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بسم هللا الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية لحقوق اإلنسان لسنة 9002
()9002 /5 /13
الفصل األول
أحكام تمهيدية

1ـ

اسم القانون

يسمى هذا القانون " قانون المفوضية القومية لحقوق اإلنسان لسنة . " 2119
إلغاء

ُيلغى قانون المفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة . 2114

2ـ

تفسير
3ـ

" المفوضــية "

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

يقصــد اهــا المفوضــية القوميــة لحقــوق اإلنســان المنشـ ة
بموجب أحكام المادة ، 4
يقصــد اهــا األمانــة العامــة للمفوضــية المنش ـ ة بموجــب

" األمانــة العامــة "

أحكام المادة ، 16

يقصـ ــد اهـ ــا الحقـ ــوق والحريـ ــات ال ـ ـواردة فـ ــي الدسـ ــتور

" حقـ ــوق اإلنسـ ــان "

الق ـ ـ ــومي اإلنتق ـ ـ ــالي لس ـ ـ ــنة  2115والمواثي ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ــة

واإلقليمية لحقوق اإلنسان المصادق عليها السودان ،
" الدس ــتور "

يقص ــد ب ــه دس ــتور جمهوري ــة الس ــودان اإلنتق ــالي لس ــنة

" العضـ ــو "

عليـ ــه فـ ــي

،2115

يقصـ ــد بـ ــه عضـ ــو المفوضـ ــية المنصـ ــو
المادة ، )1(6

" رئـ ــيس المفوضـ ــية "

يقصـ ــد بـ ــه رئـ ــيس المفوضـ ــية المنصـ ــو
المادة،)3(6

" نائــب رئــيس المفوضــية " يقصــد بــه نائــب رئــيس المفوضــية المنصــو
المادة . )3(6

الفصل الثاني
المفوضية
4ـ

()1

إنشاء المفوضية ومقرها

تنش بموجب هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية لحقوق اإلنسان " .

عليـ ــه فـ ــي
عليــه فــي

()2

يكون مقر المفوضية الرئيسي بالعاصمة القومية ويجوز أن تنشئ فروعاً لها في واليات
السودان كافة .

5ـ

6ـ ـ

( )1

7ـ

()1

إستقاللية المفوضية

تكون المفوضية مستقلة في أداء مهامها واختصاصاتها واتخاذ ق ارراتها واستخدام وادارة أموالها .
تكوين المفوضية وعضويتها

تُكـ اـون المفوضــية مــن خمســة عش ـرة عض ـواً يختــارهم رئــيس الجمهوريــة  ،بعــد التشــاور فــي
رئاســة الجمهوريــة وموافقــة النائــب األو علــى أن ي ارعــى فــي إختيــارهم تمثي ـ الم ـرأة ومن مــات
المجتمع المدني  ،وأن تتوفر في العضو المعايير اآلتية  ،وهى أن :
(أ)

يكون سليم العق ،

(ب)
(ج )

ال يق عمره عن واحد وعشرين عاماً ،
يكون من المشهود له باإلستقاللية والكفاءة وعدم اإلنتماء الحزبي

(د)

يكون من المهتمين بحقوق اإلنسان ،

(هـ)
()3

والحيدة والتجرد ،

ال يكون قد ساة إدانته في جريمة تتعلة باألمانة والشرف .

تكون مدة العضو خمس سنوات قاالة للتجديد لمدة أخرى فحسب .

()2

يعين رئيس الجمهورية بالتشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب األو رئيساً ونائباً
للرئيس على أن يكون أحدهما إمرأة .
()4

خلو المنصب وملئه

يخلو منصب العضو في المفوضية ألي من األسباب اآلتية :
(أ)

العلة العقلية أو الجسدية المقعدة ،

(ج )

قاو إستقالته ،

(د)

وفاته .

(ب)

()2

(أ)
(ب)
( )3

صدور قرار بموجب أحكام الاند ( )2من هذه المادة ،

تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية ألي من األسباب اآلتية :

اإلدانة في جريمة تتعلة باألمانة والشرف ،
الغياب المتكرر وفقاً لما تن

عليه الالئحة .

في حالة خلو المنصب ألي من األسـباب المنصـو
للعضو اذات الطريقة المنصو

8ـ

يعم رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكام .

يؤدي أعضاء المفوضية القسم اآلتي نصه :

عليها في المادة .6
القسم

عليهـا فـي هـذه المـادة يـتم إختيـار خلـ

" أقســم بــاع الع ــيم أن أؤدي واجاــي عض ـواً بالمفوضــية القوميــة لحقــوق اإلنســان اتجــرد واخــال

دون

خوف أو محاباة وهللا على ما أقو شهيد " .

الفصل الثالث
إختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها
9ـ

( )1
( )2

تخــت

إختصاصات المفوضية

المفوضــية بحمايــة وتعزيزحقــوق اإلنســان والتعريـ

اهــا ونشــرها ومراقبــة تطايــة الحقــوق

والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور .

مع عدم اإلخال ب حكام الاند ( )1تكون للمفوضية اإلختصاصات اآلتية :
(أ)

العم كمرجع للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العالقة

(ب)

العم على تنوير الرأي العام بحقوق اإلنسان وضرورة إحترامها وتطايقها

ومن مات المجتمع المدني في مجا حقوق اإلنسان ،
من كافة الجهات ،

(ج )
(د)

إعداد الارامج البحثية والتعليمية عن حقوق اإلنسان ،

دراسة أي مواضيع بش ن أي مس لة قومية في مجا حقوق اإلنسان تحا

إليها من قا

الحكومة أو مؤسسات الدولة أو من مات المجتمع المدني ،

وتقديم التوصيات بش نها ،
(هـ)
(و)

تقديم النصح للحكومة بش ن أي موضوع يخت

بحقوق اإلنسان سواء أحي

إليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها ،

إعداد الدراسات والمبادرة عن طرية الجهات المختصة اتقديم مشروعات

القوانين والتشريعات والق اررات المتعلقة بحقوق اإلنسان واعداد تقارير ورفع
توصيات بش نها للجهات المختصة ،

( ز )

رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة والمجلس الوطني أو

أي جهة أخرى بش ن أي مس لة تتعلة بحقوق اإلنسان بما في ذلك طلب
إعادة الن ر في النصو

التشريعية أو الق اررات اإلدارية لتتسة مع

المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ،
(ح)

تلقي الشكاوى من األفراد والجهات األخرى والتحقية فيها واتخاذ اإلجراء

الالزم وفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والتوصية للجهات ذات
العالقة بالمعالجات المناسبة ،

( ط )
(ي)

مخاطبة السلطات المختصة ذات العالقة فيما يتعلة باإلنتهاكات التي

تحدث في مجا حقوق اإلنسان وأن تطلب منها وق

تلك اإلنتهاكات ،

تشجيع الحكومة على اإلنضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق

اإلنسان ،

(ك)
( )
( م )

( ن )

العم على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق اإلنسان،

إعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق اإلنسان في السودان ،
إشاعة الوعي لدى مختل

قطاعات الشعب السوداني بحقوق اإلنسان،

وذلك عن طرية اإلعالم والندوات والنشر اإستخدام الوسائط اإلعالمية ،
التعاون مع من مة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة ،والمؤسسات

اإلقليمية ومراكز حقوق اإلنسان والمن مات غير الحكومية والمؤسسات

المشااهة العاملة في مجا حقوق اإلنسان ،
( س )

إقامة عالقات وطيدة مع المن مات الناشطة في مجا حقوق اإلنسان

داخ السودان وخارجه ،
(ع )

(ف )

11ـ

()1

رفع تقارير للمجلس الوطني عن أي مس لة معينة تتعلة بحقوق اإلنسان ،

الموافقة على الهيك التن يمي وشروط خدمة العاملين بالمفوضية .
سلطات المفوضية

تكون للمفوضية السلطات اآلتية :
(أ)

(ب)

الن ر في الشكاوى المرفوعة إليها من األفراد أو من مات المجتمع المدني

أو اي جهة أخرى والتحقية فيما إذا كان هنالك إنتهاك لحقوق اإلنسان
واتخاذ ما يلزم من تدااير ،

تكوين لجان أو فرق عم أو اإلستعانة ب ي شخ

أو جهة بصفة دائمة

أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها ،
(ج)

البحث بحرية تامة في جميع المسائ التي تدخ في إختصاصها  ،سواء
كانت محالة إليها من قا الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها أو

إحيلت إليها من جهة أخرى ذات عالقة بحقوق اإلنسان ،
( د )

مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خال الوسائط اإلعالمية المتاحة،
لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع ،

(هـ )

التنسية فيما اينها ومفوضية حقوق اإلنسان في جنوب السودان وبقية
الواليات في المسائ

بحقوق اإلنسان ،
(و)

()2

المتعلقة بالوفاء اإلتزاماتها الدستورية ذات الصلة

إصدار اللوائح الداخلية لتن يم أعمالها واجراءات إجتماعاتها .

على الرغم من أحكام الاند ( ( )1أ ) ال يجوز للمفوضية الن ر في أي شكوى تكون مرفوعة
أمام اي محكمة مختصة .

11ــ

()1

إجراءات المفوضية

عنــد توص ـ المفوضــية لق ـرار عــن أي إنتهــاك لحقــوق اإلنســان مــن قا ـ أي مو ـ
جهة حكومية أو غير حكومية أو أي جهة أخرى يجوز لها أن :

عــام أو أي

توصي لدى السلطات الحكومية المختصة اإتخاذ اإلجراءات المناسبة

( أ )

لجار الضرر ورفعه عن المضرور فو اًر أو نشر ما توصلت إليه أو إتخاذ
(ب)

أي إجراء آخر حسبما ت ارهـ ،

التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب

إعطاء نسخة من ملخ

ذلك .
()2
( )3
()4

يجب على األجهزة الحكومية ذات العالقة إخطار المفوضية باإلجراء الذي أتخذ حيا

التوصيات التي رفعت إليها بموجب أحكام الاند (( )1أ) خال ستين يوماً .
للمفوضية مطالبة جميع األجهزة الحكومية وغير الحكومية اتقديم أي معلومات عن مدى تنفيذ
وثيقة حقوق اإلنسان الواردة في الدستور والتاليغ عن أي مصادرة أو إنتقا
ال يجوز إستخدام أية إفادة ضد أي شخ
(أ)

لهذه الحقوق .

أدلى اها أمام المفوضية في اية إجراءات مدنية

أو جنائية عدا محاكمته باإلدالء بشهادة الزور  ،ويشترط في تلك اإلفادة أن :
يكون قد تم اإلدالء اها إجابة لسؤا طلات منه المفوضية اإلجابة عليه ،

أو
(ب)

12ـ

لها عالقة بموضوع التحقية .
إجتماعات المفوضية

تجتمع المفوضية مرة واحدة على األق في ك شهر ادعوة من رئيسها .

()1
()2

ق
اناء على دعوة من رئيس المفوضية أو طلب مقدم
يجوز للمفوضية عقد إجتماع فو العادة ً
من ثلث األعضاء .

()3
()4

يكتم النصاب القانوني إلجتماع المفوضية بحضور أكثر من نص

األعضاء .

تتخذ الق اررات ب غلاية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يكون لرئيس
المفوضية صوت مرجح .

 13ـ

إختصاصات رئيس المفوضية

يكــون رئــيس المفوضــية هــو المســئو األو عــن المفوضــية ويشــرف علــى جميــع المســائ اإلداريــة والماليــة
التي يتطلاها العم في المفوضية  ،ومع عدم اإلخال بعموم ما تقدم تكون له اإلختصاصات اآلتية :
(أ)

رئاسة إجتماعات المفوضية ،

(ب)

تمثي المفوضية لدى الغير ،

(ج )

متابعة تنفيذ ق اررات المفوضية ،

(د)

(هـ)

رفع التقارير المجازة من المفوضية بصفة دورية لك من رئاسة الجمهورية

والمجلس الوطني عن جميع المسائ المتعلقة بحقوق اإلنسان واإلنتهاكات
التي تُرتكب من وقت آلخر ،
أي مهام أخرى تكلفه اها المفوضية .

14ـ

إختصاصات نائب رئيس المفوضية

يباشر نائب رئيس المفوضية إختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه  ،كما يباشر اإلختصاصات
التي يفوضها له رئيس المفوضية .
مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية
15ـ

ونائبه وأعضاء المفوضية

تحدد رئاسة الجمهورية مخصصات رئيس المفوضية ونائبه ومكافآت األعضاء .

الفصل الرابع
األمانة العامة وإختصاصاتها
16ـ

إنشاء األمانة العامة

تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام  ،وتضم عدداً من العاملين وفة الهيك المجاز بما يمكن
المفوضية من أداء مهامها .

إختصاصات األمانة العامة

األمانة العامة اتسيير العم التنفيذي واإلداري الراتب للمفوضية  ،ومع عدم المساس بعموم ما

17ـ

تخت

18ـ

فيما عدا حاالت التلبس ال يجوز إعتقا أو إتخاذ أي إجراءات في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو

تقدم تكون لألمانة العامة اإلختصاصات اآلتية :

(أ)

(ب)

تنفيذ ق اررات وتوجيهات المفوضية ،

إعداد محاضر اإلجتماعات والمداوالت ،
القيام باألعما

(ج )

التنفيذية واإلدارية الالزمة لك

اللجان المتخصصة

الدائمة والمؤقتة ،
(د)
(هـ)

إعداد الموازنة السنوية وفة األسس المعمو اها في الدولة وعرضها على

المفوضية للموافقة عليها ورفعها لرئاسة الجمهورية لإلعتماد ،

إعداد الهيك التن يمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين ورفعها للمفوضية
،

(و)

القيام ب ي أعباء أخرى تكلفها اها المفوضية أو رئيسها .

الفصل الخامس
أحكام عامة
حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية

األعضاء عن أي عم يتعلة ب داء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إال بعد الحصو

على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .

 19ـ

مشاركة ممثلي األجهزة الحكومية

يقــوم مجلــس الــوزراء اإنتــداب ســتة ممثلــين للجهــات الحكوميــة ذات الصــلة للمشــاركة فــي أعمــا المفوضــية
بصفة إستشارية .

21ـ

الموازنة والحسابات والدعم والمراجعة

تكون للمفوضية موازنة مستقلة تقوم ارفعهـا لرئاسـة الجمهوريـة إلعتمادهـا واجازتهـا اواسـطة

()1

المجلس الوطني ضمن الموازنة العامة للدولة .

تنشئ المفوضية وحدة حسااية خاصة اها تعم وفقاً لألسس المحاساية السليمة تتضمن دفاتر

( )2

الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف .

()3

يجوز للمفوضية الحصو على الدعم الوطني واألجناي وفقاً للضوابط التي تحددها رئاسة

()4

يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية ك سنة

الجمهورية .

وتقييم تقاريرها المالية ورفعها للمجلس الوطني .

21ـ

()1

سلطة إصدار اللوائح

دون المساس بقانون اإلجراءات الماليـة والمحاسـاية لسـنة  ، 2117يجـوز للمفوضـية أن تصـدر
اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح تن يم المسائ اإلدارية

()2

والمالية والمحاساية  ،واجراءات عم المفوضية وتلقي الشكاوى والن ر فيها .

على الرغم من أحكام الاند ( )1ال يجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تتعلة بشروط خدمة

العاملين بالمفوضية أو التسويات الودية الخاصة اجار الضرر أو رفعه  ،أو أي مسائ أخرى
تترتب عليها إلتزامات مالية إال بموافقة الجهات المختصة .

