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 والسبعون الثالثة الدورة
 األعمال جدول من 70 البند
 وحمايتها الطفل حقوق تعزيز

   
 السودان جنوب في المسلح والنزاع األطفال  

  
 العام األمين تقرير  

  

 موجز 
 التقرير هو الالحقــ ، والقرارات (2005) 1612 األمن جملس بقرار عمال املقــد   التقرير، هــ ا 

 عن معلومــات يتضـــــــــــــــمن وهو الســـــــــــــــو ا   جنوب يف املســـــــــــــــل  والنزاع األطفــال عن العــا  لألمني الثــاي
 201٤ األول/أكتوبر تشــــــــرين 1 بني وقعت اليت األطفال ضــــــــد املرتكب  (1)الســــــــت  اجلســــــــ م  االنتهاكات

 ارتكبتها  اليت اجلهات اإلمكا ، عند وحيدِّ ، ف ه، جرت ال ي والس اق ،201٨ حزيرا /يون ه ٣0 و
 أطراف مج ع ارتكبتها اليت الســــــــت  اجلســــــــ م  االنتهاكات جلم ع مفزع  مســــــــتويات التقرير قويوثِّ  

 نطاق توسع مع األطفال على الوطأة اشتدا  عن فضال بالتقرير، املشمول  الفرتة طوال األطفال ضد النزاع
  الكربى  االستوائ   املنطق  إىل الكربى الن ل أعايل منطق  من تدرجي ا النزاع

 أشكال من وغريه واالغتصاب والتشويه، والقتل ،واالستخدا  التجن د حاالت توث ق جرى ولقد 
 ومت خاص بوجه للقلق مثرية مســـــــــــــــتويات على النزاع أطراف مج ع قبل من واالختطاف اجلنســـــــــــــــ  العنف

 بالتقرير  املشمول  الفرتة خالل واملستشف ات املدارس على اهلجمات حوا ث من العديد من التحقق

__________ 

 املدارس على اهلجمات وشــــــن اجلنســــــ ، العنف أشــــــكال من وغريه واالغتصــــــاب والتشــــــويه، والقتل واالســــــتخدا ، التجن د (1) 
 األطفال  إىل اإلنسان   املساعدات وصول ومنع االختطاف وعمل ات واملستشف ات،

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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 إىل اإلنســــــان   املســــــاعدات وصــــــول منع من عال   مســــــتويات قتثِّ و   فقد ذلك، إىل وباإلضــــــاف  
 تدهور مع بالتوازي ذلك، أعاق ولقد  2016 وز/يول همت أزم  بعد املســـــــــــــــتويات ه ه وتفاقمت األطفال

 هلا  والتصدي األطفال ضد املرتكب  االنتهاكات توث ق على املتحدة األمم قدرة األمن  ، احلال 
 اجلســـــــــ م  االنتهاكات ارتكاب ومنع إهناء إىل الرام   التوصـــــــــ ات من جمموع  التقرير ه ا وي قدِّ  

 محايتهم  وحتسني السو ا  جنوب يف األطفال ضد
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 مقدمة - أوال 
 األطفال بشأ  الالحق  والقرارات (2005) 1612 األمن جملس بقرار عمال املقد   التقرير، ه ا - 1

 جنوب يف املســـــــل  النزاع من املتضـــــــرِّرين األطفال حال  عن العا  لألمني الثاي التقرير هو املســـــــل ، والنزاع
 ويتضـــمن  201٨ حزيرا /يون ه ٣0 إىل 201٤ األول/أكتوبر تشـــرين 1 من الفرتة يغط  وهو الســـو ا ،

 الســــــــابق تقريري تقدمي من  األطفال ضــــــــد املرتكب  اجلســــــــ م  االنتهاكات وأمناط الجتاهات وصــــــــفا التقرير
(S/2014/884) اعتمــــا  منــــ  األطفــــال حــــالــــ  حتســـــــــــــــني يف احملرز والتقــــد  املطروحــــ  التحــــديــــات ويبني 

 2015 أيــــــار/مــــــايو يف املســـــــــــــــل  والنزاع بــــــاألطفــــــال املعين العــــــامــــــل للفريق األخرية االســـــــــــــــتنتــــــاجــــــات
(S/AC.51/2015/1 ) هــ ا يف أمكن، ح ثمــا اخلطرية، لالنتهــاكــات املرتكبــ  اجلهــات هويــ  حــد ت ولقــد 

 (،S/2018/465) املسل  والنزاع األطفال عن األخري السنوي تقريري تمرفقا يف الصد ، ه ا ويف التقرير 
 املعارض )اجلناح السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض واجلناح السو ا ، لتحرير الشعيب اجل ش أ رج

 ملشــــــار( املوايل املعارض )اجلناح الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش يف املعارض واجلناح  ينق(، لتابا  املوايل
 الســـو ا  لتحرير الشـــعيب اجل ش ك لك  وأ رج األطفال  واســـتخدا  بتجن د الق ا  بســـب  األب ض واجل ش
 حبقهم، املرتك  اجلنســـــــــ  العنف أشـــــــــكال من ذلك وغري واغتصـــــــــا م وتشـــــــــويههم األطفال بقتل لق امه

 اجلناح أ رج ولقد األطفال، واختطاف واملســـــــتشـــــــف ات، املدارس تســـــــتهدف اليت اهلجمات يف وبضـــــــلوعه
 لتحرير الشــــــــــعيب اجل ش يف املعارض واجلناح ملشــــــــــار املوايل الســــــــــو ا  لتحرير الشــــــــــعيب اجل ش يف املعارض
 بقتل وتشويه األطفال  لق امهما  ينق لتابا  املوايل السو ا 

 ذلك يف مبا األطفال، ضــد املرتكب  اخلطرية االنتهاكات باســتمرار بالتقرير املشــمول  الفرتة واتســمت - 2
 وعمل ات اجلنســــ  والعنف مكثف، بشــــكل واالســــتخدا  والتجن د واســــع، نطاق على القتل أعمال انتشــــار

 ذلك يف مبا اإلنســا ، حلقوق جســ م  وجتاوزات انتهاكات الكربى الن ل أعايل منطق  وشــهدت االختطاف 
 اجلماعات بني القائم  التوترات تغ يها اإلنسـاي، الدويل للقانو  خطرية انتهاكات عن فضـال األطفال، ضـد

 األثر وكا  الب ئ   التغري بســــب  وحتتد  واملوار  األراضــــ  على التارخي   املنازعات عن تنجم ما وكثريا العرق  ،
 تماع  األفرا  وعلى النس ج االج ح اة على املدى بع دة عواق  وله األطفال على مدمرا

 البريوقراط   العقبات عن الناجم النائ  ، املناطق يف ســــــ ما وال الوصــــــول، منع اســــــتمرار إىل ونظرا - ٣
 وتفاقم بالتقرير املشــــمول  الفرتة خالل املعلومات مجع أع ق األمن  ، والق و  احلكوم  أســــاســــا تفرضــــها اليت
 عام  بني اإلنسـان   املسـاعدات وصـول منع حاالت عد  زيا ة من ذلك ويتضـ   2016 متوز/يول ه بعد

 2015 عا  من  املؤكدة االنتهاكات عد  يف االخنفاض مع بالتوازي (،61٣) 2017 و (٤0٨) 2016
 أ  املقدر فمن مث ومن ( 1 00٨) منها التحقق من املتحدة األمم تتمكن مل اليت احلوا ث ويف فصـــــــــاعدا

 ه ا يف الب انات أ  إال التقرير  ه ا يف ير  مما بكثري أعلى األطفال ضـــــــــد املرتكب  االنتهاكات عد  يكو 
 السو ا   جنوب يف األطفال ضد املرتكب  اجلس م  االنتهاكات وطب ع  حجم على مؤشرا تشكل التقرير

  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/2014/884
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2015/1
https://undocs.org/ar/S/2018/465
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 واألمنية السياسية التطورات عن عامة لمحة - ثانيا 
  201٦ حزيران/يونيه 30 إلى 2014 األول/أكتوبر تشرين 1 من - ألف 

 األول/ تشـــــــــرين من املمتدة الفرتة يف 201٣ األول/ يســـــــــمرب كانو   يف اندلع ال ي النزاع اســـــــــتمر - ٤
 عا  ويف وجونقل   والوحدة الن ل أعايل واليات يف مبعظمه وتركز ،2016 حزيرا /يون ه إىل 201٤ أكتوبر

 وقد متقطع   فرتات على خمتلف  فصــــائل لســــ طرة ختضــــع وملكال وبانت و بور مثل مد  عدة كانت  ،201٤
 أعمال أشـــــدِّ  من بعضـــــا الوحدة والي  وشـــــهدت إنســـــان    أزم  إىل وأ ى كربى  نزوح حبركات القتال تســـــب 
 آب/أغســــــــطس إىل ن ســــــــا /أبريل من الفرتة ويف 201٤ األول/أكتوبر تشــــــــرين يف ذروهتا بلغت اليت القتال،
 الســــو ا   لتحرير الشــــعيب اجل ش شــــن ها اليت الكبرية العســــكري  اهلجمات إىل أســــاســــا ذلك ويعزى ،2015

 من تضــــــــــــــر رت ولكنهـا املســــــــــــــلحـ  النزاعـات عن مبنـأى كبري  حـد إىل البلـد من األخرى األجزاء بق ـت ولقـد
 واختطافهم  وتشريدهم وتشويههم األطفال قتل إىل أ ى مما املاش  ، وسرق  املتفرِّق  القبل   النزاعات

 عا  يف بالتنم   املعن   الدول   احلكوم   اهل ئ  ب لتها الوســـــاط  جهو  من جوالت عدة تســـــفر ومل - 5
 لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض واجلناح السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش بني ي كر اتفاق أي عن 201٤

 آذار/مـارس ويف إل هـا  التوصــــــــــــــــل مت اليت النـار إطالق وقف اتفـاقـات الـدوا  على وانتهكـت الســـــــــــــــو ا ،
 الشـــــــــــعيب اجل ش بني بالتنم   املعن   الدول   احلكوم   اهل ئ  برعاي  جتري اليت املفاوضـــــــــــات ع لِّقت ،2015
 العنف أعمال يف شديد تصاعد عق  السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض واجلناح السو ا  لتحرير

 ،2015 آب/أغســـــــــــطس 17 يف ذلك، ومع الكربى  الن ل أعايل منطق  يف وأيار/مايو ن ســـــــــــا /أبريل يف
 حتت النار إطالق ووقف الســـو ا  جنوب مجهوري  يف النزاع حبل املتعلق االتفاق توق ع مع أمل بارق  برزت
 حكوم  تشـــك ل صـــوب الالزم  اخلطوات االتفاق حد   ولقد بالتنم    املعن   الدول   احلكوم   اهل ئ  رعاي 
 جتن د” عن االمتناع على األطراف حتث   األطفال حبماي  متعلق  أحكاما وتضـــــــــــــــم ن انتقال   وطن   وحدة
 إىل األطراف و عا ،“واجلنســــــاي اجلنســــــ  العنف وأشــــــكال أعمال” و “األطفال اجلنو  اســــــتخدا  و/أو

  “تــأثريهــا أو إمرهتــا حتــت هم الــ ين األطفــال اجلنو  )   ( عن املشـــــــــــــــروط وغري الفوري اإلفراج كفــالــ ”
 األول النائ  بوصــفه وتنصــ به املنفى من مشــار رياك عو ة عن ،2016 ن ســا /أبريل يف االتفاق، وأســفر
 مهامها  االنتقال   الوطن   الوحدة حكوم  تويل ويف السو ا  جنوب لرئ س

 
 2018 حزيران/يونيه 30 إلى 201٦ تموز/يوليه 1 من - باء 

 النزاع يف اهلدوء فرتة فإ  شـــــــــــهرا، ٣0 لفرتة قائم  ظلت االنتقال   الوطن   الوحدة حكوم  أ  مع - 6
 يف للرئ س األول والنائ  الرئ س بني اجتماع أثناء الرئاســــــــــــــ  القصــــــــــــــر يف اندلع القتال أل  طويال تد  مل

 النائ  بوصــــفه قاي  ينق بتابا  عنه واالســــتعاضــــ  املنفى إىل مشــــار رياك عو ة شــــهد ،2016 متوز/يول ه
 ســلفا الرئ س أنصــار بني االســتوائ   وســ  بوالي  جوبا، يف القتال إىل التطورات ه ه وأ ت للرئ س  األول

 مشــــــــــار ريك بني الســــــــــو ا  لتحرير الشــــــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح تشــــــــــتت وإىل مشــــــــــار ورياك كري
 الن ل أعايل منطق  من النزاع رقع  اتســــــــــاع إىل أيضــــــــــا 2016 متوز/يول ه يف النزاع وأ ى قاي   ينق وتابا 

 النداءات من الرغم وعلى قبل  من كبري  حد إىل متأثرة تكن مل اليت الكربى االســـــتوائ   املنطق  إىل الكربى
 قد عرق  تطهري عمل   بأ  والتح يرات املدن ني ضـــــــــــــد املرتكب  للفظائع حد لوضـــــــــــــع احلكوم  إىل الدول  

 مع القتال واســـــــــتمر الســـــــــو ا  لتحرير الشـــــــــعيب اجل ش جان  من اهلجمات تواصـــــــــلت البلد، يف حتصـــــــــل
 إعال  وأ ى  2016 عا  هناي  حبلول اجملاع  وطأة حتت يرزح البلد وكا  هوا ة  بال املســـــــــلح  اجلماعات
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 أعضــــــــاء لصـــــــــاح الرئ س به قا  ال ي الوزاري والتعديل مشـــــــــار رياك جان  من ذلك أعق  ال ي احلرب
 األزم   تفاقم إىل قاي  ينق لتابا  املوالني السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض اجلناح

 يف واحد جان  من به كري  ســـــــــلفا التزا  من الرغم على النار، إطالق وقف انتهك ما وســـــــــرعا  - 7
 لتحرير الشـــــــــــــــعيب للج ش املعارض اجلناح معقل على هجمات شـــــــــــــــن مع ذلك يف مبا ،2017 أيار/مايو
 الكربى  االســــتوائ   املنطق  يف الرئ ســــ   الطرق على كمائن  ونصــــ  الن ل، أعايل بوالي  باقاك يف الســــو ا 

 زخم جتديد إىل 2017 حزيرا /يون ه يف بالتنم   املعن   الدول   احلكوم   اهل ئ  ســـــــــعت الســـــــــ اق، ه ا ويف
 الرام   التدابري ملناقشــــ  أمور، مجل  يف وذلك، املســــتوى رف ع تنشــــ   منتدى إنشــــاء خالل من املفاوضــــات

 السو ا   جنوب مجهوري  يف النزاع حبل املتعلق االتفاق تنف   وإىل النار إلطالق  ائم وقف استعا ة إىل
 ،201٨ شــباط/فرباير يف أبابا أ يس يف املســتوى الرف ع التنشــ   ملنتدى الثان   الدورة واســتؤنفت - ٨

 االنتهاكات، وأمناط النار إطالق وقف خلروق الثالث   اجملموع  وأعضـــــــــــاء األفريق  االحتا  إ انات وســـــــــــ 
 التوصل  و  شباط/فرباير 16 يف الدورة واختتمت األطفال  واستخدا  وجتن د اجلنس  العنف ذلك يف مبا

 بني لوجه وجهـا اجتمـاع عقـد ،201٨ أيار/مايو يف احملا ثات من أخرى جول  وعقـ  ت كر  نتـائج إىل
 جنوب يف النزاع أطراف بني اخلرطو  اتفاق إعال  توق ع عن أســـــــــفر اخلرطو  يف مشـــــــــار ورياك كري  ســـــــــلفا

  201٨ حزيرا /يون ه يف السو ا 
 املعارض واجلناح الســـــــــو ا  لتحرير الشـــــــــعيب اجل ش بني االشـــــــــتباكات أعقاب ويف ذلك، ومبوازاة - ٩

 الفرتة يف الوحدة، والي  جنوب هجوما السـو ا  لتحرير الشـعيب اجل ش شـن   الوحدة، والي  يف ملشـار املوايل
 ومرتكبا املعارضــــــــــــ  عل ها تســــــــــــ طر اليت القرى مســــــــــــتهدفا ،201٨ وأيار/مايو ن ســــــــــــا /أبريل بني املمتدة

 والقصــف القتل وأعمال للســكا ، القســري التشــريد مشلت اإلنســا ، حلقوق جســ م  وجتاوزات انتهاكات
 على ترت  ما مع وهنبها، القرى وحرق اجلنســـــ  ، واالعتداءات واالغتصـــــاب النطاق، والواســـــع  العشـــــوائ  

 على األســـــــــــــــلحــ  توريــد حظر األمن جملس فرض متوز/يول ــه، 1٣ ويف األطفــال  على مــدمر أثر من ذلــك
 قرار )انظر 201٩ أيار/مايو حىت باألســـــلح  البلد تزويد من الدول مج ع مبوجبه منعت الســـــو ا ، جنوب
 ( (201٨) 2٤2٨ اجمللس

 ماليني ٤.٣ تشـــــر  مع أفريق ا، يف للتشـــــر  مصـــــدر أكرب الســـــو ا  جنوب يف النزاع أصـــــب  ولقد - 10
 كتاب   وقت ويف  (2)الالجئني من مل و  2.٤٨ و  اخل ا املشـــــر ين من مل و  1.٨٤ ب نهم من شـــــخ ،

 عــا  ومنــ  املتحــدة  لألمم التــابعــ  املــدن ني محــايــ  مواقع إىل طفــل ٨٨ 000 من أكثر التجــأ التقرير، هــ ا
 وتفـــاقمـــت التعل م  من طفـــل مل و  2.٤ وح ر  للهجو ، املـــدارس مج ع ثلـــث من أكثر تعر ض ،201٣

 وبائ  تفشـــــ  وبســـــب  ،2016 عا  من  البلد من أجزاء يف اجملاع  حاالت بســـــب  املأســـــاوي  احلال  ه ه
 األطفال  صفوف يف فا ح  خسائر أوقعت اليت األخرى واألمراض واملالريا الكولريا

  

__________ 

 (2) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “South Sudan: Humanitarian 

snapshot”, July 2018،   متـــــــاح من خالل الراب  التـــــــايلhttps://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-

humanitarian-snapshot-july-2018  

https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
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 السودان جنوب في النزاع أطراف - ثالثا 
 اجل ش يف املسـلح  للجماعات اجلزئ  أو الكامل اإل ماج اسـتمر   بالتقرير، املشـمول  الفرتة خالل - 11

 للج ش التابع كوبرا  فص ل إ ماج مع ذلك يف مبا األخرى، احلكوم   األمن وقوات السو ا  لتحرير الشعيب
 واجلناح الســـــــــــــــو ا  جنوب لتحرير الوطن   احلرك  وك لك ،2015 عا  يف الســـــــــــــــو ا  جلنوب الدميقراط 

 املســــؤول هو الســــو ا  لتحرير الشــــعيب اجل ش أ  ومع  2016 عا  من ابتداء  ينق لتابا  املوايل املعارض
 يف نشـــــــــ  بدور األخرى احلكوم   والســــــــــلطات األمن قوات اضــــــــــطلعت فقد االنتهاكات، عن الرئ ســــــــــ 

 الوطن   والدائرة الســـــو ا ، جلنوب الوطن   الشـــــرط  جهاز ذلك يف مبا األطفال، ضـــــد االنتهاكات ارتكاب
 الوطن    املطافئ وفرق  الوطين، األمن وجهاز الوطن  ، السجو  ومصلح  السو ا ، جلنوب الربي  لألح اء

 إىل الســـــــــــــــو ا  لتحرير الشـــــــــــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح انقســـــــــــــــم ،2016 متوز/يول ه وبعد - 12
 لتابا  املوايل املعارض واجلناح املنفى، يف زع مه يوجد ال ي ملشــــــــــار، املوايل املعارض اجلناح مها تني،جمموع
 له التابع  اجملموع  احتفظت مشـــــــــــــــار، رياك نف  من الرغم وعلى احلكوم   جان  إىل وقف ال ي  ينق،

 الكربى  الن ل أعايل منطق  يف مواقع وعدة باقاك على بالس طرة
 القتال يف شــــــاركت ما وكثريا الظهور، إىل وعا ت وتفك كت أخرى مســــــلح  مجاعات وانشــــــقت - 1٣

 لتحرير الشــــــــــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح أو الســــــــــــــو ا  لتحرير الشــــــــــــــعيب اجل ش جان  إىل إما احملل ،
 ينشــ  احملل   الدفاع جمموعات من فضــفاض ائتالف وهو األب ض، فاجل ش املثال، ســب ل وعلى الســو ا  

 جبه  فعلت وك لك ملشــــــــار، املوايل املعارض باجلناح أســــــــاســــــــا ارتب  الكربى، الن ل أعايل منطق  يف غالبا
 واحنازت الســـــو ا   لتحرير الشـــــعيب اجل ش عن انشـــــق   ال ي ســـــرييلو توماس الفريق بق ا ة الوطين اخلالص
 اخلالص جبه  جان  إىل الســـــــــو ا  جلنوب الدميقراط  للج ش التابع كوبرا  فصـــــــــ ل عن منشـــــــــق  جمموع 
 اجلبهــ  وارتبطــت جونقل   بواليــ  ب بور، منطقــ  يف احلكوم ــ  القوات ضـــــــــــــــــد أغول أ وش بق ــا ة الوطين

 املســـــلح  أولوي جونســـــو  ومجاع  االســـــتوائ  ، غرب والي  يف املتمركزة الســـــو ا ، جلنوب الوطن   الشـــــعب  
 النزاع أطراف تكاثر أ ى ولقد الن ل  أعايل والي  يف معقله يف ملشـــار املوايل املعارض باجلناح أســـاســـا أيضـــا

 صفوفها  يف األطفال جتن د على الطل  وحفز للنزاع املتقل  الطابع زيا ة إىل
  

 األطفال ضد المرتكبة الجسيمة االنتهاكات - رابعا 
 مفزع   مبســــــــتويات اجلســــــــ م  الســــــــت  االنتهاكات النزاع أطراف مج ع ارتك  الســــــــ اق، ه ا يف - 1٤

 من كبرية  أعدا  واســـــــــــــــتخدمت الغال ، يف تأثريها وتفاقم باألطفال حلق ال ي الضـــــــــــــــرر أوجه وتعد ت
 آخرين  ومدن ني أطفال ضد انتهاكات ارتكاب يف النزاع بأطراف ارتباطهم أثناء األطفال

 حوا ث من حا ثا 1 2٣5 جمموعه مما املتحدة األمم حتققت بالتقرير، املشـــــــــــمول  الفرتة وخالل - 15
 واالختطاف اجلنســـ  العنف أشـــكال من ذلك وغري واالغتصـــاب والتشـــويه، والقتل واالســـتخدا ، التجن د

 وخالل  (٣)جنســــــــهم( نوع حيد  مل 101 و فتاة 1 ٩66 و فىت 7 201) طفال ٩ 26٨ هلا تعرض اليت
، 5 6٩٣ جمموعه ما تضـــــــر ر ،2015 عا  ومن 201٤ عا  من األخرية الثالث  األشـــــــهر  عد  وبلغ طفالا

__________ 

إىل عمل أحد أطراف النزاع ال ي يؤ ي إىل وقوع انتهاك واحد أو أكثر من االنتهاكات “ حا ث”مصـــــــــــــــطل   يشـــــــــــــــري (٣) 
إىل كل طفل أو ه كل مشمول باحلماي  تضر ر من حا ث معني   “حاالت”أو  “انتهاكات”اجلس م   ويشري مصطلحا 

 ول لك، قد يؤ ي حا ث منفر  إىل وقوع انتهاكات متعد ة 
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 األول النصــــــــف خالل 5٤7 و 2017 عا  يف 1 ٣٩٨ و 2016 عا  يف 1 6٣0 املتضــــــــررين األطفال
 وصـــول منع حاالت من حال  1 ٤٩6 من املتحدة األمم حتققت ذلك، إىل وباإلضــــاف   201٨ عا  من

 ذلك، على وعالوة واملســــــــتشــــــــف ات  املدارس على هجوما 16٣ و األطفال إىل اإلنســــــــان   املســــــــاعدات
 من بأكثر منها تضــــــــــــرروا ال ين األطفال عد  ي قد ر حا ثا ٩65 من التحقق من املتحدة األمم تتمكن مل

 الوحـــدة واليـــ  يف منهـــا التحقق مت اليت االنتهـــاكـــات حوا ث من العظمى الغـــالب ـــ  ووقعـــت طفـــل  ٩500
 (٩1) الغزال حبر وغرب (٩2) االستوائ   ووس  (٩٣) وجونقل  (105) الن ل أعايل واليات تل ها (6٣0)

 ( ٩) والبحريات (27) االستوائ   وشرق (٣٤) الغزال حبر ومشال (6٤) وواراب (٩0) االستوائ   وغرب
 املشــر ين خم مات يف األطفال جتن د مت فقد شــ وعاا  االنتهاكات أكثر واالســتخدا  التجن د وظل   - 16

 من وكا  احملل    وجمتمعاهتم منازهلم ويف املدارس ويف املتحدة لألمم التابع  املدن ني محاي  مواقع ويف  اخل ا
 وألسباب العرق  االنتماء أساس على األطفال استهداف االستعراض ق د الفرتة خالل امللح  الشواغل بني

 النزاع  بأطراف املزعو  ارتباطهم إىل ترجع
 العســــكري  اهلجمات بســــب  2015 عا  يف ذروهتا األطفال ضــــد اجلســــ م  االنتهاكات وبلغت - 17
 عل ها يســـــ طر اليت املناطق على الكربى الن ل أعايل منطق  يف الســـــو ا  لتحرير الشـــــعيب اجل ش شـــــن ها اليت

 وســــــــــــــ  والي  يف وقعت هجمات أعقبتها واليت الســـــــــــــــو ا ، لتحرير الشـــــــــــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح
 األمن   احلال  وكانت  2017 ن ســا /أبريل يف االســتوائ   شــرق والي  ويف 2016 متوز/يول ه يف االســتوائ  

 بالتقرير  املشمول  الفرتة طوال متقطع  بصورة واشتد   القتال واستمر متقلب 
 

 واالستخدام التجنيد - ألف 
 الفرتة طوال مســــــتمرا انتهاكا يشــــــكل النزاع أطراف مج ع قبل من األطفال واســــــتخدا  جتن د ظل   - 1٨

 5 ٣20) طفال 5 72٣ جمموعه ما طالت حا ثا 51٣ من املتحدة األمم وحتققت بالتقرير  املشـــــــــــــــمول 
 وعا  201٤ عا  من األخرية الثالث  األشــهر فرتة خالل طفال 2 ٩٤٨ منهم تضــر ر فت ات( ٤0٣ و فىت

 األول النصـــــــــــف خالل ٤٣2 و ،2017 عا  يف 1 221 و ،2016 عا  يف طفال 1 121 و ،2015
 طالت انتهاكات تضــمنت اليت احلوا ث من حا ثا 65٤ توث ق مت ذلك، إىل وباإلضــاف   201٨ عا  من

 منها  التحقق يتم مل لكن طفال، 7 220
 طفال 2 ٤٣7 واســـــــــــــــتخدا  جتن د جرى واســـــــــــــــتخدامهم، جتن دهم مت ال ين األطفال بني ومن - 1٩

 2 ٣٨2) الســـــــــــــو ا  لتحرير الشـــــــــــــعيب اجل ش ذلك يف مبا احلكوم  ، األمن قوات قبل من املائ ( يف ٤٣)
 لألح اء الوطن   والدائرة فىت(، ٤٩) الســو ا  جلنوب الوطن   الشــرط  وجهاز فتاة(، 12٤ ب نهم من طفال
 باجلماعات يتعلق ما ويف )فـََت ا (  الوطن   الســــــــــــــجو  ومصــــــــــــــلح  فت ا ( )أربع  الســــــــــــــو ا  جلنوب الربي 

 املوايل السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض اجلناح من كل  األطفال واستخدا  بتجن د قا  املسلح ،
 الســـــــــو ا  لتحرير الشـــــــــعيب اجل ش يف املعارض واجلناح فت ات(، مخس ب نهم من طفال، 1 ٤٤7) ملشـــــــــار

 طفال، 6٣2) السو ا  جنوب لتحرير الوطن   واحلرك  فتاة( ٤6 ب نهم من طفل ٨01)  ينق لتابا  املوايل
 للج ش التابع كوبرا  وفصـــــــــــــ ل فىت(، 1٣٣) املســـــــــــــلح  أولوي ونســـــــــــــو ج ومجاع  فتاة(، 21٨ ب نهم من

 جلنوب الوطن   الشــــــــــــــعب   واجلبه  فىت( ٩1) األب ض واجل ش فىت(، 102) الســــــــــــــو ا  جلنوب الدميقراط 
 واالســـــــــــــــتخــدا  التجن ــد مركز الوحــدة واليــ  وظلــت فت ــات(  عشـــــــــــــــر ب نهم من طفال، ٨0) الســـــــــــــــو ا 

  ( 5٩) جونقل  ووالي  (67) الن ل أعايل والي  تل ها حا ثا(، 2٤7)



 S/2018/865 

 

8/21 18-15894 

 

 ذلك يف مبا الدعم، أ وار يف املســــــــلح  واجلماعات بالقوات املرتبطني األطفال أغل  واســــــــتخد  - 20
 العمر من يبلغ فىت وأفا  القا ة  لكبار شـــــــــــــــخصـــــــــــــــ ني حراس أو جواســـــــــــــــ س أو محالني أو كطهاة  العمل

 والي  يف  ينق لتابا  املوايل الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح من فر   قد كا   عاما، 1٣
 والطه   الثكنات وتنظ ف واحلط  املاء مجع يف يستخدمو  الفت ا  بأ  ،2017 آذار/مارس يف الوحدة
 ويرغمو  للضـــرب يتعرضـــو  كانوا  مبهامهم، الق ا  على قا رين غري ويصـــبحو  التع  يدركهم كا   وعندما

 السـو ا  لتحرير الشـعيب باجل ش املرتبطو  األطفال وكا  طعا    و  ال و  طوال الشـمس يف الوقوف على
  للقا ة  شخص ني كحراس  ويستخدمو  عسكري  مركبات يف ويتجو لو  التفت ش نقاط يف يتمركزو 

 ن ســــــا /أبريل ويف الفعل    القتال أعمال يف واســــــتخدامهم وتدريبهم األطفال تســــــل   أيضــــــاا  ومت - 21
 بأســــــلح  املســــــلح  أولوي جونســــــو  مبجموع  مرتبطني ســــــنا أكرب فت ا  تزويد مت الن ل، أعايل يف 2015
 قطع قب ل من الدعم مها  يف يســــتخدمو  ســــنا األصــــغر األطفال كا   ب نما القتال على وتدريبهم صــــغرية
 اآلخرو   األطفال ف هم مبن املدن ني، ضــد فظائع ارتكاب يف األطفال واســتخد  األمساك  وصــ د احلط 

ن   ال ي العســـكري اهلجو  خالل ،2015 عا  ويف  مثان   أ  الناج ات من فتاة روت الوحدة، والي  يف شـــ 
 باجل ش مرتبطا فىت 25 قا  نفســـــــــــــــه، اهلجو  ويف عمها  قتلوا عاما 16 و 12 بني أعمارهم ترتاوح فت ا 

 كبار  على بالضــرب واالعتداء الســالح حبمل عاما، 12 بعضــهم عمر يتجاوز ال الســو ا ، لتحرير الشــعيب
 فىت 20 مع اخت طف عاماا، 15 العمر من يبلغ فىت روى وقد املنازل  يف النريا  وإضـــــــــرا  القري  يف الســـــــــن

 والفت ا  الرجال من يصا فهم من مج ع بقتل أ مر أنه السو ا ، لتحرير الشعيب اجل ش من الحقا وفر   آخر،
 الوحدة  والي  يف اهلجو  أثناء
 األســــــلح  حيملن وهن العســــــكري بالزي شــــــوهد  كما  واســــــتخدامهن، الفت ات جتن د أيضــــــا ومت - 22

 لالعتداء تعرضـــــــــــــــن أهنن بالفرار ل   اللوايت الفت ات وذكرت بالغني  جنو  مع التفت ش نقاط وحيرســـــــــــــــن
 اليت العســـــكري  اهلجمات من خاص بشـــــكل الفت ات وتضـــــررت املنزل    األعمال يف واســـــتخدمن اجلنســـــ 

 ويف املنهوب   البضـــــــــــــائع وحلمل جنســـــــــــــ  كرق ق  اســـــــــــــتخدمن عندما ،2015 عا  الوحدة والي  يف وقعت
 وتعر ضــــــــــــــــت الوحــدة واليــ  لري، مقــاطعــ  يف عــامــا 17 العمر من تبلغ فتــاة اخت طفــت ،2015 أيــار/مــايو

 واستخدمها السو ا ، لتحرير الشعيب اجل ش من خمتلفني جنو  يد على أيا  ست  ملدة واالغتصاب للضرب
  املنهوب   البضائع لنقل السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش جنو 
 كانو   ويف القســـــــــــــــري  اجلماع  التجن د عمل ات ســـــــــــــــ اق يف األطفال جتن د يتم كا   ما وكثريا - 2٣

   ،للماشـــ ســـوق يف فىت 150 من ألكثر اجلماع  التجن د من املتحدة األمم حتققت ،2017 الثاي/يناير
 بأســـــــــــــــلح  اجلد  اجملندين تزويد ومت الوحدة  والي  يف حكوم  مســـــــــــــــؤول من بأمر العمل   ه ه متت وقد

 ،201٤ الثاي/يناير كانو   يف أخرى واقع  ويف احملل   اجملتمع يف سـنا األكرب األفرا  من مجعت أو سـرقت
 قســرا وجتن دهم فت ا  ســبع  باختطاف ملشــار املوايل الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح قا 
 قبل واحدة ســن  ملدة عســكريا تدريبا تلقوا ح ث عســكري ، ثكن  إىل الفت ا  هؤالء ونقل الوحدة  والي  يف

 اهلرب من عاماا 17 العمر من يبلغ فىت ومتك ن الوحدة  بوالي  النف  حلقول األمام   اخلطوط إىل إرســـــــاهلم
  2017 األول/ يسمرب كانو   يف

 حيد ها اليت املتطلبات وتلب   اجملندين أعدا  لزيا ة األطفال واســــــــــــتخدا  جتن د يتم كا   ما وغالباا  - 2٤
 الشــــــــعيب اجل ش يف املعارض للجناح التابعني املقاطعات مفوضـــــــــ  من تقارير وور ت العســـــــــكريو   القا ة

 يف احملل و  الزعماء قا  املثال، ســـــــب ل فعلى احلصـــــــ   الســـــــت فاء األطفال بتجن د تف د الســـــــو ا  لتحرير
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 لتحرير الشـــــــــــــــعيب اجل ش يف املعــارض اجلنــاح يف طفــل 500 و 250 بني مـا بتجن ــد 2015 آذار/مـارس
 احلصـ  اســت فاء عل هم لزاما كا   ح ث الوحدة، بوالي  ومايندايت لري مقاطعيت يف ملشــار املوايل الســو ا 

 لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض للجناح تابعو  جنو  قا  ذلك، إىل وباإلضاف  اجلد   للمجندين املقررة
 يف األطفال، ف هم مبن قســـــــــراا، الشـــــــــباب بتجن د ،2017 ن ســـــــــا /أبريل يف  ينق لتابا  املوايل الســـــــــو ا 

 لتجن د  افعني أيضـــــــــــــــا الفرص وانعدا  الفقر وكا  اجلنو   أعدا  لزيا ة الوحدة، بوالي  روبكونا، مقاطع 
 الشــــعيب اجل ش إىل انضــــموا أهنم معهم أجريت مقابالت يف األطفال من عد  وذكر األطفال  واســــتخدا 

 بني ما الســـــــــــو ا  لتحرير الشـــــــــــعيب اجل ش من يتقاضـــــــــــو  كانوا  ح ث الفقر، بســـــــــــب  الســـــــــــو ا  لتحرير
  والرات من  والرا 12 و  والرات 5 بني يرتاوح ما )أي شـــــــــهرياا  جنويب ســـــــــو اي جن ه 1500 و 700

  املتحدة(  الواليات
 مراراا  النزاع أطراف احتج فقد األطفال، واســــــــــتخدا  جتن د حتظر اليت الوطن   القوانني من وبالرغم - 25
 آذار/مارس ويف طواع  ا  األطفال انضـــــــــم حال يف للقانو  خمالفا أمراا  ل س األطفال واســـــــــتخدا  جتن د بأ 

 كا   بأنه الوحدة بوالي  م و  مقاطع  يف الســــــــــــو ا  لتحرير الشــــــــــــعيب اجل ش لقائد نائ  صــــــــــــرح ،2015
 الوحدة والي  يف وقع منفصل حا ث ويف  “األخطار عن إلبعا هم” شخص ني كحراس  الفت ا  يستخد 

 الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش يف املعارض للجناح تابع  مقاطع  مفوض احتج ،2015 آذار/مارس يف
 يســـتط عو  ال األطفال أل  نظرا قانوي غري عمال األطفال واســـتخدا  جتن د تعترب ال احملل   الســـلطات بأ 

 كـانو   يف وبـاملثـل، املســـــــــــــــلحـ   اجلمـاعـ  هـ ه هلم توفره الـ ي الطعـا  إىل حبـاجـ  وهم بـاملـدارس االلتحـاق
 املوايل الســـــــــــــو ا  لتحرير الشـــــــــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح مع متحالف قائد زعم ،2017 الثاي/يناير

 وامللبس  واملأكل احلماي  إىل حباج  ألهنم اجلماع  إىل طواع   ينضمو  األطفال أ   ينق لتابا 
 بوالي  ريكونا مقاطع  فف  أخرى  جســـ م  بانتهاكات األطفال واســـتخدا  جتن د ارتب  ما وكثريا - 26

 مرتبطا كا   عاما 1٤ العمر من يبلغ فىت 2015 ن ســــا /أبريل يف املتحدة األمم موظفو صــــا ف الوحدة،
 جنو  جان  من عل ه النار إلطالق نت ج  جبروح أصـــــــ   وقد الســـــــو ا  لتحرير الشـــــــعيب باجل ش ســـــــابقا
 للجلد تعرضــــــوا لفت ا  مماثل  حوا ث من التحقق ومت الفرار  حماولته عند الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش

 تعرض ،2017 الثاي/يناير كانو   يف وقع حا ث ويف اهلدف، على النار إطالق يف اإلخفاق بســـــــــــــــب 
 أطلق ألنه قائده يد على للضـــرب الســـو ا  لتحرير الشـــعيب باجل ش مرتب  أعوا  10 العمر من يبلغ صـــيب
  الوحدة  بوالي  لري يف  وري  أثناء سالحه من النار
 خ ارات وجو  عد  ظل يف ســـــــــ ما ال التجن د، إعا ة خلطر أيضـــــــــا املســـــــــر حو  األطفال وتعرض - 27

 الدميقراط  للج ش التابع كوبرا  فص ل استخد  جونقل ، بوالي  ب بور فف  إ ماجهم  إلعا ة األجل طويل 
 بعد ،2016 شــباط/فرباير يف ب بور يف الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش حمارب  يف فىت 21 الســو ا  جلنوب

 كوبرا  فصـــــــــــ ل ق ا  من املتحدة األمم حتققت ،2017 شـــــــــــباط/فرباير ويف قبل  من ســـــــــــرحهم قد كا   أ 
 ب بور  يف فت ا  أربع  جتن د بإعا ة

 عن منها التحقق يتم مل تقارير املتحدة األمم تلقت ،2016 عا  إىل 201٤ عا  من الفرتة ويف - 2٨
 لتحرير الشــــــــــــــعب   احلرك  ذلك يف مبا الســــــــــــــو ان  ، املســــــــــــــلح  اجلماعات قبل من احلدو  عرب أطفال جتن د

 الالجئني اســـت طا  مناطق يف ج نِّد قد بعضـــهم أ  ويزعم واملســـاواة، العدل وحرك  الشـــمال الســـو ا /قطاع
 الن ل  أعايل والي  يف
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 المسلحة بالجماعات المزعوم ارتباطهم بسبب الحرية من األطفال حرمان  
 لتحرير الشـــــــــــــــعيب اجل ش قبـــل من لألطفـــال احتجـــاز حـــاالت مثـــاي من املتحـــدة األمم حتققـــت - 2٩

 املســـــــــــلح   باجلماعات املزعو  ارتباطهم بســـــــــــب  واحد( )فىت الوطين األمن وجهاز فىت( 12) الســـــــــــو ا 
 ويف االحتجاز  أثناء األطفال معامل  وســـــــــــــــوء القضـــــــــــــــاء نطاق خارج متت قتل أعمال عن تقارير وور ت

 بعد وذلك متعد ة جبروح أصــــــــــــ   وقد قت ال عاماا  17 العمر من يبلغ فىت على عثر ،2017 مارسآذار/
 املعارض باجلناح املزعو  ارتباطه بسب  الغزال حبر غرب والي  يف السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش اعتقله أ 
 السو ا   لتحرير الشعيب اجل ش يف
 

  والتشويه القتل - باء 
 من 15٤ و القتل حوا ث من 2٤0) حا ثا ٣٩٤ جمموعه ما وقوع من املتحدة األمم حتققت - ٣0

 ومن جنســـــــــهم(  حيد  مل 101 و فتاة 2٩2 و فىت 5٩٤) طفال ٩٨7 هلا تعر ض اليت التشـــــــــويه حوا ث
 عا  ويف 201٤ عا  من األخرية الثالث  األشـــــــهر يف طفال 66٩ للتشـــــــويه تعرض أو قتل األطفال، هؤالء

 األول النصـــــــــــــــف يف طفال ٤6 و ،2017 عا  يف طفال ٩٣ و ،2016 عا  يف طفال 17٩ و ،2015
 طفال ٨6٤ هلا تعرض والتشـــــــــويه القتل حوا ث من 1٩7 توث ق مت ذلك، إىل وإضـــــــــاف   201٨ عا  من

  منها  التحقق يتم مل ولكن
 من الضـــــــحايا عد  إمجايل من (776) املائ  يف 7٩ عن مســـــــؤول  احلكوم   األمن قوات وكانت - ٣1

 الســــو ا  لتحرير الشــــعيب اجل ش يد على طفال 77٣ التشــــويه أو للقتل تعرض هؤالء، بني ومن األطفال 
 الشــــرط  جهاز يد على فت ا  والتشــــويه للقتل وتعرض جنســــهم(  حيد  مل ٩0 و فتاة 22٤ و فىت ٤5٩)

 املســـــــــــــــلح ، باجلماعات يتعلق وف ما الوطن    املطافئ فرق  يد على واحد وفىت الســـــــــــــــو ا  جلنوب الوطن  
 ونســــــــبت اجلنس( حمد ي غري وثالث  فتاة 11 و فىت 1٩) طفال ٣٣ طالت وتشــــــــويه قتل حاالت وقعت

 الوطن   احلرك  إىل نسبت حال  11 و ملشار  املوايل السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض اجلناح إىل
 أولوي جونســـــو  مجاع  إىل نســـــبت حاالت وســـــت فت ات(  ومخس فت ا  )ســـــت  الســـــو ا  جنوب لتحرير

ت  املســـــــــــــــلح   جلنوب الدميقراط  للج ش التابع كوبرا  فصـــــــــــــــ ل إىل نســـــــــــــــبت حاالت 6 و فت ا ( )ســـــــــــــــ
 لتحرير الشــــــــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح إىل حاالت مخس ونســــــــــــبت وفتاتا (  فت ا  الســــــــــــو ا )أربع 

 إىل فت ا  أربع  هلا تعرض حاالت أربع ونســـــــــبت واحدة(  وفتاة فت ا  )أربع   ينق لتابا  املوايل الســـــــــو ا 
 وباإلضاف  األب ض  اجل ش إىل واحد فىت هلا تعر ض حال  ونسبت السو ا   جلنوب الوطن   الشعب   اجلبه 

 لتحرير الشـــــــــــــعيب اجل ش بني النار إلطالق تبا ل من فتاة( 1٩ و فىت ٣1) طفال 50 تضـــــــــــــر ر ذلك، إىل
 الضحايا من ٩5 سقوط ويعزى ملشار، املوايل السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض واجلناح السو ا 

 جنســـــــــهم(  حيد  مل ومثان   فتاة ٣0 و فىت 57) احلرب خملفات من املتفجرات إىل األطفال صـــــــــفوف يف
 وســــــــــــــ  وواليـــ  (56) الغزال حبر غرب واليـــ  تل هـــا (20٣) الوحـــدة واليـــ  يف احلوا ث معظم ووقعـــت

 ( ٤1) االستوائ  
 اليت العسكري  العمل ات يف التورط أثناء التشويه أو للقتل األطفال من العظمى الغالب   وتعرضت - ٣2

 اجلماعات مع وقعت اشــــــتباكات خالل أو  ا، التأثر بســــــب  أو الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش نف ها
 مباشـــــــــــرة بصـــــــــــورة اســـــــــــتهدفوا أو املتبا ل  النريا  مرمى يف األطفال وقع األح ا ، من كثري  ويف املســـــــــــلح  

 أثناء والتشــويه للقتل األطفال وتعرض قريب   مســاف  من النار إطالق تضــمنت موجزة بإجراءات أعدموا أو
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 ك لك  وور ت إل ها  التوجه أثناء أو املتحدة لألمم التابع  املدن ني محاي  مواقع يف آمن مالذ عن البحث
  السو ا   لتحرير الشعيب اجل ش هجمات من اهلروب لدى األهنار عبور أثناء أطفال غرق عن معلومات

 ،2015 عـــا  يف الكربى الن ـــل أعـــايل منطقـــ  يف وقعـــت اليت العســـــــــــــــكريـــ  اهلجمـــات ذروة ويف - ٣٣
 حيد  مل ٨0 و فتاة 160 و فىت 2٤٨) طفال ٤٨٨ هلا تعرض وتشـــــويه قتل حا ث 11٨ من التحقق مت

 العرق  االنتماء أســــاس على األطراف، مج ع قبل من األطفال، ف هم مبن املدن و ، واســــت هدف جنســــهم( 
ن   ال ي العســــــــــكري اهلجو  خالل وقعت اليت احلوا ث وكانت األح ا   من كثري  يف  الوحدة والي  يف شــــــــــ 

 وإلقاؤهم األشــــــــــجار على تعل قهم ومت املوت، حىت للضــــــــــرب خالهلا األطفال تعر ض ح ث الفظاع  بالغ 
 والي  يف وقع حا ث ويف العســـــــكري   املركبات حتت و هســـــــهم وإعدامهم وتق  دهم احملرتق  املنازل وســـــــ 

 من معلقني أعوا  ســـــبع  حوايل العمر من يبلغا  صـــــب ني على ع ثر ،2015 أيلول/ســـــبتمرب يف الن ل أعايل
 ،2016 حزيرا /يون ه ويف السو ا   لتحرير الشعيب اجل ش شن ه هجو  بعد النساء من عد  مع األشجار

وِّه طفالا  ٤٤ ق تل  املزعو   عمهم بســــــب  الغزال حبر غرب بوالي  واو يف وقع قتال أثناء آخرو  ســــــبع  وشــــــ 
 األول/ تشـــــرين ويف الســـــو ا   لتحرير الشـــــعيب اجل ش قوات من اهلرب حماول  أثناء أو املعارضـــــ  جلماعات

 حاوي  يف طفال، 2٣ ب نهم من مدن ني، حبس الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش أ  زعم ،2016 أكتوبر
 واحد  طفل باستثناء اجلم ع وفاة إىل أ ى مما الوحدة، والي  جنوب يف شحن

 وأشــارت مســتقبال  املضــا ة اهلجمات ملنع خاصــ  بصــف  الفت ا  اســتهداف عن التقارير وأفا ت - ٣٤
 الوحـدة، بواليـ  كوج  مقـاطعـ  يف 2015 أيـار/مـايو يف وقعـت اليت اهلجمـات خالل أنـه إىل الوار ة األنبـاء

 يف وهم الناجو  وعثر  “اجلنو  فس سب هن الفت ات أما وإخصاؤهم، قتلهم س تم الفت ا ” إ  اجلنو  قال
 واليـ  جنوب يف أخرى مواقع ويف الوحــدة واليــ  يف املتحــدة لألمم التــابع املــدن ني محــايــ  موقع إىل طريقهم
 ،2015 الثاي/نوفمرب تشرين يف وقعت اليت احلاالت إحدى ويف إخصاؤهم  مت لفت ا  جثث على الوحدة

 لتحرير الشــــــــــــعيب للج ش هجو  أثناء الفرار حياول وهو العمر من اخلامســــــــــــ  يف صــــــــــــيب على القبض أ لق 
 جنسه  نوع بسب  وذب  السو ا ،

وِّهوا أطفال ق تل كما - ٣5  واجلماعات الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش بني النار إلطالق تبا ل يف وشــ 
 تبلغ فتاة مقتل من املتحدة األمم حتققت ،2016 متوز/يول ه ويف الكربى  االســـــتوائ   املنطق  يف املســـــلح 

 الســـــــو ا  لتحرير الشـــــــعيب اجل ش بني وقع اشـــــــتباك خالل النار إلطالق تبا ل يف أعوا  تســـــــع  العمر من
 وســـــــــــ  بوالي  جوبا، ويف االســـــــــــتوائ    غرب بوالي  يامب و يف الســـــــــــو ا  لتحرير الوطن   الشـــــــــــعب   واجلبه 

 لتحرير الشــــــعيب اجل ش بني النار إلطالق تبا ل خالل 2016 متوز/يول ه يف أطفال أربع  ق تل االســــــتوائ  ،
 عشرة اخلامس  يف فىت ب نهم من ملشار، املوايل السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض واجلناح السو ا 

 املزيد من التحقق يتســـــن ومل املتحدة  لألمم التابع املدن ني محاي  موقع يف ملجأ عن يبحث كا   العمر من
 الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش بني القتال أثناء لاألطفا بني ضــــــحايا ســــــقوط عن تف د اليت التقارير من

 ســـ ما وال الكربى، االســـتوائ   املنطق  يف ملشـــار املوايل الســـو ا  لتحرير الشـــعيب اجل ش يف املعارض واجلناح
 الوصول  إمكان    و  حالت عوائق بسب  االستوائ  ، وس  والي  يف
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 الجنسي العنف أشكال من وغيره االغتصاب - جيم 
 اجلنســـــــــــ  العنف أشـــــــــــكال من وغريه اغتصـــــــــــاب حا ث 200 وقوع من املتحدة األمم حتققت - ٣6

 عا  من األخرية الثالث  األشــــــهر يف طفال ٤٤2 منهم فت ا (، ســــــبع  ذلك يف )مبن طفال 65٨ هلا تعر ض
 يف طفال 1٩ و ،2017 عا  يف طفال 55 و ،2016 عا  يف طفال 1٤2 و ،2015 عا  ويف 201٤
 فتاة 5٤1 هلا تعر ضت حا ثا 75 عن تقارير أيضا املتحدة األمم وتلقت  201٨ عا  من األول النصف

 للحاالت اإلمجايل العد  من (1٤٨) تقريبا املائ  يف 75 نســـــــــبته ما ويشـــــــــمل وقوعها  من التحقق وتع  ر
 له يتعرض ال ي اجلنســــــــــ  العنف من عنه املبلغ املســــــــــتوى أ  وي عتقد مروِّع   مجاع   اغتصــــــــــاب عمل ات  

 االنتقام   واألعمال الوصــــــــــم من اخلوف بســــــــــب  الفعل  مســــــــــتواه من أقل الفت ا ، ســــــــــ ما وال األطفال،
 مت اليت احلوا ث يف االخنفاض ويعزى املســاءل   وقنوات الدعم خدمات من يكف  ما إىل االفتقار وبســب 
 الوصول على متزايد بشكل ض املفرو  الق و  إىل (55) 2017 و (1٤2) 2016 عام  بني منها التحقق

 النزاع  من املتضررة املناطق إىل
 قوات ارتكبتها جنســــــ  عنف ألعمال املتضــــــرِّرين األطفال عد  إمجايل من املائ  يف ٩5 وتعر ض - ٣7

 وســـبع  فت ات 60٨ طفال  615) الســـو ا  لتحرير الشـــعيب اجل ش ذلك يف مبا (،62٩) احلكوم   األمن
 والدائرة )فتاتا (، الوطين األمن وجهاز فت ات(، )تســــــع الســــــو ا  جلنوب الوطن   الشــــــرط  وجهاز فت ا (،
 يتعلق وف ما واحدة(  )فتاة الوطن   الســــــجو  ومصــــــلح  )فتاتا (، الســــــو ا  جلنوب الربي  لألح اء الوطن  

 فت ات وعشر السو ا ، جلنوب الوطن   الشعب   اجلبه  إىل فتاة 15 اغتصاب ن س  املسلح ، باجلماعات
 إىل واحدة وفتاة  ينق، لتابا  املوايل املعارض اجلناح إىل فت ات وثالث ملشـــــــــــار، املوايل املعارض اجلناح إىل

 وســـــ  والي  تل ها (٩٨) الوحدة والي  يف احلوا ث معظم ووقعت الســـــو ا   جنوب لتحرير الوطن   احلرك 
 ( 1٨) االستوائ   غرب ووالي  (٣٤) االستوائ  

 تعر ض إىل املدن ني، على العشــــــوائ   اهلجمات نطاق اتســــــاع عن فضــــــال القتال، اســــــتمرار وأ ى - ٣٨
 ذي كأســـلوب  توظ فه ومت منهج اا واالغتصـــاب اجلنســـ  العنف اســـتخدا  وكا  اجلنســـ   للعنف األطفال

 للمدن ني ن صـــبت اليت الكمائن ويف العســـكري  العمل ات خالل احلرب أســـال   من وســـ اســـ   عرق   صـــبغ 
 والتشـــــــــــــــويــه، بــالقتــل املتعلق الفرع يف ذكر وكمــا املتحــدة  لألمم التــابعــ  املــدن ني محــايــ  مواقع إىل الفــارين

 العنف اســـــتخدا  نطاق واتســـــع اجلنســـــ   والتشـــــويه اإلخصـــــاء أعمال خالل من أيضـــــا الفت ا  اســـــت هدف
 عام  يف الكربى االســــــتوائ   املنطق  يف القتال اندالع مع العســــــكري  العمل ات يف واالغتصــــــاب اجلنســــــ 
  2017 و 2016

  اخل واإلذالل اخلوف لزرع اجلماع  العقاب أشــــــكال من كشــــــكل  اجلنســــــ  العنف واســــــت خد  - ٣٩
 ح ث الوحدة، والي  يف ذلك يف مبا النم ، ه ا على األمثل  من العديد من التحقق ومت احملل    اجملتمعات

 االغتصـــــاب أو اجلنســـــ  لالعتداء فت ا ، أربع  ف هم مبن طفال، ٩5 عد ه ما 2015 أيار/مايو يف تعر ض
 قا  الوحدة، بوالي  2015 األول/أكتوبر تشـــــــــــرين يف وقع آخر حا ث ويف العســـــــــــكري   اهلجمات خالل

 على وأرغموها زوجها، قتلوا أ  بعد شـــــــجرة إىل امرأة برب  الســـــــو ا  لتحرير الشـــــــعيب اجل ش من عناصـــــــر
 ويف اغتصـــــــا ا  على جنو  عشـــــــرة عن يقل   ال ما تعاق  أثناء عاما 15 العمر من البالغ  ابنتها مشـــــــاهدة

 فت ات عشــــــر باعرتاض الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش من جنديا 20 حنو قا  ،2016 آب/أغســــــطس
 يف املتحدة لألمم التابع املدن ني محاي  موقع حنو لري مقاطع  يف القتال من فرارهن أثناء مســـــــــــــــنتني وامرأتني

 من جنو  اغتصــــــــ  وباملثل، مرارا  باغتصــــــــا ن قاموا ح ث األ غال إىل وســــــــاقوهن   الوحدة، بوالي   وبانت
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 بوالي  كوج  مقاطع  يف قرى من امرأة ٣0 و فتاة ٣٤ مجاع ا أو فر يا الســــــــــــــو ا  لتحرير الشــــــــــــــعيب اجل ش
 اســتخد  ،201٨ ن ســا /أبريل ويف  2016 الثاي/يناير وكانو  2015 األول/ يســمرب كانو   يف الوحدة

 نطاق على اجلنســــ  العنف الوحدة والي  يف املســــل  والشــــباب الســــو ا  لتحرير الشــــعيب اجل ش من جنو 
 القرى  على عشوائ   هجمات خالل واسع
 املتحدة لألمم التابع  املدن ني محاي  مواقع من اخلروج لدى لالغتصــــــــاب أيضــــــــا األطفال وتعر ض - ٤0

 الغزال، حبر غرب بوالي  واو يف املثال، ســــــــــــــب ل فعلى التفت ش  نقاط عند وك لك املنزل  ، باألعمال للق ا 
 موقع خارج احلط  مجعهن أثناء فت ات ثالث اغتصـــاب الســـو ا  لتحرير الشـــعيب اجل ش من جنو  حاول
 لألمم التابعني الســـــــــال  حفظ  ولكن 2016 الثاي/نوفمرب تشـــــــــرين يف املتحدة لألمم التابع املدن ني محاي 

 ،2016 األول/ يســــــــــــــمرب وكانو  متوز/يول ه بني الفرتة يف جوبا يف القتال وأثناء ذلك   و  حالوا املتحدة
 التفت ش نقاط عند الســــــــــو ا  لتحرير الشــــــــــعيب اجل ش جنو  جان  من لالغتصــــــــــاب فتاة 12 تعر ضــــــــــت
 العسكري   الق ا ة مقر وقرب العسكري 

 اخلطرية االنتهاكات س اق يف حيدث اجلنس  العنف أشكال من وغريه االغتصاب كا   ما وكثريا - ٤1
 الثاي/ كانو   يف االســــــتوائ  ، غرب بوالي  يامب و، ويف االختطاف  أو واالســــــتخدا  التجن د مثل األخرى،

عاماا مع والدهتا وقا   12، اختطف مقاتلو  من اجلناح املعارض املوايل ملشـــــار فتاة تبلغ من العمر 201٨يناير 
 أ جربت على الزواج منه باغتصا ا مرارا  ومتكنت الفتاة ووالدهتا من الفرار بعد ثالث  أشهر من األسر مقاتل 

 لألمم التابعني الســـــال  حفظ  جان  من اجلنســـــ ني واالنتهاك لالســـــتغالل األطفال تعر ض وظل   - ٤2
 تقريري يف املوثق النحو على الســـــو ا ، جنوب يف احلماي  توفري جمال يف اخلطرية القلق بواعث من املتحدة

(A/72/751 و A/72/751/Corr.1 ) 
 

  والمستشفيات المدارس على الهجمات - دال 
 ح ث (،٩6) واملســـتشـــف ات (67) املدارس على هجوما 16٣ وقوع من املتحدة األمم حتققت - ٤٣
 عا  يف هجوما ٣٣ و ،2015 عا  ويف 201٤ عا  من األخرية الثالث  األشــهر يف منها هجوما 6٩ وقع

 وباإلضــــــــاف   201٨ عا  من األول النصــــــــف يف هجوما 11 و ،2017 عا  يف هجوما 50 و ،2016
 الطيب القطاع يف والعاملني املســـتشـــف ات على هجوما 25 و املدارس على هجوما 6٩ توث ق مت ذلك، إىل

 اآلالف عشــــــرات حصــــــول إمكان   املدارس على اهلجمات أعاقت وقد وقوعها  من التحقق يتم مل ولكن
 على اهلجمـات حوا ث معظم ووقعـت بالتقرير  املشـــــــــــــــمول  الفرتة خالل التعل م فرص على األطفـال من

 ( 2٨) الن ل أعايل ووالي  االستوائ   شرق والي  تل ها (٣٤) الوحدة والي  يف واملستشف ات املدارس
 املدارس على اهلجمات من املائ  يف 60 حنو عن مســــؤوالا  الســــو ا  لتحرير الشــــعيب اجل ش وكا  - ٤٤

 عن  ينق لتــابــا  املوايل املعــارض واجلنــاح حوا ث، عشـــــــــــــــرة عن ملشــــــــــــــــار املوايل املعــارض واجلنــاح (،٣٩)
 واجلناح الســــو ا  لتحرير الشــــعيب اجل ش بني النار إلطالق تبا ل من هجوماا 11 نتج وقد حوا ث  ثالث 

 وفصــ ل الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش بني النار إلطالق تبا ل من هجمات وأربع ملشــار املوايل املعارض
 السو ا   جلنوب الدميقراط  للج ش التابع كوبرا
 املســتشــف ات على اهلجمات من املائ  يف 6٤ عن مســؤوال الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش وكا  - ٤5

 عن  ينق لتــــابــــا  املوايل املعــــارض واجلنــــاح حــــا ثــــا، 1٣ عن ملشــــــــــــــــــار املوايل املعــــارض واجلنــــاح (،61)

https://undocs.org/ar/A/72/751
https://undocs.org/ar/A/72/751/Corr.1
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 عن الوطين اخلالص وجبه  حوا ث، ثالث  عن الســـــــــو ا  جلنوب الوطن   الشـــــــــعب   واجلبه  حوا ث، أربع 
 الشعيب اجل ش بني النار إلطالق تبا ل عن نامج  املستشف ات على هجمات عشر وكانت واحد  حا ث
 جمهول   مسلح  عناصر إىل حوا ث أربع  ونسبت املسلح   واجلماعات السو ا  لتحرير

 وهجمات للمرافق وتدمري وختري  هن  أعمال واملســـــــــتشـــــــــف ات املدارس على اهلجمات ومشلت - ٤6
 خالل ذلــك حيــدث كــا   مــا وكثريا مــايــ ،بــاحل املشـــــــــــــــمولني واألفرا  الطالب على بــاالعتـــداء وهتــديــدات
 التابع املدن ني محاي  موقع يف صـح   مرافق ثالث  تعر ضـت ،2016 شـباط/فرباير ويف العسـكري   اهلجمات

 لتحرير الشــــــــــــعيب اجل ش شــــــــــــن ه هجو  أثناء تدمريها ومت هلجو  الن ل أعايل بوالي  ملكال يف املتحدة لألمم
 ،2016 متوز/يول ه ويف نفسه  اهلجو  يف مدارس ثالث و  مِّرت معه  املتحالف املسل  والشباب السو ا 

 وســــــــ  بوالي  جوبا، يف ملشــــــــار املوايل املعارض واجلناح الســــــــو ا  لتحرير الشــــــــعيب اجل ش بني القتال أثناء
 مســـــــــــتشـــــــــــفى من الطب   اإلمدا ات بنه  الســـــــــــو ا  لتحرير الشـــــــــــعيب اجل ش من جنو  قا  االســـــــــــتوائ  ،

 وهنبهما  مبدرستني أضرار بإحلاق ملشار املوايل املعارض اجلناح وقا  صح  ، ع ا ات وثالث
 املنطق  أحناء مج ع يف القتال رقع  اتســــــــاع مع واملســــــــتشــــــــف ات باملدارس أضــــــــرار أيضــــــــا وأ حلقت - ٤7

 والنه  للتخري  صــح   مرافق وســت  مدرســ  11 تعر ضــت ،2017 ن ســا /أبريل ويف الكربى  االســتوائ  
 إحدى ويف االســـــتوائ    شـــــرق بوالي  باجوك يف هجو  خالل الســـــو ا  لتحرير الشـــــعيب اجل ش جان  من

رقت اهلجمات، صـــــــ  غ ائ   موا  ســـــــ   وشـــــــوهدت مدرِّســـــــا   وقتل االبتدائ   املدارس أطفال إلطعا  خمصـــــــ 
 آذار/مارس ويف املســتشــفى  من معدات تب ع بعد ف ما الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش إىل منتســب  عناصــر
 ابتدائ   مدارس ثالث من قســــــرا مدرِّســــــني مخســــــ  بتجن د  ينق لتابا  املوايل املعارض اجلناح قا  ،2017

  الوحدة  بوالي  الصح   الرعاي  جمال يف اثنني وعاملني خمتلف 
 يف منها ٤7 وقع عســـــــــــــــكري ، ألغراض املدارس اســـــــــــــــتخدا  من حاالت 10٣ من التحقق ومت - ٤٨

 ،2017 عا  يف 22 و ،2016 عا  يف 21 و ،2015 عا  ويف 201٤ عا  من األخرية الثالث  األشهر
 أكثر حصــــول على عســــكري  ألغراض املدارس اســــتخدا  وأثر  201٨ عا  من األول النصــــف يف 1٣ و

 حاالت من حال  ٨1 عن مســـؤول  احلكوم   األمن قوات وكانت التعل م  فرص على طفل ٣2 500 من
 ال ي الســـــو ا  لتحرير الشـــــعيب اجل ش ذلك يف مبا املائ (، يف 7٩) عســـــكري  ألغراض املدارس اســـــتخدا 

 عن مسؤول  كانت  اليت املقاطعات وسلطات احلكوم   األمن قوات من وغريه حال ، 6٩ عن مسؤوال كا 
 مدرســـــــــــ ، 16 ملشــــــــــــار املوايل املعارض اجلناح اســــــــــــتخد  املســــــــــــلح ، باجلماعات يتعلق وف ما حال   12

 الدميقراط  للج ش التابع كوبرا  فص ل واستخد  مدارس، أربع  ينق لتابا  املوايل املعارض اجلناح واستخد 
 يف اإلث وب   الوطين الدفاع قوات تســــــــتخدمها كانت  مدرســــــــ  وأ خل ت واحدة  مدرســــــــ  الســــــــو ا  جلنوب

 إىل وباإلضـــــــــــــاف  املتحدة  األمم من إخطار على بناء أســـــــــــــبوعني بعد جونقل  والي  يف 2016 أيار/مايو
 املستشف ات السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش ف ها اسَتخد  حاالت سبع من املتحدة األمم حتققت ذلك،

 عسكري   ألغراض
 إىل زيارة وخالل ومهاجع  عســــــــكري  كقواعد  واملســــــــتشــــــــف ات املدارس النزاع أطراف واســــــــتخد  - ٤٩

 الثاي/نوفمرب تشـــــرين يف االســـــتوائ   شـــــرق والي  يف الســـــو ا  لتحرير الشـــــعيب اجل ش يســـــتخدمها مدرســـــ 
ــــــ  املقــــــاعــــــد يســـــــــــــــتخــــــدمو  اجلنو  أ  املتحــــــدة األمم الحظــــــت ،2015 ــــــا املــــــدرســـــــــــــــ   للوقو   حطب

 الفرتة قبل حمتال منها العديد كا   واليت إخالؤها مت اليت املدارس عد  بلغ ،201٨ حزيرا /يون ه ٣0 ويف
 عسكري   ألغراض تستخد  مدرس  ٣5 تزال ال حني يف مدرس ، ٨5 بالتقرير املشمول 
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 االختطاف - هاء 
 فىت 1 2٨0) طفل 1 ٩00 هلا تعر ض اختطاف حا ث 12٨ وقوع من املتحدة األمم حتققت - 50

 201٤ عا  من األخرية الثالث  األشـــــــهر يف طفال 1 6٣٤ اختطف األطفال، هؤالء ومن فتاة(  620 و
 النصــــــــــــــف يف 50 و ،2017 عا  يف 2٩ و ،2016 عا  يف طفال 1٨7 اختطف مث ،2015 عا  ويف

 تعر ض اختطاف عمل   ٨2 عن تقارير املتحدة األمم تلقت ذلك، إىل وباإلضــاف   201٨ عا  من األول
 تل هــا (٨2) الوحــدة واليــ  يف احلوا ث معظم ووقعــت منهــا  التحقق يتم ومل طفــل 1 000 من أكثر هلــا

 ( ٩) الن ل أعايل ووالي  (15) االستوائ   غرب والي 
 اختطاف عن املسؤول ملشار، املوايل املعارض اجلناح ه  ذلك يف الضالع  الرئ س   اجله  وكانت - 51

 كا   احلكوم  ، للقوات وبالنســـــــــــــــب  اجملموع  من املائ  يف 51 ميثلو  فتاة( 25 و فىت ٩٣٨) طفال ٩6٣
 فتاة(، 5٤2 و فت ا  20٣) طفال 7٤5 جمموعه ما اختطاف عن مسؤوال السو ا  لتحرير الشعيب اجل ش

 جونســـــو  ومجاع  فتاة( 5٣ و فىت ٩6) طفال 1٤٩ الســـــو ا  جلنوب الوطن   الشـــــعب   اجلبه  واختطفت
 أطفــــال ســـــــــــــــتـــــ   ينق لتـــــابـــــا  املوايل املعـــــارض واجلنـــــاح فت ـــــا ( )مج عهم طفال ٣5 املســـــــــــــــلحـــــ  أولوي

 للج ش التــابع كوبرا  وفصـــــــــــــــ ــل واحــد( )فىت الســـــــــــــــو ا  جنوب لتحرير الوطن ــ  واحلركــ  فت ــا (، )مج عهم
 واحد(  )فىت السو ا  جلنوب الدميقراط 

 ويف املســــــلح   واجلماعات القوات يف األطفال لتجن د كتكت ك  أســــــاســــــا االختطاف واســــــتخد  - 52
 أعايل والي  يف شـــ لوك واو من فىت ٣6 املســـلح  أولوي جونســـو  مجاع  اختطفت ،2015 شـــباط/فرباير

 عشـــرة  الثان   عمره يتجاوز فىت أي وأخ وا املنازل بتمشـــ   اجلماع  عناصـــر وقا  التجن د  ألغراض الن ل
 وأجربوا حمل   ســــــــــوق من 2015 ن ســــــــــا /أبريل يف فىت 21 اختطف الوحدة، بوالي  روبكونا مقاطع  ويف

 ألحد شـــــخصـــــ ني حراســـــا بعضـــــهم تع ني مت ح ث الســـــو ا ، لتحرير الشـــــعيب اجل ش إىل االنضـــــما  على
 غرب والي  يف الســـــــــــو ا  جلنوب الوطن   الشـــــــــــعب   اجلبه  اختطفت ،2015 أيلول/ســـــــــــبتمرب ويف القا ة 

 اجلناح اختطف ،2017 أيار/مايو ٤ ويف التدري   معســـــــــكرات إىل قســـــــــرا ونقلتهم فىت ٣0 االســـــــــتوائ  
 ومتكن الن ـل  أعايل والي  يف الل ـل جن  حتت عاماا  15 العمر من يبلغـا  فت ني ملشــــــــــــــــار املوايل املعـارض

 الفرار  من العمر نفس من آخرين فت ا  مخس  مع احتجزا الل ا  الفت ا  ه ا 
 أول اء كا   احلاالت، من العديد ويف التجن د  ألغراض املدارس من أيضـــــــــــــــا األطفال واخت طف - 5٣

 املدرســــ   إىل طريقهم يف أو الفصــــل يف وجو هم أثناء اختطافهم من خوفا املنزل يف أطفاهلم يبقو  األمور
 غرب بوالي  يامب و يف مدرســـــ  من فتاة 26 و فىت 2٩ اختطاف أ ى ،2015 األول/أكتوبر تشـــــرين ويف

 املنطق   يف الدراس  متابع  على سلبا التأثري إىل السو ا  جلنوب الوطن   الشعب   اجلبه  يد على االستوائ  
 وظـائف يف اختطـافهن من التحقق مت الاليت فتـاة 620 عـد هن البـالغ الفت ـات واســـــــــــــــتخـدمـت - 5٤

 الرئ ســـــــــــــ   اخلاطف  اجله  الســـــــــــــو ا  لتحرير الشـــــــــــــعيب اجل ش وكا  جنســـــــــــــ    ألغراض ذلك يف مبا عدة،
 اختطفت ،2015 حزيرا /يون ه يف الوحدة والي  يف وقعت اليت العسكري  اهلجمات وخالل فتاة(  5٤2)

 إىل نقلهن أثناء لالغتصـــاب وتعر ضـــن الوحدة بوالي  كوج  مقاطع  يف قريتهن على هجو  أثناء فت ات ســـبع
 شـــــــــــــــباط/فرباير ويف الرحل   مواصـــــــــــــــل  رفضـــــــــــــــها بعد الفت ات إحدى وقتلت الوحدة  بوالي  م و  مقاطع 
 الغزال  حبر والي  يف احلط  جلمع طريقهن يف فتاة 11 ملشـــــــــــــــار املوايل املعارض اجلناح اختطف ،201٨
 اجلناح اختطفهما فتاتا  واحت جزت جنســـــــــــــــ ا  عل هما اعتدوا اجلنو  بأ  اهلرب من متكنتا فتاتا  وأفا ت
 خالهلا تعرضتا أيا  سبع  ملدة االستوائ   غرب بوالي  مفولو يف 201٨ أيار/مايو يف ملشار املوايل املعارض
 سراحهما  إطالق قبل اجلنس  لالعتداء
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 اإلنسانية المساعدات وصول منع - واو 
 اإلنســـان  ، املســـاعدات وصـــول منع حوا ث من حا ثا 1 ٤٩6 وقوع من املتحدة األمم حتققت - 55
 ،2016 عا  يف ٤0٨ و ،2015 عا  ويف 201٤ عا  من األخرية الثالث  األشـــــــــــــهر يف منها 2٩5 وقع

 احلوا ث من املائ  يف ٨٤ ونســـــ   201٨ عا  من األول النصـــــف يف وعشـــــرة ،2017 عا  يف 7٨٣ و
 وســــــــلطات (،512) الســــــــو ا  لتحرير الشــــــــعيب اجل ش ذلك يف مبا (،1 120) احلكوم   الســــــــلطات إىل

 الســــــــــو ا  جلنوب الوطن   الشــــــــــرط  وجهاز (،16٤) الوطين األمن وجهاز (،1٩5) واملقاطعات الواليات
 ذلك يف مبا املسـلح ، اجلماعات إىل أيضـا حوا ث ونسـبت ( ٩٣) أخرى حكوم   ومؤسـسـات (،156)

 املعارض واجلناح (،٨) الســـــــو ا  جلنوب الوطن   الشـــــــعب   واجلبه  (،1٨1) ملشـــــــار املوايل املعارض اجلناح
 وجبهـــ  (٣) األب ض واجل ش (،6) الســـــــــــــــو ا  جنوب لتحرير الوطن ـــ  واحلركـــ  (،7)  ينق لتـــابـــا  املوايل

 من كثري  يف وذلك حا ثا، 170 يف اجلناة هوي  حتديد من املتحدة األمم تتمكن ومل ( 1) الوطين اخلالص
 اليت احلوا ث معظم حصلت ولقد الفعل    العدائ   األعمال نت ج  الوصول إمكان   تع ر بسب  األح ا 

 ( 1٩1) جونقل  ووالي  (2٣5) الوحدة والي  تل ها (٣6٣) االستوائ   وس  والي  يف منها التحقق مت
  2017 و 201٤ عام  بني األطفال إىل اإلنسان   املساعدات وصول منع حاالت وتضاعفت - 56

 املناطق إىل الوصـــــــــــــــول  و  حالت اليت والبريوقراط   اإل اري  العوائق بســـــــــــــــب  املنع حاالت معظم وكانت
 إىل الوصـــول إمكان   على املفروضـــ  األمن   الق و  عن نتجت أو لألطفال اإلنســـان   املســـاعدات إليصـــال

 بوالي  جوبا، يف القتال اندالع بعد الوصــــــــول منع حاالت من النوع ه ا وزا  النزاع  من املتضــــــــرِّرة املناطق
 بســــرع  الوصــــول على اإلنســــاي اجملال يف العاملني قدرة أعاق مما ،2016 متوز/يول ه يف االســــتوائ   وســــ 
 احملتاجني  األطفال إىل وبأما 

 واإلصــــابات والقتل واالختطاف واالعتداء للمضــــايق  أيضــــا اإلنســــاي اجملال يف العاملو  وتعر ض - 57
 يف األطفال محاي  جمال يف العاملني أحد قتل ،2016 آب/أغســطس ويف اإلنســان    املســاعدة تقدمي أثناء

 يف ملشـــــــــــار املوايل املعارض واجلناح الســـــــــــو ا  لتحرير الشـــــــــــعيب اجل ش بني القتال اندالع لدى نار إطالق
 يف األطفال محاي  جمال يف عاملني ســـــــــــــــت  ق تل ،2017 آذار/مارس ويف الوحدة  بوالي  مايندايت مقاطع 

 إىل االســتوائ   وســ  والي  يف جوبا من ســ ارة يف التوجه أثناء الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش نصــبه كمني
ر حوا ال ين لألطفال إ ماج إعا ة أنشط  تنف   املقرر من كا   ح ث جونقل ، والي  يف ب بور  فص ل من س 
 جمــال يف عــاملو  تعر ض ،2017 حزيرا /يون ــه ويف الســـــــــــــــو ا   جلنوب الــدميقراط  للج ش التــابع كوبرا

 أثناء االســتوائ   وســ  بوالي  الين ا مقاطع  يف ملشــار املوايل املعارض اجلناح شــن ه هلجو  اإلنســان   األنشــط 
 اإلنسان    املعون  إيصال تعل ق إىل أ ى مما اخلدمات، تقدمي

 متوز/يول ه يف االســـــــــــتوائ  ، وســـــــــــ  بوالي  جوبا، يف وبعده القتال وخالل ذلك، إىل وباإلضـــــــــــاف  - 5٨
بت ،2016  أحد ويف والتخويف  للمضـــــــــــــــايق  املتحدة األمم موظفو وتعر ض اإلنســـــــــــــــان   اإلمدا ات هن 

 امل اه نقل شــــــــاحنات من قافل  مســــــــار بتحويل الســــــــو ا  لتحرير الشــــــــعيب اجل ش من جنو  قا  احلوا ث،
 األمم يف املدن ني محاي  موقع إىل توجهها أثناء السو ا  لتحرير الشعيب  شللج جممع إىل لل ون سف التابع 

 يف الســــــو ا  لتحرير الشــــــعيب اجل ش جنو  قا  آخر، مثال ويف الفارغ   امل اه خزانات ملء إلعا ة املتحدة
 مـايووت، مقـاطعـ  يف األطفـال محـايـ  لربامج املتحـدة األمم تقـدمهـا موا  بنهـ  2017 آب/أغســـــــــــــــطس

 الن ل  أعايل بوالي 
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 المرتكبة الجسدديمة لالنتهاكات التصددد  في المحرز والتقدم الماثلة التحديات - خامسا 
  األطفال ضد

 تنفيذ منها بسدددددددددددبل ومنعها، الجسددددددددددديمة االنتهاكات إنهاء على النزاع أطراف مع العمل - ألف 
  العمل خطط

 الدعوة أجل من النزاع أطراف مع العمل املتحدة األمم واصـــــــلت االســـــــتعراض، ق د الفرتة خالل - 5٩
 وتنف  ها  عمل خط  اعتما  وإىل ومنعها، األطفال ضد املرتكب  اجلس م  االنتهاكات إهناء إىل

، فقــد تعطــل تنف ــ هــا على 2012وف مــا يتعلق ةطــ  العمــل املنقحــ  اليت وق عتهــا احلكومــ  يف عــا   - 60
واســــتمرار املســــتويات العال   من االنتهاكات، اليت ارتكبها بشــــكل رئ ســــ  حنو خطري من جراء النزاع اجلاري 

 اجل ش الشـــــعيب لتحرير الســـــو ا  وغريه من القوات احلكوم    ومع ذلك، تواصـــــل احلوار بني اجل ش الشـــــعيب
لتحرير السو ا  واألمم املتحدة يف إطار خط  العمل، ال س ما على مستوى الواليات  غري أ  مشارك  األمم 

  2016املتحدة مع احلكوم ، ال س ما اجل ش الشعيب لتحرير السو ا ، تعطلت بسب  أزم  متوز/يول ه 
 أقر ت ،201٤ حزيرا /يون ـــه يف املنقحـــ  العمـــل ةطـــ  االلتزا  جتـــديـــد اتفـــاق على التوق ع وبعـــد - 61

 جلن  أنشأتاو  201٤ آب/أغسطس يف تنف  ها لتفع ل عمل خط  مشرتك بشكل املتحدة واألمم احلكوم 
 األمم أجرهتا اليت املشــــــــــــرتك  التق  مات على التقن   اللجن  ووافقت تطب قها  على لإلشــــــــــــراف وطن   تقن  

  فع مما عســــــكري ، ألغراض للمدارس احلكوم   القوات اســــــتخدا  من التحقق أجل من واحلكوم  املتحدة
 اللجن  و عت  2015 وحزيرا /يون ه شـــباط/فرباير بني الفرتة يف مدرســـ  27 إخالء إىل احلكوم   القوات
 التابع كوبرا  فصـ ل قبل من واسـتخدامهم جتن دهم مت ال ين األطفال إ ماج وإعا ة تسـري  إىل أيضـا التقن  

 ســــــــــــراح إطالق إىل أ ى مما ،2015 عا  جونقل  بوالي  ب بور، يف الســــــــــــو ا  جلنوب الدميقراط  للج ش
 مسائل بشأ  للعمل منتدى بوصفها العمل لغرض املنشأة املستوى، الرف ع  اللجن  وظلت طفال  1 ٨75
 احلكوم   التزا  عد  إىل نظرا فعال  غري ،201٤ األول/أكتوبر تشرين يف الطفل محاي 
 ترمج  املتحدة األمم  عمت ،2016 متوز/يول ه أزم  اندالع وحىت التوع  ، أنشـــــــــــــــط  إطار ويف - 62

 حلماي  الرئ ســـــــ   الرســـــــائل تتضـــــــمن اليت وامللصـــــــقات املنشـــــــورات جان  إىل املنقح ، العمل خط  ونشـــــــر
 واســـــتخدا  جتن د حبظر والتوع   احملل ني الســـــكا  إىل الوصـــــول أجل ومن الســـــو ا   جنوب عرب األطفال،
 محاي  شـــــــؤو  تنســـــــ ق وجهات اإل ماج وإعا ة والتســـــــري  الســـــــالح لنزع الوطن   اللجن  تعاونت األطفال،
 مرايا إذاع  مع اإلذاع   التوع   مشـــــاريع بشـــــأ  املتحدة واألمم الســـــو ا  لتحرير الشـــــعيب باجل ش األطفال

 وملكال االستوائ   ووس  ياي واليات يف احملل   واإلذاعات السو ا  جنوب يف املتحدة األمم لبعث  التابع 
 ســ ما ال عل ها، املتفق العمل خط  يف الرئ ســ   العناصــر تزال ال األنشــط ، ه ه من وبالرغم الن ل  وأعايل

 وك لك األطفال، واســـــــــــــــتخدا  جتن د ويتواصـــــــــــــــل كبري،  حد إىل منف  ة غري باملســـــــــــــــاءل ، املتعلق  األجزاء
 األخرى  اجلس م  االنتهاكات

 بشـــــــأ  2017 عا  يف الســـــــو ا  لتحرير الشـــــــعيب اجل ش مع العمل إعا ة املتحدة األمم وبدأت - 6٣
 تابع  األطفال محاي  بشــــــــــــــؤو  معن   جديدة تنســــــــــــــ ق جهات تع ني إىل أ ى يال  األمر األطفال، محاي 

 محاي  على القدرة لتعزيز وسع ا االستوائ    وس  بوالي  جوبا، يف مقره يف السو ا  لتحرير الشعيب للج ش
 لنزع الوطن   واللجن  املتحدة األمم عقدت الســـــــــــو ا ، لتحرير الشـــــــــــعيب اجل ش صـــــــــــفوف  اخل األطفال
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 ضـــابطا 70 لفائدة 2017 عا  جوبا يف املدرِّبني لتدري  عمل حلقيت اإل ماج وإعا ة والتســـري  الســـالح
رت الســــو ا   لتحرير الشــــعيب للج ش التابع  الطفل محاي  وحدة من  بشــــؤو  املعن   التنســــ ق جهات ويســــ 

 الشعيب  اجل ش صفوف  اخل تدري   ورات بدورها السو ا  لتحرير الشعيب للج ش التابع  الطفل محاي 
 يف املتحدة األمم نظمتها تدريب    ورات خالل كم ســــــرين  الشــــــعيب اجل ش ضــــــباط كبار  أيضــــــا واســــــتخد 

 والوحدة  وجونقل  االستوائ   وشرق االستوائ   وس  واليات
 أعقاب يف السو ا ، لتحرير الشعيب اجل ش وق ا ة الدفاع وزارة وافقت ،201٨ شباط/فرباير ويف - 6٤

 الســـــالح لنزع الوطن   واللجن  املتحدة لألمم عائق  و  الوصـــــول إمكان   توفري على متواصـــــل ، مناقشـــــات
 وإطالق فرز  دف العسكري  الثكنات مج ع إىل مشرتك  بزيارات الق ا  أجل من اإل ماج وإعا ة والتسري 

 مشـــــرتك  حتقق بعث  ســـــوى جتر مل ذلك، ومع الســـــو ا   لتحرير الشـــــعيب باجل ش املرتبطني األطفال ســـــراح
 حلق  املتحدة األمم نظمت ،201٨ حزيرا /يون ه ويف املوار   لقل  نظرا 201٨ شـــــــــــباط/فرباير يف واحدة
 يف العشـــر الشـــعيب اجل ش أفرق  من الشـــعيب اجل ش ضـــباط كبار  من ضـــابطا 50 حضـــرها يومني ملدة عمل
 املرتكب  الطفل حقوق انتهاكات عن واملساءل  الوقاي  وجهو  العمل خط  تنف   بشأ  الشعيب اجل ش مقر
 العسكري   القوات قبل من
 املعارض واجلناح املتحدة األمم بني البلد  اخل حوار بدأ املســـــــــــــــلح ، باجلماعات يتعلق وف ما - 65

 ملمثليت مشــــــــار رياك قطعه ال ي االلتزا  عق  2015 عا  ســــــــ اق يف الســــــــو ا  لتحرير الشــــــــعيب للج ش
 األول/أكتوبر تشــــرين بني املمتدة الفرتة ويف  201٤ أيار/مايو يف املســــل  والنزاع باألطفال املعن   اخلاصــــ 
 يف املعارض اجلناح ضــباط كبار  من ضــابطا ٣٩ مع املتحدة األمم عملت ،2015 األول/ يســمرب وكانو 
 مع عمل خط  مشـار رياك توق ع عن أسـفرت اليت العمل خط  آل   بشـأ  السـو ا  لتحرير الشـعيب اجل ش
 26 يف وتشــــويههم األطفال قتل وك لك واســــتخدامهم، األطفال جتن د ومنع إهناء أجل من املتحدة األمم

 الشــــــــــــــعيب اجل ش يف املعارض اجلناح مع الوث ق التعاو  من الرغم وعلى  2015 األول/ يســـــــــــــــمرب كانو 
 ،2016 متوز/يول ه يف ذلك احتماالت تبد  ت صــــفوفه، من األطفال عن اإلفراج بشــــأ  الســــو ا  لتحرير

 إىل أ ى مما مشار، رياك ونف  السو ا ، لتحرير الشعيب اجل ش يف املعارض للجناح الالحق االنشقاق مع
 االنتهاكات  مستوى ارتفاع استمرار

 ســــــ اق ويف ،2016 متوز/يول ه يف للرئ س األول النائ  منصــــــ  يف قاي  ينق تابا  تع ني وبعد - 66
 يف املتحدة األمم اخنرطت الســــو ا ، لتحرير الشــــعيب اجل ش يف  ينق لتابا  املوال   للقوات التدرجي  الدمج
 ويف املســــــلح   باجلماع  املرتبطني األطفال عن اإلفراج بشــــــأ   ينق لتابا  املوايل املعارض اجلناح مع حوار

 املتحدة واألمم اإل ماج وإعا ة والتســـــــــري  الســـــــــالح لنزع الوطن   اللجن  أجرت ،2017 آب/أغســـــــــطس
 بوجو  قاي  ينق تابا  أقر   ،2017 عا  هناي  ويف جونقل   بوالي  ب بور، يف عمري وتق  م حتقق عمل ات

 األمم مع التواصــل أجل من األطفال حلماي  تنســ ق جه  وبتع ني عنهم، باإلفراج والتز  مجاعته، يف أطفال
 أجريت فرز عمل ات خالل طفال ٤6٨ جمموعه ما الحق وقت يف املتحدة األمم حد ت ولقد املتحدة 

 االســـــــــتوائ  ، وغرب جونقل  والييت يف 201٨ وآذار/مارس 2017 آب/أغســـــــــطس بني املمتدة الفرتة يف
  201٨ عا  يف منهم طفال ٣1٤ عن وأفرج
 املوال د تســـــــج ل جيعل ال ي املدي الســـــــجل مرســـــــو  الربملا  أقر   ،201٨ الثاي/يناير كانو   ويف - 67

 قانونا  ل صب  بعد املرسو  يوقِّع مل الرئ س أ  ب د أمور  مجل  يف منهج اا،
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 إطالق سراح األطفال واالستجابة البرنامجية لالنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال  - باء 
 القوات مع اإل ماج وإعا ة والتســــــــــــري  الســــــــــــالح لنزع الوطن   واللجن  املتحدة األمم عمل أ ى - 6٨

 2015 الثــــاي/ينــــاير كــــانو   بني الفرتة يف طفال 2 7٤0 ســـــــــــــــراح إطالق إىل املســـــــــــــــلحــــ  واجلمــــاعــــات
 كوبرا  فصـــــــــــــ ل من فت ات( ومخس فىت 1 ٨70) طفال 1 ٨75 اجملموع ه ا ومشل  201٨ وحزيرا /يون ه

 الوطن   احلرك  من فتاة( 1٨2 و فىت ٣02) طفال ٤٨٤ و الســـــــــــــــو ا ، جلنوب الدميقراط  للج ش التابع
 املعارض اجلناح يف املعارض اجلناح من فتاة( 2٩ و فىت 2٨5) طفال ٣1٤ و الســــــــــــــو ا ، جنوب لتحرير
 املوايل املعارض اجلناح من فىت 25 و الســـــو ا ، لتحرير الشـــــعيب اجل ش من فىت 27 و  ينق، لتابا  املوايل
 من فت ا  وســــــــــبع  فت ات( وثالث فت ا  )مخســــــــــ  الوطين اخلالص جبه  من أطفال ومثان   مشــــــــــار، لرياك

 جمموعه مما املتحدة األمم حتققت ذلك، إىل وباإلضــــــــــــاف  الســــــــــــو ا   جلنوب الربي  لألح اء الوطن   الدائرة
 من العــديــد وحــدث تلقــائ ــا  النزاع أطراف عنهم أفرجــت أو فروا فت ــات( ومخس فىت 15٨) طفال 16٣

 الشعيب  اجل ش يف املسلح  اجلماعات  مج س اق يف السراح إطالق عمل ات
 واالجتماع  النفســـــ  والدعم الشـــــمل ومل األســـــر وتعق  املؤقت  الرعاي  خدمات األطفال وتلقى - 6٩

 واملنظمات اإل ماج وإعا ة والتســـري  الســـالح لنزع الوطن   اللجن  تقدمها اليت األخرى واخلدمات والتعل م
 جان  إىل عنهم املفرج األطفال إىل املســـــــــــاعدة وق دِّمت ال ون ســـــــــــ ف  منظم  من املدعوم  احلكوم   غري

 والتقل ل باالست اء الشعور منع أجل من إل ها س عو و  اليت احملل   اجملتمعات يف للخطر املعر ضني األطفال
 الشريك  واجلهات ال ون س ف وتصدت قبوهلم  على احملل   واجملتمعات األسر وتشج ع اجل ب، عوامل من
 واالجتماع  النفســـــــ  الدعم توفري خالل من اجلنســـــــ  العنف حلاالت أيضـــــــا احلكوم   غري املنظمات من

 للخدمات، املقدِّم  اجلهات وتدري  والفت ات، للنســــــــاء آمن  أماكن وإنشــــــــاء والناج ات، للناجني والطيب
 عنهم أفرج الــ ين األطفــال إ مــاج إعــا ة أعــاقــت املوار  قلــ  أ  إال اإلحــالــ   آل ــات لتطوير الــدعم وتقــدمي

 جتن دهم  إعا ة خطر من زا  مما فروا، و/أو
 

 والمساءلة القانوني اإلطار - جيم 
  2015 الثاي/يناير كانو   يف الطفل حقوق اتفاق   على الســـــــــــــو ا  جنوب مجهوري  صـــــــــــــد قت - 70
 الربوتوكول وخـاصــــــــــــــــ ا  الطفـل، حقوق بـاتفـاق ـ  امللحقني االخت ـاريني الربوتوكولني على التصــــــــــــــــديق يتم ومل

 املسلح   املنازعات يف األطفال اشرتاك بشأ  االخت اري
ســ ما  وكما أشــرت  يف تقريري الســابق، ال تزال اجلهو  ذات املصــداق   اليت تب هلا أطراف النزاع، وال - 71

احلكوم ، حملاســـــــــــب  اجلهات املرتكب  لالنتهاكات اجلســـــــــــ م  ضـــــــــــد األطفال، معدوم  إىل حد كبري  ومل تنف  
منهج  ، ويعزى ذلك جزئ ا إىل الق و  املفروضـ  على املوار  أو التحديات اليت تواجهها  القوانني احملل   بصـورة

اهل اكل األســــــاســــــ  ، إمنا ك لك إىل انعدا  اإلرا ة الســــــ اســــــ    ومل تنف  أحكا  االتفاق املتعلق حبل النزاع يف 
راح، وما زال التقد  احملرز يف مجهوري  جنوب الســـــو ا  بشـــــأ  العدال  االنتقال   واملســـــاءل  واملصـــــاحل  وأل  اجل

إنشــــــــــاء احملكم  املختلط  اليت أذ   ا االحتا  األفريق  بط ئا  ويف ظلِّ اتســــــــــاع نطاق االنتهاكات اجلســــــــــ م  
تزال اجلهات  املرتكب  ضــد األطفال وغريها من اجلرائم الفظ ع  اليت ارتكبت خالل الفرتة ق د االســتعراض، ال

   تستف د من مناخ اإلفالت من العقاب الواسع النطاق املرتكب  لالنتهاكات اجلس م
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 والتوصيات المالحظات - سادسا 
 جنوب يف األطفال ضـــد املرتكب  اجلســـ م  االنتهاكات ووحشـــ   حجم إزاء باالنزعاج أشـــعر إنين - 72

 األمن قوات ترتكبها اليت املتفشـــ   اجلســـ م  االنتهاكات مســـتويات إزاء خاصـــ ا  اجلزع ويســـاوري الســـو ا  
 عن فورا التوقف على النزاع أطراف مج ع وأحث الســــــــو ا   لتحرير الشــــــــعيب اجل ش ســــــــ ما وال احلكوم  ،

 والقانو  اإلنســـــاي الدويل والقانو  احملل   التشـــــريعات مبوج  بالتزاماهتا والتق د االنتهاكات، ه ه ارتكاب
 اإلنسا   حلقوق الدويل

 فورا الكف إىل األطراف وأ عو األطراف، مج ع قبل من األطفال واســـتخدا  جتن د انتشـــار وأ ين - 7٣
 من األطفال حبماي  معن   مدن   جهات إىل وتســـــــل مهم األطفال مج ع عن واإلفراج املمارســـــــات تلك عن

 احملل    جمتمعاهتم يف إ ماجهم إعا ة أجل
 أطراف مج ع لدى العاملني األطفال ضـــــد اجلنســـــ  العنف اســـــتخدا  تفشـــــ  إزاء باجلزع وأشـــــعر - 7٤

 املراع   اخلدمات من يكف  ما توفري وضـــــــــــــــما  وتعزيزه، القانوي اإلطار إنفاذ إىل احلكوم  وأ عو النزاع،
 النفســـــــ  والدعم الصــــــــح   الرعاي  على احلصــــــــول ذلك يف مبا والناج ات، للناجني اجلنســــــــان   لالعتبارات

 والتعل م  واالجتماع 
 الصــــد ، ه ا ويف بالغ  قلق مصــــدر الســــو ا  جنوب يف ســــائدال العقاب من اإلفالت ويشــــكل - 75

 اجلناة حماســــب  لضــــما  الالزم  التدابري واختاذ املســــاءل ، النعدا  التصــــدي يف اإلســــراع على احلكوم  أحث
 وسلطاهتا  األمن   قواهتا صفوف يف الرت  مج ع من
 والشركاء املتحدة األمم قدرة خطري بشكل األطفال إىل اإلنسان   املساعدات وصول منع وي عو ق - 76
 وصـــــــول إتاح  على األطراف مج ع وأحث األطفال  ضـــــــد املرتكب  اجلســـــــ م  لالنتهاكات التصـــــــدي على

 عوائق  و و  بسرع  لألطفال اإلنسان   املساعدات
 املتحـــــدة، األمم مع وقعتهـــــا اليت العمـــــل خط  بتنف ـــــ  التعج ـــــل على األطراف مج ع وأحـــــث - 77

 اجلســ م  االنتهاكات رصــد وك لك احملرز والتقد  االمتثال تق  م أجل من املتحدة األمم بوصــول والســماح
 عنها  واإلبالغ األطفال ضد املرتكب 

 من الســو ا  لتحرير الشــعيب اجل ش ثكنات إىل مؤخراا  املتحدة األمم وصــول إتاح ب علما وأح   - 7٨
 احلكوم  وأ عو التدريب  ، واألنشط  األطفال سراح إطالق بشأ  املثمر بالتعاو  وك لك األطفال فرز أجل

 تتناول شــــامل  عمل خط  لتصــــب  احلال   العمل خط  تنق   بشــــأ  املتحدة األمم مع بالعمل اإلســــراع إىل
 على أيضا احلكوم  وأحث السو ا   جنوب يف األطفال منها يعاي اليت الست  اجلس م  االنتهاكات مج ع
 مرســـــو  بتوق ع والتعج ل العقوبات لقانو  املقبل االســــــتعراض يف الســــــت  اجلســــــ م  االنتهاكات جترمي إ راج

 االنتهاكات ملنع األولوي  إعطاء على احلكوم  أشــــــجع ذلك، على وعالوة قانونا  ل صــــــب  املدي الســــــجل
 ممثليت مع الصــد  ه ا يف والتعاو  املســل ، والنزاع األطفال بشــأ  وطين مؤمتر تنظ م منها بســبل اجلســ م ،

  201٨ أيلول/سبتمرب يف السو ا  جنوب إىل زيارهتا عق  املسل  والنزاع باألطفال املعن   اخلاص 
وأرحـــِّ  بـــالتصــــــــــــــــديق على اتفـــاق ـــ  حقوق الطفـــل، وأطلـــ  انضــــــــــــــمـــا  احلكومـــ  إىل بروتوكول هــا  - 7٩

نزاعات املســـلح   وأشـــجع احلكوم  االخت اريني، وال ســـ ما الربوتوكول االخت اري بشـــأ  إشـــراك األطفال يف ال
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أيضا على إقرار إعال  املدارس اآلمن ، والقواعد واملبا ئ التوج ه   بشأ  األطفال املرتبطني بالقوات املسلح  
 اجلماعات املسلح  )مبا ئ باريس(، ومبا ئ فانكوفر حلفظ السال  ومنع جتن د واستخدا  األطفال  أو

 عا  اتفاق تنف   طريق عن الســـــــــــــــال  إحالل أجل من جهو ها يزتعز  إىل األطراف مج ع وأ عو - ٨0
 املتعلق  األحكا  ذلك يف مبا ذلك، على املرتتب  وااللتزامات الســـو ا  جنوب يف النزاع حل بشـــأ  2015
 الــدول ــ  احلكوم ــ  واهل ئــ  األفريق  واالحتــا  األمن جملس وكــ لــك النزاع، أطراف وأحــث األطفــال  حبمــايــ 
 ســ اســ   تســوي  أي صــم م يف واملســاءل  األطفال حبماي  املتعلق  املســائل إ راج كفال   على بالتنم  ، املعن  

  (201٨) 2٤27 األمن جملس قرار مع متش ا املستقبل، يف
 الالز  التمويل يف الشــــديد النق  إزاء بالغ قلق يســــاوري األطفال، ســــراح بإطالق أرح  وب نما - ٨1

 املسلح ، واجلماعات بالقوات السابق يف املرتبطني لألطفال األجل الطويل  املستدام  اإل ماج إعا ة لربامج
 ملســـــــــــاعدات تقدمه ال ي التمويل زيا ة على املاحن  اجلهات وأشـــــــــــجع جتن دهم  إعا ة خماطر من يزيد مما

 متشــ ا الســو ا ، جنوب يف لألطفال املناســ  الوقت يف واملالئم  املســتدام  التأه ل وإعا ة اإل ماج إعا ة
  (201٨) 2٤27 األمن جملس قرار مع

 املتحدة األمم موظف  مج ع جان  من اجلنســ ني واالنتهاك االســتغالل مبنع التزام  تأك د وأكرر - ٨2
 إجراء على املعن   األعضــــــــــــاء الدول أحث إل ها، انتباه  و جِّه اليت للمزاعم واســــــــــــتجاب  هلما  والتصــــــــــــدي

 لدعمها  االستعدا  أهب  على املتحدة األمم تقف وعاجل ، شامل  حتق قات
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