطبع

 وفقـاً لمـا     هايصدر  من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة       اً األمانة العامة للمجلس عدد    ى يودع لد         هـ
  .تحدده اللوائح

ـ ديوان  يانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بواسطة          الب يقدم   -       و ة المراجع
  .القومي
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  الخامسالفصل 
   ووكاالت اإلعالنمراكز الخدمات والمطابع

  )32(المادة 

  الترخيص
 موافقـة  ىال بعد الحصول عل   إ وكاالت اإلعالن  و أ المطابع و مراكز الخدمات أ   امتالكال يجوز ألي شخص       )1(

  .بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح
  .تحدده اللوائحالتي م وسنوياً بعد دفع الرسووكاالت اإلعالن الخدمات والمطابع  يجب تجديد الموافقة لمراكز ) 2( 
  

  )33(المادة 

  استيراد المطبوعات 
 احتفـاظ  مـع    ةـأجنبيمطبوعات   وأ ة مطبوع ة أي الستيرادالحصول على موافقة المجلس     وز ألي شخص    يج )1(

   .المجلس بحق الرصد واإلشراف
  . األمانة العامة عدداً من النسخ يحددها المجلسىن يودع منها لدأ مطبوعة ة كل من يستورد أيىعل) 2(
  

  )34(المادة 

  التنازل عن الترخيص

ل زيكون المتنـا   الموافقة بمزاولة العمل الصحفي على أن        لس التنازل عن  يجوز بموافقة المج  
  . ابتداءالموافقةبموجب هذا القانون للحصول علي  له مستوفياً للشروط المقررة

  السادسالفصل 

  العقوباتالجزاءات و

  )35(المادة 

  ءات الجزا
الطبيعية الموافق لهـا بمزاولـة       و أ ريةاالعتبا على األشخاص    الجزاءات اآلتية أي من   لمجلس توقيع   ل   يجوز  )1(

  .العمل وفقاً ألحكام هذا القانون في حالة مخالفتها ألي من أحكامه
  .المنشور التأنيب -أ         

  .نشر قرار المجلس بشأن المخالفة وأ،  الصحيفة باالعتذارإلزام -             ب
    . اإلنذار-             ج
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  .ؤقت لصدور الصحيفة لفترة ال تتجاوز ثالثة أيام التعليق الم-             د
  .            هـ تعليق مزاولة العمل الصحفي في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبها

   .يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع) 2(
س التحرير حول أي مادة يرى أن نشرها قد يشكل مخالفـة       لرئي و النصح للناشر أ   إسداءيجوز لرئيس المجلس    ) 3(

  .لهذا القانون
  .يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة إلحدى لجانه المتخصصة) 4(

  )36(المادة 

   المحكمة المختصة
  .بالنظر في المخالفات وفقاً ألحكام هذا القانونيحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة  )1(
  . كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر الصحفي مستعجلةتعتبر) 2(

  

  )37(المادة 

  العقوبات
كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند اإلدانة بالغرامـة                 ) 1(

   .التي تحددها المحكمة
المؤسـسة   وبات اآلتية في حالـة مخالفـة الـصحفي أ       يجوز للمحكمة توقيع العقو   ) 1(بالرغم من أحكام البند     ) 2(

  -:مراكز الخدمات والمطابع ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والصحفية أ
   . تعليق صدور المطبوعة لفترة ال تتجاوز الشهرين-         أ

   . إلغاء الموافقة بمزاولة العمل إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين-ب
زاولة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً ألحكام هذا القانون ألكثـر     تعليق م  -ج

 .من مرة

  السادسالفصل 

  أحكام متنوعة 

  )38(المادة 
   إصدار اللوائح

  .أحكام هذا القانونلتنظيم أعماله وتنفيذ يجوز للمجلس إصدار اللوائح   )1(
  : المسائل اآلتيةتنظم اللوائح، أعاله) 1(ا تقدم في البند  دون الحصر وعدم اإلخالل بعمومية م)2(
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  . تطوير العمل الصحفي-أ 
  . وتجديده والتنازل عنهالموافقة بمزاولة العمل شروط منح -ب
  . وضوابطه المهنيةفيح شروط ممارسة العمل الص- ج
  . تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة-د
  .جراءات الجزائية اإل-ه
  .ة العاملين باألمانة العامة شروط خدم-و
  . اإلجراءات المالية-ز
  . تنظيم التدريب-ح
  . قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس-ط
      

 

  

  
مجال حرية باحث مستقل في ، وصحفي ،القادر القادر محمد عبد عبد  هذا التقرير وأعده للنشرأجرى

  .كاتب بصحيفة الميدان، التعبير وحقوق اإلنسان
com.yahoo@m5gadoora  

  
 

 

 

  
 :يوجد الجزء األول من هذا التقرير في هذا الرابط

http://www.sudan-forall.org/sections/ihtiram/pages/ihtiram_issue13/pdf_files/Abdelgadir-Mohamed-

Abdelgadir-part-1.pdf 

 


