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 تقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف السودان  
  

 موجز 
وهـو مقـدم إىل     ). ٢٠٠٥ (١٦١٢جملـس األمـن     أعد هـذا التقريـر عمـال بأحكـام قـرار             

لس وفريقه العامل املعين باألطفال والصراع املسلح بوصفه التقرير القطري الثاين الذي يصدر      ا
وهـذا التقريـر، الـذي يغطـي        .  من ذلك القـرار    ٣شار إليها يف الفقرة     عن آلية الرصد واإلبالغ امل    

، حيدد األحداث املتعلقة باالنتـهاكات اخلطـرية        ٢٠٠٦يوليه  /مايو إىل متوز  /الفترة املمتدة من أيار   
ويركـز  . حلقوق الطفل، اليت تشري إىل طـابع ومنحـى االنتـهاكات املنهجيـة املرتكبـة يف الـسودان                 

 قتل األطفال وتشويههم، وجتنيدهم واستخدامهم جنـودا، وعلـى العنـف            التقرير باخلصوص على  
 أن هــذه بنياجلنــسي اخلطــري، واالختطــاف، ومنــع وصــول املــساعدة اإلنــسانية إىل األطفــال، ويــ 

وحيدد التقرير صراحة األطراف    . االنتهاكات متواصلة يف السودان على نطاق واسع دون هوادة        
 اجلسيمة، مبا يف ذلك القـوات املـسلحة الـسودانية، واجلـيش            يف الصراع اليت ترتكب االنتهاكات    

الشعيب لتحرير الـسودان، وقـوات الـدفاع الـشعبية، وجـيش حتريـر الـسودان، واجلـيش األبـيض،                    
أن ويـشدد التقريـر علـى     .ومليشيا اجلنجويد، وجيش الرب للمقاومة، وقوات املعارضة التشادية   

يتحمل مـسؤولية ارتكـاب   كل على حدة  يف السودان    قادة القوات واجلماعات املسلحة املتعددة    
علـى أن حكومـة الوحـدة الوطنيـة وحكومـة جنـوب       يـشدد   هلكنـ وقوام النتـهاكات جـسيمة،     

ــراد داخــل          ــب أف ــن جان ــهاكات م ــشكل مباشــر عــن ارتكــاب انت ــضا ب ــسؤولتان أي ــسودان م ال
دمـاج اجلماعـات    يه إ الوقت الذي جيري ف   ة احلكومة هذه حامسة يف      يلؤوومس .هياكلهما القيادية 

 .ة احلكومةحتت سيطروعة وشرميف القوات املسلحة املنظمة بصورة 
ويـــربز التقريـــر خطـــط العمـــل وغريهـــا مـــن االســـتجابات الربناجميـــة القائمـــة ملعاجلـــة  

اختـاذ  تـأمني   االنتهاكات املرتكبة ضـد األطفـال، ويتـضمن جمموعـة مـن التوصـيات الراميـة إىل                  
األطفال املتضررين من احلرب يف السودانزة حلماية إجراءات معز. 
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 مقدمة -أوال  
، ويغطـي الفتـرة   )٢٠٠٥ (١٦١٢أعد هذا التقريـر عمـال بأحكـام قـرار جملـس األمـن             - ١

املـذكورة بالنـسبة    نتـهاكات   ال ا حـوادث و. ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١٥مايو إىل   / أيار ١املمتدة من   
الـيت مـا زالـت    حـى انتـهاكات حقـوق الطفـل     بيـان طـابع ومن    تفيـد يف    لفترة املشمولة بـالتقرير     ل

وحيدد التقرير أطراف الصراع املسؤولة عن عدة فئـات مـن االنتـهاكات             . يف السودان مستمرة  
اجلــسيمة، مبــا يف ذلــك قتــل األطفــال وتــشويههم، وجتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف القــوات    

ــسلحة، و  ــات واجلماعــات امل ــسي، واهلجمــات   عملي ــدارس  االختطــاف، والعنــف اجلن ــى امل عل
ويربز التقرير أيضا خطـط العمـل       . واملستشفيات، ومنع وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال      

 .اية األطفالمحوتعزيز لوقف االنتهاكات نفذت اليت واالستجابات الربناجمية 
 

 التطورات السياسية والعسكرية واالجتماعية يف السودان -ثانيا  
 ت السالمحاالت الصراع املسلح وعمليا  

ــد   - ٢ ــسودان بل ــاريخ  ال ــه ت ــالعنف  مترامــي األطــراف ل ــل ب ــصعيد   حاف ــى ال ــيعل يف  :احملل
ــور        ــوب، ويف دارف ــشمال واجلن ــني ال ــى احلــدود ب ــاثرة عل ــة املتن ــاطق االنتقالي ــوب، ويف املن اجلن

وترتبط الـصراعات الـدائرة يف الـسودان بـشكل وثيـق بـاختالالت التـوازن احلـادة يف             . والشرق
وقامــت ســنوات عديــدة مــن   .إقليميــة وعرقيــة وطبقيــة أســس روة واخلــدمات علــى توزيــع الثــ

بالوســائل  تــسليح اتمــع احلــرب بــدور يف تفــاقم هــذه االخــتالالت يف التــوازن وأســفرت عــن
 .العسكرية إىل حد بعيد

لتني ستقوجـود بعثـتني مـ     مـع    يف الـسودان،      خمتلفـة  سـالم  وجتري حاليا ثالث عمليـات     - ٣
 جنــوب ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٩يغطــي اتفــاق الــسالم الــشامل املــؤرخ و .حلفــظ الــسالم
ويغطــي . واملنــاطق االنتقاليــة وتــدعم بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان تنفيــذه هالــسودان وشــرق

 الـصراع الـدائر يف دارفـور، وتـدعم بعثـة      ٢٠٠٦مـايو  / أيـار  ٥اتفاق دارفور للـسالم املوقـع يف        
ويف شـرق الـسودان، وقعـت احلكومـة ومتمـردو اجلبهـة              .ن تنفيـذه  االحتاد األفريقـي يف الـسودا     

إعالن مبـادئ لتـسوية الـصراع يف املنطقـة الـشرقية            ) حتالف للجماعات املتمردة احمللية   (الشرقية  
مـا زال حمفـوف   غـري أن الوصـول إىل شـرق الـسودان         .  يف أمسـرة   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩يف  

لومات املتعلقة بانتهاكات حقـوق الطفـل يف الـشرق           نقص خطري يف املع    أسفر عن  مما   باملشاكل
 .النسبة هلذا التقريرب
فقــد أنــشأ اتفــاق الــسالم الــشامل حكومــة . يف الــسودانمنــصبتان وتوجــد حكومتــان  - ٤

وأنـشأ  . بتمثيل معـزز جلنـوب الـسودان      ) املشار إليها باحلكومة يف هذا التقرير     (الوحدة الوطنية   
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ان مبيزانيتــها ودســتورها وقوانينــها وجيــشها ووزاراــا   نــوب الــسودمنفــصلة جلأيــضا حكومــة 
إجـراء اسـتفتاء يف     حـني   وسـتحتفظ حكومـة جنـوب الـسودان ـذه الـسلطات إىل               . ا اخلاصة

 ىيبقسـ سيـصبح دولـة مـستقلة أو        كـان   ، يقرر فيه شـعب جنـوب الـسودان مـا إذا             ٢٠١١عام  
ة مـن مؤسـسات رصـد وقـف        وأنشأ اتفـاق الـسالم الـشامل جمموعـ        . جزءا من السودان املوحد   

إطــالق النــار الــيت تــدعمها بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان، ويــستلزم مــن القــوات املــسلحة     
ــام        ــول ع ــسودان حبل ــوب ال ــادرة جن ــة مغ ــة للحكوم ــسودانية التابع ــشكل. ٢٠٠٧ال ــد وي  جتني

 .ألطفال خرقا هلذا االتفاقا
إطـالق النـار تـدعمها      وأنشأ اتفاق دارفـور للـسالم مؤسـسات جديـدة لألمـن ووقـف                - ٥

إال أنه مل ينشئ مؤسـسات سياسـية جديـدة هامـة لـدارفور،              . بعثة االحتاد األفريقي يف السودان    
ووضــع . لكنــه أتــاح متثيــل قــوات دارفــور املتمــردة يف احلكومــة يف انتظــار إجــراء االنتخابــات   

 الـصراع،   األراضـي، وتعـويض ضـحايا     بالوصـول إىل    مبادرات جديدة ملعاجلة املشاكل املتعلقـة       
ويـشكل جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم خرقـا          . لحـوار بـني األطـراف يف دارفـور        ل امـؤمتر أنشأ  و

مايــة القاصــرين الــذين  تتعلــق حبيــشمل أيــضا أحكامــا أخــرى  الــذي التفــاق دارفــور للــسالم، 
ارتكبوا خمالفة للقانون، والتسريح الفوري جلميع الفتيان والفتيات دون سن الثامنـة عـشرة مـن        

وعموما، مل يسفر اتفاق دارفور للـسالم عـن زيـادة يف األمـن يف               . ت واجلماعات املسلحة  القوا
 .ماعات املتمردة مل يوقع االتفاقدارفور ألن عددا كبريا من اجل

 
 القوات واجلماعات املسلحة العاملة يف السودان  

ــصعب حتديــ      - ٦ ــسودان مــن ال د جيعــل العــدد الكــبري للقــوات واجلماعــات املــسلحة يف ال
وللـسودان ثـالث قـوات      . املسؤولية اخلاصة عن ارتكاب االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل           

القوات املسلحة السودانية، وهي القوات العـسكرية النظاميـة          :مسلحة منظمة بصورة مشروعة   
القـوة  للحكومة وتعمل حاليا يف مجيـع أرجـاء البلـد؛ واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، وهـو                     

 الـدفاع الـشعبية، وهـي قـوة مـسلحة ذات      ة حلكومة جنـوب الـسودان، وقـو    ةمي النظا العسكرية
صلة باحلزب احلاكم يف مشـال الـسودان وباجلماعـات املـسلحة املنبثقـة عـن اموعـات العرقيـة                    

، وتتألف من وحدات مـن اجلـيش        ة هي الوحدات املتكاملة املشتركة     جمموعة رابع  مثةو. الريفية
أنـشئت مبوجـب اتفـاق الـسالم الـشامل          وات املـسلحة الـسودانية،      الشعيب لتحرير السودان والق   

املقــرر  االســتفتاء  نــواة جــيش موحــد إذا صــوت جنــوب الــسودان ضــد االســتقالل يف  لتكــون
 .٢٠١١عام إجراؤه يف 

، تعمــل يف الــسودان قــوات غــري  قانونيــةوباإلضــافة إىل هــذه القــوات املنظمــة بــصورة   - ٧
قوات املـسلحة الـسودانية خـالل احلـرب األهليـة يف جنـوب              وقد استخدمت ال  . متعددةقانونية  
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ويـشري اتفـاق الـسالم      .  للسيطرة على اإلقلـيم    قانونيةالسودان واملناطق االنتقالية ميليشيات غري      
وكـان هنـاك أكثـر      . بوصفها مجاعات مسلحة أخـرى    القانونية  الشامل إىل هذه امليليشيات غري      

إىل قــوات دفــاع جنــوب الــسودان، وهــي ا مجيعــ، جــرى ضــمها مــن هــذه اجلماعــات ٥٠مــن 
منظمة جامعة كان يتزعمهـا امسيـا اللـواء بولينـو ماتييـب مـن حركـة وحـدة جنـوب الـسودان،                       

بعــة للقــوات املــسلحة خاضــعة فعليـا لــسيطرة شــعبة االســتخبارات العـسكرية التا  كانــت لكنـها  
 .السودانية

خــرى أن تنــضم إمــا إىل  واســتلزم اتفــاق الــسالم الــشامل مــن اجلماعــات املــسلحة األ   - ٨
ينـاير  / كـانون الثـاين   ٩اجليش الشعيب لتحرير السودان حبلـول       إىل  القوات املسلحة السودانية أو     

ومل ينـدمج بعـضها      .وقام معظمها بذلك، غري أن اندماجها مازال جزئيا وغري كـاف          . ٢٠٠٦
قـد أدت عقـود مـن       و. اآلخر مما أدى إىل استمرار عدم االستقرار يف املناطق اليت تسيطر عليهـا            

وبالتـــايل، . حتولـــه إىل األنــشطة العـــسكرية احلــرب يف جنـــوب الـــسودان إىل تــشويه اتمـــع و  
علـى  املثـال   و. قـوات دفاعيـة حلمايـة املاشـية       االحتفـاظ ب  اضطرت اتمعات احملليـة الرعويـة إىل        

الـذي  ، ويـة الرعطائفـة نـوير العرقيـة     الصلة بعشرية لـو املنتميـة إىل   و اجليش األبيض، ذ  ذلك هو 
 سـنة، وبعـضهم أصـغر مـن        ٢٠ و   ١٥ذكور تتراوح أعمارهم ما بـني       لف إىل حد كبري من      أيت

وكانت هذه القوات تستخدم يف بعض األحيان من جانـب مجاعـات أكـرب للقيـام مبهـام                  . ذلك
وقـد   .عسكرية، ورغم أا مل تكن تتلقى أجورا بشكل مباشـر، فإنـه كـان يـسمح هلـا بالنـهب                   

 .اقم وضع استراتيجيات لكسب الرزق قائمة علـى النـهب يف جنـوب الـسودان              زاد هذا من تف   
الفرص االقتصادية حمدودة كانت هذه القـوات البديلـة مبثابـة أداة            احلاالت اليت تكون فيها     ويف  

 .ندماج جمددا يف اتمعجذب لألطفال الذين سرحتهم قوات أكرب لكنهم فشلوا يف اال
اومة إىل الصراع الـدائر يف مشـال أوغنـدا، لكنـه عمـل              وترجع أصول جيش الرب للمق     - ٩

يف جنوب السودان للعديد من السنوات، وكان ذلك يف أول األمر بدعم من القوات املـسلحة             
بعمليـات داخـل   )  ألوغنـدا اجليش النظامي(وقامت قوات الدفاع الشعبية األوغندية    . السودانية

رعــى حاليــا حكومــة جنــوب الــسودان  وت.  جــيش الــرب للمقاومــةةميــالــسودان ــدف إىل هز
ــة لوضــع حــد هلــذ      ــدا يف حماول ا الــصراع حمادثــات بــني جــيش الــرب للمقاومــة وحكومــة أوغن

 .املستمر منذ عهد بعيد
ويصنف اتفاق دارفور للسالم ست فئـات خمتلفـة مـن القـوات أو اجلماعـات املـسلحة                   - ١٠

هي القـوات املـسلحة الـسودانية،        الرئيسية   موعاتوا. كأطراف يف الصراع الدائر يف دارفور     
مـايو، ومهـا حتديـدا جـيش حتريـر          /وحركتا املتمردين اللتان شاركتا يف حمادثات الـسالم يف أيـار          

ــساواة   ــسودان وحركــة العــدل وامل ــسالم إىل    . ال ــور لل ــشري اتفــاق دارف ــك، ي وباإلضــافة إىل ذل
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أو (يليـشيات أجنبيـة     ، وم )مجاعـات مـسلحة أخـرى     (امليليشيات املنضمة إىل األطراف الرئيسية      
 الــدفاع الــشعبية يف ةوكــل مــن اجلنجويــد وقــو .  الــدفاع الــشعبية واجلنجويــد ة، وقــو)تــشادية

 مـن اتفـاق     ٣١٥الفقـرة   عرقية قياداا مقربة إىل احلكومـة، وتـربط         طوائف  دارفور مشكل من    
لـن  ويف أماكن أخـرى، يع    . بني قوات الدفاع الشعبية واجلنجويد    بشكل صريح   دارفور للسالم   

ل يــحتمويزيــد هــذا الغمــوض مــن صــعوبة  .  قانونيــةغــريمــستقلة تفــاق أن اجلنجويــد مجاعــة الا
فعلى حنـو مـا هـو قـائم يف جنـوب الـسودان، تتـسم                . ة ارتكاب االنتهاكات  يلؤواجلماعات مس 

حتميـل   أيـضا إمكانيـة  يـضعف  بـالغموض، ممـا   القانونيـة  وغـري  القانونيـة  الفروق بـني امليليـشيات      
 .انتهاكات حقوق الطفلمسؤولية لحة املساجلماعات 

ومـــن املهـــم بـــشكل خـــاص ألغـــراض هـــذا التقريـــر توضـــيح املـــسؤولية عـــن أعمـــال  - ١١
عرقيـة   طوائـف فاجلنجويد قوات غـري نظاميـة كـثريا مـا تتـصل عناصـرها األساسـية ب                . اجلنجويد

رقيـة هـي    العالطوائـف   ومبـا أن اللغـة األم هلـذه         . تعيش على رعي اإلبـل    األراضي  غري مالك   من  
فريقية باإلضافة إىل العربيـة، فإـا كـثريا مـا تـسمى             ألالعربية، وبعض جرياا يتكلمون اللغات ا     

 الـدفاع الـشعبية   ةللحكومـة وبقـو  التـابع  وقد ارتبطت طيلة وجودها باجلهاز األمـين      . “عرب”
علـى  والتزمت احلكومـة، بـالتوقيع      . بشكل فضفاض وإن كانت منظمة بطريقة قانونية      املشكَّلة  

، قــدمت احلكومــة إىل ٢٠٠٦يونيــه /ويف حزيــران. اتفــاق دارفــور للــسالم، بتحييــد اجلنجويــد 
بعثة االحتاد األفريقي يف السودان خطة لتحييد اجلنجويد، غـري أن هـذه اخلطـة مل تكـن مرتبطـة                    

ــائج املتفــق عليهــا يف اتفــاق دارفــور للــسالم    ــة أو النت ومل تتخــذ أي إجــراءات . باحلــدود الزمني
يــذ اخلطــة إىل اآلن، باســتثناء احتفــال واحــد للتــسريح جــرى يف كــاس، جنــوب دارفــور يف لتنف
وينظر إىل اجلنجويـد علـى نطـاق         . قطعة سالح  ١٥٠ مجعت خالله    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣

 .ارفورواسع بأم املشكلة األمنية الرئيسية يف د
 

 املسؤولية عن جتنيد األطفال واستخدامهم  
عات املسلحة املتعددة اليت تشكل أطرافا يف الصراع الدائر يف الـسودان            للقوات واجلما  - ١٢

وقـد ذكـر تقريـري املتعلـق باألطفـال          . استخدام األطفال لألغراض العـسكرية    من  تاريخ طويل   
مخـس مجاعـات    ) A/59/695-S/2005/72 (٢٠٠٥فرباير  /والصراعات املسلحة الصادر يف شباط    
 وحركــة العــدل واملــساواة؛ وحركــة وحــدة  ؛نجويــداجل: جتنــد األطفــال أو تــستخدمهم وهــي 

، ٢٠٠٥ويف عـام    . جنوب السودان؛ وجيش حترير السودان؛ واجليش الشعيب لتحرير السودان        
املتمركـزة  (وحركة وحدة جنـوب الـسودان       ) املتمركزة يف دارفور  (انضمت ميليشيا اجلنجويد    

 .ا األمنيـة بـصورة فعليـة      إىل احلكومـة وسـيطرت عليهمـا قواـ        ) يف اخلرطوم وجنـوب الـسودان     
واشترك جيش حترير السودان وحركـة العـدل واملـساواة يف متـرد مـسلح ضـد احلكومـة، ووقـع                 
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 مقنعـة زالـت هنـاك أدلـة        ومـا  .اجليش الشعيب لتحرير السودان لتـوه اتفـاق سـالم مـع احلكومـة             
ــة هــذه اجلماعــات    ــى أن كاف ــا زالــت  عل ــد األطفــال أو  م ــستخدمهمجتن إضــافة إىل وذلــك ، ت

 يف تــذكرمل الــيت اجلماعــات األخــرى املنــضمة إىل احلكومــة وإىل املتمــردين أو شــركاء الــسالم 
غري أنه من اجلدير بالذكر أن بعضها قد غـريت منـذ ذلـك احلـني عالقتـها مـع          .  السابق تقريري
جلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف وانــضمت حركــة وحــدة جنــوب الــسودان إىل ا. احلكومــة

اوي ي مينـ  ؛ وأبرم فصيل جيش حترير الـسودان الـذي يتزعمـه مينـ            ٢٠٠٦اير  ين/كانون الثاين  ٩
ومــن . اتفــاق ســالم مــع احلكومــة؛ وكمــا ذكــرت آنفــا، التزمــت احلكومــة بتحييــد اجلنجويــد   

جدية احلكومة يف الوفـاء ـذا االلتـزام إذا أرادت أن تنـأى        دى   مل ةدقيقدراسة  الضروري إجراء   
وقامت حركة وحدة جنوب الـسودان والعديـد     . جلنجويدبنفسها عن املسؤولية عن هجمات ا     

من اجلماعات املسلحة األخرى يف قوات دفاع جنوب السودان املنـضمة إىل احلكومـة بتجنيـد                
موثوق ا أن حركة وحـدة جنـوب الـسودان          أنباء  وتفيد  .  بأكمله ٢٠٠٥عام  خالل  األطفال  

يف اجلـيش  كانـت مدجمـة   لـيت  واجلماعات املسلحة األخرى من قـوات دفـاع جنـوب الـسودان ا          
يناير، واصلت جتنيد األطفال بعد إدماجها، يف خمالفـة         /الشعيب لتحرير السودان يف كانون الثاين     

وكتـب القائـد األعلـى للجـيش الـشعيب لتحريـر             .لقواعد اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان ذاتـه         
ة األخـــرى يف الـــسودان، والنائـــب األول للـــرئيس ســـالفا كـــري، إىل هـــذه اجلماعـــات املـــسلح 

ممارسـة  مـا زال    جتنيـد األطفـال     إال أن   .  يطلب منها وقـف جتنيـد األطفـال        ٢٠٠٦أبريل  /نسيان
 .ثقافة العسكرية جلنوب السودان يف الهلا جذورها العميقة

مهم، فاملـسؤولية  ااألطفـال واسـتخد   بتجنيـد   اجلماعات املسلحة األخـرى     تقوم  وحيثما   - ١٣
مـسؤولية  مثـة    هغـري أنـ   .  كـل علـى حـدة      ادة هذه اجلماعـات   عن هذه املمارسة تقع على عاتق ق      

مباشــرة تقــع أيــضا علــى عــاتق احلكومــة واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان عنــدما يقــوم أفــراد  
وجيـب التـشديد علـى هـذه املـسؤولية الـيت            . داخل اهلياكل القيادية التابعة هلما بتجنيد األطفـال       

والترتيبــات يف لتحالفــات الــيت مييزهــا تغــري ا  ةاحلاليــالظــروف ســيما يف  كومــة، التتحملــها احل
 .السودان

 
 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل - ثالثا 

ــسلحة يف جنـــوب         ــات املـ ــتخدامهم يف القـــوات واجلماعـ ــال واسـ ــد األطفـ جتنيـ
 السودان واخلرطوم

 :اموعات التالية مسؤولة عن جتنيد األطفال واستخدامهم 
 القوات املسلحة السودانية • 
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 )اجليش الشعيب (اجليش الشعيب لتحرير السودان • 
 اجليش األبيض • 
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير كــان مثــة أدلــة تظهــر أن كــل مــن القــوات املــسلحة   و - ١٤

ــسودانية  ــد و  ال ــشعيب مــسؤوالن عــن جتني اســتخدام أو اســتخدام األطفــال، وعلــى  /واجلــيش ال
 .جيش األبيضاألطفال يف امليليشيات اإلثنية التابعة لل

يوليـه  /متـوز ومـايو   /أيـار وكانت هناك روايات مؤكدة عن جتنيد األطفـال بـني شـهري              - ١٥
ولـيس مـن الواضـح مـا إذا كـان ذلـك يـشكِّل               . ، يف اخلرطوم، وجونغلي، وحبر الغـزال      ٢٠٠٦

ن االجتاهــات مــن الــصعب تتبعهــا نظــرا للقيــود علــى الوصــول ألزيــادة أو اخنفــاض يف التجنيــد 
ومن الواضح أن آالف األطفـال مـا زالـوا مـرتبطني بـالقوات املـسلحة                . ن العوامل وغري ذلك م  

وقـد اسـتخدم بعـض هـؤالء األطفـال يف الـصراع يف              . يف جنوب السودان، ينتظـرون تـسرحيهم      
ــرة بــني شــهري   ــارالفت ــايو /أي ــه /متــوزوم ــال  ةوتقــع مــسؤولي . ٢٠٠٦يولي ــد هــؤالء األطف  جتني

 .واجليش الشعيبالسودانية لحة واستخدامهم على كاهل القوات املس
وما زال التجنيد جاريا على نطاق واسع ألن احلرب يف جنوب السودان قـد أدت إىل                 - ١٦

وهـذه  . املـسلحة األخـرى  اجلماعـات  للحكومـة أو  املنـضمة  وجود كثرة مفرطة من امليليشيات      
االتفـاق منـها   زم  اسـتل امليليشيات مل تكن أطرافا يف اتفاق السالم الشامل، ولكن بدال من ذلك             

أن تتفاوض بشأن إدماجهـا إمـا يف القـوات املـسلحة الـسودانية التابعـة للحكومـة أو يف اجلـيش                      
وقد ذكر أن امليليشيات تبدأ محالت للتجنيد قبل اإلدماج لكي يتسىن زيـادة أعـدادها               . الشعيب

. لتجنيديـة يف شـراك هـذه احلمـالت ا       األطفـال   وتعزيز قدرا التفاوضية، مع وقـوع الكـثري مـن           
املـسلحة األخـرى كـان مـن املفـروض أن تكـون قـد أُدجمـت                 اجلماعـات   وبالرغم مـن أن مجيـع       

الرئيـسية تتفـاوض مـع كـال     اجلماعـات   ، فمـا زالـت بعـض        ٢٠٠٦يناير  / الثاين كانون ٩حبلول  
وإضافة إىل ذلك شردت عـدة ماليـني مـن األفـراد،     .  وما فتئت تواصل جتنيد األطفال  ،الطرفني

وهـؤالء الـشباب    .  األطفال، من مناطق الصراع يف جنـوب الـسودان إىل الـشمال            معظمهم من 
بعدوا تمن أهل اجلنوب يريـدون العـودة إىل الـوطن واملـشاركة سياسـيا واقتـصاديا، بعـد أن اسـ                    

امليليـشيات القائمـة بالتجنيـد يف اخلرطـوم         مجاعـات   وينظـر إىل    . لزمن طويل من هذه املـشاركة     
عرض األعمال علـيهم    على   و ،فعالة على إعادة الناس إىل اجلنوب     ة  قدرذات  مجاعات  بوصفها  

 .يف وسط تقل فيه فرص العمل إىل حد كبري
 :وقد تأكدت احلوادث احملددة التالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير - ١٧

أكدت روايات مـن واليـة جـونغلي يف جنـوب الـسودان أن              يونيه  /حزيرانيف   )أ( 
خـرى، والقـوات    األسلحة  ومجاعـة حمليـة مـن اجلماعـات املـ         األبـيض،   اجليش الـشعيب، واجلـيش      
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وأوضـحت الروايـات أن بعـض هـؤالء     . تقوم بتجنيد األطفال واسـتخدامهم السودانية املسلحة  
ويف .  كـانوا مـن بـني انـدين        ،األطفال املسرحني حديثا والذين مل يجمع مشلهم بأسـرهم بعـد          

 سـنة أو مـا يزيـد، يف بولـشاول،           ١٢بلغون من العمر    طفال ي أ، خير   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٢
 ؛جونغلي، بني االنضمام إىل اجليش الشعيب أو العودة إىل احلياة املدنية

مـايو  /أيار ١٦ويف ناصر، يف والية أعايل النيل، كانت مثة روايات مؤكدة يف             )ب( 
ملــة املــشتركة واجلــيش الــشعيب والوحــدات املتكاالــسودانية  تفيــد أن القــوات املــسلحة ٢٠٠٦

وقـد وقعـت حـوادث خطـرية يف القتـال الـذي دار              . اجلديدة مجيعها متورطة يف جتنيـد األطفـال       
مــؤخرا يف جــونغلي شــهدت االشــتراك املباشــر لألطفــال، مــع أنبــاء عــن قتــل املئــات مــن أفــراد  

 شـوهد جنـود أطفـال يف        ٢٠٠٦مـايو   /أياروأيضا يف   . اجليش األبيض، كثري منهم من األطفال     
بـالقرب مـن ناصـر، كمـا وردت أنبـاء عـن             الـسودانية   مدجمة حديثا يف القوات املـسلحة       وحدة  
 من جنود اجليش الشعيب الذين يرتدون الزي الرمسي وحيملون الـسالح والـذين              ٥٠حنو  وجود  

 عامـا   ١٤ومثـة جنـدي يبلـغ مـن العمـر           .  سنة يف املنطقة نفـسها     ١٦ إىل   ١٤تبلغ أعمارهم بني    
 ؛ اجليش الشعيبخيدم كحارس شخصي ملفوض

ومجاعـة مـسلحة   ، هاجم اجليش الشعيب اجليش األبـيض        ٢٠٠٦مايو  /أيارويف   )ج( 
 ؛ من شباب اجليش األبيض١١٣يف موتوت، بوالية جونغلي، وقتلوا 

بـإجراء مقـابالت مـع       املتحـدة    األمـم  قـام موظفـو      ٢٠٠٦مايو  /أيارويف بداية    )د( 
من وحدة املقدم توماس ثيـل التابعـة   ) ما عا١٨يعتقد أن أعمارهم تقل عن     ( جندي شاب    ١٤

جــرى التعــرف علــى جنــود أطفــال  يونيــه /حزيــران، ويف  الــسودانية يف أبيـــيللقــوات املــسلحة
 بيـي؛مرتبطني ذه الوحدة يف مدينة أ

ــران ٧ويف  )هـ(  ــه /حزي ــواد مــن    ٢٠٠٦يوني ــد أن ق ــاء مؤكــدة تفي ، كانــت مثــة أنب
 .فال يف اخلرطومجنوب السودان يقومون بنشاط بتجنيد األط

 
 يف دارفوراملسلحة جتنيد األطفال واستخدامهم يف القوات واجلماعات   

 :اموعات التالية مسؤولة عن جتنيد األطفال واستخدامهم 
 )فصيل مناوي( جيش حترير السودان  • 
 ميليشيات اجلنجويد • 
 قوات املعارضة التشادية • 
 شرطة اهلجانة • 



S/2006/662  
 

06-46110 9 
 

شمولة بــالتقرير أوضــحت األدلــة أن جــيش حتريــر الــسودان وقــوات وخــالل الفتــرة املــ - ١٨
ميليـشيات اجلنجويـد   وكـذلك  أو استخدام األطفـال،  / عن جتنيد و الناملعارضة التشادية مسؤو  

وقـد جنـد أيـضا أفـراد صـغار          .  الـسودانية  اليت قد تكون ما زالت حتت سيطرة القوات املسلحة        
 . اليت جيري تنظيمها قانونياة شرطة اهلجان عاما يف١٨تتجاوز أعمارهم الــ  السن ال

آالف األطفــال مــرتبطني بــالقوات واجلماعــات املــسلحة يف مــا زال لتقــديرات ووفقــا ل - ١٩
. ٢٠٠٦يوليـه   /متـوز ومـايو   /أيـار اشتركوا بشكل فعلـي يف الـصراع يف الفتـرة بـني             قد  دارفور و 

سالم وتعقُّــد آليــات الرصــد يف احلالــة األمنيــة، وقيــود الوصــول، وتــأخر تنفيــذ اتفــاق الــ وأدت 
فبـالرغم  وعلـى ذلـك،   .  من الصعوبة مبكانرصد جتنيد األطفال واستخدامهمإىل جعل   دارفور  
احلقيقـة  يعكـس ذلـك     ، قد   )ويامن( معظم احلوادث التالية ترتبط جبيش حترير السودان        من أن   

كـن الوصـول إليهـا      تسيطر على مساحات كبرية من األرض الـيت مي        اجلماعة  املتمثلة يف أن هذه     
 :بسهولة

، يف مشــال دارفــور، يف  ســنغلي طوبايــة كانــت هنــاك روايــات مؤكــدة مــن      )أ( 
ــ( ، أن جــيش حتريــر الــسودان  ٢٠٠٦مــايو /أيــار ٥ قــد خطــف أطفــاال وشــبابا وقــام  ) اويمن

 ؛بتجنيدهم
 ١٧  و ١٥ن تبلـغ أعمـارهم بـني        ا شوهد صبيان مسلح   ٢٠٠٦مايو  /أيارويف   )ب( 

وأنكـر جـيش    . ، جنـوب دارفـور    قريضةيف  ) مناوي( جيش حترير السودان    عاما قرب مكاتب    
ذلــك يف عارضــوا أن هــؤالء كــانوا جنــودا ولكــن الزعمــاء احمللــيني   ) منــاوي(حتريــر الــسودان 

وقد شوهد قواد من جـيش حتريـر الـسودان    .  املتحدةاألمماملقابالت اليت أجراها معهم موظفو   
، كمـا شـوهد الكـثري       ٢٠٠٦مـايو   /أيارة يف   ضكراه يف قُري  يقومون بتجنيد الصبية باإل   ) مناوي(

 ؛٢٠٠٦يونيه /حزيرانة يف اية ضمن اجلنود األطفال يف قري
ى جـيش حتريـر الـسودان    ـق علـ شـي فـصيل منـ    ـ وهـ  ١٩ الــ    وقد زعمت مجاعة   )ج( 

قـام أفـراد جـيش      يونيـه   /حزيـران يف املقـابالت الـيت أُجريـت مـع أفرادهـا أنـه يف بدايـة                 ) مناوي(
ــسودان  حت ــر ال ــ(ري ــود يف  ١٠٨باختطــاف ) اويمن ــال الســتخدامهم كجن ــار ١٠ أطف ــايو /أي م

 ؛، مؤكدة بذلك روايات اتمع احمللي اليت تفيد نفس الشيء٢٠٠٦
 مـن الـصبيان املـسلحني الـذين تبلـغ           ٦ شـوهد    ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٩ويف   )د( 

. ابـت، جنـوب دارفـور     ط  يف) اويمن( يف قوات جيش حترير السودان       ا عام ١٧-١٥أعمارهم  
ـم  ألوزعم مسؤول يف جيش حترير الـسودان أن األطفـال قـد انـضموا إىل هـذا اجلـيش طوعـا               

 ؛منفصلني عن أسرهم
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 األمــم أكــدت املقــابالت الــيت أجراهــا موظفــو     ٢٠٠٦مــايو /أيــار ١٥ويف  )هـ( 
فـور، أن   ، مشـال دار   كـتم مع املشردين بعد هجمات اجلنجويد على قراهم بالقرب مـن           املتحدة  

 ؛هناك الكثري من اجلنود األطفال املسلحني بني أفراد ميليشيا اجلنجويد الذين هامجوهم
 عامـا مـن جانـب قـوات        ١٧تاما يبلغ من العمر     طائفة  وقد اختطف صيب من      )و( 

وهـذا يـبني املـشكلة      . ٢٠٠٦مـايو   /أيـار  ٢٤ يف   ،نينة، جنوب دارفور  اجلاملعارضة التشادية من    
 ؛تاما اإلثنية لتجنيدهم يف املعارضة التشاديةطائفة ة يف خطف الشباب من اجلارية املتمثل

عــن وجــود يف غــرب دارفــور ، تــرددت روايــات ٢٠٠٦يونيــه /حزيــرانويف  )ز( 
، وهــي قــوة تــستخدم  ة عامــا جمنــدين يف شــرطة اهلجانــ ١٨صــبية كــثريين تقــل أعمــارهم عــن  

 ؛زاعاتـ هذه النللوساطة يف الرتاعات بني الرعاة واملزارعني واحلد من
وهنــاك روايــات تفيــد أيــضا أن الطــالب يف مــدن دارفــور يجــربون علــى أداء   )ح( 

لكـي يتـسىن هلـم دخـول امتحانـات املـدارس            الـسودانية   اخلدمة العـسكرية يف القـوات املـسلحة         
 شوهد بعض هؤالء الطـالب يف نيـاال، جنـوب دارفـور،             ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣ويف  . الثانوية

عــن وفــاة طــالبني خــالل التــدريب العــسكري يف جنــوب   مــايو /أيــارايــات يف وكانــت مثــة رو
 . وغرادارفور

 
 جتنيد األطفال واستخدامهم يف القوات واجلماعات املسلحة يف شرق السودان  

بالرغم من أنه كانت هناك روايات مؤكدة تفيد أن اجلبهة الشرقية جندت الكثري مـن                - ٢٠
 مل يبلغ خالل الفترة املشمولة بالتقرير عـن أي حـاالت مـن    ،٢٠٠٥األطفال والشباب يف عام   

 .وقد يكون ذلك له صلة بقيود الوصول. جتنيد األطفال أو استخدامهم يف شرق السودان
 

 عمليات االختطاف يف جنوب السودان  
ــوب       - ٢١ ــد يف جن ــصراع املمت ــل حلــاالت االختطــاف الــيت مل حتــل يف ال ــاريخ طوي ــاك ت هن

ف من احلاالت املوثقة الختطـاف النـساء واألطفـال إلكـراههم علـى العمـل                ومثة آال . السودان
أو االتصال اجلنسي من جانب قوة الدفاع الشعبية املـشكَّلة مـن طوائـف إثنيـة مشاليـة تعمـل يف                 

ومثة روايات أيضا عن عمليات اختطـاف للنـساء والفتيـات إلكـراههن علـى               . جنوب السودان 
يــة اجلنوبيــة، واالختطــاف بالنــسبة جلــيش الــرب للمقاومــة هــو الــزواج فيمــا بــني الطوائــف اإلثن

 .االستراتيجية الرئيسية لتجنيد اجلنود ورفقاء اجلنس



S/2006/662  
 

06-46110 11 
 

وبالرغم من أنـه كانـت مثـة قلـة مـن البالغـات عـن حـاالت االختطـاف خـالل الفتـرة                         - ٢٢
 املشمولة بالتقرير، جيري حاليا رصد عدة حاالت من جانب شـرطة األمـم املتحـدة يف جنـوب                 

 .السودان على أساس شكاوى تقدمت ا الفتيات إىل الشرطة
، كانـت مثـة روايـات مؤكـدة الختطـاف       ٢٠٠٦يوليـه   /مايو ومتوز /ويف الفترة بني أيار    - ٢٣

ــة جــونغلي  وكــان مــن الــصعب التأكــد بالــضبط مــن األعــداد أو األطــراف    . األطفــال يف والي
 .املسؤولة بسبب قيود الوصول

 
 دارفورعمليات االختطاف يف   

 :اموعات التالية مسؤولة عن اختطاف األطفال 
 ميليشيات اجلنجويد • 
 )فصيل مناوي(جيش حترير السودان  • 
 القوات املسلحة السودانية • 
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بينــت األدلــة أن الوحــدات شــبه العــسكرية التابعــة     - ٢٤

ــشيات امل   ــسودانية واملبلي ــسلحة ال ــوات امل ــسودان     للق ــر ال ــضال عــن جــيش حتري ــا ف ــة معه تحالف
كما أن ميليشيات اجلنجويد اليت قد تكـون مـا زالـت حتـت          . قامت باختطاف أطفال  ) مناوي(

 .سيطرة القوات املسلحة، قد قامت أيضا بعمليات اختطاف
وختتطــف الفتيــات يف أحيــان كــثرية لفتــرات قــصرية لإلكــراه علــى االتــصال اجلنــسي،   - ٢٥

. ل أيضا على محل األشـياء واملمتلكـات الـيت بـت مـن القـرى خـالل اهلجمـات                   ويكره األطفا 
ويف هــذه احلاالت يفرج عـن األطفـال غالبا على بعـد مــن قراهـــم ويـصبحون أطفـاال ضـالني                    

ويتــصل الكــثري مــن . أو منفــصلني عنــدما يعــودون إىل موطنــهم ليجــدوا أن أســرهم قــد فــرت  
، قُــدمت ٢٠٠٦يوليــه /مــايو ومتــوز/ويف الفتــرة بــني أيــار. عمليــات االختطــاف أيــضا بالتجنيــد

وقـام بعمليـات االختطـاف احملـددة أدنـاه          .  حالـة اختطـاف    ١٨بالغات إىل األمم املتحـدة عـن        
قـــوات ومجاعـــات مـــسلحة خمتلفـــة مبـــا يف ذلـــك مـــن جانـــب ميليـــشيات مـــسلحة ذات صـــلة 

 :نجويدبالطوائف اإلثنية العربية اليت يشار إليها باسم ميليشيات اجل
 فــردا تأكــد اختطــافهم عنــدما هــاجم اجلنجويــد قريــة ١٥كــان مثــة طفــل بــني  )أ( 

 ؛٢٠٠٦مايو / أيار١ديتو يف جنوب دارفور يف 
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أكدت بعثة االحتاد األفريقـي يف الـسودان بالغـات مـن اتمـع احمللـي أفـادت                   )ب( 
سة يف جنـوب   عن اختطاف صبيني يف هجوم ألفراد ميليشيا اجلنجويـد علـى معـسكر أبـو خريـ                

 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١دارفور يف 
 رجــال مــسلحا يركبــون اجلمــال باختطــاف امــرأة وابنــها البــالغ مــن    ١٦قــام  )ج( 

 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران١١ عاما من قرية شق النيل، يف مشال دارفور يف ١٢العمر 
، وهــي مجاعــة مــن فــصيل جــيش حتريــر  ١٩مثــة مــصدر متــصل مبجموعــة الـــ   )د( 
قـد  ) منـاوي (ترفض اتفاق دارفور للـسالم، زعـم أن جـيش حتريـر الـسودان               ) ناويم(السودان  
 السـتخدامهم كمقـاتلني فأيـد بـذلك روايـات           ٢٠٠٦مـايو   / أيار ١٠ أطفال يف    ١٠٨اختطف  

 اتمع احمللي؛
قام ستة رجال مسلحون يرتدون زي القـوات املـسلحة باختطـاف صـيب يبلـغ          )هـ( 

 بينمـا كـان     ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢٦، يف غـرب دارفـور، يف         عاما من وادي صاحل    ١٣من العمر   
 جيمع احلطب مع والده؛

، اختطفـت فتـاة يف سـن املراهقـة وثـالث نـساء              ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٣يف   )و( 
أخريات بينما كن جيمعن احلطب وضربن بالقرب من قرية هارا مـن جانـب رجلـني يـشتبه يف                   

ة، وكان ذلـك علـى بعـد حنـو ثالثـة كيلـومترات مـن           أما من أفراد امليليشيات املوالية للحكوم     
 كبكابيه، مشال دارفور؛

قامت ميليشيا غري معروفـة باختطـاف فتـاة بينمـا كانـت جتمـع احلطـب قـرب                    )ز( 
 ؛٢٠٠٦مايو / أيار١معسكر كلمه، جنوب دارفور يف 

، قامــت مجاعــة مــسلحة غــري معروفــة باختطــاف ســبعة   ٢٠٠٦مــايو /يف أيــار )ح( 
ي طوباية، مشال دارفور، مث أطلقت سراحهم بعد تدخل بعثة االحتـاد األفريقـي              أطفال من سنغل  
 يف السودان؛

، اختطـف صـبيان عنـدما هامجـت ميليـشيا غـري             ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢١يف   )ط( 
 معروفة معسكر أبو ضريسه للمشردين داخليا لسرقة املاشية؛

عهمـا صبـــي عمـره      ، اختطفـــت امـــرأتان وم     ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـــران  ٢٨فـي   )ي( 
  عاما من قرية كونديشه، جنوب دارفور من جانب ميليشيا غري معروفة؛١٣
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 عمليات االختطاف يف شرق السودان  
. خالل الفترة املشمولة بالتقرير مل يبلغ عـن حـدوث أي اختطـاف يف شـرق الـسودان                  - ٢٦

 .وقد يكون لذلك صلة بقيود الوصول
 

 سودانعمليات قتل األطفال يف جنوب ال  
 :اموعات التالية مسؤولة عن عمليات قتل األطفال 

 )اجليش الشعيب(اجليش الشعيب لتحرير السودان  • 
 القوات املسلحة السودانية • 
 اجليش األبيض • 
خالل الفترة املشمولة بالتقرير أوضحت األدلة أن القوات املسلحة السودانية واجلـيش             - ٢٧

وقــد قتــل بعــض هــؤالء األطفــال أثنــاء  . عــن قتــل األطفــالالــشعيب واجلــيش األبــيض مــسؤولة  
 .مشاركتهم يف األعمال القتالية

ومـع ذلـك مـا فتئـت مثـة صـعوبة يف          .  طفـال  ٣٨وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قتـل        - ٢٨
. حتديد املدى الكامل لوفيات األطفال يف الصدامات يف واليـة جـونغلي بـسبب قيـود الوصـول              

ألطفال ماتوا أثناء اشـتراكهم يف األعمـال القتاليـة ضـد اجلـيش الـشعيب،          ومن املؤكد أن بعض ا    
وتأكـدت حـوادث    . بينما قتل اآلخرون يف صراعات حملية فيمـا بـني الطوائـف اإلثنيـة املختلفـة               

 :حمددة كما يلي
ــو   ٣٣قتــل  )أ(  ــغ وأكوب ــال يف أوالن ــة جــونغلي ( طفــال يف القت بــني اجلــيش  ) والي

 ؛٢٠٠٦مايو / أيار١٥ و ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٤لفترة بني األبيض واجليش الشعيب يف ا
قتلت فتاة صغرية السن يف احلمالت االنتقامية لسرقة املاشية، الـيت دارت بـني               )ب( 

/  حزيـران  ١١عشرييت دنكا أجوك وآبوك يف مقاطعة غوغريال، بشمال والية حبـر الغـزال، يف               
 ؛٢٠٠٦يونيه 

دنكا بني ثالثة أفراد قتلوا يف هجـوم علـى          كان مثة صيب صغري السن من قبيلة         )ج( 
وقـد قيـل إن املهـامجني       . ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢١قرية غمبو يف والية وسـط االسـتوائية، يف          

 .من القوات املسلحة السودانية
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أدت الصدامــات بيـن عشائــر الـدنكا املختلفـــة التــي تتعلــق بـسرقـــة املاشـية                 )د( 
 إىل وفــــاة ثالثــــة أطفــال ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٨ة الوحــــدة فــــي فــــي مقاطعــــة كوتــشي، واليـــ

 .وستة بالغني
 

 عمليات قتل األطفال يف دارفور  
 :اموعات التالية مسؤولة عن قتل األطفال 

 )ميناويفصيل (جيش حترير السودان  • 
 يةقوة الدفاع الشعب • 
. ٢٠٠٦ه  يوليـ /مـايو ومتـوز   / أيـار   طفال يف الفترة مـا بـني       ٥١أُبلغ عن قتل ما يزيد عن        - ٢٩

والكـثري مـن البالغـات عـن        .  تغط مجيع منـاطق القتـال يف دارفـور         ومع ذلك فهذه البالغات مل    
 مدنيا عنـدما هـاجم جـيش        ٤٦فعلى سبيل املثال، قُتل     . مروفقا للع مفصلة  وفيات املدنيني غري    

قيـل  ، و٢٠٠٦يوليـه  / متوز٥ة يف مشال دارفور يف طويلالالقرى حول ) ميناوي(حترير السودان   
وأُبلــغ عــن حــوادث حمــددة أخــرى علــى النحــو  . ن الكــثري مــن اخلــسائر كانــت بــني األطفــال إ

 :التايل
أن قــوات جــيش حتريــر الــسودان ) عبــد الواحــد(أبلــغ جــيش حتريــر الــسودان  )أ( 

 يف قريـة    ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٥قتلت عدة أطفـال كـانوا يف طـريقهم إىل املدرسـة يف              ) ميناوي(
وذكـر املـشردون يف     .  دارفور، وأكد ذلك يف وقت الحـق موظفـو محايـة األطفـال             لدليل، مشا 

  طفال قد قُتلوا؛١٦ األمم املتحدة يف وقت الحق أن مالفاشر يف مقابالت أجرا معه
 عامـا يف كـاس،   ١٤وقام جنديان من قـوة الـدفاع الـشعبية بقتـل صـيب عمـره           )ب( 

فعـت ديـة إىل      علـى اجلنـديني ود     ت الـشرطة  بضوقد ق . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٩، يف   فورجنوب دار 
 أسرة الصيب؛

 عامـا عنـدما فتحـت الـشرطة الـنريان          ١٦ و   ١٣قُتل صبيان يبلغان مـن العمـر         )ج( 
 على املشردين املتظاهرين ضد اتفاق دارفور للسالم يف معسكر أبو شوق يف الفاشر؛

 عامــا، يف ١٧ و ١٥ة عربيــة يبلغــان مــن العمــر إثنيــطائفــة ل صــبيان مــن قتــو )د( 
وكنتيجـة  . ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٧سربا، غرب دارفور، من جانب رجـال غـري معـروفني يف             

/  حزيـران  ٨مجاعات اجلنجويد منطقة سـربا أمـام عمـال املـساعدة اإلنـسانية يف               أقفلت  لذلك،  
 ؛٢٠٠٦يونيه 
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مفقـودين بعـد اهلجمـات علـى         طفـال    ١٥٠أبلغ زعيم حملي يف قريضة بأن مثة         )هـ( 
ــضة يف آذار   ــة احمليطــة بقري ــارس /القــرى يف املنطق ــع    ٢٠٠٦م ــة م ــشيا متحالف ــيت شــنتها ميلي  ال

 من هـؤالء األطفـال متـوفني يف مواقـع           ٣٠، عثر على    ٢٠٠٦مايو  /وحبلول اية أيار  . احلكومة
ألطفـال الـذين     مـن ا   ٥بسبب سوء التغذيـة     تويف  وإضافة إىل ذلك    . وقريضةجوغانا  خمتلفة بني   

 .شردهم ذلك اهلجوم يف قريضة
 

 عمليات قتل األطفال يف شرق السودان  
مل يبلغ عن أية عمليـات لقتـل األطفـال يف شـرق الـسودان، وقـد يكـون ذلـك مرتبطـا                        - ٣٠

 .بقيود الوصول
 

 العنف اجلنسي يف جنوب السودان  
سلحة يف الفتــرة د اجلماعــات املــمل تبلــغ عــن حــاالت عنــف جنــسي مــن جانــب أفــرا    - ٣١
أبريـل تقـوم   /ومثـة عـدة قـضايا يرجـع تارخيهـا إىل نيـسان      . ٢٠٠٦يوليـه  /مايو ومتوز/بني أيار  ما

ستــشاري محايــة مبــالنظر فيهــا احملــاكم يف جنــوب الــسودان، كمــا جيــري رصــدها مــن جانــب  
 .األطفال التابعني لبعثة األمم املتحدة يف السودان

 
 العنف اجلنسي يف دارفور  

 :ات التالية مسؤولة عن العنف اجلنسي ضد األطفالاموع 
 السودانيةاملسلحة القوات  • 
 ميليشيات اجلنجويد • 
من احملتمل أن يكون جتدد الصراع يف دارفور قد حول األنظار عن اسـتمرار املمارسـة          - ٣٢
 يف العنف اجلنـسي الـذي يـستهدف طوائـف إثنيـة معينـة والـذي يرتكـب ضـد الفتيـات                       ةاملتمثل
ــشردين  وا ــاطق امل ــساء، وال ســيما يف من ــسي اخلطــرية ضــد     . لن ــا زالــت أعمــال العنــف اجلن وم

وخــالل الفتــرة الــيت يــشملها التقريــر كــان موظفــو األمــم . الفتيــات والنــساء يف دارفــور تتفــاقم
جنـوب  (كلمـه    حالة يف قريضة وبالقرب مـن معـسكر          ٢٠املتحدة يقومون مبتابعة جمموعة من      

هامجتـهم يف وقـت متـأخر مـن الليـل ويـستخدم معهـن ثقـب الرقبـة أو                    لفتيات جيري م  ) دارفور
ويقال إن الكثري من هـذه اهلجمـات        . أو املخدرات حىت يفقدن الوعي قبل اغتصان      /اخلنق، و 

 .ا رمسيايقوم ا رجال مرتدون زي
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تقارير طوال الـسنة املاضـية أن الفتيـات متثلـهن نـسبة مفرطـة يف تقـارير                  الوقد أظهرت    - ٣٣
 ٤٠أن  مـبني   قوق اإلنسان يف العام املاضي      األمم املتحدة حل  تقرير من مفوضية    : نف اجلنسي الع

وهنـاك أدلـة تـشري إىل أن االسـتغالل          .  عاما ١٨تقل عن   أعمارهم  يف املائة من الضحايا كانت      
 .واإليذاء اجلنسيني قد زادا يف دارفور منذ بدء القتال الداخلي

 للفتيـات أمـام العنـف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك احلقيقـة                ومثة عدة أسباب للـضعف الكـبري       - ٣٤
املتمثلــة يف أن األســر املــشردة والفقــرية يف دارفــور غالبــا مــا تعتمــد إىل حــد كــبري علــى عمــل    

وهكـذا، فـالكثري مـن الفتيـات        . األطفال وما يدره ذلك مـن إيـراد لالسـتمرار علـى قيـد احليـاة               
ــاه أو مجــع احلطــب لالســتخدام ا    ــشتغلن حبمــل املي ــايت التجــاري،   ي ــاج الفحــم النب ملــرتيل أو إنت

وقــد . ويــصبحن أهــدافا ســهلة عنــدما يغــادرن املعــسكرات اآلهلــة بأعــداد كثيفــة مــن الــسكان 
مـا،  إلذالل طائفـة    كـشكل متعمـد     العرقية  استهدفت الفتيات يف الصراعات فيما بني الطوائف        

ويقــال إنــه حيثمــا . ردواســتخدم االغتــصاب لإلكــراه علــى التــش .  العرقــيوكوســيلة للتنظيــف
قامت بعثات االحتاد األفريقي يف السودان بتكوين دوريات احلطـب يكـون هنـاك أثـر ملحـوظ                  

 .املياهجلب على سالمة وأمن الفتيات الاليت تقمن جبمع احلطب أو 
والكثري من النساء والفتيات الـاليت يغتـصنب ال يبلغـون عـن هـذه اهلجمـات خوفـا مـن                    - ٣٥

 الشرطة إنكار معرفتها بأي منط لإليـذاء وتـدعي نقـص املـوارد والقـدرة يف            الفضيحة، وتواصل 
االفتقـار  ومع ذلك، ففي أغلب األحيان تكون املسألة هي         . التعامل مع حاالت العنف اجلنسي    

ــذه احلــاالت   لاإلرادة إىل  ــع ه ــل م ــيت ال  . لتعام ــا  ويف احلــاالت ال ــاملقاضــاة، تلجنحــت فيه ى ق
فعلـى سـبيل املثـال، حكـم علـى شـرطي مـن قـوات         . خفيفـة نـسبيا  املغتصبون املدانون أحكامـا   

 سـنوات يف وسـط دارفـور بثالثـة     ١٠االحتياطي املركزي أُدين باغتصاب فتاة تبلـغ مـن العمـر        
وقــد أُقــرت ســابقة هامــة يف الفتــرة الــيت يــشملها التقريــر .  جلــدة١٠٠ســنوات مــن الــسجن و 

. ٢٠٠٦مـارس   /كان حياول اغتـصاا يف آذار      عاما قتلت رجال     ١٧بتربيئ فتاة تبلغ من العمر      
الــدفاع عــن الــنفس يف يف وبــالرغم مــن أن القــانون اجلنــائي للــسودان ميــنح حقــا غــري مــشروط 

أن يعـرف  حاالت االغتصاب، وبالرغم من أن الفتـاة قـد أبلغـت الـشرطة باالغتـصاب قبـل أن                  
ــا يف مهامجهـــا قـــد تـــويف، فقـــد حجـــزت يف الـــسجن ملـــدة ثالثـــة أشـــهر حـــىت حكـــم     برباءـ

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٣
وقد تأكدت أربع حاالت من العنف اجلنـسي ارتكبـها أفـراد مـن اجلماعـات املـسلحة                   - ٣٦

واهلجمات اجلنـسية املعـددة هـي حـاالت مبينـة       . ٢٠٠٦يوليه  /متوزومايو  /أياريف الفترة ما بني     
 :وقامت ا قوات هلا صلة باحلكومة
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 رجـال مـسلحا     ٢٥مت جمموعة تتكون مـن حنـو        ، قا ٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٤يف   )أ( 
يرتــدون األزيــاء الرمسيــة جلــيش حتريــر الــسودان بتهديــد ســت جمموعــات منفــصلة مــن النــساء    

وقـد اعتـدي جنـسيا علـى فتـاة          . والفتيات وضرن وسرقتهن يف حجر وجالنغا، غرب دارفـور        
  عاما؛١٥عمرها 

 يف غـرب دارفـور      ذكرت نساء وفتيات مشردات من قرى بالقرب من كـتم،          )ب( 
ــار ١٥يف  ــايو /أي ــات، وأن املهــامجني    ٢٠٠٦م ــصاب الفتي ــد حاولــت اغت ــشيا اجلنجوي  أن ميلي

وقــد أوردن .  عامــا بــصفة خاصــة ١٨كــانوا يــستهدفون الفتيــات الــاليت تقــل أعمــارهن عــن    
 حماوالت االغتصاب هذه بوصفها السبب الذي دعاهن إىل اختاذ قرار مبغادرة القرى؛

، قام رجال من ميليشيات جمهولة بالقرب مـن         ٢٠٠٦يونيه  /رانحزي ٢٥ويف   )ج( 
 واغتصبت فتاتان وامرأة؛. الطويلة، مشال دارفور، مبهامجة قرى أبو سنيت وجوجنونه

 استخدم رجـالن سـكينا لالعتـداء جنـسيا علـى            ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ١١يف   )د( 
 .فتاة صغرية السن يف دارفور

 
 العنف اجلنسي يف شرق السودان  

وقـد يرجـع   . مل يبلغ عن حاالت من العنف اجلنـسي ضـد األطفـال يف شـرق الـسودان          - ٣٧
 .ذلك إىل قيود الوصول

 
 اهلجمات على املدارس واملستشفيات  

 :اجلماعة التالية مسؤولة عن مهامجة املدارس 
 جيش الرب للمقاومة • 
فتــرة مــا بــني  أٌبلــغ عــن هجــوم واحــد علــى منــشأة تعليميــة يف جنــوب الــسودان يف ال    - ٣٨
، هاجم فيها جيش الرب للمقاومة معهد أرايب اإلقليمي لتـدريب           ٢٠٠٦يوليه  /متوزومايو  /أيار

 .٢٠٠٦مايو /أيار ٢٣املدرسني بالقرب من جوبا، والية الوسط االستوائية يف 
 

 منع وصول املساعدات اإلنسانية يف جنوب السودان  
يف أجــزاء مــن جنــوب الــسودان يف إعاقــة اســتمر الــصراع فيمــا بــني الطوائــف العرقيــة  - ٣٩

ــسانية إىل بعــض املواقــع   ومــع ذلــك مل يبلــغ عــن حــاالت قامــت فيهــا    . وصــول املــساعدة اإلن
ــرة بــني      ــسانية يف الفت ــساعدة اإلن ــع وصــول امل ــاراجلماعــات املــسلحة مبن ــايو /أي ــه /متــوزوم يولي

٢٠٠٦. 
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 منع وصول املساعدة اإلنسانية يف دارفور  
 : عن منع وصول املساعدة اإلنسانيةالن مسؤوالتاليانالطرفان  

 حكومة الوحدة الوطنية • 
 القوات املسلحة السودانية • 
يوليـه  /متـوز ومـايو   /أيـار زادت حالة وصول املساعدات اإلنـسانية سـوءا يف الفتـرة بـني               - ٤٠

وقد أبلغ عن حوادث حمـددة علـى النحـو          .  مع زيادة العنف الذي أعقب اتفاق السالم       ٢٠٠٦
 :يلالتا

 ٢٧-٢٥علقــت احلكومــة مجيــع أنــشطة األمــم املتحــدة يف دارفــور يف الفتــرة   )أ( 
، بعد أن مسحت بعثة األمم املتحدة يف الـسودان ملـسؤول يعمـل يف جمـال       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

. بالـسفر علـى إحـدى طائراـا       ) عبد الواحـد  (املساعدة اإلنسانية له صلة جبيش حترير السودان        
، )اليونيـسيف (ت لربنامج األغذية العاملي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          وقد منحت استثناءا  

ولكن أنشطة بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان، ومكتـب منـسق الـشؤون اإلنـسانية، وصـندوق                  
 األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تضررت؛

فـــصيل عبـــد ( الـــسودان ، أبلـــغ جـــيش حتريـــر٢٠٠٦يونيـــه /حزيـــران ٦ويف  )ب( 
أن نقطة التفتيش التابعة للقوات املسلحة يف كاس، مشـال دارفـور، قـد منعـت وصـول                  ) الواحد

ــساعدة         ــو امل ــة حتــت ســيطرم، وأكــد ذلــك موظف ــاطق الواقع ــة إىل املن شــاحنات حتمــل أغذي
 اإلنسانية؛
 خطفـت مـايو  /أيـار وقد أُبلغ عن ثالثة حـاالت يف غـرب دارفـور وجنوـا يف               )ج( 

فيها قوافل املساعدة اإلنسانية لنـهب الـسلع مـن جانـب رجـال مـسلحني يعتقـد أـم مـرتبطني                      
 مبيليشيات احلكومة؛

ــم جــرى          )د(  ــدون أ ــذين يعتق ــة ال ــاطق العرقي ــف أو املن ــن الطوائ ــراد م ــام األف ق
فعلــى ســبيل املثــال، . جتاهلــهم يف توزيــع األغذيــة، بــاعتراض توزيــع األغذيــة يف منــاطق أخــرى

 ٢ مجاعة جمهولة اهلوية بإيقاف قافلـة لألغذيـة يف منطقـة مريشـينغ يف جنـوب دارفـور يف                     قامت
 .٢٠٠٦مايو /أيار
 

 منع وصول املساعدة اإلنسانية يف شرق السودان  
 : عن منع وصول املساعدة اإلنسانيةالطرف التايل مسؤول 

 حكومة الوحدة الوطنية • 
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 علـى وكـاالت     ٢٠٠٦مـارس   /كومـة يف آذار   استمرت قيود الوصول الـيت فرضـتها احل        - ٤١
وتعتقــد احلكومــة أنــه ينبغــي  . ٢٠٠٦يوليــه /متــوزاألمــم املتحــدة يف شــرق الــسودان إىل ايــة  

يكون هناك دور لبعثة األمم املتحدة يف السودان يف شـرق الـسودان إال إذا اتفـق علـى دور                     أال
وأدى هــذا . املــستقبللألمــم املتحــدة مــن جانــب األطــراف يف أي اتفــاق ســالم حمتمــل يف        

االختالف إىل قيود إدارية بالنسبة للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمـم املتحـدة مبـا يف ذلـك طـرد                   
 ١١٠ ٠٠٠وعلقـت مـساعدة األغذيـة لنحـو         . املوظفني الدوليني واحتجاز املـوظفني الـوطنيني      

 أعيقـت  ؛ مث٢٠٠٦يونيـه  /حزيـران ولكنـها اسـتؤنفت يف   مـارس   /آذارالجئ ومشرد داخلي يف     
وعلقـت أنـشطة احلمايـة الـيت تقـوم ـا مفوضـية األمـم         . يوليـه /متـوز واستؤنفت مـرة أخـرى يف     

ــسبة للــسكان الالجــئني    ــشؤون الالجــئني بالن وإضــافة إىل ذلــك حظــرت احلكومــة   . املتحــدة ل
 “هـــامش كوريـــب”أنـــشطة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة الدوليـــة يف جيـــب   

وتـسمح احلكومـة بالوصـول      . ٧٠ ٠٠٠لـى عـدد مـن الـسكان يبلـغ حنـو             للمتمردين، مما أثر ع   
ــشار        ــيم النت ــإجراء تقي ــام األمــم املتحــدة ب ــة واحــدة، وستــسمح بقي ــة حملي ملنظمــة غــري حكومي

. ويزيد عدد األطفال يف شـرق الـسودان عـن نـصف تعـداد الـسكان               . اإلسهال احلاد يف اجليب   
لنــسبة لألطفــال يف شــرق الــسودان بدرجــة  وتزيــد معــدالت ســوء التغذيــة احلــادة والوفيــات با 

 .كبرية عنها يف دارفور
 

 انتهاكات حقوق األطفالتقومي احلوار وخطط العمل من أجل  -ابعا ر 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطفال أمام القـضاء يف الـسودان،          جتري مالحقة    قليال ما    - ٤٢

ف إطـالق النـار تتمتـع بـسلطات     غري أن اتفاقات السالم اجلديدة تنص على إنـشاء هيئـات لوقـ      
مـرتكيب انتـهاكات حقـوق األطفـال        مبالحقـة   تقدمي توصيات ملزمة أو ملزمة جزئيـا لألطـراف          

مستــشارو محايــة األطفــال التــابعني لبعثــة األمــم  مــا فتــئ ويف جنــوب الــسودان، . أمــام القــضاء
 وجلاـا الـسبع     اللجنة العسكرية املشتركة لوقـف إطـالق النـار        يستخدمون  املتحدة يف السودان    
للمناطق من أجل الدخول مع القوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش    الفرعية العسكرية املشتركة   

الشعيب يف حوار عن االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال واملشاكل املتصلة بتسريح األطفـال مـن             
ة حــديثا مــن صــفوف اجلماعــات املــسلحمنــهم الوحــدات العــسكرية، وال ســيما الــذين أدجمــوا 

ــة علــى جتنيــد األطفــال إىل تلــك اللجــان،      . األخــرى ــة األطفــال أدل وقــد قــدم مستــشارو محاي
قـرار  نـشر   وتـشمل هـذه اخلطـط       . وشـرعوا يف تنفيـذها    حلمايـة األطفـال     ووضعوا خطط عمـل     

.  وتــوفري التــدريب للقــادة امليــدانيني يف جمــال محايــة األطفــال  ،)٢٠٠٥ (١٦١٢جملــس األمــن 
ــذين مت إدمــاجهم مــن    ويــستهدف هــذا التــدريب علــى   وجــه اخلــصوص القــادة العــسكريني ال

. تجنيـد األطفـال  يقومـوا ب صـفوف اجلماعـات املـسلحة األخـرى والـذين يـرجح يف الغالـب أن        
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، اضــطلع مستــشار حلقــوق األطفــال تــابع لبعثــة األمــم  ٢٠٠٦يونيــه /مــايو وحزيــران/ويف أيــار
مـشتركة بـشأن هجـوم نفـذ علـى          املتحدة يف السودان مبهمة مراقب يف عملية حتقيق عـسكري           

وخلص التحقيق إىل إثبـات مـسؤولية قائـد حملـي مـن قـادة القـوات                 . جنود عزل وأفراد أسرهم   
وخلص أيضا إىل إثبـات مـسؤولية القـوات املـسلحة           . املسلحة السودانية هو املقدم توماس ثييل     

 .املسؤولنيقاضاة جتنيد األطفال وأوصى مبعن السودانية واجليش الشعيب 
هيئة تابعة لعملية حفظ السالم الـيت تتوالهـا بعثـة االحتـاد             هي  وجلنة وقف إطالق النار      - ٤٣

 وأسندت إليهـا سـلطات مماثلـة لتلـك املـسندة إىل             ٢٠٠٤األفريقي يف السودان أنشئت يف عام       
وهي مل تلجأ بعد إىل استخدام تلك الـسلطات         . اللجنة العسكرية املشتركة لوقف إطالق النار     

نـص اتفـاق دارفـور للـسالم علـى إنـشاء جمموعـة              قـد   و. تـهاكات حقـوق األطفـال     للتصدي الن 
جديدة من اهليئات احمللية لوقف إطالق النار تدعى اللجان الفرعية لوقف إطـالق النـار ستنـشر      

ومل تنــشأ بعــد هــذه اهليئــات . يف كــل قطــاع مــن قطاعــات بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــسودان 
ية من آليات احلوار والعمـل مـن أجـل التـصدي النتـهاكات حقـوق       آلية حيو تشكل  احمللية اليت   

غري أنـه مـن اجلـدير باملالحظـة أن القـادة العـسكريني احمللـيني للبعثـة                  . الطفل يف الوقت املناسب   
ــشكل حاســم مــن أجــل حــل     ــدخلوا ب ــشمولة    حــاالت ت ــرة امل ــال خــالل الفت اختطــاف األطف

 .بالتقرير
. ديات وآليات أخرى للحـوار مـع اجلماعـات املـسلحة          وأقام موظفو األمم املتحدة منت     - ٤٤

جـيش حتريـر الـسودان      مـن   فاليونيسيف دخلت يف مناقشات مع فصيلي ميناوي وعبـد الواحـد            
بــشأن ضــرورة وضــع حــد لتجنيــد األطفــال وتــسريح مــن ال يــزال منــهم جمنــدا يف اجلماعــات    

 إمكانيـة مـساعدة جـيش       وناقشت اليونيـسيف  . املسلحة منذ التوقيع على اتفاق دارفور للسالم      
أـا ترغـب يف أن يعـود مجيـع          موضـحة   حترير السودان يف تـسريح األطفـال وإعـادة إدمـاجهم،            

علــى . إىل ذويهــم) فــصيل مينــاوي (والبنــات املنتــسبني إىل جــيش حتريــر الــسودان     الــصبيان 
 تشمل هذه العودة األطفـال احلـاملني للـسالح فحـسب بـل أيـضا األطفـال املنتـسبني الـذين                     أال

علـى عاتقـه تيـسري عمـل        ) فـصيل مينـاوي   (وأخـذ جـيش حتريـر الـسودان         . ليس هلـم دور قتـايل     
اليونيـسيف وتقــدمي الــدعم الكامــل يف تــسريح األطفـال املنتــسبني للجماعــات املــسلحة وإعــادة   

جـيش حتريـر    يف  غري أن أعمال املتابعة شهدت تعقيدا بسبب أعمال القتال الداخليـة            . إدماجهم
جـيش حتريـر الـسودان علـى اتفـاق          مـن   ومل يوقع فـصيل عبـد الواحـد         . ناوي فصيل مي  السودان

دارفور للسالم، غري أن اليونيسيف أجرت أيضا اتصاالت معه من أجل مناقشة مـسألة تـسريح      
يوليـه، سـتقوم اليونيـسيف      /ويف أواخـر متـوز    . األطفال من قواته، وأبدى أيضا رغبة يف التعـاون        

يش حترير السودان يف جمـال حقـوق الطفـل وستـشرع يف             بتدريب ممثلني من كل من فصيلي ج      
وحــث مستــشارو محايــة األطفــال  . تــسجيل األطفــال ألغــراض بــرامج إعــادة اإلدمــاج املقبلــة  
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مـن  التابعني لبعثة األمم املتحدة يف السودان القادة امليدانيني من فـصيلي مينـاوي وعبـد الواحـد                  
رفــور علــى وضــع حــد  دارفـور وجنــوب دا جـيش حتريــر الــسودان وامليليــشيات احملليــة يف مشــال 

 .لتجنيد األطفال
ــة االحتــاد األفريقــي يف الــسودان يف حــوار مــع حكومــة      - ٤٥ ودخلــت األمــم املتحــدة وبعث

وشاركت يف هذا احلوار مؤسـسات الـشرطة        . السودان بشأن مسألة العنف اجلنسي يف دارفور      
حلماية املدنيني، مبا يف ذلك جلنة تابعـة        واملؤسسات القانونية، فضال عن اهليئات احمللية والوطنية        
 بني األمـم املتحـدة واحلكومـة        ٢٠٠٤آللية التنفيذ املشترك أنشئت لتنفيذ االتفاق املربم يف عام          

غري أن مشكل العنـف اجلنـسي ال يـزال بعيـدا عـن التـسوية، ويـتعني             . لوضع حد ألزمة دارفور   
حد من العنف اجلنسي وأن ختصص املزيـد        على احلكومة أن تبدي املزيد من االهتمام والعزم لل        

 . من املوارد لذلك
مـع اجلماعـات    بـدء ومتابعـة حـوار       باملالحظة أن قدرة األمم املتحدة على       ومن اجلدير    - ٤٦

املسلحة بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل كـثريا مـا تـصادف عوائـق ناجتـة عـن القيـود          
 .املفروضة على احلركة

 
 نتهاكات واالستجابة الربناجمية هلامتابعة اال -خامسا  

صــدق الــسودان علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوهلــا االختيــاري بــشأن اشــتراك   - ٤٧
ــال      ــد األطفـ ــرم جتنيـ ــد تـــشريعات جتـ ــر بعـ ــه مل يقـ ــسلحة، غـــري أنـ ــال يف الـــصراعات املـ األطفـ

ات وتعمل اليونيسيف مع مؤسسات حكومية خمتلفـة مـن أجـل مواءمـة التـشريع        . واستخدامهم
 .اقية وبروتوكوليها االختيارينيالسودانية مع أحكام االتف

شتراك مع حكومات واليـات     الوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظمت اليونيسيف با       - ٤٨
. دارفـــور والـــس القـــومي لرعايـــة الطفولـــة حلقـــة عمـــل يف جمـــال محايـــة الطفولـــة يف نيـــاال  

قـد  اليونيـسيف  كانـت  اية الطفولـة يف دارفـور   واستعرضت حلقة العمل حتليال مستقال حلالة مح      
ووقــف هــذا التحليــل علــى عــدد مــن املخــاطر وأوجــه الــضعف الــيت . بإجنــازهأصــدرت تكليفــا 

يواجهها األطفال يف دارفور، مثـل جتنيـد اجلماعـات والقـوات املـسلحة هلـم، وعمـل األطفـال،                    
ــوع اجلــنس، والتخلــي عــن الرضــع، و      ــائم علــى ن ال األطفــال عــن  انفــصوالعنــف اجلنــسي الق

ــان البنــات    أســرهم،  ــزواج املبكــر وخت ــوتر النفــسي واالجتمــاعي، فــضال عــن ال . وحــاالت الت
وأفــضت حلقــة العمــل إىل االتفــاق علــى تــوفري خــدمات إعــادة إدمــاج األطفــال املــشاركني يف 
األنشطة العسكرية وأطفال الشوارع، تشمل الـدعم النفـسي واالجتمـاعي، والتـدريب املهـين،               

 مراحل التعليم الضائعة، وتنظيم محلة توعية حبماية هؤالء األطفال وغريهـم ممـن هـم      واستدراك
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وأسـفرت أيـضا علـى    . واالستغالل اجلنـسني إليذاء عرضة خلطر ختان البنات والزواج املبكر وا    
اتفاق بشأن مقترحات لإلصالحات القانونية تركز على عـدد مـن العناصـر، منـها سـن الطفـل                   

ئيــة وســن األهليــة للــزواج؛ وتقــدمي الــدعم إىل الــشرطة يف جمــال تــسجيل  وســن املــسؤولية اجلنا
البيانات املتعلقة باجلرائم؛ وتدريب ضباط الشرطة والقضاة على اتبـاع إجـراءات رفيقـة           تعهد  و

 .امل مع األطفال يف سياق القانونبالطفل لدى التع
لـسودان بـشكل منـهجي    وعمل مستشار محاية األطفال التابع لبعثة األمـم املتحـدة يف ا       - ٤٩

علـى ضـمان تعمــيم مراعـاة شـواغل الطفولــة يف مجيـع عناصـر البعثــة، املدنيـة منـها والعــسكرية         
وعنصر الشرطة، وعلى اخلـصوص دعـم رصـد االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل واإلبـالغ                   

وثيـق  التـصال   باالقسم محاية الطفل التابع للبعثة      يقوم  وعلى سبيل املثال،    . عنها واالستجابة هلا  
 فرد منتشر يف جنـوب الـسودان ومنـاطق      ٧٠٠أكثر من   يعمل ا   مع شرطة األمم املتحدة اليت      

اجلـنس ومحايـة    للـشؤون املتعلقـة بنـوع       وأنشأت شرطة األمم املتحدة وحـدة       . االنتقاليةاملرحلة  
ــة يف مراكــز الــشرطة والــسجون،    ٣٠الطفــل تتــألف مــن    ضــابطا يتولــون بانتظــام رصــد احلال

ــابعون ــل       ويت ــسي والقت ــا جــرائم العنــف اجلن ــا فيه ــال، مب ــة ضــد األطف  اجلــرائم اخلطــرية املرتكب
الـشرطة واملـسؤولني القـانونيني      صاحل  ويعملون أيضا على وضع دورات تدريبية ل      . واالختطاف

 .عن محاية الطفل
 

املرحلـة  نزع سالح األطفـال وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم يف اخلرطـوم ومنـاطق                  
  السوداناالنتقالية وجنوب

يلزم اتفاق السالم الشامل األطراف املوقعة عليـه بتـسريح مجيـع األطفـال انـدين يف                 و - ٥٠
وبعــد مــرور ســنة تقريبــا علــى هــذا االتفــاق، مت تــسريح   . ٢٠٠٥يوليــه /صــفوفها حبلــول متــوز

ويكمــن أحــد . االنتقاليــةالفتــرة طفــل مجــيعهم يف جنــوب الــسودان ومنــاطق   ١ ٠٠٠حــوايل 
ــأخ  ــسودانية باســتمرار لوجــود أطفــال يف     أســباب الت ري يف ذلــك يف إنكــار القــوات املــسلحة ال

غري أن هـذه القـوات أقـرت بـذلك لـدى تقـدمي أدلـة إىل اللجنـة العـسكرية املـشتركة                       . وحداا
عناصــر يف لوقــف إطــالق النــار عــن وجــود أطفــال يف صــفوف اجلماعــات املــسلحة األخــرى و

ــيت    ــوب   أدجمــتاجلماعــات املــسلحة األخــرى ال ــسودانية يف جن  حــديثا يف القــوات املــسلحة ال
 ١٩ ٠٠٠ وتفيد القوات املسلحة السودانية بـأن تلـك الوحـدات تتـألف مـن حـوايل               . السودان
وتقـع مـسؤولية تـسريح    .  سـنة ١٨وفقـا للتقـديرات تقـل أعمـار عـدد كـرب منـهم عـن               جندي،  

ج لـشمال الـسودان، الـيت       هؤالء األطفال على عاتق جلنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدما         
ولقـد أـت هـذه اللجنـة لتوهـا عمليـة       . تعترب هيئة مدنية أنشئت مبوجب اتفاق السالم الـشامل     

إىل الفئـات ذات االحتياجـات اخلاصـة ضـمن          حلاق  التسجيل، وقدمت الدعم يف جمال إعادة اإل      
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 يـزال يـتعني     وال. القـوات املـسلحة الـسودانية     املنـضمة إىل    عناصر اجلماعات املـسلحة األخـرى       
االضــطالع بــربامج مماثلــة يف جنــوب الــسودان، حيــث ســتتوىل جلنــة نــزع الــسالح والتــسريح    

ــام      ــذه امله  ــام ــسودان القي ــوب ال ــاج جلن ــادة اإلدم ــا    . وإع ــوب مع ــشمال واجلن ــا ال ــع جلنت وتتب
ولقــد اختــذ هــذا . للمجلــس الــوطين لتنــسيق عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  

ت هامــة علــى صــعيد وضــع الــسياسات والتخطــيط، بــدعم ومــشاركة مــن بعثــة الــس خطــوا
ونظــم أنــشطة لبنــاء قــدرات املنظمــات غــري      . األمــم املتحــدة يف الــسودان ومــن اليونيــسيف    

 االجتماع التنسيقي األول بني احلكومـة       ٢٠٠٦مايو  /احلكومية احمللية، واستضاف يف اية أيار     
 .ةوالنظراء من املنظمات غري احلكومي

 وكان اجليش الشعيب قد أقر منذ أمـد طويـل بوجـود أطفـال جنـود يف صـفوفه، وأبـدى                     - ٥١
واضــطلع منــذ عــام  . التزامــا علــى مــستوى رفيــع بإــاء أنــشطة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم    

ومنذ التوقيـع علـى     .  بأنشطة تسريح األطفال، حمققا النجاح يف ذلك بدرجات متفاوتة         ٢٠٠١
ضـحت مـسؤولية نـزع سـالح األطفـال وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم             اتفاق الـسالم الـشامل، أ     

وقامـت هـذه    . تقع على عاتق جلنة نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج جلنـوب الـسودان                
وال تـزال هنـاك حتـديات تواجـه         .  طفـال وأعـادم إىل أهـاليهم       ٩٦٠اللجنة بتـسريح أكثـر مـن        

 إدمــاج األطفــال قــد تالقــي الفــشل إذا  ذلــك أن إعــادة. ضــمان فعاليــة بــرامج إعــادة اإلدمــاج 
تتسم عملية تعقب أثر أسرة الطفـل بالفعاليـة أو يف حالـة عـدم إتاحـة اسـتفادة األطفـال مـن                       مل

وال يــزال تــوفري املــوارد الكافيــة لــربامج نــزع ســالح األطفــال وتــسرحيهم  . التعلــيم يف املــدارس
 .على مر الزمنحتديا وإعادة إدماجهم يشكل 

 
 طفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف دارفورنزع سالح األ  

أعلنت مؤخرا حكومة واليـة مشـال دارفـور عـن إطـالق سـراح أسـرى حـرب أفـادت                      - ٥٢
ومـا فتئـت اليونيـسيف تعمـل مـع وزارة الرعايـة             . بعض اجلهات عـن وجـود أطفـال مـن بينـهم           

بـرامج إلعـادة    االجتماعية واللجنة الوطنية لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف وضـع                
 .إدماجهم

ومتويــل أنــشطة نــزع ســالح األطفــال وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم يف ســياق اتفــاق      - ٥٣
الـسالم الـشامل متـوفرا علـى وجـه العمـوم، غـري أن ذلـك ال يـسري علـى نفـس األنـشطة الــيت             

وحينما تـصاغ نتـائج حلقـة عمـل محايـة الطفولـة         . يقتضي اتفاق دارفور للسالم االضطالع ا     
مــع األمــوال مــن أجــل وضــع  فــإن ذلــك ســيوفر منــهاجا جلدارفــور يف إطــار خطــة للعمــل، يف 

 .برنامج شامل حلماية الطفولة يعاجل مشاكل األطفال املتضررين بالصراع يف دارفور
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 التوصيات - ادساس 
ألحكام قرارات جملـس    التأخري  أدعو مجيع أطراف الصراع إىل االمتثال دون مزيد من           - ٥٤

 األطفال والصراعات املسلحة، وذلـك بالـدخول يف حـوار مـع األمـم املتحـدة مـن                   األمن بشأن 
أجــل إعــداد خطــط عمــل ملموســة وحمــددة زمنيــا لوضــع حــد لالنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق    
األطفــال الــيت نــسبت إليهــا، مبــا يف ذلــك االلتــزام بتــسريح األطفــال املنتــسبني لقواــا وإعطــاء    

 .سريح وإعادة اإلدماج املوجهة لألطفالاألولوية لربامج نزع السالح والت
ــسودان      - ٥٥ ــاطق يف ال ــد مــن املن ــة الوصــول إىل العدي ــالغ الســتمرار إعاق ويــساورين قلــق ب

لالضطالع بأنشطة محاية األطفال، وال سيما يف شرق البلـد، وأكـرر توجيـه الـدعوة إىل مجيـع            
 إعاقــة ويف ظــروف األطــراف مــن أجــل ضــمان وصــول املــساعدة اإلنــسانية إىل األطفــال دون 

 . انتهاكا جسيما حلقوق األطفالآمنة، مع العلم أن عدم االمتثال لذلك يعترب
وأحــث بــشدة قــادة حكومــة الوحــدة الوطنيــة وحكومــة جنــوب الــسودان علــى اختــاذ   - ٥٦

خطوات من أجل وضع حد لتجنيد األطفـال واسـتخدامهم واختـاذ إجـراءات فوريـة مـن أجـل                    
 تتاح هلـا مـوارد وافـرة وختـضع ألعمـال الرصـد املناسـبة، تـستهدف           تنفيذ برامج ذات أثر فعال    

تــسريح األطفــال مــن القــوات املــسلحة وتــأمني عــودم ســاملني إىل أهــاليهم ومــسقط رأســهم، 
وتتيح عمليتا الـسالم اجلـاريتني يف       . وتوفري اخلدمات الالزمة إلعادة إدماجهم يف  احلياة العادية        

الــسودان مــن أجــل وضــع حــد ــائي  زعمــاء قيــة أمــام دارفــور وجنــوب الــسودان فرصــة حقي 
 .ملمارسة جتنيد األطفال واستخدامهم

وتتحمل حكومة الوحدة الوطنية مـسؤولية مباشـرة عـن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم                 - ٥٧
، ويـتعني عليهـا أن تعمـل        املنـضمة إليهـا   يف صفوف القوات املسلحة الـسودانية ومجيـع القـوات           

وأحــث احلكومــة بــشدة علــى اختــاذ التــدابري التــشريعية  . املمارســةفــورا علــى وضــع حــد هلــذه  
املناسبة من أجل جتـرمي جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، كمـا تقتـضي ذلـك أحكـام الربوتوكـول             
ــذي        ــسلحة، ال ــصراعات امل ــال يف ال ــشأن اشــتراك األطف ــل ب ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي االختي

كومة أيضا علـى الوفـاء بالتزامهـا بـالتحقيق          وأحث احل . صدقت عليه احلكومة يف السنة املاضية     
أمام القضاء، بدءا بالتزامهـا     مالحقته  مع أي شخص ارتكب انتهاكات جسيمة ضد األطفال و        

ــة غــري مــسلحة يف آذار      مبالحقــة  ــل أمــام القــضاء بتهمــة اهلجــوم علــى قافل  /املقــدم تومــاس ثيي
 . الذي أدى إىل مقتل طفلني٢٠٠٦ مارس
علـى حنـو     علـى اختـاذ كافـة التـدابري الالزمـة لتحييـد اجلنجويـد                وأحث احلكومة بـشدة    - ٥٨
اتفـاق دارفـور للـسالم، وأشـدد علـى ضـرورة متحـيص مـدى جديـة احلكومـة يف                     نص عليـه     ما
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نتـهاكات الـيت    بنفـسها عـن مـسؤولية اال      أرادت أن تنـأى     الوفاء ذا االلتـزام بالتحديـد إن هـي          
 .ارتكبها اجلنجويد

جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم      عـن   السودان مسؤولية مباشرة    وتتحمل حكومة جنوب     - ٥٩
يف صفوف اجليش الشعيب لتحرير السودان، ويـتعني عليهـا العمـل دون إبطـاء علـى وضـع حـد                   

وأحث حكومة جنوب السودان أيـضا      . لتجنيد األطفال وتسرحيهم كافة من القوات التابعة هلا       
ــسؤولني عــن ارت      ــع امل ــق م ــصرامة يف التحقي ــوخي ال ــى ت ــهاكات اجلــسيمة ضــد   عل كــاب االنت

 .قاضاماألطفال ويف م
وأحث السلطات الوطنيـة املكلفـة بـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج علـى أن                    - ٦٠

تعمل دون إبطاء على مراجعة سجالت أفراد القوات احلكوميـة يف جنـوب الـسودان ودارفـور                 
اد كـبرية يف القـوات املـسلحة    من أجل ضمان عدم تسريح األطفال الـذين أدجمـوا مـؤخرا بأعـد          

السودانية يف جنوب السودان مـن اخلدمـة العـسكرية دون تـوفري الـدعم الـالزم هلـم للعـودة إىل                      
 .عادة إدماجهم يف احلياة العاديةأهاليهم وإ

جـيش حتريـر الـسودان يف    مـن  وأشدد على ضرورة وفاء فصيلي ميناوي وعبد الواحـد        - ٦١
 دارفـور للـسالم ويف االتفاقـات الـسابقة بوضـع حـد لتجنيـد                دارفور بالتزامهمـا مبوجـب اتفـاق      

األطفال واستخدامهم، وأحث أيـضا اجلماعـات املـسلحة األخـرى يف دارفـور علـى التعهـد أو                    
وأشـدد علـى ضـرورة قيـام مجيـع األطـراف بالعمـل مـع                . جتديد التعهد بااللتزام يف هذا الـصدد      

إلدمـاج ومـع فرقـة العمـل املعنيـة باألطفـال          السلطات املكلفة برتع السالح والتـسريح وإعـادة ا        
والــصراع املــسلح لوضــع خطــط عمــل مــن أجــل تــسريح األطفــال وتــأمني عــودم ســاملني إىل  

 .جمتمعام
وينبغي جلميع القوات واجلماعات املسلحة، فضال عن العناصـر الفاعلـة األخـرى مثـل                - ٦٢

احلكوميــة، اختــاذ خطــوات مناســبة كيانــات األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي واملنظمــات غــري 
ــضعف واالحتياجــات اخلاصــة بال    ــصدي ألوجــه ال ــات للت ــوات واجلماعــات   فتي ــسبات للق املنت

وأدعـو يف  . املسلحة، وال سيما مـن أجـل محايتـهن وتـسرحيهن وإعـادة إدمـاجهن يف جمتمعـان               
 .ه األنشطةهذا الصدد اتمع الدويل إىل إتاحة موارد كافية على املدى الطويل إلجراء هذ

ت والنــساء، فتيــاويــساورين قلــق بــالغ لتزايــد أعمــال العنــف اجلنــسي املرتكبــة ضــد ال    - ٦٣
سيما يف دارفور، وأشدد على الضرورة امللحة ألن تتـوخى الـسلطات الوطنيـة الـصرامة يف                  وال

اء ات والنـس  فتيـ ، وأن تتخذ التدابري الكفيلـة حبمايـة ال        مقاضااالتحقيق مع األطراف املسؤولة و    
 . وخاصة يف صفوف املشردين داخلياالاليت هن أكثر عرضة للخطر،
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ويساورين القلق أيضا ألعمال اختطاف األطفال وأخذهم رهائن بـشكل منـهجي، يف              - ٦٤
دارفــور علــى وجــه اخلــصوص، وأحــث كــال مــن احلكومــة وحركــات التمــرد يف دارفــور علــى 

ة كـذلك علـى تـوخي الـصرامة يف          وأحث احلكوم . العمل دون إبطاء على وقف هذه املمارسة      
أيـضا جـرائم مبوجـب القـانون الـسوداين          هـي   التحقيق مع مجيع مرتكيب هـذه االنتـهاكات الـيت           

 .أمام القضاءمالحقتهم و
وأؤكد ما حلفظة السالم من أدوار ومسؤوليات خاصـة يف املـساعي الراميـة إىل وضـع                  - ٦٥

الـصراعات املـسلحة، وأحـث بعثـة     ت حـاال املرتكبة ضد األطفال يف   سيمة  حد لالنتهاكات اجل  
األمم املتحدة يف السودان وبعثة االحتاد األفريقي يف السودان على أن تكونـا سـباقتني إىل دعـم                  

ــن     ــس األم ــرار جمل ــذ ق ــال والــصراع     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢تنفي ــة باألطف وقراراتــه األخــرى املتعلق
عنها وتوفري تـدريب منـتظم      املسلح، وال سيما فيما يتعلق برصد االنتهاكات اخلطرية واإلبالغ          

ويف هـذا الـصدد، أثـين علـى الـدعم           . ألفراد حفظ الـسالم يف جمـال حقـوق األطفـال ومحايتـهم            
وأرحـب  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢القوي الذي تقدمه بعثة االحتاد األفريقي يف السودان لتنفيذ القـرار            

واصـلة التعـاون مـع      به، وأحث املراقبني العسكريني التابعني هلذه البعثة وشرطتها املدنيـة علـى م            
الشرطة والقوات واجلماعات املـسلحة يف رصـد االنتـهاكات املرتكبـة ضـد األطفـال واإلبـالغ                  
عنها، مبا يف ذلك أنشطة جتنيد األطفال، واالستعانة يئات وقف إطالق النـار املنـشأة مبوجـب              

 .اتفاق دارفور للسالم من أجل وضع حد هلذه االنتهاكات
ص املعين باألطفـال والـصراعات املـسلحة القيـام بزيـارة إىل الـسودان               ويعتزم ممثلي اخلا   - ٦٦

يف املستقبل القريب، وأحث أيضا على أن توفد فرقة العمل املعنية باألطفـال والـصراع املـسلح                 
 .التابعة لس األمن بعثة إىل السودان يف أقرب وقت ممكن

 


