األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/25/SDN/1
Distr.: General
15 February 2016
Arabic
Original: Arabic

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الخامسة والعشرون
 13-2أيار/مايو 2016

تقريررر وينرري مقرردً ولقررا للفقرررة  5مررم مرلررق اررار مجلررس
حقوق اإلنسان *21/16

السودان

__________
* استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت ،وليس يف حمتوياهتا ما يعرب عن أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة
)180216 180216 GE.16-02091 (A

**1602091

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

مقدمة
 -1يق ــدس الس ــودا لقاي ــاه الرت ــا لي ك ــد امـ ـ والتزامـ ـ ئنت ــارا ااس ــتعااا ال ــدوري ال ــام
اس ـ ــتنادار جلـ ـ ـاار ا معي ـ ــة العام ـ ــة رجلـ ـ ـم  60/251وجلـ ـ ـاارات وق ـ ــس ق ـ ــو ا نس ـ ــا رجلـ ـ ـم ،5/1
 ،17/19 ،16/21وي ــذا ه ــذا التقاي ــا اس ــتعااا جا ــود الس ــودا يف متائع ــة لن ي ــذ نت ــارا لقـ ـ
املااجعــة و ئـااط ااملــا املتوا ــقة مــن أجـ لعزيــز و ايــة قــو ا نســا ومــا مقــجن مــن يــاط ولعزيــز
هلــا عقــا أرا الواجل ـ وجلــد ركــز التقايــا عقــا وج ـ اا ــوي عقــا التملــورات املتعققــة ئتعزيــز و ايــة
قـو ا نسـا منــذ لقـدق التقايــا األوت وعقـا لن يــذ التو ـيات الــا جلوقاـا الســودا ولربيـا العقوــات
الىت لواج الدولة حنو مقيجن املزيد من احلقو عقا الوج اململقوب.

أوال -منهجية ومتابعة االستعراض وعملية إعداد التقرير
ألف -منهجية متابعة اإلستعراض
 -2منذ لقدق التقايا األوت ئذلت الدولـة جاـودار يف لن يـذ نتـارا ااسـتعااا يـو يـ وطيـا
الع ـ ـ ـ ـ ــدت رر ـ ـ ـ ـ ــيس ااق ـ ـ ـ ـ ــس ا ست ـ ـ ـ ـ ــاري حلق ـ ـ ـ ـ ــو ا نس ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ــة وج ـ ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ـ ـاار رجل ـ ـ ـ ـ ــم )3
ئتــاري 2011/12/21س مــن ا اــات الــىت أعــدت التقايــا وهاهــا مــن ا اــات ات ال ــقة ئاراســة
مقــار ااقــس ااست ــاري حلقــو ا نســا  ،وجلــد جلامــت القبنــة ئو ـ متملــة عم ـ ا ع ـ عناــا
عــرب وســار ا ع ـ س ملتائعــة لن يــذ التزامــات الدولــة يف ااســتعااا الــدوري ال ــام و ل ــني ئنــود
التو ــيات ورهعاــا ا ا اــات املعنيــة لتن يــذها وعقــدت القبنــة  )15وريــة عم ـ يف  )15وايــة
م ممرتقي ااتم املد وا اات ات ال ـقة ققـو ا نسـا لعزيـزار ملوـدأ امل ـاورة وامل ـاركة الو نيـة.
وجلــد لقــدق لقايــا الســودا الــو ن الملــوعي لن ـ املــدة رليــة املااجعــة الدوري ـة ال ــامقة بقــس
قو ا نسا يف 2013س والذي هي ئيا موجل لن يذ التو يات.

باء -إعداد التقرير والعملية التشاورية
 -3عتم ــد الس ــودا يف ع ــداد لقاي ــاه الرت ــا عق ــا منابي ــة متس ــقة لق ــوس عق ــا ــا ل ــاوري
ول ــاركي مت ــجن م ـ لوجاــات األمــم املتحــدة ى هــذا ال ــدد ومــن أج ـ عــداد هــذا التقايــا و ــعت
الدولة متملة عم انملوت عقا ارا:
أ) ل ـ ـ ـ ي القبن ـ ــة القومي ـ ــة العقي ـ ــا لأليـ ـ ـاار عق ـ ــا ع ـ ــداد املس ـ ــودة األو لقتقاي ـ ــا
ومااجعة التقايا النااري
ب) ل
ج)
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 -4وجلــد ئــدأت عمقيــة الت ــاور عــداد التقايــا منــذ ديســمرب 2011س ئاجتماعـات وورش عمـ
مت ـت لقتعايـ ـ ئااس ــتعااا ال ــدوري ال ــام ومن ــذ لـ ـ الت ــاري انتظم ــت القب ــا املعني ــة ى
اجتماعاهتــا ملوايــاة مااماــا وجلــاس ااقــس ا ست ــاري حلقــو ا نســا ئتققــا املعقومــات اململقوئــة ،مث
عقـدت وريـتا عمـ اســتعااا مســودة التقايــا ،الوريــة األو مـ منظمــات ااتمـ املــد يــو
لوجيـ ـ ال ــدعوة ألكرت ــا مـ ـن  70منظم ــة وتمـ ـ م ــد ئا ــاهة لألعـ ـ عنا ــا ى وس ــار ا عـ ـ س،
ويارك هياا  )24منظمة ها وميـة ن ـملة ميـدانيار يف وـات قـو ا نسـا  ،والوريـة الرتانيـة مـ
امل و ــية القومي ــة حلق ــو ا نس ــا واملوؤسس ــات احل ومي ــة .ومتـ ـ ت ه ــذه القق ــاءات ي ــارك ا ميـ ـ
ئن اط يف ثااء مضمو .)1

ثانيا -التطورات لي مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
ألف -التطورات التشريعية
 -5منذ عتماد التقايا األوت لقدولة أ ـدرت الدولـة وموعـة مـن القـوانت والت ـايعات مـن يـذ ا
لعزيز احلايات األساسية املتعققة قماية قو ا نسا ومن أئاطها.
اانون مكالحة اإلتجار بالبشر لسنة ً2014
ــدار جلـ ــانو ااجت ــار ئالو ـ ــا يف الع ــاس 2014س لواهق ـ ـار م ـ ـ ا ع ـ ـ الع ــاملي وامليرتـ ــا
-6
الدو حلقو ا نسا  ،و ل اجلية األمـم املتحـدة مل اهحـة ا اعـة عـرب الو نيـة وا ل اجليـة ااا ـة ئـالا
وجتــارة الاجليــجن واملمارســات ال ــوياة ئــالا  ،وجيــاس القــانو كاهــة أيـ ات ااجتــار ئالو ــا ويــوها احلمايــة
القانونية لضحايا ااجتار و ما ا اس قوجلام.
اانون حق الحصول على المعلومات لسنة ً2015
 -7يع س دار هذا القانو هتمـاس الدولـة ئـاحلجن ى ايـة احل ـوت عقـا املعقومـات ولـداوهلا
ويعتــرب لعزي ـزار هلــذا احلــجن كحــجن أ ــي  ،و ل ـ است ــحائار لق ـاار ا معيــة العامــة لألمــم املتحــدة رجلــم
 )1/59ال ــذي ن ــن عق ــا أ اي ــة الو ــوت ا املعقوم ــات ــجن نس ــا أساس ــي ،ولقـ ـاار وق ــس
قو ا نسا رجلم  37/7وما ل ه من جلاارات.
اانون مجلس المهم التربوية والتعليمية لسنة ً2014
 -8اهتمــاس الدولــة ئق ــدار جلــانو وقــس املاــن ال ئويــة والتعقيميــة يعــد لعزي ـزار لقحــجن يف التعقــيم
ويادر القانو ا لملويا ولاجلية املان ال ئوئية والتعقيمية ئقعتوار أ احلجن يف التعقيم جن اساسي.
__________
 )1مقحــجن رجلــم  )1مــذكاة ل ــيقية ــوت عمقيــة عــداد التقايــا ومتملــة الت ــاور وا ل ــات وجلارمــة ئذءــاء ا اــات الــىت
الت اور معاا يف التقايا.
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اانون تنظيم اللجوء لسنة ً2014
 -9ألغــا جلــانو القبــوء لســنة 1974س ويعتــرب القــانو ا ديــد يــام ر ومان ـار ،ويســتمد القــانو
ماجعيتـ ـ م ــن ال اجلي ــة األم ــم املتح ــدة املتعقق ــة ئو ـ ـ ال جو ــت املوجلع ــة يف جنيـ ـ يف يوليـ ـو 1951
والربولوكوت املتعقـجن ئذو ـاا ال جوـت الـذي ـار ئنيويـورك يف ينـايا  1967وال اجليـة اامـاد األهايقـا
الا م م ا وانب املختق ة مل اك ال جوت يف أهايقيا.1969
اانون تنمية الثروة المعدنية والتعديم ً2015
 -10نظــم القــانو عمقيــة التعــدين وأن ــذ ااقــس األعقــا لقتعــدين اســتنادار ا أ الرتــاوة املعدنيــة
لعتــرب هــدهار جلومي ـار ,و ألــزس القــانو العــامقت يف وــات التعــدين ئــاالتزاس ئقي ـ ا ات الويوــة الــا لضــعاا
وطارة املعــاد ئقعتوــار أ احلــجن يف العــيع يف ئيوــة ويعيــة نظي ــة ــجن نســا  ،ونــن عقــا واجوــات
امل سسات وال اكات العامقة ى وات التعدين هيما يتعقجن ئاملسووليات ااتمعية.
القانون الجنائي
 -11لعديق ـ يف العــاس 2015س ئق ــاهة جاعــة التحــاش ا نســي وه ـ جاعــة ااهت ــاب عــن
جاع ــة الزن ــا ئامل ــادة  )149منعـ ـار لأللتو ــا و لس ــاجلار مـ ـ العدال ــة و ن ــاهار لقض ــحايا .ك ــذل ــت
ـ ــاهة املـ ــادة  88أ لتبـ ــاق سـ ــاءة اسـ ــتغ ت الوطي ـ ــة أو السـ ــقملة مـ ــن جلو ـ ـ أ موط ـ ـ عمـ ــوما،
واملــادة  88ب الــىت عاهــت املوط ـ العــاس ئذنـ ي ــم أ يــخن ي ــغ من ــوار ل ـايعيار أو لن يــذيار
أو داريار أو جلضاريار سواء كا معينار أو منتخوار.
اانون اإلنتخابات
 -12لعديق ـ يف العــاس 2014س وهي ـ طيــادة نســوة رتي ـ امل ـاأة م ـن %25
نسوة التمرتي ا غااى والتمرتي النسىب لتوسي جلاعدة امل اركة.

 %30وطيــادة

اانون الشفالية واالستقامة ومكالحة الفساد لسنة 2016
 -13وأجــاطه ااقــس الــو ن الربملــا ) ى ينــايا  2016وجــاء متســقار م ـ ال اجليــة األمــم املتحــدة
مل اهح ــة ال س ــاد ،وي ــنن الق ــانو عق ــا ن ــاء م و ــية مس ــتققة مل اهح ــة ال س ــاد و ــدد س ــقملاهتا
وامتت ا ــاهتا ،كم ــا ن ــن عق ــا لعايـ ـ ال س ــاد وأركانـ ـ و جـ ـااءات امل اهح ــة وامل ق ــة القض ــارية
واحملاكمة.
اانون التأميم الصحى لسنة 2016
 -14ـ ـ ه ــذا الق ــانو حمـ ـ جل ــانو ال ــندو الق ــوما لقت ــذمت ال ــحا لس ــنة  ،2001وج ــاء
القانو ليزيـد مظقـة التـذمت ال ـحا ولتذكيـد التـزاس الدولـة جتـاه ال ـاارع الضـعي ة ى ااتمـ ا سـيما

4/31

GE.16-02091

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

األيــخاي و ا عاجلــة ،لضــمن ن و ـار مقزمــة ئتــوها املعينــات ال ــحية ات الملــائ الع جــا
هلذه ال وة.

باء -التطورات المؤسسية (إنشاء اآلليات) ،ومم أبرز هذه المؤسسات
المفوضية القومية لحقوق اإلنسان
 -15مت ـ ت ه ـ ة التقايــا لعيــت أعضــاء امل و ــية القوميــة حلقــو ا نســا وهق ـار لقمــادة 142
م ــن الدس ــتور ،م ـن  15عض ـوار م ــاودار هل ــم ئا س ــتق لية وال ــاءة وع ــدس ا نتم ــاء احل ــز والتب ــاد
ويااعا الساا التمرتي يف امتتيارهم.
اللجنة الوينية لمكالحة اإلتجار بالبشر
 -16ل ـ ــوين القبنـ ــة الو نيـ ــة مل اهحـ ــة ا جتـ ــار ئالو ـ ــا يف 2014/4/30س ئـ ــالقاار الـ ــوطاري
رجلــم  2014/187وهق ـار لقــانو م اهحــة ا جتــار ئالو ــا لســنة 2014س هبــدر ن ــاء جاــة لتــو
عمقية لنسيجن ا اود مل اهحة ا جتـار ئالو ـا ومسـاندة ـحيا ااجتـار عقـا النملـا الـو ى والتنسـيجن
م ال يانات ا جلقيمية والدولية ات ال قة.
 -17ئق ـ ـ ع ــدد جلض ــايا ا جت ــار ئالو ــا يف الع ــامت 2014س و2015س  213جلض ــية جناري ــة يف
واي ــات ي ــا الس ــودا  ،ويف واي ــة ااا ــوس  26جلض ــية جناري ــة ،وهنالـ ـ ع ــدد م ــن القض ــايا ــت
معا تاــا ئالتنســيجن م ـ ا اــات املعنيــة مرت ـ معتمديــة ال جوــت ومنظمــة اهلبــاة الدوليــة ،يــو ــت
معا ة عدد  614من حايا ا جتار ئالو ا من جنسيات خمتق ة.
 -18نعق ــد ئ ــااا وس املـ ـ ا ال ــوطاري ا جلقيم ــي ــوت ا جت ــار ئالو ــا وهتـ ـايوام يف منملق ــة الق ــا
األهايق ــي يف ال ـ ـ ة مـ ـن  16- 13أكت ــوئا 2014س هب ــدر الت ــدي هل ــذه الظ ــاهاة لوع ــدها ال ــدو
وااجلقيمــي ،ومــن خماجــات امل ـ ا ــدور اع ـ ااا ــوس الــذي اعتمــاده يف م ـ ا رومــا يف ايــة
العاس .2014

جيم -التطورات على مستوى السياسات واإلستراتيجيات
اإلستراتيجية القومية ربع القرنية
اعتم ــاد ااسـ ـ اليبية القومي ــة رئـ ـ القاني ــة  )2031-2007وجل ــد الوـ ـ ال ــناا العقم ــي
-19
املتع ــارر عقي ـ يف التخمل ــيا ااس ـ اليبي ئقن ــاء م سس ــات لاع ــا التخمل ــيا ااس ـ اليبي ع ــدادار
ولن ي ــذار ومتائع ــة و ي ـااك ك ـ هعالي ــات ااتم ـ وم سس ــال الاءي ــة وال ــعوية يف ا ــاا عق ــا الاؤي ــة
ال قية ممـا يـ نققـ نوعيـة و ـاورية ا ااسـ اليبية القوميـة رئـ القانيـة وهـدهاا السـعي وراء يـاة
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ـاة كاعـة وعـدت يـام يقـود
أر ار و نسانار ومواردا.

لعزيـز سـ س جتمـاعي ولعـايع سـقمي حي ـ لقدولـة أمناـا القـومي

الخطة الوينية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لي السودان ()2023 - 2013
 -20هتــدر ااملــة لملــويا ولرتويــت دعــارم قــو ا نســا يف الت ـايعات واملمارســة ولملويــجن
موــادمل املســاواة وعــدس التمييــز يف ااســتمتاا ئ اهــة احلقــو ون ــا الــوعي ققــو ا نســا وكــذل
ا ـ ـ ق القـ ــانو ومواءمـ ــة الت ـ ـايعات الو نيـ ــة م ـ ـ التزامـ ــات السـ ــودا الدوليـ ــة وا جلقيمي ـ ـ وئنـ ــاء
ي ـااكات م ـ منظمــات ااتم ـ املــد ولقويــة التعــاو والتنســيجن م ـ أجاــزة ن ــا القــانو وأن ــذت
ااملة آليات ملتائعتاا و ن ا ها.

ثالثا -تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أرض الوااع
ألف -الحق لي الصحة
 -21جلام ــت الدول ــة ئو ـ متمل ــة اس ـ اليبية س ــية لق ـ ة  )2016 - 2012هيا ــا مدي ــد
األولويــات ال ــحية وعقــا رأســاا التغمليــة ال ــحية ال ــامقة وانورتقــت مــن ااملــة ااس ـ اليبية متملــا
ســنوية جــاري لن يــذها ،ويف ــار لن يــذ ااملــة هيمــا يتعقــجن اهحــة امل ريــا  -وهــي الســوب الاريســي
يف معــدات الوهيــات يف الســودا  -لغمليــة عــدد  4،912م سســة ــحية عامــة ئــالع ج ااــا
لقم ريــا ئنســوة  %85مــن قــة امل سســات ال ــحية العامــة .ولغمليــة عــدد  1131مــن ااتمعــات
احملقي ــة ا ــدمات العـ ـ ج املن ــز لقم ري ــا ع ــرب املتمل ــوعت ،و ل ــوها ال ح ــن السـ ـاي لقم ري ــا وانـ ـار
ئع ــدد  2،933م سس ــة ــحية عام ــة ئنس ــوة  %90،9م ــن املس ــتادر ولغملي ــة نس ــوة  %92م ــن
الس ـ ـ ـ ـ ـ ا املس ـ ـ ـ ــتادهت ئالناموس ـ ـ ـ ــيات امل ـ ـ ـ ــوعة يف املن ـ ـ ـ ــا جن الاي ي ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ــوت امل ـ ـ ـ ــد والن ـ ـ ـ ــاط ت
وال جو ـ ــت والا ـ ـ ـ ي ـ ــو لوطيـ ـ ـ  11،000،000ناموس ـ ــية م ـ ــوعة ويق ـ ــة األجـ ـ ـ يف ال ـ ـ ـ ة
مـ ـن  ،2015 - 2012وجل ــد اع ــص ع ــدد ا ــائات ئامل ري ــا ى الع ــاس 2014س ئنس ــوة ،%72
كما اع ص عدد الوهيات ئذات املاا ى العاس 2014س ا .)2 %62
 -22هبــدر لققي ـ التو ــيم وئت ــبي مــن الدولــة ولعــاو ال ــاكاء ن ــاء ولســبي عيــات
املتعاي ــت مـ هــاو نقــن املناعــة الو ـاية ا يــدط) و دمــاج متــدمات ا يــدط يف نظــم ااــدمات
ال ـ ــحية عق ـ ــا خمتق ـ ـ ـ املس ـ ــتويات ،و ع ـ ــداد م ـ ــاوا جل ـ ــانو لض ـ ــما ي ـ ـ ـ احلق ـ ــو الدس ـ ــتورية
لقمتعاي ت م ا يدط.
__________
 )2مقحــجن رجلــم  - )2جــدوت  1و 2يو ــع عــدد
لألعواس 2000س 2014 -س).
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 -23يف وات املناه ا جتماعية اهتمت الدولـة ئتخ يـ عـبء العـ ج عقـا املـوا نت عـرب عـدد
مــن ال ـرباما اقــت الع ـ ج ااــا لقحــاات الملاررــة ئذجلســاس احل ـوادج ئاملست ـ يات والع ـ ج ااــا
لألمـااا الــا لتســوب يف هقــار األســا هــذا ئا ــاهة ا العـ ج ااــا لق ـرباما الاأســية عــرب الــدعم
ااارجي .)3
 -24لقتوس ـ يف وــات متــدمات الاعايــة ال ــحية األساســية مت ـ ت العــامت 2015 - 2014
ل ــييد وجتاي ـ ـز  337و ــدة وماك ــز ــحة أس ــاة ول ــوها ال ـ ـوادر امل هق ــة هل ــا يف واي ــات الس ــودا
املختق ــة ،كمــا التعاجلــد عقــا لذهيـ  97مست ـ ا ري ــي يف نــوهمرب 2015س و لـ ئت ــييد هــار
العمقيــات وهــار الــوادة وئنـ الــدس واملعامـ ئتمويـ كامـ مــن ومــة الســودا وســيتم اســت ماا
وجتايزهــا ئاملعــدات ال طمــة ئناايــة الن ـ األوت لقعــاس 2016س .وهيمــا يتعقــجن ئتملعــيم األ ــات هــق
الســودا يعتــرب مــن أهضـ دوت منملقــة يــا الوحــا األئــيص املتوســا واــات أهايقيــا يف نســوة التغمليــة
ئالتملعيم ،سب لقاريا منظمة ال حة العاملية.
 -25ي ــم نظـ ــاس الت ــذمت ال ـ ــحي جلملاعـ ــات عايض ــة مـ ــن العـ ــامقت ئالدول ــة والقملـ ــاا ااـ ــاي
واملتقاعـدين وياــدر ا ممـ ن قــات الاعايـة ال ــحية والع جيـة هلــواء وأسـاهم ممــن لغملـيام مظقــة
التذمت الواسعة .)4

باء -الحق لي الغذاء
ــوت املـوا ن الســودا عقــا الغــذاء ال ــايف
 -26جلامـت الدولــة ئو ـ متملــا وئـااما يف ســوي
هــتم اعتمــاد الربنــاما الرت ث ـي  2014 - 2011وئانــاما الناضــة الزراعيــة الــا ركــزت عقــا احملا ــي
الغذارية والنقدية ،وجلد لتضاع اانتاج ل احملا ي املستادهة مقارنة ئالو اائتداري .)5
 -27و ـ الوثيقــة القوميــة لألمــن الغــذاري والتغذيــة يف العــاس 2013س ،مث ااسـ اليبية القوميــة
املا قة الرتانية .)6 2016 - 2012

جيم -الحق لي المياه النظيفة والصرف الصحي
عـ ـ ــداد ااملـ ـ ــة ا س ـ ـ ـ اليبية لتملـ ـ ــويا امليـ ـ ــاه وال ـ ـ ــار ال ـ ـ ــحي جلومي ـ ـ ـار وواري ـ ـ ـار لق ـ ـ ـ ة
-28
ــوت امل ـوا ن الســودا
م ـن  2016 - 2012وجــاري العم ـ عقــا لن يــذها .وهتــدر ااملــة ا

__________
 )3مقحجن رجلم  )3جدوت يو ع املناه ا جتماعية لق ة .2014 - 2012

 )4مقحجن رجلم  )4جدوت يو ع عدد املست دين من التذمت ال حي .2014-2011
 )5مقحـ ـ ــجن رجلـ ـ ــم  )5جـ ـ ــدوت مقي ـ ـ ـ نتـ ـ ــاج احملا ـ ـ ــي املسـ ـ ــتادهة ئالربنـ ـ ــاما الرت ثـ ـ ــي لعـ ـ ــاس  2012مقارنـ ـ ــة ئالو ـ ـ ـ
ا ئتداري .2011
 )6مقحجن رجلم  - )6جدوت يو ع ميزا احلووب الغذارية لقعاس  ، 2014 - 2013ومقحجن رجلـم  )7جـدوت يو ـع
املنتبات ال ناعية لق ة .2014 - 2012
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عقــا ميــاه آمنــة ونظي ــة و ــار ــحي م رــم ،وئــذلت الدولــة واــودات كوــاة ئالنســوة لقمــد الــا
لع ــا م ــن ي ــع املي ــاه هق ــد ان ــاء العدي ــد م ــن امل ــاوعات ا س ــعاهية م ــن س ــدود وحممل ــات مقي ــة
و ــا آئــار وققــوت عــاس 2015س ئقغــت نســوة احل ــوت عقــا ميــاه ال ــاب  %70الاي ـ ،%80
ــاد
احلضـا  )%60كمـا ا لقعـت احل ومـة متـ ت ال ـ ة مـن  2014 - 2010يف ـار م ـاري
املي ــاه ئتن ي ــذ ع ــدد  345م ــاوعار موطع ــة يف ي ـ ـ واي ــات الس ــودا ول ــم  291م ــن الس ــدود
واحل ارا من مت هلا ـاد  89،3مقيـو مـ م عـب مـن ميـاه األمملـار ـاهة ا عـدد  54مـن
م اوعات متدمات املياه األمتا .)7

دال -الحق لي السكم
 -29جلـ ــاس ال ـ ــندو القـ ــومي لألس ـ ـ ا والتعمـ ــا يف ال ـ ـ ة م ـ ـن  2014 - 2005عـ ــرب أهاع ـ ـ
ئوايــات الســودا املختق ــة ئت ــييد  97ال ـ و ــدة س ـ نية ،و امتتيــار  6وايــات لتن يــذ املا قــة
األو وق ـ ـ ـ  611مقي ـ ـ ــو جني ـ ـ ـ لت ـ ـ ــييد  7،178و ـ ـ ــدة س ـ ـ ـ نية وجل ـ ـ ــد كتمق ـ ـ ــت ا ن ـ ـ ــاءات
ئنسوة .%83
 -30ملعا ـ ــة م ـ ــاك ا طالـ ــة لقس ـ ـ ن هـ ــا املـ ــنظم ن ـ ــاء مـ ــدينتت جنـ ــوب واـ ــات ااا ـ ــوس
ئعــدد  500ال ـ جلملعــة ئ ام ـ ااــدمات مــن ميــاه ــحة ولعقــيم و ــا ومااكــز يــا ة اســتيعاب
املا قت ئناء عقا مسـع اجتمـاعي مسـوجن ومااعـاة ا وانـب ا نسـانية وجلـد ئقـ عـدد املسـاكن املن ـذة
ىت العاس 2014س أكرتا من  72أل مس ن .)8

هاء -الحق لي التنمية
 -31وهق ـ ـار ل س ـ ـ اليبية رئ ـ ـ القانيـ ــة املوجاـ ــة حنـ ــو النم ـ ـو  ،2031-2007ورهـ ــم التحـ ــديات
ال وــاة الــا يواجاــا الســودا يــادت ال ـ ة  2014 - 2013لن يــذ عــدد مــن امل ــاري التنمويــة
املتقدم ــة يف ع ــدد م ــن اا ــاات اادمي ــة ،هق ــد لن ي ــذ ع ــدد م ــن م ــاوعات ال اائ ــاء يف امل ــد
ال ــرب م ـ ي ـ ء أ يــة متا ــة ل اائــاء الاي ـ  ،)9ممــا أســام يف لــو القملاعــات ال ــناعية والزراعيــة
والتباريــة والس ـ نية كمــا أ ااملــة ويقــة املــد لقملــاا ال اائــاء  )2030 - 2012ســا ت يف
__________
 )7مقح ــجن رجل ــم  )8ج ــدوت يو ــع امل ــاوعات والس ــدود و ــاد املي ــاه واامل ــة اامس ــية لق ــار ال ــحي ال ــا ي ــتم
لن يذها) .ومقحجن رجلـم  )9جـدوت يو ـع نسـوة التغمليـة مـن امليـاه لقوايـات لألعـواس  2013 - 2011ومقحـجن رجلـم
 )10جدوت يو ع كميات املياه املنتبة واململقوئة ىت العاس .2013

 )8مقحجن رجلم .)11
 )9مقحــجن رجلــم  )12جــدوت يو ــع م ــاوعات ال اائــاء الــا لن يــذها ،و مقحــجن رجلــم  )13جــدوت يو ــع الملاجلــة
ال اائارية املولدة لعامي .2014 - 2013
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ـ ـ م ـ ـ قة ا م ــداد ال اائ ــاري ئ ــورة كو ــاة و لـ ـ ئقي ــاس حممل ــات لولي ــد ومتمل ــوط نقـ ـ ولوس ــي
مواعت التوطي وهتدر ااملة ا ره نسوة املزودين ئال اائاء ا  %100ئنااية ااملة .)10
 -32دأئ ــت الدول ــة عق ــا ااهتم ــاس ئقن ــاء املس ــاكن و زم ــة اا ــدمات الض ــاورية ى املن ــا جن ال ــىت
لتـ ــذثا ئقن ـ ــاء السـ ــدود او لعقيتاـ ــا  ،)11وكـ ــذل ل ـ ـزاس ال ـ ــاكات العامقـ ــة ى وـ ــات التعـ ــدين والـ ــن ا
ئااهتماس ئااتمعات احملقية انمل جلار من مسووليتاا ااتمعية .)12

واو -الحق لي العمل
ج ـااء مســع جلــوة العم ـ وأعقنــت نتارباــا ى أئاي ـ  2012لغــاا الوجلــور عقــا بــم
-33
الت ــغي وامل ــاركة ااجلت ــادية لق ــذكور وا ن ــاج ،وم ــن أه ــم نتاربا ــا :طي ــادة امل ــاركة ااجلت ــادية
لقبنســت م ـن  %39،3ى العــاس  %43 1999ى العــاس  ،2011وأ املعتمــدين عقــا العم ـ
األجا جلد جل ز  %40،1وي اوق ئت  %43،6و 29،4لقذكور وا ناج عقا التوا .
 -34ئ ــدأت الدول ــة يف الع ــاس  2011يف لن ي ــذ امل ــاوا الق ــومي اس ــتيعاب متاجي ــي ا امع ــات
واملعاهــد العقيــا يف امل سســات احل وميــة ويتســجن امل ــاوا م ـ سياســة الدولــة لتعزيــز القــدرات الواريــة
ولــوها ك ـوادر كاهي ــة هلــا ــا ي ــت رم م ـ متملقوــات لنزي ـ الس ــقملات وامل ـوارد ا ــاهية لقواي ــات وجل ــد
اس ـ ــت اد م ـ ــن الت ـ ــغي يف القمل ـ ــاا احل ـ ــومي  )11،890متاجيـ ـ ـار يف الع ـ ــاس  2012و )23،541
متاجيار يف العاس  2013و  )14،448متاجيار يف العاس .)13 2014
 -35لن يــذ م ــاوا العمالــة امل رت ــة لت ــغي ال ــواب والــذي ئــدأ ا عــداد لـ يف العــاس 2013س
ئ ـ ــدعم م ـ ــن وموع ـ ــة  IBSAاهلن ـ ــد ،الرباطيـ ـ ـ وجن ـ ــوب أهايقي ـ ــا) وئان ـ ــاما األم ـ ــم املتح ـ ــدة ا ل ـ ــاري
ويس ــتادر امل ــاوا  2,000م ــن ال ــواب ما ــاة وه ــا ما ــاة ول ــدريوام يف مان ــا ل ــدويا الن اي ــات
و يانة الملا وين ذ يف واية ااا وس وستنق التبائة لغاب وجنوب كادها ولدارهور.

زاي -الحق لي التعليم
 -36يــاد هــذا احلــجن لعزي ـزار مقحوط ـال عقــا أرا الواجل ـ يــو ئــذلت الدولــة جاــودار لاه ـ نســوة
القووت يف التعقيم العاس و لـ مـن متـ ت ئنـاء ه ـوت ومـدار جديـدة ولـوها كاهـة املتملقوـات و لـ
ايــيار م ـ ااملــة اامســية  2016 - 2012ومقــارات أهــدار التعقــيم لقبمي ـ داكــار )2000

__________
 )10مقحــجن رجلــم  )14جــدوا يو ــحا التملــور ى الملاجلــة املولــدة والســعات التحويقيــة وأ ـوار متملــوط ت النقـ وأعــداد
املزودين ئال اائاء.

 )11مقحــجن رجلــم  )15جــدوت يو ــع ااــدمات الــا ــا وت عــادة التــو ت يف م ــاوعات لعقيــة الاو ــاي وم ــاوا
أها عملربة وستيت.
 )12مقحجن  )16جدوت يو ع املسوولية ااتمعية يف وات ال ناعات ا ستخااجية.
 )13مقحجن رجلم  )17جدوت يو ع عدد اااجت املستوعوت ى القملاا احل وما لألعواس .2014 - 2011
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وأهدار األل ية و لوجلي وثيقـة م ـاوا ال ـااكة العامليـة لتقويـة لعقـيم األسـا ئـت ومـة السـودا
و ندو دعـم املـاحنت يف العـاس  2013الـذي يسـتادر طيـادة احل ـوت عقـا التعقـيم املدرسـي ل ـ
األ ــات  )14وئ كيــز متــاي عقــا األ ــات يف املــدار الاي يــة وال تيــات وااموعــات األمتــا ات
اهل اية مرت النـاط ت والا ـ ولققيـ التسـاب املدرسـا وطيـادة هـاي القوـوت واحملاهظـة عقـا اسـتماار
الت ميــذ يف ما قــة األســا  )15و نملقــجن م ــاوا لقويــة التعقــيم األساســي يف العــاس  2013وايــتم
عقـا ئنــاء  2000ه ـ مــا لن يــذه ــىت العــاس  )608 2014ه ـ وكــذل لــوها مــنع مدرســية
لعــدد  800الــب ن ــذ منا ـا  463وينتا ــي امل ــاوا يف العــاس  ،2017و لملوي ــجن معــايا امل ــدار
ال ديقة لأل ات لقح وت عقا لعقيم يف ئيوات آمنة  300مدرسة).
 - -37مــديو اس ـ اليبيات لعقــيم الونــات  ،2016-2014ولعقــيم الا ـ ولعقــيم األ ــات
وي ا عاجلة .2016-2013
 - -38التزمــت الوايــات ال ـاجلية القضــارر ،كس ـ والوحــا األ ــا) ،الــا ي ــو هياــا ا جلوــات
عقــا التعقــيم ــعي ار ئالعم ـ عقــا سياســة الغــذاء مقائ ـ التعقــيم ئتــوها وجوــة لقت ميــذ ودعــم أســاهم
ماديار يو ارل عت نسوة ا لتحا يف ئعص الوايات ا .%80
 -39ل ـ ـ ي ن ــة و ني ــة عقي ــا لتن ي ــذ اامل ــة الو ني ــة لق ئي ــة عق ــا ق ــو ا نس ــا ئ ــالقاار
الوطاري رجلم  )9ئتاري 2014/5/26س وختتن القبنة ئارا:


متائعة لن يذ ااملة الو نية لق ئية عقا قو ا نسا .



لن يذ التعادات الو نية يف وات ال ئية عقا قو ا نسا .



جاطة م اوعات ااملة و ويقاا.



لن يذ ئااما لوعية و نية أل اار العمقية التعقيمية.

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

حاء -الحق لي الثقالة
 -41لتعزيــز هــذا احلــجن ــدر املاســوس ا ماــوري رجل ـم  2013/ 53ئ ـ وطارة الرتقاهــة مــن وطارة
ا ع س.
 -42و ــعت وطارة الرتقاهــة يف العــاس  2013م ــاوا ااار ــة الرتقاهيــة وياــدر مديــد ال ـ اج
الرتقــايف و ظ ـ و دارل ـ لتحقيــجن التنميــة ااجلت ــادية وااجتماعيــة املســتدامة ولملــويا التنــوا األ يــاري
__________
 )14مقحــجن رجلــم  )18جــدوت يو ــع عــدد المل ـ ب املســبقت يف ال ـ
ا عاجلة يف ما قة األسا والرتانوي يف ال ة .2014 - 2011

 )15مقحجن رجلم  )19جدوت يو ع مدار الا
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الــو ن ل ـ هوــات ااتم ـ ولــذا أ يــة امل ــاوا نظ ـاار حلبــم املــوروج الرتقــايف الســودا و التعــدد
والتنــوا الــذي عيــز أي ـ ات التعوــا الرتقــايف يف عنا ــا الرتقاهــة الســودانية مــن لغــة وعــادات ومعتقــدات
وهنو وآداب ومت ه وين ذ امل اوا لنسيقيار م م تب اليونس و ئااا وس .)16
عتمــاد م ــاوعات العوا ــم وهــي م ــاوعات جلوميــة لاكيزيــة هتــدر ا
-43
الرتقايف رأسيار ئت املاكز والوايات وأهقيار ئت الوايات:


ــداج احل ـااك

م ــاوا كــادوجلقي جنــوب كادهــا ) عا ــمة الـ اج  ،2015وجلوقاــا مدينــة ا نينــة ئغــاب
دارهور عا مةر لقرتقاهة السودانية .2012



م اوا سنار عا مة لقرتقاهة ا س مية .2017



كمات لاييع مدينة ئورلسودا كعا ـمة ثقاهـة عائيـة سـودانية وئـدأت ال ليوـات سـب
مقارات املنظمة العائية لق ئية والرتقاهة والعقوس.

جـ ـااء املس ــع ال ق ق ــوري يف ال ـ ـ ة  2015 - 2012يف واي ــة جن ــوب كاده ــا والنيـ ـ
-44
األطر وهاب دارهور و ست مات املسع ال ق قوري لواية سنار.

ياء -حقوق المرأة
 -45أول ــت الدول ــة امل ـاأة ااهتم ــاس والاعاي ــة ومنحتا ــا قوجل ـار لع ــادت ق ــو الاج ـ يف كرت ــا م ــن
نـ ـوا ي احلي ــاة دو يي ــز وئ ـ ـ مت ــاي يف يـ ـ و احلاي ــات واحلق ــو املدني ــة والسياس ــية والرتقاهي ــة
واحلــجن يف التعقــيم والاعايــة ال ــحية و ــجن املق يــة و ايــة التعوــا ولذســيس عيــات الن ـ العــاس .وجلــد
جســدت ه ــذه احلقــو م ــن مت ـ ت املمارس ــات العمقيــة م ــن جلو ـ م سس ــات الدولــة املختق ــة أنظ ــا
ال قاات .)66 - 63

ياء -حقوق الطفل
ااطه ــا يف و ــات لعزي ــز ق ــو المل ـ لذس ــيس م ــاوا نظ ــاس دارة
 -46أئــاط التمل ــورات ال ــا
معقوم ــات لقا ــد واملتائع ــة يف الع ــاس 2014س ن ــا السياس ــات وا س ـ اليبيات ااا ــة ئالمل ول ــة
ئال ااكة ئت ااقس ااست ـار حلقـو اانسـا واليونسـي ئالتعـاو مـ املاكـز القـومي لقمعقومـات
وا ااط املاكزي لأل اء.
ــاءات لقع ــاس 2013س ع ــادة التح ــا  44،821م ــن األ ــات ال ــذين لس ـائوا
 -47لظا ــا ا
م ــن التعق ــيم يف ال و ــة العماي ــة مـ ـن  13 - 6س ــنة يف التعق ــيم األساس ــي م ــن متـ ـ ت ئان ــاما التعق ــيم
املتسارا.

__________
 )16مقحجن رجلم  )20جدوت يو ع عدد املسارق  -مااكز ال ـواب واألنديـة الايا ـية املسـبقة  -األنديـة الايا ـة ئالـدور
املمتاط  -ا ستادات  -امل عب والسا ات  -أ واا السوا ة .2014-2011
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 -48ارل عت مااهجن الاعاية ال حية األوليـة الـا لقـدس متـدمات ا دارة املت امقـة ألمـااا المل ولـة
م ـن  2،198ماهــجن ا  2،556ماهــجن يف العــاس 2013س وجلــد ن ــذ ى  113حمقيــة مــن ق ـة 184
حمقية مستادهة.
 -49لوــى ااقــس القــومي لقمل ولــة منابيــة جديــدة ن ــا ااملــة اامســية لقمل ول ـة 2016 - 2012
م ــن متـ ـ ت اجلـ ـاار متمل ــا س ــنوية اعتو ــارار مـ ـن  2014ي ــو لت امـ ـ هيا ــا كـ ـ أن ــملة المل ول ــة الـ ـواردة يف
ل اجلي ــات التع ــاو م ـ ا ا ــات املاحن ــة يف ــار س ــدس اه ــدار اامل ــة اامس ــية لقمل ول ــة .ويف الع ــاس 2013
اس ــت اد اكرت ــا م ـن  7،182ـ ر يف ــا م ـ الق ــانو م ــن اا ــدمات ال ــا لق ــدماا و ــدات ي ــا ة اي ــة
األساة والمل وهجن ملعايا اية األ ات سواء كانوا حايا أو ياود أو جاحنت.
 -50ل ــوين وموعــات عم ـ ايــة األ ــات ئاراســة وــالس رعايــة المل ولــة الواريــة وعضــوية
املنظمــات العامقــة يف وــات ايــة األ ــات متـ ت العــاس 2013س يــو لعمـ عقــا معا ــة م ــاك
األ ات يف النزاعات املسقحة و ل يف الرت ج منا جن الا ل اد نزاعات مسقحة .)17

كاف -التعاون لي اإليار الدولي واإلاليمي
 -51يقتــزس الســودا ئتعاونـ مـ آليــات قــو ا نســا الدوليــة وم ـ ا جـااءات ااا ــة حلــامقي
الوايــات املوا ــيعية والقملايــة هقــد ســتقوقت الــو د مت ـ ت ه ـ ة التقايــا ث ثــة مــن اا ـرباء املســتققت
املعنيــت ئو ـ قــو ا نســا ئالســودا  ،واملقــار ااــاي املعــن ئذو ــاا النــاط ت دامتقي ـار واملقــارة
ــد امل ـاأة واملقــار ااــاي املعــن ئارثــار الســالوة لقتــدائا القس ـاية ا ن ااديــة
ااا ــة املعنيــة ئــالعن
وك ــذل لعاونـ ـ مـ ـ ارلي ــات ا جلقيمي ــة ي ــو طار الس ــودا وه ــد القبن ــة األهايقي ــة حلق ــو ا نس ــا
وال ــعوب ووهــد نــة قــو ا نســا العائيــة ،وجلــدمت ومــة الســودا ل ليــات املــذكورة ك ـ مــا
يقزس من لعاو ومساعدة لققياس ااماا.

رابعا -التوصيات ومواف انفاذها
 -52ئق ـ عــدد التو ــيات الــىت جلوقاــا الســودا جلو ــوار كقي ـار  121لو ــية وعــدد الــىت جلوقاــا جلو ــوار
جزريار  12لو ية .ونوت موجل ن ا التو يات عقا النحو التا .

__________
 )17مقحجن رجلم  )21جدوت يو ع م ياات يف ار جلضايا رريسية لقمل ولة.
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ألف -االنضماً للصكوك الدولية
التوصيات)14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1(83
 -53يف ـ ــار لعزيـ ــز ولقويـ ــة الونيـ ــة الت ـ ـايعية حلقـ ــو ا نسـ ــا جلامـ ــت الدولـ ــة يف عـ ــاس 2013
ئالت ــديجن عقـ ــي ئاولوكـ ــوت من ـ ـ وجلم ـ ـ ومعاجلوـ ــة ااجتـ ــار ئاأليـ ــخاي ،واا ـ ــة النسـ ــاء واأل ـ ــات،
امل م ـ ال اجليــة األمــم املتحــدة مل اهحــة ا اعــة املنظمــة عــرب الو نيــة ،و ــاد عقــا ال اجليــة األمــم
املتح ــدة مل اهح ــة ال س ــاد ى س ــوتمرب  .2014وأ ــدر وطي ــا الع ــدت جل ـ ـاارار ئت ـ ـ ي ــا لدراس ــة
ا نضماس لألل اجلية الدولية لققضـاء عقـي يـ أيـ ات التمييـز ـد املـاأة ،وا ل اجليـة الدوليـة ملناهضـة
التعــذيب وهــاه مــن ــاوب املعامقــة أو العقوئــة القاســية أو ال نســانية أو املاينــة ،وا ل اجليــة الدوليــة
نــة جلوميــة لدراســة الربلوكــوت الرتالــو
حلمايــة ي ـ األيــخاي مــن ا متت ــاء القســاي ،ئا ــاهة
ال اجلية قو المل الدولية ئ ذ جااء لقدق الو هات.

باء -المصاداة على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
التوصية رام )2( 83
 -54ــاد الســودا عقــي العاــد الــدو ااــاي ئــاحلقو املدنيــة والسياســية منــذ العــاس 1986س
والتزمت الدولة ئتقدق كاهة لقارياها ومناجل ـتاا أمـاس القبـا التعاهديـة الدوليـة وا جلقيميـة يـو ـت
مناجل ــة لقايــا الســودا الــدوري الاائ ـ وجــب املــادة  40مــن العاــد الــدو ااــاي ئــاحلقو املدنيــة
والسياسية أماس نة قو ا نسا جبني يف 3و 4يوليو .2014

جيم -اإليار الدستوري والقانوني
التوصيات )33 ،30 ،29 ،28 ،19 ،18( 83
 -55ئدأت ااملوات حنو ـناعة دسـتور دارـم لقـو د ـاركة كاهـة ا اـات املاتمـة مـن لن يـذيت
ول ـ ـايعيت والقـ ــو السياسـ ــية ومنظمـ ــات ااتم ـ ـ املـ ــد وامل سسـ ــات األكادعيـ ــة وجلملاعـ ــات امل ـ ـاأة
وال ــواب و دارات أهقيــة وهاهــا مــن م ونــات ااتم ـ وعقــا مســتو القواعــد منــذ العــاس 2011س،
وكانــت مــن ــمن لو ــيات امل ــاورات وورش العم ـ الــا لنظيماــا ا ئقــاء عقــا وثيقــة احلقــو
املض ــمنة يف الدس ــتور ا نتق ــا عق ــا األجلـ ـ  .وجل ــد التذم ــت أعم ــات احلـ ـوار ال ــو ن ال ــام ال ــذي ا
يس ـترتى أ ــدار من ـذ  10أكتــوئا 2015س ،و مديــد متار ــة ايــجن لقح ـوار لتضــمن ســتة حمــاور مناــا
حم ــور احلق ــو واحلاي ــات األساس ــية وحم ــور جلض ــايا احل ــم وآلي ــات لن ي ــذه وأه ــم املخاج ــات املتوجلع ــة
لقحـ ـوار ال ــو ن و ـ ـ دس ــتور دار ــم لق ــو د .وى  24ديس ــمرب  2015ال ق ــت ن ــة جلض ــايا احل ــم
ئــاحلوار الــو ى ئا ــاا عقــا ــياهة دســتور جديــد ي كــد اســتق ت القضــاء وســيادة ــم القــانو
ئت السقملات واحل م الاايد.
وال
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 -56لقت ـ ــزس الدول ـ ــة ئتن ي ـ ــذ ال اجلي ـ ــة السـ ـ ـ س ال ـ ــام  ،همن ـ ــذ جـ ـ ـااء اس ـ ــت تاء جن ـ ــوب الس ـ ــودا
يف 2011س ولقايــا م ــاه مــاي الدولــة عقــا مااعــاة ئنــود ا ل اجليــة ،ورهــم وجــود مــديات ئ ــذ
ومـة اوريـة السـودا
است تاء منملقـة أئيـي ئسـوب متـ ر ـوت ل سـا القـانو اا أ الملـاهت
و ومـة دولــة جنـوب الســودا ) لســعيا عـرب امل او ــات والوسـار الوديــة حلـ ااـ ر .كمــا جتــاي
امل او ـ ــات ئ ـ ــذ منملقـ ــا جنـ ــوب كادهـ ــا والني ـ ـ األطر ئاعايـ ــة ارليـ ــة األهايقيـ ــة العقيـ ــا لألمـ ــاد
األهايقي.
 -57يف نوهمرب 2015س أ در وطيا العـدت جلـاارات ئت ـ ي ـا ملااجعـة عـدد مـن القـوانت مـن
ئ ـ ــت  63جلانونـ ـ ـار لق ـ ــار لع ـ ــديقاا يف ـ ــار ئان ـ ــاما ـ ـ ـ ق الدول ـ ــة ال ـ ــادر ئقـ ـ ـاار وق ـ ــس ال ـ ــوطراء
رجل ـم  2015/140وم ــن ــمن الق ـوانت ال ــا و ــعت ام ــاس القب ــا الق ــانو ا ن ــارا لس ــنة 1991
وجلـ ــانو ااج ـ ـااءات املدني ـ ـة  1983وجلـ ــانو ال ـ ــحاهة واململووعـ ــات لسـ ــنة 2009س وجلـ ــانو األمـ ــن
الو ى لسنة .2010

دال -التوصيات الخاصة بحقوق الطفل
التوصر ر ر ر ر ر ر ر رريات ،97 ،96 ،95 ،94 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،46 ،33( 83
،150 ،149 ،148 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،101 ،100 ،99 ،98
)153 ،152
 -58يف ــار السياس ــات وا سـ ـ اليبيات ع ــداد وثيق ــة حلق ــو المل ـ ـ لض ــمن ى الدس ــتور
الق ــادس ،و ع ــداد األسـ ـ اليبية القومي ــة ملنـ ـ طواج األ ــات ،كم ــا ع ــداد م ــاوا ا سـ ـ اليبية
القومية لقمل ولة املو اة وا س اليبية القومية حلماية أ ات النزي ت.
 -59ى الع ــاس  2013ع ــداد ارح ــة لن يذي ــة لق ــانو المل ـ لتض ــمن مس ــار هام ــة مرت ـ دور
احلض ــانة والتعام ـ م ـ األ ــات الض ــحايا ولنظ ــيم عم ـ األ ــات وا ال ــة مت ــارج النظ ــاس القض ــاري
والا ــاعة الملويعيــة وهاهــا ،كمــا أن ــا نظــاس املااجلوــة ا جتماعيــة يف عــدد مــن احملــاكم لتملويــجن الملــا
الوديقة لأل تباط ،وئدأ لملويجن نظاس ا الة متارج النظاس القضاري يف أرئ وايات.
ن ــاء عــدد  )18م تــب نيائــة متخ ــة لأل ــات ختــتن ئا ي ـاار عقــا التحايــات
-60
ال ــا جتايا ــا ي ــا ة اي ــة األس ــاة والمل ـ  ،كم ــا ن ــاء ع ــدد  )18حم م ــة متخ ـة لأل ــات
ختــتن ئــالنظا يف جلضــايا األ ــات ــحايا ا نتااكــات .و لــدريب ك ـوادر هــذه امل سســات العدليــة
عقا أسس و جااءات حماكمـة األ ـداج والتعامـ مـ ا ـاحنت ،ئا ـاهة ا آليـات لـوها متـدمات
الدعم الن سي وا جتماعي لأل ات ا احنت واان عقيام وال اود.
 -61أن ــذت وطارة الدامتقيــة عــدد  )39و ــدة حلمايــة األســاة والمل ـ عقــا مســتو الوايــات
واحملقي ــات ،وخت ــتن ئ ــقجااء التحاي ــات يف املخال ــات وا ـ ـاارم ال ــا لال ــب ــد األ ــات و خت ــا
التدائا ال يقة لوجلاية األ ات و ايتام من كاهة أي ات اانتااكات.
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 -62هيمــا يتعقــجن ئتســبي املواليــد ــدر جلــانو الســب املــد لســنة 2011س والــذي أكــد عقــا
لزامية لسـبي املواليـد ونـن عقـا األ ـاس ال طمـة لتن يـذ هـذا ا لـزاس .كمـا لعمـيم نظـاس السـب
املـ ـ ــد يف ك ـ ـ ـ وايـ ـ ــات السـ ـ ــودا و عـ ـ ــداد ا س ـ ـ ـ اليبية القوميـ ـ ــة لتملـ ـ ــويا نظـ ـ ــم السـ ـ ــب املـ ـ ــد
اءات احليوية.
وا
 -63ى الع ــاس  2014ن ــاء جلمل ــاا اي ــة األ ــات يف ــاات المل ـوارمل والنزاع ــات ،وامتت ــار
الســودا لســعة معــايا مــن املعــايا الدوليــة لتحقيــجن ا ســتبائة النوعيــة لأل ــات يف ــاات المل ـوارمل
والنزاعات من مناا املعيار املتعقجن ئاأل ات املالوملت م ااموعات املسقحة.
 -64ئالنس ــوة لاهـ ـ س ــن املسـ ـ ولية ا ناري ــة لأل ــات هامل ــادة  4م ــن جل ــانو المل ـ ـ لس ــنة 2010
ــددت املســوولية لقمل ـ ا ــانع ئــاثنىت ع ــا ســنة ،كمــا عــار القــانو المل ـ ئذنـ كـ يــخن
يتبــاوط ســن الرتامنــة ع ــا ،واملــادة  69مــن القــانو ــددت لــدائا ا ـ ق لقمل ـ ا ــانع ولــيس
مــن ئيناــا عقوئــة الســبن أو العقوئــة الودنيــة أو ا عــداس أو أ عقوئــة أمتــا  ،وجلــد و ــعت احمل مــة
الدستورية مودأ دستوريار عامار ئذ جلـانو المل ـ  2010جلـانو متـاي يسـود عقـا كـ القـوانت العامـة
ـ ـ ــم احمل م ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية رجلـ ـ ـ ـم  2013/51وأ ـ ـ ــاس احمل م ـ ـ ــة العقي ـ ـ ــا
ون ـ ـ ــذكا مرت ـ ـ ــات ل ـ ـ ــذل
ئاألرجلاس  2014/199و 2014/173و.2014/203
 -65يف 2015/12/3س وئ ـ ـااكة م ـ ـ ااقـ ــس القـ ــومي لاعايـ ــة المل ولـ ــة ومنظمـ ــة اليونسـ ــي
التو ـ لق ــياهة النااري ــة امل ــة عم ـ ئ ــت اوري ــة الس ــودا واألم ــم املتح ــدة حلماي ــة األ ــات يف
منا جن النزاعات املسقحة وها لعتـرب متملـوة جـادة هتـدر لاهـ اسـم السـودا مـن جلارمـة األمـت العـاس
لألمــم املتحــدة ال ــادرة ئتــاري 2012/6/11س والــا ــات الــدوت الــا لقــوس ئتبنيــد األ ــات
و يااكام يف النزاعات املسقحة ،و رهعاا لقتوجلي عقياا.
 -66مظا املادة  43من جلـانو المل ـ جتنيـد األ ـات أو اسـتخدامام يف القـوات املسـقحة أو يف
اعات مسقحة أو استخدمام لقم اركة يف األعمات احلائية.
 -67ك ـ ـ الق ـ ـوانت ات ال ـ ــقة ئالعم ـ ـ العس ـ ـ اي كقـ ــانو الق ـ ـوات املسـ ــقحة لس ـ ــنة 2007س
وجلـانو ال ـا ة لســنة  2008وجلـانو اادمـة الو نيــة لسـنة 2013س ن ـت عقــا أا لقـ سـن اانــد
عن  18عامار.
 -68املــادة  36مــن جلــانو المل ـ لســنة 2010س مظــا ل ــغي األ ــات دو ســن الاائعــة ع ــا،
وال ـ الس ــائ م ــن الق ــانو يتض ــمن األ ــاس ال ــا ل ــنظم عمـ ـ األ ــات ه ــو الاائع ــة ع ــا م ــن
العمــا .و ات األ ــاس لضــمناا جلــانو العم ـ لســنة  1997الــذ أيض ـار ظــا عم ـ األ ــات لــي ر
وى األعمــات ااملــاة ،و عــداد ارحــة مــدد األعمــات الــا حيظــا ل ــغي األ ــات هياــا وهقـار لقارمــة
منظمة العم الدولية.
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هاء -التوصيات الخاصة بحقوق المرأة
التوصيات )84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77( 83
 -69و ـ اس ـ اليبية رئ ـ جلانيــة لألع ـواس  2031-2007والــىت ل كــد عقــا م ــاركة امل ـاأة ى
الناضة ال امقة لقمبتم  ،وي قت هياا اس اليبية ت املاأة حمورار أساسيار.
 -70هتمام ـار مــن الدولــة ئتم ــت امل ـاأة ن ــاء العديــد مــن اهلياك ـ وســو آليــات رءيــة جلوميــة
ت املاأة ولعزيز دورها يف ااتم .
هتدر
 -71السياس ــة القومي ــة لتم ــت املـ ـاأة وال ــا اعتم ــدها وق ــس ال ــوطراء ى الع ــاس  2007ويـ ـ قت
اســنادار عمقي ـار لدس ــتور الس ـودا والق ـوانت الو نيــة ،وا ل اجلي ــات ا جلقيميــة والدولي ــة ،مــديرتاا م ـ
يـ ــاكاء التنميـ ــة لقعـ ــاس  .2016 - 2015وهتـ ــدر مـ ــن مت ـ ـ ت م ـ ــاوعاهتا لتغمليـ ــة حمـ ــاور التعقـ ــيم،
ال ــحة ،الويوــة ،التم ــت ا جلت ــادي ،قــو ا نســا والقــانو  ،وامل ــاركة السياســية و ختــا الق ـاار،
والس ـ س وهــص النزاعــات ،وو ــعت متملــة ل ــيقية لقسياســة القوميــة لتم ــت امل ـاأة و لضــميناا يف
ااملة اامسية الرتانية  )2016 - 2012و نزاهلا عقا مستو املاكز والوايات.
 -72ى العــاس  2015ئق ـ عــدد م ــاركة امل ـااة ى اهليوــة الت ـايعية القومي ـة  131ناروــة ى ااق ـس
ال ــو ى م ــن ق ــة مقاع ــد ااق ــس الو ــال ع ــددها  450مقع ــدار ،و 16نارو ــة ى وق ــس الواي ــات م ــن
قة  56مقعدار.

واو -تدابير السياسات
التوصر ر ر ر ر ر ر ر رريات ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،50 ،49 ،48 ،47( 83
)69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60
 -73م ـ ـ ــار ي ـ ـ ــعب الس ـ ـ ــودا عمقي ـ ـ ــة رس ـ ـ ــاء املو ـ ـ ــادمل الدعقاا ي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن متـ ـ ـ ـ ت نتخائ ـ ـ ــات
أئاي ـ ـ ـ ـ 2015س ى نتخائ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــاة ونزياـ ـ ـ ــة ول ـ ـ ـ ــداوت س ـ ـ ـ ــقمي لقسـ ـ ـ ــقملة ئع ـ ـ ـ ــد لع ـ ـ ـ ــدي جل ـ ـ ـ ــانو
ا نتخائ ــات 2014س ي ــو طادت نس ــوة رتيـ ـ املـ ـاأة يف الربمل ــا مـ ـن  % 25ا  %30و ــاركة
أكرتا من  40زئار سياسيار عرتقو كاهة أ يار ااتم .
لعزيز الدعقاا ية واحل م الاايد هي من أهم مو وعات حماور احلوار الو ن ال ام .
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ج ـ ـ ـ ــاطة اامل ـ ـ ـ ــة الو ني ـ ـ ـ ــة لتعزي ـ ـ ـ ــز و اي ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــو ا نس ـ ـ ـ ــا  )2023 - 2013يف
-75
مــايو  2013جل ــد مناــا أ ل ــو موــادمل وماامــي قــو ا نســا حم ـ اعتوــار يف ك ـ السياســات
وااملــا واألعمــات التن يذيــة لقدولــة ،وجلــد ئــدأ التن يــذ ال عقــي هلــذه ااملــة وهق ـار لقم يـاات وا ــداوت
الزمنية واحملاور الا لضمنتاا ،ول م ااملة  8حماور هي:
أ)
16/31

حمور لاسي م اوس ال ئية عقي قو ا نسا ؛
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ب) حمور احلقو املدنية والسياسية؛
ج)

حمور احلقو ااجلت ادية وااجتماعية والرتقاهية؛

د)

حمور مااجعة الت ايعات الو نية؛

ه)

حمور التوعية ون ا املعاهة ققو ا نسا والقانو الدو ا نسا ؛

و)

حمور لعزيز الع جلات م اهليوات والقبا الدولية وا جلقيمية؛

ط)

حمور ئناء يااكات م منظمات ااتم املد ؛

ق)

حمور لقوية التعاو والتنسيجن م أجازة ن ا القانو .

 -76كمــا أ مااجع ــة الت ـايعات ال ــا جتــاي وهق ـار لربن ــاما ا ـ ق الدول ــة وجــب جل ـاار وق ــس
الــوطراء  2015/140هتــدر أ لتواهــجن الت ـايعات مـ موــادمل قــو ا نســا والقــانو الــدو
حلقو ا نسا .
 -77لضــمنت متمل ــة ااق ــس ااست ــاري حلق ــو ا نس ــا لألع ـواس  2014و 2015ع ــددار م ــن
ال ـرباما واألن ــملة التدريويــة يف ــار لعزيــز احلقــو ون ــا الــوعي هبــا ،كمــا لاكــز ا هتمــاس يف ا ــزء
األوت مــن ن ــا ااملــة عقــا حمــور ال ئيــة عقــا قــو ا نســا  ،يــو أ ــدر وطيــا العــدت  -ررــيس
ااقس ا ست اري حلقو ا نسا جلااره ئت قي مست ارار لوطيا ال ئية حلقو ا نسا .
 -78هيما يتعقـجن ئالتو ـية  )52 83املتعققـة ققـو مـوا ن دولـة جنـوب السـودا هـق املقيمـت
جبماوريـ ــة السـ ــودا مـ ــن لق ـ ـ الدولـ ــة ا ـ ــارة يتمتعـ ــو ئ ـ ـ ق ـ ـوجلام ا نسـ ــانية ولـ ــتم معـ ــامقتام
كم ـوا نت وجــب لوجياــات ررــيس ا ماوريــة ،والوجــد م ــاعب ئ ــذ ا نســية مل ـوا ن جنــوب
الس ــودا  ،هق ــانو ا نس ــية الس ــودانية لس ــنة  2009لع ــدي  )2011م ــنحام هـ ـ ة انتقالي ــة لتوهي ــجن
أو ــاعام ،وهق ـار لقنظــاس القــانو لــدولتام املســتققة هض ـ ر عــن ا ل اجليــات املربمــة ئــت الملــاهت ،كقاــا
ل كد عدس لضار موا ن جنوب السودا هيما يتعقجن سذلة ا نسية.

زاي -حقوق األشخاص ذوي اإلعااة
التوصيات )88 ،85( 83
 -79ــاد الســودا عقــي ل اجليــة قــو األيــخاي وي ا عاجلــة وأن ــذ وقسـار جلوميـار ووــالس
عقــي املســتوي الــواري لاعاي ــة األيــخاي وي ا عاجلــة .جلامــت الدول ــة ئتعزيــز هــاي التعقــيم ل ــذوي
ا عاجلـة كقوـوهلم يف املــدار احل وميـة ئن ـ الع مـات احملـاطة ،و دمتــات لغـة ا يــارة عـرب الـرباما
املختق ــة و ن ــوت يــعوة المل ـ املعــا يف املاكــز القــومي لرتقاهــة المل ـ وهتــتم الدولــة ئتملــويا ماارال ـ
ا ئداعية و رتي السودا دوليار و جلقيميار.
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 -80اختــذت الدولــة عــددار مــن التــدائا ملعا ــة أثــار ال قــا و ل ـ ئتمقــي ام م ــاري مــدرة لقــدمت
و دمتــاهلم يف مظقــة التــذمت ال ــحي ،كمــا نــن جلــانو املعــاجلت 2009س عقــا لــوها نســوة مــن األرا ــي
يف ااملة ا س انية العامة والس ن ال عيب لقمعاجلت.
 -81أ ــدرت امل و ــية القوميــة لألنتخائــات عــددار مــن املوجاــات لضــما م ــاركة األيــخاي
وي ا عاجلــة يف احليــاة السياســية ،ومـ متاار ــت جــاطة س ـ اليبية العمـ والت ــغي ال رــجن والتم ــت
ا جلت ادي لأليخاي وي ا عاجلة لق ة 2020- 2015س.

حاء -مشاركة منظمات المجتمع المدني لي تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة
التوصيات )76( 83
 - -82لعتــرب منظمــات ااتمـ املــد هــي ــد م ونــات ااقــس ااست ــاري حلقــو ا نســا
الــذي ينســجن عــداد هــذا التقايــا ،هض ـ ر عــن م ــاركة منظمــات ااتم ـ املــد يف  15وريــة عم ـ
ــوت لن ي ــذ لو ــيات املااجع ــة الدوري ــة ال ــامقة ئالواي ــات وك ــذل امل ــاركة يف ورش عمـ ـ جلام ــت
ئتن ي ـ ــذ التو ـ ــيات يف حم ـ ــور ـ ـ ق الق ـ ـوانت وحم ـ ــور جلام ـ ــة العدال ـ ــة .وى و ـ ــات الترتقي ـ ـ والتوعي ـ ــة
والت ــدريب عقـ ــا ق ــو ا نسـ ــا ى الع ــاس  2014لن ي ـ ـذ  45وري ــة عم ـ ـ ئالتنس ــيجن ئـ ــت وطارة
العــدت وعــدد مــن منظمــات ااتم ـ املــد وامل و ــية القوميــة حلقــو ا نســا  ،و 53من ــملار لاه ـ
ك اءة العامقت ى وات اية المل ى يىت وايات السودا .

ياء -البنية التحتية لمؤسسات حقوق اإلنسان
التوصيات )53 ،40 ،37 ،36 ،34( 83
ومـ ــة السـ ــودا دارم ـ ـار سـ ــتعدادها ولسـ ــعا لقتعـ ــاو م ـ ـ ااتم ـ ـ الـ ــدو لتـ ــذمت
 -83لوـ ــد
لعادال ـ جتــاه دعــم ا نتقــات السياســي ملا قــة مائعــد ا ســت تاء ،وااتم ـ الــدو مقــزس ئتن يــذ ك ـ مــا
وعد ئ ا أ جتاوئ ايزات عي ار.
 -84أســام ئانــاما األمــم املتحــدة ا لــاري يف دعــم ئعــص جاــود الســودا يف ــار ن ــا الــوعي
و جلاار مودأ امل ـاركة والت ـاور ـوت عمقيـة ـناعة الدسـتور يـو لن يـذ منتـديات امل ـاركة العامـة
يف ــناعة الدســتور يف ســة ع ــا وايــة مــن وايــات الســودا  .كمــا ئالتعــاو مـ الربنــاما لن يــذ
عــدد مــن ورش العم ـ جبمي ـ وايــات الســودا ــوت عــدة حمــاور كمحــور لن يــذ لو ــيات املااجعــة
الدورية ال امقة ئالوايات ،وحمور جلامـة العدالـة وحمـور ا ـ ق القـانو اقـت جلـانو المل ـ وجلـانو
ا نتخائات.
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ياء -المفوضية القومية لحقوق اإلنسان
التوصيات )45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،39( 83
 -85أٌن ــوت امل و ــية القوميــة حلقــو ا نســا ســتنادار
لقانو ن اراا يف  .2009أنظا ال قاة  )13أع ه.

نــن املــادة  142مــن الدســتور ووهقـار

 -86ديـ ـ ــنت امل و ـ ـ ــية متملتا ـ ـ ــا ا س ـ ـ ـ اليبية األو لألع ـ ـ ـواس  2018- 2014م ـ ـ ــن مت ـ ـ ـ ت
املنابية الا عتمادها ياط مااماـا ولتمرتـ يف حمـاور سـو هـي :دراسـة ولقيـيم جلـدرات امل و ـية
مـن متـ ت التقيـيم الـذاا واملقـائ ت واحلـوار و ست ــار القـدرات الـا يتمتـ هبـا أعضـاؤها ومتملــا
وئااما ا ا املتخ ة ومقي الت ايعات واستعااا هي امل و ية التنظيمي والوطي ي).
 -87منحـت امل و ـية ـ ة مااجلـب يف القبنـة العائيـة الدارمـة حلقـو ا نسـا واكتسـوت عضــوية
ك ـ مــن ال ــو ة األهايقيــة وال ــو ة العائيــة لقم سســات الو نيــة حلقــو ا نســا ولقــدمت ئملقــب
احل وت عقا ة عضو منتسب ئالقبنة األهايقية حلقو ا نسا .

كاف -جهود مكالحة تغيير المناخ
التوصية )69( 83
-88

اد السودا عقا لعدي ت الدو ة عقا ئاول وت كيولو ى هربايا .2014

 - -89لع ــدي ارح ــة اي ــة الويو ــة ى الع ــاس 2011س ئق ــاهة ئن ــود لق ــزس كـ ـ م ــن يعمـ ـ يف
ال ــناعات ا ســتخااجية ئالتقيــد التــاس يف احل ــايت عقــا الويو ــة الــا يعم ـ هياــا ،ولقــزس جل ـانو اي ــة
الويوــة والق ـوارع ال ــادرة وجوـ ك ـ مــن يتســوب يف ـاار الويوــة ئــذ يقــوس ئق ـ ق الضــار ولعــويص
املضــاور .لقــوس وطارة الــن جباــود كوــاة مــن أج ـ احل ــايت عقــا الويوــة كزراعــة الغائــات ــوت احلقــوت
الن ملية وااست ادة من الغاطات امل ا وة نتاج الن ا و ن اء و دات ملعا ة الن ايات ااملاة.
 -90أن ــوت نــة عقــي املســتو القــومي لتقــدق مق ــات احلقــوت ئ ــذ املـواد والن ايــات ااملــاة
وأثاها عقي املناخ.

الً -النزاع المسلح لى إاليم دارلور
التوصيات )61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53( 83
 -91لتوا ـ ا اــود لونــاء سـ س دارــم يف جلقــيم دارهــور ئتوا ـ احل ومــة القوميــة والســقملة ا جلقيميــة
ل ــدارهور مـ ـ كاه ــة ال ــاكاء يف األم ــم املتح ــدة وا م ــاد األهايق ــي ،كم ــا لس ــتما ا ا ــود ن ــا ل اجلي ــة
الدو ــة ،وي ــادت هـ ـ ة ه ــذا التقاي ــا انض ــماس العدي ــد م ــن ــامقي السـ ـ ق لاك ــب السـ ـ س و دع ــم
م تب املدعي العاس لقمح مة ااا ة ئدارهور ئال وادر القانونية واملساعدات ال نية والقوجستية.
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 -92وعقــب املنتــد الــدو ــوت التنميــة ئــدارهور يف أكتــوئا 2012س ن ــاء ــندو عــادة
عم ــار ولنمي ــة داره ــور ال ــذي م ــن ــمن ماامـ ـ ويـ ـ م ــاوعات الع ــودة واع ــادة الت ــو ت ومقي ــجن
األهـ ــدار ا لاري ـ ــة ،وي ـ ــار عق ـ ــا ن ـ ــا م ـ ــاوعات التنمي ـ ــة ولقوي ـ ــة احلاج ـ ــات ااا ـ ــة ئالنس ـ ــاء
واأل ــات واليت ــاما .كم ــا ن ــاء م و ــية الع ــودة الملوعي ــة و ع ــادة الت ــو ت ال ــىت عق ــدت مـ ـ اار
لوحــو جلضــايا النــزوق والقبــوء يف مــار 2013س وأمثــات جاــوده مـ ال ــاكاء يف ن ــاء جلــا العــودة
الملوعيــة الــا ئق ـ عــددها  291جلايــة اســتوعوت  650,000أســاة مــن العارــدين .وجلامــت م و ــية
الع ــو ا نس ــا الس ــودانية ئ ــدعم املت ــذثاين ئالنزاع ــات ئالتنس ــيجن مـ ـ ا ا ــات األمت ــا ات ال ــقة
هوجلعــت عقــا متملــة عم ـ م ـ ك ئتموي ـ جلــدره  1,03مقيــار دوار أماي ــي ل ــم  349م ــاوعار
يغمل ـ ـي  11جلملاع ـ ـار مت ــدميار و نسـ ــانيار ،كم ــا أئام ــت امل و ــية ال اجليـ ــات لع ــاو م ـ ـ القبن ــة الدوليـ ــة
لق ـ ــقيب األ ـ ــا ومنظمـ ــة اهلبـ ــاة الدوليـ ــة لتن يـ ــذ م ـ ــاوعات أن ـ ــملة نسـ ــانية يف وايـ ــات دارهـ ــور
ومنا جن أمتا متذثاة ئالنزاعات ئقغت مواطناهتا  13,323,900دوارار أماي يار.

ميم -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
التوصيات )75 ،74 ،73 ،72( 83
ومـ ــة السـ ــودا م ـ ـ ئعرتـ ــة اليوناميـ ــد وهق ـ ـار ل اجليـ ــة و ـ ـ الق ـ ـوات  )SOFAيف
 -93لتعـ ــاو
وــاات مــنع التذي ـاات وأ ونــات التحــاك و اكــة واردات الوعرتــة مــن معــدات ومعينــات عم ـ  ،ويف
ايــة الوعرتــة ومقااهتــا ،ويف ــاات حمــدودة جــدار لن ــع احل ومــة الوعرتــة ئعــدس التحــاك ملنــا جن ئعيناــا
يف دارهور ألسواب أمنيـة قيقيـة ا ـار عقـا سـ مة الوعرتـة وأعضـاراا ،اا أ ئعرتـة اليوناميـد ا لقتـزس
ئذل ولوق األمم املتحدة وا ماد األهايقي ياكية من عاجلة اكتاا.
 -94كــذل لتعــاو الســقملات العدليــة وأجاــزة ن ــا القــانو اســيما مــدعي عــاس احمل مــة ااا ــة
ئــدارهور يف التحقيــجن يف اانتااكــات ولقــدق املتامــت لقمحاكمــة ،ا أ ئعرتــة اليوناميــد جلقمــا لتعــاو م ـ
هــذه األجاــزة متا ــة يف ج ـااءات ضــور ال ــاود وال ــاكت مــن أه ـااد ئعرتــة اليوناميــد لــألداء ئ ـذجلواهلم
أماس النيائة أو احمل مة املخت ة.
 - -95لعاجلــب ث ثــة مت ـرباء مســتققت ألو ــاا قــو ا نســا يف الســودا يف ه ـ ة التقايــا وجلــد
وجدوا ك التعاو من ومة السودا وأياروا ا ل يف لقارياهم.
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نون -العنف ضد المرأة
التوصيات )103 ،62 ،61 ،60( 83
ــد
 -96يف ــار لعزيــز و ــما التن يــذ ال عــات لقتــدائا الت ـايعية الااميــة م اهحــة العن ـ
امل ـاأة والمل ـ  ،اختــذت الدولــة قــة مــن التــدائا واامل ـوات عقــا املســتو الت ـايعي وعقــا مســتو
السياسات وا س اليبيات اقت.
 -97عقا املستو الت ـايعي لضـمن القـانو ا نـاري لعـدي سـنة 2015س عقوئـات عقـا ا ـاارم
ـد املـاأة كباعـة التحـاش ا نسـي وو ـ ل سـا ونـن ي ـ ئـت
الا لندرج من م اـوس العنـ
جاعة الزنا وااهت اب.
 -98ايــتم جلــانو م اهحــة ا جتــار ئالو ـا 2014س عقــا عقوئــات مغقظــة عقــا كاهــة أي ـ ات
ا جتار ئالو ا الا ي و حاياها من النساء واأل ات.
-99

و

مسودة لسياسة جلومية مل اهحة العن

د املاأة والمل

.2031 - 2016

ــد املـ ـاأة  2016 - 2012ولعمـ ـ
 -100اعتم ــدت اامل ــة القومي ــة اامس ــية مل اهح ــة العنـ ـ
ــد امل ـاأة والمل ـ ك ليــة لنســيقية ئــت الــوطارات القوميــة املخت ــة والوايــات
و ــدة م اهحــة العن ـ
ومنظمات ااتم املد ومنظمات األمم املتحدة ملتائعة لن يذ ااملة.
ــد امل ـ ـاأة والمل ـ ـ  14و ــدة عق ــا مس ــتو الواي ــات
 -101أن ــذت و ــدة م اهح ــة العن ـ ـ
د املـاأة والمل ـ مناـا  4و ـدات ئذرئعـة مـن وايـات دارهـور ،كمـا ن ـاء يـو ة
مل اهحة العن
ـد املـاأة لتقويـة التنسـيجن ئـت القملـاعت
م منظمات ااتم املد العامقة يف وـات م اهحـة العنـ
ــد املـاأة يف دارهــور كوــا هتماماــا .كمــا و ـ متملــا عمـ
الاءــي واملــد أولــت مســذلة العنـ
ــد امل ـاأة و ــت مناجل ــتاا م ـ ا مــاد
لوايــات دارهــور منورتقــة مــن ااملــة القوميــة مل اهحــة العن ـ
األور ئربوكس .
 -102عمق ــت الو ــدة مـ ـ وطارة الدامتقي ــة لزي ــادة ع ــدد ال ــا ة النس ــارية يف و ــات اي ــة امل ــدنيت
ومتا ــة النســاء يف املعس ـ اات و و ـ مــناا لتــدريب ال ــا ة النســارية يف وــات التحــاي و ن ــا
موادمل القانو الدو ا نسا و قو ا نسا .
 -103يف وــات التــدريب وئنــاء القــدرات لن يــذ عــدد مــن الــدورات التدريويــة لقعــامقت يف األجاــزة
العدليـة و ن ــا القــانو ى القـوانت الدوليــة وا جلقيميــة والو نيـة ات ال ــقة ،كمــا لـدريب عــدد مــن
ــدار دلي ـ ـ
ــد املـ ـاأة ،كم ــا
ال ــا ة النس ــارية يف أعم ــات التح ــاي ا ن ــاري يف جلض ــايا العنـ ـ
الع ج الساياي حلاات ا هت اب.
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 -104ون ــا لقاي ــا األم ــت الع ــاس لألم ــم املتح ــدة رجل ــم  )E/CN/6/2013/4ئ ــذ منـ ـ العنـ ـ
ــد النســاء واأل ــات الــذ أورد الســودا مــن ــمن ع ــاة دوت أئقغــت عــن ن ــاء آليـات لنســيقية
ايف ل وموعات عم وو دات متخ ة ووموعات دولية أو مااجلوو .

سيم -ختان اإلناث والزواج المبكر
التوصيات )109 ،108 ،107 ،106 ،105( 83
 -105ئــدأ العم ـ عــداد م ــاوا جلــانو ملن ـ متتــا ا ن ــاج منــذ الع ــاس  ،2007و ــت مااجعت ـ
ئواســملة القبنــة القوميــة ملااجعــة الت ـايعات ات ال ــقة ققــو املـاأة يف األعـواس ،2013 - 2012
كما عقدت وموعة من ا قسات الت اورية م وطارة العدت والربملانيت.
قــة س ــقيمة وه ــي مو ــادرة جتماعي ــة ع مي ــة
 -106أ ققــت احل وم ــة ئالتع ــاو م ـ اليونس ــي
هتــدر ملن ـ متتــا ا نــاج ولاكــز عقــا التحــوت يف ـار ااتم ـ ا ال ــاد قيــو ي ــو هنــاك جلوــوت
اجتماعي لقتغيا ولعم عقا ن ا التعقيم والتوعية ساؤمل متتا ا ناج.
 -107أع ــد ااق ــس الق ــومي لاعاي ــة المل ول ــة ئالتع ــاو م ـ ـ ااق ــس الق ــومي لقتخمل ــيا ا س ـ ـ اليبي
ا سـ ـ اليبية القومي ــة لققض ــاء عق ــا متت ــا ا ن ــاج يف الس ــودا لألعـ ـواس  ،2018 - 2008ولس ــعا
هــذه ا س ـ اليبية ا ره ـ القــدرات ئامل سســات وأ ــا ااتم ـ املــد ولملــويا ماــارات ااتم ـ ليســاهم
ا مي يف التخقي عن هـذه العـادة ،ومـن أهـدار ا سـ اليبية سـن ل ـايعات مـاس وجتـاس ممارسـة متتـا
ا نــاج وره ـ وعــي ااتم ـ وئنــاء ي ـااكة حمقيــة و جلقيميــة ودوليــة وماي ـ القملــاا الــدين لققيــاس ئــدوره،
ويسا لن يذ ا س اليبية عقا الوج احملدد هياا.
 -108و ــعت الدول ــة اس ـ اليبية و ني ــة ــاء طواج األ ــات ى العــاس  2015ونظم ــت أن ــملة
ــد امل ـاأة وطواج األ ــات ول ــبي لعقــيم الونــات،
ملــدة  16يوم ـار ى نــوهمرب  2015ــاء العن ـ
وى ات العـاس التوجليـ مـ اامــاد األورى عقــا ث ثــة م ــاري ى ــار ارليــة األورئيــة لقدعوجلاا يــة
و ق ــو ا نس ــا ال ــىت هت ــدر القض ــاء عق ــا املمارس ــات التققيدي ــة الض ــارة مرتـ ـ طواج األ ــات
القا ـاات واات ــا ولقاي ــا ق ــو امل ـاأة ى ط ـ جل ـوانت األ ـوات ال خ ــية ول ــوها ال ــدعم الن س ــا
ااجتماعا والقانو لقنساء ال لا يقعن حايا انتااكات قو نسا .

عيم -اصالح القانون الجنائي
التوصية )110( 83
 -109أ ـ ـ ـ ـ ــدر وطيـ ـ ـ ـ ــا العـ ـ ـ ـ ــدت الق ـ ـ ـ ـ ـاار رجل ـ ـ ـ ـ ـم  2015/74املسـ ـ ـ ـ ــتند ا جل ـ ـ ـ ـ ـاار وقـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوطراء
رجل ـم  2015/140ئانــاما ـ ق الدولــة) ئت ـ ي نــة ملااجعــة عــدد مــن الق ـوانت عقــا رأســاا
القــانو ا نــاري لســنة 1991س و لـ عقــا ــوء الدســتور وا ل اجليــات الــا ــاد عقياــا الســودا
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وجتــارب ال ــدوت امل ــاهبة ،ولت ــو القبنــة م ــن رؤس ــاء جلضــاء س ــائقت و ق ـوجليت وأك ــادعيت ،وجي ــوط
لقبنة أ لستعت ن لااه مناسوار من كاهة املاتمت والنايملت.
-110ي ــذكا أ الق ــانو ا ن ــاري ك ــا جل ــد اج ـااء لع ــدي جزر ــي ل ـ يف ين ــايا  2015هيم ــا يتعق ــجن
جباعىت التحاش ا نسا وااهت اب واستغ ت الن و أنظا ال قاة  )11أع ه.

لاء -نظاً إدارة العدالة
التوصيات )121 ،120 ،118 ،117 ،116( 83
 -111لــو الدولــة اهتمام ـار كو ـاار ئتــدريب ال ـوادر العدليــة وأجاــزة ن ــا القــانو  ،هذن ــذت معاــد
العقــوس القضــارية والقانونيــة وجــب املاســوس ا ماــور  2014/489و ــت لاجليت ـ وطيــادة ـ يال
ومقدرال ـ ـ املاني ــة وال ني ــة وج ــب املاس ــوس  .2015/35ومت ـ ـ ت الع ــامت نظ ــم املعا ــد العدي ــد م ــن
ال ــدورات التدريوي ــة ى و ــاات ع ــدة اق ــت التحقي ــجن والعدال ــة ا ناري ــة وعدال ــة األ ــات واحلوكم ــة
وم اهح ـ ــة هسـ ـ ـ األمـ ـ ـوات ،واس ـ ــتادهت ه ـ ــذه ال ـ ــدورات  369جلا ـ ــيار و 137م ـ ــن وكـ ـ ـ ء النيائ ـ ــة
ومست ــار وطارة العــدت و 78مــن احملــامت و 91مــن ــواط ال ــا ة و 55مــن الوــا رتت و 32مــن
هوــات أمتــا ل ــم منظمــات ااتم ـ املــد  .كمــا نظــم املعاــد ورش عم ـ لدريويــة لقضــاة احملــاكم
األهقي ــة ئ ــدارهور ى التوس ــا حلـ ـ النزاع ــات ئالتع ــاو مـ ـ ئعرت ــة يونامي ــد ي ــارك هياـ ـا  98جلا ــا
حم مة أهقية.
 -112ن ــاء ااق ــس التنس ــيقا حلق ــو ا نس ــا ئاراس ــة ال ــا ة ألهـ ـااا ن ــا ثقاه ــة ق ــو
ا نسـا ورهـ وئنــاء جلـدرات أهـااد ال ــا ة ى وـات ا ملــاس ئاملعـايا الدوليـة حلقــو ا نسـا ملمارســتاا
ولملويقاا من مت ت العم ال ا ا.
 -113مــاي وطارة الــدهاا عقــا لــدريب الق ـوات املســقحة ى وــات القــانو ا نســا الــدو  ،ه ــا
ال ـ ة م ـن  2015 - 2011لنظــيم أكرتــا م ـن  20دورة لدريويــة ى وــاات ايــة األ ــات أثنــاء
النزاعــات املســقحة وجلــانو النزاعــات املســقحة و عــداد مــدرئت ول ـ اســت اد منا ـا  913دارس ـار ئــت
جند و ائا.
 -114ى ــار عمــات ــمانات احملاكمــة العادلــة املقــارة ى اال اجليــات الدوليــة وا جلقيميــة حلقــو
اانس ـ ــا و ي ـ ــاعة ثقاه ـ ــة ق ـ ــو ا نس ـ ــا وس ـ ــا أجا ـ ــزة العدال ـ ــة و ن ـ ــا الق ـ ــانو  ،نظ ـ ــم ااق ـ ــس
ااست ـ ــار حلقـ ــو ا نسـ ــا ئالتعـ ــاو م ـ ـ ئانـ ــاما األمـ ــم املتحـ ــدة ا لـ ــارا ى العـ ــامت -2013
 2014عــددار مــن ورش العم ـ اســتادهت القضــاة ووك ـ ء النيائــة واحملــامت و ــواط ال ــا ة واألمــن
ئواجل  50م اركار ى ك واية ى  8من وايات السودا .
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صاد -دور مدعي عاً جرائم دارلور
التوصيات )130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،118( 83
 -115لوســي م تــب املــدعي العــاس لقمح مــة ااا ــة جب ـاارم دارهــور ئ ــتع م الــب يف وايــات
دارهور اامسة وطيادة عدد وك ء النيائـة ئقـ عـددهم  100وكيـ نيائـة مـنام  12مل تـب املـدعي
العاس لدارهور مت ت العامت .2015 - 2014
 -116أ ي ـ عــدد مــن الــدعاوي ا ناريــة لقمح مــة ااا ــة و ــدرت هياــا ا ــاس ،وهنــاك عــدد
م ــن القض ــايا م ــت التح ــاي  .)18كون ــت وطارة الع ــدت  3ــا مقي ــجن يف اي ــتواكات مس ــقحة ئ ــت
القوار ـ يف دارهــور عقــا أثاهــا هــتع دعــاوي جناريــة كــا هلــا األثــا ال وــا يف هتدرــة األو ــاا ئتق ـ
املنا جن.
ــارية الع ــاس  2015مل ت ــب امل ــدعي الع ــاس لقمح م ــة ااا ــة جب ـاارم داره ــور لق ــدعاو
-117
ا ناريــة جلي ــد التح ــا لوــت ع ــدد  76دع ــو منا ـا  63ى واي ــة ا ــات دارهــور و 7ى واي ــة جن ــوب
دارهــور و 4ى وايــة يــا دارهــور و 2ى وايــة هــاب دارهــور ،اقــت اهتامــات ئالقت ـ وج ـاارم ــد
ا نس ــانية والنا ــب املس ــقع وا لـ ـ ر ا ن ــارا وهاه ــا .ولس ــا جـ ـااءات ه ــذه ال ــدعاو كاملعت ــا و
الة ئعضاا لقمحاكمة وئعضاا جليد التحا .

ااف -حرية التعبير
التوصية )132( 83
 -118يــادت ارونــة األمتــاة مســنار كو ـاار يف وــات ايــة التعوــا ،ه ــي ــار هتيوــة املنــاخ امل رــم
لقحوار الو ن ال ام أ در رريس ا ماورية عددار مـن القـاارات اقـت لعزيـز ايـة التعوـا و ـدار
ال ــح  ،كمــا لغــاء الاجلائــة القوقيــة لق ــح عقمـار ئــذ ال ــح الســودانية اليوميــة يزيــد عــددها
عق ـا  55ــحي ة منا ـا  26ــحي ة سياس ــية .وئت ــاري  6ديس ــمرب  2015أ ــدر رر ــيس القض ــاء
املن ــور القضــارا رجل ـم  2015/7الــذ نــن عقــا اســتعبات نظــا جلضــايا احلايــات العامــة والتــدائا
ال ــادرة م ــن الس ــقملات املخت ــة املتعقق ــة ئاحلاي ــات ال ــح ية وقظ ــا أو لقيي ــد ن ــاط األ ـ ـزاب
السياســية ومنظمــات ااتمـ املــد ومــنحع هذهالقضــايا األولويــة الق ــو ى النظــا عقــا مــا سـواها
من الدعاو .
 -119أ ــدرت احمل مــة الدســتورية عــدة أ ــاس لــدعم ايــة ال ــحاهة مناــا ع ـ ئمل ـ جل ـاار
يقــار ــحي ة التيــار السياســية اليوميــة ملخال تـ الدســتور ،و لـ يف مــار 2014س ،كمــا جلــارت
__________
 )18أنظا املقحجن رجلم .)21
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احمل مـ ــة يف س ـ ــوتمرب 2013س جلو ـ ــوت ال ـ ــدعو الدس ـ ــتورية الـ ــا لق ـ ــدس هب ـ ــا أ ـ ــد ال ت ـ ــاب ئ ـ ــحي ة
ا نتواهة) وأمات ئقلغاء جلاار ظا ئعص املقاات الا أعدها لقن ا وأمات ئن ا لق املقاات.

راء -الحق لي الضمان اإلجتماعي ومستوى معيشي مالئم
التوصيات )147 ،133( 83
 -120أكــدت ااملــة اامســية  2016 - 2012احني ــاط الدولــة لق ق ـااء وال ـاارع الض ــعي ة
يف الع ــامت  2014و 2015لن ي ــذ ئن ــود ال ــدعم املخ ــة هل ــذا الغ ــاا ئنس ــوة  ،%100ومواطن ــة
الع ــاس 2016س لاك ــز عق ــا مع ــاش املـ ـوا نت ومت ــدماهتم األساس ــية وو ــقت لغملي ــة الت ــذمت ال ــحي
لعدد  790,000أسـاة ئتمويـ كامـ مـن احل ومـة متـ ت األعـواس السـائقة لقعـاس 2015س ئا ـاهة
ا  420,000أســاة هقــاة يغملياــا دي ـوا الزكــاة ئواجل ـ طيــادة  200,000أســاة لــدمتقاا الدولــة يف
التغمليـ ــة ك ـ ـ ع ـ ــاس لي ـ ــوع الع ـ ــدد ال ق ـ ــي ال ـ ــذي ل ـ ــمق التغملي ـ ـة  1,190,000أس ـ ــاة يف مواطن ـ ــة
العاس 2016س .)19
 -121هتـتم الدولــة ئتخ يـ ــدة ال قــا ومقيــجن أهــدار األل يــة هذن ــذت ااقــس األعقــا مل اهحــة
ال ق ـ ــا و ع ـ ــداد متمل ـ ــة س ـ ـ ليبية رئ ـ ـ جلاني ـ ــة موجا ـ ــة حن ـ ــو النم ـ ــو وطي ـ ــادة ا ن ـ ــا عق ـ ــا ال ق ـ ـااء
كتخ ــين نس ــوة  %12م ــن الســقور امل ــاهية لتموي ـ م ــاري التموي ـ األ ــغا لتحقي ــجن عدال ــة
لوطيـ الــدمت  ،وجلــد يــادت عمقيــات التمويـ األ ــغا ى ال ـ ة مـن  2014 - 2011ــاة كوــاة
م ــن ي ــو ب ــم التمويـ ـ املمن ــوق وع ــدد املس ــت يدين و ن ــاء م سس ــات التمويـ ـ األ ــغا جبميـ ـ
الواي ــات وال ــىت ئقغ ـ ـت  30م سس ــة ى الع ــاس  2014مقارن ــة ئ  13ى الع ــاس  .)20 2013و ن ــاء
وموعــة مــن ال ــناديجن ا جتماعيــة ك ــندو الت اه ـ ااجتمــاعي و ــندو دعــم الملـ ب وئانــاما
ل ــغي ااــاجيت ،و ن ــاء حمــاه لتموي ـ الزراعــة املاويــة واململايــة ،هض ـ ر عقــا الــدور الــذي يقــوس ئ ـ
ديوا الزكاة من دعم لق اارع ال قاة .أنظا املقحجن رجلم).
 -122أعـ ــدت الدولـ ــة ااملـ ــة ا س ـ ـ اليبية اامسـ ــية لق ـ ــحة  2016 - 2012هياـ ــا مديـ ــد
األولويات ال حية وعقا رأساا التغملية ال حية ال امقة.
 -123التوجلي ـ ـ عقـ ــا وثيقـ ــة ال ـ ـااكة مـ ــن أج ـ ـ ال ـ ــحة ئـ ــت ومـ ــة السـ ــودا ويـ ــاكاء التنميـ ــة
الــدوليت وممرتقــي منظمــات ااتم ـ املــد يف يولي ـو 2014س ،و ــت جــاطة الورجلــة امل اهيميــة ل ــندو
الـ ـ ـ ـ ـ ــدعم العـ ـ ـ ـ ـ ــاملي مل اهحـ ـ ـ ـ ـ ــة ا يـ ـ ـ ـ ـ ــدط والـ ـ ـ ـ ـ ــدر وامل ريـ ـ ـ ـ ـ ــا ولقويـ ـ ـ ـ ـ ــة النظـ ـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــحي يزانيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ئقغت  132،240،879دوار أماي ي و ل يف العاس 2014س.
 -124يف وات ا اود املوذولة مل اهحة األمااا املستو نة أنظا ال قاات  21-19من التقايا.

__________
 )19أنظا املقحجن.

 )20مقحجن .جدوت م ياات التموي األ غا.
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 -125م ــن أج ـ مس ــت احل ــوت عق ــا الاعاي ــة ال ــحية اس ــيما يف املن ـا جن الناري ــة لون ــت الدول ــة
م ــاوا التوس ـ يف مت ــدمات الاعاي ــة ال ــحية األساس ــية ئتموي ـ اا وجو ـ ن ــاء العدي ــد م ــن
الو دات ال حية ولوها املعينات الملوية وال وادر الملوية أنظا ال قاة  )21من التقايا).
 -126لعتمــد الدولــة متملــة جلوميــة لتحســت م انيــة احل ــوت عقــا ميــاه ال ــاب وال ــار ال ــحي
لقو ــوت لغايــة األل يــة التنمويــة ،وهتــدر ااملــة رهـ معــدت اســتا ك ال ــاد ئناايــة العــاس 2019س
 25لـ ـ ار يف الي ــوس يف الايـ ـ و  90لـ ـ ار يف الي ــوس يف احلض ــا أنظ ــا ال ق ــاة  )24م ــن التقاي ــا
واملقحجن رجلم .)7
 -127لو ــت م يـ ـاات املس ــو ات اع ــاا مع ــدت وهي ــات األ ــات دو ااامس ــة م ــن العم ــا ئ ــت
األع ـ ـواس  2014 - 2010م ـ ـن  83الـ ــة وهـ ــاة ل ـ ـ  1000وادة ا  68الـ ــة املسـ ــع متعـ ــدد
امل ي ـاات  .)2014ئينمــا اع ــص معــدت وهيــات الا ـ م ـن  60ا  48لــذات ال ـ ة و ل ـ ئ ض ـ
اهتم ــاس الدول ــة ئاعاي ــة ــحة األموم ــة والمل ول ــة واالت ـ ـزاس ئ ـ ـرباما التح ــت ،ي ــو و ــقت التغملي ــة
لقباعات الرت ثة من الققاق ااماسي .%95

شيم -الحق لي التعليم والحياة الثقالية
التوصيات)156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148( 83 :
 -128التــدائا املتخــذة مــن أجـ مســت هــاي احل ــوت عقــا التعقــيم ،ا ســيما يف املنــا جن الاي يــة
الناريــة :هنــاك جاــود موذولــة مــن وطارة ال ئيــة والتعقــيم لتح يــز احلقــوت املوت ــاة لتعقــيم الــذين ي ــعب
الو ــوت الــيام واملتــذثاين ئــال قا والنــزوق انمل جلـار مــن متململاــا واسـ اليبياهتا حنــو مقيــجن أهــداهاا الــا
لامــي ا لا ــة هــاي مت اهوــة لأل ــات وال ــواب متــارج املدرســة ،لــذا لونــت عــددار مــن امل ــاوعات
يف العامت 2014س و2015س عقا النحو التا :
مشروعات :ً2014
م ـ ــاوا األ ـ ــات وال ـ ــواب متـ ــارج املدرسـ ــة :وهـ ــو م ـ ــاوا ئـ ــدأ منـ ــذ العـ ــاس 2005س
أ)
اهلدر من لذهي األ ات وال واب من  )24-7سنة.
ب) م ـ ـ ــاوا عقل ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ر  :كان ـ ـ ــت ئدايتـ ـ ـ ـ من ـ ـ ــذ الع ـ ـ ــاس 2013س ويس ـ ـ ــتما ـ ـ ــىت
العاس 2016س ويادر لعقيم ولذهي األ ات من  )13-6سنة.
ج) التعق ـ ــيم ا ل ـ ـ ـ و  :كان ـ ــت ئدايتـ ـ ـ يف الع ـ ــاس 2010س ويا ـ ــدر
ااتمعات الا ي عب الو وت الياا.
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مشروعات :ً2015
م ــاوا احلمق ــة القومي ــة ال ــامقة :ئدايتـ ـ يف 2015س و ــىت الع ــاس 2017س ،ويا ــدر
أ)
حمو أمية مقيونت أمي ققوت 2017س.
ب) م ــاوا عــا مــتعقم يف ط ـ لنميــة مســتدامة  :ئدايت ـ يف 2015س ويســتما ــىت
العــاس 2018س وياــدر ا ئنــاء جلــدرات العــامقت يف وــات حمــو األميــة ولعقــيم ال وــار و ن ــاء مااكــز
وتمعية مت امقة يف ث ج وايات.
 -129يـ ـ ــاد معـ ـ ــدت ا لتحـ ـ ــا ـ ـ ــدار األسـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ا نسـ ـ ــت لقـ ـ ــدمار مقحوط ـ ـ ـار يف ال ـ ـ ـ ة
م ـن 2011س 2015 -س يــو ئقغــت النســوة  ،%70,9وهيمــا يتعقــجن ئــالتعقيم الرتــانوي هقــد يــاد
الس ــودا لق ــدمار كوـ ـاار ي ــو ئقـ ـ ع ــدد امل ــدار  )3373مدرس ــة ثانوي ــة ومي ــة لتققيـ ـ ال اجل ــد
ال ئــوي مــن ما قــة األســا يــو ئقغــت نســوة ا لتحــا  %37,3ويف ما قــة األســا هــق عــدد
املدار  17,737مدرسة.
 -130عقـ ــب لو ـ ــيات امل ـ ـ ا القـ ــومي لقتعقـ ــيم  2012عم ـ ـ املاكـ ــز القـ ــوما لقمنـ ــاها والوحـ ــو
ال ئــو عقــا لضــمت موــادمل قــو ا نســا يف املقــارات الدراســية و دمتــات مقــار ال ئيــة الو نيــة يف
املا قــة الرتانويــة .وهــذه املوــادمل هــي :املســاواة وعــدس التمييــز ،العدالــة ااجتماعيــة ،ال اامــة ا نســانية
و جن احلياة ،ل اق املاأة و ايـة العـاا والسـمعة والت ـاهم والتسـامع و ـجن امل ـاركة يف احليـاة العامـة،
ئا ــاهة لقــدق ئ ـااما اعيــة منظمــة موجاــة لألئــاء واألماــات والت ميــذ لزيــادة الــوعي ئــاحلقو
واحلماية من األستغ ت ون ا الس س والتسامع.
 -131جلاس ااقس القومي حملـو األميـة ولعقـيم ال وـار ئتن يـذ ئانـاما التعقـيم الوـدي  )ALPلأل ـات
وال ــواب مت ــارج املدرس ــة ال ــذين يس ــوجن هل ــم ال ــذهاب املدرس ــة وال ــذين لس ـائوا م ــن املدرس ــة أو
الذين ا ع ن دوام يف نظاس التعقيم الاءي دو لعويص ما هاهتم.
 -132و ـ متملــة لن يذيــة حملــو األميــة ولعقــيم ال وــار يف العــاس 2015 - 2010س ومــن أهــم
أهــداهاا مت ــص معــدات األميــة األجبديــة واحلضــارية والتقنيــة وال ــحية .وحمــو أميـة  2مقيــو أمــي ــا
يـ هقام ملوا ــقة لعقــيام .وئــدأت احلمقــة القوميــة العــاس 2015س ئاعايــة موايــاة مــن رراســة ا ماوريــة
وهتدر حمو أمية  )9,697,795أمي ققوت 2020س.
 -133ى العـ ــاس  2014أجايـ ــت دراسـ ــة هـ ــدهت احلـ ــد مـ ــن أعـ ــداد األ ـ ــات هـ ــا املقتحقـ ــت
ئاملدرس ــة متا ــة يف املن ــا جن الاي ي ــة واأل ــات املت ــذثاين ئ ــاحلاب والن ــزوق واألس ــا ال ق ــاة وال تي ــات.
جل ــدمت الدراس ــة ع ــددا م ــن التو ــيات لتزم ــت احل وم ــة ئتن ي ــذها مرتـ ـ  :لعزي ــز جل ــدرات امل سس ــات
التعقيمي ــة ولمل ــويا نظ ــاس املعقوم ــات وئن ــاء م ــدار جدي ــدة ومس ــت أج ــور املعقم ــت و يـ ـااك ااتمـ ـ
احملقـ ـ ــي يف األن ـ ـ ــملة املدرسـ ـ ــية ،وئ ض ـ ـ ـ هـ ـ ــذه ا اـ ـ ــود اع ضـ ـ ــت نسـ ـ ــوة التسـ ـ ــاب مـ ـ ــن املـ ـ ــدار
.%1,9
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 -134هيمــا يتعقــجن ئزيــادة الن قــات املخ ــة ومقيــجن ااانيــة ال امقــة لقتعقــيم هقــد ئــذلت الدولــة
وا ــودات كو ــاة رتق ــت ى ل ــوها ال ت ــاب املدرس ــا وا جـ ـ واملعق ــم امل ــدرب ،وره ــم لـ ـ لظـ ـ
التحـديات الدامتقيـة وااارجيــة معوجلـار قيقيـار و رتقــت يف احلـاوب والنزاعـات الدامتقيــة وهـاا احل ــار
والتــدائا القس ـاية والــديو الــا أثققــت ك ه ـ الســودا ممــا آثــا عقــا احلــجن يف التعقــيم ــمن قــو
ا نسا يف السودا .

تاء -الالجئون والنازحون داخليا
التوصيات)160 ،159 ،158 ،157( 83 :
 -135اعتمدت اورية السودا اس اليبية لقـوس عقـا عـادة لـو ت النـاط ت يف جلـا جديـدة أو
و ـ خمململــات عماانيــة لقمخيمــات القارمــة لتــوها طــاور عــيع أهض ـ  ،ومســت هــاي الس ـ ا
املتضارين يف التمت ققو ا نسا يف وـات احل ـوت عقـا السـ ن امل رـم .ويف هـذا ال ـدد ،ينوغـي
لقــديا الظــاور املتعققــة ئــالقيود املاليــة الــا يواجااــا الســودا ئاعتوــاره مــن أجل ـ الوقــدا ل ـوار ولــذثا
الت ــدائا األ ادي ــة القسـ ـاية والعقوئ ــات ااجلت ــادية امل او ــة عقيـ ـ  .ولق ــتم ن م ــن الت ــدي ميـ ـ
التح ــديات املتعقق ــة ق ــاات الن ــزوق ،و ــعت م و ــية الع ــو ا نس ــا السياس ــة القومي ــة لقن ــاط ت.
وم ــن األولوي ــات الاريس ــية ئالنس ــوة لقح وم ــة ل ــبي الع ــودة الملوعي ــة ،ول ــذل ئني ــت جل ــا الع ــودة
الملوعيــة ،ويف الودايــة ئنــاء 85جلايــة يف وايـات دارهــور اامســة .ولتمرتـ األولويــة اهلامــة األمتــا يف
ل ــوها اا تياج ــات واا ــدمات األساس ــية ،أي األم ــن واا ــدمات ال ــحية واملي ــاه النظي ــة والتعق ــيم
ئاعتواره ــا م ــن ال ليو ــات األساس ــية لت ــبي الن ــاط ت دامتقي ـار عق ــا ااس ــتقاار واس ــتونار أن ــملتام
الزراعـ ــة ولائيـ ــة املايـ ــية) وا سـ ــااس ا جيـ ــا يف التنميـ ــة ك ـ ـ يف منملقت ـ ـ  .وجلـ ــد ثوـ ــت يـ ــاق سياسـ ــة
احل ومــة عقــا املســتويت اامــادي واحملقــي هيمــا يتعقــجن ئــالعودة املوءيــة املنــا جن األ ــقية ئغــاا
ل بي األن ملة الزراعية يف موسم األمملار.
 -136يعتـ ـ ــرب السـ ـ ــودا مـ ـ ــن أكـ ـ ــرب الـ ـ ــدوت املستضـ ـ ــي ة ل جوـ ـ ــت رهـ ـ ــم التحـ ـ ــديات ا جلت ـ ـ ــادية
وا جتماعي ـ ـ ــة ال و ـ ـ ــاة ال ـ ـ ــا يواجاا ـ ـ ــا يق ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــدد ال جو ـ ـ ــت و ـ ـ ــالىب القب ـ ـ ــوء ـ ـ ــىت اي ـ ـ ــة
الع ـ ــاس 2015س  635،631اجوـ ـ ـار لس ـ ــبي  %22م ـ ــنام ى املعسـ ـ ـ اات وى ئع ـ ــص املن ـ ــا جن
احلض ـاية ــاركة ممنظمــات ااتم ـ الــدو  ،ول ـ نســوة ال جوــت و ــالىب القبــوء ى ى املنــا جن
احلضـ ـ ـاية األمت ـ ــا وامل ـ ــد  %78ي ـ ــو يعتم ـ ــدو عق ـ ــا اا ـ ــدمات العام ـ ــة ال ـ ــىت لق ـ ــدماا الدول ـ ــة
لقم ـوا نت .جلــد ئــدأ لســبيقام ى ئانــاما ســقملات الســب املــد  ،ويتوا ـ لن يــذ هــذا الربنــاما يف
العدي ــد م ــن واي ــات الس ــودا  .وهيم ــا يتعق ــجن ئالواه ــدين م ــن دول ــة جن ــوب الس ــودا ال ــذين أعقن ــت
ومــة الســودا لا يواــا هبــم عقــا األرا ــي الســودانية يف ــار اامترتــات التــاس ل ل اجلــات الرتناريــة
املوجلعة ئت الـدولتت ،هقـد لوجليـ ال اجليـة ئـت ومـة السـودا وامل و ـية السـامية ل ـوو ال جوـت
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لتســبي و ــا الواهــدين مــن جنــوب الســودا  ،وئــدأ العمـ ئتســبي مــا يقــارب  190،000واهــدار
ئواية ااا وس ،ولعم ا أمتا ى واية الني األئيص ئتسبي الواهدين لتق الواية.

خامسا -التحديات والصعوبات
ألف -التدابير األحادية القسرية
 -137السودا يواج مديات لعاجلـ مـا يقـوس ئـ مـن أعمـات يف وـات قـو ا نسـا و لـ رهـم
ا اــود اهلارقــة الــا ئــذهلا لتباوطهــا وعقــا رأ هــذه التحــديات التــدائا القس ـاية اان ااديــة امل او ــة
عقا السودا منذ العـاس  1997واملتعار ـة مـ ن ـوي وروق ـ وك قـو ا نسـا  ،والـىت أثـات
ســقوار عقــا ــجن املـوا ن الســودا يف التمتـ ققوجلـ والعــيع يف مســتو معي ــي م رــم .ورهــم ســعا
ومــة الســودا لقتغقــب عقــا ارثــار الســالوة هلــذه العقوئــات مت ـ ت الســنوات الملويقــة و مت ا ــاا
ئو ــدار أمت ــا ائت ــدرهتا ئاان ت ــاق عق ــا دوت ــناعية لتغملي ــة عبزه ــا يف و ــات ل ــوها ا تياج ــات
األساسـية والضـاورية لقمـوا ن ا أ هـذه العقوئـات طقــت مسـتماة وسـالوة ئ ـ املقـاييس وجلـد طاــا
لذثاهــا املــدما عقــا التمتـ ئ اهــة قــو ا نســا يف وــاات ال ــحة وامليــاه والتعقــيم والغــذاء والنقـ
والتنميــة وهاهــا مــن احلقــو األساســية  .)21وجلــد طار املقــار ااــاي املعــى ئالتــدائا القسـاية اان ااديــة
الســودا ى نــوهمرب  2015ووجل ـ عقــا ارثــار النا ــة عــن لق ـ التــدائا ،و عــداد لقايــا م ـ
لاس لقمقار اااي الذ سيقدس لقاياه ى الدورة العادية اقس قو ا نسا رجلم .33

باء -الديون الخارجية
 -138ســا ت الــديو ااارجيــة يف مت ــص ال ــار عقــا م ــاري لنمويــة ات أ يــة جل ــو ممــا
أد ا رل ــاا أعو ــاء املعي ــة و رل ــاا مع ــدات ال ق ــا ولققيـ ـ ه ــاي التعامـ ـ مـ ـ األسـ ـوا املالي ــة
العامليــة وجل ـ لــدهجن العم ـ ت األجنويــة مقارنــة ئالملقــب ممــا أد ا ع ــاا العمقــة احملقيــة وجلــد ه ـاجلم
م ــن األطم ــة ع ــدس وه ــاء ااتم ـ ال ــدو ئوع ــوده ال ــا جلملعا ــا أئ ــا م و ــات ني اي ـا  2005ئقع ــاء
الســودا مــن ديون ـ يف ــات الو ــوت ا ــياهة لتحقيــجن الس ـ س ال ــام  ،وجلــد ــاس الســودا مــن
ا ســت ادة مــن موــادرة ع ــاء الــديو امل ــاوهة وموــادرة الــدوت ال قــاة املرتققــة ئالــديو  )HIPCوجلــد
ع اء ك الدوت لقايوار ماعدا السودا رهم ستي اء ك ياوط ا ع اء وستحقاجل لذل .

__________
 )21أنظا املقحجن رجلم .)22
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جيم -النزاعات المسلحة لي بعض منايق السودان
 -139ئ ــدأت يـ ـاارهتا ئالنزاع ــات القويقي ــة ــوت املااع ــي واملـ ـوارد الملويعي ــة ئع ــد أ ــاب ا ــار
ئعــص لق ـ املنــا جن وطاد عقــا ل ـ احلــاب الــا كانــت دارــاة يف ا نــوب ولــدهجن األســقحة مــن دوت
ا وار وجلياس العديد من ا اات األجنوية ئتقدق الدعم حلامقي الس ق.
 -140لس ــووت النزاع ــات يف ن ــزوق آار امل ـوا نت م ــن من ــا قام ئ ـ ي ــو ام ان ــات الدول ــة
رهـم مـا لوذلـ مـن جاـود يف هـذا ااـات ولســعا احل ومـة جاهـدة لوجلـ هـذه النزاعـات املسـقحة مــن
عــدة حمــاور كم او ــات املنملقتــت مــت رعايــة ارليــة األهايقيــة وحمــور وثيقــة الدو ــة الــذي خضــت
عن ـ ع ــدة ل اجلي ــات لقس ـ س ،مث احل ـوار ال ــو ن ال ــام ال ــذي ي ــارك هي ـ أكرت ــا م ــن ع ـاين اك ــة
مســقحة ويعت ــرب حم ــور الس ـ س ه ــو أه ــم مو ــوعات احل ـوار وال ــذي يتوجل ـ أ ي ض ــي وجل ـ كاه ــة
أي ات النزاعات املسقحة ئالو د.

دال -األولويات الرئيسية والمبادرات المزمع مباشرتها على المدى القريب
 -141لعم

اورية السودا لتحقيجن ارلا:
اس اليبية يامقة حلقو ا نسا .

أ)

و

ب)

جاطة الدستور الدارم لقو د.

هاء -التوجلعات املتعققة ئوناء القدرات واملساعدة ال نية
 -142لع ــاب وم ــة اوري ــة الس ــودا ع ــن يـ ـ اها ولق ــدياها ل ـ ال ــاكاء ال ــذين أس ــاموا ى
لقدق مساعدات هنية ئذ ورة كانت ،وكـا هلـا األثـا ا جيـاى ى املسـاعدة عقـا الوهـاء ئالتزامـات
قو ا نسا .
 -143لتملقـ اوريــة الســودا ملزيــد مــن املســاعدات والــدعم ال ــى لغــاا لنســيجن ا اــود الســاعية
لعزيز و اية قو ا نسا ى السودا .

واو -التعهدات الطوعية
 -144ستوا ـ اوري ــة الس ــودا س ــعياا ال ــدؤوب لقتع ــاو والتوا ـ الق ــيجن م ـ كاه ــة ال ــاكاء
واملعني ــت عق ــا املس ــتويات الو ني ــة وا جلقيمي ــة والدولي ــة م ــن أجـ ـ الوه ــاء ئالتزاماهت ــا املتعقق ــة قق ــو
ا نسا .
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سادسا -مالحظات ختامية
 -145الس ــودا ع ــاطس عق ــا املض ــي جل ــدمار ــاهة املزي ــد ا س ــب ياطال ـ يف و ــات لعزي ــز اي ــة
قــو ا نســا واملســا ة والت اع ـ ئ ـ جيــا م ـ املمارســات العامليــة يف هــذا ال ــذ ويو ــع
التقايـ ــا أ ا رادة السياسـ ــية الـ ــىت لـ ــو جلضـ ــايا قـ ــو ا نسـ ــا األ يـ ــة الواجوـ ــة موجـ ــودة ئال ع ـ ـ
ومنع ســة يف ئ ـااما ولوجياــات حمــددة وأ احل ومــة لــو هتمام ـار ئالغ ـار ئعمقيــة ااســتعااا الــدوري
ال ــام التائعــة اقــس قــو ا نســا و اي ــة عقــا التعام ـ م ـ كاهــة التو ــيات الــىت مــن يــذ ا
رهاهيـة ا نســا ئالســودا هاــي اي ــة مــن ا ســت ادة مــن مناجل ــة لقاياهــا األوت والرتــا أمــاس وقــس
قــو ا نس ــا لقو ــوت ا أهض ـ املمارس ــات املم نــة يف و ــات ق ــو ا نس ــا وئن ــاء الق ــدرات
الو ني ــة يف ه ــذا ال ــذ ويتملق ـ ـ الس ــودا ا التع ــاو م ـ ـ ي ـ ـ ال ــاكاء ئال ــدامت واا ــارج ئ ـ ـ
امل ار ة وال اهية واحلاي عقا قو ا نسا ولعزيزها يف ار من ا لتزاس ئالقانو .
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