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  الفرع األول

 مـن قائمـة املـسائل       ١ علـى املـسائل املثـارة يف الفقـرة           الرد    
(CRC/C/OPAC/SDN/Q/1)   

توجد العديد من اهلياكل التنسيقية واآلليات الوطنية والدولية املـشتركة الـيت تقـوم         -١
  :بتنسيق العمل بني وحدة حقوق الطفل بالقوات املسلحة واملؤسسات ذات الصلة وهي كاآليت

  ؛ألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحةاشأن محاية اآلليات الوطنية ب  )أ(  
  ؛اجمللس القومي لرعاية الطفولة  )ب(  
  ؛وحدة حقوق الطفل بالقوات املسلحة  )ج(  
  ؛ستشاري حلقوق اإلنساناالاجمللس   )د(  
  ؛وزارة اخلارجية  )ه(  
 ؛وحدة محاية األسرة والطفل بالشرطة  )و(  

 :لتسريح وإعادة الدمج ويتكون منالس القومي لتنسيق نزع السالح واجمل  )ز(  

 ؛مفوضية مشال السودان لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج •

 .التسريح وإعادة الدمجوضية جنوب السودان لرتع السالح ومف •

الية النيـل   و( كل من    يفاجلنوب  شتركة بني مفوضية الشمال و    مت تكوين مكاتب م     -٢
 .تلك الوالياتيف ت لتنسيق برامج املفوضيا) األزرق وجنوب كردفان

 مكتب والئي للقيام مبهام املفوضية على مستوى        ١١أنشأت مفوضية مشال السودان       -٣
 مـن   منسقني لربنامج األطفال اجلنود مبكتب املفوضـية بالواليـات    ٩الواليات ويوجد هبا    

 .ضمنهم واليات دارفور الثالثة

 UN - Government  املتحـدة أُُسست اآللية التنسيقية املشتركة بني احلكومة واألمم  -٤

Coordination Mechanism for Children and Armed Conflict in Sudan هبدف املبادرة واحلوار 
ومتابعة توصيات تقارير األمني العام لألمم املتحدة بشأن األطفـال والرتاعـات املـسلحة يف               

االستـشـاري  اجمللس  ،  اجمللس القومـي لرعايـة الطفولـة، وزارة اخلارجية     السودان وتضم   
 السالح والتسريح وإعــادة الدمــج، وزارة   ، مفوضية مشال السودان لرتعحلقوق اإلنسان 

، اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين الدويل وتضم       الدفاع، وزارة الداخلية، مفوضية العون اإلنساين     
 ويعـين   ،UNAMID والقوات اهلجني    UNMIS وبعثة األمم املتحدة بالسودان      UNICEFكذلك  
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ذلك أن تأسيس هذه اآللية يساعد وحيسن املشاركة يف املعلومات والتعاون والتنـسيق بـشأن               
 .ين بالرتاعات املسلحة يف السودانستجابات الالزمة جتاه األطفال املتأثراال

نبثقت عن مؤمتر   ااآللية املشتركة حلماية األطفال من التجنيد يف مناطق الرتاع واليت             -٥
يونيه /حزيران ٩-٧يف الفترة من    ) إجنمينا(ة التشادية   مألطفال والذي عقد بالعاص   إهناء جتنيد ا  

 ،يـا ري نيج ، النيجـر  ، أفريقيـا الوسـطى    ، تشاد ، حيث شارك يف املؤمتر السودان     ،٢٠١٠
سيف والذي تعهد فيه املـشاركون      ي اليون ،ياري ليب ،الدميقراطيةمجهورية الكونغو    الكامريون،

صالح األطر القانونية اخلاصة باألطفال ووضع برامج إعادة اإلدمـاج          بإهناء جتنيد األطفال وإ   
  .وفقاً للمعايري الدولية يف هذا الشأن

يعترب اجمللس القومي لرعاية الطفولة اجلسم القومي املعىن بتنسيق جهـود اآلليـات               -٦
هـات   لذلك هناك آلية دائمة للطفولة تضم كـل اجل جمال الطفولة وحتقيقاًيف  الوطنية العاملة   

 وحدة حقوق الطفل بوزارة     ،الطفل، وحدة محاية األسرة و    املعنية بينهم مفوضية نزع السالح    
املشترك ضمن فعاليات هذه الشأن وضع حلول لكل القضايا ذات  يتم مداولة والدفاع الوطين 

 . لكن ليس هناك تنسيق منفصل عن هذه اآللية مع اجلهات املذكورة أعاله،اآللية

   من قائمة املسائل٢ائل املثارة يف الفقرة الرد على املس    
سيف لتنفيذ األنـشطة اخلاصـة      يتبنت الدولة خطة عمل مشتركة مع منظمة اليون         -٧

  :كما يليحملاور اخلاصة بتنفيذ الربوتوكول االختياري شتملت على بعض اابالطفولة 
تدريب ضباط القوات املسلحة السودانية على مفـاهيم حقـوق ومحايـة        )أ(  

  ؛ سنة١٨فال بالتركيز على من جتنيد من هم أقل من األط
  ؛ ملنع التجنيدةتنفيذ احلمالت القومي  )ب(  
  ؛تنفيذ كافة األنشطة األخرى ذات العالقة  )ج(  
  .إنشاء وحدة حقوق الطفل بالقوات املسلحة وتقدمي الدعم الفين واملادي  )د(  

ليت تستخدم األطفـال يف     سم السودان من قائمة الدول ا     اقتراح خطة عمل رفع     امت    -٨
الرتاعات املسلحة حسب ما ورد يف تقرير األمني العام لألمـم املتحـدة بـشأن األطفـال                 

 .والرتاعات املسلحة وهي اآلن قيد الدراسة بواسطة وزير الدفاع

  من قائمة املسائل ٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

الدولية للحد من التجنيد    سات الوطنية و  ؤساملاك جهود مقدرة بذلتها املفوضية و     هن  -٩
  : يف اآليتمتثلت عادة جتنيد األطفال إو
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احلملة القومية لدعم ومناصرة حقوق الطفل نفذها اجمللس القومي لرعايـة             )أ(  
 ورشة عمل على املستوى     ٣٠ نفذ اجمللس عدد     فالطفولة وشركاءه بدعم مقدر من اليونيسي     

قام اجمللس بتصميم وتوزيـع      . القيادات األهلية  ،شريعيني الت ،القومي استهدفت صانعي القرار   
احة واسعة لقضية جتنيـد     الطفل مع إفساح مس   لدعم ومناصرة حقوق    إرشاد   توعية و  ملصقاً

 ؛احلد منهااألطفال و

تنوير القيادات   ورشة عمل لتوعية و    ١٥لسودان عدد   نفذت مفوضية مشال ا     )ب(  
ة املوقعة على اتفاقيـات الـسالم       موعات املسلح اجمل املسلحة الشرطة و   العسكرية من القوات  

 لقاء تنويري مع    ١٥ ضابط باإلضافة إىل عدد      ٤٨٠د  شارك فيها عد  ) أبوجا ،مسراأ ،نيفاشا(
العمل معا للحد من التجنيد حـضرها        دارفور للتعريف بآثار التجنيد و     قيادات اجملتمع بقرى  

 ؛ فرد من أعضاء هذه اجملتمعات١ ٢٠٠عدد 

تـشريعات الوطنيـة   كـل ال يف   عدم استخدام األطفال كجنود      مت تضمني   )ج(  
        قـل أ شـخص    أي الذي جيرم جتنيـد      ٢٠١٠باألخص قانون الطفل لسنة     اخلاصة بالطفل و  

 ؛قانون الشرطة باإلضافة التفاقيات السالم الثالثة، قانون القوات املسلحة و سنة١٨من 

 اج الشامل واملبين   إعادة اإلدم  تتبىن مفوضية مشال السودان وشركاءها مفهوم       )د(  
 ،كل مـن النيـل األزرق     يف  كل مناطق األطفال املسرحني     يف  مت تنفيذها   على اجملتمع والذي    

ي، التوعية  النفسالذي يتكون من الدعم االجتماعي و     اجلنينة   و ن بور تسودا  ، كسال ،القضارف
ضة للتجنيد  األكثر عر وشة  يف الظروف اهل  أوساط جمتمعات األطفال    يف  التعريف بأثر التجنيد    و

يف  كذلك من مكوناته دعـم ومـساعدة األطفـال    ،األطفال املشردينمثل أطفال النازحني و   
 واكتـساب القـدرات     التدريب املهين ي وغريه مثل التلمذة الصناعية و     االلتحاق بالتعليم الرمس  

حتياجـات  مدها باال وتأهيل مراكز الشباب واألطفال و     داملهارات املعيشية عالوة على بتشيي    و
، رياض األطفال والرقص والفنون      املوسيقى ، الفنون ،الالزمة لتفعيل أنشطة خمتلفة مثل الرياضة     

 ؛رص جتنيد أو إعادة جتنيد األطفالتقليل فيف  اليت تساهم إجياباًالشعبية و

التشادية ملراقبة احلدود بواسطة     و ضمن االتفاق املوقع بني احلكومة السودانية       )ه(  
 نص على مكافحة ظاهرة جتنيد األطفال مبناطق احلدود مـن قبـل احلركـات     قوات مشتركة 

وكلـل ذلـك    .السيطرة على حركة االجتار باألطفـال إىل منع و البلدين باإلضافة   يف  املتمردة  
شارك السودان ضـمن    يف اإلقليم والذي     إلهناء جتنيد األطفال     يقليماإلبتوصيات مؤمتر أجنمينا    

من ظاهرة جتنيـد    واليت تعاين   ات بني البلدان ذات احلدود املشتركة       فعالياته أوصى بتكوين آلي   
 . ن هذه اآللية املهمة وتفعليهاالتحضري لتكوييف تشاد ، شرع السودان واألطفال عرب احلدود
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   من قائمة املسائل٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 والـذي   ٢٠٠٧املسلحة لسنة    قانون القوات    قامت القوات املسلحة السودانية بتبين      -١٠

  :يف النقاط اآلتيةالربوتوكول االختياري ماً مع ئجاء متوا
  ؛١٤ املادة ،) سنة١٨(النص على سن التجنيد يف القوات املسلحة بسن   )أ(  
تفاقيـة  احترام املواثيق الدولية اليت صادقت عليها حكومة السودان مبا فيها       ا  )ب(  

  ؛٧املادة رية هلا، والربوتوكوالت االختياحقوق الطفل 
وضع عقوبة ملن يقوم بتجنيد طفل يف القوات املسلحة تصل إىل الـسجن               )ج(  

  ؛١٧٦ املادة ،) أعوام٥(ملدة 
ني مبا فيهم األطفال يف منـاطق       يوضع فصالً كامالً يف القانون حلماية املدن        )د(  

 ،تهاك هذا الفـصل   ناالرتاعات املسلحة تصل عقوباته إىل السجن املؤبد واإلعدام ملن يقوم ب          
 .٢٠٠٧ الباب الثالث من قانون القوات املسلحة -الفصل الثاين 

  من قائمة املسائل٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

ينسق اجمللس القومي لرعاية الطفولة مع اآلليات الوطنية واآلليات املشتركة مع األمم              -١١
سلحة وبشأن تقارير األمني العام لألمم املتحـدة      املتحدة كل ما يتعلق باألطفال والرتاعات امل      
 .حول األطفال والرتاعات املسلحة يف السودان

مبعوث األمني العام لألمم املتحدة     ) راديكا كوماراسوامي (ولقد كان لزيارة السيدة       -١٢
 ٢٠٠٩نـوفمرب  / تشرين الثاين١٥بشأن األطفال والرتاعات املسلحة وذلك خالل الفترة من        

     فرصة طيبة للوقوف على حقـائق األوضـاع يف          ،)١٦١٢(ر جملس األمن رقم     مبوجب قرا 
  .أرض الواقع

  من قائمة املسائل٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 ٢ -سـبتمرب   / أيلـول  ١٤وقد احتوى خطاهبا أمام جملس حقوق اإلنسان جبنيف           -١٣
ان حبيث ذكرت أن إصالحات      على إشارات إجيابية عن السود     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

 قد متت بالسودان ملكافحة اإلفالت من العقاب بالنـسبة          تشريعية مهمة على الصعيد الوطين    
 والـذي حيـدد     ٢٠٠٧للجرائم املوجهة ضد األطفال وحتدثت عن قانون القوات املسلحة          

 بوضوح سن التجنيد بثمانية عشر عاماً باإلضافة إىل جترميه لكل اجلـرائم ضـد األطفـال               
  . اليت حددها القانون الدويلنيواملدني
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   من قائمة املسائل٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
    /يف أيـار  م درمـان    أدارفور على مدينة    يف  املساواة املتمردة    هجوم حركة العدل و    يف  -١٤

م درمـان وضـمن هـذه       ألقد أسرت القوات السودانية عدد من أفراد احلركة ب         ٢٠٠٨مايو  
 سنة عملت اجلهات احلكومية املهتمـة     ١٨قل من   أطفال أعمارهم   األموعة هنالك عدد من     اجمل

وزارة العدل وجهات أخرى على      اجمللس القومي لرعاية الطفولة و     بقضايا الطفولة وعلى رأسها   
 يجتمـاع اال و يتقدمي كافة اخلدمات هلم من صحة وتعليم وتغذية وخدمات الـدعم النفـس            

واأللعاب الرياضية وختصيص مبىن خاص هبم بعد عزهلم عن الكبار وتكللت      باإلضافة إىل الترفيه    
ذلـك  يف   سنة مت أسره     ١٨قل من   أ شخص عمره    ألي شامل   ياجملهودات بإصدار عفو رئاس   

مت مل  أن  مناطقهم األصلية بعد    يف   تولت مفوضية مشال السودان برنامج إعادة إدماجهم         ،اهلجوم
  .سيفينة الصليب األمحر الدولية ومنظمة اليونمشلهم بذويهم وذلك بالتعاون مع جل

    من قائمة املسائل٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، مناطق  برامج إعادة اإلدماج،دناه يوضحان أعداد املسرحنيأالرسم البياين واجلدول      -١٥

  .سرحت هؤالء األطفالاليت اجملموعات املسلحة األطفال و
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  اجملموع  ان البي 
جنوب 
 دارفور

البحر 
 األمحر 

مشال 
 القضارف  كسال  اخلرطوم  دارفور

النيل 
 األزرق

جنوب 
 كردفان 

غرب 
 دارفور

 ٢٠٧ ٢٧٣ ٩٤ ٣٣ ٢٤٣ ٣١ ١٧٣ ٤١ ٥٣٤ ١٦٢٩  املسجلني بالربنامج األطفالجمموع 

 املـستفيدين مـن     األطفـال جمموع  
  اإلدماجخدمات برنامج إعادة 

٣٣ ١٧ ٨٢ ٢٩ ٢١٢ ٣١ ٢ ٣٦ ٢ ٦٣٨ 

 الذين مت متابعتهم من     األطفالجمموع  
 قبل الباحثني االجتماعيني 

٣٤ ١٣ ٦٠ ٢٩ ٢١٢ ٢٤ ٢ ٣٥ ١٨ ٤٢٧ 

 ٢٧ ١٣ ٥١ ٢٠ ٩١ ١٥ ٢ ١٤ صفر ٢٣٤  باملدارس األطفالجمموع 

 ١ صفر ٩ ٩ ٥٠ ١٠ صفر ٢٤ صفر ١٠٣  بالتلمذة الصناعية األطفالجمموع 

املستفيدين من برامج    األطفالجمموع  
 الدعم النفسي واالجتماعي

 وجدتال  ٢٩ ٢١٢ ١٦ صفر ٣٥ صفر ٣١٦
 بيانات

٧ ١٧ 

 صفر صفر ٣٤ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٣٤  جتنيدهم إعادة الذين مت األطفالجمموع 

أما بالنسبة للعمل يف دارفور بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات األمنية حتـت مظلـة                -١٦
بوجـا مت   أتقالية إلقليم دارفور وعرب االتصال مع قادة القوات املوقعة على اتفاق            السلطة االن 

 طفل بالواليـات    ٢ ١٧٥الذين بلغ عددهم    طفال اجلنود بكل حركة و    األاستالم كشوفات   
عرب ورشة قومية مت االتفاق على برنـامج        أبوجا   حركات موقعة على اتفاقية      ٦الثالثة ضمن   

  .لية بعضوية مناديب من كل احلركات تكوين آطفال ومتاألعمل لتسريح كل 
        طفـال بـدارفور املـستهدفني حـسب اجملموعـة         األالشكل أدناه يوضح توزيع       -١٧
  .ملسلحة والواليةا
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  الشكل أدناه يوضح نسبة تسريح األطفال بواليات دارفور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GREAT DARFUR STATES -CAAFGs STATISTIC 2.175
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Justice &
Equality

Movement
(Peace Wing )

Sudan
Liberation
Movement

–(Mother wing)

Sudan
Liberation
Movement

–SLM (Peace
Wing)

Public Forces
for Rights &
Democracy 

Sudan
Liberation
Movement

–SLM (Mini))

Free Will
Movement

2.175 Total No
of CAAFG listed 

North Darfur

West Darfur

South Darfur

  طفال٢ً ١٧٥ - وف القوات واجلماعات املسلحة  إحصائيات تتعلق باألطفال يف صف-واليات دارفور الكربى 

  األطفال إمجايل عدد 
املنخرطني يف اجلماعات

 ٢ ١٧٥املسلحة 

 حركة اإلرادة
 احلرة

حركة حترير السودان
 )جناح مين(

القوات العامة من أجل
 احلقوق والدميقراطية

حركة حترير السودان
 )جناح السالم(

 السودان حركة حترير
 )األم(

املساواة حركة العدل و
 )جناح السالم(

مشال دارفور
غرب دارفور
جنوب دارفور
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535
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147
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Target children  Released children ongoing release  Unqualified JEM children 

North Darfur 

South Darfur 

West Darfur 

 DARFUR CHILD DDR PROGRAM IMPLEMENTATION PRECENTAGE 51.3% 

  

  يف املائة٥١,٣ال ونزع أسلحتهم وإعادة إدماجهم تبلغ النسبة املئوية لتنفيذ برنامج تسريح األطف

األطفال يف حركة 
 العدل واملساواة

أطفال مل تشملهم
 عمليات التسريح

عمليات التسريح
 اجلارية

 األطفال املستهدفني األطفال املسرحني

مشال دارفور
جنوب دارفور
غرب دارفور
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 رت التنفيـذ واسـتقرا    اجـراء إدليل  اسة و  بعد إعداد السي   أما بشأن إعادة اإلدماج     -١٨
اإلدمـاج   لعمليات إعـادة     يعداداإل للمحور انطلق العمل     الفيني و داراإلجوانب الترتيب   

طفـال  األمن قطاع عريض من املتعاملني مع قـضايا         اإلعدادي   حيث نظم برنامج التدريب   
 من الربنامج   لنيؤوسامل من وزارات الشؤون االجتماعية و     نيفنين باحثني اجتماعيني و   اجلنود م 

املفوضـية  الداخليـة و  وزارة الصحة الشركاء اآلخرين من وزارة       يف وزارة التربية والتعليم و    
  .الواليات األخرىعاملة يف جمال الطفولة اخلرطوم واحمللي األخرى الاملدين ومنظمات اجملتمع 

إعداد الدليل  مت اخلاصة باألطفال اجلنود كما) data base(د البيانات ـ قواعمت إعداد  -١٩
  .البياناتاخلاص بإدخال التدرييب 

دماج لتمهيد العمل عرب عـدد      اإلسعت املفوضية قبل االنطالقة الفنية لعملية إعادة          -٢٠
ق تنفيذها من   طر للقضية و  احلكوميني شارحاً املسؤولني  مقدر من االجتماعات واللقاءات مع      

ت احلكومية ذات الصلة البيانـات      ور املؤسسا اآلثار االجتماعية والنفسية د   القانونية و األطر  
أمـا علـى    ) حتت االختبار ( التقاريرة و  واملتابع يحتديث استمارات العمل االجتماع   وملء و 

 قد قاما باإلعداد أيضاً    باجملال من اثنني و     معين ني فريق فين  يصعيد العمل االجتماعي فقد مت تع     
  ).حتت االختبار(لدليل 
  مشال السودانيف اجلنود إلعادة إدماج األطفال شركاء املنفذين واجلدول أدناه يبني ال  -٢١

  تاريخ البداية   نوع الربنامج  الوالية   املنظمة الرقم 
،  توعية ، تلمذة صناعية  ،تدريب مهين ،  تعليم  اخلرطوم  اليافعني األطفال منظمة تنمية   ١

  ي ونفسيدعم اجتماع
  ٢٠٠٩ ىلإ ٢٠٠٧

،  توعية ، تلمذة صناعية  ،تدريب مهين ،  تعليم  القضارف   اليافعنياألطفال منظمة تنمية   ٢
   ي ونفسيدعم اجتماع

  ٢٠٠٩ ىلإ ٢٠٠٧

  ٢٠٠٨مايو /أيار  مراقبة ي ودعم اجتماع، متابعة  النيل األزرق   وزارة الرعاية االجتماعية   ٣
،  توعية ،تلمذة صناعية ،  تدريب مهين ،  تعليم الكرمك -النيل األزرق   منظمة رووف   ٤

  ي ونفسيعدعم اجتما
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  ٢٠٠٨مايو /أيار طفال يل مراكز الشباب واألد وإدارة وتفعيتشي  النيل األزرق مبادرة اجملتمعات الصديقة لألطفال   ٥
،  توعية ، تلمذة صناعية  ،تدريب مهين ،  تعليم   اجلنينة-غرب دارفور   اليافعني األطفال منظمة تنمية   ٦

  ي ونفسيدعم اجتماع
 ينـاير /كانون الثـاين  

٢٠٠٩  
  ٢٠٠٨مارس /آذار  مراقبة ي و دعم اجتماع،متابعة  جنوب كردوفان   وزارة الرعاية االجتماعية   ٧
إدارة وتفعيـل مراكـز الـشباب       يد و يتش  كسال   منظمة أكورت   ٨

  واألطفال والدعم النفسي
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  ٢٠٠٨مايو /أيار  مراقبةي و دعم اجتماع،متابعة  كسال   منظمة دلتا   ٩
دارة وتفعيـل مراكـز الـشباب       إد و يتشي  البحر األمحر   منظمة إنقاذ الطفولة السويدية  ١٠

  األطفال والدعم النفسيو
٢٠١٠  

    مراقبةمتابعة، دعم اجتماعي و    مجعية أبو هدية   ١١
 البحث عن منظمة لتنفيـذ بـرامج        يجار  جنوب ومشال دارفور    

  دماج اإلعادة إ
   قريباً
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   قائمة املسائل من٩املثارة يف الفقرة ائل الرد على املس    

 السودان خالل الفترة املذكورة يف الفقرة أعاله أي طلبات تتعلـق بلجـوء               يتلق مل  -٢٢
األطفال سواء مصطحبني مع ذويهم أو دون صحبة ذويهم ألن الغالبية لطاليب اللجوء مـن               

 ).ريترياإثيوبيا وإ(دول احلدود الشرقية 

   قائمة املسائل من١٠ملثارة يف الفقرة االرد على املسائل     

يوجد قانون ساري املفعول حيظر التعامل غري الرمسي يف األسلحة والذخائر يعـرف               -٢٣
 وهو ينظم التعامل مع األسلحة والذخائر ويعاقـب         ١٩٨٦بقانون األسلحة والذخائر لسنة     

  .الذين يتجاوزون نصوصه
مل داخل  لقوات املسلحة وفقاً ملنظومة الع    يتم التعامل مع األسلحة والذخائر داخل ا        -٢٤

  . على القوانني واللوائح والقواعدالقوات املسلحة اليت تبىن
نتشار األسلحة  ا ملنع   ٢٠٠٥نريويب  بروتوكول  وقع السودان وصادق على       )أ(  

  ؛الصغرية يف منطقة البحريات العظمى والقرن األفريقي
تشار غري املـشروع لألسـلحة      ناالملنع  بروتوكول  أودع السودان مقترح      )ب(  

ستعمال األطفال بالقوات املسلحة    اجنمينا بشأن وضع حد هنائي للتجنيد و      أالصغرية يف مؤمتر    
  ؛نعقد يف العاصمةا والذي ٢٠١٠يونيه /حزيران ٩-٧يف الفترة من 

مت وضع خطة مقترحة جلمع األسلحة غري املشروعة وأودعت لدى ممثـل              )ج(  
إال أن صعوبات التمويل والتنفيذ قد واجهت هذه اخلطة مما أدى إىل            األمم املتحدة بالسودان    

 .تعليق تنفيذها مؤقتاً
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  الفرع الثاين

 مـن قائمـة املـسائل       ٢الرد على املسائل اليت أُثـريت يف الفقـرة              
)CRC/C/OPAC/SDN/Q/1(  

كما ). ٢٠٠٥ (١٦١٢جيري رصد تنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم   -٢٥
قُدمت مذكرة للمسامهة يف إعداد تقريرين عن استخدام وجتنيد األطفال يف اجليش الـشعيب              

  . لتحرير السودان وجيش الرب

   من قائمة املسائل٥الرد على املسائل اليت أُثريت يف الفقرة     
تدعو اتفاقية السالم الشامل حكومة جنوب السودان ومنظمة اليونيسيف وغريمهـا             -٢٦

م املتحدة إىل كفالة تسريح مجيع األطفال املوجودين يف صـفوف اجلـيش        من وكاالت األم  
، إال أنه وبالرغم من التدخل      ٢٠٠٥يونيه  /الشعيب وغريه من القوات املسلحة حبلول حزيران      

السياسي على أعلى املستويات، ال يزال جنوب السودان يواجه حتديات فيما يتعلق بتـسريح           
 ٢٠٠٦ويف عـامي    . دامهم من قبل اجلماعات املسلحة    مجيع األطفال ومنع جتنيدهم واستخ    

، متكنت مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل يف جنوب السودان مـن              ٢٠٠٧و
 طفل مبساعدة اليونيسيف، وقُدر عدد األطفال املتبقني يف صفوف اجلماعات           ١ ٢٠٠تسريح  
 مـن  ١٧٧ لمي الدعم  تقد٢٠٠٩ومت يف عام . ٢٠٠٨ طفل يف بداية عام     ١ ٠٠٠ باملسلحة  

 من األطفال   ١ ٧٧١ لاألطفال اجلنود السابقني يف اجلماعات املسلحة، وقُدم الدعم النفسي          
  .املعرضني للتجنيد يف واليات غرب حبر الغزال ومشال حبر الغزال والوحدة وواراب

، أجرى مكتب منظمة اليونيسيف يف السودان دراسة لتحديد         ٢٠٠٧ويف مطلع عام      -٢٧
وتشمل . دم جناح إعادة إدماج األطفال املنخرطني يف القوات واجلماعات املسلحة         أسباب ع 

  :هذه األسباب ما يلي
 املمارسات احلالية يف جمال إعادة التسريح ال تراعي االحتياجات اخلاصة لكل طفل؛ •

ضعف متابعة حالة األطفال عقب تسرحيهم واالفتقار إىل الدعم النفسي ملن لديهم             •
  خاصة؛حاجة إىل خدمات

 حمدودية الوصول إىل التعليم والتدريب املهين وفرص كسب العيش؛ •

 حمدودية معرفة مهارات احلياة لدى األطفال املسرحني؛  •

 .حمدودية املوارد املالية واملادية والبشرية •
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ووقع اجليش الشعيب لتحرير السودان وحكومة جنوب السودان ومنظمة اليونيسيف            -٢٨
 لدعم برنامج التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدمـاج بغيـة           ٢٠٠٩مذكرة تفاهم يف عام     

ونتيجة لذلك، أنـشأ اجلـيش      . تسريح مجيع األطفال املوجودين يف ثكنات اجليش الشعيب       
الشعيب وحدة محاية الطفل اليت تتعاون مع مفوضية التسريح ونزع السالح وإعادة التأهيـل              

  . لتنفيذ عملية التسريح
  ):٢٠١٠ (وخالل العام اجلاري  -٢٩

ــسجيل  • ــشترك   ١٩٤مت ت ــق م ــطة فري ــهم بواس ــق من ــالً والتحق  طف
)SPLA/DDR/UNICEF/UNMIS( ؛ 

 ؛)مجيعهم صبيان( طفالً ومتت إعادهتم إىل ذويهم ١٣٤ُسّرح  •

 أُعيد إدماج مجيع األطفال اجلنود السابقني؛ •

  من األطفال احملرومني واأليتام من اخلدمات اليت قدمتها منظمات غري          ٢٥٦استفاد   •
 .حكومية ومنظمات اجملتمعات احمللية ومنظمات دينية

وتقوم مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل يف جنوب السودان باإلشراف             -٣٠
العام على تسريح األطفال املنخرطني يف اجلماعات املسلحة وإعادة إدماجهم يف جمتمعـاهتم             

. ت االحتياجات اخلاصة، اليت تشمل األطفال     وهلذه املفوضية شعبة ُتعىن باجملموعات ذا     . احمللية
 موظفني مـسؤولني    ٢٠٠٧أما على مستوى الواليات، فقد عينت مفوضية التسريح يف عام           

. عن التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج يف مثاين من واليات جنوب الـسودان العـشر              
وجتـري  . ياتوقدمت منظمة اليونيسيف الدعم لتدريب املوظفني اجلدد على مستوى الوال         

ستراتيجية احلالية إلعادة إدماج األطفال اجلنود السابقني لضمان مراعاة اجلوانـب           االمراجعة  
وجيري . اخلاصة جبنوب السودان وخصوصيات اجملتمعات احمللية املعنية بإعادة إدماج األطفال         

  . ذلك بدعم من منظمة اليونيسيف
 مجيع ٢٠١٠من قانون الطفل لعام      ١٠ من الباب    ١٩١ إىل   ١٣٥وتشمل املواد من      -٣١

وقامت منظمة اليونيسيف وصـندوق     . املبادئ القابلة للتطبيق فيما يتعلق باألطفال اجلاحنني      
األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وبعثة األمم املتحدة يف السودان             

اية خاصة يف أربع من واليات       وحدات مح  ٧ بدعم إنشاء    اهليئة النروجيية ملساعدة الشعوب   و
وهناك . جنوب السودان العشر حلماية احلقوق القانونية لألطفال اجلاحنني ومتابعة أوضاعهم          

  . خطة إلنشاء وحدات محاية خاصة يف مجيع واليات جنوب السودان

        


