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الفريق العامل املعين باألطفال والنـزاع املسلح
استنتاجات بشأن األطفال والزناع املسلح يف جنوب السودان
 - 1حبــال الفريـــق العامـــل املعـــين باألطفـــال والنــــزاع املســـلح يف جلســـت  53املعقـــودة يف
 6شباط/فرباير  2015أول تقرير لألمني العام عن األطفال والنـزاع املسلح يف جنوب السـودان
( ،)S/2014/884ال ـ ع عرهــت امل الــة األانيــة لألمــني العــام املعناــة باألطفــال والنـــزاع املســلح
ك ا أدىل امل ال الدائم جلنوب السودان لدى األمم املتحدة بلل ة أمام الفريق العامل
 - 2ورحب أعضاء الفريق العامل بتقـد تقريـر األمـني العـام وفقـا لقـرارات جملـس األمـن
 )2005( 1612و  )2009( 1882و  )2011( 1998و  )2012( 2068و 2143
( ،)2014وأحاطوا عل ا مبا يتض ن من حتلال وتونياات
 - 3والحظ أعضاء الفريق العامل التقدم ال ع أحرزت حلومة جنوب السـودان يف الفتـرة
امل تدة بني تاريخ احلصول على االستقالل وشهر تشرين الاـا//ووف رب  2013يف جمـال اايـة
األطفال املتضررين من الزناع املسلح ،مبا يف ذلك توقاع خطط الع ل
 - 4باد أن أعضاء الفريق العامل أعربوا عن بالغ القلق للون اوـدالع األع ـال العدائاـة يف
كاوون األول/ديس رب  2013قـ ضو بشـلل خطـذ ـ ا التقـدم يف تـل اسـت رار االوتـهاكات
واالعتــداءات الــت ترتلبــها راــع أطــراس الــزناع املســلح هــد األطفــال ،مبــا يف ذلــك اجلــا
الشعيب لتحريـر السـودان وجناحـ املعـار واجل اعـات املسـلحة الـت تـدع ه ا ،ماـل اجلـا
األ باض ،و و ما يتضرر من عشرات اآلالس من األطفـال وأعـرب األعضـاء عـن قلقهـم زاء
قاـام أطـراس الـزناع املسـلح بت ناـد األطفـال واسـت دامهم ،مبـا يف ذلـك مـن خـالل احلصـ
املفروهة على زع اء اجملت عات احمللاة
* أعاد نيدار ا ألسباب فناة يف  27أيار/مايو 2015
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 - 5وشــدد أعضــاء الفريــق العامــل علــى أ اــة ملافحــة ا فــالت مــن العقــاب ودعــوا ىل
حماسبة راع مقتريف االوتهاكات واالعتداءات املرتلبة هد األطفال يف ا الزناع املسلح
 - 6وعالوة على ذلك ،شدد األعضاء علـى هـرورة اتبـاع شـم شـامل يراعـا احتااجـات
األطفـــال يف بـــرامم وـــزع الســـالإ والتســـريح و عـــادة ا دمـــا  ،مبـــا يف ذلـــك االحتااجـــات
والقدرات احملددة األانية بالفتاات
 - 7ورحــب أعضــاء الفريــق العامــل بتســريح  249طفــال مــن فصــال كــوبرا التــابع جلــا
احلركة الدميقراطاـة جلنـوب السـودان يف كـاوون الاا//ينـاير  ،2015والحظـوا أن مـن املتوقـع
أن يتم تسريح مزيد من األطفال
 - 8وعلى الرغم من ـ ا التطـور ا يبـاأ ،أعـرب أعضـاء الفريـق العامـل يف وقـح الحـق
عن جزعهم زاء اختطاس مئات األطفال من مللال يف فرباير  2015وجتناد م قسرا
 - 9وأكد امل ال الدائم جلنوب السودان من جديد التزام حلومة جنوب السـودان حب ايـة
األطفال ،وأطلع الفريق العامل على وهع جنوب السودان فا ا يتعلق باتفاقاـة حقـوا الطفـل،
ك ا بني أن التأخذ يف استل ال ا جراءات القاووواة الت جتسد موافقة جنـوب السـودان علـى
التقاد باالتفاقاة يعزى ىل اودالع الزناع بعد  15كاوون األول/ديس رب  2013وذكر امل اـل
الــدائم لتلــع العوامــل الــت تطــرإ حتــديات أمــام جهــود منــع جتناــد األطفــال واســت دامهم،
ك ا أدىل بتعلاقات بشأن معضلة التوفاق بني العدالة العقاباة ونينع السالم
 - 10ويـــرد وـ ـ
االستنتاجات

الباـــان الـ ـ ع أدىل بـ ـ امل اـــل الـــدائم جلنـــوب الســـودان يف مرفـــق ـ ـ

 - 11و ىل جاوب االجت اع ،ور نا بأحلام القاوون الدويل السارع وقـرارات جملـس األمـن
ذات الصـــلة وياشـــاا مـــع ـ ـ األحلـــام والقـــرارات ،ومنـــها القـــرارات )2005( 1612
و  )2009( 1882و  )2011( 1998و  )2012( 2068و  ،)2014( 2143اتفــــــــــق
الفريق العامل على اختاذ ا جراءات املباشرة الواردة أدوا
باان عام من رئاس الفريق العامل
 - 12اتفـق الفريــق العامــل علــى توجاـ رسـالة ىل راــع أطــراس النـــزاع املســلح يف جنــوب
السودان ،وخبانية ىل اجلا الشعيب لتحرير السـودان وجناحـ املعـار واجل اعـات املسـلحة
الت تدع ه ا ،مال اجلا األباض ،وذلك من خالل باان عـام يـديل بـ رئـاس الفريـق العامـل
ويتض ن ما يلا:
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داوة قوية جل اع االوتهاكات واالعتداءات الـت ال تـزال راـع أطـراس الـزناع
(أ)
املســلح ترتلبــها هــــد األطفــال يف جنــوب الســودان ،مــع ت ـ كذ تلــك األطــراس بالتزاما ــا
مبوجــب القــاوون الــدويل الســارع وحاهــا علــى اختــاذ راــع التــدابذ الالزمــة لوقــع كــل ـ
االوتــهاكات واالعتــداءات ومنعهــا علــى الفــور ،مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق منــها بت ناــد األطفــال
واســت دامهم ،وأع ــال القتــل والتشــوي  ،واالغتصــاب وغــذ مــن أشــلال العنــع اجلنســا،
وع لاــات االختطــاس ،وات ــات علــى املــدارا واملستشــفاات ،ومنــع ونيــول املســاعدات
ا وساواة ،واست دام املدارا لألغرا العسلرية يف اوتهاك للقاوون الدويل السارع؛
(ب) ا عراب عن بالغ القلق زاء است رار جتناـد األطفـال واسـت دامهم يف اوتـهاك
للقــاوون الــدويل الســارع ،وحــا راــع أطــراس الــزناع املســلح بقــوة علــى أن تقــوم فــورا
ودون شــروط مســبقة بتســريح راــع األطفــال اجملنــدين يف نيــفوفها ،ودعــوة أطــراس الــزناع
املســلح ال ـ ع ع تفعــل ذلــك ىل مــنح األمــم املتحــدة ملاواــة الونيــول دون ع ـائق ألغــرا
التحقق وتسريح األطفال املرتبطني جب اع األطراس؛
( ) التشديد علـى هـرورة معاجلـة التـوترات وأع ـال العنـع الطائفاـة يف جنـوب
السودان من خالل حوار شامل لل اع ،وحا أطـراس الزناعـات الطائفاـة علـى اختـاذ تـدابذ
فوريــة وحمــددة حل ايــة األطفــال ومنــع راــع االوتــهاكات واالعتــداءات القائ ــة علــى أســاا
االوتساب القبلا؛
(د) التشـــديد علـــى أن االختطـــاس ،مبـــا يف ذلـــك االختطـــاس كوســـالة للت ناـــد
أو ك زء من العنع الطائفا يشلل اوتهاكا هد األطفال يف الزناع املسلح على حنو ما حتـدد
قرارات جملس األمـن ذات الصـلة ،وال سـا ا القـرار  ،)2004( 1539ودعـوة راـع أطـراس
الزناع املسلح ىل ا فرا فورا عن األطفال امل تطفني والس اإ جب ع مشلهم مع أسر م؛
( ـ) التسلام باست رار أ اة التصدع للعنع اجلنسـا يف جنـوب السـودان ،وحـا
راع أطراس الزناع املسلح على اختاذ تـدابذ فوريـة وحمـددة لوقـع ومنـع ارتلـاب االغتصـاب
وغذ من أشلال العنع اجلنسا هد األطفال؛
داوة ات ات الت تشـن علـى العـاملني يف اجملـال ا وسـا /ومرافـق املسـاعدة
(و)
ا وساواة ،والتأكاـد علـى أن منـع تقـد املسـاعدة ا وسـاواة ميلـن أن يشـلل اوتـهاكا للقـاوون
الــدويل ا وســا ،/ودعــوة راــع أطــراس الــزناع املســلح ،مبــا يف ذلــك اجلــا الشــعيب لتحريــر
السودان ،ىل ه ان ونيول األمم املتحدة وشركائها يف اجملال ا وسا /على حنو كامـل وممـن
ودون عائق من أجل تقد املساعدات ا وساواة يف الوقـح املناسـب للسـلان املتضـررين ،مبـن
فاهم األطفال؛
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(ز) ا عراب عـن بـالغ القلـق زاء عـدم املسـاءلة بشـأن االوتـهاكات واالعتـداءات
الت ترتلبها راع أطراس الزناع املسلح هد األطفال ،وحـا حلومـة جنـوب السـودان علـى
شـاء ا فـالت مــن العقـاب عــن طريـق هـ ان تقــد راـع مــرتليب االوتـهاكات واالعتــداءات
بسرعة للعدالة وحماسبتهم ،مبا يف ذلـك مـن خـالل جـراء حتقاقـات ومالحقـات قضـائاة دقاقـة
ومستقلة ووزيهة يف الوقح املناسب؛
(إ) ا شــارة ىل أن جملــس األمــن و ـوض يف قــرار  )2015( 2206بالع ــل ال ـ ع
تقـوم بـ جلنـة التحقاــق التابعـة لالحتــاد األفريقـا يف التحقاــق يف اوتـهاكات وجتــاوزات القــاوون
الــدويل حلقــوا ا وســان والقــاوون الــدويل ا وســا /يف جنــوب الســودان وتو اقهــا ،ويترق ـب
با ت ام النتائم والتونيـاات الـت ستصـدر عـن الل نـة ،وشـ ع علـى ا نيـدار العلـين لتقرير ـا
النــهائا يف أقــرب وقــح رلــن ،ورحــب باســت رار األــراط االحتــاد األفريقــا يف الع ــل علــى
ه ان العدالة واملساءلة ،ىل جاوب ألم اجلراإ واملصاحلة يف جنوب السودان؛
(ط) ا عراب عن القلق زاء است رار جتا ل اتفـاا وقـع األع ـال العدائاـة املوقـع
يف كــاوون الاا//ينــاير  2014ومــا تــال مــن جتديــد االلتــزام ب ـ لك االتفــاا ،وحــا راــع
األطــراس علــى وقــع الع لاــات العســلرية فــورا واالألــراط يف حــوار وطــين مفتــوإ وشــامل
لل اع سعاا ىل حالل السالم الدائم وحتقاق املصاحلة؛
(ع) ا عراب عن بالغ القلق زاء كون الزناع املسلح واست رار اسـت دام املـدارا
لألغــرا العســلرية يف اوتــهاك للقــاوون الــدويل الســارع ي ـ ران ســلبا علــى ســالمة األطفــال
و ملاواــة حصــوتم علــى التعلــام ،ودعــوة راــع أطــراس الــزناع ىل االمتاــال للقــاوون الــدويل
السارع واحترام الطابع املـد /لل ـدارا واملستشـفاات ،مبـا يف ذلـك موتفاهـا ،ووقـع ومنـع
ات؛
ات أو ديدات بشن
امل سسات وموتفو ا من
ما تتعر ل
(ك) الترحاــب مبشــاركة حلومــة جنــوب الســودان يف الــة ”أطفــال ال جنــود“
و طالقها على الصعاد الـوطين يف  29تشـرين األول/أكتـوبر  ،2014وحـا حلومـة جنـوب
الســودان علــى اختــاذ التــدابذ الالزمــة شــاء ومنــع جتناــد األطفــال واســت دامهم يف القــوات
احللوماة يف موعد أقصا شاية عام 2016؛
(ل) حا راع أطراس الزناع على تنفا االسـتنتاجات السـابقة الـت خلـ
الفريق العامل املعين باألطفال والزناع املسلح يف جنوب السودان ()S/AC.51/2012/2؛

لاهـا

(م) حا حلومة جنوب السودان على تنفا راع أحلـام اتفـاا جتديـد االلتـزام
خبطة الع ل املنقحة املوقعة يف  24حزيران/يووا  2014شاء راع االوتهاكات املرتلبة هـد
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األطفــال ،والباــان املشــترك األخــذ امل ـ ر  12تشــرين الاــا//أكتوبر  2014والصــادر عــن
حلومــــة جنــــوب الســــودان وامل الــــة األانيــــة لألمــــني العــــام املعناــــة بــــالعنع اجلنســــا يف
حاالت النـزاع؛
(ن) حا اجلناإ املعـار يف اجلـا الشـعيب لتحريـر السـودان علـى تنفاـ اتفـاا
االلتزام بوقع االوتهاكات اجلسا ة هد األطفال ال ع وقع زعا مع امل الـة األانيـة لألمـني
العام املعناة باألطفال والـزناع املسـلح يف  10أيار/مـايو  ،2014وموانيـلة االشـتراك مـع فرقـة
الع ــل القطريــة للرنيــد وا بــال مــن أجــل توقاــع وتنفاــ خطــة ع ــل شــاء االوتــهاكات
واالعتداءات املرتلبة هد األطفال ومنعها؛
(ا) ا شـــارة ىل أن جملـــس األمـــن قـــرر يف قـــرار  )2015( 2206أن تنطبـــق
جزاءات مالاة وتدابذ حلظر السفر على األفراد واللااوات ال ين حتدد م الل نـة املنشـأة ع ـال
بــالفقرة  16مــن ذلــك القــرار ك هــات خاهــعة لتلــك اجلــزاءات باعتبــار م مس ـ ولني عــن
جراءات منها ما يلا:
’‘1

است دام األطفال أو جتناد م من قبل اجل اعات املسلحة أو القوات املسـلحة
يف سااا الزناع املسلح يف جنوب السودان؛

’‘2

اســتهداس املــدواني ،مبــن فــاهم األطفــال ،مــن خــالل ارتلــاب أع ــال العنــع
(مبا يف ذلك القتل أو التشوي أو التع يب أو االغتصاب أو غـذ مـن أشـلال
العنع اجلنسا) ،أو االختطاس ،أو االختفاء القسـرع ،أو التشـريد القسـرع،
أو شن ات ات على املدارا أو املستشفاات أو األمـاكن الديناـة أو أمـاكن
جلــوء املــدواني ،أو مــن خــالل ســلوك قــد يشــلل جتــاوزا أو اوتــهاكا خطــذا
لقاوون حقوا ا وسان أو القاوون الدويل ا وسا/؛

’‘3

عرقلـــة أوشـــطة البعاـــات الدولاـــة العاملـــة يف جمـ ـال حفـــظ الســـالم أو اجملـــال
الدبلوماســـا أو ا وســـا /يف جنـــوب الســـودان ،مبـــا يف ذلـــك ملاـــة الرنيـــد
والتحقــق التابعــة للهائــة احللوماــة الدولاــة املعناــة بالتن اــة ،أو عرقلــة يصــال
أو توزيع املساعدات ا وساواة أو احلصول علاها؛

(ع) ا عراب عن االستعداد بـال جملـس األمـن باملعلومـات ذات الصـلة فـدس
مساعدت يف فر تدابذ حمددة األ داس على اجلناة
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التونياات املقدمة ىل جملس األمن
 - 13اتفق الفريق العامل على أن يونيا بـأن ياـل رئـاس جملـس األمـن رسـالة ىل حلومـة
جنوب السودان تتض ن ما يلا:
(أ) الترحاـــب بـــاجلهود الـــت ب لتـــها حلومـــة جنـــوب الســـودان منـ ـ نيـــدور
االســتنتاجات الســابقة للفريــق العامــل املعــين باألطفــال والــزناع املســلح يف جنــوب الســودان
( ،)S/AC.51/2012/2وخانيــة توقاــع حلومــة جنــوب الســودان علــى خطــة الع ــل املنقحــة يف
 13مذار/مـــارا  ،2012وجتديـــد الحقـــا يف  24حزيران/يوواـ ـ  ،2014وا حاطـــة عل ـــا
بالتقدم احملرز يف تنفا خطة الع ل املنقحة ىل غاية  31كاوون األول/ديس رب 2013؛
(ب) الترحاـــب بـــلطالا الـــة ”أطفـــال ال جنـــود“ علـــى الصـــعاد الـــوطين يـــوم
 29تشرين األول/أكتوبر  ،2014وحا حلومة جنوب السودان على اختاذ التـدابذ الالزمـة
من أجل منع و شـاء جتناـد األطفـال واسـت دامهم يف القـوات احللوماـة يف موعـد أقصـا شايـة
عام 2016؛
( ) الترحاب باوض ام حلومـة جنـوب السـودان ىل اتفاقاـة حقـوا الطفـل ،الـت
دخلح حاز النفاذ رمساا يف جنوب السـودان يف  22شـباط/فرباير  ،2015وتشـ اع احللومـة
علــى االوضــ ام ىل الربوتوكــول االختاــارع امللحــق باالتفاقاــة املتعلــق باشــتراك األطفــال يف
الزناعات املسلحة؛
(د) الترحاب بالتوقاع علـى جتديـد االلتـزام باتفـاا وقـع األع ـال العدائاـة الـ ع
أُعرب عن يف الو اقة املعنووة ”جماالت االتفاا بشأن تشلال حلومة وحدة وطناة اوتقالاـة“،
والت وقعتها حلومة جنوب السودان واجلناإ املعار يف اجلا الشـعيب لتحريـر السـودان يف
 1شباط/فرباير  ،2015مع ا عراب عن القلق زاء عدم وفاء الطرفني بالتزاما ـا حـا اآلن،
وحــا طــريف االتفــاا كلاه ــا علــى احتــرام راــع جواوــب اتفاقــات وقــع األع ــال العدائاــة
الت أبرما ا؛
( ـ) ا عراب عن بالغ القلق زاء االوتهاكات واالعتداءات املرتلبـة هـد األطفـال
يف الــزناع املســلح يف اوتــهاك للقــاوون الــدويل الســارع ،مبــا يف ذلــك مــا ينطــوع علــى جتناــد
واســت دام األطفــال ،والقتــل والتشــوي  ،واالغتصــاب وغــذ مــن أشــلال العنــع اجلنســا،
وات ــات علــى املــدارا واملستشــفاات ،وا عــراب أيضــا عــن القلــق زاء اســت رار اســت دام
املـــدارا لألغـــرا العســـلرية يف اوتـــهاك للقـــاوون الـــدويل الســـارع ،واملطالبـــة بوقـــع ــ
االوتـهاكات واالعتـداءات فــورا ،مـع التـ كذ بـأن املسـ ولاة األساسـاة عــن اايـة األطفــال يف
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جنــوب الســودان تقــع علــى عــاتق حلومــة جنــوب الســودان ،وحــا احللوم ـة علــى اختــاذ
خطوات فورية يف ا الصدد؛
(و) ا عــراب عــن بــالغ القلــق زاء عــدم املســاءلة عــن االوتــهاكات واالعتــداءات
املرتلبة هد األطفال يف الزناع املسلح ،وحـا حلومـة جنـوب السـودان علـى شـاء ا فـالت
من العقاب من خالل جراء حتقاقـات ومالحقـات قضـائاة دقاقـة ومسـتقلة ووزيهـة يف الوقـح
املناسب دون أع يااز بشأن اجلرائم املرتلبة هد األطفال؛
(ز) دعوة حلومة جنوب السودان ىل ه ان تنفا أحلام اتفـاا جتديـد االلتـزام
خبطة الع ل املنقحة وكفالة تنفا أوامر القاادة العسلرية وتوجاها ا العقاباـة ،وال سـا ا تلـك
الــت حتظــر جتناــد األطفــال واســت دامهم ،ومــنح األمــم املتحــدة ملاواــة الونيــول دون عــائق
ألغرا التحقق وتسريح األطفـال املـرتبطني بـاجلا الشـعيب لتحريـر السـودان ،وجتـر جتناـد
األطفــال واســت دامهم مــن خــالل مراجعــة قــاوون العقوبــات وقــاوون الطفــل و نيــدار أوامــر
بلخالء راع املدارا الت يست دمها اجلا الشعيب؛
(إ) توجا طلب ىل حلومة جنوب السودان لتوانيل اشـتراكها مـع فرقـة الع ـل
القطرية للرنيد وا بال يف جنوب السودان وتنفا اتفاا جتديد االلتـزام خبطـة الع ـل املنقحـة
شاء ومنع راع االوتهاكات واالعتداءات املرتلبة هد األطفال؛
(ط) دعــوة حلومــة جنــوب الســودان ىل التعــاون م ـع األمــم املتحــدة علــى وهــع
جراءات فعالة للرقابة والتحقق من السن ،وتس ال املوالاد رغم التـأخر عـن املواعاـد احملـددة،
وذلك ملنع جتناد األطفال واست دامهم يف القوات املسلحة الوطناة وقوات األمن الوطين؛
(ع) حا حلومة جنوب السودان ك لك على وشـاء ملاـة فحـ فعالـة لضـ ان
ع دم دما أو جتناد مرتليب اوتـهاكات أو اعتـداءات هـد األطفـال يف اجلـا الشـعيب لتحريـر
الســودان وســحب راــع مــرتليب االوتــهاكات واالعتــداءات هــد األطفــال مــن قوات ـ بشــلل
منه ا وبصرس النظر عن رتبهم و خضاعهم لل ساءلة؛
(ك) حـــا حلومـــة جنـــوب الســـودان علـــى تســـهال الونيـــول اللامـــل واآلمـــن
ودون عائق لتقد املساعدات ا وساواة يف الوقح املناسب ،ويف ا الصدد ،داوة قتـل سسـة
من العاملني يف اجملال ا وسا /يف والية أعايل الناـل يف مب/أغسـطس  2014واالسـتاالء علـى
مواد ا غا ة واحت از ا يف وقاط التفتا الت يقا ها اجلا الشعيب لتحريـر السـودان وجهـاز
ا لشـــرطة الوطناـــة جلنـــوب الســـودان ،ودعـــوة حلومـــة جنـــوب الســـودان ىل ا ســـراع يف
التحقاقات ،خانية فا ا يتعلق بع لاات القتل امل كورة؛
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(ل) دعوة حلومة جنـوب السـودان ىل ختصـا مـوارد للتع اـل بوهـع بروـامم
شـامل لــزنع ســالإ األطفــال املنفصــلني عـن القــوات واجل اعــات املســلحة وتســريهم و عــادة
دماجهم وتنفا التام بدعم من نيندوا األمم املتحدة للطفولة ،وهـ ان عـادة دمـا راـع
األطفال املتضررين من الزناع املسلح على النحو الواجب؛
(م) تشـ اع حلومــة جنــوب الســودان علــى التركاــز علــى فــر عــادة ا دمــا
املستدامة جل اـع األطفـال املتضـررين مـن الـزناع املسـلح ،مبـا يف ذلـك توعاـة اجملت عـات احمللاـة
لتفادع ونيم الء األطفال ،ومـنحهم فـر عـادة ا دمـا علـى قـدم املسـاواة ،مـع التأكـد
من تناول االحتااجات األانية بالفتاات وذوع ا عاقة؛
(ن) دعــوة حلومــة جنــوب الســودان ىل بــال الفريــق العامــل املعــين باألطفــال
والزناع املسلح باست رار جبهود ا الراماة ىل تنفا تونيـاات الفريـق العامـل وتونيـاات األمـني
العام حسب االقتضاء
 - 14واتفق الفريق العامل على أن يونيا بـأن ياـل رئـاس جملـس األمـن رسـالة ىل األمـني
العام تتض ن ما يلا:
توجا طلب ىل األمني العام لالفل أن فرقة الع ل القطريـة للرنيـد وا بـال
(أ)
يف جنــوب الســودان ووكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى ذات الصــلة توانيــل جهود ــا لتقــد
الدعم ،يف حدود واليا ا ،ىل حلومة جنوب السودان يف التصدع لالوتـهاكات واالعتـداءات
املرتلبــة هــد األطفــال يف الــزناع املســلح يف اوتــهاك للقــاوون الــدويل الســارع ،وهـ ان درا
مسألة األطفال يف الـزناع املسـلح يف جنـوب السـودان بونيـفها جاوبـا حمـددا يف راـع التقـارير
القطرية األانية جبنوب السودان؛
(ب) توجاـ طلــب ىل األمــني العــام أيضــا لالفــل أن فرقــة الع ــل القطريــة للرنيــد
وا بال يف جنوب السودان توانيل اشـتراكها مـع حلومـة جنـوب السـودان يف تنفاـ اتفـاا
جتديــد االلت ـزام خبطــة الع ــل املنقحــة شــاء ومنــع راــع االوتــهاكات املرتلبــة هــد األطفــال
وموانيلة الدعوة لتسريح األطفال املـرتبطني بـالقوات واجل اعـات املسـلحة و عـادة دمـاجهم،
مبا يف ذلك يف سااا اتفاا وقع األع ال العدائاة؛
( ) توجا طلب ىل األمني العام لادعو فرقة الع ـل القطريـة للرنيـد وا بـال يف
جنـــوب الســـودان ىل موانيـــلة اشـــتراكها مـــع اجلنـــاإ املعـــار يف اجلـــا الشـــعيب لتحريـــر
الســودان ،مبــا يتفــق والقــرار  ،)2005( 1612لتســهال التنفا ـ التــام التفــاا االلتــزام بوقــع
االوتــهاكات اجلســا ة هــد األطفــال ،الـ ع وقعـ رئــاس اجلنــاإ املعــار يف اجلــا الشــعيب،
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ريــاك مشــار ،مــع امل الــة األانيــة لألمــني العــام املعناــة باألطفــال والــزناع املســلح يف  10أيــار/
مايو  ،2014ووهع خطة ع ل لل ناإ املعار يف جا التحرير الشعيب؛
(د) توجاـ طلــب ىل األمــني العــام لاوانيــل هـ ان فعالاــة ملاــة الرنيــد وا بــال
املعناة باألطفال والزناع املسلح يف جنوب السودان وعنصر ااية الطفل يف بعاة األمم املتحـدة
يف جنوب السودان
 - 15واتفق الفريق العامـل علـى أن يونيـا بـأن ياـل رئـاس جملـس األمـن رسـالة ىل اتائـة
احللوماة الدولاة املعناة بالتن اة تتض ن ما يلا:
(أ) ا عــراب عــن تأياــد حماد ــات الســالم الــت تقود ــا اتائــة ،والــت جت ـرع من ـ
كاوون الاا//يناير  ، 2014مع التشديد علـى أ اـة التـزام راـع أطـراس الـزناع املسـلح بتنفاـ
اتفاا وقع األع ال العدائاة وموانيلة جهود ا للتفاو علـى حـل سااسـا شـامل مـن شـأو
أن يفضا ىل تشلال حلومة وحدة وطناة اوتقالاة؛
(ب) التشديد على أ اة دمم مسائل ااية الطفل يف ملاـة الرنيـد والتحقـق التابعـة
للهائــة ،الــت ترنيــد امتاــال أطــراس الــزناع املســلح التفــاا وقــع األع ــال العدائاــة وت ــرع
التحقاقات وتعد التقارير بشأو ؛
( ) حا راع األطراس املشاركة يف حماد ـات السـالم يف جنـوب السـودان علـى
ه ان درا أحلام ااية الطفل يف راع مفاوهات واتفاقات السالم
 - 16واتفق الفريق العامل على أن يونيـا بـأن ياـل رئـاس جملـس األمـن رسـالة ىل رئـاس
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة ع ــال بــالقرار  )2015( 2206بشــأن جنــوب الســودان تتض ـ ن
ما يلا:
(أ) ا شــارة ىل الفقــرة  ) ( 9مــن القــرار  ،)2011( 1998الــت يطلــب فاهــا
جملس األمن تعزيز االتصاالت بـني الفريـق العامـل وجلـان اجلـزاءات ذات الصـلة التابعـة جمللـس
األمن ،بوسائل منها تبادل املعلومات ذات الصلة عـن االوتـهاكات واالعتـداءات املرتلبـة هـد
األطفال يف النـزاعات املسلحة؛
ت لفـر جـزاءات علـاهم
(ب) تش اع الل نة على النظـر يف حتديـد أفـرا كد وكااوـا ك
وفقـــا للقواعـــد واملبـــادي التوجاهاـــة لل نـــة ،ويف ـ ـ ا الصـــدد ،تشـ ـ اع تبـــادل املعلومـــات
ذات الصلة بني الل نة وامل الة األانية لألمني العام املعناة باألطفال والزناع املسلح
 - 17واتفق الفريق العامل على أن يونيـا جملس األمن مبا يلا:

15-07543

9/14

S/AC.51/2015/1

(أ) كفالة أن اجمللس يوانيل وهع حالة األطفال املتضررين من الـزناع املسـلح يف
جنــــوب الســــودان يف اعتبــــار عنــــد اســــتعرا واليــــة وأوشــــطة بعاــــة األمــــم املتحــــدة يف
جنوب السودان؛
(ب) كفالــة االســت رار وتقــد الــدعم لتنفا ـ واليــة اايــة الطفــل املنوطــة بالبعاــة،
وخانيـــة فا ـــا يتعلـــق بالرنيـــد والتحقاـــق والتحقـــق وا بـــال حتديـــدا بشـــأن االوتـــهاكات
واالعتــداءات املرتلبــة هــد األطفــال يف الــزناع املســلح ،فضــال عــن منــع تلــك االوتــهاكات
واالعتداءات ،مبا يف ذلك من خالل التدريب وتع ام ااية الطفل
ا جراء املباشر ال ع اخت

الفريق العامل

 - 18اتفق الفريق العامل على أن يبعا برسائل يوجهها رئاس ىل البنـك الـدويل واجلهـات
املاحنة األخرى تتض ن ما يلا:
(أ) دعــوة البنــك الــدويل واجلهــات املاحنــة ىل تقــد الــدعم بالت ويــل واملســاعدة
التقناـــة ىل جهـــود حلومـــة جنـــوب الســـودان والوكـــاالت ا وســـاواة وا ائاـــة ذات الصـــلة
للقاام مبا يلا:
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’‘1

وشـاء ملاــات ووهــع جــراءات فعالــة للتحقـق مــن الســن والت ناــد يف قــوات
األمن الوطين ملنع جتناد األطفال واست دامهم يشاا مع اتفـاا جتديـد االلتـزام
خبطة الع ل املنقحة؛

’‘2

تقد الدعم لوهع بروامم شامل وطويل األجل عادة تأ ال و عـادة دمـا
راــع األطفــال املــرتبطني ســابقا بــالقوات واجل اعــات املســلحة علــى قــدم
املساواة ،مبن فاهم الفتاات وذوو ا عاقة؛

’‘3

ه ان تقد املساعدة الطباـة والنفسـاة املالئ ـة يف الوقـح املناسـب لألطفـال
هــــحايا االغتصــــاب وغــــذ مــــن أشــــلال العنــــع اجلنســــا املرتلبــــة يف
الزناع املسلح؛

’‘4

تعزيز وظم التعلام والصحة؛

’‘5

تعزيــز وظــام العدالــة اجلنائاــة والعســلرية مــن أجــل التصــدع ل فــالت مــن
العقـــــاب علـــــى االوتـــــهاكات واالعتـــــداءات املرتلبـــــة هـــــد األطفـــــال يف
الزناع املسلح؛
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’‘6

تش اع تس ال املوالاد رغم التـأخر عـن املواعاـد احملـددة كوسـالة ملنـع جتناـد
القصر وه ان وزع سالإ األطفـال املـرتبطني بـالقوات واجل اعـات املسـلحة
وتسريهم و عادة دماجهم على حنو شامل؛

(ب) دعــوة البنــك الــدويل واجلهــات املاحنــة ىل بــال الفريــق العامــل باســت رار
جبهود م الراماة ىل توفذ الت ويل واملساعدة ،حسب االقتضاء
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املرفق

باــان لل اــل الــدائم جلنــوب الســودان لــدى األمــم املتحــدة بشــأن تقريــر
األمـــني العــــام عـــن األطفــــال والـــ زناع املســـلح يف جنــــوب الســــودان
( ،) S/2014/884أدىل بـ ـ يف اجللســـة الرمساـــة الاالاـــة واأل ســـني لفريـــق
جملس األمن العامل املعين باألطفال والزناع املسلح
 6شباط/فرباير 2015
ورحب بتقرير األمني العام عن األطفال والـزناع املسـلح ووقـدر  ،ذ أوـ يو ـق الوهـع
املتأزم ال ع يعاش أطفالنا ،وخانية يف سااا الزناع العناع الدائر حالاا يف البالد
وعلى وفس املنوال ،وشلر امل الة األانية لألمني العام املعناة باألطفال والزناع املسـلح
علـــى اجلهـــود الدلوبـــة الـــت تبــ تا مـــن أجـــل تعزيـــز اايـــة األطفـــال يف الزناعـــات املســـلحة
ومساعد م يف راع أحناء العاع ،وخبانية يف بالدوا
ومن أن شاركح يف الفريق ال ع سـاعد السـادة غراسـا ماشـال علـى عـداد الدراسـة
األولاة الـت أفضـح ىل تللاـع امل الـة األانيـة لألمـني العـام املعناـة باألطفـال والـزناع املسـلح
بواليتها ،ما فتئح أقـول أن األطفـال يـوفرون لنـا أرهـاة مشـتركة ففـا تـل تـروس عاديـة،
يلـــون مـــن الصـــعب جـــدا أن وصـــادس ش صـــا ســـلا ا ال يريـــد اايـــة األطفـــال احملتـــاجني
ومساعد م
ويف قافتنــا التقلاديــة ذا ــا ،ينــع أخالقاــات احلــرب ا ســاءة ىل األطفــال والنســاء
منعــا باتــا بــل علــى العلــس مــن ذلــك يامــا ،ذا ألقـح امــرأة بنفســها علــى حمــارب ســقط يف
املعركة حل ايت  ،فال يبوز استهداس ذلك احملارب بعد ذلك
احلقائق املتناقضة من قبال ما مت تو اق فـ ا القـدر مـن الوهـوإ
كاع وفسر ذن
يف ا التقرير؟ ناك جابة واهحة يف ني ام الوالية املتعلقة باألطفـال والـزناع املسـلح ومـن
املس لم ب على وطاا واسع أن احلـروب احلالاـة ياـل ىل االسـتهداس العشـوائا لطائفـة واسـعة
رن يعتربون أعداء ،واملأساة أن ذلك يش ل املدواني والنساء واألطفال
ويف حالتنا األانية ،ناك أيضا عوامل أخـرى ففـا اجملت عـات احملاربـة ماـل جمت عاتنـا
يف جنوب السودان ،يصنَّع الشباب ال كور يف فئات ع رية من احملاربني ينضـم الشـاب لاهـا
بعد بلو السن املناسب واجتااز طقوا احملارب ويساوع ا السـن تقريبـا  18عامـا ،و ـو
السن ال ع حتدد املعايذ الدولاة للتأ ل للت ناد
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ويبـدأ الفتاـان يف التــدريب لاصـبحوا حمــاربني يف مرحلـة الطفولــة املبلـرة ويتوقــون ىل
اللرب واجتااز طقـوا احملـاربني ،الـت بـهم ويـة خانيـة يطبعهـا الف ـر واللرامـة و ـ ا ـو
مــا كــان يقصــد الــدكتور ريــاك مشــار ،زعــام اجلنــاإ املعــار يف احلركــة الشــعباة لتحريــر
السودان/اجلا الشعيب لتحرير السودان ،عندما قـال ” ن التحـدع الرئاسـا يل ـن يف وجـود
استعداد كبذ لـ دى الشـبان حل ـل السـالإ ،هـافة ىل أن األطفـال يعتـربون كبـارا ابتـداء مـن
سن األامسة عشرة“
واحلقاقة ا أن القادة العسلريني يف حروب الاـوم يسـتولون ـ ا املاـل التقلاـدع ىل
خــو احلــروب ويت اــل أحــد جواوــب ذلــك أيضــا يف اشاــار النظــام التقلاــدع وجتا ــل القــام
الاقافاة وقواعد السلوك يف احلرب
ولــئن كــان ولــار املــزاعم الــواردة يف التقريــر موقفــا محبطــا لل ـ ات ودون جــدوى
أو موقفــا دفاعاــا ،فــال بــد مــن ا عــراب عــن حتفظــني ا ــنني أوال ،ينبوــا حتديــد املس ـ ولاة
عــن االعتــداء علــى األطفــال مبزيــد مــن الدقــة لتفــادع عطــاء االوطبــاع العشــوائا بــأن راــع
السلطات متورطة فا و اواا ،فلن است دام مصطلح ”االوتهاكات“ ،و ن كـان يعلـس اللوـة
املزاعم
املعاارية يف جمال حقوا ا وسان ،يعطا اوطباعا قويا بوجود التع د خلع
ومن اجلدير بال كر أن امل الة األانيـة لقاـح تعاووـا مـن راـع القـادة يف الـة الـدعوة
الــت قامــح فــا وأن جنــوب الســودان وقـع و ــائق تلــزم البلــد بالتقاــد بصــلوك األمــم املتحــدة
ذات الصلة وي كر التقرير بالفعل أن ”اجمللس التشريعا جلنـوب السـودان أقـر التصـديق علـى
االتفاقاــة يف تشــرين الاــا//ووف رب 2013وأن الــرئاس كــذ وافــق علاهــا من ـ ذلــك احلــني“
ومبا أن احلرب اوـدلعح بعـد ذلـك بوقـح قصـذ ،يف منتصـع كـاوون األول/ديسـ رب ،2013
يبــب النظــر ىل كــون ”االوض ـ ام ىل االتفاقاــة ع يــتم بعــد“ باعتبــار تــأخذا يف اســتل ال
الظروس ،ال باعتبار عدم رغبة يف االوض ام
ا جراءات القاووواة يف تل
ويقدم التقرير ك اة ه ة من ا حصاءات ،ويقال أو مت التحقق مـن أجـزاء نيـوذة
منها ولعلنا ورحب ببعض التوهـاح ملصـطلح ”التحقـق“ وا جـراءات أو التـدابذ املسـت دمة
للقاام ب
وتــاذ مســألة ا فــالت مــن العقــاب يف نيــلتها بــالعفو الرئاســا الـ ع مــنح ألشـ ا
ارتلبوا فظاعات واوتهاكات جسا ة هـد األطفـال تسـالالت متناقضـة ف نـ احلصـول علـى
االستقالل ،سعى الرئاس كذ ىل تعزيز السالم والوحدة يف جنـوب السـودان مـن خـالل مـنح
العفو لل الاشاات السابقة ودجمها يف اجلا وقـد يـرد العديـد مـن ـ املالاشـاات اآلن مـرة
أخرى ،واوضم ىل اجلنـاإ املعـار يف اجلـا الشـعيب لتحريـر السـودان وللـن الـرئاس كـذ
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حظا با شادة ع ا قام ب حني منحهم العفـو و ن معاقبـة أشـ ا
يلون تناقضا خطذا من شأو أن يقو الور الرئاسا

مت العفـو عنـهم ميلـن أن

ويف األخذ ،وبواة االختتام بنقطة سبق يل أن أشرت لاهـا ،فـلن اعتقـادع كـان دومـا
و أن لوة اال ام بارتلاب اوتهاكات يال ىل استحضار ا ولار واملواقـع الدفاعاـة ،يف حـني
أن الونيــع الــواقعا لل شــاكل وهــرورة معاجلتــها بشــلل تعــاو /شــم واعــد وبضن ـاء وما ــر
وال أريــد ف ـ ا أن أوتقــد لوــة حقــوا ا وســان فا ــا يتعلــق باالوتــهاكات ،بــل أن أقتــرإ ش ــا
رمبا يلون تلاملاا ويبلب مستويات أعلى من املشاركة البناءة
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