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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣

 مـن   ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
الربوتوكول االختياري االتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال        

  يف الرتاعات املسلحة

  السودان: املالحظات اخلتامية    
 ١٥٦٣ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/SDN/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل للسودان         -١

واعتمـدت، يف   ) CRC/C/SR.1563انظـر الوثيقــة      (٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١املعقودة يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ املعقودة يف ١٥٨٣ جلستها

  مقدمة    
كما ترحب بـالردود اخلطيـة   . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل      -٢

، وتعرب  )Add.1 و CRC/C/OPAC/SDN/Q/1(املقدمة من الدولة الطرف على قائمة املسائل        
غـري أن اللجنـة     . ارتياحها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الشامل لعدة قطاعات         عن  

تعرب عن أسفها ألن الردود املقدمة مل تتناول مجيع املسائل اليت أثارهتا اللجنة كما أن العديد                
  .  مل يقدم معلومات مفصلةهامن
غي أن ُتقـرأ مقترنـة      وُتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينب          -٣

مبالحظاهتا اخلتاميـة علـى التقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع للدولـة الطـرف                 
)CRC/C/SDN/CO/3-4(     ومبالحظاهتـا   ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١، اليت اعتمدت يف ،

اخلتامية على التقرير األويل للدولة الطرق املقدم مبوجب الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة             
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  ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــةاملتعلــق
)CRC/C/OPSC/SDN/CO/1( ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨، اليت اعتمدت يف .  

  اجلوانب اإلجيابية  -أوالً   
الـذي حيـدد    ) ٢٠٠٧(تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون القوات املسلحة           -٤

  . يتضمن عقوبات على جتنيد األطفال وجرائم احلرب األخرى سنة و١٨ب السن الدنيا للتجنيد 
  : وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٥

اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمري             )أ(  
  ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣، يف تلك األلغام

ـ    لاملضايف  اإلربتوكول  ال  )ب(    / آب ١٢ف املعقـودة يف     ـحق باتفاقيـات جني
 ٧، يف   )الربوتوكول األول ( حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية       املتعلق ١٩٤٩أغسطس  

  ؛٢٠٠٦مارس / آذار
ـ     )ج(   ـ  ـالربوتوكول اإلضايف التفاقي ـ  ـات جني  / آب ١٢ودة يف   ـف املعق
 ،)الربوتوكول الثاين(لدولية ، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري ا   ١٩٤٩أغسطس  

  ؛٢٠٠٦يوليه /  متوز١٣يف 
  .٢٠٠٥كما ترحب اللجنة بإنشاء املركز الوطين لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف عام   -٦

  تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

  التنسيق    
نية  بوصفه الوكالة الرئيسية املع    اجمللس القومي لرعاية الطفولة   تشري اللجنة إىل حتديد       -٧

غري أهنا تشعر بالقلق ألن اجمللس يفتقر إىل املـوارد البـشرية            . بتنسيق إعمال حقوق الطفل   
واملالية الكافية إلجناز واليته ولذلك مل يضطلع بدوره بفعالية على املستوى الوطين واإلقليمي             

  . واحمللي، وخباصة فيما يتعلق بكفالة التنسيق بني خمتلف الوكاالت املعنية
بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة مـوارد بـشرية وماليـة كافيـة             للجنة  توصي ا   -٨

للمجلس القومي لرعاية الطفولة لضمان فعالية تنسيق اخلطط والـسياسات فيمـا بـني              
  .الوكاالت املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختياري على مجيع املستويات
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  الرصد املستقل    
، لكنها  ٢٠٠٩ حلقوق اإلنسان يف عام      ترحب اللجنة باعتماد قانون اللجنة الوطنية       -٩

تعرب عن قلقها ألن اللجنة مل ُتنشأ بعد وال توجـد يف الوقت الراهن آلية وطنية مـستقلة                 
لرصد تنفيذ االتفاقية وتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال واختاذ اإلجراءات           

  .الالزمة ملعاجلتها
روع يف إنشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق         رف على الش  ـة الدولة الط  ـحتث اللجن   -١٠

مبادئ باريس، قـرار اجلمعيـة   ( وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية  اإلنسان
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على وجه اخلصوص مـنح اللجنـة            ). ٤٨/١٣٤العامة  

الوطنية حلقوق اإلنسان صالحية تلقي ومتابعة الشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق             
  . ألطفال، وأن توفر هلا املوارد البشرية واملالية الكافية لضمان استقالليتها وفعاليتهاا

  النشر والتوعية    
تشري اللجنة إىل املعلومات املقدمة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا الدولة الطـرف،               -١١

ا تـشعر   بيد أهن . بالتعاون مع الشركاء املعنيني، لنشر مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري        
  . بالقلق لعدم وجود برامج متواصلة للتوعية وتالحظ بالتايل تدين معرفة اجلمهور بالربوتوكول

 من الربوتوكول االختياري، بأن تكفل     ٦ من املادة    ٢، وفقاً للفقرة    توصي اللجنة   -١٢
الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع يف أوسـاط             

ال، عن طريق برامج توعية منهجيـة علـى         ـهور، على أن يشمل ذلك األطف     عامة اجلم 
  .األمد الطويل

  التدريب    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأهنا قد أصـدرت            -١٣

             ومع ذلـك،   . دليالً ملساعدة العسكريني يف التعامل مع األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة         
ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن جمموعات املهنيني الذين يتعاملون مع األطفـال املتـأثرين               
بالرتاعات املسلحة، وال سيما رجال الشرطة والعسكريون واملوظفون العاملون يف مفوضيات           
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مل يتلقوا التدريب التام يف جمال محايـة األطفـال              

  .ومبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٤

تعزيز تدريب أفراد القوات املسلحة يف جمال حقوق اإلنسان، وتدريبهم            )أ(  
  بشكل خاص يف جمال مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري؛
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ـ            )ب(   اري وضع برامج توعية وتثقيف وتدريب يف جمال الربوتوكـول االختي
جملموعات املهنيني الذين يتعاملون مع األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، وال سيما موظفو            
مفوضيات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واملدعون العامون واحملامون والقـضاة           
واملوظفون املعنيون بإنفاذ القوانني واألخصائيون االجتماعيون والعاملون يف احلقل الطـيب           

  املعلمون والعاملون يف وسائط اإلعالم وموظفو الدوائر احمللية والتابعة للمقاطعات؛و
تضمني تقريرها القادم معلومات عن مدى تأثري التدابري املتخذة يف هـذا           )ج(  

  .الصدد، إن وجدت

  جتميع البيانات    
اليت يشملها  تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر البيانات املتعلقة بالعديد من اجملاالت              -١٥

الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك عدد األطفال الذين جندهتم مجاعات مـسلحة، وعـدد          
األطفال الذين حوكموا وصدرت حبقهم أحكام بسبب مشاركتهم يف نزاعات مسلحة وعدد            
األطفال الذين تعرضوا النتهاكات خطرية يف جمال حقوق اإلنسان نتيجة للرتاعات املـسلحة             

  . نوب السودانيف دارفور وج
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٦

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

  واخللفية االجتماعية واالقتصادية؛ 
نات اجملّمعة كأساس لرسم سياسات تنفيـذ الربوتوكـول         استخدام البيا   )ب(  

  االختياري وتقييم التقدم احملرز لتحقيق هذه الغاية؛ 
دد من وكاالت وبرامج األمم املتحـدة،    ـالتماس املساعدة يف هذا الص      )ج(  

  ).اليونيسيف(مبا يف ذلك منظمة رعاية الطفولة 

  الوقاية  - ثالثاً  

  التجنيد الطوعي    
 سـنة وأن    ١٨ بللجنة أن قانون القوات املسلحة حيدد السن الدنيا للتجنيد          تالحظ ا   -١٧

الدولة الطرف قد أصدرت توجيهات هبذا الشأن، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد              
  .بانضمام أطفال للقوات املسلحة السودانية واملليشيات املدعومة من احلكومة
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  : ما يليحتث اللجنة الدولة الطرف على   -١٨
اختاذ تدابري فعالة إلهناء جتنيد األطفال يف صـفوف قواهتـا املـسلحة                )أ(  

واجلماعات املسلحة املوالية هلا، مبا يف ذلك عن طريق املراقبة الفعالة لعملية التجنيد على              
  مجيع املستويات العسكرية؛ 

كفالة أن تكون مجيع الرموز العسكرية والكتيبات وقواعـد االشـتباك             )ب(  
  .متوافقة مع أحكام الربوتوكول االختياري

  تسجيل املواليد    
تالحظ اللجنة مع القلق أن تكلفة تسجيل املواليد تفوق فعلياً املقدرات املالية لغالبية               -١٩

) ٢٠٠٨(وقانون الطفل يف جنوب الـسودان       ) ٢٠١٠(األسر، بالرغم من أن قانون الطفل       
عرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم مالءمـة مرافـق          كما ت . ينصان على جمانية تسجيل املواليد    

التسجيل وإزاء افتقار اجلمهور للتوعية بأمهية هذا التسجيل، مما يؤدي إىل عدم تسجيل عدد              
وتؤكد اللجنة قلقها ألن عدم تسجيل مجيع املواليد جيعل من الصعب حتديد            . كبري من املواليد  

  .أعمار اجملندين الشباب
  : ت تسجيل املواليد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتوخياً لتحسني معدال  -٢٠

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

  املستوى احمللي ويف اجملتمعات احمللية والقرى؛ 
 من زعمـاء اجملتمعـات احملليـة،        تنظيم محالت توعية، مبساعدة نشطة      )ج(  

  .للتشجيع على تسجيل املواليد

  حقوق اإلنسان والتثقيف يف جمال السلم    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن اجلهـود املبذولـة لتعزيـز                 -٢١

  . التثقيف حبقوق اإلنسان والسلم يف املدارس السودانية
طرف تدابري فعالة إلدراج التثقيـف حبقـوق        توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة ال       -٢٢

كما تشجع  . اإلنسان والسلم يف املناهج الدراسية من أجل تعزيز ثقافة السالم والتسامح          
اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج لتدريب املعلمني على إدخال هذا التثقيـف يف              

  .النظام التعليمي
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  احلظر واملسائل ذات الصلة  - رابعاً  

  من جانب مجاعات مسلحة غري تابعة للدولةالتجنيد     
د األشخاص الذين   ـجيّرم جتني ) ٢٠٠٧(ون القوات املسلحة    ـتالحظ اللجنة أن قان     -٢٣

 سـنة، غـري أن      ١٨ب ال تنطبق عليهم شروط التجنيد، مبا يف ذلك السن الـدنيا احملـددة              
 واستخدامهم  األطفالالتشريعات اجلنائية يف الدولة الطرف ال تنص على عقوبة يف حالة جتنيد   

. يف عمليات قتالية من جانب مجاعات مسلحة غري تابعة للقوات املسلحة للدولـة الطـرف              
وعليه، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء جتنيد األطفال قسراً يف اجلماعات املسلحة، مبا فيها حركة 

مع وتشري  . العدل واملساواة وجيش حترير السودان، فضالً عن استخدامهم يف عمليات قتالية          
 ش الرب للمقاومة الذي كثرياً    ـات األطفال اخُتطفوا وُجندوا قسراً يف جي      ـالقلق إىل أن مئ   

كما تـشعر اللجنـة بـالقلق ألن        . ما يقوم باختطاف الفتيات ألغراض االستعباد اجلنسي      
اجلماعات املسلحة اليت جتند األطفال ال تزال تتمتع باإلفالت من العقـاب علـى جـرائم                

  . الربوتوكول االختياريمنصوص عليها يف 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا ملنع جتنيـد األطفـال                -٢٤

  :واستخدامهم يف العمليات القتالية واملعاقبة عليهما، وذلك بطرق منها ما يلي
إدراج نص صريح يف التشريع اجلنائي ينص على عقوبات فعليـة ورادعـة         )أ(  

   األطفال واستخدامهم يف العمليات القتالية من جانب اجلماعات املسلحة؛للمعاقبة على جتنيد
إنفاذ العقوبات على األعمال اليت تشكل انتهاكاً للربوتوكول االختياري           )ب(  

وكفالة إجراء حتقيق شامل يف احلاالت واملالحقة الفعلية للجناة، مبن فيهم أولئك الـذين              
  يتولون مسؤوليات قيادية؛ 

) ٢٠٠٤(١٥٣٩د خطة عمل، وفقاً لقـرارات جملـس األمـن           اعتما  )ج(  
  ، واحلرص على تنفيذها الفعلي؛)٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢و

  نشر قوات شرطة إضافية يف دارفور؛  )د(  
ختصيص موارد مالية وبشرية كافية حلكومة جنوب السودان بغية تعزيز            )ه(  

 والعمـل علـى حتريـر       قدرهتا على التصدي بفعالية للهجمات اليت يشنها جيش الرب        
  .األطفال املختطفني

  الوالية القضائية خارج اإلقليم    
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقدمي معلومات تبني ما إذا كانت الدولة الطرف تلتزم                -٢٥

  . بالوالية القضائية خارج اإلقليم يف حاالت اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري
ولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعاهتا لكي تنص على الواليـة           توصي اللجنة الد    -٢٦

  .القضائية خارج اإلقليم يف حالة اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - خامساً 

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
ها الدولة الطرف لضمان نـزع أسـلحة        تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلت        -٢٧

األطفال اجملندين يف مجاعات مسلحة ومت استخدامهم يف عمليات قتالية يف دارفور وجنـوب              
وترحب على وجه اخلصوص بالتعاون يف جمال إعـادة    . السودان وتسرحيهم وإعادة إدماجهم   

ضييت نزع السالح   إدماج األطفال املقاتلني الذي مت يف أبوجا وجنوب كردفان وأبيي بني مفو           
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بـطء        . والتسريح وإعادة اإلدماج يف الشمال واجلنوب     

كما تعـرب عـن     . هذه العملية نتيجة لعدة عوامل منها حمدودية املوارد املالية املخصصة هلا          
ـ               دقع يف قلقها ألن إعادة اإلدماج بشكل مستدام ال تزال تشكل حتدياً بسبب انتشار الفقر امل
  .اإلقليم، مما يقود إىل عودة األطفال طوعاً إىل صفوف اجلماعات املسلحة بعد تسرحيهم

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٨
ختصيص املوارد املالية الكافية لتنفيذ عملية نزع الـسالح والتـسريح             )أ(  

  وإعادة اإلدماج؛
نيد األطفال يف اجلماعـات     معاجلة انتشار الفقر الذي يقود إىل إعادة جت         )ب(  

ستراتيجية فعالة للحـد    اة أمور منها تنفيذ     ـاملسلحة بعد تسرحيهم، وذلك عن طريق مجل      
  من الفقر؛
التنفيذ الكامل خلطة العمل اليت وقعها اجليش الشعيب لتحرير الـسودان             )ج(  

لشعيب  والتزم فيها بتسريح مجيع األطفال من اجليش ا ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠يف  
  .يف غضون سنة من التوقيع على هذه اخلطة

  املساعدة يف جمال التعايف البدين والنفسي    
تشري اللجنة مع القلق إىل املساعدة احملدودة املتاحة ملسألة التعايف البـدين والنفـسي                -٢٩

ق خاص إزاء عدم توفر رعايـة صـحية         ـوتشعر بقل . لألطفال املقاتلني الذين مت تسرحيهم    
تيات الاليت كن مرتبطات جبماعات مسلحة يف السابق وتعرضت كثريات منـهن            خاصة للف 

  .للعنف اجلنسي
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء األولوية ملساعدة األطفال املقاتلني يف جمـايل     -٣٠

التعايف البدين والنفسي، مبا يف ذلك توفري رعاية طبية خاصة للفتيات الاليت وقعن ضـحية     
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ختـصيص املـوارد            . للعنف اجلنسي 

  .البشرية واملالية الكافية لربامج التعايف



CRC/C/OPAC/SDN/CO/1 

GE.10-45568 8 

  معاملة األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة    
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املالحقات القضائية لألطفال املقاتلني بسبب مشاركتهم             -٣١

ملالحقات القضائية املتعلقة باهلجوم الذي تعرضت له مدينـة         يف عمليات قتالية، مبا يف ذلك ا      
ويف حني ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف         . ٢٠٠٨مايو  /أمدرمان يف أيار  

اليت مفادها أن مجيع األطفال املعتقلني عقب حادثة أمدرمان مت العفو عنهم مبوجب مرسـوم               
مل معهم يف بادئ األمر بوصفهم جناة بـدالً مـن           رئاسي، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء التعا      

  . اعتبارهم ضحايا، وقد صدرت أحكام باإلعدام حبق بعض هؤالء األطفال
  : توصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٣٢

إلغاء عقوبيت اإلعدام والسجن املؤبد، مبوجب القانون، بالنسبة للجرائم           )أ(  
  لثامنة عشرة؛ اليت يرتكبها أشخاص دون ا

كفالة أن تكون إجراءات حماسبة األطفال اجلنـاة املزعـومني مراعيـة              )ب(  
لتحقيق مصاحلهم الفضلى، كما ينبغي أن تراعي سنهم وقت وقوع اجلرمية املزعومة وأن             
تعزز شعورهم بكرامتهم وقيمتهم وتدعم إعادة إدماجهم وقدرهتم على االضطالع بدور           

  بناء يف اجملتمع؛ 
يف بدائل لإلجراءات القضائية، حسبما تقتضيه الـضرورة، عنـد         لنظرا  )ج(  

  حتديد عملية احملاسبة اليت تراعي مصاحل الطفل الفضلى؛  
داث على مجيع األطفـال اخلاضـعني       ـكفالة تطبيق معايري عدالة األح      )د(  

ـ      ايري لواليتها القضائية، وكفالة إجراء مجيع احملاكمات بصورة سريعة ونزيهة، وفقـاً للمع
  الدولية للعدالة؛

  توفري مساعدة استشارية قانونية مالئمة وجمانية ومستقلة جلميع األطفال؛  )ه(  
إبالغ والدي الطفل أو أقرب أقربائه مبكان احتجازه والـسماح هلـم              )و(  

  باالتصال به؛
  ضمان استفادة األطفال من مراجعة دورية ونزيهة لقرارات احتجازهم؛  )ز(  
ألطفال احملتجزين إىل آلية مستقلة لتلقـي الـشكاوى         ضمان وصول ا    )ح(  

وضمان التحقيق برتاهة يف التقارير اليت تشري إىل معاملة األطفال احملتجزين معاملة قاسية             
  وال إنسانية ومهينة؛

إجراء مجيع احملاكمات اجلنائية ضد األطفال يف حماكم األحداث ولـيس             )ط(  
  احملاكم العسكرية؛ 

  ألطفال إال كإجراء أخري وألقصر فترة ممكنة؛ عدم احتجاز ا  )ي(  
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تزويد مجيع املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث بالتدريب يف جمـال              )ك(  
اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني وغري ذلك من املعايري الدولية ذات الصلة            

  . قضاء األحداثبشأن حقوق األطفال يف إطار) ٢٠٠٧(١٠وتعليق اللجنة العام رقم 

  تصدير األسلحة    
تالحظ اللجنة عدم تقدمي معلومات تبني ما إذا كانت التشريعات يف الدولة الطرف               -٣٣

حتظر بيع ونقل األسلحة إىل بلدان ُيعرف أن األطفال يتعرضون أو قد يتعرضون فيها للتجنيـد     
  . أو اإلشراك يف عمليات قتالية

تعتمد قوانني حمددة بشأن حظر بيـع ونقـل         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -٣٤
األسلحة إذا كانت وجهتها األخرية بلد قد يتعرض فيه األطفال، أو يتعرضون فيه بالفعل،              

  .للتجنيد يف قوات أو مجاعات مسلحة أو ُيشركون يف عمليات قتالية

  ملساعدة والتعاون الدوليانا  - سادساً 

  التعاون الدويل    
ن الدولة الطرف ُتجّرم بالفعل التعاون مع احملكمـة اجلنائيـة           تالحظ اللجنة بقلق أ     -٣٥

الذي دعاها إىل التعاون التام مع      ) ٢٠٠٥(١٥٩٣الدولية، وذلك بالرغم من قرار جملس األمن        
  . احملكمة ومدعيها العام

ة الدولية ـة اجلنائيـمع احملكمام ـاون التـة الطرف بالتعـتوصي اللجنة الدول    -٣٦
الصدد، عمالً بقـرار جملـس      ذا  ـة يف ه  ـدة مطلوب ـوتقدمي أي مساع  ام  ـومدعيها الع 

  ).٢٠٠٥(١٥٩٣األمن 
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقدمي معلومات بشأن التعاون مع بلدان املنطقة مـن                -٣٧

أجل التصدي ألنشطة جيش الرب يف جنوب السودان، مبا يف ذلك اهلجمات اليت يشنها ضد               
  . غرض جتنيدهماملدنيني واختطاف األطفال ب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تعاوهنا مع البلدان اجملاورة بغية اعتمـاد                -٣٨
ستراتيجية فعالة ملواجهة ممارسة جيش الرب يف جنوب السودان املتمثلـة يف اختطـاف              ا

وتدعو اللجنـة الدولـة     . األطفال وجتنيدهم، ال سيما يف منطقيت غرب ووسط االستوائية        
ضمني تقريرها الدوري التايل الذي ستقدمه مبوجب االتفاقية معلومات عـن           الطرف إىل ت  

  .تنفيذ هذه التوصية
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ل اخلـاص لألمـني   ـا مع املمثـرف بتعزيز تعاوهنـة الدولة الط ـتوصي اللجن   -٣٩
ذ الفعلي لقـراري جملـس      ـة من أجل التنفي   ـال والرتاعات املسلح  ـالعام املعين باألطف  

  .يف نطاق واليتها القضائية )٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢األمن 

  املتابعة والنشر  - سابعاً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل              -٤٠

هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا والربملـان والـوزارات      
  .ر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءاتوالسلطات احمللية املعنية، للنظ

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير األويل املقدم من               -٤١
الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة، وذلك يف صـفوف اجلمهـور             

ش والتوعيـة فيمـا يتعلـق       عموماً واألطفال على وجه اخلصوص، من أجل إثارة النقـا         
  .بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -ثامناً   
، تطلب اللجنة إىل الدولة      من الربوتوكول االختياري   ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٤٢

اتفاقيـة   من   ٤٤املادة   مبوجب    ستقدمه  الذي ، تقريرها الدوري املقبل    أن ُتضّمن  الطرف
املزيـد مـن    ،  ٢٠١٥أكتـوبر   /تشرين األول ١ل موعد تقدميه يف      وسيح حقوق الطفل 

  . وهذه املالحظات اخلتاميةاملعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري

        


