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تقرير األمني العام عن األطفال والزناع املسلح يف مجهورية أفريقيا الوسطى
موجز
هذا التقرير ،املقدم عمال بقرار جملـس األمـن  )2005( 1612والقـرارا الـت تلتـ ،
هو تقريري الثالث عن حالة األطفـال وال ــزاع املسـلح يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطىر وير ـز
التقرير على االنتها ا اجلسيمة الستة املرتكبة ضد األطفال ويقـدم معلومـا عـن مرتكبيهـا
والسياق الذي حدثت في االنتها ا ر
ويت اول التقرير األثـر املـدمر الـذي تلفتـ تورا الع ـ علـى األطفـال يف مجهوريـة
أفريقيــــا الوســـــطى تــــالل الفتـــــرة مـــــن ــــانو الثا ي ـــــاير  2011إىل ـــــانو األول
تيسمرب 2015ر وهو يقدم معلوما عن جت يد األطفال واستخدامهم علـى نطـاق واسـم مـن
قبل اجلماعا املسلحة ،وعن استمرار اجتاها القتل والتشوي والع ـ اجل سـ  ،وامامـا
على املدارس واملستشفيا تالل الفترة املشمولة بالتقريرر ويسلط التقريـر الوـوأ أيوـا علـى
أمنــاا االتتطــان وم ـــم وصــول املســـاعدا اينســانية مـــن قبــل اجلماعـــا املســلحة مـــن
غري الدول ،ويقدم معلوما عن االنتها ا اجلسيمة ضد األطفال املرتكبة مـن قبـل القـوا
الدولية امل تشرة يف البلدر
ما ترت يف التقرير جمموعة من التوصيا الرامية إىل م م وإهناأ االنتها ا اجلسـيمة
ضد األطفال يف مجهورية أفريقيا الوسطى وإىل حتسني التدابري املتخذة حلمايتهمر

)16-01884 (A

010316

**1601884

020316

S/2016/133

أوال  -مقدمة
 - 1يُقَّــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن  )2005( 1612والقــرارا الــت تلت ـ ر
ويغطـ ـ التقريـــر الفتـــرة مـــن ـــانو الثا ي ـــاير  2011إىل ـــانو األول تيســـمرب ،2015
ويسلّط الووأ علـى اجتاهـا وأمنـاا االنتـها ا اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف مجهوريـة
أفريقيـــا الوســـطى م ـــذ تقريـــري الســـاب ()S/2011/241ر ويـــبني التقريـــر أيوـــا التقـــدم ا ـــر
والتحديا الت صوتفت م ذ االست تاجا الت اعتمـدها يف  6متو يوليـ  2011فريـ اللـس
العامل املعـ باألطفـال وال ــزاع املسـلح (انرـر الوثيقـة )S/AC.51/2011/5ر وحيـدت التقريـر ،مـ
ما تسـ للـ  ،األطـران املسـ ولة عـن االنتـها ا اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف البلـدر
وفيما يتعل بتل األطران ،فقد مت إتراج ائتالن سـيليكا السـاب ومـا يـرتبط بـ مـن مجاعـا
مسلحة وميليشـيا أنـت باال ـا يف مرفقـ تقريـري السـ وي األتـري عـن األطفـال والصـراعا
املسلحة ( )A/69/926–S/2015/409نررا لقيامهـا بتا يـد األطفـال واسـتخدامهم ،ولقيامهـا بقتـل
أو تشــوي األطفــال ،والرتكــاف الع ـ اجل س ـ ضــد األطفــالر وأفترج أيوــا ائــتالن ســيليكا
الساب وما يرتبط ب من مجاعا مسلحة بسبب شن اماما على املدارس واملستشفيا ر
 - 2وطــرأ تغــريا ــبرية علــى تي اميــا وطبيعــة الــزناع يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
تالل الفترة املشمولة بالتقريرر وتدهور حالة األطفال يف مجيم أحناأ البلـد ،تاصـة يف ـانو
األول تيســمرب  2012وآلار مــارس  ،2013نرــرا لقيــام ائــتالن ســيليكا باجتيــاد البلــد قبــل
وأث اأ استيالئ على احلكومة ،وأث اأ تفش أعمال الع بـني القوميـا واألتيـا الـت انـدلعت
يف ــانو األول تيســمرب 2013ر ونتياــة لوجــوت العديــد مــن اجلماعــا املســلحة ال شــطة
يف خمتلـ مراحـل ال ــزاع ،حيـث أ العديـد م ـها ع يعـد لـ وجـوت أو عـات إىل الرهـور باءــاأ
جديــدة أو جتــزأ تو تسلســل قيــاتي واضــح ،فقــد تزايــد تعقيــد احلالــةر ويف هــذا الســياق،
يرل رصد االنتها ا اجلسيمة وايبـال ع ـها يتسـم بصـعوبة بالغـة ،وقـد تفـاقم للـ بسـبب
عدم االستقرار السياس  ،وانعدام األمن ،والقيوت اللوجسـتية ونقـا القـدرا ر ونتياـة لـذل ،
ع يتســن لفرقــة العمــل القطريــة املع يــة بالرصــد وايبــال التحقـ مــن بعـ االتعــاأا بوقــوع
انتها ا جسيمة ضد األطفالر واجتمعت فرقة العمل القطرية بانترام ح هناية عـام ،2012
إال أهنــا قلصـــت أنشـــطتها بعـــد إجـــالأ مـــو ف األمــم املتحـــدةر وأفعيـــد ت شـــيط فرقـــة العمـــل
يف شباا فرباير  ،2014وه تعمـل م ـذ للـ احلـنير ونرـرا مـذ القيـوت ،مـن املهـم مالحرـة
أ البيانــا المعــة ليســت مــا ســود صــفة إرشــاتية بال ســبة لل طــاق الكامــل مــن االنتــها ا
اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال يف مجهورية أفريقيا الوسطى تالل الفترة املشمولة بالتقريرر
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ثانيا -
أل

ة عامة عن احلالة السياسية والعسكرية واألم ية

 الفترة من انو الثا ي اير  2011إىل انو األول تيسمرب 2012 - 3أفجريت االنتخابا الرئاسية واجلولة األوىل من االنتخابـا التشـريعية يف  23ـانو
الثا ي ــاير و  12شــباا فرباير  ،2011علــى التــواأر وأعل ــت ا كمــة الدســتورية الــرئيس
احلاأ ،فرانسوا بو يزي ،بصفت الفائزر ورفوت املعارضة نتياة االنتخابـا الرئاسـية ،حيـث
قاطعـــت اجلولـــة الثانيـــة مـــن االنتخابـــا التشـــريعية الـــت جـــر يف آلار مـــارس 2011ر
ويف  6ــانو الثا ي ــاير  ،2012اعتُقــل قــاتة أربعــة مــن احلر ــا السياســية  -العســكرية
املشار ة يف العملية الوط ية ل ـزع السالد والتسريح وإعاتة ايتماج ،من بي ـهم عـيم اجلـي
الشعيب مـن أجـل اسـتعاتة اجلمهوريـة والدطقراطيـة و عـيم احتـات القـود الدطقراطيـة مـن أجـل
التامــمر وتــالل الفتــرة الــت تلــت انتخــاف الــرئيس بــو يزي ،وحـ عــام  ،2012الحرــت
األمــم املتحــدة أيوــا يــاتة يف التقــارير الــت تــرت عــن قيــام قــوا األمــن والــدفاع يف مجهوريــة
أفريقيا الوسطى ،وال سيما احلرس الرئاس  ،بارتكاف انتها ا حلقوق اينسا ر
 - 4وتفعــت تلـ التطــورا املعارضــة إىل لاولــة تاليــب الســكا ضــد احلكومــة ،ولكــن
تو جدودر وقامت اجلماعا املسلحة ال شطة أصال يف اجلزأ الشـماأ مـن البلـد باسـت ان
القتــال ضــد احلكومــة الوــعيفة لا الوجــوت ايتاري أو األمــ ا ــدوت تــارج العاصــمة،
وال سيما يف امل اط احلدوتيةر ويف  10انو األول تيسمرب  ،2012بدأ هاوم للمتمـرتين
ع دما قامـت ع اصـر مـن احتـات القـود الدطقراطيـة مـن أجـل التامـم بـاحتالل بلـدا نـديل
وأواتا وسـام أوااــا يف امل طقــة الشــمالية الغربيــةر ويف وقــت الحـ  ،انوــمت ثــالك حر ــا
أتـرد إىل قـوا القـود الدطقراطيـة مـن أجــل التامـم ،وهـ حر ـة التامـم الـوط ينقــال
وترو امل شاة حديثا ،وجتمم الوط يني من أجـل العدالـة والسـالم ،واحتـات القـود اجلمهوريـةر
وشــكلت تلـ احلر ــا حتالفــا فوفاضــا باســم ائــتالن ســيليكا ،برئاســة ميشــيل جوتوتيــا،
واتَّعــت بــا الــرئيس بــو يزي ع يتقيــد باحكــام اتفاقــا الســالم املوقّعــة يف عــام 2007
و 2008ر وبعـــد االنتخابـــا ببوـــعة أشـــهر ســـيطر تلـ ـ اجلماعـــا املســـلحة ،بـــدعم
من ع اصر أج بية ،على امل اط الشمالية والشرقية من مجهورية أفريقيا الوسـطىر ورت الـرئيس
بو يزي على لل بدعوة السكا إىل املقاومة ،حيث قام بتو يم السـواطري واسـتخدام إحـدد
ميليشـيا الشـباف ،هـ االئـتالن الـوط ملقاومـة حر ـا التمـرت املسـلحة ،ملهامجـة قــوا
ائتالن سيليكا والتمعا املسلمةر
 - 5ويف لل ـ الســياق ،عمــل القــاتة السياســيو علــى يــاتة حــدة التــوتر بــني الطوائ ـ
املسيحية واملسلمة والتالعب مبشاعرهار ويتشكل ائـتالن سـيليكا مـن جمموعـة غـري متاانسـة
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من األعواأ السابقني يف اجلماعا املسـلحة ،ومقـاتلني سـابقني سـاتطني ـانوا قـد سـاعدوا
علــى تــوأ الســيد بــو يزي الســلطة ،وجم ــدين فــارين مــن احلــرس الرئاس ـ  ،وع اصــر مســلحة
أج بية من البلدا الاورةر وتسبب عدم التاـانس للـ يف إضـعان التسلسـل القيـاتي امـ
أصــال وســاهم يف تل ـ جــو مــن ايفــال مــن العقــاف ،قامــت يف إطــار ع اصــر بارتكــاف
انتها ا عديدة وجسيمة حلقوق اينسا ر

باأ  -الفترة من انو الثا ي اير إىل تشرين الثا نوفمرب 2013
 - 6سعيا إىل إهناأ ال ـزاع مم ائتالن سيليكا ،عُقد لاتثا سالم حتت رعايـة اجلماعـة
االقتصــاتية لـــدول وســط أفريقيـــا أســـفر عــن التوقيـــم ،يف ليربفيــل يف  11ـــانو الثـــا
ي اير  ،2013على اتفاقـا يحـالل السـالم ووقـ إطـالق ال ـار نصـت علـى تـدابري انتقاليـة
وتدابري لتقاسم السلطةر بيد أ االتفاقا ع ت فذ ،ويف آلار مـارس  ،2013اسـتان ائـتالن
سيليكا القتال وحرك قوات عرب البلد صوف بانغ  ،حيث مـارس أعمـال حـرق القـرد والقتـل
وال ــهب واالغتصــاف وجت يــد األطفــال قســرار ويف  24آلار مــارس ،اســتولت قــوا ســيليكا
على بانغ  ،مما اضطر الـرئيس بـو يزي إىل الفـرار مـن البلـدر وهاـر قـوا اجلـي الـوط
(القــوا املســلحة ألفريقيــا الوســطى) والشــرطة والــدرك مواقعهــا واســتولت علــى أســلحة
استخدمتها بعد أشهر من لل ميليشيا مسلحة تابعة للماتمعا ا لية هبدن طـرت قـوا
ائــتالن ســيليكا مــن بــانغ واألجــزاأ األتــرد يف البلــدر ويف  13نيســا أبريل ،مت تشــكيل
جملس انتقاأ وط ليحل لل الربملـا  ،ويف  18آف أغسـطس ،أعلـن ميشـيل جوتوتيـا نفسـ
رئيسا للدولةر ويف شهري آلار مارس ونيسا أبريل ،على التواأ ،أتا ل من جملـس األمـن
وجملس السالم واألمـن التـابم لالحتـات األفريقـ اسـتيالأ ائـتالن سـيليكا علـى السـلطة بشـكل
غري تستورير و ات اجلماعة االقتصـاتية لـدول وسـط أفريقيـا حاـم بعثتـها لتوطيـد السـالم
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،وه ـ البعثــة الــت انــت موجــوتة يف البلــد م ــذ عــام ،2008
وأنشــا جملــس الســالم واألمــن التــابم لالحتــات األفريقــ بعثــة الــدعم الدوليــة بقيــاتة أفريقيــة
يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف  19متو يولي ر
 - 7وأتتــل اســتيالأ ائــتالن ســيليكا علــى الســلطة البلــد يف حالــة مــن الفوضــى ،نرــرا
لتفكـ قــوا األمــن والــدفاع الوط يــة وتــدهور احلالــة األم يــة بقــدر ــبرير وارتكــب أعوــاأ
ائــتالن ســيليكا لي الغالبيــة املســلمة انتــها ا واســعة ال طــاق حلقــوق اينســا  ،وشــار وا
يف أعمـال ال ـهب يف ــل إفـال امــل مـن العقـافر وأنشــا اسـتهدافهم لغــري املسـلمني حالــة
استياأ وسط الطوائ املسيحية وأتد إىل تاجيج التوترا الدي يةر
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 - 8وهدت التـوترا املسـتمرة بـني خمتلـ فصـائل ائـتالن سـيليكا وـدوك مواجهـا
يف صـــفون االئـــتالنر ونتياـــة لـــذل  ،يف أيلول ســـبتمرب  ،2013حـــل الـــرئيس جوتوتيـــا
االئتالن رءيا مبوجب مرسوم رئاس ر غري أ وحدا ائـتالن سـيليكا الرافوـة لقـرار احلـل
سرعا ما أعـات ت رـيم أنفسـها حتـت اسـم ”ائـتالن سـيليكا السـاب “ وواصـلت ارتكـاف
االنتها ا واسعة ال طاق حلقوق اينسا ر
 - 9وتــالل تلــ الفتــرة لانــا ،فــل مجاعــا الــدفاع الــذا الــت انــت قائمــة قبــل
استيالأ ائتالن سيليكا علـى السـلطة عـات إىل الرهـور يف أواتـر عـام  2013متخـذة اسـم
”أنت باال ـا“ر وتـوىل ضـباا سـابقو يف اجلـي الـوط والشـرطة والـدرك ت رـيم وتـدريب
مليشيا أنت باال ار

جيم  -الفترة من انو األول تيسمرب  2013إىل آف أغسطس 2014
 - 10يف  5ــانو األول تيســمرب  ،2013هامجــت مليشــيا أنــت باال ــا مواقــم ائــتالن
سيليكا الساب يف بانغ ويف بوسانغوا (مقاطعة أوهام) ،حيث أسفر لل عـن انـدالع أعمـال
ع على نطـاق واسـم بـني الطوائـ املسـيحية واملسـلمة يف شـ أحنـاأ البلـدر وورت أنبـاأ
عــن مقتـــل مــا يقـــارف  2 000شــخا مـــن املـــدنيني يف بــانغ تـــالل بوــعة أيـــام فقـــطر
ويف  9ـانو األول تيسـمرب ،أطلقــت فرنسـا عمليــة سـانغاري ملسـاندة بعثــة الـدعم الدوليــة،
وبــدأ يف بــانغ نــزع ســالد بع ـ اجلماعــا الــت ت تم ـ يف معرمهــا إىل ائــتالن ســيليكا
الساب ر ورغم لل  ،تسببت موجة من اماما ش تها األغلبية املسيحية ضد األقلية املسـلمة
يف تشريد مجاع للسكا يف بانغ ويف أجزاأ أترد من البلدر وورت أنبـاأ تفيـد بارتكـاف
الطــائفتني أعمــال قتــل انتقاميــة وانتــها ا أتــرد حلقــوق اينســا بلغــت مســتويا مروعــة
من القسوةر وتشـري التقـديرا إىل أ تلـ امامـا تسـببت يف العـدت األ ـرب مـن املشـرتين
تاتليا والالج ني تالل العقد املاض  ،مبا يف للـ  435 000مشـرت و  450 000الجـ،،
معرمهم من املسلمني الذين فروا إىل البلدا الاورة يف الفترة بني عام  2013و 2014ر
 - 11وحتــت الوــغط الــدوأ وا ل ـ  ،اض ـطفر الــرئيس جوتوتيــا لالســتقالة يف  10ــانو
الثا ي ـــاير 2014ر ويف  20ـــانو الثا ي ـــاير ،انتخـــب اللـــس االنتقـــاأ الـــوط امل شـــا
حديثا اثرين سامبا  -بانزا رئيسة للدولة لفترة انتقاليةر ويف الفترة الـت أعقبـت للـ  ،لـت
األوضاع موـطربة بقـدر ـبري ،حيـث اتسـمت بـدورة مـن امامـا االنتقاميـة ،بـدافم تيـ
يف ثري من األحيا  ،على أيدي اجلماعا املسلحة واألفـراتر وتفاقمـت احلالـة نتياـة لغيـاف
سلطة الدولة تارج بانغ  ،وضـع م سسـا الدولـة ،وجتـزمج مجـاعت أنـت باال ـا وائـتالن
ســيليكا الســاب ووقــوع صــراعا تاتليــة علــى القيــاتة فيهمــار وغــاتر الغالبيــة العرمــى
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من املسلمني بانغ  ،ووُضم من ع يغاتروا م هم حتت احلمايـة الدوليـة يف حـ PK5ر وتـارج
بــانغ  ،اســتمر الصــداما الع يفــة بــني ائــتالن ســيليكا الســاب وأنــت باال ــا ،اللــذين قامــا
تدرجييا بتوطيد سيطرنما على أجزاأ من البلد ،وال سيما يف الشمال والغرفر
 - 12ويف  23متو يوليـــ  ،2014وُقـــم يف برا افيـــل اتفـــاق لوقـــ األعمـــال العدائيـــة،
األمــر الــذي أتد تــدرجييا إىل اســتعاتة امــدوأ يف بــانغ  ،ووضــم القواعــد األساســية ي مــال
العمليــة االنتقاليــة مــن قبيــل إجــراأ االنتخابــا ونــزع الســالد والتســريح وإعــاتة ايتمــاج،
واملصاحلة الوط يةر

تال  -الفترة من أيلول سبتمرب  2014إىل انو األول تيسمرب 2015
 - 13نُشر بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـدتة األبعـات لتحقيـ االسـتقرار يف مجهوريـة
أفريقيا الوسطى يف أيلول سبتمرب  ،2014حيث حلت لل بعثة الدعم الدوليـة بقيـاتة أفريقيـة
يف مجهورية أفريقيا الوسطىر واضطلعت البعثة ،املكلفة وماية املدنيني وتعم عمليـة االنتقـال،
بدور إجيـا ،،بالتعـاو مـم عمليـة سـانغاري وقـوة االحتـات األورو ،،يف حتقيـ اسـتقرار احلالـة
األم ية يف األشهر الت تلت نشرهار
 - 14وتُوِّج م تدد بانغ للمصاحلة الوط ية ،الذي عُقد يف أيار مـايو  ،2015واملشـاورا
الشعبية على الصـعيد الـوط الـت سـبقت  ،بتوقيـم اتفـاق علـى مبـاتس نـزع السـالد والتسـريح
وإعــاتة ايتمــاج وايعــاتة إىل الــوطن ،وإتمــاج الع اصــر املســلحة يف القــوا ال راميــة للدولــة
يف مجهورية أفريقيا الوسطىر ومثل م تدد بانغ حدثا هاما يف عملية االنتقال وأنعـ اممـال
يف إمكانيــة حتقيــ مصــاحلة حقيقيــة ووئــام اجتمــاع واســتقرار تائــمر واألهــم مــن للــ ،
يف  5أيار مــايو  ،2015قامــت  10مجاعــا مســلحة( ،)1مبــا يشــمل ائــتالن ســيليكا الســاب
وأنــت باال ـــا ،بـــالتوقيم علـــى اتفـــاق لوقــ وم ـــم جت يـــد واســـتخدام األطفـــال وغـــري للــ
من االنتها ا اجلسيمة ضد األطفالر ومم لل  ،فل ا ـاوال الراميـة إىل عزعـة اسـتقرار
عملية االنتقال السياس أت إىل اندالع الع ـ يف بـانغ يف  26أيلول سـبتمرب ،األمـر الـذي
أسفر عن سقوا م ا القتلى واجلرحى من املدنيني ،وتشريد عدت إضايف من السكا ر
__________
( )1مجاعة أنت باال ـا ،واجلبهـة الدطقراطيـة مـن أجـل تقـدم مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ،واجلبهـة الشـعبية ل هوـة
أفريقيا الوسطى ،وحر ة لرري أفريقيا الوسطى ل صرة العدالة ،والتامـم الـوط مـن أجـل جتديـد مجهوريـة
أفريقيا الوسطى ،ومجاعة الثورة والعدالـة ،وائـتالن سـيليكا اجلديـد ،واالحتـات مـن أجـل السـالم يف مجهوريـة
أفريقيا الوسطى ،واحتات القوا اجلمهورية ،واحتات القوا اجلمهورية األساسيةر
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 - 15ويف تطور إجيا ،،أتد استفتاأ أجـري يف  13ـانو األول تيسـمرب  2015إىل إقـرار
الدسـتور اجلديــدر عــالوة علــى للـ  ،ســال مــا يزيــد علــى  95يف املائــة مــن مــواط مجهوريــة
أفريقيـــا الوســـطى املـ ـ هلني للتصـــويت يف االنتخابـــا التشـــريعية والرئاســـيةر ويف  30ـــانو
األول تيســمرب  ،2015أفجريــت اجلولــة األوىل مــن االنتخابــا الرئاســية والتشــريعية ،ممــا طثــل
تطوة هامة حنو انتهاأ املرحلة االنتقاليةر

ثالثا  -االنتها ا

اجلسيمة املرتكبة و األطفال يف ال ـ زاع املسلح

 - 16ا لل ــزاع وعـدم االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أثـر مـدمر علـى األطفـالر
فقــد ارتُكبــت انتــها ا تطــرية للقــانو الــدوأ حلقــوق اينســا والقــانو الــدوأ اينســا
مــن مجيــم أطــران ال ــزاع ،مبــن فيهــا ائــتالن ســيليكا وائــتالن ســيليكا الســاب وفصــائل الــت
تشكلت الحقاً ،وحر ة أنت باال ا ،ورجال مسـلحو جمهولـو امويـةر وإ مـا تقـوم بـ األمـم
املتحــدة وشــر امجها مــن رصــد وحتقـ يف امل ــاط املتوــررة مــن ال ــزاع تــالل الفتــرة املشــمولة
بالتقرير ما ال أمراً شاقاًر ووفقاً ملا أفشري إلي يف املقدمة أعال  ،فل املعلوما املعروضـة يف هـذا
التقرير ال تعدو وهنا م شراً على ال طاق الكامل لالنتها ا اجلسيمة املرتكبة ضد األطفالر

أل

 جت يد األطفال واستخدامهم - 17أث اأ الفتـرة املشـمولة بـالتقرير ،قامـت اجلماعـا املسـلحة ،مبـا فيهـا مجاعـا الـدفاع
عن ال فس ،بتا يد األطفال واستخدامهم باعدات بريةر ويف عـام  ،2014أشـار تقـديرا
تراســة أعــدنا م رمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســي ) إىل أ أطفــاال يتــراود عــدتهم
بــني  6 000و  10 000مــن األطفــال مرتبطــو ماعــا مســلحة ،وهــو مــا طثــل ارتفاع ـًا
حاتًا يعزد إىل ا تيـات األنشـطة الـت نفـذنا حر ـة أنـت باال ـا م ـذ عـام 2013ر ويف الفتـرة
املمتــدة مــن ــانو الثا ي ــاير  2014إىل ــانو األول تيســمرب  ،2015قــام أعوــاأ فرقــة
العمل القطرية املع ية بالرصد وايبـال بفصـل  5 541طفـالً ( 4 274فـ و  1 267فتـاة)
مــن اجلماعــا املســلحةر غــري أ الفرقــة ع تــتمكن إال مــن توثي ـ مــا جمموع ـ  715طف ـالً،
ــا م ــهم  114فتــاة ،باعتبــارهم جم ــدين ومســتخدمني حــديثار وقــد وُث ـ تســعو يف املائــة
مــن إمجــاأ عــدت األطفــال ال ــدين واملســتخدمني اعتبــارا مــن عــام  2013فصــاعداًر وجُ ــد
األطفـال واسـتخدموا مـن جانـب مجيـم أطـران ال ــزاع مبـا فيهـا اجلماعـا املسـلحة األج بيـة
مثل اجلبهة الشعبية التشاتية لإلصالد وجي الـرف للمقاومـةر وع يعامـل األطفـال يف القتـال
بوحشية جتلت يف استغالمم يف القتـال واسـتخدامهم رقيـ جـ س فحسـب ،إمنـا أفجـربوا أيوـًا
علــــى تاتيــــة شـــ أتوار الــــدعم ،مبــــا فيهــــا أتوار املخــــربينر واعتبــــارًا مــــن عــــام ،2014
أتذ استخدام األطفال يزتات يف ارتكاف االنتها ا ضد املدنينير
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 - 18ويف الفترة املمتدة من عام  2011إىل ـانو األول تيسـمرب  ،2012ورت تقـارير
عــن جت يــد األطفــال واســتخدامهم للقتــال إىل جانــب مجاعــا مســلحة ت شــط غالبــا يف ــاأ
البلــد ،مثــل حتــال الــوط يني مــن أجــل العدالــة والســالم ،واحتــات القــود الدطقراطيــة مــن أجــل
التامم ،وحر ة لرري أفريقيا الوسطى ل صرة العدالة ،واجلبهـة الدطقراطيـة الشـعبية ألفريقيـا
الوسطى ،وحتال الوط يني من أجل العدالة والسالمر وقامت أيوـاً مجاعـا مسـلحة أج بيـة،
مبا فيها اجلبهة الشعبية لإلصالد ،وجي الرف للمقاومة ،بتا يد األطفال واستخدامهمر
 - 19وقــد جُ ــد األطفــال باعــدات ــبرية ،وال ســيما بعــد هــور ائــتالن ســيليكا ،يف تعــم
توســـيم ميليشـــيا الـــدفاع عـــن الـ ـ فسر وع ـــدما تـــدهور الوضـــم إىل حـــد ـــبري يف آلار
مارس  ،2013تلقت فرقة العمل القطرية املع ية بالرصد وايبـال تقـارير عـن جت يـد األطفـال
واســتخدامهم علــى نطــاق واســم ،مــم أ حالــة انعــدام األمــن الــت تعــم البلــد ع تكــن تســمح
بــلجراأ عمليــة حتق ـ املــةر ويف عــام  ،2013وثقــت فرقــة العمــل قيــام حر ــة أنــت باال ــا
ال ( 171ف ـ و  17فتــاة) ،و ــا لل ـ قبــل
وائــتالن ســيليكا باســتخدام وجت يــد  188طف ـ ً
حــل االئــتالن وبعــد ر وورت تقــارير ع يــتم التحق ـ مــن صــحتها عــن اســتخدام األطفــال
يف ــل بلــدة مــن البلــدا الواقعــة حتــت ســيطرة قــوا ســيليكا وعــن أطفــال حيرســو نقــاا
تفتي تابعة حلر ة أنت باال ا ،مبـا يف للـ يف بـانغ ر و انـت أيوـًا معـاوتة جت يـد األطفـال
امل فصلني عن لويهم ءة مشـتر ةر فعلـى سـبيل املثـال ،يف  1نيسـا أبريل  ،2013قـام قـاتة
ائتالن سيليكا ،الذين اقتحموا بالقوة مر زا للعبور والتوجي تابعـا لليونيسـي  ،بلعـاتة جت يـد
 41طفــال ( 36ف ـ و  5فتيــا ) ــانوا قــد ففصــلوا عــن ”جتمــم الــوط يني مــن أجــل العدالــة
والســالم“ يف عــام  ،2012يف بلــد نــديل وبريــا ،ونُقلــوا إىل بــانغ حلمايتــهمر ويف ــانو
األول تيسمرب  ،2013أعات ميليشيا أنت  -باال ا املوجوتة يف بانغ جت يد مخسـة فتيـا
انوا قد ففصلوا عن قوا سيليكا وجُمم لهم مم أسرهمر
 - 20ويف الفتـــرة الــــت تبــــدأ مــــن ــــانو األول تيســــمرب  2013وتســــتمر حـــ هنايــــة
عام  ،2014حتقّقت فرقـة العمـل مـن  464حالـة جت يـد جديـدة ،مبـا فيهـا  446حالـة قامـت
هبا مجاعة أنت باال ا ( 86فتاة و  360ف ) ،و  18حالة جت يد لفتيا قام هبا ائـتالن سـيليكا
الســــاب ر وبايضــــافة إىل للــ ـ  ،مت التعــــرن علــــى  2 807مــــن األطفــــال ( 2 161فــ ـ
و  646فتاة) والتحق مـن هويتـهم يف أوسـاا مجاعـا مسـلحة م ـها حر ـة أنـت  -باال ـا
( 2 347طفــال) وخمتلــ فصــائل ائــتالن ســيليكا الســاب ( 446طفــال) ،وجــي الــرف
للمقاومة ( 13طفال) وقد ففصل ف واحد عن مجاعة الثورة والعدالةر
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 - 21وشــوهد أطفــال مرتبطــو مبيليشــيا أنــت  -باال ــا حيرســو نقــاا التفتــي  ،وأففيــد
أيوا باهنم تدربوا على التعامل مم األسلحة والقتال ،وأهنـم اسـتُخدموا يف القتـال ضـد ع اصـر
ائــتالن ســيليكا الســاب ر ويفيــد أحــد التقــارير بان ـ  ،يف  24حزيرا يوني ـ ُ ،2014شــوهد
أطفــال يف صــفون إحــدد مجاعــا أنــت باال ــا الــت انــت حتاصــر بلــدة بامبــارير وأث ــاأ
فر مجاعة تابعة ألنت باال ا يف أيلول سبتمرب  ،2014صرد العديد من األطفال بـاهنم ـانوا
قد أرسلوا للتاسس على مواقم ائتالن سيليكا الساب وعلى أفرات التمعـا ا ليـة املسـلمةر
ويف تشرين األول أ توبر  ،2014لفوحظ وجوت عدة م ا مـن األطفـال يف صـفون ع اصـر
مجاعة أنت باال ا واملتراهرين يف بانغ  ،حيث ـا العديـد م ـهم يقومـو وراسـة احلـواجزر
واســتخدمت مجاعــة أنــت باال ــا األطفــال أيو ـاً يف اســتدراج القــوا الدوليــة إىل الكمــائنر
فف  9تشرين األول أ توبر  ،2014مثالً ،ورت أ مقاتلني مـن مجاعـة أنـت باال ـا يف أحيـاأ
بانغ املتحاربة اسـتخدموا األطفـال للتمويـ قبـل مهامجـة قـوا بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة
املتعدتة األبعات لتحقي االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطىر وفيمـا يتعلـ بـائتالن سـيليكا
الساب  ،ورت أن يف  9حزيرا يوني  ،الحظ أعواأ بعثة إنسانية تزور ناحية با ـاال (مبحافرـة
أوا ـا) وجـوت عـدت مـن األطفـال مـم أفـرات مـن مجاعـة االحتـات مـن أجـل السـالم يف مجهوريـة
أفريقيــا الوســطى ،الــت تعــد إحــدد فصــائل ائــتالن ســيليكا الســاب ر وأفــات التقــارير أيوــا
بــا عــدتاً غــري معــرون مــن األطفــال قــد شــوهدوا وهــم يشــار و يف امامــا الــت ُشـ ت
ضد غري املسلمني يف بامباري ،يف حزيرا يوني 2014ر
 - 22ويف عـــام  ،2015مت التحقــ مـــن أ  39طفـــال ( 28فــ و  11فتـــاة) قـــد جـــرد
جت يــدهم حــديثا ،غالبيتــهم علــى أيــدي ج ـي الــرف للمقاومــة ( ،)21وفصــائل مــن ائــتالن
ســيليكا الســاب مثــل مجاعــة االحتــات مــن أجــل الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ()13ر
ومم لل فقد لوحظ وجوت امل ا من األطفـال ،أث ـاأ انـدالع أعمـال الع ـ يف  26أيلـول
ســــبتمرب ،وهــــم حيرســــو نقــــاا التفتــــي أو يقيمــــو احلــــواجز يف بــــانغ ر ويف العديــــد
من امل اسبا  ،ورت تقارير مفاتها أ رجـا ًال مسـلحني يشـتب بـاهنم مـن مجاعـة أنـت باال ـا
يستخدمو األطفال تروعاً ع دما يطلقو ال ار على قـوا بعثـة األمـم املتحـدةر مـا وثقـت
فرقة العمـل القطريـة املع يـة بالرصـد وايبـال يف حزيرا يونيـ  2015اسـتخدام مجاعـة أنـت
باال ا األطفـال تروعـًا ع ـدما أطلقـت ال ـار علـى توريـة تابعـة للبعثـة مـن ف ـاأ مدرسـة ليسـي
بوغانــدا ،حيــث ــا العشــرا مــن األطفــال يشــار و يف فحــا يتعل ـ بالتربيــة البدنيــةر
وقد وُث أيوًا التا يد تارج بـانغ ر ويف آف أغسـطس  ،2015أفجريـت مقابلـة مـم أوتيـويين
يف مقاطعـــة مـــربيس الفرعيـــة (نانـــا  -غريبيـــزي)ر و انـــا يـــزاوال أعمـــاالً م ـــزلية ويعمـــال
يف إحدد نقـاا التفتـي لصـاجل اجلبهـة الشـعبية ل هوـة أفريقيـا الوسـطى ،وقـد صـرحا باهنمـا
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انوما إىل الموعة يف أوائل عام  2014بعد أ قام أفرات تـابعو ألنـت باال ـا بقتـل والـديهم
يف غر ،مجهورية أفريقيا الوسطىر

باأ  -القتل والتشوي
 - 23تالل الفترة املشمولة بالتقرير ،وثقـت فرقـة العمـل القطريـة املع يـة بالرصـد وايبـال
ال ( 258ف ـ و  75فتــاة) وتشــوي  589م ــهم ( 452ف ـ و  137فتــاة)ر
مقتــل  333طف ـ ً
ويُعتقد با هذ األرقام تقل بكثري عن األرقام احلقيقيةر وقد تعـر األطفـال للقتـل والتشـوي
على أيدي ل من ميليشـيا ”أنـت باال ـا“ و ”جتمـم الـوط يني مـن أجـل العدالـة والسـالم“،
و ”جي الرف للمقاومة“ ،و ”حر ة حترير شباف مجهورية أفريقيا الوسـطى“ ،و ”القـود
الدطقراطية من أجل التامم“ ،و ل اجلماعا الت شكلت ائتالن سيليكا وائتالن سـيليكا
الساب ر وتعر األطفال للقتل والتشـوي أث ـاأ اشـتبا ا انـدلعت بـني الموعـا املسـلحة،
ويف اماما الت ش ت علـى جمتمعـانم ا ليـة ،والـت أتـذ تسـتهدفهم أيوـاً ،م ـذ ـانو
األول تيسمرب  ،2013بسـبب انتمـائهم الـدي ر وقـد وثـ يف عـام  2013و  2014أ ثـر
من نص العدت ايمجاأ لطأطفال الذين قتلوا ،ووثقت نسبة ت ـاهز  80يف املائـة مـن األطفـال
الذين شوهوا ،تالل الفترة املشمولة بالتقريرر
 - 24ويف عــام  ،2011قامــت اجلماعــا املســلحة بقتــل و أو تشــوي  88طفــال ( 63فـ
و  25فتــاة)ر وقــد قتــل األطفــال يف معرــم األحيــا أث ــاأ املواجهــا املســلحة الــت وقعــت
بــني جتمــم الــوط يني مــن أجــل العدالــة والســالم واحتــات القــود الدطقراطيــة مــن أجــل التامــمر
ويف عام  ،2012مت توثي مقتل  10أطفال مم أ التقديرا تشري إىل أ العدت يفـوق للـ ر
وورت أ أربعــة أطفــال قفتلــوا وأصــيب عــدت ع يــتم التحقــ م ــ ــرود أث ــاأ قتــال انــدلم
بني القوا املسلحة ألفريقيا الوسطى واجلبهة الشعبية لإلصالد يف انو الثا ي اير مبقاطعـة
نانــا  -غريبيــزير ويُعتقــد بــا األعــدات امل خفوــة نســبياً املبلــع ع ــها يف عــام  2012تعــزد
إىل انتــهاأ األعمــال العدائيــة بــني جتمــم الــوط يني مــن أجــل العدالــة والســالم واحتــات القــود
الدطقراطية من أجل التامم ،وأل انعدام األمن قـد أعـاق عمليـة الرصـد الـت ت فـذها جهـا
فاعلة مع ية وماية األطفالر
 - 25ويف الفترة املمتدة من انو األول تيسمرب  2012إىل هناية عام  ،2013مت التحقـ
من وقـوع حـواتك قتـل وتشـوي تـالل مـرتني انـدلم فيهمـا الع ـ علـى نطـاق واسـم و ـا
استيالأ حتال سيليكا على السلطة واماما القبلية واالنتقاميـة الـت شـ ها ـل مـن ائـتالن
سيليكا الساب وع اصر أنت باال ا والت بلغت لرونا يف  5انو األول تيسمربر وقـد أففيـد
أنـ  ،يف معرــم احلــواتك الــت وقعــت يف عــام  ،2013تعــر األطفــال للقتــل والتشــوي أث ــاأ
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تباتل إطالق ال ارر ووثقت فرقة العمل القطرية املع ية مقتـل  27طفـالً وتشـوي  115آتـرين
تالل هذ الفترةر
 - 26وبلع تصاعد الع الذي أعقب أحـداك  5ـانو األول تيسـمرب  2013يف بـانغ
مســـتويا ع يســـب مـــا مثيـــل وحصـــد أرواد آالن املـــدنينير وقـــد وُثــ مـــن بي ـــها مقتـــل
 146طفالً وتشـوي  289م ـهم يف عـام  2014ر ويُعتقـد بـا امل ـا مـن األطفـال قـد قتلـوا
وشوهوا ،و ثرياً ما ا لل بطريقة وحشية باستخدام السـواطري واألسـلحة ال اريـة وأنـواع
أترد مـن األسـلحة ،يف امامـا الـت شـ ت ضـد جمتمعـانم ا ليـةر وأفـات التقـارير أيوـًا
بشن اعتـداأا لـدتة األهـدانر فعلـى سـبيل املثـال ،قـام ائـتالن سـيليكا السـاب يف ـانو
الثا ي اير بقطم رمجوس أربعة فتيا يف بـانغ  ،يف انتقـام ماـوم شـن ضـد املسـلمنير وتشـمل
أمثلة أترد حواتك وقعت يف الفتـرة بـني ـانو الثا ي ـاير وشـباا فرباير  ،2014وأوت
ويـــاة  22طفـــال ( 13فـ ـ وتســـم فتيـــا ) تـــالل هامـــا انتقاميـــة شـ ـ تها أنـــت باال ـــا
ضد ع اصر من ائتالن سيليكا الساب ومدنيني مسـلمني يف بـاورو ،وبـانغ  ،وبـواأ ،وبـوتا،
وبوســـامبتيل ،وبوســـامبيل  ،وبوســـانغوا ،و ـــارنو ،ويالو يـ ـ ر وقـــد أت ا اولـــة الفاشـــلة
للمصــاحلة بــني أنــت باال ــا وســكا حــ  PK5يف بــانغ إىل مواجهــا يف  25متو يوليــ
أسفر عن إصابة  16ف و  13فتـاةر ويف  7آف أغسـطس  ،2014شـن شـباف مسـلمو
مرتبطو بائتالن سيليكا الساب هاومـا علـى اتدرائيـة القـديس يوسـ يف بامبـاري أسـفر
عن مقتل  20طفال ( 19ف وفتاة واحدة) وإصابة ثالك فتيا وف واحد ـرودر وأصـبح
أيو ـًا أطفــال الشــوارع واألطفــال غــري املصــحوبني بــذويهم معرضــني بشــدة ألعمــال الع ـ
االنتقاميـة أل أمـا ن اييـواأ الــت عـاتة مـا يتلقــو فيهـا املسـاعدة ع تعــد تـوفر مـم املســاعدة
واحلمايةر وبـا األطفـال أيوـا ضـحايا املتفاـرا مـن خملفـا احلـرفر فعلـى سـبيل املثـال،
تـــويف يف  11ـــانو األول تيســـمرب ســـتة أطفـــال ـــانوا يلعبـــو بق بلـــة يدويـــة انفاـــر
هبم يف قرية بالقرف من باوار
 - 27وقــد شــهد معرــم عــام  2015فتــرة م ـن امــدوأ ال ســيب اســتمر لغايــة  26أيلــول
سبتمرب ع دما اندلعت موجة ع جديدة يف بـانغ ر وحققـت فرقـة العمـل القطريـة يف مقتـل
 62طفال ( 49ف و  13فتـاة) ويف تشـوي  185طفـالً ( 155فـ و  30فتـاة) علـى أيـدي
ل من حر ة أنت باال ا واجلبهة الشعبية ل هوـة أفريقيـا الوسـطى ورجـال مسـلحني جمهـوأ
امويةر وقتل بع األطفال يف تبـاتل يطـالق ال ـار بـني حر ـة أنـت باال ـا وائـتالن سـيليكا
الســاب ر وعلــى وج ـ انصــو  ،نتياــة النــدالع الع ـ يف بــانغ يف شــهري أيلول ســبتمرب
وتشرين األول أ توبر  ،2015بعد قطم رأس سـائ تراجـة ناريـة مسـلم يف الساتسـة عشـرة
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ال وأصــيب  31آتــرين ــرودر ومــن ه ـ الأ ،قفتــل  16شخص ـًا
مــن عمــر  ،قفتــل  28طف ـ ً
وأصيب  19شخصاً تالل األيام األربعة األوىل من املواجهة فحسبر

جيم  -االغتصاف واألشكال األترد من الع

اجل س

 - 28حتققت فرقة العمل القطريـة املع يـة بالرصـد وايبـال مـن أ مـا جمموعـ  521طفـال
( 513فتــاة ونانيــة فتيــا ) ــانوا ضــحايا لالغتصــاف وألشــكال أتــرد مــن الع ـ اجل سـ
ثــالك حــاال يف عــام  ،2011و  22حالــة يف عــام  ،2012و  20حالــة يف عــام ،2013
و  406حاال يف عام  ،2014و  70حالـة يف عـام  ،2015حيـث أ الزيـاتة الكـبرية الـت
طــرأ علــى عــدت احلــاال املوثقــة يف عــام  2014ال ترجــم فقــط إىل تصــاعد أعمــال الع ـ
واملواجهـــا املســـلحة يف مجيـــم أحنـــاأ البلـــد اعتبـــاراً مـــن ـــانو األول تيســـمرب ،2013
وإمنا تعزد أيوا إىل وجوت عدت أ رب من الع اصـر الفاعلـة اينسـانية يف بعـ امل ـاط  ،حيـث
تس ما أ تتحق من احلاال ر وقد ارتكبت مجيم أطـران ال ــزاع الع ـ اجل سـ ر وشـكل
الع اجل س الذي يرتكب ع اصر ائتالن سيليكا الساب وحر ة أنـت باال ـا وـ األطفـال
جــزأا مــن منــط أوســم نطاقــا مــن االنتــها ا الــت ترتكــب ضــد املــدنيني يف امل ــاط اناضــعة
لسيطرنا ،وال سيما يف عام 2014ر
 - 29ويف حني يعتقد بانتشار الع اجل س علـى نطـاق واسـم ،فلنـ مـا ال ه ـاك قصـور
يف ايبال ع ر ويُعتقد با العديد من ضحايا االغتصـاف ع يُـبلغن ع ـ بسـبب وصـم العـار،
وايحساس بانزي ،واحتمال نبذ الزوج أو األسـرة مـن ،أو انشـية مـن انتقـام اجل ـاة املشـتب
فــيهمر ويف الواقــم ،لقــد أشــار التقــارير إىل أ الوــحايا وأســرهن يتعرضــو بشــكل روتــي
للتهديــد بــا يلزمــوا الصــمتر وقــد تفــاقم األمــر أيوـاً بســبب انعــدام الثقــة يف جهــا القوــاأ
أو عدم الـتمكن مـن اللاـوأ إليـ وغيـاف سـلطة الدولـة يف مجيـم أحنـاأ البلـدر وأسـهم تفكـ
ل من جها القواأ وقوا األمن يف هور م ـا واسـم مـن ايفـال مـن العقـاف وغيـاف
تــدابري احلمايــة الــت تكفــل الفصــل بــني ضــحايا الع ـ اجل سـ واجل ــاةر وعــالوة علــى للـ ،
فل احلالة املزم ة النعدام األمن تعوق احلصول على املساعدة املخصصة للوحايار
 - 30وإ ما يقرف مـن  50يف املائـة مـن  406حالـة مـن احلـاال املوثقـة يف عـام 2014
قــد ارتكبتــها ع اصــر ائــتالن ســيليكا الســاب ( 205حــاال ) و  46يف املائــة م ــها ارتكبتــها
ع اصر حر ة أنت باال ـا ( 187حالـة) ،أمـا ال سـبة املتبقيـة والبالغـة  4يف املائـة ،فقـد عُزيـت
إما إىل ع اصر من ا لشـرطة الوط يـة وإمـا إىل أشـخا جمهـوأ امويـةر وقـد أففيـد بـا الع اصـر
املسلحة ا تطرق أبواف ل امل ا ل وثـًا عـن فتيـا يف امل ـاط اناضـعة الئـتالن سـيليكا
الساب ر ويف  16تشرين الثا نوفمرب ،تعرضت فتاة يف الثالثة عشرة من العمر وأتتـها األ ـرب
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س ـ ًا لعمليــة اغتصــاف مج ـاع نفــذنا عصــابة مكونــة مــن  12شخص ـاً جمهــوأ امويــة ــانوا
قد هامجوا قريتهما على الطري املمتدة من بريا إىل نديلي ؛ وقـد توفيـت الوـحيتا فيمـا بعـدر
ويف  14تشرين الثا نوفمرب يف بـانغ  ،تعرضـت فتـاة أتـرد وأتتـها األ ـرب سـ ا الغتصـاف
مجاع حتت نديد سالد ع صرين من ع اصر حر ة أنت باال ار وألقـت بعثـة األمـم املتحـدة
فيما بعد القب على املشتب فيهم وقامت بتسليمهم إىل قـوا الـدركر ولغايـة ـانو األول
تيسمرب  ،2015ع يكن أي حتقي يف األمر قد أفجري بعدر
 - 31وواصــل أطــران ال ــزاع ارتكــاف االغتصــاف وغــري مــن أشــكال الع ـ اجل ســ
يف عــام 2015ر فعلــى ســبيل املثــال ،قامــت ع اصــر مســلحة مـن احتــات الــوط يني الكونغــوليني
يف  24حزيرا يوني باغتصاف فتاتني يف مربيس أث اأ عوتنن مـن السـوقر ويف مثـال صـار
بوج تا حدك يف آف أغسطس  ،2015قام ثالثة مسلحني من أفرات حر ة أنـت باال ـا
باتتطان بائعتني متاولتني يف بانغ وأتذ ا إىل قرية فوتامبـوال ،حيـث تعرضـتا لالغتصـاف
تو توق ملدة مخسة أيامر وتلقت الوحيتا الدعم الطيب ع دما أفرج ع همار

تال  -اماما

على املدارس واملستشفيا

 - 32تاثر نرم التعليم والصحة امشة بالفعـل تـاثرا شـديدا مـن جـراأ ال ــزاع ،وقـد حُـرم
م ــا امالن مــن األطفــال مــن حقــوقهم األساســية يف التعلــيم والرعايــة الصــحية األساســيةر
وجرد اماوم على املدارس واملستشـفيا وتـدمريها وإحراقهـا ،وهنبـها بشـكل م ـها أث ـاأ
املواجهــا املســلحة بــني أطــران ال ــزاع؛ وتعــر العــاملو بــالتعليم والصــحة للتهديــدا
والقتــل؛ واس ـتُخدمت املــدارس واملستشــفيا أيوــا لطأغــرا العســكريةر وقــد حتققــت فرقــة
العمــل القطريـــة مــن مـــا جمموعــ  131حـــاتك هاــوم علـــى مــدارس ( 98حاتثـــا) وعلـــى
مستشفيا ( 33حاتثا) تالل الفترة املشمولة بالتقريرر
 - 33ويف عــام  ،2011جــرد االعتــداأ علــى  12مدرســة أو حلقــت هبــا أضــرار يف تبــاتل
يطالق ال ار فيما بني اجلي الشعيب يعاتة إرساأ اجلمهورية والدطقراطية ،وحتـال الـوط يني
من أجل العدالـة والسـالم ،واجلبهـة الشـعبية لإلصـالد ،والقـوا املسـلحة ألفريقيـا الوسـطىر
ما تعرضت املدارس للهاوم بسبب استخدامها من جانب أحد األطـران يف ال ــزاعر فعلـى
سبيل املثال ،يف  5انو الثا ي اير  ،2011انـت مدرسـة يانغوترواـا االبتدائيـة ،الواقعـة
على بعد  135يلومترا مـن بريـا ،قـد تمرنـا ع اصـر مـن حتـال الـوط يني مـن أجـل العدالـة
والســالم ،وتعــر مــدير املدرســة وبع ـ املدرســني لوــرف مــربدر و ــا املدرســو الــذين
يعيشــو يف امل ــاط الــت يســيطر عليهــا حتــال الــوط يني مــن أجــل العدالــة والســالم والــذين
يقومو بالتدريس يف م اط احتات القود الدطقراطية من أجل التامـم قـد انمـوا بـالتواط مـم
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احتــات القــود الدطقراطيــة وتعرضــوا للتهديــد مــن جانــب حتــال الــوط يني مــن أجــل العدالــة
والســـالمر ويف عـــام  ،2012ســـالت فرقـــة العمـــل القطريـــة  10حـــواتك هاـــوم وحـــالت
استخدام عسكري للمدارس من جانب حتال الوط يني من أجل العدالة والسالمر
 - 34وبدأا من انو األول تيسمرب  2012وح هناية الفترة املشمولة بالتقرير ،شـهد
فرقــة العمــل القطريــة طفــرة يف عــدت امامــا علــى املــدارس ( 36هاومــا) ،ارتكبــها مجيعــا
ائتالن سيليكا الساب ر ويُعتقد أ اماما على املدارس واملدرسني والطالف جزأ مـن منـط
من االنتها ا الـت ترتكبـها اجلماعـا املسـلحةر وتلقـت األمـم املتحـدة تقـارير عـن أعمـال
هنب للمدارس من قبل اجلماعا املسلحة ،مبا يف لل بعد إعاتة تاهيلها ،ممـا أتد إىل إغـالق
املدارس على األجل الطويلر فعلى سبيل املثال ،نُهبت ثالك مدارس يف تامـارا ،ـال بـانغ ،
يف أيار مايو  2013واستوىل أفرات من ائتالن سـيليكا علـى املقاعـد واألبـواف وال وافـذر ويف
آف أغســطس  ،2013يف م طقــة وتــو الســفلى ،تعرضــت مدرســتا مامــا متكــررة مــن
جانب ع اصر من ائتالن سيليكا تقوم بدوريا  ،وتعرضت مدرستا أتريا للوـرر تـالل
هاما انتقامية من جانب ائتالن سيليكا على التمعا ا لية املتهمـة بكوهنـا غـري م يـدةر
وتعرضت أيوا ثالك مدارس للورر أث اأ مواجها بني ائتالن سـيليكا السـاب وميليشـيا
أنت باال ا يف نديل وبامباري يف الفترة نفسهار
 - 35وقد وثقت فرقة العمل القطرية املع ية بالرصد وايبال  36حالة اسـتخدام عسـكري
للمدارس ،و ا لل يف معرم األحيا مـن جانـب فصـائل ائـتالن سـيليكا السـاب  ،وللـ
بــدأا مــن ــانو األول تيســمرب  2012ومــا بعــد ر ويف امونــة األتــرية ،يف ــانو األول
تيسمرب  2014و انو الثا ي اير  ،2015استخدمت ع اصر اجلبهة الشعبية ل هوة أفريقيـا
الوسطى مدرسة بوتو االبتدائية (مقاطعـة نانـا  -غريبيـزي) لشـن هامـا انطالقـا م ـها علـى
ميليشيا أنت باال ار وقد أفتليت املدرسة يف أعقاف جهوت الدعوة الـت قامـت هبـا فرقـة العمـل
القطريــةر ويف  20ــانو الثا ي ــاير  ،2015قامــت ع اصــر ميليشــيا أنــت باال ــا يف بــانغ
بطرت التالميذ من فصومم الدراسية يف ثالك مدارس ابتدائيـة واسـتخدمت املـدارس باعتبارهـا
قاعدنمر وقد أتد الع أيوا إىل إعاقة عوتة ل من املدرسني والطالف إىل املدارسر
 - 36وتعرضت املستشفيا واملرا ز الصحية واألفرات املتصلو بذل املشـمولو باحلمايـة
أيوــا للــهاوم ،ال ســيما اعتبــارا مــن عــام  2013فصــاعدار وجــرد هنــب املراف ـ الطبيــة مــن
جانب مجيم األطران يف االضـطرابا الـت سـبقت آلار مـارس  2013وتـالل األشـهر الـت
أعقبــت لل ـ ر ويف  5ــانو األول تيســمرب  ،2013شــن مقــاتلو ائــتالن ســيليكا الســاب
اماــوم علــى مستشــفى الميتيي ـ  ،وهــو أحــد املستشــفيا الرئيســية يف بــانغ  ،وقــاموا بلعــدام
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عشــرة مــن املرضــى بــلجراأا مــوجزةر ونتياــة لــذل  ،فــر املو فــو الطبيــو واملرضــى مــن
املستشفى ،وأغلقت املستشفى ملـدة شـهر إىل أ أعيـد افتتاحهـا بعـد قيـام بعثـة الـدعم الدوليـة
بقيـــاتة أفريقيـــة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى باســـتحداك تـــدابري أم يـــةر ويف  26نيســـا
أبريل  ، 2014وقم هاوم ضد أحد املرا ـز الصـحية يف قريـة بـوغيال مـن جانـب ع اصـر مـن
ائــتالن ســيليكا الســاب ممــا أتد إىل قتــل  22مــدنيا مــن بي ــهم ثالثــة مــن العــاملني يف الــال
اينسا ر وبالتاأ أفغل املر ز الصح  ،مما أتد إىل حرما حنـو  5 000طفـل مـن انـدما
الطبيــةر ويف  27شــباا فرباير  ،2015قامــت ع اصــر مــن ميليشــيا أنــت باال ــا باتتطــان
مر بة تابعة لب الدم الوط يف بانغ  ،ممـا أتد إىل م ـم إمـدات املرضـى بالـدم يف العديـد مـن
املستشفيا يف بانغ وامل اط ا لية الاورةر ويف  15آلار مـارس  ،2015اتتُطفـت ممرضـة
تعمل يف مستوص يف بامباري وقفتلـت علـى أيـدي ثالثـة مـن أعوـاأ ميليشـيا أنـت باال ـا
الذين انموها ب شر معلوما عن تطتهم للهاوم علـى قريـة نغـالوا (مقاطعـة أوا ـا)ر وألقـ
القب على شخصني مشتب فيهما وجرد تسليمهما إىل الدركر
 - 37و انت املستشفيا واملرا ز الصحية قد جرد استخدامها أيوا ألغـرا عسـكريةر
فف عام  ،2015وثقت فرقة العمل القطرية حالت استخدام عسكري من جانب فصـائل مـن
ائتالن سيليكا الساب ر

هاأ  -أعمال االتتطان
 - 38وثقــت فرقــة العمــل القطريــة اتتطــان  257طفــال ( 195مــن الفتيــا و  62مــن
الفتيــا ) ،تتــراود أعمــارهم مــا بــني  3أعــوام و  17عامــا ،تــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقريرر
و ــا مــا يقــرف مــن  70يف املائــة مــن حــاال االتتطــان املوثقــة ( 180حالــة) تعــزد إىل
جــي الــرف للمقاومــة ،وقــد بلغــت لرونــا يف عــام  101( 2011حالــة) ،وهــو العــام الــذي
ا في جـي الـرف لل مقاومـة يف أنشـط حاالتـ ر ومـم يـاتة حـدة الع ـ بـدأا مـن ـانو
األول تيسمرب  2012وما بعد  ،فقد عمد مجاعـا مسـلحة أتـرد ،مبـا يف للـ ائـتالن
ســيليكا (وبعــد لل ـ ع اصــر ائــتالن ســيليكا الســاب ) ،وميليشــيا أنــت باال ــا وأشــخا
مسلحو جمهولو اموية ،إىل اتتطان األطفال أيوار
 - 39و ا األطفال الذين اتتطفهم جي الرف للمقاومـة قـد اسـتُخدموا حمـالني ،ويف
هنب السلم ،ويف أتوار تعم أتـردر وتعرضـت الفتيـا املختطفـا للع ـ اجل سـ وهـن يف
األســرر ويف آف أغســطس  ،2011أفــات أربــم فتيــا ــن قــد اتــتطفن وأطل ـ ســراحهن
فيما بعد من جانـب جـي الـرف للمقاومـة بـاهنن قـد اسـتخدمن يف العمـل طاهيـا ولكـن
القـــاتة قـــد اشـــتر وا فـــيهن أيوـــا باعتبـــارهن ” وجـــا “ر ويف عـــام  2013و ،2014
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اخنفوت أنشطة جي الرف للمقاومة نتياـة للعمليـا العسـكرية ضـد الـت قامـت هبـا فرقـة
العمل ايقليمية التابعة لالحتات األفريق ر وعلى الرغم من هذا ،ال يزال يتم ايبال عن أطفـال
يتم اتتطافهم من أجل محل األمتعة امل هوبة ويتم ايبقاأ عليهم يف األسـر ملـدت قصـرية تتـراود
مــا بــني يــومني إىل ثالثــة أيــام تقريبــار ويف نيســا أبريل  ،2015أجــر بعثــة األمــم املتحــدة
املتكاملة املتعدتة األبعات لتحقي االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى مقابلة مـم أحـد الفتيـة
الـــذين فـــروا مـــن جـــي الـــرف للمقاومـــةر وقـــال الفـ ـ إنــ اتتُطــ يف  4ـــانو األول
تيســمرب  2014إىل جانــب  10أطفــال آتــرين مبــا يف لل ـ ســبم فتيــا يف قريــة موروبانــدا
(مقاطعة نانا  -غريبيزي) على أيدي  23فرتا مسلحا من جي الرف للمقاومةر
 - 40و ا األطفال الذين اتـتطفهم ائـتالن سـيليكا يسـتخدمو مقـاتلني بايضـافة إىل
اســتخدامهم يف أتوار الــدعمر وتزايــد اتتطــان األطفــال طلبــا للفديــة وأصــبح نشــاطا مروــا
تالل الفترة املشمولة بالتقريرر ويف  4آف أغسطس  ،2013ا مخسة أطفال (ثالثـة فتيـا
وفتاتا ) تتراود أعمارهم بـني سـ ة إىل سـت سـ وا قـد اتتطفتـهم ع اصـر سـيليكا بـالقرف
من بلدة نديل وطلبت فدية ع همر وقد أفنقـذ األطفـال بعـد يـومني علـى أيـدي مجاعـة م اوئـة
من مقاتل سيليكا مـن اغـا بانـدورور ويف شـباا فرباير  ،2014اتتُطفـت فتاتـا يف بـانغ
ويُــزعم أ للــ ــا علــى أيــدي ع اصــر ميليشــيا أنــت باال ــا الــذين هــدتوا بقتلــهما
إلا ع تُدفم الفديةر ومت الحقا إنقال الفتاتني وإطالق سـراحهما علـى أيـدي مجاعـة أتـرد مـن
ميليشيا أنت باال ا وجرد تسليمهما لطأمم املتحدة الـت يسـر مجـم لـهما مـم لويهمـار
وال تزال أعمال االتتطان الت تتم لدوافم إجرامية تُالحيظ يف عام 2015ر
 - 41وقد تعر أطفال أيوا لالتتطـان مـن جانـب ع اصـر مـن ائـتالن سـيليكا السـاب
وع اصر من ميليشيا أنت باال ـا لالشـتبا يف ـوهنم خمـربينر ويف آلار مـارس  ،2014قامـت
ع اصر أنت باال ا يف بانغ باتتطان أربعـة فتيـة يشـتب يف أهنـم يعملـو مخـربين الئـتالن
سيليكا الساب ر وقد احتُاز الوحايا ملدة أربعة أيام قبل إطالق سراحهم يف أعقـاف الوـغوا
الت مارستها فرقة العمل القطريةر ويف حزيرا يوني  ،2014أفات تقـارير مـن شـهوت عيـا
ضــم ا أ الكــثري مــن البــالغني واألطفــال املشــتب يف ــوهنم خمــربين مليليشــيا أنــت باال ــا قــد
اتتطفوا على أيدي ع اصر من ائتالن سيليكا الساب يف بامباري مث جرد إعدامهم الحقار
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واو  -م م وصول املساعدا

اينسانية

 - 42ا م م وصـول املسـاعدا اينسـانية هـو أحـد األمـور الباعثـة علـى االنشـغال ،مـم
قيام فرقة العمل القطرية بتسايل  298حاتثا تالل الفترة املشـمولة بـالتقرير( ،)2وهـو مـا أثـر
علــى إيصــال املســاعدة إىل م ــا امالن مــن األطفــالر ومثلــت إمكانيــة وصــول املســاعدا
اينسانية حتديا طوال الفتـرة بسـبب بُعـد امل ـاط املتوـررة ،وانعـدام األمـن ،وغيـاف القـانو ،
واســتهدان اجلهــا الفاعلــة يف جمــال تقــدا املســاعدة اينســانية يف اجلــزأ األتــري مــن الفتــرة
املشمولة بالتقريرر
 - 43ويف عــام  2011و  ،2012ــا إيصــال املســاعدا اينســانية صــعبا ولــدوتا يف
مقاطعــا بــامي غ  -بــانغورا  ،وفا اغــا ،و وتــو العليــا ،ومبومــو ومبومــو العليــا ،و وتــو
السفلى ،وأوهـام ،بسـبب وجـوت اجلماعـا املسـلحةر وجـرد توثيـ حـاتك اتتطـان نانيـة
مو فني من م رمة غري حكومية تولية يف انو الثا ي اير 2011ر
 - 44ومـم انتشــار انعــدام األمــن يف مجيـم أحنــاأ البلــد يف ــانو األول تيســمرب  ،2012مت
هنب أما ن عمل امل رما غري احلكومية الدوليةر وسلطت امل رمـا اينسـانية الوـوأ مـرارا
وتكـــرارا علـــى الشـــواغل األم يـــة باعتبارهـــا العامـــل األ ثـــر تثبيطـــا لعمليانـــار ففــ شـــباا
فرباير  ،2013انت اث تا من قوافل املساعدة اينسانية الت تقوم بتقدا املعونـة إىل السـكا
يف م ــاط يســيطر عليهــا ائــتالن ســيليكا قــد اعترضــتها القــوا املســلحة جلمهوريــة أفريقيــا
الوسطى الت رأ أ املعونة موجهة ملقاتل ائتالن سيليكار ويف نفـس الشـهر ،م عـت قـوا
سيليكا طائرة تابعة لدائرة األمم املتحدة ندما ال قل اجلوي للمساعدة اينسانية من امبـوا
يف مهبط الطائرا يف بريا (مقاطعة وتو العليا) ،األمر الذي أتد إىل تـاتري وإلغـاأ املسـاعدة
اينســانية املتاهــة إىل هــذ امل طقــةر ويف  24آف أغســطس  ،2013قفتــل مو ف ـا وط يــا
تابعا مل رمة تولية غري حكومية على أيدي ع اصر من سيليكا لـدد عوتنمـا مـن بوسـانغوار
و انـــا قـــد شـــوهدا يســـتخدما امواتــ الســـاتلية ،وبالتـــاأ فقـــد اتُهمـــا بالتاســـس لصـــاجل
ميليشيا أنت باال ار
 - 45وقد أت األحداك الـت وقعـت يف ـانو األول تيسـمرب  ،2013وتورة امامـا
االنتقامية الت أعقبت لل  ،إىل احلـد مـن قـدرة امل رمـا اينسـانية علـى مسـاعدة التمعـا
ا لية املشرتة ،ح يف مواقم املشرتين تاتليا يف بانغ ر ويقدر أ ما يقـرف مـن 400 000
__________
( )2مت التحق ـ مــن  24حاتثــا يف عــام  ،2011و  18حاتثــا يف عــام  ،2012و  22حاتثــا يف عــام ،2013
و  80حاتثا يف عام  ،2014و  140حاتثا يف عام 2015ر
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مــن األطفــال ــانوا لــرومني مــن املســاعدة اينســانية األساســية تــالل تلـ الفتــرةر و انــت
امل فاوضـا مـن أجــل إيصـال املسـاعدا اينســانية لفوفـة بالصـعوبا بســبب عـدم وضــود
التسلسل القياتي تاتل اجلماعا املسلحةر
 - 46ويف  13نيسا أبريل  ،2014تعرضت شاح ة لملة بـ  850حقيبة أغذية مـن أجـل
األشخا املشرتين تاتليا للهاوم وال ـهب علـى أيـدي ع اصـر مـن ميليشـيا أنـت باال ـار
ويف  23حزيرا يونيـ  ،2014قامــت ع اصــر مســلحة مــن ائــتالن ســيليكا الســاب باقتحــام
مكتب م رمة تولية غري حكوميـة يف بامبـاري وطلبـت مـن املـو فني تسـليم أفـرات ميليشـيا
أنت باال ا الذين يعتقـدو أ امل رمـة تـ ويهمر وعقـب وقـوع هـذا احلـاتك ،علقـت امل رمـة
غري احلكومية أنشط تها ،الـت انـت تفيـد األطفـال بشـكل رئيسـ  ،ومت إجـالأ مجيـم مـو ف
املساعدة اينسانية من بامبارير
 - 47وأث اأ عام  2014و  ،2015أصبحت طبيعـة احلـواتك الـت متـس اجلهـا الفاعلـة
اينســانية وإمكانيــة الوصــول لا طــابم ج ــائ بصــورة متزايــدةر فقــد ــا أفــرات مســلحو
جمهولو أو يـز عم انتسـاهبم إىل ائـتالن سـيليكا السـاب وميليشـيا أنـت باال ـا يعمـدو إىل
إعاقة تقدا املساعدة اينسانية ،وغالبا ما يقومـو بـذل باعتبـار نشـاطا مروـار فعلـى سـبيل
املثال ،جرد هنـب العديـد مـن القوافـل اينسـانية ،وعثـر علـى السـلم امل هوبـة يف وقـت الحـ
معروضة للبيم يف األسواق الاورةر وقد ارتُكبت عمليا سـطو مسـلح يف مكاتـب عـدت مـن
امل رما الدولية غري احلكومية وأما ن إقامة املـو فني هبـا ،ممـا اضـطرها إىل تعليـ أنشـطتهار
ويف ثري مـن األحيـا يف مجيـم أحنـاأ البلـد طفلـب إىل قوافـل املسـاعدا اينسـانية تفـم رسـم
مــرور ع ــد نقــاا التفتــي ر وجــرد اتتطــان العديــد مــن ســيارا امل رمــا غــري الدوليــة
غري احلكومية يف بانغ  ،ويُزعم أ لل ا على أيـدي ع اصـر مـن ميليشـيا أنـت باال ـار
وولول أيلول سبتمرب  ،2015ا ما يزيـد علـى  200مـن مـو ف املسـاعدة اينسـانية مـن
ضحايا اماما قد مت نقلهم إىل البلدا الـاورةر وقـد أعيـدوا إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى
تدرجييا م ذ تشرين األول أ توبر 2015ر

اي  -االنتها ا

اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال من جانب القوا

الدولية

 - 48تــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير ،جــرد نشــر عــدت مــن القــوا الدوليــة يف مجهوريــة
أفريقيا الوسطى يف أوقا خمتلفة وبواليا خمتلفةر ووثقت األمـم املتحـدة انتـها ا جسـيمة
ارتكبــت ضــد األطفــال مــن جانــب بع ـ هــذ القــوا ر و ــا ه ــاك العديــد مــن حــاال
االنتها ا الت جرد توثيقها من قبيل االغتصاف والع اجل س الت ارتكبتـها قـوا تابعـة
لطأمم املتحدة وقوا غري تابعة لطأمم املتحدة على حد سـواأ ،و ـا بعوـها بشـكل متكـررر
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وقــد أحيلــت هــذ احلــاال إىل الســلطا املختصــة الأــال إجــراأ بشــاهنار وهــذا الوضــم لــل
م اقشــة مســتمرة وعاجلــة تاتــل األمــم املتحــدة ،مــم التر يــز علــى ســد الفاــوا امل سســية
وضما م م حدوثها واحلماية م ها ،واألهـم ضـما أ حيصـل مجيـم الوـحايا علـى املسـاعدة
الال مةر وقد أسهمت الررون السـائدة يف البلـد ،وال سـيما ال ــزاع اجلـاري ،واهنيـار القـانو
وال رام ،وتفش ايفال من العقـاف ،يف الرـرون الـت مك ـت مـن ارتكـاف تلـ األعمـال
الفريعة يف مجيم أحناأ البلد من جانب القوا الدولية وغريها من القوا ر
 - 49ويف عــام  ،2014أجــر األمــم املتحــدة مقــابال مــم عــدة فتيــا تتــراود أعمــارهم
ما بني  9أعوام و  13عاما يف أعقاف اتعاأا بارتكاف ع اصر من عمليـة سـانغاري أعمـال
ع ج س متكررة يف خميم مبو و للمشرتين تاتليا وحول  ،يقـال باهنـا ارتُكبـت يف الفتـرة
بــني ــانو األول تيســمرب  2013وأيار مــايو 2014ر وقامــت الســلطا الفرنســية بفــتح
حتقيـ ـ قوـــائ يف متو يوليـ ـ  ،2014ويف ـــانو األول تيســـمرب  ،2015ـــا التحقيـ ـ
ال يزال مستمرار
 - 50و ــا االغتصــاف وغــري مــن أشــكال الع ـ اجل س ـ أيوــا قــد جــرد ارتكاب ـ مــن
جانب أفرات القوا الدولية األتردر فف عام  ،2013جرد ارتكاف حاتثتني مـن حـواتك
الع ـ اجل س ـ مــن جانــب قــوا الــدفاع الشــعبية األوغ ديــة امل تشــرة يف مجهوريــة أفريقيــا
الوسطى حتت قياتة فرقة العمل ايقليمية التابعة لالحتـات األفريقـ يف أوبـور ويف حاتثـة وقعـت
يف  29آف أغسطس  ،2013تعرضت فتاة تبلع من العمـر  17عامـا لالغتصـاف مـن جانـب
اثـ ني مـن ج ـ وت قـوا الـدفاع الشـعبية األوغ ديـة؛ ويف حاتثـة أتـرد وقعـت يف  10تشــرين
األول أ توبر ،تعرضت فتاة أترد لالعتداأ اجل س من جانب ثالثة ج ـوت مـن نفـس القـوةر
وسعت اليونيسي لدد السلطا األوغ دية من أجل تقدا مرتكيب هذ األفعـال إىل العدالـة؛
إال أن ح تارخي ع يُتخذ أي إجراأر
 - 51ويف ــانو الثا ي ــاير  ،2016ورت اتعــاأا جديــدة بشــا حــاال انتــها ا
جسيمة ضد األطفال وقعـت تـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير انـت ضـالعة فيهـا ع اصـر مـن
وحدة جورجيا التابعة لقوة حفظ السالم بقياتة االحتـات األورو ،وعمليـة سـانغارير و انـت
االتعاأا قيد التحقي يف وقت تابة هذا التقريرر
 - 52ويف عــام  ،2015جــرد ايبــال أيوــا عــن  10اتعــاأا وــدوك حــاال ع ـ
ج س ضد األطفال من جانب حفرة السالم يف بعثة األمم املتحدة املتكاملـة املتعـدتة األبعـات
لتحقي االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،حيث أفيـد بـا أفـراتا عسـكريني مـن البلـدا
التاليـــة ضـــالعو فيهـــا مجهوريـــة الكونغـــو الدطقراطيـــة ( ،)4املغـــرف ( ،)1غـــابو (،)1
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بوروندي ( ،)1فرت غري معرون اجل سية ( ،)1فوال عن أفرات شرطة من الكونغـو ( )1ومـن
ج سية غري معروفة () 1ر وتعر بعـ القصـر لالعتـداأ اجل سـ يف حـني طفلـب مـن الـبع
امتــر ممارســة اجل ـ س لقــاأ املــال والغــذاأ واملــوات غــري الغذائيــةر واعتبــارا مــن ــانو األول
تيســمرب  ،2015بــدأ البلــدا املع يــة املســا ة بقــوا ومكتــب تــدما الرقابــة الداتليــة،
بدعم من بعثة األمم املتحدة ،يف إجراأ حتقيقـا يف هـذ االتعـاأا ر وتلقـى الوـحايا الـدعم
الطــيب والــدعم ال فس ـ واالجتمــاع ر مــا ورت اتعــاأا جديــدة وــدوك انتــها ا يف
انو الثا ي اير  ،2016حيث جيري التحقي فيهار
 - 53ويف أعقــاف وروت تقــارير وــدوك اتتفــاأ قســري ،وثقــت بعثــة األمــم املتحــدة حالــة
طفـــل واحـــد مـــن بـــني الوـــحايا البـــالع عـــدتهم  11الـــذين يُـــدعى أهنـــم قفتلـــوا يف آلار
مــارس  ،2014علــى أيــدي ع اصــر مــن وحــدة الكونغــو التابعــة لبعثــة الــدعم الدوليــة بقيــاتة
أفريقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى()3ر وعلى الرغم من أ أسر الوحايا قـدمت شـكاود إىل
الـــدرك يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى يف أيار مـــايو  ،2014فـــل البـــدأ يف حتقيـــ فعـــال
ع حيدك بعدر
 - 54وعالوة على لل  ،جرد توثي االستخدام العسـكري للمـدارس مـن جانـب القـوا
الدولية أيوا طوال الفترة املشمولة بـالتقريرر ويف عـام  ،2013قامـت وحـدتا تابعتـا للقـوة
املتعـــدتة اجل ســـيا لوســـط أفريقيـــا باســـتخدام مدرســـتني يف ســـيبو وتامـــارا لطأغـــرا
العسكريةر ويف عام  ،2014استُخدمت مخس مدارس بشكل م قت مـن جانـب بعثـة الـدعم
الدولية بقياتة أفريقية يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وعمليـة سـانغارير وقـد أصـدر قائـد القـوة
ومفو الشرطة لدد بعثة األمم املتحـدة أوامـر تائمـة إىل قـوانم بعـدم اسـتخدام أي مدرسـة
أث اأ ممارستها ألنشطتهار
 - 55ويف حزيرا يونيـ  ،2015لَّفـتُ فريقــا بــلجراأ اســتعرا تــارج مســتقل بشــا
االســتغالل واالعتــداأ اجل ســيني مــن جانــب قــوا حفــظ الســالم الدوليــة يف مجهوريــة أفريقيــا
الوســطى ،ـ يســهم لل ـ يف إجــراأ اســتعرا يجــراأا األمــم املتحــدة لــدعم ضــحايا
االســتغالل واالعتــداأ اجل ســينير وســلم الفريـ تقريــر يف  17ــانو األول تيســمرب ،وأقــوم
حاليا باستعرا توصيات ر
__________
( )3انرــر مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اينســا Press briefing notes on justice for rights abuses in Nigeria,
 ،Central African Republic and Bahrainمتاحــــــة لالطــــــالع عليهــــــا يف www.ohchr.org/EN/NewsEvents
/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16043&LangID=Eر
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رابعا  -االستاابة الربناجمية
 - 56مثلما لوحظ يف الفـرع أعـال املتعلـ بالتا يـد واالسـتخدام ،قـام أعوـاأ فرقـة العمـل
القفطرية ،يف الفترة مـن ـانو الثا ي ـاير  2014إىل ـانو األول تيسـمرب  ،2015بفصـل
 5 541طفال عن اجلماعا املسلحة ،ففصل حنو  90يف املائـة م ـهم عـن مجاعـة أنـت باال ـار
ومــم الزيــاتة الكــبرية الــت طــرأ يف عــدت األطفــال املــرتبطني بــاطران الــزناع مــم هــور
ميليشيا أنت باال ا ،أصبحت عملية إعاتة ايتماج صعبة بسبب ثرة احلـاال ر واتتـار
اليونيســي وشــر امجها إعــاتة ايتمــاج التمعـ  ،نرـرا أل نســبة ــبرية مــن األطفــال ــانوا
يعيشو مم أسرهم قبل جت يدهم و انت مجاعة أنت باال ا تعب هم حسب احلاجةر واقتصـر
الرعاية املقدمة يف األسر املويفة الت يدعمها شر اأ اليونيسي على األطفال غري املصـحوبني
بــذويهم ،املفصــولني عــن مجاعــة أنــت باال ــار أمــا األطفــال املفصــولو عــن ائــتالن ســيليكا
الســاب فقــد تلقــوا الرعايــة يف مرا ــز عبــور وأســر فيلــة مــن تــالل شــرا ة بــني اليونيســي
وامل رمــا الدوليــة غــري احلكوميــةر وتوــم ت انــدما املقدمــة لطأطفــال يف إطــار جمموعــة
تدما إعـاتة ايتمـاج توقيـم الفحـا الطـيب علـيهم ،والبحـث عـن أسـرهم وع لـهم هبـا،
وتقدا املساعدة ال فسية واالجتماعيـة مـم ،وتزويـدهم مباموعـا لـوا م للعـوتة إىل املدرسـة
أو االضــطالع بالتــدريب املهـ ر ويف ــانو األول تيســمرب  ،2015أعل ــت و يــرة الشـ و
االجتماعية وتعزيز امل رور اجل سا والعمل اينسا أن قد جر املوافقـة علـى سياسـة لـزنع
سالد األطفال وتسرحيهم وإعاتة إتماجهمر إال أ األمم املتحدة ع تكـن علـى علـم بتفاصـيل
تل السياسة يف وقت إعدات هذا التقريـر ،يف ـانو الثا ي ـاير 2016ر وال يـزال يسـاور
القل إ اأ التحـديا امائلـة يف جمـال إعـاتة إتمـاج هـ الأ األطفـال علـى حنـو مسـتدام يف بي ـة
ال تزال فيها اجلماعا املسلحة نشطة وفر إعاتة ايتماج لدوتةر

تامسا  -العمل مم السلطا

االنتقالية والدعوة العاملية

 - 57حاولــت األمــم املتحــدة تــالل الفتــرة مــن عــام  2011إىل عــام  2012اســتحداك
آليا حلماية األطفال تاتـل م سسـا الدولـة ،وتوعيـة قـوا األمـن ،وب ـاأ قـدرانار إال أ
مجيــم اجلهــوت توقفــت عقــب اســتيالأ ائــتالن ســيليكا علــى الســلطة وتفك ـ قــوا األمــنر
واست نفت هذ اجلهوت يف أواتر عـام 2014ر ويف عـام  ،2015قـدمت بعثـة األمـم املتحـدة
التــدريب يف جمــال محايــة األطفــال إىل  650مــن ضــباا وج ــوت القــوا املســلحة جلمهوريــة
أفريقيا الوسطى و  94من أفـرات الـدرك و  52مـن نـواف حكـام املقاطعـا (قـاتة البلـديا )
يف بانغ ر
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 - 58ونتياة الهنيار ال رام القوـائ وغـري مـن م سسـا الدولـة األساسـية ،أسـ د جملـس
األمــن إىل البعثــة واليــة تقــدا املســاعدة إىل الســلطا االنتقاليــة مــن أجــل اعتقــال ولا مــة
املس ولني عن جرائم حرف وجرائم ضد اينسانية .ووُقعت يف آف أغسـطس  2014مـذ رة
تفاهم حتـدت تـدابري م قتـة عاجلـة ترمـ إىل اسـتعاتة القـانو وال رـام ومكافحـة ايفـال مـن
العقــافر ويف  3حزيرا يونيــ  ،2015أصــدر رئيســة الدولــة االنتقاليــة القــانو امل شــ،
كمة ج ائية تاصة ستتال من قوـاة وط ـيني وتولـينير وألقـت البعثـة القـب علـى فـرتين
ي تميا إىل مجاعة أنت باال ا عم أهنمـا اغتصـبا يف تشـرين الثـا نوفمرب فتـاة تبلـع مـن العمـر
 14عامــا ،وســلمتهما إىل الــدرك الــوط (انرــر الفقــرة  30أعــال ) يف إطــار التــدابري امل قتــة
العاجلةر ولكن من جمموع األشخا املقبو عليهم يف إطار التـدابري امل قتـة العاجلـة ،الـذين
يتااو عدتهم  300شخا ،ع يل القب على أي شـخا الرتكـاف انتـها ا جسـيمة
ضد األطفالر
 - 59وقامت ممثلت اناصة املع ية باألطفال والزناع املسـلح ومستشـاري انـا املعـ مب ـم
ايباتة اجلماعية معاً بزيارة مجهورية أفريقيا الوسطى يف ـانو األول تيسـمرب  2013لتقيـيم
أثر الزناع على األطفال ،والدعوة إىل وقـ أعمـال الع ـ  ،وإجـراأ م اقشـا مـم السـلطا
االنتقاليـة آنــذاك ،وبعثــة الــدعم الدوليــة بقيــاتة أفريقيــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،وعمليــة
سانغارير وتالل تل امل اقشا  ،ر ز ممثلت اناصة على محاية املدنيني ومسـالة الوصـول
اممــن إىل مواقــم التاميــم مــن أجــل الســماد بتحديــد هويــة األطفــال املــرتبطني باجلماعــا
املسلحة وتسليمهمر وقدمت إحاطـة إىل جملـس األمـن يف  22ـانو الثا ي ـاير  2014عـن
يارنا وتعـت إىل اسـتمرار اخنـراا اللـس واهتمامـ  ،ال سـيما فيمـا يتعلـ باملسـاألة والـدعم
املقــدم يف جمــال إعــاتة إتمــاج األطفــالر ويف  5أيار مــايو  2014و  3ــانو األول تيســمرب
 ،2015قــدمت إحاطــة أيوـًا إىل جل ــة جملــس األمــن امل شــاة عمــال بــالقرار )2013( 2127
بشـــا مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى لتقـــدا معلومـــا عـــن االنتـ ـها ا اجلســـيمة املرتكبـــة
ضد األطفالر
 - 60واضطفلم باعمال الـدعوة يف عـام  2014مـم جل ـة التحقيـ الدوليـة املع يـة مهوريـة
أفريقيــا الوســطى ،الــت أنشــاها جملــس األمــن يف قــرار  ،)2013( 2127مــن أجــل تســليط
الووأ على الشواغل بشا حالـة األطفـال املتوـررين مـن الـزناع املسـلح يف البلـدر وأصـدر
اللا ــة تقريرهــا ال ــهائ يف ــانو الثا ي ــاير  )S/2014/928( 2015وســلطت الوــوأ علــى
االنتها ا اجلسيمة املرتكبة ضد األطفالر وتواصلت ممثلت اناصة أيوـاً مـم انـبري املسـتقل
املع والة حقوق اينسا يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ،وال سـيما بعـد الزيـارتني اللـتني قـام
هبما انبري إىل البلد يف شباا فرباير وحزيرا يوني 2015ر
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 - 61وتعت ممثلت اناصة املع ية باألطفال والزناع املسلح إىل إتراج تـدابري محايـة األطفـال
يف امل اقشا املتعلقة بوق األعمال العدائيةر ويتوـمن اتفـاق وقـ األعمـال العدائيـة ،الـذي
جرد توقيع يف  23متو يولي  2014يف برا افيل ،أحكاما تتعل وماية األطفـال والتزامـا
مــن األطــران بلهنــاأ وم ــم االنتــها ا اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال ،وال ســيما القتــل
والتشوي  ،والتا يد واالستخدام ،والع اجل س ر وأحدك االتفـاق مخـا أتـاد لفرقـة العمـل
القفطرية تكثي تواصـلها مـم اجلماعـا املسـلحة يف امليـدا وحتويـل االلتزامـا إىل مكاسـب
ملموسة ،وال سيما فيما يتعل بلطالق سراد األطفالر وقبـل انعقـات م تـدد بـانغ للمصـاحلة
الوط ية ،تتلت فرق ة العمل القفطرية يف حـوار مكثـ مـم مجاعـا مسـلحة أث ـاأ املفاوضـا
الت أجريت بني اجلماعا واحلكومـةر وجـر توعيـة اجلماعـا املسـلحة بالشـواغل املتعلقـة
باألطفال يف حـاال الـزناع املسـلح وطلـب إليهـا اأـال تـدابري للحـد مـن تـاثري الـزناع املسـلح
على األطفالر

ساتسا  -التواصل مم اجلماعا

املسلحة

 - 62انــت ه ــاك حتــديا ــثرية يف التواصــل مــم اجلماعــا املســلحة تــالل الفتــرة
املشمولة بالتقرير ،ولل بسـبب تطـور الـزناع ،وتوـاع أعـدات اجلماعـا املع يـة وجتزمجهـا،
وعدم وضود التسلسل القياتي لدد هذ اجلماعا  ،وتواتر الـتغريا يف القيـاتا ر وبـالرغم
من لل  ،تواصلت فرقة العمل القفطرية يف عام  2011مـم عـدت مـن اجلماعـا  ،ممـا أتد إىل
قيــام اجلــي الشــعيب مــن أجــل اســتعاتة اجلمهوريــة والدطقراطيــة ،يف تشــرين األول أ تــوبر،
وحتال الوط يني من أجل العدالة والسـالم ،يف تشـرين الثـا نوفمرب  ،2011باعتمـات تطـت
عمل من أجل إهناأ وم م جت يد األطفال واسـتخدامهمر وع يعـد مـاتني اجلمـاعتني وجـوت م ـذ
لل الوقتر
 - 63وعقب عوتة امدوأ ال سيب يف عام  ،2014متك ت فرقة العمل القفطريـة مـن الـدتول
يف حــوار مــم القيــاتة العســكرية لفصــيل التامــم الــوط مــن أجــل جتديــد مجهوريــة أفريقيــا
الوســطى واالحتــات مــن أجــل الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى التــابعني الئــتالن ســيليكا
الســاب  ،ممــا أســفر عــن إصــدار اجل ــرال جو يـ ونــديكو ،قائــد فصــيل التامــم الــوط  ،يف
ويســر هــذا األمــر
 3متو يولي ـ  ،2014ألمــر قيــاتي حيرــر جت يــد األطفــال واســتخدامهمر َّ
القيــاتي فصــل  60طفــال ( 59ف ـ  ،وفتــاة واحــدة) ،س ـلوموا إىل أحــد شــر اأ اليونيســي ر
وأصدر أيوا القائد العسكري لفصيل االحتات من أجل السالم ،عل لمـد تراسـا ،أمـرا قياتيـا
يف  14تشرين األول أ توبر  ،2014أتد إىل إطالق سراد  77طفال ،جرد فيما بعـد مجـم
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لهم مم أسرهمر ومبوجب األحكام الوارتة يف هذين األمرين ،متك ت اليونيسي مـن تقـدا
التدريب أل ثـر مـن  400مقاتـل وضـابط يف هـذين الفصـيلني يف مقاطعـة أوا ـار وم ـذ للـ
احلني ،استمر فرقـة العمـل القفطريـة يف التواصـل مـم ـل مـن الفصـيلني بغيـة اعتمـات تطـت
عمــل؛ إال أ لل ـ أعاق ـ االنــزالق مــن جديــد يف توامــة الع ـ يف أيلول ســبتمرب وتشــرين
األول أ توبر 2015ر
 - 64وع تــتمكن فرقــة العمــل القفطريــة ح ـ ام مــن إقامــة حــوار رء ـ مــم مجاعــة أنــت
باال ا ،ولل بسبب طبيعتها غري امل رمة وعدم وضود التسلسل القياتي لـديهار إال أ فرقـة
العمل قامت يف أوائل عام  2014بتحديد نقاا تتول للتواصل مـم مجاعـة أنـت باال ـا ،ويف
نيسا أبريل  ،2014أتاحت االتصاال األولية لفرقـة العمـل تقـدا التـدريب يف جمـال محايـة
األطفال ملا عدت  79قائدا عسكريا يف بـانغ ر ويف عـام  ،2015تلقـى  145فـرتا وقائـدا يف
مجاعة أنت باال ا تدريبا مماثال يف اغا باندورور وأتاد التدريب لفرقـة العمـل املع يـة بالرصـد
وايبال التحاور مم القاتة ا ليني الذين تعـاونوا بشـا فصـل  2 347طفـال عـن اجلماعـا
(انرر الفقرة  20أعال )ر
 - 65ويف  22تشــرين األول أ تــوبر  ،2014وقعــت اليونيســي بروتو ــوال مــم عمليــة
سانغاري ل قل أطفال لتازين لدد العملية إىل اليونيسي وشر ائهار
 - 66ويف  5أيار مايو  ،2015وقعت  10مجاعا مسلحة اتفاقا تلتزم مبوجب مب ـم وإهنـاأ
جت يد األطفال واستخدامهم وغري لل من االنتها ا اجلسيمة املرتكبة ضـد األطفـالر وم ـذ
توقيــم االتفــاق ،ففصــل  1 475طفــال ( 1 197ف ـ  ،و  224فتــاة) عــن اجلماعــا ر وفــتح
االتفاق أيواً الال بدرجة أ رب أمام فرقة العمل القفطرية ملواصلة تدعيم حوارها مم األطـران
بغية اعتمات تطط عملر

سابعا  -املالحرا والتوصيا
 - 67يساور قل شديد بسبب نطاق وطبيعة االنتـها ا الـت يقـم ضـحيتها األطفـال يف
مجهوريــة أفريقيــا الوســطىر وأحــث مجيــم أطــران الــزناع يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى
التوق فورا عن االنتها ا اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال والتقيد بالقـانو الـدوأ اينسـا
والقــانو الــدوأ حلقــوق اينســا ر وأحــث اجلماعــا املســلحة افــة علــى ت فيــذ التزامانــا
بلطالق سراد مجيم األطفال ال دين يف صفوفهار
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 - 68ومم استمرار انتشار اهرة ايفـال مـن العقـاف علـى نطـاق واسـم بال سـبة ملـرتكيب
االنتــها ا اجلســيمة ضــد األطفــال ،أحــث ســلطا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى اأــال
تطــوا فوريــة لكفالــة املســاألةر وأهيــب بالســلطا الوط يــة أ تعــز نرــام العدالــة يف البلــد
وت ـه ثقافــة ايفــال مـن العقــاف ،بســبل تشـمل إنشــاأ ا كمــة اجل ائيـة اناصــة وتشــغيلهار
وأناشد اجلها املاحنة يف هذا الصدت أ تقدم إىل السلطا تعما ماليا وتق يار
 - 69وأشــام ســلطا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى مواصــلة التزامهــا بالتــدابري امل قتــة
العاجلــة امل شــاة وفقــا لقــرار جملــس األمــن  )2014( 2149وعلــى مواصــلة العمــل مــم األمــم
املتحدة علـى اسـتعاتة القـانو وال رـامر وأتعـو أيوـًا إىل جتـرا جت يـد األطفـال واسـتخدامهم،
وسرعة التصدي على الربوتو ول االتتياري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـا اشـتراك األطفـال
يف امل ا عـــا املســـلحة ،وت فيـــذ سياســـا ترمـــ إىل ني ـــة بي ـــة تـــوفر قـــدرا أ ـــرب مـــن
احلماية لطأطفالر
 - 70وأتعــو ســلطا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى والشــر اأ الــدوليني إىل ضــما مراعــاة
حقوق األطفال املتوررين مـن الـزناع املسـلح واحتياجـانم اناصـة ومحايتـهم يف مجيـم بـرامج
نـــزع الســـالد والتســـريح وإعـــاتة ايتمـــاج وتـــدابري إصـــالد القطـــاع األمــ ر وعلـــى وجــ
انصو  ،أحث الدول األعواأ واجلها املاحنة على تعم اجلهوت الراميـة إىل إعـاتة ايتمـاج
مبا يعوت بال فم علـى آالن األطفـال املـرتبطني حاليـًا باجلماعـا املسـلحة يف مجهوريـة أفريقيـا
الوســطىر وأشــام أيوـاً ســلطا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى أ تقــوم ،بــدعم مــن فرقــة
العمل القفطرية املع ية بالرصد وايبال والشر اأ الـدوليني املع ـيني ،بوضـم إجـراأا للتا يـد
وآليا للتحق من العمر ،تتسم بالوضـود ،لكفالـة عـدم جت يـد األطفـال يف صـفون القـوا
املسلحة وقوا األمنر
 - 71وبــال رر إىل امشاشــة البالغــة ل رــام التعلــيم والرعايــة الصــحية ،أحــث مجيــم أطــران
الزناع على القيـام فـورا باأـال تـدابري حلمايـة املـدارس واملستشـفيا ر ويف هـذا الصـدت ،أشـيد
بالتزام السلطا االنتقالية وجهوتها وأرحب بلقرار إعال املدارس امم ةر وأشام السـلطا
على اأال املزيد من انطوا لكفالة محاية املدارس من آثار الـزناع وأتعـو الشـر اأ الـدوليني
املع يني إىل تعم هذ اجلهوتر
 - 72وأرحــب بااللتزامــا الــت أعل ــها عــدت مــن اجلماعــا املســلحة أث ــاأ م تــدد بــانغ
للمصاحلة الوط ية بلهناأ االنتها ا اجلسيمة ضـد األطفـال ،ال سـيما جت يـدهم واسـتخدامهمر
وأحث األطران املوقعـة علـى احتـرام الت زامانـا وت فيـذها وعلـى الـدتول يف حـوار مـم األمـم
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املتحدة من أجل وضـم واعتمـات تطـط عمـل وفقـا لقـرارا جملـس األمـن لا الصـلة بشـا
األطفال والزناع املسلحر
 - 73ويف ضوأ املزاعم غري املقبولة باالنتها ا اجلسيمة ضد األطفال ،مبا يف للـ أعمـال
الع ـ اجل س ـ  ،الــت ترتكبــها بع ـ ع اصــر القــوا الدوليــة امل تشــرة يف مجهوريــة أفريقيــا
الوســطى ،ومــن بي ــها حفرــة الســالم التــابعو لطأمــم املتحــدة ،فــلن أ ــرر التزام ـ الثابــت
مبواعفة اجلهوت من أجل م م تل اجلرائم الذميمـة والتصـدي مـار وإنـ ملتـزم بقـوة بوـما
امتثال مجيم مو ف األمـم املتحـدة لسياسـة عـدم التـهاو مطلقـا الـت ت تـهاها األمـم املتحـدة
إ اأ ســوأ الســلوك ،ال ســيما االســتغالل واالعتــداأ اجل ســينير واســتاابة للمــزاعم الــت وُج ـ
انتباه إليها ،أحث الدول األعواأ املع يـة علـى إجـراأ حتقيقـا واثقـة وسـريعة ،تقـ األمـم
املتحدة على استعدات لدعمهار
 - 74وقــد أحطـتُ علمـاً بشــكل جــدي بتقريــر الفريـ املســتقل انــارج ا فمل شــا الســتعرا
استاابة األمم املتحدة لالتعاأا باالستغالل واالعتداأ اجل سيني وغري لل من اجلرائم انطرية
الــت يرتكبــها أفــرات قــوا توليــة ،ال ي وــوو حتــت لــواأ األمــم املتحــدة ،يف مجهوريــة أفريقيــا
الوسطىر وأقوم يف الوقت الراهن باستعرا توصيا الفري من أجل حتديد ايجراأا الـال م
اأالها لتحسني م م تل االنتها ا والتصدي مار
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