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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢فرباير / شباط٣ -يناير / كانون الثاين١٦

، ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
، من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق         ١ الفقرة

 بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  مجهورية الكونغو الدميقراطية :املالحظات اخلتامية    
ــة     -١ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــر األويل جلمهوري ــة يف التقري ــرت اللجن  نظ

(CRC/C/OPAC/COD/1)    ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثـاين   ١٨املعقودة يف    ١٦٧٤ يف جلستها 
، ٢٠١٢فرباير  / شباط ٣ املعقودة يف    ١٦٩٧ واعتمدت، يف جلستها  ) CRC/C/SR.1674انظر  (

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، كما ترحب بالردود اخلطية اليت              -٢

  .(CRC/C/OPAC/COD/Q/1/Add.1)ملسائل قدمتها الدولة الطرف على قائمة ا
وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـَرأ مقترِنـة                -٣

بشأن التقريـر    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة يف        
وتعرب . فاقية حقوق الطفل   للدولة الطرف مبوجب ات    ،(CRC/C/COD/CO/2)الدوري الثاين   

  .وفد الدولة الطرف املتعدد القطاعاتاللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع 
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  املؤثرة على تنفيذ الربوتوكول االختياري العوامل والصعوبات  -ثانياً  
، CRC/C/15/Add.153 (٢٠٠١ منذ عام عنه   جمدداً قلقها الذي أعربت      اللجنةتؤكد    -٤

ؤوليات العديد من الدول األخرى واجلهات الفاعلة األخرى، مبا يف ذلك           بشأن مس  )٦الفقرة  
مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة وشركات خاصة ملا للرتاعات املسلحة من تأثري سليب على              

املتعلـق  األطفال وانتهاكات لبعض أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختيـاري           
حة فضالً عن أحكام القانون اإلنساين الدويل داخل مناطق         بإشراك األطفال يف الرتاعات املسل    

ورغم ذلك تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف هي املسؤولة أوالً عن ضـمان             . الدولة الطرف 
  .محاية مجيع األطفال داخل أراضيها

آليـات حقـوق    وتأسف اللجنة لقلة التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت قدمتها             -٥
على مدى الفترة املشمولة باإلبالغ، وخاصـة فيمـا          ملنظومة األمم املتحدة،  اإلنسان التابعة   

 يتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، كما أكد على ذلك األمني العام لألمم املتحدة             
)S/2010/369   (واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان     ) ٧٨، الفقرةA/HRC/16/27 ٧١ ، الفقرة .(

بالوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب       الطرف ينبغي أن تبدي التزاماً أكرب     وترى اللجنة أن الدولة     
الربوتوكول االختياري وأن تسلم إىل العدالة هلذا الغرض، وعلى سبيل األولوية، مجيع القادة             
املشتبه يف جتنيدهم واستخدامهم لألطفال وارتكاهبم جلرائم حرب أخرى، الـذين يـشكل             

طرف خطراً من شأنه أن يقـوض عمليـة توطيـد           وجودهم يف القوات املسلحة للدولة ال     
  .واألمن السالم

  اجلوانب اإلجيابية   -ثالثاً  
  :ترحب اللجنة مبا يلي  -٦

تـصديقها علـى الربوتوكـول      اإلعالن الصادر عن الدولة الطرف لدى         )أ(  
ن سن الثامنة عشرة هي السّن الدنيا للتجنيد الطوعي يف قواهتا املـسلحة             أاالختياري القائل ب  

 وطنية؛ال

التصديق على اتفاقية أفريقيا الوسطى بشأن احلد من األسـلحة الـصغرية              )ب(  
واألسلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع األجزاء واملكونات اليت ميكـن اسـتعماهلا يف صـنعها              

 ؛٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩وإصالحها وجتميعها يف 

التجنيد غري القـانوين أو     املوافقة على التزامات باريس حبماية األطفال من          )ج(  
استخدام القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة هلم ومبادئ باريس واملبادئ التوجيهية بشأن            

 .٢٠٠٧األطفال املرتبطني بقوات مسلحة أو مجاعات مسلحة يف عام 
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  :كما ترحب اللجنة مبا يلي  -٧
ت املـسلحة   اعتماد مدونة محاية الطفل اليت حتظر جتنيد واستخدام القـوا           )أ(  

 عاماً وتنص على معاقبة هذه التصرفات       ١٨واجلماعات املسلحة والشرطة لألطفال دون سن       
 ؛٢٠٠٩يناير / سنة يف كانون الثاين٢٠ سنوات و١٠بعقوبات سجن تتراوح ما بني 

 عاماً مـن    ١٨األطفال دون سن     املرسوم الرئاسي الذي أمر بتسريح مجيع       )ب(  
 .٢٠٠٠نيه يو/القوات املسلحة يف حزيران

  تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً  

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
تالحظ اللجنة ببالغ القلق أن األطفال ما زالوا هم أول ضحايا الرتاعـات اجلاريـة                 -٨
وإذ تشري اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة . سيما يف املقاطعات الشرقية للدولة الطرف ال
)CRC/C/COD/2 فإهنا ال تزال تشعر باجلزع ألن مجيع األطـراف يف           )٣٤ و ٣٣لفقرتني  ، ا ،

الرتاع تواصل قتل األطفال وتعريضهم ألسوء أشكال العنف، مبا يف ذلك التعذيب وتـشويه              
  :وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن. أطراف البدن

استخدام األطفال كدروع بشرية وكحراس للقادة العسكريني وإخضاعهم          )أ(  
، مبا يف ذلـك املـذابح        انتهاكات حقوق اإلنسان خطورة    عبودية اجلنسية الرتكاب أشد   لل

 وعمليات االغتصاب اجلماعي؛

 إىل املـدنيني    ةالعواقب الوخيمة اليت تترتب على العمليات العسكرية بالنسب         )ب(  
  ؛٢٠٠٩فرباير /يف شباط ٢وخاصة األطفال اليت تشنها الدولة الطرف كعملية كيميا 

رائم احلرب املزعومة واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة حبق أطفال بـامبويت     ج  )ج(  
  وأهاليهم؛
هلجمات املتعمدة على املدارس واملستشفيات اليت تواصل ارتكاهبـا مجيـع         )د(  

  .األطراف يف الرتاع وهو ما ُيعد خرقاً التفاقيات جنيف
سيما  ن محاية مدنييها، ال    ع  األوىل ةتذكر اللجنة الدولة الطرف بأهنا هي املسؤول      و  -٩

األطفال الذين ينبغي إيالؤهم األولوية يف مجيع العمليات العسكرية وأن الدولة الطـرف             
يقاع ضحايا مدنيني وفقاً ملقتضيات التمييـز والتناسـب والـضرورة           إينبغي أن تتجنب    

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملموسة وصارمة لضمان عـدم            . واحليطة
قوع مزيد من القتل وتشويه األطراف للمدنيني وضـمان خـضوع مجيـع احلـاالت               و

  .لتحقيقات مستقلة ونزيهة وفرض عقوبات مناسبة على الذين ثبتت مسؤوليتهم
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  التشريعات    
تالحظ اللجنة اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف إيالء الربوتوكول االختياري األسبقية على             -١٠

ه للتطبيق املباشرة يف النظام القانوين احمللي، وتعرب عـن قلقهـا إزاء             التشريعات احمللية قابليت  
 االستشهاد   ندرة احلاالت اليت مت فيها     حمدودية التدابري اليت اختذت لضمان تطبيقه الفعلي وإزاء       
  .بأحكام الربوتوكول االختياري واستخدام احملاكم هلا

 الالزمة من أجـل التطبيـق       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري         -١١
  .الكامل والفعلي للربوتوكول االختياري

  التنسيق    
حبقـوق   تالحظ اللجنة الدور الذي تضطلع به اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية            -١٢

تعرب عن قلقها لعدم    واإلنسان فيما يتعلق ببعض األنشطة املرتبطة بالربوتوكول االختياري،         
تنفيذ الربوتوكول االختياري وقد أحرز تقـدم حمـدود إلصـالح    وجود هيئة خاصة تنسق   

  .ومتكني اجمللس الوطين لألطفال من القيام هبذا الدور
 للدولـة   )١٣، الفقرة   CRC/C/COD/CO/2( وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها      -١٣

 الطرف بضمان إتاحة والية مناسبة وكذلك املوارد البشرية واملالية للمجلـس الـوطين            
كما حتث اللجنـة الدولـة      .  من أجل متكينه من التنفيذ الفعال لعمله التنسيقي        لألطفال

  . اجمللس الوطين لألطفال مبستوى مالئم من السلطة الطرف على ضمان متتع

  خطة العمل    
تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد خطة عمل حمددة زمنياً                 -١٤

م يف الرتاعات املسلحة رغم الدعوات املتكررة اليت وجهتها         لوقف جتنيد األطفال واستخدامه   
ممثلة األمـني   االلتزام الذي قدمته إىل     اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان خالل السنوات املاضية        

  .٢٠٠٩العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة عام 
خطة عمل شاملة   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، على سبيل األولوية،             -١٥

ات جملس  وحمددة زمنياً لوقف جتنيد األطفال واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة وفقاً لقرار          
 وينبغي). ٢٠١١(١٩٩٨و) ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢و) ٢٠٠٤(١٥٣٩ األمن

أن تتشاور الدولة الطرف مع مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات             
املـوارد  ختـصيص   ك اجلهات الدولية والوطنية املعنية حبماية الطفل وضمان         املسلحة وكذل 

 .البشرية والتقنية واملالية من أجل تنفيذ سريع وفعال للخطة
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  الرصد املستقل    
خالل احلوار التفاعلي من     ا أشارت إليه الدولة الطرف    الطابع اإلجيايب مل  تالحظ اللجنة     -١٦

قبلة حلقوق اإلنسان سـيكرس بالكامـل حلقـوق الطفـل،           أن قسماً من املؤسسة الوطنية امل     
قلقها وتعرب اللجنة عن  . إقامة آلية الرصد هذه   يف  يساورها القلق بشأن حاالت التأخري الكبري       و

ينـشىء  ) ٢٠٠٨(عتماد جملس الشيوخ مشروع قانون      مرت على ا  ثالث سنوات    لكون   اخلاص
  .املشروع هلذاين العتماد اجلمعية العامة مل حيدد بعد جدول زمومؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، 

 ،)١٧، الفقـرة    CRC/C/COD/CO/2(وحتث اللجنة، يف ضوء توصيتها السابقة         -١٧
القانون الذي ينشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       على التعجيل باعتماد    الدولة الطرف   

ـ  و) ، املرفق ٤٨/١٣٤ اجلمعية العامة    قرار(وضمان امتثاهلا ملبادئ باريس      وفر هلـا   أن ت
كما تذكر اللجنة الدولة الطـرف      .  واملالية والتقنية الالزمة لتنفيذ واليتها     ةاملوارد البشري 

تلقي الشكاوى املتعلقـة  بأن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ينبغي أن تكون قادرة على         
، بانتهاكات حقوق األطفال من األطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنـهم والتحقيـق فيهـا        

  . ربوتوكول االختياريمبوجب ال

  ختصيص املوارد    
املنخفض لنفقات الدولة على القطاعات     جّد  تعرب اللجنة عن قلقها بشأن املستوى         -١٨

ميزانية ت املاضية يف حني ارتفعت خمصصات       االجتماعية واخنفاضها املستمر على مدى السنوا     
فقات الدولة كما سبق وأن أشارت     يف املائة من ن    ٣٠لدفاع واألمن العام ارتفاعاً كبرياًً لتبلغ       ا

، E/C.12/COD/CO/4(إليه اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
 كما تعرب اللجنة عن قلقها من كون تفشي الفساد فضالً عن            .٢٠٠٩ يف عام    )١٦ الفقرة

 باسـتمرار يف  يتسببسوء اإلدارة واالستغالل غري املشروع للثروات الطبيعية للدولة الطرف        
  .حتويل املوارد املتاحة لتنفيذ الربوتوكول االختياري

زيادة نفقات امليزانية املخصـصة للقطاعـات       وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -١٩
االجتماعية زيادة كبرية لضمان التمويل الكايف من أجل تنفيذ مجيع أنشطة الربوتوكـول             

 على اختاذ تدابري فعالة وملموسـة حملاربـة     وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف    . االختياري
  .الفساد وسوء اإلدارة واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية للدولة الطرف

  النشر وإذكاء الوعي    
تعرب اللجنة عن قلقها الخنفاض درجة الوعي بـالربوتوكول االختيـاري لـدى               -٢٠

 لدى األطفال واألسر واملعلمـني      لنشر أحكامه ذات الصلة    وألن اجلهود اليت تبذل   اجلمهور  



CRC/C/OPAC/COD/CO/1 

GE.12-41202 6 

وتعرب اللجنـة   . سيما يف املناطق املتأثرة بالرتاعات املسلحة      والسلطات احمللية غري كافية، ال    
أيضاً عن قلقها لعدم إشراك األطفال اجلنود السابقني عموماً يف صياغة السياسات والـربامج              

  . الطرفاملتعلقة هبم ومل تتم استشارهتم خالل إعداد تقرير الدولة
من الربوتوكول االختياري، الدولـة      ٢الفقرة   ٦وتوصي اللجنة، يف ضوء املادة        -٢١

 يف اجلمهـور ويف     عيشمل تنظيم محـالت لتـشي     الطرف بإطالق برنامج وطين مستدام      
مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه باإلضافة إىل األحكام القانونية ملدونـة          األطفال  

 جتنيد األطفال واستخدامهم يف الرتاعـات املـسلحة والعقوبـات           محاية الطفل اليت جتّرم   
ضمان إشراك اجلنود األطفال    على   كما حتث اللجنة الدولة الطرف       .املرتبطة هبذه اجلرائم  

  .مشاركة كاملة يف وضع برامج وسياسات ختصهم

  التدريب    
 والـشرطة   ، ال سـيما اجلـيش     املعنيةتعرب اللجنة عن قلقها من أن الفئات املهنية           -٢٢

والعاملني يف جمال إقامة العدل، ال حيصلون على التدريب الكايف واملالئم           واحلرس اجلمهوري   
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها أنه رغـم اعتمـاد           . بشأن أحكام الربوتوكول االختياري   

على العمـوم   هؤالء ال يعتربون أنفسهم     مدونة قواعد السلوك ألعضاء القوات املسلحة، فإن        
  .للمساءلة عن انتهاكات الربوتوكول االختياري والقوانني الداخلية ذات الصلةني عخاض
إعادة تنظيم اجليش وقطـاع     تشمل  وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن          -٢٣

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  يف  القوات املسلحة   األمن توفري التدريبات املنتظمة ألعضاء      
الربوتوكول االختياري وأحكام مدونة محاية الطفل ذات        واحلرس اجلمهوري بشأن أحكام   

بشأن وعالوة على ذلك، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية            . الصلة
الربوتوكول االختياري لفائدة الفئات املهنية املعنية العاملة مع األطفال، وخاصـة           أحكام  

املكلفـني بإنفـاذ القـانون واألخـصائيني        املدعني العامني واحملامني والقضاة واملوظفني      
االجتماعيني والعاملني يف اجملال الطيب واملدرسني والعاملني يف وسائط اإلعالم واملسؤولني           

دونة قواعد السلوك واألدلة والتوجيهات     ليني وعلى صعيد املقاطعات وضمان توافق م      احمل
  .العسكرية مع أحكام الربوتوكول االختياري

  البيانات    
ما تبذله وحدة التنفيذ الوطين اخلاصة بربنامج نزع السالح والتسريح          تالحظ اللجنة     -٢٤

جلمع البيانات بشأن األطفال املـشاركني يف       وإعادة اإلدماج على الصعيد الوطين من جهود        
ن سـلطات   ألن املعلومات اجملمعة تظل جزئية وغري دقيقة        ويساورها القلق أل  الرتاع املسلح،   

وحتليـل  كل حصري تقريباً على التمويل الدويل للشركاء من أجل جتميـع            الدولة تعتمد بش  
  .الربوتوكول االختياريبشأن مجيع اجملاالت اليت يشملها البيانات 
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وترغب اللجنة يف التأكيد على أن مسؤولية مجع البيانات الـيت تـشمل مجيـع                 -٢٥
ولذلك حتث  . لطرفجماالت الربوتوكول االختياري تقع بوجه رئيسي على عاتق الدولة ا         

  :اللجنة الدولة الطرف على
البيانات يضمن بصفة منهجية مجع وحتليل بيانات     وضع نظام شامل جلمع     )أ(  

مصنفة يف مجلة أمور حبسب العمر واجلنس واملنطقة اجلغرافيـة واخللفيـة االجتماعيـة              
  واالقتصادية وتشمل مجيع جماالت الربوتوكول االختياري؛

ات اجملمعة كأساس لتصميم سياسات لتنفيذ الربوتوكـول    استعمال البيان   )ب(  
  قيق هذا اهلدف؛يف حتاالختياري وتقييم التقدم احملرز 

التماس املساعدة يف هذا الصدد من وكاالت وبرامج األمم املتحدة ذات             )ج(  
  ).اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة  منظمة الصلة، مبا يف ذلك

  منع جتنيد األطفال  -خامساً  

  إجراءات التحقق من السن    
 القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة     تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تطبيق         -٢٦

ن التجنيد داخل القوات املسلحة للدولة الطرف يـتم         ألإلجراءات التجنيد بصفة غري متسقة و     
وتعرب .  الوحدات حسب السلطة التقديرية للقيادات العسكرية اإلقليمية أو قادة        تنفيذه أساساً 

اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن عدم فعالية آليات التحقق من سن اجملندين اجلدد وتالحظ أن هذه                
  .املشكلة تزداد حدة من جراء املستوى املنخفض للغاية لتسجيل املواليد يف الدولة الطرف

 للدولة الطرف مبواصـلة   ) ٣٦، الفقرة   CRC/C/COD/CO2(وجتدد اللجنة توصيتها      -٢٧
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطـرف  . وتعزيز جهودها لتشجيع تسجيل والدات مجيع األطفال  

على توحيد إجراءات التجنيد يف اجليش وتدريب الضباط على التحقق املتسق والفعال مـن              
وتوصـي  . املسلحةاملنع الفعال لتجنيد األطفال يف صفوف القوات        سن فرادى اجملندين بغية     

عمم الدولة الطرف على نطاق واسع مبادئ توجيهية للتحقق من الـسن            اللجنة كذلك بأن ت   
  .عدم جتنيدهيتعّين سن الشخص، يف وإعطاء تعليمات للمجنِدين بأنه يف حالة الشك 

  التثقيف يف جمال السلم    
املنـاهج  يف  قيف يف جمال السلم سيدرج      تثالدولة الطرف أن ال   ببيان  ترحب اللجنة     -٢٨

تعرب و،  ٢٠١٣و ٢٠١٢تويات التعليم االبتدائي والثانوي يف عامي       الدراسية على مجيع مس   
حمـدوداً إىل   حىت اآلن ال يزال     التمتع حبقوق اإلنسان والتثقيف يف جمال السلم        ألن  عن قلقها   
  .أقصى حد
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لتعزيز ثقافة السلم   السلم أساسي   حقوق اإلنسان و  يف جمال   التثقيف  وبالنظر إىل أن      -٢٩
ة تضمن شيوع ثقافة الالعنف واملساواة بني اجلنسني يف أوسـاط           والنهوض بعالقات متوائم  

الدولة الطرف باختاذ تدابري فوريـة وملموسـة        اللجنة  األطفال واجملتمع بوجه أعم، توصي      
لسالم، لفائدة مجيـع    يف جمال ا  حقوق اإلنسان، وال سيما، التثقيف      يف جمال   تكفل التثقيف   

ريهم من الفئات العاملة على مساعدة التالميذ يف        األطفال يف املدارس وتدريب املدّرسني وغ     
  .األقرانبوساطة تسوية الرتاعات عن طريق التدريب اخلاص بتسوية الرتاعات 

  حظر واملسائل ذات الصلة  -سادساً  

  القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيةواستعمال األطفال من ِقبل جتنيد     
قلقها من أن الدولة الطرف، من خـالل قواهتـا          تعرب اللجنة من جديد عن بالغ         -٣٠

من األطفال يف الرتاعات    واستعمال املئات   جتنيد  يف  املسلحة، تواصل حتمل مسؤولية مباشرة      
نه رغم  أل وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة        .)٦٧الفقرة  ،  CRC/C/COD/CO2(املسلحة  

ة جتنيد أكرب عدد من األطفال يف  مسؤوليالقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية حتمل  
ومواصلتها  )١٩لفقرة  ، ا S/2010/369( حسبما أبلغ به األمني العام لألمم املتحدة         ٢٠١٠عام  

ـ   يفلتجنيد األطفال واستخدامهم، تنكر الدولة الطرف وجودهم         .  املـسلحة  ا صفوف قواهت
قوات املـسلحة   الشديد بشأن وجود األطفال داخل مجيع كتائب        القلق  الوتعرب اللجنة عن    

 تقريباً وكذلك داخل احلرس اجلمهوري املسؤول مباشرة أمام         جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
الرئيس وداخل الشرطة الوطنية، وهو ما يشكل خرقاً خطرياً اللتزامـات الدولـة الطـرف               

  .مبوجب الربوتوكول االختياري
وعلـى أعلـى     اً أكرب وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تظهر التزاماً سياسي          -٣١

القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو       يف  املستويات لوقف جتنيد األطفال واستعماهلم      
  :أنعلى وحتث اللجنة الدولة الطرف، على وجه اخلصوص، . الدميقراطية

لتحقيـق   عملية فرز شاملة بالتعاون مع بعثة األمم املتحـدة           اًجتري فور   )أ(  
لضمان عدم وجود أي طفـل      ) MONUSCO(لدميقراطية  االستقرار يف مجهورية الكونغو ا    

 ووحدات الشرطة وكذلك داخل     القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية    داخل  
يـالء  إو" إلدماج السريع ا"احلرس اجلمهوري، بدءاً بالوحدات اليت أنشئت خالل عملية         
  اهتمام خاص لتحرير الفتيات من قبضة اجلماعات املسلحة؛

القوات املسلحة جلمهورية الكونغو    رسالة واضحة جلميع وحدات     تبعث    )ب(  
رهم  الفتيات والفتيان من اجليش وتذك      تطلب فيها اإلفراج الفوري عن مجيع      الدميقراطية

لفت انتباههم إىل أحكام مدونـة محايـة        تباحلظر القانوين لتجنيد األطفال واستخدامهم و     
  الطفل وعقوباهتا؛
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 يف جتنيدهم أو استخدامهم لألطفـال يف أعمـال     تعزل األشخاص املشتبه    )ج(  
  .نسان يف انتظار استكمال التحقيقات ضدهماإلالقتال، أو انتهاكات أخرى خطرية حلقوق 

  لتابعة للدولةاجلماعات املسلحة غري اواستخدام األطفال من قبل جتنيد     
مبـن فـيهم   تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن التجنيد املستمر لألطفال وخطفهم،            -٣٢

 من قبل العديد من اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة ومن قبل املليشيات احملليـة               ،البنات
شـهر كـانون    إزاء مـا شـهده      تعرب اللجنة عن قلقهـا      كما  . مثل قوات الدفاع احمللية   

القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو      يف  املئات من األطفال    من جتنيد    ٢٠٠٩ يناير/الثاين
املؤمتر الوطين للـدفاع عـن الـشعب          ألعضاء "اإلدماج السريع " خالل عملية    اطيةالدميقر

(CNDP) .   عن قلقها كذلك لكون الدولة الطرف مل تعط األولوية يف إطـار            وتعرب اللجنة
مفاوضاهتا مع اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة لإلفراج عن األطفال الذين اعتقلتـهم،             
مثلما تبّين من املفاوضات اليت أجريت مع مجاعـات ياكوتومبـا مـاي مـاي يف شـهر                  

  .٢٠١٠أغسطس /آب
اختـاذ  ببالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري     وتذكر اللجنة الدولة الطرف       -٣٣

. مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم جتنيد اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة ألي طفل            
وإعادة إدمـاج   تسريح وتعايف   وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تصبح عملية          

ة أو اجلماعات املسلحة إحـدى      األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة غري التابعة للدول      
األولويات ويتم معاجلتها يف إطار مجيع مفاوضات واتفاقات السالم ووقف إطالق النـار             
املربمة مع اجلماعات املسلحة، متاشياً مع املبادئ التوجيهية التـشغيلية لألمـم املتحـدة              

 علـى   وحتث اللجنة الدولـة الطـرف     . معاجلة قضايا األطفال يف اتفاقات السالم      بشأن
  :يلي ما ضمان

إطالق سراح مجيع األطفال من قبضة اجلماعات املسلحة غـري التابعـة              )أ(  
  للدولة شرط مسبق ألي إدماج مقبل داخل اجليش أو الشرطة أو أي برامج تدريبية أخرى؛

للميليشيات احملليـة    لوجسيتعدم توفري أي دعم عسكري أو مايل أو           )ب(  
 استخدامهم أو ارتكـاب انتـهاكات أخـرى حلقـوق           املشتبه يف جتنيدها لألطفال أو    

وينبغي إيالء األولوية لتنظيم أنشطة قوات الدفاع احمللية وضمان عدم جتنيـدها            .اإلنسان
  لألطفال أو استخدامهم؛

وضع أطر للتعاون والتبادل عرب احلدود من أجل إعادة األطفـال مـن               )ج(  
 أوصت بذلك ممثلة األمني العام اخلاصة       البلدان اجملاورة إىل بلداهنم األصلية كما سبق أن       

  .٢٠٠٩املعنية باألطفال والنـزاع املسلح بعد زيارهتا للبلد عام 
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  التشريعات اجلنائية واللوائح النافذة    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أنه ليس مثة تشريعات نافذة يف الدولة الطرف جتّرم                 -٣٤

د بعد املراسيم الالزمة املرتبطـة باألحكـام ذات         يف حني مل ُتعتم   ،  األطفالواستخدام  جتنيد  
كما تالحظ اللجنة .  اليت ينبغي تطبيقها على حنو كامل٢٠٠٩الصلة ملدونة محاية الطفل لعام 

التحقيـق مـع     لوضع آليات فعالة إلنفاذ القانون بغية     بقلق تدين مستوى األولوية املمنوحة      
ويـساور  . ق الطفل وإدانتهم ومعاقبتهم   سيمة حلقو اجلنتهاكات  االاألشخاص املسؤولني عن    

 ملـشروع القـانون     ٢٠١١أغسطس  /يف آب اللجنة أيضاً القلق بسبب رفض جملس الشيوخ        
والية قضائية إلدانـة  منوطة باملتعلق بإنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي الكونغويل         

  .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
للدولـة  ) ١١الفقـرة  ، CRC/C/COD/CO/2(ها وتؤكد اللجنة من جديد توصيت     -٣٥

الطرف بأن تتخذ، على سبيل األولوية، مجيع التدابري املالئمة لتعجيل التنفيذ الفعال ملدونة             
  :ا يليالقيام مبكما حتث اللجنة الدولة الطرف على . محاية الطفل

إنشاء نظام شامل حلماية الطفل مبا يف ذلك وضع آلية منهجية للتحقيق              )أ(  
  ع املسؤولني عن انتهاكات حقوق الطفل وإدانتهم ومعاقبتهم؛م

 ٢٥فوراً مشروع القانون الذي اعتمده جملـس الـوزراء يف            أن تسن   )ب(  
منوطـة   إلنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي الكونغويل         ٢٠١١فرباير  /شباط

 الـدوائر  وضـمان تطبيـق   والية قضائية إلدانة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان      ب
  املتخصصة إلجراءات خاصة على األطفال الضحايا والشهود؛

باسـتخدام  تعليمات جلميع املدعني العامني ببـدء التحقيقـات          إصدار  )ج(  
  .مدونة محاية الطفلاألحكام الواردة يف 

  الوالية القضائية    
 باشـر  امل لتطبيـق  ا إىلالراميـة   رحب اللجنة جبهود احملاكم العسكرية الكونغوليـة        ت  -٣٦
اليت مثلت سوابق يف حـد      قضايا  الروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عدد من          لنظام

يساورها القلق ألن الدولة الطرف مل تسن بعد تشريعات وطنيـة تنفـذ نظـام رومـا            ذاهتا و 
وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها من أن التشريعات الداخلية الُ متكّن الدولة الطرف             . األساسي
 فعالة من إقامة واليتها القضائية وممارستها خارج حدودها اإلقليمية بشأن جرائم احلرب             بصورة

  .املتصلة بتجنيد األطفال بشكل إجباري أو طوعي واستخدامهم للمشاركة يف األعمال القتالية
بصورة فعالة  تشريعاهتا الداخلية   متكنها  وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن          -٣٧

املتصلة بتجنيـد األطفـال     واليتها القضائية العاملية بشأن جرائم احلرب       ارسة  من إقامة ومم  
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بشكل إجباري أو طوعي واستخدامهم للمشاركة يف األعمال القتالية واختـاذ اخلطـوات             
  .الدولية الالزمة لسن تشريعات وطنية تنفذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية

  اإلفالت من العقاب    
 مـع   املطلـق نة مع بالغ القلق بأنه رغم اعتماد سياسة عدم التـسامح            تالحظ اللج   -٣٨

أي من مـرتكيب    حياكم  ، فلم   ٢٠٠٩منتهكي حقوق اإلنسان اليت أعلن عنها الرئيس يف عام          
. جتنيد واستخدام األطفال يف الرتاعات املسلحة وإدانتهم، رغم حتديـد هويتـهم بوضـوح             

  :وتعرب اللجنة عن قلقها اخلاص إزاء ما يلي
أن اخللل الوظيفي الذي يشوب نظام العدالة يشجع اإلفالت من العقـاب              )أ(  

عـن  تعرب اللجنة كذلك    و. وتدخل القيادة العسكرية وسلطات الدولة يف العدالة العسكرية       
 الكونغـو الدميقراطيـة    القوات املسلحة جلمهورية  اليت تعرقل فيها    االت  احلقلقها إزاء تعدد    

يقاف العميد بوسكو نتغاندا الـذي     إ رفض الدولة الطرف املستمر      لتحقيقات القضائية وإزاء  ا
الرتكابـه   ٢٠٠٦خيضع ألمر بالقبض عليه أصدرته يف حقه احملكمة اجلنائية الدولية يف عام             
  جرائم حرب متصلة بتجنيد األطفال اجلنود واستخدامهم يف أعمال قتالية؛

اؤهم يف  املدرجة أمس  قراطيةالكونغو الدمي  القوات املسلحة جلمهورية  ن قادة   أ  )ب(  
 لس األمن التابع جمل اء  اخلربالذي أعده فريق    ) ١٢٤، املرفق   S/2009/603(قائمة التقرير النهائي    

األطفال اجلنود واستخدامهم والذين ارتكبوا جمازر يف حق املدنيني،  املسؤولون عن جتنيد    هم  و
الكونغـو   املسلحة جلمهوريـة  القوات  مت اإلبقاء عليهم يف مناصبهم بل متت ترقيتهم داخل          

  ؛الدميقراطية
 الكونغو الدميقراطيـة   القوات املسلحة جلمهورية  أن عدداً كبرياً من جنود        )ج(  

حتدد أمساءهم ُورتبهم ومل توضع آلية فرز شاملة وذات مـوارد            بدالت عسكرية  هلم   طتع مل
ـ                 و كافية متكن من فحص سجل كل جندي فيما خيص احترام حقوق اإلنـسان علـى حن

  ؛)٤، الفقرة A/HRC/13/63(به خرباء األمم املتحدة السبعة أوصى  ما
 الذي مينح العفو للميليشيات     ٢٠٠٩مايو  /أيار ٧أن القانون الصادر بتاريخ       )د(  

يستثين جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية أدى بالفعل           ويف الشرق   
األطفال واستخدامهم كما اعترفت بذلك الدولـة        جتنيد   إىل اإلفراج عن أحد مرتكيب جرمية     

  ؛)٣١، الفقرة CRC/C/OPAC/COD/Q/1/Add.1(الطرف يف ردودها اخلطية 
أنه رغم احلكم على العديد من مرتكيب االعتداءات اجلنسية، يبقى اإلفالت             )ه(  

 اليت   اجلنسي أبشع أشكال العنف واالعتداء   باالغتصاب و  جبرائم   من العقاب شائعاً فيما يتعلق    
  .واليت ما زالت تستخدم كسالح حرب يف مناطق الصراعواألطفال هدف النساء ستت
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبدي إرادة سياسية أقوى وتربهن على جهود               -٣٩
. املساءلة يف الدولـة الطـرف     مبدأ  طلق بغية تعزيز    اململموسة لتطبيق سياسة عدم التسامح      

يتمتع  زال  الدولة الطرف على وضع حد لإلفالت من العقاب الذي ما          وحتث اللجنة بقوة  
به مرتكبو جرائم جتنيد األطفال واستخدامهم وضمان التحقيق السريع والرتيـه يف مجيـع              

، مبـا   القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية    دعاءات ضد مجيع ضباط وموظفي      اال
تقرير النهائي لفريق خـرباء جملـس األمـن         يف ذلك أولئك الذين أدرجت أمساؤهم يف ال       

)S/2009/603 على االضطالع مبا يلياللجنة الدولة الطرف  وحتث أيضاً. )١٢٤، املرفق:  
اشتمال هـذه  تنفيذ خطة العمل إلصالح نظام العدالة وضمان  بتعجيل  ال  )أ(  

ـ  التوقيت تدابري خاصة وحمددة اخلطة على   الفني حلماية األطفال الضحايا واألطفـال املخ
  للقانون؛
العميد اعتقال    من خالل  التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية تعاوناً كامالً        )ب(  

القـوات املـسلحة    يعد وجوده داخل    وهو الذي   بوسكو نتاغاندا وتسليمه إىل احملكمة      
 أمراً يتعارض مع التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب            جلمهورية الكونغو الدميقراطية  

  ياري؛الربوتوكول االخت
توفري موارد كافية إلجراء التحقيقات واحملاكمات ونشر املعلومات بشأن         )ج(  

  عدد احملاكمات واإلدانات املتعلقة بتجنيد األطفال واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة؛
يف عملية إصالح اجليش وقطاع األمن واختـاذ        ة  االخنراط مبزيد من اهلمّ     )د(  

القوات املـسلحة   مجيع أعضاء   ل األولوية لضمان حصول     لالزمة على سبي  مجيع التدابري ا  
 على بدالت حتدد هويتهم يف مجيع مقاطعات الدولة الطرف          جلمهورية الكونغو الدميقراطية  

  استبعاد مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من اجليش؛فحص تستخدم يف ووضع آلية 
خدام واستضمان عدم اإلفراج عن أي شخص مسؤول عن جرمية جتنيد             )ه(  
 حرب مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة         تشكل جرمية وهي اليت   األطفال  
  ؛٢٠٠٩قانون العفو لعام استناداً إىل الدولية 
للعدالة وترمجة  اجلنسية  لتقدمي مرتكيب اجلرائم     اختاذ تدابري فورية وفعالة     )و(  

  .تنفيذ االستراتيجية الشاملة ملكافحة العنف اجلنسي إىل واقع

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن املدافعني عن حقوق اإلنسان، وخصوصاً أولئك الـذين       -٤٠

ائيـة الدوليـة يتعرضـون لتهديـدات        يساندون ضحايا العنف اجلنسي وعمل احملكمة اجلن      
لقها عن بالغ قتعرب اللجنة كذلك و. موظفي الدولة واملوظفني غري التابعني للدولةهجمات  و

بشأن احلاالت املبلغ عنها لتعرض الناشطني الكونغوليني يف جمال حقوق الطفل للتهديد مـن              
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ذات الصلة قبل املسؤولني العسكريني واالستخباراتيني للدولة عند القيام بأنشطة إذكاء الوعي     
 جلماعات املسلحة غري التابعة للدولة أو عند مساعدة ضحايا        تشمل ا الربوتوكول االختياري   ب

  .حاالت االغتصاب اليت ارتكبتها عناصر من القوات املسلحة
انون بشأن تعزيز ومحاية املـدافعني      شروع الق موحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٤١

 واختـاذ   ٢٠١١مـايو   / أيار ٢٠عن حقوق اإلنسان الذي اعتمده جملس الوزراء بتاريخ         
يف وضمان إجراء حتقيقات فوريـة  تدابري وقائية فعالة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان        

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الصادرة عـن          . اهلجمات ضدهم 
املدافعني عن حقوق اإلنسان بعد البعثة اليت قامت هبا للدولة  املقررة اخلاصة املعنية بوضعية 

 .)A/HRC/13/22/Add.2 (٢٠٠٩الطرف عام 

  ة اإلدماجاحلماية والتعايف وإعاد  -سابعاً  

  العقبات اليت حتول دون تسريح األطفال    
ـ   تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الرفض املتكرر          -٤٢ القـوات املـسلحة    ادة  الصادر عن ق

محاية األطفال إمكانيـة الوصـول إىل       جمال   منح العاملني يف     جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
االت املبلغ عنها لتعرض الناشطني     وإزاء احل أطفال فيها   املواقع العسكرية حيث يعتقد وجود      

القوات املسلحة جلمهوريـة    محاية الطفل للتهديد منِ قبل بعض ضباط        جمال  الكونغوليني يف   
وتعرب اللجنـة   .  بسبب جهودهم لتحديد هوية األطفال واإلفراج عنهم       الكونغو الدميقراطية 

  الكونغو الدميقراطية  القوات املسلحة جلمهورية  وحدات  فقط من   ثلث  العن بالغ قلقها من أن      
وكـذلك  . ٢٠١٠فعلياً لعملية الفرز ومل حتدث أي عملية لتسريح األطفال يف عـام            خضع

 ومفادها أن الوفد خالل احلوار التفاعلي     قدمها  تعرب اللجنة عن قلقها بشأن املعلومات اليت        
 (UEPN-DDR)وحدة التنفيذ الوطين للربنامج الوطين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج           

 .مل يسمح هلا بالتحقق من وجود األطفال داخل احلرس الرئاسي

فوري ودون عراقيل للعاملني    الوصول   الدولة الطرف على إتاحة ال     وحتث اللجنة   -٤٣
محاية األطفال إىل مجيع املواقع العسكرية ووحدات الشرطة،        جمال  املستقلني املعتمدين يف    

لتحقق من وجود األطفال، مع إيالء اهتمام خاص        مبا يف ذلك احلرس الرئاسي، من أجل ا       
  .اجملنداتللبنات 

  نزع السالح وتسريح األطفال اجلنود وإعادة إدماجهم    
ترحب اللجنة بتسريح عشرات اآلالف من األطفال من صفوف القوات واجلماعات             -٤٤

 األطفال  وجود إطار تشغيلي لرتع السالح وتسريح     وباملسلحة خالل السنوات الثماين املاضية      
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بيد أن اللجنة تالحـظ     . ٢٠٠٨خضع للمراجعة يف عام     وهو إطار    (DDR)وإعادة إدماجهم   
بقلق نقص املوارد البشرية واملالية املخصصة لوكاالت الدولة املشاركة يف تسريح األطفـال             

تعلقة بالفساد وسوء إدارة الدولة لألموال املخصصة       املدعاءات  فضالً عن اال  وإعادة إدماجهم   
  .لية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجلعم
للربنامج الـوطين   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تزويد وحدة التنفيذ الوطين            -٤٥

لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ومجيع وكاالت الدولة املشاركة باملوارد البشرية           
األطفال اجلنود السابقني، مبا يف     واملالية والتقنية الالزمة هلا لتحديد وتقدمي املساعدة جلميع         

نفسهم واألطفال اجلنود الـذين ختلـت عنـهم         الذين سرحوا أنفسهم بأ   ذلك األطفال   
وينبغي للدولة الطرف، على    . إىل املواقع العسكرية لإلدماج   الطريق  اجلماعات املسلحة يف    

ت سبيل األولوية، أن تضمن اعتماد إجراء مبسط وفعال من أجل إصدار فوري لـشهادا        
وكذلك حتث اللجنة الدولة الطرف علـى  . اإلفراج لفائدة مجيع األطفال اجلنود السابقني   

لعملية نزع الـسالح    التحقيق يف مجيع ادعاءات الفساد وسوء إدارة األموال املخصصة          
  .وإحالة املسؤولني عنها إىل العدالةوالتسريح وإعادة اإلدماج 

  سلحةمعاملة األطفال املرتبطني باجلماعات امل    
ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت مفادها أن مجيع األطفـال               -٤٦

 الرتكاهبم جرائم عسكرية مت العفو عنـهم مبوجـب مرسـوم        ٢٠٠٢قبل عام   الذين أُدينوا   
القوات املـسلحة   ها تعرب عن بالغ قلقها إزاء التعامل مع األطفال الذين قامت            لكنرئاسي،  

 يف بادئ األمر بوصفهم جناة بدالً مـن اعتبـارهم            بأسرهم غو الدميقراطية جلمهورية الكون 
. ضحايا، واعتقلوا بصفة غري قانونية ويف بعض احلاالت تعرضوا لسوء املعاملة أو التعـذيب             

حمـاكم  مـن قبـل     محاكمة  للويساور اللجنة القلق كذلك ألن عدداً من األطفال خضعوا          
  .بعقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياةيف بعض احلاالت ُحكم عليهم وعسكرية 

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ما يلي  -٤٧
تعسفي وحماكمتهم من   بشكل  عدم تعرض األطفال لالعتقال واالحتجاز        )أ(  

اجلماعات املـسلحة أو الرتكـاهبم جـرائم         احملاكم العسكرية بسبب عضويتهم يف       قبل
  عسكرية مثل الفرار من اخلدمة؛

املة األطفال اجلنود املعتقلني دائما وفقاً حلقوق اإلنـسان الدوليـة           مع  )ب(  
  محاية األطفال؛جمال والقانون اإلنساين وتسليمهم فوراً للعاملني يف 

  عدم اللجوء إىل اعتقال األطفال إال كإجراء أخري وألقصر فترة ممكنة؛  )ج(  
يف األعمـال   معاملة األطفال احملرومني من حرياهتم نتيجة ملـشاركتهم           )د(  

  القتالية معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم املتأصلة؛



CRC/C/OPAC/COD/CO/1 

15 GE.12-41202 

إذا وجهت هتم جنائية لألطفال، ينبغي إجراء احملاكمات أمام حماكم مدنية   )ه(  
ووفقاً للمعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث، مبا يف ذلك املعايري املنصوص عليهـا يف              

بشأن حقوق  ) ٢٠٠٧(١٠رقم  للجنة  لتعليق العام   اتفاقية حقوق الطفل واليت تتجلى يف ا      
  الطفل ضمن قضاء األحداث؛

  .ال ينبغي احلكم على أي طفل باإلعدام أو السجن مدى احلياة  )و(  

  املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي واإلدماج االجتماعي    
ن علـى   حيصلوالعائدين  تالحظ اللجنة بقلق أن أقل من نصف عدد األطفال اجلنود             -٤٨

الدعم إلعادة إدماجهم وعندما توجد هذه الربامج، فإهنا تفشل يف االستجابة لالحتياجـات             
ونتيجة لذلك، تتم إعادة    . الجتماعية واالقتصادية لألطفال اجلنود السابقني    االطبية والنفسية و  

  :وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها اخلاص ملا يلي. جتنيد نسبة مهمة من األطفال املسرحني
 يف املائة مـن األطفـال       ٣٠تشكلن ما يصل إىل     اجملندات  رغم أن البنات      )أ(  

املشاركني يف القوات واجلماعات املسلحة، فإهنن ما زلن ممثالت متثـيالً ناقـصاً يف بـرامج     
اإلفراج وإعادة اإلدماج وليس أمامهن غالباً من بديل سوى الرجوع إىل قادهتم الـسابقني أو    

  أنشطة هامشية مثل البغاء؛ باالخنراط يفاالجنراف 
ليس أمام األطفال الناجني من العنف اجلنسي إال فرصة ضئيلة للحـصول              )ب(  

  على الرعاية الصحية والدعم النفسي والتعويض؛
املخصص للمقاطعات   (STAREC) أخفق برنامج إعادة االستقرار واإلعمار      )ج(  

  .ليم والتشغيلاخلمس اليت تأثرت من جراء الصراع يف إدراج برامج للتع
ستراتيجية وطنية فعالة وممولـة      تصميم ا  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة       -٤٩

بصورة كاملـة ضـمن برنـامج إعـادة         إلعادة اإلدماج وسيجري إدخاهلا     متويالً كافياً   
  :الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي وحتث اللجنة. االستقرار واإلعمار

قائمة والتمويـل املتـوفر وإجـراء تقيـيم         وضع خريطة للمبادرات ال     )أ(  
للمبادرات احلالية واملاضية والقيام بتقييم كامل لالحتياجات وطبيعتها ونطاقها ومـدهتا           

  لفائدة األطفال اجلنود السابقني؛" مساعدة مناسبة"والتمويل واخلربة الالزمة لتوفري 
ـ      اووضع وتنفيذ     )ب(   ع األمـم   ستراتيجية، على سبيل األولوية، بالتعاون م

محاية الطفل، من أجل حتديد وتقدمي مساعدة فعالـة إلعـادة           جمال  املتحدة والعاملني يف    
احلاليات والسابقات وأطفاهلن وهو ما يليب احتياجاهتن الطبيـة         اجملندات  إدماج الفتيات   

واالقتصادية والنفسية واالجتماعية املعقدة كما ينبغي بذل جهـود لـضمان أن هـذه              
وصمة العار والنبذ الذي تواجهـه الفتيـات        تفاقم  رامج مترتبة عنها لن     املبادرات وأي ب  

  اجلنديات السابقات؛
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يف امليزانية  خمصصات مالية   برصد  ، دون أي تأخري إضايف،      القيامضمان    )ج(  
تتسم باالتساق واالستدامة من أجل تزويد األطفال الناجني من العنف اجلنسي بالتعويض            

  جتماعي والرعاية الصحية؛الفوري والدعم النفسي واال
ضمان إدراج برامج إعادة اإلدماج يف املدارس واحلصول على التدريب            )د(  

املهين وتطوير فرص لتشغيل الشباب لفائدة األطفال املسرحني يف إطار برنـامج إعـادة              
  االستقرار واإلعمار؛

ا زيادة الدعم لتدابري إعادة اإلدماج والتعايف بشكل مهم وضمان وصوهل           )ه(  
  إىل املناطق املتضررة وتطوير برامج للمساعدة متعددة االختصاصات؛

ـ      ضمان  )و(   ع مشاركة األطفال اجلنود واآلباء واجملتمعـات احملليـة يف وض
  .مشاريع إعادة اإلدماج وتقييمها

  املتابعة والنشر  -ثامناً  
كامل هلـذه   لضمان التنفيذ ال   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة        -٥٠

إرساهلا إىل وزارة الدفاع والرئاسة وجملس الوزراء واجلمعية        بتوخي سبل منها    التوصيات  
الوطنية ومجيع الوزارات ذات الصلة وإىل السلطات الوطنية واحمللية من أجل النظر فيهـا      

  .واختاذ اإلجراءات الالزمة
 الطرف واملالحظـات    التقرير األويل املقدم من الدولة    بإتاحة  كما توصي اللجنة      -٥١

اخلتامية للجنة على نطاق واسع لعامة اجلمهور ووسائط اإلعالم واألطفال علـى وجـه              
  .اخلصوص، من أجل إثارة النقاش وبث الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل    
 تقريرها  ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن       ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٥٢

سـتقدمه    والذي ٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين   ٢٦ يف   الذي حيل موعده  الدوري املقبل   
كما  ،اتفاقية حقوق الطفل املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري         مبوجب  

تقاريرها األوليـة مبوجـب     أن تقدم يف أسرع وقت ممكن       تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      
ياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف        الربوتوكول االخت 

  .٢٠٠٤ يناير/كانون الثاين ١٨هذه التقارير اليت حل موعد تقدميها يف ، املواد اإلباحية

        


