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المحور االول: انشاء الية لمراقبة عن جرائم القتل  التي ارتكبت ضد النساء علي اساس 

 النوع او بناء علي دوافع جنسية

 

 تمهيد: 

فيما يتعلق بهذا الشان , تم انشاء وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل  كاًلية  وطنية  تختص 

بجمع المعلومات  و اعداد الدراسات  و البحوث  و السياسات واالستراتيجيات  لمكافحة العنف ضد 

ما تم انشاء  المراة والطفل  بالتنسيق مع الجهات الحكومية  المختصة  لحماية المراة  و الطفل , ك

وحدة تنفيذية لمكافحة العنف ضد المراة بجميع اشكاله في واليات السودان المختلفه  , اضافة  41

لذلك  هناك  عديد من الجهود الحثيثة   التي بذلتها حكومة السودان لضمان مكافحة العنف ضد 

والطفل في جميع المراة , نذكر علي سبيل المثال  و ليس الحصر , انشاء وحدة حماية االسرة 

 واليات السودان وهى الية خاصة بالطفل متكاملة الخدمات لديها بيانات تفصيلية متكاملة  اضافة 

للمفوضية القومية لحقوق االنسان و التي تعني بمراقبة اوضاع  حقوق االنسان  واالنتهاكات 

 الجسيمة التي تقع  عليها ,  ومنها  حاالت القتل .

 

 انشاء اليات مراقبة جرائم القتل : جهود الدولة في سبيل

 

ً مضطرداً  من قبل الدولة من اجل  انشاء اليات لمراقبةجرائم القتل و جمع البيانات وتحليلها   هناك تقدما

 بقصد الوقوف على حاالت القتل من  اجل تحديد اوجه القصور في القوانيين والسياسات  يتمثل فيما يلي :

 ة الستكمال انشاء هذه االلية في السودان وذلك  بموجب االلتزامات تم القيام بعدة خطوات تنفيذي

الواردة  بموجب  بروتوكول مكافحة العنف الجنسي لمنطقة البحيرات العظمى الذي صادق عليه 

م والتي تلزم الدول بانشاء اليات  8044م  ومقررات قمة اعالن كمباال   8002السودان في العام 

سي   وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة لضحايا العنف ضد النوع خاصة لمكافحة العنف الجن

 )قانوني وصحة )عضوية ونفسية( شرطة وقضاء( .

  تم وضع اجراءات تشغيلية قياسيةSOPs   صحة  –نيابة  –قضاء –مع الجهات ذات الصلة )شرطة

د اجازة منظمات مجتمع مدني ( ،لضمان التنسيق بين قطاعات الحماية عن -رعاية اجتماعية  –

 قرار انشاء االلية 

  قامت وحدة مكافحة العنف ضد المراة بالتعاون مع الجهاز المركزي لالحصاء, بعمل دراسة مسحية

م والتي بينت ان العنف  8048عن العنف المبني على النوع بالتطبيق على والية الخرطوم في العام 

 الزوجي هو اكثر معدل النماط العنف 

 

 



 جهود الدولة في سبيل تجميع البيانات وتحليلها:لثاني :  المحور ا

 

  تم انشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة المراة باالمم المتحدة لرصد حاالت العنف ضد النوع

 وتداعيات هذه القضايا سواء بالقتل او االنتحار وتم انشاء المرحلة االولى من المشروع  .

ية  والية جنائية وليست ادارية خاصة بادارة الجنايات وزارة الداخلاضافة لذلك كما توجد تقارير لبيانات 

فة دوريةانتحار تفصيال بحسب النوع والعمر بص–قتل  –الخرطوم يتم فيها رصد جميع حاالت العنف   


