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 جلنة حقوق الطفل

 الدورة اخلامسة واألربعون

 من  ١الـنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة           
 ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      من الربوتوكول اال   ١٢املـادة   

   ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 السودان: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٢٣٧ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/SDN/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من السودان          -١
 ٨، املعقودة يف    ١٢٥٥، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ ، املعقودة يف  )CRC/C/SR.1237الوثـيقة   
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧يونيه /حزيران

  مقدمة-ألف 

الردود على  ب بأحكام هذا الربوتوكول وكذلك      ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير األويل عمالً        -٢
وتعرب اللجنة أيضاً عن  ).CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1( قدمتها يف الوقت املناسب اليت املسـائل قائمـة  

 . تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلني عن حكومة جنوب السودان

وتذكِّـر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية              -٣
 .)CRC/C/15/Add.190 الوثيقة(الطرف َتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة السابقة املع

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :األنشطة التاليةتالحظ اللجنة مع التقدير  -٤
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رامج تيسري عودة   ببالتعاون مع منظمات غري حكومية      اجمللـس القومي لرعاية الطفولة      تنفـيذ    )أ( 
وإعادة ) وباألخص قطر واإلمارات العربية املتحدة    (سباقات اهلجن من دول اخلليج      يف  كفرسان  األطفال العاملني   

 إدماجهم؛

، مبا يف ذلك    ٢٠٠٢ يف عام    )سيواك (إعادة هيكلة جلنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال        )ب( 
 ختصيص موارد إضافية لتعزيز فعاليتها؛

 للتصدي القوميةة الطفولة يف إطار خطة العمل       تنفيذ الربنامج الذي صاغه اجمللس القومي لرعاي       )ج( 
 ؛٢٠٠٦نوفمرب /لعنف ضد النساء، يف تشرين الثاينل

شرطة والية اخلرطوم والتخطيط لتوسيع هذا املشروع ليشمل        ب املرأة والطفل إنشاء وحدة محاية     )د( 
 مناطق أخرى من البلد؛

 .جترمي الرق والسخرة يف تشريعات الدولة الطرف )ه ( 

 :حِّب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التاليةوتر -٥

 األطفال يف النـزاعات املسلحة، يف بإشراكالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق  )أ( 
 ؛٢٠٠٥يوليه / متوز٢٦

 اءاتواإلجر املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال        ٨٢اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )ب( 
 ؛٢٠٠٣مارس / آذار٧، يف ١٩٩٩  لعامفورية للقضاء عليهاال

 ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠، يف ٢٠٠٠  لعاماتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )ج( 

  العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف تنفيذ الربوتوكول االختياري-جيم 

 باإلضافة إىل العنف على نطاق واسع يف خمتلف أقاليم البلد         تالحظ اللجنة أن الرتاعات اجلارية وانتشار        -٦
 كبرية من   وجود ظروف مناخية معاكسة، تؤدي إىل تفاقم خطري يف حالة الفقر املدقع واجملاعة اليت تصيب أعداداً               

 اً تنفيذ الربوتوكول االختياري تنفيذ    تعترض صعوبات وحتديات كبرية     تثريوتقر اللجنة بأن هذه احلالة      . السـكان 
 . األطفال للجرائم احملظورة مبوجب هذا الربوتوكولشدة تعّرض، وال سيما بسبب مالئماً

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  البيانات-١

 مجيع ملعلومات الطفولة يشمل  بإنشاء مركز     اللجـنة بقيام اجمللس القومي لرعاية الطفولة حالياً        ترحـب  -٧
تأسف لعدم كفاية املعلومات بشأن نطاق وانتشار إال أهنا  وانب اخلاصة بالطفولة،    املؤشـرات املتعلقة مبختلف اجل    
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أنشـطة بيع األطفال، واالجتار باألطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ولعدم وجود أي            
 .نظام مركزي جلمع املعلومات عن القضايا املتعلقة حبماية األطفال

 بشكل منهجي جبمع وحتليل بيانات، مبوبة حسب        القيام الدولة الطرف بأن تضمن      وتوصـي اللجنة   -٨
األقلية، تغطي مجيع أحناء البلد لكوهنا تتيح أداة أساسية لقياس فئة  منها الفئة العمرية واجلنسية واإلثنية وأسس

الحقات القضائية   معلومات عن عدد امل     البيانات أيضاً  هوينبغي أن تشمل هذ   . مـدى تنفـيذ السياسة العامة     
لدولة الطرف أن تسعى هبذا الصدد للحصول لوينبغي  . لطبيعة اجلرميةواإلدانات على هذه اجلرائم مبوبة وفقاً

 .ألمم املتحدة، مبا فيها اليونيسيفاعلى املساعدة من وكاالت وبرامج 

  تدابري التنفيذ العامة-٢

 التشريعات

 إىل إنشاء جلنة    ت أد ٢٠٠٥ على نطاق واسع يف عام       ةي قانون عـلماً بإجـراء مراجعة     اللجـنة    حتـيط  -٩
 جهود شىت يف البلد بأسره جلعل مجيع التشريعات احمللية منسجمة مع االتفاقية             وبـبذل اإلصـالحات الوطنـية     

 .  تنفيذ التشريعات القائمةكفايةعلى أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء عدم  .والربوتوكولني

 : مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف -١٠

ـ مواصـلة اختـاذ      )أ(   مع  تدابري العـتماد تشريعات أو تعزيزها، وتنفيذها ونشرها انسجاماً        ال
  االتفاقية والربوتوكول االختياري؛إىلااللتزامات املقطوعة باالنضمام 

ضـمان اختاذ كافة التدابري القانونية واإلدارية الالزمة لتنفيذ التشريعات املوجودة يف اجملال              )ب( 
 ؛ كامالًشمول بالربوتوكول االختياري تنفيذاًامل

 التعذيب مناهضة املرأة، واتفاقية ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التصديق على اتفاقية )ج( 

 للمحكمــة األساسي رومـا املهينة، ونظـام أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه

 .الدولية اجلنائية

 ق وتقييم تنفيذ الربوتوكولتنسي

تالحـظ اللجـنة أن اجمللس القومي لرعاية الطفولة هو اهليئة املسؤولة عن تنفيذ الربوتوكول االختياري                 -١١
 وأهناوترحـب باملعلومـات اليت تفيد بأن هذه اهليئة تقوم بنشاط حثيث يف مجيع القضايا املتعلقة حبماية الطفولة               

 .ال تنسيق خمتلف األنشطةاضطلعت بدور ريادي فعال يف جم
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 الدولة الطرف يف تعزيز اجمللس القومي لرعاية الطفولة ومتكينه على الوجه     تستمروتوصي اللجنة بأن     -١٢
كما توصي  .  عن تزويده باملوارد البشرية واملالية     املالئم، مبا يف ذلك عن طريق ختويله السلطات الالزمة فضالً         

اية الطفولة تعاونه مع املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع اللجنة بأن يكثف اجمللس القومي لرع
 .املدين يف األنشطة املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري

 النشر والتدريب

 بالربامج اليت وضعها اجمللس القومي لرعاية الطفولة لنشر الربوتوكول          على الرغم من ترحيبها   إن اللجنة،    -١٣
 .تدريبية بشأنه، تالحظ أن مستوى الوعي بالربوتوكول االختياري وبأحكامه ال يزال متدنياًوالقيام بأنشطة 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٤

إشاعة العلم بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، ال سيما بني األطفال وأسرهم،  )أ( 
اليت تعىن بقضايا املرأة، والزعماء الدينني، وذلك بوسائل        وكذلـك يف أوساط اجملتمعات احمللية، واجملموعات        
 منها املناهج التعليمية ومحالت التوعية الطويلة األمد؛

تعزيـز أنشطة التثقيف والتدريب املنهجية يف أحكام الربوتوكول االختياري جلميع الفئات             )ب( 
ن العامون والقضاة واحملامون وموظفو إنفاذ  فيها املدعو  ناملهنية ذات الصلة العاملة مع األطفال ولصاحلهم، مب       

 ؛ االجتماعيونواألخصائيونالقانون 

، عامة اجلمهور لدى الوعي تعزيز من الربوتوكول، إىل ٩املادة  من ٢الفقرة السعي، يف ضوء  )ج( 
بري الوقائية مبا يف ذلك األطفال، عن طريق إتاحة املعلومات بكافة الوسائل املناسبة، والتثقيف والتدريب، بالتدا

واآلثـار الضـارة املترتـبة عن اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك عن طريق تشجيع مشاركة                   
اجملـتمعات احمللية، وخاصة األطفال واألطفال ضحايا هذه اجلرائم، يف هذه الربامج الرامية لتقدمي املعلومات               

 والتثقيف والتدريب؛

 املساعدة من الوكاالت والربامج التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها مواصلة السعي للحصول على )د( 
 . التابع ملنظمة العمل الدوليةاألطفال عمل للقضاء على الدويل الربنامجواليونيسيف 

 ختصيص املوارد

عدم توفر موارد كافية ويتمثل يف عملية تنفيذ الربوتوكول يعترض عائق خطري لوجود تشعر اللجنة بالقلق  -١٥
 .لربامج واملشاريع يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياريل

اعتمادات امليزانية، يف ذلك وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوفري موارد كافية، مبا  -١٦
لكايف، وتوصي اللجنة هلذه الغاية بإيالء االهتمام ا .جلميع األنشطة اليت هتدف إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري

قوق اإلنسان،  حللـدى وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات احلد من الفقر اليت قد تؤثر يف رفاه األطفال،                
 . الرامية إىل إعمال هذه احلقوقاحملددةتدابري للوحقوق األطفال على وجه اخلصوص، و
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  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية-٣

ـ  -١٧ قرونة حبالة الفقر املدقع واجلفاف واجملاعة قد سامهت يف وجود العدد           املظ اللجنة أن حالة الرتاع      تالح
 املعرضني بشكل خاص جلميع أشكال االستغالل، مبا فيها         الكـبري من أطفال الشوارع واألطفال املشردين داخلياً       

نة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن       ويف هذا الصدد، تشعر اللج     .األفعـال املشـمولة بالربوتوكول االختياري     
من أجل السلع األساسية  وأاملال  وأأو يكرهون على الزواج املبكر مقابل الغذاء   /ون إىل البغاء و   أاألطفال قد يلج  

 .البقاء

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانني والتدابري اإلدارية والسياسات  -١٨
وينبغي إيالء اهتمام خاص حلماية      .امج االجتماعـية اليت متنع اجلرائم املشار إليها يف هذا الربوتوكول          والـرب 

األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص هلذه املمارسات، مبن فيهم األطفال املشردون واألطفال الذين يعيشون               
من  األطفال حلمايةجلهود اليت تبذهلا  بأن تكثف الدولة الطرف اوتوصي اللجنة أيضاً .يف فقر وأطفال الشوارع

 على عناصر من بعض املمارسات احملظورة       أحيان كثرية  يف    باإلكراه، وهو ما ينطوي أيضاً     الـزواج املـبكر   
 .أو بغاء األطفال/مبوجب الربوتوكول، أي بيع األطفال و

 فإهنا،  ٢٠٠١ين لعام    ترحب بإنشاء نظام السجل املدين مبوجب قانون السجل املد         ويف حـني أن اللجنة     -١٩
 النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف مبوجب         عندأعربت عنه   كانت قد    عن قلقها، الذي     تعـرب جمدداً  

 .االتفاقية، إزاء العدد الكبري من األطفال الذين ال يزالون غري مسجلني

ملواليد، وباألخص يف   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل حتسني نظام تسجيل ا            -٢٠
 .املناطق األكثر عزلة

، تلقي تتوىل، فيما تتوىلاليت وهي الشعبة  بإنشاء شعبة محاية األسرة بوزارة الداخلية،     اللجنة علماً  وحتيط -٢١
 .شكاوى بشأن أعمال اإلساءة، مبا فيها اإلساءة اجلنسية، ومعاجلة اآلثار اجلسدية والنفسية اليت تقع على الضحاياال
 .سرية األالبيئة على اإلساءات اليت تقع يف مقتصراًى أن اللجنة قلقة لكون اختصاص هذه الشعبة عل

ستخدام، ال ا وسهلةألطفال تكون فعالة ومتاحة     ا لشكاوىوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية        -٢٢
 . األطفال يف املواد اإلباحية     الوقاية واحلماية ضد بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل        تدابري هام من    كتدبري

النظر يف الشكاوى املتعلقة جبميع أشكال اإلساءة لألطفال، مبا فيها          ب اآللية   بتكليف هذه وتوصـي كذلـك     
  .اإلساءات املشمولة بالربوتوكول

 احلظر واملسائل ذات الصلة -٤

 حظر بيع األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال

اجلرائم املنصوص عليها    جلميع   تشريعات الدولة الطرف بصورة كافية    إزاء عدم مشول    ساور اللجنة قلق    ي -٢٣
 :وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي . من الربوتوكول االختياري٣يف املادة 
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م من أن   لة جلرائم أخرى، بالرغ   ّمن القـانون اجلنائي ال يعترب جرمية بيع األطفال إال جرمية مك           إ )أ( 
 قانون الطفل الذي وضعته حكومة جنوب السودان ينص على حظر بيع األطفال أو تبادل األطفال؛

 ٢٠٠٤ بوجه عام مبوجب قانون الطفل لعام إذا كان استخدام األطفال يف املواد اإلباحية حمظوراً )ب( 
 وأبيع   وأعرض   وأتصدير   وأرياد  است وأنشر   وأتوزيع   وأرم إنتاج   جت أحكاماً، فال يبدو أن هناك      )٣٢املـادة   (

  من الربوتوكول؛٢ستغل فيها األطفال كما نصت على ذلك املادة امتالك املواد اإلباحية اليت ُي

من رغم  ال ب ، االجتار باألشخاص  حيرِّمعلى حكم حمدد    ال ينص   انون اجلنائي للدولة الطرف      الق نإ )ج( 
 االختطاف واإلغواء والسخرة؛غطي أحكام توجود 

  .لربح امن أجلال يوجد أي حكم جيرم نقل أعضاء الطفل  )د( 

  : ملا يلي تشريعاهتا توخياًبتعديلوتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٢٤

 من الربوتوكول وكفالة تغطية تشريعاهتا      ٢تعريف بيع األطفال بالشكل املالئم وفقا للمادة         )أ( 
 من الربوتوكول االختياري، مبا فيها نقل أعضاء        ٣ادة  من امل ) أ(١جلمـيع األفعال املنصوص عليها يف الفقرة        

 الطفل يف سبيل الربح؛

 للفقرة رِّم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية طبقاً   جيعرِّف و ي يف القانون اجلنائي     حكمإدراج   )ب( 
  من الربوتوكول االختياري؛٣من املادة ) ج(١ والفقرة ٢ من املادة )ج(

 وقمعه واملعاقبة   كول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،      التصديق على بروتو   )ج( 
، وجترمي االجتار باألشخاص ٢٠٠٠ املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام عليه
  لذلك؛تبعاً

يف جمال التبين على  نوالتعاو األطفال ماية املتعلقة حب١٩٩٣الهاي لعام  التصديق على اتفاقية )د( 
  .الصعيد الدويل

 الوالية القضائية

تطبيق الدولة الطرف تشريعها على اجلرائم اليت يرتكبها سودانيون خارج البالد           عدم  يساور اللجنة قلق ل    -٢٥
  . الفعل جرمية مبوجب القانون اجلنائي للدولة الطرف ومبوجب قانون الدولة اليت ارتكب فيها معاًإال إذا اعترب

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعديل تشريعها بإلغاء مبدأ التجرمي املزدوج لكي تسمح يف كل      -٢٦
 . عليها يف الربوتوكول االختيارياًالحقة مواطنيها الذين يرتكبون خارج البالد جرمية منصوصمباألحوال 
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 املطلوبنيتسليم 

 وأهنا موقعة على    املطلوبنيالثنائية بشأن تسليم    تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت بعض االتفاقات          -٢٧
 .اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

 : من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي٥ويف ضوء املادة  -٢٨

  من الربوتوكول باعتبارها جرائم توجب     ٣ من املادة    ١إدراج اجلرائم املشار إليها يف الفقرة        )أ( 
وكذلك يف كل معاهدة الدولة الطرف  انضمت إليها املطلوبنيتسليم مرتكبيها يف أي معاهدة موجودة لتسليم 

 ؛ ستربمها الحقاًاملطلوبنيلتسليم 

 يف اجلرائم اليت يشملها، يف حال املطلوبني لتسليم  قانونياًاعتبار الربوتوكول االختياري أساساً )ب( 
 .املطلوبني أخرى مل تربم معها معاهدة لتسليم  طلب بالتسليم من دولة طرفتتلق

 األطفالمن  محاية حقوق الضحايا -٥

 التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول

تناول محاية حقوق الضحايا من األطفال      ي ٢٠٠٤ مواد قانون الطفل لعام      عدداً من تالحـظ اللجنة أن      -٢٩
على أن اللجنة قلقة لكون األطفال  . تعىن حبماية األطفال يف مشال السودان وجنوبهعاملة عن إنشاء أفرقة  ضـالً ف

 ملا   دائما كضحايا طبقاً   يعاملونضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري قد ال ينظر إليهم وال             
  . من الربوتوكول٨نصت عليه املادة 

 : الدولة الطرف مبا يليوتوصي اللجنة -٣٠

ضـمان عـدم جترمي أو معاقبة األطفال ضحايا أية جرمية من اجلرائم الواردة يف الربوتوكول     )أ( 
  وهتميشهم اجتماعياً؛وصمهماالختياري، واختاذ مجيع التدابري املمكنة لتفادي 

ى للطفل يف معاملة     إيالء االعتبار األول للمصلحة الفضل     لضماناختاذ مجيع التدابري الالزمة      )ب( 
 .النظام القضائي اجلنائي لألطفال الذين هم ضحايا اجلرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول

من الربوتوكول، على محاية الضحايا والشهود األطفال يف مجيع         ) ١(٨العمل، يف ضوء املادة      )ج( 
 يف العدالة بشأن التوجيهية املتحدة األمم  هبذا اخلصوص مببادئواالسترشادمراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية 

 ).٢٠٠٥/٢٠رقم  واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار(عليها  والشهود اجلرمية ضحايا باألطفال املتعلقة األمور

إعادة التأهيل، يف   و املساعدة   توفر مع التقدير بشروع وحدة محاية الطفل، اليت          اللجـنة عـلماً    وحتـيط  -٣١
نح  آلية ملللنظر يف إنشاء  جلنة مؤخراًبتشكيل، وكذلك باملعلومات اليت تفيد ٢٠٠٧يناير /ثاينها يف كانون التأنشط

 اخلدمات املتاحة ألنبيد أن اللجنة قلقة  .خدموا يف سباقات اهلجن األضرار لألطفال الذين اسُتعنتعويـض مايل  



CRC/C/OPSC/SDN/CO/1 
Page 8 

 

يا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول إلعادة اإلدماج االجتماعي ولتحقيق الشفاء البدين والنفسي الكامل لضحا
  . كافياً املوارد وعدم كفاية عدد املوظفني املدربني تدريباًإىل نقص ال تزال حمدودة، وهو ما يعزى أيضاً

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٢

ضحايا امليزانية حىت توفر خدمات مالئمة لألطفال من أن تـويل األولويـة لتخصيص موارد       )أ( 
 الشفاء البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،  حتقيقاجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك

 من الربوتوكول؛) ٣(٩ للمادة وفقاً

ن، و االجتماعياألخصائيون التدريب املناسب وبناء القدرات جلميع املهنيني، مبن فيهم توفرأن  )ب( 
 املنصوص عليها يف الربوتوكول على املستوى الوطين واإلقليمي         اإلساءاتايا  ن مـع األطفال ضح    والعـامل 

 من الربوتوكول؛) ٤(٨ للمادة واحمللي، وفقاً

أن تكفـل جلمـيع األطفـال ضحايا اجلرائم املذكورة يف هذا الربوتوكول إمكانية اللجوء                )ج( 
ضرار اليت حلقتهم من األشخاص لإلجـراءات املناسـبة يف سـبيل احلصول، دون متييز، على تعويض عن األ          

 . من الربوتوكول٩ملادة  من ا٤لفقرة  لاملسؤولني قانوناً عن ذلك، وفقاً

  اهلجناتسباق

 عن اعتماد تدابري    ترحب اللجنة بإنشاء جلنة خاصة ملكافحة استغالل األطفال يف سباقات اهلجن، فضالً            -٣٣
 مبختلف الربامج وكذلك االتفاقات الثنائية اليت       أيضاً  علماً  وحتيط .تشـريعية شـىت هبدف مكافحة هذه الظاهرة       

وا يف سباقات اهلجن خارج البالد وكفالة شفائهم البدين والنفسي وإعادة           خدمهتدف إىل محاية األطفال الذين استُ     
طفال، ال سيما أطفال قبائل بعينها، األالجتار بلعـلى أن اللجنة قلقة الستمرار حاالت   .إدمـاجهم يف اجملـتمع  

  . يف سباقات اهلجنرساهلم إىل الشرق األوسط الستخدامهم فرساناًوإ

 األطفال يف سباقات اهلجن، مبا يف ذلك باختاذ استخداموتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة مكافحة     -٣٤
 بأن  أيضاًوتوصي . مالئماًتدابري وقائية وتنفيذ خمتلف الربامج واالتفاقات الثنائية اليت وضعت هبذا اخلصوص تنفيذاً

بعد ألطفال العائدين إىل بلدهم     ل االجتماعيدماج  اإلتواصل الدولة الطرف كفالة الشفاء البدين والنفسي وإعادة         
  .يف هذا النشاطستخدامهم ا

 يف نزاعات مسلحةاجملندون األطفال 

 املتعلق ارياالختي  على الربوتوكول٢٠٠٥تالحـظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صّدقت يف عام   -٣٥
املسلحة وأن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان أعربتا كلتامها عن  الرتاعات يف األطفال بإشـراك 

غري أن اللجنة قلقة إزاء املعلومات اليت تفيد بأن جتنيد           .التزامهما بضمان عدم جتنيد أي طفل يف قواهتما املسلحة        
 .دماتاخلسلع أو ال أو باملبادلة باملال أو بالوعد ذلك ا يفمباألطفال مستمر يف إقليم الدولة الطرف، 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة ملنع أي عمل أو صفقة، يدخل فيها عرض                 -٣٦
 نقل طفل من قبل شخص أو جمموعة أشخاص إىل شخص آخر لغرض    ويتم مبوجبها طفل أو تسليمه أو قبوله،      

 . واملعاقبة عليهاهاسلح، وحظرجتنيده يف نزاع م

 األطفال خطف

يف جمال حتديد النساء    من عمل    جلنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال        مبا قامت به   اللجنة   ترحـب  -٣٧
 .واألطفـال املخـتطفني واسترجاعهم وعودهتم من الشمال إىل جمتمعاهتم يف جنوب السودان ومل مشلهم بذويهم               

  استمرار خطف األطفال ألغراض جتنيدهم بالقوة، واستغالهلم يف السخرة، وأحياناً          وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء     
 خالل ى من حاالت االختطاف جرأعلى عددسيما يف دارفور وجنوب السودان، رغم أن  ، والالستغالهلم جنسياً

  .٢٠٠٢ و١٩٨٣  عاميفترة الرتاع املسلح ما بني

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٨

 تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملنع خطف األطفال ألي غرض كان أو بأي شكل من األشكال؛ )أ( 

الرامية توفري املوارد الكافية للجنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال لتستمر يف أنشطتها  )ب( 
 ؛ الفضلى مصلحتهمحيققمل مشل املخطوفني الذين يتم التعرف عليهم بأسرهم، مىت كان ذلك إىل 

م ـاالنضمام إىل اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف تنص على منع اختطاف األطفال وعلى ل             )ج( 
  .مشلهم بذويهم وإعادة تأهيلهم

 نااملساعدة والتعاون الدولي -٦

تعتقد اللجنة أن القضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية سيتيسر  -٣٩
ـ     االقتصاديج جامع، يتصدى للعوامل املسامهة يف ذلك واليت تشمل التخلف والفقر والتفاوت             باعـتماد هن

 الطرف هبذا   ةوتشجع اللجنة الدول  . واملمارسـات التقلـيدية الضارة والرتاعات املسلحة واالجتار باألطفال        
 شدة تعرض  يف   تعزيز التعاون الدويل بغية التصدي لألسباب اجلذرية اليت تسهم        واخلصـوص عـلى مواصلة      

  . يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسيةواالستغاللاألطفال للبيع 

 إنفاذ القانون

 يف جمايل القضاء والشرطة     أنشطة التعاون تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز          -٤٠
يف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية و      وكشف األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال و          ملـنع 

 .السياحة اجلنسية، والتحقيق يف هذه األفعال ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عنها
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 املتابعة والنشر -٧

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،               -٤١
 حبكومة الوحدة الوطنية وإىل حكومة جنوب     تها إىل الوزارات احلكومية املختصة    وذلـك بطـرق تشمل إحال     

 والسلطات احمللية، للنظر فيها على حنٍو مالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات            اجمللـس الوطين  ، وإىل   السـودان 
 .بشأهنا

 النشر

ا والتوصيات املتعلقة هبا    توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير والردود اخلطية اليت قدمته            -٤٢
 ومجاعاتومنظمات اجملتمع املدين    لعامة الناس   اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع       ) املالحظـات اخلتامية  (

، من أجل   )دون االقتصار عليها  ( املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت           واجلماعاتالشباب  
 .كول االختياري وتنفيذه ورصدهبالربوتوإثارة النقاش وإذكاء الوعي 

  التقرير القادم-٨

 من الربوتوكول االختياري، أن ُتدرج ١٢ من املادة ٢ بالفقرة تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، عمالً -٤٣
معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،              

  . من االتفاقية٤٤ة وذلك وفقاً للماد

_ _ _ _ _ 

 


