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ائمة املسائل  ردود كتابـية مقدمـة من حكومة مجهورية السودان على ق          
(CRC/C/OPSC/SDN/Q/1)         الـيت سـيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير  

 من  ١٢ من املادة    ١املقدم مبوجـب الفقرة    مهوريـة السودان    األويل جل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلق ببيع األطفال وبغاء         
ــية   ــواد اإلباحـ ــال يف املـ ــتغالل األطفـ ــال واسـ  األطفـ

                          (CRC/C/OPSC/SDN/1)* 
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 .مم املتحدةدوائر الترمجة يف األ
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 اجمللس القومي لرعاية الطفولة

معلومات حديثة وإضافية مطلوبة للجنة الدولية حلقوق الطفل عند 
 الربوتوكول االختياري الـنظر يف الـتقرير املبدئي للسودان حول         

 ٢٠٠٧مارس /ع وبغاء األطفال واملواد اإلباحية آذار   بشأن بي

تتضمن النوع والفئة العمرية، املناطق     ) كلما كان ذلك متاحاً   (الـرجاء توفـري بـيانات إحصائية         -١
 : حول٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤احلضرية والريفية للسنوات 

طفال، مع معلومات إضافية حول     عـدد القضايا املسجلة لبيع األطفال ودعارة األطفال واملواد اإلباحية لأل           )أ( 
 .نوع املتابعة املتوفرة ملخرجات هذه القضايا، وتتضمن إقامة الدعوى، وآثار ذلك والعقوبات املوقعة على مرتكبيها

مل تسـجل بالغات عن دعارة األطفال وبيع األطفال واملواد اإلباحية وال توجد معلومات لألطفال خالل الفترة          
 بالغ  ٢١٥ أورد التقرير اجلنائي لوزارة الداخلية عدد بالغات القضايا املسجلة           ٢٠٠٦  ولكـن يف عام    ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 .اعتداء جنسي على األطفال وتراوحت األحكام فيها ما بني عامني ومثانية عشر عاماً سجناً

 عدد األطفال املهربني من وإىل السودان باإلضافة إىل التهريب عرب البالد )ب( 

قطر، من ) ٢١٢(، )اإلمارات العربية املتحدة) (١٥٧(ذين مت إرجاعهم مــن دول اخلليج   يبلغ عدد األطفال ال    
 انظر السؤال (سـباقات اهلجـن حيـث مت إعادة دجمهم يف أسرهم وجمتمعاهتم يف إطار الربامج اليت أعدت هلذا الغرض                    

 ).١٢رقم 

 من قرارات ولوائح    ٢٠٠٦ وحىت العام    ٢٠٠٠إن اجلهـود الـيت بذلـت خاصةً يف الفترة من العام              -
ومنشـورات وما أعقبها من إجراءات اختذهتا السلطات السودانية وبعض دول اخلليج أدت إىل تقليص               

ظاهـرة سفر وإضافة األطفال بغرض العمل باخلارج متاماً لتبقى حاالت استطاعت أن             ) إن مل نقـل   (
 .تدخل لدول اخلليج عرب منافذ غري شرعية

 .عرب البالد) هتريب(هربون للسودان أو مل ترد إفادات عن أطفال ي -

هـنالك عـدد مـن احلاالت غادرت البالد عرب منافذ غري شرعية لدول اخلليج ومت إعادهتا عرب مطار                    -
 . حاالت مت فتح بالغ وما زالت اإلجراءات قيد التحري٨اخلرطوم وهي تقدر بعدد 

اولتهم مغادرة البالد لدولة اإلمارات      حاالت ستة منها مت ضبطها مبطار اخلرطوم عند حم         ٧هنالك عدد    -
 .مبوجب زيارات وبعد التحري وإعادة الكشف الطيب مت إلغاء جوازات سفرهم
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 عدد األطفال الذين مت مساعدهتم عالجياً وتعويضهم )ج( 

يعمـل مكتـب الدعـم النفسي واالجتماعي بوحدة محاية األسرة والطفل بشرطة والية اخلرطوم على تقدمي                  
لنفسية واالجتماعية لضحايا االعتداءات وكذلك املتهمني ويضم مكتب الدعم النفسي واالجتماعي جمموعة من             اخلدمات ا 

ضـباط الشـرطة املؤهلـني يف اجملال، كما قامت إدارة الوحدة باستيعاب عدد عشرين من الكوادر تتفاوت مؤهالهتم                   
س واالجتماع، ومت وضع برنامج تدرييب مكثف لتلك  يف جمايل علم النف   ساألكادميـية بـني درجة الدكتوارة والبكالوريو      

 :وتتمثل املهام األساسية يف . اجملموعة لضمان قيامها باخلدمات العالجية والتوعويـة على أكمل وجه

 .تقدمي الرعاية النفسية املباشرة للمعتدى عليهم وتصبري الضحية وأسرهتا باحلالة اليت متر هبا -١ 

 النفسي للضحية وأسرهتا مع املتابعة الدورية من خالل جلسات العالج           تقـدمي العـالج واإلرشـاد      -٢ 
 .والزيارات امليدانية

من خالل دراسة احلالة املتعمقة واملتابعة يف دار التأهيل ومن          ) املتهمني(القيام بالتقييم والعالج النفسي      -٣ 
ث والدراسات بغية وضع خطط عالجية      مث االسـتفادة مـن التاريخ الشخصي، النفسي واالجتماعي للحاالت يف البحو           

 .ووقائية يف املستقبل

رفـع الوعـي اجملـتمعي بأمهية الصحة النفسية واملخاطر اليت هتدد األطفال وذلك من خالل التواصل                  -٤ 
 ).حماضرات، ندوات، ورش عمل، مسنارات(اجلماهريي املباشر 

 . عقد دورات تدريبية متخصصة يف جمال العالج النفسي -٥ 

يناير / حالة منذ بدء العمل يف كانون الثاين       ١٠٥ بلغ عدد احلاالت اليت وردت لوحدة محاية األسرة والطفل           وقد 
 :تبني اآليت) الضحايا( ومن خالل حتليل البيانات واملعلومات اخلاصة باملتهمني واملعتدى عليهم ٢٠٠٧

 :من جممل االعتداءات جنسية٪!٩٠

 إمهال؛٪!٥ -

 . اعتداءات جنسية٪٢ -

  أنواع أخرى من االعتداءات مبا فيها األذى النفسي؛٪٣ -

  من املعتدين أقارب أو جريان للضحايا؛٪٩٠ -

 . حاالت من الضحايا يعانون من التخلف العقلي مبختلف درجاته٪٦ -

 .تضمنت اخلطط العالجية لتلك احلاالت العالج النفسي املباشر باإلضافة لإلرشاد األسري 
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 مع إدارات املدارس إلرجاع بعض التالميذ املتسربني من املدرسة الذين مت            متـت بعـض املعاجلـات      -
إحضـارهم إىل الوحـدة كحاالت تشرد جزئي، والتأكد من استقرارهم من خالل الزيارات امليدانية               

 .واإلرشاد األسري

ايتهم مت تسـليم عدد ست حاالت من األطفال املفقودين إىل ذويهم بعد تعهد ذويهم كتابياً حبسن رع                 -
 .وعدم تركهم بدون رقابة

 :تتضمن أهداف العالج لضحايا العنف بشكل عام -

 تقليل أعراض الصدمة مع إعادة التأهيل؛ - 

 إرجاع الطفل للمشاركة يف نشاطاته العادية؛ - 

 التأكد من عدم تعرض الطفل للعنف مستقبالً؛ - 

 .رشاد األسريمعاجلة اآلثار السلوكية الناجتة من االعتداء إضافة لإل - 

ونسبة الرتفاع الوعي اجملتمعي باملخاطر اليت تتهدد الطفولة وأمهية الصحة النفسية وقيام هذه الوحدة للدفاع عن                 
حقـوق الطفـل واملـرأة ندعو لتكاتف كافة منظمات اجملتمع املدين وقطاعاته للمشاركة يف دعم وتناول حل وعالج                   

 .سيةمشكالت الطفولة مبا فيه االعتداءات اجلن

بادرت والية اخلرطوم ووحدة شرطة محاية املرأة والطفل كنموذج من املنتظر تطبيقه خالل الشهور القادمة على                 -أوالً
 :باقي الواليات حيث هتدف هذه الوحدة إىل

مناصـرة ووقايـة ومحاية وعالج األطفال والنساء من كافة أشكال العنف واالنتهاكات واإلساءات               -
 تبين برامج وأنشطة مدروسة نابعة من قيم وثقافة اجملتمع ووفقاً للتشريعات            واالسـتغالل مـن خالل    

 الدولة باالتفاقيات الدولية واإلقليمية والوطنية وخاصةً املنظمات الطوعية تطمح          تالسـارية والـتزاما   
 جملتمع معاىف داخل والية اخلرطوم؛

ق اآلخرين والتنسيق مع اجلهات املعنية من أجل أسرة وجمتمع حيترم واجباته ويتمتع حبقوقه ويقدس حقو    -
بـتكامل األدوار يف جمـاالت القانون والتعليم والصحة واإلعالم لتوعية وتبصري اجملتمع مبخاطر العنف               

 املادية واملعنوية واهليكلية وذلك برفع قدرات الكوادر العاملة وتوفري املعينات؛

 ومعايري  ٢٠٠٥ االنتقايل   نودستور السودا ) CPA(ترتكـز مفاهيم الوحدة على اتفاقية السالم الشامل          -
محاية الطفل الواردة يف االتفاقية الدولية اخلاصة بالطفل واليت وقع وصادق السودان عليها وعلي رأسها               

 اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني؛

لة، منظمات طوعية وطنية،    اجمللس القومي لرعاية الطفو   (التنسـيق مع اجلهات العاملة يف جمال األطفال          -
 .لتحقيق مصاحل الطفل الفضلى فـي مجيع اجملاالت) ومنظمات طوعية دولية
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 :لضمان سجالت دقيقة املعلومات فيما يتعلق بعمل الوحدة تقوم باآليت 

 متكني إجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية؛ -

 توفري املظلة الشرعية والقانونية؛ -

  بني الشركاء؛تبادل املعلومات -

 إمكانية متابعة ورصد وحتليل احلاالت؛ -

 تقدمي إحصاءات وتقارير حبجم العمل للماحنني لضمان الشفافية؛ -

 .تشجيع ومتكني الدارسني من إجراء البحوث املختصة يف هذا اجملال لكافة الشرائح اجملتمعية -

 : العنف والتعديات من خاللتعمل الوحدة على محاية ووقائية الطفل واملرأة من كافة أشكال

 هتيئة البيئة املناسبة؛ - 

 ؛)إخل... الصحية والنفسية، االجتماعية (معاجلة اآلثار السلبية للعنف  -

 تقدمي الدعم النفسي والقانوين واالجتماعي لألطفال اجلاحنني والضحايا؛ -

 إجياد التدابري البديلة للطفل اجلانح؛ -

 مقترحات التشريعات والقوانني الوطنية اخلاصة حبماية الطفل واملرأة         تسـاهم هـذه الوحدة يف تقدمي       -
 ومالءمتها باالتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة هبذا الشأن؛

 .التوعية عرب وسائل اإلعالم املتاحة -

 :تعتمد الوحدة على قيم وآليات يف عملها تتمثل يف اآليت 

 ملعنيني والتعامل مع احلاالت على انفراد؛مبدأ السرية وعدم إفشاء املعلومات لغري ا -١ 

 وضع الئحة لقواعد السلوك والعقوبات للمسؤولية واحملاسبة؛ -٢ 

 ؛ةااللتزام الصارم بالقوانني الوطنية أو االتفاقات الدولية اخلاصة بالطفل من أجل العدل واحلياد والشفافي -٣ 

 .دولينياملشاركة والتعاون بني خمتلف الشركاء الوطنيني وال -٤ 

 :وفيما يتعلق ببناء القدرات تقوم الوحدة باآليت 
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 التدريب التخصصي املستمر لتطوير الوحدة والذات؛ - 

 االستيعاب والتعيني املستمر لضمان كفاءة العمل؛ - 

 السعي على توفري الدعم الفين والتقين واملادي؛ - 

 .االهتمام بالصحة املهنية - 

هيل األطفال الذين كانوا يعملون يف سباقات اهلجن بالتعاون مع اليونيسيف وقطر اخلريية             مت تأسـيس برامج لتأ     -ثانياً 
 :حيث كانت عناصر الربنامج كاآليت

إحكام التنسيق والتعاون مع السلطات يف دول اخلليج للتصدي لظاهرة أطفال اهلجن، والتنسيق الكامل               -١ 
 مع شرطة اجلوازات عرب منافذ اخلروج؛

 جلنة طبية من وزارة الصحة واملستشفيات اخلصوصية ملراجعة أعمار األطفال املسافرين إىل             مت تأسـيس   -٢ 
 دول اخلليج من خالل الفحص الطيب املتكامل ملعرفة العمر احلقيقي هلؤالء األطفال؛

 واللوائح الصادرة مبوجبه  ١٩٩٧تفعـيل وضبط مسألة احلد األدىن لسن العمل من خالل قانون العمل              -٣ 
 بل وزارة العمل؛من ق

 القيام حبمالت توعية ومناصرة حول هذه الظاهرة يف اجملتمعات واملناطق الرعـوية؛ -٤ 

 التأهيل اجملتمعي هلؤالء األطفال من خالل دجمهم يف أسرهم وجمتمعاهتم؛ -٥ 

ية، صحية تنمـية املـناطق الفقرية يف اجملتمعات اليت ينتمي إليها هؤالء األطفال بإنشاء مؤسسات تعليم      -٦ 
 وثقافية، ومتليك أسر هؤالء األطفال وسائل إنتاج وربطها بالتعليم؛

 إشراك القيادات األهلية واجملتمعية يف مراحل تنفيذ هذا الربنامج؛ -٧ 

تكويـن آلية لتنفيذ ومتابعة هذا الربنامج تتكون من اجمللس القومي لرعاية الطفولة، اليونيسيف، وزارة                -٨ 
 .لية، وزارة اخلارجية، إعالميني، منظمات جمتمع مدينالعمل، وزارة الداخ

 عن قرار   ةوفاًء اللتزامات حكومة السودان الناشئ    ) سيواك(أنشئت جلنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال         -ثالثاً 
ريل أب/جلـنة األمـم املتحدة حلقوق اإلنسان عن حالة اإلنسان بالسودان والذي مت تبنيه بتوافق اآلراء يف نيسان                 

، ومتثلت تلك االلتزامات يف التحقق من تقارير اختطاف النساء واألطفال استقصاء أسباهبا وتيسري عودة               ١٩٩٩
 . املختطفني اآلمنة إىل أسرهم كأفضلية بالنسبة هلم

 والذي أصدره وزير العدل     ١٩٩٩أنشـئت سـيواك مبوجب أمر القضاء على اختطاف النساء واألطفال لسنة              
  ومت إعادة تشكيل سيواك مبوجب القرار اجلمهوري       ١٩٩٩مايو  / أيار ١٥الستشاري حلقوق اإلنسان يف     ورئيس اجمللس ا  
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، وقد هدف القرار املذكور بصفة أساسية إىل توفري املزيد من املوارد لسيواك وإعطائها              ٢٠٠٢الصادر يف يناير    ) ١٤(رقم  
 .خالل إحلاقها مباشرة برئاسة اجلمهوريةاملزيد من السلطات اليت متكنها من القيام بعملها بفاعلية من 

ويرأسها بالتناوب ) KICHR(أمحد املفيت احملامي ومدير مركز اخلرطوم الدويل حلقوق اإلنسان    . يـرأس اللجنة د    
يف جنوب دارفور وغرب كردفان وزراء الشؤون االجتماعية وتضم عضوية سيواك االحتادية ممثلني لوزارة العدل، الشؤون                

لشؤون الداخلية، القوات املسلحة، األمن الوطين واملخابرات، جلنة حقوق اإلنسان والواجبات العامة باجمللس        اخلارجـية، ا  
الوطـين، احتاد احملامني، وبعض منظمات حقوق اإلنسان الوطنية غري احلكومية، احتاد املرأة، وزارة التخطيط االجتماعي،                

 .الدينكا واملسريية والرزيقاتوممثلني قبليني لقبائل ) DCC(نكا اجمللس القومي لرعاية الطفولة، رئيس سالطني الدي

تتشـكل اللجان احلكومية لسيواك من ممثلني لكل من وزارة العدل، الشرطة، القوات املسلحة، األمن وحكومة                 
 هبا تقدمي   وكل تلك األجهزة الرمسية مناط    . كمـا أن لسيواك أيضاً أربعة مديرين تنفيذيني على مستوى امليدان          . الواليـة 

 .الدعم املطلوب هلياكل سيواك القبلية

تغطي كل املناطق ذات الصلة داخل السودان، ومتثل تلك اللجان          ) JTCs( جلـنة فنية مشتركة      ٢٢ولسـيواك    
 .الذراع التنفيذي لسيواك، ويتقاسم عضويتها بالتساوي ممثلني عن القبائل املعنية بأمر الظاهرة

 :وختتص سيواك 

عـودة اآلمنة لألطفال والنساء املتأثرين إىل أسرهم كأفضل اخليارات، من خالل تقدمي الدعم      تيسـري ال   )أ( 
 .سواء كان دعماً مادياً أو إدارياً أو خالف ذلك) JTCs(الكامل جلهود اللجان القبلية املشتركة 

 يف مثل تلك    التحقق من تقارير اختطاف النساء واألطفال وتقدمي كل شخص يتهم بالدعم أو املشاركة             )ب( 
 .األنشطة وال يبدي تعاوناً مع سيواك إىل احملكمة

 والتعاون والتنسيق مع اجملتمع الدويل، وهي يف واقع األمر تقيم عالقات وثيقة             روتعمل سيواك بالتشاو   )ج( 
ت مع سيواك   واجلهات الدولية اليت تعاون   . للدرجة اليت جتعلهم شركاء يف أداء وظائفها واختصاصاهتا وليسوا ماحنني فقط          

هـي االحتاد األوريب واليونيسف ومنظمة رعاية الطفولة الربيطانية ومنظمة رعاية الطفولة السويدية ونائب املمثل اخلاص                
 . لألمني العام لألمم املتحدة للسودان

 وقـد أعلنـت جلـنة حقـوق اإلنسان جبنيف التأكيد يف قرارها حول حالة حقوق اإلنسان يف السودان رقم                    
على اإلطار القانوين للقضاء على االختطاف وهو عدم اللجوء إىل العقوبات يف حالة وجود تعاون من القبائل         ١٦/٢٠٠٢

 .من ذلك القرار) K(٤املعنية وقد ورد يف الفقرة 

الرجاء توضيح إذا كان هناك خطة عمل قومية أو سياسات أو برنامج يفسر ويشرح اجملاالت اليت  -٢
 ارييغطيها الربوتوكول االختي

يف إطار خطة العمل القومية     ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (أعـد اجمللس القومي لرعاية الطفولة برنامج تنفيذي          
 : حيث مشل الربنامج العديد من األنشطة منهايللتصدي للعنف ضد األطفال فيما خيص الربوتوكول االختيار



CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1 
Page 8 

 

ربوتوكول الفعلية يف جمال محاية الطفل إعـداد أدلـة وبـرامج متخصصة حول اجملاالت اليت يغطيها ال      -١ 
ويشـمل ذلـك االجتماعـيني، القضـاة وكـالء النيابة، الشرطة، املعلمني، مشريف املؤسسات االجتماعية والباحثني                 

 .االجتماعيني، األطباء املتخصصني، القائمون على خدمات السياحة

فحة كافة أشكال استغالل األطفال واإلساءة      تبادل اخلربات الدولية وتعزيز التعاون الدويل والوطين ملكا        -٢ 
 .اجلنسية هلم

تدريـب األخصائيني النفسيني واالجتماعيني على تطبيق أدوات التقييم النفسي لألطفال ضحايا العنف             -٣ 
 .واإلساءة

 ألنفسهم من العنف واإلساءة اجلنسية، وخاصة األطفال     لتصميم برامج ملهارات السالمة ومحاية األطفا      -٤ 
 .وغريهم، )أطفال الشوارع، األطفال يف املؤسسات(مثل ، ين يعيشون ظروفاً جتعلهم معرضني ملثل هذه االنتهاكاتالذ

تدريـب األخصائيني االجتماعيني والنفسيني يف املدارس والوحدات الصحية واجلمعيات األهلية على             -٥ 
 .قوق األطفال يف الرعاية واحلمايةتأهيل ضحايا العنف واالستغالل اجلنسي من خالل املعايري الدولية حل

اعـتماد املعـايري الدولـية املعنية حبماية الطفل من االستغالل اجلنسي والعمل على تضمينها يف ميثاق                  -٦ 
 .أخالقيات املهن للقطاعات املتعاملة مع األطفال

باحية لدى األفراد أو يف إشراك اجملتمعات احمللية واجلمعيات الطوعية واألطفال يف متابعة ورصد املواد اإل       -٧ 
 .مقاهي اإلنترنت

تأسيس شراكة قوية مع منظمات حقوق األطفال للدفاع عن حقوق األطفال الضحايا لشىت اإلساءات               -٨ 
 .البدنية والتحرشات اجلنسية

 .تأسيس نظام للرصد واملتابعة على املستويات الوالئية والقومية -٩ 

 اإلعالم املختلفة لتوعية اجملتمعات واألسر يف إطار هتيئة بيئة داعمة           تنظيم محالت إعالمية تشمل وسائل     -١٠ 
 .وحامية لألطفال

 واألمل معقود على متويله من اجلهات الرمسية) ٢٠٠٧(هـذا الـربنامج مـن املنـتظر تنفـيذه هـذا العـام            
 .واملنظمات املاحنة

  الدولة الطرفالرجاء توضيح املركز القانوين للربتوكول االختياري يف تشريعات -٣ 

 : على اآليت٢٠٠٥ينص دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة  
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 ماهية وثيقة احلقوق 

تكـون وثـيقة احلقوق عهداً بني كافة أهل السودان وبني حكوماهتم وعلى كل املستويات التزاماً من              -
واليت يعمل على   جانـبهم بـأن حيترموا حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املضمنة يف هذا الدستور              

 .ترقيتها وتعترب حجر األساس للعدالة االجتماعية واملساواة الدميقراطية يف السودان

 .حتمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها -

 املضمنة يف االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان واملصادق          تتعترب كل احلقوق واحلريا    -
 .مجهورية السودان جزءاً ال يتجزأ من هذه الوثيقةعليها من قبل 

 .تنظيم التشريعات واحلقوق واحلريات املضمنة يف الوثيقة وال تصادرها أو تنقص منها -

 :وجاء يف الدستور حتت عنوان حقوق املرأة والطفل 

 .ها السودانحتمي الدولة حقوق الطفل كما ورد يف هذه االتفاقية الدولية واإلقليمية اليت صادق علي -

 :كاآليت)  حتدثت عن حقوق الطفل٢١املادة (وجاء يف دستور جنوب السودان االنتقايل اآليت  

 :لكل طفل احلق يف -١ 

 احلياة والبقاء والنماء؛ - 

 االسم واجلنسية؛ - 

 احلياة يف أسرة ورعاية والديه أو األوصياء القانونيني؛ - 

ساءة واالستخدام يف اخلدمة العسكرية واألعمال أن ال يـتعرض لالسـتغالل أو ممارسات اإل         -
 اخلطرة أو الضارة اليت تضر مبستقبله التعليمي أو الصحي أو رفاهيته؛

 أن ال يتعرض ألي شكل من أشكال التمييز؛ - 

أن ال يـتعرض للعقوبـة البدنية أو القسوة أو املعاملة غري اإلنسانية من أي شخص مبا فيهم                   -
 ملؤسسات األخرى؛الوالدين، املدرسة وا

 أن ال يتعرض للممارسات الثقافية السالبة والضارة اليت تؤثر على صحته ورعايته وكرامته؛ - 

 محايته من االختطاف واالجتار؛ - 
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كـل األعمال اليت ختص األطفال واليت تتوالها املؤسسات اخلاصة واحملاكم العامة والسلطات اإلدارية               -٢ 
 .عتبار األول ملصلحة الطفل الفضلىواألجهزة التشريعية يكون اال

إعطاء محاية خاصة لأليتام واألطفال املعرضني لالنتهاك، على مستويات احلكم يف جنوب السودان وأن               -٣ 
 .يكون تبين األطفال وفقاً للقانون

 .ألغراض هذا الدستور الطفل هو كل شخص أقل من عمر الثامنة عشر -٤ 

السودان مبوجب الدستور االنتقايل جلنوب السودان كجزء من اجملهودات أعـد مشروع قانون الطفل يف جنوب         
 .لتأسيس حد أدىن من املعايري واملفاهيم املتجانسة يف جنوب السودان يف جمال القوانني اجلنائية واملدنية واملؤسسات العدلية

 العدلية اليت جيب    مواد مشروع قانون الطفل جلنوب السودان توضح احلد األدىن من معايري اإلجراءات            -
تطبـيقها يف أو أمـام أي حمكمة يف جنوب السودان تستثين اإلجراءات اجلنائية واملدنية لتكون حتت                 

 .القوانني القومية احملكومة بالتشريع القومي

مشـروع قـانون الطفـل جلنوب السودان وثيقة متكاملة حول حقوق الطفل جيب تطبيقها وتسود                 -
 . محاية أقلأحكامها على أي قانون يشكل

تضـمنت وثـيقة مشروع قانون الطفل على أقسام شاملة حول منع جتارة األطفال ودعارة األطفال                 -
 . االختياري ليتسىن تطبيقهلمأخوذة من الربوتوكـو، واستغالهلم جنسياً واملواد اإلباحية

مجيع أشكال اإلساءة    مـن الوثيقة تلتزم احلكومة باملعايري احملدودة حلماية األطفال من            ٢٢يف القسـم     -
 .وضمان توفري العالج والرعاية املناسبة ألي طفل يكون ضحية لالستغالل

 :الفصل الثاين من مشروع قانون الطفل جلنوب السودان يتحدث عن أنواع االستغالل حيث ينص على -

ت رعاية  أي طفـل لــه احلق يف احلماية من األنواع التالية سوء املعاملة واإلساءة عندما يكون حت                " 
 .أو أي شخص يرعى الطفل، الشرطة، املعلمني، األوصياء القانونيني، الوالدين

أو ، وسوء املعاملة ، اإلمهال، اإلساءة، اجلراح، أي نـوع مـن العـنف اجلسدي أو النفسي          -
 .االستغالل

االخـتطاف والتهريـب ألي غرض أو بأي طريقة بواسطة أي شخص مبا فيهم الوالدين أو                 -
 .األوصياء

اإلرغام على  ، وطئ احملارم ، االسـتغالل واإلساءة والتحرش اجلنسي ويشمل ذلك االغتصاب        -
 .مشاهدة أو املشاركة يف أي نشاط جنسي واستخدام األطفال يف الدعارة

 .استخدام األطفال يف عروض أو مواد إباحية -
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ة عشر سنة مع عدم     مـن يرتكـب خمالفة من احلاالت املذكورة حياكم بالسجن لفترة ال تتعدى أربع              
 . وجود خيار للتعويض

ويتم ) تصبح جزء من النظام الدستوري للبالد     (إن االتفاقـات الدولية واإلقليمية املصادق عليها من قبل الدولة           
 .إخطار اجلهات العدلية هبا ويتم تعديل القوانني الوطنية واللوائح بغرض املواءمة مع هذه االتفاقيات

ت إضافية حول التدابري املتخذة لتمكني تطبيق الربوتوكول االختياري يف أحناء           الرجاء توفري معلوما   -٤
 البالد وخاصة جنوب السودان

 االختياري فيما   لقـانون العقوبات جلنوب السودان يعاقب على بعض األحكام الواردة يف الربوتوكو            �
 .احيةيتعلق بتجارة األطفال ودعارة األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلب

من صياغة قانون العقوبات وفقاً لسلطات حكومة جنوب السودان والدستور االنتقايل حلكومة جنوب              �
 .السودان يف جهودها لتأسيس حد أدىن من املعايري واملفاهيم

يـنص القسـم الثالـث من قانون العقوبات على أن املخالفات املرتكبة من أي شخص يكون عرضة       �
 .ون ألي عمل أو إمهال يتناقض مع أحكامه يف نطاق جنوب السودانللعقاب حتت طائلة القان

 :يتعرض القسم الرابع من القانون لعقوبات اجلرائم املرتكبة خارج جنوب السودان �

خارج جنوب  (مـن قام بأي عمل       كل شخص سيصبح عرضة للعقاب يف جنوب السودان  -
 مية ارتكبت كلياً أو جزئيا يف     بشكل رئيسي أو باملشاركة أو بالتحريض على جر       ) السـودان 

 .جنوب السودان

ويشكل جرمية يف جنوب السودان وأيضاً جرمية حتت        ) يف جنوب السودان  (من قام بأي عمل      -
 .أو الشروع فيه، أي قانون نافذ يف املكان الذي ارتكب فيه هذا العمل

ت خارج جنوب السودان كل مواطن يف جنوب السودان يكون مذنباً بالعمل على حتريض جلرمية ارتكب  �
 .يكون عرضة للعقوبة يف إطار هذا القانون يف جنوب السودان

 .أو على منت سفينة، أجواءه، أراضيه، يتضمن تعريف جنوب السودان - 

بيع أو شراء أو  (٣١يف أحكام قانون العقوبات عن االجتار يف البشر واليت تشمل أيضاً األطفال، القسم              �
 ).أي نقل آخر لألشخاص

كل من يقوم بشراء أو بيع أو استئجار أو إجيار أو بأي طريقة أخرى حيصل هبا على حيازة أو             -
نقـل أي شخص بنية أن هذا الشخص سيعمل أو يستخدم يف أي عرض غري قانوين أو غري                  

يعترب مرتكباً جرمية   ، أو يعـلم هذا الشخص سيعمل أو يستخدم ملثل هذا الغرض          ، أخالقـي 
 . سنة وجتوز أيضاً الغرامة ومصادرة املمتلكات١٤ال تتجاوز ويعاقب بالسجن ملدة 
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 ):النقل والسيطرة على شخص بنية إخضاعه حلجز غري قانوين أو عمل جربي غري قانوين (٣١٣القسم  � 

كـل مـن ينقل أو يفهم منه نية نقل وحيازة أو السيطرة على أي شخص من أجل املال أو                     -
كني الشخص اآلخر بشكل غري قانوين من إخضاع هذا لشيء يعادل املال لشخص آخر بنية مت     

يكون قد ارتكب جرماً يدان     ، الشـخص أو إجـباره بصـفة غري قانونية للعمل ضد إرادته           
 .وجتوز أيضاً الغرامة، ويعاقب عليه بالسجن مدة ال تتجاوز سبع سنوات

حليازة أو السيطرة   احليازة أو السيطرة على شخص يف جنوب السودان بعد حصول هذه ا            (٣١٤القسم   �
 ): خارج جنوب السودان

كـل من يكون يف حيازته أو مسيطراً على شخص يف جنوب السودان وحدوث هذه احليازة       -
أو السـيطرة خـارج جـنوب السودان عن طريق أعمال تعترب جرماً إذا حدثت يف جنوب                 

رتكبت يف جنوب   السودان يعد مرتكباً وتتم إدانته ومعاقبته كما لو كانت هذه األعمال قد ا            
 .السودان

 ) حصول النقل واحليازة لشخص يف جنوب السودان (٣١٥القسم  � 

كل من يكون يف حيازته أو مسيطراً على أي شخص يف جنوب السودان يرحل هذا الشخص          -
 ينقل أو توجد النية يف نقله أو نقل حيازته أو السيطرة            ةخارج جنوب السودان وبتلك الوسيل    

يشكل ذلك جرمية ويدان ويعاقب وكأنه قد قام بنقل أو كانت النية            ، انتعليه بأي طريقة ك   
 .نقله إىل جنوب السودان

 .هتريب البشر من أجل أغراض غري أخالقية تنفذ خـارج جنوب السودان) أ(٣١٥القسم  � 

يقوم بأعمال إباحية تنفذ خارج     ) حىت مبوافقة (أو جيعل أي شخص     ، أو يغري ، كل من يدبر   -
 سنوات وميكن معها ٧دان يرتكب جرماً ويدان ويعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز      جنوب السو 
 .أيضاً الغرامة

): األعمال الفاحشة والغري الئقة    (٢٣٤ومينع أيضاً قانون العقوبات الصور اإلباحية يف القسم          -
يرتكب جرمية ويدان ويعاقب ، كل من يزعج اآلخرين بعمل فاحش أو غري الئق يف مكان عام

 .جن ملدة ال تتجاوز سنتني أو بالغرامة أو بالعقوبتني معاًبالس

 :إخل... كتب فاحشة ... بيع ) ب(٢٣٥القسم  � 

 أو يؤجر أو يتعمد عرض كتابات أو كتب، عكـل من يبيع أو يستورد أو يطبع أو يصنع للبي          -
لتجسيم، أو صحف، أو أفالم، أسطوانات، أو أي مواد مشاهبة مثل الرسم، التلوين، التمثيل، ا             

أوالقيام بذلك، أو كانت يف حيازته هذه الكتب الفاحشة أو شيء آخر بغرض البيع والتوزيع،      
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أو عرضها على اجلمهور، يعترب ارتكب جرماً ويعاقب ويدان بالسجن مدة ال تتجاوز ثالث              
 .سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتني معاً

مة لعمالة األطفال حيث منع عمالة األطفال       وضع مشروع قانون الطفل جلنوب السودان شروطاً صار        �
اليت تتضمن العمل يف أماكن مثل البارات والفنادق واليت ميكن أن تعرضه إىل سلوك غري أخالقي أو أي                  
عمل يتعلق بأي نوع من أنواع النشاط اجلنسي ومينع منعاً باتاً عمل األطفال بعد الساعة السادسة مساء    

 .وحىت السادسة صباحاً

 قانون الطفل ينص أن األطفال الشهود والضحايا جيب أن مينحوا احلماية عند الضرورة ويشمل   مشروع �
 .ذلك اخلوف من التهديد

 من القانون خيتص باألطفال الذين يتم أخذهم بصورة غري شرعية متناوالً األذى الذي              ١٢٠يف القسم    �
قانونية أو يرغموا على فعل أغراض سيئة ميكن أن يعاين منه هؤالء األطفال الذين يتم نقلهم بصورة غري       

أو غري قانونية أو يتم أخذهم بدون موافقة قانونية، ويعرضوهنم لسلوك قاسي أو إجبارهم على االخنراط        
 .يف ممارسات غري مرغوبة

القـانون يعطي األخصائيني االجتماعيني سلطة فحص الطفل الذي يتم الشك يف أن يكون قد تعرض                 �
 .ة واختاذ اإلجراء لنقله إىل مكان آمنملثل هذه املعامل

حيـتوي القـانون على أحكام حلماية مصاحل وسالمة الطفل خالل التحقيقات أثناء اإلجراءات وميكن             �
 .للطفل نقله إىل أي مكان آمن

الـرجاء توضـيح األنشـطة احلالـية اليت قام هبا اجمللس القومي لرعاية الطفولة من أجل تطبيق                   -٥
 تياري والتنسيق لألنشطة يف هذا الشأنالربوتوكول االخ

عدد من األنشطة واإلجراءات اليت هدفت إىل مناصرة ونشر        ) األمانة العامة (نفـذ اجمللس القومي لرعاية الطفولة        
 :الربوتوكول االختياري وتطبيقه والتنسيق بشأنه حيث

يرة، جنوب كردفان،   اخلرطوم، اجلز : نظمـت ورش عمل ومحالت توعية مشلت العديد من الواليات          -١ 
 .البحر األمحر، كسال، القضارف، سنار، حبر اجلبل، جنوب دارفور

 :كما مشلت محالت املناصرة القطاعات اآلتية -٢ 

 .الربملانيون على املستوي القومي - 

 .الربملانيون على املستوي الوالئي - 

 .القضاة - 



CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1 
Page 14 

 

 .الشرطة - 

لواردة يف الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق       األحكام ا  ٢٠٠٦تضـمن مشـروع قانون الطفل        -٣ 
 .الطفل

نظمـت ورش تـنويرية تدريبـية لألطفال يف اخلرطوم، وللمعلمني باملدارس حول قضايا العنف ضد                 -٤ 
 .األطفال

خط النجدة  ) (املغرب) (مصر(املشاركة يف املؤمترات اإلقليمية والدولية اخلاصة بالعنف ضد األطفال،           -٥ 
 ).يديف السو

املشـاركة يف االجـتماع التشاوري بشأن دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال لدول الشرق           -٦ 
 .األوسط ومشال أفريقيا يف القاهرة

 وأجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية، كما      تمت تداول قضايا محاية األطفال عرب بعض الصحف والدوريا         -٧ 
 . العنف ضد األطفال يف شكل كتيبمت تصميم مادة إعالمية تثقيفية حول

املشـاركة يف االجـتماع التشاوري بشأن دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال لدول الشرق           -٨ 
 .األوسط ومشال أفريقيا وقد شارك فيه طفلني من أطفال السودان

حلقوق اإلنسان  أقـام اجمللـس القومـي لرعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومعهد جنيف                -٩ 
 ).الندوة الوطنية األوىل عن محاية األطفال من كافة أشكال العنف(وجامعة الدول العربية 

الـرجاء توفـري معلومات إضافية حول التدابري املتخذة لتأسيس نظام فعال جلمع املعلومات حول                -٦
 القضايا اليت يغطيها الربوتوكول اإلضايف

شرطة والية اخلرطوم، وتعمل يف قضايا محاية املرأة والطفل وتكافح االنتهاكات            مت إنشاء وحدة محاية األسرة ب      -١
 .اجلسدية والعاطفية واجلنسية ضد املرأة والطفل ومعاجلة آثارها النفسية واالجتماعية

وتنسق هذه الوحدة عملها مع اليونيسيف يف جماالت رفع القدرات ومحالت التوعية وإجراء البحوث العلمية يف                 
 محايـة األطفـال وحتديد املؤشرات اخلاصة هبا، وقد مت تأسيس مكتب للسجالت واإلحصاء تابع للوحدة جلمع                  جمـال 

املعلومـات حـول القضايا اليت يغطيها الربوتوكول وتنسق الوحدة يف هذا الشأن مع خمتلف الوحدات احلكومية، وعند                  
يات، وربطها مع مركز معلومات الطفولة حول القضايا        اكتمال باقي وحدات الشرطة اخلاصة بقضايا املرأة والطفل بالوال        

 . اليت يغطيها الربوتوكول سيكتمل نظام املعلومات حول القضايا اليت يغطيها الربوتوكول

جيـري حالـياً تأسـيس مركـز ملعلومات الطفولة باجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق مع املركز القومي                   -٢
تضمن كل مؤشرات الطفولة يف خمتلف اجملاالت، على أن يرتبط بشبكة إلكترونية مع باقي           ي) جملس الوزراء (لـلمعلومات   

 .الواليات مستقبالً
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 :من جهة أخرى أسست جهات متعددة أنظمة معلومات فيما يليها من اختصاصات 

لبالد نظام معلومات لرصد أي حاالت لتهريب األطفال بإدارة اجلوازات واهلجرة واجلنسية عرب منافذ ا              -١ 
 .املختلفة

 .سبق ذكرها) سيواك(نظام معلومات للجنة  -٢ 

 .٢٠٠١نظام السجل املدين لتسجيل املواليد إلكترونياً والرقم الوطين مبوجب قانون السجل املدين لسنة  -٣ 

 .نظام تسجيل األطفال جمهويل الوالدين -٤ 

 :جلنائي أو أي قوانني أخرى فيما خيصالرجاء توضيح معلومات حول األحكام القانونية يف القانون ا -٧ 

 استرياد وتصدير وحيازة املواد اإلباحية لألطفال  )أ( 

 :، املواد والعروض املخلة باآلداب العامة على اآليت١٥٣ يف املادة ١٩٩١ينص القانون اجلنائي لسنة  

 مدة ال جتاوز شهراً أو      من يصنع أو يصور أو حيوز مواد خملة باآلداب العامة ويتداوهلا يعاقب بالسجن             -١ 
 . جلدة كما جتوز معاقبته بالغرامةباجللد ال جياوز أربعني

من يتعامل يف مواد خملة باآلداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان                     -٢ 
 اوز ستني جلدة أو بالسجن مدةعـام فـيقدم مادة أو عرضاً خمالً باآلداب العامة أو يسمح بتقدميه، يعاقب باجللد ال يتج    

 .ال جتاوز ثالث سنـوات أو بالعقوبتني معاً

يف مجيع احلاالت تأمر احملكمة بإبادة املواد املخلة باآلداب العامة ومصادرة األجهزة واملعدات املستخدمة        -٣ 
 .يف عرضها كما جيوز احلكم بإغالق احملل

 : على اآليت٢٠٠٤وينص قانون الطفل لسنة  

 شر املطبوعات واملصنفات األدبية حظر ن 

حيظـر نشـر أو عرض أو تداول أو تصوير وحيازة مطبوعات أو مصنفات مرئية أو مسموعة خاصة                   -١ 
. بـالطفل ختاطب غرائزه أو تزين لـه السلوكيات املخالفة لقيم اجملتمع وتقاليده أو يكون من شأهنا تشجعيه على اجلنوح     

 .ات بالسجن شهراً أو الغرامة أو العقوبتني معاًونصت على معاقبته يف مادة العقوب

حيظـر اسـتخدام األطفال يف أي من أعمال السخرة واالستغالل اجلنسي أو اإلباحي أو يف جتارة غري                   -٢ 
 ٦٧مشروعة أو استغالل أو استخدامه يف الرتاعات املسلحة، وقد حددت عقوبة ملن خيالف هذه املادة يف مادة العقوبات                   

 .سنة وبالغرامة اليت حتددها احملكمة١٥طفل بالسجن مدة ال جتاوز من قانون ال

 :وينص قانون املصنفات األدبية والفنية على اآليت 
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 :ال جيوز استرياد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أي مصنفات أو التعامل فيها يف أي من احلاالت اآلتية 

 .اإلخالل بالقيم الدينية أو اآلداب العامة )أ( 

 .اإلساءة إىل املعتقدات أو األعراف أو األديان )ب( 

 .اإلساءة إىل اللون أو اجلنس أو متجيد أو تفضيل جنس على آخر )ج( 

 .التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي )د( 

 .اإلنتاج املشترك مع دولة معادية أو رعاية لدولة معادية  )ه( 

نع دخوهلا وقد حدد القانون عقوبات ملن خيالف هذا النص          املصـنفات الـيت يصدر قرار من اجمللس مي         )و( 
 .لسنتني سجناً أو الغرامة أو بالعقوبتني معاً

 القيام بالواسطة غري املالئمة أو غري الالئقة من أجل تبين طفل 

 ضوابط تراعي مصلحة الطفل مبؤهالت الراعي وخضوعه لفترة اختبار          ١٩٧١وضع قانون رعاية األطفال لسنة       
 عام جيب على املشرف االجتماعي أن يقوم بزيارة الطفل خالهلا دورياً، كما وضع القانون ضوابط للرعاية جيب على                   ملدة

 ٥٠-٣٠(الـراعي مراعاهتا وكذلك عالقة الطفل بأسرة الراعي فضالً عن ضوابط سفر الطفل، ومؤهالت الراعي وعمره      
جتماعي أو إحدى مجعيات رعاية األطفال، وال جيوز لغري         عـلى أن يوصي بقبول طلبه لرعاية الطفل املشرف اال         ) سـنة 

 ضرورة أن يقضي الطفل فترة اختبار قدرها سنة واحدة مع راعيه وعلي             ١٢املتزوجني رعاية األطفال كما جاء يف املادة        
 زيارة الطفل   املشرف إخطار احملكمة مبوافقة احمللية على تسليم الطفل إىل الراعي لقضاء فترة االختبار، كما نصت ضرورة               

دورياً للوقوف على حالته الصحية واملعنوية وفقدان الرعاية اليت يلقاها من الراعي وأن يقدم تقرير عن كل زيارة إىل احمللية                 
أما . املختصة وإذا اتضح من التقارير اليت يقدمها املشرف االجتماعي أن الراعي قد أمهل يف رعاية الطفل يرتع منه الطفل                  

ت الطفل الذي يكون يف دار رعاية أو حتت رعاية أي فرد أن يغادر السودان أو أن ينتقل لغري حمل إقامته         فمنع ١٧املـادة   
 ).هذا القانون سبق وأن مت تناوله ببعض التفصيل يف التقرير املبدئي. (إال مبوافقة احمللية املختصة واملشرف

 .يكون بالقانونينص الدستور االنتقايل جلنوب السودان على أن التبين جيب أن  

يف املاضـي مل تعـرف حاالت التبين بشكل رمسي يف جنوب السودان وكان األيتام غالباً تتم رعايتهم           -
 .بواسطة األقارب

يعـرف مشروع قانون الطفل جلنوب السودان كوسيلة بديلة لرعاية الطفل على أن توضع معايري فعالة                 -
 . دات الدولية بشأن التبينملنع اإلساءة واالستغالل كما تنص عليها املعاه
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 :احلاالت اليت يتبىن فيها طفل من جنوب السودان

لظروف استثنائية ميكن للشخص من غري جنوب السودان التقدم بطلب إىل احملكمة العليا لتبين طفل من                 -
 :جنوب السودان إذا كان هو أو هي

 ألقل؛قد أسس حمل لإلقامة يف جنوب السودان ملدة ثالث سنوات على ا )أ( 

 قد رعى الطفل على األقل ملدة عام؛ )ب( 

 ليست لـه سوابق جنائية؛ )ج( 

توصـية معتمدة بشأن صالحيته أو صالحيتها لتبين الطفل من شخص مسؤول رمسياً من بلده أو بلدها        )د( 
 األصلي؛

 ة يف ذلك البلد؛اقتناع احملكمة العليا بأن الطفل املتبين سيمنح صالحية الدخول واإلقامة بصفة دائم  )ه( 

 عرض أو تيسري أو توفري احلصول على طفل من أجل الدعارة )ب( 

 :على اآليت) ١٩٩١(ينص القانون اجلنائي  

 اإلغواء

يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد يف أخذه أو اقتياده أو استئجاره الرتكاب جرمية الزنا أو اللواط أو                     
ة أو الفاضحة أو املخلة باآلداب العامة، يعاقب باجللد مبا ال جياوز مائة جلدة أو               ممارسـة الدعـارة أو األفعـال الفاحش       

 غري بالغ أو خمتل العقل أو كان املقصود ممارسة      هبالسـجن مدة ال جتاوز مخس سنوات فإذا كان الشخص الذي مت إغواؤ            
 .جن مدة ال جتاوز سبع سنواتأي من تلك األفعال خارج السودان يعاقب باجللد مبا ال جياوز مائة جلدة أو الس

 االستدراج

مـن يستدرج شخص غري بالغ أو خمتل بأن يأخذه أو يغريه إلبعاده من حفظ وليه الشرعي دون رضا                    �
 . مدة ال جتاوز سبع سنوات كما جتوز معاقبته بالغرامةنمن ذلك الويل يعاقب بالسج

 .ألولوية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعةال تنطبق أحكام البند أعاله على من يدعي حق احلضانة أو ا �

 املسؤولية القانونية اجلنائية لألشخاص االعتباريني )ج( 

نص القانون اجلنائي على أن كلمة شخص ال تعين الشخص الطبيعي والشخـص االعتباري، وبالتايل ال يفرق                  
صانة عن أي شخص اعتباري ارتكب أي فعل        القانون بينهما يف املسؤولية اجلنائية، ومن حق اجلهات العدلية أن ترفع احل           

 .خالف فيه القانون



CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1 
Page 18 

 

الواليـة القضائية خارج نطاق التشريع الوطين، وحق النظر يف الدعوى إذا كانت الضحية يغطيها                )د(
 الربوتوكول االختياري يف القوانني الوطنية للسودان

مواد على أساس اجلرائم املرتكبة يف السودان        مسألة تطبيقه املكاين يف ثالث       ١٩٩١تناول القانون اجلنائي لسنة      
 :سواء جزئياً أو كلياً واجلرائم املرتكبة خارج السودان واجلرائم اليت يرتكبها السوداين

 .تسري أحكام هذا القانون على كل جرمية ارتكبت كلها أو بعضها يف السودان -١ 

ومياهه اإلقليمية ومجيع السفن والطائرات     ألغراض هذا القانون يدخل يف تعريف السودان جماله اجلوي           -٢ 
 .السودانية أينما وجدت

 :٦املادة 

تسـري أحكـام هذا القانون على شخص يرتكب يف السودان فعالً مشتركاً يف فعل يرتكب خارج                  -١ 
 .السودان، يعد جرمية يف السودان وجرمية مبقتضى قانون الدولـة اليت وقع فيها

رج السودان أي جرمية من اجلرائم اليت ميكن معاقبته عليها داخل           ال يعاقـب أي شـخص ارتكب خا        -٢ 
 .السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام حمكمة خمتصة خارج السودان واستوىف عقوبته أو برأته تلك احملكمة

 :٧املادة 

 مبقتضى أحكام هذا يعاقـب كـل سوداين ارتكب وهو يف اخلارج، فعالً جيعله فاعالً أصلياً أو شريكاً يف جرمية     
 يشكل جرمية مبقتضى قانون الدولة اليت وقع فيها، ما مل يثبت أنه قد حوكم أمام                لالقانون إذا عاد إىل السودان وكان الفع      

 .حمكمة خمتصة خارج السودان، واستوىف عقوبته أو برأته تلك احملكمة

مني اليت يتبناها التشريع الداخلي بأنه يتم       الذي يلخص سياسة تسليم اجملر    ) ١٩٥٧(وينظم قانون تسليم اجملرمني      
وجوازها إذا مل تكن هناك اتفاقية ثنائية ولكن بعد مصادقة  (مبوجـب االتفاقيات الثنائية اليت توقع بني الدول بأهنا إجبارية           

 .)السودان على الربوتوكول أصبح التسليم إجبارياً يف اجلرائم املوجهة ضد األطفال اليت يغطيها الربوتوكول

) ٨٨(الرجاء توضيح إذا كانت اخلطة الوطنية ملنع كل أشكال العنف ضد األطفال اليت ذكرت يف                 -٨
مـن التقرير الوطين للدولة قد متت املوافقة عليها، أيضاً الرجاء توفري معلومات أكثر حول نطاقها                

 واحملتويات وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الربوتوكول االختياري

ن يف إجراءات املصادقة عليها يف اجتماع اجمللس القومي لرعاية الطفولة القادم إن شاء اهللا، والذي يتوقع    اخلطة اآل  
 .٢٠٠٧يوليه /يف متوز

تضمن اإلطار العام للخطة الوطنية للعنف ضد األطفال يف السودان عشرة جماالت يتعرض األطفال من خالهلا إىل  -١
 :مبختلف مفاهيمه وهذه اجملاالت هيانتهاك حقوقهم وممارسة العنف ضدهم 
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 أطفال الشوارع؛ - 

 ختان اإلناث؛ - 

 ؛ثعدالة األحدا - 

 األطفال اجلنود؛ - 

 األطفال يف سباقات اهلجن؛ - 

 عمالة األطفال؛ - 

 األطفال جمهويل األبوين؛ - 

 العنف داخل األسرة؛ - 

 العنف يف املدارس؛ - 

 .االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية - 

التقرير العاملي ملنظمة الصحة العاملية حول العنف ارتكـزت اخلطـة يف مفاهـيم العنف على التعريف الوارد يف        -٢
 وتعريف جلنة اخلرباء االستشارية للمنظمات غري احلكومية الدولية يف جنيف عن العنف، باإلضافة   ٢٠٠٠والصـحة لسنة    

 . حلقوق الطفل من االتفاقية الدولية١٩إىل ما ورد يف نص املادة 

 االختياريني التفاقية حقوق الطفل، وعلي وثيقة       ارتكـزت اخلطة على املواثيق والعهود الدولية، والربوتوكولني        
 وبعض ٢٠٠٥كما ارتكزت على املبادئ الواردة يف أحكام الدستور االنتقايل لسنة ) ٢٠٠٢(عـامل جديـر باألطفـال     

 .القوانني السودانية

على الربامج واملبادرات القائمة سواء تلك اليت ينفذها اجمللس القومي لرعاية الطفولة، أو             ارتكزت اخلطة كذلك     -٣
 .تلك اليت تنظمها اجلمعيات الطوعية الوطنية والدولية

 .الدراسات والبحوث السابقة حول بعض قضايا العنف يف السودان -٤

 :واحتوت اخلطة على 

 األهداف العامة للخطة؛ -١ 

  لكل جمال؛موجهات عامة -٢ 

 :موجهات خاصة لكل جمال من جماالت اخلطة -٣ 
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 موجهات متعلقة بالقطاع الرمسي؛ - 

 موجهات متعلقة بالقطاع اجملتمعي واألسرة؛ - 

 موجهات متعلقة بدور منظمات اجملتمع املدين؛ - 

 موجهات لقطاع األطفال؛ - 

 .أهداف عامة لكل جمال من جماالت اخلطة -٤ 

 .ة لكل جمال من جماالت اخلطةأهداف تفصيلي -٥ 

وقـد تطرقت اخلطة إىل ضرورة حتليل الوضع القائم حالياً على ضوء املعايري الدولية اليت صادق عليها السودان،                   
وضـرورة إصـدار التشريعات والسياسات املساندة للخطة، وترمجة األهداف العامة واألهداف التفصيلية هلذه اخلطة إىل                

 .ة وفرعية، مث حتديد األنشطة التنفيذية واملدى الزمين والتكاليف املادية والبشريةبرامج ومشروعات رئيسي

وقـد مت عرض هذه اخلطة على منتدى جملس الوزراء الشهري والذي ضم كبار املسؤولني ومنظمات من اجملتمع     
 .املدين

ة العاملة يف جمال كمـا متـت مناقشـتها يف ورشة عمل جامعة ضمت املؤسسات احلكومية واملنظمات الطوعي          
 .الطفولة الوطنية والعاملية

الرجاء توفري معلومات حول التدابري اليت اختذت لضمان األشخاص املشاركني يعمـلون يف عملية              -٩
 `٥`٣التبين لألطفال ألهنا متطابقة ومالئمة مع الصكوك الدولية املادة 

ة اخلرطوم حيث مت إقرار نظام رعاية األسرة من         لقـد مت تكوين فريق عمل يضم وزارة الشؤون االجتماعية والي           
 :ثالث مكونات رئيسية

العمل مع قواعد اجملتمع املختلفة صاحبة املشكلة ملنع فصل الطفل من والدته أو األسرة املمتدة، العمل                : الوقايـة  
 .نع انفصال الطفلمع األخصائيني االجتماعيني يف املستشفيات والقابالت، قيادات اجملتمع، األمهات وعائالهتم مل

 . توفري الرعاية الطبية الفورية يف املستشفيات هلؤالء األطفال الذي يتواجدون يف الشارع:احلماية الطارئة 

التدريب واالختبار اخلاص هلا حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية والثقافية للعناية           : األسـر الطارئة البديلة    
 . النهائي للطفلبالطفل لفترة وجيزة حلني وجود احلل

 .البحث عن أسرة الطفل وإعادة اإلدماج مع أسرته املمتدة كلما أمكن ذلك -

 .وهي اليت تكفل أو تتبىن الطفل الذي مل يتم العثور على أسرته: األسرة البديلة الدائمة -
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وجود أسر وهذه لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الذين مل يعثر على أسرته أو       : األسر اخلاصة البديلة   -
 .بديلة له

 من األخصائيني االجتماعيني العاملني مع السلطات احمللية ملساعدة األمهات، مت تدريبهم وما زال              ٦٠مت اختيار    
 . الوضع حيتاج إىل مزيد من التدريب

يف تقرير  ) ١٠٠ (٢٠٠٠ لسنة   ١٥الـرجاء توفري معلومات عن القضايا وفقاً لألمر املستدمي رقم            -١٠
 رف وبأنه قد طبقالدولة الط

مت التعمـيم والتنفيذ وااللتزام من قبل منسويب اإلدارة العامة للجوازات واهلجرة بالتوجيهات الصادرة               -
 .١٥/٢٠٠٥وفقاً لألمر املستدمي رقم 

 مت تشـكيل جلنة طبية بقرار من وزارة الصحة مقرها مستشفى الرباط ولقد باشرت      ٢٠٠٥يف العـام     -
يب وتقدير العمر لكل من يقع يف دائرة الشك يف عمره أو عدم تطابق عمره               عملها إلعادة الكشف الط   

باشرت هذه اللجنة أعماهلا وقامت بإعادة الكشف الطيب . املـدون يف شهادة التسنني وشكله اخلارجي     
وتقدير العمر لعدد مقدر من احلاالت اليت مت حتويلها من قبل رئاسة إدارة اجلوازات واهلجرة أو مندوب                 

واليت مت تعديل امسها الحقاً إىل جلنة احلد من         (رة العامـة للجوازات واهلجرة بلجنة أطفال اهلجن         اإلدا
 ).استخدام األطفال السودانيني بدول اخلليج

.  عاماً ١٨ حالة للجنة الطبية الدائمة فجاءت إفادات بعضها بأهنا دون سن ال               ٣٠٠مت حتويل أكثر من      -
اإلدارة العامة للجوازات إللغاء جوازاهتم ومنعهم من مغادرة البالد       حيـث مت رفع كل احلاالت لرئاسة        
 . عاما١٨ًبغرض العمل إال بعد إكمال سن ال  

 أطفال بسبب تقدمي معلومات غري      ٧قامـت اإلدارة العامـة للجوازات واهلجرة بإلغاء جوازات عدد            -
 .صحيحة

 سنة للعمل ١٨فر األطفال دون سن ال        إلميـان اإلدارة العامـة لـلجوازات واهلجرة بالعواقب عند س           -
باخلـارج قامت باعتماد توصية مندوهبا لدى اللجنة الدائمة للحد من استخدام األطفال بدول اخلليج               

 :وهي كاآليت

إلغـاء جوازات سفر املعنيني باستخراج جوازات سفر جديدة وفقاً لألعمار احملددة             -١ 
 .مبوجب قرار اللجنة الطبية الدائمة

 عاماً  ١٨ السماح هلؤالء األطفال بالسفر للعمل باخلارج إال بعد إكمال سن ال               عدم -٢ 
ال (وحـىت ال يضـطر هؤالء األطفال وذويهم للتحايل استحدثت إفادة جبوازات السفر بتدوين عبارة          

 ). سنة١٨يسمح لـه بالعمل إال بعد إكمال سن 
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من تقرير الدولة الطرف    ) ٦(يت ذكرت يف    الرجاء توفري معلومات أكثر حول نتائج االجتماعات ال        -١١
 يف جمال اإلجراءات التشريعية اليت اختذت مثل التعديالت على قانون           ١٠،  ٩،  ١وحتـت النقاط    

  أو القانون اجلنائي واليت هلا صلة بالربوتوكول االختياري٢٠٠٤الطفل لسنة 

 .ملواثيق واملعاهدات الدوليةمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة حبماية الطفل ومواءمتها مع ا -

 .تكوين مرجعية قانونية باجمللس -

 .العمل على توفري محاية تشريعية افضل لألطفال -

 . القانونيني- الفقهاء -مع علماء الدين ) مائدة مستديرة(تنظيم وعقد جلسات  -

 :إعداد مسودات ومنشورات قضائية حول -

 التعامل مع أمهات األطفال؛ -

 بوين؛جمهويل األ -

 منشورات حول األطفال الضحايا؛ -

 .صدور قائمة أسوأ أشكال عمالة األطفال يف السودان -

 ومواءمته مع اتفاقية السالم الشامل دستور مجهورية     ٢٠٠٤عكفـت اللجـنة للـنظر يف مراجعة قانون الطفل            
 جتميع املبادئ األساسية اليت تقوم      وسعت اللجنة من خالل ذلك إىل     .  واالتفاقيات الدولية اخلاصة بالطفل    ٢٠٠٥السودان  

 حيث راعت فيه محاية ورعاية الطفل وفقاً لالتفاقيات والعهود          ٢٠٠٦عليها حقوق الطفل بإعداد مشروع قانون الطفل        
  التفاقيةالدولـية واإلقليمـية حلقـوق الطفل واملصادق عليها من قبل مجهورية السودان ومنها الربوتوكولني االختياريني         

 .لحقوق الطف

 مادة وثالثة عشر فصالً وهو يف مساته العامة ترمجة لوثيقة حقوق            ٨٩ يف   ٢٠٠٦وجـاء مشروع قانون الطفل       
 :اإلنسان يف الدستور االنتقايل التزام عملي فيما خيص قضايا األطفال ولتحقيق هذه الغاية وضعت النصوص يف جزأين

 .بات اإلجيابية للتصدي هلذه احلقوقمبادئ حقوق األطفال اليت ترتكز عليها االستجا: األول - 

التدابري العملية اليت ينبغي أن تتخذها احلكومة يف جمال القانون والسياسة اإلدارية والتطبيق اليت              : والثاين -
 .حيمي هبا تلك احلقوق

بأن هنج الدولة يف معاجلة محاية ورعاية حقوق األطفال هنج يتماشى مع            ٢٠٠٦ويعـترف مشروع قانون الطفل       
 .هم وتقاليد الشعب السوداين والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واجلغرافية للبالدف



CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1 
Page 23 

 األربع التفاقية حقوق الطفل وهي احلق ئتربز السمات الواضحة ملشروع هذا القانون من خالل قيامه على املباد 
خالل استصحابه للربوتوكول االختياري التفاقية     يف احلياة والبقاء، وعدم التمييز، واملشاركة واملصلحة الفضلى للطفل من           

حقوق الطفل بشأن بيع واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن                
 .اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وذلك بتضمينها فـي الفصلني التاسع والعاشر

) اإليدز(يدة حتمي األطفال مثل محاية األطفال من فريوس نقص املناعة البشري            واستحدث املشروع نصوص جد    
خفـض املمارسـات التقلـيدية مثل ختان اإلناث، وأهداف التعليم، واجلزاءات احملظورة يف املدارس ومكافأة األطفال                 

غيل األطفال ذوي احلاجات    املـتفوقني، التسريح والتأهيل وإعادة الدمج، حقوق األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، تش           
اخلاصـة، اختصاصات مكاتب اخلدمة االجتماعية، دور الشباب، دور املراقب االجتماعي، التبليغ عن إهدار حق الرعاية                

 . وقيام الطفل خبدمة اجملتمع، وسائل التبليغ عـن االنتهاكات

اناً منه بأمهية التفسري للذين      على تفسري بعض املصطلحات القانونية إمي      ٢٠٠٦كذلك ركز مشروع قانون الطفل       
يطبقون القانون ومنعاً من أي لبس يف املستقبل مثل تعريف الطفل املشرد والطفل اجلندي والرعاية الالحقة ودور الشباب                  

 .واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية واألطفال ذوي االحتياجات

لة محالت مناصرة هلذا القانون إذ عرض يف ورش عمل ضمت           من جهة أخرى نظم اجمللس القومي لرعاية الطفو        
اجلهـات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين كما خاطب به الواليات وكبار املسؤولني هبا واملنظمات العاملة من أجل أن                  

 . تقوم الواليات بوضع قانوهنا الوالئي للطفل وفقاً ألحكام هذا القانون

 :ر عن النتائج اليت نتجت عن تطبيقالرجاء توفري معلومات أكث -١٢ 

 مذكرة التفاهم مع قطر اخلريية حول األطفال الذين يعملون يف سباق اهلجن )أ( 

املعرفة والتأكد من   : مت إجـراء مسـوحات ميدانية هلؤالء األطفال بالتعاون مع قطر اخلريية وكان الغرض منها               
ومت تكوين فريق العمل من اختصاصي نفسي مع فريق عمل          . أمـاكن هؤالء األطفال وحتديد االحتياجات األساسية هلم       

 .واختصاصي اجتماعي مع فريق عمل ومت حتديد االحتياجات األساسية

ومن خالل نتائج املسح ظهر أن السبب األساس وراء ظاهرة تسفري أطفال اهلجن هي اجلهل والفقر وسط القبائل  
 . ملناسبة هلؤالء املتضررين واملعاجلات املستقبلية ملنع هذه الظاهرةالرعوية ومن خالل هذه املؤشرات وضعت املعاجلات ا

مراجعة "ويف إطـار املعاجلـة القانونـية هلذه الظاهرة وبالتعاون مع اليونيسيف وقطر اخلريية بعقد ورشة عمل                   
نوفمرب /شرين الثاين  ت ٢٢-٢١يف قاعة الصداقة يف الفترة من       " التشـريعات السودانية محاية األطفال وعمالة أطفال اهلجن       

 وقدمـت يف هـذه الورشـة جمموعة من أوراق العمل اليت ناقشت أوضاع الطفولة والرتاعات املسلحة والرعاية               ٢٠٠٥
السـرية، كمـا تطرقـت الورشة إىل جتربة قطر اخلريية يف إعادة إدماج أطفال اهلجن وناقشت كذلك القوانني واللوائح           

جرة واجلنسية والقمسيون الطيب ووزارة العمل، كما تطرقت الورشة أيضاً إىل           واملنشـورات املـتعلقة بـاجلوازات واهل      
 .٢٠٠٤التشريعات الدولية والقانون اجلنائي السوداين وقانون محاية الطفل لسنة 
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وزارات الداخلية والعمل   : وقد شكلت اجلهات الرمسية واملنظمات الطوعية حضوراً فاعالً يف هذه الورشة أمهها            
جتماعية والعدل والصحة جبانب اجمللس الوطين والسفارة القطرية باخلرطوم وجملس الواليات واملعهد العريب             والـرعاية اال  

 .حلقوق الطفل واإلدارة األهلية

 :وقد خرجت الورشة بتوصيات هامة منها  

 .إحكام التنسيق والتعاون مع السلطات يف دول اخلليج للتصدي لظاهرة أطفال اهلجن -١ 

لضمان سالمة ) القمسيون الطيب(والصحية ) اجلوازات( على ضرورة التنسيق مع اجلهات األمنية التأكيد -٢ 
 .األوراق الثبوتية وحتري الدقة يف ذلك

ركيزة أساسية من جمموعة    ) حتديد احلد األدىن لسن العمل    (أن تظـل مسـألة تنظـيم وضبط مسألة           -٣ 
 .السياسات الرامية إىل محاية األطفال

 .لنظر يف قانون العمل مبا يتماشى وقانون الطفلإعادة ا -٤ 

اسـتمرار عمل اللجنة الطبية املشكلة من وكيل وزارة الصحة االحتادية واملعنية بإعادة الكشف الطيب                -٥ 
 .وتقييم عمر األطفال الذين يتقدمون للسفر لدول اخلليج

 مشروع دمج أطفال اهلجن

يف إطار احلد من عمالة األطفال حيث يهدف املشروع إىل حتقيق وقـد قامت قطر اخلريية بإعداد وثيقة مشروع    
تنمـية شاملة حمللييت ريفي غرب كسال وهنر عطربة واليت غالبية سكاهنا من القبائل الرعوية حيث تفتقر املنطقة إىل البنيات           

يكي ويبلغ عدد املستفيدين    دوالر أمر ) ٣ ٩٣٩ ٢٧٨(التحتية يف جمال الصحة والتعليم، وتبلغ التكلفة اإلمجالية للمشروع          
وال زالت قطر اخلريية تبحث عن التمويل الكايف        . نسمة، وميتد املشروع خلمس سنوات    ) ٢٥٠ ٠٠٠(مـن املشـروع     

 .للمشروع حيث ستوفر جزء من التمويل

 أنشطة املشروع

 احملور التعليمي 

ت املهارية لألطفال الذين جتاوزوا سن      هتيـئة البيـئة املناسبة للتعليم من مباين جمهزة ومنح دراسية ورفع القدرا             
أما املستهدفون غري املباشرين وهم اآلباء واألمهات فهناك برامج حمو أمية وحماربة العادات الضارة ورفع القدرات . الدراسة

 .املهارية وسط النساء
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 حمور املياه واإلصحاح البيئي 

 بناء املراحيض عامة وتزويد املؤسسات اخلدمية       تفـتقر املـناطق للمراحيض وللمياه النقية واملشروع يهدف إىل          
مبراحـيض لتشجيع السلوك املتحضر أيضاً يهدف إىل توفري املياه الصاحلة للشرب وتقليل األمراض الناجتة عن تلوث املياه                  

 .بتوصيل شبكات املياه للمؤسسات اخلدمية املختلفة وبناء نقاط مياه يف التجمعات السكنية وتشجيع التشجري

 ور الصحي والرعاية الصحيةاحمل 

إنشاء املستوصفات والعمل على توفري الكادر الطيب واملعينات الطبية، والصحة اإلجنابية والرعاية الصحية الدورية               
 .لألطفال

 التوعية اجملتمعية 

 ألن األمر مرتبط بثقافة القبيلة، عرب األجهزة      ) سباقات اهلجن (تسـتهدف الـتعريف خبطـورة هذه السباقات          
 .اإلعالمية وأندية املشاهدة وغريها من الوسائل، وبرامج توعية يف الصحة اإلجنابية، وبرامج توعية للترغيب يف التعليم

 احملور االقتصادي 

متليك أسر األطفال العائدين مشروع زيادة الدخل ألن السبب الرئيسي من وراء سفر األطفال لدول اخلليج هو                  
 .شروع بالتعليمالعائد املادي، وربط هذا امل

 ما مت إجنازه
 القرية املستهدفة نوع املشروع احمللـة

 )مشاريع جاري التنفيذ فيها(يف جمال التعليم 
 أدرهشاي تعليم قبل مدرسي) +  فصول٤(مدرسة + مكتبني  غرب كسال
 اخلراصاب تعليم قبل مدرسي) +  فصول٤(مدرسة + مكتبني  غرب كسال
 بركات تعليم قبل مدرسي) +  فصول٤(مدرسة + مكتبني  غرب كسال
 نزلة العمدة تعليم قبل مدرسي) +  فصول٤(مدرسة + مكتبني  غرب كسال
  املزار٢٤ تعليم قبل مدرسي) +  فصول٤(مدرسة + مكتبني  هنر عطربة
 حياك اهللا تعليم قبل مدرسي) +  فصول٤(مدرسة + مكتبني  هنر عطربة

 )ذ فيهامشاريع جاري التنفي(يف جمال الصحة 
 القرية املستهدفة نوع املشروع احمللية

 أدرهشاي مركز صحي غرب كسال
 اخلراصاب مركز صحي غرب كسال
 بركات مركز صحي غرب كسال
 نزلة العمدة مركز صحي غرب كسال
  املزار٢٤ مركز صحي هنر عطربة
 حياك اهللا مركز صحي هنر عطربة
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اية وإعادة إدماج األطفال املشاركني يف سباق اهلجن         من أجل مح   فمذكـرة الـتفاهم مع اليونيسي      )ب(
 بدولة اإلمارات العربية املتحدة

شاركت خمتلف اجلهات احلكومية يف االهتمام هبذا املوضوع، حيث نفذت العديد من األنشطة تضمنت البحوث      -١
لتصدي هلذه الظاهرة، حيث كان  والتخطيط واإلصالح القانوين واإلداري ليواحلمالت اإلعالمية وورش العمل لرفع الوع 

 .للمجلس القومي لرعاية الطفولة تأثرياً إجيابياً يف كل هذه اجلهود

 على التركيز يف تأسيس مشروع متكامل من أجل األطفال الذين اشتركوا يف هذه              فمت االتفـاق مـع اليونيسي      -٢
الظاهرة، وتأسيس برامج تنمية يف هذه      السـباقات، ويف ذات الوقـت وقـف سفر األطفال من اجملتمعات املتأثرة هبذه               

 :اجملتمعات، تتمثل يف إعادة التأهيل من حيث

 .التعليم هو املدخل الرئيس لتنمية هذه اجملتمعات -

 .مت وضع تدابري مؤقتة لرفع نسبة االلتحاق باملدارس -

 .٢٠٠٧  طفل فيها، والتخطيط لعشرين فصل آخر من خالل العام٥٠٠بناء عشرة فصول مت استيعاب  -

 .شراء مواد تعليمية باإلضافة إىل املعدات املدرسية والرياضية والرسم -

 : استهدف األطفال الذين اخنرطوا يف هذه السباقات حيث اتضح من املسح اآليتفإجراء مسح بالتعاون مع اليونيسي -٣

لسعودية منذ زمن   معظـم األطفال الذين اخنرطوا يف سباق اهلجن من القبائل الرعوية اليت نزحت من ا               -
 يف املائة   ٨قدمي، وما زالوا مرتبطني تارخيياً وثقافياً بالدول العربية اليت تقع قبالة السودان بالرغم من أن                

من القبائل الرحل قد استقروا وما زالت حرفة رعي اإلبل جزء من موروثات القبائل الرعوية متارس من                 
  .خالل املهرجانات التقليدية للمجتمعات

 . سنة وهي سباقات اهلجن يف احتفاالت جمتمعاهتم١٦-١٥يف عمر ) اجلوكية(رس الصبيان ميا -

 يف املائة يعانون مشاكل صحية نتجت من اشتراكهم املباشر يف           ٤٦ حالة بنسبة    ٦٥٤مشـل املسـح      -
 .سباقات اإلبل

 اجتماعية  تعـرض البحـث يف حتليله إىل األسباب اليت أدت إىل اشتراك هؤالء األطفال وهي أسباب                -
 .وسياسية واقتصادية وخلصت إىل حزمة من التوصيات لالرتقاء بالبيئة احلامية لألطفال وسط اجملتمعات

 من قبل جملس رعاية الطفولة بوالية كسال للتنسيق يف جمال محاية الطفولة باإلضافة إىل               (Forum)مت تكوين جلنة     -٤
 .فاألطفال يف سباقات اهلجن بدعم من اليونيسيالقيام حبمالت توعية بني اجملتمعات ملنع استغالل 

تأسـيس إطـار قـانوين، وهذا يتضمن القوانني الوطنية والسياسات اليت حتكم عمالة وهتريب األطفال والتقدم           -٥
باإلصـالحات القانونـية وضـمان نفاذهـا وذلك يف إطار مصادقة السودان على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني                  



CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1 
Page 27 

وقد أصدرت وزارة العمل قائمة بأسوأ أشكال عمالة        . ١٨٢،  ١٣٨ضـافة إىل اتفاقـيات العمل رقم        االختـياريني باإل  
 ١٨ ملنظمة العمل الدولية حيث تضمنت االشتراك يف سباقات اهلجن ألقل من             ١٨٢األطفال يف السودان مبوجب اتفاقية      

ات القانونية تدابري وإجراءات من قبل      من جهة أخرى تضمنت اإلصالح    . سـنة باعتباره من أسوأ أشكال عمالة األطفال       
 .إدارة اجلوازات واهلجرة واجلنسية إلقرار مزيد من الضوابط

املناصرة واإلعالم وهذه تضمنت إصدار وتنفيذ خطة إعالمية ركزت على رفع الوعي حول التأثري السالب على                 -٦
 استخدمت قنوات وأشكال متعددة مبا فيها       األطفـال مـن هذه املمارسات واالستغالل واألخطار اليت يتعرضون هلا وقد           

 .اإلذاعة، والصحف اليومية ومحالت توعية اجملتمعات

 .فما زال املشروع مستمر على أرض الواقع بدعم من دولة اإلمارات العربية املتحدة عن طريق اليونيسي -٧

فال الضحايا  الـرجاء توفـري معلومـات أكثر حول التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األط              -١٣
للممارسـات املمنوعة وفقاً للربوتوكول لكل مراحل إجراءات العدالة اجلنائية وال سيما القواعد             

 واملمارسات فيما خيص شهادة األطفال الضحايا يف القضايا اجلنائية

طيتها الرجاء شرح التدابري املتخذة واملتاحة لتوفري املساعدات املالئمة لضحايا اإلساءات اليت متت تغ -١٦
 يف الربوتوكول مبا فيها اإلدماج االجتماعي الكامل، والعالج البدين والنفسي الكامل

الـرجاء اإلشـارة إىل التدريـب اخلـاص وال سيما القانوين والنفسي االجتماعي الذي مت توفريه         -١٧
 لألشـخاص الذيـن يعملون يف جمال العالج واإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا اإلساءات وفقاً           

 للربوتوكول االختياري

 حيث مت ٢٠٠٧يناير /يف يوم كانون الثاين) شعبة محاية األسرة والطفل(بـدأ العمل الفعلي لوحدة محاية األسرة    
 ٢٠٠٤تدويـن عـدد من البالغات يف مواجهة عدد من املتهمني ملخالفتهم نصوص القانون اجلنائي وقانون الطفل لسنة                

 .اجلنسي واالغتصاب باإلضافة لتسبيب األذى لألطفال واإلساءة إليهم وتعريضهم للخطرخاصة األفعال املتعلقة بالتحرش 

تـبدأ اإلجـراءات بفـتح البالغ مث تقدمي العالج للضحايا بإجراء الفحص الطيب بواسطة أطباء الطب         -
 .وكذلك إجراءات الفحص املعملي. الشرعي

اعيني يقومون بتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي      وكذلك بالوحدة عدد من املعاجلني النفسانيني واالجتم       -
لألطفال الضحايا واجلاحنني واجلناة وذلك بغية إعادة تأهيلهم باإلضافة إىل دراسة حالة اجلناة واجلاحنني              

 .موصوالً لدوافع ارتكاب هذه اجلرائ

اوحت كمـا متـت حماكمة عدد من املتهمني يف جرائم األطفال بالتحـرش اجلنسي واالغتصاب، تر               -
 .األحكام فيها بني عامني ومثانية عشر عاماً
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كمـا مت بالوحدة إعداد غرفة للتحقيق بالفيديو وفقاً ملواصفات الدول اليت مت اإلطالع على جتربتها يف                  -
هذا اجملال، وجتري االتصاالت مع السلطة القضائية الستصدار منشور قضائي باعتماد التحقيق بالفيديو             

 .ر األطفال أمام احملاكميف اإلثبات ومنع ظهو

كما مت تكليف نيابة أمن اجملتمع بإنشاء نيابة أطفال متخصصة وقد باشرت عملها بالفعل وفقاً ألحكام                 -
 . وردت يف الربوتوكولواملعايري اليت) ٢٠٠٤(قانون الطفل 

 التدريب النفسي واالجتماعي

سي واالجتماعي وإعادة تأهيل األطفال الضحايا      ويف هـذا اجلانـب ولزيادة الكادر العامل يف تقدمي الدعم النف            
واجلاحنني فقد مت استيعاب عدد من الكوادر املتخصصة يف العالج النفسي واالجتماعي من ذوي اخلربة وخاصة من العنصر       

دن، النسـائي، هـذا فضالً عن الكادر املوجود بالوحدة أصالً والذين تلقوا تدريباً يف هذا اجملال وختصصوا يف دولة األر                   
جنوب أفريقيا، الواليات املتحدة ومصر والبحرين وإثيوبيا باإلضافة للتدريب املستمر يف الداخل واخلارج، ودورة تدريبية               
بـالوحدة للذين مت استيعاهبم هبا مؤخراً، كما مت تدريب كوادر من األطفال أنفسهم باملدارس باإلضافة إىل املهتمني من                    

 .ب اجلامعات ومنظمات اجملتمع املدين للعمل يف جمال محاية األطفالالروابط الشبابية والكشفية وطال

 التدريب القانوين

مت إعداد الضباط وضباط الصف الذين يعملون بالوحدة يف جمال الوقاية واحلماية إعداداً جيداً يف هذا اجملال حيث            
مم املتحدة بالسودان، كما أن معظم هؤالء       نـالوا تدريـباً مكثفاً يف جمال حقوق اإلنسان بالتنسيق مع الشرطة وبعثة األ             

 ١٩٩٠فضالً عن تنوير العاملني بالوحدة باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة . الضـباط مـن خـرجيي كليات القانون     
 والتدريب يف كيفية التعامل مع األطفال وخاصةً األطفال         ٢٠٠٤والـربوتوكولني اإلضـافيني وقـانون الطفل السوداين         

 .طفال الشوارع واألطفال املعرضني للخطرالضحايا وأ

 . املساعدة القانونية لألطفال الضحايامكما يوجد عدد من املتطوعني لتنظي 

الـرجاء توفـري معلومـات أكثر حول التدابري املتخذة حلماية األطفال يف معسكرات النازحني يف            -١٤
  اجلربية مبا فيها   دارفـور مـن االسـتغالل أو عرضـهم لغـرض االسـتغالل اجلنسي والعمالة              

 التجنيد اإلجباري

قام اجمللس بالتعاون مع اليونيسيف بإعداد خطة تفصيلية للتصدي لقضايا محاية األطفال يف دارفور تأسيساً على                 
) جنوب دارفور ( بنياال   ٢٠٠٦يونيه  /توصـية ورشـة العمـل اخلاصة حبماية األطفال يف دارفور اليت عقدت يف حزيران              

 :ار املسؤولني احلكوميني حيث مت اآليتمبشاركة واسعة لكب

 .القيام حبمالت شاملة لرفع الوعي حول محاية قضايا الطفولة بواليات دارفور الثالث -١ 

مت التوقـيع عـلى إنشاء وتأسيس وحدة شرطة خاصة باملرأة والطفل بالتعاون مع اليونيسيف يف والية                -٢ 
 .ارفورجنوب دارفور واإلسراع بإنشائها يف غرب ومشال د
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 من الربملانيني جلنوب دارفور لتنويرهم حول القضايا املتعلقة حبماية          ٤٠ تنظـيم ورشـة عمل ضمت        -٣ 
 .الطفولة، حيث مت اعتماد العديد من القضايا حبماية الطفولة بالوالية

 االحتادية،  تضمني برنامج للتأهيل النفسي واجملتمعي من خالل النظام التعليمي بالتعاون مع وزارة التعليم             -٤ 
حيـث مت اختـيار والية غرب دارفور كأحد الواليات لتطبيق هذا الربنامج باعتبارها هبا أدىن مؤشرات االلتحاق بتعليم                   

 .األساس والفجوة النوعية الكبرية بني اإلناث والذكور والنسبة العالية للتسرب

سيساً على توصيات لدراسة قامت هبا      جيري العمل لتأسيس آلية للمتابعة والرصد حول جتنيد األطفال تأ          -٥ 
 .٢٠٠٦أغسطس / آب-يوليه /اليونيسيف يف متوز

 جيري العمل يف تأسيس برنامج ملنع جتنيد وتسريح وإعادة إدماج لألطفال الذين يعملون مع اجلماعات                -٦ 
 .املسلحة يف الواليات الثالث لدارفور

ع بعثة األمم املتحدة يف السودان واليونيسيف،       جلـنة التصدي للعنف اجلنسي ضد األطفال بالتعاون م         -٧ 
 .وهتدف إىل القيام بإجياد تدابري حلمـاية األطفال يف مناطق الرتاعات املسلحة

الرجاء إعطاء تفسري أكثر عن التدابري املتخذة ملنع اإلساءات املشار إليها يف الربوتوكول وال سيما                -١٥
ل هذه املمارسات مثل أطفال الشوارع واألطفال عـلى األطفـال الذين هم عرضة لالنتهاكات ملث     

الـنازحني من الصراعات املسلحة، كما نرجو شرح حول التدابري اليت هتدف إىل رفع الوعي لدى                
اجلمهـور بشـكل أكـرب، مبـا فيهم األطفال حول التأثريات الضارة لإلساءات املشار إليها يف                 

 الربوتوكول 

 جلنة العمل مع األطفال النازحني وذلك مع منظمة اليونيسيف واجمللس           قامت عدة خطوات عملية من أجل قيام       -١
 والية اخلرطوم، كانت نتائجها قيام ورشة       -القومـي لـرعاية الطفولة ووزارة الرعاية االجتماعية وجملس رعاية الطفولة            

 األطفال النازحني   أوضـاع أطفـال الـنازحني ومت فيها ترشيح بعض املنظمات للعمل كأعضاء يف اللجنة متهيداً حلصر                
 .وتأسيس نظام حلمايتهم وتسهيل العودة إىل مناطقهم األصلية

 .حول دور الربملانيني يف محاية األطفال) الربملان(قيام ورشة عمل بالتعاون مع جلنة املرأة والطفل باجمللس الوطين  -٢

تشرين ( إعالمية حلماية األطفال     ورشـة االجـتماع التشـاوري مع الفنانني واملبدعني السودانيني إلنتاج مواد            -٣
 ).٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 .تنظيم ورشة عمل احلماية القانونية لألطفال املشردين يف السودان بالتعاون مع اجمللس العريب للطفولة والتنمية -٤

 .تنظيم محالت مناصرة يف اإلذاعة والتلفزيون حلماية أطفال الشوارع وتغيري نظرة اجملتمع هلم - 

يس جمموعات محاية األطفال يف دارفور بالتعاون مع اليونيسيف واملنظمات الطوعية العاملية واحمللية ووكاالت              تأس -٥
 .األمم املتحدة

- - - - - 


