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 مقدمة -أوالً  
ان كررعنرردما   ٢٠١١ مهوريررة جنرروو السررودان   عررا األول املتعلررب جسررتعرا  االجررر   -١

ثة عن تنفيرذ بعرا التواريات الرواردة ويقد  هذا التقرير الوطين معلومات حمد   .من السوداناً جزء
قررررد أ رررررةت نهوريررررة جنرررروو السررررودان بعررررا التقررررد    تنفيررررذ و  .االسررررتعرا ذلرررر    إطررررار 

قرروانإل شنشراء املاسسررات ذات ال ررلة  بسرن   ٢٠١١تواريات االسررتعرا  الردوري الشررام  لعررا  
 .ق اشنسان ومحايتها   البلدبتعزيز  قو 

 .شررهد جنرروو السررودان بعرد االسررتقول عررن السررودان العديرد مررن ا رراالت املعقرردةلقرد  -٢
مرر  الررمل ي يُبررت فيهررا مسررا   اتفرراق السررو  الشررام  الرردا م  وتشررم  أكثررر هررذه ا رراالت اررعوبةً 

داخليرة   اعرات السرودان نز وشرهد جنروو  .السودان وانعردا  األمرن ومسرا   مرا بعرد االسرتقول
 .٢٠١٦   عا اً وماخر  ٢٠١٣عا  

وقرررد  ررردد هرررذا التقريرررر التررردابو الرررمل اذرررذيا ا الومرررة   تنفيرررذ تواررريات االسرررتعرا   -٣
 .٢٠١١الدوري الشام  لعا  

 المنهجية وعملية التشاور الواسعة -ثانياً  
والشرراون الدسررتورية، تولررت اللةنررة ا الوميررة املشررلكة بررإل الرروةارات بر اسررة وةارة العرردل  -٤

 .هوتيسو   ذا االستعرا  الدوري الشام هلعداد اش ووةارة الشاون اخلارجية والتعاون الدويل تنسيب  
، مرررر  ٢٠١٦يونيرررر  / زيررررران ٢8و ٢٣و ١٦قرررردت االجتماعررررات االستشررررارية األو    فقررررد عُ 

دت وةو  اً. أمنيرراً ار اجلهررات الفاعلررة ا الوميررة ووررو ا الوميررة   بعررا الواليررات الررمل تشررهد اسررتقر 
املشررلكة بتقريررر كامرر  عررن اجلهررود املنسررقة الراميررة  اللةنررة    تلرر  الواليررات اجلهرراُت الفاعلررة هررذه 

اللةنررة ي تررتمالن مررن ةيررارة بعررا هررذه بيررد أن  .إ  حتقيررب السررو  وامل ررا ة   اتمعايررا ا ليررة
 .الواليات بسبب شواو  أمنية

املعلومرررات الرررمل ُنعرررت أثنررراء االجتماعرررات حقرررب مرررن التن جيرررري أن مرررن املفرررل  اوكررر -٥
، ٢٠١٦ يوليررر /متررروة 8 لقرررة عمررر  تُعقرررد   جوبرررا يرررو  خرررول االستشرررارية األوليرررة   الواليرررات 

فويرررية  قررروق اشنسررران   جنررروو تررريل الفرارررة ملت ررر  تنظمهرررا اللةنرررة املشرررلكة برررإل الررروةارات 
عقرد  لقرة  ولالن ي يتسن   .التقرير النها يعلى لتعليب السودان واجلهات الفاعلة وو ا الومية ل

 .،٢٠١٦يولي  /متوة ١١إ   7الفلة من   جوبا   انفةر العم  بسبب الوي  األمين الذي 

 السابقةاالستعراض الدوري الشامل متابعة توصيات  -ثالثاً  
للحفرررال علرررى منرررال السرررو  الرررذي  ققررر  اتفررراق السرررو  اً لقرررد برررذلت ا الومرررة جهرررود -٦

العمر  مر  الشرركاء اشقليميرإل  تواار ُ هري الشام  خول السرنوات السرت مرن الفرلة االنتقاليرة، و 
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كمررا أن ا الومررة   .والرردوليإل لاررمان تسرروية وديررة للمسررا   املتبقيررة   مر لررة مررا بعررد االسررتفتاء
ة األخر  العالقتزال ملتزمة باملفاويات م  نهورية السودان على إجياد    سلمي للمسا    ما

بعرررد االسرررتقول، لرررا   ذلررر  تقاسرررم املررروارد الوبيعيرررة، وترسررريم ا ررردود، والرررديون   مر لرررة مرررا 
 .اخلارجية، والنفط، وتقاسم املياه، واملواطنة

)ب ررري ت  املعدلرررةد، )الدسرررتورد  ٢٠١١وأاررردرت ا الومرررة الدسرررتور االنتقرررايل   عرررا   -7
اً ويتارمن الدسرتور أ الامر .٢٠١١ا  عرلعلى النحو املواى بر    االسرتعرا  الردوري الشرام  

إنشراء مفويررية  قروق اشنسرران جلنرروو لررا   ذلرر  تالفر   قرروق اشنسران وا قرروق األساسرية، 
تتعلرب رريررة التعبررو والتةمرر   أخرذ   االعتبررار قا مررةً   كمررا أنرر  .مرر  مبرادا برراريساً السرودان متشرري

وعررووة علررى ذلرر ، اذررذت ا الومررة ترردابو لتعرردي   .بالتعدديررة العرقيررة والدينيررةاخلااررة وا قرروق 
 .ل  ولولتزامات الدوليةاً تفاق السو  الشام  وفقال ني  القوانإل الو قة

م  اخلبو املستق  املعرين رالرة  قروق اً تاماً ، تعاونت ا الومة تعاونكةزء من السودانو  -8
ب رورة  قردرات البتوطيد  ،قوق اشنسانمن املفويية السامية   بدعم   ،اشنسان   البلد، وقامت

قت ا الومررة كمررا اررد    .سرريادة القررانون مررن أجرر  تعزيررز  قرروق اشنسرران ومحايتهرراكافيررة   اررال 
حتفظررررات علررررى اتفاقيررررة القارررراء علررررى نيرررر  أشررررالال التمييررررز يررررد املرررررأة وبروتوكوهلررررا إبررررداء دون 

أال يتعرررر  أي أ رررد للتمييرررز االختيررراري، وامليثررراق األفريقررري  قررروق اشنسررران والشرررعوو لارررمان 
 اتفاقيرررة علرررىا الومرررة  قتارررد   ذلررر ، عرررن وفاررروً  .العرقررري أو الرررديين  بسررربب ويرررع  أو أارررل

 .االختياري بروتوكوهلا إ  وانامت التعذيب مناهاة
سرررمل تتالفررر   ريرررة التعبرررو وتالررروين اجلمعيرررات والتةمررر  و اً ويتارررمن الدسرررتور أ الامررر -٩

لا يتفب للمدافعإل عن  قوق اشنسان واأل زاو السياسية وال حفيإل بالتعبو عن آرا هم ررية 
ت ا الومرة قروانإل وسرا ط اشعرو  ذات و  هرذا ال ردد، سرن   .القانون الردويل  قروق اشنسرانو 

ال لة، ونظمت  لقات عم  هبدف تعزيز الوعي وا لا   قوق اشنسران داخر  اجلريل الروطين 
 .النظامية األخر القوات و 

ت ا الومرررررة قرررررانون الوفررررر  وانارررررمت إ  اتفاقيرررررة  قررررروق الوفررررر  وبروتوكوليهرررررا وسرررررن   -١٠
االختياريإل، وأيدت التزامات باريس  ماية األطفال من التةنيد أو االستخدا  وو املشروع مرن 

 .أو اجلماعات املسلحة األخر النظامية جانب اجليل الوطين والقوات 

 اإلاار المعياري والمؤسسي -رابعاً  
 الدستور -ألف 

ررر -١١ رعة ا قررروق وا ريرررات األساسرررية املسرررتمدة مرررن يتارررمن البررراو الثررراين مرررن الدسرررتور ش 
 .قت عليهرررا نهوريرررة جنررروو السررروداناالتفاقيرررات الدوليرررة واشقليميرررة  قررروق اشنسررران الرررمل ارررد  
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ملررواطنإل وتعزيررز مبررادا  رراا اتهررا لشرررعة إ  تعزيررز  قرروق اشنسرران ومحايهبررذه الوترمرري ا الومررة 
 .الدميقراطية وا الم الرشيد   البلد

اً ا الومة الوطنيرة والوال يرة وا ليرة اسرتناد :ملحالثوثة لوينص الدستور على مستويات  -١٢ 
السلوة والرروابط برإل املسرتويات الثوثرة والتعراون ، على سبي  املثال، نق  إ  مبادا معينة، منها

ثرراين النا ررب الول للررر يس و األنا ررب الر يس و الررة مررن الوطنيرر ا الومررة وتتررفل  .الشررعبية واملشرراركة
وتتررفل  السررلوة التنفيذيررة الوال يررة مررن  .  كرر  الواليررات سررلوات تنفيذيررة وتشررريعيةلررومت .للررر يس

فهري أقررو إ  م، أمرا ا الومرة ا ليرة، وهري املسرتو  الثالر  للحالر .الوايل ونا ب الروايل والروةراء
الثررراين مرررن البررراو كمرررا يرررنص   .بومرررا   املنررراطب الريفيرررةالو  ،بيرررا القاطعرررة، و املالنرررات وتترررفل  مرررن 

الرشيدة مث  املساواة وعد  التمييز، ومحاية الفئرات وكمة الدستور على القيم واملبادا الوطنية للح
ل راا اشجيرا  مرن التمييرز    املا رة ٢٥نسربة و  ،وسريادة القرانون ،املهمشة، والعدالة االجتماعية

 وترررنص أ الرررا  دسرررتورية أخرررر  علرررى تعزيرررز  قررروق اشنسررران .مشررراركة املررررأة   الشررراون العامرررة
ياجرات اخلاارة املواطنة، واألرايي، ومشراركة األشرخاذ ذوي اال تتها   اال اجلنسية، و ومحاي

 .املهمشة فئاتواألقليات وال
ر علرررى إنشررراء ماسسرررات دعرررم الدميقراطيرررة وتعزيرررز ويرررنص البررراو اخلرررامس مرررن الدسرررتو  -١٣

الرس  :اهليئة التشريعية القومية المل تتفل  من السرإل على سبي  املثال، ، قوق اشنسان، منها
ة الوطنيرة التشرريعيمعيرة تنتخربهم الواليرات املعنيرة، واجلاً الواليات، الذي يترفل  مرن نيسرإل عارو 

الرس األ رزاو و املفويرية القوميرة لونتخابرات؛ و ؛ أو معإل   منتخبعاو  ٤٠٠تفل  من ت ملال
 الشررطة جهراةو  للقاراء؛ األعلرى اجمللرسالسرودان؛ و نوو جل قوق اشنسان ومفويية السياسية؛ 

النيابرررة  وإدارة ؛الفسررراد مالافحرررةوإدارة السرررةون   جنررروو السرررودان؛ وجلنرررة  السرررودان؛ نرررووجل
يررنص الدسررتور علررى أن نيرر   قرروق اشنسرران كمررا   .ةالدسررتوري والشرراون العرردل وةارة  العامررة 

قت عليهرا نهوريرة وا ريات املالرسرة   االتفاقيرات الدوليرة واشقليميرة  قروق اشنسران الرمل ارد  
 .ال يتةزأ من القوانإل ا لية للبلد جنوو السودان جزء  

عيرة من اتفاق    النزاع   نهورية جنوو السودان على توسري  اجلم ١١تنص املادة و  -١٤
تتررفل  و  .اجلمعيررة التشررريعية الوطنيررة االنتقاليررةُتسررمى التشررريعية الوطنيررة طرروال الفررلة االنتقاليررة، و 

نرون علرى النحرو عي  يُ اً يرافيإاً عاو  ٦8واً سابقاً عاو  ٣٣٢منهم عاو،  ٤٠٠اجلمعية من هذه 
ا تةررزون السررابقون، عاررو وا ررد؛ و اً؛ عاررو  ٥٠املعاريررة املسررلحة   جنرروو السررودان،  :التررايل

اختيررار تفرراق علررى هررذا االمررن د ٤)١١تررنص املررادة و اً. عاررو  ١7األ ررزاو السياسررية األخررر ، و 
لأل ردا  األمنيرة الرمل وقعرت   جوبرا   اً ولالرن، نظرر  .لةررد توسريعها االنتقاليرةر يس اجلمعيرة 

 .تفاقمقتايات االوفب ية اجلمعإنشاء  يتم بعد ، ي٢٠١٦يولي  /متوة ١١إ   7الفلة من 
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 التشريع واالتفا يات المصدق عيها -باء 
القانونيررة اتفاقيررة إقليميررة ودوليررة   املنظومررة  ١١ وأداررتاً تشررريع ١٣٣سررنت ا الومررة  -١٥

وقرانون جهراة د، ٢٠٠٩)الوطنية، منها على سبي  املثرال قرانون اجلريل الشرعح لتحريرر السرودان 
، وقرررانون جرررواةات السرررفر د٢٠١٢)، وقرررانون اتفاقيرررة جنيررر  د٢٠٠٩) شررررطة جنررروو السرررودان

، وقرررانون مفويرررية د٢٠١٢)، وقرررانون الوجئرررإل د٢٠٠٩)، وقرررانون األرايررري د٢٠١١)واهلةررررة 
الفسررراد الافحرررة قرررانون جلنرررة جنررروو السرررودان مل، و د٢٠٠٩) قررروق اشنسررران جلنررروو السرررودان 

قانون ، و د٢٠١٢)بات الوطنية ، وقانون االنتخاد٢٠١٢) ، وقانون األ زاو السياسيةد٢٠٠٩)
، د٢٠١٢)، وقررانون التعلرريم العرررا  د٢٠٠8)، وقرررانون الوفرر  د٢٠٠8)اجمللررس األعلررى للقارراء 

، وقرانون محايرة املسرتهلالإل د٢٠١١)وقانون دا رة إقامة العدل بإل املوظفإل   جنروو السرودان 
تررررا    جنرررروو ، وقررررانون مفويررررية معرررروقي ا رررررو واألرامرررر  واأليد٢٠١١)  جنرررروو السررررودان 

، د٢٠١٣)، وقانون النقابات العمالية د٢٠١١)، وقانون ديوان املظاي العامة د٢٠١١)السودان 
، وقرررانون جلنرررة د٢٠١٣)، وقرررانون هيئرررة وسرررا ط اشعرررو  د٢٠١٣)وقرررانون ا  رررول علرررى املعلومرررات 

 .د٢٠١٣)دة اشي/فووت نقص املناعة البشريةاللةنة املعنية بوقانون د، ٢٠١٢)السلم وامل ا ة 
االتفاقيرات اشقليميررة والدوليرة هبرردف العديررد مرن وقرد انارمت ا الومررة واردقت علرى  -١٦

واالتفاقيات الرمل اردقت عليهرا ا الومرة وانارمت إليهرا  .تعزيز ومحاية  قوق اشنسان ملواطنيها
 لشرالوت اخلاارة املظراهر حتالرم الرمل االتفاقيرةواتفاقية جني  والربوتوكوالت امللحقة هبرا؛  :هي

  قررروق اتفاقيرررةو ؛املررررأة يرررد التمييرررز أشرررالال نيررر  علرررى القاررراء تفاقيرررةوا ؛أفريقيرررا   الوجئرررإل
هارة التعرذيب ووروه مرن يرروو املعاملرة أو العقوبرة اتفاقيةمنااو ؛االختيارية وبروتوكواليا الوف 

 محايررة اتفاقيررةو والشررعوو؛ اشنسرران  قرروق األفريقرري امليثرراقو؛  القاسررية أو الوإنسررانية أو املهينررة
 وتعزيز محاية واتفاقية ،املادي وو الثقا  اللا  محاية اتفاقيةو  العاملي؛ والوبيعي ا ااري اللا 
 .قا الث التعبو أشالال تنوع
قررروق اشنسررران الدوليرررة واشقليميرررة الرررمل اررردقت أمرررا االتفاقيرررات األخرررر  ذات ال رررلة ر -١7

هررري العهرررد الررردويل اخلررراذ برررا قوق املدنيرررة والسياسرررية والربوتوكرررول االختيررراري فعليهرررا ا الومرررة 
 االختيراري؛ وبروتوكولر  والثقافيرة واالجتماعيرة االقت رادية برا قوق اخلراذ الردويل العهرد؛ واألول

 بويرررر  ةاخلاارررر االتفاقيررررةو، العن ررررري التمييررررز شررررالالأ نيرررر  علررررى للقارررراء الدوليررررة االتفاقيررررةو
 املشررردين ومسرراعدة  مايررة األفريقيررة االتفاقيررةو  األفريقرري؛ الشررباو ميثرراقو  ؛ وبروتوكوهلررا الوجئررإل

مشرررروع قرررانون  ٢٠و نررر وهنرررا  اشعاقرررة، ذوي األشرررخاذ  قررروق اتفاقيرررة؛ و أفريقيرررا  اً داخليررر
 .شادارهامعرو  على اجلمعية التشريعية الوطنية 

 إ امة العدل -جيم 
يالف  الدسرتور ا رب األاري    ا يراة والالرامرة والسرومة الشخ رية وعرد   رمران أي  -١8

لوعتقرال، واال تةراة وا رمران مرن ا ريرة   من ا ياة وا رية واألمن وعد  تعريراً فتعس  شخص 
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اً العقوبرررررة القاسررررية أو الوإنسرررررانية أو املهينررررة، إال وفقرررررأو تقييرررردها، أو التعرررررذيب، أو املعاملررررة أو 
 .لإلجراءات املن وذ عليها   القانون

إ  أن تثبرت إدانتر   ءوأي مرتهم برري ،ا ب   حماكمة عادلة مالفول لوجرب الدسرتورو  -١٩
 ذلر ،  أي جرميرة وقرت هرذا التوقير  بفسرباو املوقروف للقانون. ويتعإل إبوغ الشرخص اً وفق

حمالمرررة. وإذا كررران دون عريررر  علرررى سررراعة  ٢٤الرررن ويرررع  رهرررن اال تةررراة مررردًة تتةررراوة وال مي
علرررى ارتالررراو جررررا م خوررروة، فررر ن  تررر اكم املرررتهم ورررو قرررادر علرررى حتمررر  التالرررالي  القانونيرررة 

بتقرررردس املسرررراعدة القانونيررررة. ولرررردعم هررررذا ا الررررم الدسررررتوري   ا اكمررررة اً ا الومررررة ملزمررررة قانونرررر
للمساعدة القانونية خبمسرة مويرإل جنير  اً اندوق ٢٠١٣ مايو/الومة   أيارالعادلة، أنشفت ا 

 خلدمات املساعدة القانونية. أويلليالون لثابة متوي  من جنيهات جنوو السودان، 
فرررر ن هنررررا  العديررررد مررررن اً، عقررررودنررررزاع دا  مررررن جررررة ر اخ دولررررةان دجنرررروو السررررو ا أن ولرررر -٢٠

 .اشنسررران وا ريرررات  قررروق الفعليرررة با مايرررة بعارررها ويتعلررربالتحرررديات الرررمل تواجررر  ا الومرررة؛ 
األطررر التنظيميرة لتحسررإل أداء مرروظفي القواعررات الررمل تعمرر    ب رردد ويرر  تررزال ا الومررة  ومرا

ا رراكم وأفررراد الشرررطة او اررال إقامررة العرردل، لررا   ذلرر  ترردريب املرردعإل العررامإل والقارراة وكت رر
األساسرية   املردن املتارررة مرن النرزاع مثر  ملالرال  وهاالء املوظفون واهلياك  .وموظفي السةون

 ،إ  إعررررادة بنرررراء مالاتررررب املرررردعإل العررررامإل والقارررراة ويررررامبيو وبررررانتيو وتوريررررت    اجررررة ماسررررة  
الرردعم املررايل مررن للح ررول علررى ا الومررة سررعى وت .رةاملرردم   ومراكررز الشرررطة والسررةون ،وا رراكم

  اررال املرروظفإل العرراملإل اء املاسسررات وترردريب الشررركاء الرردوليإل املعنيررإل مررن أجرر  إعررادة بنرر
 .إقامة العدل

 الجهاز القضائي -دال 
جنرروو السررودان لوجررب الدسررتور وكررذل  اتفرراق  رر  النررزاع    القاررا ياجلهرراة  نشرر أُ  -٢١

 افظرررة علرررى مبررردأ الف ررر  برررإل ا  مرررن أجررر  نهوريرررة جنررروو السرررودان بوارررف  هيئرررة مسرررتقلة 
حمالمة االسرتئناف؛ ؛ و ا المة العليامن  القاا ياجلهاة تفل  يو  .سيادة القانونمسو السلوات و 

و  الوقررت الررراهن  .حمرراكم املقاطعررات وووهررا مررن ا رراكم األد  درجررةو ة العليررا؛ يررحمالمررة الوالو 
 ررررروهرري  ،املنرراطب الر يسرريةمنوقررة مررن هنررا  ثوثررة فررروع  المررة االسررتئناف، فرررع   كرر  مررن 

وأعررايل النيرر  الالرررب  إ  جانررب حمالمررة الواليررة العليررا الررمل  ، ، واالسررتوا ية الالرررب ال ررزال الالرررب 
النرررزاع علرررى أن تشرررم  إارررو ات تسررروية ويرررنص اتفررراق  .أُنشرررئت   الواليرررات العشرررر السرررابقة

، وبنرراء قرردرات العرراملإل   ٢٠٠8علررى للقارراء لعررا  مراجعررة قررانون اجمللررس األالنظررا  القاررا ي 
 .األساسيةياك  اهلو  ،اال القااء

خوررة عمرر  و عرردت ا الومررة، لسرراعدة مررن الشررركاء الرردوليإل، خوررة  قرروق اشنسرران وأ   -٢٢
ملوظفإل القارا يإل واملردعإل العرامإل وأفرراد اتدريب  منهادت اجملاالت العامة لإلاو ات، و د  

الفئرررات الارررعيفة مثررر  اجملررررمإل تعلقرررة بالشررررطة ومررروظفي السرررةون علرررى التعامررر  مررر  ا ررراالت امل
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اررررو ية  القاررررا ي هرررراةاجلا الومررررة منحررررت . و عقليررررة بررررفمرا  امل ررررابإلاأل رررردا ، والنسرررراء و 
ا بس اال تياطي لأل دا  هبدف تقلريص الفرلة الرمل يقاريها األطفرال   ا ربس علرى  مراجعة

مرن أنشروة القاراء درجت ماشررات األمرم املتحردة لسريادة القرانون   نير  ذمة ا اكمة، كما أ  
 .همبإل وأداقيات فعالية املوظفإل القاا يإل املدر    أج
حمراكم متنقلرة   جوبرا للحرد مرن  ٢٠١٣ وعووة على ذلر ، أنشرفت ا الومرة   عرا  -٢٣
ورو املناربوإل   فرراد األيس ر مو قرة اال تةاة قب  ا اكمة واالعتقال التعسفي، وهو ما فلة 

 .مدعإل عامإل عسالريإلمدنيإل و  ا اكم املتنقلة قااةً  اموت .النظاميةالقوات 
وجررود ا رراكم العرفيررة  ي، منهررا القاررااجلهرراة الررمل تواجرر   توهنررا  العديررد مررن التحررديا -٢٤

مررر  ا ررراكم  ة، بررراملواةا٢٠٠٩لقرررانون ا الرررم ا لررري لعرررا  اً الرررمل يرررديرها الزعمررراء التقليرررديون وفقررر
ا الومررة،  نظمررت نظررا  قاررا ي مررزدوب   البلررد،وجررود لتحرردي املتمثرر    ملواجهررة او  .القانونيررة

مرن اً يرة جنروو السرودان، عرددر عثرة األمرم املتحردة   نهو ببردعم مرن شرعبة  قروق اشنسران   
 .الدورات التدريبية للزعماء التقليديإل   بعا الواليات هبدف حتسإل معايو ا اكم العرفية

علرررى سررربي  املثرررال حمدوديرررة الوارررول إ  تشرررم  ، ءاجررر  القاررراأخرررر  تو  حتررردياتة ثرررو  -٢٥
املررروظفإل القارررا يإل وانعررردا  املرافرررب  قررردرة العدالرررة الرمسيرررة، ويرررع  اهلياكررر  األساسرررية وحمدوديرررة

 .املادية مث  املالتبة ومباين ا اكم

 لجيش الشعبي لتحرير السودانا -هاء 
ناربوة لردعم الدسرتور، والردفاع عرن ومحملفرة ينص الدستور على إنشاء قوات مسرلحة  -٢٦

، واملسراعدة   التنميرة واملشراركة   إعرادة السالان وتفمإل السومة اشقليميرةسيادة البلد، ومحاية 
رد أ الررا  اخلدمررة الوطنيررة وشررروطها   قررانون اجلرريل الشررعح لتحريررر وت رر .البنرراء وإدارة الالرروار 

جررررريل "خورررررة ا الومرررررة ، اعتمررررردت حتويررررر  اجلررررريلإطرررررار عمليرررررة و   .٢٠٠٩لعرررررا  السرررررودان 
والعناارر  .للةيل الروطينالقيادية رؤية ترسي الالمل  (Objective Force 2017)" ٢٠١7 املستقب 

ومتولبررررات التفهيرررر  ةنيررررد إجررررراءات التتشررررم  الرؤيررررة هررررذه حتقيررررب الرامرررري إ   الر يسررررية للتحررررول
 .والتدريب و ةم اجليل

  القسرررم االستشرراري لشررراون القارراء العسرررالري و ان وبرردعم مرررن شررعبة  قررروق اشنسرر -٢7
يرة جنروو السرودان، نظمرت ا الومرة دورات تدريبيرة   نير  أنراء ر و بعثة األمرم املتحردة   نه

البلد ألفرراد اجلريل الروطين بشرفن توبيرب معرايو  قروق اشنسران، مر  اللكيرز ب رورة ر يسرية علرى 
  .تعزيز نظا  املساءلة   القااء العسالري

مررر  األمرررم املتحررردة واليونيسررري  خورررة عمررر  اً أيارررعرررت ا الومرررة ، وق  ٢٠١٢و  عرررا   -٢8
ا الومررة وأد  توقيرر  اً. عامرر ١8 حررة هبرردف منرر  التةنيررد   اجلرريل ألي شررخص دون سررنمنق  

مرن ناعرات  ٥٤٠من اجليل الوطين و بيان والفتيات من ال 8٢١تسريل على هذه اخلوة إ  
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وعررووة علررى ذلرر ، أنشررفت ا الومررة  .و ررده ٢٠١٣  عررا  ، امليليشرريات العاملررة داخرر  البلررد
ررررت  األمرررم املتحررردة، واليونيسررري  دخرررول مررروظفي داخررر  اجلررريل و ررردات محايرررة الوفررر  الرررمل يس 

والتحقررب وتسررةي   راررد واشبرروغقيررا  باللل ،والتسررريلجنرروو السررودان لنررزع السررو  مفويررية و 
 .أي جتنيد لألطفال من جانب اجليل

يررررة ر و بعثررررة األمررررم املتحرررردة   نها الومررررة و  متالنررررت ٢٠١٥أبريرررر  /يسررررانو  أواخررررر ن -٢٩
طفرررال املرررتبوإل بررراجليل الررروطين   مرررن األ طفرروً  ٣٦تسرررريل مرررن جنرروو السرررودان واليونيسرري  
و   .وتسررررريفهم   واليررررة واراووفرررررةهم آخررررر  طفرررروً  ٣7حتديررررد ملالررررال بواليررررة أعررررايل النيرررر  و 

مرتبوإل باجلماعات املسلحة  طفوً  ٢٠دت ا الومة والبعثة واليونيسي  ،  د  ٢٠١٦مايو /أيار
 .وتسريفهمفرةهم   مدن ميو  ومنالإل   والية الو دة وقامت ب

  محايرة الوفر  إ  اً دوليراً متخ  ر م  اجليل الوطين، انتدبت البعثرةُ  و  إطار ترتيب   -٣٠
مررن  ١ ٠٤٣ترردريب تررو  ين املسررتمر و و رردة محايررة الوفرر    اجلرريل هبرردف تقرردس الرردعم التقرر

، أاررردر ر ررريس أركررران اجلررريل أوامرررر عقابيرررة حتظرررر جتنيررررد ٢٠١٣أوسررروس /و  آو .موظفيهرررا
األطفرررال واسرررتخدامهم مرررن جانرررب اجلررريل وأمرررر ب  الرررة نيررر  انتهاكرررات  قررروق األطفرررال إ  

 .باشرة اشجراءات القاا يةالقااء العسالري مل
حتررديات حملفررة تبررذهلا ا الومررة   حتويرر  اجلرريل إ  قرروة وواجهررت اجلهررود اجلاريررة الررمل  -٣١

 املرروارد املاليررة،و والرردورات التدريبيررة، ةنيررد، انرردالع النزاعررات الداخليررة، ومعررايو التمنهررا خمتلفررة، 
 .اهلياك  والنظا  شدارة قوات مسلحة  ديثةموءمة وعد  والتالوين، 

 قومياألمم الجهاز  -واو 
ارر  لسررلوة الدسررتور والقررانون خي، لفحمرر قرروميأمررن جهرراة يررنص الدسررتور علررى إنشرراء  -٣٢

ت ، سرن  هرذا اجلهراةولتنظريم شراون  .ل  إرادة الشرعب و قروق اشنسرانيفرللسرلوة املدنيرة و  وتاب 
، وبرردأت إارررو ات داخليررة هبرردف بنررراء ٢٠١٤عررا   قررومي  األمرررن الجهرراة ا الومررة قررانون 

وبردعم  على ا لا   قوق اشنسران.اجلهاة تدريب أفراد ، لا   ذل  القدرات املاسسية الوةمة
دورات تدريبيرررة   ارررال  قررروق اشنسررران اً مرررت ا الومرررة أيارررنظ ،مرررن ال رررليب األمحرررر الررردويل

 .هاةجملندين اجلدد   اجلفا دة اوالقانون الدويل اشنساين ل
وتقردس املشرورة بشرفن رقابة ل  اتتو نشئت إدارة قانونية ، أُ اجلهاةولدعم االناباط داخ   -٣٣

دارة القانونيررررة اشلفررررت كمررررا كُ   .املسررررا   املت ررررلة بففارررر  املمارسررررات   اررررال  قرررروق اشنسرررران
وشظهرررار الشرررفافية،  .جلهررراةالتعامررر  مررر  الشرررالاو  املقدمرررة مرررن أفرررراد اجلمهرررور يرررد مررروظفي با

لررررون وا ررررامإل الررررذين ميث  ول ال ررررليب األمحررررر الرررردويل واملرررردعإل العررررامإل دخمسحررررت ا الومررررة برررر
اً ا الومرة أيارأجررت و  .  جوبرا قروميهاة األمن الاخلااة ج ا تةزين لتفتيل مرافب اال تةاة

 .التوظي  ومعايو التدريبشروط القانون، لا   ذل   سبما يقتاي  إاو ات أخر  
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ديات خمتلفة، حت قوميوعلى ورار اجليل الشعح لتحرير السودان، يواج  جهاة األمن ال -٣٤
مسرا    قروق اشنسران، واملراهوت   عد  اناباط األفراد، واالفتقار إ  التدريب الالرا  منها 

 .املوارد املاليةإ  و الويو    التوجي  واملهمة،  واالفتقار إ ةنيد، التعليمية، وإجراءات الت

 جهاز الشراة -زاي 
ى ال رررعيد الررروطين وعلرررى ارررعيد علرررحمرررلف يرررنص الدسرررتور علرررى إنشررراء جهررراة شررررطة  -٣٥

الواليرررات ملالافحرررة اجلرميرررة والتحقيرررب فيهرررا، وا افظرررة علرررى القرررانون والنظرررا  العرررا  ومحايرررة النرررات 
قانون ي  يمن د تنظيم قواعد وشروط اخلدمة فوير   ،ويرأت جهاة الشرطة مفتل عا  .وممتلالايم

 .٢٠٠٩جهاة شرطة جنوو السودان لعا  
ويرررعت ا الومرررة بررردعم مرررن شررررطة األمرررم املتحررردة، خورررة  ٢٠١٥-٢٠١١و  الفررلة  -٣٦

ترردريب اسررلاتيةية تررروفر األسررات للتوررروير املاسسرري الوويررر  األجرر  مرررن أجرر  حتسرررإل األداء   
فرررد مررن شرررطة األمررم املتحرردة مرر  الشرررطة  ٣٠٠وررة، ش نشررر هررذه اخلو  إطررار  .جهرراة الشرررطة

اً دروسركما قدمت شرطة األمم املتحدة  .املهاراتالوطنية جلنوو السودان هبدف نق  املعارف و 
  المل يوجرد مقرهرا تدريبية   اال  قوق اشنسان لووو الشرطة   أكادميية الشرطة الوطنية 

شررررطة األمرررم املتحررردة دورات نظمرررت وعرررووة علرررى ذلررر ،  .واليرررة وسرررط االسرررتوا يةبرجررراف، ال
مراكرز اال تةراة التابعرة علرى مراقبرة   التدريب  قوق اشنسان، لا   ذل  اال تدريبية مماثلة 

قاررايا االعتقررال أو اال تةرراة تسرروية للشرررطة، وا ررلا   قرروق اشنسرران، ال سرريما فيمررا يتعلررب ب
الل رررة     حمرررو األميرررة نظررريم دورات بشرررال  تعسرررفي، ومنررر  العنررر  يرررد النسررراء واألطفرررال، وت

دورات التدريبيررررة الررررمل تقرررردمها البعثررررة ونتيةررررة للرررر .مررررن أفررررراد الشرررررطة ٥ ١٠٠لفا رررردة اشنالليزيررررة 
ن اآلخرون، أنشفت ا الومة و ردات خاارة بر اسرة يرابوة شررطة للتعامر  مر  و والشركاء الدولي

، اعتمرردت ٢٠١١و  عررا   .القاررايا املتعلقررة برراملرأة والوفرر ، ال سرريما قاررايا العنرر  اجلنسرراين
يرررا ت أفرررراد الشررررطة وةيادإ  توررروير قررردرااً ا الومرررة خورررة إارررو  الشررررطة الرررمل يررردف أساسررر

 .وتوسي  نواق أنشوتهم   ني  أناء البلد
مررن أفررراد ولررا أن ا الومررة تفتقررر إ  املرروارد املاليررة لرردف  معاشررات تقاعديررة للمسررر إل  -٣7

وطنية ة الشرطة الابسبب املشالوت املالية، فقد ودا جه ، وذل اجليل الشعح لتحرير السودان
أعداد كبوة من أفراد اجليل الشعح لتحرير السودان. ومن املاسر  أن أفرراد وعب ستهة المل تاجل

اجليل الشعح لتحرير السودان الذين تستوعبهم قوة الشرطة هم من الفئرات الارعيفة، لرن فريهم 
ون واجلر ى. ومرن التحرديات األخرر  الرمل تواجر  ا الومرة   حتوير  قروة النساء والاعفاء واملسن  

بررررالتالوين والبنيررررة، والتعلرررريم، والترررردريب، واالفتقررررار إ  املرررروارد املاليررررة.  ةتعلقررررامل  سررررا امل الشرررررطة،
ونتيةة هلذه التحديات، تسعى ا الومة إ  ا  ول من الشركاء الردوليإل علرى املسراعدة التقنيرة 

برإل  ، مرنإ  قوة حملفة. وتشم  املساعدة التقنية الوةمةوطنية واملالية لدعم حتوي  قوة الشرطة ال
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أمور أخر ، حمو األمية، وتووير اهلياك  األساسية، ومهارات التحقيب، ودورات تدريبيرة   ارال 
 .جرا م العن  اجلنساين وقاايا  قوق اشنسان ذات ال لة

 رة السجونإدا -حاء 
الواليات تتالف    سةون حملفة على ال عيد الوطين و  إدارة ينص الدستور على إنشاء -٣8

ويررد تنظريم قواعرد وشرروط  .السةون وايانتها وتش يلها ومعاملة السةناء معاملة إنسانيةب دارة 
ومرن البدايرة، اذرذت ا الومرة  .٢٠١١جنوو السودان لعرا     السةونإدارة اخلدمة   قانون 

وحتسررإل ظررروف ا تةرراة السررةناء   مرافررب السررةون للحررد مررن  اشدارة ترردابو لترردريب مرروظفي
واخلورروة األخررر  الررمل  .ء ةنزانررات منف ررلة للرجررال والنسرراء واأل رردا  اجلررانإلاالكتظررال ب نشررا

وقرررد  .اذرررذيا ا الومرررة هررري الف ررر  برررإل ا تةرررزين علرررى ذمرررة ا اكمرررة وبرررإل السرررةناء املررردانإل
 .ن تدرجيياً و حتسنت الت ذية والرعاية ال حية وال رف ال حي   السة

عرردد  تقلرريصجررراء إاررو ات منخفاررة التاللفررة مررن أجرر  شاً وبرردأت ا الومررة جهررود -٣٩
ررررمررررن ا اكمررررة القاررررايا   املر لررررة التمهيديررررة  دارة السررررةون لتارررر  القوميررررة ش لةنررررة  الاللت وش 

وبررردعم مرررن الشرررركاء الررردوليإل، قامرررت ا الومرررة  .اسرررلاتيةيات لتلبيرررة املعرررايو الدوليرررة للسرررةون
وجتديرد بعرا السرةون املركزيرة  ،جرونقلي  و  ،ةشرق االستوا يوالية بتشييد سةنإل   رويتو   

 نإللبنررراء سرررةاً   جوبرررا، وواو، وملالرررال، ورمبيررر ، وأويررر ، وتوريرررت ويرررامبيو، واقل رررت مشرررروع
طبيب أو  اهب ةكز احيا ني  مرافب السةون الر يسية مر   وتتوفر  .  بانتيو وكواجو  ينجديد

رمإل األ دا ، خ  رت ا الومرة قوعرة و  حماولة لتحسإل  الة اجمل .مساعد طح على األق 
السررةون   جوبررا لتشررييد مدرسررة إاررو ية، بيررد أن تشررييدها تررفخر بسرربب النررزاع  شدارةأر  

و  حماولررررة أخررررر  شعررررادة تفهيرررر  السررررةناء املرررردانإل، افتتحررررت  .  البلررررداً الررررذي نشررررب مرررراخر 
لتردريب السرةناء  كراموً  اً   السرةن اهرزة جتهيرز  ورشاتبدعم من الشركاء الدوليإل،  ،ا الومة

 .جوبا، ويامبيو، وواو   ةن املركزيو املهارات املهنية   السةخمتل  على 
 رررررر  اسررررررتقول    و دان أثنرررررراء الفررررررلة االسررررررتعمارية وبعرررررردها و قررررررد كرررررران جنرررررروو السررررررل -٤٠
ويظررر  االكتظرررال    .عررردد حمررردود مرررن السرررةونبررر  ، منوقرررة مهملرررة   السرررودان ٢٠١١ عرررا 

وتعررررد إدارة السررررةناء مررررن األ رررردا  والنسرررراء اً. ر يسررررياً السررررةون وارتفرررراع مسررررتو  األميررررة حترررردي
هياكررررر  أساسرررررية إقامرررررة واملريرررررى، وعرررررد  تررررروافر وسرررررا   النقررررر ، وتررررردريب مررررروظفي السرررررةون، و 

 .السرةون إدارة أخرر  تواجر  وماسسات جديدة و  ول السةناء علرى الرعايرة الوبيرة حترديات  
بترردريب وذررريد الدفعررة األو  مررن مرروظفي السررةون، مررا تررزال اً وررم أن ا الومررة قامررت مرراخر ور 

بنرراء سررةون جديرردة ب يررة ل ا اجررة قا مررة إ  مزيررد مررن الترردريب واملسرراعدة التقنيررة واملرروارد املاليررة
 .ا دة   بعا السةون   البلدسالت لب على حتديات االكتظال المل ما تزال 
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 وق اإلنسان وحمايتهاتعزيز حق -خامساً  
 الحقوق  ي األراضي -ألف 

وأن علرررى " لالررر  مرررواطن ا رررب   ا  رررول علرررى سرررالن ال رررب"يرررنص الدسرررتور علرررى أن  -٤١
الدولررررة اررررياوة السياسررررات واذرررراذ الترررردابو التشررررريعية يررررمن املرررروارد املتا ررررة لتحقيررررب اشعمررررال "

الررذي يفرردد اشطررار  ٢٠٠٩ا  عررلت ا الومررة قررانون األرايرري سررن  وقررد  ."الترردرجيي هلررذه ا قرروق
برررالقوانإل واملمارسرررات العرفيرررة ر  القرررانوين، ويفالرررم قارررايا  يررراةة األرايررري، ويرررنظم امللاليرررة، ويقررر

املت لة باألرايي المل متلالها اجملتمعات ا ليرة، ويالفر  التعرويا املن ر  والفروري ألي شرخص 
ولوجرررب قرررانون  .ة العامرررةيالرررون  قررر    شررر   األر  أو امللاليرررة قرررد ترررفثر بشرررراء أريررر  للمنفعررر

 دارة القارررايا املعنيرررة برررالر يسرررية  اجلهرررة الرررس ا الومرررة ا ليرررة عرررد  يُ ، ٢٠٠٩ا الرررم ا لررري لعرررا  
 .املتعلقة باألرايي   اجملتمعات الريفية

لتمالرررإل النرررات مرررن إدارة إسرررالان وطنيرررة ، ويرررعت ا الومرررة سياسرررة ٢٠١٢و  عرررا   -٤٢
ا اررري والريفرري وتنظيمرر  وورروه مررن اخلرردمات ذات ال ررلة   توجيرر  توررور اشسررالان لو شرراو م 

أل الا  قرانون األرايري اً وتُعىن أنظمة األرايي المل ويعتها جلنة األرايي وفق .ني  أناء البلد
 .بالقاايا املت لة ب عادة األرايي ومساعدة ا اكم   تسوية مناةعات األرايي ٢٠٠٩لعا  
،  ٢٠١٣ديسررمرب /كررانون األول ١٦قبرر  نررزاع و اً شررردين داخليرراملأمررا فيمررا يتعلررب لسررفلة  -٤٣

الررمل وف ريررا املقيمررإل   املنرراطب ا ارررية أو   األرايرري اً املشررردين داخليرراألشررخاذ كرران عرردد 
إ  أمراكنهم األارلية، بعرد مرنهم أمرا الرذين عرادوا  .أل  شخص ٣٩٠فة اجملتمعات ا لية املاي  

مرا جعر  هرذه و  .د وجدوا أن أراييهم يش لها مستوطنون آخرونتوقي  اتفاق السو  الشام  فق
 النررزاع الررذيتتفرراقُم هررو علررى أرايرري ميلالهررا آخرررون اً مشررردين داخليررأشررخاذ ا الرة مررن ترروطإل 

أد  إ  تشرررريد العديررررد مررررن اجملتمعررررات ، والررررذي ٢٠١٣ديسررررمرب /كررررانون األول ١٦   نشرررب
وبعرررد إنشررراء  الومرررة الو ررردة الوطنيرررة االنتقاليرررة، أعررررو  .ا ليرررة   جوبرررا وملالرررال وبرررانتيو وبرررور

بعثة األمم املتحدة   جنوو السودان   جوبا، ل  مواق  محاية املدنيإل التابعة اً املشردون داخلي
أمررررت هرررا و  إطرررار التحارررو خلرررروجهم من .عرررن روبرررتهم   م رررادرة املواقررر  والعرررودة إ  ديرررارهم

الت ررررردي بة وإدارة الالررررروار  بالتعررررراون مررررر  الشرررررركاء الررررردوليإل ا الومرررررة وةارة الشررررراون اشنسررررراني
شعادة إ  الوطن، واشواثرة، وإعرادة التروطإل، وإعرادة تفهير  التحديات ما بعد االتفاق املتعلقة ب

 .الوجئإل واملشردين داخلياً 
توجر  خورط  ، وافقرت  الومرة الو ردة الوطنيرة االنتقاليرة علرى٢٠١٦مرايو /أيار ٦و   -٤٤
كفالة إعادة املنراةل أو قور  األرايري الرمل ش االسرتيوء إ   ات املساولة عن قواعات األمن الوةار 

 .إ  أاحاهبا الشررعيإل ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول ١٦  أعقاو نزاع  ب عليها دون وج  
وأمرت  الومة الو دة الوطنية االنتقالية كذل  وةارة العردل والشراون الدسرتورية باذراذ إجرراءات 

وتعورري اً.   االسررتيوء علررى أرايرري املشررردين داخليرر اشرراركو  ونيررة يررد اجلنرراة ا تملررإل الررذينقان
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  مواقرر  بعثررة محايررة اً الررذين يعيشررون  اليرراً داخليررين ألشررخاذ املشررردا الومررة أولويررة ق ررو  ل
فمرت بر خراب اجلنرود أو األشرخاذ الرذين يفتلرون أي بيرت يعرود إ  شرخص ، فراملدنيإل   البلد

إ  ذهاو   الرإل الرراوباً داخليرين املشرد وستتالف  ا الومة بدف  تالالي  انتقالاً. مشرد داخلي
 .اخيتارو  ن أخر كا مأ

وفيمررررا يتعلررررب لسررررفلة إعررررادة األرايرررري، ويررررعت ا الومررررة سياسررررة السررررلداد ا ررررب    -٤٥
اً ردون داخليررررمنهررررا املشررررهرررررو اجملتمعررررات ا ليررررة الررررمل   آخرررررون  عليهررررااسررررتو  الررررمل  ييررررااألر 

م ادرة مواق  على اً أي مشرد داخليعد  إروا  اً وقررت ا الومة أيا .والعا دون   فلات النزاع
الرمل  ةا لير اتاجملتمعر مر  اشقامرة الدا مرةباً لمشردين داخليرالسما  لو  ،إرادت دون محاية املدنيإل 
  .األر  متوفرة إذا كانتمنحهم قو  أرا  سالنية و إذا روبوا   ذل ، استاافتهم 

وهنررررا  العديررررد مررررن التحررررديات الررررمل تواجرررر  ا الومررررة، منهررررا املسررررا   املتعلقررررة بترررردريب  -٤٦
ومالافحرة ممارسرات ، استيوء املساولإل   السلوة على األرايري املوظفإل ا الوميإل على وق 

إل بعررا املسرراولإل ا الرروميق برر  الفسرراد   إدارات األرايرري، وسرروء اسررتخدا  ال ررو يات مررن 
وب ية حتسإل  ياةة األرايي   البلد، تولب ا الومة من الشرركاء الردوليإل  .والزعماء التقليديإل

مرن مواقر  محايرة اً تقدس املساعدة التقنيرة واملاليرة لبنراء القردرات الوةمرة السرتقبال املشرردين داخلير
ملالرال، وبرور، وبرانتيو، يرة جنروو السرودان   مردن ر املدنيإل التابعة لبعثة األمم املتحدة   نهو 

إ  اخلرررردمات األساسررررية مثرررر  ال ررررحة وامليرررراه واملرافررررب اً ويفترررراب املشررررردون داخليرررر .وجوبررررا، وواو
 .وال ذاء، عندما ينتقلون إ  مواطنهم األالية ،بإلسإل املدر  در  مُ رالتعليمية وال

 حماية المدنييم -باء 
الر يسرررية عرررن تررروفو األمرررن والرفررراه خيرررول الدسرررتور نيررر  مسرررتويات ا الومرررة املسررراولية  -٤7

  بواررف جنرروو السررودان  الومررةاً مسررتمر  ا ةال األمررن ميثرر  شرراووً مررو  .لشررعب جنرروو السررودان
وما يزال استمرار النزاعات املسلحة   أجزاء مرن البلرد يراثر  .من  رو أهلية طويلةجة ر اخدولة 

حمدوديرررة   ظررر  وتارررول  ا الومرررة،  .علرررى أمرررن املررردنيإل ويعيرررب  قررروق اشنسررران اخلاارررة هبرررم
علررى و  .املروارد، لهمرة مزدوجرة تتمثرر    بنراء األمرة والدولرة لتحقيررب العرودة إ  األويراع الوبيعيرة

النررزاع   نهوريررة جنرروو تسرروية واتفرراق  ٢٠٠٥توقيرر  اتفرراق السررو  الشررام    عرا  الرروم مررن 
عرن النزاعرات  ةنعردا  األمرن النانرامشرالوت ما ترزال ا الومرة تواجر   ،٢٠١٥عا  السودان   

واألنشرروة اشجراميررة اً القبليررة، واألنشرروة العدا يررة للةماعررات املتمررردة املسررلحة املدعومررة خارجيرر
زال ترمرا و  .بعا عناار قوات األمن واستشرراء سررقة املاشرية اناباط للع ابات املسلحة، وعد 

اً يديرردمتثرر  زاء عديرردة مررن البلررد و انعرردا  األمررن تشررال  حتررديات   أجررعمررال الررمل تررادي إ  األ
 هاتقرررردميو وتعيررررب جهررررود ا الومررررة الراميررررة إ  تورررروير اخلرررردمات األساسررررية النررررات ألمررررن اً خوررررو 

 .للمدنيإل
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 همدور مررروظفي القواعرررات األمنيرررة ووظرررا فبشرررفن  قررروانإل سرررن  علرررى ا الومرررة عالررر  وت -٤8
إارو ات شرراملة   ب ردد إجررراء ي ناسرربة، وهراملتفديبيرة الو م وتروفو اهلياكرر  الرقابيرة وارو ياي

النررزاع   نهوريرررة جنرروو السرررودان هبررردف تسررروية قواعررات األمرررن علررى النحرررو املبررإل   اتفررراق 
مرن أجر  إارو  القواعرات األمنيرة، تُبرذل جهرود هنرا  و  .مالافحة العن  الذي يورال املردنيإل
وحتسرررإل القرررردرات نيررر  مرررروظفي األمرررن، التررردقيب   اختيرررار لرررا   ذلررر  تسرررةي  األسررررلحة، و 

 .واالناباط والالفاءة املهنية
مالافحررررة  مفويرررية وفيمرررا يتعلررررب بررراجلهود الراميررررة إ  مالافحرررة الفسرررراد، ميرررنل الدسررررتور -٤٩

املتعلقرة مباشررة اشجرراءات القارا ية محاية املمتلالات العامة والتحقيب و   اال  الفساد سلوات  
 لقررات  املفويررية ونظمررت .املاسسررات العامررةبالفسرراد ومالافحررة املمارسررات اشداريررة السرريئة   

 و  آخرر التورورات، أدانرت .للتوعية بشفن اآلليات والعمليات اخلااة لالافحة الفسراد   البلرد
بارتالررراو الفسررراد، بيرررنهم اً متهمرررسرررتة عشرررر  ٢٠١٦يونيررر  / زيرررران  ا المرررة العليرررا   جوبرررا 

 .ةمساولون  الوميون كبار، و المت عليهم بالسةن مد  ا يا
لمردنيإل   اديرة لو  ةدا مرمحايرة وما تزال هنا  حتديات ها لة تواج  ا الومرة   تروفو  -٥٠

وأعررايل  ،والو رردة ،مثرر  جررونقليمنرراطب اال تياجررات اشنسررانية كبرروة، ال سرريما   تبقررى البلررد. و 
 ورررررو االسررررتوا ية وبعررررا األجررررزاء مررررن وسررررطو  ،النيرررر ، وورررررو رررررر ال ررررزال، و ررررال رررررر ال ررررزال

موجرررات مرررن التشررررد، لرررا   ذلررر  تررردفب يرررادي إ  توا ية،  يررر  مرررا يرررزال انعررردا  األمرررن االسررر
  املا رررة مرررن  ٩٠ونتيةرررة لرررذل  يعررريل أكثرررر مرررن  .الوجئرررإل السرررودانيإل مرررن السرررودان اجملررراور

 .انعدا  األمن دون مستو  الفقر ويواجهون فةوات وذا يةاملتفثرة بالسالان   املناطب 

 واألافالحماية النساء  -جيم 
أن يالرون ينص الدستور على أن مُتنل املرأة كرامرًة تامرة وعلرى قرد  املسراواة مر  الرجر ؛ و  -٥١

هلررا ا ررب   األجررر املتسرراوي عررن العمرر  املتسرراوي؛ واملشرراركة علررى قررد  املسرراواة مرر  الرجرر    
 وذلر  بتحديرد   رة،   األجهزة التشرريعية والتنفيذيرةها شاركة ومتثيلهذه املا ياة العامة وتعزيز 

ملعاجلرة االخرتوالت الناشرئة عرن التراري   اشجيا التمييز قبي  من   املا ة  ٢٥ق  عن ت ال للمرأة
لشاون اجلنسانية وشاون الوف  والرعاية االجتماعية اوأنشفت ا الومة وةارة  .واألعراف والتقاليد

يفة والنسراء واألطفرال واملسررنإل لفئررات الارع راا التهرا بتعزيرز  قرروق اشنسران ومحايالرمل تتالفر  
وتعمر  الروةارة، بالتعراون مر  وةارات التنميرة االجتماعيرة  .واألشخاذ ذوي اال تياجرات اخلاارة

واجملتم  املدين، لامان التدابو املناسبة للقاراء علرى الظلرم أو التخفير  مرن  دتر    الواليات 
اجلنسررررانية وشرررراون الوفرررر  والرعايررررة  وةارة الشرررراوناً وقررررد أعرررردت أيارررر .والتوةيرررر  العررررادل للمرررروارد

جيرري و  إطرار هرذه السياسرة،  .سياسات اجلنسرانية يفردد بررامد البلرد بفسررهللاً االجتماعية إطار 
تعم  ا الومة وماسسات القوراع  ي  مبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على اً اللكيز أساس

 .املرأة والفئات الاعيفةاخلاذ من أج  القااء على ني  أشالال التمييز يد 
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تعزيررز ومحايررة  قرروق اشنسرران اخلااررة بالنسرراء واألطفررال والفئررات الاررعيفة،   سرربي  و  -٥٢
االتفاقيرررة منهرررا ت ا الومرررة قررروانإل وانارررمت إ  عررردد مرررن االتفاقيرررات اشقليميرررة والدوليرررة، سرررن  

 ؛ قرروق ورفرراه الوفرر امليثرراق األفريقرري و الدوليررة للقارراء علررى نيرر  أشررالال التمييررز يررد املرررأة؛ 
وباشيررررافة إ  ذلرررر ، اعتمرررردت ا الومررررة  .د٢٠٠8) قررررانون الوفرررر  جلنرررروو السررررودانسررررنت و 

دلي  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والتوعية ب    املرافرب و ؛ د٢٠١٣) السياسة اجلنسانية الوطنية
الت ردي ايرة منر  و ا مالعن  اجلنسراين و ن  الوطنية املو دة ملعم  إجراءات الو ؛ د٢٠١٣) العامة

 ١٣٢٥خوررة العمرر  الوطنيررة لتنفيررذ قرررار الررس األمررن الترراب  لألمررم املتحرردة رقررم و ؛ د٢٠١٤) لرر 
 .والسياسة العامة بشفن األطفال ا رومإل من رعاية الوالدين د،٢٠٢٠-٢٠١٥)

مسرررفلة   البلرررد كبرررو ، بررررةت بشرررال   ٢٠١١ومنرررذ اسرررتقول جنررروو السرررودان   عرررا   -٥٣
املرررأة  اررول وت. هرراوا لام تهرراومحايا  قرروق اشنسرران املالفولررة هلرر وتعزيررزُ  للمرررأة تسرراويةامل املعاملررةُ 

  املا ررة يشررال  التحرردي  8٦إ   8٤ي يبلرر  ذمعرردل األميررة الرر ولالررن   ،برردور نشررط   اجملتمرر 
إ  قرررار الررس اً واسررتناد .علررى قررد  املسرراواة   ا يرراة العامررةتها الر يسري الررذي يرراثر علررى مشررارك

منترديات للسرو  علرى ال رعيد  تقردش تنظيم محوت للتوعيرة اجلنسرانية وعُ ، ١٣٢٥األمن رقم 
بررردعم مرررن بعثرررة  ،، أجرررر  اجلررريل الشرررعح لتحريرررر السرررودان٢٠١٢أوسررروس /و  آو .الررروطين

تعمرررريم مراعرررراة املنظررررور   مويرررروع دورة تدريبيررررة األمررررم املتحرررردة   نهوريررررة جنرررروو السررررودان، 
يسررت اليونيسري  ووةارة التعلريم العرا  الوطنيرة فتيات، و  حماولة أخر  لتعزيز تعليم ال .سايناجلن

مرن خرول تتواار  و  .علرى ال رعيد الروطينهبرذا الشرفن ش نشررها وأطلقتا خوة اسلاتيةية وطنيرة 
يررادة وسررا ط اشعررو  واملناسرربات العامررة جهررود الرردعوة الررمل تبررذهلا ا الومررة والشررركاء الرردوليون لز 

 .عدد الفتيات امللتحقات باملدارت
 بررالعن  ةاملتحرردة املعنيررلألمررإل العررا  لألمررم  ةاخلاارر ة  ر رريس اجلمهوريررة، مرر  املمثلررووق رر -٥٤

وير  لن  العن  اجلنسي يد النساء واألطفرال، رير  يشرم  اً اجلنسي    االت النزاع، التزام
اً قروات الردفاع واألمرن، ويرمان املسراءلة، وفقروإادار أوامر وايحة إ  نير  وتعزيزها، القوانإل 

 .على جرا م العن  اجلنسي وتعزيز محاية ني  املشردين داخلياً  ،للمعايو الدولية
  الدستور يشال  املا ة املالر سة    ٢٥للتمييز اشجيا  بنسبة ما يزال التنفيذ الالام  و  -٥٥
ء أعلررى مررن الرجررال. ويعررز  هررذا املعرردل مررن للحالومررة ألن معرردل األميررة بررإل النسررااً كبررو اً  حترردي

األميررة بررإل فئررة النسرراء إ  العررادات والتقاليررد وأد  إ  اخررتوف   توةيرر  املهررا ، و  االعررلاف 
مرن األسررة  ةاالجتماعيرياكر  . وتنتشرر هرذه التةرارو   كافرة اهلوتقرديرها فدوار املرأة   اجملتمر ب

 .دين والتعليم والثقافة واشعو عن طريب ال ذل ، و واجملتم  ا لي إ  املستو  الوطين
إ  حررررول تيي ذانعرررردا  املسرررراواة بررررإل اجلنسررررإل والتحيررررز والتمييررررز الرررراسررررتمرار زال يررررومررررا  -٥٦

، لرا   ذلر   راالت العنر  اجلنسراين، مثر  االسرت ول اجلنسري  قروق املررأةمنتظمرة انتهاكات 
أما  اجلهود المل اً شال  حتديي ،والعن  املنزيليان فتواالعتداء اجلنسي، والزواب املبالر والقسري لل

ورورررم أن قرررانون الوفررر  جلنررروو السرررودان  .تبرررذهلا ا الومرررة  مايرررة وتعزيرررز  قررروق املررررأة والوفررر 
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هرذه ف ن العديد من الفتيرات يترزوجن قبر  اً، عام ١8هو  ينص على أن سن الزواب ٢٠٠8 عا ل
 .وجود املاسسات ا الومية، ال سيما   املناطب الريفية  ي  يق  السن
 املنظررور مراعرراة تعمرريم دليرر و  ؛السياسررة الوطنيررة للمسرراواة بررإل اجلنسررإلويشررال  اعتمرراد  -٥7

املو دة من أج  الوقاية وا ماية عم  الوطنية إجراءات الو ؛ العامة املرافب   ب  والتوعية اجلنساين
 ١٣٢٥الرررررس األمرررررن رقرررررم  خورررررة العمررررر  الوطنيرررررة لتنفيرررررذ قررررررارو للعنررررر  اجلنسررررراين؛ ت ررررردي وال
علررى  والسياسررة العامررة بشررفن األطفررال ا رررومإل مررن رعايررة الوالرردين، دلرريوً د؛ ٢٠٢٠-٢٠١٥)

لقارراء علررى العررادات والتقاليررد الاررارة الررمل تارر  املرررأة   مسررتو  ل اجلهررود الررمل تبررذهلا ا الومررة
اً الشرررطة   جوبرر خااررة   خمتلرر  مراكررز محايررة و رردة ١٤وأنشررفت ا الومررة  .أد    اجملتمرر 

العنر  اشبروغ عرن  راالت مرن  و  املردن الر يسرية األخرر  لتمالرإل النسراء والفتيرات واألطفرال
مرررأة أمرراكن مو مررة لل ،مرر  الشررركاء الرردوليإل ،اجلنسرراين. وباشيررافة إ  ذلرر ، أنشررفت ا الومررة

رفراههن، والتردريب   البلد، ري  جيري تشةي  النساء والفتيات على مناقشة القاايا املت رلة ب
 ،وقدمت ا الومة، بردعم مرن بعرا الشرركاء الردوليإل املراليإل .على املهارات االجتماعية الوةمة

كررانون  ١٦ الررذي انرردل    نررزاعالوقبرر   .أعمررال جتاريررة ناعيررةممارسررة ماليررة للمرررأة هبرردف اً نحررم  
ق االسررتئماين شنشرراء م رررف املرررأة وال ررندو اً ، ويررعت ا الومررة خوورر٢٠١٣ديسررمرب /األول

 .واخلدمات املالية األخر القرو   على ا  ول على ياعد  قدر معاجلة هبدف  ،لتمالإل املرأة
اً سرلبياً   عد  املساواة امللسخة ترفثو األهلية الوويلة وأوجُ  التموي  وا روُ  ر نقصُ وقد أث   -٥8

اخلاارررة والفئرررات  علرررى  يررراة النرررات، ال سررريما النسررراء واألطفرررال واألشرررخاذ ذوو اال تياجرررات
النسررراء ب فيمرررا يتعلرررب وب يرررة القاررراء علرررى االخرررتوالت   اجملتمررر ، ال سررريما .الارررعيفة األخرررر 

واألطفرررال، تسرررعى ا الومررررة إ  ا  رررول علررررى املسررراعدة التقنيررررة واملاليرررة مررررن الشرررركاء الرررردوليإل 
 .تتمالن من تنفيذ اخلوط والسياسات والقوانإل   املعنيإل 

 والحق  ي الوصول إلى المعلومات حرية التعبير -دال 
ينص الدستور على محاية وتعزيز  رية التعبرو والوارول إ  املعلومرات و ريرة ال رحافة،  -٥٩

لا   ذل  ا ب   تالوين األ زاو السياسية أو االناما  إليها، وتالروين اجلمعيرات والنقابرات 
، د٢٠١٣)ا الومة قانون هيئة اشذاعة ت ولدعم هذه الوالية الدستورية، سن   .التةارية أو املهنية
كمررررا   .د٢٠١٣) وقررررانون هيئررررة وسررررا ط اشعررررو  د،٢٠١٣)املعلومررررات علررررى وقررررانون ا  ررررول 

شرراللت  الومررة جنرروو السررودان اجمللررس املسررتق  لوسررا ط اشعررو  لوجررب قررانون هيئررة وسررا ط 
 .د٢٠١٣) ومفويية املعلومات لوجب قانون ا  ول على املعلومات د،٢٠١٣) اشعو 

 حموررررات تلفزيونيررررة ٣اررررحيفة والررررة و ١٢حموررررة إذاعيررررة خااررررة، و ٢٣اً وهنررررا   اليرررر -٦٠
 .واجلدير بالذكر أن ا الومة تسمل بدخول ال ح  واجملوت األجنبية .مسةلة تعم    البلد

منظمة من منظمات اجملتمر  املردين   البلرد جتتمر   ٢٠٠وما يربو على اً سياسياً  زب ٣٠وهنا  
 .ررية ودون إذن مسبب أو تدخ  من ا الومةبانتظا  و 
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ولتعزيز الشفافية وا ب   ا  ول على املعلومات، قامت ا الومة، بدعم مرن الشرركاء  -٦١
مالافحرة الفسراد، مفويرية الدوليإل، ب نشاء ماسسات مسرتقلة مثر  مفويرية  قروق اشنسران، و 

كرررررانون  ١٦وقبررررر  النرررررزاع الرررررذي نشرررررب      وامل رررررا ة.السررررروجلنرررررة وديررررروان املظررررراي العامرررررة و 
 ٢٠١٥إجرراء االنتخابررات   عررا  ارروو اً كبررو اً  ، قوعررت ا الومررة شروط٢٠١٣ديسرمرب /األول

علرررى النحرررو املن ررروذ عليررر    الدسرررتور ووافقرررت علرررى إجرررراء التعرررداد الررروطين الرررذي كررران مرررن 
مفويررية الومررة ، أنشررفت ا ٢٠١٣ينرراير /و  كررانون الثرراين .٢٠١٤  عررا   الرروناملفررل  أن ي
قردمت ا الومرة  ،ولوجب هذا اللتيب شجراء التعداد الروطين واالنتخابرات .قوميةاالنتخابات ال

إ  األمرررم املتحررردة للح ررول علرررى املسررراعدة   ارررال املررروارد اً طلبررر ٢٠١٣فربايرررر /شررباط ١٢  
 .تش يليةالتقنية واللوجستية وال

 األمم الغذائي -هاء 
 :يقررو  علررى مررر لتإلاً  ةرراً ذا يررة   البلررد، اذررذت ا الومررة مرراخر ملواجهررة الفةرروة ال  -٦٢

ألر  طرن مرلي  ١١ففري  رد األجر  الق رو، اشرلت ا الومرة  .األج  الق و واألج  الووي 
مرررن اً للواليرررات األشرررد تاررررر هرررذه الالميرررة ت وخ  ررر .مرررن احتررراد امل رررارفالرررذرة الرفيعرررة مرررن 
  املا رة  ٣٩: واليرة جرونقلي :علرى النحرو الترايل وذلر ،  رو األهليرةاات ال ذا ية نتيةة و الفة

 ٤٣7 ٦٠٠ لفا ررررررردة   املا رررررررة ٢8.٦٩واليرررررررة الو ررررررردة اً؛ مشررررررررد داخليررررررر ٥٩٥ ٥٠٠ لفا ررررررردة
واليرررة اً؛ مشررررد داخليررر ٢٤٤ ٩٠٠ لفا ررردة   املا رررة ١٦.٠٥: النيررر  واليرررة أعرررايلاً؛ داخليررر مشررررد

   ٤.8٦: والية وسط االسرتوا يةاً؛ داخليمشرد  ١٢٥ ٤٠٠ لفا دة   املا ة 8.٢٢: البحوات
 ١٥ ٦٠٠ لفا ردة   املا رة ١.٠٢: ورو رر ال زالوالية اً؛ مشرد داخلي 7٤ ١٠٠ لفا دة املا ة

واليررررة شرررررق اً؛ مشرررررد داخليرررر ١١ ١٠٠ لفا رررردة   املا ررررة ٠.7٣واراو: واليررررة اً؛ مشرررررد داخليرررر
   ٠.١٤ :واليررة  ررال رررر ال ررزال؛ اً مشرررد داخليرر 7 ٦٠٠ لفا رردة   املا ررة ١.٥٠: االسررتوا ية

 ٤ ٩٠٠ لفا ررردة   املا رررة ٠.٣١: واليرررة وررررو االسرررتوا يةاً؛ مشررررد داخليررر ٢ ٢٠٠ لفا ررردة املا رررة
 .مشرد داخلياً  ٦ 7٠٠ لفا دة ٠.٤٤: أبييإدارة منوقة اً؛ مشرد داخلي

األمم املتحدة أل    خميمات بعثة  ١٠٠ بل اً عدد املشردين داخلي واجلدير بالذكر أن -٦٣
بلر  عردد املشرردين    رإل ، ٢٠١٦ديسرمرب /كرانون األول ١٦  نهورية جنوو السرودان   

علررى الررذرة الرفيعررة ش توةيرر  و . ١ ٥٢٥ ٤٠٠ حتررت محايررة ا الومررة   خمتلرر  الواليرراتاً داخليرر
كررة وي ررعب الواررول إليهررا، لررا   ذلرر  املنرراطب الواقعررة حتررت سرريورة ا ر الررمل تاررررت املنرراطب 

ربنررامد ل رمرروعلررى سرربي  الرردعم للشررركاء، ش تيسررو األ .اجلنررا  املعررار /الشررعبية لتحريررر السررودان
كوسرررمل   مدينرررة  مرررن األوذيرررة املتنوعرررة مرررن اً طرررن مرررلي أسررربوعي ٥٠٠األوذيرررة العررراملي لشرررحن 

رر األمرر لر  .السودان إ  مواق  خمتلفة   أعايل الني  وإثيوبيرا مرن جوبرا اً لنقر  ال رذاء جرو   كمرا ُيس 
 .إ  العديد من املواق    البلد
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حمررررا   ٥ ٠٠٠جررررار و ١ ٠٠٠و   رررد األجررر  الوويررر ، اشرررلت ا الومرررة ووةعرررت  -٦٤
تردريب ا س رنة، وعملرت علرى جترها الثوان وووهرا مرن املردخوت الزراعيرة، والبرذور والسروالت 

مررررا بعررررد ا  رررراد؛ مر لررررة ات و تربيررررة ا يوانرررر  اررررال  مارسرررراتأفارررر  املاملررررزارعإل علررررى اعتمرررراد 
 .على الزراعة ألورا  ا فال على األمن ال ذا ي للمدنيإلالقا مة تشةي  ال ناعات املنزلية و 

ورورررم اجلهررررود الرررمل تبررررذهلا ا الومرررة لتحسررررإل األمرررن ال ررررذا ي   البلرررد، مررررا ةال والبيررررة  -٦٥
  األمررن، وارتفرراع نقررص األموررار، وانعررداو مررا يعررز  إ  وهرر .السررالان يعيشررون حتررت خررط الفقررر

اً املشررردين داخليرربنرراء نسرراء وأ الفقربرراً وتشررم  الفئررات األكثررر تررفثر  .معرردل البوالررة بررإل الشررباو
 .من ا رو األهليةاً والعا دين من املناطب األكثر تارر 

 التعليم -واو 
يررنص الدسررتور علرررى أن التعلرريم  ررب لالررر  مررواطن، وال جيرروة التمييرررز   ا  ررول علرررى  -٦٦

ا الرررة ال رررحية، لرررا   ذلررر  فرررووت نقرررص  وأ العررررق وأ ن ررررالع وأعلرررى أسرررات الررردين التعلررريم 
علررى  ٢٠١٢ويررنص قررانون التعلرريم العررا  لعررا   .اشيرردة، ونرروع اجلررنس أو اشعاقررة/املناعررة البشرررية

 .اشطار القانوين لقواع التعليم   البلد
اً تعليميرراً أنرراء البلررد وأنشررفت نظامرر  نيرر  اً وجعلررت ا الومررة التعلرريم االبترردا ي إلزاميرر -٦7

املردارت املوجهرة للفتيرات   اجملتمعرات  مالثفة للبال إل، وبرنرامد   تعليم أساسيةً  يوفر برامد   بديوً 
ليزية لألطفال املسر إل من اجلريل المالثفة   الل ة اشناً ودروس ،التعليم الرعوي ا لية، وبرنامد  

وجيررري تقيرريم األطفررال املسررر إل وويررعهم    .لررة   البلرردواموعررات امليليشرريات األخررر  العام
أمررررا األطفررررال املسررررر ون الررررذين تررررلاو  أعمررررارهم  ،برررررامد الررررتعلم املتا ررررة بنرررراء علررررى ا تياجررررايم

 .فيويعون   برامد املهارات املهنية وا ياتيةاً تعليما  يتلقو وياً عام ١8و ١7 بإل
كرررررررانون  ١٦ا  د رررررررالتعلررررررريم بسررررررربب أالرررررررذين انقوعررررررروا عرررررررن لوررررررروو ارعايرررررررة أمرررررررا  -٦8

جنحرررت فقرررد ديسرررمرب، ال سررريما   الواليرررات الرررثو  جرررونقلي، والو ررردة، وأعرررايل النيررر ، /األول
 ،الثانويررة العامررة   بررانتيو   واليررة الو رردة ةشررهادال اجللرروت المتحرران مررنهم ا الومررة   متاليررن

بلدة بور   والية   و ؛ ايل الني وملالال، ومابان، وملوط، وموق  بعثة األمم املتحدة   والية أع
جررراء و اررر بعررا الورروو مررن واليررة جررونقلي ش .جررونقلي؛ وأويرررال   واليررة البحرروات وبيبررور

امتحانررات امرروع الورروو الررذين أجررروا بلرر  و  .االمتحانررات   واليررة وسررط االسررتوا ية   جوبررا
ب لررطا ٢ 8٠٠ن أكثرر مرن وقرد متالراً. طالبر ١ ٠٩٠ة   جنروو السرودان مرشرهادة الثانويرة العا

مررن إمتررا  السررنة الدراسررية   واليررة التذكاريررة مررن جامعررة أعررايل النيرر  وجامعررة الرردكتور جررون قرنررب 
والية أعايل النير  ة وباشيافة إ  ذل ، قررت ا الومة السما  جلامع .وسط االستوا ية   جوبا

 رإل عرودة السرو  واالسرتقرار  العمر    جوبرا إ واارلة لالتذكاريرة الدكتور جرون قرنرب جامعة و 
ونتيةة حتسن األمرن   واليرات جرونقلي، نُقلرت جامعرة  .الدا م إ  واليمل أعايل الني  وجونقلي

 .عها األالي   بلدة بورإ  ام  التذكارية الدكتور جون قرنب 
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النزاع   نهورية جنوو السودان أنشرفت ا الومرة جلنرة رفيعرة تسوية وقب  توقي  اتفاق  -٦٩
املسرررتو  تترررفل  مرررن اجلررريل، وبعثرررة األمرررم املتحررردة   نهوريرررة جنررروو السرررودان، واليونيسررري  

بعرررا أن اجلررريل يشررر   وُوجرررد  ،لمررردارتالنظاميرررة لالقررروات أفرررراد للتحقرررب مرررن مسرررا   ا رررتول 
وارردر األمرررر  .طب كانررت خايررعة لسرريورة ا الومررة  منرراالررمل تقرر   املرردارت   املنرراطب النا يررة

، حتققرررت ٢٠١٥أبريررر  /إ  نيسررران ٢٠١٤يونيررر  /و  الفرررلة مرررن  زيرررران .لشررراوليها بررراشخوء
  واليررات القرروات النظاميررة مررن  امدرسررة كانررت حتتلهررا قرروات اجلرريل وووهرر ٢٩أن اللةنررة مررن 
  إخوؤهررراش   والو ررردة وجرررونقلي وسرررط االسرررتوا ية، وشررررق االسرررتوا ية، وأعرررايل النيرررو البحررروات، 

 .كلها
لتعزيررز ا ررلا   قرروق اشنسرران، أعرردت ا الومررة مرر  مفويررية  قرروق اشنسرران جلنرروو و  -7٠

السرررودان ووةارة التعلررريم العرررا  وثيقرررة السياسرررة العامرررة شدراب قارررايا  قررروق اشنسررران   املنررراهد 
رت اآلمنررة مرر  التحررال  العرراملي املرردا عررت ا الومررة إعررون  ، وق  ٢٠١٥يوليرر  /و  مترروة .التعليميررة
 .رماية التعليم    االت النزاع املسللمنها اً عليم من اهلةو ، باعتباره التزام ماية الت

ا الومرة متوير  وتيسرو بنراء مردارت جديردة وإارو  املردارت الرمل تارررت مررن تولرت و  -7١
 .جراء ا رو األهلية بإل اجلنوو والشمال

 اإلنجازات -اً سادس 
 والمصالحة  السال  

ت ا الومرة ، سن  ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول  ١٦  ت قب  األ دا  األمنية المل جر  -7٢
بواررررفها جلنررررة مسررررتقلة لتعزيررررز السررررو  بررررإل  ٢٠١٢  عررررا     وامل ررررا ةالسررررو مفويررررية قررررانون

النرررزاع   تسررروية املرررواطنإل   البلرررد وتوطيرررد السرررو  الرررذي بررردأه اتفررراق السرررو  الشرررام  واتفررراق 
، تارميد اجلررا شراملة للم را ة و وطنية و  حماولة للشروع   عملية  .نهورية جنوو السودان

عن بعا اجلماعات اً و  جهد آخر، أادرت عفو  .  وامل ا ةالسو مفويية أنشفت ا الومة
 .السو  يد الدولةالمل محلت املسلحة 

عقررردت وداخررر  اجملتمررر  ا لررري الوا رررد  ا ليرررة برررإل اجملتمعررراتمعاجلرررة العنررر  سرربي  و   -7٣
 ارررررره نيررررر  الزعمررررراء التقليرررررديإل  ٢٠١٥ مرررررارت/  واليرررررة البحررررروات   آذاراً ا الومرررررة مرررررامتر 

والسررلوات ا الوميرررة، وأعارراء اجمللرررس التشرررريعي للواليررة، وأعاررراء اهليئرررة التشررريعية القوميرررة مرررن 
ررر .األخرررر ، واجملتمررر  املررردين واليرررة البحررروات وممثلرررإل مرررن قرررادة األ رررزاو السياسرررية دد املرررامتر و  

 .وش  لها اتلنزاعهلذه ااألسباو اجلذرية 
النزاعات، هذه   والية شرق االستوا ية ش في  حتديد  مماثوً اً كما عقدت ا الومة مامتر  -7٤

ا الومرررة لتنفيرررذ العدالرررة مرررن اجلهرررود الرررمل تبرررذهلا املرررامتران هرررذان عرررد ويُ  .وجررررت مناقشرررتها و لهرررا
النررزاع   نهوريررة جنرروو السررودان العدالررة تسرروية اتفرراق مررن يتنرراول الف رر  اخلررامس و  .لتقليديررةا
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الررررمل ينب رررري لوجبهررررا  الومررررة الو رررردة الوطنيررررة  ،اجلرررررا تاررررميد االنتقاليررررة واملسرررراءلة وامل ررررا ة و 
موجرودة ي جلنرة ينب ري ألو  .اجلررا تارميد التشري  شنشاء جلنة ا قيقة وامل ا ة و سن  االنتقالية 

 املنررب الروطين للسرو  وامل ررا ةأو علرى ال رعيد الروطين   وامل را ة والسروتارميد اجلررا  لاً  الير
 .اجلرررا تاررميد إ  جلنررة ا قيقررة وامل ررا ة و الررمل    وةيمررا نيرر  امللفررات أو السررةوت  نقرر ُ 

يتمتعرون لارحايا واآلليرات الالفيلرة جعر  اعمليات شفن الب اتتوايتقدس بهذه األخوة وستقو  
اً أيارمالل فرة  لةنرة الو  .جلررب والتعروياا لرا   ذلر  تردابو، كاموً اً  متت ع با ب   سب  االنت اف

 قررروق اشنسررران، وانتهاكرررات سررريادة الرررمل تورررال برررالتحقيب   قارررايا االنتهاكرررات والتةررراوةات 
ومرر   .السررودانالقررانون والتعسرر  املفرررط   اسررتعمال السررلوة يررد نيرر  األشررخاذ   جنرروو 

ذلرر ، تواجرر   الومررة الو رردة الوطنيررة االنتقاليررة العديررد مررن التحررديات   االيررووع بواليتهررا 
جنوو السودان بسبب قلة املوارد واأل ردا  األمنيرة الرمل  ةالنزاع   نهوري تسويةلوجب اتفاق 

 .٢٠١٦يولي  /متوة ١١إ   7وقعت   جوبا   الفلة من 

 التي تعترض تعزيز حقوق اإلنسان وحماتهاالتحديات  -سابعاً  
هنررا  حتررديات ها لررة تواجرر  جنرروو السررودان   اررال تعزيررز  قرروق اشنسرران ومحايتهررا،  -7٥

ماسسرات قويرة ودعرم ماسسرات  قروق  نشراء  شاملروارد املاليرة  ونقرصُ  األمن والفقررُ  انعدا ُ منها و 
املسرررررتو  ا رررررايل مرررررن اهلشاشرررررة   البلرررررد، أاررررربل ويررررر    ظررررر  و  .اشنسررررران املتا رررررة   البلرررررد

 .اعباً اً أمر االسلاتيةيات والربامد املناسبة من أج  تعزيز ومحاية  قوق اشنسان 
املاسسررات إقامرة    تررفخرال، يرف  تهرراومحاي وباشيرافة إ  قاررايا تعزيرز  قرروق اشنسران -7٦

باعتبررار جنرروو و  .ات املرروظفإل املرردنيإلوهررو مررا يشررم  بنرراء قرردر  ،ا الوميررة ذات األةيررة البال ررة
ل  ذبل بررر رررأميرررا انشررر ال ببنررراء الدولرررة فتاً ا الومرررة منشررر لة  اليررر ن دولرررة جديررردة، فرررالسرررودان 

ولذل ،  .أولويات أخر من بإل   البلد أولوية  تهامحايو املسا   املتعلقة بتعزيز و قوق اشنسان 
حتررديات، عررد النررزاع مثرر  جنرروو السررودان،    الررة مررا ب تهررا،ومحاي تعزيررز  قرروق اشنسررانيواجرر  

 .دعم من اجملتم  الدويللل اية إ  الالتايل ف ن هنا  على الدوا   اجة ماسة بو 

   الب الحصول على بناء القدرات والمساعدة التقنية -ثامناً  
 :تولب  الومة نهورية جنوو السودان الدعم   اجملاالت التالية -77

مسا   التدريب والتوعية املتعلقة رقوق اشنسان، ال سيما   املساعدة التقنية  )أد 
 األخر ؛ النظاميةقوات اللةيل الوطين و ل

املسرررا   املتعلقرررة رقرررروق ا ققررررإل   و القارررراة واملررردعإل العرررامإل بنررراء قررردرات  )ود 
 ؛على الوج  ال حيل اشنسان لتمالينهم من تقدس اخلدمات
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اكرررز الشررررطة وووهرررا مرررن اهلياكررر  األساسرررية بنررراء ا ررراكم ومرافرررب السرررةون ومر  )بد 
 لقواع سيادة القانون؛

تسررروية الررردعم التقرررين  الومرررة الو ررردة الوطنيرررة االنتقاليرررة لتسرررري  تنفيرررذ اتفررراق  )دد 
 النزاع   نهورية جنوو السودان؛

 والعا دين؛اً لمشردين داخليلتقدس اخلدمات لاملزيد من الدعم  )هرد 
 القوانإل العرفية م  القوانإل التشريعية؛مواءمة   دعم ال )ود 
 عها على امتو  األرايي؛يتشةو اً متالإل املرأة اقت ادي  اال  الدعم )ةد 
بتنويرها لتاول  بردور فعرال   مالافحرة اً متالإل املرأة اجتماعي  اال دعم ال ) د 

 .األرملة من قريب ةوجها املتو األطفال ووراثة ةواب 
    


