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آلية الرصد وا إلبالغ  - 1612مجموعة موارد للمنظمات يغ� الحكومية

االستجابة من خالل المنارصة :ا إلفراج يغ� المنظم عن
أ
الطفال ف ي� ش�ق جمهورية الكونغو الديمقراطية

دراسة حالة

ف ي� يوليو/تموز  2013تم ا إلفراج عن  33طفال ً كانوا طرف فصيل منشق عن جماعة مسلحة ناشطة ف ي� مقاطعة جنوب كيفو الواقعة ش� ق ي�
جمهورية الكونغو الديمقراطية .كان أ
الطفال مع المجموعة منذ شهرين إىل ثالثة شهور.

الطفال بعد أن دشنت لجنة حماية أ
تس� انفصال أ
ن
الطفال المجتمعية
أ
ف
ت
وال� كانت تجند الطفال ي� أعمار 14
حواراً مع الجماعة المسلحة ،ت ي
لف�ة من الزمن .تلقت اللجنة المجتمعية
إىل  17عاماً من أبناء المجتمع
تدريباً عىل قرار مجلس أ
المن  1612وتم تدريبها عىل التوعية والتدريب
ومبادرات المنارصة المحلية من قبل منظمة يغ� حكومية قُطرية تُعد
نقطة تنسيق  1612ف ي� تلك المنطقة.
ف
الفراج عن
عندما وافقت الجماعة المسلحة ي� نهاية المطاف عىل إ
أ
الطفال ،نبه المجتمع المنظمة يغ� الحكومية ،ت
ال� قامت بتنظيم بعثة
ّ
ي
إىل المنطقة مع ( MONUSCOبعثة أ
المم المتحدة لحفظ السالم ف ي�
ت
جمهورية الكونغو الديمقراطية) ومعها ممثل عن مركز ال�انزيت الخاص
بالجنود أ
ن ف
القليمية ،بوكافو .مكّ نت الجهود
الطفال
السابق� ي� العاصمة إ
ي
ت
ين
الفاعل�  22طفال ً من العودة فوراً للحياة رفقة أرسهم،
المش�كة لهؤالء
وبقاء  11طفال ً لم تعيش عائالتهم عىل مقربة من المكان أو لم يتم
ت
لوجس� من مروحية لبعثة حفظ السالم،
تعقب عائالتهم بعد .وبدعم
ي
تم نقل أ
ف
ت
الطفال ي ن
الباق� بأمان إىل مركز ال�انزيت ي� بوكافو ،حيث تلقوا
المزيد من الدعم النفس والتدريب ن
المه� ف ي� انتظار إعادة دمجهم
ي
ي
بعائالت.

ف ي� سياق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية فإن الترسيح يغ� المنظم
أو المخطط عىل هذه الشاكلة ليس يغ� اعتيادي ،وهو عادة نتاج
ن
ت
ألنشطة
المد�
ال� تجريها المجتمعات والمجتمع
ي
المنارصة المحلية ي
أ
والفاعلون من المم المتحدة .هذا المثال يُظهر كيف أن المنارصة
المحلية ت
مق�نة بآلية متابعة مناسبة يمكن أن تؤدي إىل نتائج ملموسة
لصالح أ
الطفال ضحايا االنتهاكات الجسيمة.

أ
الدوات ذات الصلة

أ
الداة  – 51قائمة معلومات “الربط ي ن
ب� رصد
االنتهاكات الجسيمة والوقاية منها واالستجابة
لها”

