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ي
الخيارات المتوفرة للمنارصة المحلية �ن

ق جمهورية الكونغو الديمقراطية الأداة 56 �ش

دراسة حالة
ق جمهورية الكونغو الديمقراطية بتوثيق حالت  ي �ش

اع المسلح” �ن ن يكة لـ “ووتش ليست المعنية بالأطفال وال�ن تقوم المنظمات الرسش
ي تلجأ إليها

كة، أدرجت تلك المنظمات أعمال المنارصة المحلية ال�ت ي ورشة عمل مش�ت
بالغ. �ن النتهاكات الجسيمة وتبلغ بها آلية الرصد والإ

ي سياق عملها الخاص بها تحديداً:
ي متابعة حالت النتهاكات، �ن

عادة �ن

الحلفاءالهدفالفعلالموقف

توعية الأطراف المسلحة بحظر تجنيد الأطفال.تجنيد الأطفال واستخدامهم

فراج عن الأطفال وإعادة دمجهم،  المنارصة لالإ
ي نطاق الأ�ة/المجتمع.

والأفضل �ز

القادة المجتمعيون، منسق آلية القيادي المحىلي أو سلسلة القيادة الأعىل.
.ICRC14 ،بالغ الرصد والإ

ي الإصدارات:
التنسيق �ز

UENPDDR،15 منسق آلية 
ي 

بالغ، المنظمات ال�ت الرصد والإ
انزيت.  تدير مراكز ال�ت

الرتباط الطوعي لالأطفال 
بالجماعات المسلحة

توعية الأطفال والمجتمعات بالحظر عىل تجنيد
ي الحياة المدنية.

الأطفال وبأهمية بقاء الأطفال �ز
العائالت.

ز  الأطفال )ل سيما الأطفال المعرض�ي
ز من التعليم،  للخطر، مثل المت�ب�ي

وأطفال الشوارع(.

القيادي المحىلي أو سلسلة القيادة الأعىل.

المعلمون، القادة المجتمعيون.

العتقال والحتجاز للطفل 
من قبل قوات مسلحة بسبب 

ارتباطه السابق بجماعة 
مسلحة

فراج عن الطفل. المنارصة لأجل الإ

ام ي قائم، المنارصة لح�ت
إذا كان هناك تحقيق جنا�أ

إجراءات ومعاي�ي عدالة الأحداث، عىل سبيل المثال 
نقل القضية إل “محكمة سالم”

القضاء العسكري.

محكمة السالم.

منظمات المساعدة القانونية، 
بالغ منسق آلية الرصد والإ

احتالل المدارس ومهاجمتها أو 
ها من قبل قوات مسلحة  تدم�ي

أو جماعة مسلحة

المنارصة مع الطرف المسلح بحيث يخىلي المدرسة.

توعية الطرف المسلح بأهمية الحفاظ عىل الطبيعة 
المدنية للمدارس.

القيادي المجتمعي أو سلسلة القيادة 
الأعىل.

القادة المجتمعيون، منسق آلية 
.ICRC ،بالغ الرصد والإ

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  14

ي جمهورية الكونغو
هيئة حكومية مفوضة بتنسيق ت�يح الجنود الأطفال �ز  15

الديمقراطية.
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ن  التهديدات الالحقة بالعامل�ي
بالطب أو التعليم من قبل 

طرف مسلح

اع وإنهاء التهديد. ز ي ال�ز
التوسط �ز

التعرف عىل التداب�ي العملية الالزمة لحماية الفرد إذا
ي خطر محدق.

كان �ز

الشخص القائم بالتهديد )إذا كان 
معروفاً(، القيادي المجتمعي و/أو سلسلة 

القيادة الأعىل.

ICRC 16،MONUSCO، هيئات دولية 
أخرى. 

القادة المجتمعيون والعاملون 
ي والتعليمي. بالمجال الط�ب

الحرمان من وصول 
نسانية المساعدات الإ

ز الوصول.  القيادي المجتمعي و/أو سلسلة القيادة المنارصة لتأم�ي
الأعىل.

 ،ICRC 17،OCHA ،MUNUSCO
التجمعات.

الغتصاب والعنف الجنسي 
من قبل أطراف مسلحة 

.) ز المنارصة للقبض فوراً عىل الجناة )إذا كانوا معروف�ي

ز من العنف الجنسي  توعية المجتمعات بحقوق الناج�ي
من أجل تقليص الوصم.

توعية المجتمعات إزاء المساعدات والرعاية المقدمة 
ز  ز من العنف الجنسي من أجل تشجيع الناج�ي للناج�ي

ي أ�ع وقت
عىل السعي للحصول عىل المساعدة �ز

ممكن.

القضاء العسكري. 

المجتمعات. 

المجتمعات، وتحديداً مجموعات المرأة.

منظمات المساعدة القانونية، 
بالغ.  منسق آلية الرصد والإ

منظمات المرأة.

صد الأفراد  ي ت�ت
التهديدات ال�ت

ي رصد النتهاكات 
ن �ن المشارك�ي

الجسيمة

اع وإنهاء التهديد. ز التوسط لتسوية ال�ز

ي خطر محدق.
نقل الفرد إن كان �ز

الشخص صاحب التهديد )إذا كان 
معروفاً(، القيادي المجتمعي و/أو سلسلة 

القيادة الأعىل.

القادة المجتمعيون.

الأداة 56

)تكملة(

الحلفاءالهدفالفعلالموقف

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
بعثة الأمم المتحدة لحفظ السالم �ز  16

نسانية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ  17

الأدوات ذات الصلة
الأداة 55 – أسئلة توجيهية “تخطيط المنارصة 

فيما يخص النتهاكات الجسيمة”

الأداة 57 – دراسة حالة “الستجابة من خالل 

ي
فراج غ�ي المنظم عن الأطفال �ز المنارصة: الإ

ق جمهورية الكونغو الديمقراطية”  �ش




