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مقدمة
تتش رف جمهورية الس ودان دتقديم تقريرها الوطني الثالل آللية اإلس تعراض الدوري الش امل ،وفقا
-1
للمبادئ العامة لمجلس حقوق اإلنس ان ،وطبق ا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير آللية اإلس تعراض
الدوري الش امل .ي تي تقديم هذا التقرير في إطار وف اء الدولة بالتزاماتها ومتابعة تنفيذ نتائج اإلس تعراض
الدوري الش امل في جولتث الثالثة ،إ

تقدي م الدولة لتقريرها الثاني.

افة إلدراز التطورات على ص عيد تعزيز وحماية حقوق اإلنس ان منذ

ة الش عب الس وداني

-2

إن تقديم هذا التقرير ي تي في ظل ظروف إنتقالية حدثت عقب إنتفا

-3

يقدم الس ودان تقريره الثالل في ظل إنش اء المكتب القطري ،فقد وقع الس ودان مع المفو

المثالية الواس عة النطاق؛ تش كلت فيها الحكومة اإلنتقالية تمهيدا لننتقال الديمقراطي ،وجاء تنفيذ مهام الفترة
اإلنتقالية توطئة لتحقيق متطلبات الثورة ،وتحقيقا لشعاراتها المبنية على أسس الحرية والسالم والعدالة.

السامية لحقوق اإلنسان إتفاق بإنشاء المكتب القطري في السودان في سبتمبر 2019م.

ية

يؤكد الس ودان إحترامث والتزامث دنتائج اإلس تعراض الدوري الش امل اس تنادا إلى قرار الجم ية
-4
لس نة 2006م؛ وقرارات مجلس حقوق اإلنس ان رقم ،16/21 ،1/5
العامة رقم 251/ 60الفقرة /5ه
.17/119
-5

يعكس التقرير التطورات المتعلقة دتعزيز وحماية حقوق اإلنس ان منذ تقديم التقرير الثاني ،وعلى

تنفيذ التوص يات التي قبلها الس ودان وتبرير العقبات التى تواجث الدولة نحو تحقيق المزيد من الحقوق على
الوجث المطلوب.

أوال -منهجية ومتابعة اإلستعراض وعملية إعداد التقرير
ألف -منهجية ومتابعة اإلستعراض
-6

إلتزم الس ودان بإعداد التقرير الثالل آللية اإلس تعراض الدوري الش امل وفقا لمعايير وأس س

اإلس تعراض وأه دافث ومب ادئث؛ إ

افة للمب ادئ التوجيهية العامة إلع داد المعلومات المطلو ة في إطار

اإلس تعراض الدوري الش امل والتحديثات التي طرأت عليها .وتتناس ب ةيكلة التقرير مع المبادئ التوجيهية

بش ن تقديم تقارير اإلس تعراض الدوري الش امل خالل الجولة الثالثة،ودمج المعلومات المتعلقة بالتطورات
منذ تقديم تقرير الدولة الثاني عند التعرض لنجراءات المتبعة لتنفيذ التوصيات تفاديا للتكرار.

-7

يعكس التقرير جهود الس ودان في مجال تنفيذ التوص يات الص ادرة عن آلية اإلس تعراض الدوري

بعد مراجعة تقريره في الدورة الثانية في 2016م التي تض منت  244توص ية،حظيت بالت ييد 180

توص ية منها ،وأحيط بعدد  64توص ية علما ،وتبنت الحكومة الس ودانية فعليا مض مون هذه التوص يات
خالل الفترة اإلنتقالية التي تضمنت تغطية كافة معايير وغايات حقوق اإلنسان.

باء -إعداد التقرير والعملية التشاورية
-8

إعتمد الس ودان في إعداد تقريره الثالل على منهجية متس قة تقوم على منهج تش اوري وتش اركي

يتفق وتوجهات األمم ال متحدة ،حيل س عى الس ودان إلعداد هذا التقرير عبر عملية تش اورية عالية تض م

جميع الجهات ذات الص لة من الس لطة التنفيذية ،التش ري ية ،القض ائية ،النيابة العامة ،الوكالت ذات

الص لة ،منظمات المجتمع المدني ،المؤس س ة الوطنية لحقوق اإلنس ان والش ركاء في التنمية للحص ول على
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المعلومات والبيانات حرص ا منث على تنفيذ اإللتزامات المترتبة على مناقش ة تقريره .وتش كل اآللية الوطنية

لحقوق اإلنس ان المنش ة وفقا للقرار رقم  )25لس نة  2021م الص ادر من مجلس الوزراء األس ا
التقرير الخاص بالمراجعة الدورية الشامل إستم ار ار للحوار البناء مع الفريق العامل المعني بآلية اإلستعراض
إلعداد

الدوري الشامل.
-9

جاء إعداد هذ التقرير بعد مراجعة تقارير الس ودان التي قدمت أمام لجان األمم المتحدة الخاص ة

باإلتفاقيات التي صادق عليها السودان ،ومراجعة التوصيات الخاصة دتلك اللجان ،وفي هذا الصدد تم عقد

عدد حوالي  )70إجتماع ونفذت حوالي  ) 30ورش ة عمل بالمركز والوليات بمش اركة الجهات الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني باإل

افة إلى الخبراء واألياديميين واإلعالميين والناش طين ،والس لطات المحلية

على مس توا المركز والوليات ومن ثم إص دار مص فوفة التوص يات ،والعمل على تنفيذها مع المؤس س ات

الحكومية والو ازرات في الدولة.
-10

يقدم هذا التقرير معلومات حول اإلجراءات التي قام دها الس ودان خالل الس نوات األر ع الما ية

لتنفي ذ التوص ي ات؛ ب الش راي ة مع منظم ات المجتمع الم دني ،ويعكس اإلجراءات والت دادير التي إتخ ذتها

لتحس ين أو اع حقوق اإلنس ان والتقدم المحرزفي إطار تعزيز وحماية وترقية حقوق اإلنس ان مع األخذ في

اإلعتبار أن السودان يواجث س لس لة من التحديات والصعو ات ،إل أن إرادة الدولة متوفرة في مواص لة السير
للنهوض دتطوير وترقية حقوق اإلنسان والتعاون مع كافة اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية.

ثانيا -التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
ألف -القرارات السياسية ذات الصلة بحقوق اإلنسان
مرحلة ما قبل إب ار الوثيقة الدستورية
-11

عددا من الق اررات لتعزيز
أص در المجلس العس كري اإلنتقالي ،الذي تولى الس لطة في البالد ،ا

وحماية حقوق اإلنسان تضمنت:
•

التزام السودان بجميع الصكوك الدولية ذات الصلة التي يكون طرف ا فيها.

•

رفع حظر التجول وتدادير الطوارئ التي فر ت قبل الثورة.

•

إطالق س راا جميع المعتقلين الس ياس يين الموقوفين من قبل جهاز األمن أو المحكوم

•

مان كامل لحرية الص حافة واإلعالم وحرية التنظيم والتجمع الس لمي ورفع الرقابة

عليهم من قبل محايم الطوارئ لمشاركتهم في اإلحتجاجات.
المفرو ة على الصحف ووسائل اإلعالم.
•

وقف العدائيات وإطالق النار فى مناطق النزاع.

•

تجميد العمل بقانون النظام العام.

•

اإلنخراط في مفاو ات مع القوا المدنية من أجل اإلنتقال لسلطة مدنية.

•

اإلعالن الس ياس ي لت س يس مرحلة جديدة في تاريخ البالد يس ودها الس الم والديمقراطية

وسيادة حكم القانون وحقوق اإلنسان.
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ترس يخ مبدأ المس اءلة دتش كيل وتعزيز آليات التحقيق والمالحقة القض ائية في كافة

•

إدعاءات انتهايات حقوق اإلنسان والتورط في الفساد.
إبر الوثيقة الدستورية
مرحلة ما بعد ا
-12

تعتبر هذه المرحلة دداية اإلنتقال للسلطة المدنية على النحو التالي:
•

إدرام اإلعالن السياسي دين المكونين المدني والعسكري.

•

تشكيل ةيايل الحكم من مجلسي السيادة والوزراء.

•

إنفاذ الوثيقة الدس تورية التي تض منت في الفص ل الرابع عش ر وثيقة الحقوق التي حوت

الض مانات الكفيلة بحماية وتعزيزحقوق اإلنس ان ،أهمها المادة  )2/42التي اعتبرت أن
اإلتفاقيات والعهود جزء ل يتج أز منها.

باء -المواثيق الدولية
-13

تأكيدا إلحت ار وتعزيز حقوق اإلنسددانو ومنت تقديا السددودان لتقريرث الثانيو
()1

اإلتفاقيات اآلتية:

ددادق ولن ددا إل

•

دروتكول العمل الجبري رقم  29لسنة 2014م صادق عليها السودان في 2020م.

•

إتفاقية معايير العمل الدولية رقم 144بش ن المش اورات الثالثية ص ادق عليها الس ودان

•

إتفاقية رقم  87الخاص ة بالحرية النقادية وحماية حق التنظيم النقادي لس نة  1948م،

•

اإلتفاق الثالثي دين الس ودان وتش اد ومكتب المفوض الس امي ل مم المتحدة لش ئون

في 2020م.

صادق عليها السودان في 2020م.

الالجئين السودانيين في تشاد لسنة 2018م.

-14

هناك إتفاقيات قيد إجراءات المصادقة وهي:
•

دروتوكول بش ن النظام األس اس ي للمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنس ان لس نة

2008م.

جيا -التشريعات الوطنية
-15

منت إعتماد التقرير الثاني أ ددددرت الدولة مجموعة من القوانين والتشدددريعات من تدددأنها تعزيز

الحريات األساسية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان ومن أبرزها:
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أ)

قانون النيابة العامة لسنة 2017م.

ب)

قانون مفو ية إصالا المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020م.

ج)

قانون مفو ية السالم لسنة 2021م.

د)

قانون مفو ية مكافحة الفساد وإسترداد األموال العامة لسنة 2021م.

ه)

قانون مفو ية العدالة اإلنتقالية لسنة 2021م.

5
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-16

-17

تا تعديل عدد من القوانين لتتواء مع اإلتفاقيات الدولية منها:
أ)

القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م.

ب)

قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2020م.

ج)

قانون األمن الوطني لسنة  2010م تعديل 2020م.

د)

قانون األحزاب السياسية لسنة 2007م تعديل 2020م.

ه)

قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015تعديل 2020م.

و)

قانون مكافحة اإلتجار بالبشر لسنة  2014تعديل 2021م.

ز)

قانون نقابات العمال لسنة 2021م.

وتنظر الدولة مشروعات عدد من القوانين منها:
أ)

مشروع قانون مفو ية حقوق اإلنسان لسنة 2020م.

ب)

مشروع قانون العدالة اإلنتقالية لسنة 2021م.

ج)

مشروع قانون الطفل لسنة 2021م.

دال -اآلليات
-18

أنش ت الدولة العديد من اآلليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنس ان والحريات العامة في

سياق تنفيذ إلتزاماتها الدولية منها:
أ)

اآللية الوطنية لحقوق اإلنسان
أنش ئت بموجب قرار مجلس الوزراء اإلنتقالي رقم ( )25لس ن 2021م ،وتختص بإعداد

التقارير الدوري التي يقدمها الس ودان لآلليات الدولية،ومتابعة التوص يات الص ادرة منها،
وو ع الخطط لمتابعة تنفيذها مع أجهزة الدولة المعنية،وتضم ممثلي الو ازرات الحكومية

المختلفة.
ب)

النيابة العامة لسنة 2017م
تم فص ل النيابة العامة عن و ازرة العدل وأص بحت جهة مس تقلة ،تختب باإلش راف على

سير الدعوا الجنائية وتدوينها والتحري فيها وتولى إجراءات التحقيق.

هاء -السياسات واإلستراتيجيات والخطط والبرامج
-19

وا دددلل الدولة وادددع اإلسدددتراتيجيات والخطط والبرامج من الل إتتاو نهج لتحويلها إل واقع

ملموس منها:

6

•

اإلستراتيجية القومية ر ع القرنية 2031-2007م.

•

إستراتيجية المجلس القومي للسكان 2024-2020م.

•

الخطة اإلستراتيجية الخمسية لو ازرة الصحة اإلتحادية 2020-2017م.

•

اإلستراتيجية القومية للقضاء على ختان اإلناث 2018-2008م.
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•

الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في السودان 2023–2013م.

•

اإلستراتيجية القومية للقضاء على الفقر.

•

البرنامج الوطني للتنمية المستدامة 2030-2016م.

•

إجراءات التش غي ل القومي ة الموح دة بش

•

الخطة الوطنية لمنع تجنيد األطفال دين حكومة السودان واألمم المتحدة 2016م.

•

إستراتيجية الصندوق القومي للت مين الصحي 2024-2021م.

•

إستراتيجية المجلس القومي للسكان 2024-2020م.

•

استراتيجة إصالا سياسات التعليم الثانوي وخطتة 2021-2015–2012م.

اإلجتماعي2020م.

ن الوق اي ة من العنف الق ائم على النوع

ثالثا -اإلجراءات المتختة لتنفيت التو يات
محور اإللتزامات الدولية والمصادقة عل الصكوك
التو ددددديات 1(138و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و )13و 1( 140و 2و 3و 4و 5و 6و 7و
8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و )19و 1( 141و 2و 3و 4و  5و 6و 7و 8و 9و
10و 11و 12و )13
-20

منذ تقديم الس ودان لتقريره الدوري الثاني آللية اإلس تعراض الدوري الش امل أيد حرص ث على

اإللتزام المع ايير ال دولي ة لحقوق اإلنس ان إيم ان ا من ث ب همي ة ه ذه المع ايير في تعزيز التع اون مع اآللي ات
الدولية؛ وتقوية البنية التشري ية لحقوق اإلنسان وفي هذا السياق.
ادق السودان عل اإلتفاقيات اآلتية:

-21

روب المعاملة أو العقو ة القاس ية أو الالإنس انية

•

إتفاقية مناهض ة التعذيب وغيره من

•

اإلتفاقية الدولية لحماية جميع األش خاص من اإلختفاء القس ري لس نة 2006م ص ادق

•

إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لس نة 1960م ص ادق عليها الس ودان في

أو المهينة 1984م صادق عليها السودان في 2021م.
عليها السودان في 2021م.
.2018
-22

اإلتفاقيات قيد المصادقة:
د المرأة لسنة 1979م.

•

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

•

النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م.

•

اإلتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990م.

•

دروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنس ان والش عوب بش ن حقوق المرأة في أفريقيا مو وتو
لسنة 2003م.

GE.21-11896
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اإلتفاقيات قيد الدراسة:

•

اإلتفاقية رقم  ) 189الخاصة بالعمل الالئق للعمال المنزليين.

•

البروتوكول اإلختياري إلتف اقية مناهض ة التعذيب وغيره من

روب المعاملة أو العقو ة القاس ية

أو الالإنسانية أو المهينة لسنة 2002م.
•

البروتوكول اإلختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دهدف إلغاء عقو ة
اإلعدام لسنة 1998م.

•

البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بش ن إجراء تقديم البالغات.

•

البروتوكول اإلختياري إلتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

د المرأة لسنة 1999م.

محور اإلطار الدستوري والتشريعي
التو دددددددديات14(138 :و 15و 16و 17و 18و 19و 20و 21و 22و 23و 24و 25و 26و 27و 28و )74و
)14(139و 20(140و 21و 22و 23و 24و 25و 26و 27و 28و 29و 30و )36و 14( 141و 15و 16و
17و 18و 19و 21و 41و )42
-24

واص لت الدولة إص الا وتطوير تش ريعاتها من خالل تعديل أو إس تص دار تش ريعات جديدة

تماش يا مع إلتزاماتها الواردة في الص كوك الدولية؛ بغرض تعزيز وحماية حقوق اإلنس ان والحريات
األس اس ية ،ومنذ تقديم تقرير الس ودان الثاني أص درت الدولة الوثيقة الدس تورية للفترة اإلنتقالية ،باإل
إلى العديد من التشريعات على النحو التالي:
أ)

افة

اإلطار الدستوري
وفقا إللتزامات السودان الواردة في الصكوك الدوليةو ولتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

والحريات األسددداسددديةو أ ددددرت الحكومة اإلنتقالية الوثيقة الدسدددتورية للفترة اإلنتقالية لسدددنة

 2019و التي ت منل إتفاق سال جوبا ومن أها بنودها:
• أس ا

الحقوق والواجبات المواطنة دون تمييز بس بب العرق أو الدين أو الثقافة أو

الجنس أو اللون ،المادة .)4

• إنش اء مفو

/3/39ج).

ية ص ناعة الدس تور والمؤتمر الدس توري لو

ع دس تور البالد،المادة

• عقد المؤتمر الدس توري لو ع دس تور البالد بإتفاق كافة األطراف الس ودانية قبل نهاية
الفترة اإلنتقالية،المادة .)9

ب)

اإلطار القانوني
تبنل الدولة برنامج إ ددالا العديد من القوانين الوطنيةو حيع عدلل النصددوت التي

تنتهد وتقيدد الحقوق والحريدات الواردة في القدانون الجنداايو قدانون اإلجراءات الجنداايدةوقدانون

األحزاب السدددددياسددددديةو قانون جوازات السدددددفر والهجرةو قانون األمن الوطنيوتوافقا مع الوثيقة
الدستورية عل النحو التالي:

• إلغاء الحصانات الممنوحة ألعضاء جهاز األمن الواردة في قانون األمن الوطني.
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• تجريم تش ويث أعض اء األنثى التناس لية ،والمعاقبة عليث،المادة /141أ) من القانون
الجنائي.

• إلغاء تجريم الردة وتجريم كل من ينتهك ديانة أي ش خب أو معتقداتث،المادة )126
من القانون الجنائي.

• تش ديد عقو ة التعذيب المرتكبة من ذوي س لطة عامة،المادة  )2/115من القانون
الجنائي.

• جواز إحالة دعوا الطفل الجانح ألي جهة مجتم ية تحددها النيابة أو المحكمة ،المادة
/47أ) من القانون الجنائي.

• إلغاء جميع العقو ات البدنية للجرائم التعزيرية الواردة في القانون الجنائي السوداني.
• إس تب دل ت الم ادة  )152من الق انون الجن ائي التي جرم ت إرت داء الزي الف ا
وأست يض عنها بجريمة األفعال الفا حة ذات الطبيعة الجنسية.

• تطبيق تدادير خدمة مجتم ية غير اإلحتجاز للنس اء الحوامل والمر
بصحبة أطفالهن في القانون الجنائي.

ح،

عات أو الالتي

• إلغاء المادة  )12من قانون جوازات الس فر والهجرة التي توجب موافقة ولي أمر الطفل
المرافق لوالدتث كتابة لمنحث شهادة إستيفاء لمغادرة البالد.

• إلغاء قوانين النظام العام واآلداب العامة بالوليات.
• تشديد عقو ة اإلتجار بالنساء واألطفال وفقا لقانون اإلتجار بالبشر لسنة 2014م.
ج)

مشروعات القوانين
تملل عملية اإل الا القانوني مراجعة وسن العديد من مشروعات القوانين:
• مشروع قانون األحوال الشخصية.
• مشروع قانون الصحافة والمطبوعات.
• مشروع قانون المفو ية القومية لحقوق اإلنسان.
• مشروع قانون مكافحة العنف

د المرأة.

• مشروع قانون مكافحة التمييز العنصري.

محور تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
اإل الا المؤسسي
التو يات )17(138و )71(138و )72(138و 56(138و )57
-25
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حر ا من الدولة عل اإل الا المؤسسيوتبنل الدولة اآلتي:

•

فصل منصب النائب العام عن الجهاز التنفيذي.

•

تشكيل اآللية الوطنية لحقوق اإلنسان 2021م.
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•

اعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.

•

إنشاء إدارات متخصصة لحقوق اإلنسان بالو ازرات واألجهزة الحكومية.

اإلستراتيجية الشاملة والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
التو يات 44(138و 45و 46و 47و 48و )49و )50(138
-26

أص درت الدولة الق اررات الالزمة لبدء عملية ص ياغة اإلس تراتيجية القومية لحقوق اإلنس ان وتم و ع

مس ودة لها بالتش اور مع الجهات المختص ة والجهات التنفيذية ،وتهدف إلى ترس يخ مبادئ وثقافة حقوق اإلنس ان

على ص عيد الفكر واإلطار القانوني والممارس ة ،واحترام الكرامة المت ص لة فى كل كائن بش ري ،حيل أن حقوق
اإلنس ان أصبحت تشكل محو ار أس اسيا فى عالقات الدول مع بعضها البعض وعالقة الدولة بمواطنيها والقاطنين

على أر ها .وقداشتملت على عدة محاور تهدف فى مجملها الى تعزيز وحماية وترقية حقوق اإلنسان.
المفواية القومية لحقوق اإلنسان
التو يات رقا )37(138و 38(138و 39و 40و 41و 42و )43
-27

أعدت الدولة مس ودة مش روع قانون المفو ية القومية لحقوق اإلنس ان 2020م باإلش تراك مع الجهات

ذات الص لة إتس اقا مع مبادئ باريس .ويخض ع القانون حاليا للتش اور دين كافة الجهات تمهيدا لبدء اإلجراءات
القانونية وعر ث على الجهات المختصة إلصداره.

الدعا الدول
التو ية )33(138
-28

يعتبر

عف الميزانيات التي تس اعد في إنفاذ اإلس تراتيجيات والبرامج الخاص ة بحماية وتعزيز حقوق

اإلنس ان من التحديات التي تواجث البالد ،ويعزا ذلك للظروف اإلقتص ادية وإرتفاع نس بة التض خم في البالد
والنزاعات المس لحة الس ابقة في وليات دارفور وجنوب كرفان والنيل األزرق ،باإل

افة إلى إيواء الس ودان لعدد

يبير من الالجئين ،مما يض طر الجهات الحكومية وغير الحكومية للعمل على إيجاد موارد وجهات داعمة عن

طريق ت س يس ش رايات مع وكالت األمم المتحدة وتطوير الش رايات القائمة وتعزيز ودعم التعاون والتنس يق دين

مؤسسات حكومية ومنظمات وطنية ودولية وإقليمية باإل افة إلى منظمات المجتمع المدني.
-29

وقعت الدولة عدد من اإلتفاقيات والخطط المش تركة مع المنظمات الدولية واإلقليمية الداعمة لعمل

لحقوق اإلنس ان بالس ودان مثل المكتب القطري ،ص ندوق األمم المتحدة اإلنمائي ،يونيس يف ،UNICEF

صندوق األمم المتحدة للسكان ،UNFPAيونسكو UNESCOومنظمات أخرا.

محور الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
النمو اإلجتماعي و اإلقتصادي و مكافحة الفقر
التو يات )55(138و )58(138و 104( 138و 106و 107و )108و )105(138و )109(138
-30

وفق ا إل لتزامات الدولة الواردة في الوثيقة الدستورية ،تبنت الدولة تطبيق درنامج إصالا إقتصادي،

إجتماعي ،لمعاجة األزمة اإلقتص ادية وإيقاف التدهور اإلقتص ادي الذي كان من أدرز مس بباتث العقو ات
القس رية اإلنفرادية المفرو

10

ة على الس ودان في الفترة الس ابقة ،وذلك باإلس تمرار في إنفاذ اإلس تراتيجيات
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والخطط لتعزيز التنمية اإلقتص ادية واإلجتماعية .كما أولت الدولة إهتمام ا خاص ا بمكافحة الفقر وتبنت

الكثير من الجهود عبر مؤس س اتها وص ناديقها الرس مية ديوان الزكاة ،وص ناديق الض مان اإلجتماعي

والو ازرات ذات الص لة)

من البرنامج الخماس ي لنص الا اإلقتص ادي،باإل

الطوعية ومنظمات المجتمع المدني لخفض الفقر.

-31

)3

افة إلى جهود اآلليات

واعل الدولة عددا من اإلستراتيجيات والخطط والبرامج إلدارة األزمة اإلقتصادية منها:
•

اإلستراتيجية القومية ر ع القرنية 2031-2007م.

•

الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في السودان 2023-2013م.

•

اإلستراتيجية القومية للقضاء على الفقر.

•

البرنامج الوطني للتنمية المستدامة 2030- 2016م.

•

إستراتيجية السودان القومية للتغذية 2008م.

•

إستراتيجية المجلس القومي للسكان 2024-2020م.

تعمل الدولة على و ع س ياس ة وطنية للتش غيل إتس اقا مع تطلعات خطة التنمية الوطنية وتهدف
-32
إلى توفير عمل كامل منتج ولئق لكل من الذكور واإلناث ،وتمت الدراس ات والمس وحات الالزمة وهي اآلن
في مرحلة اإلجازة.

-33

ص در قرار مجلس الوزراء رقم  )43لس نة 2018م دتش كيل المجلس األعلى ل مان الجتماعي

وخفض الفقر وهو جس م تنس يقي لتوحيد وتركيز الجهود على المس توا الرس مي والطوعي دهدف ص ياغة
رؤي ة ج دي دة ل م ان اإلجتم اعي في مج ال التنمي ة اإلجتم اعي ة -اإلقتص

أهداف التنمية المس تدامة 2030م ،ومن

ادي ة وتخحيف ح دة الفقر وتحقيق

من إختص اص اتث رس م الس ياس ات الوطنية والخطط والبرامج

المتعلقة دتحقيق األمان اإلجتماعي وخفض الفقر.

-34

تم إعداد مسودة اإلستراتيجية الوطنية ل مان اإلجتماعي وخفض الفقر.

-35

تبت الدولة حزمة من الس ياس ات واإلس تراتيجيات عن طريق مؤس س اتها الرس مية والطوعية للتقليل

-36

و عت الدولة تص ورعام لنطار اإلس تراتيجي للفقر متعدد األبعاد لتحقيق أهداف وغايات لمواجهة

من حدة الفقر.

)4

التحديات التي تعوق جهود الحكومة للقضاء على الفقر متعدد األبعاد تمثلت هذه السياسات والبرامج في:

GE.21-11896

•

سياسات و رامج التعليم.

•

سياسات و رامج الصحة.

•

سياسات تحسين المستوا الم يشي للفقراء.

•

سياسات التنمية اإلجتماعية الفعالة.

•

سياسات و رامج توفير المسكن والمرافق العامة.

•

درنامج دعم األسر الفقيرة تحت مظلة و ازرة التنمية اإلجتماعية اإلتحادية.

•

درنامج دعم الخريجين.

•

درنامج ثمرات لمساعدة األسر.

•

درنامج سلعتي عبر التعاونيات.
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-37

ادددداعفل الدولة جهودها لتحقيق المزيد من اإلنجازات ف مجال فض الفقر وتحسددددين أحوال

المعيشة ف المناطق الريفيةوتمثلل هتث الجهود في:

ال دعم النق دي اإلجتم اعي المب اش ر ال ذي يه دف ل دعم األس ر الفقيرة والع املين في

أ)

القطاعات غير المهيكلة مثل بائعات الش اي واألطعمة والحرفيين وأص حاب األعمال التجارية الص غيرة

واألعمال اليومية.

البرن امج الش ام ل ل م ان اإلجتم اعي ويعم ل على تق ديم حزم ة من الت دخالت ته دف

ب)

للتخحيف من حدة الفقر وتعزيز أر

المال البش ري و ناء مقدرات المجتمع مس تهدف ا المناطق األيثر فق ار

لتحقق األمان اإلجتماعي وو ع دني ات للتنمية وزيادة نس بة الوعي في المناطق المس تهدفة وتطوير إنس ان

المنطقة والستفادة من طاقاتث في إحداث التنمية.

يس تهدف البرنامج الش امل ل مان اإلجتماعي المناطق األيثر حاجة وأيثر هش اش ة

ج)

وذلك دتعزيز حزمة التدخالت حتى يظهر األثر .ويتكون البرنامج الشامل من:
•

مشروعات األمن الغذائي وسبل كسب ال يش.

•

مشروعات المياه وإصحاا البيئة.

•

مشروعات الصحة.

•

مشروعات التوعية المجتم ية.

•

مشروعات التغذية المدرسية لمرحلة األسا .
تنفيذ تجر ة مكافحة الفقر عبر البرنامج الش امل ل مان اإلجتماعي ددعم المش روعات

د)

اإلنتاجية للفئات المستهدفة.
•

محور س بل كس ب ال يش بالوليات اس تهدفت عدد  559,000أس رة فقيرة بمش روعات

•

محور المياه بالوليات استهدف عدد  150,942أسرة فقيرة في  7وليات.

•

محور التغذية المدرسية تم تنفيذه في عدد  13ولية.

•

محور التوعية المجتم ية تم تنفيذه في عدد  8وليات.

زراعية ,ثروة حيوانية ومشروعات صناعية وإنتاجية.

-38

تم توقيع مذكرة تفاهم على المش روع التجريبي للتحويالت النقدية ل م والطفل ألول  )1000يوم

-39

تمويل حوالي  7751مس تفيد وحوالي  135من المجموعات والجم يات النس وية دواس طة دنكي

من عمر الطفل-في وليتي كسال والبحر األحمر بالتنسيق مع منظمة  (UNICEFل عدد  50,000سيدة.
اإلدخار والتنمية اإلجتماعية و نك األس رة إنفاذا لمذكرة تفاهم للقرض الحسن في يوليو2019م وذلك لتمكين

يل الفئات من الحص ول على التمويل بطرق ميس ره .دلغت جملة المبلغ المخص ب للقرض الحس ن

حوالي  250مليون جنيث موزع علي دنكي اإلدخار واألسرة دواقع  100و 150مليون على التوالي.
-40

نفذت مفو

يورونا عن طريق:
•

ية خفض الفقر درنامجين للتخحيف من اآلثار اإلجتماعية واإلقتص ادية لجائحة

الدعم النقدي المباش ر :الذي إس تهدف عدد  430,000ألف أس رة عبر تحويالت نقديث

بقيمة  3000جنيث لكل اس رة منها  203,777اس رة في ولية الخرطوم و226,223
موزعة على كل وليات السودان األخرا.
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•

الدعم العيني الس لة الغذائية):تم الوص ول الي حوالي  570ألف اس رة دولية الخرطوم

•

درنامج الصرف على ثالث وليات.

•

زيادة رواتب العاملين بالخدمة المدنية.

•

إجراء مسح لميزانية األسر الفقيرة.

من متضرري الجائحة والحيضانات.

-41

يق دم ديوان الزك اة في المن اطق الريحي ة والولي ات العون الفني ومش روع ات تخحيف ح دة الفقر

-42

تلقى الس ودان تمويل من الص ندوق الدولي للتنمية الزراعية لمحار ة الفقر في الس ودان وتعزيز

-43

تمويل الجم يات التعاونية لتوفير الس لع األس اس ية ب س عار المنتج حيل مولت مفو ية مكافحة

ورعاية التدريب الت هيلي والتحويلي للفقراء القادرين على الكسب.

األمن الغذائي على المستوا اإلتحادي والولئي.

الفقر عدد  300جم ية تعاونية منها  200جم ية تعاونية استهاليية و 100جم ية إنتاجية لتحفيز اإلنتاج
المحلي واستقرار أسعار السل ع اإلستهاليية في المناطق الطرفية التي تغيب فيها الخدمات األساسية.

-44

ينفذ هذا المش روع عبر ش راية مع الش ركة السودانية للس لع اإلستهاليية التي تعمل في مجال دعم

الجم ي ات التع اوني ة اإلس تهاليي ة واإلنت اجي ة والخ دمي ة بغرض تطوير تل ك الجم ي ات والنهوض ب القطاع

التعاوني ل تخحيف أعباء الم يش ة على منتس بي تلك الجم يات من المواطنين ورفع القدرات اإلنتاجية لها،

وذلك من خالل درنامج سلعتي) الذي يعمل على دعم السلع اإلستهاليية ومحار ة الوسطاء غير المنتجين

ورفع القدرة اإلنتاجية للجم يات التعاونية.
الحق في الصحة

التو يات )110(138و )111(138و 112(138و 121و )122
مان إمكانية حص ول الجميع على الخدمات الص حية ،دون تمييز ،من

-45

عملت الدولة على

-46

تعتمد الدولة نظام التغطية الش املة للت مين الص حي بما يكفل حماية األفراد واألس ر من المخاطر

-47

تبنل الدولة الخطة االستراتيجية األربعية  2024 -2021ومن أها أهدافها:

خالل إنفاذ اإلستراتيجية الصحية،وتحويل السياسات إلى خطط قادلة للتطبيق على أرض الواقع.
الصحية ويمنع دخولهم في دائرة الفقر دتوسيع مظلة الت مين الصحي لكافة شرائح المجتمع.

-48

أ)

زيادة التغطية السكانية بالت مين الصحي من  %80الي .%90

ب)

إتاحة الخدمات الصحية المقدمة بجودة وإستدامة وصولا للتغطية الصحية الفعالة.

ج)

توفير التمويل الكافي والمستدام واإلستغالل األمثل للموارد بالشفافية المطلو ة.

د)

رفع الوعي الت ميني والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة.

ه)

تعزيز الشرايات بما يحقق األهداف.

التغطية الس كانية :بلغ عدد المشددددددتراين تراكميا حت النصددددددف األول من العا  2021عدد

( )34,551,578مشترك حيع تا اد ال عدد ( )394,912مشترك.
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•

إس تكمال تغطية مليون أس رة فقيرة للعام 2021م وإيتمال الجراءات الفنية واإلدارية

•

تنفيذ نظام رعاية صحية خاص للمصادين و أسر قتلى ثورة ديسمبر المجيدة.

•

تغطية  ) 18,000أس رة دتمويل من مؤس س ة الرهد الزراعية ومنظمة الهجرة الدولية

•

ر ط قاعدة ديانات المش تركين بالت مين الص حي بقاعدة ديانات الس جل المدني ومش روع

للتنفيذ و دأ إستخراج البطاقات.

ومسؤولية إجتماعية لبعض المصانع.

ثمرات.
-49

الخدمات الص حية :تا التوسدع ف الخارطة الصدحية باادافة عدد ( )220منفت بجميع الواليات

ليصتح العدد الكلي للمنافت ( )3,971منفت بواليات السودان المختلفة.
•

توفير الرع اي ة الص حي ة في المن اطق الطرفي ة عبر المخيم ات واألي ام العالجي ة

•

تنفيذ درنامج  )100يوم عالجي لتوفير الخدمات الص حية في المناطق الطرفية وقرا

والختصاصي الزائر حيل تم تنفيذ عدد  )222مخيم استفاد منها  )50,789مواطن.
النازحين والرحل.

-50

دعا النظا الصحي بالواليات:
•

توفير أجهزة طبية لدعم النظام الصحى بعدد  11ولية.

•

توطين الخدمات التشخيصية بالوليات.

•

تشييد مستشفى أولو بمحلية باو دولية النيل األزرق.

•

توفير ألجهزة والمعدات وتش غيل عدد  )11مركز بمعس كرات النازحين وقرا العودة
ا

•

توفير احتياجات الوقاية من جائحة كوفيد  19لجميع الفروع والرئاسة.

•

تنفيذ نظام المداد الطبى الموحد بعدد  4فروع الش مالية  ،نهرالنيل  ،البحر الحمر و

الطوعية دوليتي وسط وشمال دارفور.

الجزيرة ).
-51

التواص ل مع قيادات العمل الش عبي والمبادرات الطوعية بمعس كرات النازحين وإنش اء  )2من

-52

عملل الدولة عل عقد وتفعيل عدد من الشراكات مع المنظمات العالمية لتقوية البناء المؤسسي

شبكات العمل الطوعي بالوليات ليصبح العدد الكلي  ) 9وليات بالشراية مع منظمة الصحة العالمية.

للصندوق الفومي للتأمين اإلجتماعي باآلتي:
•

الش روع فى تنفيذ الش راية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  )JICAوتوفير خبير

•

الش راية مع دنك التنمية األفريقي لبناء القدرات المؤس س ية في التقنية والتدريب بمبلغ

•

الش راية مع منظمة الص حة العالمية في مش اريع تقوية النظام الص حي ورفع القدرات

لمتابعة التنفيذ بمبلغ  )3.5مليون دولر.
 )800,000دولر.

المؤسسية بالتعاون مع التحاد األور ي.
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•

الش راية مع منظمة العمل الدولية لدعم مش اريع الحماية الجتماعية والتغطية الص حية

•

الشراية مع الوكالة اإليطالية  (AICSفي مجال التدريب وتنمية القدرات المؤسسية.

•

إتفاق على منصث تجمع الت مين الصحي وش ركاءه من و ازرة الصحة والمنظمات العالمية

الشاملة.

بغرض متابعة األنشطة المنفذة دواسطة الشركاء والوقوف على النتائج.
-53

جااحة اوفيد :19
•

تتولى ال دول ة مهم ة فحب وتط يم جميع المواطنين من و اء كوفي د  19ب التع اون مع

•

تبن ت ال دولة اإلجراءات الوق ائي ة أثن اء ج ائح ة كوفي د  19للمواطنين دتوفير اللق اا ونش ر

اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية.

مرايز التط يم في األحي اء .كم ا ق دم ت ال دعم للمواطنين أثن اء فترة الحجر الص حي

دتلقي دالغاتهم عبر خط مباشر باإل افة للتوعية عبر وسائل اإلعالم.
•

توفر و ازرة الصحة بالدولة إحصائيات بعدد المصادين والمتعافين والمتوفين يومياَ للوقوف
على حجم إنتشار المرض.

الحق في التعليا
الد دتدددو ددددددددددديدددددات 112(138و 121و )122و 113(138و 115و 117و )118و 114(138و )119و
)116(138و )120(138و )123(138و 124(138و )125
-54

في إطار موا ددددلة الدولة لجهودها الرامية إل اددددمان الحصددددول عل التعليا األسدددداسدد د للجميع

إعتمدت إس تراتيجية التعليم 2031 – 2007م لخفض التباين النوعي وزيادة نس بة تعليم البنات بالتركيز على
الرحل والنازحين،يما اعتمدت الخطط الخمس ية للتعليم التي أيدت على أهمية تعميم التعليم األس اس ي مع رفع

نسبة اإليمال وخفض نسبة التسرب وتدريب المعلمين.
-55

تبذل الدولة جهودا للتوس ع في التعليم ,بإنش اء فص ول جديدة لمعالجة التفاوت في القبول ،على وجث

التحديد للفئات الخاص ة ،ويش ير واقع التعليم إلى أن هنالك تقدم ا مض طردا تعكس ث دلئل تش خيب الو ع
التعليمي الحالي ,ومؤش راتث التعليمية ,باإل

والو ازرات الولئية ،وجهود الشركاء.
-56

افة إلى الجهود المكثفة التي دذلت من قبل و ازرة التر ية والتعليم،

إنفاذا إلس تراتيجية التعليم؛ نفذت الدولة عددا من المش اريع لدعم التعليم؛ تهدف لدعم اس تقرار

التالميذ ومحار ة الفقر ومنها:

-57

•

مشروع التوسع في التعليم قبل المدرسي.

•

مشروع تحسين البيئة المدرسية و يئة العمل.

•

مشروع التغذية دتوفير الوجبة المدرسية للتالميذ.

•

مشروع تعليم الرحل.

إنفاذا للخطة الوطنية للتعليا التي تم تحديثها ل عوام 2018

2022م واصلت الدولة جهودها

في تطوير التعليم وفق ا ألولويات وأهداف الخطة التي تم تنفيذها على مدا الس نوات الس ابقة في القطاعات
الفرعية ،ومن أهم أهدافها تعزيز نظام التعليم في الس ودان ،وتحس ين الوص ول إلى التعليم األس ا

GE.21-11896

المجاني

15

A/HRC/WG.6/39/SDN/1

وتحقيق التعليم للجميع .وقد ش هد الس ودان تحس ن مض ط رد في التعليم األس ا

عامي 2018 -2017م ،وزاد العدد اإلجمالي للمدار
س مح لمليون طفل إ

العامة والخاص ة) بمقدار  2800مدرس ة ،مما

افي بالحص ول على التعليم .كما زاد عدد الطالب الذين أنهوا تعليمهم اإلدتدائي

وانتقلوا إلى المرحل ة الث انوي ة من

 251000إلى

قبل المدرسي اإلجمالي  % 43في عام 2017م.
-58

خالل العقد الما

336000خالل نفس الفترة .دينم ا دلغ مع دل اإللتح اق

بموجب قانون تنظيم اللجوء لس نة  2014م أس س ت معتمدية الالجئين مدار بمعس كرات الالجئين

وفق درنامج و ازرة التر ية والتعليم في مناهج التعليم ،وتوفر معتمدية الالجئين بالتعاون مع المفو

لالجئين ) (UNHCRاإلحتياجات الخاصة بالتعليم.
-59

ي دين

ية العليا

أجرت و ازرة التر ية وال تعليم دراس ة بش ن التكلفة المتوقعة لتوفير تعليم جيد النوعية وتمويل التعليم

العام ددعم من اليونيس ف وركزت الدراس ة على اإلنص اف وإدماج األطفال والمجتمعات الض يفة بما في

ذلك الالجئين والنازحين.
-60

إنفاذا إلتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليا التي

ددددددددادق عليها السددددددددودان تبنت الدولة

س ياس ات إ افية إلدخال األطفال في تعليم األس ا  ،حيل أقر مجلس الوزراء أولويات الحكومة في الفترة

اإلنتقالية والتي ش ملت عش رة أه داف رئيس ة من دينها زيادة معدلت القبول في المراحل التعليمية المختلفة

و مان توفير التعليم جيد النوعية للجميع.

في إطار إنفاد برامج التعليا البديل لألطفال والشدددتاب؛ دذلت الدولة مزيدا من الجهود إلس تيعاب
-61
التعليم الحرفي أو المهني ل طفال الذين أيملوا مرحلة األسا .
-62

دلغ عدد المرايز التابعة لو ازرة التر ية والتعليم  28مرك از منتش رة في وليات الس ودان المختلفة

يس تفيد منها  4289تلميذا وتلميذة دنس بة  % 0.6من جملة المس تفيدين في المرحلة الثانوية .وهناك معاهد

ملحقة بعدة و ازرات أخرا.

بش كل طحيف من  % 72,35عام  2009إلى

-63

ارتفع معدل اإللتحاق اإلجمالي بالتعليم األس ا

-64

وفقا لمعدل اإللتحاق بالتعليم األس اس ي لعام 2017م والتوجهات الس نوية ،هناك تفاوت كبير دين

وفق ا لتقرير وإحص ائي ات اليونس كو ،دينما أدلغت و ازرة التر ية والتعليم عن
 %76,82في ع ام 2017م ا
 %72,5للعام 2017م.
الف تيات والفتيان ،حس ب الوليات؛ حيل دلغ معدل اإللتحاق اإلجمالي للفتيان  ،%75دينما س جلت الفتيات

 %71ولكن في معظم الوليات تعد الفجوة دين الفتيان والفتيات صغيرة.

محور المرأةو الطفل واألتخات ذوي اإلعاقة
حقوق المرأة
ألف-

تعزيز حقوق المرأة
التو دددديات 30(138و 35و )64(138 )52و )65(138و )68(138و )69(138و )70(138و 76(138و
87و 88و )93و )102(138و )103(138
-65

تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والس ياس ية واإلجتماعية واإلقتص ادية والثقافية وفق ا لما ورد

في المادة  )49من الوثيقة الدس تورية والتي أيدت على تعزيز حقوق المرأة في جميع المجالت من خالل
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التمييز اإليجادي ،محار ة العادات والتقاليد الض ارة التي تقلل من كرامتها ،توفير الرعاية الص حية المجانية
ل مومة والطفولة والحوامل.
-66

ول ددددمان تحقيق المسدددداواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع ميادين الحياة؛ تتواص ل

الجهود المبذولة في دعم مبادئ اإلنص اف والعدالة ،وترس يخا للمكاس ب التي نالتها المرأة نص ت المادة
 )28من قانون الخدمة المدنية على األجر المتس اوي للعمل المتس اوي على أس ا طبيعة العمل ،والقاعدة
الع امة في ه ذا الق انون تولى الوظيفة الع امة على أس ا

الج دارة دون تمييز ،كم ا تنب المادة  )59من

لئحة الخدمة المدنية القومية لس نة  2007م على الحق المتس اوي في الترقية وتنب المادة  )61من ذات
الالئحة على أن تكون أسس اإلختيار وتقويم المتنافسين في الترقية على أسا

من اإلستحقاقات المنصفة للمرأة تضمنتها قوانين ولوائح الخدمة.

الجدارة باإل افة إلي جملة

-67

إتختت الدولة طوات إيجابية لتمكين المرأة وتمتعها بالمزيد من الحقوق المدنية والسدددياسددديةو

-68

كما وادعل جملة من السدياسدات واإلسدتراتيجيات والخطط والبرامج والمشدروعاتو اهمها الس ياس ة

ووفق ا للوثيقة الدستورية ل تقل نسبة مشاركة النساء عن  %40من عضوية المجلس التشريعي.

القومي ة لتمكين المرأة التي أج ازته ا ال دول ة ع ام 2007م وتم تح ديثه ا في الع ام 2017م واعتم اد خط ة تنفي ذي ة

إلنزالها على المس تويين المركزي والولئي وتض مينها في خطط الدولة انس جام ا مع أهداف إفريقيا ،2063
وأهداف التنمية المس تدامة ،2030حيل يتم تنفيذ أنش طة و رامج ومش روعات متعددة بالتعاون مع وكالت

األمم المتحدة ومختلف األجهزة والمؤسسات .كما تم اعتماد خطة عمل وطنية بش ن المساواة دين الجنسين.
-69

عملت الدولة على تعيين النس اء في المناص ب القيادية منها رئاس ة الولية،وعدد من الو ازرات

-70

تم إدماج قض ايا المرأة في مختلف القطاعات ,ودعمها للقيام دوظائفها ,وتنمية قدراتها ومهاراتها.

-71

في إطار بتل الجهود لتحسددين قطاو التعليا اعتمدت الدولة إس تراتيجية التعليم 2031–2007م،

وتوليها رئاسة القضاء إتساق ا مع ما ورد في الوثيقة الدستورية.
وتم تشكيل لجنة و ازرية لمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة.

يما إعتمدت الخطة الخمس ية للتعليم التي أيدت على أهمية تعميم التعليم األس ا

مع رفع نس بة اإليمال

وخفض نسبة التسرب وتدريب المعلمين بإنشاء فصول جديدة لمعالجة التفاوت في القبول.

-72

والنازحين.

-73

تم و

ع إس تراتيجية لخفض التباين النوعي وزيادة نس بة تعليم البنات بالتركيز على الرحل

زيادة الوعي العام حول قض ايا المرأة وحقوقها وتكوين العديد من التحالفات والكيانات والمبادرات

المجتم ية المناصرة للمرأة.

باء-

حماية المرأة ومكافحة العنف

التو يات 34(138و 66و 67و 77و )80و 81(138و )82
-74

لمكدافحدة العنف الجنسدددددددددي في منداطق النزاو تم التوقيع علي التف اق الط اري المش ترك دين

الحكومة الس ودانية ومكتب الممثل الخ اص ل مين الع ام ل مم المتح دة في مار  2020دنيويورك ،وتم

تشكيل اآللية الو ازرية لتنفيذ اإلتفاق.
-75

أيدت الوثيقة الدستورية للفترة اإلنتقالية لسنة 2019م في المادة  )49على حماية الدولة لحقوق

المرأة كما ورد في اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية التي ص ادق عليها الس ودان وتض مين حقوقها في جميع
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المجالت وتعزيزها من خالل التمييز اإليجادى ،وأن تعمل الدولة على محار ة العادات الض ارة التى تقلل

من كرامة المرأة وو عيتها ،وتوفر الرعاية الصحية ل مومة والطفولة وللحوامل.

نص ت الوثيقة الدس تورية واتفاقية جو ا لس الم الس ودان على توفر اإلرادة الس ياس ية و س ط الحريات

-76

واتاحة فرص مشاركة المرأة على كافة المستويات دنسبة .%40

د المرأة 2030- 2015م.

-77

و عت الدولة اإلستراتيجية القومية لمكافحة العنف

-78

إل نفداذ أجنددة المرأة األمن والسدددددددددال تم ت اج ازة الخط ة الوطني ة للقرار  1325من قب ل مجلس

الوزراء في العام  2020م والت ييد عليها في الوثيقة الدس تورية 2019م الفص ل الخامس عش ر المتعلق

بقض ايا الس الم في المادة  3/68وادراجث

من البنود األس اس ية إلتفاقية س الم الس ودان 2020م مما يؤكد

حرص الدولة واهتمامها البالغ بقضايا المرأة .كما تم تشكيل لجنة و ازرية إلنفاذ القرار.

-79

التنموية.

و عت الدولة الس ياس ة القومية لتمكين المرأة لعام 2007م تحديل 2017م وإدماجها في الخطط

-80

تمت إجازة وثيقة اجراءات العمل القياسية الموحدة والمشتركة للتصدي واإلستجابة لحالت العنف

-81

د المرأة-بإعتبارها

المبني علي النوع في السودان كوثيقة قومية في  17فبراير .2020

وإلنفاذ السدياسدات لمواجهة العنف ادد النسداء دشنت وحدة مكافحة العنف

آلية تنس يقية لمكافحة العنف

د المرأة -مش روع الخط الس اخن لنس تجابة للمعنفات خالل جائحة كورونا

منذ  2019ددعم ص ندوق األمم المتحدة للس كان .كما تعمل وحدات حماية األس رة والطفل بالعاص مة
والوليات على مكافحة العنف

د الفتيات وتض م اإلدارة العامة للمرأة واألس رة ،وحدة مكافحة العنف

د

المرأة وفروعها الثمانية عشر بالعاصمة والوليات ،آليات المرأة با لوليات والو ازرات القطاعية) ،و ازرة الداخلية
وحدات حماية األس رة والطفل بالعاص مة والوليات) ،وتوجد إدارات خاص ة بالمرأة وش ئون األس رة في عدد

من الو ازرات والمؤسسات الحكومية وفروعها بالوليات.
ل ددمان توفير دمات

-82

ددحية متكاملة للنسدداء والفتيات الالت تعراددن للعنف الجنسد أص در

المدعي العام المنشور رقم  )6لسنة 2016م الذي بموجبث منح األولوية للمرأة لضمان تلقي العالج الفوري

الالزم أو اإلس عاف للمص ابات بس بب العنف أو حالت األذا الجس يم ،وتعطى لهذه الحالت األولوية في

الكش ف والمعالجة على غيرها من الحالت ،ول حاجة إلس تيفاء متطلبات أورنيك  )8قبل الحص ول على
العالج أو اإلس عاف .كما كفل لها الحق في المقا

التعويض.
-83

اة بموجب التقرير الطبي ومعاقبة الجناة وإس تيفاء

تطبيقا لمبدأ سدددددددديادة حكا القانون والق دددددددداء عل اإلفالت من العقاب أص در النائب العام

لجمهورية الس ودان ق ار ارت دتكوين لجان للتحري والتحقيق في القض ايا المتعلقة بإنتهايات حقوق اإلنس ان

والقانون الدولي النساني وتضم وكالء نيابة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
-84

تم نشروحدات حماية أسرة وطفل متضمنة نيابات متخصصة بجميع وليات السودان.

-85

وتقدي ار لجهود الدولة في هذا اإلطار منحت اليونس كو في فبراير ،2019المجلس القومي لرعاية

الطفولة بالس ودان ،جائزة اليونس كو في العلوم اإلجتماعية واإلنس انية والفنون لجهوده لنجاا مبادرة س ليمة)

للتخلي عن دتر وتشويث األعضاء التناسلية ل نثى.
-86

لخفض وفيات األمهات و

عت الدولة الس ياس ات واإلس تراتيجيات الوطنية والبرامج الخاص ة

بخفض أس باب وفيات األمهات واألطفال من منظور اجتماعي ثقافي واقتص ادي بجانب اآلليات المؤس س ية
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التي تعمل على إنفاذها على المس توا المركزي والولئي– بالتوعية والتنوير وتكوين ش بكات مجتم ية لزيادة
الوعي المجتمعي بقضايا صحة األمهات.

-87

يجري اإلعداد إلجراء المس ح العنقودا متعدد المؤش رات بالتعاون مع منظمة اليونس يف لرص د

-88

تم إجراء مسح األثر اإلقتصادي واإلجتماعي أثناء جائحة كورونا على المرأة والمنشآت المتوسطة

-89

تقديم دعم اجتماعي للقادالت وتمليكهن مش روعات تحس ن من مس توا دخلهن للتخلي عن

-90

المس

اهم ة في توفير الخ دم ات الجتم اعي ة ت مين ص حي – رع اي ة اجتم اعي ة) في المرايز

-91

إنش اء وتطوير وت هيل المؤس س ات الع الجية والتش خيص ية األس اس ية وتوفير الرعاية الص حية

-92

تحس ين جودة معدل خدمات الص حة اإلنجادية و تطوير اإلس تراتيجية القومية والتي اش تملت على

-93

في إطدار تقويدة التوعيدة العدامدة وسدددددددددط جهداز األمن ولدارة العددالدة فيمدا يتعلق بدالعنف المنزل

مؤشرات صحة ووفيات الطفل والمرأة فى سن اإلنجاب وكيحية معالجتها.

والصغيرة التي تديرها.

ممارسة العادات الضارة.

المتخصصة للتوعية بقضايا الصحة اإلنجادية.

األولية وخدمات الطوارئ مجان ا لنقل المواطنين.

خطط طويلة وقصيرة المدا.

والعنف الجنسدد د و تان اإلنا ؛ تم تدريب منس و ي جهاز األمن والجهزة العدلية داخل وخارج الس ودان
لتقوية التوعية العامة بالعنف

د النساء والطفال.

حقوق الطفل
التو يات 93(138و )94و 12(139و )13و 83(138و 84و 85و 86و 87و 88و 89و )93
ية إهتماما متزايدا بحقوق الطفل ورعايتث واتخذت في هذا
أولت الدولة خالل الس نوات الما
-94
الصدد التدادير التشري ية واإلدارية المالئمة إلعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة دت صيلها في إطار
التنمية اإلجتماعية المتكاملة ل سرة بإتخاذ التدادير اآلتية:
أ)

كفلل الدولة الحق في تسجيل المواليد مجانا لضمان ذلك والتشجيع عليث ،وقد تضمن

ب)

انش ت الدولة ش بكة إلكترونية ترط دين مس تش حيات الولدة واإلدارة العامة للس جل المدني

ج)

تبنت الدولة اإلستراتيجية الوطنية للتخلي عن زواج األطفال وتضمنيها في اإلستراتيجية

قانون السجل المدني لسنة  ،2011أحكاما تعاقب على عدم تسجيل المواليد.

الدولة لتسجيل المواليد بالرقم الوطني ،وتم رط  343مستشفى من جملة  685ول زال العمل مستم ار.

الوطنية للطفولة 2030-2018م بجانب و ع خطة عمل قومية لنهاء زواج األطفال في السودان نوفمبر

 2017تحديل  2031 -2021م حيل تمت اإلس تفادة من التقييم اإلقليمي بش ن زواج األطفال الذي أجرتث
اليونيسيف كخط أسا
د)

في عام 2016م.

تم إعداد مش روع قانون لمكافحة العنف

د المرأة يتض من نص وص تمنع الزواج

المبكر،يما تم تكوين لجنة و ازرية لمراجعة التش ريعات والقوانين الخاص ة بالمرأة ومن ثم العمل على س د

الفجوات.
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ه)

للق ددددداء عل

تان اإلنا تم النب على تجريم ختان اإلناث بس ن المادة /141أ)

من القانون الجنائي تعديل 2020م ،كما يخض ع قانون األحوال الش خص ية للمراجعة ليتواءم مع المعايير
الدولية فيما يتعلق دتحديد سن الزواج.
و)

تم إعداد إستراتيجية في مرحلة اإلجازة النهائية) إلنهاء دتر وتشويث األعضاء التناسلية

ل نثى  2030 -2021م ،وهنالك مقترا إلدراج هذه القضايا في مناهج التعليم.
حقوق األتخات ذوي إلعاقة
التو ية )126(138

واص لت الدولة إهتمامها بحقوق األش خاص ذوي اإلعاقة حيل إتخذت عددا من التدادير إلعمال
-95
الحقوق الواردة في المواثيق الدولية وتوفير الوسائل الكفيلة دتطويرها وتحديثها في إطار التنمية اإلجتماعية.
-96

بتلل الدولة جهودا مقدرة إلنفاذ اتفاقية حقوق األتددددخات ذوع اإلعاقة وقد ص ادق الس ودان

علي اإلتفاقيث الدولية ل ش خاص ذوي اإلعاقة في أدريل 2009م كما ص ادق علي البروتوكول اإلختياري
الملحق دها.

-97

في إطار التشدريعات تبنت الدولة اإلطار الدستوري والقانوني ل شخاص ذوي اإلعاقة وكفلت لهم

حماية كاملة ،حيل نص ت الوثيقة الدس تورية لس نة 2019م في المادة  )1/64على كفالة كل الحقوق

والحريات خاصة إحترام كرامتهم اإلنسانية وإتاحة فرص التعليم والعمل لهم ومشاركتهم في المجتمع.
-98

ص در قانون األش خاص ذوي اإلعاقة في يونيو 2017م دهدف

مان تمتع المعاقين بكافة

حقوقهم بما يتفق مع اإلتفاقية الدولية لحقوق األش خاص ذوي اإلعاقة ،ونب القانون على
األ شخاص ذوي اإلعاقة مع أقرانهم على جميع المستويات وفي جميع أنواع التعليم.

-99

رورة إدماج

في إطار تعزيز واد مان التنفيت الفعال للتدابير التشدريعية الرامية إل مكافحة العنف ادد المرأة

والطفلو إ تخذت الدولة جملة من التدادير والخطوات لحماية النس اء والفتيات خاص ة ذوات اإلعاقة ،فعلى
المستوا التشريعي تضمن القانون الجنائي عقو ات على الجرائم التي تندرج

من مفهوم العنف

د المرأة

يجريمة التحرش الجنس ي .كما اش تمل قانون مكافحة اإلتجار بالبش ر 2014م تعديل 2021م على عقو ات
مغلظة على كافة أشكال اإلتجار بالبشر التي يكون

-100

في إطدار الحق في الصدددددددددحددة وتوفير العال

حاياها من النساء واألطفال وذوي اإلعاقة.

تم إدراج المعين ات الطبي ة في خ دم ات الت مين

الص حي وفقا لقانون الت مين الص حى لس نة  2016م ،حيل تقوم الهيئة العامة ل جهزة التعويض ية دتوفير
األطراف الص ناعية والمعينات الحركية بس عر التكلفة تنس يقا مع اللجنة الدولية للص ليب األحمر دينما يتكفل
ديوان الزك اة د دفع قيمة األجهزة لغير الق ادرين .كم ا أي د ق انون األش ح اص ذوي اإلع اقة في الم ادة /4م)
على إدخال األش خاص ذوي اإلعاقة تحت مظلة الت مين وادخال الخدمات الص حية والعالجية الحركية

والسم ية والبصرية والذهنية الخاصة في مظلة الت مين الصحي).

 -101في العام  2016تم إدخال  17,826ش خص ا في مظلة الت مين الص حي ،أما في العام 2017
وحتى أيتو ر تم إدخال  54,555ش خص ا من ذوي اإلعاقة وهذا العدد ليش مل المدخلين من األس ر.
وفي س بيل تعزيز المس اواة دين الجنس ين وتمكين النس اء والفتيات ذوات اإلعاقة وإعمال حقوق اإلنس ان

الخاص ة دهن؛ تم تض مين حماية المرأة ذات اإلعاقة في حزمة الس ياس ات المتكاملة التي تض منتها وثيقة

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف
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-102

في مجال التعليا وإنفاذا ألهداف التنمية المس تدامة التي وقع عليها الس ودان في س بتمبر 2015م

بض مان التعليم الجيد ،المنص ف والش امل للجميع ،هناك تطور في ش تى المجالت ،فقد نص ت الوثيقة

الدستورية للفترة اإلنتقالية لسنة 2019م في المادة  ) 1/62على أن :التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن

تكفل الحص ول عليث دون تمييز على أس ا

الدين أو العنص ر أو العرق أو النوع أو اإلعاقة) ،كما نص ت في

الفقرة  )2من ذات المادة على أن :التعليم في المستوا العام إلزامي وعلى الدولة توفيره مجان ا).

-103

يما ينب قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمث لس نة  2001م على إلزامية التعليم ل طفال ،المادة

 ،)13واإلعتراف بمرايز تعليم ذوي اإلع اق ة

من منظوم ة التعليم الع ام ،الم ادة /14ب) .كم ا ينب

قانون األش خاص ذوي اإلعاقة القومي لس نة 2017م على التعليم دون تمييز بما يتناس ب مع نوع اإلعاقة

بما يحقق مقاص د الدمج ،وتوفير المعينات الفنية والوس ائل التعليمية الالزمة ،كما ينب على دمج ذوي

اإلعاقة مع أقرانهم في كافة مناحي التعليم من حيل مستوياتث وأنواعث ،الفصل الثاني المادة  4أ) ،ج)و د).
-104

ش كلت لجنة من المختص ين والخبراء لدراس ة تعديل مناهج مرحلة األس ا

لتتفق مع متطلبات

ذوي اإلعاقة  .و التنس يق مع و ازرة التر ية والتعليم العام – اإلدارة العامة للتر ية الخاص ة ،تمت طباعة

منهج لمرحلة األس ا

بطريقة درايل ونس خ وتحويل منهج مرحلتى األس ا

مناهج صوتية بالتنسيق مع إتحاد المكفوفين القومى السودانى.

-105

قامت إدارة التر ية الخاص ة بإعداد دليل إش اري معتمد من و ازرة التر ية والتعليم لتعليم ،الص م كما

قامت بإعداد دليل فني إلمتحانات ش هادة األس ا

التالميذ من ذوي اإلعاقة في مرحلة األس ا

مع اليونسكو.
-106

والثانوي والتعليم األهلي الى

للعام  2018م ،يش تمل على موجهات التعامل مع

لكافة ش رائح اإلعاقة.يما تم إعداد القامو

أعد إتحاد الص م القومي الس وداني ووزراة العدل مس ودة قامو

اإلش اري بالتنس يق

للمص طلحات العدلية دلغة

اإلش ارة في العام  2017م .وتمت طباعة دليل إرش ادا للمعايير والمواص فات الس ودانية بطريقة درايل من

قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
-107

رغم وجود الكثير من التحديات فقد دذلت الدولة جهودا مقدرة دهدف وصول الطفال ذوي اإلعاقة

إلى التعليم ،ومن

من الجهود ترفيع إدارة الت ر ية الخاص ة دو ازرة التر ية والتعليم العام لتص بح إدارة عامة

ددل عن ش بة صغيرة داخل مرحلة األسا

-108

وتزويدها بالكوادر المؤهلة لقيادة تنفيذ سياسة التعليم الدامج.

في إطار الحق في العمل دذلت الدولة جهود مقدرة لتنمية القدرات تهدف إلى تمكين األش خاص

ذوي اإلعاقة وتكافؤ فرص الحص ول على العمل الالئق دون تمييز؛ حيل عدلت الدولة عدد من القوانين
لتحقيق هذا الهدف.

-109

أعدت الدولة اس تراتيجية للتمكين اإلقتص ادي والعمل الالئق ل ش خاص ذوي اإلعاقة دوس اطة

-110

و عت خطة تفص يلية ل لس ياس ة القومية لتمكين المرأة تم تض مينها في الخطة الخمس ية الثانية

و ازرة العمل واإلصالا اإلداري للفترة 2020-2017م.

 ) 2017 – 2012وتم إنزالها على مس توا المركز والوليات وتركز على النس اء المنتميات إلى الفئات

الض يفة وذوات اإلعاقة.
-111

و لتوفير السدددددددددكن الالاق لددتوي اإلعدداقددةو ألزم ق انون األش خ اص ذوي اإلع اق ة في الم ادة

/ 4ش) تحديد نس بة من أ ار ي الخطة اإلس كانية العامة واإلس كان الش عبي يتنافس عليها األش خاص ذوي

اإلعاقة) ،وتنظر طلبات األش خاص ذوي اإلعاقة

اإلنتظار الطويل.
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-112

ينب ق انون األش خ اص ذوي اإلع اق ة على إلزام ك اف ة الجه ات ذات الص ل ة دتنفي ذ الحقوق

واإلمتيازات والتسهيالت واإلعفاءات باإل افة الى إلغاء بعض الشروط التى كانت تشكل تميي از في الخدمة
العامة مثل إش تراط اللياقة الطبية ،حيل ش هد تش غيل األش خاص ذوي اإلعاقة خاص ة في القطاع العام

تطو ار ملحوظ ا تنفي ذا للنس ب ة التي قرره ا ق انون الخ دم ة الم دني ة لس ن ة 2007م الم ادة  )24الفقرة )7
تخص ب نس بة ل تقل عن  % 2من الوظائف المص دقة إلس تيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات
العمل وطبيعة اإلعاقة).

-113

في سددددبيل واددددع السددددياسددددات والخطط والبرامج للمعاقين والعمل على متابعة إنفاذ حقوقهم مع

الجها ت المختص ة تم إنش اء عدد من اآلليات الوطنية منها المجلس القومي ل ش خاص ذوي اإلعاقة .كما
يوجد عدد من مرايز األش خاص ذوي اإلعاقة منها :إتحاد المكفوفين ،اتحاد الص م القومي ،منظمة تنمية

المعاقين ،مركز الت هيل الطوعي لحماية الم أرة والطفل ومركز شيشر .وتعنى جميع هذه اإلتحادات والمرايز
دتقديم الخدمات وتس هيل اإلجراءات في جميع المجالت وتقدم اإلرش اد فيما يتعلق بالنواحي النفس ية

واإلجتماعية .كما و عت الدولةإستراتيجية وطنية ل شخاص ذوي اإلعاقة.
-114

في إطار السدياسدات والبرامج واإلجراءات المتبعة لنش ر حقوق ومش اركة األش خاص ذوي اإلعاقة

في التنمية اإلقتص ادية واإلجتماعية ،تخحيف المخاطر ،درء الكوارث ،اإلس تجابة اإلنس انية والطارئة،

الوص ول لش ريحة المعاقين عبر البنى التحتية فقد إعتمدت الدولة اس تراتيجية تقوم على إعادة توطين

الن ازحين من ذوي اإلع اق ة في قرا ج دي دة وو

ع مخطط ات عمراني ة للمخيم ات الق ائم ة لتوفير ظروف

عيش أفض ل ،وتحس ين فرص الس كان المتض ررين في التمتع بحقوق اإلنس ان في مجال الحص ول على
السكن المالئم.

-115

فيما يتعلق بالمش ردين ذوي اإلعاقة توجد بعض الدور اإليوائية دولية الخرطوم إليواء وإس تيعاب

ذوي اإلعاقة األطفال والفتيان وكبار الس ن ،توفر في تلك الدور الخدمات الص حية األس اس ية باإل افة إلى

تقديم الوجبات والمالبس.

تقوية آليات الدولة المتعلقة بالعناية بالمجموعات ال عيفة
التو ية )52(138
-116

في إطار سددددددعي الدولة لتقوية آلياتها المتعلقة بالعناية بالمجموعات ال ددددددعيفة االنسدددددداء؛ تم

إنش اء آليات متخص ص ة ،وتعتبر و ازرة التنمية اإلجتماعية المؤس س ة الوطنية المناط دها و ع الس ياس ات

واإلس تراتيجيات الخاص ة بالعناية بالمجموعات الض يفة كالنس اء واألش خاص و ذوي اإلعاقة وتعمل كجس م

تنسيقي في مختلف الوليات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
-117

تمت اعادة تشكيل مجلسي الطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة.

-118

يونت الدولة إدارات خاص ة بالمرأة وش ئون األس رة في عدد من الو ازرات والمؤس س ات الحكومية

-119

يونت الدولة شرايات مع وكالت األمم المتحدة للتدريب والدعم الفني.

وانش ت فروع لها بالوليات.
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محور الحريات األساسية
حرية العقيدة
التو ية )95(138
-120

تحتر الدولة الحق ف حرية العقيدة بال تمييزو وت ييدا لذلك فقد نص ت الوثيقة الدس تورية على

إحترام حرية العقيدة ،كما ألزم إتفاق س الم جو ا الدولة بإص دار تش ريعات تجرم العنص رية وتعترف بالتنوع

الديني.
-121

في إطار اإل دددالا التشدددريعي ،تم إلغاء المادة المتعلقة دتجريم الردة وتجريم كل من ينتهك ديانة

-122

أقرت ال دول ة العطالت ال ديني ة للطوائف المختلف ة ،كم ا أن هن اك مجلس للتع ايش ال ديني في

أي شخب أو معتقداتث.

السودان مسجل منذ العام 2002م.

 -123تتويجا لوفاء الس ودان بإلتزام اتث الدولية فيما يتعلق بالحريات الدينية تم رفع اس م الس ودان من
قائمة الدول المثيرة للقلق.
حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
التو يات )96(138و )97(138و 98(138و )99و )100(138و )101(138و )49(140
-124
-125

يفلت الوثيقة الدستورية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجم يات والتنظيم.
فر ت الدولة مس اءلة كل من تورط في أحداث قمع وقتل المحتجين إ

افة إلى تقييد س لطات

جهاز المخادرات العامة بحص ر س لطاتث في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختص ة وفق ما

نصت عليث الوثيقة الدستورية.
-126

تجري م راجعة وإص الا قوانين الص حافة والمطبوعات ،والقوانين ذات الص لة بالعمل اإلعالمي

لتعكس قيم حري ة التعبير واإلعالم ولموايب ة التطور التقني والتكنولوجي ب التوافق مع المع ايير ال دولي ة

المعترف دها.
-127

في إطار اإلص الا المؤس س ي لمنظومة حقوق اإلنس ان تم حل المفو ية القومية لحقوق اإلنس ان

التي كان من مهامها القيام ددور المراقب ،ورص د أي إنتهايات لحقوق اإلنس ان .وللمفو ية عض وية في

اآللية الوطنية لحقوق اإلنس ان التي من

من إختص اص اتها إعداد التقرير الدوري الش امل .ولها الص فة

اإلس تش ارية في اآللية الوطنية ولكنها ل تملك حق التص ويت .وتباش ر اللجنة التس ييرية في الوقت الحالي
تسيير مهام المفو ية إلى حين إعادة تشكيلها.

-128

تم توقيع ميث اق العمل الص حفي ال ذي إلتزمت ال دولة بموجبث على أن تكفل حرية الص حافة

-129

ش كلت اللجنة اإلس تش ارية لنص الا اإلعالمي في الس ودان بقرار وزاري رقم  )17لس نة

ووسائل اإلعالم األخرا وفقا لما ينظمث القانون.

2020م من عض وية خبراء اعالميين ،أياديميين ،قانونيين وهيئات .وتختب ددراس ة ورس م الس ياس ات
اإلعالمية لنعالم في البالد على

-130

وء اإللتزامات التي وردت في الوثيقة الدستورية.

أص در النائب العام دتاريخ 2020/12/17م توجيهات بش ن تنظيم الموايب الس لمية وتوجيث

وكالء النيابة والشرطة بمراعاة الضوابط بمنع اإلستخدام المفرط للقوة تحت أي ظروف.
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 -131أص در النائب العام لحكومة الس ودان دتاريخ 2021/1/11م ،توجيه ا لكافة األجهزة األمنية بمنع
القبض على المدنيين إل دوساطة الشرطة الجنائية.

محور المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء والنازحين واإلتجار بالتشر
التو يات )127(138و )30(138
-132

في إطار موا ددددلة الجهود لمعالجة المشدددداكل المتعلقة باللجوء والنزوا ،و

عت الدولة خطة

عمل متكاملة لتنفيذ مش روع الحلول المس تدامة لحماية ولمعالجة قض ايا النازحين وفق ا إلتفاقية س الم جو ا
و روتكول النازحين ،بمش اركة آليات حكومية وغير حكومية لمعالجة األو اع اإلنس انية في مرحلة مابعد

خروج يوناميد من دارفور.
-133

تبنت الدولة وفق ا إللتزاماتها الدولية عددا من الس ياس ات والخطط والبرامج لمعالجة مش ايل اللجوء

إنحصرت في اآلتي:
•

اإليواء إلى حين زوال األسباب الداعية للجوء.

•

العودة الطوعية إلى دلد األصل.

•

إعادة التوطين فى دولة ثالثة.

•

اإلستيعاب المحلى واإلسكان.

•

دعم المن اطق المت ثرة ب الالجئين وحل المجتمع ال دولى على القيام بالتزاماتث بمس اع دة

الالجئين وتقديم وتحسين الخدمات لهم بالمعسكرات.
-134

إنفاذا للوثيقة الدسددتورية ،تم توقيع اتفاقية س الم جو ا دين الحكومة الس ودانية و عض الحركات

المس لحة في أيتو ر 2020م التي تض منت إتفاقية الس الم مع الحركة الش عبية لتحرير الس ودان -قطاع
الش ماع والجبهة الثورية حول المنطقتين جنوب كردفان والنيل األزرق مما يس هم في معالجة النزوا وعودة

النازحين إلى قراهم.
-135

في إطار ادمان سدالمة الالجئين وطالب اللجوءو و عت الدولة خطة لحص ر الالجئين لتحديد

-136

أدرم ت ال دول ة م ذكرة التف اهم دين الجه از المركزا لالحص

-137

إعتمدت الدولة استرتيجية قطاعية مع دولة جنوب السودان خاصة بالنازحين والالجئين والعائدين

-138

تعمل معتمدية الالجئين باعتبارها نقطة اإلتص ال الوطنية باس تقطاب المس اعدات الدولية من

إحتياجاتهم اإلقتصادية واإلجتماعية.

تحديل حصر الالجئين.

)5

اء ومنظم ة الهجرة ال دولي ة بغرض

والمجتمعات المحلية .وقامت بإنفاذ مبادرة التوظيف العادل الصادرة من منظمات العمل الدولية.
المفو

ية الس امية لش ئون الالجئين والمانحين .ويتم ص رف هذا الدعم على التغذية ،الص حة ،التعليم،

اإليواء ،السكن ،مياه الشرب وغيرها.

-139

تم ت دري ب منس و ي و ازرة ال داخلي ة على الحم اي ة الم دني ة وكيحي ة التع ام ل مع الن ازحين في

المعسكرات.
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تأمين و و ل المساعدات اإلنسانية للمتأثرين بالحرب والنازحين
التو يات 128(138و 129و 130و 131و 132و 133و 134و )135و )1(139و 39(140و )51
-140

أجرا السودان مزيد من التسهيالت إلنسياب حركة المساعدات اإلنسانية دون قيود .كما خاطبت

و ازرة الخارجية الس ودانية س فارة الس ودان دن يويورك لتنوير الش ركاء لتس هيل اجراءات اإلغاثث وحركتها فى

جميع أنحاء البالد.
-141

في إطار ت مين وصول المساعدات اإلنسانية يتيح مشروع الحلول المستدامة التابع ل مم المتحدة

تس هيل عمليات اإلغاثة والمس اعدات اإلنس انية و مان وص ولها للمحتاجين بفتح وت مين مس ارات العمل

اإلنس اني وحماية العاملين في المجال اإلنس اني .وقد دذلت الدولة جهودا مقدرة لت مين وص ول الخدمات

األساسية للنازحين في البالد ودشنت عددا من المشروعات التي تساهم في ذلك منها:
•

ت هيل الطرق والجس ور إلنس ياب حركة تدفق البض ائع وحركة المجتمعات خالل موس م

•

إنشاء وت هيل الخزانات والسدود.

•

مد ش بكة الكهر اء القومية إلى وليات دارفور واس تغالل الطاقة البديلة دتوس يع نش ر

•

تخطيط مس ارات الرحل وتخريطه ا وتفعيل لجان المس ارات المش تركة دين الرحل

•

توفير مصادر المياه على إمتداد مسارات المواشي والمصايف.

•

إنعاش اإلقتص اد لتحقيق التنمية المس تدامة من خالل إعادة إحياء المش اريع اإلس تراتيجية

األمطار.

محطات الطاقة الشمسية خاصة في القرا.

والمواطنين والمزارعين المستقرين على طول المس ارات والعمل على إزالة التعديات.

الزراعية واإلنتاج الحيواني.
-142

تم تش كيل لجنة مش تركة من الحكومة الس ودانية و عض الحركات المس لحة بما فيها جيش الحركة

الش عبية قطاع الش مال الذي يس يطر علي منطقتي جبال النو ة والنيل األزرق لفتح المس ارات ألجل توص يل

المس اعدات اإلنس انية في كل من النيل األزرق وجنوب كردفان ووليات دارفور والعمل على ت مين هذه

الطرق دوساطة الجهات األمنية المعنية بمشاركة درنامج الغذاء العالمي ).)WFP
-143

عالجت الدولة األو

اع اإلنس انية الطارئة في وليات غرب وجنوب دارفور من جراء الص راع

المحلي دتخص يب المواد اإلغاثية وإرس الها واإلش راف على عملية توزيعها مع الجهات األخرا المعنية

حيل قامت بفتح الطرق المؤدية لمدينة الجنينة دولية غرب دارفور لتمكين دخول المس اعدات اإلنس انية
للنازحين.

-144

في إط ار تطبيق دروتكول الن ازحين والالجئين الخ اص ب العم ل اإلنس

أص درت مفو

اني للمت ثرين ب الحرب

ية العون اإلنس اني موجهات دتس ريع وتس هيل وص ول المنظمات والمس اعدات اإلنس انية

للمناطق المت ثرة ،وإلغاء جميع اإلجراءات السابقة والتي كانت تحد من ذلك.

-145

شكلت آلية تنسيقية في ولية غرب دارفور لنشراف ومتابعة توزيع المساعدات اإلنسانية بالتعاون

-146

في إطار الجهود المبتولة لمعالجة التصدددددي للمشدددداكل المرتتطة بالتشددددرد الدا لي تم إنش اء

مع المنظمات.

وحدة النزوا والعودة الط وعية لمتابعة درنامج العودة الطوعية للنازحين في كل من الخرطوم ورومبيك.
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مكافحة اإلتجدددددددار بالتشدددددر
التو يات )54(138و 6(139و 7و 8و )9
-147

ف إطار مكافحة جريمة اإلتجار بالتشر سعل الدولة ال :
•

ادرام إتفاقيات ثنائية مع معظم دول الجوار بغرض التعاون لمكافحة اإلفالت من العقاب.

•

تش كيل قوات س ودانية مش تركة تحت قيادة موحدة للقوات األر ع الس ودانية الليبية,

الس ودانية التش ادية,الثالثية الس ودانية التش ادية اآلفروأوس طية،الس ودانية األثيو ية) بغرض
بط ومراقبة الحدود المشتركة.

•

تعديل قانون مكافحة اإلتجار بالبش ر لس نة  2014في العام 2021م دتوس يع نطاق

تعريف الجريمة ليش مل كل الطرق واألس اليب التي ترتكب دها الجريمة وعدم اإلعتداد

در ا الض حية بس بب كونث مجنيا عليث ،ونفي المس ؤولية الجنائية عنث .كما نص ت على
تش ديد العقو ة إذا كان المجني عليه ا أنثي أو طفل لم يبلغ الثامنة عش ر أو معاق وفقاَ
للمادة  )2/9ب) من قانون اإلتجار بالبشر 2014م تعديل 2021م.

•

تش كلت لجنة لمراجعة قانون مكافحة اإلتجار بالبش ر لس نة  2014تعديل 2021م -في
الوقت الحالي -للنظر في إ

القانون.

افة جريمة تهريب المهاجرين وإدراجها

من نص وص

•

تم ت س يس نيابة متخص ص ة لمكافحة اإلتجار بالبش ر في ولية كس ال بش رق الس ودان

•

يجري التع اون دين الني اب ة الع ام ة واإلنتر ول واللجن ة الوطني ة لمك افح ة اإلره اب بش

وتكليف عدد من وكالء النيابة بالوليات األخرا المت ثرة باإلتجار بالبشر.
تح دي ل دي ان ات قوائم الحظر والج ازءات المفرو

ن

ة على جم اع ات وكي ان ات تنظيم

داعش) وتنظيم القاعدة ،وفقاَ لقرار مجلس األمن 2017/2368م.

•

إنش اء قس م خاص بالنيابة العامة يعنى دتس ليم وإس ترداد الهار ين تحقيقا ألهداف التعاون
دين الدول في مجال مكافحة الجريمة وعدم اإلفالت من العقاب تس ليم مواطن أجنبي

•

ت سيس ديئة حامية ل طفال من خالل عمل الشبكات المجتم ية لحماية األطفال والنساء

دناءعلى طلب من إيطاليا إلرتكابث جرائم متعلقة بالهجرة غير المشروعة 2018م ).

في وليتي الخرطوم وكس ال ويوجد في ش مال دارفور حوالي  155دور ل طفال موزعة

على الولي ة لتق ديم الخ دم ات ل طف ال  ،ت دار دوس
الوليات.

-148

اط ة الجم ي ات األهلي ة فى بعض

تددددارال اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالتشددددر مع اآلليات الوطنية األ ري في إنجاز العديد

من البرامج الخا ة بحقوق وحماية األطفال منها:
•

تجديد مذكرة التفاهم مع اللجنة الدولية للص ليب األحمر دتاريخ 2020/1/23م ,لنش ر

وتعزيز وإدم اج قواع د الق انون ال دول ي اإلنس

وعملياتها المختلفة بما فيها قواعد اإلشتباك.

•

اني في من اهج ت دري ب القوات المس لح ة

توقيع مذكرة تفاهم مع معهد جنيف لحقوق اإلنس ان دتاريخ  6نوفمبر 2020م ,بغرض

تعزيز وإدماج المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في القوات المسلحة.
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•

تحديل الدليل التدريبي للقوات المس لحة على حقوق وحماية األطفال

حايا النزاعات

المسلحة واألطفال الجنود بالتعاون مع اليونسيف ومبادرة روميو دولير ل طفال الجنود.

•

و

ع ت اللجن ة الوطني ة لمك افح ة اإلتج ار ب البش ر الخط ة الوطني ة الثالثي ة ل عوام

2023 -2021م وته دف ا لى منع اإلتج ار ب البش ر ،حم اي ة

بالبشر،المالحقة الجنائية والمشاركة على المستوا اإلقليمي والدولي.

-149

ح اي ا اإلتج ار

تعم ل ال دول ة على توفير الموارد الم الي ة الالزم ة للجن ة الوطني ة لمك افح ة اإلتج ار ب البش ر للقيام

ب عمالها وعلى الرغم من تخص يب ميزانية منفص لث لها إل أن األو اع اإلقتص ادية التى تمر دها البالد

ح ال ت دون ذل ك حي ل يتم تنفي ذ بعض األنش ط ة والبرامج ب التع اون مع الش رك اء ال دولين من منظم ات
ووكالت األمم المتحدة.

-150

عملت الدولة على إعداد ص فحة الس ودان في  )Manual Extraditeوهو موقع خاص بإجراءات

إسترداد وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة دين دول القرن األفريقي واليمن في مجال الجريمة المنظمة
العادرة للحدود الوطنية بما فيها جرائم اإلرهاب ،واإلتجار بالبشر ،ددعم من اإلتحاد األورو ي.

-151

يش ارك الس ودان في اإلجتماعات الدولية واإلقليمية الخاص ة باإلتجار بالبش ر ومواص لة تعزيز

التعاون مع دول اليابكو) لو ع حد لظاهرة اإلتجار بالبشر .واإليابكو منظمة تهدف إلى محار ة الجريمة
العادرة للحدود دتعزيز التعاون دين الدول األعضاء فيها مع اإلنتر ول.

-152

في إطار بناء القدرات لمواجهة اإلتجار ف التشر:
•

تم عق د ع دد من ورش العمل وال دورات الت دريبية المتخص ص ة ب التع اون مع المكتب

اإلقليمي للجريم ة والمخ درات ومكت ب األمم المتح دة المعني ب المخ درات والجريم ة وع دد

من الشركاء الدوليين والوطنيين.
•

ووفق ا للخط ة الوطني ة لحم اي ة الم دنيين تم ت دري ب القوات األمني ة في مج الت حقوق
اإلنس ان ومه ارات التحري والتحقيق في جرائم المعلوم اتي ة ومك افح ة الجريم ة المنظم ة

•

تم ت دري ب كوادر إنف اذ الق انون وت دري ب حوالي  170وكي ل ني اب ة في الفترة من -2018

•

تم تدريب منسو ي الجهاز المركزي لنحصاء حول كيحية جمع البيانات اإلدارية المتعلقة

•

تم تدريب فرق التفتيش دو ازرة العمل ومنتسبي منظمات المجتمع المدني.

العادرة للحدود.

2021م.

باإلتجار بالبشر.

محور التعاون مع نظا األما المتحدة وآليات حقوق اإلنسان
ألف-

التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
التو ددددددد ديددات 59(138و 60و 61و 62و )63و 138(138و )139و )31(140و )32(140و 33(140و
)34و )35(140
-153

يشكل السودان حضو ار منتظما فى اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان التابع لالمم المتحدة ويعمل على

التنسيق مع كافة اآلليات الدولية واإلقليمية والمقررين الخاصين والوفود وممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية.
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-154

تعاون السودان مع المقرر الخاص المعني باألثر السالب للتدادير القسرية اإلنفرادية في عام 2016م.

-155

شهد السودان خالل الفترة المشمولة بالتقرير ولية الخبير المستقل المعني ب و اع حقوق اإلنس ان في

-156

تعاون الس ودان مع المفو ية الس امية لحقوق اإلنس ان ،وفي هذا الش ن تم توقيع إتفاقية انش اء

السودان تحت البند العاشر ألعمال المجلس والذي استمرت وليتث مع التجديد من 2020 –2015م.

المكتب القطري لحقوق اإلنس ان بالس ودان في س بتمبر 2019م ،و مباش رتث ألعمالث إنتهت ولية الخبير
المستقل ،وذلك وفقا لقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  39/22لسنة 2019م.

-157

تعاون الس ودان مع بعثة األمم المتحدة يونيتامس) المنش ة وفقا للقرار الص ادر من مجلس األمن

. 2020/2524

باء-

التعاون مع المحكمة الجنااية الدولية
التو يات )32(141و )34(141و )37(141
-158

التعاون.

تم توقيع م ذكرة تف اهم دين مكت ب الم دعي الع ام للمحكم ة الجن ائي ة ال دولي ة و و ازرة الع دل بش

ن

 -159وفقا لنب المادة  )24من إتفاق سالم جو ا والذي يعتبر جزءا من الوثيقة الدستورية يتم التعاون
مع المحكمة الجنائية الدولية بش ن األشخاص الخا عين لمذكرات توقيف صادرة عنها.
-160

تم التع اون مع الم دعي الع ام للمحكم ة الجن ائي ة ال دولي ة فيم ا يتعلق ب التحقيق والتحري مع علي

محمد عبد الرحمن يوشيب).

 -161تم تكليف عدد من وكالء النيابة لمواص لة إجراءات التحقيق والتحري في قض ايا دارفور عموما،
وذلك دتاريخ 2020/1/17م ،ويتعاون هؤلء المكلفون ،تحت إش راف النائب العام ،مع المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية وفق ا للمذكرة الموقعة دين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وحكومة جمهورية السودان.

-162

تم التحقيق في جرائم دارفور وفق القوانين السائدة وصدرت أوامر قبض علي عدد من المتورطين

-163

يتم التع اون في الوق ت الح الي مع الم دعي الع ام للمحكم ة الجن ائي ة ال دولي ة فيم ا يتعلق ب التحقيق

في جرائم دارفور.

والتحري مع علي محمد عبد الرحمن يوشيب).

حماية المدنيين
التو يات )90(138و 91(138و )92
-164

طالبت الحكومة الس ودانية مجلس األمن بإص دار قرار تكوين بعثة متكاملة ل مم المتحدة لتقديم

المس اعدة في عملية اإلنتقال الس ياس ي و ناء الس الم وحماية المدنيين و س ط س يادة القانون ودعم الحكومة
السودانية في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي و عها السودان إنفاذا لقرار مجلس األمن 1591
لرصد الجزاءات واإل طالع بالمهام التي حددها مجلس األمن.

-165

أ ددددر الناال العا لجمهورية السدددودان ق اررات لتشدددكيل عددا من اللجان للتحري والتحقيق في

بالغات القتل عل النحو التالي:
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•

لجن ة للتحقيق والتحري في اإلنته اي ات والقت ل خ ارج نط اق الق انون في مواجه ة الموايب

الس لمية التي إنتظمت منذ ديس مبر 2018م – أدريل 2019م ،مع إس تص حاب المادة
 )186من القانون الجنائي الخاصة بالجرائم

•

د اإلنسانية في إجراءات التحقيق.

لجنة ديس مبر 2020م للتحري والتحقيق في أحداث القتل خارج نطاق القض اء وإنتهايات

حقوق اإلنس ان واألفعال التي تش كل جرائم بموجب القانون الجنائي لس نة 1991م منذ
 30يونيو–  11أدريل 2019م بما في ذلك حالت اإلغتص اب والتعذيب داخل الس جون
والمعتقالت.

•

لجنة في العام 2020م للتحري والتحقيق في مقتل الطالب/محمد عبد الس الم ،ل تزال

•

لجن ة في نوفمبر 2019م للتحقيق والتحري في أح داث القت ل التي وقع ت في س بتمبر

التحريات جارية.

2013م وإنتهايات حقوق اإلنس ان وأي وقائع أخرا ذات ص لة باألحداث .ول يزال
التحقيق مستم ار.

ابط من القوات المسلحة في 1990/4/24م.

•

لجنة للتحقيق في أحداث إعدام 28

•

لجنة للتحقيق والتحري في مقتل د .علي فضل تم القبض على الجناة).

•

لجنة في 2021م للتحقيق والتحري في دعاوا قتلى ثورة ديسمبر 2018م.

•

لجنة في العام 2019م للتحقيق والتحري لتقص ي الحقائق حول األش خاص الذين إختفوا

•

تمت مباش رة التحقيق والتحري في مقتل الطالب/محجوب التاج تم القبض على الجناة

من ساحة اإلعتصام أمام مقر القيادة العامة أثناء اإلعتصام و عد فضث.

وتجري محايمتهم ).

 -166أص در النائب العام لحكومة الس ودان دتاريخ 2021/1/11م ،توجيها لكافة األجهزة األمنية بمنع
ل لمبدأ التحقيق الفورا والمس تقل والش امل فى
القبض على المدنيين إل دوس اطة الش رطة الجنائية إعما ا
ادعاءات التعذيب و إستخدام القوة المفرطة من قبل موظفي الدولة ،و إنتهايات حقوق اإلنس ان األخرا بما

فيها العنف الجنسي.
-167

واص ل ت ال دول ة جهوده ا في ت دري ب الع املين ب جهزة إنف اذ الق انون دتنظيم الع دي د من ال دورات

التدريبية المتخص ص ة حول معايير حقوق اإلنس ان وكيحية تطبيقها؛

تمييزية أو غير لئقة.

مان ا لحماية المدنيين من أي معاملة

محور النزاو المسلح
التو ددديات )53(138و )2(139و )37(140و )38(140و )48(140و 52(140و 53و )54و )20(141و
)22(141
-168

إلنهاء النزاو وتحقيق السال دذلت الحكومة اإلنتقالية جهودا في دعم اإلنتقال السياسي السلمي

للسطة وانهاء النزاع دتوقيع اتفاقية جو ا لسالم السودان  2020م مع حركات الكفاا المسلح لوقف النزاعات

ونب ذ جميع اش ك ال العنف وإعم ال مب دأ المس

اءل ة وع دم اإلفالت من العق اب وفق ا لم ا ورد في الوثيق ة

الدس تورية .كما إلتزمت بالعمل على تحقيق الس الم العادل والش امل وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها و ذل
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الجهود لتفعيل درنامج العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم مع الو

ع في اإلعتبار التدادير التفص يلية

المؤقتة للمناطق المت ثرة بالحرب والمناطق األقل نموا والمجموعات األيثر تضر ار.

-169

وقع ت الحكومة اإلنتقالية والحركة الش عبية قطاع الش مال والجبهة الثورية اتفاق جو ا لس الم

الس ودان ،حي ل تم اإلتف اق على ع دة نق اط منه ا تعريف المنطقتين جنوب كردف ان والني ل األزرق )

والسلطات والصالحيات والمفو يات.
-170

وفي إطار التعاون مع الجهات الدولية؛ وقعت الحكومة السودانية مع األمم المتحدة إتفاق تعاون

للقضاء على ظاهرة العنف الجنسي فى النزاع ،تم بموجبث اإلتفاق على عدة نقاط أهمها:
•

الوصول للعدالة و مان تعزيز حكم القانون.

•

نشر مستشارين في مجالت حقوق اإلنسان وحماية المدنيين من عناصر مدنيث وشرطية

•

تعزيز دور الشرطة في العمل المنعي الوقائي للجريمة خاصة وسط النازحين.

•

إنش اء مرايز رص د وتفعيل ش بكات اإلنذار المبكر والتدادير الوقائية لتجنب التوترات

•

تسهيل الوصول للعدا لة بإعادة ت هيل وإنشاء محايم ريحية جديدة إلنجاز أعمال التقا ي

لن طالع بمهام إستشارية تنسيقية تزيد من درجات الحماية وفعاليتها.

المجتم يث.

دواسطة المحايم.

ال لمع الجة األزمات فى اقليم دارفور
 -171ولوقف ومنع الهجمدات عل المددنيين تبنت ال دولة نهج ا متك ام ا
لتقليل نس بة الجرائم فى اإلقليم ،وتم تعزيز األجهزة العدلية من نيابات ومحايم فى المناطق التى ش هدت نزاعات
موخ ار ،كما رص دت انتهايات حقوق اإلنس ان لس يما اإلعتداءات الجنس ية في مناطق النزاعات خالل الفترة
اإلنتقالية ولمدة  12شه ار و موجب ذلك صدر قرار مجلس األمن رقم  2524لسنة 2020م.
-172

تم تعيين م دعي ع ام خ اص بجرائم دارفور ليتولى التحقيق والتحري في ك ل إدع اءات النزاع

والعنف الجنس ي في مناطق النزاع .كما تم إنش اء محكمة خاص ة بجرائم دارفور قبل الفترة اإلنتقالية ،وتم
تجديد النب على ذلك في إتفاق جو ا لسالم السودان.

 -173يلف الن ائ ب الع ام ع ددا من وكالء الني اب ة بمت ابع ة إجراءات التحقيق والتحري في قض
دارفورعموما وحالت العنف الجنس ي على وجث الخص وص تحت اش رافث بالتعاون مع المدعي العام

اي ا

للمحكمة الجنائية الدولية وو ازرة العدل.

-174

فيما يتعلق بالتحقيق فى ادعاءات انتهايات حقوق اإلنس ان فى معس كرات النازحين فقد أحالت

لجنة التحقيق في أحداث الجنينة ومعس كر قرندق  1عدد  )33دالغ للمحكمة ،وش كلت لجنة في احداث

يلمة األخيرة.
-175

تم نش ر نيابات تختب بقض ايا األس رة والطفل في جميع أجزاء الس ودان وتعيين قض اة مختص ين

في هذا النوع من القضايا.
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األطفال والنزاو المسلح
التو يات 31(138و 32و )51و3(139و 4و )5
-176

وقع ت ال دولة خط ة عم ل مع األمم المتح دة لحم اية األطف ال من اإلنتهايات في من اطق النزاعات

المس لحة في مار 2016م أدت لخروج القوات األمنية الس ودانية من قائمة الدول التي تعمل على تجنيد

األطفال في يوليو 2018م .كما و عت خارطة طريق مبسطة لحماية األطفال من اإلنتهايات في النزاعات
المسلحة في أغسطس 2018م والتي ل تزال تحت التنفيذ مع األمم المتحدة.

-177

تبن ت ال دول ة خط ة لحم اي ة الم دنيين في ع ام  2020بع د خروج بعث ة يون امي د) وتم تجميع قوات

-178

تجريم إس تخدام األطفال في النزاعات المس لحة في القوانين الوطنية كقانون القوات المس لحة لس نة

-179

تعم ل آلي ات وح دات حم اي ة األس رة والطف ل على تطبيق نظ ام اإلح ال ة؛ بموج ب تع دي ل الق انون

القض

ائي ألي جه ة مجتم ي ة تح دده ا الني اب ة أو المحكم ة؛ وتعم ل آلي ات حم اي ة األطف ال في النزاع ات

حماية المدنيين والمكون المدني فيها وتم نشرها في نهاية يونيو2020م.
2007م تعديل 2013م وقانون الطفل.

الجنائي الذي تض من نص ا يقض ي دتطبيق تدادير الرعاية واإلص الا بإحالة الطفل الجانح خارج النظام

المس لحة كوحدة حقوق الطفل مع الش ركاء واآلليات األخري و تقوم بعمل مقدر علي الص عيد الداخلي

واإلقليمي والدولي ،وهناك إتجاه إلنش اء وحدة لحماية ا لطفل بجهاز األمن الوطني وتوس يع إختص اص ات
وحدات حماية األسرة والطفل بالشرطة لتغطي مجال حماية األطفال في النزاعات المسلحة.

-180

توفر وحدات حماية األس رة والطفل خدمات الرعاية الطبية والدعم النفس ي واإلجتماعي والقانوني

ل طفال الض حايا والجانحين ،ويعتبر الخط الس اخن لمس اعدة األطفال الراص د لحالت اإلنتهايات

واإلعتداءات الواقعة على األطفال والمراهقين.
-181

إنفاذا لما ورد في المادة /2/5ك) من قانون الطفل التي تكفل

أنواع العنف أص در وزير التر ية والتعليم في نوفمبر 2020م لئحة لتنظيم و

مان حماية الطفل من جميع

بط الس لوك بالمؤس س ات

مد المؤسسات التعليمية ب خصائي نفسي واجتماعي.
التعليمية المختلفة ،وأوجبت الالئحة َ

محور إدارة العدالة
التو يات )92(138و 10(139و )11و 33(141و 35و 44و 45و 46و )47
 -182من أهم أولويات الفترة اإلنتقالية اجراء اص الا قانوني ومؤس س ي وفقا للفقرة  )8من الوثيقة
الدس تورية وذلك إلعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية و مان اس تقالل القض اء وس يادة حكم القانون
واإللتزام بقضايا العدالة عامة والعدالة اإلنتقالية على وجث الخصوص.

-183

في إطار إصالا المنظومة العدلية تم فصل منصب النائب العام عن و ازرة العدل.

-184

ش كلت النيابة العديد من لجان التحقيق والتحري في مواجهة المتورطين في تخريب اإلقتص اد

الوطني وأصدرت أوامر قبض و إسترداد للمتهمين تمهيدا لمحايمتهم وقدمت بعضهم للمحايمة.

 -185وفقا للوثيقة الدس تورية ،و موجب قرار مجلس الوزراء رقم 2019/ 63م) تم تش كيل لجنة وطنية
تتمتع بممارس ة إختص اص ات النيابة العامة في التحقيق والتحري في إدعاءات إنتهايات حقوق اإلنس ان
ولها سلطة اإلحالة إلى المحكمة.
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-186

ش كل مجلس الس يادة لجنة وطنية مس تقلة للتحقيق في أحداث فض اعتص ام القيادة العامة التي

-187

ش كلت النيابة العامة حوالي  )10لجان خاص ة بالتحقيق والتحري في إنتهايات القانون الدولي

وقعت في 3يونيو2019م.

اإلنس اني وقانون حقوق اإلنس ان للفترة مادين 2021-1989م تض منت عض وية منظمات مجتمع مدني،
مو

وعاتها التعذيب وغيره من

روب المعاملة القاس ية أو الالنس انية،إس تخدام القوة المفرطة من قبل

القوات النظامية ،اإلختفاء القس ري ،القتل خارج نطاق القض اء ،العنف الجنس ي ،العنف القائم على النوع

وغيرها .وتم رفع حص انة جميع المتورطين في اإلنتهايات من القوات النظامية وتقديم بعضهم للمحايمة،ول

يزال التحقيق مستم ار في مواجهة آخرين.
-188

تم تكليف عدد من وكالء النيابة إليمال إجراءات التحقيق والتحري في قض ايا دارفور عموما ،وذلك

دتاريخ 2020/1/17م ،ويتعاون هؤلء المكلفون ،تحت إش راف النائب العام ،مع المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية وفقا للمذكرة الموقعة دين حكومة السودان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

-189

ص درت أوامر بالقبض على مرتكبي إنتهايات القانون الدولي اإلنس اني وحقوق اإلنس ان في

-190

يتم التع اون في الوق ت الح الي مع الم دعي الع ام للمحكم ة الجن ائي ة ال دولي ة فيم ا يتعلق ب التحقيق

-191

أص در النائب العام دتاريخ  2020/12/17م توجيهات بش ن تنظيم الموايب الس لمية ،منها توجيث

دارفور ،والمطلو ين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

والتحري مع علي كوشيب.

وكالء النيابة بمنع اإلستخدام المفرط للقوة تحت أي ظروف وتوجية الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة دها.

 -192أص در الن ائ ب الع ام دت اريخ 2021/1/11م توجيه ا لك آف ة األجهزة األمني ة بمنع القبض علي
المدنيين إل دواسطة الشرطث الجنائية.
-193

تقوم و ازرة الداخلية ولج نة مكافحة اإلتجار بالبش ر بعمل إحص ائيات بص ورة منتظمة لجريمة

-194

نظرت المحايم الوطنية عدد من القض ايا المتعلقة بجرائم اإلجهاض ،اإلغتص اب ،اإلرهاب

اإلتجار بالبشر لنحاطة بموقف الجريمة ومدا إنتشارها.

)6

واإلتجار بالبش ر لنحاطة بعدد الجرائم المرتكبة ومؤش رات تركي ز جرائم بعينها إلتخاذ تدادير للحد منها و
أوردت إحصائيات ب حكامها خالل الفترة من 2020-2016م.

)7

عقوبة اإلعدا
التو يات 23(141و 24و 25و 26و 27و 28و 29و 30و )31
 -195وفقا للتطور التشريعي واصالا القوانين تم الغاء جميع العقو ات البدنية والقاسية باإل افة للغاء
عقو ة اإلعدام في الجرائم التعزيرية وعلى من لم يبلغ الثامنة عش ر من العمر وفقا للقانون الجنائي1991م

تعديل 2020م.

رابعا -التحديات
-196

في إطار حرت السدددددودان عل الوفاء بإلتزاماته الدولية و تواجه السدددددودان عدد من التحديات

والصعوبات التي تحد من أداء دورث بصورة متكاملة لتنفيت هتث اإللتزامات تتمثل في:
•
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•

الس يول والحيض انات في مواس م الخريف التي اجتاحت عدد من وليات الس ودان ودمرت

•

الصراعات القبلية المسلحة التي شهدته ا عدد من الوليات في الفترة السابقة.

•

الديون الخارجية والتي أدت إلى خفض الص رف على مش اريع تنموية ذات أهمية قص وا

العديد من البنيات التحتية.

مم ا أدا الى إرتف اع أعب اء الم يش ة وإرتف اع مع دلت الفقر وتقلي ل فرص التع ام ل مع
األسواق المالية العالمية وقلة تدفق العمالت األجنبية مقارنة بالطلب.

•

عدم توفر التمويل الالزم إلجراء التعداد الس كاني الس اد ،المقرر في أدريل لس نة

•

قلة التمويل لت دريب الكوادر الوطنية العاملة في أجهزة ال دولة،خ اص ة التي تعمل في

•

تفش ي جائحة كوفيد  19وما ترتب عليها من اجراءات احت ارزية ألقت بظاللها الس البة

•

إستمرار اآلثار السالبة للعقو ات القسرية األحادية في كل المجالت حتى اآلن.

•

المعوقات التي طرأت على اإلقتص اد الوطني بعد تبني الدولة ق اررات إقتص ادية درفع
الدعم وتعويم الجنيث وفقا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

•

صعو ة تمويل إتفاقيات السالم والترتيبات األمنية الخاصة لوفاء السودان بإلتزاماتث الدولية.

 ،2022وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  44لسنة 2020م.
أجهزة إنفاذ القانون.
على الدولة.

امسا -مالحظات تامية
-197

على صعيد التحول الديمقراطي في السودان سعت الحكومة اإلنتقالية من خالل تقديم هذا التقرير

إلى عكس جهودها في س بيل الوفاء دتعهداتها لتحس ين حالة حقوق اإلنس ان في الس ودان وإيقاف الحرب

و ناء الس الم العادل والش امل والمس تدام ،وقد نجحت اإلرادة الوطنية في إحداث تقدم مض طرد في الس الم

وذلك بإقرار إتفاقيات الس الم تمثلت في اإلتفاق اإلطاري للمنطقتين وإتفاق س الم جو ا 2020م والتي من

ش نها أن تنعكس ايجاب ا على التمتع الكامل للمواطنين بحقوق اإلنسان والحريات األساسية.
-198

تعرب حكومة جمهورية السودان عن شكرها وتقديرها لكل الشركاء الذين أسهموا فى تقديم مساعدات

فنية ب ا ص ورة كانت وكان لها األثر اإليجادى فى المس اعدة على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنس ان ،وتتطلع

جمهورية السودان لمزيد من المساعدات والدعم الفنى لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان فى السودان.

الحواشي
)https://www.moj.gov.sd (1
)https://www.moj.gov.sd (2
) (3جدول رقم  )1يو ح اجمالي التغطية لعدد المستفيدين للعام 2017م.
) (4جدول رقم  )2يو ح تغطية أعداد المشمولين بالحماية اإلجتماعية للعام 2017م.
) (5جدول رقم  )3يو ح أعداد النازحين والعائدين بالوليات السودانية ديسمبر 2020م.
) (6جداول رقم )4و  )5تو ح إحصاءات اإلتجار بالبشر في البالد.
) (7جدول رقم  )6يو ح إحصاءات جرائم اإلجهاض ،اإلغتصاب ،اإلرهاب واإلتجار بالبشر في البالد في الفترة من 2020-2016م.
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