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  مقدمة  
والتزامــــ  ئنتــــارا ااســــتعااا الــــدوري ال ــــام   يقــــدس الســــودا  لقايــــاه الرتــــا  لي كــــد    امــــ  -1

، 1/5 موجلــــــاارات وقــــــس  قــــــو  ا نســــــا  رجلــــــ 251/60 ماســــــتنادار    جلــــــاار ا معيــــــة العامــــــة رجلــــــ
، ويــــذا هــــذا التقايــــا اســــتعااا جاــــود الســــودا  يف متائعــــة لن يــــذ نتــــارا لقــــ  19/17، 21/16

ا نســا  ومــا مقــجن مــن  يــاط ولعزيــز  املااجعــة و ئــااط ااملــا املتوا ــقة مــن أجــ  لعزيــز و ايــة  قــو 
هلـــا عقـــا أرا الواجلـــ  وجلـــد ركـــز التقايـــا عقـــا وجـــ  اا ـــوي عقـــا التملـــورات املتعققـــة ئتعزيـــز و ايـــة 
 قـو  ا نسـا  منــذ لقـدق التقايــا األوت وعقـا لن يــذ التو ـيات الــا جلوقاـا الســودا  ولربيـا العقوــات 

 عقا الوج  اململقوب.الىت لواج  الدولة حنو مقيجن املزيد من احلقو  
  

 منهجية ومتابعة االستعراض وعملية إعداد التقرير -أوال   
 

 منهجية متابعة اإلستعراض -ألف 
 
التقايا األوت ئذلت الدولـة جاـودار يف لن يـذ نتـارا ااسـتعااا  يـو يـ   وطيـا  لقدقمنذ  -2

ـــــــــــم   ـــــــــــة  وجـــــــــــب القـــــــــــاار رجل ـــــــــــيس ااقـــــــــــس ا ست ـــــــــــاري حلقـــــــــــو  ا نســـــــــــا   ن ( 3العـــــــــــدت رر
س مــن ا اــات الــىت أعــدت التقايــا وهاهــا مــن ا اــات  ات ال ــقة ئاراســة 21/12/2011 ئتــاري 

وجلــد جلامــت القبنــة ئو ــ  متملــة عمــ    ا عــ   عناــا  مقــار ااقــس ااست ــاري حلقــو  ا نســا ،
عــرب وســار  ا عــ س ملتائعــة لن يــذ التزامــات الدولــة يف ااســتعااا الــدوري ال ــام  و  ل ــني  ئنــود 

( وايـــة 15( وريــة عمـــ  يف  15التو ــيات ورهعاـــا ا  ا اــات املعنيـــة لتن يـــذها وعقــدت القبنـــة  
م  ممرتقي ااتم  املد  وا اات  ات ال ـقة ققـو  ا نسـا  لعزيـزار ملوـدأ امل ـاورة وامل ـاركة الو نيـة. 

ة ال ــامقة  بقـــس وجلــد   لقــدق لقايــا الســودا  الــو ن الملــوعي لن ـــ  املــدة رليــة املااجعــة الدوريــ
 س والذي   هي  ئيا  موجل  لن يذ التو يات.2013  قو  ا نسا  يف

  
 إعداد التقرير والعملية التشاورية -باء 

 
 عتمــــد الســــودا  يف  عــــداد لقايــــاه الرتــــا  عقــــا منابيــــة متســــقة لقــــوس عقــــا  ــــا ل ــــاوري  -3

هــذا ال ــدد ومــن أجــ   عــداد هــذا التقايــا و ــعت  ول ــاركي مت ــجن مــ  لوجاــات األمــم املتحــدة ى
 الدولة متملة عم  انملوت عقا ارا:

ل ــــــ ي  القبنــــــة القوميــــــة العقيــــــا لأليــــــاار عقــــــا  عــــــداد املســــــودة األو  لقتقايــــــا   أ( 
 ومااجعة التقايا النااري

 ل  ي  القبنة ال نية  عداد املسودة األو  لقتقايا  ب( 
 ة التقايال  ي   نة اارباء ل ياه  ج( 
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 ورش عمــ و  اتس ئاجتماعــ2011 منــذ ديســمرب  عــداد التقايــا وجلــد ئــدأت عمقيــة الت ــاور -4
انتظمـــت القبـــا  املعنيـــة ى  لقتعايـــ  ئااســـتعااا الـــدوري ال ـــام  ومنـــذ  لـــ  التـــاري  تمت  ـــ

 مث، وجلــاس ااقــس ا ست ــاري حلقــو  ا نســا  ئتققــا املعقومــات اململقوئــة اجتماعاهتــا ملوايــاة مااماــا
الوريــة األو  مــ  منظمــات ااتمــ  املــد   يــو    اســتعااا مســودة التقايــا، عمــ  تاعقـدت وريــ

 منظمـــة وتمـــ  مـــد  ئا  ـــاهة لألعـــ   عناـــا ى وســـار  ا عـــ س، 70 نلوجيـــ  الـــدعوة ألكرتـــا مـــ
  الوريـة الرتانيـة مـو  ا نسـا ،( منظمة ها   وميـة ن ـملة ميـدانيار يف وـات  قـو  24يارك هياا  و 

ومتـــ ت هـــذه الققـــاءات يـــارك ا ميـــ   املوؤسســـات احل وميـــة.و  امل و ـــية القوميـــة حلقـــو  ا نســـا 
 .(1 ئن اط يف  ثااء مضمو 

  
 التطورات لي مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان -ثانيا   

 
 التطورات التشريعية -ألف 

 
التقايا األوت لقدولة أ ـدرت الدولـة وموعـة مـن القـوانت والت ـايعات مـن يـذ ا  منذ  عتماد -5

 .لعزيز احلايات األساسية املتعققة قماية  قو  ا نسا  ومن أئاطها
 

 2014ً ةاانون مكالحة اإلتجار بالبشر لسن  
س لواهقــــار مــــ  ا عــــ   العــــاملي وامليرتــــا  2014 سجتــــار ئالو ــــا يف العــــا    ــــدار جلــــانو  اا -6

الدو  حلقو  ا نسا ، و ل اجلية األمـم املتحـدة مل اهحـة ا اعـة عـرب الو نيـة وا ل اجليـة ااا ـة ئـالا  
يــوها احلمايــة و  جيــاس القــانو  كاهــة أيــ ات ااجتــار ئالو ــاو  وجتــارة الاجليــجن واملمارســات ال ــوياة ئــالا ،

  ما  ا  اس  قوجلام.و  القانونية لضحايا ااجتار
 

 2015ً ةاانون حق الحصول على المعلومات لسن  
 لـداوهلاو  يع س   دار هذا القانو   هتمـاس الدولـة ئـاحلجن ى  ايـة احل ـوت عقـا املعقومـات -7
يعتـــرب لعزيـــزار هلـــذا احلـــجن كحـــجن أ ـــي ، و لـــ  است ـــحائار لقـــاار ا معيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة رجلـــم و 
لقــــاار وقــــس و  ( الـــذي نــــن عقـــا أ   ايــــة الو ـــوت ا  املعقومــــات  ـــجن  نســــا  أساســـي،59/1 

 ما ل ه من جلاارات.و  7/37 مرجل  قو  ا نسا 
 

 2014ً ةاانون مجلس المهم التربوية والتعليمية لسن  
اهتمـــاس الدولـــة ئق ـــدار جلـــانو  وقـــس املاـــن ال ئويـــة والتعقيميـــة يعـــد لعزيـــزار لقحـــجن يف التعقـــيم  -8

 ويادر القانو  ا  لملويا ولاجلية املان ال ئوئية والتعقيمية ئقعتوار أ  احلجن يف التعقيم  جن اساسي.
__________ 

جلارمــة ئذءــاء ا اــات الــىت   و  متملــة الت ــاور وا ل ــاتو  مــذكاة ل  ــيقية  ــوت عمقيــة  عــداد التقايــا (1مقحــجن رجلــم   (1  
 الت اور معاا يف التقايا. 
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 2014ً ةاانون تنظيم اللجوء لسن  
س ويعتـــرب القـــانو  ا ديـــد يـــام ر ومانـــار، ويســـتمد القـــانو  1974 ةألغـــا جلـــانو  القبـــوء لســـن -9

 1951 وال اجليــــة األمــــم املتحــــدة املتعققــــة ئو ــــ  ال جوــــت املوجلعــــة يف جنيــــ  يف يوليــــ ماجعيتــــ  مــــن
ال اجليـة اامـاد األهايقـا و  1967 االربولوكوت املتعقـجن ئذو ـاا ال جوـت الـذي  ـار ئنيويـورك يف ينـايو 

 .1969ملختق ة مل اك  ال جوت يف أهايقياالا م م ا وانب ا
 

 2015ً ماانون تنمية الثروة المعدنية والتعدي  
نظـــم القـــانو  عمقيـــة التعـــدين وأن ـــذ ااقـــس األعقـــا لقتعـــدين اســـتنادار ا  أ  الرتـــاوة املعدنيـــة  -10

الويوــة الــا لضــعاا  لتزاس ئقيــ ا اتيف وــات التعــدين ئــااو ألــزس القــانو  العــامقت ,لعتــرب هــدهار جلوميــار 
نـــن عقـــا واجوـــات و  وطارة املعـــاد  ئقعتوـــار أ  احلـــجن يف العـــيع يف ئيوـــة  ويعيـــة نظي ـــة  ـــجن  نســـا ،

 ال اكات العامقة ى وات التعدين هيما يتعقجن ئاملسووليات ااتمعية.و  امل سسات
 

 القانون الجنائي  
هت ــاب عــن وه ــ  جاعــة ااس ئق ــاهة جاعــة التحــاش ا نســي 2015 س  لعديقــ  يف العــا -11

كــــذل   ــــت  العدالــــة و ن ــــاهار لقضــــحايا.  لســــاجلار مــــ و  ( منعــــار لأللتوــــا 149جاعــــة الزنــــا ئاملــــادة  
 أ لتبــــاق  ســــاءة اســــتغ ت الوطي ــــة أو الســــقملة مــــن جلوــــ  أ  موطــــ  عمــــوما، 88 ة  ــــاهة املــــاد

يــخن ي ــغ  من ــوار ل ــايعيار أو لن يــذيار  املوطــ  العــاس ئذنــ  ي ــم  أ  ب الــىت عاهــت 88 املــادةو 
 أو  داريار أو جلضاريار سواء كا  معينار أو منتخوار.

 
 اانون اإلنتخابات  

طيـــادة و  %30 %   25 نهيـــ    طيـــادة نســـوة  رتيـــ  املـــاأة مـــو  س2014 س  لعديقـــ  يف العـــا -12
 التمرتي  النسىب لتوسي  جلاعدة امل اركة.و  نسوة التمرتي  ا غااى

 
 2016 ةلسن مكالحة الفسادو  االستقامةو  الشفاليةاانون   

جـــاء متســـقار مـــ  ال اجليـــة األمـــم املتحـــدة و  2016 اينـــايوأجـــاطه ااقـــس الـــو ن  الربملـــا ( ى  -13
ويـــنن القـــانو  عقـــا  ن ـــاء م و ـــية مســـتققة مل اهحـــة ال ســـاد و ـــدد ســـقملاهتا  مل اهحـــة ال ســـاد،

 وأركانــــ  و جــــااءات امل اهحــــة وامل  قــــة القضــــاريةوامتت ا ــــاهتا، كمــــا نــــن عقــــا لعايــــ  ال ســــاد 
 .احملاكمةو 
 

 2016 ةاانون التأميم الصحى لسن  
جــــاء و  ،2001 ة ــــ  هــــذا القــــانو  حمــــ  جلــــانو  ال ــــندو  القــــوما لقتــــذمت ال ــــحا لســــن -14

ا سـيما  لتذكيـد التـزاس الدولـة جتـاه ال ـاارع الضـعي ة ى ااتمـ و  القانو  ليزيـد مظقـة التـذمت ال ـحا
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األيــخاي  و  ا عاجلــة،    لضــمن ن و ــار مقزمــة ئتــوها املعينــات ال ــحية  ات الملــائ  الع جــا 
 هلذه ال وة.

  
 ومم أبرز هذه المؤسسات ،(التطورات المؤسسية )إنشاء اآلليات -باء 

 
 المفوضية القومية لحقوق اإلنسان  

 142 ةمـــادلق وهقـــار امل و ـــية القوميـــة حلقـــو  ا نســـا     متـــ ت هـــ ة التقايـــا لعيـــت أعضـــاء -15
عضـــوار م ـــاودار هلـــم ئا ســـتق لية وال  ـــاءة وعـــدس ا نتمـــاء احلـــز  والتبـــاد  15 نمـــن الدســـتور، مـــ

 .ويااعا الساا التمرتي  يف امتتيارهم
 

 اللجنة الوينية لمكالحة اإلتجار بالبشر  
س ئـــــالقاار الـــــوطاري 30/4/2014 الو ـــــا يف  ل ـــــوين القبنـــــة الو نيـــــة مل اهحـــــة ا جتـــــار ئ -16
س هبـــدر  ن ـــاء جاـــة لتـــو  2014 ةوهقـــار لقـــانو  م اهحـــة ا جتـــار ئالو ـــا لســـن 187/2014 رجلـــم

التنسـيجن و  عقـا النملـا  الـو ىمسـاندة  ـحيا ااجتـار و  ئالو ـا  اهحة ا جتـارملاود ا عمقية لنسيجن 
 .الدولية  ات ال قةو  م  ال يانات ا جلقيمية

ــــة يف  213 س2015و س2014 عــــدد جلضــــايا ا جتــــار ئالو ــــا يف العــــامتئقــــ   -17 جلضــــية جناري
هنالــــ  عــــدد مــــن القضــــايا  ــــت و  ،جلضــــية جناريــــة 26 سوايــــات يــــا  الســــودا ، ويف وايــــة ااا ــــو 

معا تاــا ئالتنســيجن مــ  ا اــات املعنيــة مرتــ  معتمديــة ال جوــت ومنظمــة اهلبــاة الدوليــة،  يــو  ــت 
 ايا ا جتار ئالو ا من جنسيات خمتق ة.من  ح 614 دمعا ة عد

 نعقـــد ئـــااا وس املـــ  ا الـــوطاري ا جلقيمـــي  ـــوت ا جتـــار ئالو ـــا وهتـــايوام يف منملقـــة القـــا   -18
س هبـــدر الت ـــدي هلـــذه الظـــاهاة لوعـــدها الـــدو  2014 اأكتـــوئ 16- 13 ناألهايقـــي يف ال ـــ ة مـــ

ااا ـــوس الـــذي   اعتمـــاده يف مـــ  ا رومـــا يف  ايـــة  ومـــن خماجـــات املـــ  ا  ـــدور اعـــ   وااجلقيمـــي،
 .2014 سالعا
  

 التطورات على مستوى السياسات واإلستراتيجيات -جيم 
 

 اإلستراتيجية القومية ربع القرنية  
( وجلــــد الوــــ  الــــناا العقمــــي 2031-2007  اعتمــــاد ااســــ اليبية القوميــــة رئــــ  القانيــــة   -19

ســـ اليبي ئقن ـــاء م سســـات لاعـــا التخملـــيا ااســـ اليبي  عـــدادار املتعـــارر عقيـــ  يف التخملـــيا اا
ولن يـــذار ومتائعـــة و يـــااك كـــ  هعاليـــات ااتمـــ  وم سســـال  الاءيـــة وال ـــعوية يف ا  ـــاا عقـــا الاؤيـــة 
ال قية ممـا يـ   نققـ  نوعيـة و ـاورية ا  ااسـ اليبية القوميـة رئـ  القانيـة وهـدهاا السـعي وراء  يـاة 
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حي ـ  لقدولـة أمناـا القـومي  يـام  يقـود    لعزيـز سـ س  جتمـاعي ولعـايع سـقمي ـاة كاعـة وعـدت 
 .اأر ار و نسانار وموارد

 
 (2023 - 2013الخطة الوينية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لي السودان )  

هتــدر ااملــة    لملـــويا ولرتويــت دعـــارم  قــو  ا نســا  يف الت ـــايعات واملمارســة ولملويـــجن  -20
موـــادمل املســـاواة وعـــدس التمييـــز يف ااســـتمتاا ئ اهـــة احلقـــو  ون ـــا الـــوعي ققـــو  ا نســـا  وكـــذل  
ا  ــــ ق القــــانو  ومواءمــــة الت ــــايعات الو نيــــة مــــ  التزامــــات الســــودا  الدوليــــة وا جلقيميــــ  وئنــــاء 

مـــ  منظمـــات ااتمـــ  املـــد  ولقويـــة التعـــاو  والتنســـيجن مـــ  أجاـــزة  ن ـــا  القـــانو  وأن ـــذت  يـــااكات
 ااملة آليات ملتائعتاا و ن ا ها.

  
 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أرض الوااع -ثالثا   

 
 الحق لي الصحة -ألف 

 
مديـــد  (   هياـــا2016 - 2012جلامـــت الدولـــة ئو ـــ  متملـــة اســـ اليبية  ســـية لق ـــ ة   -21

األولويــات ال ــحية وعقــا رأســاا التغمليــة ال ــحية ال ــامقة وانورتقــت مــن ااملــة ااســ اليبية متملــا 
وهــي الســوب الاريســي  -ســنوية جــاري لن يــذها، ويف   ــار لن يــذ ااملــة هيمــا يتعقــجن   اهحــة امل ريــا 

اــا  م سســة  ــحية عامــة ئــالع ج ا 4،912 د  لغمليــة عــد -يف معــدات الوهيــات يف الســودا  
مـــن ااتمعـــات  1131 د% مـــن  قـــة امل سســـات ال ـــحية العامـــة. ولغمليـــة عـــد85 ةلقم ريـــا ئنســـو

ـــا عـــرب املتملـــوعت، و  لـــوها ال حـــن الســـاي  لقم ريـــا وانـــار  احملقيـــة اـــدمات العـــ ج املنـــز  لقم ري
% مــــن 92 ة% مــــن املســــتادر ولغمليــــة نســــو90،9 ةم سســــة  ــــحية عامــــة ئنســــو 2،933 ئعــــدد

ــــــــــاط ت  الســــــــــ ا  ــــــــــة  ــــــــــوت املــــــــــد  والن ــــــــــا جن الاي ي املســــــــــتادهت ئالناموســــــــــيات امل ــــــــــوعة يف املن
ناموســــــية م ــــــوعة  ويقــــــة األجــــــ  يف ال ــــــ ة  11،000،000  والا ــــــ   يــــــو   لوطيــــــ وال جوــــــت

%،  72 ةس ئنســــو2014 س، وجلــــد اع ــــص عــــدد ا  ــــائات ئامل ريــــا ى العــــا2015 - 2012 نمــــ
 .(2 %62 س ا 2014 سى العاكما اع ص عدد الوهيات ئذات املاا 

ولســـبي   عيـــات  هبـــدر لققيـــ  التو ـــيم وئت ـــبي  مـــن الدولـــة ولعـــاو  ال ـــاكاء    ن ـــاء -22
املتعاي ــت مــ  هــاو  نقــن املناعــة الو ــاية  ا يــدط( و   دمــاج متــدمات ا يــدط يف نظــم ااــدمات 

  الدســــــتورية ال ــــــحية عقــــــا خمتقــــــ  املســــــتويات، و عــــــداد م ــــــاوا جلــــــانو  لضــــــما   يــــــ  احلقــــــو 
 لقمتعاي ت م  ا يدط.

__________ 

  ـــائات ووهيـــات امل ريـــا املســـبقة ئامل سســـات ال ـــحية احل وميـــة يو ـــع عـــدد  2و 1 تجـــدو  -( 2 مقحـــجن رجلـــم   (2  
   .س(2014 -س 2000 سلألعوا
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يف وات املناه  ا جتماعية اهتمت الدولـة ئتخ يـ  عـبء العـ ج عقـا املـوا نت عـرب عـدد  -23
مــن الــرباما اقــت العــ ج ااــا  لقحــاات الملاررــة ئذجلســاس احلــوادج ئاملست ــ يات والعــ ج ااــا  

  العــ ج ااــا  لقــرباما الاأســية عــرب الــدعم لألمــااا الــا لتســوب يف  هقــار األســا هــذا ئا  ــاهة ا
 .(3 ااارجي

 2015 - 2014 لقتوســ  يف وــات متــدمات الاعايــة ال ــحية األساســية   متــ ت العــامت -24
ماكــــز  ــــحة أســــاة ولــــوها ال ــــوادر امل هقــــة هلــــا يف وايــــات الســــودا  و  و ــــدة 337 زل ــــييد وجتايــــ

س و لــ  ئت ــييد هــار 2015 مست ــ ا ري ــي يف نــوهمرب 97  املختق ــة، كمــا   التعاجلــد عقــا لذهيــ
العمقيــات وهــار الــوادة وئنــ  الــدس واملعامــ  ئتمويــ  كامــ  مــن   ومــة الســودا  وســيتم اســت ماا 

هيمــا يتعقــجن ئتملعــيم األ  ــات هــق  و  س.2016 سوجتايزهــا ئاملعــدات ال طمــة ئناايــة الن ــ  األوت لقعــا
اــات أهايقيــا يف نســوة التغمليــة و  وحــا األئــيص املتوســاالســودا  يعتــرب مــن أهضــ  دوت منملقــة يــا  ال
 ئالتملعيم،  سب لقاريا منظمة ال حة العاملية.

ــــة والقملــــاا ااــــاي  -25 ــــذمت ال ــــحي جلملاعــــات عايضــــة مــــن العــــامقت ئالدول ي ــــم  نظــــاس الت
واملتقاعـدين وياــدر ا  ممـ  ن قــات الاعايـة ال ــحية والع جيـة هلــواء وأسـاهم ممــن لغملـيام مظقــة 

 .(4 لتذمت الواسعةا
  

 الحق لي الغذاء -باء 
 
جلامـت الدولــة ئو ــ  متملــا وئــااما يف ســوي    ــوت املــوا ن الســودا  عقــا الغــذاء ال ــايف  -26

ا ــي  احملوئانــاما الناضــة الزراعيــة الــا ركــزت عقــا  2014 - 2011 يهــتم اعتمــاد الربنــاما الرت ثــ
 .(5 ل   احملا ي  املستادهة مقارنة ئالو   اائتداري وجلد لتضاع  اانتاجالنقدية، و  الغذارية
س، مث ااســ اليبية القوميــة 2013 س  و ــ  الوثيقــة القوميــة لألمــن الغــذاري والتغذيــة يف العــا -27

 .(6 2016 - 2012 ةاملا قة الرتاني
  

 الحق لي المياه النظيفة والصرف الصحي -جيم 
 
لتملـــــــويا امليــــــاه وال ــــــار ال ـــــــحي جلوميــــــار وواريــــــار لق ـــــــ ة     عــــــداد ااملــــــة ا ســــــ اليبية -28
وجــاري العمــ  عقــا لن يــذها. وهتــدر ااملــة ا    ــوت املــوا ن الســودا   2016 - 2012 نمــ

__________ 

 .2014 - 2012 ة( جدوت يو ع املناه  ا جتماعية لق   3 رجلم مقحجن  (3  
 .2014-2011 ي( جدوت يو ع عدد املست دين من التذمت ال ح4  رجلم مقحجن (4  
مقارنـــــــة ئالو ـــــــ   2012 ساحملا ـــــــي  املســـــــتادهة ئالربنـــــــاما الرت ثـــــــي لعـــــــا( جـــــــدوت مقيـــــــ   نتـــــــاج 5مقحـــــــجن رجلـــــــم   (5  

 .2011 يا ئتدار
( جـدوت يو ـع 7 مقحجن رجلـم و  ، 2014 - 2013 سجدوت يو ع ميزا  احلووب الغذارية لقعا -( 6 مقحجن رجلم   (6  

 .2014 - 2012 ةاملنتبات ال ناعية لق   
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و ــار  ــحي م رــم، وئــذلت الدولــة واــودات كوــاة ئالنســوة لقمــد  الــا ونظي ــة عقــا ميــاه آمنــة 
 ـــاوعات ا ســـعاهية مـــن ســـدود وحمملـــات مقيـــة العديـــد مـــن املان ـــاء لعـــا  مـــن يـــع امليـــاه هقـــد   

%، 80  %  الايــ70 بس ئقغــت نســوة احل ــوت عقــا ميــاه ال ــا 2015 سو  ــا آئــار وققــوت عــا
يف   ـار م ـاري    ــاد  2014 - 2010 ن%( كمـا ا لقعـت احل ومـة متــ ت ال ـ ة مـ60 ااحلضـ

مــــن الســــدود  291  م ــــاوعار موطعــــة يف  يــــ  وايــــات الســــودا  ول ــــم 345 دامليــــاه ئتن يــــذ عــــد
مـن  54 دمقيـو  مـ  م عـب مـن ميـاه األمملـار   ـاهة ا  عـد 89،3 دواحل ارا   من مت هلا   ـا

 .(7 م اوعات متدمات املياه األمتا 
  

 الحق لي السكم -دال 
 
عـــــرب أهاعـــــ   2014 - 2005 نجلـــــاس ال ـــــندو  القـــــومي لألســـــ ا  والتعمـــــا يف ال ـــــ ة مـــــ -29

وايـــات لتن يـــذ املا قـــة  6 ر  امتتيـــاو  الـــ  و ـــدة ســـ نية، 97 دئوايـــات الســـودا  املختق ـــة ئت ـــيي
ـــــــ  لت ـــــــيي 611  األو   وقـــــــ ـــــــو  جني ـــــــت ا ن ـــــــاءات  7،178 دمقي و ـــــــدة ســـــــ نية وجلـــــــد  كتمق

 %.83 ةئنسو
ااا ـــــوس  ملعا ــــة م ــــاك  ا طالـــــة لقســــ ن هـــــا املــــنظم    ن ـــــاء مــــدينتت جنـــــوب واــــات -30
 ــا  ومااكــز يــا ة اســتيعاب و  لعقــيمو  الــ  جلملعــة ئ امــ  ااــدمات مــن ميــاه  ــحة 500 دئعــد

املا قت ئناء عقا مسـع اجتمـاعي مسـوجن ومااعـاة ا وانـب ا نسـانية وجلـد ئقـ  عـدد املسـاكن املن ـذة 
 .(8 أل  مس ن 72 نس أكرتا م2014 س ىت العا

  
 الحق لي التنمية -هاء 

 
رهـــــم التحـــــديات و  ،2031-2007 ووجاـــــة حنـــــو النمـــــاملقانيـــــة الســـــ اليبية رئـــــ  ل  وهقـــــار  -31

لن يـــذ عـــدد مـــن امل ـــاري  التنمويـــة  2014 - 2013 ةال وـــاة الـــا يواجاـــا الســـودا  يـــادت ال ـــ  
املتقدمــــة يف عــــدد مــــن ااــــاات اادميــــة، هقــــد   لن يــــذ عــــدد مــــن م ــــاوعات ال اائــــاء يف املــــد  

، ممــا أســام يف لــو القملاعــات ال ــناعية والزراعيــة (9  ــة ل اائــاء الايــ ال ــرب  مــ   يــ ء أ يــة متا
( ســـا ت يف 2030 - 2012والتباريــة والســ نية كمــا أ  ااملــة  ويقــة املــد  لقملــاا ال اائــاء  

__________ 

والســــدود و  ـــاد امليــــاه وااملـــة اامســــية لق ـــار ال ــــحي الـــا يــــتم ( جـــدوت يو ــــع امل ـــاوعات 8 مقحـــجن رجلــــم  (7  
مقحـجن رجلـم و  2013 - 2011 س( جـدوت يو ـع نسـوة التغمليـة مـن امليـاه لقوايـات لألعـوا9مقحجن رجلـم  و  لن يذها(.

 .2013 س( جدوت يو ع كميات املياه املنتبة واململقوئة  ىت العا10 
 .(11مقحجن رجلم   (8  
( جــدوت يو ــع الملاجلــة 13مقحــجن رجلــم  و  ،جــدوت يو ــع م ــاوعات ال اائــاء الــا   لن يــذها( 12مقحــجن رجلــم   (9  

 .2014 - 2013 يال اائارية املولدة لعام
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 ـــ  م ـــ قة ا مـــداد ال اائـــاري ئ ـــورة كوـــاة و لـــ  ئقيـــاس حمملـــات لوليـــد ومتملـــوط نقـــ  ولوســـي  
 .(10 % ئنااية ااملة100 ره  نسوة املزودين ئال اائاء ا  مواعت التوطي  وهتدر ااملة ا 

 زمـــة ااـــدمات الضـــاورية ى املنـــا جن الـــىت و  دأئـــت الدولـــة عقـــا ااهتمـــاس ئقن ـــاء املســـاكن -32
الــــن ا و  كــــذل   لــــزاس ال ــــاكات العامقــــة ى وــــات التعــــدينو  ،(11 لتــــذثا ئقن ــــاء الســــدود او لعقيتاــــا
 .(12  جلار من مسووليتاا ااتمعيةئااهتماس ئااتمعات احملقية انمل

  
 الحق لي العمل -واو 

 
لغــاا الوجلــور عقــا  بــم  2012  أعقنــت نتارباــا ى أئايــو     جــااء مســع جلــوة العمــ  -33

مــــن أهــــم نتارباــــا: طيــــادة امل ــــاركة ااجلت ــــادية و  ا نــــاج،و  امل ــــاركة ااجلت ــــادية لقــــذكورو  الت ــــغي 
أ  املعتمــدين عقــا العمــ  و  ،2011 س% ى العــا43    1999 س% ى العــا39،3 نلقبنســت مــ

 ا ناج عقا التوا .و  لقذكور 29،4و %43،6 ي اوق ئتو  %40،1 األجا جلد جل ز   
ــــة يف العــــا -34 ــــدأت الدول ــــذ امل ــــاوا القــــومي اســــتيعاب متاجيــــي ا امعــــات  2011 سئ يف لن ي

واملعاهــد العقيــا يف امل سســات احل وميــة ويتســجن امل ــاوا مــ  سياســة الدولــة لتعزيــز القــدرات الواريــة 
ولـــوها كـــوادر كاهيـــة هلـــا  ـــا يـــت رم مـــ  متملقوـــات لنزيـــ  الســـقملات واملـــوارد ا  ـــاهية لقوايـــات وجلـــد 

( 23،541و  2012 س( متاجيــــــار يف العــــــا11،890احل ــــــومي   اســـــت اد مــــــن الت ــــــغي  يف القملـــــاا
 .(13 2014 س( متاجيار يف العا14،448 و 2013 سمتاجيار يف العا

س 2013 س  لن يــذ م ــاوا العمالــة امل رت ــة لت ــغي  ال ــواب والــذي ئــدأ ا عــداد لــ  يف العــا -35
 اهلنــــــد، الرباطيــــــ  وجنــــــوب أهايقيــــــا( وئانــــــاما األمــــــم املتحــــــدة ا لــــــاري  IBSAئــــــدعم مــــــن وموعــــــة 
مــــن ال ـــواب ماــــاة وهـــا ماــــاة ولـــدريوام يف مانــــا لـــدويا الن ايــــات  2,000 اويســـتادر امل ـــاو 

 و يانة الملا  وين ذ يف واية ااا وس وستنق  التبائة لغاب وجنوب كادها  ولدارهور.
  

 الحق لي التعليم -زاي 
 
هــذا احلــجن لعزيــزار مقحوطــال عقــا أرا الواجلــ   يــو ئــذلت الدولــة جاــودار لاهــ  نســوة يــاد  -36

القووت يف التعقيم العاس و لـ  مـن متـ ت ئنـاء ه ـوت ومـدار  جديـدة ولـوها كاهـة املتملقوـات و لـ  
( 2000 رومقـــارات أهـــدار التعقـــيم لقبميـــ   داكـــا 2016 - 2012 ة ايـــيار مـــ  ااملـــة اامســـي

__________ 

أعــداد و  أ ــوار متملــوط ت النقــ و  الســعات التحويقيــةو  ( جــدوا  يو ــحا  التملــور ى الملاجلــة املولــدة14مقحــجن رجلــم   (10  
 املزودين ئال اائاء.

( جــدوت يو ــع ااــدمات الــا  ــا وت  عــادة التــو ت يف م ــاوعات لعقيــة الاو ــاي وم ــاوا 15مقحــجن رجلــم   (11  
 .أها  عملربة وستيت

 .( جدوت يو ع املسوولية ااتمعية يف وات ال ناعات ا ستخااجية16مقحجن   (12  
 .2014 - 2011 س( جدوت يو ع عدد اااجت املستوعوت ى القملاا احل وما لألعوا17مقحجن رجلم   (13  
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و  لوجلي  وثيقـة م ـاوا ال ـااكة العامليـة لتقويـة لعقـيم األسـا  ئـت   ومـة السـودا  وأهدار األل ية 
الـذي يسـتادر طيـادة احل ـوت عقـا التعقـيم املدرسـي ل ـ   2013 سو ندو  دعـم املـاحنت يف العـا

وئ كيـــز متـــاي عقـــا األ  ـــات يف املـــدار  الاي يـــة وال تيـــات وااموعـــات األمتـــا   ات  (14 األ  ـــات
النـاط ت والا ـ  ولققيـ  التسـاب املدرسـا وطيـادة هـاي القوـوت واحملاهظـة عقـا اسـتماار  اهل اية مرت 

وايـــتم   2013 سو نملقـــجن م ـــاوا لقويـــة التعقـــيم األساســـي يف العـــا (15 الت ميـــذ يف ما قـــة األســـا 
( ه ــ  وكــذل  لــوها مــنع مدرســية 608  2014 سه ــ  مــا   لن يــذه  ــىت العــا 2000 ءعقـا ئنــا
، و  لملويـــجن معـــايا املـــدار  2017 سوينتاـــي امل ـــاوا يف العـــا 463 ان ـــذ مناـــ الـــب  800 دلعـــد

 مدرسة(. 300ال ديقة لأل  ات لقح وت عقا لعقيم يف ئيوات آمنة  
، ولعقــيم الا ــ  ولعقــيم األ  ــات 2016-2014 ت  مــديو اســ اليبيات لعقــيم الونــا - -37

 .2016-2013 ة وي ا عاجل
ا جلوــات  الــا ي ــو  هياــا القضــارر، كســ  والوحــا األ ــا(، التزمــت الوايــات ال ــاجلية  - -38
التعقــيم  ــعي ار ئالعمــ  عقــا سياســة الغــذاء مقائــ  التعقــيم ئتــوها وجوــة لقت ميــذ ودعــم أســاهم  عقــا

 %.80 ماديار  يو ارل عت نسوة ا لتحا  يف ئعص الوايات ا 
تن يــــذ ااملــــة الو نيــــة لق ئيــــة عقــــا  قــــو  ا نســــا  ئــــالقاار   ل ــــ ي   نــــة و نيــــة عقيــــا ل -39

 س وختتن القبنة ئارا:26/5/2014  ( ئتاري9الوطاري رجلم  
  متائعة لن يذ ااملة الو نية لق ئية عقا  قو  ا نسا. 
 . لن يذ التعادات الو نية يف وات ال ئية عقا  قو  ا نسا 
 .جاطة م اوعات ااملة و ويقاا  
  اما لوعية و نية أل اار العمقية التعقيمية.لن يذ ئا 

 ولسعا الدولة ا   جياد ئيوة لعقيم  ل  و  متميز. -40
  

 الحق لي الثقالة -حاء 
 
ئ  ــ  وطارة الرتقاهــة مــن وطارة  2013/ 53 ملتعزيــز هــذا احلــجن  ــدر املاســوس ا ماــوري رجلــ -41

 ا ع س.
ااار ــة الرتقاهيــة وياــدر    مديــد الـــ اج م ــاوا  2013 سو ــعت وطارة الرتقاهــة يف العــا -42

الرتقــايف و  ظــ  و دارلــ  لتحقيــجن التنميــة ااجلت ــادية وااجتماعيــة املســتدامة ولملــويا التنــوا األ يــاري 
__________ 

الت ميـــذ  و و  ( جــدوت يو ـــع عــدد الملـــ ب املســبقت يف ال ـــ  األوت األســا  واملا قـــة الرتانويــة18مقحــجن رجلـــم   (14  
 .2014 - 2011 ةا عاجلة يف ما قة األسا  والرتانوي يف ال   

 .2014 - 2011 ة( جدوت يو ع مدار  الا   وعدد الت ميذ يف مدار  الا   يف ال   19مقحجن رجلم   (15  
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الــو ن ل ـــ  هوــات ااتمـــ  ولـــذا أ يــة امل ـــاوا نظــاار حلبـــم املـــوروج الرتقــايف الســـودا  و   التعـــدد 
الرتقــايف يف عنا ــا الرتقاهــة الســودانية مــن لغــة وعــادات ومعتقــدات  والتنــوا الــذي عيــز أيــ ات التعوــا

 .(16 وهنو  وآداب ومت ه  وين ذ امل اوا لنسيقيار م  م تب اليونس و ئااا وس
  ـــداج احلـــااك     عتمـــاد م ـــاوعات العوا ـــم وهـــي م ـــاوعات جلوميـــة لاكيزيـــة هتـــدر ا  -43

 :الرتقايف رأسيار ئت املاكز والوايات وأهقيار ئت الوايات
  جلوقاــا مدينــة ا نينــة ئغــاب و  ،2015 جعا ــمة الــ ا (كادهــا   بجنــو  م ــاوا كــادوجلقي

 .2012 ةدارهور عا مةر لقرتقاهة السوداني
 2017 ةم اوا سنار عا مة لقرتقاهة ا س مي. 
 مة ثقاهـة عائيـة سـودانية وئـدأت ال ليوـات  سـب  كمات لاييع مدينة ئورلسودا  كعا ـ

 العقوس.و  الرتقاهةو  ظمة العائية لق ئيةنمقارات امل
يف وايــــة جنــــوب كادهــــا  والنيــــ   2015 - 2012 ة   جــــااء املســــع ال ق قــــوري يف ال ــــ   -44

 األطر  وهاب دارهور و   ست مات املسع ال ق قوري لواية سنار.
  

 حقوق المرأة -ياء 
 
ـــة املـــاأة ااهتمـــاس والاعايـــة ومنحتاـــا  قوجلـــار لعـــادت  قـــو  الاجـــ  يف كرتـــا مـــن  -45 أولـــت الدول

نـــوا ي احليــــاة دو   ييــــز وئ ــــ   متــــاي يف يــــ و  احلايــــات واحلقــــو  املدنيــــة والسياســــية والرتقاهيــــة 
واحلــجن يف التعقــيم والاعايــة ال ــحية و ــجن املق يــة و ايــة التعوــا ولذســيس  عيــات الن ــ  العــاس. وجلــد 

 أنظـــا ســـدت هـــذه احلقـــو  مـــن متـــ ت املمارســـات العمقيـــة مـــن جلوـــ  م سســـات الدولـــة املختق ـــة ج
 (.66 - 63 تال قاا
  

 حقوق الطفل -ياء 
 
أئـــاط التملـــورات الـــا     ااطهـــا يف وـــات لعزيـــز  قـــو  المل ـــ  لذســـيس م ـــاوا نظـــاس  دارة  -46

ســـ اليبيات ااا ـــة ئالمل ولـــة س  ن ـــا  السياســـات وا 2014 سمعقومـــات لقا ـــد واملتائعـــة يف العـــا
ئال ااكة ئت ااقس ااست ـار  حلقـو  اانسـا  واليونسـي  ئالتعـاو  مـ  املاكـز القـومي لقمعقومـات 

 وا ااط املاكزي لأل  اء.
مـــن األ  ـــات الـــذين لســـائوا  44،821  س  عـــادة التحـــا2013 سلظاـــا ا   ـــاءات لقعـــا -47

ســــنة يف التعقــــيم األساســــي مــــن متــــ ت ئانــــاما التعقــــيم  13 - 6 نمــــن التعقــــيم يف ال وــــة العمايــــة مــــ
 املتسارا.

__________ 

األنديـة الايا ـة ئالـدور  -مااكز ال ـواب واألنديـة الايا ـية املسـبقة  -( جدوت يو ع عدد املسارق 20 مقحجن رجلم  (16  
 .2014-2011 ةأ واا السوا  -امل عب والسا ات  -ات دا ستا -املمتاط 
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ارل عت مااهجن الاعاية ال حية األوليـة الـا لقـدس متـدمات ا دارة املت امقـة ألمـااا المل ولـة  -48
 184 ة قـــ حمقيـــة مـــن 113 س وجلـــد ن ـــذ ى2013 سماهـــجن يف العـــا 2،556 ماهـــجن ا  2،198 نمـــ

 حمقية مستادهة.
 2016 - 2012 ةالقــومي لقمل ولــة منابيــة جديــدة  ن ــا  ااملــة اامســية لقمل ولــ لوــى ااقــس -49

 يــــو لت امــــ  هياــــا كــــ  أن ــــملة المل ولــــة الــــواردة يف  2014 نمــــن متــــ ت اجلــــاار متملــــا ســــنوية اعتوــــارار مــــ
 2013 سيف العـــاو   ل اجليـــات التعـــاو  مـــ  ا اـــات املاحنـــة يف   ـــار ســـدس اهـــدار ااملـــة اامســـية لقمل ولـــة.

  ـــ ر يف  ـــا  مـــ  القـــانو  مـــن ااـــدمات الـــا لقـــدماا و ـــدات يـــا ة  ايـــة  7،182 ناكرتـــا مـــاســـت اد 
 األساة والمل   وهجن ملعايا  اية األ  ات سواء كانوا  حايا أو ياود أو جاحنت.

  ل ـــوين وموعـــات عمـــ   ايـــة األ  ـــات ئاراســـة وـــالس رعايـــة المل ولـــة الواريـــة وعضـــوية  -50
س  يــو لعمــ  عقــا معا ــة م ــاك  2013 سوــات  ايــة األ  ــات متــ ت العــا املنظمــات العامقــة يف

 .(17 األ  ات يف النزاعات املسقحة و ل  يف الرت ج منا جن الا ل اد نزاعات مسقحة
  

 التعاون لي اإليار الدولي واإلاليمي -كاف 
 
يقتــزس الســودا  ئتعاونــ  مــ  آليــات  قــو  ا نســا  الدوليــة ومــ  ا جــااءات ااا ــة حلــامقي  -51

الوايـــات املوا ـــيعية والقملايـــة هقـــد  ســـتقوقت الـــو د متـــ ت هـــ ة التقايـــا ث ثـــة مـــن ااـــرباء املســـتققت 
املقـــارة املعنيـــت ئو ـــ   قـــو  ا نســـا  ئالســـودا ، واملقـــار ااـــاي املعـــن ئذو ـــاا النـــاط ت دامتقيـــار و 

ااا ـــة املعنيـــة ئـــالعن   ـــد املـــاأة واملقـــار ااـــاي املعـــن ئارثـــار الســـالوة لقتـــدائا القســـاية ا ن ااديـــة 
وكـــذل  لعاونــــ  مــــ  ارليــــات ا جلقيميـــة  يــــو طار الســــودا  وهــــد القبنـــة األهايقيــــة حلقــــو  ا نســــا  

ت املــذكورة كــ  مــا وال ــعوب ووهــد  نــة  قــو  ا نســا  العائيــة، وجلــدمت   ومــة الســودا  ل ليــا
 يقزس من لعاو  ومساعدة لققياس  ااماا.

  
 التوصيات ومواف انفاذها -رابعا   

 
لو ـــية وعـــدد الـــىت جلوقاـــا جلوـــوار  121ئقـــ  عـــدد التو ـــيات الـــىت جلوقاـــا الســـودا  جلوـــوار كقيـــار  -52

 .نوت موجل   ن ا  التو يات عقا النحو التا و  لو ية. 12جزريار 
  

__________ 

 .( جدوت يو ع م ياات يف   ار جلضايا رريسية لقمل ولة21مقحجن رجلم   (17  
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 للصكوك الدوليةاالنضماً  -ألف 
 

 (14، 13 ،12، 11، 10، 9، 8، 7، 6 ،5، 1)83التوصيات  
 2013 سيف   ـــــار لعزيـــــز ولقويـــــة الونيـــــة الت ـــــايعية حلقـــــو  ا نســـــا  جلامـــــت الدولـــــة يف عـــــا -53

ئاأليــــخاي، واا ــــة النســــاء واأل  ــــات،  ئاولوكــــوت منــــ  وجلمــــ  ومعاجلوــــة ااجتــــارئالت ــــديجن عقــــي 
 ـــاد  عقـــا ال اجليـــة األمـــم و  ،امل مـــ  ال اجليـــة األمـــم املتحـــدة مل اهحـــة ا اعـــة املنظمـــة عـــرب الو نيـــة

ــــا العــــدت جلــــاار أو . 2014 املتحــــدة مل اهحــــة ال ســــاد ى ســــوتمرب  لدراســــةئت ــــ ي   ــــا   ار  ــــدر وطي
ا ل اجليـة الدوليـة ملناهضـة و  الدولية لققضـاء عقـي  يـ  أيـ ات التمييـز  ـد املـاأة، ا نضماس لألل اجلية

التعــذيب وهــاه مــن  ــاوب املعامقــة أو العقوئــة القاســية أو ال  نســانية أو املاينــة، وا ل اجليــة الدوليــة 
رتالــو ئا  ــاهة     نــة جلوميــة لدراســة الربلوكــوت ال حلمايــة  يــ  األيــخاي مــن ا متت ــاء القســاي،

 ل اجلية  قو  المل   الدولية ئ ذ   جااء لقدق الو هات.ا
  

 السياسيةو  المصاداة على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية -باء 
 

 (2) 83 مالتوصية را  
س 1986 س ــاد  الســودا  عقــي العاــد الــدو  ااــاي ئــاحلقو  املدنيــة والسياســية منــذ العــا -54

والتزمت الدولة ئتقدق كاهة لقارياها ومناجل ـتاا أمـاس القبـا  التعاهديـة الدوليـة وا جلقيميـة  يـو  ـت 
مــن العاــد الــدو  ااــاي ئــاحلقو  املدنيــة  40 ةمناجل ــة لقايــا الســودا  الــدوري الاائــ   وجــب املــاد
 .2014 ويولي 4و3 والسياسية أماس  نة  قو  ا نسا  جبني  يف

  
 إليار الدستوري والقانونيا -جيم 

 
 (33، 30، 29، 28، 19، 18) 83 تالتوصيا  

ئدأت ااملوات حنو  ـناعة دسـتور دارـم لقـو د   ـاركة كاهـة ا اـات املاتمـة مـن لن يـذيت  -55
القــــو  السياســـــية ومنظمــــات ااتمـــــ  املــــد  وامل سســــات األكادعيـــــة وجلملاعــــات املـــــاأة و  ول ــــايعيت
س، 2011 سوهاهــا مــن م ونــات ااتمــ  وعقــا مســتو  القواعــد منــذ العــا  دارات أهقيــةو  وال ــواب

وكانـــت مـــن  ـــمن لو ـــيات امل ـــاورات وورش العمـــ  الـــا   لنظيماـــا ا ئقـــاء عقـــا وثيقـــة احلقـــو  
املضـــمنة يف الدســـتور ا نتقـــا  عقـــا األجلـــ . وجلـــد التذمـــت أعمـــات احلـــوار الـــو ن ال ـــام  الـــذي ا 

س، و  مديــد متار ــة  ايــجن لقحــوار لتضــمن ســتة حمــاور مناــا 2015 اأكتــوئ 10 ذيســترتى أ ــدار منــ
أهــــم املخاجــــات املتوجلعــــة و  احلايــــات األساســــية وحمــــور جلضــــايا احل ــــم وآليــــات لن يــــذهو  حمــــور احلقــــو 

ال قــــت  نــــة جلضــــايا احل ــــم  2015 ديســــمرب 24 ىو  لقحــــوار الــــو ن و ــــ  دســــتور دارــــم لقــــو د.
 ســيادة   ــم القــانو و  ســتور جديــد ي كــد اســتق ت القضــاءئــاحلوار الــو ى ئا  ــاا عقــا  ــياهة د

 احل م الاايد.و  ال    ئت السقملاتو 
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لقتـــــزس الدولــــــة ئتن يـــــذ ال اجليــــــة الســـــ س ال ــــــام ، همنـــــذ  جــــــااء اســـــت تاء جنــــــوب الســــــودا   -56
، ورهـــم وجـــود مـــديات ئ ـــذ  س ولقايـــا م ـــاه مـــاي الدولـــة عقـــا مااعـــاة ئنـــود ا ل اجليـــة2011 يف

است تاء منملقـة أئيـي ئسـوب متـ ر  ـوت ل سـا القـانو  اا أ  الملـاهت    ومـة  اوريـة السـودا  
و  ومـة دولــة جنـوب الســودا ( لســعيا  عـرب امل او ــات والوسـار  الوديــة حلــ  ااـ ر. كمــا جتــاي 

ألهايقيـــــة العقيـــــا لألمـــــاد امل او ـــــات ئ ـــــذ  منملقـــــا جنـــــوب كادهـــــا  والنيـــــ  األطر  ئاعايـــــة ارليـــــة ا
 األهايقي.

س أ در وطيا العـدت جلـاارات ئت ـ ي   ـا  ملااجعـة عـدد مـن القـوانت مـن 2015 يف نوهمرب -57
جلانونــــــار لقــــــار لعــــــديقاا يف   ــــــار ئانــــــاما   ــــــ ق الدولــــــة ال ــــــادر ئقــــــاار وقــــــس الــــــوطراء  63 ئــــــت
 1991 ة  ا نـــارا لســـنالقـــانو  ومـــن  ـــمن القـــوانت الـــا و ـــعت امـــاس القبـــا  140/2015 مرجلـــ
جلـــــانو  األمـــــن و  س2009 ةجلـــــانو  ال ـــــحاهة واململووعـــــات لســـــنو  1983 ةجلـــــانو  ااجـــــااءات املدنيـــــو 

 .2010 ةالو ى لسن
 

 التوصيات الخاصة بحقوق الطفل -دال 
 

، 97، 96، 95، 94، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 46، 33) 83 تالتوصررررررررررررررررررريا  
98 ،99 ،100 ،101 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،148 ،149 ،150 ،

152 ،153) 
   عــــداد وثيقــــة حلقــــو  المل ــــ  لضــــمن ى الدســــتور يف   ــــار السياســــات وا ســــ اليبيات  -58

القــــادس، و   عــــداد األســــ اليبية القوميــــة ملنــــ  طواج األ  ــــات، كمــــا    عــــداد م ــــاوا ا ســــ اليبية 
 ت النزي ت.ا س اليبية القومية حلماية أ  او  القومية لقمل ولة املو اة

 عـــداد ارحـــة لن يذيـــة لقـــانو  المل ـــ  لتضـــمن مســـار  هامـــة مرتـــ  دور  2013 سى العـــا   -59
احلضـــانة والتعامـــ  مـــ  األ  ـــات الضـــحايا ولنظـــيم عمـــ  األ  ـــات وا  الـــة متـــارج النظـــاس القضـــاري 

يف عــدد مــن احملــاكم لتملويــجن الملــا   والا ــاعة الملويعيــة وهاهــا، كمــا أن ــا نظــاس املااجلوــة ا جتماعيــة
 الوديقة لأل تباط، وئدأ لملويجن نظاس ا  الة متارج النظاس القضاري يف أرئ  وايات.

( م تــب نيائــة متخ  ــة لأل  ــات ختــتن ئا يــاار عقــا التحايــات 18   ن ــاء عــدد   -60
ة لأل  ـــات ( حم مـــة متخ  ـــ18الـــا جتاياـــا يـــا ة  ايـــة األســـاة والمل ـــ ، كمـــا    ن ـــاء عـــدد  

ختــتن ئــالنظا يف جلضــايا األ  ــات  ــحايا ا نتااكــات. و  لــدريب كــوادر هــذه امل سســات العدليــة 
عقا أسس و جااءات حماكمـة األ ـداج والتعامـ  مـ  ا ـاحنت، ئا  ـاهة ا  آليـات لـوها متـدمات 

 الدعم الن سي وا جتماعي لأل  ات ا احنت واان عقيام وال اود.
 ( و ـــدة حلمايـــة األســـاة والمل ـــ  عقـــا مســـتو  الوايـــات39رة الدامتقيـــة عـــدد  أن ـــذت وطا -61
ــــقجااء التحايــــات يف املخال ــــات وا ــــاارم الــــا لال ــــب  ــــد األ  ــــات و ختــــا  و  احملقيــــات، وختــــتن ئ

 .التدائا ال  يقة لوجلاية األ  ات و ايتام من كاهة أي ات اانتااكات
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س والــذي أكــد عقــا 2011 ة  الســب  املــد  لســنهيمــا يتعقــجن ئتســبي  املواليــد  ــدر جلــانو  -62
 لزامية لسـبي  املواليـد ونـن عقـا األ  ـاس ال طمـة لتن يـذ هـذا ا لـزاس. كمـا   لعمـيم نظـاس السـب  

لتملــــــويا نظــــــم الســــــب  املـــــــد   املــــــد  يف كــــــ  وايــــــات الســــــودا  و عــــــداد ا ســــــ اليبية القوميــــــة
 وا   اءات احليوية.

   ن ـــاء جلملـــاا  ايـــة األ  ـــات يف  ـــاات الملـــوارمل والنزاعـــات، وامتتـــار  2014 سى العـــا -63
الســودا  لســعة معــايا مــن املعــايا الدوليــة لتحقيــجن ا ســتبائة النوعيــة لأل  ــات يف  ــاات الملــوارمل 

 والنزاعات من  مناا املعيار املتعقجن ئاأل  ات املالوملت م  ااموعات املسقحة.
 2010 ةمـــن جلـــانو  المل ـــ  لســـن 4 ةســـ ولية ا ناريـــة لأل  ـــات هاملـــادئالنســـوة لاهـــ  ســـن امل -64

كــ  يــخن     ــددت املســوولية لقمل ــ  ا ــانع ئــاثنىت ع ــا ســنة، كمــا عــار القــانو  المل ــ  ئذنــ  
لــيس و  مــن القــانو   ــددت لــدائا ا  ــ ق لقمل ــ  ا ــانع 69 ةاملــادو  يتبــاوط ســن الرتامنــة ع ــا،

أو أ  عقوئــة أمتــا ، وجلــد و ــعت احمل مــة  الودنيــة أو ا عــداسمــن ئيناــا عقوئــة الســبن أو العقوئــة 
جلـانو  متـاي يسـود عقـا كـ  القـوانت العامـة  2010  الدستورية مودأ دستوريار عامار ئذ  جلـانو  المل ـ

أ  ــــــــاس احمل مــــــــة العقيــــــــا و  51/2013 مونــــــــذكا مرتــــــــات لــــــــذل    ــــــــم احمل مــــــــة الدســــــــتورية رجلــــــــ
 .203/2014و 173/2014و 199/2014 سئاألرجلا
س وئ ــــااكة مــــ  ااقــــس القــــومي لاعايــــة المل ولــــة ومنظمــــة اليونســــي    3/12/2015 يف -65

ئـــت  اوريـــة الســـودا  واألمـــم املتحـــدة حلمايـــة األ  ـــات يف  املـــة عمـــ التو ـــ  لق ـــياهة النااريـــة 
منا جن النزاعات املسقحة وها لعتـرب متملـوة جـادة هتـدر لاهـ  اسـم السـودا  مـن جلارمـة األمـت العـاس 

س والـــا   ـــات الـــدوت الـــا لقـــوس ئتبنيـــد األ  ـــات 11/6/2012  تحـــدة ال ـــادرة ئتـــاريلألمـــم امل
 عقياا. لقتوجلي و يااكام يف النزاعات املسقحة، و  رهعاا 

من جلـانو  المل ـ  جتنيـد األ  ـات أو اسـتخدامام يف القـوات املسـقحة أو يف  43 ةمظا املاد -66
 ات احلائية. اعات مسقحة أو استخدمام لقم اركة يف األعم

س 2007 ةكـــــ  القـــــوانت  ات ال ـــــقة ئالعمـــــ  العســـــ اي كقـــــانو  القـــــوات املســـــقحة لســـــن -67
س ن ـت عقــا أا لقـ  سـن اانــد 2013 ةوجلـانو  اادمـة الو نيــة لسـن 2008 ةوجلـانو  ال ـا ة لســن

 عامار. 18 نع
ع ــا، س مظــا ل ــغي  األ  ــات دو  ســن الاائعــة 2010 ةمــن جلــانو  المل ــ  لســن 36 ةاملــاد -68

وال  ـــ  الســـائ  مـــن القـــانو  يتضـــمن األ  ـــاس الـــا لـــنظم عمـــ  األ  ـــات هـــو  الاائعـــة ع ـــا مـــن 
الــذ  أيضــار  ظــا عمــ  األ  ــات لــي ر  1997 ة ات األ  ــاس لضــمناا جلــانو  العمــ  لســنو  العمــا.

لقارمــة وى األعمــات ااملــاة، و   عــداد ارحــة مــدد األعمــات الــا حيظــا ل ــغي  األ  ــات هياــا وهقــار 
 منظمة العم  الدولية.
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 الخاصة بحقوق المرأة التوصيات -هاء 
 

 (84، 83، 82، 81، 80، 79، 78، 77) 83 تالتوصيا  
الــىت ل كــد عقــا م ــاركة املـــاأة ى و  2031-2007 س  و ــ  اســ اليبية رئــ  جلانيــة لألعــوا -69

 حمورار أساسيار.ة أ  ت املا  ي قت هياا اس اليبيةو  الناضة ال امقة لقمبتم ،
 جلوميـــة رءيــة آليـــاتســو  و   هتمامــار مــن الدولـــة ئتم ــت املـــاأة    ن ــاء العديـــد مــن اهلياكـــ  -70

     ت املاأة ولعزيز دورها يف ااتم . هتدر 
ويــــ قت  2007 سالسياســـة القوميــــة لتم ــــت املــــاأة والــــا اعتمــــدها وقــــس الــــوطراء ى العــــا -71

  مـــديرتاا مـــ   ،ودا  والقـــوانت الو نيـــة، وا ل اجليـــات ا جلقيميـــة والدوليـــةاســـنادار عمقيـــار لدســـتور الســـ
. وهتــــدر مــــن متــــ ت م ــــاوعاهتا لتغمليــــة حمــــاور التعقــــيم، 2016 - 2015 سيــــاكاء التنميــــة لقعــــا

القــاار،  ال ــحة، الويوــة، التم ــت ا جلت ــادي،  قــو  ا نســا  والقــانو ، وامل ــاركة السياســية و ختــا 
و ــعت متملــة ل  ــيقية لقسياســة القوميــة لتم ــت املــاأة و  لضــميناا يف و  والســ س وهــص النزاعــات،
 ( و   نزاهلا عقا مستو  املاكز والوايات.2016 - 2012ااملة اامسية الرتانية  

س ناروــة ى ااقــ 131 ةئقــ  عــدد م ــاركة املــااة ى اهليوــة الت ــايعية القوميــ 2015 سى العــا -72
ـــال  عـــدده الـــو ى مـــن  قـــة مقاعـــد ااقـــس ناروـــة ى وقـــس الوايـــات مـــن  16و مقعـــدار، 450 االو

 مقعدار. 56 ة ق
  

 تدابير السياسات -واو 
 

، 59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 50، 49، 48، 47) 83 تالتوصررررررررررررررررررريا  
60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69) 
مـــــــار  يــــــــعب الســــــــودا  عمقيـــــــة  رســــــــاء املوــــــــادمل الدعقاا يـــــــة مــــــــن متــــــــ ت  نتخائــــــــات  -73
نزياـــــــــة ولـــــــــداوت ســـــــــقمي لقســـــــــقملة ئعـــــــــد لعـــــــــدي  جلـــــــــانو  و  س ى  نتخائـــــــــات  ـــــــــاة2015  أئايـــــــــ

% و  ــــاركة 30 % ا  25 نس  يــــو طادت نســــوة  رتيــــ  املــــاأة يف الربملــــا  مــــ2014 تا نتخائــــا
 يار ااتم . زئار سياسيار عرتقو  كاهة أ  40 نأكرتا م
    لعزيز الدعقاا ية واحل م الاايد هي من أهم مو وعات حماور احلوار الو ن ال ام . -74
ـــــــــز و ايـــــــــة  قـــــــــو  ا نســـــــــا    -75 ( يف 2023 - 2013    جـــــــــاطة ااملـــــــــة الو نيـــــــــة لتعزي
جل ــد مناــا أ  ل ــو  موــادمل وماامــي  قــو  ا نســا  حمــ  اعتوــار يف كــ  السياســات  2013 ومــاي

واألعمــات التن يذيــة لقدولــة، وجلــد ئــدأ التن يــذ ال عقــي هلــذه ااملــة وهقــار لقم يــاات وا ــداوت وااملــا 
 حماور هي: 8 ةالزمنية واحملاور الا لضمنتاا، ول م  اامل

 حمور لاسي  م اوس ال ئية عقي  قو  ا نسا ؛  أ( 
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 حمور احلقو  املدنية والسياسية؛  ب( 
 وااجتماعية والرتقاهية؛حمور احلقو  ااجلت ادية   ج( 
 حمور مااجعة الت ايعات الو نية؛  د( 
 حمور التوعية ون ا املعاهة ققو  ا نسا  والقانو  الدو  ا نسا ؛ (ه  
 حمور لعزيز الع جلات م  اهليوات والقبا  الدولية وا جلقيمية؛  و( 
 حمور ئناء يااكات م  منظمات ااتم  املد ؛  ط( 
 لقوية التعاو  والتنسيجن م  أجازة  ن ا  القانو .حمور   ق( 

كمـــا أ  مااجعـــة الت ـــايعات الـــا جتـــاي وهقـــار لربنـــاما ا ـــ ق الدولـــة  وجـــب جلـــاار وقـــس  -76
  أ  لتواهــجن الت ــايعات مــ  موــادمل  قــو  ا نســا  والقــانو  الــدو   هتــدر  140/2015 ءالــوطرا

 حلقو  ا نسا .
عـــددار مـــن  2015و 2014 سي حلقـــو  ا نســـا  لألعـــوالضـــمنت متملـــة ااقـــس ااست ـــار  -77

الـــرباما واألن ـــملة التدريويـــة يف   ـــار لعزيـــز احلقـــو  ون ـــا الـــوعي هبـــا، كمـــا لاكـــز ا هتمـــاس يف ا ـــزء 
ررــيس  -عقــا حمــور ال ئيــة عقــا  قــو  ا نســا ،  يــو أ ــدر وطيــا العــدت  األوت مــن  ن ــا  ااملــة

 ت قي  مست ارار لوطيا ال ئية حلقو  ا نسا .ااقس ا ست اري حلقو  ا نسا  جلااره ئ
املقيمـت  املتعققـة ققـو  مـوا ن دولـة جنـوب السـودا  هـق  (52  83 ةهيما يتعقـجن ئالتو ـي -78

جبماوريـــــة الســـــودا  مـــــن لقـــــ  الدولـــــة ا ـــــارة يتمتعـــــو  ئ ـــــ   قـــــوجلام ا نســـــانية ولـــــتم معـــــامقتام  
م ـــاعب ئ ـــذ  ا نســـية ملـــوا ن جنـــوب  كمـــوا نت  وجـــب لوجياـــات ررـــيس ا ماوريـــة، والوجـــد

( مـــنحام هـــ ة انتقاليـــة لتوهيـــجن 2011   لعـــدي 2009 ةهقـــانو  ا نســـية الســـودانية لســـن الســـودا ،
املربمــة ئــت الملــاهت، كقاــا  هضــ ر عــن ا ل اجليــات وهقــار لقنظــاس القــانو  لــدولتام املســتققة أو ــاعام،

 ل كد عدس لضار موا ن جنوب السودا  هيما يتعقجن  سذلة ا نسية.
  

 حقوق األشخاص ذوي اإلعااة -زاي 
 

 (88، 85) 83 تالتوصيا  
ووــالس   ــاد  الســودا  عقــي  ل اجليــة  قــو  األيــخاي  وي ا عاجلــة وأن ــذ وقســار جلوميــار  -79

لاعايـــة األيـــخاي  وي ا عاجلـــة. جلامـــت الدولـــة ئتعزيـــز هـــاي التعقـــيم لـــذوي  عقـــي املســـتوي الـــواري
ا عاجلـة كقوـوهلم يف املــدار  احل وميـة ئن ــ  الع مـات احملـاطة، و   دمتــات لغـة ا يــارة عـرب الــرباما 
املختق ــة و ن ــوت يــعوة المل ــ  املعــا  يف املاكــز القــومي لرتقاهــة المل ــ  وهتــتم الدولــة ئتملــويا ماارالــ  

 عية و رتي  السودا  دوليار و جلقيميار.ا ئدا
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اختــذت الدولــة عــددار مــن التــدائا ملعا ــة أثــار ال قــا و لــ  ئتمقــي ام م ــاري  مــدرة لقــدمت   -80
س عقــا لــوها نســوة مــن األرا ــي 2009 و دمتــاهلم يف مظقــة التــذمت ال ــحي، كمــا نــن جلــانو  املعــاجلت

 .يف ااملة ا س انية العامة والس ن ال عيب لقمعاجلت
أ ـــدرت امل و ـــية القوميـــة لألنتخائـــات عـــددار مـــن املوجاـــات لضـــما  م ـــاركة األيـــخاي  -81

 وي ا عاجلــة يف احليــاة السياســية، ومــ متاار  ــت  جــاطة  ســ اليبية العمــ  والت ــغي  ال رــجن والتم ــت 
 س.2020- 2015 ةا جلت ادي لأليخاي  وي ا عاجلة لق   

  
 المدني لي تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملةمشاركة منظمات المجتمع  -حاء 

 
 (76) 83 تالتوصيا  

لعتــرب منظمــات ااتمــ  املــد  هــي   ــد  م ونــات ااقــس ااست ــاري حلقــو  ا نســا   - -82
وريـــة عمـــ   15  عـــداد هـــذا التقايـــا، هضـــ ر عـــن م ـــاركة منظمـــات ااتمـــ  املـــد  يف الـــذي ينســـجن

الدوريـــة ال ـــامقة ئالوايـــات وكـــذل  امل ـــاركة يف ورش عمـــ  جلامـــت  ـــوت لن يـــذ لو ـــيات املااجعـــة 
 التوعيـــــةو  ى وـــــات الترتقيـــــ و  ئتن يـــــذ التو ـــــيات يف حمـــــور   ـــــ ق القـــــوانت وحمـــــور  جلامـــــة العدالـــــة.

ــــدريب عقــــا  قــــو  ا نســــا    ى العــــاو  وريــــة عمــــ  ئالتنســــيجن ئــــت وطارة  45 ذلن يــــ 2014 سالت
من ـــملار لاهـــ    53و وامل و ـــية القوميـــة حلقـــو  ا نســـا ، املـــد عـــدد مـــن منظمـــات ااتمـــ  و  العـــدت

 ك اءة العامقت ى وات  اية المل   ى يىت وايات السودا .
  

 البنية التحتية لمؤسسات حقوق اإلنسان -ياء 
 

 (53 ،40، 37، 36، 34) 83 تالتوصيا  
ولســــعا لقتعــــاو  مــــ  ااتمــــ  الــــدو  لتــــذمت  لوــــد    ومــــة الســــودا  دارمــــار  ســــتعدادها -83

لعادالــ  جتــاه دعــم ا نتقــات السياســي ملا قــة مائعــد ا ســت تاء، وااتمــ  الــدو  مقــزس ئتن يــذ كــ  مــا 
 وعد ئ   ا أ  جتاوئ  ايزات  عي ار.

أســام ئانــاما األمــم املتحــدة ا لــاري يف دعــم ئعــص جاــود الســودا  يف   ــار ن ــا الــوعي  -84
مودأ امل ـاركة والت ـاور  ـوت عمقيـة  ـناعة الدسـتور  يـو   لن يـذ منتـديات امل ـاركة العامـة و جلاار 

يف  ــناعة الدســتور يف  ســة ع ــا وايــة مــن وايــات الســودا . كمــا   ئالتعــاو  مــ  الربنــاما لن يــذ 
عــدد مـــن ورش العمـــ  جبميـــ  وايـــات الســـودا   ــوت عـــدة حمـــاور كمحـــور لن يـــذ لو ـــيات املااجعـــة 

جلـانو  و  رية ال امقة ئالوايات، وحمور  جلامـة العدالـة وحمـور ا  ـ ق القـانو  اقـت جلـانو  المل ـ الدو 
 ا نتخائات.

  



A/HRC/WG.6/25/SDN/1 
 

 

GE.16-02091 19/31 

 

 المفوضية القومية لحقوق اإلنسان -ياء 
 

 (45، 44، 43، 42، 41، 39) 83 تالتوصيا  
الدســتور ووهقــار مــن  142 ةأٌن ــوت امل و ــية القوميــة حلقــو  ا نســا   ســتنادار    نــن املــاد -85

 ( أع ه.13. أنظا ال قاة  2009 لقانو   ن اراا يف
مـــــــن متـــــــ ت  2018- 2014 سديـــــــنت امل و ـــــــية متملتاـــــــا ا ســـــــ اليبية األو  لألعـــــــوا -86

مااماـا ولتمرتـ  يف حمـاور سـو  هـي: دراسـة ولقيـيم جلـدرات امل و ـية  املنابية الا    عتمادها  ياط
 ت واحلـوار و ست  ــار القـدرات الـا يتمتـ  هبـا أعضـاؤها ومتملــا مـن متـ ت التقيـيم الـذاا واملقـائ

 وئااما  ا ا املتخ  ة ومقي  الت ايعات واستعااا هي   امل و ية التنظيمي والوطي ي(.
عضــوية   تمنحـت امل و ـية  ـ ة مااجلـب يف القبنـة العائيـة الدارمـة حلقـو  ا نسـا  واكتسـو -87

لقـــدمت ئملقـــب و  كـــ  مـــن ال ـــو ة األهايقيـــة وال ـــو ة العائيـــة لقم سســـات الو نيـــة حلقـــو  ا نســـا 
 ئالقبنة األهايقية حلقو  ا نسا . عضو منتسباحل وت عقا   ة 

  
 جهود مكالحة تغيير المناخ -كاف 

 
 (69) 83 ةالتوصي  

 .2014 اهرباي السودا  عقا لعدي ت الدو ة عقا ئاول وت كيولو ى اد   -88
لقــــزس كــــ  مــــن يعمــــ  يف  ئق ــــاهة ئنــــودس 2011 سى العــــا  لعــــدي  ارحــــة  ايــــة الويوــــة  - -89

انو   ايـــة جلـــ ال ـــناعات ا ســـتخااجية ئالتقيـــد التـــاس يف احل ـــايت عقـــا الويوـــة الـــا يعمـــ  هياـــا، ولقـــزس
ق الضــار ولعــويص كــ  مــن يتســوب يف   ــاار الويوــة ئــذ  يقــوس ئق ــ   ال ــادرة  وجوــ  والقــوارع الويوــة

املضــاور. لقــوس وطارة الــن   جباــود كوــاة مــن أجــ  احل ــايت عقــا الويوــة كزراعــة الغائــات  ــوت احلقــوت 
 الن ملية وااست ادة من الغاطات امل ا وة  نتاج الن ا و ن اء و دات ملعا ة الن ايات ااملاة.

املــواد والن ايــات ااملــاة أن ــوت  نــة عقــي املســتو  القــومي لتقــدق مق  ــات احلقــوت ئ ــذ   -90
 وأثاها عقي املناخ.

  
 النزاع المسلح لى إاليم دارلور -الً 

 
 (61، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 54، 53) 83 تالتوصيا  

لتوا ــ  ا اــود لونــاء ســ س دارــم يف  جلقــيم دارهــور ئتوا ــ  احل ومــة القوميــة والســقملة ا جلقيميــة  -91
لـــدارهور مــــ  كاهــــة ال ـــاكاء يف األمــــم املتحــــدة وا مـــاد األهايقــــي، كمــــا لســـتما ا اــــود  ن ــــا   ل اجليــــة 

دعــــم الدو ــــة، ويــــادت هــــ ة هــــذا التقايــــا انضــــماس العديــــد مــــن  ــــامقي الســــ ق لاكــــب الســــ س و  
 م تب املدعي العاس لقمح مة ااا ة ئدارهور ئال وادر القانونية واملساعدات ال نية والقوجستية.
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س    ن ــاء  ــندو   عــادة 2012 اوعقــب املنتــد  الــدو   ــوت التنميــة ئــدارهور يف أكتــوئ -92
 عمــــار ولنميــــة دارهــــور الــــذي مــــن  ــــمن ماامــــ   ويــــ  م ــــاوعات العــــودة واعــــادة التــــو ت ومقيــــجن 
األهـــــدار ا لاريـــــة، وي ـــــار عقـــــا  ن ـــــا  م ـــــاوعات التنميـــــة ولقويـــــة احلاجـــــات ااا ـــــة ئالنســـــاء 
واأل  ــــات واليتــــاما. كمــــا    ن ــــاء م و ــــية العــــودة الملوعيــــة و عــــادة التــــو ت الــــىت عقــــدت مــــ  اار 

أمثــات جاــوده مــ  ال ــاكاء يف  ن ــاء جلــا  العــودة و  س2013  لوحــو جلضــايا النــزوق والقبــوء يف مــار 
أســـاة مـــن العارـــدين. وجلامـــت م و ـــية  650,000 تجلايـــة اســـتوعو 291 اعيـــة الـــا ئقـــ  عـــددهالملو 

العــــو  ا نســــا  الســــودانية ئــــدعم املتــــذثاين ئالنزاعــــات ئالتنســــيجن مــــ  ا اــــات األمتــــا   ات ال ــــقة 
م ــاوعار  349  مقيــار دوار أماي ــي ل ــم 1,03 ههوجلعــت عقــا متملــة عمــ  م ــ ك ئتمويــ  جلــدر 

ــــة الدوليــــة جلملاعــــار متــــدم 11 ييغملــــ يار و نســــانيار، كمــــا أئامــــت امل و ــــية ال اجليــــات لعــــاو  مــــ  القبن
لق ـــــقيب األ ـــــا ومنظمـــــة اهلبـــــاة الدوليـــــة لتن يـــــذ م ـــــاوعات أن ـــــملة  نســـــانية يف وايـــــات دارهـــــور 

 دوارار أماي يار. 13,323,900 اومنا جن أمتا  متذثاة ئالنزاعات ئقغت مواطناهت
  

 اإلنسانالتعاون مع آليات حقوق  -ميم 
 

 (75، 74، 73، 72) 83 تالتوصيا  
( يف SOFAلتعـــــاو    ومـــــة الســـــودا  مـــــ  ئعرتـــــة اليوناميـــــد وهقـــــار  ل اجليـــــة و ـــــ  القـــــوات   -93

يف و  أ ونـــات التحـــاك و اكـــة واردات الوعرتـــة مـــن معـــدات ومعينـــات عمـــ ،و  وـــاات مـــنع التذيـــاات
 ايــة الوعرتــة ومقااهتــا، ويف  ــاات حمــدودة جــدار لن ــع احل ومــة الوعرتــة ئعــدس التحــاك ملنــا جن ئعيناــا 
يف دارهور ألسواب أمنيـة  قيقيـة  ا ـار عقـا سـ مة الوعرتـة وأعضـاراا، اا أ  ئعرتـة اليوناميـد ا لقتـزس 

 ئذل  ولوق  األمم املتحدة وا ماد األهايقي ياكية من  عاجلة  اكتاا.
كـــذل  لتعـــاو  الســـقملات العدليـــة وأجاـــزة  ن ـــا  القـــانو  اســـيما مـــدعي عـــاس احمل مـــة ااا ـــة  -94

ئـــدارهور يف التحقيـــجن يف اانتااكـــات ولقـــدق املتامـــت لقمحاكمـــة،  ا أ  ئعرتـــة اليوناميـــد جلقمـــا لتعـــاو  مـــ  
ء ئـــذجلواهلم  ضـــور ال ـــاود وال ـــاكت مـــن أهـــااد ئعرتـــة اليوناميـــد لـــألدا جـــااءات هـــذه األجاـــزة متا ـــة يف 

 أماس النيائة أو احمل مة املخت ة.
لعاجلــب ث ثــة متــرباء مســتققت ألو ــاا  قــو  ا نســا  يف الســودا  يف هــ ة التقايــا وجلــد  - -95

 وجدوا ك  التعاو  من   ومة السودا  وأياروا ا   ل  يف لقارياهم.
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 العنف ضد المرأة -نون 
 

 (103، 62، 61، 60) 83 تالتوصيا  
  ــار لعزيـــز و ـــما  التن يـــذ ال عـــات لقتـــدائا الت ـــايعية الااميـــة    م اهحـــة العنـــ   ـــد يف  -96

اختــذت الدولــة  قــة مــن التــدائا وااملــوات عقــا املســتو  الت ــايعي وعقــا مســتو   املــاأة والمل ــ ،
 .السياسات وا س اليبيات اقت

عقوئـات عقـا ا ـاارم  س2015 ةلعـدي  سـن عقا املستو  الت ـايعي لضـمن القـانو  ا نـاري -97
نـن ي  ـ  ئـت و  الا لندرج  من م اـوس العنـ   ـد املـاأة كباعـة التحـاش ا نسـي وو ـ  ل سـا

 ااهت اب.و  جاعة الزنا
س عقــا عقوئــات مغقظــة عقــا كاهــة أيــ ات 2014 اايــتم  جلــانو  م اهحــة ا جتــار ئالو ــ -98

 ا جتار ئالو ا الا ي و   حاياها من النساء واأل  ات.
 .2031 - 2016    و   مسودة لسياسة جلومية مل اهحة العن   د املاأة والمل  -99
ولعمـــ   2016 - 2012 ةااملـــة القوميـــة اامســـية مل اهحـــة العنـــ   ـــد املـــاأ اعتمـــدت -100

و ــدة م اهحــة العنــ   ــد املــاأة والمل ــ  ك ليــة لنســيقية ئــت الــوطارات القوميــة املخت ــة والوايــات 
 ومنظمات ااتم  املد  ومنظمات األمم املتحدة ملتائعة لن يذ ااملة.

ــــات  14  أن ــــذت و ــــدة م اهحــــة العنــــ   ــــد املــــاأة والمل ــــ -101 و ــــدة عقــــا مســــتو  الواي
و ـدات ئذرئعـة مـن وايـات دارهـور، كمـا    ن ـاء يـو ة  4 ااملـاأة والمل ـ  مناـمل اهحة العن   د 

م  منظمات ااتم  املد  العامقة يف وـات م اهحـة العنـ   ـد املـاأة لتقويـة التنسـيجن ئـت القملـاعت 
الاءــي واملــد  أولــت مســذلة العنــ   ــد املــاأة يف دارهــور كوــا  هتماماــا. كمــا   و ــ  متملــا عمــ  

دارهـــور منورتقـــة مـــن ااملـــة القوميـــة مل اهحـــة العنـــ   ـــد املـــاأة و ـــت مناجل ـــتاا مـــ  ا مـــاد لوايـــات 
 األور  ئربوكس .

عمقـــت الو ـــدة مـــ  وطارة الدامتقيـــة لزيـــادة عـــدد ال ـــا ة النســـارية يف وـــات  ايـــة املـــدنيت  -102
التحـــاي و ن ـــا  ومتا ـــة النســـاء يف املعســـ اات و  و ـــ  مـــناا لتـــدريب ال ـــا ة النســـارية يف وـــات 

 موادمل القانو  الدو  ا نسا  و قو  ا نسا .
يف وــات التــدريب وئنــاء القــدرات   لن يــذ عــدد مــن الــدورات التدريويــة لقعــامقت يف األجاــزة  -103

مــن  العدليـة و ن ــا  القــانو  ى القـوانت الدوليــة وا جلقيميــة والو نيـة  ات ال ــقة، كمــا   لـدريب عــدد
ة يف أعمــــات التحــــاي ا نــــاري يف جلضــــايا العنــــ   ــــد املــــاأة، كمــــا     ــــدار دليــــ  ال ــــا ة النســــاري

 الع ج الساياي حلاات ا هت اب.
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( ئ ـــذ  منـــ  العنـــ  E/CN/6/2013/4ون ـــا    لقايـــا األمـــت العـــاس لألمـــم املتحـــدة رجلـــم   -104
ات لنســيقية  ــد النســاء واأل  ــات الــذ  أورد الســودا  مــن  ــمن ع ــاة دوت أئقغــت عــن  ن ــاء آليــ

  ايف  ل  وموعات عم  وو دات متخ  ة ووموعات دولية أو مااجلوو .
  

 ختان اإلناث والزواج المبكر -سيم 
 

 (109، 108، 107، 106، 105) 83 تالتوصيا  
، و ـــت مااجعتـــ  2007 سئـــدأ العمـــ   عـــداد م ـــاوا جلـــانو  ملنـــ  متتـــا  ا نـــاج منـــذ العـــا -105

،  2013 - 2012 سملااجعــة الت ــايعات  ات ال ــقة ققــو  املــاأة يف األعــوائواســملة القبنــة القوميــة 
 كما عقدت وموعة من ا قسات الت اورية م  وطارة العدت والربملانيت.

أ ققـــت احل ومـــة ئالتعـــاو  مـــ  اليونســـي   قـــة  ســـقيمة  وهـــي موـــادرة  جتماعيـــة  ع ميـــة  -106
ار ااتمـــ  ا ال ـــاد قيـــو ي ـــو  هنـــاك جلوـــوت هتـــدر ملنـــ  متتـــا  ا نـــاج ولاكـــز عقـــا التحـــوت يف   ـــ

 لعم  عقا ن ا التعقيم والتوعية  ساؤمل متتا  ا ناج.و  اجتماعي لقتغيا
ــــة ئالتعــــاو  مــــ  ااقــــس القــــومي لقتخملــــيا ا ســــ اليبي  -107 ــــة المل ول أعــــد ااقــــس القــــومي لاعاي

، ولســــعا 2018 - 2008 سا ســـ اليبية القوميــــة لققضــــاء عقـــا متتــــا  ا نــــاج يف الســـودا  لألعــــوا
هــذه ا ســ اليبية ا  رهــ  القــدرات ئامل سســات وأ ــا ااتمــ  املــد  ولملــويا ماــارات ااتمــ  ليســاهم 
ا مي  يف التخقي عن هـذه العـادة، ومـن أهـدار ا سـ اليبية سـن ل ـايعات مـاس وجتـاس ممارسـة متتـا  

ومايـــ  القملـــاا الـــدين لققيـــاس ئـــدوره،  ا نـــاج ورهـــ  وعـــي ااتمـــ  وئنـــاء يـــااكة حمقيـــة و جلقيميـــة ودوليـــة
 ويسا لن يذ ا س اليبية عقا الوج  احملدد هياا.

نظمـــت أن ـــملة و  2015 سى العـــا األ  ـــاتو ـــعت الدولـــة اســـ اليبية و نيـــة   ـــاء طواج  -108
ل ــبي  لعقــيم الونـــات، و  طواج األ  ـــاتو    ـــاء العنــ   ــد املــاأة 2015 يومــار ى نــوهمرب 16 ةملــد
 عقــا ث ثــة م ــاري  ى   ــار ارليــة األورئيــة لقدعوجلاا يــة مــ  اامــاد األورى ات العـاس   التوجليــ   وى
 قــــو  ا نســــا  الــــىت هتــــدر    القضــــاء عقــــا املمارســــات التققيديــــة الضــــارة مرتــــ  طواج األ  ــــات و 

 ن ســـالـــوها الـــدعم الو  لقايـــا  قـــو  املـــاأة ى طـــ  جلـــوانت األ ـــوات ال خ ـــيةو  ااتـــا و  القا ـــاات
 القانو  لقنساء ال لا يقعن  حايا انتااكات  قو   نسا .و  ااجتماعا

  
 اصالح القانون الجنائي -عيم 

 
 (110) 83 ةالتوصي  

املســــــــــتند ا  جلــــــــــاار وقــــــــــس الــــــــــوطراء  74/2015 مأ ــــــــــدر وطيــــــــــا العــــــــــدت القــــــــــاار رجلــــــــــ -109
القـــوانت عقـــا رأســـاا  ئانـــاما   ـــ ق الدولـــة( ئت ـــ ي   نـــة ملااجعـــة عـــدد مـــن  140/2015 مرجلـــ

س و لــ  عقــا  ــوء الدســتور وا ل اجليــات الــا  ــاد  عقياــا الســودا  1991 ةالقــانو  ا نــاري لســن
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أكـــادعيت، وجيـــوط و  وجتـــارب الـــدوت امل ـــاهبة، ولت ـــو  القبنـــة مـــن رؤســـاء جلضـــاء ســـائقت و قـــوجليت
 لقبنة أ  لستعت  ن لااه مناسوار من كاهة املاتمت والنايملت.

هيمـــا يتعقـــجن  2015 اا أ  القـــانو  ا نـــاري كـــا  جلـــد   اجـــااء لعـــدي  جزرـــي لـــ  يف ينـــاييـــذك-110
 ( أع ه.11 أنظا ال قاة  استغ ت الن و  و  ااهت ابو  جباعىت التحاش ا نسا

  
 نظاً إدارة العدالة -لاء 

 
 (121، 120، 118، 117، 116) 83 تالتوصيا  

أجاــزة  ن ــا  القــانو ، هذن ــذت معاــد و  ال ــوادر العدليــة لــو  الدولــة اهتمامــار كوــاار ئتــدريب -111
  ــ  يال  طيــادةو   ــت لاجليتــ و  489/2014  القانونيــة  وجــب املاســوس ا ماــور و  العقــوس القضــارية

ــــةو  ــــد مــــن و  .35/2015 س وجــــب املاســــو  ال نيــــةو  مقدرالــــ  املاني متــــ ت العــــامت نظــــم املعاــــد العدي
 احلوكمــــةو  عدالــــة األ  ــــاتو  العدالــــة ا ناريــــةو  وــــاات عــــدة اقــــت التحقيــــجن الــــدورات التدريويــــة ى

 مـــــن وكـــــ ء النيائـــــة 137و جلا ـــــيار  369 تاســـــتادهت هـــــذه الـــــدوراو  م اهحـــــة هســـــ  األمـــــوات،و 
مــن  32و مــن الوــا رتت 55مــن  ــواط ال ــا ة و 91مــن احملــامت و 78و مست ــار  وطارة العــدتو 

. كمـــا نظــم املعاـــد ورش عمــ  لدريويـــة لقضــاة احملـــاكم هوــات أمتــا  ل ـــم  منظمــات ااتمـــ  املــد 
جلا ــــا  98 ايــــارك هياــــ األهقيــــة ئــــدارهور ى التوســــا حلــــ  النزاعــــات ئالتعــــاو  مــــ  ئعرتــــة  يوناميــــد 

 حم مة أهقية.
   ن ـــاء ااقـــس التنســـيقا حلقـــو  ا نســـا  ئاراســـة ال ـــا ة ألهـــااا ن ـــا ثقاهـــة  قـــو   -112

 ال ــا ة ى وـات ا ملــاس ئاملعـايا الدوليـة حلقــو  ا نسـا  ملمارســتااأهـااد  ئنــاء جلـدراتو  رهـ و  ا نسـا 
 لملويقاا من مت ت العم  ال ا ا.و 

مــاي وطارة الــدهاا عقــا لــدريب القــوات املســقحة ى وــات القــانو  ا نســا  الــدو ، ه ــا  -113
 ــات أثنــاء دورة لدريويــة ى وــاات  ايــة األ  20 ن  لنظــيم أكرتــا مــ 2015 - 2011 نال ــ ة مــ

دارســار ئـــت  913 ا عـــداد مــدرئت  ولــ  اســت اد مناــو  جلــانو  النزاعــات املســقحةو  النزاعــات املســقحة
  ائا.و  جند 
ا جلقيميــة حلقــو  و  ى   ــار  عمــات  ــمانات احملاكمــة العادلــة املقــارة ى اال اجليــات الدوليــة -114

 ن ـــــا  القـــــانو ، نظـــــم ااقـــــس و   يـــــاعة ثقاهـــــة  قـــــو  ا نســـــا  وســـــا أجاـــــزة العدالـــــةو  اانســـــا 
-2013 ااست ــــار  حلقــــو  ا نســــا  ئالتعــــاو  مــــ  ئانــــاما األمــــم املتحــــدة ا لــــارا ى العــــامت

األمــن و   ــواط ال ــا ةو  احملــامتو  وكــ ء النيائــةو  عــددار مــن ورش العمــ  اســتادهت القضــاة 2014
 من وايات السودا . 8 م اركار ى ك  واية ى 50  ئواجل
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 مدعي عاً جرائم دارلور دور -صاد 
 

 (130، 129، 128، 127، 126، 125، 124، 123، 118) 83 تالتوصيا  
  لوســي  م تــب املــدعي العــاس لقمح مــة ااا ــة جبــاارم دارهــور ئ ــتع م الــب يف وايــات  -115

مل تـب املـدعي  12 موكيـ  نيائـة مـنا 100 مدارهور اامسة وطيادة عدد وك ء النيائـة    ئقـ  عـدده
 .2015 - 2014 العاس لدارهور مت ت العامت

أ يــ  عــدد مــن الــدعاوي ا ناريــة لقمح مــة ااا ــة و ــدرت هياــا ا  ــاس، وهنــاك عــدد  -116
 ــــا  مقيــــجن يف ايــــتواكات مســــقحة ئــــت  3 تكونــــت وطارة العــــد  .(18 مــــن القضــــايا مــــت التحــــاي

ال وــا يف هتدرــة األو ــاا ئتقــ   القوارــ  يف دارهــور   عقــا أثاهــا هــتع دعــاوي جناريــة كــا  هلــا األثــا
 املنا جن.
مل تـــب املـــدعي العـــاس لقمح مـــة ااا ـــة جبـــاارم دارهـــور لقـــدعاو   2015 س   ـــارية العـــا -117

ى وايـــة جنـــوب  7و ى وايـــة اـــات دارهـــور 63 ادعـــو  مناـــ 76 دا ناريـــة جليـــد التحـــا  لوـــت عـــد
جـــاارم  ـــد و  وايـــة هـــاب دارهـــور، اقـــت اهتامـــات ئالقتـــ  ى 2و ى وايـــة يـــا  دارهـــور 4و دارهـــور

  و  لســـا  جـــااءات هـــذه الـــدعاو  كاملعتـــاو  هاهـــا.و  ا لـــ ر ا نـــاراو  الناـــب املســـقعو  ا نســـانية
 ئعضاا جليد التحا .و    الة ئعضاا لقمحاكمة

  
 حرية التعبير -ااف 

 
 (132) 83 ةالتوصي  

يف وـــات  ايـــة التعوـــا، ه ـــي   ـــار هتيوـــة املنـــاخ امل رـــم يـــادت ارونـــة األمتـــاة مســـنار كوـــاار  -118
لقحوار الو ن ال ام  أ در رريس ا ماورية عددار مـن القـاارات اقـت لعزيـز  ايـة التعوـا و  ـدار 
ال ــح ، كمــا    لغــاء الاجلائــة القوقيــة لق ــح  عقمــار ئــذ  ال ــح  الســودانية اليوميــة يزيــد عــددها 

أ ـــدر ررـــيس القضـــاء  2015 ديســـمرب 6  ئتـــاريو  سياســـية. ـــحي ة  26 ا ـــحي ة مناـــ 55 اعقـــ
التـــدائا و  الـــذ  نـــن عقـــا اســـتعبات نظـــا جلضـــايا احلايـــات العامـــة 7/2015 ماملن ـــور القضـــارا رجلـــ

ــــات ال ــــح ية ــــد ن ــــاط األ ــــزاب و  ال ــــادرة مــــن الســــقملات املخت ــــة املتعققــــة ئاحلاي قظــــا أو لقيي
يا األولويــة الق ــو  ى النظــا عقــا مــا ســواها مــنحع هذهالقضــاو  منظمــات ااتمــ  املــد و  السياســية

 من الدعاو .
أ ـــدرت احمل مـــة الدســـتورية عـــدة أ  ـــاس لـــدعم  ايـــة ال ـــحاهة مناـــا  عـــ   ئملـــ   جلـــاار  -119

س، كمــا جلــارت 2014   لــ  يف مــار و   يقــار  ــحي ة  التيــار  السياســية اليوميــة ملخال تــ  الدســتور،

__________ 

 (.21رجلم   أنظا املقحجن (18  
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ســـــتورية الـــــا لقـــــدس هبـــــا أ ـــــد ال تـــــاب ئ ـــــحي ة س جلوـــــوت الـــــدعو  الد2013 احمل مـــــة يف ســـــوتمرب
 أمات ئن ا لق  املقاات.و   ا نتواهة( وأمات ئقلغاء جلاار  ظا ئعص املقاات الا أعدها لقن ا

  
 الحق لي الضمان اإلجتماعي ومستوى معيشي مالئم -راء 

 
 (147، 133) 83 تالتوصيا  

احنيـــاط الدولـــة لق قـــااء وال ـــاارع الضـــعي ة       2016 - 2012 ةأكـــدت ااملـــة اامســـي -120
%، ومواطنــــة 100 ةلن يــــذ ئنــــود الــــدعم املخ  ــــة هلــــذا الغــــاا ئنســــو 2015و 2014 يف العــــامت

س لاكـــز عقـــا معـــاش املـــوا نت ومتـــدماهتم األساســـية وو ـــقت لغمليـــة التـــذمت ال ـــحي 2016 سالعـــا
س ئا  ـاهة 2015 سألعـواس السـائقة لقعـاأسـاة ئتمويـ  كامـ  مـن احل ومـة متـ ت ا 790,000 دلعد
أســاة لــدمتقاا الدولـــة يف  200,000 ةأســاة هقــاة يغملياــا ديـــوا  الزكــاة ئواجلــ  طيـــاد 420,000 ا 

أســـــاة يف مواطنـــــة  1,190,000 ةالتغمليـــــة كـــــ  عـــــاس لي ـــــوع العـــــدد ال قـــــي الـــــذي ل ـــــمق  التغمليـــــ
 .(19 س2016 سالعا

هتـتم الدولــة ئتخ يــ   ــدة ال قــا ومقيــجن أهــدار األل يــة هذن ــذت ااقــس األعقــا مل اهحــة  -121
ال قـــــا و   عـــــداد متملـــــة  ســـــ ليبية رئـــــ  جلانيـــــة موجاـــــة حنـــــو النمـــــو وطيـــــادة ا ن ـــــا  عقـــــا ال قـــــااء  

لتحقيـــجن عدالـــة % مـــن الســـقور امل ـــاهية لتمويـــ  م ـــاري  التمويـــ  األ ـــغا 12 ةكتخ ـــين نســـو
  ــاة كوــاة  2014 - 2011 نيــادت عمقيــات التمويــ  األ ــغا ى ال ــ ة مــجلــد و  لوطيــ  الــدمت ،

 ن ـــاء م سســـات التمويـــ  األ ـــغا جبميـــ  و  عـــدد املســـت يدينو  مـــن  يـــو  بـــم التمويـــ  املمنـــوق
و ن ــــاء  .(20 2013 سى العــــا 13  مقارنــــة ئ 2014 سم سســــة ى العــــا 30 تالــــىت ئقغــــو  الوايــــات

ك ــندو  الت اهــ  ااجتمــاعي و ــندو  دعــم الملــ ب وئانــاما   وموعــة مــن ال ــناديجن ا جتماعيــة
ل ــغي  ااــاجيت، و ن ــاء حمـــاه  لتمويــ  الزراعــة املاويـــة واململايــة، هضــ ر عقــا الـــدور الــذي يقــوس ئـــ  

 ديوا  الزكاة من دعم لق اارع ال قاة.  أنظا املقحجن رجلم(.
  هياــــا مديـــــد  2016 - 2012 ةأعــــدت الدولــــة ااملـــــة ا ســــ اليبية اامســــية لق ـــــح -122

 األولويات ال حية وعقا رأساا التغملية ال حية ال امقة.
  التوجليــــ  عقــــا وثيقــــة ال ــــااكة مــــن أجــــ  ال ــــحة ئــــت   ومــــة الســــودا  ويــــاكاء التنميــــة  -123

ل ـــندو   س، و ـــت  جـــاطة الورجلـــة امل اهيميـــة2014 والـــدوليت وممرتقـــي منظمـــات ااتمـــ  املـــد  يف يوليـــ
مل اهحـــــــــــــة ا يـــــــــــــدط والـــــــــــــدر  وامل ريـــــــــــــا ولقويـــــــــــــة النظـــــــــــــاس ال ـــــــــــــحي  يزانيـــــــــــــة الـــــــــــــدعم العـــــــــــــاملي 

 س.2014 سدوار أماي ي و ل  يف العا 132،240،879 تئقغ
 من التقايا. 21-19 تيف وات ا اود املوذولة مل اهحة األمااا املستو نة أنظا ال قاا -124

__________ 

 أنظا املقحجن. (19  
 .جدوت م ياات التموي  األ غا .مقحجن (20  
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ـــة مـــن أجـــ  مســـت احل ـــوت عقـــا الاعايـــة ال ـــحية اســـيما يف املنـــ -125 ا جن الناريـــة لونـــت الدول
م ـــاوا التوســـ  يف متـــدمات الاعايـــة ال ـــحية األساســـية ئتمويـــ   اا    وجوـــ   ن ـــاء العديـــد مـــن 

 ( من التقايا(.21الو دات ال حية ولوها املعينات الملوية وال وادر الملوية  أنظا ال قاة  
ب وال ــار ال ــحي لعتمــد الدولــة متملــة جلوميــة لتحســت  م انيــة احل ــوت عقــا ميــاه ال ــا  -126

س 2019 سلقو ــوت لغايــة األل يــة التنمويــة، وهتــدر ااملــة    رهــ  معــدت اســتا ك ال ــاد ئناايــة العــا
( مــــن التقايــــا 24لــــ ار يف اليــــوس يف احلضــــا  أنظــــا ال قــــاة   90 لــــ ار يف اليــــوس يف الايــــ  و   25   

 (.7رجلم  واملقحجن 
األ  ــــات دو  ااامســــة مــــن العمــــا ئــــت  لوــــت م يــــاات املســــو ات اع ــــاا معــــدت وهيــــات -127
 الـــــة  املســـــع متعـــــدد  68 وادة ا  1000   الـــــة وهـــــاة ل ـــــ 83 نمـــــ 2014 - 2010 ساألعـــــوا
لــذات ال ــ ة و لــ  ئ ضــ   48 ا  60 ن(. ئينمــا اع ــص معــدت وهيــات الا ــ  مــ2014 تامل يــاا

ــــة واالتــــزاس ئــــرباما  ــــة اهتمــــاس الدولــــة ئاعايــــة  ــــحة األمومــــة والمل ول التح ــــت،  يــــو و ــــقت التغملي
 %.95 لقباعات الرت ثة من الققاق ااماسي   

  
 الحق لي التعليم والحياة الثقالية -شيم 

 
 (156، 155، 154، 153، 152، 151، 150، 149، 148) 83التوصيات:   

التــدائا املتخــذة مــن أجــ  مســت هــاي احل ــوت عقــا التعقــيم، ا ســيما يف املنــا جن الاي يــة  -128
الناريــة: هنــاك جاــود موذولــة مــن وطارة ال ئيــة والتعقــيم لتح يــز احلقــوت املوت ــاة لتعقــيم الــذين ي ــعب 

أهــداهاا الــا الو ــوت الــيام واملتــذثاين ئــال قا والنــزوق انمل جلــار مــن متململاــا واســ اليبياهتا حنــو مقيــجن 
لامــي ا   لا ــة هــاي مت اهوــة لأل  ــات وال ــواب متــارج املدرســة، لــذا لونــت عــددار مــن امل ــاوعات 

 س عقا النحو التا :2015و س2014 يف العامت
 

 ً:2014 تمشروعا  
س 2005 سوهــــو م ــــاوا ئــــدأ منــــذ العــــا :م ــــاوا األ  ــــات وال ــــواب متــــارج املدرســــة  أ( 

 ( سنة.24-7وال واب من  اهلدر من  لذهي  األ  ات 
يســــــــتما  ــــــــىت و  س2013 سكانــــــــت ئدايتـــــــ  منــــــــذ العـــــــا م ـــــــاوا  عقلــــــــم   ـــــــ ر :  ب( 

 ( سنة.13-6يادر    لعقيم ولذهي  األ  ات من  و  س2016 سالعا
س وياـــــدر    الو ـــــوت ا  2010 سكانـــــت ئدايتـــــ  يف العـــــا  التعقـــــيم ا ل ـــــ و :  ج( 

 ااتمعات الا ي عب الو وت الياا.
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 ً:2015 تمشروعا  
س، وياـــدر 2017 سس و ـــىت العـــا2015 ئدايتـــ  يف :م ـــاوا احلمقـــة القوميـــة ال ـــامقة  أ( 

 س.2017 ت   حمو أمية مقيونت أمي ققو 
يســـتما  ـــىت و  س2015 ئدايتـــ  يف م ـــاوا  عـــا  مـــتعقم يف طـــ  لنميـــة مســـتدامة :  ب( 

ئنــاء جلــدرات العــامقت يف وــات حمــو األميــة ولعقــيم ال وــار و ن ــاء مااكــز  س وياــدر ا 2018 سالعــا
   وتمعية مت امقة يف ث ج وايات.

يـــــــاد معـــــــدت ا لتحـــــــا   ـــــــدار  األســـــــا  ل ـــــــ  ا نســـــــت لقـــــــدمار مقحوطـــــــار يف ال ـــــــ ة  -129
ــالتعقيم الرتــانوي هقــد يــاد 70,9 ةس  يــو ئقغــت النســو2015 -س 2011 نمــ %، وهيمــا يتعقــجن ئ

( مدرســــة ثانويــــة   وميــــة لتققيــــ  ال اجلــــد 3373الســــودا  لقــــدمار كوــــاار  يــــو ئقــــ  عــــدد املــــدار   
% ويف ما قــة األســا  هــق  عــدد 37,3  ال ئــوي مــن ما قــة األســا   يــو ئقغــت نســوة ا لتحــا

 مدرسة. 17,737  املدار 
الوحــــو و  عمــــ  املاكــــز القــــوما لقمنــــاها 2012 ملقتعقــــي عقــــب لو ــــيات املــــ  ا القــــومي -130

ال ئــو  عقــا لضــمت موــادمل  قــو  ا نســا  يف املقــارات الدراســية و دمتــات مقــار ال ئيــة الو نيــة يف 
املا قــة الرتانويــة. وهــذه املوــادمل هــي: املســاواة وعــدس التمييــز، العدالــة ااجتماعيــة، ال اامــة ا نســانية 

و ايـة العـاا والسـمعة والت ـاهم والتسـامع و ـجن امل ـاركة يف احليـاة العامـة،  و جن احلياة، ل اق املاأة
ئا  ــاهة    لقــدق ئــااما   اعيــة منظمــة موجاــة لألئــاء واألماــات والت ميــذ لزيــادة الــوعي ئــاحلقو  

 واحلماية من األستغ ت ون ا الس س والتسامع.
( لأل  ـات ALPتن يـذ ئانـاما التعقـيم الوـدي   جلاس ااقس القومي حملـو األميـة ولعقـيم ال وـار ئ -131

وال ـــواب متـــارج املدرســـة الـــذين   يســـوجن هلـــم الـــذهاب    املدرســـة والـــذين لســـائوا مـــن املدرســـة أو 
   .الذين ا ع ن دوام يف نظاس التعقيم الاءي دو  لعويص ما هاهتم

س ومـــن أهـــم 2015 - 2010 س  و ـــ  متملـــة لن يذيـــة حملـــو األميـــة ولعقـــيم ال وـــار يف العـــا -132
مقيــو  أمــي  ــا  2 ةأهــداهاا مت ــص معــدات األميــة األجبديــة واحلضــارية والتقنيــة وال ــحية. وحمــو أميــ

س ئاعايــة موايــاة مــن رراســة ا ماوريــة 2015 سئــدأت احلمقــة القوميــة العــاو  يــ هقام ملوا ــقة لعقــيام.
 س.2020 ت( أمي ققو 9,697,795وهتدر    حمو أمية  

أجايـــــت دراســـــة هـــــدهت    احلـــــد مـــــن أعـــــداد األ  ـــــات هـــــا املقتحقـــــت  2014 سى العـــــا -133
ئاملدرســـة متا ـــة يف املنـــا جن الاي يـــة واأل  ـــات املتـــذثاين ئـــاحلاب والنـــزوق واألســـا ال قـــاة وال تيـــات. 
جلـــدمت الدراســـة عـــددا مـــن التو ـــيات  لتزمـــت احل ومـــة ئتن يـــذها مرتـــ : لعزيـــز جلـــدرات امل سســـات 

املعقومـــات وئنـــاء مـــدار  جديـــدة ومســـت أجـــور املعقمـــت و يـــااك ااتمـــ  التعقيميـــة ولملـــويا نظـــاس 
ئ ضـــــــ  هـــــــذه ا اــــــود اع ضـــــــت نســـــــوة التســـــــاب مـــــــن املـــــــدار  و  احملقــــــي يف األن ـــــــملة املدرســـــــية،

   1,9.% 



 A/HRC/WG.6/25/SDN/1 

 

28/31 GE.16-02091 

 

هيمـــا يتعقـــجن ئزيـــادة الن قـــات املخ  ـــة ومقيـــجن ااانيـــة ال امقـــة لقتعقـــيم هقـــد ئـــذلت الدولـــة  -134
رهـــم  لــــ  لظــــ  و  املعقـــم املــــدرب،و  ا جــــ  و  ى لــــوها ال تـــاب املدرســــاواـــودات كوــــاة  رتقـــت 

التحـديات الدامتقيـة وااارجيــة معوجلـار  قيقيـار و رتقــت يف احلـاوب والنزاعـات الدامتقيــة وهـاا احل ــار 
والتــدائا القســاية والــديو  الــا أثققــت ك هــ  الســودا  ممــا آثــا عقــا احلــجن يف التعقــيم  ــمن  قــو  

 ا .ا نسا  يف السود
  

 الالجئون والنازحون داخليا   -تاء 
 

 (160، 159، 158، 157) 83التوصيات:   
السودا  اس اليبية لقـوس عقـا  عـادة لـو ت النـاط ت يف جلـا  جديـدة أو   اوريةعتمدت ا -135

و ـــ  خمململـــات عماانيـــة لقمخيمـــات القارمـــة لتـــوها طـــاور عـــيع أهضـــ ، ومســـت هـــاي الســـ ا  
املتضارين يف التمت  ققو  ا نسا  يف وـات احل ـوت عقـا السـ ن امل رـم. ويف هـذا ال ـدد، ينوغـي 

قيود املاليـــة الـــا يواجااـــا الســـودا  ئاعتوـــاره مـــن أجلـــ  الوقـــدا  لـــوار ولـــذثا لقـــديا الظـــاور املتعققـــة ئـــال
العقوئــــات ااجلت ــــادية امل او ــــة عقيــــ . ولقــــتم ن مــــن الت ــــدي  ميــــ  و  التــــدائا األ اديــــة القســــاية

التحـــديات املتعققـــة قـــاات النـــزوق، و ـــعت م و ـــية العـــو  ا نســـا  السياســـة القوميـــة لقنـــاط ت. 
الاريســــية ئالنســــوة لقح ومـــة ل ــــبي  العــــودة الملوعيــــة، ولـــذل  ئنيــــت جلــــا  العــــودة  ومـــن األولويــــات

. ولتمرتــ  األولويــة اهلامــة األمتــا  يف اامســة دارهــور اتيف وايــ جلايــة 85الملوعيــة، ويف الودايــة   ئنــاء
لــــوها اا تياجــــات وااــــدمات األساســــية، أي األمــــن وااــــدمات ال ــــحية وامليــــاه النظي ــــة والتعقــــيم 

ـــار عقـــا ااســـتقاار واســـتونار أن ـــملتام ئاعتوا رهـــا مـــن ال ليوـــات األساســـية لت ـــبي  النـــاط ت دامتقي
 الزراعــــة ولائيــــة املايــــية( وا ســــااس ا جيــــا  يف التنميــــة كــــ  يف منملقتــــ . وجلــــد ثوــــت يــــاق سياســــة 

غـــاا احل ومـــة عقـــا املســـتويت اامـــادي واحملقـــي هيمـــا يتعقـــجن ئـــالعودة املوءيـــة    املنـــا جن األ ـــقية ئ
 ل بي  األن ملة الزراعية يف موسم األمملار.

ضـــــــي ة ل جوـــــــت رهـــــــم التحـــــــديات ا جلت ـــــــادية ستيعتـــــــرب الســـــــودا  مـــــــن أكـــــــرب الـــــــدوت امل -136
 ايــــــــة   ــــــــىت ــــــــالىب القبــــــــوء و  عــــــــدد ال جوــــــــت    يقــــــــدر وا جتماعيــــــــة ال وــــــــاة الــــــــا يواجااــــــــا

ى ئعــــــص املنــــــا جن و  % مــــــنام ى املعســــــ اات22    لســــــبي اجوــــــار  635،631 س2015 سالعــــــا
 ـــالىب القبـــوء ى ى املنـــا جن و  ل ـــ   نســـوة ال جوـــتو  احلضـــاية   ـــاركة ممنظمـــات ااتمـــ  الـــدو ،

%  يـــــو يعتمـــــدو  عقـــــا ااـــــدمات العامـــــة الـــــىت لقـــــدماا الدولـــــة 78  املـــــدو  احلضـــــاية األمتـــــا 
نــاما يف جلــد ئــدأ لســبيقام ى ئانــاما ســقملات الســب  املــد ، ويتوا ــ  لن يــذ هــذا الرب  لقمــوا نت.

العديــــد مــــن وايــــات الســــودا . وهيمــــا يتعقــــجن ئالواهــــدين مــــن دولــــة جنــــوب الســــودا  الــــذين أعقنــــت 
  ومـــة الســـودا  لا يواـــا هبـــم عقـــا األرا ـــي الســـودانية يف   ـــار اامترتـــات التـــاس ل ل اجلـــات الرتناريـــة 

ية ل ـوو  ال جوـت امل و ـية السـامو  املوجلعة ئت الـدولتت، هقـد   لوجليـ  ال اجليـة ئـت   ومـة السـودا 
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 واهــدار  190،000 بلتســبي  و  ــا الواهــدين مــن جنــوب الســودا ، وئــدأ العمــ  ئتســبي  مــا يقــار 
 لعم   ا  أمتا  ى واية الني  األئيص ئتسبي  الواهدين لتق  الواية.و  ئواية ااا وس،

  
 التحديات والصعوبات -خامسا   

 
 التدابير األحادية القسرية -ألف 

 
السودا  يواج  مديات لعاجلـ  مـا يقـوس ئـ  مـن أعمـات يف وـات  قـو  ا نسـا  و لـ  رهـم  -137

امل او ــة  التــدائا القســاية اان ااديــةا اــود اهلارقــة الــا ئــذهلا لتباوطهــا وعقــا رأ  هــذه التحــديات 
أثـات  الـىتو  ،روق  ـ وك  قـو  ا نسـا و  مـ  ن ـوي ةتعار ـاملو  1997 سعقا السودا  منذ العـا

عقــا  ــجن املــوا ن الســودا  يف التمتــ  ققوجلــ  والعــيع يف مســتو  معي ــي م رــم. ورهــم ســعا  ســقوار 
  ومــة الســودا  لقتغقــب عقــا ارثــار الســالوة هلــذه العقوئــات متــ ت الســنوات الملويقــة و مت ا ــاا 
ئوــــدار  أمتــــا  ائتــــدرهتا ئاان تــــاق عقــــا دوت  ــــناعية لتغمليــــة عبزهــــا يف وــــات لــــوها ا  تياجــــات 

لقمـوا ن  ا أ  هـذه العقوئـات طقــت مسـتماة وسـالوة ئ ـ  املقـاييس وجلـد طاــا  ية والضـاوريةاألساسـ
 النقــ و  الغــذاءو  التعقــيمو  امليــاهو  وــاات ال ــحةعقــا التمتــ  ئ اهــة  قــو  ا نســا  يف املــدما لذثاهــا 

 القســاية اان ااديــةالتــدائا جلــد طار املقــار ااــاي املعــى ئو  .(21 هاهــا مــن احلقــو  األساســيةو  التنميــةو 
   عــداد لقايــا م  ــ  و  وجلــ  عقــا ارثــار النا ــة عــن لقــ  التــدائا،و  2015 الســودا  ى نــوهمرب

 .33 ملاس  لقمقار اااي الذ  سيقدس لقاياه ى الدورة العادية اقس  قو  ا نسا  رجل
  

 الديون الخارجية -باء 
 

ســـا ت الـــديو  ااارجيـــة يف مت ـــص ال ـــار عقـــا م ـــاري  لنمويـــة  ات أ يـــة جل ـــو  ممـــا  -138
أد  ا   رل ـــاا أعوـــاء املعي ـــة و رل ـــاا معـــدات ال قـــا ولققيـــ  هـــاي التعامـــ  مـــ  األســـوا  املاليـــة 

جلم االعامليــة وجلــ  لــدهجن العمــ ت األجنويــة مقارنــة ئالملقــب ممــا أد  ا   ع ــاا العمقــة احملقيــة وجلــد هــ
ئقع ـــاء  2005 األطمـــة عـــدس وهـــاء ااتمـــ  الـــدو  ئوعـــوده الـــا جلملعاـــا أئـــا  م و ـــات ني ايـــمـــن ا

الســودا  مــن ديونــ  يف  ــات الو ــوت ا   ــياهة لتحقيــجن الســ س ال ــام ، وجلــد  ــاس الســودا  مــن 
( وجلــد   HIPCا ســت ادة مــن موــادرة  ع ــاء الــديو  امل ــاوهة وموــادرة الــدوت ال قــاة املرتققــة ئالــديو   

 ع اء ك  الدوت لقايوار ماعدا السودا  رهم  ستي اء ك  ياوط ا ع اء وستحقاجل  لذل . 
  

__________ 

 .(22أنظا املقحجن رجلم   (21  
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 النزاعات المسلحة لي بعض منايق السودان -جيم 
 

ـــة -139  ـــوت املااعـــي واملـــوارد الملويعيـــة ئعـــد أ   ـــاب ا  ـــار  ئـــدأت يـــاارهتا ئالنزاعـــات القويقي
ئعــص لقــ  املنــا جن وطاد عقــا  لــ  احلــاب الــا كانــت دارــاة يف ا نــوب ولــدهجن األســقحة مــن دوت 

 ا وار وجلياس العديد من ا اات األجنوية ئتقدق الدعم حلامقي الس ق.
ـــة  لســـووت النزاعـــات يف نـــزوق آار املـــوا نت مـــن منـــا قام ئ ـــ   -140 ي ـــو  ام انـــات الدول

رهـم مـا لوذلـ  مـن جاـود يف هـذا ااـات ولســعا احل ومـة جاهـدة لوجلـ  هـذه النزاعـات املسـقحة مــن 
عــدة حمــاور كم او ــات املنملقتــت مــت رعايــة ارليــة األهايقيــة وحمــور وثيقــة الدو ــة الــذي  خضــت 

رتـــا مـــن ع ـــاين  اكـــة عنـــ  عـــدة  ل اجليـــات لقســـ س، مث احلـــوار الـــو ن ال ـــام  الـــذي يـــارك هيـــ  أك
مســـقحة ويعتـــرب حمـــور الســـ س هـــو أهـــم مو ـــوعات احلـــوار والـــذي يتوجلـــ  أ  ي ضـــي    وجلـــ  كاهـــة 

 أي ات النزاعات املسقحة ئالو د.
  

 المبادرات المزمع مباشرتها على المدى القريبو  األولويات الرئيسية -دال 
 

   لعم   اورية السودا  لتحقيجن ارلا: -141
 اس اليبية يامقة حلقو  ا نسا .و     أ( 
  جاطة الدستور الدارم لقو د.  ب( 
 املساعدة ال نيةو  التوجلعات املتعققة ئوناء القدرات -هاء 
لقـــدياها ل ـــ  ال ـــاكاء الـــذين أســـاموا ى و  لعـــاب   ومـــة  اوريـــة الســـودا  عـــن يـــ اها -142

ى املسـاعدة عقـا الوهـاء ئالتزامـات  كانت، وكـا  هلـا األثـا ا جيـاى لقدق مساعدات هنية ئذ   ورة
    قو  ا نسا .

الــدعم ال ــى لغــاا لنســيجن ا اــود الســاعية و  لتملقــ   اوريــة الســودا  ملزيــد مــن املســاعدات -143
    اية  قو  ا نسا  ى السودا .و     لعزيز

  
 التعهدات الطوعية -واو 

 
 التوا ـــ  الق ـــيجن مـــ  كاهـــة ال ـــاكاءو  ستوا ـــ   اوريـــة الســـودا  ســـعياا الـــدؤوب لقتعـــاو  -144

الدوليــــة مــــن أجــــ  الوهــــاء ئالتزاماهتــــا املتعققــــة ققــــو  و  ا جلقيميــــةو  املعنيــــت عقــــا املســــتويات الو نيــــةو 
   ا نسا .
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 مالحظات ختامية -سادسا   
 

ســـب   ياطالـــ  يف وـــات لعزيـــز  ايـــة  الســـودا  عـــاطس عقـــا املضـــي جلـــدمار   ـــاهة املزيـــد ا  -145
 قـــو  ا نســـا  واملســـا ة والت اعـــ  ئ ـــ    جيـــا  مـــ  املمارســـات العامليـــة يف هـــذا ال ـــذ  ويو ـــع 
التقايـــــا أ  ا رادة السياســـــية الـــــىت لـــــو  جلضـــــايا  قـــــو  ا نســـــا  األ يـــــة الواجوـــــة موجـــــودة ئال عـــــ  

هتمامــار ئالغــار ئعمقيــة ااســتعااا الــدوري ومنع ســة يف ئــااما ولوجياــات حمــددة وأ  احل ومــة لــو   
ال ــام  التائعـــة اقـــس  قــو  ا نســـا  و اي ـــة عقـــا التعامــ  مـــ  كاهـــة التو ــيات الـــىت مـــن يـــذ ا 
رهاهيـة ا نســا  ئالســودا  هاــي  اي ــة مــن ا ســت ادة مــن مناجل ــة لقاياهــا األوت والرتــا  أمــاس وقــس 

نـــة يف وـــات  قـــو  ا نســـا  وئنـــاء القـــدرات  قـــو  ا نســـا  لقو ـــوت ا  أهضـــ  املمارســـات املم 
الو نيــــة يف هــــذا ال ــــذ  ويتملقــــ  الســــودا  ا  التعــــاو  مــــ   يــــ  ال ــــاكاء ئالــــدامت  وااــــارج ئ ــــ  

   واحلاي عقا  قو  ا نسا  ولعزيزها يف   ار من ا لتزاس ئالقانو .امل ار ة وال  اهية 
 


