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أوالً -مقدمة
 -١جررر االسررتعرا األول املتعلررب جمهوريررة جنرروو السررودان عررا  ٢٠١١عنرردما كران
جزءاً من السودان .ويقد هذا التقرير الوطين معلومات حمدثة عن تنفيرذ بعرا التواريات الرواردة
إط ررار ذل ر ر االس ررتعرا  .وق ررد أ رررةت نهورير ررة جن رروو الس ررودان بع ررا التق ررد تنفير ررذ
تواريات االسررتعرا الردوري الشررام لعررا  ٢٠١١بسرن قروانإل شنشراء املاسسررات ذات ال ررلة
بتعزيز قوق اشنسان ومحايتها البلد.
 -٢لقرد شررهد جنرروو السررودان بعرد االسررتقول عررن السررودان العديرد مررن ا رراالت املعقرردة.
وتشررم أكثررر هررذه ا رراالت اررعوبةً مسررا اتفرراق السررو الشررام الرردا م الررمل ي يُبررت فيهررا مر
السودان وانعردا األمرن ومسرا مرا بعرد االسرتقول .وشرهد جنروو السرودان نزاعرات داخليرة
عا  ٢٠١٣وماخراً عا .٢٠١٦
 -٣وق ررد رردد ه ررذا التقري ررر الت رردابو ال ررمل اذ ررذيا ا الوم ررة
الدوري الشام لعا .٢٠١١

ثانياً -المنهجية وعملية التشاور

تنفي ررذ توا رريات االس ررتعرا

الواسعة

 -٤تولررت اللةنررة ا الوميررة املشررلكة بررإل الرروةارات بر اسررة وةارة العرردل والشرراون الدسررتورية،
ووةارة الشاون اخلارجية والتعاون الدويل تنسيب اشعداد هلذا االستعرا الدوري الشام وتيسوه.
فق ررد ُعق رردت االجتماع ررات االستش ررارية األو  ١٦و ٢٣و ٢8زي ر رران/يونير ر  ،٢٠١٦م ر ر
اجلهررات الفاعلررة ا الوميررة ووررو ا الوميررة بعررا الواليررات الررمل تشررهد اسررتقراراً أمنيراً .وةودت
رات الفاعلررة تلر الواليررات اللةنررة املشررلكة بتقريررر كامر عررن اجلهررود املنسررقة الراميررة
هررذه اجلهر ُ
إ حتقيررب السررو وامل ررا ة اتمعايررا ا ليررة .بيررد أن هررذه اللةنررة ي تررتمالن مررن ةيررارة بعررا
الواليات بسبب شواو أمنية.
 -٥وك ران م ررن املف ررل أن جي ررري التحق ررب م ررن املعلوم ررات ال ررمل ُنع ررت أثن رراء االجتماع ررات
االستشررارية األوليررة الواليررات خررول لقررة عم ر تُعقررد جوبررا يررو  8مترروة/يولي ر ،٢٠١٦
تنظمهررا اللةنررة املشررلكة بررإل الرروةارات ر تترريل الفراررة ملفويررية قرروق اشنسرران جنرروو
السودان واجلهات الفاعلة وو ا الومية للتعليب على التقرير النها ي .ولالن ي يتسن عقرد لقرة
العم بسبب الوي األمين الذي انفةر جوبا الفلة من  7إ  ١١متوة/يولي .،٢٠١٦

ثالثاً -متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل السابقة
 -٦لقررد بررذلت ا الومررة جهرروداً للحفررال علررى منررال السررو الررذي قق ر اتفرراق السررو
الشام خول السرنوات السرت مرن الفرلة االنتقاليرة ،وهري تواار ُ العمر مر الشرركاء اشقليميرإل
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والرردوليإل لاررمان تسرروية وديررة للمسررا املتبقيررة مر لررة مررا بعررد االسررتفتاء .كمررا أن ا الومررة
ما تزال ملتزمة باملفاويات م نهورية السودان على إجياد سلمي للمسا األخر العالقة
مر ل ررة م ررا بع ررد االس ررتقول ،ل ررا ذل ر تقاس ررم امل روارد الوبيعي ررة ،وترس رريم ا رردود ،وال ررديون
اخلارجية ،والنفط ،وتقاسم املياه ،واملواطنة.
 -7وأا رردرت ا الوم ررة الدس ررتور االنتق ررايل ع ررا ( ٢٠١١ب رري ت املعدل ررةد( ،الدس ررتورد
على النحو املواى بر االسرتعرا الردوري الشرام لعرا  .٢٠١١ويتارمن الدسرتور أ الامراً
تالفر قرروق اشنسران وا قرروق األساسرية ،لررا ذلر إنشراء مفويررية قروق اشنسرران جلنرروو
السرودان متشررياً مر مبرادا برراريس .كمررا أنر أخرذ االعتبررار قا مرةً تتعلرب رريررة التعبررو والتةمر
وا قرروق اخلااررة بالتعدديررة العرقيررة والدينيررة .وعررووة علررى ذلر  ،اذررذت ا الومررة ترردابو لتعرردي
ني القوانإل الو قة التفاق السو الشام وفقاً ل ولولتزامات الدولية.
 -8وكةزء من السودان ،تعاونت ا الومة تعاوناً تاماً م اخلبو املستق املعرين رالرة قروق
اشنسان البلد ،وقامت ،بدعم من املفويية السامية قوق اشنسان ،بتوطيد القردرات ب رورة
كافيررة اررال سرريادة القررانون مررن أجر تعزيررز قرروق اشنسرران ومحايتهررا .كمررا ارردقت ا الومررة
دون إب ررداء حتفظ ررات عل ررى اتفاقي ررة القا رراء عل ررى نير ر أش ررالال التميي ررز ي ررد املر ررأة وبروتوكوهل ررا
االختيرراري ،وامليثرراق األفريقرري قرروق اشنسرران والشررعوو لاررمان أال يتعررر أي أ ررد للتمييررز
بس رربب وي ررع أو أا ررل العرق رري أو ال ررديين .وفا روً ع ررن ذل ر  ،ا رردقت ا الوم ررة عل ررى اتفاقي ررة
مناهاة التعذيب وانامت إ بروتوكوهلا االختياري.

 -٩ويتاررمن الدسررتور أ الام راً تالف ر ريررة التعبررو وتالرروين اجلمعيررات والتةم ر وتسررمل
للمدافعإل عن قوق اشنسان واأل زاو السياسية وال حفيإل بالتعبو عن آرا هم ررية لا يتفب
والقانون الردويل قروق اشنسران .و هرذا ال ردد ،سرنت ا الومرة قروانإل وسرا ط اشعرو ذات
ال لة ،ونظمت لقات عم هبدف تعزيز الوعي وا لا قوق اشنسران داخر اجلريل الروطين
والقوات النظامية األخر .
 -١٠وس ر ررن ت ا الوم ر ررة ق ر ررانون الوفر ر ر وانا ر ررمت إ اتفاقي ر ررة ق ر رروق الوفر ر ر وبروتوكوليه ر ررا
االختياريإل ،وأيدت التزامات باريس ماية األطفال من التةنيد أو االستخدا وو املشروع مرن
جانب اجليل الوطين والقوات النظامية أو اجلماعات املسلحة األخر .

رابعاً -اإلاار المعياري

والمؤسسي

ألف -الدستور
 -١١يتا ررمن الب رراو الث رراين م ررن الدس ررتور ش ررعة ا ق رروق وا ري ررات األساس ررية املس ررتمدة م ررن
االتفاقيررات الدوليررة واشقليميررة قرروق اشنسرران الررمل ارردقت عليهررا نهوريررة جنرروو السررودان.
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وترمرري ا الومررة هبررذه الشرررعة إ تعزيررز قرروق اشنسرران ومحايتهررا ل رراا املرواطنإل وتعزيررز مبررادا
الدميقراطية وا الم الرشيد البلد.
 -١٢وينص الدستور على مستويات ثوثة للحالم :ا الومة الوطنيرة والوال يرة وا ليرة اسرتناداً
إ مبادا معينة ،منها ،على سبي املثال ،نق السلوة والرروابط برإل املسرتويات الثوثرة والتعراون
واملشرراركة الشررعبية .وتتررفل ا الومررة الوطني رة مررن ال رر يس والنا ررب األول للررر يس والنا ررب الثرراين
للررر يس .ومتلر كر الواليررات سررلوات تنفيذيررة وتشرريعية .وتتررفل السررلوة التنفيذيررة الوال يررة مررن
الوايل ونا ب الروايل والروةراء .أمرا ا الومرة ا ليرة ،وهري املسرتو الثالر للحالرم ،فهري أقررو إ
الن ررات وتت ررفل م ررن املقاطع ررة ،والبي ررا  ،والبوم ررا املن رراطب الريفي ررة .كم ررا ي ررنص الب رراو الث رراين م ررن
الدستور على القيم واملبادا الوطنية للحوكمة الرشيدة مث املساواة وعد التمييز ،ومحاية الفئرات
املهمشة ،والعدالة االجتماعية ،وسريادة القرانون ،ونسربة  ٢٥املا رة مرن التمييرز اشجيرا ل راا
مش رراركة امل ررأة الش رراون العام ررة .وت ررنص أ ال ررا دس ررتورية أخ ررر عل ررى تعزي ررز ق رروق اشنس رران
ومحايتها اال اجلنسية ،واملواطنة ،واألرايي ،ومشراركة األشرخاذ ذوي اال تياجرات اخلاارة
واألقليات والفئات املهمشة.
 -١٣وي ررنص الب رراو اخل ررامس م ررن الدس ررتور عل ررى إنش رراء ماسس ررات دع ررم الدميقراطي ررة وتعزي ررز
قوق اشنسان ،منها ،على سبي املثال ،اهليئة التشريعية القومية المل تتفل من السرإل :الرس
الواليات ،الذي يترفل مرن نيسرإل عارواً تنتخربهم الواليرات املعنيرة ،واجلمعيرة التشرريعية الوطنيرة
المل تتفل من  ٤٠٠عاو منتخب أو معإل؛ واملفويرية القوميرة لونتخابرات؛ والرس األ رزاو
السياسية؛ ومفويية قوق اشنسان جلنوو السرودان؛ واجمللرس األعلرى للقاراء؛ وجهراة الشررطة
جلن رروو الس ررودان؛ وإدارة الس ررةون جن رروو الس ررودان؛ وجلن ررة مالافح ررة الفس رراد؛ وإدارة النياب ررة
العامررة وةارة العرردل والشرراون الدسررتورية .كمررا يررنص الدسررتور علررى أن ني ر قرروق اشنسرران
وا ريات املالرسرة االتفاقيرات الدوليرة واشقليميرة قروق اشنسران الرمل اردقت عليهرا نهوريرة
جنوو السودان جزء ال يتةزأ من القوانإل ا لية للبلد.
 -١٤وتنص املادة  ١١من اتفاق النزاع نهورية جنوو السودان على توسري اجلمعيرة
التشرريعية الوطنيررة ط روال الفررلة االنتقاليررة ،وتُسررمى اجلمعيررة التش رريعية الوطنيررة االنتقاليررة .وتتررفل
هذه اجلمعية من  ٤٠٠عاو ،منهم  ٣٣٢عاواً سابقاً و ٦8عاواً إيرافياً يُعينرون علرى النحرو
التررايل :املعاريررة املسررلحة جنرروو السررودان ٥٠ ،عاررواً؛ وا تةررزون السررابقون ،عاررو وا ررد؛
واأل رزاو السياسررية األخررر  ١7 ،عاررواً .وتررنص املررادة ٤(١١د مررن هررذا االتفرراق علررى اختيررار
ر يس اجلمعيرة االنتقاليرة لةررد توسريعها .ولالرن ،نظرراً لأل ردا األمنيرة الرمل وقعرت جوبرا
الفلة من  7إ  ١١متوة/يولي  ،٢٠١٦ي يتم بعد إنشاء اجلمعية وفب مقتايات االتفاق.
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باء -التشريع واالتفا يات المصدق عيها
 -١٥سررنت ا الومررة  ١٣٣تشرريعاً وأداررت  ١١اتفاقيررة إقليميررة ودوليررة املنظومررة القانونيررة
الوطنية ،منها على سبي املثرال قرانون اجلريل الشرعح لتحريرر السرودان (٢٠٠٩د ،وقرانون جهراة
شرررطة جنرروو السررودان (٢٠٠٩د ،وقررانون اتفاقي ررة جني ر (٢٠١٢د ،وقررانون ج رواةات الس ررفر
واهلةرررة (٢٠١١د ،وقررانون األرايرري (٢٠٠٩د ،وقررانون الوجئررإل (٢٠١٢د ،وقررانون مفويررية
ق رروق اشنس رران جلن رروو الس ررودان (٢٠٠٩د ،وق ررانون جلن ررة جن رروو الس ررودان ملالافح ررة الفس رراد
(٢٠٠٩د ،وقانون األ زاو السياسية (٢٠١٢د ،وقانون االنتخابات الوطنية (٢٠١٢د ،وقانون
اجمللررس األعلررى للقارراء (٢٠٠8د ،وقررانون الوف ر (٢٠٠8د ،وقررانون التعلرريم العررا (٢٠١٢د،
وقانون دا رة إقامة العدل بإل املوظفإل جنروو السرودان (٢٠١١د ،وقرانون محايرة املسرتهلالإل
جن رروو الس ررودان (٢٠١١د ،وق ررانون مفوي ررية مع رروقي ا رررو واألرام ر ر واأليت ررا جن رروو
السودان (٢٠١١د ،وقانون ديوان املظاي العامة (٢٠١١د ،وقانون النقابات العمالية (٢٠١٣د،
وقررانون ا ررول علررى املعلومررات (٢٠١٣د ،وقررانون هيئررة وسررا ط اشعررو (٢٠١٣د ،وقررانون جلنررة
السلم وامل ا ة (٢٠١٢د ،وقانون اللةنة املعنية بفووت نقص املناعة البشرية/اشيدة (٢٠١٣د.
 -١٦وقرد انارمت ا الومررة واردقت علرى العديررد مرن االتفاقيرات اشقليميررة والدوليرة هبرردف
تعزيز ومحاية قوق اشنسان ملواطنيها .واالتفاقيات الرمل اردقت عليهرا ا الومرة وانارمت إليهرا
هي :اتفاقية جني والربوتوكوالت امللحقة هبرا؛ واالتفاقيرة الرمل حتالرم املظراهر اخلاارة لشرالوت
الوجئررإل أفريقي ررا؛ واتفاقي ررة القا رراء عل ررى ني ر أشررالال التميي ررز ي ررد امل ررأة؛ واتفاقي ررة ق رروق
الوف وبروتوكواليا االختيارية؛ واتفاقيةمنااهارة التعرذيب ووروه مرن يرروو املعاملرة أو العقوبرة
القاسررية أو الوإنسررانية أو املهينررة؛ وامليثرراق األفريقرري قرروق اشنسرران والشررعوو؛ واتفاقيررة محايررة
اللا ا ااري والوبيعي العاملي؛ واتفاقية محاية اللا الثقا وو املادي ،واتفاقية محاية وتعزيز
تنوع أشالال التعبو الثقا .

 -١7أمررا االتفاقيررات األخررر ذات ال ررلة رقرروق اشنسرران الدوليررة واشقليميررة الررمل ارردقت
عليهررا ا الوم ررة فهرري العه ررد الرردويل اخل رراذ بررا قوق املدني ررة والسياسررية والربوتوك ررول االختي رراري
األول؛ والعهرد الردويل اخلراذ برا قوق االقت رادية واالجتماعيرة والثقافيرة وبروتوكولر االختيراري؛
واالتفاقي ررة الدولي ررة للقا رراء عل ررى ني ر ر أش ررالال التميي ررز العن ررري ،واالتفاقي ررة اخلاا ر رة بوي ر ر
الوجئررإل وبروتوكوهلررا؛ وميثرراق الشررباو األفريقرري؛ واالتفاقيررة األفريقيررة مايررة ومسرراعدة املشررردين
داخلير راً أفريقي ررا؛ واتفاقي ررة ق رروق األش ررخاذ ذوي اشعاق ررة ،وهن ررا نر رو  ٢٠مش ررروع ق ررانون
على اجلمعية التشريعية الوطنية شادارها.
معرو

جيم -إ امة العدل
 -١8يالف الدسرتور ا رب األاري ا يراة والالرامرة والسرومة الشخ رية وعرد رمران أي
شخص تعسفاً من ا ياة وا رية واألمن وعد تعرير لوعتقرال ،واال تةراة وا رمران مرن ا ريرة

GE.16-14600

5

A/HRC/WG.6/26/SSD/1

أو تقيير رردها ،أو التعر ررذيب ،أو املعاملر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررية أو الوإنسر ررانية أو املهينر ررة ،إال وفق ر راً
لإلجراءات املن وذ عليها القانون.
 -١٩وا ب حماكمة عادلة مالفول لوجرب الدسرتور ،وأي مرتهم برريء إ أن تثبرت إدانتر
وفقاً للقانون .ويتعإل إبوغ الشرخص املوقروف أي جرميرة وقرت هرذا التوقير بفسرباو ذلر ،
وال ميالررن ويررع رهررن اال تةرراة مررد ًة تتةرراوة  ٢٤سرراعة دون عري ر علررى حمالمررة .وإذا كرران
امل ررتهم و ررو ق ررادر عل ررى حتمر ر التال ررالي القانوني ررة اكمتر ر عل ررى ارتال رراو جر ررا م خو رروة ،فر ر ن
ا الوم ررة ملزم ررة قانونر راً بتق رردس املس رراعدة القانوني ررة .ول رردعم ه ررذا ا ال ررم الدس ررتوري ا اكم ررة
العادلة ،أنشفت ا الومة أيار/مايو  ٢٠١٣اندوقاً للمساعدة القانونية خبمسرة مويرإل جنير
من جنيهات جنوو السودان ،ليالون لثابة متوي أويل خلدمات املساعدة القانونية.
 -٢٠ولر را أن جن رروو الس ررودان دول ررة خارج ررة م ررن نر رزاع دا عق رروداً ،فر ر ن هن ررا العدي ررد م ررن
التح ررديات ال ررمل تواجر ر ا الوم ررة؛ ويتعل ررب بعا ررها با ماي ررة الفعلي ررة ق رروق اشنس رران وا ري ررات.
ومرا ترزال ا الومررة ب رردد وير األطررر التنظيميرة لتحسررإل أداء مرروظفي القواعررات الررمل تعمر
اررال إقامررة العرردل ،لررا ذلر ترردريب املرردعإل العررامإل والقارراة وكتراو ا رراكم وأفرراد الشرررطة
وموظفي السةون .وهاالء املوظفون واهلياك األساسرية املردن املتارررة مرن النرزاع مثر ملالرال
اج ررة ماس ررة إ إع ررادة بن رراء مالات ررب امل رردعإل الع ررامإل والقا رراة،
وي ررامبيو وب ررانتيو وتوري ررت
وا رراكم ،ومراكررز الشرررطة والسررةون املرردمرة .وتسررعى ا الومررة للح ررول علررى الرردعم املررايل مررن
الشررركاء الرردوليإل املعنيررإل مررن أج ر إعررادة بن راء املاسسررات وترردريب املرروظفإل العرراملإل اررال
إقامة العدل.

دال -الجهاز القضائي
 -٢١أُنشر اجلهرراة القاررا ي جنرروو السررودان لوجررب الدسررتور وكررذل اتفرراق ر النرزاع
نهوري ررة جن رروو الس ررودان بوا ررف هيئ ررة مس ررتقلة م ررن أجر ر ا افظ ررة عل ررى مب رردأ الف ر ب ررإل
السلوات ومسو سيادة القانون .ويتفل اجلهاة القاا ي من ا المة العليا؛ وحمالمة االسرتئناف؛
وحمالمررة الوالي رة العليررا؛ وحمرراكم املقاطعررات وووهررا مررن ا رراكم األد درجررة .و الوقررت ال رراهن
هنررا ثوثررة فررروع المررة االسررتئناف ،فرررع ك ر مررن منوقررة مررن املنرراطب الر يسررية ،وهرري ر رر
ال رزال الالرررب  ،واالسررتوا ية الالرررب  ،وأعررايل النير الالرررب إ جانررب حمالمررة الواليررة العليررا الررمل
أُنش ررئت الوالي ررات العش ررر الس ررابقة .وي ررنص اتف رراق تس رروية الن رزاع عل ررى أن تش ررم إا ررو ات
النظررا القاررا ي مراجعررة قررانون اجمللررس األعلررى للقارراء لعررا  ،٢٠٠8وبنرراء قرردرات العرراملإل
اال القااء ،واهلياك األساسية.
 -٢٢وأعرردت ا الومررة ،لسرراعدة مررن الشررركاء الرردوليإل ،خوررة قرروق اشنسرران وخوررة عمر
و ددت اجملاالت العامة لإلاو ات ،منها تدريب املوظفإل القارا يإل واملردعإل العرامإل وأفرراد
الشرررطة ومرروظفي السررةون علررى التعام ر م ر ا رراالت املتعلقررة بالفئررات الاررعيفة مث ر اجملرررمإل
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األ رردا  ،والنس رراء وامل ررابإل ب ررفمرا عقلي ررة .ومنح ررت ا الوم ررة اجله رراة القا ررا ي ا ررو ية
مراجعة ا بس اال تياطي لأل دا هبدف تقلريص الفرلة الرمل يقاريها األطفرال ا ربس علرى
ذمة ا اكمة ،كما أدرجت ماشررات األمرم املتحردة لسريادة القرانون نير أنشروة القاراء مرن
أج قيات فعالية املوظفإل القاا يإل املدربإل وأداهم.
 -٢٣وعووة على ذلر  ،أنشرفت ا الومرة عرا  ٢٠١٣حمراكم متنقلرة جوبرا للحرد مرن
فلة اال تةاة قب ا اكمة واالعتقال التعسفي ،وهو ما يسر مو قرة األفرراد ورو املناربوإل
القوات النظامية .وتام ا اكم املتنقلة قااةً مدنيإل ومدعإل عامإل عسالريإل.
 -٢٤وهنررا العديررد مررن التحررديات الررمل تواج ر اجلهرراة القاررا ي ،منهررا وجررود ا رراكم العرفيررة
ال ررمل ي ررديرها الزعم رراء التقلي ررديون وفق راً لق ررانون ا ال ررم ا ل رري لع ررا  ،٢٠٠٩ب رراملواةاة م ر ا رراكم
القانونيررة .وملواجهررة التحرردي املتمثر وجررود نظررا قاررا ي مررزدوب البلررد ،نظمررت ا الومررة،
بردعم مرن شرعبة قروق اشنسران بعثرة األمرم املتحردة نهوريرة جنروو السرودان ،عردداً مرن
الدورات التدريبية للزعماء التقليديإل بعا الواليات هبدف حتسإل معايو ا اكم العرفية.
 -٢٥وث رة حت ررديات أخ ررر تواج ر القا رراء ،تش ررم عل ررى س رربي املث ررال حمدودي ررة الوا ررول إ
العدالررة الرمسيررة ،ويررع اهلياك ر األساسررية وحمدوديررة قرردرة املرروظفإل القاررا يإل وانعرردا املرافررب
املادية مث املالتبة ومباين ا اكم.

هاء -الجيش الشعبي لتحرير السودان
 -٢٦ينص الدستور على إنشاء قوات مسرلحة حملفرة ومناربوة لردعم الدسرتور ،والردفاع عرن
سيادة البلد ،ومحاية السالان وتفمإل السومة اشقليميرة ،واملسراعدة التنميرة واملشراركة إعرادة
البنرراء وإدارة الال روار  .وت ررد أ الررا اخلدمررة الوطنيررة وشررروطها قررانون اجلرريل الشررعح لتحريررر
السر ررودان لعر ررا  .٢٠٠٩و إطر ررار عملير ررة حتوي ر ر اجلر رريل ،اعتمر رردت ا الومر ررة خور ررة "جر رريل
املستقب  (Objective Force 2017) "٢٠١7المل ترسي الرؤية القيادية للةيل الروطين .والعناارر
الر يس ررية للتح ررول الرام رري إ حتقي ررب ه ررذه الرؤي ررة تش ررم إجر رراءات التةني ررد ومتولب ررات التفهير ر
والتدريب و ةم اجليل.
 -٢7وبرردعم مررن شررعبة قرروق اشنس ران والقسررم االستشرراري لشرراون القارراء العسررالري
بعثة األمرم املتحردة نهوريرة جنروو السرودان ،نظمرت ا الومرة دورات تدريبيرة نير أنراء
البلد ألفرراد اجلريل الروطين بشرفن توبيرب معرايو قروق اشنسران ،مر اللكيرز ب رورة ر يسرية علرى
تعزيز نظا املساءلة القااء العسالري.
 -٢8و عررا  ،٢٠١٢وقع ررت ا الومررة أيا راً م ر األمررم املتح رردة واليونيسرري خو ررة عم ر
منقحررة هبرردف منر التةنيررد اجلرريل ألي شررخص دون سررن  ١8عام راً .وأد توقير ا الومررة
على هذه اخلوة إ تسريل  8٢١من ال بيان والفتيات من اجليل الوطين و ٥٤٠مرن ناعرات
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امليليشرريات العاملررة داخ ر البلررد ،عررا  ٢٠١٣و ررده .وعررووة علررى ذل ر  ،أنشررفت ا الومررة
داخ ر اجلرريل و رردات محايررة الوف ر الررمل يسرررت دخررول مرروظفي األمررم املتحرردة ،واليونيسرري
ومفويررية جنرروو السررودان لنررزع السررو والتسرريل ،للقيررا بالراررد واشبرروغ والتحقررب وتسررةي
أي جتنيد لألطفال من جانب اجليل.
 -٢٩و أواخ ررر نيس رران/أبري ر ر  ٢٠١٥متالن ررت ا الوم ررة وبعث ررة األم ررم املتح رردة نهوري ررة
جنرروو السررودان واليونيسرري مررن تس رريل  ٣٦طف روً مررن األطفررال امل ررتبوإل برراجليل الرروطين
ملال ررال بوالي ررة أع ررايل الني ر ر وحتدي ررد  ٣7طف ر روً آخ ررر وف رررةهم وتس ررريفهم والي ررة واراو .و
أيار/مايو  ،٢٠١٦ددت ا الومة والبعثة واليونيسي  ٢٠طفوً مرتبوإل باجلماعات املسلحة
مدن ميو ومنالإل والية الو دة وقامت بفرةهم وتسريفهم.
 -٣٠و إطار ترتيب م اجليل الوطين ،انتدبت البعثرةُ متخ راً دوليراً محايرة الوفر إ
و رردة محايررة الوف ر اجلرريل هبرردف تقرردس الرردعم التق رين املسررتمر وتررو ترردريب  ١ ٠٤٣مررن
موظفيه ررا .و آو/أوس رروس  ،٢٠١٣أا رردر ر رريس أرك رران اجل رريل أوام ررر عقابي ررة حتظ ررر جتني ررد
األطف ررال واس ررتخدامهم م ررن جان ررب اجل رريل وأم ررر ب ال ررة ني ر انتهاك ررات ق رروق األطف ررال إ
القااء العسالري ملباشرة اشجراءات القاا ية.
 -٣١وواجهررت اجلهررود اجلاريررة الررمل تبررذهلا ا الومررة حتوير اجلرريل إ قرروة حملفررة حتررديات
خمتلفررة ،منهررا انرردالع النزاعررات الداخليررة ،ومعررايو التةنيررد ،والرردورات التدريبيررة ،وامل روارد املاليررة،
والتالوين ،وعد موءمة اهلياك والنظا شدارة قوات مسلحة ديثة.

واو -جهاز األمم القومي
 -٣٢يررنص الدسررتور علررى إنشرراء جهرراة أمررن قررومي حمرلف ،خيار لسررلوة الدسررتور والقررانون
وتاب للسرلوة املدنيرة ويفرل إرادة الشرعب و قروق اشنسران .ولتنظريم شراون هرذا اجلهراة ،سرنت
ا الومررة قررانون جهرراة األمررن القررومي عررا  ،٢٠١٤وبرردأت إاررو ات داخليررة هبرردف بنرراء
القدرات املاسسية الوةمة ،لا ذل تدريب أفراد اجلهاة على ا لا قوق اشنسران .وبردعم
م ررن ال ررليب األمح ررر ال رردويل ،نظم ررت ا الوم ررة أيا راً دورات تدريبي ررة ا ررال ق رروق اشنس رران
والقانون الدويل اشنساين لفا دة اجملندين اجلدد اجلهاة.
 -٣٣ولدعم االناباط داخ اجلهاة ،أُنشئت إدارة قانونية تتو الرقابة وتقردس املشرورة بشرفن
املس ررا املت ررلة بففا ر ر املمارس ررات ا ررال ق رروق اشنس رران .كم ررا ُكلف ررت اشدارة القانوني ررة
بالتعام ر م ر الش ررالاو املقدم ررة م ررن أف رراد اجلمه ررور ي ررد م رروظفي اجله رراة .وشظه ررار الش ررفافية،
مسح ررت ا الومر ررة ب ر ردخول ال ر ررليب األمحر ررر الر رردويل واملر رردعإل العر ررامإل وا ر ررامإل الر ررذين ميثلر ررون
ا تةزين لتفتيل مرافب اال تةاة اخلااة جهاة األمن القرومي جوبرا .وأجررت ا الومرة أياراً
إاو ات أخر سبما يقتاي القانون ،لا ذل شروط التوظي ومعايو التدريب.
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 -٣٤وعلى ورار اجليل الشعح لتحرير السودان ،يواج جهاة األمن القومي حتديات خمتلفة،
مسرا قروق اشنسران ،واملراهوت
منها عد اناباط األفراد ،واالفتقار إ التدريب الالرا
التعليمية ،وإجراءات التةنيد ،واالفتقار إ الويو التوجي واملهمة ،وإ املوارد املالية.

زاي -جهاز الشراة
 -٣٥ي ررنص الدس ررتور عل ررى إنش رراء جه رراة ش رررطة حم ررلف عل رى ال ررعيد ال رروطين وعل ررى ا ررعيد
الواليررات ملالافح ررة اجلرمي ررة والتحقي ررب فيه ررا ،وا افظ ررة عل ررى الق ررانون والنظ ررا الع ررا ومحاي ررة الن ررات
وممتلالايم .ويرأت جهاة الشرطة مفتل عا  ،ويرد تنظيم قواعد وشروط اخلدمة في يمن قانون
جهاة شرطة جنوو السودان لعا .٢٠٠٩
 -٣٦و الفررلة  ٢٠١٥-٢٠١١ويررعت ا الومررة برردعم مررن شرررطة األمررم املتحرردة ،خوررة
ترردريب اس رلاتيةية ترروفر األسررات للتورروير املاسسرري الووي ر األج ر مررن أج ر حتسررإل األداء
جهرراة الشرررطة .و إطررار هررذه اخلوررة ،ش نشررر  ٣٠٠فرررد مررن شرررطة األمررم املتحرردة مر الشرررطة
الوطنية جلنوو السودان هبدف نق املعارف واملهارات .كما قدمت شرطة األمم املتحدة دروسراً
تدريبية اال قوق اشنسان لووو الشرطة أكادميية الشرطة الوطنية المل يوجرد مقرهرا
الرج رراف ،بوالي ررة وس ررط االس ررتوا ية .وع ررووة عل ررى ذل ر  ،نظم ررت ش رررطة األم ررم املتح رردة دورات
تدريبية مماثلة اال قوق اشنسان ،لا ذل التدريب علرى مراقبرة مراكرز اال تةراة التابعرة
للشرررطة ،وا رلا قرروق اشنسرران ،ال سرريما فيمررا يتعلررب بتسرروية قاررايا االعتقررال أو اال تةرراة
بش ررال تعس ررفي ،ومن ر العن ر ي ررد النس رراء واألطف ررال ،وتنظ رريم دورات حم ررو األمي ررة الل ررة
اشنالليزي ررة لفا رردة  ٥ ١٠٠م ررن أفر رراد الش رررطة .ونتية ررة للر ردورات التدريبي ررة ال ررمل تق رردمها البعث ررة
والشركاء الدوليون اآلخرون ،أنشفت ا الومة و ردات خاارة بر اسرة يرابوة شررطة للتعامر مر
القاررايا املتعلقررة برراملرأة والوف ر  ،ال سرريما قاررايا العن ر اجلنسرراين .و عررا  ،٢٠١١اعتمرردت
ا الوم ررة خو ررة إا ررو الش رررطة ال ررمل ي رردف أساسر راً إ تو رروير ق رردرات أفر رراد الش رررطة وةيادي ررا
وتوسي نواق أنشوتهم ني أناء البلد.
 -٣7ولررا أن ا الومررة تفتقررر إ امل روارد املاليررة لرردف معاشررات تقاعديررة للمسررر إل مررن أف رراد
اجليل الشعح لتحرير السودان ،وذل بسبب املشالوت املالية ،فقد ودا جهاة الشرطة الوطنية
اجلهة المل تستوعب أعداد كبوة من أفراد اجليل الشعح لتحرير السودان .ومن املاسر أن أفرراد
اجليل الشعح لتحرير السودان الذين تستوعبهم قوة الشرطة هم من الفئرات الارعيفة ،لرن فريهم
النساء والاعفاء واملسنون واجلر ى .ومرن التحرديات األخرر الرمل تواجر ا الومرة حتوير قروة
الش رررطة ،املس ررا املتعلقر رة ب ررالتالوين والبني ررة ،والتعل رريم ،والت رردريب ،واالفتق ررار إ املر روارد املالي ررة.
ونتيةة هلذه التحديات ،تسعى ا الومة إ ا ول من الشركاء الردوليإل علرى املسراعدة التقنيرة
واملالية لدعم حتوي قوة الشرطة الوطنية إ قوة حملفة .وتشم املساعدة التقنية الوةمة ،مرن برإل
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أمور أخر  ،حمو األمية ،وتووير اهلياك األساسية ،ومهارات التحقيب ،ودورات تدريبيرة
جرا م العن اجلنساين وقاايا قوق اشنسان ذات ال لة.

ارال

حاء -إدارة السجون
 -٣8ينص الدستور على إنشاء إدارة سةون حملفة على ال عيد الوطين و الواليات تتالف
ب دارة السةون وايانتها وتش يلها ومعاملة السةناء معاملة إنسانية .ويررد تنظريم قواعرد وشرروط
اخلدمة قانون إدارة السةون جنوو السودان لعرا  .٢٠١١ومرن البدايرة ،اذرذت ا الومرة
ترردابو لترردريب مرروظفي اشدارة وحتسررإل ظررروف ا تةرراة السررةناء مرافررب السررةون للحررد مررن
االكتظررال ب نشرراء ةنزانررات منف ررلة للرجررال والنسرراء واأل رردا اجلررانإل .واخلورروة األخررر الررمل
اذ ررذيا ا الوم ررة ه رري الف ر ب ررإل ا تة رزين عل ررى ذم ررة ا اكم ررة وب ررإل الس ررةناء امل رردانإل .وق ررد
حتسنت الت ذية والرعاية ال حية وال رف ال حي السةون تدرجيياً.
 -٣٩وبرردأت ا الومررة جهرروداً شج رراء إاررو ات منخفاررة التاللفررة مررن أج ر تقلرريص عرردد
القار ررايا املر لر ررة التمهيدير ررة مر ررن ا اكمر ررة وش ر راللت اللةنر ررة القومير ررة شدارة السر ررةون لتا ر ر
اس رلاتيةيات لتلبي ررة املع ررايو الدولي ررة للس ررةون .وب رردعم م ررن الش ررركاء ال رردوليإل ،قام ررت ا الوم ررة
بتشييد سةنإل رويتو والية شرق االستوا ية ،و جرونقلي ،وجتديرد بعرا السرةون املركزيرة
جوبررا ،وواو ،وملالررال ،ورمبي ر  ،وأوي ر  ،وتوريررت ويررامبيو ،واقل ررت مشررروعاً لبنرراء سررةنإل
جديدين بانتيو وكواجو  .وتتوفر ني مرافب السةون الر يسية مراكز احية هبا طبيب أو
مساعد طح على األق  .و حماولة لتحسإل الة اجملرمإل األ دا  ،خ رت ا الومرة قوعرة
أر شدارة السررةون جوبررا لتشررييد مدرسررة إاررو ية ،بيررد أن تشررييدها تررفخر بسرربب الن رزاع
ال ررذي نش ررب م رراخراً البل ررد .و حماول ررة أخ ررر شع ررادة تفهي ر ر الس ررةناء امل رردانإل ،افتتح ررت
ا الومة ،بدعم من الشركاء الدوليإل ،ورشات السرةن اهرزة جتهيرزاً كراموً لتردريب السرةناء
على خمتل املهارات املهنية السةون املركزية جوبا ،ويامبيو ،وواو.
 -٤٠لق ر ررد ك ر رران جن ر رروو السر ر رودان أثن ر رراء الف ر ررلة االس ر ررتعمارية وبع ر رردها و ر ر ر اس ر ررتقول
ع ررا  ،٢٠١١منوق ررة مهمل ررة الس ررودان بر ر ع رردد حم رردود م ررن الس ررةون .ويظ ر االكتظ ررال
الس ررةون وارتف رراع مس ررتو األمي ررة حت رردياً ر يس ررياً .وتع ررد إدارة الس ررةناء م ررن األ رردا والنس رراء
واملرير ررى ،وعر ررد ت ر روافر وسر ررا النق ر ر  ،وتر رردريب مر رروظفي السر ررةون ،وإقامر ررة هياك ر ر أساسر ررية
وماسسات جديدة و ول السةناء علرى الرعايرة الوبيرة حترديات أخرر تواجر إدارة السرةون.
وروررم أن ا الومررة قامررت مرراخراً بترردريب وذ رريد الدفعررة األو مررن مرروظفي السررةون ،مررا ت رزال
ا اجررة قا مررة إ مزيررد مررن الترردريب واملسرراعدة التقنيررة وامل روارد املاليررة لبنرراء سررةون جديرردة ب يررة
الت لب على حتديات االكتظال المل ما تزال سا دة بعا السةون البلد.
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خامساً -تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
ألف -الحقوق ي األراضي
 -٤١يررنص الدسررتور علررى أن "لال ر م رواطن ا ررب ا ررول علررى سررالن ال ررب" وأن علررى
"الدول ررة ا ررياوة السياس ررات واذ رراذ الت رردابو التشر رريعية ي ررمن املر روارد املتا ررة لتحقي ررب اشعم ررال
الترردرجيي هلررذه ا قرروق" .وقررد سررنت ا الومررة قررانون األرايرري لع را  ٢٠٠٩الررذي يفرردد اشطررار
الق ررانوين ،ويفال ررم قا ررايا ي رراةة األراي رري ،وي ررنظم امللالي ررة ،ويقر رر ب ررالقوانإل واملمارس ررات العرفي ررة
املت لة باألرايي المل متلالها اجملتمعات ا ليرة ،ويالفر التعرويا املن ر والفروري ألي شرخص
يالررون ق ر ش ر األر أو امللاليررة قررد تررفثر بش رراء أري ر للمنفع رة العامررة .ولوجررب قررانون
ا ال ررم ا ل رري لع ررا  ،٢٠٠٩يُع ررد ال ررس ا الوم ررة ا لي ررة اجله ررة الر يس ررية املعني ررة ب ر دارة القا ررايا
املتعلقة باألرايي اجملتمعات الريفية.
 -٤٢و ع ررا  ،٢٠١٢وي ررعت ا الوم ررة سياس ررة إس ررالان وطني ررة لتمال ررإل الن ررات م ررن إدارة
شرراو م ولتوجير توررور اشسررالان ا اررري والريفرري وتنظيمر وورروه مررن اخلرردمات ذات ال ررلة
ني أناء البلد .وتُعىن أنظمة األرايي المل ويعتها جلنة األرايي وفقاً أل الا قرانون األرايري
لعا  ٢٠٠٩بالقاايا املت لة ب عادة األرايي ومساعدة ا اكم تسوية مناةعات األرايي.
 -٤٣أمررا فيمررا يتعلررب لسررفلة املشررردين داخليراً وقبر نرزاع  ١٦كررانون األول/ديسررمرب ،٢٠١٣
كرران عرردد األشررخاذ املشررردين داخلي راً املقيمررإل املنرراطب ا ا ررية أو األرايرري الررمل وفريررا
اجملتمعات ا لية املايفة  ٣٩٠أل شخص .أمرا الرذين عرادوا مرنهم إ أمراكنهم األارلية ،بعرد
توقي اتفاق السو الشام فقد وجدوا أن أراييهم يش لها مستوطنون آخرون .ومرا جعر هرذه
راقم هررو النرزاع الررذي
ا الرة مررن ترروطإل أشررخاذ مشررردين داخليراً علررى أرايرري ميلالهررا آخرررون تتفر ُ
نش ررب  ١٦ك ررانون األول/ديس ررمرب  ،٢٠١٣وال ررذي أد إ تشر رريد العدي ررد م ررن اجملتمع ررات
ا ليررة جوبررا وملالررال وبررانتيو وبررور .وبعررد إنشرراء الومررة الو رردة الوطنيررة االنتقاليررة ،أعرررو
املشردون داخلياً مواق محاية املدنيإل التابعة لبعثة األمم املتحدة جنوو السودان جوبا،
ع ررن روب ررتهم م ررادرة املواق ر والع ررودة إ دي ررارهم .و إط ررار التحا ررو خل ررروجهم منه ررا أم رررت
ا الومر ررة وةارة الشر رراون اشنسر ررانية وإدارة الال ر روار بالتعر رراون م ر ر الشر ررركاء الر رردوليإل بالت ر رردي
لتحديات ما بعد االتفاق املتعلقة باشعادة إ الوطن ،واشواثرة ،وإعرادة التروطإل ،وإعرادة تفهير
الوجئإل واملشردين داخلياً.
 -٤٤و  ٦أيار/مرايو  ،٢٠١٦وافقرت الومرة الو ردة الوطنيرة االنتقاليرة علرى خورط توجر
الوةارات املساولة عن قواعات األمن إ كفالة إعادة املنراةل أو قور األرايري الرمل ش االسرتيوء
عليها دون وج ب أعقاو نزاع  ١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٣إ أاحاهبا الشررعيإل.
وأمرت الومة الو دة الوطنية االنتقالية كذل وةارة العردل والشراون الدسرتورية باذراذ إجرراءات
قانونيررة يررد اجلنرراة ا تملررإل الررذين شرراركوا االسررتيوء علررى أرايرري املشررردين داخلي راً .وتعورري
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ا الومررة أولويررة ق ررو لألشررخاذ املشررردين داخلي راً الررذين يعيشررون الي راً مواقر بعثررة محايررة
املدنيإل البلد ،فرفمرت بر خراب اجلنرود أو األشرخاذ الرذين يفتلرون أي بيرت يعرود إ شرخص
مشرد داخلياً .وستتالف ا الومة بدف تالالي انتقال املشردين داخليراً الرراوبإل الرذهاو إ
أماكن أخر خيتارو ا.
 -٤٥وفيمر ررا يتعلر ررب لسر ررفلة إعر ررادة األراير رري ،وير ررعت ا الومر ررة سياسر ررة السر ررلداد ا ر ررب
األراي ر ري ال ررمل اس ررتو عليه ررا آخ رررون اجملتمع ررات ا لي ررة ال ررمل ه رررو منه ررا املش ر رردون داخلي ر راً
والعا دون فلات النزاع .وقررت ا الومة أيااً عد إروا أي مشرد داخلياً على م ادرة مواق
محاية املدنيإل دون إرادت  ،والسما للمشردين داخليراً باشقامرة الدا مرة مر اجملتمعرات ا ليرة الرمل
استاافتهم إذا روبوا ذل  ،ومنحهم قو أرا سالنية إذا كانت األر متوفرة.
 -٤٦وهن ررا العدي ررد م ررن التح ررديات ال ررمل تواجر ر ا الوم ررة ،منه ررا املس ررا املتعلق ررة بت رردريب
املوظفإل ا الوميإل على وق استيوء املساولإل السلوة على األرايري ،ومالافحرة ممارسرات
الفسرراد إدارات األرايرري ،وسرروء اسررتخدا ال ررو يات مررن قب ر بعررا املسرراولإل ا الرروميإل
والزعماء التقليديإل .وب ية حتسإل ياةة األرايي البلد ،تولب ا الومة من الشرركاء الردوليإل
تقدس املساعدة التقنيرة واملاليرة لبنراء القردرات الوةمرة السرتقبال املشرردين داخليراً مرن مواقر محايرة
املدنيإل التابعة لبعثة األمم املتحدة نهوريرة جنروو السرودان مردن ملالرال ،وبرور ،وبرانتيو،
وجوب ررا ،وواو .ويفتر رراب املش ررردون داخلي ر راً إ اخل رردمات األساسر ررية مث ر ر ال ر ررحة واملي رراه واملرافر ررب
التعليمية والر ُمدرسإل املدربإل ،وال ذاء ،عندما ينتقلون إ مواطنهم األالية.

باء -حماية المدنييم
 -٤7خي ررول الدس ررتور نير ر مس ررتويات ا الوم ررة املس رراولية الر يس ررية ع ررن ت رروفو األم ررن والرف رراه
لشررعب جنرروو السررودان .وم را ةال األمررن ميث ر شرراووً مسررتمراً الومررة جنرروو السررودان بواررف
دولة خارجة من رو أهلية طويلة .وما يزال استمرار النزاعات املسلحة أجزاء مرن البلرد يراثر
عل ررى أم ررن امل رردنيإل ويعي ررب ق رروق اشنس رران اخلاا ررة هب ررم .وتا ررول ا الوم ررة ،ظ ر حمدودي ررة
املروارد ،لهمرة مزدوجرة تتمثر بنراء األمرة والدولرة لتحقيررب العرودة إ األويراع الوبيعيرة .وعلررى
الرروم مررن توقير اتفرراق السررو الشررام عرا  ٢٠٠٥واتفرراق تسرروية النرزاع نهوريررة جنرروو
السودان عا  ،٢٠١٥ما ترزال ا الومرة تواجر مشرالوت انعردا األمرن النانرة عرن النزاعرات
القبليررة ،واألنشرروة العدا يررة للةماعررات املتمررردة املسررلحة املدعومررة خارجي راً واألنشرروة اشجراميررة
للع ابات املسلحة ،وعد اناباط بعا عناار قوات األمن واستشرراء سررقة املاشرية .ومرا ترزال
األعمررال الررمل تررادي إ انعرردا األمررن تشررال حتررديات أج رزاء عديرردة مررن البلررد ومتثر يديررداً
خو ررواً ألمر ررن الن ررات وتعير ررب جه ررود ا الومر ررة الرامي ررة إ تور رروير اخل رردمات األساسر ررية وتقر رردميها
للمدنيإل.
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 -٤8وتعال ر ا الومررة علررى سررن ق روانإل بشررفن دور مرروظفي القواعررات األمنيررة ووظررا فهم
وارو يايم وتروفو اهلياكر الرقابيرة والتفديبيرة املناسرربة ،وهري ب ردد إجرراء إارو ات شرراملة
قواعررات األمررن علررى النحررو املبررإل اتفرراق تسرروية الن رزاع نهوريررة جنرروو السررودان هبرردف
مالافحة العن الذي يورال املردنيإل .وهنرا جهرود تُبرذل مرن أجر إارو القواعرات األمنيرة،
ل ررا ذلر ر تس ررةي األس ررلحة ،والت رردقيب اختي ررار نير ر م رروظفي األم ررن ،وحتس ررإل الق رردرات
واالناباط والالفاءة املهنية.
 -٤٩وفيم ررا يتعل ررب ب رراجلهود الرامي ررة إ مالافح ررة الفس رراد ،مي ررنل الدس ررتور مفوي ررية مالافح ررة
الفساد سلوات اال محاية املمتلالات العامة والتحقيب ومباشررة اشجرراءات القارا ية املتعلقرة
بالفسرراد ومالافحررة املمارسررات اشداريررة السرريئة املاسسررات العامررة .ونظمررت املفويررية لقررات
للتوعية بشفن اآلليات والعمليات اخلااة لالافحة الفسراد البلرد .و آخرر التورورات ،أدانرت
زير رران/يونير ر  ٢٠١٦س ررتة عش ررر متهمر راً بارتال رراو الفس رراد ،بي ررنهم
ا الم ررة العلي ررا جوب ررا
مساولون الوميون كبار ،و المت عليهم بالسةن مد ا ياة.
 -٥٠وما تزال هنا حتديات ها لة تواج ا الومرة تروفو محايرة دا مرة واديرة للمردنيإل
البلررد .وتبقررى اال تياجررات اشنسررانية كبرروة ،ال سرريما منرراطب مثر جررونقلي ،والو رردة ،وأعررايل
النير ر  ،وو رررو ر ررر ال ر رزال ،و ررال ر ررر ال ر رزال ،وو رررو االس ررتوا ية وبع ررا األجر رزاء م ررن وس ررط
االسر رتوا ية ،ير ر م ررا ير رزال انع رردا األم ررن ي ررادي إ موج ررات م ررن التش رررد ،ل ررا ذلر ر ت رردفب
الوجئ ررإل الس ررودانيإل م ررن الس ررودان اجمل رراور .ونتية ررة ل ررذل يع رريل أكث ررر م ررن  ٩٠املا ررة م ررن
السالان املناطب املتفثرة بانعدا األمن دون مستو الفقر ويواجهون فةوات وذا ية.

واألافال
جيم -حماية النساء

 -٥١ينص الدستور على أن ُمتنل املرأة كرامرةً تامرة وعلرى قرد املسراواة مر الرجر ؛ وأن يالرون
هلررا ا ررب األجررر املتسرراوي عررن العم ر املتسرراوي؛ واملشرراركة علررى قررد املسرراواة م ر الرج ر
ا ياة العامة وتعزيز هذه املشاركة ومتثيلها األجهزة التشرريعية والتنفيذيرة ،وذلر بتحديرد رة
للمرأة ال تق عن  ٢٥املا ة من قبي التمييز اشجيا ملعاجلرة االخرتوالت الناشرئة عرن التراري
واألعراف والتقاليد .وأنشفت ا الومة وةارة الشاون اجلنسانية وشاون الوف والرعاية االجتماعية
الرمل تتالفر بتعزيرز قرروق اشنسران ومحايتهرا ل راا الفئررات الارعيفة والنسراء واألطفرال واملسررنإل
واألشخاذ ذوي اال تياجرات اخلاارة .وتعمر الروةارة ،بالتعراون مر وةارات التنميرة االجتماعيرة
الواليات واجملتم املدين ،لامان التدابو املناسبة للقاراء علرى الظلرم أو التخفير مرن دتر
والتوةير ر الع ررادل للمر روارد .وق ررد أع رردت أيار راً وةارة الش رراون اجلنس ررانية وش رراون الوفر ر والرعاي ررة
االجتماعية إطاراً للسياسات اجلنسرانية يفردد بررامد البلرد بفسرره .و إطرار هرذه السياسرة ،جيرري
اللكيز أساساً على مبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ي تعم ا الومة وماسسات القوراع
اخلاذ من أج القااء على ني أشالال التمييز يد املرأة والفئات الاعيفة.
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 -٥٢و سرربي تعزيررز ومحايررة قرروق اشنسرران اخلااررة بالنسرراء واألطفررال والفئررات الاررعيفة،
س ررنت ا الوم ررة قر روانإل وانا ررمت إ ع رردد م ررن االتفاقي ررات اشقليمي ررة والدولي ررة ،منه ررا االتفاقي ررة
الدوليررة للقارراء علررى ني ر أشررالال التمييررز يررد امل ررأة؛ وامليثرراق األفريقرري قرروق ورفرراه الوف ر ؛
وس ررنت ق ررانون الوف ر ر جلن رروو الس ررودان (٢٠٠8د .وباشي ررافة إ ذل ر ر  ،اعتم رردت ا الومر ررة
السياسة اجلنسانية الوطنية (٢٠١٣د؛ ودلي تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والتوعية ب املرافرب
العامة (٢٠١٣د؛ وإجراءات العم الوطنية املو دة ملن العن اجلنسراين وا مايرة منر والت ردي
لر (٢٠١٤د؛ وخوررة العمر الوطنيررة لتنفيررذ قررار الررس األمررن الترراب لألمررم املتحرردة رقررم ١٣٢٥
(٢٠٢٠-٢٠١٥د ،والسياسة العامة بشفن األطفال ا رومإل من رعاية الوالدين.
 -٥٣ومنررذ اسررتقول جنرروو السررودان عررا  ،٢٠١١برررةت بشررال كبررو البلررد مسررفلة
املعاملرةُ املتسرراوية للمررأة وتعزير ُرز قرروق اشنسرران املالفولررة هلرا ومحايتهررا وا لامهررا .وتاررول املررأة
برردور نشررط اجملتم ر  ،ولالررن معرردل األميررة ال رذي يبل ر  8٤إ  8٦املا ررة يشررال التحرردي
الر يسري الررذي يرراثر علررى مشرراركتها علررى قررد املسرراواة ا يرراة العامررة .واسررتناداً إ قررار الررس
وعقردت منترديات للسرو علرى ال رعيد
األمن رقم  ،١٣٢٥ش تنظيم محوت للتوعيرة اجلنسرانية ُ
الرروطين .و آو/أوس رروس  ،٢٠١٢أج ررر اجل رريل الش ررعح لتحري ررر الس ررودان ،ب رردعم م ررن بعث ررة
األم ررم املتح رردة نهوري ررة جن رروو الس ررودان ،دورة تدريبي ررة موي رروع تعم رريم مراع رراة املنظ ررور
اجلنساين .و حماولة أخر لتعزيز تعليم الفتيات ،يسررت اليونيسري ووةارة التعلريم العرا الوطنيرة
وأطلقتا خوة اسلاتيةية وطنيرة هبرذا الشرفن ش نشررها علرى ال رعيد الروطين .وتتواار مرن خرول
وسررا ط اشعررو واملناسرربات العامررة جهررود الرردعوة الررمل تبررذهلا ا الومررة والشررركاء الرردوليون لزيررادة
عدد الفتيات امللتحقات باملدارت.
 -٥٤ووقر ر رريس اجلمهوريررة ،مر املمثلرة اخلاا رة لألمررإل العررا لألمررم املتحرردة املعنيرة بررالعن
االت النزاع ،التزاماً لن العن اجلنسي يد النساء واألطفرال ،رير يشرم وير
اجلنسي
القوانإل وتعزيزها ،وإادار أوامر وايحة إ نير قروات الردفاع واألمرن ،ويرمان املسراءلة ،وفقراً
للمعايو الدولية ،على جرا م العن اجلنسي وتعزيز محاية ني املشردين داخلياً.
 -٥٥وما يزال التنفيذ الالام للتمييز اشجيا بنسبة  ٢٥املا ة املالرسة الدستور يشال
حترردياً كبررواً للحالومررة ألن معرردل األميررة بررإل النسرراء أعلررى مررن الرجررال .ويعررز هررذا املعرردل مررن
األميررة بررإل فئررة النسرراء إ العررادات والتقاليررد وأد إ اخررتوف توةي ر املهررا  ،و االع رلاف
بفدوار املرأة اجملتمر وتقرديرها .وتنتشرر هرذه التةرارو كافرة اهلياكر االجتماعيرة مرن األسررة
واجملتم ا لي إ املستو الوطين ،وذل عن طريب الدين والتعليم والثقافة واشعو .
 -٥٦وم ررا ير رزال اس ررتمرار انع رردا املس رراواة ب ررإل اجلنس ررإل والتحي ررز والتميي ررز الر رذي يتح ررول إ
انتهاكات منتظمرة قروق املررأة ،لرا ذلر راالت العنر اجلنسراين ،مثر االسرت ول اجلنسري
واالعتداء اجلنسي ،والزواب املبالر والقسري للفتيان والعن املنزيل ،يشال حتدياً أما اجلهود المل
تبررذهلا ا الوم ررة مايررة وتعزي ررز قرروق امل ررأة والوف ر  .وروررم أن ق ررانون الوف ر جلن رروو الس ررودان
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لعا  ٢٠٠8ينص على أن سن الزواب هو  ١8عاماً ،ف ن العديد من الفتيرات يترزوجن قبر هرذه
السن ،ال سيما املناطب الريفية ي يق وجود املاسسات ا الومية.
 -٥7ويشررال اعتمرراد السياسررة الوطنيررة للمسرراواة بررإل اجلنسررإل؛ ودلير تعمرريم مراعرراة املنظررور
اجلنساين والتوعية ب املرافب العامة؛ وإجراءات العم الوطنية املو دة من أج الوقاية وا ماية
والت ر رردي للعن ر ر اجلنسر رراين؛ وخور ررة العم ر ر الوطنير ررة لتنفير ررذ ق ر ررار الر ررس األمر ررن رقر ررم ١٣٢٥
(٢٠٢٠-٢٠١٥د؛ والسياسررة العامررة بشررفن األطفررال ا رررومإل مررن رعايررة الوالرردين ،دلرريوً علررى
اجلهررود الررمل تبررذهلا ا الومررة للقارراء علررى العررادات والتقاليررد الاررارة الررمل تار املررأة مسررتو
أد
اجملتمر  .وأنشررفت ا الومررة  ١٤و رردة محايررة خااررة خمتل ر مراكررز الشرررطة جوب راً
و املردن الر يسرية األخرر لتمالرإل النسراء والفتيرات واألطفرال مرن اشبروغ عرن راالت العنر
اجلنسرراين .وباشيررافة إ ذل ر  ،أنشررفت ا الومررة ،مر الشررركاء الرردوليإل ،أمرراكن مو مررة للمررأة
البلد ،ري جيري تشةي النساء والفتيات على مناقشة القاايا املت رلة برفراههن ،والتردريب
على املهارات االجتماعية الوةمة .وقدمت ا الومة ،بردعم مرن بعرا الشرركاء الردوليإل املراليإل،
منحراً ماليررة للمررأة هبرردف ممارسررة أعمررال جتاريررة ناعيررة .وقبر النرزاع الررذي انرردل  ١٦كررانون
األول/ديسررمرب  ،٢٠١٣ويررعت ا الومررة خوو راً شنشرراء م رررف امل ررأة وال ررندوق االسررتئماين
لتمالإل املرأة ،هبدف معاجلة عد قدريا على ا ول على القرو واخلدمات املالية األخر .
أوج عد املساواة امللسخة ترفثواً سرلبياً
نقص التموي وا ُ
رو األهلية الوويلة و ُ
 -٥8وقد أثر ُ
علررى يرراة النررات ،ال سرريما النسرراء واألطفررال واألشررخاذ ذوو اال تياجررات اخلااررة والفئررات
الا ررعيفة األخ ررر  .وب ي ررة القا رراء عل ررى االخ ررتوالت اجملتم ر  ،ال س رريما فيم ررا يتعل ررب بالنس رراء
واألطف ررال ،تس ررعى ا الوم ررة إ ا ررول عل ررى املس رراعدة التقني ررة واملالي ررة م ررن الش ررركاء ال رردوليإل
تتمالن من تنفيذ اخلوط والسياسات والقوانإل.
املعنيإل

دال -حرية التعبير والحق ي الوصول إلى المعلومات
 -٥٩ينص الدستور على محاية وتعزيز رية التعبرو والوارول إ املعلومرات و ريرة ال رحافة،
لا ذل ا ب تالوين األ زاو السياسية أو االناما إليها ،وتالروين اجلمعيرات والنقابرات
التةارية أو املهنية .ولدعم هذه الوالية الدستورية ،سنت ا الومة قانون هيئة اشذاعة (٢٠١٣د،
وقر ررانون ا ر ررول علر ررى املعلومر ررات (٢٠١٣د ،وقر ررانون هيئر ررة وسر ررا ط اشعر ررو (٢٠١٣د .كمر ررا
شرراللت الومررة جنرروو السررودان اجمللررس املسررتق لوسررا ط اشعررو لوجررب قررانون هيئررة وسررا ط
اشعو (٢٠١٣د ،ومفويية املعلومات لوجب قانون ا ول على املعلومات (٢٠١٣د.
 -٦٠وهن ررا الير راً  ٢٣حمو ررة إذاعي ررة خاا ررة ،و ١٢ا ررحيفة وال ررة و ٣حمو ررات تلفزيوني ررة
مسةلة تعم البلد .واجلدير بالذكر أن ا الومة تسمل بدخول ال ح واجملوت األجنبية.
وهنا  ٣٠زباً سياسياً وما يربو على  ٢٠٠منظمة من منظمات اجملتمر املردين البلرد جتتمر
بانتظا وررية ودون إذن مسبب أو تدخ من ا الومة.
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 -٦١ولتعزيز الشفافية وا ب ا ول على املعلومات ،قامت ا الومة ،بدعم مرن الشرركاء
الدوليإل ،ب نشاء ماسسات مسرتقلة مثر مفويرية قروق اشنسران ،ومفويرية مالافحرة الفسراد،
ودي ر روان املظ ر رراي العام ر ررة وجلن ر ررة الس ر ررو وامل ر ررا ة .وقب ر ر الن ر رزاع ال ر ررذي نش ر ررب  ١٦ك ر ررانون
األول/ديسرمرب  ،٢٠١٣قوعررت ا الومررة شروطاً كبررواً ارروو إجرراء االنتخابررات عررا ٢٠١٥
عل ررى النح ررو املن رروذ علي ر الدس ررتور ووافق ررت عل ررى إج رراء التع ررداد ال رروطين ال ررذي ك رران م ررن
املفررل أن يالررون عررا  .٢٠١٤و كررانون الثرراين/ينرراير  ،٢٠١٣أنشررفت ا الومررة مفويررية
االنتخابات القومية .ولوجب هذا اللتيب شجراء التعداد الروطين واالنتخابرات ،قردمت ا الومرة
 ١٢شررباط/فربايررر  ٢٠١٣طلب راً إ األمررم املتحرردة للح ررول علررى املسرراعدة اررال امل روارد
التقنية واللوجستية والتش يلية.

هاء -األمم الغذائي
 -٦٢ملواجهررة الفةرروة ال ذا يررة البلررد ،اذررذت ا الومررة مرراخراً ة راً يقررو علررى مررر لتإل:
األج الق و واألج الووي  .ففري رد األجر الق رو ،اشرلت ا الومرة  ١١ألر طرن مرلي
م ررن ال ررذرة الرفيع ررة م ررن احت رراد امل ررارف .وخ ر رت ه ررذه الالمي ررة للوالي ررات األش ررد تا رررراً م ررن
الفةوات ال ذا ية نتيةة ا رو األهليرة ،وذلر علرى النحرو الترايل :واليرة جرونقلي ٣٩ :املا رة
لفا ر ر رردة  ٥٩٥ ٥٠٠مش ر ر رررد داخلي ر ر راً؛ والي ر ر ررة الو ر ر رردة  ٢8.٦٩املا ر ر ررة لفا ر ر رردة ٤٣7 ٦٠٠
مشرررد داخلي راً؛ واليررة أعررايل الني ر  ١٦.٠٥ :املا ررة لفا رردة  ٢٤٤ ٩٠٠مشرررد داخلي راً؛ واليررة
البحوات 8.٢٢ :املا ة لفا دة  ١٢٥ ٤٠٠مشرد داخلياً؛ والية وسط االسرتوا ية٤.8٦ :
املا ة لفا دة  7٤ ١٠٠مشرد داخلياً؛ والية ورو رر ال زال ١.٠٢ :املا رة لفا ردة ١٥ ٦٠٠
مشر رررد داخلي ر راً؛ والير ررة واراو ٠.7٣ :املا ر ررة لفا ر رردة  ١١ ١٠٠مشر رررد داخلي ر راً؛ والير ررة شر رررق
االسررتوا ية ١.٥٠ :املا ررة لفا رردة  7 ٦٠٠مشرررد داخلي راً؛ واليررة ررال رررر ال رزال٠.١٤ :
املا ررة لفا رردة  ٢ ٢٠٠مشرررد داخلي راً؛ واليررة ورررو االسررتوا ية ٠.٣١ :املا ررة لفا رردة ٤ ٩٠٠
مشرد داخلياً؛ منوقة إدارة أبيي ٠.٤٤ :لفا دة  ٦ 7٠٠مشرد داخلياً.
خميمات بعثة األمم املتحدة
 -٦٣واجلدير بالذكر أن عدد املشردين داخلياً بل  ١٠٠أل
رإل بلر عردد املشرردين
نهورية جنوو السرودان  ١٦كرانون األول/ديسرمرب ،٢٠١٦
داخلي راً حتررت محايررة ا الومررة خمتل ر الواليررات  .١ ٥٢٥ ٤٠٠وش توةي ر الررذرة الرفيعررة علررى
املنرراطب الررمل تاررررت وي ررعب الواررول إليهررا ،لررا ذل ر املنرراطب الواقعررة حتررت سرريورة ا ركررة
الشررعبية لتحريررر السررودان/اجلنررا املعررار  .وعلررى سرربي الرردعم للشررركاء ،ش تيسررو األمرر لربنررامد
األوذي ررة الع رراملي لش ررحن  ٥٠٠ط ررن م ررلي أس رربوعياً م ررن األوذي ررة املتنوع ررة م ررن مدين ررة كوس ررمل
السودان إ مواق خمتلفة أعايل الني  .كمرا يُسرر األمرر لر لنقر ال رذاء جرواً مرن جوبرا وإثيوبيرا
إ العديد من املواق البلد.
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 -٦٤و ررد األج ر الووير ر  ،اش ررلت ا الوم ررة ووةع ررت  ١ ٠٠٠ج ررار و ٥ ٠٠٠حمر ررا
جترها الثوان وووهرا مرن املردخوت الزراعيرة ،والبرذور والسروالت ا سرنة ،وعملرت علرى تردريب
املر رزارعإل عل ررى اعتم رراد أفار ر املمارس ررات ا ررال تربي ررة ا يوانر رات ومر ل ررة م ررا بع ررد ا رراد؛
وتشةي ال ناعات املنزلية القا مة على الزراعة ألورا ا فال على األمن ال ذا ي للمدنيإل.
 -٦٥ورو ررم اجله ررود ال ررمل تب ررذهلا ا الوم ررة لتحس ررإل األم ررن ال ررذا ي البل ررد ،م ررا ةال والبي ررة
السررالان يعيشررون حتررت خررط الفقررر .وه رو مررا يعررز إ نقررص األموررار ،وانعرردا األمررن ،وارتفرراع
معرردل البوالررة بررإل الشررباو .وتشررم الفئررات األكثررر تررفثراً ب رالفقر نسرراء وأبنرراء املشررردين داخلي راً
والعا دين من املناطب األكثر تارراً من ا رو األهلية.

واو -التعليم
 -٦٦يررنص الدسررتور علررى أن التعلرريم ررب لال ر م رواطن ،وال جيرروة التمييررز ا ررول علررى
التعلرريم علررى أسررات الرردين أو العن ررر أو العرررق أو ا الررة ال ررحية ،لررا ذل ر فررووت نقررص
املناعررة البش ررية/اشيرردة ،ونرروع اجلررنس أو اشعاقررة .ويررنص قررانون التعلرريم العررا لعررا  ٢٠١٢علررى
اشطار القانوين لقواع التعليم البلد.
 -٦7وجعلررت ا الومررة التعلرريم االبترردا ي إلزامي راً نير أنرراء البلررد وأنشررفت نظام راً تعليمي راً
بديوً يوفر برامد تعليم أساسيةً مالثفة للبال إل ،وبرنرامد املردارت املوجهرة للفتيرات اجملتمعرات
ا لية ،وبرنامد التعليم الرعوي ،ودروساً مالثفة الل ة اشنالليزية لألطفال املسر إل من اجلريل
واموعررات امليليشرريات األخررر العاملررة البلررد .وجيررري تقيرريم األطفررال املسررر إل وويررعهم
بر ررامد ال ررتعلم املتا ررة بن رراء عل ررى ا تياج ررايم ،أم ررا األطف ررال املس ررر ون ال ررذين تر رلاو أعم ررارهم
بإل  ١7و ١8عاماً وي يتلقوا تعليماً فيويعون برامد املهارات املهنية وا ياتية.
 -٦8أم ر ر ررا رعاي ر ر ررة الو ر ر رروو ال ر ر ررذين انقوعر ر ر روا ع ر ر ررن التعل ر ر رريم بس ر ر رربب أ ر ر ردا  ١٦ك ر ر ررانون
األول/ديسررمرب ،ال سرريما الواليررات الررثو جررونقلي ،والو رردة ،وأعررايل الني ر  ،فقررد جنحررت
ا الومررة متاليررنهم مررن اجللرروت المتحرران الشررهادة الثانويررة العامررة بررانتيو واليررة الو رردة،
وملالال ،ومابان ،وملوط ،وموق بعثة األمم املتحدة والية أعايل الني ؛ و بلدة بور والية
جررونقلي؛ وأويررال واليررة البح روات وبيبررور .و اررر بعررا الورروو مررن واليررة جررونقلي شجرراء
االمتحانررات واليررة وسررط االسررتوا ية جوبررا .وبل ر امرروع الورروو الررذين أجررروا امتحانررات
شرهادة الثانويرة العامرة جنروو السرودان  ١ ٠٩٠طالبراً .وقرد متالرن أكثرر مرن  ٢ 8٠٠طالرب
مررن جامعررة أعررايل النير وجامعررة الرردكتور جررون قرنررب التذكاريررة مررن إمتررا السررنة الدراسررية واليررة
وسط االستوا ية جوبا .وباشيافة إ ذل  ،قررت ا الومة السما جلامعة والية أعايل النير
وجامعة الدكتور جرون قرنرب التذكاريرة لواارلة العمر جوبرا إ رإل عرودة السرو واالسرتقرار
الدا م إ واليمل أعايل الني وجونقلي .ونتيةة حتسن األمرن واليرات جرونقلي ،نُقلرت جامعرة
الدكتور جون قرنب التذكارية إ امعها األالي بلدة بور.
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 -٦٩وقب توقي اتفاق تسوية النزاع نهورية جنوو السودان أنشرفت ا الومرة جلنرة رفيعرة
املس ررتو تت ررفل م ررن اجل رريل ،وبعث ررة األم ررم املتح رردة نهوري ررة جن رروو الس ررودان ،واليونيس رري
ووجررد أن اجلرريل يش ر بعررا
للتحقررب مررن مسررا ا ررتول أف رراد الق روات النظاميررة للمرردارتُ ،
املرردارت املنرراطب النا يررة الررمل تق ر منرراطب كانررت خايررعة لسرريورة ا الومررة .وارردر األمررر
لش رراوليها ب رراشخوء .و الف ررلة م ررن زير رران/يونير ر  ٢٠١٤إ نيس رران/أبرير ر  ،٢٠١٥حتقق ررت
اللةنررة مررن أن  ٢٩مدرسررة كانررت حتتلهررا ق روات اجلرريل وووه را مررن الق روات النظاميررة واليررات
البح روات ،ووسررط االسررتوا ية ،وشرررق االس ررتوا ية ،وأعررايل الني ر والو رردة وجررونقلي ش إخوؤه ررا
كلها.
 -7٠ولتعزيررز ا رلا قرروق اشنسرران ،أعرردت ا الومررة مر مفويررية قرروق اشنسرران جلنرروو
الس ررودان ووةارة التعل رريم الع ررا وثيق ررة السياس ررة العام ررة شدراب قا ررايا ق رروق اشنس رران املن رراهد
التعليميررة .و مترروة/يولي ر  ،٢٠١٥وقعررت ا الومررة إعررون املرردارت اآلمنررة م ر التحررال العرراملي
االت النزاع املسلل.
ماية التعليم من اهلةو  ،باعتباره التزاماً منها رماية التعليم
 -7١وتولرت ا الومرة متوير وتيسرو بنراء مردارت جديردة وإارو املردارت الرمل تارررت مررن
جراء ا رو األهلية بإل اجلنوو والشمال.

سادساً-

اإلنجازات

السال والمصالحة
 -7٢قب األ دا األمنية المل جرت  ١٦كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٣سنت ا الومرة
ق ررانون مفوي ررية الس ررو وامل ررا ة ع ررا  ٢٠١٢بوا ررفها جلن ررة مس ررتقلة لتعزي ررز الس ررو ب ررإل
امل رواطنإل البل ررد وتوطي ررد الس ررو ال ررذي ب رردأه اتف رراق الس ررو الش ررام واتف رراق تس رروية الن رزاع
نهورية جنوو السودان .و حماولة للشروع عملية وطنية شراملة للم را ة وتارميد اجلررا ،
أنشفت ا الومة مفويية السو وامل ا ة .و جهد آخر ،أادرت عفواً عن بعا اجلماعات
املسلحة المل محلت السو يد الدولة.
 -7٣و سرربي معاجلررة العن ر بررإل اجملتمعررات ا ليررة وداخ ر اجملتم ر ا لرري الوا ررد عقرردت
ا الومر ررة م ر رامتراً والير ررة البح ر روات آذار/مر ررارت  ٢٠١٥ار ررره ني ر ر الزعمر رراء التقلير ررديإل
والسررلوات ا الوميررة ،وأعارراء اجمللررس التش رريعي للواليررة ،وأعارراء اهليئررة التش رريعية القوميررة مررن
والي ررة البح روات وممثل ررإل م ررن ق ررادة األ رزاو السياس ررية األخ ررر  ،واجملتم ر امل رردين .و ردد امل رامتر
األسباو اجلذرية هلذه النزاعات وش لها.
 -7٤كما عقدت ا الومة مامتراً مماثوً والية شرق االستوا ية ش في حتديد هذه النزاعات،
وجرررت مناقشررتها و لهررا .ويُعررد هررذان امل رامتران مررن اجلهررود الررمل تبررذهلا ا الومررة لتنفيررذ العدالررة
التقليديررة .ويتنرراول الف ر اخلررامس مررن اتفرراق تسرروية النرزاع نهوريررة جنرروو السررودان العدالررة
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االنتقالي ررة واملس رراءلة وامل ررا ة وتا ررميد اجلر ررا  ،ال ررمل ينب رري لوجبه ررا الوم ررة الو رردة الوطني ررة
االنتقالية سن التشري شنشاء جلنة ا قيقة وامل ا ة وتارميد اجلررا  .وينب ري ألي جلنرة موجرودة
اليراً لتارميد اجلررا والسرو وامل را ة علرى ال رعيد الروطين أو املنررب الروطين للسرو وامل ررا ة
وةيمررا إ جلنررة ا قيقررة وامل ررا ة وتاررميد اجل ررا .
نق ر ُ نير امللفررات أو السررةوت الررمل
وستقو هذه األخوة بتقدس توايات بشفن العمليات واآلليرات الالفيلرة جعر الارحايا يتمتعرون
با ب سب االنت اف متتعاً كاموً ،لرا ذلر تردابو اجلررب والتعرويا .واللةنرة ماللفرة أياراً
ب ررالتحقيب قا ررايا االنتهاك ررات والتة رراوةات ال ررمل تو ررال ق رروق اشنس رران ،وانتهاك ررات س رريادة
القررانون والتعسر املفرررط اسررتعمال السررلوة يررد نير األشررخاذ جنرروو السررودان .ومر
ذل ر  ،تواج ر الومررة الو رردة الوطنيررة االنتقاليررة العديررد مررن التحررديات االيررووع بواليتهررا
لوجب اتفاق تسوية النزاع نهورية جنوو السودان بسبب قلة املوارد واأل ردا األمنيرة الرمل
وقعت جوبا الفلة من  7إ  ١١متوة/يولي .٢٠١٦

سابعاً -التحديات التي تعترض تعزيز حقوق اإلنسان وحماتها
 -7٥هنررا حتررديات ها لررة تواجر جنرروو السررودان اررال تعزيررز قرروق اشنسرران ومحايتهررا،
رص املروارد املاليرة شنشراء ماسسرات قويرة ودعرم ماسسرات قروق
ومنها انعدا ُ األمن والفق ُرر ونق ُ
اشنس ر رران املتا ر ررة البل ر ررد .و ظ ر ر املس ر ررتو ا ر ررايل م ر ررن اهلشاش ر ررة البل ر ررد ،أا ر رربل وير ر ر
االسلاتيةيات والربامد املناسبة من أج تعزيز ومحاية قوق اشنسان أمراً اعباً.
 -7٦وباشيرافة إ قاررايا تعزيرز قرروق اشنسران ومحايتهررا ،يرف التررفخر إقامرة املاسسررات
ا الوميررة ذات األةيررة البال ررة ،وهررو مررا يشررم بنرراء قرردرات املرروظفإل املرردنيإل .وباعتبررار جنرروو
الس ررودان دول ررة جدي رردة ،ف ر ن ا الوم ررة منش ر لة الي راً أمي ررا انش ر ال ببن رراء الدول ررة فت ربل ب رذل
املسا املتعلقة بتعزيز و قوق اشنسان ومحايتها البلد أولوية من بإل أولويات أخر  .ولذل ،
الررة مررا بعررد النرزاع مثر جنرروو السررودان ،حتررديات،
يواجر تعزيررز قرروق اشنسرران ومحايتهررا،
وبالتايل ف ن هنا على الدوا اجة ماسة لل اية إ الدعم من اجملتم الدويل.

ثامناً -الب الحصول على بناء القدرات والمساعدة التقنية
 -77تولب الومة نهورية جنوو السودان الدعم

اجملاالت التالية:

املساعدة التقنية مسا التدريب والتوعية املتعلقة رقوق اشنسان ،ال سيما
(أد
للةيل الوطين والقوات النظامية األخر ؛
(ود بن رراء ق رردرات القا رراة وامل رردعإل الع ررامإل وا قق ررإل
اشنسان لتمالينهم من تقدس اخلدمات على الوج ال حيل؛
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(بد بنرراء ا رراكم ومرافررب السررةون ومراكررز الشرررطة وووهررا مررن اهلياك ر األساسررية
لقواع سيادة القانون؛
النزاع

(دد الرردعم التقررين الومررة الو رردة الوطنيررة االنتقاليررة لتس رري تنفيررذ اتفرراق تسرروية
نهورية جنوو السودان؛
(هرد

املزيد من الدعم لتقدس اخلدمات للمشردين داخلياً والعا دين؛

(ود

الدعم

مواءمة القوانإل العرفية م القوانإل التشريعية؛

(ةد

الدعم

اال متالإل املرأة اقت ادياً وتشةيعها على امتو األرايي؛

( د الدعم اال متالإل املرأة اجتماعياً بتنويرها لتاول بردور فعرال
ةواب األطفال ووراثة األرملة من قريب ةوجها املتو .
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