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   املسلح يف السودانالنـزاعتقرير األمني العام عن األطفال و    
  

  موجز  
، ويغطـي الفتـرة املمتـدة      )٢٠٠٥ (١٦١٢أعد هذا التقرير عمـال بقـرار جملـس األمـن              

وهذا هو التقريـر الثالـث      . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣٠  إىل ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١من  
ي ُيقّدم إىل جملس األمن وإىل فريقه العامـل املعـين            املسلح يف السودان الذ    النـزاععن األطفال و  
  . املسلحالنـزاعباألطفال و

علــى االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال يف  بــؤرة االهتمــام ويركّــز التقريــر   
ــة يف      ــري احلكوميـ ــة وغـ ــراف احلكوميـ ــدد األطـ ــسودان، وحيـ ـــزاعالـ ــك   النـ ــن تلـ ــسؤولة عـ  املـ

زالـوا    ما النـزاعوجه خاص، على أن مجيع األطراف يف        بء،  ويسلّط التقرير الضو  . االنتهاكات
أن أعمـال االغتـصاب والعنـف اجلنـسي مـا زالـت             التقرير  يبّين  . األطفالويستخدمون  جيندون  

ــساء يف خميمــات الالجــئني       ــهجي وعلــى نطــاق واســع، وأن األطفــال والن مــستمرة بــشكل من
 التقريـر أيـضا     يظهـر و. ه خـاص  ومستوطنات املشردين داخليا وحوهلما معرضون للخطـر بوجـ        

اهلجمـات ضـد أفـراد وأصـول الـشؤون اإلنـسانية،       املستويات املثرية للجزع اليت وصـلت إليهـا      
 اإلنسانية إىل الفئـات الـسكانية املتـضررة،    ساعدات وصول املعدمخاصة يف دارفور، وكذلك     

  .أساسا بسبب انعدام األمن بشكل حاد
دم احملـرز يف إقامـة حـوار حـول محايـة األطفـال مـع         لة التقـ  ويشري التقرير أيضا إىل ضـآ       
ـــزاعأطــراف  ــة       الن ــة الوحــدة الوطني ــا حكوم ــوم هب ــة تق ــادرات هام ــى مب ــضوء عل ــسلّط ال ، وي

 من قبيل اعتماد تـشريع وطـين يقـضي حبمايـة األطفـال،              ،وحكومة جنوب السودان يف املناطق    
 ويركّـز بـؤرة االهتمـام علـى     تتبعهـا قـوة الـشرطة الوطنيـة،    كـي  وإجياد طرائق حلمايـة األطفـال    

  . على الصعيد الوطينالتسريح وإعادة اإلدماجاألطفال يف عملية نزع السالح و
ويوجز التقرير سلسلة من التوصيات الرامية إىل معاجلـة االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق         

يق الطفــل، وتيــسري تنفيــذ االلتزامــات املتعلقــة حبمايــة األطفــال، وتــشجيع زيــادة فعاليــة التنــس    
  .بني أصحاب املصلحة الرئيسيني فيما
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  مقدمة  -أوال   
، الفتـرة املمتـدة   )٢٠٠٥ (١٦١٢ املقدم عمال بقـرار جملـس األمـن    ،يغطي هذا التقرير   - ١

وهــو ثالــث تقريــر عــن . ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣٠ إىل ٢٠٠٧أغــسطس / آب١مــن 
 وإىل فريقـه العامـل املعـين باألطفـال          قدم إىل جملس األمن    املسلح يف السودان يُ    النـزاعاألطفال و 

 التقريـر األطـراف احلكوميـة وغـري         ددوحي. )S/2006/662 و   S/2007/520انظر   ( املسلح النـزاعو
 املــسؤولة عــن االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال، مبــا يف ذلــك النـــزاعاحلكوميــة يف 
افهم، واغتــصاهبم، وغــري  كجنــود أطفــال، وقتلــهم وتــشويههم، واختطــاســتخدامهمجتنيــدهم و

ذلك من االنتهاكات اجلنـسية اجلـسيمة، واهلجمـات الـيت تتعـرض هلـا املـدارس واملستـشفيات،                   
ويّسلط التقريـر الـضوء أيـضا علـى عمليـات التـصدي الـيت               .  اإلنسانية املساعدات وصول   عومن

طين والـدويل  يدين الـو  تتمثل يف خطط العمل والربامج اليت تقوم هبا األطراف املؤثرة على الـصع            
  .معاجلة تلك االنتهاكاتعلى السواء بغرض 

  
  التطورات السياسية والعسكرية واالجتماعية يف السودان  -ثانيا   

املـربم يف   اتفـاق الـسالم الـشامل       : وقّع السودان ثالثـة اتفاقـات للـسالم داخـل حـدوده             - ٢
 واتفـاق سـالم   ؛٢٠٠٦مـايو  /املـربم يف أيـار   واتفـاق سـالم دارفـور    ؛٢٠٠٥ينـاير  /كانون الثاين 

وجــرى معاجلــة الــشواغل إزاء محايــة . ٢٠٠٦أكتــوبر /املــربم يف تــشرين األولشــرق الــسودان 
ويف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، كـان جيـري علـى األقـل             . األطفال يف مجيع االتفاقات الثالثة    

شعبية الـسودانية،   دارفـور الـ   سـالم    ومبـادرة    ،املبـادرة القطريـة   : اإلعداد ملبـادريت سـالم أخـريني      
يف إطـــار العمليـــة حتـــت رعايـــة  ود الوســـاطة الـــشاملة املـــشتركة الـــيت جتـــري  هـــإضـــافة إىل ج

  .املتحدة األمم
، ما زال جنـوب الـسودان يواجـه         ٢٠٠٥التوقيع على اتفاق السالم الشامل عام       ومنذ    - ٣

ــشيات          ــشطة امليلي ــتمرار أن ــدة، واس ــة جدي ــشكيل هياكــل حكومي ــل ت ــن قبي  حتــديات مجــة، م
ومـا زال جـيش الـرب      .  احمللية الدائبـة بـسبب العـرق واملـوارد         النـزاعاتواجلماعات املسلحة، و  

، يــشكّل أيــضا هتديــدا للــسالم ١٩٩٤للمقاومــة، الــذي ينــشط يف جنــوب الــسودان منــذ عــام  
جـراء التحـديات األمنيـة      مـن   تفـاق   الوقـد تقـّوض عمومـا تنفيـذ ا        . واألمن يف جنوب الـسودان    

  .واسع  االشتباكات بني اجملتمعات احمللية وتزايد انتشار األسلحة على نطاقالبالغة اليت تشمل
 تــصاعدت حــدة التــوتر املاثــل يف أبيــي إىل اشــتباك مــسلح  ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٣ويف   - ٤
وعلـى إثـر االقتتـال ُشـّرد حنـو      . القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان      بني

ــسا  ٦٠ ٠٠٠ ــن الرجــال والن ــال م ــران٨ويف . ء واألطف ــه / حزي ــني   ٢٠٠٨يوني ــاق ب ــرم اتف  أب
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يونيه كموعد هنـائي تغـادر فيـه أبيـي          / حزيران ٣٠الطرفني بشأن خريطة طريق أبيي، اليت حتدد        
 وتتــيح نــشر وحــدات  ،قــوات اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان والقــوات املــسلحة الــسودانية  

 تنفيـذ اإلطـار الـزمين املنـصوص عليـه           وما برحت هناك تـأخريات يف     . متكاملة مشتركة جديدة  
. يف خريطة طريق أبيي، ومع ذلك أُحـرز تقـدم جـوهري قياسـا علـى املعـايري األساسـية احملـددة             

بيد أنه مل يتحقق بعد االنسحاب التـام للقـوات املـسلحة الـسودانية مـن ديفـرا، وتقـدمي ميزانيـة                  
  .إىل اإلدارة، وتنفيذ اتفاقات تقاسم الثروة

مـن املقـّدر أن     و. ون يعـودون إىل جنـوب الـسودان       املشردون داخليـا والالجئـ    وما زال     - ٥
الــدعم املقــدم مــن بمنــهم  يف املائــة ٦٠ انتفــع، ٢٠٠٨ فــردا قــد عــادوا عــام ١٥٣ ٦٣٨هنــاك 

 من املشردين داخليا إىل بلدة أبيـي واملنـاطق احمليطـة هبـا              ١٢ ٠٠٠وقد عاد حنو    . األمم املتحدة 
بيــد أن وقــوع حـادث أمــين بــني أفـراد وحــدة الــشرطة   . ٢٠٠٨ ديـسمرب /حبلـول كــانون األول 

ديـسمرب يف سـوق أبيـي       / كـانون األول   ١٢املتكاملة املـشتركة والوحـدة املتكاملـة املـشتركة يف           
  . منهم إىل الشمالما فر بعضساسا إىل اجلنوب، بينأدفع معظم املدنيني يف أبيي إىل الفرار 

لمقاومة من أنشطته يف واليـة      الرب ل اد أيضا جيش    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ز      - ٦
غرب االستوائية، كما لوحظ نشاط مستمر يقوم به ذلك اجليش يف مناطق على حـدود غـريب                 

ــة     ــة الكونغــو الدميقراطي ــا الوســطى، ومشــال شــرقي مجهوري ــة أفريقي ــدا، وشــرقي مجهوري . أوغن
  .زال هناك كثري من األطفال مرتبطني بذلك اجليش وما
ــاين ويف  - ٧ ــاير / كــانون الث ــة  ٢٠٠٨ين الحتــاد األفريقــي واألمــم  املختلطــة ل، حلّــت العملي

وتشمل واليتها تنفيـذ اتفـاق الـسالم    .  يف السودان  املتحدة يف دارفور حمل بعثة االحتاد األفريقي      
بيد أن احلالة األمنية يف دارفور تـدهورت إىل حـد كـبري خـالل الفتـرة                 . الشامل ومحاية املدنيني  

، شــنت حركــة العــدل واملــساواة هجومــا علــى ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٠ويف .  بــالتقريراملــشمولة
أسـفر  وحسب األرقام اليت أعلنتها احلكومـة،       . درمان يف حماولة للوصول إىل اخلرطوم      مدينة أم 
 من مقـاتلي  ٣٢٩ و ، مدنيا ٧٥ من أفراد القوات األمنية احلكومية، و        ٧٩عن مصرع   االقتتال  

ومن املعلوم أيضا أن هناك عددا من األطفال احملاربني داخـل صـفوف             . حركة العدل واملساواة  
  .قوات حركة العدل واملساواة

وما زال اإلبالغ عن االنتـهاكات يتعطـل بـشدة مـن جـراء عـدم إمكانيـة الوصـول إىل                 - ٨
ويرجع ذلك أساسـا إىل انعـدام األمـن بـشكل حـاد، ال سـيما يف دارفـور،                   . السكان املتضررين 

ــد   ــث تتقي ــصدي       حي ــالغ والت ــشطة الرصــد واإلب ــذ أن ــى تنفي ــم املتحــدة عل ــدرة األم ــشدة ق . ب
برحت هنـاك أيـضا حتـديات فيمـا يتـصل بـالقيود الـيت تفرضـها الـسلطات الـسودانية علـى                        وما

ورغـم أن نطـاق االنتـهاكات ضـد األطفـال مـا زال عمومـا                . يف أجزاء مـن البلـد     التنقل  حركة  
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الوقـائع املبلّغــة والثابتـة إىل أنـه مل حيــدث بعـد حتــسن     تلـك األسـباب، تــشري   لمعلـوم نتيجــة   غـري 
 قياسـا علـى الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق، ال سـيما فيمـا خيـتص بتجنيـد األطفـال                       ،أساسي

ــشويه،      ســتخدامهموا ــل والت ــسي، وأعمــال القت ــا مــن العنــف اجلن ــصاب وغريه  وأعمــال االغت
  . اإلنسانيةاملساعداتواحليلولة دون إمكانية وصول 

  
  األطفال على يد القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحةواستخدام جتنيد   -ألف   

  جنوب السودان    
 التابعون لألمم املتحدة أن اجليش الشعيب لتحرير الـسودان قـد            ون امليداني املراقبونذكر    - ٩

 صـبيا كـانوا قـد ُسـجلوا ضـمن عمليـة التـسريح               ٧٨ من األطفال، منـهم      ١٠١  واستخدم جّند
  : وتشمل األمثلة الدالة على التجنيد.ية الفترة املشمولة بالتقريريف هنا

 مقابلــة مــع صــيب جّنــده  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٣أجــرت األمــم املتحــدة يف   )أ(  
أنـه قـد فـر مـن        الـصيب   وزعم  . ٢٠٠٧اجليش الشعيب لتحرير السودان يف باسيال يف أواخر عام          

  رته؛وقد أُعيد اآلن إىل أس. غذاءالثكنات لعدم وجود 
، جّند اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٦يف    )ب(  

  . طفال يف بوتشاال، يف أعايل النيل٣٢
وإطـالق  ورغم التزام القيادة العليا للجيش الشعيب لتحرير السودان مبنع جتنيد األطفال              - ١٠

ة احمللـيني مـا زالـوا جينـدون          الباقني منهم داخل صفوفها، يشري التقرير إىل أن بعض القـاد           سراح
وقد متكن عدد من ضـباط محايـة األطفـال التـابعني لبعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان                     . األطفال

 األطفال املرتبطني باجلماعـة املـسلحة، ولكـن مـا زالـت             حتديد هوية من الوصول إىل الثكنات و    
ــأخريات شــديدة    ــاك ت ــشعيب  و. إطــالق ســراحهم ضــمان تعطــل هن ــا زال اجلــيش ال ــر م  لتحري

حتديـد   األطفال يف األنشطة العـسكرية حـىت بعـد     ، يف واليات معينة، استخدام    السودان يواصل 
  . ومل مشلهم بأسرهمطالق سراحهم هؤالء األطفال رمسيا من أجل إهوية
 ما زال هناك عـدد مـن األطفـال يعـودون إىل الثكنـات بعـد                 هويتمثل شاغل آخر يف أن      - ١١

وعـالوة علـى    . سـبل املعيـشة   الـنقص يف     األغذيـة و   عدم وجود  ، أساسا بسبب  إطالق سراحهم 
لألطفــال املــرتبطني “ عمليــات تــسريح عفويــة”ذلــك، أبلغــت ســلطات جنــوب الــسودان عــن 

 هـؤالء األطفـال رمسيـا، ومـن مث          وعلـى إثـر ذلـك، مل ُيـسجل        . باجليش الشعيب لتحرير السودان   
  .ُيدرجوا يف برامج إعادة اإلدماج مل
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  املناطق الثالث    
ففـي  .  طفـال يف سـتة حـوادث منفـصلة يف منطقـة أبيـي              ٦٧أُبلغ عن جتنيـد واسـتخدام         - ١٢

ــن   ــرة م ــران١٩ إىل ١٨الفت ــه / حزي ــم املتحــدة بوجــود    ٢٠٠٨يوني ــادت األم ــال، ٥٥، أف  طف
 سنة، يف صفوف األفـراد النظـاميني التـابعني للقـوات املـسلحة      ١٦ و ١٤تتراوح أعمارهم بني    

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه . ل أنفــسهم يف الوحــدة املتكاملــة املــشتركةالــسودانية، تقــدموا لتــسجي
  .ُرفض تسجيل هؤالء األطفال

  
  دارفور    

خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أبلـغ املراقبـون امليـدانيون التـابعون لألمـم املتحـدة عـن                   - ١٣
 واليـات    طفال على يد خمتلف القوات واجلماعـات املـسلحة النـشطة يف            ٤٨٧جتنيد واستخدام   

وتفيـد التقـارير    . دارفور الثالث كلها، رغم أن من املعلوم وجود حاالت عديدة مل يبلـغ عنـها              
 مــن القــوات واجلماعــات املــسلحة الــسودانية واألجنبيــة مــسؤولة عــن جتنيــد  ١٤أن أكثــر مــن 

ــور  ــال واســتخدامهم يف دارف ــل حركــة العــدل     . األطف ــشمل ذلــك اجلماعــات املتمــردة، مث وي
جنحة السالم التابعة هلا، ومليشيات اجلنجويـد، وحركـة القـوى الـشعبية للحقـوق               واملساواة وأ 

 جنـاح  - فـصيل أبـو القاسـم وجـيش حتريـر الـسودان        -والدميقراطية، وجـيش حتريـر الـسودان        
ــسودان    ــر ال ــسالم وجــيش حتري ــسودان    -ال ــر ال ــد الواحــد، وجــيش حتري ــصل - حركــة عب  في

  ). الشكل األولانظر(ميناوي، وخمتلف اجلماعات القبلية 
 طفـال مـن األطفـال    ١٧، على سبيل املثال، ُجّمـع   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١١ففي    - ١٤

اجملندين يف صفوف جناح السالم التابع جليش حترير السودان، بالقرب مـن بلـدة نيـاال جنـوب                  
 ٢٠٠٨فربايــر /ويف شـهر شــباط . دارفـور، اســتعدادا لنقلـهم إىل الــضعني مــع اجلماعـة املــسلحة   

 طفـال يف صـفوف خمتلـف اجلماعـات املـسلحة، مبـا يف ذلـك                 ٨٩وحده، ُجّنـد مـا ال يقـل عـن           
 طفـال يف    ٣٠ أطفـال يف جنـوب دارفـور، و          ١٠و  .  فصيل أبو القاسم   -جيش حترير السودان    

  .  طفال يف غرب دارفور٤٩مشال دارفور، و 
ــارهم      - ١٥ ــدين ال تتجــاوز أعم ــال اجملن ــؤالء .  ســنة١٢وبعــض األطف ــال ومعظــم ه  األطف

إال أنــه شــوهدت فتــاة ضــمن أفــراد جنــاح الــسالم التــابع حلركــة العــدل  . اجملنــدين مــن الفتيــان
واملــساواة يف مشــال دارفــور، وفتــاة أخــرى جمنــدة يف صــفوف فــصيل أبــو القاســم التــابع جلــيش  

. وأغلب احلاالت املبلغ عنها حدثت يف واليـة غـرب دارفـور           . حترير السودان يف غرب دارفور    
 طفــال الــذين تأكــد أن حركــة العــدل  ٩٩ذلــك العديــد مــن األطفــال البــالغ عــددهم  ويــشمل 

  .٢٠٠٨مايو /واملساواة جندهتم واستخدمتهم يف اهلجوم الذي شنته على أم درمان يف أيار
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ــددهم       - ١٦ ــال اجملنــدين، وع ــُتخدم معظــم األطف وشــوهد .  طفــال، كمحــاربني ٤٨٧واس
 يف املائـة منـهم وهـم     ٧٥ة، وشـوهد أكثـر مـن        من هؤالء األطفال وهم حيملون األسـلح       ١٧٠

ومل تــرد إال تقــارير حمــدودة نــسبيا عــن اســتخدام  . يرتــدون بعــض قطــع مــن الــزي العــسكري 
األطفــال يف القيــام مبهــام مــساعدة، لكــن قــد يكــون هنــاك نقــص كــبري يف التقــارير عــن هــؤالء 

  .األطفال لتعذر رؤيتهم
فعلـى سـبيل    .  جتنيـد األطفـال يف دارفـور       والقوات احلكومية مسؤولة هي األخرى عـن        - ١٧

 طفــال، بينمــا جنــدت  ٤٩املثــال، تــشري التقــارير إىل أن الــشرطة االحتياطيــة املركزيــة جنــدت   
أبريــل / نيــسان٢ويف .  طفــال خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير ٤٥القــوات املــسلحة الــسودانية 

رابعـة عـشرة مـن عمـره،     ، طفـال يف ال “يف أبـو سـروج  ”، رأى ممثل عن األمـم املتحـدة       ٢٠٠٨
  .حيمل سالحا ويرتدي زي القوات املسلحة السودانية وهو زي عليه رتبة نقيب

. كمــا أن األبعــاد اإلقليميــة للــرتاع كرســت جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف دارفــور     - ١٨
 حالة عن أطفال مرتبطني جبماعات معارضـة تـشادية تعمـل يف             ٩٨فعلى سبيل املثال، أُبلغ عن      

ــا عــسكريا وحيمــل ســالحا،    ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٥ ويف .دارفــور ، أخــرب فــىت، يرتــدي زي
  .موظفي األمم املتحدة أنه يف احلادية عشرة من عمره، وأنه مرتبط جبماعة معارضة تشادية

ورغم القيود األمنية وصعوبة احلصول على املعلومات، فإن الرسم البيـاين أدنـاه يعطـي             - ١٩
  .استخدامهم يف دارفورفكرة عن نطاق جتنيد األطفال و
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  الشكل األول
احلاالت املبلغ عنـها بـشأن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف صـفوف القـوات واجلماعـات                   

  املسلحة يف دارفور
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القتل والتشويه  -باء   
  جنوب السودان    

ــرة املــشمولة       - ٢٠ ــسودان أي حــوادث مــسلحة كــبرية خــالل الفت مل تــسجل يف جنــوب ال
إال أن  . ٢٠٠٦ر، كما أن نـسبة حـوادث قتـل األطفـال وتـشويههم تراجعـت منـذ عـام                    بالتقري

فتاة يف العاشـرة مـن عمرهـا أُصـيبت يف اشـتباكات مـسلحة بـني أفـراد اجلـيش الـشعيب لتحريـر                         
 يف واليـة جـونقلي، وأصـيب        ٢٠٠٨فربايـر   /السودان وجهاز شرطة جنوب السودان يف شباط      

ال بني اجليش الشعيب لتحرير السودان وجنود الوحـدة املتكاملـة           فىت يف الثانية من عمره أثناء قت      
  . يف والية أعايل النيل٢٠٠٨مايو / القوات املسلحة السودانية يف أيار-املشتركة 

وعلـى سـبيل    . وقُتل أيضا بعض األطفال أو أُصيبوا نتيجة الرتاع بني اجلماعات العرقية            - ٢١
وورد . ٢٠٠٨مـايو  /النـوع يف واليـة واراب يف أيـار   املثال، قُتل طفالن يف اشتباكات من هـذا         

أيضا العديد من التقارير غري املؤكـدة، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تفيـد مقتـل أطفـال يف                
  .هجمات شنتها عناصر من قبيلة املوريل ضد مجاعات عرقية أخرى يف والية جونقلي
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كات جسيمة على يـد عناصـر مـن         كما شهدت الفترة املشمولة بالتقرير ارتكاب انتها        - ٢٢
، أُصـيبت فتـاة يف   ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ١٩ففـي  . جيش الـرب للمقاومـة يف جنـوب الـسودان        

الرابعة مـن عمرهـا إصـابة بالغـة عنـدما هامجـت جممـوع كـبرية مـن مقـاتلي جـيش الـرب بلـدة                           
، حيث كان جنود من اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان             )والية غرب االستوائية  (سورس يوبو   

 وإصـابة تـسعة     ٢٧وأسفر هذا اهلجوم عن مقتل ثالثة مدنيني واختطـاف          . يعيشون مع أسرهم  
  .آخرين
وأسفرت أيضا احلوادث املتصلة باأللغام  والـذخائر غـري املنفجـرة عـن قتلـى وجرحـى                    - ٢٣

 يف حوادث من هذا النـوع يف خمتلـف          ٢١فقد قُتل سبعة أطفال وأُصيب      . يف صفوف األطفال  
  .ودانأحناء جنوب الس

  
  دارفور    

تــشري التقــارير إىل أن اجلماعــات العرقيــة، مثــل األّبالــة والزغــاوة، وكــذلك اجلماعــات   - ٢٤
وجـيش  ) الوحـدة (املسلحة املتمردة، مبا فيهـا حركـة العـدل واملـساواة وجـيش حتريـر الـسودان                 

.  فـصيل منـاوي، مـسؤولة عـن أعمـال قتـل لألطفـال وتـشويههم يف دارفـور                   -حترير الـسودان    
تشري التقارير أيضا إىل جهات أخرى ترتكب مثل تلـك األعمـال، مثـل امليليـشيات املدعومـة                  و

  .من احلكومة واجلماعات املعارضة التشادية
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغ املراقبون امليـدانيون التـابعون لألمـم املتحـدة عـن                  - ٢٥

وإضـافة إىل ذلـك، أُبلـغ يف إطـار          . فـور  آخرين يف خمتلف أحناء دار     ٢٠ طفال وإصابة    ٤٢مقتل  
 آخــرين نتيجــة ١٩نظــام إدارة املعلومــات ملكافحــة األلغــام عــن مقتــل تــسعة أطفــال وإصــابة     

  .حوادث متصلة باأللغام والذخائر غري املنفجرة
وقد قتل معظم هؤالء األطفال أو أُصيبوا خـالل هجمـات شـنتها اجلماعـات املـسلحة                   - ٢٦

. يمـات املـشردين داخليـا أو يف اشـتباكات بـني اجلماعـات املـسلحة               على القرى واألسـواق وخم    
ففـي  .  حادثـا خمتلفـا    ١٩ أطفـال يف     ١٠ طفـال وإصـابة      ٢٧وأفادت التقارير مبقتـل مـا جمموعـه         

، علـى سـبيل املثـال، أُصـيب فـىت يف الثالثـة عـشرة مـن عمـره إصـابة                  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧
 -شـنته عناصـر مـن جـيش حتريـر الـسودان       بالغة عندما أصابت رصاصـة ظهـره خـالل هجـوم       

  .فصيل ميناوي على جمموعة من الرحل من قبيلة املعالية يف الضعني
وُنسب العديد من احلاالت املبلـغ عنـها خبـصوص األطفـال وتـشويههم يف دارفـور إىل                    - ٢٧

د فقـ . القوات املسلحة السودانية والشرطة االحتياطية املركزية وقوات الشرطة واألمن األخرى         
قُتــل عــدد مــن األطفــال أو أُصــيبوا يف عمليــات القــصف اجلــوي املــستمر الــيت شــنتها القــوات    
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فعلـى سـبيل املثـال وردت، يف الفتـرة مـن            . احلكومية الـسودانية طيلـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          
ــار /آذار ــايو /مــارس إىل أي ــل  ٢٠٠٨م ــد مبقت  طفــال وإصــابة ســبعة آخــرين يف   ١٢، تقــارير تفي

، ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٩ويف .  املــذكورة، يف واليــة مشــال دارفــور أساســاعمليــات القــصف
، وهـو مـا أسـفر عـن مقتـل      )مشـال دارفـور  (قـصفت طـائرات احلكومـة الـسودانية قريـة احللـف       

مشـال  (وقُـصفت أيـضا قريـة أم سـدر          . رضيع يف شهره الثاين، وإصابة طفل يف الثانية من عمره         
 مـدنيا، منـهم فـىت يف الـسادسة عـشرة مـن              ١٦صيب  ، حيث أُ  ٢٠٠٨مايو  / أيار ١يف  ) دارفور

  .عمره، جبروح بالغة
  

  )دون دارفور(مشال السودان     
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُسجل يف قاعدة بيانات ضحايا األلغام والذخائر غـري               - ٢٨

خـرين   آ١٨ طفـال وإصـابة   ١١املتفجرة، يف إطار نظام إدارة املعلومات ملكافحة األلغام، مقتل        
  ).دون دارفور(يف مناطق أخرى مشال السودان 

  
  االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطرية  -جيم   

ما زالت ظاهرة العنف اجلنسي منتشرة يف خمتلف أحناء السودان، وخباصـة يف دارفـور،         - ٢٩
لكــون رغــم أن أغلبيــة احلــاالت ال ُيبلــغ عنــها نظــرا إىل العــار الــذي يظــل لــصيقا بالــضحية، و   

ومـن النـادر نـسبيا التحقـق يف جـرائم           . العنف اجلنسي حماطا بسياج قوي من احملرمات الثقافيـة        
ويــرد فيمــا يلــي أمثلــة واجتاهــات تــبني نطــاق العنــف اجلنــسي . االغتــصاب وحماكمــة مرتكبيهــا

الــذي يتعــرض لــه األطفــال يف الــسودان، ولكــن مــن الواضــح أن نطــاق هــذه املــشكلة يتعــدى   
  .وبلغت هبا األمم املتحدة. تحقق منهااحلاالت مث ال

  
  جنوب السودان    

أبلغ يف جنوب السودان، عن حالتني من حـاالت العنـف اجلنـسي تعرضـت لـه فتاتـان                     - ٣٠
 يف واليـة    ٢٠٠٨يونيـه   /وآخـر احلـاالت املـسجلة وقعـت يف حزيـران          . على يد عناصر مـسلحة    

ا على يد عريـف يف اجلـيش الـشعيب    أعايل النيل، حيث اغُتصبت فتاة يف الثالثة عشرة من عمره     
  .واعُتقل بعد ذلك الفاعل املزعوم واحُتجز. لتحرير السودان

  
  دارفور     

ضــد املبلــغ عنــها  معظــم حــوادث االغتــصاب والعنــف اجلنــسي       يف دارفــوروقعــت  - ٣١
 حالة اغُتصبت فيها فتيات على أيـدي        ٥٣ وقد متكنت األمم املتحدة من التحقق من         .األطفال

وكانـت أصـغر الـضحايا فتـاة يف الـسادسة مـن عمرهـا               .  حادثة منفصلة  ٣٤لحة يف   عناصر مس 
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ــصب ــاتني      هااغتـ ــع فتـ ــرب مـ ــشيات العـ ــال املليـ ــن رجـ ــسة مـ ــريني مخـ ــنأخـ ــة مـ ــور  مجاعـ  الفـ
مــن التقــارير الــيت  ٢٦وباإلضــافة إىل احلــاالت املتحقــق منــها، ورد  . ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان يف
. تفيـد بوقـوع أعمـال العنـف اجلنـسي ضـد فتيـات              ،تتمكن األمم املتحدة مـن التحقـق منـها         مل

 طفـال،   ٣١ووقعت أغلبية حوادث االغتصاب والعنف اجلنسي يف غرب دارفور حيـث تـضرر              
 . هناك طفال١٧ جنوب دارفور حيث تفيد التقارير بتضرر مث يف

 حادثــة، ضــد أطفــال املــشردين ٣٤وارُتكــب ثلــث احلــوادث املبلــغ عنــها، وجمموعهــا   - ٣٢
والفتيـات الـاليت يغـادرن خميمـات املـشردين          . خمـيم للمـشردين داخليـا     قـرب    وقعت    أو ،داخليا

ــشكل خــاص    ــا جلمــع احلطــب معرضــات للخطــر ب ــاين ٢٥فمــثال يف . داخلي ــاير / كــانون الث ين
 ســنة بينمــا كانــت جتمــع احلطــب مــع جمموعــة مــن النــساء  ١٥ اغُتــصبت فتــاة عمرهــا ٢٠٠٨

 .ارفورخيم الذي ُيقمن فيه يف غرب داملبالقرب من 

قــوة االســتخبارات ( ينتمــون إىل القــوات احلكوميــة مرتكبيهــا حادثــة أن ١١وتــبني يف   - ٣٣
ــة،  واحلدوديــة،  ــة املركزي . )قــوات الــشرطةوالقــوات املــسلحة الــسودانية،  والــشرطة االحتياطي
ــار١٦فمــثال يف  ــايو / أي ــزي العــسكري     ٢٠٠٨م ــدون ال ــة رجــال مــسلحني يرت  اغتــصب ثالث

 حادثـة   ١٢وُعزيـت   .  عـدة مـرات    ودانية فتاة يف الثالثة عـشرة مـن عمرهـا         للقوات املسلحة الس  
 .احلكومةدعومة من أخرى إىل املليشيات امل

 املدعومــة مــن احلكومــة تفربايــر، هامجــت القــوات احلكوميــة واملليــشيا/ شــباط٨ويف   - ٣٤
شـنته  قرى سريبا وسيليا وأبو سروج يف املمر اجلنويب من غرب دارفور ردا على هجـوم سـابق                

وتــشري التقــارير إىل ارتكــاب القــوات املــسلحة   . مراكــز شــرطةضــدحركــة العــدل واملــساواة  
 فتيــات تتــراوح ١٠واغُتــصبت علــى األقــل  . الــسودانية أعمــال عنــف جنــسي واســعة النطــاق  

 . أو تعرضن لالعتداء اجلنسي خالل اهلجوم/ و عاما١٨ و ٩أعمارهن بني 
  

 اختطاف األطفال  -دال   
 جنوب السودان

ــا عــام  وقعــت  - ٣٥ ــها يف جنــوب    ٢٠٠٧ تقريب ــغ عن ــع أعمــال اختطــاف األطفــال املبل  مجي
 واخُتطف بعض األطفال أثناء هجمات شنها رجـال القبائـل املـسلحون علـى القـرى                 .السودان

 ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٢ سـنوات يف  ١٠ عمـره    صـيب فمـثال اخُتطـف     . لسرقة املاشية 
ويف حادثــة أخــرى . ة علــى أيــدي رجــال قبائــل املــوريل قــرب رجــف بواليــة وســط االســتوائي 

 أطفـال أثنـاء هجـوم    ١٠جنويب والية حبر الغزال اختطفت مليشيات قوات الـدفاع الـشعبية     يف
 .وال يزال مكان وجود األطفال جمهوال. ٢٠٠٧ديسمرب /شنته على القرية يف كانون األول
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يف جنـــوب الـــسودان،  حـــوادث االختطـــاف إزاء ٢٠٠٨واســـتمرت الـــشواغل عـــام   - ٣٦
 الوصول إىل املناطق النائية اليت حتـدث فيهـا حـاالت االختطـاف جعلـت                انعدام إمكانية أن   غري

 .من الصعب حتديد االجتاهات يف هذه املرحلة
  

 دارفور

ال يزال اختطاف األطفـال مـصدر قلـق يف دارفـور، حيـث أفيـد بوقـوع سـتة حـوادث                 - ٣٧
 نــصف  غــرب دارفــوروقــد وقــع.  مــن الفتيــاتمعظمهــمســبعة أطفــال تعــرض هلــا اختطــاف 

وكــثريا مــا يــرتبط اختطــاف الفتيــات باالغتــصاب والعنــف    .حــوادث االختطــاف املبلــغ عنــها 
وقـــد ارتكبـــت مجيـــع هـــذه احلـــوادث الـــست أفـــراد القـــوات املـــسلحة الـــسودانية،  . اجلنـــسي

 تــشرين ٢٦  يفففــي. املليــشيات املدعومــة مــن احلكومــة  وأالــشرطة االحتياطيــة املركزيــة،   وأ
 وآخـر  ، أفـراد الـشرطة االحتياطيـة املركزيـة     أحـد  قـام     على سـبيل املثـال،     ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

.  فتــاتني باختطــاف، يف حــادثني منفــصلني،كــان ينتمــي ســابقا إىل القــوات املــسلحة الــسودانية
وتعقبـت قــوات الــشرطة احلكوميــة   . مــن عمرهــاالـسابعة عــشرة  فتــاة يف وقـد اغُتــصبت منــهما 

  .املزعومني، وأمكن إنقاذ إحدى الفتاتني احلادثني مرتكيب
  

 منع وصول املساعدات اإلنسانية  -هاء   
 جنوب السودان

متكنت اجلهات اإلنسانية من الوصول إىل جنـوب الـسودان دون عوائـق كـبرية طـوال                   - ٣٨
  لتحريــر الــشعيبيشاجلــوخبــالف فتــرة التقريــر الــسابق، حيــث قــام  . التقريربــالفتــرة املــشمولة 

ــسودان ــهب شــاحنات   ال ــة لبن ــة     تابع ــرور، مل تقــع أي ــا مــن امل ــاملي أو منعه ــة الع ــامج األغذي ربن
وباسـتثناء عـدد قليـل مـن احلـوادث          . التقريربـ حوادث مـن هـذا القبيـل خـالل الفتـرة املـشمولة              

، مل تعترض أية عقبات طريق املساعدات اإلنسانية يف هـذه املنطقـة خـالل               ٢٠٠٧املعزولة عام   
 .ثالث املاضيةالسنوات ال

  
 املناطق الثالث

ــي و  - ٣٩ ــة يف أبي ــساعدات      والي ــدام األمــن املتفــشي وصــول امل ــان أعــاق انع ــوب كردف جن
ومل تتمكن بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان ووكـاالت األمـم املتحـدة مـن الوصـول                    . اإلنسانية

 لتحريـر   لـشعيب  ا يشاجلـ أعمال القتـال بـني      منذ اندالع   ) منطقة أبيي /جنوب كردفان (إىل مريام   
وكــذلك قيــدت دوائــر . ٢٠٠٧ديــسمرب / ومجاعــة املــسريية العرقيــة يف كــانون األول الــسودان

ية شمال خـارج أبيـي يف األجـزاء الـ       يف السودان  خمابرات األمن الوطين حركة بعثة األمم املتحدة      
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 تدعي حكومة السودان أن هذه املنـاطق تقـع خـارج          حيث  والشرقية والغربية من قطاع البعثة،      
 اتفـاق الـسالم الـشامل، وبالتـايل فهـي خارجـة عـن واليـة          النـار احملـددة يف     منطقة وقف إطالق  

ــة ــة  . البعث ــستطع البعث ــذلك مل ت ــران ،ونتيجــة ل ــذ حزي ــه / من ــاطق  ،٢٠٠٨يوني  الوصــول إىل املن
 .اخلارجة عن نطاق خريطة طريق أبيي

 شمال إىل الـ  فرص وصـول وكـاالت األمـم املتحـدة     يف وقت أقرب عهدا   وقد حتسنت     - ٤٠
 إمكانيــة ، غــري أن انعــدام األمــن ال يــزال يعــوق    )جنــوب كردفــان (انطالقــا مــن كــادوغلي   

وبالتايل فمن الصعب رصد االنتـهاكات اخلطـرية ضـد األطفـال يف املنـاطق املتـضررة                  .الوصول
،  الــصدام يف مــريام الــيت تعــرض هلــا األطفــال نتيجــة ثــاراآليف ذلــك رصــد  والتحقــق منــها، مبــا

 . جتنيد األطفال واستخدامهم يف ذلك اجلزء من جنوب كردفانشتباه يف ورصد اال
  

 دارفور

شــهدت اهلجمــات ضــد العــاملني يف اجملــال اإلنــساين يف دارفــور زيــادة كــبرية خــالل      - ٤١
 . آخرون٣٨ وُجرح منهم ١٩التقرير، حيث قُتل ما جمموعه بالفترة املشمولة 

 قياسـا علـى   يت متـس الوكـاالت اإلنـسانية        وتضاعف أيضا عـدد حـاالت االختطـاف الـ           - ٤٢
ألمـم املتحـدة    التابعـة ل  ركبـات   امل مـن    ٢٩٣واخُتطـف حـوايل     . الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق    

فريقـي   مركبة تابعة للعملية املختلطـة لالحتـاد األ        ٥٢واملنظمات غري احلكومية يف دارفور، منها       
،  برنـــامج األغذيـــة العـــاملي  يهـــاتعاقـــد عل ات شـــاحن١١٠واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور، و   

 من العاملني يف اجملـال اإلنـساين والـسائقني املتعاقـدين مـع برنـامج األغذيـة                  ٢٢٧ اختطف كما
. وقــد أطلــق حــىت اآلن ســراح مجيــع الــسائقني باســتثناء ثالثــة  .  احلــوادثتلــكالعــاملي خــالل 

 معــدات وفقــدت شــركة امليــاه احلكوميــة يف جنــوب دارفــور خــالل أحــد حــوادث االختطــاف
 .حفر مثينة ومركبات

ــام         - ٤٣ ــة ع ــور يف بداي ــشمايل مــن غــرب دارف ــيت وقعــت يف املمــر ال وخــالل اهلجمــات ال
، ُنهبــت أيــضا اجملمعــات واملراكــز اإلنــسانية وُدمــرت بــصورة متكــررة علــى أيــدي          ٢٠٠٨

وتـشكل هـذه اهلجمـات خطـرا     . سلحة والقـوات املـسلحة الـسودانية واملليـشيات    املـ اجلماعات  
 .، إىل السكان املتضررينيف ذلك األغذيةعلى عملية إيصال املساعدات اإلنسانية، مبا شديد 

  شـنتها العناصـر املـسلحة       هجمـات  ٢٠٧ بوقـوع  أفيد   املشمولة بالتقرير وخالل الفترة     - ٤٤
 :وتشمل هذه احلوادث ما يلي.  السلع قوافلعلى العاملني يف اجملال اإلنساين وعلى

 نــصب رجــالن مــسلحان مــن العــرب مل حتــدد ٢٠٠٧ ســبتمرب/ أيلــول٢٠يف   )أ(  
 غـري حكوميـة دوليـة يف منطقـة بلبـل متبـسكو، إىل       للمنظمـات هويتهما كمينا ضـد قافلـة تابعـة      
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 جبـروح مـن      تـابعني لتلـك املنظمـات      وأُصـيب ثالثـة مـوظفني     . الغرب من نياال جبنـوب دارفـور      
 ؛طقة ملدة شهرين أنشطتها يف املنجرى تعليقجراء طلقات نارية، ونتيجة لذلك 

موظفيهـا مـن الطويلـة وشـنقل طوبايـة        بـإجالء   منظمة أطباء بال حـدود      قامت    )ب(  
 غـري معـروفني   يف مشال درافور عقب سلسلة من اهلجمات العنيفة الـيت شـنها رجـال مـسلحون                 

 ٦٥ ٠٠٠نظمــة إىل حرمــان املوأدى تعليــق أنــشطة . ٢٠٠٨أغــسطس /يف آب علــى موظفيهــا
، وهـي  وبنفس الطريقة علقت منظمة العمـل الزراعـي األملانيـة        . اعدة الطبية من املدنيني من املس   

، ممــا أدى إىل تعطــل ٢٠٠٨أغــسطس / دارفــور يف آب أنــشطتها مشــايلمنظمــة غــري حكوميــة،
 غــري واســتأنفت كلتــا املنظمــتني  . املــساعدات الغذائيــة ب مــن املــستفيدين  ٤٥٠ ٠٠٠تزويــد 

 . أنشطتهما بعد شهريناحلكوميتني

ــ  - ٤٥ ــة  وم ــال     ”أن ن التطــورات اإلجيابي ــى األعم ــود املفروضــة عل ــاري للقي الوقــف االختي
 لتيسري األنـشطة    ٢٠٠٤يوليه  / الذي وقعته األمم املتحدة وحكومة السودان يف متوز        “اإلنسانية

ــرة عــام واحــد  اإلنــسانية يف دارفــور ــده لفت ــاري مبــرور الوقــت  و . مت متدي  ،مســح الوقــف االختي
 .اإلنسانية إىل السكان املتضررينبتسهيل وصول املساعدات 

غري أنه على الـرغم مـن الوقـف االختيـاري ال يـزال جمتمـع املـساعدة اإلنـسانية يواجـه                        - ٤٦
 التـأخري يف مـنح رخـص العمـل للمـوظفني الـدوليني              منـها  ، احلكومـة  اليت تفرضـها  بعض القيود   

 بعـض البعثـات      تقييـد وصـول    فـضال عـن   التابعني للمنظمات غـري احلكوميـة أو رفـض منحهـا،            
ــسانية إىل امليــدان  ــثال يف بدايــة عــام   . اإلن ــساح الطريــق ملــدة     ٢٠٠٨فم ــضت احلكومــة إف  رف

 مـن املتـضررين   ١٦٠ ٠٠٠ حـوايل   إىللوكاالت اإلنسانية الـيت تقـدم املـساعدة       ا أماميوما   ٤٠
ونتيجـة  . رفـور ا طفـل يف اجلـزء الـشمايل مـن غـرب د            ٨٠ ٠٠٠ ـاع، منـهم مـا يقـدر بـ        من الرت 
ــة مبــا يف ذلــك يف جمــاالت العنــف اجلنــسي واجلنــساين، وحقــوق     لــذلك ُع لقــت أنــشطة احلماي

وقـد واجهـت مـشاريع احلمايـة حتـديات خطـرية أدت إىل              . اإلنسان، ومشاريع محايـة األطفـال     
وقــد قامــت اللجنــة الوطنيــة لألمــن واملــساعدات اإلنــسانية  . إغــالق بــرامج أساســية أو تعليقهــا
دى إىل تفتـــيش أمـــاكن العمـــل واملـــواد، فـــضال عـــن هتديـــد  برصـــد منظمـــات احلمايـــة، ممـــا أ

  .وختويفهم املوظفني
  

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  - واو  
  جنوب السودان    

ــرة     إىل نظــرا   - ٤٧ عــدم وقــوع اشــتباكات مــسلحة كــبرية يف جنــوب الــسودان خــالل الفت
  .دارس أو املستشفياتملااستهدفت فيها  مل ترد أنباء عن وقوع حوادث ،املشمولة بالتقرير
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  ثالثاملناطق ال    
هبت مخس مـدارس     نُ ،٢٠٠٨مايو  /منطقة أبيي يف أيار   الذي شهدته   يف أعقاب القتال      - ٤٨

ــا    ــرت جزئيـ ــي ودمـ ــة أبيـ ــسومل  .يف مدينـ ــول إىل يتـ ــشرين    ن الوصـ ــىت تـ ــدة حـ ــة واحـ مدرسـ
ظمـة غـري   نتابعـة مل هبـت عيـادة   ُنو . بـسبب وجـود الـذخائر غـري املنفجـرة       ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

  .ونة هباخز املرقت األدويةـوُس ،حكومية دولية
  

  ورـدارف    
ـــعزى   - ٤٩ ــور   ُت ــشفيات يف دارف ــدارس واملست ــى امل ــشمولة   ، اهلجمــات عل ــرة امل خــالل الفت

علـى  ف. شتباكات بـني خمتلـف القـوات واجلماعـات املـسلحة          اال اهلجمات الربية أو     إىل ،بالتقرير
 يف هتوصف البلـدة خـالل هجـوم علـى بلـدة حـسكنيت          حرقت مخس مدارس ومس   أُ ،سبيل املثال 

  .حرقت عمداأُقد ن البلدة بأكملها فإ املتحدة األممووفقا لتقارير  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
ــد وو  - ٥٠ ــة  قـ ــت غالبيـ ــوادث يفقعـ ــور   احلـ ــرب دارفـ ــة غـ ــدارس   و واليـ ــب املـ ــت هنـ مشلـ

  :واملستشفيات
أُبلـغ   ،٢٠٠٨فربايـر   /يف شـباط  سيليا وأبو سروج    ييت  جمات على قر  خالل اهل   )أ(  

امليليـشيات   كـل مـن القـوات املـسلحة الـسودانية و           يف سيليا على يـد    هنب املدرسة الرئيسية    عن  
  ؛اليت تدعمها احلكومة

ثانويـة  ة  مدرسـ ية   املركز يةشرطة االحتياط ال احتلت   ،٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول   )ب(  
فـصيل  /ريـر الـسودان    غرب دارفور، بعـد اشـتباكات بـني احلكومـة وجـيش حت             ،يف مورين للبنني  

  .القاسمأبو 
  

  الدعوة واحلوار من أجل خطط العمل  -ا ثالث  
  والـرتاع  حتـسن التعـاون مـع احلكومـة بـشأن األطفـال      ،خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير       - ٥١

فـي أوائـل عـام     ف . علـى الـسواء     الدعوة واحلـوار   هود يف جمايل  لذلك ُيـسرت اجل   ونتيجة   ،املسلح
ــش،٢٠٠٨ ــدى مــ ىء  أن ــم املتحــدة   منت ــني األم ــال والرتاعــات   واشترك ب ــشأن األطف ــة ب حلكوم

ــاون    ــن أجــل التع ــسلحة م ــى امل ــن   عل ــرار جملــس األم ــذ ق ــك  ،)٢٠٠٥ (١٦١٢تنفي ــا يف ذل  مب
 وقــد عــزز هــذا .تقــارير األمــني العــاماســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف 

ــاون  تقاســم التطــور  ــات والتع ــصور املعلوم ــصدي ب ــسقة ة والت ــال   لمن ــة باألطف ــسائل املتعلق لم
  .املتضررين من جراء الرتاع املسلح يف السودان
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هـو حمـور    وكان وضع خطط عمل مع القوات واجلماعات املسلحة العاملة يف دارفور              - ٥٢
لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، ومنظمـة األمـم             التركيز الرئيسي للعملية املختلطة     

اإلنـساين يف  يف اجملـال  ة عمـل نظمهـا مركـز احلـوار     حلقـ  خـالل    )اليونيـسيف (لـة   املتحدة للطفو 
ــ/جنيــف يف متــوز  علــى اتفــاق ســالم  ةغــري املوقعــاجلهــات ان مــن تــاثنوالتزمــت . ٢٠٠٨ هيولي

 باختــاذ تــدابري ،الوحــدةفــصيل / وجــيش حتريــر الــسودان،حركــة العــدل واملــساواةمهــا دارفــور، 
يف  مـن جديـد التزامهـا باالمتنـاع عـن اسـتخدام األطفـال        ات وأكـد ،حلمايـة األطفـال يف دارفـور   

 مــع حركــة العــدل واملــساواة لترمجــة هــذه ا اليونيــسيف حــوارتوقــد بــدأ. عمليــات عــسكرية
 .)٢٠٠٥ (١٦١٢و  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قـراري جملـس األمـن       االلتزامات إىل خطة عمل وفقا ل     

  .الوحدةفصيل /وار مماثل مع جيش حترير السودانحيبدأ أيضا ومن املتوقع أن 
 ،جل يف دارفـور   ـ سُ ،مناوي فصيل/خطة العمل مع جيش حترير السودان     توقيع  وعقب    - ٥٣

. همسلحة لتـسرحي  املـ تلـك اجلماعـة     ب نيرتبطمـن املـ    طفـال    ١٦ ،خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      
  . احتديد اهلوية والتسجيل مستمرزال  وما
 تتــــراوح أعمــــارهم بــــني  مــــن األطفــــال الــــذين١١٠عقــــب القــــبض علــــى حنــــو و  - ٥٤
مـايو  /أيـار  ١٠عاما يف أعقاب هجوم حركة العدل واملـساواة علـى أم درمـان يـوم                 ١٧ و ١١

 .لـصاحل األطفـال   جبهـود منـسقة يف جمـال الـدعوة           لرعايـة الطفولـة   القـومي   اجمللـس    قام   ،٢٠٠٨
ل عـن   طفـا  األ  فصل ،ونتيجة لذلك . محاية هؤالء األطفال  توىل  تكي   وأنشئت جلنة رئاسية عليا   

مــن  ذلــك  هلــم الرعايــة الطبيــة والــدعم النفــسي واالجتمــاعي وغــري ت ووفــر،الــسجناء الكبــار
ــة للــصليب األمحــر   مــن لبـطُــو .اخلــدمات ــة الدولي ــر األســر ومل مشلــها أيــضا اللجن  ،اقتفــاء أث

الالزمـني  بـادرات   املو الرعاية املؤقتة والتخطـيط   على السواء يف جمال     وقدمت اليونيسيف الدعم    
  جهـود   جتـدر اإلشـارة إىل أنـه علـى الـرغم مـن             ،ومـع ذلـك    .على املدى الطويـل     الدمج عادةإل

وا  مـن هـؤالء األطفـال اسـتخدم        ٣٠أكثـر مـن      فإن   ، املتحدة  القوية اليت قامت هبا األمم     الدعوة
قـرب هنايـة    و .طـر كـبري   خلضـهم   ممـا عر  شهود يف حماكمات مقـاتلي حركـة العـدل واملـساواة            ك

 ،تقريبـا  مت العفو مبوجب مرسوم رئاسي عن مجيع األطفـال احملتجـزين             ،يرالفترة املشمولة بالتقر  
ويشمل ذلك عددا من األطفـال الـذين   .  واجملتمعات احملليةبأسرهممع مشلهم   ـ وجُ موأفرج عنه 

علـى  حكـم   كمـا  ، أطفـال مخسة يعرف مكان وجود بيد أنه مل   .أسرهم يف تشاد  بمع مشلهم   ُج
.  املطبقـة يف مشـال الـسودان      اإلسـالمية دام مبوجب الـشريعة      عاما باإلع  ١٦طفل يبلغ من العمر     

  .هذا احلكمختفيف  املتحدة والشركاء لضمان األمماجلهود اليت تبذهلا وتتواصل 
ــسودان و  - ٥٥ ــدعوة مــع القــوات املــسلحة   جهــود  األمــم املتحــدة  تواصــل ،يف جنــوب ال ال

لقـــة بانتـــهاكات حقـــوق  الـــسودانية واجلـــيش الـــشعيب لتحريـــر الـــسودان بـــشأن املـــسائل املتع  
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وقـف إطـالق النـار، وال سـيما اهليئـات           هيئـات    مـن خـالل      - جتنيـدهم  مبا يف ذلك     - األطفال
  .ن السبع الفرعية العسكرية املشتركة للمناطقاالعسكرية املشتركة لوقف إطالق النار واللج

  
  اإلدماج إعادة ووالتسريح السالح نزع برامج  - رابعا  

 يف إطـار اتفـاق الـسالم الـشامل بـرامج إعـادة               قـدمت  ،لة بـالتقرير  خالل الفترة املـشمو     - ٥٦
يف الـسابق  مـرتبطني   ممن كانوا    طفل   ٦٠٠ا يقرب من     الدعم مل  اإلدماج يف مجيع أحناء السودان    

عرضـني للخطـر    املاآلخـرين    مـن األطفـال      ١٢ ٠٠٠ فـضال عـن      ،بالقوات واجلماعات املسلحة  
على الـرغم مـن    بيد أنه .يف مجيع أحناء السوداندماج اإل إعادةهلم عن طريق برامج دم الدعم قُ

ا مجيــع األطفــال فــورطــالق ســراح  دعــا إىل إ٢٠٠٥ينــاير /تفــاق املوقــع يف كــانون الثــايناالأن 
مجيـع أطـراف   فـإن   ،املقاتلة يف غضون ستة أشهرواجلماعات شروط من خمتلف القوات    دون  و

  .وهنمستخدمي جيندون األطفال وازالو ماالرتاع 
مشـال وجنـوب الـسودان     يف اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح   نـزع تا جلناشتركتو  - ٥٧

إعــادة إدمــاج األطفــال املــرتبطني بــالقوات واجلماعــات  ترمــي إىل   وطنيــةاســتراتيجيةيف وضــع 
يف و .إعـــادة إدمـــاج األطفـــال يف مجيـــع أحنـــاء الـــبالدإزاء  ا مـــشتركاتوفر هنجـــســـو، املـــسلحة
 ،إىل جانـب وكـاالت األمـم املتحـدة الـشريكة           ،ضا اللجنتـان أيـ    ت اتفقـ  ،٢٠٠٨أبريـل   /نيسان
مجيع األطفال املـرتبطني بـالقوات واجلماعـات املـسلحة قبـل هنايـة              إطالق سراح   ينبغي  ه  على أن 

ح والتـسري  الـسالح   نـزع  ةجلنـ فـإن    ،ورغم أن هـذه العمليـة مل تكتمـل حـىت اآلن           . ٢٠٠٨عام  
طفــال  ٥٠ وســجلت ، طفــال١٥٠ إدمــاج تعــادأجنــوب الــسودان قــد   يف اإلدمــاج وإعــادة
 الـسودان مـؤخرا إعـادة     يف مشـال اإلدمـاج  وإعـادة  والتسريح السالح  نزعة وبدأت جلن،اإضافي

  . طفل٣٠٠ج حنو ادمإ
طفـال   ٨٦و  ) أعـايل النيـل    ( كوربيـوت   طفال يف  ٦٨ مت تسجيل    ،يف جنوب السودان  و  - ٥٨

 ة جلنـ  اليت بذلتـها  لك بفضل اجلهود املنسقة     وذ،  يف والية الوحدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير      
اجلـــيش الـــشعيب لتحريـــر و ،جنـــوب الـــسودان يف اإلدمـــاج وإعـــادة والتـــسريح الـــسالح نـــزع

وقــد  .طــالق ســراحهمإواألطفــال مــن أجــل التعجيــل بتحديــد هويــة واليونيــسيف،  ،الــسودان
 سـراحهم   طالق وبلغ جمموع من مت إ     ،٢٠٠٨ديسمرب  /تسريح يف كانون األول   الأنشطة  جرت  
ينتظـرون النقـل    مـا زال التـسعة البـاقون         يف حـني     ،أسـرهم ب منـهم    ٣٧مجـع مشـل     مت  ،   طفال ٤٦

  .هم بأسرهمومجع مشل
 التـسريح  و الـسالح   نـزع تـا جلنت توصـل  ،الـثالث نـاطق  يف امل وبعد عام من املناقـشات   - ٥٩

 ممـا أدى  ،جإعـادة اإلدمـا  عمليـات  مشال وجنوب السودان إىل اتفاق بـشأن   يف اإلدماج وإعادة
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اجلـــيش الـــشعيب لتحريـــر الـــسودان طفـــال مـــن  ٨٨ إطـــالق ســـراح إىل ٢٠٠٨مـــايو /يف أيـــار
األطفـال  مـن    ٢٢٧ مـن أصـل      ،)جنـوب النيـل األزرق    واليـة   ( الكُـرمك   يفهم  أسربهم  مشل ملو

مـا تبقـى مـن األطفـال        صـل    و ،بـسبب التـأخري   و .٢٠٠٧يوليه  /متوز يف   ويتهمه الذين مت حتديد  
  .إعادة اإلدماج  فرصمفقداهنغادروا موقع التسجيل، مما تسبب يف أو سنة  ١٨إىل عمر 

يف دارفــور يف  لاطفــلأل اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح عمليــة نــزعوقــد بــدأت   - ٦٠
جملموعـات الـست املوقعـة      عـن ا  عمـل ضـمت ممـثلني       على إثر عقد حلقة      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ــور   ــى اتفــاق ســالم دارف ــر  ،عل ــا جــيش حتري ــا فيه ــسودان مب ــصيل/ ال ــاوي ف ــر  و ،من جــيش حتري
ــاح /الـــسودان ــر الـــسودان و ،الـــسالمجنـ ــو/جـــيش حتريـ ــمفـــصيل أبـ ــدل ، القاسـ ــة العـ  وحركـ
اإلرادة فـصيل   / وجـيش حتريـر الـسودان      ،عبـد الـرمحن أبـو ريـشة       التابع ل السالم  جناح  /واملساواة

بـإطالق   اجلماعـات املـسلحة   وتعهـدت مجيـع      .الـشعبية للحقـوق والدميقراطيـة     احلركـة    و ،احلرة
الـذين شـاركوا    ألطفـال   ابـرامج إعـادة إدمـاج       حاليا  تبدأ  و .ولويةعلى سبيل األ  األطفال  سراح  

الـذين قـام    وكـذلك األطفـال   ،أم درمـان علـى  حركـة العـدل واملـساواة      يف اهلجوم الـذي شـنته       
  .يف اتفاقه مع اليونيسيفبتحديد هوياهتم  مناوي فيصل/جيش حترير السودان

  
  النتهاكات اجلسيمةالتصدي ل  -خامسا  

 التـشريعات  مـن  عـدد  نسَـ  ، بـصدد  بـالتقرير  املـشمولة  الفترة خالل ،كبري تقدم حصل  - ٦١
 .األطفال حبماية املتعلق الكلي اإلطار تعزيز من تزيد اليت الوطنية

 ٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  ٥ يف مداعُت الذي السودانية املسلحة القوات قانونإن    - ٦٢
ــة يعــزز ــساء محاي ــد األدىن الــسن القــانون عــلوجي .املــسلحة املنازعــات يف واألطفــال الن  للتجني
 بــشأن كاذبــة مبعلومــات يــديل أو أطفــاالً جينــد مــن علــى جنائيــة عقوبــات ويفــرض عامــاً، ١٨

 علــى عقوبــات أيــضاً وحيــدد .العمــر املــذكور عــن أعمــارهم تقــل أشــخاص جتنيــد أو اســتخدام
ــة ارتكــاب ــن طائف ــهاكات م ــانون االنت ــساينا للق ــانون إلن ــوق وق ــسان، حق ــا اإلن ــك يف مب  ذل
 ،واالختطـــاف القـــسري، احلمـــل أو اجلنـــسي واالســـترقاق ،واالغتـــصاب ،والقتـــل ،التعـــذيب

 .واملستشفيات املدارس على واهلجوم ،واالسترقاق

 عضِـ ُو الـذي  ،٢٠٠٨ لعـام  الطفـل  قـانون يف   اآلخر الرئيسي القانوين اإلصالح ويتمثل  - ٦٣
 وبروتوكوليهـــا الطفـــل حقـــوق كاتفاقيـــة الدوليـــة باملعـــايري الوفـــاء منـــها أمـــور لعـــدة حتقيقـــاً

ــاً الــوزراء جملــس ويعكــف .االختيــاريني  تــشرين ١٣ ويف .القــانون هــذا اســتعراض علــى حالي
ن الطفـل جلنـوب الـسودان       قـانو  الـسودان  جنـوب  حكومـة  رئـيس  وقـع  ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول
 اجلنائيـة  املـسؤولية  لـحتمّـ لعمر الـذي يبـدأ فيـه        ابـ  تتعلق أحكاماً القانون ويتضمن .٢٠٠٨لعام  
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 األطفـال،  نْجـلـسَ  بـدائل  تـوفري  مـسألة  يعاجل أنه كما عاماً؛ ١٢ إىل أعوام ١٠ من فعُر الذيو
  .األطفال خطف على أشد عقوبة فرض ومسألة
 الــسلطات عملــت أعــاله، املبينــة اجلــسيمة لالنتــهاكات التــصدي عمليــة مــن وكجــزء  - ٦٤

 مجيــع يف القــدرات وبنــاء التــدريب تــوفري كفالــةعلــى  وثيــق بــشكل املتحــدة مــمواأل الــسودانية
 القــومي اجمللــس قادهــا الــيت الــدعوة جهــود أمثــرت ،٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول ويف .أراضــي البلــد

 مشــال واليــات مجيــع يف والطفــل باألســرة خمتــصة شــرطة وحــدات بإنــشاء الطفولــة لرعايــة
ــسودان ــصممة ،الـ ــرار   مـ ــى غـ ــوذجعلـ ــدة منـ ــة وحـ ــرة محايـ ــل األسـ ــوم يف والطفـ  ويف .اخلرطـ

 اليونيــسيف مــع بالتعــاون ،الطفولــة لرعايــة القــومي اجمللــس أطلــق ،٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ١٦
 مـن  واسـعة  طائفـة  معاجلـة  هبـدف  ،الطفـل  محايـة  بشؤون للتوعية شاملة محلة ،آخرين وشركاء
 .واإلمهـال  املعاملـة  ةوإسـاء  واالسـتغالل  العنـف  أنـواع  مجيـع  مـن  الطفـل  محايـة  ، منـها  الشواغل
ــارس/آذار شــهري وخــالل ــسان م ــل/وني ــة جنحــت ،٢٠٠٨ أبري ــة اللجن ــضاء املعني ــى بالق  عل
ــساء اختطــاف ــال، الن ــدعم واألطف ــر عــودة تنظــيم يف املتحــدة، األمــم شــركاء مــن ب  مــن أكث

 الـسودان  جنـوب  مـن  الثمانينـات  يف اختطفـوا  قـد  كـانوا  الـدينكا  قبيلـة  مـن  وطفالً امرأة ٣٣٠
  .دارفور جنوب إىل ونقلوا

 تتولّـ الـيت    القـدرات  وبنـاء  التـدريب  أنـشطة  مـن  العديـد  أيضاً املتحدة األمم ودعمت  - ٦٥
ــسلطات ــسودانية ال ــشطة وتــضمنت .قيادهتــا ال ــة دورات تنظــيم األن ــة ملــسؤويل تدريبي  احلكوم
 كةاملـشتر  املتكاملـة  والوحـدات  الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  واجلـيش  السودانية املسلحة والقوات
ــشأن ــال محايــة ب ــة وحتقيــق األطف ــتو .هلــم العدال ــدورات هــذه ُوجه ــرإىل  أيــضاً ال  مــن أكث
 يف التقليـديني  والزعمـاء  جتمـاعيني األخـصائيني اال  و والقـضاة  الـشرطة  أفـراد  مـن  شخصاً ١٦٤
  .٢٠٠٨ عام واليات ست

  
 لتوصياتا  - سادسا 

 مـــن  قـــائمتني حاليـــا هـــامتني جملمـــوعتني اســـتعراض إىل التاليـــة التوصـــيات تـــستند  - ٦٦
 والـرتاع  باألطفـال  املعـين  األمن جمللس التابع العامل الفريق قدمها اليت والتوصيات االستنتاجات

 الـيت  العامـة  املواضـيع  وتكـرر  .الـسودان  يف األطفـال  حالـة  عـن  سابقةالـ  يتقـارير  وإىل ،املسلح
 الرصـد  عمليـة  مـن  سـنوات  ثـالث  بعـد  احلـايل  الـسياق  يف األولويـات تأكيـد    التوصيات تغطيها
 التوصـيات  وتـسلط  .)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـن  جملـس  قرارمبوجب    يف السودان  التقارير وإعداد
ــضوء ــى ال ــدابري عل ــة الت ــى      واحلامســة العملي ــا عل ــا عام ــدم، وتعكــس اتفاق ــة إلحــراز التق الالزم

 الفعـال  التعـاون  مـن  أكرب قدر حتقيق إىل وهتدف الرئيسيني، املصلحة أصحاباألولويات لدى   
 .بينهم يماف
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 يف الــواردة  التوصــيات نفيــذإىل ت األولويــة إيــالء إىل املعنيــة األطــراف مجيــع أدعــوو  - ٦٧
ــي ــسابقني تقريري ــال عــن ال ــرتاع األطف ــسلح وال ــسودان يف امل  )S/2006/662 و S/2007/520( ال
 األمـن  جمللـس  التـابع  العامـل  الفريـق  مـن  املقدمـة  الصلة ذات والتوصيات االستنتاجات وكذلك

  ).S/AC.51/2008/7 و S/2006/971( املسلح والرتاع باألطفال عينامل

ــةإىل  دعــويت وأكــرر  - ٦٨ ــة الوحــدة حكوم ــة الوطني ــوب وحكوم ــسودان جن ــاء إىل ال  الوف
ــات ــيت بااللتزام ــدتا ال ــشأن هبــا تعه ــاء ب ــد إهن ــال واســتخدام جتني ــا ضــمن األطف  وفقــاً ،قواهتم
 وتتحمــل .الــصلة ذات الوطنيــة والتــشريعات الــدويل القــانون عليهمــا يفرضــها الــيت للواجبــات
 القــوات علــى يــد األطفــال واســتخدام جتنيــد عــن مباشــرة مــسؤولية الوطنيــة الوحــدة حكومــة
 املــسؤولية الــسودان جنــوب حكومــة وتتحمــل معهــا، املتحالفــة والقــوات الــسودانية املــسلحة
 الطـرفني  وعلـى  .لسودانا لتحرير الشعيب اجليش على يد  األطفال واستخدام جتنيد عن املباشرة

 األطفــال مجيــع  هويــةحتديــد إىل وفــوراً بنــشاط والــسعي التجنيــد إيقــاف أجــل مــن يعمــال أن
 ١٥٣٩ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـن  جملـس  قراري إطار يف سراحهم وإطالق بقواهتما املرتبطني

  .القرارين يف عليها املنصوص العمل خطط وإعداد ،)٢٠٠٤(

 شــروط ودون الفــور علــى ،القيــام إىل الــسودان يف سلحةاملــ اجلماعــات مجيــع وأدعــو  - ٦٩
 يف بالفعــل املوجــودين األطفــال  هويــةوحتديــد واســتخدامهم، األطفــال جتنيــد بوقــف ،مــسبقة
 مــع حــوار يف تــدخل أن األطــراف مجيــع علــى وجيــب .املتحــدة األمــم إىل وتــسليمهم صــفوفها
 الـسودان،  يف املتحـدة  األمم وبعثة ارفور،د يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

ــاً حمـــددة عمـــل خطـــط تعـــد وأن ،اليونيـــسيفو  األطفـــال لتجنيـــد التـــصدي أجـــل مـــن زمنيـ
 احملـددة  املعـايري  أسـاس  وعلـى  ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ القـرار  إطـار  يفوذلـك    كجنود واستخدامهم

 .العمل خلطط

امــات حمــددة إىل األمــم ذلــك، ينبغــي جلميــع أطــراف الــرتاع أن تقــدم التز وإضــافة إىل   - ٧٠
املتحدة بغية وضع حد جلميع االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال واملنـسوبة إليهـا يف                    

وينبغي للعملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، وبعثـة األمـم                   . تقاريري
ع مجيــع أطــراف كلمـا أمكــن ذلـك، يف حــوار مـ   اليونيـسيف الــدخول،  املتحـدة يف الــسودان، و 

تيسري إعداد خطط العمل وتنفيذها على النحو املنصوص عليـه يف قـراري جملـس               بغرض  الرتاع  
متابعــــة هــــذا اجلانــــب وكــــذلك متابعــــة      ، و)٢٠٠٤ (١٥٣٩و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢األمــــن 

 . ذلك ، وتقدمي تقرير عنااللتزامات احملددة بشأن التصدي لالنتهاكات اجلسيمة األخرى

 وتـشويه  قتـل  من اآلخرون واملدنيون األطفال له يتعرض ما  إزاء عميق قبقل أشعر وأنا  - ٧١
 علـى  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  وأحـث  اجلوي، القصف ذلك يف مبا ،العسكرية العمليات أثناء
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 التمييــز ملبــادئ الــصارم االمتثــالمــن خــالل  األطفــال محايــة مــن أجــل بوســعها مــا كــل بــذل
 .العدائية األعمال تنفيذ يف والتناسب

 الفتيـات  ضـد  املنـهجي  اجلنـسي  العنـف  اسـتمرار  إزاء العميـق  قلقـي  عـن  التعبري وأكرر  - ٧٢
 الوحـدة  حكومة وأحث .دارفور يف بالرتاع املتضررة املناطق يف سيما وال عقاب دون والنساء
 يف تـشمل، و اجلنـسي  للعنـف  التـصدي   ترمـي إىل   شـاملة  اسـتراتيجية  اعتمـاد  علـى  بقوة الوطنية

 عملــها؛ نطـاق  وتوسـيع  والطفــل األسـرة  الــشرطة املعنيـة ب وحـدات  قـدرات  يــزتعز أمـور،  مجلـة 
زيـادة الـدعم املقـدم إىل       و مرتكبيهـا؛  ومقاضـاة  االنتـهاكات  تلك بشأن دقيقة حتقيقات وإجراء

 الـشرطة  موظفي تدريب ومواصلة ضحاياها؛الحتياجات   االستجابة وبرامج الوقائية ملبادراتا
 بــالعنف املتعلقــة املــسائل يف قــدراهتم وتعزيــز ،االجتمــاعيني ينواملرشــد  واألخــصائينيوالقــضاء
 األمـم  وكـاالت  وأحـث  الـصدد،  هـذا  يف الـسلطات  دعـم  إىل املاحنـة  اجلهـات  وأدعـو  .اجلنسي
 واالسـتجابة  الوقايـة  جمـال  يف أنـشطتهم  زيـادة  علـى  األطفـال  حبمايـة  املعنـيني  والشركاء املتحدة
  .بفعالية جهودهم وتنسيق

 علــى نطــاق واســع،  اإلنــسانيةالــشؤون  جمــال يف  واملرافــقالعــاملني اســتهداف وأديــن  - ٧٣
 بواجبـاهتم  االلتـزام  إىل األطـراف  مجيـع  وأدعو .دارفور يف العاملني أولئك بعض حبياةأودى   مما

ــة ــة القانوني ــة ضــمان إزاء الدولي ــوظفي محاي ــشؤون  م ــسانية، وأصــول ال ــة وأحــث اإلن  حكوم
 إجـراء  خـالل  مـن  العقـاب  مـن  تلك اهلجمات  مرتكيب فالتإل حد وضع على الوطنية الوحدة
  .يهامرتكب ومعاقبة احلوادث تلك بشأن صارمة حتقيقات

 يف العاملــة اإلنــسانية لمنظمــاتل رّســـتي أن إىل الوطنيــة الوحــدة حكومــة أيــضاً وأدعــو  - ٧٤
 طلـب وأ معوقـات،  ودون  بأمـان  املتـضررين  الـسكان  إىل الوصـول   إمكانيـة  األطفال محاية جمال
 األمـم  بعثـة   أفـراد  تنقـل  حريـة  كفالـة  الـسودان  جنـوب  وحكومـة  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  من

 قـوات  اسـتخدام  رصـد جمـال    يف واليتـها  تنفيذ من لتمكينها أبيي منطقة يف السودان يف املتحدة
 قـرار  إطـار  يفتقريـر عـن ذلـك        وإعداد ،لألطفال األخرى املسلحة واجلماعات الشعبية الدفاع
 ).٢٠٠٥ (١٦١٢ ناألم جملس

ــة املــصاحلة روحويف إطــار   - ٧٥ ــسالم واتفــاق الوطني ــشامل، ال ــة أحــث ال  الوحــدة حكوم
 إغـالق  بغيـة  املـستوى  رفيع اتفاق إىل والتوصل التعاون على السودان جنوب وحكومة الوطنية
 الـسودان  حكومـة  بـني  دار الـذي  الـرتاع  أثنـاء  اختطـافهم  جـرى  الـذين  والنـساء  األطفـال  ملف

 اختطـاف  حـاالت  وكـذلك  التسعينات، وأوائل الثمانينات يف السودان لتحرير الشعيب واجليش
 . عهدا األحدثاألطفال
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 اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع ا  جلنتـ  توليـه  الذي ،احملدد باالهتمام وأرحب  - ٧٦
 .إدمـاجهم  وإعـادة  وتـسرحيهم  األطفـال  سـالح  بـرتع  ،الـسودان  مشـال  ويف السودان جنوب يف

 املـرتبطني  األطفـال  سـراح  إطـالق  عمليـة   خطـى  تـسريع  علـى  اللجنـتني  أحـث  فـإين  ذلك، ومع
 إعـادة  لعمليـة  الالزمـة  اخلـدمات  تقـدمي إىل   األولويـة  إيالء وعلى املسلحة، واجلماعات بالقوات
 اأطرمهــ مجيــع يف األطفــال مــسألة إدراج علــى اللجنــتني أحــث عملــي، وكتــدبري .اإلدمــاج
 الـتقين  الـدعم  تـوفري  املتحدة ألممالكيانات التابعة ل   من وأطلب ،يةتشغيللا التوجيهية امومبادئه

  .االقتضاء حسب الصدد، هذا يف
ــى دعــم جلــن    و  - ٧٧ ــة عل ــادة   يتأحــث اجلهــات املاحنــة الدولي ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال  ن

 وشـركائها   ،، واليونيـسيف  واجمللس القومي لرعاية الطفولـة     مشال السودان وجنوبه،     يفاإلدماج  
وارد يف الوقت املناسـب إلعـادة إدمـاج األطفـال بفعاليـة             املمن  كفي   مبا ي  ، جمال محاية الطفل   يف

ــد      ــة جتني ــع ومواجه ــرامج من ــدعم ب ــل، ول ــهاكات  واســتخداميف األجــل الطوي ــال واالنت  األطف
  . اجلسيمة األخرى

اجلهود الكــبرية الــيت بذلتــها حكومــة الوحــدة الوطنيــة مــن أجــل محايــة بــ حــيط علمــاأو  - ٧٨
 األطفال املرتبطني حبركـة العـدل واملـساواة الـذين احتجـزوا يف أعقـاب اهلجـوم                  إطالق سراح و

وأحث الـسلطات علـى اعتبـار األطفـال الـذين           . ٢٠٠٨مايو  /ن على أم درمان يف أيار     الذي شُ 
كــانوا مــرتبطني باجلماعــات املــسلحة ضــحايا يف املقــام األول، مــع التركيــز علــى احتياجــاهتم     

هيـب  وعالوة على ذلـك، أُ    . اعية وتأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمعات احمللية      النفسية االجتم 
 الدوليـة املقبولـة، تطبيـق عقوبـة         اتبالسلطات أن تلغي، وفقا التفاقية حقوق الطفـل واملمارسـ         
  . اإلعدام ضد األطفال بصرف النظر عن طبيعة جرائمهم

 الوحدة الوطنية وحكومـة جنـوب   ها حكومةتوأرحب وأشيد باجلهود الكبرية اليت بذل      - ٧٩
اعتمـاد  محايـة الطفـل، بوسـائل منـها     بغـرض  السودان مـن أجـل تعزيـز اإلطـار القـانوين الـوطين          

وأحــث اإلدارات املعنيــة . قــانون القــوات املــسلحة الــسودانية وقــانون الطفــل جلنــوب الــسودان
اليت قد تقدم األمـم      ، األمهية احلامسةتشريعات  على إعداد توجيهات وبرامج عمل لتنفيذ هذه ال       

كمــا أحــث حكومــة الوحــدة الوطنيــة علــى أن  .  حــسب االقتــضاءا تقنيــااملتحــدة بــشأهنا دعمــ
 حاليــا جملــس يتــوىل استعراضــه الــذي ٢٠٠٨تعتمــد علــى ســبيل األولويــة قــانون الطفــل لعــام  

  . الوزراء
إنــشاء   بغــرضوأرحــب أيــضا بالتــدابري العمليــة الــيت اختــذهتا حكومــة الوحــدة الوطنيــة   - ٨٠

 غـرار لة علـى    وحدات للشرطة معنية باألسرة والطفل يف مجيع واليـات مشـال الـسودان، مـشكَّ              
وأحث السلطات على كفالة امتالك هذه الوحـدات        . وحدة محاية األسرة والطفل يف اخلرطوم     
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 حكومـة   أشـجع و. مايـة الطفـل   املتعلقـة حب  ما يلزم من والية وقـدرة إلنفـاذ التـشريعات الوطنيـة             
لوطنية على مواصلة تعزيز هذه املبادرة بكفالة ختصيص املوارد الكافية هلذه الوحـدات             الوحدة ا 

 مـن البلـد حـسب االقتـضاء،         ى نطـاق هـذه املبـادرة إىل أجـزاء أخـر           مـد وعلى سبيل األولويـة،     
 القـضائيني واملـسؤولني   سؤويل الـشرطة    ملـ  محايـة الطفـل      جمالوتوفري تدريب مستمر ومنتظم يف      

  .  قدراهتم وبناءعلى السواء
وأرحب بإنشاء آلية مشتركة للتنسيق بني حكومة الوحدة الوطنيـة واألمـم املتحـدة يف              - ٨١

املسائل املتصلة باألطفال والرتاع املسلح، وأشجع حكومـة الوحـدة الوطنيـة وحكومـة جنـوب                
جملـس  السودان على التعاون التام مع فرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ املنشأة يف إطار قـرار                

  . )٢٠٠٥ (١٦١٢األمن 
وسيكون من الضروري للعملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور                 - ٨٢

وبعثة األمم املتحدة يف السودان واليونيسيف، بوصفها جهات مشتركة يف رئاسـة فـرق العمـل                
ن تكفـل تعزيـز     ، أ )٢٠٠٥ (١٦١٢قرار جملـس األمـن      وجب  املعنية بالرصد واإلبالغ املنشأة مب    

ــذه ال ــيله ــتدام وةوس ــع املــدين      تها، واس ــبكات اجملتم ــة وش ــري احلكومي ــات غ ــصل باملنظم أن تت
 الترتيـب يف    لـك واملؤسسات الوطنية املعنية، حسب االقتضاء، وأن تكفل فعالية التنـسيق بـني ذ            

  . دارفور وجنوب السودان واملناطق الثالث
ــرتاع، أكــ     - ٨٣ ــد اإلقليمــي لل ــالنظر إىل البع ــة    وب ــري عــن حال ــواردة يف تقري رر التوصــية ال

بــأن ختــصص أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة  ) S/2008/532( يف تــشاد  والــرتاع املــسلحاألطفــال
البعثـات   و املعنية يف السودان وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك بعثات حفـظ الـسالم            

 وبعثـة األمـم     ،األمم املتحـدة يف دارفـور     لعملية املختلطة لالحتاد األفريقي و    املتمثلة يف ا  السياسية  
 ومكتـب األمـم     ، وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد         ،املتحدة يف السودان  

كفــل وجــود ت  املطلوبــة الــيتوارداملــ ،املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
  الوطنيـة  حلـدود ا مايـة الطفـل عـرب     حب لقـة  املتع شواغلالـ  بـصدد آليات لتبادل املعلومات والتعاون     

  . مثل جتنيد األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم
زلت أشـعر بقلـق شـديد إزاء االنتـهاكات اجلـسيمة الـيت يرتكبـها                 ويف هذا الصدد، ما     - ٨٤

ــسودان       ــرب حــدود ال ــال ع ــة ضــد األطف ــرب للمقاوم ــا الوســطى  ،جــيش ال ــة أفريقي  ، ومجهوري
  وأوغندا، وأطلب بإحلاح من الكيانات املشار إليها يف توصـييت          ،طيةومجهورية الكونغو الدميقرا  

ــرة  ــواردة يف الفق ــ أعــاله أن ٨٣ ال ــةدعم وضــع اســتراتيجيات  ت ــز رصــد  ترمــي إىل  إقليمي تعزي
  .  واإلبالغ عنها والتصدي هلاالنتهاكات اجلسيمة اليت يرتكبها جيش الرب للمقاومةا
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األطفـال والـرتاع املـسلح أن جتـري زيـارة متابعـة إىل              وأطلب إىل ممثليت اخلاصة املعنية ب       - ٨٥
السودان لتقييم حالة األطفال مباشرة، وتيسري احلوار مع أطراف الـرتاع، وتقيـيم التقـدم احملـرز                 
يف تنفيذ التوصيات الوثيقة الصلة باملوضوع املقدمة من الفريق العامل التابع جمللس األمن املعـين               

  .ريري عن حالة األطفال يف السوداناوصيات الواردة يف تقباألطفال والرتاع املسلح والت
  


