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  الفرع األول    
   السودانشمالب املتعلقةاملعلومات     

  (CRC/C/SDN/Q/3-4) قائمة املسائل  من١املثارة يف الفقرة الرد على املسائل     
ية صادق عليها السودان، جزء من      اتفاقوفقاً لإلطار التشريعي يف السودان تعترب أي          -١

رض معهـا،   جيب تعديل أو إلغاء أي مواد يف أي قانون يتعـا     اإلطار القانوين يف البالد واليت    
  : وثيقة احلقوق على ما يلي،)٧(، املادة ٢٠٠٥نتقايل لسنة الحيث نص دستور السودان ا

تكون وثيقة احلقوق عهداً بني كافة أهل السودان وبينهم وبني حكوماهتم على كل        •
احلريـات األساسـية     من جانبهم بأن حيترموا حقوق اإلنسان و       والتزامامستوى  

ها وتعترب حجر األسـاس للعدالـة       املضمنة يف هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيت       
  .جتماعية واملساواة والدميقراطية يف السودانالا

 .ذهاوتنفّ وتضمنها وتعززها الوثيقة هذه الدولة حتمي •

ة حلقوق  تعّبر كل احلقوق واحلريات املضمنة يف االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولي          •
 .اإلنسان واملصادق عليها من قبل مجهورية السودان جزءاً ال يتجزأ من هذه الوثيقة

تنظم التشريعات احلقوق واحلريات املضمنة يف هذه الوثيقة وال تصادرها أو تنقص             •
  .منها

لألطفال وضع خاص ومتميز يف التشريع اإلسالمي الذي يدعو من خالل توجيهاته         •
ايـة وبالنفقـة    ء ومحاية الطفولة وألزم األبوين حبـسن الرع       وأحكامه إىل بقاء ومنا   

 ومنع التخلي عن األبناء وضـمن حقهـم يف          االسمختيار  ا األم و  اختياروحسن  
 املرياث وهم يف بطون أمهاهتم وحقهم يف احلياة الصحية اخلاليـة مـن األمـراض     

واحلماية كتساب املهارات واحلياة بأمان وسالم      اوالتغذية وحق الطفل يف التعلم و     
 كذلك محاية األطفال احملرومني     ، اجلسدي واجلنسي  واالنتهاكمن العنف واإلساءة    

من الرعاية الوالدية واألطفال يف الرتاعـات املـسلحة ويف أوضـاع الطـوارئ              
  .واألزمات

 وذلك ملقارنة مدى مواءمـة      ٢٠٠٥ونشري هنا إىل أنه قد أجريت دراسة يف العام            -٢
يـة  اتفاقلصلة بالطفولة مع املواثيق الدولية املصادق عليها خاصـة          التشريعات الوطنية ذات ا   

وقد ركزت هذه الدراسة على بعض املوضوعات ذات الطابع الفقهي والـيت            . حقوق الطفل 
وسن الرشد،   غالباً ما يتم تنظيمها عرب قواعد شرعية كسن املسؤولية اجلنائية، ومعيار البلوغ،           

 خرجت هذه الدراسة بتوصيات واضحة ركـزت علـى          وقد. والتكليف يف املسائل املدنية   
ضرورة مواءمة هذه التشريعات الوطنية مع املواثيق الدولية حبيث ال تتعارض مـع أحكـام               
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 حيث جاء متسقاً    ٢٠١٠وقد برز ذلك واضحاً يف نصوص قانون الطفل         . الشريعة اإلسالمية 
ية اتفاقكن القول بأنه قد تفوق على متاماً مع املواثيق الدولية وأحكام الشريعة اإلسالمية بل ومي

حقوق الطفل فيما يتعلق بتعريف الطفل، حيث أخذ مبعيار السن دون األخذ مبعيار البلـوغ               
الذي أظهر بعض اإلشكاالت يف التطبيق خاصة يف كيفية حتديد عالمات البلوغ والعالقة بني              

 .البلوغ وسن الرشد

 قائمة املسائل من ٢ يف الفقرة املسائل املثارةالرد على     

 منه ٨٧، حيث منح يف املادة ٢٠١٠فرباير / يف شباط٢٠١٠لقد صدر قانون الطفل   -٣
اجمللس القومي لرعاية الطفولة سلطة إصدار اللوائح والقواعد الالزمة لتنفيذ أحكـام هـذا              

وبناًء على ذلك قامت جلنة التشريعات باجمللس القومي لرعاية الطفولـة بدراسـة             . القانون
 القانون، وتداولت بشأن إصدار اللوائح والقواعد الالزمة لتأسيس إطار عمل تنفيذي            أحكام

هلذا القانون وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة اجلهات ذات الصلة بالقانون،كوزارة الصحة،            
، والداخلية والدفاع، إذ أن مواد القـانون        االجتماعيةوالتعليم، والعدل، والرعاية والضمان     

  .والعمل مستمر يف إعداد اللوائح والقواعد. متعددة يف خمتلف جماالت الطفولةتشمل قطاعات 
ومن جهة أخرى تبىن اجمللس خطة لنشر القانون والتنوير بأحكامه ومـواده حيـث          -٤

وقـد  . والقـضارف  نفذت ورش عمل هبذا الشأن يف واليات اجلزيرة، واخلرطوم، وكسال،         
طاعات الشرطة، والقضاء، ووكـالء النيابـة،       نظمت أيضاً ورش عمل هبذا قطاعية مشلت ق       

       كما وزعت نسخ معتمدة من وزارة العـدل مـن قـانون           . وبعض منظمات اجملتمع املدين   
 على القضاة، ووكالء النيابة، والشرطة، وإحتاد احملامني، وعلـى الـوزارات            ٢٠١٠الطفل  

 وما زالـت    ،ليزيةكة واإلن ئي، وذلك باللغتني العربي    والوال االحتادياحلكومية على املستوى    
  .اخلطة قيد التنفيذ

   قائمة املسائل من٣املثارة يف الفقرة  املسائلالرد على     
يستمر العمل يف إنشاء املركز القومي ملعلومات الطفولة باجمللس القـومي لرعايـة               -٥

ـ واالستمراريةالطفولة من خالل التشبيك واملشاركة الفاعلة       ق  والبحوث والدراسات والتوثي
              لتحقيق اهلدف الرئيسي من إنشاء هذا املركز والـذي يـشمل أربعـة أهـداف خـالل                

  :٢٠١١-٢٠٠٨الفترة 
  ؛الطفولة بيانات قاعدة نظام إنشاء  )أ(  
  .؛الطفولة ملعلومات القومية الشبكة إنشاء  )ب(  
  .؛املعلومات خدمة نظام تأسيس  )ج(  
   .املعلومات تقنية نظام إنشاء  )د(  
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باإلضافة إىل ذلك تعمل وحدة محاية األسرة والطفل بالشرطة بـإجراء البحـوث             و  -٦
العلمية يف جمال محاية األطفال وحتديد املؤشرات اخلاصة هبم، حيـث مت تأسـيس مكتـب                

وهناك نظام معلومات لرصد أي حاالت . للسجالت واإلحصاء تابع للوحدة جلمع املعلومات   
ظام معلومات يف جلنـة  ملختلفة بوزارة الداخلية، وكذلك ن   لتهريب األطفال عرب منافذ البالد ا     

 ختطاف النساء واألطفال، ونظام معلومات السجل املدين لتـسجيل املواليـد،          االقضاء على   
ونظام تسجيل األطفال جمهويل األبوين، ومركز معلومات بوزارة الصحة وإدارة التخطـيط            

بط كل هذه النظم مبركز معلومات الطفولة       وجيري العمل لر  . التربوي بوزارة التربية والتعليم   
  .باجمللس القومي لرعاية الطفولة من خالل شبكة إلكترونية على املستوى القومي والوالئي

  لقائمة املسائ من ٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
شهد تعريف الطفل يف القوانني السودانية جـدالً واسـعاً ومـستمراً وتطـوراً يف                -٧

 ٤، حيث نصت املادة ٢٠١٠، حىت ُحسم األمر بإجازة وصدور قانون الطفل لسنة )١(ماملفهو
وبذلك ميكن القول   ". الطفل ُيقصد به كل شخص مل يتجاوز سن الثامنة عشرة         "منه على أن    

 يف تعريفه للطفل قد أخذ مبعيار السن دون أي معايري أخرى بشكل             ٢٠١٠أن قانون الطفل    
فقاً لتعريف الطفل الذي سبق ذكره، حمققاً بذلك تطوراً تشريعياً          قاطع، وأصبح معيار السن و    
تـسود  : " من هذا القانون تنص على ما يلـي        ٣كما أن املادة    . هاماً يف جمال حقوق الطفل    

أحكام هذا القانون على أي حكم يف أي قانون آخر يتعارض معه تأويالً ملصلحة الطفل إىل                
  ".املدى الذي يزيل ذلك التعارض

 منه على أن الطفل املكلـف بأنـه         ٨ يف املادة    ١٩٩١ص القانون اجلنائي لسنة     ون  -٨
 وبالغ يعين الشخص الذي ثبت بلوغـه احللـم باألمـارات            ،الشخص الطبيعي البالغ العاقل   

الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل اخلامسة عشرة من عمره، ويعترب بالغاً كل من أكمل الثامنة               
 من القانون اجلنائي    ٩كما نصت املادة    . عليه عالمات البلوغ  عشرة من عمره ولو مل تظهر       

أنه ال ُيعد مرتكباً جرمية الصغري غري البالغ، على أنه جيوز تطبيق تدابري الرعايـة اإلصـالح                 
وقد . الواردة يف هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه احملكمة مناسباً              

 بشأن تعريف الطفل كمـا      ٢٠١٠نون اجلنائي وقانون الطفل     يظهر أن هناك خالفاً بني القا     
ورد ذكره أعاله، إال أنه ميكن جتاوز هذا اخلالف بتطبيق قانون تفسري القوانني والنـصوص               

تسود أحكـام القـانون     ) ٣:"(واليت ُتقرأ كاأليت  ) ٤(-)٣ (٦دة  املا ( ١٩٧٤العامة لسنة   
       يعترب أي قانون خـاص    ) ٤(لتعارض بينهما   الالحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل ا       

 ". من أي قانون حيكم تلك املسألةاستثناءأو حكم خاص بأي مسألة يف أي قانون 

__________ 

 قد كان تعريفه للطفل نفس التعريـف        ٢٠١٠ الذي أُلغى بصدور قانون الطفل       ٢٠٠٤قانون الطفل لسنة      )١(  
يقصد به كل ذكر أو أنثـى دون        ( حقوق الطفل، والذي نّص على أن الطفل         ةتفاقيا من   ١الوارد يف املادة    

 )بق عليه الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن الرشد مبوجب القانون املنط
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 ١٣٠ حتت املـادة     ٤٧٩/٢٠٠٩احلكم الصادر من حمكمة الطفل باخلرطوم يف البالغ رقم          (
 ١٧الغ من العمـر   القتل العمد حيث قام الطفل ع م م والب      ١٩٩١من القانون اجلنائي لسنة     
 )عاماً بقتل طالب جامعي

صدر احلكم بإيداع الطفل باإلصالحية حلني إكمال سن الثامنة عشرة على أن تدفع               -٩
ويتضح من هذا احلكم أن احملكمة أخذت مبعيار السن يف حتديد تعريف            . الدية بواسطة عائلته  

غ لوجدت أن عالمات البلوغ     الطفل ومل تأخذ مبعيار البلوغ حيث أهنا لو أخذت مبعيار البلو          
  .قد ظهرت على هذا الطفل يف هذه السن

 كذلك على عدد من التعريفات متعلقة بالطفـل وفقـاً          ٢٠١٠ونّص قانون الطفل      -١٠
  : منه٤ن التعريفات اليت وردت يف املادة للظروف اليت يعيشها،واجلدول اآليت يبّي

 التعريف الصفــة

  يقبل أو ُيعني والذي العمر من ةعشر الثامنة يتجاوز مل يالذ الطفل به ُيقصد اجلندي الطفل
 كانـت  سواء عسكرية شبه أو عسكرية قوة ألي االنضمام عليه يفرض أو

 .منظمة غري أو منظمة

 ةعـشر  الرابعـة  بـني  عمـره  ويتراوح عمالً يزاول الذي الطفل به ُيقصد العامل الطفل
 .ةعشر والثامنـة

 الشارع يف طبيعية غري بصورة وجوده بسبب للخطر املعرض الطفل به ُيقصد املشرد الطفل
 التربويـة  أو اجلـسدية  أو النفسية أو األخالقية سالمته تعرض اليت للدرجة
 .للخطر

 عنـد  عمـره  من ةعشر الثامنة يبلغ ومل ةعشر الثانية أمت طفل كل به يقصد اجلانح الطفل
 .للقانون خمالفاً فعالً ارتكابه

 تعرض بيئة يف ووجد ةعشر الثانية يبلغ ومل السابعة أمت الذي الطفل به يقصد للجنوح ضاملعر الطفل
 .للخطر التربوية أو اجلسدية أو النفسية أو األخالقية سالمته

  قائمة املسائل من ٥الفقرة  يف املسائل املثارةلرد على ا    
ه مـن احلقـوق     كدت التشريعات السودانية على مبدأ عدم التمييز باعتبـار        ألقد    -١١

، ومحاية، ورعاية األساسية للحصول على كافة اخلدمات اليت ُتقدم للطفولة من صحة، وتعليم
 الواليـة جتماعية، حيث كفلت ذلك دستور السودان ودستور جنوب السودان ودسـاتري            ا

 وتنص  .٢٠١٠ التشريعات القومية األخرى وعلى رأسها قانون الطفل         إىل ة باالضاف املختلفة
تكون املواطنة أساس احلقوق املتـساوية والواجبـات لكـل        " من الدستور على أنه      ٧املادة  
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السودانيني، وأن لكل مولود من أم أو أب سوداين حق ال ينتقص يف التمتع باجلنسية واملواطنة  
  ".السودانية

) ج (٢-٥ املادة مبدأ عدم التمييز حيث نصت       ٢٠١٠وتضمن قانون الطفل لسنة       -١٢
كما نصت املادة   ". للطفل احلق يف احلماية من مجيع أشكال التمييز الظامل        : "منه على ما يلي   

تكفل األجهزة العدلية مجيع األطفال ضحايا اجلـرائم املنـصوص          : " على ما يلي  ) ٢-٨٣(
 إتاحة اإلجراءات املناسبة يف احلصول دون متييز على تعويض عـن            ٤٦ و ٤٥عليها يف املواد    

 كما نص يف املادة     ."شخاص املسؤولني قانوناً عن تلك اجلرائم     األضرار اليت حلقت هبم من األ     
للطفل املولود خارج إطار الزوجية احلق يف التسجيل بسجالت         : "منه على ما يلي   ) ز(٢-٥

                  ، كمـا نـص يف      "املواليد منسوباً ملن يقر من والديه بالبنوة وبأي اسم إذا مل يقر والـداه               
 ".حق الطفل يف الرعاية البديلة منه على ٢٥املادة 

   هذا القانون إهدار حقوق األطفال من جرائم احلق العام كمـا جـاء يف              اعتربوقد    -١٣
 بأن هنـاك إهـدار      االعتقادجيوز ألي شخص لديه سبب معقول حيمله على          "١-٨٤املادة  

ـ         أو أن أياً من أبوي أي طفل أو ويل        حلقوق أي طفل              رفض أمره أو املعهود لـه برعايتـه ي
 مد الطفل بالغذاء الكايف أو امللبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته علـى           يفأو يهمل   

 أن يبلـغ ذلـك   االستجابةتوفري ذلك، أن يقوم بنصحه بالواجب عليه، وإن أصر على عدم          
  ".ألقرب سلطة رمسية

خارج نطاق الزواج مـن     ومت اختاذ الكثري من التدابري اليت حتمي األطفال املولودين            -١٤
 جانب إدخال برامج الكفالة املؤقتة والدائمة اليت        إىلخالل تنفيذ الربامج التوعوية يف اجملتمع       

وُيسجل . حرصت فيها احلكومة على إدماج هؤالء األطفال يف أسر بديلة يف نطاق جمتمعاهتم            
به كأسرة جديدة    بقيد خاص    ٢٠٠١املولود خارج نطاق الزواج وفقاً لقانون السجل املدين         

وينطبق ذلك على الذكور واإلناث املولودين خارج نطـاق         . ومينح بطاقة عائلية ورقم وطين    
 .الزوجية

  قائمة املسائل  من٦ يف الفقرة املسائل املثارةالرد على     
وقد . أال توقع عقوبة اإلعدام على الطفل      ٧٧/٢ يف املادة    ٢٠١٠نص قانون الطفل      -١٥

 أعاله من هذه الوثيقة حيث ذكرنا       ٧يف الفقرة   )  سنة ١٨(يف الطفل   سبق أن أشرنا إىل تعر    
 من هذا القانون نصت على أن تسود أحكام هذا القانون على أي حكـم يف أي            ٣أن املادة   

وُيعمل يف . قانون آخر يتعارض معه تأويالً ملصلحة الطفل إىل املدى الذي يزيل ذلك التعارض
حملاكم اخلاصة باألطفال حىت يف حالة فتح بالغ ضـد           يف مجيع ا   ٢٠١٠تنفيذ قانون الطفل    

الطفل وإحالة القضية إىل حمكمة جنائية، حيث تتم إحالتها مرة أخرى إىل حمكمة الطفل وفقاً               
  ). أعاله١٠-٧سبقت اإلشارة إليها يف الفقرات . (٢٠١٠لنص قانون الطفل 
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   من قائمة املسائل٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
             كفل الدستور القومي ودستور جنوب الـسودان ودسـاتري الواليـات وقـانون               -١٦

 على معاجلـات  ٢٠١٠ عدم التعرض للتعذيب واحتوى قانون الطفل     يف احلق   ٢٠١٠الطفل  
شاملة ملواجهة اإلساءة ضد األطفال ومحايتهم من العنف وذلك من خالل العديد من املـواد               

  : ضد األطفال كما يوضح اجلدول اآليتارتكاهبا ونّص على عقوبات يف حالة
  

 العقوبة املادة

   : من كل جرمية مرتكباً يعد -٤٥
  .طفل أي أعضاء أو عضو ينقل أو طفل يبيع أو خيتطف) أ(      
 .طفل أي يغتصب) ب(      

 عشرين جتاوز ال مدة السجن أو اإلعدام
 .الغرامة مـع سنة

 جتارة يف األطفال يستخدم من كل جرمية مرتكباً يعد) ١(  -٤٦
 للسخرة إخضاعه أو الطفل استرقاق جيوز وال أشكاله جبميع الرقيق

   .قسراً عمل أداء على إرغامه أو
 علـى  يـساعد  أو يهرب من كل جرمية مرتكباً يعد) ٢(  
 أو االجتار أو السخرة بغرض احلدود عرب أطفال أو طفل أي هتريب

 .هبأشكال العنف أو القسري االستخدام

 اليت املمتلكات ومصادرة والغرامة السجن
  .اجلرمية ارتكاب يف تستخدم

  
 سـنة  عـشرين  جتـاوز  ال مدة السجن
 والغرامة

  
 منه على أنه ال جيوز توقيع أي من         ١-٢٩يف املادة    ٢٠١٠كما نّص قانون الطفل       -١٧

باأللفاظ املهينـة   التوبيخ  ) ب(العقوبات القاسية؛   ) أ(اجلزاءات التالية على األطفال باملدارس      
 عرقلـة سـري     يفاحلرمان من حضور احلصة ما مل يتسبب حضور الطالـب           ) ج( للكرامة؛

 منها  ٢كما نّصت هذه املادة يف الفقرة       . الطرد من املدرسة أثناء سري الدراسة     ) د  (الدراسة؛  
 من هذه ١حتدد وزارة التعليم العام اجلزاءات املناسبة لكل من خيالف أحكام البند           :على اآليت 

  . املادة مبوجب اللوائح اليت تصدرها يف هذا الشأن
ومت إعداد اخلطة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال يف السودان الـيت تتـصدى                -١٨

للعنف من خالل ثالثة أقسام رئيسية، األول يتعلق بالوسط الذي ميكـن أن يتعـرض فيـه                 
 ، الـشارع، واألسـرة     ويـشمل العنـف يف     ،األطفال لشكل من أشكال العنف أو أكث      

 أما القسم الثاين فقد خصص .وأماكن العمل واملؤسسات العدلية، ومناطق الرتاعات املسلحة،
لثالث قضايا هامة للعنف من حيث شكل ونوع العنف الذي ميكن أن ميارس ضد األطفال،               

 أمـا   . اجلنسي واإلساءة اجلنسية   واالستغالل ،األطفال جمهولو الوالدين، وختان اإلناث    : هي
 شريك أساسي يساهم يف بناء ودعم ومساندة إنشاء نظـام           باعتباره ،القسم الثالث، اإلعالم  



CRC/C/SDN/Q/3-4/Add.1 

9 GE.10-44798 

وقد راعت اخلطـة البعـد      . شامل حلماية األطفال من مجيع أنواع وأشكال العنف املختلفة        
النوعي يف قضايا العنف ضد األطفال من اإلناث عند مـعاجلة ومنـع العنـف بأشـكاله                

  .املختلفة

   من قائمة املسائل٨لى املسائل املثارة يف الفقرة الرد ع    
 للسودان جتارب طويلة املدى لرفع الوعي للتخلي عن عادة ختان اإلنـاث حيـث        -١٩

ُبذلت الكثري من اجلهود من قبل اجلهات الرمسية ومنظمات اجملتمع املدين، وقد أمثرت خاصةً              
 الرأي العام حول    اجتاهات التأثري على    يف املعرفة ملخاطر ختان اإلناث الصحية والنفسية، ومتّ       

 على املمارسة نفسها مـا زال حيتـاج إىل   التأثريإال أن . الضرر وعدم الفائدة من هذه العادة    
حتول يف املناهج واألساليب حىت ال تكون قرارات التخلي عن هذه العادة فردية بل مجاعيـة                

ق أخالقية ومبادئ يلتزم هبـا أفـراد        ومتوافقة مع ما تعارف عليه اجملتمع السوداين من مواثي        
  . اجلماعيتفاق الضارة باالاالجتماعيةوهناك جتارب ناجحة لترك بعض العادات . اجملتمع
 مبعدالت عالية مما يستوجب تكثيف اجلهـود،        اإلناثولقد استمرت ممارسة ختان       -٢٠

 لتحقيق اهلدف   وقد أمجع الشركاء على أمهية وضع إستراتيجية قومية يعمل اجلميع يف إطارها           
الرئيسي بالقضاء على عادة ختان اإلناث يف السودان ومبراجعة التجارب الناجحة للقـضاء             

 إىل أهداف التنمية لأللفية الثالثة ثبتـت إمكانيـة          واستنادا. على ممارسات مشاهبة يف العامل    
  . اإلجيايب لتسريع التخلي عن هذه العادة خالل جيلاالجتماعيالتحول 

                         ة القوميـة للقـضاء علـى ختـان اإلنـاث خـالل            ـاإلستراتيجيدور  ـوبص  -٢١
 وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء يف اجلهـات احلكوميـة            ٢٠١٨-٢٠٠٨جيل  

 يف شأن حماربـة عـادة   اآلتيةومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية، صدرت القرارات        
  :ختان اإلناث

 : ما يليعلى نص الذي يبالط اجمللس قرار •

 ختان ذلك ويشمل ضرر شبه فيه أو باإلنسان يضر عمل أي ممارسة لألطباء يسمح ال"
  ."صوره بكل اإلناث

 :٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠املؤرخ  ٢٩ رقم الوطين اجمللس قرار - •

 مـع  العـادات  كل مكافحة وضرورة اإلناث ختان متنع اليت الالزمة التشريعات سن"
  ."اجلهود هذه لدعم العالقة ذات جلهاتا كل استنفار

  الطفولة لرعاية القومي اجمللس قرار - •
 ٦ الثالث للمجلس القومي لرعاية الطفولة يوم اخلمـيس املوافـق            االجتماعوأجاز    -٢٢
.  التوصيات الواردة بشأن مناهضة ختان اإلناث وفقـاً لإلسـتراتيجية          ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
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انني يف عدد من الواليات متنع وجترم ممارسة ختان اإلناث وباإلضافة إىل ذلك صدرت عدة قو
  .واجلهود مستمرة إلصدار قانون مينع ممارسة هذه العادة

  من قائمة املسائل٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
          /نظمت محلة إعالمية لألطفال املولدين خارج نطاق الزوجية وذلك مـن نيـسان              -٢٣

وهتدف إىل التوعية بعدم نبذ هؤالء األطفال        ،٢٠١١مارس  /تمر حىت آذار   لتس ٢٠١٠أبريل  
وذلك لإلبقاء عليهم مع أمهاهتم وإعادة دجمهم مع أسرهم أو رعاية األسر البديلـة، وذلـك      

ومشلت احلملة ومضات   . باعتبار أن لكل طفل أسرة    ) األطفال حيتاجون ألسرهم  (حتت شعار   
 قصرية كلها تبث من خالل التلفزيون القومي، وتلفزيون          أعمال درامية  ١٠تلفزيونية وإنتاج   

والية اخلرطوم، وقناة النيل األزرق، وقناة الشروق، وقناة ساهور، وتصميم وإنتاج إعالنات            
 فقـرات  ١٠ مرة يف األوقات األساسية لإلذاعة باإلضافة إىل إنتاج         ٦٠٠إذاعية وبثها حوايل    

  .FM  لمية وإذاعات ا عرب اإلذاعة القودرامية قصرية يتم بثها
كما مشلت احلملة إصدار مطبوعات ونشرات تستهدف اجلمهور واجلهـات ذات             -٢٤

الصلة ودعوهتم للقيام مبسئولياهتم جتاه دعم األمهات من خالل طـرق عمليـة إىل متكـني                
،ومطبوعات أخرى تستهدف األمهات    ) ألف نسخة  ٥٠٠(األمهات من احلصول على الدعم      

 كافة احللول بشأن أطفاهلن وطرق محايتـهم     واقتراحتخلي عن األطفال    ورفع وعيهن بعدم ال   
كما تصدر احلملة مطبقـات حتتـوي علـى         ).  ألف نسخة  ٢٥٠(عن طريق األسر البديلة     

معلومات حول حقوق األطفال املولودين خارج نطاق الزوجية ونطاق املشكلة واإلجراءات           
  :ومستويات اخلدمات وتستهدف اآليت

  .نسخة ٦٠٠٠ ،الشرطة ضباط •
  .نسخة ٤٠٠٠،والقابالت والنفسية الصحية املهن أصحاب •
  .نسخة ١٠٠٠،االجتماعيونالباحثون  •
  .نسخة ١٠٠٠، الدين رجال •
 .نسخة ٣٠٠٠، اجلامعات وأساتذة املعلمون •

كذلك تتضمن احلملة ملصقات إعالمية ويشمل ذلك عدة أنواع من هذه امللصقات              -٢٥
  :وتستهدف اآليت

ال تتخلي عن طفلك    ( والرسالة العامة هي     اليت يواجهن أخطاراً،  األمهات ال   )أ(  
  ؛ نسخة٣٠٠٠، )حبثي عنهااهنالك املساعدة،  –

 املكفـول  الطفـل  أن (هي العامة والرسالة لألطفال كفالتهم املتوقع اآلباء  )ب(  
  ؛نسخة ٤٠٠٠ ،األفضل إىل حياتك سيحول
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 مبواقع خمتلفة بواليـة     متر توزع ) ٣× ٨( لوحة إعالنية مبقاس     ٤٠تصميم    )ج(  
 أسـبوعني  شاشة بالزما لفتـرة      ٢٠وغريها باإلضافة إىل    ) التقاطعات والكباري (اخلرطوم  

 عرب شـبكة    ٩٦٩٦وستستفيد احلملة من خط اهلاتف اجملاين رقم        . موزعة على شهور السنة   
ت،  من الصحف اليومية لطرح قضايا احلملة للنقاش والتعليقـا         االستفادةزين، باإلضافة إىل    

وإصدار رسائل قصرية، وتنظيم لقاءات وحوارات يف األحياء واملساكن بالتعاون مع منظمات       
  .اجملتمع املدين

   من قائمة املسائل١٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 ملعاجلة القومية السياسة والطفل املرأة وشؤون االجتماعية الرعاية وزارة أصدرت  -٢٦

 الصحية األحوال بتحسني اإلستراتيجي هدفها حددت واليت ٢٠٠٩ األطفال تشرد ظاهرة
 اجملتمعي اإلدماج من ومتكينهم املستهدفة للمجموعات والنفسية واالقتصادية واالجتماعية

 بالتنسيق والعالجي الوقائي بشقيها للمشكلة التصدي على اإلستراتيجية وارتكزت .واألسري
 .والطوعي لرمسيا بشقيها الوطنية واملؤسسات اآلليات مع

 من الشوارع أطفال حلماية جتربة كردفان جنوب ووالية اخلرطوم والية تبنت لقدو  -٢٧
 يف الضعفاء لألطفال احلماية ةحلاج يستجيب قوي جتماعيةا رعاية نظام تأسيس خالل
 ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين يف كردفان جنوب والية يف بدأت (اإلدارية والوحدات احملليات

 جنوب والية جتربة من بذلك مستفيدة ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين يف اخلرطوم ةوالي ويف
 أسرهم عن املنفصلني األطفال عدد عن ودقيقة حديثة بيانات قاعدة إنشاء ومت .)كردفان
 ألي ليستجيب جيداً إعداده ومت عظيم اتساع وللنظام أسرهم مع توحيدهم مت والذين
 املعنية الوزارات بني املباشر االتصال النظام يؤمنو .وغريه "الرتوح مثالً "طارئة حاالت

 للجهات املتنوعة الطفل محاية لقضايا ومناصرة فعاالً تصاالًا النظام يتيح حيث واجملتمعات
  .واضحة ومسؤوليات أدوار املعنية الفاعلة
 معنية حاالت علي عال بتركيز اجملتمعات يف اجملتمعية احلماية آليات تأسيس متكما   -٢٨

 كردفان جنوب بوالية األطفال حلماية جمتمعية آلية ٢٥ حالياً هنالك، فاألطفال الستغالل
 .اخلرطوم والية من آليات وسبعة

 االجتماعية الرعاية مكاتبف ،جيداً  مدربني تدريباموظفني الرعاية نظام أوجدو  -٢٩
 كانت سواء األطفال استغالل سوء حاالت كل الكتشاف مهارات لديهم واملتطوعون

 ويتحلى موظفو الرعاية االجتماعية بااللتزام .باخلطر مهددة حاالت أو حقيقية حاالت
واإلحساس العايل باملسؤولية، كما أن العاملني االجتماعيني متواجدون يف السوق يف املساء 

 دمج األطفال املسجلني حيث يقوم موظفو وإعادةوهناك أيضا متابعة أسرية فاعلة . والليل
 مع الطفل دمج إعادة بعد حىت تستمر منتظمة متابعة زياراتاالجتماعية باستمرار بالرعاية 
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، كتسهيل احلصول الغرض وتؤدي بسيطة ،جيداً تعمل بيانات قاعدةكما أن هناك  .أسرته
 .االجتماعيني العاملني بواسطة بياناهتم تسجيل مت الذين األطفال غالبية حول معلومات علي

 اليت األطفال محاية يف الفاعلة اجلهات مجيع إىلاليونيسيف  من لالتموي توجيه متو  -٣٠
 وزارة الوالئي، الطفولة رعاية جملس االجتماعية، الرعاية الشرطة، (األطفال جمال يف تعمل
 نظام وباملقابل مجيعاً بينهم مشتركة ومسؤوليات أدوار هذا أنتج وقد )الشباب وزارة التربية،
 .فعال إحالة

 يستجيب" أبيي مثالً "العادية األوضاع يف كما متاماً الرتاع وقت يف نظامال يعملو  -٣١
 منهجاًهذا النظام  يطبق ، كما"كيلك "مثال دارفور من القادمني الداخل نازحي حلاجة

 : كالتايلمتكامال

 يقدم الزكاة كصندوق االجتماعية للحماية يقو عنصر املشروع ميلك  )أ(  
 يف يعيشون الذين لألطفال جمانية صحية ورعاية طعام حصص ىتتلق حيث الضعيفة لألسر
  ؛الشارع

 التدريب وبرنامج املتسارع التعليم برنامج يف الشوارع أطفال تسجيل مت  )ب(  
 ؛إدماجهم إعادة بعد أو قبل) األصلية جمتمعاهتم يف (املهين

 الشارع يف يعيشون الذين األطفال غري" سنة ١٢ سن فوق األطفال"  )ج(  
 املتسارع التعليم برنامج مراكز إنشاء بدعم اليونيسيف قام حيث الربنامج، من أيضا استفادوا

 جنوب أحناء مجيع يف مركزاً ١١٢٦ امتلكت قد بذلك الوزارة وتكون ،التربية وزارة مع
 ؛"كردفان

 على اجملتمعية األطفال محاية شبكات وتطبيق تأسيس فكرة أمثرت لقد  )د(  
) اإلدارية الوحدة احمللية، الوالية، (معني جمتمع يف الفاعلني لك تشمل وهي ،إجيايب مردود
 .احمللية إدارة البيئية، الصحية املرافق الصحة، التعليم، الشرطة، ويشمل

   من قائمة املسائل١١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 حالت الذين اللألطف والصحية والنفسية االجتماعية الرعاية الكافلة األسر نظام يوفر  -٣٢

 حتددو .سليمة تنشئة وتنشئتهم تربيتهم هبدف وذلك الطبيعية أسرهم يف نشأهتم دون ظروفهم
 دور وُتنشأ ،هبا املنتفعة والفئات الكافلة لألسر املنظمة والقواعد والشروط والضوابط اللوائح
 عن عجزت أو مأسره تصدعت الذين أو األسرية الرعاية من احملرومني األطفال إليواء الرعاية
  .الدور هذه تنظيم وكيفية واختصاصات مهام اللوائح وحتدد. هلم السليمة الرعاية توفري
 منع حمور أمهها من حماور عدة بإعداد املشروع قام لألطفال آمنة بيئة توفري إطار ويف  -٣٣

 قبل من معينة بشروط تتم اليت الطارئة والكفالة الدمج إعادة حمور أمه، عن الطفل انفصال
 ،عاماً مخسني عن عمرها يزيد وأال اجلنسية سودانية الكافلة األم تكون أن أمهها من ،الباحثني
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 كشف وإجراء ،األمر ويل من املوافقة تتم وأن ،الوالية داخل تقيم وأن ،ثالثني عن يقل وأال
 األم اختيار ويتم .ونفسي اجتماعي ألخصائي وُتخضع سوابق لوجود منعاً فيش وعمل ،طيب

 دراسة عمل بعد واألم االجتماعية الشؤون وزارة بني تعاقدية وظيفة طريق عن البديلة
            طفل ٥٥ إرجاع مت املشروع خالل ومن .للطفل البديلة األسرة تقبل ملدى اجتماعية

 فريق قبل من املتابعة وتتم. األصلية أمه عن طفل ٨٣ صالفنا منع ومت ألمهاهتم ٢٠٠٧ يف
 .أسبوعية زيارات وعمل بالتقومي يقومون ،نيمدرب اجتماعي ومشرف باحث ٦٧ من يتكون
 عمل كما لألصوات استجابته ومدى وحركته نطقه ومالحظة الطفل ملتابعة استمارة وهناك

 ثقة إعادة وعلى املختصة الوزارة وبني واألمهات الباحث بني قوية عالقة بناء على املشروع
 .٢٠٠٩ يف طفل ٣٩٦ كفالة متت وقد، فيه رغوبم شخص الطفل فأصبح ،بنفسه الطفل
 يف ندوات  كتنظيماالجتماعية التوعية طريق عن ويتم احملاور أهم من الوقاية حمور ويعترب
 وجممع Hope & Homes ومنظمة اليونيسيف مع بالتعاون العمل ويتم .، اخلواجلامعات األحياء
 .املدين اجملتمع ومنظمات اإلسالمي الفقه

  من قائمة املسائل١٢ املسائل املثارة يف الفقرة الرد على    

 املدارس يف األطفال استيعاب زيادة إىل هتدف سياسة العام التعليم وزارة تبنت قد  -٣٤
 األول القومي املؤمتر توصيات خالل من وذلك ستيعاباًا األقل املناطق يف البنات على بالتركيز
 التعليم بأمهية والقيادات واألسر احمللية اجملتمعات حتريك إىل يهدف الوطين للقيد يوماً بإقرار

 من والية كل يف يقام سنوياً حتفاالًا الوطين القيد بيوم االحتفال أصبحو.البنات تعليم وخاصة
 الشمالية بالواليات البنات تعليم ستراتيجيةال وفقاً وذلك والية ١٣ يف أقيم حيث ،الواليات

 حيث اليونيسيف، منظمة مع بالتعاون العام التعليم رةوزا أجازهتا اليت) ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩(
 عالية جودة وذو جماين بتعليم لاللتحاق مواتية فرصة لديها ومطمئنة آمنة بنت الرؤيا تضمنت
 الثقايف التمكني (والرسالة ٢٠١٥ عام حبلول العالية اإلجيابية القيم ولغرس الفتاة لتمكني

 التنمية وحتقيق الفقر على للقضاء التعليم خالل من للبناتواالقتصادي  واالجتماعي
 إىل اإلستراتيجية تسعى و.)الرفاهية إىل والوصول باجملتمع للنهوض واالقتصادية االجتماعية

 ١,٣٥ وتقليص مقدراهتم تفوق ال وبتكلفة للبنات خاصةً اجلميع متناول يف أساسي تعليم
 البيئة من املستفيدين عدد فاعوارت التعليمي النظام خارج البنات من األقل على ليونم

 وقد ،اإلستراتيجية فترة خالل تنفيذها ويتم نشاط ٢٧ على اإلستراتيجية واشتملت .التعليمية
 .٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٥ يف البنات وتعليم الرحل تعليم إستراتيجييت انطالق أعلن

   من قائمة املسائل١٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة      
 لالجئي الضعيفة الفئات خاصة محاية واألساسية اخلدماتو السكن توفري يتم  -٣٥

 االستخدامو الصحةو التعليم جماالت يف استشارية خدمات وتقدمي ،كافة املعسكرات
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 واألمهات األيتام األطفال رعايةك الصلة ذات للجهات للتقدمي حتتاج اليت الفردية احلاالتو
 الفردية للحاالت مساعدات تقدميكما يتم  .طوماخلر بوالية وأطفاهلم باإليدز املصابات
 ).واجلنينة ،سنا،ومدين، وبورتسودان ،كسال، والقضارف (بالالجئني املتأثرة باملدن

 مبعسكر بذويهم املصطحبني غري األطفال من بالالجئني خاص مأوى توفري يتمو  -٣٦
 أطفال جلل األساس عليمت توفري يتمكما  ").وأنثى ذكر "اجلنسو العمر (فيه يراعى االستقبال
 أوضاع معاجلةكذلك  يتمو .ننيباملواط أسوة األساس تعليم املدن الجئو ويتلقى ،املعسكرات

 األطفال باستيعا، وكذلك األساسي بالتعليم إحلاقهم بغرض نظامي غري تعليم يف اليافعني
 وحدة عربو باملعسكرات للربامج وفقاً مهين وتدريب حريف تأهيل لربامج سنة ١٨ من أقل

  .باخلرطوم االستشارية اخلدمات
 السامية واملفوضية الالجئني جمال يف العاملة الطوعية املنظمات مع التنسيق يتمو  -٣٧

 يف النظر يتمو ،املدن لالجئي األساس فوق التعليم منح توفري بغرض ،الالجئني لشؤون
 ستصحاباب السارية للقوانني وفقاً اللجوء وطاليب الالجئني قبل من للحماية الفردية احلاالت
  السوداين اللجوء تنظيم قانون يف عليه أمن ما حسب واإلقليمية الدولية السودان التزامات

 بغرض الصلة ذات للجهات احلماية ضباط بواسطة املعاونة تقدمي ويتم، ٧ املادة ،١٩٧٤ لعام
  .اللجوء وطاليب الالجئني دعم

   من قائمة املسائل١٤ة الرد على املسائل املثارة يف الفقر    
 مت ،واألطفال النساء خاصة الرتاعات أثناء املدنيني حبماية الدولة اللتزام تأكيداً  -٣٨

 على املعنية واهليئات الوزارات كل تضم عليا جلنة بتكوين اجلمهورية رئاسة من التوجيه
 وحدة إنشاء مت اإلطار هذا يفو .اجلمهورية رئيس نائب السيد يترأسها االحتادي املستوى
 املرأة ضد العنف مكافحة وحدة تسمى، املرأة ضد العنف مبكافحة ختتص العدل بوزارة
 تكوينعلى  املتحدة األمم مع تفاقاال مت فقد الوالئي املستوى وعلى .السودان يف والطفل
 يف خاصة النساء، حلماية العاملية املنظمات مع بالتنسيق بدارفور، العنف ملكافحة جلان

، النساء من العنف لضحايا واالجتماعية والصحية القانونية اإلجراءات وتسهيل راتاملعسك
 مع والتنسيق للعمل الثالثة دارفور واليات يف وحدات بإنشاء والئية قرارات صدرت كما

  .والطفل املرأة لشؤون الوايل مستشارية مظلة حتت القومية الوحدة
 بوضع للسكان املتحدة األمم وصندوق االحتادية الصحة وزارة مع الوحدة وتنسق  -٣٩
 وذلك األخرى الصحية والكوادر األطباء وتدريب االغتصاب حلاالت السريري العالج دليل
 الالزمة العقاقري مجيع وتوفري، )٢٠٠٦ أغسطس/آب (العنف لضحايا الصحية احلاالت لتوثيق
   ).٢٠٠٨-٢٠٠٦ (الصحية باملؤسسات جماناً العنف لضحايا والوقاية للعالج
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 النسائية الشرطة من) ٢ (تخصيصب دارفور بواليات النسائية الشرطة عدد زاد وقد  -٤٠
 على وتدريبهن النساء حلماية دارفور وجنوب مشال بوالييت املعسكرات من معسكر كل يف

 لتشجيع وذلك والتحري النساء وخاصة املدنيني ومحاية اإلنسان وحقوق الدويل القانون
  .السويسرية احلكومة من بتمويل وذلك القانونية إلجراءاتبا للمطالبة النساء
 ،اخلرطوم والية من كل يف والطفل املرأة ضد العنف ملكافحة وحدات إنشاء متو  -٤١
 النسائية الشرطة لتدريب منهج وضع مت كما .الثالثة دارفور والياتو ،كسالو ،اجلزيرةو

 الشرطة ضابطات لتزويد اجلنائية وانبباجل العملية املمارسة لصقل وذلك اجلنائية للتحريات
  .ملهامهم السليم األداء يقتضيه مبا النسائية

 والطفل املرأة ضد العنف مكافحة وحدة نفذت ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين يفو  -٤٢
 الصادرة القرارات لدراسة عمل ورشة بالسودان املتحدة األمم بعثة مع بالتعاون العدل بوزارة
 وذلك الرتاعات مبناطق واألطفال النساء بوضع واخلاصة ١٨٢٥ – ١٨٢٠ األمن جملس من

 تعديل مت وقد القرارات هلذه احمللية اجملتمعات وسط التوعية نشر حول موحدة رؤية لوضع
 اجملتمع ومنظمات الصلة ذات اجلهات مجيع إشراك وأدخلت ١٩٩١ لسنة اجلنائي القانون
 وجرائم اإلنسانية ضد اجلرائم وأدخلت اجلنائي ونالقان تعديل مت وقد, املتحدة واألمم املدين
 .احلرب

 منبثقة املرأة ضد العنف ملكافحة الثالثة دارفور لواليات خطة الوحدة وضعت وقد  -٤٣
 والطبية القانونية املساعدات لتقدمي العنف حاالت ملتابعة نظام وإنشاء القومية اخلطة عن

 القانونية املكاتب مع وبالتنسيق .النازحني ومعسكرات احملليات ىومست على خاصة والنفسية
 األمم صندوق مع بالتعاون عمل ورش ٦ عقد مت املرأة ضد العنف مكافحة وجلان بالواليات
 احمللية اجملتمعات لتنوير وذلك املتحدة األمم ببعثة اإلنسان حقوق ومكتب ،للسكان املتحدة

 أيضاً الورش وتضمنت .والتحري غباإلبال اخلاصة واإلجراءات املرأة ضد العنف قضايا يف
 للعالج املتخصص الكوادر وتوفري العنف لضحايا واالجتماعي النفسي العالج على التدريب
 قيادات من ٤٥ لـ وذلك النازحني ومعسكرات القرى مستوى على واالجتماعي النفسي
 .الثالث دارفور بواليات املدين اجملتمع

   من قائمة املسائل١٥رة الرد على املسائل املثارة يف الفق    
 يف تداولت الفنية جلانه خالل من اجتماعات عدة الطفولة لرعاية القومي اجمللس نظم  -٤٤

 على اجلهات متعدد حوار فتح ضرورة عن االجتماعات هذه ومتخضت .املبكر الزواج
 ميعل حبث وإجراء ،واآلباء األسر بني الوعي لرفع محالت وتنظيم ،واألهلي الرمسي املستوى

 عن للتخلي أنشطة وتصميم البحث هذا على بناًء عمل خطة وإعداد املبكر الزواج عن
                اليونيسيف مع التعاون خطة يف ذلك تضمن وقد. اجملتمعات بعض يف املبكر الزواج
 خطة يف األنشطة هذه تطبيق يف معقود واألمل اآلن حىت ذلك ينفذ مل ولكن ،٢٠١٠ لسنة
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 النائية املناطق بعض فهنالك الفاحتة لزواج بالنسبة أما .٢٠١١ العام يف ليونيسيفا مع التعاون
 رمسية أجهزة أو مأذون يوجد ال حيث الزواج من النوع هذا إىل أحياناً تلجأ قد السودان يف

 األسر وباقي والزوجة الزوج أسريت حبضور الزواج ذلك ويتم ،الزواج بتسجيل خاصة
 حيث صحيحاً زواجاً ويصبح ،الزواج هذا على شهوداً ويكونون عاجملتم وأفراد وقيادات
 حالة ويف .واإلشهار اإلعالن وهو اإلسالم يف الزواج شروط من هاماً شرطاً حقق قد يكون
 شهوداً تطلب واليت شرعية حمكمة أقرب إىل التوجه يتم ،الزواج هذا توثيق إىل احلاجة

  ).زواج على تصادق (يسمى رمسي رجمستخ إصدار يتم بعدها ،الثبوتية بوثائقهم

   من قائمة املسائل١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 ساعد األطفال عدالة إدارة جمال يف قدمي تارخيي إرث له السودان بأن القول ميكن  -٤٥
 الوطين الصعيد على التشريعية العلمية التطورات مستصحباً امللف هذا يف التعامل يف كثري
 ٤ املادتني يف عاماً عشر باثين اجلنائية املسؤولية سن ٢٠١٠ الطفل قانون حدد قد و .يوالعامل

 عنوان تحت عشر احلادي الفصل يف القانون حدد فقد ذلك إىل باإلضافة. منه) ل (٥و
 من وذلك القانون مع متاس يف باألطفال صختت آليات "املختصة والقضائية العدلية األجهزة"

 وحددت ،باألطفال خاصة شرطة إنشاء على نصت حيث ،٨٣ إىل ٥٤ من املواد خالل
 .احملامي أو االجتماعي الباحث أو الويل حبضور األطفال مع التحري وأوجبت ،اختصاصاهتا

 يف يكون أن جيب واحلبس القبض وأن ،االجتماعية للخدمة مكاتب إنشاء على نصت كما
 مدة تتعدى وأال البالغني مع لطفلا حجز وعدم ،األطفال شرطة بواسطة األمر ويل حضور
 لألطفال وحماكم ونيابات لألطفال االنتظار دور إنشاء أوجبت كما .أيام سبعة احلبس

 املعرضني لألطفال الرعاية تدابري حددت وكذلك ،وخصوصيتها احملاكمة إجراءات وحددت
 فرض دعن الطفل سن ومراعاة ،اجلانح للطفل اإلصالح وتدابري ،سنة ١٢من أقل للجنوح
 للمحكمة سلطة القانون وأعطى. للشباب ودور للتربية دور إنشاء على نصت كما ،التدابري

 التربية دور حول تقارير رفع على نص كما الطفل، صالح حالة يف املتخذة التدابري إيقاف يف
  .شهور ثالث كل
 األطفال حمكمة عن الصادرة واألوامر األحكام خضوع على القانون نص كما  -٤٦
 وفقاً املناسبة املعاجلة وحتديد حالته لدراسة عليه اجملين الطفل عرض أوجب كما ،ستئنافلال

 حق واحترام األطفال على اإلعدام عقوبة توقيع عدم على نص كما .املختصة اجلهة لتوجيه
 التهم مبعاجلة للمحكمة احلق أعطى كما ،احملاكمة إجراءات خالل اخلصوصية يف الطفل
 اللجوء دون احملكمة حتددها مؤسسية أو جمتمعية جهة أي بواسطة جلانحا للطفل املوجهة
 يف االجتماعي املراقب ودور بالطفل اخلاصة السجالت سرية على نص كما .أمامها حملاكمته
  .والشهود الضحايا األطفال حقوق على وأكد ،االجتماعية املراقبة حتت الطفل وضع حالة
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 السودان واليات من عدد يف لألطفال املتخصصة احملاكم من العديد قيام ويعترب  -٤٧
 يف لألطفال متخصصة حماكم بإنشاء القضائية السلطة رئيس السيد من توجيهات وصدور

 يف تنفيذها مت اليت التدابري أهم من احملاكم هلذه متخصصني قضاه وتعيني الواليات من عدد
 مع بالتحري تقوم لألطفال املتخصصة اتالنياب من العديد إنشاء إىل باإلضافة، اجملال هذا

 اآلليات وأهم .متخصصني نيابة وكالء بواسطة إال األطفال مع التحري يتم ال حىت األطفال
 شرطة بدور لتضطلع والطفل األسرة محاية وحدات هي األطفال عدالة بشؤون اخلاصة
 هذه زودت قدو. إدماجهم وإعادة الضحاياأمر األطفال  معاجلة إىل باالضافة األطفال
 مع بالتعاون وخارجياً داخلياً فيها العاملني تدريب ومت، الالزمة العمل معينات بكل الوحدات
  .اليونيسيف منظمة
 دائرة وتكوين األطفال عدالة جمال يف العاملني القضاة تدريب التدابري مشلت كما  -٤٨

 اخلاصة واالستئنافات ماألحكا ملراجعة العليا القومية باحملكمة األطفال شؤون يف متخصصة
  .األطفال محاية ملعايري وفقاً والتوجيهات القضائية باملنشورات احملاكم وتزويد باألطفال

 لعدالة الشامل واإلداري والقضائي التشريعي النظام استكمال يف حالياً العمل وجيري  -٤٩
 إطار يف وذلك، ٢٠١٠ الطفل قانون عليها نص اليت اآلليات وقيام واستكمال األطفال
 جبوانبه األطفال عدالة جمال يف السودان يشهده الذي التشريعي لإلطار املضطرد التطور
  .املختلفة

   من قائمة املسائل١٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 والية بشرطة إنشاءها مت اليت الوحدات من والطفل األسرة محايةإن وحدات   -٥٠

 من ومتكنت وجيز وقت يف دورها برز ولكن ٢٠٠٧ يناير/ اينكانون الث يف وحتديداً اخلرطوم
 اتبعت وقانونية إدارية وإجراءات علمية منطلقات وفق تعمل وهي، النظري منقطع جناحاً حتقيق
 اليت االنتهاكات من احلد يف وإسهامها الوحدة دور أحد على خيفى وال .افتتاحها مت حىت

 األطفال سالمة على احملافظة يف الكبري ودورها حدةبالو اجملتمع وتعريف األطفال هلا يتعرض
                 ٤٨ رقم الشرطة لقوات العام املدير السيد قرار كان لصدورو .األسرة دور جبانب
. الوحدة نشأة يف البالغ أثره باألطفال خاصة شرطة إلنشاء جلنة بتكوين اخلاص ٢٠٠٥ لسنة
 على السودان ومصادقة توقيع منها لوحدةا إنشاء يف سامهت أسباب عدة اجتمعت وقد
 شرطة إنشاء على ينصان اللذان اإلضافيني والربوتوكولني ١٩٩٠ لسنة الطفلية حقوق اتفاق

 للخطر املعرضني األطفال عدد وتزايد األطفال جنوح وازدياد طفلوال األسرة حلماية خاصة
 والطفل األسرة محاية يف معيةاجملت الشرطة مفهوم خالل من اجملتمعية اجلهود من واالستفادة

  .واجملتمعية النفسية آثارها ومعاجلة ،واإلمهال ،واجلنسية والعاطفية اجلسدية االنتهاكات من
 الشرطة دوريات من التائهني األطفال باستقبال والطفل األسرة محاية قسم يقومو  -٥١

 بتهدئة القسم قوة تقوم حيث ،االختصاص دائرة داخل األخرى واألقسام واملواطنني والنجدة



CRC/C/SDN/Q/3-4/Add.1 

GE.10-44798 18 

 داخل مشكلة هنالك أن اتضح وإذا ،األسرة من نوهاالت أو االبتعاد دوافع ومعرفة الطفل
 التعهدات وأخذ األسرة داخل املشكلة حلل القسم أفراد من الطفل اصطحاب يتم األسرة
  .الشوارع يف يتجول وتركه فيه اإلمهال بعدم عليها
 حلـها  ويتم البعض بعضهم األطفال بني حتدث غالباً هيف األذى مشكالت عن أما  -٥٢
كمـا   .أطفاهلم على للحفاظ الطفل أولياء بني التعهد وأخذ الطرفني بني التراضي طريق عن

 احملاضـرات  تقدمي طريق عن وذلك أبنائهم على احملافظة بأمهية وتبصريهم املواطنني توعيةيتم  
 األسـر  تعريف يف الكربى األمهية نامجالرب هلذا وكان الوحدة تقدمها اليت والورش والندوات
  .أبناءها حنو بدورها

 وحىت تأسيسها منذ لألطفال قدمت اليت واخلدمايت واالجتماعي النفسي الدعم شعبة داءأ
  :اآلن

  الشمل مل

 تنويرية حماضرات الوالية خارج الوالية داخل األسرية تالزيارا

 ٨٤٨ ٤٥ ٨٦٤ ١٩٩٧ 

 مشارك) ١٦٦٠٠(   أسرة ١٩٩٧ املستفيدين عدد

 وحمافظات واليات بقية يف والطفل األسرة محاية جتربة بامتداد خيتص فيما أما  -٥٣
 قوات عام يردم السيد قرار صدر الدولية ياتتفاقاال على السودان توقيع عقب السودان
 بواليات والطفل األسرة حلماية وحدات بإنشاء ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ بتاريخ الشرطة
 والية جتربة جناح بعد بالواليات وحدات إنشاء قرار إنفاذ ملتابعة تنسيقية آلية وإنشاء السودان
 السودان واليات جبميع والطفل األسرة حلماية وحدة ١٥ إنشاء مت وبالفعل ٢٠٠٧ اخلرطوم
  .عملها تباشر اآلن وهي الشمالية

 عرب ألطفالا لنجدة هاتفي خط إنشاء والطفل األسرة محاية فرع إجنازات ضمنو  -٥٤
 بالتعاون ذلك ومت ،٢٠٠٨ مارس/آذار يف اخلط إنشاء فكرة بدأت وقد .٩٦٩٦ اجملاين الرقم
 ،تتصااللال السودانية والشركة اليونيسيف ومنظمة الطفولة لرعاية القومي اجمللس مع

 التجرييب العمل وبدأ ،٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول يف اخلط عن تدريبية ورشة أول ونظمت
  .٢٠٠٩ مارس/آذار يف األطفال جندة خلط اإلعالمية احلملة ذلك وتلى شهرين دةمل للخط

  :اخلط أهداف    
  .واجملاين السريع التبليغ عرب األطفال جندة •
  .اخلط عرب واالستشارات البالغات وصول وتشجيع تسهيل •
  .والتبليغ االتصال يف احلق الطفل إعطاء •
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  .مشاكلهم طرح على واألسر األطفال مساعدة •
 مكتب من متكامل عمل فريق ضمن وحكمة تامة سرية يف األطفال قضايا جلةمعا •

  .القانوين العون
  .واالجتماعي النفسي الدعم تقدمي •
 واليات خمتلف مشل بعيد مدى إىل اخلط عرب رسالتها توصيل احلملة من ستطاعتاو  -٥٥

 اليت وامللصقات توزع اليت واملطبقات الصحف جبانب والتلفزيون اإلذاعة عرب وذلك السودان
 واضحاً استجابتهم ودرجة اخلط مع واألطفال األسر تفاعلوكان  .العامة الشوارع يف تنشر
 مشاكل على حتتوي واليت والواليات العاصمة من للخط ترد اليت املكاملات عدد خالل من

  .أنواعه مبختلف العنف بالغات جبانب وقانونية نفسية ستشاراتاو أسرية
 تشجع لألطفال متخصصة نيابة ووجود والطفل األسرة محاية حدةو إنشاء بعدو  -٥٦

 أعمارهم تتراوح تصاالًا ألفراد األكثراكان  .الطفل حقوق على واحلرص التبليغ على األسر
 أو خاطئة ممارسات أو نفسية استفسارات من لديهم يعرضون ما سنة ١٧ – ١٢ بني

 .االجتماعية املشاكل جبانب ديواجلس اجلنسي العنف أو واالستغالل للتحرش تعرضهم
 كذلكو ،خمتلفة وبالغات استشارات عن عبارةوهي  األمور أولياء من اتصاالت وهناك
 وعن .املدرسي العنف أو اجلنسي التحرش أو لالعتداء تعرضوا أطفال من إفادات

 وينالقان الدعم مكتب قبل من لعميلعلى ا املباشر الرد يتم اخلط عرب القانونية االستشارات
  .تتبع أن جيب اليت لتوجيهه إىل اإلجراءات وذلك

  :احملاكم يف لألطفال القانوين التمثيل    
 حلها نفضل املشاكل بعض وهناك .هلم احلماية وتوفري األطفال بالغات تتم متابعة  -٥٧
  .البالغ فتح إىل اللجوء دون ودياً

  للخط املستقبلية اخلطط    
 األسـرة  حلمايـة  فـروع  فيها توفر اليت اتالوالي عرب اخلدمة يف التوسيع  )أ(  
  ؛والطفل

 أذى إىل عرضوا الذين لألطفال القانوين العون لتوفري احملامني من عدد توفري  )ب(  
  ؛أطفاهلم حقوق عن للدفاع مبحامني االستعانة من متكنهم ال االقتصادية وظروفهم
  ؛البالدب اخلدمة تمت حىت للرقم اجملانية التغطية  )ج(  
 املـستهدفة  والفئـات  االتـصاالت  نوعية عن والبحوث الدراسات ادإعد  )د(  
  ؛واملعاجلات
 .األطفال لدى الثقة لتوليد واإلرشاد وعيةالت  )ه(  
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  الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثاين من قائمة املسائل    

 هلا التابعة واللوائح اجلديدة القوانني ومشروعات القوانني    

 التطـورات  مـن  ٢٠١٠ فرباير/شباط يف صدر والذي ٢٠١٠ الطفل قانون يعترب  -٥٨
الفقـرات   يف إليه اإلشارة قتسب (اجملاالت خمتلف يف الطفل حقوق حلماية اهلامة التشريعية

 )أعاله ٤٩-٤٥

  املؤسسي اإلصالح أو وسلطاهتا اجلديدة املؤسسات    
 يف الطفل محاية آليات أحدث املسلحة بالقوات الطفل حقوق وحدة  )أ(  

 القومي ساجمللو ،)العسكري القضاء (الدفاع وزارة من مببادرة تكونت ،٢٠٠٨ سودانال
 ألحكام وفقاً املسلحة الرتاعات أثناء الطفل محاية إىل وهتدف .واليونيسيف ،الطفولة لرعاية
 واألطفال التجنيد من األطفال حلماية الدولية واملعايري )٢٠٠٧ (املسلحة القوات قانون

 واجلنود الصف وضباط الضباط تدريب إىل أيضاً هتدف املسلحة،كما اعاتبالرت املتأثرين
. واحلرب السلم ظروف ظل يف األطفال محاية معايري ونشر األطفال، ومحاية حقوق حول
 املسلحة الرتاعات أثناء األطفال حبماية اخلاصة األنشطة على اإلشراف كذلك أهدافها ومن

 .الشأن هذا يف الشركاء مع والتنسيق

 اإلشارة سبقت(. السودان يف والطفل املرأة ضد العنف مكافحة وحدة  )ب(    
  .) أعاله٣٨ الفقرة يف إليها

  وجماهلا حالياً صدرت اليت العمل وخطط والربامج السياسات    

 ٢٠٠٩ األبوين جمهويل األطفال مشكلة ملعاجلة القومية السياسة    

 جلنة قبل من ٢٠٠٩ األبوين جمهويل الاألطف مشكلة ملعاجلة القومية السياسة أُعدت  -٥٩
 اهلدف متثل وقد .املدين اجملتمع منظمات وبعض احلكومية اجلهات عضويتها يف ضمت

 حجم من والتقليل ومحاية رعاية يف الوالدين جمهويل لألطفال القومية للسياسة اإلستراتيجي
 ،والقانوين ريعيالتش ،واجملتمعي الديين( هي حماور تسعة السياسة تضمنت حيث املشكلة
 الدراسات ،املؤسسية الرعاية ،الكافلة األسر ،الدمج وإعادة االنفصال منع ،والتعليم الصحة

 عمل ورشة يف ُعرضت وقد .)القدرات وبناء التدريب،اإلعالم ،واملعلومات والبحوث
 تاذةاألس إىل وُرفعت والطوعية الرمسية الطفولة جمال يف العاملة اجلهات خمتلف ضمت تشاورية
  .الدولة قبل من إلجازهتا توطئةً االجتماعية الرعاية وزيرة

 ) أعاله١٨ الفقرة يف اإليه اإلشارة بقتس(  األطفال ضد العنف ملناهضة الوطنية اخلطة  -
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 القـومي  اجمللـس  بني التعليم خالل من األطفال عمل ملكافحة مشترك بروتوكول توقيع  -
 لتطبيق التمهيدية األنشطة متت حيث الدولية لعملا ومنظمة العمل ووزارة الطفولة لرعاية
 . التدخل جماالت وحتديد تدريبية ورش من املشروع هذا

 إهناء مؤمتر عن انبثقت واليت الرتاع مناطق يف التجنيد من األطفال حلماية املشتركة اآللية  -
        /زيرانح ٩ – ٧ من الفترة يف) إجنمينا (التشادية ةبالعاصم عقد والذي األطفال جتنيد
 ،النيجرو ،الوسطى أفريقياو ،تشادو ،السودان املؤمتر يف شارك حيث ،٢٠١٠ يونيه
 فيه تعهد والذيواليونيسيف  ، وليبرييا،الدميقراطية والكونغو والكامريون، ،يارينيجو

 برامج ووضع باألطفال اخلاصة القانونية األطر وإصالح األطفال جتنيد بإهناء املشاركون
 .الشأن هذا يف الدولية للمعايري وفقاً إلدماجا إعادة

 حالياً عليها التصديق تمي اليت اإلنسان حقوق أدوات    

 .٢٠٠٩  يفعليها مت التصديق ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق يةاتفاق  -

             مت التصديق عليه ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق يةتفاقال االختياري كولوالربوت  -
 .٢٠٠٩ يف

 التصديق يتم ملو .ية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمتفاقاال  -
 .الدراسة حتت زالت ما فهي بعد عليها

   من اجلزء الثالث من قائمة املسائل)ه( )أ (١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

           احلكوميـة  ؤسـسات وامل الـدور  يف األسرية البيئة من احملرومني األطفال عددبلغ    -٦٠
  :اآليت،ك أدناهللجدول وفقاً وذلك ٢٠١٠ لسنة

  
 األطفال عدد الدور سما

 ١٠٨ )املايقوما (الطفل دار

 ١٧ للفتيات املستقبل دار

 ٢١ للفتيان احلماية دار

 ١٠٤ املشردين األطفال لتأهيل الرشاد مركز

 ٦٠ املشردين األطفال لتأهيل طيبة مركز

 ٢٩ املشردات للفتيات ئرالبشا مركز

 وطفلة طفل ٣٣٩ اجملموع   
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 تشمل واليت واجلسم النفس على والواقعة األطفال من اجلرائم ضحاياوبلغ عدد   -٦١
  :كاآليت اجلنسي ستغاللالا أو واإلمهال اإلساءة

 الوالية

 على الواقعة اجلرائم
 واجلسم النفس

 ١٤١٤ اخلرطوم

 ٩٨ الشمالية

 ٨ النيل هنر

 ٩٢ األبيض لالني

 ٢٠٤ األزرق النيل

 ٣,٧١ اجلزيرة

 ٢١٠ سنار

 ٦٧ القضارف

 ١١٢ كسال

 ٦٩ األمحر البحر

 ٤٧٥ كردفان مشال

 ٢٤٢ كردفان جنوب

 ٨٤ دارفور مشال

 ٤٨٧ دارفور جنوب

  اجلملــة

  .للمباحث العامة اإلدارة – ٢٠٠٩ السنوي اجلنائي التقرير: املصدر           
 لتزاماتال وفاًء )سيواك( واألطفال النساء اختطاف على القضاء جلنة إنشاء متو  -٦٢

 يف اإلنسان حالة عن اإلنسان حلقوق املتحدة األمم جلنة قرار عن الناشئة السودان حكومة
 يف االلتزامات تلك ومتثلت. ١٩٩٩ أبريل/نيسان يف اآلراء بتوافق تبنيه مت الذي السودان
 اآلمنة املختطفني عودة وتيسري أسباهبا واستقصاء واألطفال ءالنسا اختطاف تقارير من التحقق

كانون  يف الصادر ٤ رقم اجلمهوري القرار مبوجب سيواك تشكيل أُعيد حيث أسرهم، إىل
 من املزيد وإعطائها لسيواك املوارد من املزيد توفري إىل القرار وهدف .٢٠٠٢ يناير/الثاين

  .اجلمهورية برئاسة مباشرة إحلاقها خالل من بفاعلية بعملها القيام من متكنها اليت السلطات
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 ذات املناطق كل تغطي مشتركة فنية جلنة ٢٢و القومي املستوى على جلنة ولسيواك  -٦٣
 عضويتها ويتقاسم ،لسيواك التنفيذي الذراع اللجان تلك ومتثل ،السودان داخل الصلة

   :التايلبـ سيواك وختتص ).الرزيقات ،املسريية ،الدينكا (املعنية القبائل عن ممثلني بالتساوي
 .اخليارات كأفضل أسرهم إىل واملتأثرين والنساء لألطفال اآلمنة العودة تيسري •

 .واألطفال النساء ختطافا تقارير من التحقق •

 .الدويل اجملتمع مع والتنسيق والتعاون بالتشاور سيواك تعمل •

 حاولةمب اإلنساين العمل غطاء وحتت )زوي دي أرش( الفرنسية املنظمة قامتو  -٦٤
 احملاولة هذه أن إال ،التشادية السودانية احلدود من وتشادي سوداين طفل ١٠٣ اختطاف
 وانتهاك جرمية باعتبارها وذلك احملاولة هذه إدانة متت وقد .٢٠٠٧ عام أواخر يف أُحبطت
 . األركان مكتملة وجرمية األطفال هؤالء حلقوق صارخ

 وزيرة األستاذة رأسها على لوفود زيارة من أكثر متت حيث يةفور تدابري واختذت   -٦٥
 طوعية منظمات من ووفود الوطين اجمللس ومن والطفل املرأة وشؤون االجتماعية الرعاية
 يف واسعة مساحات هلا وأُفردت، هلم اإلنسانية واملساعدات الدعم وتقدمي ،األطفال هلؤالء

 خمتلف من شعبية مسريات وتنظيم وسائله ختلفمب اإلعالمي والتناول األخبارية التغطيات
  .اجلرمية هذه تدين السودان وأطفال .القطاعات

 القومي اجمللس وقام ،املتحدة األمم كاالتوو الدولية املنابر يف القضية السودان أثارو  -٦٦
 والصليب اليونيسيف مع بالتنسيق وقام واملبادرات اجلهود هذه كل بتنسيق الطفولة لرعاية
 األمر ،هلم واجملتمعي النفسي الدعم وتقدمي أسرهم إىل األطفال هؤالء إعادة بشأن محراأل

 ومت .تشاد دوله داخل والباقي السودان داخل فقط طفل ١١ اُعيد حيث بالفعل مت الذي
 أُطلق وجيزة فترة بعد ولكن التشادية احملاكم أمام بالفعل وأُدينوا احملاكمة، إىل اجلناة تقدمي

 لرعاية القومي اجمللس ويسعى .عنهم العفو صدور بعد الفرنسية احلكومة قبل نم سراحهم
  .الشأن هذا يف مبذولة واجلهود اجلناة قبل من وأسرهم األطفال هؤالء لتعويض الطفولة
 من ٢٠٠٧ العام وحىت ٢٠٠٠ العام من الفترة يف خاصة بذلت اليت اجلهودوأدت   -٦٧

 دول وبعض السودانية السلطات اختذهتا إجراءات من اأعقبه وما ومنشورات ولوائح قرارات
 خارج غرض ألي الصارمة الضوابط من مبزيد األطفال سفر حيكم نظام تأسيس إىل اجلوار

  .شرعية غري منافذ عرب اخلليج لدول تدخل أن استطاعت اليت احلاالت إال ،السودان
 بدول اإلبل سباقات يف لللعم هتريبهم يتم كان الذين األطفال ملف إغالق مت ولقد  -٦٨

 وزارة ،الطفولة لرعاية القومي اجمللس( الظاهرة هلذه التصدي مشروع تنفيذ بعد وذلك اخلليج
 املناطق تنمية خالل من وذلك) اخلريية وقطر ،اإلماراتية الداخلية وزارة ،السودانية الداخلية

 ،االجتماعية والرعاية ةوالتعليمي الصحية اخلدمات وتوفري ،األطفال هؤالء منها أتى اليت
  .األطفال عمالة من النوع هذا خبطورة والتوعية الوعي رفع محالت وتنظيم
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 وزارة بني التفاهم مذكرة على٢٠٠٧  أبريل/ نيسان يف التوقيع متّ أخرى جهة منو  -٦٩
 القومي واجمللس السودان جبمهورية الداخلية ووزارة املتحدة العربية اإلمارات بدولة الداخلية
 وأن سبق الذين السودان مجهورية من األطفال لتعويض آلية تكوين بشأن الطفولة لرعاية
          األطفال تعويض على املذكرة نّصت حيث ،اإلمارات بدولة اهلجن سباقات يف شاركوا

 حصوهلم جيوز بدنياً تضرروا الذين واألطفال ،أدىن كحد أمريكي دوالر ١٠٠٠ يعادل ما
 كل تعويض مت قد بأنه القول وميكن .أمريكي دوالر ٥٠٠٠ إىل يصل دق مايل تعويض على

 يكون وبذلك الشأن هبذا تكوينها مت اليت اآللية عرب السباقات هذه يف شاركوا الذين األطفال
 .العام هذا أوائل يف وذلك متاماً أغلق امللف هذا
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  الفرع الثاين    
  املعلومات الواردة من حكومة جنوب السودان    

  دمةمق    
 قد مهد الطريق ملناخ ٢٠٠٥يناير /ية السالم الشامل يف كانون الثايناتفاقتوقيع   - ٧٠

سياسي جديد وحلدوث تطورات إجيابية فيما يتعلق بالتدابري التـشريعية والقـضائية            
واإلدارية اليت تعاجل املتطلبات واحلقوق األساسية للشعب واحلاجة إىل حتسني احلصول           

ية مستقبال  تفاقوقد هيأت هذه اال   . نسقة يف جنوب السودان   على خدمات اجتماعية م   
جديدا ألطفال جنوب السودان نأمل أن يستمر، ومن املتوقع أيضا هتيئة بيئـة تكفـل            

فحكومة جنوب السودان لديها اإلرادة السياسية وتنتهج، إىل        . إعمال حقوق األطفال  
لتزاماهتا املتعلقة حبماية حقوق حد كبري، الطريق السليم لبناء القدرات املطلوبة لتحقيق ا

يـة  اتفاقويعترب اإلطار التشريعي القائم مالئماً ألحكـام  . األطفال يف جنوب السودان   
  .ومتوافقاً معها حقوق الطفل

  . السودانجبنوبوفيما يلي الردود على املسائل املتعلقة   - ٧١

  اجلزء األول من قائمة املسائل    

 مـن قائمـة املـسائل       ٣ الفقـرة    الرد علـى املـسائل الـيت أُثـريت يف             
)CRC/C/SDN/Q/3-4(  

 وإجياد وسائل ملنع انتقال مرض      اتفاقتعكف وزارة الصحة حالياً على وضع         - ٧٢
 ووضعت توجيهات عامة  كما طورت الوزارة استراتيجيات   . اإليدز من األم إىل الطفل    

 وتقوم أيـضاً  . زاإليد/بشأن األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية       
بتحسني آليات التنسيق والرصد على مستوى حكومة جنوب السودان والواليات على           

 نشرة عـن    ٥ ٩٢٤، قامت منظمة إنقاذ الطفولة بتوزيع       ٢٠٠٩ويف عام   . حد سواء 
 ٣٨اإليدز ميكن لألطفال االستفادة منها، ومشل توزيعها        /فريوس نقص املناعة البشرية   
ومتت توعية أعداد كبرية من طالبـات املـدارس         . العشرمدرسة يف واليات اجلنوب     

وهناك مائة مدرسة تتوىل تعليم مهارات العيش . باملعلومات السليمة املتعلقة هبذا املرض
  مركـزاً ٤٠ معلم على هذه املهارات وإنشاء  ١ ٠٠٠مع هذا املرض، كما مت تدريب       

 من ٣٨ملائة من الشباب يف  يف ا٥لإلرشاد والتثقيف يتمكن من الوصول إليها ما نسبته 
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 طفـل مـصاب بفـريوس نقـص املناعـة           ٤٠٠وهناك  . حمافظات جنوب السودان  
  .اإليدز حيصلون على اخلدمات األساسية وخدمات احلماية االجتماعية/البشرية

ونظرا لعدم توفر بيانات عن إصابات األطفال بفريوس نقص املناعة البـشرية،      - ٧٣
 وبـرامج عالج األطفال بفريوسات النسخ العكسي      فإن جنوب السودان بصدد إدخال      

الدعم والتحليل املبكر لدى األطفال، وذلك من شأنه تعزيز اكتشاف اإلصابة يف وقت             
ومن . وسيشمل ذلك احلصول على معلومات عن األطفال يف جنوب السودان         . مبكر

ة، ناحية أخرى، جيري حاليا إخضاع بعض األطفال للفحوص عن طريق املراكز القائم           
وستستخدم البيانات املتحصل عليها لتقييم مدى انتشار اإلصابة بالفريوس بني األطفال، 

  . املعلمات يف عملية وضع الربامجوستستخدم هذه
ووزارة الصحة لديها سياسات ونظم وموارد بشرية تكفل وصول األطفـال             - ٧٤

 يف ٨٠لى تغطية والنساء إىل احلد األدىن من خدمات الصحة والتغذية، وتعتمد اخلطة ع
 يف املائة من النساء احلوامل باحلد األدىن من         ٦٥املائة من األطفال دون سن اخلامسة و      

وهناك آليات تنسيق فرعية تعمل باملزيد من الكفاءة يف جمال التغذيـة            . هذه اخلدمات 
ومة جنوب الـسودان ويف      حك يفوهي خاضعة للمساءلة على مستوى وزارة الصحة        

  .الواليات
فقا للمالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل على التقرير األويل للـسودان     وو  - ٧٥
)CRC/C/OPSC/SDN/CO/1(     ية املتعلق ببيع   تفاق بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري لال

األطفال، هناك القليل من األدلة على ممارسة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف          
ومع ذلك، هناك حاالت موثقـة عـن   . نوب السوداناملواد اإلباحية ويف اجلنس يف ج   

وقد أنشئت هياكل   . اختطاف األطفال يف سياق الرتاعات القبلية ومن قبل جيش الرب         
 الـدعم    طفـالً  ٢٥٦تلقى  : سليمة لتوفري الدعم لألطفال الذين مت إنقاذهم من اَألْسر        

نوا من اهلرب    طفالً متك  ٢٥النفسي ويف جمال إعادة اإلدماج وكسب العيش، من بينهم          
  .من جيش الرب وطفالن كانا يف عداد املخطوفني

   من قائمة املسائل٤الرد على املسائل اليت أثريت يف الفقرة     
اختذ جنوب السودان التدابري التشريعية التالية ملواءمة التعريف القانوين للطفل            - ٧٦

  :يةتفاقمع تعريف الطفل يف اال
  ؛٢٠٠٨قانون الطفل لعام   )أ(  
  ؛٢٠٠٨قانون اإلجراءات اجلنائية لعام   )ب(  
  .٢٠٠٦نون واألحكام العامة لعام تفسري القا  )ج(  



CRC/C/SDN/Q/3-4/Add.1 

27 GE.10-44798 

لشخص الذي مل  يعرف الطفل على أنه ا٢٠٠٨وقانون الطفل يف جنوب السودان لعام 
  .يبلغ الثامنة عشرة

    جنوب السودان سن املـسؤولية اجلنائيـة        يفوحيدد قانون اإلجراءات اجلنائية       - ٧٧
  .ية حقوق الطفلاتفاقعاما، وهو ما يتوافق مع  ١٢  ب

 القانون واألحكام العامة يف جنوب الـسودان،كل        لتفسريويعين الطفل، وفقاً      - ٧٨
  .شخص مل يبلغ الثامنة عشرة

   من قائمة املسائل٥الرد على املسائل اليت أثريت يف الفقرة     
وتنص هذه املادة   .  حق الطفلة  ٢٠٠٨ من قانون الطفل لعام      ٢٦تكفل املادة     - ٧٩

لكل طفلة احلق يف احلماية من اإليذاء واالستغالل اجلنسيني والعنـف           "حتديدا على أن  
القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك االغتصاب، وزنا احملارم، والزواج املبكر والقسري، 

  ."وختان اإلناث وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

   من قائمة املسائل٧فقرة ت يف الالرد على املسائل اليت أثري    
 تبني جبالء احلق يف احلماية من التعذيب ٢٠٠٨ من قانون الطفل لعام ٢١املادة   - ٨٠

وتوضح أن لكل طفل احلق يف احلماية من التعـذيب          . وإساءة املعاملة والعقوبة البدنية   
  :واملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة، وحتظر على وجه اخلصوص

   أو السجن مدى احلياة؛باإلعداماحلكم على طفل   - ٨١
قيام الزعماء احملليني أو الشرطة أو املدرسني أو حراس السجون أو أي شخص               - ٨٢

، بإخـضاع  واإلصـالحيات آخر يف أي مكان أو مؤسسة، مبا فيها املدارس والسجون        
  األطفال لعقوبة بدنية؛

 أو حراس السجون أو أي شخص        أو املدرسني  الشرطةقيام الزعماء احملليني أو       - ٨٣
آخر يف أي مكان أو مؤسسة، مبا فيها املدارس والسجون واإلصالحيات، بإخـضاع             

  األطفال لعقوبة مجاعية؛
حيق لكل طفل عدم التعرض لعقوبـة       "وينص مشروع قانون التعليم على أنه         - ٨٤

لك اآلبـاء   إنسانية أو مهينة على يد أي شخص، مبا يف ذ          بدنية أو معاملة قاسية أو ال     
وال حيق ألي شخص ممارسة العقوبة البدنيـة يف         . وإدارة املدرسة واملؤسسات األخرى   

نفسه للعقاب  من املادة يعرض    ] ١[املدارس جبميع مستوياهتا، وكل من خيالف الفقرة        
  ."على جرمية االعتداء
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   من قائمة املسائل٨ت يف الفقرة الرد على املسائل اليت أثري    
ويرد فيها أن .  حبق الفتيات٢٠٠٨من قانون الطفل لعام     ) ١ (٢٦ة  تتعلق املاد   - ٨٥

لكل طفلة احلق يف احلماية من اإليذاء واالستغالل اجلنسيني والعنف القائم على نوع             "
اجلنس مبا يف ذلك االغتصاب، وزنا احملارم، والزواج املبكر والقسري وختان اإلنـاث             

  ."وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

   من قائمة املسائل١٠ يف الفقرة  على املسائل اليت أثريتالرد    
ال توجد يف الوقت الراهن سياسات أو مبادئ توجيهية أو استراتيجيات حمددة              - ٨٦

ووزارة الـشؤون اجلنـسانية والرعايـة       . تركز بشكل مباشر على أطفال الـشوارع      
نشاء مراكز إيواء   االجتماعية والشؤون الدينية لديها خطة هتدف إىل إجراء دراسات وإ         

كما أعربت الوزارة   . لألطفال احملرومني مبن فيهم أطفال الشوارع يف جنوب السودان        
عن عزمها التعاون مع وزارة التعليم والعلوم والتقانة يف إطالق برامج تليب احتياجات             

  . هؤالء األطفال
ق لكل طفل احل  " على أن    ٢٠٠٨من قانون الطفل لعام     ) ٢ (٢٢وتنص املادة     - ٨٧

 وجوده حتت رعايـة األبـوين أو    خالليف احلماية من ضروب املعاملة واإليذاء التالية        
  :ر تقع عليه مسؤولية رعاية الطفلاألوصياء أو املدرسني أو الشرطة أو أي شخص آخ

 مجيع أنواع العنف البدين أو النفسي أو اإليذاء أو اإلمهال أو إسـاءة               )١(  
  املعاملة أو االستغالل؛

طف واالجتار، ألي غرض كان، من جانب أي شخص، مبا يف ذلك اخل  )٢(  
  اآلباء واألوصياء؛ 

اإليذاء واالستغالل والتحرش اجلنسي، ويشمل ذلك، وال يقتصر على،   )٣(  
االغتصاب وزنا احملارم وإكراه طفل على مشاهدة أفعال جنسية أو املـشاركة فيهـا؛            

سات اجلنسية؛ واسـتخدام الطفـل يف       واستخدام األطفال يف البغاء أو غريه من املمار       
  .العروض أو املواد اإلباحية

إن اللجنة املعنية بوضع إطار سياسات معاملة املعوقني واألرامل واأليتام مـن              - ٨٨
 على تلبية احتياجات األيتـام      حتديداضحايا احلرب اليت شهدها جنوب السودان تعمل        

لجنة إدارة أليتام احلرب مسؤولة وقد أنشأت ال. الذين يشكلون غالبية أطفال الشوارع
كما . عن مراقبة تنفيذ املشاريع والربامج واألنشطة املخصصة هلؤالء األطفال وتقييمها         

تتعاون مع وزارة الرعاية االجتماعية يف حكومة جنوب السودان ومع مفوضية حقوق            
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يتـام  اإلنسان يف جنوب السودان بغية حتقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي هلؤالء األ          
  .عزيز إعمال احلقوق املتعلقة هبموت

        اخلطط املعدة ألطفال الشوارع وأسرهم على األمدين القـصري والبعيـد تـشمل              •
 : ما يلي

خطة قصرية األجل تتمثل يف مل مشل األطفال مع أسرهم؛ وتتمثل على األمد              •
 الطويل يف توفري التعليم والتدريب على املهارات؛ 

 لطويل على إعادة تأهيل الصبيان والفتيات؛العمل على األمد ا •

التدريب مبساعدة الشركاء يف جمال كسب العيش، وتوفري الـدعم النفـسي             •
 واإلرشاد والرعاية وتدريب املعلمني الذين يتعاملون مع أطفال الشوارع؛ 

 :ومثة إجراءات للتدخل السريع تشمل

ية االجتماعيـة    طُلب من وزارة الرعا    -إنشاء وحدات للتوعية يف الشوارع       •
وحكومات الواليات إنشاء وحدات للتوعية ُتمكّن من رصد ومنـع تـشرد            

 األطفال يف الشوارع؛ 

 سيجري إنشاء آليات للقيـام  -حتديد األطفال املعرضني للتشرد يف الشوارع   •
يف أقرب وقت ممكن بتحديد األطفال املعرضني للوقوع يف هـذه املـشكلة             

 وتقدمي دعم خاص هلم؛

 تقدمي اإلرشادات املالئمة لألسر كإجراء وقائي ملنع تشرد األطفال          -اإلرشاد   •
يف الشوارع؛ وتوظيف املزيد من موجهي األطفال واألخصائيني االجتماعيني         

 .على مجيع املستويات الدراسية لتقدمي املشورة للتالميذ

مواصلة دعم منظمة اليونيسيف لوزارة الرعاية االجتماعية من خالل تقـدمي            •
ب العملي لألخصائيني االجتماعيني يف جامعة جوبـا، ومت حـىت اآلن            التدري

 .  آخرين٥٠ منهم وجيري تدريب ٧٨تدريب 

  : ما يليالعالجيةوتشمل التدابري   - ٨٩
 :التدابري الرامية إىل خفض األرقام احلالية •

التعاون مع خمتلف الوكاالت لتحديد أسر األطفـال وإعـادة إدمـاجهم،             •
 . الشملواإلشراف على برامج مل

تقدمي الدعم النفسي لآلباء لتجنب شعورهم بعقدة الذنب واليأس واإلحباط،           •
 .وخلق جو من الثقة والتفاعل اإلجيايب بني األطفال واألسر
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حتسني احلصول على التعليم، ال سيما يف املناطق الريفيـة، ملعاجلـة ابتعـاد               •
 . األطفال عن أسرهم حبثا عن التعليم

 :وارعرعاية ودعم أطفال الش •

 .تشجيع اجملتمعات احمللية على رعاية أطفال الشوارع •

 .توفري احلماية لألطفال من اإليذاء، كتوظيفهم يف أعمال خطرة ويف البغاء •

توفري املتطلبات األساسية لألطفال مثل بدء برامج املدارس املسائية لألطفـال            •
 .العاملني

سبب إساءة املعاملة   تقدمي الدعم النفسي لألطفال الذين يعانون من صدمات ب         •
 .ومشاكل أخرى

توفري التدريب على مهارات احلياة والتدريب املهين لتمكني الطفل من عيش            •
 . حياة مستقلة يتمتع فيها بكرامته وصحته

يقوم برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بتوظيف الشباب بتوفري التدريب يف            •
 .جمال املهارات وكسب العيش

   من قائمة املسائل١١ يف الفقرة  اليت أثريتالرد على املسائل    
األطفال الذين ليس لديهم من يرعاهم بشكل أساسي يف جنوب السودان هم   - ٩٠

األيتام وأطفال الشوارع واألطفال يف دور األيتام والسجون أو مراكز االحتجاز، 
كون وغالبا ما ي. واألطفال الالجئون غري املصحوبني أو األطفال املشردون داخلياً

 من قانون ٢١وتنص املادة . هؤالء األطفال ُعرضة للعنف واالستغالل والتمييز واإليذاء
 األطفال من اإلمهال واالستغالل واإليذاء، مبا يف هؤالء على محاية ٢٠٠٨الطفل لعام 

  . ذلك اإليذاء البدين والنفسي
نوب وأنشأت احلكومة ومؤسسات خريية أخرى بعض املؤسسات لأليتام  يف ج  - ٩١

وكشفت الزيارات لبعض من هذه املؤسسات، وخصوصا تلك اليت أنشأهتا . السودان
 للمعايري األساسية لتقدمي الرعاية، وال يقوم املسؤولون عدم مطابقتهااملؤسسات اخلريية، 

عملية  مبتابعة وتفتيش هذه املؤسسات بصورة منتظمة وال جيري استعراض دوري لاحلكوميون
ومع ذلك، فإن وزارة الرعاية يف حكومة جنوب . هذه املؤسساتإدخال األطفال إىل 

السودان تعكف على وضع سياسات وبرامج واضحة ملساعدة األطفال احملرومني، مبن فيهم 
ومت تزويد . املوجودون يف دور رعاية األيتام، للمساعدة يف إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية

 بعدد إضايف من األخصائيني االجتماعيني يف الوالياتية الوزارات املعنية بالتنمية االجتماع
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دمي اخلدمات لألطفال تعزيز قدرات هذه الوزارات على تقل أخصائيا جيري تدريبهم ٥٠يبلغ 
  .احملرومني

           مبوجب الدستور االنتقايل جلنوب السودان وقانون الطفلاألطفالوُينظم تبين   - ٩٢
ل ميكن ألي طفل ال يستطيع البقاء مع والديه احلصول على ووفقا لقانون الطف. ٢٠٠٨لعام 

 من قانون الطفل واجب ٧٠وحتدد املادة . الرعاية البديلة مبا يف ذلك العيش مع أسرة بديلة
وتنص على عدم فصل الطفل الذي يتم تبنيه عن . احلكومة جتاه األطفال عدميي الوالدين

ة البديلة يف جمتمعه احمللي، مبا يف ذلك أسر أشقائه، إن أمكن، وعلى ضرورة أن تكون األسر
وال توجد يف الوقت الراهن رعاية بديلة لألطفال احملرومني من والديهم، فحكومة . األقارب

اجلنوب ال تزال تعكف على وضع قانون لتنظيم الرعاية البديلة والتبين على املستويني الوطين 
التقاليد السائدة يف جنوب السودان حيث تتوىل وتتم الرعاية البديلة وفقا لألعراف و. والدويل

  .األسرة املمتدة رعاية األطفال يف غياب الوالدين أو يف حالة وفاهتم

   من قائمة املسائل١٢الرد على املسائل اليت أثريت يف الفقرة     
حددت حكومة جنوب السودان حق مجيع األطفال يف التعليم، بصرف النظر عن   -٩٣

ويؤيد هذا احلق مشروع القانون املتعلق بالتعليم .  من األولوياتنوع اجلنس، على أنه
اليت أطلقت عقب التوقيع على " االلتحاق باملدارس"فمبادرة .  الربملان حالياًأماماملعروض 

ية السالم الشامل تتضمن العديد من املشاريع، مبا فيها إنشاء املدارس اجلديدة؛ وتبين نظم اتفاق
فري تدريب السريع للمعلمني؛ وتعبئة اجملتمعات احمللية لدعم التعليم؛ وتوالتعليم البديلة؛ وال

أدت هذه املبادرة إىل حدوث زيادة كبرية يف أعداد امللتحقني و. وسائل التدريس والتدريب
      طفل إضايف مت تسجيلهم باملدارس هذا ٣٠٠ ٠٠٠وهناك . ٢٠٠٩باملدارس حبلول عام 

فصايف معدل االلتحاق .  إجناز الكثري يف هذا املضمارومع ذلك، تبقى). ٢٠١٠(العام 
        يف املائة ونسبة األطفال الذين يلتحقون باملدارس يف سن السادسة ٤٨باملدارس ال يزال 

  . يف املائة١٢عليم االبتدائي هو  يف املائة، ومعدل إكمال الت٢٥ال تتجاوز 
طة لقطاع التعليم تعمل على وتعكف احلكومة والشركاء اإلمنائيون على وضع خ  -٩٤

. توحيد سياسات واستراتيجيات هذا القطاع يف مشاريع قابلة للتنفيذ وإطار يقوم على النتائج
إجراء استعراضات يف املستقبل، فإهنا ستتيح حتقيق تنمية تعليمية شاملة ب تسمحومبا أن اخلطة 

 وسيؤدي ذلك إىل مراعاة احلقائق .تيسر تنفيذ العهود الدولية والربوتوكوالت املتعلقة بالتعليم
واإلطار الزمين احملدد . املاثلة عقب انتهاء الرتاع ودعم اإلستراتيجية الشاملة لتنمية القدرات

ويف الوقت الراهن، تقوم وزارة التعليم والشركاء اإلمنائيون . ٢٠١٠إلجناز اخلطة هو عام 
وجتري .  يف مقدمة األولوياتحبث احلكومة على إعادة النظر يف ميزانية التعليم وجعله

  .دمي مبادرات سريعة حلفز التمويلالتحضريات لتق
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 ٢٠٠٥واستناداً إىل القوانني الواردة يف الدستور االنتقايل جلنوب السودان لعام   -٩٥
 والتقانة تبني صراحةً أن التعليم والعلوم، فإن سياسة وزارة التعليم ٢٠٠٨وقانون الطفل لعام 
وتنفيذاً هلذه السياسة، تقوم الوزارة باختاذ بعض التدابري . حق لكل طفليف جنوب السودان 

لتحسني الوصول إىل التعليم وحتقيق املساواة والعدالة بني من هم يف سن الدراسة من أطفال 
ية لتوفري وجيري إنشاء مدارس ابتدائية للفتيات قائمة على اجملتمعات احملل. جنوب السودان

  .وسيلة بديلة لتعليمهن
ب ل يف جنوب السودان، مع أنه يتقدم بشكل تدرجيي، يتطالفتيات إن واقع تعليم   -٩٦

ومتثل ممارسة الزواج القسري .  من جانب حكومة جنوب السوداناً أكرب والتزاماهتماماً
وهناك مساواة بني اجلنسني يف بداية املرحلة االبتدائية . واملبكر عقبة كبرية أمام تعليم الفتيات

ادل عدد الصبيان والفتيات تقريباً، أما يف املراحل املتقدمة فغالبا ما ُتجرب الفتيات حيث يتع
فمن الناحية الثقافية، تعترب الفتاة يف غالبية الثقافات يف . على ترك الدراسة بسبب الزواج

 من قانون الطفل ٢٣وتكفل املادة . األسرة ومصدرا للثروة" مقتنيات"جنوب السودان من 
  . حق مجيع األطفال يف احلماية من الزواج القسري واملبكر٢٠٠٨لعام 

    من قائمة املسائل١٣الرد على املسائل اليت أثريت يف الفقرة     
.  حقوق األطفال الالجئني واملشردين٢٠٠٨ من قانون الطفل لعام ٢٩تكفل املادة   -٩٧

 بكفالة مساعدته يف  وقيام احلكومةالالجئ أو املشرد يف محاية حقوقهحق الطفل "وتنص على 
ويف حالة . احلصول على اخلدمات األساسية ويف البحث عن والديه مبا حيقق كرامته دون متييز

 األبوين، ميكن العثور على أوصياء شرعيني أو أقارب وينبغي أن حيصل كل طفل الجئ غياب
 لسبب ما ةأو مشرد على الرعاية واحلماية ذاهتا شأنه شأن أي طفل ُحرم من البيئة األسري

  .بصورة مؤقتة أو دائمة
يات املقبولة دوليا فيما يتصل حبقوق الالجئني تفاق باالويسترشد جنوب السودان  -٩٨

وإىل جانب مفوضية شؤون الالجئني، وهي املنظمة الدولية الرئيسية . وملتمسي اللجوء
دم الدعم املعنية بشؤون الالجئني يف جنوب السودان، فإن اللجنة األمريكية لالجئني تق

أيضا لالجئني العائدين واملشردين داخلياً وتساعد اجملتمعات احمللية على احلياة بصورة 
  . كرمية

   من قائمة املسائل١٤الرد على املسائل اليت أثريت يف الفقرة     
وزارة الشؤون القانونية والتطور الدستوري ال تتوفر لديها معلومات أو بيانات يف   -٩٩

.  اجلنسي ضد الفتياتوالعنفلتدابري املتخذة حملاربة عمليات االغتصاب الوقت الراهن عن ا
  .وال يزال سجل التحقيقات قيد اإلعداد



CRC/C/SDN/Q/3-4/Add.1 

33 GE.10-44798 

   من قائمة املسائل١٦الرد على املسائل اليت أثريت يف الفقرة     
                قـانون العقوبـات الـسوداين اجلديـد     (قانون العقوبات جلنوب الـسودان     - ١٠٠
، مت تعديلـه    التقريـر وهو القانون الساري خالل الفترة اليت يـشملها         ،  )٢٠٠٣لعام  

وسن املسؤولية اجلنائية . ٢٠٠٨وتطويره فأصبح قانون العقوبات جلنوب السودان لعام 
  . عاما١٢ًيف الوقت الراهن هو 

  الثاين من قائمة املسائلاجلزء     
  معلومات إحصائية وغري إحصائية    

 يف أمس احلاجة إىل معلومات إحصائية وغري إحصائية          السودان جنوبال يزال     - ١٠١
. يف اجملاالت الواردة يف اجلزء الثالث من قائمة املسائل املقدمة من جلنة حقوق الطفـل            

وبإمكاننا فقط تقدمي عرض لدعم منظمة اليونيسيف للميزانيات املخطط رصدها حبسب 
  .٢٠١٠الربامج لعام 

  الربنامج
  )دوالر أمريكي(املبلغ 
  ب السودانجنو

  املبلغ
  )دوالر أمريكي(

  الواليات
 ٥١٠٩٥١٦ ١٤١٣٧٨٦٢  الصحة والتغذية
 ٦٩٦١٥١١ ٢٥٩١٧٤٧٦  التعليم األساسي

 ٢١٠٧٠٠٠ ٣٤٧٣٠٠٠  محاية الطفل
 ١٦٠٣٩٤٠ ٢٦١٠٤٤٠  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

  ٣٠٧٢٣٨٤  االتصاالت والتوعية
  ٤٦٩٠٠٠٠  السياسات االجتماعية، والتخطيط

  ١٠٩٢١٠٠١  املياه، والصرف الصحي والصحة العامة
 ٢٤١٠٥٩٠٨ ٦٤٨٢٢١٦٣  ٢٠١٠إمجايل امليزانية الربناجمية لعام 

  ــــــــــــــ
 


