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كلمة افتتاحيّة

لقــد ظــّل الســودان يــرزح، لثالثــة عقــوٍد، تحــت حكــٍم ديكتاتــورّيٍ غاشــم، شــهد خاللهــا انتهــاكاٍت 
واســعًة ومتنّوعــًة لحقــوق اإلنســان، ومارســت فيهــا الدولــة عنفــًا ُممنَهجــًا ضــد النســاء. كمــا ظــّل 
يقبــع، ردحــًا طويــاًل، فــي القائمــة الســوداء للــدول األقــّل التزامــًا تجــاه حمايــة النســاء مــن العنــف 
الجنســّي فــي النزاعــات؛ بــل وُيعــّد مــن الــدول التــي مارســت العنــف الجنســّي كوســيلة حــرٍب إّبــان 

الصراع في دارفور. 

ــذ انطالقــة ثــورة ديســمبر المجيــدة؛ والتــي  ــدًا، بــدأت تباشــيره من يستشــرف الســودان عهــدًا جدي
ــي  ــة الدســتورّية ف ــى الوثيق ــع عل ــٍة – باإلعــالن السياســّي والتوقي ــر نضــاالٍت طويل ــت – عب ُتوّج
ــام،  ــن نفــس الع ــي ســبتمبر م ــة ف ــة االنتقالّي ــام 2019م. وبتشــكيل الحكوم ــن الع أغســطس م
دخــل الســودان فعلّيــًا، مرحلــًة سياســّيًة جديــدًة؛ مهّمتهــا األساســّية: التمهيــد للتحــّول الديمقراطــّي، 
وتهيئــة األوضــاع لقيــام انتخابــاٍت حــرٍة ونزيهــٍة، والتأســيس لدولــٍة عادلٍة؛ تكُفــل العدالة والمســاواة 

للسودانيين كافة، ويتمّتع فيها النساء بكامل حقوقهّن، صنوا الرجال، دون تمييز.

لقــد تضّمنــت الوثيقــة الدســتورّية بنــودًا أساســّيًة، تهــدف إلــى إلغــاء التمييــز القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي، وتثبيــت حــق النســاء الســودانّيات فــي المشــاركة العادلــة فــي الحيــاة السياســّية. 
وجعلــت الوثيقــُة إنفــاذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، الخــاص بالمــرأة واألمــن والســالم، أولويــًة 
ــراك  ــي الح ــدور النســاء الفاعــل ف ــرًا ل ــرار؛ تقدي ــذ الق ــٍة لتنفي ــك بوضــع خطــٍة وطنّي قصــوى، وذل

السلمّي.

ــًة  ــة عناي ــزة الدول ــر أجه ــة، كأكث ــة االجتماعّي ــى أنفســنا – فــي وزارة العمــل والتنمي ــا عل ــد آلين وق
ــٍة تعتــرف بحقــوق النســاء، وُتســّخر مواردهــا؛ ليــس  ــٍن، لدول بالمــرأة – وضــَع أســاٍس قــوّيٍ ومتي
فقــط إلحقــاق الحقــوق، بــل ولبنــاء مجتمعــاٍت ســلمّيةٍّ، يســُهل فيهــا الوصــول إلــى العدالــة واللجــوء 

إلى القانون. 

وبعــد عشــرين عامــًا مــن صــدور قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، نجحنــا – بمشــاركٍة واســعٍة مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــّي وبتمثيــٍل مقــّدٍر للنســاء فــي مناطــق النــزاع – فــي وضــع خطــٍة وطنّيــٍة 
لتنفيــذ القــرار، وأجيــزت الخطــة مــن مجلــس الــوزراء االنتقالــّي، فــي مــارس الماضــي، تزامنــًا مــع 

احتفاالتنا باليوم العالمّي للمرأة.

ــٌج  ــي تتوي ــة؛ وه ــة االنتقالّي ــاً للحكوم ــازًا مهّم ــّد إنج ــرار 1325، ُيع ــة للق ــة الوطنّي ــازة الخط إّن إج
لجهــود عظيمــٍة ُبذلــت مــن جهــاٍت عديــدٍة، داعمــٍة ومشــاركة، علــى رأســها اللجنــة الفنّيــة التــي لــم 
ــّدد  ــي األطــراف ومتع ــٍد مترام ــي بل ــٍة ف ــر قاعــدة مشــاركٍة ممكن ــدًا لوضــع الخطــة بأكب ــر جه تّدخ
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ــات  ــوب والي ــد، وتج ــة التعقي ــروٍف بالغ ــي ظ ــل ف ــار، وتعم ــل بالنه ــل اللي ــت تواص ــات، وظّل الثقاف
ــٍة  ــَر مشــاركٍة قاعدّي ــٍة مختلفــة؛ لتضمــن أكب ــة عشــر والي ــر مــن ثالث ــًة فــي أكث الســودان، متنّقل

ممكنٍة، وأوَسَع تمثيٍل ممكٍن للمجتمعات المتأثرة بالحروب والنزاعات.

وتأتــي الخطــة لتعزيــز مكتســباٍت مســتَحّقٍة للنســاء الســودانّيات، بعــد ثــورٍة عظيمــٍة، شــاركن فيهــا 
بدافــع المســؤولية تجــاه أنفســهن وبالدهــن. تأتــي، فــي عهــد الحرّيــة والســالم والعدالــة، لتلغــي 
القوانيــن المتحّيــزة ضــد النســاء – ضمــن إصــالحٍ قانونــّيٍ شــامل – ولتثّبــت حقهــّن فــي المشــاركة 
فــي صنــع القــرار وفــي عمليــات التفــاوض وصنــع الســالم ومشــاريع البنــاء وإعــادة اإلعمــار، علــى 
قــدم المســاواة مــع الرجــال. وتأتــي كذلــك؛ لتؤّكــد التــزام الدولــة الســودانّية القــوّي بتعزيــز واحتــرام 

حقوق اإلنسان، والنساء خاصة.

ــي  ــات الت ــع الجه ــر؛ لجمي ــكر والتقدي ــات الش ــمى آي ــّدم أس ــي أن ُأق ــة، ال يفوتن ــذه العجال ــي ه وف
دعمــت جهودنــا – مادّيــًا وفنّيــًا – وشــاركت فــي وضــع هــذه الخطــة. وأخــّص بالشــكر: معهــد جنيــف 
لحقــوق اإلنســان، ولجنــة األمــم المّتحــدة االقتصادّيــة واالجتماعّيــة ببيــروت )اإلســكوا(، والســفارة 
ــة بالســودان؛ لدعمهــم الســخّي ومســاهماتهم العظيمــة فــي إنجــاز هــذه الخطــة، التــي  النرويجّي
نتــوق إلــى تنفيذهــا علــى أرض الواقــع، بمشــاركٍة رســمّيٍة ومجتمعّيــٍة واســعة، وبــإرادٍة سياســّيٍة 
ــود  ــة، وجه ــزة الدول ــا الرســمّية فــي أجه ــب تنســيق جهودن ــة تشــاركّية، تتطل ــذة. وهــي عملي ناف
منظمــات المجتمــع المدنــّي وقطاعــات الشــعب الســودانّي كافة، ودعــم الدول الصديقــة والمنظمات 

الدولّية المانحة. 

لينا الشيخ عمر محجوب
وزيرة العمل والتنمية االجتماعية
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منهجية إعداد الخطة الوطنية

ــراف؛ الجهــات  ــة بيــن جميــع األط ــاركة الفاعل ــتندت منهجيــة إعــداد الخطــة علــى مبــدأ المش اس
إلــى  باإلضافــة  والحقوقّيــة،  النســوّية  المدنــّي  المجتمــع  ومؤسســات  الصلــة،  ذات  الرســمية 
ــة، أنهــا  ــة العمــل علــى مســّودة الخطــة الوطنّي ــز منهجّي ــا مّي المؤسســات الدوليــة المختصــة. ومّم
تّمــت بطريقــٍة تشــاركّية، وبتمثيــٍل جغرافــّيٍ واســعٍ لمعظــم الواليــات، وهــو مــا تــّم تجســيده عملّيــًا 

من خالل المرور بعدة مراحل، منها:

المرحلة األولى: 

عقــد لقــاءات واجتماعــات تحضيريــة وتشــاورية، مــا بيــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ومعهــد 
جنيــف لحقــوق اإلنســان كمؤّسســٍة ذات اختصــاص فــي المجــال، مــن جهــة؛ واجتماعــاٍت تحضيريــٍة 
أخــرى بيــن الــوزارة والمعهــد، والســفارة النرويجيــة، وبعــض الــوزارات األخــرى؛ للتوافــق علــى مســار 

بناء الخطة الوطنية األولى، لما بعد مرحلة االنتقال السياسي.

وفــي الوقــت ذاتــه تــّم التواصــل مــع عــدٍد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي المجــال، 
للتشــاور حــول آليــة عقــد اللقــاءات المتعلقــة بإعــداد خطــٍة وطنيــٍة أولــى؛ حيــث ُعقــد مــا يقــارب 

العشرين اجتماعاً؛ للتوافق على رؤيٍة وطنيٍة لتنفيذ القرار 1325 وما تاله من قرارات.

ــمية؛  ــمية وغيــر الرس ــراف الرس ــّم األط ــٍة، تض ــاوراٍت وطني ــة مش ــى عقــد ورش ــق عل ــّم التواف وت
للنقاش حول الرؤية الوطنية لتطبيق القرار الدولّي على مستوى السودان.

المرحلة الثانية:

 وهــي مرحلــة مراجعــة األدبيــات والوثائــق ذات الصلــة، كمســّودات الخطــط الوطنيــة التــي جــرى 
اإلعــداد لهــا ســابقًا، خطــط المجتمــع المدنــي أو خطــط الحكومــة الســابقة  أيضــًا تــّم االّطــالع علــى 
وثائــق شــبيهة لتجــارب عالميــة وإقليميــة ذات صلــة، باإلضافــة إلــى مراجعــة المرجعّيــات الوطنيــة 

السودانية.

المرحلة الثالثة:

 وهــي مرحلــة تنفيــذ الــورش الوطنيــة، وصياغــة األولويــات، وتحليــل واقــع النســاء فــي الســودان؛ 
لصياغة المسّودة األولى للخطة الوطنية.
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بــدأ العمــل فــي إعــداد الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325؛ بعقــد ورشــة عمــل 
ــرة  ــا وزي ــن 14 - 15 ديســمبر 2019م؛ دعــت إليه ــا بي ــرة م ــدار الشــرطة بالخرطــوم، خــالل الفت ب
ــب الســودان،  ــوق اإلنســان - مكت ــف لحق ــد جني ــع معه ــة، بالشــراكة م ــة االجتماعي ــل والتنمي العم

وبدعم من السفارة النرويجية بالخرطوم.

حيــث قــام المشــاركون/ات فــي الورشــة، بمناقشــة محــاور الخطــة، واقتــراح أهــم المجــاالت 
واألنشــطة التــي يجــب أن تنّفــذ مــن أجــل االلتــزام بالقــرار. وقــد شــاركت فــي الورشــة تنظيمــاٌت 
نســويٌة مــن العاصمــة ومــن أقاليــم الســودان المختلفــة، وعــدٌد مــن الخبــراء وممثلــي المنظمــات 

الدولية وسفارات الدول الداعمة لتنفيذ القرار وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

وخــالل اليوميــن، قــام المشــاركون/ات بمناقشــة وتحليــل واقــع النســاء فــي الســودان، وفــق محــاور 
ــا  ــرض أن تتبناه ــن المفت ــي م ــل الت ــاور العم ــي لمح ــّور األول ــع التص ــي 1325، ووض ــرار الدول الق
ــي  ــراح أهــم المجــاالت واألنشــطة الت ــا، واقت ــي ســيتّم اعتمادهــا والعمــل به ــة الت الخطــة الوطني

يجب أن تنّفذ من أجل االلتزام بالقرار.

شــارك بعمليــة تحليــل الواقــع وترتيــب أولويــات العمــل وفــق محــاور القــرار؛ التنظيمــات النســوية 
ــة  ــي المنظمــات الدولي ــراء وممثل ــات الســودان، وعــدد مــن الخب ــف والي مــن العاصمــة ومــن مختل

والسفارات الداعمة لتنفيذ القرار.

المرحلة الرابعة: 

ترسيم العمل على المستوى الوطني وتأطيره ووضعه في خطة وطنية:

تضّمنــت هــذه المرحلــة، بعــد المراجعــة والتحليــل وترتيــب األولويــات، تشــكيل لجنــٍة وطنيــٍة فنيــٍة، 
بقــراٍر مــن وزيــرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، تشــرف علــى وضــع مســودة أوليــة للخطــة الوطنيــة، 
وتضــّم فــي عضوّيتهــا ممثليــن عــن األطــراف المشــاركة فــي الورشــة الوطنيــة: تنظيمــات، 
مؤسســات رســمية، ومؤسســات مجتمــع مدنــي، بدعــم ومســاندة مــن معهــد جنيــف لحقــوق 

اإلنسان، وُأوكلت رئاسة اللجنة للسيد وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

ــن  ــة، تتضّم ــٍة للخط ــودٍة أولي ــكل مس ــي ش ــاٍت ف ــع مقترح ــاٍت لوض ــدة اجتماع ــة ع ــدت اللجن عق
األولويــات التــي تــّم االتفــاق عليهــا بالورشــة؛ لُتعــرض وُتناقــش بعــدٍد مــن واليــات الســودان، ومــن 
ــن  ــذ الخطــة، والداعمي ــن لتنفي ــى الشــركاء المقترحي ــا عل ــل عرضه ــح، قب ــا وُتنّق ــّم ُيضــاف إليه ث

ماديًا وفنياً، والمناط بهم متابعة تنفيذها.
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صيغــت األولويــات ونّظمــت، بجهــد اللجنــة الفنّيــة ومعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان، وُحــّددت 
ــّم ُعرضــت  ــل، ومــن ث ــكّل تدّخ ــاس األداء ل ــا ومؤشــرات قي ــالت الالزمــة لتحقيقه األهــداف والتدّخ
علــى جميــع األطــراف التــي شــاركت فــي ورشــة المشــاورات الوطنيــة، مــن خــالل عقــد ورش وطنيــة 

في الواليات المختلفة؛ لتوسيع دائرة المشاركة القاعدّية.

وفــي الســادس عشــر مــن فبرايــر 2020م، بــدأت فعاليــات الــورش الوالئيــة، والتــي اســتمّرت حتــى 
التاســع والعشــرين مــن نفــس الشــهر؛ وقــد اســتهدفت هــذه الــورش كّل واليــات الســودان، باالنفراد 
واالشــتراك؛ وذلــك مــن أجــل التوصــل إلــى توافــٍق بيــن األطــراف الرســمية وغيــر الرســمية كافــة، 
حــول أولويــات كّل واليــة؛ بغيــة وضعهــا فــي الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ القــرار. وقــد ُصّممــت الــورش 
بحيــث تجمــع كّل األطــراف: الحكوميــة )كالــوزارات، والجامعــات ومراكــز دراســات الســالم.. إلــخ(، وغير 
الحكوميــة )كمنظمــات المجتمــع المدنــي، واإلدارات األهليــة، ولجــان المقاومــة، والقيــادات الدينيــة، 
وممثلــي النازحيــن والالجئيــن والقطــاع غيــر المنظــم(، وقــد تّمــت إضافــة أولويــات كّل واليــٍة فــي 
ــدة المــرأة واألمــن والســالم،  ــى توافــٍق قومــّيٍ حــول أجن ــة مــن أجــل الوصــول إل الخطــة الوطني

وفقاً للقرار 1325 والقرارات الالحقة له.

مرحلة إجازة الخطة:

أجيــزت الخطــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء الموّقــر، فــي جلســته رقــم 179، بتاريــخ الحــادي عشــر مــن 
مارس 2020م، تزامناً مع االحتفال باليوم العالمّي للمرأة.
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اهمية قرار مجلس األمن  1325 المرأة والسالم واألمن والقرارات 

المكملة له للنساء والفتيات في السودان

ُيعــّد قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 - الصــادر بتاريــخ 31 أكتوبــر 2000م - مــن أهــم القــرارات 
ــارة عــن  الدوليــة الخاصــة باالعتــراف بــدور المــرأة فــي صنــع الســالم واألمــن الدولييــن، وهــو عب

وثيقة مكّونة من 18 نقطة، ترّكز على أربعة محاور متقاطعة، وهي:

ــر . 1 ــة وتطوي ــن التمييزي ــل القواني ــات، بتعدي ــر بالنزاع ــن التأث ــرأة م ــة الم وقاي
أنظمة اإلنذار المبّكر والتثقيف العام ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة.

حمايــة المــرأة أثنــاء النزاعــات وبعــد انتهائهــا، وذلــك عــن طريــق تحجيــم العنــف . 2
ــزاع أو  ــراف الن ــل أط ــن ِقب ــة، وم ــات المحلي ــي المجتمع ــرأة ف ــد الم ــه ض الموّج

أطراف فّض النزاع. 
مشــاركة المــرأة فــي اّتخــاذ مختلــف القــرارات المرتبطــة بالنــزاع، مثل السياســات . 3

العامــة للدولــة فــي أوقــات الســلم والحــرب، ومفاوضــات صنــع الســام والعدالــة 
االنتقالية.

دعم دور المرأة في عمليات اإلغاثة واإلنعاش االقتصادي وإعادة األعمار.. 	
ــى 	  ــي إلــى حمايــة النســاء خــالل النزاعــات المســلحة، وإل ويدعــو القــرار 1325 المجتمــع الدول

إشــراكهن فــي عمليــات اإلغاثــة وإعــادة اإلعمــار، وفي مجــال الحفاظ على الســالم واالســتقرار، 
ومحاســبة مرتكبــي العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وهــو يســتند فــي مضمونــه إلــى 

القانون اإلنساني وآليات الحماية والمساءلة ذات الصلة.

يعتــرف القــرار 1325 باألبعــاد واالختالفــات الجنســية والجندريــة، فــي حمايــة حقــوق اإلنســان، 	 
ــزاع المســلح، مراعــاة  ــع األطــراف المشــتركة فــي الن ــا بعدهــا، ويدعــو جمي فــي النزاعــات وم
حمايــة النســاء والفتيــات خاصــة، واتخــاذ إجــراءاٍت لمنــع العنــف الجنســّي، وتشــتمل هــذه 
اإلجــراءات علــى ضمــاٍن دولــّي فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمــرأة وحمايــة النســاء 
واألطفــال مــن االنتهــاك الجنســي والعنــف الجنســي، ورفــع الحصانــة عــن الجنــاة فــي جرائــم 
اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، بمــا فيهــا جرائــم العنــف 

الجنسي والعنف الجسدي.

يركــز قــرار مجلــس األمــن 1325 علــى ضــرورة رفــع الحصانــة فيمــا يتعلــق بالعنــف الجنســي 	 
واالغتصــاب، خاصــًة عنــد إلقــاء المســؤولية علــى الحكومــات ومنســوبيها مــن القوات المســلحة 

والشرطة المدنية.
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ــاء 	  ــر أثن ــات، تتغي ــاء والفتي ــة النس ــات حماي ــأّن احتياج ــراف ب ــى االعت ــًا عل ــرار أيض ــّدد الق يش
االنتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة ما بعد النزاع.

ــل 	  ــرات مــا قب ــدٍة ومّتســقٍة مــع منظــور النســاء فــي فت ــٍة جدي ــر رؤي ــى تطوي يهــدف القــرار إل
النــزاع وخاللــه وعنــد انتهائــه؛ وذلــك لضمــان تمكيــن النســاء مــن المســاهمة فــي حــل 
النزاعــات، ولمنــع العنــف الموّجــه ضــد النســاء والفتيــات، ومحاكمــة مرتكبيــه، والتأّكــد مــن أّن 

النساء ُيسهمن في صياغة مبادرات إعادة اإلعمار وبناء السالم، ويستفدن منها.

القرارات المكملة للقرار 1325

قرار مجلس األمن 820	)2008(      	

 يقــّر بالعنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات، كأســلوٍب حربــّي، ويعتبــر منــع وقوعــه عنصــرًا 	 
ــف  ــرار أّن العن ــر الق ــذا يعتب ــن، وبه ــن العالميي ــالم واألم ــظ الس ــة حف ــن عملي ــياً م أساس

الجنسي في حاالت النزاع قد يشكل جريمة حرب.

قرار مجلس األمن 888	 )2009م(:    2

يشّدد على إنهاء اإلفالت من العقاب وإنفاذ مبدأ المساءلة.  	 

قرار مجلس األمن 889	)2009(      	

تــّم بموجبــه تطويــر مجموعــة مــن المؤشــرات الســتخدامها علــى المســتوى الدولــي لمتابعــة 	 
تنفيذ القرار 1325

قرار مجلس األمن 960	)0	20(      	

يوّفر القرار نظاماً للمساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.	 

قرار مجلس األمن 6	20)		20(      	

يؤكــد علــى أهميــة المســاواة بيــن الجنســين، وتمكين المــرأة سياســيًا واجتماعيــًا واقتصاديًا، 	 
في الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي في النزاعات المسلحة وما بعد النزاع.
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قرار مجلس األمن 22	2)		20(     6

يشــّدد علــى المســاءلة فــي تنفيــذ القــرار 1325 وأهميــة إشــراك المــرأة فــي جميــع مراحــل 	 
ــال  ــدول لالمتث ــرار بال ــب الق ــن آثارهــا، ويهي ــي م ــد التعاف ــن بع ــا م ــات وحله ــع الصراع من
ــٍة مــع المســؤولين  اللتزاماتهــا بوضــع حــدٍّ لإلفــالت مــن العقــاب، والتحقيــق بصــورٍة وافي
عــن ارتــكاب جرائــم حــرٍب أو إبــادٍة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية أو غيــر ذلــك مــن 

االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي.

قرار مجلس األمن 2	22)		20(      	

صــدر هــذا الملحــق بعــد مــرور 15 عامــًا علــى صــدور القــرار 1325، وتبّنــى مجموعــة مــن 	 
التوصيــات التــي ُرفعــت فــي إطــار تقييــم التقــّدم المحــرز خــالل األعــوام الخمســة عشــر، 
وشــّدد علــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه النســاء فــي مراحــل النــزاع كافــة وفــي إطــار 
مكافحــة اإلرهــاب؛ بالتأكيــد علــى خطــورة االنتهــاكات الواقعــة علــى النســاء، والتركيــز علــى 
مــدى التــزام المجتمــع الدولــي فــي التعامــل معهــا، وباعتبــار جميــع أشــكال العنــف الجنســّي 

جرائَم ُتهّدد األمن والسلم الدوليين

قرار مجلس األمن 	6	2 )9	20(:    8

القــرار يشــجع علــى مواصلــة تعزيــز الجهــود الراميــة إلــي رصــد وتوثيــق العنــف الجنســي فــي 	 
حاالت النزاع المسلح وما بعد إنتهاء النزاع.

قرار مجلس األمن 	9	2 )9	20(:    9

القــرار يحــث الــدول األعضــاء الداعمــة لعمليات الســالم على تيســير إدمــاج المرأة ومشــاركتها 	 
بصــورة كاملــة وذات مغــزى، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، فــي محادثــات الســالم منــذ 
إنطالقهــا ســواء فــي وفــود األطــراف المتفاوضــة أو فــي اآلليــات المنشــأة لتنفيــذ اإلتفاقــات 

ورصدها.
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أهداف الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 

يمّثــل هــذا اإلطــار خطــة وطنيــة ُأعــّدت بمبــادرٍة مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعّيــة )باعتبارهــا 
الجهــة المعنّيــة باإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس األمــن فــي الجهــاز التنفيــذّي(، 
وبالتنســيق مــع معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان- مكتــب الســودان، كجهــة مختصــة وشــريكة، 

وبتمويل من السفارة النرويجية. 

أهــم أهــداف الخطــة: إجــراء تعديــل فــي القوانيــن، يــؤدى إلــى تحقيــق المســاواة، ويمنــع العنــف 
ضــد النســاء، ويســهم فــي زيــادة المشــاركة فــي عمليــات إعــادة اإلعمــار. كمــا تشــمل األهــداف: 
االهتمــام بتغييــر الثقافــة الذكورّيــة التــي أّدت إلــى تهميــش دور النســاء فــي عمليــات اتخــاذ القــرار 
ــن  ــن حقوقه ــد م ــدر العدي ــى ه ــك إل ــي أّدت كذل ــالم، والت ــالل الس ــي إح ــة ف ــاهمة الفاعل والمس

وتقليص الخدمات الواجب االلتزام بها من أجل حمايتهن من مظاهر العنف المتعّددة. 

وتشــمل الخطــة كذلــك: االهتمــام بتوفيــر الخدمــات الصحيــة المختلفــة، للمتأثــرات بأنــواع متعــّددة 
مــن العنــف الجســدي والنفســي، خاصــة أثنــاء النزاعــات. كمــا أّكــدت الخطــة علــى أهميــة تنميــة 
المناطــق المتأثــرة بالحــروب وإعــادة إعمارهــا، وتمكيــن النســاء اقتصاديــًا للعــب دوٍر أساســّي فــي 

العملية اإلنتاجّية، وتحقيق العدالة االجتماعّية.

كمــا تهــدف الخطــة إلــى حــّث الســودان، حكومــًة وشــعبًا، علــى االلتــزام بالقــرارات األممّيــة، وذلــك 
ــك  ــاء بذل ــاٍل لإليف ــدول أعم ــرات، وج ــطة والمؤش ــداف واألنش ــن األه ــدٍد م ــد ع ــالل تحدي ــن خ م

االلتزام وتحقيق األهداف اإلستراتيجّية للفترة ما بين 2020م – 2022م.

ُأعــّدت الخطــة فــي منــاخ مــا بعــد الثــورة، بــروحٍ تّواقــٍة إلــى تحقيــق العدالــة والســالم، تدعهمــا إرادة 
ــدة؛  ــاٍت عدي ــي كيان ــهن ف ــن أنفس ــي نّظم ــودانيات، الالئ ــاء الس ــاالت النس ــرف بنض ــية تعت سياس
للمطالبــة بمشــاركٍة فاعلــٍة ومتســاويٍة فــي كّل مجــاالت الحيــاة العامــة، والمنــاداة بتعديــل العديــد 
مــن القوانيــن التــي تنتهــك حقوقهــن، والمســاهمة فــي تحقيــق الســالم الشــامل فــي الســودان. 
ومــع التــزام الحكومــة االنتقالّيــة بتحقيــق الســالم وتمكيــن المــرأة وإحــداث نقلــٍة كبيــرٍة فــي تحقيق 
ــٍة  ــداٍف طموح ــع أه ــزًا لوض ــة؛ كان محّف ــه الخط ــّدت في ــذي ُأع ــياق ال ــإّن الس ــة؛ ف ــة النوعّي العدال
ــدأ  ــات، وتحقيــق مب ــة حقــوق النســاء والفتي ــة المتعلقــة بالســالم وحماي ــق القــرارات األممّي لتحقي
المســاواة وعــدم التمييــز، وتثبيــت حقــوق النســاء فــي الوصــول إلــى صنــع القــرار، وتمكيــن النســاء 
الســودانيات مــن المشــاركة الفاعلــة فــي حفــظ األمــن والســالم فــي الســودان، مــن خــالل 
مشــاركتهن الفاعلــة فــي عمليــة االنتقــال الديمقراطــّي، ووضــع احتياجــات النســاء والفتيــات علــى 
طاولــة المفاوضــات والنقاشــات الوطنّيــة، وتســليط الضــوء علــى القــرار الدولــي 1325، ومــا تــاله 

من قرارات، ورفع الوعي بها.
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اإلطار المرجعي والقانوني للخطة الوطنية للقرار 1325

ــة المرتبطــة بحقــوق المــرأة، كإطــاٍر قانونــّيٍ  اعتمــدت الخطــة علــى المعاهــدات والمواثيــق الدولّي
ــتوى  ــى المس ــة عل ــات مهم ــّكلت محط ــي ش ــرات الت ــات والمؤتم ــى اإلعالن ــة إل ــّي، باإلضاف ومرجع

الدولّي، كأطٍر ناظمٍة لحماية حقوق النساء والفتيات، ومن أهمها:

ميثاق األمم المتّحدة 1945م 	

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948م. 	

1979م،  	 للعــام  )ســيداو(  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة 
وبروتوكولها االختيارّي.

اتفاقية حقوق المرأة السياسية 1956م. 	

اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها االختياريّة. 	

المؤتمــرات الدوليـّـة: مؤتمــر المكســيكو 1975م، مؤتمــر كوبنهاجــن 1980م، المؤتمــر الدولي  	
الرابع الذي ُعقد في بيجين 1995م.

القرار الدولي 1325 وما تاله من قرارات ذات صلة. 	

القرار الدولي 2250. 	

المرجعيات القانونيّة والحقوقيّة السودانيّة: 	
الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية 2019: المواد: )44(، )74(، و )48( التي أشارت إلى المساواة 

بين الرجال والنساء. والمادة )67( - ج: الخاصة بتطبيق قرار مجلس األمن 1325، والقرارات 
الملحقة به وقرارات االتحاد اإلفريقي ذات الصلة، والخاصة بمشاركة النساء على جميع مستويات 

عملية السالم، وضمان تطبيق المواثيق الخاصة بحقوق المرأة.
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تحليل الواقع للنساء السودانيات في سياق القرار الدولي 

1325

مقدمة

يأتــي تحليــل الســياق هــذا فــي إطــار تطويــر خطــة عمــٍل وطنيــٍة لقــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 
ــاع  ــل األوض ــرد والتحلي ــاول بالس ــه، ويتن ــة ل ــرارات الالحق ــن والق ــالم واألم ــرأة والس ــاص بالم الخ
ــد  ــي تحدي ــة؛ مــن أجــل فهمهــا، وبالتال ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــة والقانوني السياســية واالقتصادي

التحّديات، واالحتياجات، واألولوّيات؛ من أجل تعزيز السالم واألمن.

المرأة وأجندة السالم و األمن:

علــى الرغــم مــن االهتمــام العالمــي الموّجــه لقضايــا المــرأة والســالم واألمــن، ابتــداًء مــن المؤتمــر 
العالمــي األول للمــرأة، بمدينــة مكســيكو ســيتي عــام 1975 م، ومــرورًا بكوبنهاجــن 1980م، 
ونيروبــي 1985م، واســتكماالً ببكيــن 1995 م؛ ومــا اســتتبعتها مــن إعالنــات، ومناهــج عمــل، 
وأهــداف، وإجــراءات إســتراتيجية - إال أّن قضايــا المــرأة والســالم واألمــن ظلــت بعيــدًة عــن الواقــع، 

خاصًة على طاوالت التفاوض وعند التوقيع على االتفاقيات.

علــى الصعيــد العالمــي، شــاركت المــرأة بفعاليــة، وســاهمت فــي منــع نشــوب النزاعــات، وفــي حلهــا. 
ــة  ــن طــاوالت المفاوضــات؛ فغالبّي ــان، م ــن األحي ــٍر م ــي كثي ــرأة ف ــد اســُتبعدت الم ــك، فق ــع ذل وم
ــم تشــهد أّي مشــاركٍة  ــى 2017 م، ل ــن 1990م وحت ــرة م ــة خــالل الفت ــات الســالم الموّقع اتفاقي
فاعلــٍة للنســاء؛ حيــث شــكلت النســاء نســبة ٪3 مــن الشــهود والموّقعيــن، ونســبة ٪9 مــن 
المفاوضيــن، ومــا نســبته ٪3 مــن الوســطاء. وفشــلت اتفاقيــات الســالم التــي تــّم التوّصــل إليهــا 
ــا المتعلقــة بالنســاء، مثــل: العنــف الجنســّي.  ــٍر مــن القضاي ــذ عــام 1990 م، فــي معالجــة كثي من
وأظهــر تحليــٌل ُأجــري علــى 1,187 اتفاقيــة ســالم، خــالل الفتــرة بيــن 1990م –  2017م، أّن 
نســبة ٪19 فقــط منهــا، تحتــوي علــى إشــارٍة إلــى النســاء، ونســبة ٪5 فقــط تحتــوي علــى إشــارٍة 

إلى “العنف الجنسّي”.

شــهد الســودان حلقــاٍت طويلــًة مــن النزاعــات التــي امتــّدت إلــى أجــزاٍء مختلفــٍة مــن البــالد، شــملت 
الغــرب والشــرق وجنــوب كردفــان والنيــل األزرق. ومّثــل الصــراع بيــن الشــمال والجنــوب أحــد أكثــر 
الحــروب األهلّيــة تدميــرًا علــى اإلطــالق، ُحصــدت فيهــا مالييــن األرواح مــن كال الجانبيــن، وُدّمــرت 
بســببها ُســبل العيــش، وُشــّرد الجنوبّيــون إلــى األجــزاء الشــمالية مــن الســودان ودول الجــوار، 

وانتهت بانفصال/استقالل جنوب السودان.
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حينمــا كانــت الحــرب األهلّيــة فــي الجنــوب ُتلقــي بظاللهــا الثقيلــة علــى البــالد، فــإّن األوضــاع فــي 
واليــات دارفــور كانــت قــد تدهــورت تمامــًا. وخالفــًا للنزاعــات القبلّيــة التاريخّيــة التــي كانــت تحــدث 
ــد نشــأ صــراٌع  ــة الشــحيحة، فق ــوارد الطبيعي ــى الم ــاة عل ــن والرع ــن المزارعي بســبب التنافــس بي
جديــٌد فــي عــام 2003م، بيــن الحكومــة ومليشــياتها المســلحة التــي حاربــت بالوكالــة عنهــا مــن 
جانــب، وقبائــل دارفورّيــة كثيــرة مــن الجانــب اآلخــر. أّدى هــذا الصــراع إلــى نــزوح أعــداٍد كبيــرٍة مــن 
المواطنيــن فــي عــام 2003م، وألقــى بظاللــه الســالبة علــى النســاء؛ حيــث فقــدن الوســائل 
االقتصاديــة للبقــاء، وتعرضــن باســتمراٍر للعنــف الجنســّي، وأنــواعٍ مختلفــٍة مــن اإلذالل والمهانــة. 
ــل  ــور والني ــي الخرطــوم ودارف ــن ف ــاس، كنازحي ــن الن ــن م ــي، الماليي ــت الحال ــي الوق ــش، ف ويعي
األزرق وجنــوب كردفــان والواليــات األخــرى، تشــّكل النســاء واألطفــال نســبًة كبيرًة منهــم، باإلضافة 
ــاك  ــا أّن هن ــي شــرق الســودان. كم ــم ف ــش معظمه ــن يعي ــوار، الذي ــن دول الج ــن م ــى الالجئي إل

تدّفقًا مستمرًا لالجئين من دولة جنوب السودان إلى والية النيل األبيض.

وارتبــط دور النزاعــات فــي تزايــد العنــف ضــد النســاء - بشــّتى أنواعــه - فــي كثيــٍر مــن الحــاالت، 
بالوصمــة والعــار االجتماعييــن. ولِعــَب الفقــر والتغيــّرات الســكانية المرتبطــة بالنــزوح والحــرب، 
ــف ضــد النســاء. كمــا وأّن  ــد حــاالت العن ــة، دورًا فاعــاًل فــي تزاي ــم والجهــل واألمّي وإنعــدام التعلي
للبعــد السياســّي، خــالل الفتــرة الماضيــة، دورًا واضحــًا فــي عــدم اإلفصــاح عــن حــاالت العنــف ضــد 
النســاء، المســّجلة لــدى الجهــات الرســمية، باإلضافــة إلــى تأثيــر الثقافــة ووصمــة العــار، فــي عــدم 
التبليــغ عــن حــاالت العنــف المرتكبــة ضــد النســاء. إّن تزايــد أحــداث العنــف الجنســّي فــي مناطــق 
ــك المناطــق.  ــا مــن ســوء أوضــاع النســاء فــي تل ــا، فاقم ــة له ــزاع، وضعــف االســتجابة الوطنّي الن
وكذلــك تضييــق الخنــاق السياســّي - مــن قبــل النظــام الســابق - علــى الــدور الــذي كانــت تقــوم 
بــه بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال التأهيــل النفســّي واالجتماعــّي، زاد مــن 
ســوء أوضــاع النســاء؛ كمــا ســاهم شــّح المراكــز المتخصصــة فــي التأهيــل النفســّي واالجتماعــّي، 

وقّلة أعداد الشرطّيات المتحّريات في قضايا العنف - في تفّشيه وعدم إفصاح الضحايا عنه.

إّن اتفاقيــات الســالم المتعاقبــة؛ كاتفــاق الســالم الشــامل )2005م(، واتفــاق الســالم لإلقليــم 
الشــرقّي )2006م(، واتفــاق دارفــور للســالم )2006م(؛ تناولــت قضايــا النــوع االجتماعــّي، بدرجــاٍت 
متفاوتــة؛ واّتســمت جميعهــا بالقصــور وعــدم كفايــة تمثيــل المــرأة فــي عمليــات التفــاوض التــي 
ســبقت التوقيــع علــى االتفاقيــات. وقــد كان اتفــاق الدوحــة للســالم فــي دارفــور )2011م(، عالمــًة 
ــٍة  ــود وثيق ــة وج ــأن أهمي ــة بش ــة الصريح ــّي، والتوصي ــوع االجتماع ــا الن ــاول قضاي ــي تن ــارزًة ف ب

نوعيٍة تتناول احتياجات النساء في حاالت الصراع وما بعد الصراع.
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السياق السياسّي:

منــذ االســتقالل، لــم ُتقــم فــي الســودان دولــة وطنّيــة تمثــل جميــع الســودانيين؛ وظّلــت الحــروب 
والنزاعــات الســمة األساســية للدولــة الســودانّية. وشــهد الســودان، فــي آخــر ثالثيــن ســنٍة، اضطرابــًا 
سياســيًا كبيــرًا وحرمانــًا مــن حقــوق اإلنســان، أّدى إلــى هشاشــة األوضــاع السياســّية واالقتصادّيــة 
ــّدالت  ــاع مع ــة، وارتف ــة االجتماعّي ــي مؤشــرات التنمي ــى تدّن ــاد إل ــي الســودان، بشــكٍل عــام، وق ف

الفقر والهجرة.

ــة  ــة؛ وُتّوجــت كفاحاتهــم الطويل ــف نضــاالت الســودانيين والســودانّيات ضــد الديكتاتورّي ــم تتوّق ل
باإلطاحــة بالنظــام البائــد، فــي أبريــل 2019م. وكان للنســاء دورًا فاعــاًل فــي الثــورة؛ حيــث قّدمــن 
الكثيــر مــن التضحيــات، وشــاركن فــي المواكــب واالحتجاجــات، وتعّرضــن لالعتقــال ولشــتى أنــواع 

االنتهاكات. 

وأدى التحــول السياســي إلــى صياغــة الوثيقــة الدســتورية االنتقاليــة، وتشــكيل مجلــس الســيادة 
المكــون مــن أحــد عشــر عضــوًا، اثنتــان منهــم مــن النســاء. عــالوًة علــى تعييــن أربــع نســاٍء مــن 
ــام  ــات النســوية بشــكٍل ع ــات المجموع ــِف بتوّقع ــم ي ــل ل ــرًا؛ إال أّن هــذا التمثي ــن عشــرين وزي بي
والناشــطات المطالبــات بحقــوق المــرأة، خاصــًة وأّن الوثيقــة الدســتورية نّصــت علــى تمثيــل النســاء 

بنسبة 40%.

ــدة  ــًة جدي ــى الوثيقــة الدســتورّية فــي 17 أغســطس 2019م، دخــل الســودان مرحل ــع عل بالتوقي
ُتمّهــد لالنتقــال الديمقراطــّي مّدتهــا ثــالث ســنوات. وأعطــت الوثيقــة الدســتورّية، األولويــَة للســالم، 
خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن الفتــرة االنتقاليــة، ووضعــت وثيقــة جوبــا للســالم التــي ُأبرمــت 
فــي ســبتمبر 2019م، بيــن الحكومــة والجبهــة الثوريــة، مواقيــت محــّددة لعمليــة الســالم، تبــدأ فــي 
14 أكتوبــر وتســتمر حتــى ديســمبر 2019م. بــدأت مفاوضــات الســالم الرســمية فــي 20 نوفمبــر 
ــإّن الوثيقــة  ــات الســالم، ف ــي حكمــت عملي ــى عكــس األطــر السياســية الســابقة الت 2019م، وعل

الدستورية ووثيقة جوبا للسالم، تضمنتا التزاماٍت تجاه النساء والسالم واألمن.

ــاه  ــة تج ــات الدول ــة الدســتورية، التزام ــن الوثيق ــواد: 7 )7(، و48، والفصــالن 12و15؛ م ــّدد الم ُتح
ــرأة األمــن والســالم. تشــير  ــدة الم ــك أجن ــي ذل ــا ف ــرأة بم ــن الم ــن الجنســين، وتمكي المســاواة بي
وثيقــة جوبــا للســالم، بشــكل محــّدد، إلــى حقــوق المــرأة فــي إطــار القــرار 1325. ومــع ذلــك، فــإّن 

تمثيل المرأة في المسار األول ال يزال ضعيفاً وال تتوافر بياناٍت بشأنه.

ــّد  ــا مــن مناطــق النزاعــات، تع ــدالع جذوته ــدة مــن األطــراف وان ــورة ديســمبر المجي إّن إنطــالق ث
مؤشــرًا لتملمــل األقاليــم مــن هيمنــة المركــز وفرضــه لرؤيتــه األحاديــة علــى األطــراف، فــي كثيــٍر 
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مــن القضايــا السياســّية واالجتماعّيــة، وقضايــا النســاء علــى وجــه الخصــوص؛ األمــر الــذي يتطلــب 
وضــع اعتبــاٍر للنــوع االجتماعــّي فــي قضايــا الحوكمــة، مــع التأكيــد علــى تمثيــل النســاء فــي هيــاكل 

الحكم المحلّي.

ومــن التحديــات أيضــًا، زيــادة النازحيــن نتيجــًة لتدهــور الوضــع األمنــّي بواليــات دارفــور، خاصــًة مــع 
انســحاب بعثــة االتحــاد األفريقــّي واألمــم المتحــدة )يوناميــد(، وتواصــل هجمــات المليشــيات 
المســلحة علــى المدنييــن، وحــوادث االغتصــاب التــي مــا زالــت تتعــّرض لهــا النســاء والفتيــات 
بمناطــق النزاعــات، علــى الرغــم مــن أّن رئيــس وزراء الســودان قــد قــّدم طلبــًا لمجلــس األمــن مــن 
أجــل انتقــال البعثــة المشــتركة مــن حفــظ الســالم إلــى بنــاء الســالم فــي دارفــور، بمــا يتماشــى مــع 
أولويــات الحكومــة؛ وجــاء هــذا الطلــب بنــاًء علــى المخــاوف التــي أعربــت عنهــا الجماعــات المســلحة، 

خالل مشاوراتها مع حكومة السودان، والتي أدت إلى اعتماد إعالن جوبا في 11 سبتمبر.

ومــع ذلــك، ال زالــت توجــد فــرٌص للتغلــب علــى بعــض التحديــات التــي أثيــرت أعــاله، خاصــًة مــع 
التــزام الحكومــة السياســّي، بتحقيــق الحوكمــة الراشــدة فــي القيــادة، وتعاظــم الــدور الــذي تلعبــه 
الناشــطات والشــباب والمجتمــع المدنــي فــي هــذه الفتــرة، بالتزامــن مــع تدخــل المجتمــع الدولــي 
ووكاالت األمــم المتحــدة؛ األمــر الــذي يمكــن أن ُيســهم فــي تجــاوز هــذه التحديــات، وبنــاء خارطــة 

طريٍق لتحقيق االستقرار في المستقبل.

السياق القانونّي:

يلتــزم الســودان بالصكــوك اإلقليميــة والدوليــة الرئيســة لحقــوق اإلنســان، والتــي تركــز علــى 
ــت محــل  ــن فــي الســودان ظل ــرأة وســالمها، إال أّن القواني ــة وأمــن الم ــة النوعي المســاواة والعدال
ــة  ــات القانوني ــن المراجع ــم م ــة. وبالرغ ــان الدولي ــوق اإلنس ــا لحق ــق بإعماله ــا يتعل ــاؤل، فيم تس
ــك المراجعــات عــن أّي  ــم ُتســفر تل ــة شــحيحًة، ول ــت اإلصالحــات القانوني ــت؛ ظل ــي تّم ــرة الت الكثي
ــي  ــون الجنائ ــي القان ــا عــن االغتصــاب ف ــف الزن ــال، باســتثناء فصــل تعري ــّيٍ ذي ب إصــالحٍ قانون
الســوداني لســنة 1991م، وإلغــاء قانــون النظــام العــام الــذي كان يســتهدف النســاء، وُيســتغّل فــي 
إذاللهــّن وامتهــان كرامتهــن. وُتعــّد هــذه الخطــوات مؤشــراٍت إيجابيــًة فــي طريــق إصالح/إلغــاء كّل 

القوانين المعّنفة للنساء في السودان.

وبالرغــم مــن ذلــك، تحتــاج اإلجــراءات والممارســات القانونيــة للتعديــل؛ لتصبــح ميّســرة لوصــول 
النســاء إلــى العدالــة. ومــع أّن للمؤسســات العرفّيــة – وعلــى رأســها اإلدارات األهليــة - فــي دارفــور 
وشــرق الســودان والنيــل األزرق وجنــوب كردفــان، نفــوذًا يحــول دون وصــول المــرأة إلــى العدالــة، 
ــوذ  ــل. ولنف ــن القبائ ــات بي ــات والمصالح ــّض النزاع ــي ف ــيٌّ ف ــا دوٌر إيجاب ــزال له ــه كان وال ي إال أّن
اإلدارات األهليــة تأثيــٌر فــي األحــوال الشــخصّية، يحــول دون تحقيــق العدالــة للمــرأة، وتأثيــٌر فــي 
ــٍر مــن المناطــق، مــن حــّق تملكهــا؛ كمــا وأّن مــن  ــع األراضــي التــي ُتحــرم النســاء، فــي كثي توزي
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أولويــات المــرأة الريفّيــة، المســاواة فــي فــرص التعليــم، والحصــول علــى ميــاه شــرٍب نقّيــٍة وخدماٍت 
صحيٍة جّيدة.

وفــي خضــّم التغيــرات السياســية، تحّققــت للمــرأة الســودانية إنجــازاٌت مهمــٌة بالوثيقــة الدســتورية 
الحاكمــة للفتــرة االنتقاليــة؛ تشــمل هــذه اإلنجــازات ضمان حقــوٍق اقتصاديــٍة وسياســيٍة واجتماعية؛ 
ــي  حيــث حــّددت الوثيقــة حصــة النســاء بمــا ال يقــّل عــن 40 ٪ فــي المجلــس التشــريعّي االنتقال
المقتــرح، ونّصــت علــى تكويــن مفوضّيــٍة للمــرأة، والمســاواة النوعّيــة، وطالبــت بإزالــة جميــع 

أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتمييز اإليجابي لضمان حقوق المرأة في جميع المجاالت.

وعلــى الرغــم مــن اإلنجــازات المضّمنــة فــي الوثيقــة الدســتورية، إال أّن الواقــع يشــير إلــى مجموعــٍة 
مــن االحتياجــات العاجلــة فــي المجــال التشــريعي؛ تشــمل االنضمــام التفاقيــة األمــم المتحــدة 
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والبروتوكــول الملحــق بالميثــاق األفريقــي لحقوق 
ــو”  ــا، والمعــروف باســم “بروتوكــول مابوت ــرأة فــي أفريقي اإلنســان والشــعوب بشــأن حقــوق الم
ــة  ــمل مراجع ــات تش ــا أّن االحتياج ــد، كم ــه بع ــّم إلي ــم ينض ــن ل ــودان، ولك ــه الس ــع علي ــذي وّق ال
وإصــالح القوانيــن التمييزيــة، وعلــى رأســها قانــون األحــوال الشــخصّية لعــام 1991م، والقانــون 
الجنائــي لســنة 1991م، وقانــون العمــل لســنة 1997م؛ لتتماشــى مــع التزامــات الســودان الدوليــة؛ 

وسّن قانوٍن يجّرم بتر األعضاء التناسلية األنثوّية )ختان اإلناث(، و يجّرم العنف ضد المرأة.

السياق االقتصادّي: 

الســودان، بلــٌد زراعــّي فشــل فــي تبّنــي نمــط االقتصــاد المتنــّوع، ولعــّل هــذا هــو الســبب الرئيســي 
وراء اســتمرار األزمــة االقتصاديــة. وقــد انعكــس هــذا علــى ضيــق نطــاق اإلنتــاج، وضعــف اإلمكانات 
اإلنتاجيــة، ومحدودّيــة مصــادر اإليــرادات، وقلــة فــرص العمــل؛ كمــا أّن مــن األســباب األخــرى 

لتدهور االقتصاد في السودان: الفساد والحروب. 

إّن النظــام الســابق، لــم ُيعالــج السياســات االقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز دور المــرأة فــي 
االقتصــاد، ولــم يعــّدل القوانيــن التــي تقّلــص مــن ملكيتهــا للمــوارد، مثــل ملكيــة األراضــي؛ وعلــى 
هــذا النحــو، فــإّن الســودان أبعــد مــا يكــون عــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 م، بمــا 
فــي ذلــك الهــدف 5 ج: الــذي ينــّص علــى اعتمــاد سياســاٍت ســليمة، وتشــريعاٍت قابلــٍة للتنفيــذ، مــن 
أجــل تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين؛ وكذلــك الهــدف 5,4 الــذي ينــّص علــى ضــرورة االعتــراف، 

وتقدير الرعاية غير المدفوعة، والعمل المنزلي.

ــت  ــي كان ــة الت ــات االقتصادي ــرول، ولكــن التحدي ــاج البت ــًا مــع إنت لقــد شــهد القطــر نمــوًا اقتصادي
ســائدة، اســتمّرت فــي االزديــاد واالنتشــار، مــع تفــاوت أثرهــا علــى المجتمعــات فــي مناطــق 
الصراعــات، خاصــًة بعــد انفصــال جنــوب البــالد. إّن انعــدام األمــن االقتصــادي فــي الســودان، يظهــر 
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بوضــوحٍ فــي مناطــق الصراعــات؛ ويتمثــل فــي تدميــر المــوارد، وفقــدان مصــادر كســب العيــش، 
ــّدل القومــي  ــغ المع ــر المســح القومــي لألســرة )2009م(، بل ــة؛ ففــي تقري ــى اإلغاث ــاد عل واالعتم
للفقــر نســبة %46.5، مــع تبايــٍن بيــن األقاليــم؛ حيــث نجــد أّن معــّدل الفقــر فــي الحضــر 26.5%، 
بينمــا يصــل فــي األريــاف إلــى %57.6، مظهــرًا بؤســًا فــي مناطــق الصراعــات، مــن حيــث معــّدل 

الفقر؛ األقّل في الخرطوم واألعلى في إقليمي دارفور  وكردفان. 

أعلــن الســودان عــن سياســات التحريــر االقتصــادي، وبــدأت عمليــة الخصخصــة رســميًا فــي عــام 
1991م، بمرســوٍم رئاســي صــدر فــي عــام 1989م. أحدثــت الخصخصــة تأثيــرًا متباينــًا على النســاء 
والرجــال. وتجــد النســاء الالئــي ُاســتغنَي عــن خدماتهــن، صعوبــًة فــي االنضمــام إلــى ســوق العمل؛ 
بســبب البدائــل غيــر الكافيــة والقيود المفروضة على وظائــف معّينة. إّن السياســات “النيوليبرالية”، 
ــى االئتمــان  ــب رأس مــال، كمــا أّن الحصــوَل عل ــى الســوق يتطل ــذ النســاء؛ ألّن الدخــول إل ال تحّب
يتطلــب ضمانــاٍت وعوامــل تعيــق مــن فــرص المــرأة فــي المنافســة فــي ســوق العمــل الخــاص. أّمــا 
فيمــا يتعلــق بتمثيــل المــرأة فــي ســوق العمــل فــي القطــاع العــام، فــإّن تمثيلهــا فــي الدرجــات غيــر 
العدلــي، الخدمــات  النظــام  )التعليــم، الصحــة،  القيادّيــة يتــّم بصــورٍة واســعة فــي مجــاالت: 
االجتماعيــة، ومــا إلــى ذلــك(، ويســيطر الرجــال علــى قطاعــاٍت مثــل: النفــط والصناعــة واالتصــاالت.  
ويترّكــز عمــل النســاء، فــي القطــاع غيــر الرســمّي، فــي األنشــطة الهامشــّية ذات الدخــل المحــدود؛ 
ألّنــه يســهل ارتيادهــا. وتجــُدر اإلشــارة إلــى أّن الجهــود المبذولــة لجنــدرة االقتصــاد، محــدودٌة جــدًا؛ 

مّما يتطلب تكثيف العمل في هذا المجال .

السياق الثقافّي واالجتماعّي:

 ُيعــرف الســودان بتنّوعــه الثقافــي واالجتماعــي؛ نســبًة للعــدد الكبيــر مــن المجموعــات اإلثنيــة التــي 
ــذه  ــإّن له ــة، ف ــة والثقافي ــات اإلثني ــن التباين ــم م ــن وبالرغ ــم. ولك ــالف طــرق حياته ــه واخت تقطن
المجموعــات قيمــًا وأعرافــًا وممارســات، تشــترك جميعهــا فــي التمييــز ضــد البنت/المــرأة، وانتهــاك 
حقوقهــا؛ مثــل: ختــان اإلنــاث، والــزواج القســرّي، وزواج القاصــرات، والتضييــق علــى مشــاركة المــرأة 
ــن  ــر م ــات الكثي ــن ثقاف ــزءًا م ــا ج ــّد كله ــاة السياســية؛ وُتع ــي الحي ــرار  وف ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ف

المجموعات اإلثنية، وعلى مستوى جميع الطبقات االجتماعية. 

ولكــن ال يمكننــا إطــالق مــا ذكــر أعــاله، دون اإلشــارة إلــى أّن النســاء ســاهمن، تاريخيــًا، فــي كثيــٍر 
مــن أنحــاء الســودان، فــي الحيــاة السياســية وفــي تنظيــم أنفســهن فــي كيانــات نســويٍة، لتغييــر 
تلــك األعــراف؛ كمــا ســاعدت األحــوال االجتماعيــة - االقتصاديــة المتغيــرة، المــرأة فــي تحــدي كثيــٍر 
ــدة، وفــي توســيع مشــاركتها االقتصاديــة والسياســية، وإســهامها فــي  مــن القيــم واألعــراف المقّي

الحياة العامة. 
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الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 والقرارات 

الالحقة له

أهداف الخطة الوطنية:

إشــراك النســاء، بطريقــة فاعلــة، فــي عمليــات بنــاء الســالم، وحفــظ الســالم، ومفاوضــات  -  1
السالم، وعمليات صنع القرار  في كافة المستويات، واإلغاثة وإعادة اإلعمار والتنمية.

تعزيز االعتراف بحقوق المرأة، قبل وأثناء وبعد النزاع المسلح. -  2

ضمــان حمايــة النســاء مــن أّي انتهــاٍك قائــٍم علــى أســاس النــوع، كاالغتصــاب واالســتعباد  -  3
الجنسي، ووضع حدٍّ لإلفالت من العقاب.

تسعى الخطة إلى ضمان تحقيق األهداف السابقة من خالل المحاور األربعة التالية:

المشاركة       	

الوقاية       2

الحماية       	

اإلغاثة واعادة االعمار       	
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المحور األول:  المشاركة  

يشتمل هذا المحور على أهدافين: 

الهدف األول:

ضمان المشاركة الفاعلة للنساء في العملية السياسية والتشريعية، وفي كافة أجهزة الدولة وبناء 
السالم، على مستوى المركز والواليات، وصوالً إلى مواقع اتخاذ القرار .

الهدف الثاني :

 مشاركة النساء في عمليات التنمية المستدامة .

الهدف األول: 
ضمان المشاركة الفاعلة للنساء  في العملية السياسية والتشريعية وفي كافة أجهزة 

الدولة وبناء السام على مستوى المركز والواليات وصوالً لمواقع اتخاذ القرار .

المؤشرات النشاط النتيجة

عدد القوانيين والتشريعات التي 
تّمت مراجعتها، 

عدد القوانيين التي تّم إصدارها 
وإجازتها 

مراجعة القوانين والتشريعات 
الوطنية فيما يختص بمشاركة 
النساء في العملية السياسية، 

ومواءمتها مع المواثيق الدولية 
والقرارات الخاصة بالمشاركة 

العادلة والفاعلة للنساء.

قوانين وتشريعات 
معّززة للمشاركة 

العادلة للمرأة في 
مواقع صنع القرار 

كافة.
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%40 من النساء مشاركات في 
مواقع صنع القرار بمختلف الهيئات 

والمحليات وفي المجلس التشريعي 
وحكومات الواليات.، عدد النساء 

الالئي تم تدريبهم،

عدد الدورات التدريبية التي ُعقدت،

عدد الواليات التي ُاستهدفت،

%40 من النساء الفاعالت مشاركات 
في المفاوضات والوساطة.

تدريب ورفع قدرات النساء لضمان 
مشاركتهن في مواقع صنع القرار، 
ومناصرة قضايا النوع االجتماعي 

في جميع المجاالت،

بناء قدرات القيادات النسوّية 
المحلّية في فّن التفاوض وبناء 

وحفظ السالم ومنع النزاعات 
وحّلها.

النساء مشاركات 
وممثالت  في مواقع 
صنع القرار وعمليات 

بناء وحفظ السالم
على جميع 
المستويات.

عدد األجهزة الحكومية التي 
ُحصرت،

عدد النساء الالئي ُحِصرن في 
األجهزة الحكومية،

عدد النساء  الناشطات الالئي 
ُحصرن.

حصر النساء في األجهزة الحكومية 
في المركز والواليات، والناشطات 

في المجتمع.

قاعدة معلومات 
للنساء في األجهزة 

الحكومية في المركز 
والواليات، 

وللناشطات في 
المجتمع.

عدد القيادات الشابة التي ُدّربت 
على نشر ثقافة الالعنف،

عدد الدورات التدريبية التي ُنّفذت.

تدريب وتأهيل القيادات الشابة 
على مهارات نشر ثقافة السالم 

االجتماعي والال عنف،

تدريب القيادات الشابة على وسائل 
التعرف على بوادر النزاع والتطرف، 

والتصدي لها.

القيادات الشابة 
مشاركات بفعالية 

وعدالة في نشر 
ثقافة السالم 

االجتماعي والال 
عنف.
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القوانين التي أجيزت لضمان 
مشاركة النساء،

عدد النساء الالئي ُدّربن،

عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار .

سن وإجازة قوانين محلية؛ إلزالة 
العقبات التي تعيق مشاركة النساء؛ 

بدءًا من الحكم المحلّي واألحزاب 
السياسية؛ لضمان مشاركة النساء 
في الحكم المحلّي، بنسبة ال تقّل 

عن40%

قوانين والئّية معززة 
لمشاركة النساء في 

الحكم المحلي.

عدد األحزاب والتنظيمات التي 
ُاستهدفت،

عدد الدورات التدريبية المنفذة، 
عدد القيادات التي ُدّربت. 

رفع قدرات ووعي القيادات واألحزاب 
والتنظيمات السياسية بمفهوم 

النوع االجتماعي وكيفية التصدي 
للتمييز ضد النساء ومكافحة 

اإلساءة لهن. 

منظومة سياسات 
للتصدي  للتمييز 

ومكافحة اإلساءات 
المبنّية على النوع.

عدد النساء الالئي ُدّربن،

عدد النساء اللواتي تم تعيينهن. 

تدريب ورفع قدرات النساء 
للمشاركة في مؤسسات الحكم 

المحلي.

نساء مؤهالت 
للمشاركة في الحكم 

المحلي.

الجهات المنفذة

الدفــاع،  وزراة  الداخليــة،  وزارة  العــدل،  وزاراة  الجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة 
ــة  ــي، وزارة الثقافــة واإلعــام، وزارة الشــؤون الديني وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العال
واألوقــاف، وزارة الشــباب والرياضــة، وزارة التربيــة والتعليــم. الــوزارات ذات الصلــة 
ــز  ــات والمراك ــي، المؤسس ــع المدن ــات المجتم ــات، منظم ــز والوالي ــتوى المرك ــى مس عل

األكاديميــة المختصــة ، الجامعــات.
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الهدف الثاني: 
مشاركة النساء في عمليات التنمية المستدامة

المؤشرات النشاط النتيجة

عدد السياسات التمويلية التي تمت 
مراجعتها أو وضعها،

عدد المحاِفظ التي أنشئت،

عدد النساء العامالت في القطاع 
غير المنتظم وصاحبات األعمال 

الصغيرة، 

عدد النساء الالئي ُدّربن،

عدد النساء المستفيدات من 
التمويل،

عدد المشروعات التي ُمّولت 
وُنّفذت،

عدد التعاونيات التي أنشئت،

نسبة زيادة ارتفاع دخل األسر،

عدد المشروعات المنفذة عبر آليات 
القطاع الخاص.

مراجعة السياسات التمويلية وإزالة 
العقبات التي تعيق حصول النساء 

على التمويل،
إنشاء وتفعيل المحافظ التمويلية،

حصر النساء في القطاع غير 
المنتظم،  

توعية النساء بشروط التمويل 
والسياسات التمويلية.

تدريب النساء على زيادة اإلنتاج 
واإلنتاجية للمساهمة في الدخل 

القومي،
التدريب في مجال تسويق 

المنتجات،
إنشاء التعاونيات المنتجة 

والخدمية،
تطويراالقتصاد الريفي وتوفير 
تسويق مناسب ومربح للدولة 

وللمجتمعات المنتجة،
إبراز ودعم دور النساء في األمن 

الغذائي خاصة في المناطق األكثر 
هشاشة،

تفعيل دور المسؤولية االجتماعية 
في تنمية المرأة في الريف. 

سياسات تمويلية 
منصفة للمرأة، 

وضمانات ميّسرة،

نساء يمتلكن مهارات 
تخطيط المشروعات 

وإدارتها،

القطاع غير الرسمي 
واإلنتاج الريفي 

مدمج في االقتصاد 
القومي
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نسبة زيادة عدد النساء في األجهزة 
العدلية والمؤسسات العسكرية،

عدد النساء الالئي ُدّربن،

عدد النساء اللواتي تّمت ترقيتهن 
وترفيع درجاتهن المهنّية. 

زيادة عدد النساء في المؤسسات 
األمنية واالستخباراتية والشرطية 
والجيش وفي السلطة القضائية 

والنيابة العامة، ورفع قدراتهن في 
مجال التصدي لحاالت العنف 

المبني على النوع،

ترقية بيئة العمل وتطوير سياسة 
الموارد البشرية في الوحدات 

المختصة في الوقاية والتصدي 
للعنف المبني على النوع.

نساء مؤهالت 
للتصدي لحاالت 

العنف المبني على 
النوع.

عدد المستفيدين من برامج 
التوعية والتدريب،

عدد البرامج التدريبية والتوعوية 
المنّفذة.

وضع خارطة للموارد الطبيعة لكّل 
والية، 

توعية المجتمع وخاصة النساء 
بكيفية المحافظة على البيئة 

واالستفادة من الموارد الطبيعية،
رفع قدرات المرأة الريفية في 

استخدام الموارد الطبيعية بطرق 
صديقة للبيئة ومدّرة للدخل. 

الموارد الطبيعية 
مستغلة وموزعة 

التوزيع العادل للحّد 
من الصراعات حولها.
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عدد المستفيدين الذين تمت 
توعيتهم،

عدد القيادات النسائية المناصرة 
لقضايا البيئة محليًا. 

عدد السياسات الوقائية والعالجية 
التي ُأصدرت إلزالة المخاطر 
المحتملة بمناطق التعدين،

عدد البرامج التي ُنّفذت.

رفع وعي المجتمع والقيادات 
النسائية المحلية بمناطق التعدين 

األهلي؛ بالمخاطر الصحية للتعدين،

تقييم المخاطر الصحية القائمة 
والمحتملة في مناطق التعدين،

التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها 
في المجتمع، وخاصة المجتمعات 

الريفية.

إعداد رسائل إعالمية باللهجات 
المحلية، عن التغيرات المناخية 

وأثرها في المرأة؛ وبّثها عبر 
اإلذاعات المحلية والقنوات 

الفضائية ووسائل التواصل 
االجتماعي.

قضايا النوع 
االجتماعي مدمجة 

في السياسة العامة  
للمحافظة على 

البيئة من التلوث 
والمخاطر البيئية 

والتغيرات المناخية .

الجهات المنفذة

والثــروة  الطبيعيــة  والمــوارد  الزراعــة  وزارة  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة 
الحيوانيــة، وزارة الشــباب والرياضــة ، وزارة العــدل، وزارة الثقافــة واإلعــام، وزارة 
الحكــم االتحــادي، وزارة الطاقــة والتعديــن، وزارة الصحــة، وزارة البنــى التحتيــة والنقــل، 
ــوزارات ذات  ــة وال ــة، وزارة المالي وزارة الدفــاع، وزارة الصناعــة والتجــارة، وزارة الداخلي
ــودان  ــك الس ــة، بن ــة العام ــة، النياب ــرات العام ــاز المخاب ــلطة القضائية،جه ــة، الس الصل
المركــزي, المؤسســات الماليــة والمصرفيــة، المجلــس األعلــى للبيئــة ، الجهــاز المركــزي 
لإلحصــاء، مفوضيــة الســام، مؤسســات  القطــاع الخاص،الجامعات،منظمــات المجتمــع 

ــية. ــزاب السياس ــي واألح المدن
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المحور الثاني: الوقاية

الهدف األول :

إعداد السياسات الواعية بالنوع االجتماعي وتنفيذ القرار 1325.

الهدف الثاني :

سن وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية التي تراعي حقوق النساء وتمكينهن، وبما يتواءم مع 
االتفاقيات والقرارات واإلعالنات الدولية  واإلقليمية 

الهدف الثالث :
خلق مسؤولية مجتمعية تجاه مكافحة العنف  ضد النساء والفتيات.

الهدف األول: 

إعداد السياسات الواعية بالنوع االجتماعي وتنفيذ القرار 1325 

المؤشرات األنشطة  النتائج 
الخطة الوطنية 

مضمنة في اولويات 
سياسات الدولة، 

بمساندة مجلسي 
السيادة والوزراء   

التنوير بالخطة الوطنية للقرار 1325 
على مستوى المركز والواليات

تضمين الخطة الوطنية في برامج 
وسياسات الدولة.      

عدد السياسات المتضمنة 
إلنفاذ القرار 1325 
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الهدف الثاني:

سن وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية التي تراعي حقوق النساء وتمكينهن، وبما 

يتوءام مع االتفاقيات والقرارات واإلعالنات الدولية  واإلقليمية 

المؤشرات األنشطة  النتائج 
قوانين وطنية فاعلة 

ومتوائمة مع 
االتفاقيات الدولية 
واإلقليمية تراعي 

حقوق النساء 
وتمكينهن

االنضمام إلى المواثيق الدولية 
واإلقليمية مثل اتفاقية )سيداو( 

وبروتكول )مابوتو(

مواءمة القانون السوداني مع 
التشريعات الدولية واإلقليمية 

تفعيل قانون لتجريم تشويه وبتر 
األعضاء التناسلية

سن قانون يجّرم زواج األطفال

تعديل قانون األحوال الشخصية 

وثيقة االنضمام للصكوك 
الدولية واإلقليمية،

عدد الورش التدريبية الخاصة 
بمناقشة ومصادقة تعديالت 

القوانين، 

منشورات تعديالت القوانين
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الهدف الثالث: 
خلق مسؤولية مجتمعية تجاه مكافحة العنف  ضد النساء والفتيات 

المؤشرات األنشطة  النتائج 
جهود وحدة مكافحة 

العنف ضد المرأة 
والطفل؛ للقضاء على 
كافة أشكال  العنف 

المبني على النوع تم 
دعمها ومناصرتها.

تضمين التوعية بمكافحة العنف ضد النساء 
والفتيات في المناهج التعليمية واألنشطة 

المدرسية
تأصيل بنود اإلصالح المجتمعي ومكافحة 

العنف ضد النساء والفتيات في الخطاب 
الديني والدعوي في المساجد والكنائس

دمج آليات ومبادئ الوقاية من العنف 
المبني على النوع بمناهج التأهيل 

المجتمعيCBR( ( المعنّية بتعزيز فرص 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وإدماجهم في 

المجتمع
وضع خطة وطنية لإلعالم الموّجه بالتوعية 

لمكافحة العنف مع التركيز على اإلذاعات 
المسموعة

تمليك المجتمعات أدوات التغيير وضمان 
مشاركتها الفاعلة في مكافحة العنف ضد 
النساء والفتيات من خالل استخدام آليات 

التغيير المجتمعي
إنتاج أعمال أدبية وشعرية ُتعزز مكانة 

النساء، وتزيد الوعي بمكافحة العنف ضد 
النساء والفتيات

إنتاج أعمال موسيقية تستهدف فئات 
عمرية مختلفة وتكافح العنف ضد النساء 

والفتيات
التوعية بالخدمات الصحية والقانونية من 

خالل الوسائط المختلفة
تضمين أنشطة التوعية المجتمعية 

بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في 
برامج المسؤولية المجتمعية والنشاط 

المدني لطلبة الجامعات
تضمين تدابير المعالجات السريرية لضحايا 

االغتصاب وتقديم المشورة، في برامج 
تدريب طالب الطب

خلق آلية مجتمعية قاعدية فاعلة تعمل من 
خالل المراكز المجتمعية ولجان األحياء 
وتقّدم المشورة المجتمعية والتوعية 

المستمرة

مناهج وأنشطة مدرسية توعوية 
لمكافحة العنف، 

عدد األئمة والدعاة والقساوسة 
المدّربين الذين يقومون 

بتضمين مكافحة العنف ضد 
النساء والفتيات في مخاطباتهم 

الجماهيرية وخطبهم الدعوية،
وجود وثيقة دمج الوقاية من 

العنف المبني على النوع بمناهج 
الـ) )CBR  وتطبيقها،
عدد البرامج اإلذاعية 

والتلفزيونية الموجهة للتوعية 
بمكافحة العنف ضد النساء 

والفتيات، والموجهة للتوعية 
بالخدمات المتوافرة للناجيات،

عدد المتدربين في آليات التغيير 
المجتمعي،

عدد المجتمعات التي تطبق آليات 
التغيير المجتمعي للتوعية 
وإحداث التغيير المجتمعي. 

عدد المجتمعات القاعدية التي 
تقوم بأنشطة مكافحة العنف 

ضد النساء على النطاق المحلي،
عدد األعمال األدبية والفنية 

المنتجة للتوعية بمكافحة العنف 
ضد النساء والفتيات، 

عدد الجامعات التي تقوم 
بأنشطة عمل مدني ومسؤولية 
مجتمعية تجاه التوعية بمكافحة 

العنف ضد النساء والفتيات،
اعتماد التعليم الطبي لمنهج 

المعالجة السريرية لمعالجة 
االغتصاب وعدد كليات الطب 

التي تقوم بتدريسه.
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الجهات المنفذة

الدفــاع،  وزراة  الداخليــة،  وزارة  العــدل،  وزاراة  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة 
ــة  ــي، وزارة الثقافــة واإلعــام، وزارة الشــؤون الديني وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العال
ــة  ــوزارات ذات الصل ــم. ال ــة والتعلي ــة، وزارة التربي ــباب والرياض ــاف،  وزارة الش واألوق
علــى مســتوى المركــز والواليــات، منظمــات المجتمــع المدنــي، الجامعــات والمؤسســات 

ــة. األكاديمي
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المحور الثالث : الحماية 

الهدف األول :

ضمان  إقرار وإنفاذ القوانين الوطنية التي تتبع المعايير الدولية لحماية النساء والفتيات.         

الهدف الثاني :

ضمان إمكانية حصول النساء والفتيات على الخدمات التي تعزز كرامتهن والصمود النفسي 
لديهن. 

الهدف الثالث :

تأكيد وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف  الجنسي إلى األجهزة العدلية المعززة لكرامتهن 
وصمودهن النفسي. 

الهدف الرابع:

 ضمان وجود خدمات تأهيلية متكاملة  للناجيات من العنف. 

الهدف الخامس:

 إدماج الصحة النفسية والصحة اإلنجابية في الرعاية الصحية األولية.  

الهدف السادس:

 تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة والمتمركزة مجتمعيًا. 
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الهدف األول:
ضمان إقرار وإنفاذ القوانين الوطنية التي تتبع المعايير الدولية لحماية النساء والفتيات

المؤشرات األنشطة  النتائج 
 وثائق ملزمة للدولة 

السودانية لحماية 
النساء، وقانون طبي 
متوائم مع القوانين 

الدولية واإلقليمية 
لحماية النساء 

والفتيات من جميع 
أشكال العنف المبني 

على النوع االجتماعي، 
دون تمييز للنساء 

ذوات اإلعاقة،

سن قوانين مشددة 
فيما يختّص بالعنف 
الجنسي داخل بيئة 

العمل في القطاعين 
العام والخاص، وفي 
القطاع غير الرسمي 

وعامالت المنازل. 

االنضمام للصكوك الدولية واإلقليمية 
المختصة بحماية النساء وتمكينهن

مواءمة القوانين السودانية لتكون على 
اتساق مع المواثيق الدولية واإلقليمية 

المصادق عليها 
تعديل القوانيين الخاصة بحماية النساء 
والفتيات ومواءمة القانون السوداني مع 

اتفاقية حقوق الطفل
نشر الثقافة القانونية من خالل تدريب 

منّفذي القانون: الشرطة، وكالء النيابة، 
القضاة،

رفع قدرات األجهزة النظامية لتكون حساسة 
تجاه النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان، 
تدريب شرطة نسائية لالستجابة لحاالت 
النساء المعنفات والنساء والفتيات ذوات 

االعاقة خاصة االعاقة الذهنية.
تدريب كوادر نسائية في القوات المسلحة؛ 
لالستجابة لحاالت العنف المبني على النوع 

والتوعية بالحماية،
حل جميع إشكاالت أورنيك 8 السابقة، 

وتثبيت حق النساء والفتيات في حفظ األدلة 
الجنائية في حاالت العنف الجسدي والجنسي 

بدون بالغ.

وثيقة االنضمام والمواءمة الوطنية 

عدد العناصر النسائية المستوعبة 
في القوات النظامية، 

عدد الورش التدريبية للقوات 
النظامية  

عدد المشاركين في الدورات 
التدريبية النوعية المعنّية بالتدابير 

الخاصة لحماية النساء والفتيات، 

عدد الوسائط اإلعالمية النشطة 
في التوعية القانونية. 
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الهدف الثاني: 
ضمان إمكانية حصول النساء والفتيات على الخدمات التي تعزز كرامتهن والصمود النفسي لديهن

المؤشرات األنشطة  النتائج 
سياسات خاصة 

بإدماج النوع 
االجتماعي وحماية 

النساء والفتيات في 
األجهزة الحكومية 

المختلفة. 

رفع مستوى الحساسية تجاه النوع االجتماعي 
بمؤسسات الدولة خاصة المعنّية بالتدخل في 

حاالت العنف ضد النساء والفتيات،

تقييم الخدمات الموجودة للتعرف على نقاط 
القوة والفجوات التي يمكن سّدها، 

وضع سياسات خاصة بالتقييم والمراقبة، 

وضع سياسات خاصة بضبط جودة الخدمات، 

إدماج المواد التدريبية فيما يخص التدخل 
الصحي في حاالت العنف ضمن مناهج التعليم 

الطبي ومناهج الصحة العامة، للممرضين 
والمساعدين الطبيين 

تضمين مناهج الحماية والتدابير الخاصة 
بحماية النساء والفتيات وحقوق اإلنسان في 

مناهج كليات الشرطة والكلية الحربية  

إشراك المؤسسات األكاديمية لرفع مستوى 
المشاركة المدنية والمسؤولية المجتمعية لدى 

الطلبة الجامعيين واألكاديميين في مجال 
مكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي.

عدد الجهات المشاركة في التدريبات 
واألنشطة الخاصة برفع مستوى 

الحساسية تجاه النوع االجتماعي في 
األجهزة الحكومية المختلفة

عدد المؤسسات الحكومية التي 
ضّمنت سلوكيات حماية النساء 

والفتيات ضمن السلوك في مناطق 
العمل 

عدد المراكز التي تم تقييمها 
والفجوات التي تم التعرف عليها

وجود بروتوكول متفق عليه فيما 
يلي المراقبة والتقييم 

وجود بروتوكول خاص بمعايير ضبط 
الجودة فيما يلي خدمات الحماية، 

عدد المشرفين المدّربين في تقييم 
وضبط جودة الخدمات الصحية، 

وخدمات األجهزة النظامية والعدلية، 
عدد ونوعية الدورات الخاصة بتدابير 

حماية النساء والفتيات في مجاالت 
الخدمة المختلفة؛ صحية، قانونية، 

عدلية  
عدد الجامعات التي تقوم بمشاريع 

مشاركة مدنية وتوعية مجتمعية في 
المجتمعات التي حولها 
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الهدف الثالث: 
تأكيد وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف  الجنسي إلى األجهزة العدلية المعّززة لكرامتهن 

وصمودهن النفسي 

المؤشرات األنشطة  النتائج 
تدابير خاصة ميسرة 
لوصول الناجيات إلى 

الخدمة القانونية  
وآلية تحويل مضّمنة 
في الالئحة التشغيلية

صياغة القانون الخاص بالوقاية والتصدي 
للعنف ضد المرأة وإجازته 

تجريم العنف المنزلي بأشكاله المختلفة 

التدريب على تنفيذ بنود القانون الخاص 
بالوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع 

تدريب منفذي القانون بتضمين جميع 
التدابير الخاصة بتقديم الخدمات القانونية 

إنفاذ لوائح استخدام أورنيك 8 لتيسير التبليغ 
وحفظ األدلة الجنائية 

التدريب النوعي المستمر لألجهزة الشرطية 
واألمنية 

انشاء قاعدة بيانات قومية حول معدالت 
العنف ضد المرأة

عدد المناشير القانونية الملزمة 
بالتدابير الخاصة بالحماية،  

عدد البالغات التي تم تدوينها، 
والخدمات القانونية التي تم 

تقديمها، 

عدد منفذي القانون المدّربين،  
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الهدف الرابع:
ضمان وجود خدمات تأهيلية متكاملة  للناجيات من العنف 

المؤشرات األنشطة  النتائج 
خدمات متكاملة 

ومتعددة التخصصات 
معنّية بالتأهيل 

النفسي والمجتمعي 
واالقتصادي للنساء 

والفتيات الناجيات من 
العنف

تضمين تدابير التأهيل النفسي والمجتمعي 
واالقتصادي ضمن البروتوكوالت المستخدمة 

في تقديم الخدمات للناجيات من النساء 
والفتيات 

رفع قدرات مقّدمي الخدمات  

تأسيس دور إيواء مؤقتة للمعّنفات تراعى 
فيها معايير الكرامة والحماية

عدد دورات التدريب والتأهيل 
المتكامل لمقّدمي الخدمات 

عدد النساء والفتيات اللواتي تم 
تحويلهن لتلّقي الخدمات المتكاملة،

عدد دور اإليواء المنشأة وعدد 
النساء والفتيات المستفيدات من 

الخدمة
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الهدف الخامس: 
إدماج الصحة النفسية والصحة اإلنجابية في الرعاية الصحية األولية 

المؤشرات األنشطة  النتائج 
خدمة متكاملة على 
المستوى األدنى في 

واليات السودان 
المختلفة بمنهج 

موّحد ومتمركز في 
المجتمع. 

دمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية 
األولية لتعزيز الصمود النفسي لدى الناجيات، 

دمج الصحة اإلنجابية في الرعاية الصحية 
األولية لتقوية آليات االستجابة الصحية 

الوقائية والعالجية 
تدريب الكوادر الصحية العاملة في المرافق 

الصحية لتقديم الخدمة بشكل يعزز الكرامة 
لدى الناجيات 

توفير أدوية التدخل السريع في حاالت العنف 
الجنسي

خلق آلية تحويل وطنية ومدروسة لتيسير 
وصول النساء والفتيات إلى الخدمات 

المتخصصة 
إيجاد آليات مجتمعية للتعرف على الحاالت 

وتحويلها 
تضمين مناشط للتوعية المجتمعية 

المستمرة عن العنف المبني على النوع 
االجتماعي، ضمن التوعية الصحية وخطط 

تعزيز الصحة
خلق خدمة صحية متركزة على المجتمعات 

وشراكتهم المستمرة
توفير مساحات آمنة للنساء والفتيات لترقية 

الصحة النفسية، وتمكين النساء والفتيات

عدد النساء والفتيات المستفيدات 
من الخدمة 

عدد النساء والفتيات اللواتي تم 
تحويلهن

عدد اللجان الخاصة بالحماية التي 
تم تدريبها وتفعيلها،  

عدد تقارير اللجان المجتمعية 
للحماية،

عدد حمالت تعزيز الصحة المتضّمنة 
للتوعية بالعنف القائم على النوع



الخطـة الوطنيـة 38
لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 

الهدف السادس:
 تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة والمتمركزة مجتمعيًا 

المؤشرات األنشطة  النتائج 
المفاهيم والممارسات 

السالبة في 
المجتمعات تم العمل 

على تغييرها تجاه 
الناجيات من العنف 

الجنسي والعنف 
المبني على النوع 

االجتماعي بأنواعه 
المختلفة.

زيادة رقعة التدريب على تطبيق التدابير السريرية 
للناجيات من االغتصاب،

تدريب مقّدمي الخدمة الصحية على التعرف على 
أنواع العنف المبني على النوع، والتحويل إلى 
الخدمات ذات الصلة، وتقديم الحد األدنى من 

الدعم النفسي، 
تدريب العاملين في الحقل الصحي؛ كالمساعدين 

الطبيين، والمعاونين الصحيين، والقابالت، وأطقم 
التمريض، على الرعاية الصحية األولية والصحة 

اإلنجابية، لتقديم الحد األدنى من الدعم النفسي 
للناجيات من العنف، 

تفعيل دور اللجان المجتمعية في تقديم الحد 
األدنى من الدعم النفسي والمجتمعي للناجيات من 
العنف المبني على النوع، وفي اإلحالة إلى الخدمات 

المتخصصة،
تفعيل دور المراكز المجتمعية للقيام بأنشطة 

التوعية المجتمعية، 
تدريب االختصاصيين النفسيين لتقديم تدابير 
الصحة النفسية المدمجة في تدابير المعالجة 

السريرية للناجيات من االغتصاب، 
تدريب االختصاصيين النفسيين في إدارة حاالت 

االكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة،
رفع قدرات مقّدمي الخدمات الصحية في توثيق 

حاالت العنف المبني على النوع، 
إنشاء مرجعية لقياس جودة الخدمات من خالل 

إجراءات العمل للتصدي للعنف المبني على النوع،
إنشاء وحدات تقديم الخدمة النفسية المتخصصة  

من خالل الخدمة الصحية العامة أو من داخل 
المؤسسات األكاديمية أو من خالل المراكز 

المجتمعية.

عدد الورش التدريبية المتسلسلة 
وعدد العاملين بالحقل الطبي 

والصحي الذين تم تدريبهم 

وجود بروتوكوالت مرجعية مستمدة 
من إجراءات العمل القياسية 

عدد النساء والفتيات الالئي وصلن 
إلى الخدمات

عدد الحاالت المحّولة بواسطة 
اللجان المجتمعية

عدد األنشطة المجتمعية التوعوية 
المقامة بواسطة المراكز المجتمعية

عدد االختصاصيين النفسيين 
والمجتمعيين المدّربين في كّل 

والية 

عدد المستخدمين آلليات اإلحالة 
الوطنية للخدمات المتكاملة في كّل 

والية 

عدد الوحدات المختصة بالصحة 
النفسية والمجتمعية 
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العمل على  تغيير  
المفاهيم والممارسات 

السالبة في 
المجتمعات، تجاه 

الناجيات من العنف 
الجنسي والعنف 

المبني على النوع 
بأنواعه المختلفة.

برامج إعالمية متخصصة موجهة لمكافحة 
جميع أشكال العنف المبني على النوع 
بالتركيز على العنف الجنسي، بأشكاله 

المختلفة 
رسائل توعوية عبر الخطب الدينية 

والمؤسسات التعليمية
تدريب المجموعات القاعدية والمنظمات على 

رفع الوعي 

عدد البرامج المنفذة

عدد الرسائل التي تّم إعدادها 
وبثها

عدد القادة المجتمعيين والدينيين 
الفاعلين في التوعية 

عدد المنظمات  والجمعيات 
القاعدية المدربة والفاعلة في 

التوعية

الجهات المنفذة

ــة  ــؤون الديني ــام، وزارة الش ــة واإلع ــة، وزارة الثقاف ــة ا لجتماعي ــل والتنمي وزا رة العم
واألوقــاف، وزارة التربيــة والتعليــم، وزار ة العــدل، وزارة الصحــة، وحــدة مكافحــة العنــف 
ضــد المــرأة والطفــل، وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي،وزارة الداخليــة ، وزارة 
الدفــاع ، إدارة الصحــة النفســية والرعايــة الصحيــة األوليــة، مفوضيــة األمــان االجتماعــي 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــي لألش ــس القوم ــادي ، المجل ــم االتح ــر، وزارة الحك ــض الفق وخف
وزارة التعليــم العالــي، المؤسســات األكاديميــة، منظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة. 

لجــان التغييــر والخدمــات باألحيــاء .
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المحور الرابع :اإلغاثة وإعادة اإلعمار

يشمل هذا المحور األهداف التالية:

تصميــم وتنفيــذ برامــج اإلغاثــة والتخطيــط إلعــادة اإلعمــار بإشــراك النســاء والفتيــات  -  1
بالتركيز على المجموعات الضعيفة بمناطق النزاعات.

 ضمان برامج  نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج)DDR( حساسة للنوع االجتماعي. -  2

الهدف األول: 

تصميم وتنفيذ برامج اإلغاثة والتخطيط إلعادة اإلعمار بإشراك النساء والفتيات بالتركيز 

على المجموعات الضعيفة بمناطق النزاعات 

المؤشرات األنشطة  النتائج
عدد البرامج والخطط 

المتضمنة لقضايا 
النساء المتضررات من 

النزاعات 
عدد القيادات الشبابية 

التي تم تأهيلها
عدد البرامج الصحية 

والثقافية المنفذة

عدد ونوعية الدراسات 
التي تحّدد احتياجات 

النازحات  والالجئات

تطوير خطط وبرامج حساسة تجاه قضايا النساء 
المتضررات من النزاعات، انشطة لضمان عدالة
تكوين لجان إعمار وإغاثة تشارك المرأة فيها 

بنسبة 50%
تدريب القيادات الشبابية والمجتمعية داخل 
المعسكرات ومناطق العودة الطوعية على 

مراقبة وتوزيع الخدمات اإلغاثية
ضمان عدالة الوصول إلى الخدمات، خاصة في 

المناطق المعزولة والمناطق األكثر هشاشة 
بمشاركة الجهات األمنية 

تقديم خدمات رعاية الصحة اإلنجابية للمرأة 
)خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتثقيف 

الصحي(
إجراء دراسات/مسوحات تحّدد احتياجات 

النساء النازحات والالجئات

تطبيق مبدأ التمييز االيجابي للنازحات في 
الحصول على الخدمات األساسية

القيام بمشاريع قومية متكاملة التخصصات 
تستهدف المناطق المتأثرة بالنزاعات

 قضايا النوع 
االجتماعي مدمجة 

في الخطط والبرامج 
المعنية باإلغاثة 
وإعادة االعمار 
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عدد البرامج المشتركة 
التي تّم فيها تعاون 
الفاعلين في توزيع 

اإلغاثة.

بيانات أساسية عن 
التوزيع العادل لإلغاثة 
بين ربات وأرباب األسر 
في معسكرات النازحين 

والعائدين.

عدد البرامج والخطط 
التي تّم إجراء تدقيق 

عليها والتأكد من 
تضمنها الحتياجات: 
النساء، النازحين، 
والقرى المضيفة، 

والحضرية.

عــدد المرافــق التــي تــم 
تأهيلها

التعاون مع أصحاب المصلحة والمجتمعات 
المحلية لتنفيذ برامج اإلغاثة لضمان 
وصولها إلى المجموعات المستهدفة

ايجاد برامج تنموية بجانب برامج اإلغاثة .

توزيع مسؤوليات مراقبة توزيع اإلغاثة 
والتقرير عنها بواسطة الشباب والشابات من  

بناة السالم في مخيمات النازحين 
ومعسكرات الالجئين.

 )Gender Audit( نوعــي  تدقيــق  إجــراء 
لخطــط وبرامــج إعــادة اإلعمــار؛ للتأكــد مــن 
النســاء،  مــن:  كّل  الحتياجــات  اســتجابتها 
والمناطــق  المضيفــة،  القــرى  النازحيــن، 

الحضرية.

ــة،  ــز الصحي ــدارس والمراك ــل الم إعــادة تأهي
المــرأة،  لتنميــة  مراكــز  وتفعيــل  إنشــاء 
والمؤسســات القانونيــة، ومصــادر الميــاه فــي 
لتوطيــن  تحديدهــا  تــم  التــي  المناطــق 
مجموعــات النازحيــن، مــع مراعــاة االحتياجــات 

الخاصة بالنساء والفتيات
الدعــم  خدمــات  تقديــم  مراكــز  إنشــاء 
النفســي واالجتماعــي، ودور اإليــواء لضحايــا 

النزاعات
البنيــات  فــي  النوعيــة  الفجــوات  تحديــد 

التحتية والخدمات،
إعــادة الثقــة بيــن مكونــات المجتمــع، وإزالــة 

جميع أشكال العنصرية والقبلية.

برامج إغاثة حساسة 
للنوع االجتماعي

 برامج إعادة إعمار 
حساسة للنوع 
االجتماعي. 
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عــدد برامــج ومشــاريع 
االقتصــادي  التمكيــن 
للنســاء والفتيــات مــن 

الفئات الضعيفة

المجموعــات  عــدد 
النسوية التي ُكّونت.

التــي  الــوزارات  عــدد   
تمكيــن  برامــج  تبّنــت 
فــي  اقتصــادي 

سياساتها 
وإستراتيجياتها. 

إجراء دراسات لتحديد احتياجات المستهدفين

إعداد مشاريع لزيادة الدخل واإلنتاج،

تكوين مجموعات نسوية ناشطة اقتصاديًا

تصميم برامج لتوظيف الشباب من الجنسين

الــوزارات  مــع  تشــاورية  اجتماعــات  عقــد 
القطاعيــة لضمــان إدمــاج برامــج التمكيــن 

االقتصادي في خططها. 

 برامج تمكين 
اقتصادي للنساء 

والشباب من الفئات 
الضعيفة في مناطق 
النزاعات مدمجة في 
السياسات والخطط 
والبرامج القطاعية. 
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الهدف 2: 

ضمان تنفيذ برامج  لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج )DDR( حّساسة تجاه النوع 

االجتماعي 

المؤشرات األنشطة  النتائج
عدد الخطط والبرامج 

الحساسة تجاه قضايا النساء 
المتضررات من النزاع.

عدد الجهات المعنية التي 
طورت من خططها وبرامجها،

عدد الدراسات التي أجريت. 

عدد المحاربات السابقات 
الالئي تّم تحديدهن واعتبار 

احتياجاتهن.

عدد برامج الدعم النفسي 
والمجتمعي واألنشطة المدّرة 

للدخل. 

عدد المقاتالت السابقات 
الالئي استفدن من الخدمات.

عقد اجتماعات تفاكرية وورش عمل مع 
اآلليات المعنية؛ لتطوير خطط وبرامج 

حساسة تجاه قضايا النساء المتضررات من 
النزاع.

مراجعة وتطوير الخطط والبرامج المعنية 
بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، 

وتحديد االحتياجات وسد الثغرات )إجراء 
دراسات ومسوحات(.

تصميم برامج نزع السالح والتسريح وإعادة 
الدمج مع اعتبار احتياجات المحاربات 

السابقات من النساء والفتيات المنسوبات 
إلى الحركات المسلحة.

إيجاد آلية لدمج المقاتالت السابقات في 
المجتمعات التي يخترنها أو إنشاء مراكز 

إليوائهن.

توفير الخدمات وفق دراسة تحديد 
االحتياجات )الدعم النفسي، االقتصادي، 

القانوني(.

قضايا النوع 
اإلجتماعي مدمجة 

في الخطط والبرامج 
المعنية بنزع السالح 

والتسريح وإعادة 
الدمج وإصالح قطاع 

األمن. 

برامج نزع السالح 
والتسريح وإعادة 
الدمج، مصممة 

ومنفذة بحيث تكون 
حساسة تجاه النوع 

االجتماعي، 
ومستجيبة لقضايا 

النساء.
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عدد المناطق المتأثرة بزراعة 
األلغام،

عدد المناطق التي أزيلت منها 
األلغام،

عدد البرامج التوعوية التي ُبّثت 
للتوعية بمخاطر األلغام،

عدد المرافق الخدمية التي 
ُأّهلت.

عدد البرامج المصّممة 
والمنّفذة.

توفير معلومات عن األماكن المزروعة 
باأللغام، وإزالتها بواسطة الجهات المختصة،

 توعية المجتمعات بمخاطر األلغام األرضية 
واألجسام الغريبة، عبر الوسائط اإلعالمية 

والمؤسسات التعليمية والدينية، 

إعاة تأهيل المرافق الخدمية بمناطق 
العودة.  

انشطة رفع الوعي بمخاطر استخدام 
األسلحة الخفيفة، 

 تحريك المجتمع المحلي في مناطق النزاعات 
لتصميم برامج لجمع األسلحة الخفيفة 

بمشاركة النساء، ومناقشة مخاطر 
استخدامها.  

مجتمع آمن وخاٍل 
من إصابات 

ومهّددات األلغام 
األرضية واألسلحة 

الخفيفة.

 النساء مشاركات 
في برامج جمع 
األسلحة الخفيفة.

الجهات المنفذة

القومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،  المجلــس   ، العمــل والتنميــة االجتماعيــة،  وزارة 
وزارة الشــباب والرياضــة، وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة ، وزارة الصحــة، وزارة الثقافــة 
واإلعــام،. جهــاز المخابــرات العامــة، وزارة البنــى التحتيــة والنقــل وزارة الزراعــة والثــروة 
ــة، وزارة  ــري والمــوارد المائي ــة والتخطيــط االقتصــادي، وزارة ال ــة، وزارة المالي الحيواني
الصناعــة والتجــارة، وزارة الطاقــة والتعديــن، وزارة التجــارة والصناعــة،  وزارة التربيــة 
والتعليــم، الــوزارات ذات الصلــة، بنــك الســودان المركــزي، المؤسســات التمويليــة، 
البنــوك، الجهــاز المركــزي لإلحصــاء، معتمديــة الاجئيــن، مفوضيــة المــرأة، مفوضيــة 
الســام ، القطــاع الخــاص ، الجامعــات والمؤسســات األكاديميــة   ، منظمــات المجتمــع 
المدنــي )المنظمــات القاعديــة واإلدارات األهليــة، لجــان الشــباب بالمجتمعــات المحليــةـ 

قــادة مجتمعــات.. إلــخ(،  
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آليات الرصد والتقييم

ُتعــّد عمليــة الرصــد والتقييــم مــن المراحــل المهّمــة لضمــان تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للخطــة 
الوطنية، بمحاورها األربعة: المشاركة، الوقاية، الحماية، واإلغاثة وإعادة اإلعمار.

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، هــي الجهــة المعنّيــة بتنفيــذ الخطــة، وتنســيق ومتابعــة 
األنشــطة المختلفــة؛ لضمــان تحقيــق األهــداف، مــع األطــراف كافــة، بمــا فيهــا الجهــات الحكوميــة، 
األهليــة،  السياســية، واإلدارات  الطوعيــة، واألحــزاب  والجمعيــات  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
والنقابــات، واالتحــادات، والجامعــات؛ بمســاهمة فنيــة وماديــة مــن منظمــات األمــم المتحــدة 

والوكاالت الدولية األخرى.

ــر فــي ضــوء أّي  ــة للتطوي ــم وقابل ــة فــي الخطــة، خاضعــة للتقيي إّن البرامــج واألنشــطة المضّمن
مســتجداٍت سياســّية أو اجتماعّيــة أو اقتصادّيــة. ولضمــان تحقيــق أهــداف الخطــة؛ ُوضعــت 
مجموعــة مــن المؤشــرات الكميــة والنوعيــة، لقيــاس مــدى التقــّدم المحــرز فــي تنفيــذ األهــداف، 
ــنوية  ــر س ــم تقاري ــل تقدي ــن قبي ــبة، م ــر المناس ــاذ التدابي ــة؛ والتخ ــج المطلوب ــى النتائ ــوالً إل وص
تتضّمــن بيانــات واضحــة ومحــّددة حــول ماهّيــة النتائــج المتحّققــة، باإلضافــة إلــى تحديــد النجاحات 
واإلخفاقــات والــدروس المســتفادة، والتــي ســتوّفر لصّنــاع القــرار واألطــراف ذات االصلــة، المعلومــات 
الضروريــة حــول ســير عمليــة التنفيــذ، ومــدى نجاحهــا ونســبة تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية 

المرتبطة بالخطة.

أّمــا عمليــة التقييــم؛ فُيكّلــف بهــا فريــق عمــٍل يضــّم: وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، أســاتذة 
جامعــات، ممّثــل لمفوضيــة المــرأة والعدالــة بيــن الجنســين، الــوزارات الوالئيــة، ممثــل للمفوضيــة 
ــع  ــات المجتم ــة، ومنظم ــة االنتقالي ــالم والعدال ــة الس ــل لمفوضي ــان، ممث ــوق اإلنس ــة لحق القومي
ــاز ات  ــم اإلنج ــٍة لتقيي ــام بدراس ــرأة؛ بالقي ــدة للم ــم المتح ــة األم ــن منظم ــاعدٍة م ــي، وبمس المدن
ــع بيــان  الســنوية، وإعــداد تقريــٍر يوّضــح مــدى تحقيــق األهــداف وأّي إخفاقــاٍت أو معّوقــاٍت، م
أســبابها، ويخــرج بتوصيــات لدعــم إنجــاز الخطــة الوطنيــة للمرحلــة القادمــة. ويرفــع فريــق التقييــم 
تقريــره إلــى الــوزارة المختصــة، تمهيــدًا لعرضــه فــي ورشــة عمــل لــكّل الشــركاء الذيــن ســاهموا 

في التنفيذ والرصد، وذلك لمزيٍد من الشفافية، وللخروج بتوصياٍت لتطوير الخطة.

يجتمــع فريــق العمــل كّل ثالثــة أشــهر؛ للتأكــد مــن ســير العمــل فــي تنفيــذ الخطــة الوطنيــة وتذليل 
العقبــات. ومــن مهــام فريــق العمــل: إعــداد تقريــر كّل أربعــة أشــهر، وتقريــٍر نهائــي كّل عــام، ُيرفــع 
ــع الســنوية  ــر رب ــق: المتابعــة وإعــداد التقاري ــوزراء. وتكــون مــن مســؤوليات الفري ــى مجلــس ال إل

والتقرير السنوّي.
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مالحق )1(

أعضاء اللجنة الفنية إلعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325:

األستاذ/ محمد مدني الشابك، وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية                                                        رئيسًا

األستاذة/ سليمى إسحق الخليفة شريف، وزارة العمل والتنمية االجتماعية                                        عضوًا

البروفيسور/ بلقيس يوسف بدري، جامعة األحفاد                                                                                                       عضوًا

األستاذة/ سامية نهار، جامعة الخرطوم                                                                                                                                          عضوًا

األستاذة/ زينب علي  العمدة عبدالماجد ، مركز بادية، الدلنج، جنوب كردفان                    عضوًا

األستاذة/ أحام ناصر الوقيع ، المجموعة النسوية والمدنية )منسم(                                              عضوًا

األستاذة/ آمنة آدم فاشر، منظمة إزدهار للسام والتنمية، غرب دارفور                              عضوًا

األستاذة/ سهاد محمد هاشم، منظمة هي، البحر األحمر                                                      عضوًا

األستاذ/ محمد حسن سيدنا شيكيت، منظمة الشباب لبناء السام والتنمية، كسا              عضوًا

األستاذة/ نفيسة محمد أحمد، مركز دراسات المرأة والطفل، جامعة البحر األحمر               عضوًا

األستاذ/ نزار عبد القادر صالح، معهد جنيف لحقوق اإلنسان                                              عضوًا

األستاذة/ فائزة عبد الرازق طه، اإلدارة العامة للمرأة واألسرة، وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية عضوًا

األستاذة/ سوزان عثمان كوه، اإلدارة العامة للمرأة واألسرة، وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية     عضوًا

األستاذة/ حنان الرضي على، اإلدارة العامة للمرأة واألسرة، وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية       عضوًا





المرأة والسالم واألمن

الخطـة الوطنيـة 
لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 

2022 - 2020


