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 الفريق العامل المعني باألطفال والنزاع المسلح  
 

 استنتاجات بشأن األطفال والنزاع المسلح في جنوب السودان  
 
  املعقودة   74درس فريق جملس األمن العامل املعين باألطفال والنزاع املســــــــــــــل      لســــــــــــــت   - 1
  التقرير الثاين لألمني العام عن األطفال والنزاع املســـــــــــــــل     نو  2018تشـــــــــــــــرين األول   توبر  10

( الذي قدمت  املمثلة اخلاصــــة لألمني العام املعناة باألطفال والنزاع املســــل   و لق  S/2018/865الســــودا   
  يضا املمثل الدائم جلنو  السودا  لدى األمم املتحدة  لمة  مام الفريق العامل 

 (2005  1612العام  وفقا لقرارات جملس األمن ورحب  عضـــــــــاا الفريق العامل بتقرير األمني  - 2
 (2015  2225و  (2014  2143و  (2012  2068و  (2011  1998و  (2009  1882و 
 و حاطوا علما مبا ورد فا  من حتلال وتوصاات   (2018  2427و 
و دا   عضــــــــــاا الفريق العامل بشــــــــــدة واا االت ا ات والتراوبات ال  ما بال  ترت ب  ــــــــــد  - 3

األطفال و عربوا عن قلق م البالغ من حرم االت ا ات والتراوبات املرت بة  ـــــــــــــــد األطفال    نو  
  واحظ  عضاا الفريق العامل    النزاع    نو  السودا  السودا  وطابع ا الوحشي ومن عدم املساالة

 ثر تأثريا مدمرا عل  األطفال   البلد وترك  روحا عماقة   اجلال املقبل  ورحبوا بالفرصـــــــــــــــة ال  يتاح ا 
  يلول  12ااتفاق املنشـــــــــــــــ  لتســـــــــــــــوية النزاع   و ورية  نو  الســـــــــــــــودا   املوقا    ديس  بابا    

عل محاية األطفال  ولوية من األولويات   ســــــااق مضــــــي البلد قدما  واع    يضــــــا   جل2018 ســــــبتمر
 عضــاا الفريق العامل باجل ود ال  تبذ ا ح ومة  نو  الســودا  ةماية األطفال  وا ســاما الدور الذي 

والضــــمام ح ومة  نو   2018ا ــــ لع  ب  اة ومة   تســــري  ومعادة مدماأل ماات األطفال   عام 
ودا  مؤخرا مىل الروتو ول ااختااري اتفاقاة حقوق ال فل بشـــــــــــأ  ا ـــــــــــ اك األطفال   املنابعات الســـــــــــ

املســــــلحة  ول ن م   دوا  ذلض عل   ــــــرورة    تبذل اة ومة اا  مزيدا من اجل ود املتضـــــــافرة    ار 
 التزام ا اةقاقي حبماية األطفال    نو  السودا  

  وخالل 2018تشـــرين الثاين لوفمر  7مىل  4الســـودا    الف ة من  وبار الفريق العامل  نو  - 4
هذه الزيارة تفاال الفريق العامل باالتزام الذي  عر  عن   بار املســـــــــــــــؤولني اة وماني بتحســـــــــــــــني حالة 
األطفال املتضــررين من النزاع املســل     نو  الســودا   وقدم الفريق العامل  يضــا توصــاات مىل اة ومة 

 بل املضي قدما  يرد الباا  الذي  دىل ب  رئاس الفريق العامل بشأ  الزيارة   املرفق( بشأ  س
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  ورهنا بأح ام القالو  الدويل الوا ب الت باق وقرارات جملس 74ومةاقا مبا  اا   اجللســـــــــــــــة  - 5
 (2011  1998و  (2009  1882و  (2005  1612األمن ذات الصـــــــــــــــلة  مبا   ذلض القرارات 

  ومتشاا مع ا  اتفق (2018  2427و  (2015  2225و  (2014  2143و  (2012  2068 و
 الفريق العامل عل  اختاذ ا  رااات املبا رة املبانة  دلاه 

 
 بيان عام من رئيس الفريق العامل  

ــــــــــــــــــــزاع املســــــل     نو  الســــــودا    - 6 اتفق الفريق العامل عل  تو ا  رســــــالة مىل واا  طرا  النـ
وخباصة مىل قوات الدفاع الشعيب جلنو  السودا   اجلاش الشعيب لتحرير السودا  سابقا  واجلناح املعارض 

تابا  دينق  واجلناح املعارض   اجلاش الشــعيب لتحرير الســودا    اجلاش الشــعيب لتحرير الســودا  املوايل ل
املوايل ملشــــــــــار  وواعات مســــــــــلحة  خرى مثل اجلاش األباع  وذلض من خالل باا  عام يديل ب  رئاس 

 الفريق العامل ويتضمن ما يلي:
  مدالــة قويــة جلماا االت ــا ــات وااعتــدااات ال  ا تزال واا  طرا  النزاع املســـــــــــــــل   ( 

ترت ب ا  ــــــــــــــد األطفال    نو  السودا   وا عرا  عن بالغ القلق من حرم االت ا ات والتراوبات 
املرت بة  ـــــــــــــــد األطفال وطابع ا الوحشـــــــــــــــي  ما تذ ري تلض األطرا  بالتزاما ا مبو ب القالو  الدويل 

ت والترـاوبات ومنع ا الوا ـب الت باق وحث ـا عل  اختـاذ واا التـدابري الالبمـة لوقه  ـل هـذه االت ـا ـا
دو  مب ــاا  مبــا   ذلــض مــا يتعلق من ــا بترناــد األطفــال واســـــــــــــــت،ــدام م  و عمــال القتــل والتشـــــــــــــــويــ   
وااغتصــــــــــــــــا  وغريه من   ـــــــــــــــ ـال العنه اجلنســـــــــــــــي  وعملاـات ااخت ـا   وا رمـات عل  املـدارس 

ض العســـــ رية   واملســـــتشـــــفاات  ومنا وصـــــول املســـــاعدات ا لســـــالاة  و ذلض اســـــت،دام املدارس لألغرا
 الت اك للقالو  الدويل الوا ب الت باق؛

ال حاب بالفرصــــــــــــــة ال  يتاح ا ااتفاق املنشــــــــــــــ  لتســــــــــــــوية النزاع   و ورية  نو     ( 
  جلعل محاية األطفال  ولوية من األولويات 2018 يلول ســـــبتمر  12الســـــودا   املوقا    ديس  بابا   

   سااق مضي البلد قدما؛
ح ومة  نو  الســــودا  عل  التعاو  ما األمم املتحدة   و ــــا واعتماد خ ة حث   أل( 

عمل  ــاملة تعامج واا االت ا ات اجلســامة الســتة املرت بة  ــد األطفال  حباث ت ن بدا تنفاذها دو  
مب اا من   ل و ــــــــا حد جلماا االت ا ات وااعتدااات املرت بة  ــــــــد األطفال  وعل   فالة مصــــــــدار 

امر وتعلامات تأديباة من القاادة العســـــــــــــــ رية بشــــــــــــــــأ  واا االت ا ات وااعتدااات املرت بة وملفاذ  و 
 األطفال؛  د

ــــة   د(  حــــث ح ومــــة  نو  الســـــــــــــــودا  عل  تنفاــــذ واا  ح ــــام خ ــــة العمــــل اةــــالا
من   ـــل م ـــاا ومنا ألناـــد األطفـــال واســـــــــــــــت،ـــدام م  فضـــــــــــــــال عن اتفـــاق ألـــديـــد االتزام  2012 لعـــام
 ؛2014 لعام

دعوة اة ومــة مىل مع ــاا األولويــة لتســـــــــــــــري  األطفــال املرتب ني بــالقوات واجلمــاعــات   هـ( 
املسلحة ومعادة مدما  م  رزا من تنفاذ ااتفاق املنش  لتسوية النزاع   و ورية  نو  السودا   ومىل 

اع األمن    فالة    يراعي بال امل برلامج لزع الســـــــالح التســـــــري  ومعادة ا دماأل وبرلامج مصـــــــالح ق 
واا املراحــل تلباــة ااحتاــا ــات اخلــاصــــــــــــــــة للفتاــات والفتاــا   مبن فا م ذوو ا عــاقــة  ومحــايــة حقوق م  
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بوســـــائل من ا و ـــــا عملاة لنزع الســـــالح والتســـــري  ومعادة ا دماأل تراعي ااعتبارات اجلنســـــالاة والعمرية 
 الغاية؛ وختصاص املوارد ال افاة لتحقاق هذه

ضــــــمام ح ومة  نو  الســــــودا  مىل الروتو ول ااختااري اتفاقاة حقوق ال حاب بال  و( 
ودعوة اة ومة مىل اختاذ  2018 يلول ســـــــبتمر  27بشـــــــأ  ا ـــــــ اك األطفال   املنابعات املســـــــلحة   

 م رااات فورية لضما  التقاد بأح ام ؛
لنزاع املســــــــل  ال  ال حاب باالتزامات املتعلقة بتحســــــــني حالة األطفال املتضــــــــررين من ا  ب( 

   مبا   ذلض2018قدمت ا اة ومة خالل بيارة الفريق العامل مىل  نو  الســودا    تشــرين الثاين لوفمر 
العمل ما األمم املتحدة عل  توســـــــــاا ل اق خ ة العمل اةالاة لتصـــــــــب  خ ة عمل  ـــــــــاملة تعامج واا 

ومنا واا االت ا ات وااعتدااات االت ا ات اجلســـــــــــــــامة الســـــــــــــــتة املرت بة  ـــــــــــــــد األطفال بغاة وقه 
 األطفال؛  د

ا عرا  عن بالغ القلق من عدم املســـــــــــــاالة عن االت ا ات وااعتدااات ال  ترت ب ا   ح( 
واا  طرا  النزاع املســل   ــد األطفال  وحث ح ومة  نو  الســودا  عل  م اا ا فالت من العقا  

وااعتدااات بســـــرعة للعدالة وهاســـــبت م  بوســـــائل من  عن طريق  ـــــما  تقد  واا مرت يب االت ا ات
التوقاا دو  مب اا عل  مذ رة التفاهم ما ااحتاد األفريقي  لشـــــــــــاا اة مة امل،تل ة جلنو  الســـــــــــودا   

 املناسب؛ ومن خالل م راا حتقاقات ومالحقات قضائاة دقاقة ومستقلة ولزي ة   الوق 
األطفال واســـــــت،دام م بصـــــــورة ةن رة حالل الف ة  ا عرا  عن بالغ القلق من ألناد  ط( 

املشــــــمولة بالتقرير ومن اســــــتمرار ألناد األطفال واســــــت،دام م   الت اك للقالو  الدويل الوا ب الت باق  
وحث واا  طرا  النزاع املســــــــل  بقوة عل     تقوم فورا ودو   ــــــــروط مســــــــبقة بتســــــــري  واا األطفال 

را  النزاع املســـــــــــــــل  ال  ن تفعل ذلض مىل من  األمم املتحدة مم الاة اجملندين   صـــــــــــــــفوف ا  ودعوة  ط
 الوصول دو  عائق ألغراض التحقق وتسري  األطفال املرتب ني جبماا األطرا ؛

التشـــديد عل   ـــرورة معاجلة التوترات و عمال العنه ال ائفاة    نو  الســـودا  من   ي( 
ال ــائفاــة عل  اختـاذ تـدابري فوريـة وهـددة ةمــاية  خالل حوار  ــــــــــــــــامـل للرماا  وحـث  طرا  النزاعـات

األطفال ومنا واا االت ا ات وااعتدااات  مبا   ذلض تلض القائمة عل   ســـــــــــاس االتســـــــــــا  القبلي 
 غريه من    ل االتسا ؛  و

ا عرا  عن بالغ القلق من ال ابا املمن ج ةاات ااغتصـــــــــــــا  وغريه من   ـــــــــــــ ال   ك( 
ت بة  ـــــــــــــــد األطفال  مبن فا م األطفال النابحو   ومن ارتفاع عددها  وحث واا العنه اجلنســـــــــــــــي املر 

 طرا  النــــــــــــــــــــزاع املســــل  بقوة عل  اختاذ تدابري فورية وهددة لوقه ومنا ارت ا   فراد واعات  ل من ا 
ااغتصــا  وغريه من   ــ ال العنه اجلنســي  ــد األطفال  والتشــديد عل   ماة مخضــاع مرت يب  رائم 

 ه اجلنسي واجلنساين  د األطفال للمساالة؛العن
ا عرا  عن قلق بالغ من ارتفاع عدد األطفال الذين قتلوا  و  وهوا  مبا يشمل ارتفاع   ل( 

ــــــــــــــــــــزاع املســـــل  وحواد  ا رمات  عددهم  نتارة مبا ـــــرة  و غري مبا ـــــرة ألعمال القتال بني  طرا  النـ
را  عل  الوفاا بالتزاما ا مبو ب القالو  الدويل العشــــــــــــوائاة  ــــــــــــد الســــــــــــ ا  املدلاني  وحث واا األط

ا لســــــــاين  وا ســــــــاما مبادس التمااز والتناســــــــب واالتزام باختاذ واا ااحتااطات املم نة لتفادي مةاق 
 األ رار باملدلاني واملمتل ات املدلاة  و   ل األحوال  التقلال من تلض األ رار مىل  دىن حد ة ن؛
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را  النـــــــــــزاع املسل  مىل اامتثال للقالو  الدويل الوا ب الت باق واح ام دعوة واا  ط  م( 
ال ابا املدين للمدارس واملســـــــــتشـــــــــفاات  مبا يشـــــــــمل العاملني فا ا  ومىل وقه ومنا ا رمات عل  تلض 
املؤســــــــســــــــات وعل  العاملني نا  و الت ديد بشــــــــن هرمات علا ا  ووقه ومنا ااســــــــت،دام العســــــــ ري 

 شفاات   الت اك للقالو  الدويل الوا ب الت باق؛للمدارس واملست
مدالة ا رمات ال  تشــن عل  العاملني   اجملال ا لســاين ومرافق املســاعدة ا لســالاة     ( 

والتأ اد عل     منا تقد  املســاعدة ا لســالاة ت ن    يشــ ل الت ا ا للقالو  الدويل ا لســاين  ودعوة 
مبا   ذلض قوات الدفاع الشـــعيب جلنو  الســـودا   مىل  ـــما  وصـــول األمم  واا  طرا  النزاع املســـل  

املتحدة و ــر ائ ا   اجملال ا لســاين عل  او  امل وومن ودو  عائق من   ل تقد  املســاعدة ا لســالاة 
   الوق  املناسب للس ا  املتضررين  مبن فا م األطفال؛

راأل فورا عن األطفــال امل،ت فني ومتــاحــة حــث واا  طرا  النزاع املســـــــــــــــل  عل  ا ف  س( 
 مشل م ما  سرهم؛ ن

دعوة ح ومة  نو  السودا  مىل التصدي للعنه اجلنسي املرتب  بالنزاعات  بوسائل   ع( 
من ا مجناب خ   عمل هددتني لقوات الدفاع الشــــــــعيب جلنو  الســــــــودا  و  اب الشــــــــرطة الوطناة جلنو  

مثلة اخلاصـــــة لألمني العام املعناة بالعنه اجلنســـــي   حاات النزاع الســـــودا  عري معدادما ما م تب امل
 وفريق اخلراا املعين بساادة القالو  والعنه اجلنسي   حاات النزاع؛

حث اجلناح املعارض   اجلاش الشـعيب لتحرير السـودا  عل  تنفاذ خ ة العمل الراماة    ( 
ل م وتشــــــــــــــوي  م  املوقعة بني اجلناح املعارض   اجلاش مىل م اا ومنا ألناد األطفال واســــــــــــــت،دام م وقت

  وألديد التعاو  ما فرقة العمل 2015الشـــعيب لتحرير الســـودا  واألمم املتحدة    الو  األول ديســـمر 
 الق رية املعناة برصد اخل ة وا بالغ عن تنفاذها؛

األطفال املتضـــــــررين من تشـــــــراا اة ومة عل  ال  از عل  فرص معادة مدماأل وتأهال   ص( 
النزاع املســـل  ب ريقة  ـــاملة ومســـتدامة تراع  فا ا ااعتبارات اجلنســـالاة والعمرية  مبا   ذلض املســـاواة   
اةصــول عل  خدمات الرعاية الصــحاة والدعم النفســي والرامج التعلاماة  و ذلض توعاة اجملتمعات اةلاة 

وتاســــــــــــــري عود م والتقلال مىل  دىن من  اطر ألنادهم من والعمل مع ا لتفادي وصــــــــــــــم هؤاا األطفال  
 ديد  ما مراعاة ااحتاا ات اخلاصــــــــة للفتاات والفتاا   بغاة ا ســــــــ ام   رفاه األطفال و  اســــــــتدامة 

 السالم واألمن؛
حث واا األطرا  املشار ة   تنفاذ ااتفاق املنش  لتسوية النزاع   و ورية  نو    ق( 

 فالة مدراأل مسـائل محاية األطفال املتضـررين من النزاع املسـل  وحقوق م ورفاه م ومت ان م السـودا  عل   
مدرا ا  امال   واا اجل ود املتعلقة ببناا الســــــالم ومدامة الســــــالم  مبا   ذلض اجل ود املتعلقة برامج لزع 

وراا األطفال   هذه  الســــــالح والتســــــري  ومعادة ا دماأل ومصــــــالح ق اع األمن  والتشــــــراا عل  مراعاة
 العملاات وتاسري ذلض؛

ال حاــب بتــأياــد ح ومــة  نو  الســـــــــــــــودا  معال  املــدارس اامنــة واملبــادس التو ا اــة   ر( 
ةماية املدارس واجلامعات من ااست،دام العس ري  ثناا النزاع املسل   والدعوة مىل ا سراع   تنفاذما  

ا رمات ال  ُتشـــــــــــــنيف عل  املدارس   الت اك للقالو  الدويل  وتشـــــــــــــراا اة ومة عل   فالة التحقاق  
 ا لساين وهاسبة املسؤولني عن ا؛
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حث واا  طرا  النزاع عل  تنفاذ ااســــــــــــتنتا ات الســــــــــــابقة ال  خلص ملا ا الفريق   ش( 
 (؛ S/AC.51/2015/1 و S/AC.51/2012/2العامل املعين باألطفال والنزاع املسل     نو  السودا   

    (2018  2428و  (2015  2206ا  ــــــــارة مىل    جملس األمن قرر   قراري    ت( 
تن بق  زااات مالاة وتدابري ةظر الســــــــــــــفر عل  األفراد وال االات الذين حتددهم اللرنة املنشــــــــــــــأة عمال 

ا عة لتلض اجلزااات باعتبارهم مسؤولني عن  عمال  ر ات خ  (2015  2206من القرار  16بالفقرة 
 قد تشمل ما يلي:

الت، ا  ألعمال تنت ض القالو  الدويل ةقوق ا لســــــــا   و القالو  الدويل ا لســــــــاين  ‘1’ 
تشـــــ ل ألاوبات ةقوق ا لســـــا    و تو ا  تلض األعمال الوا يب الت باق   و  عمال 

  و ارت انا    نو  السودا ؛
ت،دام األطفال  و ألنادهم من قبل اجلماعات املســـــــــلحة  و القوات املســـــــــلحة   اســـــــــ ‘2’ 

 سااق النزاع املسل     نو  السودا ؛
الت، ا  ألعمال تن وي عل  العنه اجلنســـــــــــــــي واجلنســـــــــــــــاين  و تو ا  تلض األعمال  ‘3’ 

 ارت انا    نو  السودا ؛  و
  من خالل الت، ا  ألعمال العنه اســـــــت دا  املدلاني  مبن فا م النســـــــاا واألطفال ‘4’ 

 و تو اــ  تلــض األعمــال  و ارت ــانــا  مبــا   ذلــض القتــل  و التشـــــــــــــــويــ   و التعــذيـب(  
ااخت ا    و ااختفاا القســــــري   و التشــــــريد القســــــري   و  ــــــن ا رمات عل    و

من  املدارس  و املســــــــــتشــــــــــفاات  و املواقا الديناة  و املواقا ال  يلرأ ملا ا املدلاو    و
خالل ســــــــــــلوك قد يشــــــــــــ ل الت ا ا  و ألاوبا خ ريا للقالو  الدويل ةقوق ا لســــــــــــا  

 للقالو  الدويل ا لساين؛  و
عرقلة  لشــــــــــ ة البعثات الدولاة العاملة   جمال حفظ الســــــــــالم  و اجملال الدبلوماســــــــــي  ‘5’ 

بات ا لســــاين    نو  الســــودا   مبا   ذلض ولاة رصــــد وقه مطالق النار وال تا  و
 األمناة االتقالاة   و عرقلة ميصال  و توبيا املساعدات ا لسالاة  و اةصول علا ا؛

ا عرا  عن ااســـتعداد  بالغ جملس األمن باملعلومات ذات الصـــلة باملو ـــوع ند     ( 
 مساعدت    فرض تدابري هددة األهدا  عل  اجلناة 

ــــــام يصدره رئاس الفريق العامل  رسالة  مىل  واتفق الفريق العامل عل     يو    من خالل - 7 باا  عـ
 قادة اجملتمعات اةلاة والزعماا الديناني  تتضمن ما يلي:

التشـــديد عل   ماة الدور الذي يؤدي  قادة اجملتمعات اةلاة والزعماا الديناو    تعزيز    ( 
 محاية األطفال املتضررين من النزاع املسل ؛

ة العلناة لاللت ا ات وااعتدااات املرت بة  ــــــــــد األطفال  وخباصــــــــــة حث م عل  ا دال   ( 
ين وي من ا عل  ألناد األطفال واســــــت،دام م وااغتصــــــا  وغريه من   ــــــ ال العنه اجلنســــــي  ــــــد  ما

األطفال  والقتل والتشــــوي   وااخت ا  و ــــن ا رمات عل  املدارس واملســــتشــــفاات والت ديد بااعتداا 
املني   جمال املســــــاعدة ا لســــــالاة  وحث م عل  مواصــــــلة الدعوة مىل وقه هذه علا ا  ومنا وصــــــول الع

االت ا ات والتراوبات ومنع ا  وعل  العمل ما اة ومة واألمم املتحدة وســـــــــــــــائر اجل ات املعناة لدعم 

https://undocs.org/ar/S/AC.51/2012/2
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2015/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)


 S/AC.51/2018/3 

 

6/11 18-22431 

 

لوعي معادة مدماأل وتأهال األطفال املتضـــــــــررين من النزاع املســـــــــل    جمتمعا م اةلاة  ب رق من ا مذ اا ا
 لترنب وصم هؤاا األطفال 

 
 التوصيات المقدمة إلى مجلس األمن  

اتفق الفريق العامل عل     يوصــــــــــي بأ  حتال رئاســــــــــة جملس األمن رســــــــــالة مىل ح ومة  نو   - 8
 السودا  تتضمن ما يلي:

ال حاب بالفرصة ال  تثل ا ااتفاق املنش  لتسوية النزاع   و ورية  نو  السودا      ( 
  جلعل محاية األطفال  ولوية   الوق  الذي 2018 يلول ســــبتمر  12الذي مت توقاع     ديس  بابا   

 تضي فا  البلد قدما؛ 
دعوة اة ومــة مىل مع ــاا األولويــة لتســـــــــــــــري  األطفــال املرتب ني بــالقوات واجلمــاعــات    ( 
لنزاع   و ورية  نو  السودا   و فالة ومعادة مدما  م   مطار تنفاذ ااتفاق املنش  لتسوية ا املسلحة

   يراعي الرلامج الوطين لنزع الســــــــالح والتســــــــري  ومعادة ا دماأل ومصــــــــالُح ق اع األمن مراعاة تامة   
واا املراحل ااحتاا ات اخلاصــة للفتاات والفتاا  ومحاية حقوق م  بســبل من ا و ــا عملاة لزع ســالح 

 تبارات اجلنسالاة والعمرية  وختصاص املوارد ال افاة لتحقاق هذه الغاية؛ وتسري  ومعادة مدماأل مراعاة لالع
ا عرا  عن بالغ القلق مباا االت ا ات وااعتدااات املرت بة  ـــــــــــد األطفال   النزاع   أل( 

املســـــــــــــــل  خالل الف ة املشـــــــــــــــمولة بالتقرير  مبا   ذلض االت ا ات وااعتدااات ال  تن وي عل  ألناد 
واســــت،دام م  والقتل والتشــــوي   وااغتصــــا  وغريه من   ــــ ال العنه اجلنســــي  وااخت ا   األطفال 

وا رمات عل  املدارس واملستشفاات  ومنا وصول املساعدات ا لسالاة  وا عراُ   يضا عن القلق مباا 
 بوقه هذه اســـــتمرار اســـــت،دام املدارس لألغراض العســـــ رية   الت اك للقالو  الدويل الســـــاري  وامل البةُ 

االت ا ات وااعتدااات فورا  ما التذ ري بأ  املسـؤولاة األسـاسـاة عن محاية األطفال    نو  السـودا  
 تقا عل  عاتق ح ومة  نو  السودا   وحث اة ومة عل  اختاذ خ وات فورية   هذا الصدد؛ 

ا عرا  عن بالغ القلق مباا عدم املســـــاالة عن االت ا ات وااعتدااات املرت بة  ـــــد   د( 
األطفال   النزاع املســـــــــــــل   وحث ح ومة  نو  الســـــــــــــودا  عل  م اا ا فالت من العقا  من خالل 
 م راا حتقاقات ومالحقات قضــائاة دقاقة ومســتقلة ولزي ة   الوق  املناســب دو   ي متااز بشــأ  اجلرائم
املرت بة  ـــــــــد األطفال؛ ومن خالل التوقاا دو  مزيد من التأخري عل  مذ رة التفاهم ما ااحتاد األفريقي 

 من   ل ملشاا اة مة امل،تل ة جلنو  السودا ؛ 
  مىل 2018 يلول ســــــــــــبتمر  27ال حاب بالضــــــــــــمام ح ومة  نو  الســــــــــــودا       هـ( 

شأ  ا  اك األطفال   النزاعات املسلحة  ودعوة اة ومة الروتو ول ااختااري اتفاقاة حقوق ال فل ب
 مىل اختاذ م رااات فورية لضما  التقاد بأح ام ؛

ال حاب باالتزامات بتحســـــني حالة األطفال املتضـــــررين من النزاع املســـــل  ال   عرب    و( 
 تشـــــــــــــــرين الثــــاين عن ــــا اة ومــــة خالل الزيــــارة ال  قــــام نــــا الفريق العــــامــــل مىل  نو  الســـــــــــــــودا    

  مبا   ذلض العمل ما األمم املتحدة عل  توســـاا ل اق خ ة العمل اةالاة لتصـــب  خ ة 2018 لوفمر
عمل  ــــــــاملة تعامج واا االت ا ات اجلســــــــامة الســــــــتة  ــــــــد األطفال بغاة وقه ومنا واا االت ا ات 

 وااعتدااات  د األطفال؛ 
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لفاذ  وامر القاادة العســــــــ رية وتو ا ا ا دعوة ح ومة  نو  الســــــــودا  مىل  ــــــــما   م  ب( 
العقاباة  وا ســاما تلض ال  حتظر ألناد األطفال واســت،دام م  ومواصــلة   فالة وصــول األمم املتحدة مىل 
املواقا دو  عائق ألغراض التحقق وتســـــــــري  األطفال املرتب ني بقوات الدفاع الشـــــــــعيب جلنو  الســـــــــودا   

 دارس ال  تست،دم ا قوات األمن اة وماة؛ ومصدار األوامر بإخالا واا امل
حث ح ومة  نو  الســــودا  عل  التعاو  ما األمم املتحدة   و ــــا واعتماد خ ة   ح( 

عمل  ـــــــاملة تعامج واا االت ا ات اجلســـــــامة الســـــــتة  ـــــــد األطفال  حباث ت ن    يبد  تنفاذها دو  
رت بة  ـــــــد األطفال و فالة مصـــــــدار وملفاذ تأخري من   ل و ـــــــا حد جلماا االت ا ات وااعتدااات امل

  وامر القاادة العس رية وتو ا ا ا العقاباة بشأ  واا االت ا ات وااعتدااات  د األطفال؛ 
 2012حث ح ومة  نو  السودا  عل  تنفاذ واا  ح ام خ ة العمل اةالاة لعام   ط( 

 ؛ 2014تفاق ألديد االتزام باخل ة لعام   اا ومنا ألناد األطفال واست،دام م  فضال عن  ح ام ا
حث ح ومة  نو  السودا  عل  التصدي للعنه اجلنسي املتصل بالنزاعات  ب رق   ي( 

من ا است مال خ   العمل اةددة لقوات الدفاع الشعيب جلنو  السودا  و  اب الشرطة الوطناة جلنو  
مني العام املعناة بالعنه اجلنســـــــي   حاات الســـــــودا  املو ـــــــوعة بالتعاو  ما م تب املمثلة اخلاصـــــــة لأل

 النزاع وفريق اخلراا املعين بساادة القالو  والعنه اجلنسي   حاات النزاع؛ 
دعوة اة ومة مىل تنشـــــا  اللرا  التقناة والرفاعة املســـــتوى املشـــــ  ة بني الوبارات عل    ك( 

  هذه اللرا  ســت و  بالغة األماة   و ــا الصــعاد الوطين وعل  مســتوى الوايات قبل  اية الســنة  أل
 خ ة العمل وا  را  عل  تنفاذها بالتعاو  ما األمم املتحدة؛ 

دعوة اة ومة مىل ملفاذ التشـــريعات الوطناة القائمة  وملشـــاا قدرات وطناة مت،صـــصـــة   ل( 
مة فاما يتعلق بالقضــايا داخل ســل ات العدالة املدلاة والعســ رية الرئاســاة من   ل القاام بالتحقاق واةا 

 اخل رية املتصلة بالنزاع  مبا   ذلض االت ا ات وااعتدااات املرت بة  د األطفال؛ 
حث اة ومة عل  ا ســـــــــــــــراع   مرا عة القالو  اجلنائي و ـــــــــــــــما  ألر  االت ا ات   م( 

 اجلسامة الستة  د األطفال   القالو  اجلنائي املنق ؛ 
حـث اة ومـة  ـذلـض عل  تعزيز تســـــــــــــــراـل املوالاـد من خالل التعراـل بـالتوقاا عل     ( 

 مشروع قالو  السرل املدين لاصب  قالولا؛ 
حث ح ومة  نو  الســـــــــــودا   ذلض عل  ملشـــــــــــاا ولاة فحص فعالة لضـــــــــــما  عدم   س( 

تســـــــــــري  واا مدماأل  و ألناد مرت يب الت ا ات  و اعتدااات  ـــــــــــد األطفال   قوات األمن اة وماة ول
مرت يب االت ا ات وااعتدااات  ــــــــــــد األطفال من قوا ا بشــــــــــــ ل من ري وبصــــــــــــر  النظر عن رتب م 

 ومخضاع م للمساالة؛ 
تشراا اة ومة عل  ال  از عل  فرص معادة مدماأل ومعادة تأهال األطفال املتضررين   ع( 

اجلنســالاة والعمرية  مبا   ذلض املســاواة  من النزاع املســل  ب ريقة  ــاملة ومســتدامة تراع  فا ا ااعتبارات
  اةصــول عل  خدمات الرعاية الصــحاة والدعم النفســي اا تماعي والرامج التعلاماة  و ذلض التوعاة 
والعمل ما اجملتمعات اةلاة لتفادي وصم هؤاا األطفال وتاسري عود م والتقلال مىل  دىن حد من  اطر 

ا ات اخلاصـــــــة للفتاات والفتاا   بغاة ا ســـــــ ام   رفاه األطفال و  الســــــالم ألنادهم  ما مراعاة ااحتا
 واألمن املستدامني؛ 
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ال حاب مبا  بدت  ح ومة  نو  الســــــــــــودا  من تأياد  عال  املدارس اامنة واملبادس    ( 
مىل ا سراع    التو ا اة ةماية املدارس واجلامعات من ااست،دام العس ري  ثناا النزاع املسل   ودعو ا

تنفاذما  وتشــــــراا اة ومة عل   فالة التحقاق   ا رمات ال  ُتشــــــنيف عل  املدارس   الت اك للقالو  
 الدويل ا لساين ومقا اة املسؤولني عن ا عل  النحو الوا ب؛ 

دعوة ح ومة  نو  الســــودا  مىل مبالغ الفريق العامل املعين باألطفال والنزاع املســــل    ص( 
 تمرار جب ودها الراماة مىل تنفاذ توصاات الفريق العامل واألمني العام حسب ااقتضاا  باس
واتفق الفريق العامل عل     يوصي بأ  حتال رئاسة جملس األمن رسالًة مىل األمني العام تتضمن  - 9

 ما يلي:
دا  تو اــ  طلــب مىل األمني العــام لا فــل قاــام بعثــة األمم املتحــدة    نو  الســـــــــــــــو    ( 

ومنظمة األمم املتحدة لل فولة  الاولاســــــــــه(  فضــــــــــال عن ســــــــــائر و اات األمم املتحدة ذات الصــــــــــلة  
يتما ـــــــ  ما واية  ل من ا  مبواصـــــــلة وتعزيز   ودها الراماة مىل دعم ســـــــل ات  نو  الســـــــودا     مبا

رااات لتقاام الســـــــن   هاربة ا فالت من العقا   بســـــــبل من ا تعزيز لظام العدالة اجلنائاة  و  تنفاذ م 
القوات املســــــلحة وقوات األمن الوطناة ملنا ألناد األطفال واســــــت،دام م    نو  الســــــودا   و  تعمام 
مراعاة ااحتاا ات اخلاصــــــــــة لألطفال املتضــــــــــررين من النزاع املســــــــــل  ومحاية حقوق م   واا برامج لزع 

لنزع السالح والتسري  ومعادة ا دماأل تراع   السالح والتسري  ومعادة ا دماأل  بسبل من ا و ا عملاة
فا ا ااعتبارات اجلنسالاة والعمرية  و  مصالح ق اع األمن  و  توفري برامج  املة  عادة تأهال ومعادة 
مدماأل األطفال املرتب ني ســــــابقا بالقوات املســــــلحة الوطناة واجلماعات املســــــلحة غري التابعة للدولة وتوفري 

يــب القوات املســـــــــــــــلحــة وقوات األمن الوطناــة عل  محــايــة األطفــال  و  دعم النظــامني الفرص  م  وتــدر 
التعلامي والصــحي و  ملشــاا م رااات تشــغال موحدة لتســلام األطفال املرتب ني ســابقا بالقوات املســلحة 

 امل الوطناة واجلماعات املســـلحة من   ل محاية األطفال خالل العملاات العســـ رية  وميالا ااهتمام ال
لاللت ا ات املرت بة  ـــــد األطفال   ت باق ســـــااســـــة بذل العناية الوا بة   مراعاة حقوق ا لســـــا  عند 

 تقد  دعم األمم املتحدة مىل قوات  مناة غري تابعة لألمم املتحدة؛ 
تو اـ  طلـب مىل األمني العـام  ـذلـض لا فـل مواصـــــــــــــــلـة فرقـة العمـل الق ريـة للرصـــــــــــــــد    ( 

لســـــــودا  عمل ا ما ح ومة  نو  الســـــــودا  من   ل التنقا  الســـــــريا خل ة العمل وا بالغ    نو  ا
اةالاة لتصــب  خ ة عمل  ــاملة تعامج واا االت ا ات اجلســامة الســتة املرت بة  ــد األطفال املتضــررين 
من النزاع املســـــــــــل     نو  الســـــــــــودا  ومواصـــــــــــلة الدعوة من   ل تســـــــــــري  األطفال املرتب ني بالقوات 

ات املســــــــلحة ومعادة مدما  م  مبا   ذلض   ســــــــااق تنفاذ ااتفاق املنشــــــــ  لتســــــــوية النزاع   واجلماع
 و ورية  نو  السودا ؛

تو اـ  طلـب مىل األمني العـام لاـدعو فرقة العمـل الق رية للرصـــــــــــــــد وا بالغ    نو    أل( 
دا   متشــــــــاا ما القرار الســــــــودا  مىل مواصــــــــلة عمل ا ما اجلناح املعارض   اجلاش الشــــــــعيب لتحرير الســــــــو 

  من   ــل تاســـــــــــــــري التنفاــذ ال ــامــل خل ــة العمــل الراماــة مىل م ــاا ومنا ألناــد األطفــال (2005  1612
 واســـــــــــــــت،ــــدام م  وقتل م وتشـــــــــــــــوي  م  ال  وقع ــــا اجلنــــاح املعــــارض واألمم املتحــــدة    ــــالو  األول 

 ؛ 2015 سمردي

https://undocs.org/AR/S/RES/1612%20(2005)
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تو ا  طلب مىل األمني العام لاواصــل  فالة فعالاة ولاة الرصــد وا بالغ بشــأ  األطفال   د( 
يتعلق  والنزاع املسل  وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة  وتعزيز  لش ت ا املتعلقة بالرصد وا بالغ فاما

من النزاع املســــــل     نو  الســــــودا   جبماا االت ا ات وااعتدااات املرت بة  ــــــد األطفال املتضــــــررين
 وتعزيز عنصر محاية ال فل   بعثة األمم املتحدة    نو  السودا ؛ 

مالحظــة التــدابري امل،تلفــة ال  اختــذ ــا بعثــة األمم املتحــدة والبلــدا  املســــــــــــــــامــة بقوات   هـ( 
الشــديد من    ااســتغالل وبأفراد  ــرطة مل افحة ااســتغالل واالت اك اجلنســاني  ما ا عرا  عن القلق 

واالت اك اجلنســــــاني لألطفال من  الب  فراد من حفظة الســــــالم ا يزال يشــــــ ل مصــــــدر قلق بالغ عل  
صـــعاد اةماية  والدعوة مىل اســـتمرار عملاات األمم املتحدة ةفظ الســـالم   تنفاذ ســـااســـة األمني العام 

ك اجلنســاني  فضــال عن  فالة اامتثال ال امل من القا ــاة بعدم التســام  مطالقا مباا ااســتغالل واالت ا
 فرادها ملدولة الســــــــــــلوك   األمم املتحدة  وت رار تأ اد طلب اجمللس مىل األمني العام    يواصــــــــــــل اختاذ 

 عل  علم بذلض  واا التدابري الالبمة   هذا الصدد ومبقاا اجمللس
جملس األمن رســــــــــالة مىل ا ااة اة وماة واتفق الفريق العامل عل     يوصــــــــــي بأ  حتال رئاســــــــــة  - 10

 الدولاة املعناة بالتنماة تتضمن ما يلي:
ال حاب بالدور الرئاســـــــــــي لل ااة اة وماة الدولاة   هادثات الســـــــــــالم ال   دت مىل    ( 

توقاا ح ومة  نو  الســــودا  واجلناح املعارض   اجلاش الشــــعيب لتحرير الســــودا  عل  ااتفاق املنشـــ  
 ؛ 2018 يلول سبتمر  12النزاع   و ورية  نو  السودا     ديس  بابا    لتسوية

التشـــــــــــــــديد عل   ماة دمج مســـــــــــــــائل محاية ال فل   ولاة رصـــــــــــــــد وقه مطالق النار    ( 
وال تابات األمناة االتقالاة  ال  ترصـــد امتثال  طرا  النزاع املســـل  اتفاق وقه األعمال العدائاة وأُلري 

 ت وتعد التقارير بشأل ؛ التحقاقا
حث واا األطرا  املشار ة   تنفاذ ااتفاق املنش  لتسوية النزاع   و ورية  نو    أل( 

الســـــودا  عل   فالة ا دراأل ال امل ملســـــألة محاية األطفال املتضـــــررين من النزاعات املســـــلحة  وحقوق م  
دة ا عمار  و ذلض   اجل ود الراماة مىل ورفاه م  ومت ان م    واا خ   وبرامج واســـــــــــ اتاراات معا

 بناا السالم واةفاظ علا   
واتفق الفريق العامل عل     يوصــــي بأ  حتال رئاســــة جملس األمن رســــالة مىل رئاســــة جلنة جملس  - 11

    نو  السودا  تتضمن ما يلي: بشأ (2015  2206األمن املنشأة عمال بالقرار 
  ال  طلب فا ا جملس األمن (2011  1998 أل( من القرار  9ا  ــــــــارة مىل الفقرة    ( 

ملعلومات تعزيز ااتصـــــــاات بني الفريق العامل وجلا  اجلزااات املعناة التابعة للمرلس  ب رق من ا تبادل ا
من القرار  22ذات الصـــلة باالت ا ات وااعتدااات املرت بة  ـــد األطفال   النـــــــــــــــــــزاع املســـل ؛ والفقرة 

   ال  طلب فا ا جملس األمن مىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعناة باألطفال والنــــــــــــــزاع(2018  2428
لة باملو ـــــــــــــــوع ما جلنة جملس األمن املنشـــــــــــــــأة عماًل بالقرار  املســـــــــــــــل     تتبادل املعلومات ذات الصـــــــــــــــ

من  9والفقرة  (2010  1960من القرار  7بشــــــــــــأ   نو  الســــــــــــودا   وفقا للفقرة  (2015  2206
 ؛(2011  1998القرار 

تشراا اللرنة عل  النظر   حتديد  فراد  و االات  لفرض  زااات علا م وفقا للقواعد    ( 
 ا اة للرنة  والقاام    هذا الصدد   يضا بتشراا تبادل املعلومات ذات الصلة بني اللرنة واملبادس التو 

 واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعناة باألطفال والنزاع املسل   

https://undocs.org/AR/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/1998%20(2011)
https://undocs.org/AR/S/RES/2428%20(2018)
https://undocs.org/AR/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/AR/S/RES/1998%20(2011)
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 واتفق الفريق العامل عل     يوصـي جملس األمن مبا يلي: - 12
رين من النزاع املســـــل     نو   فالة    يواصـــــل اجمللس و ـــــا حالة األطفال املتضـــــر    ( 

 السودا    اعتباره عند استعراض واية بعثة األمم املتحدة    نو  السودا  و لش ت ا؛ 
 فالة اســــتمرار واية تتعلق حبماية ال فل   بعثة األمم املتحدة  وا ســــاما فاما يتعلق    ( 

ذلض اةوار ما األطرا    النزاع بشــــــــــأ  بالرصــــــــــد وا بالغ والتدريب وبناا القدرات وتعمام اةماية  و 
 خ   العمل وتقد  الدعم   تنفاذها؛ 

بشــأ   (2015  2206محالة هذه الوثاقة مىل جلنة جملس األمن املنشــأة عمالً بالقرار   أل( 
  نو  السودا   

 
 ه الفريق العاملاإلجراء المباشر الذي اتخذ  

اتفق الفريق العامل عل     يبعث برســـــــــــــــائل يو   ا رئاســـــــــــــــ  مىل البنض الدويل واجل ات املااة  - 13
 األخرى تتضمن ما يلي: 

دعوة البنض الدويل واجل ات املااة مىل تقد  الدعم بالتمويل واملســـــــــــــــاعدة التقناة مىل    ( 
 وا منائاة ذات الصلة للقاام مبا يلي:    ود ح ومة  نو  السودا  والو اات ا لسالاة

و ــــا م رااات ألناد وولاات لتقاام الســــن تتســــم بالفعالاة   قوات األمن الوطناة ملنا  ‘1’ 
 ألناد األطفال واست،دام م متشاا ما خ ة عمل ا؛

و ا برامج  املة  عادة التأهال ومعادة ا دماأل تراعي ااعتبارات اجلنسالاة والعمرية  ‘2’ 
ألطفال املرتب ني سابقا بالقوات املسلحة وقوات األمن الوطناة  و اجلماعات املسلحة ل

 غري التابعة للدولة؛
توفري الرعاية املالئمة   الوق  املناسب لألطفال النا ني من العنه اجلنسي واجلنساين  ‘3’ 

 من خالل تاسري تقد  اخلدمات مىل النا ني والنا اات؛ 
ل األمد واملســتدام لرامج الصــحة العقلاة والرامج النفســاة اا تماعاة   التمويل ال وي ‘4’ 

ســــــــــااقات العمل ا لســــــــــاين  و ــــــــــما  تلقي واا األطفال املتضــــــــــررين للدعم ال ا  
واةســن التوقا ؛ وتشــراا البنض الدويل واجل ات املااة عل  مدماأل خدمات الصــحة 

 ا األعمال ا لسالاة؛العقلاة واخلدمات النفساة اا تماعاة   وا
 تعزيز النظامني التعلامي والصحي؛  ‘5’ 
تعزيز لظام العدالة اجلنائاة والعســــــــــ رية من   ل التصــــــــــدي ل فالت من العقا  عل   ‘6’ 

 االت ا ات وااعتدااات املرت بة  د األطفال   النزاع املسل ؛ 

دعم التوقاا عل  مشـــــروع قالو  الســـــرل املدين لاصـــــب  قالولا وتنفاذه  وســـــالة ةماية  ‘7’ 
حقوق ال فل  ومنا ألناد القصــر  و ــما  القاام بشــ ل  ــامل بنزع ســالح األطفال 

 املرتب ني بالقوات واجلماعات املسلحة وتسرحي م ومعادة مدما  م؛ 
غ الفريق العامل باســـــــــــتمرار جب ودها الراماة دعوة البنض الدويل واجل ات املااة مىل مبال   ( 

 مىل توفري التمويل واملساعدة  حسب ااقتضاا  
  

https://undocs.org/AR/S/RES/2206%20(2015)
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 المرفق
بيان موجه من الممثل الدائم لجنوب السوووووووودان لدا األمم المت دل إلى الفريق العامل   

 المعني باألطفال والنزاع المسلح
 

 2018تشرين األول   توبر  10
 

 الساد الرئاس 
 عل  دعوتنا مىل حضور هذا اا تماع للفريق العامل    ر م  

 
 الساد الرئاس 

بالناابة عن ح ومة بلدي   ود      ــ ر الســادة فر اناا غامبا  املمثلة اخلاصــة لألمني العام املعناة  
ت  باألطفال والنزاع املســـل   عل  الزيارة النا حة ال  قام  نا مىل  نو  الســـودا   فقد  دت بيار ا مىل ف

قنوات ومســـــــــارات  ديدة فاما يتعلق حبماية األطفال وعري النظر   ما  ســـــــــدت  من مشـــــــــورة للمســـــــــؤولني 
اة وماني بشــــــــأ   افاة و ــــــــا قوالني وبعع الســــــــااســــــــات العامة من   ل محاية األطفال وتعزيز رفاه م  

يب    نو  السودا  مىل عري تنفاذ بعع  ف ارها ومق حا ا  فعل  سبال املثال   دى تفاعل ا ا عا  ما
 تقد  ح ومة و ورية  نو  السودا  لروتو ولني عل  هامش العقاد اجلمعاة العامة لألمم املتحدة  

 ما: 2018 يلول سبتمر  27والص ا  املقدما  من   ل االضمام    

صض معال  ملزم متعلق بالروتو ول ااختااري اتفاقاة حقوق ال فل بشأ  ا  اك األطفال    • 
 النزاعات املسلحة  

 صض معال  ملزم متعلق بالروتو ول ااختااري اتفاقاة حقوق ال فل بشأ  باا األطفال   • 
 

 الساد الرئاس 
نا املمثلة اخلاصـــــــــة من بخم بالنســـــــــبة  تشـــــــــرا البعثة ما  حدثت  بيارة النوايا اةســـــــــنة ال  قام  

 رســــاا عالقة وثاقة  وهذا هو ســــبب طلب النائب األول لرئاس و ورية  نو  الســــودا   اجلنرال تابا  
دينق قاي  اا تماع ما الســـــــــــــــادة غامبا عل  هامش العقاد اجلمعاة العامة لألمم املتحدة   الشـــــــــــــــ ر 

اا اة ومة قريبا بتشـــــ ال وتعاني األفرقة العاملة املنتظرة املا ـــــي  وعالوة عل  ذلض  لتوقا    يقوم  عضـــــ
من   ل العمل ما فريق األمم املتحدة بشــــــــــــــأ  تر ــــــــــــــاد الرامج اة وماة املتعلقة حبماية األطفال قالولاا 

 وسااساا وا تماعاا داخل البلد 
 


