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 خلفية  
م. 1986صااا دل الااااودان علااال ال ااااد الااادود اةااا س اسقاااول املد ياااة والاي ساااية    -1

جااااودال للو ااا ا الت ام تااا  ال، ماااهة ع،ااا ت ماااجب اهتم مااا  املت اياااد  ااااود وأعمااا ل  ،اااة ويباااذل الااااودان 
حقاااول اا اااا ن وحرصااا  علااال الت ااا ون م اااا  وودارة حاااوار موزاااوعي و ،ااا ا م اااا  لت  يااا  وتر ياااة 

 حقول اا ا ن.

( ماان ال ااادت  اادم الاااودان التقرياار الاادورن الرا ااجب لل ،ااة حقااول 40وساات، دال اا املاا دة   -2
 9و 8ت امل قااااااااااااودت    3071و 3070 ااااااااااااا ن والااااااااااااذ   اااااااااااا  م،   اااااااااااات    جلاااااااااااااتيا  اا

سا   اسووماة الااودا ية مان هاالل هاذه التقريار وا عوا  جاودها    سابي   مت2014 يوليو
حتااا  أوزاا و حقااول اا ااا ن وحتااا  ح لااة اسقااول الاي سااية واملد يااة الاا   اا  عليااا  ال اااد 

الرامياة وا ت  يا  وي ياة حقاول اا اا ن علال أرق الوا اجب  وذلك مان هاالل د اجب ا ااود الو ،ياة
 عرب تقييم التطورات والتحدايت وتب دل أ ض  املم رس ت.

م 2016م وحا  2012واآلن  تقدم التقريار الادورن اةا م  والاذ  ياطاي النا ة مان  -3
 اتبجب ىف اعداده ويتلخ  ىف اآلتل: الذ  ود ىف ماتال  تبي ن امل،اج  والذ 

جت،اااك توااارار مااا  ورد مااان  بااا  ىف التقااا رير الاااا  قةت وال وذا و تضااال األمااار و الاااة  (أ  
 غموق أو ويراد مات دات.

راعي،اا  ىف ترتيااك وساات راق اسقااول األس سااية االتاا ام   تيااك املااواد الااواردة    (ب  
 ال اد مجب اام رة   ع،وان امل دة.

أسااالوب النقااارات القصااارة لوااا   قااارة جديااادة ماااجب تر يماااا  ليااااا   وساااتخدم،  (ج  
 الرجوو واام رة وليا .

تؤكااااد حوومااااة الاااااودان علاااال رغبتااااا  الصاااا د ة   االتاااا ام والت اااا ون مااااجب  ،ااااة حقااااول  -4
اا اااااا ن رعتب رهااااا  أداة ناااااد  ود زااااام ن ت  يااااا  وي ياااااة حقاااااول اا اااااا ن املد ياااااة والاي ساااااية 

واسياا د والالو تق ةيااة وعاادم التااايي  وزاام ن  يااةت وال، اهااةت واملوزااوعيةتما ماادين اباا دع ال  مل
ال،اااوق وقااول اا ااا ن والااد  و ع،ااا  علاال مباا دع الت اا ون واسااوار اسقيقااي الب،اا ا  اا  الل ،ااة 
والدول األعض ا آهذين   ااعتب ر أن هاذه اسقاول كما  أعا   عا  وعاالن و ار مج عما   يي،ا  

للت  ةة وم ا طاة ومت ا  وة" وأن آلياة عما  الل ،اة ت ارب عان هيا ر وسا اتي ي  "ع ملية وغر    لة
جي ااا  مااان حقاااول اا اااا ن وي يتاااا  هاااد  ل يااار ت أ  ماااو  مااان أماااو ل ااساااتاالل ألغاااراق 

 سي سية أو أيدولوجية أو و تص دية.

ر يااة ي واا  هااذا التقرياار  اااودات الدولااة واوجاا  التقاادم اياار    و اا ر ت  ياا  وي يااة وت -5
ي ام   موعاة مان القاوا   الا  تضامن هاذه  الاذ حقول اا ا ن واملتمث    اا  ر الت ري ل 

اسقااااول وتطبيقااااا  وكااااذلك اآللياااا ت الاااا  ت ماااا    ت  ياااا  وي يااااة وتر يااااة حقااااول اا ااااا ن علاااال 
املااااتون الت اااري ل والت،نياااذن والقضااا ةلت آهاااذين   ااعتبااا ر أن الااااودان يواجااا  سلاااالة مااان 

ت والصااا واتت وال أن اارادة متاااو رة   مواصااالة الاااار لل،ااااوق  تطاااوير وتر ياااة حقاااول التحاااداي
 اا ا ن وكذلك الت  ون مجب ك  ة اآللي ت الدولية واا ليمية والو ،ية. 
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  األول  الفصل  
 اإلطار العام القانوين

 اإلطار العام  
  ألاا  881ة والاات تبلاا  ي تاارب الاااودان ماان أكاارب األ طاا ر   و ريقياا  ماان حياا  املااا ح -6

كيلو م  مر جبت وللاودان حدود ممتدة مجب سبجب دول وهل مصار وليبيا  مان  حياة ال ام ل ودولاة 
ج،ااوب الاااودان ماان  حيااة ا ،ااوب وت اا د وياوريااة أ ريقياا  الوسااطل ماان  حيااة الااارب وأثيو ياا  

 الا ودية.وأرتراي من  حية ال رل وينص  البحر األير الاودان عن اململوة ال ر ية 

وعتمااد الاااودان   وعااداد هااذا التقرياار علاال م،ا يااة ت اا ورية وجل اعااداده  واسااطة  ،ااة   -7
وتضام،  هاذه امل ا ورات عقاد  رةي  اجمللا  االست ا ر  سقاول اا اا نت -كوهن  و ير ال دل 

مخصااا ل وثلاااون  40وجل عقااد حلقاااة  قااا ا وضاااور  عاادد مااان ا لاااا ت وورا ال مااا  الت ااا ورية.
مؤساااا ت فتلناااة أساااام    تقاااد  م لومااا ت عااان سي سااا ن  لت  يااا  حقاااول اا اااا ن و ارات و 

مات ااا رين  ااا  و ي  وغااارهم وجل عااارق املااااودة  أكااا دوي ت وي يتاااا ت م،تمااا ت اجملتماااجب املاااد ت
 لل،ق ا وجل تضم  املق ح ت والت ديالت علل التقرير.

ت،نيااذه  وجل ت ااديلا  وهااي علاال  ه، لااك ال ديااد ماان القااوا   الاات تااؤ ر للحقااول وكينيااة -8
 سبي  املث ل للحصر:

  ؛م2014   ون مو  حة ااجت ر الب ر ونريك األمخ س لا،ة 

  ؛م2015   ون حق اسصول علل امل لوم ت لا،ة 

  ؛م2014   ون ت،تيم الل وا لا،ة 
  ؛م2014   ون اا تخ ات لا،ة 

   م.2015( لا،ة ت دي الق  ون ا ، ةي 

 اإلنسان اليت صادق عليها السودان خالل فرتة التقرير  اتفاقيات حقوق  

و  و اا ر ت  يااا  وتقويااة الب،ياااة الت اااري ية سقااول اا اااا ن   مااا  الدولااة التصاااديق علاااي  -9
 روتوكاااول م،اااجب و ماااجب وم   باااة االجتااا ر األماااخ ست ول صاااة ال،اااا ا واأل نااا لت املومااا  التن  ياااة 

 . 2013رب الو ،ية   ع م األمم املتحدة ملو  حة ا روة امل،تمة ع
   الثاين الفصل  

 التوصياتالرد على 
   6الفقرة   

 اإلطار الدستوري والقانوين

أن تتخااااذ الدولااااة الطاااار  التاااادا ر الال ماااااة لضاااام ن ال اااان  ية   ييااااجب مراحاااا  عملياااااة  -10
 د اةت اا  ولون لة م  ركة يياجب األ ارا  الن علاة امل ،ياة م ا ركةل    لاة وه االست راق الدستور ت
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 يا  ممثلو أح اب امل  رزة ومؤسا ت اجملتمجب املد  أبكملاا . وي،بااي للدولاة الطار  أن تضامن 
 اتا ل    الدستور ا ديد اتا   ل اتم ل مجب أحو م ال اد. 

  هذا الصدد  قد اهت رت البالد م،حلل أكرب وأمش  من عملية املراج ة الدستورية ال    -11
وماااا ره  ياااا   2014أ رياااا   6رةااااي  ا ماوريااااة للقاااا ا جاااا مجب  تاااا ريخ ك  اااا    ةمااااةت  قااااد دعاااال 

( مخصااا ل وثلاااون فتلااا   هااا ت وماااراةل اجملتماااجب املاااد  والاي ساااي الااااودا  وي،تماااون وا 203 
( حااا ال وحركاااةت ووزاااجب ذلاااك اللقااا ا اللب،اااة األوا الااات أساااا  لقيااا م اساااوار الاااو    توا اااق 83 

ومو  ذلاك االيا و ورادة  وياة  ا دت لتدما  اساوار  .للق اواي و اتم من ك  القون امل  ركة ا
والاااات عر اااا  الحقاااا ل  ليااااة  -اجملتم اااايت وتبااااجب ذلااااك توااااوين  ،ااااة ت،ااااايقية علياااا  للحااااوار الااااو   

( وثلاااون أحااا اب امل  رزاااةت وماااثلام وثلاااون األحااا اب امل ااا ركة   اسووماااةت 7ت  واماااا   (7+7 
ائسة الايد رةي  ا ماوريةت ايذا ل ا طاالل مرحلاة جديادة واتنق ا ميجب علل أن توون اآللية  ر 

مان اسيا ة الاي ساية الااودا ية لالتناا ل وال ازاي علال مبا دع أوليااة للقيا م واوار ساودا  سااودا  
 .ي،  ش ويق ح حلوالل لتو ر عقد اجتم عي سي سي جديد يؤس  لاالم ماتدام

  ،اادال  15وار الااو ا الاا  تضاام،  وزااجب ه ر ااة الطريااق للحاا جل 2014 أغاااط  9 ىف -12
التأساااي  الدساااتور  والاي ساااي واجملتم اااي   و ااا ر ومااان ذلاااك  رغااا ايت وأهااادا  اساااوا: أمهاااا 

و ااالل سااراح مطلااوات نيهااة امل،اا ا ووجاارااات  ،اا ا الثقااةت وماان ذلااك و  تتااوا قي  اا  الاااودا ي 
 ماا  علاال حريااة الت باار وال، اارت امل تقلاا  الاي سااي  ك  ااة وكن لااة اساارايت الاي سااية والتاا م  الو

 اسااااوار اخرجاااا ت االلتاااا امو  ال اااان  يةو  امل اااا ركة ىف ال اااامولاملباااا دع األس سااااية للحااااوار وم،ااااا  و 
 مرا بتاااا  كينيااااةو  و ناااا ذه آلياااا تو  اسااااوار ل مليااااة الت،تيميااااة اهليولااااة اة ر ااااة تضاااام، . و و ن ذهاااا و 
 .زم  ت و 

حااااا ال  79 ة ااااا ركت ا2015أكتاااااو ر  10 ىفالتأمااااا  أعمااااا ل اساااااوار الاااااو   ال ااااا م   -13
حركاةت اازا  ة وا م،تما ت اجملتماجب  31وت،تيم ل سي سي ل واجملموع ت املالحة ال   ل  عدده  

املااااادا و هااااا ت اجملتماااااجب األهااااارن مااااان أوسااااا ب األك دوياااااة و موعااااا ت ال،اااااا ا وال اااااب ب وغرهااااا   
وام اساوار الاو ا اايا و اتنق   ،ة  ض اي اس 2015ديامرب  24كم  رك  أصيل . وىف 

علل صي غة دستور جديد يؤكاد اساتقالل القضا ا وساي دة حوام القا  ون والنصا   ا  الاالط ت 
 واسوم الرامد. 

 فرجا ت صاي غة جل حي  الو   للحوار ال  م املؤ ر و  قد 2016أكتو ر  10 ت ريخ و  -14
 ااجتماا عي الَ قااد هااي أصاابح  ،يااةو  وثيقااة     توصااية 1080 عاادده  الباا ل  توصااي ت و  اسااوار
 لل،ااااااوق و ومياااااة و ،ياااااة وسااااا اتي ية عليااااا  وتُباااااا الاااااداةم الدساااااتور مضااااا مي،  مااااان ُيصااااا   الاااااذ 

 متطلبا ت الساتي  ب اال تقا ا الدساتور علال ت اديالت وجاراا جل 2016 دياامرب ىف. و الاودان
 الت اري يةو  الت،نيذياة للاالطت  ا تق لياة أحو م علل ال،  جل حي ت الو ا اسوار فرج ت و ن ذ

 مراعا ة ماجبت 2020 ىف ال  ماة اال تخا ات  يا م حا  الاالطة تتوا و ا و  ل حوومة ت وي و 
 . الو   الو  ل ت  ي و  امل  ركة توسيجب
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  7 الفقرة  
 تفسري أو تطبيق قانوهنا الداخلي

ي،باااي للدولااة الطاار  أن تتخااذ التاادا ر املالةمااة لضاام ن عاادم تنااار أو تطبيااق    وهناا   
لااال  اااو ،ااا ةيت عالاااداهليت اااا    ذلاااك  واعاااد األحاااوال ال خصاااية و ااا  ون األسااارة والقااا  ون ا 

ني القضاا ا ضاا ة ومااو يت اا رق مااجب الت ام ناا  اوجااك ال اااد. وي،باااي هلاا  أيضاا ل أن تااذكيَ وعااي الق
 ب تطبيق    و  ر الق  ون الداهلي... ال اد ووجو 

ن االتن  يااا ت الدولياااة ذات الصااالة وقاااول اا اااا ن الااات صااا دل علياااا  الااااودان ت تااارب و -15
اوجاااااااك  2005جااااااا اال اليت ااااااا أ مااااااان وثيقاااااااة اسقاااااااول الاااااااواردة   دساااااااتور الااااااااودان اال تقااااااا د 

 ل اادل  ياا  ثااورةل ايتضاامن رااور  تب،اا  اسوومااة  اار مج وصااالح الدولاا  الااذن لقااد(. 3 27 املاا دة
لاااااودان الت اماااا ت اامتااااا  مااااجب الدسااااتور واو ت ااااري يةل اصااااالح ال ديااااد ماااان الت ااااري  ت الو ،يااااة مل

حيااا   ات ااا رينتاوجاااك االتن  يااا ت الدولياااةت وذلاااك مااان هاااالل  ااا ن مااان اةااارباا والقضااا ة وامل
الجارااات  ا  ون اي و عون  الل ،ة علل اصاالح ال دياد مان القاوا   علال رأساا  القا  ون ا ،ا ة

 ا  و ل م،اا   63مراج اة  ا ، ةية و   ون االثب ت و   ون واالجرااات املد يةت وت و  الدولة علل
 .2010 م و   ون األمن الو ا لا،ة وغره 2009   ون الصح  ة واملطبوع ت لا،ة 

صا  عليا  ذلكت  ال يوجد  را  ىف ال،ت م القض ةي الاوداا حيول دون تطبيق ما    مجب -16
الدسااتور اال تقاا ا  مان 48الصاووه الدوليااة املصا دل عليااا  ماان  با  الدولااةت وذلاك وواام املاا دة 

ايوماااة الدساااتورية وايااا كم املختصاااة األهااارن هاااذه  تصاااونتااا،  علااال أن " الااات 2005لاااا،ة 
( وحتميااا  وتطبقااا ت وترا ااك منوزااية حقااول اا ااا ن تطبيقااا  ىف الدولااة اسقااول وثيقااةالوثيقااة  

.". و ااد دأ اا  اياا كم عاا  تطبيااق هااذا اسواامت وآهاار الدسااتور هااذا ماان 142و قاا ل لاا،  املاا دة 
س  قة  ض ةية ىف هذا ال أن هو  ض ا ايومة القومية ال لي  ىف  ضية  ع دل  رعي رمضا ن زاد 

 وأصاادرت درجااة أول رومااة  اارار ولااا او  الط اان  قبااول ايومااة  ضاا  حياا  ت((1 و ياار الداهليااة
 ساااودا ية والدتااا  أن أسااا   علااال للطااا عن ساااودا ية ج،ااااية ماااا دة رصااادار الداهلياااة لاااو ير أمااارال 

  ااد ا ،اااية ساالط ت ك  اا . و الاااودان ج،ااوب لدولااة امل،تماال والااده  ،اااية ال،تاار دون املاايالد
 ا ،اية م،ل علل ي،  مل ا ،اية    ون أن علل أتسيا ل  الاودا ية ا ،اية الط عن م،ل ر ض 

 ماان( 2 7وأوردت ايومااة ال لياا  ىف حيثياا ت  رارهاا  أن املاا دة  .(2  قاا  األم  ريااق عاان الااودا ية
 التمتاااجب ىف ي،اااتق  ال حاااق ساااودا ية أم أو ساااودا  أب مااان مولاااود لوااا  أ ااا  علااال تااا،  الدساااتور
. ودار   قارار الو   ا  و   ا،  ال اساق هاذا مص درة جيو  ال لذلكو  الاودا يةت املوا ،ةو  ا ،اية

  .(3 الدستورية ايومة أصدرت  مم ثلة دعون ىف مم ث   قرار ايومة اس مدتو 
 ااارار  لااا   اوجاااكهااالل  ااا ة التقريااارت تب،ااا  حووماااة  اااالدن  ااار مج وصاااالح الدولاااة  -17

يتضااامن راااور ال ااادل  يااا  ثاااورةل ت اااري يةل اصاااالح ال دياااد مااان  لاااذ او  140/2015الاااو راا ر ااام 
تور والت اماا ت الاااودان اوجااك االتن  ياا ت الدوليااة  ااارق اامتااا  مااجب الدسااو الت ااري  ت الو ،يااة مل

__________ 

 .2016 لا،ة 233 ر م/ودارية   ون/استه،   (1 

ت ااادي   ااا  ون ا ،ااااية  -أكملااا  الوثااار مااان أعم هلااا    ااادو  - ا  رياااة الت اااري ي ااصاااالح عملياااة زااامن مااان (2 
 .الدستور أحو م مجب ليتاق 1994 لا،ة

 .2015 لا،ة 153دستورية ر م   ضية (3 
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م أصاادر و ياار ال اادل  اارارات  ت ااوي   اا ن 2015 ااو مرب   ناالت  ياا  وي يااة حقااول اا ااا ن. 
 .ملراج ة عدد من القوا  

 ااا  و ل م،ااا   ااا  ون الصااح  ةت  ااا  ون  60وت اام  عمليااة املراج اااة وااصااالح أكثااار ماان  -18
ألحااااوال ال خصاااايةت وجل وصاااادار  اااا  ون حااااق اسصااااول علاااال امل لوماااا ت األماااان الااااو   و اااا  ون ا

ت 2016ت و ااا  ون املنوزااية القومياااة لل اان  ية واالساااتق مة ومو  حااة الناااا د لاااا،ة 2015 لااا،ة
 ,The review process involves more than 60 laws including the Criminal Actوت ادي 

Criminal Procedures Act, Press Act, National Security Act, Personal Status Act and 

many others.  القا  ون ا ،ا ةي  نصا  جرواة االغتصا ب عان الا   ووزا  ة ما دة التحارا ا ،اال
وتوسااايجب ت ريااا  جرواااة اساااتاالل ال،ناااوذ الاااو ينل وت اااديد ال قو اااة عليا .كمااا  جل وعاااداد م اااروو 

ية وامل   بااة علياا  وولااا ا جتاار  الااردةت وولااا ا  اا  ون ي اام  كااالل ماان جتاار  ت ااوي  األعضاا ا الت، ساال
املت لاااق  152عقو اااة الااارجم و صااار عقو اااة ا لاااد علااال ثاااالد جاااراةم حدياااة  قااا ت وت ااادي  املااا دة 

ال ن الن زلت ووعداد م روو    ون آهر حيتر وجيارم التمييا  والوراهياة الدي،ياة وال ،صاريةت وكا  
 .ةهذه امل  ريجب تار اآلن ىف األ وار الت ري ي

م رزااا  ة جرواااة التحااارا ا ،ااااي 2015لقااا  ون ا ،ااا ةي جل ت ديلااا    ال ااا م اياااذكر أن  -19
( م، اااا ل لالتباااا   ووتااااا   ل مااااجب ال دالااااة 149و صاااا  جروااااة ااغتصاااا ب عاااان جروااااة الاااا   املاااا دة  

أ لت ر  وس اة استاالل الو ينة أو الالطة مان  88وو ص   ل للضح اي. كذلك    وز  ة امل دة 
الا  عر ا  املو ا  ال ا م أب ا  ي ام  أن ماخ  ي اا     88  أن مو   عموملت واملا دة  ب

م،صااب ل ت ااري ي ل أو ت،نيااذايل أو ودارايل أو  ضاا ةي ل سااواا كاا ن م ي،اا ل أو م،تخباا ل. و ااد جل ت اادي   اا  ون 
ة و ايدة  ااب %30وا  %25م و يا  جل  ايدة  اابة  ثيا  املارأة مان 2014اا تخ ات   ال ا م 

 .التمثي  ا اراىف والتمثي  ال،اىب لتوسيجب   عدة امل  ركة

وأجاا ة و نا ذ القا  ونت  ال،ي  اة وكاالاو  القضا ة تادريكو  لتأهيا  اهتما م عتايم الدولة تود -20
و اا  تر يتاا   489/2014 أ  اأت م اااد ال لااوم القضا ةية والق  و يااة اوجااك املرساوم ا ماااورن 

. وت او  حقاول اا اا ن 35/2015،ية والن،ياة اوجاك املرساوم و ايدة صالحي ت  ومقدرات  املا
 تام امل ااد ال دياد  الثا و  األول ع ميا . وهاالل امل ااد -جا أل ه ما َ مان املقاررات الا  تادر   يا  

 من الدورات التدريبية ىف   الت عدة مشل  التحقيق وال دالة ا ، ةياة وعدالاة األ نا ل واسوكماة
ماااان وكااااالا ال،ي  ااااة  137  زااااي ل و 369ومو  حااااة غااااا  األمااااوالت واسااااتاد   هااااذه الاااادورات 

مان  32من الب حث  و 55من زب ب ال ر ة و 91من اي م  و 78ومات  رن و ارة ال دل و
 ه ت أهرن ت م  م،تم ت اجملتمجب املدا. كذلك توو    و ارة الداهلية ودارة سقول اا ا ن 

ريك م،ااااول ال ااار ة وأجاااا ة و نااا ذ القااا  ون علااال مبااا دع و ااايم حقاااول مااان زااامن ما ماااا  تاااد
 اا ا ن. 

  8 الفقرة  
 ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان يف سياق النزاعات املسلحة 

أب  ح ل ا تا ك ت  اال ترتوك  وات الدولة وا م ع ت اة ز ة لايطرن ت تضمن أن 
 ... سقول اا ا ن
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وأجاااا ة و نااا ذ القااا  ون السااايم  مااادعي عااا م ايوماااة اة صاااة تت ااا ون الاااالط ت ال دلياااة  -21
 اادار ور   التحقيااق   اال تا كاا ت وتقااد  املتاماا  للمح كمااةت و ااد جل توساايجب موتااك املاادعي 

دار ور  ناااتل مو تاااك   والايت دار اااور اةمااااة و ايدة عااادد وكاااالا  اااال ااا م للمحوماااة اة صاااة 
رائساة موتاك املادعي ال ا م لادار ور هاالل  ىف 12م وكيا   ي  اة ما،ا 100ال،ي  ة وذ  لا  عاددهم 

 .2015-2014ال  م  

ماااان التقرياااار علاااال ناااام ج ا يااااة اعتماااا دال علاااال تقاااا رير  اولااااة املصاااادر  8أ طااااوت النقاااارة  -22
حتدد علل وج  الد ة مو ن و م ن ارتوا ب هاذه ا اراةم املادع ة وال  اواةم امسا ا مرتوبياا  ون  ومل

ت اااويك   موثو يتاااا . كمااا  أهنااا  ا حمااا  النقااارة والياااة مشااا ل كرد ااا ن  وجااادوا اااا  جي لاااا  رااا  لل
كم،طقة مت ثرة ال، او وادع  و وو ا تا ك ت سقول اا ا ن  ياا  وهاذا غار صاحيل حيا  ون 

 والية مش ل كرد  ن ليا  من الوالايت املت ثرة ال، او ومل ترد  يا  أ   الغ ت عذا ال أن.

أوردت  من ادع اات ا تا ك ت جايمة سقول اا ا ن ووع  ة كم  ون هذه النقرة وا   -23
وصااول املااا عدات اا ااا  ية تت اا رق مااجب  ياا ن  ريااق األماام املتحاادة القطاار    الاااودان الصاا در 

م والذ  يؤكد التحان امللحوظ الذ   رأ   واتحة وصول املاا عدات 2017يوليو  10 ت ريخ 
 مجب ا ا ت اا ا  ية الن علة. اا ا  ية  تي ة ت  ون حوومة الاودان 

 ال،ياااا و  كرد اااا ن  ج،ااااوب والياااات ىف كااااذلكت و دار ااااور ىف األم،يااااة األوزاااا و اسااااتقرت لقااااد -24
  دورال  اسووماة  اذلتا  ال  لل اود ك ن   دو  املالحةت للتواهر اتم تو   اعتب ره وون مل ت األ رل
 دار ااور لاااالم الدوحااة وثيقااة و ناا ذو  ال اا م  الااو ا للحااوار الاادعوة ذلااك ىف ااا ت ذلااك ىف كباارال 

 .واحد ج  ك من ال، ر و الل و   وعالنو 

ن القوات املالحة ومن هالل مؤساتا  ال دلياة أجارت عادد مان اي كما ت وحققا  و -25
 مااان  عااادد مااان البالغااا ت   جاااراةم  ااااب  أل رادهااا    امليااادان م ااامولة  اااراةم النصااا  الثااا   

  جراةم اسرب(. 2009املالحة لا،ة الب ب الث ل  من    ون القوات 

تبااااد  القااااوات املااااالحة مرو ااااة كباااارة   الت اااا ون مااااجب جااااا ت ا ناااا ذ القاااا  ون وال ساااايم   -26
ل ااااوري  يتب اااون هلااا   اااد  امل،ااااو ةدار ور  يمااا  يتصااا  الاااتام  ااا اة صاااة للمحوماااة ال ااا ماملااادعي 

 يوو وا ارتوبوا جراةم   دار ور.

املااالحة عاادد ماان مااذكرات التناا هم مااجب الل ،ااة الدوليااة   ضااالل عاان ذلااك و  اا  القااوات -27
للصااليك األياار ل، اار وتاادري  القاا  ون اا ااا   الاادود وتاادريك الضااب ب والصاا  وا ،ااود علياا  

لصااوس زاام ن وصااول املااا عدات اا ااا  ية  اا لقوات  وهااذا امل ااروو وضااي علاال  اادم وساا ل.
املااالحة ملت مااة ااا  وأ قاا  علياا  حوومااة الاااودان  يماا  يتصاا  املقاا ح األمريوااي لضاام ن وصااول 
املا عدات اا ا  ية للم،  ق ال  تايطر علياا  اسركاة ال ا بية مشا ل أما  ال،اابةت لبقياة امل،ا  ق 

 و ااااد وصاااال  حاااا  م،طقااااة  ولااااو   جباااا  مااااره دون  ااااملن املااااا عدات اا ااااا  ية ت،ااااا ب تلق ةياااا ل 
اعاا اق ماان ج  ااك أجااا ة الدولااة األم،يااة ااا   يااا  القااوات املااالحة وذلااك اعاا ا   ريااق عماا  

 .األمم املتحدة القطرن
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  9 الفقرة  
 املشردون داخليا  

ي،باي للدولة الطر  أن تتخذ ك  م  هو مت ح لديا  مان تادا ر مل،اجب ت اريد األماخ س  
يا ت  ااب  ت ام  تاادريك  وانا  األم،ياة علال كينيااة جت،اك األسا ليك املؤدياة وا الت اار د. و  وتال 

(ت ي،باااااي 23ت النقاااارة CCPR/C/SDN/CO/3زااااوا املالحتاااا ت اةت ميااااة الااااا  قة لل ،ااااة  ا تاااار 
للدولة الطر  أيض ل أن تضمن تو ر اسم ية الو  ية والن لية للم ردين داهلي ل   املخي ما ت و  

 ه  من األوز و.غر 

اعتمدت ياورية الاودان اس اتي ية تقوم علل وع دة تو   ال،ا  ح     ارن جديادة  -28
أو وزااااجب فططاااا ت عمرا يااااة للمخيماااا ت الق ةمااااة لتااااو ر  اااارو  عاااايش أ ضاااا ت وحتااااا   اااارس 
الاااو ن املتضااررين   التمتاااجب وقااول اا ااا ن    ااا ل اسصااول علاال الااااون املالةاام. و  هاااذا 

دت ي،بااااي تقااادير التااارو  املت لقاااة القياااود امل لياااة الااات يواجااااا  الااااودان اعتبااا ره مااان أ ااا  الصاااد
البلدان منوال وأتثر التدا ر األح دياة القاارية وال قاوات اال تصا دية املنروزاة عليا . وللاتمون مان 

سااة التصااد   ميااجب التحاادايت املت لقااة واا الت ال،اا وحت وزاا   منوزااية ال ااون اا ااا   الاي 
 القومية لل،  ح . 

ومن األولوايت الرةيااية ال،اابة للحووماة ت ا يجب ال اودة الطوعياةت ولاذلك  ،يا   ارن  -29
 رياااة   والايت دار اااور اةمااااة. وتتمثااا  األولوياااة اهل ماااة  85ال اااودة الطوعياااةت و  البداياااة جل  ،ااا ا

الصحية واملي ه ال،تيناة  األهرن   تو ر االحتي ج ت واةدم ت األس سيةت أ  األمن واةدم ت
والت لااايم اعتب رهااا  مااان ال تيبااا ت األس ساااية لت ااا يجب ال،ااا  ح  داهليااا ل علااال االساااتقرار واساااته،   
أ  ااطتام  ال راعااة وتر يااة امل مااية( وااسااا م ااجياا ل   الت،ميااة كاا    م،طقتاا . و ااد ثباا   اا ح 

ال اودة املومسياة وا امل،ا  ق األصالية  سي سة اسوومة علل املااتوي  االحتا د  وايلاي  يما  يت لاق
  ارق ت  يجب األ  طة ال راعية   موسم األمط ر.

م اااور وجتمااجب  45  حااواا  1.976.888يبلاا  ال اادد الولااي لل،اا  ح    الاااودان  -30
  ح   دار اااااور  209.000 لاااااا   ااااارامج ال اااااودة الطوعياااااة لل،ااااا  ح  داهليااااا ل   اااااودة  ساااااو ا.
 م.2016-2015 هالل

 تااامية أعضاا ا اآلليااة اة صااة اسلااول املاااتدامة لت ماا  مااجب اآلليااة الاا   اسوومااة  ماا   -31
تووهن  األمم املتحدة لل م    وزجب وس اتي ية وت،نيذ عملية اسلول املاتدامةت ومواصلة ال ما  

  حتديااااااااااد امل لوماااااااااا ت والااااااااااام ت والتخطااااااااااي  للم ااااااااااروع ت ال،موذجيااااااااااة  JIPSمااااااااااجب  ريااااااااااق 
 Pilot Projects)  ت،نيذ م روو اادم ج   م اور أ وموه -مثالل. 

  10 الفقرة  
 عدم التمييز واملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة

مااة ل ساارة واألحاااوال   أن ت   اا  رعاا دة ال،تاار    وا ي،ااا  الداهليااةت اااا   يااا  تلااك امل،ت  
اتن  ااا  اتن  اا ل اتماا ل مااجب  ال خصااية وتلااك املت لقااة األ  اا ل الن زااحة   األماا كن ال  مااةت لضاام ن

ماان ال ااادت وأن توثاا  جاودهاا  الراميااة وا توعيااة ا ماااور وقااول  26و 23و 3أحواا م املااواد 
 املرأة وتدريك مو ني الدولة   هذا اجمل لت وال سيم  القض ة وأعض ا ال،ي  ة وأ راد ال ر ة.
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حقااول الرجاا    كثاار ماان  أولاا  الدولااة املاارأة االهتماا م والرع يااة وم،حتااا  حقو اا ل ت اا دل -32
 واحي اسي ة دون  يي  و  و  ه س   مؤون اسرايت واسقول املد ية والاي سية و يم  يت لاق 
وقول املاراة  املن املارأة تتمتاجب اسقاول األس ساية كحاق اسيا ة واسرياةت اساق ىف ا ،اايةت والت،قا ت 

ي وال،قاااااا لت والتملااااااكت واالتصاااااا ل وال ماااااا ت والت باااااار وال باااااا دةت والت،تاااااايم الاي سااااااي وااجتماااااا ع
 ماااان 32واةصوصاااايةت واي كمااااة ال  دلااااةت والتق زااااي والت لاااايم والرع يااااة الصااااحية وذ تاااا،  املاااا دة 

الدستور اال تق د علل أن " تون  الدولة للرج ل وال،ا ا اسق املتا و    التمتاجب  وا  اسقاول 
   ياااا  اساااق   األجااار املتاااا و  لل مااا  املد ياااة والاي ساااية وااجتم عياااة والثق  ياااة واا تصااا دية اااا

 املتا و  وامل ااي الو ينية األهرن".
ت  اااا  مراج ااااة وزااااجب املاااارأة   سااااتة وع اااارين ت ااااري  لت وحااااددت التقرياااار  اااا ة وهااااالل -33

 اامو الت املوجودة  يا  وأكمل  توصي ن  لت دي  مث  ية ع ر م،ا .

تاوا امل، صاك الاي سااية تو  املد ياة اةدماة و اا ة  ماا  ىف %40املارأة أكثار مان   ثا و  -34
  ت%30الر ي ااة ىف الدولااة.  نااي الربملاا ن القااومل و رملاا  ت الااوالايت ال تقاا   ااابة م اا ركتا  عاان 

 .الوالايت ماتون علل و ارية حقيبة 34و ارية علل املاتون القومي و حق ةك 9كم  ت ا  

 11 الفقرة  
 ا  ون ما م  ملو  حاة التمييا  يتضام ن أحو ما ل ي،باي للدولة الطر  أن ت،تر   اعتم د  

حتماااي مااان التمييااا  القااا ةم علااال أساااب ب مااان  بيااا  الاااان وامليااا  ا ،ااااي واهلوياااة ا ،اااا  ية واس لاااة 
الصااحية  وال ساايم  زااد األمااخ س املصاا     ناارو   قاا  امل، عااة الب اارية/اايد (. كماا  ي،باااي 

د  وا القضاا ا علااال الت،مااي  والتميياا  وكن لاااة للدولااة الطاار  أن تاااود األولويااة لت،نيااذ  ااارامج ناا
 التا مل واح ام الت،وو.

 الدي،يااااة والوراهيااااة أمااااو ل   و  ااااة التميياااا  وجياااارم حيتاااار  اااا  ون م ااااروو وعااااداد جل لقااااد -35
ت ااادي   جل 2017. وىف الت اااديالت الدساااتورية ل ااا م الت اااري ية األ اااوار ىف تاااار هاااوو  وال ،صااارية

  تقاارأ جدياادة  قاارة هلاا  أزااين و  ت"املااا واة" لتصاابل "القاا  ون أماا م ةاملااا وا" ماان 31ع،ااوان املاا دة 
ال،ااا   ساااواا  يمااا  حياااق هلااام ىف تاااود الو ااا ة  اال تخ  ياااةت أو ىف تاااود و ااا ة   مااا : "كااا آلتل

ىف امل اااااا مالت  أواةدماااااة ال  مااااااة وىف املخ صاااااام ت وامل اااااا مالت القضااااا ةية أو اا ااااااا  ية ال  مااااااة 
". وكماا  ورد ىف الاارد علاال الوناا اةو  األهليااة تااو ر   اارب وال  ياا،ام  يياا  دونت الو ،يااة أوالق  و يااة 
ماان  املااواد أناملالحتاا ت اةت ميااة  ااملن الاا،  الدسااتور  الااوارد ىف وثيقااة اسقااول   ماان 7النقاارة 
 . الت ريجب ىف تضمي،ا   ب  ح ت تطبقا و  اي كم حت ما ( الدستور من 48 وا 27
 ارة الصاحة الااودا ية يلاة ي ر اة الوصامة االجتم عياة أ لقا  و  2016 ديامرب 4 ىف -36

ملرزل اايد  وحنظ كرامتام وحقو امت ور سبة ك  من و،جب املت  ي ا  ماجب املارق مان الوصاول 
وا ال الجت ال سايم    اةادم ت الصاحيةت كما  جل وعاداد م اروو  ا  ون ها س املت  ة ا  ماجب 

ت رادعة ملان وت،اجب عان تقاد  اةادم ت الواجباة سنظ حقو ام يتضمن عقوا HIVمرق  رو  
 اا م عاادد ماان امل،اا هج اة صااة ر الصااحية الااالط ت مااجب الت،ااايق الت لاايم ساالو ت   ماا هلاام. و 

 الصااا يد علااالو  .ااياااد  لت ميماااا  علااال املااادار  وا  م ااا ت الااااودا ية   و ااا ر التوعياااة املااارق
 ت، صااارو  املت  ة ااا  حقاااول عااان تااادا جب الااا  اجملتماااجب م،تمااا ت مااان ال دياااد  ا، لاااك االجتمااا عي
 . األيد  مرزل أصد  ا ي ية مث   ض ايهم
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الن اااا  الن زاااال ماااان القاااا  ون  152  و اااا ر مراج ااااة الت ااااري  ت و يماااا  يت لااااق املاااا دة  -37
  ماا  عاا   ،ااة ت اادي   الاا  املراج ااة مشلتااا  الاا  املااواد زاامن ماان املاا دةهااذه  ك  اا ا ،اا ةي  قااد  

م اجيا د صاياة توا قياة للما دة املاذكورةت و اد سابق ذلاك و  ماة عادة 2015م الق  ون ا ،ا ةي لل ا 
 تطبااق  ا  للمارأة هصيصا ل  ت ارو مل املاا دة هاذه أبن التأكياد ماجب هاذا ورا عما  لدراساة الت ادي .

 .أ ثل أو ك ن  ذكرال ت اجمَلرَّم الن   يرتوك مخ  أن علل

  12 الفقرة  
 املرأة ضد العنف

تضااا ع  جاودهااا  مااان أجااا  م،اااجب ومو  حاااة يياااجب أماااو ل ي،بااااي للدولاااة الطااار  أن  
 ...  التميي  زد املرأة

  و  ر ت  ي  وزم ن الت،نيذ الن  ل للتدا ر الت اري ية الرامياة وا مو  حاة ال ،ا  زاد  -38
املاارأة والطن تاتااذت الدولااة يلااة ماان التاادا ر واةطااوات علاال املاااتون الت ااري ي وعلاال ماااتون 

ساا،ة   ي ت مشلاا  علاال املاااتون الت ااري ي تضاام  القاا  ون ا ،اا ةي ت اادي الاي ساا ت وااساا اتي
م عقااااوات علاااال ا ااااراةم الاااات ت،اااادرج زاااامن مناااااوم ال ،اااا  زااااد املاااارأة ك روااااة التحاااارا 2015

امااااتم   اااا  ون  -39كماااا    ا ،ااااي ووزااااجب تنااااار و اااا  ينصاااا   اااا  جرواااة الاااا   واالغتصاااا ب.
ة علاال ك  ااة أمااو ل ااجتاا ر الب اار الاات م علاال عقااوات مالتاا2014مو  حااة ااجتاا ر الب اار 

 يوون زح ايه  من ال،ا ا واأل ن ل. 
.واعتماادت 2031-2016جل وزااجب سي سااة  وميااة ملو  حااة ال ،اا  زااد املاارأة والطناا   -39

وت ماااا  وحاااادة مو  حااااة  2022-2017اةطااااة القوميااااة اةماااااية ملو  حااااة ال ،اااا  زااااد املاااارأة 
 الاااو ارات القومياااة املختصاااة والاااوالايت وم،تمااا ت ال ،ااا  زاااد املااارأة والطنااا  ك لياااة ت،اااايقية  ااا 

 اجملتمجب املد  وم،تم ت األمم املتحدة ملت   ة ت،نيذ اةطة.
ت،نيذياااة   والايت الااااودان  ات يمااا  يلاااي مو  حاااة ال ،ااا  زاااد املااارأة جل و  ااا ا وحاااد -40

املختلناااة تقاااوم  ت،اااايق  ااارامج عمااا  م ااا كة ماااجب كااا  القط عااا ت ال  ملاااة    ااا ل ال ،ااا   و ارة 
و ارة الت لاايم(. حياا  أن  اا هرة  -و ارة ال اادل  -و ارة الداهليااة  -الااالطة القضاا ةية  -الصااحة 

سرمااا ن مااان اسقاااول.   ال ،ااا  ال تقتصااار علااال ال ،ااا  ا ااااد  أو ااياااذاا وامنااا   تاااد لت ااام  ا
سبي  ذلك ت م  الوحادة ماجب القط عا ت ذات الصالة عارب  ارامج ت،نيذياة و وعياة ملو  حاة ال ،ا  

 ماتاد ة   ذلك ييجب القط ع ت   الدولة.

وحاادة علااال مااااتون الاااوالايت  14أ  ااأت وحااادة مو  حاااة ال ،اا  زاااد املااارأة والطنااا   -41
ات أبر  اااة مااان والايت دار اااورت كمااا  جل و  ااا ا وحاااد 4ملو  حاااة ال ،ااا  زاااد املااارأة والطنااا  م،اااا  

مبوة مجب م،تم ت اجملتمجب املد  ال  ملة     ل مو  حاة ال ،ا  زاد املارأة لتقوياة الت،اايق  ا  
القطاا ع  الرمسااي واملااد  أولاا  ماااألة ال ،اا  زااد املاارأة   دار ااور كباار وهتم مااا . كماا  جل وزااجب 

لقومياة ملو  حاة ال ،ا  زاد املارأة و ا  م،   اتا  هط  عم  لوالايت دار ور م،بثقة من اةطة ا
 مجب ااحت د األورل  ربوكا .

عملاا  الوحاادة مااجب و ارة الداهليااة لاا ايدة عاادد ال اار ة ال،ااا ةية    اا ل ي يااة املااد ي   -42
وه صة ال،ا ا   امل ااورات وجل وزاجب ما،اج لتادريك ال ار ة ال،اا ةية    ا ل التحار  وو نا ذ 
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لااادود اا اااا   وحقاااول اا اااا ن. و   ااا ل التااادريك و ،ااا ا القااادرات جل ت،نياااذ مبااا دع القااا  ون ا
عاااادد ماااان الاااادورات التدريبيااااة لل اااا مل    األجااااا ة ال دليااااة وو ناااا ذ القاااا  ون ىف القااااوا   الدوليااااة 
واا ليمياااة والو ،ياااة ذات الصااالةت كمااا  جل تااادريك عااادد مااان ال ااار ة ال،اااا ةية   أعمااا ل التحااار  

  ال ،اا  زااد املاارأةت كماا  جل وصاادار دلياا  ال ااالج الااارير  ساا الت ااغتصاا ب.ا ،اا ةي    ضاا اي
(   ااااأن م،ااااجب ال ،اااا  زااااد E/CN/6/2013/4و  اااار وا تقرياااار األماااا  ال اااا م ل ماااام املتحاااادة ر اااام  

         أورد الاااودان ماان زاامن ع اارة دول أ لااا  عاان و  اا ا آلياا ت ت،ااايقية  الااذ ال،ااا ا واأل ناا ل 
 ت متخصصة و موع ت دولية أو مرا بون.  ذلك  موع ت عم  ووحدا ا 

( 139( األذن البااااي  واملااا دة  142ياااتم جتااار  ال ،ااا  امل،ااا د وي   اااك علياااا  املااا دة   -43
صاااااية وال ال خاألذن ا اااااايم والااااات  ااااادوره  حياااااق للمااااارأة الطاااااالل للضااااارر و قااااا ل لقااااا  ون األحااااا

 سرة.مت وجل و   ا ر كم ج، ةية ومو تك  ي  ة متخصصة ل 1991 لل  م

اثر الاالبية لتا هرة ال ،ا  زاد  رامج التوعية ماتمرة وداةمة و  و  ر التوعية   اأن اآل -44
رجااا ل كات الصااالة  ه، لاااك يلاااة املاااودة والرياااة وهاااي يلاااة توعوياااة تااااتاد  القط عااا ت ذت املااارأة

د  ون ااحتااا لااال املااااتالااادين وااعاااالم وال اااب ب ل، ااار التوعياااة والثق  اااة اجملتم ياااة لااادرا ال ،ااا  ع
 والوالةي.

حاااق التق زاااي حاااق دساااتور  وال و اااالت مااان ال قااا ب ولتاااااي  الوصاااول لل دالاااة ياااتم  -45
 ااا  ي ل غتصاا ب تتاادريك ال اار ة ال،ااا ةية للقيااا م أبعماا ل التحاار  ا ،اا ةي   يياااجب حاا الت اا
 اا  و ارة    م اا ركةلل،ااا ا علاال اا ااال  عاان ا ااراةم كماا   اا  مراج ااة  روتوكااول ال ااالج الااارير 

 الت ااغتص ب حووحدة مو  حة ال ،  زد املرأة والطن  مل   ة  WHO حة ااحت دية والالص
ا ماا ا ااسوجااة  وكااذلك م، ااور الااايد و ياار ال اادل وااق الضااح اي   تلقااي الرع يااة الصااحية دون

 وهذه ااجرااات كلا  تاايالل للوصول لل دالة. 8أور يك 

  13 الفقرة  
 انثتشويه األعضاء التناسلية لإل

ت و اا  مراج تاا  2007 اادأ ال ماا  اعااداد م ااروو  اا  ون مل،ااجب هتاا ن اا د م،ااذ ال اا م  -46
ت  2013-2012ألعاوام  واسطة الل ،ة القومية ملراج ة الت ري  ت ذات الصلة وقاول املارأة   ا
 كم  عقدت  موعة من ا لا ت الت  ورية مجب و ارة ال دل والربمل  ي .

ت ا ون ماجب اليو ااي  يلاة "ساليمة" وهاي مبا درة وجتم عياة وعالمياة أ لق  اسووماة ال -47
،اا ه  بااول   يوااون هنااد  مل،ااجب هتاا ن اا د وتركاا  علاال التحااول   و اا ر اجملتمااجب ال الناارد وياا
 اجتم عي للتاير وت م  علل   ر الت ليم والتوعية اا ؤع هت ن اا د.

، ةل  ص ل حُيار  م وجُيار  م ت اوي  أعضا ا م روو    ون ت دي  الق  ون ا  تضمن 2016ىف و  -48
ت و اد أجا    لا  (4 الن ا  ذلاك يرتواك ملان سا،وات 3األ ثل ويا،  علال عقو اة الاا ن ملادة 

 الو راا م روو الق  ون وجل   ولة ويداع  للربمل ن. 

__________ 

 .2016 لا،ة( ت دي من م روو الق  ون ا ، ةي   أل 141 امل دة (4 
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أعااد اجمللاا  القااومي لرع يااة الطنولااة الت اا ون مااجب اجمللاا  القااومي للتخطااي  ااساا اتي ي  -49
ت وتااا ل 2018-2008ااساا اتي ية القوميااة للقضاا ا علاال هتاا ن اا د   الاااودان ل عااوام 

هاااذه ااسااا اتي ية اا ر اااجب القااادرات املؤساااا ت وأ ااار اجملتماااجب املاااد  وتطاااوير ماااا رات اجملتماااجب 
ليا هم ا ميجب   التخلي عن هذه ال  دةت ومان أهادا  ااسا اتي ية سان ت اري  ت حتارم وجتارم 

هت ن اا د ور جب وعي اجملتمجب و ، ا مراكة رلية وو ليمياة ودولياة وحترياك القطا و الادي  مم رسة 
 للقي م  دورهت ويار ت،نيذ ااس اتي ية علل الوج  ايدد  يا . 

  14 الفقرة  
 عقوبة اإلعدام

ي،بااااااي للدولاااااة الطااااار  أن ت،تااااار   ولاااااا ا عقو اااااة ااعااااادام واال ضااااام م وا الربوتوكاااااول  
 ر  الثااا   امللحاااق ال ااااد الااادود اةااا س اسقاااول املد ياااة والاي سااايةت اهلااا د  وا ولاااا ا االهتيااا

عقو ة ااعدام.  ملن أُ قي علل عقو ة ااعدامت ي،باي للدولة الطر  أن تضامن عادم تطبيقاا  وال 
 من ال اد 6من امل دة  2للم   بة علل أمد ا راةم هطورة   و  ر م ا النقرة 

 الا،  ياتمعقو ة ااعدام ىف الاودان يقتصر علل ا راةم األكثار هطاورة. وال تطبيق  ون -50
اال امية  ا  تاذكر م اا  هيا رات أهارن لل قا ب.  أوال قو ة الوحيدة  كوهن   علل امل   الق  ون ىف

ويااا ه للمحوماااة والق زاااي سااالطة تقديرياااة الهتيااا ر ال قو اااة امل، سااابة ماااجب مراعااا ة هطاااورة الن ااا ت 
القضاااية. وجتااادر اامااا رة وا أن   تاااروغااار ذلاااك مااان ال ، صااار األس ساااية ع،اااد و ااارو  القضاااية 

عقو ة ااعدام هي وحدن ال قوات ا ، ةية الات جياو   ياا  اساته،   اسوام تلق ةيا  لادن ايا كم 
الصااارن ا ايومااة ال لياا  ا ايومااة الدسااتورية وحاا    هااذه املرحلااة ال  ااد ماان تصااديق رةااي  

سواااام  باااا  ت،نيااااذه. وت اااام  ا ااااراةم الاااات ي   ااااك عليااااا  ااعاااادام   القاااا  ون ا ماوريااااة علاااال ا
 الاودا  م  يلي: 

مااان  130توال وذا عنااا  أوليااا ا الااادم مااان الورثاااة أو األ اااراا  املااا دة ال مااادالقتااا    أ( 
 (؛1991الق  ون ا ، ةي لا،ة 

 (؛50تقويت ال،ت م الدستور   امل دة   ب( 
 (؛53امل دة الت ا  علل البالد    ج( 
االغتص بت وذا ك ن الضحية   صرا أو جل   سي ل الاطو املالل  اللصوصية   د( 

 من الق  ون ا ، ةي(؛ 186ت وامل دة 2010من    ون الطن  ل  م  86أو اسرا ة(  امل دة 
 من الق  ون ا ، ةي(؛ 186ا راةم املرتوبة زد اا ا  ية  امل دة  (ه  
 (؛187ااادة  امل دة   و( 
 (؛188جراةم اسرب زد األمخ س  امل دة    ( 
 (؛192ارتو ب جراةم حرب استخدام وس ة  وأسلحة رتورة  امل دة   ح( 
ارتو ب ال خ  املت وج لل  ؛ مرب أن يثبا    اا دة أر  اة مااود رأوا و اوو   ب( 

اجاجب عان و اراره   أ  الوبا    الرج  واملرأة و ر ومه ت أو يصدر و رار صحيل عن ا ا   وال ي  
 (؛ 146مرحلة من املراح   ب  ت،نيذ اسوم  امل دة 
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حتااريت الق صاار أو اجمل،ااون أو مااخ    ح لااة سااور علاال اال تحاا ر علاال أن    ( 
 (. 134حيدد اال تح ر.  امل دة 

يااااتم ت،نيااااذ عقو ااااة ااعاااادام ىف  مل 1991جياااادر ذكااااره أ اااا  وم،ااااذ صاااادور القاااا  ون ىف  مماااا  -51
. وحااااا  ىف هاااااذه أعااااااله( د( و ام املاااااذكورة أعااااااله وال ىف اسااااا الت املاااااذكورة ىف  مااااان ا اااااراة أ 

  ياا  صادرت الا  اسا الت مان %8اس الت  ملن م  يتم ت،نيذه الن   من وعدام ال يت ا و  ال 
 اسواام لت اادي  أو ال مااد القتاا  يت لااق  يماا  اةاا س للت،اا  ل وماا  ذلااك. و ااعاادام  ضاا ةية أحواا م

  .(5 الدستورية ايومة  ب  من اسوم الا ا أو االسته،  ية الالطة ج  ك من

  15الفقرة   
 حظر التعذيب وسوء املعاملة

تالحظ الل ،ة أن الق  ون حيتر اسصول علل االع ا  ت عن  ريق ااغاراا أو ااكاراهت  
و     ااال ت ريااا  لو،اااا  ت ااا ر القلاااق ألن  ااا  ون الدولاااة الطااار  ا ،ااا ةي ال يااا،  حااا  اآلن علااا

 ... للت ذيك
أعدتاااا   ،ااااة مراج ااااة  الااااذ  1991ون م ااااروو  اااا  ون ت اااادي  القاااا  ون ا ،اااا ةي لااااا،ة  -52

 صادار الت اري ي. اور اا القوا   يتضمن ت رينا ل وازاح ل وما مالل  رواة الت اذيكت وهاو ح ليا ل ىف
لااادور  ال ااا م ت آللياااة االسااات راق ا 25الااادورة  ومااان زااامن التوصاااي ت الااا  تلق هااا  الااااودان ىف

 لم  ملةوب ازر من غيرهووجاااااادت م،اااااا  القبااااااول املصاااااا د ة علاااااال اتن  يااااااة م، هضااااااة الت ااااااذيك و
 التوصية.  ا ن ذ هذه ت وجتر  ح لي ل ال املا عيلماي،ةأو ا  ا  يةولالأوا لق سيةا ل قو ةا أو
ت اااري  ت ساااودا ية عااادة. وتااا،   و اااد جل ت ريااا  الت اااذيك ت رينااا ل د يقااا ل و صااا  عليااا  -53
 علل م  يلي:  2015( من الق  ون ا ، ةي لا،ة 2 115 امل دة

ما هد أو  الاالطة ال  ماة يقاوم رغاراا أو ندياد أو ت اذيك أل  ذو "ك  مخ  مان  
ثالثاة   تت ا و متام أو هصم ليدد أو ال يدد أب  م لوم ت   دعون ي   ك الاا ن مادة ال

 ال قو ت  م  ل." أمار أو الارامة أو
 علل م  يلي:  2010( من    ون األمن الو   ل  م 3  51وت،  امل دة  
"ي  م  املقباوق أو املو او  أو امل تقا  اا  حيناظ كراماة اا اا نت وال جياو  ويذاةا   اد ي ل  

 أو م ،وايل ...".
 علل م  يلي:  1991 د( من    ون ااجرااات ا ، ةية ل  م 4وت،  امل دة  
             "حيتاااار االعتااااداا علاااال  ناااا  املااااتام أو م لاااا  وال جياااارب علاااال تقااااد  دلياااا  زااااد  نااااا . 

 .س للار"وال توج  ولي  اليم  وال   ا راةم غر اسدية الت يت لق ع  حق ه 

__________ 

 عااادد  ضااايةت 151يلاااة  ضااا اي ااعااادام  ك  ااا   2015ىف ااحصااا ةية القضااا ةية ل قو اااة ااعااادام لل ااا م  ماااثاللت (5 
 اا   الاا و  11يااا  دسااتورايل جل الط اان   الاا و  ت44جل  يااا  ت اادي  اسواام  الاا و  ت33لقضاا اي اا جل  يااا  الت،اا  ل 

 . ح لة 12 ي،م  ال  جل الت،نيذ  يا   ت55 يا  مراج ة 
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( ماان  اا  ون ااثباا ت 2 20وال تقباا  األدلااة الاات ت،تاا و حتاا  الت ااذيك   اياا كم. وو قاا ل للماا دة 
ا رار صحيح ل   القض اي ا ، ةية وذا كا ن  تي اة أل  وغاراا أو وكاراه". "ال يوون ا 1994ل  م 

 وتل م اي كم  تطبيق هذا ال، .
ومل تبلَّا  فتلا  اآلليا ت الو ،ياة أب  ماو ون ومل تر اجب  ضا اي   ايا كم   اأن حا الت  -54

ل   ةنااة واساا ة ماان ت ااذيك هااالل الناا ة امل اامولة التقرياار.  يااد أن ال،تاا م القاا  و  الاااودا  يتااي
سااب  اال تصاا   أل  مااخ  تضاارر ماان أ  مااو  ماان أمااو ل سااوا امل  ملااة أو الت ااذيك. وذ 
وواان أل  مااخ  علاال ساابي  املثاا لت أن يط اان   أ  حواام اادا ااة يصاادر عاان رومااة وأن 
يط لااك رلا ةاا  علاال أساا   أ اا  اساات،د وا أدلااة جل اسصااول عليااا   طريقااة غاار مقبولااة أو ف لنااة 

ونت وهذا من األس  املتي،ة جادا للط انت وولاك ال اخ  امل ا  اساق   الل اوا وا ا ااة للق  
املختصاااة وحترياااك دعاااون زاااد الاااالطة ال  ماااة املااااؤولة عااان املخ لناااة كمااا  أمااار وليااا  أعااااله   

 . 2015( من الق  ون ا ، ةي لا،ة 2 115 امل دة

  16 الفقرة  
 العقوبة البدنية

( املاالل ال،ااكل عقو اة القطاجب ىف جاروت الاار ة اسدياة واسرا اة  وجاود الا،  علا رغم -55
يااتم ت،نيااذ أيااة ح لااة  مل 1991صاالك القاا  ون ا ،اا ةيت وال أ اا  وم،ااذ صاادور ذلااك القاا  ون ىف   

 1994 ا  ون ااثبا ت لاا،ة  مان 65 طجبت وومنا  ياتم تو ياجب ال قاوات البديلاةت و اد  صا  املا دة 
 ي اوب -ولاو مل يتخاذ درجاة امل قولياة  حا  -أدا ماك  وهايعلل أن تدرأ اسدود ال با تت 

تقارب  الاتمان الصا و ة  هاي.  مقدار ومروب البي،ة املطلو ة ا نا ذ هاذه ال قو اة الو  ةجب أو البي،ة
 ااة القااوا   مراج ااة ماا ملة أعدتاا   ،ااة مراج الااذ لالسااتح لة. وتضاامن م ااروو القاا  ون ا ،اا ةي 

 ل قو ة ا لد.

  17 الفقرة  
 حصاانت موظفي الدولة

ي،بااااي للدولاااة الطااار  أن تلاااااي األحوااا م الااات  ااا،ل  ااااوات ال ااار ة والقاااوات املااااالحة  
 و وات األمن الو   حص  ة من املق ز ة ا ، ةية. 

ااؤول  هاي حصا  ت اسص  ت املم،وحة للماؤول  عان و نا ذ القا  ون وغارهم مان امل -56
ذات  اا  جب وجراةااي و قاا ل للقاا  ون الااذ  و،حااا  وتقتصاار علاال األ  اا ل الاات يقومااون عاا  أث،اا ا أداا 

 القاا  ون جيرماا  الااذ كماا  ان هااذه اسصاا  ة ااجراةيااة ال تلاااي صاانة الت اار  عاان الن اا    واجاابامت
جب اسصاا  ة. وه،اا ه  قاا  تؤجاا  حتريااك الاادعو  ا ، ةيااة وا حاا  ر اا هااي ،ااجب اي كمااة ع،اا ت  وال

ح جة عملية هلذه اسص  ة ألعض ا ا ا   ح  يتمو،وا من أداا دورهم   ي ية األمن الداهلي 
واة رجي للبالد وهم   ح لة و مه، ن ه صة وأن ال ما  األماا يتاام  درجاة ع لياة مان اةطاورة 

 وااستادا .

كااا  األجاااا ة األم،ياااة   هاااذه اسصااا  ة ألعضااا ا ا اااا   لياااا   دعاااة وم ماااول عااا      -57
م 2010( مااان  ااا  ون األمااان الاااو ا لاااا،ة 52/3الااادول املختلنةتوهاااذه اسصااا  ة و قااا ل للمااا دة  
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مت لقاة  قا  ال ما  الرمساي  2009و ا  ون القاوات املاالحة لاا،ة  2007و   ون ال ار ة لاا،ة 
 وجارااات أنوأن أ  جروة يرتوباا  عضاو ها رج و ا ر ال ما  الرمساي ال ت املا  هاذه اسصا  ة. و 

 هاال األجااا ة هااذه م،اااوى ماان جروااة ارتواا ب مبدةيااة  ي،ااة مواجاتاا  ىف تقااوم عماان اسصاا  ة ر ااجب
 .أمد و  لة وأ ت قيد أبن تتام الو  مباطة وجرااات

و نا ذ القا  ون والقاوات املاالحة  أجاا ة تا ك ت حقول اا ا ن ال  يرتوباا  أ اراد اأم   -58
 2009ماان  اا  ون القااوات املااالحة لااا،ة  كاا    اا  اةااا  و ااد واث،اا ا مااا مام  ااال حصاا  ة ل  ااراد 

متواةما ل ماجب القا  ون اا اا ا  م،حالل تلاك اا تا كا ت    اأن 2010و   ون األمان الاو   لاا،ة 
   تحااا    مواجاااا  أ اااراد الااادود والت امااا ت الدولاااة والااادلي  علااال ذلاااك ع ااارات البالغااا ت الااا

تت لاااق  اااتام  ااااب  الااايام لصاااوس  القااا  ونيتب اااون للقاااوات املاااالحة وغااارهم مااان أجاااا ة و نااا ذ 
و تا كااا ت سقاااول اا اااا ن كمااا  جل النصااا    عااادد كبااار م،اااا   واساااطة ايااا كم املختصاااة وامااا م 

 م املادعي اةا س  ياد ال،تار أما ج، ةياة دعاونل ( 50القض ا الطبي ي ويوجد ح لي ل  و أكثر مان  
وخيضااااجب املاااااؤولون عاااان و ناااا ذ القاااا  ون للمااااا الة الق  و يااااة عاااان أ  ا تا كاااا ت  ت ااااراةم دار ااااور

 . (6 ترتوك

  18 الفقرة  
 عمليات التوقيف واالحتجاز مبوجب قانون األمن الوطين

ي،باي للدولة الطر  أن تضمن عرق األمخ س الذين حيت  هم مو ناو األمان الاو    
ال،تااار    سااا عة. و  هاااذا الصاااددت ي،بااااي للدولاااة الطااار  أن ت ياااد 48غضاااون  علااال  ااا ق   

 9مواامتا  مجب املا دة  ت من أج 2010ت ري  ن  الو ،يةت وال سيم       ون األمن الو   ل  م 
جب ماالول زام ن  تامن ال اد. كم  ي،باي للدولة الطر  وغالل ييجب أم كن االحت    الاارية و 

 من ال اد.  9   ت الق  و ية الواردة   امل دةاسرية  ميجب الضم
 مان هاوت و املختصاة الل ،اة  با  مان مراج تا  اكتمل  2010األمن الو   لا،ة     ون -59
  علاال  صاا  51دة . و ااذكر أن املاا أعاااله ورد كماا ت  ااصاادار مراحاا    تااار أهاارن  ااوا    اا 
 و،حااا  لدسااتوريةا ايومااة  اا  ون أنت و القاا  ون هااذا اوجااك للمو ااو   الضاام  تو  اسقااول كاا 

 . تو ين م روعية ىف لل،تر أم ما  املو و  ال خ  رحض ر األمر   االهتص س

  19 الفقرة  
 احملاكم العسكرية

ي،بااااي للدولاااة الطااار  اعتمااا د التااادا ر الق  و ياااة الال ماااة ليُحتااار علااال ايااا كم ال ااااورية  
 مم رسة الوالية القض ةية علل املد ي . 

م  ساااالط ت 2013م ت اااادي  2007( ماااان  اااا  ون القااااوات املااااالحة لااااا،ة 48املاااا دة   -60
 تواون للمحا كم ال ااورية سالطة النصا    دعا و  ا اراد اي كم ال اورية( والت  ص  علال: 

وهاذا الا،   القوات املالحة عن ا راةم واملخ لن ت الت ت،ااك هلام اث،ا ا اداا واجاك أو  اابب (
__________ 

 مر ق وحص اات ردثة عن ال و ون الت ر    واألحو م الص درة زد أ راد ي ملون   جاا   األمان الاو  ت (6 
 وال ر ة والقوات املالحة
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م  داموا يتمت ون عذه الصنة من والياة ايا كم ال ااورية كما  أ ا  ياو ر زام  ة  اهرج ك  املد ي  
 كبرة   هذا ا   ك ا تداال. 

والية اي كم ال اورية  تد  استث، اال عن األصا  لتطا ل أ  ماخ  ماتام ارتوا ب  ون -61
رب(. ول ااا  جرواااة مااان ا اااراةم امل،صاااوس علياااا    النصااا  الثااا   مااان البااا ب الث لااا   جاااراةم اسااا

الاااؤال الااذ  يثااور ه،اا  هااو يبقاال ال ااخ  الااذ  يقااوم  توااوين ت،تاايم مااالل حتاا  أ  مااامل 
ليثر اسرب زد الدولة أو يا جم أو ي تد  الاالح أو أب  وسيلة حرب أهارن علال وحادات 
عاورية أو م اورات القوات املالحة أو حيم  الاالح ا  ي ع و امان واساتقرار البلاد أو ي ما  

ماااة ال ااااورية أو املد ياااة   أ  دولاااة   ح لاااة حااارب ماااجب الااااودان ... ا  هااا  يتمتاااجب هاااذا اةد
ال ااخ   صاانة ال ااخ  املااد  و قاا ل لقواعااد القاا  ون الاادود اا ااا   والقاا  ون الاادود سقااول 

م و روتوكوليااا  1949اا ااا نا ااج  ااة الت وهااذا ماا   ط اا   اا  اتن  ياا ت ج،ياا  األر  ااة ل اا م 
 لت ت و  اا  ر املرج ي للق  ون الدود اا ا   املطبق علل ال، اع ت املالحة.االز  ي  وا

  20 الفقرة  
 حرية الدين

مااان ال ااااد.  18ي،بااااي للدولاااة الطااار  ولاااا ا جرواااة الااار  دة املت  رزاااة ماااجب أحوااا م املااا دة  
 تتاك حرية الدينوي،باي للدولة الطر  أيض ل ولا ا القوا   واملم رس ت التميي ية األهرن الت ت،

ي تاارب الاااودان دولااة تتااام الت دديااة الثق  يااة والدي،يااة وي ااو  املااالمون أغلبيااة سااو     -62
اااد الدساااتور هاااذا الوا اااجب وأكاااد علااال أن  وللماااايحية وامل تقااادات ال ر ياااة أتبااا ود م تاااربونت و اااد أك 

 ت   الاودان. هي أس   اسقول والواجب  -ال الدين أو ال ،صر ال ر ي أو اللون  -املوا ،ة 

ارتضال اها  الااودان  الاتجروة الاردة مان اسادود الات  صا  علياا  ال اري ة ااساالمية  -63
أن توون املصادر الارةي  للت اريجب ىف الابالدت ويرجال مان  ،اة حقاول اا اا ن أن تتنا دنت وهاي 

ل ا ملي سقاول تدعو الدول األ را  وا اح ام حرية امل تقد امل،صوس عليا    ال اد وااعالن ا
اا اا نت ا دراا الادين ااسااالمي وم تقادات سااو ن الااودان لصاوس هااذه املااألةت وأن تتااار 
هلاااا  اح اماااا ل مماااا ثالل. وي،باااااي لل ،ااااة أن حتاااا ول   ااااالل  ااااام الاااادين ااسااااالمي   كليتاااا  ال أن تاااارج 

ماااان م،تااااور أحو ماااا ل وسااااالمية ماااان سااااي  ا  أو حتواااام عليااااا  اساااات، دال وا عق ةااااد دي،يااااة أهاااارن أو 
 أ و ر مابقة.  أو
الق  ون ا ، ةي كثرال م  يا ا  ام ت   مل دة ال ت   ك علل من  من 126   امل دة  ون -64

ذلااك وساايلة اجملاا هرة والاا ويج ااا  يثاار النت،ااة والوراهيااةت   يباادل دي،اا  هوااذات  اا  علاال ماان اتااذ 
 .امل دة هذه اوجك ألحد هن ةية ودا ة تتم مل 1991  وم،ذ صدور الق  ون 

حقاااول غااار املاااالم  حتتااال  و مااا  االحااا ام واسم ياااة اوجاااك الدساااتور اال تقااا د  ون -65
ت والت ااري  ت الو ،يااة الاااودا ية واملم رسااة املتب ااة   هااذا ال ااأن. ويواار  الدسااتور 2005 ل اا م

ال وا مناااوم حقااول املااوا ،  الاااودا ي  واملقيماا  وواجباا نم   ماا ل اساات، د 2005اال تقاا د ل اا م 
وأن اجملتماجب الااودا   يا  عارب التا ريخ  تاملوا ،ة وذلك  ات ال،تر عن ملاتام وديا،ام وم تقادانم

 التا مل والت  يش الالمي واح ام الت،وو. 
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 : حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات22و 21 الفقراتن  
التمتااجب الو ماا  اسااق   حريااة ي،باااي للدولااة الطاار  أن ت تمااد التاادا ر الال مااة لون لااة  

ماان ال اااد. كماا  ي،باااي هلاا ت   هااذا الصااددت أن  19الاارأ  والت باار  ميااجب أمااو هل  و قاا ل للماا دة 
ت اتن  ا ل اتما ل 2009 تضمن اتن ل ت ري  ن ت ا   يا     ون الصح  ة واملطبوعا ت الصاحنية ل ا م

 ل زاام ن أن جيت،ااك مو نوهاا  أ  ماان ال اااد. وي،باااي للدولااة الطاار  أيضاا 19مااجب أحواا م املاا دة 
تقيياااااد ال داعاااااي لااااا  أو غااااار مت، ساااااك ساااااق وسااااا ة  ااعاااااالم   حرياااااة الت بااااارت وزااااام ن ي ياااااة 

 .املض يقة الصحني  من الت رق أل  من أمو ل ال هيك أو

اسااادي  عاان و نااا ذ اسقاااول املد ياااة والاي ساااية كمااا   ساااي لالاارد علااال هاااذه املالحتاااة    -66
 هاذا مان 106 ت105 النقارات - ال ااد مان 19 املا دةيلاي حرياة الت بار   وردت   ال اد  يما 

مااان هاااذا  108لنقااارات ا -ال ااااد  مااان 21 املااا دةو يمااا  يلاااي حاااق الت ماااجب الاااالمي   ت(التقريااار
ماان  111-109النقاارات  -ماان ال اااد  22التقرياار(ت و يماا  يلااي حريااة توااوين ال،قاا ات  املاا دة 

 هذا التقرير(.

  23 الفقرة  
 ادة الالجئني قسرا  وسالمتهمعدم إع

جل التو ياااجب علااال اتن  ياااة ثالثياااة  ااا  حووماااة الااااودان ودولاااة ت ااا د واملنوزاااية الاااا مية  -67
          لالجهاااا  لل ااااودة الطوعيااااة لالجهاااا  الاااااودا ي  ماااان ت اااا د والالجهاااا  الت اااا دي  ماااان الاااااودانت 

 وليا .مم  يا هم    تجب هؤالا الالجه  وم ية حووم نم ال  سو  ي ودون 

 الجئ.180.387م من دولة ت  د 2016 ل   موو ال  ةدين من الل وا ع م  -68

أ  اااااأت امل تمدياااااة مراكااااا  اساااااتقب ل لطااااا ل  الل اااااوا وم ااااااورات لالجهااااا    والايت  -69
الاااودان تقاادم هلاام  يااا  ييااجب اةاادم ت حتاا  وماارا  ودارات امل اااورات والاا  يوجااد عاا  أ ااا م 

املاااااا عدة   ك  اااااة ا وا اااااك الااااا  كنلاااااا  هلااااام  ااااا  ون ت،تااااايم الل اااااوا  سم ياااااة الالجهااااا  لتقاااااد 
 م والت،ايق مجب اادارات اسوومية   هذا الصدد.2014 لا،ة

توجد داه  م اورات الالجه   ق ب مار ة ومو تاك ات  اة ل جاا ة األم،ياة األهارن  -70
  رجاا ل ال اار ة لتقااد  اسم يااة وحنااظ األماان داهاا  امل اااورات.    ااك وجااود حراسااة ماان  باا

للم،اا  ل املخصصااة لطاا لىب الل ااوات ه صااة   ااد و ت اا ر  اا هرة ااجتاا ر الب اار ووهتطاا    اا ل  
الل ااااوا   امل،اااا  ق اسدوديااااةت كماااا  يوجااااد ت،ااااايق اتم  اااا  ودارة امل اااااورات وا ااااا ت األم،يااااة 

 املختلنة سم ية الالجه  و  ل  الل وا.

  24 الفقرة  
 اجلنود األطفال

ي،باااااي للدولااااة الطاااار  أن تضاااا ع  جاودهاااا  الراميااااة وا الو اااا  عاااان حاااا الت جت،يااااد  
األ نااا ل واساااتخدام ا ،اااود األ نااا ل ووا القضااا ا علااال هاااذه املم رساااةت وكاااذلك وا زااام ن  ااا و 
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أسلحتام وتارحيام ووع دة ودما جام   اجملتماجب علال وجا  الاارعة. وي،بااي للدولاة الطار  أيضا ل 
 ت وم   بتام   قوات  م، سبة وذا أُدي،وا. أن تضمن ر كمة ا ُ، ة

م جت،ياااد األ نااا ل أو اساااتخدامام    2010مااان  ااا  ون الطنااا  لاااا،ة  43حتتااار املااا دة  -71
  كااااسر يااااة.  القااااوات املااااالحة أو   ي عاااا ت مااااالحة أو اسااااتخدمام للم اااا ركة   األعماااا ل ا

 اا  ون ال اار ة م و 2007 القااوا   ذات الصاالة ال ماا  ال اااور  كقاا  ون القااوات املااالحة لااا،ة
 18د عااان م  صااا  علااال أال تقااا  سااان اجمل،ااا2013و ااا  ون اةدماااة الو ،ياااة لاااا،ة  2008 لاااا،ة
 ع م ل.

حووماااة الااااودان هطاااة عمااا  م ااا كة سم ياااة األ نااا ل مااان  و  ااا  2016مااا ر   ىف -72
 لت،نياذا لاا   اابةو ن ذها  حيا     اال تا ك ت ىف م،  ق ال، اع ت املاالحةت ومارع  الدولاة 

 . 2017 مربسبت 27  ت،تاي  أمار 6األ  طة املرصودةت وجل  ديد اةطة ملدة  من 85%

  25 الفقرة  
 تسجيل املواليد

م والذ  أكد علال 2011 يم  يت لق  تا ي  املواليد صدر    ون الا   املد  لا،ة  -73
 م ما  جل ت مايم  تاك ل.   ا ول امية تا ي  املواليد و   علل األحو م الال مة لت،نيذ هاذا االا ام و 

ااا   املااد  ر  تاام الالااا   املااد    كاا  والايت الاااودان ووعااداد ااساا اتي ية القوميااة لتطااوي
 وااحص اات اسيوية.

من والياة اةر اوم  ا تداال  2017أغاط    تدم  اسملة القومية لتا ي  املواليد  جل -74
 ىف اسملااة مرتاااتو  ع ماا لت 15ر يااوم وا لتااا ي  األ ناا ل غاار املااا ل  ماان األ ناا ل ماان عماا

 . الاودان والايت  قية

  26 الفقرة  
 النشر واملتابعة

         عليااااااا  املصااااااا د ة سااااااا،ة م،اااااااذ الااااااااودان  ماورياااااااة الرمسياااااااة ا ريااااااادة   ال ااااااااد   ااااااار جل -75
 جل كما ت  واسجب  ط ل علل تو ي   جلو  كتيك    الرا جب الدور  التقرير وصدار جل(. و 1986  ر م  

 . (7 ال ،وبوتية ال بوة علل اا ا ن سقول االست  ر  اجملل  ملو جب ر   
  الثالث الفصل  

 احلقوق املدنية والسياسية كما وردت يف العهد
  1املادة   

 حق تقرير املصري

تلتاااا م الدولااااة  ت،نيااااذ اتن  يااااة الاااااالم ال اااا م ت  م،ااااذ وجااااراا اسااااتنت ا ج،ااااوب الاااااودان  -76
م وتقرير مصاره حتارس الدولاة علال مراعا ة  ،اود ااتن  ياةت ورغام وجاود حتادايت   اأن 2011  

__________ 

 7) www.achr.gov.sd. 
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اسااااتنت ا م،طقااااة أ يااااي  ااااابك هااااال  حااااول تنااااار القاااا  ون اال أن الطاااار    حوومااااة ياوريااااة 
الاودان وحوومة دولة ج،وب الاودان( تا ي ن عرب املن وز ت والوس ة  الودياة سا  اةاال .  

 ت   ااأن م،طقاات ج،ااوب كرد اا ن وال،ياا  األ رل  رع يااة اآلليااة األ ريقيااة ال لياا  كماا  جتاار  املن وزاا
  لاحت د األ ريقي.

   2املادة   
 احرتام وأتمني احلقوق

وع ا  ل  و  اسقول واسرايت الواردة ىف ال اد الدود اة س اسقول املد ية والاي سية  -77
م علال اعتبا ر كا  اسقاول 2005اا تقا ا لاا،ة ( من الدستور 3(  27 قد جل ال،  ىف امل دة  

واساارايت املضاام،ة ىف األتن  ياا ت وال اااود واملواثيااق الدوليااة سقااول اا ااا ن واملصاا دل عليااا  ماان 
  ب  ياورية الاودان ج ا ال يت  ا من وثيقة اسقول واسرايت الواردة   الدستور.

واسرايت املضم،ة ىف ال اد أصابح   د أن ك  اسقول  16م  سبق ذكره   النقرة ك -78
مل ماااة وت اااو  جااا اال ال يت ااا أ مااان القااا  ون الاااداهلل الااااوداا املطباااق  اااابك اعااا ا  الدساااتور 

  الو ا ع .

  3املادة   
 املساواة وعدم التمييز

توهيااا ل لتموااا  املااارأة وحتاااا   ااارس م ااا ركتا    صااا،جب القااارارت تبلااا  اسصاااة املخصصاااة  -79
ل     امل ةااة كحااد أدات وهااي حصااة  بقاا   ،ااابة م ةااة   امل ةااة    اا 30  نالربملاالل،ااا ا   

 لاا  عاادد م ااا ركة  2015الااوالايت و  اجمللاا  الااو    الربملاا ن القاااومي(. وىف ا تخاا ات أ رياا  
 ةباااة ىف اجمللااا  الاااو ا مااان يلاااة مق عاااد اجمللااا  البااا ل   131املاااراة ىف اهليهاااة الت اااري ية القومياااة 

  مق دال. 56 ةبة ىف  ل  الوالايت من يلة  16 دالت ومق 450عدده  

أمااااا  ا وا اااااك األهااااارن   م ااااادالت ال م لاااااة والو ااااا ة  ال ليااااا  وت لااااايم اا د وت،نياااااذ  -80
الاي سااة القوميااة لتمواا  املاارأة والاي سااة القوميااة لت لاايم الب،اا ت  قااد جل حتاادي  االساا اتي ية مااجب 

عب  ك  اي ور مان اساق   ال ما  والت لايم والصاحة واستو  2016-2015مرك ا الت،مية لل  م 
ويت ااااد مبااادأ املاااا واة ومبااادأ عااادم التمييااا  جتاااايدال اتمااا ل   الدساااتور و  الت اااري  ت  وغرهااا .

 الو ،ية وت ري  ت الوالايت.

  4املادة   
 حالة الطوارئ

 ماان 212-210 اارق الطااوارع ىف الاابالد أو ىف أن جاا ا م،ااا  روااوم  اا،  املااواد  ون -81
.  بي ياااة ك رثاااة  أو حصااا ر او غااا و أو حااارب مااان الااابالد ياااادد هطااار   اااوا ع،اااد وذلاااك الدساااتور

جيااااك عاااارق ااعااااالن علاااال اهليهااااة الت ااااري ية  أ اااا وي لاااان رةااااي  ا ماوريااااة ح لااااة الطااااوارع علاااال 
 يوماا ل  30ماان اتريااخ صاادورهت  ااملذا مل توا ااق اهليهااة الت ااري ية علاال ااعااالن هااالل  يوماا ل  15 هااالل
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. وال ااااريجب املاااا،تم س لاااة الطااااوارع هااااو  اااا  ون الطااااوارع الطااااوارع و لاااة ال ماااا  ي،تاااااي صاااادوره مااان
 .1997والاالمة ال  مة لاتة 

 اوجاك الصا درة التادا ر أو القوا   تلاي أن جيو   ال الدستور من 211حاك امل دة  -82
 وهاايت املاا دة ههااذ ا اسااتث،ت م ي،ااة حاا الت ىف وال الدسااتور أحواا م ماان أايل  تقيااد أو الطااوارع ح لااة
 أ ا  علالت اساتث، ةي أمار أو    ون اوجك الدستور ىف املضم،ة اسقول وثيقة من ج ا ت ليق جوا 
 عااادم أو لت اااذيكا أو االسااا   ل مااان اسرماااة أو اسيااا ة ىف اساااق مااان اال تقااا س ذلاااك ىف جياااو  ال

 . ع دلة ر كمة ىف اسق أو التق زي حق أو التميي 
  ج،اوب واليتو  دار ور هي الاودان ياورية من رددة أج اا ىف الطوارع ح لة  رق جل -83

 مااللتاااا ا مااااجب لااااكذت و  يااااا  األم،يااااة األوزاااا وو  املااااالحة ال، اعاااا ت  ااااابك األ رل ال،ياااا و  كرد اااا ن
ارع ىف هاااذه . ومل يوااان  ااارق ح لاااة الطاااو الطاااوارع ح لاااة  ااارق حتوااام الااا  الدساااتورية ال،صاااوس

 1997لاااتة  مة ال  مااة ا   اا  ون الطااوارع والااال مااثالل  امل،ا  ق الصااورة املضايقة أو املت ااددة. 
  اوارع را كم أن ت اوي  ياتم مل األمار وا جب ىف لونت و ه صة  وارع ر كم و   ا جيو  أ   علل
 . ارعالطو  وأوامر    قوا املت لقة القض ا  ،تر ال  د ة اي كم تت ت و امل ،ية امل،  ق ىف

  5املادة   
 الواردة يف العهد  عدم جواز انتهاك احلقوق

 تراعاال الااذ  األساا   ت تاارب 2005ثيقااة اسقااول املضاام،ة ىف الدسااتور اال تقاا ا لااا،ة و  -84
  أجا اا الدساتورية الت اديالت مشلا  2017م يو  ىف. ال اد اوجك الاودان الت ام ت هالل  من

 لتاااااي و   ياااا  دةالاااوار  اسقاااول ت  يااا  مااان مل ياااد ال ااا م  اساااوار ملقاااررات و نااا ذال  الوثيقاااة مااان كبااارة
واسااق ىف اسياا ةت واسااق اسريااةت  . ومشاا  ذلااك التاا اوج ورع يااة األساارةتتطبيقااا و  تناااره و   امااا 

 ااعاالمتو  الت بارت و ال با دةو  االعتقا دت و اةصوصايةت و املا واةواسرمة من الرل والاخرةت وحقول 
 .(8 الت،تيمو  الت مجبو 

  6املادة   
 ة الشخصيةاحلق يف احلياة والسالم

 الدسااتور ماان 28ت اادي   اا  املاا دة  جل 2017زاامن الت ااديالت الدسااتورية لااا،ة  ماان -85
ت اسياااا ة ىف مااااا عي  حريااااةو   نااااا  سااااالمةو  روحاااا  أماااا ن ىف اسااااق مااااخ  لواااا : " كاااا آلي  لتقاااارأ

". ويقاارأ هااذا  ةيهناا  ضاا ةي حواام علاال  ،اا ال  وال اسياا ة ىف األصااي  اسااق هااذا ماان حرم  اا  حيااق الو 
 . ااعدام عقو ة لتطبيق املقيدة 36ال،  مجب امل دة 

يت لاااق  تطبياااق وت،نياااذ عقو اااة ااعااادامت  قاااد ورد التطااارل هلااا  ىف ساااي ل الااارد علااال   يمااا  -86
 .أعاله اةت مية املالحت ت من 14 النقرة

__________ 

 علل التواد. ترالدستو  من 40و 40 ت39 ت38 ت37 ت31 ت30 ت29 ت28 ت15 املواد (8 
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  7املادة   
 التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية

و الت اذيك وامل  ملاة الالو اا  ية واس  اة الوراماة وا ارد هلا  اعتا امل رو الاوداا اوزو  -87
( علااال  الجياااو  33املااا دة    ااا  ىف الاااذ حيااا ال مقااادرال ىف الت اااري  ت الو ،ياااة  اااداال الدساااتورت 

 .حد للت ذيك او م  ملت  علل  و     او ال ا ا ا او ما (أاهض و 

 ون والا   ا  علياا   ا  ون ااجارااات ومن املب دع ال  جيك ان تراعل ع،د تطبيق الق  -88
 د( علااال مااا  يلاااي: "حيتااار االعتاااداا علااال  نااا  املاااتام أوم لااا  4م ىف املااا دة 1991ا ، ةياااة ل ااا م 

جياارب علاال تقااد  دلياا  زااد  نااا . وال توجاا  ولياا  اليماا  وال   ا ااراةم غاار اسديااة الاات يت لااق  وال
 ع  حق ه س للار".

م مدد علل م  ملاة ايبوسا  علال ذماة التحارن 1991ة لا،ة    ون االجرااات ا ، ةي -89
حيناااظ كااارامتام وم،اااجب اياااذاةام  اااد ي  او م ،اااواي واوجاااك تاااو ر الرع ياااة الطبياااة امل، سااابة  املااا دة  اااا 
 83.) 

م ي   اااك ان مو ااا  عااا م خيااا ل  القااا  ون وياااابك اذن 1991القااا  ون ا ،ااا ةل لاااا،ة  -90
اسااا اة اساااتخدام الاااالطة ع،اااد االح لاااة للمح كماااة ( كمااا  ي   اااك علااال 89ماااخ  املااا دة   ألن
( وت   ااااك  نااا  املاااا دة ان مااااخ  ارتواااك جروااااة الت ااااذيك 90اث،ااا ا  اااا ة اال تتااا ر املاااا دة   او

 الا ن ملدة تص  لثالثة س،وات االز  ة للارامة والت ويت.

اا  وامااان ا تاااا ه حقو ااا  الدساااتورية الل ااا الدساااتور اعطااال اساااق لوااا  ماااخ  متضااارر -91
اسااق للمااتتلم أو ت ويضاا  ماان االزاارار الاا  سقاا   اا  اوجااك  ة الدسااتورية الاا   تلااك ردايوماا

  د(من الدستور. /122احو م امل دة 

حتاار  بااول أ   ي،ااة ت،تاا و حتاا  الت ااذيك   اياا كم. و قاا ل  1994 اا  ون ااثباا ت ل اا م  -92
 تي ااااااة أل  وغااااااراا  ( "ال يوااااااون اا اااااارار صااااااحيح ل   القضاااااا اي ا ، ةيااااااة وذا كاااااا ن2 20للماااااا دة 

علاال ماا  يلااي: "كاا  مااخ  ماان  1991( ماان القاا  ون ا ،اا ةي ل اا م 2 115 وكااراه". املاا دة أو
          ذون الااااالطة ال  مااااة يقااااوم رغااااراا أو نديااااد أو ت ااااذيك أل  ماااا هد أو مااااتام أو هصاااام لياااادد 
       أو ال يااادد أب  م لومااا ت   دعاااون ي   اااك الاااا ن مااادة ال تت ااا و  ثالثاااة أماااار أو الاراماااة 

       علاااال  2010( ماااان  اااا  ون األماااان الااااو   ل اااا م 3 51ال قااااو ت  م اااا ل." كماااا   صاااا  املاااا دة أو 
املو او  أو امل تقاا  اا  حينااظ كراماة اا ااا نت وال جياو  ويذاةاا   ااد ي ل  ما  يلااي:  ي  ما  املقبااوق أو

 أو م ،وايل(. 

  8املادة   

 منع االسرتقاق
الارل وت تاربه جرواةت  قاد  ا  الدساتور  - اداال الدساتور  -حتتر الت ري  ت الاودا ية  -93

صااا دل  ( م،ااا  علااال حتااار الااارل واالجتااا ر الر ياااق  مياااجب أماااو ل  والااااخرة. كمااا 1 30  املااا دة 
الاااودان علاال عاادد ماان االتن  ياا ت الدوليااة اة صااة ا،ااجب الاارل والتميياا  ال ،صاار . كااذلك  اا  ون 
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لل ذمة التحر  ا  حينظ كرامتام مد د علل م  ملة ايبوس  ع 1991ااجرااات ا ، ةية لا،ة 
 وم،جب ويذااهم  د ي ل أو م ،وايل وأوجك تو ر الرع ية الطبية امل، سبة هلم.

  ميااجب اا ااا ن االجتاا رو  الاارل مطلقاا ل  حيتاار" : لتقاارأ ت ااديلا  جل الدسااتور ماان 30 املاا دة -94
 .(9 "سخرة أو كره ل   ال م  جيو  الو     ون و ق وال اسب  جيو  الو  أمو ل ت

االتااااا ل مااااجب امل اااا ير  2014الاااااودان  اااا  ون مو  حااااة االجتاااا ر الب اااار لااااا،ة  أصاااادر -95
 الدولية واا ليميةت وأ  أ اآللي ت الال مة ا ن ذه. وااللت ام ت

  9املادة   

 احلق يف احلرية والسالمة الشخصية 
 أمااا نو  ياااةاسر  ىف اساااق ماااخ  لوااا  يواااون: " لتقااارأ رالدساااتو  مااان 29ت ااادي  املااا دة  جل -96

 الضااااوا  و  القياااود وال حريتااا  ىف حقااا  دون احت ااا  هو  ماااخ  علااال القااابت جياااو  ال. و املاااا ل
 .(10 "الق  ون   املنصلةو  امل،تمة

  10املادة   

 معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم
 اا  علاال حااق   2005أوزااح،    التقرياار الااا  ق ون دسااتور الاااودان اال تقاا د لااا،ة  -97

  و  حرم  اااسريااة واألماا نت وعاادم جااوا  وهضاا و أحااد للقاابت أو اسااب ت وال جيااكاا  مااخ    
اجااارااات  ااا  ون ا مااان حريتااا  أو تقيياااده  وال ألساااب ب وو قااا ل اجااارااات حيااادده  القااا  ون. وجااا ا

دا اساب  للحاد األ متم مي ل ماجب هاذا املبادأ الدساتور  وذلاك  تحدياد  ا ة 1991ا ، ةية لا،ة 
لال  موعاة  ،ا ةي عاثبوت التاماة أو الون لاة كما   ا  الدساتور والقا  ون  ويون  اا راج ل دم

  من املب دع والضم  ت الت تت لق اسرية.

و قاا ل للدسااتور الاااودا  والقااوا   الاات تضاامن حقااول ال،اا الات  قااد  صاا  يي ااا  علاال  -98
  موعة من الضم  ت تتمث   :

الاااااا ن وصاااااالح وناااااذيك وأتهيااااا  و قااااا ل يراعااااال   م  ملاااااة ال،ااااا الا مبااااادأ أن   أ( 
 للقوا   واملواثيق واالتن  ي ت الدولية املت لقة ا  ملة ال، الا.

 نيهة الا ون ا  يت، سك مجب كرامة اا ا ن وآدميت .  ب( 
 اي  تة علل ال،ت م الا ون دون جت و  للقدر الضرور  الستتب ب األمن.  ج( 
الصااااااحية وال  ويااااااة واالجتم عيااااااة والدي،يااااااة تو ياااااا  كاااااا  الط  اااااا ت والوساااااا ة    د( 

 والت ليمية لتأهي  ووصالح وتقو  ال، الا.

__________ 

 .2017 ت ديالت (9 

 .املرججب ذات (10 
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ياااتم تصااا،ي  ال،ااا الا   الاااا ون  نصااا  ال،اااا ا عااان الرجااا ل واألحاااداد عااان  (ه  
لااة الصااحيةت  ق واس الباا لا  كماا  ي اام  التصاا،ي  الااان وماادة ال قو ااة و ااوو ا روااة وعاادد الاااوا

 . الاب  لتحقيق التأهي  وااصالح للمحووم علياموذلك وصوالل لتحديد أ ل 

  ااااأن ارتواااا ب أ  ا تااااا ه ج،اااا ةي  ة سااااباياألماااان الااااو   للمااااا الة و  م،اااااو و خيضاااجب -99
 ةية ماااب  القضاااماااد ت كمااا  أن ساااب  اال تصااا   مت حاااة. وه،ااا ه عااادد مااان اآلليااا ت القضااا ةية و  أو

ت ون األمان الاو  وجاك  ا  اختصة امل، أة والت،نيذية للمرا بة مث  ايومة الدستورية وايومة امل
ت و لا  األمان 1991ووكي  ال،ي  ة املخت  امل،صاوس عليا     ا  ون االجارااات ا ، ةياة لاا،ة 
  حت ديااةت واجمللاا  مااة االالااو  ت و ،ااة حقااول اا ااا ن اجمللاا  الااو  ت وهيهااة املتاا مل واسااابة ال

ااداريااااة ملد يااااة و اة سقااااول اا ااااا نت واألجااااا ة االست اااا ر  سقااااول اا ااااا نت واملنوزااااية القومياااا
ملاااوا ن التااا  جب اة وهدماااة والقضااا ةيةت اازااا  ة وا آلياااة املرا باااة الذاتياااة كموتاااك امل لومااا ت ال  مااا
ن   ااة  ااا   األماا يااة الت  ااا   األماان واملخاا  رات الااو   الاااودا ت وايومااة الداةمااة غاار ااجي 

 واملخ  رات الو   الاودا .

  11ملادة ا  
 عدم جواز السجن إيفاء اللتزام تعاقدي 

تضااام،ا  م اااروو  ااا  ون ااجااارااات املد ياااة ت ااادي   الااات الت اااري ية  اااديالتتال  ااا  مااان -100
اا جتياا  للمحومااة حااب  املاادين ساا   1983 اا  ون ااجاارااات املد يااة لااا،ة  ماان 225 املاا دة

 ايومااةسااداد مبلاا  الاادين أو وثباا ت وعااا رهت وذلااك عمااالل الاااوا ق الدسااتورية الاا   ااررت  يااا  
 .(11 من ال اد 11 امل دة مجب لت  رزا  امل دة هذه دستورية عدم الدستورية

  12املادة   
 احلق يف حرية التنقل

أوزح،    التقرير الا  ق ون الدستور كن  لو  موا ن أو أج،ىب اسق ىف حرياة الت،قا   -101
اسريااااة  قييااااد هااااذهتووهتياااا ر مواااا ن اا  مااااة ىف الاااابالد واةااااروج م،ااااا  والاااادهول وليااااا  وال جيااااو  

 . 42 ضوا   الق  ون امل دة  وال

جيااااو  تقييااااد هااااذه اسريااااة و ااااد ماااا،ل الدسااااتور حريااااة الت،قاااا  ووهتياااا ر مواااا ن اا  مااااة وال  -102
( مااان 1 43 دة ألساااب ب تقتضااايا  الصاااحة والااااالمة ال  ماااة وو قااا ل للقااا  ون كمااا   صااا  املااا وال

 الدستور. 

تنرق البالد أ  ح الت استث، ةية هالل الن ة امل مولة التقرير تقيد اسق ىف حرياة  مل -103
 .رعالطوا ح لة  يا  املنروزة ال، او م،  ق ذلك ىف ا  الت،ق ت

__________ 

 .2008 لا،ة 6 ر م الدستورية الدعون املث ل سبي  علل (11 
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  13املادة   
 حقوق األجانب

ي تااااارب الااااااودان مااااان أكااااارب الااااادول املاتضاااااينة لالجهااااا  رغااااام التحااااادايت اا تصااااا دية  -104
 2015وااجتم عية الوبرة الت يواجاا  وذ يقدر عدد الالجه  و  لىب الل وا ح  هن ية ال ا م 

امل اااورات وىف   اات امل،اا  ق اسضاارية ا اا ركة  ماا،ام ىف %22الجهاا ل جل تااا ي   635631م 
مم،تماا ت اجملتماااجب الاادوات وت اااو   ااابة الالجهااا  و اا لىب الل اااوا ىف امل،اا  ق اسضااارية األهااارن 

حيااا  ي تمااادون علااال اةااادم ت ال  ماااة الااا  تقااادما  الدولاااة للماااوا ، . و اااد  ااادأ  %78واملااادن 
يذ هذا الرب مج   ال دياد مان والايت تا يلام ىف  ر مج سلط ت الا   املدات ويتواص  ت،ن

الااااودان. و يمااا  يت لاااق الوا ااادين مااان دولاااة ج،اااوب الااااودان الاااذين أعل،ااا  حووماااة الااااودان 
ترحيبااااا  عاااام علاااال األرازااااي الاااااودا ية   و اااا ر االمتثاااا ل التاااا م لالتن  اااا ت الث، ةيااااة املو  ااااة  اااا  

وزية الا مية ل هون الالجها  لتاا ي  الدولت ت  قد جل تو يجب اتن  ية    حوومة الاودان واملن
وا ادال  واليااة  190,000وحصار الوا ادين مان ج،اوب الااودانت و ادأ ال ما   تاا ي  ما  يقا رب 

  اةر ومت وت م    ن أهرن ىف والية ال،ي  األ يت  تا ي  الوا دين لتلك الوالية.

  14املادة   
 احلق يف حماكمة عادلة

 مااان 34 ااااد واملت لقاااة اي كماااة ال  دلاااة تضااام،تا  املااا دة ال مااان 14 قااارات املااا دة  كااا  -105
املد يااااة  تااجاااارااا اااا  ون  ماااان 4ت واملاااا دة 2005الدسااااتور اال تقاااا د  ماوريااااة الاااااودان اساااا،ة 

و اااا  ون  1983. و ااااد جااا ات  صااااوس كااا  ماااان  ااا  ون ااجاااارااات املد ياااة لااااا،ة 1991 لاااا،ة
 اساا كم تلتاا مت و ال اااد ماان 14وا م املاا دة التاا م مااجب أح االتااا ل 1991املد يااة لااا،ة  تااجارااا

 مباادأ حتماايو  ت اا   األحواا م ماان ال  اارات الدسااتورية ايومااة أصاادرتت و عاا  ال دليااة املؤسااا تو 
 .ال  دلة اي كمة

  15املادة   

 عدم رجعية القوانني اجلنائية
: تقاارأ الاا  الدسااتور ماان( 4  34مباادأ عاادم رج يااة القااوا   ا  اةيااة  صاا  علياا  املاا دة  -106

 الن ا  ذلاك ي او  مل ما    ا  عن امت، و أو      ابك مخ  أ  زد االن م توجي  جيو  ال"
املد ياااااة  تااجااااارااا ااااا  ون  مااااان( ب  4 صااااا  املااااا دة  كمااااا ".  و وعااااا  ع،اااااد جرواااااة االمت،ااااا و أو

 ".س  ق ت ري ي  ،  وال ج اا الو  جتر  الأ   " علل 1991 لا،ة

  16املادة   
 القانونيةاالعرتاف ابلشخصية 

واااون ال اااخ  ي أ ااا  علااال 1994 ااا  ون ا ،ااااية الااااودا ية اسااا،ة  مااان 4املااا دة  تااا،  -107
سااودا ي  املاايالد وذا ولااد ىف الاااودان أو أن يوااون والااده  ااد ولااد ىف الاااودانت أو أن يوااون ع،ااد 
سااراين هااذا القاا  ون مقيماا ل الاااودانت وكاا ن هااو أو أصااول  ماان جاااة األب مقيماا   اا  م،ااذ أول 
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ت أو وذا كااااا ن ال اااااخ  ووالاااااده غااااار مولاااااودين ىف الااااااودانت  ي اااااو  لاااااذلك 1956ي،ااااا ير سااااا،ة 
ت أن يتقااادم  طلاااك للاااو ير مل،حااا  ا ،ااااية (ال اااخ  مااا  اساااتوىف مقتضاااي ت النقااارة  ب(  اث يااا ل 

الاودا ية امليالد , ويوون ال خ  املولاود مان أم ساودا ية املايالد مااتحق ل لل ،ااية الااودا ية 
   تقدم  طلك لذلكت امليالد م

ت ي ترب سودا ي ل امليالدت ح  يثب  ال و ت ال اخ  الق  ون ذات من 5وو ق ل للم دة  -108
 وجد أو يوجد ما ورال من والدين  اول .  الذ الق صر 

  17املادة   
 احلق يف اخلصوصية

تور اال تقا د الدس من 37 امل دة 2017الت ديالت الدستورية ال     ىف أ ري   مشل  -109
  وياا ملاا دةا  اا  ُعااَدل( و اةصوصااية حرمااة(ت حياا  جل ت اادي  اساام املاا دة ليصاابل  اةصوصااية 

 ىف مااخ  أن هصوصااية ا تااا ه جيااو  ال: "ليقاارأ الدوليااة امل اا ير مااجب اتااا   ل و  مشااوالل  أكثاار أصاابل
 الصااااورة وأ الصااااوت يواصاااا  ااااا  م ااااام تراسااااالل  أو آهاااارين مااااجب  ااااون أو سااااو، ل  حي تاااا  مااااا لك

ت األحاوال كا   ىف ع مة  ي  ة من  رار أوت  ض ةي لقرار و ق ل  ذلك ك ن  وذا وال اة س املوتوب أو
 ."القومي األمن و   يم  أم،ية سلطة من  رار أو

  18املادة   

 حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية 
عااان عبااا رة "   بااادالل . أيضااا ل  2017مااان الدساااتور اال تقااا د مشلتاااا  ت اااديالت  38 املااا دة -110
 و قاا ل " ىف الاا،  الااا  ق الاا  ت اا ب ملم رسااة هااذا اسااقت أُدهلاا  عباا رة "القاا  ون يتطلباا  ملاا  و قاا ل 
 . (12 "ال  م وال،ت م"ت وجل حذ  عب رة " الق  ون ي،تم  مل 

و ااود  ا اا ركةاستضاا   الاااودان مااؤ ر الت اا يش الااالمي  اا  األداين  2017يوليااو  ىف -111
ول   علاال راا ور حاا. وت،اا ول املااؤ ر ال ديااد ماان أورال ال ماا  الاات امااتملدولااة 40ماان أكثاار ماان 

بيقياة ركا  ك،ما ذج تطروا وأمالتأصي  وجت رب الاالم والت  يش الدي    ا ريقيا  وال ا مل ال ارل وأو 
ة لل ماا   قطاا 13 ج املااؤ ر   هتاا م جلااا ت  االلتقاا ا  هاار ماان وجاااة  تاار اسااالمية مااايحية. و 

 القايم الن زالة ت لق  ، رياد   ر املب دع والت  ليم    اه  الداي ت  ه صة  يم  امل  ه تدعو 
 .واذك ا روح الت  يش والتا مل واح ام   ض،  الب ت

  19املادة   

 حرية الرأي والتعبري
مادت اآلو اة األهارة حتاا، ل كبارال    ا ل حرياة الت بارت  ناي و ا ر نيهاة امل،ا ا املالةام  -112
ار الاااو   ال ااا م  أصااادر رةاااي  ا ماورياااة عاااددال مااان القااارارات مشلااا  ت  يااا  حرياااة الت بااار للحاااو 

ووصاادار الصااح ت كماا  جل ولااا ا الر   ااة القبليااة للصااح  علماا ل أبن الصااح  الاااودا ية اليوميااة 
__________ 

 علاال أحااد يوااره الو  الدي،يااةت ماا  ةره مم رسااةو  االعتقاا د حريااة ىف اسااق و ااا ن لواا : "تقاارأ ا دياادة املاا دة صاا رت (12 
 ".الق  ون ي،تم  مل  و ق ل  دي،  عن الت بر ىف اسق ل و    ت يؤمن ال دين اعت، ل
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أصاادر  2015ديااامرب  6صااحينة سي سااية. و تاا ريخ  26صااحينة م،ااا   55ي يااد عاادده  علاال 
الااذن  اا  علاال اساات   ل  تاار  ضاا اي اساارايت  7/2015لقضاا ةل ر اام رةااي  القضاا ا امل، ااور ا

ال  ماااة والتااادا ر الصااا درة مااان الاااالط ت املختصاااة املت لقاااة اسااارايت الصاااحنية ووتااار أو تقيياااد 
القضاا اي األولويااة القصااون ىف    اا ب األحاا اب الاي سااية وم،تماا ت اجملتمااجب املاادا وماا،حل هااذه

 ال،تر علل م  سواه  من الدع ون.

أصدرت ايومة الدساتورية عادة أحوا م تادعم حرياة الصاح  ة م،اا  وعاالن  طاالن  ارار  -113
كما    ت(13 م2014ويق   صحينة "التيا ر" الاي ساية اليومياة ملخ لنتا  الدساتورت وذلاك   ما ر  

م  بول الدعون الدستورية الت تقدم عا  أحاد الوتا ب  صاحينة 2013 ررت ايومة   سبتمرب 
أماااارت رلااااا ا  اااارار حتاااار   اااات املقاااا الت الاااات أعااااده  لل، اااار وأماااارت  ، اااار تلااااك  اا تب هااااة( و 
 املق الت. 

  20املادة   

 حظر الدعاية الرامية للحرب 
ال اا ور التااذمر  واثرة 1991القاا  ون ا ،اا ةل لااا،ة  ماان 66و 64 ت62املااواد  حتاارت -114

  أو زااده   الطواةاا اا  القااوات ال،ت ميااة والتحااريت علاال ماا  خياا  ال،تاا مت وواثرة الوراهيااة  اا 
لو ذ ااة ألهباا ر اا ااابك ال اارل أو اللااون أو اللااا ن  وينيااة ت اارق الاااالم ال اا م للخطاارت و  اار 

 ىف تو اجب الا  ال قاوات علل  ص و  الاالمت يادد ا  لل ماور قصد تابيك اةو  أو الذعر 
 .األ   ل تلك من أ  ارتو ب ح ل

  21املادة   
 حق التجمع السلمي 

الدساااااتور  مااااان 40ت جل وعااااا دة صاااااي غة املااااا دة 2017الت اااااديالت الدساااااتورية لاااااا،ة  ىف -115
 اال تق د لتقرأ ك آلي: 

 : الت،تيمو  والت مجب املواالة حرية  
 امل،تومااا ت ىف الت،تااايمو  الت ماااجبو  املاااواالة عال ااا ت  اااا  اجملتماااجب أل اااراد تبااا ح (1  

 تال م لياةو  ا،ياةامل ل،قا اتاو  الت  و ياةو  الت  رية امل  رك تو  الاي سية األح ابو  الدي،ية الطواة و 
 .الق  ون ي،تم  مل  و ق ل 

 مراج تاا و  ودارن    القوا   االلت ام أعاله( 1ا ا ت املبي،ة ىف الب،د   تراعي (2  
 مت ددةو  ماتقلة أمي،ة ررادة تا يلا  يراعلت و اسرام امل ل ألك  اتا تُ  أالت و أحواهل  تصري و 

 . ال ورن ُتت ر

__________ 

جااا   األماان الااو   مط لباا ل  زااد 591/2015املد يااة ر اام  الاادعون" التي ر"صااحينة ملااك ا اا م 2015أكتااو ر  ىف (13 
 .ال،تر  يد الدعون جراااتو ت ال الو  ج،ي ت مليون 110 ت ويض ل اةا ةر ال، ية عن ويق   الصحينة ابل   دره 



CCPR/C/SDN/5 

27 GE.17-17902 

الت ماااااجب الاااااالميت ولوااااا   ااااارد اساااااق   حرياااااة الت،تااااايم ماااااجب  اساااااق ىف يُونااااا  (3  
اآلهاارينت ااا    ذلااك اسااق   األحاا اب الاي سااية وا م ياا ت وال،قاا ات واالحتاا دات املا،يااة او 

 اال ضم م وليا  ي يةل ملص س . 
القااااا  ون تواااااوين وتاااااا ي  األحااااا اب الاي ساااااية وا م يااااا ت وال،قااااا ات  يااااا،تم (4  

 الدوو را ي. جباجملتم ق َ مل  يتطلب  واالحت دات املا،ية و 

  22املادة   
 حرية تكوين النقاابت 

جل ااماا رة   التقرياار الااا  ق اا أن الدسااتور كناا  اسااق   توااوين الت،تيماا ت ال،ق  يااة  -116
( ماان 1 40ة واملا،يااة واالجتم عيااة واال تصاا دية وعاااد اامااة ت،تاايم ذلااك اسااق وا القاا  ون املاا د

 . أعاله 107ت حابم  ورد ىف النقرة 2017جل ت دي  هذه امل دة ىف و د  تالدستور

اتذت الدولاة عادة تادا ر لضام ن حرياة عما  م،تما ت اجملتماجب املاد  متمثلاة   وزاجب  -117
الاي ساااا ت وت،تاااايم ااجاااارااات وال ماااا  امل اااا ه عاااارب اآللياااا ت وذلااااك  وزااااجب القااااوا   واللااااواةل 

 الو ،ية وت م :  وااتن  ي ت الت ت،تم عم  امل،تم ت

  ؛2006   ون ت،تيم ال م  الطوعي واا ا   لل  م 

  ؛1992   ون ت،تيم ت ال راو والرع ة لا،ة 

  ؛2010   ون  ق ات ال م ل لا،ة 

  ؛2013الةحة تا ي  امل،تم ت وال بو ت لل  م 

    موجااا ت ال ماا  الطااوعي واا ااا  ت والاات جل اعااداده  الت اا ور مااجب ال اارك ا
  اا ا  .ال م  

و  واا  أثاار هااذه التاادا ر وجياا ال علاال عماا  امل،تماا ت الو ،يااة   ا دايد عاادد امل،تماا ت  -118
املا لة   البالد وال  ملة     ل ال م  الطوعي واا ا   و ي م مراك ت   علة    امل،تما ت 

 والثق  ية.  االج،بية والو ،ية وه صة الت ت م      ل اسقول اا تص دية وااجتم عية
كم  زمن الق  ون ل،قا ات ال ما ل وت،تيما ت الا راو والنالحا  والرعا ة اسرياة الو ملاة  -119

ىف الت ماااااجب ومم رساااااة   ااااا  ا  ال،قااااا ى واجملتم ااااال وذلاااااك الااااا،  علااااال أن يواااااون   ااااا ب هاااااذه 
لتحقياااق األهااادا  الااات  ااحتااا دات وال،قااا ات م اااروع ل ال،اااابة وا ك  اااة مااا  تتخاااذه مااان وسااا ة 

أسااااا  ماااان أجلااااا  ااااا    ذلااااك اازااااراب عاااان ال ماااا  و قاااا ل ألحواااا م هااااذا القاااا  ون و ت مااااا  
 األس سي وال ي تك عن هذا ال،  ب أ  ماهولية مد ية أو ج، ةية.

  23املادة   
 األسرة
أولاا  الدولااة املاارأة االهتماا م والرع يااة وم،حتااا  حقو اا ل ت اا دل حقااول الرجاا    كثاار ماان  -120

 ييااا  و  ااااو  هااا س   ماااؤون اسااارايت واسقااااول املد ياااة والاي ساااية. و ااااد   اااواحي اسيااا ة دون
 جادت هذه اسقول من هالل املم رس ت ال ملية من  ب  مؤسا ت الدولة املختلنة.
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وال  تؤكد علل م  ركة املارأة ىف  2031-2007جل وزجب اس اتي ية ر جب  ر ية ل عوام  -121
ساا اتي ية  واا  املاارأة رااورال أس سااي ل. ووهتم ماا ل ماان ال،اضااة ال اا ملة للم تمااجبت ومااول   يااا  ا

الدولة  تمو  املرأة جل و   ا ال ديد من اهلي ك  وسبجب آلي ت رمسية  ومية ند  وا  وا  املارأة 
 وت  ي  دوره    اجملتمجب. 

مااول   2007الاي سااة القوميااة لتمواا  املاارأة والاات اعتمااده   لاا  الااو راا ىف ال اا م  -122
دال عملياااا ل لدسااااتور الاااااودان والقااااوا   الو ،يااااةت وااتن  ياااا ت اا ليميااااة والدوليااااةت حياااا  جل اساااا، 

. ونااد  ماان هااالل م ااروع ن  لتاطيااة راا ور 2016-2015حتااديثا  مااجب ماارك ا الت،ميااة لل اا م 
الت لااايمت الصاااحةت البيهاااةت التموااا  اا تصااا د ت حقاااول اا اااا ن والقااا  ونت وامل ااا ركة الاي ساااية 

لقاارارت والاااالم و اات ال، اعاا تت ووزاا   هطااة تنصاايلية للاي سااة القوميااة لتمواا  املاارأة ووتاا ذ ا
( وجل و  اهلاااااا  علاااااال ماااااااتون املركاااااا  2016-2012وجل تضاااااامي،ا    اةطااااااة اةماااااااية الث  يااااااة  

 والوالايت.
ىف اهليهااااة الت ااااري ية  املاااارأة لاااا  عاااادد م اااا ركة  2015ىف اال تخاااا ات األهاااارة   أ رياااا   -123
 16مق ادالت و 450 ةبة ىف اجمللا  الاو ا مان يلاة مق عاد اجمللا  البا ل  عادده   131 القومية

 مق دال.  56 ةبة ىف  ل  الوالايت من يلة 
  لتقاارأ الدسااتور ماان 15املاا دة  ماان( 1جل ت اادي  النقاارة   الدسااتورية 2017ت ااديل   ىف -124

 ع،اادت و القاا  ون ي يااة ىف اسااق  هلااو  للم تمااجب األس ساايةو  الطبي يااة الوحاادة هااي األساارة: "كاا آلتل
 األ ارا  ديان و اق األسارة تاارو  ال ازاي أ ثالو  ذكار  ا  التا اوج جياو     و ل  املقررة الان  لو 
 القاا  ون و ااق املااوت   ااد غرهاا و  املوارياا و  الوصاا ايو  املتاا و يرعاالو  دياانت هلماا  يواان مل ون عر ااا  أو

 ".امل ،ي  يلي الذ 

  24املادة   

 حقوق الطفل
أ ر  التطاورات الات جل وحرا ها     ا ل ت  يا  حقاول الطنا  أتساي  م اروو  تا م ودارة  -125

م ا نا ذ الاي سا ت وااسا اتي ي ت اة صاة الطنولاة 2014م لوم ت للرصد واملت   اة   ال ا م 
ال اااااراكة  ااااا  اجمللااااا  االست ااااا رن سقاااااول اال اااااا ن واليو ااااااي  الت ااااا ون ماااااجب املركااااا  القاااااومي 

  ت وا ا   املرك   لاحص ا.للم لوم

مان األ نا ل الاذين تاار وا  44,821م وعا دة التحا ل 2013تتار ااحص اات لل ا م  -126
سااا،ة   الت لااايم األس ساااي مااان هاااالل  ااار مج الت لااايم  13-6مااان الت لااايم   النهاااة ال مرياااة مااان 

 املتا رو.
دارة املتو ملاااة ألماااراق ارتن ااا  مرا اااق الرع ياااة الصاااحية األولياااة الااات تقااادم هااادم ت اا -127

رلياااة مااان  113م و اااد  ناااذ ىف 2013مر اااق   ال ااا م  2,556مر اااق اا  2,198الطنولاااة مااان 
 رلية ماتاد ة. 184يلة 

-2012تبااا اجمللاا  القااومي للطنولااة م،ا يااة جدياادة ا ناا ذ اةطااة اةماااية للطنولااة  -128
   يا  ك  أ  طة الطنولاة حي  تتو م 2014من هالل ا رار هط  س،وية اعتب رال من  2016

الااواردة   وتن  ياا ت الت اا ون مااجب ا ااا ت امل  ااة   و اا ر خياادم اهاادا  اةطااة اةماااية للطنولااة. 
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 نالل       مجب الق  ون من اةادم ت الات تقادما   7,182استن د اكثر من  2013 و  ال  م
ا كاا  وا زااح اي أو ماااود وحاادات ماار ة ي يااة األساارة والطناا  و ااق مل اا ير ي يااة األ ناا ل سااوا

 ج   .  أو

جل تووين  موع ت عم  ي ية األ ن ل  رائساة  ا ل  رع ياة الطنولاة الوالةياة وعضاوية  -129
م حي  ت م  علل م   ة م  ك  2013امل،تم ت ال  ملة     ل ي ية األ ن ل هالل ال  م 

 د   اع ت مالحة.األ ن ل   ال، اع ت املالحة وذلك   الثالد م،  ق الت ت ا

  25املادة   

 احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة
أوزح،    التقرير الاا  ق ون الدساتور كنا  لوا  املاوا ،  املاا واة   األهلياة للو يناة  -130

  والوالية ال  مة دون  يي .

قب  جل ت ااادي   ااا  ون اال تخااا ات والاااذ  جااا ا ملبيااا ل لتطاااورات املرحلاااة الق دماااة   ماااات -131
االمااة الاااودا يةت   ااد ان  اارح الااايد رةااي  ا ماوريااة مباا درة للحااوار الااو   ا اا مجب الااذ  دعاال 

 90الياا  ييااجب الاااودا ي  دون اسااتث، ا ممثلاا    احاا اعم وت،تيماا نم الاي سااية الاات  اا ل عاادده  
ياا  م،تما ت ح ال وت،تيم ل سي سي لت وهضجب الق  ون لل،ق ا عرب  ط ع ت واس ة من اجملتمجب اا   

اجملتمااجب املااد  و ااد  اا  اج  تاا  ماان الربملاا ن وماان  ي،ااا  ت اادي  ر ااجب اسصااة املخصصااة لل،ااا ا   
 %30اا  %25مق عد الربمل ن من 

            ا تخاااااا اتماااااا ر  ماااااا ك الاااااااودان عمليااااااة ورساااااا ا املباااااا دع الدوقرا يااااااة ماااااان هااااااالل  -132
            ت اااااااادي   اااااااا  ونم ىف و تخاااااااا ات حاااااااارة و  ياااااااااة وتااااااااداول ساااااااالمي للااااااااالطة   ااااااااد 2015أ رياااااااا  

 ح ال سي سي ل وثلون ك  ة أ ي   اجملتمجب.  40م وا  ركة أكثر من 2014اا تخ ات 
اةدماااة ال  ماااة حتوماااا  عااادد مااان القاااوا   واللاااواةلت و اااد جل و  ااا ا منوزاااية االهتيااا ر  -133

تااات  القيااا م رجااارااات التو يااا  للخدماااة ال  ماااة علااال املااااتون  للخدماااة املد ياااة القومياااة الااا 
 أساا  أهاام. و امل،تمااة اللااواةلو  للقااوا   و قاا ل  املنوزااية ت ماا القااومي ىف كاا  مؤسااا ت الدولااة. و 

: أن يواون االهتيا ر للخدماة ال  ماة عان  رياق امل،  ااة الل ،اة عما  حتوام الات االهتي ر مب دعو 
 ياا ر أس ساايت وكن لااة حااق الت،اا    لواا   اا ل  الو ينااة املاااتو   ا اادارة كم علاالاساارة الق ةمااة 

أسااا   الاادين أو ا ااا،  أو املؤسااااة  علاالللحااد األدا مااان ال ااروب املطلو اااة وامل ل،ااة دون  ييااا  
 .الت ليمية أو املو جب ا ارا ت وااعالن عن الو  ة   و  وس ة  ااعالم املت حة

 أجاااا ة تااااتل م الااابالد ىف الالمركااا   اسوااام  بي اااة ن اااملت ايلااايو  يالاااوالة املااااتون علااال -134
  ناا  علاال عاا دةل  يوااون  ياا  املد يااة اةدمااة هاا س  اا  ون واليااة لواا ت و رليااةو  والةيااة مؤسااا تو 

 الا،تمو  األسا  ذات حتوماا  املد ياة للخدماة لالهتيا ر  ،اة والياة ك   ىفت و القومي الق  ون  اق
 منوزية االهتي ر للخدمة املد ية القومية. علل املطبقة
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  26املادة   

 املساواة أمام القانون
 الت اااري  ت تضااام،ت و  الدسااتور مااان 31املاااا واة أماا م القااا  ون الااذ  أكدتااا  املاا دة  مباادأ -135

 أصاااالي ت ااااريجب أن يوجااااد الو  ال دليااااةت املؤسااااا تو  القضاااا ةية األجااااا ة حت ماااا و  املد يااااةو  ا ، ةيااااة
 .املبدأ هذا مجب يت، ىف  رعي أو

درج  ا ا ت املختصة البالد علل ت،تيم ال ديد من األ  طة ىف وك ر ت  ي  املاا واة  -136
ساااابي  املثاااا ل وىف و اااا ر وعماااا ل  عاااا أماااا م القاااا  ون واي كمااااة ال  دلااااة وتيااااار الوصااااول لل دالااااة. 

قاول اال اا ن ووما عة ثق  اة زم  ت اي كمة ال  دلاة املقاررة ىف االتن  يا ت الدولياة واا ليمياة س
حقااول اا ااا ن وساا  أجااا ة ال دالااة وو ناا ذ القاا  ونت  تاام اجمللاا  االست اا رن سقااول اا ااا ن 

عااددال ماان ورا ال ماا   2016-2015الت اا ون مااجب  اار مج األماام املتحاادة اامناا ةل ىف ال اا م  
م  رك ل ىف كا  والياة  50استاد   القض ة ووكالا ال،ي  ة واي م  وزب ب ال ر ة واألمن  وا جب 

 من والايت الاودان.  5  

  27املادة   

 حقوق األقليات 
 اسقاااااول أسااااا   املوا ،اااااة تواااااون أن علااااال تااااا،  اال تقااااا د الدساااااتور مااااان( 1  7 املااااا دة -137

 حتااارتو  اسقاااول تلاااك  صااال  الدساااتور ىف املضاام،ة اسقاااول وثيقاااة. و الااااود ي  لوااا  املتااا وية
 .ع  التمتجب ىف التميي 
 الث  اا علميااة   ،ااوان "  اادوة مااجب النقاا  ااسااالمي اةر ااوم  أ اا م 2016ديااامرب  ىف -138

 الااابالد داهااا  مااان املاتمااا و  ال لمااا ا مااان لنيااا   ياااا  مااا ره امل  صااارة الدولاااة  ضااا اي   املتاااارو 
 ىف امل لاال القاادح" الواجباا تو  اسقااول  اا  املوا ،ااة" و األ لياا ت حقااول. وكاا ن ملوزااوو "ه رجااا و 

 ت  ياا  ماان امل يااد مصاالحة ىف تصااك الاا  التوصااي ت ماان ال ديااد ال،اادوة هرجاا . و ال،اادوة موازاايجب
 .التوصي ت تلك ا ن ذ است داده  ك م   الدولة أ دتت و األ لي ت حقول ي يةو 

    


