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  اجلزء األول

  مقدمة    
      يقدم هذا التقرير وصفاً عن حالة حقوق اإلنـسان يف الـسودان وفقـاً ألحكـام            -١

 ١٥عتمدته اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة يف          ا الذي   ،٦٠/٢٥١من القرار   ) ه(٥الفقرة  
شاء جملس حقوق اإلنسان والتوجيهات العامة الواردة يف قرار          واملتعلق بإن  ٢٠٠٦مارس  /آذار

  .٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨ بتاريخ ٥/١جملس حقوق اإلنسان 
لتزام والتعاون مع آليات    اليف البدء تؤكد حكومة السودان على رغبتها الصادقة يف ا           -٢

الدوري الـشامل    االستعراضاألمم املتحدة العاملة يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك آلية            
 ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مسترشدين مببـادئ العامليـة،           إىلها أداة هتدف    اعتبارب

نتقائية وعدم التسييس وضمان النهوض حبقوق اإلنسان والدفاع        اوالرتاهة، واملوضوعية، والال  
ترف هبا عا أن هذه احلقوق كما     عتبارعنها على مبادئ التعاون واحلوار احلقيقي آخذين يف اال        

وأن آليـة   " عاملية وغري قابلة للتجزئـة ومترابطـة ومتـشابكة        "إعالن وبرنامج عمل فيينا     
ستراتيجي جيعل من حقوق اإلنـسان ومحايتـها   ا الدوري الشامل تعرب عن خيار  االستعراض

  .قتصاديةا ألغراض سياسية أو أيدلوجية أو ستغاللالهدفاً يرفض أي شكل من أشكال ا
إعداد هذا التقرير فرصة فريدة من نوعها جلميع املـشاركني لكـي           وأتاحت عملية     -٣

جيري كل مشارك منهم تقييماً للمبادرات العديدة اليت اختذهتا دولة موزامبيق منذ تأسيسها يف              
ا يف جمال تعزيـز حقـوق       التزاماهت الوطين، للوفاء ب   االستقالل، وهو عام إعالن     ١٩٧٥عام  

  .اإلنسان ومحايتها
ا التقرير موجزاً ألوجه التقدم الرئيسية احملرزة يف جمال تعزيـز ومحايـة             نقدم يف هذ    -٤

حقوق اإلنسان بالسودان متمثلة يف جهود الدولة علـى املـستوي التـشريعي والقـضائي           
والتنفيذي يف محاية حقوق اإلنسان يف الوقت الذي يواجه فيه السودان كثرياً من التحديات              

 أهنا ال حتد من إرادته يف مواصلة السري حبـزم يف جمـال              والصعوبات اليت ال تزال ماثلة غري     
النهوض بترقية حقوق اإلنسان وتطوير التعاون مع مجيع اجلهات الفاعلة علي الصعيد الوطين             

 عتبار التدابري واملبادرات واضعني يف اال     اعتمادواإلقليمي والدويل من خالل سن التشريعات و      
 . جنوب السودان تقرير مصرياستفتاءما قد يترتب عليه 

  املنهجية والعملية التشاورية - أوالً  
 خاص من احلكومة السودانية حيث مت إعداده بواسـطة          اهتمامحظي هذا التقرير ب     -٥

جلنة كوهنا وزير العدل ضمت ممثلني لوزارات ومؤسسات خمتلفة أسهمت يف تقدمي معلومات             
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راء احلكومة بـشأن    آ التقرير ينقل    عن سياساهتا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومع أن هذا        
 اعتبارا يف جمال حقوق اإلنسان فقد جرى أيضاً التشاور مع منظمات اجملتمع املدين ب             التزاماهت

 الدوري الشامل ينبغي أال يكون آلية تعدها احلكومة حصراً وتضمنت هـذه             االستعراضأن  
حدة حقوق اإلنـسان  املشاورات عقد عدد من اجللسات وورش العمل التشاورية مبساعدة و        

 .ببعثة األمم املتحدة بالسودان

  األطر القانونية واآلليات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالسودان  - ثانياً  

  األطر القانونية  - ألف  

  ٢٠٠٥ السالم الشامل لسنة اتفاقية    
 الـسالم   اتفاقيـة وقعت حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان علـى            -٦
 كينيا واليت وضعت حداً     - بنريويب   ٢٠٠٥ من العام    يناير/كانون الثاين لشامل يف التاسع من     ا

 وفتحت فرصاً مل يسبق هلا مثيل للتحول من حالة التدهور حنو            ةاألفريقيألطول حرب بالقارة    
  .االزدهارآفاق السالم و

ألحكـام   األسباب الرئيسية للصراع بصورة مباشرة وتـضمنت ا        تفاقيةتناولت اال   -٧
 إنشاء حكومة الوحدة الوطنية لكل السودان وحكومة جنوب الـسودان،           تفاقيةالرئيسية لال 

حتوت أحكاماً حلماية وتعزيز حقـوق      ا عدداً من الربوتوكوالت اليت      تفاقيةأيضاً تضمنت اال  
 يف املـواد    ٢٠٠٤مايو  /أيارقتسام السلطة والذي وقع يف      ااإلنسان حيث جاء يف بروتوكول      

تلتزم مجهورية السودان على كل مستويات احلكم فيها ويف مجيع أحناء الـبالد              ")٦-١(من  
  ". كامالً بالواجبات اليت تفرضها املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيهاالتزاماً

 السالم الشامل عدد من املفوضيات كآليات لتنفيذ نـصوص         اتفاقيةأنشئت مبوجب     -٨
 :ى سبيل املثال نذكر منها علتفاقيةاال

  .مفوضية اخلدمة املدنية •
  .املفوضية القومية للمراجعة الدستورية •
  . اتنتخاباملفوضية القومية لال •
  . مفوضية حقوق اإلنسان •
 . جلنوب السودانستفتاءمفوضية اال •
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  ٢٠٠٥ لسنة االنتقايلدستور مجهورية السودان 
سطة املفوضـية القوميـة      بوا انتقايل السالم الشامل على وضع دستور       اتفاقيةنصت    -٩

 إىل جانب األحزاب السياسية املسجلة      تفاقيةللمراجعة الدستورية واليت تكونت من طريف اال      
 االنتقايلومعظم فعاليات اجملتمع املدين يف السودان وتوصلت لوضع دستور مجهورية السودان            

 .٢٠٠٥لسنة 

لدولـة بأهنـا دولـة       طبيعة ا  ٢٠٠٥ لسنة   االنتقايلحدد دستور مجهورية السودان       -١٠
. دميقراطية ال مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر واألعراق واألديان           

وكذلك أقر الدستور مبدأ الدميقراطية والالمركزية يف ظل مجهورية واحدة هي السودان وأن             
رتقاء حبقـوق اإلنـسان   الحترام وترقية الكرامة اإلنسانية والعدالة واملساواة وا    اتلتزم الدولة ب  

  .وحرياته األساسية والتعددية احلزبية
نص الدستور على أن تتكون اهليئة التشريعية القومية من اجمللس الـوطين وجملـس                -١١

ات حرة ونزيهة وحيدد القانون     انتخابيتكون اجمللس الوطين من أعضاء منتخبني يف        . الواليات
ثنني لكل والية ينتخبـان     اواليات من ممثلني    ويتكون جملس ال  . تكوين اجمللس وعدد أعضاؤه   

كذلك يكون لكل والية جملس تشريعي يتكون مـن         . بواسطة اجمللس التشريعي لكل والية    
  .أعضاء ينتخبون وفق أحكام دستور الوالية والقانون

كفل الدستور كافة احلقوق واحلريات األساسية يف الباب الثاين والـيت جـاءت يف               -١٢
واليت نصت بأن يكون عهداً بني كافة أهل السودان         ) ٢٧(يف املادة   " وقوثيقة احلق "مسمى  

 من جانبهم بأن حيترموا حقوق اإلنسان واحلريات املـضمنة          التزاماًوبينهم وبني حكوماهتم و   
ـ يف الدستور وأن يعملوا على ترقيتها وتعترب حجر األساس للعدالـة             ة واملـساواة  االجتماعي

  . حتمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذهاوالدميقراطية يف السودان وأن
      نص الدستور على أن تنظم التشريعات احلقوق واحلريات املـضمنة يف الدسـتور               -١٣

وال تصادرها أو تنتقص منها وتأكيداً هلذه احلقوق واحلريات حظر الدستور تعليقها حىت يف              
 متلك املؤسسات التشريعية املـساس هبـا أو   ها من القوانني اليت ال   اعتربحالة الطوارئ، كما    

  . عاماستفتاءتعديل نصوصها إال بعد الرجوع اىل الشعب يف 
مل ينص الدستور على دين رمسي للدولة وأقر بأن السودان وطن جامع تكون فيـه                 -١٤

     األديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإهلام وأن التنوع الثقايف هو أساس التماسك القـوي              
ه إلحداث الفرقة وأن مجيع اللغات األصلية السودانية لغات قوميـة جيـب             ستغاللا جيوز   وال

 .تطويرها وترقيتها
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  التشريعات الوطنية األخرى
وفقاً ملا نص عليه الدستور متت صياغة عدد من القوانني اجلديدة ومتت مراجعة عدد                -١٥

دولية ذات الصلة نذكر منها علـى        ال االتفاقياتمن القوانني السائدة لتتماشى مع الدستور و      
 :سبيل املثال

 . ٢٠٠٦قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة  •

 والذي أفرد فصالً كامالً عن اجلرائم اليت        ٢٠٠٧قانون القوات املسلحة لسنة      •
ترتكب أثناء العمليات العسكرية كجرائم احلرب واجلرائم ضـد اإلنـسانية           

ية الفردية يف حالة احملاسبة عن هذه   وجرمية اإلبادة اجلماعية وأكد على املسؤول     
 كما نص على محاية املدنيني واملنشآت املدنية يف أوقات الرتاعـات            .اجلرائم

 .املسلحة الدولية وغري الدولية

 والذي مبوجبه مت التأسـيس لتحـول        ٢٠٠٧قانون األحزاب السياسية لسنة      •
أبريل من  /اننيسات العامة واليت جرت يف      نتخابدميقراطي كبري مهد لقيام اال    

  .٢٠١٠عام 
 ومبوجبـه مت إنـشاء املفوضـية القوميـة          ٢٠٠٨ات لسنة   نتخابقانون اال  •

 .اتنتخابلال

 .٢٠٠٨قانون اجمللس القومي لرعاية الطفولة  •

 وذلـك   ٢٠٠٩ مت تعديله يف العـام       ١٩٩١القانون اجلنائي السوداين لسنة      •
رمية اإلبادة  باب كامل حول اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وج         بإضافة
 .اجلماعية

 .٢٠٠٩قانون املفوضية القومية حلقوق اإلنسان لسنة  •

 .٢٠٠٩قانون الصحافة واملطبوعات الصحفية لسنة  •

 .٢٠٠٩قانون املعاقني القومي لسنة  •

 .٢٠٠٩ جنوب السودان لسنة استفتاءقانون  •

 .٢٠٠٩ منطقة أبيي لسنة استفتاءقانون  •

 .٢٠١٠قانون الطفل لسنة  •

  حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية املصادق عليها السودان اتفاقيات    
 الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنـسان       االتفاقياتصادق السودان على معظم       -١٦
 يف صـلب    االتفاقياتها جزءاً ال يتجزأ من الدستور ونص على كثري من أحكام هذه             اعتربو
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حملاكم املختصة األخرى هذه احلقوق وحتميها      التشريعات الوطنية وتصون احملكمة الدستورية وا     
 يف  ٢٠٠٥ لـسنة    االنتقايلور السوداين   ـوقد نص الدست  . ة وفقاً للدستور  ـوتطبقها يف الدول  

 والعهـود واملواثيـق   االتفاقيـات  كل احلقوق واحلريات املضمنة يف       اعتبارعلى  ) ٣(٢٧املادة  
 .ة السودان جزءاً ال يتجزأ من الدستورالدولية حلقوق اإلنسان واملصادق عليها من قبل مجهوري

  اآلليات  - ءاب  
يف إطار احلرص على ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان توجد عدد من اآلليـات                -١٧

الوطنية اليت تعمل على إنفاذ مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان على املستوى العملي نذكر منها              
 :على سبيل املثال

  احملكمة الدستورية    
 من الدستور وتتكون من تـسعة       ١١٩احملكمة الدستورية وفقاً لنص املادة      أنشئت    -١٨

هذه احملكمـة مـستقلة عـن       . قضاة من ذوي اخلربة والكفاءة والرتاهة واملصداقية والتجرد       
السلطتني التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وهي حارسة وحاميـة            

وقد أرست احملكمة الدستورية    . سان واحلريات األساسية  للدستور وختتص حبماية حقوق اإلن    
مبادئ وأحكاماً دستورية وقامت بتفسري عدد من نصوص الدستور على هدي املبادئ الدولية 

 .حلقوق اإلنسان واليت أصبحت ملزمة للمحاكم الوطنية يف خمتلف درجات التقاضي

  السلطة القضائية القومية    
 القومية وأي حماكم قومية أخـرى،       االستئنافليا، حماكم   تشمل احملكمة القومية الع     -١٩

ية التامـة   االستقاللوتتمتع ب . وهذه احملاكم متثل اآللية الوطنية الرئيسية حلماية حقوق اإلنسان        
سـتقالل  افيما يتصل ب  .  املايل واإلداري  االستقاللعن اهليئة التشريعية والسلطة التنفيذية وهلا       

أن يكون القضاة مستقلون يف أداء واجباهتم وهلـم الواليـة           القضاة فقد نص الدستور على      
 .ختصاصاهتم وال جيوز التأثري عليهم يف أحكامهماالقضائية الكاملة فيما يلي 

كذلك مت إنشاء عدد من املؤسسات واملفوضيات املستقلة الـيت تراقـب حقـوق                -٢٠
 :اإلنسان على سبيل املثال

  ستشاري حلقوق اإلنسانالاجمللس ا    
ستشاري حلقوق اإلنسان كلجنة للتنسيق بني أجهزة الدولة يف جمـال           البدأ اجمللس ا    -٢١

 ومن مث مت ترفيع اللجنة مبوجب مرسوم مجهـوري يف           ١٩٩٢ يف العام    ئحقوق اإلنسان أنش  
  .ستشاري حلقوق اإلنسان يرأسه وزير العدلا إىل جملس ١٩٩٤العام 
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تقدمي النـصح واملـشورة     : سان يف ستشاري حلقوق اإلن  الختصاص اجمللس ا  ايتمثل    -٢٢
للدولة يف جمال حقوق اإلنسان، إعداد البحوث والدراسات ونشر ثقافة حقوق اإلنسان عرب             
الوسائل املختلفة، تدريب منسويب الدولة ومنظمات اجملتمع املدين حول معايري ومبادئ حقوق 

اإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت    اإلنسان، مراجعة التشريعات الوطنية ملواءمتها باملواثيق الدولية و       
 اليت مل ينضم إليهـا الـسودان        االتفاقياتيتمتع السودان بعضويتها وإجراء الدراسات حول       

أيضاً يتلقى اجمللس الشكاوى اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان من األفراد          . والتوصية بشأهنا 
لس بإعداد وتقدمي تقـارير     واملنظمات حملياً ودولياَ وذلك عرب جلنة للشكاوى، كما يقوم اجمل         

ويعتـرب اجمللـس    .  حقوق اإلنسان الدوليـة واإلقليميـة      اتفاقياتالسودان الدورية آلليات    
االستشاري هو اجلهة الوطنية املعنية بالتنسيق يف مسائل حقوق اإلنسان مع بعثة األمم املتحدة       

يضم اجمللس عدداً مـن     .  بدارفور األفريقي حتادبالسودان والبعثة املشتركة لألمم املتحدة واال     
 .عب واليت تتوىل تسيري العمل من ناحية مواضيعية متخصصةالُش

  اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين    
ختصاصات أمهها نشر   ال وتضطلع بعدد من ا    ٢٠٠٣أنشئت بقرار مجهوري يف العام        -٢٣

نضمام اللقانون مبا يف ذلك ا    ثقافة القانون الدويل اإلنساين وتقدمي النصح للدولة يف جمال هذا ا          
للمواثيق الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية معها والتنسيق بني اجلهد احلكومي والـدويل يف     

حترام القانون الدويل اإلنساين ومن إجنازات اللجنة التصديق على الربوتوكولني          اجمال تطبيق و  
عدة القـوات املـسلحة      ومـسا  ١٩٤٩ جنيف األربعة لسنة     اتفاقياتاإلضافيني امللحقني ب  

السودانية يف إقرار قانون جديد يتماشى مع مبادئ القانون الدويل اإلنساين باإلضافة لتنفيـذ              
عدد كبري من األنشطة مع اللجنة الدولية للصليب األمحر لتطبيق ونشر هذه املبـادئ علـى                

 .أرض الواقع

  ديوان املظامل العامة    
 وهو هيئة مستقلة تنظر الشكاوى املتعلقـة         من الدستور  ١٤٣أنشئ مبوجب املادة      -٢٤

مبظامل املواطنني من مؤسسات الدولة دون املساس بنهائية األحكام القضائية وجيوز للديوان أن   
يقدم من تلقاء نفسه توصية لرئاسة اجلمهورية أو اجمللس الوطين بإجراءات يراهـا مالئمـة               

 .ات احلكوميةستقامة يف أداء املؤسساللضمان الفعالية والعدالة وا

  مفوضية حقوق غري املسلمني بوالية اخلرطوم    
مت إنشاؤها بغرض التأكد من أن حقوق غري املسلمني بالعاصمة القومية حممية طبقاً               -٢٥

وتضم هذه املفوضية يف عضويتها عدداً من الشخصيات القانونية، الدينية،          . للدستور والقانون 
نسان وتقوم بتقدمي التوصيات اخلاصة حبقوق غـري        ة والناشطة يف جمال حقوق اإل     االجتماعي
 .املسلمني
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  اجمللس القومي لرعاية الطفولة    
 برئاسة رئيس اجلمهوريـة، وعـضوية والة        ١٩٩١أنشئ بقرار مجهوري يف العام        -٢٦

يني ذوى الصلة بقضايا الطفولة وخيتص بوضع السياسات واخلطط         حتادالالواليات والوزراء ا  
الطفولة يف إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مـع مـستويات احلكـم             والربامج املتعلقة ب  

كذلك يقوم بالتنسيق بني اجلهات احلكوميـة والتطوعيـة،         . األخرى يف جمال رعاية الطفولة    
ومجع اإلحصائيات وعقد الندوات، وتدريب الكوادر، وإعداد التقارير الدورية للمنظمـات           

 .٢٠١٠لس بشكل فاعل يف صياغة قانون الطفل لسنة كما أسهم اجمل. اإلقليمية والدولية

  مفوضية حقوق اإلنسان    
 عضو من املشهود هلـم      ١٥ من الدستور وتتكون من      ١٤٢مت النص عليها يف املادة        -٢٧
ختتص مبراقبة تطبيق احلقوق واحلريات     . نتماء احلزيب والتجرد  الية والكفاءة وعدم ا   االستقاللب

نتهاكات احلقـوق   ادعاءات ب الدستور وتتلقى الشكاوى حول ا    الواردة يف وثيقة احلقوق بال    
 ومن املقرر تسمية أعـضاء      ٢٠٠٩صدر القانون املنظم لعمل املفوضية يف العام        . واحلريات

 .املفوضية ملباشرة مهامهم يف الفترة القليلة املقبلة

  جلنة حقوق اإلنسان والواجبات العامة باجمللس الوطين    
مبوجب الئحة أعمال اجمللس الوطين من ضـمن عـدة جلـان            هذه اللجنة منشأة      -٢٨

متخصصة دائمة وختتص هذه اللجنة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان عرب الرقابـة التـشريعية              
 .وكذلك الرقابة على أعمال األجهزة التنفيذية وفقاً للسلطات املمنوحة للمجلس الوطين

  وحدة مكافحة العنف ضد املرأة والطفل بوزارة العدل    
 بتوصـية   ٢٠٠٥أنشئت هذه الوحدة مبوجب قرار من رئيس اجلمهورية يف العـام              -٢٩

جملس الوزراء كنتاج للخطة القومية ملكافحة العنف ضد املرأة وختتص الوحدة مبتابعة تنفيـذ              
هذه اخلطة مع األمم املتحدة واملنظمات العاملية وأُنشئت وحدات مماثلة يف واليات دارفـور              

 .واليات السودان األخرىالثالثة وعدد من 

  منظمات اجملتمع املدين    
فضالً عن اآلليات املذكورة أعاله توجد منظمات للمجتمع املدين تعمـل بـصورة               -٣٠

 احتادفعالة ونشطة وتلعب دوراً معترباً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالسودان مثال لذلك              
 والشبكة السودانية حلقوق اإلنسان والعديد من       املرأة السودانية  احتاد احملامني،    احتاد احلقوقيني،

  .منظمات اجملتمع املدين واليت تعمل يف شىت جماالت حقوق اإلنسان
أيضاً مت إنشاء عدد من الوحدات واإلدارات واجملالس واللجـان اخلاصـة حبقـوق          -٣١

 اخلارجية، اإلنسان ومحاية املرأة والطفل بعدد من الوزارات احلكومية كوزارة الداخلية، وزارة  
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 وتعمل كلها على ضـمان      االجتماعيوزارة العدل، وزارة الدفاع ووزارة الرعاية والضمان        
 .تساق األداء املؤسسي هلذه األجهزة مع املعايري الدولية والوطنية حلقوق اإلنسانا

  احلقوق املدنية والسياسية - ثالثاً  
عهد الدويل للحقوق املدنيـة     شتمل عليها ال  اهتم السودان باحلقوق واحلريات اليت      ا -٣٢

. ه طرفاً فيه ومت تضمني ذلك يف الدستور والتشريعات الوطنيـة األخـرى            اعتباروالسياسية ب 
 :نذكر منها على سبيل املثال

  املساواة ومنع التمييز  - ألف  
ـ   : "نص الدستور يف أول مادة منه يف الفقرة الثانية على ما يلي             -٣٣ حترام اتلتزم الدولة ب

رتقاء حبقوق اإلنسان وحرياتـه     الرامة اإلنسانية وتؤسس على العدالة واملساواة وا      وترقية الك 
حق املساواة ودون أي    ) ١(٧كما كفل الدستور يف املادة      ". األساسية وتتيح التعددية احلزبية   

وهذا احلق  . متييز مهما كان أساسه بل وجعلت معيار التمتع باحلقوق واحلريات هو املواطنة           
    من احلقوق اليت ال جيوز تعليقها حىت يف حالة إعالن الطوارئ وذلـك وفـق                )عدم التمييز (

 .من الدستور) أ(٢١١املادة 

  املساواة أمام القانون  - باء  
كفل الدستور مبدأ املساواة أمام القانون لكل األشـخاص املقـيمني يف الـسودان                -٣٤

ـ   ـجلنم بسبب العنصر أو ا    ـسودانيني وغري سودانيني دون متييز بينه      ة أو الـدين    ـس أو اللغ
 كما كفل احلق يف التقاضي جلميع األشخاص وحظر حرمان أي شخص مـن              ،)٣١املادة  (

ولتأكيد مبدأ املساواة أمام القانون ألزم الدستور كافة أجهـزة          ) ٣٥املادة  (إقامة أي دعوى    
اً أيـض )). ٥(١٢٣املـادة   (الدولة باخلضوع لسيادة حكم القانون وتنفيذ أحكام القـضاء          

ومبوجب القانون جيوز لألفراد اللجوء للقضاء طاعنني ضد أي قرار يـصدر عـن رئـيس                
 .ي أو والئياحتادي أو حكومة أي والية أو وزير حتاداجلمهورية أو جملس الوزراء اال

  سترقاقالحظر التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية وا  - جيم  
ور والقوانني األخرى إخضاع أي أحـد       حظرت التشريعات السودانية بدءاً بالدست     -٣٥

للتعذيب أو معاملته على حنو قاس أو ال إنساين أو مهني وعلى غري ما جرى عليه العمـل يف                   
قـانون  . ن األشغال الشاقة كعقوبة غـري واردة يف القـوانني الـسودانية           إخرى ف ألالدول ا 

لتحري مبـا حيفـظ      شدد على معاملة احملبوسني على ذمة ا       ١٩٩١اإلجراءات اجلنائية لسنة    
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أيضاً قانون  . كرامتهم ومنع إيذائهم بدنياً أو معنوياً وأوجب توفري الرعاية الطبية املناسبة هلم           
 والئحة معاملة احملبوسني تتضمن أحكاماً مفصلة لضمان معاملـة          ٢٠٠٩األمن الوطين لسنة    

  .احملبوسني معاملة الئقة وإنسانية
ية تعزيز حقوق اإلنسان يف إطار إنفاذ القـانون         أنشأت الدولة عدداً من اآلليات بغ      -٣٦

منها على سبيل املثال اجمللس التنسيقي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين بـوزارة الداخليـة              
أيضاً أنشأ جهـاز األمـن   . وكذلك مراكز الشرطة اجملتمعية ووحدات محاية األسرة والطفل 

حتجاز الة طبية وذلك لتحسني وضع ا     واملخابرات الوطين إدارة خمتصة بشؤون املعتقل ووحد      
ستفسارات وشـكاوى املـواطنني     استعالم والشكاوى وذلك لتلقي     الكذلك أنشأ مكتباً ل   

 .بصورة مباشرة ويتبع هذا املكتب ملدير اجلهاز بشكل مباشر

  احلق يف احملاكمة العادلة  - دال  
ـ   "كفل الدستور حق التقاضي جلميع األشخاص حيث نص           -٣٧ ق يف  يكفل للكافة احل

أيضاً نص قانون اإلجـراءات     ". التقاضي، وال جيوز منع أحد من حقه يف اللجوء إىل العدالة          
أخذ .  على عدم جواز جترمي أي شخص أو معاقبته إال وفق قانون سابق            ١٩٩١اجلنائية لسنة   

فتراض براءة الشخص حىت تثبت إدانته وحق كل إنسان يف حماكمة           االدستور السوداين مببدأ    
ناجزة، ووفقاً للنظام القانوين السوداين تصدر األحكام يف القضايا املدنية واجلنائيـة            عادلة و 

ضمن الدستور لكل شخص متهم     . قتضت طبيعة الدعوى خالف ذلك    ابصورة علنية إال إذا     
ختيار من ميثله يف الدفاع عنه وعند عدم القدرة على تعيني حمام            ااحلق يف الدفاع عن نفسه و     

وفقاً لقـانون وزارة    . ة توفر له الدولة املساعدة القانونية اجملانية للدفاع عنه        يف اجلرائم اخلطري  
ختصاصات وزارة العدل السعي لبسط سيادة حكم القانون وتوفري         ا ومن   ١٩٨٣العدل لسنة   

العدالة الناجزة عالوة على تقدمي اخلدمات القانونية للجمهـور يف الفتـوى واملـساعدة يف               
ساعدة القانونية وفقاً لقانون وزارة العدل فإن هنالـك إدارة للعـون            وتطبيقاً للم . التقاضي

القانوين بالوزارة تقدم املساعدة القانونية دون مقابل سواء كان ذلك يف الدعاوى املدنيـة أو             
 ).األسرة(اجلنائية أو قضايا األحوال الشخصية 

  حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية  - هاء  
عدد األعراق، الثقافات والديانات، يشكل املسلمون أغلبية الـسكان  السودان بلد مت    -٣٨

وقد أكد الدستور هذا الواقع يف مادته األوىل        . وللمسيحية واملعتقدات العرفية أتباع معتربون    
وكفل على حنو جلي لكل إنسان احلق يف حرية الوجدان والعقيدة الدينية مع ما يستلزم ذلك                

تقده ونشره عن طريق التعبد أو التدريس أو املمارسة وحقه يف           من حقه يف إظهار دينه أو مع      
أداء شعائره أو طقوسه، كما حظر إكراه أي شخص على عقيدة ال يؤمن هبا أو شـعائر أو                  

ختيار للدين أو إيذاء مشاعر اآلخرين أو العبادات ال يرضاها طوعاً وذلك دون إضرار حبرية ا       
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ر ديانة معينة لتويل املناصب الرفيعة يف الدولة مبـا يف           مل يشترط الدستو  . املساس بالنظام العام  
 هـي أسـاس   - ال الدين أو العنصر العرقي أو اللـون    - املواطنة   -ذلك رئاسة اجلمهورية    

احلقوق املتساوية والواجبات يف السودان وخري مثال لذلك أن املستندات الثبوتية كالبطاقـة             
 الديانة كما أن مجيع اخلدمات اليت تقدمها        الشخصية وجواز السفر ال يتضمنان بيانات حول      

 .الدولة ال تتطلب توضيح الديانة

  حرية التعبري والصحافة  - واو  
رتباطاً وثيقاً حبرية العقيدة    املا كانت حرية التعبري من احلريات األساسية واليت ترتبط            -٣٩

ناية خاصة حيـث    وتشكل مسة من مسات الدولة الدميقراطية احلديثة، فقد عين هبا الدستور ع           
كفل لكل مواطن احلق يف حرية التعبري وتلقي املعلومات والنشر والصحافة دون أن يترتـب               

  .على ذلك أضراراً باألمن والسالمة أو اآلداب العامة
 على إرساء املبادئ العامة حلرية الصحافة تاركاً التفـصيل          االنتقايلحرص الدستور     -٤٠

 والذي يعترب من التشريعات املهمة الـيت  ٢٠٠٩ة لسنة لقانون الصحافة واملطبوعات الصحفي   
تنظم حرية التعبري من خالل املمارسة الصحفية ويكفل حريات واسعة يف التعـبري وتلقـى               

 اإلشراف على الصحف جمللس مستقل عـن الـسلطة          شؤوناملعلومات، وقد أناط القانون     
من املتضررين من نشر املواد      منح التراخيص للصحف ونظر الشكاوي املقدمة        التنفيذية يتوىل 

  .الصحافية
 صـحيفة   ٢٧ صحيفة منها    ٥٠من حيث املمارسة العملية تصدر يف السودان عدد           -٤١

 صـحف   ٦ صـحيفة رياضـية،      ١٣سياسية شاملة متثل اآلراء السياسية املختلفة بالدولة،        
  .قتصادية وترفيهية ودعويةا صحف متنوعة بني ٤جتماعية وا

تصال بشبكة اإلنترنـت   الدان عدد ست شركات تقدم خدمات ا      أيضاً يوجد بالسو    -٤٢
 ٨عدد حمطات اإلرسال التلفزيوين     . وتعمل على مستوى والية اخلرطوم والواليات األخرى      

 . حمطة يف واليات السودان املختلفة١٧حمطات، أما حمطات اإلرسال اإلذاعي فهي 

  احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية  - زاي  
 اليت نصت عليهـا اتفاقيـة       األساسية األمور من ونزيهة حرة اتانتخاب إجراء يعترب  -٤٣

 كحـق  اتنتخاباال هذه يف التصويت ومت النص على حق    االنتقايلالشامل والدستور    السالم
  .السودانيني املواطنني لكافة أصيل
 ساسياأل القانوين اإلطار القانون هذا ووفر ٢٠٠٨ العام يف اتنتخاباال قانون أجيز  -٤٤

يف الفترة  . وب السودان ـة مبا يف ذلك جن    ـواليات السودان املختلف   ات يف نتخاباال إلجراء
 عاماً علـى    ٢٠ات تعددية منذ    انتخاب عقد السودان أول     ٢٠١٠بريل  أ/نيسان ١٥-١١من  
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املستوى القومي والوالئي واحمللي وذلك للتنافس على مقعد رئيس اجلمهورية ووالة الواليات            
ات مبشاركة واسعة   نتخابوقد حظيت اال  . لس التشريعي القومي واجملالس الوالئية    ومقاعد اجمل 

ن املقاعد   يف املائة م   ٢٥ ةمن كافة قطاعات اجملتمع مبا فيها املرأة واليت حددت هلا نسبة كوت           
أيضاً شارك يف التصويت شرائح أخرى من       . التشريعية باإلضافة للمنافسة يف املقاعد األخرى     

ات نتخابفيهم النازحون والالجئون ونزالء السجون واملستشفيات، وقد جرت اال        اجملتمع مبا   
عتراف بنتائجها دولياً وإقليمياً    اليف ظل مراقبة دولية ووطنية مقدرة يف جو سلمي وآمن ومت ا           

ية صعوبات إدارية ولوجستية متت السيطرة عليها والتعامل معها         نتخابجهت العملية اال  اوقد و 
 .وفق القانون

  احلق يف تقرير املصري  - اءح  
 ستفتاءحق تقرير املصري هو حق دستوري مارسه شعب جنوب السودان من خالل اال              -٤٥

وقانون  ٢٠٠٥ لسنة   االنتقايل السالم الشامل والدستور     تفاقيةلتحديد وضعه املستقبلي وفقاً ال    
السودان  يف جنوب    ستفتاء اال ى الذي نص على أن جير     ٢٠٠٩ جنوب السودان لسنة     استفتاء

 جنوب  استفتاء وتنظمه مفوضية    ٢٠١١يناير  / الثاين ونكانوأي مواقع أخرى يف التاسع من       
السودان مبراقبة دولية وحملية وفيه يصوت شعب جنوب السودان إما لتأكيد وحدة السودان             

 بكل مناطق   ستفتاءقتراع يف اال  الكتملت حلظة كتابة هذا التقرير عملية ا      اوقد  . نفصالالأو ا 
 مبراقبة دولية   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين دان ودول املهجر يف موعده احملدد يف التاسع من          السو

 .قتراع يف مناخ سادته احلرية واألمن ومل يتم رصد أي حالة للعنفالوحملية وقد جرى ا

 ة والثقافيةاالجتماعي واالقتصاديةاحلقوق   - رابعاً  

 احلق يف التعليم  - ألف  

 تطورات إجيابية وتقدم حقيقـي يف تـوفري التعلـيم           ٢٠٠٤لعام  شهد السودان منذ ا    -٤٦
نعكس ذلك رمسياً يف الدستور والذي نص على        اسيما على مستوى تعليم األساس و      للجميع ال 

أن التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل احلصول عليه دون متييز على أساس الدين أو                 
ما نص الدستور على أن التعليم يف املستوى األساسي         ك. العنصر أو العرق أو النوع أو اإلعاقة      

هذا فضالً عن جهود الدولة يف برامج حمو األمية اليت شهدت           . إلزامي وعلى الدولة توفريه جماناً    
    أيضاً متت بلورة اخلطة القومية للتعلـيم للجميـع     . تطوراً مضطرداً وغطت مجيع أحناء السودان     

 والـيت   ٢٠١١-٢٠٠٧والربامج إىل جانب اخلطة اخلمسية       مع األنشطة التفصيلية     ٢٠٠٣عام  
كلتـا اخلطتـان    . ٢٠٣١-٢٠٠٧ القومية ربع القرنية     ستراتيجيةالتشكل اخلمس األول من ا    
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توفران خارطة طريق لتطوير التعليم من أجل إحراز تقدم ملموس حنو حتقيق هـدف جـودة                
 .وجمانية التعليم مبرحلة األساس

مجايل مبدارس األساس لكال اجلنسني يف واليـات مشـال          لتحاق اإل الشهد معدل ا    -٤٧
يف  ٧١,١، إىل   ٢٠٠٤ يف العام    يف املائة  ٦٥,١ زيادة من    ٢٠٠٩-٢٠٠٤السودان يف الفترة    

وقد أعاق غياب البيانات قياس     .  سنوياً يف املائة  ١,١ أي بزيادة قدرها     ٢٠٠٩ يف العام    املائة
شهادات ميالد لبعض األطفـال ولقبـول        لعدم وجود    ةمعدل االلتحاق الصايف وذلك نسب    

 .األطفال يف أعمار متفاوتة

على الرغم من التقدم الكبري الذي حتقق يف قطاع التعليم األساسي برزت حتـديات                -٤٨
 :رئيسية قللت من إمكانية حتقيق هذا اهلدف يف التعليم األساس وهي

 األسر الفقرية   الفقر واألمية من بني األسباب اليت أدت إىل حرمان األطفال من           •
  .لتحاق باملدارس والبقاء فيهاالمن ا

ضعف قدرات املؤسسات التعليمية ذات الصلة خاصة يف التخطيط والتمويـل            •
ووضع امليزانيات واإلدارة واملتابعة لضمان الكفاءة وحتسني تقـدمي اخلـدمات           

 .وإعادة تأهيل وبناء املرافق املدرسية

شهد السودان طفرة كبرية يف هذا اجملـال وذلـك          فيما يتصل بالتعليم الثانوي فقد        -٤٩
 ىبإنشاء عدد كبري من املدارس الثانوية وتقليل الفاقد التربوي من مرحلة األساس وقـد أد              

لتحاق الطالب من الذكور واإلناث بالتعليم الثانوي وقـد      اذلك إىل إحداث طفرة يف معدل       
يم الفين إىل جانب التعليم األكـادميي يف  اً خاصاً بالتعل اهتمامأوىل السودان يف اآلونة األخرية      

 .هذه املرحلة

أما على مستوى التعليم العايل فقد شهدت كل واليات مشال السودان إنشاء جامعات               -٥٠
البالد منذ مطلع عقد التسعينات من      يف  نتظمت  اومعاهد عليا يف إطار ثورة التعليم العايل واليت         

زال ينقصها الكثري من اإلمكانات البـشرية        عليمية ال غري أن هذه املؤسسات الت     .القرن املاضي 
رتفاع احصاءات مؤخراً إىل أن هنالك      الوالفنية بغرض القيام بدورها على النحو األمثل وتشري ا        

 .لتحاق البنات أكثر من البنني مبؤسسات التعليم العايلاملحوظ يف معدل 

  مكافحة الفقر  - باء  
كتسب أولوية يف السياسات املالية يف السودان وللقضاء        اإلنفاق العام لصاحل الفقراء ي      -٥١

 القضاء علـى الفقـر يف مشـال         ستراتيجيةاعلى الفقر بذلت العديد من اجلهود منها إعداد         
قتصاد الـوطين يف    الالسودان ويف هذا اإلطار أنشئت وحدة ملكافحة الفقر يف وزارة املالية وا           

 ٢٠٠٠حة الفقر برئاسة رئيس اجلمهورية يف العام        ، ومت إنشاء اجمللس األعلى ملكاف     ١٩٩٩العام  
 سـتراتيجية ا مت إعداد خطة     ٢٠٠٤يف العام   . لإلشراف على تنفيذ برنامج القضاء على الفقر      
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باإلضافة إىل ذلك مت إعداد خطة      . ٢٠٠٨سُتكملت يف العام    اقومية مؤقتة للقضاء على الفقر      
لتقدمي اخلدمات ودعـم النمـو      ) ٢٠٣١-٢٠٠٧( ربع قرنية موجهه حنو النمو       ستراتيجيةا
 من النـاتج    يف املائة  ٩هذا باإلضافة إىل زيادة اإلنفاق لصاحل الفقراء ليصل إىل          . قتصاديالا

 وقد قامت السياسات النقدية مبعاجلة قضايا الفقراء من خالل          ٢٠٠٩احمللي اإلمجايل يف عام     
 .ع التمويل األصغر من السقوف للبنوك التجارية لتمويل مشارييف املائة ١٢ختصيص 

ي وجهت أولويات القطاعات إىل القطاع الزراعي مـصحوبة         حتادعلى املستوى اال    -٥٢
 احلكومة الوطنية بالتعليم اإلبتدائي والصحة واملياه يف الواليات         اهتمامببنية حتتية باإلضافة إىل     

قر وقد  قتصادية ومشاريع وطنية لزيادة خمصصات احلد من الف       اوقد بدأت يف وضع سياسات      
ية على النهضة الزراعية والبنية التحتية مثل الطرق واجلـسور          حتادركزت مشاريع التنمية اال   

وتوجد يف  . وتوفري خدمات الكهرباء إىل الريف وقطاعاهتم من أجل التخفيف من حدة الفقر           
 :السودان عدد من املؤسسات اليت تعىن بالقضاء على الفقر وختفيف حدته نذكر منها

  زكاةديوان ال    
 األوىل يف السودان لتحقيق     االجتماعييعترب ديوان الزكاة مؤسسة احلماية والضمان         -٥٣

ة بتحويل املوارد املالية من الفئات القادرة إىل الفئات الـضعيفة يف اجملتمـع     االجتماعيالعدالة  
وترتكز فلسفة الزكاة علي حتصيل األموال بأخذ مقادير معلومة من املال املخصوص وتصرف             

ويأيت تطبيق فريضة الزكاة يف الـسودان حبـسباهنا         . هات حمددة أمهها الفقراء واملساكني    جل
ات الدولة بترسيخ معاين التكافل والتراحم بني       اهتمام ضمن   االجتماعيإحدى آليات األمن    

 .أفراد اجملتمع الذي يساند الغين فيه الفقري

 االجتمـاعي منظومة النـسيج    أضحت الزكاة يف السودان إحدى املعامل البارزة يف           -٥٤
. نتشرت يف كافة الواليات واحملليات واملناطق ريفاً وحضراً ليبلغ عطاؤها مستحقيه          اللدولة و 

ويف إطار نشر جتربة الزكاة قام معهد علوم الزكاة بإجراء دراسات متعددة للديوان ونـشر               
 .جتربته كتجربة متفردة يف العامل

 :ان الزكاةومن أهم الربامج املركزية لديو  -٥٥

تزويد املستشفيات الريفية بالواليات بـأجهزة      (دعم مشروعات الصحة مشلت      •
 تأهيل املستشفيات وتـوفري أجهـزة       ،ماكينات لغسيل الكلى   ،مايكروسكوب
جبانب دعم املرضى الفقراء عرب مكتـب العـالج املوحـد يف            ) ومعدات طبية 

ة حتت مظلة    أسرة فقري  ٣٠٦ ٦٦٣ عمليات القلب وغسيل الكلى وإدخال عدد     
  .  من مجلة املؤمن عليهم بالسودانيف املائة ٣٢ التأمني الصحي مبا يعادل

 إجـالس الطـالب،     ،تأهيل مدارس األساس  (دعم مشروعات التعليم مشلت      •
  كفالة طالب األساس والثانوي إضافة إىل     لعدد مقدر من   املستلزمات املدرسية 

  ). الطالب اجلامعي
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 ،مضخات يدويـة   آبار، تركيب  ر وتركيب حف(دعم مشروعات املياه مشلت      •
  ). دوانكى  صيانة،حفائر، إقامة سدود ترابية تأهيل

 متليك حماريث بلدية لألسـر      ،آليات زراعية (دعم املشروعات الزراعية مشلت      •
  ).بيطرية متحركة شفخانات  توفري، توزيع التقاوي،الفقرية ومتليك األنعام

 احلق يف العمل  - جيم  

 باحلق يف العمل ونص عليه يف كل الدساتري املتعاقبة ولكن يف دستور             تم السودان اه  -٥٦
:  قرن وألول مرة مبدأين ال ينفصالن عن احلق يف العمل ومها           ٢٠٠٥ لسنة   االنتقايلالسودان  
الدوليـة   كما أن السودان عضواً مبنظمة العمل  .  وتساوي الرجال والنساء   االقتصاديةاحلقوق  

 املتعلقة باملساواة يف األجور هبدف      تفاقية ولعل أمهها اال   اقياتاالتفومصادق على العديد من     
كما يكفل الدستور لكل املواطنني املساواة يف األهلية للوظيفة والوالية . عدم التمييز ضد املرأة

 .العامة دون متييز

يتم حتديد احلد األدىن لألجور بصورة دورية حسب املؤشرات اليت توفرها األرقـام               -٥٧
ويعترب احلد األدىن لألجور الذي يتم      . ستهالكية ومعدالت التضخم  ال ألسعار السلع ا   القياسية

ويتم تطبيـق   . إقراره هو املرتكز الذي تبىن عليه هياكل الرواتب يف القطاعني العام واخلاص           
مـن سياسـات    . ١٩٧٤ستناداً على قانون احلد األدىن لألجور لسنة        ااحلد األدىن لألجور    

ها الدولة تساوي األجور بكل مناطق السودان واألجر املتـساوي للعمـل            األجور اليت تتبنا  
من الدستور واليت تنص على أن      ) ١(٣٢املتساوي وتساوي أجر املرأة مع الرجل وفقاً للمادة         

تكفل الدولة للرجال والنساء احلق املتساوي يف التمتع بكل احلقـوق املدنيـة والـسياسية               
 مبا فيها احلق يف األجر املتساوي للعمل املتساوي واملزايـا           ديةاالقتصاة والثقافية و  االجتماعيو

 .الوظيفية األخرى

لرتاعات العمالية فقد خصص القضاء حمـاكم       اهبدف توفري العدالة وسرعة البت يف         -٥٨
على إنشاء ديوان   ) ١(١٣٩للعمل، وحلماية العاملني يف اخلدمة العامة نص الدستور يف املادة           

 باخلدمة املدنية خيتص بالنظر والفصل يف تظلمات العاملني باخلدمة املدنية  عدالة قومي للعاملني  
 .القومية وذلك دون املساس باحلق يف اللجوء للقضاء

 املعاشات وفوائد ما بعد اخلدمةنظام     

شهد السودان تطوراً يف األطر القانونية املنظمة لفوائد ما بعد اخلدمـة وأجريـت                -٥٩
 ١٩٠٤ زايا واملنافع املمنوحة للمتقاعدين منذ تأسيس النظام يف العام        حتسينات معتربة على امل   

 رجال القوات املسلحة    -عمال احلكومة   (كما تركزت األسس على إدخال شرائح جديدة        
والقوات النظامية األخرى واملرأة والعاملني مبؤسسات القطاع العـام اإلنتاجيـة والعـاملني            

حداث تعديالت جوهرية يف قوانني املعاشات والتأمينات       كما مت إ  ) بالقطاع اخلاص واحملامني  
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القائمة هبدف إصالحها وتطويرها لتواكب املعتمد يف األنظمة املتشاهبة يف العـامل حيـث مت          
 .توحيد نظام التأمني على كافة العاملني بالدولة حتت مظلة املعاشات احلكومية

  احلق يف الرعاية الصحية العامة  - دال  
ستور تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامـة وإنـشاء وتطـوير وتأهيـل             وفقاً للد   -٦٠

املؤسسات العالجية والتشخيصية وعليها توفري الرعاية الصحية األولية وخدمات الطـوارئ           
 .جماناً لكل املواطنني

وقد ُبذلت جهود مقدرة ملكافحة األمراض املستوطنة كمرض املالريا واليت تعتـرب              -٦١
 .عدالت املرض والوفيات يف السودانالسبب الرئيسي يف م

يف جمال صحة األمومة تعترب السياسة القومية للصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة واحدة              -٦٢
ركزت التدخالت اليت متت خالل األعوام القليلـة        . من أهم أولويات قضايا الصحة اإلجنابية     

خـدمات الـصحة    املاضية على زيادة نسبة احلصول على اخلدمات وحتسني جودة معـدل            
اإلجنابية عن طريق تدريب املساعدين الطبيني على تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية وبـصفة             

أيضاً بذلت جهود مكثفة لرفع الوعي      . خاصة رعاية ما قبل الوالدة وخدمات تنظيم األسرة       
عن طريق تطوير املعلومات التوعوية واليت ختاطب مواضيع الصحة اإلجنابية املتعددة وذلـك             

ويف إطار جهود ختفيض نسبة     .  طريق أجهزة اإلعالم احمللية والقومية يف الواليات املختلفة        عن
نتشار األمراض والوفيات ذات الصلة باحلمل والوالدة تبىن السودان سياسة جمانية العمليات            ا

 هبدف حتسني وجتويد الرعاية مـع       ٢٠١٠ ورعاية الوالدة اجملانية عام      ٢٠٠٨القيصرية عام   
 . على جعل العناية بإنقاذ احلياة أمراً جمانياًالتأكيد

يف جمال صحة الطفل فقد بذلت عدد من اجلهود بقصد تقليل وفيات األطفال تتمثل                -٦٣
 :أمهها يف

ستراتيجيات تسرع باخلدمات الروتينية وتدعم تقدميها مثل مبادرة احلث         اتنفيذ   •
بـاخلطر، وتعزيـز    على احملافظة على حياة األطفال املتضمنة احلزم اخلاصـة          

اإلرشادات والربوتوكوالت اخلاصة بضمان جودة اإلدارة العالجيـة حلـاالت         
  . مرض األطفال

ستخدام لقاحات جديدة حلماية األطفال ضد معظم األمراض الشائعة واملضعفة        ا •
 سـتراتيجية اللصحة والتوسيع يف دائرة خدمات التلقيح الالحق والروتيين عرب          

  . لكل واليات السودان
 املشتركة اليت تعـاجل القـضايا       االتفاقيات إصدار وإنفاذ القوانني واللوائح و     مت •

احلساسة لصحة الطفل ويف هذا اإلطار صدر املرسوم الرئاسي بشأن العـالج            
 .اجملاين لألطفال وقانون إجازة األمومة
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  التأمني الصحي    
الصحة وحتسينها  التأمني الصحي هو النظام الذي وضعته الدولة للوصول إىل تعزيز             -٦٤

لكافة أفراد اجملتمع وتنبين الفلسفة من وراء التأمني الصحي على حتقيـق مـشاركة اجملتمـع      
بأسلوب تكافلي وترامحي يف متويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية وتوفريها لكافة األفـراد             

ختفيـف  ويهدف التأمني الـصحي إىل     . ة الشاملة االجتماعيواألسر مبا حيقق الرعاية والتنمية      
العبء العالجي واملايل على املؤمن عليهم وتأهيل وتطـوير اخلـدمات الطبيـة وترقيتـها               

 .ستقطاب وتدريب الكوادر الطبية وحتسني بيئة العملاو

ستقطاعها من املـؤمن    اشتراكات اليت يتم    اليتم متويل التأمني الصحي على أساس ا        -٦٥
يف  ٤ يدفعها املخدم و   يف املائة  ٦األجور   من إمجايل    يف املائة ١٠عليهم، واليت حددت بنسبة     

 .شتراك شهري يدفع مباشرةابفهي  يدفعها املشترك، أما القطاعات املخدمة لنفسها املائة

يستهدف مشروع التأمني الصحي كل شرائح اجملتمع وقد مشلت املظلـة العـاملني               -٦٦
ويف . ياجات اخلاصـة  حتالبالدولة، القطاع اخلاص، أرباب املعاشات، األسر الفقرية وذوي ا        

إطار توسيع مظلة التامني الصحي مشلت التغطية توفري األطر الـصحية واإلداريـة املدّربـة               
سـتبقاء عـدد مـن األطبـاء     استقطاب واواملعدات كاملناظري واخلدمات املعملية املتقدمة و    

ولـة  االختصاصيني والفنيني يف بعض الواليات لتوطني العالج بالواليات وتقليل احلاالت احمل          
 .ستكمال اخلدمات التشخيصية والعالجية مبا فيها العملياتامن الواليات و

 حقوق املرأة  - خامساً 

تشكل املرأة شريكاً أصيالً يف استدامة التنمية الشاملة وقد نالت جمموعة من احلقوق               -٦٧
ارات  وسعت عـرب مـس     االستقاللة والثقافية منذ    االجتماعي و االقتصاديةاملدنية والسياسية و  

متعددة لبناء قدراهتا وخرباهتا لإلسهام يف بناء اجملتمع مما أعطاها القدرة يف أن تتبوأ مناصـب                
رفيعة ومتعددة وأعطاها كذلك حقوقاً متيزت هبا مما ساعد ذلك يف هتيئة ظـروف مواتيـه                

 .لالرتقاء الدائم بوضع املرأة

حيـث  ية للرجل دون متييز      حقوقاً للمرأة مساو   ٢٠٠٥ لسنة   االنتقايلمنح الدستور     -٦٨
كذلك نص الدستور يف وثيقة احلقوق يف املادة        ". اإلشارة إىل املذكر تشمل أيضاً املؤنث      "إن
تكفل الدولة للرجال والنساء احلق املتساوي يف التمتع بـاحلقوق املدنيـة    "على أن   ) ٣٢/١(

 ".االقتصاديةة والثقافية واالجتماعيوالسياسية و

مبدأ األجر املتساوي للعمل املتساوي وأكد على التمييز اإلجيايب         وقد ضمن الدستور      -٦٩
ختيار اال فقد أكد على مبدأ املنافسة احلرة يف ا٢٠٠٧حنو املرأة، أما قانون اخلدمة العامة لسنة    

ختيار والترقية الللوظيفة وأكد على مبدأ األجر املتساوي للعمل املتساوي وشدد على أن يتم ا          
 .اءة واإلجنازوفقاً ملعايري الكف
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 حيث أعطى املرأة    ٢٠٠٥ صدر قانون اجلنسية ومت تعديله يف العام         ١٩٩٤يف العام     -٧٠
 ).ب/٤(احلق يف منح جنسيتها ألطفاهلا وفقاً لنص املادة 

 ليتضمن نـصاً حـول      ٢٠٠٩ فقد عدل يف العام      ١٩٩١أما القانون اجلنائي للعام       -٧١
 ٢٠٠٧سلحة كما تضمن قانون القوات املسلحة للعام        احلماية اخلاصة للنساء أثناء الرتاعات امل     

 .مادة حول احلماية اخلاصة للنساء أثناء الرتاعات املسلحة

سـتراتيجيات  الجبانب اإلصالحات القانونية الالزمة وضعت الدولة عـدداً مـن ا            -٧٢
 وسياسة قومية   ٢٠٠٥والسياسات مشلت تبين خطة قومية ملكافحة العنف ضد املرأة يف عام            

 القوميـة   سـتراتيجية ال إىل جانب ا   ٢٠٠٧مكني املرأة وسياسة قومية لتطعيم األطفال يف        لت
ـ             يف قـانون    ةللقضاء على ختان اإلناث وعلى الصعيد التشريعي تبنت احلكومة نظام الكوت

 للنساء من العدد الكلي للمقاعد الربملانية       يف املائة  ٢٥ واليت كفلت    ٢٠٠٨ات لسنة   نتخاباال
 .٢٠١٠ات اليت جرت يف العام نتخاب يف االيف املائة ٢٨,٣متثيل النساء إىل وقد بلغت نسبة 

 حقوق الطفل  - سادساً 

كفل الدستور السوداين حقوق الطفل وألزم الدولة بتقدمي الرعاية للطفـل يف املـادة                -٧٣
 الدوليـة واإلقليميـة     اتـاالتفاقية حقوق الطفل الواردة يف      ـوأوجب عليها محاي  ) ٣٢/٤(

ـ  ةـتفاقينضمت ال ان أوائل الدول اليت     ـيعترب السودان م  . ق عليها السودان  املصاد وق ـ حق
 ويقدم السودان تقـارير دوريـة    تفاقية وكذلك الربوتوكولني امللحقني باال    ١٩٨٩الطفل لسنة   

 . آلليات هذه الصكوكمنتظمة

ة تـسجيل    بالطفل منذ امليالد وذلك بإلزامي     هتماممبوجب القوانني السودانية يبدأ اال      -٧٤
تـسجيل أي   ) ١(٢٨ حيث أوجبت املادة     ٢٠٠١املواليد مبوجب قانون السجل املدين لسنة       

حالة والدة خالل مدة ال تتجاوز اخلمسة عشر يوماً من تاريخ امليالد وقد جرى العمل بـأن      
 هتمـام ويستمر اال. يتم هذا التسجيل مبستشفيات الوالدة واملراكز الصحية وبدون أي مقابل  

من الدستور على أن ) ٢(٧ حبقوق الطفل بعد والدته مبنحه اجلنسية، فقد نصت املادة القانوين
لكل مولود من أم أو أب سوداىن حق ال ينتقص ىف التمتع باجلنسية واملواطنة السودانية وقد                

 .أقر الدستور اجلنسية السودانية للطفل سواء بوساطة األب أو األم على السواء

 والذي ٢٠١٠ مث تاله قانون جديد يف العام ٢٠٠٤ل يف العام  صدر أول قانون للطف     -٧٥
 ونص هـذا    ٢٠٠٥ لسنة   االنتقايلواكب وثيقة احلقوق واحلريات الواردة بدستور السودان        

 حقوق الطفل الدولية ومنح محايـة خاصـة    اتفاقيةالقانون على كثري من احلقوق الواردة يف        
ل بكل والية من واليات السودان وكذلك       لألطفال حيث نص على إنشاء نيابة خمتصة بالطف       

ـ                 ون ؤإنشاء حماكم للطفل تتكون من قاضى درجة أوىل وعضوين مـن ذوى اخلـربة يف ش
. األطفال، إىل جانب النص على إجراءات خاصة بالطفل عند احملاكمة والدفاع والعقوبـات            
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 سـنة   ١٢ سنوات إىل سـن      ٧كذلك رفع القانون سن املسؤولية اجلنائية لألطفال من سن          
 .ونص على املنع املطلق لتطبيق عقوبة اإلعدام على أي شخص مل يبلغ الثامنة عشر من عمره

 منع تشغيل األطفال دون السادسة عـشر يف األعمـال           ١٩٩٧قانون العمل لسنة      -٧٦
شترط عمل فحوصـات طبيـة      ااخلطرة والشاقة وحدد القانون األوقات اليت يعملون فيها و        

 .حنرافاطار السلطات بأي بوادر دورية وألزم املخدم بإخ

 علـى  ٢٠٠٧فيما يتصل مبنع جتنيد األطفال فقد نص قانون قوات الشعب املسلحة             -٧٧
منع جتنيد من هم دون الثامنة عشر، أيضاً مت تصميم برنامج لرتع السالح والتسريح وإعـادة        

بأسـرهم  الدمج يهدف إىل إبعاد األطفال من القوات أو اجلماعات املـسلحة ومل مشلـهم               
 عـام   ١٨واملساعدة على إعادة دجمهم يف جمتمعهم والربنامج يشمل كل األشخاص أقل من             

 بني حكومة   ٢٠٠٣ بدأ الربنامج يف عام   . ذكور وإناث يف كل القوات واجملموعات املسلحة      
السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان يف شكل جلنة مث أعيد تكوينه يف شكل مفوضية يف             

تتبع لرئاسة اجلمهورية وتنفيذ الربنامج يتم بالتعاون مع اليونيسيف وما زالت            ٢٠٠٦مارس  
املفوضية متارس عملها حيث قامت بتسريح وإعادة دمج عدد كبري من األطفال الذين كانوا              

. تفاقات مع بعض احلركـات    اجنوداً باحلركات املتمردة بدارفور وذلك عقب الوصول إىل         
الرئاسي عن األطفال اجلنود الذين مت جتنيدهم بواسطة حركـة          ويف هذا اإلطار نذكر العفو      

 .٢٠٠٨درمان يف العام  العدل واملساواة والذين شاركوا يف اهلجوم على مدينة أم

 جملساً االجتماعيىف جمال التدابري اإلدارية واخلطط املستقبلية أنشأت وزارة التخطيط            -٧٨
 .حتياجاهتم اإلنسانيةاتلبية قومياً لكفالة اليتيم وذلك لرعاية األيتام و

 :يواجه اإلعمال الكامل حلقوق الطفل عدد من التحديات نذكر منها  -٧٩

نتشار احركة السكان العالية بسبب اهلجرة من الريف إىل احلضر مما يؤدي اىل              •
  .ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والتسرب من املدارس يف سن مبكرة

خنراط بعـضهم يف صـفوف      ااع املسلح و  تأثر شرحية كبرية من األطفال بالرت      •
 .احلركات املسلحة ومشاركتهم الفعلية يف العمليات العسكرية

نتشار الضعيف للخدمات الصحية األساسية والعوائق املالية واملوارد البشرية         الا •
 .غري الكافية

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني - سابعاً  

هم شرحية مهمة   اعتبارات اخلاصة واملسنني إذ مت      هتم الدستور باملعاقني وذوى احلاج    ا  -٨٠
ة وأن تؤدى الواجبات املمكنـة ونـصت        ـبد أن تتلقى الرعاية الالزم     من شرائح اجملتمع ال   

لتحاق بأي مهنـة أو     الال ُيحرم أي شخص مؤهل من ا      "من الدستور على أن     ) ٢(١٢املادة  
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ملسنني احلق يف املـشاركة     عمل بسبب اإلعاقة، وجلميع األشخاص ذوى احلاجات اخلاصة وا        
 ".ة أو املهنية أو اإلبداعية أو الترفيهيةاالجتماعييف املناشط 

تكفل الدولة لألشخاص ذوى احلاجات     "من الدستور على أن     ) ١(٤٥نصت املادة     -٨١
حترام كرامتـهم   ااخلاصة كل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا الدستور، وخباصة           

، كمـا   "عليم والعمل املناسبني هلم وكفالة مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع        اإلنسانية، وإتاحة الت  
كفـل  ت"نصت نفس املادة يف الفقرة الثانية على كفالة الدولة حلقوق املسنني فنصت على أن            

حترام كرامتهم وتوفر هلم الرعاية واخلدمات الطبية الالزمة وفقاً ملا          االدولة للمسنني احلق يف     
 ".ينظمه القانون

لتزام السودان حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صـادق الـسودان علـى            ايف إطار     -٨٢
 كما صادق على الربوتوكول     ٢٠٠٩ فرباير   ٢٥ الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف       تفاقيةاال
 تفاقيـة متاز مبواءمتـه لال   ا و ٢٠٠٩كما صدر قانون املعاقني يف العام       .ختياري امللحق هبا  الا

 فيما يتصل باملنشآت العامة واخلاصة حلركة املعاقني        ال سيما عاقة  الدولية لألشخاص ذوي اإل   
واحلق يف السكن وذلك بتخصيص نسبة من األراضي السكنية والسكن الشعيب للمعاقني وأن             

. متنح الدولة الوثائق التعريفية للمعاقني جماناً وكذلك جمانية التعليم يف مؤسسات التعليم العايل            
 وقانون اهليئات العامة للشباب ٢٠٠٢قومية لألطراف الصناعية لسنة كما صدر قانون اهليئة ال

تناول قانون العمل الطوعي     الذي أعطى احلق للمعاقني يف تكوين مجعيات رياضية خاصة هبم         
حق املعاقني يف تكوين كيانات خاصة هبم كما نص قـانون           ) ٢(١٧ يف املادة    ٢٠٠٦لسنة  

 كحـد أدىن    يف املائـة   ٢على ختصيص نسبة    ) ٢٤/٧( يف املادة    ٢٠٠٧اخلدمة املدنية لسنة    
 .٢٠١٠لألشخاص ذوي اإلعاقة وقد مت تكوين اجمللس األعلى للمعاقني عام 

  احلق يف التنمية - ثامناً  
 عليه  يعترب السودان مثاالً لألقطار اخلارجة لتوها من صراعات داخلية مسلحة وبناءً            -٨٣
 املتفق  االقتصاديةة و االجتماعييق أهداف التنمية    ن أي تقييم موضوعي للتقدم احملرز حنو حتق       إف

عليها عاملياً ال ينبغي أن يغفل التأثري السليب املعيق هلذه الصراعات يف العقدين املنصرمني ويف               
الوقت احلاضر واملستقبل املنظور وقد ظل السودان يواجه حتديات مستمرة خـالل تارخيـه              

ن وضعت  إوما  . ةاألفريقيول احلروب بالقارة    احلديث، وها هو خيرج لتوه من واحدة من أط        
ندلعت شرارة أخرى للرتاع يف دارفور غرب السودان نتيجة         ااحلرب أوزارها باجلنوب حىت     

للظروف البيئية اليت ضربت اإلقليم من جفاف وتصحر وتأثري ذلك على املوارد احملدودة واليت            
.  السالح املتدفق من دول اجلوار     نتشاراحدث التنافس حوهلا وأخذ هذا التنافس منحى آخر ب        

 :وقد ظهر جلياً دور الصراع والرتاع فيما يلي
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ستعادة األمن  الحتويل قدر كبري من املوارد املالية والبشرية لدعم اجملهود الوطين            •
والنظام ومحاية املواطنني وتقدمي املساعدات اإلنسانية لضحايا الرتاعات املسلحة         

لك سلباً على امليزانية املخصصة للخدمات يف مجيـع         واملتأثرين بالرتاع مما أثر ذ    
 .أحناء القطر

خنفاض اإلنفاق على اخلدمات األساسية للمواطنني يف املناطق املتـضررة مـن            ا •
الصراع من صحة وتعليم ومياه الشرب النظيفة والكهربـاء والبنيـة التحتيـة             

 .وتدهور البيئة وفرص العمل

اطق املتضررة من الصراعات وذلك بـسبب       صعوبة تنفيذ مشاريع التنمية يف املن      •
 .قتصاديال وااالجتماعيقلة األمن والتفكك والضعف الشديد يف النسيج 

ن حتقيق السالم واحلفاظ عليه يتطلب موارد       إوحىت بعد توقف الرتاعات املسلحة ف      •
تفـاق الـسالم مثـل    ابنود النفقات اجلديدة املرتبطة ب : ضخمة على سبيل املثال   

مات الواليات، ومتويل إنشاء وتشغيل اهلياكل املنـشأة حـديثاً     التحويالت حلكو 
 .واملؤسسات وقد أدت مثل هذه النفقات إىل عجز يف املوازنة العامة للدولة

رغم التحديات املذكورة أعاله إال أن السودان جنح يف تنفيذ عدد مـن املـشاريع                 -٨٤
 :سبيل املثالالتنموية املتقدمة يف عدد من اجملاالت اخلدمية نذكر على 

 مشروع سد مروي    

قتصاد القـومي، وهـو     الويعترب أضخم مشروع قومي تنموي ينعكس إجيابياً على ا          -٨٥
مشروع طاقة مائية متعددة األغراض يهدف يف األساس إىل إنتاج الطاقة الكهربائية ملقابلـة              

ـ      االجتماعي و االقتصاديةالطلب املتزايد عليها للتنمية      يص نـسبياً   ة وتوفري مصدر طاقـة رخ
صاحب تنفيذ املشروع عدد من املشروعات      . لتحسني الزراعة املروية والصناعة يف كل البالد      

 أسرة إىل مواقع بديلة وبلغـت تكلفـة إعـادة    ١٠٠ ٠٠٠املصاحبة حيث مت إعادة توطني     
 الدولة هبذا اجلزء    اهتمام من التكلفة الكلية للمشروع وهي نسبة تعكس         يف املائة  ٤٠التوطني  

مت تعويض املتأثرين بقيام السد بإقامة قرى جديدة تتمتع خبدمات مميزة تـشمل          . املشروعمن  
مدارس وخدمات كهرباء ومراكز صحية ومرافق دينية وغريها وذلك مبوافقة ممثلي املتـأثرين         

فريقيا وأوروبـا ويـزود     أكما مت إنشاء مطار دويل يربط دول اخلليج العريب،          . بإنشاء السد 
 .قود كذلك مت إنشاء مستشفى وشبكة للطرق والكباري باملنطقةالطائرات بالو

ضطلعت احلكومة السودانية يف إطار مشاريع حصاد املياه بالتنفيذ والتخطيط          اأيضاً    -٨٦
نتظمت عدد  التنفيذ عدد من املشروعات التنموية املتمثلة يف إنشاء خزانات، سدود وحفائر            

 املياه ألغراض الزراعة والرعي وتوفري امليـاه        من الواليات وذلك هبدف توفري قدر كاف من       
 .الصاحلة للشرب
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يف جمال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بذلت احلكومة جهوداً مقدرة يف تنفيذ               -٨٧
حمطات للتوليد وإنشاء شبكات ناقلة وتوصيل خطوط اإلمداد الكهربائي لعدد كـبري مـن              

 . مبختلف الوالياتنتاجيةإلالقطاعات السكانية، الصناعية وا

هتم السودان بالبعد البيئي للتنمية واحلفاظ على التنوع احليوي وجماهبة فقدان املوارد            ا  -٨٨
ختذ العديد من اإلجراءات اليت مـن       االبيئية وسن العديد من التشريعات والقوانني واللوائح و       

ى حقوق وواجبات    عل ٢٠٠١شأهنا احلفاظ على البيئة، وقد نص يف قانون محاية البيئة لسنة            
السكان يف العيش يف بيئة صحية الئقة ووضع القانون إطاراً للسياسات والتـدخالت علـى            

 مطالباً بتـضمني بعـض     ٢٠٠٥ لسنة   االنتقايلهتم دستور السودان    اي وقد   حتاداملستوى اال 
صادقت حكومة السودان على عـدد كـبري مـن          . ات البيئية يف قانون محاية البيئة     عتباراال

ستراتيجيات واخلطـط   ال من ا  اً الدولية يف جمال محاية البيئة كما تبىن السودان عدد         قياتاالتفا
 من  اًالبيئية مثل اخلطة القومية حلماية البيئة باإلضافة إىل إنشاء حمكمة خاصة بالبيئة وأنشأ عدد             

 .وحدات البيئة وجمالس البيئة بالواليات

 حالة حقوق اإلنسان بدارفور  - تاسعاً  

  لعملية السلميةمسار ا    
شهد إقليم دارفور عدة حتوالت إجيابية بشأن تطبيع األوضاع فيه مبا يعيده إىل حيويته                -٨٩

نتشار السالح والتنـافس    االيت تأثرت يف األعوام املاضية باحلرب والرتاعات القبلية اليت أججها           
سـتقرار  البذلت احلكومة السودانية عدة مساعي لتحقيـق الـسالم وا         . حول املوارد احملدودة  

 اتفاقيـة  أبشي األوىل والثانيـة و     اتفاقيةتفاقات نذكر منها    اباإلقليم وذلك عرب عدة مبادرات و     
كربى احلركـات    مع   ٢٠٠٦تفاق أبوجا للسالم يف دارفور يف العام        اأجنمينا وتوج كل ذلك ب    

 أبوجـا   اتفاقيـة ستمرار وجود عدد من احلركات غري املوقعة علـى          امع  . املسلحة يف دارفور  
نشطار عدد من احلركات فقد سعت احلكومة السودانية إلجياد منرب تفاوضي جيمع كل هذه              او

 منرباً  ختاذ الدوحة ا ب األفريقي حتادتفاق مع الوسيط املشترك لألمم املتحدة واال      الاحلركات ومت ا  
مت الوصول لعدد من التفامهات املشتركة بني احلكومة واحلركات ونتج عـن ذلـك     . للتفاوض

توقيع اتفاقني إطاريني مع حركة العدل واملساواة وحركة التحرير والعدالة واليت تضم عدد كبري              
د من احلركات املتجمعة وما زال التفاوض مع هذه احلركات مستمراً، باإلضافة إىل توقيع عـد              

ستعادة السلم واألمـن    ا امليدانية مع عدد من املقاتلني واليت أسهمت بدورها يف           االتفاقياتمن  
ات يف كل أحناء دارفـور وكرسـت        انتخابهذه التحوالت اإلجيابية مكنت من قيام       . لدارفور

املشروعية الدميقراطية وأنشأت مؤسسات منتخبه وأحدثت معطيات جديدة على أرض الواقـع        
 جديدة لدارفور أجريت حوهلا نقاشاً واسعاً بني أبناء         ستراتيجيةامة على صياغة    شجعت احلكو 

دارفور أفراداً ومجاعات ومؤسسات ومع القوى السياسية الوطنية كافة كما حرصت احلكومة            
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على التشاور حوهلا مع شركائها يف عملية السالم يف مقدمتهم البعثة املشتركة لألمم املتحـدة               
 سـتراتيجية ال عايل املستوى كما وجـدت ا      األفريقي حتاد بدارفور وفريق اال   ياألفريق حتادواال

 .الدعم والتشجيع من كثري من الشركاء يف السالم من أعضاء األسرة الدولية

 اجلديدة على مخسة عناصر رئيسية هي حتقيـق األمـن، تكـريس            ستراتيجيةالتقوم ا   -٩٠
احلرب ليعيشوا حياة كرمية، وإجراء املصاحلات      التنمية، وإعادة توطني النازحني واملتضررين من       

ستمرار يف املفاوضات هبـدف الوصـول إىل        ال، وا االجتماعيالداخلية اليت تعزز مناخ السالم      
 . سياسية تنال رضاء أهل دارفور عرب منرب الدوحة جبهود ورعاية من دولة قطرةوثيقة تسوي

 األفريقي حتاد األمم املتحدة واال    إىل العمل بشكل وثيق مع بعثة      ستراتيجيةالهتدف ا   -٩١
 لتـسهيل وتنظـيم     األفريقي حتادبدارفور والوسيط املشترك، واهليئة التنفيذية العليا التابعة لال       

عملية املشاورات مع مواطين دارفور، لتعميم املصاحلات والعمل على تطبيق العدالة للجميـع          
 .جمتمع دارفورمن خالل اآلليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع قطاعات 

األوىل  : قد أحدثت منهجاً عملياً يف التطبيق على ركيزتني        ستراتيجيةالنشري إىل أن ا     -٩٢
هي تبين فكرة الشراكة مع الدول واملنظمات، والركيزة الثانية هي إيالء جهد خاص إلشراك              
مواطين دارفور خاصة على املستوى القاعدي وعلى صعيد النـواب املنتخـبني باهليئـات               

 .تشريعية، ومنظمات اجملتمع األهلي والنازحنيال

 اجلديدة لدارفور مل يقصد هبـا أن حتـل حمـل            ستراتيجيةالجتدر اإلشارة إىل أن ا      -٩٣
 منرب الدوحة اآللية املتفق عليها من قبل األطراف جبانـب جهـود             ال زال املفاوضات حيث   

تفـاق  ا للوصـول إىل     حتقيق السالم من الداخل وقد خطت املفاوضات شوطاً مقدراً وذلك         
 .سالم عادل ودائم بني كافة األطراف

  بناء قدرات حقوق اإلنسان بالسودان  - عاشراً  
ضطلعت احلكومة السودانية يف الفترة املاضية ومن خالل خطة متكاملة بتـدريب            ا  -٩٤

عدد مقدر من الكوادر العاملة يف اجملال العديل من املستشارين القانونيني ووكـالء النيابـة               
حيث نفذت وزارة العدل بالتعاون مع معهد مـاكس بالنـك           . احملامني ومنفذي القانون  و
ملاين وبدعم من احلكومة النروجيية برنامج تدرييب متكامل على املعايري الدوليـة والوطنيـة             ألا

 من املستشارين القـانونيني     اًاخلاصة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقد مشل التدريب عدد        
أيضاً يف إطار بناء قدرات حقـوق الـسودان قامـت احلكومـة             . ابة واحملامني ووكالء الني 

ستجابة لنداء جملس حقوق اإلنسان بتبين برنامج لتقوية قدرات حقوق اإلنسان           االسويسرية و 
بالسودان خاصة دارفور مت من خالله تنفيذ عدد من األنشطة اخلاصة بالتدريب ورفع الوعي              

 .يف جمال حقوق اإلنسان
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 التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية املعنية بتعزيز ومحايـة حقـوق            -  عشرحادي 
  اإلنسان

اً كبرياً لآلليات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان علـى           اهتماميويل السودان     -٩٥
فيما يتصل بآليات األمم املتحدة العاملة يف جمال حقوق         . املستوى الدويل واإلقليمي والوطين   

د ظل السودان يشارك بشكل مستمر يف أعمال جلنة حقوق اإلنسان سابقاً وجملس اإلنسان فق
حقوق اإلنسان حالياً كما ظل يقدم تقارير دورية لآلليات التعاقدية اخلاصة باملعاهدات اليت             

ويف إطار اإلجراءات اخلاصة ظل السودان ولفترة تقارب العقدين من الزمان       . يتمتع بعضويتها 
القطريني املعنيني حبالة حقوق اإلنسان بالسودان ويتعاون معهـم يف سـبيل      يستقبل املقررين   

فيما يتصل  . تنفيذ واليتهم حيث كان آخرهم اخلبري املستقل والذي ما زالت واليته مستمرة           
ـ              شـكله   ذيحباملي الواليات األخرى أيضاً تعاون السودان تعاوناً كبرياً مع فريق اخلرباء ال

 والذي وضع توصـيات   ٢٠٠٧مارس من العام    /آذارارفور يف   جملس حقوق اإلنسان حول د    
 .قصرية ومتوسطة وطويلة األجل قام السودان بتنفيذ جلها وما زالت بقيتها قيد التنفيذ

 حلقـوق   ةاألفريقيعلى املستوى اإلقليمي يشارك السودان بفاعلية يف أعمال اللجنة            -٩٦
ستقبل السودان يف   اوقد  .  مرتني كل عام   جتماعاهتا اليت تعقد دورياً   ااإلنسان والشعوب ويف    

 وفد اللجنة املكون من أربعة مفوضني وذلك يف بعثة خاصة بواليـة اللجنـة               ٢٠١٠العام  
 . يف إطار ترقية حقوق اإلنسان ببلدان القارةةاألفريقي

: على املستوى الوطين أنشأت احلكومة السودانية منربين مشتركني حلقوق اإلنسان            -٩٧
سائل حقوق اإلنسان بكل السودان عدا دارفور وهو املنرب املشترك مـع بعثـة              األول يعىن مب  

ختصاصات البعثة الواردة يف قرار جملس      استناداً على   ا وذلك   UNMISاألمم املتحدة بالسودان    
واملنرب الثاين يعىن مبسائل حقوق اإلنسان بدارفور وهو املنرب املشترك مع           . ١٥٩٠األمن رقم   

ستنادا على قرار   ا وذلك   UNAMID بدارفور   األفريقي حتادمم املتحدة واال  البعثة املشتركة لأل  
  .١٧٦٩جملس األمن رقم 

يوفر املنربان فرصة لتبادل املعلومات اخلاصة بأوضاع حقوق اإلنـسان بالـسودان              -٩٨
ستعراض التطور والتحسن يف تطبيق حقوق اإلنسان على أرض الواقع والوقـوف علـى              او

. ق اإلنسان وحتديد أفضل السبل اخلاصة مبعاجلتها على املستوى الوطين         الشواغل اخلاصة حبقو  
كذلك يوفر املنربان فرصة ملناقشة املشاريع واألنشطة واملبادرات اليت هتدف لتحسني أوضاع            

 .ستقطاب دعم املاحنني يف هذا اخلصوصاحقوق اإلنسان بالسودان و

 :أهم اجنازات املنربين  -٩٩

احلكومي بشأن النشرات والتقارير اليت تـصدر عـن         إجراء حوار بني اجلانب      •
البعثة حول أوضاع حقوق اإلنسان بالسودان وذلك لتمكني احلكومة السودانية          

  .من إبداء مالحظاهتا وعمل املعاجلات الالزمة
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متابعة تنفيذ املشروع اخلاص ببناء قدرات حقوق اإلنسان بالـسودان املمـول             •
ذلك تدريب عدد كـبري مـن املـسؤولني     بواسطة احلكومة السويسرية مبا يف      

  .احلكوميني ومنظمات اجملتمع املدين حول مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان
تشكيل جلان مشتركة تضم ممثلني عن احلكومة الـسودانية واألمـم املتحـدة              •

واملاحنني لبحث أهم حتديات حقوق اإلنسان بالـسودان وعمـل التوصـيات           
  .الالزمة ملعاجلتها

يب حول عمل الشرطة وحقوق اإلنسان وتوزيع هذا الدليل على          عمل دليل تدري   •
  .كل الوحدات الشرطية

تنفيذ عدد من ورش العمل التدريبية اخلاصة برفع الوعي حبقوق اإلنسان عـرب              •
  .برنامج العون الفين املقدم من األمم املتحدة

ـ             -١٠٠ سلطات احملليـة   مت إنشاء ثالثة منابر فرعية للمنرب الرئيسي املشترك بدارفور بني ال
: بواليات دارفور ووحدة حقوق اإلنسان بالبعثة املشتركة وختتص هذه املنابر الفرعية مبا يلي            

ختاذ التدابري بواسطة   اتبادل املعلومات اخلاصة بأوضاع حقوق اإلنسان بالوالية والعمل على          
تحديات اخلاصة  نتهاكات حقوق اإلنسان، تنوير املنرب الرئيسي بال      االسلطات احمللية للحد من     

ختاذ اإلجراء املناسب، تقوية التعاون بني اجلهـات        البأوضاع حقوق اإلنسان بالوالية وذلك      
احلكومية احمللية وموظفي حقوق اإلنسان التابعني للبعثة املشتركة وذلك بغرض االسـتجابة            

جمال بناء  حتياجات يف   الالفاعلة لشواغل حقوق اإلنسان بالوالية املعنية، العمل كجهة تقييم ل         
 .قدرات حقوق اإلنسان على املستوى الوالئي

يف إطار احلوار السوداين األورويب توجد جلنة فنية خاصة مبسائل حقوق اإلنسان ويتم               -١٠١
. جتماعات هذه اللجنة تبادل املعلومات اخلاصة بأوضاع حقوق اإلنسان بالسودان         امن خالل   
 .ن بني احلكومة السودانية واحلكومة اليابانية منرباً مشتركاً حلقوق اإلنساأيضاًكما يوجد 

  التحديات اخلاصة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالسودان  - ثاين عشر
حتدمت لعقود من الزمان يف عدد من املناطق        اشك أن الصراعات املسلحة واليت       ال  -١٠٢

 الـسالم   تفاقيةا غري أن توقيع     ،يف السودان قد أثرت حتماً على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
 أبوجا للسالم يف دارفور واجلهـود احلثيثـة املبذولـة           اتفاقية سالم الشرق و   اتفاقيةالشامل،  

ستكمال حل الرتاع يف دارفور قد وفرت فرصة هامة للمضي قـدماً لتحقيـق إجنـازات                ال
مستقبلية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف حالة السلم ويظهر ذلك جليـاً يف كـثري مـن                 

ستراتيجيات والتشريعات الـيت    ال الواضحة يف التدخالت خاصة يف السياسات وا       اإلجنازات
لتزام الدولة التام مما ساهم يف حتقيق العديد من الربامج لتعزيز ومحايـة حقـوق               اأوضحت  
تؤكد حكومة السودان على أمهية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وذلك ببذل مزيـد     . اإلنسان
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شرات الضعيفة مطالبني من اجملتمع الدويل توفري الدعم الـالزم          من اجلهود والتركيز على املؤ    
والتنسيق بني كل اجلهات حىت نتمكن من إجناز بقية املشاريع املستقبلية من عـودة طوعيـة              

 .للنازحني والالجئني واملشاريع التنموية

 التحقيق الكامل لألمن بواليات دارفور  - ألف  

ظلت تبذهلا احلكومة السودانية يف سبيل تعزيز األمن        بالرغم من اجلهود الكبرية اليت        -١٠٣
 الـسالم بـدارفور     اتفاقياتوالسلم بواليات دارفور الثالثة ومن أوجه ذلك توقيع عدد من           

 طاريني مع حركتني متمردتني رئيسيتني والسعي عرب منرب التفـاوض         اتفاقني  اوكذلك توقيع   
 بدارفور يترتب عليه وقف العدائيات      بالعاصمة القطرية الدوحة للوصول لسالم عادل ودائم      

ستمرار بعـض   اهنائياً والعودة الكاملة للنازحني والالجئني إىل قراهم ومدهنم األصلية، إال أن            
احلركات يف التمرد يف بعض اجليوب القليلة وعدم جنوحها للسلم وقيامها بعدد من األنشطة              

جم قوافل اإلغاثة وتعتدي    ستنساخ حركات أخرى وعصابات مسلحة أصبحت هتا      االعدائية و 
نعكـست  استقرار  ال إىل خلق حالة من عدم ا      ىعلى املدنيني وتسلب ممتلكاهتم كل ذلك أد      

بدورها على طبيعة حياة املدنيني يف تلك املناطق مما أثر سلباً على متتعهم الكامل حبقـوقهم                 
 .وحرياهتم األساسية

القات الثنائية بني دوليت الـسودان  وقد كان للتطبيع الكامل الذي مت فيما يتصل بالع          -١٠٤
وتشاد وإنشاء قوات مشتركة على احلدود بني البلدين ملنع األنشطة العدائية للمتمردين على             
اجلانبني األثر الواضح يف عودة احلياة لطبيعتها بالنسبة للسكان املدنيني يف القرى احلدوديـة              

سودانية بتنفيذ عدد مـن الـربامج       على جانيب البلدين بل تعدى ذلك إىل مبادرة احلكومة ال         
التنموية يف عدد من القرى التشادية املوجودة على احلدود السودانية مبا يف ذلك إنارة تلـك                

 .ستخدام خاليا الطاقة الشمسيةاالقرى ب

  إهناء الصراعات القبلية بواليات دارفور - باء  
ستتباب الكامل  السبيل ا ظلت الصراعات القبلية بواليات دارفور متثل عقبة كئود يف            -١٠٥

نتشار السالح بصورة كبرية نتيجة لوجـود       الألمن بواليات دارفور وقد زاد من حدة ذلك         
عدد من احلركات املتمردة اليت خرجت عن سلطة الدولة ودخول عناصر خارجية لدعم هذه              

وقد ظلت احلكومة السودانية تبذل جهـوداً جبـارة         . احلركات ومدها بالسالح والذخرية   
راء عدد من املصاحلات القبلية كان آخرها بوالية جنوب دارفور وقد ترتب على ذلـك               إلج

 .إهناء كل الصراعات القبلية املوجودة بالوالية
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  قتصاد الكلي للدولةالستحقاقات السالم يف جنوب السودان على ااتأثري تنفيذ  - جيم  
 لفترة جتاوزت العقدين    ستمرتابالرغم من أن احلرب األهلية جبنوب السودان واليت           -١٠٦

 إال أن تنفيـذ    ٢٠٠٥تفاق السالم الشامل يف العـام       امن الزمان قد وضعت أوزارها بتوقيع       
ستنفذ جـزء   ا من تكوين للمفوضيات واآلليات املعنية بتنفيذها قد         تفاقيةستحقاقات هذه اال  ا

بناء جنـوب   ستحقاقات إجراء تقرير املصري أل    المقدر من ميزانية الدولة وقد كان آخر هذه ا        
وقد زاد األمر سوءاً . ٢٠١١يناير من العام /كانون الثاينالسودان والذي جيري يف التاسع من      

عدم وفاء املاحنني لكامل تعهداهتم اليت قطعوها عند التوقيع مما ترتب على ذلك حتمل اخلزينة               
 على قدرة   نعكس سلباً استحقاقات مما   الالعامة للدولة النصيب األكرب من الصرف على هذه ا        

 .الدولة يف تنفيذ الربامج التنموية وإعادة إعمار ما دمرته احلرب بصورة كاملة

األولويات الرئيسية اليت ستضطلع هبا الدولة لتحسني حالـة حقـوق             - ثالث عشر
   الصعيد الوطينى علاإلنسان

هبـا  يعترب حتقيق السالم يف كل أرجاء القطر من األولويات الرئيسة اليت ستـضطلع              -١٠٧
 أن حتقيق السالم ميثل الركيزة األساسية الـيت ينـبين عليهـا         اعتبارالدولة يف املرحلة املقبلة ب    

ستقرار واألمن والتنمية وهي العناصر الالزمة لتمتع املواطنني حبقوق اإلنسان علـى حنـو              الا
يف و  حر ونزيـه   استفتاءأيضاً من األولويات اليت تضطلع هبا الدولة هي ضمان إجراء           . كامل

تفاق السالم الـشامل    الجو آمن وسلمي حيدد مصري جنوب السودان وتقبله األطراف وفقاً           
 وكذلك بعـض القـوانني      االنتقايل سيتم تعديل الدستور     ستفتاء على خمرجات هذا اال    وبناًء

ويف إطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان سيتم أيضاً إنشاء املفوضية القومية املستقلة      . املرتبطة به 
ق اإلنسان وتسمية املفوضني ليباشروا عملهم بعد أن صدر القانون املنظم لعمل املفوضية     حلقو

 .٢٠٠٩منذ العام 

  التوقعات فيما يتصل بالعون الفين املطلوب  - رابع عشر
ستفادة الكاملة من برنامج األمم املتحدة اخلاص بالعون الفين         اليتطلع السودان إىل ا     -١٠٨

ستقطاب عدد من املبادرات الدولية اليت ترمـي إىل         اا يتطلع إىل    يف جمال حقوق اإلنسان كم    
بناء وتقوية قدرات املؤسسات الوطنية بشقيها احلكومي واألهلي يف جماالت حقوق اإلنسان            

 :املختلفة وفق ما يلي

من قضاة ومدعني عامني ومستشارين قانونيني       تدريب كوادر األجهزة العدلية    •
 فرص التأهيل عرب املنح قصرية وطويلة األجل يف         يف جماالت إقامة العدل وتوفري    
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دراسات حقوق اإلنسان وذلك لرفع القدرات وخلق مدربني وطنيني حمتـرفني           
 .من شأهنم أن يسهموا يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها

تدريب األجهزة املنفذة للقانون واألجهزة النظامية يف جماالت إنفـاذ القـانون             •
 . حترام حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسايناوتعزيز و

دعم برامج تأهيل متخصصة يف حقوق الطفل ومتكني املرأة وحقوق األشخاص            •
 .ذوي اإلعاقة إلشراك هذه الفئات وتقوية دورها يف عملية التنمية املستدامة

دعم عملية بناء السالم بتنفيذ برامج موجهة خاصة بفض الرتاعـات وتوطيـد             •
  .االجتماعيسلم دعائم ال

دعم منظمات اجملتمع املدين غري احلكومية الوطنية لتسهم بـدورها يف تعزيـز              •
  .ومحاية حقوق اإلنسان بالسودان

فيما يتصل باحلق يف التنمية تأمل احلكومة السودانية يف مبادرات إلعفاء ديوهنا             •
يـل  وكذلك إتاحة فرص متويل املشروعات التنموية الوطنية عرب صناديق التمو         

 . كوتونواتفاقيةالدولية، وفك احلجز عن مستحقاهتا مبوجب 

ستفادة التأمل احلكومة السودانية يف مشاريع لنقل برامج املعرفة التقنية مبا يتيح ا            •
 .منها على املستوى الوطين يف دعم التنمية

 مالحظات ختامية  - خامس عشر

 يف املرحلة املقبلة    ال سيما صوى  ميثل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالسودان أولوية ق         -١٠٩
ورغم وجود العديد من التحديات غري املسبوقة واليت مت عكسها يف التقريـر إال أن اإلرادة                
الوطنية تظل راسخة يف بذل املزيد من اجلهود جملاهبة هذه التحديات واملضي قدماً يف حتقيـق                

 .الغايات السامية ملبادئ حقوق اإلنسان

ودانية من خالل تقدمي هذا التقرير إىل عكس جهودها يف سـبيل            سعت احلكومة الس    -١١٠
الوفاء بتعهداهتا اليت قطعتها مراراً بتحسني حالة حقوق اإلنسان بالـسودان وتأمـل حكومـة         

ستعراض هذا التقرير الدخول يف حوار بناء مع جملس حقوق اإلنسان بصفة         االسودان من خالل    
ستحدثت آليـة   اسهم يف حتقيق األهداف اليت من أجلها        خاصة واجملتمع الدويل بصفة عامة مبا ي      

املراجعة الدورية الشاملة ويدفع باجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى              
األرض وذلك عرب تقييم التطورات والتحديات وتبادل أفضل املمارسات وفتح جماالت للتعاون            

أمل احلكومة السودانية يف اخلروج بتوصيات بناءة مـن         مع آليات اجمللس واجملتمع الدويل كما ت      
ستعراض هذا التقرير وكذلك اخلروج بتعهدات من شأهنا أن تنعكس إجياباً على تطوير             اخالل  

أوضاع حقوق اإلنسان بالسودان مبا حيقق الغاية اليت تطلعنا إليها مجيعاً عند إنشاء جملس حقوق               
  .ق اإلنسان يف مجيع البلداناإلنسان كآلية فاعلة لتطوير أوضاع حقو
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  اجلزء الثاين    

  املنهجية  - أوالً  
أعدت حكومة جنوب السودان التقرير الوطين لالستعراض الدوري الـشامل عـن              -١١١

 جلنوب  االنتقايلطريق وزارة الشؤون القانونية والتطوير الدستوري املكلفة، مبوجب الدستور          
تعلق بتنظيم هذه الوزارة، بالتعامل مع املسائل        امل )١(٢٠٠٨ وقانون عام    ٢٠٠٥السودان لعام   

، والوثائق ذات الصلة    )٢(املتصلة بإعداد الوثائق اليت تكون حكومة جنوب السودان طرفاً فيها         
وعّينت الوزارة جلنة وزارية مشتركة معنية      .  الدولية االتفاقياتحبقوق اإلنسان واملعاهدات و   

مؤسسات حكومية أخرى، وكُلفـت هـذه       حبقوق اإلنسان مشلت الوزارات ذات الصلة و      
اللجنة بتنسيق إعداد التقرير وكفالة أن يتضمن مشروع التقرير املـشاورات مـع اجلهـات          

  .صاحبة املصلحة واإلسهامات املقدمة من هذه اجلهات
وعمالً باملبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته الـسادسة              -١١٢

، نظمت احلكومة مع بعثة األمم املتحدة يف السودان حلقيت          ٢٠٠٧تمرب  سب/املعقودة يف أيلول  
 الدوري الشامل على مـستوى خمتلـف املؤسـسات يف        االستعراضعمل تشاوريتني بشأن    

طالع املشاركني علـى     إ وكان الغرض من حلقيت العمل هو أوالً      . حكومة جنوب السودان  
 الـدوري الـشامل،     االستعراضنسان و  السودان مبوجب القانون الدويل حلقوق اإل      التزامات

  . والعمل ثانياً على جتميع معلومات عن حالة حقوق اإلنسان بغية إدراجها يف التقرير

  املعلومات األساسية  - ثانياً  
.  كيلـومتر مربـع  ٥٩٧ ٠٠٠جنوب السودان هو منطقة غري ساحلية مـساحتها       -١١٣

نوب الـسودان هـو إحـصاء الـسكان         واملصدر الرئيسي للبيانات الدميوغرافية املتعلقة جب     
وُتنظّم عملية اإلحصاء كل عشر سنوات، وقد جرت عملية اإلحصاء اخلامسة يف            . واملساكن

  .)٣( مليون نسمة٨,٢٦ حيث ُسجل تعداد السكان على أنه يبلغ ٢٠٠٨عام 
 جلنـوب   االنتقـايل واإلطار القانوين الوطين حلماية حقوق اإلنسان يشمل الدستور           -١١٤

  .، وقرارات احملاكم أو السوابق القضائية، واألعراف والتقاليد٢٠٠٥ لعام السودان
واجلدير بالذكر أن الصكوك الدولية غري قابلة للتطبيق حبد ذاهتا بل تتطلـب سـن                 -١١٥

وعليه، ال ميكن لشخص ما     . تشريعات تنفيذية تكون مبثابة قوانني سارية يف جنوب السودان        
 بشأن وقوع انتهاكات من جانـب جنـوب الـسودان           أن يقدم شكوى إىل حمكمة حملية     

ه الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ما مل تكن احلقوق املعنية قد أُدرجت يف القـوانني               لتزاماتال
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بيد أن احملاكم يف جنوب السودان راعت يف بعض القضايا الصكوك الدولية اليت صدق . احمللية
  .صكوك مل ُتدرج يف التشريعات احملليةعليها السودان أو انضم إليها، مع أن تلك ال

 هو القانون األساسـي واألمسـى       ٢٠٠٥ جلنوب السودان لعام     االنتقايلوالدستور    -١١٦
كما ينص علـى إنـشاء أذرع   . وينص صراحة على املبادئ العامة اليت ُينظم اإلقليم وفقاً هلا       

صل بينها وحيـدد والياهتـا      الدولة املتمثلة يف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والف       
 يف الباب الثالث منه على شرعة احلقوق اليت تكفل متتع اجلميع يف             أيضاًوينص  . وصالحياهتا

  .)٤(جنوب السودان حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
وعالوة على ذلك، يتضمن الباب الثالث من الدستور املبادئ التوجيهية لـسياسات              -١١٧

وجيه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فيما يتصل برسم وتنفيذ         الدولة اليت ترمي إىل ت    
السياسات الوطنية، وصياغة القوانني، وتطبيق الدستور، وغري ذلك من القوانني ذات الـصلة             

  .ة والثقافيةاالجتماعي واالقتصاديةباحلقوق 
مفوضية حلقوق   أيضاً، أنشأ جنوب السودان     ٢٠٠٥ لعام   االنتقايلوعمالً بالدستور     -١١٨

 منه، جبملة أمور منها دعم ومحايـة وتعزيـز حقـوق            ١٥٠اإلنسان مكلفة، مبوجب املادة     
اإلنسان يف جنوب السودان، ورصد تطبيق وتنفيذ احلقوق واحلريات اليت يكفلها الدسـتور،             

 الدولية واإلقليميـة    تفاقياتوضمان امتثال حكومة جنوب السودان على كافة مستوياهتا لال        
  . اإلنسان اليت صدقت عليها مجهورية السودانحلقوق 
 ٢٠٠٥ لعام   االنتقايل من الدستور    ١٤وصوناً حلُرمة احلقوق واحلريات، تنص املادة         -١١٩

على عدم االنتقاص من احلقوق واحلريات املكفولة يف شرعة احلقوق، والعمل على دعمهـا              
 الوطين، واحملكمة العليا جلنوب     ومحايتها وتطبيقها عن طريق احملكمة الدستورية على املستوى       

السودان وغريها من احملاكم املختصة، وذلك حتت إشراف مفوضية حقوق اإلنسان جلنـوب             
  . السودان، عمالً بأحكام الدستور والقانون

  احلقوق املدنية والسياسية  - ثالثاً  
وب السودان  على حنو ما أُشري إليه أعاله، يرتكز النظام احمللي حلقوق اإلنسان يف جن              -١٢٠

            وعمـالً  ". شـرعة احلقـوق   " املعنون   ٢٠٠٥ لعام   االنتقايلعلى الباب الثاين من الدستور      
من الدستور، فإن شرعة احلقوق هي عهد فيما بني مواطين جنوب الـسودان             ) ١(١٣باملادة  

نـسان  وبني املواطنني واحلكومة على كافة املستويات، وهي التزام باحترام وتعزيز حقوق اإل           
ة واملـساواة   االجتماعيواحلريات األساسية املكفولة يف الدستور؛ وهي حجر الزاوية للعدالة          

  .والدميقراطية يف جنوب السودان
احلـق يف   : ويلخص الباب الثاين من الدستور احلقوق واحلريات على النحو التـايل            -١٢١

ألطفال، واحلق يف اخلصوصية،    احلياة والكرامة اإلنسانية، واحلق يف احلرية، وحقوق النساء وا        
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واحلق يف احملاكمة العادلة والتقاضي، واحلق يف امللكية، واحلق يف االعتقاد، واحلق يف التعليم،              
واحلق يف االقتراع، وحقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن، واحلـق يف             

تمعات اإلثنية والثقافية،   الرعاية الصحية العامة، واحلق يف الوصول إىل املعلومات، وحقوق اجمل         
واملساواة أمام القانون، وحرية الوجدان والتعبري وتكوين اجلمعيات والتنقل والتجمع، وعدم           

  .التعرض للتعذيب أو الرق واالستعباد والعمل القسري، وتقييد فرض عقوبة اإلعدام
  :وُتحمى احلقوق املدنية والسياسية على النحو التايل  -١٢٢

   احلياة والكرامة اإلنسانيةاحلق يف  - ألف  
إن أهم حقوق اإلنسان األساسية يف جنوب السودان هو احلق يف احلياة والكرامـة                -١٢٣

وُيحمى هذا احلق وُيكفل مبوجـب  . اإلنسانية الذي يستحق الضمان واحلماية إىل أقصى حد   
الت محاية كما تدعم هذا احلق آليات قانونية ومؤسسية أخرى يف جما     .  من الدستور  ١٢املادة  

  .البيئة، والصحة العامة والغذاء
وال تزال عقوبة السودان مطبقة يف جنوب السودان الذي مل يـصدق بعـد علـى                  -١٢٤

وال تطبـق عقوبـة    . الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
ظروف مشددة للعقوبة تشمل    اإلعدام إال يف حاالت اإلدانة باخليانة أو جبرمية قتل أو هنب يف             

استخدام أسلحة نارية، إذا رأت احملكمة أن الشخص ليس دون الثامنة عشرة ومل يتجـاوز               
واجلدير بالذكر أن   . وُتعد هذه اجلرائم هي األخطر يف جنوب السودان       . )٥(السبعني من العمر  

 ُتنفّـذ إال يف     عقوبة اإلعدام ال تزال قانونية وتصدر عن احملاكم يف بعض القضايا لكنـها ال             
  . حاالت نادرة

  احلق يف احلرية  - باء  
وال ميكن حرمان أي شـخص مـن     .  من الدستور احلق يف احلرية     ١٦ تكفل املادة     -١٢٥

وال ُيحرم شخص من حريته إال يف إطار تنفيذ حكم أو أمر صادرين             . حريته بشكل تعسفي  
ة تشري إىل أن الشخص قد      عن حمكمة؛ أو بسبب إساءة احملكمة؛ أو عند توفر شكوك معقول          

               من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ٨٣وباإلضافة إىل ذلك، فإن املادة      . ارتكب جرمية جنائية  
 ُتلزم رجل الشرطة الذي ُينفّذ االعتقال بتقدمي املتهم إىل النيابة العامة أو عرضـه         ٢٠٠٨لعام  

  . ساعة٢٤على قاض أو حمكمة يف غضون 

  ستعباد والعمل القسريالرق واال  - جيم  
ورة مطلقة يف جنوب الـسودان مبوجـب        ـاد حمظورة بص  ـممارسة الرق واالستعب    -١٢٦
العمل القسري إال يف احلـاالت الـيت        ) ٢(١٧كما حتظر املادة    . من الدستور ) ١(١٧املادة  
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 ٢٥٨-٢٥٣ومبوجب املـواد  . د إدانة الشخص بواسطة حمكمة خمتصة    ييكون فيها مبثابة عقوبة بع    
، ُتمنع املمارسات املتمثلة يف قبول أو تقـدمي أو احتجـاز            ٢٠٠٨ن قانون العقوبات لعام     م

ا ستغالهلاشخص بغرض استعباده؛ وشراء أو حماولة شراء امرأة دون احلادية والعشرين بغرض             
يف حمالت ممارسة الدعارة يف جنوب السودان أو يف أي مكان آخر بواسطة التهديـد أو أي                 

منع أصحاب املساكن من متكني اآلخرين من استخدامها ملعاشرة فتيـات           وُي. وسائل أخرى 
  .)٧(دون الثامنة عشرة

 ١٩٧٦وقانون إدارة السجون يف جنوب السودان ونظام إدارة سجون السودان لعام      -١٢٧
  .حيظران العمل القسري للسجناء إال ألغراض التدريب

إللزامية، فااللتحاق باخلدمـة يف     وال يطبق جنوب السودان نظام اخلدمة العسكرية ا         -١٢٨
وال ميكن للضابط املسؤول عن التجنيد تـسجيل أي شـخص يف            . القوات املسلحة طوعي  

صفوف القوات النظامية ما مل يقتنع بأن الشخص املعين على اطالع بالشروط العامة للتجنيد              
     عـن التجنيـد    عالوة على أن الضابط املسؤول      . ولديه الرغبة يف االلتحاق بالقوات املسلحة     

  . )٧(ال يوافق على تسجيل أي شخص يبدو أنه دون الثامنة عشرة

  حرية التعبري ووسائل اإلعالم  - دال  
 من الدستور اليت حتظر تقييد حريـة التعـبري          ٢٨احلق يف حرية التعبري تكفله املادة         -١٢٩

ضرورية إذا كانـت  وُتطبق القيود ال. وتلقي ونشر املعلومات، والنشر والوصول إىل الصحافة     
ات محاية مسعة   عتباروتشمل هذه اال  . ات مقبولة ميكن تربيرها يف جمتمع دميقراطي      اعتبارهناك  

  .اآلخرين ومنع إفشاء املعلومات اخلاصة

  حرية التجمع وتكوين اجلمعيات  - هاء  
يتمتع األشخاص يف جنوب السودان حبرية التجمع وتكوين اجلمعيات مع آخـرين،              -١٣٠

ك احلق يف تكوين األحزاب السياسية والنقابات أو أي مجعيات أخرى واالنـضمام             مبا يف ذل  
من الدستور، مع   ) ١(٢٩إليها بغية الدفاع عن مصاحلهم على النحو املنصوص عليه يف املادة            

التقيد بالقانون؛ وضرورة أن تكون العضوية يف األحزاب        : تطبيق بعض القيود املتعلقة مبا يلي     
جلميع السودانيني بصرف النظر عن الدين ونوع اجلنس واالنتماء اإلثين أو           السياسية مفتوحة   

  .مكان املولد
.  التجمعات واملـسريات واملواكـب     ٢٠٠٨وينظم قانون اإلجراءات اجلنائية لعام        -١٣١

وُيطلب إبالغ الشرطة بالرغبة يف تنظيم التجمعات، مع تعهد املنظمني باحلفاظ على الـسالم    
  .والنظام العام
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  احلقوق السياسية  - اوو  
يعتمد جنوب السودان النظام الدميقراطي املتعدد األحزاب ويسمح بالتعبري عن اآلراء             -١٣٢

من الدستور، فإن الشعب هو مصدر مجيع السلطات        ) ١(٢ووفقاً للمادة   . السياسية املعارضة 
تخـب  وميارس سيادته عن طريق مؤسسات دميقراطية متثيلية منشأة مبوجـب الدسـتور وُين            

 جلميـع سـكان     عوُيمنح حق االقترا  . ات منتظمة وحرة ونزيهة   انتخابأعضاؤها عن طريق    
وحيث الدستور مجيع املواطنني على التصويت      . اً من سن الثامنة عشرة    اعتبارجنوب السودان   

  . )٨(ستفتاءيف اال

  استقالل القضاء  - زاي  
نحو املنصوص عليـه يف     يكفل القانون استقالل القضاء يف جنوب السودان على ال          -١٣٣
 جلنوب السودان على إنشاء     االنتقايلوينص الدستور   . االنتقايلمن الدستور   ) ١(١٢٨املادة  

 عن  االستقاللوتتمتع هذه اهليئة القضائية ب    . هيئة قضائية جلنوب السودان مستقلة وال مركزية      
. يكفل استقالهلا املـايل   السلطتني التنفيذية والتشريعية ويأيت متويلها من الصندوق املوحد، مما          

ورئيس احملكمة العليا جلنوب السودان، بوصفه رئيساً للهيئة القضائية، مسؤول أمام رئـيس             
ويستمد القضاء يف جنوب السودان سـلطاته       . حكومة جنوب السودان عن إدارة هذه اهليئة      

 مـع   من الشعب ومتارس هذه السلطات يف حماكم وفقاً لألعراف والقيم واملعـايري ومتـشياً             
وينص القانون على األحكام العامة إلدارة اهليئـة        . تطلعات الشعب ووفقاً للدستور والقانون    

  .القضائية وتشكيلتها ووظائفها، وفقاً ألحكام الدستور
  :ومت تشكيل اهليئة القضائية جلنوب السودان على النحو التايل  
  احملكمة العليا جلنوب السودان  )أ(  
  االستئنافحماكم   )ب(  
  احملاكم العليا  )ج(  
  حماكم املقاطعات  )د(  
   القضائية األخرى اليت توجد ضرورة إلنشائها تاحملاكم واإلدارا  )ه(  

. )٩(ويكفل الدستور مزاولة القضاة لوظائفهم حبيث ال تتأثر مبا يصدرونه من أحكام قـضائية         
كمة العليا  ورئيس حكومة جنوب السودان هو اجلهة الوحيدة املخول هلا عزل أحد قضاة احمل            

إذا أساء السلوك بصورة فاضحة أو بسبب عدم الكفاءة، وذلك بتوصية من رئيس احملكمـة               
  .العليا ورهناً مبوافقة ثلثي أعضاء اجمللس التشريعي جلنوب السودان
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 ةة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني     ـالتعذيب وغريه من ضروب املعامل      - رابعاً  
  أو املهينة

 متنع بـصورة    ٢٠٠٥ حلكومة جنوب السودان لعام      االنتقايلن الدستور    م ٢٢املادة    -١٣٤
. التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           مطلقة ممارسة   

 ممارسة التعذيب جرمية مبوجب القانون      اعتبارواحلظر الدستوري ملمارسة التعذيب قد ُدعم ب      
  . )١١(٢٠٠٨لعام اجلنائي جلنوب السودان 

  ة والثقافيةاالجتماعي واالقتصاديةاحلقوق   - خامساً 
ـ  و االقتـصادية  تاماً بتعزيز ومحاية احلقـوق       التزاماًيلتزم جنوب السودان      -١٣٥ ة االجتماعي

 ٢٠٠٥ لعام   االنتقايل جلنوب السودان يضمنها الدستور      االقتصاديةفأهداف السياسة   . والثقافية
ىل تسريع النمو الذي يراعي مصاحل الفقراء وضمان أن يؤدي النمو           الذي يهدف يف األساس إ    

 جلنـوب   االنتقـايل من الدسـتور    ) ١(٤٠ووفقاً للمادة   . إىل احلد من الفقر بصورة سريعة     
 يف جنوب السودان هو القضاء على االقتصادية التنمية   ستراتيجيةالالسودان، فإن اهلدف العام     

أللفية، وكفالة التوزيع العادل للثروة، ومعاجلة االخـتالالت        الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية ل    
  . املتعلقة بالدخل، وحتقيق مستوى معيشي الئق للسكان

 إبقاء املعدالت العاليـة لإلنفـاق علـى القطاعـات           ٢٠١٠وكفلت ميزانية عام      -١٣٦
بتعزيـز  ويشكل ذلك الدليل على التزام احلكومة . )١٢(ة، وال سيما التعليم والصحة    االجتماعي

ومبا أن سياسة احلكومة تقوم على تعزيز ومحايـة         . ومحاية احلق يف الصحة واحلق يف التعليم      
ة والثقافية، فإن هذا اجلزء من التقرير سريكز بصورة أساسـية      االجتماعي و االقتصاديةاحلقوق  

  :على اجملاالت التالية

  التعليم  - ألف  
طاعات اليت ُدمرت بسبب احلرب اليت      قطاع التعليم يف جنوب السودان هو أحد الق         -١٣٧

، ُعقد يف واليات جنوب السودان ٢٠٠٦نوفمرب /ويف تشرين الثاين. دامت لثالثة عقود تقريباً   
العشر أول مؤمتر بعد انتهاء احلرب نظمته وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيـا يف حكومـة           

غالبيـة املـدارس ال تـوفر       جنوب السودان بالتعاون مع اليونيسيف، وخلص املؤمتر إىل أن          
 فقط من املدارس البالغ     ٤٦١واتضح أن   . خدمات تعليمية كافية لألطفال وتفتقر إىل املعلمني      

 مدرسة  ٩١٣، وهناك   )١٣( مدرسة لديها حجرات دراسية مشيدة مبواد ثابتة       ٢ ٩٢٢عددها  
أما . شيوعاًيتم التدريس فيها يف اهلواء الطلق حيث أصبح هذا النوع من املدارس هو األكثر               

ة، أي املشيدة مبواد حملية، فتشكل ثاين أكرب فئة من املـدارس ويبلـغ              ـاملدارس شبه الدائم  
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 من اجملتمعات احمللية بتشييد هياكل أساسية باسـتخدام         ٣١٣ مدرسة، وقامت    ٨٣٣عددها  
  .القش أو البالستيك

، وهي  ٢٠٠٦يف عام   " االلتحاق باملدارس "ويف الوقت الراهن، ومنذ إطالق مبادرة         
خارطة طريق وضعتها وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا وشركاؤها بغية حتسني أوضـاع            

 طن متري من اإلمدادات املدرسية، وجرى تدريب أكثر  ٤ ٠٠٠املدارس، مت توزيع أكثر من      
ـ   ٨٥٠ ٠٠٠دد امللتحقني باملدارس إىل     ـكما ارتفع ع  .  معلم ٢ ٥٠٠من   د أن  ـ طالب بع

وتبلغ نسبة الفتيات حـوايل     . )١٤(ب تقريباً خالل فترة احلرب األهلية      طال ٣٤٣ ٠٠٠كان  
بيـد أن  . ثلث الطالب، وهي نسبة تقل كثرياً عن تلك املطلوبة لتحقيق املساواة بني اجلنسني     

التحدي الرئيسي أمام املبادرة املذكورة ال يزال هو توافر املدارس، إال أن قلة مـواد البنـاء                 
وعمليـة  . رة تشكل حتدياً أمام تشييد مدارس دائمة ومالئمة لألطفـال         واأليدي العاملة املاه  

     ظهرت نتائجها خالل املوسـم اجلـاف األول         ٢٠٠٦التخطيط املكثف اليت بدأت يف عام       
وتركز حكومة جنوب السودان يف الوقت الراهن، عـن طريـق الـصندوق             . ٢٠٠٧لعام  

 التعليم االبتدائي وتوفري فرص التعليم البديل       ، على حتسني  )١٥(االئتماين املتعدد اجلهات املاحنة   
. للشرائح السكانية األضعف والالجئني العائدين واجلنود املسرحني والطالب غري التقليـديني          

واستخدمت امليزانية املقدمة من الصندوق االستئماين باإلضافة إىل ميزانية التعلـيم حلكومـة           
وتسعة مركز تعليم إقليمية وتـدريب       يف تشييد عشر مدارس      ٢٠٠٩جنوب السودان لعام    

 معلم، عالوة على إعداد مناهج دراسية وجتهيز كتب مدرسية، وجيري توزيع            ١ ٢٠٠ حوايل
  . )١٦(حوايل نصف مليون من الكتب واملواد التعليمية لتعزيز تعليم الكبار

  السكن  - باء  
 الـسالم   اتفاقيـة يواجه جنوب السودان نقصاً كبرياً يف املساكن منذ التوقيع على             -١٣٨
فنمط التنمية غري املتوازن بني املناطق الريفية واحلضرية تسبب يف حركة نزوح كبرية             . الشامل

وبالتايل، تكاثرت  . من الريف إىل املدن دون أن يواكب ذلك توفري السكن الالئق للنازحني           
ت املدنية يف   مناطق السكن غري املخططة يف مجيع املراكز احلضرية تقريباً، مع إخفاق السلطا           

ويعكف واضعو سياسات اإلسـكان يف      . توفري اخلدمات مثل املاء والطرق واملرافق الصحية      
الوقت الراهن على وضع وتنفيذ اإلطار القانوين والتنظيمي الذي ميكن حكومـة جنـوب               
السودان من حشد املوارد من القطاعني العام واخلاص بغية إعادة تأهيل املباين واملرافق العامة              

  . )١٧(ليت دمرهتا احلرب، مع التركيز بشكل خاص على املناطق احلضرية يف جنوب السودانا
ومع ذلـك،   . واملشكلة الرئيسية اليت تواجه قطاع السكن هي نقص التمويل الالزم           -١٣٩

ومن أجل معاجلة هذه الشواغل، وكجزء من اإلصالحات الرئيسية حلكومة جنوب السودان            
ع تطـوير   يوتشجكومة النهوض مبناطق السكن غري املخططة،       يف جمال السكن، واصلت احل    
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ر مشاريع سـكنية ألشـد   ي وتطو، وبرامج السندات السكنية ،مواد البناء والتكنولوجيا احمللية   
  .الفئات فقراً

  املاء  - جيم  
تحسني املرافق الصحية وفرص احلصول على املياه الصاحلة للشرب، وضـعت           ل توخياً  -١٤٠

 املتعلقـة وتتمثل املبادئ التوجيهية العامة     . فيذ السياسات املتصلة بقطاع املياه    احلكومة برامج لتن  
قطاع املياه يف تشجيع تطوير موارد املياه املستدامة هبدف تيسري حصول اجلميع بصورة عادلة              ب

وستنفذ احلكومة، كجزء من إصـالحاهتا الرئيـسية،         .على القدر الكايف من املياه كماً وكيفاً      
فعالة من حيث التكلفة    المنة و اآلكافية و ال إىل توفري إمدادات املياه واملرافق الصحية        برامج هتدف 

وكالة التنمية مبساعدة من اجلهات املاحنة مثل لعدد أكرب من السكان يف املناطق احلضرية، وذلك        
ية يف املنطق   ويف إطار توفري املياه وإقامة املرافق الصح      . األمريكيةالدولية التابعة للواليات املتحدة     

الريفية، ستركز احلكومة على االستثمار يف مشاريع كبرية تشمل تشييد مرافق جديدة وتـوفري              
التثقيف الصحي وتوسيع مرافق املياه واملرافق الصحية، واالستثمار يف حفر اآلبار، ومن األمثلة             

ودان ومنظمـة   على ذلك املشاريع اليت جيري تنفيذها يف إطار شراكة بني هيئة مياه جنوب الس             
"Water Harvest International" وهي منظمة مسيحية أمريكية غري رحبية تعمل يف جمال توفري ،

، باإلضافة إىل مشروع توفري املياه العامـل        )١٨(املياه اآلمنة ولديها عمليات يف جنوب السودان      
ري تنفيـذه يف  بالطاقة الشمسية الذي ال يتطلب عمليات صيانة رئيسية يف املستقبل القريب وجي 

  .)١٩(اجلزء الشرقي من جنوب السودان

  الصحة  - دال  
 إن اهلدف العام للصحة هو حتسني احلالة الصحية ملواطين جنوب الـسودان بغيـة                -١٤١

 متشياً مع األهداف اإلمنائية لأللفيـة،       االقتصاديةة و االجتماعيمتكينهم من اإلسهام يف التنمية      
 خدمات رعاية صحية فعالة من حيث التكلفـة وجيـدة           وتوفري الوصول بصورة منصفة إىل    

ويتبع جنوب السودان هنجاً ال مركزياً لتخطيط وتوفري اخلدمات الصحية، مما يتـيح             . النوعية
وتركز اجملاالت ذات األولوية على حتسني الـصحة        . فرصة وصول اجلميع إىل هذه اخلدمات     

ت إنقاذ حياة األطفال ومـنح الرجـال        اإلجنابية للنساء والرجال واملراهقني، وزيادة معدال     
  . والنساء نوعية حياة أفضل، مبا يف ذلك عن طريق االستفادة من خدمات تنظيم األسرة

    وال يزال جنوب السودان يواجه حتديات يف توفري خدمات الرعاية الصحية، حيـث              -١٤٢
لية على أيدي قابالت    ال تزال الوفيات النفاسية مرتفعة بسبب العدد الكبري من الوالدات املرت          

وال تزال وفيات الُرضع واألطفال تشكل      . غري مدربات، وحمدودية الوصول إىل املرافق الطبية      
كما ال تزال املالريا واإلصـابة بفـريوس        . مصدر قلق للحكومة بالرغم من تراجع معدالهتا      

  . اإليدز من املشاكل الصحية الرئيسية يف جنوب السودان/نقص املناعة البشرية
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وتواصل حكومة جنوب السودان اختاذ التدابري الرامية إىل حتسني املعايري الصحية يف              -١٤٣
ويف هذا الصدد،   . وتشمل هذه التدابري حتسني صحة األطفال وخفض وفيات األطفال        . البلد

واصلت وزارة الصحة تنظيم محالت صحية كبرية عرب املذياع والتلفاز على نطـاق البلـد               
وتضمنت احلمالت حتصني هذه الشرحية مـن األطفـال         . ون سن اخلامسة  لفائدة األطفال د  

  . ومنحهم العالجات باجملان يف املراكز الصحية احلكومية
. وتقدم احلكومة خدمات الرعاية الطبية للنساء احلوامل من أجل محاية حياة املواليد             -١٤٤

ة فرص احليـاة للمواليـد      وُتقدم للنساء احلوامل إرشادات التغذية أثناء احلمل من أجل زياد         
وميكن جلميع النساء   . وضمان متتعهم بصحة جيدة خالل السنوات اخلمس األوىل من حياهتم         

  .احلوامل زيارة املراكز احمللية للرعاية السابقة للوالدة
 وجيري التعامل مع األمومة اآلمنة عن طريق توفري الرعاية الصحية بتكلفة معقولـة               -١٤٥

وتشمل التـدخالت الطبيـة     .  مراكز تكون قريبة ما أمكن من األسر       لألمهات واملواليد يف  
  . التدابري اليت من شأهنا ختفيض الوفيات النفاسية ووفيات الُرضع

وتدرك حكومة جنوب السودان أن خدمات الصحة اإلجنابية وتوفريهـا بـصورة              -١٤٦
د وختفيض الوفيـات  مالئمة وبتكلفة معقولة هو األساس لضمان األمومة اآلمنة وصحة املوالي   

ويف سبيل حتقيق هذه الغاية وزيادة متوسط العمر املتوقـع عنـد            . النفاسية ووفيات الُرضع  
الوالدة، قامت وزارة الصحة يف حكومة جنوب السودان بتنفيذ مشاريع صـحية تـضمنت             
زيادة تقدمي خدمات تنظيم األسرة للشباب يف املناطق الريفية بغية تشجيع األسر على مراعاة              

  .أن تكون هناك فترة زمنية فاصلة بني الوالدات
 املفوضية املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة          ٢٠٠٦كما أنشأت احلكومة يف عام        -١٤٧
اإليدز جلنوب السودان بوصفها آلية إقليمية لدعم وتنسيق تطوير ورصـد عمليـة             /البشرية

اختذت احلكومة تدابري   وعالوة على ذلك،    . التصدي اإلقليمي املتعدد القطاعات هلذه املشكلة     
من قبيل تقدمي اإلرشادات اجملانية وفحص اإلصابة هبذا الفريوس يف عواصم الواليات وبعض             

  .املراكز الصحية العامة املتاحة للجمهور

  التوظيف  - هاء  
يعترف جنوب السودان بضرورة مشاركة اجلنسني يف عملية التنمية الوطنية على قدم        -١٤٨

ادة مشاركة املرأة يف ميادين العمل، يشجع جنوب السودان أصحاب          ومن أجل زي  . املساواة
. العمل على اختاذ تدابري إجيابية يف هذا اجملال عند اإلعالن عن الوظائف واختيـار املـوظفني      

وسياسة التوظيف العامة حلكومة جنوب السودان تدعم هدف تقدمي خدمات فعالة وعاليـة             
كانية يف قطاعات اخلدمة العامة وفقاً للمبادئ األساسية        الكفاءة، مع متثيل خمتلف الشرائح الس     

وباإلضافة إىل ذلك، سيعتمد التعيني يف وظائف اخلدمة املدنية اجلديـدة يف            . للخدمة املدنية 
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حكومة جنوب السودان على اجلدارة واملؤهالت ذات الصلة بالوظيفة املعنية الـيت يتقـدم              
  .شخص ما لشغلها

      ام الواليـات يف   ـة بتنظيم املنتدى السادس حلك    ـلعامالح اخلدمة ا  ـوقد بدأ إص    
 من أجل معاجلة أوجه القصور النامجة عن الفترة الطويلة للحرب، وبغية وضـع              ٢٠٠٨عام  

أساس متني لتحويل اخلدمة املدنية إىل قطاع يتسم بالفعالية والكفاءة عن طريق حتقيق قفـزة               
 أفـضل   اعتمـاد  وذلك عن طريـق اسـتلهام و       نوعية من احلالة الراهنة إىل حالة منوذجية،      

   .)٢١(املمارسات املتاحة يف مجيع أحناء العامل

  تدابري مكافحة الفساد  - واو  
 االقتـصادية يعترف جنوب السودان مبا للفساد من تأثري سليب على التمتع باحلقوق              -١٤٩

افحة الفساد يف    إنشاء مفوضية ملك   ٢٠٠٦ويف هذا الصدد، مت يف عام       . ة والثقافية االجتماعيو
جنوب السودان من أجل محاية املال العام؛ والتحقيق يف حاالت الفساد؛ وحماربة املمارسات             
اإلدارية السيئة مثل احملسوبية واحملاباة والتحيز القبلي يف املؤسسات احلكومية، دون املـساس             

  . بعمل وزارة الشؤون القانونية والتطوير الدستوري

  لتمييز ضد املرأةالقضاء على ا  - سادساً 
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ولـيس          اتفاقيةالسودان ليس طرفاً يف       -١٥٠

 حمددة للتعامل مع التمييز ضد املرأة، بيد أنه ضّمن قوانينه احملليـة             تلديه هلذا السبب تشريعا   
لـى سـن   من الدسـتور ع ) ب)(٤(٢٠وتنص املادة  . تفاقيةبعضاً من العناصر األساسية لال    

  . تشريعات حملاربة العادات الضارة اليت تؤدي إىل تقويض كرامة املرأة ومركزها
ويتضمن القانون اجلنائي أحكاماً حتمي املرأة من االعتداء والتحرش اجلنسي واإلهانة             -١٥١

وقد أنشأت حكومة جنوب السودان وزارة للـشؤون اجلنـسانية والرعايـة            . واالجتار هبا 
ن الدينية مكلفة بتعزيز متكني املرأة والشرائح الضعيفة واألطفال وكبـار           ة والشؤو االجتماعي

ومستوى عدم املساواة بني اجلنسني قد حث حكومـة         .  بقضاياهم هتمامالسن واملعوقني واال  
 باملسائل اجلنسانية بغية جسر اهلوة بـني        هتمامنشاء هذه الوزارة واال   إجنوب السودان على    

وتتعاون هـذه الـوزارة مـع وزارات التنميـة         . )٢٢(حي احلياة الرجال والنساء يف كافة منا    
ة يف الواليات ومنظمات اجملتمع املدين من أجل كفالة العدالة واملساواة واإلنصاف            االجتماعي

. والتوزيع العادل للموارد بني مجيع مواطين جنوب السودان بصرف النظر عن نوع اجلـنس             
سبة حلكومة جنوب السودان، لذا يتوجب على هذه وُيعد التخفيف من وطأة الفقر أولوية بالن    

  . )٢٣(الوزارة أن تكفل قيام مجيع مؤسسات احلكومة باستحداث اآلليات الالزمة حملاربة الفقر
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كما أعدت الوزارة إطاراً للسياسة اجلنسانية حيدد الربامج اليت يتعني على املؤسـسات               -١٥٢
وقُدم هذا اإلطـار الـسياسي إىل اجمللـس         . نسانيةاألخرى االلتزام هبا فيما يتعلق باملسائل اجل      

واهلدف من هذا اإلطار السياسي هو توجيـه        . )٢٤(٢٠٠٧التشريعي جلنوب السودان يف عام      
الوزارة فيما يتصل بتخصيص املوارد الالزمة لتمكني املرأة والشرائح الضعيفة األخرى وصـيانة             

:  ُتعّرف املساواة اجلنـسانية علـى أهنـا        وهذه الورقة السياساتية  . احلقوق الدستورية للجنسني  
وهي جتسيد للمساواة األساسية يف جمال حقوق       . جمموعة حقوق حمددة مكفولة للرجال والنساء     

واملساواة اجلنسانية تقوم علـى عـدم       . )٢٥(اإلنسان ومعاملة الرجال والنساء على قدم املساواة      
ة والثقافية وعـدم التمييـز يف تقـدمي         االجتماعي و االقتصاديةالتمييز بني اجلنسني يف احلقوق      

 كبري لضمان أن تعمل املؤسسات بـصورة        اهتماماخلدمات، وحظي تعميم املنظور اجلنساين ب     
 كانت تابعة حلكومة جنوب السودان أو حكومـات الواليـات أو القطـاع              ءمتضافرة، سوا 

  . )٢٦(ية الضعيفةاخلاص، من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والشرائح السكان

  حقوق الطفل  - سابعاً  
ينص الباب الثاين من الدستور على ضمانات حقوق اإلنسان املكفولة للطفل الـيت               -١٥٣

جيب أن يراعيها األبوان أو األوصياء الشرعيون للطفل واملتمثلة يف كفالة حقـه يف احليـاة                
اإليذاء، وعدم إلزامه باخلدمة     أو   ستغاللالوالبقاء والنماء واالسم واجلنسية، وعدم التعرض ل      

يف اجليش أو مزاولة أعمال خطرية أو تعوق تعليمه أو تضر بصحته أو رفاهه، وعدم التعرض                
إنسانية من جانب أي شخص كان، مبن يف ذلك اآلباء           للتمييز أو لعقوبة قاسية أو معاملة ال      

ووردت . )٢٧(جتارأو إدارة املدرسة أو أي مؤسسة أخرى، ومحايته من التعرض للخطف واال           
مجيع هذه احلقوق يف قوانني تنص على تعزيز حقوق األطفال ومحايتهم، وخباصة قانون الطفل     

 الذي يتضمن يف الباب الثاين منه املبادئ العامة املتعلقة حبقوق الطفل وتـشمل              ٢٠٠٨لعام  
لفـضلى  أن تراعي احملاكم أو السلطات احمللية أو أي شخص كان املصاحل ا           : مجلة أمور منها  

ها تسمو على ما سواها عند اختاذ أي قرار بشأن مسألة تتعلق بتنشئة الطفل أو               اعتبارللطفل ب 
كما ُتحمى حقوق الطفل مبوجب القانون      . )٢٨(رعايته أو رفاهه أو إدارة ممتلكات خاصة به       

، وقـانون شـرطة جنـوب       ٢٠٠٨، وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام      ٢٠٠٨اجلنائي لعام   
 الذي حيظر جتنيد األطفال دون      ٢٠٠٩انون اجليش الشعيب لتحرير السودان لعام       السودان، وق 
وهـذه  . ٢٠٠٩، وقواعد وأنظمة اجليش الشعيب لتحرير الـسودان لعـام           )٢٩(الثامنة عشرة 

   . حقوق الطفلاتفاقيةالقوانني متوافقة مجيعها مع 
سني رعاية األطفال   وبدأ مؤخراً وضع السياسات اليت تتضمن املبادئ األساسية لتح          -١٥٤

وحتسني نوعية حياهتم ومحاية حقوقهم املتعلقة بالبقاء والنماء، وهي من األهداف األساسـية             
هلذه السياسة الرامية إىل ختفيف معاناة األطفال من حاالت سوء التغذية اليت تتـراوح بـني                

افة أرجاء جنوب متوسطة وحادة، وتوسيع نطاق رعاية الطفولة املبكرة والربامج اإلمنائية يف ك
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وضع : وتشدد ورقة السياسات اليت أعدهتا الوزارة على عدة مبادئ توجيهية منها          . السودان
سياسة رعاية األطفال؛ وتنسيق سياسة رعاية األطفال فيما بني القطاعات واجلهات الفاعلة؛            

ـ              م وتنسيق أنشطة رعاية األطفال مبا يتفق مع هذه السياسات؛ وتعزيز حقوق األطفال؛ ودع
تعليم الفتيات؛ وإعادة تأهيل األطفال اجلنود وأطفال الشوارع؛ وإعادة تأهيل األيتام، مبـا يف        

  . )٣٠(ذلك الرعاية والتبين وتعزيز مشاركة األطفال يف القرارات اليت هتمهم
كما هتدف السياسات إىل وضع املبادئ التوجيهية لتحسني رعاية األطفال ونوعيـة              -١٥٥

  .يد مجيع التشريعات القائمة واملقترحة املتعلقة هبمحياهتم عن طريق توح
ويضطلع جنوب السودان بعملية واسعة النطاق إلطالع الراشدين واألطفال علـى             -١٥٦

  . حقوق الطفلاتفاقيةمبادئ وأحكام 

األولويات واملبادئ األساسية ملواجهة هـذه التحـديات يف جنـوب             - ثامناً  
  السودان

امج ترمي إىل دعم تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان، وفقـاً           وضع جنوب السودان بر     -١٥٧
، عن طريق تقدمي توجيهات ووضع إطـار لتعزيـز          االنتقايلللتوجيهات الواردة يف الدستور     

  .ومحاية حقوق اإلنسان بفعالية يف البلد
 فقرات تتعلـق    االنتقايلوفيما يتعلق باألولويات الوطنية األساسية، كّرس الدستور          -١٥٨

  : املبادرات بشأن اإلدارة الرشيدة وحقوق اإلنسان، وهيبعدد من 
  الوصول إىل العدالة؛  )أ(  
  حقوق اإلنسان؛  )ب(  
  املساءلة والشفافية؛  )ج(  
  .االلتزام بالدستور والتحول الدميقراطي  )د(  
 جلنوب السودان تتضمن بـرامج  االنتقايلوعالوة على ذلك، فإن أولويات الدستور         -١٥٩

ق جبملة أمور منها الصحة والتعليم والعمل وتوفري املياه واملرافق الـصحية            وطنية أخرى تتعل  
  .والسكن
  :وجيري تنفيذ مبادرات وبرامج إصالح يف اجملاالت التالية على وجه التحديد  -١٦٠

  حتسني العملية التشريعية واألطر السياسية ذات الصلة بإقامة العدل؛  )أ(  
ليت ُتمكّن من تنفيـذ أولويـات اإلدارة        مراجعة وتعديل وسن التشريعات ا      )ب(  

  الرشيدة وحقوق اإلنسان؛



A/HRC/WG.6/11/SDN/1 

41 GE.11-11704 

   والعهود الدولية يف القوانني احمللية؛االتفاقياتإدراج   )ج(  
  تطوير احملاكم واهلياكل األساسية األخرى؛   )د(  
  تعزيز استقالل وفعالية وكفاءة اهليئة القضائية؛  )ه(  
  نظام العدالة اجلنائية؛زيادة التوعية العامة حبقوق اإلنسان و  )و(  
وضع األطر والسياسات املتعلقة باملشاركة العامـة يف احليـاة الـسياسية              )ز(  

   والثقافية ويف اختاذ القرارات؛االقتصاديةة واالجتماعيو
  . تعزيز حرية الصحافة  )ح(  
وترمي مجيع هذه األولويات إىل منح جنوب السودان الفرص املواتية لتحقيق الرخاء              -١٦١

  .زدهاراالو
ويواصل جنوب السودان عملية تعزيز معايري حقوق اإلنسان وسيواصل، إذا أصبح              -١٦٢

، االلتزام بالقضايا العاملية حلقوق اإلنسان عن طريق املـشاركة يف          ستفتاءدولة مستقلة بعد اال   
 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كجـزء مـن سياسـته           أيضاًسيواصل  . خمتلف احملافل الدولية  

  . اخلارجية

  اخلالصة  - تاسعاً  
ختاماً، ال ميكن التغلب على التحديات سالفة الذكر دون بناء القدرات البـشرية يف      -١٦٣

خمتلف اجملاالت، ال سيما وأن احلرب األهلية الطويلة تسببت يف تعطيل عدد كبري من اآلليات               
دان عن طريق   اليت كان من املمكن استخدامها كوسيلة لتعزيز وحتسني الرفاه يف جنوب السو           

   .إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

Notes 

 1 Ministry of Legal Affairs & Constitutional Development Organization Act, 2008. S. 10 (2) © 
provides that the Ministry shall inter alia be responsible for: “Overseeing implementation of 
Conventions and Treaties and Human Rights in Southern Sudan”. 

 2 Interim Constitution of Southern Sudan, 2005. Art. 138 (5) (a). 
 3 The Census results of Southern Sudan were rejected by the Southern Sudan officials. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Sudan 
 4 Southern Sudan Interim Constitution, 2005. 
 5 Southern Sudan Penal Code Act, 2008. S. 9 (a) and (b) respectively. 
 6 Ibid S. 258. 
 7 Sudan People’s Liberation Army Act,2009. 
 8 ICSS Art. 9 (2). 
 9 Ibid Art. 134 (3). 
 10 Ibid Art. 136 (2). 
 11 The Penal Code Act, 2008 S. 240. 
 12 http://www.sudanvotes.com/articles/?id=137 
 13 Policy Framework, 2006-2007( Ministry of Education, Science and Technology-GoSS) p. 5. 
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SOUTHERN SUDAN) p. 11. 
 16 Ibid. 
 17 http://www.goss-online.org/magnoliaPublic/en/ministries/Housing.html 
 18 http://thewaterproject.org/wells_for_sudan.asp 
 19 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2011/sudan-interview-2011-01-06.htm 
 20 The Public Service Mirror, (Ministry of Labour and Public Service Monthly Magazine, Issue 1 Vol 1, 

December 2010. p. 6. 
 21 Ibid. p. 9. 
 22 Ministry of Gender, Social Welfare & Religious Affairs. A Policy Frame & Work Plan, 2007-2009. 
 23 Ibid, p. IV. 
 24 Ibid. 
 25 Ibid. 
 26 Ibid. p. VIII. 
 27 ICSS Art.21 (1). 
 28 The Child Act, 2008. S. 6. 
 29 The Sudan People’s Liberation Army Act, 2009 S.22. 
 30 No.11 p. 4. 

        


