
Sudan Human Rights Network ©, Washington D.C. June 29, 2011  الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان  
Email: info@sudanhumanrights.org Page 1 

 

 

 قتل جماعي ألطفال الشوارع في السودان

ِٓ أطفبي اٌشٛاسع اٌزيٓ رزشاٚػ أعّبسُ٘  70سٚع اٌسٛداْ االسجٛع اٌّبضي ثأؽذاس اٌّٛد اٌغّبعي اٌّفضع ألوضش ِٓ 

، ادعٝ عٍي ششطخ ٚاليخ اٌخشطَٛ، اٌٍٛاء ِؾّذ أؽّذث ِذيش دائشح اٌغٕبيبدفي اٌعبطّخ اٌسٛدأيخ اٌخشطَٛ.  52-31ثيٓ 

يٛٔيٛ، أْ وً اٌٛفيبد ٔزغذ ثسجت ِٓ اسزٙالن وؾٛي اٌّيضبٔٛي ٚ ثعض اٌّٛاد اٌسبِخ األخشٜ. عضش عٍٝ ِعظُ  51في 

في أَ دسِبْ ٚاٌخشطَٛ. ٚروشد اٌششطخ في رظشيؼ صبٔي أُٔٙ ٚضعٛا أيذيُٙ عٍٝ اٌعظبثبد اٌزي وبٔذ رضٚد  اٌغضش

٘زٖ اٌّٛاد اٌسبِخ ٚاعزمٍذ سزخ ِٓ اٌّشزجٗ ثُٙ. ٚأعشة خجشاء سٛدأييٓ في عٍَٛ اٌّخزجشاد عٓ د٘شزُٙ ؽٛي اٌىيفيخ 

 عٍٝ فئبد ِعيٕخ ِٕٙيخ ٚ ِزخظظخ.رٛصيعٙب  مبرٍخ اٌزي يمزظشاٌزي رّىٓ اٌّشزجٗ ثُٙ ِٓ اٌؾظٛي عٍٝ ِضً رٍه اٌّبدح اٌ

 

عٍٝ اٌشغُ ِٓ أٗ ٌُ يزُ إعشاء إؽظبءاد دليمخ عٓ أطفبي اٌشٛاسع في اٌسٛداْ، ٚ ٌىٓ رمذس ثعض اٌذساسبد  

 20.000ٚاالسزطالعبد إٌٝ أْ أعذاد أطفبي اٌشٛاسع في ٚاليخ اٌخشطَٛ، اٌزيٓ يعشفٛ ثبسُ "اٌشّبسخ"، ٚطٍذ إٌٝ 

طفالً. ٚلذ أدٜ إٌضاع اٌّسٍؼ ٚاٌغفبف ٚاٌّغبعخ إٌٝ إٌضٚػ اٌغّبعي ٌٍسىبْ اٌسٛدأييٓ. افمشد سيبسبد اٌؾىِٛخ غبٌجيخ 

اٌشعت اٌسٛدأي، وّب ِضلذ إٌسيظ االعزّبعي ٌٍّغزّعبد اٌّؾٍيخ، ِّب أدٜ الٔفظبي اٌعذيذ ِٓ األطفبي عٓ أسشُ٘ أٚ 

ٌؾىِٛخ اٌسٛدأيخ عٓ ٚاعجٙب رغبُ٘ٙ، يغذ اٌعذيذ ِٓ األطفبي في اٌٍغٛء إٌٝ شُ ريزُّٙ. ٚ ثسجت لسبٚح اٌؾيبح ٚ رخٍي ا

اٌغشاء ٚاٌّٛاد اٌّخذسح آٌيخ الخّبد طٛد اٌغٛع. ٌٍفغٛح اٌىجيشح ثيٓ االغٕيبء ٚاٌفمشاء في اٌسٛداْ آصبس ِذِشح ثظفخ 

ّذيٕخ ِٓ أطفبي اٌشٛاسع ِٓ خالي دخٍذ اٌؾىِٛخ اٌسٛدأيخ في ؽٍّخ رٕظيف شٛاسع اٌ 3990خبطخ عٍٝ األطفبي. ِٕز 

ٚرزُٙ اٌسٍطبد األِٕيخ أطفبي اٌشٛاسع ثزأعيظ ِظب٘شاد  االعزمبي اٌزعسفي ٚاالؽزغبص ٚاٌضشة ِٓ لجً اٌششطخ.

عٍٝ أُٙ ٌيسٛا اوضش ِٓ آفبد  ٍطخ اٌذٌٚخ إٌٝ أطفبي اٌشٛاسع إالاالؽزغبط اٌّزفشلخ إٌٝ عبٔت عٕبطش أخشٜ. ال رٕظش س

ثبالثبدح، ٚ٘زا اٌّٛلف رغبُ٘ٙ يسًٙ اسرىبة اٌغشيّخ ضذ ٘ؤالء األطفبي ٚاٌسّبػ ثّشٚس٘ب دْٚ يغت اٌزخٍض ِٕٙب 

 عمبة.

 

رعزمذ أْ اٌّبدح اٌسبِخ اٌزي أدد إٌٝ ٚفبح عّبعيخ غبِضخ، أعطيذ عّذاً ٌٙؤالء األطفبي  اٌشجىخ اٌسٛدأيخ ٌؾمٛق اإلٔسبْ

إٌٝ رعييٓ ٌغٕخ رؾميك ِسزمٍخ إلعشاء رؾميمبد  ٌؾمٛق اإلٔسبْاٌشجىخ اٌسٛدأيخ ٚرذعٛ  سيئخ. ثٕٛايب أشخبص لجً ِٓ

ِٛصٛلخ ٚٔضيٙخ ٌٙزٖ اٌغشيّخ اٌجشعخ ِٚالؽمخ اٌّزٛسطيٓ فيٙب ثغض إٌظش عٓ ِٛالعُٙ أٚ أزّبءارُٙ. لذسح اٌغٕبح عٍٝ 

بِخ في إٌظبَ اٌمبٔٛٔي د، إٌٝ عبٔت أعذاَ اٌضمخ ثظٛسح عباسرىبة ِضً ٘زٖ اٌغشائُ دْٚ ِسبءٌخ رسبعذ في اصوبء االٔزٙبو

 اٌسٛدأي.

Sudan  Human 

Rights Network 
ن نسـا ق اإل قوـالشـبكة السـودانية لح  


