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 الوسطى أفريقيا مجهورية يف املسلح والرتاع األطفال عن العام األمني تقرير    
    

  موجز  
 األمـن  جملـس  إىل مويقـدَّ  ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمن جملس بقرار عمال التقرير هذا ّدعأ  
ــرتاع باألطفــال املعــين العامــل وفريقــه ــاره املــسلح وال ــر باعتب ــة عــن األول القطــري التقري  حال
 كـانون  مـن  الفتـرة  التقريـر  يغطـي  هـو و .الوسـطى  أفريقيـا  مجهورية يف املسلح عوالرتا األطفال
  .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين إىل ٢٠٠٧ يناير/الثاين

 أفريقيـا  مجهوريـة  يف األطفـال  حبـق  املرتكبـة  جلـسيمة ا االنتـهاكات  علـى  التقرير ويركّز  
 سـواء  األطفـال،  ضـد  ةجـسيم  اعتـداءات  ونرتكبي الذين الرتاع أطراف هوية وحيدد الوسطى،
 خاصـة  بـصورة  الـضوء  التقريـر  ويـسلط  .الـدول  غـري  مـن  أو الـدول  مـن  األطـراف  تلك كانت
 الـنفس  عـن  الـدفاع  ميليـشيات  فيهـا  مبـا  ،ةالدولـ  نطـاق  خارج من املسلحة اجملموعات أن على

 وجــود التقريــر ويبــّين .وتــستخدمهم األطفــال جتّنــد ومــاتزال كانــت احلكومــة، مــن املدعومــة
ــب أحنــاء مجيــع يف الــرتاع، يف األطــراف مجيــع ارتكــاب يف تتمثــل للقلــق مــثرية هــاتاجتا  د،الال
 اســتخدام إىل أيــضا التقريــر ويــشري .ةسيماجلــ اجلنــسي العنــف أعمــال مــن هوغــري غتــصابلال

 حنـو  علـى  لالختطـاف  ،املـسلحني  الطرق قطاعو ،الدولة نطاق خارج من املسلحة اجملموعات
 األطفـال  لتجنيـد  وسـيلة  باعتبـاره  الغـريب،  الـشمال  منطقـة  يف سيما ال االنتشار، وواسع منتظم

  .منهم فديةال انتزاعو السكان ولتهديد
 احلكومـة  افتقـار  وعلى الوسطى أفريقيا مجهورية يف األمين الفراغ على التقرير يشددو  
 مفاوضــات إليــه وصــلت الــذي املــسدود الطريــق أن كمــا .الــسكان مايــةحل الالزمــة للقــدرات

 األمنيـة،  البيئـة  وتقلبـات  الـسياسي،  احلـوار  مـن  الـرتاع  يف األطـراف  بعـض  وانسحاب الم،الس
 نــوفمرب/الثــاين وتــشرين أكتــوبر/األول تــشرين يف املــسلح الــرتاع اســتئناف ضــوء يف ســيما ال

 .رادع دون األطفـــال ضـــد االنتـــهاكاتفيـــهترتكـــبمناخـــامجيعهـــاخلقـــت قـــد ،٢٠٠٨
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 الـيت  واحلرمـان  املدقع الفقر حالة الوسطى أفريقيا مجهورية يف املقلق املوقف خطورة من ويزيد
 ليمتـد  الـسودان و تـشاد  اجلـوار  بلـدي  يف الرتاعات رقعة عاسات إىل إضافة السكان، منها يعاين
  .الوسطى أفريقيا مجهورية إىل

 يف األطفـال  ضـد  ةسيماجلـ  االنتـهاكات  معاجلة أمام الضخمة بالتحديات التقرير ويقّر  
 هلــذه حــّد وضــع إىل هتــدف الــيت التوصــيات مــن جمموعــة ويعــرض الوســطى أفريقيــا مجهوريــة

  .االنتهاكات
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  مقدمة  - أوال  
 عمــل خطــة يف الوســطى أفريقيــا مجهوريــة إدراج أرضــية علــى التقريــر هــذا إعــداد مت  - ١

 سمربديـ /األول كـانون  يف األمـن  جمللـس ، والتـابع    املـسلح  والرتاع باألطفال املعين العامل الفريق
 أفريقيـا  مجهوريـة  يف واسـتخدامهم  األطفـال  بتجنيـد  تقـوم  الـيت  األطـراف  إدراج وبعد ،٢٠٠٧
 واألطـراف  ).S/2007/757( املـسلح  والـرتاع  األطفـال  عـن  الـسابع  تقريـري  رفقـي م يف الوسطى
ــري يف املدرجــة ــسابع تقري ــشعيب اجلــيش :هــي ال ــادة ال ــة إلع ــة؛ اجلمهوري ــوى والدميقراطي  الق

العمـل   وجيـري . الوسـطى  ألفريقيـا  الـشعبية  الدميقراطيـة واجلبهـة    التجمـع؛  أجـل  نم الدميقراطية
 األطفـال  ضـد  ةاجلـسيم  االنتـهاكات  لرصـد  الوسـطى  أفريقيا مجهورية يف آلية وضععلى    حاليا

، الــصدد هــذا ويف ).٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس قــرار إطــار ذلــك ضــمنو عنــها، واإلبــالغ
  .املتحدة األمم بقيادة واإلبالغ رصدللتنفيذ آلية ا عمل فرقة إنشاء مت
  

 واألمنية والعسكرية السياسية احلالة عن عامة حملة  -ثانيا   
 املستجدات وآخر األساسية املعلومات  - ألف  

، متقطعـة   ومؤسـسية  واجتماعيـة  سياسـية  حتـديات  الوسـطى  فريقيـا أ مجهوريـة  واجهت  - ٢
 احلــايل، الــرئيس تــسلّم وقــد .١٩٥٨ عــام يف االســتقالل علــى حــصوهلا منــذ ،جــسيمة ولكنــها
 عـام  يف دميقراطيـا  وانتخـب  مطـول،  متـّرد  إثـر  ٢٠٠٣ عـام  يف السلطة مقاليد ،بوزيزي فرانسوا
 التمـرد  مـن  حالـة  سـادهتا  باتاسـي،  لكسيفـ  آنـج  سـلفه  غـرار  علـى  رئاسـته،  فترة لكن .٢٠٠٥

 ارتكبتـــها الـــيت االنتـــهاكات إىل فباإلضـــافة .ةوخيمـــ إنـــسانية تبعـــات هلـــا وكانـــت املـــستمر،
 عـن  املـسؤولية  ،الرئاسـي  احلرس وخباصة الوطنية، املسلحة القوات تتحمل املتمردة، اجلماعات
 .القـانون  نطـاق  خـارج  اإلعدام عمليات ذلك يف مبا اإلنسان، حلقوق النطاق واسعة انتهاكات

 الغابـات  يف خمـابئ  إىل اآلالف وفـرّ  .الـسكان  مـن  ضـخمة  أعـداد  تـشريد  عـن  ذلـك  أسـفر  وقد
 مجيــع يف املتمــردة اجلماعــات مــن عــدد وينــشط .لبقــاءا احتياجــات أبــسط إىل يفتقــرون ثحيــ
 .الشمالية املناطق يف القوات تلك من كبري جزء ويتركز الوسطى، أفريقيا مجهورية أحناء

 فربايـر /شـباط  ٢ يف للسالم رتس اتفاق الوسطى أفريقيا مجهورية حكومة وقعت وقد  - ٣
 يف للـسالم  بـرياو  اتفـاق  كمـا وقعـت    الوسـطى،  أفريقيـا  لـشعب  يـة الدميقراط اجلبهـة  مع ٢٠٠٧
 النـار  إطـالق  لوقف واتفاقا التجمع، أجل من الدميقراطية ىالقو احتاد مع ٢٠٠٧ بريلأ/نيسان

 توقيـع  متو .٢٠٠٨مـايو   / يف أيـار   والدميقراطيـة  اجلمهوريـة  إلعـادة  الـشعيب  اجلـيش  مع والسالم
 القـوى احتـاد   و والدميقراطيـة  اجلمهوريـة  إلعـادة  عيبالـش  اجلـيش  مـن  كل مع شامل سالم اتفاق

 رئــيس بــانغو، برعايــة ليربفيــل يف ٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ٢١ يف التجمــع أجــل مــن الدميقراطيــة
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 اعترفـت  لكنـها  ليربفيل، يف ممثل الوسطى ألفريقيا الشعبية الدميقراطية للجبهة يكن ومل .غابون
 الـسالم  اتفـاق  العدالـة  لنـصرة  الوسـطى  يقيـا أفر حمـرري  حركـة  وقعـت  كما .التفاقا مبشروعية
 أمــام مفتوحــا الوثيقــة توقيــع زال ومــا .٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ٧ يف بــدورها الــشامل

 . األخرى مجيعهااملسلحة اجلماعات

 لتعزيـز  جـامع  سياسـي  حوار تنظيم على ٢٠٠٨ عام خالل السياسية العملية وركزت  - ٤
 خـالل  البلـد  سـادت  الـيت  العـسكرية  - الـسياسية  لقالقـل ا ةائرلـد  حـد  ووضـع  الوطنية املصاحلة
ــانغيالــذي طــال انتظــاره يف   اجلــامع الــسياسي احلــوار وافتــتح .املاضــي العقــد  كــانون ٨ يف ب
 يفاجلــامع  للحــوار حتـضريية  جلنــة انــشئت للعمليـة،  اإلعــداد إطــار ويف .٢٠٠٨ ديـسمرب /األول
ــشرين ٣٠ ــاين تـ ــوفمرب/الثـ ــدمت ،٢٠٠٧ نـ ــة وقـ ــتنت اللجنـ ــرئيس إىل اجاهتااسـ ــوزيزي الـ  يف بـ
 حكومـة  بـني  سـالم  اتفـاق  توقيـع  بينـها  مـن  أمـور،  جبملـة  وأوصـت  .٢٠٠٨ بريـل أ/نيسان ٢٥

 سـالم  اتفـاق  وتوقيع والدميقراطية، اجلمهورية إلعادة الشعيب واجليش الوسطى أفريقيا مجهورية
ــة حكومــة بــني شــامل ــا مجهوري  ، مجيعهــاالعــسكرية - الــسياسية واجلماعــات الوســطى أفريقي
 .اجلامع اإلشراك لتعزيز املالئمة والقضائية التشريعية التدابري واعتماد

ــت  و  - ٥ ــد تعرقل ــشاورات ق ــشأن امل ــسياسي احلــوار ب ــليف اجلــامع ال  أغــسطس/آب  أوائ
 التجمـع  أجـل  مـن  الدميقراطيـة  القوى احتاد حيث علّق كل من    العفو، موضوع بسبب ٢٠٠٨
 العقبـة  هـذه  على التغلب ومت .افيه مشاركتهما والدميقراطية اجلمهورية إلعادة الشعيب واجليش
 يف ومتخـــضت الوســـطى أفريقيـــا مجهوريـــة يف اخلـــاص ممثلـــي قادهـــا موســـعة مـــشاورات بعـــد
 .الـشامل  للـسالم  ليربفيـل  التفاق متابعة جلنة إنشاء عن ،ليربفيل، يف   ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٥

 جــاك جــان والدميقراطيــة اجلمهوريــة ةإلعــاد الــشعيب اجلــيش رئــيس أعلــن االجتمــاع، وخــالل
  .السالم عملية يف للمشاركة احلركة عودة عن دميافوت

 موحــد، عفـو  قـانون  بـوزيزي  الـرئيس  أصـدر  ،٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تـشرين  ١٣ ويف  - ٦
 مــن الفتــرة يف واملتمــردون احلكوميــة والــدفاع األمــن قــوات ارتكبتــها الــيت االنتــهاكات يــشمل
ــارس/آذار ــش إىل ٢٠٠٣ م ــوبر/األول رينت ــانون ومشــل .٢٠٠٨ أكت ــالعفو الق ــضا ب ــيس أي  رئ

 اجلمهوريـة  إلعـادة  الـشعيب  اجلـيش  ورئـيس  باتاسـي،  لكسيفـ  الـسابق  الوسطى أفريقيا مجهورية
 مارتـان  الوسـطى  ألفريقيـا  الـشعبية  الدميقراطيـة  اجلبهـة  وقائـد  دميافوت، جاك جان والدميقراطية
 مـن  عديـدة،  هتـم  مـن  ،القوى هذه يف األعضاء مجيعو ،)مسكني اهللا بعبد امللقب( كومتاماجي

 الـشروط  مـن  بعـدد  تـرتبط  للعفـو  األهليـة علـى أن     .واالغتيـاالت  العامـة  األمـوال  اختالس بينها
 يومـا  ٦٠ خـالل  سـالحها  ونـزع  وتـسرحيها  ثكناهتا يف احملاربة القوات حصر بينها من املسبقة،

 إلعـادة  الـشعيب  اجلـيش  عليهـا  اعتـرض  اليت ةالزمني الفترة لقصر ونظرا .العفو قانون صدور بعد
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ــة ــة اجلمهوريـ ــصورة والدميقراطيـ ــة، بـ ــرر خاصـ ــاد تقـ ــج اعتمـ ــدرجيي هنـ ــل يف تـ ــشرين أوائـ  تـ
 تـشرين  ٢٥ ويف .٢٠٠٩ عـام  بدايـة  يف التسريح أنشطة تبدأ أن ويتوقع ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
 ا مـن  حماربـ  عـشر  اثـين  سراح الوسطى أفريقيا مجهورية حكومة أطلقت ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول
 التجمــع أجــل مــن الدميقراطيــة القــوى واحتــاد والدميقراطيــة اجلمهوريــة إلعــادة الــشعيب اجلــيش
ــة ــة واجلبهـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــطى، ألفريقيـ ــاء الوسـ ــها وفـ ــا منـ ــا املنـــصوص بالتزاماهتـ  عليهـ

 .االتفاق يف

 التـوتر  صاعدبتـ  تواكبـت  اجلـامع  الـسياسي  للحـوار  التحضريات أن إىل اإلشارة وجتدر  - ٧
 عـدة  اشـتباكات  وقـوع  عـن  وأفيـد  .دالالـب  مشـال  يف املتمردة واجلماعات احلكومية القوات بني
 حمـالّ  يف والدميقراطيـة  اجلمهورية إلعادة الشعيب واجليش الوسطى ألفريقيا املسلحة القوات بني

املنطقـة   يف دارت الـيت  االشـتباكات  أسـوأ  مـن  واحـد  ويف .يـة غربال يةشمالاملنطقـة الـ    مـن  خمتلفة
 الدميقراطيـة اجلبهة   نصبته كمني يف مصرعهم احلكوميني اجلنود من ٩ القى ،لوسطىا يةالشمال
 يةالـشمال املنطقـة    ويف .٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ١١ يف لقافلتهم الوسطى ألفريقيا الشعبية
ــشرقي ــا ،ةال ــاق زال م ــار إطــالق وقــف اتف ــني الن ــوات ب ــة الق ــواحتــاد  وعناصــر احلكومي  ىالق

 علـى  ،عامـة  بـصورة  قائمـا  للـسالم  بـرياو  اتفاقـات  إطـار  يف املـربم  الوسـطى  ألفريقيا الدميقراطية
 العدالـة  لنـصرة  الوسـطى  أفريقيـا  حمـرري  كحركـة  املنـشقّة،  اجلماعـات  نـشاط  تزايـد  مـن  الرغم

 باسـم  حمليـا  يعرفـون  الـذين  الطـرق  قطـاع  ويواصـل  .الوسـطى  أفريقيـا قوات توحيد مجهوريـة     و
 الــيت الــنفس عــن الــدفاع مجاعــات أمــا .رادع دون الــشمالية املنــاطق يف نــشاطهم “زراغينــا”

 ميليـشيات  إىل اليـوم  حتولـت  فقـد  ،قطـاع الطـرق    مـن  احملليني السكان حلماية البداية يف أنشئت
  .املتمردة اجلماعات ضد قتاهلا يف احلكومة من الدعم تتلقى للغاية منظمة مسلحة

 انعـدام  بـسبب  للقلـق  مثـارا  العليا مبومو من الشرقية اجلنوبية قةاملنط يف احلالة تزال وما  - ٨
 جـيش  هبـا  قـام  ضـخمة  اختـراق  عمليـة  شـهدت  قـد  املنطقـة  وكانـت  ، عمليـا  فيها الدولة سلطة
 عناصــر بعــض أن إىل مؤشــرات ومثــة .٢٠٠٨ مــارس/وآذار فربايــر/شــباط يف للمقاومــة الــرب
 .جديـدة  بإمـدادات  للتـزود  الوسـطى  اأفريقيـ  مجهوريـة  أراضـي  تـستخدم  للمقاومة الرب جيش
ــذه ــر وهـ ــسؤولة العناصـ ــن مـ ــاف عـ ــال اختطـ ــدهم، األطفـ ــال وجتنيـ ــسي، العنـــف وأعمـ  اجلنـ
 .القرى وهنب

 لعمليــات الفعــال لتنفيــذل أيــضا خطــرية هتديــدات املتقلــب اإلقليمــي الوضــع ويفــرض  - ٩
 نزاعــات مــن ستةالــ املنطقــة بلــدان مــن أربعــة تعــاين إذ ،الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف الــسالم
 .الوســطى أفريقيــا مجهوريــة تعيــشها الــيت االســتقرار عــدم حالــة تفــاقم إىل أدت مماثلــة داخليــة
 واملتمــردون الــشمال، يف التــشادية املــسلحة القــوات هبــا تقــوم الــيت الكــثرية االختراقــات وتزيــد
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 زعتزعـ  مـن  للمقاومـة  الـرب  جـيش  عناصـر  هبـا  تقـوم  الـيت  واهلجمـات  الـشرق،  يف السودانيون
 .شةاهل ةاألمني البيئة

  
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف العاملة املسلحة واجلماعات القوات  - اءــب  

 اجلنسيات املتعددة والقوات الوسطى أفريقيا مجهورية حكومة  -  ١  
  

 الوسطى ألفريقيا املسلحة القوات

 رسواحلــ .جنــدي ٥ ٠٠٠حنــو  قوامهــا قــوة هــي الوســطى ألفريقيــا املــسلحة القــوات  - ١٠
 مـزاعم  ومثـة  .املـسلحة  القـوات  خنبـة  ومتثـل  جنـدي  ١ ٠٠٠ إىل ٨٠٠ قوامهـا  قوة هو يالرئاس

 جهـاز  أمـا  .اإلنـسان  حلقـوق  انتهاكات اجلمهورية واحلرس املسلحة القوات ارتكابب مستمرة
 مقارنـة  الـسكان  لـدى  أكـرب  مبـصداقية  فيتمتع دركي ١ ٣٠٠ حوايل من املكون الوطين الدرك

  .يالرئاس واحلرس املسلحة بالقوات
  

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم توطيد بعثة

ــة  - ١١ ــد بعث ــسالم توطي ــة يف ال ــا مجهوري ــة( الوســطى أفريقي ــالقوة ســابقا املعروف ــددة ب  املتع
 مـن  قـوات  مـن  تتكـون  الـسالم  حلفـظ  إقليميـة  قـوة  هـي  )جلمهورية أفريقيا الوسـطى    اجلنسيات
 وهـي  الـشمال،  ويف بـانغي  يف القـوة  نتـشر تو .وتـشاد  ونوغـاب  )برازافيل( والكونغو الكامريون

 أشـاعت  وقـد  .األمين القطاع إصالح إىل الرامية لألنشطة الدعم وتقدمي السكان حبماية موكلة
 وجنــود التــشاديني الــسالم حفظــة وجــود أن بيــد الريفيــة، املنــاطق بعــض يف نــسبيا أمنــا البعثــة
 .البعثة حياد عن سلبيا انطباعا يعطي قد لبعثةبا املدجمني الوسطى ألفريقيا املسلحة القوات

  
 وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة    

 جملــس بقــرار عمــال وتــشاد الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف املتحــدة األمــم بعثــة أنــشئت  - ١٢
 فــظحل األورويب االحتــاد بقيــادة ةقــو مــن جنــدي ئيتامــ مــن وتتــألف ،)٢٠٠٧( ١٧٧٨ األمــن
 وتتمثــل ).لتــشاد املتامخــة األراضــي مــن الــشرقي الــشمايل اجلــزء( فاكاغــا يف يرابطــون مالــسال
 الالجـئني  ومحايـة  اوريبـ  منطقـة  تـأمني  يف ٢٠٠٩ مارس/آذار يف تنتهي اليت للبعثة احلالية الوالية

 .املعونة وقوافل اإلنسانيني والعاملني
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  ةالدولخارج نطاق  من املسلحة العناصر من وغريها املتمردة اجلماعات  -  ٢  
 والدميقراطية اجلمهورية إلعادة الشعيب اجليش    

 وقائـده  ،٢٠٠٥ عـام  أواخـر  يف والدميقراطيـة  اجلمهوريـة  إلعـادة  الـشعيب  اجليش أنشئ  - ١٣
 اجلـيش  وينـشط  .وي دمي لـوران  هـو ف العـسكري  قائدهأما   دومافوت، جاك جان هو السياسي
 اجلنــود مــن مئــات ةعــد هــو يــضمو .لوســطىا يةمالوالــش ةالغربيــ يةالــشمالاملنــاطق  يف الــشعيب

 تتجلـى  املقارنـة  ميـزهتم  لكـن  ،)يـدويا  املـصنوعة  األسلحة من أغلب عتادهم ( الضعيفي التجهيز 
 اجلــيش يــزال ومــا .احمللــيني الــسكان علــى املُحكمــة وســيطرهتم ملنطقــةبا الواســعة معرفتــهم يف

 .اليوم حىت نشاطا األكثر حةاملسل اجلماعة والدميقراطية اجلمهورية إلعادة الشعيب
  

  احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع    
 ٢٠٠٦ســبتمرب /ن مــن ثــالث جمموعــات صــغرية يف أيلــولكــوَّأنــشئ هــذا التحــالف امل  - ١٤

ويتـألف مـن عـدة مئـات مـن          ). ة الـشرقي  يةالـشمال يف املنطقـة    (وينشط يف فاكاغا وكوتو العليـا       
يتعـاون حاليـا احتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع                و. اجلنود حتـت قيـادة زكريـا دامـاين        

قــوة االحتــاد األورويب وبعثــة للقــوات املــسلحة ألفريقيــا الوســطى والقــوات التابعــة ابنــشاط مــع 
  . األمن يف هذه املنطقة كفالةاألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد من أجل

  
  لوسطى فريقيا اية أللشعبااجلبهة الدميقراطية     

فريقيا الوسطى عبد اهللا مسكني، املوجود حاليـا يف         أل يةلشعبايتزعم اجلبهة الدميقراطية      - ١٥
يف الغالـب    (ى الوسـط  ةالـشمالي املنطقـة   وتتمركـز اجلبهـة يف      . ةليبيال  اجلماهريية العربية  املنفى يف 

 ن املنطقـة وتتألف من عدة مئـات مـن اجلنـود معظمهـم مـ      ) غريبيزي وأوهام  - يف مقاطعيت نانا  
 ،ري من أي جمموعة مسلحة أخـرى يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى             ثكب جمهزة أفضل وهي  . أصال

ومل تعتـرب مـن التهديـدات األمنيـة خـالل      . ةحمـدود  وأسـلحة ثقيلـة      ةجديـد ولديها بـّزات رمسيـة      
ــالتقرير إال بعــد نــصب كمــني تــشرين الثــاين     ــرة املــشمولة ب  جلنــود ٢٠٠٨نــوفمرب /معظــم الفت

  . ملسلحة ألفريقيا الوسطى يف املنطقة الشمالية الوسطىالقوات ا
  

   العدالة لنصرةحركة حمرري أفريقيا الوسطى     
ــا الوســطى      - ١٦ ــشقت حركــة حمــرري أفريقي ــصرةان ــوى    لن ــؤخرا عــن احتــاد الق ــة م  العدال

حــد مؤســسي احتــاد أهــو يف األصــل ( بزعامــة أباكــار ســابوين ،الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع 
، وهــي تتــألف مــن بــضع عــشرات مــن اجلنــود ناقــصي  )قراطيــة مــن أجــل التجمــعالقــوى الدمي
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 اإلثنيـة واإلحـساس بالوصـم الـذي         التنافـسات  مـشروعيتها عـن طريـق        تكتـسب  لكنها   التسليح
  . ينتاب بعض السكان

  
  قوات توحيد مجهورية أفريقيا الوسطى    

علـى  هـي   و.  حـديثا  ال ُيعرف نـسبيا سـوى القليـل عـن هـذه اجلماعـة املـسلحة املنـشأة                   - ١٧
 ية الــشمال املنطقــةيبــدو تتــألف مــن عــدة عــشرات مــن اجلنــود الــذين ميارســون نــشاطهم يف  مــا

الـذين  ، الذي يزعم أن الـسكان       )املعروف باسم سوديام  (بزعامة عمر يونس    ) فاكاغا (ةالشرقي
ن  مـ  ، علـى مـا يبـدو      ،تـستفيد هـي   و.  احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع يؤيدونه       مهّشهم

  . دعم البلدان اجملاورة
  

  “الزاراغينا”    
، وميارسـون نـشاطهم يف مجيـع أجـزاء مجهوريـة            “قطـاع الطـرق   ”يعرفون أيضا باسـم       - ١٨

. ة الغربيـ  يةوالـشمال ية  الـشمال املناطق  أفريقيا الوسطى لكن مع تركيز شديد بشكل خاص على          
مجون اوســطى، وكــثريا مــا يهــ هتديــدا أمنيــا كــبريا يف مجهوريــة أفريقيــا ال“الزاراغينــا”ويــشكل 

وهلـم مـستويات خمتلفـة مـن     . اتقوافل املـساعدة اإلنـسانية وخيطفـون الـسكان ويطـالبون بفـدي           
 مـن مجهوريـة     “الزاراغينـا ”وكـثريا مـا يـأيت       . التنظيم والقدرة وال يـشكلون جمموعـة متجانـسة        

ــا مــن مــايل     ــا الوســطى أو الــسودان أو تــشاد أو الكــامريون، بــل يــأتون أحيان .  وأوغنــداأفريقي
ويتــشكلون أحيانــا مــن عناصــر مــن اجلماعــات املتمــردة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أو مــن    

 “الزاراغينـا ”واملواجهـات بـني     . شادية أو التابعة جلمهورية أفريقيا الوسطى     تالقوات املسلحة ال  
  . واجلماعات املتمردة أو القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى شائعة جدا

  
  فاع الذايتجمموعات الد    

ــذايت بــش     - ١٩ ــدفاع ال ــشيات ال ــشطة ميلي ــة عــام   زاد عــدد وأن ــذ بداي ، ٢٠٠٨كل كــبري من
كـثريا مـا ُتـشكَّل علـى مـستوى القـرى كـرد فعـل                هـي   و. ة الغربي يةالشمالاملنطقة  سيما يف    وال

وتوجــد إشـارات إىل أن بعــض امليليــشيات ُشــكلت  . “الزاراغينــا”علـى اهلجمــات الــيت يـشنها   
وتوجــد . أو بــدعم منــها /ة مــن وزارة الداخليــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى و    علنــا مببــادر 

إشارات أخرى إىل أنه جيـري دعـم ميليـشيات وجمموعـات الـدفاع الـذايت العاملـة يف مجهوريـة                     
مبـساعدة الـسلطات    يـتم   تـسليحها   كمـا أن    أفريقيا الوسطى على العمـوم مـن جانـب احلكومـة            

 كقوات مساعدة للقوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى          وعاتهذه اجملم تستخدم  كذلك،  . احمللية
ــات املــضادة   ــا”يف العملي ــات املــضادة ل  “للزاراغين ــد يف العملي ــشكل متزاي ــشعيبجــيشل، وب   ال
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 يف املائـة    ١٥ إىل   ١٠وتشكل هذه امليليشيات يف بعض القرى       . عادة اجلمهورية والدميقراطية  إل
  . من جمموع السكان

  
  جنبيةالعناصر املسلحة األ  -  ٣  

  القوات املسلحة التشادية     
وفــق االتفاقــات غــري الرمسيــة بــني حكــوميت مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد، تقــدم     - ٢٠

ــا الوســطى مــن أجــل        ــدعم العــسكري للقــوات املــسلحة ألفريقي ــشادية ال القــوات املــسلحة الت
ناصــر مــن وتــدخل ع.  كيلــومترا مــن احلــدود التــشادية٦٠عملياهتــا يف الــشمال، داخــل نطــاق 

القــوات املــسلحة التــشادية بانتظــام إىل أراضــي مجهوريــة أفريقيــا الوســطى حملاربــة املتمــردين يف 
  .  حلكوميت مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد على السواءاعتربون هتديدالشمال، الذين ُي

  
  جيش الرب للمقاومة    

كوين والذي نـشأ    من املعروف حاليا أن جيش الرب للمقاومة الذي يتزعمه جوزيف             - ٢١
زعم ويُـ . مـن الـشمال الغـريب جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           انطالقا  يف أوغندا، ميارس نشاطه     

ريـة أفريقيـا الوسـطى أربـع مـرات          أن عناصر تابعة جليش الرب للمقاومة دخلـت أراضـي مجهو          
مــــسؤولة عــــن التجــــاوزات املرتكبــــة  وهــــي ٢٠٠٨مــــارس /فربايــــر وآذار/بــــني شــــباط مــــا
   .السكان ضد

  
   تورا بورا السودانيةميليشيا    

 ، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      ت تـورا بـورا الـسودانية اسـتخدم        ميليشيامن املعروف أن      - ٢٢
 علــى اإال أهنــ.  كقاعــدة لعمليــات التمــرد يف الــسودان،خــالل معظــم الفتــرة املــشمولة بــالتقرير

  .  يف مجهورية أفريقيا الوسطىة متمركزتعديبدو مل  ما
  

  االجتاهات واحلوادث: االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال  -ثالثا   
  إطار وقوع االنتهاكات اجلسيمة   - ألف  

.  بعض أسوأ مؤشرات بقـاء الطفـل يف أفريقيـا    تشهد مجهورية أفريقيا الوسطى   تمازال  - ٢٣
 األطفــال بــشكل خــاص يتعــرضوبــالنظر إىل ســوء حالــة حقــوق اإلنــسان واألزمــة اإلنــسانية،  

 يف قـرار جملـس األمـن        املدرجـة ة من االنتهاكات اجلسيمة، مبا يف ذلك االنتهاكات الستة          لطائف
ويشكل األطفال أول ضحايا الرتاع، وكثريا مـا جينـدون أو يرتحـون قـسرا          ). ٢٠٠٤ (١٥٣٩
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يفتقــرون إىل ســبل احلــصول علــى أبــسط ضــروريات احليــاة مثــل األغذيــة   هــم أو خيتطفــون، و
  . مات الصحية أو التعليميةواملياه النظيفة، أو اخلد

 اآلالف علــى ،وُيجــرب القتــال وهتديــدات مجيــع أطــراف الــرتاع املوجهــة ضــد الــسكان   - ٢٤
 حمددة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وميكـن توزيعهـا إىل            وأمناط الرتوح جدّ  . الفرار من منازهلم  

فـي احلالـة األوىل،     ف. فئتني، رغم أن اخلطوط الفاصلة بني الفئتني كثريا ما تـصبح غـري واضـحة              
وعـادة مـا يـنجم هـذا         . الـسكان قـراهم بطريقـة منظمـة ويظلـون يف األدغـال لبـضعة أيـام                 يترك

ــرتوح  ــائي”الـ ــتراتيجية “ الوقـ ــلأو اسـ ــشائعات  التحمـ ــن الـ ــة عـ ــوات  املتعلقـ ــات القـ  بتحركـ
رد فعـل علـى هجمـات       كـ  الـرتوح     يأيت ويف احلالة الثانية  . “الزاراغينا”واجلماعات املسلحة أو    

ــ ــسلحة أو     غ ــات امل ــوات واجلماع ــشنها الق ــة ت ــا”ري متوقع ــرى، و “الزاراغين ــى الق ــاح ال عل  يت
ــسكان ــادة  لل ــروهبم  أي ع ــيم ه ــت لتنظ ــموق ــلع    ، فه ــون دون أخــذ أي ضــروريات وس  يرحل
ورمبا خيتبئون يف األدغال، أو ينتقلون مـن قريـة ألخـرى، أو جيـدون أنفـسهم يف هنايـة                    . أساسية

 اإلطـار غـري     اويف هـذ  ). املنطقـة الـشمالية الوسـطى     (اخليـا يف كـابو      املطاف يف خميم املشردين د    
تركون، أو يقعون ضحايا النتـهاكات جـسيمة        املتوقع، يتأثر األطفال بشكل خاص ألهنم رمبا يُ       

وُيقـدر أن األطفـال ميثلـون       . من قبيل االختطـاف والتجنيـد والقتـل والتـشويه والعنـف اجلنـسي             
اخليــا، كمــا أن هــؤالء األطفــال يفتقــرون إىل ســبل  نــصف جممــوع عــدد الــسكان املــشردين د 

  .  األساسيةالتعليم والصحةحلصول على خدمات ا
ويشكل أيضا نقص عمليات تـسجيل الـوالدات يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى مـصدر             - ٢٥

النتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد        بالتـصدي ل  قلق بالغ ألنه يزيد من تفاقم التحديات املتـصلة          
 يف املائة مـن الـوالدات       ٤٩سجل سوى   ب اإلحصاءات احلكومية الرمسية، ال يُ     وحس. األطفال

  .  يف املائة يف املناطق الريفية٣٦على الصعيد الوطين، و 
  

   جتنيد األطفال واستخدامهم   - باء  
 جنــدت أطفــاال خــالل ة الدولــخــارج نطــاقُيــزعم أن مجيــع األطــراف يف الــرتاع مــن   - ٢٦

وتزيــد خمــاطر جتنيــد األطفــال بــسبب شــدة تقلــب احلالــة األمنيــة يف  . الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
. ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن نـزوح للـسكان             قطـع الطـرق     الشمال، مع اسـتمرار القتـال وأعمـال         

مــن ولــذلك، جيــري جتنيــد األطفــال واســتخدامهم بوجــه خــاص يف إطــار اجلماعــات املــسلحة   
. شمايل مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        الـيت متـارس نـشاطها يف اجلـزء الـ          و ةلدولـ ا خارج نطـاق  

ــسلحة         ــا كعناصــر م ــة هل ــد اســتخدام احلكوم ــذايت وتزاي ــدفاع ال ــشيات ال ــور ميلي ــا أن ظه كم
  . مساعدة آخذ يف التحول إىل مصدر رئيسي للقلق فيما يتعلق باستخدام األطفال
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 ويشكل غياب التنميـة، وقلـة سـبل احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية، واالفتقـار إىل                     - ٢٧
ات، ســواء كانــت إثنيــة أو دينيــة    الفــرص االقتــصادية واالجتماعيــة، ووصــم بعــض اجملموعــ     

 عوامـل تزيـد     ،)شوه صورة جمتمعات الرحـل باعتبارهـا هتديـدا للـسكان احمللـيني            ُت(اجتماعية   أو
  . من خطر جتنيد األطفال

ا كـبريا   وتؤثر القيود املتعلقة بسبل الوصـول وتـسجيل الـوالدات أو حتديـد الـسن تـأثري                  - ٢٨
علـــى قـــدرة جمتمـــع املـــساعدة اإلنـــسانية علـــى حتديـــد كامـــل نطـــاق ظـــاهرة جتنيـــد األطفـــال  

وعالوة على ذلك، يزيد تفاقم التحدي املتصل بتحديد أمـاكن جتنيـد األطفـال،           . واستخدامهم
 بفعـل أبعـاد الـرتاع اإلقليميـة         ،ومن يقوم حتديدا بتجنيـدهم، واألغـراض الـيت يـستخدمون فيهـا            

ــابرة  ــشاطها يف        والع ــارس ن ــيت مت ــسلحة ال ــات امل ــوات واجلماع ــابع الق للحــدود، واخــتالف ط
  . مجهورية أفريقيا الوسطى، وتغري التحالفات، وتشرذم اجلماعات

ــرة املــ     - ٢٩ ــه خــالل الفت ــالتقرير، حــدثت بعــض التطــورات   وجتــدر اإلشــارة إىل أن شمولة ب
عـــادة اجلمهوريـــة إل الـــشعيب يشاجلـــاإلجيابيـــة فيمـــا يتعلـــق بالتـــسريح املرتقـــب ألطفـــال مـــن  

احتــاد القـوى الدميقراطيـة مــن أجـل التجمـع، عقــب أعمـال دعـوة متــضافرة       مـن  والدميقراطيـة و 
ــة    ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية  )اليونيــسيف (قامــت هبــا منظمــة األمــم املتحــدة للطفول

لزيـارة الـيت   وشركاء من املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال املساعدة اإلنسانية، وكـذلك ا      
. ٢٠٠٨مـايو   /قامت هبا ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والرتاعـات املـسلحة إىل املنطقـة يف أيـار               

إال أن وصول مفاوضات الـسالم إىل طريـق مـسدود وانـسحاب األطـراف الرئيـسية يف الـرتاع                     
، أدى إىل وقـف تنفيـذ االلتزامـات         ٢٠٠٨أغـسطس   /الحقا من حـوار الـسالم الـشامل يف آب         

ح يف الواقع سوى عـدد قليـل نـسبيا مـن األطفـال              وإىل اليوم، مل يسرّ   . تعلقة بتسريح األطفال  امل
  . ة جتنيد جديدعملياتورمبا توجد أيضا 

  
  الشمال الغريب     

 األطفـال يف صـفوفه       بتجنيـد  عـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة عالنيـة       الـشعيب إل  يش  يقوم اجلـ    - ٣٠
ن هـذا التجنيـد طـوعي بالدرجـة األوىل،          إ قالوُي. ني فعليني ستخدمون كمقاتل  أهنم ال يُ   يدعيلكنه  

ودوافعه استمرار انعـدام األمـن، ومـشاعر الوصـم اإلثـين، واالفتقـار إىل سـبل احلـصول علـى مجيـع                       
 سيصار إىلطفال   ٢٥٠وقد حدد جيش إعادة اجلمهورية والدميقراطية مؤخرا        . اخلدمات األساسية 

 األمم املتحدة والـشركاء يف جمـال محايـة الطفـل         منظومة تم وإعادة إدماجهم، لكن وكاال    هتسرحي
 الـذي مشـل   ن التحديـد األويل وبيَّ. يقدرون أنه رمبا يكون هناك عدد أكرب من األطفال املرتبطني به         

 سـنة، مـع   ١٧ و ١٢األغلبية تتراوح ما بني     أن أعمار  ٢٠٠٨نوفمرب  / طفل يف تشرين الثاين    ١٠٠
 انــضموا م العديــد منــهم أهنــويــدعي.  ســنوات١٠و  ٩عمــر وجــود حــاالت أطفــال يبلغــون مــن ال



S/2009/66
 

12 09-21909 
 

 . سـنوات ٤اوح مـا بـني سـنتني و    طواعية إىل هذه اجلماعة املسلحة، وارتـبط مجـيعهم هبـا ملـدة تتـر           
تـدالن  وترد أدناه حالتـان  . عدد منهن ، إال أن التقارير تفيد بوجود       أية فتيات يثبت بعد وجود     ومل

  : ألطفال خالل الفترة املشمولة بالتقريرلمهورية والدميقراطية عادة اجلالشعيب إليش اجلجتنيد على 
 يشاجلـ  سـنة أهنـم انـضموا إىل         ١٨ و   ١٥ فتيان تتراوح أعمارهم ما بـني        ٣أورد    )أ(  
ــشعيب إل ــام    ال ــاوا يف ع ــة يف ب ــة والدميقراطي ــادة اجلمهوري ــرص    ٢٠٠٦ع ــر ونقــص الف ــسبب الفق  ب
ــة وأُوأشــاروا إىل أهنــم تعرضــوا لــسوء ا . االقتــصادية ــة واملــال مــن   ملعامل جــربوا علــى ســرقة األغذي

يعيــشون حاليــا يف خــوف دائــم  غــري أهنــم ، ٢٠٠٨أبريــل /فــروا يف نيــسانقــد و. جمتمعــاهم احملليــة
  ؛االنتقام من

ــضم   )ب(   ــا بــني   ٣ان ــراوح أعمــارهم م يش اجلــ ســنة إىل ١٤ ســنوات و ٩ إخــوان تت
وهم حاليا يف انتظـار إهنـاء    . ٢٠٠٦نوفمرب  /ينعادة اجلمهورية والدميقراطية يف تشرين الثا     الشعيب إل 

 بتحديــدهم  األمــم املتحــدةقامــتخدمتــهم رمسيــا يف أحــد خميمــات التجميــع قــرب بــاوا، بعــد أن   
  كأطفال جمندين؛

 عامـا األمـم املتحـدة بـأهنم         ١٥  و ١٢ تتراوح أعمارهم بـني      صبيانأبلغ ثالثة     )ج(  
الـشعيب إلعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة        لجـيش   لمقاتلني عـاملني منـذ انـضمامهم        كاسُتخدموا  

  . ٢٠٠٥عام 
وتـشمل  . كما ُتَجنِّد ميليشيات ومجاعـات الـدفاع عـن الـنفس األطفـال وتـستخدمهم                - ٣١

 إمكانية احلصول على اخلـدمات األساسـية، واملكاسـب        وانعدامالدوافع االعتراف االجتماعي،    
 أن مــعو.  القــوات املــسلحة الوطنيــةمــل باالنــدماج مــستقبال يفاملاديــة، ويف بعــض احلــاالت األ

 يبــدو أهنــم يتطوعــون لالنــضمام إىل هــذه امليليــشيات، فــإن ضــغط األقــران   الــصبيةالكــثري مــن 
ويظـل وجـود    .  املـؤثرة   أيضا مـن العوامـل     يعّدالزعماء الدينيون،    مبا يف ذلك     ،والسلطات احمللية 
قــف الرمسيــة لنــواب حكــام موضــوعا بــالغ احلــساسية، وتتمثــل املوااجلماعــات أطفــال يف هــذه 

تتجـاوز أعمـارهم    بـشكل عـام     التجنيـد احمللـيني يف أن أعـضاء امليليـشيات           مسؤويل  املقاطعات و 
بــأن بعــض األفــراد املــرتبطني بامليليــشيات رمبــا تتــراوح       أيــضا ولكنــهم يعترفــون  .  عامــا١٨

ــني   ــارهم ب ــشيات   ١٨ و ١٤أعم ــضمون للميلي ــث ين ــا، حي ــرص    عام ــسبب نقــص ف ــيم اب لتعل
 مما يـشجع العديـد      ،وال توجد سياسة حلدود السن أثناء عملية التجنيد       . فشلهم يف الدراسة  ل أو

ونتيجة لذلك، أصـبح وجـود أطفـال مـسلحني علـى الطـرق              . النضمامعلى ا  القُصَّر   الصبيةمن  
ويف . الرئيــسية مــن بوســانغوا إىل بــوار وبوكارانغــا ملحوظــا وتفيــد بــه التقــارير بــشكل متزايــد 

 كيلـومترا   ٦٠ يف يـامبو الـيت تبعـد         صبية، التقت األمـم املتحـدة بالـ       ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
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الـدفاع عـن الـنفس ألهنـم        مجاعـة   عن بوكارانغا، حيث ادعوا أهنم فخورون بكوهنم جـزءا مـن            
  .حيمون قريتهم من قطاع الطرق واملتمردين

. انعـدام األمـن   وتدعي معظم هذه اجلماعات أهنا مستقلة وأهنا تشكلت ملواجهة حالـة              - ٣٢
مـن  ومع ذلك، تفيد التقارير بأن العديد من ميليشيات الدفاع عن النفس تتمتـع بدرجـة عاليـة                  

وأبلـغ املنـسق احمللـي للميليـشيا األمـم املتحـدة بـأن              . ام بِنـدي  وهـ التنظيم، وال سيما يف منطقـة أ      
د على قيام القـادة     وتنطوي عملية التجني  .  فردا ٢ ٠٩٢عدد أفراد امليليشيا يف هذه املنطقة يبلغ        

وحييلـون أمسـاء الـشباب إىل       .  هبم احملليني يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتم باختيار الشباب املوثوق       
ــي   ــسق احملل ــواب حكــام  وإىل املن ــا  ن ــات وحكامه ــدورهم إىل   املقاطع ــوائم ب ــون الق ــذين حييل ال

  .مهوريةاجلالشرطة احمللية والسلطات القضائية، وإىل وزاريت الداخلية والدفاع يف 
  

  ية الوسطى والشمالية الشرقيةالشمالاملنطقتان     
،  يبـدو  ، علـى مـا    تشري التقارير إىل أن اجلـيش الـشعيب إلعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة               - ٣٣
، ويرجــع ذلــك بالدرجــة األوىل إىل ى الوســطية الــشمال املنطقــةجينــد األطفــال كمقــاتلني يف ال

رغب يف توجيه رسالة إجيابية إىل الـسكان واجملتمـع الـدويل        الصارمة للقائد احمللي الذي ي    الرقابة  
ولكن مبـا أن العديـد مـن متمـردي اجلـيش الـشعيب يعيـشون يف اجملتمعـات احملليـة،           . على السواء 

ــد  ــاالتتعتق ــةوك ــم املتحــدة   منظوم ــال أن  األم ــستخدمون  األطف ــا ُي ــام  رمب ــُسعاة أو يف مه ك
  . مساعدة أخرى

، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  ة الــشرقيية الــشمالملنطقــة اأمــا حــاالت التجنيــد يف  - ٣٤
ــة مــن أجــل التجمــع     كانــت ف ــشطة احتــاد القــوى الدميقراطي ــام األول بأن ــرتبط يف املق إال أن . ت

 مــرتبطني بــه يف الــسابق   الــذين كــانوااالحتــاد، حــىت تارخيــه، يــدعي أنــه ســرح مجيــع األطفــال  
  .  احملليةليعودوا جملتمعاهتم

ــا       وخــالل  - ٣٥ ــسلحة ألفريقي ــوات امل ــع الق ــى مواق ــة عل ــوى الدميقراطي  هجمــات احتــاد الق
، أفــادت التقــارير ٢٠٠٧مــارس /آذار ٤ و ٣ يفاجلــيش الفرنــسي يف بــرياو  مواقــع الوســطى و

.  بعض املتمردين علـى أهنـم طـالب سـابقون يف مدرسـة بـرياو الثانويـة احلكوميـة                على عرفتالب
ــهم، وكانــت أعمــار    ــد من ــل العدي ــد قُت ــراوح بــني  وق مــارس /ويف آذار.  عامــا١٧ و ١٢هم تت

، قامــت األمــم املتحــدة وشــركاؤها مــن املنظمــات غــري احلكوميــة يف قــرى شــرقية هــي ٢٠٠٨
منطقــة فاكاغــا، بتــسجيل ومقابلـــة    يف غوبو، وكومبــال،  يريِدجاليــه، وتاهــاال، وِســ    - أُوانــدا 

لدميقراطيــة قــد أطلــق   فتــاة، كــان احتــاد القــوى ا ١٥ســبعني طفــال، مــن بينــهم  تــضم جمموعــة 
 عامــا أثنــاء فتــرة ١٧ و ١١وكانــت أعمــار معظمهــم تتــراوح بــني . ٢٠٠٧ســراحهم يف عــام 

ىل عـام   إبـضعة أشـهر     امتـدت مـن      همفتـرة ارتبـاط   أن  ارتباطهم باجلماعة املسلحة، وأشاروا إىل      
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 يف املائــة منــهم ٤٥ تقريبــا أن انــضمامهم كــان طوعيــا، وكــان  الــصبيةوادعــى كــل . ونــصف
ــاتل ــة        مق ــوى الدميقراطي ــاد الق ــل احت ــن معاق ــانوا يف األصــل م ــذين ك ــيما ال ــاملني، وال س . ني ع
 مجيعهن قسرا مـا عـدا       نُجنِّدقد  القتال الفعلي، و  يف  تشارك أي من الفتيات اخلمس عشرة        ومل

كما أفاد األطفال بتعرضهم ألنواع خمتلفـة مـن سـوء املعاملـة مثـل الـسجن، أو اإلجبـار               . اثنتني
ــى  ــة جــدا محــوالمحــل عل ــضهم القتــال   ال ، أوت ثقيل ــرض للــضرب لرف ــادت الفتيــات  . تع وأف

  . اغتصاب حلوادثبتعرضهن للتحرش اجلنسي أو
  

   ة الشرقييةاجلنوباملنطقة     
ربـع الـيت    األالرتاع الـدائر، أسـفرت اهلجمـات        بـ  تتـأثر رغم أن هذه املنطقة من البلد مل          - ٣٦

مـارس  /فربايـر وآذار /و يف شـهري شـباط  شنها جيش الرب للمقاومـة علـى قـرى يف منطقـة أوبـ             
، أنـشأت   ٢٠٠٨مـارس   /ويف آذار .  عن عمليات كبرية الختطـاف األطفـال وجتنيـدهم         ٢٠٠٨

 مؤلفـة مـن مكتـب األمـم املتحـدة            لتقيـيم احلالـة اإلنـسانية واألمنيـة        األمم املتحدة بعثة مشتركة   
اإلنــسانية، وإدارة لــدعم بنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومكتــب تنــسيق الــشؤون 

البعثة أن بعـض املهـامجني كـانوا       علمت  و. واليونيسيفاألمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن،      
وأشارت شهادات البالغني اخلمـسة والـثالثني الـذين         . دون سن اخلامسة عشرة حسب التقارير     

مـسني  اختطفهم جيش الرب للمقاومة وأطلق سراحهم فيما بعد إىل أن األطفـال اخلمـسة واخل              
ُتـستغل  دة، و أو للقيـام مبهـام مـساعِ       جنـود كستخدمون اآلن   الذين اختطفوا خالل اهلجمـات يُـ      

  .الفتيات يف االسترقاق اجلنسي
  

  القتل والتشويه  -جيم   
إن القتــل اجلمــاعي العــشوائي للمــدنيني، مبــن فــيهم األطفــال، ال يعــد منطــا منــهجيا يف    - ٣٧

 الطابع احمللي للرتاع واالستخدام احملـدود لألسـلحة         مجهورية أفريقيا الوسطى، ويرجع ذلك إىل     
فقـد  . د بوقـوع عـدد كـبري مـن حـوادث قتـل األطفـال وتـشويههم                يـ فتغري أن التقـارير     . الثقيلة

 على القرى وحرقها، علـى يـد مجيـع أطـراف الـرتاع، عـن وفـاة املئـات           غارةأسفرت أعمال اإل  
مــردين للقــرى، وأثنــاء األعمــال  كمــا حتــدث وفيــات األطفــال خــالل هنــب املت  . مــن األطفــال

ات الــيت غــاراالنتقاميــة الــيت تقــوم هبــا القــوات احلكوميــة ردا علــى هجمــات املتمــردين، ويف ال   
  :ة على قتل وتشويه األطفاللدالذات وفيما يلي أمثلة . “الزاراغينا”يشنها قطاع الطرق 

ات القـو أفراد  بعد أن فتح    مصرعها  فتاة  لقيت  ،  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٩يف    )أ(  
ردا علـى   ) ة الغربي ية الشمال  املنطقة يف(املسلحة ألفريقيا الوسطى النار يف قرية مبنطقة ماركوندا         

  . قليلةكمني نصبه املتمردون قبل ذلك بأيام
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 تتـراوح  تالميـذ سـبتمرب، أفـادت التقـارير مبقتـل ثالثـة         / أيلـول  ٣ و   ٢يف يومي     )ب(  
شعيب إلعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة يف         عاما على يد أفراد اجليش ال      ١٧  و ١٦أعمارهم بني   

  ).يف جنويب تشاد(عودهتم من يامودو يف طريق ) ة الغربيية الشمال املنطقةيف(حميط بودجومو 
 ية الـــــشمال املنطقـــــةيف(، يف مـــــريا ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٧يف   )ج(  
. “الزاراغينـا ” اهت شـن  غـارة ، أفادت التقارير مبقتل ثالث فتيات ووالـدهتم احلامـل يف            )ىالوسط

، يف هجـوم     واحـدة   وفتـاة  صـبيان وشهد نفس اليوم، يف بيكوندجو، مقتل أربعة أطفـال، ثالثـة            
  .مماثل

  املنطقـة يف(، قُتل عمدة قرية كييت سـيدو  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين  ١١يف    )د(  
ية  الدميقراطيــة الــشعباجلبهـة متمــردو وزوجتـه وأحــد أطفالــه عنـدما نــصب   ) ى الوســطيةالـشمال 

ألفريقيــا الوســطى كمينــا لدوريــة تابعــة للقــوات املــسلحة ألفريقيــا الوســطى علــى حمــور ســيدو  
  .كابو-الوسطى

أنــشطة مــن  علــى القــرى انتقامــا “الزاراغينــا” تتزايــد هجمــاتوباإلضــافة إىل ذلــك،   - ٣٨
. يف انتمـائهم للميليـشيات  املشتبه الدفاع عن النفس، حيث يقتلون األطفال والشباب       مجاعات  

، على سبيل املثال، ُجمـع كـل الرجـال مـن قريـة تقـع علـى                  ٢٠٠٧ديسمرب  /في كانون األول  ف
بينمـا متكـن صـيب يبلـغ مـن          مـصرعهم    رجال   ١١فلقي   ،بوار وأُطلقت النار عليهم   /حمور بوزوم 

  . ولكن األعرية النارية أصابته جبروح بالغة. عاما من النجاة بعد أن تظاهر باملوت ١٥العمر 
  

  تصاب وغريه من أعمال العنف اجلنسي اجلسيماالغ  - دال  
أن حــوادث االغتــصاب وغــريه مــن أعمــال العنــف اجلنــسي إىل تــشري التقــارير األوليــة   - ٣٩

اجلسيم تشكل مصدرا للقلق البالغ يف مجهورية أفريقيا الوسطى، رغم أن هـذه احلـوادث نـادرا        
مما سـاهم   ،  فيه الكفاية مبا   معروف    الكامل هلذه املشكلة غري    احلجمومن مث، فإن    . غ عنها ما ُيبلّ 

وتتحمــل مجيــع أطــراف الــرتاع املــسؤولية عــن حــاالت . كــذلك يف إعاقــة مبــادرات مواجهتــها
كمــا يــشكل العنــف العــائلي مــصدرا . العنــف اجلنــسي اجلــسيمأعمــال االغتــصاب وغــريه مــن 

وال تـزال   . املقـانون والنظـ   لللقلق ويظل مرتبطا بشكل كبري بـالرتاع ومـا تـاله مـن اهنيـار عـام                  
هناك درجة عالية من اإلفالت مـن العقـاب علـى هـذه اجلـرائم املرتكبـة ضـد األطفـال، ويعـاين            

لـة علـى حـوادث      الدذات  وفيمـا يلـي أمثلـة       . الضحايا عادة من الشعور بالوصمة يف جمتمعـاهتم       
  :االغتصاب والعنف اجلنسي اجلسيم خالل الفترة املشمولة بالتقرير
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 عامـا  ١٢، تعرضت فتاة تبلـغ مـن العمـر    )ة الغربيية الشمال نطقة امل يف(يف بوار     )أ(  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١لالغتصاب على يد جندي من القوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى يف             

٢٠٠٧.  
، اغتـصب أحـد     )ة الغربيـ  ية الـشمال   املنطقـة  يف(يف قرية واقعة بني بوزوم وبـاوا          )ب(  

 عامـا وأحـرق     ١٥والدميقراطية فتاة تبلـغ مـن العمـر         متمردي اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية      
  .٢٠٠٨أغسطس /عها، وذلك يف آبامت

ــاة كــان ١٥ مقــابالت مــع ٢٠٠٨مــارس /أجــرت األمــم املتحــدة يف آذار   )ج(    فت
 بـني   ن أشارت مخس منهن، تتراوح أعمـاره      ، حيث احتاد القوى الدميقراطية قد أطلق سراحهن     

ــا، إىل تعرضــهن للتحــرش اجل  ١٧  و١٤ ــسي بانتظــام مــن    عام ــل ن ــسلحة   قب ــة امل ــراد اجلماع أف
، بينمــا أفــادت ثــالث فتيــات تبلــغ أعمــارهن      )٢٠٠٧مــارس / آذار-ينــاير  /كــانون الثــاين (

 عامــا أهنــن تعرضــن لالغتــصاب أو االغتــصاب اجلمــاعي علــى يــد املتمــردين  ١٧  و١٥ و ١١
  ). ٢٠٠٧يونيه / حزيران- ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول(

 كروازمــانهيلــي ويِقــابالت الــيت أجريــت مــع املــشردين داخليــا مــن ب كمــا أظهــرت امل  - ٤٠
فربايـر وتـشرين    / يف كـابو يف شـباط      ،)ى الوسـط  يةالـشمال   املنطقـة  يف(مواساال وحمور بوكايانغـا     

ــاين ــوفمرب /الثـ ــا”، أن ٢٠٠٨نـ ــاب   “الزاراغينـ ــن ارتكـ ــسؤولون عـ ــسي  مـ ــال عنـــف جنـ أعمـ
، تعــد هــذه احلــوادث الــسبب الرئيــسي  ووفقــا للمــشردين داخليــا. واغتــصاب أثنــاء هجمــاهتم

أو /قتـدن إىل األدغـال لعـدة أيـام الغتـصاهبن و           يفن و طتخيـ وأُفيـد بـأن الفتيـات       . لتركهم قـراهم  
 وتفيــد الــشهادات بــأن قطــاع الطــرق . البــضائع الــيت يــسرقها الزاراغينــامحــل  علــى إلجبــارهن
  .  عاما١٢ و ٨ الفتيات الاليت تتراوح أعمارهن بني  عادةيستهدفون

  
  أعمال اختطاف األطفال  - هاء  

يشكل اختطاف األطفال يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وخاصـة يف املنـاطق الـشمالية،                - ٤١
ــالغ  ــا مــا    . مــصدر قلــق ب ــة، وغالب ــها تفهــذه األعمــال كــثرية ومنهجي ن ياملتمــردمجاعــات رتكب

أعمــال كمــا وقعــت  .  بــاالبتزازفديــةللحــصول علــى   ألغــراض التجنيــد أو  “الزاراغينــا” و
ــا       ــة أفريقي اختطــاف علــى يــد جــيش الــرب للمقاومــة خــالل عــدة عمليــات توغــل يف مجهوري

  .الوسطى
 للحـصول علـى     ة الغربيـ  ية الـشمال   املنطقـة   خيتطفون األطفال يف   “الزاراغينا”فيد بأن   وأُ  - ٤٢

حِّـل، مثـل البوهـل، ألن مـن      ُرجمتمعـات ال  بـشكل خـاص     وُتـستهدف   . فدية على وجه التحديد   
ونتيجة لذلك، تشهد األمناط الثقافيـة    . متالكهم للماشية اليت ميكن بيعها لدفع الفدية      املعروف ا 
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 حيــث يتزايــد قيــام مجاعــات الُرحَّــل بــالتخلص مــن ماشــيتهم واختيــار التــوطن كوســيلة   ،تغــريا
م قطـاع الطـرق باختطـاف األطفـال، وخاصـة الفتيـات،        وكما يق . لتجنب عمليات االختطاف  

ــام يف األدغــال قبــل إطــالق ســراحهن، أو    ىلوســط ايةالــشمالاملنطقــة يف  ، واغتــصاهبن لعــدة أي
لـة علـى حـوادث االختطـاف خـالل        الدذات  وفيمـا يلـي أمثلـة       . البضائعمحل  خدامهن يف   تالس

  : الفترة املشمولة بالتقرير
، اخُتطــف صــيب )الــشمال الغــريبيف (، يف بيمــال ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٣يف   )أ(  

 مـن أفـراد اجلـيش الـشعيب         ٦ عاما على يـد      ٢٧وه البالغ من العمر      أعوام وأخ  ٨يبلغ من العمر    
وأُطلـق سـراح الـضحيتني عقـب تـدخل القائـد احمللـي للجـيش                . إلعادة اجلمهورية والدميقراطية  

ــداد   ــشعيب وس ــة     ٤ ٠٠٠ال ــة األفريقي ــة املالي ــن فرنكــات اجلماع ــك م ــن دوالرات ١٠( فرن  م
  ).الواليات املتحدة

عناصـر مـن    بقيـام   ، أفادت التقـارير     ٢٠٠٨مارس  /ر وآذار فرباي/يف فترة شباط    )ب(  
)  فتـاة ١٥ صـبيا و  ٤٠( طفـال    ٥٥ شخصا، مـن بينـهم       ١٥٧جيش الرب للمقاومة باختطاف     

املـشتركة لألمـم     ٢٠٠٨مـارس   /ووفقا لبعثة آذار  ). ة الشرقي ية اجلنوب  املنطقة يف(يف منطقة أوبو    
وحىت اآلن، أُطلق سـراح     . ألرقام احلقيقية املتحدة، فإن هذه األرقام هي على األرجح أقل من ا         

.  واخلمـسني أو أي مـن النـساء احلوامـل          ة شخصا ليس من بينـهم أي مـن األطفـال اخلمـس            ٣٥
  .طفال دون سن اخلامسة عشرة ٤٣ومن بني األطفال املخطوفني 

، اخُتطفت شقيقتان من البوهل، يبلـغ عمريهمـا         ٢٠٠٧يناير  /يف كانون الثاين    )ج(  
  املنطقـة   كيلومترا عـن بـوزوم، يف      ٤٠اليت تبعد   ( يف تاتايل    “االزاراغين”على يد    أعوام،   ٦  و ٥

وأُطلــق .  إىل الــضرب بانتظــامنهاوقــد تعرضــت كــرب.  طفــال آخــر٢٢مــع ) ة الغربيــيةالــشمال
ــا إىل أســرهتما بعــد ســداد    ــة   ٢٠٠ ٠٠٠ســراحهما وعادت  فرنــك مــن فرنكــات اجلماعــة املالي

  ).يات املتحدة من دوالرات الوال٥٠٠(األفريقية 
  

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  - واو  
 يهــدف “الزاراغينــا”وقــوع حــوادث اســتهداف للمــدارس علــى يــد بأفــادت التقــارير   - ٤٣

دث واوأدت هـذه احلـ  ). ة الغربيـ يةالـشمال املنطقـة  (األطفال، وذلك يف منطقـة بـوزوم       اختطاف  
بـسبب انعـدام    على هذا الـصعيد     اقم األمر   تف كما   .إىل رفض األسر إرسال أطفاهلا إىل املدارس      

، مبــا يف ذلــك املــدارس ٢٠٠٥األمــن علــى الطــرق الرئيــسية وإحــراق مئــات القــرى منــذ عــام   
ــصحية  ــشهور أو      . واملراكــز ال ــدارس ل ــال إىل امل ــن األطف ــد م ــذهب العدي ــذلك، مل ي ونتيجــة ل

  .الرتاعالتأثر بة شديداللسنوات يف املناطق 
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هومجـت القـرى وأُحرقـت مـن        حيـث   املراكز الصحية للتدمري    كما تعرضت املدارس و     - ٤٤
وأُغلقـت املـدارس أيـضا يف الفتـرة         . مهوريـة اجلقبل مجيع أطراف الرتاع يف اجلـزء الـشمايل مـن            

كمــا تعرضــت اثنتــان مــن ثــالث  . املــشمولة بــالتقرير بــسبب انعــدام األمــن أو نــزوح الــسكان 
إىل تــدمري جزئــي علــى يــد القــوات املــسلحة  ) ة الــشرقيية الــشمال املنطقــةيف(مــدارس يف بــرياو 

  .٢٠٠٧مارس /يف آذارالذي دار ألفريقيا الوسطى واحتاد القوى الدميقراطية خالل القتال 
  

 منع وصول املساعدة اإلنسانية  -زاي   
املــساعدة اإلنــسانية يف  عمليــة إيــصال   التقلــبيف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، شــاب      - ٤٥

 يف  وواجهــت قوافـــل املــساعدة اإلنــسانية وموظفيهــا صـــعوباتٌ    .مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   
عــدم انبــسبب مجــود احلــوار الــسياسي، واســتمرار حالــة مهوريــة الوصــول إىل بعــض أجــزاء اجل

 وتتواصــل. ، مــن قبيــل الطــرقاألمــن، وحلــول مواســم األمطــار، واالفتقــار إىل البنيــة األساســية
د ممـا يـشيع شـعورا    األجزاء الـشمالية مـن الـبال    يف أحناء    “الزاراغينا”أنشطة قطاع الطرق    أيضا  

 هلجمـات مـن     منـاطق أخـرى إىل اجلنـوب      تعـرض   أنبـاء عـن     يتزايد كذلك ورود    و. بعدم األمن 
 “الزاراغينـا ”قطـاع الطـرق     و. تزداد سوءا مع حلـول موسـم اجلفـاف         أن،  عتقداملرجح، فيما يُ  
مـات غـري احلكوميـة،      علـى مـوظفي األمـم املتحـدة واملنظ         عديـدة     هجمـات   شنّ مسؤولون عن 

 بعــض اخلــسائر يف ،حــسب التقــارير، منــها حــوادث ســلب وختويــف وأعمــال عنــف، وســببت
 مــوظفي ، يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتهدفت الــيتداللــةالوادث ذات مــن احلــو. األرواح

  : ها ما يلياملساعدة اإلنسانية والبضائع املرصودة ألغراض
 تابعـة    مركبـةً  “غينـا االزار”أفـراد مـن     ، أوقف   ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين    )أ(  

). ىالوسـط ية  الـشمال املنطقـة   ( مـن باتانغـافو إىل كـابو         ةملنظمة غري حكومية على الطريق املؤديـ      
دوليـة للتحـرش اجلنـسي وُنزعـت        العاملـة ال   وتعرضـت    ، على موظفني حملـيني    واعتدي بالضرب 

   ؛عنها مالبسها بالقوة
ضــت منظمــة غــري حكوميــة هلجــوم يف غورديــل ، تعر٢٠٠٨مــارس /ويف آذار  )ب(  

.  أطلقوا النار علـى مركبـة املنظمـة   “الزاراغينا”شنه عليها أفراد من   ) ة الشرقي يةالشمالاملنطقة  (
  ؛عن مصرع امرأة وسرقة البضائعاحلادث أسفر و

علـى بعـد    هجومـا وقـع   “الزارغينـا ”نفذ أفراد مـن  ،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦ويف    )ج(  
شــاحنتني تــابعتني لألمــم واســتهدف ) ة الغربيــيةالــشمالاملنطقــة (ســامبيلي  كيلــومترا مــن بو١٢

ــا تقومــان بإيــصال إمــدادات إنــسانية   وحاولــت الــشاحنة األوىل اهلــرب غــري أن  . املتحــدة كانت
وجــرى إيقــاف الــشاحنة الثانيــة،  . قطــاع الطــرق أطلقــوا النــار عليهــا وأُصــيب ســائقها جبــراح  

  ؛رقت أموالهوتعرض سائقها للضرب وُس
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املنطقــة (، هــاجم شــباب يف بوســانغوا ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١ويف   )د(  
. شاحنة تابعة لألمم املتحـدة كانـت تنقـل إمـدادات إنـسانية، وسـرقوا الغـذاء                ) ة الغربي يةالشمال

ــردي       ــذاء ملتم ــوفر الغ ــم املتحــدة ت ــؤالء أن األم ــى ه ــشعيب يش اجلــوادع ــة  إلال ــادة اجلمهوري ع
 .لسكان يتضورون جوعاوالدميقراطية تاركة ا

بـسبب  بـسبب الـشعور الـسائد بانعـدام األمـن و      بعـض األنـشطة اإلنـسانية     كما ُعلقت     - ٤٦
سـيما   اقب وخيمة عـاىن منـها الـسكان، وال        مما أسفر عن عو   ،  تشريد السكان واستمرار القتال   

ــار ف. األطفــال ــايو /فــي أي ــدات غــوانكريا   ٣، أُغلقــت ٢٠٠٨م ــصحية يف بل ــة ال  مراكــز للرعاي
حيــث اضــطر املــستفيدون منــها ) ى الوسـط يةالــشمالاملنطقــة (روازمـان مواســاال وبوكايانغــا  وك

وأُعيــد منــذ ذلــك .  إىل الفــرار خوفــا مــن احتمــال نــشوب نــزاع مــسلحهبــاوالعــاملون احملليــون 
لطريق املؤدي من كروازمـان     ُيعترب حىت اآلن ا   و.  املذكورة الوقت فتح مركزين فقط من الثالثة     

 األمـم املتحـدة وشـركاؤها     منظومـة   وكـاالت   حتجم   بالغ اخلطورة، و   طريقاًهيلي  يمواساال إىل ب  
 حرمــان الــسكان الــذين إىل ذلــك دىوقــد أ.  نظــرا الســتمرار انعــدام األمــن فيــهعــن اســتعماله

العمليـات العـسكرية اجلاريـة      ، كانت   وكذلك. يعيشون على هذا احملور من املساعدة اإلنسانية      
ني علـى  والـدولي ني  قوافـل املـساعدة اإلنـسانية وموظفيهـا، احمللـي           منع حائال أرجاء البلد     مجيع يف

عــادة إل  الــشعيبيشاجلــ، قــام ٢٠٠٨ســبتمرب /ويف أوائــل أيلــول.  دون قيــدمــن املــرور، الــسواء
تـشاد  إىل  ) ة الغربيـ  يةالـشمال املنطقـة   ( بـاُووا    مـن  تـؤدي  جـسور اجلمهورية والدميقراطيـة بتـدمري      
مهوريــة، اجلسلحة ألفريقيــا الوســطى، وبعثــة توطيــد الــسالم يف بغيــة منــع حتركــات القــوات املــ

 تعليـق أنـشطة األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة               إىلذلك  دى  وقد أ . والقوات التشادية 
 .يف املنطقة منذ ذلك احلني

ورود أنبــاء عــن فــرض قيــود علــى ، ٢٠٠٨يوليــه /منــذ متــوز إضــافة إىل ذلــك، وتزايــد  - ٤٧
وأصبحت نقـاط   . د أو املوظفني، ال سيما يف اجلزء الشمايل الغريب من البال          حرية مرور القوافل  

عادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة     الشعيب إل لجيش  لالتفتيش الرمسية وغري الرمسية التابعة للحكومة و      
ــستهدف    ــدخال ي ــر ت ــع أســلوبا أكث ــيني للمــساعدة    تتب ــيني أو حمل ــات تنقــل مــوظفني دول  مركب

. ر يف إيصال املـساعدة والبـضائع إىل الـسكان     التأُخازدياد حاالت     ويتسبب ذلك يف   .اإلنسانية
 بشكل متكرر شاحنة وقـود تـستأجرها إحـدى وكـاالت          تعرضت  ،  ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب 
يش اجلــ عليهــا مــن قبــل الرســومفــرض  لإليقــاف و األمــم املتحــدة وترفــع علــم املنظمــةمنظومــة

سلحة ألفريقيـــا الوســـطى، واحلـــرس عـــادة اجلمهوريـــة والدميقراطيـــة، والقـــوات املـــ الـــشعيب إل
تـأخر الـسائق ملـدة يـوم لعـدم كفايـة مـا معـه                قد  و. الشرطةقوات  ، و حرس الغابات الرئاسي، و 
) وخاصة املوظفـون احملليـون    (وأفادت التقارير أيضا بأن موظفي املساعدة اإلنسانية        . من أموال 

ة والدميقراطيـة، واهتمـوا     عـادة اجلمهوريـ    الـشعيب إل   جـيش لجرى إيقافهم يف نقاط تفتيش تابعة ل      
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 منـذ   ملحوظـا حتسنت احلالـة حتـسنا      قد  و. بالتجسس وتعرضوا لتهديدات منها هتديدات بالقتل     
 . مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةبذهلا إثر مساع رفيعة املستوى ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  
 احلوار مع أطراف الرتاع وخطط العمل  –رابعا   

باألطفال والرتاع املسلح زيارةً جلمهورية أفريقيـا الوسـطى      ة املعني ة اخلاص يت ممثل تأجر  - ٤٨
 على حالة األطفال يف إطـار قـرار         ا للوقوف بنفسه  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣١ إىل   ٢٦يف الفترة من    
وكان الغرض من الزيارة أيضا إقامة حوار مع أطـراف الـرتاع            ). ٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن   

ويف ). S/2007/757(بع عن األطفال والرتاع املـسلح      املدرجة يف املرفقني امللحقني بتقريري السا     
 عـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة يف      إل  الـشعيب  يشاجلـ  بقيادة   ة اخلاص يت ممثل تهذا السياق، اجتمع  

 ية الـشمال   املنطقـة  احتاد القوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع يف         قيادة  ، و ة الغربي يةالشمالاملنطقة  
للــدعوة بقيــادة مكتــب تنــسيق  ودؤوبــة  جهــود متــضافرة بــذل مــنُيواســتناد إىل مــا . ةالــشرقي

عـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة واحتـاد        إل  الـشعيب  يشاجلـ الشؤون اإلنسانية واليونيسيف، أعرب     
، بـدعم مـن األمـم       عمـل  عـن التزامهمـا بال     ة اخلاصـ  يتالقوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع ملمـثل         

مـــين حمـــدد ملنـــع جتنيـــد األطفـــال إطـــار ز ذاتملموســـة إعـــداد خطـــط عمـــل علـــى املتحـــدة، 
ــا    وواســتغالهلم  ــال يف صــفوف قواهتم ــة األطف ــد هوي ــسليمهم حتدي ــسرحيهم وت ــسيف ل وت ليوني

وتعهـد الكيانـان كـذلك باختـاذ إجـراءات ملنـع            . وغريها مـن الـشركاء املعنـيني حبمايـة األطفـال          
 /ويف تــــشرين الثــــاين. حــــدوث غــــري ذلــــك مــــن االنتــــهاكات اجلــــسيمة يف حــــق األطفــــال

إهنـاء خدمتـهم     طفل يتعني    ١٠٠جمموعة أولية تتألف من     الشعيب  يش  اجل، حدد   ٢٠٠٨ فمربنو
ليونيـــسيف واملنظمـــات الـــشريكة غـــري احلكوميـــة إلدمـــاجهم يف  إىل ا اجلماعـــة وتـــسليمهم يف

 .جمتمعاهتم احمللية من جديد

ــن           - ٤٩ ــس األم ــرار جمل ــع ق ــة تتماشــى م ــع أي خطــط عمــل رمسي ومل جيــر حــىت اآلن توقي
 /ومــع ذلــك، فقــد أُبرمــت يف حزيــران . مــع أي طــرف مــن أطــراف الــرتاع ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩
يف  األطفـال  إلهنـاء خدمـة   اتفاقات مع احتاد القوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع          ٢٠٠٧يونيه  

اتفــاق التوصــل إىل ، وال تــزال املناقــشات جاريــة بــشأن  يف جمتمعــاهتم وإعــادة إدمــاجهماالحتـاد 
 ٢٠٠٩ومـــن املتوقـــع يف عـــام . عـــادة اجلمهوريـــة والدميقراطيـــةالـــشعيب إليش اجلـــرمســـي مـــع 

ومـن  .  هـذه االلتزامـات واالتفاقـات رمسيـا إىل خطـط عمـل تتعلـق باألطفـال اجلنـود                   ُتترجم أن
املنتظر أيضا أن تقيم األمم املتحدة حوارا مع أطراف أخرى يف الرتاع مـن أجـل إعـداد خطـط                    

ــو      ــل تتنــاول جتنيــد األطفــال واســتغالهلم كجن غــري ذلــك مــن   االلتزامــات أن تتنــاول  و،دعم
 .نتهاكات اجلسيمة يف حق األطفالاال
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 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واالستجابة الربناجمية   - خامسا 
ال يوجد يف الوقت احلـايل عمليـة رمسيـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف                       - ٥٠

ــا الوســطى  كومــة برناجمــا لــرتع ســالح املقــاتلني املتمــردين   وقــد اقترحــت احل. مجهوريــة أفريقي
أصــدر و .وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، وجــرى تــشكيل فريــق عامــل لتحديــد طرائــق التنفيــذ  

 الثالــث املعقــود يف ليربفيــل يف اجتماعهــايف  رمسيــا جلنــة املتابعــةالفريــق العامــل تقريــرا اعتمدتــه 
 .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠

، قـدم احتـاد   ٢٠٠٧يونيـه  /ثي ُوقع مع اليونيسيف واحلكومة يف حزيـران      وإثر اتفاق ثال    - ٥١
 وأُعيـدوا إىل جمتمعـاهتم      ُسـرحوا  طفـل    ٥٠٠القوى الدميقراطية من أجـل التجمـع قائمـة بأمسـاء            

، بتـسجيل   ٢٠٠٨مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٧أبريل  /وقامت اليونيسيف، يف الفترة من نيسان     . احمللية
يف الكثري من احلاالت التحقق مـن أعمـار األطفـال الفتقـار              َصُعبو.  من هؤالء األطفال   ٢٣٧

وتــبني مــن املقــابالت مــع األطفــال أن أغلبــهم شــارك    . املنطقــة إىل خــدمات تــسجيل املواليــد 
ــال   ــرة يف أعمـ ــالمـــشاركة مباشـ ــرة مـــن نيـــسان القتـ ــل / يف الفتـ ــسان وحـــىت ٢٠٠٦أبريـ  /نيـ

ــل ــر  و. ٢٠٠٧ أبري ــن  ١٠كــان عم ــة م ــؤالء  يف املائ ــراوح بــ ه ــوام ١٠ني يت ــا، ١٢ و أع  عام
 متوسـط مـدة   حاورويتـ . و املـاء يف أثنـاء القتـال   أالغـذاء   وأغل معظمهـم يف محـل الـذخائر    سـتُ او

ــاط  ــال ارتب ــة  األطف ــالقوات املقاتل ــنيب ــام واحــد، إال أن بعــض  و أشــهر ٣ ب  كــان مرتبطــا  همع
م انـضموا  وذكـر كـل األطفـال تقريبـا أهنـ          . سـنوات  ٣يف املنطقة ملـدة      أخرى جبماعات متمردة 

إىل صــفوف احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع بــسبب االفتقــار إىل فــرص اقتــصادية   
. وعدم إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية، إضافة إىل اإلحساس بوصمة االنتمـاء اإلثـين           

ــل ي وأخــريا، مل ــسط    ن ــابالت ق ــذين أُجريــت معهــم املق ــال ال ــيم، وهــم  امعظــم األطف  مــن التعل
 . إلعالة أسرهموالقنصاليا يف أنشطة من قبيل الزراعة وصيد األمساك منخرطون ح

ــزعم اجلماعــة املتمــردة أن جمموعــة أخــرى مــن      - ٥٢ ــرِّحت طفــال ٤٩وت ــال ُس  وأن األطف
األمـم  منظومـة  ، غري أن أيا مـن وكـاالت   ٢٠٠٧سبتمرب  /لموا إىل أسرهم وأهاليهم يف أيلول     ُس

ثري هـذا األمـر عـددا مـن الـشواغل يف جمـال احلمايـة                ويـ . املتحدة وشركائها مل يتحقق من ذلك     
 منـاطق ال تـزال       مـن   بكون هذه اجملموعة األخرية مؤلفة أساسا مـن أطفـال مـن تـشاد أو               يتصل

ومثـة تقـارير أخـرى مـثرية للقلـق      . عـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة   الـشعيب إل يش اجلحتت سيطرة   
ذهب يف مشـال مقاطعـة كوتـو        الـ  منـاجم     يعمـل حاليـا يف     املسّرحني بأن عددا من األطفال      دتفي

حــىت اآلن قــد تعرقلــت  و.)ة الــشرقييةالــشمالاملنطقــة منطقتــا ســام أوانــدجا وأُوادا، يف (العليــا 
، وذلـك    احتاد القوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع         سّرحهم إعادة إدماج األطفال الذين      برامُج
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اليونيــسيف وغريهــا مــن وكــاالت  بيــد أن . االفتقــار إىل التمويــل والتنــسيق واالتــساق بــسبب 
 .الستئناف العمليةوشركائها على استعداد اآلن األمم املتحدة 

،  منـع جتنيـد األطفـال      تتنـاول  شـراكات اسـتراتيجية      تـشكيل وجرى يف اآلونة األخـرية        - ٥٣
عــادة الــشعيب إليش اجلــ وإعــادة إدمــاجهم يف املنــاطق الواقعــة حتــت ســيطرة تــسرحيهم وكــذلك

ــة والدمي ــع     اجلمهوري ــن أجــل التجم ــة م ــوى الدميقراطي ــة واحتــاد الق ــذه   . قراطي ــكلت ه ــد ُش وق
 منظمات غري حكوميـة تعمـل يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية هـي جلنـة اإلنقـاذ                    ٤شراكات مع   ال

اململكـة   -  واهليئـة الطبيـة الدوليـة      ، وجلنـة املعونـة الطبيـة      ،لـس الـدامنركي لالجـئني     اجمل و ،الدولية
 تقدمي الدعم من أجل اإلفـراج عـن املئـات مـن األطفـال       األهلينامج  الربيتوخى هذا   و. املتحدة

ــاجهم      ــادة إدم ــشمالية وإع ــاطق ال ــسلحة يف املن ــات م ــرتبطني جبماع ــات  . امل وجيــري يف املقاطع
ويوجــد يف الــشمال . ؤقتــة املرحليــة امل مراكــز لتقــدمي الرعايــة٣نــشاء الــشمالية الغربيــة حاليــا إ

 .املسّرحني الطوارئ يستقبل األطفال موقع عامل بالفعل حلاالتالغريب 

 تتعلـق حبمايـة      أعـم   سنوات سيتناول مـسائل أخـرى      ٣وهذا الربنامج املنفذ على مدى        - ٥٤
وقد ُصممت األنشطة حبيث يـستفيد منـها مـا يقـرب مـن              . منع العنف اجلنساين  منها  األطفال،  

 فئــات الــسكانيةمبــن يف ذلــك المــرأة مــن املتــضررين مــن الــرتاع املــسلح،  ا طفــل و٣٠٠ ٠٠٠
شد ضعفا مثـل املـشردين داخليـا وضـحايا العنـف اجلنـسي والعائـدين فـضال عـن اجملتمعـات                      األ

 األمـم املتحـدة      منظومـة  وسيشارك يف الربنـامج علـى حنـو نـشط مجيـع وكـاالت             . احمللية املضيفة 
 وسـطى مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا ال           وكذلك  ،   املعنية وبراجمها

الــسلطات الــيت ستــشارك مــن خــالل وزارات  إضــافة إىل واملنظمــات الــشريكة غــري احلكوميــة  
  .حكومية شىت

 دوالر اليت خصصها صندوق بناء الـسالم جلمهوريـة          ني الـعشرة مالي   أصل سريصد من   - ٥٥
، مليونا دوالر لربامج إهنـاء خدمـة األطفـال يف           ٢٠٠٨نوفمرب  /أفريقيا الوسطى يف تشرين الثاين    

غري أن التكلفة املتوقعـة هلـذه الـربامج         . اجلماعات املسلحة وإعادة إدماجهم يف اجملتمعات احمللية      
. ويف هـذا الـصدد، ينبغـي حـشد أمـوال إضـافية علـى سـبيل األولويـة                .  ماليـني دوالر   ٦,٥هي  

وعالوة على ذلك، ال ميكن فصل آفاق تسريح األطفال عن احلوار السياسي العـام، وال سـيما                 
 الوقت الذي جيري فيه إعداد برامج نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف إطـار                   يف هذا 

 تتحــول عمليــة حتديــد األطفــال املــرتبطني بكافــة اجلماعــات   ،ولــذلك. اتفــاق الــسالم الــشامل
 احملـاربني األطفـال عـن العمليـة الرمسيـة       مـسألة  فـصل لاملسلحة إىل أولوية مـن األولويـات العليـا          

لتــسريح وإعــادة اإلدمــاج اخلاصــة بالبــالغني ســعيا إىل كفالــة حــصوهلم علــى    لــرتع الــسالح وا
  . يلزم من رعاية وخدمات خاصة ما
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الالجـئني يف بـانغي نظامـا        ، نفـذت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون            ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٥٦
ظـام  وأنـشئ ن  .  االجتماعيـة  - ملنع العنف اجلنسي ولتقدمي املساعدة القانونيـة والطبيـة والنفـسية          

ربــوا علــى توعيــة  لإلحالــة يف أوســاط الــسكان الالجــئني، يــشمل منــسقني مــن كــل جنــسية دُ  
كما ُدرب العاملون يف جمال اخلـدمات الطبيـة واجملتمعيـة التـابعون             . جمتمعاهتم احمللية ومساعدهتا  

للجنة الوطنيـة لالجـئني يف جمـال العنـف اجلنـسي واجلنـساين، ونظمـت اهليئـة الطبيـة الدوليـة يف              
  . يم سام أوواندجا لالجئني دورات للتوعيةخم
اليونيــسيف وجهــات ماحنــة  والالجــئني  وبــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون     - ٥٧

أخرى، ركزت جلنـة اإلنقـاذ الدوليـة أعماهلـا يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى تقـدمي الـدعم                   
اســية إحالــة ضــحايا   وتــشمل أنــشطتها الربناجميــة األس  . لــضحايا العنــف اجلنــسي واجلنــساين   

االعتداء اجلنـسي وتـوفري العـالج الطـيب هلـم داخـل املرافـق الـصحية املدعومـة مـن جلنـة اإلنقـاذ                         
 واملــشورة علــى أســاس دائــم يف هــذه املرافــق؛   االجتمــاعي- الدوليــة؛ وتقــدمي الــدعم النفــسي 

  االجتماعيــة- ةلجنــة اإلنقــاذ الدوليــة؛ واملتابعــة النفــسيل التابعــةاملــستوصفات املتنقلــة تــشغيل و
ــة بــشأن مــسائل العنــف اجلنــسي   /للــضحايا داخــل جمتمعــاهتم احملليــة؛ وتــوفري املعلومــات   التوعي

املنطقـة  (واجلنساين للسكان الـذين يعيـشون علـى احملـور الواقـع بـني كاغـا بانـدورو وأوانـداغو                 
ــشمالية الوســطى  ــول  ). ال ــدخل يف أيل ــة الت ــذ بداي ــاذ  ٢٠٠٨ســبتمرب /ومن ــة اإلنق ، ســجلت جلن

 -  غريبيــزي وقــدمت الــدعم الطــيب والنفــسي  -  ضــحية يف نانــا١ ١٨٣  مــا جمموعــهالدوليــة
 إمجـايل عـدد      يف املائـة مـن     ٨٣وجنحت جلنـة اإلنقـاذ الدوليـة يف إخـالء سـبيل             .  هلم االجتماعي
وإىل اليوم، تعمـل    . سواءحد   على    اجتماعيا -  بعد االنتهاء من عالجهم طبيا ونفسيا      الضحايا

 غريبيـزي، ومنـذ بـدء تقـدمي         -  مـن املرضـى يف نانـا       ٢٠٢از عبء عمل يشمل     اللجنة على إجن  
 بينـدي، يلتحـق سـيل غـري منقطـع مـن             -  يف أوهـام   ٢٠٠٨أكتـوبر   /اخلدمات يف تشرين األول   

ــدعم الطــيب         ــى ال ــساين للحــصول عل ــسي واجلن ــالعنف اجلن ــق ب ــة املتعل ــامج اللجن ــضحايا بربن ال
ــسي ــاعي- والنف ــربز ضــرورة ت  .  االجتم ــذا ي ــالعنف    وه ــصلة ب ــصحية واملت ــدخالت ال ــز الت عزي

  ). ة الغربيليةالشمااملنطقة ( بيندي - اجلنسي واجلنساين يف أوهام
ــذ آب  - ٥٨ ــسيف ومكتــب    ٢٠٠٦أغــسطس /ومن ــدريب مــشترك بــني اليوني ــستهدف ت ، ي

األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                 
 بعثة توطيد الـسالم يف أفريقيـا الوسـطى وبعـض وحـدات القـوات املـسلحة                  ، وحدات نيالالجئ 

وإىل اليــوم، ُدرب ). ة الغربيــليةالــشمااملنطقــة ( بينــدي - ألفريقيــا الوســطى يف أوهــام وأوهــام 
ــر مــن  ــا   ١٤٨ فــرد مــن حفظــة الــسالم و  ٥٠٠أكث  فــردا مــن أفــراد القــوات املــسلحة ألفريقي

رطة يف جمـال القــانون اإلنـساين الــدويل، ومنـع العنــف اجلنــساين،    الوسـطى وأفــراد الـدرك والــش  
 اخلاصـة  سائل محاية الطفل، مـع تركيـز علـى قواعـد بـاريس ومبادئهـا التوجيهيـة          مب ما يتصل وفي
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ــالقوات أو اجلماعــات املــسلحة   ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ وقــرار جملــس األمــن  باألطفــال املــرتبطني ب
شتركة واتفـق عليهـا رمسيـا مـع وزارة الـدفاع            ضعت خطة عمل تدريبية م    نفس السياق، وُ   ويف

من أجل تقدمي تدريب منتظم للحرس الرئاسي، الذين ثبت أهنم يرتكبون انتـهاكات علـى حنـو                 
  . منهجي ضد السكان

وقد بدأت توعية قوات احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمـع بـشأن محايـة الطفـل               - ٥٩
، بينـهم  مـن مقـاتلي االحتـاد    ١٥٠ تتكـون مـن       بتـدريب جمموعـة أوىل     ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران 

إال أن حمدوديـة سـبل      .  طفال كانوا ال يزالون مرتبطني وقتئذ هبذه اجلماعـة كجنـود           ٤٩قادة و   
وجتـري حاليـا عمليـة مماثلـة يف إطـار مبـادرة             . الوصول إىل منطقة فاكاغا عرقلـت هـذه العمليـة         

ــابعني     ــاربني التـ ــستهدف احملـ ــة تـ ــاذ الدوليـ ــة اإلنقـ ــيشلللجنـ ــشعيبلجـ ــة  إل  الـ ــادة اجلمهوريـ عـ
  .  واملنطقة الشمالية الوسطىة الغربيلية الشما املنطقة يف، وذلكوالدميقراطية

ــل االختطــاف        - ٦٠ ــال مث ــصلة باألطف ــابرة للحــدود املت ــة والع واســتجابة للمــسائل اإلقليمي
ــا        ــة الطفــل الت ــسمي محاي ــاون بــني ق ــار إطــار للتع ــا اختب ــد، جيــري حالي ــشريد والتجني بعني والت

وسيشمل التنسيق تبادل املعلومات والـدروس      . لليونيسيف يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد     
ــة      املــستفادة ذات الــصلة باملوضــوع، وعقــد اجتماعــات عرضــية ملــوظفني مــن املكاتــب امليداني

وبالنظر إىل البعد اإلقليمي للرتاعات، أصبح هذا التعاون جزءا حيويـا           . املعنية، وتنسيق اآلليات  
  . من االستجابة الربناجمية ملكافحة االنتهاكات اجلسيمة املبينة آنفا

  
  التوصيات  - سادسا 

 القيام على الفور ودون شروط مسبقة بوقـف         إىل مجيع األطراف يف الرتاع      إنين ألدعو   - ٦١
جتنيد األطفال واسـتخدامهم، وحتديـد األطفـال املوجـودين بالفعـل يف صـفوفها وتـسليمهم إىل                  

 مجيع األطراف أن تـدخل علـى سـبيل األولويـة يف حـوار مـع األمـم             جيب على و. تحدةاألمم امل 
املتحــدة إلعــداد خطــط عمــل حمــددة زمنيــا مــن أجــل التــصدي لتجنيــد األطفــال واســتخدامهم 

  . ، وعلى أساس املعايري احملددة خلطط العمل)٢٠٠٥ (١٦١٢كجنود يف إطار القرار 
وكــذلك لغريهــا مــن العناصــر املــسلحة أن تقــدم   وينبغــي جلميــع األطــراف يف الــرتاع    - ٦٢

املنـسوبة  والتزامات حمددة بغية وضع حـد جلميـع االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال                
  . إليها يف تقاريري

عـادة اجلمهوريـة   إل  الـشعيب يشاجلـ وُيحث احتاد القوى الدميقراطية من أجـل التجمـع و      - ٦٣
اماهتما املقدمة إىل ممثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والرتاعـات            والدميقراطية على الوفاء التام بالتز    

املــسلحة وإىل اليونيــسيف وعلــى مواصــلة عمليــة حتديــد األطفــال املوجــودين يف صــفوفهما         
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 األمـم املتحـدة تيـسري هـذه          منظومـة  سيف وغريهـا مـن وكـاالت      يـ وتسرحيهم؛ وأطلب إىل اليون   
  . ة حسب االقتضاءيالعمل
 واتفــاق الــسالم اجلــامع احملــرز مــؤخرا فيمــا يتعلــق بــاحلوار الــسياسي وأرحــب بالتقــدم  - ٦٤

 مراعاة املسائل املتعلقـة باألطفـال مراعـاة تامـة           أن تكفل  كافة األطراف املعنية     وأناشدالشامل،  
ــرتاع       ــهاء ال ــد انت ــتعمري بع ــاش وال ــاق ويف مراحــل اإلنع ــذ االتف ــة وأشــجع. خــالل تنفي  حكوم

ــى أ    ــا الوســطى عل ــة أفريقي ــم املتحــدة، باســتحداث ووضــع      مجهوري ــن األم ــدعم م ــوم، ب ن تق
  . الترتيبات املؤسسية املناسبة لكفالة إعطاء األولوية لألطفال يف عمليات التعمري والتنمية

  
  إىل حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى 

ــو   - ٦٥ ــين ألدع ــا الوســطى   إن ــة أفريقي ــة مجهوري ــاري   إىل حكوم ــع الربوتوكــول االختي  توقي
 والتـصديق عليـه وعلـى       ، املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة       ، الطفل التفاقية حقوق 

وعالوة علـى ذلـك، أحـث    . ترمجة أحكامه إىل قانون وطين بوسائل منها جترمي جتنيد القاصرين  
احلكومة على إجراء اإلصالح الضروري للقوانني الوطنية مـن أجـل مواءمـة التـشريعات احملليـة                 

  .  يف إطار اتفاقية حقوق الطفلمةاملقدمع االلتزامات 
أناشد احلكومة أن تتصدى لثقافة اإلفـالت مـن العقـاب الـسائدة             إضافة لذلك، فإنين    و  - ٦٦

فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال، مبـا يف ذلـك جتنيـد األطفـال وارتكـاب       
ارمة وحماكمــة العنــف اجلنــسي ضــدهم واختطــافهم، وذلــك عــن طريــق القيــام بتحقيقــات صــ   

وينبغـي أن يـشمل هـذا حماكمـة أعـضاء القـوات املـسلحة ألفريقيـا            . املسؤولني عن هذه اجلرائم   
 يـتعني علـى   كمـا   . عتـداءات لال مالوسطى واحلرس الرئاسي حيثمـا ُوجـدت أدلـة علـى ارتكـاهب            

نـتظم لألفـراد العـسكريني      املتـدريب   ال تقـدمي    ، يف إطار إصالح قطاع األمن     ،احلكومة أن تكفل  
 ءمـسؤويل القـضا   ويل إنفـاذ القـانون و     ؤوأفراد الشرطة يف جمال محايـة الطفـل وتعزيـز قـدرة مـس             

  . جمال محاية الطفل يف
وأشــعر ببــالغ القلــق إزاء جتنيــد األطفــال واســتخدامهم مــن جانــب ميليــشيات الــدفاع    - ٦٧

ــا حكومــ        ــوم هب ــيت تق ــسكرية ال ــات الع ــساعدة للعملي ــوات م ــة واســتخدامهم كق ــذايت احمللي ة ال
 وأن تعمـل علـى   منـع هـذا التجنيـد        أن تكفـل   احلكومـة    جيـب علـى   و. مجهورية أفريقيا الوسطى  

حتديد األطفال املرتبطني بامليليشيات وتسليمهم إىل اجلهات الفاعلة يف جمال محاية الطفـل علـى               
  . سبيل األولوية
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 أشـجع ا،  ولكفالة محاية أكرب للسكان الضعفاء، وال سـيما األطفـال واملـشردين داخليـ               - ٦٨
احلكومة على تعزيز قدرة قوات األمن الوطنيـة مثـل الـدرك يف املنـاطق الـيت يـسود فيهـا انعـدام                       

  .  مجهورية أفريقيا الوسطىواملنطقة اجلنوبية الشرقية من ة الغربيلية الشما املنطقةاألمن مثل
حكومــة مجهوريــة أفريقيــا ، يــتعني علــى )٢٠٠٥ (١٦١٢وفقــا لقــرار جملــس األمــن و  - ٦٩
 الرصد واإلبـالغ التابعـة لألمـم         بتنفيذ آلية   تام مع فرقة العمل املعنية     أن تتعاون بشكل  لوسطى  ا

يكـون مـسؤوال    ويف هذا الصدد، ينبغي تعـيني منـسق رفيـع املـستوى داخـل احلكومـة                 . املتحدة
  .  املتابعة والتنسيق فيما يتعلق مبسائل محاية الطفل وعن االتصال بفرقة العملعن
إنشاء فرقة عمل مشتركة بني الـوزارات تـضطلع   ب احلكومة  أوصيعلى ذلك،   وعالوة    - ٧٠

باملسؤولية عن إجراءات التنسيق داخل احلكومة ومـع األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بـرتع سـالح                    
األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، وفقا لقواعد باريس ومبادئهـا التوجيهيـة بـشأن األطفـال               

  . ات املسلحةاملرتبطني بالقوات أو اجلماع
  

  إىل منظومة األمم املتحدة 
 ممثلـي اخلـاص جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وكيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة                   يتعني علـى    - ٧١

األخرى كفالة إجراء حوار منتظم بـني األمـم املتحـدة واألطـراف يف الـصراع املعنيـة مـن أجـل          
يف إطـار قـرار جملـس األمـن         إعداد خطط عمل للتصدي لتجنيد األطفال واستخدامهم كجنود         

ــل ، )٢٠٠٥ (١٦١٢ ــن أجـ ــدومـ ــع    مي تقـ ــددة بالتـــصدي جلميـ ــات حمـ ــراف التزامـ ــذه األطـ  هـ
  . االنتهاكات اجلسيمة األخرى

 كافــة كيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة وشــركاءها مــن  عــالوة علــى ذلــك، جيــب علــى   - ٧٢
لوطنيـة واجملتمـع املـدين،     جهودها الراميـة إىل دعـم الـسلطات ا        أن تعزز املنظمات غري احلكومية    

  .  نطاق ما تقوم به يف جمال محاية الطفل من برامج ورصد ودعوةوأن توسع
ــى   - ٧٣ ــتعني علـ ــل    ويـ ــطى أن يكفـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــاص جلمهوريـ ــي اخلـ ــب ، ممثلـ  إىل جانـ
 الرصــد واإلبــالغ واســتدامتها؛ واالتــصال   بتنفيــذ آليــة تعزيــز فرقــة العمــل املعنيــة ،سيفيــاليون

ري احلكوميـــة وشـــبكات اجملتمـــع املـــدين املعنيـــة، واملؤســـسات الوطنيـــة حـــسب  باملنظمـــات غـــ
  . االقتضاء، وأن يكفل فعالية التعاون وتنسيق أنشطة محاية الطفل يف إطار فرقة العمل

وأطلــب إىل ممثلــي اخلــاص جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى أن يعــني علــى ســبيل األولويــة     - ٧٤
األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا      مستشارا لشؤون محاية الطفل يف مكتب  

) ٢٠٠٥ (١٦١٢ تنفيذ األحكام ذات الصلة باملوضوع من قـرار جملـس األمـن             يكفلالوسطى  
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وتنسيق ذلك التنفيذ مع اجلهات الفاعلة األخرى التابعة لألمم املتحدة، مبا يـشمل آليـة الرصـد                 
  . حبماية الطفل فيما يتعلق رتاع احلوار مع األطراف يف ال، ومبا يشملواإلبالغ

ــة          - ٧٥ ــري عــن حال ــواردة يف تقري ــرتاع، أكــرر التوصــية ال ــد اإلقليمــي لل ــالنظر إىل البع وب
 أن ختـصص أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة املعنيـة               والداعية إىل  )S/2008/532(األطفال يف تشاد    

ثـات الـسياسية وبعثـات       مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان، فـضال عـن البع           كل من  يف
مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         املتمثلة يف    ،حفظ السالم 

وبعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي                     
بـادل املعلومـات والتعـاون      واألمم املتحدة يف دارفور، ما يلزم من موارد لكفالة وجود آليات لت           

  . يف جمال شواغل محاية الطفل العابرة للحدود مثل جتنيد األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم
  

  إىل اجلهات املاحنة
أرحب بإدراج مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف جـدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم التابعـة               - ٧٦

دماج األطفال من خالل صـندوق بنـاء        لألمم املتحدة وباألموال اليت رصدت خصيصا إلعادة إ       
 اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك البنك الدويل واجلهات الفاعلـة األخـرى، أن تلتـزم           وأناشدالسالم،  

لمنظمات غري احلكوميـة    ل املتحدة، و  لألممللوكاالت التنفيذية التابعة    أطول أجال   برصد موارد   
ــة واجملتمـــع املـــدين مـــن أجـــل أنـــشطة محايـــ    ــة والوطنيـ ــا يف ذلـــك  الدوليـ لرصـــد اة الطفـــل، مبـ

  .واالستجابة واإلبالغ
  


