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 -6خلفية

يعتبر السودان واحد من أهبر األقطار فىى أفريقيىا مىن حيىم المسىاحة فبعىد
اإلنفصال فقد السودان حوالي الربع من مساحته من  205220222هلم الىى 102210222
هلم" .الحدود بين السودان واثيوبيا نقصت من  10625هلىم الىى  125هلىم 0مىع
افريقيا الوسطى من  10212هلم الى  322هلم  0الحدود هما هي مىع تشىاد 10322
هلم 0ليبيا  322هلم 0مصر  10222هلم وارتريا  625هلىم .الحىدود مىع الجنىو
هما هي  20222هلم.
االراضي الزراعية هي  2مليون فدان السودان 0ولم يتم الوصول بعىد الىى تسىوية
الحدود في هل من ابيي 0جنو هردفان والنيل االزرق.
وللسودان حدود ممتدة مع سبع دول وهى مصر وليبيا من ناحية الشىمال ودولىة
جنو السودان من ناحية الجنو وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى مىن ناحيىة
الغر وأثيوبيا وأرتريا من ناحية الشرق ويفصلها البحىر األحمىر السىودان عىن
المملهة العربية السعودية.
أما فيما يتعلق بالسهان وتقديراتهم خالل الفترة من  2212-2226وتوزيعهم حسى
الوالية وهذلك تقديرات توزيع السهان حس الوالية للعام  2229وهذلك العام
 2212فإن المرجعية فى ذلك المرفقات من  4-1والتى توضح بالجىداول والرسىم
البيانى هل التفاصيل الدقيقة لذلك.
عند نظر اللجنة الى تقرير السودان السابق أوردت فى مالحظاتها الختامية خلىو
التقرير من المؤشرات الديموغرافية واإلجتماعية والتى نوردها فى هذا التقريىر
بالتفصيل فى المرفقات  .6-5وحيم أن التعداد السهانى من أهىم مصىادر البيانىات
الخاصة بالسهان من حيم الحجم والخصايص الديمغرافية فقد أجريت حتىى اآلن
خمسة تعدادات فى السودان هان أولها فى  1956ثم  1913والثالم فى  1923والرابع
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فى 1993وهان آخر تعداد فى 2222م وهانت حجم السهان فيه  3992مليىون نسىمة
الذهور يشهلون  %5193واإلناث  .%4291تعداد  2222أوضح نسبة زيادة فى السهان
1
بلغت  %53من حجم السهان فى تعداد عام .1993
أما الهثافة السهانية العامة فى السودان فتقدر بحوالى  16نسمة لهل هيلىو متىر
مربع فى عام 2222م ويتمرهز السهان على طول شريط النيل وروافده ومنىاطق
السافنا الغنية من الشىرق الىى الغىر  .تىتحهم العوامىل الطبيعيىة واإلقتصىادية
واإلدارية بصورة أساسية وحاسمة فى رسىم الهثافىة السىهانية وأهثىر الواليىات
إهتظاظا بالسهان والية الخرطوم والجزيىرة ( 153 -232شىخص لهىل هيلىومتر
مربع على التوالى) وذلك لتوفر الخدمات األساسىية مىن تعلىيم وصىحة وأمىن
وفرص عمل أهثر من غيرها من الواليات األخرى فضال عىن الهىوارث الطبيعيىة
والنزاعات المسلحة التى أدت الى نزوح الماليين من الجنو والغر والشرق الى
العاصمة واإلقليم األوسط .مما يلقى بع وضع سياسات ومشاريع تنميىة إلحىاث
التوازن فى الهثافة السهانية بين واليات السودان المختلفة.
وفقا لتعداد 2222م فإن الفئة العمرية أقل من  15سنة تمثل  %4296من السهان مما
يجعل المجتمع السودانى مجتمعا فتيا أما نسبة الذين تجاوزوا  62عاما فهى %592
وبما أن هاتان الفئتان غير منتجتان فقد جعلتا نسبة اإلعالىة مىن النسى العاليىة
وهذا يتطل من الدولة وضع ذلك بعين اإلعتبار( أنظر المرفق رقم .)1

مصادر المياه واألنهار:

إن الخاصية الطبيعية األساسية للسودان هى نهر النيل وروافده 0حيم ينبع النيل
األبيض من بحيرة فهتوريا بيوغندا ويستمر فى دولة جنو السودان حتى يصل
الخرطوم ليلتقى بالنيل األزرق والذى ينبع من بحيرة تانا بإثيوبيا حيم يعرف
بعدها بنهر النيل 0ويلتقى به نهر عطبرة عند مدينة عطبرة .إن شبهة نهر النيل
تهيئ للسودان مساحات زراعية هبيرة 0حيم توجد أراضى خصبة جداً بين النيلين
األبيض واألزرق وبين نهر عطبرة والنيل األزرق هذلك .تقع عاصمة البالد
الخرطوم عند ملتقى النيلين األبيض واألزرق 0هما أن معظم المدن السودانية
تقع على ضفاف األنهار حيم توجد نسبة سهانية عالية .أما فيما يختص بموارد
المياه الجوفية فى السودان فإن هنالك مصادر أساسية لها هى:

مصدر المعلومات وزارة الرعاية والضمان اإلجتماعى -المجلس القومى للسكان( خصائص وديناميكية السكان فى السودان) تقرير .02 2
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.1

.2

.3
.4

األحواض الجوفية وتتهون من األحواض النوبية ومساحتها 163322
هيلومتر 0بمخزون مياه يقدر بأثنى عشر ألف وستماية مليار متر
مهع ( 12622مليار متر مهع ).
أحواض أم روابة ومساحتها  622222هيلو متر مربع بمخزون مياه
تقدر بأربعة آالف وماية وخمسين مليار متر مهع ( 4152مليار متر
مهع ).
أحواض الرسوبيات الحديثة وغيرها ويقدر مخزون الميته فيها
 3943مليار متر مهع .
2ز 5مليار متر
الصخور األساسية ويقدر مخزون المياه فيها
مهع .

التربة فى السودان:

تتميز تربة السودان بوجود ثالثة أنواع من التربة .حيم نجد التربة الرملية فى
المنطقة الشمالية والغربية 0والطينية فى المنطقة الوسطى أما المنطقة الجنوبية
فتغطيها التربة الصخرية .تتعدد المناخات في السودان من المناخ الصحراوى فى
الشمال مروراً بالسافنا الفقيرة والغنية فى الوسط وهنالك مناخات خاصة فى
جبل مرة ومنطقة أرهويت وجبال النوبة وهذا التنوع فى المناخ يعطى السودان
ميزة الصالحية النتاج مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية.
هما أن معظم أنحا القطر تبلغ متوسطات درجات الحرارة القصوى فيها ماية
درجة فهرنهايت فى معظم شهور السنة .وهنالك ترددات للعواصف القارية أحياناً
فى أواسط وشمال البالد خصوصاً فى أشهر الصيف من مارس الى يوليو تنبئ
بقدوم فصل األمطار فى الفترة من يوليو الى أهتوبر أما ساحل البحر األحمر
يمتاز بمناخ بحري وتهطل به بعض األمطار فى الشتا .
اللغة العربية هى اللغة السايدة للبالد هما تستخدم اللغة اإلنجليزية بشهل واسع.
واللغتان هما اللغتان الرسميتان وفقاً لنص المادة ( )2من الدستور الوطني
اإلنتقالي لسنة 2225م.

العملة:
الوحدة األساسية هى الجنيه السودانى.

المقاييس والموازيين:

6

يعتمد السودان فى نظام المقاييس والموازين على النظام المترى العالمى والذى
يشتمل على اآلتى:
 .1وحدة قياس الوزن وهى الهيلو جرام.
 .2وحدة قياس السعة وهى اللتر.
 .3وحدة قياس الطول وهى المتر
 .4من الوحدات المستعملة لقياس األراضى الفدان=  4222متر .مربع
=  19232أيهر =  2942ههتار.

مواقع سياحية:

مصيف أرهويت السياحى – شرق السودان.
مدينة سواهن – شرق السودان.
قرية عروس السياحية – شرق السودان.
حظيرة سنقي المايية – شرق السودان.
حظيرة الدندر -والية النيل األزرق (وسط السودان).
جبل مرة – غر السودان.
أنظر المرفق رقم  2والخاص بعدد السياح واإليراد السياحى.

متاحف:

على مستوى العاصمة القومية هنالك العديد من المتاحف هى:
المتحف السودان القومى.
متحف التاريخ الطبيعى.
متحف بيت الخليفة.
متحف القصر الجمهورى.
المتحف الحربى.
هما أن هنالك العديد من المتاحف فى الواليات.

 -0منهجية إعداد التقرير
حظي هذا التقرير بإهتمام خاص من الحهومة السودانية حيم أ نىه مىن التقىارير
التى تأخرت الدولة هثيرا فى تقديمىه .وعليىه فقىد وجىه وزيىر العىدل ريىيس

7

المجلس اإلستشارى لحقوق اإلنسان مقرر المجلىس وهافىة عضىويته التىى تضىم
ممثلين لوزارات ومؤسسات مختلفة أسىهمت فىي تقىديم معلومىات عىن سياسىاتها
لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ومع أن هذا التقرير ينقل جهىود الحهومىة بشىأن
إلتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان فقد جرى أيضاً التشاور مع منظمىات المجتمىع
المدني بإعتبار أن التقارير ينبغي أال تهون معدة من قبل الحهومة حصراً وتضمنت
هذه المشاورات عقد عدد من الجلسىات وور العمىل التشىاورية .آخرهىا ورشىة
العمل التى عقدت فى  19مارس  2212وحضرها عدد هبير من المهتمين من أجهىزة
الدولة ومنظمات المجتمع المدنى واألهاديمين وحظى التقرير بنقىا مسىتفيض
وتم أخذ معظم اآلرا فى اإلعتبار .مولى ن الجهات التى حضرت مناقشىة المسىودة
األولى للتقريىر 0جامعىة الخرطىوم هليىة القىانون 0منظمىة األطفىال اليىافعين0
المجموعة السودانية لحقوق اإلنسان 0مرهز دراسات المجتمع 0اإلتحاد العام للمرأة
السودانية 0اإلتحاد النسايى العالمى 0مرصد حقوق الطفل وغيرها.
بعد أن صادق السودان على العهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعيىة
والثقافية فى 1926م 0ظل يسعى جاهداً للوفا بالتزاماته الناجمىه عنىه إيمانىا منىه
بأهمية العهد ودوره فى حماية وترقية حقوق اإلنسىان واقتناعىاً بجىدوى الحىوار
الموضوعى البنا بين اللجنة والدول األعضا فيما يخدم حقوق وحريىات اإلنسىان
والشعو فى العالم.
تأسيساً على ذلك قدم السودان تقريره األولى عن أوضاع الحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية الذي نوقش في إجتماعات اللجنة  41-32المنعقدة فى جنيف
فى  22-21أغسطس 2222م .تم إعتماد التقرير والمالحظات الختامية فة الجلسة
 53للجنة المنعقدة فى  32أغسطس 2222م.
إستناداً الى المواد ( ) 11-16من العهد 0يقدم السودان تقريره الثانى والثالم فى
العام  2212ليشمل التقارير الواج على السودان تقديمها حتى تاريخه .ويعزى
التأخير فى تقديم التقارير الى العديد من األسبا والتحديات التى واجهت
السودان والتى ال تخفى على أحد والتى ترد الحقا فى هذا التقرير.
راعينا فى ترتي إستعراض الحقوق األساسية اإللتزام بترتي المواد هما وردت
فى العهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فى عنوان
الموضوع لرقم المادة من العهد.
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إستخدمنا أسلو الفقرات القصيرة لهل فقرة جديدة مع ترقيمها ليسهل الرجوع
واإلشارة إليها.
رأينا لعهس واقع تطبيق الحقوق على أرض الواقع أن نعطى نماذج لبعض ما تم
من إنجازات فى الواليات المختلفة فيما يتعلق بالحقوق لصعوبة إيراد هل
الواليات وذلك فى صل التقرير مع إرفاق جداول تعهس الواقع الحقيقى إلنفاذ
الحقوق فى السودان.
راعينا فى التقرير الرد على المالحظات الختامية للجنة الصادرة فى  1سبتمبر
 2222عند نظرها لتقرير السودان األول.
مرفق أيضا مع هذا التقرير والمرفقات  CDيحمل معلومات هامة عن الواليات
لعلم اللجنة وهل المهتمين بحقوق اإلنسان فى السودان وهو من إصدارات الجهاز
المرهزى لإلحصا .
تؤهد حهومة السودان رغبتها الصادقة في اإللتزام والتعاون مع لجنة الحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية بإعتبارها أداة تهدف إلي ضمان تعزيز وحماية
الحقوق الواردة فى العهد.
هذا التقرير يوضح حالة حقوق اإلنسان بشمال السودان على الرغم من أن جز
من الفترة المشمولة بهذه التقاريرلم يهن فيها جنو السودان يتمتع بإستقاللية
هاملة إال أن صعوبة الحصول على معلومات حاليا جعلت التقرير قاصرا على
دولة السودان الحالية.
يعهس هذا التقرير موجزاً ألوجه التقدم الرييسية المحرزة في مجال تعزيز
وحماية الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية بالسودان متمثلة في جهود
الدولة على المستوي التشريعي والقضايي والتنفيذي في وقت يواجه فيه السودان
هثيراً من التحديات والصعوبات التي ال تزال ماثلة غير أنها ال تحد من إرادته
في مواصلة السير بحزم في مجال النهوض بترقية هذه الحقوق وتطوير التعاون
مع جميع الجهات الفاعلة علي الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي من خالل سن
التشريعات وإعتماد التدابير والسياسات.
بعد توقيع إتفاقية السالم الشامل فى نيروبى فى يناير 2225م تم إصدار دستور
جمهورية السودان اإلنتقالى فى التاسع من يوليو 2225م.
حدد دستور جمهورية السودان اإلنتقالي لسنة 2225م طبيعة الدولة بأنها دولة
ديمقراطية ال مرهزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر
واألعراق واألديان .وهذلك أقر الدستور مبدأ الديمقراطية والالمرهزية في
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ظل جمهورية واحدة هي السودان وأن تلتزم الدولة بإحترام وترقية الهرامة
اإلنسانية والعدالة والمساواة واإلرتقا بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية
والتعددية الحزبية.
نص الدستور على أن تتهون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني
ومجلس الواليات .يتهون المجلس الوطني من أعضا منتخبين في إنتخابات حرة
ونزيهة ويحدد القانون تهوين المجلس وعدد أعضايه .ويتهون مجلس الواليات
من ممثلين إثنين لهل والية وينتخبان بواسطة المجلس التشريعي .هذلك يهون
لهل والية مجلس تشريعي يتهون من أعضا ينتخبون وفق أحهام دستور الوالية
والقانون.
هفل الدستور هافة الحقوق والحريات األساسية في البا الثاني والتي جا ت في
مسمى "وثيقة الحقوق" بما فى ذلك الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والقفافية
وجعلها بذلك من الحقوق التى بمهن التقاضى بشأنها في المادة ( )21والتي نصت
بأن تهون وثيقة الحقوق عهداً بين هافة أهل السودان وبينهم وبين حهوماتهم
وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق اإلنسان والحريات المضمنة في الدستور
وأن يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر األساس للعدالة اإلجتماعية والمساواة
والديمقراطية في السودان وأن تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها
وتنفذها.
نص الدستور على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الدستور
وال تصادرها أو تنتقص منها وتأهيداً لهذه الحقوق والحريات حظر الدستور
تعليقها حتى في حالة الطوارئ ونص على أن ضمانات المحاهمة العادلة من
الحقوق التى ال يجوز تعليقها حتى في حالة الطوارئ 0هما إعتبرها من القوانين
التي ال تملك المؤسسات التشريعية المساس بها أو تعديل نصوصها إال بعد
الرجوع الى الشع في إستفتا عام.
لم ينص الدستور على دين رسمي للدولة وأقر بأن السودان وطن جامع تهون فيه
األديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام وأن التنوع الثقافي هو أساس
التماسك القوي وال يجوز إستغالله إلحداث الفرقة وأن جميع اللغات األصلية
السودانية لغات قومية يج تطويره.
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هنالك العديد من القوانين التى تؤطر للحق وهيفية تنفيذه 0رأينا بدال من
إرفاقها اإلشارة الى الموقع الذى يمهن من اإلطالع عليها:
www.moj.org.sd

 - 2إتفاقيااااق حقاااوق اإلنساااان التاااى قاااادق عليهاااا الساااودان خاااف فتااار
التقريرين:
خالل فترة التقرير صادق السودان على الميثاق األفريقي لحقىوق ورفىاه الطفىل
باإلضافة الى إتفاقية وبروتوهول حماية األشخاص ذوى اإلعاقىة والبروتوهىول
الملحق بهذه اإلتفاقية وهذلك البروتوهول الملحىق بإتفاقيىة حقىوق الطفىل
والخاص بإشتراك األطفال فى النزاعات المسلحة وال زالت الدراسات جارية بصدد
المصادقة على اإلتفاقيات األخرى.
وحيم أن اللجنة قد أشارت فى مالحظاتها الختامية عند نظرها لتقرير السودان
الى وضع اإلتفاقيات الدولية فى النظام القانونى للدولة نود أن نشير الى ان هذه
اإلتفاقيات تعتبر جز اليتجزأ من وثيقة ا لحقىوق الىواردة فىى هىذا الدسىتور
وبذلك تم حسم الجدل حول هذا األمىر ونىص علىى هثيىر مىن أحهىام هىذه
اإلتفاقيات في صل التشريعات الوطنية وتصون المحهمة الدسىتورية والمحىاهم
المختصة األخرى هذه الحقوق وتحميها وتطبقها في الدولة وفقاً للدستور .وقىد
نص دستور السودان اإلنتقالي لسنة 2225م فىي المىادة  )3( 21علىى إعتبىار هىل
الحقوق والحريات المضمنة في اإلتفاقيات والعهىود والمواثيىق الدوليىة لحقىوق
اإلنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جز اً ال يتجزأ مىن الدسىتور
ومن وثيقة الحقوق .وبموج ذلك صدرت قىوانين العديىد مىن القىوانين مثىل
قانون القوات المسلحة  2221وقانون االمن الوطنى  0وقىانون الطفىل  2212قىانون
االنتخابات 2221وقانون الصىحافة 2221وقىانون االحىزا السياسىية 2221وقىانون
المنظمات الوطنية  2226وقانون النقابات  2229ويمهن اإلطالع عليها جميعا وعلى
غيرها من القوانين على موقع وزارة العدل:
www.moj.gov.sd
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من المواضيع التى اثارتها اللجنة عند نظرها للتقرير السابق معلومات عن أوضاع
الالجئين والنازحين نوردها هما يلى:

أوضاع الفجئين:3
ما برح اللجو في السودان أحد المسايل التي تشغل المجتمع الدولي 0وقد تطىاول
عمراً إذ يمتد ألهثر من أربعة عقود خلت وتداخلت معه التداعيات التىي أفرزهىا
وجود الالجئين المزمن  .إن السودان هان ومازال واحداً من اعىرق الىدول التىي
تفاعلت وإحتضنت حرهة اللجو بقناعات تمتد من قيم ديننىا الحنيىف ورسىوخ
اعراف وتقاليد وموروثات المجتمع السىوداني سىابقين بتلىك القىيم واألعىراف
والتقاليد والموروثات والمواثيق الدولية واإلقليمية المنظمة ألوضىاع الججئىين
مثل ميثاق جنيف الخاص بوضع الالجئين لعام 1951م والبروتوهول الملحىق بىه
لعام 1961م وإتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969م والتىي تحهىم االوضىاع
الخاصة بالالجئين في أفريقيا .بل هان السودان أول دولة افريقية أصدرت قانون
تنظيم اللجو وذلك فىي عىام 1914م  .وهىان للسىودان مشىارهات ومسىاهمات
واسعة في عدد من المجاالت لتطوير تلك افتفاقيات والبروتوهوالت والقىوانين
لتواه مستجدات حرهة اللجو .
يعتبر السوادن من أهبر المانحين في مجال اللجو والالجئين حيم قام بتىوفير
األراضي السهنية والزراعية ومناطق الرعي لالجئىين 0همىا قىام بتىوفير األمىن
وتقديم الخدمات لهم من خالل مشارهات الالجئين للمواطنين في الخدمات التىي
تقدمها الدولة لمواطنيها رغىم شىح اإلمهانيىات 0همىا أنشىأت الدولىة معتمديىة
الالجئين هجهاز حهومي يقوم برعاية وحماية ومساعدة الالجئين ووضع الخطط
والسياسات الخاصة بذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة .هما وافقت
الدولة على تأسيس مهت للمفوض السامي لشىئون الالجئىين بىالخرطوم وفىتح
فروع لهذا المهت في عدد من الواليات بالبالد.
إرتهزت تجربة السودان في مجال الالجئين على العناصر اآلتية  :ى

 0المعلومات مستمدة من وزارة الداخلية مكتب معتمد الالجئين
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.1

.2
.3

.4

.5

.6

التعاون الدولي واإلقليمي خاصة مع الدول المصىدرة لالجئىين وذلىك
وفقاً لما تنظمه اإلتفاقيات والقوانين وإعتبىار أن مىنح اللجىو مسىألة
إنسانية ومدنية.
إدارة حاالت الطوارئ للهجرات عند وقوع الهوارث والنزاعات وظىروف
عدم اإلستقرار في الدول المجاورة.
إعداد وتنظيم مراهز إستقبال لطالبي اللجو وإنشا معسهرات لرعاية
الالجئين ألغراض اإلعاشة وتقديم الخدمات الضرورية وتىوفير العمىل
واإلهتفا الذاتي.
الترهيز على اإلنتقال بالالجئ من مرحلة إستقبال اإلعانات إلى مرحلة
التنمية وذلك بإعتماد سياسة اإلهتفا الذاتي 0وفىي هىذا اإلطىار قىام
السودان بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون الالجئىين وهثيىر مىن
الدول والمنظمات بإنشا مشاريع عديدة هدفت إلىى تحقيىق اإلهتفىا
الذاتي واإلعتماد على النفس لالجئ مثل مشاريع (منظمة العمل الدولية0
مشىىروع التسىىليف الىىدايري 0مشىىروعات المنىىاطق المتىىأثرة بوجىىود
الالجئين) ولهنها إنهارت ألسبا سياسية خارجية.
البحم مع المفوضية السامية إليجاد الحلول الدايمة لمشىهالت اللجىو
والالجئين والتي تتمثل في العودة الطوعية 0وإعادة التىوطين فىي بلىد
ثالم واإلدماج المحلي.
اإلشراف على عودة الالجئين السودانيين من دول الجوار.

الوضع الراهن لالجئين بالسودان:
(أ) الالجئون بالمعسكرات والمدن:
 .1يبلغ عدد معسهرات الالجئين بالسودان ( )15معسهر 0حيم يوجد عدد ()2
معسهرات بواليتي القضارف وهسال وعدد( )4معسهرات بواليتي الجزيىرة
وسنار وعدد( )3معسهرات بوالية غر دارفور.
 .2يبلغ أعداد الالجئين المسجلين بالمعسىهرات  259314تفاصىيلها هىاآلتي:
 649413الجئ يقيمون بمعسهرات الالجئين بشرق السودان (واليتىي هسىال
والقضارف) 0وعدد  29292الجئ في معسهرات الواليىات الوسىطى (واليتىي
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سنار والجزيرة) وعدد  129636الجئ يقيمىون بمعسىهرات اللجىو بواليىة
غر دارفور.
 .3أما الالجئون الذين يقيمون بالمدن والمناطق الحضرية خارج المعسهرات
يقدر عددهم بحوالي  1529222الجئ 0وهذا العدد من الالجئين ال تقدم لهىم
أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي ويعتمدون على مشىارهة المىواطن
في الخدمات اإلجتماعية العامة في المدن رغم شح تلك الخدمات.

التحدياق التي تواجه الدولة  :ـ
.1

.2

14

لقد ترت على تنفيذ قرار وقف المساعدات الدولية (بند اإلنقطاع) عن
الالجئين األثيوبيين واألرتريين مىن قبىل المفوضىية السىامية لشىئون
الالجئين قفل بعض معسهرات اللجو ودمجها في معسهرات أخرى دون
دراسة هافية لهيفية تسيير حياة هؤال الالجئىين ودون إيجىاد بىدايل
عادلة مما جعل اغلبية الالجئين بالمعسهرات المقفولىة يتجهىون نحىو
المدن الهبرى بحثاً عن العمل واإلستقرار.
تواصلت تدفقات طالبي اللجو على الحدود الشرقية من البالد في هىل
من واليات هسال 0القضارف 0البحر األحمر والواليىات الوسىطى 0همىا
إسىتمرت المفوضىىية السىامية لشىىئون الالجئىين فىىي سياسىة تجفيىىف
معسهرات الالجئين من الخدمات األساسىية وذلىك بإعتمادهىا لمىوارد
مالية ضعيفة ال تفي بالغرض المطلىو للخىدمات ممىا أدى إلىى شىح
وتدني في الخدمات اإلنسانية بالمعسهرات (مياه 0صحة 0تعليم 0غذا ).. 0
حيم أصبح الوضع القايم في معسهرات الالجئىين بواليىة هسىال غيىر
مشجع للبقا ألسبا عديدة أولها أن معظم الالجئين في اآلونة األخيرة
من فئة الشبا وقادمين من مدن رييسية ومتعلمىين ولىديهم تطلعىات
هبيرة في حين أن المعسهرات قايمة في مناطق ريفية نايية تنعدم فيها
هل صور الحياة المدنية ويصع التحهم فيها ورقابتها بصىورة فاعلىة
إضافة إلى تدني الخدمات الضرورية التي تقدم لالجئىين سىوا هانىت
في المعسهرات القديمة أو في معسهر الشىجرا لالجئىين الجىدد ممىا
جعل هذه المعسهرات طاردة لالجئين والتسلل نحىو المىدن بحثىاً عىن
أوضاع معيشية أفضل.

.3

.4
.5

.6

.1

ظاهرة الهجرة غير الشرعية أدت إلى ظهور عصابات منظمة تعمىل فىي
مجال التهربي واإلتجار بالبشر حيم يبدأ نشىا هىذه العصىابات مىن
داخل دول القرن األفريقي إلى داخل السودان.
التدهور البيئي في المنىاطق المتىأثرة بوجىود الالجئىين وعىدم إيفىا
المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه هذا البرنامج.
اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية والصحية لالجئين خاصة الذين
يتواجدون بالمدن وال يتلقون أي مساعدات من المجتمع الدولي وغنمىا
يشارهون المواطنين في خدماتهم التي توفرها لهم الدولة رغم شحها.
عدم توفر إحصايية حقيقية لالجئين بالسودان والتىي هنىا نأمىل مىن
المفوضية السامية لشئون الالجئين توفير المعينات التىي تسىاعد علىى
إجرا تعداد حقيقي لالجئين بالسودان.
رغم قيام عدة ور عمل خاصة بموضوع اإلدماج المحلي لالجئين فىي
المجتمعات المحلية إال أنه لم يتم التوصل إلى سياسة واضحة في هىذا
الشأن 0ولما صار المجتمع الدولي يضغط في هىذا اإلتجىاه 0أصىبح مىن
الضروري اآلن أن تهون هناك سياسىة واضىحة للسىودان فيمىا يتعلىق
بإدماج الالجئين في المجتمع المحلي.

مجهوداق معتمدية الفجئين للحد من تلك المشاكل:
.1
.2

.3
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العمل مع المفوضية السامية لشئون الالجئين والمجتمىع الىدولي علىى
تحسين أوضاع الخدمات الالجئين بالمعسهرات.
السعي لدى المفوضية السامية لشئون الالجئين والمجتمع الىدولي فىي
مهافحة عمليات التهري واإلتجار بالبشر من خىالل قيىام ور عمىل
للتنوير بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير المعينات التي تساعد في
محاربة عصابات التهري واإلتجار بالبشر.
العمل مع المفوضية السامية لشئون الالجئين لتنفيذ مشروعات اإلعتماد
على الذات الالحئين بالمعسهرات والتي تشمل :ى
(أ) الزراعة المطرية والمروية وذلك بتوفير اآلليات الزراعية وتجهيز
األراضي والتقاوي واألسمدة.
( ) اإلنتاج الحيواني.

.4

.5

.6

(ج) األعمال الضغيرة وتنمية المهارات مثل الحدادة والسباهة والههربا
ومهنة السيارات والبنا والتشييد وبرنامج الحاسو .
(د) المنشط النسىوي والىذي يتمثىل فىي ممارسىة اعمىال
الحياهة والخياطة والسعف.
البحم مع المفوضية السامية لتفعيل الحلول الدايمة لمشىهالت اللجىو
والالجئين وذلك من خالل إستئناف برامج العودة الطوعيىة للىراغبين
مىىن الالجئىىين األثيىىوبيين واألرتىىريين 0همىىا أن هنىىاك مسىىاعي مىىع
المفوضية السامية والمانحين لزيادة فرص إعادة توطين الالجئىين فىي
بلد ثالم.
بحم عدالة وتهافؤ إقتسام التبعىات اإلقتصىادية واإلجتماعيىة واألمنيىة
لالجئين بين السودان والمجتمع الدولي وذلك بىدعم بعىض الخىدمات
الصحية والتعليمية وتأهيل وإعادة تأهيل مشروعات المنىاطق المتىأثرة
بوجود الالجئين في هل الواليات التي تستضيف الالجئين.
بنا قدرات العاملين بمعتمدية الالجئين وتأهيلهم وذلك بإيجاد فىرص
تدريبية داخلية وخارجية لهس مزيد من الخبرات.

الفجئون السودانيون بدو الجوار (شرق تشاد)
.1

.2
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في إطار إستراتيجية سالم دارفور تم تهوين اللجنة العليا لتأمين العودة
الطوعية للنازحين والالجئين لواليىات دارفىور برياسىة السىيد/وزيىر
الداخلية.
لتنفيذ مهام اللجنة الفرعية لالجئين فقد تم وضع خطتين للعمل شملت
اآلتي :
(أ) خطة قصيرة المىدى مىن ينىاير-يونيىو2211م لترحيىل الالجئىين
السودانيين العالقين على الحدود السودانية التشادية.
( ) خطة طويلىة المىدى للعىام 2211م لترحيىل الالجئىين
السودانيين بالمعسهر بشرق تشاد.

.3

.4

.5

.6

بعد توفير بعض اإلعتمادات المالية الضرورية من قبل اللجنة العليا بدأ
تنفيذ الخطة قصيرة المدى بالتعاون والتنسيق مىع السىلطات المحليىة
لوالية غر دارفور واإلدارات األهلية ومهت مساعد معتمىد الالجئىين
بالجنينية 0وتم عودة  49222أسرة من العالقين على الحدود إلى هل من
مناطق نورو 0تربيبه 0وأنجميي بوالية غر دارفور.
بعد نجاح العودة التلقايية تم عقد إجتماع ثالثي بالخرطوم في الفتىرة
من  21-26يوليو 2211م بين حهومة السودانية 0حهومة تشاد والمفوضىية
السامية لشئون الالجئين للتداول حىول سىبل تنفيىذ العىودة الطوعيىة
لالجئين السودانيين بدولة تشاد في إطار اإلتفىاق الثالثىي الىذي يمثىل
الوثيقة القانونية لعودة المنظمة لالجئين وذلك حفظاً لالجئ والدولة
المستضيفة والدولة األم.
تم توقيع البيان الختامي بين األطراف حيم هىان فىي مقدمتىه ذهىر
تطور عالقات التعاون بين حهومة السودان وحهومة تشاد والتي أدت إلى
قيام الترتيبات الثناييىة بىين البلىدين للتباحىم فىي موضىوع العىودة
الطوعية لالجئين السودانيين  .وقد أثبت البيان تحسن األحوال األمنيىة
في الحدود مما أدى إلى توقيع إتفاقية ثنايية بين السودان وتشاد لتنفيذ
العودة التلقايية لالجئين العالقين على الحدود بين البلدين.
تواصلت اإلجتماعات في هذا الخصوص بين السودان 0تشىاد والمفوضىية
السامية لشئون الالجئين حيم تم عقد إجتمىاع ثالثىي بىالخرطوم فىي
يوليو 2211م 0وإجتماع آخر بين األطىراف الثالثىة فىي نىوفمبر 2211م
بأنجمينا لمواصلة المباحثات حول العودة الطوعيىة المنظمىة لالجئىين
السودانيين من شرق تشاد وفق افتفاقيىة الثالثيىة التىي تمثىل اإلطىار
القانوني للعودة الطوعية 0وسوف تتواصىل اإلجتماعىات بىين األطىراف
الثالثة في هذا الخصوص.

أوضاع النازحين:
إن النازحون هم مواطنين سىودانيين يتمتعىون بهافىة الحقىوق والواجبىات التىي
هفلها الدستور للمواطنين .وحمايتهم ومساعدتهم في األساس مسىئولية الدولىة
ويقدم الشرها العون اإلنساني الوطني والدولي.
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لمعالجة هافة إشهاليات النازحين تم إنشا وحدة النزوح والعودة الطوعيىة عىام
2223م بغرض متابعة برامج العىودة التطوعيىة للنىازحين وذلىك هجسىم تىابع
لمفوضية العون اإلنساني .إثر التوقيع على السياسة اإلطارية بين حهومة السودان
والحرهة الشعبية في يوليو 2224م تم اإلتفاق على إنشا وحدتين للنىازحين فىي
هل من الخرطوم ورومبيىك للتخطىيط والتنسىيق والمتابعىة لبىرامج العىودة
الطوعية للنازحين .في النصف الثاني من 2225م تم ترفيىع الوحىدة الىى مرهىز
قومي للنزوح والعودة الطوعية.

نشاطاق المركز القومى للنزوح والعود الطوعية:












المشارهة الفاعلة في إعداد السياسة الموحدة للدولة تجاه العودة الطوعية مع
الحرهة الشعبية فىي يوليىو 2224م وأسىفرت عىن توقيىع السياسىة اإلطاريىة
).(Policy Framework
المشارهة الفاعلة في نقا تفاصيل مذهرات التفاهم التي وقعت مع هل من
منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لالجئين بخصوص العودة الطوعية
لنازحي دارفور الى ديارهم.
التنسيق التام مع والية الخرطوم والمنظمات العاملة بالوالية للنظر فىي أمثىل
الحلول إلدماج النازحين في والية الخرطوم بنا ً على رغبتهم.
القيام بفتح فروع للمرهز في هل من هوستي والواليات الشرقية.
إنشا مجموعة عمىل مشىترهة ) (Task Forceلتنسىيق عمليىات العىودة
الطوعية الى جنو السودان والمناطق الثالث وتشمل المجموعة وهاالت األمم
المتحدة المختلفة وبعض المنظمات الطوعيىة وتعمىل تحىت قيىادة المرهىز
القومي للنزوح والعودة الطوعية.
من أهم النشاطات التي أنجزها المرهز مشروعين لمسح رغبات النازحين فىي
العودة الطوعية أو البقا في المجتمعات المستضيفة تىم ذلىك بالتعىاون مىع
الشرها في هل الواليات الشمالية.
المشارهة في إعداد السياسة القومية للنازحين التي تمت إجازتها مىن مجلىس
الوزرا .

العود الطوعية المنظمة والمدعومة
والعود الطوعية التلقائية
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(أ) العود الطوعية والمرجعياق:
( )1إن أهمية العودة الطوعية تتأهد من خالل المرجعيات التىي أمنىت علىى
حقهم في العودة الطوعية الى مواقعهم األصلية وهي:
 oإتفاقية السالم الشامل
 oالدستور اإلنتقالي
 oتقرير بعثة الجام
( )2هل هذه المرجعيات أمنت على حق العودة الطوعية للنىازحين والالجئىين
بدول الجوار الى مناطقهم األصلية 0وهي مسىؤولية مشىترهة لحهىومتي
الوحدة الوطنية وجنو السودان (والشرها الدوليين).
( )3والعودة حس المواثيىق الدوليىة والدستورالسىوداني هىي عىودة طوعيىة
(إختيارية) .وحتى تستند هذه السياسات على أسىس موضىوعية ولإللمىام
بحجم المشهلة ورغبة النازحين في العودة الطوعية الى ديارهم األصىلية0
تم إجرا مسح وقد هشف المسح في عام 2225م أن عىددهم يبلىغ حىوالي
 492229222نازح وتم هذا المسح على أساس العينة العشوايية .وهذا الىرقم
يشمل هل الواليات الشمالية ما عدا دارفور 0وهانىت نتىايج الرغبىة فىي
العودة الطوعية هاآلتي:
( % 6691 )1يرغبون في العودة الطوعية.
( % 2196 )2يرغبون في البقا في المجتمعات المستضيفة.
( % 1299 )3لم يقرروا بعد.

المسح الثاني في العام 3001م:
() 1
() 2
() 3

 %62921يرغبون في العودة الطوعية.
 %2593يرغبون في البقا في المجتمعات المستضيفة.
 %12لم يقرروا بعد.

واآلن هنالك دراسة متهاملة لمسح ثالم من أهىم أهدافىه معرفىة األعىداد
المتبقية من النازحين وحجم العودة العهسية خاصة في والية الخرطوم.

العود الطوعية المنظمة:
بداية العود المنظمة:
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النازحون من دينكا بور:
 عودة منظمة  1349222نازح مىن شىرق وغىر اإلسىتوايية الىى بىور مىع
مواشيهم .تمت هذه العودة بىرًا الىى منطقىة بىور تفاديىًا للصىراع بىين
مجموعات اإلستوايية ودينها بور.
 وعاد منهم حوالي  49222من النسا واألطفال عن طريق النقل النهري مىن
جوبا الى بور.
في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية 0بىدأت هىذه البىرامج بالحملىة اإلعالميىة
وأغراضها تتمثل في التوعية بمناطق العودة وتعريف النازحين بىاألحوال األمنيىة
ومستوى الخدمات الضرورية ومستوى تواجد األلغام من عدمها وهذلك تعريف
وتبصير النازحين بأن عملية العودة هي عملية إختيارية وطوعيىة .ويىتم تنفيىذ
الحملة شراهة بين المرهىز القىومي للنىزوح و  SSRRCواألمىم المتحىدة
بالتعاون مع سالطين وقيادات النىازحين .ويىتم العىودة الطوعيىة مىن خىالل 35
مرهز ثابت و 5فرق متحرهة .ويقوم باإلشراف على التسجيل  5فرق مهونة من
المرهز القومي للنزوح و  SSRRCواألمم المتحدة.
حتى ابريل 2222م تسجيل عدد ( )1319621أسرة أي ما يعادل ( )5629225فرداً حتى
أبريل 2222م.

في سبيل اإلعداد للمغادر :

تم إنشا  3مراهز مغادرة في الخرطوم – ام بىدة السىالم – جبىل أوليىا
ومايو 0تعمل علي .
 oتجميع العايدين بغرض إعدادهم للسفر وإجرا الهشف الطبي لهم
 oوهذلك توزيع المساعدات اإلنسانية أثنا الرحلة
وتم هذلك وضع محطات على طريق عىودة النىازحين بغىرض اإلسىتجمام
وتقديم بعض المساعدات األساسية مثل الخدمات الصحية والغذايية.
مع وجود قوات شرطة اإلحتياطي المرهزي لتأمين القوافل عبر الواليىات و
قوات شرطة المحليات لتأمين المغادرة ومحطات العبور.
يتم الترحيل عبر هل الوسايل المتاحة براً وجواً والممر النيلي.
يتم تنفيذ النقل النهري عبر ممرين أساسيين:
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( )1ممر هوستي – الرنك – ملهال – شامبي – بور
( )2ممر جوبا – ترهاها – بور
تم تنفيذ الترحيل الجوي عبر خمسة عشرة رحلة جوية من مطار الخرطىوم
الى جوبا.
تم ترحيل عدد  19529عايد الى هل من جوبا – يامبيو – طمبرة – مريدي –
ياي – ومندري.

إنجازاق المركز القومي للنازحين والعائدين للعام 3066م
تتلخص مشروعات وبرامج المرهز القومي للنازحين والعايين في المحىاور
الرييسية التالية:
 02وحتةى
( ) مشروع العودة الطوعية لدولةة جنةوا السةودان فةف الفتةرة مةن أبرية
تاريخه وتفاصيله كاآلتف:
عدد األفراد
الرقم نوع الرحالت
جملىىة عىىودة الىىرحالت بالنقىىل 229122
.1
النهري
219132
جملة عودة بالنقل البري
.2
جملة عىودة الىرحالت بالنقىل 19236
.3
بالسهة حديد
529262
الجملة

() 0

عدد األسر
59141

عدد الرحالت
16

49265
19521

13
6

119319
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مشروع العودة الطوعية لنازحف والية الني األزرق وتفاصيله كاآلتف:

الرقم رفىىىىم تىىىىىىىاريخ عىىىىدد عىىىدد عىىىىدد الجهىىات المشىىارهة فىىي
البصات األسر األفراد التنفيذ
الرحلة الرحلة
المرهز القومي للنازحين
311
62
5
األولى 2211/9/16م
.1
والعايىىىىدين  +رابطىىىىة
المرأة  +منظمة الرحا
المرهز القومي للنازحين
15
15
1
الثانية 2211/9/21م
.2
والعايدين  +فاعل خير
المرهز القومي للنازحين
112
142
12
الثالثة 2211/9/24م
.3
والعايدين  +منظمة البىر
والتواصىىىل  +منظمىىىة
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الرابعة

.4
الجملة

2211/12/5م

6

31

223

22

252

19321

الرعاية واإلصالح
لجنىىة اإلسىىناد بمجلىىس
الوزرا

تم إجرا مسوحات لمعرفة تواجىد النىازحين بهىل مىن واليىات البحىر األحمىر0
القضارف وهسال لحصرهم ومعرفة رغبتهم في العودة أو اإلدماج هذلك قامىت
الدولة بإجازة السياسية القومية للنازحين للعام ( 2211تعدبل  )2229والتي حىددت
المبادئ األساسية لحقوق النازحين في هافىة مراحىل النىزوح وحىددت المبىادئ
الحاهمة للعمل بين الشرها هما حددت األنشطة وآليات العمل.
وهذلك تم وضع برنامج للعىودة الطوعيىة بواليىات دارفىور تنفيىذاً إلتفاقيىة
الدوحة .

التحديات:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()1
()2
()9

استمرار الهجوم من الحرهات المتمردة.
توفير األمن في مواقع العودة وإجرا المصالحات المحلية.
توفير الحد األدنى من الخدمات في مواقع العودة.
إلتزام المجتمع الدولي بألتزاماته وتعهداته المالية المعلنة.
إزالة األلغام.
إنتشار األوبئة ببعض الواليات الجنوبية هاإلسهاالت المعوية 0والسحايي
اآلن أدى هذا الى بعض التأخير في جداول المنظمة.
قصر فترة الجفىاف (ديسىمبر  /مىايو) التىي ال تمهىن مىن اإلسىتفادة
القصوى من النقل البري.
هناك حاجة لمجهود إضافي لتجهيز المناطق النهايية للعودة حتى يزداد
عدد العايدين في هل قافلة خاصة في والية جنو هردفان ودارفور.
ضيق مواعين النقل النهري والسهة حديد.

 -4تحقيق التنمية اإلقتصادية:

 .1إن توفير الخدمات األساسية والقانونية ومراجعة القوانين بالواليات ووضع
رؤى إستراتيجية بمشارهة شعبية من قبل منظمات المجتمع المدنى
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والقطاعات األهلية هى من أول أولويات الدولة 0ولذلك قامت الحهومة
القومية ببذل المزيد من الجهد والجدية وإنتهاج سياسة تؤدى الى توفير
ظروف إجتماعية وبيئة مواتية تتيح المجال لمزيد من التنمية واإلستفادة
من قدرات المجتمع وتعزيز اإلمهانيات المتاحة لتحقيق الرفاه اإلقتصادى
واإلجتماعى.
 .2أظهرت نتايج مسح الفقر  2229فى شمال السودان والذى يعتبر األهبر
واألحدث ويعتمد على الدخل واإلستهالك أن معدل الفقر هو 4695
بإختالفات عالية بين الواليات .وقدر المسح فجوة الفقر  %16والسهان
الذين يعانون من الفقر المدقع هم  %2من جملة السهان.
 .3قامت الدولة بوضع خطة إستراتيجية ربع قرنية موجهة نحو النمو (-2221
 )2231لتقديم الخدمات ودعم النمو اإلقتصادى .باإلضافة الى زيادة اإلنفاق
ليصل الى  %9من الناتج المحلى اإلجمالى فى العام  .2229وقد قامت
السياسات النقدية بمعالجة قضايا الفقرا من خالل تخصيص  %12من
السقوف للبنوك التجارية لتمويل مشاريع التمويل األصغر.
 .4هذلك قامت الدولة بالعديد من الجهود فى سبيل محاربة الفقر عبر
اإلهتمام بالقطاعات الخدمية من التعليم والصحة والقطاع الزراعى
(مرفقات  )14-9والقطاع الصناعى (مرفق  )15وهذلك البترول وإنتاج
المعادن (مرفقات  )12-16وغيرها والتى سيرد تفصيل جز منها الحقا فى
هذا التقرير اآل أننا رأينا أن نعهس بعض من التجار الناجحة فى هذا
المجال حيم أنه قد تم تنفيذ العديد من السياسات والبرامج لمحدودى
الدخل فى هافة واليات السودان وفقا للموارد المتاحة فى الواليات .ومن
المشروعات التى تم تنفيذها :مشروع تمليك األبقاروالذى نفذ فى والية
البحر األحمر وذلك عبر شرا ( )1222ألف رأس من األبقار الحلو خالل
الفترة  2229-2222بتهلفة إجمالية ( )292229222إثنين مليون جنيه إستفاد
منها عدد  222أسرة بواقع خمسة رأس لهل أسرة وذلك عبر ديوان الزهاة0
البنك الزراعى 0بنك اإلدخار وبنك تنمية الصناعات .هذلك تم تنفيذ
العديد من برامج التمويل األصغر مثل مشاريع تمليك قوار الصيد0
مشروع التاهسى التعاونى 0مشروع إحالل الهارو وهو مشروع يهدف الى
إبدال العربات التقليدية التى تجرها الدوا بموتر بثالثة عجالت وذلك
لإلستفادة منها فى نقل البضايع والمياه وغيرها.
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 .5فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى الواليات وهذلك أهداف األلفية
فى التنمية فقد إتخذت الحهومة إستراتيجية تنمية متوازنة لتنمية هافة
القطاعات فعملت على زيادة اإلنفاق فيها لذلك سعت الدولة لوضع
اإلجرا ات الهيهلية والتنظيمية وإجرا ات تفعيل اإليرادات فى الدولة ونأخذ
والية البحر األحمر همثال لواحدة من الواليات التى إتخذت إجرا ات أدت
الى نمو الموارد الواليية الذاتية والتى إنعهست إيجابا على زيادة اإلنفاق
التنموى .الجدول التالى:

يوضح نمو الموارد المالية لوالية البحر األحمر كنموذج خف الفتر
(:)3060-3001
البيان /السنة

2221

الموارد المالية بالوالية(مليون جنيه) 232
نسبة نمو الموارد

-

2222

2229

2212

222

33195

332

2291

4299

4192

أما إتجهاق اإلنفاق التنموى حسب القطاعاق فى ذاق الوالية للفتر
( )3060-3001فيوضحه الجدو التالى:2
الرقم القطاع العام

2221

2222

2229

2212

1

المياه

3592

1492

299

1195

2

الههربا

191

691

392

292

3

الطرق

3292

4292

4992

5191

4

الصحة

2692

1699

499

1299

5

التعليم

1692

2999

1392

3191

6

الزراعى

1291

1194

294

294

مصدر المعلومات الواردة فى هذين الجدولين إدارة التنمية الوالئية فى والية البحر األحمر.
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1

اإلقتصادى

1194

2191

2291

2196

2

اإلجتماعى الثقافى

692

196

199

996

9

السيادى

599

992

191

491

12

اإلحتياطى

591

192

196

2191

11

اإلجمالى

15295

11292

12591

16692

نموذج آخر عن مشروعاق التنمية بوالية جنوب دارفور توضحها الجداو اآلتية:

تكلفة المشروعاق المنفذ خف العام 3001م
القطاع

الميزانيىىىىىىىىة المنصرف
المعتمدة

نسبة األدا السنوى

1

القطاع السيادى

6229222

269152

%495

2

القطاع الهندسى

1592419422

195939624

%52

3

القطاع الصحى

592429222

391219161

%63

4

القطىىىاع التربيىىىة 592119112
والتعليم

192299154

%31

القطاع الزراعى

1599259222

6249564

%4

الجملة

4296929112

1393229319

%31

5

ولمقارنة ذاق القطاعاق للمشاريع المنفذ خف العام  ،3000فإن الجدو التالى
يوضح معد الزياد فى الميزانية المرقود ونسبة اآلداء السنوى:
نسبة األدا السنوى
المنصرف
الميزانية
القطاع
المعتمدة
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1

القطاع الهندسى

2693359322

991259499

%35

2

القطاع الصحى

499699222

492419164

%21

التربية 392639422

499529426

%122

9659232

%1

1992929321

%39

3

قطاع
والتعليم

4

القطاع الزراعى

1492629222

الجملة

4992219122

أسبا الفقر فى السودان عديدة ومتنوعة تتمثل فى تأثير التحرير االإقتصادى
على الفئات الفقيرة والضعيفة من السهان 0العقوبات اإلقتصادية التى عاقت
الوصول الى مبادرات دولية 0الحرو األهلية الطويلة وزيادة حجم الديون
الخارجية .4على الرغم من هل هذه التحديات الهبيرة التى واجهها السودان والتى
سيرد بعضها أيضا الحقا فى هذا التقرير إال أن السودان نجح في تنفيذ عدد من
المشاريع التنموية المتقدمة في عدد من المجاالت الخدمية رأينا أن ترد فى هذه
الجزيية ألن أثرها إمتد الى مجموع الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
التى نص عليها العهد نذهر على سبيل المثال اآلتى:

 6-4اإلمداد الكهربائي وكهرباء الريف :
 .6لقد تم تنفيذ العديد من مشروعات الههربا في المدن الهبرى مع إيال أهمية
خاصة لههربا الريف وقد تمثلت هذه الجهود فيما يلي-:
أ -تنفيذ مشروع إمداد محطة ههربا الخرطوم بحري الحرارية الذي
يتهون من وحدتين بخاريتين بطاقة إنتاجية ( )222ميقا وا بتهلفة 2915

معلومات مأخوذة من تقرير السودان حول التقدم المحرز فى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  02 2الصادر من وزارة الرعاية
اإلجتماعية – األمانة العامة للمجلس القومى للسكان.
أنظر المرفقاق .30-69
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مليون دوالر محلي و  161مليون دوالر مهون أجنبي تم تنفيذه من قبىل
شرهة CMECالصينية.
تنفيذ مشروع محطىة توليىد ههربىا منطقىة قىرى  4يتهىون مىنوحدتين بطاقة إنتاجية  112ميقاوا تعمل بوقود الفحىم البترولىي مىن
مصفاة الخطوم بتهلفىة بلغىت  14994259222مليىون دوالر قامىت بتنفيىذ
شرهة CMECدخلت الخدمة خالل نهاية العام الماضي.
ج -تنفيذ مشروع توليد التوربينات المصفوفة بخزان جبل أوليا لتوليد
الههربا بطاقة هلية بلغت  32ميقىاوا بتهلفىة مليىار جنيىه سىوداني
ومبلغ  26مليون يورو قامت بتفيذه شرهة فاتك النمساوية.
د -البد في تنفيذ مشروع توليىد ههربىا الفولىة فىي واليىة جنىو
هردفان الىذي يتهىون مىن عىدد ثالثىة وحىدات بطاقىة  425ميقىاوا
بإستخدام الغاز الطبيعي يتهلفىة  622مليىون دوالر تىم تنفيىذه بواسىطة
شرهة .CMEC
هى -البد في تنفيذ مشروع محطة توليد هوستي بوالية النيل األبىيض
البخارية تتهون من عدد  4وحىدات بطاقىة إنتاجيىة  522ميقىاوا تبلىغ
تهلفة المشروع  45195مليون دوالر تقوم بتنفيذ المشروع شرهة أنجيها
الهندية.

توليد الكهرباء بمختلف والياق السودان التى خارج الشبكة القومية:

 .1تم زيادة مواعين التوليد بالواليات بمدن متفرقة شملت هل من الفاشر بوالية
شمال دارفور 0نياال 0الجنينة 0في دارفور النهود 0جنىو هردفىان هىادوقلي
جنو هردفان 0الضعين 0هسال مع ربط بقية مدن الواليات األخرى بالشىبهة
القومية وهي بورتسودان 0هريمة 0الدبة 0دنقال (بالوالية الشمالية)  0القضارف
(بوالية القضارف) 0األبيض  0ام روابة (بوالية شمال هردفان).
تم إنشا العديد من الشبهات المتهاملة منذ العام 2226م وذلك بتنفيىذ  115مربىع
وزيادة عدد المشترهين الى  932الف مشترك مع عمل تحسين شبهات الضىغط
المنخفض المتهالهة.
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بسىعات اجماليىة فاقىت 922

 .2تم إنشا العديد مىن محطىات توزيىع الههربىا
ميغافولت امبير.
تم إحالل وإبدال العدادات التقليدية بعدادات الدفع المقىدم ممىا ميزانيىة مقىدماً
لإلستفادة منها في تحسين الخدمة وانتفا ظاهرة المتاخرات وتقليل االعطىال
ونسبة الفاقد بخطو المنخفض.
سد مروي:
 .9هو سد ههروهيدروليهي سوداني يقع علىى مجىرى نهىر النيىل فىي الواليىة
الشمالية عند جزيرةمروي التي أطلق عليه اسمها .اهتمل بنا ه فىي  3مىارس
2229م 0ويبلغ اجمالي طول السد  992هىم فيمىا يصىل ارتفاعىه الىى 61متىراً0
ويعتبر سد مروي أضخم مشروع قومي تنموي ينعهس إيجابياً على اإلقتصىاد
القومي 0وهو مشروع طاقة مايية متعددة األغىراض يهىدف فىي األسىاس إلىى
إنتاج الطاقة الههربايية لمقابلة الطلى المتزايىد عليهىا للتنميىة اإلقتصىادية
واإلجتماعية وتوفير مصدر طاقة رخيص نسىبياً لتحسىين الزراعىة المرويىة
والصناعة في هىل الىبالد .صىاح تنفيىذ المشىروع عىدد مىن المشىروعات
المصاحبة حيم تم إعادة توطين  120222أسرة إلى مواقع بديلىة وبلغىت تهلفىة
إعادة التوطين  %42من التهلفة الهلية للمشروع وهىي نسىبة تعهىس إهتمىام
الدولة بهذا الجز من المشروع .تم تعويض المتأثرين بقيام السد بإقامة قرى
جديدة تتمتع بخدمات مميزة تشمل مدارس وخدمات ههربا ومراهز صحية
ومرافق دينية وغيرها وذلك بموافقة ممثلي المتأثرين بإنشا السد .هما تم
إنشا مطار دولي يربط دول الخليج العربي 0إفريقيا وأوروبا ويزود الطايرات
بالوقود هذلك تم إنشا مستشفى وشبهة للطرق والهباري بالمنطقة.
 .12األغراض األساسية لبنا السد هي توليد الطاقة الههربايية حيىم يولىد السىد
طاقة بقوة  19252ميغاوا هما سيسهم السد فىي عمليىة ري حىوالي 3229222
ههتار من المشاريع الزراعية في الوالية الشمالية ويحميها من خطىر فيضىان
النيل 0هما سيوفر بحيرة تخزين للمياه بطول  116هلم.

فى والية البحر األحمر تم تنفيذ محطات بطاقة إنتاجية  1.ميقا واط وإنارة  0 22عمود بالشوارع ( 0222بمدينة بورتسودان  ،و
 22بالمحليات ،كذلك تم تنفيذ عدد من المشاريع متمثلة فى إنشاء المحطات التالية :محطة كهرباء سنكات وجبيت ،محطة كهرباء سواكن،
محطة كهرباء بورتسودان ،محطة كهرباء هيا  ،محطة كهرباء أوسيف .
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 .11صاح بنا السد وترحيل المىواطنين العديىد مىن المشىاهل حىول منىاطق
الترحيل عملت الحهومة على التحاور مع أصحا المصىلحة إليجىاد الحلىول.
وهنالك مجموعة من المهجرين من مناطق المناصير ال زالو فىي نقىا مىع
رياسة الجمهورية ورياسة والية نهر النيل لحل بعىض المشىاهل وقىد وعىد
السيد رييس الجمهورية عق انها اعتصام المناصىير االخيىر بالىدامر بحىل
مشاهلهم وهوالتزام من رييس الجمهورية بحل المشهلة.

 3-4الحق في المياه والمياه النظيفة
 .12إهتمت حهومة السودان بصورة متزايدة بتوفير الما للسهان في جميع واليات
السودان وفي هذا الصدد قامت حهومة السودان بإنشىا العديىد مىن المشىاريع
نذهر منها على سبيل المثال-:
بدأ العمل في خزان بريا الواقىع بمنطقىة بريىا جنىو شىرق

مدينة النهود بوالية شمال هردفان 0تبلغ السعة التخزينة للخزان حىوالي
 45الف متر مهع وذلك لتوفير المياه الالزمة لري األراضىي الزراعيىة
ورعاية الماشية.
بدأ العمل في مشروع تطوير حفير سودري الذي يهدف الىى زيىادة

السعة التخزينية الى حوالي ( )6-5أضعاف بحيم يهون تخزيناً طويالً يهف
لعامين حتى وأن قلت همية األمطار في الخريف.
توقيع عقود إلنشا حفاير بوالية شمال دارفور في هل مىن قريىة

(عدوة) وقرية (هبير) وهي جزا اً من مشروعات حصاد الميىاه بالواليىة
التي تتضمن إنشا  4حفاير وتأهيل  4حفاير أخرى بقصىد تىوفير الميىاه
لري األراضي الزراعية وتربية الماشية مما ساعدت هثيىراً فىي إسىتقرار
السهان.
إقامة  2سدود و 2حفاير بوالية هسال حيم يمثل ذلك نقلة هبيرة

بالوالية على مستوى توفير المياه للثروة الحيوانية بالواليىة علىى مىدار
العام وينهى بذلك معاناة هبيرة هانت تعيشها عدد من القبايل الرعوية
بالمنطقة وهذلك يوفر مياه للزراعة في عدد من المناطق واألهىم مىن
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ذلك أن المشروع يوفر مياه للشىر لتهىون أحىد أهىم المشىاريع التىي
انطلقت إلنها مشهلة شح المياه بشرق السودان.1
بدأت شرهة  HUKNالصينية أعمالها بسد الروصيرص في واليىة

النيل األزرق وفي محطة هادقلي بواليىة جنىو هردفىان والىذي يىأتي
ضمن تصميم وتنفيذ  12سدود في واليات دارفور وهردفان لتوفير المياه
للزراعة والري.
تم توقيع عقد مع شرهة  SUN HAYDROلتصميم وتنفيذ 32

سداً بوالية السودان المختلفة.
إضطلعت الحهومة السودانية في إطار مشاريع حصاد المياه بالتنفيذ

والتخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتمثلة في إنشىا
خزانات 0سدود وحفاير إنتظمت عىدد مىن الواليىات وذلىك بهىدف
توفير قدر هاف من المياه ألغراض الزراعة والرعي وتوفير المياه
الصالحة للشر 0تعتبر الهيئىة القوميىة للميىاه المصىدر الرييسىي
إلحصا ات المياه لجغراض المنزلية في الريف والحضر.

 2-4النقل واإلتصاالق (مرفقاق )34-36
 .13أولى السودان إهتماماً خاصاً بخدمات اإلنترنت واإلتصاالت لقناعته بىأن هىذه
الوسايط تساعد هثيراً في حريىة التعبيىر وحريتىه وحريىة الحصىول علىى
المعلومات وتداولها هحقوق أصلية من حقىوق اإلنسىان ألجىل ذلىك أحىدث
السودان تطوراً هبيراً في هذا المجال حيم تم توفير سعات هبيرة وسىرعات
عالية لخدمات اإلنترنت عبر الهوابل البحرية بدالً عن توفيرهىا عبىر األقمىار
الصناعية حيم تم إنشا عدد إثنين هيبل بحري مرتبطىة بالهوابىل البحريىة
العالمية .وقد بلغ عدد مسىتخدمي اإلنترنىت فىي السىودان فىي العىام 2212م 0
 492229222شخص وبهذا الرقم تهون الدولة رقم  51في العالم والخامسىة فىي
أفريقيا من حيم عدد المستخدمين لجنترنت .

 4-4جهود الحكومة لمحاربة الفساد
فى والية البحر األحمر تمتد شبكات المياه على مسافة  1 2كلم وهنالك  2محطة مياه و
الفترة من  022الى  022تم رفع نسبة المستفيدين من خدمات المياه من  %الى .% 2
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آبار جوفية وسطحيىة و  0سد وخالل

 .14حيم أن الرفاه والتمية اإلقتصادية ال يتحقق اآل بمهافحة الفساد وعليىه فقىد
قامت الحهومة بسن العديد من القوانين منها-:
قانون مهافحة الثرا الحرام والمشبوه 1929م  0قانون مهافحة غسل األموال 2224م0
قىىىانون مهافحىىىة الفسىىىاد لسىىىنة 2222م  0قىىىانون المراجعىىىة العىىىام0
قانون المراجعة الداخلية 0قانون االجرا ات المالية والمحاسبية 0قانون الشىرا
والتعاقد وغيرها.
 .15تفعيل قانون الثرا الحرام والمشىبوه لسىنة 1929م وذلىك بطلى إقىرارات
الذمة المالية من هافة الموظفين من الدستوريين وشىاغلي المناصى العليىا
ودعم مهت المراجع العام لمراجعة حسابات الدولة وضىمان حسىن التصىرف
فيها.
 .16المراجع العام هو شخص مستقل يتمتع بصالحيات قانونية وإداريىة لمراجعىة
أوجه صرف المال العام وتقديم تقرير سنوي للهيئة التشريعية القومية وهما
أن له سلطة إحالة األشخاص المخىالفين للنيابىة الجناييىة العامىة للتحقيىق
والتحري ومن ثم اإلحالة للقضىا  .وهىذلك يلعى المجلىس الىوطنى دورا
هبيرا فى مجال المسا لة والمحاسبة.
 .11هذلك قام رييس الجمهورية بإنشا لجنة مهافحة الفساد وذلك فىى ينىاير
 2212لتعمل بصورة مستقلة فى محاربة الفساد فى الدولة.

 الحقوق الوارد فى العهدالماد ()6
حق تقرير المصير

اإلطار القانونى:
 .12من المعلوم أن حق تقرير المصىير فىي القىانون الىدولي هىو للمسىتعمرات
السابقة وفق مقررات الجمعية العامة لجمم المتحدة .أما غير ذلك هىو حىق
دستوري خاضع للقانون الوطني للدول التي يتم فيهىا بىإرادة منفىردة .وقىد
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مارسه شع جنو السودان فى تجربة فريدة شهلت درساً للمجتمع الدولى من
خالل اإلستفتا لتحديىد وضىعه المسىتقبلي وفقىًا إلتفاقيىة السىالم الشىامل
والدستور اإلنتقالي لسنة 2225م وقانون إستفتا جنو السىودان لسىنة 2229م
الذي نص على أن يجري اإلستفتا في جنو السودان وأي مواقىع أخىرى فىي
التاسع من يناير 2211م ونظمته مفوضىية إسىتفتا جنىو السىودان بمراقبىة
دولية ومحلية ولإلختيار بين وحدة السودان أو اإلنفصال .وقد إهتملت عملية
اإلقتراع في اإلستفتا بهل مناطق السودان ودول المهجر في موعىده المحىدد
في التاسع من يناير 2211م بمراقبة دولية ومحلية.

التطبيق العملى للنص:
 .19جرى اإلقتراع في مناخ سادته الحرية واألمىن بشىهادة المىراقبيين الىدوليين
واإلقليميين والوطنيين ولم يىتم رصىد أي حالىة للعنىف .وأعلنىت مفوضىية
إستفتا جنو السودان النتيجة النهايية لإلستفتا والذي يضىمن للجنىوبيين
إنشا دولتهم المسىتقلة بعىد التاسىع مىن يوليىو  2211نسىبة الىذين صىوتوا
لالنفصال بالجنو تجاوزت  % 99فيما بلغىت نسىبة الىذين صىوتوا للوحىدة
%43وبلغ عدد الذين صوتوا لالنفصال بالشمال % 51965فيما بلغ عىدد الىذين
صوتوا للوحدة  0% 42935هما بلغت نسبة الىذين صىوتوا لالنفصىال بىدول
المهجر الثمان  0% 92955في حىين بلغىت نسىبة الىذين صىوتوا للوحىدة 1945
%وبلغت النسبة االجمالية لصالح االنفصال % 92923وللوحىدة  .% 1911وقىد
قبلت الحهومة نتيجة اإلستفتا وهان السودان أول الدول التى إعترفت بدولة
جنو السودان.

الماد ""2
حق المساوا وحظر التمييز فى التمتع بالحقوق
اإلطار القانونى:
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 .22نص دستور جمهورية السودان اإلنتقالى لسنة 2225م في المادة ( )1الفقرة ()2
على ما يلى ( -:تلتزم الدولة بإحترام وترقية الهرامة اإلنسانية 0وتُؤسس علىى
العدالة والمساواة واإلرتقا بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتتيح التعددية
الحزبية) 0مما يؤهد إلتىزام الدولىة بالعدالىة والمسىاواة دون أى نىوع مىن
التمييز سوا بسب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو
الرأى السياسى أو أى عنصر آخر للتمييز.
 .21هما هفلت المادة  )1( 1من الدستور اإلنتقالى لسنة 2225م حق المساواة دون
أى تمييز مهما هان أساس التمييز  0وبل جعلىت المواطنىة المعيىار الوحيىد
للتمتع بالحقوق والحريات.
 .22أما بالنسبة لحقوق وحريات وواجبات الرعايا األجان مىن غيىر السىودانيين
فهم يتمتعون بمعظم الحقوق ما عىدا بعىض الحقىوق السياسىية الىذى جىرى
العرف عالمياً على ربطها بالمواطنة  0ومن بين هذه الحقوق التى يتمتعون بها
الحق فىى الحيىاة والحريىة  0وحظىر اإلسىترقاق والتعىذي (المىادة  32مىن
الدستور) والمساواة أمام القضا المادة ( )31وحرية العقيىدة والعبىادة المىادة
( )32وحرمة الخصوصية المادة ( )31والحرمة من اإلعتقال المادة ( )29وحىق
التقاضى المادة ( )35والحق فى افتراض البرا ة والمحاهمة العادلة المادة (34
(. ) ) 1

حقوق المرا :
 .23أعطى الدستور المرأة حقوقاً هاملة ومساوية للرجل فنص فىى المىادة ()32
على ما يلى:
( )1تهفل الدولة للرجال والنسىا الحىق المتسىاوى فىى التمتىع بىالحقوق
المدنية والسياسية واألجتماعية والثقافية واألقتصادية بما فيهىا الحىق فىى
األجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية األخرى.
( )2تعزز الدولة حقوق المرأة من خالل التمييز اإليجابى.
( )3تعمل الدولة على محاربة العىادات والتقاليىد الضىارة التىى تقلىل مىن
هرامة المرأة ووضعيتها.
( )4توفر الدولة الرعاية الصحية لجمومة والطفولة وللحوامل.
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( )5تحمىىى الدولىىة حقىىوق الطفىىل همىىا وردت فىىى اإلتفاقيىىات الدوليىىة
واإلقليمية التى صادق عليها السودان.
 .24وتأسيساً على ما ورد بالدسىتور بىالمواد ( 22الىى  0 )41فىإن المىرأة تتمتىع
بالحقوقً األساسية هحىق الحيىاة والحريىة  0الحىق فىى الجنسىية الوطنيىة0
والتنقل 0والعمل 0والتعبير والعبادة 0والتنظيم السياسي واإلجتمىاعي والنقىابي0
والتملك  0واالتصال والخصوصية 0و المحاهمة العادلة 0والتقاضىي والتعلىيم
والرعاية الصحية.
 .25للمرأة وفقاً للدستور الحق فى تولى المناص السياسىية الرفيعىة حيىم لىم
يفرق الدستور بين المرأة والرجل 0لهذا يمهن أن تتولى المىرأة فىى السىودان
منص رييس الجمهورية أو الوالى أو الوزير أو عضوية البرلمان.

التطبيق العملى للنص:

 .26تجسيداً لهذا الفهم المتطور لدور المرأة على الصىعيد الىواقعى فىإن المىرأة
السودانية شغلت منص الوالى 0وتشغل اآلن عدد مىن النسىا مناصى وزاريىة
اتحاديىىة ووالييىىة فضىالً عىىن مئىىات المقاعىىد والمؤسسىىات التشىىريعية علىىى
المستويات اإلتحادية والوالييىة حسى اإلحصىايية لعىام 2212م نجىد أن عىدد
القضاة من النسا  51قاضي في الدرجات المختلفة.
 .21منذ استقالل السودان عام  1956حصلت المرأة السودانية على حىق المشىارهة
فى اإلنتخابات هناخبة ومرشحة وفى عام  1964حصلت المرأة على مقاعد فىى
البرلمان ممثلة في عدد من الىدواير 0ومىا زالىت تحتىل مقاعىد مقىدرة فىى
المجلس الوطنى ومجلس الواليات 0وبىل تىرأس بعىض اللجىان فىى المجلىس
الوطنى مثالً لجنة حماية االسره والطفل ولجنة التشريع والعدل .هما تحتىل
عدداً مقدراً في مجالس الواليات التشريعية.
 .22فيما يتعلق بحق المرأة فى العمل وفق القوانين فقىد أقىر ( قىانون الخدمىة
العامة لسنة 2221م ) مبدأ األجر المتساوى للعمل المتساوى 0وقد تىم تفصىيل
ذلك فى الفقرات  121.01250126من التقرير السابق.
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 .29وفقاً لقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م فإن عايلىة مىن يتىوفى مىن
المعاشيين تستحق معاشاً يوزع على القصر من الذهور وغير المتزوجات مىن
اإلناث دون اعتبار لعمرهن.
 .32انضم السودان إلتفاقية منظمة العمل الدولية وصادق على اإلتفاقيات الخاصىة
بعمل المرأة ومنها اإلتفاقية المتعلقة بالمساواة فى األجور لعام  1959واتفاقية
مجال اإلستخدام والمهنة لسنة 1952م واتفاقية الضمان اإلجتماعى لسىنة 1962م
وتهدف هذه اإلتفاقيات الى عدم التمييز ضد المرأة.

ماد ""4

القيود على الحقوق
 .31هنالك حقوق أساسية ال يجوز تعليقها حتى فى حالة إعالن الطوارئ وذلىك
وفق أحهام المادة (( ) 211أ) من الدستور والتى نصت على ما يلىى" -:يجىوز
لرييس الجمهورية 0بموافقة الناي األول 0أثنا سريان حالة الطوارئ أن يتخذ
بموج القانون أو األمن اإلستثنايي 0أية تىدابير ال تقيىد 0أو تلغىي جزييىاً أو
تحد من آثار مفعول أحهام هذا الدسىتور وإتفاقيىة السىالم الشىامل بإسىتثنا
انتقاص الحق فى الحياة أو الحرمة من اإلسترقاق أو الحرمة من التعىذي أو
عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الدينى أو حىق التقاضىى
أو الحق فى المحاهمة العادلة .وبذلك أصبح الحىق فىى عىدم التمييىز مىن
الحقوق التى ال يجوز المساس بها أثنا سريان حالىة الطىوارئ .وقىد تفىوق
الدستور على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنصه صراحة
على عدم جواز تعليق الحق فى المحاهمة العادلة.

المواد " "1و ""1

الحق فى العمل
اإلطار القانونى:
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 .32اهتم السودان بالحق فى العمل ونص عليه فى هل الدساتير المتعاقبىة ولهىن
فى دستور جمهورية السودان اإلنتقالى لسىنة  2225الحىالى قىرن حىق العمىل
وألول مرة بمبديين ال ينفصالن عن الحق فى العمل وهما الحقوق اإلقتصادية
وتساوى الرجال والنسا  0وذلك فى المادة  )1(32من الدسىتور والتىى نصىت
على ( -:تهفل الدولة للرجال والنسا الحق المتساوى فى التمتع بهل الحقىوق
المدنية والسياسية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية بما فيها الحق فى األجر
المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية األخرى).
 .33السودان عضو بمنظمة العمل الدولية وصادق على العديد مىن اتفاقياتهىا 0مىن
أهمها اإلتفاقية المتعلقة بالمساواة فى األجور وذلك بهدف عدم التمييز ضىد
المرأة.
 .34يهفل الدستور لهل المواطنين المساواة فى األهلية للوظيفة والواليىة العامىة
دون تمييز (المادة .)1
 .35وفقاً لقانون الخدمة العامة لسنة 2221م فان اإلختيار للوظىايف العامىة يىتم
وفق معايير موضوعية ثابتة وعبر منافسة شريفة وعادلة 0وهذلك الحال فى
الترقى للمواقع األعلى (المواد  32922من القانون).
 .36إهتم قانون العمل لسنة  1991بتنظيم شئون العمل فى القطاع غيىر الحهىومى0
بما فى ذلك مهات اإلستخدام 0والتدري المهنى وشىرو اسىتخدام النسىا 0
واألحداث 0وعقود العمىل واألجىور 0وعىدد سىاعات العمىل للنسىا واألطفىال
والرجال 0و هذلك اإلجازات وتسىوية النزاعىات وفوايىد مىا بعىد الخدمىة0
والجزا ات 0واألمن الصناعى.

التطبيق العملى للنص:
 .31قام القضا بإنشا محاهم متخصصة فى مجال دعاوى العمل بغرض تىوفير
العدالة والسرعة فى البت في النزاعات العمالية فتم إنشا ثالثة محاهم عمىل
بهل من مدينة الخرطوم وامدرمان وبحرى .وأخيراً تمت إضافة محهمة أخرى
بمدينة بورتسودان (شرق السودان).
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 .32من اجل تحقيق توظيف هامل ومنىتج وعمىل اليىق للجميىع يشىمل النسىا
والشبا بذلت الدولة جهوداً هبيرة في توفير فىرص عمىل للخىريجين مىن
خالل لجنة اإلختيار اإلتحادية(.مرفق رقم  )25واللجان الواليية التابعة لوزارة
العمل 0فقد بدأت بمباني لجنة اإلختيار بوالية الخرطوم و الجزيىرة اجىرا ات
التسجيل للمشروع القومي الستيعا خريجي الجامعات والمعاهىد العليىا فىي
مؤسسات الوالية الحهومية للعام 2211م حيم تىم اهتمىال هافىة الترتيبىات
النطالقة مشروع إستيعا الخريجين في الخدمة العامىة والىذى يتسىق مىع
سياسة الدولة لتعزيز القدرات الواليية وتوفير هوادر هافية لها بما يتىوا م
مع متطلبات تنزيل السلطات والموارد االضافية للواليات.
 .39يشتمل التقديم على جميع التخصصات من حملة درجىة البهىالريوس وحملىة
الىىدبلومات وفقىاً للتخصصىىات ذات األولويىىة فىىي مجىىاالت الصىىحة والتعلىىيم
والزراعة والهندسة على حس الحاجة الفعلية مع الترهيز علىى التخصصىات
التي ترتبط بالتنمية والخدمات األساسية .إآل أنه ما زالت هنالك العديىد مىن
التحديات مثل عدم توفر فرص عمل هافية مقارنىة بأعىداد الخىريجين ممىا
يتطل المزيد من المشاريع.

الماد ""0

الحق فى تكوين النقاباق
اإلطار القانونى:
 .42هفل الدستور للمواطنين الحىق فىى تهىوين التنظيمىات النقابيىة والمهنيىة
واالجتماعية واالقتصىادية وعَهَىدَ بمهمىة تنظىيم ذلىك الحىق إلىى القىانون
(المادة )1(42من الدستور).
 .41وفقاً لقانون نقابات العمال لسنة  02221للعمال الحىق فىى تهىوين التنظيمىات
النقابية واإلنضمام لها بهدف الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفىع مسىتواهم
الثقافي واالقتصادي واالجتماعي 0ولهذه التنظيمات الحق فى اإلنضمام لعضوية
أي إتحاد اقليمي أو عالمي (المادة  9من القىانون) 0وحظىر القىانون بموجى
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المادة " "16منه حرمان أي عامل من اإلنضمام لعضوية التنظيم المعني 0وقيّىد
حاالت الفصل من التنظيم وهفل حق اإلستئناف للجمعية العموميىة (المىادة
 0)22وأنا مهمة اإلشراف على إنتخابات التنظيمات النقابيىة بلجىان قانونيىة
محايدة (المادة (.))22
 .42وقد صدر قانون تنظيم العمل الطوعى األنسانى لسنة  0 2225تميز هذا القانون
بحظر ممارسة المنظمات المسجلة ألى تمييز بسب اللون أو الجنس أو األصل
أو الدين أو المعتقد فىى ممارسىة نشىاطها 0همىا مىنح المنظمىات الطوعيىة
ومنظمىىات المجتمىىع المىىدنى ميىىزات تفضىىيلية هاألعفىىا ات الجمرهيىىة
والضراي .
 .43فيما يتعلىق بالتنظيمىات والجمعيىات الطوعيىة 0فالمجىال مفتىوح لتهوينهىا
وتسجيلها وفق متطلبات إجرايية ميسّرة هإيداع دسىتور الجمعيىة ولوايحهىا
وقايمة بعضويتها لدى مسجل الجمعيات واستيفا الشهليات المتعارف عليها فى
قانون تنظيم العمل الطوعى واإلنسانى لسنة 2226م.

التطبيق العملى للنص (مرفق رقم :)31
 .44توضح اإلحصاييات الصادرة من مسجل عام تنظيمات العمىل أن عىدد النقابىات
العامة في السىودان ( )22نقابىة 0وعىدد الهيئىات النقابيىة ( )925هيئىة 0وعىدد
الهيئات الفرعية ( )4222هيئة فرعية وعىدد النقىابيين ( )42222وعىدد العمىال
الذين هم اعضا في هذه النقابات حوالي  2مليون عامل للقطاع العام  /الخاص
الحر  /الحرفي وغير المنظم.

الماد ""9

الحق فى الضمان اإلجتماعى
الصندوق القومي للمعاشاق:

 .45أنشىىأت الدولىىة صىىندوقاً للمعاشىىيين يقىىدم خدمىىة للمعاشىىيين مىىن خىىالل
إستراتيجية لإلرتقا باحوالهم المعيشية واإلجتماعية ويتم ذلىك مىن خىالل
المحاور اآلتية:
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 .46المحور األول الرعاية اإلجتماعية واإلسناد اإلجتماعى والحد من الفقر وسط
المعاشيين وتحسين دخولهم واوضاعهم االجتماعيه حيىم تىم انشىا مؤسسىة
التنمية اإلجتماعية للمعاشيين والتىى تعتبىر إحىدى أذرع الصىندوق القىومى
للمعاشات فى العام  2221وتىم إعتمادهىا فىى العىام  2222مىن بنىك السىودان
المرهزى همؤسسة للتمويل األصغر تحت إشىراف وحىدة التمويىل االصىغر
بالبنك وتىديرها عىدد مىن المؤسسىات الحهوميىه مثىل الصىندوق القىومى
للمعاشات 0وزارة الرعايه االجتماعيه 0وزاره الماليه واالقتصاد الىوطنى 0وزاره
العمل 0بنك السودان المرهزى 0اتحاد المعاشيين وتستهدف المؤسسه شىريحه
المعاشيين التابعين للصندوق القومى للمعاشات فى هل انحىا الىبالد ويقىدر
عددهم بحوالى 113الف معاشى حيم تقدم المؤسسه للمعاشيين خدمات انتاجيه
مدره للدخل تتمثل فى تمويل االنشطه التجاريه والخدميه الصغيرة وتمويىل
االنشطه الحرفيه والزراعيه وانشطه االنتاج الحيوانى ويبلغ متوسط التمويىل
للمشروع الواحد ثالثة الف جنيه والضمان المستخدم فى التمويل هو المعىا
الشهرى بدون المطالبه باقسا مقدمه أو أى ضمانات اخرى(.جىدول يوضىح
إجمالي حاالت المعاشات ومبالغها لجعوام 2229 – 2221م).
 .41المحور الثانى الرعاية الصحية والعالجية حيم هانت شريحة المعاشيين مىن
أولي الشرايح التى شملتها مظلة التأمين الصحي إعتباراً مىن العىام  1991وقىد
بدأ الصندوق تنفيذ اإلجىرا ات الخاصىة بإسىتخراج بطاقىة التىأمين الصىحي
للمعاشيين وأسرهم .وقد بلغت نسبة تغطية التامين الصىحي للمعاشىيين عىدد
 349355في األعوام من 2229-2221م بهل واليات السودان والذى يوضحه جىدول
يوضح التغطية حس الواليات (مرفق رقم  .)21أنظر أيضا (مرفق رقم :)22

الماد ""60
حماية األسر وحقوق المرأ والطفل
 .42األسرة هي الهيان المصغر للمجتمع  0والعناية بها وحمايتهىا تعنىي الضىمانة
القوية لبنا مجتمع سليم ومعافى 0وتأهيىدا لىذلك أوجى الدسىتور علىى
الدولة رعاية نظام األسرة وتيسير الزواج والعناية بتربيىة األطفىال 0ورعايىة

39

المرأة ذات الحمل أو الطفل 0وتحرير المرأة من الظلىم فىى أي مىن أوضىاع
الحياة ومقاصدها 0وتشجيع دورها فى األسرة والحياة العامة.

اإلطار القانونى:
 .49قد قنن الدستور ذلك ونص عليه فى المادة  )1(15حيىم جعىل األسىرة هىى
الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها الحىق فىى حمايىة القىانون 0همىا
أعترفت نفس المادة للرجل والمرأة بالحق فى الزواج وتأسيس األسىرة وفقىاً
لقوانين األحوال الشخصية الخاصة بهما 0وقد قيدت هذه المادة الزواج بالقبول
الطوعى والهامل من طرفى الزواج.
 .52لتطبيق المساواة بىين الرجىل والمىرأة مىن خىالل التمييىز اإليجىابى وفقىًا
للدستور فى مادته ( ) )2( 32فقد جا قىانون األحىوال الشخصىية لسىنة 1991
لينظم زواج المرأة وميراثهىا وسىاير أحوالهىا التىى تتعلىق باألسىرة 0فمىثالً
يشتر قبل إبرام عقد الزواج موافقة الزوجة على الزواج وهىذلك المهىر0
وال يجوز شرعاً إرغام إمرأة على الزواج دون رضايها 0وفى حالة الطالق فىإن
الزوجة المطلقة تستحق أثنا فترة العدة نفقة تشمل الطعام والهسا والمأوى
عالوة على أجرة رضاع إذا هانت مرضعة وتستمر هذه األجرة لعىامين حتىى
الفطام.
 .51أما النسا غير المسلمات فيجرى تطبيق أحهام قانون األحوال الشخصية لغير
المسلمين لسنة 1991م 0والقوانين الشخصية للطوايف األخرى غير الدينية.
 .52باإلضافة للدستور إعترف القانون السوداني للرجل والمىرأة البىالغين بىالحق
فى الزواج وتأسيس أسرة وشجع ذلك من خىالل قىانون األحىوال الشخصىية
للمسلمين لسنة 1991م 0ولم يقيد حق الشخص فى الزواج إال ببلوغ سن الثامنة
عشر والرضا الصريح.
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 .53هما شهل قانون الطفل لسنة  2212إضافة حقيقية لحقوق الطفل مىن حمايىة
للمشردين والمستغلين جنسيا وهذلك تحديد سن الطفىل  12سىنة حسىما
لجدل هثير دار حول هذا الموضوع.

التطبيق العملى للنص:
 .54على الرغم من منح الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة  0فما زالىت المىرأة
فى السودان وألسبا تتعلق بمستوى التعليم والعادات اإلجتماعيىة تعىانى مىن
بعض العادات الضارة 0أبرزها ختان اإلناث والذى ينتشر فى هل منطقة القىرن
األفريقى وبعض دول غر أفريقيا ألسبا تاريخية وتقليدية 0ونسبة لجضرار
البليغة الجسدية والنفسية الناجمة عنه 0فقد بذلت الدولة والمنظمات النسىوية
وغيرها جهوداً جبارة للقضا عليىه 0وهىو اآلن فىى تراجىع مسىتمر وتسىتند
الحملة القومية لمهافحته بشهل أساسى على نشر التعليم والتوعيىة بمسىاويه
علماً بأنه محظور قانوناً ويعتبر السودان من الدول التي يشىهل ختىان اإلنىاث
فيها نسبة عالية ففي عام 1999م هانت النسبة  %92وفي  2226إنخفضىت الىى
 %6994أال أنه وفقاً للمسح الصحي األسىري لسىنة  2212فىان نسىبة ممارسىة
الختان عي  %6595وهي مازالت نسبة عالية ألن الىدعوة السىتمرارية عمليىات
البتر ارتطبت بالطهارة والزواج والتمسك بالدين وعليىه فهىي قىيم إيجابيىة
لفعل سلبي .ومن هنا جا التفهير في حملىة سىليمة القوميىة والتىي تعهىس
التحول اإلجتماعي اإليجابي نحو معيار سليمة وهي ثقافة بديلة تحمىل القىيم
اإليجابية وهي الطهارة 0الزواج والتمسك بالدين وترهزىعلىى التحىول فىي
إطار المجتمع وليس الفرد بحيم يهون هنالك قبول إجتماعي للتغييىر همىا
تطرح الحملة سيادة رسالة جديدة وهي (هل بنت تولد سىليمة دعوهىا تنمىو
سليمة).
 .55حملة سليمة هي إعالم معرفي وتعليمي واسع النطاق وتنفذ في هىل واليىات
السودان وتهدف الى رفع الوعي بين األسىر حىول قيمىة وجمىال عىدم قطىع
األعضا التناسلية للبنات بإستخدام مصطلح إيجابي (سليمة) .تستخدم الحملىة
قنوات التواصل واإلتصال المفتوحىه – اذاعىات – قنىوات تلفزيونيىة (والييىة
وقومية) وتفتح با حوارات إلعطا مساحات ألصوات من األسر والمجتمعىات
وإبداعات ثقافية محلية من الغنا والفلهلور والمسرح مع استخدام بوسترات –
ملصقات ورقية 0هما قام المجلىس القىومي لرعايىة الطفولىة بالتعىاون مىع
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اليونيسيف بوضع مرشد التدري حول التحول اإلجتماعي اإليجىابي (سىليمة)
ويهدف الى تدري فئات مؤثرة في المجتمع على مستوى التنظيمات القاعدة.
 .56وفىىي إطىىار القضىىا علىىى ختىىان اإلثىىات قىىام المجلىىس القىىومي للتخطىىيط
اإلستراتيجي والمجلس القومي لرعاية الطفولة بوضع اإلسىتراتيجية القوميىة
للقضا على ختان اإلناث في السودان  2212 – 2222وتسعى هىذه اإلسىتراتيجية
لتأمين القدرات بالمؤسسات وأطر المجتمع المدني وتطوير مهىارات وقىدرات
المجتمع ليساهم الجميع في التخلي عن هذه العادة وتهدف اإلسىتراتيجية الىى
-:
 -1سن تشريعات وقوانين تحرم وتجرم من يمارس الختان بهل أنواعه.
 -2رفع وعي المجتمع بهل شرايحه لقضايا حماية األطفال من هافة أشهال
العنف واإلسا ة واإلستغالل واإلهمال مع الترهيز على قضية ختان اإلناث.
 -3بنا الشراهة وتبادل قضية الخبرات محلياً وإقليمياً ودولياً.
 -4التوسع في تناول قضية الختان في المناهج التعليمية وتدري المعلمين.
 -5تحريك القطاع الديني للقيام بدوره هشريك فاعل في توعية المجتمع
للتخلي عن ختان اإلناث.
 -6نشر القيم اإليجابية وفوايد عدم ختان اإلناث.
 -1رفع الوعي الصحي بمساعدة الهوادر الصجية.
وقد بدأ تنفيذ هذه اإلستراتيجية في المحاور الدينية 0اإلعالمية والصحية
وتم إصدار العديد من المطبوعات بشيوخ من ذوي الخبرة باألحهام
اإلسالمية مثل فتوى الشيخ الدهتور  /يوسف القرضاوي رييس اإلتحاد
العالمي لعلما المسلمين وحول ختان اإلناث 0وهذلك هتا للدهتور
يوسف الهودة "في ختان اإلناث" وهذلك هتا الشيخ  /عبد الجليل
النذير الهاروري"السنة ختن البنين وعفو البنات".
 -2هما تم تنفيذ العديد من األنشطة التدريبية والبرامج اإلعالمية حول
حملة سليمة.
 .51أصدرت حهومة جمهورية السودان فى العام  2224ممثلة فىى المجلىس الطبىى
السودانى قراراً يمنع األطبا فى السودان ممارسة عمليات الختان  0هما قامىت
أيضاً الدولة بتمويل العديد من حمالت التوعية بمضار عادة الختان 0وفي إطار
برنامج التعاون بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة األمم المتحىدة
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اليونسيف تم تاسيس برنامج القضا علي ختان االناث للعام  2224الذي أستهدف
التنسيق مع القطاعات المختلفة والجهات الحهومية والمجتمع المىدني وينفىذ
علي مراحل ومن خاللىه يىتم تنشىيط اإلسىتراتيجيات الحهوميىة حىول هىذا
الموضوع بهدف توحيدها في خطة موحدة للقضىا علىي ختىان االنىاث وقىد
اصدرت الحهومة االستراتيجية القومية للقضا علي ختان االنىاث ()2212-222
علي المستوي االتحادي والواليي في محاور (الصىحة – التعلىيم – االعىالم –
القانون – الدين -المعلومات – االجتماعي) مع الوزارات والموسسات الحهومية
والواليات والشرها الرسميين مىن منظمىات المجتمىع المىدني والقطاعىات
المجتمعية والموسسات التشريعية وعلى المستوى الدينى فقىد أصىدر مجلىس
األفتا الشرعى فتوى شرعية حرم بموجبها الختان الفرعونى الذى يمثل أسوأ
درجات ختان األنثى.
 .52تم تعديل القانون الجنايي للعام  2229م ليتضمن نصا حول الحمايىة الخاصىة
للنسا اثنا النزاعات المسلحة المادة ( )126وجىرايم الحىر ضىد االشىخاص
المادة ( )122وذلك بعد إجرا العديد مىن ور العمىل وحلقىات النقىا
لتعديل القانون الجنايى وذلىك بإضىافة بىا هامىل شىمل جىرايم الحىر
والجرايم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية.
 .59فى مجال حماية المرأة والطفل أيضا  0فقد تم إنشا وحىدة مهافحىة العنىف
ضد المرأة والطفل بوزارة العدل بموج قىرار مجلىس الىوزار رقىم ()531
الصادر فى 2225/11/1م وموخراً تم ضمها لوزارة الرعاية اإلجتماعية 0هما تىم
أيضاً وضع خطة الدولة لمهافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مىع بعثىة األمىم
المتحدة بالسودان وبدأ تنفيذها منذ شهر ديسمبر  02225وتقىوم هىذه الخطىة
على رفع وعى المرأة بحقوقها ووسايل حماية هذه الحقوق الىى جانى قيىام
الدولة بسن التشريعات الالزمة والمتعلقة بتسهيل وتبسىيط اجىرا ات حمايىة
حقوق المرأة .هما تنبت الحهومة السياسة القومية لتمهين المرأة والسياسىة
القومية لتعليم البنات.
 .62تم انشا لجان واليية لمهافحة العنف ضد المرأة بهل واليات دارفىور 0وتضىم
هذه اللجان فى عضويتها األجهزة الواليية الرسمية بما فيها الوالى والشىرطة
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والصحة الى جان منظمات المجتمع المدنى وممثل من بعثة األمىم المتحىدة
بالسودان وهذلك ممثل من قوات اإلتحاد األفريقى .وقد بىدأت هىذه اللجىان
مباشرة مهامها بنجاح مقدر.
 .61أما الجهود المبذولة فى مجال تنمية المرأة على المستوى الرسىمى بىوزارة
الرعايه االجتماعيه وشئون الطفل 0حيم أنشئت إدارة مخصصة للمرأة وصىدر
توجيه لهل الوزارات بإنشا إدارة للمرأة .أما على المستوى الواليى فقد أسست
وزارة للشئون اإلجتماعية والثقافية فى هل مىن الواليىات السىت وعشىرون 0
وتختص هذه الوزارات بشئون الشبا والنسا واألسرة واألطفال.
 .62على الصعيد الشعبى فهناك عشرات المنظمات النسوية الطوعيىة العاملىة فىى
مجال المرأة 0ويجري تنسيق عمل هذه المنظمات بواسطة اإلتحاد العام للمرأة
السودانية وهو تنظيم قومى طوعى ينتظم جميع أنحا القطر.
. 63هفلت الدولة للمرأة حقها فى المشارهة السياسية 0علي الصىعيد التشىريعي
وتنبت الحهومة نظام الهوته في قانون اإلنتخابات لسىنة 2222م والتىي هفلىت
 %25من المقاعد للنسا من العدد الهلي للمقاعد وقد تجىاوزت نسىبة تمثيىل
النسا الي  % 2293في اإلنتخابات التي جرت 2212م.
 .64حاليا تشغل المرأة  %22من المقاعد في البرلمان المنتخى عىام 2212م وقىد
تزايد عدد النسا في المجلس التشريعي القىومي مىن 9و % 1عىام  2224الىي
 %25في انتخابات  2212م ويبلغ عدد لنسا البرلمانيات في الهيئات التشىريعية
في جميع انحا السودان اهثر من  322إمىراة وهىذا أهبىر عىدد فىي تىاريخ
السودان الحديم.
 .65نالت المرأة العاملة مهاسباً هبيرة فىى قىانون الخدمىة العامىة فقىد منحهىا
إجازات خاصة بها مراعياً لظروفها الطبيعية مثىل إجىازة الحمىل – الىوالدة -
األمومة والرعاية – العدة – مرافقة الزوج.
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 .66فى القانون الجنايى يؤجل تنفيذ عقوبة اإلعىدام علىى الحوامىل والمرضىعات
لحين اهمال الرضاعة الطبيعية.
 .61فى مجال التعلىيم حققىت المىرأة السىودانية انجىازات هامىة 0ولعىل أهبىر
اإلنجازات فى عقد التسعينات تحقق فى مجال ثورة التعليم العالى (مرفق رقم
 29يوضح عدد اإلناث والذهور فى التعليم العالى حتىى  )2229وهىان هسىباً
هبيراً للمرأة حيم زادت نسبة استيعابها من  %36الى .%55

توظيف قدرات المرأة:
المرأة واإلقتصاد:
 .62وقد تبنت االدارة العامة للتنميىة وتنظىيم النظىام البنهىي بىرامج اقتصىادية
تتجاو وحاجات المرأة عبر مرسوم أصدره بنك السودان المرهىزي فىي العىام
 .2221ويسمح البنك بحد أدني يبلىغ  %12بموجى مرسىوم أصىدرته المحفظىة
المالية لتمويل االعمال التجارية الصغيرة ومن هذه المحفظىة خصىص ماقيمتىه
 %12لتمويل أعمال تجارية في المناطق الريفية منهىا  % 32مشىروعات تخىص
النسا .

 المرأة وسوق العم :
 .69نمط العمىل للمىرأة فىي السىودان يترهىز علىي القطاعىات غيىر الرسىمية
والزراعية ومع ذلك ادي التوسع في التعليم وغيره من الخدمات االجتماعيىة
في السودان الي بعض التغيرات في نمط عمل المرأة وعلىي وجىه الخصوصىو
تشجيعها علي الدخول في القطاع الرسمي والذي ترتفع فيه اعداد النسىا فىي
المناص الدنيا والوسطى نسبيا .وتظل أسبا هذه الظىواهر تتصىل بالعوامىل
الثقافيه واالجتماعية التي تحد من طموح المرأة للوصول الىي مناصى عليىا0
علي الرغم من ذلك شغلت المراة مناص في البرلمان حيىم أصىبحت نايى
لرييس المجلس ووصىلت الىى قىاض محهمىة عليىا وهىذلك فىي السىلك
الدبلوماسي .هما تقلدت المرأة منصى ريىيس المفوضىية الوطنيىة لحقىوق
اإلنسان.

الماد ""66
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الحق فى مستو معيشى كاف
 .12الحق فى السهن من الحقوق األساسية التى تمهن اإلنسان مىن العىيش بهرامىة
ويستطيع بموجبها أن يمارس حقه فى الخصوصية .وإيماناً بأهمية هذا الحىق
فقد صادق السودان على هثير من اإلتفاقيات والمواثيق التىي تىؤمن وتؤهىد
هذا الحق منها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعيىة والثقافيىة وهىذلك إتفاقيىة حقىوق الطفىل همىا
تضمنتها في تشريعاتها الوطنية بد بالدستور والقوانين والتشريعات األخىرى
في سياساتها التوجيهية.
 .11والسهن الماليم هنا هو السهن الىذي يضىمن قىدراً مناسىباً مىن الخصوصىية
والمساحة الهافيىة واألثىاث واإلضىا ة والتهويىة والبنيىة التحتيىة األساسىية
والحماية الهافية.
 .12إعماال لهل ما ذهر فإن السودان ومنذ تاريخ يعود الى نهاية الخمسىينات قىد
بدأ فى وضع الخطط واإلستراتيجيات لتأمين الحق فى السهن .وفى العام 2221
تم إطالق شعار " المأوى للجميىع" وتىم تبنىى المشىروع القىومى لإلسىهان
والتعمير بهدف تمهين ذوى الدخل المحدود والشرايح الفقيرة مىن الحصىول
على السهن الماليم وبأسعار مناسبة.
 .13وفي سبيل تنفيذ الدولة لتلك اإللتزامات قامت وزارة التخطىيط والمرافىق
العامة بتنفيذ مشاريع لتوفير ثالث أنمىا مىن السىهن هىي السىهن الشىعبي
واإلقتصادي واإلستثماري وبالترهيز على السىهن اإلقتصىادي والشىعبي التىي
تستهدف الشرايح من ذوي الدخل المحدود  .فيما يتعلق بالسهن الشىعبي فقىد
قامت الدولة بتسهيل هافة اإلجرا ات للمتقىدمين حيىم تىم تقسىيط رسىوم
المنزل لفترة  21عاماً وتخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى  %15وذلىك داخىل
العاصمة وفي الواليات بينما قسطت رسوم السهن اإلقتصادي لمدة ثالث سنوات
بنسبة  %4بتخفيض ومتضمناً هافة مقاييس السهن الماليم من حيىم تىوفير
الخدمات واإلحتياجات األساسية.
 .14هما قامت الحهومة بإنشا (الصندوق القومي لإلسهان والتعمير) ويسىتهدف
الصندوق قطاع العاملين بالدولة عبر التنظيم النقابي ويهىدف الصىندوق فىي
المساهمة في أعمال التخطيط العمراني وإعداد المخططات الموجهة والتعىاون
مع األجهزة المختصة على المسىتويين القىومي والىواليي همىا يسىاهم فىي
الحصول على القروض والمنح.
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 .15هما وضعت في إعتبارها ذوى اإلحتياجات الخاصة حيم نص قانون المعىاقين
2229م على توفير نسبة من األراضي في الخطة اإلسهانية العامة وهذلك في
السهن الشعبي يتنافس عليها المعوقين وهما اعطى القانون المرأة الحىق فىي
السهن مناصفة مع زوجها.
 .16وتنفيذا لإلطار التشريعى الدستورى والقانونى فقد وضعت مصلحة األراضىى
فى والية الخرطوم وفى معظم الواليات خطط إسىهانية تفصىيلية علمىا بىأن
سعر قطعة األرض فى تنظيم القرى والسىهن العشىوايى ال تتجىاوز السىتماية
دوالر ويتم الدفع بأقسا مريحة.
 .11ولمعالجة مشاهل معالجىات اإلزاالت للسىهن العشىوايى تىم إنشىا مىدينتين
سهنيتين جنو وشمال الخرطوم بعدد ( )5229222قطعة سهنية بهامل الخدمات
من مياه 0صحة 0تعليم 0طرق ومراهز شرطة وذلك إلستيعا المىرحلين مىن
تلك المناطق بنا على بحم إجتماعى مسبق ومراعاة الجوان اإلنسانية لهم.
 .12وفى خطوة غير مسبوقة قامت مصلحة األراضى بمنح قطع سهنية للسودانيين
المقيمين بالخارج وبشرو ميسرة وذلىك لىربطهم بىوطنهم األم وحتىى ال
يهون المهجر مهما هانت أسبابه (سياسية أو إقتصادية أو غيىر ذلىك) سىببا
لحرمانه من حقه فى السهن .بدأ هذا البرنامج فى 2229م وحتىى اآلن هانىت
نتيجته هاآلتى:
 1953قطعة سهنية
المقيمين فى أمريها
112
المهاجرين فى الصين
1252
غر أوروبا
1116
عمان
31
إيران
3421
دولة اإلمارات
2213
دولة قطر
3222
السعودية
 .19منذ العام  2221بدأ العمل بنظام المخططات المطورة والتى تحتوى على هافة
الخدمات األساسية مىن ميىاه 0ههربىا  0الطىرق والصىرف الصىحى وبىذلك
يستطيع المواطن الحصول على قطعة أرض بها هل الخدمات األساسية.
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 .22وتسهيال لإلجرا ات قامىت الدولىة ممثلىة فىى مصىلحة األراضىى بعىدد مىن
اإلجرا ات فى إطار توفير الحق فى السهن 0نذهر منها علىى سىبيل المثىال ال
الحصر:
 ترشىىيد التصىىرف فىىى األراضىىى الحهوميىىة للحفىىاط علىىى اإلحتياطىىاتالمستقبلية.
 رفع هفا ة الموارد البشرية ورفع األدا المهنىى للمسىاهمة فىى تحسىينالتعامل مع المواطنين.
 تبسيط اإلجرا ات اإلدارية وتقليل الرسوم. تفعيل إستخدام التهنولوجيا وتقنية المعلومىات وأنظمىة الجىودة لترقيىةاألدا وتعزيز الفاعلية والهفا ة.
 .21وعلى الرغم من التحديات الهثيرة والتى ما زالت تعيق تنفيذ هذا الحىق فىإن
الدولة مازالت تسعى نحو مزيد من السياسات الرامية الى إحقاق هذا الحق.

الماد ""63

الحق فى الصحة
اإلطار القانونى:
 .22إهتم دستور جمهورية السودان اإلنتقالى لسنة  2225باإلنسان بإعتبىاره محىور
الحياة والسياسة واإلقتصاد  0فأواله اإلهتمام األهبر سوا من ناحيىة رفاهيتىه
أنظر المرفقاق 26-20
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أو حقوقه أو صحته البدنية والنفسية والعقلية فتم ادراج العديىد مىن المىواد
لذلك.
 .23وليتمتع اإلنسان بالحق فى الصحة البد أن يبدأ أوالً بالبيئة التى تحىيط بىه 0
لذا منح الدستور اإلنتقالى لسنة  2225في المادة ( )11منىه (لهىل مىواطن فىى
السودان الحق فى أن يعيش فى بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة  0مع الزام الدولة
بعدم انتهاج أى سياسات من شأنها أن تؤثر سلبًا على البيئة الىى جانى وضىع
التشريعات التى تؤدى لإلستغالل األمثل للموارد الطبيعية).
 .24وإلقرار حق الرعاية الصحية بدأ الدستور فى النظىر للمىواطن منىذ وجىوده
ومراحل نموه فنصت المادة  14منه على حق الشبا فى صحة بدنية وأخالقيىة
على ما يلى( -:تضع الدولة السياسات وتوفر الوسايل لرعاية الىنش والشىبا
وضمان تنشئتهم على وجه صحى بىدنياً وأخالقيىاً وحمىايتهم مىن اإلسىتغالل
واإلهمال المادى واألخالقى).
 .25هما أن الدستور نص فى المادة ( )19على أن تقوم الدولىة بضىمان الرعايىة
الصحية األولية مجاناً ولهافة المواطنين  0وذلك الى جان واج الدولة فىى
تطوير الصحة العامة.

التطبيق العملى للنص:
 .26يطبق اآلن نظام للتأمين الصحى ويشمل قطاعات عريضىة مىن العىاملين
بالدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين .ويهدف الى تحمل نفقات الرعايىة
الصحية والعالجية لهؤال وأسرهم ممن تغطيهم مظلة التىأمين الواسىعة0
وبذا أمهن عن طريق التهافل اإلجتماعى توفير الفحوصات الطبية والدوا
ولمئات األلوف من محدودى الدخل والبسطا بمقابل مىادي رمىزي .فىى
 1994صدر قانون التأمين الصحى ويتعلق بنظام تهافلى حددت فيه مساهمة
الفرد وفق مسىتوى دخلىه الشىهرى 0وبموجبىه يتمتىع العامىل وأسىرته
بمختلف الخدمات الصىحية المطلوبىة بغىض النظىر عىن حجىم األسىرة
وتهلفة الخدمات المقدمة 0ويدفع العامىل اآلن  %4مىن مرتبىه الشىهرى
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األساسى وتتهفل الدولة أو المخدم بى  %6من المرتى األساسىى للعامىل
همساهمة فى اإلشتراك التهافلى للعالج ولهذا تتولى الدولة هافة نفقات
عالج العامل و%15من قيمىة األدويىة الموصىوفة لىه وهىذلك إجىرا
العمليات الهبرى والصىغرى ولىم تقتصىر هىذه الخدمىة علىى العىاملين
بالدولة فقط وانما تشمل هافة المواطنين – الطال والشرايح الصىغيرة
من العاملين فى الدولة التى يتولى ديوان الزهاة دفع األقسىا الشىهرية
عنهم (مرفق معلومات توضىح عىدد المرافىق المنشىأة بواسىطة التىأمين
الصحى بالواليىات والتغطيىة السىهانية باإلضىافة الىى احصىايية توضىح
المستفيدين من الخدمة فى واليات الشمال.
 .21مجال إعداد الهوادر الطبية أنشىئ عىدد مىن هليىات الطى بالجامعىات
الواليية ساهمت فى تخريج هوادر مؤهلىة  0فضىالً عىن المبعىوثين مىن
األطبا للعمل خارج السودان.
 .22فى مجال الدوا فقد اعتمدت الدولة سياسة دوايية قومية بوضع اسىتراتيجية
ربع قرنية  2229-2225وهذلك السياسة الدوايية الوطنيىة فىي السىودان 2225
وفيها تم تطوير عملية مراقبة االسعار ولوايح لضمان ان يحصل هل مىواطن
علي الدوا الذي يحتاجه وبأسعار معقولة  .وتم تنفيذ هذه االستراتيجية مىن
قبل الدولة وشملت تطوير نظام التامين الصحي الوطني وتخفىيض التهىاليف
من خالل االعفا من الرسوم الجمرهية والضراي وتنظىيم هىوامش الىربح
باالضافة الصالح استراتيجيات العرض لزيادة توافر االدوية المأمونة والفعالة
بأسعار معقولة.
 .29ولتنفيذ السياسات الصحية قامت الدولة بزيادة عىدد المستشىفيات والمرهىز
الصحية بصورة ملحوظة وذلك خالل الفتىرة مىن  2222-2223وهىذا يوضىحه
المرفق رقم  32والذى أصدرته وزارة الصحة فى التقرير اإلحصىايى الصىحى
السنوى 2229م .وتنفيذا هذلك للتعليقات العامة من أن الحق يج أن يسىهل
الوصول اليه فإن المرفق رقم  33يوضح نسىبة السىهان الىذين يقطنىون علىى
مسافة  5هلم من أقر مؤسسة صحية.
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 .92يتم بصورة دورية تنفيذ عدد من حمىالت التطعىيم ضىد شىلل األطفىال فىي
العاصمة والواليات وفي مناطق النازحينوالمعسهرات في دارفور 0هذلك أخذ

الجرعات المنشطة لها.

.1أما على مستوى الواليات فإن الجدول اآلتى يوضح موقف الصحة فى
الوالية الشمالية:1
2229م

البيان

عدد السهان الذين تتىوافر لهىم الرعايىة 6999265

2212م
6999265

الصحية األولية
عدد الرضع الذين أتموا التطعيم باللقىاح 15392

13213

الخماسى
نسبة الوالدات التى يشرف عليها عىاملون %13

%15

صحيون مدربون
معدل وفيات األمهىات فىى هىل  94 1229222لهل 1229222

 94لهل 1229222

 9تلخصت خدمات الصحة والتعليم والمياه فى إنشا شبهة المراهز الصحية التى غطت الوالية بنسىبة
 0 %122مراهز خدمات األمومة والطفولة برياسة المحليات 0إنشا أهاديمية العلوم الصىحية 0إنشىا
عدد  2مستشفى تخصصى فى هل من دنقال ومروى وعدد  2مرهز لغسيل الهلى فى هىل مىن الدبىة
ودنقال  0إنشا مشروع القامبيا لمهافحة مرض المالريا الىذى يغطىى محليتىىَ حلفىا ودلقىو 0تشىييد
مرهز شهادة إمتحانات مرحلة األساس وإنشا المهتبة اإللهترونية 0مىدارس تعلىيم الرحىل لمرحلىة
األساس وتغطية قرى ومدن الوالية بالميىاه الصىالحة للشىر وتأهيىل شىبهات الميىاه (حفىر آبىار-
ترهي  -تأهيل صهاريج -محطات).
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والدة حية
معدل وفيات الرضع لهىل  129222مولىود 1222/51

1222/51

حى
معدل وفيات األطفال دون الخامسة لهىل  12لهل  122ألف حالىة  12لهىىىل  122ألىىىف
 1229222مولود حى

والدة حية

حالة والدة حية

عدد األطبا البشريين
أخصايى

45

43

عمومى

111

111

أطبا األسنان

5

2

عدد الممرضين

151

151

عدد الصيادلة

21

22

عدد أسرة المستشفيات

1116

1196

عدد هوادر صحة البيئة

163

165

عدد المستشفيات المرجعية

3

4

عدد القابالت

336

336

ى المختبرات الطبية
ى وتقنيي َ
عدد فن َ

163

113

عدد القرى واألحيىا التىى تسىتفيد مىن 315

315

خدمات القابلة
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عدد وحدات ومراهىز الرعايىة الصىحية 213

213

األولية
نسبة تغطية الوحدات الصحية للسهان

%215

%215

نسبة تغطية المستشفيات للسهان

%122

%122

 .92فى والية هسال تم تأهيل المستشفيات وتأهيل بنك الدم بمحلية ود الحليىو
وتأهيل عنابر الباطنيىة وإنشىا العنايىة المهثفىة وتأهيىل وتىوفير األجهىزة
والمعدات .هما تم تشييد غرفة عملية بمستشفى هسال وتوفير عدد  5عربات
لمهافحة المالريا وعدد  15ثالجة طاقة شمسية وإعادة تأهيل الصيدلية وتأهيل
مدرسة القابالت .فى واليىة البحىر األحمىر فىى العىام  2221إرتفعىت أسىعار
الخدمات الصحية بنسبة  %1496وذلك نسبة لتراجع مستشفيات القطاع العىام
مقارنة بالقطاع الخىاص وتىوفر المستشىفيات التخصصىية وتىوفر الوسىايل
التشخيصيةوالتحسن فى جودة الخدمة المقدمة وتحسن متوسط دخىل الفىرد
مما أدى الى زيادة الطل على تلك الخدمات وبالتالى إرتفاع اسعار الخىدمات
الطبية 0اآل أنه فى العام 2222إنفضت النسبة من  1496الىى  492نتيجىة لخىدمات
الدوا الدوار إضافة الى ظهور معالجىات جديىدة منهىا زيىادة تغطيىة مظلىة
التأمين الصحى.

مكافحة المفريا:
 .93حيم أن واحدة من المالحظات التى أوردتها لجنة الحقوق اإلقتصىادية عنىد
نظرها للتقري ر السابق المالريا وسياسات الدولة لمحاربته رأينا أن نورد هذه
الجزيية بالفصيل وفقا لما يلى
المالريا هي السب الرييسي في معدالت المرض والوفيات في السىودان  .وتقىدر
المالريا االعراضية  % 1195من زيارات مرضىي المستشىفيات غيىر المقيمىين
وحوالي  %11من حاالت دخول المستشفيات.

 .94اإلنجازاق لمكافحة المفريا:
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تم إفراد هذا الجز من التقرير للجهود الخاصة بمهافحة المالريا حيم هانىت
واحدة من المالحظات الختامية فى تقرير السودان السىابق .وعليىه فقىد قامىت
الحهومة بالجهود التالية:12
 تم بنا برامج مهافحة المالريا على مستوى المرهز والواليات والمحليات.
 نفذت خطة للتأهيل والتدري النوعى للعاملين على هافة المستويات.
 زاد الدعم الرسمى لمحاربة المالريا حيم تضاعف بأهثر من  12أضعاف منىذ
العام  2225حتي االن خصصت الحهومة اهثىر مىن  42مليىون دوالر لمهافحىة
المالريا.
 في الفترة من  2229-2221قام البرنامج القىومي لمهافحىة المالريىا بتوزيىع 6
مليون ناموسية سريرية وقد زادت نسبة االسر التىي لىديها ناموسىية واحىدة
مشبعة بالمبيد علي االقل من  %21في عام  2225الي  %41فىي عىام  .2229تىم
دعم هذه الخطوة برأس مال وصل الى  2مليون دوالر.
 في عام 2229م تم عالج  293مليون مريض مجاناً بالعالج المره القايم علىي
االرتيميسيينين (حاالت المالريا غير المصحوبة بمضاعفات).
 حدثت تدخالت ترمى الي عهس معدالت االصابة بمىرض المالريىا ففىي العىام
2221م تم وضع الخطة االستراتيجية القومية للعشر سنوات وتم تحىديثها فىي
العام 2221م للفترة من  2212-2221م وتحديم سياسة الدوا القومية لتمهن من
استعمال العالج حيم يقدم اهثر من  %92من الخدمات مجاناً وقد تىم تنفيىذ
مشروع تجريبي الدارة المالريا المنزلية وصلت تغطيته الي اهثىر مىن %92
من المحليات المستهدفة.
 تم التوسع فىى التغطيىة بوسىايل تشىخيص المالريىا مىن الفحىص السىريع
والمجهرى والفحص السريع (عدد  )19322وهذلك تحسين مسىتوى الجىودة
والدقة فى الفحص المجهرى للمالريا.
 تغطية عدد  19266وحدة صحية بالعالج المجانى لحاالت المالريا غير المعقىدة
لتمثل  %92من جملة المؤسسات الصحية بالقطاع العام.
 زيادة معدالت الوصول للعالج المجانى بإدخال القرى التى ال توجد بها خدمات
صحية فى مناطق اإلنتقال العالى للمالريا فى مشروع المعالجة المنزلية للمالريا
بواسطة المتطوعين.
2
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مصدر المعلومات البرنامج القومى لمكافحة المالريا.

 .95النتايج:
خفض معدل إنتشار المالريا من  % 391فى العام  2225الى  %192فى العام .2229
تم خفض معدل اإلصابة بالمالريا بنسبة أهثر من  %22من عام األساس .2222
تم خفض معدل الوفيات بنسبة أهثر من  %62من عام األساس .2222
 .96من التحديات التى تواجه السودان مرض نقص المناعة (اإليدز) 0لذلك رأينىا
إيراد بعض الموضوعات حوله مع إبراز اإلنجازات والتحديات.
 .91يقدر معدل إنتشار مرض اإليدز بين السهان فى الفئة العمريىة ( )49-15عامىا
فى شمال السىودان  %2961ومتوسىط معىدل إنتشىار اإليىدز بىين النسىا
الحوامل الاليى يراجعن الرعاية ما قبل الوالدة هىى  %2919ويقىدر %2933
فى المناطق الريفية و  %2914فى المناطق الحضىرية و  %2926فىى منىاطق
11
النزوح وفى مناطق اللجو .%2921
 .92فى جميع الواليات بشمال السودان يتم إستخدام خدمات عالج ورعايىة مىرض
اإليدز ويوجد  32موقعا يتوفر بها العالج المضىاد للفيىروس .فىى العىام 2229
خضع  329222شخص لفحص اإليدز فى  131مرهىز فحىص وإستشىارات فىى
شمال السودان هما تم توفير مراهز فحص متحرهة( .مرفق رقم .)34
 .99فى مجال التدخل إلي قىاف إنتشىار فيىروس نقىص المناعىة البشىرية أنشىئت
جمعيات للمتعايشين مع مرض نقص المناعة المهتسبة فى  15والية من واليات
السودان بمساعدة من البرنامج القومى لمهافحة اإليدز وبالتعاون مىع برنىامج
األمم المتحدة اإلنمايى .تم وضع العديد من الخطط اإلسىتراتيجية منىذ 2222
حتى الخطة القومية اإلستراتيجية  .2214-2212هذلك تم تطوير منهج نقىص
المناعة وتدري المعلمين وهذلك وزارة اإلرشاد ووزارة الصحة اإلتحاديىة.
ولتقليل مفهوم الوصمة بذلت العديد من الجهود عن طريق اإلصالح القىانونى
والدعوة والتوجيه والتوعية المستمرة فى وسايل اإلتصال الجماهيرى.

 11البرنامج القومى لمهافحة اإليدز .هذلك اوضح المسح السودانى لصحة السرة للعام  2226أن  %1294ممن شملهم المسح
سمعوا عن مرض اإليدز .بينما عرف  %51منهم العالقة الجنسية هسب رييسى لنقل المرض وإعتبر  %39مىنهم أن نقىل
الدم هو السب و %4فقط منهم هانوا على علم بالوسايل الثالثة لمنع إنتشار مرض اإليدز.
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 .122مشهلة اإليدز فى السودان تحتاج الى ترهيز للجهود ووضع السياسات 0لهىن
تواجهه العديد من التحىديات منهىا علىى سىبيل المثىال ال الحصىر 0الوصىمة
والتمييز التى تجابه المرضى والحاملين لفيروس اإليدز 0الخىدمات المقدمىة
غير هافية وتحتاج تحسين فى نوعيتها 0حرهة السهان العالية بسب الهجىرة
من الريف الى الحضر -والتشرد والنزاعات المسلحة تؤثر على معدالت إنتشار
الفيروس 0خطة تنمية القطاعات تحتاج لتنسيق وتنفيذ فعال.
 .121من الحاالت الصحية التى تشهل إشهاليات فى السىودان إنتشىار حىاالت السىل
حيم يحمل السودان  %15من ع مرض السل فى إقليم شرق البحر البىيض
المتوسط وقدرت حاالت مرض السل فى العام  2229لهل  122ألف من السهان
 62شخص والحاالت التى تم الهشف عنها  2512حالة ومعىدل هشىف الحىاالت
هو  .%6292وفقا للبرنامج القومى لمهافحىة السىل الريىوى تقريىر التطىور
السنوى لسنة  0 2229فإن عدد اإلصابات فى شمال السودان لجعىوام ()2229-2223
تراوح بين (.)22291 -22622
 .122حقق نجاح العالج للحاالت معدل  %2192من بين الحاالت المرصىودة ا آل أن
معدل العجز بقى عاليا بمتوسط وقدره  %12خصوصا فى المنىاطق المتىأثرة
بالصراعات والتى تأثرت فيها هل أقسام الخدمات الصحية بمىا فيهىا خىدمات
السل الريوى .هذلك تىم توجيىه خىدمات الرعايىة الصىحية نحىو معالجىة
األمراض الحادة مما نتج عنه إنخفاض فى معىدل الوفيىات فىى حىاالت السىل
الريوى من  %491فى عام  1999الى  %294فى عام .2222
 .123من التحديات التى تواجه مهافحة السل فى السودان 0الصعوبة فىى الحفىاط
على اإلمدا د الدوايى المسىتمر باإلضىافة الىى العىدد المحىدود مىن العىاملين
المدربين لمعالجة اثار الجانبية الحادة للدوا  0هنالك نقص فى التنسيق بىين
القطاع العام والقطاع الخاص فى مجال الهشف عن الحاالت والعالج 0محدودية
الوصول للخدمات الصحية الموجودة وبشىهل رييسىى فىى المنىاطق الريفيىة
بسب البعىد وتهلفىة الترحيىل  0غيىا الشىراهات الجماعيىة بىين األجهىزة
الحهومية ومنظمات المجتمع المدنى والتى تعىد ضىرورية لتقىديم الخىدمات
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الصحية وعلى الخص النازحين وأخيرا الصراعات الىدايرة والتىى تىؤدى الىى
تشريد السهان.

المواد " "62و ""64
الحق فى التعليم

0

اإلطار القانونى:
 .124نصت المادة ( )1( 13أ) من الدستور والتى تحمىل عنىوان التعلىيم والعلىوم
والفنون والثقافة يج علىى الدولىة أن تتىوخى فىى اسىتراتيجياتها المبىادئ
التالية-:
( أ ) ترقى الدولة التعليم على هافة مستوياته فى جميىع أنحىا السىودان0
وتهفل مجانية التعليم وإلزاميته فى مرحلة األساس وبرامج محو األمية.
( ) يحق ألى فرد أو جماعة إنشا ورعاية المىدارس الخاصىة والمؤسسىات
التعليمية األخرى فى هل المستويات حس الشرو والمعايير التى يحددها
القانون .
 .125تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية مىن أجىل التعلىيم
وتطوير البحم العلمى وخاصة البحم من أجل التنمية تشجع الدولىة وتطىور
الحىىرف والفنىىون وتسىىاعد علىىى رعايتهىىا مىىن قبىىل المؤسسىىات الحهوميىىة
والمواطنين.
.126تعترف الدولة بالتنوع الثقافى فى السودان وتشجع الثقافىات المتعىددة علىى
اإلزدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسىايل اإلعىالم والتعلىيم .تحمىى
الدولة التراث السودانى واآلثار واألماهن ذات األهمية القوميىة أو التاريخيىة
أو الدينية من التخري والتدنيس واإلزالة غير المشىروعة والتصىدير بوجىه
غير قانونى .هما تهفل الدولة الحرية األهاديمية فى مؤسسات التعليم العالى
وتحمى حرية البحم العلمى فى إطار الضوابط األخالقية للبحم.

0

أنظر المرفقاق 21-2
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 .121نصت المادة ( ) )1(44من الدستور وبهل وضىوح علىى الحىق فىى التعلىيم(
التعليم حق لهل مواطن وعلى الدولة أن تهفل الحصول عليه دون تمييز علىى
على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو اإلعاقة) .هما نصىت أيضىاً
المادة ( ) )2( 44من الدستور على مجانية التعليم (التعليم في مستوى األساس
إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً).
 .122وأيضاً الزم الدستور فى المادة (( 6هى ) ( مراعاة حق التعليم بما فى ذلىك
تدريس المواد الدينية لمختلف األديان واوج احترام ذلك الحق  .وقد أهىد
الدستور حق التعليم فيما يتعلق باألديان فى وثيقة الحقىوق فىى المىادة ()32
فنص على ما يلى ( :لهل إنسان الحق فى حرية العقيىدة عىن طريىق العبىادة
والتعليم والممارسة أو آدا الشعاير أو اإلحتفاالت  0وذلك وفقاً لمىا يتطلبىه
القانون والنظام العام 0وال يُهره أحد على اعتناق دين ال يؤمن بىه أو ممارسىة
طقوس أو شعاير ال يقبل بها طواعية.
 .129نص قانون التعليم العام لسنة  1992على جملة أهداف وغايىات منهىا ترسىيخ
القيم واألخالق الفاضلة والوال للوطن والروح الجماعية واإلعتماد على الذات
والطموح وتنمية القدرات وح اإلنسانية وتنمية الوعى البيئى.

التطبيق العملى للنص:
 .112وتأسيسًا على تطبيق الحق فىى التعلىيم والمجانيىة فقىد أخىذ التعلىيم فىى
السودان من واقع اإلحصاييات فى العام الدارسى  2221و 2222م اآلتى:
 .111عند تقسيم الدستور السلطات بين مستويات الحهم المختلفة فى إطار النظام
اإلتحادى 0تم تصنيف " التعليم والبحم العلمىى " هاختصىاص مشىترك بىين
األجهزة اإلتحادية والوالييىة (المىادة ( 112هىى) ) تبريىر ذلىك أن السىلطة
اإلتحادية تختص بالتخطيط القومى والتدري .
 .112في الفترة من  2229 -2224شهد معدل االلتحاق االجمالي 1و % 1سنويا وقىد
اعاق غيا البيانات قياس معدل االلتحاق الصافي وذلك لعىدم وجىود شىهادات
ميالد لبعض االطفال عند القبول ولقبول االطفال في اعمار متفاوتة .
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 .113هنالك برامج محو االمية التي تستهدف الرجىال والنسىا علىي حىد سىوا
والنسا اهثر التحاقاً .ويجري تنفيذ خطة تهدف للقضا على األمية فى العام
( .2212أنظر المرفق رقم .)32
 .114بلغ المجموع الهلى ألعضا هيئة التىدريس بالجامعىات الحهوميىة واألهليىة
للعام 2229 –2222م
( أ ) أستاذ محاضر الذهور  3299االناث 1915
الذهور  4773االناث 1198
( ) استاذ مساعد
(ج) بلغ عد أعضا هيئة التدريس الذين يحملون الدهتوراة  913الماجستير .708

والجداول المرفقة توضح بالتفصيل لالعوام  2229 -2226م

الصندوق القومى لرعاية الطالا:
 .115أنشأت الدولة صندوقاً يعرف بالصندوق القومى لرعاية الطال يقدم خدمات
لطال التعليم العالى على المستوى القىومى  0وتتمثىل الخىدمات فىى السىهن
والرعاية اإلجتماعيىة وهفالىة الطىال والرعايىة الصىحية واإلشىراف علىى
المناشط الطالبية.
 .116على الرغم من المساعى الجىادة للصىندوق فىى تىوفير إحتياجىات الطىال
ومساعدتهم ما أمهن ذلك اآل أنه تواجهه مشاهل فى التمويل الهافى.

عدد الطفب والطالباق المستفيدين من خدماق الصندوق-:
 .111يقدم الصندوق هفالة للطال عبارة عن مبالغ تقدم للطىال الفقىرا عبىر
لجنة من الصندوق وعمادة الطال بالجامعات وأخصاييين اجتماعيين وقد بلىغ
عدد المستفيدين من هذه الهفالىة للعىام 2225م حىوالى  92329طالى وطالبىة
وللعام 2226م حوالى  96131طال وطالبة.
 .112يساهم الصندوق بالرعاية الصحية من خالل ادخال طال التعليم العالى فىى
خدمة التأمين الصحى حيم بلغ عدد المستفيدين ( ) 5223مسىتفيد ومسىتفيدة
هما تقوم إدارة الصندوق بدعم الوحىدات العالجيىة باإلضىافة الىى مسىاهمة
الصندوق فى تهاليف عالج الطال بالداخل والخارج.
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 .119فيما يتعلق بترحيل الطال تم توفير عدد  62باص لترحيل الطال من والى
مواقع السهن والدراسة فى العاصمة والواليات .هما يقدم الصندوق فى اطىار
الرعاية اإلجتماعية للطال مبالغ مباشرة فى الحاالت الطارية (سىرقة 0سىفر0
........الخ ) 0خارج نطاق الدعم الشهرى .هما يعمىل الصىندوق علىى تىوفير
معينات للطال ذوى اإلعاقة لتوفير إحتياجاتهم.
 .122فى والية الشمالية 13نجد أن الحق فى التعليم قد حقق نموا ملحوظا
والجدول التالى يوضح مقارنة ما بين عامىِ  2229و  2212وفقا لآلتى:

بيان
عددالسهان فى الفئة العمرية( )6-2سنوات
عدد األطفال فى التعليم قبل المدرسى
ذهور
إناث
معدل اإللتحاق بالتعليم قبل المدرسى

2229م
66619
21126
12164
11222
%33

2212م
66619
24142
11123
12425
%36

عددالسهان فى الفئة العمرية ( )14-6سنة
عدد الطال فى مرحلة األساس
ذهور
إناث
معدل ااإلستيعا فى مرحلة األساس( )14-6سنة
عدد الطال المسجلين فى الصف األول ثانوى
معدل اإللتحاق بالصف األول من تعليم مرحلة الثانوية
معدل أمية السهان من عمر  15سنة فأهثر
عدد الطال ذوى اإلحتياجات الخاصة فى مرحلة األساس
ذهور
إناث

146221
126511
52213
54232
%13
1112
%92
%1916
342

146221
111524
52159
53345
%16
2552
%92
%2995
319

165

193

 13تقع الوالية الشمالية بين خطى عرض  22:15 032:16شمال وخط طول  32 0 32:25شرقا وتتاخمها شرقا والية نهىر النيىل0
جنوبا والية الخرطوم 0وغربا شمال دارفور وشمال هردفان .تبلغ مساحتها  3429691هلم مربع .يبلغ إجمىالى عىدد سىهان
الوالية  6999265عدد الذهور  353145واإلناث  .345322عاصمة الوالية هى مدينة دنقال.
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عدد الطال ذوى اإلحتياجات الخاصة فى مرحلة الثانوى
ذهور
إناث
العدد الهلى للمعلمين بالوالية
العدد الهلى للمعلمات بالوالية
تعليم الرحل:
عدد المدارس
عدد المعلمين
عدد الطال

115
93
49
44
2691
6226

126
122
51
51
2266
5514

16
251
3242

13
152
2922

 .121أما فيما يتعلق بالتعليم العالى فى الوالية الشمالية فقد بلغ عدد الجامعات
فى عام  2212ثالثة جامعات بها هليات علمية ونظرية متعددة هى :هلية العلوم
الزراعية 0هلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية 0هلية الط والعلوم الصحية 0هلية
الشريعة والقانون 0هلية التربية 0هلية اآلدا والدراسات اإلنسانية 0هلية الثقافة
والتنمية البشرية .الجول التالى يوضح تفاصيل الطال  0عدد األساتذة وغير
ذلك:

البيان
عدد الهليات
عدد الطال فى الهليات المختلفة
عدد أعضا هيئة التدريس فى الهليات المختلفة
ذهور
إناث
سعة القاعات الدراسية
سعة المعامل
سعة الور
عدد المدن الجامعية

61

2229
12
6291

2212
13
1122

51
23
2
2

191
24
51
23
2
12

 .122فى والية البحر األحمر فقد بذلت جهود هبيرة فى ترقية الخدمات التليمية
فقد تم تشييد عدد  14مدرسة ثانوية و 122مدرسة أساس فى الفترة مىن -2221
 .2212هذلك تم إنشا عدد  19مدرسة تهميلية فىى منىاطق عديىدة بىالريف.
هذلك هانت هنالك جهود مقدرة من منظمىات غيىر حهوميىة فىى مجىال
صيانة المدارس والتى قامت بصيانة أهثر من  34مدرسة بجهود ذاتية.14

 .123نموذج آخر والية النيل األزرق توضحه الجداول التالية:

التربية والتعليم فى والية نهر الني
بيان

0202م

0200م

عدد األطفال في التعليم قبل المدرسي
عدد السهان في الفئة العمرية ( )6-3سنوات
معدل اإللتحاق بالتعليم قبل المدرسي
عدد الطال المسجلين في الصف األول أساس
عدد السهان في سن السادسة
معدل اإللتحاق بالصف األول من تعليم مرحلة األساس
عدد الطال المسجلين في الصف األول ثانوي
عدد الناجحين في شهادة األساس
معدل اإللتحاق بالصف األول من تعليم مرحلة الثانوية
عدد الطال في مرحلة
عدد السهان في الفئة العمرية ( )14-6سنة
نسبة اإلستيعا في األساس ( )14-6سنة
عدد الطال في مرحلة الثانوي
عدد السهان في الفئة العمرية ( )11-15سنة
نسبة اإلستيعا في الثانوي ( )11-15سنة
معدل األمية للسهان من عمر  15سنة فأهثر

15162
55221
2194
25236
26552
%95
4322
4322
%122
122554
195252
%6592
12424
62643
%1992
%46

11243
56244
3193
21912
21432
%121
4212
4212
%122
132223
222923
%6991
12546
64221
%1999
%42

 14مصدر المعلومات تقرير الخاص باآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية لإلنفاق الحهومى التنموى  2212-2221الذى أعدنه اللجنىة
اإلستشارية العلمية بوالية البحر األحمر .الجهود الت ى بذلت للتنمية فى الوالية وجود العديد من اآلليات التى تعمل فى هذا
الخصوص ومنها اإلدارة العليا للتنمية 0مفوضية التنمية 0إدارة التنمية الواليية وإدارة التخطىيط والتعىاون الىدولى  .هىذه
الجهود مجتمعة أدت الى تحسين الخدمات الصحية وخدمات المياه والنقل الههربا وزيادة مواقع الترفيه وغيرها.
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عدد األطفال في التعليم قبل المدرسي:
ذهور
إثات
عدد التالميذ في مرحلة األساس:
ذهور
إناث
عدد التالميذ في مرحلة الثانوي
ذهور
إناث
عدد الطال المستوعين من ذوي اإلحتياجات الخاصة
أساس
ذهور
إناث
ثانوي
ذهور
إناث
عدد الطال بالتعليم الخاص:
قبل المدرسي
ذهور
إناث
األساس
ذهور
إناث
الثانوي
ذهور
إناث
عدد المعلمين بالوالية :
قبل المدرسي
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1211
1959

1951
9226

11529
56965

11591
61292

1221
5415

1295
5451

69
52

16
51

1142
452
462
251
492
523

1466
463
422
296
521
549

12

21

األساس
الثانوي
عدد المعلمات بالوالية
قبل المدرسي
األساس
الثانوي
نسبة اإلجالس:
األساس
الثانوي
نسبة توفير الهتا المدرسي:
األساس
الثانوي
عدد المعلمين المدربين بالوالية:
قبل المدرسي
األساس
الثانوي
تعليم الرجل:
عدد المدارس
عدد المعلمين
عدد الطال

جدول رقم (
بيان
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329
3696
446

411
3166
422

%62
%12

%65
%15

%65
%65

%32
%42

212
1326
563

216
1399
511

31
126
5112

42
222
5492

)..التعليم العالف
0202م

عدد الجامعات
 حهومية غير حهوميعدد الهليات
حهومية

1312
522

1412
532

0200م

2
-

3
-

12

12

غير حهومية
عدد الطال بالجامعات
عدد الطال بالهليات
عدد أعضا هيئة التدريس بالجامعات
والهليات:
ذهور
إناث
سعة القاعدة الدراسيةبالهليات (عدد
المقاعد)
سعة المهتبات بالجامعة (عدد المقاعد)

5511
5511

6269
6269

135
123
32
4219

135
123
32
4219

432

432

سعة المعامل (عدد المقاعد)
سعة الور
عدد المدن الجامعية :
الطاقة اإلستيعابية للطال
ذهور-إناث

311
115
2
1191
221
126

211
145
3
1514
912
222

الماد " "6
حق المشاركة فى الحيا الثقافية
اإلطار القانونى:
 .124إعترف الدستور اإلنتقالى بالتنوع الثقافى للشع السودانى فى المادة (( 4ج)
) 0و تم تأهيد هذا اإلعتراف صىراحة بىنص المىادة ( ) )4( 13مىن الدسىتور
والتى نصت على ما يلى ( -:تعتىرف الدولىة بىالتنوع الثقىافى فىى السىودان
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وتشجيع الثقافات المتعددة على اإلزدهار المنسجم والتعبير عىن نفسىها عبىر
وسايط اإلعالم والتعليم ).
 .125هما تم التعبير عن اإلعتراف بالتنوع الثقىافى فىى السىودان فىى الدسىتور
السارى بجعل المشارهة فى الحياة الثقافية بجعله حق متىاح بالتسىاوى بىين
الرجال والنسا حينما نصت المادة ( ) )1( 32على مىا يلىى ( -:تهفىل الدولىة
للرجال والنسا الحق المتساوى فى التمتع بهل الحقىوق المدنيىة والسياسىية
واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية بما فيها الحق فى األجر المتساوى للعمىل
المتساوى والمزايا الوظيفية األخرى.
 .126هما أوج الدستور على الدولة واج النهوض باألخالقيات العامىة والقىيم
" تسىن
التقليدية التى يعترف بها المجتمع فنص فى المادة  16منىه علىى
الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنىوح والشىرور اإلجتماعيىة
وترقية المجتمع هله نحو ا لقيم اإلجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع األديىان
والثقافات فى السودان"" .تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسىات للحىد مىن
الفساد والحيلولة دون اسا ة استخدام السلطة ولضىمان الطهىارة فىى الحيىاة
العامة .وتتم المشارهة في الحياة الثقافية عبر وسايل اإلعىالم والتىي تشىمل
البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحف".

التطبيق العملى للنص:
 .121يواجه السودان العديد من التحديات إلدارة هذا التنوع الذى تذخر بىه الىبالد
وتوجيهه ليهون عامل توحيد وليس تفريق.

 -1اآللياق:
في إطار الحرص على ضمان تعزيز وحماية حقوق اإلنسان توجد عدد من اآلليات
الوطنية التي تعمل على إنفاذ مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان على المستوى العملي
نذهر منها على سبيل المثال:

 6-1الهيئة التشريعية القومية -:
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تمثل الجهاز التشريعى اإلتحادى وتتهىون مىن مجلسىين همىا المجلىس الىوطنى
ومجلس الواليات ( المادة  )1( 23من الدسىتور )  0ويهىون هىالً مىن المجلسىين
ال لمستوى مختلف من مستويات نظام الحهم .
ممث ً

المجلس الوطنى :
يتهون من أعضا منتخبين إنتخاباً حراً ونزيهاً0ويحدد قانون اإلنتخابىات القىومى
تهوين وعدد أعضا المجلس الوطنى وفقاً للمادة ( 1( 24و )2من الدستور) 0وفترة
المجلس الوطنى خمس سنوات0

مجلس الوالياق:

يتهون من ممثلين إثنين لهل والية ينتخبان بوساطة المجلس التشىريعى للواليىة
ووفقاً لقانون اإلنتخابات القومى مع إتبىاع األجىرا ات التىى تحىددها المفوضىية
القومية لإلنتخابات وفقاً للمادة ( 25مىن الدسىتور) 0وفتىرة عضىويته خمىس
سنوات.
وحدد الدستور شرو العضوية للهيئة التشريعية القومية وفقاً للمادة ( )26هما
حدد هيفية سقو العضوية وفقاً للمادة ( )21ومقر الهيئة وتهوين اللجان وفقىاً
للمادة ( ) 95وأصدار اللوايح وفقاً للمادة (.)96
حددت المادة  91من الدستور مهام الهيئة التشريعية والمتمثله فىى تمثيىل اإلرادة
الشعبية والقيام بالتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية القومية وترقية نظام الحهم
الالمرهزى  0الى جان تعديل الدستور وإجازة التعىديالت علىى إتفاقيىة السىالم
الشامل وإجازة الموازنة السنوية وهذلك التصديق على إعىالن الحىر وتأييىد
إعالن حالة الطوارئ  0وللهيئة التشريعية أيضاً بموج الدستور الحق فى تنحيىة
رييس الجمهورية أو الناي األول وإستدعا وإستجوا الوزرا القىوميين وهىل
ذلك الى جان مهام أخرى محددة بموج الدستور.

المجالس التشريعية الوالئية:
منحت المادة  122من الدستور الواليات الحق فى تهوين مجلس تشىريعى ينتخى
أعضا ه وفقاً ألحهام دستور الوالية المعنية وحسبما تقىررة المفوضىية القوميىة
لإلنتخابات  .وتمارس المجىالس التشىريعية الوالييىة صىالحيات إعىداد وإجىازة
الدستور الواليى وسن القوانيين ووضع لوايحه.
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 3-1الهيئة القضائية:

نص الدستور على قيام هيئة قضايية مستقلة تتىولى القضىا  0ذات طبيعىة قوميىة
وتهون مسئولة فقط أمام رييس الجمهورية ( راجع النظام العدلى الفقىرات مىن
 22-21الى  31من هىذا التقريىر) 0وتتمتىع الهيئىة بإسىتقالل تىام عىن الجهىازين
التنفيذي والتشريعى 0ويباشر إدارتها مجلس قضا يرأسه رييس القضىا ويضىم
هبار القضاة وآخرين 0وهو يختص بالتوصية بتعيين القضاة 0وترقيتهم 0ونقلهىم
ومحاسبتهم وعزلهم 0وهفل القانون اإلستقالل المالي للهيئة القضىايية 0ويتمتىع
القضاة بالحصانة وال يجوز التأثير عليهم وهم ملزمون بىنص الدسىتور بإعمىال
العدل وتطبيق مبدأ سيادة القانون .الزم الدستور األجهزة العامة بتنفيىذ األحهىام
التى يصدرها القضا .
تت هون الهيئة القضايية من محهمة عليا تعمل وفقاِ لنظام الدواير  0فهنىاك دايىرة
جنايية وأخرى مدنيىة  0ودوايىر لجحىوال الشخصىية والطعىون اإلداريىة 0وتلىي
المحهمة العليا محاهم اإلستئناف فى الواليات 0والمحاهم العامة فى المحافظىات
والمحاهم الجزيية فى المدن واألرياف.
يتمتع القضاة بضىمانات هافيىة ضىد العىزل التعسىفي 0إذ ال يتعىرض القاضىي
للمسا لة إال بعد تهوين مجلس محاسبة يشهله مجلىس القضىا العىالي وريىيس
القضا على أن تؤيد العقوبات الصادرة بحقه بواسطة مجلس القضا العالي.

 2-1المحكمة الدستورية:
أنشئت المحهمة الدستورية وفقاً لنص المادة  119من الدستور وتتهون مىن تسىعة
قضاة من ذوي الخبرة والهفا ة والنزاهة والمصداقية والتجرد .وهي مستقلة عىن
السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السىلطة القضىايية القوميىة وهىي
حارسة وحامية للدستور وتختص بحماية حقىوق اإلنسىان والحريىات األساسىية.
هما أرست المحهمة الدستورية مبادئ وأحهاماً دستورية وقامت بتفسير عدد مىن
نصوص الدستور على هدي المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان والتي أصبحت ملزمة
للمحاهم الوطنية في مختلف درجات التقاضي.
عمالً بأحهىام المحهمىة الدسىتورية لسىنة  ( 2225المىادة ( ) )125تقىوم محهمىة
دستورية مستقلة يعين رييس الجمهوريىة رييسىها وأعضىايها مىن ذوى الخبىرة
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العدلية العالية بموافقة المجلس الوطنى 0حيم تتهون المحهمة من رييس ونايى
له وسبعة أعضا ولها قانون ينظم أعمالها.
فى قضية جمعية المحاسىبين والمىراجعين المعتمىدين ضىد مجلىس المحاسىبين
القانونيين وحهومة السودان والمنشورة فى مجلىة المحهمىة الدسىتورية للفتىرة
( .)2223-1999إستند الطاعنون الى المادة  6من العهىد الىدولى الخىاص بىالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والخاصة بالحق فى العمىل وأهىدت المحهمىة
الدستورية الرجوع لهذه المادة بالنص عليها فى حيثيىات نقىا النىزاع  0قىررت
المحهمة الدستورية فى نقطة النزاع الخاصة بىالمرهز القىانونى الىذى يخىول
للطاعنين حق تقديم الطعن أن دستور السودان لسنة  1992والمواثيىق الدوليىة أن
لهم مرهزا قانوني يؤهلهم للجو للمحمهة الدستورية لحماية حقهم.
هذلك قامت المحهمة الدستورية بوقف القرار الخاص بمنع النسىا مىن العمىل
فى أعمال مغينة وفى ساعات معينة بإعتباره إنتهاها للحق فى العمل والذى هفله
الدستور والقانون .هما إتاحت المحهمة الحق لمن ال يستطيع دفع الرسوم الحىق
فى رفع دعوى دون رسوم بعد إثبات عدم القدرة.

 4-1هيئة المظالم والحسبة العامة:

أنشئت هيئة المظالم والحسبة العامة بموج المىادة  132مىن دسىتور جمهوريىة
السودان لسنة 1992م  .وحددت إختصاصاتها المىادة ( )1مىن قىانون الهيئىة لسىنة
1992م هذلك نصت المادة  143من الدسىتور علىى إنشىا هيئىة مسىتقلة تنظىر
الشهاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولىة دون المسىاس بنهاييىة
األحهام القضايية ويجىوز للىديوان أن يقىدم مىن تلقىا نفسىه توصىية لرياسىة
الجمهورية أو المجلس الوطني بإجرا ات يراها ماليمة لضمان الفعالية والعدالىة
واإلستقامة في أدا المؤسسات الحهومية هما توجد لديها فىروع فىي عىدد مىن
الواليات منها على سبيل المثال ال الحصر والية الجزيرة ووالية سنار.
وفقا لقانون الهيئة فإن االختصاص ينحصر في اآلتي:
 – 1المظالم المتعلقة بأجهزة الدولة.
 -2دون المساس بنهايية األحهام القضايية تختص الهيئة بالنظر في االضرار البينة
المترتبة على األحهام القضايية النهايية أو التي تجاوزتها تلك األحهام.
 -3مايترت على أعمال الوزرا والوالة وشاغلي الوظايف العليا فىي الدولىة مىن
اضرار لم يختص به القضا .
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 -4النظر في القوانين التى يؤدي تطبيقها الى ظلم بين ورفع ذلىك الىى الجهىات
المختصة.
 -5تأمين الهفا ة والطهر في عمل أجهزة الدولة.
 -6التأهد من أن أجهزة الدولة تعمل بفاعلية بما يحقق السياسات العامة للدولىة
وفق االستراتيجيات المتتابعة.
 -1متابعة االدا باألجهزة المختلفة وتقويمه إلبراز نواحى االنجاز واإلخفاق.
 -2التحقيق من أن األجهزة تفعل هافة امهاناتها التامة (مالية وبشرية).
 -9التأهد من التطبيق الفعال والعىادل للقىوانين واللىوايح التىى تىنظم النشىا
اإلداري وعالقات العمل.
 -12النظر في شهاوى األفراد التى تنشر في وسايل االعالم المختلفة اذا شهلت في
مجموعها ظاهرة خلل عام في أدا أي من أجهزة الدولة.
المظالم التى تقدم للهيئة هي ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وقد فصلت الهيئة في
هل المظالم التى عرضت عليها وردت هثيراً من الحقوق الصحابها  .وفي مجال
تخفيف حدة المنازعات وآثارها جرا الحرو فقد وردت الهيئة مظىالم هثيىرة
تقدم بها المتضررون من الحر وجبرت لهم األضرار بما تيسىر .همىا ان ادارة
المظالم وإنفاذاً لسياسىة البىا المفتىوح إسىتمعت الىى عىدد مىن المظىالم مىن
المتظلمين شفاهة وأوضحت للشاهين الطرق القانونية التى يمهن سلوهها.
وللهيئة أنشطة في مجال مهافحة الفساد والرقابة في داخل السودان وعلى مستوى
الدول األفريقية ودول العالم ومشارهة في أنشطة األمبدزمان العالمي واألفريقي
 .فلقد إحتل السودان منص ناي رييس األمبدزمان األفريقي لىدورتين مقىدارها
ثماني سنوات وبعدها عين عضو شرف في مجلس إدارة هذا األمبدزمان األفريقي.
هما أنه يحتل منص عضو مجلس إدارة وأمين خزينة األمبدزمان العربىي الىذي
مقره القاهرة  .وهو هذلك قد احتل منص مدير في مجلس إدارة األمبىدزمان
العالمي (الذي مقره النمسا) أحد ثالثة مديرين ممثلىين ألفريقيىا لمىدة خمىس
سنوات  .وأخيراً تم اختيار السودان (في أهتوبر 2211م) منىدوباً دايمىاً وسىفيراً
لمنظمة األمبدزمان األفريقي لدى االتحاد األفريقي (. )AU
وفي مجال حقوق االنسان نعرض نموذجاً لما قامت به الهيئة في حل نىزاع حىول
تبعية دار ايوا رعاية وتأهيل مريضات الناسور البولي بين هل من وزارة الرعاية
االجتماعية وهيئة األوقاف االسالمية – مستشفي الخرطوم .هما تقدم للهيئة عدد
من االطبا بحوادث مستشفى الخرطوم بحري التعليمي بشهوى ضد قرار وهيىل
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وزارة الصحة االتحادي القاضي بنقلهم الى الواليات بإعتبار ان النقل عقوبىة لهىم
لعدم التزامهم بتوجيهات المدير الطبي للمستشفى .صدر قرار من الهيئىة تقىرر
فيه -:
 -1وقف إجرا ات نقل األطبا التى ال يسندها قانون مع صرف مرتباتهم من تاريخ
إيقافهم .
 -1محاسبة العاملين وفق قانون محاسبة العاملين.

 -1المفوضية الوطنية حقوق اإلنسان:
تم النص عليها في المادة  142من الدستور وتتهون من  15عضو من المشهود لهم
باإلستقاللية والهفا ة وعدم اإلنتما الحزبي والتجىرد .تخىتص بمراقبىة تطبيىق
الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور وتتلقىى الشىهاوى حىول
اإلدعا ات بإنتهاهات الحقوق والحريات .صدر القانون المىنظم لعمىل المفوضىية
في العام 2229م وتم تسمية أعضا المفوضية فى يناير  .2212ويعول عليها هثيرا
فى مجال تعزيز وحماية حقوق األنسان فى السودان.

 1-1المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان:

بدأ المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان هلجنة للتنسيق بين أجهىزة الدولىة فىي
مجال حقوق اإلنسان في العام 1992م ومن ثم تم ترفيع اللجنىة بموجى مرسىوم
جمهوري في العام 1994م إلى مجلس إستشاري لحقوق اإلنسان يرأسه وزير العدل
وعضوية جهات رسمية وغير رسمية.

يتمثل إختصاص المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان في :تقديم النصح والمشورة
للدولة في مجال حقوق اإلنسان 0إعداد البحوث و الدراسات ونشىر ثقافىة حقىوق
اإلنسان عبر الوسايل المختلفة 0تدري منسوبي الدولة ومنظمات المجتمع المدني
حول معايير ومبادئ حقىوق اإلنسىان 0مراجعىة التشىريعات الوطنيىة لموا متهىا
بالمواثيق الدولية واإلقليمية لحقىوق اإلنسىان التىي يتمتىع السىودان بعضىويتها
وإجرا الدراسات حول االتفاقيات التي لم ينضم إليها السودان والتوصية بشىأنها.
أيضاً يتلقى المجلس الشهاوى الخاصىة بانتهاهىات حقىوق اإلنسىان مىن األفىراد
والمنظمات محلياً ودولياَ وذلك عبر لجنة للشهاوى 0هما يقوم بإعىداد وتقىديم
تقارير السودان الدورية آلليىات إتفاقيىات حقىوق اإلنسىان الدوليىة واإلقليميىة0
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ويعتبر هو الجهة الوطنية المعنية بالتنسيق في مسايل حقوق اإلنسىان مىع بعثىة
األمم المتحدة بالسودان والبعثة المشترهة لجمىم المتحىدة واالتحىاد اإلفريقىي
بدارفور .هما يقوم بدور هبيىر فىى مجىال التىدري وبنىا القىدرات وإعىداد
الدراسات علىى اإلتفاقيىات الدوليىة واإلقليميىة ويقىوم بىدور رايىد فىى مجىال
التعديالت القانونية وموا مة القوانبن الوطنيىة مىع الدوليىة واإلقليميىة .يضىم
المجلس عددًا مىن الشىع والتىي تتىولى تسىيير العمىل مىن ناحيىة مواضىيعية
متخصصة .هذلك يضم المجلس لجنة للشهاوى قامت ومىا زالىت تقىوم بىدور
هبيىىر فىىى مجىىال الشىىهاوى ذات الصىىلة بىىالحقوق اإلقتصىىادية واإلجتماعيىىة
والثقافيةظن حيم تمت معالجة العديد من الشهاوى المتعلقة باألراضى فى مناطق
الجخيص حيم وجه مدير عام األراضى بمعالجة  522حالة وفىى منطقىة الشىقلة
وتم ترحيل  322أسرة الى مناطق التعويضات بعيد بىابهر والفىتح وذلىك إلزالىة
التعديات من مواقع الميادين.
هما تدخلت لجنة الشهاوى فى قضية المعوقين الذين تم فصلهم مىن هيئىة ميىاه
والية الخرطوم بسب اإلعاقة وتم إعادتهم للخدمة مرة أخرى.

 1-1وزار الرعاية والضمان اإلجتماعي
وزارة الرعاية والضمان اإلجتماعى هى الوزارة المحوريىة لشىؤون المىرأة علىى
المستوى القومى ويأتى رسم الساسات واإلستراتيجيات المعنية بالنهوض بىالمرأة
إحدى أهم األولويات ولذلك فإنها تقوم بدور رايد فى العديىد مىن الملفىات ذات
الصلة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والتقافية وتحديدا فى مجال المرأة .وفى
هذا اإلطارقامت الوزارة بوضع السياسة القومية لتمهين المرأة فىى مىارس 2221م
بإعتباره إسنادا علميا لما هفله دستور السودان والقىوانين الوطنيىة واإلتفاقيىات
الدولية وتقوم اإلستراتيجية علىى مجموعىة مىن المحىاور هىى محىور الصىحة
والبيئة 0محور التعليم 0محور التمهين اإلقتصادى 0محور حقوق اإلنسان والقانون0
محور المشارهة السياسية وإتخاذ القرار وأخيرا محور السالم وفض النزاعات.
فى إطار تنفيذ هذه السياسات فقد قامت الىوزارة بتنفيىذ العديىد مىن المشىاريع
تنفيذا لإلستراتيجية وإنزاال لها على أرض الواقع.
هذلك قامىت وزارة الرعايىة والضىمان اإلجتمىاعى بإصىدار السياسىة القوميىة
لمعالجة ظاهرة تشرد األطفال 2229م والتى حددت هىدفها اإلسىتراتيجى بتحسىين
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األحوال الصحية واإلقتصادية والنفسية  .تم تأسيس آليات الحماية المجتمعية مع
موظفين مدربين لمتابعة هافة اشهال اإلستغالل .تم تسجيل أطفال الشىوارع فىى
برنامج التعليم المتسىارع والتىدري المهنىى قبىل وبعىد إدمىاجهم وقىد قامىت
اليونسيف بدعم مراهز التعليم المتسارع مىع وزارة التربيىة والتعلىيم وبىذلك
أصبحت الوزارة تمتلك  1126مرهزا فى جنو هردفان.
وفى إطار األسر البديلة أنشئت العديد مىن دور األيىوا وهىى دار المايقومىا 0دار
المستقبل للفتيات 0دار الحماية للفتيان 0مرهز الرشاد لتأهيل األطفال المشردين0
مرهز طيبة لتأهيل األطفال المشردين 0مرهز البشاير للفتيات المشردات وتأوى
هذه الدور عدد  339طفل وطفلة.

 0-1المجلس القومي لرعاية الطفولة:

أنشئ بقرار جمهوري في العام 1991م برياسة ريىيس الجمهوريىة 0وعضىوية والة
الواليات و الىوزرا اإلتحىاديين ذوى الصىلة بقضىايا الطفولىة ويخىتص بوضىع
السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالطفولة في إطار السياسة العامة للدولىة
بالتنسيق مع مستويات الحهم األخرى في مجال رعاية الطفولىة .هىذلك يقىوم
بالتنسيق بين الجهات الحهومية والتطوعية 0وجمع اإلحصىاييات وعقىد النىدوات0
وتدري الهوادر 0وإعداد التقارير الدورية للمنظمات اإلقليميىة والدوليىة .همىا
أسهم المجلس بشهل فاعل في صياغة قانون الطفل لسىنة 2212م .يقىوم المجلىس
بدور هبير فى إطار التعليم.
للمجلس القومى لرعاية الطفولة دور رييسى فى رعايىة حقىوق الطفىل ويقىوم
بذلك من خالل عدد من البرامج والمشروعات ومنها برنامج القضا علىى ختىان
اإلناث 0برنامج عودة األطفال المنفصلين عن أسرهم وبلغ عدد األطفال الذين تمت
إعادتهم  922طفال خالل العام  2212بوالية الخرطوم و 96من الواليىات الشىمالية.
ومن المشاريع الناجحة أيضا مشروع اإلرتقىا بتسىجيل المواليىد فىى السىودان.
ويقوم المجلس ببرامج تدريبية وبرامج لبنا القدرات فى مختلف قضايا الطفولة
فى الخرطوم وفى وواليات السودان المختلفة وذلك بدعم مقدر من اليونيسيف.

73

ومن أبرز إنجازات المجلس قانون الطفل لسنة  2212ويعمل المجلس علىى وضىع
خطة لتنفيذ قانون الطفل .للمجلس عدد من مجالس رعاية الطفولة الواليية.
بمبادرة من المجلس القومى لرعاية الطفولة ووزارة الداخلية تم إنشىا وحىدات
حماية األسرة التابعة لقوات الشرطة بهدف حماية األطفال وخلق مجتمىع معىافى
وتحقيق الطمأنينة.
يعمل المجلس هىذلك علىى متابعىة هافىة الحقىوق اإلقتصىادية واإلجتماعيىة
لجطفال وتحديدا فى التعليم منذ مرحلة التعليم قبل المدرسى وهىذلك تعلىيم
البنات حيم حقق تقدما وزادت نسبة اإلستيعا فىى مرحلىة األسىاس مىن %6394
خالل العام الدراسى  2222-2221الى %6496للعام 2229-2222م.

 9-1وحد مكافحة العنف ضد المرأ والطفل-:

أنشئت هذه الوحدة بموج قرار من رييس الجمهورية فىي العىام  2225بتوصىية
من مجلس الوزرا هنتاج للخطة القومية لمهافحة العنف ضىد المىرأة وتخىتص
الوحدة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية
واإلقليمية هما أُنشئت وحدات مماثلة في واليات دارفور الثالثة وعدد من واليات
السودان األخرى .قامت الوحدة بالعديد من المشاريع الرامية الىى تمهىين المىرأة
إقتصاديا هما دعمت وحدات الواليات التى تقوم بطريقة مباشرة وغيىر مباشىرة
بتطويرالمرأة .تقوم وحدة مهافحة العنف بالعديد من األنشىطة فىى مجىال رفىع
الوعى والقدرات وفى هذا اإلطار نفذت وحدة مهافحة العنف ضد المرأة و الطفىل
وبالتعاون مع الى  UNFPAورشة عمل لمراجعة قانون األحوال الشخصية للعىام
1991م مستعينة بمجموعة من الخبرا فىي مجىال الشىريعة والصىحة و القىانون
لوضع رؤية مؤسسة لتحديد السن األمثىل للىزواج فيمىا يخىتص بسىن التمييىز
ومناقشة سن الزواج حيم أن القانون لم يذهر سن الزواج.
أما فى والية هسال فإن الجدول أدنىاه يوضىح بعىض األنشىطة التىى تقىوم بهىا
الوحدات على المستوى الواليى.
والية كسف
وزار الشؤون االجتماعية -إدار المرأ واألسر
تقرير وحدة محاربة العنف ضد المرأة – مشروع التمكين االقتصادي للمرأة الريفية
الرقم
المتسلس

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم النتائج المتوقعة
المشروع
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األنشطة المؤدية للنتائج

التكلفة الكلية

التنفيذ%

مؤشرات التحقق

أسةةةةةةةباا عةةةةةةةدم
التنفيذ

.1

زيادة دخل بناء قد ات المر ة

 /1د يب

608101ج

رل اأسر ة عدد
رادة دخر
المررر ة زير
فرررل المسررر

ال يفية

المعيشي

 /1م د يب عدد

%100

( )1821ام ة .المخطط له

()1821

 /8مليك عدد()114

 /8مليك

صغي ة بالمحليات(

ام ة.

م ال نفيذ حسب

س ة مش عات

عدد()111

جا ة اعاشية طبليات

س ة

– مليك ماعز).

مش عات

 /3شييد عدد ()1

 /3شييد عدد

 /3أثيرر عرردد ()4

م كز ل نمية الم ة

صغي ة.

م اكز نمية الم ة

( )1م كز

ل نمية الم ة.
 /4أثيررر

عررردد ()4
م اكز

الم ة.

.2

فل ال عي ال نرر ي بررالحق
ال اجبات نش ثقافة

بحقررر

/1

نمية
 /1ن ي عدد ()340

م ال نفيذ حسب

ش

142212ج

ن ي ية في

ام ة علي إشكال

المخطط له

اأساسية

المج معات .

لحق

/8طباعة

المررر ة السالم في المج معرات المبادئ
محا بررة المحلية

العنررر

الظر ار

العن

اإلنسان .

السالبة

%100

المما س في
زيل عدد

( )1000مطب

/8طباعرررة

بالمحليات.

مطبقررررات

ل قيم ضاع الم ة

/3عمل مس ميداني

زيررررل

بالمحليات

رقات
ملصرر

عمل مسر

ميداني ل قييم
ضاع الم ة

بالمحليات

.3

اح فررا ت
مه جانا
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رال
عمي مشا كة المر ة ا ح فررر
في ال نميرة

احرد

برررررالي م

83401ج

 /1مليك عدد ()1

م ال نفيذ حسب

جمعيات اني منزلية

المخطط له

ت

ح اك مج معي سرط العررررالمي

قطاعات الم ة

( )9صي انات

عزيز للمررر ر ة

مشا ك ها

الجملة

( )100ك اسي .
 /8ك يم ائدات بالم ة

اأس ة

بالمحليات.

264419

(فقط سبعمايه أربعه وسبعون الف وتسة عشر جينهًا ال غير )

 60-1لجنة حقوق اإلنسان والقانون الدولى اإلنسانى-:
أنشئت اللجنة منشأة بموج اليحة أعمال المجلس الوطني من ضمن عىدة لجىان
متخصصة دايمة مثل لجنة اإلعالم التشىريع والعىدل واألسىرة والمىرأة والطفىل
وتختص هذه اللجنة بحماية وتعزيىز حقىوق اإلنسىان عبىر الرقابىة التشىريعية
وهذلك الرقابة على أعمال األجهزة التنفيذية وفقاً للسلطات الممنوحة للمجلس
الوطني .وقد قام المجلس فى إطار الرقابة فى فتح العديد من الملفات للتحقيىق
ومنها ملفات الفساد والتقاوى الزراعية الفاسدة وغيرها.

 66-1ديوان الزكا -:

يعتبر ديوان الزهاة مؤسسة الحماية والضمان اإلجتماعي األولى في السودان
لتحقيق العدالة اإلجتماعية بتحويل الموارد المالية من الفئات القادرة إلى الفئات
الضعيفة في المجتمع وترتهز فلسفة الزهاة علي تحصيل األموال بأخذ مقادير
معلومة من المال المخصوص و تصرف لجهات محددة أهمها الفقرا والمساهين.
ويأتي تطبيق فريضة الزهاة في السودان بحسبانها إحدى آليات األمن اإلجتماعي
ضمن إهتمامات الدولة بترسيخ معاني التهافل والتراحم بين أفراد المجتمع الذي
يساند الغني فيه الفقير.
أضحت الزهاة في السودان إحدى المعالم البارزة في منظومة النسيج اإلجتمىاعي
للدولة وإنتشرت في هافة الواليات والمحليات والمنىاطق ريفىاً وحضىراً ليبلىغ
عطاؤها مستحقيه .وفي إطار نشر تجربة الزهاة قام معهد علوم الزهاة بىإجرا
دراسات متعددة للديوان ونشر تجربته هتجربة متفردة في العالم.
ومن أهم البرامج المرهزية لديوان الزهاة :دعم مشىروعات الصىحة شىملت (
تزويد المستشفيات الريفية بالواليات بىأجهزة مايهروسىهو  0ماهينىات لغسىيل
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الهلى 0تأهيل المستشفيات وتوفير أجهزة ومعدات طبية ).بجانى دعىم المرضىى
الفقرا عبر مهت العالج الموحد في عمليات القل وغسيل الهلىى وإدخىال عىدد
 3269663أسرة فقيرة تحت مظلة التىأمين الصىحي بمىا يعىادل  %32مىن جملىة
المؤمن عليهم بالسودان.
دعم مشروعات التعليم شملت (تأهيل مدارس األساس  0إجىالس الطىال 0
§
المستلزمات المدرسية لعىدد مقىدر مىن طىال األسىاس والثىانوي إضىافة إلىي
هفالة الطال الجامعي).
دعم مشروعات المياه شملت (حفر وترهي آبىار 0ترهيى مضىخات
§
يدوية  0تأهيل حفاير 0إقامة سدود ترابية 0صيانة دوانهى).
دعم المشروعات الزراعية والتى شملت آليات زراعية  0تمليك محاريىم
§
بلدية لجسر الفقيرة وتمليك األنعام 0توزيع التقاوي 0توفير شىفخانات بيطريىة
متحرهة.
بلغ طال التعليم المهفولين من ديىوان الزهىاة فىى العىام 2229م ( 32522طالى
وطالبة) بزيادة تراهمية بلغىت  %52بتهلفىة قىدرها  1193مليىون جنيىه .همىا
يخصص ديوان الزهاة هفاالت شهرية لجيتام لمساعدتهم علىى مقابلىة تهىاليف
المعيشة وتوفير مستلزمات المدرسة والتأمين الصىحى وتىوفير المىأوى لمىن ال
مأوى له حيم بلغ عدد المنازل  1222منزل فى والية الخرطىوم  522 0منىزل فىى
والية هسال 322 0منزل فى والية شمال هردفىان .هىذلك وديعىة اإلسىتثمارية
وهو من المشاريع الحديثة التى تم تنفيذها مؤخرا لهفالة ورعاية األيتام ويهىدف
الى توفير مصدر دخل مستديم يتراوح بين ( 122-522جنيه سودانى).

 63-1منظماق المجتمع المدني-:

هنالك العديد من منظمات المجتمع المدنى يتجاوز  3222منظمة تعمىل جميعهىا
فى مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان عبر أنشطة رفع الىوعى وتقىديم العىون
القانونى ومتابعة أوضاع حقوق اإلنسان فى السودان مع أجهزة الدولة المختلفىة0
هما توجد مجموعة من الهنظمات السودانية يتجاوز الخمسة عشر منظمة حايزة
على الوضع اإلستشارى فى مجلس حقوق اإلنسان التابع لجمىم المتحىدة تحىرص
على متابعة قضايا حقوق اإلنسان فى العالم بصورة عامة وفىى السىودان بصىورة
خاصة.
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 62-1اإلتحاد العام للمرأ السودانية-:

إعتمد اإلتحاد العام للمرأة السودانية قضايا أساسية رهز عليها جهوده فىي هىل
محاور نشاطه ( اإلجتماعي – السياسي – الصحي – التعليمي ....الخ)
رهز إهتمامه في المحور اإلقتصادي علىي تحسىين الظىروف المعيشىية لجسىر
بالترهيز علي المرأة الريفية -هما قاد المبىادرات اإلقتصىادية لمهافحىة الفقىر
والتخفيف من حدته والتي حققت نجاحاً هبيراً ساهمت بجهد مقدر في التخفيف
من حدته في اواسط المرأة.

السياسات الرامية لتخفيف حدة الفقر :
في إطار إستراتيجية اإلتحاد العام للمرأة السىودانية الىذي يقىف علىي قضىايا
المرأة ومشاهلها اإلقتصادية في المحور اإلقتصادي قام اإلتحاد بوضىع السياسىات
والبرامج وقيادة المبادرات اإلقتصادية الرامية لتحسين الظروف المعيشية لجسىر
وتخفيف حدة الفقر والتي ساهمت في تنمية المىرأة ورفىع المسىتوي المعيشىي
لجسر وإخراجها من دايرة الفقر الىي اُسىر ذات عايىد إقتصىاد بىالترهيز علىي
المرأة الريفية التي تشهل غال نسا السودان – ببرامج متعىددة 0نحىو دور رايىد
لنسا الريف.
وجايزة اإلبداع لنسا الريف برعاية هريمة من السىيدة /فاطمىة خالىد /حىرم
السيد رييس الجمهورية و الجمعيات اإليتمانية 0هذلك توقيع إتفاقيات التمويىل
مع البنوك وإنشا المحافظ وصناديق المال الدوار واإلهتمام بالنسا العامالت في
القطاع غير الرسمي بأنواعه (زراعي /حيواني /تصىنيع غىذايي /صىناعات يدويىة
وذاتية  /تعاوني تهافلي  /خدمي).
من ثم اإلهتمام بتعظيم دور المرأة في الحياة اإلقتصادية والعمىل علىي تطىوير
وترقية وتنظيم شريحة المرأة الناشطة إقتصادياً عبر المؤسسات التمويلية.

المشروعاق التي اُنشئت لتخفيف حد الفقر:
إهتم اإلتحاد العام للمىرأة السىودانية بحىل قضىايا المىرأة وخاصىة قضىايا
اإلقتصاد لتحسين مستواها المعيشي 0فهان البد من توفير التمويل الالزم في
شهل قروض بطريقة سهلة وميسرة بقيام مشاريع تسىاعد فىي التقليىل مىن
حدة الفقر متمثلة في مشروع محفظىة المىرأة 0مشىروع القىرض الحسىن
ومتناهي الصغر وتأسيس عش الزوجية  0تحسين المأوي  0مشروع الصىندوق
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الدوارلتنمية نسا الخىالوي ومهافحىة الفقىر 0الصىندوق الىدوار لتحسىين
أوضاع بايعات الشاي 0مشروع تمويل اإلحتياجات الموسمية األسرية وجايزة
اإلبداع لنسا الريف.

 /6مشروع محفظة المرأ :

هانت إنطالقة المشروع في العام1999م وبدأ التنفيذ الفعلي عام2222م وهو عبىارة
عن محفظة لتمويل النسا تسىاهم فيهىا بعىض البنىوك والمؤسسىات التمويليىة
ووزارتي المالية اإلتحادية والواليية وجهات خيرية يهون تمويلها هوديعة وقفية
لهذا العمل اإلقتصادي الهبير حيم يوفر التمويل النسا بمبالغ صغيرة وتسىهيالت
هبيرة.
يهون التمويل عينياً او نقدياً او خىدمياً بشىرو وضىمانات ميسىرة .تىم تنفيىذ
المشروع بالمرهز وبعض الواليات نفذت عبر البنك الزراعىي وبنىك اإلدخىار
وتم ذلك في  15والية واآلن بصدد توسيع المحفظة وتطويرها باإلتفاق مع بنك
اإلدخار وتمويل الواليات التي التوجد بها محفظة.

أهداف المشروع:

 /1رفع المستوي المعيشي لجسرة وتمويل النسا واألنشطة المدرة للدخل.
 /2تهوين آداة فاعلة لمحاربة الفقر.
 /3اإلستفادة من الطاقات والمهارات العاليىة لىدي النسىا وذلىك لرفىع حرهىة
التنمية في الريف والحضر.
 /4اإلستفادة من المواد الخام خاصة الزراعيىة منهىا فىي مواسىم اإلنتىاج وذلىك
بتصنيعها وتجفيفها وحفظها لوقت الندره.
 /5إنتهاج مبدأ العمل الجماعي وتشجيع النسا علي ح العمىل اليىدوي والهسى
الحالل.
 /6تطوير القطاع غير المنظم والذي يمثل فرص عمالة هبيىرة لغالبيىة النسىا
الفقيرات وإخراجهن من تلك الدايرة.
 /1المشارهة الفاعلة والحقيقية للمرأة في اإلعتماد علىي الىذات لتىأمين الغىذا
لجسر وتنويعه.
 /2أهداف تعليمية مرتبطىة بالمحفظىة هالمناقشىات الجماعيىة وإتخىاذ القىرار
وزيادة المعرفة.
 /9التدري في المجاالت المختلفة
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إسم المش ع

مصد ال م يل حجمه

مشروع محفظة المرأة

وديعة وقفية من شركة اإلتصاالت /4بنك اإلدخار والتنمية

البداية4444م

البن ك المؤسسات ال م يليه

السودانية(سوداتل) وكان الحجم

اإلجتماعية

 444،444وحتي نهاية

 /4البنك الزراعي إلنتشاره

العام4444م وصل حجم
التمويل7،04 ،،،5

عدد المس فيدات
 0044اسرة مستفيدة

في  40والية

الجغرافي

/0مشروع صندوق النساء الفقيرات:
تم هذا المشروع باإلتفاق المبرم بين ديوان الزهاة – بنىك اإلدخاروإتحىاد
عام المرأة السودانية .ولقد بدأ هذا المشروع منذ العام 2222م وتىم التنفيىذ
في يناير 2229م وللمشروع شقين

الشق األول:
أ /صندوق القرض الحسن:
نفذ هذا المشروع في  12واليات ( الجزيرة /هسال /البحر األحمر /سىنار /النيىل
األبيض /شمال هردفان /شمال دارفور /الشمالية /نهر النيل /القضارف)
وتم التمويل عبر بنك اإلدخار بإجرا ات بنهية مبسطة وبضىمان إقىرار مشىفوع
باليمين بمبلغ  9220222بولقع  9220222لهل والية و 1222جنيه لهل مسىتفيدة حيىم
بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع  1122إمرأة .ونسبة سداد (.)%92
اسم املشروع

مصدر التمويل
وحجمه

البنوك واملؤسسات التمويلية

مشروع القرض

ديوان الزكاة

مصرف اإلدخار والتنمية  44واليات

وصل عدد المستفيدات نهاية

الحسن (البداية

اإلتحادي

اإلجتماعية

 4444الي  404،4مستفيدة في

4442م)

47440444ج

وقد تمثلت المشروعات التي تم تمويلها في :
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عدد الواليات
املستفيدة

عدد املستفيدات

 44واليات

-1
-2
-3
-4
-5

التجارية (أواني منزلية – عطور – ثالجات لبيع الثلج – مطاعم صغيرة –
مواد غذايية)
انشطة زراعية (تربية دواجن – تربية وتسمين الضان والماعز واألبقار
الحلو )
افران صغيرة منزلية لصناعة الخبز .
مهتبات
صناعة عطور

الشق الثاني:
ب /متناهي الصغر:

نفذ هذا المشروع في  1واليات ( الشمالية  /نهىر النيىل  /القضىارف  /سىنار/
النيل األبيض  /شمال هردفان  /القومي ( الخرطوم) حيم بدأ هذا بمبلغ 4220222
بواقع  610222لهل والية وبدأ التنفيذ الفعلي يناير 2229م تم التحويل عبر مهات
اإلتحاد العام للمرأة السودانية بإجرا ات مبسطة وبضمان وصل األمانة .وفي العام
2222م مولنا بمبلغ  9220222وتمىت إضىافة ثىالث واليىات ( هسىال  /الجزيىرة /
الخوطوم) بواقع  120222لهل والية وزيادة الواليات التي تم تمويلهىا .حيىم بلىغ
عدد المستفيدات  30522وحجىم التمويىل  20220222ونسىبة السىداد  %122ومىازال
التمويل مستمر.

أهداف المشروع:

 /1رفىىىع المسىىىتوي المعيشىىىي لجسىىىر وتحسىىىين مسىىىتوي دخىىىل األسىىىرة.
/2تمهىىين المىىرأة إقتصىىادياً وبالتىىالي يىىنعهس خيىىراً وبرهىىة علىىي أسىىرتها.
/3نشىىىر ثقافىىىة الصىىىيرفة اإلجتماعيىىىة للتقليىىىل مىىىن حىىىدة الفقىىىر.
/4رفىىع القىىدرات اإلنتاجيىىة لجسىىر الفقيىىرة وذلىىك بحىىل مشىىهلة التمويىىل.
/5التنسيق وتهامل الجهود بين المؤسسات العاملة في مجال الفقر وذلك للحصول
علي نتايج إيجابية ومفيدة لجسر الفقيرة.
مصد ال م يل حجمه

إسم المش ع
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البن ك المؤسسات

ال م يليه

عدد ال يات عدد المس فيدات

المس فيدة

مشروع متناهي

ديوان الزكاة اإلتحادي

الصغر( البداية-

وحجم التمويل

4442م)

داخل مكاتب اإلتحاد

4،444،444

 44واليات

نهاية 4444م وصل عدد
المستفيدات  0،744مستفيدة في
 44والية شمالية

وتمثلت المشاريع التي تم تمويلها في-:
مشروعات تجارية بسيطة 0خدمية 0دواجن0صناعة عطور0إسهراتشات0مشاتل وأفران
بلدية منزلية.

 /2مشروع تحسين المأوي:
عبارة عن تمويل يمنح لجسر لتحسين مستوي المأوي والعيش داخل األسر بشىهل
اليق ويسدد في فترة زمنية  12شهراً .يسدد التمويل علي أقسا شهرية متسىاوية
وبهامش ربح  %4في العام ويهون حجم التمويل  3222جنيه وإن اليتجاوز القسط
الشهري ال222جنيه وبضمان الراتى الحىد افىراد األسىرة او الضىمان الشخصىي
المعزز بشيك ضامن ويهىون التمويىل فىي مراحىل  -تحسىين المىأوي بأعمىال
الصيانةفي البيت او إضافة الي مبني اخىر بىالمنزل او حفىر بئىر 0وغيرهىا مىن
اإلحتياجات .تم تنفيذ هذا المشروع عبر بنك األسرة بالتعاون مع اإلتحىاد العىام
للمرأة السودانية في العام 2212م بحجم تمويل  3639222وهىان عىدد المسىتفيدات
عبر نافذة بنك األسرة باإلتحاد 92امرأة.

أهداف المشروع:
.1
.2
.3
.4
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تحسين مستوي المعيشة لجسرة وذلك بتحسين مأوي وسهن األسرة
تخفيف الع والمعاناه عن المرأة وهي تؤدي وظايفها المنزلية 0وتيسير ذلك
عليها.
توفير الجهد والوقت للمرأة واإلستفادة منه في مناشط اُخري تعود بالنفع علي
األسرة والمجتمع.
تهيئة المناخ الصحي والبئي السليم داخىل األسىرة وبالتىالي تقليىل المخىاطر
الصحية والبيئية للمرأة وافراد اسرتها.

 .5جعل المأوي والسهن مهان جاذ لتواجد أفراد األسرة.

اسم املشروع

حجم التمويل

مصدر التمويل

عدد املستفيدات

تحسين المأوي

 0 00444ج

بنك األسرة

 24إمرأة

 /4مشروع تأسيس ِعش الزوجية:

عبارة عن تمويل صغير يغطىي اإلحتياجىات الضىرورية للمقبلىين علىي الىزواج
والمتزوجىىىىون حىىىىديثاً حتىىىىي عىىىىامين وذلىىىىك بتملىىىىيههم األتىىىىي:
 /1غرف نوم 0ثالجة 0موقد غاز +أسطوانة 0خالطة ومهىواه 2 0سىرير فىاخر2 +
مرتبة إسفنج 0تلفزيون 0ديجيتال علي أن اليتجاوز مبلغ التمويل 4222جنيىه .نفىذ
هذا المشروع عبر بنك االُسرة بالتعاون مع اإلتحاد العام للمرأة السىودانية فىي
العام 2212م بتمويل حجمه  129222وهان عدد المستفيدات  12امرأة.
اسم املشروع

حجم التمويل

مصدر التمويل

عدد املستفيدات

تأثيث عش الزوجية

 540444ج

بنك األسرة

 4،إمرأة

أهداف المشروع:
/1
/2
/3
/4

اإلهتمام باألسرة وقضاياها وخاصة عند بداية تهوينها.
الدعوة الي تماسك المجتمع وذلك بتيسير الزواج.
تخفيف الع علي المرأة وذلك بمشارهتها بحمل هموم تأسيس المنزل.
تحقيق أهداف اإلتحاد العام للمرأة السودانية في امر تيسير الزواج.

المشروعاق المدر للدخل-:
وهناك مشروعات مدرة للدخل تم تنفيذها عبر نافذة بنك األسرة وهان عدد
المستفيدات  12مستفيدة
أنواعها (تجارة ماليات – أواني منزلية – ثيا جاهزة – عطور وبوتيهات –
دواجن بياض والحم – تربية ضان وماعز).
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اسم املشروع

حجم التمويل

مصدر التمويل

عدد املستفيدات

مشروعات مدرة للدخل

 42 0444ج

بنك األسرة

 5،إمرأة

 /مشروع الصندوق الدوار لتنمية نساء الخفوي ومكافحة الفقر:
المشروع عبارة عن مىال دوار يقىدم هقىرض حسىن يبىدأ بمجموعىات صىغيرة
بالخلوة ويتم إسترداد المبلغ خالل فترة زمنية التتجاوز  9اشهر 0يبدأ بعىد شىهر
من تاريخ التمويل ويوزع المبلغ المتحصل شهرياً علي مجموعات اُخري لتغطيىة
أهبر عدد ممهن من النسا عبر دوران المال بين المجموعات.

أهداف المشروع:

 /1رفع هفا ة المرأة اإلنتاجية.
 /2تقديم دعم الفئات الضعيفة من دارسات الخالوي.
 /3ربط النشا الدعوي بالخالوي بالنشا اإلقتصادي لتهتمل صورة الخلوة
الرسالية.
 /4خلق روح التنافس بين المستفيدات.
 /5تقديم خدمات ألهبر عدد من المستفيدات عبر الصندوق وبم روح التهافل
بين النسا .

إسم المش ع

الصندوق الدوار
لتنمية نساء

الخالوي( البداية-
4440م)

مصد ال م يل حجمه

 /4مصرف اإلدخار والتنمية
اإلجتماعية كان حجم التمويل

 47،444لخمس محليات في

البن ك المؤسسات
ال م يليه

مصرف اإلدخار والتنمية بتدوير المال وصل عدد
اإلجتماعية

والية الخرطوم

 /الصندوق الدوار لتحسين أوضاع بائعاق الشاي:
84

عدد المس فيدات

المستفيدات الي  4،744مستفيدة

عبارة عن مال دوار يوجه لقطاع المىرأة العاملىة فىي مجىال بيىع الشىاي ويىتم
التمويل بشهل معدات ووسايل إنتاج تقدم في شهل تربيىزة بمظلىة تحتىوي علىي
موقد غاز وبعض األواني المستخدمة في عمل الشاي ويمهن فهها وترهيبها وبهىا
عجالت يمهن تحريهها من مهان آلخر بسهولة ويسر.

أهداف المشروع:

 /1اإلهتمام بالنسا في القطاع غير المنظم وتحسين أوضاعهن.
 /2زيادة دخل األسرة وتحسين الوضع المعيشي لها.
مصد ال م يل حجمه

إسم المش ع

البن ك المؤسسات
ال م يليه

عدد المس فيدات

 /3المساهمة في تطوير األعمال الصغيرة والتي أصبحت ذات عايد مادي تعتمد
عليه شريحة هبيرة من النسا عايالت األسر.
 /4محاربة الفقر بتشجيع المرأة للعمل واإلنتاج.
 /5تحقيق أهداف اإلتحاد العام للمرأة السودانية والمعني بشئون المرأة وترقية
القطاع النسوي
 /6توفير األمن واإلستقرار للمستفيدات وحمايتهن من مطاردة السلطات
المختصة.
 /1تنمية الوعي اإلدخاري.
 /2تنظيم وتطوير اسواق بايعات الشاي حتي يمارسن المهنة بصورة تليق بهرامتها
ومظهرها
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مصرف اإلدخار
 /1مصرف اإلدخار
الصندوق
والتنمية
الدوار لتحسين والتنمية
اإلجتماعيةوحجم التمويل اإلجتماعية
اوضاع بايعات
للفرد الواحد 522ج وحتي
الشاي.
( البداية 2223م) العام2222م هان حجم
التمويل المستقل
3520222=122*522ج

حتي العام2222م وصل عدد
المستفيدات أهثر من
122مستفيدة في محليات
امدرمان0بحري0الخرطوم

مشروع تمويل اإلحتياجاق الموسمية األسرية:
عبارة عن تمويل االحتياجات الموسمية لجسر (المدارس – رمضان – األعياد)
بتمويل من بنك األسره وتنفيذ االتحاد العام للمرأة السودانية بضىمانات ميسىره
وأقسا مريحة .وقد تم إنشا صندوق تمويل المرأة فىي العىام 2212م برأسىمال
قدره  6220222ج وتم تنفيذه همرحلة أولي بوالية الخرطوم واستفادت منىه 1152
أسره وسيعمم بهل الواليات التي بها فرع لبنك األسىره .همىا تىم تنفيىذ طىرد
رمضان للعام الهجري 1432ه وعدد األسر المستفيدة  1151أسرة.

أهداف المشروع:
 /1تلبية اإلحتياجات األسرية الموسمية ( مواسم المدارس واألعياد) وجعل
التمويل وسيلة لذلك.
 /2نشر ثقافة التمويل األصغر لدي شرايح المجتمع والفئات المستهدفة.
 /3اإلنتشار والوصول لجسر أفقياً وراسياً.
 /4تخفيف الع عن هاهل األسر بتلبية إحتياجاتها خاصة األسر ذات الدخل
المحدود.
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إسم المشروع

مصدر التموي
وحجمه

البنوك والمؤسسات
التمويليه

عدد المستفيدات

تمويل
اإلحتياجات
الموسمية
األسرية

بنك األسرة
6220222جنيه
بنك األسرة 152022ج

بنك األسرة وإتحاد
المرأة
بنك األسرة وإتحاد
المرأة

 10152أسرة مستفيدة في والية
الخرطوم بتمويل طرد رمضان
هتجربة أولي
10151مستفيدة من طرد رمضان
للعام الهجري 1432ه بوالية
الخرطوم.

 /0جائز اإلبداع لنساء الريف:
عبارة عن جايزة تُمنح لنسا الريف لتشجيع التنمية الريفيىة الشىعبية للتعريىف
بالمشروعات التي تشارك فيها النسا من اجل تحسين نوعية الحياة ألهل الريىف.
وتبنت هذه الجايزة السيدة الفضلي فاطمة خالد حرم السىيد ريىيس الجمهوريىة
لمساندة نسا الريف الفقيرات  0وقد تم تنفيذ عىدد سىتة جىوايز و بىدأ اإلعىداد
للجايزة السابعة.

أهداف الجائزة:
 /1ترقيىىىة دور نسىىىا الريىىىف فىىىي التنميىىىة اإلقتصىىىادية واإلجتماعيىىىة.
 /2تشجيع النسا بالخروج من دايرة التقليدية في اإلنتاج الي اإلنتىاج اإلقتصىادي
ذو العايد بإستخدام هل الوسايل للترقية وتحقيق اإلبداع في اإلنتاج.
 /3توسىىيع نطىىاق الىىوعي بإهميىىة قضىىية نسىىا الريىىف وإسىىهامهن فىىي التنميىىة
اإلقتصادية.
 /4تبادل الخبرات والتجار بين نسا الريف المبدعات والمختصىين فىي التنميىة
الريفية بهدف التغل علي العقبات.
 /5تسليط الضو علي شريحة هامة في المجتمع تسهم بفعالية في تنميته.

مجاالق الجائز :
 /1األنشطة الريفية اإلنتاجية لجفراد والمجموعات (زراعية  /إنتاج نباتي
وحيواني).
 /2األنشطة المجتمعية وهي التي تعود بالفايدة علي المجتمع ( تدري وإرشاد
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ريفي وتنمية قدرات).
 /3األنشطة الخدمية في الريف.

المعوقاق والمقترحاق والخطة المستقبلية:
 .المعوقاق:
بالرغم من النجاحات التي حققتها المشروعات إال أن هناك معوقات هثيرة تحول
دون إستفادة عدد هبير من من النسا من التمويل يتمثل في:
 /1المحاهاه في المشاريع.
 /2عدم وجود التدري الهافي من أجل التجويد.
 /3الرسوم والضراي الهبيرة علي المشروعات.
 /4التصاديق من السلطات المحلية والصحية مما يذيد التهلفة.
 /5مشهلة تسويق المنتجات مما يشهل عايق في السداد.

 .0المقترحات :
 /1تسويق مشروعات إضافية ومستحدثة للتمويل بالتنسيق مع البنوك.
 /2تسهيل توصيل التمويل ألهبر عدد من المستفيدات.
 /3إزالة المعوقات التي تحول دون اإلستفادة من التمويل مع البنوك والجهات ذات
الصلة.
 /4إيجاد أسواق لتسويق المنتجات لإللتزام بالسداد.
 /5العمل علي تطوير وتجويد المنتجات.
 /6اإلهتمام بالتدري للمستفيدات والقايمين علي العمل مع تهثيفه.

الخطة المستقبلية لإلتحاد:
 /1تطوير محفظة المرأة بالتنسيق مع بنك اإلدخار.
 /2إنشا مؤسسة التمويل النسوية بالتعاون مىع وحىدة التمويىل األصىعر ببنىك
السودان.
 /3تنفيذ دورات تدريبية مهثفة للواليات بالتنسيق مع البنوك وجهات التمويل
والمنظمات.
 /4التمدد في إنشا الجمعيات اإليتمانية بالتنسيق مع البنوك والمنظمات في
الريف والحضر.
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 /5إنشا مجمع لتسويق منتجات التمويل بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان
اإلجتماعي والبنوك والمنظمات جهات التمويل.

 -1التحدياق:

يعتبر السودان مثاالً لجقطار الخارجة لتوها من صراعات داخليىة مسىلحة وبنىا اً
عليه فان أي تقيىيم موضىوعي للتقىدم المحىرز نحىو تحقيىق أهىداف التنميىة
اإلجتماعية واإلقتصادية المتفق عليها عالمياً ال ينبغىي أن يغفىل التىأثير السىلبي
المعيق لهذه الصراعات في العقدين المنصرمين وفي الوقت الحاضىر والمسىتقبل
المنظور وقد ظل السودان يواجه تحديات مستمرة خالل تاريخه الحديم 0وها هو
يخرج لتوه من واحدة من أطىول الحىرو بالقىارة اإلفريقيىة .ومىا أن وضىعت
الحر أوزارها بالجنو حتى إندلعت شرارة أخىرى للنىزاع فىي دارفىور غىر
السودان نتيجة للظروف البيئية التي ضربت اإلقليم من جفىاف وتصىحر وتىأثير
ذلك على الموارد المحدودة والتي حدث التنافس حولها وأخذ هذا التنافس منحى
آخر بإنتشار السالح المتىدفق مىن دول الجىوار .وقىد ظهىر جليىاً دور الصىراع
والنزاع فيما يلي:
 تحويل قدر هبير من الموارد المالية والبشرية لدعم المجهود الوطني
إلستعادة األمن والنظام وحماية المواطنين وتقديم المساعدات اإلنسانية
لضحايا النزاعات المسلحة والمتأثرين بالنزاع مما أثر ذلك سلباً علىى
الميزانية المخصصة للخدمات في جميىع أنحىا القطروصىورة أخىص
المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة والمدن التى تقىع فىى تلىك
المناطق 0ومن بين الخدمات التى تأثرت سلبا خدمات التعلىيم والصىحة
ومياه الشر النظيفة والههربا والبنية التحتية وتدهور البيئة وفرص
العمل وغيرها.
 صعوبة تنفيذ مشاريع التنمية في المنىاطق المتضىررة مىن الصىراعات
وذلك بسىب قلىة األمىن والتفهىك والضىعف الشىديد فىي النسىيج
اإلجتماعي واإلقتصادي.
 وحتى بعد توقف النزاعات المسلحة فان تحقيق السالم والحفىاط عليىه
يتطل موارد ضخمة على سبيل المثال :بنود النفقات الجديدة المرتبطة
بإتفاق السالم مثل التحويالت لحهومات الواليات 0وتمويل إنشا وتشغيل
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الهياهل المنشأة حديثاً والمؤسسات وقد أدت مثىل هىذه النفقىات إلىى
عجز في الموازنة العامة للدولة.
الفقر واألمية ما زالت تشهل تحديا هبيرا للدولة ومعوق رييسىى فىى
هثير من القوانين والسياسات ذات الصلة بحقوق اإلنسىان علىى الىرغم
من الجهود الهبيرة التى بذلت وما زالت تبذل فى هذا المجال.
على الرغم من األنشطة المختلفة التىى إنتظمىت الىبالد خىالل الفتىرة
السابقة بدعم مقدرمن مهت المفوض السامى 0بعثة األمم المتحدة فىى
السودان بإداراته المختلفىة وهىذلك دعىم بعىض المنظمىات الدوليىة
والدول المختلفة فى تنفيذ برامج تدريبية حول مختلف قضايا حقىوق
اإلنسان بما فى ذلك التدري على إعداد وهتابة التقارير اآل أن نقىص
الهادر المؤهل المدر ما زال يشهل تحدياً هبيرا للسودان.
نظرة المجتمع الدولى وترهيزه الدايم والمستمر على الحقوق المدنية
والسياسية فى الدول أدت الىى وجىود قصىور فىى اإلهتمىام بىالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 0أقعدت بالهثير من الدول عن القيىام
بدورها الهامل فىى مجىال تعزيىز وحمايىة الحقىوق اإلقتصىادية ممىا
يستوج تغيير هذا النمط من السلوك من قبل المجتمع الدولى.
الحصار اإلقتصادي العقوبات األحادية 0وأثرهىا علىى تمتىع السىودانيين
بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية .واألثر السىال والهبيىر لهمىا علىى
اإلقتصاد الوطنى فى وقت سعى ويسعى السودان فيه الىى تنفيىذ هافىة
إلتزاماته الدولية واإلقليمية.
الديون الخارجية وعدم إستفادة السودان حتى اآلن من إمتياز اإلعفىا ات
من الديون الخارجية.
فى مجال التعليم هنالك أيضا العديد من التحىديات علىى الىرغم مىن
التقدم الهبير الذى تحقق وهى باإلضافة الى الفقر واألمية التى سىبقت
الغشارة اليها 0ضعف قدرات المؤسسات التعليمية ذات الصلة خاصة فيمىا
يتعلق بالتخطيط والتمويل ووضع الميزانيات وإعىادة تأهيىل المرافىق
المدرسية وهذلك تحديات الىال مرهزيىة ومىن العوامىل الضىاغطة
هذلك سياسة تطوير المعلم التى تتطل توظيف خريجىى الجامعىات
فى مستوى األساس.

 -0مفحظاق ختامية
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وصورة أخص المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة والمدن التى تقىع
فى تلك المناطق  0ومن بين الخدمات التى تىأثرت سىلبا خىدمات التعلىيم
والصحة ومياه الشر النظيفة والههربا والبنية التحتية وتىدهور البيئىة
وفرص العمل وغيرهان التعافى من آثار الصراعات والنزاعات المسلحة هو
مرحلة ضرورية حيم يمهن إستعادة الظروف المعيشية العادية والخىدمات
األساسية الى المستوى الذى يج أن تهون عليىه .وهىذه المرحلىة مهمىة
لحدوث عملية التنمية على المدى الطويل والتى تطلى الىتفهم مىن قبىل
المواطنين والمجتمع الدولى.
يمثل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بشقيها المدنى والسياسى واإلقتصىادى
واإلجتماعى والثقافى بالسودان أولوية قصوى السيما في المرحلة المقبلىة
ورغم وجود العديد من التحديات غير المسبوقة والتي تم عهسها فىي هىذا
التقرير إال أن اإلرادة الوطنية تظل راسخة في بىذل المزيىد مىن الجهىود
لمجابهة هذه التحديات والمضي قدماً في تحقيق الغايات السىامية لمبىادئ
حقوق اإلنسان.
سعت الحهومة السودانية من خالل تقديم هذا التقرير إلى عهىس جهودهىا
في سبيل الوفا بتعهىداتها التىي قطعتهىا مىراراً بتحسىين حالىة الحقىوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية بالسودان وتأمل حهومىة السىودان مىن
خالل تحقيق هذه األهىداف بىدفع الجهىود الوطنيىة الراميىة إلىى تعزيىز
وحماية حقوق اإلنسان على أرض الواقىع وذلىك عبىر تقيىيم التطىورات
والتحديات وتبادل أفضل الممارسات وفتح مجاالت للتعاون مع اللجنة هما
تأمل الحهومة السودانية في الخروج بتوصيات بنىا ه وهىذلك الخىروج
بتعهدات من شأنها أن تنعهس إيجاباً على تطىوير أوضىاع حقىوق اإلنسىان
بالسودان بما يحقق الغاية التي تطلعنا إليها جميعاً عند إنشا هىذه اللجنىة
هآلية فاعلة لتطوير أوضاع حقوق اإلنسان في جميع دول العالم.
مناشدة للمجتمع الدولى بالبعد عن سياسة إذدواجيىة المعىايير 0اإلنتقاييىة
والتسييس لمواضيع حقوق اإلنسان وإنتهاج الحياد والشفافية فى تعامالتهىا
مع الدول حتىى تهىون المحصىلة جهىود مشىترهة وبنىا ة بىين اللجىان
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المختلفة والدول حتى تهون المحصلة جهود مشترهة وبنا ة بين اللجىان
المختلفة والدول فى سبيل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
أوال وأخيرا تعتذر حهومة السودان عن هذا التىأخير غيىر المتعمىد ونعىد
بتعاون مشترك وحوار بنا وموضوعى مع اللجنة من أجل إنسان السودان.

