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  الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح
      

  استنتاجات بشأن األطفال والرتاع املسلح يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
    
ـــزاع املســلح، يف جلســته    الفريــقحبــث   - ١ ــةالعامــل املعــين باألطفــال والن الــيت  ٥٨ الرمسي

ألمـني العـام عـن األطفـال والنــزاع املسـلح       الثالث لتقرير ال، ٢٠١٦أيار/مايو  ١٧عقدت يوم 
إىل كـانون   ٢٠١١ ينـاير  ) للفترة من كـانون الثـاين/  S/2016/133(أفريقيا الوسطى يف مجهورية 

، الــذي عرضــته املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والنـــزاع ٢٠١٥األول/ديسـمرب  
البعثـة الدائمـة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى لـدى األمـم املتحـدة بكلمـة          عن ملسلح. وأدىل ممثل ا

  أمام الفريق العامل.
ورحب أعضاء الفريق العامل بتقرير األمني العام، املقـدم وفقـا لقـرارات جملـس األمـن        - ٢

 ٢١٤٣و  )٢٠١٢( ٢٠٦٨و  )٢٠١١( ١٩٩٨و  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢
  ، وأحاطوا علما مبا ورد فيه من حتليل وتوصيات.)٢٠١٥( ٢٢٢٥و  )٢٠١٤(
وأعرب أعضاء الفريـق العامـل عـن بـالغ القلـق إزاء االنتـهاكات والتجـاوزات اجلسـيمة           - ٣

يف سـياق الـرتاع    ،املشـمولة بـالتقرير   طـوال الفتـرة   ،املرتكبة حبق األطفال على يد أطراف الـرتاع 
ــد      ــادة كــبرية يف وتــرية جتني ــا الوســطى. والحظــوا حــدوث زي ــة أفريقي ــدائر يف مجهوري املســلح ال
ــويههم خـــالل اهلجمـــات     ــال وتشـ ــتخدامهم، وقتـــل األطفـ ــال واسـ ــلحة لألطفـ اجلماعـــات املسـ

ي حبـق األطفـال.   االنتقامية الوحشية، وتواتر حاالت االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسـ 
اختطـاف األطفـال الـيت تعـزى يف معظمهـا إىل جـيش الـرب        حلـاالت   شـجبهم وأعربوا أيضا عن 

  املاضية.  السنةعلى مدى حاالت االختطاف املثري للقلق يف رتفاع االللمقاومة، والحظوا 
اعتــداء أعمــال اســتغالل و وقــوع عــن بــالغ القلــق إزاء االدعــاءات ب   كــذلك أعربــوا    - ٤

حفظـة سـالم تـابعني لألمـم املتحـدة      على يـد  أطفال يف مجهورية أفريقيا الوسطى ضد جنسيني 
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األمـم املتحـدة علـى     تعكفوأفراد قوات غري تابعة لألمم املتحدة، وأحاطوا علما بالتدابري اليت 
  عاجلة املسألة.ملاختاذها حاليا والتحقيقات اليت أجرا السلطات الوطنية 

علــى ضــرورة مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وحماســبة   وشــدد أعضــاء الفريــق العامــل  - ٥
مجيع مرتكيب االنتهاكات والتجاوزات حبق األطفال. كذلك سـلطوا الضـوء علـى أمهيـة إعـادة      

كفالـة  مبـا يشـمل   بناء املؤسسات احلكومية ونظم محاية الطفـل يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،     
  حصول األطفال على التعليم والرعاية الصحية.  

د ممثل البعثة الدائمة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى التـزام احلكومـة اجلديـدة بالعمـل        وأك  - ٦
املمثلـة اخلاصــة لألمــني العـام املعنيــة باألطفــال والــرتاع   ن فــيهم ، مبــنيمـع مجيــع األطــراف املعنـي  

املسلح واألمـم املتحـدة، مـن أجـل إـاء ومنـع جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم علـى حنـو ينتـهك             
البيــان الــذي أدىل بــه ممثــل البعثــة الدائمــة جلمهوريــة    درِ. ويــالواجــب التطبيــقيل القــانون الــدو

  أفريقيا الوسطى لدى األمم املتحدة يف مرفق هذه االستنتاجات.
وقـرارات جملـس    الواجـب التطبيـق  بأحكام القانون الـدويل   ، ورهناًاجللسةويف أعقاب   - ٧

ــلة، مبـــا  ــرارات  األمـــن ذات الصـ ــا القـ  ١٩٩٨، و )٢٠٠٩( ١٨٨٢، و )٢٠٠٥( ١٦١٢فيهـ
ــال  )٢٠١٥( ٢٢٢٥، و )٢٠١٤( ٢١٤٣ ، و)٢٠١٢( ٢٠٦٨، و )٢٠١١( ــأن األطفــ بشــ

بشأن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحـدة،   )٢٠١٦( ٢٢٧٢والرتاع املسلح، والقرار 
بشــأن محايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة، واتســاقا مــع تلـــك         )٢٠١٦( ٢٢٨٦والقــرار  

  .املبين أدناهاألحكام والقرارات، اتفق الفريق العامل على اختاذ اإلجراء املباشر 
  

  بيان عام من رئيس الفريق العامل  

من خـالل بيـان عـام يصـدره     توجيه رسالة إىل اجلهات التالية الفريق العامل على  اتفق  - ٨
  رئيس الفريق:

  
ــا الوســطى، وال     -  أوال    ــة أفريقي ســيما   مجيــع اجلماعــات املســلحة الــيت تنشــط يف مجهوري

واجلماعــات املســلحة املرتبطــة بــه وميليشــيات الــدفاع   الســابق ائــتالف ســيليكا 

املذكورة يف تقريـر   ،وجيش الرب للمقاومة “باالكا -  أنيت”احمللية املعروفة باسم 

  األمني العام

جلميع االنتهاكات والتجاوزات املستمرة الـيت   يعرب عن أشد إدانته  (أ)    
اجلماعـات علـى أن    تلـك ترتكب حبق األطفال يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وحيـث     

يشـمل   تبادر فورا إىل إاء ومنع مجيع انتهاكات القانون الدويل الواجب التطبيـق، مبـا  
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جتنيد األطفال واستخدامهم، وقتـل األطفـال وتشـويههم، وأعمـال االغتصـاب وغـريه       
ــدارس       ــى امل مــن أشــكال العنــف اجلنســي، واختطــاف األطفــال، وشــن اهلجمــات عل

  ملساعدات اإلنسانية؛  واملستشفيات، ومنع وصول ا
 اجلماعــات املســلحة لألطفــال   مــن جتنيــد  يعــرب عــن بــالغ القلــق     (ب)    

األطفــال دروعــاً ، ويعــرب عــن القلــق مــن اســتخدام واســتخدامهم علــى نطــاق واســع
ــات   ــيت”ميليشــيات خــالل هجم ــا - أن ــى “ باالك ــة    عل ــم املتحــدة املتكامل ــة األم بعث

املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وحيــث بقــوة كــل   
إطــالق ســراح إىل فـورا ودون أي شــروط مسـبقة    أن تبــادراجلماعـات املســلحة علـى   

مجيع األطفال املرتبطني ا والكـف عـن أي أنشـطة أخـرى ـدف إىل جتنيـد األطفـال        
  مبا يشمل إعادة جتنيد األطفال الذين جرى اإلفراج عنهم؛ واستخدامهم،

مجيــع أعمــال العنــف الــيت تســتهدف األطفــال علــى أســاس    يشــجب  (ج)    
ذلــك األعمــال الــيت تنطــوي علــى قتــل األطفــال وتشــويههم، وكــذلك    يف الــدين، مبــا

االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسـي ضـد األطفـال، وحيـث مجيـع اجلماعـات       
  على الكف عن هذه االنتهاكات والتجاوزات وسلك سبيل املصاحلة؛املسلحة 

باألمهيـة املســتمرة الـيت يتســم ـا التصــدي للعنـف اجلنســي يف      يسـلّم   (د)    
علــى اختـاذ تــدابري فوريــة وحمــددة  تلــك اجلماعــات مجهوريـة أفريقيــا الوســطى، وحيـث   

شـكال العنـف   لوقف ومنـع ارتكـاب أفـراد اجلماعـات املعنيـة لالغتصـاب وغـريه مـن أ        
  اجلنسي ضد األطفال؛

إىل امتثال القانون الـدويل الواجـب التطبيـق واحتـرام الطـابع       يدعوها  (هـ)    
املدين للمدارس واملستشفيات، مبـا يشـمل العـاملني فيهـا، وإىل وقـف ومنـع اهلجمـات        

العـاملني ـا أو التهديـد بشـن هجمـات علـيهم، ووقـف        علـى  على تلـك املؤسسـات و  
العسـكري للمـدارس واملستشـفيات، وكلـها أعمـال تنتـهك القـانون         ومنع االستخدام

  الدويل الواجب التطبيق؛  
ــدعوها كــذلك إىل   )٢٠١٦( ٢٢٨٦إىل القــرار  يشــري  (و)     أن تكفــل وي

الــذين يضــطلعون  احتــرام ومحايــة مجيــع األفــراد العــاملني يف اــالني الطــيب واإلنســاين  
   ــد ــهم ومعـ ــائل تنقلـ ــة، ووسـ ــام طبيـ ــرا مبهـ ــذلك ام، وحصـ ــائر  كـ ــفيات وسـ املستشـ

  الطبية؛  املرافق
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ســيما جــيش الــرب للمقاومــة، علــى   اجلماعــات املســلحة، وال حيــث  (ز)    
الكــف عــن اختطــاف األطفــال وعــن ارتكــاب مجيــع االنتــهاكات والتجــاوزات حبــق    

ــورا   ــام ف ــى القي ــع    األطفــال املخــتطفني، وعل ــاإلفراج عــن مجي ودون شــروط مســبقة ب
ــة       ــة املعنيــ ــات املدنيــ ــليمهم إىل اجلهــ ــزهم وتســ ــذين حتتجــ ــتطفني الــ ــال املخــ األطفــ

  الطفل؛  حبماية
ــن املســاعدة اإلنســانية ميكــن أن يشــكّ     يشــدد  (ح)     ــان م ــى أن احلرم ل عل

 انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين وجير آثارا خطرية علـى األطفـال، ويـدعو إىل إفسـاح    
ل أمــام اجلهــات الفاعلــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، مبــا يف ذلــك األمــم  يالســب

املتحدة وشركاؤها يف اال اإلنساين، على حنو كامـل ومـأمون ودون عوائـق ليتسـىن     
هلا إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية يف الوقـت املناسـب إىل السـكان املتضـررين، مبـن فـيهم          

عمـالً  توجيهية لألمم املتحدة الناظمـة للمسـاعدة اإلنسـانية و   للمبادئ ال األطفال، وفقاً
  أحكام القانون الدويل ذات الصلة؛ب
ــب  (ط)     ــات املســلحة أن   يطل ــا  إىل اجلماع ــع مجيــع   تتعهــد علن ــاء ومن بإ

ــهاكات والتجــاوزات   ــيت ترتكــب  االنت بوضــع واعتمــاد  أن تعجــل و ،ضــد األطفــال ال
 ١٦١٢فقــا لقــرارات جملــس األمــن    إطــار زمــين حمــدد و   وتنفيــذ خطــط عمــل ذات  

 ٢١٤٣و  )٢٠١٢( ٢٠٦٨و  )٢٠١١( ١٩٩٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥(
  ؛)٢٠١٥( ٢٢٢٥و  )٢٠١٤(
ــه يف   يرحــــب  (ي)     ــذي وقعتــ ــااللتزام الــ ــدد، بــ ــذا الصــ ــ ٥، يف هــ  ار/أيــ

، مبــا يف ذلــك فصــائل منتســبة إىل ائــتالف     )١(عشــر مجاعــات مســلحة   ٢٠١٥ مــايو
باالكا، والـذي يقضـي بإـاء ومنـع جتنيـد األطفـال        - سيليكا السابق وميليشيات أنيت

واستخدامهم، وحيثها على التقيد بالتزاماا، وإطـالق سـراح مجيـع األطفـال املـرتبطني      
  يذها بالتعاون مع األمم املتحدة؛ا، ووضع مزيد من خطط العمل وتنف

بـــاألوامر القياديـــة القاضـــية حبظـــر جتنيـــد األطفـــال  يرحـــب كـــذلك  (ك)    
واستخدامهم، اليت صدرت عن التجمع الوطين من أجل التجديد يف مجهوريـة أفريقيـا   

_________________ 

؛ واجلبهـة الدميقراطيـة للتقـدم يف مجهوريـة أفريقيـا      االكاب - اجلماعات العشر اليت وقعت االلتزام هي فصيل أنيت  )١(  
أفريقيـا الوسـطى لنصـرة    مجهوريـة  الوسطى؛ واجلبهة الشعبية لنهضة مجهورية أفريقيا الوسطى؛ وحركـة حمـرري   

العدالة؛ والتجمـع الـوطين مـن أجـل التجديـد يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى؛ ومجاعـة الثـورة والعدالـة؛ ومجاعـة             
أفريقيــا الوســطى؛ واحتــاد القــوى اجلمهوريــة واحتــاد القــوى  شــعب مجهوريــة ومجاعــة وحــدة ســيليكا اجلديــدة؛ 

  اجلمهورية األساسية.
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فصـائل ائـتالف سـيليكا     - الوسطى ومجاعة وحـدة شـعب مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     
ــيت أدت إىل   ــدعو إىل      الســابق، وال ــا، وي ــال املنضــوين حتــت لوائه ــن األطف ــراج ع اإلف

  مواصلة إنفاذ تلك األوامر؛
ــا     يالحــظ  (ل)     ــة أفريقي ــت الوضــع يف مجهوري ــة أحال أن الســلطات الوطني

 أيـــار/ ٣٠إىل احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة يف  ٢٠١٢آب/أغســـطس  ١منـــذ الوســـطى 
 ٢٠١٤ول/ســـبتمرب أيل ٢٤املـــدعي العـــام للمحكمـــة أعلـــن يف     ، وأن٢٠١٤ مـــايو
ــرار  عــن ــتالف      بق ــا ائ ــا فيه ــع األطــراف، مب ــق يف االدعــاءات بارتكــاب مجي ــتح حتقي ف

ــيت  ســيليكا باالكــا، جــرائم ضــد اإلنســانية وجــرائم حــرب،     - الســابق ومجاعــات أن
يشــمل اســتخدام األطفــال يف القتــال املســلح، وأن بعــض األعمــال املشــار إليهــا يف  مبــا

(أ) أعاله قد تشكل جرائم مبوجب نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة     ٨الفقرة 
  ؛احملكمة  دولة طرف يفمجهورية أفريقيا الوسطى علما بأن الدولية، 

، )٢٠١٦( ٢٢٦٢إىل أن جملــس األمــن جــدد مبوجــب قــراره   يشــري  (م)    
، التـدابري املاليـة وتـدابري السـفر املفروضـة مبقتضـى       ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٣١حىت 

علــــى األفــــراد والكيانــــات الــــذين   )٢٠١٤( ٢١٣٤و  )٢٠١٣( ٢١٢٧ القــــرارين
، الرتكــام )٢٠١٣( ٢١٢٧مــن القــرار  ٥٧املنشــأة عمــال بــالفقرة  حتــددهم اللجنــة

ل األمـن يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مـن قبيـ       أعماال تقوض السالم أو االستقرار أو
  ما يلي:

املشاركة يف التخطيط ألعمال تنتهك القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان     ‘١’    
القانون الدويل اإلنسـاين، أو يف توجيـه تلـك األعمـال أو ارتكاـا،       أو

حبســب احلالــة، أو يف أعمــال تشــكل جتــاوزات أو انتــهاكات حلقــوق   
 اإلنســان يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مبــا يف ذلــك األعمــال الــيت       

تنطـــوي علـــى العنـــف اجلنســـي، واســـتهداف املـــدنيني، واالعتـــداءات 
ــة أو   ــارات عرقيـ ــذة العتبـ ــدارس     املنفـ ــى املـ ــداءات علـ ــة، واالعتـ دينيـ

  واملستشفيات، واالختطاف، والتشريد القسري؛
جتنيد األطفال أو اسـتخدامهم يف الـرتاع املسـلح يف مجهوريـة أفريقيـا        ‘٢’    

  لدويل الواجب التطبيق؛الوسطى، على حنو ينتهك القانون ا
إعاقــة إيصـــال املســاعدة اإلنســـانية إىل مجهوريــة أفريقيـــا الوســـطى،      ‘٣’    

زيعهــا يف مجهوريــة إعاقـة احلصــول علــى املســاعدة اإلنســانية أو تو  أو
  .أفريقيا الوسطى
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عــن اســتعداد فريــق العمــل إلبــالغ جملــس األمــن باملعلومــات   يعــرب  (ن)    
  ؛ذات الصلة دف مساعدة الس يف فرض تدابري حمددة األهداف على اجلناة

  
  حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى   -  ثانيا    

ــوفري        يؤكــد  (س)     ــق بت ــا يتعل ــة فيم ــوط باحلكوم ــدور الرئيســي املن ــى ال عل
احلمايــة واإلغاثــة جلميــع األطفــال املتضــررين مــن الــرتاع املســلح يف مجهوريــة أفريقيــا   
الوسطى، ويهيب باحلكومة إىل إدراج محاية األطفال ضـمن أولوياـا الوطنيـة وتعزيـز     

  سجيل املتأخر للمواليد؛منها تسجيل املواليد والت قٍرطُنظم محاية الطفل، بِ
احلكومة بقوة على إعطاء األولويـة حلمايـة الطفـل يف إطارهـا      يشجع  (ع)    

التشريعي الوطين، بوسائل منها اعتماد قانون وطين جيرم جتنيد األطفـال واسـتخدامهم   
ــديق       ــة التصـ ــريع عمليـ ــق، وتسـ ــب التطبيـ ــدويل الواجـ ــانون الـ ــهك القـ ــو ينتـ ــى حنـ علـ

ي التفاقيــة حقـــوق الطفـــل بشــأن اشـــتراك األطفـــال يف   الربوتوكـــول االختيـــار علــى 
  املنازعات املسلحة؛

علـى أمهيـة إـاء اإلفـالت مـن العقـاب ويهيـب باحلكومـة إىل          يشدد  (ف)    
املسؤولني عن تلك االنتهاكات والتجـاوزات ضـد األطفـال عـن طريـق       حماسبةضمان 

  ؛ية اخلاصة وتفعيلهامنها إنشاء احملكمة اجلنائالقضاء الوطين، بوسائل تعزيز نظام 
  

  ن يف مجهورية أفريقيا الوسطىوقادة اتمعات احمللية والزعماء الديني  -  ثالثا    

ــة والزعمــاء      يشــدد  (ص)     ــوط بقــادة اتمعــات احمللي ــدور املهــم املن ــى ال عل
  املسلح والنهوض جبهود املصاحلة؛ الدينيني يف جمال تعزيز محاية األطفال يف الرتاع

على مواصلة التنديـد علنـا باالنتـهاكات والتجـاوزات املرتكبـة       حيثهم  (ق)    
االنتـهاكات والتجـاوزات علـى    يشـمل   حبق األطفال والـدعوة إىل إائهـا ومنعهـا، مبـا    

يشـجعهم علـى التعـاون مـع احلكومـة واألمـم املتحـدة دعمـاً للجهـود          وأساس الـدين،  
ع أطراف النـزاع املسلح علـى  الرامية إىل إاء جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل مجي

  حنو ينتهك القانون الدويل الواجب التطبيق؛
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مجيــع قــوات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم املتحــدة، مبــا فيهــا بعثــة األمــم املتحــدة     -  رابعا    

ــطى      ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ ــاد لتحقيـ ــددة األبعـ ــة املتعـ املتكاملـ

سـابقا  اليت كانت موجودة ملوجودة حاليا أو والقوات غري التابعة لألمم املتحدة ا

  يف مجهورية أفريقيا الوسطى والدول األعضاء املعنية 

إزاء مــزاعم اغتصــاب األطفــال واســتغالل   يعــرب عــن بــالغ األســى   (ر)    
األطفال واالعتداء عليهم جنسيا علـى يـد حفظـة سـالم تـابعني لألمـم املتحـدة وأفـراد         

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ويــدين بشــدة مجيــع    قــوات غــري تابعــة لألمــم املتحــدة يف 
  أعمال االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛

األمـــم املتحـــدة والـــدول األعضـــاء املعنيـــة إىل اختـــاذ التـــدابري   يـــدعو  (ش)    
اســتغالل واعتــداء بارتكــاب أفــراد تــابعني هلــا أعمــال دعــاءات االاملناســبة للتحقيــق يف 

، وكفالة متتع األطفـال الضـحايا   )٢٠١٦( ٢٢٧٢وحماسبة اجلناة وفقا للقرار  نيجنسي
علـى الـدعم الطـيب     موتيسري حصـوهل  ،والشهود باحلماية الكافية خالل عملية التحقيق

  والنفسي، حسب االقتضاء؛  
ــوفري       حيــث  (ت)     ــن اجلهــود لت ــد م ــذل مزي ــى ب ــة عل ــدول األعضــاء املعني ال
دريب رصني بشأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني قبـل نشـر قواـا، وفقـا ألحكـام         ت

  مذكرات التفاهم واالتفاقات األخرى املربمة مع األمم املتحدة؛
مجيــع قــوات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم والقــوات األخــرى يــدعو   (ث)    

ــا الوســطى إىل امتثــال    غــري القــانون الــدويل التابعــة لألمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقي
الواجب التطبيق واحتـرام الطـابع املـدين للمـدارس واملستشـفيات، مبـا يشـمل العـاملني         
فيها، ووقف ومنع االستخدام العسـكري للمـدارس واملستشـفيات يف انتـهاك للقـانون      

  الدويل الواجب التطبيق؛
  

  التوصيات املقدمة إىل جملس األمن    

رســالة موجهــة مــن بإحالــة رئــيس جملــس األمــن أن يوصــي اتفــق الفريــق العامــل علــى   - ٩
  رئيس الفريق العامل إىل حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى:

إىل قرارات جملس األمن السابقة اليت رحب فيهـا الـس بتنظـيم     يشري  )أ(    
وانتخابــات تشــريعية  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ١٣اســتفتاء دســتوري ســلمي يف  

ــانون األول/ديســــمرب  ــية يف كــ ــارس ٢٠١٥ ورئاســ ــباط/فرباير وآذار/مــ ، ٢٠١٦ وشــ
  ؛  ٢٠١٦  آذار/مارس  ٣٠أرشانج تواديرا يف  -س فوستان ضافة إىل تنصيب الرئيباإل
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ــوفري        يؤكــد  )ب(     ــق بت ــا يتعل ــة فيم ــوط باحلكوم ــدور الرئيســي املن ــى ال عل
احلمايــة واإلغاثــة جلميــع األطفــال املتضــررين مــن الــرتاع املســلح يف مجهوريــة أفريقيــا   

، ويهيب باحلكومة إىل إدراج محاية األطفال ضـمن أولوياـا الوطنيـة وتعزيـز     الوسطى
  تسجيل املواليد والتسجيل املتأخر للمواليد؛مبا يف ذلك نظم محاية الطفل، 

عن أشد إدانته جلميع االنتهاكات والتجـاوزات املسـتمرة الـيت    يعرب   )ج(    
الــرتاع املســلح أطــراف  ترتكــب حبــق األطفــال يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وحيــث 

كافــةً علــى أن تبــادر فــورا إىل إــاء ومنــع مجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل الواجــب    
التطبيق، مبا يشمل جتنيد األطفال واستخدامهم، وقتـل األطفـال وتشـويههم، وأعمـال     

ــري  ــك االغتصــاب وغ ــال، وشــن       ذل ــاف األطف ــف اجلنســي، واختط ــن أشــكال العن م
  اهلجمات على املدارس واملستشفيات، ومنع وصول املساعدات اإلنسانية؛  

علــى أمهيــة إــاء اإلفــالت مــن العقــاب، ويــدعو احلكومــة إىل  يشــدد  )د(    
كفالة حماسبة مجيع مرتكيب االنتهاكات والتجـاوزات حبـق األطفـال عـن طريـق تعزيـز       

ضـائية الوطنيـة، بوسـائل منـها كفالـة التحقيـق واملقاضـاة يف الوقـت املناسـب          النظم الق
بإصـــدار النظـــام األساســـي املـــؤرخ  وعلـــى حنـــوٍ منـــهجي، ويرحـــب يف هـــذا الصـــدد

املنشــئ للمحكمــة اجلنائيــة اخلاصــة، ويــدعو احلكومــة إىل       ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٣
  التعجيل بتشكيل احملكمة وتفعيلها؛

لـــى تســـريع عمليـــة التصـــديق علـــى الربوتوكـــول  احلكومـــة ع حيـــث  )هـ(    
  االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة؛  

احلكومة بقوة على إعطاء األولويـة حلمايـة الطفـل يف إطارهـا      يشجع  )و(    
التشريعي الوطين، بوسائل منها اعتماد قانون وطين جيرم جتنيد األطفـال واسـتخدامهم   

لى حنو ينتهك القـانون الـدويل الواجـب التطبيـق، ويشـجع احلكومـة علـى أن تكفـل         ع
  معاملة األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة باعتبارهم ضحايا يف املقام األول؛  

أن تراعـي بـرامج نـزع السـالح والتسـريح      احلكومة إىل كفالـة   يدعو  )ز(    
ألطفــال املــرتبطني بــالقوات حقــوق اوإعــادة اإلدمــاج وأنشــطة إصــالح قطــاع األمــن  

  املسلحة واجلماعات املسلحة واحتياجام اخلاصة ومحايتهم؛
ــب  )ح(     ــالح      يرحـ ــزع السـ ــة نـ ــى سياسـ ــة علـ ــدد، باملوافقـ ــذا الصـ ، يف هـ

ــؤون       ــها وزارة الشـ ــت عنـ ــيت أعلنـ ــال الـ ــة باألطفـ ــاج اخلاصـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ والتسـ
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بتنفيــذ أن تســرع مــة إىل ، ويــدعو احلكو٢٠١٥االجتماعيــة يف كــانون األول/ديســمرب 
  املتحدة؛  الشركاء الدوليني العاملني يف امليدان، مبا يف ذلك األمموأن تبلغ ا السياسة 

منــع  مــن أجــلاحلكومــة إىل إنشــاء آليــات قويــة لتقــدير الســن  يــدعو  )ط(    
جتنيد األطفال واستخدامهم يف صفوف قوات األمن الوطنية على حنو ينتـهك القـانون   

منـع  بغيـة  الدويل الواجب التطبيق، ويشجع احلكومة علـى التعـاون مـع األمـم املتحـدة      
جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، بطــرق منــها النظــر يف اســتخدام مبــادئ األمــم املتحــدة  

، والسماح لألمم املتحدة بفـرز انـدين لكشـف    السن تقديربشأن  الساريةالتوجيهية 
  حاالت جتنيد القاصرين؛

احلكومــة كــذلك علــى إنشــاء آليــة تــدقيق فعالــة لكفالــة عــدم     حيــث  )ي(    
جتنيــد أي مرتكــب النتــهاكات واعتــداءات جســيمة ضــد األطفــال ضــمن     إدمــاج أو

ي تـدريبا  صفوف قوات األمن الوطين، وتضمني مناهجها اخلاصـة بالتـدريب العسـكر   
إلزاميــا لقــوات األمــن الوطنيــة بشــأن محايــة الطفــل، واعتبــار ارتكــاب جــرائم العنــف   

  ملدونة سلوك قواا األمنية؛ اجلنسي ضد األطفال انتهاكاً
احلكومة إىل أن تكفل مراعاة الشـواغل املتعلقـة حبمايـة الطفـل      يدعو  )ك(    

منتـدى بـانغي املعقـود يف     يف إطار جهود السالم واملصاحلة ويف سياق تنفيـذ توصـيات  
جلـان احلقيقـة واملصـاحلة يف     قيـام ، وأن تكفـل علـى وجـه اخلصـوص     ٢٠١٥أيار/مايو 
م ضــــحايا يف ألطفــــال املــــرتبطني جبماعــــات مســــلحة باعتبــــارهمبعاملــــة ااملســــتقبل 

  األول؛  املقام
فرص إعادة اإلدمـاج  إلتاحة األولوية أن تعطي احلكومة على  يشجع  )ل(    

توعيـة اتمعـات احملليـة    بطـرق منـها   ال املتضـررين مـن الـرتاع املسـلح،     ألطفلاملستدام 
بشـأن تفــادي وصـم هــؤالء األطفــال، مـع كفالــة تلبيــة االحتياجـات اخلاصــة للفتيــات     
وكذلك لألطفال ذوي اإلعاقة وغريهم من األطفال الضعفاء بوجه خاص، مبـن فـيهم   

 يف اتمــع لالنــدماج ئــة األيتــام واألطفــال غــري املصــحوبني، ومــنحهم فرصــا متكاف     
  ؛جديد  من

األطفـال يف مجهوريـة أفريقيـا     إفسـاح السـبل أمـام    يشدد علـى أمهيـة    )م(    
على التعليم والرعاية الصحية، ويشيد باحلكومـة اللتزامهـا بشـؤون    للحصول الوسطى 

التعليم ومحاية املدارس من خالل تأييدها إعالن املـدارس اآلمنـة، ويـدعوها إىل كفالـة     
  املدارس واملستشفيات واألفراد املرتبطني ا؛محاية 
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حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى إىل إبقاء الفريق العامل علـى   يدعو  )ن(    
اطــالع، حســب االقتضــاء، علــى جهودهــا املبذولــة مــن أجــل تنفيــذ توصــيات الفريــق  

  العامل واألمني العام.
رسـالة موجهـة مـن    بإحالـة  الفريق العامـل علـى أن يوصـي رئـيس جملـس األمـن        واتفق  - ١٠

  رئيس الفريق العامل إىل األمني العام:
إىل األمني العام أن يكفل مواصلة فرقة العمل القطرية للرصـد   يطلب  )أ(    

وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــة    مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واإلبــالغ يف 
لتصـدي لالنتـهاكات   يف اهلـا  مـع حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ودعمهـا       تعاوا 

  الرتاع املسلح؛  سياق األطفال يف  حبقوالتجاوزات املرتكبة 
طرية للرصـد  إىل األمني العام أن يكفل مواصلة فرقة العمل القُ يطلب  )ب(    

أجـل الـدعوة   مـن   )٢٠٠٥( ١٦١٢واإلبالغ تواصلها مع أطراف الرتاع وفقا للقـرار  
إىل إطالق سراح األطفال وإعادة إدماجهم وتيسـري اعتمـاد خطـط عمـل إلـاء ومنـع       

طرية علـى مواصـلة   األطفال، وأن يشجع فرقة العمل القُ حبقاالنتهاكات والتجاوزات 
احلوار اجلاري بشـأن اعتمـاد خطـط عمـل مـع مجاعـة وحـدة شـعب مجهوريـة أفريقيـا           

التجديـد يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، واجلبهـة      الوسطى، والتجمع الوطين مـن أجـل   
  فصائل ائتالف سيليكا السابق؛ - الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى

إىل األمـــني العـــام أن يســـتمر يف كفالـــة فعاليـــة آليـــة الرصـــد  يطلـــب  )ج(    
، وفعاليـة عنصـر   أفريقيا الوسـطى واإلبالغ بشأن األطفال والنـزاع املسلح يف مجهورية 

، بطرق منها ضمان تزويد البعثـة  املتكاملةل يف بعثة منظمة األمم املتحدة محاية األطفا
  األطفال؛  بقدرات كافية يف جمال محاية

يف باألمر التوجيهي الذي أصدره املمثل اخلاص لألمـني العـام    يرحب  )د(    
بعثــة األمــم املتحــدة   ومفــوض الشــرطة ب قــوة المجهوريــة أفريقيــا الوســطى إىل قائــد    

ويدعو إىل تنفيذ األمـر   ،حظر استخدام املدارس أثناء تنفيذ أنشطتهمابغرض  املتكاملة
  التوجيهي بالكامل؛

بارتكـاب  إزاء اسـتمرار وخطـورة االدعـاءات     يعرب عن بالغ القلق  )هـ(    
ضـمن  تابعني لألمم املتحـدة   سالمٍ حفظةأعمال استغالل واعتداء جنسيني من جانب 

، ويطلـب إىل  ةغـري تابعـة لألمـم املتحـد     قواتأفراد ملة وبعثة األمم املتحدة املتكاإطار 
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والتطبيــق التــام لسياســة األمــم  )٢٠١٦( ٢٢٧٢األمــني العــام أن يكفــل تنفيــذ القــرار 
  االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛باملتحدة القاضية بعدم التهاون إطالقا 

ــبيط  )و(     ــرتاع      ل ــال وال ــل إدراج مســألة األطف ــام أن يكف ــني الع إىل األم
  طرية عن مجهورية أفريقيا الوسطى؛املسلح كعنصر حمدد ضمن مجيع التقارير القُ

املعنيـة  إىل األمني العام أن يعمـم هـذه الوثيقـة علـى الكيانـات       يطلب  )ز(    
  داخل منظومة األمم املتحدة.

رسـالة إىل رئـيس جلنـة    بإحالة رئيس جملس األمن يوصي أن واتفق الفريق العامل على   - ١١
بشــأن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى   )٢٠١٣( ٢١٢٧جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  

  النحو التايل:
ــيت طلــب  )٢٠١١( ١٩٩٨(ج) مــن القــرار   ٩إىل الفقــرة  يشــري  )أ(     ، ال

فيها جملس األمن تعزيـز االتصـاالت بـني الفريـق العامـل وجلـان اجلـزاءات ذات الصـلة         
االنتــهاكات بشـأن  التابعـة لــس األمـن، بوســائل منـها تبــادل املعلومـات ذات الصــلة     

  النـزاع املسلح؛  حاالت  املرتكبة ضد األطفال يفوالتجاوزات 
بعقــد املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والــرتاع  يرحــب  )ب(    

ــة يف       ــل وللجنـ ــق العامـ ــتركة للفريـ ــة مشـ ــة إحاطـ ــلح جلسـ  كـــانون األول/ ١١املسـ
ــة إىل اللجنـــة يف  ٢٠١٥ ديســـمرب ــايو  ٩، وكـــذلك باإلحاطـــة املقدمـ ، ٢٠١٤أيار/مـ

صـل املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال        ويشجع يف هذا الصدد على أن توا
  والرتاع املسلح إطالع اللجنة والفريق العامل على املعلومات ذات الصلة؛  

ــالقرارات     يرحــب  )ج(     ــة اجلــزاءات، عمــال ب ــام جلن  )٢٠١٤( ٢١٣٤بقي
 ٢٠١٤أيار/مـــــــايو  ٩، يف الفتـــــــرة بـــــــني )٢٠١٦( ٢٢٦٢و  )٢٠١٥( ٢١٩٦ و
، بتسمية مخسـة أفـراد وكيـان واحـد لضـلوعهم يف التخطـيط       ٢٠١٦آذار/مارس  ٧ و

ويل حلقــوق اإلنســان أو القــانون الــدويل اإلنســاين، أو يف ألعمــال تنتــهك القــانون الــد
ــة، أو     ــا، حبســب احلال ــال أو ارتكا ــك األعم ــه تل ــاوزات    توجي ــال تشــكل جت يف أعم

انتهاكات حلقوق اإلنسان و/أو يف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم علـى حنـو ينتـهك        أو
  القانون الدويل الواجب التطبيق؛

نظـر يف فـرض جـزاءات علـى كيانـات      اللجنة على مواصـلة ال  يشجع  )د(    
  وأفراد آخرين، وفقا للقواعد واملبادئ التوجيهية للجنة.
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  واتفق الفريق العامل على أن يوصـي جملس األمن مبا يلي:  - ١٢
أخــذ حالــة األطفــال املتضــررين مــن  األمــن كفالــة أن يواصــل جملــس  )أ(    

  ؛وأنشطتهابعثة الالرتاع املسلح يف احلسبان عند مناقشة والية 
ــة،        )ب(     ــل املنوطــة بالبعث ــة الطف ــة محاي ــذ والي ــة اســتمرار ودعــم تنفي كفال

يتعلق برصـد االنتـهاكات والتجـاوزات املرتكبـة حبـق األطفـال يف الـرتاع         وخباصة فيما
ومبنــع هــذه االنتــهاكات والتجــاوزات بوســائل منــها التــدريب  املســلح واإلبــالغ عنــها

واحلفاظ علـى قـدرات البعثـة وخرباـا     اية الطفل، ة محعلى محاية الطفل وتعميم مراعا
يف جمال محايـة الطفـل، ويف هـذا الصـدد، توجيـه طلـب لتقـدمي إحاطـة إعالميـة بشـأن           
توحيد مهام احلماية يف البعثة وأثره على مهام محاية الطفل املنوطة بالبعثة، وذلـك مـن   

  أجل تعميق النظر يف املسألة؛  
ــة إىل     )ج(     ــذه الوثيق ــة ه ـــال    إحال ـــأة عمـ ـــن املنشـــ ـــس األمــــ ـــة جملـــ جلنــــ

  بشـــــأن مجهوريـــة أفريقيا الوسطى. )٢٠١٣( ٢١٢٧بالقـــرار 
  

  ختذها الفريق العاملاإجراءات مباشرة     

رسـائل إىل البنـك الـدويل وغـريه     توجيه  هرئيسأيضا على أن يتوىل اتفق الفريق العامل   - ١٣
  من اجلهات املاحنة على النحو التايل:

ــدد  )أ(     ــا      يشـ ــة أفريقيـ ــال يف مجهوريـ ــة لألطفـ ــات املاسـ ــى االحتياجـ علـ
الوســـطى، ويهيـــب بـــاتمع الـــدويل إىل تقـــدمي الـــدعم للحكومـــة يف وضـــع وتنفيـــذ   

  سياسات وبرامج ومبادرات وطنية دف إىل تعزيز محاية األطفال؛
، يف هذا الصدد، إىل البنـك الـدويل واجلهـات املاحنـة األخـرى      يطلب  )ب(    

الـدعم إىل احلكومـة والشـركاء    أن تقـدم  وميكن التنبـؤ بـه و   ياوكاف امرن متويالأن توفر 
ــة الطفــل، مبــا      ــزاً جلهــود محاي يشــمل املعنــيني يف جمــال العمــل اإلنســاين واإلمنــائي تعزي

  :األمور التالية
مـن أجـل   إنشاء آليات لتقدير السن يف صفوف قوات األمـن الـوطين     ‘١’    

منــع جتنيــد األطفــال واســتخدامهم علــى حنــو ينتــهك القــانون الــدويل  
  التطبيق؛  الواجب

إعـــداد وتنفيـــذ بـــرامج مســـتدامة متعـــددة القطاعـــات لإلفـــراج عـــن    ‘٢’    
األطفال املرتبطني باجلماعات املسـلحة وإعـادة إدمـاجهم، والتشـديد     
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 أمهية الـدعم النفسـي واالجتمـاعي وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي      على 
االقتصــادي واملصــاحلة علــى مســتوى اتمــع احمللــي، ومنــع معــاودة  و

  جتنيد األطفال واستخدامهم يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
تعزيز النظم املعنية بإتاحة التعليم والتدريب املهـين املناسـبني وكـذلك      ‘٣’    

لتغذيــة جلميــع األطفــال املتضــررين مــن الرتاعــات  الرعايــة الصــحية وا
ــال     ــات واألطف ــيهم الفتي ــن ف ــةاملســلحة، مب ــن   ذوو اإلعاق ــم م وغريه

األطفـــال الضـــعفاء بوجـــه خـــاص، مبـــن فـــيهم األيتـــام واألطفـــال        
  املصحوبني؛  غري

تسجيل املواليد والتسجيل املتأخر للمواليد كوسـيلة ملنـع   نظام إرساء   ‘٤’    
ــال واســـتخ  ــانون الـــدويل  جتنيـــد األطفـ ــو ينتـــهك القـ دامهم علـــى حنـ

  الواجب التطبيق يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
ــع      ‘٥’     ــذ اســتراتيجيات مســتدامة وطويلــة األجــل إلــاء ومن وضــع وتنفي

العنــف اجلنســي والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس ضــد األطفــال يف  
ســياق الــرتاع املســلح يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، بطــرق منــها        

الضـــعف االجتمـــاعي واالقتصـــادي الواســـع النطـــاق وتلبيـــة  معاجلـــة
  االحتياجات اخلاصة للفتيات والفتيان املتضررين من الرتاع املسلح؛

ــة،       ‘٦’     ــات احلوكمـ ــائية وآليـ ــة والقضـ ــة القانونيـ ــات الوطنيـ ــز اآلليـ تعزيـ
يتعلــــق بالتصــــدي لإلفـــالت مــــن العقــــاب علــــى   ســـيما فيمــــا  الو

ــة   ــهاكات والتجــاوزات املرتكب ــرتاع     االنت ــياق ال ــال يف س حبــق األطف
املسلح، بوسائل منها دعم قدرة نظام العدالة اجلنائية وإنشاء احملكمـة  

  اجلنائية اخلاصة وتفعيلها؛
مـن أجـل بنـاء وتعزيـز القـدرة علـى االسـتجابة         الفنيةتقدمي املساعدة   ‘٧’    

محاية العاملني يف جمال محاية الطفـل علـى املسـتويني احلكـومي     على و
  حلكومي؛ا  وغري

قيام األمم املتحدة وشركائها، على حنو منتظم وباستخدام مـا يكفـي     ‘٨’    
من املوارد، بأنشطة الرصد واإلبالغ لتحديد االجتاهـات واألمنـاط يف   
االنتهاكات والتجـاوزات املرتكبـة ضـد األطفـال ومـا يتصـل ـا مـن         

 محايـة األطفـال، وتعزيـز بـرامج محايـة الطفـل تبعـا       يف جمـال  أولويات 
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ــال االلتزامــات وخطــط العمــل   يشــمل  لــذلك، مبــا دعــم تنفيــذ وامتث
  الرامية إىل إاء ومنع االنتهاكات والتجاوزات ضد األطفال.

البنــك الــدويل واجلهــات املاحنــة إىل إبقــاء الفريــق العامــل علــى  دعــوة  )ج(    
  املساعدة، حسب االقتضاء.مد يد تبذله من جهود لتوفري التمويل و  امب علم

 


