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توكول االختياري التفاقية   والرب تقرير السودان األويل حول تنفيذ    
  يف الرتاعات املسلحة الطفل املتعلق باشتراك األطفال

  مقدمة  - أوالً  
انضم السودان إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك             -١

 ١١، وصـدق عليـه يف   ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول ١٢لحة يف   األطفال يف الرتاعات املس   
ومتيزت الفترة الـيت أعقبـت املـصادقة علـى          .  دون أي حتفظات   ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

الربوتوكول االختياري على كثري من التطورات والتحوالت السياسية اهلامة، حيث مهد ذلك       
ألطفال يف الرتاعات املسلحة وذلك     اةً  اء بقضايا محاية األطفال، خاص    ملزيد من الدعم لالرتق   

يف إطار تعزيز احلقوق الواردة يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل واملتمثلة يف جمموعة املبـادئ       
عدم التمييز ومصاحل الطفل الفضلى واحلق يف احليـاة والبقـاء والنمـو             (الرئيسية لالتفاقية   

وأتاحت كل هذه التطورات    . وداينواليت أصبحت أحكاماً ملزمة يف التشريع الس      ) واملشاركة
  . مواتية وجناحات مشهودة من أجل محاية ورفاهية األطفال يف السودانفرصاً
، اتفاقيـة  ٢٠٠٥يناير /وقد تضمنت اتفاقيات السالم الشامل املربمة يف كانون الثاين    -٢

ـ         ٢٠٠٦مايو  /سالم دارفور املربمة يف أيار     شرين ، واتفاقية سالم شرق السودان املربمـة يف ت
 أحكاماً ونصوصاً حلماية حقوق الطفل يف خمتلف اجملاالت والقـضاء           ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

وأستمد الدستور االنتقايل ودسـتور     . على كل أنواع اإلساءة والعنف واالستغالل لألطفال      
جنوب السودان ودساتري الواليات األخرى والقوانني الوطنية أحكاماً ونصوصاً مـن هـذه             

ورد ذكرها يف التقرير الثالث والرابع حول تنفيـذ اتفاقيـة           (ن هذه املبادئ    االتفاقيات لضما 
  . )٢٠٠٧نوفمرب /حقوق الطفل والذي قُدم إىل اللجنة يف تشرين الثاين

 من أهم التطورات التشريعية اليت تـدعم   ٢٠٠٧وُيعترب قانون القوات املسلحة لسنة        -٣
سلحة حيث أحتوى على املبادئ واملعايري الواردة        محاية الطفل أثناء الرتاعات امل     وتؤطر قانونياً 

  .يف الربوتوكول االختياري والقانون اإلنساين الدويل
             أضف إىل ذلك التزام السودان باألهداف التنموية لأللفية الثالثـة الـيت انعكـست          -٤

                   سـتراتيجية القوميـة ربـع قرنيـة للدولـة حيـث مت إعـداد اخلطـة                 االيف موجهات   
لرعاية ومحاية الطفولة بالتعاون مع اجمللس القـومي للتخطـيط          ) ٢٠١١-٢٠٠٧(اخلمسّية  

ستراتيجي والشركاء من اجلهات احلكومية وبالتشاور مع اليونيسيف ومنظمات اجملتمـع           اال
ستراتيجية وعلى كل املعايري الدوليـة      االوهي خطة احتوت على برامج ومشروعات       . املدين

  . ية الطفولة يف خمتلف اجملاالت ومن ضمنها محاية األطفال يف الرتاعات املسلحةبشأن محا
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  تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   
جاء إعداد هذا التقرير األويل مبقتضى الربوتوكول االختيـاري املتعلـق باشـتراك               -٥

وق الطفـل يف    األطفال يف الرتاعات املسلحة وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا جلنة حق          
، والنسخة املنقحة اليت اعتمـدت      ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٣ املعقودة يف    ٧٣٦جلستها  

، حيث مت تكوين جلنـة فنية إلعداد هذا التقرير ومـراجعة          ٢٠٠٧سبتمرب  /مؤخراً يف أيلول  
املسـودة األولـى، وذلك برئاسة اجمللس القومي لرعاية الطفولة وعـضوية اجلهـات ذات             

زارات الداخلية والدفاع ومفوضية مشال السودان لرتع السالح والتسريح وإعـادة           و(الصلة  
  ). اإلدماج وممثل منظمات اجملتمع املدين

وباإلضافة إىل ذلك مت تنظيم ورش عمل تشاورية على كل املـستويات يف إطـار                 -٦
ونيـسيف  اإلعداد هلذا التقرير، حيث قادت جمالس رعاية الطفولة يف الواليات بدعم من الي            

تنظيم ورش عمل حول مسودة التقرير يف كل من واليات دارفور وكسال وجنوب كردفان              
مع األجهزة احلكومية املختصة واملكاتب الفرعية يف الواليات ملفوضية مشال السودان ونـزع             
السالح والتسريح وإعادة الدمج ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية، كما عقـدت            

ت لتقدمي وعرض مسودة الربوتوكول االختياري واملوجهات اخلاصة بكتابة         قبل ذلك جلسا  
  .التقرير، ومن مث أضيفت مسامهات الواليات إىل هذا التقرير

واتبعت اإلجراءات نفسها يف جنوب السودان للتشاور بشأن ما مت تنفيذه من بنـود          -٧
فوضـية حكومـة   توكول االختياري، حيث عقدت اجتماعات مبشاركة ممثلني مـن م       والرب

جنوب السودان لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج ووزارة الشؤون االجتماعية وشؤون           
اجلنسني والشؤون الدينية وممثل من املنظمات الغري حكومية ومت تضمني مـسامهة حكومـة              

  . جنوب السودان يف هذا التقرير
 مائة مشارك   ونظمت ورشة عمل تشاورية على املستوى االحتادي ضمت أكثر من           -٨

من خمتلف اجلهات احلكومية ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسـسات األكادمييـة             
والبحثية، ووثقت املداوالت اليت مشلت خمتلف جوانب مسودة التقرير وأخذت يف االعتبـار             

  .كل التوصيات واملالحظات اليت متخضت عنها الورشة
ة الكثري من اجلهد لضمان املشاركة الفاعلـة        وقد بذل اجمللس القومي لرعاية الطفول       -٩

لألطفال يف إعداد هذا التقرير حيث عقدت الورشة التشاورية لألطفـال علـى املـستوى               
 طفل ميثلون برملان والية اخلرطوم وكسال ودار فور وأطفال ممثلون           ٤٠االحتادي شارك فيها    

وق األطفال الواردة يف    لذوي االحتياجات اخلاصة وبدأت الورشة جبلسات متهيدية حول حق        
املواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني باإلضـافة إىل            
       املوجهات العامة بشأن كتابة التقرير وبذلت اجلهود إلعادة صياغتها بلغة صديقة لألطفـال            

ت والتعليقـات بفاعليـة     مما مكن األطفال من خمتلف األعمار من املشاركة وإبداء املالحظا         
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حول مسودة التقرير من خالل النقاش العام وجمموعات العمل اليت عرضت توصياهتا يف ختام              
  .الورشة واليت أخذت يف االعتبار وتضمينها يف التقرير

 ١٢وقع السودان إىل الربوتوكول االختياري وانضم إليه، كما سبق أن أشـرنا، يف                -١٠
.  دون أي حتفظات   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١١دق عليه يف     وص ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 

وجيري اآلن اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل القوانني والتشريعات الوطنية ملواءمتها مع أحكام           
          ونصوص الربوتوكول لتكون جزء من التشريع الوطين للسودان وميكن أن نـذكر يف هـذا              

  : اجملال ما يلي

  )٢٠٠٥نيفاشا (مل اتفاقية السالم الشا    
وقعت اتفاقية السالم الشامل بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان             -١١
وحتتوي االتفاقية  .  واليت مهدت لسالم دائم وتنمية مستدامة      ٢٠٠٥يناير  / الثاين  كانون ٩يف  

لـسودان  على إطار مرجعي القتسام السلطة والثروة ملواجهة األسباب اجلذرية للرتاعات يف ا           
  لتحقيق التنمية هذا التطور حقق تقـدماً        رئيسياً حيث جيري تنفيذ أحكامها باعتبارها هدفاً     

 يف قضايا محاية األطفال حيث جـاء يف بروتوكول اقتسام السلطـة الذي وقــع              ملموساً
  )١٥٢-٦-١( يف املادة ٢٠٠٤مايو /يف أيار
ها ويف مجيع أحنـاء الـبالد،       وتلتزم مجهورية السودان على كل مستويات احلكم في         -١٢

 كامالً بالواجبات اليت تفرضها املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها             التزاماً
كما أن لكل طفل احلق يف التدابري الالزمة حلمايته وفق ما يتطلب وضعه باعتباره قاصـراً،                

ن أو األصـل القـومي أو       بدون متييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدي            
  .االجتماعي أو الثروة أو النسب

كما جاء أيضاً يف الربوتوكول السادس حول وسائل وقف تنفيذ إطالق النار الدائم               -١٣
والترتيبات األمنية بني القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان، أن جتنيـد          

ية وإذا حدث ذلك تقوم اللجنة العسكرية املشتركة         ألحكام تلك االتفاق   األطفال ُيعد انتهاكاً  
  .بتحديد اإلجراءات التأديبية املالئمة

  )٢٠٠٦مايو /أيار(اتفاقية سالم دارفور     
 تضمنت اتفاقية سالم دارفور خارطة طريق حلماية األطفال ومنع كل أنواع اإلساءة             -١٤
 والنساء الذين هم يف متـاس       العنف واالستغالل لألطفال وحتسني اخلدمات املقدمة لألطفال      و

التسريح الفوري لكل األطفال من ذكور وإناث دون سن الثامنة عـشرة مـن               و مع القانون 
. العمر من القوات واجملموعات املسلحة ودعم برامج مل الشمل وإعادة اإلدماج يف اجملتمـع             
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ملون مع القوات    الذين يع   وإناثاً وأكدت االتفاقية على أمهية التسريح الفوري لألطفال ذكوراً       
  .واجملموعات املسلحة، ودعت كل األطراف حلماية األطفال والنساء كأولوية قصوى

 االتفاقية كل األعمال وأشكال العنف القائم على النوع ودعت إىل حـل             وحّرمت  -١٥
 إىل حتديـد    ودعت االتفاقية أيضاً  . مشكلة األطفال اجلنود واملفقودين واحملتجزين يف دارفور      

لى األطفال ومل الشمل وتأسيس برامج إلعادة اإلدماج موجهة لألطفال الـذين            والتعرف ع 
         ارتبطوا بالقوات واجملموعات املسلحة مع التركيز على األيتـام مـن املقـاتلني الـسابقني،              

كما حددت االتفاقية أن املقاتلني دون الثامنة عشرة جيب نزع سالحهم وتسرحيهم بطريقـة              
  .لبالغنيمنفصلة عن اجلنود ا

  ) ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول(اتفاقية سالم شرق السودان     
 ١٤وقعت حكومة الوحدة الوطنية وجبهة الشرق اتفاقية سالم شرق الـسودان يف               -١٦

 يف أمسرا، ونصت بنودها على أن تقوم الدولة حبماية حقـوق            ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
مية والدولية اليت صدقت عليهـا حكومـة        الطفل على حنو ما نصت عليه االتفاقيات اإلقلي       

وقد ساعد ذلك لبدء برامج محاية األطفال الذين اشتركوا يف الرتاعات املـسلحة،             . السودان
حيث مت إنشاء آليات ومؤسسات تعمل من أجل تسريح األطفال من الوحدات املـسلحة،              

خـدمات  كما وضعت عقوبات ملنتهكي حقوق األطفال، كما وضعت أحكام تتعلق بتوفري            
  .التعليم والصحة أو اخلدمات االجتماعية األخرى من ضمنها إعادة الدمج

  )٢٠٠٥(دستور مجهورية السودان االنتقايل     
          علـى  ٢٠٠٥من دستور مجهورية السودان االنتقايل لـسنة        ) ٥(٣٢نصت املادة     -١٧

 اليت صـادق    قليميةحتمي الدولة حقوق الطفل كما ورد يف االتفاقيات الدولية واإل          ":ما يلي 
ن السودان قد صادق على اتفاقية حقوق الطفـل والربوتوكـول           إوحيث  " عليها السودان 

االختياري بعدم إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وبذلك أصبح جـزء ال يتجـزأ مـن                
  .٢٠٠٥الدستور االنتقايل لسنة 

  )٢٠٠٥(الدستور االنتقايل جلنوب السودان     
من الدستور يف القسم اخلاص حبقوق األطفال على مـا يلـي            ) ١(٢١نصت املادة     -١٨

بأال يتعرض لالستغالل واإلساءة وال يستدعى للخدمـة يف           أو أنثى، احلق   لكل طفل ذكراً  "
  ".اجليش أو بتكليفه بأعمال متثل خطورة أو تضر بتعليمه وصحته ورفاهيته
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  ) ١٩٩٢) (تعديل (قانون قوات الشرطة     
النسبة لقوات الشرطة وفق ضوابط قانونية حمددة ومعلنة ومـضمنة يف           يتم التجنيد ب    -١٩

ج من شروط تعيني األفـراد يف       /١، البند   ٣٠ يف املادة    ١٩٨٦الالئحة العامة للشرطة لسنة     
، واجلدير بالـذكر أن     )أال يقل عمر املتقدم للتجنيد يف الشرطة عن مثانية عشر عاماً          (الشرطة  

سن التجنيد بأن ال يقل عن الثامنة عشرة، وتعترب الشرطة          هناك مشروع قانون للشرطة حدد      
 وحدة من وحدات الشرطة العامة تنطبق عليها قوانني ولوائح الشرطة العامة يف             الشعبية أيضاً 

  .التجنيد والتطوع

  )١٩٩٢(قانون اخلدمة الوطنية     
أن يكون الشخص قد أكمل الثامنة عشرة من عمـره مـع            "نص هذا القانون على       -٢٠
كما تقـوم دورات عـزة      " لتزام كل اإلدارات املختصة يف القوات املسلحة هبذه السن متاماً         ا

السودان اخلاصة بالتحاق طالب املرحلة الثانوية باخلدمة الوطنية بإبعاد كل من يثبت أنـه مل               
يبلغ الثامنة عشرة من العمر من االلتحاق باخلدمة، واآلن يؤجل هلم االلتحاق باخلدمة الوطنية              

  .ىل بعد إكمال الدراسة اجلامعية، ويف جنوب السودان ال ميارس تطبيق قانون اخلدمة الوطنيةإ

  )٢٠٠٣(قواعد اجليش الشعيب لتحرير السودان     
بأن املفتش العام عليه    " بشأن املؤهالت املطلوبة للتجنيد نص القانون        ١٢يف القسم     -٢١

 مقدم الطلب للتجنيـد يف الرتـب        من وقت إىل آخر أن حيدد الشروط املطلوب توفرها يف         
  طبياً األخرى بناء على الشروط التالية؛ مقدم الطلب جيب أن حيمل اجلنسية السودانية؛ الئقاً            

  ".؛ ومل يسبق له اإلدانة بتهم متعلقة باألمانة واألخالق ويبلغ الثامنة عشرة فما فوقوعقلياً

  )٢٠٠٤(قانون الطفل     
ظر استخدام األطفال يف أي من أعمال السخرة أو         حي" على ما يلي     ٣٢نصت املادة     -٢٢

أو اسـتخدامه يف    اسـتغالله   االستغالل اجلنسي أو اإلباحي أو يف جتارة غري مـشروعة أو            
  . وقد حدد القانون عقوبات لذلك" الرتاعات املسلحة

  )١٩٨٩(قانون الدفاع الشعيب     
  املتطوع هبذه القـوات   من القانون املذكور أال يقل عمر       ) ب(١١ اشترطت املادة     -٢٣
) ١٢٨٢ - سـري ( سنة، ويف هذا الصدد صدر قرار من رئيس هيئة األركان رقم             ١٦عن  

 يقضي بالتقيد باحلد األدىن لسن املتطوعني يف قوات الدفاع     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٢بتاريخ  
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وجيري العمل هبذا القرار وال يتم قبول أي متطوع للعمل مع قـوات             .  عاماً ١٨الشعيب وهو   
وأصبحت قوات الدفاع الـشعيب ختـضع       . فاع الشعيب ما مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره        الد

  . والذي متت املصادقة عليه مؤخرا٢٠٠٧لقانون القوات املسلحة لعام 

  )٢٠٠٦(قانون الوحدات املشتركة املدجمة     
منه شروط التحاق الرتب األخرى هبذه القوات على        ) د(، الفقرة   ١٠تضمنت املادة     -٢٤
املتعلقة بـشروط   ) د(، الفقرة   ٩ة عشر عاماً، كما نصت املادة       يال يقل عمر امللتحق عن مثان     أ

  . عاما٢٠ًالتحاق الضباط بالوحدات على أال يقل عمره عن 

  )٢٠٠٧(قانون القوات املسلحة     
، نص القانون بشكل قاطع على وجوب محاية ٢٠٠٧بعد إجازته من الربملان يف عام   -٢٥

)  سـنة  ١٨(ثرين بالرتاعات املسلحة يف السودان وحددت مبوجبه سن التجنيد          األطفال املتأ 
وفقاً للربوتوكول االختياري، كما اشتمل الفصل الثاين من الباب الثالث يف القـانون علـى       
النصوص اخلاصة باجلرائم اليت يرتكبها األفراد املقاتلني أثناء العمليات العـسكرية، وأصـبح             

ري الدولية يف محاية األطفال مبا فيها الربتوكول االختياري وأبرز التـزام             للمعاي القانون موائماً 
  .٢٠٠٧فرباير / احلكومة يف السودان مببادئ باريس اليت صدق عليها السودان يف شباط

  )٢٠٠٧(مشروع قانون الطفل يف جنوب السودان     
 ٢٠٠٧ه يف   مت تقدمي مشروع قانون الطفل إىل برملان جنوب السودان للتصديق علي            -٢٦

  :  اخلاص باألطفال والرتاعات املسلحة فقد نص على اآليت٣١ويف القسم 
احلد األدىن لسن االلتحاق أو التطوع للتجنيد يف القوات أو اجملموعات املـسلحة              •

  . سنة١٨جيب أن ال يقل عن 
جيب على احلكومة أن تضمن بأن ال يستخدم أو جيند لاللتحـاق يف أي أنـشطة                •

مسلحة أو غري مسلحة يتضمن ذلك وال يقتصر علـى          /سكريةعسكرية أو شبه ع   
موفري املعلومات أو وكالء جواسيس أو طباخني أو يف املواصالت أو كعـاملني           (

  ).يف األغراض اجلنسية أو يف أي شكل من أشكال العمل
على احلكومة توفري احلماية وإعادة التأهيل والرعاية والتعايف وإعادة اإلدمـاج إىل             •

جتماعية الطبيعية لألطفال املرتبطني بالرتاع املسلح ويشمل األطفـال يف          احلياة اال 
القوات النظامية واجملموعات املسلحة واألطفال ضحايا الرتاعات املسلحة مع األخذ    

  . باالعتبار االحتياجات اخلاصة بالبنات ومن يعيلهن
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  )٢٠٠٨(مشروع قانون الطفل     
 والتشريعي يف البالد أعـدت جلنـة التـشريعات          يف إطار االرتقاء باإلطار القانوين      -٢٧

 مشروع قانون الطفل لعـام  -) ستتم اإلشارة إليها الحقاً    (-باجمللس القومي لرعاية الطفولة     
، ومواكبة التطورات الدسـتورية   ٢٠٠٤ لتجاوز أوجه القصور يف قانون الطفل لعام         ٢٠٠٨

، وحتـت عنـوان   ٢-١) ٤٩(ة يف البالد، حيث نص مشروع القانون يف الفصل الثامن املاد        
  :ما يلي) جتنيد األطفال(حظر استخدام أو إشراك األطفال يف األعمال العسكرية 

ُيحظر جتنيد األطفال إلزامياً يف القـوات املـسلحة أو يف مجاعـات مـسلحة أو              •
  .استخدامهم يف املشاركة فعلياً يف األعمال احلربية

  .١ملناسبة لكل من خيالف أحكام البند حتدد القوانني واللوائح العسكرية التدابري ا •
، وحتت عنوان التسريح والتأهيل وإعادة الدمج، نص مشروع         ٢-١ )٥٠(ويف املادة     -٢٨

  :القانون على ما يلي
تكفل اجلهة املختصة بالتسريح وإعادة الدمج تصميم برامج خاصة لتسريح األطفال    •

لألطفال املسرحني أثنـاء    اجلنود إلعادة الدمج االجتماعي، وأن تويل عناية خاصة         
  .وجودهم يف مراكز التسريح

جيب على اجلهة املختصة تأهيل الطفل ضحية الرتاعات املسلحة تـأهيالً نفـسياً              •
والقانون اآلن يف مراحل إجازته مـن اجلهـات         . وذهنياً وإعادة إدماجه اجتماعياً   

  .التنفيذية والتشريعية
ؤولة عن تنفيذ ومتابعـة الربوتوكـول       ومن أهم اإلدارات واجلهات احلكومية املس       -٢٩

وإدارة اخلدمـة الوطنيـة     ) وزارة الدفاع (االختياري، القيادة العامة لقوات الشعب املسلحة       
ومفوضية مشال السودان لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج، ووزارة الداخلية، ووحـدة            

 الدويل اإلنساين، واملركز    ، واللجنة الدولية للقانون   )وزارة العدل (مكافحة العنف ضد املرأة     
ويقوم اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق والتعاون باعتباره اآللية . القومي ملكافحة األلغام

  .القومية ملتابعة ورصد تنفيذ الربوتوكول االختياري
ويعترب إنشاء وحدة محاية األسرة والطفل داخل شرطة والية اخلرطوم وتعميمها على              -٣٠

ات الشمالية من اآلليات اليت أنشئت لتنفيذ ومتابعة بنود اتفاقية حقـوق الطفـل              كل الوالي 
  .والربوتوكولني االختياريني

وجاء تأسيس مكتب شؤون اجلنسني والطفل امللحق بـشرطة جنـوب الـسودان               -٣١
كمبادرة هتدف إىل محاية األطفال من كل أشكال االستغالل والعنف ويشمل ذلك حتـرمي              

  .اعات املسلحةإشراكهم يف الرت
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وأثناء مفاوضات السالم يف نيفاشا مت إنشاء اللجنة الفرعية لرتع السالح والتـسريح     -٣٢
، حيث كان ملف األطفال اجلنود مـن        ٢٠٠٣وإعادة الدمج بقرار من رئاسة اجلمهورية يف        

ر ينـاي /وبعد التوقيع على اتفاقية السالم يف كـانون الثـاين         . امللفات الرئيسية يف املفاوضات   
 بإعادة تشكيل اللجنة وإحلاقها برئاسة      ٢٠٠٦مارس  / صدر مرسوم مجهوري يف آذار     ٢٠٠٥

وقد متّ تأسيس األجهزة القومية لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج من قبـل             . اجلمهورية
حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، حيث متّ تأسيس اجمللس القومي لتنـسيق             

 وإعادة الدمج وأُسست وفقاً لذلك مفوضية مشال الـسودان لـرتع            نزع السالح والتسريح  
 بينما مت تأسيس مفوضية جنوب الـسودان يف        ٢٠٠٦فرباير  /السالح وإعادة الدمج يف شباط    

  .٢٠٠٦مايو /أيار
 اإلدمـاج    لرتع السالح والتـسريح وإعـادة      وقد أعدت حكومة السودان برناجماً      -٣٣

فمنذ التوقيع  . ةدامهم بواسطة القوات واجملموعات املسلح    ذين مت استخ  لألطفال اجملندين أو ال   
طفل من قبل اجمللس القومي لرتع السالح        ١ ٢٠٠على اتفاقية السالم مت تسريح ما يقارب        

 إىل اتفاقية السالم الشامل يف جنـوب        والتسريح وإعادة الدمج بدعم من اليونيسيف، استناداً      
وأغلب هـؤالء   ). ي، جنوب كردفان، النيل األزرق    أبي(السودان واملناطق االنتقالية الثالث     

األطفال كانوا يعملون مع اجليش الشعيب لتحرير السودان ومت مل مشلهم مع أسرهم يف جنوب               
 مت   طفالً ٨٨السودان وواليات جنوب كردفان واخلرطوم والقضارف باإلضافة إىل أكثر من           

 طفل ومل مشلهم مـع      ٣٠٠  كما سرح حوايل  . تسجيلهم وتسرحيهم يف والية النيل األزرق     
. أسرهم من جبهة الشرق بواسطة مفوضية مشال السودان يف والييت كسال والبحر األمحـر             

. طفـل  ٨ ٠٠٠ويقدر عدد األطفال اجلنود الذين هم دون الثامنة عشرة يف السودان حبوايل             
 وضع األسس لعملية إدمـاج األطفـال حسب اجلنس واالحتياجات اخلاصـة           وقد مت أيضاً  

  .املعاقني ومت االتفاق مع جلنة الصليب األمحر الدولية ملتابعة األطفال املنفصلني عن ذويهمك
ومبساعدة اليونيسيف ومنظمة رعاية الطفولة السويدية والشركاء اآلخرين يف جنوب            -٣٤

السودان فقد مهد للعمل الفعلي إلجراءات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج واهتمـام             
  . اجلنساين واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةخاص باملنظور

وتتضمن إجراءات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج البحث عن أسر األطفـال              -٣٥
املرتبطني مع القوات واجملموعات املسلحة ومل مشلهم مع أسرهم وتوفري دعم نفسي اجتماعي             

ملسلحة مرشـداً خاصـاً     وقد أصدرت القوات ا   . إلجناح عملية إدماج األطفال يف جمتمعاهتم     
 الـذي صـدر     التدرييب للدليل   بإدراج األطفال يف األجندة العسكرية والذي مت تطويره وفقاً        

بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية واليونيسيف، حيث تضمن املرشد مبادئ أساسية            
 التعامل مع   وفقاً ألحكام الربوتوكول االختياري إلرشاد منسويب القوات املسلحة إىل كيفية         

وقد وّضح هذا املرشد حقوق الطفل ومحايته وتـوفري         . األطفال يف مناطق الرتاعات املسلحة    
االحتياجات األساسية لألطفال واملتمثلة يف املياه النظيفة والغذاء واملأوى والرعاية الـصحية،            



CRC/C/OPAC/SDN/1 

11 GE.09-46856 

ـ               ة وأرشد العسكريني إىل مراجعة تواجد األطفال يف أي منطقة من مناطق العمليـات كفئ
متميزة يتوجب احلفاظ على سالمتهم ومحايتهم، وأورد املرشد اآلليات القانونيـة حلمايـة             

  :األطفال يف ظل الرتاعات املسلحـة واملتمثلة يف ما يلي
  .١٩٧٧ والربوتوكوالت امللحقة هبا لعام ١٩٤٩اتفاقية جنيف لعام   ) أ(  
ضادة لألفراد وتدمري   اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام امل         ) ب(  

  ).اتفاقية أوتاوا(تلك األلغام 
  .احملكمة اجلنائية الدولية  )ج (  
 واليت تنص على كافة احلقوق األساسية       ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل لعام       )د (  

  .لألطفال وأمهها املصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز والبقاء والنماء واملشاركة
تفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف        الربوتوكول االختياري ال    )ه(  

  ).سنة١٨(الرتاعات املسلحة خاصةً الذين هم دون سن التجنيد 
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )و (  

  .عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
  .امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه  )ز (  

ال من آثار الرتاعات املسلحة   ت القوات املسلحة حبماية األطف    وقد وّجه املرشد وحدا     -٣٦
  :واملتمثلة يف

عدم جتنيد األطفال يف القوات املسلحة خصوصاً أولئك الذين يعيشون يف           : التجنيد •
مناطق الرتاعات املسلحة وأولئك الذين يعيشون يف أوضاع غري طبيعيـة أو غـري              

ل الشوارع واألطفال املفصولني عن أسرهم والذين انـضموا إىل          مستقرة مثل أطفا  
  .جمموعات مسلحة طلباً للحماية

وهم األطفال املنفصلني عن كال الوالدين وذلك بسبب الرتوح أو اهلرب           : الفصل •
          من اهلجمات واملختطفني بسبب الفدية أو البيع أو العمالة القسرية وعدم استعماهلم       

  .كدروع بشرية
ووجه حبمايتهم من االسـتغالل والعنـف       : اإلساءة والعنف اجلنسي ضد األطفال     •

اجلنسي واالغتصاب والدعارة واالجتار وأشار إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية تعاقب       
  .على ذلك وتعترب مرتكيب هذه األفعال جمرمي حرب

األلغام وتأمني  على القوات املسلحة أن تعمل على إجياد املمرات اآلمنة واخلالية من             •
          مباين املدارس، وأن تعمـل علـى محايـة األطفـال املستـضعفني كاملعـاقني              

  . واأليتام والبنات
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، مت إنـشاء املركـز      ٢٠٠٣وا عام   اوبعد توقيع وتصديق السودان على اتفاقية أوت        -٣٧
          نيـة ، وهو يتألف من اللجنة الوط     )٢٠٠٥(٢٩٩القومي ملكافحة األلغام بقرار مجهوري رقم       

ملكافحة األلغام اليت تتكون من الوزارات ذات الصلة حيث استطاع بالتعاون مع الـشركاء              
  :للقيام مبا يلي

  . لغما٩٩٧ً من مجلة املدفون واملتبقي لغماً ٤ ٤٨٨تدمري  •
  . كيلو متر يف شرق السودان٢٥٣إزالة األلغام من طريق طوله  •
  :  اآليتوهناك مشاريع حتت التنفيذ تتمثل يف  -٣٨

 ٩٨٧ جوبا والذي يبلغ طوله      - بور   - ملكال   - الرنك   -إزالة األلغام يف طريق      •
  .كيلومتر

  . شهور٣ واو خالل -إزالة األلغام من طريق بابنوسة  •
  . تالودي-  كودة- إزالة األلغام عن طريق كادوقلي •
تأثرة فقـد مشـل   ويف جمال التوعية بإزالة األلغام والذخائر غري املتفجرة يف املناطق امل         -٣٩
، تـدريب   )٢٠٠٦عـام   (من األفراد املعرضني خلطر األلغـام يف         ٣٩٢ ٧٦٩توعية  : ذلك

 مـن وزارة     موظفـاً  ٥٠ كمدربني للتوعية مبخاطر األلغام، تدريب        ومتطوعاً معلماً) ٣٧٧(
الصحة يف الواليات يف جنوب كردفان وتزويدهم باألدوات للبدء يف وضع نظـام ملراقبـة               

  .محوادث األلغا
ويقود اجمللس القومي لرعاية الطفولة بشراكة مع اليونيسيف ومنظمة رعاية الطفولة             -٤٠

السويدية وبالتعاون مع األجهزة احلكومية األخرى ومنظمات اجملتمع املـدين الكـثري مـن              
توكول على املـستوى االحتـادي ومـستوى        واألنشطة للتوعية والتدريب ولنشر بنود الرب     

  :آليت يوضح ذلكواجلدول ا. الواليات

  الفئات املستهدفـة   املكــان-التاريــخ   النشاط

 ورش عمل حول إنفاذ اتفاقيـة حقـوق         -١
مـن  الطفل والربوتوكولني االختياريني بـدعم      

  منظمة رعاية الطفولة السويدية

   كسال- ٢٠٠٤مارس /آذار
   القضارف- ٢٠٠٤مارس /آذار

  كوسيت- ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
   مدين- ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

 - ٢٠٠٤كتوبر أ/تشرين األول
  بورتسودان

 مشارك من اجلهات احلكوميـة ذات       ٢٥٠
ــات  ــة ومنظم ــل الطفول ــصلة بعم  ال

  .اجملتمع املدين

 لقاء لتطارح األفكار حـول التعـديالت        -٢
 ٢٠٠٤املقترحة على قـانون الطفـل لـسنة         

ــاً إضــافية فيمــا يتعلــق  لتــضمينه أحكام
  تعاون مع اليونيسيف بالربوتوكولني بال

 منظمـات اجملتمـع     -  من القانونيني  ١٠٠   اخلرطوم- ٢٠٠٥مارس /آذار
 مؤسسات  -املدين العاملة يف جمال الطفولة      
  .الدولة ذات الصلة بعمل الطفولة
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 ورشة أمناء جمالس الطفولة يف الواليـات        -٣
  حول محاية األطفال بالتعاون مع اليونيسيف

 من أمناء جمالس الطفولة يف الواليـات ٥٠  وم اخلرط- ٢٠٠٥أبريل /نيسان
ورؤساء اجملـالس التـشريعية ومـديري       

  .اإلدارات القانونية يف الواليات
 الندوة الوطنية األوىل حلماية األطفال مـن        -٤

  كال العنف بالتعاون مع اليونيسيفكافة أش
 من اجلهـات احلكوميـة واألهليـة        ١٥٠   اخلرطوم- ٢٠٠٥مايو /أيار

بقضايا الطفولة وممثلني عن اللجنة     واملهتمني  
الدولية حلقوق الطفل وبعـض املنظمـات       

  .األقليمية والدولية
  

 ورش مراجعة تشريعات احلماية يف القوانني       -٥
ختياريني السودانية ومقارنتها بالربوتوكولني اال   

  بالتعاون مع اليونيسيف

   نياال-٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
  وم اخلرط- ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

ــانون األول ــسمرب /ك  - ٢٠٠٥دي
  كادقلي

  

 من اجلهـات احلكوميـة واألهليـة        ١٥٠
واملهتمني بقضايا الطفولة واألجهزة العدلية     

  .واجملالس التشريعية

حـول جـرائم اإلسـاءة     ورشة عمـل  -٦
واالستغالل اجلنسي لألطفال بواسـطة جنـود       
قوات حفظ الـسالم يف جنـوب الـسودان         

راءات يف القـوانني    اجلوانب التشريعية واإلج  (
  بالتعاون مع اليونيسيف) الوطنية والدولية

 من قيادات ومنفذي القرار يف القوات       ١٤٠   اخلرطوم- ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 -  وزارة العـدل - الـشرطة  - املسلحة

 -اللجان ذات الـصلة بـاجمللس الـوطين       
 املتأثرين بالرتاعات   - الوزارات ذات الصلة  

ع السالح والتسريح    مفوضييت نز  -املسلحة
 - وإعادة الدمج لشمال وجنوب السودان    

منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدوليـة      
ممثلني عن   -العاملة يف جمال محاية الطفولة      

 ممثلني عن كلية    - حكومة جنوب السودان  
  جامعة اخلرطوم  - )القانون الدويل ( القانون

 بعثـة   -  بعثة األمم املتحدة يف السودان     -
  .ف اليونيسي-اد األفريقي يف السوداناإلحت

 دورة تدريبية لتدريب مدربني من أفـراد        -٧
القوات املسلحة حول حقوق الطفل بالتعـاون       
مع وزارة الدفاع ومنظمـة رعايـة الطفولـة         
السويدية هبدف نشر ثقافة الطفـل ومحايتـه        
وإنشاء وحدات خاصة حبماية الطفل بالتعـاون       

  مع اليونيسيف 

   اخلرطوم- ٢٠٠٧يوليه /متوز
   اخلرطوم- ٢٠٠٧أغسطس /آب

  . من الوحدات املختلفة بالقوات املسلحة٨
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 دورة تدريبية للقوات املسلحة حول حقوق       -٨
الطفل بالتعاون مع منظمة الرعايـة الـسويدية        

  فواليونيسي
  )١(دورة رقم 

  .  من ضباط القضاء العسكري١٥   اخلرطوم- ٢٠٠٧يوليه /متوز

ريب مـدربني بـالقوات      دورة تدريبية لتد   -٩
املسلحة حول حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة       

  . فالرعاية السويدية واليونيسي
  ) ٢(دورة رقم 

 من ضابط مـن خمتلـف الوحـدات         ٣٣    اخلرطوم -٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
  . العسكرية بالوالية

 دورة تدريبية للقضاء والنيابات العسكرية      -١٠
ع اليونيـسيف   حول حقوق الطفل بالتعاون م    

  ورعاية الطفولة السويدية

   من القضاء والنيابات العسكرية١٥   اخلرطوم - ٢٠٠٧يوليه /متوز

دورة تدريبية للقوات املـسلحة  حـول         -١١
حقوق الطفل بالتعاون مـع منظمـة الرعايـة         

  السويدية واليونيسيف
  ) ٣(دورة رقم 

   ضابط ٣٨   الفاشر -٢٠٠٨فرباير /شباط

 للقوات املـسلحة  حـول        دورة تدريبية  -١٢
حقوق الطفل بالتعاون مـع منظمـة الرعايـة         

  السويدية واليونيسيف
  ) ٤(دورة رقم 

   ضابط ٤٠  نياال  - ٢٠٠٨فرباير /شباط

 دورات تدريبية للقوات املسلحة حـول       -١٣
حقوق الطفل بالتعاون مـع منظمـة الرعايـة         

   فالسويدية واليونيسي
  ) ٥(دورة رقم 

    ضابط ١١٠  اخلرطوم  - ٢٠٠٨فرباير /شباط

 ورشة تشاورية حول تأسيس وحدة محاية       -١٤
األسرة والطفل يف قوات الشرطة بالتعاون مـع        

  اليونيسيف

 من الشرطة والعـسكريني ووكـالء       ٤٠  غرب دارفور - ٢٠٠٧مايو /أيار
 ةالنيابــات ووزارت الرعايــة االجتماعيــ
ــيم والـــشباب والـــشركاء  والتعلـ

  ني احملليني والدولي
 ورشة توعية حول حقوق ومحاية الطفل       -١٥

  وحول مشروع قانون للطفل للوالية  
   من الربملانيني ٧٠  غرب دارفور  - ٢٠٠٧مايو /أيار

 حول حقـوق اإلنـسان      ة ورشة تدريبي  -١٦
  بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة واليونيسيف

   من الشرطة ومنفذي القانون ٢٤ غرب دارفور  - ٢٠٠٧أغسطس /آب

 ورشة تنويرية حول األطفال والرتاعـات       -١٧
املسلحة واالنتهاكات حلقوق الطفل بالتعـاون      

  اليونيسيف  ومع املفوضية السامية لالجئني

  املعلمني  و من ممثلي اجملتمعات احمللية٣٨  غرب دارفور - ٢٠٠٧أغسطس /آب

 ورشة تدريبية ملنفذي القانون من حمليـة        -١٨
نسان بالتعاون مع   كلبس حول معايري حقوق اإل    

  بعثة األمم املتحدة واليونيسيف 

ــاين ــشرين الث ــوفمرب /ت  - ٢٠٠٨ن
  غرب دارفور 

   من ضباط الرتب الوسيطة٢٢
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ــة  -١٩ ــة الدولي ــول االتفاقي ــدريب ح  ت
للربوتوكولني االختياريني بالتعاون مع منظمـة      

  رعاية الطفولة السويدية 

  كريني من القوات املدجمة من ضباط العس٣  نريويب  - ٢٠٠٦مايو /أيار

 ورشة تدريب مدربني حـول االتفاقيـة        -٢٠
  الدولية للربوتوكولني االختياريني 

 من ضباط العسكريني مـن القـوات        ٢٠  والييت مشال حبر الغزال والبحريات 
  املدجمة

 ورشيت عمل تنويرية حول اتفاقية حقوق       -٢١
  الطفل والقانون الدويل اإلنساين 

 - ٢٠٠٦يونيـه   /ان حزيـر  -مايو  /أيار
  املناطق العسكرية يف جبل األولياء وسوبا

   من ضباط الصف واجلنود ٤٠٠

 قوات الـدفاع واملليـشيات القبليـة        ٨٥   جوبا٢٠٠٦  ورشة عمل تنويرية حول األطفال اجلنود -٢٢
 ٢٨املتحالفة يف جنوب الـسودان ميثلـون       

  جمموعة مسلحة 
 ورشة عمل حول تطبيق اتفاقية حقـوق        -٢٣
  طفل والربوتوكولني االختياريني ال

  منطقة رومبك  - ٢٠٠٦ هيولي/متوز
  منطقة ولو  - ٢٠٠٦أغسطس /آب

 ثكنات واينيك  - ٢٠٠٧يونيه /حزيران
شرطة  - ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

  وجيش  منطقة كيوبيت

  قيادات اجليش والشرطة 

  يلأو - ٢٠٠٧مارس /آذار   ورش عمل للتوعية بشأن محاية األطفال -٢٤
  مشال أويل  - ٢٠٠٧مارس /آذار

  مابيور  - ٢٠٠٧يونيه /حزيران
 كيوبيت  - ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  رومبيك  - ٢٠٠٧أغسطس /آب
  شرق أويل   - ٢٠٠٨مارس /آذار

 لعليا والقيادات اإلدارية يف بيـان     القيادات ا 
لوزارة الرعاية االجتماعية وشؤون اجلنسني     

  ت اجلنوبية  والشؤون الدينية ويف الواليا

ــسالم يف-٢٥ ــوات حفــظ ال ــدريب ق   ت
  محاية األطفال 

ــانون األول ــسمرب /ك  - ٢٠٠٦دي
  اخلرطوم 

  أفراد قوات حفظ السالم اجلدد
   

وقاد اجمللس القومي لرعاية الطفولة محلة إعالمية واسعة بالتعاون مـع اليونيـسيف               -٤١
 انطلقت يف االحتفال بيوم الطفل األفريقـي       والشركاء اآلخرين يف قضايا محاية الطفولة واليت      

، وقد غطت احلملة كل السودان مبا فيها واليات         )٢٠٠٧ يونيه/حزيران(يف جنوب دارفور    
وقد ركزت احلملة على قضايا حمددة فيما يتعلق حبمايـة األطفـال والـيت              . دارفور الثالث 

 القائم علـى النـوع،      تضمنت جتنيد األطفال، ومحاية األطفال من العنف اجلنسي والعنف        
واحلماية من التشويه، أو املوت بسبب األلغام والذخائر غري املتفجرة، واألطفال يف متاس مع              

وقد هدفت احلملة إىل    . القانون، ومحاية الفتيات من ختان اإلناث واألطفال جمهويل األبوين        
 اسـتهدفت   تقوية سبل احلماية لألطفال من العنف واإلساءة واالستغالل واإلمهال حيـث          

  ..).الباحثني االجتماعيني، الشرطة، املعلمني، اخل(األبوين ومقدمي اخلدمات لألطفال 
ويتمثل اهلدف العام للحملة يف زيادة قدرات األسر واجملتمعات حلماية األطفال من              -٤٢

 خالل رفع الوعي باملهددات الرئيسية ألمن األطفال وزيادة املعرفة باخلدمات املتاحة وتأثريات        
وقد أجريت دراسة حول االجتاهات والسلوك واملمارسات   . االجتاهات واملمارسات والسلوك  
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قبل تنفيذ احلملة لفهم ومعرفة مدى وعي اجملتمع جتاه قضايا محاية األطفال، وبنـاء عليهـا                
حددت مرتكزات التواصل لكل من قضايا احلملة ومت إعداد الرسائل احملددة وتوزيعها مـن              

التلفزيون، اإلذاعات، الصحف واألنشطة    (ملتنوعة ووسائل اإلعالم املختلفة     خالل األنشطة ا  
وقـد  ...).  خلإملصقات، كتيبات، الفتات،    (، باإلضافة إىل طباعة مواد إعالمية       )اجملتمعية

كانت لقضية جتنيد األطفال األولوية يف احلملة اإلعالمية ومشلت رفـع الـوعي بأحكـام               
          األطفال الذين اشتركوا يف الرتاعات املـسلحة وإجـراءات        الربوتوكول االختياري وحقوق    

  . مل الشمل وإعادة اإلدماج
 نظم اجمللـس االستـشاري      ٢٠٠٧ويف إطار دعم ومناصرة قانون القوات املسلحة          -٤٣

حلقوق اإلنسان واجمللس القومي لرعاية األطفال بالتعاون مع اليونيسيف ورشة عمل ملناصرة            
طفال وموائمة التشريعات الوطنية مع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         قضايا محاية األ  

الطفل شاركت فيها القوات املسلحة واإلعالم وبعض املنظمات الطوعية ذات الصلة بقضايا            
األطفال وأكد املشاركون على ضرورة تعاون كل القوات واجملموعات املسلحة إىل تـسريح           

  .اهتا يف السودانكل األطفال املرتبطني مع جمموع
ونظم اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ورشة عمل حول منظور احلماية القانونية             -٤٤

وأمهيتها لألطفال يف السودان مبشاركة اليونيسيف والشرطة ووزاريت الرعايـة االجتماعيـة            
ية القائمة وتداولت الورشة التقدم احملرز والتحديات املاثلة باإلضافة إىل اآلليات الوطن  . والعدل

" وحدة محاية املرأة والطفل   "كما مت التداول حول     . اليت أسست حلماية األطفال يف السودان     
التابعة للشرطة كمشروع رائد ومثال عملي ناجح يف السودان والذي أتاح محايـة قانونيـة               

كما متت املشاركة يف االجتماعات التشاورية      . وجمتمعية لألطفال املعرضني النتهاك حقوقهم    
. ثيوبيـا إوسط ومشال أفريقيا يف القاهرة و     بشأن دراسة العنف ضد األطفال لدول الشرق األ       

ومت تصميم مادة إعالمية ثقافية حول العنف ضد األطفال يف شكل كتيب بالتعاون مع منظمة       
رعاية الطفولة السويدية إضافةً إىل تناول قضايا األطفال عرب الصحف والدوريات وأجهـزة             

  .وعة واملرئيةاإلعالم املسم
وختصيص ) ١٩٩٤(ومت إنشاء اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان مبرسوم مجهوري           -٤٥

شعبة للطفل ختتص بدراسة االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية واإلقليمية اخلاصـة بالطفـل            
 جمال حقوق اإلنسان والقـانون الـدويل         التشريعات الوطنية ونشر الوعي يف     ومتابعة تطبيق 

، كما تعترب اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين الناطق الرمسي يف جمـال تطبيـق          اإلنساين
، ٢٠٠٣ لـسنة    ٤٨وقد أُنشئت هذه اللجنة بقرار مجهوري رقم        . القانون الدويل اإلنساين  

وزير العدل، ومقررها السيد رئيس إدارة حقوق اإلنسان بالوزارة ويتـألف           /ويرأسها السيد 
ات صلة تعمل يف جمال تطبيق القانون اإلنساين الـدويل ومحايـة            أعضاؤها من مؤسسات ذ   

  . املدنيني ومنهم األطفال يف الرتاعات املسلحة



CRC/C/OPAC/SDN/1 

17 GE.09-46856 

، وأحد  )٢٠٠٥(ومت أنشاء مفوضية حقوق اإلنسان جبنوب السودان بقرار رئاسي            -٤٦
أنشطتها مراقبة السجون ورصد وإعداد التقارير حول انتهاكات حقوق اإلنـسان وهنـاك             

وقد مت رفـع مـسودة      . بذولة لتأسيس مفوضية حقوق األطفال يف املستقبل القريب       جهود م 
  : منه اختصاصات املفوضية كاآليت ١٤٨قانون املفوضية إىل الربملان، وحددت املادة 

مراقبة تطبيق وإنفاذ احلقوق واحلريات املكفولة يف الدستور، والتحري مببادرة من            •
األشخاص أو جمموعة من األشخاص حول      املفوضية أو بناء على شكوى من أحد        
  . االنتهاكات ألي حق من حقوق اإلنسان

زيارة السجون وأماكن أو سجون االنتظار أو األماكن ذات الصلة بغرض التقييم             •
  .والتفتيش عن أحوال السكن ورفع التوصيات للسلطة املختصة

  .إلنسانتأسيس نظام مستمر للبحوث والتعليم واإلعالم لتحسني احترام حقوق ا •
  .الربملان لالرتقاء حبقوق اإلنسانالتوصية بتدابري فعالة يف  •
إجياد وعي ومناصرة مستمرة ألحكام ومواد الدستور يف اجملتمع باعتباره القـانون             •

  .األساسي لسكان جنوب السودان
         ضـد كـل     تعليم وتشجيع اجلمهور للدفاع عن الدستور يف مجيـع األوقـات           •

  .تاإلساءات واالنتهاكا
  .صياغة وتطبيق ومراقبة الربامج •
متابعة مدى انسجام املواثيق والصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان املـصادق            •

  .عليها من مجهورية السودان على كل مستويات حكومة جنوب السودان
  . إبداء الرأي أو املشورة بأية قضية متعلقة حبقوق اإلنسان •
اية األطفال يف الصراعات املسلحة إال أن هنـاك         وبالرغم من التقدم اإلجيايب يف مح       -٤٧

  : واليت تتمثل يفبعض الصعوبات تعيق اجلهود املبذولة واجلارية حالياً
إنشاء وتثبيت البناء املؤسسي، صاحبه الكثري من التعقيدات الفنية واإلدارية            )أ (  

  ؛)ضعف القدرات احمللية مع طول فترة الرتاع املسلح يف السودان(
                التحديـد الفـين   (عوبة حتديد األرقـام احلقيقيـة لألطفـال اجلنـود           ص  )ب (  

  ؛)للشرحية املستهدفة
توحيد الرؤية مع الشركاء الدوليني واحملليني يف تنفيذ برامج التسريح ونزع             )ج (  

  السالح وإعادة اإلدماج أخذت وقتاً طويالً؛
قائمـة  (لـشمال واجلنـوب     متطلبات العمليات املشتركة بني مفوضييت ا       )د (  

  ؛)اإلجراءات الفنية متطلبات إدارية ولوجستية
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 متطلبات العمل وإجياد البنيات األساسية لبداية عمـل نـزع الـسالح              )ه(  
   مما أدى إىل التأخر يف التنفيذ؛والتسريح وإعادة الدمج يف دارفور استغرقت وقتاً

سيطرة الثقافات احمللية اليت تدعو إىل تشجيع الـشباب واليـافعني علـى               )و (  
  املشاركة يف الدفاع عن جمتمعاهتم وأسرهم مع اجملموعات املسلحة؛

             املتطلبات املالية الضخمة لربنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة          )ز (  
  ؛)DDR(الدمج 

ر وضعف البنية التحتيـة يف اجملتمعـات        استمرار بعض الرتاعات يف دارفو      )ح (  
  املستهدفة، مما يعوق من عملية إدماج األطفال يف جمتمعاهتم؛

عملية اإلدماج أبرزت عدد من التحديات يف السودان متثلت يف الطبيعـة              )ط (  
اجلغرافية الواسعة والقدرات احملدودة والبنية األساسية واخنفاض معدالت تسجيل املواليد اليت           

   إجراءات التعرف والبحث عن األسر وإعادة الدمج؛حياناًتعوق أ
      عدم استقرار وضع األطفال، فهم يف حركة دائمـة ممـا جيعـل عمليـة                )ي (  

  .الدمج صعبة

  الوقايـة  -ثالثاً   

  )٢، الفقرة ٦، و٢، الفقرة ٤، و١املواد (    
، ٢٠٠٥نتقـايل   باإلضافة إىل النصوص الواردة يف اتفاقيات السالم، والدسـتور اال           -٤٨

  .والقوانني اليت سبق ذكرها ليس هناك ما ينص على التجنيد اإلجباري
 حددت مبوجبه سن التجنيد     على أحكام ) ٢٠٠٧(لقوات املسلحة   كما نص قانون ا     -٤٩

وفقاً للربوتوكول االختياري ومبادئ وأحكام القانون الدويل اإلنساين، ففي الفصل الرابـع            
 على الشروط اآلتية لاللتحاق     ١٤التعيني والتجنيد فقد نصت املادة      بشأن االختيار والتأهيل و   

  :بالقوات املسلحة
  :يشترط يف كل من يلتحق للعمل خبدمة القوات املسلحة أن يكون  

  .متمتعاً باجلنسية السودانية بامليالد •
               حسن األخالق وذو صحيفة سوابق خاليـة مـن أي إدانـة يف جرميـة متـس                 •

  .مانةالشرف واأل
  .ذو لياقة صحية وجسمانية متكنه من حتمل أعباء اجلندية •
  . أال يقل عمره عن مثانية عشر عاماً عند التجنيد أو التعيني •
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  .جييد القراءة والكتابة •
  .أي شروط أكادميية أو مهنية أو حرفية حسبما حتدده اللوائح والنظم •
ـ          -٥٠ وات الـشرطة وقـانون     ونصت قوانني اخلدمة الوطنية وقوات الدفاع الشعيب وق

 بأال يقل سن التجنيد والتطوع عن الثامنة عشرة، ومت          ٢٠٠٥الوحدات املشتركة املدجمة سنة     
  .وضع التدابري الالزمة للتقيد بذلك كما مت ذكره يف الفقرات السابقة

 بالتجنيد اإلجباري بل يعلن عـن الرغبـة يف   ىوال يوجد يف قوات الشرطة ما يسم   -٥١
) ٣٠( واملـادة    ١٩٨٦ئل اإلعالم، وقد نصت الالئحة العامة للشرطة لسنة         التجنيد عرب وسا  

يعلن عن التجنيد بوسائل اإلعالم املمكنة وجيب أن يتضمن اإلعـالن           " على ما يلي     ٣البند  
  ".كلما أمكن تفاصيل الشروط املطلوبة ملن يراد تعيينه

واليت تشمل شهادة امليالد    وال يقبل أي فرد للتجنيد حىت تتوافر كل الوثائق املطلوبة             -٥٢
             ومن شروط قبول التجنيد اكتمـال الكـشف الطـيب علـى           . واألوراق الثبوتية األخرى  

اخلاص بالتقدمي لاللتحاق بالقوات املسلحة الذي يوضـح أن هـذا املتقـدم             ) أ(٥أورنيك  
 الفـصل   ١٩٦٠حسب الئحة القوات املسلحة لسنة      (لاللتحاق بالقوات املسلحة الئقاً طبياً      

، وفيه فقرة خاصة بسن طالب التجنيد أو التعيني ومطالبته بإرفاق شهادة امليالد             ))٦(الرابع  
أو شهادة تقدير العمر تكون مستخرجة قبل فترة ال تقل عن عـامني وذلـك ملزيـد مـن                  

 شـروط   ٩ أوضح يف املـادة      ٢٠٠٥ويف قانون الوحدات املشتركة املدجمة لعام       . االستوثاق
الوحدات والرتب أن يكـون املتقدم الئقاً طبياً وبدنياً للخدمة العـسكرية، وأن            االلتحاق ب 

كما يتم نشر إعالن يف     . يربز شهادة ميالد موثقة تؤكد عمر املتقدم عند التجنيد أو التطوع          
  .الصحف احمللية يعلن عن شروط القبول بالقوات املسلحة والوثائق املطلوبة بشأن ذلك

 ١٩٦٠ع من الفصل الرابع من الئحة أفراد القوات املسلحة لـسنة            وينص البند الراب    -٥٣
  :على اآليت

يصدق لبعض القيادات واألسلحة ضمن مرتباهتم اليت تصدر من وقت          : ٢٩املادة   •
  .آلخر بتجنيد عدد من األوالد لتدريبهم يف مهن فنية

 الئقـاً   يبقى الولد جمنداً نصف تعيني إىل أن يقرر الطبيب أنه قد أصبح           : ٣٠املادة   •
طبياً حلمل السالح، ويف ذلك احلني فقط ميكن ترقيته نفراً بشرط أن يكون هنـاك     

  .سالحه، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر/حمل خال يف قيادته
  .السالح بترقية الولد إىل نفر/يصدق قائد القيادة •
  . الطبيبتنشر ترقية الولد إىل نفر يف اجلزء الثاين من األوامر مؤيده بشهادة •

جيب احلصول على موافقة والد الولد أو ويل أمره الشرعي قبل جتنيـده        : ٣١املادة   •
  : من أحكام الفصل الرابع من نفس الالئحة السابقة على اآليت٢كما تنص املادة 
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ُيرقى الولد نفراً عندما يبلغ الثامنة عشرة من العمر شرط أن يوصي الطبيـب               •
  . متحانبأن ُيرقى الولد الذي أجتاز اال

الد منـذ تـاريخ صـدور       وجند هنا أن املشرع السوداين قد أضفى محايةً على األو           -٥٤
، وأن استيعاب األوالد كان الغرض منه التأهيل األكـادميي حيـث            ١٩٦٠يف عام    الالئحة

           نشأت مدارس األوالد يف كل مـن سـالح املهندسـني، وإدارة املوسـيقى العـسكرية               
  .وسالح اإلشارة

  درسة املهندسني الثانوية الفنيةم    
 أولية إبـان فتـرة       كمدرسة ١٩١٢تأسست مدرسة أوالد سالح املهندسني عام         -٥٥

 بعـد إعـالن     ١٩٥٢ليزي، مث ترفعت إىل مدرسة صناعية وسطى يف العام          كاالستعمار االن 
والغرض من إنشاء هذه املدرسة هـو إمـداد         . ١٩٩٦االستقالل مث إىل ثانوية فنية يف عام        

  .حدات سالح املهندسني بكوادر مؤهلة أكادميياً وفنياً وعسكرياًو

  شروط القبول للمدرسة     
   سنة؛١٦أال يزيد العمر عند القبول عن   )أ(  
  أن يكون الطالب ناجحاً يف شهادة مرحلة األساس كحد أدىن؛  )ب(  
  أن يكون الطالب الئقاً طبياً؛  )ج(  
   سنوات؛٩خدمة مدهتا  أن يوقع ويل أمر الطالب على فترة   )د(  
   يوماً؛٤٥ مينح الطالب إجازة سنوية ملدة   )ه(  
 يسمح للطالب مبواصلة الدراسة اجلامعية إذا مت قبوله بكليـة هندسـة يف               )و(  

  :جامعة حكومية وفق الشروط اآلتية
  موافقة قائد سالح املهندسني بالتفرغ للدراسة وختصصها؛ '١'
) ست سنوات(ة ملدة اخلدمة العسكرية  التعهد شخصياً بإضافة الدراسة اجلامعي     '٢'

  بعد التخرج؛
يف حالة رسوب الطالب خالل فترة الدراسة اجلامعية يتم فصله من الدراسـة              '٣'

  وإعادته للعمل بوحدته؛
عند الرسوب يف السنتني األخريتني من الدراسة اجلامعية ألسباب خارجة عن            '٤'

لب يف الدراسـة    إرادة الطالب مدعومة مبستندات موثقة، خيضع استمرار الطا       
  لقرار السيد قائد سالح املهندسني ولفرصة واحدة فقط؛
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تتم معاملة الطالب الناجح يف الشهادة الثانوية الفنية واجلامعية وفق قـوانني             '٥'
  .ولوائح القوات املسلحة

وعادة يلتحق األوالد للعام الدراسي اجلديد بعد ظهور نتيجة مرحلة األساس، ويتم              -٥٦
لقبول يف وزارة التربية والتعليم يف والية اخلرطوم وتتشكل جلنة القبـول            ذلك وفقاً لشروط ا   

          من ضابط وعضوية مدير املدرسة وأحد مـن املعلمـني، بالتنـسيق مـع مـدير شـؤون          
  .الرتب األخرى

  التدريب    
  تطبيق برنامج التدريب العسكري األساسي؛: تدريب أساسي  )أ(  
  ارة التربية والتعليم؛حسب منهج وز: تدريب أكادميي  )ب(  
  حسب منهج وزارة التربية والتعليم؛: تدريب فين مهين  )ج(  
  .لبناء األجسام وألعاب تسلية وترفيه خمتلفة؛: تربية بدنية  )د(  
تدريس برنامج ثقايف إلعالء القيم الفاضلة والتربيـة        : برنامج عمل معنوي    )ه(  

  .الوطنية والتعاليم الدينية

  العالج    
ج األوالد بالسالح الطيب بأورنيك مرضي، إضافةً لبطاقة التأمني الـصحي           يتم عال   -٥٧

  .العسكري، ويكون الدواء بدفع ربع القيمة
وكان هلذه املدرسة دور كـبري      . كما يتم توفري السكن واإلعاشة والنثريات للطالب        -٥٨

  .دسنييف خمتلف ضروب الرياضة، كما أن بعض طالهبا قد شغلوا مناصب رفيعة بسالح املهن

  ىاملدرسة الفنية بسالح املوسيق    
بدأت املدرسة بنظام األوالد يف بداية اخلمسينات، وكانت تدرس مادة املوسـيقى              -٥٩

 حيث مت ترفيـع املدرسـة إىل        ١٩٨٨فقط باعتبارهم فاقد تربوي، واستمر هذا النظام حىت         
وتدرس فيهـا مـادة     مدرسة متوسطة ويتم قبول الطالب فيها بعد إكمال املرحلة االبتدائية           

املوسيقى واملواد األكادميية يف مجيع الصفوف، وأصبحت املدرسة مبرور الزمن مـن ضـمن              
وبعد . ىارة املدرسة وقيادة سالح املوسيق    مدارس املقدمة وذلك نتيجة للجهد املبذول من إد       

حسب  ١٩٩٥دمج املرحلة املتوسطة مع مرحلة األساس مت ترفيع املدرسة إىل ثانوية فنية عام              
  .قرار وزارة التربية والتعليم
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  شروط القبول يف املدرسة 
  . سنة١٦أال يزيد العمر عند القبول عن  •
  . األساس كحد أدىن يف شهادة مرحلةأن يكون الطالب ناجحاً •
بقية الشروط هي نفس شروط الدخول لألوالد مبدرسة النظام املعمول به يف وزارة              •

  .التربية والتعليم

  املناهج    
م تدريس املواد األكادميية واملوسيقية، مبستوى عايل ومتقدم حيث توجد منـاهج            يت  -٦٠

موسيقية موضوعة من قبل متخصصني يف هذا اجملال وتدرس املوسيقى يف مجيـع الـصفوف             
إضافة إىل املنهج األكادميي الفين حسب النظام املعمول به يف وزارة التربية والتعليم بالنـسبة               

وظهر هذا يف املستوى    . ىتخرج بالدرجة الثالثة يف املوسيق     الطالب ي  للمدارس الفنية، وأصبح  
املتقدم لطالب هذه املدرسة الفنية يف االحتفاالت اليت تقام يف املناسبات، وأصبح للمدرسـة              
فرقة موسيقية خاصة هبا تشارك يف العديد من املناسبات كما أن للمدرسة آالت موسـيقية               

  .خاصة هبا
 ١٩٦٠ الفصل الرابع من الئحة أفراد القـوات املـسلحة لـسنة       وباستقراء أحكام   -٦١

وبالرجوع لتجربة جتنيد األوالد من سالح املهندسني، وإدارة املوسيقى العـسكرية، يتـضح      
، وهو تاريخ إنشاء مدرسـة لـألوالد        ١٩١٢جلياً أن أحكام القانون السوداين ومنذ العام        

ن الـدويل اإلنـساين خاصـة االتفاقيـات         بسالح املهندسني تتفق متاماً مع قواعد القـانو       
والربوتوكوالت املتعلقة حبقوق ومحاية األطفال، فالولد يتم تعيينه بنصف تعيني وال يتم تعيينه             
إال بعد إكمال سن الثامنة عشرة من العمر، وقد اشترط املشرع التوصية من الطبيب للتحقق               

  .من أن الولـد قد أكمل الثامنة عشرة
دارس مؤسسات تعليمية تربوية، كما أن هنالك ضمانات حلسن تطبيق          وُتعد هذه امل    -٦٢

مناهج وزارة التربية والتعليم وعدم اشتراك األوالد منسويب هذه املدارس حىت يف األعمـال              
  :العادية ومن هذه الضمانات

  وجود معلمني أكفاء مدنيني يتبعون لوزارة التربية والتعليم؛  )أ (  
  واملعلمني هلؤالء الطالب؛وجود جمالس اآلباء   )ب (  
  . التفتيش الدوري املتبع يف وزارة التربية والتعليم الذي يشمل هذه املدارس  )ج (  

ونود أن نؤكد هنا أن التدريب يف هذه املدارس مقصوراً على املهن الفنيـة فقـط                  -٦٣
 غري هذا   وليس تدريباً عسكرياً وهذا يعين أنه عند ضبط أي حالة لتجنيد أوالد أو تعيينهم يف              

  .الغرض يؤدي إىل املساءلة القانونية
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 لقد عملت احلكومة، كما ذكر سابقاً، بالتعاون مع منظمات األمم املتحدة علـى               -٦٤
إبرام اتفاقيات سالم متعددة ومت فيها على وجه اخلصوص وضع حمددات صارمة على منـع               

عة على هذه االتفاقيـات     إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وعلى أن تقوم األطراف املوق         
على احترام وتنفيذ هذه االلتزامات وخاصة فيما يتعلق ببنود الربوتوكول االختياري اخلـاص      

  .باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
وقامت حكومة الوحدة الوطنية يف السودان بكثري من املبادرات املهمة على املستوى              -٦٥

 تكوين جلنة ملراجعة التشريعات الوطنيـة اخلاصـة         املؤسسي لضمان محاية األطفال، فقد مت     
بالطفولة بقيادة اجمللس القومي لرعاية الطفولة، وتضم يف عـضويتها وزارة العـدل، ووزارة              

، واليونيسيف، واجمللس االستـشاري حلقـوق       )الربملان(الدفاع، والشرطة، واجمللس الوطين     
ها مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل         اإلنسان، ونشطاء يف جمال حقوق الطفل، وذلك ملواءمت       

، وبادرت  ٢٠٠٤والربوتوكولني االختياريني، حيث قامت اللجنة مبراجعة قانون الطفل لعام          
كما قامت الواليات مبراجعة قوانينها حيث أصدر عدد من         ). ٢٠٠٨(مبشروع قانون للطفل    

ل علـى   ويف جنوب السودان فقد نص مشروع قانون الطف       . الواليات قوانني حلماية األطفال   
            منع جتنيد األطفال حيث متت إجازته يف مرحــلة القـراءة األوىل بـاجمللس التـشريعي               

  . جلنوب السودان
ستراتيجية اخلاصة بربنامج حمور األطفال اجلنود مبفوضية مشال        اال/ومت إعداد السياسة    -٦٦

يات، االتفاقيـات،   املرجع(السودان لرتع السالح وإعادة الدمج اليت حوت اإلطار القانوين          
وأوضحت السياسة املبادئ األساسـية الـيت      ) املعاهدات الدولية واإلقليمية والقوانني الوطنية    

، واحتـوت علـى     ) للطفل ىامللكية الوطنية للربنامج، املصلحة الفضل    (ترتكز عليها السياسة    
الفتيات وحتديـد   تعريف الفئة املستهدفة واملراحل األساسية لتنفيذ الربنامج وأمهية االهتمام ب         
وزارات التعلـيم   (الشركاء من املنظمات الدولية واألجنبية والوطنية والوزارات ذات الصلة          

وأعـد احملـور    . واليونيسيف ومنظمة الصليب األمحر الدولية    ) والصحة والرعاية االجتماعية  
تحـدة   مبشاركة اجلهات ذات الصلة من اجلهات احلكومية ووكاالت األمم امل           تشغيلياً إطاراً

 التشغيلية بشأن التسريح ونزع الـسالح       ٢٠٠٨-٢٠٠٧ومنظمات اجملتمع املدين، مث خطة      
  .وإعادة الدمج

 بدأت املرحلة   ٢٠٠٥ديسمرب  /نوفمرب إىل كانون األول   /ويف الفترة من تشرين الثاين      -٦٧
التحضريية حملور األطفال اجلنود حيث حوت املرحلة العديد من ورش العمل الـيت عنيـت               

ب الشركاء على الربجمة على أساس حقوق الطفل ومناصرة وحتديد فـرص اإلدمـاج              بتدري
وتنوير عن قضية األطفال اجلنود واستهدفت الورش املنظمات الوطنيـة واألجنبيـة وقـادة              

نوفمرب /الفصائل املسلحة واإلعالميني واجلهات احلكومية ذات الصلة، ويف شهر تشرين الثاين          
املفوضية واألمم املتحدة لتطوير اخلطة املشتركة بـني املفوضـية          قامت الورشة املشتركة بني     

  .وبرنامج األمم املتحدة لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج
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ويقوم اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف والعديد من املنظمات              -٦٨
هـذه الدراسـات   الدولية بعمل دراسات حتليلية لوضع األطفال ووضع اخلطط وتـضمنت        

  :واملسوح التالية
  ).٢٠٠٧/٢٠٠٨(حتليل وضع األطفال والنساء  •
  ).٢٠٠٧/٢٠٠٨) (أطفال الشوارع(دراسة حول األطفال املشردين  •
  ).٢٠٠٧/٢٠٠٨(دراسة حول األطفال ذوي اإلعاقة  •
بالتعاون مع منظمة   ) ٢٠٠٧(دراسة حول العنف ضد األطفال يف جنوب السودان          •

  .يةرعاية الطفولة السويد
وقد ُنظمت الكثري من التدابري لزيادة الوعي ببنود الربوتوكول االختياري واتفاقيـة              ٦٩

حتاد األفريقي بـدارفور    االمن قوات   )  مشارك ١٤(حقوق الطفل حيث متّ تدريب مدربني       
 ورشة تنويرية حول العنـف      ٣١حول قضايا محاية األطفال واملرأة من العنف، باإلضافة إىل          

         حتاد األفريقي يف واليات دارفـور الـثالث بـدعم   اال من شرطة ٦٥٠ايل ضد األطفال حلو 
  .من اليونيسيف

وبالشراكة مع اليونيسيف وبالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون              -٧٠
 من الشركاء احلكـوميني واملنظمـات       ٧٢٤ ما جمموعه    ٢٠٠٤الالجئني مت تدريب خالل     
بادئ التوجيهية حول النازحني وحقوق الطفل وبـرامج احلمايـة          الطوعية يف دارفور عن امل    

كما قام اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف         . لالستجابات اإلنسانية العالية  
بطباعة مرشد عملي لتضمني حقوق الطفل يف االستجابات اإلنسانية القطاعية باإلضـافة إىل          

اإلنساين حول العنف القائم على النوع وقواعد السلوك يف          من العاملني يف احلقل      ٩٥٠تنوير  
  .العمل اإلنساين

الثقافة، الشؤون االجتماعية، التعليم،    (ودعمت اليونيسيف واليات دارفور الثالثة يف         -٧١
        يف جلسات تدريبية حول العنف القـائم علـى النـوع           ) قوات الشرطة، والقوات املسلحة   

 من الضباط باإلضافة إىل تقوية مقدراهتم للمراقبة والبحث         ٤٧٨، حيث مت تنوير     ٢٠٠٤يف  
 وتقصي وتسجيل حاالت العنف القائم على النوع من أجل محاية األطفال والنـساء مـن               

  . العنف اجلنسي
وبالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية قامت اليونيسيف بدعم بـرامج بنـاء          -٧٢

واليت مشلت، باإلضـافة إىل تـدريب       ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦( حتاد األفريقي االالقدرات لقوات   
  .فرد ٤ ٥٠٠مدربني حول قضايا محاية حقوق األطفال، تنوير ورفع وعي ملا يقارب من 
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  احلظر واملسائل ذات الصلة  - رابعاً  

  )٢ و١، الفقرتان ٤، و٢، و١املواد (    
ن  من الفصل الثاين م    ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤ ،١٥٣،  ١٥٢، ١٥١تنص املواد     -٧٣

 على عقوبات جنائية للجرائم اليت ترتكـب        ٢٠٠٧الباب الثالث من قانون القوات املسلحة       
) ٢(١٧٦ات املسلحة بينما تنص املـادة       بواسطة األفراد واجملموعات ضد املدنيني أثناء العملي      

من الفصل الثالث من الباب الثالث على عقوبات ألي معلومات كاذبة تتعلق بالغش أثنـاء               
  .التعيني أو التجنيدالتسجيل أو 

اجلرائم الـيت  " منه املعنونة   ١٥١ يف املادة    ٢٠٠٧وينص قانون القوات املسلحة لعام        -٧٤
علـى  "  اجلرائم ضد املدنيني أثناء العمليات احلربية      -يرتكبها األفراد املقاتلون أثناء العمليات      

  :العقوبات اآلتية
كب أو يشرع يف أو حيـرض    يعاقب بالسجن ملدة ال جتاوز عشرين سنة كل من يرت           

على ارتكاب جرمية أو جرائم قتل لفرد أو ألفراد مجاعة قومية أو إثنية أو عرقيـة أو دينيـة                   
بصفتها تلك بقصد إبادهتا أو إهالكها جزئياً أو كلياً وذلك يف سياق سلوك منهجي واسـع                

  :موجه ضد تلك اجلماعة، أو يقوم يف ذات السياق أي من األفعال اآلتية
يعذب أو يلحق أذًى أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بـأفراد                )أ(  

  تلك اجلماعة؛ 
  خيضع تلك اجلماعة عمداً ألحوال معيشية بقصد إهالكها كلياً أو جزئياً؛  )ب(  
  يفرض أي تدابري ملنع تلك اجلماعة من اإلجناب؛  )ج(  
  .يقوم عنوة بنقل أطفال تلك اجلماعة إىل مجاعة أُخرى  )د(  

 يعاقب بالسجن ملدة ال جتاوز عشر       ١٩٩١ مراعاة أحكام القانون اجلنائي لسنة       ومع  -٧٥
سنوات كل من يرتكب يف إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد املدنيني أيـاً             

  :من األفعال اآلتية
  استرقاق أي شخص أو أشخاص؛  )أ(  
 أمن السكان   نقل السكان أو إبعادهم قسراً من مناطقهم دون مربر يقتضيه           )ب(  

  أو الضرورة العسكرية امللحة؛
التعذيب أو االحتجاز غري املشروع أو اإلخفاء القسري ألي شـخص أو              )ج(  

  حرمانه من حريته؛
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يغتصب أو ميارس مع أي شخص الزنا أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على        )د(  
نسي، أو يكرهه علـى     البغاء أو احلمل القسري أو اللواط أو أي نوع من أنواع الشذوذ اجل            

  ذلك، أو يقوم بتعقيمه ملنعه من اإلجناب؛ 
 جلماعة من املدنيني ألسباب سياسـية أو        يرتكب أي فعل يشكل اضطهاداً      )ه(  

  .عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو ألسباب متعلقة باجلنس أو القومية
ائم ضد املتمتعني باحلماية   اجلر" منه املعنونة    ١٥٢كما ينص القانون املذكور يف املادة         -٧٦

  :اخلاصة، على العقوبات اآلتية
 يعاقب بالـسجن ملـدة ال جتـاوز         ١٩٩١مع مراعاة أحكام القانون اجلنائي لسنة         

عشرين عاماً أو بأي عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من املذكورين فيما بعد أثناء فترة                 
بدين أو معنوي أو معاناة جسيمة له،       احلرب معاملة غري إنسانية وذلك بقتله أو بإحلاق ضرر          

أو بإحداث تدمري واسع النطاق مبمتلكاته أو باالستيالء عليها دون ضـرورة عـسكرية أو               
باملخالفة للقانون بطريقة واضحة أو جيربه على اخلدمة يف صفوف قوات دولة معادية لدولته              

  :أو حيرمه من حماكمة عادلة ومنظمة، وهؤالء األشخاص هم
  نيون ما داموا يتمتعون بتلك الصفة؛املد  )أ(  
  الصحفيون الذين يقومون مبهام مهنية؛  )ب(  
  أفراد اخلدمات الطبية والدينية للعدو ما مل يتحولوا إىل مقاتلني؛  )ج(  
  أفراد الدفاع املدين للعدو ما مل يتحولوا إىل مقاتلني؛  )د(  
  دام متمتعاً بتلك الصفة؛ األسري ما  )ه(  
  دوليون؛املراقبون ال  )و(  
املوظفون التابعون للوكاالت واهليئات الدولية املشمولون باحلمايـة وفقـاً            )ز(  

  .للمعاهدات واالتفاقيات اليت صادق عليها السودان
            علـى  " اهلجمـات ضـد املـدنيني     " منه املعنونـة     ١٥٣وينص كذلك يف املادة       -٧٧

  :العقوبات اآلتية
 يعاقب بالـسجن ملـدة ال جتـاوز         ١٩٩١ي لسنة   مع مراعاة أحكام القانون اجلنائ      

عشرين عاماً كل من ينتهك عن علم وعمد القوانني واألعراف اليت تنظم املنازعات املسلحة              
  :وذلك بالقيام قصداً وبدون ضرورة عسكرية بأي من األفعال اآلتية

توجيه هجمات ضد سكان مدنيني بصفتهم تلك أو ملدنيني ال يـشاركون              )أ(  
   األعمال احلربية؛مباشرة يف
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توجيه هجمات على أهداف مدنية بصفتها تلك، مع علمـه بـأن ذلـك       )ب(  
اهلجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية يف األرواح، ما مل ُتستخدم تلـك األهـداف                

  .ألغراض عسكرية
علـى  " التعرض للجهات اإلنسانية والدولية   " منه املعنونة    ١٥٤كما ينص يف املادة       -٧٨

  :ت اآلتيةالعقوبا
 يعاقب بالسجن ملدة ال جتاوز عشر       ١٩٩١مع مراعاة أحكام القانون اجلنائي لسنة         

سنوات كل من يشن قصداً هجمات ضد موظفني مـستخدمني أو منـشآت أو مـواد أو                 
داموا  وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم الدويل ما            

ر للمدنيني واملواقع املدنية ويعملون يف إطار املهام املناط هبم القيام           يستحقون احلماية اليت توف   
هبا يف إطار املهمة اإلنسانية احملددة، مع التزامهم مبراعاة الضوابط والنظم والترتيبات األمنيـة              

  . واحملافظة على أمن وسالمة القوات املسلحة
          " يف التـسجيل أو التجنيـد      الغش" منه املعنونة    ١٧٦ من املادة    ١وينص يف الفقرة      -٧٩

  :على اآليت
 جرمية الغش يف التسجيل أو التجنيد ويعاقب بالسجن ملـدة ال جتـاوز              يعد مرتكباً   

  : ثالث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من
ـ      ه سبب يدعو لالعتقاد أن    هجيند وهو يعلم أو لدي      )أ(    ه شخص ال تنطبـق علي

  الشروط العامة للجندية؛
 أوراق مزورة أو يعطي معلومات كاذبة أو إجابات غري صحيحة           يعطي أي   )ب(  

  عن سؤال موضوع يف النموذج املقرر للتعيني أو التجنيد؛
 يف وحدة وقام بتجنيد نفسه يف أي وحدة أخرى دون احلصول            كان جمنداً   )ج(  

  .على الرفت القانوين من وحدته السابقة
  :ه على ما يلي املذكورة أعال١٧٦ من املادة ٢وتنص الفقرة   -٨٠

إذا متثل الغش يف جتنيد شخص يقل عمره عن الثامنة عشرة سـنة يعاقـب اجلـاين        
  .بالسجن مبدة ال جتاوز مخس سنوات

من الفـصل الثـاين   ) ١(٧٦ يف الفقرة د من املادة ٢٠٠٤م وينص قانون الطفل لعا   -٨١
سـبق   (٣٢ة  كل من خيالف أحكام املـاد     : "على ما يلي  ) العقوبات) (أحكام عامة (عشر  

          سـنة وبالغرامـة الـيت      ١٥يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز      ) ذكرها يف تدابري التنفيذ العامة    
  ". حتددها احملكمة

 على جمموعة مـن     ٣٢ويف جنوب السودان ينص مشروع قانون الطفل يف القسم            -٨٢
خص يشترك  أي ش "العقوبات بشأن جتنيد األطفال يف القوات املسلحة اليت تنص على ما يلي             
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يف جتنيد األطفال داخل القوات املسلحة واستخدام الطفل يف أي نشاط مذكور أعاله يعتـرب               
 وحياكم بالسجن ملدة ال جتاوز عـشر سـنوات أو بالغرامـة أو     جرمية ويكون مداناً   مرتكباً

  ". باالثنني معاً
 والثـاين   واجلدير بالذكر أن السودان قد صدق على الربوتوكولني اإلضافيني األول           -٨٣

مـايو  / أيار٨، يف ١٩٤٩أغسطس / آب ١٢ امللحقني باتفاقيات جنيف املؤرخة      ١٩٧٧لعام  
 على التوايل، كما مت التوقيع على اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة            ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٠و

بشأن ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  بشأن احلد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية       ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  
 وصـدق  ٢٠٠٣ عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها عـام         حظر أسوأ أشكال  

 دون أي حتفظات، وعلى اتفاقية منع واسـتخدام وختـزين           ٢٠٠٥سبتمرب  /عليها يف أيلول  
  ). واااتفاقية أوت(وإنتاج ونقل األلغام ضد األفراد 

 يف  وقد شاركت حكومة الوحدة الوطنية بوفد عال املستوى برئاسة وزير اخلارجية            -٨٤
، ومت فيه إعادة تأكيـد اهتمـام        ٢٠٠٧فرباير  /مؤمتر احلرب الذي عقد يف باريس يف شباط       

السودان بتعهداته حنو األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة وجدد التزامه بـالتعرف وحتديـد    
  . وتطبيق احللول للتجنيد غري القانوين واستخدام األطفال يف الرتاعات املسلحة

  ية والتعايف وإعادة اإلدماجاحلما -خامساً 

  )٣، الفقرة ٦املادة (    
 لقد جاء إنشاء وحدة حقوق الطفل بإدارة القضاء العسكري بـوزارة الـدفاع يف              -٨٥
 استجابة ألحكام الربوتوكول االختياري، وتـضطلع مبهـام التـدريب           ٢٠٠٧مارس  /آذار

يبية لتدريب مدربني للضباط وسائر أفراد وحدات القوات املسلحة، حيث نظمت دورات تدر
من أفراد القوات املسلحة ممثلني للوحدات املختلفة حول حقوق الطفـل ومفـاهيم محايـة               

  . األطفال يف مناطق الرتاعات املسلحة
 اتفاقية السالم الشامل يف شأن نزع السالح والتسريح وإعادة          ه ملا نصت علي   ووفقاً  -٨٦

ومي لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج، مت     من الربنامج الق    هاماً الدمج اليت أصبحت جزءاً   
ستراتيجية القومية هلذا الربنامج، الذي متخض عن إنشاء اجمللس القومي لربنامج نزع            االإعداد  

 عن صياغة السياسات واإلشراف على      السالح والتسريح وإعادة الدمج الذي أصبح مسؤوالً      
رتع السالح والتسريح وإعادة الدمج     الربنامج، بينما تقوم مفوضيتا مشال وجنوب السودان ل       

اللتان مت تأسيسهما من قبل اجمللس مبهام تنفيذ الربنامج ومتابعة حمور األطفال اجلنود كل وفق               
كما مت إنشاء مكاتب على مستوى الواليات تكون مسؤولة عن األطفال اجلنود . اختصاصاهتا
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          توى الواليـات ملتابعـة    تابعة ملفوضييت الشمال واجلنوب، ومت تعيني منسقني علـى مـس          
  . أنشطة الربنامج

ويف إطار التنسيق املشترك بني مفوضييت مشال وجنوب الـسودان لـرتع الـسالح              -٨٧
والتسريح وإعادة الدمج يف املناطق الثالث للعمليات املشتركة من خالل اجتماعات منتظمة            

ـ   . سة اجمللس للتنسيق، تتم إحالة القرارات اخلاصة هبذه املناطق إىل رئا         تان يوقد قامت املفوض
 طفل يف والية النيل األزرق، وقـد مت         ٢٠٠مبهمة مشتركة لتسريح وإعادة إدماج أكثر من        

  .طفل عادوا إىل أسرهم يف جمتمعاهتم ١ ٢٠٠تقدمي خدمات اإلدماج ألكثر من 
االنتقالية ، مت التوقيع على اتفاقية مع رئيس السلطة )أبوجا(وبعد توقيع اتفاقية السالم   -٨٨

لدارفور ورئيس حركة حترير السودان ومنظمة اليونيسيف واالتفاق على تسريح األطفـال            
 ضخمة من كـل     توجتري جمهودا . ٢٠٠٧يونيه  /اجلنود امللتحقني باحلركة يف شهر حزيران     

 يف دارفور مشلت اتصاالت واجتماعـات بـني         DDRاألطراف املعنية لتسريع إنفاذ برنامج      
ودان ورئيس السلطة االنتقالية إلعطاء األولوية مللف األطفـال اجلنـود،           مفوضية مشال الس  

صاحب ذلك تطوير مقترح حتضريي مبشاركة اليونيسيف اليت سعت يف تسريع هذا امللـف              
  .عرب االتصاالت املباشرة مع احلركة

وقد شهدت الفترة األخرية تطور التنسيق بني مفوضييت مشال وجنوب السودان لدفع              -٨٩
 إنفاذ برامج األطفال اجلنود واليت تبلورت يف شكل جلان فنية مشتركة أحرزت تقدم              وحتسني

وقام اجمللس القومي لرتع السالح      .هلذا امللف يف املناطق الثالث والعمليات املشتركة األخرى       
والتسريح بتنظيم ورشة عمل واحتفال لكل املوقعني على اتفاقية السالم لتدشني برامج، نزع             

  .لتسريح وإعادة الدمج يف كل دارفورالسالح وا
 عقدت اجتماعات مائدة مستديرة حول األطفال اجلنـود         ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان   -٩٠

من قبل احلكومة ومشلت مفوضية مشال السودان لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج              
ولوية لألطفال  واملاحنني وممثلي األمم املتحدة حيث أمجع املشاركون ووافقوا ودعوا بإعطاء األ          

يف كل إجراءات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج باإلضافة إىل ذلك فقد أقر اجملتمعون              
 هو عام استكمال تسريح كل األطفال املرتبطني بالقوات واجملموعات          ٢٠٠٨أن يكون عام    
  .  لكل اتفاقيات السالم املوقعةاملسلحة وفقاً

ية تقييم األنشطة اخلاصـة بإعـادة الـدمج          تولت اليونيسيف عمل   ٢٠٠٧ويف عام     -٩١
لألطفال اجلنود العائدين وعرضت التوصيات للخطوات املستقبلية، ومت االتفاق بشأهنا مـع            

وبناء علـى التقيـيم أصـدرت       . ٢٠٠٨فرباير  /احلكومة يف ورشة عمل عقدت يف شباط      
مج لألطفـال   ستراتيجية قومية إلعادة الـد    اع السالح والتسريح وإعادة الدمج      مفوضييت نز 

، وسـيتيح ذلـك تنفيـذ       ٢٠٠٨مايو  /اجلنود وسيتم االنتهاء من إعداد الوثيقة يف هناية أيار        
  .تدخالت موحدة الرؤية إلعادة الدمج يف كل السودان
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ولضمان عملية اإلدماج لألطفال جيري العمل يف تأسيس آلية للمتابعـة والرعايـة               -٩٢
 االجتماعية بدور رئيسي يف ذلك بدعم مـن         االجتماعية، وتقوم وزارات الرعاية والشؤون    

ويتضمن برامج إعـادة اإلدمـاج      . املفوضيتني واليونيسيف والشركاء من املنظمات الطوعية     
توفري الدعم النفسي واالجتماعي والتعليم وفرص التدريب على املهارات، وعلى سبيل املثال            

ماعيني يف اقتفاء أثر أسر األطفال      ال احلصر نظمت الكثري من الربامج التدريبية للعاملني االجت        
 من األخصائيني االجتمـاعيني مـن       ٤٠ومل الشمل مبساعدة اليونيسيف، حيث مت تدريب        

وزارات الشؤون االجتماعية واملسؤولني عن الربنامج يف وزارة التربية والتعلـيم والـشركاء             
طـوم، والواليـات    اآلخرين من املفوضية، ومنظمات اجملتمع احمللي األخرى العاملة يف اخلر         

 بوالية القضارف يف احلقوق ومحاية األطفـال        ي أخصائي اجتماع  ٣٨، باإلضافة إىل    األخرى
وفض الرتاعات والتأهيل االجتماعي والنفسي ومشاركة اجملتمع يف عملية إعـادة اإلدمـاج             
والتأهيل وكيفية تكوين الشبكات لتبادل املعلومات واخلربات يف قضايا احلماية على مستوى            

  .اجملتمعات احمللية
 ٢٠ قدم برنامج إعادة اإلدماج بالتعاون مع اليونيسيف وأكثر من           ٢٠٠٥ومنذ عام     -٩٣

طفل ويـافع وشـاب      ٢٠٠ ٠٠٠منظمة دولية ووطنية ومجعيات جمتمعية الدعم ملا يقارب         
متضرر من الرتاعات للحصول على خدمات الدعم النفسي االجتماعي واالستفادة من أنشطة      

دخل والتعليم والتدريب املهين من خالل النشء والشباب بعضها يف مناطق النازحني            حتسني ال 
  .وواليات دارفور الثالث باإلضافة إىل جنوب كردفان والقضارف

وقد مت تأسيس جلان يف واليات دارفور الثالث للتصدي للعنف اجلنسي والقائم على               -٩٤
 املتحدة لالرتقاء واحلصول على اخلدمات      النوع وتعمل هذه اللجان بالتنسيق مع ممثلي األمم       

الطبية والعدالة القضائية للناجني وبناء القدرات ملمثلي اجلهات احلكومية ذات الصلة كمـا             
تأسست جمموعات عمل مشتركة حول االستغالل واإلساءة اجلنـسية بـشمال وجنـوب             

  . ٢٠٠٧فرباير /السودان يف شباط
 يف  ٢٠٠٧ينـاير   /نذ تأسيسها يف كانون الثاين    وتقوم وحدة محاية األسرة والطفل م       -٩٥

اخلرطوم، بدعم من اليونيسيف، بتقوية النظم واهلياكل من أجل األطفال والنساء الذين هـم              
يف متاس مع القانون بطريقة شاملة يف خمتلف مراحل العدالة، من خـالل تقـدمي خـدمات                 

اس مع القانون، والشهود،    متخصصة لألطفال والنساء الناجني وضحايا اإلساءة والذين يف مت        
ويتم يف الوحدة تقدمي هذه اخلدمات عرب الباحثني        . مع التركيز على اإلجراءات احملابية للطفل     

االجتماعيني ووكالء النيابة والعاملني يف العون القانوين والقـضاء واملختـصني يف الـصحة       
  .والتأهيل االجتماعي النفسي

والطفل يف كل واليات مشال السودان بنـاء        وجيري تأسيس وحدات محاية األسرة        -٩٦
ومت . على قرار من مدير عام الشرطة يف السودان لتعميم جتربة والية اخلرطوم هبـذا الـشأن               

 بقيـادة وزارة الداخليـة      إنشاء آلية لتسيري ومتابعة التنفيذ يف هذه الوحدات جتتمع شـهرياً          
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من مشـال وغـرب دارفـور       واجمللس القومي لرعاية الطفولة، وأصبحت الوحدات يف كل         
  . وجنوب كردفان وكسال والبحر األمحر والقضارف تباشر عملها

  املساعدة والتعاون الدوليان - سادساً

  ) ١، الفقرة ٧املادة (    
رحبت احلكومة السودانية ودعمت الزيارة املشتركة للممثلة اخلاصة لألمني العـام             -٩٧

            ملدير التنفيذي ملنظمـة اليونيـسيف يف الفتـرة        املعنيـة باألطفال والنـزاع املسلح ونائب ا     
ولقد عملت احلكومة علـى تـسيري   . ٢٠٠٧فرباير / شباط١يناير إىل  / كانون الثاين  ٢٥من  

العديد من االجتماعات مع الوزراء املعنيني يف كل من حكومة الوحدة الوطنيـة وحكومـة               
ات وزير اخلارجية، ووزير الـدفاع،      وقد مشلت االجتماع  . اجلنوب ونائب الوايل يف دارفور    

واملفوضية العامة   ووزير الرعاية االجتماعية وشؤون املرأة والطفل، ووزير الشؤون اإلنسانية،        
لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج يف الشمال ويف اجلنـوب، والنائـب األول لـرئيس               

للمقررة اخلاصـة   وقد أتاحت الزيارة    . اجلمهورية ورئيس وأعضاء حكومة جنوب السودان     
ونائب املدير التنفيذي لليونيسيف لقاءات مع قادة اجملتمعات وممثلي منظمات اجملتمع املـدين             

ستطاع الوفد أن جيتمع مع املوقعني وغري املوقعني علـى اتفاقيـة   او. وبعض األطفال والنساء 
نـوب  ومت االتفاق على أن تسارع حكومة الوحدة الوطنية وحكومـة ج . السالم يف دارفور 

السودان على تسريع إعمال القوانني الوطنية اليت حتظر جتنيد األطفال وتوفري املوارد الضرورية             
كما مت االتفاق على تأسيس نظـام للمتابعـة       . لتنفيذ برامج التعايف واحلماية وإعادة اإلدماج     
  . والتدقيق ضمن القوات املسلحة السودانية

 إعمال وتنفيذ توصيات التقريرين الـصادرين        ملحوظاً يف  وقد أحرز السودان تقدماً     -٩٨
وقد بدأت النقاشات بني    . من األمني العام لألمم املتحدة حول األطفال يف الرتاعات املسلحة         

        / كـانون الثـاين    ٢٠احلكومة السودانية واألمم املتحدة يف االجتماع األول الذي أنعقد يف           
وشارك يف االجتمـاع    . ومي لرعاية الطفولة   يف وجود األمني العام للمجلس الق      ٢٠٠٨يناير  

ممثلي وزارة اخلارجية ومفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وممثل اليونيسيف يف            
ومن أهم نتائج هذه االجتماعات تكوين جلنة تنسيقية من ممثلي اجلهات احلكومية            . السودان

ومن أهـداف   . يذ توصيات التقريرين  وبعثة األمم املتحدة يف السودان واليونيسيف ملتابعة تنف       
اللجنة توفري وتبادل املعلومات وتنسيق االستجابات واحللول لألطفال املتـأثرين بالرتاعـات            

بـشأن األطفـال     ١٦١٢ على قرار جملس األمن رقـم        املسلحة يف السودان وذلك استناداً    
  .  املسلحةوالرتاعات
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 مت إعداد اإلطـار املرجعـي       ٢٠٠٨مارس  /ويف االجتماع الثاين الذي عقد يف آذار        -٩٩
للجنة ومناقشة القضايا اخلاصة حبماية األطفال بوالية دارفور واملناطق الثالث وشرق السودان   

كما نـاقش االجتمـاع األطفـال       . بشأن نزع السالح والتسريح، وإعادة إدماج األطفال      
             فرنـسية السودانيني الذين تعرضوا حملاولة اختطـاف مـن دارفـور بواسـطة املنظمـة ال              

)Arche De Zoe (إىل فرنسا عرب تشاد.  
  املساواة غـري املوقعـة علـى      و، هامجت حركة العدل     ٢٠٠٨مايو  /ار أي ١٠ويف    -١٠٠

اتفاقيات دارفور للسالم ضواحي مدينة أم درمان إحدى مدن العاصمة مشال غرب اخلرطوم             
وقد واجهت القوات احلكومية    . مقاتل منهم عدد كبري من األطفال اجلنود       ٣ ٠٠٠مبا يقدر   

، ومت فـصل     طفالً ٨٩املتمردين واستطاعت دحرهم وأسر جمموعة منهم كان بينهم حوايل          
وبتوجيه من السيد رئيس اجلمهورية بـادرت وزارة        . هؤالء األطفال عن الكبار على الفور     

فاع والداخلية  الدفاع بتشكيل جلنة عليا برئاسة مفوضية العون اإلنساين وممثلني عن وزارة الد           
والعدل واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان واجمللس القومي لرعاية الطفولة لتوفري الرعايـة            

  .الصحية والدعم النفسي االجتماعي واخلدمات األخرى ملعاجلة وضع هؤالء األطفال اجلنود
علقـة  وقد مت التشاور مع اليونيسيف وجلنة الصليب األمحر الدولية حول القضايا املت             -١٠١

ومت االتفاق على أن تقوم اليونيسيف وجلنـة        . باملعايري الدولية يف التعامل مع هؤالء األطفال      
الصليب األمحر الدولية بالعمل مع اللجنة يف توفري الرعاية واخلدمات األخرى، باإلضـافة إىل   
إعادة إدماج هؤالء األطفال بعد انتهاء التحقيقات حيث أن بعضهم من منـاطق يف تـشاد                

  .دارفور ما تزال الرتاعات مستمرة فيهاو
حترص حكومة السودان على معاملة هؤالء األطفال الذين مت القبض عليهم كضحايا              -١٠٢

        وأال يدانوا ويهددوا باحملاكمة واملعاقبة بسبب انتمائهم حلركة العدل واملساواة وذلك وفـق             
م بارتكاب جرمية أثناء ارتباطه هبـذه       ما نصت عليه املعايري الدولية ولذلك، فإن كل طفل أهت         

  . احلركة املسلحة سيستفيد من كل اإلجراءات احملابية لألطفال

  األحكام القانونية األخرى  -سابعاً   

  )٥املادة (    
أدت احلروب األهلية والرتاعات املسلحة يف السودان إىل بروز موضـوع إشـراك               -١٠٣

لتشريعات الوطنية اليت سبق وأن أشرنا إليهـا        األطفال يف الرتاعات املسلحة، حيث تضمنت ا      
أحكاماً ونصوصاً ُتحرم وُتجرم جتنيد األطفال، إىل جانب التدابري القانونية الـيت وردت يف              

 وقـوات   ١٩٩٢ واخلدمة الوطنية    ١٩٩٢ وقانون الشرطة    ٢٠٠٧قانون القوات املسلحة يف     
اليت نصت وأكدت على عـدم       ومنشور القائد العام للقوات املسلحة       ١٩٩٨الدفاع الشعيب   
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          جتنيد األطفال أو استخدامهم يف األعمـال العـسكرية، باإلضـافة إىل القـانون اجلنـائي           
سبق تناوله يف التقرير    ( الذي ميكن أن يعزز تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري          ١٩٩١لعام  

 وبغاء األطفال واسـتغالل     األويل املقدم مبقتضى الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال       
ويعترب الربوتوكـول  . ٢٠٠٧مايو /األطفال يف املواد اإلباحية الذي قدم للجنة الدولية يف أيار   

السادس حول وسائل تنفيذ وقف إطالق النار الدائم الذي سبقت اإلشارة إليه دعماً متقدماً              
تجنيد واالشتراك يف األعمال    يف تعزيز القانون الدويل القائم بالفعل بشأن محاية األطفال من ال          

العدائية، وينص على إهناء تسريح األطفال اجلنود وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع وعلى             
  .املساعدة الدولية هلذا الغرض

 ولقد صدق السودان على الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف املتعلق حبماية             -١٠٤
ـ ٧٧، حيث جاء يف املادة     ٢٠٠٥ عام   ضحايا املنازعات املسلحة الدولية يف     ت عنـوان   وحت

جيب أن يكون األطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل هلم احلماية           : "محاية األطفال ما يلي   
ضد أية صورة من صور خدش احلياء، وجيب أن هتيئ هلم أطراف الرتاع احلمايـة والعـون                 

 علـى   ٧٨نصت املـادة    و". اللذين حيتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر         
إىل بلد أجنيب وبشكل مؤقـت      ) رعاياه(ة بشأن إجـالء األطفـال، خبالف      إجراءات حمدد 

أو ألسباب قهرية تتعلق بصحته أو عالجه أو سالمته ومبوافقة مكتوبة مـن             ) إجالء مؤقت (
  .آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيني

املدنيني يف وقت احلرب لعـام      كما صدق السودان على اتفاقية جنيف بشان محاية           -١٠٥
 منها على تدابري خاصة لصاحل األطفال أوقات الرتاعات، لضمان عدم           ٢٤واليت نصت املادة    

إمهال األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر والذين تيتموا، أو افترقوا عن عائالهتم بـسبب               
عهد بأمر تعليمهم إذا    احلرب، وتيسري إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم يف مجيع األحوال، ويُ         

أمكن إىل أشخاص ينتمون إىل التقاليد الثقافية ذاهتا وإيوائهم يف بلد حمايد طوال مدة القرارات 
  .املتعلقة بذلك

       


