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 مقدمة  

مت وق  اسللللللللت را أول    ى ور و . 2011حصللللللللل ونون الىللللللللودان موز اسللللللللتق ل  في تمو /يولي   -1
، وهو التقرير  التقريرهذا   ر   ىلللللللت وي   .2016نوفمبر  تشلللللللريي الثاني/جنون الىلللللللودان كدولة مىلللللللتقوة في ب 

 موية االسللللللت را  الدورم الشللللللامل، التقدم المحر  في  لحكومة ونون الىللللللودان مقدم مي لا  الوطني الثاني
خ ل  ُقدمت  والتقدم المحر  في تنفيذ التوصلللللللللللليال المقبولة التي  ،ت زيز وحماية حقوق اإلنىللللللللللللان في البود

 يال.توص 203البالغ مددها ، 2016االست را  األول في مام 

، اتخذل 2017جنون الىللللللللللللودان في مام االسللللللللللللت را  الدورم الشللللللللللللامل لامتماد تقرير   ومقب -2
المصلفوفة التوصليال في  قد صلنففت إمداد مصلفوفة. و   مي طريقالحكومة تدابير لتنفيذ التوصليال المقبولة 

التوصيال   مؤسىال حكومية في إطار تنفيذمدة  مجاالل مواضيعية واس ة تشمل إوراءال محددة اتخذتها  
الجهال الفاموة المىلؤولة، بما في لل  منممال  و  ،مؤشلرال حقوق اإلنىلان لرصلد التقدم المحر و  ،المقبولة

 .الستكمال التنفيذالجداول الزمنية و   اإلنمائييي،المجتمع المدني والشركاء 

مصللللللللللللللفوفلة التنفيلذ في    ،وأصللللللللللللللحلان المصللللللللللللللوحلة  ،ومنمملال المجتمع الملدني  ،وأقرل الحكوملة -3
 .2019، مما مكي الحكومة مي تقديم تقرير طومي مي منتصف المدة في أيار/مايو 2019 مام

 المنهجية  

 ،وأصللحان المصللوحة انخريي  ،ومنممال المجتمع المدني  ،الوجنة المشللتركة بيي الو ارال  أورل -4
  ،الغزال  شلللللللمال بحروران وأويل في والية و   ،ويي في والية وسلللللللا االسلللللللتوائية  ،وطنية في ووبا  المشلللللللاور 

وي، وموكللال في واليللة قوبور في واليللة وون   ،بحر الغزالغرن  واو في واليللة  و   ،رومبيلل  في واليللة البحيرالو 
ومع آراء    لمي أوأمالي النيل، وتوريت في والية شلللللللرق االسلللللللتوائية، ويامبيو في والية غرن االسلللللللتوائية،  

مي لل    وغير ،الحالة األمنية، وحقوق المرأة والطفل، وحرية الت بير الجمهور مي النىللللللاء والشللللللبان بشلللللل ن
 الخدمال التي تقدمها الحكومة لوجمهور.

 ،وب د المشللللللللللاورال المشللللللللللتركة بيي الو ارال، دمت الحكومة أملللللللللللاء منممال المجتمع المدني -5
في فندق    ورلقق  إلز مقد حوقة ممل لوتح  ،الشللللللللركاء اإلنمائييي  يوممثو ،وأصللللللللحان المصللللللللوحة انخريي

. ووافقلت حوقلة ال ملل بلاإلوملا  موز 2021سللللللللللللللبتمبر  /أيوول 10  إلز 9في ووبلا في الفترة مي    "النلدملار "
 مداوالل.الفي تقديم  إلز مجوس حقوق اإلنىان، إلوراء  التقرير وووهت الحكومة إلز الملي قدما  

  السابقةدوري ال التوصيات المقدمة خالل جولة االستعراضتنفيذ   

 الدستور  

الثاني من  شلرمة الحقوق والحريال األسلاسلية المىلتمدة مي االتفا يال  البانيتللمي الدسلتور في   -6
إلز شرمة الحقوق   وتهدف الدولية واإلقويمية لحقوق اإلنىان، التي صدقت مويها ومهورية ونون الىودان.

 بادئ الديمقراطية والحكم الرشيد في البود.، ودمم مقيمييت زيز وحماية حقوق اإلنىان لومواطنيي والم

إلز مبادئ   المحوي، اسللللللللللتنادا  الوالئي، و و  ، ويحدد الدسللللللللللتور ث ثة مىللللللللللتويال لوحكم  الحكم الوطني  - 7
والروابا بيي المىللللتويال الث ثة. وتت لف الحكومة    ال تفويض الىللللوط وُيحدد  مركزية، مي بيي أمور أخرى،  ال 

جميع ل سللللللللوطال تنفيذية وتشللللللللريعية  وتمنح  ورئيس وأرب ة نوان لورئيس وو راء. أول ل الوطنية مي رئيس ونائب  
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. وتت لف الىلللوطة التنفيذية لووالية مي حاوم ونائب حاوم وو راء. وتت لف ( 3)   دارية اإل مناطق ال و  ( 10) الواليال 
 وبوما في المناطق الريفية. بيام  و  ال الثالث، مي مقاط  مىتوى الحكم محوية، وهي ال الحكومة 

 ، الىل م  موز إنشلاء و ارة لبناءاالتفاق المنشلا لتىلوية النزا  في ومهورية ونون الىلودان نص  وي  -8
 التزام الحكومة بالى م. مما ي كسوشؤون االتحادية، لوو ارة 

 ، موز دمج االتفاق بالكامل في2018ل ام   المنشا لتىوية النزا   مي االتفاق  2-8تنص المادة و  -9
موز   )بصللللللللللليغت  الم دلة(. وموز هذا األسلللللللللللا ، أدخوت الحكومة ت دي    2011ل ام   االنتقالي الدسلللللللللللتور
موز الهيئة التشلللللريعية  أحكام االتفاق. ومشلللللرو  قانون ت ديل الدسلللللتور م رو  حاليا   بتللللللمين الدسلللللتور 

 نية االنتقالية المتماده.الوط

الهيئة التشللللللللللللللريعية الوطنية االنتقالية مي تت لف موز أن  االتفاق مي 1-2-14-1تنص المادة و  -10
  خ ل ملللللللوا    650مدد أملللللللاء البرلمان إلز   وتمت  يادةالواليال.   الجمعية التشللللللريعية الوطنية ومجوس

 الفترة االنتقالية.

 المؤسسياإلصالح   

الوطنية لمراجعة  دائرة  وال  ،ولجنة مكاًحة الفسدددداد  ،اإلصددددالحات ًي جنو جنوب السددددودان  
 الحسابات

يطوب مي األطراف وأصللللحان المصللللوحة، في االتفاق المنشللللا لتىللللوية النزا   الفصللللل الرابع مي   -11
اءال  ة لومىلاءلة مي الىلياسلال واإلور  ضلمان أن تكون حكومة الوحدة الوطنية شلفافة وخاضل  ،1-4المادة 

االتفاق يطوب  . وموز هذا األسللا ، ف ن المىللتدامةلتنمية  تحقيق اأسللاسللية لالتي ت تبر  المؤسللىللية القانونية 
إدخال اإلصللللللل حال المؤسلللللللىلللللللية ال  مة، بما في لل  مراو ة القوانيي التي  2-4في المادة إلز الحكومة  

ة االقتصلللللادية. وموز هذا األسلللللا ،  وتنمي لطريق االسلللللتراتيجية الوتنفيذ خارطة   ،تحكم بن  ونون الىلللللودان
إلز سلللللوطال بن  ونون الىلللللودان بت ديل قانون ت سللللليىللللل ،   أصلللللدر مجوس الو راء الوطني ت ويمات  مؤخرا  

الهيئة الوطنية لإليرادال  طوب مي و ،  2009و ارة التجارة ت ديل قانون تشجيع االستثمار ل ام   طوب مي وما
  .ت سيىهاقانون موز اإلص حال ال  مة إدخال 

ت لدي ل موز قانون لجنلة مكلافحلة الفىللللللللللللللاد  وفي مجلال مكلافحلة الفىللللللللللللللاد، تجرم الحكومة حاليلا   -12
، بغية إدخال اإلصل حال ال  مة التي 2011ل ام  لمراو ة الحىلابال  الوطنية الدائرة وقانون ، 2009 ل ام
  . االتفاق المنشا لتىوية النزا نص مويها ي 

إنشلللاء مؤسلللىلللال وديدة تشلللمل هيئة موز  االتفاق المنشلللا لتىلللوية النزا   مي  6-4وتنص المادة  -13
مراوز البحث  و   ،هيئة إدارة البيئةو   ،لجنة الرواتب والمكافآلو   ،المشلللللللتريال ال امة والتصلللللللرف في األصلللللللول

اء هذه المؤسلىلال  صلندوق دمم الرماية الصلحية وصلندوق دمم الط ن. وقد بدأل مموية إنشل و  ،والتطوير
 بوضع سياسال موز المىتوى المؤسىي.

اسللللللللللللللت را  قللانون موز  الحكومللة   كف  وفيمللا يت وق بللاسللللللللللللللت را  القوانيي الوطنيللة األخرى، ت  -14
قانون و   ،قانون إدارة المالية ال امة والمىللللللللللاءلة ،قانون النقلو  ،2010االتصللللللللللاالل والخدمال البريدية ل ام 

 بوضع الىياسال موز المىتوى المؤسىي.النفا والت ديي. وقد بدأ است را  القوانيي المذكورة 
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  التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية واالمتثال لها:   
 22-128و، 19-128و، 15-128و، 5-128و، 41-128و، 126التوصيات: 

سللللللللت را   االالحكومة منذ    انلللللللللمتفيما يت وق بالتصللللللللديق موز الصللللللللكو  الدولية واإلقويمية،  -15
بالحقوق   الدولي الخاصال هد إلز ، الذم قدم إلز الجمعية التشلللللللللللللريعية الوطنية، األخير الدورم الشلللللللللللللامل

فا ية حقوق  المدنية والىلللللللللللياسلللللللللللية، وال هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصلللللللللللادية واالوتما ية والثقافية، وات 
. وتشلمل الميثاق األفريقي لحقوق المرأة، والميثاق األفريقي لرفاه الطفلاألشلخاص لوم اإلماقة، وبروتوكول  

الخاصلللللللللة بوضلللللللللع ال وئيي االتفا يال المصلللللللللدق مويها اتفا ية األشلللللللللخاص مديمي الجنىلللللللللية واالتفا ية 
 األ مة الىياسية في البود أماقت مموية التصديق.وبروتوكولها االختيارم. ومع لل ، تجدر اإلشارة إلز أن 

فيها، قدمت    وفيما يت وق باالمتثال لوصللللللكو  الدولية واإلقويمية التي ي تبر ونون الىللللللودان طرفا   -16
وميع م اهدال حقوق اإلنىللللللللللللللان مي تنفيذ اتفا ية القلللللللللللللللاء موز    الالحكومة ث ثة تقارير أولية إلز هيئ 

اشلللللللللللترا  المت وق ب بروتوكول  الو اتفا ية حقوق الطفل، والبروتوكول المت وق ضلللللللللللد المرأة، و   أشلللللللللللكال التمييز
 . وتنمر هيئال الم اهدال لال صوة في التقارير الث ثة.األطفالاألطفال في المنا مال المىوحة 

  2019في مام   تدريبا  الشلللللللللللللركاء اإلنمائيون   قدموفيما يت وق بالمىلللللللللللللامدة التقنية وبناء القدرال،   -17
شللللللري محتويال ال هد الدولي الخاص بالحقوق   تلللللللميالبرلمان وب ض المىللللللؤوليي الحكومييي  ملللللللاء  أل

المدنية والىلللياسلللية، واالتفا ية الدولية الخاصلللة بحقوق األشلللخاص لوم اإلماقة. وشلللمل التدريب االلتزامال  
د الدولي الخاص  والفوائد المت وقة بالتصللللديق موز ال هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والىللللياسللللية، وال ه

 .اتفا ية حقوق األشخاص لوم اإلماقةبالحقوق االقتصادية واالوتما ية والثقافية، و 

ت زيز  مي أوللل  الوطنيللة    وفيمللا يت وق ببللذل الجهود مي أوللل إدمللاي القوانيي الللدوليللة في القوانيي -18
الدسللللللتور االنتقالي  ز موت ديل   األخير بامتمادسللللللت را  االالحكومة منذ قامت  حقوق اإلنىللللللان في البود،  

وسللللي  ونون الىللللودان،في االتفاق المنشللللا لتىللللوية النزا   أحكام   تم بمووب  تلللللميي الدسللللتور، 2011ل ام
قانون و  ،ىلفرالووا ال   الذم تللمي إصلدار أنوا  وديدة مي 2013ل ام  والهجرة )الم دل(  الجوا  القانون 

القانون  و  ،لتنميم مهنة المحاماة 2013قانون المحاماة ل ام و ، 2013نمام م اشلللللللللللللال الخدمة المدنية ل ام 
قلللانون الهيئلللة الوطنيلللة لإليرادال  ، و 2016قلللانون المنمملللال غير الحكوميلللة ل لللام  ، و 2016الملللالي ل لللام  

 .2016الت هيل ل ام  قانون لجنة اإلغاثة وإمادةو  ،2016 ل ام

 قلانون الىللللللللللللللجلل الملدني و ، 2017قلانون ال ملل ل لام    2017في ملام   الحكوملة أيلللللللللللللللا   سللللللللللللللنلتو  -19
قانون الم اشللللال التقامدية لقوال الدفا  الشلللل بي في  و   ،2018 ل ام المشللللتريال ال امة ، قانون 2018 ل ام

 .2020 ال ل امالحري قانون كفالة و ، 2020ل ام ونون الىودان 

، قامت الحكومة، بدمم المنشلللا لتىلللوية النزا  في ومهورية ونون الىلللوداناالتفاق ب وفيما يت وق  -20
اسللت را  القوانيي األمنية  واسللتكموتمي لجنة التقييم المشللتر  والرصللد التي أميد تنشلليطها، ب وراء ت ديل 

قلانون  و  ،2009قلانون الشللللللللللللللرطلة ل لام  و  ،2014األمي الوطني ل لام  دوائر  الرئيىلللللللللللللليلة، بملا في للل  قلانون  
قانون األحزان  و   ،قانون فرق اإلطفاء، و 2011قانون الحياة البرية ل ام  و   ،2011الىلللللللللجون ل ام   مصلللللللللوحة

 .2009قانون الجيش الش بي لتحرير الىودان ل ام و  ،2012الىياسية ل ام 

، بلدمم 2015وفي محلاوللة إلدراي الجرائم اللدوليلة في القوانيي الوطنيلة، أدخولت الحكوملة في ملام   -21
  ،إدراي ورائم اإلبادة الجما ية تم بمووب   2008موز قانون ال قوبال ل ام   ، ت دي   نمائيييشلللللركاء اإلالمي 

. وت خر سي مشرو  2015في مام    االغتصان،وورائم    ،والجرائم ضد اإلنىانية  ،والتجىس  ،وورائم الحرن
الجمعية   موز، صللللللياغت  مشللللللرو  القانون، ب د إمادة ر  لوبرلمان. وسللللللي  ةالطويو  اإلوا ةالقانون بىللللللبب 

 موز الفور.امتماده  التشريعية الوطنية االنتقالية لونمر في  و 
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  التعاون مع اإلجراءات الخاصة  
 18-127و، 16-127و، 13-127و، 12-127و، 63-126و، 62-126التوصيات: 

الم نية الهيئة الحكومية الدولية آليال و  ،واالتحاد األفريقي  ،األمم المتحدة بالت اون معفيما يت وق  -22
التاب ة مختوف الوفود ل موز منح إمكانية الوصلولالحكومة منذ االسلت را  الدورم األخير وافقت ،  بالتنمية

بللالقرار    وجنللة حقوق اإلنىلللللللللللللللان في ونون الىللللللللللللللودان، وفريق الخبراء الللذم أنشللللللللللللللل ه مجوس األمي مم   ل
  الزيار ال  تمجوس األمي التابع ل تحاد األفريقي، وتموأمللاء ، ، وأمللاء مجوس األمي2521/2020 رقم
البود دون قيود. وقدمت الحكومة الدمم ال  م لوب ثال، بما في لل  إصللللللللللدار الت شلللللللللليرال دون ت خير، إلز 

مع مختوف المىلللللللللؤوليي الحكومييي ومنممال  مي ال مل دون قيود الب ثال   وتمكنتوتقديم إحاطال أمنية.  
 ييي والمداف يي مي حقوق اإلنىان.المجتمع المدني والصحف

المب وثيي الخلاصلللللللللللللليي مي األمم   ال لديلد ميومنلذ االسللللللللللللللت را  األخير، اوتم لت الحكوملة مع   -23
المتحدة واالتحاد األفريقي والهيئة الحكومية الدولية الم نية بالتنمية. ويدل هذا المىللللللللللللتوى مي التفامل موز 

 يال حقوق اإلنىان.التزام الحكومة بالت اون الكامل مع وميع آل

  تنفيذ اتفاق السالف   
،  11- 126و ،  10- 126و ،  9- 126و ،  8- 126و ،  7- 126و ،  6- 126و ،  5- 126و ، 4- 126:  التوصديات 

 65- 126و 

تىللللللللللوية النزا  في بدور الوسلللللللللليا في اتفاق لتنمية  الدولية الم نية باالهيئة الحكومية   اضللللللللللطو ت -24
االسلللللللتقرار تحقيق  نحو  ةهامي اإلنجا ال الي تبره الكثيرون م ذم، ال2018ل ام ومهورية ونون الىلللللللودان 

مىلل لة مدد تىللوية  2020في شللباط/فبراير  توصللوت األطراف  . و تم تنفيذ االتفاق موز مراحلفي البود. وقد 
وت ييي    ة،ولل دالل   ةوحكومل   ،االنتقلاليلة  الوطنيلة لوحلدةالتشللللللللللللللكيلل الحكوملة  ، مملا مهلد الطريق  الواليلال وحلدودهلا

الواليال وغيرها مي   برلملانالو  ،وإنشللللللللللللللاء الجمعيلة التشللللللللللللللريعيلة الوطنيلة االنتقلاليلة  ،مفوضللللللللللللللي المقلاط لال
 .ئيالمؤسىال موز الص يديي الوطني والوال

  مؤسسات العدالة االنتقالية  
 15-126و، 14-126و، 13-126التوصيات: 

  في كللانون الثللاني/   ، ، كوفللت الحكومللة اتفللاق تىلللللللللللللويللة النزا  فيمللا يت وق بتنفيللذ الفصللللللللللللللل الخللامس مي   - 25
وميع انليال بمووب الفصللللل الخامس، التي    شللللرو  في إنشللللاء و ير ال دل والشللللؤون الدسللللتورية بال   ، 2021 يناير 

وتنفيذ    ، ختوطة لجنون الىللودان ، والمحكمة الم جبر ، وهيئة الت ويض وال وألم الجراي تشللمل لجنة الحقيقة والمصللالحة  
 بش ن إنشاء لجنة اإلص ي القلائي.   17- 1والمادة    ،  موية وضع الدستور الدائم ب   المت وق الفصل الىاد   

 وألف الجراحالمصالحة و لجنة الحقيقة   

 تاب ة تنفيذ توويهال مجوس الو راء، أنشلللللل  و ير ال دل والشللللللؤون الدسللللللتورية فرقة ممل مي أول   -26
. كما أنشللللللل  و ير ال دل  اتفاق تىلللللللوية النزا تنىللللللليق ومرا بة تنفيذ بغية  2021و ارة ال دل في آلار/مار  ل

تت لف وهي ،  قاالتفامي   3-1-2-5ألحكام المادة   لجنة فنية وفقا    2021مايو أيار/والشؤون الدستورية في  
مي خبراء مي منممال المجتمع المدني والمنممال النىللائية و مماء دينييي وشللبان وب ض المىللؤوليي مي 

  المنممإحدى  مي    نائبةخبير مي مؤسلللللللىلللللللة دينية و  ويترأ  الوجنةالمؤسلللللللىلللللللال الحكومية لال الصلللللللوة. 
الشلللللبان والنىلللللاء والمنممال    مع  النطاق  مشلللللاورال واسللللل ة  المجتمع المدني. ومي المقرر أن تجرم الوجنة
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إنشلللاء   لكي يتىلللنز. وسلللتكون نتيجة المشلللاورال هي األسلللا  لىلللي التشلللري ال، نزامالالمدنية وضلللحايا ال
 .تىوية النزا  اتفاقمي نمام  1-1-55ألحكام المادة  وفقا  المصالحة وألم الجراي و وحقيقة للجنة 

الوجنة التقنية في   أممال ،بالنيابة مي الحكومة  ،ورئيسألول لنائب اأطوق الالوجنة، وب د إنشلللللللللللاء   -27
  .2021يوني   /حزيران 30في  ووبا،

فر يلة. ومي المقرر أن يبلدأ  أملدل الوجنلة التقنيلة ميزانيتهلا، وأقرل خطلة مموهلا وأنشلللللللللللللل ل لجلانلا  و  -28
مي  شلللللهر واحد، امتبارا   موز مدى. وتجرى المشلللللاورال  2021  سلللللبتمبرأيوول/ 27تدريب لوجنة في  تقديم ال

 تاريخ بدء المشاورال.

  المحكمة المختلطة لجنوب السودان  
 63-126و، 62-126: التوصيتان

حكمة مختوطة مىللللللللتقوة لجنون موز إنشللللللللاء م  اتفاق تىللللللللوية النزا مي  1-1-3-5تنص المادة  -29
، مي االتفا ية 2-1-3-5لومادة  وفقا   وتقدم المفوضللللللللللية،الىللللللللللودان، مي قبل مفوضللللللللللية االتحاد األفريقي. 

 ة، وهياووها األسلللللاسلللللية، وتمويوها، وآلياتها، وآلي محكمةمكان ال  بتحديدت وق ت واسلللللع النطاق    ةتوويهي   ادئمب 
القللللللللللللاة، وامتيا ال شلللللللللللكيوة ، وت االم مول به  ةالقللللللللللللائي   ىلللللللللللوابقال م وة موز تحديد، التاب ة لها اإلنفال

االتحاد األفريقي مي طريق مكتب االتحاد األفريقي مفوضية . وأبوغت الحكومة  ةوحصانال موظفي المحكم
 باسلللت داد الحكومة لومللللي قدما    2021الثاني/يناير   كانون  29قرار مجوس الو راء الصلللادر في ب في ووبا 

 .المحكمة المختوطة في مموية إنشاء

 وفقا    المحكمة المختوطةفي إنشلللللللللللاء  وحتز هذا التاريخ، ال تزال الحكومة موتزمة بالمللللللللللللي قدما   -30
 .اتفاق تىوية النزا مي  2-1-3-5 في المادةلوتكويف المنصوص موي  

  عملية وضع الدستور الدائم  
 28-128و، 24-128: التوصيتان

  27  الحكوملة حوقلة مملل في ال لاصللللللللللللللملة ووبلا في تنممل اللدائم،  فيملا يت وق بم لايير اللدسللللللللللللللتور   -31
في مجال   ةبار  الهد ام أحد الرها ، يىلللللللف اتفاق تىلللللللوية النزا مي  8-6 حكام المادة ب   مم     2021مايو  /أيار
سلتور. وقد  الدسلتور. واسلتخدمت نتائج حوقة ال مل ك سلا  لصلياغة مشلرو  قانون ل موية وضلع الد ةماصلن 

ناقشللللللت  و لوت ويق والموافقة موي .   2021أغىللللللطس  آن/  26طري مشللللللرو  القانون موز مجوس الو راء في 
مرضل  موز  الذم ينتمر، 2021أيوول/سلبتمبر 1مجوس الو راء مشلرو  القانون في في حوكمة  المجمومة 

 ه.متمادال الهيئة التشريعية الوطنية االنتقالية

 العدالة واإلصالح القضائيالوصول إلى    
،  17-126و،  15-126و،  14-126و،  13-126و،  26-126و،  25-126و،  24-126التوصددددديات:  

 34-127و، 31-127و، 59-126و، 21-126و، 20-126و، 19-126و، 18-126و

، 2019لتغوب موز اإلف ل مي ال قان مي خ ل المىلاءلة، أدخوت الحكومة في مام مي أول ا -32
، ب ض اإلصل حال المؤسلىلية في قطا   اتفاق تىلوية النزا بمووب التزاماتها الواردة في الفصلل الثاني مي 

إنشلللللللاء لجان تحقيق أسلللللللفرل مي مقاضلللللللاة ب ض األفراد بتهمة انتها  حقوق اإلنىلللللللان،   مي طريقاألمي 
 ضد المدنييي، وال سيما النىاء واألطفال. انيفي لل  ال نف الجنى ابم
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ب ض التدابير التي تشللللللمل اتخال إوراءال سللللللياسللللللاتية وداممة لتيىللللللير  الحكومة أيلللللللا   واتخذل -33
تا في والية شرق االستوائية، ي ىيادة القانون وتقديم المشورة التقنية لها، في توريت، وكابو المت وقة ب منتديال ال
ر الغزال، وووبا في والية وسا االستوائية، وبور حب غرن  امبيو في والية غرن االستوائية، وواو في والية وي 

 ،بحر الغزال. وقلد أفلاد البرنلامج وحلدال ال لداللة وإنفلال القلانون شللللللللللللللملال  ويلل في واليلة  أفي واليلة وونقوي، و 
سلللللللللليادة القانون،  المطروحة أمام  لتحديال  قد تناول اوأملللللللللللاء مجالس الواليال وممثوي المجتمع المدني، و 

 كاالل إنفال القانون.فيما يتصل بو سيما  وال

قللللللللية   7 478بتصلللللللنيف ومتاب ة   2020الحكومة في مام   قامتوفيما يت وق ب دارة القللللللللايا،  -34
بحر الغزال، وبور في والية وونقوي، ويامبيو في والية غرن االسلللللللتوائية، شلللللللمال ونائية في أويل في والية 

ر الغزال الغربية، وتوريت في والية شللللللللرق االسللللللللتوائية. ومي بيي الحاالل المصللللللللنفة، تم حوواو في والية ب 
 .قلية 2 718في  والبت التحقيق

مي ، بمىلللامدة 2019ال دالة األخرى، قدمت الحكومة في مام برامج الوصلللول إلز خص  وفيما ي  -35
في ووبا في  ولل  ،  نىاءفي المائة منهم مي ال 75،  شخصا   897  لل ، المىامدة القانونية لنمائيييشركاء اإلال

والية وسللللللللللللا االسللللللللللللتوائية، وموكال في والية أمالي النيل، وبانتيو في والية الوحدة، ويامبيو في والية غرن 
مي المىللللللللامدة القانونية    تقدمو ر الغزال. حويل في والية شللللللللمال ب أية، وبور في والية وونقوي، و االسللللللللتوائ 
 .2019في مام  ،المناطق هذهفي  الثقة أنشئت حديثا  بناء خمىة مراوز لو دالة و  طريق

ىللللللللل ز ، ت اتفاق تىلللللللللوية النزا مي  17-1وفيما يت وق باإلصللللللللل حال القللللللللللائية بمووب المادة  -36
إنشلللللللللاء لجنة مخصلللللللللصلللللللللة لإلصللللللللل ي  تنمية إلز الحكومة بالت اون مع الهيئة الحكومية الدولية الم نية بال

وغت ب شلل ن إلز الحكومة لونمر فيها. و هذا الدراسللة اإلصلل ي القلللائي وتقديم توصلليال ب تتولز  القلللائي،  
وجنة إمادة هيكوة الىللللللوطة  المي التنفيذ. وتشللللللمل اإلصلللللل حال التي سللللللتوصللللللي بها   ةمتقدم  مرحوةال موية 

وجنة القلللللائية التي أميد تشللللكيوها خ ل الفترة االنتقالية. ومي المقرر أن الالقلللللائية التي سللللتلللللطوع بها  
، وقانون 2008للللاء ل ام يشلللمل اإلصللل ي القللللائي، موز سلللبيل المثال ال الحصلللر، اسلللت را  قانون الق

 ، وبناء قدرال الموظفيي القلائييي وتطوير الهياول األساسية لوقلاء.2008لجنة الخدمة القلائية، ل ام 

في   35 النىلللاء نىلللبةمراماة أن تكون  في لجنة اإلصللل ي القللللائي   الم نيييوميع  ويت يي موز -37
وسلليكون رئيس ونائب الرئيس مي األشللخاص  . اتفاق تىللوية النزا ينص موي    ملللاء وفق ماالمائة مي األ
. وكملا هو متوخز في  تنميلة ممويلة االختيلار والت يييالهيئلة الحكوميلة اللدوليلة الم نيلة بلالوتتولز  ،  القلانونييي

لبود ين م بالىل م والرخاء،  راسلخا   إطار نمام اإلصل ي القللائي، سلتللع لجنة اإلصل ي القللائي أسلاسلا  
حددل  . و الكفاءةو  يةف الالو يتىلللم باالسلللتق ل موز أسلللا  قللللاء   ةادة القانون القائمموز ال دالة واحترام سلللي 

 17-1بالمادتيي    ووق تا مويها مم   الوجنة  الحكومة والهيئة الحكومية الدولية الم نية بالتنمية اختصلاصلال  
 .اتفاق تىوية النزا مي  5-17-1و

الوجنة المشلللللللللللتركة لورصلللللللللللد والتقييم  تنمية، و والهيئة الحكومية الدولية الم نية بال ،ووق ت الحكومة -38
اختصلللللللاصلللللللال لجنة اإلصللللللل ي القللللللللائي. وت مل الهيئة الحكومية الدولية الم نية ، موز الم اد تشلللللللكيوها

 يللللللللللللا  وجنة. ومي المتوقع أالقانونييي مي المنطقة لو مل كرئيس ونائب لرئيس   خبيرييموز تحديد  تنمية  بال
، لكي االتفاقإلز الصلليغة المنصللوص مويها في   اسللتنادا    ملترشلليح ممثويه االتفاق طراف  ب الهيئة تصللل أن ت 
 حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية.مي قبل ت ينهم  يتم  
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  حماية المدنيين  
 60-126و ،59-126، و22-126: التوصيات

، أنشللللللللللللللل ل الحكوملة لجنلة  ةالمنمملل   ةملل ي الجر ومللاملال  رتكبلل   ت فيمللا يت وق بلال نف الطللائفي اللذم   -39
المحافمة  وغيرهم مي أصللحان المصللوحة. ومي أول   ،وشللبان  ،و مماء دينييي  ،تحقيق تت لف مي مىللؤوليي

األرواي، أوصلللللللللللللت الوجنة بنشلللللللللللللر قوال موز الفور في مناطق النزا . كما أشلللللللللللللركت الوجنة مختوف  موز 
خ فال. وقد تم تىللوية الحان المصللوحة، وال سلليما الشللبان والزمماء لوقف ال نف وإيجاد آليال بديوة لأصلل 

شلللللللرق االسلللللللتوائية ووسلللللللا االسلللللللتوائية، و البحيرال   اللل  في والية واران، وفي وونقوي الكبرى، وفي والي 
 ضمي مناطق أخرى.

لل  شلعبة الشلؤون المدنية والىلياسلية التاب ة  ، بما في  اإلنمائييي وقدمت الحكومة، بالت اون مع شلركاء  - 40
الحوار   طريق ي  م لمجتم ال المحوية في ا ب ثة األمم المتحدة في ونون الىودان، آليال بديوة لتىوية المنا مال  ل 

 . وكىب العيش   تدريب لو توفير أنشطة   أيلا  تم و مي أول الت ايش الىومي بيي المجتم ال المحوية.  

اإللامة وغيرها مي وسلائل اإلم م، مبر ،  الواليال  حكوميون، بمي فيهم محافمومىلؤولون دما و  -41
. وألقي القبض موز م مم مرتكبي ال نف الطللائفي ةوللل داللل نللا مللة  بيي المجتم للال المحويللة المت ئللة  هللدت إلز ال

 لقانون.ا تم تقديمهم لمحاومال بمووبو 

ل مشلللتركة تت لف مي الجيش والشلللرطة الماشلللية، أنشللل ل الحكومة وحدة ممويانهب وفيما يت وق ب  -42
سللللللرقة الماشللللللية،  ثرة ب مويال  ة األخرى. ونشللللللرل وحدة ممويال مشللللللتركة في المناطق المت ي ماوالقوال النم

  ،الحكومة  وسلللللل تالكبرى، والوحدة، وضللللللواحي ووبا.   ووونغويسلللللليما في شللللللرق االسللللللتوائية، وواران،  وال
الت ايش الىللومي إلز التوسللا مي أول تحقيق   ،تاب ة لوب ثةبالت اون مع شللعبة الشللؤون المدنية والىللياسللية ال

 .المحوية التي تقع فيها حاالل سرقة الماشيةمجتم ال البيي  

وفيما يت وق ب مويال القتل المىلللللللللللتهدف، أنشللللللللللل ل الحكومة وحدة شلللللللللللرطة مجتمعية في شلللللللللللرق  -43
أنشلللللل ل الحكومة  كما ران.  او والية و  ،ر الغزالحاالسللللللتوائية، وووبا في وسللللللا االسللللللتوائية، وواو في غرن ب 

قدموا لقي القبض موز مشللللللللللللللرة متهميي و . وأُ 2020شللللللللللللللريكال في مام  - في حادثة غامبو لوتحقيقلجنة  
 لقانون.ا لومحاومة بمووب

في ووبا في    2020ن تحقيق في مام ا لج مدة نز  سللللل ي المدنييي، أنشللللل ل الحكومة خص  وفيما ي  - 44
الحكومة    أرسلللوت ية البحيرال، وأووبو في وونقوي الكبرى. ولكشلللف الجناة،  رومبي  في وال في  منطقة غومبا، و 

 شرطة. ال   ي مي ومحققي   ، المدمي ال ام  ي تاب يي لمكتب المناطق تت لف مي محامي لجنة تحقيق إلز هذه 

الىلللللريع التي تشلللللنها ومامال مىلللللوحة مجهولة، المرور موز طرق  التي تقع  وهجمال  لنىلللللبة لباو  -45
الطرق، ال سلللليما هذه نشللللرل الحكومة وحدة دوريال أمنية توفر الحماية لومىللللافريي والبلللللائع ال ابرة موز 

 القبض موز ث ثة مشللللللتب  فيهم  وألقت الشللللللرطةوبور.    ،وتوريت  ،ويي ،ووبامدن  موز الطرق المؤدية إلز 
 حاليا.  يجرم التحقيق م همو   ،نيمولي الىريع -موز طريق ووبا 

  حماية حقوق النساء  
،  47-126، و46-126، و44-126، و38-126، و36-126، و3-126، و2-126:  التوصددددددددديددات

 40-127، و39-127، و21-127، و20-127، و61-126، و58-126، و57-126و

ن وصلول ، وضلماجنىلانيتحىليي انليال القائمة لإلب   مي حاالل ال نف الجنىلي والمي أول   -46
، محكمة  نمائيييشللللللللركاء اإلال، بدمم مي 2019في مام   لللللللللحايا والناويي إلز ال دالة، أنشلللللللل ل الحكومةال

 ولديهاووبا بوالية وسلللللللا االسلللللللتوائية،  فيالمحكمة  ويوود مقر. انيجنىللللللل الل نف م نية باألحداث وورائم ا
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والية شلللرق في  االسلللتوائية، وتوريت   والية غرنفي  والية أمالي النيل، ويامبيو  في وحدال متنقوة في موكال 
تت وق قلية   82، منها  2021-2020 خ ل الفترةقلية    369ة مي البت في حكمتمكنت الماالستوائية. و 

 .انيجنىال نف الحداث و األ نف ضد بال

  نمرلبتنفيللذ التوصلللللللللللللليللة بمكللافحللة اإلف ل مي ال قللان،    مي أوللل الوفللاء بللااللتزامللال المت وقللةو  –47
قلللللللية تت وق  19، منها  2021قلللللللية في مام    60 اني فياألحداث وال نف الجنىلللللل المختصللللللة ب محكمة  ال

ث ب ض و حد إلز اسللللللللللتمرار الم حقال القلللللللللللائية والتو ية ال امةقد أدى  بال نف ضللللللللللد المرأة والطفل. و 
 .ال نف الجنىاني مى لةالتغيير في الىوو  فيما يت وق ب 

 وحدة حماية  17وحماية الناويي، أنشللللللل ل الحكومة  اني وفيما يت وق بمنع ال نف الجنىلللللللي والجنىللللللل  - 48
وهي تقدم والية وسللا االسللتوائية،  في  في مراوز شللرطة ووبا،  متكامل   ز مرك منها باإلضللافة إلز  خاصللة، سللت  

تمكيي الناويي مي ال نف    ل مي أو مىتشفيال لتقديم الدمم الطبي والنفىي والقانوني،   تشمل خدمال متكاموة،  
لوقاية  توفير ا ل   2014موحدة في مام  ممل الجنىلللللللللللاني مي الوصلللللللللللول إلز ال دالة. كما تم وضلللللللللللع إوراءال  

مي أول   2030- 2017 لوفترة رطة طريق  ا ووضلل ت خ تصللدم ل ، وال مي ال نف الجنىللي والجنىللاني  والحماية 
  واي األطفال في ونون الىودان. وأسهمت هذه البرامج مىاهمة إيجابية في حماية المرأة. قلاء موز ال 

، أنشلللللللللل ل الحكومة محكمة طوارئ لوقوال  ت ىللللللللللفيييحتجا  الاالو   متقالممويال اال  يخصوفيما   -49
 ،مي الوطنيأفراد وها  األمي حقوق اإلنىللان   الانتهاوب  المتهمييم حقة بهدف   2017في مام   النمامية

 ودائرة الىجون الوطنية. ،والشرطة الوطنية لجنون الىودان ،وقوال الدفا  الش بي لجنون الىودان

  ُأنشئت  ،2016تنفيذ خطة ال مل الوطنية التي وق تها الحكومة واألمم المتحدة في مام ومي أول   -50
 ،والدفا   ،والشللللللللللؤون الجنىللللللللللانية  ،وال دل ،والداخوية  ،الو ارال الم نية )الصللللللللللحةشللللللللللاركت فيها فرقة ممل 

تنفيلذ لتنفيلذ  بهلدف    ،ومنمملال المجتمع الملدني(  ة،واللدوليل ة  اإلقويميل   والجهلال الم نيلة  ،وأملللللللللللللللاء البرلملان
إلز إنهاء وميع أشللللللكال ال نف الجنىللللللي المتصللللللل بالنزا  في البود. ونممت مدة رمي  البيان الموقع الذم ي 

موز وميع وحدال القوال موز نطاق واسلللللللللع  ومال وتوويهال القيادة  لم واحوقال ممل تدريبية مع نشلللللللللر  
 .الجنىي والجنىانية فيما يت وق بمنع ال نف ي ماالنم

، أنشلللل ل الحكومة، بدمم ال نف الجنىللللي والجنىللللانيوفيما يت وق بالخدمال المقدمة إلز ضللللحايا   -51
شلللللللللللللر لتوفير الحماية والخدمال الطبية  في وميع الواليال ال   متكام    مركزا   12،  اإلنمائيييشلللللللللللللركاء المي 

)منلا ل آمنلة( ركزم إيواء  . وأنشلللللللللللللل ل الحكوملة حتز انن مدور اإليواءوالنفىلللللللللللللليلة واالوتملا يلة والقلانونيلة و 
 موحدة. مملووض ت إوراءال  نف لحماية الناويي مي هذا ال

بتنميم تدريب   اإلنمائييي،الشلركاء مي دمم  ، ب الحكومة  قامتال دالة، وبالنىلبة لوصلول المرأة إلز  -52
 ،وضللللللباط مرا بة الىللللللوو مكوفال ب وراء التحقيقال،  يالوشللللللرط  يي،محامالو   ،يي ي ال امي والمدم ،قلللللللاةلو

النىلللللللللللاء. وفي الوقت الراهي، تم ت ييي  صلللللللللللد   نف الم الجة قللللللللللللايا   لمي أوي،  ي ي اوتمامي ي وأخصلللللللللللائي 
المشللللورة والتووي . وقدمت  وتقديم   نىللللي والجنىللللانيال نف الجأخصللللائييي اوتمامييي لمىللللامدة الناويي مي 

والمنمملال غير الحكوميلة المحويلة بنلاء موز نملائييي  شللللللللللللللركاء اإلمي الدمم بل خدمال المىللللللللللللللامدة القلانونيلة 
مي لجنة. ومنذ االسللللللت را  الدورم الشللللللامل األخير، بوغ مدد المىللللللتفيديي مي المىللللللامدة  مقدمة  توصللللللية 
 غتصان.مي ضحايا اال 33بينهم  شخصا   181القانونية  

وفيما يت وق باإلوراءال اإليجابية الرامية إلز القلللللللاء موز التمييز ضللللللد النىللللللاء والفتيال، تقوم  -53
مي   16أحكلام الملادة  في تنفيلذ    ا  تقلدمل ر ل  حأ، وقلد  2018اتفلاق تىللللللللللللللويلة النزا  ل لام  بتنفيلذ    الحكوملة حلاليلا  

في   25مي   يادة مشللاركة المرأة في مؤسللىللال الحكم   التي تنص موز)بصلليغت  الم دلة( االنتقالي  الدسللتور 
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الحكوملة في سلللللللللللللليلاسللللللللللللللاتهلا المت وقلة بلالخلدملة ال لاملة وقلانون ال ملل كفولت  في الملائلة. كملا    35الملائلة إلز  
 لنىاء والروال.بيي ار و األووالمىاواة في المشاركة مىاواة المرأة في  2017 ل ام

بالت اون  ، 2020ة، نممت الحكومة في شلللباط/فبراير   يادة الومي ال ام بحقوق المرأ   يخصوفيما   -54
 ةو ي ت  يادة   لمي أوث ثة أيام  لمدةونون الىلللللللودان  في لوقيادة النىلللللللائية  مؤتمرا  نمائييي،  شلللللللركاء اإلالمع 

. في المؤتمرال شللر   الواليالوميع    تالمرأة بالحقوق المنصللوص مويها في االتفا يال لال الصللوة. وشللارك
كللانللت  إال في منللاطق محللدودة    ةو يلل ت لتنميم حم ل امكي الحكومللة مي  ي غير أن ان للدام األمي آنللذا ، لم  

ل المجتمع الملدني حوقلال  بلالنزا ، ال سلللللللللللللليملا في المنلاطق الريفيلة. كملا نمملت الحكوملة ومنمملا  أقلل تل ثرا  
، لشللللللري أحكام اتفا ية القلللللللاء موز وميع ووونقويممل لوتو ية في شللللللرق االسللللللتوائية وغرن بحر الغزال  

  أشكال التمييز ضد المرأة.

، وفيما يت وق بالتدابير المتخذة لتحىللليي الحالة االوتما ية واالقتصلللادية لونىلللاء المشلللردال داخويا   -55
مي   ،حياتهيظروف  تحىللليي    لمي أو الدمم إلز المشلللردال داخويا    اإلنمائييياء شلللركالقدمت الحكومة مع  

وغير لل  مي  ،ة وصللللللنع الىلللللل ل وتصللللللفيف الشلللللل ر والحرفوياحتدريب النىللللللاء والفتيال موز ال  طريق
 األنشطة المدرة لودخل.

فقد ،  19- بىللبب وائحة كوفيد أنشللطة مدرة لودخل  ممارسللة  وفيما يت وق بالنىللاء ال تي ال يىللتط ي  - 56
الحكومة، ووفرل  .  الكمامال نتاي إل ة  و يا ح موز مهارال وديدة مثل صللللللللنع الصللللللللابون الىللللللللائل وال   هي تم تدريب 

 ونىاء المتلررال مي الفيلانال والجفاف. ل اإلغاثة  ومواد غذية األ ،  نمائييي شركاء اإل ال بالت اون مع 

مرأة، امتمدل الحكومة تدابير لزيادة مشللللللللللللاركة المرأة في الخدمة  ولفرص ممل وبالنىللللللللللللبة لتوفير   -57
رتلب، بملا في للل  مختوف الضللللللللللللللابطلال إلز  ة  ة. وتم تجنيلد وتر يلة ملديل ماال لاملة والتجنيلد في القوال النمل 

الحيلاة البرية.  قوال حملاية والشللللللللللللللرطة والىللللللللللللللجون و   ييجنرال في الجيش واألمي الوطني ال ةترقيتهي إلز رتبل 
ال نف الجنىللي المرتبا بالنزا ، ورائم  اسللتب اد مرتكبي  بغية ة ي ماوقوال النملقوامد الىللوو   مدونةوضلل ت  و 

 .مزمع تشكيوهابما في لل  في القوال الموحدة ال

محكمة  نمرل،  2019لقللللاء موز اإلف ل مي ال قان موز مىلللتوى الدولة في مام ا  لمي أوو  -58
جنىللللللللي ارتكبها مىللللللللكريون ضللللللللد ال نف القتل و النهب و تت وق بالقلللللللللية   36  فييي   مدينة  مىللللللللكرية في

 مي الخدمة. ومي ا   وطردواىجي بالوحكم مويهم ب قوبال   أدينوا ومي ا  قد مدنييي. و ال

شللللللللللركاء بدمم مي الالحكومة    قامتالقلللللللللللاء موز الممارسللللللللللال ال رفية اللللللللللللارة،   خصوفيما ي  -59
ت زيز وحملايلة حقوق اإلنىلللللللللللللللان، في مجلال  التقويلدييي  زمملاء  ول  2019ب في ملام  يل در نملائييي بتوفير التل اإل
 بحقوق اإلنىان لومرأة.حم ل لوتو ية  سيما حقوق المرأة. ونممت الجمامال النىائية أيلا   ال

  حماية حقوق الطفل وتعزيزها  
،  53-126و،  52-126و،  51-126و،  50-126و،  49-126و،  31-126و،  30-126التوصددددديات:  

 54-128و، 56-126و، 55-126و، 54-126و

ز حقوق الطفل. ومي ي ت ز ب  المت وقةانللللللللللمت الحكومة إلز مختوف الصلللللللللكو  اإلقويمية والدولية  -60
بشللللل ن اشلللللترا  األطفال في  اتفا ية حق الطفل، والبروتوكول االختيارم  ،إليهات بيي الصلللللكو  التي انللللللم

 .التها اإلضافية، األول والثاني والثالث، وبروتوكو 1949، واتفا يال ونيف ل ام المنا مال المىوحة

وفيما يت وق باإلوراءال المت وقة بمكافحة انتهاوال حقوق اإلنىلللان وإنهاء تجنيد واسلللتخدام األطفال   - 61
في   وامتمدل لوقلللللللاء موز تجنيد األطفال،   2016في النزامال المىللللللوحة، اتخذل الحكومة خطوال في مام 
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 ،ونون الىللودان في  الحماية االوتما ية    سللياسللة توفير ،  اإلنمائييي شللركاء  ال ، بدمم مي 2020و  2019 مامي 
 وخاصة بالنىبة لألطفال.   ، إلماقة واإلدماي بش ن ا الىياسة الوطنية و  ، خطة ممل ونون الىودان و 

إنهاء ومنع وميع أشللكال االنتهاوال الجىلليمة  بشلل ن خطة ممل شللاموة  ووضلل ت الحكومة أيلللا   -62
خطة ممل مفصللللوة  وضللللع  خطة ال مل الشللللاموة    وتم في إطارالمىللللوحة.    ثريي بالنزامالال المت ضللللد األطف

لمىللللللاءلة ومنع  الم نية باهياول البناء سللللللياق في    كبيرا    إنجا ا  نمائيون  شللللللركاء اإلالمتبرها  ا   ،لحماية األطفال
 حقوق الطفل في المىتقبل.  الانتهاو

مي   3تنفيللذ المللادة  سللللللللللللللبيللل  خطوة في  ك  ا  يلل طو   إم نللا  الحكومللة    أصلللللللللللللللدرل،  2018وفي مللام   -63
 دنياالىللللللللللي ال تمثل في تحديد  ،المىللللللللللوحة المنا مالاألطفال في    را ت باشلللللللللل البروتوكول االختيارم المت وق 

وميع ممويلللال التجنيلللد في  بللل ن تكون    وأمرل.  ملللاملللا    18 ب   لوتجنيلللد في الجيش والقوال المنمملللة األخرى 
اإلم ن مي التوظيف في الصللحافة ووسللائل اإلم م وقررل القوة أو اإلوراه. أماوي مامة وليس باسللتخدام 

أو الدراسلللللللية    الشلللللللهادالو م تمدة  مي د  ةشلللللللهادتقديم  طبي و الوفحص  ل  وميع المجنديي  و وخلللللللل  ،الوطنية
 مهني.التدريب  المت وقة بال

 رصلدتشلمل اإلحالة و خاصلة بمىل لة ال نف الجنىلي والجنىلاني منتديال كذل   أنشل ل الحكومة  و  -64
، أنشللللللل ل 2020مي مام    وناويي. وامتبارا  لمقدمة لخدمال االالتدخ ل وغير لل  مي  فيما يخص الحاالل  

 يللادة الومي المجتم ي تهللدف إلز  لامللة  تحللاور مبر اإل، برامج  نمللائيييشللللللللللللللركللاء اإلالالحكومللة، بللدمم مي  
 .انيالجنىجنىي و البرامج قلايا ال نف الهذه تناول ت ف ضد النىاء واألطفال. و ال ن بمنع    يت وق فيما

. وبذلت وهود لج ل المحاوم ال رفية في ماما    12 ب  لمىللللللللؤولية الجنائيةسللللللللي ا وحددل الحكومة -65
ال  احتجا  األطفال أثناء اإلوراء الوجوء المفرط إلز المناطق الريفية توتزم ب حكام القانون. ولوقلللللللللللاء موز  

األحكام التقويدية،  تحويل التي تشلللللمل  قوبال  الحكومة ب ض ال امتمدلالىلللللابقة لومحاومة وب د المحاومة، 
في  األحكام ق تحويل ي موز أسلللللللللللا  مؤقت تطب  وتم، والخدمة المجتمعية. اإلرشلللللللللللاد، و األحكاموقف تنفيذ  و 

  2013المشللللللللللللللرو  في ملام  وانتهز ال ملل بل ر الغزال. حب غرن  وواو في واليلة    ،موكلال في واليلة أملالي النيلل
 بىبب األ مة الىياسية في البود.

حكللام قللانون الطفللل  أل  ا  وللللللللللللللللمللان مللدم احتجللا  األطفللال مع البللالغيي، أمرل الحكومللة، تنفيللذ -66
. وتم نشللللر ةفق احتجا  منفصللللواصللللر في مر ، ب بقاء القُ 2011وقانون مصللللوحة الىللللجون ل ام  2008 ل ام

بدمم مي  ،الحكومة وقامتفي ووبا.    ومرا بة في مراوز الشلللللرطة ومرافق االحتجاأخصلللللائييي اوتمامييي ل
.  ال إدارة اإلصلللللللللللل حي في مجال  حرا  الىللللللللللللجون وموظفي حماية األطفال  نمائييي، بتدريب  شللللللللللللركاء اإلال
ال تزال ب ض الىللللللللللجون الحكومية و ووبا وواو. مدينتي  سللللللللللوى إصلللللللللل حييي في  في الوقت الراهييوود  وال

 .كافية مرافق احتجا االفتقار إلز صر مع البالغيي بىبب تحتجز القُ 

،  الشلللركاء اإلنمائييي خدمال المشلللورة المقدمة لألطفال، أنشللل ل الحكومة، بدمم مي   خصوفيما ي  -67
مرحوة االحتجا    الوسللللاطة فيموز  تشللللجيع ال  لالجانحيي مي أوأسللللرية لوقصللللر    الووسللللاط  لقاءالبرنامج  

 اإلفراي أو اإلفراي بكفالة. حق األطفال فيلكفالة قبل المحاومة و 

بللاليوم االحتفللال  الحكومللة  مللدل  ، امت 2008مي قللانون الطفللل ل للام    26وفيمللا يت وق بتنفيللذ المللادة   -68
ويوم    ،حزيران/يوني   16ويوم الطفل األفريقي في  ،األول/أوتوبر مي كل مام  تشلللللريي 11الدولي لوطفوة في  

 14كانون األول/ديىللللللللللمبر، واليوم ال المي لمكافحة ممل األطفال في    20فل في األمم المتحدة لحقوق الط
 حزيران/يوني .
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، بدمم مي 2021-2018الفترة  خ ل  ومنذ االسلللت را  الدورم الشلللامل األخير، قامت الحكومة -69
أسللرهم. إمادتهم إلز وتىللريحهم و المجنديي   لاي فت مي ال  314و  مي الفتيان 902بتحديد  ،  الشللركاء اإلنمائييي

 .اتفاق تىوية النزا قوال الم ارضة الموق ة موز في صفوف األطفال كان هؤالء و 

  حماية المشردين داخليار   
 82-128، و41-126و، 40-126و، 36-126: التوصيات

في ونون الىودان، وض ت الحكومة، اتفاق تىوية النزا   في تنفيذ المحر   جيد  التقدم  ال  إلز  نمرا   –70
  وافق. ونتيجة لذل ، ثقة المشلرديي داخويا  سلت ادة ال  دمم مي ب ثة األمم المتحدة في ونون الىلودان، تدبيرا  ب 

 ال ودة الطو ية إلز مناطقهم األصوية. موز  همب ل

ال ودة الطو ية، ووهت الحكومة حكومال الواليال إلز موز  المشللرديي داخويا  تشللجيع   لومي أو -71
وو  مجوس الو راء في  و أراضلللللليهم وممتوكاتهم.   بتمكينهم مي اسللللللترداد اسللللللتقرارهم بطريقة سللللللوىللللللةضللللللمان 

 الشرمييي.  إلز المالكييوتىويمها   داخويا  مشرديي  خ ء وميع منا ل الب  2018 مام

الىلللللل م في البود، أنشلللللل ل الحكومة قوة ممويال أمنية مشللللللتركة في  تحقيق وفيما يت وق بلللللللمان  -72
ر الغزال،  ح، وشلمال ب ووونقويوأمالي النيل،  ،وشلرق االسلتوائية  ،وغرن االسلتوائية  ،االسلتوائيةواليال وسلا 

الدفا  الشللل بي   المي أفراد مي الشلللرطة الوطنية، وقو القوة تت لف  و والبحيرال،   ،ر الغزال، ووارانحوغرن ب 
ي أول المحافمة موز مالبرية،  الحياة  قوال حمايةاألمي الوطني، والىللللللللجون، و   وها جنون الىللللللللودان، و ل

  الكبرى.ومدن لقوة المشتركة موز الطرق الىري ة ال. وتم نشر ييس م وأمي مجتم ال ال ائد

  إصالح قطاع األمن  
 30-128: التوصية

موز إصللللللللللللل ي قطا  األمي، بما في لل   اتفاق تىلللللللللللللوية النزا مي  1-2-17-1وتنص المادة  -73
  . وموز هذا األسلللللللا ، أدخوت الحكومة ت دي   2009ت ديل قانون الجيش الشللللللل بي لتحرير الىلللللللودان ل ام 

موز القانون ب وراء تغييرال رئيىلللللللللية، بما في لل  تغيير اسلللللللللم الجيش الوطني إلز قوال الدفا  الشللللللللل بي 
 ر  موز ، وسلللي 2021  سلللبتمبرأيوول/ 9 رو  القانون فيلجنون الىلللودان. ووافق مجوس الو راء موز مشللل 

 .متمادهالخ ل دورتها األولز التشريعية الوطنية االنتقالية  الجمعية

تىلللللللريح األشلللللللخاص لوم االحتياوال الخاصلللللللة الذيي  االتفاق موزمي  10-4-2وتنص المادة  -74
مموية شللللللللللمل  ت هم وإدماوهم. و ت حسللللللللللوأيحق لهم الخدمة في الجيش الموحد أو ال يرغبون في لل ، ونز   ال

.  اتفاق تىلللللللللللوية النزا  موز    ةالتىلللللللللللريح تحديد األطفال المرتبطيي بالجيش أو الجمامال المىلللللللللللوحة الموق 
، فرقة ممل لوتحقق مي مدد القوال وتحديد أفراد  الشللللللللركاء اإلنمائييي، بدمم مي وأنشلللللللل ل الحكومة أيلللللللللا  

 تىريحهم.مختوف الجمامال المىوحة، الذيي سيتم 

الحكوملة خ ل المؤتمر   وطوبلتوفيملا يت وق بلالمىلللللللللللللللاملدة التقنيلة وبنلاء قلدرال الجيش الوطني،   -75
،  اتفاق تىلوية النزا  مي الدسلتور، و  وو مت مويهم نىلخا    ،القادة قوامد االشلتبا أن يحترم الرابع لوقيادة ال ويا 
المحكمة ال ىللكرية مي   طوبت. كما ييمدني لاقتل   وأنهب ممويال   نهاء ال نف الجنىللي و ب  ومنشللورال تت وق
 .وريمةأم مىكرم تورط في ارتكان وريمة أم  تو يف وم حقة

 مي وانبوفيما يت وق بجهود التو ية ال امة الرامية إلز وضلللللللللع حد النتهاوال حقوق اإلنىلللللللللان  -76
حوقال   ة لوب ثة،  الحكومة، بدمم مي شلللعبة حقوق اإلنىلللان التاب  نممتة،  ي ماالجيش وغيره مي القوال النم

  في مجال  األخرى   ةي مااألمي الوطني والقوال النم  وها قوال الدفا  الشللللللل بي لجنون الىلللللللودان، و لتدريب  
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مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنىلللان والقانون الدولي اإلنىلللاني والقوانيي المحوية األخرى. وشلللمل التدريب 
 حماية الطفل. أساليبو  انيقلايا ال نف الجنىي والجنى أيلا  

  جهاز األمن الوطني  
 30-128: التوصية

ينص    يخص فيملللللا   -77 الوطني،  ل لللللام إصللللللللللللل ي وهلللللا  األمي  النزا   تىلللللللللللللويلللللة   في   2018  اتفلللللاق 

. ويتللللللمي مشلللللرو  القانون الت ديوي  2014األمي الوطني ل ام  وها  موز ت ديل قانون   2- 1- 17- 1المادة 
ل مشللللللللللرو  القانون إلز  ي ح أ األمي وهيئة الرقابة المدنية. و   وها  مىللللللللللائل التدريب والهيكل وسللللللللللوطال موظفي 

 . متماده والموافقة موي  قبل مرض  موز الجمعية التشريعية الوطنية االنتقالية ال ناقشت  مجوس الو راء لم 

ب ض ل  2018في مام  حوقلال تدريب  الحكومة   نمملتوبالت لاون مع الصللللللللللللللويلب األحمر الدولي،   -78
 واتفا يال  ،والقانون الدولي اإلنىللللللللللللاني  ،حقوق اإلنىللللللللللللان  في مجالالوطني موظفي وها  األمي كبار  مي 

 وبروتوكوالتها االختيارية. ونيف

الحكومللة في   ، أنشللللللللللللللل لمي ال قللان  الوطنياألمي    موظفي وهللا وفيمللا يت وق بمكللافحللة إف ل   -79
. وتوتزم المحكمتان بفر  االنلللللباط  ، مووزة وماديةآلية داخوية لومىللللاءلة في شللللكل محكمتيي 2019 مام

تت وق بحقوق اإلنىلللللللللللللللللان.   الللللذيي يرتكبون ورائم  في  تمكنللللت المحكمللللة  و ومحللللاومللللة أفراد األمي الوطني 
 حقوق اإلنىان.لقلية تت وق بانتهاوال  16 بالنمر فيوحده  2021 مام

حوقال تدريب ألفراده في األمي الوطني   نمم وها تقنية وبناء القدرال،  المىللللللللللامدة ال  لاجم وفي -80
 وومع البيانال. ،وإدارة األ مالوتنفيذ المهام  ،وحماية المدنييي ،حقوق اإلنىانمجاالل 

  شرطة جنوب السودان  
 30-128: التوصية

في  ،2018ل ام اتفاق تىللللللوية النزا  موز إصلللللل ي شللللللرطة ونون الىللللللودان، ينص   يخصفيما  -81
ل ي  دت . ويحتوم مشرو  قانون ال2009موز ت ديل قانون شرطة ونون الىودان ل ام ، 2-1-17-1المادة 
مجوس    الشللرطة الوطنية. وقد وافق وها سللم إلز االهياول وديدة لوشللرطة، بما في لل  تغيير  إنشللاء موز 

موز الجمعية   ر   ، وسللللللي 2021أيوول/سللللللبتمبر   9 لو راء موز مشللللللرو  القانون في اوتمام  المن قد فيا
  األولز.  دورتها فيالتشريعية الوطنية االنتقالية 

 ،الشلللرطة الوطنية يشلللمل اإلدارة  وها تدريب  للم ايير، ورى اسلللت را  منهج  إرسلللاء ا  لمي أوو  -82
 ،وحقوق اإلنىلللللللللان ،والجريمة الىللللللللليبرانية ،وإدارة أمي الم وومال ،واإلوراءال القللللللللللائية ،هجية البحثومن 
المنهج في  هذا  ثقافي. ويجرم تنفيذ  الىللللللياق  بما يتماشللللللز مع الالشللللللرطة  ممارسللللللة مهام ىلللللل مة و المي و األو 

 التدريب األمني.ممويال  وميع 

مكافحة التدفقال المالية مي طريق  لوفىللللللاد في وها  الشللللللرطة  التصللللللدم    كثفت الحكومة وهودو  -83
الهيئة الوطنية لإليرادال وغيرها مي المؤسللىللال  ممل مي خ ل ت زيز  يبي، اللللر التهرن  غير المشللرومة و 

مالية أنشلللللللللللئت تحت إشلللللللللللراف نائب رئيس المجمومة  الالمالية. كما قامت الحكومة، مي خ ل لجنة لورقابة 
 . حقتهممختوف المؤسىال الحكومية ومفي د افىمتهميي بالالمىؤوليي ال معق االقتصادية، بالتحقي 

في وسلا االسلتوائية، وغرن االسلتوائية، وشلرق االسلتوائية،  انيوفيما يت وق بمكافحة ال نف الجنىل  -84
الحكومة   والبحيرال، أنشلللللللللللللل لر الغزال، وواران حر الغزال، وغرن ب ح، وشللللللللللللللملال ب ووونقويوأملالي النيلل،  
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ب أفراد الشللرطة  ي در تم ت و   ،في مراوز الشللرطة  2020لوشللؤون الجنىللانية في مام    مكتبا    ركاء اإلنمائيييالشلل و 
 ال نف الجنىي والجنىاني وحماية األطفال والنىاء.في مجال 

الترتيبال بشلل ن  أحكام اتفاق تىللوية النزا تنص  الشللرطة، حىللبما  يخص تدريب أفراد وها وفيما   -85
تدريب موز وشلللللل  هذا الو  .كوية الشللللللرطةضللللللابا صللللللف لتدريبهم في   12 500األمنية، أرسللللللوت الحكومة  

 . بمووب اتفاق تىوية النزا كجزء مي القوة الموحدة هؤالء االنتهاء وسيتخري 

قي مجال  شرطي  75وشرطية   75، بتدريب الشركاء اإلنمائييي، بدمم مي  وقامت الحكومة أيلا   -86
 .انيلجنىاقيق في حاالل ال نف الجنىي و التح

وفي إطار أممال الشللرطة المجتمعية في ووبا، أنشلل ل الحكومة، بدمم مي برنامج األمم المتحدة   -87
مراوز لوشللللللللللللللرطلة داخلل المنلاطق الىللللللللللللللكنيلة. كملا تم   ، سللللللللللللللتلةالوكلاللة اليلابلانيلة لوت لاون اللدوليو   ،اإلنملائي
 .المحوي ة بالمجتمعم قة الشرطفي مجال ضابا شرطة  300 تدريب

  لسجون مصلحة ا  
 39-128توصية: ال

اإلصللللللل حال  في إطار    2011قانون مصلللللللوحة الىلللللللجون في ونون الىلللللللودان ل ام    ت ديلورى   -88
. ويتللللللمي مشلللللرو  قانون الت ديل اإلصللللل حال ال  مة التي اتفاق تىلللللوية النزا ألحكام  المؤسلللللىلللللية وفقا  

 9وافق مجوس الو راء موز مشللللللللللرو  القانون في  و .  ةالىللللللللللجون إلز إصلللللللللل حي   مصللللللللللوحةتغيير  في   تمثلت 
 .2021  سبتمبرأيوول/

 ، بدمم ة، أفروت الحكوم2020في مام  19-كوفيدالمت وقة بجائحة  وخ ل التحديال الصلللللللللللحية   -89
مي الىللللجون ومرافق االحتجا  التاب ة لوشللللرطة،    شللللخصللللا   4 383مي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مي 

الىللللللللللللللجون وغيرهلللا مي مرافق    اوتملللا امرأة. وكلللان الهلللدف مي اإلفراي المبكر الحلللد مي    474  هممي بين 
في أويل في  ب ض المحتجزيي  طوق سلللراي  او  .19-وائحة كوفيد  مي انتشلللار وت ثير  بغية التقويلاالحتجا ، 

غرن ية وونقوي، وتوريت في والية شللللرق االسللللتوائية، وواو في والية وبور في وال ،ر الغزالحب شللللمال والية 
والية البحيرال. ومي في  و ، وووبا في والية وسا االستوائية، ويامبيو في والية غرن االستوائية  ،ر الغزالحب 

حداث،  ونىلللللللاء، وأأشلللللللخاص كبار الىلللللللي، و  ،ي انون مي مشلللللللاول صلللللللحية ا  محتجز   717بيي المفري منهم  
  ل.مهال مرض اوأ

حيث بوغ مدد المىلللللللللتفيديي  المركزم،  التدريب المهني في الىلللللللللجون في سلللللللللجي ووبا  وتم توفير -90
سلللللللللجناء   105تدريب  ر الغزال، تم أيللللللللللا  حوالية غرن ب في ، وفي واو مي النزي ل  34و  نزي    213 من 

الىلللليارال    اكوميكاني  التجميلتصللللفيف الشلللل ر و شللللموت    مجاال   12  وشللللمل التدريبمهارال.  مختوف الموز 
وتصلللللللللللنيع الم ادن والوحام والزرامة وتجهيز   ءة وتصلللللللللللميم األ ياء والبناء والمخابز والنجارة والكهرباوياحوال

المواد الت ويمية    2020الىلللللللللجون في مام  وففرل مصلللللللللوحة  األغذية والىلللللللللباوة وتكنولوويا الم وومال. كما 
 ة.ي المدرسوالمكاتب ما في لل  الكتب المدرسية ال  مة لألحداث في المدرسة اإلص حية في ووبا، ب 

، بدمم مي الصلللللللويب  2019 - 2017الفترة   خ لالحكومة   شللللللليدل  ،وفي سلللللللجي ووبا المركزم  -91
بالطاقة الشللللللمىللللللية.    ةمجهز   ا  بئر   حفرلو   ،وصللللللرف الصللللللحيلونمام   ،مياهدورتي  غرفتيي، و   ،األحمر الدولي

  ،2020في مام  و ر الغزال. حب ة شمال  والي  ويل فيأو   ،االستوائيةريت في شرق تو في  مماثوة  شيدل مرافق  و 
لوىلللللللجينال في سلللللللجي يي، دورتي مياه ، وناحيي و الشلللللللركاء اإلنمائييي، بدمم مي الحكومة أيللللللللا   شللللللليدل

غرفتيي في قىلم   بصليانةالصلويب األحمر الدولي   وتكفلفي قىلم الىلجناء.  صليانة أحد األونحة  قامت ب  وما
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مكاتب األممية حقوق اإلنىللللان التاب ة لوب ثة  شللللعبةشلللليدل و   ،ونج في والية وارانت الالىللللجينال في سللللجي 
 .النيلوالية أمالي في لموظفي الىجون في موكال 

في سللللللجي ووبا المركزم، بمي فيهم  سللللللجينا    43  تمكيالخدمال في الىللللللجون،  ونتيجة لتحىلللللليي -92
 .2019مام  الىودان ونون لت ويم االبتدائي فياشهادة مي الجوو  الختبار أحداث، 

الحكومة، بدمم مي   نممتوفيما يت وق بالمىلامدة التقنية وبناء قدرال موظفي مصلوحة الىلجون،   -93
إدخال البيانال المت وقة بنمام إدارة    في مجال شلللرة مي موظفي الىلللجون دورة تدريب ل،  الشلللركاء اإلنمائييي

 .2019مام هذا المجال في  ضابطا   50ودربت  ،ألحداثاإص ي ممل نمام الىجون، ووض ت دليل 

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
 75-126و، 39-126: ناتالتوصي

ينة الرواف  في مد  ت ويميا   أنشللللللللل ل و ارة الشلللللللللؤون الجنىلللللللللانية والطفل والرماية االوتما ية مركزا   -94
ت ويم لوم االحتياوال الخاصلللة    مراو ة  ضلللرورةللللل اف البصلللر والىلللمع. وقد سلللوا المركز الللللوء موز 

أحد  الت ويم الشلللللللامل لوجميع  يشلللللللكل مي أول مواءمة البرنامج مع الدسلللللللتور، وأهداف التنمية المىلللللللتدامة. و 
نها ت طي األولوية لكت ترف بجميع اإلماقال واالحتياوال الخاصلة،    ، وهيلهذه الىلياسلة ةالرئيىلي   ئداالمب 
لوم ، و مكفوفييصلللللللللللم، والالبصلللللللللللر، و الوالمتدربيي الذيي ي انون مي إماقال سلللللللللللمعية، وضللللللللللل ف  وط ن  ل

صلل وبال محددة في الت وم، وصلل وبال في الك م الذيي ي انون مي اإلماقال البدنية، واإلماقال الذهنية، و 
 التوحد.المصابيي ب مت ددة، و الماقال إللوم اوالوغة، و 

في الوقلت يقلدم خلدملال وهو  إلملادة التل هيلل البلدني في ووبلا.    مروعيلا    وأنشلللللللللللللل ل الحكوملة مركزا   -95
  ةألطفال لوم اإلماق ا رمايةمرفق  يوفر . و مىللللللامدة موز الحركةالدمم االوتمامي، وأوهزة ال شللللللملت الراهي 

 مادة الت هيل لألطفال.خدمال الت ويم واالستشفاء واألدوية وإ 

وقد وصللللللوت مموية التصللللللديق موز اتفا ية حقوق األشللللللخاص لوم اإلماقة إلز المراحل النهائية  -96
مي الدسلللللللتور   30لمادة ونمر في توافقها مع االجمعية التشلللللللريعية الوطنية االنتقالية لوهي م روضلللللللة موز 

 األشللخاص لوم اإلماقة موز إنشللاء اتحادسللامدل الحكومة   وقد)بصلليغت  الم دلة(.   2011االنتقالي ل ام 
االتحاد مىللللللؤول مي التنىلللللليق و باسللللللم اتحاد ونون الىللللللودان لألشللللللخاص لوم اإلماقة.  خاص بهم ي رف 

في البود وود  ت أنحاء البود. و   كلوميع منممال األشللللللللخاص لوم اإلماقة في اإلشللللللللراف موز و تواصللللللللل وال
 .نممة ماموة في هذا المجالم 27 حاليا  

  التعليم  
 95-128، و41-127و، 74-126و، 73-126و، 72-126توصيات: ال

واالسلللللللتراتيجية الوطنية لت ويم  2012فيما يت وق بالتدابير المتخذة لتنفيذ أحكام قانون الت ويم ل ام  -97
البنال، وضلل ت الحكومة إوراءال لوتحقيق في أسللبان تىللرن األطفال مي المدرسللة. وتطوب الحكومة إلز 

مىافة، يتم نقل الطالب  ال لا كان االنقطا  مي الدراسة بىبب فإلز المدرسة.  إمادت لطالب المتىرن ا  ةأسر 
إلز أقرن مدرسلللة. وفي حالة رفض المدرسلللة إمادة تىلللجيل الطالب، يت امل مدير الت ويم في المقاط ة مع 

 المى لة موز أنها ممل إورامي، ويىجل الطفل بغض النمر مي رفض المدرسة.

( مي قلانون 8)  30( مي قلانون الطفلل والملادة  3)  26التلدابير المتخلذة إلنفلال الملادة  يخص  فيملا  و  -98
بدمم  ،قدم الحكومةت في االلتحاق بالمدار ،   الشللللللللابالالت ويم ال ام بشلللللللل ن حق الفتيال الحوامل واألمهال 

المدار . ولتشللللللجيع الفتيال اسللللللتمرارهي في  الطالبال للللللللمان  ؤالء له  ماليا   دمما    الشللللللركاء اإلنمائييي،مي 
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تشللللجيع   لمي أودرسللللة، تنتهج الحكومة سللللياسللللة إمادة القبول مب د االنقطا  مي ال  ةسلللل االدر  اسللللتئنافموز 
 الفتيال الحوامل واألمهال الشابال موز الدراسة.

محو أميلة   ومي أولل تنفيلذ نملام الت ويم البلديلل، أدخولت الحكوملة برنلامج الت وم الىللللللللللللللريع وبرنلامج -99
إومال  ال تي لم يتمكي مي  المىلللللللللتمر لونىلللللللللاءالكبار لوحد مي األمية بيي النىلللللللللاء والفتيال وتوفير الت ويم  

لتكنولوويا الم وومال واالتصلللاالل    وطنيا    دراسللليا   . كما وضللل ت الحكومة منهجا  الثانوم الت ويم االبتدائي أو 
 في مجال الهياول األساسية. يالزال هنا  تحدت ت زيز الت ويم الرقمي، ولكي ال بغية 

مي دمم ب  ،، أنش ل الحكومةخ ل توقف الدراسةسوبية مي االنخراط في ممارسال  ولمنع الفتيال   -100
أثناء إغ ق المدار ، ولل    مواصللوة األنشللطة الت ويميةتكفل  ةلجنة ل سللتجابة الطارئ   ،الشللركاء اإلنمائييي

موز ت ويم  وحدال  إمداد  ، و بثلبر وسللللللللللللائل امي ب د، والت ويم مم  ي برامج الت وتوفير مي خ ل   أسللللللللللللاسللللللللللللا  
، وتوفير أوهزة راديو لومجتم ال ايصللللل ب الوصلللللول إليهمناطق التي  مىلللللجوة لىلللللكان ال درو اإلنترنت، و 
 التو ية المجتمعية.توفير  نقدية لوفتيال و  تحوي لوتقديم  المحرومة، 

وتشللللللللجيع لفي ونون الىللللللللودان  فتيال برنامج ت ويم الا يقدمهوفيما يت وق بالتحوي ل النقدية التي   -101
طالبة مي المرحوة االبتدائية   401  338برنامج التحوي ل النقدية  مي  االلتحاق بالمدار ، اسلللللللللتفادل موز

 .2020إلز المرحوة الثانوية في ال ام الدراسي 

،  لشللللللللللركاء اإلنمائييي االحكومة، بدمم مي نممت  المىللللللللللامدة التقنية وبناء القدرال،    يخصوفيما   -102
 خمىة ومشريي ألف م وم مي مرحوتي االبتدائي والثانوم.حوقال تدريب ل

 2020وفي مقاط ة يي بوالية وسللللللا االسللللللتوائية،  اد مدد األطفال الموتحقيي بالمدار  في مام  -103
ومودتهم  ويا  . وت زى هذه الزيادة إلز استقرار ال وئيي والمشرديي داخطف     12 360إلز   6  000وحده مي 

مىلللللتشلللللفز   لل ، هنا الفتيان. وباإلضلللللافة إلز  الفتيال موز مددإلز المنطقة. وفي ب ض المدار ، يزيد  
 .المقاط ة يادال طبية خاصة في  4مام واحد و

مدد الط ن الموتحقيي بالمىللللللللتوى االبتدائي    ادوفي مدينة توريت في والية شللللللللرق االسللللللللتوائية،   -104
 وفقلا    طلالبلا    20 446إلز    طلالبلا    6  396، وفي المرحولة الثلانويلة مي  طلالبلا    40 037إلز    طلالبلا    8  616 مي

 المشللللللللرديي. وت زى الزيادة في االلتحاق إلز تحىللللللللي الحالة األمنية ومودة 2021لىللللللللج ل المدار  ل ام  
 .ةم األصوي طنهاإلز مو وئيي  وال  داخويا  

  الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير  
 83-128، و67-126 :التوصيتان

مي الدسلللتور االنتقالي  24المادة  امد موز إنفاليىللل   2014قانون الحصلللول موز الم وومال ل ام  -105
)بصيغت  الم دلة( بش ن الحق في الحصول موز الم وومال. ويمنح القانون الوجنة ص حيال   2011ل ام 

أم شللللخص بشلللل ن انتهاوال أحكام القانون، وتلللللطوع   مقدمة مياإلشللللراف واإلنفال لوتحقيق في الشللللكاوى ال
ي الحصلول  الحق فالمت وقة ب برامج الوضلع ب بتطوير وتيىلير التو ية والتثقيف و  ، ضلمي أمور أخرى،الوجنة

  موز الم وومال والحق في حماية البيانال الشخصية.

خ  يال  في مجال األوصللحفييي  حوقال تدريب ل،  الشللركاء اإلنمائيييالحكومة، بدمم مي   ونممت -106
، مي إنشلللاء اتحاد 2011منذ االسلللتق ل في مام  ز،ولومرة األل  تهممكن  انتخابال ون الصلللحفي نمم المهنية. و 
 أملائ .ومىاءلة تىجيل الذم يتولز الىودان،  ونونفي الصحفييي 
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بدمم مي الشللللللللركاء اإلنمائييي   ،وفيما يت وق بالمىللللللللامدة التقنية وبناء القدرال، أنشلللللللل ل الحكومة -107
تدريب الصلللحفييي يتولز  اإلم م  للتطوير وسلللائ  م هدا   واتحاد تطوير وسلللائل اإلم م في ونون الىلللودان،

إلامة هيئة ل ييإدارة وديد  يالم ايير األسلاسلية لو مل في وسلائا اإلم م. ومينت الحكومة مجوىل   في مجال
يدل موز التزام الحكومة بتحىلللللللليي حرية  ، مماالوصللللللللول إلز الم وومالاإلم م و ة  وهيئ ونون الىللللللللودان،  
 .مجوستم ت ييي امرأة لرئاسة كل و الم وومال. إلز الت بير والوصول 

 نجازاتاإل   

ضلللد لو نف  مخصلللصلللة  ، محكمة الشلللركاء اإلنمائييي، بدمم مي  2019في مام   أنشللل ل الحكومة -108
 ومحكمة ال ىكرية ال امة.تاب ة لالجنىاني ومحكمة متنقوة ال نف األحداث و 

  ة المىللللللللللللوح   المنا مال األطفال في    باشللللللللللللترا  انلللللللللللللمت الحكومة إلز البروتوكول االختيارم المت وق  - 109
   النزا  المىوح.  ثريي ب خطة ممل حكومة ونون الىودان بش ن األطفال المت   2020فبراير  / شباط   7ووض ت في  

في ونون الىللللودان الذم   الفتيال، برنامج ت ويم  الشللللركاء اإلنمائيييوأنشلللل ل الحكومة، بدمم مي  -110
 االلتحاق بالمدار .  الفتيال موز يشجع

لوزمملاء التقويلدييي في  تلدريلب  تنميم حوقلال  ، ب الشللللللللللللللركلاء اإلنملائيييمي    الحكوملة، بلدمم  قلاملتو  -111
 .الفتيال  ثر الزواي المبكر موزلوتو ية ب ال شر الواليال 

أن االغتصلان وغيره مي أشلكال ال نف الجنىلي  مفاده لألفراد ال ىلكرييي   أصلدرل الحكومة أمرا  و  -112
اغتصلان أو منف ونىلي  وريمة ، وأن كل مي يرتكب  بمووب القوانيي المحوية والدولية  ورائم خطيرةتشلكل  

 .والم حقةوتحقيق يت ر  لس

 م اهدال حقوق اإلنىللللان   الأمدل الحكومة وقدمت إلز هيئ ،  تزاماتها الت اهديةالتنفيذ  مي أول  و  -113
واتفا ية  ،أشللكال التمييز ضللد المرأة  اتفا ية القلللاء موز وميعبمووب  ولية  األوطنية التقارير  ال لال الصللوة
 .المنا مال المىوحة را  األطفال فيت شاوالبروتوكول االختيارم المت وق ب  ،حقوق الطفل

 التحديات  

 ، يي في وسلللا االسلللتوائية مدينة في ضلللواحي  رئيىللليا   ، ال يزال ان دام األمي يشلللكل تحديا  ومموما   -114
بىبب المناوشال بيي القوال الحكومية وغير الموق يي   ،حر الغزالب   ةوواو في والي  ،وموكال في أمالي النيل

 .اتفاق تىوية النزا موز 

 ما ي وق حرية الت بير.مالبود،  الصحفييي فيمدم كفاية تدريب  وثمة تحد آخر يتمثل في -115

 مرافق االحتجا  والمدار  والمىتشفيال.إلز تدمير النزا   وقد أدى -116

لمىلللامدت   المىلللامدة التقنية لجنون الىلللودان في تقديم  المجتمع الدولي وهنا  تقصلللير مي وانب   -117
 التوصيال.تنفيذ   في
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 الخالصة  

توتزم حكومة ونون الىلللللللللودان بت زيز وحماية حقوق اإلنىلللللللللان لجميع المواطنيي مي خ ل تنفيذ   -118
ي الىللودان. وتىلل ز الحكومة، مي بيي ف اتفاق تىللوية النزا اإلصلل حال المؤسللىللية المنصللوص مويها في 

   أمور أخرى، إلز الحصول موز ما يوي مي المجتمع الدولي والشركاء 

الم ووملللال والبيلللانلللال    وحفظبيلللانلللال  الإنشللللللللللللللللاء قلللاملللدة لجمع    مي أوللللتقلللديم اللللدمم   )أ( 
  ونون الىودان؛ اإلحصائية مي إممال حقوق اإلنىان والتمتع بها لمواطني

  في مجالوالمحوي ئي د الوطني والوالي قدرال المىلللللللللؤوليي الحكومييي موز الصللللللللل بناء   )ن( 
ممويال إنجا  الىلللياسلللال و البرامج و  لتخطيا ووضلللعمي أول ااسلللتخدام النهج القائمة موز حقوق اإلنىلللان  

 الرصد والتقييم؛  

الشلللللللللللرطة واألمي الوطني أفراد  بناء القدرال في مجال حقوق اإلنىلللللللللللان لو ىلللللللللللكرييي و  )ي( 
 وظفي الىجون والمدميي ال اميي والموظفيي القلائييي.وم
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