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 1حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية في السودان خاصالتقرير ال
 الية المراجعة الدورية الشاملة

 عشر-الدورة الحادية

 
مجلس حقوق اإلنسان فً بمناسبة مرور السودان فً سٌاق عملٌة المراجعة الدورٌة الشاملة التً ٌجرٌها 

لتزاماته فً ما ٌتعلق باحترامه الحقوق االقتصادٌة االمم المتحدة، ٌركز هذا التقدٌم على مراعات السودان ال
ٌعرض التقدٌم وٌحلِّل البٌانات الرئٌسٌة المتعلقة بالحق فً مستوى معٌشً . واالجتماعٌة وحماٌتها وإحقاقها

ى التقدٌم ألثر تحرٌر سٌاسات االستثمار . مناسب بالتوازي مع الحق فً العمل والصحة والتعلٌم كما ٌتصدَّ
وٌأخذ التقرٌر فً اعتباره التفاوتات . خارجٌة وتأثٌراتها فً الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌةوالتجارة ال

ٌَّة، وٌنطوي على جملة من التوصٌات فً كل من المجاالت التً ٌعالجها وقد وضع . المناطقٌة والجنوس
 .عددا من المنظماٌت الغٌر الحكومٌة الوارد ذكرها فً الملحق-بحًثا وكتابةً –التقرٌر 

 

 عرض عام لواقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية في السودان :مقدمة

 

 انعكس الذى االمر الحكم شرٌكى بٌن التفلت حد والتشاكس والجهوٌات الخالف ظاهرة اتساعادى  .1
 جنوب وحكومة القومٌة الحكومة بٌن ما تعاون  تماماً  صعب فقد .الحٌاة مناحى جمٌع فى باسل بالطبع

 مهماو. الشامل الدورى االستعراض اطار فى المعلومات اعداد بشأن موحد تقرٌر اداعد فى السودان
 المنظمات اما .القومٌة او بالتشاورٌة ٌوصف ألن بالضرورة ٌفتقر فانه قدم تقرٌر وأى ذلك بغٌر ادعى
 .معها تشاور، فٌغٌب اشراكها والالحكومٌة غٌر

 على اسس طموح دستور عدادال 2005 لعام لشاملا السالم اتفاقٌة فٌها بما السالم اتفاقٌاتاسست  .2
 و المساءلة و الالمركزى الدٌمقراطى والحكم القانون حكم وسٌادة للشعب الحرة االرادة مبادئ

 دستور اشتمل، وقد الجتماعىاو الثقافى التنوع مراعاة اضافة الى العدالة و االحترام و المساواة
كما . االنسان حقوق كلشملت  ومثالٌة طموحة حقوق وثٌقة على 2005 لـ االنتقالى السودان جمهورٌة

 جنوب حكم ثم القومى للحكم مستوٌات على بوضوح فنص الالمركزى الحكم نظام على الدستور اكد
 تتنزلاال ان روح الدستور لم . السودان انحاء جمٌع فى المحلى الحكم ثم الوالئى الحكم ثم السودان

 غٌر على جاء الوطنى االمن فقانون؛ وخالفا لغطا تعدٌلها مجرد دشه والتى السارٌة القوانٌن على
 المكملة القوانٌن، مثله مثل واجراءاته الجنائى القانون على النظام وابقى الدستور الحكام مراعاة
 2006وقانون العمل الطوعً  الصحافة قانون و الشرطة قانون و  العام النظام كقانون الجنائى للقانون

 .اغٌره و

الوضع المتردي للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة للمواطن فً السودان ٌأتً نتٌجة لتراكم سنوات  ان .3
الواقع االقتصادي واالجتماعً والالمساواة فً االستفادة من ب، والذي ٌرتبط ارتباطا عضوٌا من النزاع

شاكل البٌئٌة بما فً ذلك كما ادت النزاعات واالستخدام السًء للموارد الى تفاقم الم. الثروات فً البالد
. 2التصحر وتلوث المٌاه وتقلص توفر الطاقة وانقراض العدٌد من االنواع البٌولوجٌة وفقدان االستدامة

 centre-biased development) ركزةٌة الموسٌاسات التنمالهً  االوضاعما ٌزٌد من تفاقم و

policies  ) خاصة مع ( من الرٌف الى الحضر) عالٌة من الهجرة الداخلٌة معدالتوالتً ادت الى
، وزادت الضغوط على البنى التحٌة االجتماعٌة والتً هً فً حال متردٌة 3اهمال قطاع الزراعة

 . 4اصال

االستثمارات االجنبٌة وضعت موارد الدولة عامة تحت و عائدات البترول ان االعتماد العالً على .4
شهد السودان تدنً بقٌمة فقد  .5قتصادٌة العالمٌةضغط شدٌد جراء التقلبات التً نتجت عن االزمة اال

اضافة الى اثار االزمة االقتصادٌة الدولٌة على االقتصاد السودانً،  هالمساعدات الدولٌة التً تقدمت ل
2008بتدنً اسعار البترول التً شهدها العالم منذ أواخر العام بشكل خاص تأثرو

نتج عن ذلك  .6
ٌة فً مجال التقدم فً احقاق الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة، حٌث احدى عوامل الالستقرار االساس

هذا بٌنما تخصص . تأثر تموٌل قطاعات الخدمات االساسٌة التً تعتمد على المساعدات الدولٌة

                                                 
1
 .1986انغٕداٌ ػٗ انؼٓذ انذٔنٙ انخبص ثبنؾمٕق االلزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔالشرّ فٙ انؼبو ( ratified)طبدلذ   

2
 .34، ص 2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ    
3

، شكهذ 2001فٙ انؼبو . ٍ ٚؼزًذٌٔ فٙ ػٛشٓى ػهٗ انضساػخيٍ انغٕداَٛٛ% 67اٌ انغٕداٌ ْٕ ثهذ صساػٙ فٙ االعبط ؽٛض  

ٔرغبْى انضساػخ ثؾٕانٙ . يٍ ػبئذاد انظبدساد غٛش انجزشٔنٛخ% 90يٍ انُبرظ االعًبنٙ انًؾهٙ نهغٕداٌ ٔاكضش يٍ % 36انضساػخ 

رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف : سانًظذ)يٍ انًٕاد االٔنٛخ انزٙ رغزخذو فٙ انظُبػخ % 60صهضٙ فشص انؼًم فٙ انغٕداٌ ٔرؤيٍ ؽٕانٙ 

 .3ٔ 2االنفٛخ نهزًُٛخ ص 
4
 .1، ص 2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ   
5

 African Economic Outlook (اسلبو طُذٔق انُمذ انذٔنٙ ٔانغهطبد انًؾهٛخ) 
6

فٙ % 4،9انٗ  2008فٙ انؼبو % 7يٍ ٔرذَٗ ًَٕ انُبرظ االعًبنٙ انًؾهٙ  2009فٙ انؼبو % 21رمهظذ ػبئذاد انجزشٔل ثُغجخ  

 .2009انؼبو 
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دوالر فً  1,971,000,000ما ٌوازي )الحكومة نسب عالٌة من موازنتها للمصارٌف العسكرٌة 
7(2008االجمالً المحلً لسنة من الناتج % 4،4أي حوالً  2010

ٌعكس ذلك تراجعا واضحا فً  . 
 .دور الدولة االجتماعً ومسؤولٌاتها فً احقاق الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة

، حٌث ال ٌتم التأسٌس فً السودان البرامج والسٌاسات اإلقتصادٌة وضع منهجٌة فًغٌاب هناك أزمة  .5
ثم ( 1992 -89)فقد تم وضع خطة لإلنقاذ اإلقتصادى . قةالسابتقٌٌم البرامج الالحقة وفق  للبرامج

كمرحلة ( 2011 – 2007)ثم الخطة الخمسٌة األولى ( 2002 – 92)جاءت الخطة القومٌة الشاملة 
، وكل ذلك بناء على تقدٌرات ال تتم مراجعتها (2027 – 2002)من مراحل الخطة ربع القرنٌة 

، ال ٌحفل باألرقام عشوائٌاا، مما جعل التخطٌط اإلقتصادي للتأسٌس على المنجز ومعالجة المتعثر منه
ال ٌوجد فً السودان مشاركة حقٌقٌة بٌن المجتمع المدنً والحكومة  ،باإلضافة. وال المؤشرات القٌاسٌة

 .(الشراكة اإلفرٌقٌة)والقطاع الخاص كالتً حددتها أهداف األلفٌة وبرامج النٌباد 

وضعٌة بتقٌٌم موضوعً لل واضح فً السودان بما ال ٌسمح ان مصادر المعلومات تعانً من خل .6
فال نجد )تفتقد المعلومات المحدثة فً العدٌد من القطاعات ففً البالد،  قتصادٌة واالجتماعٌةحقوق االال

كما ان أغلبٌة تقارٌر ( UN Statمعلومات حول العمالة والتعلٌم فً برامج االمم المتحدة االحصائٌة 
مثل التقارٌر الخاصة ) نفوذها الحكومة المركزٌة حٌث تبسطالشمالٌة  الوالٌاتطً االمم المتحدة تغ

 .8(2004تقرٌر  –باهداف االلفٌة للتنمٌة 

تتأذى البٌئة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة فً السودان من إزدٌاد التعدي على المال العام، وإرتفاع وتٌرة  .7
فة إنعدام الشفافٌة وفق تقرٌر ومعاٌٌر منظمة فً مصفو 144وقد إحتل السودان الموقع رقم . الفساد

هناك عدم إستقرار كما . أي أن السودان ٌقع بٌن الدول الخمس األكثر فسادا فً العالم ،الشفافٌة العالمٌة
فى المٌزانٌات العامة حٌث أصبح هناك أكثر من مركز ووالٌة على المال العام بعٌداً عن وزارة 

 .ً تعترف بأن والٌتها ال تشمل كل مصادر المال العامالت( الخزانة العامة)المالٌة 

لقد أدى إهمال الزراعة فً السودان إلى إفقار الرٌف، ثم الهجرة الكاسحة إلى المدن، وما ٌترتب على  .8
ذلك من آثار إنشطارٌة التأثٌر، مثل تزاٌد معدالت الجرٌمة، غالء المعٌشة، إختناق المرور، تدهور 

ومن جانب اّخر توّضح موازنة . خدمات المٌاه والكهرباء والصرف الصحًالبٌئة السكنٌة وتدهور 
اإلنفاق العام للدولة  مجملمن % 19ال تتجاوز  والجهوٌةان إعتمادات التنمٌة القومٌة  2006

النٌل و خاصة عند مقارنة مناطق جنوب السودان ودارفور االقلٌمٌةتظهر الفروقات . 9السودانٌة
 . الوسط مع مناطق االزرق

سنوٌا % 1.12بتحسن نسبته  2007فً العام ( 0.531) 150السودان مؤشر التنمٌة البشرٌة  سجل .9
وهذه نسبة تقدم بطٌئة جدا اخذا بعٌن االعتبار ان معدل دخل الفرد فً السودان  2000.10منذ العام 

ر دوالر ولكن مؤش 900دوالر مقارنة ببلد مثل مدغشقر حٌث معدل دخل الفرد  20100ٌصل الى 
وهو ٌركز ) على مؤشر الفقر البشري% 34بٌنما تسجل السودان  .0.54التنمٌة البشرٌة اعلى من 

على احتساب نسب السكان التً تقع تحت مستوى معٌن من التحصٌل فً المجاالت التً ٌحتسبها 
التعلٌم ومستوى معٌش  والحصول على فرصمؤشر التنمٌة البشرٌة أي الحٌاة الصحٌة والطوٌلة 

أما بالنسبة  .دولة تم احتساب معدل الفقر البشري فٌها 135من  104تقع فً المركز اي  ،(الئق
، والتً تحتسب مؤشر (gender related development index)لمؤشر التنمٌة المتعلق بالجندر 

تم  155من مجموع  140المرتبة التنمٌة البشرٌة بما له عالقة بالوضع الجندري، فٌقع السودان فً 
 .تساب المؤشر فٌهااح

 

I-  الئقالحق في مستوى معيشي 

 

بالرغم من غٌاب المسوحات واالرقام الحدٌثة حول نسب الفقر، من الممكن االشارة الى ارتفاع فً  .10
من السكان ٌعٌشون بأقل من دوالر % 90نسب الفقر خاصة فً مناطق الجنوب حٌث قدر ان حوالً 

                                                 
7

 esearch InstituteStockholm International Peace R) Military Expenditure Database) 
8
ٚفزمذ انغٕداٌ انٗ دساعبد ؽٕل َغت انفمش فٙ انجالد ٔاغهجٛخ انزمذٚشاد فٙ ْزا انًغبل رؼزًذ ػهٗ اؽظبءاد خظظذ نًغبالد   

 safe) 1999، انًغؼ انًزخظض ثباليٕيخ انغهًٛخ نغُخ Household survey 1992اخشٖ يضم انًغؼ انًُضنٙ نغُخ 

motherhood survey )ً2000غؼ انًزؼذد نغُخ ٔان (Multiple Indicator Cluster Survey )نمذ . انز٘ اَغضرّ انَٕٛٛغف

 .الزظشد ْزِ انًغٕؽبد ػهٗ يُبطك انشًبل ٔثؼضٓب رزضًٍ اعضاء يٍ يُبطك انغُٕة انزٙ ْٙ رؾذ عٛطشح انؾكٕيخ انًشكضٚخ
9

بح نهمطش نٕعٕد انكضبفخ انغكبَٛخ انغبنجخ فّٛ، ػالٔح ػهٗ اَّ إٌ إًْبل انمطبع انضساػٙ انزمهٛذ٘ فٙ انغٕداٌ ٚؼُٙ رغبْم ػظت انؾٛ 

ًٚضم انؾبضُخ األعبط نهؾشٔة ٔانُضاػبد انًغهؾخ، ٔانًُٕرط انؾٙ نغٛبة انزًُٛخ انًزٕاصَخ، ثغجت رشكٛض يششٔػبد انزًُٛخ فٙ يضهش 

نغكبَٛخ فٙ انششق ٔانغشة ٔانغُٕة ؽٛش ًٚٓم ْزا انًضهش يؼظى يغبؽبد انغٕداٌ ٔيغًٕػبرّ ا" ثًضهش ؽًذ٘"ضّٛك انًؼشٔف 

ٔٚهضو االْزًبو ثبنضساػخ اٚالء اإلْزًبو ثبنغطبء انُجبرٙ ٔانًؾظٕالد انغبثٛخ نًكبفؾخ انزظؾش انز٘ ضشة لطبػبد . ٔانشًبل األلظٗ

 .ٔاعؼخ يٍ انجالد
10

 2009رمشٚش انزًُٛخ انجششٚخ   

http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_International_Peace_Research_Institute
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وقد قدرت نسبة الذٌن ٌعٌشون ما تحت خط . 11ٌتها نساءفً الٌوم، والعدٌد منهم عوائل تتحمل مسؤول
وتتزاٌد الفوارق فً نسب الفقر ما بٌن المناطق . 12 2002 فً العامعامة من السكان % 40الفقر ب

فً % 68فً واراب و% 64بٌنما تصل الى % 26ب والٌة اعالً النٌلحٌث تقدر نسبة الفقراء فً 
من سكان جنوب السودان فً المناطق % 85بٌنما ٌقبع  .لابحر الغزشمال فً % 76و الوحدةوالٌة 

 Povertyالفقر  تقلٌلفً حٌن ان استراتٌجٌات . 13%55الرٌفٌة حٌث تصل نسبة الفقر الى 

Reduction Strategy Programs (PRSPs)  ًلم تنجح بتقلٌص الفقر، خاصة ما بٌن النساء ف
 .14السودان

وصول واطن فً السودان من مشكلة الٌعانً المحٌث  ٌتعرض حق المواطن فً مٌاه نظٌفة لالنتهاك .11
الى ان ( الفاو)الدولٌة  االغذٌة والزراعةمٌاه الشفة النظٌفة، حٌث تشٌر احصاءات منظمة  الى

من حاجاته الٌومٌة، بٌنما % 60و% 35المواطن فً المناطق الرٌفٌة ٌتحصل على ما ٌتراوح بٌن 
تحّدد بعض الدراسات نسبة . 15من الحاجة الٌومٌة %44الى % 38المواطن فً المدن ٌتحصل على 

، كما ترصد العجز (حول المدنبما فً ذلك العشوائٌات المتضخمة %  )3408سكان الحضر فً مدار 
الى المٌاه  الوصولان . 16فً مٌاه المدن% 48،  مقابل عجز ٌبلغ %7605فً مٌاه الرٌف بنسبة 

 . 17بل باالدارة السٌئة لمصادر المٌاهالنظٌفة غالبا ما ٌرتبط، لٌس بتوفر المٌاه، 

ال تزال نسبة بٌنما من السكان، % 60متوفر لحوالً  صحًالالصرف الى خدمات  الوصولاصبح  .12
حوالً ( sanitation networks)التحتٌة الصحٌة البنٌة شبكات وصول الى المواطنٌن ممن لدٌهم 

 (septic tanks) الصرف الصحًاحواض الذٌن ٌستخدمون من السكان، ونسبة السكان الحضر % 6
 traditional pit)التقلٌدٌة  المراحٌضنسبة المواطنٌن الذٌن ٌستخدمون بٌنما تبلغ %. 3.5ال تتعدى 

latrines)  ًوان فً المناطق الرٌفٌة، % 49.5صل الى تبٌنما % 26.4فً المناطق الحضرٌة حوال
 والٌةفً  ت الصرف النظم الصحًحدماالى  الوصولمن السكان لٌس لدٌهم اٌة نوع من % 41.8

18.الخرطوم
 

 فً السكن الالئق لشرٌحة واسعة من المواطنٌن السودانٌٌن تستمر الحكومة السودانٌة فً انتهاك الحق .13

 أوتتلك ،19(forced eviction)، بما فً ذلك الحماٌة من الطرد التعسفً المتواجدٌن فً منطقة دارفو
حقوق االشخاص المهجرٌن محلٌا وتأمٌن احتٌاجاتهم االساسٌة  اتخاذ تدابٌر لوقف انتهاكالحكومة فً 

، وقد اشارت ارقام االمم المتحدة 2003تستمر هذه الحاالت خاصة منذ العام . والسكن االساسً لهم
تعانً النساء واالطفال بنسبة اعلى ضمن هذه الى تأثر اكثر من ملٌونٌن شخص، و 2004فً العام 

  .20المجموعات المهجرة

 

 

 

II- الحق في العمل 

 

كما . ٌفتقر قطاع العمالة الى الٌة تسجٌل للعاملٌن مما ال ٌسمح بقٌاس واضح لنسبة البطالة والعمالة .14
 ،ٌعانً القطاع خاصة من تدنً نسب التحاق النساء بالفئات العاملة واقتصارهم على العمل المنزلً

كما . لوضعٌة العمالة فً مناطق الجنوباضافة الى تردي اوضاع العمالة فً المناطق الرٌفٌة واهمال 

                                                 
11

 2004يشكض عُٕة انغٕداٌ نالؽظبء ٔانزمٛٛى   

CIA World Factbook
12

 
13

: يزٕفش  انكزشَٔٛب ػهٗ انًٕلغ انزبنٙ. ؛ رمشٚش طبدس ػٍ يشكض عُٕة انغٕداٌ نالؽظبء"انفمش فٙ عُٕة انغٕداٌ" 

http://ssccse.org/blog/files/Poverty_Southern_Sudan.pdf 
14

 .؛ طبدس ػٍ يشكض انغُذس نالثؾبس ٔانزذسٚت(2010فجشاٚش )عُخ ػهٗ اػالٌ ثٛغُٛغ  15انًشأح فٙ انغٕداٌ ثؼذ  رمٛٛى ؽٕل ٔضغ  
15

 .37، ص 2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ  
16

بدس ػٍ شجكخ ؛ ط(2008عجزًجش / أٚهٕل)يشرضٙ انغبنٙ . ؛ اػذاد  د"سؤٚخ ؽٕل اإلطالػ االلزظبد٘ ٔاالعزًبػٙ فٙ انغـٕداٌ"  

 .انًُظًبد انؼشثٛخ غٛش انؾكٕيٛخ نهزًُٛخ
17

 .2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ   
18

 .39، ص 2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ  
19

 racial – 2001لٙ ٔرمشٚش انهغُخ انخبطخ ثبنزًٛٛض انؼش 2000رمشٚش انهغُخ انخبطخ ثبنؾمٕق االلزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ  

discrimination. 
20

، طبدسح ػٍ شجكخ انؾك فٙ االسع ٔانغكٍ ٔائزالف انًٕئم انذٔنٙ ٔانًُظًخ 2004سعبنخ انٗ انشئٛظ ػًش انجشٛش فٙ يبٕٚ  

 Housing & Land Rights Network,Habitat International Coalition (HIC-HLRN) and انذٔنٛخ ضذ انزؼزٚت

World Organisation Against Torture (OMCT). 

 

http://ssccse.org/blog/files/Poverty_Southern_Sudan.pdf
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شرٌعات تال ٌساعد االطار القانونً على ادماج النساء فً سوق العمل، خاصة فً ظل القوانٌن وال
 .21(وقانون الخدمة المدنٌةوقانون النظام العام  بما فٌها قانون العمل) الوطنٌة التمٌٌزٌة 

 11.92من مجموع الٌد العاملة التً تصل الى  2002فً العام % 18.7تم تقدٌر نسبة البطالة بحوالً .15
الى تراوح نسبة البطالة عالٌا ومقاربتها ل  2004وقد اشار تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام . 22ملٌون

بٌنما ٌشٌر البنك الدولً الى ان معدالت . 23ما بٌن الفئة الشبابٌة% 28كمتوسط بٌنما تصل الى % 15
وتقلصت نسب العمالة الى  2008و 1995ما بٌن % 47والً عاما بقٌت ح 15العمالة لمن هم فوق 

فً العام % 24الى  1990فً العام % 29من    24و 15السكان الذٌن تتراوح اعمارهم ما بٌن 
كما تشٌر دراسة فً العام   (.25 1996فً العام% 28.4وقد تراوحت هذه النسبة حوالً ) 24  2008
من % 5.6و سنة الى اسواق العمل، 14و 11 من االطفال ما بٌن% 16.8الى مشاركة  2001

من المنظومة التعلٌمٌة   من االطفال العاملٌن% 43.8 تسرب ، وقدسنوات 10و 6االطفال ما بٌن 
 .26اصال بالتعلٌم والم ٌلتحق% 24و

فً انتهاك لقواعد العمل الدولٌة واالتفاقٌات الخاصة بالعمل التً اقرتها االمم المتحدة ومنظمة العمل  .16
عام الصادر لٌة، تقوم الحكومة السودانٌة من خالل القرار الخاص باتحادات التجارة والعمال الدو

بوضع حد لحرٌة التجمع والعمل فً اتحادات، فتبقى فدرالٌة اتحادات العمال السودانٌٌن التابعة  1992
وتغٌب عملٌة . ةوذلك فً انتهاك صارخ لقوانٌن العمل الدولٌ ،للحكومة هً الوحٌدة القادرة على العمل

 الحوار الثالثٌة بٌن الحكومة وارباب العمل والعمال، حٌث ٌتم تحدٌد سقف االجور من قبل الحكومة
بدون اذن من الحكومة، أو تنظٌم تظاهرات عمالٌة اضرابات باالضافة، ال ٌمكن تنظٌم اٌة . وحدها

ها حكومة االعدام، فً حاالت حٌث نفذت احكام قاسٌة جدا، من رصدتوقد . والذي عادة ال ٌمنح
 2000ٌستمر قانون العمل الجدٌد الذي صدر فً العام . قضاٌا تتعلق بخرق قانون العمل المحلً

 . 27بانتهاك الحرٌة فً التجمع وٌكرس سٌطرة الحكومة على العمل االتحادي فً البالد

ن ٌقدم التغطٌة فٌما ٌتعلق بالحق فً الضمان االجتماعً، فان نظام الضمان االجتماعً فً السودا .17
للموظفٌن فً المؤسسات الحكومٌة التً لدٌها خمسة أو أكثر من الموظفٌن، بٌنما ٌحرم من الحماٌة كل 

وٌتم تغطٌة . العاملٌن داخل المنازل ومع اصحاب االعمال الخاصة والمنخرطٌن فً العمل االسري
 . 28العاملٌن فً القطاع العام وفً القوى المسلحة وفق اطار برنامج خاص

من % 106أو ما نسبته )شخص  4060000والتً قدرت اعدادهم ببالنسبة لالشخاص ذوي االعاقة،  .18
فً نسب خوقد ت 1993اخذا بعٌن االعتبار ان هذه االرقام هً من االحصاء السكانً لسنة  –( السكان

اضافة  فً الدستور بالرغم من االشارة للمساواة فً الحقوق لالشخاص ذوي االعاقة ،29أكثر ارتفاعا
نص خاص  1984الى تضمٌن القانون حول رفاه واعادة تأهٌل االشخاص ذوي االعاقة الصادر عام

فرص العمل المتاحة لالشخاص ذوي االعاقة، لم ٌتم انشاء لالهتمام بانشاء المجلس الوطنً الخاص ب
 1983لعام  159كما لم تبرم السودان اتفاقٌة منظمة العمل الدولٌة رقم . هذا المجلس حتى الٌوم

التزال التشرٌعات السودانٌة موجهة باتجاه . عمل واعادة تأهٌل االشخاص ذوي االعاقةبوالخاصة 
 .30تقدٌم الدعم لالشخاص ذوي االعاقة ولٌس التمكٌن وتأمٌن فرص العمل

 

III - الحق في الصحة 

 

تمٌزت السٌاسة  .،31التزال نسبة انفاق الحكومة على القطاع الصحً متدنٌة مقارنة بدول نامٌة اخرى .19
الصحٌة فً السودان بتدنً نسبة المخضضات فً هذا المجال، حٌث تراوح االنفاق على القطاع 

وقد  2000و 1998من الناتج االجمالً المحلً للفترة ما بٌن % 0.9و 0.7الصحً تراوحت بٌن 
الى  2000فً العام  % 7.2من نفقات الحكومة االجمالٌة تقلص االنفاق على الصحة كجزء من 

                                                 
21

 .؛ طبدس ػٍ يشكض انغُذس نالثؾبس ٔانزذسٚت(2010فجشاٚش )عُخ ػهٗ اػالٌ ثٛغُٛغ  15رمٛٛى ؽٕل ٔضغ انًشأح فٙ انغٕداٌ ثؼذ   

CIA World Factbook
 22

 
23

43، ص2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ  
 

. 
24

 ( World Bank World Development Indicators database 2008) 2008اؽظبئٛبد انجُك انذٔل  

CIA World Factbook
25

. 
26

لذيذ فٙ ٔسشخ ػًم . ػًش. ، اػذاد أ"انًؾذداد انذًٚغشافٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ؽٕل ػًبنخ االطفبل فٙ شًبل انغٕداٌ" 

 .2001ؽٕل رؾهٛم انفمش ٔيؾذدارّ فٙ يُطمخ انششق االٔعظ ٔشًبل افشٚمٛب 
27

، طبدس ػٍ انٓٛئخ  Annual Survey of violations of trade union rights ٚش انغُٕ٘ الَزٓبكبد ؽمٕق ارؾبداد انؼًبلرمش  

 .2009نغُخ  International Trade Union Confederation ITUCانذٔنٛخ الرؾبداد انؼًبل 
28

:      انًظذس . يٍ انًؼبشبد% 17اطؾبة انؼًم ثُغجخ  يٍ االعٕس ٔيٍ%8ٚزى رًٕٚم َظبو انؾًبٚخ االعزًبػٛخ يٍ انؼبيهٍٛ ثُغجخ  

Social Online (accessed May 13 2010)Security Programs Throughout the World 2009   
29

 Sudan Country Profile; Employment of People with“" رٔ٘ االػبلخػًبنخ االشخبص : رمذٚى ؽٕل انغٕداٌ" 

Disabilities” ( 2004يبسط) طبدس ػٍ يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ8، ص ،. 
30

 .انًظذس انغبثك 
31

 .18، ص 2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ   

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/africa/sudan.html
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/africa/sudan.html
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2006فً العام % 5.8
دوالر أمٌركً على الفرد الواحد فً المجال  2.5بالتالً، انفقت الحكومة   .32

وأغلبٌة هذه النفقات تنحصر فً النفقات على اجور العاملٌن فً القطاع . 2000الصحً خالل سنة 
 .33الصحً العام

فً % 27وترتفع الى % 18نسبة االطفال دون الخمس سنوات والمعرضة لسوء التغذٌة الى تصل  .20
من االطفال دون % 31ان  2007وقد جاء فً تقرٌر لالمم المتحدة عام  .34المناطق المعرضة للجفاف

 .35الخمس سنوات هم دون الوزن الطبٌعً

عانً السودان من أعلى نسبة تعرض لمرض االٌدز فً منطقة الشرق االوسط وشمال أفرٌقٌا، حٌث ٌ .21
 600،000الى حوالً  من المرض وبحاجة لالدوٌة الخاصة عدد االشخاص الذٌن ٌعانون صلٌ
. تتركز هذه الحاالت فً مناطق الجنوب والشرق اضافة الى الخرطوم(. 36 2002معلومات من سنة )

من السكان فً السودان فقط على علم بمخاطر التقاط % 53تشٌر المسوحات االكثر حداثة الى ان  
من السكان ٌدركون بوجود % 14وحوالً ( sexual transmission)المرض عبر االتصال الجنسً 

 .37(1999سنة )المرض 

االهتمام  ةعدي الجنسً على النساء خاصة فً أماكن النزاع، بٌنما التقدم الحكومتتتزاٌد حاالت ال .22
بالرغم من تأسٌس لجان .  االثار الناتجة على النساء المعرضات ةالكافً بالتصدي لهذه الحال ومعالج

، كما ان النساء 38بعة حالت التعدي الجنسً اال انها بقٌت فً اغلبٌة االحٌان غٌر فعالةخاصة بمتا
، مما ٌفسر فً الحصول على العدالةفقدان الثقة سباب اجتماعٌة ولالى الشرطة ال ٌلجأنال المعرضات 

 . 39نسبة المعلومات الضئٌلة عن حاالت التعدي الجنسً

. الدول العربٌةان، فان حاالت الختان هً من اعلى النسب فً بالرغم من القانونٌة الختان فً السود .23
من النساء فً % 80الى % 75، تصل هذه النسبة الى 2006بحسب مسح المنازل فً السودان لسنة ف

. االخرىفً المناطق % 60و% 40المناطق الشمالٌة من البالد وتلك حول العاصمة بٌنما تتراوح بٌن 
. 40ضمن المجموعات السكانٌة االكثر تعلٌما وقدرة مادٌة حاالت تتركزوٌشٌر االحصاء الى ان هذه ال
القانون وغٌاب التدخالت العملٌة لوضعه موضع  الوعً وضعف وتعود هذه الحالة الى ضعف

 .41التنفٌذ

الى وسائل منع الحمل تدنت  الوصولأن  2004اهداف االلفٌة الصادر سنة  السودان عن ٌشٌر تقرٌر .24
وال ٌزال مرض الماالرٌا ٌشكل تهدٌدا كبٌرا . 2004فً العام % 7الى  1990فً العام % 9من 

ٌؤدي الى وفاة مما ملٌون شخص للمرض سنوٌا،  7.5لحٌاة المواطنٌن فً السودان، حٌث ٌتعرض 
، بٌنما 70638حالة توفً منهم  520،000، تم تسجٌل 2002و 2000فبٌن العام . شخص 35،000

، الى (TB)للتٌبً كما ٌشٌر التقرٌر الى ارتفاع نسبة التعرض . 42رتتركز الحاالت فً منطقة دارفو
 . شخص 1000000حالة فً كل  180اعلى مستوٌات فً المنطقة العربٌة، وتصل الى 

الحد من الى عدم التقدم فً مجال  2004ٌشٌر التقرٌر حول اهداف االلفٌة فً السودان الصادر سنة  .25
المركزي  ، حٌث قدر مكتب االحصاء1999و 1990ما بٌن وفٌات االطفال والتً بقٌت على حالها 

مولود فً شمال السودان، بٌنما  10000انثى ضمن كل  98ذكر و 116ب 2003هذه االعداد فً العام 
أما بالنسبة لوفٌات االمهات، فبالرغم من االنخفاض الضئٌل ما . ٌةالجنوب الوالٌاتتتفاقم االوضاع فً 

 .االقلٌمٌةبااللف، استمرت الفوارق  509الى  537من  1999و 1990بٌن 

                                                 
32

 S  يزٕفش انكزشَٔٛب ػهٗ انًٕلغ انزبن114ٙ، ص 2009يُظًخ انظؾخ انذٔنٛخ؛ اؽظبئٛبد انًزؼهمخ ثبنظؾخ ، :

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table7.pdf 
33

 .2004ْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل ا  
34

انظؾخ ٔانغكبٌ  -؛ رمشٚش ؽٕل انزمذو فٙ اَغبص اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ19ص 2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ   

(Progress in Achieving the Millennium Development Goals – Health, Nutrition & Population, ( ) رًٕص

 .انذكزٕس يؾًذ ؽك، َٕٚٛغفيٍ اػذاد ( 2003
35

  Sudan Country Analysis, final review by COB, Nov., 2007, UN Sudan 2nd 
36

 (.2002عُخ ) (SNAP)االؽظبء انٕطُٙ يٍ لجم انجشَبيظ انٕطُٙ ؽٕل االٚذص فٙ انغٕداٌ 
37

 Multiple Indicator Cluster Survey 2000ٔاالؽظبء انًزؼذد (   Safe Motherhood Survey)اؽظبء االيٕيخ انغهًٛخ  
38

 Amnesty International and Human Rights Watchرمشٚش طبدس ػٍ يُظًخ انؼفٕ انذٔنٛخ ٔيُظًخ ْٕٛيٍ سارظ ٔارش  

2006No one to help them‟: Rape extends from Darfur into eastern Chad” "ٙ؛ يزٕفش انكزشَٔٛب ػهٗ انؼُٕاٌ انزبن :

-8743-11dd-d3cb-http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/087/2006/en/e4d1cfa3

(accessed 9 June)d305bea2b2c7/afr540872006en.pdf 
 ,‟Concluding Observations؛ 2007ْذاد انُٓبئٛخ نهغُخ االيى انًزؾذح ؽٕل ؽمٕق االَغبٌ انًشب  39

Human Rights Committee Reportٙ؛ يزٕفش انكزشَٔٛب ػهٗ انًٕلغ انزبن: 
ww2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR.C.SDN.CO.3.CRP.1.pdfhttp://w 

40
: يزٕفش انكزشَٔٛبThe Sudan Household Survey) ) 2006  اؽظبء انًُبصل 

.http://www.irinnews.org/pdf/pn/SHHSreport.pdf 
41

 (The Female Genital Mutiliation Education and Networking Project (Accessed 9 June 2010 
42

 .2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ  

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table7.pdf
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table7.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/087/2006/en/e4d1cfa3-d3cb-11dd-8743-d305bea2b2c7/afr540872006en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/087/2006/en/e4d1cfa3-d3cb-11dd-8743-d305bea2b2c7/afr540872006en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR.C.SDN.CO.3.CRP.1.pdf
http://www.irinnews.org/pdf/pn/SHHSreport.pdf
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IV- الحق في التعليم  

 
بما فً ذلك نسبة  قطاع التعلٌمنتٌجة حالة النزاع المستمرة عبر سنوات، تستمر التحدٌات التً تواجه  .26

الى اجٌال من  ، فسنوات من النزاع ادتالتسرب العالٌة والرسوب اضافة الى اعادة السنوات التعلٌمٌة
مقارنة مع الدول المجاورة، الٌزال التقدم فً مجال التعلٌم أدنى . 43متعلمٌنالغٌر ابات الشباب والش

  44.فً مجال التحصٌل العلمً االقلٌمٌةفً السودان وتستمر الفروقات 

 قائم على ست سنوات الى( basic education system) االساسًفً اطار االنتقال من نظام للتعلٌم  .27
ت من التعلٌم، ارتفعت نسب االلتحاق الكلً لكن ال تزال نوعٌة التعلٌم ثمان سنوا نظام قائم على

ان مستوى االلتحاق بالتعلٌم اعلى فً مناطق  العام الى تشٌر االرقام من قبل وزارة التعلٌم .45متدنٌة
مستوى االلتحاق الكلً فً التعلٌم االبتدائً  وقد وصل. الشمال من الجنوب وشرق وغرب السودان

(primary education ) من السكان وذلك بحسب احصائٌات االونسكو؛ منهم % 63الى  2007سنة
من الفتٌات، مما ٌشٌر الى مستوٌات متدنٌة من المشاركة فً التعلٌم، % 58من الصبٌة و% 68

فمثال واحد من كل  46.فً دول المنطقة المجاورة% 95خاصة ان نسبة االلتحاق عادة تصل الى 
ال تزال بعض و (Warrap State)واراب  اسة ملتحقٌن بمدارس فً والٌةعمر الدرخمسة أطفال ب

غالبا ما ال تلتحق الفتٌات بالنظام . المدارس تقام فً ابنٌة غٌر مؤهلة أو مؤقتة أو تحت االشجار
 .47التعلٌمً نتٌجة مسؤولٌاتهم المنزلٌة

ما بٌن النساء % 62 حوالًال تزال مستوٌات االمٌة مرتفعة جدا مقارنة بدول نامٌة اخرى، فتتراوح  .28
ما بٌن الرجال فً المدن، مما % 21ما بٌن النساء و% 34ما بٌن الرجال فً االرٌاف و% 44و

سنة والملمات  15فوق  ماالنساء ، تفاوتت نسبة 2003فمثال، فً العام . 48اساسٌة اقلٌمٌةٌعكس فوارق 
تغٌب استراتٌجٌة واضحة  .49فً غرب دارفور% 26الى فً الخرطوم % 75 بالقراءة والكتابة من

  .50للحكومة لتعلٌم الكبار وتقلٌص نسب االمٌة

 2001/  2000ال تزال مخصصات الحكومة لتطوٌر نوعٌة التعلٌم فً السودان ضعٌفة جدا؛ ففً العام .29
فً العام % 7.7من االنفاق الحكومً العام مقارنة بنسبة % 6.4شكل االنفاق على التعلٌم 

2000/ 1999فً العام % 7و 1998/1999
51 . 

 

V- ادية واالجتماعيةأثر تحرير التجارة على عملية احقاق الحقوق االقتص 

 
، وبالرغم من تعثر مسار 1994السودان بطلب لالنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة فً العام  تقدم .03

التفاوضٌة الثنائٌة مع كل من البرازٌل  الجوالتالمفاوضات وتجمٌدها، فقد قام السودان بعدد من 
عض الدراسات االولٌة ان االنضمام تشٌر ب. والوالٌات المتحدة واالتحاد االوروبً وكندا والبرازٌل

محاصٌل الزراعٌة وخاصة  المنتجاتالى منظمة التجارة العالمٌة سٌكون له اثار سلبٌة على بعض 
واللحوم، والتً تشكل حوالً ( oil seed products)زٌوت القطن والسمسم والفول ومنتجات ال

هذا خاصة وان السوادن   .52ٌةمن الصادرات الزراع% 40من الناتج الزراعً فً السودان و% 20
بتقلٌص دعم القطاع الزراعً فً اطار االنضمام، بالرغم من حقها كدولة اقل نموا من ٌطالب 

                                                 
43

 .2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ  
44

 .2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ  
45

، اطذسد ٔصاسح انزؼهٛى ثذػى يٍ االَٔغكٕ ٔانَٕٛغف 2003فٙ اكزٕثش . 8، ص 2004ف االنفٛخ نهزًُٛخ رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذا 

 .2015انخطخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى نهغًٛغ ٔانزٙ رضغ خطخ ػًم رًزذ انٗ ػبو 
46

 (accessed 30 April 2010)يٕلغ االَغكٕ  
47

 Report of the( )2010يبٕٚ )عزبر يؾًذ ػضًبٌ رمشٚش انخجٛش انخبص ؽٕل أضبع ؽمٕق االَغبٌ فٙ انغٕداٌ، اال 

independent expert on the situation of human rights in the Sudan, Mohammed Chande Othman* 26 

May 2010) 
انًكزت انٕطُٙ نالؽظبء ٔطُذٔق ),Safe Motherhood Survey 1999اؽظبء االيٕيخ انغهًٛخ   48

ٔ رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ ( United Nations Population Fund انغكبٌ فٙ االيى انًزؾذح

2004. 
49

 .14ص  2004رمشٚش انغٕداٌ ؽٕل اْذاف االنفٛخ نهزًُٛخ  
50

 .؛ طبدس ػٍ يشكض انغُذس نالثؾبس ٔانزذسٚت(2010فجشاٚش )عُخ ػهٗ اػالٌ ثٛغُٛغ  15رمٛٛى ؽٕل ٔضغ انًشأح فٙ انغٕداٌ ثؼذ   
51

؛ طبدس ػٍ شجكخ (2008عجزًجش / أٚهٕل)يشرضٙ انغبنٙ . ؛ اػذاد  د"ٕل اإلطالػ االلزظبد٘ ٔاالعزًبػٙ فٙ انغـٕداٌسؤٚخ ؽ"  

 .انًُظًبد انؼشثٛخ غٛش انؾكٕيٛخ نهزًُٛخ
52

 Sudan's Proposal to Accede„" االصبس انًؾزًهخ ػهٗ االعٕاق انضساػٛخ: رمذٚى انغٕداٌ نالَضًبو انٗ يُظًخ انزغبسح انؼبنًٛخ" 

to the WTO: Impacts on Agricultural Markets‟ (2009) ٙ؛ اػذاد كشٚى انفضٛم ٔدٚفٛذ انجٛش، طبدس فJournal of 

International Agricultural Trade and Development 5 (2010) 
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بالتالً، فان مثل هذه  (.من االتفاقٌة الخاصة بالزراعة 51وفق الفقرة )المحافظة على نسب الدعم 
لمجموعات التً تعتمد على مثل هذه االثار ستخلف تردي الوضاع الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة ل

 .من الٌد العاملة فً السودان% 03لقطاع الزراعً فً السودان ٌوظف حالٌا ، خاصة وان االمحاصٌل

فً إهمال الموجبات التً تنص علٌها القوانٌن الوطنٌة والدولٌة عند خوض  السوداتبٌنما ٌستمرُّ  .05
ٌكون لدٌه تقوٌم مسبق حٌال اآلثار التً ستنجم التفاوض بشأن اتفاقٌات تحرٌر التجارة، من دون أن 

ما ٌفاقم من التحدٌات التً قد تواجهها ، عن هذه االتفاقٌات على الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة
السودان فً عملٌة االنضمام هو عدم التنظٌم فً عملٌة صنع السٌاسة التجارٌة، حٌث تقسم عملٌة 

لعالمٌة، وتلك المتعلقة بالكومٌسا، واخرى المتعلقة باتفاقٌات المفاوضات المتعلقة بمنظمة التجارة ا
كما ان بعض القضاٌا المتعلقة بهذه المفاوضات ٌقع تطبٌقها على . ثنائٌة على جهات حكومٌة مختلفة

 . عاتق حكومة جنوب السودان

ن االستثمار تم تعدٌل قانو. عملت السودان على تحرٌر االنظمة المتعلقة باالستثمار االجنبً المباشر .03
 27وقعت السودان على و 2000، و1996، 1980، 1976، 1975، 1974فً السودان فً االعوام 

مع دول متقدمة،  8مع دول عربٌة، و 12، منها 2010اتفاقٌة ثنائٌة لالستثمار حتى شهر حزٌران 
، تم 2009و 2004ما بٌن العام (. اونكتاد: المصدر)واخرى مع الصٌن ودول نامٌة وصاعدة اخرى 

فرز مساحات واسعة من االراضً الزراعٌة فً السودان لالستثمارات االجنبٌة، وقد وصلت 
هذه  تترافق. ملٌون وستماٌة الف دوالر امٌركً 439االستثمارات فً هذا المجال الى حوالً 

المحافظة على الحق فً استخدام االراضً من قبل المجموعات مع تحدٌات فً مجال االتفاقٌات 
ٌة اضافة الى مسألة االمن الغذائً، واٌجاد التوازن ما بٌن العائدات الممكنة من المشارٌع المحل

ففً العدٌد من الدول، ال توجد القوانٌن المحلٌة . االستثمارٌة الزراعٌة والسٌادة على الموارد المحلٌة
تقدٌمها  التً تحمً حق المزارعٌن والمجموعات المحلٌة التً كانت مستفٌدة من االراضً قبل

تغٌب و وتغٌب الشفافٌة فً اطار ابرام هذه االتفاقٌات. للمستثمر االجنبً فً اطار االتفاقٌات الجدٌدة
المجتمع المدنً أو حتى قدرة حصوله على مشاركة المجموعات المتأثرة بعملٌة اتخاذ القرار و

 . المعلومات الخاصة بهذه االتفاقٌات او المفاوضات المتعلقة بها

 

VI- الى الحكومة السودانية صياتتو 

 :توصيات عامة
  عند صٌاغة الدستور الدائم وثٌقة الحقوق الملحقة بالدستور االنتقالًتضمٌن  .1
 وثٌقة الحقوق انشاء الٌة مستقلة لضمان تفعٌل وانفاذ االلتزامات الخاصة ب .2
قة الحقوق، خاصة فً الدستور الدائم ووثٌحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة النص الصرٌح على تأكٌد ال .3

 فً مجاالت الصحة، والعمل، والتعلٌم واالسكان
 االنضمام الى البروتوكول االختٌاري الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة .4
استراتٌجٌات مستدامة لتقلٌص الفقر وضمان  تصمٌممن الفقرالمدقع و واجهة والحدمضاعفة الجهود لم .5

 الساسٌة الخدمات احصول المواطنٌن المتساوي على 
ومشاركة منظمات المجتمع المدنً فً وضع المٌزانٌات العامة مراقبة المٌزانٌات لافساح المجال  .6

 .ومراقبة االداء
ة مشتركة بٌن االجهزة الحكومٌة المعنٌة ومنظمات المجتمع المدنً لتنفٌذ التزامات الدولة انشاء الٌ .7

 .علٌم للجمٌع وحقوق الطفلالموقع علٌها فً اهداف االلفٌة للتنمٌة الثمانٌة والت
التوقٌع والتصدٌق على اتفاقٌة مكافحة كافة اشكال التمٌٌز ضد المرأة ووضغ الٌة لضمان تنفٌذ  .8

 .االتفاقٌة
 

 :الحق بمستوى معيشي الئقفي مجال توصيات 
ة اخذا بعٌن االعتبار الفوارق االقلٌمٌ احالٌ المستخدمة مؤشراتالمٌم برامج لمحاربة الفقر وتحسٌن صت .9

 والنوعٌة
 .العمل على تسهٌل الحصول على خدمات المٌاه االمنة وتقلٌل الفوارق بٌن االقالٌم المختلفة  .10
تصمٌم برامج تهدف الى محاربة البطالة بٌن الشباب والنساء ومحاربة عمالة واستغالل االطفال  .11

 .وااللتزام بالقوانٌن الدولٌة للعمل واتفاقٌة حقوق الطفل فً هذا المجال
 

 :الحق في التعليم في مجاليات توص
مضاعفة الجهود لتوسٌع الفرص للحصول على التعلٌم وااللتزام باتفاقٌة التعلٌم للجمٌع واٌالء االهتمام  .12

 .الخاص بالفئات المهمشة من االشخاص ذوي االعاقة والرعاة
سات وضع استراتٌجٌة لضمان فرص متساوٌة للفتٌات فً الحصول على التعلٌم بما فً ذلك سٌا .13

 .التمٌٌز االٌجابً والحوافز
 .توظٌف الهدف الثانً من اهداف االلفٌة كهدف لبرامج التعلٌم واالصالح فً المناهج التعلٌمٌة .14
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 :الحق في الصحة في مجالتوصيات 

اصالح النظام الحصً بالتركٌز على الوقاٌة وتوفٌر المعلومات للمواطنٌن وخلق شراكات طوٌلة  .15
 .ت الصحٌة فً القطاع العام والخاص وتقوٌة اجهزة الرقابة على االداءالمدى بٌن مقدمً الخدما

الزٌادة التدرٌجٌة للموارد المخصصة للصحة لضمان الصحة للجمٌع بنسب تعالج الفوارق االقلٌمٌة  .16
 .والنوعٌة

وضع وتفعٌل استراتٌجٌة محاربة االٌدز عن طرٌق التوعٌة والحماٌة وضمان حقوق المصابٌن فً  .17
 .لعمل والحقوق االخرىالعالج وا

ضمان مكاسب المرأة المنصوص علٌها فً القوانٌن والمتعلقة بالحقوق الصحٌة وحقوق العمل والحد  .18
 .من وفٌات االمهات

 
 :في مجال وضع سياسات االستثمار والتجارة الخارجيةفي مجال توصيات 

بحٌث ال تكون طبٌعتها  ضمن استراتٌجٌة تنموٌة شاملة الخارجٌةضمان أن ُتنفَّذ سٌاسة التجارة  .19
 .اقتصادٌة خالصة، بل ُتعنى كذلك بالعوامل  االجتماعٌة والبٌئٌة والصحٌة والتعلٌمٌة والثقافٌة أًٌضا

فً تنسٌق ما بٌن الجهات الحكومٌة المختلفة وبناء القدرات التفنٌة لمعالجة الملفات المتعددة تفعٌل ال .20
ٌَّة عند التفاوض وتوقٌع اتفاقٌات ضمان التزومجال التجارة واالستثمار الخارجً  ام مقاربة تشاُرك

التجارة، وذلك بإشراك المعنٌٌن المختلفٌن والمجموعات ذات الصلة، بم فٌها المجتمع المدنً، وذلك 
دة قبل عملٌة توقٌع االتفاقٌات وخاللها وبعدها  .من خالل نشر وتعمٌم المعلومات الملموسة والمحدَّ

والمتعلق بحقوق  2007من اعالن االمم المتحدة لعام  32المادة  المضمنة فًاحترام المعاٌٌر الدولٌة  .21
والتأكٌد ( UN Declaration on the Right of indigenous people 2007)الشعوب المحلٌة 

تمس أو استثمار فً الزراعة مشاركة والموافقة المسبقة من قبل المجموعات المحلٌة الٌة اتفاقٌة على 
تأمٌن التعوٌضات للمجموعات المتأثرة عن و درتهم على استخدام االراضً الزراعٌةتعدل حقوقهم وق

 . اٌة اضرار ٌتكبدونها
إلى زٌادة  السودانٌةأن ال تؤدي مفاوضات تحرٌر التجارة التً تخوضها الحكومة ( 1: )ضمان ما ٌلً .22

 special)وقاٌات خاصة  أن تتضمن االتفاقٌات المتعلقة بالزراعة( 2)؛ السودانًالتمٌٌز فً المجتمع 

safeguards)  اتخاذ إجراءات ( 3)تحمً الكرامة اإلنسانٌة والحق فً األمن والسٌادة الغذائٌٌن؛
 السودانًإلنتاج ا ٌسمح ببناءتصحٌحٌة وأدوات داعمة لإلفادة منها خالل الفترات االنتقالٌة المؤقتة، 

حق إعادة فرض المحافظة على ( 4)ولً؛ على التنافس على المستوٌٌن اإلقلٌمً والد درةقوتحقٌق 
ولحماٌة المعاٌش الرٌفٌة  (import surges)فً حاالت موجات االستٌراد الغٌر متوقعة  القٌود الكمٌة

 .والتنمٌة
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