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  مقدمة  - أوالً  
 مليـون   ٢,٥حوالــي   ( من حيث املـساحة      أفريقيواجه السودان كأكرب قطر       -١

 املركبة حتديات بسبب طبيعته السكانيةو) اأفريقي يف املائة من مساحه     ١٠(،  )كيـلومتر مربع 
متعددة لصيانة وحدته ولتحقيق التنمية الشاملة لتجاوز واقع التخلف وذلك منـذ إعـالن              

 .١٩٥٦استقالله يف 

ولقد شهدت الفترة اليت يشملها هذا التقرير العديد من التحوالت أبرزهـا توقيـع                -٢
 اليت وضعت حـداً ألطـول       ٢٠٠٥اير  ين/ كانون الثاين  ٩يف  ) CPA(تفاقية السالم الشامل    ا

رتقاء حبقوق األطفال، حيث كـان مـن        الة مما هيأ ظروفاً مواتية ل     فريقيحرب يف القارة األ   
 مادة ٢٢٦شتمل على ا والذي ٢٠٠٥يوليه /نتقايل للسودان يف متوزالنتائجها إقرار الدستور ا 

ت فيما بينها، ونصت على     تناولت طبيعة الدولة واألجهزة الرمسية وعملها وسلطاهتا والعالقا       
كما نص الدستور   ". وثيقة احلقوق "كافة احلريات واحلقوق األساسية ومحايتها حتت عنوان        

ميثاق دويل   عهد أو  تفاقية أو اعلي أن أي حريات مل يرد ذكرها يف الدستور وجاءت يف أي             
 خيـار    من الدستور والذي تـبىن      ال يتجزأ  السودان تعترب جزءاً  حلقوق اإلنسان صدق عليه     

قتسام العادل للسلطة والثروة بني أجزاء القطـر، حيـث كفـل            الحتادي ضماناً ل  الاحلكم ا 
الدستور احلق جلنوب السودان أن تكون له أجهزة تشريعية وقـضائية وتنفيذيـة منفـصلة               

 .إىل جانب املشاركة فـي حكومة الوحدة الوطنية سياسياً وتشريعياً ودستور منفصل

 واتفاقية سالم الشرق    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥سالم دارفور املوقعة يف     تفاقية  اكما متثل     -٣
 يف تاريخ السودان، حيـث       أحد املعامل الرئيسية   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٥املوقعة يف   

ما نـصت عليـه       حنو ىعلنصت هذه االتفاقيات علي أن تقوم الدولة حبماية حقوق الطفل           
عليها السودان مما أرسى قواعد لنظام تشريعي يضمن    تفاقيات اإلقليمية والدولية اليت صدق      الا

 .محاية حلقوق اإلنسان بشكل عام واألطفال بوجه خاص

 الفترة بإنشاء وتأسيس آليات وطنية وعلى مستوى الواليـات  ههذ وقد متيزت  -٤
لتضطلع بالتنسيق واملتابعة لقضايا الطفولة املختلفة كاجمللس القومي لرعاية الطفولـة           

وشـهدت  . ستشاري حلقوق اإلنسان  الة الطفولة  يف الواليات واجمللس ا      وجمالس رعاي 
ذات الفترة تنامي دور منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدوليـة العاملـة يف جمـال          
الطفولة بالسودان، كما أن وجود صحافة مستقلة قد ساعد كثرياً على تأمني منـاخ              

  . رتقاء بقضايا حقوق األطفالالمالئم ل

  التقريربنية     
بشأن اتفاقية حقوق الطفـل     ) الثالث والرابع (جـاء إعداد التقرير الوطين للسودان        -٥

 من اتفاقية حقوق الطفل ووفقاً للمبادئ التوجيهية اليت ٤٤من املادة ) ب(و) أ(وفاًء للفقرتني 
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ـ ال يف ا   آخـذاً  ٢٠٠٥يونيه  / عتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني يف حزيران       ا ار عتب
  .املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير السابق

األول عبارة عـن متهيـد هلـذا التقريـر        : أمهها فصولوحيتوي التقرير على تسعة       -٦
يركز على مدى تقدم الـسودان يف تنفيـذ مـواد            الثاينووخطوات اإلعداد والتحضري له،     

  . مبؤمترات الطفولةتفاقية وحيتوي على بعض اجلداول واألشكال اإلحصائية اخلاصةالا

 بعض املعلومات واملؤشرات اخلاصة ىعلبد أن نشري هنا إىل صعوبة احلصول    كما ال   -٧
بالطفولة مما قد يؤدي إىل وجود بعض الفجوات يف جمال اإلحـصاء واملؤشـرات املتعلقـة                

 .مبجاالت الطفولة املختلفة

  التحضري للتقرير    
 خلق  ىعللت حكومة السودان وبالتزام كامل      منذ بداية التحضري لكتابة التقرير عم       -٨

حوار مفتوح وصريح مع كافة اجلهات ذات العالقة وخاصة مؤسـسات اجملتمـع املـدين               
األمني العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة قراراً بتشكيل جلنة فنية           واألطفال، حيث أصدر  

لقـومي لرعايـة الطفولـة     إلعداد هذا التقرير برئاسة األمني العام وعضوية كل من اجمللس ا          
جتماعية وشؤون املـرأة والطفـل، ووزارة       ال، ووزارة الرعاية ا   )ختصاصالاإلدارات ذات ا  (

حتادية، ووزارة التعليم العــام، ووزارة     ال، ووزارة الصحة ا   )شرطة والية اخلرطوم  (الداخلية  
شاري حلقـوق   ستالالثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الدفاع، ووزارة اخلارجية، واجمللس ا        

اإلنسان، ومنظمة العون املدين العاملي ومجعية صباح لرعاية وتنمية الطفولة، منظمـة تنميـة              
وقد نص القرار على أنه ميكـن  . (CDF) (Child Development Foundation)األطفال اليافعني 

راء آلع ا ستشارية مت فيها مج   استعانة مبن تراه مناسباً، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات         الللجنة ا 
 . املستوى املركزي وعلى مستوى الوالياتىواملعلومات من خمتلف اجلهات عل

ولتوسيع املشاركة متت خماطبة الواليات إلرسال املعلومات اليت متكن مـن إعـداد               -٩
ستبيانات مت مجعها وحتليلها، وباإلضافة إىل ذلك فقد مت نشر إعـالن يف             االتقرير من خالل    

كافة منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الطفولة للمسامهة يف إعداد   الصحف احمللية لدعوة    
 .هذا التقرير

وقامت اللجنة بإعداد املسودة األوىل للتقرير، حيث ُعرضت يف مؤمتر عـام مبدينـة         -١٠
 شاركت فيه أغلب املؤسسات احلكومية ذات العالقة        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٣ يفاخلرطوم  

واملنظمات الغري حكومية الدولية، كما شاركت وسـائل اإلعـالم          ومنظمات اجملتمع املدين    
 .املختلفة بشكل فعال، حيث عكست إعالمياً فعاليات هذا املؤمتر

تفاقية حقوق الطفل يف جنـوب      ا يتسىن تضمني التقرير التقدم احملرز يف تنفيذ         وحىت  -١١
شاركة ممـثلني عـن     السودان حرصت األمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة علي م         

حكومة اجلنوب لوضع اآلليات املناسبة لتضمني مسامهة حكومة جنوب السودان يف التقريـر     
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جتماعات الثنائية يف هذا الشأن،كما متت يف مدينة جوبـا حتـت            الالعام وذلك من خالل ا    
  عملية التحضري واإلعـداد ةجتماعية والشؤون الديني  رعاية وزيرة شؤون اجلنسني والرعاية اال     

 ملنظمات ىخرأملسامهة حكومة جنوب السودان من خالل ورشيت عمل للجهات احلكومية و          
وقد مت التشاور مع كل من اليونيسيف ومنظمة رعايـة الطفولـة            . اجملتمع املدين مبدينة جوبا   

  السويدية كمراقبني يف كل مراحل إعداد التقرير 

   تدابري التنفيذ العامة  - ثانياً  

  )٦، الفقرة ٤٤، و٤٢، و٤املواد (    
يف هذا اجلزء من التقرير مت سرد التغريات اليت حدثت منذ تقدمي التقريـر الـدوري                  -١٢

 مع التركيز علي ما ورد يف املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفـل             ٢٠٠٢الثاين يف عام    
 باملبادئ  علي التقرير الثاين وشرح التدابري املتخذة يف املناطق املختلفة من السودان اليت التزمت            

 .تفاقية وجبعل األطفال األولوية الرئيسيةالاألساسية ل

  متابعة املالحظات اخلتامية    

  دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية    
 على إنشاء مفوضية حلقوق اإلنسان      ٢٠٠٥من دستور السودان    ) أ(٤٢نصت املادة     -١٣

نتماء احلـزيب   الءة وعدم ا  ستقاللية والكفا التتكون من مخسة عشر عضواً من املشهود هلم با        
ـ            ويراعى  والتجرد،    اعنصر التنوع يف اختيارهم وتكون املفوضية مـستقلة يف اختـاذ قراراهت

 .ستشاريةاويشارك ممثلون لألجهزة احلكومية املختصة يف مداوالهتا بصفة 

وتطبق املفوضية احلقوق واحلريات الواردة يف وثيقة احلقوق اليت تضمنها الدسـتور              -١٤
ختـصاصات  انتهاكات احلقوق واحلريات، وحيدد القانون مهـام و       ا الشكاوي حول    وتتلقى

 .وإجراءات املفوضية وشروط اخلدمة فيها

وقد ُوضع قانون مفوضية حقوق اإلنسان ومتت دراسته وُعرض على جملـس              -١٥
الوزراء الذي أبدى بعض املالحظات ومن مث عرض على اجمللـس الـوطين لتكملـة               

 .عليهإجراءات املصادقة 

  التحفظات واإلعالنات     

  تفاقيةالالتحفظات على ا    
تفاقية حقوق الطفل دون حتفظات     اكان السودان من أوائل الدول اليت صدقت على           -١٦

   .١٩٩٠يف العام 
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  التشريعات    

التدابري املعتمدة لتحقيق التوافق بني التشريعات واملمارسات الوطنية وبـني مبـادئ                
  تفاقية وأحكامهاالا

لقد مت اختاذ الكثري من التدابري لضمان التوافق بني التشريعات وبنود االتفاقية آخذين               -١٧
مـة يف الكـثري مـن       ءجاء يف املالحظات اخلتامية، وانعكست هذه املوا       عتبار ما اليف عني ا  

  : الدساتري واالتفاقات كما يلي

  )٢٠٠٥(نتقايل ال دستور السودان ا    
هي حـق لكـل     "املواطنة واجلنسية وجاء فيها     تناولت موضوع    -)٢(٧املادة    

  ".مولود من أم وأب سوداين
  .  تناولت النشء والشباب والرياضة-١٤املادة   
تناولت تنفيذ عقوبة اإلعدام وجاء فيها ال توقع على من مل يبلـغ              -٣٢املادة    

ن عدا جرائم احلدود والقصاص، أما احلوامل واملرضعات ال توقع عليه          الثامنة عشرة ما  
  . إال بعد عامني من الرضاعة

 أن التعليم يف املستوى األساسي إلزامي وعلى ٢ تناولت حق التعليم فجاء يف البند -٤٤املادة 
  . الدولة توفريه جماناً

  دساتري الواليات    
اعتمدت واليات السودان دساتري خاصة بالواليات تضمنت أحكاماً ونصوصاً           -١٨

ة ومحاية الطفولة يف خمتلف اجملاالت وذلك وفقاً ألحكام         تؤطر تشريعياً وقانونياً لرعاي   
 ٤ والية يف مشـال الـسودان و       ١٣ وذلك يف    ٢٠٠٥دستور السودان االنتقايل لسنة     

 .  يف جنوب السودانواليات

  تفاقيات السالما    
 نصوصاً حلمايـة    )نيفاشا، وسالم دارفور، وسالم الشرق    (تفاقيات السالم   اتضمنت    -١٩

 .طفال كما وردت يف املواثيق الدوليةورعاية حقوق األ

  )٢٠٠٥يناير / نيفاشا، كانون الثاين(تفاقية السالم ا    
تضمنت عدداً من الربوتوكوالت حوت أحكاماً حلماية حقوق الطفل، حيث جـاء           -٢٠

تلتزم "ما يلي   ) ٦-١( يف املادة    ٢٠٠٤مايو  /قتسام السلطة الذي وقع يف أيار     ايف بروتوكول   
لتزامـاً كـامالً    ان على كل مستويات احلكم فيها ويف مجيع أحناء الـبالد،            مجهورية السودا 

بالواجبات اليت تفرضها املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، حيـث أورد        
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 الرئيسية اليت صـدق     تفاقياتال ا كإحدى "حقوق الطفل تفاقية  ا"هذا الربوتوكول يف النص     
  . "عليها السودان

تفاقية الـسالم  امن بروتوكول اقتسام السلطة من ) ١٥٢-٦-١(يف املادة  كما جاء     -٢١
لكل طفل احلق يف التدابري الالزمة حلمايته وفق ما يتطلبه          (وحتت عنوان حقوق الطفل ما يلي       

 الدين أو  اللغة أو  اجلنس أو  اللون أو  عتباره قاصراً، بدون متييز على أساس العرق أو       اوضعه ب 
حول ) الربوتوكول السادس (وقد جاء يف    ) النسب الثروة أو  تماعي أو جالا األصل القومي أو  

ـ            سلحة الـسودانية   وسائل وقف تنفيذ إطالق النار الدائم والترتيبات األمنية بني القوات امل
تفاقية وإذا  ال ألحكام تلك ا   اًنتهاكاواجليش الشعيب لتحرير السودان، أن جتنيد األطفال للقتال         

  .سكرية املشتركة بتحديد اإلجراءات التأديبية املالئمةحدث ذلك تقوم اللجنة الع

  ٢٠٠٦أبريل /نيسان) بوجاأ( اتفاق سالم دارفور    
  : ما يلي٢٨ من وثيقة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، البند رقم ٣جاء يف املادة   -٢٢

 يتمتع الرجال والنساء جبميع احلقوق املدنية والسياسية اليت وردت يف امليثاق            )أ(  
جتماعية والثقافية الـيت    القتصادية وا الالدويل للحقوق املدنية والسياسية، فضالً عن احلقوق ا       

  نص عليها امليثاق الدويل الذي صدقت عليه حكومة السودان؛ 
إن األسرة هي األساس ويتعني على القانون محايتها، ويتمتع الرجال والنساء   )ب(  

   األسرة اخلاصة هبا؛ حبق التزوج وتأسيس األسرة وفقاً لقوانني
  تقاوم الدولة العادات والتقاليد اليت تقوض كرامة املرأة ومركزها؛  )ج(  
  :يف جمال الطفل واألسرة  )د(  

 ورعاية األطفال والرعايـة الطبيـة لألطفـال         ةتوفر الدولة خدمات األموم    •
والرعاية الطبية للنساء احلوامـل واألطفـال احملتـاجني واألشـخاص ذوي            

اخلاصة من كبار السن، متشياً مع املواثيق اإلقليمية والدولية اليت          حتياجات  الا
  ؛صدقت عليها حكومة السودان

اقيـات اإلقليميـة    فتالما نصت عليه ا    على حنو  تقوم الدولة حبماية حقوق الطفل،     •
 ؛والدولية اليت صدقت عليها حكومة السودان

الـدين، واجلـنس،    توفر الدولة فرص الوصول إىل التعليم دون متييز على أساس            •
ستفادة من جمانية الرعاية الـصحية   الالعجز، وكذلك ا   والعرق، ونوع اجلنسني، أو   

 . بتدائي اإلجباريالاألولية وجمانية التعليم ا
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  ٢٠٠٦أكتوبر /تفاق سالم شرق السودان، تشرين األولا    
تفاق حول حقوق اإلنـسان واحلقـوق األساسـية يف    ال من ا ٦جاء يف املادة      -٢٣
حترام وتعزيز حقـوق اإلنـسان      التزامهما ب ايؤكد الطرفان جمدداً    " ما يلي    ١٣  البند

نتقايل، ويف وثـائق    ما مت تفصيله يف الدستور القومي اال       واحلريات األساسية على حنو   
  ".حقوق اإلنسان األساسية واملصادق عليها بواسطة حكومة السودان

صدار مسودة قـانون الطفـل      إو ٢٠٠٤ إىل مراجعة قانون الطفل لعام       وباإلضافة  -٢٤
 مـن الناحيـة     يبجياإ، متت مراجعة وتعديل وإصدار عدة قوانني كان هلا تأثري           ٢٠٠٦ لعام

 مـع البنـود     ١رقم  التشريعية على واقع األطفال يف السودان، ومت سرد بعضها يف اجلدول            
  .  االتفاقيةمن املرادفة

 ١دول اجل
  تشريعات إلعمال حقوق الطفل

  بنود االتفاقية  ادة للتشريعرقم امل  التشريع
ــواد   ٢٠٠٤قانون الطفل  ، ١٢، و١١، و١٠، و٩، و٨: امل

، ١٧، و ١٦و،  ١٥، و ١٤، و ١٣و
 ،)٢) (٢ (٢١، و ٢٠، و ١٩، و ١٨و
، ٢٧، و ٢٦و،  ٢٥، و ٢٤، و ٢٣و
، ٣٣، و )١) (٣ (٣٠، و ٢٩، و ٢٨و
، ٤٧و ،٤٤، و ٤١، و ٣٥، و ٣٤و
  .٥٤و

 بشأن محاية األطفال من العنف    ) ١٩(
متتع الطفل املعوق حبيـاة     بشأن  ) ٢٣(

بشأن متتع الطفل   ) ٢٤(كاملة وكرمية   
حـق  ) ٣١( صـحي    ىبأعلى مستو 

حـق  ) ٣٧(الطفل يف الراحة واللعب     
  الطفل يف عدم التعرض للتعذيب

، ٢٩، و٢٨، و١٨، و٨، و٧املـــواد   )٢٠٠١(املدين قانون السجل 
  ٤٢، و٣٥، و٣٠و

حق الطفل يف التسجيل بعد الوالدة      ) ٧(
  كتساب جنسية مباشرة وا

 ١٩٩٣ قانون اجلنـسية الـسودانية    
  )٢٠٠٥( تعديل

ــواد، و ، ١٠، و٨، و٧، و٦، و٥املـ
  ١٤، و١٣، و١٢،١٢، و١١و

   اهلويةعلىحق الطفل يف احلفاظ ) ٨(

تعديل   مشروع ١٩٩٧قانون العمل   
٢٠٠٧  

سـتغالل   اال محاية الطفـل مـن    ) ٣٢(  ٢٧ إىل ٢١من ) ٥(املادة 
  االقتصادي

   ١٥، و١٣، و٥املواد   ٢٠٠١عليم قانون ختطيط الت
  

حق ) ٢٩(حق الطفل يف التعليم،     ) ٢٠(
  الطفل يف تنمية شخصيته ومواهبه

  . جلنة التشريعات- العامة ةمانأل ا- اجمللس القومي لرعاية الطفولة :املصدر
  :مت التصديق على االتفاقيات التالية) ٢٠٠٦-١٩٩٨(ويف الفترة اليت مشلها التقرير   -٢٥

  ؛)٢٠٠٥( حلقوق الطفل ورفاهه فريقي األامليثاق •
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ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات         الالربوتوكول ا  •
  ؛)٢٠٠٥(املسلحة 

ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال          الالربوتوكول ا  •
  ؛)٢٠٠٤(واستغالل األطفال يف املواد اخلليعة 

 حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلـك            اتفاقية •
   ؛)٢٠٠٣) (وااتفاقية أوتا( األلغام

 ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف         •
املنازعات املسلحة الدولية، والذي أفرد الفصل الثاين جـزء          املتعلق حبماية ضحايا  

  ؛)٢٠٠٥(ت لصاحل النساء واألطفال خاص بإجراءا
أغـسطس  / آب١٢الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف املعقـودة يف        •

 املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية، صادق عليـه           ١٩٤٩
  ؛٢٠٠٥السودان يف 

 نيةالالإنسا العقوبة القاسية أو  تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       ا •
  .املهينة، متت دراستها وُعرضت على جملس الوزراء متهيداً للتصديق عليها أو

ومن التدابري اهلامة اليت مت اختاذها إنشاء جلنة مراجعة التشريعات مبوجب القرار     -٢٦
 لرعايـة   ي برئاسة األمني العام للمجلـس القـوم       ٢٠٠٦أبريل  / املؤرخ نيسان  ٨رقم  

م احلماية، ويتألف أعضاؤها من مستـشار وزيـر      الطفولة، ويكون مقررها رئيس قس    
ين  معهد التدريب واإلصـالح القـانو      -  ستشاري حلقوق اإلنسان  العدل واجمللس اال  

فـرع القـضاء    ( القـوات املـسلحة      -  الشؤون القانونية برئاسة الشرطة      - ) سابقاً(
حيـث  ) إدارة التشريعات ( ووزارة العدل    - ) قسم احلماية ( اليونيسيف   - ) يالعسكر

  :امت اللجنة باألنشطة التاليةق
 ٢٠٠٦، وإعداد مشروع قانون للطفـل لـسنة     ٢٠٠٤دراسة قانون الطفل لسنة      •

 ملواءمته مع املواثيق الدولية     ٢٠٠٤الذي جتاوز أوجه القصور يف قانون الطفل لسنة         
  ؛ختصاصالوُرفع مقترح القانون جلهات ا

لطفل بغرض مواءمتـها    اإلشراف على مراجعة التشريعات الوطنية وخاصة قانون ا        •
ملعاهدات الدولية ذات الـصلة      ا وأتفاقية واملواثيق   المع الربوتوكولني االختياريني ل   

  ؛حبماية األطفال اليت أُجريت بواسطة خبري قانوين وبدعم من اليونيسيف

تعديلها وحتديد املواد املراد حذفها مـن القـوانني          صياغة املواد املراد إضافتها أو     •
  ؛ية املفعول واليت تتعارض مع املواثيق الدوليةالوطنية السار
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صياغة توصيات ورش العمل واملنتديات اخلاصة بتشريعات الطفولـة يف شـكل             •
 ؛نصوص ومواد قانونية متهيداً لرفعها لألجهزة التنفيذية والتشريعية

جتماعات تشاورية يف شكل جمموعات ملناقشة قضايا محايـة الطفولـة يف            اعقد   •
نية، ويف اإلجراءات العدلية ضمت اجلهات الرمسيـة واملنظمـات          التشريعات الوط 
 ؛العاملية والوطنية

ـ        برملانات الواليات  معاونة •  ي يف صياغة قوانني وتشريعات خاصة بالواليات تراع
مصلحة األطفال يف واليات اخلرطوم، وجنوب كردفان، وكسال، ومشال وجنوب          

 ؛القضارفوغرب دارفور، والنيل األزرق، والبحر األمحر، و

تنظيم اجتماع دوري مع جلان الربملان القومي ذات الصلة بعمل الطفولة وتكـوين       •
 ؛جمموعة مناصرة قضايا األطفال يف الربملان القومي

 والقـانونيني  ي واملـسيح يتنظيم مائدة مستديرة للفقهاء وعلماء الدين اإلسـالم     •
سنة وسن  ١٨ سن    ومعيار -  احللم - البلوغ(ستجالء مفهوم الطفل يف األديان      ال

 ؛)املسؤولية اجلنائية واحلد األدىن لسن الزواج

ستجالء احلد الفاصل بني اجملرم والضحية يف اجلرائم اجلنسية         العقد مائدة مستديرة     •
  .طرفني و فيها أاًطرف سنة ١٨اليت يكون األشخاص فيها أقل من 

  ختصيص املوارد    
  :مساعدات التنمية الرمسية ما يليأوردت تقارير اليونيسيف فيما يتعلق بتدفقات   -٢٧

  املبلغ مباليني الدوالرات   السنة 
مـن   النسبة املئوية للتدفقات  

   الدخل القومي إمجايل
   يف املائة ٥  ٨٨٢   ٢٠٠٤

  .٢٠٠٧ اليونيسيف - العامل يف تقرير وضع األطفال :املصدر
 السودان  ستثمار يف حتسني وضع األطفال يف     الوقد جعلت احلكومة السودانية ا      -٢٨

من األولويات بالرغم من الظروف الصعبة اليت مر هبا البلد، وخصصت ميزانية مناسبة             
ومع هـذا فمـن     . لتغطية الكثري من الربامج املوجهة لألطفال ضمن خططها القطاعية        

نفاق العام اليت ختصص لألطفال وذلك لعـدة        إلالنسبة من ا   الصعب حتديد املوارد أو   
اليت أعطت الصالحية للواليات بوضـع امليزانيـات حـسب      أسباب منها الالمركزية    

ختالف املعايري يف توزيع امليزانيات، ووجود نظام مايل خاص حبكومـة           ااألولويات و 
. امليزانية العامة على املـستوى الـوطين       يتم ختصيصه يف   اجلنوب مما يصعب تقدير ما    

اعية والصحة والتعليم   جتمال ما مت إنفاقه علي قطاعات التنمية ا       ٢ويوضح اجلدول رقم    
  . واملياه، حيث وجهت الكثري من هذه املوارد لربامج الطفولة
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  ٢اجلدول 
إنفاق احلكومة االحتادية على قطاعات الصحة والتعلـيم والتنميـة االجتماعيـة            

  )مبليارات الدنانري(
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  السنة /القطاع
  ٢١,٣  ١٧,٨  ١٤,٥  ١,٩  ٢,١  ١,٧  ١,٤  التعليم 
  ١٩,٩  ١٧,٩  ١٦,٨  ٩,٨  ٨,٥  ٧,١  ٥,٤  الصحة 

  ٢٠,٢  ١٥,٢  ١٠,٢  ٥,١  ٠,٢  ٠,٩  ٠,٢  املياه 
  ٦١,٤  ٥٠,٩  ٤١,٥  ١٦,٧  ١٠,٧  ٩,٧  ٧,٠  التنمية االجتماعية 

  . وزارة املالية االحتادية:املصدر

  تشريعات تفضي بشكل أفضل إلعمال حقوق الطفل    
طالع على بعض القوانني اليت مشلـت بعـض          لال ١ اجلدول رقم    إىلميكن الرجوع     -٢٩

  . البنود اليت تعزز تنفيذ مواد االتفاقية وتسعى إىل حتسني أوضاع حقوق الطفل يف السودان

  سبل اإلنصاف املتاحة    
 جلميع  ١٩٩١سبل اإلنصاف متاحة وفقاً ملا جاء يف قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة              -٣٠

جنائية تبدأ من احملاكم الشعبية باملـدن واألريـاف          حماكم   ٦مستويات احملاكم حيث مشلت     
  .ستئناف مث احملكمة الدستوريةالوحىت حمكمة ا

سرة والطفل التابعة للشرطة يف والية اخلرطـوم        ألومت إنشاء وتأسيس وحدة محاية ا       -٣١
لتوفري إجراءات محاية األطفال الذين هم يف متاس مع القانون، ويشمل األطفـال الـضحايا               

ـ  صدر أمر بتعميم هذه الوحدة   ٢٠٠٧ويف عام   . واجلاحننيوالشهود    بـاقي واليـات   ىعل
 للتعامل مع قضايا إلنشاء حماكم ونيابات متخصصةوهناك جهود حثيثة ).  والية١٥(الشمال 

 .األطفال لضمان محايتهم من العنف واإلساءة

   حلماية حقوق الطفل طيناآلليات التنسيقية القائمة على املستوى الو    

  واجملالس اخلاصة بالوالياتاجمللس القومي لرعاية الطفولة     
قام اجمللس القومي لرعاية الطفولة واجملالس الوالئية يف خالل الفترة اليت سبقت إعداد              -٣٢

 على املستوى املركزي واستحداث هيكل وظيفي وتنظيمي تستطيع معه          هالتقرير بتقوية هيكلت  
 فاعل يف تنسيق اجلهود اخلاصة بقضايا الطفولة، وراعت األمانة العامة للمجلس أن تقوم بدور  

يف ذلك دور جمالس رعاية الطفولة يف الواليات يف تنسيق اجلهود على مـستوى الواليـات                
 شراكة قوية مع املنظمات الدولية ومنظمـات اجملتمـع   سيسأاجمللس بتكما قام   . اتواجملتمع
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جنازات اليت سيتم ذكرها  إللة متثل يف كثري من ا     املدين واملنظمات الدولية العاملة يف جمال الطفو      
 . يف أجزاء أخرى من التقرير

  اللجنة الفرعية لربنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج    
 قـسم   وهبـا  ٢٠٠٤ لسنة   ٤٦ تعديل رقم    ٣٧٥أُنشئت بقرار جملس الوزراء رقم        -٣٣

 تبع ذلك يف إطار تطويرهـا     عماهلا،أخرى خمتلفة متارس من خالهلا      أقسام  أخاص باألطفال و  
اجمللس القومي لتنسيق نـزع      القاضي بإنشاء    ٢٠٠٥ لسنة   ٤صدور املرسوم اجلمهوري رقم     

ـ وتتمثل مهام واختصاصات اجمللـس يف املوافقـة          . الدمج وإعادةالسالح والتسريح     ىعل
  . يف جمال نزع السالح والتسريح اليت تقدمها اجلهات املختصةالسياسات

نشاء وتكوين مفوضية مشال    إ ب ٢٠٠٦ لسنة   ٥ املرسوم اجلمهوري رقم     خرياًأوصدر    -٣٤
السودان لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج، حيث يشمل التسريح مجيع القوات واألفراد            

ومن اختصاصات املفوضية   . واجملموعات العسكرية وشبه العسكرية والنظامية وشبه النظامية      
صـدار  إحـصاءات و  إلجراء ا إعادة الدمج و  إح و وضع خطط وبرامج نزع السالح والتسري     

  .مسوحات وإعداد التقارير عن املناطق املستهدفة واألطفال وغريهم

  )سيواك (األطفالجلنة القضاء على اختطاف النساء و    
وفـاًء اللتزامـات    ) سـيواك (ختطاف النساء واألطفال    اأُنشئت جلنة القضاء على       -٣٥

  حقـوق  نسان عـن حالـة    إلمم املتحدة حلقوق ا   ة األ حكومة السودان الناشئة عن قرار جلن     
ومتثلـت تلـك    . ١٩٩٩ابريـل   / نيسان يفراء  آل مت تبنيه بتوافق ا    ينسان بالسودان والذ  إلا

سباهبا وتيسري عـودة    أ التحقق من تقارير اختطاف النساء واألطفال واستقصاء         يفااللتزامات  
 ١٤القرار اجلمهـوري رقـم      عيد تشكيل سيواك مبوجب     أو. سرهمأمنة إىل   آلاملختطفني ا 

وهدف القرار إىل توفري املزيد من املـوارد لـسيواك          . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  يفالصادر  
حلاقها مباشرة  إ متكنها من القيام بعملها بفاعلية من خالل         اليتعطائها املزيد من السلطات     إو

ة يباملعلومات اإلضاف وميكن احلصول على تفاصيل أكثر يف التقرير اخلاص         . برئاسة اجلمهورية 
اليت طلبتها اللجنة بشأن التقرير األويل اخلاص بتنفيذ الربوتوكول االختياري املتعلـق ببيـع              

مـام  أ ونـوقش  هالذي مت تقدمياإلباحية  ستغالل األطفال يف املواد ااألطفال وبغاء األطفال و  
 . ٢٠٠٧اللجنة الدولية عام 

 جلنة شـئون املـرأة   - فهي ابعة تنفيذ االتفاقيةاملتخصصة ملتين أما جلان اجمللس الوط    -٣٦
 نسان والواجبات العامة، وجلنة الشؤون االجتماعية، وجلنة الصحة،       والطفل، وجلنة حقوق اإل   

  .وجلنة التعليم، اخل
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  وطنية شاملة/جيةستراتيا/خطة    
وثيقـة سـودان جـدير      "وأعدت األمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة          -٣٧

ستراتيجية اخلمـسية لرعايـة الطفولـة       الاخلطة ا "اخلطة الوطنية للتصدي للعنف     " الباألطف
  ." ختان اإلناثىستراتيجية القومية للقضاء علال، ا٢٠١١-٢٠٠٧

  آليات الرقابة    

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  :نسان وهىإلشبه مستقلة حلقوق ا وأتوجد يف السودان مؤسسات وطنية مستقلة   -٣٨

 مت ذكره   ي والذ ١٩٩٤ ينسان املنشأ مبرسوم مجهور   إل حلقوق ا  يلس االستشار اجمل •
 شـعبة   ٢٠٠٧ عام   يوإضافة إىل ذلك أسس اجمللس االستشار     .  التقرير السابق  يف

للطفل ختتص بدراسة االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية واإلقليمية اخلاصة بالطفل         
 جمال  يف ي اخلاصة بالطفل ونشر الوع    ضافة إىل متابعة تطبيق التشريعات الوطنية     إلبا

  .اإلنساين يلنسان والقانون الدوإلحقوق ا
 لـسنة   ٤٨منشأة بقرار مجهوري رقـم      : اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين     •

 ويرأسها السيد وزير العدل، ومقررها السيد رئيس إدارة حقوق اإلنـسان      ٢٠٠٣
قانون الدويل اإلنساين ومحاية    وعضوية مؤسسات ذات صلة تعمل يف جمال تطبيق ال        

املدنيني، منهم األطفال يف الرتاعات املسلحة، حيث تعترب اللجنة الوطنية للقـانون            
  .الدويل اإلنساين الناطق الرمسي يف جمال تطبيق القانون الدويل اإلنساين

  املعلومات والبيانات    
نة العامة للمجلس القومي    جيري حالياً تأسيس املركز القومي ملعلومات الطفولة باألما         -٣٩

ومن داية هذا العام،    ب) جملس الوزراء (لرعاية الطفولة بالتعاون مع املركز القومي للمعلومات        
.  األولية تطوير قائمة مؤشرات خاصة حبقوق األطفال يف التعليم والصحة واحلمايـة            النتائج

ركزي لإلحـصاء ووزارة     املؤشرات بالتعاون مع اجلهاز امل     هوجيري حاليا املسح التجرييب هلذ    
 .الصحة، ويتم التخطيط لضم بعض املؤسسات احلكومية األخرى يف املرحلة القادمة

  تدابري لنشر مبادئ االتفاقية     
 اجمللس القومي لرعاية الطفولة بأنشطة على املستوى القومي وعلـى مـستوى             يقوم  -٤٠

تمعية واملنظمات والقيـادات     اجمل الطفل، ويشمل ذلك القيادات    حقوق   اتفاقيةالواليات لنشر   
  . يوضح بعض هذه األنشطة٣سر، واجلدول رقم ألالسياسية والقضاة واملعلمني واألطفال وا
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  ٣دول اجل
بعض األنشطة على املستوى القومي وعلى مستوى الواليات لنشر اتفاقية حقوق الطفل،            

  ة واملعلمنيويشمل ذلك القيادات اجملتمعية واملنظمات والقيادات السياسية والقضا
  الفئة املستهدفة  الوالية  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٢النشاط 

تنظيم ورش عمل عن حقوق الطفل والتـداول        
  يف الوالية املعنية حول وضع األطفال

مناقشة قضايا التنسيق بني خمتلف اجلهات العاملة       
  يف جمال الطفولة
جتماع جملس رعاية الطفولـة     ااملشاركة يف   

تفعيـل  عمـل لل   بالوالية، للخروج خبطـة   
   بقضايا الطفولة بالواليةواالرتقاء

   النيل األبيض-١
  هنر النيل -٢
   مشال كردفان-٣
   حبر اجلبل-٤
   النيل األزرق-٥
   جنوب دارفور-٦

اجلهات احلكومية العاملة يف    • 
ــة ــال رعاي ــة الط جم فول

  .واملنظمات الطوعية بالوالية
ــة •  ــوايل ووزراء حكوم ال

  .الوالية
  .األطفال واألمهات• 
  .قيادات اجملتمعات احمللية •

جتماع استراتيجي لتدريب مساعدي األمني     ا
لرعاية الطفولة حـول     القومي  للمجلس العام

رعايـة   سـتراتيجيات اكيفية وضع خطط و   
  .الطفولة يف الواليات

مساعدي األمـني العـام      • ٢٠٠٧ ابريل/نيسان اخلرطوم،
 ومـديري  لرعاية الطفولة 

  .التخطيط بالواليات

مـشتركة لتنـسيق العمـل مـع      ت  جتماعاا
واملنظمات العاملة   ختصاصالالوزارات ذات ا  

 تفاقيةايف جمال الطفولة وفقاً ملبادئ وأحكام       
  .حقوق الطفل

يونيـه  /حزيـران ،  اخلرطوم
٢٠٠٤  

 العامـة للمجلـس     األمانة •
  .الطفولة القومي لرعاية

  . احلكوميةاجلهات •
 املنظمات املختلفة العاملة يف     •

  .الطفولةرعاية  جمال
قضاة، شـرطة، منظمـات       ٢٠٠٥يوليه /متوز، اخلرطوم  ورشة عمل حول إدارة عدالة األحداث

ــدين، ــع م ــوات  جمتم الق
مستشارون مـن    املسلحة،

  النائب العام وحمامون
 .القيادة املركزية  - اخلرطوم    ورشة عمل حول الطفل يف الرتاعات املسلحة

  قاعة جبل أولياء - اخلرطوم
  القوات املسلحة

 ورشة عمل حول مواءمة التشريعات الوطنية مع      
  تفاقية الدولية حلقوق الطفلاال

  اخلرطوم
  

  أعضاء الربملان

ورشة عمل حول القـانون الـدويل اإلنـساين         
  .الرتاعات املسلحة واحلماية أثناء

اإلداريني واملنظمـات غـري       واو، جوبا
  .وصناع القرار احلكومية

ت املقترحـة   لقاء لتطارح األفكار حول التعديال    
 لتضمينه أحكاماً   ٢٠٠٤علي قانون الطفل لسنة     

  إضافية فيما يتعلق بالربوتوكولني

ــوم ــانون األول، اخلرط  /ك
  ٢٠٠٥ديسمرب 

 منظمات اجملتمع   - القانونيني
، يف جمال الطفولة   املدين العاملة 

مؤسسات الدولة العاملـة يف     
  جماالت الطفولة

ـ    ي نفس يجتماعامسح ميداين    ن  ألطفـال اهلج
  العائدين من دولة قطر

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   -كتوبر  أ/تشرين األول 
٢٠٠٥  

   كسال•
   هنر النيل•

األطفال املشاركني يف سباقات    
  اهلجن العائدين من دولة قطر
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  الفئة املستهدفة  الوالية  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٢النشاط 
 التوعية اجملتمعية للقبائل الرعوية حول خطـورة      

  ستخدام األطفال يف سباقات اهلجنا
  وية بوالية كسالالقبائل الرع  ٢٠٠٤يونيه /كسال، حزيران

ورشة عمل مع اجلهات احلكوميـة حـول        
  اهلجن  سباقات

ـ  كسال، سـبتمرب  /ولـأيل
٢٠٠٥  

ــوم، ــشرين األول اخلرط  /ت
  ٢٠٠٥كتوبر أ

املؤســسات احلكوميــة ذات 
ــة   ــل الطفول ــصلة بعم ال
واملنظمات التطوعية والقيادات   

  األهلية بالواليات
مسح ميداين حول عمالة األطفال مع التركيـز        

  فال اهلجن أطىعل
 نـوفمرب /تشرين الثاين  كسال،
٢٠٠٤  

 سـبتمرب /أيلـول  اخلرطوم،

٢٠٠٤  

األطفال العاملني يف واليـيت     
  كسال واخلرطوم

الندوة الوطنية األوىل عن محاية األطفـال مـن         
  كافة أشكال العنف

ة واألهلية اجلهات احلكومي  اخلرطوم
 الطفولة بقضايا واملهتمني

  ومنظمات اجملتمع املدين
أمناء جمالس الطفولة الوالئية حول قـضايا       ورشة  

  محاية األطفال
اخلاصـة  أمناء جمالس الطفولة      ٢٠٠٥ مايو/ اخلرطوم، أيار

  بالواليات
نـوفمرب  /سنجة، تشرين الثاين    ورشة العنف املدرسي للمعلمني بوالية سنار

٢٠٠٥  
معلمني ومعلمـات مرحلـة     

ــة  -ســنار  األســاس بوالي
 ةالقيادات السياسية والتشريعي  

  واألهلية والتنفيذية
ورشة مراجعة تشريعات احلمايـة يف القـوانني        

  ختيارينياالالسودانية ومقارنتها بالربوتوكولني 
  ٢٠٠٥اخلرطوم، آذار مارس 

ــانون األول ــادقلي، ك / ك
  ٢٠٠٥ديسمرب 

  ٢٠٠٥ سبتمرب/ نيال، أيلول

اجلهات احلكومية واألهليـة    
واملهتمني بقـضايا الطفولـة     

ـ   ة واجلهـاز   واألجهزة العدلي
  التشريعي

ورشة عمل حـول اتفاقيـة حقـوق الطفـل          
  ختيارينيالوالربوتوكولني ا

كوسيت،  ارف،ـكسال، القض 
  بورتسودان، مدين

اجلهات احلكومية واألهليـة    
بعمـل الطفولـة     ذات الصلة 

  والقيادات اجملتمعية والتنفيذية
عقد ورشة عمل بوالية كسال لتحديد األدوار يف        

فال العائدين من دولة اإلمارات     األط إعادة إدماج 
  املشاركني يف سباقات اهلجن

املؤســـسات احلكوميـــة   ٢٠٠٦يونيه /كسال، حزيران
  واملنظمات األهلية

ستراتيجية العربية للحد من    الاملشاركة يف وضع ا   
  عمالة األطفال

كتوبر أ/القاهرة، تشرين األول  
٢٠٠٤  

العــاملون يف جمــال رعايــة 
  الطفولة

ووكالء النيابـة وقيـادات     ورش عمل للقضاة    
  حول قضاء األحداث الشرطة

ــشرين ــوم، ت  /األول اخلرط
  ٢٠٠٥كتوبر أ

ــة  ــالء النياب ــضاة ووك الق
  والشرطة

  . العامةةمانأل ا- اجمللس القومي لرعاية الطفولة :املصدر
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وقد تضمنت اخلطط القطاعية لألجهزة احلكوميـة أحكـام االتفاقيـة وأهـداف               -٤١
 خمتلـف  يفعالن األلفية الثالثة وذلـك  إ، وأهداف و) جدير باألطفالعامل(وإجراءات وثيقة   

  .القطاعات اخلدمية من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وسياسات عدلية ومالية
ونظم اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع الشركاء محالت توعية ومناصـرة              -٤٢

رتقاء بالتسجيل عنـد    الستراتيجية ل ار خطة   لتفعيل احلق يف التسجيل عند الوالدة متهيداً إلقرا       
 .٢٠٠١الوالدة وتفعيل تطبيق قانون السجل املدين 

  :كما قام اجمللس مبا يلي  -٤٣
التنظيم بشكل مكثف ملنتديات وحلقات نقاش ومناصرة قضايا حقوق الطفـل يف             •

  ؛الرعاية واحلماية يف العاصمة والواليات
اكم األطفال ونيابة األطفال وشـرطة       منشورات قضائية وعدلية بتعميم حم     إصدار •

  ؛األطفال يف مجيع الواليات
 الـذي   ٢٠٠٥تنظيم املؤمتر الوطين األول ملناهضة العنف ضد األطفال عام           •

شارك فيه باإلضافة للفعاليات الوطنية العديد من منظمات األمـم املتحـدة            
  ؛وجامعة الدول العربية

ألمنـاء الطفولـة    ) ٢٠٠٧ وماي/يارأ( الرابع   ي التشاور يجتماع التنسيق االتنظيم   •
 بالواليات والذي   ومستشاري املرأة والطفل ورؤساء األجهزة التشريعية والقانونية      

 ومقومـات التخطـيط     يف الواليات رتقاء بتشريعات محاية الطفولة     ال ا هدف إىل 
  ؛لقضايا الطفولة

ت احلكومية إنشاء املزيد من اإلدارات اخلاصة باملرأة والطفل يف الوزارات واملؤسسا       •
  ؛رتقاء حبق الطفل يف خمتلف اجملاالتالل

بالتعاون مع اليونيسيف وواليات دارفور     ) محاية األطفال يف دارفور   (تنظيم ورشة    •
الثالث وذلك يف والية جنوب دارفور، حيث متخضت الورشة عن خطة عمـل             

  ؛ واليات دارفوريفحلماية األطفال 
نسان إلتفاقيات الدولية حلقوق اال اتنظيم ورشة مواءمة التشريعات الوطنية مع •

مم املتحدة بالسودان بالتعاون مع     ألنسان ببعثة ا  إلاليت نظمتها وحدة حقوق ا    
 حيث خـصص يـوم كامـل        ين الوط سنسان التابعة للمجل  إلجلنة حقوق ا  

  ؛لتشريعات الطفولة
للمجلس حيـث   التابعة  مراجعة التشريعات اخلاصة بالطفولة عرب جلنة التشريعات         •

 والتوصـية   ٢٠٠٦ هذه املراجعة عن إصدار مشروع قانون الطفل لسنة          متخضت
  . بتعديالت على عدد من القوانني ذات الصلة بقضايا الطفولة



CRC/C/SDN/3-4 

19 GE.10-40914 

  الصعوباتوالعوامل     
زال  بالرغم من إحراز تقدم يف كثري من املؤشرات اليت تتعلق بالطفل يف السودان ما               -٤٤

ا الطفل يف السودان، منها تطوير قاعدة معلومات        هناك الكثري من التحديات اليت تواجه قضاي      
الطفولة بشكل شامل، وتنفيذ أحكام قانون الطفل بشأن إنشاء اآلليات اليت تشكل محايـة              

كتمال إنشاء حماكم ونيابة وشرطة متخصصة      اونذكر يف هذا اجملال ضرورة      . قانونية لألطفال 
ات محاية األسرة واملـرأة والطفـل        تنفيذ التعميم اخلاص بإنشاء وحد     يفسراع  إللألطفال وا 

  .التابعة للشرطة يف كل واليات السودان
 املوارد املالية ملشروعات وبرامج     من فإن ختصيص املزيد  باإلضافة إىل ما سبق ذكره        -٤٥

رتقاء بقدرات العاملني يف جمال الطفولة وخاصةً يف الواليات، من أهم العوامـل             الالطفولة وا 
  .ا الطفولة يف مجيع أجزاء البالداحلامسة لالرتقاء بقضاي

  تعريف الطفل  - ثالثاً  

  ١املادة     
تضمنت التشريعات السودانية نصوصاً خمتلفة ختتص بالطفل وفقاً للحقـوق املـراد              -٤٦

  . تناولتها القوانني السودانيةيت اجملاالت املتعددة اليفصوهنا 
 دون الثامنة عـشرة     ىنثأ كل ذكر أو  "  الطفل بأنه  ٢٠٠٤عّرف قانون الطفل لسنة       -٤٧

كما أن مشروع قانون الطفل     ". مل يبلغ سن الرشد مبوجب القانون املنطبق عليه        من العمر ما  
كـل  : ( يتوقع املصادقة عليه خالل الفترة القادمة قد عرف الطفل بأنه          ي والذ ٢٠٠٦لسنة  

 .عشرة اجلنائية بالثانية املسؤولية سنوحدد فيه ) إنسان مل يتجاوز سن الثامنة عشرة

 جبنوب السودان ويف دسـاتري الواليـات ويف         يل الدستور االنتقا  يفويعرف الطفل     -٤٨
 سنة، ومع ذلك فإن النظام      ١٨مشروع قانون الطفل يف جنوب السودان بأنه كل طفل دون           

. يف تطبيق القوانني   هائل، إذ هناك خلط     األوىل مراحله   يفزال   التشريعي جلنوب السودان ما   
، وقوانني الـشريعة والقـوانني      ٢٠٠٣، و ١٩٩٢، و ١٩٧٤تطبيق قوانني    يفويتجلى ذلك   

عضاء أعضاء السلطة العدلية وبعض     أشخاص املمارسني للقوانني، و   ألكثر حداثة من قبل ا    األ
نتشار اخللط فيما يتصل باملعايري القانونية، إال أن رئيس القضاء قد           االربملان الذين أسهموا يف     

 جنـوب الـسودان     يفاً نص صراحة على أن تطبق كل احملاكم         أصدر مؤخراً منشوراً قضائي   
 . ٢٠٠٣قوانني احلركة الشعبية لتحرير السودان ومثال على ذلك قانون العقوبات لعام 

ختالف النصوص يف القوانني السودانية ميكن تطبيق قانون تفسري القوانني          اولتجاوز    -٤٩
  : تقرأ كاأليتواليت) ٤، ٣، ٦( ، املادة١٩٧٤والنصوص العامة لسنة 
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تسود أحكام القانون الالحق على القانون الـسابق بالقـدر الـذي يزيـل             "  )٣(
  ؛"بينهما  التعارض

ستثناء من أي   اأي حكم خاص بأي مسألة يف أي قانون          يعترب أي قانون خاص أو    "  )٤(
 وإن كان األجدى أن     ،نصوص عامة يف أي قانون حيكم تلك املسألة        قانون عام أو  

ن نص  إنصوص الواردة يف القوانني األخرى بشأن تعريف الطفل، حيث          يتم إلغاء ال  
  ".قانون الطفل أمشل

تسود أحكـام هـذا      ":ي على ما يل   تنص من قانون الطفل     ٣كما أن املادة      -٥٠
القانون على أي حكم يتعارض معها تأويالً ملصلحة الطفل يف أي قانون آخر إىل املدى 

  ".الذي يزيل ذلك التعارض
 أدناه التوزيع   ٤ ونسبة األطفال دون الثامنة عشرة يوضح اجلدول رقم          رفة عدد وملع  -٥١

، علماً بان املعلومات    )٢٠٠٦تقديرات للعام   (عمار املختارة   أل للسكان حسب فئات ا    النسيب
 . سنة١٤-٥املتاحة هي لألطفال من سن 

  ٤اجلدول 
  )٢٠٠٦عام تقديرات لل( للسكان حسب فئات األعمار املختارة النسيبالتوزيع 

٢٠٠٦  
  الفئة العمرية

   السنوات        
  الواليات

   سنة١٤-صفر   سنة٥٩-١٥   سنة فأكثر٦٠
  يف املائة ٤١,٢٥  يف املائة ٥٤,٦٧  يف املائة ٤,٠٨  السودان

  يف املائة ٣٩,١٧  يف املائة ٥٥,٠٧  يف املائة ٥,٧٦  الواليات الشمالية
  يف املائة ٣٨,٦٦  يف املائة ٥٥,٢٥  يف املائة ٦,٠٩  الشمالية
  يف املائة ٣٩,٥٠  يف املائة ٥٤,٩٦  يف املائة ٥,٥٤  هنر النيل
  يف املائة ٣٥,٧٨  يف املائة ٥٨,٣٣  يف املائة ٥,٨٩  محرألالبحر ا
  يف املائة ٤٠,٧١  يف املائة ٥٤,٧٢  يف املائة ٤,٥٧  كسال

  يف املائة ٤١,٥٢  يف املائة ٥٤,٦٨  يف املائة ٣,٨٠  القضارف
  يف املائة ٣٦,٣٢  يف املائة ٥٩,٩٢  يف املائة ٣,٧٦  اخلرطوم
  ٤١,٣٨  ٥٤,١٦  ٤,٤٦  اجلزيرة
  ٤٢,٦٢  ٥٣,٣٢  ٤,٠٦  سنار
  ٤٣,٦١  ٥٢,٣٤  ٤,٠٥  بيضألالنيل ا
  ٤٠,٢٧  ٥٥,٨٦  ٣,٨٧  زرقألالنيل ا
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٢٠٠٦  
  الفئة العمرية

   السنوات        
  الواليات

   سنة١٤-صفر   سنة٥٩-١٥   سنة فأكثر٦٠
  ٤٥,٠٢  ٥٠,٦١  ٤,٣٧  مشال كردفان

  ٤٤,٨٢  ٥٠,٦٩  ٤,٤٩  جنوب كردفان
  ٤٣,٩٥  ٥١,٩٢  ٤,١٣  مشال دارفور
  ٤٢,٨٨  ٥٣,٤٠  ٣,٧٢  غرب دارفور
  ٤٣,٢٨  ٥٣,٠٢  ٣,٧٠  جنوب دارفور

  ٤١,٣٥  ٥٥,١٦  ٣,٤٩  قاليم اجلنوبيةألا
  ٤٣,١٤  ٥٣,٣٧  ٣,٤٩   النيليلعاأ

  ٤٢,٥٤  ٥٤,٠٩  ٣,٣٧  حبر الغزال
  ٤٠,٧٢  ٥٥,٩٥  ٣,٣٣  االستوائية

  .)٢٠٠٦(حصاء  لإلي اجلهاز املركز:املصدر
 ومن من املنتظر إجراء ١٩٩٣ ولقد أجري آخر تعداد للسكان يف السودان عام  -٥٢

 ٢٥,٦، حيث كان تعداد الـسكان       ٢٠٠٧فرباير  /التعداد السكاين اخلامس يف شباط    
 لكل ألف   ١١,٥ ومعدل الوفيات    ٣٧,٨ ومعدل املواليد    ٢,٦٣مليون نسمة مبعدل منو   

ويوضح اجلدول أعاله أن اهلرم السكاين تغلب عليه الفئات الشابة كغالبية . من السكان
 يف املائة ٢٩رتفع من ارتفاع املستمر لسكان احلضر الذي النامية باإلضافة إىل االدول ال

 ألسباب اهلجـرة    ٢٠٠٤ يف املائة يف املائة يف العام        ٣٤,٨ إىل   ١٩٩٣يف املائة يف عام     
والرتوح من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية واملناطق املتأثرة باحلروب والظـروف            

 إىل وجود أعداد كبرية من الـسكان يف  ىر، األمر الذي أدالطبيعية من جفاف وتصح 
  ).٢٠٠٥حتادية وزارة الصحة اال(أطراف املدن 

  املبادئ العامة  - رابعاً  

  ١٢، و٦، و٣، و٢املواد     
تفاقيـة حقـوق   ا تعزيز هذه املواد مـن     يفالدولة يف السودان على العمل      حرصت    -٥٣

القوانني اليت صدرت والربامج اليت نفذت يف       الطفل، وانعكس ذلك يف كثري من التشريعات و       
تفاقيات السالم  اويف إطار التطور الدستوري والسياسي يف البالد الذي تضمن          . الفترة املاضية 
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 ونصوصاً سبقت اإلشارة إليها، حيث كفلت عدم التمييز ومصاحل الطفـل            ٢٠٠٥ودستور  
  .اء والنماءالفضلى واحلق يف احلياة والبق

  ظات اخلتامية متابعة املالح    

  عدم التمييز    
 األساسية وامللزمة يف التشريع السوداين ومت تأكيـده         املبادئإن مبدأ عدم التمييز من        -٥٤

يف التشريعات اليت صدرت واليت كفلت احلقوق األساسية للحصول على الرعاية الـصحية             
 دستور جنـوب     يف نعكست أيضاً اساسية والتعليمية بني األطفال يف كل أحناء السودان و        ألا

  .ىالسودان ودساتري الواليات األخر

  :٢٠٠٥ لسنة االنتقايلدستور مجهورية السودان     
 :وفيما يلي بعض نصوص هذا الدستور  -٥٥

  ٧املادة 
تكون املواطنة أساس احلقوق املتساوية والواجبات لكل السودانيني،        "  

ـ        وأن لكل مولود من أم أو      جلنـسية  ع با أب سوداين حق ال ينتقص يف التمت
  ".واملواطنة السودانية

  )٣(٢٧املادة 
 يف االتفاقيات والعهـود واملواثيـق       ةتعترب كل احلقوق واحلريات املضمن    "  
 ال يتجزأ من    جزءاً حلقوق اإلنسان واملصدق عليها من قبل مجهورية السودان          ةالدولي

  ". هذه الوثيقة
  )٥(٣٢ املادة

اقيات الدولية واإلقليميـة    تف الدولة حقوق الطفل كما وردت يف اال       يحتم"  
  . "اليت صادق عليها السودان

  ) ٢(٤٤و) أ()١(١٣املواد 
  ". األساسي إلزامي وعلى الدولة توفريه جماناًىعلى أن التعليم يف املستو"  

  ٤٥املادة 
حقوق األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة واملسنني، حيث تكفل الدولـة          "  

  ".  هذا الدستورهلم كل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف
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   ٤٦و) ٤(٣٢املواد 
تتحدث عن الرعاية الصحية العامة وتـوفري الرعايـة الـصحية األوليـة        "  

  . "وخدمات الطوارئ جماناً لكل املواطنني
   ٤٧املادة 

تتحدث عن حق اجملموعات العرقية والثقافية يف أن ينشأ أطفاهلم يف إطار            "  
  . "تلك الثقافات واألعراق

   ٤٨املادة 
تحدث عن حرمة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هـذه الوثيقـة            ت"  

  ."حيث تصوهنا احملكمة الدستورية واحملاكم املختصة
اإليـدز،  /البشريةومت تطوير قانون خاص باألشخاص املتأثرين مبرض بفريوس املناعة            -٥٦
يـة   على إعطـاء احلقـوق واحلما      هيف املراحل األخرية من اإلعداد حيث نصت بنود        وهو

  . وعائالهتم) اإليدز(للمتأثرين مبرض فقدان املناعة 
 عدم التمييز يف كـل      ىعل أكدت   ٢٠٠٤النصوص الواردة يف قانون الطفل لسنة        •

  ؛يتعلق حبقوق الطفل كمبدأ عام يف القانون ما
أجريت دراسة هامة عن املعرفة واالجتاهات والسلوك يف شأن تعليم البنـات             •

 توصيات الدراسة   بتبينة حيث قامت الدولة     يف عدة واليات خمتار   ) ٢٠٠٤(
دارات إمت إنـشاء     سراع بسد الفجوة يف التعليم بني البنني والبنات، كما        إلل

خاصة بتعليم البنات بوزارة التعليم العام االحتادية وكذلك يف وزارات التعليم 
  ؛يف الواليات

ق الزواج من خالل    اختذ الكثري من التدابري اليت حتمي األطفال املولودين خارج نطا          •
 جانب إدخال برامج الكفالة املؤقتة والدائمـة        إىلتنفيذ الربامج التوعوية يف اجملتمع      

اليت حرصت فيها احلكومة على إدماج هؤالء األطفال يف أسر بديلـة يف نطـاق               
جمتمعاهتم ويسجل املولود خارج نطاق الزواج بالسجل املدين بقيد خـاص بـه             

  . وطنياًعائلية ورقماًكأسرة جديدة ومينح بطاقة 

  الفضلى مصلحة الطفل    
 مواداً نصت على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى يف كل          ٢٠٠٤أورد قانون الطفل      -٥٧
خرى، كما نص مشروع قانون الطفل لعـام        ألجراءات املتعلقة بالطفل والقوانني الوطنية ا     إلا

طفل الفضلى كما نصت لتزام مبصلحة الال كثري من النصوص اليت تؤكد ضرورة اىعل ٢٠٠٦
كما ورد ذلك بشكل مباشر وغري مباشر يف قانون          .فاقية حقوق الطفل  ات من   ٣عليها املادة   
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.  والتعديالت املقترحة عليه مما يعزز وضع مصاحل الطفل الفضلى كأولوية          ١٩٩٧العمل لسنة   
  .١٩٩١ للطفل والتركيز عليها يف قانون العقوبات لسنة ىكما روعيت املصلحة الفضل

األنشطة واإلجراءات املتعلقة حبماية األطفال يف خمتلف اجملاالت          كافة تضمنتوقد    -٥٨
 يف برامج اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع خمتلف الشركاء مراعاة مصلحة             اليت ُتنفذ 

 .الطفل الفضلى

نية يضع   فنجد أن قانون املصنفات األدبية والف      ىوالدولة تراعي مصلحة الطفل الفضل      -٥٩
تتالءم مع املبادئ    ال  ألي معلومات ال تتالءم مع سنه أو       الضمانات الالزمة ملنع تعرض الطفل    

  .األخالقية الفضلى

   احلياة والبقاء والنماءيفاحلق     
 أحكاماً نصت على رعاية ومحاية حقـوق        ٢٠٠٥ يلنتقاالتضمن دستور السودان ا     -٦٠

 وفقاً للمواثيق واالتفاقات الدولية اليت صدق عليها        الطفل واحلفاظ على حقه يف البقاء والنماء      
أضف إىل ذلـك    . ٣٦ و ٢٧ و ١٤ ييتجزأ من دستوره واملواد ه     السودان واعتربها جزءاً ال   

دستور جنوب السودان ودساتري الواليات الشمالية واجلنوبية باإلضافة إىل قـانون الطفـل             
، وقانون الـسجل    ٢٠٠١ لعام    وقانون ختطيط التعليم   ١٩٧٤، وقانون الصحة لعام     ٢٠٠٤

وميكـن  ). ٢٠٠٥عّدل عـام     (١٩٩٣، وقانون اجلنسية السودانية لعام      ٢٠٠١املدين لعام   
الفـصل  (الرجوع للربامج الوطنية املتعلقة بالبقاء والنماء يف حمور الصحة األساسية والرفـاه             

  ).السابع أدناه

  احترام آرائهم ومشاركة األطفال    
 من اتفاقية ٢٣ نصوصاً تعىن بتفعيل املادة ٢٠٠٦لطفل  تضمن مشروع قانون ا     -٦١

 الطفل احلق   ى أعط ي الذ ١٩٩٣جراءات املدنية  لعام     إلحقوق الطفل، كذلك قانون ا    
 اللجوء للقضاء من خالل الوصي القانوين له، كما أعطى قانون اإلثبات احلق للطفل يف

  .أن يديل بشهادته
عاية الطفولة خالل السنوات األخرية بالكثري      وعلى صعيد آخر قام اجمللس القومي لر        -٦٢

 والـدويل قليمي  إل الوطين وا  ىمن الربامج اليت هتدف إىل تعزيز مشاركة األطفال على املستو         
من أمهها مشاركتهم يف املراجعة القانونية للتشريعات الوطنية على أساس بنـود االتفاقيـة              

ياريني، وإشراكهم يف عـدة دراسـات       وإعداد التقارير األولية مبقتضى الربوتوكولني االخت     
ويـتم  . ضد األطفـال  عن العنفلتحليل الوضع من أمهها دراسة األمني العام لألمم املتحدة        

 إعداد دراستني إحدامها حول اإليدز يتم فيها أخذ آراء األطفال واألطفـال املتـأثرين               حالياً
طفال يف السودان بدعم    باإليدز واألخرى حول آراء األطفال والنشء والشباب يف قضايا األ         

  . فين من اليونيسيف



CRC/C/SDN/3-4 

25 GE.10-40914 

ورد أعاله فقد نظمت بالتعاون مع الشركاء منتديات والئية للنشء           باإلضافة إىل ما    -٦٣
ومت تأسيس برملان األطفال يف والية اخلرطوم وبعض الواليات األخـرى وإن            . ةوأخرى قومي 

 يف.  ذلك اإلناث والـذكور    كانت تتطلب تفعيالً وتنشيطاً أكثر بالواليات األخرى ويشمل       
 تتناول قـضاياهم  اليتجنوب السودان يشارك األطفال يف جلسات جمموعات محاية األطفال       

  . خمتلف اجملاالتيف
 حرية التجمع والتنظـيم     يف حلكومة جنوب السودان احلق      يلويكفل الدستور االنتقا    -٦٤

  .السودان من دستور جنوب ٢٩ وتكوين اجلمعيات وذلك مبوجب املادة يالسلم

  احلقوق واحلريات املدنية  -خامساً  

  ))أ(٣٧، و١٧-١٣ و،٨ و،٧املواد (    
 والتقرير اخلاص بردود السودان على املالحظات اإلضافية للجنة          التقرير الثاين  تأعقب  -٦٥

تطورات فيما يتعلق باحلقوق واحلريات املدنية اليت تضمنتها املـواد يف الدسـتور ودسـتور               
  .ن ودساتري الواليات والكثري من التشريعات والقوانني الوطنيةحكومة جنوب السودا

على كافة احلقوق   " وثيقة احلقوق "وكفل الدستور ونص يف الباب الثاين منه املعنون           -٦٦
ـ (واحلريات األساسـية     ، ٣٦، و ٣٥، و ٣٤، و ٣٣، و ٣٢، و ٣١، و ٣٠،  ٢٩، و ٢٨واد  امل

  ). ٤٤، و٤٢، و٤١، و٤٠، و٣٩، و٣٨، و٣٧و

  الحظات اخلتاميةمتابعة امل    

  االسم واجلنسية     
مولود ألم    جلمهورية السودان على أن لكل شخص يولد أو        يلنتقانص الدستور اال    -٦٧

ومت تعديل قانون اجلنسية وفقـاً        اجلنسية واملواطنة،  يفينتقص   أب سوداين حق ال    سودانية أو 
مهم سـودانية   أا كانت   كتساب اجلنسية السودانية إذ   اللدستور حبيث أصبح لألبناء احلق يف       

  .مل يكن األب سودانياً حىت لو
ين يعرف الشخص كسودا  : كما نص الدستور االنتقايل جلنوب السودان على ما يلي          -٦٨
 ينن الـسودا  إحيث   عقده مستقبالً حول االنفصال،    املزمع   باالستفتاء ألغراض تتصل    يبجنو
  : كل شخص هويباجلنو

 يف جنوب السودان يفماعات احمللية املتواجدة   من اجل  يف أي عضاء  أجداده   أ وأبواه  أ •
ميكن تتبع نسبه من ناحية األب ألي مـن          وأ ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١قبل   وأ
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مـن   وأقامة دائمة   إ شخص ظل مقيماً     يأ اجملتمعات العرقية جلنوب السودان، أو    
. ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١ يفة دائمة يف جنوب السودان      مأبيه إقا  كان ألمه أو  

ن إ، وعليه ف  يلمن الدستور االنتقا  ) ٢(٤٨ أن هذا التعريف ال ميس إعمال املادة         إال
 من الدسـتور  ٢١ جنوب السودان حقوق متساوية حتت املادة      يفلكل السودانيني   

  .  جنسيةويف اسم يفولكل طفل احلق يل االنتقا

 تسجيل املواليد    

 الضمانات القانونية لتـسجيل  ٢٠٠١ من قانون السجل املدين لسنة     ٢٨تضع املادة     -٦٩
 عن واقعة امليالد واجباً قانونياً وحـددت        التبليغ ٢٩املولود فور والدته، كما جعلت املادة       

 على العقوبات املترتبة على اإلخـالل       ٤٢كذلك نصت املادة    . األشخاص املكلفني بالتبليغ  
 ومؤسـسات تقـوم     لتزامات أعاله، والقانون ينص بصورة مفصلة على تشكيل أجهزة        البا

  . السودانيف نسبة تسجيل املواليد ٥ويوضح اجلدول رقم . بواجب التسجيل
ونصت الئحة السجل املدين على إجراءات معينة لضمان تسجيل ساقطي القيد ويف              -٧٠

تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة تقوم إدارة السجل املدين بتعيني أشخاص وفق             املناطق اليت ال  
 ختصاصهم املكاين أو  اام بتسجيل كل حاالت الوالدة اليت حتدث يف نطاق          ضوابط معينة للقي  

، كما وضعت ضوابط خاصة لتسجيل حاالت الوالدة يف الطـائرات والبـواخر             يالشخص
  .اهلوية، وحاالت الوالدة خارج البالد وتسجيل والدات األجانبيل واألطفال جمهو

واللوائح املنظمة له مت تصميم      ٢٠٠١قانون السجل املدين لسنة      على   بعد املصادقة و  -٧١
، وهى تشتمل على العناصر األساسية هلوية الطفـل دون          ستمارات جديدة لتسجيل املواليد   ا

الالزمة ملنح عناصر اهلويـة     كما وضعت الئحة السجل املدين الضوابط       .  ضده  متييز وصم أو 
 جمهول األب يسجل    يز ضدهم كما أنه أصبح املولود     يمت  وصم أو  لألطفال جمهويل اهلوية دون   

 .بالسجل املدين بقيد خاص به كأسرة جديدة وُيمنح بطاقة عائلية ورقم وطين

األمومة لطفل جمهول     األبوة أو  يدعيوبناًء على الئحة السجل املدين، إذا ظهر من           -٧٢
كما يلزم قانون األحوال    .  يتم توفيق األوضاع حسب احلال     يوأثبت ذلك حبكم قضائ    اهلوية

وقد شـهد  .  أنفسهمسوداين الوالد برعاية أطفاله حىت يتمكنوا من االعتماد علىالشخصية ال 
  . جمال احلصول على اجلنسية تطوراً كبرياً بعد تعديل قانون اجلنسية السوداين وفقاً للدستور

تطوير خطة وطنية لتعزيز تسجيل املواليد       ختذهتا احلكومة هو  ا اليتومن التدابري     -٧٣
ئم لتسجيل املواليد على املستوى القومي وعلى مستوى الواليـات          وحتسني النظام القا  

ختفيض رسوم شهادات امليالد، وتوصيل خدمـة تـسجيل          والنظر يف إمكانية إلغاء أو    
 إطـار اخلطـة اخلمـسية       يفاملواليد إىل مستوى اجملتمعات واملناطق النائية، وذلـك         

 أدنـاه نـسبة     ٥رقم  ، ويوضح اجلدول    ٢٠١١- ٢٠٠٧االستراتيجية لرعاية الطفولة    
  . السودانيفتسجيل املواليد 
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  ٥دول اجل

  نسبة تسجيل املواليد يف السودان
  ذكور   إناث   النسبة  الوالية 

  يف املائة  ٥٨,٩ يف املائة  ٥٨,١  يف املائة  ٥٨,٥  مشال السودان
      يف املائة  ٩٢  الشمالية
       يف املائة٨٣,٣  هنر النيل

      ة يف املائ ٧٦,٤  البحر األمحر
      يف املائة  ٥٢,٤  كسال

      يف املائة  ٦٥,١  القضارف
      يف املائة  ٥٧,٠  اجلزيرة
      يف املائة  ٥٤,٧  سنار

      يف املائة  ٦٨,٢  النيل األبيض
      يف املائة  ٤٨,٢  النيل األزرق

      يف املائة  ٨٥,١  اخلرطوم
      يف املائة  ٤٨  مشال كردفان

      يف املائة  ٥٦,٩  جنوب كردفان
      يف املائة  ٤٥,١  غرب كردفان
      يف املائة  ٥١,١  مشال دارفور

      يف املائة  ٤٨,٧  جنوب دارفور
      يف املائة  ٣٢,٤  غرب دارفور

      يف املائة  ٨٢,٧  احلضر
      يف املائة  ٤٥,٤  الريف

  يف املائة  ٥٥,٢ يف املائة  ٥٨,٦  يف املائة  ٥٦,٨  جنوب السودان
      املائة يف  ٧٩,٦  مدينة جوبا
      يف املائة  ٤٣,٩  مدينة واو

      يف املائة  ٣٥,٥  مدينة ملكال

  .)٢٠٠٠( املسح متعدد املؤشرات -حصاء إل لياجلهاز املركز :املصدر
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  احلفاظ على اهلوية     

   قانوين تدخل غري أيالتدابري املتخذة للحفاظ على هوية الطفل ومنع      
 على وجوب استخراج بطاقة عائلية بواسطة       ٢٠٠١ لعام   ينينص قانون السجل املد     -٧٤

سرة، وتكون هلا قوة اإلثبات بالنسبة جلميع البيانات املسجلة فيها، كما نص على             أكل رب   
ضوابط صارمة متنع أي تدخل غري قانوين لتغيري عناصر هوية الطفل املوجـودة يف الـسجل                

قماً وطنياً ونصت الئحة    املدين، وهذه الضوابط متكن من تسجيل ساقطي القيد وإعطائهم ر         
 السجل املدين على الضوابط الالزمة ملنح عناصر اهلوية لألطفال جمهويل اهلوية دون وصم أو             

  . متييز ضدهم

  حرية التعبري     
 أدبيـة وثقافيـة     من مجعيات  يعلى أمهية النشاط املدرس   أكدت الالئحة املدرسية      -٧٥
 يب، وتوجد إدارة للنـشاط الطـال      ه عن آرائ   تشكل منرباً هاماً للطفل للتعبري     يتاضية وال يور

يضاً مركز ثقافة الطفل ومسرح الطفل وهى       أويوجد  . لإلشراف العام على األنشطة املدرسية    
كلها منابر لألطفال للتعبري عن آرائهم، وخيضع هذا احلق لقيود الـسلوك القـومي والقـيم                

  .ه الفضلىحنراف الطفل وصوناً ملصاحلا تشكل ضماناً ملنع اليتاألخالقية 
 حرية التعـبري واسـتقبال   يفلدستور جنوب السودان فإن لكل شخص احلق   ووفقاً    -٧٦

 واآلداب العامة   منأل الصحافة دون اإلخالل بالنظام وا     إىلوبث املعلومات والنشر والوصول     
كما حيددها القانون، وحكومة جنوب السودان ملتزمة بضمان حرية الصحافة وكل وسائل            

 .خالقيات املهنةأعليها االلتزام ب اليتعالم إلا

  حرية الفكر والوجدان والدين     
 حرية الفكر يفمبختلف جهاهتم وأعمارهم احلق كفل دستور السودان لكل املواطنني       -٧٧

 حترام الدولـة  ا على    منه ٦وقد نصت املادة     . قيود يوالدين وال خيضع جهر الطفل بدينه أل      
  : منهاجملموعة حقوق تتعلق باحلرية الدينية

معتقد وإنشاء أماكن لتلـك األغـراض        العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو       •
  ؛))أ(٦املادة(واحملافظة عليها 

معتقد  عادات أي دين أو    ملك وحيازة األموال الثابتة واملنقولة املتعلقة بطقوس أو        •
  ؛))ج(٦املادة (

 .))ه(٦املادة (ض  األماكن املناسبة هلذه األغرايفاملعتقد  تدريس الدين أو •

مجيـع  ": من الدستور على ما يلي    ) ١(٨ويف جمال تطبيق تعدد اللغات نصت املادة          -٧٨
، كمـا منحـت     "حترامها وتطويرها وترقيتها  االلغات األصلية السودانية لغات قومية جيب       
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اهليئات التشريعية بالواليات احلق يف جعل أي لغة قومية أخرى لغة عمل رمسيـة           ) ٤(٨ املادة
 .واإلنكليزيةىل جانب اللغتني العربية إ

لتزام بتعددية اللغات تبعاً لسكان اإلقليم نص الدستور يف         الولتأكيد ضرورة ا    -٧٩
  مـن اللغـتني العربيـة أو       يستعمال أ امنه على عدم جواز التمييز ضد       ) ٥(٨املادة  

 أي مستوى من مـستويات احلكـم أويف أي مرحلـة مـن مراحـل                يفليزية  نكاإل
  .املختلفة  التعليم
 وزارة التربية مناهج التربية املسيحية والتربية اإلسالمية يف املدارس، وللطفـل            وتوفر  -٨٠

 ي احلريـة أل   هوال ختضع هذ   .ه يتناسب مع معتقدات   ي اختيار منهج التربية الدينية الذ     يفاحلق  
 نتقـايل االويف ذات الوقت ميكن مقارنة الدستور       . قيود مع مراعاة احترام معتقدات اآلخرين     

ويف اجلنوب مت تأسيس مجاعات األطفال والشباب يف        . للجنوب مع الدستور الوطين املؤقت    
 .كل الواليات تقريباً بدعم من اليونيسيف

   يحرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلم    
 تكوين اجلمعيات األدبية والثقافيـة      يف املدرسية لألطفال احلق     الالئحةتكفل    -٨١

 هذا اجملال قيام مشروع برملان األطفال، حيث بـدأ  يف ومن أهم االجنازات   والرياضية،
 مـدارس   ٩ يفالعمل على اختيار جمموعات من األطفال لتكون نواة لربملان األطفال           

 كل من واليـات كـسال،       يفطفال  ومت إنشاء برملانات لأل   .  اخلرطوم واجلزيرة  بوالييت
محـر خـالل    ألوالبحر ا  ق، ومشال كردفان،  زرألبيض، وهنر النيل، والنيل ا    والنيل األ 

تم يويباشر اآلن برملان والية اخلرطوم لألطفال نشاطه، وس       ). ٢٠٠٢- ١٩٩٨(عوام  ألا
عـضاء الربملـان   أ كل واليات السودان يف العام القادم الختيار يفتعميم هذه التجربة  

بهم علـى    املشاركة وتدري  يفطفال  أل حلق ا  كيداًأ من مجيع واليات السودان ت     يالقوم
  .خرآل وحرية الرأي واحترام الرأي اةي السياسةيالدميقراط

  محاية احلياة اخلاصة    
 احلياة اخلاصة كما    ي حتم اليت على عدد من املواد      ٢٠٠٥نص دستور السودان لعام       -٨٢

 مسالة محاية األطفـال مـن       ١٩٩١ أيضاً لسنة    يليها، ونظم القانون اجلنائ   إشارة  إلسبقت ا 
  ).مت إيراد تفاصيل أكثر يف التقرير السابق. ( عقوبات بشأهنااالنتهاكات وحدد

  احلصول على املعلومات املناسبة    
ال بأس هبا من الكتب اخلاصة باألطفال، إال أن احلاجة تـربز             أعدادبالرغم من نشر      -٨٣

طته هذا الصدد قام اجمللس يف إطار أنش      يف  إىل املزيد من اإلنتاج والنشر والتنوع يف الوسائل، و        
 ٢٠٠٤عالم وذلك خالل الفترة من  ميثلون خمتلف وسائل اإل  إعالمياً ٣٥٠اإلعالمية بتدريب   

معدي برامج، منتجني،   ( بالتلفزيون القومي    اإلعالميني من   ٣٠، حيث مت تدريب     ٢٠٠٧إىل  



CRC/C/SDN/3-4 

GE.10-40914 30 

 مـن   ٢٥ذاعيني وكـذلك تـدريب      إلعالميني ا إل من ا  ٣٠ضافة إىل تدريب    إلبا) خمرجني
ع اجمللس القومي للصحافة واملطبوعات وذلك على كيفية تناول القضايا          الصحفيني بالتعاون م  

وجيري اآلن تنفيذ احلملة اإلعالمية للتوعية بقضايا محاية األطفال         . من منظور حقوق األطفال   
حتفال بيوم الطفـل    ال بوالية جنوب دارفور مبناسبة ا     ٢٠٠٧يونيه  /واليت انطلقت يف حزيران   

 الوالدين وقطاعات اجملتمع املختلفة مبا فيهم األطفال يشر ورفع وع واليت هتدف إىل نفريقياأل
األطفـال جمهـويل    ( احلملة عشرة قضايا     توتناول. أنفسهم وذلك بالتعاون مع اليونيسيف    

األبوين، األطفال اجلنود، األطفال يف متاس مع القانون، وختان اإلناث، والعنف على أساس             
وسـوء   وتسجيل املواليـد،  لغام والذخائر الغري متفجرة، والتوعية مبخاطر األ   اجلنس والنوع، 

وفيما  ).جتار باألطفال الاووالعقاب البدين يف املدارس واملؤسسات التربوية،        املعاملة يف املرتل،  
 .ذاعة والتلفزيون توجد برامج منتظمة خمصصة لألطفال تبث لفترات زمنية حمددةإليتعلق با

العقوبـة القاسـية     ولغريه من ضـروب املعاملـة أ       وللتعذيب أ  احلق يف عدم التعرض       
   املهينةوالالإنسانية أ وأ

كفل الدستور القومي ودستور جنوب السودان ودساتري الواليات الشمالية واجلنوبية            -٨٤
 عدم التعرض للتعذيب، وقامت الالئحة املدرسية بإلغاء يف احلق ١٩٩١ لسنة يوالقانون اجلنائ

 على املستوى الوطين ٢٠٠٦وقد نصت مسودة قانون الطفل لعام       . العقاب البدين يف املدارس   
نص القـانون     ومحايتهم من العنف، كما    اإلساءة ضد لألطفال   شاملة ملواجهة على معاجلات   

 .على عقوبات حبق كل من ميارس العقاب البدين ضد األطفال

ـ               -٨٥ دة مـن   وقد متت كثري من النشاطات اليت تسعى ملناهضة العنف منها إجيـاد قاع
ملعلومات عن أسباب العنف وكيفية معاجلته، ويف هذا الشأن أُجريت مراجعـة             ا وأالبيانات  

للدراسات اليت متت يف السودان حول العنف ومت نشرها وتعميم التوصيات اليت جاءت فيها،              
كما قامت منظمة رعاية الطفولة السويدية بإجراء دراسة عن العقوبات البدنية يف مـدارس              

 مت إعداد اخلطة الوطنية ملناهضة العنف، وهى ٢٠٠٦ويف عام . ٢٠٠٥رطوم يف عام   والية اخل 
مت التطـرق هلـا يف التقريـر بـشأن          (ية بالدولة   ذبصدد املصادقة عليها من اجلهات التنفي     

تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل        الختياري  الالربوتوكول ا 
  ).٢٠٠٥مايو /أيار ()اإلباحيةاألطفال يف املواد 

ونشري هنا إىل تأسيس وحدة محاية األسرة والطفل اليت هتدف إىل تقدمي اخلـدمات                -٨٦
ساءة واالستغالل اجلنسي والعمل على محايتهم من مجيع        إللألطفال والنساء ضحايا العنف وا    

  .أشكال العنف
دين واملعاملة القاسية   عدم التعرض للعقاب الب    ويف جنوب السودان من حق األطفال       -٨٧

 وإدارات املـدارس واملؤسـسات      ،مبا يف ذلك الوالـدين    والالإنسانية من قبل أي شخص،      
ينص مشروع قانون الطفل يف جنوب السودان علـى         و صار حقاً مكفوالً بالدستور      ىاألخر
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 هينـة املعاملة القاسية والالإنسانية وامل    أوأن لكل طفل احلق يف احلماية من التعذيب والعقوبة          
من قبل أي شخص مبا يف ذلك من الوالدين وإدارات املدارس واملؤسسات األخرى، وأن هذا             

  .احلق صار حقاً مكفوالً بالدستور
السجن  ونص القانون كذلك على أنه ال جيوز احلكم على أي طفل باإلعدام أو  - ٨٨

وحـراس   والشرطة، واملعلمـني،     إخضاعه للعقاب البدين من قبل الزعماء،      املؤبد أو 
غريهـم مـن    إخضاعه لعقاب مجاعي من قبل هؤالء أو اإلصالحيات أو  السجون، أو 
  . املؤسساتاألشخاص أو

وينص كذلك مشروع قانون الطفل يف جنوب السودان على عقوبات جنائية ملـن               -٨٩
ويف املمارسة العملية يعترب العقاب البدين من أكثر املوضوعات إثارةً للجدل        . خيالفون أحكامه 

 جنوب السودان، فاألطفال ال يزالون يتعرضون للعقاب البـدين يف املـدارس واملنـازل               يف
 .واحملاكم والسجون من قبل الشرطة والزعماء التقليديني

ويوضح التقرير البديل للحركة الشعبية لتحرير السودان أن العقاب البدين كان واسع   -٩٠
عملياً هنالك حمددات قليلة جـداً علـى        و. نتشار يف املدارس واملنازل يف جنوب السودان      الا

ممارسة الوالدين لضبط السلوك ما عدا يف احلاالت اليت يتدخل فيها اجملتمع، حيث يعتـرب أن                
ويف ذات  . ختالف اجملتمعـات  ااإلجراءات التأديبية ُمسيئة، بيد أن مثل تلك املعايري ختتلف ب         

ستقرار يف معظم اجملتمعـات     ا حادة ونزوح وعدم     اختالالتالوقت جنم عن احلرب األهلية      
 .وبالتايل ضعفت اآلليات التقليدية اليت توفر احلماية لألطفال

وقد وجدت دراسة أجرهتا منظمة رعاية الطفولة السويدية يف جنوب الـسودان أن               -٩١
نتظـام يف   االغالبية العظمي من األطفال املشاركني يف الدراسة قد ذكروا أهنم كانوا يعاقبون ب            

الضرب بالعصا من قبـل املعلمـني كوسـيلة          ن أكثر أنواع العقاب شيوعاً هو     أاملدرسة، و 
 القفز يف مكـان     ىعلوقد ذكر األطفال أيضاً أنواع أخرى من العقاب كإجبارهم          . للضبط

 الـبطن   ىعلواحد وعلى تنظيف مساحة املدرسة واملراحيض وتنظيف الشجريات والزحف          
ومن أكثـر   .  إىل اإلساءة الشفهية واإلمهال    ومحل احلجارة حتت الشمس لساعات، باإلضافة     

 واإلهانـة أنواع العقاب املرتيل اليت ذكرها األطفال شيوعاً يف منازهلم احلرمان من الطعـام،              
  .الشفوية، واملطاردة، باإلضافة إىل الضرب بالعصا والسياط

 فحصت نفس الدراسة املواقف النفسية من إزاء العقاب البدين، فوجـدت أن             وقد  -٩٢
ستطلعت آراؤهم عاقبوا األطفال يف املدارس، وأن أكثر أنواع العقاب          اظم املعلمني الذين    مع

حنناء واجلري والقيام بأعمـال النظافـة       ال ا ىعلالضرب بالعصا وإجبار األطفال      شيوعاً هو 
وبناء على توصـيات الدراسـة      . وبأعمال يدوية كحفر املراحيض ومحل املياه وجز العشب       

  .بوضع بعض التدابري اليت حتد من هذه التجاوزاتالسودان ستقوم حكومة جنوب 
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  وجود أطفال يف املعسكرات والربامج املتاحة هلم     
 يف  واملنظمات الطوعيـة   اليونيسيفمن  بدعم  لقد مت تأسيس شبكة محاية األطفال         -٩٣

معسكرات النازحني بوالية اخلرطوم وبشراكة معها، وتضم هذه الشبكات النساء والشباب           
وترصد .  من أعضاء هذه الشبكات تدريباً يف قضايا محاية الطفولة     ٢٣٠ ىألطفال، وقد تلق  وا

األطفـال   إلحلـاق  الالزمة ذ اإلجراءات خالطفولة وتت هذه الشبكات وتراقب قضايا محاية      
  .طفل ١٥ ٠٠٠ ، وقد مشل هذا النشاطاملهينباملدارس وبالتدريب 

موعة عمل تتكون من اجمللس القـومي       وقد متخض هذا العمل أيضاً عن تأسيس جم         -٩٤
لرعاية الطفولة واليونيسيف ومخس من املنظمات الغري حكومية ومخـس مـن الوحـدات              

 كما متت املبـادرة  .هتمام بقضايا محاية الطفولة يف هذه املعسكرات     احلكومية ذات الصلة لال   
قد مت تـدريب    و.  من املنظمات الطوعية العاملة يف هذه املعسكرات       )Forum(بإنشاء ملتقى   

 مـن   ٨٠ من املوظفني الرمسيني ومن العاملني يف املنظمات غري احلكومية باإلضافة إىل             ٢١٩
  . والبحث عن األسراملدارس بشأن محاية األطفالمعلمي 

 أطفال مفصولني عن    ٢٦٢ من األطفال العائدين مبا فيهم       ٦٢٦٥وقد مت دعم      -٩٥
ية النيل األبيض إىل اجلنوب وتـوفري        بوال كوسيتأسرهم أثناء رحلة العودة من مدينة       

مرأة ا ١٠٧٧مراقبة لصيقة حلماية األطفال أثناء هذه الرحالت، وقد مشل الدعم أيضاً            
  .غري مصطحبة

ولقد ُشكلت جلنة من اجمللس القومي لرعاية الطفولة والشركاء اآلخـرين ملعاجلـة               -٩٦
 إعداد حزمة تدريبية للمـوظفني      أوضاع األطفال النازحني يف إطار العودة الطوعية، حيث متّ        

 من العاملني باحلكومـة     ٣٠الرمسيني وجملموعات احلماية لألطفال النازحني ومت تطبيقها على         
  .باإلضافة إىل مراقيب العودة من املنظمة العاملية للهجرة

 والبيئـة   ه، نرجو الرجوع إىل حماور الصحة األساسية والرفا       ٢٦أما فيما خيص البند       -٩٧
   ).والتاسع أدناهالفصول السادس، والسابع، (والرعاية البديلة وتدابري احلماية اخلاصة األسرية 

  الصعوباتوالعوامل     
جتاهات والسلوك بشأن مفاهيم محايـة      الأوضحت الدراسة املعنية بقياس املعرفة وا       -٩٨

ن بعض أ ورطوم، وكسال، ونياال جبنوب دارفاألطفال واملمارسة العملية يف اجملتمع بوالية اخلر     
املفاهيم كالعقاب البدين داخل األسرة ويف املؤسسات التربوية ضرورية يف مفهـوم األسـرة         

وهذا األمر يتطلـب    . واملؤسسات التربوية لتقومي السلوك وبغرض اإلصالح والتأديب للطفل       
 األسـر   ىجتاهـات والـسلوك لـد     ال تغيري املفاهيم وا   ىتكثيف محالت التوعية والعمل عل    

  . اجملاالتشىت مع األطفال يف واملتعاملني
. املدارس والبيوت يف جنوب الـسودان      نتشار يف ال كان العقاب البدين واسع ا     ولقد  -٩٩

 يف احلاالت اليت    ى ممارسة الوالدين لضبط السلوك سو     ىوعملياً هنالك حمددات قليلة جداً عل     
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 مثل تلك املعايري ختتلف     يتدخل فيها اجملتمع حيث يعترب أن اإلجراءات التأديبية مسيئة، بيد أن          
ختالالت حادة ونزوح وعدم    اويف ذات الوقت جنم عن احلرب األهلية        . ختالف اجملتمعات اب
  .ستقرار يف معظم اجملتمعات وبالتايل ضعفت اآلليات التقليدية اليت توفر احلماية لألطفالا

  سرية والرعاية البديلةألالبيئة ا  - سادساً 

 ،٢٧ و ،٢٥و،  ٢١-١٩ و ،٢و ١ الفقرتـان  ،١٨و،  ١١ و ،٩ و ،٥املواد  (    
  )٣٩و، ٤الفقرة 
إن حكومة السودان إذ تبذل أقصى اجلهود لتفعيل بنود االتفاقية اخلاصة بالبيئة         -١٠٠

ويعيش  مياهنا العميق بأن من حق كل طفل أن ينموإاألسرية والرعاية البديلة ومن خالل 
ة احمليطة، إال أن التحديات اليت يف كنف بيئة عائلية حاضنة بغض النظر عن ظروف البيئ

واجهت السودان نتيجة للحروب والرتاعات والكوارث الطبيعية حالت دون الوصول          
وبالرغم من ذلك فقد بذلت جهـودا مقـدرة علـى           . إىل حتقيق األهداف املرصودة   

  .والشعيبالصعيدين الرمسي 

  متابعة املالحظات اخلتامية     

   سات والبحوثاالدر    
د حجم املـشكالت املتعلقـة   يريت وجتري اآلن العديد من الدراسات لتحد  لقد أج   -١٠١

  :ألسرية منهااباألطفال احملرومني من الرعاية األسرية والذين هم أكثر عرضه لفقدان الرعاية 
دراسة حول األطفال املعاقني بوالية اخلرطوم وواليـة النيـل األزرق             )أ(  

جتاهات والـسلوك واملعــرفة     العاقة وا هتدف إىل حصر األطفال املعاقني وأسباب اإل      
 ؛هاءللحاالت اليت مت إحصا

أُجري حبث ميداين عن األطفال العائدين مـن دول اخللـيج الـذين               )ب(  
خدموا يف سباقات اإلبل تناول البحث األسباب واآلثار الـسالبة هلـذه الظـاهرة      سُتا

بالتعاون مـع   ، كما أُجري حبث آخر يف هذا الصدد         ٢٠٠٦ف  يبالتعاون مع اليونيس  
 ؛٢٠٠٥منظمة قطر اخلريية 

يتم إجراء حبث عن ظاهرة أطفال الشوارع يف واليـة اخلرطـوم بعنـوان             )ج(  
 ؛"٢٠٠٧األسباب وتداعيات الظاهرة "

 Study (KAP)جتاهات واملمارسـة  الكتملت دراسة حول قياس املعرفة واا  )د(  
دراسة اخلرطوم، كسال، نياال ويف حول محاية األطفال من اإلساءة والعنف للوالدين ومشلت ال    
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ستبيانات اخلاصة بالدراسة وذلك يف إطار احلملة القومية للتوعية         النتظار النتائج بعد حتليل ا    ا
 ؛٢٠٠٧بقضايا محاية األطفال 

جتاهات واملمارسة حول ختـان اإلنـاث   المت إعداد دراسة حول املعرفة وا      )ه(  
 ؛ )٢٠٠٧(ية اخلرطوم ومشل البحث أمهات أطفال رياض األطفال بوال

مت إجراء دراسة حتليلية حول عمالة األطفال بوالييت اخلرطـوم وكـسال              )و(  
 جتماعي؛ األسباب والدوافع والوضع اال-) ٢٠٠٤(

يتم اآلن تنفيذ دراسة حول حتليل وضع األطفـال والنـساء يف الـسودان          )ز(  
  ). ٢٠٠٧(بالتعاون مع اليونيسيف 

ة إنقاذ الطفولة الربيطانية دراسة عن األطفال املنفـصلني         ويف اجلنوب أكملت منظم     -١٠٢
ستوائية وأقرت الدراسة أن العديد مـن       الثالثة من دور رعاية األيتام يف غرب ا        واستشارت

األطفال قد وضعوا يف دور الرعاية من قبل أقارهبم وذويهم وآباؤهم كوسيلة للتعايش مع فقر              
وقد كانت مستويات الرعاية يف تلك      .  أبنائهم  فرص لتعليم  ىكوسيلة للحصول عل   أسرهم أو 

 الدراسات لدجمها يف    هستخالص توصيات هذ  اويتم العمل على    . املؤسسات منخفضة للغاية  
  . خطة الطفولة جبنوب السودان

  ٢٠٠٥نتقايل الدستور السودان ا    
  باإلضافة إىل دساتري الواليات وأكد على دور       ٢٠٠٥نتقايل  النص دستور السودان ا     -١٠٣

  .األسرة ورعاية الوالدين للطفل باعتبارها هي النواة األوىل للمجتمع

   دستور جنوب السودان    
لكل طفل احلق يف احلياة يف أسـرة        :  من دستور السودان ما يلي     ٢١جاء قي املادة      -١٠٤

  .ورعاية والديه أو األوصياء القانونيني

  )املبادئ العامة) (محاية األطفال(، الفصل الثاين )و)(٥( املادة ٢٠٠٤قانون الطفل لسنة     
تقع على عاتق الوالدين املسؤولية األوىل يف تربية الطفل وعلى الدولة أن تقدم ما يف                 -١٠٥

  .طفالألن تكفل تطوير مؤسسات رعاية اأوسعها من املساعدة املالئمة و
لعامـة   هذا القانون حبق الطفل يف التمتع بكافة احلقوق واحلريات ا          ختل أحكام وال    -١٠٦

 ىوأوجه احلماية والرعاية اليت تكفلها لإلنسان عامة وللطفل خاصة أيـة تـشريعات أخـر           
  .على النفس واملال املعمول هباحكام الوالية أمعمول هبا، وذلك دون اإلخالل ب

وتقدم الرعاية البديلة لألطفال الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة حالـت دون               -١٠٧
  :  وذلك من خالل ما يلينشأهتم يف أسرهم الطبيعية
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  ؛)٢٢املادة (حكام ألاألسر الكافلة وفقاً  •
 .٢٣حكام املادة ألجتماعية وفقاً الدور الرعاية ا •

  ) جتماعيالالتكافل ا(مؤسسات الضمان     
جتماعية والنفسية والصحية لألطفـال الـذين       الويوفر نظام األسر الكافلة الرعاية ا       -١٠٨

. هم الطبيعية وذلك هبدف تربيتهم وتنشئتهم تنشئة سليمةحالت ظروفهم دون نشأهتم يف أسر    
اللوائح والضوابط والشروط والقواعد املنظمة لألسـر الكافلـة          هذه املؤسسات    كما حتدد 

الذين   احملرومني من الرعاية األسرية أو دور الرعاية إليواء األطفالوتنشئ، والفئات املنتفعة هبا
ختصاصات اوحتدد اللوائح مهام و  . اية السليمة هلم  عجزت عن توفري الرع    تصدعت أسرهم أو  

  .وكيفية تنظيم هذه الدور

   ٢٠٠٦مشروع قانون الطفل لسنة     

  املسؤولية األبوية     
  :على ما يلي) ١(٢٦ يف املادة ٢٠٠٦ينص مشروع قانون الطفل لسنة   -١٠٩

  ؛ولية األبوية عن طفلهؤعلى كل والد مراعاة املس •
ولية األبوية عنه للشخص الـذي يعينـه قـانون          ؤقل املس والد الطفل تنت  يف  إذا تو  •

دور الرعاية املبينة    لدور احلضانة أو   األحوال الشخصية الذي حيكم حالة الطفل أو      
 .يف هذا القانون

 )١(٢٤املادة 

جتماعية والنفسية والصحية لألطفـال     اليوفر نظام األسر الكافلة الرعاية ا     "  
سرهم الطبيعية وذلـك هبـدف تربيتـهم        الذين حالت ظروفهم دون نشأهتم يف أ      

  ."وتنشئتهم تنشئة سليمة
حتدد اللوائح والضوابط والشروط والقواعد املنظمة لألسر الكافلة والفئات         "  

  ."فعة هباتاملن
  )١(٢٣املادة 

دائمة من بيئتـهم     فة مؤقتة أو  ية البديلة لألطفال احملرومني بص    تقدم الرعا "  
  : العائلية وفقاً للترتيب التايل

  ؛توفري الرعاية من أقارب والديهم •
 والتبين وفقاً لقوانني األحوال ياألسر الكافلة وفقاً ألحكام الفقه اإلسالم •

 ؛الشخصية لغري املسلمني
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  .٢٣حكام املادة أل األمر من قبل مؤسسة مالئمة وفقاً ىتوفري الرعاية إذا اقتض •
ألحكام الـيت حتكـم     صراحةً على ا  ) جنوب السودان ( مشروع قانون الطفل     ينص  -١١٠

 فرض عقوبات يف    ىالرعاية البديلة والتبين وكذلك على حقوق والتزامات الوصي، وينص عل         
 .حالة إخالل الوصي بتلك الشروط واألحكام

ويسود بني اجلماعات القبلية املختلفة يف جنوب السودان نظام القرابة األبوية حيث              -١١١
فقدوا أهلهم األقربني على عاتق األسرة املمتـدة،        من  وتقع مسؤولية رعاية األطفال اليتامى أ     

 غري أنه بعد عقدين مـن احلـرب         .)رغم النظام األبوي  ( األقارب من جهة األم      ىوغالباً عل 
واكبة التزايد املستمر يف أعـداد األطفـال األيتـام           م ىأصبحت األسر واجملتمعات قادرة عل    

 التحتية، ويف الكـثري مـن       والبىنة  املنفصلني عن أسرهم ضمن بيئة تفتقر للخدمات األساسي       
احلاالت حيث تتعثر العالقات مع األسرة املمتدة وتقل اخليارات فإن األطفال غالباً ما يهربون          

ويف نفس الوقت فإن أطفال العائدين من معسكرات        . وينتهي هبم األمر بالعيش يف الشوارع     
حياة القرى   ياة خمتلفة كثرياً عن   ح الالجئني من دول اجلوار الذين وفدوا إىل      النازحني ومراكز   

  .يتكدسون يف وسط املدن جبنوب السودان

 يوائيةإلااملؤسسات     

 وكذلك يف واليات  ،   طفل سنوياً  ٧٠٠ تستقبل   اخلرطوميف والية    يوائيةإدور   هناك  -١١٢
وهناك أسرتان   . طفالً ١٣٠اليت تستقبل    والبحر األمحر، وجنوب دارفور    اجلزيرة، وهنر النيل،  

  . أما يف والية كسال فيتم استالمهم من املستشفى،تكفل كل األطفال الية النيل األبيضيف و

  الربامج الوطنيةوالتدابري     

  )والية اخلرطوم( الرعاية األسرية البديلة برنامج    
قامت الدولة بالتعاون مع بعض املنظمات الدولية والوطنية بتطبيق برنامج للرعايـة              -١١٣

بغرض محاية األطفال املولودين خارج نطاق      ) سر البديلة ألالة عن طريق ا   الكف(غري املؤسسية   
سر ألطفال جمهويل الوالدين، وتقدر أعداد األطفال الذين متت كفالتهم بواسطة ا          ألالزواج وا 

حصاءات بشأن   أدناه بعض اإل   ٦ ويوضح اجلدول رقم     .٢٠٠٦ طفل يف عام     ١٤٠٠حبوايل  
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤طفال جمهويل الوالدين لألعوام ألا

   ٦جدول 
  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(حصاءات بشأن األطفال جمهويل الوالدين بعض اإل

  االستالم  العام
الرعاية البديلـة   

  األسريالدمج   )الكفالة(
الوقاية مـن   

 احلضانة املؤقتة  االنفصال
٩٦  ٥٠  ٣٧  ٢٤٥  ٦٩٥  ٢٠٠٤  
٣٦٢  ٦٥  ٥٨  ٢٩٦  ٦٥١  ٢٠٠٥  
  .طوموالية اخلر -وزارة الرعاية االجتماعية  :املصدر
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، ومنظمة األمـل واملـأوى،      فمنظمة اليونيسي (وقد مت تشكيل جمموعة عمل من         -١١٤
دارة رعاية الطفـل    إ، ووزارة الرعاية االجتماعية بوالية اخلرطوم، و      دومنظمة أطباء بال حدو   

بالوالية، ومركز البحوث اجلنائية يف جامعة الرباط، وإدارة أمن اجملتمع، وأمانة جملس رعايـة       
بالوالية وذلك ملعاجلة وضع األطفال داخل دار رعاية الطفل وإجياد حلـول بديلـة              الطفولة  

 ألطفالتوفري بيئة أسرية ل    إىل    املشروع يهدفو.  البديلة للمؤسسية، حيث أعد مشروع األسر    
 اجملتمع وتغيري نظـرة اجملتمع جتاه هؤالء األطفـال         يف دجمهم  الوالدين وحتقيق إعادة   يلجمهو
 :اخلدمـات من خالل املكونات اآلتية أساس توفري ىعل

  خدمات الوقاية     
 تستهدف الشباب واألمهات غري املتزوجات واألسـر        اليتحزمة من اخلدمات    هي    -١١٥

 .سر والشبابأل لدى اي ورفع الوعي اجملتمعيلنشر الوع

  نفصال األطفال عن أسرهم  اخدمات الوقاية من    
احلمل وتستمر حىت بعد الوالدة وهتدف بشكل تبدأ هذه اخلدمة مباشرةً بعد حدوث      -١١٦

 إىل إعادة دمج كل طفل مت فصله        يمباشر إىل محاية الطفل وعدم قتله، وهتدف بشكل أساس        
 وتقدمي املساعدة العمليـة الفنيـة       ي والنفس ينعن أسرته األصلية وذلك بتقدمي اإلرشاد الدي      

ها، ويتم فيها احلرص على رعاية       كنف يف حتقق إعادة ضم الطفل ألسرته والعيش        اليتاملباشرة  
  .الطفل بواسطة والديه األصليني ما أمكن ذلك أو أحدمها أو األسرة املمتدة إذا تعـذر األمر

   )البديلة الدائمةالرعاية (خدمات الكفالة     
  :ويشتمل هذا النوع من اخلدمات على جانبني  -١١٧

  الكفالة األسرية     
 مبوجب قانون رعاية    ي اجملتمع بشكل هنائ   يف أسرة   تعىن برعاية ودمج الطفل داخل    و  -١١٨

 . أحد أطفاهلاالطفل عضوية األسرة كأنه يكتسب من خالهلا ١٩٧١األطفال لسنة 

  الكفالة املادية     
يقدمها البعض الذين ليس لديهم الرغبة يف رعاية        ) نقدية عينية أو (وهى كفالة مادية      -١١٩

 القدرة املادية على تقدمي الدعم الالزم لقيام غريهم         الطفل أسرياً ألسباب خمتلفة ولكن لديهم     
 .هبذا الدور

  )ةؤقت امل البديلةالرعاية(خدمات احلضانة     
 إىل محاية الطفل من العيش داخل املؤسـسات         يوهتدف هذه اخلدمة بشكل أساس      -١٢٠
ـ  كبرية نفسية واجتماعية  ثبت أهنا تلحق أضراراً      يتوال سي،  باألطفال وهتدد منوهم بشكل رئي
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 تتعهد وتلتزم مبوجبه األسرة بتقدمي الرعايـة        واليتحيث تتم رعايته من قبل أسرة من اجملتمع         
ويتم تدريب هذه األسـرة     . حىت تتوفر له احللول الدائمة     مؤقتةفترة  ل األسرية حبضانة الطفل  

حتياجات الطفل، ويتم إخضاع الطفل واألسرة للمتابعة بشكل        اعلى العمل وإمدادها بكافة     
  أسرته احلقيقيـة أو    يفتمر ومكثف بعد إيداع الطفل فيها، إىل أن تتم إعادة دمج الطفل             مس

ذا الطفل، يتم بعدها إيداع طفل جديد وتـستمر      دائمة هل كافلة  يتم توفري أسرة    أن   املمتدة أو 
 . سرة كافلة منتشرة بوالية اخلرطومأ ٥١٥ن آلوتوجد ا .العملية من جديد

  الرعاية املتخصصة     
 عقليـاً أو  وهى خدمات تقدم لألطفال ذوى احلاجات اخلاصة من املعـاقني             -١٢١

من خالل كوادر متخصصة     والذين تصعب كفالتهم بواسطة األسر،    غريهم   أو جسدياً
من التعليم مبساعدة األطفال    جتماع و ال وعلم النفس وعلم ا     جماالت العالج الطبيعي   يف

 اجملتمـع تـضم     يفبيوت أسرية صغرية     يفخالل إقامتهم بالتناوب مع هؤالء األطفال       
جمموعات صغرية من األطفال ويقوم الربنامج بتدريب أسر رعاية مؤقتة تدريباً خاصاً            

وميكن . لرعاية بعض األطفال ذوى احلاجات اخلاصة الذين ال متثل إعاقاهتم عائقاً كبرياً   
  : هذا الربنامج من خالل ما يليه ما حققنتبنيأن 

م من األطفال سنوياً من سنة ألخرى بـسبب اجلهـود           خنفاض العدد املستل  ا •
نفصال وجهود اإلعالم حيث صاحب الربنامج الاملبذولة يف برامج الوقاية من ا

محالت إعالمية وتوعوية جمتمعية مكثفة نتجت عنه زيادة يف الكفالة ورفـع            
 ؛الوعي حبقوق األطفال

 ؛مج اإلعالمية والتوعيةزيادة الكفالة الدائمة السنوية من سنة ألخرى بسبب الربا •

 يف املائة، يف حني أن ٨٢ قبل بداية املشروع ٢٠٠٣كانت نسبة الوفيات عام  •
 أطفـال  ٦ مثالً ٢٠٠٦نسبة الوفيات داخل األسر البديلة بلغت خالل العام     

 يف املائة هم املرحلون مـن       ١أي بنسبة تقل عن       طفالً ٦١٩فقط، من مجلة    
فل إضـافةً إىل املـستلمني خـالل     ط١٩٤ وعددهم  ٢٠٠٥إحصائية العام   

  .  طفل٤٢٥ وعددهم ٢٠٠٦  العام
وقد سبق أن تناول التقرير اخلاص بردود السودان على املعلومات اإلضـافية الـيت                -١٢٢

 يفاملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال   أن التقرير األويل    شطلبتها اللجنة ب  
تفاقات اليت أبرمت بني دولة اإلمارات العربية املتحـدة  الير احيث تناول التقراإلباحية   املواد  

 نوقشت أمـام    يتوقطر بشأن عودة وتأهيل األطفال الذين استخدموا يف سباقات اهلجن وال          
  .٢٠٠٧مايو /اللجنة الدولية حلقوق الطفل يف شهر أيار

ية  محاية األطفال يف جنوب السودان زيادة يف مؤسسات رعا          سجلت وكاالت  وقد  -١٢٣
 دور رعاية األيتام وتقوم العديد من املنظمات غـري          نفسها ىاألطفال اإليوائية اليت تطلق عل    
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 اجملتمع لألطفال  ىاحلكومية كجمعية إنقاذ الطفولة األمريكية تقوم بتجريب الرعاية القائمة عل         
إنشاء الدينية بصدد والشؤون جتماعية  ال والرعاية ا  شؤون اجلنسني وزارة  و .الذين ال عائل هلم   

ختاذ معـايري للحـدود   ا واحلكومة كذلك بصدد    ،سياسة لرعاية األطفال الذين هم بال عائل      
 غـري   ن احلكومة تبحث يف البدائل األخـرى       كل فإ  ى عل .الدنيا للرعاية يف تلك املؤسسات    

 .املؤسسات وحتاول تطوير أمناط للرعاية البديلة

  الصعوباتوالعوامل     
ية بني اجلماعات القبلية املختلفـة يف الـسودان ويف          يسود نظام القرابة األبو     -١٢٤

 أو من فقـدوا أهلـهم       ىقع مسؤولية رعاية األطفال اليتام    تجنوب السودان، حيث    
رغم النظـام   (األقربني على عاتق األسرة املمتدة، وغالباً على األقارب من جهة األم            

ري قادرة علـى    غري أنه بعد عقدين من احلرب أصبحت األسر واجملتمعات غ         ). األبوي
مواكبة التزايد املستمر يف أعداد األطفال األيتام املنفصلني عن أسرهم ضمن بيئة تفتقر             

 التحتية ويف الكثري من احلاالت حيث تتعثر العالقات مـع           والبىنللخدمات األساسية   
األسرة املمتدة وتقل اخليارات فإن األطفال غالباً ما يهربون وينتهي هبم األمر بالعيش يف 

ويف نفس الوقت فإن أطفال العائدين من معسكرات النـازحني ومراكـز            . الشوارع
 يتكدسون  ىالالجئني من دول اجلوار الذين وفدوا إىل حياة خمتلفة كثرياً عن حياة القر            

  . نتيجة لقلة املوارد املتاحة كبرياًيف وسط املدن جبنوب السودان مما ميثل حتدياً

  فاهالصحة األساسية والر  - سابعاً  

  )٣-١، الفقرات ٢٧، و٢٦، و٢٣، و٣، الفقرة ١٨، و٦املواد (    
سعت حكومة السودان خالل العشر سنوات األخرية إىل دعم وتطـوير القطـاع               -١٢٥

 وقد ساعد على ذلك   . الطفلو فيما يتعلق بصحة األم      خاصةاخلدمات  الصحي وتقدمي أفضل    
خنفاض اإلنفاق العـسكري    او السالم   ستقرار النسيب يف السنوات األخرية نتيجة لعمليات      الا

  .)١(قتصادياًاجيابية صناعة النفط كأحد املؤثرات اال و منإىلباإلضافة 

  متابعة املالحظات اخلتامية    

  ت سريعة وعاجلة لتخفيض معدل وفيات حديثي الوالدة واألطفال واألمهاتاختاذ إجراءا    
الل العشر سنوات األخـرية     تأثر القطاع الصحي يف السودان كباقي القطاعات خ         -١٢٦

 كاجلفـاف والتـصحر،     ؛١٩٩٨ يف التقرير اإلستراتيجي السوداين      بعدة متغريات كما ورد   
__________ 

  .٢٠٠٧ وحدة مكافحة الفقر، -وزارة املالية  )١(
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فرزه من آثار صحية    أ وما   يوالسيول واألمطار، واحلرب والرتاعات املسلحة والتوسع الزراع      
ـ  فيما خيتص بتمو   ملحوظاً وعلى الرغم من ذلك حققت احلكومة تقدماً      . سلبية ـ ي اع ل القط

 ما أنفق علـى     ٧اجلدول رقم   ويوضح  . وضح ذلك ت) ٩، و ٨، و ٧ أرقاماجلداول  (الصحي  
 .مشروعات وبرامج الصحة مباليني الدنانري

  ٧اجلدول 
  )مباليني الدنانري(اإلنفاق على مشروعات وبرامج الصحة 

٢٠٠٥  
  مشروعات التنمية  حملي  أجنيب  اجلملة

 ة تأهيل املستشفيات التخصصيةإعاد  ٥٨٤,٢٠٣,٤٤٠  ٢,٧٠٦,٤٨٠  ٥٨٦,٩٠٩,٩٢٠

 توسعة وجتهيز املركز القومي للطب النووي  ١٣٢,٣٣٨,٧٥٠  ١٤٩,٤٨٣,٦٠٠  ٢٨١,٨٢٢,٣٥٠
  إعادة تأهيل املعمل القومي الصحي  ٢٧٠,٥٢٤,٧٣٠  صفر  ٢٧٠,٥٢٤,٧٣٠
  املعمل القومي لتشخيص الدرن واإليدز ٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ١٦٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠
  الرعاية الصحية األولية ١,٤١٤,٠٣٠,٩٥٠  صفر ١,٤١٤,٠٣٠,٩٥٠
  مشروعات مكافحة املالريا صفر ١٣٢,٨٤٨,٧٥٠ ١٣٢,٨٤٨,٧٥٠
  مجلة املشروعات الصحية ٢,٤٦٩,٠٩٧,٨٧٠  ٤٤٩,٠٣٨,٨٣٠ ٢,٩١٨,١٣٦,٧٠٠

  .٢٠٠٥حتادية ال وزارة الصحة ا:املصدر

   ٨اجلدول 
  )مباليني الدنانري) (٢٠٠٦-٢٠٠٠(اإلنفاق على قطاع الصحة 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  نةالس
  ١١,٢  ٩,٠  ٧,٢  ٤,٣  ٣,٧  ٣,٣  ١,٣  األجور واملرتبات

  ٤,٢  ٤,٠  ٣,٧  ٣,٥  ٢,٤  ٢,٠  ٢,٢  اخلدمات
  ٤,٥  ٤,٩  ٥,٩  ٢,٠  ٢,٤  ١,٨  ١,٩  منصرفات التنمية الصحية
  ١٩,٩  ١٧,٩  ١٦,٨  ٩,٨  ٨,٥  ٧,١  ٥,٤  اجملموع مباليني الدنانري

  .٢٠٠٧ - وحدة مكافحة الفقر - وزارة املالية :املصدر
ختذهتا وزارة القوانني اليت اوقد تبنت الدولة جمموعة من السياسات واالستراتيجيات و      -١٢٧

  : األخرية واليت ميكن تلخيصها يف اآليتالصحة يف العشر سنوات
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  ستراتيجياتاال    
 ؛٢٠٠٢-١٩٩٨ستراتيجية التنمية الصحية ا  )أ(  

 ؛اخلطة االستراتيجية ربع القرنية  )ب(  

 ؛٢٠٢٩-٢٠٠٥ستراتيجية ربع القرنية للصيدلة الاخلطة ا  )ج(  

 ؛٢٠١٣-٢٠٠٤اخلطة العشرية لتنمية املوارد البشرية الصحية   )د(  

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٤اخلطة االستراتيجية ملكافحة اإليدز واخلطط القطاعية   )ه(  

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٢اخلطة االستراتيجية ملكافحة املالريا   )و(  

اخلدمات االجتماعيـة   (السودان  احتياجات  خطة البعثة املشتركة لتحديد       )ز(  
 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦) ساسيةألا

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة اخلمسية الثانية لربنامج التحصني املوسع   )ح(  

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٤استراتيجية استخدام الناموسيات املشبعة ملكافحة املالريا   )ط(  

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٤استراتيجية مكافحة املالريا مع احلمل   )ي(  

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦جنابية اخلمسية إلاستراتيجية الصحة ا  )ك(  

   السياساتوالتدابري     
  سياسة احلزم األساسية للرعاية الصحية األولية؛  )أ(  
   شأن ترقية التمريض واألطر املساعدة؛يفسياسة السودان   )ب(  
  سياسة مسار الطبيب؛  )ج(  
  سياسة مسار األطر املساعدة؛  )د(  
سياسة تنمية املوارد البشرية الصحية تبىن سياسة سليمة ومستدامة للموارد            )ه(  

  ؛)جمموعة سياسات(حتياجات اللتوازن بني اإلمدادات واالبشرية الصحية تضمن ا
  السياسة القومية ملكافحة اإليدز؛  )و(  
  سياسة الصحة اإلجنابية؛  )ز(  
  سياسة صحة الطفل؛  )ح(  
  السياسة القومية للتغذية؛  )ط(  
  ؛)جمموعة سياسات( واجمللس األعلى للمستشفيات يسياسات الطب العالج  )ي(  
   القومية؛السياسة الدوائية  )ك(  
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  ؛سياسة توطني الصناعة الدوائية  )ل(  
  سياسة صيدلة املستشفيات؛  )م(  
  السياسة الصحية القومية؛  )ن(  
االت الطارئــة  احلــوادث واحلــيف ينتطبيــق سياســة العــالج اجملــا  )س(  
  القيصرية؛ والوالدة
   بكل مستشفيات األطفال؛لألطفال ينتطبيق نظام العالج اجملا  )ع(  
 كل الواليات الـشمالية وواحـدة مـن         يف للمالريا   ينعالج اجملا تنفيذ ال   )ف(  

 .الواليات اجلنوبية

  التشريعات والقوانني    
  : على ما يلي٢٠٠٥نتقايل الأكد دستور السودان ا  -١٢٨

  ؛تضطلع الدولة حبماية األمومة ووقاية املرأة من الظلم وتعزيز املساواة بني اجلنسني •
  ؛ لكافة املواطننين الرعاية الصحية األولية جماناًتطور الدولة الصحة العامة وتضم •
  .توفر الدولة الرعاية الصحية لألمومة والطفولة واحلوامل •
وهنالك جمموعة من القوانني السودانية اليت ترعى حـق الطفـل يف الـصحة                -١٢٩

 الذي أصدره اجمللس القومي  ٢٠٠٤والرعاية األولية ولكن من أمهها قانون الطفل لعام         
وينص الفصل الرابع منه على الرعاية الصحية لألطفال والـيت ميكـن        .  الطفولة لرعاية

  :تلخيصها يف اآليت
  . الرضاعة الطبيعيةيف حق الطفل -٩املادة 
  . متنيع الطفل وحتصينه-١٠املادة 
  . البطاقة الصحية لكل طفل-١١املادة 
  . لألطفالي الدوريبءات الفحص الطاجرإ -١٤املادة 
  . غذاء الطفليفضافة مواد خمالفة للمواصفات إ  حظر-١٥املادة 
  .غذية األطفال من اجلراثيم واملواد الضارة بصحته أ وجوب خلو-١٦املادة 

 حـق   ٣١ و ٣٠ ودستور جنوب السودان يف املادتني       ٢٠٠٥كفل دستور السودان      -١٣٠
  .الطفل يف البقاء والنماء كما أكدت على الرعاية البديلة لألطفال

 ملـا تـضمنته وثيقـة       ستراتيجيات والسياسات والقوانني ووفقـاً    ال هلذه ا  وتطبيقاً  -١٣١
حتادية بوضع  الاملالحظات النهائية حول حمور الصحة والرعاية األولية، قامت وزارة الصحة ا          
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 واليت تضمنت فيما يتعلق مبحور رعاية األمومـة         ٢٠٠٢-١٩٩٨ستراتيجية التنمية الصحية    ا
  :والطفولة اآليت

  : لرئيسي إلستراتيجية التنمية الصحيةاهلدف ا  )أ(  
ترقية خدمات قطاع صحة األمومة والطفولة واألسرة وتصميم بـرامج لتغطـي             •

  السودان؛ كل
 ألهـداف   ستراتيجية التنميـة الـصحية وفقـاً      ال الربامج املخططة وفقاً    )ب(  
  . ةالثالث األلفية
 ؛سةتصميم برامج التحصني لتغطي كل األطفال بالسودان حتت سن اخلام •

 ٤٥ إىل ١٠٠٠ لكـل  ١٢٣خفض وفيات األطفال دون سـن اخلامـسة مـن       •
 ؛١٠٠٠ لكل

 ؛١٠٠٠٠٠ لكل ٢٢٥ إىل ١٠٠٠٠٠ لكل ٥٥٢خفض وفيات النساء احلوامل من  •

 ؛تعميم برامج الصحة املدرسية لتشمل كل السودان •

القضاء على أمراض سوء التغذية ونشر برامج رفع الوعي الصحي عامة والتغذيـة              •
 ؛صةبصورة خا

تقوية األجهزة املركزية واإلدارة اإلقليمية باإلضافة للبنيات التنظيمية لتعزيز برامج           •
 ؛التحصني ومكافحة اإلسهاالت وأمراض الصدر

 ؛حتديث نظم مجع املعلومات •

  : سبيل بقاء ومناء الطفل منهايفكما صدرت قرارات سياسية   -١٣٢
  ؛سجون الأطفاهلن يف يصحنب يطالق سراح السجينات الالئإ •
  ؛العمل على زيادة نسبة التحصني الروتيين •
 يف قضايا مدنية ملدة عامني وتأجيل احلكـم         يفاملرضع   وأة احلامل   أمنع اعتقال املر   •

  ؛القضايا اجلنائية حىت تضع محلها وترضع طفلها
  ؛ حوادث األطفاليف ينالعالج اجملا •
 .لألم املرضعة) ملدة عامني(مومة أمنح إجازة  •
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  ملقدمة يف القطاع الصحياخلدمات ا    

  تطور الوحدات الصحية    
 ٢٠٠٥ يف عام    ٣٥٧ إىل   ٢٠٠١ يف عام    ٣١٥ من   يازداد عدد املستشفيات الكل      -١٣٣

، ٢٠٠٥ يف عام    ٢٦٠٩٤ إىل   ٢٠٠١ يف عام    ٢٣١٦٨وعدد األسرة باملستشفيات ازداد من      
، بينمـا  ٢٠٠٥ عام ١٠٤٣ إىل ٢٠٠١ مركزاً يف ٩٦٦ازداد عدد املراكز الصحية من       كما

 يف عـام    ١٢٢٦، وأصبح عددها    ٢٠٠١ عام   ١٤٢٣ Dispensers)(كان عدد الشفخانات    
د حتولت يف ـ ق(Dressing Stations)ار ـوهذا راجع إىل أن الشفخانات ونقاط الغي (٢٠٠٥

 لتوصـيف الوحـدات      مواطن وفقاً  ٥٠٠٠والية اجلزيرة إىل وحدات صحية أساسية ختدم        
زداد عدد  ا مراكز صحية، يف حني      شفخانات يف بعض الواليات إىل    ، كما مت رفع ال    )الصحية

، ٩وتشري اجلداول   . ٢٠٠٥ يف عام    ٢٢٣ إىل   ٢٠٠١ يف العام    ٢٠٣املستشفيات الريفية من    
 القومي  ي الصح يحصائإل إىل تطور مؤسسات اخلدمات الصحية وفقا للتقرير ا        ١١، و ١٠و

  .٢٠٠٥-٢٠٠١كز القومي للمعلومات الصحية للمر
  ٩ول اجلد

 القـومي للمركـز   ي الـصح  يحصائ للتقرير اإل  تطور مؤسسات اخلدمات الصحية وفقاً    
  )٢٠٠٥-٢٠٠١(القومي للمعلومات الصحية 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  الوحدات الصحية
  ٤٥  ٤٥  ٤١  ٣٨  ٣٠  مستشفيات تعليمية خدمات أخصائيني

  ٤٤  ٤٣  ٤٣  ٣٨  ٣٥  مستشفيات تعليمية ختصصية
  ٣٧  ٢٦  ٢٥  ٣٠  ٣٥  ات أخصائيني غري تعليميةمستشفيات هبا خدم

  ٨  ٨  ١٠  ١٣  ١٢  مستشفيات ختصصية غري تعليمية 
  ٢٢٣  ٢٢٩  ٢١٥  ٢١٣  ٢٠٣  مستشفيات ريفية

  ٣٥٧  ٣٥١  ٣٣٤  ٣٣٢  ٣١٥  جمموع املستشفيات الكلي
 ٢٦٠٩٤ ٢٤٧٨٥ ٢٣٩٧٦ ٢٣٨٢٠ ٢٣١٦٨   سّرةعدد األ

  ١٠٤٣  ١٠٠٩  ٩٦٤  ١٠١٢  ٩٦٩  عدد املراكز الصحية 
  ١٢٢٦ *١٤٢٣  ١٦١٢  ١٤٨٩  ١٤٨٩  لشفخاناتعدد ا

  ٧٦٢  *٧٧١  ١١٢٩  ١٢٧٠  ١٢٤٣  عدد نقاط الغيار 
  ٣٠٤٤  ٢٦٧٩  ٢٤٠١  ٢٥١٨  ٢٤٣٨  عدد الوحدات الصحية األولية

  ٩٣  ٦٩  ٥٨  ٦١  ٥٣  عدد بنوك الدم
  ١٤٤  ١١١  ١٠٥  ١٠١  ٩٠  عدد وحدات األشعة
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   ١٠دول اجل
 القـومي للمركـز   ي الـصح  يائحصإل للتقرير ا  تطور مؤسسات اخلدمات الصحية وفقاً    

  )٢٠٠٥-٢٠٠١(القومي للمعلومات الصحية 
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  السنة
  ٧٣,٧  ٧٢  ٧١,٣  ٧٢,٦  ٧٣   من السكان١٠٠٠٠٠ لكل سّرةاأل

  ١  ١  ١  ١  ١   من السكان١٠٠٠٠٠لكل  ىفمستش

  .حتاديةال وزارة الصحة ا:املصدر

  ١١دول اجل
  ٢٠٠٥ لعام واألسّرةنسبة املستشفيات 

  السودان  جنوب السودان  الواليات الشمالية  
  ٧٣,٧  ٥٧  ٧٦,٧  ١٠٠٠٠٠سرير لكل 

  ١,٧  ٠,٧  ١  ١٠٠٠٠٠لكل  ىفمستش

  .حتادية وزارة الصحة اال:املصدر

  الربامج الوطنيةوالتدابري     

  األوليةالرعاية الصحية     
  : القيام مبا يليجمال الرعاية الصحية األولية، متيف   -١٣٤

  ؛نطقة الصحية كسياسة قومية لتقدمي اخلدمات الصحيةاعتماد نظام امل •
  ؛بعدد عشرة حملياتي  احملليتطبيق النظام الصح •
 يفول دولـة    أمراض الطفولة ويعترب السودان     أل العالج املتكامل    استراتيجيةتطبيق   •

  االستراتيجية؛بيض املتوسط تبدأ العمل هبذه ألشرق البحر ا
  ؛ واليات٨ يفساسية ألحتياجات التنموية ا ملشروع تلبية اال منوذجا١٥ًسيس أت •
عتمـاد  اكثر أماناً و  أجل محل   أمنة ومشروع مبادرة من     آلمومة ا ألدخال برنامج ا  إ •

  .املعاجلة القياسية الطارئة حلاالت الوالدة

   (IMCI)  الطفولةألمراض  املتكاملةاإلدارة    
 تركـز   واليت ١٩٩٦عام   يفمراض الطفولة   أل تطبيق استراتيجية العالج املتكامل      مت  -١٣٥
مراض شيوعاً وتردداً على العيادات اخلارجية وتشمل أمـراض اإلسـهاالت،           أل ا أكثرعلى  
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 ٨مراض سوء التغذية، حيـث مت إنـشاء         أ، واملالريا، واحلصبة و   يوالتهابات اجلهاز التنفس  
دخال االستراتيجية ضمن مناهج كليـات الطـب        إمراكز للتدريب يف الواليات املختلفة و     

 وهـو  مراجعة وتطوير املناهج اخلاصة بتدريب األطر الـصحية،          يفوساعد ذلك   . سودانبال
 لألطفال دون سن اخلامسة،     والوفيات Morbidity ةسباب املراض أبرنامج أسس ملواجهة أهم     
 ١٥ينفذ يف     مبساعدة فنية من منظمة الصحة العاملية، وهو       ١٩٩٧وقد عمل بنجاح منذ عام      

وقد بـذل   .  مؤسسة صحية  ١٤٢٢من خالل   )  اجلنوب يفاحدة   الشمال وو  يف ١٤(والية  
الربنامج العديد من اجلهود خالل السنوات املاضية إلحداث التحوالت من خالل تـدريب             

داء للمتطوعني، وقياس املعرفة األاملتطوعني حول التواصل مع األسر، ولتطوير أدوات الرصد و     
ولكن البيانات املتوفرة غري كافية للقيام .الت قبل وبعد التدخاألسرواالجتاهات واملمارسة بني 

بتحليل شامل لنتائج هذه التدخالت، ولكن هناك مسامهات هامة قد أجنزت مـن خـالل               
  : يتآلكا)(IMCIالربنامج 

مراض الطفولة، والتوسع يف    ألدارة املتكاملة   إلالتدريب أثناء األزمات على برنامج ا      •
وتقوية أنظمـة املعلومـات واإلشـراف يف        التغطية اجلغرافية يف تنفيذ الربنامج،      

الواليات ومسح املؤسسات الصحية املنفذة للربنامج، وتقـدمي اإلدارة املتكاملـة           
ألمراض الطفولة يف املؤسسات الصحية والطبية كتدريب قبل اخلدمـة، ويـشمل            

  . من اجملتمعات احمللية٢٣ يف  اجملتمعيذلك أيضا املكون
حسينات، حيث أشارت نتائج مسح أجرهتا وزارة الصحة        ويتطلب الربنامج بعض الت     -١٣٦

 مـن األطفـال يف العيـادات اخلارجيـة يف           للمرضىحتادية عن نوعية اخلدمات املقدمة      الا
، ARI)( احلـاد  ي أن معظم األطفال يعانون من التهابات اجلهاز التنفـس       ٢٠٠٣مارس  /آذار

 يفإلسهال وااللتهاب وهم     يعانون من ا   وآخرون آلخر، وبعضهم يعاىن من احلمى لسبب أو     
وتدار غالبية املناطق الريفية من قبل املساعدين الطبيني، وهـذا  . حاجة إىل عالج وغذاء حمدد   

 من االنتباه هلذا املستوى من العناية، ويشمل ذلك حتسني مقـدرات الكـادر              يتطلب مزيداً 
  .البشري من خالل برامج التدريب قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة

 IMCIار ذات البحث أن العاملني الذين تلقوا تدريب حول برنـامج            وقد أش   -١٣٧
 ذلك التنقالت اليت تتم يف أوساط       إىلفضل من الذين مل يتدربوا، أضف       أ أداءهمكان  

وهناك حتدي آخر يواجـه  . العاملني الذين يقدمون اخلدمة الصحية خاصة يف الواليات 
ـ  .هذا الربنامج من ناحية عدم استدامة التمويـل        غ عـدد الكـوادر الـصحية        وبل

 . متدرب من كل الفئات٢٣٦٧  املدربة

 حيصلن على الرعاية الصحية قبل الـوالدة        يوبلغت نسبة النساء احلوامل الالئ      -١٣٨
ANC باشرهن أثناء عملية الوالدة     ي يف املائة وبلغت نسبة النساء احلوامل الالئ       ٧١,١ 

 ١٩,٧في   املستـش  يفولـودين   وبلغت نسبة األطفال امل   .  يف املائة  ٥٨,١كادر مؤهل   
 ميارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مـن عمـر         مهات الاليت ألوبلغت نسبة ا  . املائة  يف



CRC/C/SDN/3-4 

47 GE.10-40914 

ــفر ــهور  ٥ -   ص ــة٣٣,٧ش ــسات  . يف املائ ــوالدات يف املؤس ــت ال  وبلغ
  .١,١٠٩,٤٨١، والرضع األحياء ٢٠٠٥   عام١,٢٤٣,٢٥٩  الصحية

  (EPI)الربنامج املوسع للتحصني    

، التحصني ضد أمراض   ١٩٧٦ عام   إىلنامج الذي يرجع تاريخ تأسيسه      يوفر هذا الرب    -١٣٩
 بعض املناطق إىل وقد أثرت صعوبة الوصول .PCE POLIO, DPT3, Measlesالطفولة التالية 

هلية بشكل كبري يف     املدن والكوارث الطبيعية واحلروب والرتاعات األ      إىلواهلجرة من الريف    
ق املتحركة توفر التحصني يف املناطق النائية بطريقة غري         توفري خدمات التحصني، كما أن الفر     

طـراف  ألمطار واملسافات البعيدة املتراميـة ا ألحوال املناخية القاسية يف فصول ا     ألوا. منظمة
 آخر لسلسلة نظام التربيد لألمصال، ونتيجة لذلك جنـد تباينـات يف نـسب               يضيف حتدياً 

  . يف البالدىخرأالتحصني بني منطقة و
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية والشركاء أعدت تفاصـيل اخلطـة اخلمـسية             و  -١٤٠

وذلك لرفع التغطية التمنيعية والوصول هبا إىل كافة األطفال املـستهدفني           ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(
وكان من أهم حماور تلـك      . وذلك بوضع احللول املناسبة للمشاكل اليت عاين منها الربنامج        

ـ       اخلطة رفع القدرات اإلدارية       وجـه  ىعلي كافة املستويات وإعادة تأهيل البنية التحتية وعل
هتمام بالتـدريب واجلـودة وسـالمة       االاخلصوص سلسلة التربيد ووسائل احلركة، كذلك       

التطعيمات وتعزيز التنسيق بني مجيع اجلهات العاملة يف جمال التحصني وذلـك عـرب جلنـة                
 املكونة بقرار وزاري وقد بلغت نسبة التحصني         املعنية هلذا األمر   .I.C.C)(التنسيق بني اهليئات    

 يف املائة   ٦٤يف مشال السودان من      DPT3تانوس و ي، والت Pertussisللجرعات الثالث الدفتريا    
 يف املائـة يف جنـوب       ١١ إىل يف املائة    ٥ ومن   ٢٠٠٥ يف املائة يف     ٨٣ إىل ٢٠٠٢يف عام   

 يف دارفور، ويف مشال     ٢٠٠٥ عام    يف املائة يف   ٨٠ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف     ٥٠السودان ومن   
 يف املائة من املـصل      ٧٤ يف مشال السودان     ٢٠٠٦أبريل  /السودان كانت التغطية حىت نيسان    

 يف املائـة  ٦٩، وللحـصبة  )٢٠٠٥ يف املائة لنفس الفتـرة يف    ٧٢ بمقارنة  ( DPT3الثالثي  
تانوس يف مثـان  يالتوقد مت تنفيذ جولتني من محالت       ). ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦٢ بمقارنة  (

ة رأ ام٢٤٥٠٠٠ يف املائة من ٨٠اطر يف مشال السودان بلغت خكثر عرضة للمألمن احملليات ا
.  مليون طفـل ٨ستهدفت اطفال واليت أل ومت تنفيذ أيام احلملة القومية لشلل ا   ،يف سن احلمل  

نـاء  ثأ) أ( جرعة مـن فيتـامني        شهراً ٥٩-٦ يف املائة من األطفال من عمر        ٩٠كما تلقى   
 النـسبة   ١٢ويوضح اجلدول رقـم     ). ٢٠٠٦تقرير اليونيسيف   (احلمالت القومية للتطعيم    

  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤(املئوية لتطعيم األطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد 
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  ١٢ اجلدول
  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(النسبة املئوية لتطعيم األطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد 

ــهاب ــد التـ  الكبـ
  Hep(8)الفريوسي

 يف املائة

  DPTاملصل الثالثي
 يف املائة

  OPVشلل األطفال
  يف املائة

 السنة

ــصبة احل
Measles  
  ائةيف امل

ــسل ال
BCG  

  ١  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  يف املائة

٩٤,٧ ٨٥,٦  ٨٣ ٩٤,٧  ٨٥,٦  ٨٣ ٤١,٨ ٣٠,٣  ٢٣  ٧٧  ٧٣  ٢٠٠٤  

٨٨ ٨٠,٢ ٧٨,٨  ٨٨  ٨٠,٢ ٧٨,٨  -  -  -  ٧١,٢  ٧١,٩  ٢٠٠٥  

  .٢٠٠٥حتادية ال وزارة الصحة ا:املصدر

  ) NND(دارة القومية للتغذية إلا    
 من موفري خـدمات      شخصاً ٨٣ والية، وهبا    ٢٢ للتغذية يف    إدارة ٢٢تتكون من     -١٤١

  . منهم يعملون يف والية اخلرطوم يف خمتلف جوانب التغذية٤٥التغذية من خرجيي اجلامعات، 
ملواصفات واملقاييس إضافة وقد مت اعتماد مواصفات مللح الطعام بواسطة إدارة ا  -١٤٢

نتاج ملح الطعام بدون إ مينع ٢٠٠٣اليود مللح الطعام، تبع ذلك صدور قرار وزاري يف 
 من العاملني يف التغذية ملعاجلـة       ١١٠ لدارية  إل واليات، وحتسني املهارات ا    ٥يود يف   

ت حالتهم إىل مراكز احلـاال    إل األطفال   ىاحلاالت احلادة واملتوسطة لسوء التغذية لد     
عتماد مرشد  اوقد مت   . طعمة املضاف إليها املواد الغذائية واليود     ألاملرضية وتزويدهم با  

، ٢٠٠٤ مايو/اريموجهات قومي ملعاجلة احلاالت احلادة واملتوسطة من سوء التغذية يف أ
 الشركاء من املنظمات    ىكما مت توزيع عدة مئات من النسخ والعديد من الوجهات عل          

  .مراض التغذيةأ برنامج الطوعية العاملون يف
وبالرغم من اجلهود املبذولة إال أن الظروف اليت مير هبا السودان من أزمات طبيعيـة             -١٤٣

 يف املائة مع تباين يف خمتلـف        ١٥كثر من   أهلية ظل معدل سوء التغذية      أوحروب ونزاعات   
  .مناطق السودان ويف مناطق الرتاعات

   السودانيفخدمات األم والطفل     
 األطراف، جند أن تقدمي اخلدمات      يكقطر مترام  مر هبا السودان     اليتنتيجة للظروف     -١٤٤

 القابلة القروية، سـستر قابلـة،       الطيب،املساعد  ( جمال صحة األم والطفل      يفباألطر العاملة   
 ي عدد مقدم  يف، يعاىن من فجوة     )املمرضة القابلة، الزائرة الصحية، ومساعدة الزائرة الصحية      

 . يوضح ذلك١٣واجلدول رقم .  التدريب وضعف نظام املعلوماتيفت اخلدمة وثغرا
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  ١٣دول اجل
   جمال خدمات األم والطفليفنسبة األطر الصحية العاملة 

  املعدل/النسبة  املؤشر
   يف املائة٤٣   الكلّية للقابالت يف القرىالنسبة 

  وتقدم خـدمات   طيب هبا وحدة صحية يشرف عليها مساعد        اليتنسبة القرى   
  عاية للحوامل وتنظيم أسرة جمتمعةر

   يف املائة٦

 الشمال بغض النظر عـن      يفثناء احلمل   أ تتوفر هلن خدمات عناية      النساء الاليت 
  جودة اخلدمة املقدمة

   يف املائة٧١

األجهزة واملعدات والكوادر واملعينات    ( هبا املتطلبات األساسية     اليتاملستشفيات  
  )للحاالت الطارئةوتقدمي خدمات املعاجلة الشاملة 

   يف املائة٤٧

   يف املائة٥٧   متت حتت إشراف كادر والدة مدرباليتالوالدات 
   يف املائة١٣   متتعن خبدمات رعاية بعد الوالدةاألمهات الاليت

  .وزارة الصحة االحتادية :املصدر

 األمهاتمعدالت وفيات     

، االلتهابات، ضغط الـدم    يموالرتف الد (مهات  ألتتمثل األسباب املباشرة لوفيات ا      -١٤٥
 حتويل احلاالت احلرجـة     يفاملصاحب للحمل، اإلجهاض، عسر الوالدة، فقر الدم، التأخري         

سـهاالت، أمـراض    إلسوء التغذية، ا  (بينما بالنسبة لألطفال    ) لعدم توفر خدمات اإلسعاف   
الدة اخلـدج،   االختنـاق، و  ( الوالدة   ي، أما بالنسبة لألطفال حديث    )، املالريا ياجلهاز التنفس 
 عدد من الواليات وحتسني خدمات طوارئ يفوقد مت توفري خدمات قبالة فاعلة       ). االلتهابات

 بصحة األم والطفل عن طريـق       ي الوالدة باملستشفيات الرئيسية ونشر الوع     ياحلمل وحديث 
  .عيادات تنظيم ومتابعة احلمل

مـسح األمومـة    وال توجد إحصاءات سنوية ملعدل وفيات األمهات، ويعترب           -١٤٦
 املصدر الرئيسي للمعلومات يف هذا الشأن والذي ورد فيـه أن معـدل     ١٩٩٩  اآلمنة

 ٥٣٧خنفـضت مـن     ا والدة حية، واليت     ١٠٠٠٠٠ لكل   ٥٠٩وفيات األمهات هو    
، مما يعين أن معدل خطر الوفـاة بـسبب          )١٩٩٠- ١٩٨٩ الصحي   الدميغرايفاملسح  (

 . يف املائة٣,٣ بالوالدة للنساء تقدر 

لـصراعات  احلـروب و  انتشار نسبة الفقـر و    ا إىلسباب وفيات األمهات    أوترجع    -١٤٧
خنفـاض نـسبة    اجتماعية والصحية، و  القتصادية وا الاملسلحة اليت أدت إىل تدين اخلدمات ا      

التعليم بني األمهات، ونقص الكوادر واملؤسسات الصحية املؤهلة وخـصوصا يف املنـاطق             
 .تان اإلناث والزواج املبكر خإىلباإلضافة  الريفية والنائية،
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  الرعاية الصحية للنساء احلوامل    
 تطور يف الرعايـة الـصحية       إىل) اليونيسيف(تشري تقارير وضع األطفال يف العامل         -١٤٨

 يف  ٤٧لألمهات حيث ازدادت نسبة تغطية احلوامل بالتحصني ضد الكزاز والتيتانوس مـن             
 إىل ١٩٩٠ يف املائة يف الفتـرة مـا بـني     ٦٠ إىل ١٩٩٧ إىل ١٩٩٠املائة يف الفترة ما بني      

 يف املائة يف الفترة ما بني ٦٩ من حضور شخص مدرب عند الوالدة    وارتفعت نسبة   . ٢٠٠٥
موضح  ، كما هو  ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف الفترة ما بني        ٨٧ وإىل ١٩٩٩ إىل ١٩٩٠

 .١٤يف اجلدول رقم 

  ١٤اجلدول 
   احلواملاألمهاتنسبة رعاية 

  األعوام
يف املائة انتـشار    
 وسائل منع احلمل

يف املائة تغطية احلوامل    
بالرعاية والتحـصني   
 ضد الكزاز والتيتانوس

يف املائة حضور شخص    
 املصدر مدرب عند الوالدة

 ٢٠٠٧ت وط ع  ٨٧ ٦٠ ٧ ٢٠٠٥-١٩٩٠

 ٢٠٠٦ت وط ع  ٨٧ ٦٠ ٧ ٢٠٠٤-١٩٩٠

 ٢٠٠٥ت وط ع  ٨٦ ٦٠ ٧ ٢٠٠٣-١٩٩٥

 ٢٠٠٤ع ت وط  ٨٦ ٦٠ ٧ ٢٠٠٢-١٩٨٥

 ٢٠٠٣ت وط ع  ٨٦ ٧٥ ١٠ ٢٠٠١-١٩٨٥

 ٢٠٠١ت وط ع  ٨٦ ٦٢ ٨ ٢٠٠٠-١٩٨٠

 ٢٠٠٠ت وط ع  ٦٩ ٥٥ ٨ ١٩٩٩-١٩٨٠

 ١٩٩٩ت وط ع  ٦٩ ٤٦ ٨ ١٩٩٨-١٩٨٠

 ١٩٩٨ت وط ع  ٦٩ ٤٤ ٨ ١٩٩٧-١٩٩٠

  وزارة الصحة االحتادية :املصدر

  الرضاعة الطبيعية    
الذين يرضعون  ألطفال انسبةفإن  )ليونيسيفا(يف العامل   أوضاع األطفالتقاريروفق    -١٤٩
-١٩٩٠( يف املائة خالل األعـوام  ١٤ ارتفعت من  شهور ٦قل من   أ طبيعية خالصة  رضاعة
األطفال الذين يرضعون   ، ونسبة   )٢٠٠٥-١٩٩٧( يف املائة خالل األعوام      ١٦إىل  ) ١٩٩٧

عـوام   يف املائـة لأل    ٤٥شهر ارتفعت مـن     ) ١٢-٦(رضاعة طبيعية مع غذاء مكمل من       
األطفـال الـذين    أما نسبة   . )٢٠٠٥-١٩٩٨( يف املائة لألعوام     ٤٧إىل  ) ١٩٩٧-١٩٩٠(



CRC/C/SDN/3-4 

51 GE.10-40914 

 يف املائـة    ٤٤خنفضت مـن    ا فقد   شهراً) ٢٣-١٢(من   يزالون يرضعون رضاعة طبيعية    ال
 ).٢٠٠٥-١٩٩٨( يف املائة لألعوام ٤٠ إىل) ١٩٩٧-١٩٩٠(لألعوام 

  معدل وفيات األطفال    
 ٩٠ إىل ١٩٩٠ يف عام    ١٢٠ألطفال دون سن اخلامسة من      خنفضت نسبة وفيات ا   ا  -١٥٠

 يف  ٦٢ إىل   ١٩٩٠ يف عـام     ٧٤ من   اخنفاضاً، وشهدت أيضاً وفيات الرضع      ٢٠٠٥يف عام   
 .)٢(٢٠٠٥ عام

 البيانات األساسية من حيث اإلحصاءات الصحية من أبرز وأهـم           توفرويعد عدم     -١٥١
اإلغاثة يف تقييم األوضاع العامـة      التحديات اليت تواجه حكومة جنوب السودان ووكاالت        

ففي جنوب السودان ُتقدر حاالت وفيات الرضع واألطفـال         . لألطفال يف جنوب السودان   
 حالة على التوايل لكل حالـة       ٢٥٠ حالة و  ١٥٠ ب ٢٠٠١دون عمر مخسة سنوات يف العام       

جنـوب  وهذه من أعلى املعدالت يف العامل، وتعين أن األطفال املولـودون يف             . والدة حية 
 يف املائة قبل بلوغ سن اخلامسة من العمـر، ويف           ٢٥السودان يواجهون خطر املوت بنسبة      

 يف املائة من السكان تقريباً علـى خـدمات الرعايـة            ٢٥جنوب السودان ال حيصل سوى      
  .الصحية األولية

ويعترب عدم احلصول على مياه الشرب اآلمنة وضعف خدمات الصرف الصحي   -١٥٢
 اإلصابة ازدياد املسببة لوفيات األطفال وذلك بسبب  العوامل الرئيسيةوصحة البيئة من

 رصدت أكثـر عـشرة       وقد ).لتهابات اجلهاز التنفسي احلاد   اإلسهاالت واملالريا و  اب
عـوام  أمراض مسببة للوفاة يف املستشفيات بني األطفال دون اخلامسة من العمـر لأل            

 للوفاة يف املستشفيات    ض سبباً ر األمرا ث يوضح أك  ١٥واجلدول رقم    .٢٠٠٥ و ٢٠٠٢
 .بني األطفال دون اخلامسة

  ١٥دول اجل
   للوفاة يف املستشفيات بني األطفال دون اخلامسةمراض سبباًألأكثر ا

٢٠٠٢  ٢٠٠٥  

  الوفيات  األمراض
ــاة  ــسبة الوف ن
  الوفيات إلمجايل الوفيات

ــاة  ــسبة الوف ن
  إلمجايل الوفيات

  ٢٣,٣  ٧٩٨  ١٥  ٩١٨  التهاب رئوي
  ١٤,٠  ٤٧٩  ١٣  ٧٨٠  تغذيةنقص ال

  ١٠,٢  ٣٤٩  ١١  ٦٤٨  تسمم دموي
  ٨,٦  ٢٩٤  ٩  ٥٧٠  مالريا

  ٧,٥  ٢٥٦  ٨  ٥١١  فقد السوائل
__________ 

  . ٢٠٠٧فال يف العامل، اليونيسيف، تقرير وضع األط )٢(
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٢٠٠٢  ٢٠٠٥  

  الوفيات  األمراض
ــاة  ــسبة الوف ن
  الوفيات إلمجايل الوفيات

ــاة  ــسبة الوف ن
  إلمجايل الوفيات

  ٥,٦  ١٩٣  ٧  ٤٠٢  اإلسهاالت والرتالت املعوية
  ٥,٤  ١٨٦  ٤  ٢٧٠  أمراض أخرى اجلهاز التنفسي

  ٤,٤  ١٥٢  ٤  ٢٥٧  فقر الدم
  ١,٩  ٦٤  ٤  ٢٥٣  سحائي

  ١,٨  ٦١  ٣  ١٦٧  مضاعفات أخرى ملرض القلب
  ٨٢,٨  ٢٨٣٢  ٧٨  ٤٧٧٦  جمموع العشرة وفيات بني األطفال
  ١٧,٢  ٥٨٧  ٢٢  ١٣٤٠  جمموع بقية الوفيات بني األطفال

  ١٠٠  ٣٤١٩  ١٠٠  ٦١١٦  اجملموع الكلي للوفيات بني األطفال
  . وزارة الصحة االحتادية- ٢٠٠٥-٢٠٠٢ ي التقرير اإلحصائي السنوي لعام:املصدر 

  زن املنخفض عند الوالدة األطفال ذوي الونسبة     
 ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة يف العشر        إىل أن نسبة األطفال   حصاءات  إلاتشري    -١٥٣

وقـد  . ٢٠٠٥املائـة يف     يف   ٣١ إىل ١٩٩٧ يف املائـة يف      ١٥ازدادت من    خريةألسنوات ا 
 سنوات  يف العشر ) اليونيسيف  ( البيانات الواردة يف تقارير أوضاع األطفال يف العامل          أظهرت

بلغت نسبة األطفال    حيثيف نسب هذه الفئات،      تذبذب واضح ) ٢٠٠٧-١٩٩٧(خرية  األ
 ١٩٨٥ يف املائة يف الفترة من  ٣٤دون اخلامسة الذين يعانون من وزن معتدل وحاد منخفض          

 ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف الفترة من       ١٧خنفضت هذه النسبة حىت بلغت      او ،٢٠٠٠ إىل
بينما بلغت نسبة األطفال دون      ،٢٠٠٥ إىل ١٩٩٨ املائة يف الفترة من       يف ٤١  إىلرتفعت  مث ا 

 ،٢٠٠٠ إىل ١٩٨٥ يف املائة يف الفترة من       ١١ اخلامسة الذين يعانون من وزن منخفض حاد      
رتفعـت  مث ا ،  ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٥من   يف الفترة     يف املائة  ٧خنفضت هذه النسبة حىت بلغت      او
 .٢٠٠٥ إىل ١٩٩٨ من يف الفترة يف املائة ١٥ إىل

 يف املائة يف الفترة     ١٣وقد بلغت نسبة األطفال دون اخلامسة الذين يعانون من هزال             -١٥٤
 يف املائة يف الفتـرة مـن        ١٦إىل  واخنفضت هذه النسبة مث ارتفعت      ،  ١٩٩٦ إىل ١٩٨٥من  

 .٢٠٠٤إىل  ١٩٩٥، بينما مل ترصد أي نسب للفترة من ٢٠٠٥إىل  ١٩٩٨

 يف املائة يف الفترة ٣٤ل دون اخلامسة الذين يعانون من التقّزم وقد بلغت نسبة األطفا  -١٥٥
 ١٩٩٠ يف املائة يف الفترة من       ٣٣واخنفضت هذه النسبة حىت بلغت      ،  ٢٠٠٠إىل   ١٩٨٥من  
، بينما مل ترصد أي ٢٠٠٥إىل  ١٩٩٨ يف املائة يف الفترة من ٤٣إىل مث ارتفعت  ،  ٢٠٠٠إىل  

  .٢٠٠٤إىل  ١٩٩٥نسب للفترة من 
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  حصني الت    
جمال التحصني لألطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فقد حتسن الوضع وذلك            يف    -١٥٦

 . املنظمات العاملية خاصة اليونيسيف لربنامج حتـصني األطفـال         نتيجة الهتمام الدولة ودعم   
 .٢٠٠٦ نسب التحصني لعام ١٦ويوضح اجلدول رقم 

  ١٦دول اجل
  ٢٠٠٦نسب التحصني لعام 

   املائةيف  ٧٨ BCGالسل 
   يف املائة ٨٥  DPT يالثالث

   يف املائة ٨٥ OPVالشلل 
   يف املائة ٧٦ Measles Vaccineاحلصبة 

   يف املائة ٦٨ Hepatitis B Vaccine يالتهاب الكبد الوبائ

 .ديةالصحة االحتا وزارة :املصدر

  مشروع الصحة املدرسية     
 بالتنسيق بـني وزارة الـصحة       ٢٠٠٥ عام   يفحياء مشروع الصحة املدرسية     إبدأ    -١٥٧

  كـل الواليـات،    يف، وأعدت خطة تنفيذية للتطبيق      االحتاديحتادية ووزارة التعليم العام     الا
األول، ( مرحلة األسـاس للفـصول       يف على التالميذ    ءات الكشف الطيب  احيث بدأت إجر  
  ). واليات اجلزيرة، وكسال، واخلرطوم، والبحر األمحريفوالرابع، والسابع 

   راكز القومية املتخصصةامل    
 ختتص بأمراض الكلى والقلب وجراحة املخ واألعصاب        إنشاء سبعة مراكز قومية   مت    -١٥٨

 والعالج باألشعة والعيون واألنف واألذن واحلنجرة تقـدم مـن خالهلـا             يواجلهاز اهلضم 
  . اخلدمات املتخصصة لألطفال

  املياه الصاحلة للشربواملرافق الصحية     
يتعلق باحلصول على مياه الـشرب اآلمنـة وخـدمات           قدم ملحوظ فيما  هنالك ت   -١٥٩

وأثبتت اإلحصائيات  .بفضل اجلهود املبذولة من احلكومة واملنظمات الدولية       الصحيالصرف  
 احلصول على مياه الشرب اآلمنة قد مشلت أكثر مـن           يف أن الزيادة    ٢٠٠٦الواردة يف عام    
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زال يعاين من بعض الفجـوات       حي ما  مليون شخص، يف حني أن قطاع الصرف الص        ٢,٤
  .)٣(ذلك نسبة لآليتو

 ؛قلة الوعي اجملتمعي بأمهية الصرف الصحي  )أ(  

 ؛ضعف البنية املؤسسية  )ب(  

  .مشاكل التمويل  )ج(  
 يف املائـة    ٥٨,٧وبلغت نسبة احلصول على مياه الشرب اآلمنة يف مشال الـسودان              -١٦٠

، يف حني أن نسبة احلصول علـى خـدمات          ] يف املائة  ٥١,٦ يف املائة، ريف     ٦٩,٩حضر  [
  ]. يف املائة٢٣,٦ يف املائة، ريف ٦٣,٢حضر [ يف املائة ٣٩,٩الصرف الصحي بلغت 

وعلى مستوى الواليات تظهر هنالك تباينات يف مصادر املياه اآلمنـة وخـدمات               -١٦١
 الواليات املختلفة وبني احلضر والريف يف كل والية، حيـث جنـد يف              الصرف الصحي بني  

 تتمتع بأعلى تغطية ملـصادر ميـاه        واخلرطومالواليات الشمالية أن واليات سنار، الشمالية       
. على التـوايل  )  يف املائة  ٧٩,٤ يف املائة،    ٨٠,٣ يف املائة،    ٨٠,٧(الشرب اآلمنة واليت بلغت     

 يف  ٣٣,١(ر، القضارف وكسال أدىن نسبة تغطية بلغـت         وقد سجلت واليات البحر األمح    
وقد سجلت والية اجلزيرة أعلى معدل      . على التوايل )  يف املائة  ٣٨,٧ يف املائة،    ٣٧,٣املائة،  

 يف املائة، أدىن معدل تغطية كان يف والية البحر األمحـر            ٩٥,٢تغطية بالنسبة للحضر بنسبة     
منة يف الريف بلغت أعلى نسبة      آلية مياه الشرب ا    يف املائة، يف حني أن تغط      ٣٨,١والذي بلغ   

  .  يف املائة١٢,٨ يف املائة وأدىن تغطية كانت يف كسال ٨٢,٥هلا يف الوالية الشمالية 

  )اإليدز (املكتسبةمرض نقص املناعة     
 املتأثرين مبرض نقص املناعة املكتسب      حتدد عدد األطفال  حصائيات  إال توجد هناك      -١٦٢

ن هنالـك   أ أي) ، املصابني به، عدد الوفيات، اخلدمات املقدمة والعـالج        حاملني للفريوس (
دراسة مسحية يقوم هبا الربنامج القومي ملكافحة اإليدز بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمـات             

 .٢٠٠٨أخرى إلنشاء قاعدة بيانات متكاملة متوقع أن تكتمل يف أواخر عام 

   ١٧اجلدول 
  بعض املؤشرات يف جمال اإليدز

Target No. يف املائة Activity  
   تعمل حسب املوجهات والربوتوكول الوطين اليتي املخفرينقاط التقص  ٣٢

   املنقولة جنسياًاألمراضنقاط خدمات   ١٤٠
   مت توزيعه للفئات املستهدفةي الذيالعازل الذكر  ١٠٠٠٠٠٠

__________ 

  . اهليئة القومية للمياه: املصدر )٣(
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Target No. يف املائة Activity  
  ةعالمية املستخدمإلليهم بالوسائط اإاملواطنني الذين مت الوصول   ٥٠٠٠٠٠٠

   املزدوجARVعدد الذين يتلقون العالج   ٢٠٠٠
  ي الفريوس الذين تلقوا الفحص والعالج بدعم صندوق الدعم العامليعدد حامل  ٢٢٠٠

  للمراكز CD4جهزة الفحص أعدد   ١٠
   يرشاد النفسإلعطائهم اإفراد اجلدد الذين مت فحصهم وألعدد ا  ٢٠٠٠٠
   يرشاد النفسإل تلقني الفحص وايعدد احلوامل الالئ  ٣٠٠٠
   ويواصلون عالج اإليدزاعدد مرضى الدرن الذين بدأو  ٢٠٠

   تقدم الرعاية والدعم للمصابني ومديريها مصابني باإليدزنقاط اخلدمة اليت  ٨
   مراكز العالجيفدوية والتشخيص ألنسبة توفر ا  ١٠٠

  عدد الشباب الذين نالوا التوعية باإليدز داخل وخارج املدارس  ٢٠٠٠٠٠
  طفال الشوارعأطفال الشوارع املستفيدين من رعاية أعدد   ١٠٠٠٠
   قدمت بواسطة القرناءاليتعدد دورات التوعية   ١٢٠٠٠

 تقدم خدمات اإليـدز ضـمن       اليتعدد املؤسسات بالقوات النظامية       ٥٠
  براجمها املستمرة

  عدد املستشفيات املغطاة   ٥٠
٥ )pilot(   برامج مكافحة اإليدز باحمللياتت يف إدخال أ بداليتعدد الواليات  

 .الصحة االحتادية وزارة :املصدر

  : طة املتعلقة مبكافحة اإليدزشوفيما يلي بعض األن  -١٦٣
 نسبة االنتـشار    أنوضح   أ ي الذ ٢٠٠٢ عام   يف ي والسلوك يبائمت عمل املسح الو    •

  ؛ يف املائة١,٦ اجملتمع بلغت يف
  ؛اإليدزملكافحة  إعداد للسياسة القومية •
  ؛ ملكافحة اإليدزي واجملالس الوالئية واجمللس التنفيذيين اجمللس القومتكو •
  ؛عداد اخلطة االستراتيجية القطاعية وإنشاء القطاعات املختلفة ملكافحة اإليدزإ •
 ١٢٢ مليون و٢٤ مببلغ) GF R3& R5 ( ملكافحة اإليدزياحلصول على الدعم العامل •

  .يلمليون على التوا
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  صابنيملدعم املرضى وا    
  :من أجل دعم املرضى واملصابني، مت القيام باألنشطة التالية  -١٦٤

وس املناعـة املكتـسبة     تطوير قانون خاص باألشخاص املتأثرين مبرض فري        )أ(  
 على إعطاء احلقوق واحلماية     ه، وقد نصت بنود   يف املراحل األخرية من اإلعداد    و   وه واإليدز

  هتم؛ للمتأثرين مبرض فقدان املناعة اإليدز وعائال
 من املرضى وأسرهم على االتصال، املناصرة، الرعاية املرتلية         ٢٠٠ تدريب    )ب(  

 واملواظبة على العالج؛

  خاصة جبمعية املرضى واملصابني؛ينتشييد مبا  )ج(  

  كل الواليات؛ يفتكوين وتدريب مجعية الدعم   )د(  

 يف املؤمترات العاملية؛عضاء مجعية املصابني أدعم مشاركة   )ه(  

 ٤٧ حيث بلغـت  يرشاد النفساإل ويكز الفحص الطوع ا عدد مر  يفزيادة    )و(  
 بنهايـة   ٨٧٩٣ ي بوالية اخلرطوم، وبلغ عدد املستفيدين من مراكز الفحص الطوع         ٣٠منها  
  .وعدد املستفيديني  مواقع مراكز الفحص الطوع١٨ويوضح اجلدول رقم . ٢٠٠٦عام 

   ١٨اجلدول 
  ملستفيدينوعدد اي مواقع مراكز الفحص الطوع

  عدد املستفيدين  مراكز الفحص  الرقم
  ٤٣٢٢  اخلرطوم  ١
  ٥٢٤  القضارف  ٢
  ٢٥٩  كسال  ٣
  ٢٥٣  مشال كردفان  ٤
  ١٨٤  سنار  ٥
  ١٤١  جنوب دارفور  ٦
  ١١١  زرقألالنيل ا  ٧
  ١٠٩  محرألالبحر ا  ٨
  ١٠٥  غرب دارفور  ٩

  ٩٧  بيضألالنيل ا  ١٠
  ٦١  مشال دارفور  ١١
  ٥٤  اجلزيرة  ١٢
  ٣٤  النيلهنر   ١٣
  ٣٢  جنوب كردفان  ١٤
  ٠٤  الشمالية  ١٥
 .حة االحتاديةالص وزارة :املصدر
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  ١٩دول اجل
   جمال التوعية باإليدزيفالنشاط 

  اجملموع  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ضمن اجملتمعات املستهدفة) BCC+PE(تغيري السلوك واالتصال 
  ٧٠٩٠٠  ٧٠٥٨١  ٣١٩  رشاد ضمن اجملموعات املستهدفةإلا وأ يعدد جلسات التثقيف الصح

لـيهم ضـمن    إشخاص ضمن اجملموعات املستهدفة مت الوصول       ألعدد ا 
  يجلسات التثقيف الصح

١٣٢٩٠٦١  ٩٤٩٦١١  ٣٧٩٤٥٠  

مجموعـات  لمت توزيعهـا ل   ) IEC(عدد وسائل املعلومات واالتصاالت     
  املستهدفة

١١٩٢٧٧  ٧١٩٤٧  ٤٧٣٣٠  

  ٥٦٧٦  ٣٠٣٣  ٢٦١٣   املشروعيفاملشاركني ) Peer Educators(عدد املدربني 
  ١٢٧٥  ٨٠٤  ٤٧١  )وعروض تلفزيونية عروض فيديو(عدد جلسات التوعية العامة 
  ١٠٩٢٩٩  ٧٢٢٠٧  ٣٧٠٩٢  HIV/AIDSعن اإليدز ي عدد جلسات التثقيف الصح

  ٤٥٧٨٧٠  ٢٢٢٩٢٣  ٢٣٤٩٤٧   اليت وزعت للسكانIECعدد وسائل املعلومات والتعليم واالتصال 

 .الصحة االحتادية وزارة :املصدر

  ٢٠ول داجل
   االستجابة ضد الوباءيفالقطاعات اهلامة املشاركة 

  القطاع  منطقة العمل
 وزارة الثقافة واملعلومات واالتصال  عالمية املستمرةإلاحلمالت ا

  يلوزارة التعليم العا  مكافحة اإليدز بواسطة اجلمعيات الطالبية
  وزارة الرعاية االجتماعية  دعم املرضى وااليتام

  رشادوزارة اإل   جمال مكافحة اإليدزيفوالدعاة والقساوسة ئمة تدريب األ
  وزارة العدل  حقوق املرضى

  ةأمجعيات الشباب واملر  واملناصرةي رفع الوع
  التعليم العام  الوقاية وسط الطالب من خالل تدريب املعلمني وتطوير املناهج

  دفاعوزارة ال  )اجليش(العالج والرعاية والتوعية وسط القوات النظامية 
  وزارة الداخلية  )الشرطة( العالج والرعاية والتوعية وسط القوات النظامية

  وزارة الشباب  الوقاية وسط الشباب

 .الصحة االحتادية وزارة :املصدر
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  السودان  يف جنوباإليدزدعم برنامج     
  :ربنامج اإليدز مت القيام باألنشطة التالية لدعماً  -١٦٥

  ؛لكل من جوبا، واووملكالإنشاء مراكز للعالج والفحص  •
 ؛UNGASSل عمل تقرير موحد  •

 ؛)Universal Access( عمل خارطة الطريق للوصول املوسع يفالتنسيق  •

 ؛) أجهزة مسعية وبصرية- سيارة(توفري معينات العمل  •

 ؛دوية وأجهزة ومعينات الفحصألتوفري ا •

 ؛العمل جاري لتقوية وتنسيق مكافحة اإليدز بني الشمال واجلنوب •

 .دريب مقدمي اخلدمات الصحية داخل وخارج السودانت •

   جمال مكافحة الدرن يف    
 اليتاإلقليم    جمال معدات التشخيص والعالج ليكون السودان أول دول        يفمت التوسع     -١٦٦

 حتـت  ى العالج قصري املدDirect Observe Therapy (DOT)تعلن التغطية الشاملة خبدمات 
ىل إضافة إل، وتشمل هذه اخلدمات كل الواليات الشمالية با   ٢٠٠١ العام   يفشراف املباشر   إلا

  . اجلنوبيفست واليات 
 حالة  ١٢٧٣وقد ارتفع معدل اكتشاف احلاالت بطريقة مطردة فبينما مت اكتشاف             ١٦٧
 .٢٠٠٦ عام يف حالة ٢٥٠٢٤ مت اكتشافها الت اليتا، بلغ عدد احل١٩٩٣ عام يففقط 

حناء السودان ووضع برنامج للدواء الدائري      أ جبميع   اناً جم ىيتم توفري العالج للمرض     -١٦٨
وارتفع معدل جناح العالج يف احلاالت املكتشفة من        . مداد الدوائي إلكما متت حوسبة نظام ا    

، كما ارتفع معدل التحول     ٢٠٠٥ يف املائة يف العام      ٨١ إىل   ١٩٩٦ يف املائة يف العام      ٤٠,٥
ارتفع معدل الشفاء مـن     .  من احلاالت املكتشفة    يف املائة  ٨٠من املوجب إىل السالب ليصل      

 .٢٠٠٥  يف املائة يف العام٦١,٤ إىل ليصل ١٩٩٦يف املائة عام  ٢٧,٧

جهزة واملعدات  ألباه   للدرن بالكوادر الطبية املدربة وتزويد     يمت تقوية املعمل املرجع     -١٦٩
ت مبـادرات حتريـك     متو.  وتقوية برامج الواليات بتدريب العاملني يف جمال الدرن        .الالزمة

سـاس  ألومجعيات طالب ا  ) جامعة١٧(دخال الشرائح املختلفة كشبكة اجلامعات      إاجملتمع ب 
الـدعم العلمـي    ويقدم  . )DOT(عالميني وتكوين جلان العالج املباشر      إلبالواليات ومجعية ا  

 دعم الشركاء ومنظمـة الـصحة العامليـة         وزاد. GFR5)( والدرن واملالريا    اإليدزملكافحة  
 األملانية واملنظمة   ،مراض القلب والصدر  أل واملنظمة النروجيية    ي،مم املتحدة االمنائ  ألنامج ا وبر

)GLRA(الدرنوضعت اخلطة االستراتيجية اخلمسية ملكافحة، و .  
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  يف جمال مكافحة املالريا     
  :  ما يلييف جمال مكافحة املالريا، مت  -١٧٠

  ؛٢٠٠٢عام يف اخلطة االستراتيجية  عدادإ •
الدورة يف   والدرن واملالريا    لإليدز يالربنامج على دعم من الصندوق العامل     حصول   •

مببلغ ثالثة مليون دوالر ملـدة مخـسة سـنوات بـدأ صـرفها              ) GFR2(الثانية  
  ؛٢٠٠٢ عام

  ؛شكال املمارسات التقليدية الضارةأحظر مجيع  •
ـ أ و ين اجملتمع الـسودا   يفمعظم العادات والتقاليد الضارة      تالشت تدرجيياً  • بحت ص

ناث فان هـذه العـادة      إلما بالنسبة خلتان ا   أ . بعض اجملتمعات الصغرية   يفتنحصر  
  . اجملتمع السوداينيفزالت منتشرة  ما

  FGMختان اإلناث     
 ١٩٩٩يف املائة حـىت      ٩٠ إىلناث مبعدالت عالية تصل     ختان اإل استمرت ممارسة     -١٧١

 منظمات اجملتمع املدين لزيادة  معى وللسودان جتارب طويلة املد    ،SMS) ةمومة اآلمن ألمسح ا (
عـن التعريـف     مثرت هذه التجارب خاصة   أناث، حيث   إل عن عادة ختان ا    يالوعي للتخل 

 العام حول الـضرر وعـدم   يومت التأثري على اجتاهات الرأ. مبخاطر اخلتان الصحية والنفسية  
 يف حتـول    إىلتـاج   زال حي  الفائدة من هذه املمارسة، إال أن التأثري على املمارسة نفسها ما          

 عن هذه املمارسة فردية بل مجاعية ومتوافقة        يساليب حىت ال تكون قرارات التخل     ألاملناهج وا 
وهناك . فراد اجملتمع أ من مواثيق أخالقية ومبادئ يلتزم هبا        ينمع ما تعارف عليه اجملتمع السودا     

  .واألوشام) الشلوخ(جتارب ناجحة لترك عادة تقطيع الوجه 
ن تؤدي إىل نتائج اجيابية تتمثـل يف اخنفـاض    أ اجلهود املكثفة اليت نتوقع      وتواصلت  -١٧٢

حداث التغيري الذي انعكس يف رفع الوعي       إسهمت اجلهود املبذولة يف     أمعدل املمارسة، وقد    
مجع الشركاء علي أمهية وضع إستراتيجية قومية يعمل اجلميع يف أوقد . وكسر حاجز الصمت

خـالل   السودانناث يف   إلالقضاء علي عادة ختان ا     س أال وهو  إطارها لتحقيق اهلدف الرئي   
  :وقد صدرت القرارات اآلتية يف شأن حماربة عادة ختان اإلناث. جيل

   ؛١٩٩٩إعالن السودان لألمومة اآلمنة  •
 نـص علـى     ي والـذ  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٧بتاريخ   ٣٦٦قرار اجمللس الطيب     •

فيـه شـبه ضـرر      إلنسان أو يسمح لألطباء ممارسة أي عمل يضر با       ال( :يلي ما
  ؛)ناث بكل صورهإلويشمل ذلك ختان ا
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سـن    بـشأن  ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٠ املؤرخ   ٢٩قرار اجمللس الوطين رقم      •
 متنع ختان اإلناث وضرورة مكافحة كل العـادات مـع            اليت ةالتشريعات الالزم 

  .اجلهوده استنفار كل اجلهات ذات العالقة لدعم هذ

  اية الطفولةقرار اجمللس القومي لرع    
 ٦يوم اخلمـيس املوافـق       جتماع الثالث للمجلس القومي لرعاية الطفولة     الأجاز ا   -١٧٣
  :جتماعالالتوصيات التالية الواردة بشأن ختان اإلناث يف وثائق ا ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

ـ     ) طريق محاية ورعاية الطفولة    ى عل معامل( وثيقة   املصادقة على  •  ى اليت نـصت عل
  ؛ جيل ختان اإلناث خاللىراتيجي للقضاء علعتماد اإلطار اإلستا

ـ     نفاذ توصيات اجمللـس الـوطين     إالعمل على    •  ٢٠ املـؤرخ    ٢٩م  يف قـراره رق
  :  واليت جاء فيها٢٠٠٧يونيه /حزيران

ناث وضرورة مكافحة كل العادات     إلسن التشريعات الالزمة اليت متنع ختان ا       •
  .جلهودستنفار كل اجلهات ذات العالقة لدعم هذه ااالضارة مع 

ومبراجعة التجارب الناجحة للقضاء على ممارسات مشاهبة يف العـامل واسـتناداً إىل               -١٧٤
أهداف التنمية لأللفية الثالثة ثبتت إمكانية التحول االجتماعي االجيايب لتسريع التخلي عـن             

 ستراتيجية القضاء على ختان اإلناث اليت أُعدتاهذه العادة خالل جيل، وهذا ما هدفت إليه      
كما مت االنتهاء من إعداد مسودة قـانون        . ستراتيجية اخلمسية لرعاية الطفولة   اللتضمن يف ا  

لتجرمي ممارسة عادة ختان اإلناث بصدد رفعه للجهات التنفيذية والتشريعية، وذلك يف إطار             
برنامج القضاء على ختان اإلناث الذي مت تأسيسه باجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع  

يونيسيف وبعض منظمات اجملتمع املدين، حيث متكن الربنامج من تفعيل الدور احلكـومي             ال
 حتاديـة، الوتطوير برامج التنسيق واملتابعة والشراكة مع وزارة التعليم العام ووزارة الصحة ا           

كما قام الربنامج بالعديد من األنشطة بالتعاون مـع وزارة          . واملؤسسات احلكومية األخرى  
ستهداف التعليم قبل املدرسي كآلية للقضاء على ختان اإلناث   اام واليونيسيف منها    التعليم الع 

  : هبدف محاية الطفالت من اخلتان وذلك عن طريق
ستخدام التدريب ملعلمات رياض األطفال لتوصيل الرسائل اإلجيابية        ا  )أ(  

  لألسر واألطفال؛
ن طريق نـشرات    نشر الوعي مبخاطر ختان اإلناث وحماسن عدم اخلتان ع          )ب(  

  التثقيف التربوي بالتعليم قبل املدرسي؛
 ين تكوين جلان تنسيقية بالواليـات بالـشراكة مـع اجملتمـع املـد            )ج(  

  .الدولية  واملنظمات
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وبناء على تبىن الشركاء الستراتيجية القضاء على ختان        يل  ىل أن الوضع احلا   إوخنلص    -١٧٥
  : ىلإناث خالل جيل حيتاج إلا

  ات التنسيق بني الشركاء؛تطوير آلي  )أ(  
 استقطاب فاعلني جدد؛  )ب(  

 . والفيني املاديلزيادة دعم اجملتمع الدو  )ج(  

  يجتماعالالضمان ا    

   يالتأمني الصح    
 ارتفعت نسبة التغطية    ١٩٩٤، تعديل   ٢٠٠١ يف ي بعد صدور قانون التأمني الصح      -١٧٦

 .٢٠٠٦ يف املائة عام ٢٥,٥ إىل ١٩٩٧ يف املائة عام ١,٥ من يالسكانية للتأمني الصح

 .٢٠٠٦ ولغايـة    ١٩٩٧ تطور التغطية السكانية من عـام      ١ رقم   الشكلويوضح    -١٧٧
. ٢٠٠٦ يف الواليات حىت عـام    ي نسبة التغطية السكانية للتأمني الصح     ٢١اجلدول  ويوضح  

 . العاملةة الكوادر الطبي٢٢ويوضح اجلدول رقم 

  ١شكل ال
 ٢٠٠٦ حىت ١٩٩٧تطور التغطية السكانية من 
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  ٢١اجلدول رقم 

  ٢٠٠٦ يف الواليات حىت عام ينسبة التغطية السكانية بالتأمني الصح
  نسبة التغطية   الوالية 
  ٢٤,٥  سنار

  ٣٦,٥  اخلرطوم 
  ٣٢,٥  اجلزيرة 

  ١٧,٧  القضارف 
  ٢٩  محر ألالبحر ا

  ٢٩  هنر النيل 
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  نسبة التغطية   الوالية 
  ٢٢,١  بيض ألالنيل ا

  ٣٢  فور مشال دار
  ٢٤,٧  زرق ألالنيل ا

  ١٥,٥  غرب دارفور 
  ٢٣,٣  مشال كردفان 

  ٢٣  الشمالية
  ١٩,٣  كسال

  ١٤,٣  جنوب كردفان 
  ١٨,١  جنوب دارفور 

  ١٢,٦  االستوائية 
  ٢٣   النيل أعايل

  ٢٥,٩  غرب حبر الغزال 
  ٢٢ اجلدول

   العاملة ةالكوادر الطبي

  التاريخ
ــب  طبيـ

  عمومي
ــب  طبيـ

 اختصاصي  أسنان
ــب  طبي

  تقين معامل تقين أشعة  صيديل
أطر صحية  

  أخرى
٦  ٦  -  ٣  ٤  ٢  ٨  ١٩٩٥  
١٨  ١٢  -  ١١  ٥٦  ٨  ٨٥  ١٩٩٧  
٩٦  ٨٧  -  ١٥  ٩١  ١٠  ٩٥  ١٩٩٩  
٢١١  ١١٦  ٢  ٢٦  ٢٠٠  ١٦  ٥٠٢  ٢٠٠١  
٣٠١  ٢١١  ٨  ٤١  ٣٠٢  ٢٢  ٧١٦  ٢٠٠٣  
٤٨٠  ٣٠٠  ٣١  ٦١  ٤٠٠  ٤١  ١٠٢٠  ٢٠٠٥  

مرفـق مباشـر    ٢٧٥ مرفق منـها  ٧٧٩ة وبلغ عدد املرافق املقدمة للخدمة التأميني      -١٧٨
 يف املائة   ٦٤,٧  مرفق غري مباشر بنسبة    ٥٠٤ املقدمة و   يف املائة من مجلة اخلدمة     ٣٥,٣ بنسبة

  . من مجلة اخلدمة املقدمة

  جتماعيالالتأمني ا    
 ٢٣ كما يوضحه اجلدول يجتماع الضمان والتأمني اال   ىبلغ إمجايل اإلنفاق عل     -١٧٩

  :كما يلي
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  ٢٣دول اجل
  )مباليني الدنانري (ياإلنفاق على الضمان والتأمني االجتماع

   ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  نوع اإلنفاق/العام 
  ٢٩٠  ٢٤٩  ٢٢١  إمجايل اإلنفاق للزكاة 

  ١٨٧  ١٥٥  ١٣٤  اإلنفاق على الفقراء واملساكني 
نسبة اإلنفاق على الفقراء واملـساكني مـن         

  اإلنفاق  إمجايل
   يف املائة٦٤,٥   يف املائة٦٢   يف املائة٦٠,٦

  .ون املرأة والطفلؤ وزارة الرعاية االجتماعية وش:املصدر
 الفقراء، حيث ازداد عدد األسر املستفيدة       ىويوضح اجلدول أعاله تطور اإلنفاق عل       -١٨٠

  . ٢٠٠٦ أسرة عام ١,٨٩٤,٤٥٢ إىل ٢٠٠٥ أسرة عام ١,٧٦٣,٤٠٣من هذا البند من 
 ٥٢٥ ،٢٠٠٦القومي للتامني االجتماعي عام     كما بلغ الدعم املقدم من الصندوق         -١٨١

مليـار دينـار    ٢ مبلـغ  إىلضافة إمن أرباب املعاشات    ٨١,٥٢٧مليون دينار استفاد منها     
  . عاما١٢ً مدار علىكقروض حسنة تسدد 

  املعاشات    
 لريتفع احلـد األدىن للمعـاش       ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٢٥متت زيادة املعاشات بنسبة       -١٨٢
مليـار  ) ٢٠,٣ (٢٠٠٦مجايل مستحقات املعاشني املدفوعة عام      إوبلغ  . ر دينا ١١,٢٥٠ إىل

  .من االشتراكات املتحصلة)  يف املائة٦٦,٧(دينار بنسبة 
املقدم دينار  مليون   ٤٨٩,٧كما بلغ الدعم االجتماعي للصندوق القومي للمعاشات          -١٨٣
 مـصروفات   - تكاليف عالج (وأسرهم من غري املعاش، ومشلت       من املعاشني    ١٨٥٦١إىل  

 .) ودعم اجتماعي متنوع- طلبة متفوقني - كفالة اليتيم    - كفالة الطالب اجلامعي     -دراسية  
 .٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ اإلنفاق على الدعم االجتماعي لألعوام ٢٤ويوضح اجلدول رقم 

  ٢٤اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥اإلنفاق على الدعم االجتماعي لألعوام 

  عدد األسر املستفيدة  رالتكلفة املالية باملليون دينا
  مالحظات   ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   اجلهة 

  ١,٤٢٣,٢٩٥  ٨٧٤,٨٢٢  ١٥٦٠٠٠,٠  ١٣٢٠١,٤  ديوان الزكاة 
الــصندوق القــومي  

  للمعاشات
١٨,٦٥١  ١٦,١٥٧  ٤٨٩,٠  ٤٢٦,٥١  

الصندوق القومي للتأمني   
  االجتماعي

٨١,٥٢٧  ٣٨,٢٩٣  ٥٢٥,٠  ٣٥٥,٤٧  

 الصرف علي الصحة    -
  والتأمني الصحي 

ــب  - ــة الطال  كفال
  اجلامعي 

   كفالة األيتام -
   املصروفات الدراسية-
   دعم متنوع - 

    ١,٥٣٣,٧٤٣  ٩٢٩,٢٧٢  ١٦٦١٤,٠  ١٣٩٨٣,٣٨   اإلمجايل
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  مستوى املعيشة     
ـ          -١٨٤  االحتـادي   ى املـستو  ىعملت الدولة يف جماالت التنمية بآلياهتا املتعددة عل

 رعاية الطفولة يف الـسودان وفقـاً      ومستوى الواليات لتحقيق أهداف اخلطة القومية ل      
ويتم ذلك عرب مؤسسات التنمية االجتماعيـة       . ملوجهات االستراتيجية القومية الشاملة   

  .ومنظمات اجملتمع املدين
 مراكز الرعاية االجتماعية على معاجلة اآلثار االجتماعية للحرب والكوارث          وتعمل  -١٨٥

  . لنساءالطبيعية خاصة للفئات الفقرية من املواطنني وا
  مالئم للمعيـشة لنمـو     ىمية االجتماعية ولضمان مستو   نيف جمال حماربة الفقر والت      -١٨٦

جور واملرتبات للعمال واملوظفني، وكـان آخرهـا        أل زيادة ا  ىالطفل تعمل الدولة سنوياً عل    
 .  يف املائة٢٠ حيث متت زيادة املرتبات بنسبة ٢٠٠٦ عام

 يف املائة ومت توحيـد صـندوق املعاشـات    ٢٥ة  للمعاش بنسباألدىنومت رفع احلد      -١٨٧
 .زالة الفوارق املعيشية بني العمال واملوظفنيإ يتم حىتوالصندوق االجتماعي 

ني من اجلامعات، ومتت    جي وظيفة لتوظيف اخلر   ١٧ ٠٠٠ خلق   ىوعملت الدولة عل    -١٨٨
 .٢٠٠٦ عام ١٥ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٥ عام ٩ ٠٠٠رجيني من للخالذايت االستخدام أعداد زيادة 

 املخزون االستراتيجي للغذاء مبا ميكن من سد        يضافية الحتياط إورصدت اعتمادات     -١٨٩
 -٢٠٠٥عـوام   نتاجيـة لأل  إلنتـاج وا  إلالفجوة الغذائية مع األخذ يف االعتبار التحسن يف ا        

ات املخزون االستراتيجي للغذاء لتحافظ على الفـوارق بـني          ي واختذت تدابري ملشتر   ٢٠٠٦
 .كلسعار للمستهأل ومعقولية احتفيز املنتجني

 سرة يف إطار القضاء على اجلوع حتقيقـاً       أ ٤٠٠ ٠٠٠ومت تقدمي دعم اجتماعي إىل        -١٩٠
 طالب من فقـراء  ١٢٠ ٠٠٠استهداف الدولة كفالة مت ألهداف األلفية الثالثة للتنمية، كما     

  .طالب التعليم العايل باملركز والواليات
مجايل إ من   ٢٠٠٢ يف املائة عام     ٢,٦ية االجتماعية    التنم ىوقد بلغ اإلنفاق عل     -١٩١

نفاق إلمجايل الناتج احمللي، وارتفعت نسبة ا     إ يف املائة من     ٠,٣اإلنفاق التنموي، وبلغ    
نفـاق   يف املائة من إمجـايل اإل      ٧,٧ إىل لتصل   ٢٠٠٥ التنمية االجتماعية يف عام      ىعل

وزارة الرعايـة   : املـصدر . (يل يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـا       ١,٢التنموي ونسبة   
  ).ة والطفلأاالجتماعية وشؤون املر
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 املالحظات اخلتامية    

  األطفال املعوقون    
هيل األطفـال  أ أطر العمل لألطفال املعوقني يف السودان حتت قانون رعاية وت     تندرج  -١٩٢

روع  بأن هنالك خطوات لتعديل هذا القانون حتت مظلـة مـش           ، علماً ١٩٨٤املعوقني لعام   
 والذي سيتم مبوجبه إنشاء جملس قـومي لرعايـة          ٢٠٠٧ لعام   قانون تأهيل املعوقني  تعديل  

 .هيل األطفال املعوقنيأوت

 إىل ارتفاع   مما أدى  األساسية واخلدمات املقدمة     البىنويعاين هذا القطاع من ضعف        -١٩٣
جتماعيـة  الاية ا وزارة الرع : املصدر: (متواصل يف عدد األطفال املعوقني وذلك نتيجة لآليت       

  ): ة والطفلأوشؤون املر
عدم توفر املعلومات وذلك لعدم وجود اإلحصائيات والدراسات الكافية، ويعـد            •

 يف هذا الصدد؛ أحدث املصادر املعلوماتية ١٩٩٣التعداد السكاين لعام 

 ؛قلة الوسائل بالتدخل املبكر والكوادر املتخصصة •

 ؛معاقنيضعف الربامج واخلدمات الصحية املقدمة لل •

  .قلة املعوقني حتت مظلة التأمني الصحي •

   حقوق األطفال املعوقنيوالقوانني اليت ترعىالسياسات     
 حبقـوق   ٢٠٠٥ من دستور السودان االنتقايل لعـام        ٤٥، و ٤٤، و ١٢تعىن املواد     -١٩٤

 .جتماعية، والتعليم، والصحةالاملعوقني يف معظم اجلوانب املتمثلة يف العمل، والعدالة ا

 ؛٢٠٠٣سياسة القومية لإلعاقة لعام ال •

 ؛ يف املائة لعمل املعوق املؤهل٢، واليت خصصت ٢٠٠٧قانون اخلدمة العامة لعام  •

 ؛٢٠٠٣الئحة العصا البيضاء لعام  •

 ؛٢٠٠٤قانون الطفل لعام  •

 ؛تفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسديةالا •

 ).ذحتت التنفي (٢٠٠٧العقد الوطين لإلعاقة لعام  •

جتماعية وشؤون املرأة والطفل الـسياسة القوميـة        الوقد أصدرت وزارة الرعاية ا      -١٩٥
 .حتياجات اخلاصة بالتعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليماللإلعاقة مبا فيها دمج ذوي ا
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  املشاريعوالربامج     
لعدل؛، وقسم   بوزارة ا  يستشارال باجمللس ا  ةحتياجات اخلاص ال ا يمت إنشاء شعبة ذو     -١٩٦

ـ ةللتربية اخلاص   جامعة اخلرطوم؛ وإدارات للتربية اخلاصة بـوزارة التعلـيم          - ة التربي ة بكلي
؛ وإدارات بالواليات حيث تقدم خدمات خمتلفة       )٢٠٠٤(جتماعية  الالعام؛ ووزارة الرعاية ا   

 .، وبرامج دمج داخل املدارسييواء عالجإومركز  ،يمنها برامج للتأهيل اجملتمع

   اإلعاقة يف السودانحجم    
يصعب حتديد حجم اإلعاقة وتصنيفها حسب نوع اإلعاقة والفئة العمريـة علـى               -١٩٧

مستوى واليات السودان وذلك لعدم توفر املعلومات والدراسات، على أن آخر اإلحصائيات    
  :  توضح اآليت٢٠٠٣الواردة يف 

  ؛ يف املائة١,٥نسبة اإلعاقة يف السودان للواليات الشمالية  •

 ؛ يف املائة٤٨,٧ يف املائة، احلضر ٥١,٣الريف  •

 ؛ يف املائة٤٧ يف املائة، إناث ٥٣الذكور  •

 ؛ يف املائة٢٤مكفوفني  •

 ؛ يف املائة١٤,٥الصم والبكم  •

 ؛ يف املائة٣٨,٣إعاقة جسدية  •

 ؛ يف املائة٩,٧إعاقة ذهنية  •

 ؛ يف املائة٣,٠إعاقة مركبة  •

 . يف املائة١٠,٠١إعاقات أخرى  •

 يقوم به اجمللس القـومي لرعايـة الطفولـة          يمل معقود اآلن على البحث الذ     واأل  -١٩٨
دراسة مسحية استطالعية ألوضاع    "بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية حتت عنوان         

زرق، حيـث   ألوتشمل الدراسة والييت اخلرطـوم والنيـل ا       "٢٠٠٧عاقة  إلاألطفال ذوي ا  
 : متخضت عن النتائج املبدئية اآلتية

  موالية اخلرطو   - أوالً  
 عـدد   ٥٥١٣بلغ العدد الكلـي لألطفـال يف املؤسـسات بواليـة اخلرطـوم                -١٩٩
 وبلـغ عـدد   .املائة يف ٤٠,٨ بنسبة ٢٢٤٩ يف املائة واإلناث ٥٩,٢ بنسبة   ٣٢٦٤ الذكور

م، وإعاقة بـصرية،    صم،  إعاقات خمتلفة ( مؤسسة   ٢٩  تعمل يف جمال اإلعاقة     اليت املؤسسات
  ). يف التعلم، وغريها من اإلعاقات وصعوبات،ضطرابات لغة ونطق، واوإعاقة عقلية
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 طفل معظمهم   ٥١١٨وبلغ العدد الكلي لألطفال مبؤسسات الدمج بوالية اخلرطوم           -٢٠٠
مل يتم حتديد عدد الذكور واإلناث حسب إحصاء        "إعاقات حركية وعقلية وصعوبات تعلم      

   ."وزارة التربية والتعليم
بـن    سوبا اجلامعي، جعفريطفال يف املستشفيات بوالية اخلرطوم، وه    األ بلغ عدد و  -٢٠١

عوف، بن سيناء، األنف واألذن واحلنجرة، السالح الطيب، البلك، األمني حامد، علي فضل،             
  ).ويشمل ذلك املترددين واملقيمني( طفالً ٣٥٩أمحد قاسم 

  والية النيل األزرق  - ثانياً  
وي اإلعاقة يف والية النيـل األزرق       األطفال يف مؤسسات األطفال ذ      )أ(  

  ؛ طفل١٧٥ )مؤسسات  ٤(
  :األطفال املدجمني باملدارس بلغ عددهم وفقاً لنوع اإلعاقة كاآليت  )ب(  

  ؛ يف املائة إناث٣٩,٥ يف املائة ذكور و٦٠,٥ منهم ٣٨الصم  •
  ؛ يف املائة إناث٣٨,٩ يف املائة ذكور و٦١,١منهم  ٥٤املعوقني حركياً  •
  ؛ يف املائة إناث٣٠ يف املائة ذكور و٧٠نهم  م١٠املكفوفني  •
  . يف املائة إناث٥٨,١ يف املائة ذكور و٤١,٩ منهم ٣١ ذهنياً عوقنيامل •

 طفل حيث بلغ عـدد      ١٤٣٢األطفال مبستشفي الدمازين بالنيل األزرق        )ج(  
،  بنسبة ١٣٢٩ يف املائة،  واملترددين      ٧,٢ أطفال، بنسبة    ١٠٣ ىاألطفال املقيمني يف املستشف   

 يف املائـة    ٥٣,٦ بنسبة   ٧٦٨وقد بلغ عدد األطفال ذوي اإلعاقة السمعية        .  يف املائة  ٩٢,٨
 يف املائة، مث    ٤٠,٩ طفل بنسبة    ٥٨٦ ذلك األطفال ذوي اإلعاقة البصرية،       ي نسبة، يل  ىكأعل

أما نسبة األطفال املصابني بداء الصرع فهي       .  يف املائة  ٥,٢ طفل بنسبة    ٧٥اإلعاقة احلركية،   
  . يف املائة٠,٣ وتبلغ ضئيلة
 يف املائـة وذلـك      ٧-٥  إىل زدياد يف نسبة اإلعاقة يصل    اوجتدر اإلشارة أن هنالك       -٢٠٢

  :لألسباب اآلتية
 ؛حلروب والرتاعات املسلحةا •

 ؛األلغام األرضية •

 ؛احلوادث املرورية •

 .عدم الوعي مبسببات اإلعاقة •
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 يف الواليـات،    ةنواع اإلعاق  يف أ  ة توزيع املراكز املتخصص   ٢٥ويوضح اجلدول رقم      -٢٠٣
 أعداد املؤسسات والتالميذ واملعلمني ملدارس التربية اخلاصة حسب         ٢٦ويوضح اجلدول رقم    

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ يالتخصص خالل العام الدراس

  ٢٥اجلدول 
   يف الوالياتة يف أنواع اإلعاقةتوزيع املراكز املتخصص

  املوقع  عدد املراكز  ةنوع اإلعاق
   الشمالية- اجلزيرة - البحر األمحر - كسال - اخلرطوم  ٧  العقلية 

   هنر النيل -القضارف 
  النيل األبيض- اجلزيرة - البحر األمحر- القضارف - هنر النيل- اخلرطوم  ٦  البصرية
  اخلرطوم  ١  احلركية
  اخلرطوم  ١   اإلعاقةمتعددو
 ألبيض النيل ا  - كسال -  القضارف -  البحر األمحر  -  اجلزيرة - اخلرطوم  ٨  الصم

   مشال دارفور-  مشال كردفان-
    ٢٣  عدد املراكز

  . املرأة والطفلوشؤون وزارة الرعاية االجتماعية :املصدر

  ٢٦اجلدول 
أعداد املؤسسات والتالميذ واملعلمني يف مدارس التربية اخلاصة حسب التخصص خـالل      

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يالعام الدراس
  علمونامل  أعداد التالميذ املستوعبني  عدد املؤسسات

    اجملموع  أخرى حركية  ذهنية  مسعية  بصرية  اجملموع  يغري حكوم  ميحكو
٢١٠  ٩٩٦٦  ٤٥٨  ٢٢٦   ٩٥٩  ٢٤١٣  ٢٧٨٢  ٥٣  ٣٩  ١٤  

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ ي كتاب اإلحصاء التربو- وزارة التعليم العام :املصدر
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  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية  - ثامناً  

  )٣١ و٢٩، و٢٨املواد (    
 مببدأ إتاحة فرص التعليم للجميـع       لتزامالثلت السياسات التربوية يف السودان يف ا      مت  -٢٠٤

إقرار مبدأ قومية   و ،ومبدأ املساواة بني اجلنسني وبلوغ التوازن اجلغرايف يف املدخالت التعليمية         
  ولقد هدف التعليم   .اًاملناهج واملراجعة املستمرة هلا وتطويرها أهدافاً وحمتوى ووسائل وإشراف        

 إىل تقوية روح اجلماعـة      ٢٠٠١العام كما جاء يف قانون ختطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة           
 وتـشجيع  يفوالوالء للوطن وتنمية االستعداد للتعاون وبث ثقافة السالم ومراعاة التنوع الثقا     

اإلبداع وتنمية القدرات واملهارات، وذلك بإتاحة فـرص التـدريب والتوظيـف األمثـل              
 . لدى الناشئةي البيئيقيق التنمية الشاملة وتنمية الوعوحتلإلمكانات 

  متابعة املالحظات اخلتامية    

  )٢٩املادة  (يساسألالتشريعات والقوانني اخلاصة بتعميم التعليم ا    
 منه على أن املـدارس االبتدائيـة        ٢٢ يف املادة    ٢٠٠٥أكد الدستور االنتقايل لسنة       -٢٠٥

كمـا نـصت املـادة      . ل والية هي من اختصاصات الوالية     والثانوية وإدارات التعليم يف ك    
  مرحلة التعليم األساسي وبرامج حمو     يف وإلزاميتهعلى كفالة الدولة جملانية التعليم      ) أ) (١(١٣
وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزاري بتكوين جلنة مراجعة القوانني اليت حتكـم العمليـة              . األمية

 .دستور واتفاقية السالم لتتماشى مع نصوص ال٢٠٠٥التربويـة عام 

وتشري وزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا يف جنوب السودان إىل أن احلصول على               -٢٠٦
 والثانوي حق لكل السكان يف جنوب السودان، والتعليم األساسي جمـاين،            يالتعليم األساس 

ريـاف  وسكان األ  وتعليم األطفال من البنات واألقليات واجلماعات املهمشة من السكان،        
  . العائدين، وكل أولئك يكفل هلم احلق يف التعليموالالجئنيواملدن والنازحني 

نتقايل جلنوب السودان على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلـى           الوينص الدستور ا    -٢٠٧
كل مستويات احلكم يف جنوب السودان توفري فرص احلصول علي التعليم للجميع دون متييز              

وعلـى كافـة    . نقص املناعة املكتسبة أو اإلعاقـة      النوع أو   أو اجلنس علي أساس الدين أو   
مستويات احلكم يف جنوب السودان، ترقية التعليم يف كافة املستويات وضمان جمانية وإلزامية             

  .التعليم يف مرحلة األساس، وعليها أيضاً توفري برامج جمانية حملو األمية
ى مستوى السياسات، فإنـه مـن        الرغم من هذه الضمانات الدستورية وعل      ىوعل  -٢٠٨

 ىاملعلوم بوجه عام أن أغلبية األطفال يف جنوب السودان ال حيصلون على فرص احلصول عل              
 (RALS)) (Rapid Assesment for Learning Space) ووفقاً لدراسة. التعليم األساسي والثانوي

 من  ٢٩٢٢   من التالميذ الذين يشاركون يف     ٧٥٨٢٠٧، ُوجد أن من مجلة      ٢٠٠٦يف العام   
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 التعليم األساسي، كانوا مسجلني يف مرحلة منهم ٧٠٠٤٨٨الفضاءات التعليمية مشلها التقييم 
 يف املائة من    ٣٤ ولداً، مما يعين أن البنات يشكلن        ٤٦٤,٠٥٤ بنتاً و  ٢٣٦٤٣٤ومن ضمنهم   

  .العدد الكلي لتالميذ يف عمر الدخول ملرحلة األساس
تتوفر هلم فرص الدخول للمدارس منخفـضة،       وال تزال نسبة األطفال الذين        -٢٠٩

لوجيا واليونيسيف لترقية التعليم و والتكنورغم اجلهود املبذولة من وزارة التربية والعلوم
 يف جنوب السودان من خالل مبادرة إفراد مكان للتعلم لكل أطفال اجلنوب،   ياألساس

ـ         دنيا يف جنـوب  فإن زيادة التسجيل يف املدارس ظلت منخفضة نسبياً يف الصفوف ال
وهنالك قلق من تدين نـسبة      . السودان، ويف الصفوف العليا جند أن البنات أقل متثيالً        

ستمرار يف مدارس مرحليت األساس والثانوي، ومن اخنفاض فرص التعليم األساسي           الا
يف املناطق الريفية بسبب قلة عدد املدارس وضعف البين األساسية ونقـص الكـوادر              

نعدام األمن بسبب الرتاعات القبلية والظروف البيئية كبعد ا فضالً عن التعليمية املدربة،
مسافة املسار إىل موقع املدرسة من مناطق السكن فضالً عن أن العديد من املـدارس               

  .منشأة يف مناطق مكشوفة حتت رمحة التغريات املناخية
للـتغري   خاصة وقد خصصت وزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا يف اجلنوب إدارات        -٢١٠

وهي تسعي ملعاجلة التمييز يف التعليم بإنـشاء        . حتياجات اخلاصة واحلقوق  الوا ،يجتماعالا
 مدرسة لتعليم األساس باملناطق الريفية، كما تقوم الوزارة بإنشاء مـدارس            ١٠٠٠أكثر من   

لـيم  لتحاق مبدارس منتظمـة لتع    داخلية للبنات لترقية تعليم البنات الذين ال يتمكنون من اال         
 يف املدن الـيت يتحـدث       اإلنكليزيةلتزمت الوزارة بتوفري مدارس لتعلم اللغة       اوقد   .األساس

  . اإلنكليزيةحتياجات األطفال العائدين ممن يتحدثون الستجابةً اأغلبها العربية أساساً، 
وجيري العمل على توفري تدريب سريع للمعلمني يف جنـوب الـسودان لتـشجيع                -٢١١

ستخدام مناهج أخرى لتحـسني نوعيـة       التدريس القائمة على املشاركة و    ستخدام طرائق ا  ا
 يف برنـامج    ٢٠٠٦التدريس تقوم هبا وزارة التربية والعلوم والثقافة حيث تضمنت إجنازات           

 معلم جديد ١٢٠٠املسار السريع، تطويراً ملناهج املرشد الذي يستخدم يف تدريب ما يقارب      
  .٢٠٠٧ يف ىلخالل الدورة األو

وقد قام بإعداد املرشد الفريق مبعهد مريدي جبنوب السودان لتدريب املعلمني، مث قام         -٢١٢
ستكمال املراحل الثالث إلعـداد     ابتحسينه فريق من وزارة التربية والعلوم والتقانة حيث مت          

  : ويشري اجلدول الزمين للربنامج إىل التايل. ٢٠٠٧ إلطالق املرحلة األوىل ٢٠٠٦الربنامج يف 
 -أكتوبر/تشرين األول ( ونشر املواد التعليمية الالزمة لربنامج املسار السريع         إنتاج •

  ).٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
 من مدريب املدرسني من الواليـات العـشرة         ٣١ختيار وتدريب   ا: املرحلة األوىل  •

 ؛)يناير/كانون الثاين(وأبيي مبعهد تدريب املعلمني يف مريدي 

 مدرب من الواليات العشرة وأبيي وتدريبهم       ١٢٠ريب  ختيار وتد ا: املرحلة الثانية  •
 ؛)فرباير/شباط(يف واو، ياي وملكال 
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 بكل والية ويتم ذلـك اآلن       CECsحتديد أثنني من    ) ١( تنقسم إىل : املرحلة الثالثة  •
 معلم متدرب لكل املراكز العشرين التدريب       ٦٠اختيار  ) ٢(عرب حكومة الوالية و   

 من أواخر   سيتم تنفيذه ابتداءً  . (لمني اجلدد ن املع  م ١٢٠٠ملدة مخسة أسابيع لعدد     
  ).٢٠٠٧أبريل /نيسان

  )٢٨املادة ( التعليم العام  جماليفالتوسع     

  التعليم قبل املدرسي    
 يف املائة لإلنـاث     ٧,٢ يف املائة للجنسني،     ٦,٩بلغ معدل النمو السنوي بالسودان        -٢١٣

  . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ يعام الدراس الفترة من اليف يف املائة للذكور ٦,٧مقارنة 
 ٢٢,٢ لنفس الفترة من     ي ملرحلة التعليم قبل املدرس    يستيعاب الفعل الوازداد معدل ا    -٢١٤

 يف املائة، مقارنة بنسبة الزيادة للذكور فقد        ٣,١ يف املائة للجنسني بنسبة      ٢٥,٣ إىليف املائة   
 .يف املائة لنفس الفترة ٢,٩إلناث فكانت  ل يف املائة، أما بالنسبة٣,٣بلغت 

ناث حيث وصلت نـسبة االسـتيعاب       إلوقاربت الفجوة بني استيعاب الذكور وا       -٢١٥
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة للذكور عام ٢٥,٥ يف املائة و٢٥ناث الفعلي لإل

 االستيعاب علـى املـستوى      يفويالحظ من اجلدول أدناه انه رغم الطموح للتقدم           -٢١٦
 يف املائة حبلول عام     ٣٥وح لتحقيق اهلدف العام والذي يهدف إىل        القومي إال أنه دون الطم    

ـ ألالتوسع يف التعليم ا    ، ويعزى السبب لتوجه الدولة يف البداية حنو       ٢٠٠٧  النظـامي   يساس
 يوضـح   ٢٧واجلدول رقم   . وترك أمر التعليم قبل املدرسي للمجتمع املدين والقطاع اخلاص        

 .يتعليم قبل املدرستطور نسب االستيعاب الفعلي يف مرحلة ال

  ٢٧دول اجل
  يتطور نسب االستيعاب الفعلي يف مرحلة التعليم قبل املدرس

  

  نسبة االستيعاب يف املائة  )٥-٤(لسكان عمر أعداد ا   األطفالأعداد
 اجلنسان  إناث ذكور  اجلنسان  إناث  ذكور  اجلنسان  إناث  ذكور  العام الدراسي

٢٢,٢  ٢٢,١ ٢٢,٢  ١٦١١٤٠٤  ٧٨٥٧٠٢  ٨٢٥٧٠٢  ٣٥٧٣٠٦  ١٧٣٩٣٤  ١٨٣٣٧٢  ٢٠٠١/٢٠٠٢  

٢٣  -  -  ١٩٠٨٠٨٥  -  -  ٤٣٥٥٩٠  ٢٢١٨٤٢  ٢١٣٧٤٨  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

٢٢  -  -  ١٩٨٢٤٣٩  -  -  ٤٤٥٧٦٣  ٢٢١٨٩٨  ٢٢٣٨٦٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

٢٢  -  -  ٢٠٣٨٣٩٠  -  -  ٤٥٠١٣٢  ٢٢١١٨٨  ٢٢٨٩٤٤  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  

٢٤،٩  ٢٤،٨  ٢٥  ٢٠٤٥٠٤٩  ٩٩٣٨٣٣  ١٠٥١٢١٦  ٤٩٩٤٨١  ٢٤٦٣٨١  ٢٥٣١٠٠  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

               يف املائة٦,٩   يف املائة٧,٢   يف املائة٦,٧  يالسنو النمومعدل 

 .وزارة التعليم العام: املصدر
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وكما هو موضح يف اجلدول املذكور أعاله، قد بلغ عدد مؤسسات التعليم قبل   -٢١٧
 يسنو  ، أي مبعدل منو    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ي روضة وخلوة للعام الدراس    ٩٤١٥ ياملدرس
س الفترة، كمـا زاد عـدد املـشرفات والـشيوخ ليـصل              يف املائة لنف   ٢,٨قدره  
 . مشرفة وشيخ١٧،٨٣٩  إىل

 ٢٠٠١/٢٠٠٢عوام الدراسية من    ألخنفضت نسبة التالميذ للمعلمني خالل فترة ا      او  -٢١٨
 يف نوعية التعلـيم     يف حتسن   إىل مما يشري    ١:٢٨ إىل ١:٤٠ تراوحت بني    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ إىل

  . هذه املرحلة
شـراف  إليم قبل املدرسي مسؤولة عن التعليم اخلاص وحتت         ومعظم مؤسسات التع    -٢١٩

وقد بلغت نسبة التالميذ املستفيدين مـن       . وتوجيهات وزارات التربية والتعليم يف الواليات     
وقد تدنت هذه    .٢٠٠١ يف املائة عام     ٩٠ ي رياض األطفال واخلالو   يف يالتعليم غري احلكوم  

 يف  ٢٩ بنـسبة    ي بزيادة االستيعاب احلكوم   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة فقط عام      ٧١ إىلالنسبة  
 يوضح تطـور  ٢٨ واجلدول رقم .٢٠٠١ عام يف يف املائة ١٠ بمقارنة   ٢٠٠٥ عام   يفاملائة  

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ -٢٠٠١/٢٠٠٢ يف الفترة    ياالستيعاب الفعلي يف مرحلة التعليم قبل املدرس      
 .حسب النوع

  ٢٨اجلدول 
-٢٠٠١/٢٠٠٢  الفترة من  يف يل املدرس تطور االستيعاب الفعلي يف مرحلة التعليم قب      

  ، حسب النوع٢٠٠٥/٢٠٠٦
  

  

  

  

  

  

  
  .وزارة التعليم العام: املصدر    

وللمساعدة يف إقبال األطفال على التسجيل يف الرياض واملدارس ُسهلت إجـراءات            -٢٢٠
انضمام األطفال الذين ليس لديهم شهادات ميالد لتشجيعهم على االنـضمام إىل املدرسـة              

  أعداد املشرفني والشيوخ   التالميذأعداد

  اجلنسان  إناث  ذكور  اجلنسان  إناث  ذكور  العام الدراسي
ــداد  أعـ
  املؤسسات

نـــسبة 
التالميــذ 

  للمعلم

٤٠  ٨٠٦٢  ٨٩٤٦  ٨٠٦٢  ٩٤٨  ٣٥٧٣٠٦  ١٧٣٩٣٤  ١٨٣٣٧٢  ٢٠٠١/٢٠٠٢  

٣١  ٩٨٣٣  ١٤٢٣٤  ١١٧٩٠  ٢٤٤٤  ٤٣٥٥٩٠  ٢٢١٨٤٢  ٢١٣٧٤٨  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

٣٣  ١٠٢٥٧  ١٣٦١٦  ١٣٠١٨  ٥٩٨  ٤٤٥٧٦٣  ٢٢١٨٩٨  ٢٢٣٨٦٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

٣٠  ٨٦٤٨  ١٤٩٦٤  ١٤٦٣٧  ٣٢٧  ٤٥٠١٣٢  ٢٢١١٨٨  ٢٢٨٩٤٤  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  

٢٨  ٩٤١٥  ١٧٨٣٩  ١١٠٢٥  ٦٥٢  ٤٩٩٤٨١  ٢٤٦٣٨١  ٢٥٣١٠٠  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

     يف املائة ٦,٩   يف املائة ٦,٩  يف املائة  ٧,٢  يالسنو معدل النمو
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 .ستخراج شهادات مـيالد هلـم     اعملية  حتادية لتسهيل   الوذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ا     
ستيعاب األطفال يف التعليم قبل املدرسي حسب اجلنس والوالية      ا يبني مقارنة    ٢والشكل رقم   
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام الدراسي 

   ٢ شكلال
مقارنة استيعاب األطفال يف التعليم قبل املدرسي حسب اجلنس والوالية للعام الدراسـي             

٢٠٠٥/٢٠٠٦  

مقارنة استيعاب االطفال بالتعليم قبل المدرسى حسب الجنس  
Enrolment of Children in Pre-School by Sex 
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  .التعليم العاموزارة : املصدر  

  ساسيأل مرحلة التعليم ا    

   األساسيمرحلة التعليم  الفعلي يفتطور نسبة القبول      
 الـصف األول مـن العـام       يف ي للقبـول الظـاهر    يبلغ معدل النمـو الـسنو       -٢٢١
للـذكور  )  يف املائة  ٣(للجنسني،  )  يف املائة  ٣,١ (٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠١/٢٠٠٢ يالدراس

 . مما يشري إىل استمرار الفجوة بني اجلنسني لبعض الوقتلإلناث )  يف املائة٣,١(و

 يف املائـة    ٦٨,٢ إىل يف املائة    ٦٧,٥ لنفس الفترة من     يوازداد معدل القبول الظاهر     -٢٢٢
 يف املائـة،    ٧٣,٢ إىل يف املائة    ٧٢,٩ معدل القبول للذكور من      يفللجنسني مقارنة بالزيادة    

 .  يف املائة لنفس الفترة٦٣,١ إىل يف املائة ٦١,٩ البنات من يفبينما بلغ معدل الزيادة 
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 يف املائـة    ٩٠ إىل كان يهدف    ي القبول إال أنه دون الطموح والذ      يفورغم التوسع     -٢٢٣
 ، ويرجع ذلك التساع رقعة البالد وعجز بعض احملليـات عـن الوفـاء       ٢٠٠٧حبلول عام   

 . نتيجة للظروف االقتصادية واألمنيةيساسألباحتياجات التعليم ا

 لصاحل الذكور رغم أن القانون يشجع اجلنـسني         ٠,٩٥وبلغ مؤشر تعادل اجلنسني       -٢٢٤
 إىل، ولكن هذه الفجوة ليست كبرية ممـا يـشري           األساسيعلى االستفادة من فرص التعليم      

 يوضح تطور نـسبة     ٢٩واجلدول رقم   . ي حتقيق املساواة على املستوى القوم     يفوجود تقدم   
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠١/٢٠٠٢  يف الفترة منلة التعليم األساسياالستيعاب الفعلي يف مرح

  ٢٩اجلدول 
ـ          / ٢٠٠١ يف الفتـرة مـن       يتطور نسبة االستيعاب الفعلي يف مرحلة التعلـيم األساس

٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠٢  

  .وزارة التعليم العام: املصدر

 لالستيعاب الفعلي يف مرحلة التعليم األساسي يف الفتـرة          يالسنو وبلغ معدل النمو    -٢٢٥
ـ   ٦,١،  للجنسني يف املائة  ٦،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠١/٢٠٠٢ يالدراسمن العام     ةيف املائ
  . يف املائة لإلناث٥,٩، وللذكور

 يف املائة   ٦٤,٣ إىل يف املائة    ٥٧,٦وازداد معدل االستيعاب الفعلي لنفس الفترة من          -٢٢٦
 يف  ٥٧,٤ إىل يف املائـة     ٥٣,٢ت نسبة االستيعاب الفعلي لإلناث من       دكما ازدا للجنسني،  

 يف املائة لـنفس     ٧١,٢ إىل يف املائة    ٦١,٨املائة مقارنة مبعدل االستيعاب الفعلي للذكور من        
مبرحلة األساس خالل الفترة     تطور نسبة االستيعاب الفعلي       يوضح ٢٩رقم   واجلدول   .الفترة
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥، و٢٠٠٢-٢٠٠١من 
وقـد    من قرار جمانية التعليم وإلزاميته لكنه مل يطبق تطبيقاً كـامالً بعـد،             وبالرغم  -٢٢٧

 ٦,٩ حيث بلغت نـسبة املـستفيدين        األساسي  مرحلة التعليم  يفانتشرت املدارس اخلاصة    

  نسبة االستيعاب يف املائة  )١٣-  ٦(أعداد السكان عمر    التالميذأعداد
 اجلنسان  إناث  ذكور  اجلنسان  ثإنا  ذكور  اجلنسان  إناث  ذكور  العام الدراسي

٥٧,٦  ٥٣,٢  ٦١,٨  ٦١٣٧٩٦٢  ٢٩٩٦٨٦٨  ٣١٤١٠٩٤  ٣٥٣٧٢٧٨  ١٥٩٤٨١٣  ١٩٤٢٤,٠٦٥  ٢٠٠١/٢٠٠٢  

٥٩,٦  ٥٦,١  ٦٢,٩  ٦٣١٠١٢٦  ٣٠٦٥٦١٠  ٣٢٤٤٥١٦  ٣٧٥٨٦٩٤  ١٧١٨٣٣٤  ٢٠٤٠٣٦٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

٦١,٦  ٥٧,٤  ٦٥,٧  ٦٤٣٨٦٤٥  ٣١٥٣٢٩٥  ٣٢٨٥٣٥٠  ٣٩٦٨٧٢٧  ١٨١٠٦٧٠  ٢١٥٨٠٥٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

٦٣,٧  ٥٨,٧  ٦٨,٦  ٦٧٥١٢٠٧  ٣٣٤٨٩٤٦  ٣٤٠٢٢٦١  ٤٢٩٩٧٣٧  ١٩٦٧١٢٥  ٢٣٣٢٦١٢  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  

٦٤,٣  ٥٧,٤  ٧١,٢  ٧٣٥٧٦٩٨  ٣٦٩٦٩٣٣  ٣٦٦٠٧٦٥  ٤٧٣١٤٩٠  ٢١٢٣٦٠٧  ٢٦٠٧٨٨٣  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

    يف املائة ٦   يف املائة٥,٩    يف املائة٦,١  يالسنو معدل النمو



CRC/C/SDN/3-4 

75 GE.10-40914 

 يف  ١٠ التعليم اخلاص بنـسبة      يفاملائة للجنسني متشياً مع السياسة املعلنة بضرورة التوسع          يف
 األساسـي  التعلـيم  يف، ولكن القطاع اخلاص حيجم عن االسـتثمار   ٢٠١٥ائة حىت عام    امل

  .  األكادمييي التعليم الثانويفويفضل االستثمار 
وقد بذلت جهود كبرية لتحسني خدمات املياه والصرف الصحي يف املدارس ممـا               -٢٢٨

املزيـد مـن اجلهـد،      ستقرار التالميذ والتقليل من تسرهبم، ولكنها حتتاج إىل         ا ىساعد عل 
 الفتـرة   يف األساسـي عداد التالميـذ يف مرحلـة التعلـيم         أ يوضح تطور    ٣والشكل رقم   

  .٢٠٠٦-١٩٩٦ من

   ٣شكل ال
  ٢٠٠٦-١٩٩٦ الفترة من يفعداد التالميذ يف مرحلة التعليم األساسي أتطور 
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  .وزارة التعليم العام: املصدر  

  يعادة من النظام التعليمإلاالتسرب و    

 متت ملعرفة حجم التسرب ومعاجلة أسـبابه أن         اليتمن نتائج الدراسات والبحوث       -٢٢٩
عـادة  إل يف املائة بينما بلغ متوسط ا     ٨٦,٨متوسط الترفيع للجنسني حىت الصف اخلامس بلغ        

ويالحظ ارتفاع نسبة التسرب للجنسني فقد بلغت نسبة التـسرب          .  يف املائة للجنسني   ٥,٥
 يف يف املائـة وأدناهـا   ٧,٩ الصف اخلامس يفقصاها  أغت   يف املائة، بل   ٧,٧للجنسني  
ناث فقد بلغت نسبة    إلوتتباين هذه النسب بني الذكور وا     .  يف املائة  ١,٦ ينالصف الثا 

 يف املائة، ويرجع ذلك     ٦,٩ يف املائة بينما بلغت بني اإلناث        ٨,٣التسرب بني الذكور    
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دان باإلضافة إىل عدم توفر قاعدة  السويف بعض املناطق يف ينلعدم وجود االستقرار األم
 . ذلكبيانات توضح

وللتقليل من تسرب التالميذ جلأت وزارة التعليم العام بالتعاون مع برنـامج              -٢٣٠
 املناطق الريفية وللفئات األقل     يف إىل توفري وجبة إفطار ودعم للداخليات        يالغذاء العامل 

يات مبشروع التغذيـة املدرسـية      ضافة إىل مسامهة الوال   إلبا حظاً مثل مدارس البنات،   
لتوفري وجبة الفطور وكذلك مبسامهة اجملتمع املدين وبعض املؤسسات كديوان الزكاة يف 

 . املدرسي للفتياتيتوفري الز

وللتقليل من التسرب وضمان استمرارية التالميذ يف املدرسة خصوصاً يف املنـاطق              -٢٣١
لبحر األمحر إىل تبىن مشروع دعم الداخليات       الفقرية والريفية جلأت بعض الواليات كوالية ا      

  . املرحلتنييفودعم التالميذ 

   التعليم بني اجلنسنييفاملساواة     
 يف مرحلة التعليم    ٢٠٠١/٢٠٠٢بلغ معدل التالميذ من اجلنسني يف العام الدراسي           -٢٣٢

 كور، لصاحل الذ  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ي العام الدراس  يف يف املائة    ٠,٨١ يف املائة و   ٠,٨٢األساسي  
 بعض  يفكما   ٠,٦ إىلقد يصل     ولكن يوجد تفاوت كبري بني املناطق      .وهى معدالت جيدة  

هد وتـضافر اجلهـود الرمسيـة        املزيد من اجل   إىلوحيتاج تعليم البنات هنا     . الواليات الطرفية 
 بعض املناطق والواليات الطرفية لتشجيع األسر على        يفوالشعبية وتعاون املنظمات خصوصاً     

  .  املدرسة وضمان استمراريتهن فيهايفاهتم إدخال فتي
 يف مرحلة التعليم    ٢٠٠١/٢٠٠٢وبلغ معدل املعلمني من اجلنسني يف العام الدراسي           -٢٣٣

 .  لصاحل النساء٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسي ١,٦١ يف املائة و١,٤٩ يساسألا

عاب الفعلـي لـبعض      تفاوت واضح بني الواليات حيث بلغت نسبة االستي        ويوجد  -٢٣٤
 الواليـات  يف يف املائة خصوصاً ٤٣,٨ والية هنر النيل وأدناها يف يف املائة كما ٩٧الواليات  

  .اجلنوبية ودارفور وبعض الواليات الطرفية
لتـوفري  خاصة   يتعلق بتعليم األطفال يف جنوب السودان هناك حاجة لتدابري           وفيما  -٢٣٥

وقد كانت التدابري اخلاصة اليت اعتمدت فيما يتصل     . فرص التعليم األساسي والثانوي للجميع    
 . بتعليم البنات خالل العام املنصرم من أهم األسباب يف التقدم الذي أُحرز يف معاجلة املشكلة

  تدريب املعلمني    
للجنسني من جمموع  يف املائة ٦٥ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦ نسبة املعلمني املدربني لعام   بلغت  -٢٣٦

 معلماً ومعلمة، كما    ١٤٢،٠٤١  والبالغ عددهم  يساسألالتعليم ا  رحلةاملعلمني العاملني يف م   
 .يف املائة نسبة تدريب املعلمـني      ٦٦,٥ بيف املائة مقارنة     ٦٤ بلغت نسبة تدريب املعلمات   



CRC/C/SDN/3-4 

77 GE.10-40914 

 إذ تتراوح بني دورات تدريبية قصرية مدهتا أسبوعان         للمعلمني وتتنوع أنواع التدريب بالنسبة   
  .تربوية وطرق التدريس العلوم اليفشهر أإىل ستة 
 يف املائـة    ٣,٤ بنسبة   ٢٠٠١/٢٠٠٢يف عام    نسبة التدريب    يفوبالرغم من الزيادة      -٢٣٧

. ٢٠٠٧ املعلمني للعام  يف املائة لتدريب     ٨٠ منتصف املدة وهو     يفيتحقق اهلدف املنشود     مل
ية القصرية   التركيز على الدورات التدريب    إىلضافة  إلويرجع ذلك لعدم توفر التمويل الالزم با      

 .كأولوية وصعوبة تطبيق السياسة التربوية بتأهيل املعلم تأهيالً جامعياً خالل الفترة السابقة

ن لالستفادة من اجلامعة املفتوحة لتأهيل املعلمني أثناء اخلدمة         آلوهنالك جهود تبذل ا     -٢٣٨
وتأهيـل معاهـد     تطبيق دبلوم نظام السنتني      يفباإلضافة إىل االستفادة من مبادرة اليونسكو       

  .  الوالياتيفإعداد املعلمني 
 املزيـد مـن     إىلومن خالل الدراسات والبحوث يالحظ أن البيئة التعليمية حتتاج            -٢٣٩

 يالواليات وصندوق دعم التعليم الذ تدخل الدولة بإنشاء صندوق دعم إىلالتحسني مما أدى 
 وأن  كما.  الواليات للمحليات   ودعم يالتعليم من الدعم املركز     منه على  اًكبري اًيصرف جزء 

ىل مؤسسات  إضافة  إلصبحت تستخدم القروض ملقابلة الصيانة وإعادة البناء با       أبعض احملليات   
 اجملالس التربوية وصديقات املدارس واجلمعيات واملنظمات الوطنيـة         يف املتمثلة   يناجملتمع املد 

 تعمـل  نظمات األجنبية الـيت  تسيري املدارس كما يوجد عدد من امليف تلعب دوراً مهماً    اليت
وقد اهتمت الدولة بتهيئة البيئة الصحية      .  املناطق النائية  يف تنمية التعليم خصوصاً     يفكشريك  

  .بتحسني خدمات املياه والصرف الصحي فيهاويف املدارس 
 معلم ضمن الربنـامج الـذي ترعـاه    ٩٠٠ويف جنوب السودان مت تدريب حوايل     -٢٤٠

توجد حالياً عملية منتظمة إلعداد التقارير من جانـب          وال. ٢٠٠٦منظمات تطوعية خالل    
الوزارات اخلاصة بالواليات ورفعها لوزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا  املنظمات التطوعية أو  

  .حول عدد الدورات التدريبية وعدد املعلمني املتدربني وحمتوى الربامج
ملعلمني يف مريدي بإعداد مواد للتـدريب  ويقوم مركز تطوير املناهج مبعهد تدريب ا      -٢٤١

 : ملعلمي املساق العريب وفيهاإلنكليزيةأثناء اخلدمة وتوجد دورة تدريبية للغة 

  ؛الدورات التعليميةبالتدريس اخلاصة /مت جتهيز مواد بالتعليم •
 ؛ معلم من معلمي املساق العريب لغرض التدريب يف عشر واليات٦٠٠ُيدرب  •

 ؛املعينات قيد التجهيز/ئلأُعدت املعدات والوسا •

 ؛ختيار خلدمة القبول مبعاهد تدريب املعلمني والتخرج منهاالمتحانات ااكتملت ا •

ختيارهم كمعلمني حتت التدريب وقُبلوا بالـسنة       ال طالباً   ٢٤٠ل مت إجراء املعاينة     •
مت ( اليت أكملوها مبعاهد تدريب املعلمني يف أرايب والالموير ومريدي ٢٠٠٦األوىل 
 ؛)ز ذلكإجنا
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 معلماً مبعاهد تدريب املعلمني يف أرايب ومريدي ١٦٠بمت إعداد االمتحانات اخلاصة  •
 ؛)جيري العمل يف ذلك(

 طالباً ملعاهد تـدريب     ٢٨٠ختيار لقبول   االمتحانات  اجيري اإلعداد إلجراء     •
   .املعلمني الستة

  يمرحلة التعليم الثانو    
 الفترة مـن    يف ي مرحلة التعليم الثانو   يف يل الفع لالستيعاب يالسنو  معدل النمو  بلغ  -٢٤٢

  يف املائة لإلنـاث    ٤ يف املائة للذكور، و    ٧،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠١/٢٠٠٢ يالعام الدراس 
 يف املائـة    ٢١,٧وازداد معدل االستيعاب الفعلي لنفس الفترة من        . للجنسني)  يف املائة  ٥,٥(
 يف  ٢٣,٠فعلي لإلناث مـن     كما ازدادت نسبة االستيعاب ال     . يف املائة للجنسني   ٢٦,٥ إىل

 إىل يف املائـة     ٢٠,٣ يف املائة مقارنة مبعدل االستيعاب الفعلي للذكور مـن           ٢٦,٦ إىلاملائة  
، وهى )٠,٩ (٢٠٠٥/٢٠٠٦وبلغ متوسط تعادل اجلنسني هلذه املرحلة لعام .  يف املائة٢٦,٥

 .نسبة شبه متعادلة

 نـسب   يف والتقـارب     نسبة اسـتيعاب اجلنـسني     يف االخنفاض الواضح    ويالحظ  -٢٤٣
 ذلك أن البنات إذا ما توفرت هلن الفرص والظروف فإن االستيعاب بني البنني والبنات، ويعين

 تـوفري فـرص لكـل       إىلاستراتيجية التعليم    وهتدف.  املدرسة يف لالستمرار   هبنذلك يدفع   
  . املرحلة الثانويةيف بالقبول يساس شهادة التعليم األيفالناجحني 

 يف  ٧٤,٣ ما بـني     األكادميي  الشهادة الثانوية يف املساق    يف نسب النجاح    وتتفاوت  -٢٤٤
ما الشهادة أ يف املائة، ٤٧,٠ إىل يف املائة  ٦٣,٨  يف املائة مقارنة بالتعليم الفين     ٧٠,٢ إىلاملائة  

 يف املائـة خـالل األعـوام الدراسـية          ٨٢ إىل يف املائـة     ١٠٠هلية فتتراوح ما بـني      ألا
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢ من

 للعـام   األكـادميي  امتحان الشهادة الثانويـة للتعلـيم        يفوبلغت نسبة الناجحني      -٢٤٥
  شهادة التعلـيم الفـين     يف يف املائة، مقارنة بنسبة النجاح       ٧٠,٧ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦ يالدراس
 ٤٧,٠ اليت بلغت    ي والنسو ي والزراع ي والصناع ي التجار  يتضمن أنواع التعليم الفين    يوالذ

   . يف املائة١٠٠بينما بلغت نسبة النجاح يف الشهادة األهلية يف املائة، 

    الظروف الصعبةيف األطفالتعليم     

  تعليم البنات    
 جتماعية اليت الا السودان كاملشاكل  يف   من املشاكل اليت تواجه تعليم البنات      بالرغم  -٢٤٦

ر يف بعـض املنـاطق    بأمهية تعليم البنات وكذلك الزواج املبكتتركز يف عدم الوعي اجملتمعي    
وتلك أهم األمور اليت أدت بـالتفكري يف     . قتصادية يأيت الفقر يف مقدمتها    االطرفية، ومشاكل   
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 مدرسي للطالبات يف بعض الواليات، واحلكومة تسعى        يالدعم عن طريق توزيع معينات وز     
  .لتحاق للفتياتالبصورة حثيثة إىل تعزيز الربامج اليت تسعى لزيادة نسبة ا

ستند برامج تعليم البنات على أساس الدراسات والبحوث اليت حددت األسـباب            وا  -٢٤٧
اليت حالت دون التحاق البنات باملدارس يف بعض املناطق منذ التسعينات من القرن الـسابق               

وقد ).  تعليم البنات وبعض الدراسات    يف تؤثر   اليتكدراسة العوامل االقتصادية واالجتماعية     (
 األساسي التعليم   يفحددت فيها اجملاالت اليت جيب البدء هبا كالتوسع         مت عقد مائدة مستديرة     

عالم إلوذلك بالتركيز على الفتيات والتركيز على التوعية بأمهية تعليم البنات مستفيدين من ا            
جياد البدائل يف توفري فرص التعليم للفتيات خارج املدرسة كتعليم وتأهيل اليـافعني          إ و الشعيب

 . مصادر التمويل تأمنيإىلضافة إلبا

هتمت ا  واليت ٢٠٠٤ استراتيجية تسريع تعليم البنات لعام       يفوقد ترجم هذا العمل       -٢٤٨
باء علـى إرسـال     آل لتشجيع ا   يوم القيد الوطين   يف تسجيل األطفال    يفبتنفيذ برامج التوعية    

ـ    إ ووجبة   ي املدرسة خصوصاً الفتيات وتوفري الزى املدرس      إىلبنائهم  أ ى فطار بـالتركيز عل
  .املناطق الريفية والنائية

 لتعليم البنات يف اجلنوب حيث ُينظر إليه بأنه أقل أمهية من حيث ترتيـب               وبالنسبة  -٢٤٩
 بنت  قد أكملت مرحلة تعليم ١٠٠ وتشري التقديرات إىل أن واحدة من بني كل        .األولويات

  .األساس خالل فترة احلرب األهلية يف السودان
أن املعتقدات   ومل يكن يسمح للبنات بالذهاب للمدارس ويبد       احلرب األهلية  وخالل  -٢٥٠

 ويف احلقيقة جند أن جنوب السودان يتميز بأدىن املؤشرات          .ستمرتا ذلك قد    علىاليت بعثت   
 للجدل، ال سيما   موضوعاً مثرياً وال يزال   التعليمية فيما يتصل بتعليم البنات على نطاق العامل،         

  .يف املناطق الريفية
ثقافة العديد من تلك اجملتمعات جند أن البنت تكتسب قيمـة لـدى األسـرة        ففي  -٢٥١

ويف سبيل التعامل مع ذلـك تقـوم احلكومـة          . حبسباهنا مصدر جللب الثروة عندما تتزوج     
 أعلن الدكتور جون قرنق     ٢٠٠١ففي العام   . بالترويج لتعليم البنات عرب حركة تعليم البنات      

  .م يوماً خمصصاً لشأن تعليم البناتيوليه من كل عا/دي مبيور شهر متوز
  :حتادية منهاالوهناك العديد من األنشطة والربامج اليت تقوم هبا وزارة التعليم العام ا  -٢٥٢

  ؛ُتقام دورة تدريبية ملديرات تعليم البنات بالواليات سنوياً •
مت ُيقام مؤمتر قومي لتعليم البنات بالسودان سنوياً وهو عبارة عن مراجعة عامة ملا               •

 ؛خالل العام

 ؛ُتنظم زيارات سنوية للواليات للمتابعة والتقومي •
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ُينفذ يوم القيد الوطين بالواليات لتسجيل األطفال بالتركيز على البنات ولتشجيع            •
 ؛ للطالباتيلتحاق بالتعليم ُيوزع الزي املدرسالا

 الـيت ملتابعة اإلجنازات ومعرفة املعوقات ُتصدر جملة تعليم البنات الربع سـنوية و            •
 .تصدرها وزارة التعليم العام

 يف ٨٠ الـشمال و يف يف املائة  ٦٠بنسبة  تعليم البنات   ف برنامج   يتدعم اليونيس كما    -٢٥٣
  . جنوب السودانيفاملائة 
 / بقرار من رئاسـة اجلمهوريـة بتـاريخ حزيـران          الرُّحلدارة تعليم   إومت إنشاء     -٢٥٤
  : اآليتيف تتمثل أهدافها  واليت٢٠٠٠ يونيه

  ؛بناء وبنات الرحلأ فرص ميسورة ومتاحة لتعليم خلق •
   ؛تطوير احلياة مبجتمع الرحل دون املساس بنمط حياهتم •
جمـتمعهم اجتماعيـاً    فكار الالزمة لنمـو ألملام باملعلومات وا  إلمتكني الرحل من ا    •

 . وسياسياً واقتصادياً

وتعترب املدرسة  . ليم للتع  الفئة العمرية  يفالرحل أبناء الرحل    ويستهدف مشروع تعليم      -٢٥٥
يعترب هذا النوع من التعليم مثال للشراكة       .  هذا اجملال  يفت التعليمية الرائدة    ااملتنقلة من املبادر  

القائمة بني الدولة واجملتمع احمللى للرحل واملنظمات، ويركز على رفع نسبة االستيعاب عامة             
 مساحة واسعة مـن الـسودان       يفوينتشر الرحل   . ألبناء الرحل والتركيز على تعليم الفتيات     

وقد شهد تعليم أبناء الرحل زيادة واضحة فقد بلـغ          .  والية من واليات السودان    ١٤تغطى  
 يف املائة للبنـات مقارنـة       ١٥,١ يف املائة للجنسني     ١٥,٩ لالستيعاب   يالسنو معدل النمو 

 لـصاحل   ٥,٠أما مؤشر تعادل اجلنسني فما زال ضعيفاً فقـد بلـغ            .  يف املائة للبنني   ١٦,٤
 مدرسة حىت   ١٢٨٥ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦ يعداد املدارس املتنقلة للعام الدراس    أوقد بلغ   . الذكور

  . خاصىل تدريبإذات املعلم الواحد وحيتاج الصف الرابع، وهى مدارس 
  : وملعلم الرحل عدة مواصفات منها  -٢٥٦

  ؛بالعمل يف مدارس الرحلمؤمن  ما أمكن ذلك، أن يكون من أبناء الرحل، •
 ؛ ومدرباً على العمل والعطاء يف كل الظروف واألحوالمؤهالً •

 ؛ملماً وعارفاً بعادات وتقاليد الرحل •

 ؛صاحب سرية حسنة وسلوك قومي •

 .مدرباً على اإلسعافات األولية •

  :  من املدارسل نوعانوللرّح  -٢٥٧
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مدرسة مستقلة ذات مثان فصول، وهي تعمل بأكثر من معلم وتنـشأ يف                )أ(  
 يف املائة من الرجال، وهم الذين ميلكون قرية         ٥٠لرحل، وهذا النوع يناسب     ستقرار ا اأماكن  

 بركـوب   الـشباب ميكث فيها الكبار والصغار والنساء والعجزة واملعوقون، بينما يتنقـل           
الدواب، وُيدرس فيها املنهج القومي السوداين، وختضع لكل قوانني ولـوائح وزارة التعلـيم              

  ؛)الشراكة(تمع احمللي واملنظمات العام، وُتمول من الدولة واجمل
وهي تعمل بنظام املعلم الواحد وتناسـب        مدرسة متنقلة ذات أربع فصول      )ب(  

 الرحل دائمي احلركة طوال العام وُينقل تالميذها بعد الصف الرابع إىل املـدارس املـستقلة              
متحانـات  ال ا  فيها املنهج القومي السوداين، وُيراعى فيها تطبيق زمن وقوانني ولوائح          ُيدرس

  .اخلاصة مبرحلة األساس
يف  اهلـام    القطاع يف هذا  اجلهودالسودان إىل بذل املزيد من      يف  وحيتاج تعليم الرحل      -٢٥٨

ن املدرسة املتنقلة ال تتجاوز     أيف  أبناء الرحل    وتكمن مشكلة تعليم  . البنية االقتصادية للسودان  
إىل إهناء الصف الثامن مع ضرورة وجود       الصف الرابع، بينما حيتاج إكمال التعليم االبتدائي        

. موسم الترحال يف  املدرسة عند رحيل أسرهم     يف   حىت يتمكن التالميذ من البقاء       الداخليات
يقوم متويل الرحل على الشراكة بـني       .  تدريب املعلم  إىلضافة  إلوهى تعترب من التحديات با    

 يوضـح تطـور     ٣٠واجلدول رقم   . واجملتمع احمللي واملنظمات  ) وزارة التعليم العام  (الدولة  
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠١/٢٠٠٢الفترة من يف استيعاب تعليم أبناء الرحل 

  ٣٠اجلدول 
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠١/٢٠٠٢الفترة من يف تطور استيعاب تعليم أبناء الرحل 

  عدد التالميذ
  اجملموع  بنات  بنني  عدد املدارس  يالعام الدراس

تعـــادل  
  اجلنسني

٠,٥  ٦٤,١١٧  ٢٢,٤٢٧  ٤١,٦٩٠  ٧٦٢   ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠,٥١  ٩٦٧١٢  ٣٢٨٢٠  ٦٣٨٩٢  ٧١٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠,٥٤  ٧٩٠٥٨  ٢٧٦٨٤  ٥١٣٧٤  ٨٨٠  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠,٥  ١٣٤,١٣٨  ٤٥,٢١٤  ٨٨,٩٢١  ١٢٨٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

يف ١٥,٩  يف املائة ١٥,١  يف املائة ١٦,٤   يف املائة ١١  يالسنو معدل النمو
  املائة 

  

  .٢٠٠٦عليم الرحل دارة تإوزارة التعليم العام،  :املصدر
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  تعليم النازحني والعائدين     
عـدد   يبلـغ  السودان، إذ يف   تواجه التعليم    اليتيعد تعليم النازحني من التحديات        -٢٥٩

 من  ٨١,١٦١(منهم   ١٧٩,٤٤٤عدد التالميذ من اجلنسني      بينما يبلغ   مدرسة ٣٢٠املدارس  
 حسب كثافـة     تلميذاً ٣٥-٢٣ من البنني، ويبلغ متوسط حجم الفصل        ٩٨,٢٨٣ و البنات

مدارس النازحني موازياً للمـدارس     يف  بعض الواليات يستمر العمل     يف  و. السكان يف املنطقة  
. الغالب يعتمد على املعلمني املدعومني من منظمات اجملتمع املـدين         يف  و  األساسية للوالية وه  

 ومعظم ٥:١اك ذ يبلغ متوسط االشترإالكتب املدرسية يف  هذه املدارس من نقص حاد  ينوتعا
  .ة غري ثابتاملباين
وبعد التوقيع على اتفاقية السالم يوجد عدد كبري من األطفال العائدين مل يتلقوا أي                -٢٦٠

املنـهج  يف  الـتفكري   يف  نوع من التعليم مما دفع بوزارة التعليم العام بالتعاون مع اليونيسيف            
 سـنوات ألربعـة    إىل أربـع  الدراسة   اختصر سنوات    ي والذ ياملنهج التعويض  وأاملضغوط  

وما زال املشروع   . يالنظام التعليم يف  مستويات لتمكني الطالب من االلتحاق باملرحلة التالية        
 سنة، وحسب   ١٨-١٤برنامج خاص بالعائدين ويستهدف األطفال من        طور التنفيذ وهو  يف  

 تـدريب    املدربني من املعلمني الستكمال حلقة     تدريبيف   بدئرمست لذلك فقد     اخلطة اليت 
  .املعلمني املنفذين

  سنة ) ١٤-٩(األمية بني اليافعني  وحم    
 يف املائة للجنسني    ٤٧ سنة   ١٤-٩مية بني اليافعني من السكان عمر       بلغت نسبة األ    -٢٦١

ذكـراً، أمـا     ) ٩٠١,٢٩٦( يف املائة ذكور عددهم      ٣٣ منهم   ٢,٥١٣,٢٧٨بلغ عددهم   
  .  املائةيف ٦١ بنسبة ١,٦١١,٩٨٢ناث فقد بلغ عددهم إلا

ستفادة من خرجيي اجلامعات الذين يؤدون اخلدمة الوطنيـة للتـدريس يف            الومتت ا   -٢٦٢
جياباً إثر  أهذه الفصول، مما    يف  األمية بعد تدريبهم تدريباً خاصاً يؤهلهم للتدريس         فصول حمو 

 .خريةألالفترة ايف مية ألا انتشار فصول حمويف 

 املدرسة، وهلذا أنشئ برنامج تعليم      خارج ألطفالا  من كثرة  يالتعليمويعاىن النظام     -٢٦٣
أطار بيئاهتم احمللية، وهو نوع من التعليم املرن يستهدف األطفـال عمـر      يف  وتأهيل اليافعني   

سنة ممن مل يلتحقوا بالتعليم أو التحقوا وتسربوا منه قبل إكمال املرحلة التعليميـة،   ) ١٤-٩(
 ويافعة، منـهم    يافعاً ١٨٨,٦٦٦دد املستفيدين   وبلغ ع .  يف املائة من الفتيات    ٦٠ويستهدف  
 لصاحل الفتيات، وبلـغ     ٣,٧ يافعة، وبلغ مؤشر تعادل اجلنسني       ١٤٨٩١٦ و  يافعاً ٣٩٧٥٠

وتعاىن هذه املراكز من الكـثري  .  رائداً ورائدة٦٠٢١ مركز ويعمل فيها  ٥٠٤٢عدد املراكز   
لى متويلها ودعمها باإلضـافة إىل      بيئات فقرية ال يستطيع اجملتمع احمل     يف   تقع   يمن املشاكل فه  

  .وجود مشكلة هيكلية هلذا النوع من التعليم
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   الشراكات ز تعزي    

  اجملالس الشعبية    
 دوراً بارزاً يف دعم املدارس من خالل اجملالس التربويـة والـيت            يلعب اجلهد الشعيب    -٢٦٤

ن احملليات تقوم فقـط     إ تلبية االحتياجات املدرسية وتسيري العملية التعليمية، حيث      يف  تساعد  
، بينما اجملالس التربوية واملنظمات تقوم بتغطية نفقات        )ولألالفصل ا (بتغطية مرتبات املعلمني    

 األساسينفاق على التعليم    إل يف املائة من مجلة ا     ٥٢,٧ وميثل اجلهد الشعيب  . التسيري والصيانة 
ت اجلاريـة كأعمـال الـصيانة       لتسيري املدرسة وتغطية النفقا   ( والثالث   لتغطية الفصل الثاين  

 ).فطار للتالميذ وغريهاإلواخلدمات اليومية وتوفري وجبة ا

  مسامهات بعض املنظمات العاملية    
 األمـم املتحـدة     مـن منظمـات   املقدم  استفاد قطاع التعليم األساسي من العون         -٢٦٥

  املناطق النائية  واملنظمات األخرى والبنوك والصناديق مما ساعد يف تنميته واستقراره خاصة يف          
  : وميكن إجياز هذا التعاون يف اآليت دوالر٥٢,٥٩٢,٣٣١ بلغ يوالذ

  مم املتحدةألمنظمات ا  - والًأ  
يف  األساسـي متويل برامج التعلـيم     يف  اكرب املسامهني   اليونيسيف من   تعترب منظمة     -٢٦٦

الت زيـادة معـد   دف هذا الربنـامج     ه وي .٢٠٠٦ تنفيذه حىت عام     ىالسودان واملتفق عل  
 يف املائة ٢٠ إىل لتصليف املدارس الصديقة البقاء  يف املائة وحتسني نسبة    ٢٥االستيعاب بنسبة   

 ، ودارفـور الكـربى    ،كردفان الكربى ،  القضارف ، كسال ،األزرقالنيل  (تسع واليات   يف  
  .٢٠٠٦السودان حىت عام يف  )واليات اجلنوبيةالو

ـ    اإليـدز  نشطة ثقافة السالم واحلماية من    أدماج ونشر   إ     يف نـسان   إل ا وق وحتقيـق حق
  املساواةو التعليم

  يبرنامج الغذاء العامل    
 حتقيق السياسات التربوية من خالل زيادة نسبة االسـتيعاب وحتـسني            إىليهدف    -٢٦٧

 الظروف الصعبة بالتركيز على البنات    يف  طفال  فطار لأل إلمستوى التحصيل عرب تأمني وجبة ا     
 احلد من مـشكلة اجلـوع       إىلضافة  من اجملتمعات احمللية باإل    استقطاب الدعم    إىلضافة  إلبا

  .املناطق الريفيةيف خاصة 
 ة تلميـذ وتلميـذ    ٤١٢ ١٨٩ ،٢٠٠٦وبلغ أعـداد املـستفيدين حـىت عـام            -٢٦٨
 يف مرحلـة    ١٣,٧٠٩ وطالبة   يساسأل يف مرحلة التعليم ا    ة تلميذ وتلميذ  ٣٨٩,٤٨٠ منهم

ـ    (يات املستهدفة   الواليف  نظام الداخليات    (يالتعليم الثانو  ، الفاشـر   ةحمليات نيـاال، اجلنين
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) محرألزرق، وبعض حمليات والية البحر ا     ألبدارفور، واليات كسال ومشال كردفان والنيل ا      
  . يف املرحلة قبل املدرسيةةوطفل طفل ٩,٠٠٠و

 اليونسكومنظمة     

 وتـشمل    تدعمها، كرب القطاعات اليت  أمن   تقوم اليونسكو بدعم قطاع التربية وهو       -٢٦٩
 يجمال التخطيط التربـو   يف  تدريب العاملني   يف  وتتلخص أهم املشاريع    . التعليم العام والعايل  

)  دورات ٤(ي  ساسألوإنشاء مراكز تنمية الطفولة املبكرة، وتدريب املعلمني مرحلة التعليم ا         
  .ىل تطوير برامج حمو األميةإضافة إلبا

  صندوق األمم املتحدة للسكان    
بـرامج التربيـة     يف اإلسهام يف متويـل    التعليم العام   رة  اونه مع وز  يقتصر تعا   - ٢٧٠

 وأسهم املشروع يف إدماج .السكانية يف جمال التعليم العام بشقيه النظامي وغري النظامي
مفاهيم التربية السكانية يف مناهج التعلـيم األساسـي وإصـدار كتـاب مرجعـي               

 .تدريبية  ومادة

  ي والثانو األساسمكافحة اإليدز ملرحليتيف  جعداد الكتيبات املصاحبة للمنهإ    

   األورويباالحتاد     
 التعلـيم    لقطاع األساسيمبشروع املسح   بدأ حديثاً بالتعاون مع وزارة التعليم العام          -٢٧١

 (European (EMIS)طوير نظام املعلومـات التربويـة   ت لويعترب هذا املسح أساسياً. األساسي

(Mangament Information System  بتمويله أيضاً سوف يقوم ياملستقبل والذيف .  

  املنظمات الطوعية العاملية  - ثانياً  

  كسفام و أمنظمة    
 ي من املنظمات القدمية والعاملة يف جمال التعليم، وهى تدعم التعليم الكنسيوه  -٢٧٢

  .يف مناطق النازحني واملناطق املهمشة، ويقتصر عملها على والية اخلرطوم وبورتسودان
األساسية وتدريب   توفري املواد التعليمية وتشييد املدارس    يف  وتتمثل نشاطات املنظمة      -٢٧٣

 بتمليك املهـارات األساسـية       تقوية اجملتمع املدين   إىلضافة  إل با ياملعلمني على املستوى احملل   
  . التربويةتفعيل دورهم عرب اجملالسو

 ألسبوع  ياالحتفال القوم   يفكسفام  وأمنظمة  تساهم  ن  آل وحىت ا  ٢٠٠٣ومنذ عام     -٢٧٤
 .حضور السيد رئيس اجلمهورية هشرفالتعليم للجميع بالتعاون مع وزارة التعليم العام الذي 
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 املدرسية للكوادر العاملة    ةاخلريطيف  متويل بعض الدورات التدريبية     يف   وتساهم أيضاً   -٢٧٥
بية لتمويل التعليم ملرحلـة     حمليات والية اخلرطوم، وهلا دور بارز يف متويل الدراسة التجري         يف  

، وقد بلغ دعمهـا يف  يدارة العامة للتخطيط التربو اإل مع املنظمة السويدية و    األساسيالتعليم  
 .  دوالر٤٧٢,٧٠٥ ،٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣الفترة من 

  منظمة رعاية الطفولة السويدية    
. ية اخلرطوم تعليم اليافعني يف وال    هو منظمة رعاية الطفولة السويدية   من أهم جماالت      -٢٧٦

  مركـزاً يف ١١الطفولة بـدعم  وتقوم هذه املنظمة بالتعاون مع جملس والية اخلرطوم لرعاية        
ويهدف املشروع إىل دعـم األطفـال يف        .ولياء، وحملية كرري، وحملية حبري    أحمليات جبل   

حبمايتهم من خالل برامج تعليم اليافعني من التمييز والعزلة         النازحني  دعم  والظروف الصعبة   
واصلوا يف برامج    منهم   ١٤ يف جمال التدريب املهين،       طفالً ٥٥ومت تأهيل   . ستغاللالوسوء ا 

نشطة يف التعلـيم    أوللمنظمة  .  لينالوا تدريباً مهنياً    طفالً ١٢٥ستيعاب  االتدريب املتقدم، ومت    
بوالية مشال دارفور حيث مشل ذلك بناء املدارس ورياض األطفال وتوفري الكتب والكراسات             

  . املدرسي وتدريب املعلمني وغري ذلكيزوال

  نشطة الفنيةلعاب واألالراحة ووقت الفراغ ومـزاولة األيف حق الطفل     

  يف تعزيز حق الطفل الثقا    
تضمنت مناهج التربية مستجدات العصر وما تتطلبه من مواكبة ملتغرياته املتسارعة،             -٢٧٧

دخاله ضـمن   إضافة إىل البدء يف     إلوية با املرحلة الثان يف  حيث مشلت املناهج علوم احلاسوب      
  . مناهج مرحلة التعليم األساسي من الصف الرابع

 للصف الثالث بالتعاون مـع مؤسـسة        اإلنكليزية اللغة   إدخال حدث جتريب كما    -٢٧٨
)Garnet(،    مدرسة أساس داخل واليـة   ١٠٠غطت التجربة    وقد. وتقوم دولة قطر بتمويلها 

 إىلضافة  إل معلماً ومعلمة با   ١٠٠٠ وتلميذة، ومشل التدريب      تلميذاً ٧٠٠٠اخلرطوم تشمل   
 يف املائـة مـن      ٩٧ نتائج الدراسة التقييمية هلـذه التجربـة إىل أن           أشارتو.  موجهاً ٢١

كما مت جتريـب برنـامج      . املستجوبني أفادوا بضرورة تعميمها على كافة واليات السودان       
  . مر حتت التجريبألرطوم واستة مدارس يف والية اخليف  ي ماس املاليزياليوس
 على إعداد مناهج خاصة باملوهوبني      ي للمناهج والبحث العلم   ي املركز القوم  ويعمل  -٢٧٩

واليـة  يف  ، علماً بأن جتربة هذه املدارس قد بدأت         ) الثامن - الرابع (يطار املنهج القوم  إيف  
  . األطفال املوهوبنيشراف من اهليئة القومية لرعايةإاملدن الثالث الكربى حتت يف اخلرطوم 
نـسان،  إلعداد قوائم تتعلق بتجديد املناهج املتعلقة بثقافة السالم وحقوق ا         إكما مت     -٢٨٠

 مستلزمات التعليم، ومت    وأخرى تتضمن والتربية الصحية للوقاية من اإليدز، والتربية السكانية        
  .ة القصرية أثناء اخلدممن خالل الدورات التعليميةتدريب املعلمني عليها 



CRC/C/SDN/3-4 

GE.10-40914 86 

 املناهج القومية مراحل التعليم أمهية مزاولة األطفال األلعـاب والنـشاطات            وأولت  -٢٨١
 بضرورة رياضة عقول النشء وتثقيفهم بالعلوم واخلـربات وتربيـة           يلتحقيق اهلدف التربو  

 يف املائة من حمتوى     ٤٠ت املناهج أنشطة خمتلفة قدرت بنسبة       نوقد تضم . جسامهم بالرياضة أ
نشطة خارج الصف كاملسرح    أل مادة عملية من خالل ا     إىل، حيث مت حتويلها     ياملقرر الدراس 

 اليتدربة  قلة وجود الكوادر امل   يف  ساسية  ألوتكمن املشكلة ا  . واملنافسات الرياضية واجلمعيات  
 .تقوم هبذا العمل

زالة احلواجز  إيف   إجيايبالدورات املدرسية بني املدارس والواليات أثر       يف  وللمنافسة    -٢٨٢
 يشراف املباشر لوزارة التعليم العام وبرعاية متخذ       تتم حتت اإل   بني أبناء الوطن الواحد واليت    

 .البلديف القرار على مستوى القمة 

  ثقافة الطفل    
تابع للهيئة القومية للثقافـة       وهو ١٩٧٦أسس املركز القومي لثقافة الطفل يف عام          -٢٨٣

  :  يلياعمله قانون اهليئة ويهتم مبوالفنون، وحيكم 
 واملسرح  ىتنمية مقدرات الطفل بإقامة املناشط املختلفة يف جماالت املوسيق          )أ(  

  والتشكيل والتربية البدنية والسباحة واملكتبة؛
  إقامة املسابقات يف خمتلف جماالت األطفال من رسوم وقصص؛  )ب(  
والعاملية املشاركة يف املؤمترات واملهرجانات واملسابقات القومية واإلقليمية          )ج(  

  اخلاصة باألطفال؛
حتفاالت يف املناسبات القومية واإلقليمية والعاملية مثل يوم الطفـل          الإقامة ا   )د(  

  ستقالل ويوم البث العاملي وغريها؛ال والعريب، وأعياد افريقياليتيم ويوم الطفل األ
  .حتياجات اخلاصةالإقامة مشاركات خاصة بذوي ا  )ه(  
راكز لثقافة الطفل يف كل من مدين والدمازين وبورتـسودان          وتوجد أيضاً أربعة م     -٢٨٤

وهناك العديد من األنشطة الثقافية بالتلفزيون كربنامج صـغار ولكـن، وجنـة             . والفاشر
أما اإلذاعة فتقدم العديد من الربامج الثقافيـة        . األطفال، واسبستون السودان، وفترة الكرتون    
اإلذاعات اخلاصة اليت تقدم بدورها العديد مـن        للطفل كركن األطفال وجملة البستان وهناك       

  . الربامج الثقافية لألطفال
 منظمة يف اخلرطـوم،     ٣٠ العديد من منظمات اجملتمع املدين، وهناك حوايل         وتوجد  -٢٨٥

  .منها متمركزة يف الواليات يف املائة ٧٥وحوايل 
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 )٢٠١١–٢٠٠٧(الرؤى املستقبلية للفترة     

 حيقـق   ي تربـو  ياستكمال نظام تعليم    العام وهو  يستراتيجاهلدف اال يف  تتلخص    -٢٨٦
بناء السودان يؤهلهم لتحقيق جمتمع التميز قيماً       ألمن والسالم والطمأنينة    ألالوحدة الوطنية وا  

  :اآليتيف وتتلخص األهداف املرحلية . وعلماً
 التعلـيم  يفاء بالتزامنا حنـو   حتسني فرص االلتحاق والتغطية والكفاءة والنوعية لإل       •

 ؛هداف التنموية لأللفيةألللجميع وا

 ي؛ساسألمراجعة وتطوير تكلفة ومتويل التعليم ا •

جمـال  يف  إصالح وتطـوير املنـهج ومعينـات الـتعلم والتـدريس وخاصـة               •
 ؛والتكنولوجيا العلوم

حتياجـات التعلـيم للجميـع      احتسني إعداد وتدريب املعلمني لتلبية      يف  التوسع   •
 ؛التنموية واأللفية

يع برامج تعلم بديلة تتميز باملرونة واجلودة، وتتيح فرص تعليم اليافعني           تطوير وتوس  •
 ي؛االقتصاد النمويف والراشدين وتسهم 

اجملـاالت الفنيـة واحلرفيـة مـن خـالل         يف  ساسية  ألحتسني وتطوير املهارات ا    •
 ؛والتعليم التدريب

 ي؛ يف النظام التعليماإلداريبناء اخلربات لتقوية النظام  •

 ؛ق الفاعل والرصد واملتابعة والتقومي للربنامجضمان التنسي •

يف إعادة بناء ما دمرته احلرب من مدارس وتوفري اخلدمات املدنية بالنسبة للعاملني              •
يف  االجتماعي للتالميذ واملعلمـني      ي تعزيز التأهيل النفس   إىلضافة  إلجمال التعليم با  
  . لتحقيق مبدأ الرفاهيالنظام التعليم

  تالصعوباوالعوامل     
 تواجه تعميم التعليم األساسي حتول مسؤوليته إىل الـسلطات          من أهم املشاكل اليت     -٢٨٧

 االحتاديـة إىل  املناطق، ودفع باحلكومةاحمللية ذات املوارد احملدودة مما خلق تفاوتاً واضحاً بني      
وذلك توفري مرتبات املعلمني، يف تقدمي دعم مباشر للواليات اليت تعاين بعض حملياهتا من عجز 

من خالل دعم صندوق التنمية وتقوية الشراكات بني املنظمات احمللية والعاملية واليت هتتم بأمر            
  : ومن املشاكل األخرى ما يلي. األطفال

 إىلضافة  إلعالة با إل املستمر داخل وخارج البالد وارتفاع معدل ا       التحرك السكاين  •
 ؛)ا فوق وم١٥(خاصة للسكان عمر مستويات القرائية يف ضعف عام 
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وضـع آليـة    إمكانية    على ثر سلباً أ قد   دارة املعلومات التربوية  إعدم وجود نظام     •
 ؛هداف التعليم للجميعأ واضحة لتقومي وقياس

ظل ظـروف احلـرب   يف تاحة فرص االنتفاع العادل بتعليم جيد النوعية للجميع      إ •
درات احملليـة  املناطق املختلفة من السودان مع ضعف الق يف   واتفاقية السالم    األهلية

  ؛جنيبألاملالية والفنية وحمدودية العون ا
سـتمراريته  اضعف اإلحصاءات الشاملة املتعلقة بالنوع فيما خيص التعليم وتنميته و  •

 التحليلية والتخطيطيـة     ضعف املقدرات  .يضعف دقة قياس اإلجنازات والتدخالت    
  .لوالياتعدم ثبات الكوادر العاملة يف ا. للبيانات على املستوى الوالئي

وباإلضافة إىل املعوقات الطبيعية املؤثرة على التعليم يف اجلنوب، هنالك أيضاً مشكلة              -٢٨٨
ختيارهـا يف معظـم     اليزية هي اللغة اليت مت      كلغة التدريس اليت متثل حتدياً كبرياً، فاللغة اإلن       

سـيطرة  ويف منـاطق      ضمن مناطق سيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان،       جماالت التعليم 
تفاقية السالم  اومع توقيع   . حكومة السودان جند أن اللغة العربية هي اللغة املعتمدة بصفة عامة          

الشامل وإعادة تسليم مناطق سيطرة القوات املسلحة السابقة حلكومة جنوب السودان برزت            
. نب تستخدمان جنباً إىل ج    واإلنكليزيةآلية التدريس كتحدي كبري، وجند اآلن اللغة العربية         

 ليزيـة يف الـصف   كاإلنستخدم اللغات احمللية يف الصفوف الثالثة األوىل مبرحلة األساس و         وُت
 .الرابع فما فوق

  تدابري احلماية اخلاصة  - تاسعاً  

   ٤٠، و٣٩، و٣٨، و)د (-) ب(٣٧، و٣٦-٣٢، و٣٠، و٢٢املواد     

  املالحظات اخلتامية    

  )٢٢املادة (األطفال الالجئون     
 الطوعية  اجلهود لضمان العودة  ق بتوصية جلنة حقوق الطفل املتعلقة بتعزيز        فيما يتعل   -٢٨٩

سرهم وقع السودان على اتفاقيات ثالثية لعودة الالجئني مع كل          أواآلمنة لألطفال الالجئني و   
ني، وبعد توقيع اتفاقيات يا الوسطى لعودة الالجئني السودانأفريقيريتريا وتشاد و  إثيوبيا، و إمن  

 يتفاقية سالم الشرق واملـساع    او) أبوجا(وغرب السودان   ) نيفاشا( السودان   السالم جبنوب 
  .كمال عودة الالجئني السودانيني بدول اجلوارإلجارية 
 ١٩٥١ املستمد من اتفاقية جنيف لعـام        ١٩٧٤وسن السودان قانون اللجوء لعام        -٢٩٠

 جـاء أكثـر     يلذ وا ١٩٦٩ة لعام   فريقي واتفاقية منظمة الوحدة األ    ١٩٦٧وبروتوكول عام   
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ن تضمن األطفال الالجئني غري املرافقني والعمل على محايتهم وأسرهم بتوفري املأوى            أمشوالً ب 
مراض ألمراض الطفولة والتقليل من وفيات األطفال بسبب اأوالغذاء والصحة والتحصني ضد   

ـ        املستوطنة وذلك بتوفري األمصال الواقية لأل      دم مراض اليت تصيب األطفـال املعـاقني، وع
جتنيدهم، وتوفري املياه الصاحلة للشرب، وأنشطة األمومة والطفولة، وتنمية اجملتمع، واالهتمام           

ـ (سر، واالهتمام باألطفال غـري املـرافقني        ألباألطفال املعاقني واملشردين، ومل مشل ا       ونرج
  ).١١٩ إىل التقرير الثاين يف اجلزء اخلاص بتدابري احلماية اخلاصة، الفقرة الرجوع
وتقوم املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة بتوفري الدعم الـالزم              -٢٩١

عادة التوطني بالتنسيق مع معتمدية الالجئني واملنظمـات الطوعيـة          إل ةلربامج التنمية املوجه  
عادة التـوطني   إسر من خالل برنامج     ألوتسعى معتمدية الالجئني إىل دعم مل مشل ا       . املختلفة
  .فوضية السامية لشؤون الالجئني واملنظمات التطوعيةمع امل
 املوقع معها بإعمار املنـاطق      االتفاقوتلزم احلكومة شركات البترول مبوجب        -٢٩٢
 يتم فيها توطني املواطنني حبيث تتوفر فيها اخلدمات الـصحية والتعلـيم وامليـاه               اليت

ا كافة اخلدمات، وميارس فيها نتقال األسر إىل مواقع تتوفر فيهاوالكهرباء واألمن، ويتم 
نسان مكفولة مبا إلكافة حقوق اوقتصادي بصورة أفضل من املواقع السابقة، الالنشاط ا

  .فيها حقوق الطفل

  الرتاعات املسلحة يف  األطفال    
فيما يتعلق بتوصية اللجنة بإهناء جتنيد واستخدام األطفال كجنـود ومبـا يتماشـى        -٢٩٣

 يعملون كجنود وإعادة تأهيلهم مبا يتطابق       نيزالو  األطفال الذين ال   لواملواثيق الدولية، وترحي  
نسان، فقد نصت اتفاقية السالم املوقعة يف نيفاشا على إنشاء مفوضية           إلومواثيق جلنة حقوق ا   

 وأخـرى عادة الدمج، وجلنتني فرعيتني إحدامها للـشمال        إقومية لرتع السالح والتسريح و    
من اآلليات اليت نـصت عليهـا        ض ٢٠٠٦ لسنة   ٥ي رقم   للجنوب وفقاً للمرسوم اجلمهور   

 ٤واملرسوم اجلمهـوري رقـم     عادة الدمج، إ مبهمة نزع السالح والتسريح و     ااالتفاقية لتقوم 
ومت . الذي مت مبوجبه إنشاء اجمللس القومي لتنسيق نزع السالح والتسريح وإعـادة الـدمج             

عادة تأهيلهم،  إال وتسرحيهم و  ختصيص وحدة خاصة باألطفال تتوىل مهمة نزع سالح األطف        
بوجا وكذلك اتفاقية سالم الشرق     أكما نصت اتفاقية    . وهي تباشر عملها اآلن بصورة جيدة     

 قد مت حسمه ومعاجلته     اًعلى قيام مثل هذه اآللية، وبذلك يصبح استخدام األطفال اجلنود أمر          
تفاقية سـالم   الائي بالنسبة   متاماً، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمن        

  .هذا التقريريف ليها إشارة إلالشرق كما سبقت ا
هناء االستخدام العسكري للمدنيني الذين يعملون مـع    إما بالنسبة للتوصية اخلاصة ب    أ  -٢٩٤

 ي الـذ  نه توجد خدمة وطنية للخرجيني، وجند أن الربنامج التدرييب        إاألطفال كاملعلمني مثالً ف   
ساساً على احملاضرات ومحالت التوعية ذات الـصبغة الوطنيـة،          أ يتركز   تتلقاه هذه الفئات  
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  هذه الفئات  بعدها تنخرطاليت   ميثل اجلانب العسكري إال اجلزء اليسري من فترة التدريب         وال
ومل تثبت التجارب العملية    . كمال مدة اخلدمة الوطنية   إلجمال التوظيف   يف  ممارسة مهنتها   يف  

  . ين املكتسب جتاه األطفال نتيجة هلذا النوع من التجنيدأي نوع من السلوك العدوا
كل مفاوضات االتفاقيات املتعلقة بإهناء     يف  وفيما يتعلق بتضمني التزام حقوق الطفل         -٢٩٥

كل اتفاقيات  يف   تتعلق حبماية حقوق األطفال      ةالرتاعات املسلحة فقد مت تضمني فقرات كامل      
  . اقيه سالم الشرقبوجا واتفأنيفاشا ويف  ةالسالم املوقع

ظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل     املتعلقة حب  ١٩٩٧وتنفيذ اتفاقيه   اعتماد  وبشأن    -٢٩٦
عليها مـن    فقد مت اعتماد االتفاقية ومت التصديق      ،األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام     

  .الدولة قبل
 بـالقوانني   ةات صـل  حكـام ذ  أ من االتفاقية وأي     ٣٨حكام املادة   أوفيما يتعلق ب    -٢٩٧

 التزمت  ةن الدول إ ف ةعات املسلح ا وخاصة محاية املدنيني مبن فيهم األطفال أثناء الرت        ةنسانيإلا
 واألطفـال،  ني حبماية املـدني ة ذات الصلةتلك املادة وبكافة القوانني الدولييف  ، مبا جاء    متاماً

 ي الـذ  ٢٠٠٦ لعـام    ةمشروع قانون قوات الشعب املسلح    يف  حيث مت تضمني كل ذلك      
 للموافقة عليه، والذي تـضمن كـل   يداعه يف اجمللس الوطينإصادق عليه جملس الوزراء ومت     
  . أحكام القانون اإلنساين الدويل

نساين للسكان املتأثرين بالرتاعات    إلوهنالك التزام تام من قبل الدولة لوصول العون ا          -٢٩٨
وقد وقع الـسودان    . تالف أنواعها خامجيع املناطق، ويشمل ذلك املساعدات اإلنسانية ب      يف  

  . مم املتحدة بشأن تنظيم وصول قوافل اإلغاثة اإلنسانية للمتأثرين بالرتاعألتفاقية مع ااعلى 
 للبحث والتـدقيق والتقـصي      ةمم املتحد ألوفيما يتعلق بالتعاون التام مع منظمات ا        -٢٩٩

مر حيث يـسمح جلميـع      ألاهذا  يف  ن السودان يتعاون متاما     إحول انتهاك حقوق املدنيني، ف    
 بزيارة مناطق الرتاعات واالستماع والتشاور للوقوف علـى احلالـة           ةمم املتحد ألمسؤويل ا 

  لألمني العامة زيارة املمثلة اخلاص ياملتابعات ه  آخر، و  مصادر أيميدانياً وأخذ املعلومات من     
حيـث   ٢٠٠٦اير  فرب/يف شباط ) يراديكا كوماراسوام (والرتاعات املسلحة     باألطفال ةاملعني

  .  اجلهات ذات الصلةالتقت بكل

  ) سيواك( الرق واالختطاف    
ضوء القوانني احمللية   يف  فيما يتعلق بتوصية اللجنة بالتأكيد على منع عبودية األطفال            -٣٠٠

دستوره الـرق  يف  قوانني حقوق الطفل والقوانني العاملية، فإن السودان حيظر  ومبا يتماشى مع  
 من دستور السودان وفاًء اللتزاماته مبوجب       ٣٠ودية وفقاً ملا جاء يف املادة       سترقاق والعب الوا

 واألخالقية اليت تؤكد    ةمتثاالً لقيمه ومثله الديني   ا حترم ذلك و   تفاقيات الدولية اليت  الاملواثيق وا 
على كرامة وحرية اإلنسان، وقد شهدت بذلك هيئات األمم املتحدة حينما حـذفت مـن               
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اختطاف، وألزمت   عبودية واعترفت بأن ما حيدث بالسودان هو       قاق أو قاموسها كلمة استر  
  .القضاء عليهيف اجملتمع الدويل باملساعدة 

يف ختطاف لألطفال   الما يتعلق بتوصية اللجنة بإهناء مجيع أشكال االستعباد وا        يف  ما  أ  -٣٠١
 فـإن   السودان وتطبيق أحكام وقرارات وتوصيات جلنة حقوق اإلنسان على وجه السرعة،          

 قد بذل جهوداً جبارة     ١٩٩٩يف   اللتزاماته مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان        السودان وفاءً 
للقضاء على ظاهرة االختطاف وذلك بإنشاء جلنة سيواك، وقدمت الدولة دعمها الكامل هلذه 
اللجنة من خالل مدها باملوارد املالية الالزمة لتسيري عملها وتوفري مقر هلا وتأثيثه والـصرف               
على كادرها اإلداري وإعطائها املزيد من السلطات، وذلك وفق ما تضمنه قـرار رئـيس                

وميكن الرجوع يف هذا الشأن إىل التقرير اخلاص باملعلومات اإلضافية اليت           . اجلمهورية األخري 
 األطفال  ببيعاملتعلق  ختياري  اللربوتوكول ا طلبتها اللجنة بشأن التقرير األويل اخلاص بتنفيذ ا       

 األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والذي نوقش أمام جلنة حقوق الطفل يف              وبغاء
 .٢٠٠٧مايو /أيار

 عن الدعم االجتماعي هلذه االلتزامات فهذا يعـد   اخلاصة بالبحث  أما بشأن التوصية    -٣٠٢
لت من   إنشاء مراكز بناء السالم وجع     إىلما تنبهت له سيواك حينما عمدت        أمراً إجيابياً وهو  

هدافها عملية البحث االجتماعي على املختطفني من خالل اجتماعيني، ولدى اللجنة           أضمن  
القضاء على الظاهرة وإعادة    يف   تسهم   عدد من املشروعات املتعلقة بالبحوث االجتماعية اليت      

  .تأهيل املختطفني وإدماجهم وهى تنتظر الدعم املطلوب من املاحنني
الح والتسريح وإعادة الدمج بربامج مشتركة مع اليونيسيف         نزع الس  مفوضية تقومو  -٣٠٣

  .بشأن التأهيل وإعادة الدمج وقد مت تأسيس وحدة محاية لألطفال الذين مت تسرحيهم
 اخلدمة املتاحة إىلفيما يتصل بقدرة اجملتمعات وإمكانية الوصول    وهنالك عدة حماذير      -٣٠٤

 فمنـذ ،   بالقوات واجلماعات املسلحة   نيرتبطحتياجات األطفال امل  التلبية  يف جنوب السودان    
 لتحرير السودان حبصر اجلنود األطفال يف صفوفه، وشرع مبساعدة           قام اجليش الشعيب   ١٩٩٥

 كما قامت احلركة الشعبية لتحريـر الـسودان         ،ختاذ خطوات ملعاجلة الوضع   االيونيسيف يف   
لتـزام بالوسـائل    ال ا ىعل ة باملوافق (SPLA) جيش الشعيب لتحرير السودان   لل اجلناح السياسي 

ختـذت خطـوات    ا و ، سـنة  ١٨القانونية الدولية اليت حتّرم جتنيد مقاتلني تقل أعمارهم عن          
 طفل من املرتبطني بـاجليش      ١٦٤٠ونتج عن ذلك تسريح     ،  لتسهيل تسريح أولئك األطفال   
ة ضمن  وتعمل منظمة إنقاذ الطفولة الربيطانية كرائد     .  السودان الشعيب لتحرير السودان داخل   

 للبحث عـن    عرب إنشاء شبكة   منظمة أخرى ناشطة يف جمال تعقب أسر أولئك األطفال           ١٥
وهنالك العديد من الشركاء اآلخرين من الناشطني يف .  مل مشلهمىأسر األطفال للمساعدة عل   

جمال محاية الطفولة، منهم منظمة إنقاذ الطفولة السويدية، وورلد غيشن، واللجنـة الدوليـة            
وهيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية، ومنظمة مساعدة املسنني بتقدمي خدمات مل الشمل           لإلنقاذ،  
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األمية وتعليم احلساب واملناشط الشبابية وغري       ستحداث مناشط مدرة للدخل وبرامج حملو     او
  .ذلك من اخلدمات

  ياالستغالل االقتصاد    
 املنتظمـة   حتت األعمـال   املنضوين   األطفالببذل اجلهود لتقليل أعداد     فيما يتعلق     -٣٠٥

  : اآليتيف هذا الصدد متثلت يف ن جهود الدولة إوباألخص صغار األطفال ف
املراجعة املستمرة ملناهج التعليم وتدريب املعلمني واالهتمام بالبيئة املدرسية وتوسيع         •

 مينع تسرب التالميذ من املدرسة وبالتايل يقلل من         يفرص التعليم وجمانيته األمر الذ    
  ؛)تقرير جلنة التعليميف شارة هلا إلوسترد ا(سوق العمل يف  تنخرط د اليتعداألا

ن هناك ارتباط وثيق بـني احلالـة        إبرامج حماربة الفقر ودعم األسر الفقرية حيث         •
سوق العمل لتحمـل أعبـاء      يف  ها  ءبناأن ينخرط   ألاالقتصادية لألسرة وحاجتها    

  ؛املعيشة مع األسرة
ظروف قاسية وضـارة  يف لضمان عدم عمل األطفال فيما يتعلق ببذل كل اجلهود     •

خرى فـإن الدولـة     ألجور املناسبة وكل املميزات ا    فادهتم من األ  هبم وضمان است  
جمال تشريعات عمل األطفال لضمان بيئة عمل مناسـبة         يف   مقدرة   اًبذلت جهود 

طفال من خالل التركيز على الصحة املهنية وضمان سالمة األطفال أثناء ممارسة          لأل
شكال عمالة األطفال سـيتم     أ أملهن املختلفة كما مت االتفاق على قوائم حتدد أسو        ا

  . تعديله حالياًي جيري الذ١٩٩٧الئحة قانون العمل يف تضمينها 
 متنوعـة بـشأن     أحكاماً ١٩٩٧ وقانون العمل    ٢٠٠٤وتضمن قانون الطفل لسنة       -٣٠٦

ا الشأن، وكذلك تفعيل دور إدارات      هذيف  ذلك االتفاقيات الدولية    يف  محاية األطفال مراعني    
تفتيش العمل وتطوير أساليبها وإعداد املفتشني وتدريبهم لتتبع ظاهرة عمل األطفال والتأكد            
من تطبيق القوانني، وحتسني ظروف العمل لألطفال، والتوعية مبخاطر عمل األطفال، والتقيد            

.  عمل األطفـال   أشكال سوأأ وبقائمة واحلماية،باملواعيد بعدم العمل خالل ساعات الليل،       
وقد وقع السودان علي اتفاقية منظمة العمل الدولية        . اتفاقيات السالم يف  وقد عوجل كل هذا     

كما مت التوقيـع    . ٢٠٠٣بشأن احلد األدىن لسن االستخدام وذلك يف        ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  
طفال بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األ     ) ١٩٩٩(١٨٢على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

  . ٢٠٠٣واإلجراءات الفورية للقضاء عليها وذلك يف 
وفيما يتعلق بالتوصيات اخلاصة ببذل اجلهود لضمان توفري فرص التعليم غري النظامي              -٣٠٧

ن الدولة استحدثت نظام التلمذة الصناعية والتدريب املهين، كما أسس نظام           إللطفل العامل ف  
مشروع قانون الطفل على وجوب محاية      يف  قد نص   و). ١٤-٩(تعليم اليافعني للفئة العمرية     

 ستخدام الطفل يف عمل يعرض الطفل أو      استغاليل الذي ُيقصد به     الستخدام ا الاألطفال من ا  
حرماناً مـن    معنوياً أو  ذهنياً أو  ستغالل، سواء كان ذلك جسدياً أو     ما لال  الطفلة على حنو  
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ستخدام الطفل يف عمل مأجور هو سـن        الووفقاً هلذا املشروع جند أن العمر األدىن        . التعليم
 عاماً، ويشمل ذلـك     ١٢ستخدام الطفل يف عمل خفيف هو       ال عاماً، وأن أصغر عمر      ١٤

 وأ  يف املدرسة  دوامهتؤثر على    وال ضرراً بصحة الطفل ومنوه،      إحلاقهايرجع   األعمال اليت ال  
 .نتفاع من املدرسةالقدرته على ا

ألطفال اإلسهام يف رعاية األسرة سواء كان ذلـك          جنوب السودان يتوقع من ا     ويف  -٣٠٨
. سرة ملعاشها اليـومي   ألكتساب ا امن خالل القيام بعمل يدعم       من خالل اكتساب دخل أو    

وتتضمن جماالت العامل هذه الزراعة، والرعي، والطبخ، وجلب حطب الوقـود، والرمـل،             
ر واملطاعم، وبيع الـشاي،  وجلب املاء، واملساعدة يف أعمال البيت، والعمل يف حظائر األبقا  

وغالباً ما يكون العمل كخدم منازل على حساب حـضور          . وطحن الغالل، وكخدم منازل   
 .الدروس باملدرسة

  ياالستغالل اجلنس    
ن التشريعات السودانية نصت بوضوح على املعاقبة على كـل اجلـرائم اجلنـسية      إ  -٣٠٩

 ومشروع قانون   ٢٠٠٤طفل  بأقصى العقوبات، وقد وضح ذلك من خالل نصوص قانون ال         
 التـصديق   إضافة إىل  شدد العقوبات على هذا النوع من اجلرائم،         ي والذ ٢٠٠٦الطفل سنة   

ني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن جتنيد األطفال وبـشأن          يعلى الربوتوكولني االختيار  
لربوتوكـول  وقد قدم السودان تقريـره األويل حـول ا     . باحيةإلالبغاء واملواد ا  يف  استغالهلم  
يف  التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال             ياالختيار
 طلبتها اللجنـة حيـث      ضافية اليت اإل التقرير اخلاص باملعلومات     إىلضافة  إلباحية، با إلاملواد ا 
  .٢٠٠٧مايو/أياريف مام اللجنة أنوقش 
شكال العنف وأقامـت    أ من كافة    األطفال  حلماية يوقد اهتمت الدولة برفع الوع      -٣١٠

 والطفل  األسرة ةوقد مت إنشاء وحدة محاي    .  للتصدي ملثل هذه اجلرائم    ةهياكل الدول يف  آليات  
بالتعاون مع اليونيسيف حلماية األطفال ضـحايا العنـف           يف والية اخلرطوم   ة للشرط ةالتابع
وجيري تعمـيم   .  مع القانون  االستغالل اجلنسي واألطفال الذين هم يف خالف       وأساءة  إلوا
  . لتجربة على كل الواليات الشمالية اخلمسة عشرةا ههذ

 مت  ، كما  للمنتسبني هلذه الوحدة   ي وخارج يقوم هذه الوحدة بإجراء تدريب داخل     تو  -٣١١
 مت تناول وحدة محاية األسرة والطفل يف(هذا االجتاه يف تنشيط املنظمات غري احلكومية للعمل 

 االختيـاري   اخلاص بتنفيذ الربوتوكول  فية اليت قدمتها اللجنة بشأن التقرير        اإلضا املالحظات
  ).اإلباحية بشيء من التفصيلاملواد يف املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال 

ـ            -٣١٢  املمارسـات   دوحسب الدراسة اليت قامت هبا منظمة إنقاذ الطفولة الربيطانية، تع
بكر والقهري أبرز األسباب يف جنوب السودان اليت متثل مهـاً أساسـياً             التقليدية للزواج امل  

لألطفال الذين شاركوا يف الدراسة، فالبنات جاهزات للزواج منذ البلوغ وذكروا أن األسر             
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غالباً ما تكون معتمدة على املهر، والكثري من البنات يتم تزوجيهن قبل إكماهلن مرحلة التعليم              
والد والبنات املشاركون يف الدراسة عن تقـديرهم للتعلـيم وعـدم            وقد عرب األ  . األساسي

  .رضاهم عن الزواج املبكر والقسري، ألنه حيرم البنات من فرص إكمال التعليم األساسي
الفاضحة قد أضحت    وهنالك دالئل واضحة تشري إىل أن مشاهدة األفالم اخلليعة أو           -٣١٣
وال مينع األطفال   لى نطاق جنوب السودان،      دور عرض غري رمسية منتشرة ع       يف شيوعاًأكثر  

 جنسي من قبل بعض عمـال اإلغاثـة،         ستغاللاحلدوث حاالت   ستجابة  او. من مشاهدهتا 
عتمدت األمم املتحدة قواعد سلوك يوقع كل موظفيها باملوافقة عليها وكذلك كـل مـن               ا

الوكاالت التابعة  تصال على نطاق    اوتقوم األمم املتحدة بإنشاء مراكز      . يتعاقد من املعتمدين  
وقد قامت األمم املتحدة واحلركة     . نتهاكات والتعامل معها  الهلا الستقبال التقارير اخلاصة با    

  . بإنشاء قوة عمل لرصد ومتابعة تلك اجلهود
جتماعية والشؤون الدينيـة يف جنـوب       الوقامت وزارة شؤون اجلنسني والرعاية ا       -٣١٤

كما أن بعض املصاحل األخـرى كـوزارة        . فيهاالسودان بصياغة قواعد سلوك مشاهبة ملوظ     
التربية والتعليم الرياضة والتكنولوجيا عربت عن رغبتها يف إنشاء نظم مشاهبة ملراقبة سـلوك              

 .موظفيها جتاه املستفيدين من خدماهتا

  رع  الشواأطفال    
 ع مبا الشوار بأطفال ةوفيما يتعلق بتوصية اللجنة بتعديل التعريف والسياسات املتعلق         -٣١٥

 جمرمني، فقد مت عقد ورشة عمل ضـمت         وا هؤالء األطفال كضحايا وليس    إىليؤكد النظر   
 حيث خرجت   ةالعديد من املهتمني بقضية أطفال الشوارع ملناقشة التعريف املناسب هلذه الفئ          

ـ    "طفال الشوارع   أالورشة بتوصية بتسمية     يف ومت تعـريفهم    " ةباألطفال خارج نطاق احلماي
مشروع قانون الطفـل سـنة   يف ، و"الطفل املعرض خلطر اجلنوح   "٢٠٠٤نة  قانون الطفل س  

نه أهذا الوضع، أي    يف   باملشرد وليس املتشرد، ولفظ املشرد يدل على انه ليس له يد             ٢٠٠٦
" متشرد"ما تعريف   أ.  واجملتمع ةهذا املوضع نتيجة لتقصري من جهات أخرى كالدول       يف  وضع  

 القائلة بـأن الطفـل      ةادته، وهذا ال يتفق مع الفلسف      بأن الطفل تشرد مبحض إر     يفانه يوح 
 سارت عليه التـشريعات     ياالجتاه الذ  وهذا هو .  ليس جمرم مبحض إرادته    ةضحي املشرد هو 
 وإمنا نصت على تـدابري رعايـة   ة فلم تفرض عليه العقوبات ومل تعترب التشرد جرمي ةالسوداني

 بتطبيع سياستها جتاه هؤالء األطفال  ةدولوقد بدأت ال  .  للطفل املشرد  ةوإصالح ومحاية بالنسب  
 حيث تتم مراقبة    ة األطفال طواعي  إليهاحيث استبدلت محالت الشرطة مبراكز استقبال حيضر        

 وعلـى   ةني والنفسيني، ومن مث وضع احللول املناسب      يخصائيني االجتماع ألسلوكهم من قبل ا   
كخيـار   وأالتعليم،  يف  طفال  دماج األ إرأسها مل مشلهم بأسرهم ودعم هذه األسر اقتصاديا و        

 العملية اإلصالحية والتربوية هلؤالء األطفال      وتقوم .مؤسسات ودور لإليواء  يف  يداعهم  إأخري  
  ومهنيـاً  وصـحياً  ونفسياًعرب أنشطة وبرامج مصممه هبدف تأهيل هؤالء األطفال اجتماعياً 
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  لرعاية الطفولة مشروعاً   يموتبىن اجمللس القو  . جمتمعاهتميف   لعودهتم كمواطنني صاحلني     متهيداً
 .عدة والياتيف  حصر وحتليل أوضاع أطفال الشوارع إىلمع اليونيسيف يهدف 

يجية ت االستراة لقضية أطفال الشوارع فقد أعدت الدوليوفيما يتعلق مبشروع التصد  -٣١٦
ـ .  ملكافحة التشرد واليت هتدف إىل معاجلة الظاهرة بشقيها الوقائي والعالجي          ةالقومي د وتوج

كمـا مت توقيـع     ). املعهد العريب إلمناء املدن بدعم من البنك الدويل       (مبادرة محاية األطفال    
مذكرة تفاهم مع وايل والية اخلرطوم لربنامج محاية األطفال يهدف إىل زيادة الوعي حبقوق              

حتياجات األطفال يف املدن، وبناء قاعدة معلومات وقدرات اإلدارات احملليـة يف حتـسني              او
  .هم مـن خالل اللجان احملليةاة األطفال ومعاجلة قضايرفاهي
 للطفولة والتنمية ويقوم اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اجمللس العريب  -٣١٧

 تغيري النظرة الـسلبية   ساسية، أوالً أأربعة عناصر     على يمبشروع أطفال الشوارع حيتو   
عالميـة  وعيـة اإل  أليني مبختلف ا  عالمإلطفال الشارع وذلك عن طريق تدريب ا      أ هجتا
ذاعيـة  إعالميـة   إ إنتاج مـواد     ، وثانياً )نباءأذاعيني، تلفزيون، وكاالت    إصحفيني،  (

 ٥٠٠ تـدريب    هذا اجملال، ثالثاً  يف  وتلفزيونية حتمل رسائل لتغيري السلوك واالجتاهات       
  كتابة قصص حول جناحـات     خمتلف اجملاالت، ورابعاً  يف   طفل مشرد وتأهيلهم حرفياً   

  .أطفال الشوارع كتجارب ناجحة هلؤالء األطفال

  حداثألحماكم ا    
لية اجلنائية فقد مت ذلك من خالل مـشروع  و لسن املسؤاألدىنفيما يتعلق برفع احلد     -٣١٨

  .  سنة١٢ إىللية اجلنائية و حيث مت رفع سن املسؤ٢٠٠٦قانون الطفل سنة 
يف  هذه احملـاكم     إنشاءمت النص على    حداث فقد   ألنشاء نظام حملاكم ا   إ يتعلق ب  وفيما  -٣١٩

 ةطفال وتدريب القضا   لأل ة بإنشاء حماكم متخصص   ة، وبدأت الدول  ٢٠٠٤قانون الطفل سنة    
ثيق والقوانني واملعـايري    ا، وتزويدهم مبهارات ومعارف لتطبيق املو      ونفسياً وتأهيلهم اجتماعياً 

 لـسري   طفـل ضـماناً    وال األسـرة  حلماية   ةحداث، وتشكيل شرطة خاص    لعدالة األ  ةالدولي
  .جراءات اخلاصة باألطفال بصورة طبيةإلا

 ورعاية  ة سنة من قوانني محاي    ١٨ لا يتعلق بالتأكيد على استفادة األطفال دون        وفيما  -٣٢٠
 ٢٠٠٤قانون الطفل سـنة  يف  ةبواب كاملأ، فقد جاءت ثالثة   ةحداث وفق املواثيق الدولي   األ

وجاء مشروع قـانون الطفـل      . مواثيق الدولية  لل وفقاً حداثتتحدث عن محاية ورعاية األ    
  .طفال لألةمحايوموضوعية كثر أ ٢٠٠٦ سنة
وفيما يتعلق بضمان عدم تطبيق العقوبات القصوى على األطفال دون الثامنة عشرة              -٣٢١

هذا الصدد، فقد   يف  فراج عنهم   إلمكانية ا إ عدم تطبيق عقوبة السجن بل       مع ضمان من العمر   
ـ  أ على تدابري إصالحية وتدبري رعاية، و      ٢٠٠٤نص قانون الطفل سنة       تعـديل   يتاح للقاض

  .صالحية وعدل من سلوكهإلالتدبري إذا رأى أن احلدث قد استجاب للربامج ا
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 وال مـشروع قـانون      ٢٠٠٤عليها قانون سنة    وفيما يتعلق بعقوبة اجللد مل ينص         -٣٢٢
  .٢٠٠٦ سنة
الوضـع األسـري     يطفال فاقد مأوى واأل  كدت قوانني الطفل بأن األطفال بال     أو  -٣٢٣

وضاع كهذه، أكدت على أهنم ضحايا وتعاملت       ألواألطفال املتسولني وكل الذين يعيشون ا     
حالة يف  معهم على هذا األساس، ومل تفرض عليهم عقوبات بل أكدت على وضع عقوبات              

  .الرعاية  الصغري عن واجبه حنوةختلي املسؤول عن رعاي
علـى  ووفقاً للقانون العـريف      ز مركّ يف جنوب السودان،   العديل لألحداث    والنظام  -٣٢٤
لقـانوين  ايز، كما أن النظام     ي على الطفل، وغالباً ما يقود إىل ممارسات تتسم بالتم         ال اجملتمع

  .العديل لألحداث تعتريه بعض اإلشكاالت
  :ومن أهم احملاذير يف هذا الصدد  -٣٢٥

  ؛ظام العديللفشل يف محاية حقوق األطفال على كل مستويات النا •
 ؛عدم وجود نظام حملاكم األحداث •

 ؛خنفاض سن املسؤولية اجلنائيةا •

 ؛حتجاز األطفال قبل احملاكمة وبعد صدور احلكمااإلفراط يف اللجوء إىل  •

 ؛حتجاز األطفال مع الكبار يف كثري من األحياناقد يتم  •

 ؛كعقوبة) حتجازالا(ستخدام احلبس اسجن األطفال و •

 ؛ة للتعامل مع األطفال الذين هم يف متاس مع القانونعدم وجود وسائل بديل •

عدم وجود الكوادر املتخصصة يف مواقع مهمة يف النظام مثل الـشرطة والقـضاء           •
 ؛جتماعية وموظفي املؤسساتالواخلدمة ا

 ؛ستخدام العقاب البدين املفرط لألطفال مبا يف ذلك الضرب بالسوطا •

  ى؛ القصوةوف معينة بالعقوبظريف حتمال أن يتم احلكم على أطفال اورد  •

قد يصبح بعض األطفال يف متاس مع القانون ليس ألهنم خمالفون للقانون ولكـن               •
 ؛ألهنم أطفال شوارع وليس ألسرهم بيت حمدد

زنزانة  نفرادي أوالاألحوال اليت يتعرض هلا األطفال عند حبسهم، سواء يف احلبس ا           •
 ؛ياتاإلصالح نتظار أوالدور ا السجون أو الشرطة أو

النقص يف العون القانوين ملساعدة األطفال يف متاس مع القانون ومت النص عليها يف               •
 .التشريعات إال أن تلك املساعدة غري متوفرة عموماً
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  حاالت الطوارئيف األطفال     

   الالجئوناألطفال    
 تؤهله ليكون دوله مضيفة تقبل الغريـب        عراف الشعب السوداين  وأعادات وتقاليد     -٣٢٦
 الالجئني لشؤون الالجئني لرعاية     ة للسودان تعاون مع املفوضية السامي     أنتعامل معه، كما    وت

وتنظيم عودهتم الطوعية لبالدهم، كما أكد السودان اهتمامه بالطفل الالجئ وضرورة محايته            
شـارة  وقد متت اإل  . ١٩٧٤السودان لسنة   يف   من قانون تطبيق اللجوء      ٢املادة  يف  كما ورد   

  .التقرير السابقيف قضايا ىل هذه الإ
 ضمن اهليئات احلكومية ورصد التقـدم احملـرز فـإن           ةيات املنشأ لوفيما يتعلق باآل    -٣٢٧

خليـة ولـه    ا مكتب معتمد الالجئني تابع لوزارة الد      ي ه ة حكومي ةنشاء هيئ إالسودان قام ب  
شـؤون  ويقوم هذا املكتـب بـإدارة       .  يتواجد فيها الالجئني   مكاتب فرعية يف املناطق اليت    

  . الالجئني يف السودان بالتنسيق التام مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني
يف طلعان بدور كـبري     ض ووزارة الشؤون اإلنسانية ي    ن وزارة التعاون الدويل   أكما    -٣٢٨

ـ      جمال اخلدمات اليت   ـ    ة تقدم لالجئني عرب االتفاقيات الدولي  والوطنيـة   ة واملنظمـات العاملي
ن اهتمام إخرى ذات الصلة بعمل الطفولة، حيث    ألىل الوزارات واهليئات ا   إضافة  إواإلقليمية،  

حـاالت  يف  الظروف العادية ورصـفائهم     يف   ال يفرق بني األطفال      واهليئاتهذه الوزارات   
  .اآليتيف ساسية التشريعية فتتمثل ألأما التدابري ا. الطوارئ

  التشريعات ذات الصلة حبماية الطفل الالجئ     
األطفال الذين   "يضاًأالجئ  "مصطلح  يشمل   ١٩٧٤عام   تنظيم اللجوء    قانونل وفقاً  -٣٢٩

 أولياء أمورهم، ويوجدون خـارج      ىالذين اختف  والذين هم أيتام أ    وال يصطحبهم الكبار أ   
  .  واحلماية حيث جعل قانون الطفل يتمتع حبق اللجوءاليت ينتمون إليها جبنسياهتم األقطار
 ن القضاء السوداينإابري القضائية ذات الصلة باألطفال الالجئني فما يتعلق بالتديف  أما  -٣٣٠

القضايا ورد املظامل، وبذلك يتمتع الطفل    يف  ال يفرق بني الالجئ والوطين فيما يتعلق بالفصل         
ن السودان ملتزم مببـادئ     إالالجئ حبماية قضائية تتساوى متاماً مع األطفال الوطنيني حيث          

  .مة على عدم التمييزاتفاقية حقوق الطفل القائ
طفال الالجـئني    تؤمن حياة كرمية ومحاية لأل     دارية اليت إلوهناك العديد من التدابري ا      -٣٣١

 األطفال الالجئون خـدمات تعليميـة       مينح حيث) برامج لالجئني (عرب آليات ومؤسسات    
وقد سهلت احلكومة موضوع العودة الطوعية لالجئني ومنحت األطفال الالجـئني     . وصحية

يف  هـذا األمـر      إىلشارة  تقنني وضعهم كالجئني وسبق اإل    يف  اقات شخصية تساعدهم    بط
 .التقرير الثاين
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 الجئ، ويبلغ   ١١٠٠٠٠ويبلغ عدد الالجئني باملعسكرات بالواليات الشرقية         -٣٣٢
 يف املائـة    ٦٠ يف املائة ذكـور      ٤٠، منهم   ١٠,٠٩٠مرحلة الطفولة   يف  عدد األطفال   

 طفل وذلك مبعـسكرات     ٩٥٥٣ل من مخسة سنوات يبلغ      وعدد األطفال األق  . ناثإ
عداد األطفال الالجئني داخل املعـسكرات  أ ٣١ويبني اجلدول رقم   . الواليات الشرقية 
 .٢٠٠٥مارس /حىت شهر آذار

  ٣١اجلدول 
  ٢٠٠٥مارس /أعداد األطفال الالجئني داخل املعسكرات حىت آذار

  عدد األطفال   الواليةاسم
  ١٠,٠٩٠  الواليات الشرقية
  ٦٣٠٠٠ )داخل وخارج املعسكرات(الجئني يف والية دارفور لعدد األطفال ا

  ١٤٠٠٠  عدد األطفال الالجئني يف والية اخلرطوم
  ٥٠٠٠  عدد األطفال الالجئني يف الوالية الوسطى

  ٣٦٠٠  عدد األطفال الالجئني باالستوائية
  ٢٢٢٤٠٠  اجملموع  

  ٣٢اجلدول 
  )٢٠٠٦يونيه /حزيران(م وعدد األطفال إحصائية الالجئني حسب جنسياهت

  األطفال  العدد املقدر  اجلنسية
  ٣٦٩٨٤  ٩٢٤٦٢  إثيوبيون 

  ١٦٢٥٢٥  ٤٠٦٣١٤  تريونيإر
  ٤٢٨٠٠  ٦٤٠٠  تشاديون
  ٢٥٦٠  ٥٩٩٢  أوغنديون
  ٢٣٩٦  ٥٩٩٢  كنغوليون

  ٣٦٨  ٩٢١  اللجوء يف فترة التقرير وطالب
  ٢٦٧,٦٣٥  ٦٦٩,٠٨٩  اجملموع  
  .جئنيمعتمدية الال :املصدر
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  الرتاعات املسلحة يف األطفال     

  )الرصد ( الربامج الوطنية الشاملة     
مناطق احلرب ونزوح مجاعـات     يف   األساسيةاهنيار البنيات   إىل   األهليأدى الرتاع     -٣٣٣

ىل مالذات آمنة داخـل احلـدود       إصلية هروباً من الرتاع     أل ا كاملة من السكان من مواطنهم    
  . والنساء من بني هؤالء نسبة كبريةاألطفال ويشكل، الوطنية وخارجها

لية  أه  أهنت حرباً   واليت ٢٠٠٥عام  يف  ) نيفاشا( السودان بتوقيع اتفاقية السالم      وقام  -٣٣٤
دامت عقدين من الزمان، وقد تضمنت هذه االتفاقية فقرات عديدة تضمنت محاية األطفال             

هذا يف ليها إشارة إلسبق ا(بوجا أية  الرتاعات املسلحة، وكذلك اتفاقية سالم الشرق واتفاق      يف  
يف التعامل مع ملـف األطفـال       يف  وقد شكلت كل هذه االتفاقيات موقعاً جديداً        ). التقرير

 أفضل وفق املواثيق الدولية حلمايـة األطفـال         يضمن مكانة الرتاعات املسلحة، وهذا الواقع     
  .املتأثرين بالرتاعات املسلحة

جمـال  يف  من اهليئات احلكومية لرصد التقـدم احملـرز         اآلليات املنشأة ض  هم  أومن    -٣٣٥
أبوجا يف   نصت عليها اتفاقية السالم الشامل واملوقعة        الرتاعات املسلحة تلك اليت   يف  األطفال  

وقد مت إنشاء حمور .  وهي مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج والتأهيل  ٢٠٠٥عام  
والتأهيل الـيت   سالح والتسريح وإعادة الدمج     األطفال اجلنود داخل مفوضية الشمال لرتع ال      

عادة الدمج وتأهيل األطفال اجلنـود الـذين        إجمال نزع السالح والتسريح و    يف   تباشر عملها 
  . سبق أن مت جتنيدهم ضمن القوات املتحاربة قبل توقيع اتفاقية السالم

ملـسلحة،  ن العمل على إنشاء وحدة حلماية الطفل ضمن هياكل القوات اآل ا يوجير  -٣٣٦
 تشرف على تنفيذ القوانني الدولية       حالياً توجد به وحدة قائمة   ي  الذ يفرع القضاء العسكر  

وقد بدأت دورات تدريبية للقوات املسلحة هتدف إىل رفع الوعي          . اخلاصة بالرتاعات املسلحة  
  .ةلديهم بقضايا حقوق ومحاية األطفال، مع التركيز على األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلح

 الرتاعات املسلحة يف  األطفال ذات الصلة بالتدابري التشريعية    

  :الرتاعات املسلحة التاليةيف صدق السودان على املواثيق الدولية اليت حتمي األطفال   -٣٣٧
املتعلق باشتراك األطفـال يف     تفاقية حقوق الطفل    االربوتوكول االختياري امللحق ب    •

  ؛٢٠٠٥يوليه / متوز٢٦بتاريخ الرتاعات املسلحة 
 / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف األول امللحـق باتفاقيـات جنيـف املعقـودة يف              •

 ٢٠ واخلاص حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدوليـة بتـاريخ        ١٩٤٩ أغسطس
 ؛٢٠٠٥يونيه /حزيران
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أغسطس / آب ١٢ضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف        إلالربوتوكول ا  •
 / حزيـران  ٢٠لرتاعات املسلحة غري الدوليـة بتـاريخ        واخلاص حبماية ضحايا ا   

  .٢٠٠٥ يونيه

 قانون قوات الشعب املسلحة     

 شروط االلتحـاق خبدمـة      ١٩٨٦تضمن قانون قوات الشعب املسلحة لسنة         -٣٣٨
قانون قوات  ومل حيدد.  سنة١٨ب قوات الشعب املسلحة، وحددت اللوائح سن التجنيد 

أما قانون الدفاع الشعيب لسنة  . سنة١٨ بللوائح الشرطة سن االلتحاق وحددت ذلك ا
، وهي عدم قبول املتطـوع      )ب(١١املادة  يف   فقد أشار إىل شروط املتطوعني       ١٩٨٩

 . عاما١٦ًالذي يقل عمره عن 

 ي والـذ  ٢٠٠٦للتصديق على مشروع قانون القوات املسلحة        اآلن العمل    يوجير  -٣٣٩
 سن التجنيد   ، كما حيدد  اإلنساين يلانون الدو ينص على جمموعة من املواد تضمنت أحكام الق       

  .القانون جترم وتعاقب كل من خيالف هذه املواديف  ، أفرد نصوصاً عاما١٨ً من بأكثر
طـالق النـار الـدائم      إوجند أن الربوتوكول السادس حول وسائل تنفيذ وقـف            -٣٤٠

ـ يف  الشعيب   بني القوات املسلحة واجليش      ٢٠٠٥تفاقية نيفاشا   امنية ب ألوالترتيبات ا  رة ـالفق
ذا حدث ذلك تقوم    إطفال للقتال انتهاك ألحكام تلك االتفاقية و      ألاعترب جتنيد ا   (٩-١-١٠

  ).اللجنة العسكرية املشتركة بتحديد اإلجراءات التأديبية املالئمة

  املخالفون للقانون    

  حداثألقضايا ا شؤوندارة إ    

  الربامج الوطنية الشاملة    
حداث منذ فترة ميكن القول بأهنا سبقت       أل شؤون قضايا ا   إدارة عرف السودان لقد    -٣٤١

. ١٩٤٨السودان منذ عـام     يف  حداث  ألصدور اتفاقية حقوق الطفل، حيث أنشئت حماكم ا       
ني، ومن ضمن التدابري اليت كانـت       يوكان إنشاء هذه احملاكم يراعى متثيل الباحثني االجتماع       

جتماعية، وكان هناك مكاتب للمراقبة االجتماعية هذه احملاكم هي احلكم باملراقبة االيف تتخذ 
وكانت هناك إدارة لشؤون األحداث يف . العديد من مدن السودان ويعني هلا ضباط مراقبة       يف  

حـداث  ألصالح، وإدارة للخدمة االجتماعيـة، ودور حلفـظ ا        إلاإلدارة العامة للسجون وا   
كلية ضباط السجون قبل دجمها       يفاحملاكمني مفصولة عن الكبار، ودور لالنتظار اليت تدرس         

وعليه ميكن القول   . ١٩٥٣العام  يف  ، حيث أسست هذه الكلية      ١٩٩١كلية الشرطة عام    يف  
التعامل مـع  يف   جمال إدارة قضاء األحداث ساعد كثرياً     يف   قدمي   يبأن السودان له إرث تارخي    

  .يالعاملهذا امللف مستصحباً التطورات العلمية والتشريعية على الصعيد الوطين و
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 ضمن اهليئات احلكومية ذات الصلة بإدارة شـؤون         املنشأة حديثاً اآلليات  ولعل أهم     -٣٤٢
عدد من واليات السودان    يف  قضايا األحداث هو قيام العديد من احملاكم املتخصصة لألطفال          

يف طفـال   وصدور توجيهات من السيد رئيس السلطة القضائية بإنشاء حماكم متخصصة لأل          
  . متخصصني هلذه احملاكمة اليات وتعيني قضاعدد من الو

كما أنشئت العديد من النيابات املتخصصة لألطفال تقـوم بـالتحقيق مـع               -٣٤٣
يتم   ال حىتكافة مدن السودان    يف  األطفال، حيث صدر أمر من وزير العدل بتكوينها         

شؤون وأهم اآلليات اخلاصة ب. التحقيق مع األطفال إال بواسطة وكالء نيابة متخصصني
قيام شرطة خمتصة لألطفال، وقد بدأت هذه التجربة بوالية اخلرطوم  قضايا األحداث هو

طلع بدور ضحيث مت إنشاء وحدة حلماية األسرة والطفل ضمن شرطة والية اخلرطوم لت  
ضافة إىل معاجلـة أمـور األطفـال        إلشرطة األطفال على مستوى والية اخلرطوم، با      

 إىل واليات أخرى كوالية غرب دارفور، ووالية كسال، ومت نقل هذه التجربة. الضحايا
وجيري تأسيس هذه الوحدات لتقوم بدورها . ووالية القضارف، ووالية جنوب كردفان

إجراء التحقيقات مع األطفال خبصوص اجلرائم وإعادة اإلدماج بالنسبة لألطفـال           يف  
مت تدريب العاملني الزمة، ولوقد زودت هذه الوحدات بكافة معينات العمل ا. الضحايا

وصدر قرار من السيد مدير عام . فيها داخلياً وخارجياً، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف
  .الشرطة بتعميم إنشاء هذه الوحدات يف كل واليات السودان

  حداثأل قضاء ا القضائية ذات الصلة بإدارة شؤونالتدابري    
 العـاملني  ةحداث، وتدريب القضا  لأل إنشاء حماكم متخصصة  يف  هذه التدابري تتمثل      -٣٤٤

شؤون األحداث يف احملكمة القوميـة      يف  جمال عدالة األحداث، وتكوين دائرة متخصصة       يف  
نافات اخلاصة باألحداث وتزويد احملـاكم بكـوادر خدمـة          ئالعليا ملراجعة األحكام واالست   

  .اجتماعية ونفسية

  ث حداأل قضاء ادارة شؤونإدارية ذات الصلة بإل االتدابري    
 تتمثل يف إنشاء احملاكم والنيابات ووحدات الشرطة املتخصصة ودعمها مالياً وإدارياً            -٣٤٥

، كما تتمثل يف قيام إدارة لشؤون األحداث برئاسة اإلدارة العامة للـسجون             ومبعينات العمل 
حداث احملاكمني وهتـدف إىل     ألحداث متخصصة حلفظ ا   ألواإلصالح، وإنشاء دور لتربية ا    

   ً.داث وتأهيلهم بدنياً واجتماًعياً ونفسياإصالح األح

 يواالجتمـاع  ي على الواقع االقتصادي والسياس    واإلدارية التدابري التشريعية والقضائية     تأثري    
  يف البلد وضاع العامةاألو

  لقضاء شؤون األحداث يتطلـب دعمـاً       وإداري يإن وجود نظام تشريعي قضائ      -٣٤٦
ليها، كما أنه من ناحية سياسية يعكس اهتمـام الدولـة        إار   لقيام هذه اآلليات املش    اقتصادياً



CRC/C/SDN/3-4 

GE.10-40914 102 

وعلى الصعيد االجتماعي، تساعد هذه التدابري . بقضايا األطفال علي املستوى الوطين والدويل
عادهتم مواطنني صاحلني ومنـتجني     إحداث اجلاحنني و   لأل ةعمليات اإلصالح املرجو  يف  كثريا  

 . معاول بناءإىل على حتويلهم من معاول هدم ث تعمل هذه التدابرييومنتمني ألوطاهنم ح

   احملرومون من حريتهماألطفال    
 وأذلك أي شكل من أشـكال االحتجـاز         يف  األطفال احملرومون من حريتهم مبا        -٣٤٧

). ٣٧، مـن املـادة      )د(، و )ح(،  )ب(الفقرات  (مؤسسات احتجاز   يف  يداع  إلا وأالسجن  
  ). السابق بتفاصيل أوىفالتقريريف شارة إىل هذا األمر إلسبق ا(

 مشروع قانون الطفل مـن      املصادقة على جنوب السودان حىت اآلن مل تتم بعد        يف  و  -٣٤٨
 أن تـتم إجازتـه    ويتوقعاألوىلالقراءة قبل اجلمعية التشريعية، حيث صودق عليه يف مرحلة      

الصعوبة عمل  وحىت جياز هذا القانون فمن      . ٢٠٠٧ملرحلة القراءة الثانية يف هنايات هذا العام        
 ٢٠٠٣وحدد قانون العقوبـات  . طفالصديقاً لأل ليصبحريات الضرورية والنظام العديل  يالتغ

 سنوات، وحددها ومشروع قانون الطفـل       ١٠ بولية القانونية   ؤيف جنوب السودان سن املس    
بالسجن   سنة ال ميكن حماكمتهم باإلعدام أو١٨ سنة، كما نص على أن األطفال حتت   ١٢ ب

  .ياة وهذا ما يدعمه مشروع قانون الطفلمدى احل
واليت حتدد شـؤون    ) ٤(واحملاكم  ) ١(إجراءات احملاكم الواردة حتت الفقرة الفرعية         -٣٤٩

  :لآليتالطفل حلني إنشاء حماكم األسرة والطفل تكون خاضعة 
 ملـا جـاء     ووفقـاً خـرى اخلاصـة بالطفـل       ألالضمانات اإلجرائية وا    )أ(  
  القانون؛ مبشروع

 عقد احملاكم جلساهتا حسبما تقتضيه الضرورة؛ت  )ب(  

 تعقد املداوالت بديوان احملكمة؛  )ج(  

 .غري صارمة ما أمكن ذلك/تكون املداوالت عادية  )د(  

 لعـدم   ن مع األطفال يتم يف الوقت الراهن مبوجب القانون اجلنائي ونظراً          إوحيث    -٣٥٠
ع قانون الطفل سيسمح بإنشاء     مشرو املصادقة على     فإن هلذا الغرض، حماكم منفصلة   وجود  

  .حماكم وإجراءات صديقة لألطفال
ورغم أن مصلحة السجون يف جنوب السودان على دراية أكثر باحلاجـة لفـصل                -٣٥١

كمـا أن   . يزالون ُيحبسون مع الكبار    األطفال عن املساجني الكبار، فإن بعض األطفال ال       
زم حلقـوقهم اإلنـسانية األساسـية       عتبار الال الاألطفال ُيحتجزون يف خمافر الشرطة دون ا      

 هلم احتياجاهتم األساسية والتمثيل واملساعدة القانونية يف املـشاكل الـيت          تليبوالشروط اليت   
نـازحون   بعض احلاالت مشردين بال مأوى أو     يف  أدت لوضعهم يف متاس مع القانون، وهم        

.  حلقوقهم القانونيـة   فاألسر واألطفال غري مدركني   . تتلقفهم الشرطة يف الطرقات واألسواق    
 أهنم  أيمكانات   األطفال احملتجزين ورغم افتقارهم لإل     ةومصلحة السجون على دراية مبشكل    

وال تزال هناك حاالت    . حياولون احتجاز األطفال مبفردهم واالحتفاظ هبم مبعزل عن الكبار        
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يف  املتحـدة  األمـم جراء مراقبة من قبل بعثة  إطفال، وقد مت    مل تتوفر فيها أماكن منفصلة لأل     
  . النائب العامإىلالسجن يتم رفع األمر يف السودان والشرطة الدولية وحيثما وجد طفل 

 يف جنـوب الـسودان   يوقد استحدثت وزارة الشؤون القانونية والتطوير الدستور       -٣٥٢
 مصلحة عدالة األحداث والنساء لدعم محاية النساء واألطفال، وقد مت توفري مستشار             مؤخراً

 . هذا املشروعيف اليونيسيف للمساعدة من قبل 

  األطفال جمهويل الوالدين    
 األبوين من الظواهر اليت تفتقر إىل اإلحصاءات الدقيقة،         يلتعترب ظاهرة األطفال جمهو     -٣٥٣

هذه الظاهرة  سبق وأن مت تناول     . (حجم هذه الظاهرة  يف  وتسجل والية اخلرطوم أعلى نسبة      
 .)ة والرعاية البديلة بالبيئة األسرييف اجلزء اخلاص

عدام والسجن املؤيـد    إل ا عقوبيتحكام الصادرة ضد األطفال وخاصة      ألأما بشأن ا    -٣٥٤
   .التقرير السابقيف شارة إليها إل، فقد سبق ا)٣٧من املادة ) أ(الفقرة (

  ٣٣اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٢ل يف الفترة من جمموع ونسبة أحكام األطفا

  اإلصالحية  العودة لإلجرام  الرباءة  لرعايةتعهد حبسن ا  جمموع األحكام  العام
  يف املائة ١١,٦  يف املائة ٨,٩  يف املائة ٢٨,١  يف املائة ٦٠,٣  ٢٢٤  ٢٠٠٢
  يف املائة ١٣,٢  يف املائة ٩,٤٥  يف املائة ٣١,٦٥  يف املائة ٥٥,٣٣  ٢٦٦  ٢٠٠٣
  يف املائة ١٠,٧٥  يف املائة ٨,١  يف املائة ٣٣  يف املائة ٥٦,٣٥  ٢٧٠  ٢٠٠٤
  يف املائة ١١,٦٥  يف املائة ٨,٦٥  يف املائة ٢٨,٨  يف املائة ٥٩,٧  ٢٣٣  ٢٠٠٥

  .حمكمة الطفل حبري :املصدر
  ٣٤اجلدول 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٢إحصائيات تتعلق ببالغات األحداث يف جرائم املخدرات لألعوام 
  ىخمدرات أخر  طن  كيلو  جرام  عدد املتهمني  عدد البالغات  العام

١  ٩٣٠  ٤٠  ٣٦  ٢٠٠٢  -  -  
٢٠٠٣  -  -  -  -  -  -  
١٢  ٨٢٠  ١٤  ١٤  ٢٠٠٤  -  -  
٢٠٠٥  -  -  -  -  -  -  
١٠  ٤٧٣  ٨٦  ٥٥  ٢٠٠٦  -  -  
  -  -  -  ٣٨٠  ٦  ٦  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران

  .٢٠٠٦ وزارة الداخلية - اإلحصاء اجلنائي :املصدر
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  )٣٩ املادة( االندماج االجتماعي وإعادةالتأهيل البدين والنفسي     
يف عادة االندماج االجتمـاعي     إوالنفسي و مت النص على برامج التأهيل البدين         -٣٥٥

التقريـر  يف الئحة تنظيم معاملة نزالء السجون، ومت النص على كل هـذه الفقـرات       
كما تقوم وحدة محاية األسرة والطفل يف والية اخلرطوم بإعادة التأهيل النفسي . السابق
ـ        ورد ذكر ذلك يف     (جتماعي  واال ات التقرير اخلاص بردود الـسودان علـى املالحظ

املتعلق ببيع األطفال   ختياري  البشأن التقرير اخلاص بتنفيذ الربوتوكول ا     اإلضافية للجنة   
 .)املواد اإلباحيةيف وبغاء األطفال واستغالل األطفال 

  ياالجتماع عادة االندماجإ وي والنفسينذلك التأهيل البديف حاالت االستغالل مبا يف األطفال     
ع واالجتار واالختطـاف  يعاطي املخدرات وإىل مسألة الب سبقت اإلشارة إىل مسألة ت      -٣٥٦

 فقد متت اإلشارة إليهـا      ي اجلنس واالعتداء يأما مسألة االستغالل اجلنس   يف التقرير السابق،    
 .فيما سبق يف هذا التقرير

وضع اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اجلهات احلكومية املختصة ومـع              -٣٥٧
سباقات يف  ستغالل األطفال   انظمات الطوعية، برناجماً للتصدي لظاهرة      اليونيسيف وبعض امل  

بعض دول اخلليج، ومشل الربنامج إجراءات وضوابط حول سـفر األطفـال إىل             يف  اهلجن  
 واملالحظـات   ختيـاري المبقتضى الربوتوكـول ا   ورد ذكر ذلك يف التقرير األويل       (اخلارج  

املنـاطق  يف  رتقاء باخلدمات األساسـية     الة وا ، وتنظيم محالت توعية جمتمعي    )اإلضافية عليه 
كما مت توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة قطر اخلريية لتنميـة           . واجملتمعات املتأثرة هبذه الظاهرة   

توفري خدمات التعليم قبـل     يف  شرق السودان، ويتمثل ذلك     يف  املناطق املتأثرة هبذه الظاهرة     
  .تنفيذ هذه املشروعاتيف ي اآلن املدرسي واألساسي، واملراكز الصحية والعمل جار

وعلى صعيد آخر وقعت مذكرة تفاهم بني وزارة الداخليـة الـسودانية ونظريهتـا              -٣٥٨
اإلماراتية لتكوين جلنة مشتركة للوفاء بالتعويضات املادية لألطفـال املـستهدفني يف تلـك              

ستغالل للتصدي لال  لرعاية الطفولة    يجلنة يف اجمللس القوم    مت تشكيل  الشأنهذا  يف  املناطق، و 
 دولية ووطنية هبدف معاجلة أي نـوع        قتصادي لألطفال تضم جهات حكومية ومنظمات     الا

  .من أنواع االستغالل االقتصادي لألطفال

  العوامل والصعوبات    
 يتطلـب   يمر الذ أل تقرها بعض الثقافات احمللية ا     اليتاملمارسات التقليدية     )أ(  

 وك واالجتاهات؛ وتغيري املفاهيم والسليتكثيف الوع

 وجود بيئة   إىل والرتاعات القبلية والكوارث الطبيعية تؤدي       األهليةاحلروب    )ب(  
 ؛واجلماعات غري املنظم لألسر غري آمنه لألطفال من خالل التحرك السكاين

قـضايا  يف  ضعف نظام املعلومات يعيـق عمليـات الرصـد واملتابعـة              )ج(  
 .األطفال محاية

     


