مشروع قانون مكافحة التمييز العنصري لسنة 2020
عمالً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة  ،2019أصدر مجلسا السيادة

والوزراء في االجتماع المشترك ،ووقع مجلس السيادة ،القانون اآلتي نصه:
الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1ـ

يُسمى هذا القانون " ،قانون مكافحة التمييز العنصري لسنة  ، "2020ويعمل

2ـ

تطبيق أحكام القانون الجنائي
تطبق أحكام الباب السابع من القانون الجنائي لسنة  1991بشأن إثارة الكراهية.

3ـ

تـفـسـير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ

به من تاريخ التوقيع عليه .

" التمييز العنصري " يقصــد به كل تفرقة أو اســتاناء أو تقييد أو تفضــيل يقوم
على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي

أو األثني أو غيره من أش ـ ـ ـ ــكا التمييز العنص ـ ـ ـ ــري التي
من شـ ـ ــأن اان تعرقل أو تعطل أو تحرم أي شـ ـ ـ

التمتع بـالحقوق والحريـا

الدستور والقانون،

من

األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة التي كفل ـا لـه

" اللجنة "

يقص ـ ـ ـ ــد ة ا اللجنة الوفنية لمكافحة التمييز العنص ـ ـ ـ ــري

"الوزير"

يقصد به وزير العد .

المنشأة بموجب أحكام المادة،4

الفصل الثاني
اللجنة

4ـ

()1

أنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها ومسئولياتها
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوفنية لمكافحة التمييز العنصري" وتشكل
بقرار من مجلس الوزراء ةناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من

األعضاء يمالون الج ا

()2
()3
5ـ

منظما

ذا

المجتمع المدني والمرأة.

الصلة على أن يراعى في ذلك تمايل

يكون مقر اللجنة ةوالية ال رفوم.

تكون اللجنة مسؤوله عن أداء أعمال ا أمام الوزير.

اختصاصات اللجنة وسلطاتها
تكون اللجنة هي السلطة العليا في مكافحة التمييز العنصري ومعالجة أسبابه
بعموم ما تقدم تكون للجنة االختصاصا

وأساليبه ،ومع عدم اإلخال
والسلطا

اآلتية:ـ ـ

(أ ) وض ـ ـ ــع إستراتيجي ــة ق ـ ــوميـ ـ ــة لمعـ ــالج ــة ج ـ ــذور وأسب ــاب جريمة التمييز
العنصري،

(ب) تلقى الشكاوي بشأن التمييز العنصري من األفراد والمجموعا
(ج)

في ا وات اذ اإلجراءا

مراجعة التشريعا
المقترحا

والتوصيا

المؤتم ار

والندوا

ذا

الالزمة بشأن ا مع الج ا

ذا

والفصل

الصلة،

الصلة بمكافحة التمييز العنصري وتقديم

الالزمة بشأن ا،

(د ) رفع الوعي بالمسائل المتعلقة بجريمة التمييز العنصري عن فريق إقامة
والورش والتدريب وإصدار النش ار

الوسائل المناسبة لذلك،

(ه) تعزيز القد ار
العنصري،

الوفنية للعاملين باللجنة في مجا مكافحة التمييز

(و ) إصدار دليل وفني يتضمن اإلرشادا
(ز)

وغيرها من

بعمل ا ونشره وتعميقه،

والمواد التاقيفية ذا

الصلة

دراسة التقارير الدولية واإلقليمية والمحلية المتعلقة بمكافحة التمييز

العنصري وات اذ اإلجراءا

والتداةير الالزمة بشأن ا،

2

(ح)

(ط)

المشاركة مع الج ا

المعنية في الدولة في المؤتم ار

والمنتديا

الدولية واإلقليمية المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري وإيراد توجه الدولة
وسياسات ا تجاه هذه المسائل،

التنسيق ةين:ـ ـ

الرسمية وغير الرسمية المعنية بمكافحة التمييز

(أوالً) الج ا

العنصري،

(ثانيا) السلطا الم تصة بالدولة مع السلطا المعنية بمكافحة التمييز
العنصري في الدو األخرى ،

(ي) وضع التداةير التي تساعد على القضاء التمييز العنصري،

6ـ

(ك)

تيسير وتس يل للضحايا للجوء إلى المحاكم لضمان عدم اإلفال

( )

القيام بأي م ام أخرى تراها الزمة لمكافحة التمييز العنصري.

()1

اجتماعات اللجنة وقراراتها
تجتمع اللجنة ةدع ـ ـ ـ ـوة مـ ـ ـ ـن رئيس ا م ـ ـ ـرة كل ثالثة أش ـ ـ ـر في السنة ،

()2

يكتمل النصاب القانوني الجتماعا

اللجنة بحضور نصف أعضائ ا.

()3

تجاز ق ار ار

اللجنة بأغلبية أصـ ـ ـوا

األعض ـ ــاء الحاضـ ـ ـرين وفي حالة

()4

يجوز لرئيس اللجنة دعوة أي ش ـ ـ ـ ـ

العقاب،

من

ويجوز له دعوت ا الجتماع فارئ أو بطلب من ثلث أعضائ ا.

تساوي األصوا

يكون للرئيس صو مرجح.

لحضــور أي من اجتماعا

من ذوي ال برة واالختصـ ـ ـ ــا

اللجنة لألش ـ ا

أمام ا وال يكون له حق التصويت.

الفصل الثالث
الجرائم والعقوبات
جريمة التمييز العنصري
3

في المســألة المعروضــة

7ــ

()1

يعد مرتكباً جريمة التمييز العنصري كل من :ـ ـ

(أ )

ينشر األفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري
أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.

(ب) يحرض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعز أو الت ديد
ةذلك ضد أي ش

العنصري.
(ج)

يشيد بممارسا

أو مجموعة أش ا

أساسه التمييز

التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.

(د ) يكون مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز

(ه)
()2

العنصري أو االنتماء إليه أو المشاركة فيه.

دعم األنشطة أو الجمعيا أو التنظيما ذا الطابع العنصري

أو تمويل ا.

ال تعد جريمة تمييز عنصري كل تفرقة أو استاناء أو تقييد أو تفضيل
ةين السودانيين واألجانب شريطة إال يست دف ذلك جنسية معينة مع
مراعاة التزاما

8ــ

()1

واالتفاقيا

الدولية التي صادق علي ا السودان.

العقوبات
مع عدم اإلخال بأي عقوبة اشد منصو

علي ا في أي قانون آخر

يعد مرتكباً جريمة كل من يرتكب أي من األفعا المنصو

أحكام المادة  7ويعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوا

()2

أو العقوبتين معاً.

علي ا في

أو الغرامة

تضاعف العقوبة إذا كانت الجريمة ارتكبت في مواج ة الطفل أو الشيخ

البالغ من العمر ستين سنة أو األش ا

ذوي اإلعاقة أو الم اجرين

أو الالجئين ويعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ست سنوا
بالعقوبتين معاً.

سلطة إصدار اللوائح
4

أو بالغرامة أو

9ــ

يجوز للوزير ةناء على توصية اللجنة إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا

القانون.

5

