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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣

فال املتعلق بإشراك األط  ل  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف        
  يف الرتاعات املسلحة

قائمة القضايا املتعلقة باملعلومات اإلضافية واحملدثة ذات الصلة بالنظر يف التقرير          
  )CRC/C/OPAC/SDN/1(األويل للسودان 

جيوز للجنة أن تتناول خالل احلوار مع الدولة الطرف كافة اجلوانب املتعلقة حبقوق               
  الطفل الواردة يف الربوتوكول االختياري

دم خطياً معلومات إضافية وحمدثة، إن أمكن،       ـة الطرف أن تق   ـيرجى من الدول    
  .٢٠١٠أغسطس / آب٢ صفحة، قبل ١٥ال تزيد عن 

ُيرجى تقدمي معلومات بشأن أية آليات تنسيق قائمة بني مفوضييت نـزع الـسالح                -١
وزارة والتسريح وإعادة اإلدماج، ووحدة األسرة ومحاية الطفل، ووحدة حقوق الطفـل يف             

  . العدل واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان
ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمـل وطنيـة لتنفيـذ                  -٢ 

كما ُيرجي اطالع اللجنة على أي تقدم أُحرز بشأن اعتماد خطـة            . الربوتوكول االختياري 
لى ذلـك،   وعالوة ع ). ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢عمل وفقاً لقراري جملس األمن      

ُيرجي بيان أية خطوات اُتخذت هبدف تنفيذ خطة العمل املتعلقة بإهنـاء جتنيـد األطفـال                
واستغالهلم يف العمليات العدائية، اليت اتفقت عليها األمم املتحدة واجليش الـشعيب لتحريـر              

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٦السودان يف 
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ة اُتخذت ملعاجلة األسـباب االجتماعيـة       ُيرجي تقدمي معلومات بشأن أية تدابري وقائي        -٣
  .وغريها من األسباب اليت تعرض األطفال يف الدولة الطرف للتجنيد من ِقبل اجلماعات املسلحة

 من تقرير الدولة الطرف، ُيرجى تقدمي معلومات إضـافية          ١٠وباإلضافة إىل الفقرة      -٤
ءمة القوانني الوطنية مع الربوتوكـول      بشأن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ التدابري الرامية إىل موا         

 من بروتوكـول    ١٥-٢-٦-١االختياري، مبا يف ذلك التقدم احملرز فيما يتصل بتنفيذ املادة           
  . اقتسام السلطة املوقع بني الدولة الطرف واجليش الشعيب لتحرير السودان

ح ُيرجى تقدمي معلومات حمّدثة بشأن التأثري الذي نتج عن ترتيبـات نـزع الـسال             -٥
والتسريح وإعادة اإلدماج مبوجب اتفاقية السالم الشامل، واتفاقية سالم دارفور واتفاقية سالم 

وُيرجى تقدمي تفاصيل تبني على وجه اخلصوص الترتيبات العملية املشار إليها           . شرق السودان 
إىل  من تقرير الدولة الطرف، فيما يتعلق بتحديد األطفال املقاتلني وإعـادهتم             ٣٤يف الفقرة   

  .أسرهم، وأية تدابري ُتتخذ لثنيهم عن االنضمام جمدداً إىل اجلماعات املسلحة
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلنفاذ حظر جتنيد األطفال يف اجلماعات              -٦

كما ُيرجى تقدمي معلومات عن عدد املالحقات       . املسلحة واستخدامهم يف العمليات العدائية    
، وعن العقوبات اليت فُرضت     )٢٠٠٧(القضائية، إن وجدت، مبوجب قانون القوات املسلحة        

كما ُيرجى بيان ما إذا كان قانون       . للمعاقبة على األفعال اليت ُيجرمها الربوتوكول االختياري      
جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف     العقوبات يف الدولة الطرف يتضمن حكما حمددا ُيجّرم         

  . العمليات العدائية
ُيرجى تقدمي معلومات عن عدد األطفال الذين تعرضوا للمالحقة القضائية بـسبب              -٧

مشاركتهم يف الرتاع املسلح يف دارفور وجنوب السودان، وتقدمي معلومات عن اجلرائم اليت             
الصدد تقدمي معلومات عـن أيـة       وُيرجى يف هذا    . اُتهموا هبا واألحكام اليت صدرت حبقهم     

وتقدمي معلومات عن عدد األطفـال الـذين   . قضايا صدرت أو ُنفّذت فيها أحكام باإلعدام     
ينتظرون تقدميهم للمحاكمة على جرائم تتصل بإدعاء مشاركتهم يف األعمال العدائية، مـع             

  . توضيح اجلرائم اليت اُتهموا هبا
قدمة يف جمال إعادة اإلدماج االجتماعي وتدابري ُيرجى اطالع اللجنة على املساعدة امل     -٨

التعايف البدين والنفسي املتاحة لضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختيـاري، واملبـالغ            
فضالً عن بيان مدى فعالية هذه الربامج ومراعاهتـا         . املخصصة من ميزانية الدولة هلذا الغرض     

 ُتعد بالتشاور مع اجملتمعات احملليـة، وتوضـيح         للجوانب اجلنسانية، وما إذا كانت الربامج     
  .التدابري املتخذة للحيلولة دون وصم األطفال املسرحني

 حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية والبلدان األصـلية،         النُيرجى تقدمي بيانان مفص     -٩
 إىل الوقت الراهن، عن عدد ملتمسي اللجوء والالجـئني مـن            ٢٠٠٥تغطي الفترة من عام     

 الذين وفدوا إىل الدولة الطرف من أقاليم ميكن أن يكونوا قد تعرضوا فيها للتجنيـد             األطفال
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وُيرجى تقدمي معلومات عن اآلليات املستخدمة للتعـرف        . أو االستغالل يف عمليات عدائية    
على هؤالء األطفال، وعن اإلجراءات املتعلقة بالنظر يف طلبات اللجوء املقدمة من أطفـال               

ستغالهلم يف نزاعات مسلحة، وتوضيح املساعدة املتاحة هلم يف جمايل التعايف           سبق جتنيدهم أو ا   
  .وإعادة اإلدماج

ُيرجى بيان ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف حتظر جتارة األسـلحة الـصغرية                -١٠
 بإشراك األطفـال يف نزاعـات       مواألسلحة اخلفيفة وحتظر تصديرها إىل مناطق وبلدان تقو       

األمر خالف ذلك، فهل نظرت الدولة الطرف يف اعتماد تشريعات مـن            وإذا كان   . مسلحة
هذا القبيل؟ ُيرجى بيان أية تدابري اُتخذت للحد من تدفق األسلحة إىل إقليم دارفور واملناطق               

  .احمليطة به، مبا يف ذلك البلدان اجملاورة، وخباصة تشاد

        


