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 وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 سرررر اب  و  المقررررررة ال الررررة المعنيررررة بمسرررررلة العنرررر   ررررد المررررر ةتقريررررر   
 عن بعثتها إلى السودان وعواق  

 مذكرة من األمانة  
مبساللا اليناض  اد  املقارة  اااتاا املينياا ليهااالنتااج  الات صلتاإ    تقريريتضمن هذا ال 

وصبحا  . 2015أياة/ماايل  24 ا  13، عقا  يياةااا  ا السال ا  ل ال ان  مان املرأ  وأساباه 
املقااارة  اااتاااا لالاااا اليناااض  اااد النساااا  ل السااال ا  مااا  أعاااذ أساااباه  وعلا بااا  هيااا  ا عتبااااة. 

مناا  كلاا  ووكااا   األماات املتحااد  واملهااا  املالااا ماان أجاا  الدولااا اسااتباها  اً وصنااا أ أيضاا
 الينض ومحايا النسا  الإلايت صير ن ل  وصلفري سب  ا نتصاف هلن ومقا ا  املنا  وميا بتهت.
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المقررررررة ال الررررة المعنيررررة بمسرررررلة العنرررر   ررررد المررررر ة و سرررر اب  تقريررررر   
   *وعواق   عن بعثتها إلى السودان
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 3  ..................................................................................... مقدما - أو ً  
 5  .................................................................................... السياق - ثانياً  
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 7  ....................................................................... املنزيل الينض - ألض   
 7  ........................................................................ ا غتصاب - ها    
 9  ............................................................... والقسري املبكر الزواج - جيت   
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 12  ............................................................. وال تيا  هالنسا  ا جتاة - لا    

 13  .................................................. املتحد  لألمت التاهيا الرتد آليا  ماللظا  - ةاهياً  
 15  .............................................................. السل ا  ل املتحد  األمت هرام  - عامساً  
 17  ....................................... ملكافحت  املتخذ  والتداهري املرأ   د لإينض الدولا صصدي - سا ساً  

 17  .............................................. والتشرييي الدستلةي اإلطاة ل التطلةا  - ألض   
 18  ..................................... املؤسسي واإلطاة الياما السياسا  طاة ل التطلةا  - ها    
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 20  ....................................................... والدستلةيا القانلنيا التحديا  - ها    
 21  .................................................................املؤسسيا التحديا  - جيت   
 22  .................................................................. اهليكإيا التحديا  -  ال   
 22  .......................................................فيالا انتصاف سب  وجل  عدم - ها    
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 .اليرهيا فقطهيُيمت هالإغا الت ُ دم هبا و  *
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 مقدمة - والا  
املقاارة  اااتااا املينيااا هااالينض  ااد املاارأ   اماا  ، الساال ا  عإااى  عاال  ماان لكلمااا هنااا ً  -1

 24 ا  13زيااااة  ة ياااا  ا السااال ا  ل ال ااان  مااان هةشااايد  ماااا ل، السااايد  وأساااباه  وعلا بااا ، 
ما  أعاذ أساباه  لالا الينض  د املرأ  ل البإد  حب وكا  اهلدف من الزياة   .2015أياة/مايل 

ووكااا   األماات املتحااد  واملهااا  املالااا ماان الدولااا وعلا باا  هياا  ا عتباااة، وحباا  اسااتباها  
ومحايااا النسااا  الإاالايت صير اان لاا  وصاالفري سااب  ا نتصاااف هلاان ومقا ااا   مناا  كلاا  الينااضأجاا  

 املنا  وميا بتهت.
التقا  ليا    ا اارطالم، يلمااً  12 يياةاا الات  اما  عاللسافر  املقرة  اااتا، و  -2

املاارأ  ولااد  مكافحااا الينااض  ااد  اويياار  الرعايااا والضااما  ا جتماااعي، وةجيسااو هااليير اااةجيااا، 
وياة  اإلةشاا  و واملادعي الياام، ولثإا  عان وياة  التيإايت، ووياة  الداعإياا،  ،وويير اليادل ،والط  

املقاااارة  اااتااااا كمااااا عقااااد   م اااالع امليلنااااا اإلنسااااانيا.و ووياة  اليماااا  والصااااحا،  ،واألو اااااف
حلقاالق اإلنسااا  واحملكمااا اليإيااا واحملكمااا الشاارعيا ماان امل ل اايا القلميااا اجتماعااا  ماا  أعضااا  

عن اإلجرا ا  اااتا لألمت حما ر  ولضر   إ  ا ستشاةي حلقلق اإلنسا  ل اارطلم.واجمل
املقارة  عقاد  و  .املارأ  والط ا جاميا اارطلم وولاد  مكافحاا اليناض  اد  ااستضافته ،املتحد 

ل اارطالم، ما  منساق األمات املتحاد  املقايت ومنساق الشاؤو  اإلنساانيا اجتماعا  اً اااتا أيض
وساافر  هياد كلا   ا ال اشار، ل  ديد من اللكا   املتخصصا التاهياا لألمات املتحاد .اليم  و 

املااارأ  ولاااد  مكافحاااا اليناااض  اااد مشاااال  اةفااالة، ليااا  التقااا  حبااااكت الل ياااا، ومااال    مااان 
إمحكماا اااتاا ااراجت والط  ، ومستشاة لااكت الل ياا لشاؤو  املارأ  والط ا ، واملادعي الياام ل

شااانتا لالااااا  األفريقاااي واألمااات املتحاااد  ل املا  ااااامثااا  املجتماعاااا  مااا   اةفااالة، وعقاااد  ا
 ا اً ، وماا  وكااا   األماات املتحااد  الاات صيماا  ل ال اشاار. وسااافر  املقاارة  اااتااا أيضاا اةفاالة

ولااااد  مكافحااااا الينااااض،  ياكت الل يااااا، وماااال  حبااااغاااارب  اةفاااالة، لياااا  التقاااا  املنينااااا، ل 
اليمإيااا املختإطااا هلكااا   األماات املتحااد  و  كمااا التقاا ، و ملاارأ ومستشاااة لاااكت الل يااا لشااؤو  ا

  سااافر اً، وأعاري  اليامإاا ل غارب  اةفالة. لالااا  األفريقاي واألمات املتحاد  ل  اةفالة ناليلناميااد 
ولاااد  مكافحاااا  يناجاا  لااااكت الل ياااا، وماال  ه التقااا ليااا  مشاااال كر فااا ، ل ، ألُهَاااي   ا ا

 ووكا   األمت املتحد  اليامإا هناتا.، املرأ  والط  الينض  د 
ملعااا  اجمل هتفااي نمثإااي منظمااا  اجملتماا  املااد ، مباامباً أيضاا ااااتاا  املقاارة   واجتمياا -3

ااااا  هالنسااا   زياااة  ساابن أم  ةمااا ل رتااا ال اصيحاا  هلاأُ و  النسااجيا ل يياا  امللا اا  الاات ياةاااا.
 اه .ل ال اشر و ريا صاً لإمشر ين  اعإي شلتاأهل وخميت 

ميا  مساؤويل وهااألع  ملامتناهناا حلكلماا السال ا ، وصل  املقرة  اااتا أ  صيرب عان  -4
منسااق األماات املتحااد  املقاايت ومنسااق  كتاا عاان امتناهنااا ملاً أيضاا صيااربو  الدولااا الااذين التقاا  هباات.

املي ربناااام  األغذيااا اليااالزياةاااا، و هت لصيساااري لاادعمهت و  اليلناميااادو  ل اارطاالمالشااؤو  اإلنساااانيا 
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منظماا   يلثإا ا اً شاكر أيضااملقارة  اااتاا هال تقادموص صنظيت يياةاا  ا مشال كر فاا . دعم ل
الاااليت أطإينهااا عإااى وجهااا  نظاارهن  النسااا  الناجيااا  ماان الينااض ا اجملتماا  املااد ، و  ساايما 

 خإضوماان سااي أ  يكاال  هناااتا لاالاة مثماار ومسااتمر هاا  احلكلمااال وصلماا   هن. صصااوعإااى 
 هشل  صن يذ صلتيااا. األعرىاملصإحا املها  تالبا و  املقرة  اااتا

 و   ا امللا ااا  لتاالل هإمكانيااا ال تهااااهيث أهناااا ظ ااال طاالال ا  ااااتاا  شااري املقاارة صو  -5
جااارا ا  اإل ل  طااااةملكإ ااا  هل ياااا  اهيثاااا   صقتضاااي  اعتصاتاااا  عإاااى النحااال الاااذيعلاجاااق 

سااإطا  كاناا  ماان صنظاايت اجملتماا  املااد   ماا  مشاااةك  ماان  عديااد لقااا ا  أ  وصؤكااد  اتااا.اا
 ا سااات ا   مااان  مكانياااا حمااااو  و اااد ُ لهإااا    .إقاااا اكانااا  لا ااار  ل ميظااات ال  دولاااا الاااتال

ياا  امليإلمااا    ااً هااالرف  أو اإللااال ماان جاناا  صإاا  السااإطا . وساايي  و  علاجااقاللتاالل 
ا  كمااال اااتاا  املقاارة   ،  اارة اللتاالل  ليهااا هسااهللا الرتاادليااا  آلويياااة  امللا اا  الاات    كاان 

 يياةاا عإى الرغت من كل  الياجق.
ناشااطا  ومنظمااا  صيماا  ل وااال لقاالق املاارأ  ماان ا نتقااام، اعتاااة  ااالف اً ونظاار  -6

و ياا  لا ثااا لاولاا  فيهااا منظمااا  عديااد  عاادم ا لتقااا  هاااملقرة  اااتااا. و ا جاناا  كلاا ، 
 لقاا  القاب  عإاى طاالب  ل لضالة  واملخااهرا  مإاا حلسااب جهااي األمانلكلميا، عا جها 

املقاارة  اااتااا ألهنمااا لاااو   طالعهااا عإااى ميإلمااا . واسااتدع  صإاا  احلا ثااا، الاات و ياا  ل 
ال ناادق لياا  كاناا  صقاايت املقاارة  اااتااا، صاادُع  مسااؤول  لكاالمي  ماان أعإااى مسااتلى ملناا  

املقارة  اااتاا ومل  يهاا. و إا  املقارة  اااتاا، عاالل  صل يض الطالب  وكذل  لل ض مضايقا
يياةاا وهيدها، صتإقى ا عا ا  هشل  عمإيا  انتقاميا اساتهدف  األشاخا  الاذين التقا  هبات 

 وأولئ  الذين لاوللا ا لتقا  هبا.
و ااد أعرهاا  املقاارة  اااتااا عاان هلاعاا   إقهااا لسااإطا  الدولااا طاالال يياةاااا وسااإط   -7

، الااذي جياا  ماان الصاايلها مبكااا  ياا   و  علاجااقتاااج  انياادام  مكانيااا اللتاالل الضاال  عإااى ن
الارأي السااجد اً امليإلماا  واحلصالل عإاى شاها ا  تارأا. وأكاد  املسااج  الساال ا الاذكر أيضا

هشاال  وجاال  أفيااال انتقاميااا صسااتهدف املبإغاا  الااذين يرياادو  اإل    مبيإلمااا  عاان انتهاكااا  
 لقلق اإلنسا .

مااااان جهااااااي األمااااان اً املقااااارة  اااتاااااا، وة   ا عاااااا ا  م ا هاااااا أ  أفااااارا  ييااااااة وهياااااد  -8
 طبلعاا  با  صليييهاا.املنسا  المنيلا صلييا  هيا  الصاحض عان طرياق مصاا ة   اللطينواملخاهرا  
عاااان أفيااااال التحاااار  املنسااااي  طُاااار  ماااان عمإاااا  هسااااب  نشاااار  مقااااا ً اً أ  تااااح ياً وأُ عااااى أيضاااا

لنق  الطالب. و  صريد املقرة  اااتا التسرع هاساتخال  وا غتصاب الت لدث  ل لافال  
ن  ضاايا عا يا   ساكا  وسااجط اإلعاالم  صظ   إقاا لكنهاأعال ،  كُكراستنتاجا  هشل  ما  أي

 الينض  د النسا  وال تيا .
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 السياق -ثانياا  
  ولياا ما مان الشارق البحار األمحار، ولديا  لادو   وأاد السل ا  ل شرق أفريقياا،  يق  -9

ويشااهد  .ومصاار وليبيااا، ،وجناالب الساال ا  ،يهلةيااا أفريقيااا اللسااطىو  ،وصشااا  ،و ةينيااا،  ثيلهيااا
وكاا   ن.واليناض وانيادام األمانزاع الأمدها من  لالا طال 1956منذ استقالل  ل عام  السل ا 

ت انااادلي  لااااا هإياااواحلااارب األ 1972 ا عاااام  1955إحااارب الااات و يااا  ل ال ااان  مااان عاااام ل
هالنزاعاا  الطليإاا األماد واملساتمر  ل هيا  اً الات صالثر  أيضاصنميا البإد  آثاة عإى 1983 عام

 عمااال لقااالق ل اً يسااإباً صاالثري  2003ل  اةفاالة ل عاااام ذي اناادل  الاا كمااا أثاار النااازاع املناااطق.
اإلنسا ، هساب  اساتمراة القتاال ها  القالا  املساإحا السال انيا وياعاا  املياة اا املساإحا ل 

 يقلهاااا إفاااإ  لملاااا ككااار  مساااؤول لكااالمي، اً ووفقااا . 1  ، ال قااار A/HRC/24/31 املنطقاااا نانظااار
تااحا املاارأ  عإااى ، مبااا ل كلاا  أيضاااً  سااإبيا اً الساال ا  آثاااة  ر اا  عإااىالاات فُ لا يااا املاناا  األ

 وظ صقدَّم  ا املقرة  اااتا أي ميإلما  عمإيا لدعت كل  البيا . والط  .
اص ااق الساالم الشاام   عإاى تل يا جارى ال ،عقا  م او اا  الساالم، 2005ول عام  -10

اً وصضامن  اللثيقاا ااتامياا ألكاما. واحلركا الشيبيا/امليأ الشييب لتحرير السال ا ه  احلكلما 
ل  ااااد جاااارى كلاااا  ا ساااات تا  و  ا سااااتقالل. هشاااال اساااات تا   هااااإجرا الساااال ا   ح ملناااالبساااامص

كلاا ،  جاناا  و ا. 2011تقإا ل متلي/يللياا  أتاابح جناالب الساال ا   ولااا مسااو ، 2011 عااام
 .2006ل عام  التل ي  عإى اص اق سالم  اةفلة ه  احلكلما ولركا/جيأ ارير السل ا  جرى

، ناازاعالنشاالب لااا   ماان ال اان  ا نتقاليااا ختإاا  و وظ يانبح ا ص ا ااا  املااذكلةا  ل  هنااا  الناازاع، 
مان الابط  الشاديد ل . وعإاى الارغت يااعي شار ص ا  ا مستليا  مروعاا مان اليناض و  أ ىلا 

واملربماا ها   2011ة، فإ  هذ  اللثيقا املل َّ  عإيهاا ل عاام صن يذ وثيقا الدولا لإسالم ل  اةفل 
إللااالل   الللياد يمإيااعريطاا الطرياق الولركاا التحريار واليدالاا صيتارب ل الل اا  احلاايل احلكلماا 

 السالم ل  اةفلة.
احلااايل، الااذي يتناااول لقاالق اإلنسااا  األساساايا ل  ا نتقااايلسااتلة الاالطين الدواعُتمااد  -11

وكاااا  مااان املقااارة  اص ااااق الساااالم الشاااام .عإاااى تل يااا  ال عقااا  2005حقااالق، ل عاااام لإشااارعا 
اللطنياا الشاامإا  اعتما   ستلة شام  هنااجي هياد اساتقالل جنالب السال ا . وماا يالا  احلالاةا 

 سيشام   ساتلة جدياد، وماا  كا كاا  ما  ساُييتمدومن غري اللا اح  هشل   ستلة هناجي جاةيا.
 .لنسا  وال تيا اااتا هامحايا لقلق اإلنسا  امللهريا،   سيما 

وعإاى الارغت ماان املهال  املاذكلة  أعااال ،   يازال السال ا  يلاجاا  اليدياد مان التحااديا   -12
رك   و  ل  ل  طاة اص اق لت صُ عد  من املساج  ا هسب السياسيا وا  تصا يا وا جتماعيا، 

  اايض شااديد   ياازال ل لالااااً، وعملماا . 12 ، ال قاار A/HRC/24/31 السااالم الشااام  نانظاار
، الات نازاعدياد  مان الامللجاا يتبإاى كلا  ل املو  ا هشك  سري .األمنيو اع األفي   تدهلةص و د

وياعااااا  تحال ااااا ميهااااا هاااا  القاااالا  احلكلميااااا واملإيشاااايا  امل 2014اناااادلي  ل أواجاااا  عااااام 
صنساايق الشااؤو  اإلنسااانيا  وص يااد صقااديرا  مكتاا  ة. اةفاال   إاايت ل  األعاارى امليإيشاايا  املسااإحا
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كاانل  الثا /ينااير ل ال ان  ماا ها   اً مشار ين  اعإيا لاأتابحشاخ   397 000هل  أكثر مان 
ل ال ااااااان  ماااااااا هااااااا   اً شاااااااخ  كاااااااانلا مشااااااار ين  اعإيااااااا 143 000وأ  ، 2014وأياة/ماااااااايل 

يتقاااااد اليااااال  ، يُ  مااااانهت الااااابي  اساااااتطاعول لااااا   .2015نيساااااا /أهري  و الثا /ينااااااير  كاااااانل 
اليلميااا تاايبا   اياااحلو  صاازال ، 2014متلي/يللياا   مشاار ين ل مااا يالاالاشااخ   266 000 أ 

املنااااطق  ل النساااا ماااا صتيااارع اً وغالبااا لكثاااريين،   سااايما النساااا  واألط اااال. ا الإغاياااا هالنسااابا 
، نل أنشاااطا كسااا  الاااريق الروصينياااا إلعالاااا أساااره يمااا ال نعإااايهإااالايت يتحاااتت النزاع، الهااا لثر املتااا

الااااذي  ل اااا الل . و الينااااض املنسااااي والينااااض القاااااجت عإااااى ناااالع املاااان هااااا ملخاااااطر أمنيااااا مبااااا في
وعاتاا ، هالغلالا لقلق اإلنسا  ل البإد مصدة  إق كان  ،  اايياة  اااات  املقرة  في  أجر 

ومان املمكان  .وأهياي ،والنيا  األيةق ،وجنالب كر فاا  ، اةفالة هااالنزاع، مباا فيها لثر ل املناطق املتا
ص اااا ت اليناااض  اااد النساااا   مااان ماألمنياااا، و و ااااع التنباااؤ هالتماااال لااادوث صااادهلة ساااري  ل األ

 وال تيا .

 مظاهر العن   د النساء والفتيات -ثالثاا  
القهااااار  لق اإلنساااااا  لإمااااارأ  ل السااااال ا  ل  ااااال  أ اااااا لالاااااا لقاااااينبغاااااي النظااااار  ا  -13
املظاهر املختإ ا لإيناض  اد النساا  وال تياا ، واألشاكال املتياد   و القاجما من  ب ، عضاع واإل

ا عاى حمااوةو  لكلميال  فقاد ولألساض،  اع املساإح.ناز لإتمييز الات ص ا ما  هساب  عقال  مان ال
 ل منطقا  اةفلة. ، ما عدالجد ل السل ا ي   هاستمراة عالل الزياة  أ  الينض  د املرأ 

 دىماااان املاااا التحقااااق ا عااااالل يياةااااااااتاااا  عإاااى املقاااارة  اسااااتحالكلاااا ،  عاااان وفضاااالً  -14
 رو اا القيال  املهاا احلقيقي لظاهر  الينض  اد النساا  وال تياا ، هساب  وملعاا مان اليلاما  من

 .هاوصصااني  آليااا  ملما  البياناا عادم وجال  البياناا  الر ياا املتيإقااا هاالينض  اد املاارأ ، و  عإاى
هاالينض  اد املارأ   ا نقا  كباري  ت اايطاللتات ا جتمااعي واملياايري الثقافياا الااً و د أ ى أيض

 عااادم ميرفاااااً ويسااااهت أيضااا .،   سااايما لاااا   اليناااض املنااازيلاليناااض ل اإلهاااالن عااان لااالا ث
املاراجت املنساانيا ل عإى سا لا امل عدمو  يا،ه يال القلان  صن يذ صإ القلان  كا  الصإا، وعدم 

 ومااانذ  األلاااداث هبااا املتيإقااااالتحقاااق مااان امليإلماااا  الد يقاااا  عمإياااا هااااالتحاااديا  الااات صلاجه
 اةها.ميد   انتش

وصإقاا  املقاارة  اااتااا ميإلمااا  عاان وجاال  مظاااهر عديااد  لإينااض  ااد النسااا  وال تيااا   -15
عالل يياةاا. وعالو  عإى كلا ، صكال  الط اال  اً أيض واستمراة انتشاةها، وهل أمر  لظت  هي

صشالي  األعضاا  التناساإيا لإلنااث والازواج املبكار هاا إمماةساا  الثقافياا الضااة ، مباا فيأكثر عر اا ل
 و د لللظ   واعي القإق التاليا عالل الزياة .  .34  ، ال قر A/HRC/24/31نانظر 
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 العن  المنزلي - ل  
 ا لاد كبااري، اً و  يازال مسااتن ، وساااجدل  اليناض املناازيل منتشار هاا ااااتا  املقاارة   هإغاأُ  -16

 ا فتقااة  ا سياساا  وهارام  مالجماا.و لصاا ا  غيااب اإلإلهاالن و لآليا  عدم وجل  هسب  
من مقدمي و مباشر   واستمي  املقرة  اااتا  ا ةوايا  عديد  عن الينض املنزيل، من الضحايا

، هاا الرماي هاأللبااةمباا فياليناض ا ا ل لاةسااملساتخدم  وا أللا وتاضو ُادم اً. أيضا اادما 
 عانوُ عات كلا  هإفاا ا   لييل ،هاا  ارة  اجات احلااق صشام   تااها  ما صتيرع لا  النساا  مانو 

الدولاااا.  ساااإطا   املاااريا  أو وأاألتاااد ا   وأاحلصااالل عإاااى املسااااعد ، سااالا  مااان األسااار   عااادم
  طاجا  منهاا لاةسا هل الطالق،  طإ اكت، مبا ل كل  التماس املرب من الشرطا واحملأ   كما

 هالنسبا مليظت النسا .
ساالا   املزعاالم   عإاايهن صلجياا  ااامااا   ااد امليتاادينوماان الناليااا النظريااا، أااق لإنسااا   -17

، عر ااها عإااى احملكماااوماان الصااي   ،نااا ة  قضااايالكاان هااذ  ال، اً جساايمأو اً هساايطضاارة كااا  ال
واحلالاجز الات  فيهاا اللتاتهسب  علام  متصإا هنظام اليدالا، وعلام  اجتماعيا وا تصا يا، مباا 

السايي عإى يتير ن لإينض املنزيل إلايت النسا  الُصشبَّ  اً وعملم الل  و  اللتلل  ا اليدالا.
 اعااا   ا ا لاااد كباااري مساااللا عاتاااا ينبغاااي صساااليتهيُيتااارب  ا املصااااحلا أل  اليناااض  اااد املااارأ  

وغيااب إلهالن عان اليناض  إاا التساهيال  املتيإقاا هاا   هساب أنا ااااتا  املقارة   هإغاوأُ  األسر .
مااان اً مزياااد اااحايا اليناااض املنااازيل صلاجااا  ، التساااهيال هاااذ   ل لاااال اساااتخدام اساااتباها فيالاااا

   ت ل  عااسااهي األمار الاذياملصااحلا، هلان عإاى السايي  ا صشابي  الشارطا  هاامباا في، شاك امل
 وجل هاااا، كماااا صسااااهت لو نكااااة  الساااكل  عااان املشاااكإاهاااذ  اليلامااا  ل صسااااهت و  ن. ياااذاجه

ل سياق من النسا  وال تيا   كبري  عد يييأ وعالو  عإى كل ،  احلرما  من سب  ا نتصاف.
ويضاايض فاار  لصاالهلن  ن ااي ه يزيااد ماانوالتخإااض وال قاار، لااا  يتساات هياادم املساااوا  الشااديد

 فيالا.عإى سب  انتصاف 
هشك  كبري  ا  وصشير املقرة  اااتا هالقإق هسب  افتقاة النسا   حايا الينض املنزيل -18

أو املسااااعد  القانلنياااا الااات  ،للتااالل  ا اليدالاااا، مباااا ل كلااا  غيااااب املسااااعد  القانلنياااافااار  ا
 الضحايا. و سكا عن ثقافا اإلفال  من اليقاب  صرعاها الدولا، فضالً 

 باالغتصا -باء 
حبااا   الينااض املنسااي وا غتصاااب ل الساال ا ، ا عااالل يياةاااا اااتاا  املقاارة   هإغااأُ  -19

الاات مبماةسااا ا عتطاااف وا غتصاااب اً هإغاا  أيضااوأُ  .ناازاعل مناااطق الاً الاات صباادو أكثاار انتشاااة 
اان املنااا  هالتااايل ماان، هنهتاا  عر االااا يساا ر عاان الشاااها  وال تيااا ، صسااتهدف النسااا    و ك 

  سريا وعني ا. هطرقهدف الزواج  اقيق
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وص ياد التقاااةير هاال  ماان الصااي  عإااى  ااحايا ا غتصاااب  هااالن الشاارطا هبااذ  احلااا    -20
ل اةصكاااب املاارأ  األساار  واجملتماا  احملإااي  شاا ل احملاكمااا ، هسااب  ااباا  واللتاات و واملشاااةكا 

 القااانل  املناااجي الاالاة   ل 149املااا    هسااب شااير هاا  الضااحايا صاااالف الااذي ويااز ا   . 1نلإزنااا
 اإلعاادام. مبلجبهااا أ  صُاادا  النسااا  هاةصكاااب الزنااا وأ  يصاابحن عر ااا ليقلهااا كاان  الااتاً، ساااهق

 ،اللتااالل  ا مراكاااز الشااارطا ل املنااااطق الناجياااا، وعااادم اساااتباها الشااارطاوياااؤ ي عااادم  مكانياااا 
الكثاري مان النساا  ل م ثقاا عاد  اعإى الرعايا الصحيا والادعت الن ساي،  وانيدام فر  احلصلل
 عن لا   الينض املنسي. هنالنظام وعدم  هالغ

نأ  52وصااان  املاااا    مبلجااا  القاااانل  املنااااجي.اً جرماااا غتصااااب الزوجاااي و  يشاااك   -21
 الزوجاااطاعااا  عإااىملسااإم  ااااا  ها الساال ا   ااانل  األلاالال الشخصااياماان  95-91املاالا  و 
يوجهااا، ملمياا  أواماار  ا متثااال املاارأ ماان واجاا   أ  سااري هااذ  األلكااام ل صصساااهت و  زوجهااا.ل
تهاا. وهساب  هصارف النظار عان ملافق كما صساهت ل صل ا  كلا  منهاا،  طإباص  املنسيا يشم  مبا

 كل ، صصبح مشكإا ا غتصاب الذي أدث  اع  األسر  مشكإا هييد  عن األنظاة.
مل الع ا عااا ا   كاناا ةفالة، الات  مشااال  ال  رياا صاها ، اً أيضاا ياة  املقارة  اااتااو  -22

 جنااااال  مااااان القااااالا  املساااااإحا السااااال انيا ل صشااااارين األول/  اغتصااااااب يااااااعي اةصكبااااامتيإقاااااا ه
مااان  ياااا، كاااا القر صإااا    قااالا  األمااان عاااالل ييااااة احلضااالة الطااااغي ل هساااب و . 2014 أكتااالهر

. هد ااعنهاا  صقاد  صقااةيروالتحقق منهاا و  هاا عا ا  ا غتصاب املماعي وصلثيق املستحي  ةتد
شاااري صو   ااالا  األمااان. هالنهيااا  جااارا  لضااالة وكاااا  مااان املإحااالع هل ااال  شااايلة اجملتمااا  احملإاااي

 ييتاا ي ذا ااا  النسااجي الاالاات صإقتهاا كانا  عان طريااق   الللياد املاذكر   ا أ  ااااتا  املقارة 
 ا عاادم و االع  املااذكر  والبيانااا  املقدمااا عااالل الزياااة  وأشاااة  .اااالزياة اً دولااا اضااري سااإطا  ال

أي اغتصاها ، وأ  ا نتهاتا اللليد الذي اةصك  هل انتهاتا شرف نسا  القرياا، هساب  ا عاا  
هاا  جارا  مقااهال  ل ومل   ااااتا  املقارة   لاولا إقاا ،عاالل كلا  الو  و لع اغتصاب ياعي.

 ،متكإمااا لإ ااألماااين، والتااادعال  الياط يااا ضااالةهساااب  احل مساااتحيالً  كاااا  كلااا فر ياااا، لكااان 
 هليا احملاوةين.وعدم الكشض عن ك الا السريا من أج   انيدام ااصلتيا و 

واليلناميااااد لاااااو  أيضاااااً  ملااااراجت  اةفاااالةوصشااااري املقاااارة  اااتااااا  ا أ  املاااادعي ااااااا   -23
التحقيااق ل ا  عااا ا . لكاان كااا  ماان املسااتحي  عإااى اليلناميااد  جاارا  اقيقااا  ألهنااا ظ مُتاانح 

كااا  و صاالعري م اار  وهيااد مااروة و اا  طلياا  عإااى صااداول ا  عااا ا ،  مكانيااا اللتاالل    هيااد 
لضالة مارا ب  ل األمت املتحد   جرا  اقيقاات ل غضل  ثالث سااعا ،  ل  يممن اً مطإله

وصل اااح املقااارة  اااتاااا أ  اليلنامياااد ظ صكااان  اااا ة  عإاااى التحقاااق مااان  عساااكري .لكااالمي  و 
 ااااتا  املقارة  صؤكادو  أ  كل   اد ُنشار ل هياا  تاح ي.لإقيل  السال ا الذكر و اً ا  عا ا  نظر 

 دث.اا  عا ا  ظ األفيال الت وة   ل استنتاج أ     ييينأ  هذا 
__________ 

,NorwegianPeacebuildingResourceCentre  1ن “From impunity toprosecution?Sexualviolence in

SudanbeyondDarfur”(February2012),p.7. 
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صاها  مارص  ملاد  أةها  سااعا  ل كا  مار ،  رياا  ملراجت ل  اةفلةهااملدعي ااا  وياة  -24
وأ  ا عااااااا ا  القريااااااا لااااااا   اغتصاااااااب ل  عاااااادم لاااااادوث أيوصلتاااااا   ا اسااااااتنتاج م ااااااا   

 كاان وماان الناليااا القانلنيااا،  نسااا  القريااا.ا غتصاااب املماااعي  ااد صساابب  ل اإل ااراة هسااميا 
املادعي ااااا   لتحقياق امليمالل هبااا    كان لإمباا   القانلنياااً فقاافل ا ساتنتاج،  الشا  ل هاذا

كلااا   غتصاااب، لكاان عإااى اأي أ لااا و اجيياااا سااالى عاادم وجاال  سااتنت  يملااراجت ل  اةفاالة أ  
 .يثباااا  كلاااا  عإااااى أي  لياااا  النسااااا  ظ يتير اااان لالغتصاااااب، فقااااط ألناااا  ظ ييثاااارييااااين أ    

وهالتااااايل، صاااارى املقاااارة  اااتااااا أناااا  لاااا  اآل  ظ صسااااتخدم أي وساااااج  مل اااالعيا، ماااان جاناااا  
 ، لإتحقق من ا  عا ا  هصلة  مستقإا.غري لكلميالكلميا أو  ،مؤسسا أو هيئا أي
اغتصااب ها عاا ا  صتيإاق هلفياال ، عالهلااأو    املقرة  اااتا، سلا   ب  يياةاااهإغوأُ  -25

مشاااال ل ، حمإياااا الطليإاااا فيهااااالسااال ا ، مبااا  مااان ااالا  األمااان ل ملا اا  أعااارى  اةصكبتهااااياااعي 
مان احلكلماا  ا  علااا  . ووجه  املقرة  اااتا مان جديادغرب  اةفلة، وهإد  غللل ل  اةفلة
ا عااا ا  ا غتصااب املماااعي ل هااذ  املناااطق ه املتيإقاااتقاااةير ال بحا نااا اقيااق ل نشااا  مل أجا 

  ريا صاه . هااملختإ ا، مبا في

 القسريالزواج الم كر و  -جيم 
لاةسااااا الاااازواج املبكاااار انتشاااااة ماااان الصااااي  التلكااااد ماااان ماااادى ، البيانااااا  لقإااااااً نظاااار  -26
 ل البإااد.اً هاال  الاازواج املبكاار   ياازال شاااجي هإغاا  املقاارة  اااتاااأُ  لكاان طاالال الزياااة ، القسااري.و 

القسري، يارى لزواج املبكر و اجملتم  ملماةسا ا  بللل     ي لا   ال قر و فكل ،  عن وفضالً 
. ومبلجااا  املماةسااااهاااذ   لاً أيضاااهت الإثااارو  والااادع ، األمااار الاااذي يسااا مصااادةكاآلهاااا  الط إاااا  

اااااااا   السااااال ا  ل  األلااااالال الشخصااااايا اااااانمااااان  40األلكاااااام التشاااااريييا، مباااااا فيهاااااا املاااااا   
أماام  ربكاا  الازواج ربماربةاً أ  صتازوج  كا   ل الياشر  مان عمرهاا تا  ل أ ، الت صن  عإى ملسإم ها

 ا عتباة. هي  مربةا    صلعذ املصاحل ال ضإى لإط إاُيسمح هتقد  حمكما  انلنيا، 
 ا  مان ا غتصااب اً عام 13اليمر  ول اارطلم، التق  املقرة  اااتا ه تا  صبإغ من -27

والزواج القسري، كان   د صزوج  ل الياشر  من عمرها. ونتيبا ا غتصاب، لِبإ  وواجه  
ل غيبلهاااا تااايلها  هدنياااا هساااب  تاااغر سااانها، ليااا  عانااا  مااان التشااان  الن اساااي و عإااا  

الناجتااا املشاااك  الن ساايا ماان إيااالج ل ختضاا  هااذ  ال تااا ول و اا  الزياااة ، كاناا  اً. يلماا 14 ملااد 
 لر اييها هاةفضا فيماا صا  كماا كانا  صيااجو  ا غتصااب والازواج القساري واحلما . اتادم عن

وهااذ  الط إااا هااي والااد  ماان الضااحايا احملظل ااا  القالجاا  الإاالايت     صرعااا  والااداا.الااذي كاناا
 كان  لديهن  مكانيا اللتلل  ا عدما  صقدمها منظما غري لكلميا.
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 ي  األعضاء التناسلية لإلناثتشو  -دال 
ل   زال منتشاار صااهاال  لاةسااا صشالي  األعضااا  التناسااإيا لإلناااث    ااااتاا  املقاارة   هإغاأُ  -28
ل  65.5 يقااةبتشلي  األعضاا  التناساإيا لإلنااث لاإللصا ا  أ  امليدل اللطين  ب وص البإد.
الإاالايت صضااين  ال تيااا و  . 3نعاارىماان منطقااا  ا أ املماةسااا  اااو  ميااد   انتشاااةوصت ، 2ناملاجاا
 اغل  عإاى النساا  الإالايت اً وهنااتا أيضااً. عاما 12 و  سان  لتإ  اليمإياا هان ال تياا اً أساس

ظ صضين لإختا  كي صضين ل   ب  الزواج. وص يد التقاةير هل  هي  ال تيا  الصغريا  يإقا  
وهساب   ،الت جُترى عا    و  ختادير، تشلي اللاةسا  لت هت هسب  الصدما واآل م النايا عن

 وفقدا  كميا  كبري  من الدم.ا لتهاها  
التزامهاااا حبظااار صشااالي  األعضاااا  التناساااإيا  دولاااا عااان  ساااإطا  العرهاااوعاااالل الزيااااة ، أ -29

 ااااتا  شاري املقارة صو  و   اساناصيبيا وعطاا عما  وطنياا. هلساج  منهاوالقضا  عإي ،  لإلناث
ظاااار هااااذ  حلن ااااذ صشاااارييا  صوالقضاااااةف،   4نمبااااا فيهااااا جناااالب كر فااااا  ،ل يااااا  ا أ  هياااا  ال

  املقارة   هإغاوأُ  هباذا الشال .لألساض أي صشارييا     صلجد عإى الصييد اللطين لكناملماةسا، 
 النسا  هلذ  املماةسا  الضاة . لي  هل الذي يقتضي عضلعل  الدين ه اااات

 العن   د المر ة في مرافق االحتجاز -هاء 
وكاااا   ،امااارأ  918كاااا  عاااد  النااازيال    ،اااااا  هالنساااا  سااابن أم  ةماااا عناااد ييااااة   -30

اليدياد   يا   تاداة عقلهاا  حباقهاالقإق املقارة  اااتاا صشاير مان أط ااهلن. و  ط الً  130ميهن 
عإااى صسااديد  ااروع التملياا    قاادة ال عاادم منهاااجااراجت تااغري ، وساابنهن  ةصكاااب ماان النسااا  

فيهاا  ، مباالتإبيا التياجااان املييشاياأنشطا ا تصا يا تغري  غري نظاميا أو لاةسا البالغ الصغر، 
 املنايل.هي  الشاي أو األطيما أو اليم  ل 

ل السابن،  يقلهاا ماا يلان ضا  ماد  ال لايتل  اليديد من النسا  الإاه اااات  املقرة   هإغوأُ  -31
اللاال صكلاا ،  عاان . وفضااالً قر اا لإمأو صسااديد الاادين الااذي عإاايهن  الديااا فاا  ين   يسااتط نألهناا
  و  الرعاياا الطبياا املناسابا. ل عن ل السابن ويإاد  فيا  عاا  قإاق أ  نساا  للاما  ياه اااات  املقرة 

الروصينياااا و  صتاااا  لإسااابينا   مكانياااا احلصااالل عإاااى ااااادما  الطبياااا األعااارى، مثااا  ال حلتاااا  
   فحلتا  عنق الرلت. هامبا فيلإكشض عن فريوس نق  املناعا البشريا/اإليدي والسرطا ، 

ا   التباااي ها عااا ا  صتيإااق حباا ااااتاا  املقاارة   هإغااأُ عااالل يياااة  كلاا  الساابن، و  -32
األ إياا  وملعاا   ا ينتما  ونسا   البا ط نصيس ي ملدافيا  عن لقلق اإلنسا ، مبن فيه

واملخاااهرا  الااالطين وين ااذ عمإيااا  التل يااض عاااا   أفاارا  ماان جهاااي األماان  اإلثنيااا و/أو الدينيااا.
__________ 

 .United Nations Population Fund (UNFPA), Ending Female Genital Mutilation/Cutting in Sudan, p. 2  2ن
 .UNFPA, Draft Country Programme Document for Sudan (DP/FPA/DCP/SDN/6), para. 10  3ن
 .2008ل عام  جنلب كر فا الذي اعتمدص  و يا  صشلي  األعضا  التناسإيا لإلناث لظر  انل   4ن
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 لطينمااان  اااانل  األمااان الااا 51وعإاااى الااارغت مااان وجااال  املاااا    مل  ااال  لكلميااال  آعااارو . أو
لتياذي  وغاري  مان وا هيا أثنا  ا ستبلاب لإن ص يد ا  عا ا  هل  النسا  يتير ن  ، 2010ن

 ا  . ااروب امليامإااا القاساايا أو الال نساااانيا أو املهينااا، مبااا ل كلااا  ا غتصاااب ل هياا  احلااا
قإق  يا  و ااالع مثااا  هاااذ  األفياااال واساااتهداف املااادافيا  عااان لقااالق هاااال ااااتااا  املقااارة  صشااايرو 

 وفضاالً  ا  األ إيا  اإلثنيا و/أو الدينياا.وملعالنسا  املنتميا   ا    سيماو اً، اإلنسا  عملم
اإلهاااالن عااان  ُأااذَّة  مااانو  نعنااد اإلفاااراج عااانهعاان كلااا ، ص ياااد ا  عااا ا  هااال  النساااا  يهااادَّ   

هشااال    ةاج اً ووة   ا عاااا ا  أيضااا احلصااالل عإاااى الرعاياااا الطبياااا.السااايي  ا ا نتهاكاااا  أو 
، تالقياال  امل رو ااا عإاايههشاال  ، و ساابنهيااد العإااى  االاجت ساال ا  املاادافي  عاان لقاالق اإلنسااا  

 من  مكانيا مغا ة  البإد. ترماهنها لفي مبا

 العن  على  ساس عنصري/إثني -واو 
وملعااا  النسااا  ماان  املضااايقا  الاات صسااتهدفقا  املقاارة  اااتااا ا عااا ا  هشاال  صإ -33

ويارصبط  ك هلان هااألع  هباليتهن الير ياا  النلهاا.نساا   اةفالة و  نساا  مبن فيهناأل إيا  اإلثنيا، 
شااير   اا ميإلمااا  هشاال  لاةسااا وأُطإياا  املقاارة  اااتااا عإااى  وشاكلتا ل هااليتهن رباليرهيااارب.

الاات التحاار  املنسااي و/أو ا غتصاااب أفيااال  هشاال ، و احملإيااا ل  اةفاالة تميااا اجملهياا  نسااا  
هااال  اً أيضااا ص ياااد التقااااةيرو  .النلهاااانساااا   اةفااالة و  نساااا  يُااادعى أ  ساااإطا  الدولاااا متاةساااها  اااد

ماا يقيال  اً وأهنات غالباليما ، ل احلصالل عإاى ااً لظا أ ا  نلهاال حدةين من جبالناملاألشخا  
 التطبيق التمييزي لإقانل .املستهدفل  ه اديدها، وأهنتأو  السإطا  ينضل حايا 

واألعمااال ا نتقاميااا،    و  علاجااقلتاالل إمكانيااا الإقياال  املبينااا أعااال  املتيإقااا هلاً ونظاار  -34
ومااان املؤساااض أ   يااا  مزياااد مااان امليإلماااا  عااان مظااااهر اليناااض.لألساااض  كاااا  مااان الصاااي 

ل  امالً صشاك  عا ا  ادأهناو  كلا  مصادة يالير ياا واإلثنياا هااهلليا أ  سإطا  الدولا  د أنكر  
 ص ا ت ا نتهاكا  الت صلاجهها النسا  من طلاجض األ إيا .

 العن   د النساء المشردات داخلياا  -زاي 
اليناااض املنساااي واليناااض القااااجت عإاااى نااالع  هاساااتمراة اساااتخداماملقااارة  اااتاااا  أُهإغااا  -35

النساا   ل الإذا  ياؤثرا  هشاك  م ار واأليما اإلنسانيا،  نزاعال و د أ ى املن  ل سياق النزاع.
الناازاع وامل اااف،  ا ييااا    جاارا األشااخا  املشاار و   الااذي ييانياا وال تيااا ، والضاايض ااااا  

ل  هباا وجال  ياعاا  مساإحا ل املخيماا  واملنااطق احمليطاااً وسااهت أيضا صيرع املرأ  لإيناض.
 الغتصاااب والينااض املنسااي  اادليياا  أطااراف الناازاع  اسااتخدام لالراهنااا و  لالااا انياادام األماان

 .كسال  من أسإحا احلرب  املدنيا  وال تيا النسا  
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اإلهاااالن عااان اليناااض املنساااي الاااذي   إاااا لاااا   ا انيااادام أو  ااااتااا  املقااارة وصشاااري  -36
علاماااا  ماااان  بياااا  اللتاااات ض اإلهااااالن عاااان الينااااوصييااااق اً. أاااادث ل خميمااااا  املشاااار ين  اعإياااا

  .الضحايا وشهل  الييا  د الشرطا واالف من األعمال ا نتقاميا  وصقاع ا جتماعي 
لااا   ظ صنظاار السااإطا  هيااد ل ميظاات املخاااطر األمنيااا،  الاات صقاا  فيهاااول املناااطق  -37

 .هبا الشرطا  غإ  الت هاُ اً  د النسا  املشر ا   اعإي املرصك الينض املنسي 
غااري مسااتقر ، وأ  هناااتا اً احلالااا األمنيااا ل خميمااا  املشاار ين  اعإيااوص يااد التقاااةير هاال   -38

املخاااطر األمنيااا الاات صلاجههااا اً النسااا . ومااا يثااري القإااق أيضاا اعاا  املخيمااا  صسااتهدف  جااراجت
وأ    . 38  ، ال قار A/HRC/23/44/Add.2 نانظارعنادما ااايفن هاااروج مان املخيماا   النسا 
  اإلماادا ا مبااا فيهااا خت ااي  ،هاارام  املساااعد  اإلنسااانيا  اعاا  املخيمااا األعااري  ل ا  التغيااري 
 عان طرياق اليما  ل الزةاعاا ن عالاا أساره ا  جباة اليديد من النسا  عإى السيي  ا ، االغذاجي

 عر ا لإينض املنسي. يصبحنلي  عاةج املخيما ، ل أماكن وي  احلط  
كااااا  يياااايأ اً،  لإمشاااار ين  اعإياااا شاااالتا ا خماااايت أهاااال  ااااتاااا  ول و اااا  يياااااة  املقاااارة  -39
. وصإقااا  املقااارة  اااتاااا ميإلماااا  ص ياااد هااال  احلالاااا األمنياااا ل املخااايت شاااخ  47 500 فيااا 
، خيماااا  لااايالً امل يتلجهااال   امساااإح   ةجاااا ً م ا هاااا أ  مباااا ل كلااا  ا عاااا ا  لإقإاااق،  مثاااري 

جا  ل التقاةير،   يلجاد أي أطباا  هشاك   اجات  ولسبما املال منهت. ويهد و  الناس ويطإبل 
ل عيا   املخيت و  يتلفر فيها سلى احلد األ ىن من األ ويا. وهناتا ا عاا ا  هشال  وفاا  نساا  

 أثنا  الل   .

 االتجار بالنساء والفتيات -حاء 
ييااا     لاادث  ،2011ومنااذ عااام  هإااد عباالة ومقصااد لالجتاااة هالبشاار.يشااك  الساال ا   -40

لااا   وااال الاارق ول ا جتاااة هباات ل  جاارىكبااري  ل عااد  مإتمسااي الإباال  والالجئاا  الااذين 
هالنساا  وال تياا ، هاألسااس ل  وصإقا  املقارة  اااتاا صقااةير عان صزاياد ا جتااة.  5نشبيها هاالرق

شاارق الساال ا  ول اارطاالم. وجااا  ل صقاااةير أ  هياا  النسااا  ياادفين داان الساا ر عاارب الساال ا  
هالإبل   ا عدما   اسر  ككالة، يادَّعى أهنات أيإال  هاؤ   النساا   ا  سااة سال ا  مببار  

 ا ة .وتلهلن  ا السل ا . وصؤعذ منهن وثاجق هليتهن ملنيهن من املغ
لأللالال اً وص يد صقاةير هل  الالجئ  يصإل   ا املنطقا الشر يا من السل ا ، لكن نظار  -41

الصيبا ل املخيما  و إا فر  اليم  ل املنطقا فإهنت ينتقإل  من املخيما   ا مراكز لضريا 
ا ، عاان كلاا ، وهسااب  األيمااا الاات أثاار  ل جناالب الساال  أو  ا هإاادا  أعاارى واااوة . وفضااالً 

 من الالجئ  من ملاطين جنلب السل ا  ينتقإل   ا السل ا .اً ص يد التقاةير هل  عد 
__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees-International Organization for  5ن

Migration (IOM), Joint UNHCR-IOM Strategy to Address Human Trafficking, Kidnappings and 

Smuggling of Persons in Sudan 2013-2014, p. 2. 
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، هاات نسااا  وأط ااال ماان  يرينيااا و ثيلهيااا والصاالمال اليديااد ماان األشااخا  املتباار هبااتو  -42
سااابي  لإلتااالل  ا وعااان عااان هاااداج  لإيااايأ ل خميماااا  الالجئااا  يبحثااال  ل أغإااا  األلياااا  

، يماا  القسااريااادو  أن سااهت ل اليبل يااا املنزليااا أو غريهااا ماان أناالاع الا جتاااة، ونتيبااا  أوةوهااا.
صاالمال ل الزياااة  الاات  اماا  هبااا املقاارة  اااتااا  ا الوعااالل  ل كلاا  ا سااتغالل املنسااي. مبااا
وجارى ل السال ا  طاريقهن ميإيشايا   اعن ا  ا تالماليأُهإغ  حبا   نسا  ، 2011 عام

 . 32 ، ال قر A/HRC/20/16/Add.3 اللثيقا انظرا جتاة هبن ن
ملختإااض أشااكال الينااض  هقاادة أكاارب عطاار التياارعاملتباار هباان  النسااا  وال تيااا وصلاجاا   -43

املماةسااا الت ااوع هشال  اً و  يساتطين أيضاااملرصبطاا ها جتااة هالبشار ألغااراع ا ساتغالل املنساي. 
 ااااريوس نقاااا  املناعااااا البشااااريا/اإليدي ه اإلتاااااها، و احلماااا اطاااار  ن، لااااا يير ااااهاامللملناااا يااملنساااا

فيهااا  ااحايا ا جتاااة  يُقتاا تقاااةير هلجاال  لااا   الوص يااد اً. غااري  ماان األمااراع املنقللااا جنسااي /أوو
 بشر.الضحايا ل التماس املساعد  هسب  و يهت كضحايا لالجتاة هالوين    . 6نوصُباع أعضاؤهت

 لمتحدةالرلد التابعة لألمم ا الحظات آلياتم -رابعاا  
تيإقاا حبقالق األساسايا امل إيمياا اإلدولياا و الصاكلتا تا ق السال ا  عإاى اليدياد مان ال -44

املتيإاااق  ،إلنساااا  والشااايلبقااالق او ااا  عإاااى الربوصلكااالل املإحاااق هامليثااااق األفريقاااي حلو  اإلنساااا .
اليقلهااا وغااري  ماان  ااروب امليامإااا أو اص ا يااا مناهضااا التيااذي  عإااى قاالق املاارأ  ل أفريقيااا، و حب

هروصلكاالل ، لكاان  و  أ  يصااا ق عإيهمااا. والساال ا  طاارف ل  القاساايا أو الال نسااانيا أو املهينااا
يثاااق األماان وا سااتقراة والتنميااا ل املإحااق مب مناا  وميا بااا الينااض املنسااي  ااد النسااا  واألط ااال

ييااز  ااد القضااا  عإااى يياا  أشااكال التمل اص ا يااا اً ، لكناا  لااي  طرفاامنطقااا البحااريا  الكااربى
ا ص ا يااا الدوليااا ، و ا ص ا يااا الدوليااا حلمايااا لقالق يياا  اليمااال املهاااجرين وأفارا  أساارهت، و املارأ 

 .نظام ةوما األساسي لإمحكما املناجيا الدولياو  ،حلمايا يي  األشخا  من ا عت ا  القسري
را ا  اااتااا ل  طااة اإلجاا  عال   اجمااا  ا يياا  املكإ ا  هل يااا وظ صلجا  احلكلمااا  -45

اا   لاايهت مكإ اا  هل يااا   مقدمااا ماانمخسااا طإبااا  ميإقااا هناااتا اً ولالياا امللا اايييا. لكااي صلجَّ
ةسااااالا  35 وأسااااالفها أةساااإ  املقاااارة  اااتاااا، 2004ومنااااذ عااااام  . 7نالسااال ا   عااالا  لزياااااة 

ماان ةساالا  39إاى عاحلكلمااا  ة  ، عان كلا  وفضااالً  عإااى سا  منهاا. ة   الات احلكلماا  ا
 اإلجرا ا  اااتا.ل  طاة من يي  املكإ   هل يا  ةسالا ملجها  ليها  195أت  

__________ 

 املرج  ن س .  6ن

ا  امليين هااحلق ل الغاذا ، واملقارة اااا  املياين هاألشاكال املياتار  لإينصاريا والتميياز الينصاري وكار  املقرة اا  7ن
، حباااا   ا عت اااا  القساااري أو غاااري الطااالعيال رياااق اليامااا  املياااين و األجانااا  وماااا يتصااا  هاااذل  مااان صيصااا ، 

واملقرة ااا  املياين حباق اإلنساا  ل ، بهااملقرة ااا  امليين هلشكال الرق املياتر ، مبا ل كل  أسباهبا وعلا و 
 .احلصلل عإى ميا  الشرب امللملنا وعدما  الصرف الصحي
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 ا السل ا   هالينض  د املرأ  وأسباه  وعلا ب   اميني  ام  هبا مقرة  عاتاأول يياة  و  -46
ساااياق وجااار  صإااا  الزيااااة  ل  ييااااة   صاااري   ا  اةفااالة. والصااار  ل، 2004ل عاااام  كانااا 
 عاا  و  التشاااوة األفريقااي اإل إيمااي األول هشاال  الينااض  ااد املاارأ .هالل يااا ل  ا اااملكإمشاااةكا 

ل صقريرهاااا  ا  جااارا  اقيقاااا  ل ييااا  ا عاااا ا  اليناااض  اااد املااارأ ، ومحاياااا املكإ اااا هالل ياااا 
إمادني  لمان األ تالفريهاً وأوتا  أيضا .ا  لإناجيا  من الينضو ف  صيليض ،الشهل  والضحايا

النساااا  وال تياااا   اغتصااااباملتمثإاااا ل احلاااد مااان املخااااطر املساااتمر   هغيااااحماياااا لإصاااداهري  ختااااكوا
اً. املشار ين  اعإيااااتاا هاألشاخا  قارى الخيما  و امل عند عروجهن من هنواعتطاف نو رهب

لتصاااديق عإاااى اص ا ياااا القضاااا  عإاااى ييااا  أشاااكال هاصلتااايا أعااارى  أوتااا  املقااارة  اااتاااا لو 
  والربوصلكالل املإحاق هامليثااق األفريقاي حلقالق اإلنساا  والشايلب املتيإاق حبقالق التمييز  د املارأ

 .E/CN.4/2005/72/Add.5) املرأ  ل أفريقيا نانظر
 2013ل صقرياااااااار  ليااااااااام  اابااااااااري املسااااااااتق  امليااااااااين حبقاااااااالق اإلنسااااااااا  ل الساااااااال ا وأثاااااااااة  -47
هتيزياز الضامانا  الالاة    ىأوتاهشل  محاياا لقالق النساا  واألط اال و هلاع   إق   A/HRC/25/31ن

 ا نتقايل.ل الدستلة اللطين 
 ا  2013ل صقريار  لياام اً املقرة ااا  امليين حبقلق اإلنسا  لإمشر ين  اعإياوأشاة  -48

ألشااكال خمتإ ااا ماان ساال  امليامإااا هشااك  متزايااد أ  النسااا  وال تيااا  املشاار ا  مااا يلاان عر ااا 
  .38 ، ال قر A/HRC/23/44/Add.2 وا ستغالل نانظر

  CRC/C/SDN/CO/3-4ن 2010ملنا لقلق الط   ل ماللظااا ااتاميا ل عام  وأو ح  -49
ص تقااار  ا هنااا  شاااام   ااااجت عإاااى نااااث صشااالي  األعضاااا  التناساااإيا لإلكافحاااا أ  عطاااا اليمااا  املتيإقاااا مب

 لقلق اإلنسا .
اسااتيراع الساال ا  ل  هياادالإبنااا املينيااا حبقاالق اإلنسااا  ل ماللظااااا ااتاميااا وأعرهاا   -50
هااا صإاا  ، مبااا فيا ألكااام متييزيااا  ااد املاارأ  ل التشاارييوجاال  عاان القإااق  يا  اسااتمراة  2014 عااام

التقاااةير الاات صتحاادث هسااب  األساار  واأللاالال الشخصاايا. كمااا أعرهاا  الإبنااا عاان  إقهااا ه املتيإقااا
مااان القاااانل  املنااااجي  152 ن ااااك ألكاااام مييناااا،   سااايما املاااا    ساااياق ز  اااد املااارأ  لعااان التمييااا

وهاإل اافا  .سإلتا املخ  هاآل اب أو الازي ال ا احهال صإا، املستخدما ل القضايا املت1991 ليام
  الينض  د املرأ    يزال  ثا  مشاكإا عطاري ، مباا ل كلا  أل ا كل ، أعره  الإبنا عن  إقها 

  .12و 10، ال قرصا  CCPR/C/SDN/CO/4 النزاع نانظره املتلثر املناطق ل 
قالق اإلنساا  عان  إقهاا  يا  ا  عاا ا  الات املينياا حبإبنا ال، أعره  2014ول عام  -51

هطاارق التمتاا  الكاماا  وال يإااي هاااحلق ل لريااا التيبااري   ااد  ل االا مسااؤول  لكاالمي أ  م ا هااا 
هرمتهاااااا، وصياااااري   ضمصاااااا ة  طبياااااا  الصاااااحو  غاااااالق الصاااااحض  و  أوامااااار  ضااااااجيا،  منهاااااا

مان  اانل  الصاحافا  19 يا  املاا   كما أعره  الإبنا عن  إقهاا    لإنهي  واملضايقا، الصح ي
هتهمااا نشاار أعباااة كاكهااا ناملرجاا   الاات ااالي مبلجبهااا حماكمااا تااح ي 2009واملطبلعااا  ليااام 

 . 21 ، ال قر ن س 
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لساااال ا  ل تيإااااق هاملاهيااااد استيرا ااااها أعرهاااا  ملنااااا القضااااا  عإااااى التمييااااز الينصااااري، و  -52
جنال  مان القالا  املساإحا  الت صتيإق هاةصكاب عا ا    يا  ا ها إق عن استمراة، 2015 عام

الات و ، 2014اغتصاب ياعي لنسا  ل  ريا صاه  ل صشارين األول/أكتالهر عمإيا   السل انيا
عان  إقهاا  يا  امليإلماا  الات  كما أعرها  هاذ  الإبناا يها هصلة  صاما وفيالا.ظ ار التحقيق ف

و ياا  ل مناااطق الناازاع، وهاال  املنااا  مااا يالاالا  ااد ص يااد هاال  لااا   لاثإااا ماان الينااض املنسااي 
  .11، ال قر  CERD/C/SDN/CO/12-16انظر عقاب ن و   عملماً 
تيراع  وةي شاااام  أثاااري  عاللااا  ، كاااا  السااال ا  مل ااالع اسااا2011ول أياة/ماااايل  -53

والتميياز  اد املارأ  ل التشارييا   ،لالا النسا  واألط ال، والينض  اد املارأ هلاع   إق هسب  
مان صلتايا  160، أو كإيااً  جزجيااً  ،و بإا  احلكلماا .، واإلفال  من اليقاباليمإيا ول املماةسا

 هتن يذها.، وأعإن  التزامها مقدما عالل ا ستيراع اصلتي 200أت  

 في السودان ألمم المتحدةا برامج -خامساا  
و ااااد  .وهرناواااااً  وكالااااا وتااااندو اً  25فريااااق األماااات املتحااااد  القطااااري ل الساااال ا  يضاااات  -54

صقااد  املساااعد  ماان عاالل ، 1999ل الساال ا  مناذ عااام  هادوة نشااط األماات املتحااد  ا اطإي 
الشااااركا   عااان طرياااقاً أيضااا  مباشاااار  أو اإلنساااانيا وصن ياااذ هااارام  اإلنيااااا  والتنمياااا، سااالا  هصااالة 

ال رياااق القطاااري مااان ةؤساااا  اللكاااا   هقياااا   املنساااق املقااايت ومنساااق للض ويتااا .املن اااذين الااالطني 
 .الشؤو  اإلنسانيا

ماااااان أجاااااا  محايااااااا املاااااادني   2007متلي/يللياااااا   31ل  اةفاااااالة ل  اليلنامياااااادوأنشاااااائ   -55
ل  اااااااراة وإااااااا   اليلناميااااااادو ياااااااا د    وُلااااااا ملسااااااااعد  اإلنساااااااانيا.يمإياااااااا  ااألمااااااان ل صااااااالفريو 

فياا  اجملإاا   ااروة  النكيااز عإااى املبااا ةا  اإل اجيااا الاات ماان  أكااد ، الااذي 2007ن1769 األماان
صن يااذ  أ  صضاا وطإاا  اجملإاا   مكاساا  السااالم عإااى أةع اللا اا  ل  اةفاالة. شاالهنا أ  اقااق

صيزياز لقالق  كماا طإا  والتحقاق،إلجارا ا  الرتاد  ا ص ا ا ، مث  اص ااق الساالم ل  اةفالة،
املمثاا  ااااا  لألماا   دوةهاا اليلنامياادةجااي   يضااطإ و  اإلنسااا  واحلكاات الرشاايد وساايا   القااانل .

م  املنسق املقايت ومنساق الشاؤو  اإلنساانيا واللكاا   األعضاا  ل ال رياق  اليلناميدوصيم  اليام 
 سات لقالق اإلنساا   إلنساا  مان عااللومُتثَّ  م ل يا األمت املتحد  الساميا حلقالق ا القطري.
  . 8نلإيلناميد التاه 
، ليلنامياااداروج ااااو ااا  اساااناصيبيا  هشااال املنا شاااا  املاةياااا ا هاااتااا  املقااارة وأُهإغااا   -56

  2015ن2228ل  اراة   اد ماد  وإا  األمان و  .2015ل عاام  املزم  أ  اري عإى األةجاح
هلاعاا  ، ل  اال  جاادير هالنلياا صطاالة كلاا    ااافيا، و ملااد  ساانا ل الساال ا   ليلناميااداوجاال  
__________ 

  ، متا  ل الينلا  التايل: Human Rights Situation in Darfur (2013)انظر   8ن
www.ohchr.org/Documents/Countries/SD/UNAMID_OHCHR_situation_Darfur2013.pdf. 
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مزيااد ماان فضااروة  صاالفري  الاات أعاارب عنهااا كاا  ماان اجملتماا  املااد  وماال  ي األماات املتحااد .القإااق 
هااي لإمساااعد  ل صسااإيت املبااا ةا ، اً أيضاا ل اا  اسااناصيبيا لإخااروج، ومزيااد ماان الل اا لالل ا  

 اهلشا الساجد . احلالا هالنظر  ا أمر أساسي    كن جتاهإ 
حلقاالق امل ل اايا القلميااا دوة نشااط ل  عاات هاا هرنااام  األماات املتحااد  اإل اااجيويضااطإ   -57

  ول هااذا الصااد ، و ااي تيزيااز عمإهااا.ل الساانلا  ساايااو اا  اسااناصيبيا مخماان أجاا  اإلنسااا  
لااا وساايا   هشاال  اللتاالل  ا اليدااً مشاانكاً هرنااام  األماات املتحااد  اإل اااجي هرناوااماا   ليلنامياادا

عادما   قادميالتدةي  لإمبتم  املد  هشال  اليناض  اد املارأ ، و اً ربنام  أيضال لفروي القانل .
 املساعد  القانلنيا والدعت لإنسا  من املناطق الناجيا.

احلمايااااا ل و املاااالوى ئاااا  صاااالفري شااااؤو  الالجا لاألماااات املتحااااد  السااااامي  ل اااايانسااااق موص -58
عإاااى اإلنساااانيا، مباااا ل كلااا  املسااااعد   يلنااااالسااال ا ، وصقاااد  امللالجئااا  ل  لاااا   الطااالاة 

وأُهإغاااا  املقاااارة  اااتااااا هاااال  امل ل اااايا  الااااذين ولاااادوا ل املخيمااااا . األط ااااال الر اااا صساااابي  
اإلنساانيا  يلنااامل  مكانيا احلصلل عإاى لإقيل  امل رو ا عإىاً صستط  أ ا  مهمتها ه ياليا نظر  ظ

 البإد.من ناطق املل هي  
 أل هرناام  األغذياا اليااملي،  جار  عإاىالتغيريا  األعاري  الات ه اااات  املقرة   هإغوأُ  -59
ول  شااكاوى ماان املساات يدين.ساا ر عاان األغذيااا، لااا أ لتإقاايماان الناااس ظ يساابإلا اً كبااري اً  عااد 

مان    و ةا ستا ما يقاةبل الشهر ناً سل انياً جنيه 42يتإقل  كا  األشخا  و   الزياة ،  
 .  و ةا  الل يا  املتحد 

صااالفري اإلغاثاااا يإاااا أمااالة منهاااا اساااناصيبيا مكتااا  صنسااايق الشاااؤو  اإلنساااانيا وصشااام   -60
 لثرين.احلمايا اإلنسانيا لألشخا  املتصلفري لنزاع والكلاةث و املتلثرين هاالطاةجا لإسكا  الضي ا  

املؤسساااا  كشاااري  مااا    كااا  املااارأ هيئاااا األمااات املتحاااد  لإمسااااوا  هااا  املنسااا  ومتوصيمااا   -61
 ألنشطا الربناويا.فيما ص  ا احلكلميا ومنظما  اجملتم  املد  ووكا   األمت املتحد  األعرى

صالفري ل السال ا   ا  2014مناذ عاام تاندوق األمات املتحاد  لإساكا  وجال   وأفضاى -62
لإيناااض القااااجت عإاااى نااالع  الااات صتصااادى األنشاااطا الربناويااااصااالفري التااادةي  لإمااال    الطبيااا ، و 

إلفيااا  الن اساايا وفااريوس نقاا  املناعااا البشااريا/اإليدي والاازواج املبكاار وصشاالي  األعضااا  لاملاان  و 
يا  البياناا   ماا صا لاج  ااديا  فييل  الصندوق ه اااات  املقرة   هإغوأُ  التناسإيا لإلناث.

 عن الينض  د النسا  وال تيا .
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 ت التدابير المت ذة لمكافحو  لعن   د المر ةلة لتصدي الدو  -سادساا  
 اإلطار الدستوري والتشريعيالتطورات في  - ل  

كا  تإا حبقلق اإلنسا  لإمارأ ، اً ألكام 2005الدستلة اللطين ا نتقايل ليام يتضمن  -63
ماا  املاارأ  عإااى  اادم املساااوا   ااما  عاادم التمييااز وميامإااا ماان أجاا  ، 32و 31  ا  ساايما املا صاا

 املرأ .من أج  اعتما  سياسا  اليم  اإلاايب  هطرق منهال يي  اجملا  ،  الرج 
لصاااا  ااد ةفاا   2014ل  اعتمااا  القااانل  ا نتخااايب ل عااام هاا ااااتاا  املقاارة   هإغااوأُ  -64

امليإلمااا ،  لقإااااً ونظاار  ل املاجااا. 30 ا  25مشاااةكا املاارأ  ل يياا  وااا   احليااا  اليامااا ماان 
 ل املاجا. 30تباوي لصا يكا  التمثي  ال يإي    اللا ح   لي  من

ميا  القالان  الات متياز  اد ملاً مساتمر اً استيرا ال  هنااتا هااً أيضا ااااتا  املقرة  هإغ وأُ  -65
اً   انلنااا 26أكثااار مااان  ُلاااد  لإميإلماااا  الااالاة  ، اً ووفقااا .2006ل عاااام هااادأ اليمااا  هااا   املااارأ ،

 ا  2010و دم  ملناا ا ساتيراع صقريرهاا ل عاام  متييزيا  د املرأ .اً ألكامكقلان  صتضمن 
 .ربالتبم  النساجيرب عن طريق الربملا ،

 149،   سااايما املاااا   1991القاااانل  املنااااجي لياااام ُعاااد ل ، 2015ول شااابا /فرباير  -66
ا غتصااب للكاام جدياد  متياز هيي  عان هاذ  املاا   اساتُ و  .الزناا غتصاب و  ر تالت صتناول ج
علا ااا  ص ساااري هاااالنظر  ا هللياااا هاااذ  التياااديال ،   سااايما  ااااتااا  املقااارة  صساااإ تو  عااان الزناااا.

 هتهماااا اةصكااااب ااياناااا الزوجياااا. اااحايا ا غتصااااب مبلجبهاااا  الااات ُلللاااقالسااااهقا،  149 املاااا  
ق  يا  عارب عان القإاأُ  اد و  اإلهاالن عان لالا ث ا غتصااب.أمام مبثاها عقبا   افيا  كا  كل و 

لاااا 149إماااا   ل مكانياااا اساااتمراة الت ساااريا  التمييزياااا  ، عناااد  را ااااا هاااا  نا  مااا  ألكاااام امليدَّ
لكات جدياد هشال  التحار  أُ ةج وعاالو  عإاى كلا ،  .152املاا    هاأعرى من القانل ، مبا في

 . 9ن 151املنسي ناملا   
عإاااى املساااتلى ا ااااا ي فيماااا يتيإاااق ا هالتماااال صيااادي  القااالان  اااتااا  املقااارة   هإغاااوأُ  -67

اً . ولدى ثالث و ياا  لاليااللطين سيتي  صطبيق  عإى املستلىهاحلد األ ىن لسن الزواج الذي 
 .األ ىن لسن الزواجألكام  انلنيا صتيإق هاحلد 

 2مبلجاا  املرساالم ة اات   ،8 أوةنياا هإلغااا  الشاارو  اإلجراجيااا نوصرلاا  املقاارة  اااتااا  -68
إيناااض  هاااالن ل اااحيا صقتضاااي مااان أي شاااخ  يقااا  الااات كانااا  وهاااي الشااارو  ، 2004 ياااامل

وماا  كلاا  اسااتمي  املقاارة  اااتااا  ا  لتإقااي اليااالج الطاايب. يكاال  مااؤهالً املر ااا كااي هالشاارطا 
 ألل  و  احلصلل عإى الرعايا الطبيا.اً ما يال يشك  عاجق 8 أوةني شها ا  م ا ها أ  

__________ 

نظاااام الياااام ولقااالق النسااااا  ماااا وةا  البنطاااال:  ااااانل  ال، ربباااا ة  ا ساااناصيبيا لإمااارأ  ل القاااار  األفريقاااياملانظااار   9ن
نسااا  والشاايلب، حلقاالق اإل األفريقيااالإبنااا  46ا  اادم  لإاادوة  اليا يااا الاارب، ل الساال ا : وة ااا نقااا   وال تيااا

  .2009نلفمرب /صشرين الثا ن 12ها لل، غامبيا 
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جنلب  لا ، و يت صشلي  األعضا  التناسإيا لإلناث ل  لظر ا  اااات  املقرة  صشريو  -69
قانل  ااا ي، هالتياو  م  منظما األمات املتحاد  لوياة  الصحا   عدا  ا كر فا  والقضاةف، و 
 من أج  لظر هذ  املماةسا ل يي  ألا  البإد. ،لإط للا ناليلنيسيض 

 ل كااانل  الثااا / الصااا ةا جتاااة هالبشاار، هاال   ااانل  مكافحااا  ااااتاا  املقاارة   إغااوأهُ  -70
منااا  هروصلكااالل ل  الااالاة ، ييتماااد صيرياااض ا جتااااة 2015ل آكاة/مااااةس  مليتمااادوا 2014 ينااااير

ا جتااااة هاألشاااخا ، ولاتاااا النساااا  واألط اااال، و ميااا  وامليا باااا عإيااا  املكمااا   ص ا ياااا األمااات 
 .املتحد  ملكافحا املر ا املنظما عرب اللطنيا

اً  انلنياااً ، الااذي ينشااا  طاااة 2014هاعتمااا   ااانل  الإباال  ليااام  ااااتاا  رلاا  املقاارة صو  -71
احلاق ل التيإايت هاا هيا  لقالق الالجئا  ومإتمساي الإبال  ل البإاد، مباا في مي هقدة حمدو أو 

ا  ا أ  ماا يتإقاا  مإتمسال الإبال  اااتا  شري املقارة م  كل ، صو  األساسي واادما  الصحيا.
ما  املياايري الدولياا، ماشاى أل  القاانل    يتوصيارب عان أسا ها  ل  يافا ولي  الإبال .هؤ   ه

 حبريا التنق  و جرا ا  اديد مركز الالجا. صإ  املتيإقاو  سيما 

 المؤسسياإلطار و  ةالعام ةالسياس إطارالتطورات في  -باء 
كافحاااا املتيإقاااا مب عاااد  مااان السياساااا  وا ساااناصيبيا عإاااى املساااتلى الااالطين، يلجاااد  -72

مان أجا  القضاا  عإاى اليناض  2016-2011ااطاا اللطنياا لإ ان   هااالينض  اد املارأ ، مباا في
ت ُصل ا  عإيهاا الاو ، 2031 ا عاام  2015مان  ااطا الاللقا هلا لإ ن  د املرأ ،  ا جان  

ناصيبيا وطنيااااا سياسااااا وطنيااااا لتمكاااا  املاااارأ  واساااااً الساااال ا  أيضاااا. ولاااادى عااااري  لالياااااً األ الإمسااااا 
  ،2018-2007ن ملكافحا املماةسا  التقإيديا الضاة ، مباا فيهاا صشالي  األعضاا  التناساإيا لإلنااث

مان أجا  ا اعتماا  عطاا عما  وطنياا ماو اد أعقبه. ا اجملإ  القلمي لرعايا الط للااميشرف عإيه
، CRC/C/SDN/CO/3-4   نانظار2018-2007تشلي  األعضا  التناساإيا لإلنااث نو   لد ل

  .13  ال قر 
لإتصاادي لإينااض  ااد  ا وطنيااااملؤسسااي، أنشاال  احلكلمااا آليااا مؤسسااي سااتلىوعإااى امل -73

اهليئااا يياا  املهاال  الراميااا  ا  هنااا   صنسااق هااذ و  ولااد  مكافحااا الينااض  ااد املاارأ .وهااي املاارأ ، 
ساااا  ل صأعااارى ولااادا  اً أيضااااأنشااال  الللاااد  و  اليناااض  اااد املاااارأ  وصااالفر القياااا   ل املياااادا .

إشاااؤو  ل و مستشااااة ملاااا  مؤ تااا و هناااتا و يااا . ول الل ياااا  الاات   صلجاااد فيهااا أي ولاااد ، 
 لدى لاكت ك  و يا.املنسانيا 

 17 ل يياا  و يااا  البإااد البااالغ عااد هاإماارأ  لا    اة  وصاللاال املقاارة  اااتااا وجاال  -74
ملنااا اً ، أنشاائ  أيضاا2003ول عااام  لشااؤو  املنسااانيا  اعاا  كاا  وياة .اتنساايق لومراكااز و يااا 

وطنيااا لإنهاالع هاااملرأ ، صشااك  جااز اً ماان اآلليااا  املؤسساايا الاات صيماا  ماان أجاا  صيزيااز لقاالق 
 اإلنسا  لإمرأ  ومحايتها.
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نشااا  ولاادا  حلمايااا إل 2007ذل  جهاال  منااذ عااام وياة  الداعإيااا، هُاا عإااى مسااتلىو  -75
 ل يياا  ألااا  البإااد.ت صيماا  الللاادا  الااماان هااذ  ولااد   20اً لجااد لاليااصالط اا  واألساار ، و 

ا  لإنساا  واألط اال هاجملااادما  الطبيا صلفري  لضما اً املدير اليام لإشرطا مرسلماً أيض وأتدة
يتمتا   ،شاؤو  املنساانياإجهااي الشارطا مكتا  ل ، أنشا  اع 2007ل عام و  لينض.ا حايا 
 ا املتيإقا هاألسر  والط  .عإى القضاي ينص  صركيزهاولد  مستقإا  مبركزاً لالي
الاااالطين ماااان الدسااااتلة  142حلقاااالق اإلنسااااا  مبقتضااااى املااااا   امل ل اااايا القلميااااا و ااااد أُنشاااائ   -76

املشااالة   ا سااادي اجملإااا  ا ستشااااةي حلقااالق اإلنساااا  عإاااى املساااتلى التن ياااذي، ويويلجاااد  ا نتقاااايل.
يتإقااى اجملإاا  الشااكاوى املتيإقااا الدولااا هشاال  مساااج  لقاالق اإلنسااا ، مبااا ل كلاا  التشاارييا . كمااا 

مسؤول عن اللفاا  هالتزاماا  صقاد  التقااةير  ا اآللياا  الدولياا حلقالق  لهانتهاكا  لقلق اإلنسا ، وه
  طاعا  لكلميا وغري لكلميا. مناً عضل  52ضت أكثر من يويير اليدل و   أسن اإلنسا . وي

ماادع عااا  يتاالا  يااا كسااال و وطنيااا ملكافحااا ا جتاااة هاألشااخا  ل و  ملناااوأنشاائ   -77
ل  احلكلماا صشااةتا ها ااااتا  املقرة   هإغوأُ  التحقيق ل جراجت ا جتاة هالبشر ل شرق السل ا .

م ل اايا األماات املتحااد  الساااميا لشااؤو  الالجئاا  واملنظمااا شاانكا هاا  املسااناصيبيا  ل صن يااذ ا
ل الساااال ا ،  هتواعتطاااااف هتواااااريبهاألشااااخا   ماااان أجاااا  التصاااادي لالجتاااااة الدوليااااا لإهباااار 

 .هشل  هذ  القضاياالتحقيق واملاللقا املناجيا  سيما ل وايل  

 التحديات -سابعاا  
 الحالة اإلنسانية واألمنية - ل  

املطاالل  ناازاعلالااا الهاال و اا  اااد   املاارأ  ل الساال ا   و اا ل  هاا ااااتاا  سااإت املقاارة ص -78
 ا مسااتليا  عاليااا ماان عاادم    احلالاااهااذ  و ااد أ  ا سااتيماة. انتهااا عإااى البإااد منااذ  هيمناااامل

ساايا   القااانل  وال قاار والتخإااض، لااا يير اا   عمااال اااديا  لا سااتقراة وانياادام األماان والينااض و 
 هبا عإى لل فيال. شي  السل ا ومتت  لقلق اإلنسا  

انيادام األمان هالنسابا مان ا ل  اةفالة ل احلالاا الراهناطلي  األماد النزاع الاً و د ساهت أيض -79
نزاعاا  تياد   والوجل  املماعا  املساإحا امليساعد و  لإيديد من النسا  وال تيا  ل صإ  املنطقا.

لالااا ماان عإااق هاا  القباجاا  وانتشاااة األسااإحا، مبااا ل كلاا  األسااإحا املتطاالة  عإااى لاال متزايااد، ل 
لبااات اآل م الااات صنطااالي عإيهاااا هاااذ  اً اماااا متاااتااا  املقااارة  صااادةتااملساااتمر وانيااادام األمااان. و  نااازاعال
عإااى  يااد احليااا  البقاا  و هياا  الشايلة هاحليااا  الطبيييااا،   اااا ا  الاا، ولاجااا الشااي  السال ا  احل
مان الصاي  النازاع واساتمراة ،  ارب وهساب   .لياا  عالياا مان اليناض وال قار وانيادام األمان عايأو 

مياملااااا اً مااان الصااااي  أيضاااو  ،  املصااااحلا اللطنياااااوالتلتاااا   ا صلافاااق ل اآلةا  هشاااالاً املضاااي  ااادم
، و  ساايما انتهاكااا  لقاالق املاارأ . ول هااذا الاات اةصكباا  ل املا ااي لقاالق اإلنسااا  انتهاكااا 
 اع.نز ل لا   ال را بامن املسا لا واملاً لفر  دة ين  ألمهت  اليلناميدوجل   ، فإ الصد 
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اهلياكااا   هناااا  و عاااا   ،ملميااا  الساااكا ، و اااما  األمااان ساااتمرامل لنااازاع هناااا  ايشاااك  و  -80
قادة  ال أساسايا مان أجا اً ، أمالة ا جتماعيا والسياسايا ومؤسساا  الدولااو  األساسيا ا  تصا يا

هذ  األوللياا  املإحاا سيتي   عت و  ا لتياجا  احليليا وصقد  اادما  األساسيا. صإبياعإى 
 التماس  ا جتماعي والسياسي القلي.عن طريق 

 لتحديات القانونية والدستوريةا -باء 
صيااو  احلكلماا و من التطلةا  األعري  ل التشارييا  والسياساا  والاربام ، عإى الرغت  -81
إمرأ ،   سيما الينض  د لانتهاكا  لقلق اإلنسا  فإ   ،قلق اإلنسا الدوليا حلليا  اآلم  

وصاللل  .ساجداً اإلفال  من اليقاب  ، وما يالصظ   ا لد هييد  و  مياملاالنسا  وال تيا ، 
 ااانل  شااام  أظاار يياا  أشااكال الينااض  ااد النسااا   عاادم وجاال  أياملقاارة  اااتااا هقإااق هااالغ 

 وال تيا .
اسااتيراع يياا  القاالان ،   ساايما القااانل  املناااجي، و ااانل  األلاالال ه اإلشااا   جتاادةو  -82

  املقارة  لكان، التميياز لإكشاض عانياام، و اانل  النظاام ال ،ملساإم اااا  ها السال ا  الشخصيا
ص سري وصن يذ  عندلشؤو  املنسانيا عإى اأثر سإيب ما ينتح من شير هالقإق  يا  صزال ص   اااات

األفياااال  مااان القاااانل  املنااااجي هشااال  152املاااا    هاااااأللكاااام القانلنياااا القاجماااا واملدياااد ، مباااا في
 يا  النسا  وال تيا  ل السل ا .الت هلا أثر سإيب غري متناس  عإى لال ا حا، 

ومتيااز ا غتصاااب عاان  ،ماان القااانل  املناااجي الاات جتاارم ا غتصاااباملديااد   149املااا   و  -83
أو ياالج ل ال ات اإلاليناتر األعرى املكلنا ملر ا ا غتصاب، مث  اإلكرا  عإى   صشم   ،الزنا

عإاااى لاااا   التحااار   فياااال ال الشاااااألاملتيإقاااا ه 151. وصنطباااق املاااا   التناساااإيا ل األعضاااا 
  ا احلق ل اإلجهاع  كا كا  احلم  نتيبا لالغتصاب. 135، هينما اي  املا   أيضاً  املنسي
 السااال ا  اااااا  قإاااق  يا  صطبياااق  اااانل  األلااالال الشخصاااياال ااااتااا  ويسااااوة املقااارة  -84
فاارع املهاار كبااز   و يا ، الياشاار فاالق ساان األلكااام الاات جتيااز يواج ال تيااا    ملسااإم ، مبااا فيااها

مااا يتيإااق  ياال  عإااى لقاالق املاارأ  ل املاارياث، و يا  التمييااز املتلتاا  فيفاارع   الاازواج و و ماان شاار 
القضا  ةجي  وأهإغ  ل اإلجرا ا  القانلنيا. نقدة  النسا  عإى اإل    هالشها   و يما شها اه
ص ساااري القاااانل  مااا  مياااايري عااادم التميياااز  ل لاااال صيااااةعلنااا  ه ااااتااا  احملكماااا اليإياااا املقااارة  ل

ل  ياااااةعتصااااحيح أوجاااا  التصيميمااااا  لحملكمااااا اليإيااااا صصاااادة ااملنصاااال  عإيهااااا ل الدسااااتلة، 
ل احلاا   الات   جارا ا  صصاحيحياصُاتَّخاذ اللا ح ماا  كا كانا   لي  من وم  كل ، الت سري.

،   ناعيااالقضااجيا  يماا  لجيها الت صكتسيكل ،  عن وفضالً  ياةع.أوج  الت ُيكشض فيها عن
 مي  احملاكت ويي  القضا .من الناليا القانلنيا مللكنها  د   صكل  مإزما 

لرياا هشك  غري متناس   د املرأ ، لتنظيت  الذي يطبق انل  النظام اليام، وُيستخدم  -85
ل اً تاااااا ة اً ةجاساااااياً مرسااااالم ويااااادعى أ  تنقااااا  وصكااااالين املميياااااا  واليمااااا  والدةاساااااا.الااااازي وال

القاانل   أ ةجهاا لالقاانل  و هاذا صنادةج ل  طااة  كانا   هيا  املاراجت الات د ألغاى  2006 عام
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تباهاا  املرساالم، وصلاتا  صطبيااق القااانل  القااد  صوص يااد التقاااةير هال  شاارطا النظااام الياام  املنااجي.
ثإن أماام يص  عد  النساا  الإالايت  اونتيبا لذل ،  دالا .مبهدوةيا  ل الشلاةع و  هاعند  يام

اً وكثااااري اً. يلمياااا اماااارأ  40 احملاااااكت ل اارطاااالم  ةصكاااااهبن خمال ااااا  متصااااإا هالقااااانل  املااااذكلة  ا
ويطباااق  املإاااد أماااام املاااأل.هالسااابن أو الغراماااا أو  هنعإاااي ُأكااات و  لضااالة حماااام و ن أااااكم ماااا
  ياا  ا  تصاااييمإاان ل القطاعاا الإاالايت ريا  والضاايي ا هشااك  عااا  عإااى النسااا  ال قاا هااذا
 النظاميا.غري 
تكلتا صشريييا أعرى، مث   انل  األمان الالطين والقاانل   صنته وهاإل افا  ا كل ،  -86

لريااااا التنقاااا  والتيبااااري والاااارأي وصكاااالين  هااااااألساساااايا مبااااا في  املناااااجي، لقاااالق اإلنسااااا  ولرياصاااا
املياة ااااا السياساااايا  املطالاااا  املتزايااااد  ماااان وملعااااا ل  هاااا ااااتاااا  املقاااارة   هإغااااوأُ  املمييااااا .

أفيااال أساا ر  عان  اد  تاااللا    قراطياا مان أجاا   جارا  ومنظماا  اجملتما  املااد  والطاالب 
ويظاااا    اااالا  األماااان. عإااااى أيااااديوا لتباااااي  يهااااا عمإيااااا  التل يااااضعني ااااا واسااااتبدا يا، مبااااا ف

احلصاااانا  مااان  ألساااباب منهاااا، شااااجيااإلفاااال  مااان اليقااااب عإاااى هاااذ  ا نتهاكاااا  مشاااكإا 
 ل  ي الدولا.ملنح لقا املناجيا الت متُ املال

 التحديات المؤسسية -جيم 
التحادي املتمثا  ل يقيد اليديد من اليلام  الت صزيد من صوجل   اااات  اللل املقرة ص -87

الاات صضااطإ   ،تيااد  املو  املتداعإااا اآلليااا  املؤسسااياف مكافحااا يياا  مظاااهر الينااض  ااد املاارأ .
جي   صسمح هالضروة  الل و  ا اا يي  املستل عإى  ،ها ي واجيا ستهل اجض متكامإا لكنها صت

خمتإاض الللادا  ولدى كا  ولاد  مان  .ينض  د املرأ من ال اوشامإ اانتصاف فيال هتلفري سب 
اليدياد مان هياكا  فرعياا و  ،الال جيا ااا ي و ي  كافحاا اليناض  اد املارأ ، عإاى املساتل املينيا مب

ومراكااز و يااا،  17 ل يياا  و يااا  البإااد البااالغ عااد ها إماارأ و ااد أنشاائ    اةا  ل  اةا .اإل
لشااؤو  املنسااانيا  اعاا  كاا  وياة ، والإبنااا اللطنيااا لإنهاالع هاااملرأ   وماا  كلاا ، هناااتا اتنساايق ل

اً ص ا ياااهاااذ  اهليئااا  واعتصاتااااا هشاااك  أفضاا  تحديااد أ واة يضااا  للاجااا  ا مزيااد مااان اإل
  داع .لالي واجيا والت

املتيإقاااااا  التحاااااديا  هساااااب  ماااااا وة  ل التقااااااةير عااااان القإاااااق ااااتااااا  ويسااااااوة املقااااارة  -88
قالق املينياا حبواملنظماا  غاري احلكلمياا اً عملمااملنظماا  غاري احلكلمياا الت صلاجههاا  هالتسبي 

 لغااا  صساابي  املنظمااا  غااري احلكلميااا مشااكإا عاان  ا  فضااالً ضااايقوصشااك  املاً. املاارأ  عصلتاا
عإااى صساابي  املنظمااا   وصشاارف منظمااا  لقاالق املاارأ  هصاالة  غااري متناساابا. لأهنااا صااؤثر  يباادو

 اللطين. جهاي األمن واملخاهرا غري احلكلميا ملنا الشؤو  اإلنسانيا، الت صشم  
وعادم وجال  هنا   اجملتما  املاد مان مشاوةا  ما  أفارا  ومنظماا  ومن املؤسض عدم  جرا   -89

ل و ااا  ااطاااا اللطنياااا لإقضاااا  عإاااى اليناااض  اااد املااارأ  وا ساااناصيبيا اللطنياااا  شاااام  لإيمااا  ميهااات
 إنسا  ل السل ا .الذي   صدم املصاحل ال ضإى لمر ، األملكافحا املماةسا  التقإيديا الضاة 
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  جُتَماا  هشاااك   لبيانااا  املتيإقااا هااالينض  ااد املاارأ ا هاال اً عإماا ااااتاا  يط املقاارة اااو  -90
احلصالل عإاى البياناا  اإللصااجيا كا  الصاإا مان  صساتط ب عن أسا ها ألهناا ظ وصير  منهبي.
وكااا   األماات وظ صسااتط   . انتشاااة و  ظاااهر هااذا الناالع ماان الينااضملفهمهااا كااي اساان الساإطا   
ا فتقااة وهساب   بياناا  شاامإا عان اليناض القااجت عإاى نالع املان .ه صزو هااأ   كذل   املتحد 

صقاااد  اإيااا  شاااام  حلالاااا ، يساااتحي  إل اة  البياناااا  هطريقاااا مركزياااانظاااام صااان ا و  ا هياناااا  م
إقضاا  وو ايها هشاك  متساق لالاربام  صاميت ص وهالتايل، فإ  كل  ألل  و  الينض  د املرأ .

 عإى الينض  د النسا  وال تيا .

 التحديات الهيكلية -دال 
الاادين والتقاليااد والثقافااا ل اجملتماا  الساال ا . وماا  كلاا ،   ا أليااا  ااااتاا  املقاارة  صشااري -91
 لاً ساااإبياً األ واة املساااند   ا النساااا  وال تياااا   اعااا  األسااار  واجملتمااا  احملإاااي صااالثري  ماااا صاااؤثراً كثاااري 

 هاعتباااااةهتاً امتياااااي ، الاااات متاااانح الرجااااال اسااااتمراة امليتقاااادا  واأل واة يبقااااىاليديااااد ماااان احلقاااالق. و 
هت ل اليناااض  اااد النساااا  واألط ااااال. اهلجاااا  عاااا   اعااا  األسااار  ويساااا اً  ليااا ،أتاااحاب ساااإطا

عان  . وفضاالً   اليناض الاذي أادث ل املنازل هال مساللا عاتاا الرأي القاجا  اً يثري القإق أيض ولا
املشار ا  النساا  و ياا  صتيد  فيها الزوجاا  النسا  اليايها  واملطإقا  والنسا  ل  صكل ، كل 
 امليايري التقإيديا والدينيا. ن ينتهكنن، أكثر عر ا لإينض هسب  صصلة أهنييشن مب ر هلايت الإ
تحسا  ت جار  لالت أنشئ  والتيديال  القانلنياا الااليديد  الرغت من اآلليا  وعإى  -92

هلسااض أ  املسااؤول  عإااى  ااااتاا  اللاال املقاارة صمحايااا النسااا  ماان انتهاكااا  لقاالق اإلنسااا ، 
ماان الللاادا  الات أنشاائ  ملكافحااا مساؤولل  عإااى وجا  ااصاال  ن فاايهت أعإاى املسااتليا ، مبا

إينض  د املرأ  ل السل ا ، هاستثنا  صإا  لوجل  أي مظاهر  لا ينكرو الينض  د املرأ ، ما يال
عاادم وأكااد حماااوةو  أ  احملظاالةا  الثقافيااا واجملتمييااا صساااهت ل  الاات ااادث ل منطقااا  اةفاالة.

 سإطا  الدولا.لدى هسب  ثقافا اإلنكاة اً سل  ، األمر الذي يز ا الينض اإلهالن عن لا  

 عدم وجود س ل انتصاف فعالة -هاء 
 اااديا مااا يالاا  هناااتا إلعااا   هنااا  نظااام اليدالااا،  الاات صُباادل هاال عإااى الاارغت ماان امل -93

 املناساابا.صاالفري املاالاة  البشااريا واملاليااا  ل كلاا  عاادمواملنسااق، مبااا  كاارسهتمااام املا  عاادمهسااب  
وعبز  عان ص ك  نظام اليدالا الر ي  الطلي  األمد أ ى  ااع نز  ا أ  ال اااات  شري املقرة صو 

ويتبإاى هاذا هااألع   هيادم ا ساتقراة. ماا يالا  متالثر   سيما ل املنااطق الات اليم  ه ياليا، 
اإلفاااال  مااان اة ل انيااادام فااار  وتااالل النساااا   ا اليدالاااا، وعااادم اإلهاااالن عااان املاااراجت وانتشااا

يال يتيااذة مااا عاااةج املااد  الكبااري ، و    ساايما فيمااا يتيإااق حبااا   الينااض  ااد املاارأ . ،اليقاااب
امليإلمااااا    إاااااالشاااالاغ  األمنيااااا، و و ، هسااااب  البيااااد املغاااارالاللتاااالل  ا نظااااام اليدالااااا الر ااااي 

 النظام وعدم استباهت .واللعي، وعدم ك ا   
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الساااال ا إيلامااا  لاً نظااار املساااا لا عااان املاااراجت املنساااانيا ا ساااتثنا  ولاااي  القاعاااد ، وصشاااك   -94
لإضااحايا، األعارى  وأشاكال الادعتاً عملماسااعد  املعادم صالافر املسااعد  القانلنيااا أو  هاا، مباا فيالاذكر
ن . ويتاا  لاد أ ىن مااإلهاالن عان لاا   اليناضتيلها الضحايا  عإى لا يزيدواملشلة ، لوى مث  امل

صقااد  املساااعد   صسااتطي عااد  حماادو  ماان منظمااا  اجملتماا  املااد  الاات  عاان طريااقاملساااعد  القانلنيااا 
األعمااال  ماان املاللقااا عإااى احلصاااناسااإطا  الدولااا وهسااب  ماانح التشاارييا  وامليإلمااا  القانلنيااا. 

 .يغري وا ياً هذ  السإطا  أمر املسا لا عن أعمال الينض الت صرصكبها صصبح  اإلجراميا
ل أغإبيااا احلااا    يُثناا  النساا   ااحايا الينااض املنازيل واساتمي  املقاارة  اااتااا  ا أ  -95
السايي  ا املصااحلا ما  املاا ، ها نتصااف القاانل ، أو ينصاحن  احلصالل عإاى السيي  ا عن

 .لا يزيد من صكري  اإلفال  من اليقاب
ي ذالتقإيديا والقانل  القاجت عإاى الادين، الاصطبيق األعراف يس ر وهاإل افا  ا كل ،  -96
  صتلافق م  عن  تداة ألكام  ق ل احملاكت الر يا،طبَّ والذي يُ من النظام القانل  اً شك  جز ي

 .ل هي  األليا  امليايري الدوليا حلقلق اإلنسا 
 إنسااااا   ااااحايا الينااااض شااااب لالصااااحا واملشاااالة  عاااادما   ا أ   ااااتاااا  شااااري املقاااارة صو  -97

 املال   و الطبياا الاليماا   اإلمادا ا ا وص تقار اً سايئاً القإيإا امللجل   و اياملرافق صشهد و  منيدما.
 الينض  د املرأ .ل وال مياملا  املدةهل   ل املهنياملناسب  ل وال الصحا، مبن فيهت 

 االستنتاجات والتوليات -ثامناا  
 والسياسري وال ييري الرذي يميرز السرودان السياق التاري ي ب ةال ال ةسلم المقرر ت -98

والفقرر  الطويرل األمرد،لنزاع المتصرل براانعردام األمرن  الرذي يحردد هذا السرياق،  سيحتاجو 
ألعداد ك يرة والتشرد الداخلي  ،والجفاف ،وانعدام األمن الغذائي التنمية، المدقع وت ل 

الهيكلية بغية و المؤسسية و الفردية لحواجز من  جل التصدي لتدابير إلى ات اذ ، من الناس
اإللالحات السياسية واالجتماعية و رمان األمرن إجراء تحقيق عملية المصالحة الوطنية و 

عمليرة  بشررنالحروار المقترر  ويتري    السرابقة والحاليرة انتهاكات حقروق اإلنسران ومعالجة
صررال  لحقرروق اإلنسرران كافررة لتعزيررز احترررام  مررن نوعهررا عررادة ال نرراء فرلررة فريرردة وطنيررة إل

 التصدي الفعال للعن   د النساء والفتيات  يشمللجميع، بما ا
 وتقدم المقررة ال الة التوليات التالية  -99

 توليات موجهة إلى حكومة السودان  
الحكومرة علررى التصررديق علرى الصرركوة األساسررية لحقرروق  ةال الرر ةحر  المقرررر ت -100

اتفاقية القضاء على جميع  شكال التمييرز   يفيها بعد، اا اإلنسان التي لم يص   ال لد طرف
وغيرر  مرن  رروب المعاملرة  رد المرر ة وبروتوكولهرا االختيراري، واتفاقيرة مناهضرة التعرذي  

لعهررد الملحقرران بان ان االختياريررال روتوكرروال، و العقوبررة القاسررية  و الالإنسررانية  و المهينررة  و
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ة الدوليرة لحمايرة جميرع األشر اب االتفاقيرو  ،الردولي ال راب برالحقوق المدنيرة والسياسرية
 ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ،من االختفاء القسري

وين غررررري للحكومرررررة  ن تكفرررررل التنفيرررررذ الكامرررررل للتولررررريات التررررري ق لتهرررررا خرررررالل  -101
لعن  التصدي لاالستعراض الدوري الشامل، وال سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المر ة و 

  د المر ة 
المصرلحة بمرا عليهرا مرن التزامرات  الجهات لاح ة الحكومة وجميع  ن تفيويج   -102

الرردعوات إلررى التمثيررل الكررافي ذلررك شررمل يوثيقررة الدوحررة للسررالم فرري دارفررور  و  فيمررا ي رر 
جميع األطراف المعنية في اللجنة الوطنية الستعراض الدستور، من  جل و ع دستور دائم، ل

تعزيررز وحمايررة حقرروق اإلنسرران للنسرراء يشررمل اإلنسرران الدوليررة،  لقواعررد ومعررايير حقرروقاا وفقرر
 هرا مرحلرةكفالة الشفافية وعدم التمييرز فري جميرع مراحرل االسرتعراض، بمرا فيإلى  والفتيات؛ و 

 المنظمات النسائية  ومنهاالمصلحة،  الجهات لاح ةإجراء مشاورات مع جميع 
بشرررن المررر ة والسررالم واألمررن، فررذ قرررارات مجلررس األمررن نت ن وين غرري للحكومررة  -103

و ن تكفرررررل إدراج احتياجرررررات  ،(2008)1820و( 2000)1325سررررريما القرررررراران  وال
 اعت ارهرااالغتصراب بالحق مرتك رو جريمرة في جميع المفاو ات، و ن ي   اواهتماماته مر ةال

جميررع و ررمان التحقيررق فرري ر اإلبررالع عررن االغتصرراب يوين غرري للدولررة تيسرر جريمررة حرررب 
ين غري إلغراء مرتك ي العن  الجنسي، بمن فيهم موظفو الدولرة، و ويج  مساءلة   الحاالت

  الدولة الحصانة من المالحقة الجنائيةي التشريعات التي تمن  موظف
سرن قرانون شرامل بشررن العنر   رد فري وين غي للحكومة  ن تنظر على س يل األولويرة  -104

 فري العن  المنزلي والعن  الجنسي، بمرا بشرن جملة  مور منها محددةاا المر ة، يتضمن  حكام
االغتصاب الزوجي، وتجرريم جميرع  شركال التحررج الجنسري  وتررر المقرررة ال الرة  ن ذلك 

واإلنصرراف، وهرري والتثقيرر   الوقايررة ن يررن  علررى ترردابير للحمايررة و  صرر  م قررانونمررن شرررن 
 ويتطلر ميرع مظراهر العنر   رد المرر ة  من شرنها  ن تساعد في عمليرة القضراء علرى ج تدابير

لقرانون  ن يقتررن هرذا اوين غي  إجراء عملية تشاورية شاملة وشفافة  من هذا الق يل اعتماد قانون
  على نحو فعالالميزانية لتنفيذ   فيكافية   رلد م الغو   تنفيذلب طة 
 ثقرة عرن نتولريات المالجميرع تنفيذ الحكومة على متابعة  ةال ال ةح  المقرر تو  -105

ز  رررد المرررر ة، وال سررريما القرررانون يرررتميفيهرررا قررروانين التررري لل عمليرررة االسرررتعراض التشرررريعي
  لمسرلمينالسروداني ال راب باوقرانون األحروال الش صرية  ،الجنائي، وقرانون النظرام العرام

مررع القرروانين األخرررر،  تهرراتعررديالت علررى القرروانين التمييزيررة لضررمان مواءمويجرر  إدخررال 
قواعد ومعرايير حقروق اإلنسران الدوليرة  لاا وفقفي ذلك القوانين اإلجرائية ذات الصلة،  بما

المتعلررررق  اإلجرائرررريبحررررذف الشررررر   ةال الرررر ةولرررري المقرررررر توعلررررى وجرررر  ال صرررروب، 
علررى نحررو  هاتولرري بتط يررق القرروانين الدينيررة وتفسررير كمررا   مررن القررانون بركملرر  8 رورنيرركب

 المتعلقة بحقوق اإلنسان للمر ة  معايير الدوليةمع الاا يتماشى  يض
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لحكومة  ن تعزز اإلطار المؤسسي لحماية وتعزيز حقروق اإلنسران للمرر ة، ل وين غي -106
وحدات مكافحة العن   د المر ة والطفل ووزارة الرعايرة والضرمان عن طريق جهات منها 
محررررددة  ولررررالحيات وسررررلطات المؤسسررررات المعنيررررة واليررررات مررررن االجتمرررراعي  وين غرررري 

الموارد ال شرية والمالية الكافية  وين غي تزويدها بو تسليط مزيد من الضوء عليها و و ، و ب
المعنيرة تشجيع السرلطات المعنيرة علرى عقرد اجتماعرات دوريرة مفتوحرة لجميرع المنظمرات 

حلررول الحقرروق اإلنسرران للمررر ة و التحررديات الترري تواجرر  مناقشررة مررن  جررل حقرروق المررر ة، ب
 ة السياسات وال رامج الوطني ها في لياغة وتنفيذب االسترشادالتي يمكن 

تمتثرل للمعرايير لحقروق اإلنسران وين غي للحكومة التركد من  ن المفو ية القومية  -107
م رررادل المتعلقرررة بمركرررز المؤسسرررات الوطنيرررة لتعزيرررز وحمايرررة حقررروق اإلنسررران )م رررادل وال

ضررمان لو بفعاليررة  واليتهررا رداء والسررما  لهررا برر يتهااسررتقالل وذلررك مررن  جررل كفالررةبرراريس(، 
 المتشابهة كفاءة، ين غي للحكومة تجن  االزدواجية في مجاالت العملب است دام الموارد

 لحقوق اإلنسان والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  المفو ية القوميةبين 
لجمررع وتحليررل ال يانررات المصررنفة حسرر  اا موحررداا وين غرري للحكومررة  ن تنشرر  نظامرر -108

نوع الجنس والعرق والسن، واأللل اإلثني وال صائ  األخرر ذات الصرلة، مرن  جرل فهرم 
مرن الرلرد والتقيريم تطروير وسرائل اا وين غري  يضر   و نماطر  واتجاهاتر حجم العنر   رد المرر ة

وا ررر   القضررراء علرررى العنررر   رررد المرررر ة برسرررلوب مجرررال تقيررريم التقررردم المحررررز فررري جرررل 
 ،حراالت العنر   رد المررر ةحررول دون جديرة تسرجيل العق رات التري توين غري إزالرة ومنهجري  

عرردم قيررام الترري تررؤدي إلررى  ،وقوالرر  نمطيررةذكوريررة الحررواجز القائمررة علررى معررايير  هررابمررا في
  نتسجيل الشكاور الجنائية  و إبالع الضحايا بحقوقهب إنفاذ القانونالموظفين المكلفين ب

إمكانية إنشاء لجنة تحقيق تترل  تتناول مناقشات إجراء  ةال ال ةالمقرر  شجعتو  -109
دعراءات االغتصراب الجمراعي المتعلقرة باتقرارير ال، للنظرر فري ةدوليرو  وطنية ش صيات من

وتقررديمهم  مرتك رري  عمررال العنرر  هررذ هويررة منرراطق  وباإل ررافة إلررى تحديررد م تلرر  الفري 
القضررايا المتعلقررة بتعررويا  ررحايا العنرر  اا  يضرر لجعررالجنررة  ن تهررذ  ال، يمكررن لإلررى العدالررة
ت ررادل ااراء بشرررن المصررالحة الوطنيررة، ل هررذ  العمليررة  ن تكررون منترردريمكررن لو سرررهم  و 

ومرررن  جرررل معالجرررة النسررريج االجتمررراعي، رترررق والحقيقرررة، والعدالرررة، والتررردابير الراميرررة إلرررى 
  ن التي ارتك ت في الما يانتهاكات حقوق اإلنسا

وين غرري للحكومررة  ن توالررل تيسررير برررامج الترردري  والتوعيررة بشرررن الصرركوة الدوليررة  -110
   ال دمة العامة ب ال الةواإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان للمر ة في مؤسسات التدري  

الرررذين يعيشرررون فررري اا لمشرررردين داخليرررألشررر اب ال  الرررةوفيمرررا يتعلرررق بالحالرررة ال -111
فعالرة للحرد مرن م راطر جميرع الحمايرة تروفر المراد تردابير لحكومرة اعتل ين غريالم يمات، 

تلررك وين غرري  ن تشررمل هررا  مظرراهر العنرر   ررد المررر ة، سررواء داخررل الم يمررات  و خارج
يسررهل الولررول إليهررا مررن الناحيررة  لشرررطةل اكررزاإل رراءة الكافيررة واألمررن ومر ترروفير الترردابير 
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 والمرافق المدرسية المالئمة، فضالا الولول إلى الرعاية الصحية توفير إمكانية ، و الجغرافية
ألمررم المتحرردة والوكرراالت ين  وين غرري تشررجيع اوالميسررور  ينالمناسرر  غررذاءعررن المرررور وال

 لحكومة في توفير هذ  المساعدة مد يد العون لعلى  المانحة
وين غرري للحكومررة  ن توالررل تعزيررز حمايررة الضررحايا والشررهود فرري قضررايا االتجررار  -112

داخررل  ع وديررةيجرردن  نفسررهن فرري حرراالت ال واتيالنسرراء والفتيررات اللرر بال شررر، بمررن فرريهم
الجنائيررة الحقررة مسرراعدة الضرحايا، والمبشرررن مسررارات منسرقة  وال بررد مرن ات رراعالسرودان  

التررردابير  ط يرررقالجهرررود وتتع يرررة وتنفيرررذ خطرررة عمرررل وطنيرررة مرررن  جرررل  ،فررري قضرررايا االتجرررار
 تدابير الج ر ها الوقائية، بما في

 وليرررك  بمرررن فررريهموين غررري للحكومرررة  ن تحمررري المررردافعين عرررن حقررروق اإلنسررران،  -113
توقير  األقليات العرقية والدينية، من المضايقة والت وي  وال مجموعاتالذين ينتمون إلى 
  عمال التعذي  وسوء المعاملة   منتعسفي، و  واالحتجاز بشكل

اإلعرردام  و العقوبررة الترري  وين غرري للحكومررة  ن تلغرري القرروانين الترري تسررم  بعقوبررة -114
 بموج   حكام القانون الجنائي  نساءتشمل جلد ال

وين غررري للحكومرررة  ن تعتمرررد التررردابير الالزمرررة للتحقيرررق فررري ادعررراءات انتهاكرررات  -115
  احرية الر ي والتع ير والتنقل وتكوين الجمعيات بجميع  شكالهوق في الحق
تشروي  األعضراء التناسرلية لإلنراث  ريم جميرع  شركالجرتب ةال الر ةولي المقررر تو  -116

وتشجع الحكومة على اعتماد قرانون اتحرادي لحظرر هرذ  الممارسرة و رمان إدراج آليرات 
  في  رلد واإلبالعلل

 برالت طيط ةال الر ةولري المقررر ت، اليوناميرداسرتراتيجية ل رروج في حرال بحر  و  -117
 رررمان للم رررادرات و  فعلررريالتسرررليم اللسرررما  با لمرررن  جررر ق رررل وقرررت كررراف لهرررذا ال رررروج

 مرارها بعد ذلك است
 وكاالت األمم المتحدةتوليات موجهة إلى   

المنظمرات الدوليرة والوكراالت المانحرة  الذي تقدمر بالدعم  ةال ال ةالمقرر  تشيد -118
تعزيرررز المسررراواة برررين الجنسرررين ومكافحرررة العنررر   رررد المرررر ة  وتشرررجعهما علرررى موالرررلة ل

مرن  جرل تنفيرذ التولريات الرواردة ئي الروالو االتحرادي ن ييالعمل مع الحكومة على المسرتو 
تلك المتصلة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان للمر ة فري المجرالين  هافي هذا التقرير، بما في

 العام وال اب 
 يشرملألمم المتحدة ووكاالتها المت صصة  ن توالرل تقرديم الردعم، بمرا وين غي ل -119

قرررارات مجلررس كررذلك قرروانين والسياسررات الوطنيررة و لاالمسرراعدة التقنيررة، مررن  جررل تنفيررذ 
لنسرراء لتقررديم خرردمات الرردعم اا  يضرر  ن توالررليجرر  و   فعرراالا  تنفيررذاا  األمررن ذات الصررلة

 تذا ن لررداال علررى قائمررةالسررودان وين غرري إدراج جميررع مظرراهر العنرر     ررحاياوالفتيررات 
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، الجنسري فري حراالت النررزاعم رادرة األمرم المتحردة لمكافحرة العنر  إلرى ولويرة بالنسر ة األ
 على العوامل الفردية والمؤسسية والهيكلية الكامنة وراء هذا العن   تركيز االنت ا مع 
التولرريات ذات الصرلة الصررادرة  إدمراجوكراالت األمررم المتحردة وشررركائها وين غري ل -120

فرري  ،وآليرات اإلجررراءات ال الرة ،هييرات المعاهررداتو عرن االسررتعراض الردوري الشررامل، 
 التصرررديهرررا، وال سررريما تلرررك المتعلقرررة بتعزيرررز حقررروق المرررر ة و توبرمج هرررات طيطعمليرررات 

لحكومرة الردعم التقنري والمرالي الرالزم تقردم إلرى العن   رد المرر ة  وين غري للوكراالت  ن ل
 لتنفيذ هذ  التوليات 

فري دعرم الحكومرة شارة بقدر  ك ر وكاالت األمم المتحدة وشركائها  ن توين غي ل -121
 رلد حاالت العن   د المر ة وجمع بيانات في هذا الصدد لوالمجتمع المدني 

 الجهات المانحةتوليات موجهة إلى   
برررامج المسرراعدة الدوليررة برررن تركررز فرري الجهررات المانحررة  ةال الرر ةالمقرررر  تولرري -122

تشرررمل تعزيرررز حقررروق المرررر ة  ن هرررذ  ال ررررامج مرررن شررررن علرررى تمكرررين النسررراء والفتيرررات  و 
 األشررر اب المعنيرررين نرراء قررردرات لاء علرررى العنررر   رررد المررر ة مرررن خرررالل مشررراريع والقضرر

مع توفير الهياكرل األساسرية،  موازاة  ويمكن و ع هذ  ال رامج بيتهاوحماالمر ة مساعدة ب
؛ إلرررى الضرررحايا ال ررردمات المتكاملرررة المت صصرررة ومراكرررز تقرررديم مررراكن اإليرررواء  ن ق يرررلمررر

مرن لعمرل اإليجرابي و رع مشراريع لالتمييز والتحررج والعنر ؛ و  للحماية منتدابير وات اذ 
 لسكن والعمالة المتعلقة بااحتياجات المر ة   جل تل ية

 المجتمع المدني ووسائط اإلعالم والسودانيين المغتربينتوليات موجهة إلى   
فرري و ررع حررد النتهاكررات  دور حاسررميضررطلع المجتمررع المرردني فرري السررودان برر -123

العديررد مررن وقررد التقررت المقررررة ال الررة ب العنرر   ررد المررر ة  هرران، بمررا فيحقرروق اإلنسررا
تمكرين  مرن  جرل، واتي يعملن، بم ادرتهن ومرواردهن ال الرة فري معظرم األحيرانالنساء الل

دعرررم مرررن المغترررربين والجهرررات المانحرررة  إلرررىهرررذ  المنظمرررات تحتررراج النسررراء والفتيرررات  و 
زيررادة لالرردعوة، و  و داء عملهررا فرري مجررالات والدولررة، لتمكينهررا مررن موالررلة تقررديم ال رردم

 واإلبالع عن  الدولية  هابالتزاماتالحكومة وفاء مدر قدرتها على رلد 
 التصرديتوعيرة، بهردف للوسائط اإلعرالم فري السرودان  ن ترنظم حمرالت وين غي ل -124

ر لمواقررر  النمطيرررة المتعلقرررة برررردواا معالجرررةلمواقررر  التمييزيرررة تجرررا  النسررراء والفتيرررات، و ل
  ومسؤوليات المر ة والرجل في األسرة والمجتمع ومكان العمل

للمشررراركة فررري  الفرلرررة، وين غررري  ن ي مرررن  السرررودانيون المغتربرررون، نسررراء ورجررراالا  -125
والمسراعدة  همعلرى تقاسرم خ ررات مالجهود الرامية إلى إعادة بنراء بلردهم، وين غري تشرجيعه

 الم ذولة  في الجهود الوطنية
    


