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ــة           ــسلح يف مجهوريــ ــرتاع املــ ــال والــ ــن األطفــ ــام عــ ــني العــ ــر األمــ تقريــ
  الدميقراطية الكونغو

    
  موجز  

قدم إىل اجمللـس  ُيو). ٢٠٠٥ (١٦١٢عد هذا التقرير وفقا ألحكام قرار جملس األمن       أُ  
ــة       ــر القطــري الثالــث عــن حال وفريقــه العامــل املعــين باألطفــال والــرتاع املــسلح بوصــفه التقري

ويغطـي التقريـر الفتـرة املمتـدة مـن      . لرتاع املسلح يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      األطفال وا 
ويركز على مناطق الـبالد الـيت ال تـزال فيهـا            . ٢٠٠٨سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 مقاطعــة إيتــوري وحمــافظيت كيفــو الــشمالية واجلنوبيــة  اجلماعــات املــسلحة نــشطة، وال ســيما  
  .نغا الشماليةوكاَت

ويشري التقرير إىل اخنفاض عـدد االدعـاءات املتعلقـة حبـدوث انتـهاكات جـسيمة ضـد                    
األطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ويشري يف الوقـت ذاتـه إىل أن األطفـال ال يزالـون هـم                 

ويؤكـد اسـتمرار جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم          . لرتاع الدائر يف املناطق املتـضررة     اأول ضحايا   
انــدالع القتــال يف بعــض  فيمــا يتعلــق بلقــوات واجلماعــات املــسلحة، وال ســيما  علــى أيــدي ا

الـيت يرجـع سـببها جزئيـا إىل     ويثري التقريـر أيـضا خمـاوف بـشأن إعـادة جتنيـد األطفـال            . املناطق
عدم كفاية الدعم املقدم من عمليات التسريح ونزع الـسالح وإعـادة اإلدمـاج الـيت جـرت يف                   

 الـيت تقـع علـى     االغتصاب وغريها من أشـكال العنـف اجلنـسي      وال تزال حوادث  . وقت سابق 
ويعتـرب التقريـر كـال مـن الدولـة واجلهـات            . مصدر قلق بالغ   ضد الفتيات والفتيان     نطاق واسع 

  .من غري الدولة أطرافا مسؤولة عن االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال
يـة بـشأن تـسريح األطفـال        ولقد أُحـرز بعـض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة عمـل وطن                  

ــع         ــاجمي جلمي ــصدي الربن ــة والت ــال املتابع ــب أعم ــاجهم، إىل جان ــادة إدم ــزع ســالحهم وإع ون
وكــان هنــاك أيــضا . )٦٨، الفقــرة S/2005/72-A/59/695انظــر (االنتــهاكات اجلــسيمة الــستة
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ب التزام من جانب حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بالتصدي لظاهرة اإلفالت من العقـا            
 اآلليــات الــيت قامــت هبــاكمــا يتــبني مــن احملاكمــات علــى االنتــهاكات املرتكبــة ضــد األطفــال 

  . ملرتكبيهاالقضائية الوطنية العسكرية واملدنية
ويتــضمن التقريــر جمموعــة مــن التوصــيات العمليــة املنحــى واهلادفــة إىل تعزيــز التعــاون    

 ومعاجلـة الـشواغل احلامسـة الـيت تتجـاوز         محاية الطفل يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،        إطار  و
يف هـذه املنطقـة     الرتاعـات املـسلحة الـدائرة       األطفـال املتـضررين مـن       حدود دولة بعينـها بـشأن       

  .دون اإلقليمية
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  مقدمة  -أوال   
، التطـورات  )٢٠٠٥ (١٦١٢يتضمن هـذا التقريـر، املقـدم عمـال بقـرار جملـس األمـن               - ١

فـال والـرتاع املـسلح يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الـيت حـدثت                 الرئيسية املتعلقة حبالة األط   
 توقـد قامـ   ). S/2007/391 (٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٨منذ أن قدمت تقريري األخري املؤرخ       

هـذا  عـداد   إل املـستخدمة     املعلومـات  التحقق مـن  بـ  لرصـد واإلبـالغ   عنية با ملافرقة العمل القطرية    
  الفتـرة   هـذه املعلومـات    غطـي ت، و )٢٠٠٧ (١٦١٢ األمن   ها يف إطار قرار جملس    يعمالتقرير وجت 

على منـاطق الـبالد     التقرير  ويركز  . ٢٠٠٨سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٧يونيه  / من حزيران  املمتدة
ــشطة، وال ســيما      ــسلحة ن ــا اجلماعــات امل ــزال فيه ــيت ال ت ــو   ال ــوري وحمــافظيت كيف ــة إيت مقاطع

 املنـاطق يف هـذه      الوصول إىل مجيـع   سبل   تزال   الو. نغا الشمالية كاَتحمافظة   و الشمالية واجلنوبية 
  . ألغراض الرصد حمدودةعاتاطقامل
  

ــة     -ثانيا    ــة يف مجهوريـــــ ــسكرية واالجتماعيـــــ ــسياسية والعـــــ ــورات الـــــ التطـــــ
  الدميقراطية الكونغو

 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    ا حكومتـ اجتمعـت ، ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩يف    - ٢
 الــسالم دد الــذي يتهــ طــر هنــج مــشترك إلهنــاء اخل   اعتمــادعلــى تــاوروانــدا يف نــريويب واتفق 

ــ وجـــددت. األفريقيـــةواالســـتقرار يف كـــال البلـــدين ومنطقـــة الـــبحريات الكـــربى   ان احلكومتـ
القـوات املـسلحة الروانديـة       لتفكيـك    ا مـشترك  ا هنجـ  ا تعاونا كـامال وتنفـذ     اا بأن تتعاون  مالتزامه
  .طية لتحرير روانداالقوات الدميقرا/مليشيات إنتراهاموي/السابقة

 نائــب الــرئيس  القــبض علــىالــسلطات البلجيكيــة ألقــت ،٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٤ويف   - ٣
حركـة  زعـيم   ( جـان بـيري بيمبـا        عـضو جملـس الـشيوخ     مهورية الكونغـو الدميقراطيـة و     جلالسابق  

ىل قـل إ  حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ونُ      ا  صادر عن   أمر اعتقال  ء على ابنيف بلجيكا،   ) حترير الكونغو 
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣الهاي يف 

ــران شــهرييفو  - ٤ ــ/ حزي ــه / ومتــوزهيوني ــة  ٢٠٠٨يولي ــة الوطني ــة ، اعتمــدت اجلمعي جلمهوري
، علــى النحــو افظيت كيفــو الــشمالية واجلنوبيــةمــشروع قــانون العفــو العــام حملــالكونغــو الدميقراطيــة 
 بـني  غوما يف الفتـرة مـا  لذي عقد يف     كيفو ا   حمافظيت  والتنمية يف   واألمن لسالمااملتفق عليه يف مؤمتر     

منح العفـو عـن جـرائم       ووفقا ملـشروع القـانون هـذا، سـيُ        . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ٢٣و   ٦
يونيـه  /بعـد حزيـران   اجلنوبيـة   كيفـو   كيفـو الـشمالية و    العصيان وأعمال احلرب اليت ارتكبـت يف        

 ص علـى العفـو عـن       ال يـن    هـذا  ن مـشروع القـانون    أ إىل    مـع ذلـك    ومن املهم اإلشـارة   . ٢٠٠٣
ــة ــة  جرمي ــادة اجلماعي ــسانية     وأ اإلب ــرائم ضــد اإلن ــرائم احلــرب أو اجل ــوز١٥ويف . ج ــه / مت يولي
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ــة األطفــال   ٢٠٠٨ مــشروع غــري أن . ، اعتمــد جملــس الــشيوخ مــشروع القــانون املتعلــق حبماي
 املــشتركة واجلمعيــة الوطنيــة قبــل االستــشارية  اللجنــة موافقــةىل إ مــا زال حيتــاج  هــذاالقــانون

 الطفـل   الحتياجـات يـة مراعويتـضمن مـشروع القـانون إجـراءات         . سـنِّه  و ة هنائيـ  بـصفة  هعتمادا
جتنيـد  وأعمال العنف اجلنـسي واالعتـداء البـدين،         ى  لع على عقوبات شديدة      باخلصوص وينص

  . القوات واجلماعات املسلحةى أيديلعاألطفال أو استخدامهم 
  

  املقاطعة الشرقية  -ألف   
مـين يف إيتـوري بعـد تنفيـذ املرحلـة الثالثـة مـن برنـامج نـزع الـسالح           حتـسن الوضـع األ    - ٥

ــرة مــا والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج الــذي أجــري   ــشرين ١٨أغــسطس و / آب٤ بــني  يف الفت  ت
ليـست مؤهلـة    الـيت    ةاسـتهدف الربنـامج العناصـر املـسلحة الـسابق         قـد   و. ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

 ينتمـ تكانـت   الـيت   لتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، و      رتع الـسالح وا   للربنامج الوطين   الالستفادة من   
 ال تــزال نــشطة يف مقاطعــة إيتــوري، وهــي جبهــة القــوميني   الــيت الثالثــة املتبقيــةتإىل امليليــشيا

 يتزعمهــا يتقـوات املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري الــ  و بيتــر كــرمي،يتزعمهــا يتودعـاة االنــدماج الــ 
اجلماعتـان   ومـا فتئـت   . نغودجولو  ماتيو يتزعمها يت واحلركة الثورية الكونغولية ال    ،كوبرا ماتاتا 
 انرفـض ت لتـان بهة القوميني ودعاة االنـدماج وقـوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري ال              املنشقتان جل 

قــوات املقاومــة لــدى  وال تــزال.  النعــدام األمــن يف املنطقــةان مــصدرالكش تــتهماســلحأنــزع 
 هجمـات   تنأهنـا شـ    جـدد و   أهنا جتنـد مقـاتلني     ب لية، وتفيد التقارير  عم ةالوطنية يف إيتوري قدر   

  .٢٠٠٨ سبتمرب/يف مقاطعة إيتوري يف أواخر أيلول
ــة يف الكونغــو   و  - ٦ ــشعبية مــن أجــل العدال ــ ،اجلبهــة ال ــدا هــادوق ييتال ــد شــريف مان   العقي

، هـي املـسؤولة     هاإيتوري رفـضت نـزع سـالح       من   م مجاعات متمردة  تض فصائل   واملشكَّلة من 
  .دة من القتال وانعدام األمن يف املنطقةعن اندالع موجات جدي

جل سُـ لكنـه   . ٢٠٠٧ منذ بداية عـام      دةرط م  بصفة ناقص عدد املشردين يف إيتوري    يتو  - ٧
 دجوغـو وإيرومـو     إقليمـي داخليا يف املنطقة، وبـصفة رئيـسية يف          دداجلاملشردين   من   ٤٤ ٠٠٠

قـدر  ُيو. شـخص  ٦١ ٠٠٠ ذلك يـصل العـدد اإلمجـايل إىل       بـ و،  ٢٠٠٨يناير  /منذ كانون الثاين  
ســبتمرب /منــذ أيلــول قــد نزحــواشــخص  ٢٠ ٠٠٠و  ١٥ ٠٠٠بــني عــددا إضــافيا يتــراوح أن 

  .يستحيل الوصول إليها إىل مناطق ٢٠٠٨
ــة يف و - ٨ ــي مقاطع ــا، وأويل ــأن العلي ــد ب ــارير تفي ــة ردت تق ــرب للمقاوم  هــاجم  جــيش ال
ــا ــصل  م ــيم  ١٦ىل إي ــدة يف إقل ــوبل ــا  دونغ ــرة م ــني  يف الفت ــو١٧ ب ــبتمرب و /ل أيل ــشرين ٤س  ت

 أعـداد كـبرية      وقـوع  نبـشأ ق ادعـاءات    يـ وث ت مت وعقب هذه اهلجمـات،   . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
  أطفـال، وحـرق منـازل ومـدارس وانتـهاكات         ذلـك اختطـاف   من عمليات االختطـاف، مبـا يف        
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لـشؤون الالجـئني،    الـسامية   األمـم املتحـدة     وحـسب مفوضـة     . حلقـوق اإلنـسان   جسيمة   أخرى
  . اهلجمات هذه شخص على الفرار من منازهلم بسبب٥٠ ٠٠٠ ىلإ ما يصل أُجرب

  
   الشمالية واجلنوبيةظتا كيفوفحما  -بـاء   

فقــد . ٢٠٠٧ الوضــع األمــين تــدهورا كــبريا يف أواخــر عــام ية، شــهدشمال الــيف كيفــو  - ٩
 املؤمتر الـوطين  قوات  شتباكات بني القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية و       ال ا اشتدت

يف اجملموعة السياسية العسكرية اليت يقودها املنـشق لـوران نكونـدا،            وهي  شعب،  الللدفاع عن   
 يقـدر  عـدد وهنـاك  . ٢٠٠٨ينـاير  /بداية كـانون الثـاين  ويف  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  شهر

 أصـبحوا   ١٥٥ ٠٠٠ مهنـ يب ن، م  الشمالية ة كيفو فظا من املشردين داخليا يف حم     ٨٧٥ ٠٠٠ ـب
 يف املائـة   ٤٥وهذا ميثل زيادة قـدرها حنـو        . ٢٠٠٨يناير  /منذ كانون الثاين   خليامن املشردين دا  

هـذه  أدت االشتباكات املسلحة املتكـررة يف       و. احلاالت املسجلة يف السنة السابقة    قارنة بعدد   م
 ١٥٠ ٠٠٠عــددا يتــراوح مــا بــني  مشلــت   الــسكان نــزوحة إىل موجــات مــستمرة مــنفظــااحمل
عـــدد زاد ، يـــةنوباجليف كيفـــو و. ٢٠٠٨أغـــسطس /آبخص منـــذ أواخـــر شـــ ١٨٠ ٠٠٠ و

  بــسبب تــدفق املــشردين داخليــا مــن كيفــو ٢٠٠٧ منــذ منتــصف عــام أيــضااملــشردين داخليــا 
 داخليــااجلــدد  مــن املــشردين ٦٠ ٠٠٠ م فـيه ن، مبــ٣١٠ ٠٠٠إىل ليــصل جممــوعهم  الـشمالية 

ــاين   ــذ كــانون الث ــاير /من ــولويف . ٢٠٠٨ين ــدد  ، ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــدر ع ــقُ ــاامل  شردين داخلي
  . شخص٦٥ ٠٠٠ بـ  الشمالية من كيفوالنازحني

 مــا بــني  يف الفتــرةغومــاحمــافظيت كيفــو يف مــؤمتر الــسالم واألمــن والتنميــة يف وانعقــد   - ١٠
 منظمـة األمـم املتحـدة        مـن بعثـة     نـشطني  شاركة ودعـم  مبـ  ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٣ و ٦
  وضــــم املــــؤمتر أكثــــر مــــن.  آخــــريننيوشــــركاء دولــــيمجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة  يف

القــوات  مــن بينــهم ممثلــون عــن خمتلــف اجلماعــات املــسلحة الكونغوليــة، و   ، مــشارك١ ٤٠٠
. املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، واألحزاب السياسية واجملتمـع املـدين واجملتمـع الـدويل             

 املـؤمتر الـوطين     نهامضـ ومـن    املـشاركة،    ١٩ ـاجلماعات املسلحة الكونغولية الـ     مجيعت  واعتمد
القـوات اجلمهوريـة    م متثلـه ن، الـذي يـة نوباجل من كيفو  ه بانيامولينغِ وشعب ومتمرد الللدفاع عن   
أمـور  علـى   عـون    املوقِّ  وتعهـد  .قني مبحافظيت كيفو الشمالية واجلنوبيـة     لمتع التزام   بياين االحتادية،

 عـودة املـشردين     سرييـ ت و اج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـ           لربنامج  اخلضوع مجلتهايف  
 لتــزام وبــالغال انــشئت جلنــة فنيــة خمتلطــة معنيــة بالــسالم واألمــن لرصــد تنفيــذ بيــاينأُو. داخليــا
  .)املرفق، S/2007/679انظر  (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩ املؤرخ نريويب
ــسان٣ويف   - ١١ ــل / ني ــق،٢٠٠٨أبري ــاين الــ   أُطل ــامج أم ــات   يي ذ برن ــذ االلتزام رصــد تنفي
 الربنـامج    من هذا  دفاهلو.  املتعلقني مبحافظيت كيفو الشمالية واجلنوبية     لتزامال ا بيايناردة يف   الو
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 نـزع الـسالح والتـسريح       لربنـامج  الـدمج أو     لعمليـة   املتبقيـة   كـل العناصـر املـسلحة      إخضاع هو
ــاوإعــادة اإلدمــاج  ــوطن وإعــادة اإلدمــاج     مج  أو لربن ــسريح واإلعــادة إىل ال ــسالح والت ــزع ال ن

  .فراج عن األطفال لتأمني اإلأحكاٌم درجت يف استراتيجية الربامجقد أُو. ة التوطنيوإعاد
 يف  لجهات الفاعلـة  ل هامة   فرصةكيفو  واألمن والتنمية يف حمافظيت      السالم مؤمتروأتاح    - ١٢
 همواســتخدام  جــدول األعمــال مــسألة جتنيــد األطفــالضــمن كــي ُتــدرجمحايــة الطفــل ل لجمــا

ــع األ  ــة،    عــطفــال وضــرورة فــصل مجي ــار ذلــك مــسألة ذات أولوي ن اجلماعــات املــسلحة باعتب
  .وكذلك ملعاجلة قضية العنف اجلنسي

قتـال عنيـف    حيـث انـدلع      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨منية منذ   وضاع األ وتدهورت األ   - ١٣
 مجهوريـــة الكونغـــو القـــوات املـــسلحة يفو املـــؤمتر الـــوطين للـــدفاع عـــن الـــشعب قـــوات بـــني

األدلة القائمـة علـى مـا رواه        وتشري  . حمافظيت كيفو الشمالية واجلنوبية    أجزاء من يف   الدميقراطية
ــروا األطفــال ــ خــالل أعمــال ال  الــذي ف ــدفاع عــن الــشعب    إىل أنل هــذهاقت ــوطين لل  املــؤمتر ال

  .مامية مبا يف ذلك على اخلطوط األ،ستخدم األطفالي
  

  مقاطعة الكونغو السفلى  -جيم   
 منـذ املواجهـات العنيفـة       مقاطعـة الكونغـو الـسفلى       يف حتسن الوضع الـسياسي واألمـين       - ١٤

ــيت دارت  ــة   ال ــشرطة الوطني ــني ال ــة ب ــو  والكونغولي ــا كونغ ــدو دي ــر /، يف شــباطحركــة بون فرباي
 حكومــة مجهوريــة الكونغــو   تنشــ، ٢٠٠٨فربايــر  / شــباط٢٨فــي ف. ٢٠٠٨مــارس /وآذار

 ،الكونغـو الـسفلى    مـن مقاطعـة   الدميقراطية عمليـة السـتعادة سـلطة الدولـة يف منـاطق حـساسة               
 قــوال، حركــة بونــدو ديــا كونغــو معظمهــم مــن أعــضاء   شــخص علــى األقــل،١٠٠ أن دروو

 ، حــاالت إعــدام بــإجراءات مــوجزةة عــديفوجيــري التحقيــق  . خــالل هــذه العمليــةمــصرعهم
 العديـد مـن األطفـال قـد      أنويـزعم .  من بـني الـضحايا     وانكا من األطفال    ا عدد حيث يبدو أن  

بعـضهم اهتامـات قـضائية بـسبب        يواجـه   وحركة بونـدو ديـا كونغـو        لي  قات يف صفوف م   ندواُج
لــرد علــى حنــو ا الــسلطات نــزوع وال يــزال. ة يف اشــتباكات مــع الــسلطاتفعليــمــشاركتهم ال

  .على القلقباعثا  غري متناسب  القوة بشكلاستخدامبالتحديات السياسية 
  

  يةشمال النغاكاَت  -دال   
ــوطين للــدفاع عــن الــشعب و  املــؤمتمقــاتلي حتركــات أدت   - ١٥   كيفــواملــاي مــاي مــن ر ال
 التـأخريات    فقـد أدت   .نغـا كامينا إىل تعقيد الوضـع األمـين يف كاتَ        يف   إىل مركز الدمج     ةشماليال

  اشـتباك عنيـف يف مركـز الـدمج       إىل حـدوث   يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج      
ــر / يف شــباطهــذا ــزال مقــاتلو املــاي مــاي   ك . شخــصا٣٧صــابة إ خلَّــف ٢٠٠٨فرباي مــا ال ي

  .السابقون واجلماعات املسلحة من مناطق ميتوابا وبويتو ومانونو يشكلون هتديدا لألمن
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  احلوادث واالجتاهات: االنتهاكات اجلسيمة يف حق األطفال  -ثالثاً   
ُســجل علــى العمــوم اخنفــاض يف عــدد ادعــاءات حــدوث انتــهاكات جــسيمة يف حــق     - ١٦

إالّ أنه ال تـزال تـرد تقـارير عـن وقـوع      . الوضع األمين يف العديد من املناطق األطفال مع حتسن    
 يف املائـة    ٦٣إذ ُتنـَسب    بيـاين االلتـزام،     رغـم التوقيـع علـى       حمافظيت كيفو   انتهاكات جسيمة يف    

مـــن االنتـــهاكات املـــدعى حـــدوثها إىل عناصـــر مـــسلحة تنتمـــي إىل مـــا تبقـــى مـــن مجاعـــات  
ــ ــشيات وعن   ايامل ــن ميلي ــايي وم ــة  م ــسلحة أجنبي ــن   واصــلتو. اصــر م ــوات األم  عناصــر يف ق

ب انتهاكات جسيمة يف حق األطفـال       ارتكا القوات املسلحة والشرطة،     سيما الالكونغولية، و 
أفراد القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو     ( يف املائة ٢٩وُيدَّعى أن تلك العناصر مسؤولة عن  

  . احلاالت املوثقةمن) أفراد الشرطة( يف املائة ٨ و) الدميقراطية
احملافظــة  وأجــزاء مــن يةشمالالــ كيفــو  منطقــةوقــد أدى انــدالع القتــال مــن جديــد يف   - ١٧

أكتـوبر  /سـبتمرب وتـشرين األول  / يف مقاطعـة إيتـوري وإقلـيم دونغـو يف أيلـول          سيما الالشرقية،  
وهــذا أمــر يــضع عقبــات .  يف حــق أطفــالات، إىل وقــوع موجــة جديــدة مــن االنتــهاك٢٠٠٨
  . أمام تنفيذ إصالح قطاع األمن واالستراتيجية الشاملة لتحقيق االستقرار واألمنكبرية 
ــة    يف التقريــر يبلَّغ وســ  - ١٨ الالحــق لألمــني العــام عــن األطفــال والــرتاع املــسلح يف مجهوري

ــة  ــة بعــد أيلــول  الكونغــو الدميقراطي ، مــع ٢٠٠٨ســبتمرب /عــن األحــداث واالنتــهاكات املرتكب
  .هلا توثيق

  
  نيد األطفال واستخداُمهم يف القوات واجلماعات املسلحةجت  -ألف   

ويـؤدي  ،   بالرتاعـات القائمـة     جتنيد األطفال ارتباطـاً مباشـراً يف أغلـب احلـاالت           رتبط ي  - ١٩
 بــني ظــلومــن مث فـإن جتنيــد األطفــال  . جتنيــد األطفــالزيـادة  جتـدد األعمــال العدائيــة عــادةً إىل  

فعلـى  . رير مع قدر كبري من التفـاوت بـني منطقـة وأخـرى            وجزر طيلة الفترة املشمولة بالتق     مد
 بــسبب ٢٠٠٨ســبتمرب / ومنــذ أيلــول٢٠٠٧ســبيل املثــال، اشــتد جتنيــد األطفــال يف هنايــة عــام 

التصعيد الذي عرفه القتال بني القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة وقـوات املـؤمتر                
وقــد .  اجلنوبيــةكيفــومنطقــة التــصعيد إىل  مــع امتــداد أثــر ذلــك ،الــوطين للــدفاع عــن الــشعب

عادت للظهور أيضاً أخبار عن عملية جتنيد جديـدة يف مقاطعـة إيتـوري تـصادفت مـع تكثيـف                 
أنشطة مجاعات منشقة عن ميليشيات جبهة القوميني ودعاة االندماج وقوات املقاومـة الوطنيـة             

  . يف إيتوري واجلبهة الشعبية من أجل العدالة يف الكونغو
 طفل على األقل ال يزالون يف صـفوف اجلماعـات           ٣ ٥٠٠وتذهب التقديرات إىل أن       - ٢٠

وقــد مت . ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٨املــسلحة، ويــرجَّح أن يكــون ذلــك الــرقم قــد ارتفــع منــذ  
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واســتناداً إىل حــاالت موثقــة ألطفــال مت . ٢٠٠٤ طفــل منــذ عــام ٣١ ٠٠٠تــسريح أكثــر مــن 
 عـدد مـن  أكـرب  يف صـفوفها  اي ماي املمجاعات تضم ، تسرحيهم خالل الفترة املشمولة بالتقرير 

  .على اإلطالق، يليها يف ذلك املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب األطفال
ورغم ما ورد من أنباء عن كون القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة قـد             - ٢١

 أطفــال يف توقفــت عــن جتنيــد األطفــال، فــإن هنــاك حــاالت موثقــة تــدل علــى اســتمرار وجــود
 الـيت حـدثت يف أوائـل        جدمالـ صفوفها وخصوصاً يف صفوف األلوية غري املدجمة نتيجـة لعمليـة            

ويف بعض احلاالت، ُوجد أطفال مت تسرحيهم من األلويـة املدجمـة التابعـة للقـوات                . ٢٠٠٧عام  
وقـد  . املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وهم حيملون بطاقات هوية خاصة بتلك القـوات           

الصعوبات يف حتديد هويـات األطفـال بـشكل منـهجي قبـل نقـل اجلماعـات املـسلحة إىل               أدت  
  .يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيةفعليا  إدماج األطفال إىل دمجالمراكز 
فـإن جتنيـد    بيـاين االلتـزام املـتعلقني مبحـافظيت كيفـو،           ورغم اآلمال املعقودة على تنفيـذ         - ٢٢

لى ما يبدو، ُيستخدم بغـرض جـين فوائـد عـسكرية وماليـة حمتملـة مـن عمليـة نـزع                  األطفال، ع 
 وهناك مـن يـرى أنـه كلمـا كثـر عـدد              .دمجالالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج أو من عملية        

  . صل عليها يف العملية، كلما كثرت الفوائد احملةهم القادشركاجلنود الذين ُي
  

  إيتوري  -  ١  
ــوري، مل يت  - ٢٣ ــوات       يف إيت ــشيات ق ــادة ميل ــسالم ق ــد است ــال قاصــرين بع ــد أطف أكــد جتني

ــة      املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري وجبهــة القــوميني ودعــاة االنــدماج واحلركــة الثوريــة الكونغولي
واصـلت  ومـع ذلـك     . خالل املرحلة الثالثة من عملية نزع السالح والتسريح وإعـادة االنـدماج           

ة االندماج وعن قوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري    نشقة عن جبهة القوميني ودعا    املماعات  اجل
تــشكل هتديــداً فيمــا يتعلــق بتجنيــد  رمبــا مــا زالــت األمــن وهتديــد رفــضت نــزع الــسالح الــيت 

  .القاصرين
  

   الشمالية وكيفو اجلنوبيةكيفو افظتاحم  -  ٢  
اخـر   خاصـة يف أو    يةشمالالـ كيفـو   منطقـة   الف االجتاه الوطين، زاد جتنيد األطفال يف        خب  - ٢٤

ــام  ــول ٢٠٠٧ع ــذ أيل ــسلحة     ٢٠٠٨ســبتمرب / ومن ــوات امل ــني الق ــيت دارت ب ــارك ال  نتيجــة املع
أفــادت تقــارير أن فقــد . جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب 

ــد زاد ــو وحــده حمــافظيت يف  التجني ــسبة اكيف ــسابقة  ٣٨ بن ــسنة ال ــة بال ــة مقارن ــدل .  يف املائ وت
اي مـاي واملـؤمتر   املـ ى زيـادة التجنيـد علـى يـد عناصـر مـسلحة مـن مجاعـات                  حاالت موثقة عل  

ورغـم عـدم    .  خالل هذه الفترة   الوطين للدفاع عن الشعب والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا       
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اجلـيش الـوطين    /الف القـوى الدميقراطيـة األوغنديـة      حتـ  ورود تقارير عن حاالت جتنيـد مـن ِقبـل         
 الذين قيل إهنم فروا مـن      ،يةشمال ال كيفومنطقة  يالً من األطفال يف     لتحرير أوغندا، فإن عدداً قل    

  أكــدوا أن هنــاك عــدداً،اجلــيش الــوطين لتحريــر أوغنــدا/حتــالف القــوى الدميقراطيــة األوغنديــة
اجلــيش الــوطين /أكــرب مــن األطفــال يف القاعــدة التابعــة لتحــالف القــوى الدميقراطيــة األوغنديــة  

  .لتحرير أوغندا يف تشوتشوبو
 تـسريح عـدد كـبري مـن         االلتـزام، بيـاين   بعد التوقيع على    مت  ،  يةشمال ال كيفومنطقة  ويف    - ٢٥

 مــن الفــرار طــالبني املــساعدة مــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة   وااألطفــال أو متكنــ
ــالكونغــو الدميقراط ــة   ي ــة الكونغــو الدميقراطي ــال بعــض  . ة أو مــن القــوات املــسلحة جلمهوري وق

  . ٢٠٠٨فرباير /يناير وشباط/يف كانون الثاينم ُجندوا ال إهنأولئك األطف
، وهـو مجاعـة منـشقة عـن ائـتالف           احتاد الوطنيني املقاومني من أجل التنمية     وُيّدعى أن     - ٢٦

اهلـضاب  (جيند األطفال يف إقلـيم كـاليهي        ،  كيفو اجلنوبية   منطقة املقاومة الوطنية الكونغولية يف   
ــا ــنيــد تلــك بــدأت بعــد انعقــاد مــؤمتر   ويقــال إن محلــة التج). العلي ــة يف سالم ال واألمــن والتنمي

ويبدو أهنا تستهدف املقاتلني السابقني، ومن بينهم أطفال، الذين مل حيصلوا مـن             حمافظيت كيفو   
العمليــة الــسابقة لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج علــى دعــم ُيــذكَر مــن أجــل إعــادة  

عاءات ضد القوات االحتادية اجلمهوريـة بتجنيـد أطفـال          ووردت تقارير أيضاً عن اد    . إدماجهم
  .٢٠٠٨مارس / منذ آذاركيفو اجلنوبيةحمافظة يف اجلزء اجلنويب من 

 مودنــدو فــوريت أفــراداً مــن قــواتتجنيــد ادعــاءات بوأفــادت تقــارير أيــضاً بــأن هنــاك   - ٢٧
   .اللتزام ابياين املوقعني على  كيفو اجلنوبية، وهي من منطقةي ماي يفاملامجاعات 

  
  انغاتمشال كا  -  ٣  

خـالل الفتـرة املـشمولة      نغـا   تعلـى جتنيـد األطفـال يف مشـال كا         أدلة موثقـة     هناك   تليس  - ٢٨
  .بالتقرير

ــق إزاء    و  - ٢٩ ــالغ القل ــن ب ــسابق صــلة      أعــرب ع ــم يف ال ــت هل ــذين كان ــال ال ــال األطف اعتق
أثنـاء فـرارهم،   بيلهم فقد اعُتقل أطفال أثناء عمليات عسكرية أو اعُترض س   . جبماعات مسلحة 

تلـك األنـشطة   معظـم  ووردت التقارير عن حـدوث  . وانتهى األمر بوضعهم يف مراكز احتجاز  
أثنــاء احتجــازهم ملعاملــة قاســية   وقــال أطفــال مت اســتجواهبم إهنــم خــضعوا .  كيفــوحمــافظيتيف 

   .ومهينة والإنسانية على يد أفراد القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية
، مت اعتقـال واحتجـاز فـىت يف سـن الـسادسة عـشرة بتهمـة                 ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣٠ويف    - ٣٠

وقـال الفـىت إنـه تـرك        ). كيفـو اجلنوبيـة   (الفرار من اجلندية على يد الشرطة الوطنية يف لوفوجني          
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.  وإنـه عـاد إىل قريتـه منـذ ذلـك احلـني             ٢٠٠٦صفوف العقيد عبدو بانـدا عفويـاً يف هنايـة عـام             
  .٢٠٠٧أغسطس / آب٦الفىت يف وأُطلق سراح 

 طفالً كانوا حمتجزين بصورة غري قانونيـة        ٣١، أُفرج عن    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩ويف    - ٣١
 بعد أن اعتقلتهم القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو          ٢٠٠٧ديسمرب  /ألولمنذ أوائل كانون ا   

ــة يف ــةالدميقراطي ــشمالية   منطق ــو ال ــشاسا لت كيف ــهم إىل كين ــسكرية هم اإلداحتجــز ونقلت رة الع
ومـن بـني أولئـك األطفـال        .  وهي جهاز املخابرات العسكرية    ،لكشف األنشطة املعادية للوطن   

 طفــالً مــن روانــدا ١٦ طفــالً ، ٣١املتــهمني بارتكــاب أفعــال معاديــة للــوطن، البــالغ عــددهم  
ويف حــني أكــد .  طفــالً مــن مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة ١٤ وطفـل واحــد مــن بورونـدي و  

 منـهم صـلة   ٢٠كيفـو، مل تكـن تـربط    حمـافظيت  تباطهم جبماعـات مـسلحة خمتلفـة يف    بعضهم ار 
وأُطلــق يف وقــت الحــق ســراح ثالثــة أطفــال آخــرين   . واضــحة بــأي مــن اجلماعــات املــسلحة 

  .يف بوروندي وروانداالدولية أُعيدوا إىل كنف أسرهم مبساعدة جلنة الصليب األمحر 
  

  عمليات االختطاف  -باء   
محايـة  جمـال   م من تراجع عدد عمليات االختطاف اليت بلغ عنها الشركاء يف            على الرغ   - ٣٢

ــة، تـــشري ــال ال يزالـــون ُيختطفـــون ألغـــراض التجنيـــد    الطفولـ ــواردة إىل أن األطفـ ــارير الـ التقـ
وُســجلت كــذلك عــدة . واالســتغالل اجلنــسي وأعمــال الــسخرة علــى يــد اجلماعــات املــسلحة

  .  العسكريءقوات األمن أو سلطات القضاحاالت احتجاز مؤقت غري قانوين على يد 
فعلى سبيل املثـال، وردت تقـارير عـن اختطـاف ثـالث فتيـات تتـراوح أعمـارهن بـني                       - ٣٣

 قـوات ابكونغـوزي     -الثانية عشرة والرابعة عشرة على يد القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا              
، )كيفــو الــشمالية  (، يف إقلــيم روتــشورو ٢٠٠٧ديــسمرب /املقاتلــة، يف أواخــر كــانون األول  

وجنحــت . القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا   يفةوإجبــارهن علــى أن يــصرن زوجــات لقــاد 
عة املسلحة وطلنب مساعدة بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف          االفتيات الثالث يف اهلروب من اجلم     

  .٢٠٠٨مارس / آذار١٥مجهورية الكونغو يف 
محايـة الطفولـة عـن      جمـال   ، أبلـغ الـشركاء يف       ٢٠٠٨يونيـه   /مايو إىل حزيران  /ومن أيار   - ٣٤

ويف . ةالــشرقيافظــة  ويف احملكيفــو اجلنوبيــةمنطقــة حــدوث ســت حــاالت اختطــاف أطفــال يف 
إىل األلويـة املدجمـة وغـري       مسؤوليتهم عن االختطاف     ينتمي املشتبه يف     ،مخس من تلك احلاالت   

اطية بينما ينتمـي املـشتبه فيـه يف حالـة           املدجمة التابعة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقر      
  .اي ماياملواحدة إىل مجاعة 
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 تقارير حبدوث عدد كبري مـن عمليـات اختطـاف األطفـال بعـد هجمـات                 وردتوقد    - ٣٥
ــا يف احملأويلــي قريــة يف مقاطعــة ١٦جــيش الــرب للمقاومــة علــى    يف هنايــة ةالــشرقيافظــة  العلي

إال أنـه ال يـزال مـن الـصعب التحقـق مـن       . ٢٠٠٨أكتـوبر  /سبتمرب وأوائل تشرين األول   /أيلول
  .الوضع األمينسوء بسبب على وجه التحديد العدد 

  
  قتل وتشويه األطفال  -جيم   

ث قتل وتـشويه األطفـال أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ويعـود                دُسجل تراجع يف حوا     - ٣٦
ألطفــال ال يزالــون بيــد أن ا. الــسبب يف ذلــك أساســاً إىل اخنفــاض عــدد العمليــات العــسكرية  

يذهبون ضـحية اهلجمـات والـصدامات الـيت حتـدث بـني خمتلـف اجلماعـات املـسلحة والقـوات                     
ــة   ــة الكونغــو الدميقراطي ــرة املــشمولة  معظــم احلــاالت املوثقــة  وقــع و. املــسلحة جلمهوري يف الفت

 ٢٠٠٧ يف هنايــة عــام كيفــو الــشمالية  منطقــةالفتــرة الــيت اشــتد فيهــا القتــال يفبــالتقرير خــالل 
ادعـاءات بقتـل     عـن    ٢٠٠٨يوليـه   /يونيـه ومتـوز   / أنه قد ُبلغ يف حزيـران      إالّ. ٢٠٠٨وبداية عام   

اي مـاي   املـ (ومجاعـات مـسلحة     ) الشرطة الوطنية الكونغولية  (أطفال على يد قوات األمن       ١٠
  . ةالشرقيافظة  ويف احملكيفو الشمالية  منطقةيف) ومجاعة املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب

مل تكمــل الــسنة (، أفــادت تقــارير بــأن رضــيعة ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠ويف   - ٣٧
قُتلــت وبــأن فتــاة يف الثانيــة عــشرة مــن العمــر ُجرحــت أثنــاء هجمــة شــنها ) األوىل مــن عمرهــا

  ).كيفو الشماليةمنطقة إقليم ماسيسي، (املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب على لوشيبريي 
عــــم أن طفلــــني قُــــتال يف قريــــة مونغــــويل ، ُز٢٠٠٧يــــسمرب د/ كــــانون األول٧ويف   - ٣٨

ها عناصــر يف ائــتالف املقاومــة تثالثــة أشــخاص كبــار أثنــاء هجمــة شــنإىل إضــافة ) روتــشورو(
ــانوا يـــستهدفون األُ   الوطنيـــة  ــارير بـــأهنم كـ ــة الـــذين أفـــادت تقـ املنحـــدرة مـــن ســـر الكونغوليـ

  .التوتسي عرق
الرصــاص أطلــق أحــد أفــراد الــشرطة قــارير أن أفــادت الت، ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٠ويف   - ٣٩

علــى طفــل كــان يف الــسابق مرتبطــاً بــائتالف املقاومــة الوطنيــة الكونغوليــة فــأرداه قتــيالً أثنــاء     
. ملّ مشلهم بأسرهم يف لـوبريو     يف انتظار   مظاهرة قادها أطفال كانوا مرتبطني جبماعات مسلحة        
  .ادثووردت أنباء عن جرح ثالثة أطفال آخرين يف ذلك احل

  
  االغتصاب والعنف اجلنسي اخلطري  -دال   

. ال يزال العنف اجلنسي املستشري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مـصدر قلـق كـبري                - ٤٠
 الـشرطة الوطنيـة   أفـراد ففي حـني أن جنـود القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة و        

يف املنـاطق  ملتـهمني بارتكـاب العنـف    االكونغولية وعناصر اجلماعات املـسلحة يـشكلون أغلبيـة       
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، فإن عدداً كبرياً مـن حـوادث العنـف اجلنـسي املبلـغ عنـها ُتنـَسب                   القائم دور فيها الرتاع  ياليت  
   .غياب سيادة القانوناإلفالت من العقاب ويسود فيه أيضاً إىل مدنيني يف ظل وضع 

سجيل نــسبة عاليــة باســتمرار تــالــسائدة علــى مــستوى احملافظــات وتــوحي االجتاهــات   - ٤١
ــرتاع اجلــاري يف     ــدة يف ظــل ال ــدو أن عــدد  ،كيفــو افظيتحمــجــداً مــن احلــاالت اجلدي  بينمــا يب

  . احلاالت املبلغ عنها يف املناطق اليت انتهى فيها الرتاع قد اخنفض
ــران   - ٤٢ ــدة مــن حزي ــرة املمت ــه /ويف الفت ــران ٢٠٠٧يوني ــة حزي ــه / حــىت هناي  يف ٢٠٠٨يوني

 حالـة مـن جممـوع      ٢ ٨٩٣الت الـيت كـان الـضحايا فيهـا مـن األطفـال              إيتوري، بلغ عـدد احلـا     
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  حالــة مت اإلبــالغ عنــها وقــدم املــساعدة فيهــا شــركاء  ٦ ٧٦٦

ــسيف( ــة٤٣ ()اليوني ــاة و٢ ٥١٦):  يف املائ ــىت٣٧٧  فت ــال،   .  ف ــصاب األطف ويف حــاالت اغت
 يف املائــة ٥٨ األمــن أو اجلماعــات املــسلحة و يف املائــة مــن اجلنــاة أفــراداً مــن قــوات  ٤٢كــان 
  .املدنيني من
 حالـة  ١ ٨٢١ عدد احلاالت اليت كان ضحاياها من األطفـال     بلغ الفترة ذاهتا،    وخالل  - ٤٣

  منطقــةيف)  يف املائــة٣٨( حالــة قــدم املــساعدة فيهــا شــركاء اليونيــسيف  ٤ ٧٧٠مــن جممــوع 
طفـال، فقـد كانـت     األسبة حلـاالت اغتـصاب      أما بالن .  فىت ٢٧  فتاة و  ١ ٧٩٤ :كيفو الشمالية 

ــسلحة     ــوات األمــن أو اجلماعــات امل ــراد ق ــسبة أف ــدنيني  ٧٠ن ــسبة امل ــة ون ــة ٣٠ يف املائ  يف املائ
  . اجلناة من
 طفـالً مـن     ٨٠٣، بلغ عدد األطفال ضـحايا العنـف اجلنـسي           كيفو اجلنوبية   منطقة ويف  - ٤٤

 يف  ١٣أي بنـسبة    (وا املـساعدة فيهـا      وقـدم شركاء اليونيسيف   أبلغ عنها    حالة   ٦ ٢٤٢جمموع  
أما بالنسبة حلاالت اغتصاب األطفال، فقد كانت نـسبة         .  فتيان ٥  من الفتيات و   ٧٩٨): املائة

  . يف املائة من اجلناة٥٥ يف املائة ونسبة املدنيني ٤٥أفراد قوات األمن أو اجلماعات املسلحة 
  

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  - هاء   
 زيــادة يف اهلجمــات علــى املــدارس واملستــشفيات مقارنــة بــالفترة املــشمولة    لوحظــت  - ٤٥

وحــدث أغلــب هــذه اهلجمــات، حــسبما أفادتــه التقــارير، أثنــاء األزمــة الــيت  . بــالتقرير الــسابق
، ٢٠٠٨ينـاير  / إىل كـانون الثـاين  ٢٠٠٧سـبتمرب  /وقعت يف كيفو الشمالية يف الفترة من أيلـول  

اء عـن جتنيـد أطفـال يف املنـاطق الـيت تـسيطر عليهـا قـوات املـؤمتر                    وكانت مرتبطة يف أغلبها بأنب    
ومــع حتــصني القــوات املــسلحة جلمهوريــة  . الــوطين للــدفاع عــن الــشعب وقــوات املــاي مــاي  

الكونغو الدميقراطية ملواقعها، اُتهمت عناصر من هذه القوات بارتكاب عمليات هنب املـدارس             
  .وواملؤسسات الصحية يف إيتوري وحمافظيت كيف
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، أبِلغ الشركاء يف جمال محايـة األطفـال بعمليـة التخريـب           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٦ويف    - ٤٦
. املزعومــة للمولــدات الــيت تــزود املراكــز الطبيــة يف روتــشورو وكيواجنــا وروبــاري بالكهربــاء    

ووجهــت هتمــة التخريــب إىل لــواء برافــو غــري املــدمج يف القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو 
 أطفـال خـدج يف املركـز     ١٠ة بقيادة الكولونيل ماكنغا، وأسفر فيما يبدو عن مقتـل           الدميقراطي

  .الصحي يف روباري وطفل آخر يف املركز الصحي يف كيواجنا
، ذكــرت التقــارير أن أحــد املراكــز الــصحية يف   ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧ويف   - ٤٧

ثناء االشتباكات اليت وقعـت بـني       قد تعرض للنهب أ   ) إقليم ماسيسي يف كيفو الشمالية    (مويزو  
قوات املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب ومجاعـة املـاي مـاي التابعـة الئـتالف املقاومـة الوطنيـة                     

وقد ُسرقت مجيع األدوية واملـواد الطبيـة واضـطر املركـز الـصحي إىل وقـف محلتـه                   . الكونغولية
  .للتحصني ضد مرض احلصبة

 التقــارير أن عناصــر مــن اللــواء املــدمج الرابــع ، ذكــرت٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢١ويف   - ٤٨
االبتدائيــة يف ) مانــا(عــشر للقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة هنــب مدرســة        

  ). كيفو اجلنوبية-إقليم كاباري (تشريونغا 
 العليـا باحملافظـة الـشرقية       أويليوأثناء هجمات جيش الرب للمقاومة على قرى منطقة           - ٤٩

  . مدارس على األقل ومت تدمريها٣، هومجت ٢٠٠٨مرب سبت/يف أيلول
  

  منع إيصال املساعدات اإلنسانية  -واو   
تعرض إيصال املساعدات اإلنـسانية إىل الـسكان لعراقيـل كـبرية أثنـاء الفتـرة املـشمولة                    - ٥٠

، نتيجــة لتجــدد ٢٠٠٨ ومنــذ منتــصف عــام ٢٠٠٧بــالتقرير، وعلــى األخــص يف أواخــر عــام  
  .جمات املباشرة على اجلهات الفاعلة الدولية يف جمال املساعدة اإلنسانيةالقتال وزيادة اهل

، تعرقــل الوصــول إىل ٢٠٠٧ديــسمرب /يوليــه وكــانون األول/وفيمــا بــني شــهري متــوز  - ٥١
ففـي كيفـو الـشمالية علـى سـبيل          . السكان احملتاجني بسبب االشتباكات والعمليات العـسكرية      

 شـخص علـى األقـل دون مـساعدات     ١٠٠ ٠٠٠، ُتـرك   روتشورو-املثال، وعلى حمور غوما    
وبعـد عـدة أشـهر تـسبب فيهـا انعـدام األمـن             . إنسانية بسبب انعدام إمكانيـات الوصـول إلـيهم        

والعنف يف املنطقـة يف عرقلـة حريـة تنقـل العـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية إىل حـد كـبري،                   
سكان املتـــضررين يف شـــهري حـــدث حتـــسن يف عمليـــات اإلغاثـــة وإمكانيـــة الوصـــول إىل الـــ 

  .٢٠٠٨مارس /فرباير وآذار/شباط
، أبلـغ عـن وقـوع أربـع حـوادث أمنيـة             ٢٠٠٨أبريـل   /مارس ونيسان /ويف شهري آذار    - ٥٢

خطرية اسـتهدفت منظمـات غـري حكوميـة دوليـة، ارتكبتـها عناصـر مـسلحة جمهولـة اهلويـة يف                      
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نتيجـة أن املنظمـات غـري احلكوميـة     وكانـت ال  . أقاليم كاليهي واوفريا وفيزي يف كيفـو اجلنوبيـة        
  .الدولية أوقفت أنشطتها اإلنسانية يف تلك املناطق

، أصـدر برنـامج األغذيـة العـاملي بيانـا أعلـن فيـه تعليـق                 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦ويف    - ٥٣
املساعدات اليت يقـدمها الربنـامج إىل املـشردين داخليـا يف إقلـيم روتـشورو بـصورة مؤقتـة ملـدة                      

يونيــه ضــد بعثــة / حزيــران٢٤ و ٢٣قــاب املظــاهرات العنيفــة الــيت جــرت يــومي يــومني، يف أع
منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف مـنطقيت روتـشورو وكيواجنـا والـيت                  

وأعلـن الربنــامج أن توزيــع املــساعدة  . تعرضـت شــاحنة مــن شـاحنات الربنــامج خالهلــا للنــهب  
  . منطقة نيانزايل قد تأثر نتيجة لذلك أسرة يف٣ ٤٠٠الغوثية إىل حنو 

، تعرضــت قافلــة إنــسانية مــن قوافــل إحــدى املنظمــات غــري ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٨ويف   - ٥٤
احلكومية تتكون من أربع مركبات للهجوم والنهب من جانـب مـسلحني جمهـولني علـى حمـور                 

  ).إقليم روتشورو( بوناغانا -بوراي 
 ونتيجة لعدة هجمات خطرية على قوافـل إنـسانية،          ،٢٠٠٨يوليه  /ويف هناية شهر متوز     - ٥٥

أوقفت ثالث منظمات إنسانية دوليـة تعمـل يف مركـز ماسيـسي تنقالهتـا، بـصورة مؤقتـة، مـن                     
 ١٨٦ ٠٠٠ونتيجـة لـذلك تـأثرت بـشدة املـساعدات الـيت تقـدم ألكثـر مـن                   . ماسيسي وإليهـا  

ن اآلخــرين ممــن  مــشرد داخليــا يف املخيمــات، وآالف املــشردي ٣٣ ٠٠٠شــخص، مــن بينــهم 
  .يعيشون عند أسر مضيفة

ــذ متــوز   - ٥٦ ــه /ومن ــراوح بــني    ٢٠٠٨يولي  ١٥ و ١٠، حــدثت هجمــات أخــرى عنيفــة تت
هجمة ضد منظمات إنسانية دولية يف كيفو الشمالية، مبـا يف ذلـك هجمـات قامـت هبـا قـوات          

ــدو       ــوراي وميمــا علــى حمــور ماسيــسي ويف فرين ــوبريو (املــاي مــاي يف مــنطقيت ب ــيم ل ويف ) إقل
نيانزايل على يد جنود القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وباإلضـافة إىل ذلـك،             

 كاليهي يف كيفو اجلنوبية بالقرب مـن احلـدود مـع كيفـو الـشمالية،      -وعلى طول حمور مينوفا    
تعرضت قافلـة لبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة كانـت جتلـي عـاملني يف                       

 إىل هجمـات مـستمرة مـن        ٢٠٠٨أغـسطس   /ال املساعدة اإلنسانية من مينوفـا يف شـهر آب         جم
وقـد جـاء هـذا اهلجـوم      . قوات املاي ماي، لدرجة أن أولئك العاملني اضطروا إىل تـرك القافلـة            

يف أعقاب هجوم عنيف آخر على مكاتب إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة يف مينوفـا             
  .٢٠٠٨مارس /املاي ماي يف آذارمن جانب عناصر من قوات 

ــدهوا خطــريا يف أمــن العــاملني يف جمــال املــساعدة        - ٥٧ ــوري أيــضا ت وشــهدت مقاطعــة إيت
 يف ٢٠٠٨ســبتمرب /اإلنــسانية، حيــث تعرضــت منظمــات دوليــة لــثالث هجمــات منــذ أيلــول   

  .منطقيت فاتاكي ونيزي، قتل فيها أحد املوظفني الوطنيني وجرح عدد كبري بالسواطري
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  احلوار وخطوط العمل  -عا راب  
  

  خطة العمل الوطنية لرتع سالح األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم  -ألف   
مت حل اهليئة الوطنية للتسريح املعروفـة باسـم اللجنـة الوطنيـة لـرتع الـسالح والتـسريح                     - ٥٨

، وحلــت حملــها هيئــة ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٤وإعــادة اإلدمــاج مبرســوم رئاســي صــادر بتــاريخ  
. ية أخرى، هي وحدة تنفيذ الربنامج الـوطين لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                 حكوم

وما زال اإلطار التنفيذي املتعلق باألطفال املرتبطني بـالقوات واجلماعـات املـسلحة، الـذي أقـر                 
، يستخدم كإطار لتنفيذ الربنامج الوطين لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة             ٢٠٠٤مايو  /يف أيار 
ما عملية دمج اجليش الوطين فقد تعثرت بصورة أو بأخرى منـذ تنفيـذ عمليـة دمـج                  أ. اإلدماج

القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وقوات املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب يف                  
أما قوات األلوية غري املدجمة الـيت عليهـا وقـع االختيـار لـضمها               . ٢٠٠٧كيفو الشمالية يف عام     

 فلم جتهز بعد أو ما زال يتعني عليها إطالق سـراح األطفـال الـذين مـا زالـوا               إىل اجليش الوطين  
  .ضمن صفوفها

، التقى قسم محاية الطفـل يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ويف    - ٥٩
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واليونيسيف مع اللجنة املختلطة للـسالم واألمـن الـيت أُنـشئت                 

وأســـفر هـــذا االجتمـــاع، الـــذي انعقـــد شـــرق مجهوريـــة الكونغـــو   . أمـــاين برنـــامج مبوجـــب
الدميقراطية، عـن االتفـاق علـى عمليـة لتقـدمي املـساعدات وتيـسري إطـالق سـراح األطفـال مـن                       

وقـد أوفـدت ثـالث بعثـات مـشتركة          . اجلماعات املسلحة يف حمافظيت كيفو الشمالية واجلنوبية      
 طفـال، منـهم طفلـة    ٦٦أسفرت عن إطالق سراح مـا جمموعـه     حىت اآلن إىل كيفو الشمالية، و     

، ومـن   )٤٤(، ومن قوات املـاي مـاي املنغوليـة          )١٢(واحدة من قوات املاي ماي الكاسيديني       
). ٩(، ومن قوات املؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب            )١(ائتالف املقاومة الوطنية الكونغولية     

ــو اجل    ــدتا إىل كيف ــشتركتان أُوف ــان م ــل عــن     وأســفرت بعثت ــة عــن إطــالق ســراح عــدد يق نوبي
  .أطفال ١٠
واستنادا إىل بياين االلتزام ُوضعت خطط مـع املـوقِّعني عليهمـا لتـسهيل إطـالق سـراح                    - ٦٠

يــسلم رمسيــا ســوى  ، مل٢٠٠٨ينــاير /ومنــذ كــانون الثــاين. األطفــال املوجــودين يف جمموعــاهتم
ذلك، وبالنظر إىل توزيـع بطاقـات   ومع  . طفال يف حمافظيت كيفو إىل وكاالت محاية الطفل        ٧٥

التوعية حبماية الطفل على القّصر بواسطة قواعد التشغيل املتحركة لبعثة منظمـة األمـم املتحـدة                
 طفـل احلمايـة مـن وحـدات عـسكرية           ٥٠٠يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، طلب أكثـر مـن          

  .تابعة لبعثة األمم املتحدة بعد أن فرُّوا من قوات ومجاعات مسلحة
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ـــ      - ٦١  طفــل مــن خــالل  ٩ ٠٠٠وُخــصص متويــل إضــايف لــدعم إعــادة إدمــاج مــا يقــدر ب
الربنامج املتعدد األفكار للتسريح وإعادة اإلدماج، وهو برنامج يكمِّل اجلهـود الـيت يبـذهلا اآلن                

ومــن املتوقــع أن يــدعم هــذا التمويــل إعــادة إدمــاج احلــاالت  . الــشركاء يف جمــال محايــة الطفــل
آلن وأن يسهِّل إعادة إدمـاج األطفـال الـذين ينتظـر إطـالق سـراحهم يف املـستقبل             املعلّقة حىت ا  

  .القريب
، قامت اللجنة التنفيذية للربنامج الوطين لنـزع الـسالح         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ويف    - ٦٢

والتسريح وإعادة اإلدماج، بالتعاون مع اليونيسيف وبعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                
طية، بشن محلـة يف مجيـع أحنـاء الـبالد للـدعوة إىل إطـالق سـراح مجيـع األطفـال الـذين                        الدميقرا

وتــستهدف احلملــة الــيت أطلــق عليهــا اســم . زالــوا مــرتبطني بــالقوات واجلماعــات املــسلحة مــا
زعمـاء  “ عـات املـسلحة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     االقوات واجلممرتبطني ب أطفال   ال”

  .جملتمع املدين واجلهات الفاعلة السياسية والسكان املتضرريناجلماعات املسلحة وا
  

  احلوار مع أطراف النـزاع وخطط العمل األخرى  -باء   
  

  احلمايةة املعنية بموعاجمل - احلماية  املتعلقة بمسائلللالتنسيق العام   -  ١  
غومـا،  ، مت تشكيل الفريق العامل حلماية الطفل يف         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥يف    - ٦٣

وحتــت القيـادة املــشتركة لليونيــسيف وقــسم محايــة  . ٢٠٠٨ويف بوكـافو وبونيــا يف أوائــل عــام  
الطفل لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أُنشت أفرقة عاملـة لكـي جتمـع يف                 

رة منتدى واحد اجلهات الفاعلة والـشريكة يف جمـال محايـة الطفـل، والعاملـة يف املنـاطق املتـضر                   
من النـزاع، من أجل تسهيل وضع وتنسيق استراتيجيات وحلول عملية حلمايـة الطفـل، مبـا يف                 

  .ذلك وضع خطط الطوارئ وممارسة الدعوة لدى السلطات
  

  العنف اجلنسي  -  ٢  
جيــري اآلن وضــع خطــة عمــل موحــدة ومعجلــة ملكافحــة العنــف اجلنــسي واجلنــساين     - ٦٤

وتواصـل بعثـة األمـم    . امـل إلجـراءات األمـم املتحـدة    هبدف سـد الثغـرات وكفالـة التنـسيق الك        
املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تركيز إجراءاهتا على أفراد القوات املسلحة جلمهوريـة             

وجتري مراقبة حوادث العنـف اجلنـسي    . الكونغو الدميقراطية وأفراد الشرطة الوطنية الكونغولية     
ي لبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة              واإلبالغ عنها يف إطار التقرير الشهر     

فيما يتعلق باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان من جانب أفراد القوات املـسلحة الـذي حيـال                
وجتمع حاالت عدم االنضباط والتحرش بالسكان أيـضا وترسـل شـهريا إىل        . إىل وزارة الدفاع  
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الغ املتواصل يف إطـار العنـصر العـسكري للبعثـة     ووضعت أيضا آلية لإلب  . رئيس أركان الدفاع  
  .لإلبالغ عن اشتراك الكتائب املدّربة حديثا يف أي عمل من أعمال العنف اجلنسي

 ُعـني مستـشار أقـدم ومنـسق معـين بـالعنف اجلنـسي يف مكتـب                  ٢٠٠٨مـايو   /ويف أيار   - ٦٥
م املتحـدة ملكافحـة     نائب املمثل اخلاص لألمـني العـام يف البعثـة لكـي يـدعم ويعـزز جهـود األمـ                   

العنف اجلنـسي واجلنـساين يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وتركـز أنـشطة األمـم املتحـدة يف                     
هذا اجملال على تعزيـز قـدرة احلكومـة علـى تأديـة الـدور الرئيـسي يف منـع العنـف اجلنـسي بنـاء                    

األهـداف؛  على خطـة تـشمل محلـة منـسقة للتوعيـة والتربيـة الوطنيـة؛ وأنـشطة الـدعوة احملـددة                      
وحتــسني خــدمات اإلحالــة وزيــادة إمكانيــات حــصول الــضحايا علــى املــساعدة مــن قطاعــات   
متعددة، مع حتسني اإلبالغ وإدارة البيانات والتدريب وبنـاء القـدرات علـى الـصعيدين الـوطين        
واحمللــي مــن أجــل زيــادة احلمايــة مــن العنــف اجلنــسي والــرد عليــه، وإجــراء حتقيقــات دقيقــة يف 

ناسب يف جرائم العنف اجلنـسي وتقـدمي املـسؤولني عنـها إىل احملاكمـة ملعاجلـة ظـاهرة                   الوقت امل 
  .العقاب اإلفالت من

ويف كيفو الشمالية أُنشئ فريق عامل ملكافحة العنف اجلنـسي يـشترك صـندوق األمـم                  - ٦٦
ذا املتحدة للسكان واليونيسيف يف قيادته، لتنسيق اجلهود املبذولة يف حـاالت الطـوارئ ملنـع هـ                

النوع من العنف والرد عليه يف خميمات املشردين داخليا ويف املناطق األخـرى الـيت ينتـشر فيهـا                   
  .انعدام األمن

، أعلنــت احلكومــة عــن إنــشاء فريــق مواضــيعي معــين  ٢٠٠٨ينــاير /ويف كــانون الثــاين  - ٦٧
  .بالعنف اجلنسي إلضفاء املزيد من الوضوح والتوجيه يف التعاون مع اجملتمع الدويل

 يف املائة من ضحايا العنف اجلنسي املُبلَّغ عنـهم يف خمتلـف             ٦٩وتفيد البيانات بأن حنو       - ٦٨
 يف املائة منهم عالجا نفـسيا،       ٧٣يتلقون بعض املساعدة الطبية، بينما يتلقى حوايل         أحناء البالد 
حيـصل   يف املائة منهم على مساعدات إلعادة إدماجهم يف جمتمعـاهتم احملليـة، بينمـا                ١٤ وحيصل

ومـع ذلـك، فـإن      .  يف املائة فقط منهم على مساندة يف سعيه للحصول علـى تعـويض قـانوين               ٧
مثــل هــذه البيانــات حباجــة إىل مزيــد مــن التحليــل ألن مــن الــصعب احلــصول علــى إحــصاءات  

  .موثوق هبا عن العنف اجلنسي
  

  متابعة االنتهاكات والتصدي هلا على مستوى الربامج  -خامسا  
القطرية املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ    ، أصدرت فرقة العمل     ٢٠٠٧ديسمرب  /ولانون األ ك  - ٦٩

 جتنيد عـدد كـبري مـن األطفـال يف مـدارس      ٢٠٠٧يونيه /بيانا ذكرت فيه أنه قد مت منذ حزيران   
إقليمي ماسيسي وروتشورو يف كيفو الشمالية، ودعت املؤمتر الوطين للـدفاع عـن الـشعب إىل           

  .طفال بشكل فوري وغري مشروطتسريح املتبقي يف صفوفه من أ
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 عــن وزيــر الــدفاع،  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠وامتثــاال للتوجيــه الــصادر يف    - ٧٠
أُنشئت يف كينشاسا أول جلنة تابعـة للقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لفحـص               

احلـاالت،  حاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبـها أفـراد القـوات املـسلحة ومتابعـة تلـك               
حمافظــة قريبــا يف ومـن املتوقــع إنـشاء جلنــة إضـافية     .وتـال ذلــك إنـشاء جلنــة يف مقاطعـة إيتــوري   

أيــضا حمكمــة عــسكرية يف كيفــو الــشمالية ملقاضــاة  الــدفاع وأنــشأت وزارة . كاســاي الغربيــة
  .مرتكيب االنتهاكات اخلطرية من جنود القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

  
  بناء قدرات السلطات األمنية والقضائية  -ألف   

سـبتمرب إىل   /خالل الفترة من أيلـول    القطرية املعنية بالرصد واإلبالغ     قامت فرقة العمل       - ٧١
 بعقد مخس حلقات عمل عن رصد االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق            ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

 مـن املـوظفني يف      ١٥٠لفائـدة     الطفل واإلبـالغ عنـها يف بونيـا وغومـا وبوكـافو وأوفـريا وبـيين               
وشـارك يف التـدريب     . محاية الطفل الذين هلم أدوار مباشرة يف عمليات الرصـد واإلبـالغ           جمال  

  .أيضا أعضاء يف برملان األطفال
إىل يهـدف  لبعثـة  لشروع ملبلجيكا متويل ، مت تأكيد  ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول     - ٧٢

، وهـو   ٢٠٠٨يونيـه   /العمـل يف املـشروع يف حزيـران       وبـدأ   . دعم حماربـة اإلفـالت مـن العقـاب        
إىل املدعي العام العسكري يف جمـال التحقيقـات القـضائية بـشأن             التقنيني  املشورة  ويقدم الدعم   

  .االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال ومقاضاة مرتكيب تلك االنتهاكات
انونيــة الدوليــة بالواليــات تعــاون مــع وزارة الــدفاع ومعهــد الــدفاع للدراســات الق وبال   - ٧٣

املتحــدة والقــوات الكنديــة، قــدمت البعثــة تــدريبا عــن التحقيــق يف اجلــرائم اجلنــسية ومقاضــاة    
 من القـضاة العـسكريني ومفتـشي الـشرطة التـابعني للقـضاء العـسكري،                ٢٠٠لفائدة  مرتكبيها  

  .وذلك يف كينشاسا وكيسانغاين وماتادي
  

  التصدي لإلفالت من العقاب  -باء   
ُسّجل حـدوث بعـض التطـورات اهلامـة يف مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب مـن خـالل                     - ٧٤

وإبــداء زيــادة التعــاون بــني حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة،  
الختاذ إجـراءات ضـد اجلنـاة إلرسـال رسـالة           قدرا أكرب من االستعداد     قطاع القضاء العسكري    

غري أن اتباع هنج أكثر انتظامـا حملاكمـة املـشتبه يف ارتكـاهبم              . من العقاب أقوى بشأن اإلفالت    
انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان ال يــزال يــشكل حتــديا كــبريا حلكومــة مجهوريــة الكونغــو    

باعثـا علـى    تزال مسألة استقالل املؤسسات القضائية عن املؤسسات السياسية          وال. الدميقراطية
  .السياسية متارس تأثريها على اجلهات القضائية الفاعلةقلق حيث ال تزال السلطة ال
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لقــانون جديــد للعفــو   مبوجــب بيــاين االلتــزام وضــع الــصيغة الرمسيــة      وجيــري حاليــا     - ٧٥
يـشمل قـانون العفـو    ولـيس مـن املتوقـع أن    . “أعمال احلرب وحركـات التمـرد  ”بـ  يتصل   فيما

لـبعض يـدفع اآلن بالفعـل مببـدأ العفـو           مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وإن كان ا        
فعلـى سـبيل املثـال،    . كمربر لعدم اختاذ إجراءات بشأن عدد من القضايا اليت مل يبّت فيهـا بعـد   

قد يستفيد من قانون العفو عبدو ماتاتـا بانـدا، الرائـد يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو                     
ــواء    ــسابق للـــ ــد الـــ ــة والقائـــ ــالدميقراطيـــ ــاي املـــ ــا   وامل١٢١اي مـــ ــود اآلن يف لوباريكـــ وجـــ

  ).روزيزي سهل(
 للتــصدي هاواســتعدادالــسلطات العــسكرية  تعــاون وحتــسنت علــى العمــوم درجــة       - ٧٦

أصـدر  فعلـى سـبيل املثـال،       . للمسائل املتصلة باألطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات املـسلحة       
ــة الكونغــو ال  لقائــد املنطقــة العــسكرية العاشــرة    ــة لقــوات املــسلحة جلمهوري يف كيفــو دميقراطي

، بعد أن اضطلعت البعثة جبهـود مكثفـة للـدعوة،       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩يف  اجلنوبية  
أمرا إىل مجيع وحداته نّبه فيه إىل انعدام اختصاص أي مـن احملـاكم العـسكرية بـالنظر يف قـضايا           

  .متعلقة بالقصر
 املعــروف أيــضا ،غيال علــى العقيــد إينغــان٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٣وألقــي القــبض يف    - ٧٧

 وقـد ُجمـع مزيـد مـن         ؛ والناشـط يف كيفـو اجلنوبيـة، وُوجهـت إليـه هتمـة التمـّرد               ١٠٦بالعقيد  
ارتكاب أعمـال اختطـاف واحتجـاز غـري قـانوين وعنـف جنـسي ضـد أحـد                   فيما يتصل ب  األدلة  

  .األطفال، إىل جانب التجنيد القسري ألطفال دون سن اخلامسة عشرة
جلـسات  يف إطـار    ، قامـت حمكمـة كيـسانغاين العـسكرية،          ٢٠٠٧يه  يول/ متوز ٢٨ويف     - ٧٨

 منـهم طفلتـان يف   ،ستة أطفالفيها قُتل اليت ميدانية يف بونيا، بإصدار حكمها بشأن مذحبة بايف         
.  علــى يــد عناصــر مــن القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،الــسادسة مــن العمــر

سكرية التابعـة للقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو           وأكّدت احملكمة حكم حمكمة إيتوري العـ      
، القائـد يف وحـدة   )املعـروف باسـم بـوزيزي   (الدميقراطية بالسجن املؤّبـد علـى النقيـب موليـسا        

ــاللواء   ــدخل ب ــه جــرائم    املــدمج الت ــة، الرتكاب ــة الكونغــو الدميقراطي للقــوات املــسلحة جلمهوري
وُحكـم علـى نقيـب آخـر بالـسجن          . االغتصاب والقتل وهنـب منـازل مـدنيني ومستـشفى بـايف           

عشرة أعوام الرتكابه جرائم حرب، بينما ُحكم علـى املتـهمني الـسبعة اآلخـرين بالـسجن          ملدة
  . عاما الرتكاهبم جرائم قتل١٥ ملدة
، حكمت حمكمة بوكافو العسكرية علـى الرائـد بواسـولو           ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧ويف     - ٧٩

، الضابط بالقوات املسلحة جلمهورية الكونغـو       )ساندراملعروف أيضا باسم موامي ألك    (ميسابا  
 املوجـود يف شـابوندا، بالـسجن ملـدة مخـسة            ١١٩اي مـاي    املـ الدميقراطية والقائد السابق للـواء      

 عامــا والســتغالله الرتــب ١٤ و ١٠أعــوام لقيامــه بتجنيــد ثالثــة قــّصر تتــراوح أعمــارهم بــني   
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ة تـدين فيهـا احملكمـة أحـد ضـباط القـوات          وهـذه هـي ثـاين حالـ       . العسكرية بصورة غري قانونية   
بتجنيـد قـّصر يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،         لقيامه  املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية     

  .وتتعلّق كلتا احلالتني بانتهاكات ارُتكبت يف كيفو اجلنوبية
 حماكمــة كيونغــو موتانغــا، املعــروف أيــضا باســم ٢٠٠٧أغــسطس / آب٧وبــدأت يف    - ٨٠
وجيـديون مـّتهم بـالتمّرد وارتكـاب جـرائم ضـد اإلنـسانية        . ، وهي ال تزال جاريـة    “يديونج”

وهـي أعمـال ارتكبـت      واإلرهـاب،   )  طفـل  ٣٠٠مبا فيها جتنيـد مـا اليقـل عـن           (وجرائم حرب   
 يف ٢٠٠٦مــايو / وأيــار٢٠٠٣أكتــوبر /خــالل الفتــرة مــا بــني تــشرين األولحــسب مــا يــدعي 

  ).حمافظة كاتنغا(إقليم ميتوابا 
وقد ُسّجل أيضا إحراز بعـض التقـدم فيمـا يتـصل بـاإلفالت مـن العقـاب علـى العنـف                      - ٨١

، ألقي القـبض    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ويف  . اجلنسي، وذلك يف كيفو اجلنوبية يف املقام األول       
وباملثـل، فـإن العديـد      .  عامـا  ١١على ضابط شرطة مشتبه يف أنه اغتصب طفلة تبلغ من العمـر             

القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف           مـن    أقيمت ضد عناصر     من الدعاوى اليت  
كيفو اجلنوبية يظهر اسـتعداد املـدعي العـام العـسكري لتوجيـه هتـم العنـف اجلنـسي ضـد أفـراد                       

  .قوات األمن، كما يظهر أن لديه القدرة على القيام بذلك
ليمي رقيبـا  يف الـشرطة الوطنيـة         ويف كاتنغا الشمالية، أدانت احملكمة العـسكرية يف كـا            - ٨٢

حكمـت  و ٢٠٠٨أغـسطس  / آب٢٢ طفلة تبلغ من العمر تسعة أعـوام يف        هالكونغولية اغتصاب 
 مــــن دوالرات ٢ ٠٠٠ عامــــا ودفــــع تعــــويض للــــضحية بقيمــــة  ١٥عليــــه بالــــسجن ملــــدة 

  .املتحدة الواليات
ــا    و   - ٨٣ ــان كاتانغ ــى جريم ــبض عل ــاء الق ــد إلق ــو  )١(يع ــاتيو نغودجول ــس)٢(وم ليمهما إىل  وت

 أمـرا هامـا، وهـذا قـد يـشجع الـسلطات الوطنيـة               ٢٠٠٨احملكمة اجلنائية الدولية يف أوائل عـام        

__________ 
 الـذي كـان   ،لكونغولية جريمان كاتانغا، القائد املزعوم لقوات املقاومة الوطنية يف إيتوري      سلّمت السلطات ا    )١(  

، ونقـل إىل احملكمــة  ٢٠٠٥مــارس /منـذ آذار التأهيــل قبـل ذلـك حمتجــزا يف سـجن ومركــز كينـشاسا إلعـادة      
ا سـت هتـم   وقد ُوجهت إىل جريمـان كاتانغـ  . ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧اجلنائية الدولية يف الهاي يف      

بارتكــاب جــرائم حــرب وثــالث هتــم بارتكــاب جــرائم ضــد اإلنــسانية، ومنــها اســتخدام أطفــال دون ســن    
  .يف األعمال القتاليةالفعلية اخلامسة عشرة للمشاركة 

ألقت السلطات الكونغولية القبض على ماتيو نغودجولـو، الـرئيس الـسابق جلبهـة القـوميني ودعـاة االنـدماج                       )٢(  
منــصب يــشغله هــو منــصب عقيــد يف القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  والــذي كــان آخــر 

وقد ُوّجهـت إىل مـاتيو نغودجولـو    . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٦وسلمته إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي يف         
هوريـة  ست هتم بارتكاب جرائم حرب وثالث هتم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، ُزعم أهنا ارُتكبـت يف مج              

ــة منــذ متــوز  وتــشمل التــهم اســتخدام أطفــال دون ســن اخلامــسة عــشرة    . ٢٠٠٢يوليــه /الكونغــو الدميقراطي
  .يف األعمال القتاليةالفعلية للمشاركة 
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يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على مالحقة غريمها من كبار املسؤولني املدنيني والعـسكريني              
  .املشتبه يف ارتكاهبم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

ــسان٢٨ويف    - ٨٤ ــل/ ني ــدائرة أصــدرت ، ٢٠٠٨ أبري ــة ال ــة  االبتدائي األوىل باحملكمــة اجلنائي
ــة أمــر  ــرئيس األركــان العامــة      ب االدولي ــسابق ل ــدا، النائــب ال إلقــاء القــبض علــى بوســكو نتاغان

الحتـاد الـوطنيني    وهـو اجلنـاح املـسلح       للعمليات العسكرية بـالقوات الوطنيـة لتحريـر الكونغـو،           
ــوليني ــو. الكونغ ــرا ي ــه ج ــشرة     شتبه يف ارتكاب ــسة ع ــال دون ســن اخلام ــد أطف ئم حــرب بتجني

ــرة مــن متــوز      ــتخدامهم يف إيتــوري خــالل الفت ــه /واس ديــسمرب / إىل كــانون األول٢٠٠٢يولي
ــدفاع     . ٢٠٠٣ ــؤمتر الـــوطين للـ ــان املـ ــا منـــصب رئـــيس أركـ ــدا حاليـ ويـــشغل بوســـكو نتاغانـ

  .الشعب عن
يـة الـدعوى املقامـة ضـد        ، علّقت احملكمـة اجلنائيـة الدول      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ويف     - ٨٥

تومــاس لوبانغــا ديلــو، القائــد الكونغــويل مليليــشيا احتــاد الــوطنيني الكونغــوليني التابعــة جلماعــة    
وأعلــن القــضاة أنــه ال ميكــن ضــمان إجــراء  . اهليمــا، وهــو متــهم بتجنيــد أطفــال واســتخدامهم 

لـسيد لوبانغـا عـن      االكـشف حملـامي     حماكمة عادلة بعد أن تبـّين أن املـدعني العـامني قـد أغفلـوا                
ريثمـا   وال يزال السيد لوبانغا حمتجزا لـدى احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة               .معلومات تضّمنتها األدلة  

  .هنائيا يف مسألة رفع أمر وقف الدعوىُيبت 
  

  نزع سالح األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم  -جيم   
 يف مجهوريـة     املـسلحة  عدد األطفال املـرتبطني بـالقوات واجلماعـات       اخنفض بوجه عام       - ٨٦

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اخنفض عدد األطفال الـذين حتـّرروا مـن      . الكونغو الدميقراطية 
  . يف املائة مقارنة بالفترة السابقة٤٥قبضة القوات واجلماعات املسلحة بنسبة 

ــامج وطــين ونظــرا لالفتقــار    - ٨٧ ـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلد فعــال إىل برن مــاج لن
يستمر انسحاب األطفال من اجلماعات املسلحة، وذلك من تلقـاء أنفـسهم يف بعـض األحيـان                 

محاية الطفـل يف أحيـان      يف جمال   ونتيجة جناح جهود الدعوة والتدخالت اليت يقوم هبا الشركاء          
حتـديات خطـرية تعتـرض    ووجـود  القتـال  الذي يـشهد جتـدد      غري أنه يف السياق احلايل،      . أخرى

، مثـة عوائـق تعتـرض الوصـول إىل اجلماعـات            ٢٠٠٨أغـسطس   /م منـذ أواخـر آب     عملية السال 
  .   املسلحة ملمارسة أنشطة الدعوة هذه

ــييت اخللــط        - ٨٨ ــصدي للتحــديات الــيت جوهبــت خــالل عمل ــدمج وجيــري الت ــل  وال مــن قب
ومـن هـذه الـشواغل خطـر إدمـاج بعـض القـّصر              . شبكات محاية الطفل يف إطار برنـامج أمـاين        

  . عاما يف اجليش الوطين١٧ و ١٥راوح أعمارهم عادة بني ّممن تت
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 طفال بواسطة برنامج نـزع الـسالح        ٧٥وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعيد توطني          - ٨٩
 ٤٤ومن بني هـؤالء األطفـال       .  والتسريح وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني واإلعادة إىل الوطن       

 بـاملؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب           ١٨رير رواندا و    كانوا مرتبطني بالقوات الدميقراطية لتح    
وأربعــة مبيليــشيات املــاي مــاي واثنــان   بــالقوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ٧و 

  .جبيش الرب للمقاومة
ويرجـع  عملييت اخللط والدمج،    من الفتيات بواسطة    سوى عدد قليل    ومل يطلق سراح       - ٩٠

 افـبعض القـادة ال يعتـرف بـأن عليـه التزامـ            . عـدم تعـاون القـادة     ذلك يف كثري مـن األحيـان إىل         
باإلفراج عن الفتيات، كما أن الفتيات أنفسهن كثريا ما جيهلـن حقـوقهن أو اخليـارات املتاحـة          

ونتيجـة لـذلك، تـرك      .  احملليـة  كما أهنن خيشني الوصم والنبذ لـدى عـودهتن إىل جمتمعـاهتن           . هلن
املـسلحة بوسـائلهن اخلاصـة، حيـث هـربن أو خلّفتـهن             عـات   واجلماالكثري من الفتيات القوات     

إذا مل تنــضم هــؤالء الفتيــات إىل برنــامج ومــن الــصعب، . نقــل اجلنــودتوحــداهتن وراءهــا أثنــاء 
لتعـّرف علـيهن عنـد عـودهتن إىل جمتمعـاهتن      ، ا رمسي لنـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج         
  .دماجحبيث يستفدن من برامج الدعم اخلاصة بإعادة اإل

يف إعاقـة   انعدام األمن يف مناطق عديدة ووجود شواغل تتعلّق بإعادة التجنيـد            واستمر     - ٩١
محايـة الطفـل مـن جهـود للعثـور علـى األسـر ومجـع مشلـها وإعـادة                    يف جمـال    يبذلـه الـشركاء     ما  

. سيما يف كيفـو الـشمالية   إدماج األطفال الذين انفصلوا عن القوات واجلماعات املسلحة، وال      
قد اسُتنـزفت اهلياكل املؤقتة بشدة، وكثريا ما يبقـى األطفـال حتـت الرعايـة االنتقاليـة لفتـرات                   و

وهــذا يزيــد مــن الــشعور . الربنــامج الرمســيالــيت يــنص عليهــا ممتــدة ألكثــر مــن األشــهر الثالثــة 
 تـشرين   ١٢ففـي   .  باإلحباط لدى األطفال الذين أعربوا يف مناسبات عـّدة عـن عـدم رضـاهم              

، على سبيل املثال، قامت جمموعة من األطفـال املُفـرج عنـهم مـؤخرا مـن             ٢٠٠٧وفمرب  ن/الثاين
 مـافيفي احتجاجـا علـى       -اي مـاي جاكـسون بـسّد الطريـق املـؤدي إىل مطـار بـيين                 املـ ميليشيا  

املـوظفني يف جمـال محايـة       واعُتـدي علـى أحـد       . عدم صرف استحقاقات التسريح املستحقّة هلـم      
واسـتجابة  . موعة مـن األطفـال الـذين اعتـربوه مـسؤوال عـن تـسرحيهم              بالبعثة من قبل جم   الطفل  

ــذ أواخــر عــام     ــسيف من ــذلك، قامــت اليوني ــواع  ٢٠٠٧ل ــادة أن ــشطة املتاحــة  وأعــداد  بزي األن
إضــايف معنــوي واجتمــاعي وذلــك بغــرض تزويــدهم بــدعم  ، لألطفــال يف مراكــزهم االنتقاليــة 

 طفـل ّممـن انفـصلوا مـؤخرا         ٣٠٠يـد علـى     وهنـاك حاليـا مـا يز      . واملساعدة على تنمية مهاراهتم   
ويف . عن اجلماعات املسلحة حتت الرعاية االنتقاليـة يف غومـا وبوكـافو وماسيـسي وروتـشورو            

 قفل األطفال الذين كانوا قد أعيدوا إىل رواندا راجعني إىل مجهوريـة الكونغـو               بعض احلاالت، 
تعرضــهم للنبــذ والتهديــد لــدى الدميقراطيــة، معللــني للــشركاء يف جمــال محايــة الطفــل عــودهتم ب 

  .عودهتم إىل جمتمعاهتم احمللية
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ــهامات    - ٩٢ ــضل إسـ ــشترك  يف وبفـ ــصندوق املـ ــة و الـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــن جلمهوريـ مـ
 طفــال، منــهم ١٤ ١٦٨ إعــادة إدمــاجُمولــت أنــشطة لطــوارئ، لاملركــزي املتجــدد الــصندوق 

 ٨ ٠٠٠اعـات املـسلحة، منـهم       ّممن كانوا مرتبطني يف السابق بـالقوات واجلم       طفال   ١٠ ٠٨٦
  .من شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية

  
 إيتوري  -  ١  

املقاومـة  قـوات    مـسلحة هـي جبهـة القـوميني ودعـاة االنـدماج و             مجاعات ثالث   قامت  - ٩٣
ج عـن   افـر اإلعنصراً مـسلحاً و    ١ ٨٤٧تسريح   ب الوطنية يف إيتوري واحلركة الثورية الكونغولية     

برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف         تنفيـذ   الثالثـة مـن      طفالً أثنـاء املرحلـة       ٩٩
محايــة يف جمــال شركاء الــويعتقــد . ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١٥يف الــيت انتــهت إيتــوري 

ستخدمهم هـذه اجلماعـات كـان يف واقـع األمـر يفـوق ذلـك         تـ الطفل أن عـدد األطفـال الـذين         
مت بينمــا ا مــن اجلماعــات قبــل استــسالم قادهتــا، هربــو  لكــن العديــد مــن األطفــال،كــثرياًالعــدد 

وأفـاد  . التخلي عن أطفال آخرين أثناء تنفيذ عمليات نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج              
كـانوا   تلقـوا تعليمـات بـالعودة مبفـردهم إىل أسـرهم مـن قـادة                 بـأهنم األطفال الـذين اسـتجوبوا      

محايــة الطفــل يف جمــال شركاء الــتعــرف وقــد . تفــادي املــساءلة عــن جتنيــد األطفــاليــأملون يف 
 علــى املئــات مــن هــؤالء األطفــال يف  حتتلــها ســابقا هــذه اجلماعــاتكانــتالعــاملني يف منــاطق 

. إدمـاجهم  بالـدعم الـالزم إلعـادة        ؤالء األطفـال  هـ  لتزويدأثناء سعيهم   جمتمعاهتم احمللية، وذلك    
بقيــة يف إيتــوري منــذ انتــهاء وقــد انــسحبت قلــة قليلــة مــن األطفــال مــن اجلماعــات املــسلحة املت

 . نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجبرنامج املرحلة الثالثة من 

 عامـاً   ١٧  و ١٥حضر سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بـني        ، أُ ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان   - ٩٤
وزعـم أن األطفـال الـسبعة    . تـسرحيهم مـن أجـل   إىل هياكل حلماية األطفـال موجـودة يف بونيـا       

ملشاركة يف عمليـة الـدمج مـدعني        وحاولوا ا . بطون جببهة القوميني ودعاة االندماج    مجيعهم مرت 
الـدمج   يف مركـز هيكـل       فتيـة وقد مت التعرف على مخـسة       . أهنم جتاوزوا الثامنة عشرة من العمر     

 شـكوى التـابع للقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إثـر تقـدمي أسـرهم              العسكري
وقــد احتجــزت القــوات  . نائهــا يف مــشاريع هيكــل الــدمج العــسكري  ضــد القــوات لتجنيــد أب 

 اآلخرين مع الكبار يف أعقاب صدامات وقعـت         الفتينياملسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية     
 .مع بقية الفصائل املنشقة عن جبهة القوميني ودعاة االندماج
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 كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية  -  ٢  

عين حبماية الطفل يف كيفو الشمالية إىل وضع اسـتراتيجية معـززة            بادر الفريق العامل امل     - ٩٥
  آليــةحتــت إشــراف(ملكافحــة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف القــوات واجلماعــات املــسلحة   

  امليليـشيات   مباشـرة مـع    حمادثـات إجـراء   هـذه االسـتراتيجية     تـشمل   و ،)اجملموعة املعنية باحلماية  
بـث  تتـضمن   التصال عـن طريـق احملطـات اإلذاعيـة احملليـة            الرئيسية، ووضع استراتيجية مكثفة ل    

 وتنظــيم حــوار مــع زعمــاء دينــيني مــن مجيــع األديــان        ومقــابالت مــسجلة مــسبقا،  رســائل 
 . أتباعهميف توعيةإلشراكهم 

ــام    - ٩٦ ــة ع ــد جاكــسون  ٢٠٠٧ويف هناي ــن العقي ــالني  ،، أعل ــواء ب ــد ل ــتعداده  ، قائ ــن اس  ع
وجـرت عمليـة الفـصل     .  طفـالً  ١٣٢سليم مـا يزيـد علـى        املشاركة يف عملية الدمج واعتزامه تـ      

وقـد مت حتديـد     .  يف إقلـيم بـيين     “الـشمال الكـبري   ”يف مركز نايليك للدمج الذي يقع يف منطقـة          
تني فتـا  أنـه مل يكـن هنـاك سـوى           جاكـسون مـع   اي مـاي    املـ ست فتيـات مـن بـني أطفـال          هوية  

. عـن اجلماعـة ذاهتـا     خر   طفال آ  ٥٠وبعد أسبوع واحد، جرى فصل      . موجودتني وقت الفصل  
غــري أن ظهــور مجاعــات مــاي مــاي جديــدة يف املنطقــة تعتــرض علــى عمليــة الــدمج قــد أدى،   

ــذين أفــرج عنــهم يف     حــسب ما زعــم، إىل إعــادة جتنيــد هــذه اجلماعــات للكــثري مــن األطفــال ال
 .نايليك مركز

ضـعف  الة  ح من   تخفيفومن أجل منع جتنيد األطفال يف خميمات املشردين داخلياً وال           - ٩٧
حيـزاً  ” ٢٤محايـة الطفـل   يف جمـال   شركاء  الـ  مـع     بالتعـاون  األطفال عموماً، أنشأت اليونيسيف   

  عنـهم املنفـصلني بـذويهم أو   مركزاً لتسجيل األطفـال غـري املـصحوبني      ٣٢  و “مواتياً لألطفال 
ومنــذ منتــصف كــانون   ). كيفــو الــشمالية (يف مواقــع املــشردين يف منطقــة الــشمال الــصغري     

 أن انعـدام األمـن   مـع  طفـل مـن هـذه األنـشطة         ٣٠ ٠٠٠، استفاد أكثر من     ٢٠٠٨ناير  ي/الثاين
 .قد حد كثرياً من العمليات

ويف كيفو اجلنوبيـة، اخنفـض عـدد األطفـال املنفـصلني عـن اجلماعـات املـسلحة مبعـدل                      - ٩٨
 هــؤالء والكــثري مــن. يف املائــة تقريبــاً باملقارنــة مــع عــدد احلــاالت املــسجلة يف العــام املنــصرم ٩

 يف املائـة منـهم إىل   ٢٤تعـود أصـول   والـذين   (األطفال الـذين انفـصلوا عـن فـصائل املـاي مـاي              
وقد انفصلت قلة قليلة مـن األطفـال أثنـاء الربـع األول مـن          . من املعاد جتنيدهم  ) كيفو الشمالية 

 .٢٠٠٨عام 
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 نغاكات  -  ٣  

نفــصلني عــن اجلماعــات نغــا الــشمالية، اخنفــض إىل حــد كــبري عــدد األطفــال امل تيف كا  - ٩٩
 املنفـذة يف    املسلحة بعد االنتهاء من العمليات الرئيسية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج          

 ، االلتــزامبيــاين، انفــصل بعــد التوقيــع علــى ٢٠٠٨مــارس /ويف آذار. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عــامي 
ؤمتر الـوطين   املـ اي يف كيفـو الـشمالية وكيفـو اجلنوبيـة وعـن             املـ  طفالً عن فصائل املاي      ٤٠حنو  

ومل تبلـغ فـصائل املـاي مـاي يف كاتنغـا الـشمالية عـن أي حالـة انفـصال                     . للدفاع عـن الـشعب    
محايـة الطفـل يواجهـون    يف جمـال  شركاء  الـ ومـا فتـئ     . لألطفال خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       

ــساندهتم    ــال وم ــصال باألطف ــصعوبات يف االت ــسبب ال ــع أســرهم واســتخدامهم يف   ب ــائهم م بق
. طـوعي مـن اجملتمـع احمللـي    التجنيد التفرقة من جانب اجلماعات املسلحة على أساس     حاالت م 

محايـة الطفـل يف هنايـة املطـاف مـن دخـول مركـز كامينـا للـدمج                   يف جمـال    شركاء  الـ وقد متكـن    
مـن   يف السابق مبجموعات مسلحة يف كيفو الـشمالية و         كانوا مرتبطني  طفالً   ٧٦للتعرف على   
 .اإلفراج عنهم

  
  ونغو السفلىالك  -  ٤  

 طفـالً مـن كيفـو       ١٨٣جرى أثناء الفترة املشمولة بالتقرير التعرف على مـا جمموعـه              - ١٠٠
قـد  و. كونغـو الـسفلى   الالشمالية وكيفو اجلنوبية وإيتوري يف مركز كيتونا للـدمج املوجـود يف             

م  طفالً من ضمنهم طفلتـان العـودة إىل أسـره   ١٢٨وينتظر  .  منهم إىل أسرهم   ، طفالً ٥٥أعيد  
 . رهناً بتحسن األوضاع األمنية وإيتورييف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية

  
 التوصيات  – سادساً 

ــعأحــث  - ١٠١ ــري      مجي ــواردة يف تقري ــذ التوصــيات ال ــة علــى مواصــلة تنفي  األطــراف املعني
 S/2007/391(السابقني بشأن حالة األطفال والـرتاع املـسلح يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                

 الفريـق العامـل املعـين باألطفـال         قدمهااستنتاجات وتوصيات   ما أعقبهما من    و) S/2006/389 و
وأرجو من ممثلـي اخلـاص جلمهوريـة        ). S/2006/724  و S/AC.51/2007/17 (ة املسلح اتوالرتاع

الكونغــو الدميقراطيــة أن يواصــل، بالتــشاور مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري، ضــمان املتابعــة  
  ذلـك  ، مبـا يف   ة املـسلح  اتلتوصيات ولقرارات جملس األمـن عـن األطفـال والرتاعـ          الفعالة هلذه ا  

مواصـلة تعزيــز رصـد آليــة اإلبـالغ عــن االنتــهاكات اخلطـرية املرتكبــة ضـد األطفــال، وضــمان      
 .معاجلة هذه املسألة بطريقة منسقة

اطيـة  وأرحب باملشاورات الدورية اليت تعقـد بـني حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقر                - ١٠٢
رصد واإلبالغ التابعة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة       الورؤساء فرقة العمل القطرية املعنية بآلية       
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وأشـجع علـى تعزيـز هـذا        .  هـذه اآلليـة     يف إطار  مناقشة االنتهاكات اخلطرية اليت حتدد    من أجل   
 أنــشطة فعالــة ملنــع حــدوث هــذه اســتحداثاإلطــار االستــشاري اهلــام الــذي ينبغــي أن يكفــل  

 . االنتهاكات والتصدي هلا

لألطفـال باملقارنـة   ها  باخنفاض معدل جتنيد  أطراف الـرتاع واسـتخدام    متسليرغم ال و  - ١٠٣
املتـبقني   آالف األطفـال  إزاء األخري، ما زلت أشعر بالقلق الـشديد  يمع الفترة املشمولة بتقرير 

يـة، وأحـث األطـراف       القوات واجلماعات املـسلحة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراط          يف صفوف 
 األطفـال شروط عـن مجيـع     املـ  غـري على وقف أي عملية جديدة لتجنيد األطفال وعلى اإلفراج          

وبنـاًء علـى احلـوار املتواصـل مـع األمـم املتحـدة يف هـذا الـشأن، أحـث                     . ااملرتبطني حالياً بقواهت  
قطعتـها بإعـداد    القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى الوفـاء بااللتزامـات الـيت                 

، للتعـرف علـى مجيـع األطفـال         )٢٠٠٥ (١٦١٢خطة عمـل، ضـمن إطـار قـرار جملـس األمـن              
ــع      ــهم وضــمان إعــادة إدمــاجهم الفعــال، وملن ــراج عن ــد مواصــلة املــرتبطني بقواهتــا واإلف التجني

 . والتصدي جلميع االنتهاكات اخلطرية األخرى اليت متارس حبق األطفال

الــيت ذُكــر أهنــا ارتكبــت  كــرر دعــوة جملــس األمــن األطــراف  وعــالوةً علــى ذلــك، أ   - ١٠٤
ــهاكات، ــدا        انت ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــشعب والق ــدفاع عــن ال ــوطين لل ــؤمتر ال ــل امل  مث

 واسـتخدامهم  همماية األطفـال وإهنـاء جتنيـد   حب ااحترام التزامهإىل  ،وعناصر املاي ماي املسلحة 
 وفقـا لبيـاين االلتـزام املـؤرخني يف        ، وذلـك    افه يف صـفو   اً منـهم  جمنـد كل مـن بقـي      إلفراج عن   او

وبنــاًء علــى احلــوار املــستمر مــع األمــم املتحــدة يف هــذا الــصدد، أحــث  . ٢٠٠٨فربايــر /شــباط
، )٢٠٠٥ (١٦١٢ضـمن إطـار قـرار جملـس األمـن      وعلـى أن تعـد دون إبطـاء،      األطـراف  هذه

انتـهاكات  مـن   ا ميـارس ضـدهم      لتـصدي ملـ   اخطط عمـل بـشأن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم و           
 .خطرية أخرى

وأعرب أيضاً عن قلقي البالغ إزاء إعادة جتنيد األطفال الـذي يعـزى جزئيـاً إىل عـدم                    - ١٠٥
نــزع الــسالح والتــسريح  ربنــامج كفايــة الــدعم املقــدم إلعــادة اإلدمــاج مــن عمليــات ســابقة ل   

 املؤسـسات   فيهـا مبـا  ،ويف هذا الصدد، أحث مجيع اجلهـات صـاحبة املـصلحة     . وإعادة اإلدماج 
 علــى ،حلكوميــة واجلهــات املاحنــة املعنيــة ااحلكوميــة وكيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري  

ضمان أن تتمـشى اسـتراتيجيات إعـادة اإلدمـاج مـع قواعـد ومبـادئ بـاريس التوجيهيـة بـشأن                      
األطفــال املــرتبطني بــالقوات املــسلحة أو اجلماعــات املــسلحة، وأن تكــون متعــددة القطاعــات   

ــستدا ــل  يف مةوم ــراع   األجــل الطوي ــق اإلس ــن طري ــك ع ــدد    ب ، وذل ــرن واملتع ــل امل ــوفري التموي ت
 األبعـاد االجتماعيـة     علـى  التركيـز    يـزداد  وأن   احمللية؛ النهج   على التركيز   ينصب وأن   ؛السنوات
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 التركيـز علـى   يـزداد  وأن ؛النفسية إلعادة اإلدماج؛ وأن متنح األولوية وختصص املوارد للفتيات        
 . رزق واستراتيجيات العمل املوجهة حنو الشباب الأسبابدعم 

زلـت أشـعر     باجلهود املتواصلة ملنـع العنـف اجلنـسي والتـصدي لـه، مـا       ورغم التسليم   - ١٠٦
أحـث احلكومـة علـى    لـذا  . ضـد الفتيـات والفتيـة   هذه  العنف أعمالبالقلق الشديد إزاء انتشار  
ة شـــاملة ملنـــع العنـــف اجلنـــسي لة ذات أولويـــة، اســـتراتيجية وطنيـــأأن تعتمـــد وتنفـــذ، كمـــس

حلكومـة  ا مـساندة وينبغي لألمم املتحـدة واجلهـات املاحنـة أن تواصـل            . والتصدي له ومكافحته  
ــالت         ــل مكافحــة اإلف ــسية مث ــشمل جوانــب رئي ــيت ميكــن أن ت ــذ هــذه االســتراتيجية ال يف تنفي

 مــن االعقــاب واحلمايــة  والوقايــة وإصــالح القطــاع األمــين وتقــدمي املــساعدة للــضحاي         مــن
 .متعددة قطاعات

 وأرحب بالتزام احلكومة وجهودها ملكافحة اإلفالت مـن العقـاب مـن خـالل حتقيـق                 - ١٠٧
وأحـث  . ملرتكبيهـا وحماكمتـه   يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال      قطاع القضاء املدين والعسكري     

 ، القـضاء  على اتباع هنج أكثر انتظاماً إزاء هذه اجلهود مـع التركيـز علـى اسـتقاللية مؤسـسات                 
ــال       ــة األطف ــق حبماي ــانون املتعل ــشروع الق ــال يف م ــإدراج إجــراءات مالئمــة لألطف . وأرحــب ب

علـى املـساعدة يف ضـمان    أيضا أحث اجلهات املاحنة واجلهات الفاعلة املعنية يف األمم املتحدة    و
يا قـضا الت املعنيـة األخـرى يف معاجلـة         ا ملوظفي القضاء والـسلط    الفنيةتعزيز القدرات واخلربات    

 . باألطفالةتعلقامل

وأشجع احلكومـة واجلهـات املاحنـة علـى االسـتمرار يف إدراج محايـة األطفـال ضـمن                     - ١٠٨
اجلهود الراميـة إىل إصـالح قطـاع األمـن، مبـا فيهـا التـدريب املنـهجي ألفـراد اجلـيش والـشرطة                        

شهود كـ وتنميـة قـدرات متخصـصة داخـل قواهتـا للتعامـل مـع األطفـال                 اآلخـرين   أفراد األمن   و
املوحـد إلقامـة   مرتكبني هلا، وذلك متـشياً مـع هنـج األمـم املتحـدة       كعلى اجلرائم وضحاياها أو     

 .املعايري األخرى ذات الصلةمع ألطفال وا العدل لصاحل

يف اآلونــة قــام  جــيش الــرب للمقاومــة أنوأعــرب عــن بــالغ قلقــي إزاء االدعــاءات بــ  - ١٠٩
 ، وأوصـي  . يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة      فعمليات اختطا تنفيذ  هجمات وب  شن ب األخرية

 بــأن تــضع وكــاالت األمــم ،يف ســياق اســتراتيجية إقليميــة للتعامــل مــع جــيش الــرب للمقاومــة
 يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وأوغنــدا والــسودان اســتراتيجية مــشتركة وعملياهتــااملتحــدة 

مــا يرتكبــه مــن ألطفــال ول جتنيــدعمــا يقــوم بــه جــيش الــرب للمقاومــة مــن  لرصــد واإلبــالغ ل
 .الطفلأخرى حلقوق جسيمة انتهاكات 

وأشجع أيضاً على تعزيز التعاون بني حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وبلـدان           - ١١٠
 يف كــانوا مــرتبطني الــذين ،أخــرى يف املنطقــة مثــل روانــدا لــضمان النجــاح يف إعــادة األطفــال 
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.  إىل بلداهنم األصلية وإعادة إدمـاجهم فيهـا        ،ميقراطيةالسابق جبماعات يف مجهورية الكونغو الد     
لة تـدفق األطفـال مـن بلـدان جمـاورة إىل مجاعـات       أ على معاجلة مساجلهات املعنيةوأحث مجيع  

ــو ال  ــة الكونغ ــةدمــسلحة يف مجهوري ــدعم هلــذه    . ميقراطي ــدم ال ــدويل أن يق وينبغــي للمجتمــع ال
 أن يتــوىل تيــسري ةاملــسلحات فــال والرتاعــ ممثلــي اخلــاص املعــين باألطت مــنطلبــقــد اجلهــود، و

 .احلوار بشأن هذه الشواغل املشتركة بني البلدان

وأدعو مجيع أطراف الـرتاع إىل االسـتمرار يف ضـمان مـنح األولويـة حلمايـة األطفـال               - ١١١
أثناء خمتلف مراحل عملييت غومـا ونـريويب والتعـبري بوضـوح عـن شـواغل األطفـال يف اتفاقـات           

، سركـ  علـى أن تـضع وت       أيـضا  أشجع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية    و. حقةالسالم الال 
 تكفـل مـنح األولويـة لألطفـال أثنـاء مرحلـة        مناسـبة  من األمم املتحدة، ترتيبات مؤسسية  بدعمٍ

  . التعايف والتنمية
 أن يـضطلع بزيـارة   ة املـسلح ات املمثل اخلاص املعين باألطفال والرتاعـ ت منطلبقد  و  - ١١٢
بعة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية لتقييم وضع األطفال والتقـدم احملـرز يف تنفيـذ قـرارات                 متا

 والتوصـيات ذات الـصلة الـيت قـدمها الفريـق            ة املـسلح  اتجملس األمن املتعلقة باألطفال والرتاع    
  .ة املسلحاتالعامل التابع جمللس األمن املعين باألطفال والرتاع

  
  
  


