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  تقرير األمني العام عن األطفال والنـزاع املسلح يف مجهورية أفريقيا الوسطى     
    

  موجز  
، ويقـدم إىل جملـس األمـن        )٢٠٠٥ (١٦١٢أعد هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن          

وفريقه العامل املعـين باألطفـال والنــزاع املـسلح باعتبـاره التقريـر القطـري الثـاين عـن األطفـال                      
ـــزاع ا ــو يغ  والنـ ــطى، وهـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــانون األول ملـــسلح يف مجهوريـ ــرة مـــن كـ / طـــي الفتـ
ويـأيت هـذا التقريـر عقـب تقريـري األول           . ٢٠١٠ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠٠٨ ديسمرب

ــذا املوضــوع   ــل املعــين      ) S/2009/66(يف ه ــق العام ــة للفري ــتنتاجات والتوصــيات الالحق واالس
  ).S/AC.51/2009/2(بـاألطفال والنـزاع املسلح 

ويلقــي هــذا التقريــر الــضوء علــى وضــع احلمايــة دائــم التــأزم يف البلــد بــسبب القتــال      
املتقطــع بــني القــوات احلكوميــة واجلماعــات املــسلحة، وبــسبب انتــشار قطــاع الطــرق، وفقــر   

ــدقع  ــسكان امل ــضاء       . ال ــن والق ــدفاع واألم ــوات ال ــدرة ق ــنقص يف ق ــة ال ــذه األزم ــضاعف ه وي
  .اعية االقتصاديةوكذلك ضعف الفرص االجتم

ورغم التزام احلكومة بإهناء استخدام األطفال وجتنيدهم، استمر، خالل فتـرة التقريـر،             
ــد      ــة أحنــاء البل ــذايت يف كاف ــدفاع ال . ضــم أطفــال إىل صــفوف مجاعــات التمــرد وميليــشيات ال

فجرت تعبئة أطفال لصفوف مجاعات اجليش الشعيب إلعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة، واحتـاد           
القوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع، واجلبهـة الدميقراطيـة لـشعب أفريقيـا الوسـطى، وحركـة                    
حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة، وكلها من املوقعني على اتفاق ليربفيل للـسالم الـشامل                

ــة والــسالم    . ٢٠٠٨لعــام  . ووجــد أيــضا أطفــال يف صــفوف جتمــع الــوطنيني مــن أجــل العدال
كر لوضع وتنفيذ خطط عمل على أيدي اجلماعـات املـسلحة الـيت وقعـت               يتحقق تقدم يذ   ومل

  .اتفاق السالم الشامل
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ويذكر التقرير ما يقع من انتهاكات جسيمة أخرى مـن نـوع قتـل األطفـال، والعنـف             
ويف . اجلنسي، والتهجم على املراكز الصحية، واحلرمان من احلصول على اخلـدمات اإلنـسانية         

 جـــيش الـــرب للمقاومـــة خطـــف األطفـــال وجتنيـــدهم عنـــوة   جنـــوب شـــرق البلـــد، يواصـــل 
  .واستخدامهم حماربني وجواسيس ورقيق جنس ومحالني

ويشري التقرير إىل مسؤولية القوات املسلحة الوطنية واجلماعات املـسلحة وميليـشيات              
ال ويـصف التقريـر     اع الطـرق عـن ارتكـاب انتـهاكات خطـرية حبـق األطفـ              الدفاع الـذايت وقطّـ    

  .ابات الربناجمية ردا على االنتهاكات املرتكبةأيضا اإلج
وأخريا، يربز التقرير التحديات الكبرية اليت تكتنف عمليات الرصـد واإلبـالغ، فـضال                

عن تناوله االنتهاكات اجلسيمة حبق األطفال، وإيراده جمموعـة مـن التوصـيات مـن أجـل اختـاذ                 
  .وسطىإجراءات معززة حلماية األطفال يف مجهورية أفريقيا ال
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  مقدمة  -أوال   
ــن         - ١ ــس األم ــراري جمل ــام ق ــا ألحك ــر وفق ــذا التقري ــد ه  ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢أع
ــانون األول ). ٢٠٠٩( ــرة مــــــن كــــ ــانون األول٢٠٠٨مرب ديــــــس/ويغطــــــي الفتــــ /  إىل كــــ

ويركـز  . ، وهو تقريري الثاين عن حالة األطفـال يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى             ٢٠١٠ ديسمرب
كات اجلــسيمة املرتكبــة حبــق األطفــال وعلــى التقــدم يف ســبيل إهنــاء هــذه    التقريــر عــن االنتــها 

فـضال عـن    ) S/2009/66(االنتهاكات، كنوع من متابعة التوصيات الواردة يف تقريـري الـسابق            
توصــل إليهــا الفريــق العامــل املعــين باألطفــال والنـــزاع املــسلح التــابع جمللــس االســتنتاجات الــيت 

  ).S/AC.51/2009/2(األمن 
ــهاكات اجلــسيمة        - ٢ ــالغ عــن االنت ــات الرصــد واإلب ــر، ظلــت عملي ــرة التقري وخــالل فت

ــة        ــود األمــن واللوجــستيات وحمدودي ــة حتــديات، تعــود أساســا لقي ــة حبــق األطفــال مبثاب املرتكب
ومـن مث، مل يكـن ممكنـا يف كـل األحـوال تـدقيق املعلومـات الـواردة يف هـذا التقريـر                        . القدرات

 املعين بالرصـد واإلبـالغ التـابع لألمـم املتحـدة، وعنـد ذكـر معلومـات              على أيدي الفريق التقين   
وعالوة على ذلك، فنظـرا لقلـة عـدد احلـاالت الـيت أبلغـت عنـها        . غري مدققة، قيل إهنا مل تدقق   

الضحايا، جاءت البيانات اجملمعة خالل فتـرة التقريـر، خبـصوص االنتـهاكات اجلـسيمة، معـربة                 
النوعية اخلطـرية مـن االنتـهاكات املرتكبـة حبـق األطفـال يف              جزئيا فقط عن مدى ضخامة هذه       

  .املناطق املتأثرة بالنـزاع
  

  حملة عن احلالة السياسية واألمنية  -ا ثاني  
وقع اتفاق السالم الشامل يف ليربفيل بني حكومة مجهورية أفريقيـا الوسـطى، واجلـيش                 - ٣

ــوى ا     ــة، واحتــاد الق ــة والدميقراطي ــادة اجلمهوري ــشعيب إلع ــع، يف  ال ــن أجــل التجم ــة م  لدميقراطي
ودعا االتفاق إىل مجلة أمور، من بينـها أن تقـوم احلكومـة بإصـدار               . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢١

اجلــيش ”قــانون للعفــو العــام، وبنـــزع ســالح وتــسريح وإعــادة إدمــاج احملــاربني الــسابقني مــن   
يقيـا الوسـطى    ووقعت االتفاق يف وقت الحـق حركـة حمـرري أفر          . “احتاد القوى ” و“ الشعيب

 كـانون   ١٥(واحتـاد القـوى اجلمهوريـة       ) ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٧يف  (لنصرة العدالة،   
ديـسمرب إىل مـا مسـي       /وأفضى اتفاق السالم الـشامل يف كـانون األول        ). ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

ــا الوســطى، وأطــراف متثــل املعارضــة       ــة أفريقي ــشامل بــني حكومــة مجهوري ــسياسي ال احلــوار ال
واملسلحة، مبا يف ذلك اجلهات املوقعة على اتفاق السالم الشامل وممثلون عن اجملتمـع              السياسية  
ــدين ــشريعية، وإصــالح قطــاع      . امل ــات رئاســية وت ــشأن تنظــيم انتخاب ــاق ب ومت التوصــل إىل اتف

، ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣ويف  . األمن، وتنفيـذ برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج              
  .إىل عملية السالم يف اجلمهورية“ قراطية لشعب أفريقيا الوسطىاجلبهة الدمي”انضمت 
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ومنذ توقيـع اتفـاق الـسالم الـشامل، مل يبلّـغ عـن وقـوع هجمـات كـربى خـالل فتـرة                         - ٤
وكــثريا .  غريبيــزي- بنــدي، ونانــا -أوهــام، وأوهــام : التقريــر يف املقاطعــات الــشمالية الغربيــة

التجمـع الـذي يـسيطر علـى مقـاطعيت فاكاغـا وكوتـو              قام احتاد القوى الدميقراطية من أجـل         ما
، )القوات املسلحة ألفريقيـا الوسـطى     (بالتنسيق مع قوى الدفاع الوطنية      العليا مشال شرق البلد     

جتمـع الـوطنيني   ”ووقعـت مناوشـات متقطعـة بـني      . بتنفيذ عمليات ضد جيش الرب للمقاومـة      
طيلــة فتــرة التقريــر، “ قيــا الوســطىالقــوات املـسلحة ألفري ”وبــني “ مـن أجــل العدالــة والــسالم 

/  ونيـــسان٢٠٠٩نـــوفمرب /الثـــاينيف تـــشرين )  بـــانغوران-مقاطعـــة بـــامنغي (مشلـــت نيـــديلي 
. ٢٠١٠نـــوفمرب /يـــه وتـــشرين الثـــاينيول/يف متـــوز) مقاطعـــة فاكاغـــا(، وبـــرياو ٢٠١٠ أبريـــل

الـسالم  لـيس مـن األطـراف املوقعـة علـى اتفـاق             “ لسالماجتمع الوطنيني من أجل العدالة و     ” و
وباإلضــافة إىل . تثمــر حمــاوالت الــدخول يف مفاوضــات ســالم مــع هــذه اجلماعــة الــشامل، ومل

“ اجلبهـة الدميقراطيـة لـشعب أفريقيـا الوسـطى         ” بني   ٢٠١٠ذلك، تكررت عمليات القتال يف      
 ســيدو يف املنطقــة  -كــابو للــسيطرة علــى حمــور   “ القــوات املــسلحة ألفريقيــا الوســطى   ” و

  .الوسطى الشمالية
/  كــانون الثــاين٢٣وأجريــت اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية يف     - ٥

 وأرجئـت   ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٥، بعد أن كان مقـررا يف البدايـة إجراؤهـا يف             ٢٠١١يناير  
ــة   ــر / شــباط١٢ويف . مــرتني لوجــود صــعوبات تقني ، أعلنــت احملكمــة الدســتورية  ٢٠١١فرباي

وأجريت اجلولة الثانيـة لالنتخابـات      . ائز يف انتخابات اجلولة األوىل    الرئيس فرانسوا بوزيزي الف   
ــدا مــن  ٦٩ مــن أجــل ختــصيص  ٢٠١١مــارس / آذار٢٧ يف ،التــشريعية  مقاعــد يف ١٠٥ مقع

  .يةناجلمعية الوط
وفيمـــا يتعلـــق بالعناصـــر املـــسلحة األجنبيـــة املوجـــودة يف أفريقيـــا الوســـطى، حـــدثت    - ٦

مقاومة طيلة فترة التقرير يف املنطقتني الشرقية واجلنوبيـة         هجمات متواصلة شنها جيش الرب لل     
، وأيـضا يف املنطقـة الـشمالية الـشرقية          )مقاطعات مبومو العليا، ومبومو، وكوتو العليا     (الشرقية  

شــن “ قــوات الــدفاع الــشعبية األوغنديــة”، بــدأت ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف ). فاكاغــا مقاطعــة(
كوتــو العليــا، ومبومــو، ومبومــو (نوبيــة الــشرقية  عــسكرية يف املقاطعــات الــشرقية واجلعمليــات

  .بغرض تفكيك جيش الرب للمقاومة، مبوافقة من حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى) العليا
وباإلضـافة إىل اجلماعــات املــسلحة احملليــة واألجنبيـة، واصــل قطــاع الطــرق املعروفــون     - ٧

وكان من بني أنشطتهم شـن هجمـات        . العمل يف املناطق الشمالية من البلد     “ الزراغينا”باسم  
وكـان مثـة تقـارير عديـدة        . وتنفيذ عمليات اختطاف وابتزاز للحـصول علـى ممتلكـات وأمـوال           
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عن تعرض مـدنيني للتعـذيب واإلعـدام علـى أيـدي قطـاع الطـرق والتـسبب يف تـشريد سـكان                    
  .“الزراغينا”فترك هؤالء قراهم ومنازهلم وحقوهلم إثر هجمات شنها 

ة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد تأثري إجيايب وإمنـا حمـدود              وكان لبعث   - ٨
، ٢٠١٠نـــوفمرب / إىل تـــشرين الثـــاين٢٠٠٨مـــارس /يف منطقـــة انتـــشارها يف الفتـــرة مـــن آذار

وعقـب صـدور    ). مقاطعة فاكاغـا  (وكانت البعثة منتشرة وقتها يف بلدة برياو الشمالية الشرقية          
ــاء    ــن بإهن ــرار جملــس األم ــشاد،      ق ــا الوســطى وت ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة بعث والي

“ جتمـع الـوطنيني  ”وهـاجم  . نـوفمرب / تشرين الثـاين ١٥انسحبت كتيبة هذه البعثة من برياو يف        
ــدة يف  ــاين ٢٤البلـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــدة  ٢٠١٠نـ ــدا قاعـ ــا  ” قاصـ ــسلحة ألفريقيـ ــوات املـ القـ
 وهتــاجم مواقــع دخل إقلــيم أفريقيــا الوســطىممــا جعــل القــوات املــسلحة التــشادية تــ“ الوســطى

وظــل اجلــيش . يف بــرياو، بنــاء علــى اتفــاق مــع مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  “ جتمــع الــوطنيني”
  .“جتمع الوطنيني”التشادي موجودا يف برياو لعدة أسابيع عقب هجوم 

ــاين ١ويف   - ٩ ــانون الث ــاير / ك ــسالم يف     ٢٠١٠ين ــاء ال ــم املتحــدة لبن ــب األم ــشئ مكت ، أن
ورية أفريقيا الوسطى وكلف املكتب جبملة أمور، من بينها احلـرص علـى التنـاول املناسـب                 مجه

ملوضــوع محايــة األطفــال لــدى تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل وعمليــة نــزع الــسالح والتــسريح  
ــادة اإلدمـــاج ــا يف  وإعـ ــا للقـــرارين  ذلـــك عـــن طريـــق آليـــة الرصـــد واإل مبـ بـــالغ املنـــشأة وفقـ

  ).S/PRST/2009/5انظر ) (٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩
ــسالم يف  ”وتلـــت   - ١٠ ــد الـ ــة توطيـ ــطى بعثـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــة  “مجهوريـ ــة للجماعـ ، التابعـ

ــا،     ــدول وســط أفريقي ــصادية ل ــصادية      ”االقت ــة االقت ــة للجماع ــسيات التابع ــددة اجلن ــوة املتع الق
 وكانـت بعثـة توطيـد الـسالم قـد نـشرت يف            . ٢٠٠٨يوليـه   /يف متـوز  “ والنقدية لوسـط أفريقيـا    

 غريبيــزي  -ونانـا  ) بـاوا وبـوزوم  ( بانـدي  -بانغي ويف مشال البلد، مبا يف ذلك مقاطعتا أوهـام         
وتـتخلص مهمـة البعثـة يف توطيـد الـسالم واألمـن، ودعـم إصـالح قطـاع                   ).  باندورو -كاغا  (

األمــن، وتنظــيم االنتخابــات، وتنــسيق املــساعدات اإلنــسانية، واملــساعدة علــى ضــمان احتــرام   
“ بعثـة توطيـد الـسالم     ”وجرى نـشر أفـراد      . ، وخباصة حقوق النساء واألطفال    حقوق اإلنسان 

  .٢٠١١يف مطلع )  بانغوران-مقاطعة بامنغو (يف نيديلي 
 الرب للمقاومة يف املنطقـة      ويف املنطقة الشمالية الغربية ويف املناطق املتضررة من جيش          - ١١

ايت اجملتمعيـة احملليـة تـوفري األمـن ضــد      واجلنوبيـة الـشرقية، تتـوىل ميليـشيات الــدفاع الـذ     الـشرقية 
مجاعـــات الـــدفاع الـــذايت وتلقـــى . اجلماعـــات اإلجراميـــة املـــسلحة وســـائر العناصـــر املـــسلحة

الــدعم مــن الــسلطات حــال غيــاب وجــود كــاف لقــوات الــدفاع الــوطين وقــوات األمــن   هــذه
  .البلد يف
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  حلوادثاالجتاهات وا: االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال  -ثالثا   
فقــد ارتكبــت . ال يــزال انعــدام األمــن يعيــق التقــدم احملــرز حنــو احتــرام حقــوق الطفــل   - ١٢

انتهاكات جسيمة للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل مـن قبـل مجيـع                      
ومجاعــات الــدفاع أطــراف الــرتاع، مبــا فيهــا القــوات املــسلحة الوطنيــة، ومجاعــات املتمــردين،   

ــذايت ــشار     . ال ــة واجلماعــات املــسلحة، وانت وأدت االشــتباكات املتقطعــة بــني القــوات احلكومي
 علـى نطـاق واسـع، إضـافة إىل الفقـر املـدقع يف أوسـاط الـسكان، إىل أزمـة          طرقالقطع أعمال  

 العنـف البـدين واجلنـسي،    تيجـة وعـاىن املـدنيون ن    . محاية، طالت بوجه خاص النـساء واألطفـال       
املـدنيني   ملشمولة بالتقرير، هرب العديد مـن     وخالل الفترة ا  .  رزقهم وفقدان ممتلكاهتم وأسباب  

ت شـنتها مجاعـات مـسلحة       من قراهم وبيـوهتم يف املنـاطق املتـضررة مـن الـرتاع، عقـب هجمـا                
  .ذه اهلجماتحتسبا هل أو
ــ املتحــدة األمــموتــشري تقــديرات مفوضــية    - ١٣ ــا  ل شؤون الالجــئني إىل أن مجهوريــة أفريقي

ــا    ــام  الوســطى كــان هب ــتم ع ــارب  ٢٠١٠يف م ــا يق ــاهز    ١٩٢ ٠٠٠ م ــا ين ــي وم ــشرد داخل  م
دان وتــشاد، إضــافة إىل مــا يقــدر   الجــئ مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــسو ٢٤ ٧٠٠
ــا الوســطى يف البلــدان اجملــاورة  ١٦٢ ٠٠٠ بـــ وضــمن املــشردين .  الجــئ مــن مجهوريــة أفريقي

 مـدين تـشردوا منـذ      ٢٥ ٠٠٠مـن    مشرد، كـان هنـاك أكثـر         ١٩٢ ٠٠٠داخليا البالغ عددهم    
 للمقاومــة يف مقــاطعيت جمــات الــيت شــنتها مجاعــة جــيش الــرب جــراء اهل٢٠١٠فربايــر /شــباط

مـن أصـل املـدنيني الـذين        و. مبومو ومبومو العليا الشرقيتني أو خوفا من هجمات هذه اجلماعة         
رافـاي    مـدين نزحـوا إىل بلـدة   ٦ ٠٠٠أفيـد أن حنـو      مشرد،   ٢٥ ٠٠٠تشردوا والبالغ عددهم    

عقـب  ) مقاطعة مبومـو العليـا يف املنطقـة اجلنوبيـة الـشرقية           ( مدين إىل بلدة زمييو      ٧ ٠٠٠ونزح  
ويف مجيـع أحنـاء البلـد، أثـرت عمليـات           . ٢٠١٠أبريـل   /اهلجمات اليت شنتها اجلماعة يف نيسان     

  .الرتوح تأثريا كبريا يف السكان املقيمني يف البلدات اليت جتمع فيها املشردون
 حــني ينبغــي االعتــراف بــاجلهود الــيت بذلتــها حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى    ويف  - ١٤

، تقـدم حمـدود يف جمـال محايـة الطفـل          سـوى   حـرز   مل يُ للوفاء باملعايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،         
 عوامـل اجتماعيـة تتعلـق بـالعنف          بـسبب  استمرار الرتاع املسلح، ولكن أيضا    ليس فقط بسبب    

وممـا زاد مـن املـشكالت       . ، واالعتداء على األطفال واستغالهلم     اجلنسني بنياجلنساين، والتمييز   
اليت تواجه يف جمال التصدي لالنتهاكات اجلسيمة عدم االنتظام يف تسجيل الوالدات إذ يتعـذر               

ملائــة فقــط  يف ا٤٩وتفيــد اإلحــصاءات الرمسيــة أن  . يف كــثري مــن احلــاالت إثبــات ســن الفــرد  
  .لى الصعيد الوطين ع٢٠١٠الوالدات سجلت عام  من
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  جتنيد األطفال واستخدامهم  -ألف   
ــشمولة           - ١٥ ــرة امل ــوال الفت ــالغ ط ــق ب ــصدر قل ــال م ــسلحة لألطف ــد اجلماعــات امل ظــل جتني

  .بالتقرير، وخاصة يف املنطقة الشمالية الشرقية واملنطقة الشرقية من البلد
ــزع أســلحة     - ١٦ ــاجليش ا  ٥٢٥ويف حــني شــكل ن ــرتبطني ب ــال امل ــادة   مــن األطف ــشعيب إلع ل

 ٢٠٠٨يونيـه   /اجلمهورية والدميقراطيـة، وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم يف الفتـرة مـا بـني حزيـران                 
 خطـوة هامـة إىل األمـام، فقـد وردت إىل األمـم املتحـدة تقـارير                  ٢٠١٠ديـسمرب   /وكانون األول 

يـامهم  وأنكر قادة اجليش الـشعيب ق     . عن أطفال، من بنني وبنات، ظلوا مع هذه اجلماعة املسلحة         
  .قصدا بتجنيد األطفال موضحني أن األطفال يلتحقون بصفوفه طواعية حبثا عن الغذاء واحلماية

جتمـع   واحتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع           ويف مشال البلـد، تفيـد التقـارير أن            - ١٧
ــوطنيني مــن أجــل العدالــة والــسالم،      ــنفس، ظلــوا يــستخدمون      وال ــشيات الــدفاع عــن ال ميلي

وجتمـع الـوطنيني خـالل      القـوى الدميقراطيـة     وشوهد أطفال يقاتلون يف صفوف احتاد       . األطفال
وال يـزال   . ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٤يف  ) فاكاغا(اهلجوم الذي شنه التجمع على برياو       

املتحــدة، وال ســيما وجــود أطفــال يف صــفوف ميليــشيات الــدفاع عــن الــنفس يــثري قلــق األمــم 
ومـا زالـت األمـم      .  للمقاومـة  أعمـال جـيش الـرب     ناطق املتـضررة مـن      الشمال الغريب ويف امل    يف

املتحــدة تبــذل مــساعي لــدى ســلطات مجهوريــة أفريقيــا الوســطى بــشأن ضــرورة توقــف مجيــع 
  .األطراف املسلحة، مبا فيها مجاعات الدفاع الذايت، عن استخدام األطفال وجتنيدهم

هوريـة أفريقيـا الوسـطى، الـيت رفـضت          وأفيد أيضا أن القوات الدميقراطيـة الـشعبية جلم          - ١٨
االنضمام إىل عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ظلت تستخدم األطفـال بـالقرب              

أن األطفـال شـوهدوا يف صـفوف        وتبني من إفادات أدىل هبا شهود       ). مقاطعة أوهام (من كابو   
  .حركة حترير شباب مجهورية أفريقيا الوسطى يف مقاطعة فاكاغا

 للمقاومـة قامـت طـوال      الـرب تفيد تقارير وردت إىل األمم املتحدة أن مجاعة جـيش           و  - ١٩
الفترة اليت يغطيها التقرير باختطاف األطفـال وجتنيـدهم قـسرا يف صـفوفها، حيـث يـدعى أهنـم                    

، وردت  ٢٠١٠ويف عـام    . استخدموا كمقاتلني، وجواسيس، وخدم، ورقيق جـنس، ومحـالني        
 للمقاومـة، تفيـد أنـه قـد مت عـرب      الـرب فـروا مـن مجاعـة جـيش     تقارير، منها تقـارير مـن أطفـال      

احلــدود جتنيــد أطفــال خمــتطفني يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــسودان، وقامــت اجلماعــة 
ــا الوســطى    ــة أفريقي ــهم إىل مجهوري ــرد. بنقل ــاهوت ــارير    أدن ــذه التق ــن ه ــد م   إشــارات إىل العدي

 ). أدناه٣٠ و ٢٩الفقرتني  انظر(
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   األطفال وتشويههمقتل  -باء   
ــارير     - ٢٠ ــالتقرير ورود تق ــشمولة ب ــرة امل ــة الفت ــم إىل اســتمر طيل ــق املتحــدة األم ــل ب تتعل قت

البوهـل العرقيـة، مـن بينـهم أربعـة           فـردا مـن مجاعـة        ١٨فيد أن   ففي الشمال الغريب، أُ   . األطفال
ــايل         ــة يف ت ــة والدميقراطي ــادة اجلمهوري ــشعيب إلع ــدي اجلــيش ال ــى أي ــوا عل ــال، قتل ــرب أطف ، ق

ويف الـشمال، قتلـت فتـاة عمرهـا     . ٢٠١٠فرباير /يف شباط) بندي - مقاطعة أوهام(ماركوندا  
الـة والـسالم علـى كباتـا،         لتجمع الوطنيني مـن أجـل العد       ته عناصر تابعة   سنة يف هجوم شن    ١٦

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦يف )  بانغوران-نغي ممقاطعة با (قرب نديلى
وكـذلك يف أجـزاء     مبومـو ومبومـو العليـا       مقـاطعيت   قي، وخاصـة يف     ويف اجلنوب الـشر     - ٢١

 ية متعـددة شـنتها مجاعـة جـيش الـرب     من مقاطعة كوتو العليـا، كانـت هنـاك هجمـات عـشوائ         
وقتل ما ال يقل عن ثالثـة       . واستهدفت هذه اهلجمات الكبار واألطفال على السواء      . للمقاومة

 ومو العليـا علـى أيـدي عناصـر تابعـة     اطعة مب سنة يف مق١٥ و  ١٢أطفال تتراوح أعمارهم بني     
ويف . ، وكان من بينهم طفلـة ضـربت حـىت املـوت           ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣للجماعة يف   
 سـنة جبـروح بليغـة يف هجـوم     ١٤، أصيب فىت يبلغ من العمر   )مقاطعة مبومو العليا  (نغرييغريي  

جـوم آخـر شـنته اجلماعـة        ويف ه . ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٥ يف   جيش الرب شنته مجاعة   
ــر / شــباط٢١يف  ــا ( بأغومــار ٢٠١٠فرباي ــة مبومــو العلي ــل )مقاطع ــهم  ١٤، قت ــا، مــن بين  قروي

  .أطفال، وقيل إن ذلك كان انتقاما ضد إصابة أحد عناصر اجلماعة قبل عدة أيام
غ عــن حــوادث تــشويه يف تقريــري الــسابق، مل تــرد تقــارير عــن التــشويه   ويف حــني بلّــ  - ٢٢

 أن هـــذا ال يعـــين أنـــه مل حتـــدث وجتـــدر اإلشـــارة إىل. ة املـــشمولة هبـــذا التقريـــرخـــالل الفتـــر
ل ميكـن تعليـل عـدم وجـود تقـارير           حاالت تشويه خالل الفترة اليت يغطيهـا هـذا التقريـر بـ             أي
  .حوادث التشويه باملشكالت املتصلة جبمع البيانات والتحقق منها عن
  

  سي اخلطريةاالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلن  -جيم   
مـصدر قلـق    ال يـزال     االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضـد األطفـال            كان  - ٢٣

، بالغ خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وإن ظـل هنـاك نقـص شـديد يف اإلبـالغ عـن احلـوادث                    
إن الضحايا حيجمون عن طلب املساعدة أو اإلبـالغ عـن االنتـهاكات لعـدد مـن األسـباب،              إذ

فحينمـا  .  الثقافية، والوصم العـام، واخلـوف مـن االنتقـام، وعـدم الثقـة يف القـضاء                 منها العوامل 
ــال،           كــثريا حتــدث حــاالت عنــف جنــسي، مبــا يف ذلــك حــاالت عنــف جنــسي ضــد األطف

وبــدال مــن ذلــك، حتــاول الــسلطات  . يقــدم الــضحايا شــكاوى إىل الــسلطات القــضائية  ال مــا
سوية بـني أسـرة الـضحية واملعتـدي مـن خـالل             التقليدية يف كثري من احلاالت التفـاوض علـى تـ          

وحينمــا تتقــدم الــضحية بــشكوى، كــثريا مــا يكــون ذلــك بعــد عــدة أيــام  . نظــم العدالــة احملليــة
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وأسـهم ضـعف إنفـاذ القـانون يف اإلفـالت           . أسابيع من وقوع احلادث ويف حـضور والـديها         أو
ن وعتـد ين  مـ نـسي ع  من العقاب، وزاد من ذلك غياب تدابري وقائيـة تفـصل ضـحايا العنـف اجل               

  .عليهم املعروفني يف اجملتمع احمللي
 يف املائـة ممـا بلـغ عنـه          ٢٥ أن   ٢٠١٠وتقدر دراسة أجنزت برعاية اليونيـسيف يف عـام            - ٢٤

 مــن أشــكال العنــف اجلنــسي اخلطــرية املرتكبــة ضــد األطفــال  هــامــن حــاالت االغتــصاب وغري
غ عـدة   قيت الشرق واجلنوب الشرقي، بلّـ     ويف منط .  الزاراغينا تها عناصر مسلحة، من بينها    ارتكب

 للمقاومــة عــن حــاالت اختطــاف فتيــات  وا مــن الفــرار مــن مجاعــة جــيش الــرب  ضــحايا متكنــ
، يـدعى   ) بـانغوران  -مقاطعة بامينغي    (ويف مشال نديلى  . غراض اجلنس الستخدامهن كرقيق أل  

مـارس  / آذار  مـن   يف الفتـرة    من أجل العدالة والـسالم ارتكبـت        لتجمع الوطنيني  تابعةأن عناصر   
 أعمال عنف جنسي يف اجملتمعـات احملليـة بعـدة قـرى، منـها غوزبيـدا                 ٢٠١٠يونيه  /حزيرانإىل  

  .، وكان من بني الضحايا أطفالوزوكوتونياال
  

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  -دال   
ــد       - ٢٥ ــأجواء انعــدام األمــن، وال ســيما يف شــرق البل ــأثر النظــام التعليمــي كــثريا ب فقــد . ت
 يف ٥٣ يف مجيع أحناء البلد مرتفعا خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقـدر بــ          معدل التسرب  ظل

تـستهدف حتديـدا     ويف حني أن اجلماعات املسلحة الناشطة يف الشرق ال        . ٢٠١٠املائة يف عام    
املــدارس فــإن اخلــوف مــن غــارات اجلماعــات املــسلحة، مبــا فيهــا جــيش الــرب للمقاومــة منــع   

قــاطعيت وأفيــد أيــضا أن مــدارس يف قــرى عديــدة مب.  إرســال أطفــاهلم إىل املــدارسالوالــدين مــن
أغلقــت منــذ ) زمييــو وقــرى قــرب أوبــو(ومبومــو العليــا ) رافــاي ودمبيــا بوجــه خــاص(مبومــو 

  . بسبب نشاط جيش الرب للمقاومة٢٠١٠سبتمرب /مايو وحىت أيلول/منتصف أيار
اء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بـأن            وأبلغ مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـ           - ٢٦

 لتجمــع تــها عناصــر تابعــةاحتل) مقاطعــة كوتــو العليــا(عــدة مــدارس تقــع يف قــرى قــرب بريــا  
وإضـافة إىل   . ٢٠١٠يوليـه   /مـايو إىل متـوز    /الوطنيني من أجل العدالة والسالم يف الفترة من أيار        

ــر قــسم كــبري مــن الــسكان مــن ب     ــذلــك، أغلقــت املــدارس وف بعــد ) مقاطعــة أواكــا(يب لــدة إي
  .٢٠١٠أكتوبر /جمع يف تشرين األولاحتلها الت أن
ونظرا النعدام األمن، يفتقر معظم اجملتمعات احمللية يف املناطق املتـضررة مـن الـرتاع إىل         - ٢٧

وأفيد هبروب مدرسني من قرى بسبب انعدام األمن، إىل جانـب اختطـاف             . املدرسني املؤهلني 
وتـصدت  .  يتضح مـا إذا كـان املدرسـون يـستهدفون بـسبب مهنتـهم              مدرسني وقتلهم، وإن مل   

 بـصفة   طفـل يف التـدريس    ار إىل املدرسـني بتـشغيل والـدي ال        االفتقـ عدة جمتمعات حملية ملـشكلة      
  . حاصلني على شهادة التعليم الثانوي، وعادة ما ال يكون هؤالء“والد معلم”
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ــى     - ٢٨ ــات علـ ــالل اهلجمـ ــحية للنـــهب خـ ــز صـ ــدة مراكـ ــرق   اوتعرضـــت عـ ــرى يف شـ لقـ
ــد ــا،        البلـ ــا، وفاكاغـ ــو العليـ ــا، وكوتـ ــو العليـ ــو، ومبومـ ــات مبومـ ــة يف مقاطعـ ــه، وخباصـ   ومشالـ

ــامينغي  ــانغوران-وب ــديلى  .  ب ــامينغي  (ويف مشــال ن ــة ب ــانغوران-مقاطع ــام جتمــع   ) ب ــد بقي ، أفي
 يف قــرييت ٢٠١٠أبريــل /الــوطنيني مــن أجــل العدالــة والــسالم بنــهب مراكــز صــحية يف نيــسان   

وقد أحرقت القريتان بعد ذلك انتقامـا، علـى أيـدي مـن قيـل إهنـم                 . لباك وزوكوتونياال أكروسو
ويف مقـاطعيت مبومـو ومبومـو العليـا، مشلـت اهلجمـات املتكـررة               . قوات الدفاع واألمـن الوطنيـة     

ويف مقاطعـة   .  الـصحية  جلماعة جـيش الـرب للمقاومـة تـدمري القـرى وهنـب العديـد مـن املراكـز                  
 هنـب   ٢٠١٠أكتـوبر   /رين األول  تـش  ١٠نته اجلماعة علـى بلـدة بـرياو يف          هجوم ش  فاكاغا، مشل 

ــدا ويف املقاطعــة نفــسها، شــنت اجلماعــة هجومــا علــى بلــدة    . صــحية مراكــز يف  دجــايل -وان
اهليئـة   تدعمـه    توقد أحرقت املنازل وهنب املركز الطيب، الذي كانـ        . ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول ٥

  .الطبية الدولية
  

  افعمليات االختط  - هاء  
 للمقاومــة يف مجهوريــة الــربال تــزال عمليــات اختطــاف األطفــال مــن جانــب جــيش   - ٢٩

بنــديري  - ، مت عقــب هجــوم علــى يــانغو٢٠٠٩مــايو /ففــي أيــار. أفريقيــا الوســطى مثــار قلــق
ــا ( ــو العليـ ــة كوتـ ــاف ) مقاطعـ ــن ب ٣٦اختطـ ــدنيا، مـ ــهم  مـ ــال و١١ينـ ــة رّضـــ  طفـ ويف . عثالثـ

 قــرب بلــدة بريــا الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــعاحتــاد القــوى ، اختطــف ٢٠٠٩أغــسطس /آب
) مقاطعـة كوتـو العليـا     ( طفـال، خـالل هجمـات علـى نزاكـو وبـاين              ١١مدنيا، مـن بينـهم       ٤٥

، هامجــت مجاعــة جــيش ٢٠٠٩أكتــوبر /ويف تــشرين األول. لكنــه أطلــق ســراحهم بعــد شــهر 
ينـهم سـبعة     شخـصا، مـن ب     ٢٩ للمقاومة بلدة باروا يف مقاطعة مبومو مرتني، واختطفت          الرب
، قامت اجلماعـة باختطـاف امـرأتني ورجلـني وفتـاة            ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول  . أطفال

ــة كادجيمــاه الــيت تبعــد مبــسافة    ســنوات حينمــا شــنت هجومــا علــى قر  ١٠تبلــغ مــن العمــر   ي
ــو، يف مقاطعــة مب   ٤٥ ــومترا عــن أوب ــا كيل ــوبر أ/ تــشرين األول١٠ويف . ومــو العلي ، ٢٠١٠كت

).  فتيـات وفـىت واحـد   ٨( أطفـال  ٩ للجماعة خـالل هجـوم علـى بـرياو         ةت عناصر تابع  اختطف
احتـاد القـوى   وأطلق سراحهم بعـد أسـبوعني حركـة حتريـر شـباب مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى و           

  .الدميقراطية من أجل التجمع
ــوأبلغــت ف  - ٣٠ ــرب جــيش  أن اخــتطفهنات ســبقتي ــة عــن ال ــات  حــدوث للمقاوم  عملي

 بـشهادة قالـت فيهـا    ٢٠١٠سبتمرب /اة سودانية فرت يف أيلول وأدلت فت . اختطاف عرب احلدود  
 وأتــت هبــا الحقــا إىل   ٢٠٠٧ اختطفتــها يف جنــوب الــسودان عــام    جــيش الــرب إن مجاعــة 

 يف مركــز عبــور  مولودهــاتنــت حــامال ووضــعوحينمــا فــرت كا. مجهوريــة أفريقيــا الوســطى



S/2011/241  
 

11-29767 11 
 

ــانغي    ــم املتحــدة يف ب ــه األم ــلوا. تدعم ــهام أت ــو  مشل ــرهتا يف جن ــع أس ــشرين   م ــسودان يف ت ب ال
 يف كـانون    جـيش الـرب   وهناك فتاة أخرى يف سن املراهقة، هربت من         . ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 ٢٠١٠أكتـوبر   /، قالـت لألمـم املتحـدة إهنـا اختطفـت يف تـشرين األول              ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 ونقلت بعـد ذلـك إىل مجهوريـة       . من قرية نغيليما قرب دونغو يف مجهورية الكونغو الدميقراطية        
وعند اإلدالء بالشهادة كانت ال تزال يف مركز عبور مدعوم مـن اليونيـسيف       . أفريقيا الوسطى 

يف بــانغي بينمــا تبــذل جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة جهــودا للعثــور علــى أســرهتا يف مجهوريــة   
 طفـــال ٢٦، ســـجلت األمـــم املتحـــدة   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عـــامي . الكونغـــو الدميقراطيـــة 

مــن جنــسيات كونغوليــة وأوغنديــة وســودانية ومــن جنــسية أفريقيــا        )  فتــاة١٩فتيــان و  ٧(
  .وا إىل أوطاهنن والتأم مشلهم مع أسرهمديع للمقاومة وأُالرب من جيش واالوسطى فر

  
  منع وصول املساعدة اإلنسانية -واو   

خـالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كــان وصــول املــساعدة اإلنــسانية صــعبا وحمــدودا يف    - ٣١
ق الشمال والـشمال الـشرقي واجلنـوب الـشرقي بـسبب نـشاط اجلماعـات املـسلحة                  بعض مناط 

 وصـول املـساعدة اإلنـسانية    ت مفاوضـات ففي عـدة مناسـبات، تعقّـد    . وجيش الرب للمقاومة  
بسبب نقص الوضوح يف التسلسل القيادي لـدى األطـراف، مبـا يف ذلـك بوجـه خـاص اجلبهـة                     

ــا الوســطى    ــة أفريقي ــشعب مجهوري ــة ل ــابو  الدميقراطي ــدة ك ــام ( يف بل ــة أُوه ــضع ويف ). مقاطع ب
، منعــت اجلماعــات املــسلحة وصــول املــساعدة اإلنــسانية، ممــا أعــاق قــدرة الوكــاالت  حــاالت

ويف هنايـة   . األطفـال واإلبـالغ عنـها     حبـق   الدولية على توثيق االنتهاكات اخلطـرية الـيت ُترتكـب           
بــانغوران،  - بــامنغي(لــثالث ، قُلّــصت األنــشطة اإلنــسانية يف مجيــع املقاطعــات ا ٢٠١٠عــام 
ــا ــزي، وأُوهــام  - ونان ــة الوصــول إىل الفئــات الــسكانية    ) غريبي بــسبب انعــدام األمــن وحمدودي

  .الضعيفة وصعوبة التفاوض مع اجلماعات املسلحة
ــة،  ٢٠١٠ويف الــشمال، وقعــت عــدة هجمــات يف عــام     - ٣٢  اســتهدفت املنظمــات الدولي

راطية من أجل التجمـع، واجلبهـة الدميقراطيـة لـشعب           احتاد القوى الدميق  فيها مجاعات    تشارك
ويف . عــــادة اجلمهوريــــة والدميقراطيــــة  الــــشعيب إليش اجلــــمجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى، و  

سبتمرب، تعرضت عيـادة متنقلـة تابعـة ملنظمـة غـري حكوميـة دوليـة علـى مقربـة مـن بلـدة                 /أيلول
ة جمهولة يف منطقة تقع حتـت       للنهب على يد مجاعة مسلح    ) بانغوران - مقاطعة بامنغي  (ىنديل

ن ووخـالل الـشهر نفـسه، شـن ثـوار موالـ           . سيطرة احتاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع           
للجبهة الدميقراطية لشعب مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى هجومـا علـى قافلـة تابعـة لربنـامج األمـم                     

). غريبيـزي، وأُوهـام    -  نانـا  امقاطعتَـ (املتحدة اإلمنائي على الطريق بني بلدَتي أوانداغو وكابو         
أكتوبر، اعترضت عناصـر منـضوية حتـت لـواء جـيش إعـادة اجلمهوريـة             / تشرين األول  ٢٠ويف  



S/2011/241
 

12 11-29767 
 

والدميقراطية سبيل قوافل تابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف مركـز تفتـيش يف            
ــدة غــوز  ــد - مقاطعــة أوهــام  (ىبل ــدفع أمــوال لقــاء الــسماح هلــ   ،)ىبين ــها ب ــ فطالبت . عبورالا ب

فـرج   ُتوملاملتمـردين   طريقها عناصر مـن  تحاولت القوافل العودة من حيث أتت، اعترض      وملّا
يش اجلـ مـن   متمـردون   أكتـوبر، اعتـرض     / تـشرين األول   ٢١ويف  . عنها إال بعـد دفـع مبلـغ مـايل         

عــادة اجلمهوريــة والدميقراطيــة ســبيل قافلــة تابعــة لبعثــة توطيــد الــسالم يف مجهوريــة    الــشعيب إل
  ).مقاطعة أُوهام(أفريقيا الوسطى يف باوا 

وأدى هجوم شنته عناصر تابعة لتجمع الوطنيني من أجـل العدالـة والـسالم علـى بلـدة               - ٣٣
ــديل ــامنغي  (ىن ــانغوران - مقاطعــة ب ــاين ٢٥يف ) ب ــشرين الث ــوفمرب / ت  فاســتولت علــى  ٢٠٠٩ن

 وصـول املنظمـات   مركبات متلكها منظمة غري حكوميـة دوليـة، إىل محـل احلكومـة علـى حظـر        
وبـّررت احلكومـة قرارهـا ذلـك        . غري احلكومية الدولية إىل الطـرق الرئيـسية حـول تلـك البلـدة             

ويف . بالقول إن املنظمات اإلنسانية تسهم يف تأجيج حدة الـرتاع بـدعمها اجلماعـات املـسلحة               
ــة    ــاب مفاوضــات مكثف ــا أعق ــوز   أدارهت ــسلطات يف مت ــم املتحــدة، أِذنــت ال ــه /األم  ٢٠١٠يولي

  . ىبالسماح للمنظمات اإلنسانية بدخول نديل
ويف الــشمال الــشرقي، وقعــت سلــسلة مــن اهلجمــات املــسلحة وأعمــال قطــع الطــرق     - ٣٤

وأســفرت هــذه األحــداث عــن إجــالء العــاملني يف جمــال       . خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   
ويف أواخــر . طقــةاملــساعدات اإلنــسانية، وأدت إىل توقــف شــبه تــام لألنــشطة اإلنــسانية يف املن 

، تعرض شخصان من العاملني يف جمال املساعدة اإلنـسانية تابعـان            ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
غري احلكومية الدولية ) Triangle Génération Humanitaire(ملنظمة مثلث جيل العمل اإلنساين 

مخـسة أشـهر   وقـد مت حتريـر الـرهينتني يف الـسودان بعـد         . برياووسط  لالختطاف من مرتهلما يف     
ــة     . مــن اختطافهمــا وخــالل اهلجــوم الــذي شــنته عناصــر مــن جتمــع الــوطنيني مــن أجــل العدال

ــرياو يف   ــسالم علــى ب ــاين ٢٤وال ــشرين الث ــوفمرب / ت ، لقــي أحــد مــوظفي منظمــة غــري   ٢٠١٠ن
، مـصرعه جـراء إصـابته    )Comité d’Aide Médicale(حكوميـة دوليـة هـي جلنـة املعونـة الطبيـة       

ووردت أنباء عن تعرض مكتب منظمـة مثلـث   . ة عن إطالق رصاصة طائشة جبراح ُمميتة نامج  
يونيـه إىل تـشرين     /يف الفترة من حزيـران    عدة مرات   جيل العمل اإلنساين يف برياو ألعمال هنب        

ــاين ــوفمرب /الث ــى هويــ  ٢٠١٠ن ــذّر التعــرف عل ــاةة، وإنْ تع ــذه األحــداث   .  اجلن ــد محلــت ه وق
، مل يبـق يف مقاطعـة فاكاغـا         ٢٠٠٩فبحلول هناية عام    . ااملنظمات اإلنسانية على تقييد حتركاهت    

، ومثلـث جيـل      وجلنـة املعونـة الطبيـة      ، واهليئة الطبية الدوليـة    ،سوى جلنة الصليب األمحر الدولية    
وقد أثّر انـسحاب معظـم املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة مـن فاكاغـا تـأثريا                    . العمل اإلنساين 

  .الدوليةمن املساعدة ل حبرماهنم وال سيما األطفاسكان األرياف ضارا ب
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و العليــا الــشرقيتني، حــّدت عوامــل أمنيــة ولوجــستية مــن   مــويف مقــاطَعيت مبومــو ومبو  - ٣٥
، ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢١ففـي   . املـشمولة بـالتقرير   الفتـرة   إيصال املساعدة اإلنـسانية خـالل       

ــدويل        ــاون الـ ــة التعـ ــة ملنظمـ ــة تابعـ ــى قافلـ ــوم علـ ــفر هجـ ) Cooperazione Interazionale(أسـ
ــة قــرب بلــدة أوبــو    غــري ــة الدولي ــامــمقاطعــة مبو(احلكومي عــن مــصرع شخــصني مــن  ) و العلي

وتطلـب اتـساع نطـاق      . لغـة االعاملني يف جمال املـساعدة اإلنـسانية وإصـابة عامـل أخـر جبـراح ب               
 أن  ،بوجود جيش الرب للمقاومة، من األمم املتحـدة       املتضررة  انعدام األمن يف هذه املقاطعات      

وقّيد ذلك إىل حـد كـبري   . تعني حبراسة مسلحة ملرافقة قوافل املساعدة اإلنسانية على الطرق     تس
  .إيصال املعونة إىل سكان األرياف املشردين

  
االنتـــهاكات اجلـــسيمة املرتكبـــة بـــشأن آليـــة الرصـــد واإلبـــالغ إعمـــال   - رابعا  

  األطفال ضد
هوريـة أفريقيـا الوسـطى الـذي حـل          توىل مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مج          - ٣٦

، مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة               ٢٠١٠يناير  /حمله، يف كانون الثاين   
أفريقيا الوسطى، بالتشارك مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، قيـادة فريـق تقـين مـشترك بـني                 

الـذي ُشـكّل يف     ين املـستوى،    الـتق فاضطلع هـذا الفريـق      . الوكاالت معين بآلية الرصد واإلبالغ    
ــة يف عــام   ــشيطه يف عــام  ٢٠٠٨البداي ــد تن ــرة توقفــت خالهلــا   ٢٠١٠ مث أُعي ــشطته، أ بعــد فت ن

 الراميــة إىل رصــد االنتــهاكات اخلطــرية الــيت ترتكــب ضــد بتنــسيق مجيــع جهــود األمــم املتحــدة
ــرتاع          ــل يف حــاالت ال ــوق الطف ــز حق ــة لتعزي ــم دورات تدريبي ــها، ونظّ ــالغ عن ــال واإلب األطف

تنشيط فرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ على أعلى املـستويات          لهود  اجلوجيري بذل   . املسلح
ليـة الرصـد واإلبـالغ بـسبب        ال التـام آل   علـى طريـق اإلعمـ     حتـديات   كان مثـة    و. ٢٠١١يف عام   

القيود املفروضة على املوارد وتوفري املوظفني، مما يؤثر على وجـود األمـم املتحـدة يف مجهوريـة                  
  . أفريقيا الوسطى

  
متابعــة اســتنتاجات الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن املعــين باألطفــال     - خامسا 

  والرتاع املسلح 
  مية إىل تعزيز محاية األطفالجهود احلكومة الرا  - ألف  

  تدعيم قوات الدفاع واألمن وتدريبها  -  ١  
 احلكومة جهودا لتدعيم قدرات قـوات األمـن الـوطين يف منـاطق الـشمال الغـريب                  تبذل  -٣٧

جـيش الـرب   املتـضررة مـن   والشمال الشرقي واجلنوب الشرقي من البلـد، مبـا يف ذلـك املنـاطق        
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ســيما  يــد مــن احلمايــة للفئــات الــسكانية الــضعيفة، وال للمقاومــة، مــن أجــل ضــمان تــوفري املز 
ففــي إطــار االســتجابة للــشواغل األمنيــة، قامــت احلكومــة بنــشر  . األطفــال واملــشردون داخليــا
ويف نفــس العــام، ُنــشرت .  يف املنــاطق املتــضررة مــن الــرتاع٢٠١٠قــوات إضــافية خــالل عــام 

ــشمال     ــا الوســطى، يف ال ــسلحة ألفريقي ــوات امل ــاوا و  (وحــدات مــن الق ــدا وب ــاكماركون  - اغ
، واجلنـــوب الـــشرقي ) وبـــرياوىإيـــيب وبريـــا ونـــديل(، والـــشرق والـــشمال الـــشرقي )بانـــدورو

إال أن نــشر وحــدات إضــافية مــن القــوات املــسلحة ). مونغومبــا وموبــايي وبانغاســو وباكومــا(
 فقـد أُعيـد يف كـثري مـن األحيـان نـشر            . ألفريقيا الوسطى كان حمـدودا بـسبب نقـص القـدرات          

وأعربــت . كتائــب تلــك القــوات املــسلحة مــن منطقــة إىل أخــرى تلبيــة للطلــب املــشتد عليهــا   
احلكومة عـن اسـتعدادها لنـشر املزيـد مـن القـوات يف خمتلـف أحنـاء البلـد، مبـا يف ذلـك املنـاطق                           

  .املتضررة من وجود جيش الرب للمقاومة، رهنا بتقدمي الدعم اللوجسيت اخلارجي
 التزامهــا بتــدريب أفــراد جيــشها وشــرطتها علــى التعامــل مــع   وأبــدت احلكومــة أيــضا  - ٣٨

ــسانية   ــة األطفــال واملــسائل اجلن ــدفاع  . مــسائل محاي ــدرك (فبالتنــسيق مــع وزارة ال ) اجلــيش وال
ومكتـب األمـم    الدوليـة   منظمة التعاون الدويل غـري احلكوميـة        عقدت  واملديرية العامة للشرطة،    

 يف بلـدة  ٢٠١٠أبريـل  /ة أفريقيـا الوسـطى، يف نيـسان   املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف مجهوريـ       
، دورة تدريبيــة عــن حقــوق اإلنــسان ومحايــة األطفــال شــارك فيهــا  )مقاطعــة لوبــايي(امبــايكي 

التنسيق مع املديرية العامـة للـشرطة، قـدم املكتـب، يف            بو. فردا من ضباط الدرك والشرطة     ٤٥
 محايـة األطفـال، مبـا يف ذلـك محايتـهم        يف معهد الدرك يف بانغي، تـدريبا عـن         ٢٠١٠مايو  /أيار

  . ضابطا من الشرطة القضائية٤٥من العنف اجلسدي واجلنسي، لصاحل حنو 
، اختــارت وزارة الــدفاع ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٢٠ إىل ١٣ويف الفتــرة مــن   - ٣٩

 اليونيـسيف ملـدة أسـبوع يف        ا نظمتـه  يـة تدريبدورة   ضابطا حلضور    ٢٦واملديرية العامة للشرطة    
محايـة األطفـال يف مرحلـة مـا قبـل الـرتاع             موضـوع   عن  ) مبوكو - مقاطعة أومبيال (بلدة بوايل   

ثــالث خطــط عمــل مقترحــة عــن الــدورة التدريبيــة بــصياغة  تواخُتتمــ. وخاللــه وبعــد انتهائــه
مـن املقـرر أن يقـوم       ضـباط يف اجلـيش والـدرك والـشرطة، وهـي خطـط              أعـدها   محاية األطفـال    
وبـدعم مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، سـيعمل أولئـك            . عليهـا رؤسـائهم   هؤالء بـإطالع    

زمالئهـــم يف تكـــرار هـــذه الـــدورة التدريبيـــة لـــصاحل   ضـــابطا، علـــى ٢٦الـــضباط، وعـــددهم 
  .٢٠١١ عام

  
  اآللية الوطنية حلماية األطفال  -  ٢  

اليب مل ُتعني احلكومة بعُد منسقا رفيع املستوى معنيا حبماية األطفال لكفالة وضع أسـ               - ٤٠
ق حبــلتجــاوزات واالنتــهاكات الــيت ترتكــب  فيمــا يتعلــق باوقائيــة فعالــة وحتديــد أنــشطة تــصّد  
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هـود  اجلبيـد أنـه جيـري بـذل         . األطفال، على حنو ما أوصى به الفريق العامل التابع جمللس األمن          
  . ٢٠١١ضمان إنشاء آلية مشتركة بني الوزارات معنية حبماية األطفال يف عام ل

ــانون األول١١  و١٠يف و  - ٤١ ــسمرب / كــ ــن   ٢٠١٠ديــ ــدعم مــ ــة، بــ ــت احلكومــ ، نظمــ
إىل تأسـيس جملـس     يهدف  اليونيسيف، حلقة دراسية من يومني لبلورة مشروع مرسوم رئاسي          

وطين معين حبمايـة األطفـال، يكـون مقـره يف مكتـب رئـيس الـوزراء ويـضم أعـضاًء مـن مجيـع                         
شاركني يف تلك احللقة الدراسية، ممـثلني       ومشلت قائمة امل  . الوزارات املعنية مبسائل محاية الطفل    

منــها وزارة الــشؤون االجتماعيــة، ووزارة العــدل،  ( وزارة ٢٢ عــن مكتــب رئــيس الــوزراء و 
ومنظمات وطنية متخصصة يف قضايا محاية الطفـل، وهيئـات اجملتمـع            ) ووزارة الصحة والتعليم  

ومـع أن اجمللـس   . ٢٠١١م ومن املقرر أن جيـري اعتمـاد مـشروع املرسـوم يف أوائـل عـا        . املدين
، لـدى إنـشائه، علـى األطفـال ضـحايا      حـصرية الوطين املعين حبماية األطفال لن يركز، بـصورة     

االنتـهاكات اجلــسيمة يف حـاالت الــرتاع املـسلح، فــإن مـن املتوقــع أن يـسهم بــدور رئيــسي يف      
األطفـال  كفالة اعتماد تدابري من شأهنا أن تـضع حـدا لالنتـهاكات اخلطـرية الـيت ترتكـب ضـد                     

  .ومنعها، مبا يف ذلك جتنيدهم واستخدامهم يف ميليشيات الدفاع عن النفس
ومــن اجلهــود األخــرى الــيت تبــذهلا احلكومــة هبــدف تعزيــز محايــة األطفــال، قيامهــا يف     - ٤٢
ــه /حزيــران ٢١ ــا، بــدعم مــن     ٢٠٠٩يوني ــة املــشردين داخلي ــة حبماي ــة معني ــة وطني ، بإنــشاء جلن

 الــوطين، ومفوضــية ، علــى الــصعيد اإلنــسان واحلكــم الرشــيدمكتــب املفــوض الــسامي حلقــوق
ــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، و    ــياق  األم ــانغي يــومي  تعقــد حلقــة دراســية  العمــل يف س يف ب

حلقـوق اإلنـسان،     بدعم من مفوضية األمم املتحـدة        ،٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٦ و ١٥
اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف       إقرار مـشروع قـانون إلنـشاء جلنـة وطنيـة معنيـة حبقـوق                على  

   .مجهورية أفريقيا الوسطى
  

  إهناء استخدام األطفال يف اجلماعات والقوات املسلحة   -  ٣  
ــرة   - ٤٣ ــران٩ إىل ٧مــن يف الفت ــه / حزي ــا  حكومــة ، شــاركت ٢٠١٠يوني ــة أفريقي مجهوري

واسـتخدام  د  الوسطى يف مؤمتر إقليمـي يف جنامينـا، نظمتـه حكومـة تـشاد، يرمـي إىل إهنـاء جتنيـ                    
 ،ووقّعت حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى   . األطفال من جانب القوات واجلماعات املسلحة     

إعـالن  ) تـشاد والـسودان والكـامريون والنيجـر ونيجرييـا         (البلـدان املـشاركة األخـرى       كذلك  و
 بإهنــاء اســتخدام األطفــال يف صــفوف قواهتــا املــسلحة  مجيعهــا وفقــا لــهجنامينــا، الــذي التزمــت 

 وُيلــزم .كــل يف بلــدهاألطفــال وإعــادة إدمــاجهم لتــسريح مــاد تــدابري ملموســة ومؤســسية واعت
ماية األطفال، مبـا يف ذلـك الربوتوكـوالن         حلالتقيد باملعايري الدولية    باإلعالن أيضا املوقعني عليه     

 حبمايـة األطفـال مـن التجنيـد         االختياريان امللحقان باتفاقيـة حقـوق الطفـل، والتزامـات بـاريس           
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ــدي القــوات املــسلحة أو اجلماعــات املــسلحة وقواعــد      ا أو ــانونيني علــى أي الســتخدام غــري الق
 .ومبادئ باريس التوجيهية بشأن األطفـال املـرتبطني بـالقوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة                

، ُعقد يف جنامينـا وبـانغي اجتماعـان للمتابعـة     ٢٠١٠أكتوبر  /أغسطس وتشرين األول  /ويف آب 
، وحتديـد اسـتراتيجيات الـدعوة إىل التـصديق علـى             اإلعـالن   ملناقـشة تنفيـذ    بشأن إعالن جنامينـا   

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال يف املنازعـات املـسلحة،                
  .وإقامة آلية إقليمية للرصد وتبادل املعلومات بشأن انتهاكات حقوق الطفل

ــزام احلكومــة     - ٤٤ ــوزاري   وتعــزز يف وقــت الحــق الت ــة األطفــال خــالل االجتمــاع ال حبماي
 تـشرين  ١٤ و ١٣لالحتاد األفريقي بشأن جيش الرب للمقاومـة، الـذي ُعقـد يف بـانغي يـوَمي                

ومن التوصيات املقدمة التوصية بإنشاء مركـز عمليـات مـشتركة يـضم             . ٢٠١٠أكتوبر  /األول
قراطيـــــة ضـــــباطا مـــــن أوغنـــــدا ومجهوريـــــة أفريقيـــــا الوســـــطى ومجهوريـــــة الكونغـــــو الدمي 

حــدود البلــدان طــول حكومــة جنــوب الــسودان، والقيــام بــدوريات مــشتركة علــى /والــسودان
ــة املــدنيني    ــة بــشأن محاي مجيــع القــوات الوطنيــة، واالضــطالع  تتوالهــا املتــضررة، وإدراج والي

بتنظــيم محــالت ووضــع اســتراتيجيات للتوعيــة ألغــراض تــسريح املقــاتلني وإعــادة إدمــاجهم يف 
  . ليةاجملتمعات احمل

، وقّعت احلكومة علـى الربوتوكـولني االختيـاريني امللحقـني           ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   - ٤٥
باتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــات املــسلحة، وبــشأن بيــع األطفــال   

إال أنـــه مل يـــتم التـــصديق بعـــُد علـــى     . واســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء ويف املـــواد اإلباحيـــة    
  .ني االختيارينيالربوتوكول

  
  التشريعات الوطنية  -  ٤  

،  صــدر، مبرســوم رئاســي، قــانون العقوبــات املــنقح ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٦يف   - ٤٦
وقد عمل بنشاط كـل مـن مكتـب األمـم املتحـدة             . ٢٠٠٣قيد املناقشة منذ عام     ال يزال   الذي  

ــا الوســطى ومفوضــية األمــم امل     ــة أفريقي ــاء الــسالم يف مجهوري ــدعم بن ــسان  ل تحــدة حلقــوق اإلن
ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة علــى تقــدمي الــدعم لــوزارة العــدل يف جهودهــا لتنقــيح قــانون  

وفـضال عـن   ). ١الفصل السابع، البند  (العقوبات، مبا يف ذلك بند يتعلق باجلرائم ضد األطفال          
قرار والتنميـة  ميثـاق الـسالم واألمـن واالسـت    ”ذلك، قررت احلكومة، على سبيل املتابعة لتوقيع    

، تنقـيح القـانون     ٢٠٠٦ديـسمرب   / الـذي صـدر يف كـانون األول        “يف منطقة البحريات الكـربى    
، )٠٦-٠٣٢ القـانون (الساري املتعلق حبماية النساء مـن العنـف يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        

وعقـدت يف   . العنـف اجلنـسي مبزيـد مـن التفـصيل         تناول موضوع   لكي يشمل محاية األطفال وي    
بـشأن تـصديق مـشروع      دراسية وطنيـة    ، حلقة   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٦  و ٥ يف   بانغي،
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قــانون متعلــق حبمايــة النــساء واألطفــال مــن العنــف يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واســتراتيجية 
ــسي       ــف اجلن ــال ضــحايا العن ــساء واألطف ــساعدة الن ــشاء مركــز وطــين مل ــة احلوعقــدت . إلن لق

 املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        مـن مكتـب األمـم     الدراسية مبـساندة    
ــسان    ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــساء     . ومفوضــية األم ــة الن ــق حبماي ــانون املتعل ــشروع الق وكــان م

واألطفال من العنف يتناول قـضايا مثـل الـزواج القـسري والعنـف اجلنـسي واالعتـداء وتـشويه                    
 أن اسـتراتيجية إلنـشاء مركـز وطـين ال تـزال             اإلباحيـة، كمـا   واد  األعضاء التناسلية لإلناث واملـ    

  .قيد االستعراض وقت كتابة هذا التقرير
  

  زاع وخطط العملـاحلوار مع أطراف الن  - باء  
زاع املـسلح إىل مجهوريـة      ـخالل الزيارة اليت قام هبا ممثلي اخلـاص املعـين باألطفـال والنـ               - ٤٧

 مــن جـــيش إعــادة اجلمهوريـــة   ، التزمــت قيـــادة كــل  ٢٠٠٨مــايو  /أفريقيــا الوســطى يف أيـــار  
والدميقراطيـة واحتـاد القـوى الدميقراطيــة مـن أجـل التجمـع بإعــداد خطـط عمـل ملنـع اســتخدام          

  .األطفال وجتنيدهم وغري ذلك من االنتهاكات اخلطرية
ــشاوري، عــدخطــة عمــل أُ صــار مــشروع  و  - ٤٨ ــشعيب إليش اجلــ بــني ، يف إطــار ت عــادة ال

تحــدة لوقــف جتنيــد األطفــال وضــمان إطــالق ســراح مجيــع  اجلمهوريــة والدميقراطيــة واألمــم امل
ــه / للتوقيــع منــذ حزيــران اًاجلماعــة جــاهزذه األطفــال املــرتبطني هبــ  بيــد أن وزارة . ٢٠٠٨يوني

 ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٠الــدفاع، عــن طريــق جلنــة التوجيــه الوطنيــة، وهــي آليــة أنــشئت يف  
طفـال املـرتبطني باجلماعـات والقـوات     إلدارة عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج لأل      

خطــة عمــل ”رت توقيعهــا حبجــة أنــه، بــدال مــن هــذه اخلطــة، ينبغــي توقيــع   املــسلحة، قــد أّخــ
ورغـم أن خطـة العمـل الـشاملة         .  مع مجيع األطراف يف اتفاق ليربفيل للـسالم الـشامل          “شاملة
ج نــزع الــسالح مل يــتم وضــعها خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، فقــد مــضى قــدما برنــامهــذه 

عـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة،      الـشعيب إل  يش  اجلوالتسريح وإعادة اإلدمـاج لألطفـال اخلـاص بـ         
  .بناء على التزام هذا األخري بتسريح مجيع األطفال من صفوفه

وقد عرقلت اخلالفات بني احتاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع وبـني احلكومـة                     - ٤٩
الح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج للبــالغني اســتكمال خطــة عمــل  بــشأن تنفيــذ عمليــة نــزع الــس

  .لوقف جتنيد األطفال
، بــدأ مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية مفاوضــات بــشأن ٢٠١٠ســبتمرب /ويف أيلــول  - ٥٠

قش وردين التــابعني لتجمــع الــوطنيني مــن أجــل العدالــة والــسالم ونــمــاملــسائل اإلنــسانية مــع املت
وأبلـغ التجمـع املكتـب، حبجـة أنـه ال يوجـد أطفـال يف                . امهمجتنيد األطفال واسـتخد   موضوع  

  .مستقلةمنظمة صفوفه، أنه سريحب ببعثة حتقق موفدة من قبل 
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ــذايت         - ٥١ ــا زال وجــود األطفــال يف صــفوف مجاعــات الــدفاع ال الــيت تؤيــدها  احملليــة وم
 وطنيـة،   السلطات احمللية لتوفري احلمايـة للمـدنيني جـراء عـدم وجـود دفـاع وطـين وقـوات أمـن                    

رة بنشاط جيش الـرب     ضر، ال سيما يف الشمال الغريب ويف املناطق املت        اًيشكل مصدر قلق كبري   
 ،مـع سـلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         جهودها الدعويـة    وواصلت األمم املتحدة    . للمقاومة

، مبـا يف ذلـك       املسلحة بشأن ضرورة وقف استخدام األطفال وجتنيدهم من قبل مجيع األطراف         
  . الدفاع الذايتمجاعات

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج واالستجابات الربناجمية  - سادسا 

تعمـــل اليونيـــسيف علـــى تنـــسيق عمليـــة نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج    - ٥٢
لألطفــال، الــيت جتــرى بــشكل منفــصل عــن عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج     

ــالغني ــن،  . للبــ ــس األمــ ــند جملــ ــي املــــ  وأســ ــه الرئاســ ــسان٧ؤرخ  يف بيانــ ــل / نيــ  ٢٠٠٩أبريــ
)S/PRST/2009/5(  إىل مكتــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا ،

حلمايـة األطفـال يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل وعمليـة               مهمة ضمان التناول املالئم     الوسطى  
ة املـشمولة بـالتقرير، ظـل املكتـب يعمـل          وخالل الفتر . نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

بشكل وثيـق مـع اليونيـسيف لـدعم عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج لألطفـال               
املـسائل املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة                 فضال عـن مراعـاة      
  .اإلدماج للبالغني

التنفيـذ بتـسريح    جمـال   ها يف   ؤوشـركا ، قامت اليونيسيف    ٢٠١٠و   ٢٠٠٩ويف عامي     - ٥٣
عادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة، مـن بينـهم         الشعيب إل يش  اجل طفال من صفوف     ٥٢٥ما جمموعه   

يف أطفـال   ١٠٨ ، و٢٠١٠  و٢٠٠٩يف عـامي  )  بنـدي -مقاطعة أوهام ( طفال يف باوا  ٤١٧
 املـــشمولة ويف هنايــة الفتــرة  . ٢٠١٠يف عــام  )  غريبيــزي -مقاطعــة نانــا   ( بانــدورو  -كانغــا  

 فتـاة، وإعـادهتم إىل      ٣٧ املـسرحني، مـن بينـهم        ٥٢٥بالتقرير، مت اإلفراج عن مجيع األطفال الـ        
وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه، يف . دمــاجاإل إلعــادة لــالزما دعمالــأســرهم وجمتمعــاهتم احملليــة وتلقــوا 

 قراطيـة، عـادة اجلمهوريـة والدمي    الـشعيب إل  يش  اجلـ  طفال من    ٧٧٥، مت تسريح    ٢٠٠٨هناية عام   
  .ل طف١ ٣٠٠وبذلك بلغ جمموع األطفال املسرحني حىت تارخيه 

وطــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، منحــت اليونيــسيف األولويــة لــربامج الوقايــة ونــزع   - ٥٤
وتـساهم جلنـة   . السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف امليـدان عـن طريـق شـركائها يف التنفيـذ          

 الدولية وجلنة املعونة الطبية وجملـس الالجـئني الـدامنركي يف بـرامج            اإلنقاذ الدولية واهليئة الطبية   
ــة و ــداء         الوقاي ــاعي وإس ــسي اجتم ــم نف ــدمي دع ــاج بتق ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ن

املــشورة، ال ســيما للنــاجني مــن العنــف املرتكــب علــى أســاس نــوع اجلــنس؛ والتعلــيم النظــامي 
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اسية؛ والتوعية بشأن حقـوق الطفـل واملـرأة علـى     وغري النظامي؛ واحلصول على اخلدمات األس  
يف صص  وكانت هذه األنشطة ممولة من صندوق بناء السالم الذي خُـ          . صعيد اجملتمعات احمللية  

 دوالر للمرحلة األوىل من املـشروع الـيت تولـت اليونيـسيف قيادهتـا               ١ ٩٣٠ ٠٠٠مبلغ  إطاره  
إلنقـاذ الدوليـة واهليئـة الطبيـة الدوليـة          وتولت تنفيذ هذا املشروع جلنة ا     . ٢٠١٠مايو  /حىت أيار 

ــان مــن الــشركاء       ــة ومؤســسة كاريتــاس واثن ــة الطبي ــة املعون ــدامنركي وجلن وجملــس الالجــئني ال
 ،أوهـام (الوطنيني، مها مؤسـسة الـشباب الـوطين الرائـد ورابطـة احملاميـات، يف سـبع مقاطعـات                    

 ومبومـو   ، وكوتـو العليـا    ،غـا  وفاكا ، بـانغوران  - وبـامنغي    ، غريبيـزي  -ونانا  ى،   بند -وأوهام  
 دوالر ١ ٥٠٠ ٠٠٠أما املرحلة الثانية من املشروع، اليت موهلـا أيـضا الـصندوق مببلـغ         ). العليا

، فقـد اشـتركت يف      ٢٠١٢فربايـر   / إىل شـباط   ٢٠١٠سـبتمرب   /لفتـرة مـن أيلـول     لصص  ُخالذي  
 ويركــز هــذا .قيادهتــا اليونيــسيف وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وبرنــامج األغذيــة العــاملي 

زاع املــسلح، ـاجملتمــع احمللــي لألطفــال املتــأثرين بالنــ مــن منطلــق علــى إعــادة اإلدمــاج املــشروع 
القـانون، وبنـاء قـدرات احلكومـة لتحقيـق          طائلـة   حتـت   الـواقعني   العدالـة لألطفـال     وعلى حتقيـق    

ـــزاع املـــسلح    ــأثرين بالنـ ــال املتـ ــاج األطفـ ــادة إدمـ ــة إعـ ــد وزارة الـــشؤون  . فعاليـ وجـــرى حتديـ
  .االجتماعية ووزارة الدفاع كمؤسستني شريكتني يف تنفيذ هذا املشروع

زع الـسالح  ـوخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، كـان التحـدي الرئيـسي فيمـا يتعلـق بنـ             - ٥٥
والتسريح وإعـادة اإلدمـاج لألطفـال املـرتبطني سـابقا باجلماعـات والقـوات املـسلحة يتمثـل يف            

الـيت تـستخدم   املـسلحة   املواقـع الـيت توجـد فيهـا اجلماعـات            لوصـول إىل  القـدرة علـى ا    ة  يحمدود
مــن ويرجــع ذلــك أساســا إىل انعــدام األمــن وأيــضا إىل عــدم وجــود هياكــل أساســية    . األطفــال

الـصعوبات عـدم وجـود شـركاء تنفيـذ ذوي      بـني  ومـن  . مطـار أللطرق، ال سـيما خـالل فـصل ا    ا
ن اجلماعات عاألطفال فصل عزلة لدعم عملية خربة يف جمال محاية األطفال يف املناطق النائية واملن

عملية نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج أن األطفـال             اإلضافية ل تحديات  ال  بنيو. املسلحة
حمـدودة   إمكانيـات إىل جمتمعـات حمليـة ذات      ُيعـادون   املرتبطني باجلماعات والقوات املـسلحة قـد        

ىل العـودة  إدفع بعـضهم  يـ عيش، ممـا  حلصول على اخلدمات األساسية وفرص كسب المن حيث ا 
 من خالل عملية نزع السالح والتسريح وإعـادة      ةإىل صفوف اجلماعات املسلحة التماسا للمنفع     

ويذكر أن أطفاال آخـرين     . دلما أفادت به األنباء الواردة من مشال الب       على حنو   اإلدماج للبالغني،   
  . املناجم، مبا يف ذلك العمل يفإلعالة أنفسهمأقدموا على العمل 

ولتشجيع إعـادة اإلدمـاج علـى حنـو مـستدام لألطفـال املـرتبطني باجلماعـات والقـوات             - ٥٦
املــسلحة، اعتمــدت وكــاالت األمــم املتحــدة هنجــا متكــامال للرعايــة اجملتمعيــة واحلــصول علــى  

مثـل اليتـامى واألطفـال املـشردين        اآلخـرين   اخلدمات األساسية والتواصل مع األطفال الـضعفاء        
ــ ــاجني مــن العنــف ا داخلي ــساينا والن  ٥ ١٩٣، شــارك حنــو  ٢٠١٠  و٢٠٠٩ ويف عــامي .جلن
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بـاحلرب، مـن بينـهم    ضررين مـن األطفـال الـضعفاء املتـ      ) فتيـات  ١ ٨٠٧ وفىت   ٣ ٣٨٦(طفال  
عــادة اجلمهوريــة والدميقراطيــة واحتــاد القــوى الــشعيب إليش اجلأطفــال كــانوا مــرتبطني ســابقا بــ

الــضعف قــام بتنفيــذها تعــويض عــن أوجــه أنــشطة للبعــض  الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع، يف 
شــركاء اليونيــسيف، مبــا يف ذلــك جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة وجملــس الالجــئني الــدامنركي، وكانــت  

وعمـل شـركاء اليونيـسيف    . تتضمن تعليما غري نظامي وأنشطة مدرة للدخل وأنـشطة تروحييـة        
ويف . لبيـوت وإسـداء املـشورة الفرديـة       زيـارات إىل ا   القيـام ب  املتابعة عن طريـق     أعمال  على دعم   

 يف املائــة مــن ٦٢( طفــال مــن األطفــال الــضعفاء  ٩٥ ٧٩٧، اســتفاد مــا جمموعــه  ٢٠١٠عــام 
، مـن بينـهم أطفـال مرتبطـون باجلماعـات والقـوات املـسلحة               ) يف املائة من البنـات     ٣٨ البنني و 

ي والتـدريب املهـين      مـن األطفـال الـضعفاء، مـن التعلـيم النظـامي وغـري النظـام                هـم ويتامى وغري 
ــدعم النفــسي االجتمــاعي و     ــدخل وال ــدرة لل ــشطة امل ــى  وجمموعــات األن ــشورة احلــصول عل امل

  .واخلدمات الصحية
ـــزاع املــسلح و     - ٥٧ ــأثرين بالن ، إعــادهتم إىل أســرهموفيمــا يتعلــق باقتفــاء أســر األطفــال املت

 بيتوكــو وبــاوا -  دعمــا لبنــاء ثالثــة مراكــز للعبــور يف بويــا٢٠٠٩قــدمت اليونيــسيف يف عــام 
ــام   ــا، ويف عـــ ــادولو   ٢٠١٠وبوكارانغـــ ــور يف غـــ ــز عبـــ ــاء مركـــ ــة  (، لبنـــ ــها يف مقاطعـــ   كلـــ

ويف بــانغي، واصــلت اليونيــسيف تقــدمي الــدعم لثالثــة مراكــز عبــور قامــت   ). ى بنــد- أوهــام
سلمتهم جلنــة الــصليب األمحــر تــطني بــالقوات املــسلحة بعــد أن بباســتقبال ورعايــة أطفــال مــرت

فيمــا يتعلــق باألطفــال  وخباصــة  الــشمل حتــديات ت عمليــة اقتفــاء األســر وملّ وواجهــ. الدوليــة
تنطوي على تتبع األسـر     هذه العملية   ما كانت   كثريا  املرتبطني سابقا جبيش الرب للمقاومة، إذ       

ــدها عــرب احلــدود   ــصليب األمحــر   ٢٠١٠  و٢٠٠٩ويف عــامي . وإعــادة توحي ــة ال ، قامــت جلن
رتبطني سابقا جبيش الرب للمقاومـة، الـذين استـضافتهم مراكـز            الدولية بإعادة مجيع األطفال امل    

أعيــــدت فتاتــــان إىل أســــرتيهما يف : العبــــور بــــدعم مــــن اليونيــــسيف، إىل أكنــــاف أســــرهم
يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    )  فتـاة ١٣مـن بينـهم     ( طفال   ١٩ أفريقيا الوسطى و   مجهورية

يف الـسودان وفتـاة     ) ا يف مركـز العبـور     من بينهم ثالث فتيات معهن أطفـال ولـدو        ( أطفال   ٤ و
  .ألْسرأثناء وجودها يف اهلا لد أوغندية يف أوغندا مع طفل ُو

أســر تتبُّــع ويف هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كــان هنــاك عــدة ثغــرات يف الرعايــة و     - ٥٨
 مــع إعــادهتم أو بــدون (إعــادهتم إىل أســرهم األطفــال املــرتبطني ســابقا باجلماعــات املــسلحة و  

وكـان الـدعم النفـسي      . سيما األطفال املرتبطون جبيش الرب للمقاومة      ، ال )إعادهتم إىل الوطن  
االجتماعي ضعيفا، سواء يف موقع التسجيل األويل أو يف مراكز العبـور، ويرجـع ذلـك أساسـا                   

وإضـافة إىل ذلـك، كانـت املرافـق بـسيطة           . إىل توافر عدد حمدود مـن مقـدمي الرعايـة املـدرَّبني           
وعــالوة علــى ذلــك، مل يكــن بإمكــان معظــم األطفــال    . من أمــاكن مالئمــة لألطفــال تتــض ال
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. املرتبطني سابقا جبيش الرب للمقاومة التواصـل مـع مقـدمي الرعايـة النـاطقني باللغـة الفرنـسية                  
وكــان هــؤالء األطفــال يف كــثري مــن األحيــان يتعرضــون للوصــم مــن جانــب مقــدمي الرعايــة     

  .هتماضاف صدمة أخرى إىل صدمواألطفال اآلخرين، ولعل ذلك أ
  

  التوصيات  - سابعا  
أشعر بالسرور اللتزام حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى حبماية األطفال، وهـو يتجلـى              - ٥٩

ــران  ــع يف حزي ــه /يف التوقي ــذي يــنص علــى توقــف القــوات     ٢٠١٠يوني ــا ال  علــى إعــالن جنامين
ــتخدامهم، وكـــذلك يف    / التوقيـــع يف أيلـــولواجلماعـــات املـــسلحة عـــن جتنيـــد األطفـــال واسـ

، على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال             ٢٠١٠ سبتمرب
. يف املنازعات املسلحة وبـشأن بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة                    

الحات الالزمـة   وأشجع احلكومة على التصديق على الربوتوكولني االختيـاريني، وإجـراء اإلصـ           
وعـالوة علـى    . إلدراج أحكامهما يف القانون الوطين، مبا يف ذلك عن طريق جترمي جتنيد القصر            

ذلك، أحث احلكومة على إجراء اإلصالحات الالزمة للقانون الوطين جلعل التـشريعات احملليـة              
  .تتماشى مع االلتزامات املعلنة يف إطار اتفاقية حقوق الطفل

ى اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للتصدي للخطـر الـذي ميثلـه جـيش الـرب                وأثين أيضا عل    - ٦٠
وأود أن أحـث احلكومـة      . للمقاومة بالتعاون مع دول يف املنطقة، حتت رعاية االحتـاد األفريقـي           

وشــركاءها علــى متابعــة اخلطــوات املتفــق عليهــا خــالل االجتمــاع الــوزاري لالحتــاد األفريقــي   
 / تـــــشرين األول١٤ و ١٣ي يف ذي عقـــــد يف بــــانغ املتعلــــق جبـــــيش الــــرب للمقاومـــــة الــــ   

، مبا يف ذلك إنشاء مركز عمليـات مـشتركة، والقيـام بـدوريات مـشتركة علـى            ٢٠١٠ أكتوبر
احلدود من البلدان املتضررة من أنشطة جـيش الـرب للمقاومـة، ونـشر قـوات لتيـسري الوصـول             

  .إىل اجملتمعات احمللية الضعيفة ومحايتها
 اليت تبذهلا احلكومة من أجل بنـاء بيئـة تـوفر احلمايـة وتطـوير املـساءلة                  واجلهود اجلارية   - ٦١

عــن العنــف املمــارس ضــد األطفــال، مــن قبيــل إصــدار قــانون العقوبــات املــنقح وعمليــة تنقــيح  
القانون القائم املتعلق حبماية املرأة من العنف ليشمل محاية األطفال والتصدي للعنف اجلنـسي،              

أيـضا احلكومـة علـى ضـمان معاجلـة االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد                وأحـث   . تبعث على التـشجيع   
األطفال، وال سيما جتنيد األطفال والعنف اجلنسي وعمليات االختطاف، مـن خـالل التحقيـق               

  . الدقيق مع املسؤولني عن هذه اجلرائم ومقاضاهتم بشكل صارم
 الوسطى من أجـل     وميثل التعاون بني احلكومة وبعثة توطيد السالم يف مجهورية أفريقيا           - ٦٢

دعم اجلهود اليت تبذهلا القوات املـسلحة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى حلمايـة املـدنيني واسـتعادة                  
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وأشــدد علــى . حنــو محايــة األطفــالالــسيطرة علــى املنــاطق املتــضررة مــن الــرتاع، خطــوة هامــة  
ة إلضـفاء   يالزم ذلك من ضرورة أن يقوم اجملتمع الـدويل بـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـ                   ما

طــابع االحتــراف علــى قــوات الــدفاع واألمــن التابعــة هلــا وتعزيــز قــدراهتا، مبــا يف ذلــك آليــات   
ــا   ــيت تتبعه ــن،      . اإلشــراف ال ــة يف جمــاالت إصــالح قطــاع األم ــشطة احلكوم ــق بأن ــا يتعل ويف م

وحقوق اإلنسان، وتوفري احلماية، أشجع على القيام مبزيد من التعاون بني بعثة توطيـد الـسالم                
 مجهورية أفريقيا الوسطى ومكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا                  يف

الوسـطى واجلهــات الفاعلـة ذات الــصلة املعنيــة حبمايـة األطفــال يف مــا يتعلـق بتــدريب مــوظفي     
إنفاذ القانون وأفراد القوات املسلحة يف أفريقيـا الوسـطى وبنـاء قـدراهتم، يف سـياق اتبـاع هنـج                     

  . ذي منطلقات وطنية إزاء إصالح قطاع األمنكلي
ومع ذلـك، ال يـزال القلـق يـساورين إزاء بـطء التقـدم يف تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف                    - ٦٣

بشأن األطفال والرتاع املـسلح يف      “ الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح     ”استنتاجات  
 ذلـك تلـك املتعلقـة بوضـع خطـط عمـل             ، مبـا يف   )S/AC.51/2009/2(مجهورية أفريقيا الوسـطى     

ملموسة وحمددة زمنيـا لوقـف جتنيـد واسـتخدام األطفـال اجلنـود مـن جانـب األطـراف املعنيـة،                      
ويف هــذا الــصدد، أحــث ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩وفقــا لقــراري جملــس األمــن  

  .حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى على تيسري إعداد خطط العمل هذه، حسب االقتضاء
ولئن كنـت أشـعر بالتـشجيع مـن فـصل األطفـال مـن صـفوف اجلـيش الـشعيب إلعـادة                 - ٦٤

، فــإين أدعــو اجلــيش الــشعيب إىل ضــمان تــسريح مجيــع  ٢٠٠٨يونيــه /الدميقراطيــة منــذ حزيــران
ويف هـذا الـصدد، جيـب علـى اجلـيش الـشعيب أن يعـد،        . األطفال املتبقني بـشكل شـامل وهنـائي    

ــة   ــأخري، خطــة عمــل حتــدد عملي ــع    دون ت ــها األمــم املتحــدة ُيفــصل يف إطارهــا مجي  تتحقــق من
وال ميكن أن يشطب اسم اجليش الـشعيب مـن قائمـة            . األطفال املتبقني من صفوفه بشكل هنائي     

األطراف اليت جتند األطفال أو تستخدمهم، وهي قائمة تقدم سنويا إىل جملس  األمن، إال بعـد                 
اد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجّمـع واجلبهـة       وباملثل، أدعو احت  . التنفيذ الكامل خلطة العمل   

الدميقراطية لشعب مجهورية أفريقيا الوسطى وحركة حمّرري أفريقيا الوسطى مـن أجـل العدالـة               
إىل الدخول يف حوار مع األمم املتحدة من أجل إعداد وتنفيذ خطة عمـل حمـددة زمنيـا لوقـف                    

  .جتنيد واستخدام األطفال يف صفوفها
ــساورين  - ٦٥ ــاطق       وي ــسانية إىل املن ــساعدات اإلن ــصال امل ــة إي ــاب إمكاني ــن غي ــالغ م ــق ب  قل

يف مشـال شـرقي البلـد، وكـذلك         “ جتمع الوطنيني من أجل العدالة والـسالم      ”اخلاضعة لسيطرة   
وأشـجع  . استمرار ورود تقارير عن حدوث انتهاكات جسيمة ضـد األطفـال يف تلـك املنـاطق               

 على االخنراط يف حوار مع احلكومة مـن أجـل التوقيـع             جتمع الوطنيني من أجل العدالة والسالم     
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وأدعو أيـضا التجمـع إىل تـسريح األطفـال الـذين أفيـد عـن        . على اتفاق ليربفيل للسالم الشامل  
وجودهم يف صفوفه فورا ودون شروط مسبقة، وذلك من خـالل وضـع خطـة عمـل ملموسـة                   

نـسانية بتقـدمي املـساعدة إىل       وحمددة زمنيا، وأحث التجمـع علـى الـسماح للجهـات الفاعلـة اإل             
  . السكان املشردين وغريهم من السكان املعوزين يف املناطق اخلاضعة لسيطرته الفعلية

وال يزال ينتابين قلق شديد من ورود تقارير عن قيام ميليشيات الـدفاع الـذايت احملليـة،                   - ٦٦
ــال     ــة، باســتخدام األطف ــسلطات احمللي ــدعمها ال ــيت ت ــة إىل . ال ــو احلكوم ــسريح  وأدع  ضــمان الت

وكأولويــة فوريــة، أحــث . الفــوري وغــري املــشروط جلميــع األطفــال املــرتبطني هبــذه اجلماعــات
احلكومة على إصدار أوامر واضحة، مبـا يف ذلـك علـى املـستوى احمللـي، حتظـر قيـام ميليـشيات                    

  . الدفاع الذايت احمللية بتجنيد األطفال واستخدامهم
ــة      - ٦٧ ــرت التحــديات املتعلق ــد أث ــاألمن واللوجــستي وق ــذ   ب ــدرات يف وضــع وتنفي ات والق
بـشكل كامـل يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى خـالل الفتـرة املـشمولة                 “ الرصـد واإلبـالغ    آلية”

وبغيــة معاجلــة الــشواغل املوجــودة يف البلــد ذات الــصلة حبمايــة األطفــال، علــى حنــو    . بــالتقرير
عة آللية الرصـد واإلبـالغ مـن أجـل          كاف، ينبغي أن تعقد اجتماعات منتظمة لفرقة العمل التاب        

ــة ضــد         ــهاكات اجلــسيمة املرتكب ــم املتحــدة برصــد االنت ــة األم ــل ملنظوم ــزام الكام ضــمان االلت
ومــن أجــل إغنــاء مــداوالت فرقــة . األطفـال واإلبــالغ عنــها وحتديــد إجــراءات املتابعــة املالئمــة 

وحتقيقـا  .  دون تـأخري   العمل باملعلومـات، ينبغـي تعزيـز الـشبكات النـشيطة يف جمـال املعلومـات               
هلذه الغاية، أشجع مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                   
وكذلك وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنيـة، علـى ختـصيص املـوارد والقـدرات           

اآللية، مبـا يف ذلـك      وُتشجع اجلهات املاحنة على دعم عمل هذه        . الكافية آللية الرصد واإلبالغ   
  .من خالل متويل القدرة على محاية األطفال والدورات التدريبية للشركاء

ومن أجل ضمان الفصل الدائم لألطفال مـن اجلماعـات املـسلحة يف مجهوريـة أفريقيـا                   - ٦٨
الوسطى، أدعـو وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا إىل دعـم احلكومـة يف مـا يتعلـق                     

 برامج إعادة اإلدماج يف األجل الطويل لألطفال ذوي االرتباط الـسابق بـالقوات      بوضع وتنفيذ 
ــة املتعلقــة حبمايــة       ــادئ التوجيهي ــاريس واملب واجلماعــات املــسلحة، وذلــك متاشــيا مــع مبــادئ ب

  . األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة
تحديد إلعادة إدمـاج األطفـال مـن    وأرحب بتقدمي األموال اليت خصصت على وجه ال       - ٦٩

خالل صندوق األمم املتحـدة لبنـاء الـسالم، وأدعـو اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـستدامة                      
ويف هذا الصدد، أشجع املاحنني على تقدمي الدعم من أجـل إعـادة          . لدعم برامج محاية األطفال   

 مرفـق تقريـري الـسنوي    إدماج األطفال الذين سيسرحون مـن اجلماعـات املـسلحة املدرجـة يف        
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وباإلضــافة إىل ذلــك، مثــة حاجــة إىل تعزيــز مــا يقــدم مــن دعــم  . عــن األطفــال والــرتاع املــسلح
 االجتمــاعي إىل ضــحايا العنــف اجلنــساين، وال ســيما ضــحايا   -ومــساعدة يف اجملــال النفــسي  

  .جيش الرب للمقاومة
أفريقيـا الوسـطى، وخباصـة    وجدير بالتقدير املشاركة بني جلنـة بنـاء الـسالم ومجهوريـة             - ٧٠

. ما تقدمه اللجنة مـن الـدعم إلعـادة إدمـاج األطفـال املـرتبطني سـابقا مـع اجلماعـات املـسلحة              
وإين أشجع جلنة بناء السالم على مواصلة التزامها جتاه األطفال يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،              

اربني الـسابقني وبنـاء     وخاصة فيما يتعلق بإعادة اإلدمـاج االجتمـاعي االقتـصادي لألطفـال احملـ             
  .القدرة الوطنية على محاية األطفال

ويف النهايــة، أود أن أعــرب عــن امتنــاين للعمــل الــذي تقــوم بــه ممــثليت اخلاصــة املعنيــة      - ٧١
كمــا أعــرب عــن امتنــاين ملــوظفي  . باألطفــال والــرتاع املــسلح واجلهــد الــذي يبذلــه معاونوهــا  

م يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ووكــاالت األمــم  مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسال 
املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، ملــا يبذلونــه مــن جهــود الرصــد واإلبــالغ بــشأن حالــة األطفــال   

  .والرتاع املسلح يف مجهورية أفريقيا الوسطى
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	وأخيرا، يبرز التقرير التحديات الكبيرة التي تكتنف عمليات الرصد والإبلاغ، فضلا عن تناوله الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، وإيراده مجموعة من التوصيات من أجل اتخاذ إجراءات معززة لحماية الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى.
	أولا - مقدمة
	1 - أعد هذا التقرير وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009). ويغطي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2010، وهو تقريري الثاني عن حالة الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويركز التقرير عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال وعلى التقدم في سبيل إنهاء هذه الانتهاكات، كنوع من متابعة التوصيات الواردة في تقريري السابق (S/2009/66) فضلا عن الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح التابع لمجلس الأمن (S/AC.51/2009/2).
	2 - وخلال فترة التقرير، ظلت عمليات الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال بمثابة تحديات، تعود أساسا لقيود الأمن واللوجستيات ومحدودية القدرات. ومن ثم، لم يكن ممكنا في كل الأحوال تدقيق المعلومات الواردة في هذا التقرير على أيدي الفريق التقني المعني بالرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة، وعند ذكر معلومات غير مدققة، قيل إنها لم تدقق. وعلاوة على ذلك، فنظرا لقلة عدد الحالات التي أبلغت عنها الضحايا، جاءت البيانات المجمعة خلال فترة التقرير، بخصوص الانتهاكات الجسيمة، معبرة جزئيا فقط عن مدى ضخامة هذه النوعية الخطيرة من الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في المناطق المتأثرة بالنـزاع.
	ثانيا - لمحة عن الحالة السياسية والأمنية
	3 - وقع اتفاق السلام الشامل في ليبرفيل بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، والجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية، واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، في 21 حزيران/يونيه 2008. ودعا الاتفاق إلى جملة أمور، من بينها أن تقوم الحكومة بإصدار قانون للعفو العام، وبنـزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المحاربين السابقين من ”الجيش الشعبي“ و ”اتحاد القوى“. ووقعت الاتفاق في وقت لاحق حركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة، (في 7 كانون الأول/ديسمبر 2008) واتحاد القوى الجمهورية (15 كانون الأول/ديسمبر 2008). وأفضى اتفاق السلام الشامل في كانون الأول/ديسمبر إلى ما سمي الحوار السياسي الشامل بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، وأطراف تمثل المعارضة السياسية والمسلحة، بما في ذلك الجهات الموقعة على اتفاق السلام الشامل وممثلون عن المجتمع المدني. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وإصلاح قطاع الأمن، وتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وفي 3 تموز/يوليه 2009، انضمت ”الجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى“ إلى عملية السلام في الجمهورية.
	4 - ومنذ توقيع اتفاق السلام الشامل، لم يبلّغ عن وقوع هجمات كبرى خلال فترة التقرير في المقاطعات الشمالية الغربية: أوهام، وأوهام - بندي، ونانا - غريبيزي. وكثيرا ما قام اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع الذي يسيطر على مقاطعتي فاكاغا وكوتو العليا شمال شرق البلد بالتنسيق مع قوى الدفاع الوطنية (القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى)، بتنفيذ عمليات ضد جيش الرب للمقاومة. ووقعت مناوشات متقطعة بين ”تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام“ وبين ”القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى“ طيلة فترة التقرير، شملت نيديلي (مقاطعة بامنغي - بانغوران) في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ونيسان/ أبريل 2010، وبيراو (مقاطعة فاكاغا) في تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2010. و ”تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام“ ليس من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام الشامل، ولم تثمر محاولات الدخول في مفاوضات سلام مع هذه الجماعة. وبالإضافة إلى ذلك، تكررت عمليات القتال في 2010 بين ”الجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى“ و ”القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى“ للسيطرة على محور كابو - سيدو في المنطقة الشمالية الوسطى.
	5 - وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 23 كانون الثاني/ يناير 2011، بعد أن كان مقررا في البداية إجراؤها في 25 نيسان/أبريل 2010 وأرجئت مرتين لوجود صعوبات تقنية. وفي 12 شباط/فبراير 2011، أعلنت المحكمة الدستورية الرئيس فرانسوا بوزيزي الفائز في انتخابات الجولة الأولى. وأجريت الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، في 27 آذار/مارس 2011 من أجل تخصيص 69 مقعدا من 105 مقاعد في الجمعية الوطنية.
	6 - وفيما يتعلق بالعناصر المسلحة الأجنبية الموجودة في أفريقيا الوسطى، حدثت هجمات متواصلة شنها جيش الرب للمقاومة طيلة فترة التقرير في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية (مقاطعات مبومو العليا، ومبومو، وكوتو العليا)، وأيضا في المنطقة الشمالية الشرقية (مقاطعة فاكاغا). وفي 2009 و 2010، بدأت ”قوات الدفاع الشعبية الأوغندية“ شن عمليات عسكرية في المقاطعات الشرقية والجنوبية الشرقية (كوتو العليا، ومبومو، ومبومو العليا) بغرض تفكيك جيش الرب للمقاومة، بموافقة من حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى.
	7 - وبالإضافة إلى الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية، واصل قطاع الطرق المعروفون باسم ”الزراغينا“ العمل في المناطق الشمالية من البلد. وكان من بين أنشطتهم شن هجمات وتنفيذ عمليات اختطاف وابتزاز للحصول على ممتلكات وأموال. وكان ثمة تقارير عديدة عن تعرض مدنيين للتعذيب والإعدام على أيدي قطاع الطرق والتسبب في تشريد سكان فترك هؤلاء قراهم ومنازلهم وحقولهم إثر هجمات شنها ”الزراغينا“.
	8 - وكان لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد تأثير إيجابي وإنما محدود في منطقة انتشارها في الفترة من آذار/مارس 2008 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وكانت البعثة منتشرة وقتها في بلدة بيراو الشمالية الشرقية (مقاطعة فاكاغا). وعقب صدور قرار مجلس الأمن بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، انسحبت كتيبة هذه البعثة من بيراو في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وهاجم ”تجمع الوطنيين“ البلدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قاصدا قاعدة ”القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى“ مما جعل القوات المسلحة التشادية تدخل إقليم أفريقيا الوسطى وتهاجم مواقع ”تجمع الوطنيين“ في بيراو، بناء على اتفاق مع جمهورية أفريقيا الوسطى. وظل الجيش التشادي موجودا في بيراو لعدة أسابيع عقب هجوم ”تجمع الوطنيين“.
	9 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، أنشئ مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وكلف المكتب بجملة أمور، من بينها الحرص على التناول المناسب لموضوع حماية الأطفال لدى تنفيذ اتفاق السلام الشامل وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بما في ذلك عن طريق آلية الرصد والإبلاغ المنشأة وفقا للقرارين 1539 (2004) و 1612 (2005) (انظر S/PRST/2009/5).
	10 - وتلت ”بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى“، التابعة للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ”القوة المتعددة الجنسيات التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا“ في تموز/يوليه 2008. وكانت بعثة توطيد السلام قد نشرت في بانغي وفي شمال البلد، بما في ذلك مقاطعتا أوهام - باندي (باوا وبوزوم) ونانا - غريبيـزي (كاغا - باندورو). وتتخلص مهمة البعثة في توطيد السلام والأمن، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وتنظيم الانتخابات، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والمساعدة على ضمان احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق النساء والأطفال. وجرى نشر أفراد ”بعثة توطيد السلام“ في نيديلي (مقاطعة بامنغو - بانغوران) في مطلع 2011.
	11 - وفي المنطقة الشمالية الغربية وفي المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية، تتولى ميليشيات الدفاع الذاتي المجتمعية المحلية توفير الأمن ضد الجماعات الإجرامية المسلحة وسائر العناصر المسلحة. وتلقى جماعات الدفاع الذاتي هذه الدعم من السلطات حال غياب وجود كاف لقوات الدفاع الوطني وقوات الأمن في البلد.
	ثالثا - الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال: الاتجاهات والحوادث
	12 - لا يزال انعدام الأمن يعيق التقدم المحرز نحو احترام حقوق الطفل. فقد ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع، بما فيها القوات المسلحة الوطنية، وجماعات المتمردين، وجماعات الدفاع الذاتي. وأدت الاشتباكات المتقطعة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، وانتشار أعمال قطع الطرق على نطاق واسع، إضافة إلى الفقر المدقع في أوساط السكان، إلى أزمة حماية، طالت بوجه خاص النساء والأطفال. وعانى المدنيون نتيجة العنف البدني والجنسي، وفقدان ممتلكاتهم وأسباب رزقهم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، هرب العديد من المدنيين من قراهم وبيوتهم في المناطق المتضررة من النزاع، عقب هجمات شنتها جماعات مسلحة أو تحسبا لهذه الهجمات.
	13 - وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى كان بها في متم عام 2010 ما يقارب 000 192 مشرد داخلي وما يناهز 700 24 لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وتشاد، إضافة إلى ما يقدر بـ 000 162 لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى في البلدان المجاورة. وضمن المشردين داخليا البالغ عددهم 000 192 مشرد، كان هناك أكثر من 000 25 مدني تشردوا منذ شباط/فبراير 2010 جراء الهجمات التي شنتها جماعة جيش الرب للمقاومة في مقاطعتي مبومو ومبومو العليا الشرقيتين أو خوفا من هجمات هذه الجماعة. ومن أصل المدنيين الذين تشردوا والبالغ عددهم 000 25 مشرد، أفيد أن نحو 000 6 مدني نزحوا إلى بلدة رافاي ونزح 000 7 مدني إلى بلدة زيميو (مقاطعة مبومو العليا في المنطقة الجنوبية الشرقية) عقب الهجمات التي شنتها الجماعة في نيسان/أبريل 2010. وفي جميع أنحاء البلد، أثرت عمليات النزوح تأثيرا كبيرا في السكان المقيمين في البلدات التي تجمع فيها المشردون.
	14 - وفي حين ينبغي الاعتراف بالجهود التي بذلتها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى للوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لم يُحرز سوى تقدم محدود في مجال حماية الطفل، ليس فقط بسبب استمرار النزاع المسلح، ولكن أيضا بسبب عوامل اجتماعية تتعلق بالعنف الجنساني، والتمييز بين الجنسين، والاعتداء على الأطفال واستغلالهم. ومما زاد من المشكلات التي تواجه في مجال التصدي للانتهاكات الجسيمة عدم الانتظام في تسجيل الولادات إذ يتعذر في كثير من الحالات إثبات سن الفرد. وتفيد الإحصاءات الرسمية أن 49 في المائة فقط من الولادات سجلت عام 2010 على الصعيد الوطني.
	ألف - تجنيد الأطفال واستخدامهم
	15 - ظل تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال مصدر قلق بالغ طوال الفترة المشمولة بالتقرير، وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية من البلد.
	16 - وفي حين شكل نزع أسلحة 525 من الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية، وتسريحهم وإعادة إدماجهم في الفترة ما بين حزيران/يونيه 2008 وكانون الأول/ديسمبر 2010 خطوة هامة إلى الأمام، فقد وردت إلى الأمم المتحدة تقارير عن أطفال، من بنين وبنات، ظلوا مع هذه الجماعة المسلحة. وأنكر قادة الجيش الشعبي قيامهم قصدا بتجنيد الأطفال موضحين أن الأطفال يلتحقون بصفوفه طواعية بحثا عن الغذاء والحماية.
	17 - وفي شمال البلد، تفيد التقارير أن اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام، وميليشيات الدفاع عن النفس، ظلوا يستخدمون الأطفال. وشوهد أطفال يقاتلون في صفوف اتحاد القوى الديمقراطية وتجمع الوطنيين خلال الهجوم الذي شنه التجمع على بيراو (فاكاغا) في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ولا يزال وجود أطفال في صفوف ميليشيات الدفاع عن النفس يثير قلق الأمم المتحدة، ولا سيما في الشمال الغربي وفي المناطق المتضررة من أعمال جيش الرب للمقاومة. وما زالت الأمم المتحدة تبذل مساعي لدى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن ضرورة توقف جميع الأطراف المسلحة، بما فيها جماعات الدفاع الذاتي، عن استخدام الأطفال وتجنيدهم.
	18 - وأفيد أيضا أن القوات الديمقراطية الشعبية لجمهورية أفريقيا الوسطى، التي رفضت الانضمام إلى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ظلت تستخدم الأطفال بالقرب من كابو (مقاطعة أوهام). وتبين من إفادات أدلى بها شهود أن الأطفال شوهدوا في صفوف حركة تحرير شباب جمهورية أفريقيا الوسطى في مقاطعة فاكاغا.
	19 - وتفيد تقارير وردت إلى الأمم المتحدة أن جماعة جيش الرب للمقاومة قامت طوال الفترة التي يغطيها التقرير باختطاف الأطفال وتجنيدهم قسرا في صفوفها، حيث يدعى أنهم استخدموا كمقاتلين، وجواسيس، وخدم، ورقيق جنس، وحمالين. وفي عام 2010، وردت تقارير، منها تقارير من أطفال فروا من جماعة جيش الرب للمقاومة، تفيد أنه قد تم عبر الحدود تجنيد أطفال مختطفين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، وقامت الجماعة بنقلهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وترد أدناه إشارات إلى العديد من هذه التقارير (انظر الفقرتين 29 و 30 أدناه).
	باء - قتل الأطفال وتشويههم
	20 - استمر طيلة الفترة المشمولة بالتقرير ورود تقارير إلى الأمم المتحدة تتعلق بقتل الأطفال. ففي الشمال الغربي، أُفيد أن 18 فردا من جماعة البوهل العرقية، من بينهم أربعة أطفال، قتلوا على أيدي الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية في تالي، قرب ماركوندا (مقاطعة أوهام - بندي) في شباط/فبراير 2010. وفي الشمال، قتلت فتاة عمرها 16 سنة في هجوم شنته عناصر تابعة لتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام على كباتا، قرب نديلى (مقاطعة بامنغي - بانغوران) في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	21 - وفي الجنوب الشرقي، وخاصة في مقاطعتي مبومو ومبومو العليا وكذلك في أجزاء من مقاطعة كوتو العليا، كانت هناك هجمات عشوائية متعددة شنتها جماعة جيش الرب للمقاومة. واستهدفت هذه الهجمات الكبار والأطفال على السواء. وقتل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة في مقاطعة مبومو العليا على أيدي عناصر تابعة للجماعة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وكان من بينهم طفلة ضربت حتى الموت. وفي نغيريغيري (مقاطعة مبومو العليا)، أصيب فتى يبلغ من العمر 14 سنة بجروح بليغة في هجوم شنته جماعة جيش الرب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وفي هجوم آخر شنته الجماعة في 21 شباط/فبراير 2010 بأغومار (مقاطعة مبومو العليا)، قتل 14 قرويا، من بينهم أطفال، وقيل إن ذلك كان انتقاما ضد إصابة أحد عناصر الجماعة قبل عدة أيام.
	22 - وفي حين بلّغ عن حوادث تشويه في تقريري السابق، لم ترد تقارير عن التشويه خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعني أنه لم تحدث أي حالات تشويه خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بل يمكن تعليل عدم وجود تقارير عن حوادث التشويه بالمشكلات المتصلة بجمع البيانات والتحقق منها.
	جيم - الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة
	23 - كان الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال لا يزال مصدر قلق بالغ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وإن ظل هناك نقص شديد في الإبلاغ عن الحوادث، إذ إن الضحايا يحجمون عن طلب المساعدة أو الإبلاغ عن الانتهاكات لعدد من الأسباب، منها العوامل الثقافية، والوصم العام، والخوف من الانتقام، وعدم الثقة في القضاء. فحينما تحدث حالات عنف جنسي، بما في ذلك حالات عنف جنسي ضد الأطفال، كثيرا ما لا يقدم الضحايا شكاوى إلى السلطات القضائية. وبدلا من ذلك، تحاول السلطات التقليدية في كثير من الحالات التفاوض على تسوية بين أسرة الضحية والمعتدي من خلال نظم العدالة المحلية. وحينما تتقدم الضحية بشكوى، كثيرا ما يكون ذلك بعد عدة أيام أو أسابيع من وقوع الحادث وفي حضور والديها. وأسهم ضعف إنفاذ القانون في الإفلات من العقاب، وزاد من ذلك غياب تدابير وقائية تفصل ضحايا العنف الجنسي عمن يعتدون عليهم المعروفين في المجتمع المحلي.
	24 - وتقدر دراسة أنجزت برعاية اليونيسيف في عام 2010 أن 25 في المائة مما بلغ عنه من حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال ارتكبتها عناصر مسلحة، من بينها الزاراغينا. وفي منطقتي الشرق والجنوب الشرقي، بلّغ عدة ضحايا تمكنوا من الفرار من جماعة جيش الرب للمقاومة عن حالات اختطاف فتيات لاستخدامهن كرقيق لأغراض الجنس. وفي شمال نديلى (مقاطعة بامينغي - بانغوران)، يدعى أن عناصر تابعة لتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام ارتكبت في الفترة من آذار/مارس إلى حزيران/يونيه 2010 أعمال عنف جنسي في المجتمعات المحلية بعدة قرى، منها غوزبيدا وزوكوتونيالا، وكان من بين الضحايا أطفال.
	دال - الهجمات على المدارس والمستشفيات
	25 - تأثر النظام التعليمي كثيرا بأجواء انعدام الأمن، ولا سيما في شرق البلد. فقد ظل معدل التسرب في جميع أنحاء البلد مرتفعا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقدر بـ 53 في المائة في عام 2010. وفي حين أن الجماعات المسلحة الناشطة في الشرق لا تستهدف تحديدا المدارس فإن الخوف من غارات الجماعات المسلحة، بما فيها جيش الرب للمقاومة منع الوالدين من إرسال أطفالهم إلى المدارس. وأفيد أيضا أن مدارس في قرى عديدة بمقاطعتي مبومو (رافاي ودمبيا بوجه خاص) ومبومو العليا (زيميو وقرى قرب أوبو) أغلقت منذ منتصف أيار/مايو وحتى أيلول/سبتمبر 2010 بسبب نشاط جيش الرب للمقاومة.
	26 - وأبلغ مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى بأن عدة مدارس تقع في قرى قرب بريا (مقاطعة كوتو العليا) احتلتها عناصر تابعة لتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليه 2010. وإضافة إلى ذلك، أغلقت المدارس وفر قسم كبير من السكان من بلدة إيبي (مقاطعة أواكا) بعد أن احتلها التجمع في تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	27 - ونظرا لانعدام الأمن، يفتقر معظم المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من النزاع إلى المدرسين المؤهلين. وأفيد بهروب مدرسين من قرى بسبب انعدام الأمن، إلى جانب اختطاف مدرسين وقتلهم، وإن لم يتضح ما إذا كان المدرسون يستهدفون بسبب مهنتهم. وتصدت عدة مجتمعات محلية لمشكلة الافتقار إلى المدرسين بتشغيل والدي الطفل في التدريس بصفة ”والد معلم“، وعادة ما لا يكون هؤلاء حاصلين على شهادة التعليم الثانوي.
	28 - وتعرضت عدة مراكز صحية للنهب خلال الهجمات على القرى في شرق البلد وشماله، وبخاصة في مقاطعات مبومو، ومبومو العليا، وكوتو العليا، وفاكاغا، وبامينغي - بانغوران. وفي شمال نديلى (مقاطعة بامينغي - بانغوران)، أفيد بقيام تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام بنهب مراكز صحية في نيسان/أبريل 2010 في قريتي أكروسولباك وزوكوتونيالا. وقد أحرقت القريتان بعد ذلك انتقاما، على أيدي من قيل إنهم قوات الدفاع والأمن الوطنية. وفي مقاطعتي مبومو ومبومو العليا، شملت الهجمات المتكررة لجماعة جيش الرب للمقاومة تدمير القرى ونهب العديد من المراكز الصحية. وفي مقاطعة فاكاغا، شمل هجوم شنته الجماعة على بلدة بيراو في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010 نهب مراكز صحية. وفي المقاطعة نفسها، شنت الجماعة هجوما على بلدة واندا - دجالي في 5 أيلول/ سبتمبر 2010. وقد أحرقت المنازل ونهب المركز الطبي، الذي كانت تدعمه الهيئة الطبية الدولية.
	هاء - عمليات الاختطاف
	29 - لا تزال عمليات اختطاف الأطفال من جانب جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى مثار قلق. ففي أيار/مايو 2009، تم عقب هجوم على يانغو - بنديري (مقاطعة كوتو العليا) اختطاف 36 مدنيا، من بينهم 11 طفلا وثلاثة رضّع. وفي آب/أغسطس 2009، اختطف اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع قرب بلدة بريا 45 مدنيا، من بينهم 11 طفلا، خلال هجمات على نزاكو وباني (مقاطعة كوتو العليا) لكنه أطلق سراحهم بعد شهر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، هاجمت جماعة جيش الرب للمقاومة بلدة باروا في مقاطعة مبومو مرتين، واختطفت 29 شخصا، من بينهم سبعة أطفال. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، قامت الجماعة باختطاف امرأتين ورجلين وفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات حينما شنت هجوما على قرية كادجيماه التي تبعد بمسافة 45 كيلومترا عن أوبو، في مقاطعة مبومو العليا. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اختطفت عناصر تابعة للجماعة خلال هجوم على بيراو 9 أطفال (8 فتيات وفتى واحد). وأطلق سراحهم بعد أسبوعين حركة تحرير شباب جمهورية أفريقيا الوسطى واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع.
	30 - وأبلغت فتيات سبق أن اختطفهن جيش الرب للمقاومة عن حدوث عمليات اختطاف عبر الحدود. وأدلت فتاة سودانية فرت في أيلول/سبتمبر 2010 بشهادة قالت فيها إن جماعة جيش الرب اختطفتها في جنوب السودان عام 2007 وأتت بها لاحقا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وحينما فرت كانت حاملا ووضعت مولودها في مركز عبور تدعمه الأمم المتحدة في بانغي. والتأم شملها مع أسرتها في جنوب السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وهناك فتاة أخرى في سن المراهقة، هربت من جيش الرب في كانون الأول/ديسمبر 2010، قالت للأمم المتحدة إنها اختطفت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 من قرية نغيليما قرب دونغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونقلت بعد ذلك إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وعند الإدلاء بالشهادة كانت لا تزال في مركز عبور مدعوم من اليونيسيف في بانغي بينما تبذل لجنة الصليب الأحمر الدولية جهودا للعثور على أسرتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي عامي 2009 و 2010، سجلت الأمم المتحدة 26 طفلا (7 فتيان و 19 فتاة) من جنسيات كونغولية وأوغندية وسودانية ومن جنسية أفريقيا الوسطى فروا من جيش الرب للمقاومة وأُعيدوا إلى أوطانهن والتأم شملهم مع أسرهم.
	واو - منع وصول المساعدة الإنسانية
	31 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان وصول المساعدة الإنسانية صعبا ومحدودا في بعض مناطق الشمال والشمال الشرقي والجنوب الشرقي بسبب نشاط الجماعات المسلحة وجيش الرب للمقاومة. ففي عدة مناسبات، تعقّدت مفاوضات وصول المساعدة الإنسانية بسبب نقص الوضوح في التسلسل القيادي لدى الأطراف، بما في ذلك بوجه خاص الجبهة الديمقراطية لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى في بلدة كابو (مقاطعة أُوهام). وفي بضع حالات، منعت الجماعات المسلحة وصول المساعدة الإنسانية، مما أعاق قدرة الوكالات الدولية على توثيق الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب بحق الأطفال والإبلاغ عنها. وفي نهاية عام 2010، قُلّصت الأنشطة الإنسانية في جميع المقاطعات الثلاث (بامنغي - بانغوران، ونانا - غريبيزي، وأُوهام) بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة وصعوبة التفاوض مع الجماعات المسلحة.
	32 - وفي الشمال، وقعت عدة هجمات في عام 2010 استهدفت المنظمات الدولية، شاركت فيها جماعات اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، والجبهة الديمقراطية لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى، والجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية. وفي أيلول/سبتمبر، تعرضت عيادة متنقلة تابعة لمنظمة غير حكومية دولية على مقربة من بلدة نديلى (مقاطعة بامنغي - بانغوران) للنهب على يد جماعة مسلحة مجهولة في منطقة تقع تحت سيطرة اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع. وخلال الشهر نفسه، شن ثوار موالون للجبهة الديمقراطية لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى هجوما على قافلة تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطريق بين بلدتَي أوانداغو وكابو (مقاطعتَا نانا - غريبيزي، وأُوهام). وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، اعترضت عناصر منضوية تحت لواء جيش إعادة الجمهورية والديمقراطية سبيل قوافل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في مركز تفتيش في بلدة غوزى (مقاطعة أوهام - بيندى)، فطالبتها بدفع أموال لقاء السماح لها بالعبور. ولمّا حاولت القوافل العودة من حيث أتت، اعترضت طريقها عناصر من المتمردين ولم تُفرج عنها إلا بعد دفع مبلغ مالي. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، اعترض متمردون من الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية سبيل قافلة تابعة لبعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في باوا (مقاطعة أُوهام).
	33 - وأدى هجوم شنته عناصر تابعة لتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام على بلدة نديلى (مقاطعة بامنغي - بانغوران) في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 فاستولت على مركبات تملكها منظمة غير حكومية دولية، إلى حمل الحكومة على حظر وصول المنظمات غير الحكومية الدولية إلى الطرق الرئيسية حول تلك البلدة. وبرّرت الحكومة قرارها ذلك بالقول إن المنظمات الإنسانية تسهم في تأجيج حدة النزاع بدعمها الجماعات المسلحة. وفي أعقاب مفاوضات مكثفة أدارتها الأمم المتحدة، أذِنت السلطات في تموز/يوليه 2010 بالسماح للمنظمات الإنسانية بدخول نديلى. 
	34 - وفي الشمال الشرقي، وقعت سلسلة من الهجمات المسلحة وأعمال قطع الطرق خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأسفرت هذه الأحداث عن إجلاء العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وأدت إلى توقف شبه تام للأنشطة الإنسانية في المنطقة. وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تعرض شخصان من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية تابعان لمنظمة مثلث جيل العمل الإنساني (Triangle Génération Humanitaire) غير الحكومية الدولية للاختطاف من منزلهما في وسط بيراو. وقد تم تحرير الرهينتين في السودان بعد خمسة أشهر من اختطافهما. وخلال الهجوم الذي شنته عناصر من تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام على بيراو في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لقي أحد موظفي منظمة غير حكومية دولية هي لجنة المعونة الطبية (Comité d’Aide Médicale)، مصرعه جراء إصابته بجراح مُميتة ناجمة عن إطلاق رصاصة طائشة. ووردت أنباء عن تعرض مكتب منظمة مثلث جيل العمل الإنساني في بيراو لأعمال نهب عدة مرات في الفترة من حزيران/يونيه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وإنْ تعذّر التعرف على هوية الجناة. وقد حملت هذه الأحداث المنظمات الإنسانية على تقييد تحركاتها. فبحلول نهاية عام 2009، لم يبق في مقاطعة فاكاغا سوى لجنة الصليب الأحمر الدولية، والهيئة الطبية الدولية، ولجنة المعونة الطبية، ومثلث جيل العمل الإنساني. وقد أثّر انسحاب معظم المنظمات غير الحكومية الدولية من فاكاغا تأثيرا ضارا بسكان الأرياف ولا سيما الأطفال بحرمانهم من المساعدة الدولية.
	35 - وفي مقاطعَتي مبومو ومبومو العليا الشرقيتين، حدّت عوامل أمنية ولوجستية من إيصال المساعدة الإنسانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي 21 أيلول/سبتمبر 2009، أسفر هجوم على قافلة تابعة لمنظمة التعاون الدولي (Cooperazione Interazionale) غير الحكومية الدولية قرب بلدة أوبو (مقاطعة مبومو العليا) عن مصرع شخصين من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وإصابة عامل أخر بجراح بالغة. وتطلب اتساع نطاق انعدام الأمن في هذه المقاطعات المتضررة بوجود جيش الرب للمقاومة، من الأمم المتحدة، أن تستعين بحراسة مسلحة لمرافقة قوافل المساعدة الإنسانية على الطرق. وقيّد ذلك إلى حد كبير إيصال المعونة إلى سكان الأرياف المشردين.
	رابعا - إعمال آلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال
	36 - تولى مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى الذي حل محله، في كانون الثاني/يناير 2010، مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، قيادة فريق تقني مشترك بين الوكالات معني بآلية الرصد والإبلاغ. فاضطلع هذا الفريق التقني المستوى، الذي شُكّل في البداية في عام 2008 ثم أُعيد تنشيطه في عام 2010 بعد فترة توقفت خلالها أنشطته، بتنسيق جميع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى رصد الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد الأطفال والإبلاغ عنها، ونظّم دورات تدريبية لتعزيز حقوق الطفل في حالات النزاع المسلح. ويجري بذل الجهود لتنشيط فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ على أعلى المستويات في عام 2011. وكان ثمة تحديات على طريق الإعمال التام لآلية الرصد والإبلاغ بسبب القيود المفروضة على الموارد وتوفير الموظفين، مما يؤثر على وجود الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
	خامسا - متابعة استنتاجات الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح 
	ألف - جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال
	1 - تدعيم قوات الدفاع والأمن وتدريبها

	37- تبذل الحكومة جهودا لتدعيم قدرات قوات الأمن الوطني في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب الشرقي من البلد، بما في ذلك المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة، من أجل ضمان توفير المزيد من الحماية للفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما الأطفال والمشردون داخليا. ففي إطار الاستجابة للشواغل الأمنية، قامت الحكومة بنشر قوات إضافية خلال عام 2010 في المناطق المتضررة من النزاع. وفي نفس العام، نُشرت وحدات من القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، في الشمال (ماركوندا وباوا وكاغا - باندورو)، والشرق والشمال الشرقي (إيبي وبريا ونديلى وبيراو)، والجنوب الشرقي (مونغومبا وموبايي وبانغاسو وباكوما). إلا أن نشر وحدات إضافية من القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى كان محدودا بسبب نقص القدرات. فقد أُعيد في كثير من الأحيان نشر كتائب تلك القوات المسلحة من منطقة إلى أخرى تلبية للطلب المشتد عليها. وأعربت الحكومة عن استعدادها لنشر المزيد من القوات في مختلف أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق المتضررة من وجود جيش الرب للمقاومة، رهنا بتقديم الدعم اللوجستي الخارجي.
	38 - وأبدت الحكومة أيضا التزامها بتدريب أفراد جيشها وشرطتها على التعامل مع مسائل حماية الأطفال والمسائل الجنسانية. فبالتنسيق مع وزارة الدفاع (الجيش والدرك) والمديرية العامة للشرطة، عقدت منظمة التعاون الدولي غير الحكومية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، في نيسان/أبريل 2010 في بلدة امبايكي (مقاطعة لوبايي)، دورة تدريبية عن حقوق الإنسان وحماية الأطفال شارك فيها 45 فردا من ضباط الدرك والشرطة. وبالتنسيق مع المديرية العامة للشرطة، قدم المكتب، في أيار/مايو 2010 في معهد الدرك في بانغي، تدريبا عن حماية الأطفال، بما في ذلك حمايتهم من العنف الجسدي والجنسي، لصالح نحو 45 ضابطا من الشرطة القضائية.
	39 - وفي الفترة من 13 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، اختارت وزارة الدفاع والمديرية العامة للشرطة 26 ضابطا لحضور دورة تدريبية نظمتها اليونيسيف لمدة أسبوع في بلدة بوالي (مقاطعة أومبيلا - مبوكو) عن موضوع حماية الأطفال في مرحلة ما قبل النزاع وخلاله وبعد انتهائه. واختُتمت الدورة التدريبية بصياغة ثلاث خطط عمل مقترحة عن حماية الأطفال أعدها ضباط في الجيش والدرك والشرطة، وهي خطط من المقرر أن يقوم هؤلاء بإطلاع رؤسائهم عليها. وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، سيعمل أولئك الضباط، وعددهم 26 ضابطا، على تكرار هذه الدورة التدريبية لصالح زملائهم في عام 2011.
	2 - الآلية الوطنية لحماية الأطفال

	40 - لم تُعين الحكومة بعدُ منسقا رفيع المستوى معنيا بحماية الأطفال لكفالة وضع أساليب وقائية فعالة وتحديد أنشطة تصدّ فيما يتعلق بالتجاوزات والانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال، على نحو ما أوصى به الفريق العامل التابع لمجلس الأمن. بيد أنه يجري بذل الجهود لضمان إنشاء آلية مشتركة بين الوزارات معنية بحماية الأطفال في عام 2011. 
	41 - وفي 10 و 11 كانون الأول/ديسمبر 2010، نظمت الحكومة، بدعم من اليونيسيف، حلقة دراسية من يومين لبلورة مشروع مرسوم رئاسي يهدف إلى تأسيس مجلس وطني معني بحماية الأطفال، يكون مقره في مكتب رئيس الوزراء ويضم أعضاءً من جميع الوزارات المعنية بمسائل حماية الطفل. وشملت قائمة المشاركين في تلك الحلقة الدراسية، ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء و 22 وزارة (منها وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة والتعليم) ومنظمات وطنية متخصصة في قضايا حماية الطفل، وهيئات المجتمع المدني. ومن المقرر أن يجري اعتماد مشروع المرسوم في أوائل عام 2011. ومع أن المجلس الوطني المعني بحماية الأطفال لن يركز، بصورة حصرية، لدى إنشائه، على الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة في حالات النزاع المسلح، فإن من المتوقع أن يسهم بدور رئيسي في كفالة اعتماد تدابير من شأنها أن تضع حدا للانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد الأطفال ومنعها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في ميليشيات الدفاع عن النفس.
	42 - ومن الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة بهدف تعزيز حماية الأطفال، قيامها في 21 حزيران/يونيه 2009، بإنشاء لجنة وطنية معنية بحماية المشردين داخليا، بدعم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والحكم الرشيد، على الصعيد الوطني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعمل في سياق حلقة دراسية تعقد في بانغي يومي 15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على إقرار مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
	3 - إنهاء استخدام الأطفال في الجماعات والقوات المسلحة 

	43 - في الفترة من 7 إلى 9 حزيران/يونيه 2010، شاركت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في مؤتمر إقليمي في نجامينا، نظمته حكومة تشاد، يرمي إلى إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من جانب القوات والجماعات المسلحة. ووقّعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك البلدان المشاركة الأخرى (تشاد والسودان والكاميرون والنيجر ونيجيريا) إعلان نجامينا، الذي التزمت جميعها وفقا له بإنهاء استخدام الأطفال في صفوف قواتها المسلحة واعتماد تدابير ملموسة ومؤسسية لتسريح الأطفال وإعادة إدماجهم كل في بلده. ويُلزم الإعلان أيضا الموقعين عليه بالتقيد بالمعايير الدولية لحماية الأطفال، بما في ذلك البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل، والتزامات باريس بحماية الأطفال من التجنيد أو الاستخدام غير القانونيين على أيدي القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة وقواعد ومبادئ باريس التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. وفي آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2010، عُقد في نجامينا وبانغي اجتماعان للمتابعة بشأن إعلان نجامينا لمناقشة تنفيذ الإعلان، وتحديد استراتيجيات الدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وإقامة آلية إقليمية للرصد وتبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الطفل.
	44 - وتعزز في وقت لاحق التزام الحكومة بحماية الأطفال خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأفريقي بشأن جيش الرب للمقاومة، الذي عُقد في بانغي يومَي 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ومن التوصيات المقدمة التوصية بإنشاء مركز عمليات مشتركة يضم ضباطا من أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان/حكومة جنوب السودان، والقيام بدوريات مشتركة على طول حدود البلدان المتضررة، وإدراج ولاية بشأن حماية المدنيين تتولاها جميع القوات الوطنية، والاضطلاع بتنظيم حملات ووضع استراتيجيات للتوعية لأغراض تسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم في المجتمعات المحلية. 
	45 - وفي أيلول/سبتمبر 2010، وقّعت الحكومة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. إلا أنه لم يتم التصديق بعدُ على البروتوكولين الاختياريين.
	4 - التشريعات الوطنية

	46 - في 6 كانون الثاني/يناير 2010،  صدر، بمرسوم رئاسي، قانون العقوبات المنقح الذي لا يزال قيد المناقشة منذ عام 2003. وقد عمل بنشاط كل من مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة على تقديم الدعم لوزارة العدل في جهودها لتنقيح قانون العقوبات، بما في ذلك بند يتعلق بالجرائم ضد الأطفال (الفصل السابع، البند 1). وفضلا عن ذلك، قررت الحكومة، على سبيل المتابعة لتوقيع ”ميثاق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى“ الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 2006، تنقيح القانون الساري المتعلق بحماية النساء من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى (القانون 032-06)، لكي يشمل حماية الأطفال ويتناول موضوع العنف الجنسي بمزيد من التفصيل. وعقدت في بانغي، في 5 و 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، حلقة دراسية وطنية بشأن تصديق مشروع قانون متعلق بحماية النساء والأطفال من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى واستراتيجية لإنشاء مركز وطني لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف الجنسي. وعقدت الحلقة الدراسية بمساندة من مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان مشروع القانون المتعلق بحماية النساء والأطفال من العنف يتناول قضايا مثل الزواج القسري والعنف الجنسي والاعتداء وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمواد الإباحية، كما أن استراتيجية لإنشاء مركز وطني لا تزال قيد الاستعراض وقت كتابة هذا التقرير.
	باء - الحوار مع أطراف النـزاع وخطط العمل
	47 - خلال الزيارة التي قام بها ممثلي الخاص المعني بالأطفال والنـزاع المسلح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في أيار/مايو 2008، التزمت قيادة كل من جيش إعادة الجمهورية والديمقراطية واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع بإعداد خطط عمل لمنع استخدام الأطفال وتجنيدهم وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة.
	48 - وصار مشروع خطة عمل أُعد، في إطار تشاوري، بين الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية والأمم المتحدة لوقف تجنيد الأطفال وضمان إطلاق سراح جميع الأطفال المرتبطين بهذه الجماعة جاهزاً للتوقيع منذ حزيران/يونيه 2008. بيد أن وزارة الدفاع، عن طريق لجنة التوجيه الوطنية، وهي آلية أنشئت في 20 حزيران/يونيه 2008 لإدارة عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال المرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة، قد أخّرت توقيعها بحجة أنه، بدلا من هذه الخطة، ينبغي توقيع ”خطة عمل شاملة“ مع جميع الأطراف في اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل. ورغم أن خطة العمل الشاملة هذه لم يتم وضعها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد مضى قدما برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال الخاص بالجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية، بناء على التزام هذا الأخير بتسريح جميع الأطفال من صفوفه.
	49 - وقد عرقلت الخلافات بين اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وبين الحكومة بشأن تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبالغين استكمال خطة عمل لوقف تجنيد الأطفال.
	50 - وفي أيلول/سبتمبر 2010، بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مفاوضات بشأن المسائل الإنسانية مع المتمردين التابعين لتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام ونوقش موضوع تجنيد الأطفال واستخدامهم. وأبلغ التجمع المكتب، بحجة أنه لا يوجد أطفال في صفوفه، أنه سيرحب ببعثة تحقق موفدة من قبل منظمة مستقلة.
	51 - وما زال وجود الأطفال في صفوف جماعات الدفاع الذاتي المحلية التي تؤيدها السلطات المحلية لتوفير الحماية للمدنيين جراء عدم وجود دفاع وطني وقوات أمن وطنية، يشكل مصدر قلق كبيراً، لا سيما في الشمال الغربي وفي المناطق المتضررة بنشاط جيش الرب للمقاومة. وواصلت الأمم المتحدة جهودها الدعوية مع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، بشأن ضرورة وقف استخدام الأطفال وتجنيدهم من قبل جميع الأطراف المسلحة، بما في ذلك جماعات الدفاع الذاتي.
	سادسا - نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستجابات البرنامجية
	52 - تعمل اليونيسيف على تنسيق عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال، التي تجرى بشكل منفصل عن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبالغين. وأسند مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2009 (S/PRST/2009/5)، إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى مهمة ضمان التناول الملائم لحماية الأطفال في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل المكتب يعمل بشكل وثيق مع اليونيسيف لدعم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال فضلا عن مراعاة المسائل المتعلقة بحماية الأطفال في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبالغين.
	53 - وفي عامي 2009 و 2010، قامت اليونيسيف وشركاؤها في مجال التنفيذ بتسريح ما مجموعه 525 طفلا من صفوف الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية، من بينهم 417 طفلا في باوا (مقاطعة أوهام - بندي) في عامي 2009 و 2010، و 108 أطفال في كانغا - باندورو (مقاطعة نانا - غريبيزي) في عام 2010. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإفراج عن جميع الأطفال الـ 525 المسرحين، من بينهم 37 فتاة، وإعادتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتلقوا الدعم اللازم لإعادة الإدماج. وتجدر الإشارة إلى أنه، في نهاية عام 2008، تم تسريح 775 طفلا من الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية، وبذلك بلغ مجموع الأطفال المسرحين حتى تاريخه 300 1 طفل.
	54 - وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، منحت اليونيسيف الأولوية لبرامج الوقاية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الميدان عن طريق شركائها في التنفيذ. وتساهم لجنة الإنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية ولجنة المعونة الطبية ومجلس اللاجئين الدانمركي في برامج الوقاية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بتقديم دعم نفسي اجتماعي وإسداء المشورة، لا سيما للناجين من العنف المرتكب على أساس نوع الجنس؛ والتعليم النظامي وغير النظامي؛ والحصول على الخدمات الأساسية؛ والتوعية بشأن حقوق الطفل والمرأة على صعيد المجتمعات المحلية. وكانت هذه الأنشطة ممولة من صندوق بناء السلام الذي خُصص في إطاره مبلغ 000 930 1 دولار للمرحلة الأولى من المشروع التي تولت اليونيسيف قيادتها حتى أيار/مايو 2010. وتولت تنفيذ هذا المشروع لجنة الإنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية ومجلس اللاجئين الدانمركي ولجنة المعونة الطبية ومؤسسة كاريتاس واثنان من الشركاء الوطنيين، هما مؤسسة الشباب الوطني الرائد ورابطة المحاميات، في سبع مقاطعات (أوهام، وأوهام - بندى، ونانا - غريبيزي، وبامنغي - بانغوران، وفاكاغا، وكوتو العليا، ومبومو العليا). أما المرحلة الثانية من المشروع، التي مولها أيضا الصندوق بمبلغ 000 500 1 دولار الذي خُصص للفترة من أيلول/سبتمبر 2010 إلى شباط/فبراير 2012، فقد اشتركت في قيادتها اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي. ويركز هذا المشروع على إعادة الإدماج من منطلق المجتمع المحلي للأطفال المتأثرين بالنـزاع المسلح، وعلى تحقيق العدالة للأطفال الواقعين تحت طائلة القانون، وبناء قدرات الحكومة لتحقيق فعالية إعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنـزاع المسلح. وجرى تحديد وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع كمؤسستين شريكتين في تنفيذ هذا المشروع.
	55 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان التحدي الرئيسي فيما يتعلق بنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال المرتبطين سابقا بالجماعات والقوات المسلحة يتمثل في محدودية القدرة على الوصول إلى المواقع التي توجد فيها الجماعات المسلحة التي تستخدم الأطفال. ويرجع ذلك أساسا إلى انعدام الأمن وأيضا إلى عدم وجود هياكل أساسية من الطرق، لا سيما خلال فصل الأمطار. ومن بين الصعوبات عدم وجود شركاء تنفيذ ذوي خبرة في مجال حماية الأطفال في المناطق النائية والمنعزلة لدعم عملية فصل الأطفال عن الجماعات المسلحة. وبين التحديات الإضافية لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أن الأطفال المرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة قد يُعادون إلى مجتمعات محلية ذات إمكانيات محدودة من حيث الحصول على الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، مما يدفع بعضهم إلى العودة إلى صفوف الجماعات المسلحة التماسا للمنفعة من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبالغين، على نحو ما أفادت به الأنباء الواردة من شمال البلد. ويذكر أن أطفالا آخرين أقدموا على العمل لإعالة أنفسهم، بما في ذلك العمل في المناجم.
	56 - ولتشجيع إعادة الإدماج على نحو مستدام للأطفال المرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة، اعتمدت وكالات الأمم المتحدة نهجا متكاملا للرعاية المجتمعية والحصول على الخدمات الأساسية والتواصل مع الأطفال الضعفاء الآخرين مثل اليتامى والأطفال المشردين داخليا والناجين من العنف الجنساني. وفي عامي 2009 و 2010، شارك نحو 193 5 طفلا (386 3 فتى و 807 1 فتيات) من الأطفال الضعفاء المتضررين بالحرب، من بينهم أطفال كانوا مرتبطين سابقا بالجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، في بعض أنشطة للتعويض عن أوجه الضعف قام بتنفيذها شركاء اليونيسيف، بما في ذلك لجنة الإنقاذ الدولية ومجلس اللاجئين الدانمركي، وكانت تتضمن تعليما غير نظامي وأنشطة مدرة للدخل وأنشطة ترويحية. وعمل شركاء اليونيسيف على دعم أعمال المتابعة عن طريق القيام بزيارات إلى البيوت وإسداء المشورة الفردية. وفي عام 2010، استفاد ما مجموعه 797 95 طفلا من الأطفال الضعفاء (62 في المائة من البنين و 38 في المائة من البنات)، من بينهم أطفال مرتبطون بالجماعات والقوات المسلحة ويتامى وغيرهم من الأطفال الضعفاء، من التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب المهني ومجموعات الأنشطة المدرة للدخل والدعم النفسي الاجتماعي والحصول على المشورة والخدمات الصحية.
	57 - وفيما يتعلق باقتفاء أسر الأطفال المتأثرين بالنـزاع المسلح وإعادتهم إلى أسرهم، قدمت اليونيسيف في عام 2009 دعما لبناء ثلاثة مراكز للعبور في بويا - بيتوكو وباوا وبوكارانغا، وفي عام 2010، لبناء مركز عبور في غادولو (كلها في مقاطعة أوهام - بندى). وفي بانغي، واصلت اليونيسيف تقديم الدعم لثلاثة مراكز عبور قامت باستقبال ورعاية أطفال مرتبطين بالقوات المسلحة بعد أن تسلمتهم لجنة الصليب الأحمر الدولية. وواجهت عملية اقتفاء الأسر ولمّ الشمل تحديات وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال المرتبطين سابقا بجيش الرب للمقاومة، إذ كثيرا ما كانت هذه العملية تنطوي على تتبع الأسر وإعادة توحيدها عبر الحدود. وفي عامي 2009 و 2010، قامت لجنة الصليب الأحمر الدولية بإعادة جميع الأطفال المرتبطين سابقا بجيش الرب للمقاومة، الذين استضافتهم مراكز العبور بدعم من اليونيسيف، إلى أكناف أسرهم: أعيدت فتاتان إلى أسرتيهما في جمهورية أفريقيا الوسطى و 19 طفلا (من بينهم 13 فتاة) في جمهورية الكونغو الديمقراطية و 4 أطفال (من بينهم ثلاث فتيات معهن أطفال ولدوا في مركز العبور) في السودان وفتاة أوغندية في أوغندا مع طفل وُلد لها أثناء وجودها في الأسْر.
	58 - وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك عدة ثغرات في الرعاية وتتبُّع أسر الأطفال المرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة وإعادتهم إلى أسرهم (مع إعادتهم أو بدون إعادتهم إلى الوطن)، لا سيما الأطفال المرتبطون بجيش الرب للمقاومة. وكان الدعم النفسي الاجتماعي ضعيفا، سواء في موقع التسجيل الأولي أو في مراكز العبور، ويرجع ذلك أساسا إلى توافر عدد محدود من مقدمي الرعاية المدرَّبين. وإضافة إلى ذلك، كانت المرافق بسيطة لا تتضمن أماكن ملائمة للأطفال. وعلاوة على ذلك، لم يكن بإمكان معظم الأطفال المرتبطين سابقا بجيش الرب للمقاومة التواصل مع مقدمي الرعاية الناطقين باللغة الفرنسية. وكان هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان يتعرضون للوصم من جانب مقدمي الرعاية والأطفال الآخرين، ولعل ذلك أضاف صدمة أخرى إلى صدماتهم.
	سابعا - التوصيات
	59 - أشعر بالسرور لالتزام حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بحماية الأطفال، وهو يتجلى في التوقيع في حزيران/يونيه 2010 على إعلان نجامينا الذي ينص على توقف القوات والجماعات المسلحة عن تجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك في التوقيع في أيلول/ سبتمبر 2010، على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وأشجع الحكومة على التصديق على البروتوكولين الاختياريين، وإجراء الإصلاحات اللازمة لإدراج أحكامهما في القانون الوطني، بما في ذلك عن طريق تجريم تجنيد القصر. وعلاوة على ذلك، أحث الحكومة على إجراء الإصلاحات اللازمة للقانون الوطني لجعل التشريعات المحلية تتماشى مع الالتزامات المعلنة في إطار اتفاقية حقوق الطفل.
	60 - وأثني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي للخطر الذي يمثله جيش الرب للمقاومة بالتعاون مع دول في المنطقة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأود أن أحث الحكومة وشركاءها على متابعة الخطوات المتفق عليها خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأفريقي المتعلق بجيش الرب للمقاومة الذي عقد في بانغي في 13 و 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، بما في ذلك إنشاء مركز عمليات مشتركة، والقيام بدوريات مشتركة على الحدود من البلدان المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة، ونشر قوات لتيسير الوصول إلى المجتمعات المحلية الضعيفة وحمايتها.
	61 - والجهود الجارية التي تبذلها الحكومة من أجل بناء بيئة توفر الحماية وتطوير المساءلة عن العنف الممارس ضد الأطفال، من قبيل إصدار قانون العقوبات المنقح وعملية تنقيح القانون القائم المتعلق بحماية المرأة من العنف ليشمل حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنسي، تبعث على التشجيع. وأحث أيضا الحكومة على ضمان معالجة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ولا سيما تجنيد الأطفال والعنف الجنسي وعمليات الاختطاف، من خلال التحقيق الدقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومقاضاتهم بشكل صارم. 
	62 - ويمثل التعاون بين الحكومة وبعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل دعم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى لحماية المدنيين واستعادة السيطرة على المناطق المتضررة من النزاع، خطوة هامة نحو حماية الأطفال. وأشدد على ما يلازم ذلك من ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لإضفاء طابع الاحتراف على قوات الدفاع والأمن التابعة لها وتعزيز قدراتها، بما في ذلك آليات الإشراف التي تتبعها. وفي ما يتعلق بأنشطة الحكومة في مجالات إصلاح قطاع الأمن، وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية، أشجع على القيام بمزيد من التعاون بين بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى والجهات الفاعلة ذات الصلة المعنية بحماية الأطفال في ما يتعلق بتدريب موظفي إنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى وبناء قدراتهم، في سياق اتباع نهج كلي ذي منطلقات وطنية إزاء إصلاح قطاع الأمن.
	63 - ومع ذلك، لا يزال القلق يساورني إزاء بطء التقدم في تنفيذ التوصيات الواردة في استنتاجات ”الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح“ بشأن الأطفال والنزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى (S/AC.51/2009/2)، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضع خطط عمل ملموسة ومحددة زمنيا لوقف تجنيد واستخدام الأطفال الجنود من جانب الأطراف المعنية، وفقا لقراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005). وفي هذا الصدد، أحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على تيسير إعداد خطط العمل هذه، حسب الاقتضاء.
	64 - ولئن كنت أشعر بالتشجيع من فصل الأطفال من صفوف الجيش الشعبي لإعادة الديمقراطية منذ حزيران/يونيه 2008، فإني أدعو الجيش الشعبي إلى ضمان تسريح جميع الأطفال المتبقين بشكل شامل ونهائي. وفي هذا الصدد، يجب على الجيش الشعبي أن يعد، دون تأخير، خطة عمل تحدد عملية تتحقق منها الأمم المتحدة يُفصل في إطارها جميع الأطفال المتبقين من صفوفه بشكل نهائي. ولا يمكن أن يشطب اسم الجيش الشعبي من قائمة الأطراف التي تجند الأطفال أو تستخدمهم، وهي قائمة تقدم سنويا إلى مجلس  الأمن، إلا بعد التنفيذ الكامل لخطة العمل. وبالمثل، أدعو اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمّع والجبهة الديمقراطية لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى وحركة محرّري أفريقيا الوسطى من أجل العدالة إلى الدخول في حوار مع الأمم المتحدة من أجل إعداد وتنفيذ خطة عمل محددة زمنيا لوقف تجنيد واستخدام الأطفال في صفوفها.
	65 - ويساورني قلق بالغ من غياب إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ”تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام“ في شمال شرقي البلد، وكذلك استمرار ورود تقارير عن حدوث انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في تلك المناطق. وأشجع تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام على الانخراط في حوار مع الحكومة من أجل التوقيع على اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل. وأدعو أيضا التجمع إلى تسريح الأطفال الذين أفيد عن وجودهم في صفوفه فورا ودون شروط مسبقة، وذلك من خلال وضع خطة عمل ملموسة ومحددة زمنيا، وأحث التجمع على السماح للجهات الفاعلة الإنسانية بتقديم المساعدة إلى السكان المشردين وغيرهم من السكان المعوزين في المناطق الخاضعة لسيطرته الفعلية. 
	66 - ولا يزال ينتابني قلق شديد من ورود تقارير عن قيام ميليشيات الدفاع الذاتي المحلية، التي تدعمها السلطات المحلية، باستخدام الأطفال. وأدعو الحكومة إلى ضمان التسريح الفوري وغير المشروط لجميع الأطفال المرتبطين بهذه الجماعات. وكأولوية فورية، أحث الحكومة على إصدار أوامر واضحة، بما في ذلك على المستوى المحلي، تحظر قيام ميليشيات الدفاع الذاتي المحلية بتجنيد الأطفال واستخدامهم. 
	67 - وقد أثرت التحديات المتعلقة بالأمن واللوجستيات والقدرات في وضع وتنفيذ ”آلية الرصد والإبلاغ“ بشكل كامل في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبغية معالجة الشواغل الموجودة في البلد ذات الصلة بحماية الأطفال، على نحو كاف، ينبغي أن تعقد اجتماعات منتظمة لفرقة العمل التابعة لآلية الرصد والإبلاغ من أجل ضمان الالتزام الكامل لمنظومة الأمم المتحدة برصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والإبلاغ عنها وتحديد إجراءات المتابعة الملائمة. ومن أجل إغناء مداولات فرقة العمل بالمعلومات، ينبغي تعزيز الشبكات النشيطة في مجال المعلومات دون تأخير. وتحقيقا لهذه الغاية، أشجع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، على تخصيص الموارد والقدرات الكافية لآلية الرصد والإبلاغ. وتُشجع الجهات المانحة على دعم عمل هذه الآلية، بما في ذلك من خلال تمويل القدرة على حماية الأطفال والدورات التدريبية للشركاء.
	68 - ومن أجل ضمان الفصل الدائم للأطفال من الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إلى دعم الحكومة في ما يتعلق بوضع وتنفيذ برامج إعادة الإدماج في الأجل الطويل للأطفال ذوي الارتباط السابق بالقوات والجماعات المسلحة، وذلك تماشيا مع مبادئ باريس والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. 
	69 - وأرحب بتقديم الأموال التي خصصت على وجه التحديد لإعادة إدماج الأطفال من خلال صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، وأدعو الجهات المانحة إلى توفير موارد مستدامة لدعم برامج حماية الأطفال. وفي هذا الصدد، أشجع المانحين على تقديم الدعم من أجل إعادة إدماج الأطفال الذين سيسرحون من الجماعات المسلحة المدرجة في مرفق تقريري السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى تعزيز ما يقدم من دعم ومساعدة في المجال النفسي - الاجتماعي إلى ضحايا العنف الجنساني، ولا سيما ضحايا جيش الرب للمقاومة.
	70 - وجدير بالتقدير المشاركة بين لجنة بناء السلام وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبخاصة ما تقدمه اللجنة من الدعم لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا مع الجماعات المسلحة. وإني أشجع لجنة بناء السلام على مواصلة التزامها تجاه الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي للأطفال المحاربين السابقين وبناء القدرة الوطنية على حماية الأطفال.
	71 - وفي النهاية، أود أن أعرب عن امتناني للعمل الذي تقوم به ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والجهد الذي يبذله معاونوها. كما أعرب عن امتناني لموظفي مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، لما يبذلونه من جهود الرصد والإبلاغ بشأن حالة الأطفال والنزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى.

