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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣

 ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  االتفاقية من

  السودان: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنة يف التقرير املوحد الذي يضم التقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع                -١

ــسودان ــستيهايف ) CRC/C/SDN/3-4 (لل ــر  (١٥٦١ و١٥٦٠ جل  CRC/C/SR.1560انظ
 ١٥٨٣، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٠ يف   يناملعقود) CRC/C/SR.1561و

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١املعقودة يف 

  مقدمة  - ألف  
ـ الذي يضم التقريرين الدوريني الثالث      ترحب اللجة بتقدمي التقرير املوحد        -٢ ع والراب

 وتعرب عن   ،)CRC/C/SDN/Q/3-4/Add.1( على قائمة املسائل اليت أصدرهتا       وبالردود اخلطية 
  .ر البناء الذي جرى مع وفد الدول الطرف الشامل لعدة قطاعاتتقديرها للحوا

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن تقـرأ مقترنـة                -٣
على التقريـر األويل للدولـة       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨اليت اعتمدت يف    باملالحظات اخلتامية   

 املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل   مبوجب الربوتوكول االختياري  املقدم الطرف
، واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدت     )CRC/C/OPSC/SDN/CO/1(األطفال يف املواد اإلباحية     

 الربوتوكول االختيـاري     على املعلومات املقدمة مبوجب    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  
   ).CRC/C/OPAC/SDN/CO/1(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
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  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  -باء   
) ٢٠٠٨(، وقانون الطفل جلنوب السودان      )٢٠١٠(ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل        -٤

  ).٢٠٠٨(وقانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث الذي اعتمدته والية جنوب كردفان 
ثـاق األفريقـي    امليعلى   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣٠يف   بالتصديق   أيضاًاللجنة  وترحب    -٥

  .حلقوق الطفل ورفاهه

  العوامل والصعوبات اليت تعترض تنفيذ االتفاقية  -جيم   
تعترف اللجنة بالصعوبات االقتصادية الكبرية اليت تواجه الدولة الطرف والـسكان             -٦

ملسلح الذي استمر لسنوات يف شرق ومشـال        بشكل عام، مبن فيهم األطفال، نتيجة للرتاع ا       
  . وجنوب البلد

    للقلق والتوصيات بشأهناثريةاالت الرئيسية املاجمل  -دال   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً    
للجنـة  ا الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية       ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلته      -٧

 بعد النظر يف التقريـر      )CRC/C/15/Add.190( ٢٠٠٢أكتوبر  /اليت اعتمدت يف تشرين األول    
الكثري من الشواغل اليت    ن  ألاألسف  ب تشعر اللجنة ومع ذلك،   . الدوري الثاين للدولة الطرف   

   . أو غري كافيةاليت قدمتها عوجلت بطريقة جزئيةالتوصيات أبدهتا و
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصـيات              - ٨

الواردة يف املالحظات اخلتامية اليت قُدمت بشأن تقريرها الدوري الثاين، واليت مل تنفـذ              
    ، مبا يف ذلك التوصـيات املتعلقـة بالتوعيـة والتـدريب    بعد أو مل تنفذ بالقدر الكايف     

، وتعريف  )١٦الفقرة  (، وهياكل الرصد    )١٢الفقرة  (، وختصيص املوارد    )٢٢الفقرة  (
، )٣٣الفقـرة  (، واالسم واجلنـسية    )٢٦الفقرة  (، وعدم التمييز    )٢٤  الفقرة(الطفل  

كما  ).٤٧الفقرة (، واملمارسات التقليدية الضارة )٣٥الفقرة (وإساءة املعاملة والعنف  
 التوصـيات الـواردة يف      أن تتابع بـصورة مالئمـة     حتث اللجنة الدولة الطرف على      

   .احلاليةاملالحظات اخلتامية 
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  التشريعات    
بيد أهنا تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف  ). ٢٠١٠(ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل        -٩

وتالحظ اللجنة بقلق خـاص     . مل تضع بعد إطار التنظيم والسياسات الالزم لتنفيذ هذا القانون         
د تشريعات فرعية شاملة، وعدم متكن العديد من الوكاالت احلكومية من تنفيذ قانون             عدم وجو 

  . الطفل ألهنا ال تزال بانتظار تلقي التعليمات الالزمة من اجمللس القومي لرعاية الطفولة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٠

ة مالئمة،  اعتماد إطار سياسات وتنظيم شامل، يتضمن تشريعات متكيني         )أ(  
  لتيسري تنفيذ قانون الطفل؛ 

إصدار التعليمات الضرورية على وجه الـسرعة جلميـع الوكـاالت             )ب(  
  احلكومية لتمكينها من تنفيذ قانون الطفل؛

، مبا يف ذلك عن )٢٠١٠(اختاذ خطوات فعالة لرصد تنفيذ قانون الطفل   )ج(  
  . طريق إنشاء آلية رصد وطنية شاملة لعدة قطاعات

  نسيقالت    
 بغرض  ١٩٩٠اجمللس القومي لرعاية الطفولة، املنشأ يف عام        ن  ألالقلق  تشعر اللجنة ب    -١١

تنسيق تنفيذ االتفاقية، مل يتخذ أية تدابري فعالة لالضطالع بدوره، ويعود الـسبب بـصورة               
   .جزئية إىل عدم كفاية املوارد البشرية واملالية والدعم السياسي

، وتطـوير   رف بتعزيز اجمللس القومي لرعاية الطفولـة      توصي اللجنة الدولة الط     -١٢
. التنسيق على كافة املستويات احلكومية، مبا يف ذلك على املستويني اإلقليمـي واحمللـي             

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزّود كافة آليات التنسيق باملوارد البشرية واملالية             كما
   .والتقنية الكافية لتمكينها من االضطالع مبهامها

  خطة العمل الوطنية    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها أنه مت اعتماد خطيت               -١٣

وللقضاء على تشويه األعـضاء     ) ٢٠١١-٢٠٠٧(عمل وطنيتني حملاربة العنف ضد األطفال       
عمل بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة          ). ٢٠١٨-٢٠٠٧(التناسلية لإلناث   

  . شاملة قائمة على احلقوق لتنفيذ االتفاقية بشكل تام وفعال
إلعمال حقـوق الطفـل     ضع خطة عمل وطنية     وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -١٤

وينبغي للدولة الطـرف التمـاس      . لاتباع هنج شامل إزاء حقوق الطف     وتنفيذ االتفاقية ب  
   ).اليونيسيف (منظمة رعاية الطفولةاملشورة التقنية يف هذا اجملال من 
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  الرصد املستقل    
        / نيـسان ترحب اللجنة باعتماد قانون اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف عـام         -١٥
، لكنها تعرب عن قلقها ألن اللجنة مل ُتنشأ بعد وال توجد يف الوقت الـراهن                ٢٠٠٩ أبريل

نتهاكات حقوق األطفال   آلية وطنية مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية وتلقي الشكاوى املتعلقة با         
  .واختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها

حتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان               -١٦
متكينها من املشاركة على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل، وكفالة تأسيسها وفقاً           و

وينبغي ). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة     (ملبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية     
للدولة الطرف أن تكفل على وجه اخلصوص منح اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان صالحية 
تلقي ومتابعة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال، وأن توفر هلا املوارد البـشرية   

  .واملالية الكافية لضمان استقالليتها وفعاليتها

  ردختصيص املوا    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص الكبري يف املوارد املالية املخصصة حلمايـة وتعزيـز                -١٧

حقوق الطفل، وتشري بقلق إىل ما قدمته الدول الطرف من معلومات تفيـد بعـدم رصـد                 
وتعرب عن قلقها إزاء ضآلة اإلنفـاق علـى         . خمصصات يف امليزانية إلعمال حقوق الطفل     

حنو ما تشري إليه النفقات العسكرية الضخمة مقابل ما ُينفق علـى            القطاع االجتماعي، على    
  . الصحة والتعليم

  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٦ و٣ و٢يف ضوء املواد   -١٨
إعطاء األولوية، على وجه السرعة، لرصد خمصصات حمددة يف امليزانية            )أ(  

  ؛ارد املتاحة إىل أقصى حدباستخدام املولكفالة إعمال حقوق الطفل 
كفالة التوزيع املتوازن للموارد يف مجيع أحناء البلد، وضـمان إعطـاء              )ب(  

  األولوية لتخفيف وطأة الفقر على األطفال؛
متابعة كيفية االستفادة من املوارد من منظور إعمال حقـوق الطفـل،              )ج(  

   .توخياً لرصد عملية ختصيص املوارد لألطفال

  اتجتميع البيان    
على  حالياً   تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأهنا تعكف            -١٩

، غري أن اللجنة    جمللس القومي لرعاية الطفولة   يف إطار ا  علومات الطفولة   ملتأسيس مركز قومي    
وتالحظ أن ذلـك    . تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف لنظام مركزي لتجميع املعلومات         

س يف عدم تقدمي بيانات حمّدثة ومفصلة يف الكثري من اجملاالت اليت تشملها االتفاقيـة،               ينعك
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يف ذلك األطفال املعوقون وأطفال الـشوارع واألطفـال املـصابون بفـريوس نقـص                مبا
  .اإليدز ووفيات األطفال واالجتار باألطفال/املناعة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٠

جتميع بيانات شامل يكفل القيام بصورة منهجية جبمع وحتليل         إنشاء نظام     )أ(  
البيانات بطريقة مفصلة ووفقاً جلملة أمور منها العمر ونوع اجلنس واملنطقـة اجلغرافيـة              

   واخللفية االجتماعية واالقتصادية؛
 وتقييم  االتفاقيةاستخدام البيانات اجملّمعة كأساس لرسم سياسات تنفيذ          )ب(  

  لتحقيق هذه الغاية؛التقدم احملرز 
 ذات  التماس املساعدة يف هذا الصدد من وكاالت وبرامج األمم املتحدة           )ج(  

  ).اليونيسيف(الصلة، مبا يف ذلك منظمة رعاية الطفولة 

  النشر والتوعية    
تشري اللجنة إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن االجتماعات واحللقـات              -٢١

نشطة املتعلقة بتعزيز االتفاقية، بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم منهجيـة            الدراسية وغريها من األ   
  .اجلهود املبذولة لنشر االتفاقية، ولذا فإن معرفة عامة اجلمهور بأحكام االتفاقية ال تزال متدنية

  :حتت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٢
لية لضمان التعريف   جبميع اللغات احمل  تعميم االتفاقية على نطاق واسع و       )أ(  
ا، وال سيما من جانـب األطفـال واآلبـاء           على نطاق واسع والتأكد من فهم      هابأحكام

  واجلهات اليت تتوىل رعاية األطفال؛ 
إدراج حقوق اإلنسان وحقوق األطفال يف املنـاهج املدرسـية علـى              )ب(  

  املستويات؛ مجيع
  االتفاقية؛تشجيع مشاركة وسائط اإلعالم يف نشر مبادئ وأحكام   )ج(  
التماس دعم الزعماء احملليني ألنشطة الدولة يف جمال التوعية، مبن فـيهم            )د(  

  .الزعماء الدينيون واحملليون

  التدريب    
تالحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدريب املتعلق مببادئ وأحكام االتفاقيـة املقـدم               -٢٣

ل حقوق الطفل، كما تالحظ أن للقضاة واحملامني ورجال الشرطة وغريهم من العاملني يف جما
  .  من العاملني يف هذا امليدان ال حيصلون على هذا النوع من التدريبكثرياً
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حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة اجلهود اليت تبذهلا لتـدريب جمموعـات               -٢٤
العاملني مع األطفال وألجلهم، مع التركيز على تعميم تدريب هذه اجملموعات يف جمـال              

  .فلحقوق الط

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء القيود املفروضة على بعض منظمات اجملتمـع املـدين                -٢٥

وتعرب عن أسفها، بصفة خاصة، إزاء القيود الصارمة املفروضة على عمليات املنظمات غري             
ان واملـساعدات   احلكومية الدولية واحمللية، وال سيما العاملة منها يف جمال حقـوق اإلنـس            

 ألن منظمات اجملتمع املدين ال ُتشرك يف متابعة         أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . اإلنسانية لألطفال 
املالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة سابقاً ومل متنح فرصة مالئمة لعرض ما لديها من آراء              

  . أثناء إعداد الدولة الطرف لتقريريها الدوريني الثالث والرابع
توصي اللجنة بشدة بأن تراعي الدولة الطرف الدور األساسي الـذي يـضطلع               -٢٦
وهلذه الغاية، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى        . اجملتمع املدين يف تعزيز تنفيذ االتفاقية      به
  :يلي ما

إزالة القيود املفروضة على منظمات اجملتمع املـدين واملنظمـات غـري              )أ(  
  اإلنسان واملساعدات اإلنسانية؛احلكومية العاملة يف جمال حقوق 

زيادة تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين وإشراكها بـصورة منهجيـة يف       )ب(  
  . مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك أثناء إعداد التقارير الدورية للدولة الطرف

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  
على أنه أي شـخص     ) ٢٠١٠( قانون الطفل    ترحب اللجنة بتعريف الطفل مبوجب      -٢٧

دون الثامنة عشرة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم االتساق بني تشريعات الدولـة الطـرف               
وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء حتديـد سـن          . وممارساهتا فيما يتعلق بتعريف الطفل    

البلوغ وفقـاً ألحكـام     الرشد، يف املمارسة العملية، استناداً إىل مجلة أمور منها وصول سن            
الشريعة اإلسالمية يف اجلزء الشمايل من الدولة الطرف، ووفقاً لألعراف يف األجزاء األخرى             

وتشدد اللجنة على أن التعريف اخلاطئ ملرحلة الطفولة ينطوي على تأثريات خطرية           . من البلد 
  . رعلى محاية حقوق الطفل، وخباصة فيما يتعلق بقضاء األحداث والزواج املبك

. يف مجيع أراضـيها   ) ٢٠١٠(توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ قانون الطفل          -٢٨
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل تشريعاهتا وممارساهتا متوافقة مع االتفاقيـة يف              

   .هذا اجملال
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  )  من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
بالقلق إزاء التباين الواضح يف الظروف االقتصادية بني مشـال وجنـوب            تشعر اللجنة     -٢٩

الدولة الطرف، وإزاء التمييز الذي يتعرض له اجلنوبيون والسودانيون غري املـسلمني يف مجيـع               
وتشعر اللجنة بقلق خاص    . اجملاالت، وال سيما االجتماعية والسياسية، فضالً عن التمييز العرقي        

  . على متتع األطفال املنتمني إىل هذه الفئات باحلقوق اليت تكفلها االتفاقيةإزاء تأثري هذا الوضع
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة للقـضاء علـى عـدم              -٣٠

املساواة يف األوضاع االقتصادية وأوجه التفاوت بني األقاليم، وأن تكفل محايـة مجيـع              
كان، مبا يف ذلك التمييز على أساس الدين أو االنتماء      األطفال من التمييز على أي أساس       

  . اإلثين أو العرقي
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز اجملتمعي الذي ال تزال تعاين منه األمهات غـري          -٣١

  . املتزوجات واألطفال املولودون خارج إطار الزوجية
يف ذلك سـن تـشريعات،      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة، مبا           -٣٢

. للتصدي للتمييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزوجية واألمهات غري املتزوجات          
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم برامج توعية يف هذا اجملال، وذلك بالتعاون مع              

   .منظمات اجملتمع املدين والزعماء الدينيني واحملليني

  احترام آراء الطفل    
 هليمنة اآلراء التقليدية بشأن حقوق الطفل، تشعر اللجنة بـالقلق مـن أن آراء         انظر  -٣٣

األطفال ال جتد االعتبار الالزم وال ُتحترم إال بشكل حمدود داخـل األسـرة ويف املـدارس                 
  .واحملاكم وأمام السلطات اإلدارية ويف اجملتمع بوجه عام

 ١٢التعليـق العـام رقـم       توصي اللجنة الدولة الطرف، واضعة يف اعتبارهـا           -٣٤
بشأن حق الطفل يف االستماع إىل آرائه، بتعزيز اإلعمال التام حلق الطفـل يف              ) ٢٠٠٩(

املشاركة بفعالية يف اختاذ القرارات املتعلقة به داخل األسرة أو يف املدرسـة أو احملـاكم                
ال هـذا   كما ينبغي للدولة الطرف إدخ    . أمام السلطات اإلدارية ويف اجملتمع بوجه عام       أو

احلق يف مجيع السياسات والربامج ذات الصلة باألطفال، وإعطاء األولوية لتوعية عامـة             
   .اجلمهور واملهنيني العاملني يف جمال حقوق الطفل

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
صدور أحكام باإلعدام حبق أشخاص دون الثامنة  تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء جواز  -٣٥

 من دستور السودان املؤقت، وذلـك       ٣٦مبوجب املادة    م القصاص أو احلدود   عشرة يف جرائ  
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. الذي مينع صدور أحكام اإلعدام حبق األطفـال       ) ٢٠١٠(بالرغم من اعتماد قانون الطفل      
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير صدرت مؤخراً مفادها أن أحكام اإلعدام ال تزال تصدر               

لة الطرف بأن تطبيق عقوبة اإلعدام حبق األطفـال يـشكل           وتذكّر اللجنة الدو  . حبق أطفال 
  . من االتفاقية) أ(٣٧ و٦انتهاكاً خطرياً للمادتني 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن عدم صدور عقوبـة اإلعـدام حبـق         -٣٦
أطفال، مبا يف ذلك يف جرائم القصاص أو احلدود، وأن تستبدل أية عقوبة إعدام صدرت               

  . الثامنة عشرة بعقوبة بديلة مناسبةحبق أشخاص دون

ــة    -٤   ــات املدني ــوق واحلري ــواد (احلق ) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧امل
  )االتفاقية من

  تسجيل املواليد    
قلق أن تكلفة تسجيل املواليد تفوق فعلياً املقدرات املالية لغالبية األسر،           بتالحظ اللجنة     -٣٧

ينصان على  ) ٢٠٠٨(طفل يف جنوب السودان     وقانون ال ) ٢٠١٠(بالرغم من أن قانون الطفل      
عدم كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم مالءمة مرافق التسجيل وإزاء            . جمانية تسجيل املواليد  

وتأسف .  اجلمهور بأمهية هذا التسجيل، مما يؤدي إىل عدم تسجيل عدد كبري من املواليد             توعية
ليت وضعتها الدولة الطرف، املشار إليهـا يف        اللجنة لعدم توفر معلومات عن تنفيذ وأثر اخلطة ا        

  . من تقريرها، املتعلقة بتحسني عملية تسجيل املواليد٧٢الفقرة 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي من أجل حتسني معدالت تسجيل املواليد  -٣٨

  ضمان جمانية وإلزامية تسجيل املواليد؛  )أ(  
 ذلك وحدات تسجيل متنقلة، على      إنشاء مرافق لتسجيل املواليد، مبا يف       )ب(  

  املستوى احمللي ويف القرى؛
تنظيم محالت توعية مبساندة نشطة من زعماء اجملتمعات احمللية لتعزيـز             )ج(  

  تسجيل املواليد؛
تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن تنفيذ وتـأثري خططهـا             )د(  

  . املتعلقة بتحسني معدالت تسجيل املواليد

  البدنيةالعقوبة     
كمـا  . حيظر القوبة البدنية يف املـدارس     ) ٢٠١٠(تالحظ اللجنة أن قانون الطفل        -٣٩

بيد أن اللجنة   ". سودان صاحل لألطفال  "تالحظ اعتماد اخلطة الوطنية ملكافحة العنف املعنونة        
تشعر بقلق بالغ من أن ممارسة جلد األطفال وضرهبم بالعصي تنتشر على نطـاق واسـع يف           

  .ملنازل واحملاكم والسجوناملدارس وا
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بشأن حـق الطفـل يف      ) ٢٠٠٦(٨تضع اللجنة يف اعتبارها تعليقها العام رقم          -٤٠
احلماية من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة، فتحث الدولـة              

تقوم الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على ممارسة العقوبة البدنية، وأن             
  :على وجه اخلصوص مبا يلي

حظر العقوبة البدنية بصور صرحية يف مجيع األماكن عن طريق إصـدار              )أ(  
  قانون وتنفيذه بفعالية ومالحقة املخالفني؛ 

كفالة ممارسة التأديب يف املدارس بطريقة تتسق مع كرامة الطفل علـى              )ب(  
  من االتفاقية؛ ) ٢(٢٨حنو ما ورد يف املادة 

لتبـيني  توعية وتعبئة اجتماعية    عن طريق تنظيم محالت     ف اجلمهور   تثقي  )ج(  
اآلثار الضارة للعقوبة البدنية هبدف تغيري املواقف العامة إزاء هذه املمارسـة، وتـرويج              

  .العنف وتقوم على املشاركةعدم أشكال لتربية األطفال وتعليمهم تتسم باإلجيابية و

  ف ضد األطفالمتابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العن    
ا األمم املتحدة بشأن العنـف ضـد األطفـال          هتباإلشارة إىل الدراسة اليت أجر      -٤١

)A/61/299(توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي ،:   
الدراسـة  الواردة يف   توصيات  الأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ         )أ(  

الـيت  ( لغرب ووسط أفريقيا  قليمية  مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عن املشاورة اإل       
وتوصي اللجنة الدولـة    . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥ إىل   ٢٣ يف الفترة من     وكماُعقدت يف با  

  :الطرف على وجه التحديد بأن تويل اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية
 حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ •

 تعزيز االلتزامات واإلجراءات الوطنية واحمللية؛ •

 يم الالعنف والتوعية به؛تعزيز ق •

 تعزيز قدرات العاملني مع األطفال وألجلهم؛ •

 . كفالة املساءلة والقضاء على اإلفالت من العقاب •

استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل على أساس الشراكة مع اجملتمع           )ب(  
  أشـكال  كافةاملدين، وعلى اخلصوص مبشاركة األطفال، لكفالة محاية مجيع األطفال من           

 الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة وحمـددة        وإعطاءالعنف البدين واجلنسي والنفسي     
   ملعاجلته؛والتصديزمنيا ملنع حدوث هذا العنف واإليذاء 

التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من املمثل اخلاص لألمني العام املعين     )ج(  
حلقـوق اإلنـسان واليونيـسيف      بالعنف ضد األطفال ومفوضية األمم املتحدة السامية        
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ـ  ذات    األخرى وكاالتالومنظمة الصحة العاملية و    منظمـة العمـل الدوليـة      كصلة،  ال
واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين           

  .باملخدرات واجلرمية، فضالً عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية

 ١٨ مـن املـادة      ٢ و ١ والفقرتـان    ٥املادة  (رية والرعاية البديلة    البيئة األس   -٥  
 ٢٧ من املادة    ٤ والفقرة   ٢٥ واملادة   ٢١ إىل   ١٩ ومن   ١١ إىل   ٩من   واملواد
  ) من االتفاقية٣٩واملادة 

  البيئة األسرية    
تالحظ اللجنة بقلق عدم توفر معلومات مفصلة عن تقدمي الدعم املايل واخلـدمات               -٤٢

  . العائللألسر وحيدة
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لتقدمي الدعم املايل واخلـدمات              -٤٣

  .لألسر وحيدة العائل، وتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن تأثري هذه التدابري

  األطفال احملرومون من الرعاية األسرية    
رية من املواليد الذين تتخلى عنهم      تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف هبا أعداد كب          -٤٤

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مالءمة مؤسسات الرعاية البديلة وتدين معـايري             . أمهاهتم
كما تشعر بقلق عميق من أن      ". األسر اليت تتوىل الرعاية الطارئة    "الرعاية فيها، وإزاء قلة عدد      

دادات تسببا يف زيادة كبرية يف نسبة       نقص عدد املهنيني الصحيني وعدم مالءمة املعدات واإلم       
  .وفيات أطفال دار املايقوما لأليتام يف اخلرطوم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٥
زيادة اجلهود اليت تبذهلا، مبا يف ذلك عن طريق التدابري التشريعية، بغية              )أ(  

  محاية األطفال من التخلي عنهم؛
وتوفري أسر بديلة مع تقـدمي دعـم مـايل          توسيع نظام الرعاية البديلة       )ب(  
مايل مالئم لتشجيع املزيد من األسر على توفري املأوى لألطفـال احملـرومني مـن                وغري

  األبوية؛  الرعاية
وضع آليات رصد وتفتيش وتقييم لـضمان سـالمة معـايري مرافـق               )ج(  
  البديلة؛  الرعاية

ار املايقوما لأليتام،   اختاذ خطوات فعالة لتقليل معدالت وفيات أطفال د         )د(  
 عـن تـوفري     وحتسني معايري الرعاية بتوفري العدد املطلوب من املوظفني املؤهلني، فـضالً          

  معدات وإمدادات جيدة؛ 
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 الـواردة يف قـرار      -مراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال         )ه(  
       /ين الثـاين   تـشر  ٢٠، والـيت اعُتمـدت يف       ٦٤/١٤٢اجلمعية العامة لألمم املتحدة     

  .٢٠٠٩نوفمرب 

  التبين والكفالة    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة وضع األطفال اللقطاء يف دور رعاية أوالً مث نقلـهم        -٤٦

 تكفلهمقبل حتويلهم إىل أسر     ) الرعاية املؤقتة (الحقاً إىل أسر توفر هلم الرعاية البديلة الطارئة         
 بالغ من أن تقييم وتدريب ومراقبة األسر واملوظفني الذين          وتشعر اللجنة بقلق  ). كفالة دائمة (

كما تشعر بالقلق ألن النظام احلايل ال يوفر لألطفال         . يتولون الرعاية غري حمددة بصورة جيدة     
الصغار ما حيتاجونه من رعاية مستمرة تتسم باالستقرار وتوطيد صالهتم باجلهات اليت تقدم             

  . هذه الرعاية
  :لدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة ا  -٤٧

اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة اليت متكن األطفال املولودين خارج إطـار             )أ(  
  ؛ البيولوجيةالزوجية أو الذين ختلت عنهم أمهاهتم ألسباب أخرى من العيش مع أسرهم 

وضع إطار وبرنامج واضحني يكفالن على وجه السرعة وضع األطفال            )ب(  
  بيتهم وتوفر هلم االستقرار والرعاية بصورة مستمرة؛تتوىل تر اللقطاء لدى أسر

احلد من وضع األطفال يف دور رعاية ودور أيتام وتوفري رعاية أسـرية               )ج(  
  مباشرة هلم، وُيفضل أن تتوىل أسر كفالتهم وتبنيهم؛

  .العمل قدر اإلمكان على كفالة احترام اهلوية الثقافية للطفل  )د(  

؛ ٢٣؛ املـادة    ١٨ من املادة    ٣؛ الفقرة   ٦املادة  (ان  الصحة والرعاية األساسيت    -٦  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١؛ الفقرات ٢٦؛ املادة ٢٤املادة 

  األطفال املعوقون    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأهنا اختذت العديد               -٤٨

ومع . لك اعتماد سياسات وطنية تتعلق باإلعاقة     من التدابري إلعمال حقوق املعوقني، مبا يف ذ       
ذلك، تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار تنظيمي شامل ملراعاة اجلوانب املتعلقة باإلعاقـة              
عند ختطيط املدن ويف قطاع اخلدمات االجتماعية وفيما يتعلق حبمايـة حقـوق األطفـال               

تماعيـة والتعليميـة وغريهـا    كما تشعر بالقلق إزاء عدم مراعاة املرافـق االج   . عام بشكل
  . الحتياجات األطفال املعوقني، وإزاء حمدودية وصوهلم إىل اخلدمات األساسية
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٩
كفالة أن تراعي التشريعات والسياسات العامة حقوق األطفال املعوقني           )أ(  

  يف مجيع اجملاالت املتصلة هبذه احلقوق؛
وات فعالة حملاربة اإلقصاء والوصم االجتماعي وغري ذلك مـن          اختاذ خط   )ب(  

  ضروب التمييز يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك املدارس، وذلك بتنفيذ سياسة إدماج شاملة؛ 
كفالة مساواة األطفال املعوقني يف الوصول إىل اخلـدمات األساسـية،             )ج(  

  يف ذلك املرافق الصحية والتعليمية؛ مبا
امج، ُتنفّذ مبساعدة وسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمـع املـدين          تقدمي بر   )د(  

  . والزعماء اجملتمعيني، لزيادة التوعية حبقوق األطفال وحماربة التمييز ضدهم

  الصحة واخلدمات الصحية    
جنة عن قلقها إزاء حمدودية الوصول إىل الرعاية الصحية يف الدولة الطرف،            لتعرب ال   -٥٠

 عدد العاملني يف مرافق الرعاية الصحية األولية واملستشفيات الريفية،          وخباصة إزاء عدم كفاية   
وتالحظ اللجنة يف   . وعدم توفر األجهزة الطبية األساسية، وارتفاع معدل املرضى إىل األطباء         

هذا الصدد أن الوضع سيئ بشكل خاص يف والية غرب دارفور ويف جنوب السودان بسبب               
  . ات خالل الرتاع املسلح يف هاتني املنطقتنيتدمري املرافق الطبية واملستشفي

   :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥١
اختاذ تدابري فعالة لتحسني الوصول إىل الرعاية الـصحية، وخباصـة يف              )أ(  

املناطق النائية والريفية، وإعادة بناء اهلياكل األساسية الصحية يف دارفـور ويف جنـوب              
  السودان؛ 

كون اخلدمات الصحية ذات مستوى مالئـم عـن طريـق           كفالة أن ت    )ب(  
ختصيص موارد مالية كافية للقطاع الصحي، وكفالة توفري مهنيني طبيني أكفـاء، مبـا يف               

   ذلك يف املناطق الريفية النائية؛
النظر، كإجراء مؤقت، يف إنشاء شبكة مرافق متنقلة لتقـدمي الرعايـة              )ج(  

   .تالطبية يف املناطق املتأثرة بالرتاعا
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدالت وفيات الُرضع واألطفال، وخباصة يف              -٥٢

جنوب السودان ودارفور بسبب جمموعة عوامل منها األمراض املنقولة عـن طريـق امليـاه               
وتالحظ أن هذه األوضاع تزداد تفاقماً بـسبب        . واملالريا والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة    

  .لبشرية والقدرات املؤسسية وعدم كفاية املوارد املخصصة للقطاع االجتماعيضعف املوارد ا
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  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٣
كفالة وصول األطفال إىل الرعاية الصحية األولية، وخباصـة األطفـال             )أ(  

  الذين يعيشون يف املناطق األشد تأثراً يف جنوب السودان ودارفور؛
 على وضع وتنفيذ سياسة وطنية تكفل اتباع هنج متكامل          تركيز جهودها   )ب(  

ومتعدد األبعاد فيما يتعلق برعاية الطفولة املبكرة، واالهتمام بـشكل خـاص مبعاجلـة              
  األمراض اليت ميكن الوقاية منها وسوء التغذية وتوفري املياه الصاحلة للشرب؛

ولـة املبكـرة    تعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسسية لرعايـة الطف         )ج(  
  وختصيص املوارد الكافية هلذا الغرض؛

التماس املساعدة التقنية من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة رعاية            )د(  
  .وغريمها من الشركاء املعنيني) اليونيسيف(الطفولة 

  صحة املراهقني    
ابية والصحة  تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية اهتمام الدولة الطرف بالصحة اإلجن            -٥٤

العقلية للمراهقني، كما تشعر بالقلق إزاء عدم تضمني تقرير الدولة الطرف معلومات عـن              
  . إزاء انتشار حاالت احلمل املبكر يف الدولة الطرفأيضاًوتشعر بالقلق . صحة املراهقني

بشأن صحة املراهقني   ) ٢٠٠٣(٤مع األخذ يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم           -٥٥
  : ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)CRC/GC/2003/4(هم وتنميت

أن تعدَّ، مبشاركة كاملة من املراهقني، دراسة شـاملة لتقيـيم طبيعـة               )أ(  
املشاكل الصحية اليت يعانوهنا ومدى تعقيدها، واالستفادة منها كأساس لوضع السياسات           

للوقاية من األمراض اليت تنتقل     والربامج املتعلقة بصحة املراهقني، مع إيالء اهتمام خاص         
  عن طريق االتصال اجلنسي واحليلولة دون حدوث حاالت احلمل املبكر؛

التماس املساعدة التقنية من وكاالت دولية ذات خربة يف جمال صـحة              )ب(  
  ). اليونيسيف(املراهقني كمنظمة الصحة العاملية ومنظمة رعاية الطفولة 

  املمارسات التقليدية الضارة    
تالحظ اللجنة بقلق أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال يزال منتشراً على نطاق               -٥٦

). ٢٠١١-٢٠٠٧(واسع يف مشال السودان، بالرغم من اعتماد اخلطة الوطنية لرعاية الطفل            
ال حيظر هذه املمارسة، مع أن قـانون        ) ٢٠١٠(كما تشعر اللجنة بالقلق ألن قانون الطفل        

وقانون حماربة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث الـذي         ) ٢٠٠٨(دان  الطفل جلنوب السو  
وتـشعر اللجنـة    . حيظران وجيرمان هذه املمارسة   ) ٢٠٠٨(اعتمدته والية جنوب كردفان     

 إزاء انتشار الزجيات املبكرة والقسرية اليت تؤثر سلباً على الفتيات مـن حيـث               أيضاًبالقلق  
   .الصحة والتعليم والتنمية االجتماعية
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 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى         ٢٤ من املادة    ٣يف ضوء الفقرة      -٥٧
  : يلي ما

اعتماد تشريع على املستوى االحتادي حيظر صراحة تـشويه األعـضاء             )أ(  
  التناسلية لإلناث والزواج املبكر، وكفالة تنفيذ هذا التشريع؛ 

رة للزجيات املبكرة والقسرية    زيادة برامج التثقيف والتوعية باآلثار الضا       )ب(  
  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

إيالء االعتبار للتوصيات املقدمة من املنظمات غري احلكومية املتخصصة           )ج(  
  .يف هذه اجملاالت والتوصيات اليت يقدمها زعماء دينيون يتصفون باالعتدال

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
اإليدز يف  /ين معدالت انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       تعترف اللجنة بتد    -٥٨

. الدولة الطرف، بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء تزايد هذه املعدالت، وخباصة يف جنوب السودان             
اإليدز يف الدول اجملاورة وارتفاع معدالت اهلجرة       / النتشار فريوس نقص املناعة البشرية     ونظراً

الت معرفة الكتابة والقراءة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حمدودية توعية          داخل املنطقة وتدين معد   
  . املراهقني على وجه اخلصوص هبذا الفريوس وطرق انتقاله

توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي، وهي تأخذ يف احلسبان التعليق العـام             -٥٩
اإليدز وحقـوق   /الصادر عن اللجنة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       ) ٢٠٠٣(٣رقم  

اإليـدز وحقـوق    /ةالطفل واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشري        
  :)E/CN.4/1997/37(اإلنسان 
اختاذ تدابري فعالة، بالتعاون مع اجملتمـع املـدين والزعمـاء الـدينيني               )أ(  

يما املنتمـون إىل    واجملتمعيني، لزيادة توعية املراهقني بفريوس نقص املناعة البشرية، وال س         
   خلطر اإلصابة، وتوعية عامة اجلمهور؛ الفئات الضعيفة واألكثر تعرضاً

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس      التماس املساعدة التقنية من       )ب(  
  .ا من اجلهاتاإليدز واليونيسيف وغريمه/نقص املناعة البشرية

  مستوى املعيشة    
من أن غالبية املواطنني السودانيني، وال سـيما يف املنـاطق           تعرب اللجنة عن قلقها       -٦٠

. النائية والريفية، ال حيصلون على املياه الصاحلة للشرب أو خدمات الصرف الصحي املالئمة            
 يف املائة من املدارس االبتدائيـة يف        ٤٠وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير اليت تفيد بأن          

وتشعر بالقلق ألن عـيش     . لشرب وخدمات الصرف الصحي   مشال السودان تفتقر إىل مياه ا     
األطفال وأسرهم يف فقر مدقع يعيق إىل حد كبري تنمية مقدرات األطفال على حنو مـا ورد                 

  .  من االتفاقية٢٧ من املادة ٢يف الفقرة 



CRC/C/SDN/CO/3-4 

15 GE.10-45912 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالة لتوفري مياه الـشرب اآلمنـة               -٦١
كما توصي اللجنة   . ي املالئمة، وخباصة يف املناطق الريفية النائية      وخدمات الصرف الصح  

بأن تضع الدولة الطرف برامج حمددة اهلدف الغرض منها حتسني مناء األطفال، وتعـاجل              
  .على وجه اخلصوص أوضاع األطفال الذين يعيشون يف فقر خالل سنوات حياهتم األوىل

   األطفال املودعون يف السجن مع أمهاهتم    
تالحظ اللجنة بقلق أن الكثريات من السجينات يف جنوب السودان ويف اخلرطـوم               -٦٢

حمتجزات مع أطفاهلن يف ظروف سيئة، وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بـأن                
أطفال السجينات الاليت ُحكم عليهن باإلعدام بقوا يف السجون بعد تنفيذ عقوبـة اإلعـدام            

  .أمهاهتم حبق
  : صي اللجنة الدولة الطرف بشدة مبا يليتو  -٦٣

اختاذ خطوات فعالة وقوية تكفل أن تكون الظروف املعيشية لألطفـال             )أ(  
املودعني يف السجون مع أمهاهتم، مبا يف ذلك احلصول على ميـاه الـشرب وخـدمات                
 التعليم، مالئمة لنماء األطفال من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية، على حنـو مـا             

   ؛ من االتفاقية٢٧تقتضيه املادة 
السعي، ما أمكن، إىل توفري بدائل للسجن بالنسبة للحوامل وأمهـات             )ب(  

  األطفال الُرضع؛
كفالة قيام مهنيني متخصصني يف قضايا األطفال بالنظر بعناية وبـصورة             )ج(  

مـع  مستقلة يف حتقيق املصاحل الفضلى لألطفال، وذلك قبل وأثناء وجودهم يف السجن             
  األمهات السجينات؛ 

كفالة إطالق سراح األطفال الذين ُتنفّذ عقوبة اإلعدام حبـق أمهـاهتم              )د(  
  ووضعهم يف بيئة رعاية آمنة؛ 

التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمـة رعايـة األطفـال               )ه(  
  . وغريها من الشركاء املعنيني) اليونيسيف(

  ) من االتفاقية٣١؛ و٢٩؛ و٢٨املواد (والثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية   -٧  

  التعليم، مبا يشمل التدريب والتوجيه املهنيني    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم حصول غالبية األطفال يف جنوب السودان علـى                -٦٤

. التعليم االبتدائي أو الثانوي بسبب الرتاع املسلح الذي طال أمده واستمرار عدم االسـتقرار      
 بقلق إىل خمصصات امليزانية الضئيلة للغاية للتعليم، مما يؤدي إىل عدم تـوفري معلمـني      وتشري
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كما تشعر  . أكفاء ورداءة اهلياكل األساسية للمدارس والنقص الدائم يف اإلمدادات واملعدات         
. اللجنة بالقلق ألن العديد من األطفال يضطرون للعمل بغية احلصول على نفقات الدراسـة             

ة بالقلق إزاء حمدودية فرص التعليم االبتدائي وعدم إتاحة التعليم الثانوي لألطفال    وتشعر اللجن 
  . يف معسكرات املشردين داخلياً يف دارفور

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة املوارد املالية الكافية للتعلـيم، وخباصـة يف               -٦٥
  :اجملاالت التاليةوحتثها بشكل خاص على تركيز جهودها يف . جنوب السودان ودارفور

  كفالة جمانية التعليم االبتدائي وإتاحة التعليم الثانوي جلميع األطفال؛  )أ(  
إنشاء اهلياكل األساسية اليت ُدمرت، مبـا فيهـا املـدارس وخـدمات               )ب(  
  الصحي؛ الصرف
زيادة اجلهود احلالية املتعلقة بتوفري املزيد من املعلمني األكفاء وتوفري ما             )ج(  

  اإلمدادات واملعدات؛ يكفي من 
كفالة توفري التعليم االبتدائي والثانوي جلميع األطفال يف معـسكرات            )د(  

  . املشردين داخلياً يف دارفور
وتالحظ اللجنة بقلق أن معدالت االلتحاق باملدارس وإمتـام الدراسـة االبتدائيـة               -٦٦

للجنة بالقلق ألن كثري مـن      وتشعر ا . والثانوية يف الدولة الطرف ككل ال تزال متدنية للغاية        
الفتيات ال يلتحقن باملدارس بسبب مجلة عوامل منها تدين األولوية اليت حيظى هبـا تعلـيم                

وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات بشأن التعليم       . الفتيات بشكل عام والزواج املبكر والفقر     
  . املهين وفرص التدريب املتاحة لألطفال يف الدولة الطرف

للجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة تكفل حصول مجيع األطفال على           توصي ا   -٦٧
وينبغي أن تكـون هـذه      . التعليم االبتدائي باجملان وعلى التعليم الثانوي بنفقات معقولة       

  : التدابري على النحو التايل
  معاجلة تدين االلتحاق ومعدالت إكمال الدراسة؛  )أ(  
  لدخل على إعمال احلق يف التعليم؛معاجلة تأثري الفقر وتباين ا  )ب(  
إيالء اهتمام خاص لضعف وضع الفتيات بوجه خـاص ولـدور اآلراء              )ج(  

   التقليدية املتعلقة مبكانة الفتيات والنساء يف اجملتمع؛
اعتماد برامج طويلة األمد لزيادة التوعية بأمهية التعليم وحقوق األطفال            )د(  

  يف هذا اجملال؛
التعليمية ملرحلة الطفولة املبكـرة، وال سـيما ألطفـال          توفري املرافق     )ه(  
  الفقرية؛ األسر

  .توفري التعليم املهين والتدريب لتهيئة األطفال وتأهيلهم للعمل  )و(  
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من ) د(-)ب( والفقرات   ٣٦-٣٢ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -٨  
  ) من االتفاقية٤٠-٣٨، واملواد ٣٧املادة 

  للجوء والالجئوناألطفال ملتمسو ا    
 ال يتـضمن    ١٩٧٤تعرب اللجنة عن قلقها من أن قانون اللجوء الصادر يف عـام               -٦٨

إجراءات حمددة تتعلق بتحديد مركز الالجئ وال يعاجل االحتياجات وأوجه الضعف اخلاصـة         
وتالحظ اللجنة بقلق خاص أن مفوض شؤون الالجئني يـرفض          . لألطفال ملتمسي اللجوء  
  .  اللجوء اليت يقدمها أطفال إريتريون دون الرابعة عشرةبشكل منهجي طلبات

 الدويل  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون اللجوء وفقاً لقانون الالجئني           -٦٩
وتضمينه إجراءات لتحديد مركز الالجئ وتدابري ملعاجلة االحتياجات اخلاصة لألطفـال           

عدم وجه اخلصوص احترام مبدأ     وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على       . ملتمسي اللجوء 
وحتـث اللجنـة   . يف مجيع القرارات اليت تتخذها بشأن األطفال ملتمسي اللجوء  اإلعادة  

  .الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من مفوضية شؤون الالجئني
 وتالحظ اللجنة بقلق أن األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء يف الدولـة الطـرف              -٧٠

. معرضون بشكل خاص جلملة أمور منها االستغالل واإليذاء اجلسدي والتهريب واالجتـار           
 إزاء سياسة الدولة الطرف اليت تقتضي بقاء مجيـع ملتمـسي اللجـوء              أيضاًوتشعر بالقلق   

والالجئني، مبن فيهم األطفال، يف معسكرات، مما حيد من فـرص انـدماجهم يف اجملتمـع                
عليم، وغالباً ما يؤدي ذلك إىل الزواج املبكر ودخول األطفال إىل    السوداين وحصوهلم على الت   

  . سوق العمل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧١

كفالة توفري احلماية الفعالة لألطفال ملتمسي اللجوء، عن طريق تـدابري             )أ(  
 مـن   منها سن التشريعات، من مجيع أشكال االنتهاكات واإلمهال واالستغالل، ومتكينهم         

  احلصول على التعليم والرعاية الصحية وغري ذلك من اخلدمات األساسية؛
لتمـسي اللجـوء يف     متوفري الدعم لتيسري اندماج األطفال الالجئني و        )ب(  

   اجملتمع السوداين؛
 بشأن وضـع األشـخاص      ١٩٥٤  عام نظر يف التصديق على اتفاقية    ال  )ج(  

   .االت انعدام اجلنسية بشأن خفض ح١٩٦١  عامعدميي اجلنسية واتفاقية

  األطفال والرتاعات املسلحة    
تعرب اللجنة عن قلقها العميق من أن املدنيني، مبن فـيهم األطفـال، ال يزالـون                  -٧٢

وتـشعر  .  مساكنهم بسبب الرتاع املسلح يف دارفور      من يتعرضون للقتل والتشويه والتشريد   
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 العشوائي للقوة ضدهم، مبا يف ذلـك       اللجنة بالقلق إزاء تعمد استهداف املدنيني واالستخدام      
القصف اجلوي للقرى واهلياكل األساسية املدنية األخرى، من جانب املليشيات اليت تدعمها            

وتالحظ اللجنـة بقلـق     . أيضاًاحلكومة والقوات احلكومية ومن جانب اجلماعات املسلحة        
، فضالً عن   شديد ارتفاع حاالت االغتصاب وغريه من ضروب العنف اجلنسي ضد األطفال          

كما تـشعر   . جتنيد األطفال من جانب اجلماعات املسلحة واستخدامهم يف عمليات القتال         
اللجنة بالقلق إزاء اإلفالت من العقاب على االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت وقعت             

  .أثناء الرتاع، وذلك بالرغم من إنشاء حماكم خاصة بدارفور لتحقيق هذه الغاية
ديد على املسؤولية األساسية للدولة عـن تـوفري احلمايـة واإلغاثـة             مع التش   -٧٣
أراضيها جلميع األطفال املتأثرين جراء الرتاع املسلح، توصي اللجنة الدولة الطـرف             يف
   :يلي مبا

احترام وكفالة احترام القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك مراعاة مجيع             )أ(  
  ناسب والتمييز؛ أطراف الرتاع يف دارفور ملبدأ الت

اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال من االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق              )ب(  
اإلنسان، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من ضروب العنف اجلنسي، عن طريق مجلة تدابري              
منها نشر املزيد من رجال الشرطة يف دارفور وإجراء حتقيقات شاملة يف انتهاكات حقوق              

  اجلناة بصورة صارمة؛ اإلنسان، ومالحقة 
زيادة جهودها احلالية الرامية إىل التـصدي ملـسألة جتنيـد األطفـال               )ج(  

اجلماعات املسلحة واستخدامهم يف العمليات القتالية، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                يف
) ٢٠٠٥(١٦١٢و) ٢٠٠٤(١٥٣٩خطة عمل وفقاً لقرارات جملـس األمـن          اعتماد

  ؛)٢٠٠٩(١٨٨٢و
 املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعـات         تعزيز تعاوهنا مع    )د(  

 )٢٠٠٤(١٥٣٩  جملـس األمـن    اتاملسلحة مـن أجـل التنفيـذ الفعلـي لقـرار          
  ؛يف نطاق واليتها القضائية) ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢و

نظـام  التعاون مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية بغية وضع            )ه(  
 مبـن  ، املـسلح اعلرت واملساعدة النفسية لألطفال املتأثرين با   شامل لتقدمي خدمات الدعم   

  . فيهم األطفال املقاتلون واألطفال املشردون غري املصحوبني واألطفال الالجئون
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة الرتاعات احمللية واالشتباكات بني القبائل يف جنوب              -٧٤

وتشعر اللجنـة بقلـق     . ال سيما األطفال والنساء   السودان، اليت تتميز باستهداف املدنيني، و     
عميق من أن جيش الرب للمقاومة ال يزال يشن عمليات قتالية يف املنطقة، ويـشمل ذلـك            

وتالحظ اللجنة بقلق أن مناخ عدم      . ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ضد األطفال      
نتهاكات حقـوق اإلنـسان     االستقرار يتفاقم ألن الدولة الطرف مل تكفل مالحقة مرتكيب ا         

  .والسيطرة على انتشار األسلحة الصغرية وغريها من األسلحة واحملافظة على القانون والنظام
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لتحقيق ما يلي  -٧٥
محاية األطفال من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبـها اجلماعـات             )أ(  

نطقة ويف سياق االشتباكات املسلحة اليت تقع بني القبائل، وذلـك           املسلحة النشطة يف امل   
عن طريق مجلة أمور منها نشر املزيد من رجال الشرطة وإجـراء حتقيقـات شـاملة يف                 

  انتهاكات حقوق اإلنسان واملالحقة الفعلية للجناة؛ 
ختصيص موارد مالية كافية حلكومة جنوب السودان بغية إنشاء قـوات             )ب(  
  ن مدربة وفعالة قادرة على التصدي بفعالية لالضطرابات؛ شرطة وأم
التصدي النتشار األسلحة، وخباصة األسلحة الصغرية املوجودة داخـل           )ج(  

  . جنوب السودان واليت ُتنقل إليه
العمليـة   وتالحظ اللجنة بقلق زيادة اهلجمات املسلحة ضد موظفي اإلغاثة وأفراد           -٧٦

بعثة األمم املتحدة يف السودان    و )يوناميد(ألمم املتحدة يف دارفور     املختلطة لالحتاد األفريقي وا   
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن هذه العمليات تضمنت شن هجمات مباشـرة             ). يونيمس(

كما . ضد أفراد قوات حفظ السالم التابعة لبعثة يوناميد واختطاف موظفي اإلغاثة الدوليني           
  . لوضع حد هلذه اهلجمات أو ملالحقة اجلناةابري فعلية تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اختاذ تد

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لكفالة احترام مجيـع أطـراف               -٧٧
الرتاع يف دارفور ملوظفي اإلغاثة وأفراد قوات حفظ السالم، وفقاً للقـانون اإلنـساين              

ف على إجراء حتقيقات شاملة     وحتث اللجنة الدولة الطر   . الدويل وقانون حقوق اإلنسان   
  .يف هذه االنتهاكات وتقدمي اجلناة إىل العدالة على وجه السرعة

   االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عمل األطفال يف الدولة الطرف حيث يعمل كـثري                -٧٨

. راعة ويف جماالت االقتصاد غري الرمسي     من األطفال يف املصانع وكخدم منازل ويف قطاع الز        
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم محاية األطفال من مزاولة األعمال اخلطرة، فالتـشريعات              

. حتدد الصناعات واملؤسسات أو أنواع األعمال اليت ميكن أن يستخدم فيهـا األطفـال              ال
ـ            تخدامهم يف العمـل    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات اختطاف األطفال من أجل اس

  . القسري وإزاء إفالت اجلناة من العقاب
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٩

اختاذ تدابري تشريعية وغري تشريعية حلماية األطفال من التعرض للعمـل             )أ(  
القسري، مبا يف ذلك عن طريق إجراء حتقيقات فعالة يف حـاالت االختطـاف والعمـل        

  ؛القسري ومالحقة اجلناة
  اختاذ خطوات فعالة لتخليص األطفال من العمل القسري؛   )ب(  
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معاجلة األسباب األساسية الستغالل األطفال اقتصادياً، وذلك عن طريق           )ج(  
   مجلة أمور منها اعتماد وتنفيذ إستراتيجية للحد من الفقر؛

  تعزيز اإلمكانيات املالية والبشرية إلدارة شؤون العمل؛   )د(  
هد، مبا يف ذلك اختاذ تدابري وقائية، حىت يـتمكن األطفـال            بذل كل ج    )ه(  

العاملون من العمل وفقاً للمعايري الدولية، وحىت ال يعملوا يف ظروف تضر هبم، ويتلقـوا               
مع استمرار إمكانية حصوهلم على التعليم الرمسـي        األخرى  رواتب مالئمة ومزايا العمل     

  .التنميةوغري ذلك من فرص 

  أطفال الشوارع    
تالحظ اللجنة بقلق العدد الكبري من أطفال الشوارع يف املدن الرئيسية، مبـا فيهـا                 -٨٠

اخلرطوم، وهم معرضون لالعتداء اجلنسي والعديد من أشكال االستغالل، إضافة إىل تعرضهم 
 إزاء التقارير اليت تفيد بأن أطفال الـشوارع كـثرياً مـا        أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . للعنف

. حتجاز والسجن أو ُيرسلوا إىل معسكرات مقفولة كمعسكري طيبة والرشـاد          يتعرضون لال 
ن قبيـل   وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عن التأثريات اليت نتجت عن التدابري املتخذة م            

 ٣١٤ستراتيجية القومية ملكافحة التشرد، املشار إليها يف الفقـرتني          مبادرة محاية الطفولة واال   
  .  الطرف من تقرير الدولة٣١٦و

  : توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باختاذ خطوات فعالة من أجل  -٨١
  معاجلة األسباب األساسية ملسألة أطفال الشوارع؛  )أ(  
  محاية أطفال الشوارع من العنف واالستغالل اجلنسي وغري اجلنسي؛   )ب(  
كفالة أال ُيعامل رجال الشرطة أطفال الشوارع علـى أهنـم جمرمـون               )ج(  

   ميارسوا العنف ضدهم أو حيتجزوهنم؛ وأال
إطالق سراح مجيع األطفال الذين أُرسلوا إىل معـسكرات مقفولـة أو              )د(  

  أماكن احتجاز أخرى وتيسري مل مشلهم بذويهم، حيثما أمكن؛
كفالة أن ُيعامل مجيع األطفال احملتجزين بطريقة ُتراعي كرامتهم، وفقـاً             )ه(  
   من االتفاقية؛٤٠للمادة 

متكني أطفال الشوارع من احلصول على الرعاية الصحية والتعليم وغري            )و(  
   .ذلك من اخلدمات األساسية على حنو ما تنص عليه االتفاقية

تدعو اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عـن               -٨٢
  .وري من تقريرها الد٣١٦ و٣١٤تنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني 
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  نسياناجل عتداءاالستغالل واال    
حملاربة االعتداء اجلنـسي علـى      تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبذله من جهود            -٨٣

بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء انتشار االعتـداء        ). ٢٠١٠( قانون الطفل    مبوجباألطفال وجترميه   
وتشعر اللجنة بالقلق   . األسرةألطفال وعدم االعتراف به إىل حد كبري يف إطار           على ا  اجلنسي

  .إزاء تعرض الفتيات على وجه اخلصوص لالعتداء اجلنسي
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٤

اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال من االعتداء اجلنسي، مبا يف ذلك عـن           )أ(  
  طريق التدخل املبكر، مع مراعاة تعرض الفتيات على وجه اخلصوص؛ 

راء حتقيقات شاملة يف حاالت االعتداء اجلنـسي علـى األطفـال            إج  )ب(  
  ومالحقة اجلناة؛

كفالة توفري التدريب املالئم يف جمال محاية األطفال وإرشادهم وحقوقهم            )ج(  
  للقائمني على رعاية األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي واملعرضني له؛ 

لى التعـايف البـدين     كفالة مساعدة األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي ع        )د(  
  والنفسي واالندماج االجتماعي؛ 

تنظيم برامج طويلة األمد على املستويني الوطين واحمللي، بالتشاور مـع             )ه(  
الزعماء اجملتمعيني والدينيني ومنظمات اجملتمع املدين، للتوعية بانتشار االعتداء اجلنـسي           

  .على األطفال وتأثريه الضار، وال سيما على الفتيات

  يع وخطف األطفالب    
تالحظ اللجنة بقلق انتشار ممارسة خطف األطفال، وخباصة يف سـياق الرتاعـات               -٨٥

القبلية يف جنوب السودان، باإلضافة إىل إكراه األطفال على االخنراط يف صفوف اجلماعات             
وتشعر بالقلق من أن اختطاف الفتيات على أيدي اجلماعات املـسلحة، وخباصـة             . املسلحة

  . ما يكون بغرض االستعباد اجلنسي، غالباًجيش الرب
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالة للقضاء على خطف األطفال،   - ٨٦

مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع البلدان اجملاورة والتحقيق يف حاالت خطف األطفال              
لتشاور مع  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم محالت توعية، با        . ومالحقة اجلناة 

كمـا توصـي    . اجملتمعات احمللية املتأثرة هبذه العمليات ومبساندة الزعمـاء القبلـيني         
الدولة الطرف مبساعدة الضحايا على التعايف البدين والنفسي وإعادة إدمـاجهم             اللجنة

  . اجملتمع  يف
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 وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات بشأن متابعة املالحظات             -٨٧
اخلتامية للجنة على التقرير األويل للدولة الطرف املقدم مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري        
التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالهلم يف املـواد اإلباحيـة             

)CRC/C/OPSC/SDN/CO/1 .(  
 مبوجـب   توصي اللجنة بشدة بأن تضّمن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم           -٨٨

االتفاقية معلومات مفصلة عن التدابري اليت تتخذها ملتابعة املالحظات اخلتامية للجنة على            
التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغـاء     

  . األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية

  قضاء األحداث    
لدولة الطرف مؤخراً بوضع نظام لقضاء األحـداث مبوجـب          ترحب اللجنة بقيام ا     -٨٩

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذا النظام ال يعمل بطريقة تامـة              ). ٢٠١٠(قانون الطفل   
. بعد بسبب عدم كفاية املوارد املالية، وليست لديه حماكم ومرافق احتجاز مستقلة لألطفال            

  : اكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء مجلة أمور منه
 من  بدالً) البلوغ(حتديد سن املسؤولية اجلنائية وفقا ملظاهر النضوج البدين           )أ(  

  حتديد العمر الفعلي؛ 
غالباً ما ميثل األطفال أمام حماكم الكبار وُيحتجزون معهـم يف الـسجون               )ب(  

  املوجودة خارج اخلرطوم وأثناء احتجازهم يف خمافر الشرطة؛ 
   لفترات طويلة رهن تقدميهم للمحاكمة؛ احتجاز األطفال املتهمني  )ج(  
التعامل مع األطفال بصورة معتادة يف غياب الوالدين أو األوصياء، وعـدم              )د(  

  وجود رقابة فعلية على عمليات التحقيق والقضاء؛ 
قضاء األحداث يف جنوب السودان جيري وفقاً للقـانون العـريف الـذي               )ه(  

  .اجملاليتسق مع املعايري الدولية يف هذا  ال
احملامون والقضاة ورجال الشرطة وغريهم من املهنـيني يف جمـال قـضاء               )و(  

األحداث يفتقرون إىل التدريب واخلربة فيما يتعلق بقـضاء األحـداث ومحايـة األطفـال               
   ؛للقانون املخالفني

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن جتعل نظام قضاء األحداث متفقاً متامـاً مـع       -٩٠
 منها، ومع قواعد األمم املتحدة األخرى يف جمال         ٣٩ و ٤٠ و ٣٧ وخباصة املواد    االتفاقية،

قضاء األحداث، ومنها قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا إلدارة شـؤون قـضاء              
؛ ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث            )قواعد بكني (األحداث  

ملتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم      ؛ وقواعد األمم ا   )الرياض التوجيهية  مبادئ(
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؛ ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائيـة؛      )قواعد هافانا (
ويف . بشأن حقوق األطفال يف قضاء األحـداث      ) ٢٠٠٧(١٠وتعليق اللجنة العام رقم     

  :يليهذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص مبا 
تطبيق أحكام قانون الطفل فيما يتعلق بـسن املـسؤولية اجلنائيـة يف               )أ(  

  أراضيها؛  مجيع
ختصيص وتقدمي املوارد املالية الالزمة إلنشاء نظام قضاء أحداث فعال يف             )ب(  

  مجيع مناطق الدولة الطرف، يشمل حماكم ومرافق احتجاز مستقلة لألطفال؛
ريـة ونزيهـة يف احتجـاز مجيـع     كفالة إعـادة النظـر بـصورة دو       )ج(  
  السجناء؛  األطفال
منح مجيع األطفال املخالفني للقانون كافة احلقوق والضمانات القضائية           )د(  

 من االتفاقية، مبا يف ذلك املساعدة القانونية وغـري          ٤٠ و ٣٧املنصوص عليها يف املادتني     
  القانونية العاجلة يف مجيع مراحل التحقيق والعملية القضائية؛ 

توفري التدريب يف جمال املعايري الدولية ذات الصلة بقـضاء األحـداث              )ه(  
  جلميع املهنيني العاملني يف هذا اجملال؛ 

ل ويكـون يف متنـاوهلم      اطف نظام مستقل يراعي خصوصيات األ     إنشاء  )و(  
لتلقي ومعاجلة الشكاوى املقدمة من األطفال والتحقيق يف االنتـهاكات الـيت يرتكبـها            

   ومعاقبتهم؛هتم املكلفون بإنفاذ القوانني وحراس السجون ومقاضااملوظفون
االستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق األمم املتحـدة             )ز(  

مكتـب  املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاء هذا الفريق، الذي يضم            
ونيسيف ومفوضية األمـم املتحـدة       ومنظمة الي  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية، والتماس املشورة التقنية واملساعدة من أعـضاء            
  .الفريق يف جمال قضاء األحداث

  التصديق على الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -٩  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على ما يلي  -٩١

توكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            الربو  )أ(  
  ؛)١٩٦٦( والسياسية
  ؛ )١٩٧٩(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   )ب(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             )ج(  

  ؛ )١٩٨٤(إنسانية أو املهينة الال
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تياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          الربوتوكول االخ   )د(  
  ؛)١٩٨٩(والسياسية 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            )ه(  
  ).٢٠٠٢( أو املهينة الالإنسانيةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو 

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    
اذ مجيع التدابري املالئمة لكفالة التنفيذ التام هلذه        توصي اللجنة الدولة الطرف باخت      -٩٢

واحملكمة العليا والربملـان والـوزارات      التوصيات بطرق منها تعميمها على رئيس الدولة        
  .والسلطات احمللية املعنية، للنظر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات

  النشر    
 ينولة الطرف على نطـاق واسـع التقريـر        توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الد       -٩٣

 والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة          لث والرابع  الثا نيالدوري
ولكـن  (اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل         ) املالحظات اخلتامية (
تمـع املـدين     كي يطلع عليها عامة اجلمهور ومنظمـات اجمل        ،اإلنترنت) تقتصر على  ال

ومجاعات الشباب والفئات املهنية واألطفال من أجل إثارة النقاش العام بشأن االتفاقيـة             
  . ة هباوعيتوتنفيذها ورصدها وال

  التقرير القادم  -١١  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املوحد الذي يـشمل التقريـرين               -٩٤

وتلفـت اللجنـة    . ٢٠١٥أكتوبر  /األول تشرين   ١الدوريني اخلامس والسادس حبلول     
االنتباه إىل املبادئ التوجيهية املنّسقة بشأن إعداد التقارير املتعلقة مبعاهدات حمددة، الـيت             

، وتذكر الدولة الطرف    )CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١اعتمدهتا يف   
 ٦٠توجيهيـة وأال تتجـاوز      بأن تقاريرها املستقبلية ينبغي أن تكون وفقاً هلذه املبادئ ال         

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقاريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي           . صفحة
ويف حالة تقدمي تقرير يتجاوز عدد الصفحات احملددة، سـُيطلب مـن الدولـة       . التقارير

. ار إليهـا  الطرف إعادة النظر يف التقرير وتقدميه جمدداً مع مراعاة املبادئ التوجيهية املش           
وتذكر اللجنة بأن ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه من جانب هيئة املعاهدة املعنيـة لـن                

  . تكون مضمونة إذا مل تتمكن الدولة الطرف من إعادة النظر فيه وتقدميه مرة ثانية
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كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً ملتطلِّبات              -٩٥
ية املشتركة على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة بـشأن           اسسلوثيقة األ إعداد ا 

إعداد التقارير، اليت اعُتمدت من ِقبل االجتماع اخلامس املشترك بني اللجـان هليئـات              
). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيـه /معاهدات حقوق اإلنسان، الذي عقد يف حزيـران       

 والوثيقة األساسية املشتركة مها مبثابة االلتـزام املنـّسق          والتقرير املقدم مبوجب املعاهدة   
  .لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

        


