
S/2007/520  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
29 August 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
120907    120907    07-49267 (A) 

*0749267* 

   تقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف السودان  
 موجز 

وهو مقدم إىل اجمللـس     ). ٢٠٠٥ (١٦١٢عد هذا التقرير عمال بأحكام جملس األمن        أُ 
بوصفه التقرير القطري الثـاين عـن حالـة األطفـال والـصراع املـسلح يف الـسودان، وهـو يغطـي                      

 يتقريـر بعـد   أيت، ويـ ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٣٠إىل   ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ١٦الفترة املمتدة من    
العامـل املعـين    اليت أصدرها بعد ذلـك الفريـق        واالستنتاجات والتوصيات   ) S/2006/662(األول  

 .)، املرفقS/AC.51/2007/5 (ة املسلحاتباألطفال والصراع
زال  ويركّز التقرير على أن مستوى االنتهاكات اخلطرية ضد األطفال يف السودان مـا             

عـات املـسلحة، وتعرضـهم      امرتفعا، مبـا يف ذلـك جتنيـدهم واسـتخدامهم مبعرفـة القـوات واجلم              
 مجاعـة مـسلحة   ٣٠ومع وجـود أكثـر مـن     . يف دارفور ال سيما   لالغتصاب والعنف اجلنسي، و   

ــتغريات    تلـــكيف التحالفـــات واالنـــشقاقات بـــني  املعتـــادة تعمـــل يف األراضـــي الـــسودانية والـ
تلـك   توقـد تفاقمـ   . د مـسؤولية األطـراف واالنتـهاكات حتـديا كـبريا           حتدي شكلاجلماعات، ي 

الوصـول إىل هـؤالء األطفـال، وانتـشار اهلجمـات           إمكانيـة    بفعـل القيـود املـستمرة علـى          املهمة
ورغــم ذلــك، فقــد حتــسنت عمليــات الرصــد  . ضــد العــاملني يف اإلغاثــة اإلنــسانية وممتلكــاهتم 

عـن االنتـهاكات    يف توقيـت أنـسب      لومـات أوثـق و    بـدأت تعطـي مع    واملستمرة وكتابة التقارير    
 .ومن يقومون هبا

ترمـي إىل   اع من أجل إعداد خطط عمـل        صرويربز التقرير احلوار الدائر مع أطراف ال       
 االستجابات الربناجميـة الـيت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة وشـركاؤها                ددلتصدي لالنتهاكات، وحي  ا

الـسلطات  هبـا   يضا باملبادرات امللموسـة الـيت قامـت         ويقر التقرير أ  . من املنظمات غري احلكومية   
ومـع ذلـك، فمـا زال هنـاك         . الوطنية، مبا يف ذلك إصالح التشريعات من أجل محايـة األطفـال           

 .التنفيذ العملي اللتزاماهتاكفل الكثري الذي ينبغي للسلطات الوطنية أن تقوم به لت
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 مقدمة -أوال  
، ويغطـي الفتـرة   )٢٠٠٥ (١٦١٢ار جملـس األمـن   أعد هذا التقريـر عمـال بأحكـام قـر          - ١

 األول  يتقريـر يـأيت بعـد     ، و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ١٦املمتدة من   
الـيت أصـدرها بعـد      واالسـتنتاجات والتوصـيات     ) S/2006/662(عن حالـة األطفـال يف الـسودان         

وحيـدد التقريـر    ). S/AC.51/2007/5 (ة املـسلح  اتالفريق العامل املعين باألطفـال والـصراع      ذلك  
أطراف الصراع اليت جتّند األطفال وتستخدمهم، وترتكب انتـهاكات أخـرى حلقـوق األطفـال               

كمــا يتنــاول التقريــر احلــوار . علــى مجيــع جبــهات الــصراع املــسلح يف خمتلــف أرجــاء الــسودان
 سلط ويــ،لتــصدي لالنتــهاكاتالراميــة إىل ااع حــول خطــط العمــل  صرالــدائر مــع أطــراف الــ 

 .االستجابات الربناجمية حلماية األطفالالضوء على 
 

 التطورات السياسية والعسكرية يف السودان -ثانيا  
 

 التطورات السياسية -ألف  
أبيـي،  (اسـتمر جنـوب الـسودان وثالثـة منـاطق أخـرى       خالل الفترة املشمولة بـالتقرير    - ٢

التقـدم يف تنفيـذ اتفـاق       بعـض   يـشهدان   ) جبـال النوبـة   /ووالية النيل األزرق، وجنـوب كردفـان      
 جـيش التحريـر الـشعيب الـسوداين       أحـرز   و. ٢٠٠٥ينـاير   /ربم يف كانون الثـاين    السالم الشامل امل  

يف إطالق سراح األطفال الذين مت جتنيـدهم أو اسـتخدامهم أثنـاء الـصراع، وإن      ا ملموس اتقدم
املـسلحة  ابعـة للقـوات     عات املسلحة األخـرى الت    اكان األمر ما زال حباجة إىل التدخل مع اجلم        

تفـاق الـسالم الـشامل    الالقوات وقوات الدفاع الشعيب لـضمان امتثاهلـا      هذه  السودانية، ورصد   
 .وااللتزامات الدولية األخرى

 يف ت جــرات الــيتقــشانملل اعوفــظ الــسالم موضــ حلعمليــة نــشاء ويف دارفــور كــان إ - ٣
 إحالل قوات األمـم املتحـدة        الذي دعا إىل   ،)٢٠٠٦( ١٧٠٦قراره  جملس األمن   ختاذ  أعقاب ا 

ومل حيقـق احلـوار الـسياسي سـوى         . حمل قوات حفظ السالم التابعة لالحتاد األفريقي يف دارفور        
 عنــدما قبلــت حكومــة الــسودان االقتراحــات بــشأن  ٢٠٠٧يونيــه /تقــدم ضــئيل حــىت حزيــران 

 ١٧٦٩ر  اقـر اليـنص   و. عملية خمتلطة تشترك فيها األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور             
مايـة  مـن بـني مجلـة أمـور، طلـب تـوفري احل        فـظ الـسالم، و    على إنشاء بعثـة خمتلطـة حل      ) ٢٠٠٧(
رصد االنتهاكات اخلطـرية ضـد    تنفيذ اتفاق سالم دارفور، وطلب االستمرار يف      لدىألطفال  ل

يتعلــق بوضــع  فيمــاحــوار مــع أطــراف الــصراع األطفــال وتقــدمي التقــارير عنــها وطلــب إجــراء 
 .ة األطفالماي حلعملخطط 
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 املعقـود يف  دارفـور ويف نفس الوقت، مل حيدث أي تقدم ملموس يف تنفيذ اتفاق سالم   - ٤
وقـد بـذلت جهـود      . ، فيما عدا إنشاء الـسلطة اإلقليميـة االنتقاليـة يف دارفـور            ٢٠٠٦مايو  /أيار

تعلقـة  املؤسسة جلعل األطـراف يعملـون حتديـدا علـى معاجلـة املـسائل امل              عن طريق تلك    حمدودة  
 فقــد غطـت العمليـات العـسكرية الكثيفـة، واالنتــهاكات     .باألطفـال وتنفيـذ املـواد ذات الـصلة    

عـات املـسلحة    اات الـيت حـدثت داخـل اجلم       كـ اكالعديدة لترتيبات وقف إطـالق النـار، واالحت       
توقـع   عات على اجلهـود املبذولـة لفـتح جمـال سياسـي أمـام اجلهـات الـيت مل                  ااجلمتلك  وتشرذم  

التقرير كانـت هنـاك     املـشمولة بـ   ومع ذلك، فبالقرب من هناية الفترة       . سالم دارفور على اتفاق   
املوقعـة مـن أجـل       عالمات إجيابية على حمـاوالت لالتـصال بـني اجلهـات املوقعـة واجلهـات غـري                

ونظرا لتعـدد العناصـر املـسلحة يف دارفـور، فـإن حتديـد املـسؤولني عـن           . إعادة فتح باب احلوار   
كانـت دارفـور موضـوع جلـسة خاصـة          و. ال بوضوح يشكل حتديا كـبريا     انتهاك حقوق األطف  

جملس حقـوق اإلنـسان، مت بعـدها وضـع خطـة عمـل ملعاجلـة حالـة حقـوق اإلنـسان يف                       عقدها  
 .وتشمل هذه اخلطة بنودا تتعلق باألطفال والصراع املسلح. دارفور

ــوبر / تــشرين األول١٤ويف  - ٥ سودان يف  مت توقيــع اتفــاق ســالم يف شــرق الــ  ٢٠٠٦أكت
 عاما مـن    ١٢عة املسلحة للجبهة الشرقية وحكومة الوحدة الوطنية، بعد         امدينة أمسرة بني اجلم   

كـان أغلـب    لكـن    معدودة عن األطفـال، و     ا اتفاق السالم إال بنود    تضمنومل ي . الصراع املسلح 
، مـع  وهو حيتـوي . تركيزه على تناول ترتيبات األمن الضرورية والبنود املتعلقة بعالقات القوى   

 على إشارات إىل التعليم، والصحة، وإطالق سراح األطفال، والعـودة والـدمج، وكلـها               ذلك،
األطــراف الفاعلــة العاملــة يف اجملــال اإلنــساين علــى أرض الواقــع     بنجــاح هاإشــارات اســتخدم

تفـاق، كمـا أن     الوقد كـان التقـدم بطيئـا يف تنفيـذ ا          . كنقاط انطالق حنو احلوار حول األطفال     
ورغـم ذلـك، فـإن    . احلصول على املساعدات اإلنسانية يف املناطق الـشرقية كـان صـعبا           إمكانية  

لزيـادة  كمـدخل   سلطات احلكومـة وزعمـاء اجلماعـات العرقيـة املختلفـة أكـدوا أمهيـة االتفـاق                  
ــسبة لألطفــال     ــى األخــص بالن ــسودان، وعل ــثالث،  . الربجمــة يف شــرق ال ــشرقية ال ــات ال والوالي

فاملنــاطق .  الــسودانمشــال يف  مــن أكثــر املنــاطق ختلفــا، هــير والبحــر األمحــالغــضارف وكــس
الشرقية مل حتظ باالهتمام الكايف مـن املـساعدات اإلنـسانية الدوليـة، كمـا أن متويـل التنميـة يف                     

 واقتــصرت التــدخالت يف أغلبــها علــى النطــاق الــضيق      ،كــان حمــدودا للغايــة   املنــاطق  تلــك 
 . ومشروعات الطوارئ قصرية األجل

 يف جنـوب    تهنـشط ، ميـارس أ   مشـال أوغنـدا   ، القـادم مـن      جيش الرب للمقاومة  برح  وما   - ٦
ــسودان منــذ عــام  ــسودان جــيش الــرب واحلكومــة     . ١٩٩٤ ال وقــد دعــت حكومــة جنــوب ال

ــدأت يف    ــالم بــــ ــات ســــ ــة إىل حمادثــــ ــوز١٤األوغنديــــ ــه / متــــ ــث مت يف ٢٠٠٦يوليــــ ، حيــــ
نـود جـيش الـرب      ورغـم أن ج   . قتـال توقيـع اتفـاق لوقـف أعمـال ال         ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٢٦
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ــد ــول أب ــصف أيل ــا   ٢٠٠٦ســبتمرب /وا يف منت ــق عليه ــاطق متف ــاق  يف التجمــع يف من ــإن االتف ، ف
 لتمديـد   ٢٠٠٦نـوفمرب   /ومت توقيع إضافة إىل االتفـاق يف أول تـشرين الثـاين           . ينفذ حىت اآلن   مل

ولكـن اجلـيش رفـض قـرب هنايـة          . يف منـاطق حمـددة    الـرب   املوعد النهائي لتجمع قوات جـيش       
ــام  ــس    ٢٠٠٦ع ــوب ال ــة جن ــول اســتمرار وســاطة حكوم ــسالم ودان قب ويف .  يف مفاوضــات ال
 ،مـع حكومـة أوغنـدا     وقف أعمـال القتـال      ، جدد جيش الرب اتفاق      ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ١٤

 مبـشاركة   ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢٦يـوم   بالسودان  واستؤنفت حمادثات السالم يف مدينة جوبا       
 .مبيق، رئيس موزاسانوي ألربتو تشمالرئيس جواكي

 
 التطورات العسكرية -باء  

بعد عامني ونصف من اتفـاق الـسالم الـشامل مـا زال تنفيـذ البنـود املتعلقـة بـاألمن يف             - ٧
فالتــأخري يف إعــادة توزيــع القــوات مــسألة تــثري قلقــا  . االتفــاق متخلفــا عــن املواعيــد املقــررة لــه 

فجـيش التحريـر    . دانشديدا، وأدت إىل توترات بني األطـراف يف بعـض منـاطق جنـوب الـسو               
. الشعيب السوداين مل يقم بعد بإعادة توزع قواته من جنوب كردفان والنيـل األزرق حـىت اآلن                

وعالوة على ذلك، مازالت القوات املسلحة السودانية حتتفظ بعـدد كـبري مـن القـوات جنـوب                 
الغنيــة ) واليــة الوحــدة(ويف منطقــة بنتــو ) واليــة أعــايل النيــل(الــسودان، وال ســيما يف ملكــال 

 كموعـد هنـائي النـسحاب    ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ٩بالنفط، رغم أنـه، وفقـا لالتفـاق، ُحـدد يـوم         
، أعلنت قوات دفاع بيبور رمسيـا انـضمامها إىل جـيش            ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان . تلك القوات 

ولكن تشكيل الوحدات املتكاملـة املـشتركة الـيت         . التحرير الشعيب السوداين وانتقلت إىل جوبا     
جلماعــات املــسلحة املتحالفــة كــان بطيئــا وكانــت مــشاركة ضــباط تلــك الوحــدات يف   تــضم ا

القتال بني القوات املسلحة السودانية وجيش التحرير الـشعيب الـسوداين، يف ملكـال يف تـشرين                 
، دليال واضـحا علـى أن أطـراف اتفـاق الـسالم الـشامل مـا زالـت تواجـه                     ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

مام الفعلـي للجماعـات املـسلحة األخـرى واالنـدماج يف الوحـدات              حتديات فيما يتعلق باالنـض    
، عنـدما   ٢٠٠٧فربايـر   /وقد لوحظـت بعـض التطـورات اإلجيابيـة يف شـباط           . املتكاملة املشتركة 

أقرت األطراف مبدأ عسكريا واحدا ومدونـة سـلوك لتـسترشد هبـا قـوات الوحـدات املتكاملـة                   
 .املشتركة يف عملها

ف الــصراع يف دارفــور يف عمليــات عــسكرية منــذ التقريــر  وقــد شــاركت مجيــع أطــرا  - ٨
وأســفرت أحــداث . ٢٠٠٦أغــسطس /يف آب) S/2006/662(الــسابق املقــدم مــن األمــني العــام 

العنــف خــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر، عــن تــشريد عــشرات اآلالف مــن الــسكان ومقتــل  
 يف جمـال اإلغاثـة اإلنـسانية    ووصلت اهلجمـات علـى العـاملني    . مئات املدنيني، من بينهم أطفال    

واختطــاف املركبــات إىل مــستويات غــري مــسبوقة يف دارفــور، مبــا يف ذلــك اهلجمــات الــيت          



S/2007/520  
 

07-49267 5 
 

تعرضت هلا قـوات حفـظ الـسالم يف بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان، وأسـفرت عـن مقتـل                 
نيـة  وقصفت حكومـة الـسودان مواقـع القـوات غـري املوقعـة علـى االتفـاق وأهـدافا مد          . أفراد ٧

 ٢٠٠٤نــوفمرب /بالطــائرات رغــم التزامهــا مبقتــضى بروتوكــول أبوجــا األمــين يف تــشرين الثــاين 
ومن بـني العوامـل األخـرى الـيت فاقمـت           . بإهناء العمليات اجلوية العسكرية العدوانية يف املنطقة      

الوضع، زيادة الوجود العسكري حلكومة السودان يف دارفور، وأنـشطة امليلـشيات احلليفـة مـع        
ه احلكومـــة املعروفـــة باســـم اجلنجويـــد، واالشـــتباكات بـــني اجملموعـــات املـــسلحة املؤيـــدة هـــذ
املعارضة التفـاق سـالم دارفـور، والـيت أسـفرت عـن مقتـل األطفـال وتـشويههم إىل جانـب                  أو

ــدة   ــشريد جدي ــات ت ــها يف     . حــدوث عملي ــيت أعلنــت عن ــسودان ال ــة ال ومل تنفــذ خطــة حكوم
ــران ٢٤ ــه /حزي ــرتع ســالح  ٢٠٠٦يوني ــد  ب ــسمون اجلنجوي ــإن  . مــن ي وباإلضــافة إىل ذلــك ف

الصراعات القبلية ووجود جمموعات مسلحة تشادية تشن هجمات ضد قـوات حكومـة تـشاد               
 .من دارفور، سامها يف انعدام األمن بشكل عام يف املنطقة

فربايـر  /واتفق السودان وتشاد يف اجتماع عقـد يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة يف شـباط                 - ٩
 ٢٠٠٦فربايـر  /على البدء يف تنفيذ االتفاق الذي وقعته األطراف يف طرابلس يف شـباط     ٢٠٠٧

 مــن القــوات التــشادية والليبيــة والــسودانية ٥٠٠بإنــشاء نقــاط مراقبــة علــى احلــدود يــرابط هبــا 
 هـؤالء املـراقبني إىل رصـد        ٢٠٠٦مـايو   /ويدعو اتفاق سالم دارفـور املوقـع يف أيـار         . واإلريترية

 .ت التشادية املوجودة يف السودان، واليت يشكل األطفال عددا كبريا منهاوتسجيل القوا
 

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل -ثالثا  
ومـع  .  عالمات ضئيلة على التحسن    - بشكل عام    -تظهر حالة األطفال يف السودان       - ١٠

 الوصـول   ذلك، فإن اإلبالغ عن االنتـهاكات مـا زال حماطـا بالـصعوبات، مبـا يف ذلـك صـعوبة                   
ــور   ــهاكات، ال ســيما يف دارف ــاطق تلــك االنت ــاين . إىل من ــاير /ففــي كــانون الث ــغ ٢٠٠٧ين ، أبل

مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية أن الوكـاالت العاملـة يف جمـال اإلغاثـة اإلنـسانية تـستطيع أن                     
كمــا أن صــعوبة .  يف املائــة فقــط مــن مــساحة دارفــور الكــربى بــسبب القتــال   ٦٤تــدخل إىل 
ففي اجلنوب، يغلـب أن تكـون االنتـهاكات بـني     . االنتهاكات متثل مشكلة أساسية  التحقق من   

 .اجملتمعات احمللية نفسها، نتيجة سنوات من الصراع ونتيجة اهنيار سيادة القانون
 مجاعــة مــسلحة تعمــل يف الــسودان والتغــيريات املعتــادة يف ٣٠ومــع وجــود أكثــر مــن  - ١١

ــرض مو    ــشقاقاهتا، ميثــل ع ــا وان ــديا كــبريا      حتالفاهت ــددة وشــاملة حت ــصورة حم ــف األطــراف ب . ق
وألغراض التوضيح وتيسريا لوجـود مرجـع، فـإنين أضـم مرفقـا هبـذا التقريـر حيتـوي علـى بيـان                       

 .٢٠٠٧يونيه /مفصل عن األطراف واالنتهاكات حىت آخر حزيران
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 جتنيد األطفال واستخدامهم -ألف  
 جنوب السودان واملناطق الثالثة - ١ 

فترة املـشمولة بـالتقرير الـسابق، أشـري إىل أن القـوات املـسلحة الـسودانية وجـيش               يف ال  - ١٢
ــسوداين اســتخدما األطفــال يف قواهتمــا    ــشعيب ال ــر ال ــادة   . التحري ــاك بعــض الق ويف حــني أن هن

املدركني حلقـوق األطفـال والـواعني هبـا، فإنـه يبـدو أن الكـثري مـن صـغار الـضباط يف القـوات                         
.  التحريـر الـشعيب الـسوداين ال يعـون تلـك احلقـوق أو ال حيترموهنـا                 املسلحة الـسودانية وجـيش    

وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، مل تتلق األمم املتحدة أي تقـارير ميكـن التحقـق منـها عـن                    
بيد أن هاتني القوتني صرحتا بأن ما يطبقانه من سياسات وتـدابري            . جتنيد أطفال مبعرفة القوتني   

 ومـع ذلـك، فـشلتا يف أن متنعـا بالكامـل انـضمام األطفـال إىل اجلماعـات                    .حيظر جتنيد األطفال  
عــالوة علــى ذلــك فإهنمــا  . املــسلحة املتحالفــة مــع القــوات الــيت ختــضع للقيــادة يف كــل منــهما  

تسمحا بدخول األمم املتحدة بصورة مباشرة ودون عراقيل إىل املعسكرات احلربيـة إلجـراء               مل
سلحة الـسودانية وجـيش التحريـر الـشعيب الـسوداين قـد التزمـا               حتقيق حمايد، رغم أن القوات امل     

ــسودان يف         ــا إىل ال ــاء زيارهت ــسلحة أثن ــصراعات امل ــال وال ــة باألطف ــوثيت اخلاصــة املعني ــام مبع أم
وكان التقدم حمدودا أيضا فيما يتعلق بـربامج إطـالق سـراح األطفـال يف               . ٢٠٠٧فرباير  /شباط

 .الوقت املناسب وإعادة إدماجهم
 وهــي مجاعــة كانــت متحالفــة مــع القــوات املــسلحة  -وكانــت قــوات بيبــور للــدفاع   - ١٣

 طفـال علـى األقـل، أصـغرهم صـيب يف            ٧٨ مسؤولة عـن جتنيـد واسـتخدام         -السودانية من قبل    
ــة األمــم املتحــدة يف الــسودان بتحديــد هــؤالء األطفــال     . الــسادسة مــن عمــره  وقــد قامــت بعث

 وقامت بإرسال بيانـاهتم إىل جلنـة جنـوب الـسودان      ٢٠٠٦نوفمرب  /وتسجيلهم يف تشرين الثاين   
ــور  ٢٠٠٧أبريــل /ويف نيــسان. لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج   ، غــريت قــوات بيب

للدفاع حتالفاهتا واندجمت رمسيـا يف جـيش التحريـر الـشعيب الـسوداين ومـا زال مـصري األطفـال                     
ب الــسودان لــرتع الــسالح الــذين ارتبطــوا بقــوات الــدفاع غــري معــروف، وعجــزت جلنــة جنــو

 .والتسريح وإعادة اإلدماج عن معرفة مصريهم بعد خروج القوات من بيبور
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أكــدت األمــم املتحــدة وجــود األطفــال املــرتبطني     - ١٤

وكـان أصـغر   . بقوات جيش التحرير الشعيب السوداين يف جنوب السودان، ويف املناطق الثالث  
وعثـر علـى    .  سـنة  ١٦طفـال يف التاسـعة مـن عمـره، بينمـا كانـت متوسـط أعمـارهم                  هؤالء األ 

ونتيجـة  . ٢٠٠٦يوليـه   /يف متـوز  ) واليـة الوحـدة   ( يف بـانتيو     ٧طفال يف معسكرات الكيلـو       ٤٧
للوضـع الـسياسي، وأسـاليب املماطلـة والـصعوبات األخـرى، مل يطلـق سـراح هـؤالء األطفـال           

 طفال املعسكر طواعيـة وعـادوا إىل     ٢٣ تلك الفترة، غادر     وأثناء. ٢٠٠٧يوليه  /حىت شهر متوز  
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 طفـال وأعيـدوا إىل أسـرهم        ٢٤وأطلق سراح الباقني، البالغ عـددهم       . بيوهتم بوسائلهم اخلاصة  
بفــضل اجلهــود املــشتركة الــيت بذلتــها جلنتــا جنــوب الــسودان ومشــال الــسودان لــرتع الــسالح    

ووحـدة نـزع    ) اليونيـسيف ( املتحدة للطفولة    والتسريح وإعادة اإلدماج بدعم من منظمة األمم      
 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج التابعة لبعثة األمم املتحدة يف السودان

وقيل أن األطفال تعرضوا لإلغراء من جانب كبار الـضباط يف جـيش التحريـر الـشعيب              - ١٥
مع وعود بتعلـيمهم     ٧السوداين لالنضمام إىل املسرية من شرق السودان يف طريقها إىل الكيلو            

وحدث شيء مماثل كانت له نتيجة إجيابية أفضل يف والية أعـايل النيـل يف    . يف جنوب السودان  
ــاين ــوفمرب /تــشرين الث ــر الــشعيب   ٢٠٠٦ن  طفــال مــن  ٣٧، حيــث أخــرج ضــباط جــيش التحري

املدرسة وأعادوهم إىل املعسكر، ولكن قائد الوحدة تدخل ملصلحتهم وأطلـق سـراح األطفـال               
 . ساعة٢٤خالل 
وكانت هناك تقارير تفيد بأن القوات املتحالفة مع القوات املـسلحة الـسودانية بقيـادة                - ١٦

 طفـال، مـن بينـهم أطفـال الـشوارع،       ٧٠اللواء غابريال تانغ جنيـي قـد جنـدت مـا يقـرب مـن                
ومل يتــسن . ٢٠٠٦نــوفمرب /أثنــاء االشــتباكات الــيت دارت يف ملكــال يف أواخــر تــشرين الثــاين 

 .من عدد األطفال على وجه التحديدالتأكد 
 

 جتنيد واستخدام األطفال يف دارفور - ٢ 
رغم أن حدوث التحسن وانتظام الرصد بقدر أكـرب قـد أسـفرا عـن وجـود معلومـات                    - ١٧

أفضل عن انتهاكات اجلماعات، فإن التحقق من عـدد مـن االهتامـات صـادف عقبـات بـسبب                   
ــدخول إىل م    ــة فــرص ال ــدام األمــن وحمدودي ــهاكات انع ــع االنت ــسابق  . واق ــري ال ــة بتقري ومقارن

)S/2006/662(              زاد، يف الفترة املشمولة بالتقرير، عدد األطراف املدرجة بالقائمة ممـن جينـّدون ،
ري بالضرورة إىل زيادة عـدد األطفـال اجملنـدين    شولكن ذلك الرقم ال ي. األطفال ويستخدموهنم 

 املعارضـة التـشادية، والقـوات املتحالفـة         ففي تقريـري األول، ذكـرُت أن قـوات        . واستخدامهم
مـسؤولون عـن جتنيـد      ) مـيين مينـاوي   (وجيش حترير السودان    ) اجلنجويد(مع حكومة السودان    
أما يف الفترة املشمولة هبذا التقرير، فهناك تقـارير موثـوق هبـا تـشري إىل                . األطفال واستخدامهم 

القـوات  : طفال واستخدامهم يف دارفـور    أن القوات واجلماعات املسلحة التالية تقوم بتجنيد األ       
وجــيش حتريــر  ) جنــاح الــسالم يف احلركــة  (املــسلحة الــسودانية، وحركــة العــدل واملــساواة     

جنـاح  (وجيش حترير السودان    ) أبو القاسم (وجيش التحرير السوداين    ) ميين ميناوي (السودان  
لقــوات التــشادية وقــوات الــدفاع الــشعيب، وا) عبــد الواحــد(، وجــيش حتريــر الــسودان )الــسالم

ــردة، وامل ــسودان    ياملتمـ ــة الـ ــع حكومـ ــة مـ ــشيات املتحالفـ ــد(ليـ ــة  ) اجلنجويـ ــشرطة املركزيـ والـ
 .االحتياطية
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ــرتبطني       - ١٨ ــال امل ــدارفور يف األطف ــسلحة ب ــشقاقات داخــل اجلماعــات امل ــرت االن ــد أثّ وق
رهم فقد اعتقل جيش حتريـر الـسودان سـبعة مـن الـصبية الـذين تتـراوح أعمـا          . اجلماعات بتلك
ــني  ــسودان      ١٦ و ١٤ب ــر ال ــابع جــيش حتري ــشايف (ســنة يف ســجن حــريب ت ــد ال ــني  ) عب ــا ب فيم
وكـان جـيش حتريـر الـسودان قـد جّنـد هـؤالء              . ٢٠٠٦ديـسمرب   /أغسطس وكانون األول  /آب

ويبـدو أهنـم اعتقلـوا ألهنـم كـانوا مـن مجاعـة الزغـاوة                . الصبية قبـل أن ينـشق إىل عـدة جبـهات          
وقـد أطلـق    . يل جيش حتريـر الـسودان احملتجـزين لديـه مـن الفـور             العرقية، بينما كان أغلب فص    

، نتيجــة التفــاوض بــني األمــم املتحــدة ٢٠٠٦ديــسمرب /ســراح هــؤالء الــصبية يف كــانون األول
 .)عبد الشايف(وجيش التحرير السوداين 

وقال بعض األطفال الـذين التقـوا مبـراقيب األمـم املتحـدة أهنـم كـانوا حيـاربون يف جبـل                 - ١٩
وهنـاك تقـارير مؤكـدة بــأن    .  طـوال الـسنوات الـثالث املاضـية    )جنـوب دارفـور  ( الـشرقي  مـارا 

نــوفمرب / قــد جّنــد أطفــاال واســتخدمهم يف تــشرين الثــاين ) القاســمأبــو( حتريــر الــسودانجــيش 
ــسان. ٢٠٠٦ ــل /ويف ني ــد أهنــم يف ســن     ٢٠٠٧أبري ــال يعتق ــى أطف ــا ١٢، مت التعــرف عل  عام

 يف خـزان تنجـور، جنـوب غـريب      )مينـاوي  (يـر الـسودان   يرتدون الزي العسكري مع جيش حتر     
يا للمــراقبني امليــدانيني يف  صــب١٣، أكــد ٢٠٠٧مــايو /ويف أيــار. مدينــة الفاشــر مشــال دارفــور 

ــة ــساواة     بعثـ ــدل واملـ ــة العـ ــسودان أن حركـ ــدة يف الـ ــم املتحـ ــسالم (األمـ ــاح الـ ــدهتم )جنـ  جّنـ
 .واستخدمتهم كمقاتلني

وات املـسلحة الـسودانية أهنـا جتّنـد وتـستخدم أطفـاال يف              ويف الوقت الذي تنفي فيه الق      - ٢٠
قواهتا، فإن املراقبني امليدانيني من األمم املتحدة ومـن بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان الحظـوا                     

ففــي  . وجــود أطفــال مــرتبطني بــالقوات املــسلحة الــسودانية أو امليليــشيات املتحالفــة معهــا        
ــسان ــل /ني ــى أطفــ  ٢٠٠٧أبري ــشيات    ، مت التعــرف عل ــرتبطني بامليلي ــد أهنــم م ال مــسلحني يعتق

وأشـارت حادثتـان منفـصلتان رفعـت عنـهما تقـارير يف             . كـتم املتحالفة مع احلكومة يف منطقـة       
ــار ــايو /أيـ ــة احل ٢٠٠٧مـ ــوات النظاميـ ــال يف القـ ــود أطفـ ــة إىل وجـ ــة  . كوميـ ــارة بعثـ ــاء زيـ فأثنـ
ايو، صادفت البعثة صبيا عمـره      م/املتحدة يف السودان إىل مركز شرطة يف دارفور يف أيار          األمم
.  سنة كان مقبوضـا عليـه وحمتجـزا الهتامـه بـإطالق النـار وإصـابة أحـد املـدنيني دون مـربر                  ١٧

 سـنة حيملـون أسـلحة، وبعـضهم         ١٥ علـى كما تأكد وجود أطفال آخـرين ال تزيـد أعمـارهم            
يات قـد   كانـت هـذه امليليـش     و. يليشيات قوات الدفاع الشعيب   اخلاص مب يرتدي الزي العسكري    

 .، غريب دارفورمقجارجّندهتم واستخدمتهم يف 
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 قتل األطفال -باء  
 جنوب السودان واملناطق الثالث - ١ 

مباشــرة أو غــري مباشــرة بالــصراع  تــرتبط بــصورة  أطفــال، بطريقــة مثانيــةتأكــد وفــاة  - ٢١
جــيش وترجــع بعــض حــوادث القتــل إىل القتــال بــني   . التقريراملــشمولة بــاملــسلح أثنــاء الفتــرة  

التحرير الـشعيب الـسوداين وامليليـشيات احملليـة املعروفـة باسـم اجلـيش األبـيض، الـيت حـدثت يف                      
ويف القتـال الـذي انـدلع       . ٢٠٠٦سـبتمرب   /أغسطس إىل أيلول  / يف الفترة من آب    قلينجووالية  
 بــني جــيش التحريــر الــشعيب  ٢٠٠٦نــوفمرب / النيــل يف تــشرين الثــاين أعــايلكــال بواليــةيف مال

 علــى األقــل مــن بينــهم مــدنيون،   شخــصا١٥٠ والقــوات املــسلحة الــسودانية، قتــل  الــسوداين
وتقـع مـسؤولية    . املعـارك تلك   أثناء    يف يعرف على وجه التحديد عدد األطفال الذين قتلوا        ومل

ــل  ــذكورةحــوادث القت ــى  امل ــاتق  عل ــشعيب     ع ــر ال ــسودانية وجــيش التحري ــسلحة ال ــوات امل الق
 أغلبـهم   - شخصا   ٣١كما قتل حنو    . اتفاق وقف إطالق النار    صراحةانتهكا  اللذين  السوداين  

. ٢٠٠٧الــشهور الــستة األوىل مــن عــام  ذخــائر غــري متفجــرة خــالل  بــسبب  -مــن األطفــال 
ال متثـل سـوى احلـاالت الـيت جـاءت يف تقـارير مكتـب األمـم املتحـدة                    تلك احلاالت   ورغم أن   
 .التقريراملشمولة بت أثناء الفترة األلغام، فإن هناك حوادث أكثر منها بكثري وقعملكافحة 

 
 قتل األطفال يف دارفور - ٢ 

ومــع ذلــك، فقــد . التقريراملــشمولة بــ طفــل يف دارفــور أثنــاء الفتــرة ٦٢تأكــد مــصرع  - ٢٢
 أطفـال آخـرين مل يتـسن التأكـد     ١١٠تلقت األمم املتحدة املزيد من التقارير الـيت تـزعم مقتـل       

. يت شـنتها حكومـة الـسودان يف مقتـل عـدد مـن األطفـال         الغارات اجلويـة الـ     توقد تسبب . منها
 ٢٠٠٧مـايو  / سـنة يف أيـار  ١٥سنوات والثـاين  أربع ، قتل طفالن عمر األول  فعلى سبيل املثال  

ــة   ــور  الــيت شــنتها  نتيجــة الغــارات اجلوي ــى مشــال دارف ــسودان عل ــسلة مــن  . حكومــة ال ويف سل
ورام جنـوب دارفـور، تأكـد     يف منطقـة بـ    ٢٠٠٦أغـسطس   /احلوادث اليت وقعت يف أواخر آب     

 علــى األقــل عنــدما قامــت ميليــشيات مــن مجاعــة احلّبانيــة العرقيــة احملليــة، الــيت  طفــال١١مقتــل 
 قريــة وقتــل مــن فيهــا مــن األطفــال بإلقــائهم يف املنــازل  ٥٠ُتوصــف باجلنجويــد، مبهامجــة حنــو 

 األوىل مــن الـشهور الـستة  مـصرعهم يف فتـرة    شخـصا  ١٦لقـي  وباإلضـافة إىل ذلـك،   . احملترقـة 
أغلبـهم مـن األطفـال الـذين يرعـون          كـان   ،  فجـرة نالذخائر غـري امل    وحدها، بسبب    ٢٠٠٧عام  

 .أو يلعبون أو يعملون يف احلقولاملاشية 
أثنـاء اهلجمـات الـيت حتـدث يف     ، يف  مبـن فـيهم األطفـال     ورغم استمرار مقتـل املـدنيني،      - ٢٣

طفـال غـري معـروف بـسبب حمدوديـة          األالكامـل مـن ضـحايا       عـدد   الخمتلف أحنـاء دارفـور، فـإن        
 . ما زال ميثل حتديا كبريااجلناة  كما أن التعرف على ،واقعتلك املإىل إمكانية الوصول 
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 االغتصاب والعنف اجلنسي اخلطري -جيم  
 جنوب السودان واملناطق الثالث  - ١ 

تقرير، أفادت التقارير بوقوع ست حاالت اغتصاب مؤكدة خالل الفترة املشمولة بـال            - ٢٤
فعلـى سـبيل املثـال، قيـل     . ونسبت املسؤولية عنها إىل أفراد من القـوات أو اجلماعـات املـسلحة      

، أحـد جنـود جـيش التحريـر         ٢٠٠٧مـارس   /يف آذار   سنوات قـد اغتـصبها،     ٧أن طفلة عمرها    
ــة الوحــدة    ــسوداين يف والي ــشعيب ال ــدم      . ال ــا يق ــدي ومت احتجــازه ريثم ــك اجلن ــل ذل ــد اعتق وق

ــة ــا . للمحاكم ــشعيب        أم ــر ال ــن جــيش التحري ــا م ــال أن مرتكبيه ــيت يق ــهاكات ال حــاالت االنت
 .السوداين فقلما ُيحقق فيها أو تصل إىل احملكمة

 
 االغتصاب والعنف اجلنسي اخلطري يف دارفور - ٢ 

فمن الواضـح أن    . تنتشر عمليات االغتصاب يف دارفور وتستخدم كسالح يف احلرب         - ٢٥
وبشكل عـام، فـإن مـرتكيب هـذه         . عدودة اليت مت التأكد منها    حجم املشكلة يتخطى احلاالت امل    

ــان،        ــزي العــسكري يف أغلــب األحي ــدون ال ــذين يرت احلــوادث هــم مــن الرجــال املــسلحني، ال
النساء والفتيات القرويات وهن يف طريقهن إىل أعمـاهلن الـيت   املشردات داخليا أو    يستهدفون  و

هويـة اجلنـاة    ري من احلـوادث، عّرفـت الـضحايا         ويف كث .  منها يتعّيشن منها أو يف طريق عودهتن     
عـم  وُز. بأهنم عناصر من القوات املسلحة السودانية والشرطة املركزية االحتياطيـة، واجلنجويـد           
ويبــدو أن . أن رجــاال مــسلحني قــد ارتكبــوا أعمــال اغتــصاب يف عــدد مــن احلــوادث األخــرى

هـن اللـوايت يتعرضـن لالغتـصاب        االجتاهات يف دارفور تشري إىل أن الفتيـات الـصغريات الـسن             
 حالـــة اغتـــصاب مؤكـــدة ٦٢ بـــني وكـــان هنـــاك أيـــضا مخـــسة أوالد مـــن . بـــصورة متزايـــدة

 .السنة أثناء
 األخـضر  زّي التمويـة     يرتـديان  مسلحان جنديان اقترب ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٥ يف - ٢٦
ــ كانتــا دارفــور، مشــال مــن ســنة ١٢ والثانيــة ســنوات ١٠ األوىل ُعمــر بنــتني مــن  إىل نيدتعائ

 واغتـصبها  أرضـا  الكـبرية  البنـت  اجلنـديني  أحـد  ودفـع  املـزارع،  إحدى يف امعمله بعد منـزهلما
 داخليـا  املـشردين  مـن  جمموعـة  اجلنـديان  شاهد وعندما .الصغرية البنت يضرب الثاين ظل بينما

 لقرببـا  الـسودانية  املسلّحة القوات معسكر باجتاه جنوبا بسرعة هربا قيل أهنما    منهما، تقترب
 عمرهـا  بنـت  باغتصاب )ميناوي( السوداين التحرير جيش من جنديان قام كما . دريسا أم من
 البنـت  وتعّرضـت  .٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  ١٥ يـوم  دارفـور  مشـال  تارادونـا  يف سنة ١٢

 الـسوداين  التحريـر  جـيش  قـوات  إىل وُنـسب  احلـادث  هـذا  وتأكّـد  .الوحشي واهلجوم للضرب
 الــسودانية املــسلّحة القــوات مــن جنـود  أربعــة أن تأكّــد ٢٠٠٦ ســبتمرب/أيلــول ويف ).مينـاوي (

 طفلـها  وجـود  يف االعتـداء  هـذا  وحـدث  .الـشرقي  نـارا  جبـل  يف سنة ١٦ عمرها فتاة اغتصبوا
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 حـاالت  وتعكـس  .سـابقة  اغتـصاب  عملية نتيجة جاء والذي شهور، ستة العمر من يبلغ الذي
 يف  منـها  الكـثري  حيـدث  و الفتيـات،  هلـا  تتعـرض  الـيت  ةالبشع اليومية اجلرائم املذكورة   االغتصاب

 األعمـــال مـــن ذلــك  غـــري أو الوقــود  حطـــب مجــع  أو املـــاء، عــن  الفتيـــات ســائر  حبـــث أثنــاء 
 .الشاقة املنـزلية
 مـن  فكثري .االغتصاب جرائم يف اهتام توجيه أو حتقيق أي جيري ما نادرا دارفور، ويف - ٢٧

 ضـعيف  دارفـور  يف القـضائي  والنظام .بالضحية يلحق ذيال العار بسبب عنها يبلّغ ال احلاالت
 الـشرطة  مـن  ضـابطني  مشلـت  حـاالت  ثـالث  ُسـّجلت  التقرير، ب ة املشمول الفترة وخالل .للغاية

 اهتامـــات إلـــيهم ووجهـــت الـــسودانية، املـــسلّحة القـــّوات جنـــود وأحـــد االحتياطيـــة املركزيـــة
 .سنة ١٣ أعمارهم تتعدى ال أطفال باغتصاب

 
  األطفال خطف - دال 

 الثالث واملناطق السودان جنوب - ١ 
 إعــادة ومت التقرير، املــشمولة بــالفتــرة أثنــاء يف اختطــاف حــاالت عــشر حــدوث تأكّــد - ٢٨

 االختطـاف  عمليـة  أغلـب  وحـدثت  الواليـة،  حمـافظو  تـدّخل  بعـد  أُسرهم إىل الدنكا من صبيني
 اختطـاف  إىل التقـارير  وأشـارت  .يـة احمللّ اجملتمعـات  بـني ملاشـية والـصراع     ا علـى  السطو أثناءيف  
 عمليـات  أغلـب ه يـزعم أن    أنـ  إالّ .تتأكـد  مل األنبـاء  هـذه  ولكـن  األقـل،  على آخرين طفال ٤٠

 كمــا تــشري .جــونقلي واليــة يف املــوريل قبيلــة مــن مــسلّحون رجــال ارتكبــها األخــرية اخلطــف
 علــى اإلغــارة عمليــات أثنــاء يف أيــضا حــدثت املــذكورة االختطــاف عمليــات أن إىل التقــارير
 ففـــي .الـــسوداين التحريـــر جـــيش إىل تنـــسب اختطـــاف عمليـــات أيـــضا وهنـــاك .املاشـــية

 التحريـــر جـــيش إىل انتمـــائهم يف ُيـــشتبه مـــسلّحون رجـــال هـــاجم ،٢٠٠٧ مـــارس/آذار ٢٨
 تتـراوح  فتيات ستة اختطاف ومت . والية غرب االستوائية   يفريدي  م من بالقرب قرية السوداين
 .اآلن حىت مصريهن ُيعرف وال .سنة ١٧ و ١٢ بني نأعماره

 
  دارفور يف االختطاف عمليات - ٢ 

 إىل احلـاالت  إحـدى  يف االهتامـات  ووّجهت مؤكّدة، اختطاف حالة ٢٦ هناك كانت - ٢٩
 اخلطــف، جرميــة يف مــذنبني غــري أهنــم وتبــّين .دارفــور جبنــوب كــاس يف مــدنيني رجــال أربعــة

 عــن تعويــضات بـدفع  علــيهم وحكـم  ،الــسخرةمـال   بارتكــاب أعاالهتامـات  يف أُدينــو ولكنـهم 
 مـن  بـالقرب  سنة ١٥ عمره صيب اختطف ،٢٠٠٧ مارس/آذار ١٩ ويف .ُتدفع مل اليت األجور
 الـسودان   حتريـر  جـيش  يف عناصـر  أهنـم  يعتقـد  مـسلّحني  رجـال  عـشرة  على يـد     ه كبكابي منطقة
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 حالـة  ١٥٠ هنـاك  ذلـك  إىل وباإلضـافة  .منــزله  إىل والعودة اهلرب الصيب واستطاع ).ميناوي(
 . التأكد منهايتسن مل أخرى اختطاف

 
 واملستشفيات املدارس على اهلجمات - هاء 

  الثالث واملناطق السودان جنوب - ١ 
ن أن قـوات جـيش التحريـر الـشعيب الـسوداين حتتـل عـددا مـن                  ع ةهناك تقارير مستمر   - ٣٠
قيق تـابع لبعثـة األمـم املتحـدة يف          وأكد فريق حت  .  يف أماكن خمتلفة من جنوب السودان      ساملدار

 تالسودان احتالل جنود تلك القوات إلحدى املدارس يف قرية هـويل بـالقرب مـن بلـدة توريـ        
ويف حادثـة   . وأصبح األطفال يتلقون دروسهم يف العراء حتت شجرة       ). والية شرق االستوائية  (

يف ناصـر بواليـة   أكثر عنفا، هامجـت قـوات جـيش التحريـر الـشعيب الـسوداين إحـدى املـدارس                  
 تلميـذا  ٣٢ومت اختطـاف   .  بغـرض جتنيـد التالميـذ      ٢٠٠٦أكتـوبر   /أعايل النيل يف تشرين األول    

ها سـ وأفرج عـن هـؤالء مجيعـا عـدا تلميـذين، بعـد الـضغوط املـستمرة الـيت مار                   .  مدرسا ٢٤ و
 . اآلباء واملدرسون على جيش التحرير الشعيب السوداين

 
 دارفور يف تشفياتواملس املدارس على اهلجمات - ٢ 

 هجمـات  سـبع  بـشن  معهـا  املتحالفة وامليليشيات السودانية املسلّحة القوات قيام أكّدت - ٣١
ــى  هجمــات ســت مــن التأكّــد تعــذّر بينمــا التقرير، املــشمولة بــ الفتــرة أثنــاء يف املــدارس عل
 قريـة  علـى  الـسودانية  املـسلّحة  القـوات  شـّنتها  الـيت  اجلويـة  الغـارة  يف التحقيق أن وتبني .أخرى

 صـواريخ  تـسعة  أطلقـت  مروحيـة    طـائرة  أن ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٢١ يوم دارفور مشال ير أم
 وقــد .الدراســية الغــرف داخــل دروســهم يتلقــون طفــال ١٧٠ فيهــا كــان الــيت املدرســة علــى

 الفـصول  مـن  متـرين  علـى    تزيـد  ال مـسافة  علـى  املدرسـة،  فنـاء  داخـل  صـواريخ  أربعة استقّرت
 حبـروح   وأُصـيب  .مباشـرة  املدرسـة  سـور  خـارج  اسـتقّرت  صـواريخ  مخسة أن وأفيد   .الدراسية
 .سنة ١٤ و ١٢ بني عمرمها يتراوح - وبنت ولد - طفالنسطحية 

 الـسودانية  املـسلّحة  القـوات  مـن  عناصر أن القدر، بنفس لالنزعاج   املثرية التقارير ومع - ٣٢
 جنــود قــام ،٢٠٠٦ تمربســب/أيلــول أول ففــي .دارفــور يف الــصحّية املرافــق هنــب يف شــاركت
 يف الـــــضيافة وبيـــــت والـــــصيدلية الـــــصّحي املركـــــز بنـــــهب الـــــسودانية املـــــسلّحة القـــــوات
ــة املنظمــات إحــدى ــة غــري الدولي ــشمالية، هــشابة يف احلكومي ــور، مشــال ال  أن لقــي بعــد دارف

 مـن  طائرة قامت ويف أماكن أخرى،     .النار إلطالق تبادل مصرعهم خالل    املنظمة يفالعاملون  
 يـــوم دارفـــور مشـــايل مـــزة بيــــر بقـــصف الـــسودانية املـــسلّحة للقـــوات تابعـــة أنتونـــوف طـــراز
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 القيـام  مقـررا  كـان  األطفال شلل ضد للتحصني محلة ودّمرت ،٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٤
 .٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ يوم هبا
 

 اإلنسانية إمكانية وصول اإلغاثة منع - واو 
 الثالث واملناطق السودان جنوب - ١ 

فعلـى سـبيل    . كانت هنـاك عـدة حـوادث تعـوق العمـل اإلنـساين يف جنـوب الـسودان                  - ٣٣
 جنـديا مـن جـيش التحريـر         ٢٥، اقـتحم    ٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلول ١٤املثال، يف واقعة حدثت يف      

الشعيب السوداين، يعملون يف محلة جارية لرتع السالح، مـبىن مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون              
، ٢٠٠٧ فربايـر / شـباط  ١٢ويف  . ك، حيث تعرض احلراس للضرب والتهديد     الالجئني يف رومب  

أوقف جنود جيش التحرير الشعيب الـسوداين شـاحنة تابعـة لربنـامج األغذيـة العـاملي كانـت يف                    
طريقهــا عائــدة بعــد توزيــع األغذيــة علــى مستــشفى يبعــد كيلــومترين إىل الــشمال مــن بيلينــغ    

وبــشكل عــام فــإن إمكانيــة الوصــول ممنوعــة إىل  . حنةوحتّرشــوا بــاملوظفني الــذين كــانوا بالــشا 
 .املناطق اليت يستويل عليها جيش الرب للمقاومة

 
 إمكانية وصول اإلغاثة اإلنسانية إىل دارفور منع - ٢ 

 يعوقـان ،  دارفـور  أحنـاء  مـن ، كمـا هـو احلـال يف كـثري           القانون وغياب األمن انعدامإن   - ٣٤
 رجـــال اختطـــف ،٢٠٠٦ ســـبتمرب/أيلـــول ١٣ يففـــ .هنـــاك اإلنـــساين العمـــل خطـــري بــشكل 
 عبـد  قريـة  مـن  بـالقرب  بالـسلع  حمّملـة  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  إلحدى تابعة شاحنة   مسلّحون
 أطــراف فــشلت وقــد .يــومني بعــد والــسيارة الــسائق عــن أُفــرج وقــد .دارفــور مشــال الــشكور
 .دارفـور  يف وخطفهـا  اإلنـسانية  الوكـاالت  مركبـات  اسـتهداف  التصدي الستمرار    يفالصراع  
 .األطفال على عواقب خطرية هلا اهلجمات هذه ومثل

 
  السودانشرق إىل اإلنسانيةة  اإلغاثوصولإمكانية  منع - ٣ 

 تيـسري إمكانيـة     يف حتـّسنا  التقرير املـشمولة بـ    الفتـرة  من األخرية الثالثة الشهور شهدت - ٣٥
 ذلـك  مسـح  وقـد  .كـسال  واليـة  فيهـا  مبـا  الـسودان،  شـرق  واليات إىل اإلنسانية اإلغاثة   وصول
 وإعـادة  وتـسرحيهم  األطفـال  سـالح  لنــزع  برناجمـا  ُتعـد  وأن حـوارا  تبدأ بأن اليونيسيف ملنظمة

 جلنة مشال السودان لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج واجلبهـة             مع بالتعاون -إدماجهم  
 إمكانيـة   منـع  التحـا  فـإن    ذلـك  ومـع  .األطفـال  حلمايـة  أخرى برامجالشرقية اليت بدأت معها     

 . السودان مازالت مستمرةشرق إىل اإلنسانيةوصول اإلغاثة 
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 العمل خططو احلوار يف احملرز التقّدم - رابعا 
 احلـوار  كـان  (S/2006/662) الـسودان  يف األطفـال  حالة عن األول تقريريلدى إعداد    - ٣٦

 وجــيش الــسودانية حةاملــسلّ القــوات فيهــا مبــا املــسلّحة، واجلماعــات القــوات شــىت مــع جاريــا
 وفـصيلي   النـار،  إطـالق  لوقـف  املـشتركة  العـسكرية  اللجنة طريق عن السوداين الشعيب التحرير
 أي هنــاك تكــن مل ولكــن .دارفــور يف الواحــد وعبــد ملينــاوي حتريــر الــسودان التــابعني  جــيش
 العـام    املمثلـة اخلاصـة لألمـني      هبـا ت  قامـ  الـيت  الزيارة وأعطت .مكتوبة التزامات أو عملخطط  
ــة  ــالاملعني ــصراعات باألطف ــسلّحة وال ــسودان إىل امل ــر/شــباط يف ال  للحــوار زمخــا ٢٠٠٧ فرباي
 خطـة  علـى  التوقيـع  مت فقـد  .احلـني  ذلـك  منذ ملموس تقّدم وحدث الدعم، استقطاب وجهود
) مينــاوي (الــسودان حتريــر جــيش بــني ســراحهم وإطــالق األطفــال حلــصر الفتــرة حمــددة عمــل

 املـسلّحة  القـوات  قـادة  التـزم  الـشهر  نفـس  ويف .٢٠٠٧ يونيـو /حزيـران  يف اليونيسيف منظمةو
 عمــل خطــة إعــداد ومت األطفــال، جتنيــد بوقــف الــسوداين الــشعيب التحريــر وجــيش الــسودانية
ــان ــسكرية للجـ ــشتركة العـ ــاطق املـ ــاجل للمنـ ــشكلة تعـ ــال مـ ــات يف األطفـ ــايل واليـ ــل، أعـ  النيـ

 يف الـسودان  حتريـر  جـيش  يف ميناوي ل فصي التزام سابقة تؤدي أن وينتظر .والوحدة وجونقلي
 .حذوه حتذو ألن األخرى املسلحة جلماعات لدى احافز إجياد إىل عمل، طة خبدارفور

 
 جنوب السودان واخلرطوم واملناطق الثالث -ألف  

يف جنوب السودان، كانت أجهزة وقـف إطـالق النـار هـي الوسـيلة الرئيـسية للحـوار                    - ٣٧
وخـالل الفتـرة    . ناقشة انتهاكات حقوق الطفل، وال سيما جتنيـد األطفـال         مع األطراف لدى م   

املشمولة بالتقرير، استخدم مستشارو محاية األطفال يف بعثة األمم املتحدة يف الـسودان اللجنـة               
العسكرية املشتركة لوقـف إطـالق النـار واللجـان العـسكرية املـشتركة الـسبع للمنـاطق املنبثقـة                    

القوات املسلحة السودانية وجيش التحريـر الـشعيب الـسوداين بـشأن إيـذاء              عنها، يف اتصاالهتم ب   
األطفــال واملــشكالت املتعلقــة بــاإلفراج عنــهم مــن الوحــدات العــسكرية، وال ســيما تلــك الــيت 

ويف بعــض احلــاالت قامــت اللجنــة . ُشــكلت يف اآلونــة األخــرية مــن مجاعــات مــسلحة أخــرى 
جراءات فيما يتعلق مبـزاعم جتنيـد األطفـال يف جنـوب     العسكرية املشتركة لوقف إطالق النار بإ     
 عنــدما تلقــت مــزاعم بــأن جــيش التحريــر ٢٠٠٦يوليــه /الــسودان، كمــا حــدث يف شــهر متــوز

ــاطق احمليطــة ب    ــد أطفــاال مــن املن ــسوداين جّن غــضارف وهــو يزحــف باجتــاه جنــوب   الالــشعيب ال
يف بعثـة األمـم املتحـدة يف        وكلفت اللجنة العسكرية املشتركة وحدة محايـة األطفـال          . السودان

 طفــال يف معــسكرات ٤٧الــسودان مبهمــة التحقيــق يف املــزاعم، أســفرت عــن معرفتــها بوجــود 
ومت اإلفـــراج عـــن األطفـــال وإعـــادهتم إىل أســـرهم يف ). واليـــة الوحـــدة( يف بـــانتيو ٧الكيلـــو 

لجنـة  كما مسح احلوار مع األطرف عن طريـق ال     .  مبساعدة منظمة اليونيسيف   ٢٠٠٧مايو  /أيار
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العسكرية املشتركة لوقـف إطـالق النـار واللجـان العـسكرية املـشتركة للمنـاطق لوحـدة محايـة                    
وعمـل  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢األطفال يف بعثة األمم املتحدة يف الـسودان بنـشر قـرار جملـس األمـن                 

 مــن القــادة امليــدانيني يف جــيش التحريــر الــشعيب   ٦٤تــدريب يف جمــال محايــة األطفــال لــصاحل  
ــسوداين وا ــسودانية ال ــوم   . لقــوات املــسلحة ال ــدريب ي ــران٧ويف آخــر اجتمــاع للت ــه / حزي يوني

ــزم ٢٠٠٧ ــشعيب       ٦٠، الت ــر ال ــسودانية وجــيش التحري ــسلحة ال ــوات امل ــادة الق ــن ق  شخــصا م
السوداين بوقف جتنيد األطفال ووضعوا خطة عمـل للجنـة العـسكرية املـشتركة لوقـف إطـالق                  

واالغتـصاب والعنـف اجلنـسي ضـد األطفـال يف           النار لكي تتصدى أيضا لعمليـات االختطـاف         
 .واليات أعايل النيل وجونقلي والوحدة

ــة       - ٣٨ ــادة منظمــة اليونيــسيف ووحــدة محاي ويف نفــس الوقــت كانــت األمــم املتحــدة، بقي
األطفــال يف بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان يف حــوار مــستمر مــع جلنــة مشــال الــسودان لــرتع  

وتنــشط منظمــة اليونيــسيف يف تعاوهنــا مــع جلــان نــزع    . مــاجالــسالح والتــسريح وإعــادة اإلد 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف وضع السياسات وإثارة الـوعي وتنفيـذ األنـشطة اخلاصـة          

ــاجهم     ــادة إدم ــال وإع ــربامج إطــالق ســراح األطف ــوظفني    . ب ــسيف م ــة اليوني ــري منظم ــا تع كم
واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى للمــساعدة يف جمــال بنــاء القــدرات وتــدريب مــوظفي اللجــان 
 . التعامل مع األطفال يف عملية إطالق سراحهم وإعادة إدماجهم

، التقى فريق عسكري مشترك بقيـادة بعثـة األمـم املتحـدة يف      ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط  - ٣٩
السودان مع حاكم بيبور، والفريق أول إمساعيل كوين أحد زعمـاء قبيلـة املـوريل وقائـد قـوات                   

وقـد تعهـد كالمهـا باختـاذ     . فاع ملناقشة املزاعم بقيام ميليـشيا املـوريل خبطـف األطفـال     بيبور للد 
 .إجراءات مشددة ضد من يقومون خبطف األطفال

كما اتـصلت منظمـة اليونيـسيف جبـيش الـرب للمقاومـة يف أثنـاء حمادثـات الـسالم يف                      - ٤٠
لق جيش الـرب سـراح أي   ومل ُيط. جوبا بغرض وضع برامج يف مناطق جتميع األطفال والنساء 

 .أطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 

 دارفور -باء  
بشأن ضـرورة   ) ميناوي(دخلت منظمة اليونيسيف يف حوار مع جيش حترير السودان           - ٤١

 ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١١ويف . وقف جتنيـد األطفـال وإطـالق سـراح املـرتبطني منـهم بقواتـه              
ومنظمــة اليونيــسيف خطــة عمــل شــهد عليهــا ) نــاويمي(وقعــت قــوات جــيش حتريــر الــسودان 

واملتوقـع أن يـستفيد مـن خطـة العمـل       . منـسق الـشؤون اإلنـسانية     /القائم بأعمـال املنـسق املقـيم      
ووافقــت ). مينــاوي( طفــل تقريبــا ممــن يعتقــد أهنــم مرتبطــون جبــيش حتريــر الــسودان    ١ ٨٠٠
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 خــالل برنــامج إلعــادة منظمــة اليونيــسيف علــى تقــدمي خــدماهتا إلطــالق ســراح األطفــال مــن 
 . إدماجهم مبشاركة اجملتمع احمللي

كما اتصلت منظمـة اليونيـسيف وبعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان جبماعـات مـسلحة                  - ٤٢
أخرى ملناقشة إطالق سراح األطفال العاملني يف قواهتا، وأوضـحت احملادثـات الـيت دارت بـني                 

وجـيش حتريـر    ) عبـد الـشايف   (رير السودان   وجيش حت ) عبد الواحد (ممثلي جيش حترير السودان     
اســتعداد اجلماعــات للتعــاون مــع اجملتمــع الــدويل حنــو إطــالق ســراح  ) اإلرادة احلــرة(الــسودان 

، مل تعلـن تلـك      ٢٠٠٧يونيـه   /ومـع ذلـك، وحـىت هنايـة حزيـران         . األطفال العاملني يف صفوفهم   
 املتحـدة يف الـسودان محلـة        وباملثل، شنت بعثة األمـم    . اجلماعات املسلحة عن أي التزام صريح     

الستقطاب التأييد من أجل قضايا األطفال عن طريق جلنة وقـف إطـالق النـار يف اتفـاق سـالم                    
 .ولكن اللجنة مل تتصد حىت اآلن بصورة فعالة لالنتهاكات اليت يرتكبها األطراف. دارفور

 
 متابعة التوصيات والتصدي الربناجمي لالنتهاكات -خامسا  

 إىل احلــوار حــول خطــط العمــل، حــدث تقــدم يف عــدد مــن جوانــب متابعــة  باإلضــافة - ٤٣
واالستنتاجات والتوصـيات التاليـة مـن       ) S/2006/662(التوصيات اليت وردت يف تقريري األول       

ــسلحة      ــصراعات امل ــال وال ــق العامــل املعــين باألطف ــقS/AC.51/2007/5(الفري ــدخل ). ، املرف وي
ا الـسلطات الوطنيـة ويـرد أدنـاه مزيـد مـن التفاصـيل              ضمن ذلك اخلطوات امللموسة اليت اختـذهت      

 .عنها
وقامت السيدة راديكـا كومـارا سـوامي، ممـثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والـصراعات                   - ٤٤

، ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢ينــاير إىل / كــانون الثــاين٢٦املــسلحة بزيــارة الــسودان يف الفتــرة مــن 
وكــان الغــرض .  التنفيــذي ملنظمــة اليونيــسيفصــحبتها فيهــا الــسيدة رميــا صــالح نائبــة املــدير  

الرئيسي من الزيارة هو عمل تقييم مباشر حلالة األطفال املتضررين مـن جـراء احلـرب ومعاجلـة                 
وقـد  . املسائل ذات الصلة مع السلطات السودانية وشىت أصحاب املصلحة بنـاء علـى توصـيايت              

اع، وحثـت مجيـع األطـراف علـى     أكدت ممثليت اخلاصة على أن األطفال ال مكان هلم يف الـصر    
وأقـرت  . االلتزام بوقف جتنيد األطفال وإطـالق سـراح األطفـال املـرتبطني بقـواهتم علـى الفـور                 

باجلهود اليت تبذهلا السلطات الوطنية يف وضع سياسات وهياكل حلماية األطفـال، مؤكـدة أنـه                
وقـد أكـدت   . وصـيات ما زال هناك الكثري الذي ينبغـي عملـه لـضمان التنفيـذ الفعلـي لتلـك الت             

 : حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان التزاماهتما التالية إىل ممثليت اخلاصة
 السماح ملنظمة اليونيسيف وبعثة األمم املتحدة يف السودان بزيـارة ومراجعـة             )أ( 

القوات املسلحة السودانية وجيش التحرير الشعيب السوداين ومعـسكرات القـوات واجلماعـات             



S/2007/520  
 

07-49267 17 
 

سلحة املتحالفة، والسماح لألمم ملتحـدة برصـد مـدى االمتثـال والتحقـق منـه، بالتعـاون مـع                    امل
 أي مركز تنسيق حكومي مناسب، مثل اللجنة الوطنية لرعاية األطفال؛

ختـصيص مــوارد كافيـة إلعــادة دمـج األطفــال املـرتبطني بــالقوات املــسلحة يف      )ب( 
 جمتمعاهتم احمللية؛

ة وتنفيـذها يف الوقـت املناسـب لتجـرمي جتنيـد األطفـال              اعتماد تشريعات وطني   )ج( 
 كجنود؛
ــالعنف        )د(  ــة ب ــم املتحــدة، تكــون معني ــع األم ــة عمــل، باالشــتراك م ــشكيل فرق ت

 واإليذاء اجلنسيني لألطفال؛
التأكد من سالمة العاملني يف جمـال اإلغاثـة اإلنـسانية ومحايتـهم، مبـا يف ذلـك                   )هـ( 

تعـرض هلـا موظفـو األمـم املتحـدة يف نيـاال، واحلـوادث املـستمرة         متابعة اهلجمات األخرية الـيت     
اليت ُترتكب فيها سرقات مسلحة، وغري ذلـك مـن احلـوادث الـيت تـستهدف العـاملني يف جمـال                     

 .اإلغاثة اإلنسانية، واختاذ إجراء بشأهنا
حدث شيء من التقدم فيما يتعلق بإطالق سراح األطفال وإعادة إدمـاجهم، رغـم أن                - ٤٥
ورغم تشكيل جلنيت مشال وجنوب السودان لـرتع الـسالح          . ملية ما زالت بطيئة بشكل عام     الع

ــسريح وإعــادة   ــا زالاإلدمــاج، والت ــد  م ــاك عدي ــات  كــبري مــن األطفــال   هن حمتجــزين يف الثكن
. ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٩إلطــالق ســراحهم وهــو  املوعــد النــهائي احملــدد رغــم مــرور يةعــسكرال

وخـالل  . جهمادمـ إجليش بسبب عدم وجود برنامج فعال إلعادة        عاد بعض األطفال إىل ا     وقد
التقرير، مت اإلفراج عـن مئـات األطفـال مـن جـيش التحريـر الـشعيب الـسوداين                   املشمولة ب الفترة  

مـن اجلماعـات املـسلحة األخـرى املتحالفـة مـع القـوات         منـهم   بينما أطلق سراح أعداد صـغرية       
ســهلت عمليــة التنــسيق الناجحــة بــني جلــنيت نــزع ، ٢٠٠٧مــايو /ويف أيــار. املــسلحة الــسودانية

 طفـال مـن     ٢٥ج يف مشـال وجنـوب الـسودان، إطـالق سـراح             ادمالسالح والتسريح وإعادة اإل   
.  جبنـوب الـسودان، وإعـادهتم إىل أسـرهم يف مشـال الـسودان      بـانتيو جيش التحرير الـسوداين يف   

ن لـرتع   جلنة جنوب الـسودا   ووضعت  . ج هؤالء األطفال  ادمإوجيري اآلن إعداد برامج إلعادة      
 طفـل مـن صـفوف جـيش         ٦٠٠ج خطة إلطـالق سـراح حنـو         ادمالسالح والتسريح وإعادة اإل   

. ج هـؤالء األطفـال  ادمإالتحرير الشعيب السوداين يف جنوب السودان واملناطق الثالث، وإعادة          
جلنـة  وائي   إعداد هذا التقرير، كانت هناك ترتيبات جتري بني برنامج األمم املتحدة اإلمنـ             ولدى

ج بــشأن عــودة املقــاتلني الــسابقني يف  ادمــان لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإل مشــال الــسود
 تقارير عن وجود أطفال بني هـؤالء املقـاتلني، وبـدأ احلـوار     ووردت. اجلبهة الشرقية وجتميعهم  



S/2007/520
 

18 07-49267 
 

ج بـشأن   ادمـ اإلبني منظمة اليونيسيف وجلنـة مشـال الـسودان لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة                  
 .ومل مشلهم هباإطالق سراحهم، والبحث عن أسرهم، 

ــي  - ٤٦ ــة لتوصـ ــواردة يت اومتابعـ ــري األول الـ ــات  (S/2006/662)يف تقريـ ــة وااللتزامـ املقدمـ
طلـق سـراحهم    ي ن بـشأن ضـمان الـدعم الكـايف إلعـادة إدمـاج األطفـال الـذي                ة اخلاصـ  يتممثل إىل
ج ادمـ سيف تقييمـا ألنـشطة إعـادة اإل        إىل جمتمعـاهتم احملليـة، أجـرت منظمـة اليونيـ           هتم عود لدى

وأبرز تقرير التقيـيم ضـرورة وجـود دعـم طويـل األجـل إلعـادة دمـج              . ٢٠٠٦اليت نفذت عام    
كمــا دعــا التقريــر إىل اســتراتيجية . اجملتمــع احمللــيتــستند إىل األطفــال مــن خــالل عمليــة برجمــة 

ــوخى ــدتت حاب املــصلحة األمــم املتحــدة وأصــ  مــن التكامــل مــع الوكــاالت األخــرى يف   ا مزي
 .دعم األطفال واألسر واجملتمعات احمللية اتباع هنج كلي يف أجل من
ــ املــشمولةوخــالل الفتــرة  - ٤٧ التقرير، عقــد اجمللــس الــوطين لرعايــة األطفــال اجتماعــات   ب

 املعنيـــة مجيـــع القطاعـــات واملؤســـسات مـــشاركةتـــشاورية بـــدعم مـــن منظمـــة اليونيـــسيف، و
ــدابري وسياســات لــ   التلــكويف . ونباألطفــال والــيت هلــا صــلة بالقــان   ــدأ وضــع ت ــة، ب حل اصعملي

للمالحقـات   التـدابري، مبـا يف ذلـك إنـشاء مكتـب      اعتماد تلـك أو  /األطفال يف والية اخلرطوم و    
، وضــحايا كمجــرمني األطفــال قــضايا وحمكمــة خاصــة لألطفــال للنظــر يف   القــضائية اخلاصــة 

 . شهودكعلى نوع اجلنس، و مبا فيها اجلرائم اجلنسية والعنف القائم ،لجرائمل
ــران١٦ويف  - ٤٨ ــه / حزي ــدأ٢٠٠٧يوني ــسيف  ، ب ــاون مــع اجمللــس  -ت منظمــة اليوني  بالتع

 احتفـاال بيـوم الطفـل األفريقـي يف          ، محلة شاملة للتوعية حبمايـة األطفـال       الوطين لرعاية األطفال  
 . الــثالث باإلضــافة إىل املنــاطق، اخلرطــوم ودارفــور وشــرق الــسودان، وهــيالواليــات الــثالث

ــة رســائل   ــد      مومشلــت احلمل ــة األطفــال مثــل جتني همــة بــشأن عــدد مــن املــسائل املتعلقــة حبماي
وكانـــت احلملـــة موجهـــة . ع اجلـــنساألطفـــال، والعنـــف اجلنـــسي والعنـــف القـــائم علـــى نـــو 

ــي          إىل ــادة وع ــو زي ــها ه ــان اهلــدف من ــدمي اخلــدمات، وك ــال ومق ــاء واألطف ــشركاء واآلب ال
. هلـا التـصدي   االنتهاكات اخلطرية حلقـوق األطفـال وكيفيـة          املتعلق ب  يفتعرالاجملتمعات احمللية ب  

 معاجلـة   وسـيجرى . ٢٠٠٨وما زالت احلملة مستمرة، وسوف يستمر تنفيذها حىت هنايـة عـام             
 . ٢٠٠٧سبتمرب /مشكلة جتنيد األطفال يف أيلول

“ طلقـا  م عـدم التـسامح   ”وتواصل بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان تنفيـذ سياسـيت يف                 - ٤٩
ــشأن االســتغالل   ــداء ب ــسالم،    ضــد ااجلنــسي واالعت ألطفــال مــن جانــب العــاملني يف حفــظ ال

فعلـى سـبيل   . ا اإليـذاء مثـل هـذ  مـزاعم بوقـوع     ذلــك مـن خـالل التحقيـق اجلــــاد يف أي              يف مبا
 حفـظ   أفراد مماثلة ضد العاملني يف      مزاعم اآلن يف    ة الداخلي الرقابة، حيقق مكتب خدمات     املثال
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ــسالم ــدة    الـ ــم املتحـ ــابعني لألمـ ــت     التـ ــة إذا ثبتـ ــراءات الالزمـ ــاذ اإلجـ ــيتم اختـ ــا، وسـ يف جوبـ
 . املزاعم تلك
التقرير، كانـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ممثلـــة بـــوزير  املـــشمولة بـــ الفتـــرة وخـــالل - ٥٠

 واجمللــس الــوطين لرعايــة األطفــال، وجلنــة مشــال الــسودان لــرتع الــسالح والتــسريح   ،اخلارجيــة
الــذي عقــد يف بــاريس خــالل    “ مــؤمتر إبعــاد األطفــال عــن احلــروب    ” يف جادمــوإعــادة اإل

. منظمـــات وطنيـــة غـــري حكوميـــة    كمـــا شـــارك يف املـــؤمتر ثـــالث    .٢٠٠٧فربايـــر /شـــباط
، قــدمت بعثــة مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة وزيــر الدولــة   ٢٠٠٧مــايو /أيــار ٢٥ ويف

 بشأن تنفيذ الربوتوكول االختيـاري      للرعاية االجتماعية، تقرير السودان إىل جلنة حقوق الطفل       
 .واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحيـة       امللحق باتفاقية حقوق الطفل عن بيع األطفال،        

تقريـر التـدابري الـيت      وأبـرز ال  . حكومـة جنـوب الـسودان     كان من بني أعضاء البعثة ممثلون عـن         و
ن على العمل الذي قام بـه الـسودان،         وقد أثنت جلنة حقوق اإلنسا    . تتخذها السلطات الوطنية  

ــؤثر      ــدائر والعنــف الواســع النطــاق ال ي يف أعــداد كــبرية فحــسب مــع إقرارهــا بــأن الــصراع ال
وكــان مــن بــني توصــيات اللجنــة   . ، بــل ويعرقــل تنفيــذ الربوتوكــول االختيــاري  الــسكان مــن

ــام رومــ          ــى نظ ــصديق عل ــسودان ككــل، والت ــن ال ــصلة ع ــات املف ا ضــرورة حتــسني مجــع البيان
األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، وتعزيـز اجمللـس الـوطين لرعايـة األطفـال، وزيـادة التعـاون                   

كما أوصـت اللجنـة بـأن يتخـذ الـسودان           . بني اجمللس واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين      
مجيع اإلجراءات الالزمة ملنع أي عمل أو تعامل ينتقل فيه أي طفل بواسطة شـخص أو مجاعـة                  

نيــده يف الــصراع املــسلح، وحظـــر    األشــخاص إىل شــخص أو مجاعــة أخــرى لغــرض جت     مــن  
 . عليها  األفعال واملعاقبةتلك مثل

 
 التدابري اليت تتخذها السلطات الوطنية ملواجهة االنتهاكات اخلطرية -سادسا  

 أعاله، اختذت الـسلطات     إبرازهااليت سبق   على عمليات التصدي    مثلة  األباإلضافة إىل    - ٥١
وى املؤســسات حلمايــة األطفــال، همــة علــى مــستلوطنيــة يف الــسودان عــددا مــن املبــادرات امل ا

ــة   مبــا ــصعيد    يف ذلــك اســتعراض ومراجع ــى ال ــة عل ــة القانوني ــوطينإطــار احلماي ــادرات  ،ال واملب
 ملموســة محايــة ضــمان ه مل يــتم بعــدورغــم ذلــك، ينبغــي تأكيــد أنــ. العنف اجلنــسياملتــصلــة بــ

 .  االلتزاماتلتلكتنفيذ العملي لألطفال من خالل ال
 

 اإلصالحات التشريعية -ألف  
 مـشتركة بـني الـوزارات، تـضم يف عـضويتها            جلنةرأس اجمللس الوطين لرعاية األطفال      ي - ٥٢

. ح القــوانني اخلاصــة باألطفــال  إلصــال،منظمــة اليونيــسيف وبعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان  
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بالتعاون مع املؤسـسات    محاية األطفال   ترمي إىل   ات  وافق اجمللس على الدعوة لسن تشريع      وقد
 مشروع قـانون حلمايـة األطفـال سـيحل حمـل            احلكومية ذات الصلة، وقامت اللجنة باستعراض     

 وعــدلت ذلــك املــشروع وانتــهت  الــذي طبــق يف مشــال الــسودان٢٠٠٤قــانون األطفــال لعــام 
ت قانونيـة علـى مـستوى     إصـالحا إلجراءجرت عمليات مماثلة يف مخس واليات     و. إعداده من

قــانون القــوات املــسلحة الــسودانية يف اجلمعيــة مــشروع وكــان مــن املنتظــر أن ينــاقش . الواليــة
ــة يف تــشرين األول ــوبر /الوطني ــة  كــن قــد أحيــل إىل ، ولكــن مل ي٢٠٠٦أكت ــة حــىت هناي  اجلمعي

 احلـد األدىن     عامـا هـو    ١٨كـون سـن     لى أن ي  وينص مشروع القانون ع   . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
كمـا يفـرض    . ن هـم دون الثامنـة عـشرة       دون مَـ  نّـ للتجنيد، ويفرض عقوبات جنائية على من جيَ      

 من االنتهاكات للقانون اإلنساين وقانون حقـوق اإلنـسان،          ارتكاب عدد عقوبات جنائية على    
ــصاب، و    ــل واالختطــاف واالســترقاق، واالغت ــا يف ذلــك القت ــدارس  شــن مب اهلجمــات علــى امل

وذلـك مـن     ،١٩٩١ن أيضا النظـر يف مراجعـة القـانون اجلنـائي لعـام              وجيري اآل . واملستشفيات
 .توضيح تعريف االغتصاب وغريه من االعتداءات اجلنسيةأجل 
ــسودان،   - ٥٣ ــوب ال ــهت ويف جن ــران    انت ــسودان يف شــهر حزي ــوب ال ــة جن ــه /يف مجعي يوني

 . الذي حيظر جتنيد األطفال٢٠٠٦لعام قانون الطفل لالقراءة األوىل  ٢٠٠٧
 

هياكــل التــصدي لالســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني، والــشواغل األخــرى املتعلقــة  - باء 
 حبماية األطفال

ــيايت يف التقريـــر األول بـــشأن الع  - ٥٤ نـــف اجلنـــسي ضـــد الفتيـــات والنـــساء  متابعـــة لتوصـ
، مت تــشكيل الــصددهــذا يف دارفــور ومــسؤولية الــسلطات الوطنيــة عــن املواجهــة االســتباقية  يف

وعـن طريـق اللجـان، عمـل ممثلـو          . واجلنـساين للعنف اجلنسي    أجل التصدي    منجلان حكومية   
، اجنينـ خلـدمات الطبيـة، وحتقيـق العدالـة لل        حلـصول علـى ا    ا إمكانيةاألمم املتحدة على تشجيع     

لجــان ال تعمــل حــىت اآلن بــصورة الومــع ذلــك فــإن . وبنــاء قــدرات ممثلــي احلكومــة الرئيــسيني
 قـضية   أن العنـف اجلنـسي واجلنـساين      ي حكومـة الـسودان       استمرار نف  هوسبب رئيسي   لفعالة،  

 االســـتغالل اجلنـــسيبني تني املعنيـــت املـــشتركعمـــل اليتوباملثـــل، فـــإن فـــرق. رئيـــسية يف دارفـــور
 الــسودان، مل  مشــايل وجنــويب٢٠٠٧فربايــر / اللــتني مت تــشكيلهما يف شــباطواالعتــداء اجلنــسي

 .عمال حىت اآلن بصورة كاملةت
ــ - ٥٥ ــاير /اينويف كــانون الث ــة األطفــال حلقــة عمــل    ٢٠٠٧ين ، عقــد اجمللــس الــوطين لرعاي

ــسودان،       ــة األمــم املتحــدة يف ال ــة اخلرطــوم باالشــتراك مــع بعث اســتغرقت يومــا واحــدا يف مدين
ومنظمة اليونيسيف، والبعثة األفريقيـة يف الـسودان بـشأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني ضـد                  

 مــن األطروحــات بــشأن الــنظم الــسارية ملعاجلــة هــذا  وتناولــت حلقــة العمــل الكــثري. األطفــال
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ويف نفــس الــشهر، عقــد نائــب رئــيس حكومــة جنــوب الــسودان اجتماعــا عامــا يف  . املوضــوع
جوبا مع بعثة األمم املتحدة يف السودان ومنظمة اليونيسيف حيث مت تشكيل فرقة عمـل مماثلـة    

اإلضافة إىل البـدء يف محلـة إعالميـة        معنية باالستغالل واالعتداء اجلنسيني يف جنوب السودان، ب       
 .بشأن املسألة

ويف اخلرطوم، مت تشكيل وحدة حلماية الطفل واألسرة داخل شرطة الدولة يف كـانون               - ٥٦
وعلـى مـدة سـتة أشـهر سـاعدت الوحـدة،            . ، بدعم من منظمـة اليونيـسيف      ٢٠٠٧يناير  /الثاين

نيـة والـدعم النفـسي، أكثـر مـن          اليت تقـدم عـدة خـدمات لـصاحل األطفـال مثـل املـساعدة القانو               
كمــا بــدأت نفــس  . طفــل مــن ضــحايا االعتــداء اجلنــسي، والعنــف اجلنــسي واجلنــساين    ٤٠٠

ومـن أبـرز معـامل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير تلـك              . العملية يف غرب دارفور وغـضارف وكـسال       
املبــادرة الــيت قامــت هبــا شــرطة غــرب دارفــور، حيــث عقــدت الــشرطة حلقــة عمــل اســتغرقت  

وسـتكون اخلطـة عبـارة     .  ملناقشة مشروع خطـة لتلـك الوحـدة تراعـي مـصلحة األطفـال              يومني
عن مبادرة شاملة للقطاعات توفر دعما من خمتلف مقدمي اخلـدمات، مبـن فـيهم األخـصائيون                  

وباإلضـافة إىل ذلـك، عقـد برملـان         . االجتماعيون، والعاملون يف اجملال الصحي والدعم النفسي      
سـتغرقت يـومني ملناقـشة قـانون منـوذجي حلمايـة األطفـال، يــشمل        غـرب دارفـور حلقـة عمـل ا    

 .وقد ساندت منظمة اليونيسيف املبادرات املذكورة). ٢٠٠٥ (١٦١٢مسائل تتعلق بالقرار 
وتنشط أفرقة العمل املعنية حبماية األطفال يف مجيع واليات دارفور الـثالث، باإلضـافة               - ٥٧

مـت تلـك األفرقـة بتنـسيق العمـل يف جمـال محايـة         وقا. إىل تسع واليـات أخـرى مشـال الـسودان         
 .األطفال على مستوى الوالية، بغرض تعظيم تأثري برجمة محاية األطفال

ويف جنوب السودان، شكّلت وزارة الشؤون اجلنسانية والرعاية االجتماعيـة واألديـان             - ٥٨
ذات الــصلة، يف مجيــع الواليــات أفرقــة عمــل حلمايــة األطفــال، بــدعم مــن املــصاحل احلكوميــة     

وعقدت االجتماعات األوىل ألفرقـة محايـة       . واملنظمات غري احلكومية، وكيانات األمم املتحدة     
، ملناقشة خطط العمل، وحتديـد جمـاالت        ٢٠٠٧فرباير  /الطفل يف جوبا وملكال وواو يف شباط      

االهتمــام فيمــا يتعلــق حبمايــة األطفــال يف جنــوب الــسودان، وحتليــل الثغــرات املوجــودة يف          
 .دمات املقدمة إليهماخل

 
االلتزامــات بنـــزع ســالح األطفــال وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم مــن جانــب         -جيم  

 السلطات الوطنية املعنية بنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
ـــزع      - ٥٩ ــة لن ــة وحكومــة جنــوب الــسودان أجهــزة وطني شــكّلت حكومــة الوحــدة الوطني

، مت تــشكيل اجمللــس الــوطين  ٢٠٠٦فربايــر /ي شــباطففــ. الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 
لتنسيق عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج وجلنـة مشـال الـسودان لنــزع الـسالح                  
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والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، بينمــا شــكلت جلنــة لــنفس الغــرض يف جنــوب الــسودان يف شــهر  
لنــزع الـسالح والتـسريح      ولكل من جلنيت مشال السودان وجنوب السودان        . ٢٠٠٦مايو  /أيار

وإعادة اإلدماج واليتـها احملـددة مـن خـالل اتفاقـات الـسالم بـأن ختطـط وتنفِّـذ عمليـات نـزع                        
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك تـسريح األطفـال وإعـادة دجمهـم، مبـساندة مـن                   

التـسريح وإعـادة   كيانات األمم املتحدة اليت تتوىل عمليـات نــزع الـسالح و   (الشركاء الدوليني  
اإلدماج، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ووحدة نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج               

ومـع ذلـك فـإن اسـتمرار القتـال يف           ). يف بعثة األمم املتحدة يف الـسودان، ومنظمـة اليونيـسيف          
الـيت تـسمح   دارفور وعـدم وجـود بعـض الـبىن األساسـية الـضرورية للغايـة يف اجملتمعـات احملليـة           

ــادة         ــسرحيهم وإع ــال وت ــزع ســالح األطف ــات ن ــل عملي ــاجهم، تعرق ــال وإدم باســتيعاب األطف
 .إدماجهم

 
 التوصيات -سابعا  

ــوم     - ٦٠ ــصلة أن تقـ ــراف ذات الـ ــع األطـ ــث مجيـ ــة  -أحـ ــسألة ذات أولويـ ــذ - كمـ  بتنفيـ
ــسودان      ــال يف الــ ــة األطفــ ــن حالــ ــري األول عــ ــواردة يف تقريــ ــيات الــ ) S/2006/662(التوصــ

ــصراعات      واال ــق العامــل املعــين باألطفــال وال ــة املقدمــة مــن الفري ســتنتاجات والتوصــيات التالي
وأدعـــو حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة وحكومـــة جنـــوب ). ، املرفـــقS/AC.51/2007/5(املـــسلحة 

السودان بأن توقفا جتنيد واستخدام األطفال يف قواهتما عمال بأحكـام الربوتوكـول االختيـاري               
ق الطفـل بـشأن مـشاركة األطفـال يف الـصراعات املـسلحة، الـذي صـّدق         امللحق باتفاقية حقـو   

وتتحمــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة مــسؤولية مباشــرة عــن جتنيــد األطفــال         . عليــه الــسودان 
ــا أن       ــا، كم ــة معه ــوات املتحالف ــسودانية أو يف الق ــسلحة ال ــوات امل واســتخدامهم ســواء يف الق

جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف جـيش       حكومة جنوب السودان تتحمل مسؤولية مباشرة عـن         
التحريــر الــشعيب الــسوداين، وجيــب عليهمــا أن تعمــال علــى وقــف جتنيــد أي أطفــال للعمــل يف   

 .صفوفها وإطالق سراحهم دون إبطاء

ــاجهم        - ٦١ ــادة إدم ــال وإع ــد األطف ــة بتجني ــصدد، أرحــب خبطــة العمــل املتعلق ويف هــذا ال
مـع منظمـة اليونيـسيف، وأدعـو املـوقِّعني علـى            ) ويمينا(وافق عليها جيش حترير السودان       اليت

هــذا االتفــاق إىل تنفيــذه دون إبطــاء مــن أجــل تيــسري تــسريح األطفــال وعــودهتم إىل أســرهم     
 .مشلهم هبا ومل
 املـوقِّعني علـى اتفـاق سـالم دارفـور وغـري             -وأحث مجيـع أطـراف النــزاع يف دارفـور            - ٦٢

ة لتنفيذ االلتزامات املقدمة إىل ممثليت اخلاصـة املعنيـة         على اختاذ خطوات ملموس    -املوقِّعني عليه   
باألطفــال والــصراعات املــسلحة بوقــف االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق األطفــال، وأحــث أيــضا   
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حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان على اختاذ خطوات ملموسة إلجـراء عمليـة         
ملتحـدة يف الـسودان مـن أجـل تقـدير           حتقق مستقلة بدعم من منظمـة اليونيـسيف وبعثـة األمـم ا            

وعدد األطفال املرتبطني حاليا بالقوات املـسلحة واجلماعـات املـسلحة املتحالفـة معهـا وحتديـد                 
ويف هـذا الـصدد، أدعـو مجيـع         . هويتهم، ووضـع نظـام ثابـت للرصـد والتحقـق يف هـذا الـشأن               

ل واضـحة   أطراف الصراع إىل الدخول يف حـوار مـع األمـم املتحـدة بغـرض وضـع خطـط عمـ                    
متــشيا مــع مبــادئ بــاريس إلطــالق ســراح األطفــال وإعــادة إدمــاجهم، والتــصدي لالنتــهاكات 

 .األخرى اخلطرية اليت تتعرض هلا حقوق األطفال
وأوصي بإدراج األحكـام اخلاصـة حبمايـة الطفـل يف بعثـة حفـظ الـسالم املختلطـة بـني                      - ٦٣

، )٢٠٠٧ (١٧٦٩يف قـرار جملـس األمـن        االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور كما جاء         
وأطلـــب إىل األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد األفريقـــي أن يـــتكفال بـــضمان معاجلـــة محايـــة األطفـــال  

ــدى تنفيــذ اتفــاق ســالم دارفــور، ومواصــلة رصــد االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق األطفــال          ل
لالزمـة  واإلبالغ عنها، وكذلك مواصلة احلوار مع أطراف الصراع بشأن وضع خطط العمـل ا   

 .حلماية األطفال
إنين أشعر بالقلق إزاء بطء التقدم يف بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                    - ٦٤

وأكـرر دعـويت    . يف جنوب السودان، واملناطق الثالث ودارفور، باإلضـافة إىل املنـاطق الـشرقية            
ن وجنـوب الـسودان   امللّحة إىل جلنيت نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج يف مشـال الـسودا        

إىل أن تنفذا برامج نزع سالح األطفال وتسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم دون إبطـاء، مـع التركيـز                   
 .بشكل خاص على إطالق سراح األطفال وإعادة إدماجهم

وأثين على العمل الـذي قامـت بـه مؤسـسات وقـف إطـالق النـار يف التـصدي لتجنيـد                 - ٦٥
وأشــجع . انية وجـيش التحريـر الــشعيب الـسوداين   األطفـال يف صـفوف القــوات املـسلحة الــسود   

اللجنة العـسكرية املـشتركة لوقـف إطـالق النـار، واللجـان العـسكرية املـشتركة للمنـاطق علـى                     
اإلبقاء على مسألة األطفال يف جـداول أعماهلمـا لتيـسري تـدريب املـراقبني العـسكريني التـابعني                   

ش التحريـر الـشعيب الـسوداين علـى محايـة      لألمم املتحدة وقادة القوات املسلحة الـسودانية وجـي   
كمــا أحــث قــوات حفــظ الــسالم يف بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان علــى مواصــلة . األطفــال

احلوار مع األطراف من خـالل جلنـة وقـف إطـالق النـار املنبثقـة عـن اتفـاق سـالم دارفـور مـن                          
 .أجل التحقيق يف حوادث انتهاك حقوق األطفال

ــق    - ٦٦ ــق عمي ــع      وأشــعر بقل ــات م ــساء والفتي ــى الن ــسية عل ــداءات اجلن إزاء اســتمرار االعت
اإلفــالت مــن العقوبــة يف خمتلــف أحنــاء الــبالد، وال ســيما يف املنــاطق املتــضررة بالــصراع يف         

وأحــث حكومــة الوحــدة الوطنيــة بــشدة علــى أن تزيــد مــن جهودهــا لفــرض ســيادة   . دارفــور
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األطفــال والنــساء داخــل الــشرطة، القــانون، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تــشكيل وحــدات حلمايــة  
 .وتدريب األخصائيني االجتماعيني والقانونيني يف مجيع أحناء البالد

كما أشعر بالقلق إزاء تعـرض العناصـر العاملـة يف اإلغاثـة اإلنـسانية هلجمـات متزايـدة                    - ٦٧
ــع أطــراف        ــة ومجي ــور، وأدعــو حكومــة الوحــدة الوطني ــاهتم يف دارف مــع االســتيالء علــى مركب

اع يف دارفور إىل وقف مثل تلك اهلجمات والتعاون بـصورة تامـة مـع البعثـة األفريقيـة يف       الصر
السودان، وتيسري عمل وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احمللية والدوليـة غـري احلكوميـة الـيت      

 .تقوم بأعمال احلماية واإلغاثة اإلنسانية يف دارفور
ر املتواصــلة عــن اختطــاف األطفــال بــصورة   وأكــرر اإلعــراب عــن قلقــي إزاء التقــاري   - ٦٨

منهجية سواء يف جنوب السودان أو يف دارفور، وأحث احلكومتني واجلماعات املـسلحة علـى               
 .وقف تلك املمارسة دون إبطاء

وأثين على العمل الذي يقـوم بـه كـل مـن منظمـة اليونيـسيف وبعثـة األمـم املتحـدة يف                - ٦٩
السودان والشركاء غري احلكـوميني العـاملني يف جمـال محايـة            السودان وبعثة االحتاد األفريقي يف      

األطفــال يف إطــار جهــودهم املــستمرة الراميــة إىل وقــف االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان 
وأدعو اجملتمع الدويل إىل دعم منظمة اليونيسيف وجلان نزع السالح والتـسريح            . والتصدي هلا 

ال محايــة األطفــال بــاملوارد الالزمــة لتــسريح هــؤالء وإعــادة اإلدمــاج والــشركاء العــاملني يف جمــ
األطفال وإعادة إدماجهم، واالستمرار يف براجمهم الرامية إىل منع االنتهاكات اخلطـرية حلقـوق              

 .األطفال والتصدي هلا
وأرحب باجلهود اليت تبذهلا حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان لتنفيـذ             - ٧٠

ومــع . لــيت ســيكون هلــا تأثريهــا اإلجيــايب يف حالــة األطفــال يف الــسوداناإلصــالحات القانونيــة ا
ــسلحة        ــوات امل ــانون الق ــدم البطــيء يف اعتمــاد مــشروع ق ــالقلق إزاء التق ــإنين أشــعر ب ــك، ف ذل

وأحـث الـسلطات احلكوميـة      ). ٢٠٠٦(ومشروع قانون حقوق األطفـال      ) ٢٠٠٦(السودانية  
 .تني دون إبطاء، وتنفيذ التشريعاتوأعضاء الربملان على اإلسراع هباتني العملي
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 املرفق
االنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبتها األطراف الوارد أمساؤها يف التقرير ضد األطفال خالل الصراع املـسلح                 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران- ٢٠٠٦يوليه /يف الفترة متوز
 

 )أ(الدوائر األطراف يف دارفور
التجنيـــــــــــد
 واالستخدام

القتـــــــــــــل 
 طفاخل والتشويه

ــف  العنــــــــ
اجلنــــــــسي 

 اخلطري

منــع وصــول 
اإلغاثـــــــــــــة 
 اإلنسانية

ــى   اهلجــوم عل
املــــــــــــدارس 
 واملستشفيات

       أطراف ختضع لسيطرة حكومة السودان
 * * *  * * القوات املسلحة احلكومية املنظمة حبكم القانون القوات املسلحة السودانية

كم القانون املرتبطة بتجمـع اجلبهـة   القوة العسكرية املنظمة حب  قوات الدفاع الشعيب
       الوطنية اإلسالمية يف حزب املؤمتر الوطين احلاكم

ــوات      قوات الشرطة ــا فيهــا ق ــانون، مب ــة املنظمــة حبكــم الق ــشرطة احلكومي ال
       الشرطة االحتياطية املركزية

امليليشيات املساندة للحكومة يف دارفور
 واملعروفة أيضا باجلنجويد

، ودوائـر   )أم كمـاليت  (الشمالية، والزغاوة   ) اجلمل(ت  الرزيقا
قبيلة سعدة، اليت قد تكون مرتبطة بقوات الـدفاع الـشعيب أو          

       القوات املسلحة السودانية
ــدفاع        مجاعات املعارضة التشادية ــوات ال ــد تكــون مرتبطــة بق ــيت ق ــا، ال ــة تام ــر قبيل دوائ

       الشعيب أو القوات املسلحة السودانية
       طراف املتمردة السابقة اليت قبلت باتفاق سالم دارفوراأل

 *  *  * * دائرة قبيلة الزغاوة )ميناوي(حركة حترير السودان /جيش
       دائرة قبيلة برغيد )اإلرادة احلرة(حركة حترير السودان /جيش

       دائرة قبيلة املساليت )جناح السالم(حركة العدل واملساواة
       دائرة قبيلة الفور )أبو القاسم(ير السودان جيش حتر

       األطراف املتمردة اليت رفضت اتفاق سالم دارفور
    *  * دائرة قبيلة الفور )عبد الواحد(حركة حترير السودان /جيش
؛ )عبد الـشايف  (حركة حترير السودان    /جيش

 ٣٢املعروف أيضا باسم جمموعة القادة الـ
 ردائرة قبيلة الفو

      
       دائرة قبيلة الفور ورمبا املساليت ١٩جمموعة الـ

ــساليت    حركة العدل واملساواة ــة املـ ــرة قبيلـ ــاوة ودائـ ــادة الزغـ ــسياسية  /قـ ــدائرة الـ الـ
       اإلسالمية
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 )أ(الدوائر األطراف يف دارفور
التجنيـــــــــــد
 واالستخدام

القتـــــــــــــل 
 طفاخل والتشويه

ــف  العنــــــــ
اجلنــــــــسي 

 اخلطري

منــع وصــول 
اإلغاثـــــــــــــة 
 اإلنسانية

ــى   اهلجــوم عل
املــــــــــــدارس 
 واملستشفيات

ائتــالف يضم حركة العــدل واملســاواة وعناصر من جمموعة         جبهة اخلالص الوطين
، وجــيش )عبــد الواحــد(ن ، وجــيش حتريــــر الــســودا١٩الـــ 

ــســودان   ــر ال ــشافــي (حتري ــد ال ــانيني،  )عب ــسياسيني العلم ، وال
       املرتبطني بإريتريا

 جبهة غري املوقعني
ائتالف يربط جبهة اخلـالص الـوطين جبماعـات جـيش حتريـر             

       السودان
       ميليشيات قبلية رمبا سلحتها حكومة السودان ولكنها تتقاتل اآلن فيما بينها

   *    ، واملهرية)عباال(معاليا وُترجم، واحلبانية، وفالتة، والزريقات 

 )أ(الدوائر األطراف يف جنوب السودان
التجنيـــــــــــد
 واالستخدام

القتـــــــــــــل 
 اخلطف والتشويه

ــف  العنــــــــ
اجلنــــــــسي 

 اخلطري

منــع وصــول 
اإلغاثـــــــــــــة 
 اإلنسانية

ــى   اهلجــوم عل
املــــــــــــدارس 
 واملستشفيات

       سودانأطراف ختضع لسيطرة حكومة ال
   *  * * القوات املسلحة السودانية املنظمة حبكم القانون القوات املسلحة السودانية

       قوات الشرطة املنظمة حبكم القانون قوات الشرطة
قوات الدفاع يف جنوب الـسودان، مبـا فيهـا

 قوات اللواء جربيل تانغ جيين
 دائرة قبيلة النور

      
       كومة جنوب السودانأطراف ختضع لسيطرة ح

   *   * القوات احلكومية املسلحة املنظمة حبكم القانون جيش التحرير الشعيب السوداين
       دائرة قبيلة املوريل قوات بيبور للدفاع

       أطراف غري واضحة الوالء أو ليست مدعومة
   *  *  كريش، وبالندا وغريمها من قبائل حبر الغزال الغريب قوات السالم

       أدجمت رمسيا يف قوات جيش التحرير الشعيب السوداين فرقة جاموس الثالثة
       أطراف ختضع لسيطرة حكومة السودان وحكومة جنوب السودان

   *    القوات املسلحة السودانية املنظمة حبكم القانون الوحدات املتكاملة املشتركة
رتبطني بالقبائل من املشاركني يف القتال بني اجملتمعات احمللية أو مجاعات من املدنيني املسلحني امل
       املواجهات مع األطراف األخرى

       ، وبول نور، والدنكا جوك، وأغار، وأبوك، وأغوك، وكواك، واملوريل)اجليش األبيض(لوي نور 
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 )أ(الدوائر األطراف يف شرق السودان
التجنيـــــــــــد
 واالستخدام

القتـــــــــــــل 
 اخلطف يهوالتشو

ــف  العنــــــــ
اجلنــــــــسي 

 اخلطري

منــع وصــول 
اإلغاثـــــــــــــة 
 اإلنسانية

ــى   اهلجــوم عل
املــــــــــــدارس 
 واملستشفيات

        السودانختضع لسيطرة حكومةأطراف 
 غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح القوات العسكرية املنظمة حبكم القانون،  القوات املسلحة السودانية

القوات العـسكرية املنظمـة حبكـم القـانون، واملرتبطـة بتجمـع            وات الدفاع الشعيبق
       اجلبهة اإلسالمية الوطنية يف حزب املؤمتر الوطين احلاكم

        اجلماعات املتمردة
ومـؤمتر البجـا    ) دائـرة قبيلـة الرشـايدة     (ائتالف األسـود احلـرة       اجلبهة الشرقية

 )يني العلمانينيدائرة قبيلة البجا والسياس(
 غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح

 
 .وال تعين أن مجيع أفراد القبيلة أو أعداد كبرية منهم يؤيدون أعمال اجلماعة.  تعين أن اجلماعة متيل إىل التجنيد من أفراد القبيلة أو القبائل املذكورة“الدوائر القبلية” )أ(
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