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 تقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف تشاد  
  

 موجز 
 إىلوهـو مقـدم     ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ قـرار جملـس األمـن        ألحكـام عد هذا التقرير وفقا     أ 

األطفـال  بـشأن   تقرير قطـري    ثاين  اجمللس وفريقه العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح بوصفه         
 يونيـه / إىل حزيـران   ٢٠٠٧متـوز   /تقريـر الفتـرة مـن يوليـو        ويغطـي ال   .تـشاد والصراع املـسلح يف     

 .ترتكب ضد األطفال يف تشاداليت  الستة اجلسيمة ويركز على االنتهاكات ،٢٠٠٨
مـسألة   يـؤثر علـى      وكيف ، للعنف يف تشاد   اإلقليميبعد   ال ويسلط التقرير الضوء على    
شـديدة التقلـب بـسبب اسـتمرار        األمنية  و السياسية والعسكرية    احلالةال تزال   و.  األطفال محاية
وجـود مجاعـات    و املـسلحة،    املتمـردة  واجلماعـات    يةتـشاد ال املسلح بني القوات املسلحة      الرتاع
ــة ــشاد، و ة متمــردأجنبي ــاراتال يف شــرق ت ــشنها غ ــيت ت ــشيات ا عــرب احلــدود  ال ــد،  ميلي جلنجوي

ريــر يف هــذا ويــبني التق.  بــصفة رئيــسية بــني العــرب وغــري العــربالعرقيــةواســتمرار التــوترات 
وسـبب ذلـك     تـشاد،    يف اجلـاري هم الـضحايا الرئيـسيني للـصراع        يظلون  األطفال  أن  السياق،  

تعرضــهم  و؛ يف القــوات واجلماعــات املــسلحةهم واســتخدامهمجتنيــدعلــى وجــه التحديــد هــو 
ــشويه ل ــل والت ــل لقت ــام ، وخاصــة بفع ــذخائر غــري  األرضــية األلغ ــن   املنفجــرة؛ وال ــاهنم م وحرم

واألصــول التابعــة  اإلنــساين اجملــال يف واســتهداف العــاملني ؛ملــساعدة اإلنــسانيةااالسـتفادة مــن  
ــر . للوكــاالت اإلنــسانية  عــن املــسؤولةغــري الــدول مــن الــدول ومــن  األطــرافوحيــدد التقري

 والتصدي هلـا علـى      نتهاكاتاال متابعة   أيضاويصف التقرير   . ضد األطفال املرتكبة  التجاوزات  
 .صعيد الربامج
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طـرية  اخلالنتـهاكات   لالتـصدي   جمـال   يف  اليت تواجـه    كبرية  التحديات  بالتقرير  ويسلم ال  
مـن تقـدم منـذ    حتقـق  مـا   إىل أن يشريوتشاد، األحداث يف  سياق   يفضد األطفال   اليت ترتكب   

علـى  غـري الـدول      ومـن    الـدول مـن    الفاعلـة اجلهـات   التقرير  ث  حيو. التقرير السابق كان ضئيال   
 وإخـالء سـبيلهم،   تحديـد األطفـال     لخطـط عمـل     لوضـع   تحـدة    امل األمـم دخول يف حوار مـع      ال

إقامــة احلاجــة إىل علــى التقريــر ويــشدد . هم حلقــوقاجلــسيمةيــع االنتــهاكات وللقــضاء علــى مج
 املتحـــدة يف جمـــاالت تبـــادل املعلومـــات األمـــم شـــركاء بـــني علـــى الـــصعيد اإلقليمـــيتعـــاون 

حـدود مثـل جتنيـد األطفـال واختطـافهم       تحسني معاجلة القضايا العـابرة لل      ل يجمناوالتخطيط الرب 
 .وإعادة إدماجهم
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 مقدمة - أوال 
 األطفــال عــن) ٢٠٠٥( ١٦١٢قــرار جملــس األمــن ب القطــري عمــالعــد هــذا التقريــر أ - ١
بــني يف الفتــرة مــن   املــسلح يف تــشاد  الــرتاع ويغطــي حالــة األطفــال و  ،املــسلحةرتاعــات وال
 الفريـق  يـستعرضه وهـو ثـاين تقريـر عـن تـشاد          . ٢٠٠٨ يونيـه  /حزيـران إىل   ٢٠٠٧ هيوليـ /متوز

ــرتاعالعامــل املعــين باألطفــال و  ــر يــصدر يف إطــار   املــسلح، ال ــة العمــل  وإن كــان أول تقري  فرق
 ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ املتحدة األمم لقرار يف جنامينا وفقا واإلبالغ املنشأةلرصد ل القُطرية

، ضـــد األطفـــال ترتكـــب الـــيت  الـــستةاجلـــسيمة ويركـــز التقريـــر علـــى االنتـــهاكات   - ٢
 غـريه   أواالغتـصاب   ووقتل األطفـال وتـشويههم،       هم،استخدام أوجتنيد اجلنود األطفال     :وهي
 ومنـع وصـول املـساعدة اإلنـسانية         ، ضـد األطفـال     املرتكـب   العنف اجلنسي الشديد   أشكالمن  

فيات، واهلجـوم علـى املـدارس أو املستـش    . ، واهلجوم على املدارس أو املستـشفيات    إىل األطفال 
 .واختطاف األطفال

 
  بوجه عامالسياق السياسي والعسكري واألمين - ثانيا 

ويف اجلوانــب   اإلنــسان حقــوق يف جمــال   أزمــة رهيبــة  أفريقيــا تواجــه منطقــة وســط    - ٣
ومجهوريـة  السودان، وتـشاد،    ف. اإلقليميباشر انعدام األمن على الصعيد      امل مصدرها ،اإلنسانية

ما، جمـربة علـى مواجهـة        والكامريون إىل حد     الدميقراطية، الكونغو   ، ومجهورية أفريقيا الوسطى 
يعـرب هـؤالء    وأحيانـا آلخـر،  ابلـد  بلـد إىل ال لسكان الفارين من ا أعداد هائلة من عمليات نزوح   

 اإلقليميـة حركـات  تويف املقابـل، فـإن هـذه ال   . أشـهر  بـضعة   أكثر مـن بلـد واحـد خـالل         حدود
ــة مــن عــدم االســتقرار يف بلــ  تولــد    األساســية والقــدراتاهلياكــلمــن أساســا  حمرومــةدان حال

 .األزمةللتعامل مع هذه 
 منـذ اسـتقالل البلـد عـن فرنـسا      الـرتاع عـدم االسـتقرار و  فترة طويلة من    شهدت تشاد    - ٤

ففــي الوقــت احلاضــر :  علــى مــر الــزمنهــذا الــرتاع وأســبابه  طبيعــة حتولــتوقــد. ١٩٦٠عــام 
املواجهــة يف : مترابطــة، وهــين كانــت إ وبعــاد متمــايزةأ ثالثــة اجتمــاع يفيتجلــى هــذا الــرتاع 

 والعنـف القـائم بـني    ، املـسلحة التـشادية  ومجاعـات املعارضـة      احلكوميـة شرق تشاد بني القوات     
ــى  والطوائــف ــذي حيــدث يف  أســسعل ــة ال ــضا،  شــرق إثني ــد أي ــشاد  أوجــه  والبل ــوتر بــني ت الت

رتاع الــدائر علــى حمــور   وتترتــب علــى هــذا الــ   . والــسودان علــى طــول حــدودمها املــشتركة    
 بـصورة متزايـدة     وإن كـان يـشمل أيـضا      ،  علـى الـصعيد اإلقليمـي      كـبرية    تشاد آثار  - السودان

يف األوضــاع ســتقرار اال عــدم أيــضا فتــرة طويلــة مــن  الوســطى الــيت شــهدت أفريقيــامجهوريــة 
 . ةداخليال ةسياسيال
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ة التقلـب بـسبب اسـتمرار    يف تـشاد شـديد  ة السياسية والعسكرية واألمنياحلالة ال تزال   - ٥
وجـود مجاعـات    و املـسلحة،    املتمـردة  واجلماعـات    التـشادية  املسلح بني القوات املـسلحة       الرتاع
 اجلنجويـد   مجاعـات عـرب احلـدود     الـيت تـشنها     غـارات   بـسبب ال   يف شرق تـشاد، و     ة متمرد أجنبية

لطوائــف ابــني الطوائــف اإلثنيــة، وخاصــة  مــن الــسودان، و اســتمرار التــوترات بــني  املدعومــة 
 .ية وغري العربيةالعرب
 يف اجتـاه  مـن حركـات التمـرد       حتركت جمموعـة    ،  ٢٠٠٨يناير  / هناية كانون الثاين   ويف  - ٦

 الدميقراطيـة جـل  أ احتـاد القـوى مـن    :، وهـي حركات مترد خمتلفة فقد توحدت ثالث    . العاصمة
 يف  األساســية،-، واحتــاد القـوى مــن أجــل الدميقراطيـة والتنميــة    التغــيريقـوى جتمــع ووالتنميـة،  

املتمـردين  فـرد مـن      ٤ ٥٠٠إىل   ٣ ٠٠٠ بنحـو مـا يقـدر     وقـد اشـتبك     .  الرئيس إلطاحةحماولة  
انـدلع قتـال عنيـف يف      و.  كيلـومترا مـن جنامينـا      ٨٠ مسافة، على   مساقط يفمع قوات احلكومة    

رار على الفـ  تشادي   ٣٠ ٠٠٠ حنو أجربما  وهو  فرباير،  / من شباط  األوىل األياميف  ذاهتا  جنامينا  
ــة املتحــدة واملنظمــات غــري  األمــمالعديــد مــن وكــاالت  اضــطر إىل الكــامريون، و إىل  احلكومي

 حبلـول هنايـة    انتـهى  القتـال الفعلـي  مـن أن رغم  على ال و. االنتقال إىل مراكز أخرى بصفة مؤقتة     
وحـدث  . عـدم االسـتقرار وانعـدام األمـن       ب اتـسمت فتـرة   فقـد تلـت ذلـك       فرباير،  /شباط ٣يوم  

تعرضــوا زعمــاء املعارضــة وهنــاك مــزاعم بــأن . منــازل اخلاصــة واملبــاين الرمسيــة لل شــديدهنــب 
شخــصيات رئيــسية يف املعارضــة غــري واعتقلــت .  مــن الوقــتةلفتــر “وااختفــ”لمــضايقات و ل

 الدميقراطيـة جـل   أ رئـيس حـزب التجمـع مـن          شوا،، مثل لول حممد     فرباير/ شباط ٣  يف املسلحة
زعـيم   ، يورونغـار احلريات والتنمية، ونغـارليجي    حزب   رئيس،   حممد صاحل  عمروابن  ،  والتقدم

 وجـودهم   أمـاكن ومل تعـرف    . احتاد العمل من أجل اجلمهورية، ووضعوا يف احلبس االنفـرادي         
 يورونغـار بفـضل ضـغوط       شـوا ونغـارليجي    لـول حممـد      أُفـرج عـن   قد  و. لفترة طويلة من الزمن   

حـىت وقـت كتابـة هـذا     ال يـزال،  صـاحل   حممد غري أن التقارير تفيد بأن ابن عمر    . دولية ووطنية 
 . يف عداد املفقودينالتقرير، 

 األمـر الـذي   ،  ةالزغـاو و قبـيليت تامـا    بـني    وخاصـة  أيضا،   اإلثين مستمرا الرتاع  وال يزال    - ٧
 وتــــشري التقــــديرات إىل أن. يضــــا إىل تــــدمري قــــرى وتــــشريد الــــسكان واحــــتالل األر أدى
منطقـة   يف داخليـا    شـردوا ) األقلائة على    يف امل  ٥٠منهم  يشكل األطفال   (شخص   ١٨٠ ٠٠٠
حيـث يعيـشون بـصفة       العـامني املاضـيني وحـدها،         فتـرة  تـشاد علـى مـدى     مـن    يشرقالنوب  اجل

 .رئيسية يف مقاطعيت دار سيال وأسونغا
 فعلـى اإلمجـال، وقـع     . سيما يف شرق تشاد، شديدة التقلب       األمنية، ال  احلالة وال تزال  - ٨

) طـرق وقطـع  ، واختطـاف سـيارات،   إثنيـة رية، وصـراعات  هجمـات عـسك   ( ا أمني ا حادث ٢٧١
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ــرة   ــالتقرير، ومعظمهــا يف  املــشمولةخــالل الفت ــضا  ب ــوز بي ــا   ق ــدا وإريب ــتني وغريي  وكوكــو وبيل
 اإلنـسانية   احلالـة ثـر سـليب علـى       أنعدام األمـن    وال. وباهاي وغاغا، ويف خميمي فرشانا وتريغوين     

 .  للسكانامللحةالحتياجات لوعلى قدرة املنظمات على االستجابة 
اجلماهرييـــة (يف ســـرت ُوقّـــع اتفـــاق ســـالم ، ٢٠٠٧ أكتـــوبر/األول تـــشرين ٢٥ ويف - ٩

 احتاد القـوى مـن      ي، بني حكومة تشاد ومجاعات املتمردين الرئيسية الثالث، وه        )العربية الليبية 
علـى   االتفـاق ويـنص   .  والوئام الـوطين التـشادي     ، التغيري قوىجتمع  و ،لتنميةوا الدميقراطيةجل  أ
  مجيـع  لـدى  عـن الـسجناء      التشادي، واإلفـراج   الدستور   واحترام ، النار إلطالقفوري  الوقف  ال

 بـني   ،٢٠٠٧نـوفمرب   / مـن تـشرين الثـاين      األخـري  األسـبوع يف  ،  القتـال انـدلع   أن   غـري . األطراف
سـقوط أعـداد     إىل   وأدى ، واحتاد القوى من أجل الدميقراطية والتنمية      يةتشادالالقوات املسلحة   

الـشديد الـذي    م الثقـة    وهو مـا كـرس حالـة انعـدا         من كال اجلانبني،     ة من القتلى واجلرحى   كبري
الــزعيم الــضمانات الــيت أعطاهــا القتــال علــى الــرغم مــن وقــد وقــع . األطــراف بــني اكــان قائمــ

، قبل يومني فقط من توقيع اتفـاق       وكان جتمع قوى التغيري قد أعلن أيضا      . تنفيذ االتفاق باللييب  
دمـج التجمـع يف      أسـاليب تحديـد   لاللجنـة املـشتركة     ألن  ه سيواصل كفاحـه املـسلح       نأالسالم،  

ستـصبح أساسـية فيمـا يتعلـق        كانـت هـذه اللجنـة       و. بعـد تكـن قـد أنـشئت       اجليش التشادي مل    
 .متارس عملها إطالقا مل ولكنها ،اجليش النظامييف دمج مجاعات املتمردين عملية تحديد ب

 
 ضد األطفالاملرتكبة  االنتهاكات اخلطرية -ثالثا  
 جتنيد األطفال واستخدامهم يف القوات واجلماعات املسلحة -ألف  

يـزال  وال  . التقارير أن مجيع أطراف الرتاع تواصل جتنيد األطفال واسـتخدامهم   أفادت - ١٠
 سـوى   سجَّليُـ ال  ؛ إذ    هـذه املـسألة يف سـياق تـشاد          معاجلـة  ،بشكل خاص ،  من الصعوبة مبكان  

وهناك مسائل ثقافية ذات صلة مبفـاهيم الـصبا والرجولـة تـؤدي              .دليواائة من امل  يف امل  ١٠ نسبة
ن عـدم إمكانيـة احلـصول علـى فـرص الـتعلم          إ  مث .جتنيد األطفال واستخدامهم  مسألة  إىل تفاقم   
 . لألطفال لالنضمام إىل القوات واجلماعات املسلحةا إضافيادافعشكل أيضا والعمل ي

ــ - ١١ ــصلك ــد األ ذلك، يت ــود واســتخدامهم  جتني ــال اجلن ــد ،كــبري جــدا ، إىل حــد طف  بالبع
ــرتاعاإلقليمــي  ــورو   ســهاراومت .لل ــشيا توروب ــى نطــاق واســع ميلي ــسلحة  ، عل  أو اجلماعــات امل

توروبــورو جنــدت ميليــشيا أن بــ التقــارير وأفــادت .الــسودانية املتحالفــة مــع احلكومــة التــشادية
وجتـري أيـضا عمليـات       .ل األمطـار  ص فـ  لنـغ خـال   ييف تـريغني وبرجي   لالجـئني   أطفاال يف خمـيمني     

د الــسودانية املــسماة وتواصــل حركــة التمــر  . يف دارفــورجتنيــد كثيفــة بنــاء علــى االحتياجــات 
 واملــساواة التجنيــد يف خميمــات الالجــئني وحوهلــا، وبــشكل خــاص يف أوري       حركــة العــدل 
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تحـدة لـشؤون   ، ثـاين أكـرب املخيمـات الـيت تـديرها مفوضـية األمـم امل              )هـاي احمافظـة ب  (كاسوين  
 . أيضامبحض إرادهتمو  بالقوة والكبار األطفالوُيجنَّد .الالجئني وأقرهبا إىل احلدود السودانية

يف صفوف القـوات املـسلحة      ُيمارسان   جتنيد األطفال واستخدامهم     أنب التقارير تفيدو - ١٢
إىل أمـاكن    وعـادوا  التابعة للحكومـة   جمندون من معسكرات التدريب      الفر أطف قد  و .التشادية

 .جتـاوزات جـسيمة   وقـوع   حيـث ُجّنـدوا، ليبلّغـوا عـن         مـن   إقامتهم يف مواقع املـشردين داخليـا        
 .وشهادات هؤالء األطفال مفيدة جدا يف زيادة الوعي داخل اجملتمعات احمللية حبقوق األطفـال             

 ن معظــم األطفـال الــذين ُسـلِّموا لليونيــسيف لـضمهم إىل بــرامج إعـادة اإلدمــاج مــرتبطني    كـا و
مرتبطـا بـالقوات املـسلحة      ) طفـال  ٣٥( من أجل التغيري، وكان عدد قليل منهم         باجلبهة املتحدة 

 مشاهدة الشبان الذين يرتدون الزي العسكري يف كل مـن جنامينـا         عادةميكن  إال أنه    .التشادية
ورغم اعتراف مـسؤولني يف احلكومـة التـشادية بارتبـاط األطفـال بـالقوات املـسلحة،                  .والريف
 أساسـيا  بأن األمر لـيس كـذلك، باعتبـاره شـرطا            فرنسااحلكومة ضمانة خطية حلكومة     قدمت  

 .لنشر قوة حفظ السالم بقيادة االحتاد األورويب

لوحظ وجود فتيات مرتبطات بالقوات املسلحة، ال سـيما يف املنطقـة الواقعـة حـوايل            و - ١٣
 اآلن، ولغايـة  نل إلـيه  مبكـان الوصـو    جـدا  لكـن اتـضح أنـه مـن الـصعوبة          ).شرق تشاد (غرييدا  

 .ُتسرَّح أية فتاة بشكل رمسي من صفوف القوات أو اجلماعات املـسلحة يف اإلطـار الرمسـي                 مل
ــام  ــغ عــن وجــود   ٢٠٠٧ويف ع ــدا    ، أُبل ــة غريي ــشرة يف منطق ــات يف إحــدى الكتائــب املنت  .فتي

طلـع  ويف م .  عاما ١٨ الكتيبة حراسا من اإلناث، تقل أعمار بعضهن عن           هذه وتستخدم قائدة 
 موســورو يفعيـد نــشرها مـؤخرا   ، كانـت هــذه الكتيبـة ال تــزال يف غرييـدا؛ وقــد أُ   ٢٠٠٨عـام  

 .وأُدجمت يف أقسام أخرى من اجليش الوطين التشادي

وترد فيما يلـي أمثلـة عـن جتنيـد القـوات واجلماعـات املـسلحة لألطفـال خـالل الفتـرة                       - ١٤
 :املشمولة بالتقرير

بتجنيـد   واملـساواة  ل حركـة العـد   قيـام  عنأُبلغ ،٢٠٠٨يونيه / حزيران ١٧يف   )أ( 
به بتواطــؤ مفــتش املدرســة االبتدائيــة مــع  شــُتاو ).شــرق تــشاد(ســتة أطفــال يف خمــيم إيريــدميي  

األطفــال الــستة إىل قــد أُخــذ و .واســتجوبته الــشرطة ولكــن أُطلــق ســراحه فيمــا بعــد  .اجملنِّــدين
 .أماكن جمهولة

ــران٢٧يف  )ب(  ــه / حزي ــرِّ،٢٠٠٨يوني ــوات الــدرك يف      ُس ــن ق ــال م ــسعة أطف ح ت
 وقـد أعـادت   ،ريجلبهـة املتحـدة مـن أجـل التغـي         با  قبل ذلـك   نيرتبطم منهموكان مخسة    .جنامينا

 عامــا، قــد اســتفاد يف ١٤ ويبلــغ مــن العمــر ،وكــان أحــدهم .قــوات الــدرك الوطنيــة جتنيــدهم
 أحـد مراكـز      نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وقـضى سـتة أشـهر يف            برنامجالسابق من   
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 جندتـه قـوات الـدرك مـع         ،٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط  .الرعاية املؤقتة بانتظار االلتحاق باملدرسة    
ــرين وأعط ــغ    آخـ ــهريا يبلـ ــا شـ ــه مرتبـ ــك٦٠ ٠٠٠تـ ــة     فرنـ ــة األفريقيـ ــات اجلماعـ ــن فرنكـ  مـ

، رغـم أنـه جيـري       أيـضا أطفـال آخـرون      بلـغ وأ ). من دوالرات الواليات املتحدة    ادوالر ١٤٢(
ــسرحيهم وا ــة هبــم يف إطــار  ت ــشامل لــ لعناي ــامج ال ــسرحيهم وإعــادة  الع ســالح األطفــ رتالربن  وت
 .السابقني يتلقون مرتبات من قادهتم العسكريني ،أشهرظلوا عدة أهنم إدماجهم، 

ــران )ج(  ــه /يف حزي ركــة العــدل  ، دخلــت إحــدى املركبــات التابعــة حل  ٢٠٠٨يوني
وُســّرح  . علــى األقــل أطفــالمخــسةذت وأخــ) غرييــدا (ي الالجــئني يف ميلــمإىل خمــيواملــساواة 

 مـن األطفـال يف      وأفـاد األطفـال بوجـود غريهـم        .هم للبحـث عنـهم    و والـد  ىاألطفال بعـدما أتـ    
 . واملساواةصفوف حركة العدل

 
 قتل األطفال وتشويههم -باء  

عمليــــات قتــــل عــــشوائي يف ســــياق الــــرتاع املــــسلح  ث ومــــن النــــادر نــــسبيا حــــد  - ١٥
 /شــباطأوائــل  يف -  يف جنامينــاجــرت الــيتاث اآلنفــة الــذكر وخــالل األحــد .تــشاد شــرق يف
األسـواق   على سقطت و . وقع الكثري من األضرار التبعية يف العاصمة التشادية        - ٢٠٠٨اير  فرب

 .للمتمردين تابعة بيك آبقنابل استهدفت سيارات  وعلى املنازل أيضااملركزية يف جنامينا 

فجرة، وخـصوصا يف    ند ذخائر وألغام أرضية غري م      وجو ا هو  شديد اقلق يثري   امبيد أن    - ١٦
، صدقت تشاد على اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وختـزين وإنتـاج              ١٩٩٩مايو  / أيار ٦ويف   .الشمال

 )٢٨القـانون رقـم   (وأصـدرت قانونـا وطنيـا    ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام،   
سـنة مـن احلـرب، مـن بـني الـدول             ٣٠ بعد    تشاد ُتعَترب،  بيد أن . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣ يف
 .فجرةنالذخائر غري املوضحايا األلغام األرضية عدد  األوىل يف العامل من حيث عشرال

 جمتمعـا حمليـا     ٢٤٩ ،عن أثـر األلغـام األرضـية      أُجريت   ،وقد حّددت دراسة استقصائية    - ١٧
مـن الـصعوبة مبكـان      و . الشمالية والشرقية من تـشاد     املنطقتني منها يف    ١٤٢متأثرا باأللغام يقع    

 حتـرك بـسبب   يف الوقت الراهن وضع عالمات على مواقع األلغام بسبب االفتقـار إىل البيانـات               
ومل تكتمل بعُد أنشطة إزالـة األلغـام يف مشـال          .، والرمال املتحركة   هطول األمطار   جراء األلغام
 .قة هذه املنط جمتمع املساعدة اإلنسانية إىل ذلك هو تعذر وصول ونتيجةد،البل

يوليـه إىل كـانون     / ضـحية مـن األطفـال خـالل الفتـرة مـن متـوز              ١٧ جمموعه   وسقط ما  - ١٨
وفقــد . ٢٠٠٧ يف عــام  ســقطوا ضــحية مــن األطفــال١٥٣ مــن أصــل ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
صـيبت   سـنوات، وأُ ٧  و٤وقُتلت ثالث فتيات تتـراوح أعمـارهن بـني         .أرواحهمتقريبا  ثلثهم  

ــاة عمرهــا   ــا جبــروح ١٢فت ــذخائر غــري   ٤٣ ت، ســقط٢٠٠٨ عــام ويف . عام  ضــحية جــراء ال
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صـيب   أشـخاص وأُ   ٩  منهم قُتل) الكبار يف املائة من     ٢٨  يف املائة من األطفال و     ٧٢(فجرة  نامل
 .ومعظــم الــضحايا هــم مــن الــذكور ومجــيعهم تقريبــا مــن املــدنيني .آخــرون جبــروح بليغــة ٣٤

ينـاير ومطلـع    /واخـر كـانون الثـاين      يف أ  يف جنامينـا وحوهلـا     الـذي نـشب      ، القتال العنيـف   وخلّف
 مــن كميــة كــبرية مجاعــات املتمــردين، وعــدد مــن بــني اجلــيش الــوطين  ٢٠٠٨فربايــر /شــباط

الَعَرضـية  اإلصـابات وحـوادث الوفـاة       عـدد    ارتفاعفجرة، مما يثري املخاوف من      نالذخائر غري امل  
 .يف املستقبل القريب

 
 االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي -جيم  

تقـع الفتيـات   و يف تـشاد،   اجلـسيمة يشيع االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنـسي   - ١٩
وتفيد التقارير بأن كالّ من اجلماعـات املـسلحة وأفـراد اجملتمـع احمللـي               . ضحاياه بشكل رئيسي  

ــداءات   ــاة يف هــذه االعت ــها  . هــم اجلن ــغ عن ــق معظــم احلــاالت املبلّ ــات  وتتعل ــداءات وعملي  باعت
. يـات العـامالت يف جمـال األنـشطة املرتليـة خـارج خميمـات املـشردين داخليـا          الفت اغتصاب حبـق  

تعويضات ماليـة، يف إطـار      دفع  وعادة ما ُتعالَج هذه احلاالت من خالل ترتيبات حملية من قبيل            
ونظرا للمحرمـات الـيت حتـيط بـاجلرائم اجلنـسية يف            . سلطة رؤساء اجملتمع احمللي وزعماء القرى     

منـاخ اإلفـالت مـن العقـاب        ف. دموا أساسـا  م اجلنـاة إىل العدالـة، هـذا إذا قُـ          دقـ تشاد، نادرا ما يُ   
 الــضحايا عــن انتعرضــن لالغتــصاب يثنيــيووصــمة العــار الــيت تلحــق بالفتيــات والنــساء الــاليت 

ــالغ ــسلطاتإب ــصاب  ال ــدومل ت.  عــن حــاالت االغت ــة، حــىت اآلن، ب ــى  احلكوم ــدرة عل ــع  ق  من
 . لذلكاستعدادا من العنف اجلنسي، أو حدوث االغتصاب وكفالة محاية األطفال

لعنـف اجلنـسي يف     ل قرير، وقع العديـد مـن الفتيـات ضـحايا         وخالل الفترة املشمولة بالت    - ٢٠
ــشادية ومجاعــات          ــة الت ــوات احلكوم ــني ق ــرتاع ب ــد كنتيجــة مباشــرة لل ــن البل ــشرقي م اجلــزء ال

لقرى التـشادية الواقعـة علـى       املتمردين، إضافة إىل اهلجمات اليت شنتها ميليشيا اجلنجويد على ا         
 الـيت حتتـاج     ،ويزداد بشكل يومي عدد احلاالت املبلّـغ عنـها        . طول احلدود بني تشاد والسودان    

 مــن حيــث أن الــضحايا هــم بالدرجــة  ســوءاكمــا تــزداد املــشكلة. إىل الرعايــة يف املستــشفيات
ــى ا       ــصول علـ ــستطيعون احلـ ــذين ال يـ ــل، الـ ــدائمي التنقّـ ــشردين، الـ ــن املـ ــة يف األوىل مـ لرعايـ

 .املستشفيات على املدى الطويل
الــيت وقعــت خــالل الفتــرة    العنــف اجلنــسي  أعمــال وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة عــن      - ٢١

 :بالتقرير املشمولة
ــغ عــن    )أ(  ــدا، وكوكــو، وأراديــب، أُبل ــة اغتــصاب، ارُتكبــت  ١١يف غوزبي  حال

م  هذه اجلـرائ   ارتكابهبم يف   وكان املشتبه   .  عاما ١٨ منها ضد فتيات تقل أعمارهن عن        ست
 .ضيف، أو من املشردين الداخليني أنفسهمأفراد يف اجملتمع احمللي امل
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ــا   )ب(  ــاة عمرهـ ــا الغتـــصاب مجـــاعي يف  ١٣تعرضـــت فتـ ــانون األول٣ عامـ  / كـ
ستـشفى الوطنيـة املرجعيـة     يف امل، توفيـت ويف اليوم التايل الغتـصاهبا    .  يف جنامينا  ٢٠٠٧ديسمرب  
األركـان العـسكرية للقـوات      هيئـة    يف   ضوشـخاص الـذين أُوِقفـوا عـ       واتضح أن أحـد األ    . العامة

 .املسلحة التشادية
 يف بلـدة    ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٢ عاما لالغتصاب يف     ١٢تعرضت فتاة عمرها     )ج( 
ــاي (بونقــور  ــيس تنظــيم مــن املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة     ) مقاطعــة مــايو بون ــد رئ علــى ي
 .ة احمللية حلماية الطفـل إحالـة هـذه القـضية إىل احملكمـة             وحياول أفراد من اللجن   . اإليدز/البشرية

 .وهذا مثال على اجلرائم اليت ترتكب يف مناخ اإلفالت من العقاب الذي يولده الصراع
 اغتصاب فتاة يف مرتهلا الكـائن       جنود، حاول ثالثة    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٤يف   )د( 

.  والــدها مــن منــع حــدوث االغتــصابومتكــن). الــدائرة التاســعة يف جنامينــا(يف منطقــة آم باتــا 
 . املكاناجلنودوأُطلقت عليه النار مرتني، إال أنه مل يصب بأذى، وغادر 

فعلـى سـبيل   . ومثة مسائل أخرى تتصل بـالعنف اجلنـساين مـن الـضروري إثارهتـا أيـضا        - ٢٢
املثــال، ُيمــاَرس تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث علــى نطــاق واســع، ويعــود ذلــك بالدرجــة   

 وبــشكل خــاص ،ألوىل إىل املعــايري الثقافيــة الــسائدة، يف أمــاكن منــها مواقــع املــشردين داخليــاا
وأخـريا، ال يـزال   . وعـشر سـنوات  سـنوات  وسط الفتيـات الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني سـت        

مــسألة حتتــاج إىل الرصــد والتوثيــق    يف خميمــات املــشردين داخليــا   الــزواج القــسري واملبكــر   
 .أفضل بصورة

 
 املـــساعدة جمـــال يف العـــاملني واســـتهداف اإلنـــسانية املـــساعدات وصـــول منـــع - دال 

 واألصول املتصلة هبا اإلنسانية
 جمـال  يف العـاملني  تـستهدف  الـيت  احلوادث من كبري عدد بوقوع تفيد التقارير تزال ال - ٢٣

 هــذه عوتقــ .النـــزاع يف األطــراف إىل تعــزى والــيتواألصــول املتــصلة هبــا،  اإلنــسانية املــساعدة
 منطقـة  يف بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  ازدادت وقد .الليل يف احلاالت معظم يف اهلجمات

 علـى  تنطـوي  الـيت  اهلجمـات،  هـذه  يف القـوة  استخدام إىل اللجوء ويزداد .كوكو - بيضا قوز
 الـسطو  إىل رئيـسية  بصورة وهتدف ،)جي .يب .آر( صاروخية وقنابل هجومية بنادق استخدام

 وجـه  علـى  اإلنـسانية  املـساعدة  جمـال  يف األجانـب  العـاملون  وُيستهدف .واألصول قودالن على
 الـسلطات وال تتـدخل     .األصـول و النقود هذه لديهم بأن السائد االعتقاد إىل بالنظر اخلصوص
 إىل ينتمـون  األعمـال  هذه مرتكيب بعض أن يعتقد بل. إال نادرا  احمللية الدرك وقوات العسكرية
 مركبـات  اخلـصوص  وجـه  علـى  الـسطو  عمليـات  اسـتهدفت  وقـد  .التـشادية  ةالعسكري القوات
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ــسانية املــساعدة وكــاالت ــه إىل اإلشــارة وجتــدر .اإلن ــا أن ــا غالب ــة تــصعب م ــات املطالب  باملركب
  .احمللية السلطات حيازة يف تصبح أن بعد املسروقة

ــة بعــض يلــي وفيمــا - ٢٤  جمــال يف العــاملني اســتهدفت الــيت العنيفــة اهلجمــات علــى األمثل
 :بالتقرير املشمولة الفترة خاللواألصول املتصلة هبا  اإلنسانية املساعدة

ــة يف )أ(  ــشي، منطقـ ــشرين ٩ يف أبيـ ــاين تـ ــوفمرب/الثـ ــاجم ،٢٠٠٧ نـ ــالن هـ  رجـ
 ؛زلهـمن يف ، احملكمة اجلنائية الدوليةلدى يعمل حمليا موظفا مسلحان

 مهــامجون أطلــق ،٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٧ يف أســونغا، مقاطعــة يف )ب( 
 يف كانـت  ،)CORD( احلكوميـة  غـري  كـورد  منظمـة  قوافـل  مـن  قافلـة  علـى  النـار  اهلويـة  جمهولو
ــا ــيم إىل طريقهـ ــغ خمـ ــئني برجيينـ ــادت .لالجـ ــة وعـ ــانا، إىل القافلـ ــن فارشـ ــد لكـ ــسائقني أحـ  الـ
 ؛جبروح أصيب

 األمــم مفوضــية مــن موظفــان تعــرض ،٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٢ يف )ج( 
ــشؤون حــدةاملت ــة الالجــئني ل ــث فارشــانا، خمــيم يف ســطو لعملي ــسلحان رجــالن ســرق حي  م

 ؛مركبتهما

ــار ١ يف )د(  ــايو/أيـ ــة جمهولـــو مـــسلحون رجـــال قتـــل ،٢٠٠٨ مـ  باســـكال اهلويـ
 مهمــة يف كــان عنــدما - املتحــدة اململكــة - الطفولــة إنقــاذ ملنظمــة القطــري املــدير مــارلينغي،

 ؛فارشانا خميم من كيلومترات ١٠ بعد على اليونيسيف مع توعية/محاية

 /متــوز ٢ فــيف :ســيال دار مقاطعــة يف أخــرى جــسيمة حــوادث أربعــة وقعــت )ه( 
 حـدود  بـال  أطبـاء  منظمـة  مـن  موظفـا  التشادية العسكرية ت القوا أفراد أحد قتل ،٢٠٠٧ يوليه

 األغذيــة لربنــامج مــشتركة قافلــة تعرضــت ٢٠٠٧ يوليــه/متــوز ٨ ويف .دوغــدوري يف )فرنــسا(
 .وأدويـة  أغذيـة  وسرقة وفاة حالة عن أسفرت هلجمة )فرنسا( حدود بال أطباء منظمةو عامليال
 منظمـة  يف يعمـل  وطين موظف على مسلحني أفراد ثالثة هجم ،٢٠٠٧ أغسطس/آب ٢٨ يف

 اقــتحم ،٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٣ يفو .جبــروح ابوهوأصــ وضــربوه الــدويل، التعــاون
ــ منظمــة جممــع مــسلحون رجــال  وأصــابوا كوكــو، يف وأوكــسفام )فرنــسا( حــدود بــال اءأطب
 ؛اتصال ومعدات املال من كبريا مبلغا وسرقوا .جبروح تشاديا وحارسا دوليني موظفني

 قريـضة  يف عـسكريون  أفـراد  هجم ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ٣ يف بيلتني، منطقة يف )و( 
 يفو .وضــربوه همنـــزل يف الالجــئني، لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية يف يعمــل ســائق علــى
 املخيمـات  بأمن املكلفة احلكومية اهليئة لدى يعمالن كانا دركيان قـُتل ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٤

 بعــد  علــى الطــرق لقطــاع هجمــة يف آخــر وأصــيب ،)الالجــئني ملــساعدة الوطنيــة اللجنــة(
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 قطـــاع أحـــد علـــى القـــبض الـــشرطة وألقـــت ).إيريبـــا( تولـــوم خمـــيم مـــن يلـــومتراتك ٣
 .املعنيني الطرق

ــام ويف - ٢٥ ــ وحــده، ٢٠٠٨ ع ــة ٤٠ جلتُس ــداء حال ــاملني اســتهدفت اعت  جمــال ويف الع
 .وفيـات  عـن  أسفرت حاالت ٥ منها تشاد، شرقي يفواألصول املتصلة هبا     اإلنسانية املساعدة
 هنايـة  حبلـول  )لكـسمربغ ( حـدود  بـال  أطبـاء  منظمـة  قامـت  األمـن،  انعـدام  لتفاقم حالـة   ونتيجة
 يف تعمـل  احلكوميـة  غري املنظمة هذه وكانت .إيريبا منطقة يف أنشطتها مجيع بإيقاف مايو/أيار

 أنـشطة  توقـف  ومـع  .الجـئ  ٥٣ ٠٠٠ حنـو  يستـضيفان  وإيريـدميي،  تولـوم  يف لالجـئني  خميمني
 بـشأن  قلقهـم  عـن  اإلنـسانية  املـساعدة أعربت وكـاالت     اللكسمربغية، حدود بال أطباء منظمة
 عـن  أيـضا  العامليـة  الـصحة  منظمـة  وأعربـت  .احمليطة حملليةا واجملتمعات لالجئني الصحية التغطية
 انــسحاب بــسبب  يف املائــة١٠ بنــسبة دام أم مقاطعــة يف الــصحية التغطيــة اخنفــاض إزاء قلقهــا

 وقـد  .داخليـا  املـشردين  مـن  ١٤ ٠٠٠ تستـضيف  منطقـة  يف الناشـطة  احلكوميـة  غـري  املنظمات
 تستـضيف  الـيت  وأالشا، وغونديانغ باغار وزق مناطق يف الصحية التغطية يف لث مما اخنفاض يطرأ
 .داخليا املشردين من ٢٢ ٠٠٠

 غــري املنظمــة ضــد ٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرينيف  جنامينــاإ يف مظــاهرات وقامــت - ٢٦
 املظــاهرات هـذه  وحتولــت ،)أدنـاه  واو الفــرعانظـر  ( ،“زووي دي أرش” الفرنــسية احلكوميـة 

 الـيت  الطريقـة  على سليب أثر ككل احلادثة هلذه وكان .األجانب ضد مظاهرات إىل عامة بصفة
 .اإلنسانية املساعدة جمال يف واملوظفني األجانب إىل السكان هبا ينظر

 
 واملستشفيات املدارس على اهلجمات - هاء 

 حـاليت  عـن  بلغأُ فقد مباشرة، بصفة املدارس تستهدف مل اهلجمات أن من الرغم على - ٢٧
 نــوفمرب/الثــاين وتــشرين أكتــوبر/األول تــشرين يف بيــضا وزقــ منطقــة يف مدرَســني علــى هجــوم
 جــراء مــن بيــضا قــوز يف بوحــشية مــدرس قُتــل أكتــوبر،/األول تــشرين حــادث فــيف .٢٠٠٧
ــاثنيت إصــابته ــشرين حــادث ويف .رصاصــة عــشرة ب ــاين ت ــوفمرب،/الث ــداء مــدرس تعــرض ن  العت
 .داخليا للمشردين كولوما موقع يف جسدي

 العقبـات  وتـشمل  .الـشواغل  تثري مسألة املدارسب األطفال التحاق  إمكانيات زال ت وال - ٢٨
 حيــث االقتــصادية، الــضغوط :يلــي مــا األطفــال ســائرو داخليــا املــشردين األطفــال تواجــه الــيت

 قــد عديــدة، حــاالت ويف .األســرة دخــل يف يــسهموا أن األطفــال مــن  بــصورة متزايــدةيطلــب
 ينتمـون  ال آخـرين  أشـخاص  إىل أو/و )الدينيني ئنياملقر( “املارابوت” إىل أطفاهلم اآلباء يسلم
 مبهـام  أيـضا  األطفـال  يـضطلع  أن وميكـن  .الرقيـق  بأوضـاع  شبيهة ظروف يف للعمل األسرة إىل
 بـصفة  الفتيات وتقع .املواسم خالل الزراعية واألعمال األمساك، وصيد احلطب، مجع قبيل من



S/2008/532
 

12 08-43664 
 

 األعمــال يف املــشاركة منــهن تظــرين إذ التعلــيم، علــى احلــصول فــرص النعــدام ضــحايا خاصــة
 للفتيـان  التعلـيم  بأمهيـة  الـوعي  لزيـادة  إعالميـة  محـالت  أجريـت  وقـد  .الفتيـان  مـن  أكثـر  زليةـاملن

  إضـفاء املرونـة علـى     قبيـل  مـن  املـسالة،  هـذه  ملعاجلـة  مبتكـرة  هنج استكشاف وينبغي .والفتيات
  .اليةامل احلوافزتقدمي  أو نوبات،العمل بنظام ال أو العمل، ساعات

 
 األطفال اختطاف - واو 

 تـــزال وال .املـــسلح لنــــزاعل نتيجـــة أطفـــال اختطـــاف حـــاالت أيـــضا تـــشاد شـــهدت - ٢٩
ــات ــسلحة اجلماع ــد مثــل امل ــال ختتطــف والتوروبــورو اجلنجوي ــو علــى األطف  ويف .متــواتر حن

 اثنـان  قتـل  طفـال،  ١٥ اختطـاف  )تـشاد  جنـوب ( دااله مايو يف أيضا مت ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول
 بـسبب  خطـورة  التوجه هذا ويزداد .طلبوها اليت الفدية يتلقوا مل املسلحني خمتطفيهم ألن نهمم

  .البلد أحناء مجيع يف الصغرية األسلحة توفر

ــدر - ٣٠ ــارة وجت ــسلطات أن إىل أيــضا اإلش ــت التــشادية ال ــرة خــالل ،أوقف  املــشمولة الفت
كـانوا   الـذين  ،“زووي دو أرش” ةالفرنـسي  احلكوميـة  غـري  مـوظفني تـابعني للمنظمـة      ،بالتقرير

 هنـاك  وكانـت  .تـشاد  شـرقي  يف يأبيـش  مطـار  إىل تـشاديني  صـغار  أطفـال  ١٠٣يقومون بنقل   
 ووفقـــا .همتنتظـــر فرنـــسية عـــائالت كانـــت حيـــث فرنـــسا، إىل هبـــم لتقلـــع همتنتظـــر طـــائرة

 الدوليـة،  األمحـر  الـصليب  وجلنـة  املعنيـة،  املتحـدة  األمم وكاالت أجرهتا اليت األولية للتحقيقات
 ٨٢ و فتـاة  ٢١ هنـاك  كـان  االجتماعيـة،  الـشؤون  وزارة ووفد الوطنية، األمحر الصليب وجلنة
 ومخــس أربــع بــني معظمهــم عمــر راوحتــوي ســنوات، وعــشر ســنة بــني أعمــارهم تــراوح فــىت

 أسـونغا  منطقـة  إىل ينتمـون  أهنـم  أنفـسهم  األطفـال  قـدمها  معلومات إىل استنادا وتبني .سنوات
 أو أهــاليهم مــع يعيــشون كــانوا حيــث دارفــور، حــدود علــى تــشاد شــرقي يف )وتــيين أدري(

 األمحـر  الـصليب  وجلنـة  واليونيـسيف  الالجـئني  لشؤون املتحدة األمم مفوضية وقدمت .أقارهبم
 ١٠٣ الــ  األطفـال  مجيـع  مشـل  مـع جل عمليـات  ونظمـت  مؤقتـة،  بـصفة  لألطفال الرعاية الدولية
 وأجريـت  احلكوميـة،  غـري  املنظمـة  تلـك  لدى يعملون ينيفرنس مواطنني ستة واحُتجز .بأسرهم
 مـع  بالـسجن  علـيهم  وحكـم  االختطـاف  بتهمـة  أدينـوا  وقـد  .تـشاد  يف قـضائية  حتقيقـات  معهم
 هـذه  بـشأن  وفرنـسا  تـشاد  بـني أُبـرم    التفـاق  ووفقا .تشاد يف سنوات مثاين ملدة القسري العمل

 وبـالنظر  .٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  خرأوا يف فرنسا إىل الفرنسيون املدانون ُنقل القضايا،
 ملــدة الــسجن إىل احلكــم ُعــدل القــسري، بالعمــل يعاقــب ال الفرنــسي العقوبــات قــانون أن ىلإ

 يف الـستة  األعـضاء  عـن  ديــيب إدريـس    الرئيس عفا ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٣١ ويف .سنوات مثاين
  .سراحهم وأُطلق احلكومية غري املنظمة
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 اإلدماج وإعادة تسريحوال السالح نزع - رابعا 
 إجيابيـة  خطـوة  هـو  تـشاد  يف اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع  أنـشطة  بدء إن - ٣١
 بـني  االتفـاق  توقيـع  عقـب  جـاء  وقـد  .األطفـال  حقـوق  النتـهاكات  التصدي طريق على كبرية

املـرتبطني   األطفـال  مجيـع  تـسريح  بـشأن  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٩ يف التشادية واحلكومة اليونيسيف
ويتبـع الربوتوكـول    . بالقوات واجلماعات املسلحة يف تـشاد وإعـادة إدمـاجهم بـصفة مـستدامة             

 تـاريخ  منـذ  ومت .٢٠٠٧ فربايـر /شـباط  ٦ يفعقب توقيع احلكومة التـشادية اللتزامـات بـاريس        
 قـدمت  اليت اليونيسيف، إىل وتسليمهم اجلنود األطفال من ٥١٢ تسريح االتفاق، على التوقيع
 بـصورة  طفـال  ٢٦٥ اآلن حـىت  عـاد و ).والتوجيـه  لعبـور ل مراكز( عبور مراكز مخسة يف الدعم
 .مهنيـة  أنـشطة ب طفـال  ٨٥ و باملـدارس  طفـال  ٢٢٠ حلـق أُو ،إليها واأعيد أو أسرهم إىل طوعية
 يف للبـت  األولويـات  مـن  حاليـا  والتوجيـه  العبـور  مراكـز  يف املتـبقني  األطفـال  حالـة  تقيـيم  ويعد
 املهـين  التدريب مبؤسسات إحلاقهم بشأن املفاوضات وجتري منهم، لكل بالنسبة احللول أفضل

ــها   يف( ــروة جمــالجمــاالت من ــة الث ــة نظمــةامل عمــلتو .للــدخل مــدرة وبأنــشطة )احليواني  الكندي
 خلدمـة  اليـسوعية  واجلمعيـة  الطفولـة،  لرعايـة  املـسيحي  والـصندوق  ،)CARE( “كـري  ”للرعايـة 
 .اإلدماج إعادة برنامج فيذتن يف ليونيسيفل شركاءك حاليا الالجئني

ــاإ يف عقــدت الــيت األطفــال، حقــوق بــشأن الدراســية احللقــة وألقــت - ٣٢  يــومي يف جنامين
 يتعلـق  فيمـا  تـشاد  حكومـة  قصور أوجه على الضوء ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٢٣ و ٢٢

 األطفـــال بتجنيـــد املتعلقـــة الدوليـــة املعـــايري احتـــرام عـــدم قبيـــل مـــن الطفـــل، حقـــوق حبمايـــة
 معظـم  أن علـى  جمـددا  التأكيـد  مـن  بـد  ال الـصدد،  هـذا  ويف . يف القوات املسلحة   واستخدامهم

ــذين األطفــال ــة غــري مــسلحة جبماعــات مــرتبطني كــانوا تارخيــه حــىت تــسرحيهم مت ال  .حكومي
سـوى   التـشادية  املـسلحة  بـالقوات  مرتبطـون  بـأهنم  تفيد التقـارير   الذين األطفاليسرح من    ومل

 . عدد قليل جدا
 يف األخـرى  اهلامـة  املـسائل  من احلدود عرب بأسرهم األطفال مشل مجع مسألة تزال وال - ٣٣
 يف املــسرحني األطفــال مــنطفــال  ٣٢ فهنــاك .اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع جمــال

 الـصليب  جلنـة  وحتـاول  .الـسودان  يف بـذويهم  مشلـهم  مجـع  ينبغـي  ،٥١٢ عـددهم  البـالغ  تـشاد، 
 الــيت املعلومــات أســاس علــى ألســرا وجــود أمــاكن حتــدد أن الــراهن وقــتال يف الدوليــة األمحــر
 .طفال ٢٢ قدمها
ــشطة     - ٣٤ ــشجعة ألن ــة امل ــادة   ومــن احملتمــل أن تفــضي البداي ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ن

 طفل مرتبط بقـوات     ٢ ٥٠٠نحو   املنفذة يف تشاد إىل إطالق سراح عدد آخر يقدر بـ          اإلدماج
 ٧ ٠٠٠ وذلـك مـن أصـل مـا يقـدر جمموعـه بـني             (هر القادمة   أو جبماعات مسلحة خالل األش    
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 رتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج        وتقـدر تكلفـة األنـشطة التاليـة لـ         ).  طفل ١٠ ٠٠٠ و
 جــاهزةوخطــة الطــوارئ الــيت تغطــي هــذه احلادثــة .  دوالر٣ ٠٠٠ ٠٠٠التاليــة بـــمبلغ قــدره 
 .للتنفيذ مبهلة قصرية

 
 اع والدعوة من أجل محاية األطفالوار مع أطراف الرتاحل -خامسا  

ال توجد اتصاالت بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة املوجودة يف تـشاد ومجاعـات             - ٣٥
، يف )اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة(وقــد ظــل تنفيــذ االتفــاق املوقــع يف ســرت . املعارضــة املــسلحة

ــدودا/تــــشرين األول ٢٥ ــوبر حمــ ــر، أدى انــــدالع أع . أكتــ ــع األمــ ــال العنــــف يف ويف واقــ مــ
. يونيه إىل حالـة انعـدام الثقـة وضـعف األمـل بتحقيـق أي تقـدم             / وحزيران ٢٠٠٨فرباير  /شباط

وهلذا الـسبب، يتعثـر بـشدة احلـوار الـسياسي وكـذلك احلـوار املتعلـق حبمايـة األطفـال، لوضـع                       
خطط عمل لتسريح األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة، حـىت لـو أبـدت األطـراف رغبتـها                 

 .املشاركة يف هذا احلواريف 
ولن يتسىن القضاء على االنتهاكات اخلطرية املرتكبـة ضـد األطفـال مـا مل حيقـق تقـدم                    - ٣٦

فاملبادرة الناجحة اليت أطلقتها مفوضية شؤون الالجئني لعقد اجتمـاع          : كبري يف البعد السياسي   
مـن شـأن النـشر الكامـل        و. ملائة زعيم تقليدي تثبت اإلمكانات املوجودة حلـل الـرتاع يف البلـد            

، )٢٠٠٨ (١٧٧٨لوجود متعدد اجلوانب يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى، عمـال بـالقرار         
أن يسهم كثريا يف اعتماد هنج ينطلق من القاعدة ملعاجلـة آليـات احلـوار واملـصاحلة، ويـسهم يف              

نــها بعــودة العــودة إىل اآلليــات التقليديــة ملنــع نــشوب الرتاعــات وحلــها، وخاصــة مــا يتعلــق م   
 .املشردين داخليا، وينشئ ظروفا مواتية للتعمري والتنمية االقتصادية واالجتماعية

ممثليت اخلاصة املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح     راديكا كوماراسوامي، وشكلت زيارة    - ٣٧
.  إجنـازاً كـبرياً يف احلـوار الـسياسي مـع احلكومـة             ،٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧ و ٢٦تشاد يومي   إىل  
ــة الــيت اضــطلعت هبــا يف تقيــيم     وقــد ــة  متثــل اهلــدف الرئيــسي هلــذه الزيــارة اإلقليمي مباشــر حلال

وهلذا الغرض، التقـت وزراء العـدل والـشؤون    . األطفال وتعزيز الدعوة لتحسني محاية األطفال     
رئيس جملس الـوزراء لطـرح شـواغل رئيـسية تتعلـق حبمايـة              أيضا  التقت  و. االجتماعية والدفاع 

 مثل جتنيد األطفال عرب احلدود، والفتيـات        مسةزت أثناء لقاءاهتا على مواضيع حا     ورك. األطفال
،  التابعـة للوكـاالت اإلنـسانية      والعنف اجلنسي، وسالمة العـاملني يف اجملـال اإلنـساين واألصـول           

غـري  مـن  وقد أولت الدولة واجلهـات الفاعلـة       . وأمن مواقع املشردين داخلياً وخميمات الالجئني     
 .وأخرياً، كررت احلاجة إىل مساءلة اجملرمني.  جتنيد األطفال اهتماماً خاصاًالدول مسألة
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ــت  - ٣٨ ــشاد    ورحب ــة ت ــشاركة حكوم ــثليت اخلاصــة مب ــة يف   مم ــة املتوقع ــالتطورات اإلجيابي وب
وقـد أسـفرت هـذه املهمـة عـن التـزام تـشاد بـإحراز تقـدم هـام يف جمـال محايـة                         . أعقاب زيارهتا 

ع أفرقــة األمــم املتحــدة بعمليــات تفتــيش ملراكــز االحتجــاز    ووافقــت علــى أن تــضطل . الطفــل
ــة، ســبيل األوتعهــدت أيــضا، علــى  . ومعــسكرات التــدريب واملرافــق العــسكرية  ــإولوي طالق ب
وتقــرر يف هنايــة . موضــوعني قيــد االحتجــازكــانوا ســراح أطفــال مــرتبطني جبماعــات مــسلحة 

ــوزارات لتنــسيق وضــما        ــني ال ــل مــشتركة ب ــشاء فرقــة عم ــادة إدمــاج   املطــاف إن ن عمليــة إع
 .لألطفال فعلي

 
 عرب الربامجوالتصدي هلا النتهاكات امتابعة  - سادسا 

هتدف مسألة توفري احلماية من االنتهاكات اجلسيمة ومسائل احلماية األخـرى الـواردة            - ٣٩
 سواء الطبية منـها أو النفـسية   آنفاً إىل ضمان حصول األطفال على املساعدة الالزمة،مناقشتها  

منظومة األمـم املتحـدة،     يف   التعاون والتنسيق بني األطراف و     لتعزيزو. القانونية وما إىل ذلك    وأ
وتكفـل إجـراءات    . ونظـم إحالـة معنيـة باحلمايـة       تنـسيق   جيري يف الوقت الـراهن إنـشاء مراكـز          
جمموعــات باســتخدام آليــة املقدمــة وذلــك ة املعلومــات التــشغيل املوحــدة موافقــة الفــرد وســريّ 

فمــن أجــل محايــة األطفــال حتديــداً، أصــبح إنــشاء جمموعــة فرعيــة حلمايــة األطفــال يف . احلمايــة
هتمام منـهجي ومناقـشة قـضايا       وجود ا  خطوة هامة حنو ضمان      ٢٠٠٧أبيشي حبلول هناية عام     

محاية األطفال وتسويتها بني مجيع األطراف املعنية يف اجملتمع اإلنـساين يف هـذا اجلـزء مـن البلـد       
 .انتهاكاتعن وقوع ه حتديداً تقارير الذي ترد بشأن

ويــنظم موظفــو احلمايــة يف مواقــع املــشردين داخليــاً عمليــات تقيــيم يــستخدمون فيهــا    - ٤٠
منوذج مراعاة السن ونوع اجلنس والتنوع أثناء حتديد فـرادى حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان                  

ليـة واالضـطالع ببعثـات    وتوثيقها ومتابعتها والتنسيق بـني عمليـات التحقيـق مـع الـسلطات احمل        
إىل املنـــاطق احلدوديـــة وتـــسجيل الالجـــئني وأســـرهم وإنـــشاء ســـجالت خاصـــة هبـــم وتـــوفري  

التدريب الالزمني لتعزيز حقوق الالجـئني ورصـد حتركـات الـسكان ومراقبـة مراكـز                /االطالع
 االحتجاز وتقدمي ما يلزم مـن مـساعدة قـضائية وفنيـة للمـشردين داخليـاً ودعـم اللجـان املعنيـة                     

 .بالالجئني وتعريف املوظفني على القواعد الناظمة للعمل السليم يف املخيمات
أنشأ جملس األمن بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد لتـساعد يف                   - ٤١

ــصورة        ــا وبأمــان وب ــا طوعي ــة تفــضي إىل عــودة الالجــئني واملــشردين داخلي ــة ظــروف أمني هتيئ
اد األورويب نــشر عمليــة يف شــرقي تــشاد ومشــال شــرقي مجهوريــة  وأذن أيــضا لالحتــ. مــستدامة

ــا الوســطى ملــدة عــام واحــد   ــابع للــشرطة    . أفريقي ومســح اجمللــس أيــضا بإنــشاء عنــصر خــاص ت
 شرطيا، سيتوىل عنصر شرطة دويل مؤلـف        ٨٥٠مؤلف من   ) املفرزة األمنية املتكاملة  (التشادية  
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ويتوقـع أن يـؤدي   . تدريبـهم ومراقبتـهم   ضابط من شرطة األمـم املتحـدة اختيـارهم و         ٣٠٠من  
وجود البعثة وقوة االحتاد األورويب يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى إىل احلد من انتـهاكات               
حقوق األطفال يف شرقي تشاد، من خالل توفري احلماية للـسكان املـدنيني، وخاصـة الالجـئني                 

وفيمـا يتعلـق    . ية وحرية تنقل األفراد   واملشردين داخليا، بل وإىل تسهيل تقدمي املساعدة اإلنسان       
 تكـون العمليـة    املباشر يف تشاد، فيتوقع أيـضا أن      بالبعد اإلقليمي للرتاع وتأثري أزمة دارفور غري      

املختلطة بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة يف دارفـور مكملـة جلهـود اجملتمـع الـدويل الراميـة            
 .سودان واملنطقة دون اإلقليمية بكاملهاإىل كفالة محاية حقوق األطفال يف تشاد وال

.  التـصدي لتجنيـد األطفـال واسـتغالهلم       يف سـياق  محـالت للتوعيـة     وجيري أيضا تنظيم     - ٤٢
وتركز اجلهود على إبراز الطابع املدين واإلنساين ملخيمات الالجئني واملشردين داخليـاً، وعلـى           

. خليـاً وعلـى تطبيـق مبـادئ بـاريس         تدريب رجال الدرك يف جمال محاية الالجئني واملشردين دا        
وقــد طبقــت آليــات احلمايــة بالتنــسيق مــع الــسلطات احملليــة إلنفــاذ القــانون وعقــدت حلقــات   
دراســية لالرتقــاء مبــستوى الــوعي داخــل اجملتمعــات احملليــة حبمايــة األطفــال واســتغالل القــوات 

 حلقـوق   اجلـسيمة لتصدي لالغتصاب ولغريه من االنتـهاكات       لو. واجلماعات املسلحة لألطفال  
ســيما مــع جمموعــات مــن الــشباب والنــساء املــشردين  ، نظمــت محــالت إعالميــة، والاألطفــال

التوعيــة باملخـــاطر الــيت يـــسببها تــشويه األعـــضاء    وعلــى   أمنيـــة مــسائل داخليــاً، تركــز علـــى   
 .لإلناث التناسلية

.  املنفجـرة  ويوىل االهتمام أيضاً لوضـع بـرامج ملواجهـة مـشكلة األلغـام والـذخائر غـري                 - ٤٣
 يف هـذا املـضمار اللجنـة الوطنيـة العليـا إلزالـة األلغـام                نيملالعـ امن ضمن الـشركاء الرئيـسيني       و

مكتب األمم املتحدة خلـدمات     ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و        
م املتحـدة اإلمنـائي   ويـدعم برنـامج األمـ   .  ووزارة التعليم وجلنة الصليب األمحر الدوليـة    املشاريع

وقـد أعـدت جلنـة الـصليب      . اللجنة الوطنية العليـا إلزالـة األلغـام يف تنفيـذ أنـشطة إزالـة األلغـام                
األمحر الدولية تقييماً ملعارف ومواقف السكان بـشأن األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة وقامـت                   

 يف التثقيــف وتــضطلع اليونيــسيف بــدور رائــد . بتــدريب متطــوعني للــصليب األمحــر التــشادي 
مبخـاطر األلغــام مـن خــالل مـا يبــذل مـن جهــود لتعبئـة املــوارد ويف إمـداد اللجنــة العليـا إلزالــة        

وتغطـي  . األلغام باألموال الالزمة لألفرقة امليدانية من أجل توعية اجملتمعات احمللية هبذه املـسائل            
ــة واملركبــات      ــدريب األفرق ــة وت ــة  األمــوال املخصــصة تكــاليف املعــدات املكتبي ــواد التثقيفي وامل

كمـا تـساعد اليونيـسيف اللجنـة الوطنيـة          . وقايـة يف جمـال ال   املتعلقة خبطر األلغام ورسائل إذاعية      
ــام       ــن ضــحايا األلغ ــات ع ــام يف مجــع املعلوم ــة األلغ ــا إلزال ــري املنفجــرة  العلي ــذخائر غ ويف .  وال

ــام ــاط      ٢٠٠٨ ع ــن خم ــية ع ــاهج املدرس ــات يف املن ــسيف إدخــال معلوم ــزم اليوني ــام ، تعت ر األلغ
 . والوقاية منها
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 املـذكورة آنفـاً، نفـذت    نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج  وإىل جانب مبادرات    - ٤٤
وهذه األنشطة هي على سـبيل املثـال       . اليونيسيف أنشطة عملية ملنع انتهاكات حقوق األطفال      

ــساحات ”ختــصيص  ــال  م ــة لألطف ــة مواتي ــدمي رع    “رحب ــة فرصــة لتق ــوظفي احلماي ــيح مل ــة تت اي
شـبكة مـن أفـراد اجملتمـع احمللـي تتنـاول            لألطفال الذين تتعـرض حقـوقهم للخطـر وتتـيح إنـشاء             

مسألة محاية الطفل وتتلقى من اليونيسيف التدريب على محايـة األطفـال وتـوفر الـدعم للنـساء                   
كمـا أعـد مكتـب اليونيـسيف يف تـشاد خطـة عمـل شـاملة                 . واألطفال ضحايا العنـف اجلنـسي     

 . على وجه التحديدة مسألة جتنيد األطفال واستغالهلمومتكاملة ملعاجل
 ونظــراً للبعــد اإلقليمــي للــرتاع، شــكلت أيــضاً زيــارة ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال   - ٤٥

 فرصة لتعزيز التنـسيق     ٢٠٠٨مايو  /والرتاع املسلح إىل تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى يف أيار        
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم      ورية أفريقيا الوسطى وتـشاد  بعثة األمم املتحدة يف مجهو    فيما بني   

وقـد أدى ذلـك   . أفرقة األمم املتحـدة القطريـة املعنيـة      و بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى     
إىل تعزيز التعاون بشأن مسائل محاية الطفل عرب احلـدود مثـل نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة             

 ،عنــهاواإلبــالغ حلقــوق األطفــال كات اجلــسيمة اإلدمــاج ومجــع مشــل األســر ورصــد االنتــها  
 . املعلوماتةشاطرموعمليات تبادل املوظفني و

 
 توصيات - بعاسا 

 إىل مجيع أطراف الرتاع  
الـواردة  توصـيات   الُتحث مجيع األطراف املعنية على أن تنفـذ، كمـسألة ذات أولويـة،               - ٤٦
ومــا صــدر  ) S/2007/400(اد تقريــري األول عــن حالــة األطفــال والــرتاع املــسلح يف تــش      يف 

بعـد مـن اسـتنتاجات وتوصـيات عـن الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال              فيمـا 
وعلــى االمتثــال دون مزيــد مــن اإلبطــاء لقــرارات جملــس ) S/AC.51/2007/16(والــرتاع املــسلح 

الطفــل األمــن بــشأن األطفــال والــرتاع املــسلح مــن أجــل وقــف االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق   
 .استغالل االتأشري إليه من ح وما
لة ذات أولوية، يف حـوار لوضـع خطـط      أ مجيع األطراف على أن تشارك، كمس      حيثو - ٤٧

) ٢٠٠٥( ١٦١٢عمل لتحديد األطفال وتسرحيهم من صـفوفها، وذلـك ضـمن إطـار القـرار             
 .اليت أنشئت لوضع خطط للعملعايري املوعلى أساس 
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 إىل حكومة تشاد  
التابعـة  حكومة تشاد بقوة على أن تتعاون تعاوناً تاماً يف إجناز عمل فرقـة العمـل                ث  حت - ٤٨

وينبغــي أن تــسمح ألفرقــة األمــم ). ٢٠٠٥( ١٦١٢لألمــم املتحــدة وفقــاً لقــرار جملــس األمــن  
كمـا ينبغـي تعـيني      . املتحدة بتفتيش مراكز االحتجاز واملرافق العسكرية ومعسكرات التـدريب        

ملتابعـة قـضايا محايـة األطفـال والتنـسيق بـني اإلجـراءات             اجلمهوريـة    منسق على مستوى رئاسة   
 .ذات الصلة واالتصال بفرقة العمل

ومن أجل وضع حد لإلفالت من العقاب، ُتحث احلكومة علـى جتـرمي جتنيـد األطفـال             - ٤٩
األفـراد املـسؤولني    ضـد   واستخدامهم جنوداً من خالل وضع قوانني حملية واختاذ التدابري وفقها           

 .من هذه املمارسات
عـادة إدمـاج مجيـع األطفـال املـرتبطني          إلوُتحث احلكومة على اختاذ الترتيبات الالزمـة         - ٥٠

ــالقوات واجلماعــات املــسلحة  ــها، يف اجملتمــع بــصورة مــستدامة ب  ختــصيص املــوارد  بوســائل من
 .الكافية وتشغيل فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت معنية باإلدماج

ز، كمسألة ذات أولوية، أمن ومحايـة الـسكان         عز للسلطات التشادية أن ت    وينبغي أيضاً  - ٥١
 .املدنيني داخل خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخلياً واملناطق احمليطة هبا

بغي كذلك للسلطات التـشادية أن تتـوىل مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل كامـل                  نوي - ٥٢
دان اإلنــساين وحرمــة معــداهتم ووصــوهلم يف الوقــت املــسؤولية لــضمان ســالمة العــاملني يف امليــ

 .املناسب للسكان احملتاجني إىل مساعدة إنسانية
يف حني أرحب باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا تشاد وبتوقيع االتفاق مـع اليونيـسيف،               - ٥٣

أحث احلكومة على أن تواصل بذل قصاراها مـن أجـل محايـة حقـوق األطفـال يف مجيـع أحنـاء                       
فاحلكومــة مــسؤولة عــن كفالــة احتــرام حقــوق األطفــال مــن قبــل مجيــع اجلماعــات   . اأراضــيه

املسلحة املوجودة على أراضيها، وعن العمل، بكل الوسـائل الالزمـة، مـن أجـل تـسهيل تنفيـذ              
، لإلفـراج عـن األطفـال مـن         )٢٠٠٥ (١٦١٢حمـددة زمنيـا وفقـا للقـرار         ملموسة  خطط عمل   

 . هذه اجلماعات
 

 حدة إىل األمم املت  
ــا الوســطى وتــشاد   ُيطلــب مــن  - ٥٤ ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري أفرقــة األمــم  وبعث

ــة الرصــد واإلبلــ     ــة بآلي ــة العمــل املعني ــة وفرق ــواردة يف توصــيات الاغ متابعــة ذاملتحــدة القطري ال
ومــا صــدر فيمــا بعــد عــن الفريــق  ) S/2007/400(تقريــري األول عــن حالــة األطفــال يف تــشاد  
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ــ ــرتاع املــسلح   العامــل جملل مــن اســتنتاجات  ) S/AC.51/2007/16(س األمــن املعــين باألطفــال وال
 .وتوصيات واإلبالغ عن التقدم احملرز هبذا الشأن

ونظراً للبعد اإلقليمي هلذه األزمة اليت تعين مجهورية أفريقيا الوسطى، يشجع كـل مـن                - ٥٥
بعثــة األمــم  واملتحــدة يف دارفــورالعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم الــسودان وتــشاد و

مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف    واملتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد 
 وأفرقة األمم املتحدة القطريـة املعنيـة علـى مواصـلة ختـصيص مـا يلـزم              مجهورية أفريقيا الوسطى  

فيـذ مـن أجـل تبـادل        من دعم وموارد يف الوقت املناسـب مبـا يكفـل وضـع اآلليـات موضـع التن                 
املعلومات والتعاون بني أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة املعنيـة وبعثـات حفـظ الـسالم والبعثـات                     

ــسياسية  ــة الطفــل فيمــا يتعلــق مبــسائل  ال ــات اختطــاف األطفــال عــرب احلــدود    ،محاي  مثــل عملي
 .واإلفراج عنهم وإعادة إدماجهم

 والرتاع املسلح إعـداد بعثـة متابعـة إىل تـشاد     وُيطلب إىل ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال      - ٥٦
ــة األطفــال يف تــشاد     ، والتوصــيات الالحقــة )S/2007/400(لتكفــل تنفيــذ توصــيايت بــشأن حال

 .وتوصيات هذا التقرير) S/AC.51/2007/16(للفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح 
 


