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  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف تشاد    

  
  

  موجز  
وهــو ثالــث تقريــر  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢أُعــد هــذا التقريــر يف إطــار قــرار جملــس األمــن     

بشأن األطفال والرتاع املسلح يف تشاد ُيقدم إىل اجمللس وفريقه العامل املعين باألطفال والـرتاع               
ــه /متــوزمــن املــسلح، ويغطــي الفتــرة املمتــدة   . ٢٠١٠ديــسمرب / إىل كــانون األول٢٠٠٨يولي

واالســتنتاجات والتوصــيات الالحقــة ) S/2008/532( التقريــر عقــب تقريــري الثــاين  هــذاويــأيت
  ).S/AC.51/2008/15(للفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح 

 ربزٍٍِويُـ . املـسلح ويقدم التقريـر حملـة عامـة عـن الوضـع العـام يف تـشاد يف سـياق الـرتاع                        
ــشرقية،    ــة الـ ــن يف املنطقـ ــدام األمـ ــة انعـ ــهدت حالـ ــامي   كيـــف شـ ــائدة يف عـ ــيت كانـــت سـ  الـ

، وأثــر هــذا التطــور علــى اجلهــود املبذولــة ٢٠١٠، حتــسنا ملحوظــا يف عــام ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
 بـني قـوات احلكومـة واحتـاد قـوات       ٢٠٠٩مـايو   /فقد وقعت اشـتباكات أيـار     . حلماية األطفال 
ر بالفعـل يف شـرق تـشاد، ممـا أدى إىل     اق وضع سياسي وعسكري وأمين متفجِّـ املقاومة يف سي 

وأدى التقـــدم الالحـــق يف العالقـــات بـــني تـــشاد . وقـــوع انتـــهاكات جـــسيمة ضـــد األطفـــال
.  فــصاعدا إىل فتــور حــدة التــوترات الــسياسية ٢٠٠٩والــسودان يف الفتــرة مــن منتــصف عــام  

، مثـل إنـشاء قـوة احلـدود املـشتركة بـني تـشاد               ومسح هذا األمر باختاذ ترتيبات عسكرية عملية      
، وهـو مـا كـان لـه، إىل جانـب حتـسُّن القـدرات التـشغيلية                  ٢٠١٠أبريـل   /والسودان يف نيسان  

  .للمفرزة األمنية املتكاملة، أثٌر إجيايب على الوضع األمين ومحاية األطفال
ــال واســتخدام      ــد األطف ــر إىل أن جتني ــع هموخيلــص التقري ــديل ــوات ى أي ــسلحة  الق امل

غـري أنـه يـشري أيـضا        . واجلماعات املسلحة ظلت ظاهرة مستمرة خالل الفترة قيد االسـتعراض         
إىل ارتفاع عدد حاالت األطفال الذين عادوا إىل أهاليهم أو أفرجت عنهم خمتلـف اجلماعـات     
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وظل األطفال هـدفا للعنـف اجلنـسي والقـائم علـى التحيـز اجلنـسي، وال يـزال هنـاك                     . املسلحة
ويـربز التقريـر أيـضا أن اهلجمـات         . ري مصدره األلغام وخملفات احلرب من املتفجرات      خطر كب 

نسانية يف شرق تشاد يف مناسـبات عديـدة أثـرت تـأثريا سـلبيا            اليت ُشنت على عمال اإلغاثة اإل     
  .على فرص حصول األطفال على املساعدات اإلنسانية، مبا يف ذلك التعليم والرعاية الصحية

 كذلك للجهود الربناجمية الـيت بذلتـها خمتلـف األطـراف املعنيـة، مبـا يف                 ويعرض التقرير   
ذلــك األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنــسانية األخــرى، للتــصدي لالنتــهاكات املرتكبــة ضــد         

رف بوجـه خـاص بـاجلهود الـيت بذلتـها حكومـة تـشاد ومـا أبدتـه مـن                     واعتُـ . األطفال يف تشاد  
جت هـذه اجلهـود بتنظـيم       وقد ُتوِّ . همواستخدام ألطفالإرادة سياسية يف معاجلة مسألة جتنيد ا      

 االجتمـاع   دا تـش  واستـضافة حكومـة   مؤمتر إقليمي لوضع حد لتجنيد األطفـال واسـتخدامهم،          
  .، الذي اعتمد يف ذلك املؤمتراألول للجنة الرصد املعنية مبتابعة إعالن جنامينا

تـصدي لالنتـهاكات اجلـسيمة      وختاما، يشري التقرير إىل التحـديات القائمـة يف جمـال ال             
 االنـسحاب الكامـل لبعثـة األمـم         الـيت حيتمـل أن تـنجم عـن        املرتبكة ضد األطفـال والتحـديات       

ويتـضمن  . ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد يف         
ــة األ      ــززة حلماي ــة إىل ضــمان اختــاذ إجــراءات مع ــر جمموعــة مــن التوصــيات اهلادف طفــال التقري

  .تشاد يف
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  مقدمة  -أوال   
ــاً أُ  - ١ ــر وفقـــ ــذا التقريـــ ــد هـــ ــرارعـــ ــام قـــ ــن  ألحكـــ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ي جملـــــس األمـــ
ــي الفتـــرة املمتـــدة مـــن متـــوز    ). ٢٠٠٩( ١٨٨٢ و  / إىل كـــانون األول٢٠٠٨ليـــه يو/ويغطـ

ــسمرب ــشاد    ٢٠١٠ دي ــة األطفــال يف ت ــري الثالــث عــن حال ــى  . ، وهــو تقري ــر عل ويركــز التقري
سيمة املرتكبة ضد األطفـال ويقـدم معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتعزيـز آليـة                   االنتهاكات اجل 

ويــصف التقريــر التقــدم احملــرز يف وضــع حــد جلميــع االنتــهاكات   . الرصــد واإلبــالغ يف تــشاد
وأعمال اإليذاء املرتكبة حبق األطفال، يف إطار متابعة التوصـيات الـواردة يف تقريـري الـسابقني                 

)S/2007/400   و S/2008/532(              واستنتاجات فريق العامل التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال ،
  ).S/AC.51/2008/15 و S/AC.51/2007/16(والرتاع املسلح 

ق منــها وجتميعهــا فرقــة  وقــد قامــت جبمــع املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر والتحقُّــ  - ٢
  .العمل املعنية بالرصد واإلبالغ يف تشاد

  

   السياسية واألمنية يف تشادالتطورات  -ثانيا   
، ظلـت احلالـة الـسياسية       ٢٠٠٩ الفترة املشمولة بالتقرير وحىت منتصف عام        منذ بداية   - ٣

 بـسبب القتـال املـستمر بـني         كهن مبآهلـا  تالـ ر  تعـذ والعسكرية واألمنيـة العامـة يف تـشاد متقلبـة وي          
لك حوادث اللـصوصية    القوات احلكومية ومجاعات املعارضة املسلحة والتوترات الطائفية وكذ       

والــسطو املــسلح واجلــرائم الــيت تــستهدف مــوظفي املــساعدات اإلنــسانية الــوطنيني والــدوليني، 
ومع ذلك، حتـّسن يف النـصف األخـري    .  كبري على أنشطة اإلغاثة اإلنسانية وهو ما كان له تأثريٌ    

 الـذي   ويرجع ذلـك جزئيـا إىل موسـم األمطـار،    ، الوضع األمين يف شرق تشاد     ٢٠٠٩من عام   
أعاق حركة املرور على الطرقات وأوقف عمليـات التـسلل عـرب احلـدود وسـاهم بـشكل كـبري                 

 .يف اخنفاض حوادث قطع الطرق واحلوادث األمنية األخرى

يف حني أن الطبيعـة ونطـاق اهلجمـات علـى العـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية يف                 و  - ٤
ســلس إىل اعدات اإلنــسانية علــى حنــو   تقــدمي املــس ســبل أثّــرا بــشكل ســليب علــى ٢٠٠٩عــام 

نا ، حتـسُّ ٢٠١٠يف عـام   ضـمنها األطفـال، شـهد الوضـع األمـين العـام        اجملتمعات احملتاجة، ومـن   
ا كونـ ي  مل٢٠١٠ومع أن مستوى ونطاق اهلجمات اليت حـدثت يف عـام      . بطيئا ولكنه تدرجيي  

ــولني، فإهنمــا مل يــصال إىل مــستوى عــام    ووفقــا لتقييمــات  وباإلضــافة إىل ذلــك، . ٢٠٠٩مقب
أجراها عاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية والسلطات احلكومية، فقد ظل الوضع األمين العـام              

 .يف خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا هادئا نسبيا
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وانــسحاب بعثــة األمــم املتحــدة يف ) ٢٠١٠ (١٩٢٣  القــرار جملــس األمــنإثــر اختــاذو  - ٥
ــا الوســطى وتــ   ــة أفريقي ــسمرب /شاد يف كــانون األولمجهوري ــشاد  ٢٠١٠دي ــة ت ، تولــت حكوم

وواصـلت احلكومـة تنفيـذ      . املسؤولية عـن أمـن املـدنيني والعـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية               
خطتها الرامية إىل ضمان األمن ومحاية املدنيني يف شـرق تـشاد، وهـو أمـٌر يهـم اجلـيش الـوطين           

 - ود والقــوة املــشتركة ملراقبــة احلــدود التــشادية  علــى طــول احلــدةقعــالواثكنــات الاملــرابط يف 
السودانية؛ وقـوات الـدرك اإلقليميـة مـع احلـرس الـوطين واملتنقـل يف تـشاد وقـوة نـزع الـسالح                

كمــا أُنــشئ فريــق عامــل رفيــع  . ، املفــرزة األمنيــة املتكاملــة ناحيــة اجلوهريــة المــناملــشتركة؛ و
عمليـة االنتقـال عنـد مغـادرة بعثـة األمـم            مستوى مشترك بني احلكومة األمـم املتحـدة لتـسهيل           

املتحدة، وأُقيم منتـدى إنـساين لتعزيـز احلـوار بـني مجيـع األطـراف املعنيـة بـشأن محايـة املـدنيني                        
 .والقضايا اإلنسانية األخرى

، عندما فقد حتـالف     )منطقة سيال ( اليت شهدهتا أم دم      ٢٠٠٩مايو  /وبعد هجمات أيار    - ٦
ة التشادية واحتاد قوات املقاومـة عـددا كـبريا مـن املقـاتلني، مـن                يضم مجاعات املعارضة املسلح   

. بينهم أطفال، استجاب عدة أفراد منـهما لـدعوة الـرئيس ديـيب لالنـضمام إىل قـوات احلكومـة             
ــوز٢٥ويف  ــه / مت ــضم       ، وق٢٠٠٩ّيولي ــو حتــالف ي ــة، وه ــة الوطني ــشاد واحلرك ــة ت عــت حكوم
وعقــب توقيعــه، .  ســالم يف طــرابلس، ليبيــاعــات املــسلحة التــشادية الــثالث، علــى اتفــاقمااجل

ختلى عدد من املقاتلني املـرتبطني باحلركـة الوطنيـة عـن أسـلحتهم، وعـادوا إىل تـشاد والتحقـوا            
وفــر بعــض أفــراد هــذه اجلماعــات املــسلحة وغريهــا، مــن بينــهم  . بــصفوف القــوات احلكوميــة

وعاد أيضا حممـود    . ، وعادوا إىل تشاد   ٢٠١٠ طفال يف عام     ٢٦ و   ٢٠٠٩ طفال يف عام     ١٣٣
غـاوارا الـذي ينتمـي للجبهـة الدميقراطيـة الـشعبية إىل تـشاد مـن الـسودان، حيـث كـان            نـاهور نْ 

ــشادية     ــة الت ــسلحة ضــد احلكوم ــشطا يف املعارضــة امل ــود    . ن ــك، ونتيجــة جله ــى ذل وعــالوة عل
عــت حكومــة تــشاد علــى اتفــاق اي، وقّالوســاطة الــيت يبــذهلا رئــيس تــشاد الــسابق غوكــوين وِّد

.  مع مجاعة املعارضة املـسلحة حركـة الدميقراطيـة والعدالـة يف تـشاد              ٢٠١٠مايو  /م يف أيار  سال
 .ومل يوقّع حىت اآلن احتاد قوات املقاومة أي اتفاق سالم مع احلكومة

ا كانـت قـد اشـتبكت        قواهتـ  ، أفادت حكومة تـشاد بـأن      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٨ويف    - ٧
لنهــضة الوطنيــة، وهــي مجاعــة معارضــة مــسلحة مــع متمــردين تــشاديني مــن اجلبهــة مــن أجــل ا

ــا بــني   متمركــز ــرة م ــشاد، يف الفت ــسان٢٨ و ٢٤ة يف ت ــسياند تيماســي   / ني ــل يف منطقــة تي أبري
، الواقعة إىل الشمال مباشـرة مـن نقطـة التقـاء احلـدود بـني تـشاد والـسودان                    )منطقة دار سيال  (

اجلبهـــة مـــن أجـــل ل ضـــمن صـــفوف ن وجـــود أطفـــاوقـــد تبـــيَّ. ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى
 .الوطنية النهضة
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ــه ا   وأُ  - ٨ ــذي أبرمتـ ــاق الـ ــذ االتفـ ــدم يف تنفيـ ــرز تقـ ــسياسية يف  حـ ــة الـ ــة واملعارضـ حلكومـ
، اعتمـدت اللجنـة االنتخابيـة       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف  . ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١٣

حملليـة الـيت مـن    الوطنية املستقلة جـدوال زمنيـا توافقيـا منقحـا لالنتخابـات الربملانيـة والرئاسـية وا        
ــا يف   ــرر إجراؤهـ ــباط١٣املقـ ــر و / شـ ــسان٣فربايـ ــل و أب/ نيـ ــران٢٦ريـ ــه / حزيـ ، ٢٠١١يونيـ

 .التوايل على

لــسالم بــني حكــوميت تــشاد  لوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أدت عمليــة الدوحــة    - ٩
ذ ورغـم أن هـذا االتفـاق مل ينفَّـ    . ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٣والـسودان إىل توقيـع اتفـاق الدوحـة يف     

على الفور بسبب االشتباكات اليت اندلعت خالل الشهر ذاته بـني القـوات احلكوميـة التـشادية                
. بـني البلـدين علـى مـستوى رفيـع         واحتاد قـوات املقاومـة يف أم دم، فقـد اسـتمرت االتـصاالت               

ــاير / كــانون الثــاين ١٥ ويف ــع العالقــات    ٢٠١٠ين ــا لتطبي ــا اتفاق ــان يف جنامين ، وقعــت احلكومت
ملنــع اهلجمــات فــرد  ٣ ٠٠٠ مــن خــالل مجلــة أمــور منــها إنــشاء قــوة حدوديــة قوامهــا  الثنائيــة
احلـدود واحليلولـة دون قيـام مجاعـات املعارضـة املـسلحة بأنـشطة علـى أراضـيهما والعمـل                      عرب

ــزع ســالحها  ــسودان يف     . علــى ن ــشاد وال ــارات بــني رئيــسي ت ــادل الزي وعــزز هــذه اجلهــود تب
، وكذلك طرد زعماء املعارضة املسلحة مـن أراضـي كـال            ٢٠١٠يونيه  /فرباير وحزيران /شباط
 تيمان إردميي وأدوما حـسب       من  من اخلرطوم كل   ٢٠١٠يونيه  /فقد طُرد يف حزيران   . البلدين

اهللا وحممــد نــوري، وهــم ثالثــة مــن الزعمــاء الرئيــسيني جلماعــات املعارضــة املــسلحة التــشادية  
 خليـل  مـا اد قوات املقاومة، أباكار تـوليمي، أ املتمركزة يف دارفور، إىل جانب األمني العام الحت      

 ُمنــع مــن  فقــد،‘حركــة العــدل واملــساواة’إبــراهيم، زعــيم مجاعــة املعارضــة املــسلحة الــسودانية 
 .٢٠١٠مايو /دخول تشاد يف أيار

  

 االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال  -ثالثا   
 يف  املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ    ريـة  القط خالل الفترة قيد االستعراض، قامت فرقة العمـل         - ١٠
 جتنيـد األطفـال     : مـا يلـي     بتوثيق انتهاكات جـسيمة ارُتكبـت ضـد األطفـال، مبـا يف ذلـك               تشاد

 وقتـل األطفـال وتـشويههم أساسـا مـن           ؛ على أيدي القوات واجلماعات املـسلحة      همواستخدام
عالوة على ذلـك،    و .جراء الذخائر غري املنفجرة؛ والعنف اجلنسي والقائم على التحيز اجلنسي         

 بـسبب اهلجمـات علـى العـاملني          حمـدودة   سبل احلصول على اخلدمات اإلنسانية الكافية      كانت
 .يف منظمات اإلغاثة اإلنسانية

 ة االقتـصادي  الوحـ وقد أدى نزوح العائالت نتيجة للوضع األمـين املتقلـب وكـذلك األ              - ١١
يف الـسودان، يف ظـروف هـشة        نقل األطفال، داخل بعض املناطق يف شرق تشاد وكذلك          تإىل  

وقــد ُعرضــت عــدة . للغايــة، ممــا جعلــهم أهــدافا حمتملــة لالســتغالل والتجنيــد واالجتــار بالبــشر 
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حــوادث اختطــاف األطفــال واالجتــار هبــم ألغــراض العمــل القــسري واالســتغالل اجلنــسي          
 .ألغراض جتارية على نظر فرقة العمل

  

 اجلماعات املسلحةجتنيد األطفال واستخدامهم يف القوات و  -ألف   
مت خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض التحقــق مــن جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف شــرق   - ١٢

ــدل           ــة الع ــا حرك ــا فيه ــسلحة، مب ــات امل ــشادي واجلماع ــوطين الت ــدي اجلــيش ال ــى أي ــشاد عل ت
ــوطين التــشادي وحركــة العــدل واملــساواة يف مرفقــات     . واملــساواة وأُدرج كــل مــن اجلــيش ال

بــسبب جتنيــد األطفــال ) S/2010/181(ي األخــري عــن األطفــال والــرتاع املــسلح تقريــري الــسنو
 مل تتلـق أي معلومـات عـن          يف تـشاد   غري أن فرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ      . واستخدامهم

ويف حـني   . أنشطة جتنيد فعلية يف أوساط الالجئني ومجهورية أفريقيا الوسطى يف جنـوب تـشاد             
 سـنة، فقـد كانـت هنـاك أيـضا      ١٧ و  ١٤ن تتراوح أعمارهم مـا بـني        أن معظم األطفال اجملندي   

وكان معظم األطفال اجملنـدين مـن       .  عاما ١٢حاالت مت فيها جتنيد أطفال ال تتجاوز أعمارهم         
قت جتنيد بعض الفتيات على أيـدي مجاعـات مـسلحة مثـل حركـة      الصبية؛ لكن فرقة العمل وثّ 
 .العدالة والدميقراطية يف تشاد

  

  يش الوطين التشادياجل  -  ١  
، أنه ليست هنـاك سياسـة رمسيـة لتجنيـد         ٢٠٠٩يوليه  /أعلنت حكومة تشاد، منذ متوز      - ١٣

األطفال يف صفوف قواهتا املسلحة، وادعت أن األطفال الذين وجـدوا يف صـفوف قواهتـا أتـوا                  
، ومـع ذلـك   . من مجاعات املعارضة املسلحة التشادية اليت انضمت إىل اجليش الوطين التـشادي           

وقـد وثقـت فرقـة العمـل        . ظل األطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير مرتبطني باجليش الوطين        
 أيضا بعض حـاالت جتنيـد فعلـي لألطفـال مـن جانـب اجلـيش            يف تشاد  املعنية بالرصد واإلبالغ  

 .الوطين التشادي

فرقـة  ، حتققـت    ٢٠٠٩ديـسمرب   /ينـاير وكـانون األول    /ويف الفترة ما بـني كـانون الثـاين          - ١٤
ــة ٤٩العمــل مــن مــا جمموعــه   تجنيــد األطفــال واســتخدامهم علــى أيــدي اجلــيش   تتعلــق ب حال

 /ويف آذار. نيني وقــت جتنيــدهم  طفــال الجــئني ســودا  ٢٧ومــن بــني هــؤالء، كــان    . الــوطين
قـام اجلـيش    و.  طفـال الجئـا    ١٥بتجنيـد   ، على سبيل املثـال، قـام اجلـيش الـوطين            ٢٠٠٩ مارس

 عامــا مــن موقــع ١٦ بتجنيــد صــيب عمــره ٢٠٠٩ينــاير / الثــاين كــانون٣الــوطين التــشادي يف 
 هــام يف إغــراء األطفـال، مبــن فــيهم األطفــال  وللحـوافز املاليــة دورٌ . كوبيغـو للمــشردين داخليــا 

ــة   . باالنــضمام إىل اجلــيش الــوطين التــشادي  الالجئــون ــة هناي ــه، إىل غاي وتعتقــد فرقــة العمــل أن
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يزالـــون مـــرتبطني   علـــى األقـــل مـــاالجئـــا طفـــال ١٨، كـــان ٢٠٠٩ديـــسمرب /كـــانون األول
 .الوطين باجليش

، تلقــت فرقــة العمــل معلومــات بــشأن أربــع حــاالت جديــدة لتجنيــد ٢٠١٠ويف عــام   - ١٥
. أطفال الجئني سودانيني على أيـدي اجلـيش الـوطين، ُزعـم أهنـا حـدثت يف مشـال شـرق تـشاد                      

، الحظــت فرقــة ٢٠١٠أغــسطس /مــايو وآب/وباإلضــافة إىل ذلــك، ويف الفتــرة مــا بــني أيــار  
متنقلـة تابعـة      يف أدري، وكـذلك ضـمن ألويـة        العمل وجود أطفال ضمن قوات اجليش الـوطين       

 .أسونغا غور وساوا احلدوديتني، يف مقاطعةللجيش الوطين يف منطقيت غون

، كثفت احلكومة التـشادية جهودهـا للتـصدي لتجنيـد األطفـال علـى               ٢٠١٠يف عام   و  - ١٦
حظـت فرقـة العمـل أن عـدد حـاالت جتنيـد األطفـال املوثقـة كانـت                   وال. أيدي اجلـيش الـوطين    

وردا علـى ذلـك، نظمـت احلكومـة، بـدعم مـن             . معزولة، وقام هبا ضباط ذوو رتـب منخفـضة        
فرقة العمل، دورات تدريبية لبناء وتعزيز قدرات صغار ضباط اجليش الوطين ومعـارفهم بـشأن        

 .د واملعايري الدوليةحقوق الطفل ومحاية الطفل، وذلك متشيا مع القواع
  

 حركة العدل واملساواة  -  ٢  

 تقـارير تـشري إىل       يف تشاد  رصد واإلبالغ ، أكدت فرقة العمل املعنية بال     ٢٠٠٩يف عام     - ١٧
حركة العدل واملساواة قد واصلت بنشاط وإصرار جتنيد األطفال واسـتخدامهم يف غـضون      أن

ويف . ني باجلماعـــة املـــسلحة   صـــبيا مـــرتبط  ٣٣ويف اجملمـــوع، تأكـــد وجـــود    . تلـــك الـــسنة  
بلغت فرقة العمل باستمرار حركة العدل واملـساواة يف جتنيـد األطفـال الالجـئني               ، أُ ٢٠١٠ عام

وإن كانـت هـذه املعلومـات كـثريا مـا ُعرضـت             . السودانيني، وهو ما وقع يف مشال شرق تشاد       
لــق القــبض علــى  ُيمباشــرة علــى نظــر الــسلطات احملليــة، فإنــه مل ُتنــشأ آليــات وقائيــة فعالــة ومل  

  هــي بنفــسهاويف غــضون ذلــك، أثبتــت معلومــات وردت مــن مــصادر خمتلفــة أكــدهتا  . اجلنــاة
يف عمليــة ‘ كميــسِّرين’تــورط بعــض قــادة الالجــئني احمللــيني الــذين تــصرفوا يف بعــض احلــاالت 

 كيلــومتر مــن ٦٥( خمــيم غاغــا فعلــى ســبيل املثــال، ذكــرت عــدة عــائالت الجئــة يف . التجنيــد
أن أطفاهلا كانت قد جندهتم حركة العـدل واملـساواة مبـساعدة مـن قـادة حملـيني                  ) يشيأب مدينة

 .يف املخيمات

 أية تقـارير عـن حـاالت جتنيـد جديـدة مـن              ٢٠١٠مايو  /ومل تتلق فرقة العمل منذ أيار       - ١٨
وباملقابـل، الحظـت فرقـة العمـل اخنفـاض وجـود حركـة العـدل                . قبل حركـة العـدل واملـساواة      

وعـزت فرقـة العمـل هـذا التطـور إىل           . هورها يف خميمات الالجئني يف شرق تشاد      واملساواة وظ 
الردع الـذي تـوفره قـوة احلـدود املـشتركة بـني تـشاد والـسودان إىل جانـب عمليـات التطويـق                        
والتفتيش املنتظمة اليت تقوم هبا املفرزة األمنية املتكاملة من أجل احلفـاظ علـى طـابع املخيمـات                  
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وعالوة على ذلـك، تلقـت فرقـة العمـل معلومـات تفيـد بـأن مـا ال يقـل عـن                       . اإلنساين واملدين 
 ٢٠١٠أغـسطس   /مـايو وآب  / من األطفال املقاتلني السابقني عادوا يف الفتـرة مـا بـني أيـار              ٤٠

 إىل ١٧ طفال عـادوا إىل خميمـات الالجـئني يف غرييـدا، و        ٢١إىل خميمات الالجئني، من بينهم      
 .يمات يف قوز بيضةخميمات يف إريبا، واثنان إىل خم

  

 مجاعات املعارضة املسلحة التشادية ومجاعات مسلحة أخرى جمهولة اهلوية  -  ٣  

مت التعرف على أربعة ومثانني طفال ضمن مقـاتلي احتـاد قـوات املقاومـة الـذين أِسـرهتم                     - ١٩
وأُفـرج عنـهم وسـلّمتهم إىل منظمـة        . ٢٠٠٩مـايو   /القوات احلكومية بعد معركة أم دم يف أيار       

وزارة العمـل االجتمـاعي والتـضامن الـوطين واألسـرة مـن             ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
وتـشري شـهادات اسـُتقيت مـن        . أجل تقدمي الرعاية النفسية واالجتماعية هلـم وإعـادة إدمـاجهم          

 انـضموا إىل    نمقاتلو املعارضة املـسلحة التـشادية الـسابقون الـذي         هم  (‘ ملتِحقني’أطفال وكبار   
 معركــة أم دم كــان أعلــى بكــثري  إىل أن عــدد األطفــال الــذين شــاركوا يف ) ت احلكوميــةالقــوا
ورمبا سقط هناك أيضا عدد كبري من القاصرين من بني الـضحايا يف سـاحة املعركـة،                 . ٨٤ من

ومما يعيـق حتديـد هويـة القاصـرين أن غالبيـة      . ولرمبا ظل أطفال يف صفوف احتاد قوات املقاومة    
 . شهادات والدة رمسيةاألطفال ال ميلكون

 فصاعدا، بدأت عملية ضخمة من اهلـروب الطـوعي          ٢٠٠٩يونيه  /وابتداء من حزيران    - ٢٠
فسواء بشكل فردي أو كمجموعة، انـضم إىل قـوات      . من مجاعات املعارضة املسلحة التشادية    

 من أفراد هـذه اجلماعـات، الكـثري منـهم مـن احلركـة الوطنيـة،                 ٥ ٠٠٠احلكومة ما يقرب من     
و حتالف مؤلف من احتاد القوات املتجدد مـن أجـل الدميقراطيـة والتنميـة، واحلركـة الوطنيـة              وه

ومـن بـني أولئـك    . من أجل اإلصالح، وجبهة إنقاذ اجلمهورية، بل ومجاعـات مـسلحة أخـرى            
 طفـال، وأُفـرج عنـهم وسـلّمتهم إىل          ١٥٥زع سـالحهم، مت التعـرف علـى مـا جمموعـه             الذين نُـ  

ل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة من أجل تقدمي الرعايـة النفـسية            اليونيسيف وزارة العم  
ــة هلــم وإعــادة إدمــاجهم  ــه  ١٩٦ومــن بــني . واالجتماعي ــذين قدمت  م مــن املقــاتلني الــسابقني ال

ومــع ذلــك، جــرى التأكــد مــن أن     .  طفــال٩٢احلركــة الوطنيــة وحــدها، مت التعــرف علــى     
وال يوجد أطفـال آخـرون مرتبطـون        . املسلحةفقط من هؤالء األطفال مرتبطون باجلماعة        ٣٢

 .بتلك اجلماعات

وألقــت احلكومــة القــبض علــى ثالثــة عــشر طفــال مــرتبطني باجلبهــة مــن أجــل النهــضة    - ٢١
جـز هـؤالء األطفـال      واحُت. ٢٠١٠أبريـل   /الوطنية خالل قتال دارت رحاه يف تيـسي يف نيـسان          

ــا  ــوطين يف جنامين ســبل الوصــول دون عــائق إىل  وأتاحــت حكومــة تــشاد  . يف ســجن الــدرك ال
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طلـق سـراح األطفـال الثالثـة        وأُ. مغريهـ  ناحملتجزين من أجل معرفة هوية األطفال وفـصلهم عـ         
 .٢٠١٠أغسطس / آب١٠عشر مجيعهم يوم 

 حكومـة تـشاد وحركـة       ٢٠١٠مـايو   /عتـه يف أيـار    ويف أعقاب اتفـاق الـسالم الـذي وقّ          - ٢٢
 طفـال تتـراوح أعمـارهم    ٥٨ماعة املـسلحة عـن   الدميقراطية والعدالة يف تشاد، أفرجت هذه اجل    

 . سنة، من بينهم عشر فتيات١٧ سنوات و ١٠بني 

ــة ٢٠١٠أكتــوبر /ســبتمرب وتــشرين األول/ويف الفتــرة مــا بــني أيلــول   - ٢٣ ، تواصــلت عملي
. ٢٠٠٩  عـام  بـدأت يف   الـيت    ،وطيناندماج مجاعات املعارضة املـسلحة التـشادية مـع اجلـيش الـ            

 ٥٠٠ البــالغ عــددهم االحتــاد مــن أجــل التغــيري والدميقراطيــة الــسابقني  ومــن بــني أفــراد قــوات  
والذين طردوا من السودان واملتمركـزين يف مركـز التـدريب العـسكري يف موسـورو، حتقّقـت                  

 وقـد مت تـسريح هـؤالء األطفـال الــ          .  سـنة  ١٨ منهم تقل أعمارهم عـن       ٣٠فرقة العمل من أن     
 .واألسرة جتماعي والتضامن الوطين اال وُسلموا إىل اليونيسيف ووزارة العمل٣٠

ــافة إىل ذلـــك، ال يـــزال    - ٢٤ ــة  ١ ١٥٠وباإلضـ ــرتبطني باجلبهـ ــاتلني الـــسابقني املـ  مـــن املقـ
 مـن أطفـال النـساء    ١٩ امرأة من بينـهن ثـالث حوامـل و    ٩٤الدميقراطية الشعبية، من ضمنهم  

ــوز     ــذ متـ ــا منـ ــسكري يف لوميـ ــدريب العـ ــز التـ ــزين يف مركـ ــاتالت، متمركـ ــه يول/املقـ  ٢٠١٠يـ
يــــة الــــشعبية وحكومــــة تــــشاد يف  اتفــــاق الــــسالم بــــني اجلبهــــة الدميقراط توقيــــعأعقــــاب يف

 .٢٠٠٩ديسمرب /األول كانون
  

 قتل األطفال وتشويههم  -باء   
 واحدا من كـل ثالثـة مـزاعم عـن            يف تشاد  أكدت فرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ       - ٢٥

ومل . ٢٠٠٩يونيــه /ة أثنــاء املعــارك، يف حزيــرانمقتــل أطفــال جنــدهتم حركــة العــدل واملــساوا 
 .٢٠١٠  عام مزاعم من هذا القبيل يفةُتسجل أي

وظل التلوث الناجم عن خملفـات احلـرب مـن املتفجـرات قائمـا يف مجيـع أحنـاء تـشاد،                       - ٢٦
وزاد هذا اخلطر بعـد االشـتباكات الـيت وقعـت بـني       . مبا يف ذلك داخل العاصمة جنامينا وحوهلا      

ــة عــام    القــوات ا ــة ومجاعــات املعارضــة املــسلحة التــشادية يف بداي وإلن كــان . ٢٠٠٨حلكومي
 نــسبيا يف منطقــة العمليــات الــسابقة لبعثــة األمــم املتحــدة، فــإن هنــاك    اخطــر األلغــام منخفــض 

 ، وإنـدي  ،بوركـو (خماوف من وجود ألغام وذخائر غري منفجـرة يف اجلـزء الـشمايل مـن الـبالد                  
 ).ا تيبسيتخصوصو
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خملفــات احلــرب مــن / ضــحية بــسبب األلغــام٥١، أُبلــغ عــن ســقوط ٢٠٠٩عــام ويف   - ٢٧
 خلفـت  حيـث املتفجرات يف مناطق وادي فريا وكّداي وسالمات وسيال الواقعة شرقي تـشاد،          

سـنوات   ٣ الذين تتـراوح أعمـارهم بـني         وكان األطفال .  جبراح ٣٠ شخصا وإصابة    ٢١مقتل  
ومـن  . ، بينـهم صـبيتان  ٢٦ صبيا وُجرح ١٥ تل سنة أكرب جمموعة من الضحايا، حيث قُ   ١٥و  

 إىلينــاير / كــانون الثــاين١٧ مــن  املمتــدةاحلــوادث الــيت وثقتــها بعثــة األمــم املتحــدة يف الفتــرة  
وكـان  .  طفـال آخـرين  ١٢ يف أربع مناطق شرقية، قُتل وطفـالن وجـرح           ٢٠١٠أغسطس  /آب

 .مجيع الضحايا من الصبية وكانت الغالبية منهم ترعى املاشية

وتيسَّر الوصول إىل منطقة تيبسيت، وهي منطقة مزروعة باأللغام بشكل مكثف حتتلـها               - ٢٨
اجلماعة املسلحة حركة الدميقراطية والعدالة يف تشاد، نتيجة التفاق السالم املربم بـني حكومـة               

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أنــشطة إزالــة األلغــام الــيت  وبــدأت فيهــا. تــشاد وهــذه احلركــة
ومن املقرر تنظيم محالت للتوعية والتثقيف بشأن األلغـام خـالل           . ا احلكومة وشركاؤها  تنظِّمه

 .٢٠١١النصف األول من عام 

 بالقضايا املتعلقة باأللغام وانتشار خملفات احلـرب         كاف  وعي على سكان تشاد    ليسو  - ٢٩
م ونظُـ . يلها ضروري ملنع وقوع إصابات أو تقل       أمرٌ ذامن املتفجرات أو هم غري واعني هبا، وه       

مراقبة الضحايا غري كافية يف مجيع مناطق تشاد وليست هنـاك آليـة وطنيـة جلمـع البيانـات عـن                     
 ة الوطنيـ املفوضـية وتبـذل احلكومـة، مـن خـالل     . اإلصابات النامجـة عـن الـذخائر غـري املنفجـرة          

ــة، اجلهــود جلمــع البيانــات عــن حــوادث األلغــام، لكــن      ــة األلغــام ووكــاالت املعون ذه هــ إلزال
وتـشري املعلومـات املوجـودة إىل أنـه     .  يف بعض األحيـان ة وغري متناسقمشتتة ال تزال  ملعلوماتا

ومـع رحيـل بعثـة    . مت التقليل من شأن انتشار األلغام وخملفات احلرب مـن املتفجـرات يف تـشاد        
حقـق  األمم املتحدة وإهناء برناجميها املتعلقني بإزالة األلغام وخملفات احلرب مـن املتفجـرات والت             

 مــن تزايــد حــوادث قتــل األطفــال وتــشويههم مــن جــراء خملفــات   ا جــديشىخــُيمــن الطــرق، 
 .احلرب من املتفجرات

  

 االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطرية  -جيم   
ال يزال العنف اجلنسي والعنف القائم على التحيـز اجلنـسي، الـذي يـشمل االغتـصاب                 - ٣٠

سي واالستغالل وتشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة والـزواج    وحماولة االغتصاب والتحرش اجلن  
 أخـرى   املبكر املرتبط بسوء املعاملة وكذلك أشكاال     /املبكر والقسري واحلمل غري املرغوب فيه     

. من العنف القائم على التحيز اجلنسي ضد املرأة والفتاة، ميثل ظاهرة واسعة االنتشار يف تـشاد               
 األشـكال مـن العنـف اجلنـسي الـذي ميارسـه أشـخاص جمهولـو                 فالنساء والفتيات يواجهن هذه   

ــا يف       ــشردون داخليـ ــهن أو مـ ــون مثلـ ــوطين، والجئـ ــيش الـ ــسلحة واجلـ ــات املـ ــة واجلماعـ اهلويـ
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ومع ذلك، ال توجد أدلة كافية تشري إىل أن العنف اجلنسي ضـد األطفـال هـو مسـة                   . املخيمات
، من بني مـصاعب أخـرى، عـدم وجـود       ومعىن قلة اإلبالغ عنه   . منهجية للرتاع الدائر يف تشاد    

 .بيانات ومعلومات شاملة يف ما يتعلق هبذا االنتهاك يف سياق الرتاع

معــت يف تــشاد عــن العنــف اجلنــسي وميكــن اخلــروج مبالحظــتني مــن البيانــات الــيت جُ   - ٣١
أوهلمـا أن هنـاك اجتاهـا تـصاعديا حلـاالت العنـف اجلنـسي             . والعنف القائم على التحيز اجلنسي    

 حالـة   ٢٩٥نف القائم على التحيز اجلنسي املبلّغ عنها يف أوسـاط الالجـئني، حيـث بلغـت                 والع
 حالـة يف  ٨٦٠ و ٢٠٠٨ حالـة يف عـام    ٦٥٦ و   ٢٠٠٧ حالة يف عـام      ٥١٢ و   ٢٠٠٦يف عام   

ــة حب٥٦٣ و ٢٠٠٩عــام  ــو حال ــضرورة أن   . ٢٠١٠ل منتــصف عــام  ل ــا ال يعــين بال وهــذا رمب
لى التحيـز اجلنـسي قـد زادت، وإمنـا قـد يكـون نتيجـة                حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم ع     

ويـنعكس هـذا االجتـاه التـصاعدي     . لزيادة اإلبالغ عنهما بسبب العمل املتواصل يف هـذا اجملـال    
يف البيانــات الــيت مجعتــها مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، وبعثــة األمــم املتحــدة يف    

وثانيا، قد يكشف ذلك عـن تغـيري      . منية املتكاملة مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، واملفرزة األ     
وبينما ال تـزال قلـة      . يف السلوك يدل عليه تطوع الناجيات وأقارهبن لإلبالغ عن تلك احلاالت          

لـة االغتـصاب، فـإن هـذا االجتـاه          اإلبالغ مصدر قلـق، ال سـيما يف حـاالت االغتـصاب أو حماو             
ليت أقامتها جهـات فاعلـة دوليـة، بالتنـسيق الوثيـق            يشري إىل الثقة املتزايدة يف آليات احلماية ا        قد

 .مع اجملتمعات احمللية، ويف املفرزة األمنية املتكاملة

ومن بني حـاالت العنـف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى التحيـز اجلنـسي البـالغ عـددها                        - ٣٢
 يف   بني النساء والفتيات الالجئات اليت سجلتها مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني             ٥٦٣

 يف املائة من الضحايا من األطفال، مبـن فـيهم           ٣٠ كانت قرابة ،  ٢٠١٠النصف األول من عام     
االت تتعلق بالعنف املـرتيل، علـى الـرغم مـن     احلوكانت غالبية   . األطفال يف سن ثالث سنوات    

أنه مت أيضا توثيق اعتداءات عنيفة بدافع التحيز اجلنـسي، وتـشويه األعـضاء التناسـلية األنثويـة،                  
والزواج املبكر والقسري، واالغتصاب وحمـاوالت االغتـصاب، مبـا يف ذلـك علـى أيـدي أفـراد                   

 املعنيـة   ويف الوقت نفـسه وداخـل سـكان البلـد املـضيف، وثقـت فرقـة العمـل                 . القوات املسلحة 
، يف حني مت توثيـق      ٢٠٠٩  عام  حالة اغتصاب يف حق أطفال حدثت يف       ١٣ بالرصد واإلبالغ 

 مــن  مجيعــا أفــراٌدها، ورد أهنــا ارتكبــ٢٠١٠ملــشمولة بــالتقرير يف عــام  حــالتني خــالل الفتــرة ا 
دنـاه ذكـر بعـض احلـاالت لتوضـيح          ويرد أ . وكان مجيع الضحايا من الفتيات    . القوات املسلحة 

 .الظاهرة هذه
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، اغتصب جندي من اجليش الوطين صبية من املـشردين          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٢في  ف  - ٣٣
وقد اعتقل واحتجز يف زنزانـة لـواء الـدرك يف           . قع غورونكون  سنوات من مو   ٧داخليا عمرها   

 كـانون   ١٩عامـا يف     ١٦ باغتـصاب فتـاة عمرهـا        كما قام فرد مـن اجلـيش الـوطين        . غوز بيضة 
وقـد اسـترعت    . املـشروعة  ي خالل عملية حبـث عـن األسـلحة غـري           يف أبيش  ٢٠٠٩يناير  /الثاين

ــة إىل هـــ    ــسلطات احملليـ ــاه الـ ــدة انتبـ ــم املتحـ ــة األمـ ــها بعثـ ــسألة ملتابعتـ ــشرين ٢٣ويف . ذه املـ  تـ
 يف موقــع ٢٠٠٩مــايو /، أُبلغــت البعثــة بقــضية اغتــصاب وقعــت يف أيــار٢٠٠٩أكتــوبر /األول

ــا   ــاة مــن  نــاك)  كيلــومترا جنــوب غــرب فرشــانا ٦٠(أركــوم للمــشردين داخلي ت ضــحيتها فت
ــا    ــا عمره ــشردين داخلي ــن احلــادث حــامال يف شــهرها       ١٥امل ــالغ ع ــت اإلب ــت وق ــا كان  عام

 ١٤ويــوم  . لكــن اجلــاين املزعــوم، وهــو ضــابط يف الــدرك، مل ُيلــق القــبض عليــه         . اخلــامس 
 يف غرييدا، اغتصب ثالثة رجال مـسلحني يرتـدون الـزي العـسكري فتـاة                ٢٠٠٩فرباير  /شباط

 . عاما وُيعتقد أهنم جنود من اجليش الوطين١٦عمرها 

نــف القــائم علــى التحيــز  وتوضــح هــذه احلــاالت الطــابع املتكــرر للعنــف اجلنــسي والع   - ٣٤
اجلنسي، ومدى ضلوع ضباط األمـن وبعـض املـسؤولني عـن إنفـاذ القـانون فيـه، وإفالهتـم مـن                 

. العقاب على ما يبدو على ما يرتكبونـه مـن عنـف جنـسي وعنـف قـائم علـى التحيـز اجلنـسي                       
دنيون مـن    ينبغي اإلشارة إىل أنه يف معظم احلاالت املبلّغ عنها، تبّين أن اجلناة هم م              ،ومع ذلك 

ويف حـني أن الـسلطات الوطنيـة        . اجملتمعات احمللية املضيفة لالجئني وأوساط الالجـئني أنفـسهم        
تبذل حاليا بعض اجلهود للتصدي للتحديات احمليطة مبقاضاة مرتكيب اجلـرائم اجلنـسية يف نظـام                

ف القـائم  العدالة اجلنائية، فإن اإلفالت من العقاب يف مـا يتعلـق حبـاالت العنـف اجلنـسي والعنـ            
على التحيز اجلنسي، وال سيما عندما يكون اجلناة مـن جنـود اجلـيش الـوطين، ال يـزال مـصدر         

 .قلق كبري
  

 اهلجمات على املدارس واملستشفيات  -دال   
ــارير عــن حــوادث        - ٣٥ ــق أي تق ــة بالرصــد واإلبــالغ مل تتل ــة العمــل املعني يف حــني أن فرق

. لـة واحـدة تتعلـق بـاحتالل إحـدى املـدارس           متصلة باهلجمات على املدارس، فقـد سـجلت حا        
فقد احتل مائة عنصر عسكري مـسلح مـن اجلـيش الـوطين مدرسـة ابتدائيـة يف بـرداي، مبنطقـة                      

بـدأت يف   دالـة والدميقراطيـة يف تـشاد، الـيت    تيبسيت مشال تشاد، وهي عادة من معاقل حركة الع 
ومــع ذلــك، ونتيجــة  . عطلــةاالنــضمام إىل اجلــيش الــوطين، منــذ أن أُغلقــت املدرســة لقــضاء ال  

ــه األمـــم املتحـــدة إىل الـــسلطات التـــشادية،    / أخلـــى اجلنـــود املـــبىن يف آب لطلـــب تقـــدمت بـ
 .٢٠١٠ أغسطس
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منـــع وصـــول املـــساعدات اإلنـــسانية واســـتهداف العـــاملني يف جمـــال املـــساعدة    -هاء   
 اإلنسانية وممتلكاهتم

هجــوم علــى العــاملني يف  حماولــة ١١ و امــو هج٧٢، مت اإلبــالغ عــن ٢٠٠٩يف عــام   - ٣٦
ويف معظــم احلــاالت، اســتوىل املهــامجون علــى األصــول  . جمــال املــساعدة اإلنــسانية وممتلكــاهتم

، ال سـيما تلـك      لكن البعض مـن اهلجمـات     . املادية، مثل املال ومعدات االتصاالت والسيارات     
يف بعـض احلـاالت علـى         املهـامجون  حيـث أقـدم    أكثر عنفا،   كانت ،٢٠٠٩فذت يف عام    اليت نُ 

عتقد أن اجلنـاة هـم أساسـا مـن أفـراد            وُي. همأو اختطاف  قتل العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية     
 مـن   االعصابات املسلحة ومجاعات املعارضة املسلحة، الذين يستخدمون املسروقات أو يبيعوهنـ          

 عوضـل عم  وكانـت هنـاك أيـضا تقـارير تـز         . أجل شن محالت عسكرية ضد السودان أو تـشاد        
عناصــر مــن اجلــيش الــوطين وأفــراد يرتــدون زي اجلــيش الــوطين يف اهلجمــات الــيت شــنت ضــد 

ل إيــصال طِّــوغالبــا مــا يكــون هلــذه اهلجمــات تــأثري يع  . العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية 
 .ويرد إيضاح بعض األمثلة أدناه. املساعدات اإلنسانية لألطفال

تـل موظـف وطـين مـن املنظمـة غـري احلكوميـة              ، قُ ٢٠٠٩ نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٧في  ف  - ٣٧
ــة ــال أدري International Solidarités الدوليـ ــة وّداي( مشـ ــال  )منطقـ ــتة رجـ ــتح سـ ، بعـــد أن فـ

وقــد . مــسلحني يرتــدون الــزي العــسكري النــار علــى الــسيارة الــيت كانــت تقلّــه هــو وزمــالءه  
ــسحبت منظمــ  ــن أدري نتيجــة هلــ  International Solidaritésة ان ــشرين ٩ويف . ذا احلــادث م  ت

، اختطفت جمموعة من الرجال املسلحني موظفا دوليـا مـن جلنـة الـصليب          ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
فربايــر / شــباط٦وأُطلــق ســراحه يف هنايــة األمــر يف . األمحــر الدوليــة يف كــاوا، مبقاطعــة أســونغا

ظمـات غـري    ونتيجة هلذه اهلجمات، أوقفـت جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة ومخـس من               . ٢٠١٠
حكومية دولية أخرى مؤقتا عملياهتا يف املناطق القريبـة مـن احلـدود الـسودانية، وبالتـايل تعطـل                   

 .هم أطفالنيب شخص، من ٣٧ ٠٠٠تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل ما ال يقل عن 

لط الــضوء مــرة أخــرى علــى شــدة انعــدام األمــن الــيت يواجههــا العــاملون يف جمــال وُســ  - ٣٨
نسانية يف وقت أصبحت املؤسـسات الوطنيـة الـيت تتعـاون مـع املنظمـات اإلنـسانية          املساعدة اإل 

ــال، ويف  . أيــضا هــدفا للــهجمات  ــوبر / تــشرين األول٢٤فعلــى ســبيل املث ، هــاجم ٢٠٠٩أكت
رجالن مسلحان رئيس اللجنة الوطنية لعون الالجئني يف غرييدا حيث لقي مصرعه بينما كـان               

وكانـت سـيارته مميـزة      . ترات مـن خمـيم كونونغـو لالجـئني         كيلوم ٨مع سائقه على بعد حوايل      
كمـا أصـيب الـسائق    . بوضوح باسم اللجنة وشـعار مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني           

، قــام مثانيــة رجــال   ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٢٨ويف غاغــا يــوم  . خــالل هــذا اهلجــوم  
املـة ممـا أدى إىل إصـابة أحـد     مسلحني جمهويل اهلويـة هبجـوم ضـد مركـز للمفـرزة األمنيـة املتك             



S/2011/64
 

14 11-21748 
 

. ع بعثــة األمــم املتحــدة جبــراحضــباط املفــرزة جبــرح نــاجم عــن عيــار نــاري وإصــابة متعاقــد مــ 
 مـن األسـلحة   الـبعض هب مركـز املفـرزة ذاك وورد أن   كما نُ . إجالء الضحيتني إىل أبيشي    ومت

 .ومعدات االتصاالت قد ُسرق

ية العاملــة علــى طــول املنــاطق احلدوديــة حيــان املنظمــات اإلنــساناأل  يف بعــضتــأثرتو  - ٣٩
ويف العديــد مــن حــوادث ســرقة  . شــرق غــوز بيــضة وفرشــانا بــسبب هــذه التحــديات األمنيــة  

 الـسودان، ممـا يـربز البعـد         إىل داخل وا  عربو تلك السيارات ب فروافيد بأن املهامجني    السيارات، أُ 
 .العابر للحدود هلذا اخلطر األمين

، حيث وقع اخنفاض ملحـوظ يف عـدد احلـوادث           ٢٠١٠ يف عام    ر الوضع تغيَّ   هذا لكن  - ٤٠
وقـد يكـون هـذا نتيجـة اللتقـاء          . األمنية واهلجمات ضـد العـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية            

كون املفرزة األمنية املتكاملـة أصـبحت، بـدعم مـن البعثـة، عمليـة علـى حنـو           : ثالثة عوامل هي  
لفعـل بـسرعة نـسبيا؛ وإنـشاء قـوة احلـدود املـشتركة              متزايد يف توفري مرافقني وقـادرة علـى رد ا         

 اجلــيش هــابــني تــشاد والــسودان وتأثريهــا الــرادع؛ وأخــريا كــون قــوات األمــن األخــرى، مبــا في
غـري أن هـذا االخنفـاض       . الوطين والدرك، ضاعفت اجلهود ملالحقة اجلناة وإلقاء القبض علـيهم         

ا ن ضــمنه، مــيونيــه/حزيــرانقعــت يف منيــة اخلطــرية الــيت و يــأيت بعــد سلــسلة مــن احلــوادث األ 
ونتيجة لذلك، قررت إحـدى املنظمـات الدوليـة         . عمليات سرقة سيارات واختطاف واحتجاز    

غــري احلكوميــة ســحب موظفيهــا الــدوليني مــن شــرق تــشاد وأوقفــت ثــالث منظمــات أخــرى   
 .جزئيا عملياهتا

، مت اإلبـالغ عـن      ٢٠١٠ديـسمرب   /يناير وكـانون األول   /ويف الفترة ما بني كانون الثاين       - ٤١
ــسانية    ١١ ــة فقــط مــن اهلجمــات ضــد املنظمــات اإلن ــا أحــد ، حال ــل فيه ويف معظــم .  ومل ُيقت

احلــاالت، كانــت الــسيارات ُتختطــف وُيتخلــى عنــها يف وقــت الحــق بــسبب تــدخل املفــرزة     
ومل يكن من املمكن تأكيـد مـا إذا كـان أي            .  إنفاذ القانون  عناصراألمنية املتكاملة وغريها من     

 .عد عابر للحدود يوحي بوجود ُب٢٠١٠غ عنها يف عام احلوادث املبلّمن 

ومن أجـل مواصـلة تـوفري احلمايـة للعمليـات اإلنـسانية يف ضـوء انـسحاب بعثـة األمـم                        - ٤٢
املتحــدة، أنــشأت احلكومــة املكتــب املعــين بتــوفري األمــن وشــؤون التنقــل يف ســتة مواقــع خمتلفــة 

لتـوفري مزيـد مـن األمـن للعـاملني يف جمـال          ) و وغوز بيضة  أبيشي وهبائي وغرييدا وإريبا وكوك    (
وهــذه املكاتــب املعنيــة بتــوفري األمــن وشــؤون التنقــل، الــيت يرأســها علــى   . املــساعدة اإلنــسانية

 دوائـر املستوى اإلقليمي مـسؤولون حمليـون، جتمـع بـني العـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية و            
 ذلك املفرزة األمنية املتكاملة، هبدف تسخري املوارد البـشرية          ، مبا يف  عنيةاألمن وإنفاذ القانون امل   

 .املتاحة واملادية لتوفري األمن بشكل فعال ملوظفي املساعدة اإلنسانية وممتلكاهتم
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 بــشأن األطفــال متابعــة اســتنتاجات الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن    -رابعا   
 والرتاع املسلح

 ع خطة عمل لوقـف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم     احلوار مع حكومة تشاد ووض      -ألف   
 يف القوات واجلماعات املسلحة

مناقـشات مـع   ال تزال حكومة تشاد جتري مـن خـالل مستـشارها يف شـؤون الـدفاع،           - ٤٣
بــشأن وضــع خطــة عمــل ملعاجلــة قــضية جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، وفقــا     األمــم املتحــدة، 

وقــــد ). ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩لقــــرارات جملــــس األمــــن 
 بــسبب ٢٠١٠ حــىت النــصف الثـاين مــن عــام  ٢٠٠٩توقفـت هــذه العمليــة منــذ منتـصف عــام   

 .فته املنسق املعين هبذه املسألةاستبدال املستشار يف شؤون الدفاع، الذي عمل أيضا بص

 لألمـني   مثـل اخلـاص   امل بـني    ٢٠١٠أكتـوبر   /ولكن أثناء اجتماع ُعقد يف تشرين األول        - ٤٤
 املعــين باألطفــال والــرتاع املــسلح ووزيــر العمــل االجتمــاعي والتــضامن الــوطين واألســرة، العــام

ويف . أعــرب الــوزير عــن نيــة حكومــة تــشاد إعــداد خطــة عمــل وتنفيــذها علــى ســبيل األولويــة
 املعنيـة    لفرقـة العمـل    ة املـشارك  ةها الرئيـس  تغياب بعثة األمم املتحـدة، بـدأت اليونيـسيف، بـصف          

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٩وسُيعقد يوم   .  هذه الغاية  بلوغ، العمل مع احلكومة ل    بالغبالرصد واإل 
 اجتماع بني احلكومة وفرقة العمل ملناقشة عناصـر خطـة العمـل ومـن ضـمنها اإلفـراج                   ٢٠١١

وَشطب اسم اجليش الوطين مـن      . عن مجيع من تبقى رمبا من األطفال املرتبطني باجليش الوطين         
 عن األطفـال والـرتاع املـسلح رهـٌني بالتقيـد التـام بتنفيـذ خطـة عمـل                  مرفقات تقريري السنوي  

 . مبا يتماشى مع قرارات جملس األمن ذات الصلة،املتعلق بتجنيد األطفال واستخدامهم
  

 جلنة التحقق املشتركة  -باء   
 يف  طـة رمنخعلى الرغم من عدم وجود خطة عمل رمسيـة حـىت اآلن، ظلـت احلكومـة                   - ٤٥

عاجلة مسألة جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم    كفيلة مبلاتدابري الاملتحدة بشأن اختاذ   حوار مع األمم    
يف السياق األوسع جلهود التسريح ونزع السالح وإعـادة اإلدمـاج املبذولـة يف تـشاد مـن أجـل                    
إطالق سراح مجيع األطفال املرتبطني بالقوات واجلماعـات املـسلحة وتـسهيل إعـادة إدمـاجهم          

، أُنـشئت فرقـة عمـل       ٢٠٠٨أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . معات احمللية واألسر  املستدامة يف اجملت  
ــشاد،       ــات الدبلوماســية املعتمــدة يف ت ترأســها احلكومــة، مبــشاركة األمــم املتحــدة وممثلــي البعث

ــة        ــسكرية احلكوميـ ــدريب العـ ــع التـ ــز ومواقـ ــة يف مراكـ ــق وتوعيـ ــارات حتقـ ــراء زيـ ويف . إلجـ
أوامــر لقــادة القــوات املــسلحة وقــوات األمــن ، أصــدرت وزارة الــدفاع ٢٠٠٩أغــسطس /آب
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سري سبل دخول معسكرات اجليش يف وجه األمم املتحدة وجلنة الصليب األمحـر             يتحتتم عليهم   
 .فراج عنهم من صفوف اجليش الوطينالدولية بغية التحقق من وجود أطفال وتسهيل اإل

 واليونيـسيف،   تـشاد وباإلضافة إىل ذلك، واصلت أيضا اللجنة املـشتركة بـني حكومـة       - ٤٦
 اخلـاص املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح يف        ياليت أنـشئت يف أعقـاب الزيـارة الـيت قـام هبـا ممثلـ               

وكانـت األهـداف الرئيـسية      . ة العـسكرية  يـ لمواقـع احلكوم  ل، بعثـات التحقـق      ٢٠٠٨مايو  /أيار
ع العـسكرية،   املواقـ  هذهاملتوخاة من هذه الزيارات املشتركة هو التحقق من وجود قاصرين يف        

وطين، وزيــادة الــوعي مبــسألة وعنــد وجــودهم، تــسهيل اإلفــراج عنــهم مــن صــفوف اجلــيش الــ 
 .األطفال جتنيد

وقــاد هــذه الزيــارات مــسؤولون حكوميــون مــن وزارات اخلارجيــة والــدفاع وحقــوق    - ٤٧
ــا الوســطى      ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري اإلنــسان والــشؤون االجتماعيــة، مبــشاركة بعث

ويف عـام  . شاد، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها والبعثات الدبلوماسية املعتمدة يف تـشاد         وت
ثكنات عسكرية ومراكز تدريب ونقاط عبور ألفراد مجاعـات املعارضـة    ، جرت زيارة    ٢٠٠٩

.  يف أبيشي وكوندول وجنامينا وموسـورو ومونغـو  ،املسلحة الذين انضموا إىل القوات املسلحة   
ت إضافية إىل مقار قيادة كـل مـن القـوات الربيـة، والـدرك الـوطين، واحلـرس                  كما جرت زيارا  

ــا      ــة ومؤســساهتا يف جنامين ــة ألمــن خــدمات الدول ــة الوطني ــشاد، واملديري ــوطين واملتنقــل يف ت . ال
 إذ أهنـا مل تكـن يف البدايــة ضـمن املواقــع    ،وكانـت إمكانيـة الوصــول إىل املديريـة تطـورا إجيابيــا    

 .جنة املشتركةاملخصصة لزيارات الل

 القـوات الربيـة كـان دون        مقـر قيـادة   وخالل هذه الزيارات، تأكد أن طفال واحـدا يف            - ٤٨
 منــها علــى الفــور وُســلم إىل اليونيــسيف ووضــع يف مركــز للعبــور  أُخــذوقــد . الــسن القانونيــة

  الـضباط الـشبان    يتلقى حيث   ،ويف مركز التدريب العسكري يف كوندول     . والتوجيه يف جنامينا  
 قــادة مجاعــات املعارضــة املــسلحة  كــشفويف موســورو، . عثــر علــى أي طفــل ، مل ُيتــدريبال

 املـشتركة أهنـم   اللجنـة  فقـط أكـدت   ٣٢ بـني صـفوفها، مـن بينـهم          طفال ١٩٦ وجودالتشادية  
 مـن   ا طفـال إضـافي    ٦٥فـرج يف وقـت الحـق عـن          وأُ. أطفال كـانوا علـى صـلة هبـذه اجلماعـات          

رضة التشادية املسلحة السابقون الـذين انـضموا إىل القـوات           مقاتلو املعا  (“ِحقنيتلامل”صفوف  
 . وُنقلوا إىل مراكز العبور والتوجيه يف جنامينا)احلكومية

 حركـة الدميقراطيـة والعدالـة يف تـشاد وحكومـة تـشاد بـصدد التفـاوض                  ما كانـت  ينبو  - ٤٩
وليـة يف  الد“ كـري ”على اتفاق سالم، أجـرت وزارة العمـل االجتمـاعي واليونيـسيف ومنظمـة             

 عملية حتقق من وجود أطفال يف وحـدات احلركـة يف بـرداي الواقعـة يف                 ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 وأعيـد ثالثـة   .، من بينهم عشر صـبايا ومخسني طفال ومت التعرف على مثانية     . أقصى مشال تشاد  
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وأربعون إىل أسرهم، بينما ُنقل مخسة عشر آخرون هم حباجـة إىل الـدعم النفـسي االجتمـاعي           
  .الدولية يف جنامينا“ كري”ركز العبور واملشورة الذي تديره منظمة إىل م
 طفـال مـن     ٤١٣، أُعيد بدعم من اليونيـسيف مل مشـل          ٢٠٠٩يناير  /ومنذ كانون الثاين    - ٥٠

“ كــري”القــوات واجلماعــات املــسلحة، لقــوا املــساعدة يف مركــز العبــور الــذي تــديره منظمــة   
ــائالهتم يف شــر    ــع ع ــا، م ــة يف جنامين ــشاد، وخاصــة يف الدولي ــدنق ت ــدا وأدري   م ــتني وغريي  بِل

 .وجنامينا ومونغو وأم تيمان وأبيشي

 القـــوات الوطنيـــة  أفـــرادويف البدايـــة، وكجـــزء مـــن احلـــوافز املمنوحـــة لـــرتع ســـالح   - ٥١
 فرنـك مـن فرنكـات االحتـاد املـايل           ٤٠٠ ٠٠٠، وعـدت احلكومـة مبـنح        م وإدمـاجه  موتسرحيه
وهـذه املـدفوعات    . ، مبـن فـيهم األطفـال      “ملتِحـق ”ا لكـل    نقد)  دوالر ٩٠٠حوايل  (األفريقي  

النقديــة لألطفــال مــسألة قلــق جديــة إن أن التقــارير تــوحي بــأن األطفــال إمــا عــادوا إىل مركــز 
التدريب العسكري أو أهنم انضموا إىل مجاعة مسلحة مـن أجـل احلـصول علـى مـا دفـع إلـيهم                      

د تلقـي مـدفوعات نقديـة بـدون علـم           وقد ترك عدد من األطفـال أيـضا املركـز بعـ           . مرة أخرى 
وعــالوة علــى . وزارة العمــل االجتمــاعي والتــضامن الــوطين واألســرة أو اليونيــسيف برحيلــهم 

ــةذلــك، الحظــت   املــشتركة أن أطفــاال مــن القــرى اجملــاورة قــد انــضموا إىل جمموعــات    اللجن
ــتِحقني” ــدريب العــسكري لتلقــي األمــ    “ املل ــدما كــانوا يف طــريقهم إىل مركــز الت ــيت عن وال ال

رئـيس الـوزراء،   هـا طلبـات موجهـة إىل    وبعـد عـدة طلبـات مـن اليونيـسيف، مبـا في         . وعدوا هبـا  
ومع ذلك، لـوحظ تـسديد مـدفوعات نقديـة لألطفـال       . أوقف الوسيط الوطين هذه املدفوعات    

 ٢٠١٠ديـسمرب   /سبتمرب وكـانون األول   /خالل اإلفراج عن أطفال يف برداي وجنامينا يف أيلول        
 .على التوايل

ولقد أثبتت الزيارات املشتركة جدواها فعال يف إجياد الوعي بني ضـباط اجلـيش بـشأن           - ٥٢
وبــالرغم مــن قلــة عــدد األطفــال الــذين عرفــت هويتــهم  . مــسألة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم

يقـل عـن     ال امـت الـسلطات العليـا بتوعيـة مـا         وأُفرج عنهم من صفوف اجليش الـوطين، فقـد ق         
ودفعــت هــذه الزيــارات أيــضا احلكومــة إىل تأكيــد  . ةسألذه املــهبــش  مــن ضــباط اجلــي٥ ٠٠٠

 .وتعزيز التزامها بوضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم
  

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  -جيم   
 ٢٠٠٩ يف عــــام ٢٤٠( طفــــال ٤١٣خــــالل الفتــــرة املــــشمولة بــــالتقرير، غــــادر       - ٥٣
عــات املــسلحة مــن خــالل القنــوات الرمسيــة  صــفوف القــوات واجلما) ٢٠١٠عــام  يف ١٧٣ و

وقد أتوا يف أغلبيتهم مـن الفـصائل الـيت انـضمت إىل قـوات احلكومـة يف أعقـاب              . وغري الرمسية 
اجلبهة مـن أجـل     : من ضمنها ما يلي   التوقيع على عدة اتفاقات سالم مع اجلماعات املسلحة، و        
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ة الوطنيــة مــن أجــل اإلصــالح؛ إنقــاذ اجلمهوريــة؛ واجلبهــة املوحــدة مــن أجــل التغــيري؛ واحلركــ 
ة؛ واحتـاد  مـ وقاوجتمع القوى مـن أجـل التغـيري؛ واجمللـس الـدميقراطي والثـوري؛ واحتـاد قـوى امل                  

؛ واحتــاد الدميقراطيــة و مــن أجــل التغــيرياتالدميقراطيــة؛ واحتــاد القــوالتنميــة والقــوى مــن أجــل 
كـة الدميقراطيـة والعدالـة      القوى الدميقراطية؛ واجلبهـة الـشعبية مـن أجـل النهـضة الوطنيـة؛ وحر              

 .تشاد يف

غـادروا  قـل   ألاى  لـ ع أطفـال الجـئني      ٤أن  بـ ، وردت تقـارير تفيـد       ٢٠١٠ عام   لالوخ  - ٥٤
ركــة حب آخــرين، كــانوا مــرتبطني ٢١ اجلــيش الــوطين، يف حــني أن اء أنفــسهم صــفوفقــمــن تل

يف و. شادىل عــائالهتم يف خميمــات الالجــئني الــسودانيني يف شــرق تــ إ واالعــدل واملــساواة، عــاد
ــشرين األولأواخــر  ــوبر/ت ــالغ     أكت ــة بالرصــد واإلب ــة العمــل املعني ــة إىل ب، قامــت فرق ــذه بعث ه

يف  مـرتبطني     كـانوا  المخـسة وثالثـني طفـ     ة  رفـت هويـ   ُعو. خيمات للتحقق مـن هـذه التقـارير       امل
ــ ــشادي     حبسابق الـ ــوطين التـ ــيش الـ ــساواة واجلـ ــدل واملـ ــة العـ ــو، ١٠(ركـ ــال يف كونونغـ   أطفـ
ــ أم أطفــال يف٩  و يف تولــوم،نالطفــ ويــل،أطفــال يف م ٧ و ) أطفــال يف إيريــدمى ٧، و ك نَب
ــل  ضــمن ا رجــودأُو ــة وإعــادة التأهي ــة االنتقالي ــامج الرعاي ــد   و. برن للحــد مــن خطــر إعــادة جتني

بزيـارات  مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني       ت  قامخيمات،  املاألطفال الذين عادوا إىل     
 املفوضية، مـن خـالل براجمهـا التعليميـة لألطفـال            تيقنتو. مإعادة إدماجه مدى  منتظمة لرصد   

ل احلـصول علـى التعلـيم االبتـدائي يف مجيـع خميمـات              سب  أُتيحت له   أن كل طفل    من الالجئني،
ــا و. الالجــئني ــدجتإلعــادة منع ــة   رصــدت املفوضــية   األطفــال ني ــة العادي ــارات املرتلي خــالل الزي

 علــى االخنــراط يف األنــشطة   تهمحني وشــجعسرَّدين ســابقا، كــل األطفــال املــ   ألطفــال اجملنَّــ ل
 .يب املهين أو العودة إىل املدرسةالتدر وأالترفيهية أو االجتماعية 

بالتعـاون  ،  ‘اجلمعيـة اليـسوعية خلدمـة الالجـئني       ’ غري احلكومية الدوليـة      ةاملنظموقامت    - ٥٥
 يف منطقـة غرييـدا،      التحقيق يف حالة الفتيـات املرتبطـات باجلماعـات املـسلحة          بمع اليونيسيف،   

ــ ــري األخــري ورة ذكامل ــات . يف تقري ــأ ٢٥  وجــودوكــشفت التحقيق  مرتبطــات جبماعــات  ىنث
 مل خيــضعن لعمليــة التــسريح الرمسيــةو.  عامــا١٨ عــن نأعمــاره تقــلفتــاة  ١٥ ن، بينــهمــسلحة

 .احمللية ن وجمتمعاهتن يف أسرهنجهادمإد يعأُو

 ٢٠٤( يف املـدارس  ٢٣٨  مـا جمموعـه  لجوُس. طفال ٢٨١دم الدعم إلعادة إدماج    وقُ  - ٥٦
ــافي٣٤جل  وُســـ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨للعـــام الدراســـي  -٢٠٠٩لعـــام الدراســـي  ا يفا طفـــال إضـ

 طالبـا   ٦٠ ( إعـادة اإلدمـاج     ما يقرب مـن نـصف الـذين شـاركوا يف برنـامج             كملأو). ٢٠١٠
ــراوح أعمــارهم بــني   ــرامج ةعــد)  عامــا١٨ و ١٤تت ــة  ل ب مت و. لتــدريب علــى املهــارات احلياتي

  يف مزاولـة نو آخـر ٣٠ شـرع  وهمبيمن خرجيي برنامج التدريب على أيـدي مـدرِّ     ٢٢يف  توظ
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الـذين  و  جبماعات مسلحة سابقاً    مرتبطني الذين كانوا ألطفال  لعطيت  أُو. ة للدخل أنشطة مدرّ 
 ونتــابع ي مــا هــم ينبة للــدخل، لفرصــة للبــدء يف أنــشطة مــدرّ    ا ســنة ١٥ رهمات أعمــجتــاوز

  صـفوف  راتيجية هامـة يف معاجلـة الـدوافع االقتـصادية للتجنيـد يف             است ه أن هذ  ّينبت و ؛دراستهم
 .القوات واجلماعات املسلحة

  

 همواستخدام املؤمتر اإلقليمي لوضع حد لتجنيد األطفال  -دال   
 همواسـتخدام  وضع حـد لتجنيـد األطفـال      ” بشأن اإقليمي نظمت حكومة تشاد مؤمترا     - ٥٧
 ، يف جنامينـا يف “سامهة يف السالم والعدالـة والتنميـة     امل:  القوات واجلماعات املسلحة   ى أيدي لع

ت ا حكومـ   عـن  ومجـع املـؤمتر االقليمـي بـني ممـثلني         . ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٩ إىل ٧ منالفترة  
كمـا حـضر املـؤمتر      . فريقيا الوسطى والسودان والكامريون والنيجـر ونيجرييـا       أتشاد ومجهورية   

مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة،   يـــا و ليرب مـــننا مـــن بينـــهم وفـــد  ا مـــشارك٢٢٠حـــوايل 
ن من خمتلف كيانات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة والوطنيـة،                  وومتخصص

ــشادية، و   ــة الت ــوزارات واملؤســسات الوطني ــدة وال ــشاد،    ع ــدى ت ــدة ل ــات دبلوماســية معتم بعث
ركون ونـاقش املــشا . يـا والــسودان ن مــن تـشاد وســرياليون وليرب و أطفـال جنــود سـابق  وكـذلك 

 ؛العوامل اليت تـؤدي إىل إشـراك األطفـال يف القـوات املـسلحة واجلماعـات املـسلحة يف املنطقـة                    
 فـضال عـن املمارسـات    ؛واملمارسات اجليـدة يف اجلهـود املبذولـة ملنـع تعـرض األطفـال للتجنيـد               

ــدة يف ــالقوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة    جمــايلاجلي ــرتبطني ب ــسريح األطفــال امل وإعــادة   ت
ز املــشاركون علــى ســبل تعزيــز التنــسيق عــرب احلــدود يف  وباإلضــافة إىل ذلــك، ركّــ. همجإدمــا
ؤمتر بـالتوقيع علـى إعـالن    املـ ج تـوِّ و.  واإلبـالغ عنـها والتـصدي هلـا     جتنيد األطفال   ظاهرة رصد

 همواسـتخدام   وضـع حـد لتجنيـد األطفـال    منها جبملة أمور   فيه املشاركون  ي تعهد الذجنامينا،  
ت واجلماعات املسلحة، ووضع استراتيجية ملكافحة انتشار األسـلحة، وتنفيـذ            القوا ى أيدي لع

ــة  ــة  قــــوق األطفــــال حب  ذات الــــصلةالــــصكوك اإلقليميــــة والدوليــ ومحايــــة الطفــــل، ومواءمــ
عـة  لمتابعـة تـضم ممـثلني عـن الـدول املوقِّ          لخاصة    جلنة تنشئوأُ. الوطنية وفقا لذلك   التشريعات

 .لضمان تنفيذ اإلعالن

عـة  ، استضافت حكومة تشاد خرباء من الدول املوقّ       ٢٠١٠أغسطس  /آب ٣ و   ٢يف  و  - ٥٨
ى لـ ع همواسـتخدام  على إعالن جنامينا خالل اجتماع متابعة بشأن وضع حد لتجنيـد األطفـال            

مــس اخلوخــالل هــذا االجتمــاع، وضــع خــرباء الــدول   .  القــوات واجلماعــات املــسلحة أيــدي
مفوضـية األمـم    وقـدمت اليونيـسيف و    . عالناإلتنفيذ  عة، باستثناء الكامريون، خطة عمل ل     املوقِّ

 املـساعدة   بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد              واملتحدة لشؤون الالجئني    
لجنـة املتابعـة يف بـانغي،    ل اجتمـاع ثـان   ُعقـد ،  أكتـوبر /تـشرين األول   ٢٧ و   ٢٦يـومي   و. نيةفال
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ــشة    جب ــاح الفرصــة ملناق ــا الوســطى، أت ــة أفريقي ــد     مهوري ــضال عــن حتدي ــل، ف ــة العم ــذ خط  تنفي
 الــسلطات الوطنيــة بــشأن التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري  لــدىاســتراتيجيات للــدعوة 
رصد وتبـادل   لشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وإنشاء آلية ل       إبشأن  التفاقية حقوق الطفل    

 .املعلومات بشأن انتهاكات حقوق الطفل
  

  ضد األطفال املرتكبةالنتهاكاتل ياجمنربتصدي الالتابعة واملأنشطة   -هاء   
 ينعــامل ا، مــن خــالل برناجمهــ  )اليونيــسيف( منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة    خــذتأ  - ٥٩
ع علـى   بيئـة تـشجِّ   إجيـاد األطفال املـرتبطني بـالقوات أو اجلماعـات املـسلحة، زمـام املبـادرة يف                ب

دمت املــساعدة التقنيــة لــضمان وقُــ. لــبالدمحايــة األطفــال يف املنــاطق املتــضررة مــن الــرتاع يف ا 
 القواعـد واملبـادئ التوجيهيـة    تنفيـذ ب قطاعـات املكلفـة   لعـدة  ةلشاملـ اكفاءة أداء اللجنة الوطنيـة     

الــيت ) مبــادئ بــاريس ( بــشأن األطفــال املــرتبطني بــالقوات املــسلحة أو اجلماعــات املــسلحة      
: لقـوات املـسلحة واجلماعـات املـسلحة       اعتمدها املؤمتر الـدويل املعـين باألطفـال املـشتركني يف ا           

 إطــار اســتحداثالعمــل علــى جيــري وباإلضــافة إىل ذلــك، . “حــرروا األطفــال مــن احلــروب”
تــسعى محــالت و.  منــع األطفــال مــن االنــضمام إىل اجلماعــات املــسلحة   يــروموطــين لربنــامج

وسـيفيد  . تمعيـة الفرص املتاحة لألطفال يف إطـار بـرامج إعـادة اإلدمـاج اجمل            ب ةوعيتالدعوة إىل ال  
 قــدره عـدد إضـايف  الربنـامج مجيـع األطفـال املفـرج عنـهم مـن القـوات واجلماعـات املـسلحة، و         

 . األطفال املعرضني للخطر يف املناطق املتضررة من الرتاعمن ٢٠ ٠٠٠

دورات توعيــة منتظمــة بــشأن عــدم مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني تــنظم و  - ٦٠
تــستهدف األطفــال الالجــئني حيــث ال  الــسلبية، هاملخيمــات وآثــارشــرعية جتنيــد األطفــال يف 

أنفسهم فقط، ولكن أيضا والديهم والزعماء التقليـديني واجملتمعـات احملليـة عمومـا والـسلطات          
زيـادة   للمـراهقني يف املخيمـات، مبـا يف ذلـك     ةوقد دعمت املفوضية أيضا أنشطة منظمـ    . احمللية

ة للـدخل   والثانوي وفرص التدريب املهين واألنشطة املـدرّ   فرص احلصول على التعليم االبتدائي    
 .هم منع جتنيدجناعتها يفوقد أثبتت هذه األنشطة ).  سنة١٥ همراعم أفوقالذين تلألطفال (

ها احلكومة يف اآلونة األخرية ملنع العنف اجلنسي محلـة وطنيـة            توتشمل اجلهود اليت بذل     - ٦١
أكتــوبر /تــشرين األول ١٧ ويف. ديــسمرب/ن األولكــانو، انتــهت يف ةالعنــف ضــد املــرأ بــشأن 
“ حـد إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة         ّتلن”ق محلـة بعنـوان      طالبإ  لتشاد السيدة األوىل قامت   ،٢٠٠٩

 جـزءا مـن مبـادرة عامليـة لألمـني العـام              الـيت تعـدُّ    ، احلملـة   هذه هتدفو. تهارئاسوأشرفت على   
تماشـى مـع املعـايري      تإنفـاذ تـشريعات وطنيـة       ألمم املتحدة، إىل حتقيق مجلة أمور منها اعتماد و        ل

ــة حلقــوق اإلنــسان، و  ــة و ظــيمنتالدولي ــة وطني ــة، وبــذل جهــود منتظمــة   / محــالت توعي أو حملي
 .للتصدي للعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع
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 تمـ مـواد تروجييـة ونظّ     ت اليونيسيف، بالتعـاون مـع املنظمـة الدوليـة للمعـوقني،           ّدعأو  - ٦٢
 تيبـسيت وبوركـو   يتتوعيـة يف مـنطق  لل ني إلزالة األلغام، محلتالسامية ةني الوط املفوضيةنب  اإىل ج 

ومـــن اجلـــدير بالـــذكر أنـــه يف . د حركـــة الدميقراطيـــة والعدالـــة يف تـــشاتنـــشط تحيـــث كانـــ
درج يف  أُ ، مبخـاطر األلغـام    ةعيـ ولتل، قدمت اليونيسيف املساعدة يف وضـع برنـامج          ٢٠٠٨ عام

، كـان   ٢٠٠٩  عـام  يفو. ممعلِّـ  ٣ ٧٠٠تـدريب   ب وقامـت ة  لمدارس االبتدائي لاملناهج الدراسية   
 توســيعتوقــع  تلقــوا تــدريبا يف إطــار هــذا الربنــامج الــذي ُي قــدمجيــع تالميــذ املــدارس يف جنامينــا

 .٢٠١١-٢٠١٠  الدراسي يف العامقهاطن

، واملخــاطر ديــجن التمــناعــات املــسلحة رتالمــن رين ضريف ســياق محايــة األطفــال املتــو  - ٦٣
 طفـل يف   ٧ ٨٠٠شـارك     املتفجـرات واالعتـداء اجلنـسي،       من األلغام وخملفات احلرب  ة ب رتبطامل

نـشئت يف مثانيـة خميمـات لالجـئني      الـيت أُ مـاكن املالئمـة لألطفـال   األأنشطة ترفيهيـة ونفـسية يف    
ين داخليـا  درشمواقـع املـ  موقعـا مـن    ١٣ ريبـا وغرييـدا وفارشـانا وكـذلك يف     إوقرى مضيفة يف    
 .يف منطقة دار سيال

  

ــة الرصــد واإلبــالغ   -خامسا   ــة    انــسحاب بعــد آلي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري بعث
 أفريقيا الوسطى وتشاد

 بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد             رحيل  ل نوأن يك رجح   امل من  - ٦٤
  انتـهاكات   تزايـد ارتكـاب    خطـر ، حيـث حيتمـل      مـين من شرق تشاد أثر سـليب علـى الوضـع األ          

 قـدرة األمـم املتحـدة علـى تنفيـذ            من احملتمل أن تتـأثر سـلباً       ،وباإلضافة إىل ذلك  . لألطفاا ضد
ام يف آليـة الرصـد واإلبـالغ        اهلـ نظـرا لـدور البعثـة       ،  )٢٠٠٥ (١٦١٢أحكام قرار جملس األمن     

.  مهمة الرصد واإلبالغ عـن االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال             يف هاة ملوارد يوياحلسامهة  املو
 بشكل ملحوظ قـدرة منظومـة األمـم املتحـدة والـشركاء الـوطنيني             تتقلص، س ةالبعثنسحاب  فبا
ا، ال ســيما مــن حيــث التغطيــة اجلغرافيــة صدي هلــرصــد النتــهاكات واإلبــالغ عنــها والتــى لــع
 عــدد حــاالت وحــوادث جتنيــد األطفــال  احتمــال تزايــدوهنــاك أيــضا خمــاوف مــن. األساســيةو

 عــدم وجــود رصــد بــسبب ،جلــسيمة ضــد األطفــالغريهــا مــن االنتــهاكات اعــن غ عنــها واملبلّــ
ــأثري ر ملــا لــذلك مــن  ، البعثــةجانــب مــن مــستمر واديمــ ظــل املمــر يمــن املــرجح أن و. دعات

 مـثرية  طقانـ  م،جـرس أم  و  وأوري كاسـوين   هاياريبا وب إل  يشمي  لذالشمايل يف شرق تشاد، ا    
وهـي احلركـة    ،   فيـه حـسب بعـض األنبـاء        للقلق نظرا الستمرار وجود حركة العـدل واملـساواة        

 .األطفال تجنيد عدد كبري منب ذات صلةاليت كانت قواهتا 
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ألمـم املتحـدة   افريق  ىل لبعثة األمم املتحدة إ    يةساس ونقل األنشطة األ   إجنازكجزء من   و  - ٦٥
ــضروري ضــمان أن ت   ــة الرصــد وا ظــلالقطــري، مــن ال ــهاكات اجلــسيمة    آلي إلبــالغ عــن االنت

، حتـت قيـادة     )٢٠٠٩ (١٨٨٢و  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ مـن ي جملـس األ   األطفال، وفقا لقرار   ضد
ــسيف،    ــل اليوني ــيم وممث ــسق املق ــضماناملن ــاء بل ــن،   جــباو الوف ــارير إىل جملــس األم  تقــدمي التق

 يف  تابع تنفيذ توصيايت واستنتاجات الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن، ال سـيما                وكذلك أن ت  
 ضــع وبــصدد نتحــدة القطــري اآلفريــق األمــم املو. طــة العمــل مــع حكومــة تــشادخب قعلــيت مــا

كومة تشاد ومن املهـم أن تكـون محايـة الطفـل مسـة رئيـسية           حل اماية املدنيني دعم  حلاستراتيجية  
قضية جتنيـد   مبعاجلة   ا حقيقي ا متزايد التزام  ى حنو لعت حكومة تشاد    دبأوقد  . هلذه االستراتيجية 

أداة لوضـع   باعتبارهـا   واإلبـالغ   آليـة الرصـد       بقوة على االستفادة من عملية     هاعشجِّأاألطفال و 
لفريـق األمـم     وينبغـي . تـها  هلا ومعاجل  صديوالت التدابري املناسبة ملنع ظاهرة اإلفالت من العقاب      

 .جهودهادعم واصل  أن ياملتحدة القطري
  

 التوصيات  -سادسا  
 عــن حالــة األطفــال  ني الــسابق تقريــرّي الــواردة يفتوصــياتالأكــرر بقــوة يف البدايــة،   - ٦٦
علــى  مجيــع األطــراف  أيــضاأحــثو). S/2008/532 و S/2007/400(اع املــسلح يف تــشاد رتوالــ

ــال        ــق العامــل املعــين باألطف ــة للفري ــا ورد يف االســتنتاجات الالحق ــع م ــذ مجي ــورا بتنفي ــام ف القي
 ).S/AC.51/2008/15  وS/AC.51/2007/16( يف تشاد والرتاع املسلح

م هجتنيـد األطفـال واسـتخدام     ظـاهرة   ومة للتـصدي ل   وأثين على اجلهود اليت تبذهلا احلك       - ٦٧
 إزاءنـين أشـعر بـالقلق       أ غـري .  حديثا تجم أُد يتالعناصر  ال املسلحة، مبا يف ذلك      ا قواهت ى أيدي لع

حثهـا يف   أ، و همعمـل لوقـف جتنيـد األطفـال واسـتخدام         الخطة  وضع  بطء التقدم يف احلوار حنو      
ــار ذلــك مــسألة ذا اطرخنــهــذا الــصدد علــى اال  ــة، باعتب  يف حــوار مــع األمــم  ، عاجلــةت أولوي

 متـشيا مـع قـرارات    هاوتنفيـذ حمـددة األجـل   و إعـداد خطـة عمـل ملموسـة       ء مـن  اهتـ ناملتحدة لال 
 ).٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩جملس األمن 

ا العـسكرية، مبـا يف ذلـك        دهتاقي حكومة تشاد أوامر واضحة لسلسلة       ينبغي أن تصدر  و  - ٦٨
م متــشيا مــع التزاماهتــا مبوجــب قــانون  هلــي، حتظــر جتنيــد األطفــال واســتخدام علــى الــصعيد احمل

ــدويل، و   ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــراإل تكفــلحقــوق اإلن  عــن الفــوري وغــري املــشروط  جاف
 .األطفال مجيع
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ضمان احتـرام حقـوق األطفـال مـن         ن تبـذل قـصارى اجلهـود لـ         حكومـة تـشاد أ     علىو  - ٦٩
ــع اجلم  ــب مجي ــسلحة  اجان ــات امل ــل،    ع ــع بواســطةاملوجــودة يف أراضــيها، ومواصــلة العم  مجي

ىل إ  دون عراقيـل    اجلهـات الفاعلـة يف األمـم املتحـدة         صـول و  سبل الوسائل الالزمة، على تيسري   
 يف  نوجـودي امل األطفـال    عرفـة هويـة   ، مل موسـورو مجيع املراكـز العـسكرية واملخيمـات، ال سـيما           

 .همواإلفراج عن عاتا هذه اجلمصفوف

االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف  حــوادث اســتمرار حيــالين قلــق بــالغ رويــساو  - ٧٠
شـجع احلكومـة بقـوة علـى        أو. اجلنسي، مبا يف ذلك تلك الـيت يرتكبـها أفـراد القـوات املـسلحة              

 مــرتكيب جــرائم االغتــصاب وغريهــا مــن جــرائم العنــف اجلنــسي   مــعتحقيــقلإعطــاء األولويــة ل
 .اصدي هل والت من هذه اجلرائميجيات الوقاية، وتعزيز استراتء القضاتهم أمامومالحق

 اسـتخدام األلغـام      عـن  فكـ أن ت مجيع مجاعات املعارضـة املـسلحة       ختاماً، يتعني على    و  - ٧١
 ىل ضـمان أن   إاحلكومـة   ب كما أهيب .  األطفال وتشويههم  قتلاملضادة لألفراد، اليت تتسبب يف      

 االهتمـام املناسـب   إيـالء  و ،عـايري الدوليـة    مـع امل   يةتماشـ م الربامج اإلنسانية إلزالـة األلغـام        تكون
 . برامج التوعية مبخاطر األلغاموضعلألطفال الضحايا، و

ــدابري الــيت  ممــا ســرّ و  - ٧٢ ــادة   ذختــاين الت ــشادية لــضمان زي ــسلطات الت ــة احلألمــن واها ال ماي
 وقـد أدى ذلـك إىل     . حوهلـا ما  و لسكان املدنيني يف خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا       ل

املفـرزة األمنيـة    ، مـن خـالل      عمـل أن ت لحكومـة   ينبغـي ل   و ؛تناقص عدد حوادث جتنيـد األطفـال      
وينبغــي للحكومــة أيــضا أن تتخــذ . يف هــذه املواقــع ألمــين ااه، للحفــاظ علــى انتــشاراملتكاملــة

  املـشردين داخليـا    املتعلق حبمايـة   يفريق التصديق على اتفاقية االحتاد األ     خطوات فورية من أجل   
 . ومساعدهتمقياأفري يف

ع شـجِّ أ،  بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد             يف ضوء انسحاب    و  - ٧٣
، سـتمرار اجلهات املاحنة على تقدمي الـدعم لفرقـة العمـل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ مـن أجـل اال                    

. بـل ق مـن ذي بعثـة   الـيت كانـت تـضطلع هبـا ال     واإلبـالغ صدريف القيام بأعمال ال ،  نقدر اإلمكا 
ــاحنني  و ــضاأناشــد أوســاط امل ــدم دعمــ  أن أي ــا  اجمنرب التءااجــرإلل اً إضــافياً تق ــوم هب ــيت تق ــة ال  ي

  .السلطات الوطنية ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملنظمات غري احلكومية
  
  


