
 

 

 

 بيان صحفي

 

 السودان واألمم المتحدة يوافقان على تمديد خطة العمل لحماية األطفال في النزاعات المسلحة

 

على تمديد خطة العمل لحماية األطفال من األسبوع الماضي وافقت حكومة السودان واألمم المتحدة  2017 أبريل 04الخرطوم 

  االنتهاكات في النزاعات المسلحة لمدة ستة أشهر.

 

األستاذة سعاد عبد العال الطاهر، األمين العام للمجلس الوطني لرعاية الطفولة "تعرب حكومة السودان عن تقديرها   وأكدت

للتعاون البناء مع األمم المتحدة والشركاء اآلخرين للوفاء بااللتزامات الواردة في خطة العمل. إن الحكومة تؤكد التزامها المستمر 

 حقوق األطفال المتأثرين بحاالت الطوارئ والصراعات دون أي تمييز. بتعزيز وحماية جميع

 

شهرا إلى حين  12لفترة أولية مدتها  2016مارس  27وقد حددت خطة العمل، التي وقعتها الحكومة واألمم المتحدة أصال في 

النزاعات بما في ذلك وقف ومكافحة تجنيد سلسلة من اإلجراءات التي تعزز الحماية الشاملة لألطفال المتأثرين ب  االمتثال الكامل،

 .األطفال

 

ورحب الرؤساء الثالثة لقوة العمل القطرية لألمم المتحدة للرصد وتقديم التقارير وهم بينتو كيتا نائب الممثل المشترك الخاص 

إلنسانية، وعبدهللا فاضل ممثل بعثة األمم المتحدة في دارفور، ومارتا رويداس الممثل المقيم لألمم المتحدة للشؤون ا -لليوناميد

التقدم الكبير الذى  تفاق يؤكد" هذا االواكدوا التالي:  لمدة ستة أشهر العليااإليجابية لتمديد والية اللجنة اليونيسف، بقرار الحكومة 

حقوق االطفال فى  خطة العمل ويعيد تأكيد التزام الحكومة واالمم المتحدة بمواصلة العمل المشترك من اجل تم احرازه في تنفيذ

 السودان".

 

طفال كانوا مرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة وحصولهم على العفو  21وتشمل المعالم الرئيسية في التنفيذ إطالق الحكومة ل 

ة هلت لألمم المتحدسوباإلضافة إلى ذلك، سنت الحكومة قوانين وسياسات لمنع تجنيد األطفال واستخدامهم في قواتها، و الرئاسي.

 إمكانية الرصد والتحقق. وفي الوقت نفسه، عمل نائب الرئيس مع  والوالة لتعزيز ضرورة التنفيذ على مستوى الواليات.

 

 

 

 

 

. وتشمل الخطوات الرئيسية المتبقية الرصد المستمر في وتأمل األمم المتحدة أن تتمكن الحكومة من التنفيذ الكامل لخطة العمل

وتأسيس إجراءات لتقديم الشكاوى، والقيام جميع الواليات؛ ووضع إجرآت واضحة لتحديد ولرصد أي طفل في القوات المسلحة؛ 

 بأنشطة لرفع الوعي في المجتمعات".



 

 

 

ة المذكورة في تقرير األمين العام حول األطفال في مناطق وتواصل األمم المتحدة القيام بجهود مماثلة مع المجموعات المسلح

على خطة عمل لوقف تجنيد وإستخدام األطفال.  -قطاع الشمال -وقعت الحركة الشعبية  2016نوفمبر  23النزاعات المسلحة. ففي 

متحدة لمعالجة أي قضايا خاصة كما أبدت حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان/ منى مناوي اإللتزام بالتعاون مع األمم ال

 بتجنيد وإستخدام األطفال بين منسوبيهم.

 النهاية

 

 مالحظة للمحررين:

وقعت حكومة السودان واألمم المتحدة و ذلك يتضمن منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ومكتب  2016مارس  27في 

قي في السودان خطة عمل لحماية األطفال من االنتهاكات في النزاعات منسق األمم المتحدة المقيم والبعثة المختلطة لالتحاد األفري

 المسلحة. وأدى المجلس الوطني لرعاية الطفولة دورا هاما في تنسيق مفاوضات خطة العمل من جانب الحكومة.

 . وفقاً للتفويض الرسمي إن عمل اليوناميد الوارد في هذا البيان الصحفي يتعلق بدارفور فقط

 

 وطني لرعاية الطفولةالمجلس ال -

، أمين الشؤون الطارئة والشؤون اإلنسانية، المجلس الوطني لرعاية mohufa1@gmail.comالسيد محمد حسين فضل هللا، 

 الطفولة

، رئيس االتصاالت واإلعالم، البعثة المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في araujoc@un.orgالسيد كارلوس أروجو،   -

 يوناميد(دارفور )

          ، رئيسة قسم االتصاالت واإلعالم والعالقات الخارجية، اليونيسفaparker@unicef.orgالسيدة أليسون باركر:  -

  االتصاالت، مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة ، إختصاصيKhaled.Moualem@one.un.orgالسيد خالد المعلم:  -

 


