
*S/2011/413  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
5 July 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

130711    130711    11-38874 (A) 
*1138874* 

  السودان يف املسلح زاعـوالن األطفال عن العام األمني تقرير    
  

  موجز  
وهـذا هـو ثالـث تقريـر     ). ٢٠٠٥ (١٦١٢أُعد هذا التقرير يف إطار قرار جملس األمن        

يقـه العامــل املعـين باألطفــال   بـشأن األطفـال والــرتاع املـسلح يف الــسودان ُيقـدم إىل اجمللــس وفر    
 فربايـر / إىل شـباط   ٢٠٠٩ينـاير   /والرتاع املسلح، وهو يـشمل الفتـرة املمتـدة مـن كـانون الثـاين              

واالســتنتاجات والتوصــيات ) S/2009/84(ويــأيت هــذا التقريــر عقــب تقريــري الثالــث . ٢٠١١
  .)S/AC.51/2009/5(الالحقة للفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح 

ــر أوجــه     ــيتتقــدمالويالحــظ التقري ــصدي    ال ــة يف ســبيل الت ــسلطات الوطني ــها ال  حققت
لالنتهاكات اخلطرية ضد األطفال يف الفترة املشمولة بالتقرير، وذلـك عـن طريـق تعزيـز األطـر            

عـالوة علـى ذلـك،    . القانونية وغري ذلك من التدابري العملية املتخـذة مـن أجـل محايـة األطفـال           
م يف احلوار مع األطراف احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف الـرتاع والتوقيـع علـى                  أحرز بعض التقد  

  . األطفالتسريحخطط عمل معها، ويف 
ومع ذلـك، يوضـح التقريـر اسـتمرار وجـود األطفـال يف القـوات املـسلحة الـسودانية،               

  الـشعيب لتحريـر الـسودان، فـضال        والقوات املرتبطـة هبـا، وقـوات الـشرطة الـسودانية، واجلـيش            
عدد من اجلماعات املسلحة يف دارفور، وارتكاب انتهاكات خطرية أخرى ضـد األطفـال               عن

ومما يـثري القلـق بوجـه خـاص أعمـال قتـل األطفـال وتـشويههم، وأعمـال العنـف                     . يف السودان 
ويؤكـد التقريـر أولويـة مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب              . اجلنسي اليت يقع األطفـال ضـحايا هلـا        

 اخلطـرية ويـبني جهـود االسـتجابة الـيت تبـذهلا اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة                   على مجيع االنتـهاكات   
  .والدولية للتصدي لتلك االنتهاكات

 
  

 .٢٠١١يوليه / متوز١٣أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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ويظــل اإلبــالغ عــن االنتــهاكات يتعــرض لإلعاقــة بقــدر كــبري نتيجــة النعــدام األمــن،    
وتعذر الوصول إىل املناطق اليت ال تسيطر عليها احلكومة، فضال عن القيود احلكوميـة، خاصـة                

كــذلك فــإن عوامــل مثــل صــعوبة تــسجيل اجلماعــات املنــشقة  . يف دارفــور واملنــاطق االنتقاليــة
اجلديــدة، وعــدم وضــوح تسلــسالت القيــادة، واجلماعــات كــثرية التنقــل للغايــة، والــصدامات  

م يف إنـشاء بيئـة تتـسم بتحـديات      املتجددة بـني القـوات احلكوميـة واجلماعـات املـسلحة، تـسه            
  .غجمال الرصد واإلبال يف

ــة اختــاذ إجــراءات        وأخــريا، يتــضمن التقريــر جمموعــة مــن التوصــيات الراميــة إىل كفال
  .معززة من أجل محاية األطفال يف السودان
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  مقدمة  -أوال   
 الفتــرة يــشمل هــوو ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس بقــرار عمــال التقريــر هــذا أعــد  - ١

ــاير/الثــاين كــانون مــن املمتــدة  الرابــع التقريــر هــو وهــذا .٢٠١١ فربايــر/شــباط إىل ٢٠٠٩ ين
 املعـين  العامـل  فريقـه  وإىل األمن جملس إىل ُيقّدم الذي السودان يف املسلح والنـزاع األطفال عن

 األطفـال  ضـد  املرتكبـة  اجلـسيمة  االنتـهاكات  علـى  التقريـر  ويركّـز  .املـسلح  والنــزاع  باألطفال
 للتوصـيات  متابعة االنتهاكات، تلكل حد وضع إىل السعي يف احملرز التقدم وعلى السودان، يف

ــواردة ــاريري يف الـــ ــسابقة تقـــ ــصلة  الـــ  ،)S/2009/84و  S/2008/532و  S/2007/400(ذات الـــ
 S/AC.51/2007/16( املـسلح  والـرتاع  باألطفال املعين العامل اجمللس فريق ستنتاجاتال وكذلك

  ).S/AC.51/2009/5  وS/AC.51/2008/15و 
  

  واألمنية السياسية التطورات  - ثانيا  
 لالنتخابـات  التحضريات السياسية الساحة على طغت بالتقرير، املشمولة الفترة خالل  - ٢
 فـضال  ،٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  يف الواليـات  مـستوى  وعلـى  الـوطين  املـستوى  علـى  أجريت اليت
 كـانون  تقريـر مـصري جنـوب الـسودان يف           بشأن السودان جنوب يف لالستفتاء التحضريات عن

ووضــع أبيــي  الــشامل الــسالم اتفــاق تنفيــذ إكمــالب  املتعلقــةاملناقــشاتو ،٢٠١١ينــاير /الثــاين
  .االتفاق تنفيذ بعد ملا والترتيبات

 انتخــــب ،٢٠١٠ أبريــــل/نيــــسان يف أجريــــت الــــيت الوطنيــــة االنتخابــــات وخــــالل  - ٣
 .الـسودان  جنـوب  حلكومـة  رئيـسا  ميارديت كري سلفا وانتخب للجمهورية رئيسا البشري عمر

راء االنتخابات يف والية جنـوب كردفـان بـسبب مـا جنـم مـن خالفـات حـول نتـائج             وتأخر إج 
  .تعداد السكان وحتديد هيئة الناخبني

املتعلـق بتقريـر مـصري       االستفتاء يف التصويت جرى ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٩ ويف  - ٤
 الفـور  وعلـى  .لالنفصال مؤيدين الناخبني من املائة يف ٩٨ من أكثر وصوت .السودان جنوب
ــن ــؤمتر حــزب أعل ــوطين امل ــه ال ــائج قبول ــتفتاء بنت ــدها االس ــس واعتم ــوطين اجملل ــد ال ــك بع  .ذل

، شـأهنا يف ذلـك شـأن        الـشامل  الـسالم  اتفـاق  يف املعلقة املسائل باقي بشأن جارية واملفاوضات
  .االتفاق بعد ما ترتيبات

منطقــة أبيــي يــنص اتفــاق الــسالم الــشامل أيــضا علــى إجــراء اســتفتاء لتحديــد وضــع      - ٥
خالفــات علــى شــروط األهليــة وجــود املتنــازع عليهــا، إال أن هــذا االســتفتاء مل ُيجــر، بــسبب 

ــاير /وقعــت اشــتباكات خطــرية يف أبيــي يف كــانون الثــاين  قــد و. للتــصويت ، توصــل ٢٠١١ين
  .بعدها الطرفان إىل اتفاقات مؤقتة



S/2011/413
 

4 11-38874 
 

ولة بــالتقرير بأعمــال اتــسمت احلالــة األمنيــة يف جنــوب الــسودان خــالل الفتــرة املــشم   - ٦
وعلـى  .  املـدنيني   يف كثري من األحيان إىل وقوع خسائر كبرية يف األرواح بني           عنف حملية أدت  

 ٢٠١٠أبريـل  /ت يف نيـسان يـ جرأُوجه اخلصوص، أدت اخلالفات على نتائج االنتخابـات الـيت         
 يف واليــات جــونقلي وأعــايل النيــل والوحــدة إىل نــشوب نزاعــات مــسلحة شــارك فيهــا قــادة    

ــسودان    ــر ال ــشعيب لتحري ــشيات املتمــردة واجلــيش ال ــر /ودار يف شــباط. امليلي ــال ٢٠١١فرباي  قت
عنيف بني اجلنرال جورج أتور واجليش الشعيب يف املنطقة الواقعة بـني واليـيت جـونقلي وأعـايل                  

  . وتشريد عشرات اآلالف وقوع خسائر يف األرواح باملئاتالنيل، مما أدى إىل
لمقاومة، الذي يتحـرك انطالقـا مـن قواعـد يف مجهوريـة الكونغـو                جيش الرب ل   استمر  - ٧

د املدنيني يف والية غرب االسـتوائية، مبـن فـيهم           يدهت الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى، يف    
 الفتـرة املـشمولة بـالتقرير وقـوع          خـالل  وسـجلت األمـم املتحـدة     . الالجئون واملشردون داخليا  

 وُخطـف   ٢٦ طفـال، وُجـرح      ٤٧ السودان، قُتـل خالهلـا        هجوما يف جنوب   ٢٦ال يقل عن     ما
 طفال عقب اهلجمات اليت ُشنت يف واليـات         ١٧٠أكثر من   مت اإلبالغ عن فقد     و. ٢٨٦منهم  

  .املنطقة االستوائية الكربى
ويف دارفور، أُحرز تقدم يف املفاوضات اجلارية بني حكومة السودان وحركة التحريـر               - ٨

ــة كــبري ا   ــة حتــت رعاي ــة قطــر  والعدال ــة دول ــك، اســتمرت  . لوســطاء املــشترك وحكوم ومــع ذل
. األعمــال العدائيــة بــني احلكومــة الــسودانية واحلركــات املــسلحة يف بعــض منــاطق دارفــور         

 جـيش حتريـر     مثـل تشارك حركـات مـسلحة رئيـسية أخـرى يف املفاوضـات مـع احلكومـة،                  ومل
مينـاوي، بـل دخلـت      جنـاح مـيين      - جنـاح عبـد الواحـد، وجـيش حتريـر الـسودان            - السودان

ر كثــيــة انفتــاح عمليــة الــسالم علــى أطــراف أبغو. اشــتباكات متقطعــة مــع قــوات احلكومــة يف
باألعمال التحضريية الالزمة إلطالق عمليـة سياسـية         اضطلع   وتعزيز نتائج مفاوضات الدوحة،   

يــق يف دارفــور كــل مــن العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، والفر  
  .الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي املعين بالتنفيذ

شهدت احلالة األمنية يف دارفور فترات من اهلدوء اهلـش وبعـض حـوادث العنـف                قد  و  - ٩
. املسلح بني القوات املسلحة السودانية وعـدة مجاعـات متمـردة، إضـافة إىل الرتاعـات الطائفيـة          

الل الفترة املشمولة بالتقرير، بوجه عـام، ومـرد ذلـك           وقد اخنفضت وترية الرتاعات الطائفية خ     
ــة املختلطــة       ــة والعملي ــة احمللي ــذهلا احلكومــة واجلهــات الفاعل ــا إىل جهــود املــصاحلة الــيت تب جزئي

 أن حركتــه ٢٠١١فربايــر /وأعلــن مــيين مينــاوي يف شــباط . لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة 
ادة كــبرية يف أعمــال القتــال بــني جــيش انــسحبت مــن اتفــاق ســالم دارفــور، فأعقــب ذلــك زيــ

. جنــاح مــيين مينــاوي والقــوات املــسلحة الــسودانية يف مشــال دارفــور وجنوبــه-حتريــر الــسودان
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واندلعت اشتباكات أخرى بني القوات املسلحة الـسودانية وكـل مـن حركـة العـدل واملـساواة                  
خــالل الفتــرة جنــاح عبــد الواحــد يف غــرب دارفــور ومشالــه  - وقــوات جــيش حتريــر الــسودان

  .املشمولة بالتقرير، مما خلف أعدادا كبرية من القتلى واملشردين
  

  األطفال ضد املرتكبة اخلطرية االنتهاكات  - ثالثا  
  املسلحة واجلماعات القوات قبل من واستخدامهم األطفال جتنيد  - ألف  

  السودان جنوب    
 مجـــيعهم( طفـــال ٣٢٨ بتجنيـــد قـــام الـــسودان لتحريـــر الـــشعيب اجلـــيش أن تأكـــد  - ١٠
ــرة خــالل )الــصبيان مــن ــالتقرير املــشمولة الفت ــادة ذلــك وميثــل .ب  الــشعيب اجلــيش جتنيــد يف زي

 هـذه  خـالل  أيـضا  األطفـال  مـن  أكـرب  عـدد  تسريح رغم السابق، التقرير بفترة مقارنة لألطفال
 حبــر وغــرب الغــزال، حبــر ومشــال الوحــدة، واليــات يف احلــاالت غالبيــة ســجلت وقــد .الفتــرة
 كـانون  شـهري  ويف .االسـتوائية  ووسـط  وجـونقلي،  االسـتوائية،  وشـرق  النيل، وأعايل زال،الغ

 قوافـل  ضـمن  خمتلفـة  مناسـبات  يف طفـال  ٢٠ شـوهد  ،فقـط  ٢٠١١ فربايـر /وشـباط  ينـاير /الثاين
 الــشعيب، اجلــيش يف املــستوى رفيعــي مــسؤولني محايــة يف يــشاركون وهــم الــشعيب للجــيش

 وأعـايل  والوحـدة،  الـبحريات،  واليـات  يف األسـلحة  حيملون أو/و الرمسية، أزياءه يرتدون أو/و
  .وجونقلي النيل،
 مـن  كـل  يف السودان لتحرير الشعيب باجليش مرتبطني أطفال عن أيضا تقارير ووردت  - ١١

 .الغـزال  حبـر  غـرب  بواليـة  ومابيـل  الوحـدة،  يـة بوال ودوار الغـزال،  حبـر  مشـال  بواليـة  وونييك،
 )اليونيــسيف( للطفولــة املتحــدة األمــم ملنظمــة الــشعيب اجلــيش مقــد ،٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان ويف

 طفــال ٧٣ تــضم قائمــة الــسودان جنــوب يف اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع وجلنــة
 يـديرها  مبدرسـة  ملتحقـون  األطفـال  بـأن  أيـضا  وأُفيـد  .وونييك يف بقواته املرتبطني األطفال من

ــيش ــشعيب اجلــ ــل الــ ــسكر داخــ ــشفت .املعــ ــة وكــ ــصي تركةمــــش بعثــ ــائق لتقــ ــرت احلقــ  جــ
 تـسرحيهم  جـرى  قـد  كـان  الـذين  األطفـال  بعض أن الوحدة والية يف ٢٠٠٩ أغسطس/آب يف
ــ ــة يف بأســرهم مشلــهم ّمـول ــسابقة لوحــداهتم أخــرى مــرة انــضموا قــد واراب والي ــة يف ال  والي

 ثكناتــه إىل يعــودون الــشعيب اجلــيش عــن فــصلهم يــتم الــذين األطفــال أن ُســجل وقــد .الوحــدة
  .واملأوى الغذاء على صولللح
 األطفـال  بتجنيـد  أخـرى  أمنيـة  قـوات  بقيـام  تتعلـق  جديـدة  حـاالت  أيـضا  ُسجلت وقد  - ١٢
ــسودان جنــوب يف ــة الوحــدات أن ُســجل فقــد .ال ــشأة املــشتركة، املتكامل  اتفــاق إطــار يف املن

 املــسلحة والقــوات الــسودان لتحريــر الــشعيب اجلــيش مــن عناصــر مــن واملؤلفــة الــشامل الــسالم
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ــسودانية، ــسان يف قامــت قــد ال ــد ٢٠١٠ أبريــل/ني ــة واو يف صــبيا ٢٥ بتجني  حبــر غــرب بوالي
ــة الوحــدات معــسكرات إىل املتحــدة األمــم وصــول الــصعوبات شــابت وقــد .الغــزال  املتكامل

  .قائم اتفاق وجود لعدم والتحقق الدعوة ألغراض املشتركة
ــزل  - ١٣ ــك، عــن ومبع ــشهرين يف ذل ــني ال ــن األول ــام م ــجلت ،٢٠١١ ع ــع ُس  حــاالت أرب

 املـرتبطني  لألطفـال  الفعلـي  العدد أن ويقدر .السودان جنوب شرطة جهاز مع يعملون ألطفال
 جهـاز  هبـا  قـام  الـيت  قاالنطـ  الواسـعة  التجنيـد  محلـة  إىل بـالنظر  ذلك، من أكرب السودان هازاجلب

 تتمثـل  نفـسه  دربالقـ  للقلـق  مـثرية  أخـرى  ظاهرة ومثة .لالستفتاء السابقة املرحلة خالل الشرطة
 ورد حيـث  ،٢٠١٠ عـام  خـالل  أطفـال  بتجنيـد  السودان جنوب يف الربية احلياة جهاز قيام يف
 إىل الراميـة  املـساعي  تعثـرت  وقـد  .نارية وأسلحة رمسية بأزياء األطفال زود اجلهاز بأن يفيد ما

 إلدمـاج ا وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع  جلنة ألن نظرا إدماجهم وإعادة األطفال هؤالء عزل
  .أنشطتها من لالستفادة املؤهلني من بوصفهم هبم تعترف مل السودان جنوب يف
 محلـة  الـصبيان ” أو “املـرتل  حـراس ” باسـم  الـذايت  للدفاع مسلحة مجاعة أُنشئت وقد  - ١٤

 األمـم  دعـت  وقـد  .للمقاومـة  الـرب  جـيش  حركـة  ملقاتلـة  االسـتوائية  غـرب  واليـة  يف “السهام
 أكــد وقــد .اجلماعــة تلــك يف األطفــال وجــود مــن بــالتحقق حلكومــةا قيــام إىل بــشدة املتحــدة
 املتحـدة  األمـم  بوسـع  وأنـه  صـفوفها،  يف أطفـاال  تـضم  ال اجلماعـة  هذه أن مرارا الوالية حاكم
  .اآلن حىت املتحدة األمم قبل من للمسألة تقييم يتم ومل .ذلك من التحقق

  
  )“املناطق الثالث” (الثالث ة جنوب كردفان والنيل األزرق وأبيي االنتقاليمناطق    

 الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  اجلـيش  قيـام  مـن  التحقـق  مت بـالتقرير،  املشمولة الفترة خالل  - ١٥
 والنيــل كردفــان جنــوب واليــيتو أبيــي يف( الــثالث املنــاطق يف واســتخدامهم األطفــال بتجنيــد
ــال، ســبيل وعلــى ).األزرق ــة جتنيــد مــن التأكــد مت ،٢٠١٠ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف املث  مثاني
 حـوادث  عـشرة  يف طفـال  ١٩ اسـتخدام  عـن  أُبلـغ  أبيـي،  ويف .كردفـان  جبنـوب  جاو يف صبيان

 ســتة املتحــدة األمــم الحظــت املثــال، ســبيل علــى ،٢٠١١ ينــاير/الثــاين كــانون فــيف منفــصلة؛
 إىل أقـوك،  مـن  بـالقرب  الـسودان  لتحرير الشعيب اجليش قوات مع الرمسي الزي يرتدون صبيان
 لـواء  مقـر  يف طفـل  ٨٠٠ بــ  عددهم يقدر أطفال لوحظ منفصل، حنو وعلى .أبيي من باجلنو

 املتحــدة األمــم بعثــة مــن لكــل بعثــة خــالل األزرق، النيــل بواليــة الــسمري، يف الــشعيب اجلــيش
ــشعيب واجلـــيش الـــسودان يف ــر الـ ــسودان لتحريـ ــوات الـ ــسلحة والقـ ــسودانية املـ ــة إىل الـ  املنطقـ
 طفـال  ٣١ جتنيـد  بإعـادة  قـام  الـشعيب  اجلـيش  أن مـن  أيـضا  تحققال ومت .٢٠٠٩ مارس/آذار يف

  .األزرق النيل والية يف آخرين
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 للمـسريية  املـسلحة  اجلماعـات  يف أطفال وجود مرارا لوحظ ،٢٠١١ عام أوائل ومنذ  - ١٦
 املتحـدة  األمـم  والحظـت  .وشـرقها  أبيـي  بلـدة  مشـال  الواقعـة  القرى يف خاصة نقوك، والدينكا
 فربايـر /شـباط  يف املـسريية  مـن  مـسلحة  مجاعـة  ضـمن  األقـل  علـى  مـسلحني  نصبيا أربعة وجود
 مشـال  نقـوك  للـدينكا  قريـة  يف مـسلحة  مجاعـة  ضـمن  صـبيان  سـتة  مالحظـة  عن فضال ؛٢٠١١
  .٢٠١١ يناير/الثاين كانون يف أبيي بلدة

  
  دارفور    

ــرة خــالل  - ١٧ ــالتقرير الفت ــشمولة ب ــق مت ، امل ــن التحق ــه  م ــا جمموع ــاط م ــل٥٠١  ارتب  ، طف
 وسـتة  ،٢٠١٠ عـام  يف طفـال  ١١٥ و ،٢٠٠٩ عـام  يف طفـال  ٣٨٠( فتيـات،  سـت  بينـهم  من

 قـوات مـن ال   عـشر  عـن  يقـل  ال مبـا  )٢٠١١ فرباير/وشباط يناير/الثاين كانون شهري يف أطفال
 اجلاريـة  املكثفـة  الـدعوة  جهـود  إىل االخنفاض هذا يعزى رمباو .دارفور يف سلحةامل ماعاتاجلو

 جتنيــد بإهنــاء التزامــات إىل ىدأ ممــا الــوعي لزيــادة املــسلحة واجلماعــات املــسلحة القــوات مــع
 أكثــــر املــــسلحة اجلماعــــات ســــجلت ،٢٠٠٩ عــــام ومنــــذ .اجلنــــود األطفــــال تخداماســــو
لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج بغـرض             الـسودان  مشال جلنةلدى   طفل ١ ٠٠٠ من

 املنـاطق  إىل الوصـول  وصـعوبات  األمنيـة  الـصعوبات  تزال ال األثناء، هذه ويف .إعادة إدماجهم 
 بـشكل  تعرقل ،احلكومة قبل من املفروضة احلركة على والقيود احلكومة، عليها تسيطر ال اليت

 تتبـع  صـعوبة  عوامـل    اإلبـالغ  نقـص  يف تسهأ كما .هبم واالرتباط األطفال جتنيد رصد خطري
 بــوترية اجلماعــات هــذه تنقــلو يالقيــاد التسلــسل وضــوح عــدمو اجلديــدة املنــشقة اجلماعــات

ــة ــني االشــتباكات جتــدد وكــذلك ،عالي ــوات ب ــة الق ــسلحة، واجلماعــات احلكومي  ســيما ال امل
  .٢٠١٠ عام من األخري الربع يف
 قـــوات :التاليـــة املـــسلحةالقـــوات واجلماعـــات   جنـــدهتم قـــد األطفـــال أن وتأكـــد  - ١٨

ــاطوشــرطة ؛احلــدوداســتخبارات  ــوات ؛ املركــزيي االحتي ــشرطة وق ــشياتوامل ؛ال ــة يلي  املوالي
 ألحـرار ا وحركـة  ؛اجملتمعـات  خفـارة  وقوات ؛املسلحة التشادية املعارضة ومجاعات ؛للحكومة

 حتريـــر وجـــيش ؛ الـــشعيبالـــدفاع وقـــوات ؛واملـــساواة العـــدل وحركـــةاملـــسلحة؛  واإلصـــالح
ــسودان ــصيل/ال ــو ف ــسودان  وجــيش ؛القاســم أب ــر ال ــصيل/حتري ــد ف ــر  وجــيش ؛الواحــد عب حتري
 املــسلحة والقــوات ؛مينــاوي مــيين فــصيل/حتريــر الــسودان وجــيش ؛التارخييــة ادةالقيــ/الــسودان
  .أخرى مسلحة جمموعاتباالشتراك مع و ؛السودانية
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  :الرتاع أطراف مع األطفالارتباط  منط أدناه منها حتقق مت اليت االتاحل عينة وتوضح  - ١٩
 فــىت ٢٠ وردارفــ بغـرب  هبيلــة بلــدة يف شـوهد  ،٢٠٠٩ فربايــر/شـباط  ٢١ يف  )أ(  

 إىل ينتمـون  ،الـسالح  وحيملـون أزيـاء عـسكرية      يرتـدون   عاما ١٧ و   ١٢تتراوح أعمارهم بني    
  ؛معارضة تشادية مجاعة وهو التغيري،و الدميقراطية أجل من القوى احتاد

 أعمـارهم  تتـراوح  فتيـان  سـتة  شوهد ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٣ و   ٢٢  يومي يف  )ب(  
 الـسالح  حيملـون  وهـم  التارخييـة،  القيـادة /رير الـسودان  مرتبطون جبيش حت   عاما، ١٧ و ١٣ بني
  ؛) دارفورجنوب( مرة جبل شرق يف

 بـــني عمـــارهمأ تتـــراوح فتيـــان ســـتة شـــوهد ،٢٠١٠ أغـــسطس/آب ١١ يف  )ج(  
 الـسودانية  املـسلحة  القـوات  جنـود  مـن  جنـديني  مع دارفور، بغرب اجلنينة يف عاما، ١٧ و ١٥

  ؛ السودانيةاملسلحة للقوات تابعة روزرك الند طرازمن  نقل سيارة يف البالغني
 حبــوايل عمرمهــا يقــدر فتيــان، شــوهد ،٢٠١٠ أكتــوبر/األول تــشرين ١٣ يف  )د(  

ــدقيتني حيمــالن ســنوات، ١٠ ــاء آليــتني بن ــة أثن ــدينجري إىل بعث  وتأكــد .دارفــور جنــوب يف كي
  .الشعيب الدفاع قوات إىل ينتميان أهنما الحق وقت يف
 ادتأعـ  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .دارفـور  يف أطفـال  جتنيـد  إعـادة  تحـاال  عـن  أيضا وأبلغ  - ٢٠

 الفتيــان أحــد جتنيــد ،٢٠٠٩ فربايــر/شــباط يف ،دارفــور مشــال يف ،واملــساواة العــدل حركــة
 وقــت يف تــسرحيه ومت ،٢٠٠٨ مــايو/أيــار يف درمــان أم يف احلركــة هجمــات يف شــاركوا ممــن
 درمـان  أم هجمـات  يف يـضا أ ركشـا  قـد  كـان  آخـر  صـيب  وأكـد  .أسرته مع مشله معوُج الحق

 ٢٠٠٩ فربايــر/شــباط يف جتنيــده ادتأعــ قــد واملــساواة العــدل حركــة أن القتــال أثنــاء وهــرب
  .دارفور غرب يف
  

  املسلحة واجلماعات بالقوات املرتبطني األطفالتسريح     
  السودان جنوب    

 ٢٠١٠ عــام  يفصــبيان  ٢١٠ و ٢٠٠٩ عــام  يف صــبيا ٥٩( صــبيا  ٢٧٧مت تــسريح   - ٢١
 عالقـة  علـى  أهنـم  مـن  املتحدة مماأل حتققت طفال ٣٢٨ بني من )٢٠١١ عام يفصبيان   مثانيةو

 طفـــال ٨٩، مت تـــسريح ٢٠١٠ أبريـــل/نيـــسان يف الوحـــدة، واليـــة ويف .الـــشعيب يشاجلـــ مـــع
 بـاكور  يف دوار يفلتحريـر الـسودان      الـشعيب  اجلـيش  مـن  الرابعـة  ةفرقـ الب املـرتبطني  األطفال من

 .٢٠١٠ يوليــــه/متــــوز يف طفــــال ٥٠مت تــــسريح  مابيــــل،يف  ،خلامــــسةا الفرقــــة ويف .وبــــوث
 ك،يــووني مـن ومت تـسرحيهم   طفـال  ٢٦ جمموعـه  مـا  ُسـجل  ،٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ويف
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 اجلــيش مــن اخلامــسة الفرقــة مــن فتيــان مثانيــة مــن املكونــةاألخــرية  اجملموعــةتــسريح  أيــضا متو
  .الشعيب باجليش الطفل ةمحاي وحدة من بدعم ذلك كل مابيل،يف  الشعيب،

  
   الثالثناطقامل    

 األوىل الدفعـة  تـسريح  عـن  املتحـدة  األمـم الـيت تبـذهلا      املـستمرة  الدعوة جهود أسفرت  - ٢٢
 األزرق النيـل  واليـة ب الكرمـك  يفلتحريـر الـسودان      الـشعيب  اجلـيش  مـن  طفـال  ٨٨ مـن  املكونة

 كــــانون ٣٠ يف إضــــافيا طفــــال ١٤٠ تــــسريح ذلــــك وأعقــــب .٢٠٠٩ مــــايو/أيــــار ١٤ يف
ــسمرب/األول ــن ،٢٠١٠ دي ــة أصــل م ــة قائم ــن أولي ــال ٢٢٠ م ــشاركة طف ــشعيب اجلــيش مب  .ال
 مجيــع أعيــد وقــد .٢٠١١ أبريــل/نيــسان ٢٠ يف الكرمــك يف آخــرين طفــال ١٩٠ تــسريح ومت

 املـرتبطني  األطفـال  من جمموعة آخر كانت هذه أن الشعيب اجليش وأعلن .أسرهم إىل األطفال
  .الكرمك يف بقواته

  
  دارفور    

ــرة يف  - ٢٣ ــن الفت ــر/شــباط م ــر/شــباط إىل ٢٠٠٩ فرباي ــة ســجلت ،٢٠١١ فرباي ــزع جلن  ن
 طفـال  ١ ٠٤١ املتحـدة،  األمـم  من بدعم السودان، بشمال اإلدماج وإعادة والتسريح السالح

ــود األطفــال مــن ــسابقني اجلن ــة وأســفرت .دارفــور يف ال  شــطب عــن اآلن حــىت التحقــق عملي
 بـرامج لالسـتفادة مـن      طفـال  ٨٦٠أهليـة    وأكـدت  دارفور، غرب يف مةالقائ هذه من فردا ٩٧
 والدميقراطيـة  للحقـوق  الـشعبية  القـوات حركـة    :التاليـة  املـسلحة  اجلماعـات  مـن  اإلدماج إعادة

ــال ١١٧( ــة ؛)طفــ ــدل حركــ ــساواة العــ ــاح /واملــ ــسالمجنــ ــيش ؛)طفــــال ٣٦( الــ ــر  جــ حتريــ
 ؛)طفــال ١٧٣( احلــرة اإلرادة/حتريــر الــسودان جــيش ؛)طفــال ٣٢٤( الــسالمجنــاح /الــسودان
 جـيش  قـدم  ذلـك،  إىل إضـافة . )أطفـال  ٢١٠( )القاسم أبو( األماحلركة  / حترير السودان  جيش

 كـانون  يف مـشتركة،  بـصورة  القاسـم  أبـو /حتريـر الـسودان    وجيش احلرة اإلرادة/حترير السودان 
 احلـرة،  رادةاإل/حتريـر الـسودان    جـيش  مـن  طفال ٤٤( طفال ٨٤ من قائمة ،٢٠١١ يناير/الثاين
 اللجنـة  إىل دارفـور  مشـال  يف )قاسـم  أبـو ( األماحلركـة   /حتريـر الـسودان    جـيش  مـن  طفال ٤٠ و
  .املسلحة الرتاعات يف واستخدامهم األطفال جتنيد إلهناء عملهما خطط تنفيذ إطار يف
  

  وتشويههم األطفال قتل  - باء  
  السودان جنوب    

 الفتـرة  خـالل  املاشـية األراضي ومراعـي     على الرتاع تصاعد خاصة بصفة القلق يثري مما  - ٢٤
ــالتقرير املــشمولة ــل بــني ب ــوو املــوريل قبائ ــوير -و ل ــدينكا ن ــات و جــونقلي ة واليــيف وال الوالي
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ــتوائية ــع ،٢٠٠٩ عــام وخــالل .االس ــدد وق ــيت احلــوادث مــن ع ــن   ال ــاأســفرت ع  يقــل ال م
 واحـد  حـادث  ففـي  .جـونقلي  واليـة  يف واألطفـال،  النـساء  من معظمهم ضحية، ٢ ٥٠٠ عن
 بعـضهم  راعمـ أ تتجاوز ال فتاة، ٢٢ منهم طفال، ٥٠ قضى ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٤ يف وقع

 املــوريل عناصــررصــاص  مــن اهلــرب ونحيــاولهــم  بينمــا أكوبــو هنــر يف غرقــا ســنوات، مخــس
 .همفـرار  طـرق  عرقلـة  بعـد  املـدنيني  الـسكان  علـى  متييـز  دون النـار  املهـامجون  وأطلق .املسلحة
 ديـسمرب /األول كـانون  ١٦ يف الـدينكا،  قبيلـة  مـن  أهنـم  تـردد  مهـامجون  قـام  لك،ذ عن ومبعزل
 واراب؛ واليـــة يف للماشـــية النـــوير لقبيلـــة خمـــيم يف املاشـــية مـــن رأســـا ٣١٣ بنـــهب ،٢٠٠٩
 بينـهم  مـن  املـدنيني،  بـني  ضـحية  ٩٧ وقـوع  عـن  املـضادة  النـوير  قبيلة أفراد هجمات وأسفرت

  .جرحى وستة قتلى أطفال ثالثة
 الـشعيب  اجلـيش  بـني  ملكـال  يف وقعـت  اشـتباكات  أسـفرت  ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ويف  - ٢٥

 وصـول  عـن  جنمـت  اليت السودانية، املسلحة للقوات التابعة املشتركة املتكاملة الوحدة وعناصر
 أطفـال،  أربعـة  بينـهم  مـدنيا،  ٢٧ وفـاة  عـن  الـسودانية،  املسلحة بالقوات تانغينيا غابرييل اللواء

  .أطفال مخسة بينهم ا،شخص ٦٣ وإصابة
 للقـوات  تابعـة  مـسلحة  هليكـوبتر  طـائرات  قصفت ،٢٠١٠ديسمرب/األول كانون ويف  - ٢٦

 .الغـزال  حبـر  مشـال بواليـة    أويـل  مشـال  مقاطعـة  يف كـري  بنـهر  احمليطـة  املنطقـة  السودانية املسلحة
 املـشترك  للرصـد  فريـق  وخلـص  .واحـد  طفـل  بينـهم  ضـحية  ٢٢ وقـوع  إىل احلادث هذا وأدى
 مـسؤولية  إىل املتحـدة  األمـم  وبعثـة  الـشعيب  واجلـيش  السودانية املسلحة القواتممثلني عن    ميض

  .ذلك عن السودانية املسلحة القوات
 األسـلحة  مجـع  إىل هتـدف  اليت اجملتمع، يف السالح رتعل الشعيب اجليشعمليات   وأدت  - ٢٧
 .معاملتــهم وســوء ابــدني وإيــذائهم األطفــال بــني وفيــات وقــوع إىل املــدنيني، الــسكان مــن

 شـرق  مقاطعـة  يف اشـية  لرعـاة امل   ملخـيمني  املتحـدة  مـم األ أجرهتـا  الـيت  التحقـق  بعثات وكشفت
ــة ،رمبيــك ــبحريات بوالي ــيليت يف املخــيمني حاصــر الــشعيب اجلــيش أن ،ال  تــشرين ١٩ و ١٧ ل

ــوبر،/ولاأل ــد أكت ــسياط شــبان علــى املــربح بالــضرب ىواعت ــال بال  أجــل مــن والعــصي واحلب
 طفــال، ٢٥٠ مــن يقــرب مــا فــصل املخيمــات أحــد يف ومت .أســلحتهم تــسليم علــى إرغــامهم
إلرغـامهم علـى    ل بعـضهم  وُضـرب  للترهيـب  وتعرضـوا  سـنة،  ١٧ و ١٠ بـني  أعمارهم تتراوح

ــت ذلــك، عــن ومبعــزل .معلومــات عــن لكــشفا ــراوح فتيــات ثــالث قُتل  بــني أعمــارهن تت
 يف جــرت الــيت الــسالح نــزعات عمليــ أثنــاء الــشعيب اجلــيش جنــود أيــدي علــى ســنة ١٥ و ٥

  .املاشيةلرعاة  خميمات أربعة يف بالقوة سلحةاأل نزع وتأكد .الوحدة بوالية بنيجار مقاطعة
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 حـاالت  عـن  بـالتقرير  املشمولة الفترة خالل للمقاومة الرب جيش هجمات وأسفرت  - ٢٨
 تـشرين  يفصـبّيان    قُتـل  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .نآخـرو  ٢٦ وجـرح  طفـال  ٤٧قتـل فيهـا      مؤكدة
 يهمـــاتجث علـــى وعثـــر اختطفهمـــا، قـــد للمقاومـــة الـــرب جـــيش كـــان ٢٠٠٩ أكتـــوبر/األول
 أطفـال  ثالثـة  بـشدة  ُشـوه  ،٢٠١٠ أبريـل /نيسان ويف .االستوائية غرب بوالية بايام غانغورا يف

 وتـويف  .االسـتوائية  غرب بوالية بزاندي قريةيف   هلجوم نتيجة للمقاومة الرب جيش أيدي على
 ديــسمرب/األول كــانون ويف .اجبراحهمــ متــأثرين الحــق وقــت يف الثالثــة طفــالاأل مــن طفــالن
 الـرب  جـيش  مـن  العمـر  مـن  سنتني البالغ وابنهاعاما   ١٧عمرها   سودانية فتاة هربت ،٢٠١٠
 للمقاومـة  الـرب  جـيش  بـني  النـار  طـالق  إل تبـادل  خـالل  الوسطى أفريقيا مجهورية يف للمقاومة
ــوات ــدفاع وق ــشعبية ال ــدا ال ــاة وأصــيبت .ألوغن ــا إىل أدت خطــرية إصــابة الفت  وقــت يف وفاهت
  .اهلجوم من ابنها جنا بينما ؛الحق

  
   الثالثناطقامل    

ــة يف  - ٢٩ ــوب والي ــان، جن ــل كردف ــال نتيجــة  قُت ــرتاع أطف ــذي لل ــده طــال ال ــني أم ــة ب  قبيل
 ياألراضــ ملكيــة علــى اجملــاورةمنطقـة الــسنط   يف املــسريية وقبيلــة ك،وجنــ أبــو يفأجــانق  النوبـة 
 حنــو مــن جمموعــة هامجــت ،٢٠٠٩ مــايو/أيــار ٢٠ يف وقــع حــادث ويف .امليــاه ىلإ صــولووال

الـسنط   مـن  املـسريية  قبيلة من والرجال الفتيان من جمموعةأجانق   النوبة من مسلح رجل ٤٠٠
 مشلــواأجــانق  النوبــة مهــامجي أن وتــردد .ســعيد بــيندبــة  يف املــاء لــشرب اشــيتهمأتــوا مب الــذين
 الـيت  للمعلومـات  ووفقـا  .إجـازة  يف كـانوا لتحرير الـسودان     الشعيب اجليش من وعناصر مدنيني
 تتـراوح  فتيـان  قتلـوا  الـذين  املـسريية  مـن  فـردا  ٢٥ بني من ٢٠ كان ،والئيةال السلطات قدمتها

 منفـصلة  حـوادث  يف جـروح  مـن  أطفـال  سـبعة  عاىن أبيي، ويف .عاما ١٧ و ١٢ بني أعمارهم
  .منفجرة غري ذخائرعبثهم ب بعد
  

  دارفور    
 دارفـور؛  يف آخـرين  ٣٦ ُشـوه  حـني  يف طفـال  ٢٧ قُتل بالتقرير، املشمولة الفترة خالل  - ٣٠
 احلكوميـة  اجلويـة  غـارات لل نتيجـة  األطفـال  مـن  للـضحايا  الـدقيق  العـدد  حتديـد  يتـسن  مل هأن إال
 التـضييق و األمنيـة  القيـود  بسبب العرقية االشتباكات أو املسلحة اجلماعات بني الربي القتال وأ

 ُتعـزى  احلـاالت  معظم أن ورغم .السكان تشريد عن فضال املتضررة املناطق إىل الوصول على
  .الفعلية املسؤولية حتديد الصعب من يزال ال حكومية، وقوات للحكومة موالية ميليشيات إىل
 الـسودان  مشال يف كبرية زيادة املنفجرة غري والذخائر األلغام ضحايا عدد زيادة ورغم  - ٣١
حـدث   ،٢٠١٠ أكتـوبر /األول تـشرين حـىت    ضـحية  ١١٨ إىل ٢٠٠٩ عـام  يف ضحية ٦٠ من
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 آخـرين  ٢٦ وشـوه  طفـال  ١٢ قُتـل  ،٢٠٠٩ عـام  فـي ف .األطفال من الضحاياعدد   يف اخنفاض
 وشـوه  أطفـال  ٦ قُتـل  بينمـا  ، تتعلـق بـذخائر غـري منفجـرة        حادثـة  ٤٨ مـا جمموعـه   في دارفور يف
  .الفتيان من الضحايا مجيع وكان .٢٠١٠ عام يف حادثة ٣٢ ما جمموعهفي آخرين ١٤
  

  األطفال ضد اجلنسي والعنف االغتصاب  - جيم  
  السودان جنوب    

ــ اتتطـــورال مـــن  - ٣٢  اجلنـــسي العنـــف حـــاالتعـــدد  يف الواضـــحة الزيـــادة للقلـــق ةثرياملـ
 سـبع  تعرضـت  إذ . لتحريـر الـسودان     الشعيب اجليش ارتكبها اليت عنها املبلغ الفتيات واغتصاب

 منفــصلة، حــوادث يف الــشعيب اجلــيش أيــدي علــى اجلنــسي اإليــذاء أو للتحــرش فتــاة عــشرونو
 .املنـشقة  الـشعيب  اجلـيش  عناصـر  ضـد  عمليـات  خـالل  الكـربى  النيـل  أعـايل  منطقـة  يف سيما ال
 لالعتــداء فتيــات ١٠ تتعرضــ ،٢٠١٠ مــارس/آذار ٣ إىل فربايــر/شــباط ٢٨ مــن الفتــرة ويف

 اجلـيش  بـني  مـسلحة  اشـتباكات  خـالل  الـشعيب  اجليش جنود قبل من لالغتصاب أو/و اجلنسي
  .واراب والية يفوالتونج  باالل يف احمللية واجملتمعات الشعيب
 لعمليـات نتيجـة ل   للمقاومـة  الـرب  جـيش  عـن  ن فُـصل  خمتطفـة  فتـاة  عـشرة  اثنتا وعادت  - ٣٣

ــسكرية ــني   الع ــشتركة ب ــواتامل ــدفاع ق ــشعبية ال ــدا ال ــشعيب اجلــيش وألوغن ــة يف ال  غــرب والي
ــتوائية ــام يف االس ــا ،٢٠٠٩ ع ــل إم ــن أو حوام ــاال حيمل ــدهنم أطف ــاء ول ــرهن أثن ــام ويف .أس  ع
 الـرب  جـيش  مـن  فرتـا  نة،سـ  ١٥ و ١٣ بني أعمارمها تتراوح خمطتفتان فتاتان أفادت ،٢٠١٠
 بواليـة  إيـزو  يف للمقاومـة  الـرب  جـيش  مقـاتلي  أيـدي  على لالغتصاب تعرضتا أهنما ،للمقاومة
  .قريتهما هومجت عندما االستوائية غرب

  
  املناطق الثالث    

 سـنة وُزعـم أن ثالثـة        ١٧يف والية النيـل األزرق، اعتـدي علـى شـابتني وفتـاة عمرهـا                  - ٣٤
حريـر الـسودان قـاموا باغتـصاهبن        جنود مـسلحني يرتـدون الـزي الرمسـي مـن اجلـيش الـشعيب لت               

ــانون األول يف ــسمرب /كـ ـــ . ٢٠٠٩ديـ ــد اختطفـــت ال ــغ عمر وقـ ــيت يبلـ ــا ضحية الـ ــنة ١٧هـ  سـ
ويف وقت الحق، ألقى أفراد مـن اجملتمـع احمللـي القـبض علـى أحـد                 . يعرف مكان وجودها   وال

ــشرطة   ــلموه إىل الـ ــربوه وسـ ــود وضـ ــدم. اجلنـ ــصاب   ومل تقـ ــشأن االغتـ ــة بـ ــكوى رمسيـ  أي شـ
قـادة اجلـيش الـشعيب لتحريـر        لـدى   مباشـرة   التظلم  وحاول زعماء اجملتمع احمللي     . االختطاف أو

  .اجليش الشعيب مل يتخذ أي إجراءات تأديبية حبق اجلنديالسودان، ولكن 
وال يــزال رصــد حــاالت العنــف اجلنــسي يف واليــات جنــوب كردفــان وأبيــي والنيــل      - ٣٥

ــة       ــسلطات القــضائية بأغلبي ــغ ســلطات إنفــاذ القــانون أو ال األزرق ميثــل حتــديا نظــرا لعــدم تبلي
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بواليـة جنـوب كردفـان أفـاد بـأن          ربام  الغري أن مفوض بلدة     . االنتهاكات يف كثري من األحيان    
جنود القـوات املـسلحة   احلاالت اليت يقوم فيها اجملتمعات احمللية توجه انتباههم على حنو متزايد        

العنـــف اجلنـــسي والتحـــرش اجلنـــسي ضـــد النـــساء والفتيـــات الـــصغريات؛ بأعمـــال الـــسودانية 
  .تتمكن األمم املتحدة من التحقق من هذه املعلومات حىت اآلن ومل
  

  دارفور    
 ادعـاء بوقـوع أعمـال عنـف         ٥٢خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقت األمـم املتحـدة            - ٣٦

ــها  ٤٩جنــسي، جــرى التحقــق مــن    ــة من ــشر و حال ــسودانية هبــا أبلغــت ال ــرغم  . طة ال وعلــى ال
ــن ــال        م ــسي ضــد األطف ــصاب والعنــف اجلن ــاءات املتكــررة، يظــل رصــد حــاالت االغت االدع

ــل حتــ   ــها ميث ــالغ عن ــام      واإلب ــن االنتق ــسبب اخلــوف م ــالغ ب ــاك نقــص يف اإلب ــزال هن ديا وال ي
وكثريا ما يزعم أن رجـاال يرتـدون الـزي الرمسـي يرتكبـون حـاالت االغتـصاب الـيت                    . والوصم

ــات         ــصائل اجلماع ــراد شــرطة وف ــسكريني وأف ــراد ع ــسب إىل أف ــذه احلــاالت تن وثقــت وأن ه
ــان  د الغــري أن الــضحايا والــشهو .  امليليــشياتأعــضاءاملــسلحة و  يقــدمون يف كــثري مــن األحي

ــة اجلنــاة املزعــومني والــزي الرمســي وحــده ال يثبــت دائمــا       إال القليــل مــن املعلومــات عــن هوي
  .االنتماء الصحيح

  : ما يلي٢٠١٠ احلاالت املبلغ عنها يف عام لمتشو  - ٣٧
ــا     )أ(   ــة عمره ــصاب ٥تعرضــت طفل ــارس / آذار٢٣ يف  ســنوات لالغت  ٢٠١٠م

 واليـة مشـال دارفـور؛     ب يف الفاشـر،      شـرطة االحتيـاط املركزيـة       جندي مـن   حسبما زعم على يد   
، وتولـت وزارة الـشؤون االجتماعيـة         املتحدة األمموُشرع يف اختاذ إجراءات قضائية بدعم من        

وأطلقت حمكمة الفاشر سراح اجلاين املزعوم بـسبب نقـص األدلـة الكافيـة              . املتابعة مع الضحية  
   ملف القضية؛لربط املتهم باحلادث وأُغلق

 سـنة لالغتـصاب حـسبما زعـم حتـت هتديـد الـسالح               ١٥تعرضت فتاة عمرهـا       )ب(  
يف واليـة مشـال دارفـور مـن قبـل       للنـازحني    بالقرب من خميم     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢يف  

.  قــام جنــديان آخــران بتقييــدهاجنــدي مــن فــصيل مينــاوي التــابع جلــيش حتريــر الــسودان، بينمــا
 وقت الحق على أحـد اجلنـاة املزعـومني وأحيلـت القـضية إىل وحـدة محايـة                   لقي القبض يف  أُ وقد

  .وقد كان التحقيق جاريا يف وقت كتابة هذا التقرير. األسرة والطفل التابعة للشرطة السودانية
لتحقيـــق يف حــاالت العنــف اجلنـــسي   شكل عــدم قــدرة الـــشرطة الــسودانية علــى ا    يــ و  - ٣٨
وكـذلك تعيـق حمدوديـة      . ات املسلحة أو نفوذها حتـديا كـبريا       املناطق اخلاضعة لسيطرة اجلماع    يف

اخلربات واملعدات وعـدم وجـود شـرطيات يف بعـض خمـافر الـشرطة اجلهـود الـيت تبـذل ملـساعدة                       
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ويف حني أن بعض الضحايا يتلقى الرعاية األساسية الالحقة حلاالت االغتـصاب، فـإن              . الضحايا
  .اآلن  تقدم أو ال تتوافر يف معظم املناطق حىتال العالجية الدعم النفسي أو خدمات املشورة

  
  خطف األطفال  - دال  

  جنوب السودان    
 أوالد ١٠٣خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، حتققـــت األمـــم املتحـــدة مـــن خطـــف   - ٣٩
 عمليـة   ٣٤٠ووردت أيضا معلومات غري مؤكدة عـن حـوايل          . فتاة يف جنوب السودان    ٤٠ و

املاشـية  غـارات هنـب    الت خطف األطفال هـذه يف سـياق         وتواصل وقوع حا  . خطف لألطفال 
وداخلها يف جونقلي وشرق االستوائية وغرب االسـتوائية، ويعتقـد          اإلثنية  يف ما بني اجلماعات     

أن قبيلــة املــوريل الــيت مل يــرتع اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان ســالحها كانــت تنفــذ العديــد  
ومثـة  .  تقتصر عمليات االختطاف على املـوريل      إال أنه يصعب التثبت من هوية اجلناة وال       . منها

ــائج         ــد بنت ــشكل متزاي ــربط ب ــا ي ــال، وهــو م ــراج عــن هــؤالء األطف ــأمني اإلف تقــدم ضــئيل يف ت
  .ملفاوضات السياسية بني اجلماعاتا

.  فتـاة  ٤٣ أطفـال، مـن بينـهم        ١٠٧، اختطف جيش الرب للمقاومـة       ٢٠٠٩ويف عام     - ٤٠
 طفـال يف أعقـاب هجمـات جـيش الـرب للمقاومـة              ١٧٧وباإلضافة إىل ذلك، أفيد عن فقدان       

، اختطــف جــيش الــرب للمقاومــة ٢٠١٠ويف عــام . علــى واليــات املنطقــة االســتوائية الكــربى
ــهم   ٥٤ ــن بين ــال، م ــاة١٥ طف ــام .  فت ــرب     ٢٠١١ويف ع ــام جــيش ال ــد حــىت اآلن عــن قي ، أفي

  ). أوالد وفتاتان٣( أطفال، جرى التثبت من مخسة منهم ٨للمقاومة خبطف 
  

  اإلفراج عن األطفال املختطفني يف جنوب السودان    
ــسان     - ٤١ ــيت وقعــت يف ني ــل /يف إحــدى احلــاالت ال ــة  ٢٠٠٩أبري ــ، اختطفــت قبيل وريل امل
وكـان مـن بـني      .  سـنوات يف واليـة جـونقلي       ١٠طفال تتراوح أعمارهم مـا بـني سـنتني و            ٢٦

 شــرطة  جهــازوقــد قــام. يوبيــامبــيال، إثقاجملموعــة تــسعة أطفــال إثيــوبيني مــن قبيلــة األنــواك يف 
مبـيال؛ ولكـن لـصوص ماشـية جيوبـون          قجنوب الـسودان بإنقـاذ هـؤالء األطفـال وإعـادهتم إىل             

ويف واقعـة منفـصلة،     . احلدود بني جنوب السودان وإثيوبيا قاموا باختطافهم مرة أخرى بـالقوة          
 نـوير  وبيلـة لـو   عن مخسة أطفال مـن قبيلـة املـوريل كانـت ق         ٢٠١٠يناير  /أفرج يف كانون الثاين   

، ومجع مشلهم مـع عـائالهتم يف مقاطعـة        ٢٠٠٩من مقاطعة أكوبو قد اختطفتهم يف أواخر عام         
  .بيبور، والية جونقليال

ــة         - ٤٢ ــة بوشــاال، والي ــوريل يف مقاطع ــواك وامل ــؤمتر ســالم بــني مجــاعيت األن ويف أعقــاب م
. ع األطفـال املخـتطفني  ، اتفق على أن تعيد كال اجلمـاعتني مجيـ  ٢٠٠٩ يف أوائل عام     ،جونقلي
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ــن   ــدعم م ــاز وب ــة حبــث     جه ــسودان، نظمــت محل ــوب ال ــال املخــتطفني   شــرطة جن عــن األطف
بيبـور؛ وأنقـذ مثانيـة أوالد وأربـع فتيـات، تتـراوح أعمـارهم               ال يف مقاطعة    ٢٠٠٩يوليه  /متوز يف

تـسعة مـن اخلـاطفني املـشتبه     حـبس  وأدى البحث أيضا إىل اعتقال و.  سنوات١٠بني سنتني و    
  .م الذين حاكمتهم وزارة الشؤون القانونية حلكومة جنوب السودان وأدانتهمفيه
ــاير /مــــن كــــانون الثــــاين يف الفتــــرة و  - ٤٣ ، أفــــرج ٢٠١١فربايــــر / إىل شــــباط٢٠٠٩ينــ
طفال من جيش الرب للمقاومـة، وجـاء اإلفـراج عـن الكـثري منـهم نتيجـة للعمليـات             ١٨٧ عن

ويشمل هـذا العـدد     . املشتركة لقوات الدفاع الشعبية ألوغندا واجليش الشعيب لتحرير السودان        
ــودانيا  ١٢٤ ــال سـ ــاة و٤٦( طفـ ــدا٧٨  فتـ ــا ٥٥ ، و) ولـ ــاة و٢٧( كونغوليـ ــدا٢٨  فتـ ، ) ولـ

ــديني  ٦ و ــة أوالد وفتـــ (أوغنـ ــدةأربعـ ــا الوســـطى    )اة واحـ ــن مجهوريـــة أفريقيـ . ، وطفلـــني مـ
ومجـع مشـل فتـاتني سـودانيتني        . حدى الفتيات السودانيات خالل عملية عـسكرية      إتوفيت   وقد
وينتظـر األطفـال البـاقون مجـع مشلـهم          .  أوالد كونغوليني مع أسـرهم     ٥ فتاة كونغولية و     ١١ و

ل عمليـات قـوات الـدفاع الـشعبية         وأفرج أيضا عن اثين عشر طفال سودانيا من خـال         . بأسرهم
 يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وأعادهتم جلنـة الـصليب      يةوغنداأل

  .األمحر الدولية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أوطاهنم
 فتــاة فــروا مــن جــيش الــرب  ١٥  ولــدا و٣١وكــشفت املقــابالت الــيت أجريــت مــع    - ٤٤
وقـد ُوعـد    . ومة أن األوالد كانوا يستخدمون عادة كحمالني والبعض منهم كجواسـيس          للمقا

. كثريون منهم بتلقي تدريب عسكري إذا قبلوا بالبقاء مع جيش الرب للمقاومة حسبما زعـم              
وكثريا ما كانت الفتيات يستخدمن للقيام باملهام املرتليـة وكرقيـق جنـسي مـن جانـب مقـاتلي                   

  .جيش الرب للمقاومة
  

  دارفور    
ــثالث،   تراجعــت ادعــاءات خطــف األطفــال بــشكل كــب     - ٤٥ ري ضــمن واليــات دارفــور ال
ومـع ذلـك، هنـاك ادعـاءات        . توثيق عدد أقل من احلاالت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             مع

بقيــام اجلماعــات املــسلحة مبــا يف ذلــك مجاعــات املعارضــة التــشادية املــسلحة وحركــة العــدل     
ون جمهولــون يعــربون إىل داخــل تــشاد ودارفــور بالتجنيــد القــسري    واملــساواة ورجــال مــسلح 

االت األخــرية مــن عمليــات اخلطــف ووثقــت األمــم املتحــدة أيــضا احلــ. احلــدود لألطفــال عــرب
 يف مشـــال دارفـــور وثالثـــة أوالد منـــاطق دارفـــور غـــري احلدوديـــة، مبـــا يف ذلـــك حالـــة فتـــاة يف
  .جنوب دارفور يف
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  إلنسانيةإيصال املساعدات امنع   -هاء   
  جنوب السودان    

متتعت اجلهات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين بإمكانيـة وصـول غـري مقيـدة إىل حـد كـبري                       - ٤٦
ــة    ــالتقرير، باســتثناء حــوادث قليلــة معزول ــة الوصــول  . طــوال الفتــرة املــشمولة ب غــري أن إمكاني

 اهلجمــات اخنفــضت يف واليــة غــرب االســتوائية نظــرا لــسيادة أجــواء انعــدام األمــن مــن جــراء  
  .ة اليت يشنها جيش الرب للمقاومةاملتكرر
وأصبح الوضع يف مشال حبر الغزال غري مستقر على حنو متزايد خالل الفتـرة املـشمولة                  - ٤٧

وأفـاد مكتـب   . بـالتقرير وتقلـصت بالتـايل إمكانيـة وصـول اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين         
صـول حمـدودة يف أجـزاء مـن واليـة جـونقلي،             تنسيق الـشؤون اإلنـسانية أيـضا بـأن إمكانيـة الو           

بيبــور وخــور فلــوس، فــضال عــن فــشودة وســوبوت يف واليــة أعــايل   الوخــصوصا يف مقــاطعيت 
  .النيل، وأجزاء من والية الوحدة

  
  املناطق الثالث    

 ظــل الوصــول إىل اجلــزء الــشمايل مــن غــرب كردفــان الــسابقة صــعبا علــى بعثــة األمــم  - ٤٨
ب القيــود الــيت تفرضــها القــوات املــسلحة الــسودانية وجهــاز األمــن   املتحــدة يف الــسودان بــسب 

واالستخبارات الوطين بدعوى أنه يقع خارج منطقة وقف إطالق النـار وبالتـايل خـارج واليـة            
حمكمـة التحكـيم الدائمـة، طـرأ حتـسن طفيـف علـى تـوفري                صدور قـرار    ويف أبيي، وبعد    . البعثة

تزايـد  إضـافة إىل  وقـد أعاقـت هـذه احلالـة،     . املنطقـة اخلدمات األساسية يف اجلـزء الـشمايل مـن     
. قبيلة املسريية، إيصال املساعدة وإمكانية الوصـول إىل األطفـال    لالتوتر يف املستوطنات املومسية     

حـاالت اإلغـالق    وكذلك يتعرض النقـل الـربي املتجـه جنوبـا إىل أبيـي مـن الـشمال إىل تزايـد                     
  .مليات النهب وتعدد نقاط التفتيشوع
  

  ارفورد    
ظل وصول اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين إىل الكثري مـن املنـاطق يف أحنـاء دارفـور                     - ٤٩

 بـني اجلماعـات املـسلحة       ٢٠١٠وأسهم القتال الذي جرى يف مطلـع عـام          . صعبا أو مستحيال  
 مـدين، بينـهم أطفـال، وأدى إىل         ١٠٠ ٠٠٠ يف جبـل مـرة يف تـشريد حـوايل            ةوقوات احلكوم 
 شــهري  يفاالوصــول جزئيــب رغــم الــسماح ٢٠١٠فربايــر /ة اإلنــسانية يف شــباطتعليــق األنــشط

  .٢٠١٠سبتمرب /أغسطس وأيلول/آب
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ــة بطــرد     - ٥٠ ــام احلكوم ــرك قي ــد ت ــة وثــالث منظمــات    ١٣وق ــة دولي  منظمــة غــري حكومي
 أثــرا كــبريا علــى إيــصال املــساعدات اإلنــسانية األساســية   ٢٠٠٩حكوميــة حمليــة يف عــام  غــري

وقد نوقـشت قـضايا تتعلـق بإمكانيـة         . ال، وال سيما يف املناطق النائية من دارفور       الالزمة لألطف 
ــشهرية للجنــ    ــور يف االجتماعــات ال ــشترك   الوصــول واألمــن يف دارف ــيت ي ــستوى ال ــة امل ة الرفيع

  .لشؤون اإلنسانيةارئاستها منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ووزير  يف
ــلويف الوقــت نفــسه، أتيحــت    - ٥١ الحتــاد األفريقــي واألمــم  بــني ال اخلــاص املــشترك  لممث

وزار . املتحدة يف دارفور إمكانية الوصول إىل منطقة جبل مرة برفقـة فريـق يـشمل اليونيـسيف                
، وناشــد أطــراف الــرتاع وقــف القتــال وإتاحــة فنقــا ســوقممثلــي اخلــاص املــشترك بلــديت جــاوا 

نــات واجلهــات الفاعلــة األخــرى يف إمكانيــة الوصــول احلــر واآلمــن للوكــاالت الــيت تقــدم املعو
  .اجملال اإلنساين

  
  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  - واو  

  جنوب السودان    
  :تشمل بعض األمثلة عن اهلجمات على املدارس واملستشفيات ما يلي  - ٥٢

 سـنة   ١٦، أطلقت النار على طالب عمره       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٨يف    )أ(  
 مكافحة الشغب التابعة حلكومـة جنـوب الـسودان بـإطالق النـار داخـل                وقتل عندما قامت شرطة   

  مدرسة يف والية وسط االستوائية على حمتجني يتظاهرون ضد عدم دفع رواتب املدرسني؛
، أرســلت تعزيـــزات مــن اجلـــيش الــشعيب لتحريـــر    ٢٠١٠مــارس  / آذار٢يف   )ب(  

، مقاطعـة شـرق     التـوج  الـشباب يف     املاشـية رعـاة   السودان إىل القتال الدائر بني اجليش الشعيب و       
االشتباك إىل تدمري البنية التحتية مبـا يف ذلـك أربـع مـدارس              ذلك  وأدى  . والية واراب بتونج،  ال

وأضرمت النار باملـدارس يف بـاالل وباكيـت وأكـري يف واليـة واراب، ممـا أدى             . ومركز صحي 
  ؛إىل تدمري املباين واللوازم املدرسية

ــشرين األول  )ج(   ، احتــل اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان     ٢٠١٠بر أكتــو/يف ت
مدرسيت التعليم األساسي وناليم وأليم يف والية جونقلي خالل القتال الذي نشب بـني اجلـيش                

الـيت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة، ال تـزال قـوات         اجلهـود   وعلـى الـرغم مـن       . الشعيب وقائـد منـشق    
  ؛اجليش الشعيب حتتل املدرستني

جـــيش الـــرب للمقاومـــة مركـــزا صـــحيا ، هـــاجم ٢٠١٠ مـــايو/ أيـــار١٦يف   )د(  
  .األدويةوقام بنهب والية غرب االستوائية ب، طمربةقرية ناباريا، مقاطعة  يف
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 الثالث املناطق    

ــوب يف  - ٥٣ ــان جن ــه تأكــد، كردف ــوم يف أن ــسمرب/األول كــانون ٢٤ ي  احتلــت ٢٠١٠ دي
 قريـة  يف األطبـاء  لـسكن  ودارا اصـحي  ومركـزا  ابتـدائيتني،  مدرستني السودانية املسلحة القوات
 احـتالل  الـسودانية  املـسلحة  القـوات  واصـلت  و كردفـان،  جنـوب  يف ربام،الـ  بلدة ويف .تورجي
 للـدروس  التالميـذ  حـضور  مـن  الـرغم  علـى  دائـم  أمـين  وجـود  علـى  وحافظـت  ابتدائيـة  مدرسة

 عرضــتت ،٢٠١١ فربايــر/شــباط أواخــر يف أبيــي يف وقعــت الــيت الــصدامات وأثنــاء .املوقــع يف
 .عليهم التعرف يتم مل املعتدين أن إال للتدمري، مدرستان

  
 دارفور    

 املستـشفيات  علـى  للـهجمات  حادثا عشر ستة بالتقرير املشمولة الفترة خالل ُسجلت  - ٥٤
  :يلي ما ذلك على األمثلة تشملو

ــشرين ٢٠ يف  )أ(   ــوبر/األول ت ــادة حــرق املتحــدة األمــم أكــدت ،٢٠٠٩ أكت  عي
 وهـي  دارفـور؛  مشـال  واليـة  يف مـاوو،  قريـة  علـى  الـسودانية  املـسلحة  القـوات  هشنت هجوم أثناء

  فيها؛ موجود الواحد عبد فصيل - السودان حترير جيش أن شتبهُي منطقة
ــران ٧ يف  )ب(   ــه/حزي ــه/متــوز ٢٣ و ،يوني  علــى ،٢٠١٠ أغــسطس/آب ٩ و ،يولي
ــوايل، ــان أُحرقــت الت ــسالم ومدرســة عيادت ــة ال ــا األســاس، ملرحل ــع ومجيعه ــة خمــيم يف تق  كلم

 احلــوادث هــذه وقعــت وقــد .جمهــولني معتــدين/معتــدي قبــل مــن )دارفــور جنــوب(للنــازحني 
 جـيش  فـصائل  بـني  الـسياسي  اخلـالف  أعقاب يف املخيم يف نشبت اليت العنف أعمال سياق يف

 ذلـك  تلـى  ومـا  دارفـور،  سـالم  اتفاق إىل االنضمام بشأن الواحد عبد فصيل - السودان حترير
  ؛ املخيميف السودان حلكومة التتدخ من

 ميليـشيات  شـنته  هجـوم  أثنـاء  أطفـال  أربعـة قُتل   ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢ يف  )ج(  
  .ملجأ منها اختذوا قد كانوا دارفور، مشال يف طويلة، يف مدرسة على

  
 باألطفـال  واملعـين  األمـن  جمللـس  التـابع  العامـل  الفريق أعمال نتائج متابعة  -رابعا   

 العام األمني وتوصيات سلحةامل والرتاعات
 عنها واإلبالغ السودان يف األطفال ضد املرتكبة االنتهاكات رصد  - ألف  

 املـسلح  والـرتاع  باألطفـال  واملعنية واحلكومة املتحدة األمم بني املشتركة اآللية أنشئت  - ٥٥
 العــام األمــنيتقــارير  يف الــواردة التوصــيات يف والنظــر حــوار إجــراء يف للبــدء ٢٠٠٨ عــام يف
 بـصورة  جيتمـع  مل املنتـدى  هـذا  أن مـن  الـرغم  وعلـى  .الـسودان  يف املسلح والرتاع األطفال عن
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 تعـيني  تـأخري  إىل أدت الـيت  االنتخابـات  وبـسبب  لوجـستية،  ألسـباب  ٢٠١٠ عام خالل رمسية
 فرقـة  أعـضاء  بـني بـصورة غـري رمسيـة        اآلراء تبـادل  تواصـل  فقـد  الرئيـسيني،  احلكـوميني  النظراء
 واملعنيــة برصــد االنتــهاكات اجلــسيمة الــيت ُترتكــب ضــد املتحــدة لألمــم التابعــةلقطريــة ا العمــل

 االجتماعــات ُتعقــد أن املتوقــع ومــن ٢٠١٠ عــام خــالل واحلكومــة األطفــال واإلبــالغ عنــها 
 .٢٠١١ عام يف الرمسية

  
 الرتاع أطراف مع العمل وخطط احلوار  - اءب  

  السودانجنوب    

 والـرتاع  باألطفـال  املعنيـة  اخلاصـة  ممـثليت  شهدت ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠ يف  - ٥٦
 جتنيــد إلهنــاء الــسودان لتحريــر الــشعيب اجلــيش جانــب مــن العمــل خطــة علــى التوقيــع املــسلح
 املـرتبطني  األطفـال تسريح  و للتحقق طرائق العمل خطة وتوضح .واستخدامهم اجلنود األطفال
 الــرغم وعلــى .القــدرات وبنــاءالتوعيــة  شطةأنــ عــن فــضال الــسودان، لتحريــر الــشعيب بــاجليش

 اجلـيش  وافـق  فقـد  ،٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٠ يف العمـل  خطـة  سريان فترة انقضاء من
 نـزع  وجلنـة  املتحـدة  األمـم  مـع  التحقـق  أنـشطة  مواصـلة  علـى  ٢٠١١ فربايـر /شـباط  يف الشعيب
 .رمسية بصورة اخلطة دمتدي يتم ريثما السودان، جنوب يف اإلدماج وإعادة والتسريح السالح

 اجلــيش أصــدر العمــل، خطــة مــن وكجــزء ،٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون ٨ ويف  - ٥٧
 األطفــالتــسريح  الوحــدات مجيــع إىل مبوجبــه طلــبتنفيــذيا  توجيهــا الــسودان لتحريــر الــشعيب

علـى عـدم     تأديبيـة  تـدابري  وفـرض  ،٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كانون ١ حبلول صفوفها يف املوجودين
 آخــرين، ٤٣ وحتديــد طفــال، ٢٧٧تــسريح  اآلن، حــىت وجــرى، .التوجيــه ذلكلــ االمتثــال
 علــى التوقيــع وعقــب .٢٠١١ عــام يف وتــسرحيهم تــسجيلهموهــم يف انتظــار  منــهم والتحقــق
ــرة العمــل خطــة ــشئت قــصرية، بفت ــة وحــدة أُن ــشعيب للجــيش تابعــة األطفــال حلماي ــر ال  لتحري

ــة وحــدات أُنــشئت وقــد .الــسودان ــة  مجيــع يف األطفــال محاي  .الــشعيب للجــيش ةالعــشراأللوي
 وحـدة  قبـل  مـن  الشعيب اجليش جنود من ١ ٠٤٥ تدريب ،٢٠١١ فرباير/شباط حىت وجرى،

 محايــة ووحــدة املتحــدة، األمـم  مــن كــل نفـذ  ذلــك، إىل وباإلضــافة .لـه  التابعــة األطفــال محايـة 
 اإلدمـاج  وإعـادة  ريحوالتس السالح نزع وجلنة السودان لتحرير الشعيب للجيش التابعة األطفال

 الـشعيب  اجلـيش  جنـود  مـن    ١٣ ٠٠٠ لفائدة الطفل قوقللتوعية حب  دورات السودان جنوب يف
  .السودان لتحرير
 للجـيش  التابعـة  األطفـال  محاية وحدة من يتألف فريق قام ،٢٠١٠ أغسطس/آب يفو  - ٥٨

 الـسودان،  بجنـو  يف اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع  وجلنة السودان لتحرير الشعيب
 قواعــد مدونــة بوضــع الطفولــة إنقــاذ ومنظمــة واليونيــسيف الــسودان يف املتحــدة األمــم وبعثــة
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 الــستة االنتــهاكات عــن معلومــات فيهــا تنــدرجيف جنــوب الــسودان  الــشعيب للجــيش الــسلوك
 .األطفال محاية جمال يف للتوجيه أداة مبثابة وتستخدم اخلطرية

 الـذي  الوصـول  علـى  القـدرة  عـدم  العمـل  خطة تنفيذاجهت  و اليت التحديات وتشمل  - ٥٩
 النيــل وأعــايل والوحــدة جــونقلي واليــات يف األمــن انعــدام إىل أخــرى، أمــور مجلــة يف عــزى،ُي

 مشـال  ممثلـي  وصـول  منعـوا  الـذين  الـشعيب  اجلـيش  قـادة  بعـض  تعـاون  وعدم ،الغزال حبر وغرب
 وجـود  وأنكـروا  اإلدمـاج،  إعادةو والتسريح السالح رتعاملشتركة ل  لجنةال مكتب يف السودان
 املتحـــدة األمـــم بعثـــة هبـــا قامـــت الـــيت الـــدعوة أنـــشطة وعقـــب .أيـــضا صـــفوفهم يف أطفـــال

 وجـه  على يشمل مبا املتحدة، األمم مع بالتعاون التزامه عن الشعيب اجليش أعرب السودان، يف
ــ يقــضي مــشترك اتفــاق إىل التوصــل وجــرى .الــثالث املنــاطق يف التعــاون اخلــصوص  تبــدأ أنب
 .٢٠١١ يناير/الثاين كانون هناية يف الثالث املناطق يف العمل خطة تقييمات

ــزال وال  - ٦٠ ــذ انتظــار يف العمــل خطــة مــن رئيــسية جوانــب ت ــال، ســبيل فعلــى .التنفي  املث
 الوحــدات مــستوى إىل ســراحهم وإطــالق األطفــال تــسريح بــشأنالتنفيــذي  التوجيــه يــصل مل

ــة ــ الــشعيب للجــيش التكتيكي  علــى العقوبــات تــزال ال ذلــك، إىل وباإلضــافة .الــسودان رلتحري
 .بعد وتوزع وتنشر توضح مل ويستخدموهنم األطفال جيندون زالوا ما الذين أولئك

  
 دارفور    

 الـسودانية،  املـسلحة  القـوات  يف األطفـال  لتجنيـد  سياسـة  وجـود  عـدم  مـن  الرغم على  - ٦١
 ويف .املـسلحة  بـالقوات  األطفـال  ارتباطار  استمر إزاء القلق عن العمل فرقة أعضاء أعرب فقد
ــار ٢٣ ــايو/أي ــة اجتمعــت ،٢٠١٠ م ــار اخلرطــوم يف العمــل فرق ــسلحة القــوات ضــباط بكب  امل

ــسودانية ــشة ال ــاط هنــاءإل عمــل خطــة إعــداد ملناق ــال ارتب ــالقوات األطف ــسلحة ب ــسودانية امل  .ال
 .هلا ابعةتال اجلماعات على هذه العمل خطة وستطبق

ــوبر/األول تــشرين ٢١ يف عقــد للمتابعــة اجتمــاع ويف  - ٦٢ ن مــسؤولو وافــق ،٢٠١٠ أكت
 املـسؤولون  وافـق  االجتماع،ذلك   ويف .عمل خطة وضع صوب العمل على الدفاع وزارة من

 األمــم وصــول تيــسري ذلــك يف مبــا العمــل، خطــة يف ســتدرج الــيت املعــايري يف النظــر علــى أيــضا
 أيـضا  وطلبـوا  .األطفـال  وجـود  مـن  للتحقـق  يةالسودان املسلحة القوات معسكرات إىل املتحدة
 اختـاذ  أجـل  مـن  اجلنـود  لألطفـال  مشاهدات أية إىل السودانية املسلحة القوات قيادة انتباه لفت
 .فوري إجراء

 واليونيـــسيف الـــسودانية املـــسلحة القـــوات بـــني موقعـــة تفـــاهم مـــذكرة إىل واســـتنادا  - ٦٣
 الـسودانية  املـسلحة  القوات يف الطفل وققحل وحدة أُنشئت ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون يف
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 حبقــوق الــصلة ذات الدوليــةالوطنيــة و املعــايري بــشأن املــسلحة القــوات ضــباط وتــدريب لتوعيــة
 أكثـر  وتـدريب  بتوعيـة  الوحـدة  قامـت  ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩ عـامي  ويف .األطفـال  ومحاية الطفل
 .ودارفور اخلرطوم يف السودانية املسلحة القوات ضباط من ٦٦٥ من

 ثــالث مــع عمــل خطــطوضــع  بــشأن ناجحــة مفاوضــات املتحــدة األمــم أجــرت وقــد  - ٦٤
 أصـدرت  ،٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  ويف .دارفـور  سالم اتفاق على املوقعة املسلحة اجلماعات من
 األطفـال  جتنيـد  مقاتليهـا  علـى  حيظـر  أمـرا  )القاسـم  أبو( األم اجلناح/السودان حترير جيش قيادة
 بإهنـاء  مبوجبـها  لتزمـت ا عمـل  خطة املتحدة األمم إىل ذلك عقب وقدمت واستخدامهم اجلنود
ــد ــود جتني ــال اجلن ــدابري واختــاذ واســتخدامهم؛ األطف ــع ت ــد ملن ــال جتني ــادة األطف ــدهم؛ وإع  جتني

 .والتحقق الرصد بعمليات بالقيام املتحدة األمم لفريقالسماح و

 يونيـه /حزيـران  يف لعملل خطة على احلرة اإلرادة فصيل - السودان حترير جيش ووقع  - ٦٥
 مرحليـة  تقـارير  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العمليـة منذ ذلك احلني قدم الفـصيل إىل        و .٢٠١٠
ــذهعــن ــشريا ، اخلطــة تنفي ــع إىل م ــر توزي ــادة، عــن صــادر أم ــدريب، وإجــراء القي ــسجيل ت  وت
ــن ٤٠ ــال م ــذين األطف ــسرحيهم  ال ــدىمت ت ــة ل ــزع جلن ــسالح ن ــسريح ال ــادة والت ــاج وإع  اإلدم
 .السودان المش يف

 الـسالم  جناح/واملساواة العدل حركة قدمت ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٢ ويف  - ٦٦
 ).دارفــــور غــــرب واليــــة( وزالنجــــي اجلنينــــة يف لُتَنفــــذ املتحــــدة، األمــــم إىل عمــــل خطــــة
 املتحــدة األمــم إىل الــسالم جنــاح/واملــساواة العــدل حركــةقــدمت  ،٢٠١١ أبريــل/نيــسان ويف

 غــرب يف حمليــات ثــالث يف حتديــدهم مت ممــن الــسابقني األطفــال اجلنــود نمــ ٦٥ بأمســاء قائمــة
ــور ــضوب دخــن، أم( دارف ــورين اي ــد ).وموغ ــدمت وق ــذه قُ ــة ه ــة إىل القائم ــزع جلن ــسالح ن  ال
 .فيها الواردة األمساء لتسجيل السودان مشال يف اإلدماج وإعادة والتسريح

 احلركـات  مـع  جتريـه  الـذي  حلـوار ا يف التقـدم  بعـض أيـضا    املتحـدة  األمـم  أحرزت وقد  - ٦٧
 املتحـدة  واألمـم  واملـساواة  العـدل  حركـة  بـني  تفـاهم  مـذكرة  توقيـع  وجرى .املعارضة املسلحة

ــه/متــوز ٢١ يف ــع حنــو أوىل كخطــوة ،٢٠١٠ يولي ــى التوقي ــذكرة وهتــدف .عمــل خطــة عل  م
 اننيالقــو يف عليهــا املنــصوص الطفــل حلقــوق األساســية للمبــادئ فهــم إرســاء إىل هــذه التفــاهم
لتلـك   االمتثـال  مـن  التحقـق  بغيـة  عـائق  دون للوصـول  معينـة  شـروط  وحتديد والدولية، الوطنية
 النـاجم  وتفرقهـا  دارفـور  أجـزاء  مـن  كـثري  مـن  واملـساواة  العدل حركة مغادرة أن بيد .القوانني

 .هذه التفاهم مذكرة تنفيذ تأخري يف أسهم احلكومة قوات مع الصدامات جتدد عن

ــسمرب/األول نونكــا ٢٣ ويف  - ٦٨ ــة قامــت ،٢٠١٠ دي ــي لالحتــاد املختلطــة العملي  األفريق
 واليـة ( مـرة  جبـل  يف )قُلَـم  خليج( لومبونق خور منطقة إىل بزيارة واليونيسيف املتحدة واألمم
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 األطفـال  جتنيـد  ملناقـشة  الواحد، عبد فصيل/السودان حترير جيش معقل وهي ،)دارفور جنوب
 النــشط اخنراطهــا عــدم مــن الــرغم علــى أهنــا املــسلحة ماعــةاجل وأكــدت .واســتخدامهم اجلنــود

 الـسودان  حتريـر  جـيش  قـادة  وأعلـن  .هبـا  مـرتبطني  يكونـوا  قـد  األطفـال  فـإن  األطفال، جتنيد يف
 .عمل خطة وضعالنظر يف  على ووافقوا املتحدة األمم مع احلوار مبواصلة التام التزامهم عن

انتمـائهم   متهما يشتبه يف   ١١نياال اخلاصة   ، حاكمت حمكمة    ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   - ٦٩
منطقـة سـاين     باهلجوم على قافلة تابعة حلكومـة الـسودان يف        ومتهمني  إىل حركة العدل واملساواة     

.  سـنة  ١٧  و ١٥وأعلن مخـسة مـن املتـهمني أن أعمـارهم تتـراوح بـني               . أفوندو، جبنوب دارفور  
، وفقـا لـرأي الـسلطات الطبيـة         ) عاما ١٦عمره  ( غري أن احملكمة اعتربت واحدا فقط هو القاصر       

 مـن قـانون     ٦٩ مبوجب املـادة     “اجلاحننيبتدابري إصالحية لألحداث    ”السودانية، وحكمت عليه    
واعترضت السلطات الطبية نفسها على إعالنات السن املقدمة مـن األربعـة            . ٢٠١٠الطفل لعام   

الحـق، حكـم القاضـي      ويف وقت   . عاما ٢١ و ١٨اآلخرين وشهدت بأن أعمارهم تتراوح بني       
وأكـدت حكومـة الـسودان      . آخـرين بـالغني   مخسة متهمني    على األربعة كلهم باإلعدام شنقا مع     

وقــد ناشــدت األمــم . اللجــوء إىل كــل ســبل الطعــن الالزمــة  جمــددا أن املتــهمني ســُيَمكَّنون مــن 
ذ كافـة   املتحدة حكومة السودان وقـف تنفيـذ أحكـام اإلعـدام، وإعـادة النظـر يف القـضايا، واختـا                   

التدابري الالزمـة حلمايـة مـن ُيـدعى أهنـم جنـود أطفـال مـن عقوبـة اإلعـدام وفقـا للقـانون الـوطين               
ركـة العــدل واملــساواة أن تكــف عــن ممارســة  ينبغــي حلكمــا . الــدويل الواجــب التطبيــقالقـانون  و

 .جتنيد واستخدام األطفال وتعريضهم للمخاطر

 .٢٠٠٩ مـايو /أيـار  جـرت  قـد  نيـاال  يف قاصـر  حبـق  فـذت ُن إعـدام  عقوبة آخر وكانت  - ٧٠
 املعنيـة  اخلاصـة  ممـثليت  الـسودان  حكومة يف العدل وزير وعد ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ويف

  .السودان يف اآلن بعد باإلعدام عليه حيكم لن األطفال أن املسلح والرتاع باألطفال
  

  دعوة واالستجابة يف إطار احلمايةاألنشطة يف جمال ال  -خامسا  
  جنوب السودان    

 طفـال سـبق ارتبـاطهم بـاجليش الـشعيب لتحريـر       ٥٦٩دعمت اليونيسيف إعادة إدمـاج        - ٧١
 ٢١٠ ، و٢٠٠٩ طفــال عــام ٥٩ ، و٢٠٠٨-٢٠٠٧ طفــال يف الفتــرة ١٢٣ُســّرح (الــسودان 

اجلــيش ســرحهم أمــا البــاقون فهــم أطفــال ). ٢٠١١، ومثانيــة أطفــال عــام ٢٠١٠أطفــال عــام 
  . خارج إطار العملية الرمسية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجالشعيب لتحرير السودان

ويف الوقت الذي اضطلعت فيه وزارة التنمية االجتماعيـة بتنفيـذ أنـشطة إعـادة تـوطني                 - ٧٢
وإعادة إدماج األطفال الذين اختطفهم جيش الرب للمقاومة، بدعم من اليونيسيف، فقد ظـل              
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ــشطة حمــدودا بــسبب عــد    ــل نطــاق هــذه األن ــة التموي ــاين  . م كفاي ــه يف كــانون الث ــاير/غــري أن  ين
، وقعــت اليونيــسيف اتفــاقني مــتعلقني مبــشاريع مــع منظمــات غــري حكوميــة لتــوفري          ٢٠١١

املساعدة يف جمال إعادة اإلدماج واحلماية لألطفال الذين أُطِلق سراحهم من أسر جـيش الـرب                
  .االستوائيةط وساالستوائية ومناطق من واليات غرب للمقاومة يف والية 

  
  املناطق الثالث    

كردفان، شهدت أنشطة نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج لألطفـال    جنوب يف    - ٧٣
يف تنفيـذ أعمـال املتابعـة       مـن جديـد     رع  وُش. غري احلكومية  تأخريا نتيجة طرد املنظمات الدولية    

وأنـِشئت  . ٢٠١٠ام نظـام الرعايـة االجتماعيـة التـابع حلكومـة جنـوب الـسودان يف عـ              يف إطار   
ــسيف         ــاج، وقامــت اليوني ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــشطة ن ــات عــن أن ــدة بيان قاع

 مــن أفــراد الــشرطة يف جمــال محايــة األطفــال، مــن بينــهم   ٤١ اجتماعيــا وباحثــا  ٩٤بتــدريب 
  .اجتماعيا يف جمال إدارة حاالت نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجباحثا  ٢١
نظــــام للرعايــــة االجتماعيــــة بــــدعم  ، أنــــشئ ٢٠٠٨، منــــذ أوائــــل عــــام ويف أبيــــي  - ٧٤
ــة احتياجــاتاليونيــسيف مــن ألطفــال املعرضــني للخطــر ومحايتــهم، مبــن فــيهم األطفــال    ا  لتلبي

الشرطة وأفـراد احملـاكم التقليديـة       أفراد  وقد مت تدريب أربعني من      . املتأثرون بالرتاعات املسلحة  
ومت االضـطالع بأنـشطة للتـدريب       . ٢٠١٠اية األطفال عام    االجتماعيني يف جمال مح   الباحثني  و

، مـن بينـهم أطفـال سـبق ارتبـاطهم           املعرضـني للخطـر    مـن األطفـال      ٤٠٠املهين لفائـدة حـوايل      
  .مجاعات مسلحة/بقوات

  
  دارفور    

 بــني جلنــة نــزع الــسالح والتــسريح  ٢٠٠٩مــارس /عقــب التوصــل إىل اتفــاق يف آذار   - ٧٥
سودان والــسلطة االنتقاليــة اإلقليميــة لــدارفور بــشأن خطــة تنفيذيــة وإعــادة اإلدمــاج لــشمال الــ

 علــى اتفــاق ســالم دارفــور أمســاء  دارفــور، قــدمت اجلماعــات املــسلحة الــست الــيت وقَّعــت  يف
عـادة  طفل ألغـراض مـشاركتهم يف برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإ               ٢ ٠٠٠يقرب من    ما

  .اإلدماج لألطفال يف دارفور
إحدى األولويـات، إىل جانـب جهـود إعـادة          تشكل  ع جتنيد األطفال    وظلت جهود من    - ٧٦

ومت االضــطالع بأنــشطة يف جمــال الــدعوة مــع القــوات واجلماعــات املــسلحة، ومــع    . اإلدمــاج
اجملتمعـات احملليـة إلذكــاء الـوعي حبقــوق الطفـل ولـتمكني األســر واجملتمعـات احملليــة مـن محايــة        

اليونيسيف واجمللس القومي لرعايـة الطفولـة حبملـة      من  كل  ويضطِلع حاليا   . أطفاهلا من التجنيد  
 علــى ســبيل املثــال، مت الوصــول إىل  ،٢٠١٠أوســع نطاقــا للتوعيــة حبمايــة األطفــال؛ ويف عــام  
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عشرة ماليني شخص عن طريـق محلـة الرسـائل اإلجيابيـة بالوسـائط اإلعالميـة املتعـددة بعنـوان                     
  . يف السودان“سليمة”
لتـصدي للعنـف اجلنـسي يف دارفـور، أنـشأت شـرطة العمليـة               ومن أجل تعزيز جهـود ا       - ٧٧

 لـدعم  “وحدة خاصة معنية باالغتـصاب ”املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور      
اجلهود اليت تبذهلا وحدات الـشرطة الـسودانية حلمايـة األسـرة والطفـل الـيت تعمـل يف العواصـم                 

اصل العـسكريون وأفـراد الـشرطة التـابعون للعمليـة           وإضافة إىل ذلك،    و. الثالث لوالية دارفور  
واملنـاطق النائيـة هبـدف    النـازحني  املختلطة دورياهتم، يف مناطق من بينها تلك احمليطة مبخيمـات      

  .توفري احلماية للنساء واألطفال، والتخفيف من خطر التعرض هلجمات
  

  نتهاكات اخلطريةالتدابري املتخذة من جانب السلطات الوطنية للتصدي لال  - سادسا  
ــة جنـــوب الـــسودان قـــانون جنـــوب   ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٩يف   - ٧٨ ، اعتمـــدت حكومـ

 وجيرِّم القانون االنتهاكات اجلسيمة الستة يف حق األطفال احملددة يف تقريـري           . السودان للطفل 
، ويرفـع سـن املـسؤولية اجلنائيـة         )S/2005/72( عن األطفـال والـصراعات املـسلحة         ٢٠٠٥لعام  
  .اختطاف األطفال سنة، ويفرض عقوبة أشد على ١٢نوات إىل  س١٠من 
الـــوطين حلكومـــة الوحـــدة  اجمللـــس ، صـــدَّق٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢٩ويف   - ٧٩

ويعرِّف القـانون بوضـوح الطفـل بأنـه أي شـخص يقـل              . الوطنية على القانون االحتادي للطفل    
جلماعـات املـسلحة، وُيلـزِم بتـسريح         سنة، وجيرِّم جتنيـد األطفـال يف القـوات أو ا           ١٨عمره عن   

ــاجهم         ــادة إدم ــهم وإع ــادة تأهيل ــسلحة وإع ــات امل ــال ضــحايا الرتاع ــال واألطف ــود األطف . اجلن
يلغي القانون تطبيق عقوبة اإلعدام على األطفال، ويفرض عقوبات أقسى على من تثبـت               كما

  . حق األطفال، من بينها االغتصابإدانته بارتكاب جرائم يف
 الــشرطة الــسودانية وحــدات حلمايــة األســرة والطفــل، بالتعــاون مــع اجمللــس   وأنــشأت  - ٨٠

ــرين    ــركاء آخـ ــن شـ ــسيف، فـــضال عـ ــة واليونيـ ــة الطفولـ ــومي لرعايـ ــل . القـ ــدة ١٤وتعمـ  وحـ
وتعــزز . كردفــانجنــوب مكاتــب للتوعيــة يف مشــال الــسودان وثــالث وحــدات يف واليــة   ٦ و

ألطفــال ولالعتبــارات اجلنــسانية   وحــدات محايــة األســرة والطفــل اتبــاع إجــراءات مراعيــة ل      
التعامل مع األطفال األطراف يف قضايا قانونية، حيث يويل القانون أولوية للفتيـات ضـحايا                يف

ــة والعنــف   ــدد      . ســوء املعامل ــيني ع ــل ومت تع ــشاء ســت حمــاكم للطف ــك، مت إن باإلضــافة إىل ذل
 يلـزم تـوافر املزيــد   ،ة إجيابيـ تطـورات لـك  ت تولـئن كانــ . املـدعني العـامني لقـضايا األطفـال     مـن 
  .كومية املقدمة إىل هذه املؤسساتالدعم املنهجي وزيادة املوارد احل من
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ومن أجل تشجيع احلوار فيما بني أصحاب املصلحة املعنيني، ومعاجلة القـضايا العـابرة           - ٨١
للحـدود املتعلقــة باألطفـال، وتعزيــز محايـة الطفــل، مبــا يف ذلـك منــع جتنيـد األطفــال، مت تنظــيم      

 يونيــه/فريقيــا الوســطى يف الفتــرة بــني حزيــران أسلة مــن االجتماعــات يف تــشاد ومجهوريــة  سلــ
وعلى سبيل املتابعة، شـرع اجمللـس    . ، مبشاركة السودان  ٢٠١٠أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٩

ــسودان         ــشمال ال ــاج ل ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــة ن ــة وجلن ــة الطفول ــومي لرعاي الق
ملعاجلة القضايا العابرة للحدود بني السودان وتشاد املتعلقة باألطفـال،          التفكري يف وضع آلية      يف

  .جتار بالبشر ومنع التجنيدمبا فيها اال
  

  التوصيات  -سابعا   
إين أرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومتــا الــسودان وجنــوب الــسودان لتعزيــز اإلطــار     - ٨٢

 للطفل، وقـانون القـوات املـسلحة        ويشكل اعتماد القانون االحتادي   . التشريعي حلماية األطفال  
، وقــانون جنــوب الــسودان للطفــل، معــامل هامــة يف بنــاء بيئــة تــوفر احلمايــة لألطفــال ةالــسوداني

ومـن شـأن اختـاذ خطـوات ملموسـة وعمليـة، مبـا يف ذلـك إنـشاء                   . املتأثرين بالرتاعات املـسلحة   
 الطفـل التابعـة للجـيش    وحدة حلقوق الطفل يف إطار القوات املسلحة السودانية، ووحدة محاية     

ــالــشعيب لتحريــر الــسودان، ووحــدات الــشرطة الــسودانية حلمايــة األســرة والطفــل، أن     سهم ي
 ْيوإين أدعـو حكـوَمتَ    . إذكاء الوعي حبقوق األطفـال ورفـاههم علـى نطـاق القـوات األمنيـة               يف

مايــة الــسودان وجنــوب الــسودان إىل مواصــلة التزامهمــا بنــشر وتنفيــذ التــشريعات املتعلقــة حب   
األطفــال، علــى كافــة الــصعد مبــا فيهــا صــعيد الدولــة، وأحثهمــا علــى ضــمان ختــصيص املــوارد  

  .الكافية لتعميم محاية الطفل على نطاق القوات األمنية التابعة هلما
ويف الوقت الذي اتُِّخذت فيه خطوات هامة لضمان محاية األطفـال مـن قبـل حكومـة                   - ٨٣

جلــة للتــصدي الســتمرار وجــود األطفــال يف القــوات  الــسودان، فإنــه جيــب اختــاذ خطــوات عا 
وأشـري إىل التـزام حكومـة الـسودان جتـاه إجنـاز خطـة               . املسلحة السودانية والقوات املرتبطـة هبـا      

عمل لوضع حـد لتجنيـد واسـتخدام األطفـال وأعـرب عـن تقـديري لـه؛ وإين أحـث احلكومـة                        
 عمليـة ذات إطـار زمـين حمـدد،        على التعجيل بإقامة حوار مع األمم املتحدة، بغيـة وضـع خطـة            

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢مبا يتماشى مع قرار جملس األمن 
وأرحـب أيــضا بتوقيــع اجلـيش الــشعيب لتحريــر الــسودان علـى خطــة العمــل يف تــشرين      - ٨٤
 لوضع حد لتجنيـد واسـتخدام األطفـال، وبالتقـدم احملـرز بـشأن األطفـال                 ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

اجليش الشعيب لتحرير الـسودان علـى جتديـد التزامـه الرمسـي        أحث   ينوإن. الذين أُطِلق سراحهم  
وأشـري إىل أن خطـة العمـل تـشكل          . خبطة العمل، وتنفيـذه بـشكل كامـل علـى سـبيل األولويـة             
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خطــوة هامــة حنــو إضــفاء الــصفة االحترافيــة علــى اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان اســتعدادا     
  .ملقبلةلتحوُّله إىل القوات املسلحة لدولة جنوب السودان ا

فـصيل  /أرحب بتوقيع خطط العمل من جانب جيش حتريـر الـسودان          إضافة إىل ذلك،      - ٨٤
، واحلركـة الـسودانية مـن أجـل         )أبو القاسـم  (اجلناح األم   /اإلرادة احلرة، وجيش حترير السودان    

اجلنــاح املؤيــد للــسالم، وبالتقــدم الــذي أحرزتــه األطــراف يف إطــالق ســراح  /العــدل واملــساواة
 مـن سـبق تـوقيعهم علـى خطـط العمـل، مبـن فـيهم                 لكوأحث تلك األطـراف، وكـذ     . األطفال

نفيــذ الكامــل هلــذه اخلطــط، بطــرق مينــاوي، علــى ضــمان الت. فــصيل م/جــيش حتريــر الــسودان
وباإلضـافة إىل   . بينها إتاحـة الوصـول الكامـل دون عـائق لألمـم املتحـدة ألغـراض التحقـق                  من

لـى اتفـاق سـالم دارفـور، مبـا يف ذلـك جـيش حتريـر         ذلك، أدعو مجيع األطراف اليت مل توقـع ع        
فصيل عبد الواحد واحلركـة الـسودانية مـن أجـل العـدل واملـساواة، إىل وضـع خطـط                    /السودان

عمــل ذات إطــار زمــين حمــدد إلهنــاء جتنيــد واســتخدام األطفــال، وأذكِّــرهم بــالتزامهم مبوجــب  
  .األطفال من صفوفهمبتسريح فورا يقوموا القانون الدويل بأن 

لوصــول إىل مجيــع اجلماعــات املــسلحة ا هــا مــن أجــل األمــم املتحــدة جهودستواصــلو  - ٨٦
األخرى املدرجة يف مرفق تقريري السنوي عن األطفـال والـرتاع املـسلح، وذلـك السـتخالص                 

وأذكِّـر هـذه اجلماعـات      . التزامات منها بوضع خطط للعمـل إلهنـاء جتنيـد واسـتخدام األطفـال             
ون الدويل بوقف جتنيد واستخدام األطفـال، وباملبـادرة بتحديـد األطفـال       بالتزامها مبوجب القان  

  .ألمم املتحدةلاجملندين بالفعل يف صفوفها وإطالق سراحهم فورا 
ــسودان    - ٨٧ ــصبح ال ــويب وسي ــستقلة يف  اجلن ــة م ــوز٩دول ــه / مت ــة  ٢٠١١يولي ــار بيئ ، يف إط

ين املتقلـب علـى امتـداد املنطقـة     ونتيجـة الوضـع األمـ   . داخلية وإقليمية تتـسم بالتعقـد واهلـشاشة    
، وعمليات التوغل بني الفينة واألخرى مـن قبـل          اجلماعات اإلثنية احلدودية، واالشتباكات بني    

جيش الـرب للمقاومـة، مـا بـرح األطفـال يتعرضـون ملخـاطر العنـف وسيـستمر علـى األرجـح                       
 بــذل تعرضـهم هلــذه املخــاطر، وإين أحــث حكومــة الـسودان وحكومــة جنــوب الــسودان علــى  

 لـــضمان أخـــذ عنـــصر محايـــة األطفـــال يف االعتبـــار يف العمليـــات   يف املـــستقبلكافـــة اجلهـــود
ودان علـى تعمـيم محايـة األطفـال         وباإلضافة إىل ذلك، أحـث حكومـة جنـوب الـس          . العسكرية

  .قدرة الدولة على محاية املدنينيخططها إلصالح القطاع األمين وتعزيز  يف
دة للمتابعة يف جنوب السودان، فإنه جيـب أن يتـوافر لـديها             ومن جهة بعثة األمم املتح      - ٨٨

وستـشمل املهـام    . ما يكفـي مـن املـوارد املخصـصة ملـساعدة احلكومـة يف جمـال محايـة األطفـال                   
الرئيسية تقـدمي الـدعم إلجنـاز خطـة عمـل اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، ومواصـلة الرصـد                       
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حـق األطفـال، وتعمـيم مراعـاة محايـة األطفـال            واإلبالغ عن االنتهاكات اجلـسيمة املرتكبـة يف         
  . األمم املتحدة حلماية املدنينيعلى نطاق بعثة األمم املتحدة، واملسامهة يف استراتيجية بعثة

وُتعّد إعادة جتنيد األطفال الـذين مت فـصلهم عـن القـوات واجلماعـات املـسلحة خطـرا                     - ٨٩
عمليـة إعــادة إدمــاج األطفــال علــى  لم دعتقــدمي الــحقيقيـا ال ميكــن التــصدي لــه إال عـن طريــق   

  املتحـدة األمـم  اليت تعمل جنبا إىل جنب مع منظومة    وإين أشجع اجلهات املاحنة   . املدى الطويل 
  . إدماج األطفال اجلنود السابقنيعلى دعم اجلهود اليت تبذهلا السلطات السودانية إلعادة

ــا  - ٩٠ ــدام ع     وم ــة اإلع ــرض عقوب ــق إزاء ف ــق عمي ــساورين قل ــرتبطني   زال ي ــال امل ــى األطف ل
 .باجلماعات املسلحة يف دارفور، مبا خيالف أحكام القانون االحتادي للطفل واألعـراف الدوليـة      

وقــد أثلــج صــدري مــؤخرا رد احملكمــة العليــا لعقوبــة اإلعــدام الــيت أصــدرهتا احملكمــة اخلاصــة     
رة املــشمولة  آنفــا رغــم حــدوث ذلــك خــارج نطــاق الفتــ٦٩نيــاال واملــشار إليهــا يف الفقــرة  يف

وإين أحـث احلكومـة علـى تنفيـذ قوانينــها الوطنيـة بـصرامة فيمـا يتعلـق حبظـر إصــدار          . بـالتقرير 
  .أحكام باإلعدام ضد األطفال

زالــت البالغــات حبــاالت االغتــصاب والعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال يف املنــاطق   ومــا  - ٩١
ــستمر، وإين      ــق املـ ــصدرا للقلـ ــرتاع مـ ــن الـ ــضررة مـ ــسلطات ا املتـ ــو الـ ــع  أدعـ ــة إىل وضـ لوطنيـ

لإلفالت من العقاب عن طريق التحقيق واملقاضاة بشكل رادع يف احلني املناسـب، بطـرق                حد
من بينها ختصيص موارد إضافية، وذلك لتعزيز جهود الوقاية وتوفري االستجابات املناسبة علـى              

  .واملقاطعاتالواليات صعيد 
ة يف كــثري مــن األحيــان، نتيجــة ويــساورين قلــق شــديد إزاء عــدم متكــني األمــم املتحــد   - ٩٢

، من الوصـول إىل منـاطق معينـة يف دارفـور            اإلثنيةللقتال الدائر بني أطراف الرتاع والصدامات       
ويف هذا الصدد، أحث احلكومة على ضمان إمكانية الوصول الكامـل اآلمـن      . واملناطق الثالث 

  .دون عوائق للمساعدات اإلنسانية لألطفال
شكر إىل فرقة العمل القطرية يف السودان، مبا يف ذلـك موظفـو بعثـة        وختاما، أتوجه بال    - ٩٣

األمــم املتحــدة يف الــسودان، والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور،  
واليونيسيف، على ما قاموا به من عمل ملساعدة السودانيني يف بناء بيئة توفر احلمايـة لألطفـال                 

  . بالرتاعاتالسودانيني املتأثرين
  


	* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 13 تموز/يوليه 2011.
	تقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح في السودان
	موجز
	أُعد هذا التقرير في إطار قرار مجلس الأمن 1612 (2005). وهذا هو ثالث تقرير بشأن الأطفال والنزاع المسلح في السودان يُقدم إلى المجلس وفريقه العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وهو يشمل الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2009 إلى شباط/فبراير 2011. ويأتي هذا التقرير عقب تقريري الثالث (S/2009/84) والاستنتاجات والتوصيات اللاحقة للفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح (S/AC.51/2009/5).
	ويلاحظ التقرير أوجه التقدم التي حققتها السلطات الوطنية في سبيل التصدي للانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في الفترة المشمولة بالتقرير، وذلك عن طريق تعزيز الأطر القانونية وغير ذلك من التدابير العملية المتخذة من أجل حماية الأطفال. علاوة على ذلك، أحرز بعض التقدم في الحوار مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في النزاع والتوقيع على خطط عمل معها، وفي تسريح الأطفال.
	ومع ذلك، يوضح التقرير استمرار وجود الأطفال في القوات المسلحة السودانية، والقوات المرتبطة بها، وقوات الشرطة السودانية، والجيش الشعبي لتحرير السودان، فضلا عن عدد من الجماعات المسلحة في دارفور، وارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى ضد الأطفال في السودان. ومما يثير القلق بوجه خاص أعمال قتل الأطفال وتشويههم، وأعمال العنف الجنسي التي يقع الأطفال ضحايا لها. ويؤكد التقرير أولوية مكافحة الإفلات من العقاب على جميع الانتهاكات الخطيرة ويبين جهود الاستجابة التي تبذلها الجهات الفاعلة الوطنية والدولية للتصدي لتلك الانتهاكات.
	ويظل الإبلاغ عن الانتهاكات يتعرض للإعاقة بقدر كبير نتيجة لانعدام الأمن، وتعذر الوصول إلى المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، فضلا عن القيود الحكومية، خاصة في دارفور والمناطق الانتقالية. كذلك فإن عوامل مثل صعوبة تسجيل الجماعات المنشقة الجديدة، وعدم وضوح تسلسلات القيادة، والجماعات كثيرة التنقل للغاية، والصدامات المتجددة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، تسهم في إنشاء بيئة تتسم بتحديات في مجال الرصد والإبلاغ.
	وأخيرا، يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى كفالة اتخاذ إجراءات معززة من أجل حماية الأطفال في السودان.
	أولا - مقدمة
	1 - أعد هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، وهو يشمل الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2009 إلى شباط/فبراير 2011. وهذا هو التقرير الرابع عن الأطفال والنـزاع المسلح في السودان الذي يُقدّم إلى مجلس الأمن وإلى فريقه العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح. ويركّز التقرير على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في السودان، وعلى التقدم المحرز في السعي إلى وضع حد لتلك الانتهاكات، متابعة للتوصيات الواردة في تقاريري السابقة ذات الصلة (S/2007/400 و S/2008/532 و S/2009/84)، وكذلك لاستنتاجات فريق المجلس العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح (S/AC.51/2007/16 و S/AC.51/2008/15 و S/AC.51/2009/5).
	ثانيا - التطورات السياسية والأمنية
	2 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طغت على الساحة السياسية التحضيرات للانتخابات التي أجريت على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات في نيسان/أبريل 2010، فضلا عن التحضيرات للاستفتاء في جنوب السودان بشأن تقرير مصير جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011، والمناقشات المتعلقة بإكمال تنفيذ اتفاق السلام الشامل ووضع أبيي والترتيبات لما بعد تنفيذ الاتفاق.
	3 - وخلال الانتخابات الوطنية التي أجريت في نيسان/أبريل 2010، انتخب عمر البشير رئيسا للجمهورية وانتخب سلفا كير ميارديت رئيسا لحكومة جنوب السودان. وتأخر إجراء الانتخابات في ولاية جنوب كردفان بسبب ما نجم من خلافات حول نتائج تعداد السكان وتحديد هيئة الناخبين.
	4 - وفي 9 كانون الثاني/يناير 2011، جرى التصويت في الاستفتاء المتعلق بتقرير مصير جنوب السودان. وصوت أكثر من 98 في المائة من الناخبين مؤيدين للانفصال. وعلى الفور أعلن حزب المؤتمر الوطني قبوله بنتائج الاستفتاء واعتمدها المجلس الوطني بعد ذلك. والمفاوضات جارية بشأن باقي المسائل المعلقة في اتفاق السلام الشامل، شأنها في ذلك شأن ترتيبات ما بعد الاتفاق.
	5 - ينص اتفاق السلام الشامل أيضا على إجراء استفتاء لتحديد وضع منطقة أبيي المتنازع عليها، إلا أن هذا الاستفتاء لم يُجر، بسبب وجود خلافات على شروط الأهلية للتصويت. وقد وقعت اشتباكات خطيرة في أبيي في كانون الثاني/يناير 2011، توصل بعدها الطرفان إلى اتفاقات مؤقتة.
	6 - اتسمت الحالة الأمنية في جنوب السودان خلال الفترة المشمولة بالتقرير بأعمال عنف محلية أدت في كثير من الأحيان إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين. وعلى وجه الخصوص، أدت الخلافات على نتائج الانتخابات التي أُجريت في نيسان/أبريل 2010 في ولايات جونقلي وأعالي النيل والوحدة إلى نشوب نزاعات مسلحة شارك فيها قادة الميليشيات المتمردة والجيش الشعبي لتحرير السودان. ودار في شباط/فبراير 2011 قتال عنيف بين الجنرال جورج أتور والجيش الشعبي في المنطقة الواقعة بين ولايتي جونقلي وأعالي النيل، مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح بالمئات وتشريد عشرات الآلاف.
	7 - استمر جيش الرب للمقاومة، الذي يتحرك انطلاقا من قواعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، في تهديد المدنيين في ولاية غرب الاستوائية، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا. وسجلت الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير وقوع ما لا يقل عن 26 هجوما في جنوب السودان، قُتل خلالها 47 طفلا، وجُرح 26 وخُطف منهم 286. وتم الإبلاغ عن فقد أكثر من 170 طفلا عقب الهجمات التي شُنت في ولايات المنطقة الاستوائية الكبرى.
	8 - وفي دارفور، أُحرز تقدم في المفاوضات الجارية بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة تحت رعاية كبير الوسطاء المشترك وحكومة دولة قطر. ومع ذلك، استمرت الأعمال العدائية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في بعض مناطق دارفور. ولم تشارك حركات مسلحة رئيسية أخرى في المفاوضات مع الحكومة، مثل جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد، وجيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي، بل دخلت في اشتباكات متقطعة مع قوات الحكومة. وبغية انفتاح عملية السلام على أطراف أكثر وتعزيز نتائج مفاوضات الدوحة، اضطلع بالأعمال التحضيرية اللازمة لإطلاق عملية سياسية في دارفور كل من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، والفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ.
	9 - وقد شهدت الحالة الأمنية في دارفور فترات من الهدوء الهش وبعض حوادث العنف المسلح بين القوات المسلحة السودانية وعدة جماعات متمردة، إضافة إلى النزاعات الطائفية. وقد انخفضت وتيرة النزاعات الطائفية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بوجه عام، ومرد ذلك جزئيا إلى جهود المصالحة التي تبذلها الحكومة والجهات الفاعلة المحلية والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأعلن ميني ميناوي في شباط/فبراير 2011 أن حركته انسحبت من اتفاق سلام دارفور، فأعقب ذلك زيادة كبيرة في أعمال القتال بين جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي والقوات المسلحة السودانية في شمال دارفور وجنوبه. واندلعت اشتباكات أخرى بين القوات المسلحة السودانية وكل من حركة العدل والمساواة وقوات جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد في غرب دارفور وشماله خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والمشردين.
	ثالثا - الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال
	ألف - تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة
	جنوب السودان

	10 - تأكد أن الجيش الشعبي لتحرير السودان قام بتجنيد 328 طفلا (جميعهم من الصبيان) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويمثل ذلك زيادة في تجنيد الجيش الشعبي للأطفال مقارنة بفترة التقرير السابق، رغم تسريح عدد أكبر من الأطفال أيضا خلال هذه الفترة. وقد سجلت غالبية الحالات في ولايات الوحدة، وشمال بحر الغزال، وغرب بحر الغزال، وأعالي النيل، وشرق الاستوائية، وجونقلي، ووسط الاستوائية. وفي شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 فقط، شوهد 20 طفلا في مناسبات مختلفة ضمن قوافل للجيش الشعبي وهم يشاركون في حماية مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الشعبي، و/أو يرتدون أزياءه الرسمية، و/أو يحملون الأسلحة في ولايات البحيرات، والوحدة، وأعالي النيل، وجونقلي.
	11 - ووردت تقارير أيضا عن أطفال مرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان في كل من وونييك، بولاية شمال بحر الغزال، ودوار بولاية الوحدة، ومابيل بولاية غرب بحر الغزال. وفي نيسان/أبريل 2009، قدم الجيش الشعبي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان قائمة تضم 73 طفلا من الأطفال المرتبطين بقواته في وونييك. وأُفيد أيضا بأن الأطفال ملتحقون بمدرسة يديرها الجيش الشعبي داخل المعسكر. وكشفت بعثة مشتركة لتقصي الحقائق جرت في آب/أغسطس 2009 في ولاية الوحدة أن بعض الأطفال الذين كان قد جرى تسريحهم ولـمّ شملهم بأسرهم في ولاية واراب قد انضموا مرة أخرى لوحداتهم السابقة في ولاية الوحدة. وقد سُجل أن الأطفال الذين يتم فصلهم عن الجيش الشعبي يعودون إلى ثكناته للحصول على الغذاء والمأوى.
	12 - وقد سُجلت أيضا حالات جديدة تتعلق بقيام قوات أمنية أخرى بتجنيد الأطفال في جنوب السودان. فقد سُجل أن الوحدات المتكاملة المشتركة، المنشأة في إطار اتفاق السلام الشامل والمؤلفة من عناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية، قد قامت في نيسان/أبريل 2010 بتجنيد 25 صبيا في واو بولاية غرب بحر الغزال. وقد شابت الصعوبات وصول الأمم المتحدة إلى معسكرات الوحدات المتكاملة المشتركة لأغراض الدعوة والتحقق لعدم وجود اتفاق قائم.
	13 - وبمعزل عن ذلك، في الشهرين الأولين من عام 2011، سُجلت أربع حالات لأطفال يعملون مع جهاز شرطة جنوب السودان. ويقدر أن العدد الفعلي للأطفال المرتبطين بالجهاز السودان أكبر من ذلك، بالنظر إلى حملة التجنيد الواسعة النطاق التي قام بها جهاز الشرطة خلال المرحلة السابقة للاستفتاء. وثمة ظاهرة أخرى مثيرة للقلق بالقدر نفسه تتمثل في قيام جهاز الحياة البرية في جنوب السودان بتجنيد أطفال خلال عام 2010، حيث ورد ما يفيد بأن الجهاز زود الأطفال بأزياء رسمية وأسلحة نارية. وقد تعثرت المساعي الرامية إلى عزل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم نظرا لأن لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان لم تعترف بهم بوصفهم من المؤهلين للاستفادة من أنشطتها.
	14 - وقد أُنشئت جماعة مسلحة للدفاع الذاتي باسم ”حراس المنزل“ أو ”الصبيان حملة السهام“ في ولاية غرب الاستوائية لمقاتلة حركة جيش الرب للمقاومة. وقد دعت الأمم المتحدة بشدة إلى قيام الحكومة بالتحقق من وجود الأطفال في تلك الجماعة. وقد أكد حاكم الولاية مرارا أن هذه الجماعة لا تضم أطفالا في صفوفها، وأنه بوسع الأمم المتحدة التحقق من ذلك. ولم يتم تقييم للمسألة من قبل الأمم المتحدة حتى الآن.
	مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي الانتقالية الثلاث (”المناطق الثلاث“)

	15 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم التحقق من قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان بتجنيد الأطفال واستخدامهم في المناطق الثلاث (في أبيي وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق). وعلى سبيل المثال، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تم التأكد من تجنيد ثمانية صبيان في جاو بجنوب كردفان. وفي أبيي، أُبلغ عن استخدام 19 طفلا في عشرة حوادث منفصلة؛ ففي كانون الثاني/يناير 2011، على سبيل المثال، لاحظت الأمم المتحدة ستة صبيان يرتدون الزي الرسمي مع قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان بالقرب من أقوك، إلى الجنوب من أبيي. وعلى نحو منفصل، لوحظ أطفال يقدر عددهم بـ 800 طفل في مقر لواء الجيش الشعبي في السمري، بولاية النيل الأزرق، خلال بعثة لكل من بعثة الأمم المتحدة في السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية إلى المنطقة في آذار/مارس 2009. وتم التحقق أيضا من أن الجيش الشعبي قام بإعادة تجنيد 31 طفلا آخرين في ولاية النيل الأزرق.
	16 - ومنذ أوائل عام 2011، لوحظ مرارا وجود أطفال في الجماعات المسلحة للمسيرية والدينكا نقوك، خاصة في القرى الواقعة شمال بلدة أبيي وشرقها. ولاحظت الأمم المتحدة وجود أربعة صبيان مسلحين على الأقل ضمن جماعة مسلحة من المسيرية في شباط/فبراير 2011؛ فضلا عن ملاحظة ستة صبيان ضمن جماعة مسلحة في قرية للدينكا نقوك شمال بلدة أبيي في كانون الثاني/يناير 2011.
	دارفور

	17 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم التحقق من ارتباط ما مجموعه 501 طفل، من بينهم ست فتيات، (380 طفلا في عام 2009، و 115 طفلا في عام 2010، وستة أطفال في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011) بما لا يقل عن عشر من القوات والجماعات المسلحة في دارفور. وربما يعزى هذا الانخفاض إلى جهود الدعوة المكثفة الجارية مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة لزيادة الوعي مما أدى إلى التزامات بإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال الجنود. ومنذ عام 2009، سجلت الجماعات المسلحة أكثر من 000 1 طفل لدى لجنة شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بغرض إعادة إدماجهم. وفي هذه الأثناء، لا تزال الصعوبات الأمنية وصعوبات الوصول إلى المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، والقيود على الحركة المفروضة من قبل الحكومة، تعرقل بشكل خطير رصد تجنيد الأطفال والارتباط بهم. كما أسهت في نقص الإبلاغ عوامل صعوبة تتبع الجماعات المنشقة الجديدة وعدم وضوح التسلسل القيادي وتنقل هذه الجماعات بوتيرة عالية، وكذلك تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، لا سيما في الربع الأخير من عام 2010.
	18 - وتأكد أن الأطفال قد جندتهم القوات والجماعات المسلحة التالية: قوات استخبارات الحدود؛ وشرطة الاحتياطي المركزي؛ وقوات الشرطة؛ والميليشيات الموالية للحكومة؛ وجماعات المعارضة التشادية المسلحة؛ وقوات خفارة المجتمعات؛ وحركة الأحرار والإصلاح المسلحة؛ وحركة العدل والمساواة؛ وقوات الدفاع الشعبي؛ وجيش تحرير السودان/فصيل أبو القاسم؛ وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد؛ وجيش تحرير السودان/القيادة التاريخية؛ وجيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي؛ والقوات المسلحة السودانية؛ وبالاشتراك مع مجموعات مسلحة أخرى.
	19 - وتوضح عينة الحالات التي تم تحقق منها أدناه نمط ارتباط الأطفال مع أطراف النزاع:
	(أ) في 21 شباط/فبراير 2009، شوهد في بلدة هبيلة بغرب دارفور 20 فتى تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما يرتدون أزياء عسكرية ويحملون السلاح، ينتمون إلى اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتغيير، وهو جماعة تشادية معارضة؛
	(ب) في يومي 22 و 23 تموز/يوليه 2010، شوهد ستة فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما، مرتبطون بجيش تحرير السودان/القيادة التاريخية، وهم يحملون السلاح في شرق جبل مرة (جنوب دارفور)؛
	(ج) في 11 آب/أغسطس 2010، شوهد ستة فتيان تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما، في الجنينة بغرب دارفور، مع جنديين من جنود القوات المسلحة السودانية البالغين في سيارة نقل من طراز لاند كروزر تابعة للقوات المسلحة السودانية؛
	(د) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010، شوهد فتيان، يقدر عمرهما بحوالي 10 سنوات، يحملان بندقيتين آليتين أثناء بعثة إلى كيدينجير في جنوب دارفور. وتأكد في وقت لاحق أنهما ينتميان إلى قوات الدفاع الشعبي.
	20 - وأبلغ أيضا عن حالات إعادة تجنيد أطفال في دارفور. فعلى سبيل المثال، أعادت حركة العدل والمساواة، في شمال دارفور، في شباط/فبراير 2009، تجنيد أحد الفتيان ممن شاركوا في هجمات الحركة في أم درمان في أيار/مايو 2008، وتم تسريحه في وقت لاحق وجُمع شمله مع أسرته. وأكد صبي آخر كان قد شارك أيضا في هجمات أم درمان وهرب أثناء القتال أن حركة العدل والمساواة قد أعادت تجنيده في شباط/فبراير 2009 في غرب دارفور.
	تسريح الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة
	جنوب السودان

	21 - تم تسريح 277 صبيا (59 صبيا في عام 2009 و 210 صبيان في عام 2010 وثمانية صبيان في عام 2011) من بين 328 طفلا تحققت الأمم المتحدة من أنهم على علاقة مع الجيش الشعبي. وفي ولاية الوحدة، في نيسان/أبريل 2010، تم تسريح 89 طفلا من الأطفال المرتبطين بالفرقة الرابعة من الجيش الشعبي لتحرير السودان في دوار في باكور وبوث. وفي الفرقة الخامسة، في مابيل، تم تسريح 50 طفلا في تموز/يوليه 2010. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، سُجل ما مجموعه 26 طفلا وتم تسريحهم من وونييك، وتم أيضا تسريح المجموعة الأخيرة المكونة من ثمانية فتيان من الفرقة الخامسة من الجيش الشعبي، في مابيل، كل ذلك بدعم من وحدة حماية الطفل بالجيش الشعبي.
	المناطق الثلاث

	22 - أسفرت جهود الدعوة المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة عن تسريح الدفعة الأولى المكونة من 88 طفلا من الجيش الشعبي لتحرير السودان في الكرمك بولاية النيل الأزرق في 14 أيار/مايو 2009. وأعقب ذلك تسريح 140 طفلا إضافيا في 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، من أصل قائمة أولية من 220 طفلا بمشاركة الجيش الشعبي. وتم تسريح 190 طفلا آخرين في الكرمك في 20 نيسان/أبريل 2011. وقد أعيد جميع الأطفال إلى أسرهم. وأعلن الجيش الشعبي أن هذه كانت آخر مجموعة من الأطفال المرتبطين بقواته في الكرمك.
	دارفور

	23 - في الفترة من شباط/فبراير 2009 إلى شباط/فبراير 2011، سجلت لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشمال السودان، بدعم من الأمم المتحدة، 041 1 طفلا من الأطفال الجنود السابقين في دارفور. وأسفرت عملية التحقق حتى الآن عن شطب 97 فردا من هذه القائمة في غرب دارفور، وأكدت أهلية 860 طفلا للاستفادة من برامج إعادة الإدماج من الجماعات المسلحة التالية: حركة القوات الشعبية للحقوق والديمقراطية (117 طفلا)؛ حركة العدل والمساواة/جناح السلام (36 طفلا)؛ جيش تحرير السودان/جناح السلام (324 طفلا)؛ جيش تحرير السودان/الإرادة الحرة (173 طفلا)؛ جيش تحرير السودان/الحركة الأم (أبو القاسم) (210 أطفال). إضافة إلى ذلك، قدم جيش تحرير السودان/الإرادة الحرة وجيش تحرير السودان/أبو القاسم بصورة مشتركة، في كانون الثاني/يناير 2011، قائمة من 84 طفلا (44 طفلا من جيش تحرير السودان/الإرادة الحرة، و 40 طفلا من جيش تحرير السودان/الحركة الأم (أبو قاسم) في شمال دارفور إلى اللجنة في إطار تنفيذ خطط عملهما لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
	باء - قتل الأطفال وتشويههم
	جنوب السودان

	24 - مما يثير القلق بصفة خاصة تصاعد النزاع على الأراضي ومراعي الماشية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين قبائل المورلي ولوو - نوير والدينكا في ولاية جونقلي والولايات الاستوائية. وخلال عام 2009، وقع عدد من الحوادث التي أسفرت عن ما لا يقل عن 500 2 ضحية، معظمهم من النساء والأطفال، في ولاية جونقلي. ففي حادث واحد وقع في 24 نيسان/أبريل 2009، قضى 50 طفلا، منهم 22 فتاة، لا تتجاوز أعمار بعضهم خمس سنوات، غرقا في نهر أكوبو بينما هم يحاولون الهرب من رصاص عناصر المورلي المسلحة. وأطلق المهاجمون النار دون تمييز على السكان المدنيين بعد عرقلة طرق فرارهم. وبمعزل عن ذلك، قام مهاجمون تردد أنهم من قبيلة الدينكا، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، بنهب 313 رأسا من الماشية في مخيم لقبيلة النوير للماشية في ولاية واراب؛ وأسفرت هجمات أفراد قبيلة النوير المضادة عن وقوع 97 ضحية بين المدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال قتلى وستة جرحى.
	25 - وفي شباط/فبراير 2009، أسفرت اشتباكات وقعت في ملكال بين الجيش الشعبي وعناصر الوحدة المتكاملة المشتركة التابعة للقوات المسلحة السودانية، التي نجمت عن وصول اللواء غابرييل تانغينيا بالقوات المسلحة السودانية، عن وفاة 27 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، وإصابة 63 شخصا، بينهم خمسة أطفال.
	26 - وفي كانون الأول/ديسمبر2010، قصفت طائرات هليكوبتر مسلحة تابعة للقوات المسلحة السودانية المنطقة المحيطة بنهر كير في مقاطعة شمال أويل بولاية شمال بحر الغزال. وأدى هذا الحادث إلى وقوع 22 ضحية بينهم طفل واحد. وخلص فريق للرصد المشترك يضم ممثلين عن القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي وبعثة الأمم المتحدة إلى مسؤولية القوات المسلحة السودانية عن ذلك.
	27 - وأدت عمليات الجيش الشعبي لنزع السلاح في المجتمع، التي تهدف إلى جمع الأسلحة من السكان المدنيين، إلى وقوع وفيات بين الأطفال وإيذائهم بدنيا وسوء معاملتهم. وكشفت بعثات التحقق التي أجرتها الأمم المتحدة لمخيمين لرعاة الماشية في مقاطعة شرق رمبيك، بولاية البحيرات، أن الجيش الشعبي حاصر المخيمين في ليلتي 17 و 19 تشرين الأول/أكتوبر، واعتدى بالضرب المبرح على شبان بالسياط والحبال والعصي من أجل إرغامهم على تسليم أسلحتهم. وتم في أحد المخيمات فصل ما يقرب من 250 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 سنة، وتعرضوا للترهيب وضُرب بعضهم للإرغامهم على الكشف عن معلومات. وبمعزل عن ذلك، قُتلت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و 15 سنة على أيدي جنود الجيش الشعبي أثناء عمليات نزع السلاح التي جرت في مقاطعة بنيجار بولاية الوحدة. وتأكد نزع الأسلحة بالقوة في أربعة مخيمات لرعاة الماشية.
	28 - وأسفرت هجمات جيش الرب للمقاومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن حالات مؤكدة قتل فيها 47 طفلا وجرح 26 آخرون. فعلى سبيل المثال، قُتل صبيّان في تشرين الأول/أكتوبر 2009 كان جيش الرب للمقاومة قد اختطفهما، وعثر على جثتيهما في غانغورا بايام بولاية غرب الاستوائية. وفي نيسان/أبريل 2010، شُوه بشدة ثلاثة أطفال على أيدي جيش الرب للمقاومة نتيجة لهجوم في قرية بزاندي بولاية غرب الاستوائية. وتوفي طفلان من الأطفال الثلاثة في وقت لاحق متأثرين بجراحهما. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، هربت فتاة سودانية عمرها 17 عاما وابنها البالغ سنتين من العمر من جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال تبادل لإطلاق النار بين جيش الرب للمقاومة وقوات الدفاع الشعبية لأوغندا. وأصيبت الفتاة إصابة خطيرة أدت إلى وفاتها في وقت لاحق؛ بينما نجا ابنها من الهجوم.
	المناطق الثلاث

	29 - في ولاية جنوب كردفان، قُتل أطفال نتيجة للنزاع الذي طال أمده بين قبيلة النوبة أجانق في أبو جنوك، وقبيلة المسيرية في منطقة السنط المجاورة على ملكية الأراضي والوصول إلى المياه. وفي حادث وقع في 20 أيار/مايو 2009، هاجمت مجموعة من نحو 400 رجل مسلح من النوبة أجانق مجموعة من الفتيان والرجال من قبيلة المسيرية من السنط الذين أتوا بماشيتهم لشرب الماء في دبة بني سعيد. وتردد أن مهاجمي النوبة أجانق شملوا مدنيين وعناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان كانوا في إجازة. ووفقا للمعلومات التي قدمتها السلطات الولائية، كان 20 من بين 25 فردا من المسيرية الذين قتلوا فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما. وفي أبيي، عانى سبعة أطفال من جروح في حوادث منفصلة بعد عبثهم بذخائر غير منفجرة.
	دارفور

	30 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُتل 27 طفلا في حين شُوه 36 آخرين في دارفور؛ إلا أنه لم يتسن تحديد العدد الدقيق للضحايا من الأطفال نتيجة للغارات الجوية الحكومية أو القتال البري بين الجماعات المسلحة أو الاشتباكات العرقية بسبب القيود الأمنية والتضييق على الوصول إلى المناطق المتضررة فضلا عن تشريد السكان. ورغم أن معظم الحالات تُعزى إلى ميليشيات موالية للحكومة وقوات حكومية، لا يزال من الصعب تحديد المسؤولية الفعلية.
	31 - ورغم زيادة عدد ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة زيادة كبيرة في شمال السودان من 60 ضحية في عام 2009 إلى 118 ضحية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2010، حدث انخفاض في عدد الضحايا من الأطفال. ففي عام 2009، قُتل 12 طفلا وشوه 26 آخرين في دارفور فيما مجموعه 48 حادثة تتعلق بذخائر غير منفجرة، بينما قُتل 6 أطفال وشوه 14 آخرين فيما مجموعه 32 حادثة في عام 2010. وكان جميع الضحايا من الفتيان.
	جيم - الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال
	جنوب السودان

	32 - من التطورات المثيرة للقلق الزيادة الواضحة في عدد حالات العنف الجنسي واغتصاب الفتيات المبلغ عنها التي ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان. إذ تعرضت سبع وعشرون فتاة للتحرش أو الإيذاء الجنسي على أيدي الجيش الشعبي في حوادث منفصلة، لا سيما في منطقة أعالي النيل الكبرى خلال عمليات ضد عناصر الجيش الشعبي المنشقة. وفي الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2010، تعرضت 10 فتيات للاعتداء الجنسي و/أو للاغتصاب من قبل جنود الجيش الشعبي خلال اشتباكات مسلحة بين الجيش الشعبي والمجتمعات المحلية في بالال والتونج في ولاية واراب.
	33 - وعادت اثنتا عشرة فتاة مختطفة فُصلن عن جيش الرب للمقاومة نتيجة للعمليات العسكرية المشتركة بين قوات الدفاع الشعبية لأوغندا والجيش الشعبي في ولاية غرب الاستوائية في عام 2009، إما حوامل أو يحملن أطفالا ولدنهم أثناء أسرهن. وفي عام 2010، أفادت فتاتان مخطتفتان تتراوح أعمارهما بين 13 و 15 سنة، فرتا من جيش الرب للمقاومة، أنهما تعرضتا للاغتصاب على أيدي مقاتلي جيش الرب للمقاومة في إيزو بولاية غرب الاستوائية عندما هوجمت قريتهما.
	المناطق الثلاث

	34 - في ولاية النيل الأزرق، اعتدي على شابتين وفتاة عمرها 17 سنة وزُعم أن ثلاثة جنود مسلحين يرتدون الزي الرسمي من الجيش الشعبي لتحرير السودان قاموا باغتصابهن في كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد اختطفت الضحية التي يبلغ عمرها 17 سنة ولا يعرف مكان وجودها. وفي وقت لاحق، ألقى أفراد من المجتمع المحلي القبض على أحد الجنود وضربوه وسلموه إلى الشرطة. ولم تقدم أي شكوى رسمية بشأن الاغتصاب أو الاختطاف. وحاول زعماء المجتمع المحلي التظلم مباشرة لدى قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان، ولكن الجيش الشعبي لم يتخذ أي إجراءات تأديبية بحق الجندي.
	35 - ولا يزال رصد حالات العنف الجنسي في ولايات جنوب كردفان وأبيي والنيل الأزرق يمثل تحديا نظرا لعدم تبليغ سلطات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية بأغلبية الانتهاكات في كثير من الأحيان. غير أن مفوض بلدة البرام بولاية جنوب كردفان أفاد بأن المجتمعات المحلية توجه انتباههم على نحو متزايد الحالات التي يقوم فيها جنود القوات المسلحة السودانية بأعمال العنف الجنسي والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات الصغيرات؛ ولم تتمكن الأمم المتحدة من التحقق من هذه المعلومات حتى الآن.
	دارفور

	36 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت الأمم المتحدة 52 ادعاء بوقوع أعمال عنف جنسي، جرى التحقق من 49 حالة منها وأبلغت الشرطة السودانية بها. وعلى الرغم من الادعاءات المتكررة، يظل رصد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال والإبلاغ عنها يمثل تحديا ولا يزال هناك نقص في الإبلاغ بسبب الخوف من الانتقام والوصم. وكثيرا ما يزعم أن رجالا يرتدون الزي الرسمي يرتكبون حالات الاغتصاب التي وثقت وأن هذه الحالات تنسب إلى أفراد عسكريين وأفراد شرطة وفصائل الجماعات المسلحة وأعضاء الميليشيات. غير أن الضحايا والشهود لا يقدمون في كثير من الأحيان إلا القليل من المعلومات عن هوية الجناة المزعومين والزي الرسمي وحده لا يثبت دائما الانتماء الصحيح.
	37 - وتشمل الحالات المبلغ عنها في عام 2010 ما يلي:
	(أ) تعرضت طفلة عمرها 5 سنوات للاغتصاب في 23 آذار/مارس 2010 حسبما زعم على يد جندي من شرطة الاحتياط المركزية في الفاشر، بولاية شمال دارفور؛ وشُرع في اتخاذ إجراءات قضائية بدعم من الأمم المتحدة، وتولت وزارة الشؤون الاجتماعية المتابعة مع الضحية. وأطلقت محكمة الفاشر سراح الجاني المزعوم بسبب نقص الأدلة الكافية لربط المتهم بالحادث وأُغلق ملف القضية؛
	(ب) تعرضت فتاة عمرها 15 سنة للاغتصاب حسبما زعم تحت تهديد السلاح في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010 بالقرب من مخيم للنازحين في ولاية شمال دارفور من قبل جندي من فصيل ميناوي التابع لجيش تحرير السودان، بينما قام جنديان آخران بتقييدها. وقد أُلقي القبض في وقت لاحق على أحد الجناة المزعومين وأحيلت القضية إلى وحدة حماية الأسرة والطفل التابعة للشرطة السودانية. وقد كان التحقيق جاريا في وقت كتابة هذا التقرير.
	38 - ويشكل عدم قدرة الشرطة السودانية على التحقيق في حالات العنف الجنسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة أو نفوذها تحديا كبيرا. وكذلك تعيق محدودية الخبرات والمعدات وعدم وجود شرطيات في بعض مخافر الشرطة الجهود التي تبذل لمساعدة الضحايا. وفي حين أن بعض الضحايا يتلقى الرعاية الأساسية اللاحقة لحالات الاغتصاب، فإن الدعم النفسي أو خدمات المشورة العلاجية لا تقدم أو لا تتوافر في معظم المناطق حتى الآن.
	دال - خطف الأطفال
	جنوب السودان

	39 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت الأمم المتحدة من خطف 103 أولاد و 40 فتاة في جنوب السودان. ووردت أيضا معلومات غير مؤكدة عن حوالي 340 عملية خطف للأطفال. وتواصل وقوع حالات خطف الأطفال هذه في سياق غارات نهب الماشية في ما بين الجماعات الإثنية وداخلها في جونقلي وشرق الاستوائية وغرب الاستوائية، ويعتقد أن قبيلة المورلي التي لم ينزع الجيش الشعبي لتحرير السودان سلاحها كانت تنفذ العديد منها. إلا أنه يصعب التثبت من هوية الجناة ولا تقتصر عمليات الاختطاف على المورلي. وثمة تقدم ضئيل في تأمين الإفراج عن هؤلاء الأطفال، وهو ما يربط بشكل متزايد بنتائج المفاوضات السياسية بين الجماعات.
	40 - وفي عام 2009، اختطف جيش الرب للمقاومة 107 أطفال، من بينهم 43 فتاة. وبالإضافة إلى ذلك، أفيد عن فقدان 177 طفلا في أعقاب هجمات جيش الرب للمقاومة على ولايات المنطقة الاستوائية الكبرى. وفي عام 2010، اختطف جيش الرب للمقاومة 54 طفلا، من بينهم 15 فتاة. وفي عام 2011، أفيد حتى الآن عن قيام جيش الرب للمقاومة بخطف 8 أطفال، جرى التثبت من خمسة منهم (3 أولاد وفتاتان).
	الإفراج عن الأطفال المختطفين في جنوب السودان

	41 - في إحدى الحالات التي وقعت في نيسان/أبريل 2009، اختطفت قبيلة المورلي 26 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و 10 سنوات في ولاية جونقلي. وكان من بين المجموعة تسعة أطفال إثيوبيين من قبيلة الأنواك في قمبيلا، إثيوبيا. وقد قام جهاز شرطة جنوب السودان بإنقاذ هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى قمبيلا؛ ولكن لصوص ماشية يجوبون الحدود بين جنوب السودان وإثيوبيا قاموا باختطافهم مرة أخرى بالقوة. وفي واقعة منفصلة، أفرج في كانون الثاني/يناير 2010 عن خمسة أطفال من قبيلة المورلي كانت قبيلة لوو نوير من مقاطعة أكوبو قد اختطفتهم في أواخر عام 2009، وجمع شملهم مع عائلاتهم في مقاطعة البيبور، ولاية جونقلي.
	42 - وفي أعقاب مؤتمر سلام بين جماعتي الأنواك والمورلي في مقاطعة بوشالا، ولاية جونقلي، في أوائل عام 2009، اتفق على أن تعيد كلا الجماعتين جميع الأطفال المختطفين. وبدعم من جهاز شرطة جنوب السودان، نظمت حملة بحث عن الأطفال المختطفين في تموز/يوليه 2009 في مقاطعة البيبور؛ وأنقذ ثمانية أولاد وأربع فتيات، تتراوح أعمارهم بين سنتين و 10 سنوات. وأدى البحث أيضا إلى اعتقال وحبس تسعة من الخاطفين المشتبه فيهم الذين حاكمتهم وزارة الشؤون القانونية لحكومة جنوب السودان وأدانتهم.
	43 - وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2009 إلى شباط/فبراير 2011، أفرج عن 187 طفلا من جيش الرب للمقاومة، وجاء الإفراج عن الكثير منهم نتيجة للعمليات المشتركة لقوات الدفاع الشعبية لأوغندا والجيش الشعبي لتحرير السودان. ويشمل هذا العدد 124 طفلا سودانيا (46 فتاة و 78 ولدا)، و 55 كونغوليا (27 فتاة و 28 ولدا)، و 6 أوغنديين (أربعة أولاد وفتاة واحدة)، وطفلين من جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد توفيت إحدى الفتيات السودانيات خلال عملية عسكرية. وجمع شمل فتاتين سودانيتين و 11 فتاة كونغولية و 5 أولاد كونغوليين مع أسرهم. وينتظر الأطفال الباقون جمع شملهم بأسرهم. وأفرج أيضا عن اثني عشر طفلا سودانيا من خلال عمليات قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعادتهم لجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أوطانهم.
	44 - وكشفت المقابلات التي أجريت مع 31 ولدا و 15 فتاة فروا من جيش الرب للمقاومة أن الأولاد كانوا يستخدمون عادة كحمالين والبعض منهم كجواسيس. وقد وُعد كثيرون منهم بتلقي تدريب عسكري إذا قبلوا بالبقاء مع جيش الرب للمقاومة حسبما زعم. وكثيرا ما كانت الفتيات يستخدمن للقيام بالمهام المنزلية وكرقيق جنسي من جانب مقاتلي جيش الرب للمقاومة.
	دارفور

	45 - تراجعت ادعاءات خطف الأطفال بشكل كبير ضمن ولايات دارفور الثلاث، مع توثيق عدد أقل من الحالات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، هناك ادعاءات بقيام الجماعات المسلحة بما في ذلك جماعات المعارضة التشادية المسلحة وحركة العدل والمساواة ورجال مسلحون مجهولون يعبرون إلى داخل تشاد ودارفور بالتجنيد القسري للأطفال عبر الحدود. ووثقت الأمم المتحدة أيضا الحالات الأخيرة من عمليات الخطف في مناطق دارفور غير الحدودية، بما في ذلك حالة فتاة في شمال دارفور وثلاثة أولاد في جنوب دارفور.
	هاء - منع إيصال المساعدات الإنسانية
	جنوب السودان

	46 - تمتعت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بإمكانية وصول غير مقيدة إلى حد كبير طوال الفترة المشمولة بالتقرير، باستثناء حوادث قليلة معزولة. غير أن إمكانية الوصول انخفضت في ولاية غرب الاستوائية نظرا لسيادة أجواء انعدام الأمن من جراء الهجمات المتكررة التي يشنها جيش الرب للمقاومة.
	47 - وأصبح الوضع في شمال بحر الغزال غير مستقر على نحو متزايد خلال الفترة المشمولة بالتقرير وتقلصت بالتالي إمكانية وصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا بأن إمكانية الوصول محدودة في أجزاء من ولاية جونقلي، وخصوصا في مقاطعتي البيبور وخور فلوس، فضلا عن فشودة وسوبوت في ولاية أعالي النيل، وأجزاء من ولاية الوحدة.
	المناطق الثلاث

	48 - ظل الوصول إلى الجزء الشمالي من غرب كردفان السابقة صعبا على بعثة الأمم المتحدة في السودان بسبب القيود التي تفرضها القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن والاستخبارات الوطني بدعوى أنه يقع خارج منطقة وقف إطلاق النار وبالتالي خارج ولاية البعثة. وفي أبيي، وبعد صدور قرار محكمة التحكيم الدائمة، طرأ تحسن طفيف على توفير الخدمات الأساسية في الجزء الشمالي من المنطقة. وقد أعاقت هذه الحالة، إضافة إلى تزايد التوتر في المستوطنات الموسمية لقبيلة المسيرية، إيصال المساعدة وإمكانية الوصول إلى الأطفال. وكذلك يتعرض النقل البري المتجه جنوبا إلى أبيي من الشمال إلى تزايد حالات الإغلاق وعمليات النهب وتعدد نقاط التفتيش.
	دارفور

	49 - ظل وصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى الكثير من المناطق في أنحاء دارفور صعبا أو مستحيلا. وأسهم القتال الذي جرى في مطلع عام 2010 بين الجماعات المسلحة وقوات الحكومة في جبل مرة في تشريد حوالي 000 100 مدني، بينهم أطفال، وأدى إلى تعليق الأنشطة الإنسانية في شباط/فبراير 2010 رغم السماح بالوصول جزئيا في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2010.
	50 - وقد ترك قيام الحكومة بطرد 13 منظمة غير حكومية دولية وثلاث منظمات غير حكومية محلية في عام 2009 أثرا كبيرا على إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية اللازمة للأطفال، ولا سيما في المناطق النائية من دارفور. وقد نوقشت قضايا تتعلق بإمكانية الوصول والأمن في دارفور في الاجتماعات الشهرية للجنة الرفيعة المستوى التي يشترك في رئاستها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووزير الشؤون الإنسانية.
	51 - وفي الوقت نفسه، أتيحت للممثل الخاص المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إمكانية الوصول إلى منطقة جبل مرة برفقة فريق يشمل اليونيسيف. وزار ممثلي الخاص المشترك بلدتي جاوا فنقا سوق، وناشد أطراف النزاع وقف القتال وإتاحة إمكانية الوصول الحر والآمن للوكالات التي تقدم المعونات والجهات الفاعلة الأخرى في المجال الإنساني.
	واو - الهجمات على المدارس والمستشفيات
	جنوب السودان

	52 - تشمل بعض الأمثلة عن الهجمات على المدارس والمستشفيات ما يلي:
	(أ) في 28 كانون الأول/ديسمبر 2009، أطلقت النار على طالب عمره 16 سنة وقتل عندما قامت شرطة مكافحة الشغب التابعة لحكومة جنوب السودان بإطلاق النار داخل مدرسة في ولاية وسط الاستوائية على محتجين يتظاهرون ضد عدم دفع رواتب المدرسين؛
	(ب) في 2 آذار/مارس 2010، أرسلت تعزيزات من الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى القتال الدائر بين الجيش الشعبي ورعاة الماشية الشباب في التوج، مقاطعة شرق التونج، بولاية واراب. وأدى ذلك الاشتباك إلى تدمير البنية التحتية بما في ذلك أربع مدارس ومركز صحي. وأضرمت النار بالمدارس في بالال وباكيت وأكير في ولاية واراب، مما أدى إلى تدمير المباني واللوازم المدرسية؛
	(ج) في تشرين الأول/أكتوبر 2010، احتل الجيش الشعبي لتحرير السودان مدرستي التعليم الأساسي وناليم وأليم في ولاية جونقلي خلال القتال الذي نشب بين الجيش الشعبي وقائد منشق. وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، لا تزال قوات الجيش الشعبي تحتل المدرستين؛
	(د) في 16 أيار/مايو 2010، هاجم جيش الرب للمقاومة مركزا صحيا في قرية ناباريا، مقاطعة طمبرة، بولاية غرب الاستوائية وقام بنهب الأدوية.
	المناطق الثلاث

	53 - في جنوب كردفان، تأكد أنه في يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 احتلت القوات المسلحة السودانية مدرستين ابتدائيتين، ومركزا صحيا ودارا لسكن الأطباء في قرية تورجي. وفي بلدة البرام، في جنوب كردفان، وواصلت القوات المسلحة السودانية احتلال مدرسة ابتدائية وحافظت على وجود أمني دائم على الرغم من حضور التلاميذ للدروس في الموقع. وأثناء الصدامات التي وقعت في أبيي في أواخر شباط/فبراير 2011، تعرضت مدرستان للتدمير، إلا أن المعتدين لم يتم التعرف عليهم.
	دارفور

	54 - سُجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ستة عشر حادثا للهجمات على المستشفيات وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي:
	(أ) في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أكدت الأمم المتحدة حرق عيادة أثناء هجوم شنته القوات المسلحة السودانية على قرية ماوو، في ولاية شمال دارفور؛ وهي منطقة يُشتبه أن جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد موجود فيها؛
	(ب) في 7 حزيران/يونيه، و 23 تموز/يوليه، و 9 آب/أغسطس 2010، على التوالي، أُحرقت عيادتان ومدرسة السلام لمرحلة الأساس، وجميعها تقع في مخيم كلمة للنازحين (جنوب دارفور) من قبل معتدي/معتدين مجهولين. وقد وقعت هذه الحوادث في سياق أعمال العنف التي نشبت في المخيم في أعقاب الخلاف السياسي بين فصائل جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد بشأن الانضمام إلى اتفاق سلام دارفور، وما تلى ذلك من تدخلات لحكومة السودان في المخيم؛
	(ج) في 2 أيلول/سبتمبر 2010، قُتل أربعة أطفال أثناء هجوم شنته ميليشيات على مدرسة في طويلة، في شمال دارفور، كانوا قد اتخذوا منها ملجأ.
	رابعا - متابعة نتائج أعمال الفريق العامل التابع لمجلس الأمن والمعني بالأطفال والنزاعات المسلحة وتوصيات الأمين العام
	ألف - رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في السودان والإبلاغ عنها
	55 - أنشئت الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة والمعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 2008 للبدء في إجراء حوار والنظر في التوصيات الواردة في تقارير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في السودان. وعلى الرغم من أن هذا المنتدى لم يجتمع بصورة رسمية خلال عام 2010 لأسباب لوجستية، وبسبب الانتخابات التي أدت إلى تأخير تعيين النظراء الحكوميين الرئيسيين، فقد تواصل تبادل الآراء بصورة غير رسمية بين أعضاء فرقة العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة والمعنية برصد الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الأطفال والإبلاغ عنها والحكومة خلال عام 2010 ومن المتوقع أن تُعقد الاجتماعات الرسمية في عام 2011.
	باء - الحوار وخطط العمل مع أطراف النزاع
	جنوب السودان

	56 - في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، شهدت ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح التوقيع على خطة العمل من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان لإنهاء تجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم. وتوضح خطة العمل طرائق للتحقق وتسريح الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان، فضلا عن أنشطة التوعية وبناء القدرات. وعلى الرغم من انقضاء فترة سريان خطة العمل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فقد وافق الجيش الشعبي في شباط/فبراير 2011 على مواصلة أنشطة التحقق مع الأمم المتحدة ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان، ريثما يتم تمديد الخطة بصورة رسمية.
	57 - وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2009، وكجزء من خطة العمل، أصدر الجيش الشعبي لتحرير السودان توجيها تنفيذيا طلب بموجبه إلى جميع الوحدات تسريح الأطفال الموجودين في صفوفها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2010، وفرض تدابير تأديبية على عدم الامتثال لذلك التوجيه. وجرى، حتى الآن، تسريح 277 طفلا، وتحديد 43 آخرين، والتحقق منهم وهم في انتظار تسجيلهم وتسريحهم في عام 2011. وعقب التوقيع على خطة العمل بفترة قصيرة، أُنشئت وحدة لحماية الأطفال تابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان. وقد أُنشئت وحدات حماية الأطفال في جميع الألوية العشرة للجيش الشعبي. وجرى، حتى شباط/فبراير 2011، تدريب 045 1 من جنود الجيش الشعبي من قبل وحدة حماية الأطفال التابعة له. وبالإضافة إلى ذلك، نفذ كل من الأمم المتحدة، ووحدة حماية الأطفال التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان دورات للتوعية بحقوق الطفل لفائدة 000 13 من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
	58 - وفي آب/أغسطس 2010، قام فريق يتألف من وحدة حماية الأطفال التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة في السودان واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة بوضع مدونة قواعد السلوك للجيش الشعبي في جنوب السودان تندرج فيها معلومات عن الانتهاكات الستة الخطيرة وتستخدم بمثابة أداة للتوجيه في مجال حماية الأطفال.
	59 - وتشمل التحديات التي واجهت تنفيذ خطة العمل عدم القدرة على الوصول الذي يُعزى، في جملة أمور أخرى، إلى انعدام الأمن في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل وغرب بحر الغزال، وعدم تعاون بعض قادة الجيش الشعبي الذين منعوا وصول ممثلي شمال السودان في مكتب اللجنة المشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأنكروا وجود أطفال في صفوفهم أيضا. وعقب أنشطة الدعوة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة في السودان، أعرب الجيش الشعبي عن التزامه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بما يشمل على وجه الخصوص التعاون في المناطق الثلاث. وجرى التوصل إلى اتفاق مشترك يقضي بأن تبدأ تقييمات خطة العمل في المناطق الثلاث في نهاية كانون الثاني/يناير 2011.
	60 - ولا تزال جوانب رئيسية من خطة العمل في انتظار التنفيذ. فعلى سبيل المثال، لم يصل التوجيه التنفيذي بشأن تسريح الأطفال وإطلاق سراحهم إلى مستوى الوحدات التكتيكية للجيش الشعبي لتحرير السودان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العقوبات على أولئك الذين ما زالوا يجندون الأطفال ويستخدمونهم لم توضح وتنشر وتوزع بعد.
	دارفور

	61 - على الرغم من عدم وجود سياسة لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة السودانية، فقد أعرب أعضاء فرقة العمل عن القلق إزاء استمرار ارتباط الأطفال بالقوات المسلحة. وفي 23 أيار/مايو 2010، اجتمعت فرقة العمل في الخرطوم بكبار ضباط القوات المسلحة السودانية لمناقشة إعداد خطة عمل لإنهاء ارتباط الأطفال بالقوات المسلحة السودانية. وستطبق خطة العمل هذه على الجماعات التابعة لها.
	62 - وفي اجتماع للمتابعة عقد في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وافق مسؤولون من وزارة الدفاع على العمل صوب وضع خطة عمل. وفي ذلك الاجتماع، وافق المسؤولون أيضا على النظر في المعايير التي ستدرج في خطة العمل، بما في ذلك تيسير وصول الأمم المتحدة إلى معسكرات القوات المسلحة السودانية للتحقق من وجود الأطفال. وطلبوا أيضا لفت انتباه قيادة القوات المسلحة السودانية إلى أية مشاهدات للأطفال الجنود من أجل اتخاذ إجراء فوري.
	63 - واستنادا إلى مذكرة تفاهم موقعة بين القوات المسلحة السودانية واليونيسيف في كانون الأول/ديسمبر 2008، أُنشئت وحدة لحقوق الطفل في القوات المسلحة السودانية لتوعية وتدريب ضباط القوات المسلحة بشأن المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وحماية الأطفال. وفي عامي 2009 و 2010، قامت الوحدة بتوعية وتدريب أكثر من 665 من ضباط القوات المسلحة السودانية في الخرطوم ودارفور.
	64 - وقد أجرت الأمم المتحدة مفاوضات ناجحة بشأن وضع خطط عمل مع ثلاث من الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور. وفي نيسان/أبريل 2010، أصدرت قيادة جيش تحرير السودان/الجناح الأم (أبو القاسم) أمرا يحظر على مقاتليها تجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم وقدمت عقب ذلك إلى الأمم المتحدة خطة عمل التزمت بموجبها بإنهاء تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم؛ واتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإعادة تجنيدهم؛ والسماح لفريق الأمم المتحدة بالقيام بعمليات الرصد والتحقق.
	65 - ووقع جيش تحرير السودان - فصيل الإرادة الحرة على خطة للعمل في حزيران/يونيه 2010. ومنذ ذلك الحين قدم الفصيل إلى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي تقارير مرحلية عن تنفيذه الخطة، مشيرا إلى توزيع أمر صادر عن القيادة، وإجراء تدريب، وتسجيل 40 من الأطفال الذين تم تسريحهم لدى لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في شمال السودان.
	66 - وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت حركة العدل والمساواة/جناح السلام خطة عمل إلى الأمم المتحدة، لتُنَفذ في الجنينة وزالنجي (ولاية غرب دارفور). وفي نيسان/أبريل 2011، قدمت حركة العدل والمساواة/جناح السلام إلى الأمم المتحدة قائمة بأسماء 65 من الجنود الأطفال السابقين ممن تم تحديدهم في ثلاث محليات في غرب دارفور (أم دخن، وبيضا وموغورني). وقد قُدمت هذه القائمة إلى لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في شمال السودان لتسجيل الأسماء الواردة فيها.
	67 - وقد أحرزت الأمم المتحدة أيضا بعض التقدم في الحوار الذي تجريه مع الحركات المسلحة المعارضة. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين حركة العدل والمساواة والأمم المتحدة في 21 تموز/يوليه 2010، كخطوة أولى نحو التوقيع على خطة عمل. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إرساء فهم للمبادئ الأساسية لحقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، وتحديد شروط معينة للوصول دون عائق بغية التحقق من الامتثال لتلك القوانين. بيد أن مغادرة حركة العدل والمساواة من كثير من أجزاء دارفور وتفرقها الناجم عن تجدد الصدامات مع قوات الحكومة أسهم في تأخير تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
	68 - وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة واليونيسيف بزيارة إلى منطقة خور لومبونق (خليج قُلَم) في جبل مرة (ولاية جنوب دارفور)، وهي معقل جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، لمناقشة تجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم. وأكدت الجماعة المسلحة أنها على الرغم من عدم انخراطها النشط في تجنيد الأطفال، فإن الأطفال قد يكونوا مرتبطين بها. وأعلن قادة جيش تحرير السودان عن التزامهم التام بمواصلة الحوار مع الأمم المتحدة ووافقوا على النظر في وضع خطة عمل.
	69 - وفي أيلول/سبتمبر 2010، حاكمت محكمة نيالا الخاصة 11 متهما يشتبه في انتمائهم إلى حركة العدل والمساواة ومتهمين بالهجوم على قافلة تابعة لحكومة السودان في منطقة ساني أفوندو، بجنوب دارفور. وأعلن خمسة من المتهمين أن أعمارهم تتراوح بين 15 و 17 سنة. غير أن المحكمة اعتبرت واحدا فقط هو القاصر (عمره 16 عاما)، وفقا لرأي السلطات الطبية السودانية، وحكمت عليه ”بتدابير إصلاحية للأحداث الجانحين“ بموجب المادة 69 من قانون الطفل لعام 2010. واعترضت السلطات الطبية نفسها على إعلانات السن المقدمة من الأربعة الآخرين وشهدت بأن أعمارهم تتراوح بين 18 و 21 عاما. وفي وقت لاحق، حكم القاضي على الأربعة كلهم بالإعدام شنقا مع خمسة متهمين بالغين آخرين. وأكدت حكومة السودان مجددا أن المتهمين سيُمَكَّنون من اللجوء إلى كل سبل الطعن اللازمة. وقد ناشدت الأمم المتحدة حكومة السودان وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في القضايا، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية من يُدعى أنهم جنود أطفال من عقوبة الإعدام وفقا للقانون الوطني والقانون الدولي الواجب التطبيق. كما ينبغي لحركة العدل والمساواة أن تكف عن ممارسة تجنيد واستخدام الأطفال وتعريضهم للمخاطر.
	70 - وكانت آخر عقوبة إعدام نُفذت بحق قاصر في نيالا قد جرت أيار/مايو 2009. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وعد وزير العدل في حكومة السودان ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح أن الأطفال لن يحكم عليه بالإعدام بعد الآن في السودان.
	خامسا - الأنشطة في مجال الدعوة والاستجابة في إطار الحماية
	جنوب السودان

	71 - دعمت اليونيسيف إعادة إدماج 569 طفلا سبق ارتباطهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان (سُرّح 123 طفلا في الفترة 2007-2008، و 59 طفلا عام 2009، و 210 أطفال عام 2010، وثمانية أطفال عام 2011). أما الباقون فهم أطفال سرحهم الجيش الشعبي لتحرير السودان خارج إطار العملية الرسمية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	72 - وفي الوقت الذي اضطلعت فيه وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ أنشطة إعادة توطين وإعادة إدماج الأطفال الذين اختطفهم جيش الرب للمقاومة، بدعم من اليونيسيف، فقد ظل نطاق هذه الأنشطة محدودا بسبب عدم كفاية التمويل. غير أنه في كانون الثاني/يناير 2011، وقعت اليونيسيف اتفاقين متعلقين بمشاريع مع منظمات غير حكومية لتوفير المساعدة في مجال إعادة الإدماج والحماية للأطفال الذين أُطلِق سراحهم من أسر جيش الرب للمقاومة في ولاية غرب الاستوائية ومناطق من ولايات وسط الاستوائية.
	المناطق الثلاث

	73 - في جنوب كردفان، شهدت أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال تأخيرا نتيجة طرد المنظمات الدولية غير الحكومية. وشُرع من جديد في تنفيذ أعمال المتابعة في إطار نظام الرعاية الاجتماعية التابع لحكومة جنوب السودان في عام 2010. وأنشِئت قاعدة بيانات عن أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وقامت اليونيسيف بتدريب 94 باحثا اجتماعيا و 41 من أفراد الشرطة في مجال حماية الأطفال، من بينهم 21 باحثا اجتماعيا في مجال إدارة حالات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	74 - وفي أبيي، منذ أوائل عام 2008، أنشئ نظام للرعاية الاجتماعية بدعم من اليونيسيف لتلبية احتياجات الأطفال المعرضين للخطر وحمايتهم، بمن فيهم الأطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة. وقد تم تدريب أربعين من أفراد الشرطة وأفراد المحاكم التقليدية والباحثين الاجتماعيين في مجال حماية الأطفال عام 2010. وتم الاضطلاع بأنشطة للتدريب المهني لفائدة حوالي 400 من الأطفال المعرضين للخطر، من بينهم أطفال سبق ارتباطهم بقوات/جماعات مسلحة.
	دارفور

	75 - عقب التوصل إلى اتفاق في آذار/مارس 2009 بين لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لشمال السودان والسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور بشأن خطة تنفيذية في دارفور، قدمت الجماعات المسلحة الست التي وقَّعت على اتفاق سلام دارفور أسماء ما يقرب من 000 2 طفل لأغراض مشاركتهم في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال في دارفور.
	76 - وظلت جهود منع تجنيد الأطفال تشكل إحدى الأولويات، إلى جانب جهود إعادة الإدماج. وتم الاضطلاع بأنشطة في مجال الدعوة مع القوات والجماعات المسلحة، ومع المجتمعات المحلية لإذكاء الوعي بحقوق الطفل ولتمكين الأسر والمجتمعات المحلية من حماية أطفالها من التجنيد. ويضطلِع حاليا كل من اليونيسيف والمجلس القومي لرعاية الطفولة بحملة أوسع نطاقا للتوعية بحماية الأطفال؛ وفي عام 2010، على سبيل المثال، تم الوصول إلى عشرة ملايين شخص عن طريق حملة الرسائل الإيجابية بالوسائط الإعلامية المتعددة بعنوان ”سليمة“ في السودان.
	77 - ومن أجل تعزيز جهود التصدي للعنف الجنسي في دارفور، أنشأت شرطة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ”وحدة خاصة معنية بالاغتصاب“ لدعم الجهود التي تبذلها وحدات الشرطة السودانية لحماية الأسرة والطفل التي تعمل في العواصم الثلاث لولاية دارفور. وإضافة إلى ذلك، واصل العسكريون وأفراد الشرطة التابعون للعملية المختلطة دورياتهم، في مناطق من بينها تلك المحيطة بمخيمات النازحين والمناطق النائية بهدف توفير الحماية للنساء والأطفال، والتخفيف من خطر التعرض لهجمات.
	سادسا - التدابير المتخذة من جانب السلطات الوطنية للتصدي للانتهاكات الخطيرة
	78 - في 9 نيسان/أبريل 2009، اعتمدت حكومة جنوب السودان قانون جنوب السودان للطفل. ويجرِّم القانون الانتهاكات الجسيمة الستة في حق الأطفال المحددة في تقريري لعام 2005 عن الأطفال والصراعات المسلحة (S/2005/72)، ويرفع سن المسؤولية الجنائية من 10 سنوات إلى 12 سنة، ويفرض عقوبة أشد على اختطاف الأطفال.
	79 - وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2009، صدَّق المجلس الوطني لحكومة الوحدة الوطنية على القانون الاتحادي للطفل. ويعرِّف القانون بوضوح الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، ويجرِّم تجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة، ويُلزِم بتسريح الجنود الأطفال والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. كما يلغي القانون تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال، ويفرض عقوبات أقسى على من تثبت إدانته بارتكاب جرائم في حق الأطفال، من بينها الاغتصاب.
	80 - وأنشأت الشرطة السودانية وحدات لحماية الأسرة والطفل، بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة واليونيسيف، فضلا عن شركاء آخرين. وتعمل 14 وحدة و 6 مكاتب للتوعية في شمال السودان وثلاث وحدات في ولاية جنوب كردفان. وتعزز وحدات حماية الأسرة والطفل اتباع إجراءات مراعية للأطفال وللاعتبارات الجنسانية في التعامل مع الأطفال الأطراف في قضايا قانونية، حيث يولي القانون أولوية للفتيات ضحايا سوء المعاملة والعنف. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ست محاكم للطفل وتم تعيين عدد من المدعين العامين لقضايا الأطفال. ولئن كانت تلك تطورات إيجابية، يلزم توافر المزيد من الدعم المنهجي وزيادة الموارد الحكومية المقدمة إلى هذه المؤسسات.
	81 - ومن أجل تشجيع الحوار فيما بين أصحاب المصلحة المعنيين، ومعالجة القضايا العابرة للحدود المتعلقة بالأطفال، وتعزيز حماية الطفل، بما في ذلك منع تجنيد الأطفال، تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين حزيران/يونيه 2009 وتشرين الأول/أكتوبر 2010، بمشاركة السودان. وعلى سبيل المتابعة، شرع المجلس القومي لرعاية الطفولة ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لشمال السودان في التفكير في وضع آلية لمعالجة القضايا العابرة للحدود بين السودان وتشاد المتعلقة بالأطفال، بما فيها الاتجار بالبشر ومنع التجنيد.
	سابعا - التوصيات
	82 - إني أرحب بالجهود التي تبذلها حكومتا السودان وجنوب السودان لتعزيز الإطار التشريعي لحماية الأطفال. ويشكل اعتماد القانون الاتحادي للطفل، وقانون القوات المسلحة السودانية، وقانون جنوب السودان للطفل، معالم هامة في بناء بيئة توفر الحماية للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. ومن شأن اتخاذ خطوات ملموسة وعملية، بما في ذلك إنشاء وحدة لحقوق الطفل في إطار القوات المسلحة السودانية، ووحدة حماية الطفل التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان، ووحدات الشرطة السودانية لحماية الأسرة والطفل، أن يسهم في إذكاء الوعي بحقوق الأطفال ورفاههم على نطاق القوات الأمنية. وإني أدعو حكومَتَيْ السودان وجنوب السودان إلى مواصلة التزامهما بنشر وتنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، على كافة الصعد بما فيها صعيد الدولة، وأحثهما على ضمان تخصيص الموارد الكافية لتعميم حماية الطفل على نطاق القوات الأمنية التابعة لهما.
	83 - وفي الوقت الذي اتُّخِذت فيه خطوات هامة لضمان حماية الأطفال من قبل حكومة السودان، فإنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لاستمرار وجود الأطفال في القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها. وأشير إلى التزام حكومة السودان تجاه إنجاز خطة عمل لوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال وأعرب عن تقديري له؛ وإني أحث الحكومة على التعجيل بإقامة حوار مع الأمم المتحدة، بغية وضع خطة عملية ذات إطار زمني محدد، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1612 (2005).
	84 - وأرحب أيضا بتوقيع الجيش الشعبي لتحرير السودان على خطة العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال، وبالتقدم المحرز بشأن الأطفال الذين أُطلِق سراحهم. وإنني أحث الجيش الشعبي لتحرير السودان على تجديد التزامه الرسمي بخطة العمل، وتنفيذه بشكل كامل على سبيل الأولوية. وأشير إلى أن خطة العمل تشكل خطوة هامة نحو إضفاء الصفة الاحترافية على الجيش الشعبي لتحرير السودان استعدادا لتحوُّله إلى القوات المسلحة لدولة جنوب السودان المقبلة.
	84 - إضافة إلى ذلك، أرحب بتوقيع خطط العمل من جانب جيش تحرير السودان/فصيل الإرادة الحرة، وجيش تحرير السودان/الجناح الأم (أبو القاسم)، والحركة السودانية من أجل العدل والمساواة/الجناح المؤيد للسلام، وبالتقدم الذي أحرزته الأطراف في إطلاق سراح الأطفال. وأحث تلك الأطراف، وكذلك من سبق توقيعهم على خطط العمل، بمن فيهم جيش تحرير السودان/فصيل م. ميناوي، على ضمان التنفيذ الكامل لهذه الخطط، بطرق من بينها إتاحة الوصول الكامل دون عائق للأمم المتحدة لأغراض التحقق. وبالإضافة إلى ذلك، أدعو جميع الأطراف التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور، بما في ذلك جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد والحركة السودانية من أجل العدل والمساواة، إلى وضع خطط عمل ذات إطار زمني محدد لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال، وأذكِّرهم بالتزامهم بموجب القانون الدولي بأن يقوموا فورا بتسريح الأطفال من صفوفهم.
	86 - وستواصل الأمم المتحدة جهودها من أجل الوصول إلى جميع الجماعات المسلحة الأخرى المدرجة في مرفق تقريري السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك لاستخلاص التزامات منها بوضع خطط للعمل لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال. وأذكِّر هذه الجماعات بالتزامها بموجب القانون الدولي بوقف تجنيد واستخدام الأطفال، وبالمبادرة بتحديد الأطفال المجندين بالفعل في صفوفها وإطلاق سراحهم فورا للأمم المتحدة.
	87 - وسيصبح السودان الجنوبي دولة مستقلة في 9 تموز/يوليه 2011، في إطار بيئة داخلية وإقليمية تتسم بالتعقد والهشاشة. ونتيجة الوضع الأمني المتقلب على امتداد المنطقة الحدودية، والاشتباكات بين الجماعات الإثنية، وعمليات التوغل بين الفينة والأخرى من قبل جيش الرب للمقاومة، ما برح الأطفال يتعرضون لمخاطر العنف وسيستمر على الأرجح تعرضهم لهذه المخاطر، وإني أحث حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على بذل كافة الجهود في المستقبل لضمان أخذ عنصر حماية الأطفال في الاعتبار في العمليات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، أحث حكومة جنوب السودان على تعميم حماية الأطفال في خططها لإصلاح القطاع الأمني وتعزيز قدرة الدولة على حماية المدنيين.
	88 - ومن جهة بعثة الأمم المتحدة للمتابعة في جنوب السودان، فإنه يجب أن يتوافر لديها ما يكفي من الموارد المخصصة لمساعدة الحكومة في مجال حماية الأطفال. وستشمل المهام الرئيسية تقديم الدعم لإنجاز خطة عمل الجيش الشعبي لتحرير السودان، ومواصلة الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال، وتعميم مراعاة حماية الأطفال على نطاق بعثة الأمم المتحدة، والمساهمة في استراتيجية بعثة الأمم المتحدة لحماية المدنيين.
	89 - وتُعدّ إعادة تجنيد الأطفال الذين تم فصلهم عن القوات والجماعات المسلحة خطرا حقيقيا لا يمكن التصدي له إلا عن طريق تقديم الدعم لعملية إعادة إدماج الأطفال على المدى الطويل. وإني أشجع الجهات المانحة التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة الأمم المتحدة على دعم الجهود التي تبذلها السلطات السودانية لإعادة إدماج الأطفال الجنود السابقين.
	90 - وما زال يساورني قلق عميق إزاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة في دارفور، بما يخالف أحكام القانون الاتحادي للطفل والأعراف الدولية. وقد أثلج صدري مؤخرا رد المحكمة العليا لعقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة الخاصة في نيالا والمشار إليها في الفقرة 69 آنفا رغم حدوث ذلك خارج نطاق الفترة المشمولة بالتقرير. وإني أحث الحكومة على تنفيذ قوانينها الوطنية بصرامة فيما يتعلق بحظر إصدار أحكام بالإعدام ضد الأطفال.
	91 - وما زالت البلاغات بحالات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال في المناطق المتضررة من النزاع مصدرا للقلق المستمر، وإني أدعو السلطات الوطنية إلى وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق التحقيق والمقاضاة بشكل رادع في الحين المناسب، بطرق من بينها تخصيص موارد إضافية، وذلك لتعزيز جهود الوقاية وتوفير الاستجابات المناسبة على صعيد الولايات والمقاطعات.
	92 - ويساورني قلق شديد إزاء عدم تمكين الأمم المتحدة في كثير من الأحيان، نتيجة للقتال الدائر بين أطراف النزاع والصدامات الإثنية، من الوصول إلى مناطق معينة في دارفور والمناطق الثلاث. وفي هذا الصدد، أحث الحكومة على ضمان إمكانية الوصول الكامل الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية للأطفال.
	93 - وختاما، أتوجه بالشكر إلى فرقة العمل القطرية في السودان، بما في ذلك موظفو بعثة الأمم المتحدة في السودان، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، واليونيسيف، على ما قاموا به من عمل لمساعدة السودانيين في بناء بيئة توفر الحماية للأطفال السودانيين المتأثرين بالنزاعات.

