
S/2009/450  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
10 September 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

170909    150909    09-49419 (A) 
*0949419* 

 تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف بوروندي    
  

  موجز  
، وهــو التقريــر )٢٠٠٥ (١٦١٢أِعــدَّ هــذا التقريــر عمــالً بأحكــام قــرار جملــس األمــن   

ويغطـــي الفتـــرة مـــن . القطـــري الثالـــث عـــن حالـــة األطفـــال والـــرتاع املـــسلح يف بورونـــدي  
يعــرض حالــة األطفــال املتــأثرين بــالرتاع  ، و٢٠٠٩يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول

الالحقـة  توصـيات   السـتنتاجات و  اال )S/2007/686(املسلح يف بوروندي منذ تقريـري الـسابق         
ــرتاع املــسلح    ل ــق العامــل املعــين باألطفــال وال ــر أن  ). S/AC.51/2008/6(لفري ويالحــظ التقري

  .ها وأعيدوا إىل أَسرهم فُصلوا عن قدمجيع األطفال املرتبطني جبماعات مسلحة يف بوروندي
وحييط التقرير علماً بزيادة حـاالت االغتـصاب والعنـف اجلنـسي واختطـاف األطفـال                  

 خـالل الفتـرة   أغاثون روازا بتجنيـدهم بقيادة  التابعة واحتجازهم، وقيام قوات التحرير الوطنية  
. ٢٠٠٩أبريـل   /اليت سبقت اإلفراج عن األطفال الذين حتدَّد ارتباطهم هبذه القـوات يف نيـسان             

 مــا زال بإمكــان منتــهكي حقــوق الطفــل اإلفــالت مــن العقــاب يف     علــى أنــهلتقريــرويــشدد ا
  . رغم حتسن الوضع األمينبوروندي
التقرير حبكومة بورونـدي علـى التقـدم الـذي أحرزتـه بـشأن املـسائل الـيت          هذا  ويشيد    

ــسريح وإعــادة إدمــاج ا     ــا يف ذلــك ت ــاين، مب ــري األول والث ــرتبطني  عوجلــت يف تقري ــال امل ألطف
بقوات التحرير الوطنية، واملنشقني املزعومني عن هذه القوات، وحتسني التدريب الـذي تتلقـاه              

. قوات األمن، وكفالة محاية ضحايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين وإمكانيـة جلـوئهم إىل القـضاء                 
يـق آليـات     محاية األطفـال يف إطـار تطب        مسألة ويشجع التقرير حكومة بوروندي على النظر يف      

كمـا يـشجع احلكومـة علـى تيـسري          . يع أحكام إصالح القطاع األمين     ويف مج  ،العدالة االنتقالية 
مجيـع األطفـال    إعـادة دمـج    ويطلب التقرير إىل احلكومة    .اد نظام متكامل حلماية األطفال    اعتم

كمـا حيـث الـسلطات املعنيـة علـى اختـاذ       .  دجمـا كـامال   تبطني جبماعات مـسلحة   الذين كانوا مر  
مـن خـالل    املرتكبـة ضـد األطفـال،       اجلـرائم   لـى    حالـة اإلفـالت مـن العقـاب ع         هنـاء إجراءات إل 

  .ذه احلاالت ومقاضاة مرتكبيهابشأن هحتقيقات صارمة يف الوقت املناسب إجراء 
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 قدمةامل  - الأو  
يغطــي هــو ، و)٢٠٠٥ (١٦١٢أِعــدَّ هــذا التقريــر عمــالً بأحكــام قــرار جملــس األمــن     - ١

، ويعـرض حالـة األطفـال املتـأثرين         ٢٠٠٩يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٧سـبتمرب   /ولالفترة من أيل  
توصـيات  السـتنتاجات و  واال،  )S/2007/686(بالرتاع املسلح يف بوروندي منذ تقريري الـسابق         

ــة ل ــال والرتاعــ   الالحق ــين باألطف ــل املع ــق العام ــسلحاتلفري وحيــدِّد . )S/AC.51/2008/6 (ة امل
 باالنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل كمــا وردت يف قــرار جملــس التقريــر االجتاهــات املتعلقــة

ــة لألطفــال    ) ٢٠٠٥ (١٦١٢األمــن  ــة الفعال ــة احلماي ويلقــي الــضوء علــى التقــدم احملــرز لكفال
  .على صعيد االستجابات الربناجمية النتهاكات حقوق الطفل يف بوروندي، والتقدم املتأثرين

  
  عيةالتطورات السياسية والعسكرية واالجتما    

 طفـالً مـرتبطني حبركـة قـوات         ٣٤٠ اإلفراج عـن   الفترة املشمولة بالتقرير ب    متيَّزت هناية   - ٢
ــة أل   ــة التابع ــر الوطني ــاثونالتحري ــسان١٠  و٢  يف، روازاغ ــل / ني ــن ، و٢٠٠٩أبري ــراج ع  اإلف

 يف مـوقعي رانـدا      ، املـرتبطني باملنـشقني املزعـومني عـن هـذه القـوات            ،األطفال األربعني املتـبقني   
، مل يعـد  إلفراج األخرية عـن األطفـال  عمليات ابتنفيذ و. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨وراماتا يف   وب

  .أي حاالت معروفة عن أطفال مرتبطني باجلماعات املسلحة يف بورونديهناك 
، ٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران إىل   ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول من  وخالل الفترة قيد االستعراض       - ٣

 بـني حكومـة     ٢٠٠٦سـبتمرب   /نـار الـشامل املوقَّـع يف أيلـول        تعطَّل تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق ال         
الذي أصبح يعرف رمسيـا     ( “ قوات التحرير الوطنية   -حزب حترير شعب اهلوتو      ”بوروندي و 

 إىل  ٢٠٠٧يوليـه   /مـن متـوز   ) ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩قوات التحرير الوطنية منذ     ”باسم  
ــار ــايو /أي ــوا  ووقعــت ، ٢٠٠٨م ــسلَّحة بــني ق ــة يف  اشــتباكات م ــة واحلكوم ــر الوطني ت التحري
  .٢٠٠٨مايو /أبريل وأيار/نيسان

 للمـساعدة علـى جتـاوز حالـة اجلمـود، أنـشأ امليـّسر اجلنـوب أفريقـي يف كـانون            وسعياًً  - ٤
العقبات السياسية الناشـئة يف سـياق تنفيـذ اتفـاق         لتذليل  “ مديرية سياسية ” ٢٠٠٨يناير  /الثاين

وتتـألف املديريـة الـسياسية مـن ممـثلني          . حلوار بني الطـرفني   وقف إطالق النار الشامل وتسهيل ا     
 األورويب عــن أوغنــدا ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وجنــوب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي واالحتــاد  

  .  عن احلكومة وعن قوات التحرير الوطنية أيضاًمن ممثلنيواألمم املتحدة، و
لـضغط الـذي مارسـه قـادة املبـادرة        أفضى تـضافر واسـتمرار اجلهـود، فـضالً عـن ا           قد  و  - ٥

وامليـسِّر واملديريـة الـسياسية والـشركاء الـدوليون، إىل           يف بورونـدي    اإلقليمية من أجـل الـسالم       
 وقـف  بلغ تنفيذ اتفـاق و. ٢٠٠٨مايو /عودة قيادة قوات التحرير الوطنية إىل بوروندي يف أيار        
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مـع تـسجيل قـوات    ايـة بطيئـة   بعـد بد  ٢٠٠٩أبريـل   / يف نيـسان   هجناحإطالق النار الشامل أوج     
إدمــاج قــوات بألوىل مــن تنفيــذ االتفــاق، التحريــر الوطنيــة كحــزب سياســي، وإمتــام املرحلــة ا 

يونيـه  /مـايو وحزيـران   / بـني أيـار    ، الدفاع واألمن واملؤسسات الوطنيـة     اتالتحرير الوطنية يف قو   
نيــــة يف قــــوات التحريــــر الوط يف وبــــدأ تــــسريح وإعــــادة دمــــج احملــــاربني البــــالغني . ٢٠٠٩
  .٢٠٠٩أغسطس /لية يف آب، وُيتوقع أن تنتهي هذه العم٢٠٠٩يونيه /حزيران

  بارتكاب جـرائم قتـل     ٢٠٠٨مايو  /يار إىل أ  ٢٠٠٧سبتمرب  /واتسمت الفترة من أيلول     - ٦
  بعــض أعمــال العنــف هــذه رجــال مــسلَّحون نفَّــذو. يــات ســرقة وابتــزاز وهنــبوتــشويه وعمل

كوميـة  حنـسانية غـري     إنظمـات   م ت عـدة  يجـةً لـذلك، علَّقـ     ونت. جمهولو اهلوية يف سياق كمـائن     
 قــوات التحريــر الوطنيــة  ني يف صــفوفارباحملــ تواجــدنــاطق م لــسنني عديــدة يف كانــت تعمــل

ــشطتها  ــة  أنـ ــة األمنيـ ــّسن احلالـ ــدة وخـــالل ال. إىل حـــني حتـ ــرة املمتـ ــسان فتـ ــن نيـ ــل إىل / مـ أبريـ
شباب مـتَّهمني باالرتبـاط      لـ  ة تعـسفي  عتقـال واحتجـاز   ، ُسـجلت أعمـال ا     ٢٠٠٨يونيـه   /حزيران

  . حاولة االرتباط هبامبحبركة قوات التحرير الوطنية أو 
  

  االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال  - اثاني  
  

 جتنيد األطفال واستخدامهم  -ألف   
  قوات األمن يف بوروندي    

يـــد قـــوات الـــدفاع الوطنيـــة خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، مل تتـــوفر أدلَّـــة عـــن جتن  - ٧
دولـة  بأن أصـبحت     ،ذا اخلصوص هبامها باحترام القواعد الدولية      احلكومة التز  بدتوأ .لألطفا

عـات  ااألطفـال يف الرت املتعلـق باشـتراك   طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل        
 الربوتوكـول االختيـاري،   ومتـشياً مـع     . ٢٠٠٨يونيـه   /الذي صدَّقت عليـه يف حزيـران      املسلحة،  

  . حداً أدىن للتجنيد وفقاً لنظام اجليشعاماً  ١٨ سن الـ منفقد جعلت 
  

 قوات التحرير الوطنية    

خالل الفترة قيد االستعراض، جنَّـدت قـوات التحريـر الوطنيـة األطفـال واسـتخدمتهم          - ٨
 وأفيد عـن عمليـات التجنيـد هـذه يف أغلـب األحيـان خـالل االشـتباكات العنيفـة                   . يف حركتها 
مــايو /أبريــل وأيــار/انلـدفاع الوطنيــة وقــوات التحريــر الوطنيـة يف نيــس   بــني قــوات االـيت وقعــت 

 جتميـع ، مـع    ٢٠٠٨يونيـه   /ل خالل حزيران   جتنيد األطفا  ادة حادة يف   زي أفيد عن كما  . ٢٠٠٨
  . حماريب قوات التحرير الوطنية يف مناطق التجّمع األويل
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 عـن جتنيـد قـوات       ، أفيد ٢٠٠٩فرباير  / وشباط ٢٠٠٨يناير  /وبني شهري كانون الثاين     - ٩
وكــان معظمهــم مــن .  عامــا١٧ً و ١١ طفــالً تتــراوح أعمــارهم بــني  ٥٥التحريــر الوطنيــة لـــ 

الطــالب اجملنَّــدين إىل جانــب معلِّمــيهم يف املدرســة أو، يف بعــض احلــاالت، بواســطة معلِّمــيهم   
  .مرتبطني بقوات التحرير الوطنيةالذين كانوا 

، أفيـد عـن جتنيـد    ٢٠٠٨أبريـل  /يف نيـسان :  هـذه  التجنيـد أعمـال صـيل  ما يلـي تفا   ويف  - ١٠
ـــ  ـــوصــيبعامــاً  ١٥ أربعــة صــبيان يف ســن ال علــى يــد معلِّــم يف املدرســة  عامــاً  ١٧  يف ســن ال

ويف . ىل قـــوات التحريـــر الوطنيـــة االبتدائيـــة يف مقاطعـــة بوجومبـــورا الريفيـــة، بغيـــة ضـــّمهم إ  
 عامـاً،   ١٧  و ١٤تتـراوح بـني     ، ُجنـد ثالثـة صـبيان ُيعتقـد أن أعمـارهم             ٢٠٠٨مـايو   /أيار ٢١

على يـد أعـضاء يف قـوات        ،   عاماً ١٧وبأن أعمارهم تناهز    وثالثة آخرون ُيشتبه بأهنم قاصرون      
للـسلطة  ووفقـاً   . التحرير الوطنية كانوا متواجدين يف خميَّم موزيندا ومقاطعة بوجومبورا الريفية         

، ونلميـذاً ُيعتقـد بـأهنم قاصـر     ت ١٢كـان حـوايل     يا،  مغمورا مبقاطعة   “كولني بوكيي ”احمللية يف   
 شـخص ُجنـدوا علـى يـد قـوات           ١٠٠ يف عـداد قرابـة       ،من املدرسة الثانوية احمللية يف نيامريامبو     

 لاللتحـاق بالتـدريب اإليـديولوجي والعـسكري يف          ٢٠٠٨مـايو   /التحرير الوطنية يف مطلع أيار    
وقـد جـاء   . ومورامفيـا غابة كيـبريا الواقعـة علـى حـدود مقاطعـات بوبـانزا وكايـانزا وسـيبيتوك            

التالمذة من كولينات بوزانغانا وبورارانا ونيـامريامبو وغاشيـشيما، وكلـها واقعـة علـى حـدود                 
 .غابة كيبريا

ميـع قـوات     مع بـدء عمليـة جت      دراسية، تزامنت هناية السنة ال    ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران   - ١١
ــه  إطــالق محلــة جتن معلومــات عــن عــدة تقــاريرأوردتالتحريــر الوطنيــة، و . يــد يف الوقــت ذات

ــر الو     ــوات التحري ــيهم األطفــال، بأعــداد كــبرية إىل ق ــشباب، مبــن ف ــة وانــضم ال علــى أمــل  طني
 وتأكَّـد جتنيـد طـالب       .إعادة اإلدماج تلقيهم جمموعة مواد    طين أو    األمن الو  اتإدماجهم يف قو  

وجومبـورا،  ومعلِّمني على يد قوات التحريـر الوطنيـة يف مقـاطعيت بوجومبـورا الريفيـة وبلديـة ب                 
). ينــهم بنتــانب( عامــاً ٢٠  و١٢راوح أعمــارهم بــني  تلميــذاً تتــ٦١ ومــني  معل٦حيــث ُجنــد 

 عامـاً يف مقاطعـة     ١٧  و ١١ قاصـرين تتـراوح أعمـارهم بـني          ٨وعالوة على ذلك، ُجند أيـضاً       
 عامــاً إىل كوميــون  ١٤  و٩ تلميــذاً تتــراوح أعمــارهم بــني    ٣٠وأفيــد عــن ســفر   . ماكامبــا

  .طعة بوجومبورا الريفية، لالنضمام إىل قوات التحرير الوطنيةكابيزي، مبقا
، يف ٢٠٠٨مــايو /ومــع اســتئناف أنــشطة اآلليــات املــشتركة للتحقــق والرصــد يف أيــار   - ١٢
 اآلليـة   أقـرَّت دي وقـوات التحريـر الوطنيـة،         اتفاق وقف إطالق النـار بـني حكومـة بورونـ           إطار

ــسألة اإلفــ     ــة م ــق والرصــد بأمهي ــشتركة للتحق ــرتب  امل ــال امل ــر  راج عــن األطف ــوات التحري طني بق
التحقــق عمليــات  و٢٠٠٨يونيــه / فــتح منطقــة جتمــع روغــازي يف حزيــران كــشفو. الوطنيــة



S/2009/450  
 

09-49419 5 
 

 . أطفــال يف املوقــعوجــود  عـن  حماربــاً يف صـفوف قــوات التحريــر الوطنيــة ٢ ١٥٥املـسبق مــن  
 اإلدمــاج دورات وأجــرت األمانــة التنفيذيــة للجنــة الوطنيــة للتــسريح وإعــادة اإلحلــاق وإعــادة   

ى أعــضاء يف فريــق  كمــا أجــر. اإلدمــاجتوعيــة بــشأن عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة 
مــم ، مبــا يــشمل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي ومنظمــة األ   االتــصال املــشترك
 وفريـق االتـصال املـشترك       .أنشطة دعوة مبناسبة عملية التجميـع     ،  )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

. ئة يف اآللية املشتركة للتحقق والرصـد مكلَّفـة برصـد عمليـة جتميـع قـوات التحريـر الوطنيـة                    هي
ويتألف هـذا الفريـق مـن ممـثلني عـن مكتـب الوسـاطة، وحكومـة بورونـدي، وقـوات التحريـر                       

 ، محايــة الطفــل-الوطنيــة، واالحتــاد األفريقــي، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي 
 طفـالً   ٣٠ى أثر هذه الدورات، قدَّمت قوات التحرير الوطنيـة قائمـة بأمسـاء              وعل. واليونيسيف

األمن اجلنوب أفريقي تشارلز نكـاكوال،      السالمة و ر عملية السالم يف بوروندي، وزير       إىل ميسِّ 
 جبميـع   واالسـتعانة الت التـأثري والـدعوة      وعلـى الـرغم مـن حمـاو       . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٦يف  

ــة   ــة الدولي  خطــة تنفَّــذ باجلماعــات املــسلحة، مل املتعلقــة باألطفــال املــرتبطني الــصكوك القانوني
ــن  ــراج عـ ــة ا   اإلفـ ــق اآلليـ ــن طريـ ــال عـ ــد   األطفـ ــق والرصـ ــشتركة للتحقـ ــؤازرة ملـ ــة ، مبـ األمانـ

اللجنــة الوطنيــة للتــسريح وإعــادة اإلحلــاق وإعــادة اإلدمــاج ومكتــب األمــم املتحــدة    /التنفيذيــة
وأعلـن  . أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٣ خمططاً لـه يف      املتكامل يف بوروندي واليونيسيف كما كان     

قائد قوات التحرير الوطنية أنه ال ميكن النظر يف مسألة األطفال املرتبطني باجلماعـات املـسلحة                
 إىل حـني وضـع هـذه        اإلفـراج عنـهم   ه، فلـن يـتم فـصلهم أو         خارج إطـار عمليـة الـسالم، وعليـ        

ديـسمرب، اُتفـق علـى    / كـانون األول ٤ويف  وتواصـلت املفاوضـات،     .ةالعملية يف صيغتها النهائي   
ألطفــال خــالل مــؤمتر قمــة    سراح اإعــالن يــنص علــى اإلطــالق الفــوري وغــري املــشروط لــ       

 .ةاإلقليمي املبادرة

 صـبياً   ١٣ديـسمرب، أفيـد عـن مغـادرة         / كـانون األول   ٤م مـن إعـالن      غولكن على الـر     - ١٣
يغــا، يف كيبوكو، مبقاطعــة جيتم يف كوميــون مــاهل عامــاً ملنــاز١٧  و١٥ أعمــارهم بــني تتــراوح

لالنضمام طوعاً إىل قوات التحرير الوطنية مـع األمـل يف إدمـاجهم             ،  ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
نـــامج نـــزع الـــسالح والتـــسريح برمـــن أو انتفـــاعهم الوطنيـــة يف اجلـــيش الـــوطين أو الـــشرطة 

  . اإلدماج وإعادة
د أعـدَّت عقـب      قـ  ويللتجمـع األ  فصل األطفال يف منـاطق ا     إىل    الرامية ت اخلطط نوكا  - ١٤

  لإلفـراج عـن األطفـال؛      ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١٣ يف    يف قوات التحريـر الوطنيـة      تعيني منسقني 
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢يف فصل األطفال و
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 املنشقون عن قوات التحرير الوطنية     

منــشق مزعــوم عــن   ٣ ٢٠٠، وصــلت جمموعــة تــضم حنــو  ٢٠٠٧ســبتمرب /يف أيلــول  - ١٥
رانـدا  يف  التجمـع    يتير الوطنيـة إىل بوجومبـورا ونقلتـهم احلكومـة الحقـاً إىل مـنطق              قوات التحر 
عــدة   األمــرتطلــبو . وكــان بينــهم عــدة أطفــال.٢٠٠٧نــوفمرب / يف تــشرين الثــاينوبوراماتــا

اجتماعــات توعيــة ودعــوة مــع املنــشقني قبــل أن يوافقــوا علــى تقــدمي قائمــة بأمســاء يف كــانون    
ن صبيا مجيـع الـ  رأعمـا كانـت    امسـاً، و   ١٣٥ الحقاً قائمة تضم     وقدمت. ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

إلطــالق ســراح املنــشقون عــن قــوات التحريــر الوطنيــة  اشــترط و.  عامــا١٧ً و ٤بــني املعنــيني 
. لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج          الرمسيـة     اجلماعة املنشقة يف العمليـة      إدماج األطفال

 املتواصـلة مـن قبـل احلكومـة          الـدعوة واملتابعـة    أكثـر مـن تـسعة أشـهر علـى أنـشطة           مـرور   وبعد  
املنـشقني عـن قـوات التحريـر الوطنيـة يف مـوقعي رانـدا                طفالً مـن     ٢٢٠واجملتمع الدويل، فصل    

هم األمانــة التنفيذيــة للجنــة الوطنيــة للتــسريح تــ ونقل.٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ٢٥ماتــا يــوم اوبور
الرعاية االنتقالية وأعيد مل مشلـهم بعـائالهتم         وإعادة اإلدماج إىل غيتيغا من أجل        حلاقوإعادة اإل 
  .يونيسيفمن ال، مع دعم مايل ٢٠٠٨يوليه /متوزو يونيه /يف حزيران

وطنيـه للتحقـق   ، صدر مرسوم رئاسي أنشئت مبوجبـه جلنـة      ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   - ١٦
. تلني كمقـا  عـني يف مـوقعي رانـدا وبوراماتـا        نشقني عن حركة التحرير الوطنية اجملمَّ     املوضع  من  

ائمة بأمسـائهم إىل األمانـة التنفيذيـة للجنـة الوطنيـة            ق طفالً إضافياً وقدمت     ٦٩وسجلت اللجنة   
هنـاء الربنـامج   إونظـراً إىل  . ٢٠٠٨سـبتمرب  / وإعـادة اإلدمـاج يف أيلـول   حلاقللتسريح وإعادة اإل 

، ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول٣١الــوطين لـــرتع الـــسالح والتـــسريح وإعــادة اإلدمـــاج يف   
ــادة اإل      مل ــسريح وإع ــة للت ــة الوطني ــة للجن ــة التنفيذي ــتمكن األمان ــن   حلــاق ت ــاج م ــادة اإلدم وإع

أربعـون طفـالً مـن هـؤالء األطفـال يـوم       فـصل  ويف هنايـة املطـاف،   . الشروع يف فـصل األطفـال    
 طفـالً  ٦٩مـن األطفـال البـالغ عـددهم     ) ٢٩(مـن تبقـى   يفـصل   ومل  . ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٨

وأعيـد تـسجيلهم بـصفتهم    مـن العمـر   ىل أهنم بلغوا بالفعل الثامنـة عـشرة   املسجلني أصالً نظراً إ 
 . راشدين أو مل يكن باإلمكان العثور عليهم يف منطقة التجمع

  
 دالتجنيد عرب احلدو  -باء   

 املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب    

ــوط  زعــم أن   - ١٧ ــة للمــؤمتر ال ــشعب مجاعــة مــسلحة تابع ــدفاع عــن ال ــاً   تعمــلين لل انطالق
بـدون  (شـباناً بورونـديني     جنـدت   كيفو الشمالية يف شـرقي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             من

وحققـت  . ٢٠٠٨أكتـوبر   /عن طريق وسطاء بورونديني خالل تشرين األول      ) حتديد أعمارهم 
ــد    ــات التجنيـ ــة يف عمليـ ــدي الوطنيـ ــرطة بورونـ ــون متـــت   شـ ــد تكـ ــيبيتوك  الـــيت قـ ــة سـ مبقاطعـ
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أن املــؤمتر  ٢٠٠٨نــوفمرب /يف تــشرين الثــاينالحقــا للــشرطة وأكــد ممثــل . مبــوراوبوج وبلديــة
باط مــن قــوات األمــن الــوطين ضــدوالر أمريكــي إىل  ١٠٠الــوطين للــدفاع عــن الــشعب يقــدم 

وال يتــوافر املزيــد مــن املعلومــات يف .  دوالراً أمريكيــاً إىل آخــرين لالنــضمام إىل احلركــة٤٠ و
 . ومل يعتقل أحد حىت تارخيه.  الراهنالوقت

  
 القوات اجلمهورية االحتادية    

أبلغ فـىت بورونـدي يف الـسادسة عـشرة مـن مقاطعـة كايـانزا أن أحـد أقاربـه نقلـه مـن                      - ١٨
ــام      ــة ع ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــانزا إىل مجهوري ــة    ٢٠٠٨كاي ــوي مبنطق ــية يف مينيمب ــي املاش  لرع

ــزي مبقاطعــ   ــيم في ــات، يف إقل ــة ةاملرتفع ــو اجلنوبي ــالقوة مقــ  .  كيف ــد اصــطحبه ب ــوات وق اتلو الق
وأعطـاه مقـاتلو    . اجلمهورية االحتادية الذين أمروه حبمل أمتعتـهم الشخـصية حتـت هتديـد القتـل              

القوات اجلمهورية االحتادية، لدى الوصول إىل معسكرهم يف كـامومبو بـإقليم فيـزي يف كيفـو                
مكن مـن  كطاٍه ملـدة ثالثـة أشـهر قبـل أن يـت       أجرب على العمل    اجلنوبية، بزة عسكرية وأفيد بأنه      

ــرار إىل  ــواء   الف ــوي لل ــة   ١١٢قاعــدة مينيمب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل .  للق
ــع      ــسكرية العاشــرة يف بوكــافو، م ــة الع ــث    ٥واصــطحب إىل املنطق ــديني، حي راشــدين بورون

احتجز ملدة شـهرين بتهمـة االرتبـاط جبماعـات مـسلحة قبـل أن يـسلم إىل قـسم نـزع الـسالح                      
ــة منظمــة األمــم     والتــسريح وإعــادة ا ــابع لبعث إلدمــاج وإعــادة التــوطني واإلعــادة إىل الــوطن الت

واتـصل املستـشار   . ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٤بـأوفريا يـوم   . املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
يف جمـال محايـة األطفــال يف البعثـة بــأوفريا باملستـشار يف جمــال محايـة األطفــال يف مكتـب األمــم       

 بوروندي الذي اتصل بدوره مبنظمة غري حكومية دولية مـن أجـل البحـث               املتحدة املتكامل يف  
 خوفاً مـن تعرضـه  وال يزال الطفل حالياً يف معسكر التسريح . ن أسرته الذي ال يزال مستمراً   ع

 يف حـال عهـد      ة أو إعادة التجنيد من جانب القوات اجلمهورية االحتاديـ         ،لالعتداء، أو التحرش  
  . به إىل أسرة حاضنة

  
 املسلحةم باجلماعات ز األطفال بسبب ارتباطهم املزعوتجااح    

ــة تــشرين األول   - ١٩   يفسجن مبيمبــا،بــ، احتجــز مثانيــة قاصــرين   ٢٠٠٧ أكتــوبر/يف هناي
مـايو  /واعتقل اثنان منـهم يف أيـار     . ماعات مسلحة جبمقاطعة بلدية بوجومبورا، بتهمة االرتباط      

  . ٢٠٠٩مطلع عام يف  طلق سراحهماوأ. على التوايل ٢٠٠٧يوليه /ومتوز
تـشرين  /وأخلي سبيل أربعة صبيان اعتقلوا واحتجزوا يف سجن نغـوزي بـشهر أكتـوبر               - ٢٠

 الرتباطهم بقوات التحرير الوطنية، إىل جانب مثانية راشدين، بعـد أن أصـدرت              ٢٠٠٥األول  
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 /تــشرين األول ٣مجيعــاً يــوم  طلــق ســراحهم  وأ. حمكمــة كايــانزا االبتدائيــة حكمــاً بــرباءهتم    
  .٢٠٠٨ أكتوبر

  
  القتل والتشويه  - جيم  

تأكد مقتل ثالثة أطفال وتشويه طفلـني خـالل االشـتباكات العنيفـة بـني قـوات األمـن               - ٢١
د أصـيب صــيب يف  وقــ. ٢٠٠٨مـايو  /أبريـل وأيــار /الـوطين وجبهـة التحريــر الوطنيـة بــني نيـسان    

خــالل ) بــورا الريفيــةمقاطعــة بوجوم(بكانيوشــا  يف جبهتــهمقذوفــة قنبلــة التاســعة مــن العمــر ب
وباإلضـافة إىل   . تـويف يف اليـوم التـايل      املكـان مث    من  إجالؤه  ومت  . أبريل/ نيسان ١٧القصف يوم   

 شـنته قـوات احلكومـة يـوم         هجـوم باملروحيـات   ذلك، قتـل تلميـذا مدرسـة يف كانيوشـا خـالل             
اص يـوم   بالرصـ ) مقاطعـة بوبـانزا   (وجرح تلميذ مدرسة ابتدائية يف جيهانغـا        . أبريل/نيسان ١٨
وتلقـى العـالج   . قوات احلكومية وقـوات التحريـر الوطنيـة   الأبريل خالل القتال بني  / نيسان ٢١

  . كامنجي العسكري ببوجومبوراستشفىالطيب يف م
ومن ضـمنهم طفـل يف شـهره العاشـر،            أطفال، ٨أبريل، قتل   /مارس ونيسان /ويف آذار   - ٢٢

ويف . يـة علـى منـازهلم أو حقـول أسـرهم          أطفال ، جراء اهلجمـات بالقنابـل اليدو        ٧ومت تشويه   
 أصـيب وعلى سبيل املثـال،     . طفالً ١١ه  وِّأطفال وشُ  ٨، قتل   ٢٠٠٩يونيه  /مايو وحزيران /أيار

ثنـاء تبـادل إلطـالق النـار بـني          جبروح بليغـة أ   ،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٥يف   من العمر    صيب يف الثامنة  
وهوتــا، مبقاطعــة بوجومبــورا  عــضو مزعــوم يف قــوات التحريــر الوطنيــة واجلنــود يف كوميــون م  

، ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢٦ويف  . واعتقل الفاعل وجنـدي مـن قـوات الـدفاع الـوطين           . الريفية
بكوميون روموجني، يف مقاطعة بوروري، قتل طفالن يبلغان من العمر ستة عشر عامـاً وثالثـة                

ن األهــايل الفــاعلني املزعــومني مــأعــدم و. خــالل هجــوم رجــال مــسلحني علــى مرتهلمــا  أعــوام
 أربعــة أعــضاء يف قــوات ضــمنهمواعتقــل تــسعة أشــخاص، مــن .  شــنقاقـوات التحريــر الوطنيــة 

  .التحرير الوطنية، بعد أن أبلغ عنهم شهود حمليون
  

 االغتصاب والعنف اجلنسي   -دال   
اإلحصاءات اليت أفاد هبا مركز سريوكا، الذي يساعد النـاجني مـن العنـف              استناداً إىل     - ٢٣

إال أن تقـارير مـراقيب حقـوق    .  احلـاالت الـيت ارتكبـها األفـراد النظـاميون       عـدد  تراجـع اجلنسي،  
وقـد ذكـرت    . قـوات الـدفاع الـوطين     نـسبت إىل    اإلنسان يف امليدان تشري إىل أن سـبع حـاالت           

عـن   املزعـومني   حالة، ونسبت أربع حـاالت إىل مجاعـة املنـشقني     ١٢قوات التحرير الوطنية يف     
  . قوات التحرير الوطنية
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ــي   - ٢٤ ــوم ففـ ــانون األول١٥يـ ــسمرب / كـ ــال، ،٢٠٠٧ديـ ــبيل املثـ ــى سـ ــدي   علـ ــم جنـ  اهتـ
ويف . وقـد اعتقـل الفاعـل املزعـوم      . ، مبقاطعـة ماكامبـا     الك - نيـانزا  باغتصاب فتاة يف كوميـون    

 ماباي، إقليم سيبيتوك، أفيد عـن       ن، بكوميو ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٧حادثة منفصلة يوم    
وفـر  . قـوات التحريـر الوطنيـة   عنـصر مـن   علـى يـد   مـن العمـر     ة  اغتصاب فتاة يف السادسة عشر    

 . تبحث عنهوال تزال الشرطة املنطقة الفاعل املزعوم من 

إقــرار اجلمعيــة الوطنيــة وجملــس الــشيوخ القــانون حظــي بالترحيــب ويف تطــور إجيــايب،   - ٢٥
  . ألطفال اداجلنائي املنقح مع تعديالت تعزز إصدار األحكام على مرتكيب العنف اجلنسي ض

    
  اخلطف  - ءاه  

 ال تتوافر معلومات عن ممارسـة القـوات أو اجلماعـات املـسلحة اخلطـف خـالل الفتـرة                    - ٢٦
 .املشمولة بالتقرير

  
  ستشفياتأو امل/هلجمات على املدارس وا  - واو  

، انــدلعت اشــتباكات بــني قــوات احلكومــة  ٢٠٠٨مــايو / أيــاروأبريــل /خــالل نيــسان  - ٢٧
ــوات التحر  ــر     ومقــاتلي ق ــوات التحري ــورا، وشــن مقــاتلو ق ــة، مشلــت قــصف بوجومب ــر الوطني ي

وقـد  . الوطنية هجوماً على مركز صـحي يف كوميـون مبانـدا مبقاطعـة بوبـانزا وبـادروا إىل هنبـه                   
وقـصفت  . ر أيضاً مركز صحي يف كانيوشا، مبقاطعـة بوجومبـورا الريفيـة، جـراء القـصف        تضرَّ

  .انزاأيضاً مدرستان ابتدائيتان يف مقاطعة بوب
  

 إلفالت مرتكيب االنتهاكات من العقابالتقدم احملرز يف التصدي   - اثالث  
. حاالت انتهاكات خطرية حلقوق الطفـل، ال سـيما العنـف اجلنـسي    عن  ما يبلغ  اكثري  - ٢٨
إحاطات إعالمية وحلقات تدريبية بشأن حقـوق الطفـل لقـوات األمـن والـدفاع              يؤدي تقدمي   و

ــة تابعهــا  ٤٣ومــن أصــل  . ل عــدد مــن الفــاعلني ومقاضــاهتم  اعتقــاإىل واجلهــاز القــضائي    حال
ومن بني هـذه احلـاالت، أصـدرت احملكمـة          . قضاء حالة أمام ال   ٢٣رفعت  املراقبون عن كثب،    

أحكــام، وتنتظــر حاليــاً ســبع حــاالت أن تــصدر فيهــا احملكمــة االبتدائيــة حكمــاً،    ٣االبتدائيــة 
 تـزال الـشرطة حتقـق يف احلـاالت املتبقيـة ألن             وال. وينظر املدعي العـام حاليـاً يف سـت حـاالت          

الفاعلني املزعومني إما تواروا عن األنظار قبل اعتقاهلم أو فروا من زنزانـات االحتجـاز، ومتـت                 
ــة     ــة بــني األســر والــسلطات احمللي ــةوتــرد . تــسوية بعــض احلــاالت بــصورة ودي  يف بعــض األمثل

  .٣١ إىل ٢٩الفقرات من 
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معـسكر   أعـوام علـى جنـدي مـن     ١٠اً بالـسجن ملـدة   أصدرت حمكمة عسكرية حكمـ      - ٢٩
 يـوم   مـن العمـر  بوجومبورا الريفية، اعتقـل بتهمـة قتـل صـيب يف احلاديـة عـشرة        موزيندا مبقاطعة   

ــه /متـــوز ٦ ــة هـــي  . ٢٠٠٨يوليـ ــة وهـــذه احملكمـ وصـــدر يـــوم . العـــسكريةبوجومبـــورا حمكمـ
 ٥٠٠ ٠٠٠أعــوام وبــدفع غرامــة قيمتــها  ١٠ حكــم بالــسجن ملــدة ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٥

فرنك بوروندي تعويضاً عن األضرار ضد جندي آخـر متـهم باغتـصاب فتـاة يف الثالثـة عـشرة                    
  .  الك-من العمر ببلدة نيانزا 

وأحيل ملف أربعة مقاتلني تابعني لقوات التحريـر الوطنيـة متـهمني باملـشاركة يف قتـل                   - ٣٠
، إىل حمكمــة ٢٠٠٨ أغــسطس/ آب٢٨وري، يــوم طفلــني بكوميــون رومنجــي، مبقاطعــة بــور 

عـن  أفـرج  و. وهـم ينتظـرون إصـدار احلكـم    . ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول  ٣بوروري االبتدائية يـوم     
  . مخسة مشتبه فيهم آخرين

 طفالً يف كوميـو موسـونغايت، مبقاطعـة         ١٨وأحيل ملف عنصر شرطة متهم باغتصاب         - ٣١
وقــد عقــدت جلــسة اســتماع . نــا االبتدائيــة إىل حمكمــة روتا٢٠٠٨يونيــه /روتانــا، يف حزيــران

 ال تزال مـستمرة يف هنايـة الفتـرة           احملاكمة وكانت إجراءات . ٢٠٠٩مارس  /آذار ٣١ثانية يوم   
 .املشمولة بالتقرير

  
   الدعوة واحلوار من أجل خطط العمل  - ارابع  

بــدأت الفتــرة قيــد االســتعراض وانتــهت برســائل دعــوة موجهــة مــن املمثــل التنفيــذي      - ٣٢
 ومـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام      ٢٠٠٧ديـسمرب   /لألمني العام يف بوروندي يف كـانون األول       

ووجهـت الرسـائل إىل   . ٢٠٠٨ديـسمرب  / يف كـانون األول    الرتاعـات املـسلحة   واملعين باألطفال   
إطـالق الـسراح    رئيس بوروندي وإىل قائد حركة قوات التحرير الوطنيـة املـسلحة ودعـت إىل               

ألطفـــال املـــرتبطني باجلماعـــات املـــسلحة يف بورونـــدي وذكـــرت  لروط الفـــوري وغـــري املـــش
  .حقوق الطفلعن محاية األطراف مبسؤولياهتم 

، طلبـت اليونيـسيف أيـضاً إىل قائـد قـوات التحريـر              ٢٠٠٨أكتـوبر   /ويف تشرين األول    - ٣٣
تـه،  األطفـال املـرتبطني حبرك    بـإطالق سـراح     الوطنية، أغـاثون رواسـا، أن يؤكـد كتابيـاً التزامـه             

  .األويل ومنطقة جتمعوبتعيني منسقني لألطفال يف كل منطقة للتجمع 
واسـتئناف   ٢٠٠٨مايو  /ومنذ عودة قيادة قوات التحرير الوطنية إىل بوروندي يف أيار           - ٣٤

ــار اتفــاق تنفيــذ  ــشاملوقــف إطــالق الن ، عقــدت عــدة اجتماعــات ملناقــشة فــصل األطفــال     ال
ــة   ــر الوطني ــوات التحري ــرتبطني بق ــق ٢٠٠٨أغــسطس / آبويف. امل ــد ، واف ــر  قائ ــوات التحري ق

الوطنيــة رواســا علــى تيــسري التحقــق مــن هويــة األطفــال املــرتبطني بقواتــه وتوعيــة مقاتليــه هبــذا  



S/2009/450  
 

09-49419 11 
 

، قام كل من األمانـة التنفيذيـة للجنـة الوطنيـة للتـسريح              ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٠ويف  . الشأن
تكامـل يف بورونـدي، واليونيـسيف،       وإعادة اإلحلاق وإعادة اإلدماج، ومكتب األمم املتحدة امل       

إىل جانــب أعــضاء مــن فريــق االتــصال املــشترك بــشأن منــاطق التجمــع، بتوعيــة مقــاتلي قــوات 
يف منطقة روغازي للتجمع بشأن الربنامج الـوطين للتـسريح وإعـادة            املتجمعني  التحرير الوطنية   

قـوات التحريـر    قـادة   والغرض من هذه التوعية احلـصول علـى تعـاون           . اإلحلاق وإعادة اإلدماج  
الوطنيــة يف إقنــاع مجيــع القاصــرين بتــسجيل أنفــسهم علــى قائمــة لألطفــال املــرتبطني بقــوات     
التحرير الوطنية، وكذلك توعيـة مجيـع املقـاتلني، ومـن ضـمنهم األطفـال، لكفالـة التحقـق مـن                     

وبعــد هــذه الــدورة، أحالــت قــوات التحريــر . بــأقرب وقــت ممكــنوإطــالق ســراحهم هويتــهم 
الــذين ”م علــى أهنــم األطفــال  هنيعرفــوقادهتــا  ال يــزال الطفــ ٣٠بأمســاء رمسيــة يــة قائمــة الوطن

كــوهنم ، عوضــاً عــن “اهتمــت هبــم احلركــة خــالل الــرتاع، والــذين كــانوا حباجــة إىل املــساعدة
مقاتــل إىل اآلليــة  ٢١ ١٠٠وأحالــت احلركــة أيــضاً قائمــة بأمســاء  . مــرتبطني حبركتــهمأطفــال 

 . مقاتلني دون الثامنة عشرة١٠رصد، مشلت أمساء املشتركة للتحقق وال

 ،وأعــدت األمانــة التنفيذيــة للّجنــة الوطنيــة للتــسريح وإعــادة اإلحلــاق وإعــادة اإلدمــاج   - ٣٥
 طفـال   ٣٠ خطة لفـصل     ،باإلضافة إىل مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي واليونيسيف        

لتجمـع يف روغـازي ونقلـهم إىل مركـز           يف منطقـة ا    موجـودين  بقـوات التحريـر الوطنيـة        مرتبطا
، وهــذا مــا رفــضته قــوات التحريــر     ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٣العبــور يف جيتيغــا يف  

لقائــد وفقــا و .ديــسمرب بــاءت بالفــشل/ كــانون األول٢٤وجــرت حماولــة أخــرى يف  .الوطنيــة
 األطفــال اإلفــراج عــنيف رواســا، فإنــه مل يكــن ممكنــا النظــر  ، أغــاثون قــوات التحريــر الوطنيــة

بشكل مستقل عـن بقيـة عمليـة الـسالم، أي الـشروط الـسياسية املتعلقـة بالطلـب القاضـي بـأن             
تغري قوات التحرير الوطنية اسم حزهبا لُيعترف هبا حزبا سياسيا واملداوالت بشأن مشل عناصـر               
القــوات مبناصــب رفيعــة املــستوى يف احلكومــة فــضال عــن املوافقــة علــى إدمــاج حمــاريب قــوات   

الــسياسية، املديريــة وبــدعم مــن امليــّسر و .الوطنيــة يف صــفوف قــوات األمــن والــدفاعريــر التح
 .جرى جتاوز هذه العقبات يف هناية األمر

 كـانون   ١٧ودعا املبعوثون اخلاصون إىل منطقة البحريات الكربى يف إعالهنـم املـؤرخ               - ٣٦
ء عملية نـزع سـالح األطفـال        كالًّ من احلكومة وقوات التحرير الوطنية لبد       ٢٠٠٩يناير  /الثاين

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠وتسرحيهم وإعادة إدماجهم حبلول 

، أرســلت قــوات التحريــر الوطنيــة ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٧واســتجابة إلعــالن   - ٣٧
ــة رســالة إىل  ــسياسية يف املديري ــشري فيهــا،  / شــباط٩ال ــر ت ــشري، إىل يف فرباي ــا ت ــة م   مــسألةمجل

ل األطفــال املــرتبطني باحلركــة رغــم أن العمــل مل يكــن قــد بــدأ بعــد باهليكــل  اإلســراع يف فــص
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فرباير، عّينـت قـوات التحريـر    / شباط١٣ويف  .اجلديد لعملية نزع السالح والتسريح واإلدماج
األطفــال يف كــل منطقــة مــن منــاطق التجمــع  بــشأن  هلــا منــسقني اتــصال تــابعني يــةالوطنيــة مثان

 اهلويـة والفـصل   توعيـة والتحقـق مـن       الهمة دعـم عمليـة      مبإليهم  عهدت  األوىل  ومناطق التجمع   
  يف هنايـة األمـر    إىل مركز عبور األطفال يف جيتيغا من أجل مجع مشلـهم            األطفال ن نقل فضال ع 

مكتـب  يف ستـشار يف جمـال محايـة األطفـال     املإىل إحاطـات قـدمها    املنـسقون  واستمع .أسرهمب
فة إىل اليونيـسيف بـشأن عمليـة نـزع سـالح األطفـال              األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي إضا     

  . به خالل العمليةسيضطلعونوتسرحيهم وإعادة إدماجهم والدور الذي 

مارس، جرت توعيـة األطفـال وقـادهتم يف منطقـة التجمـع يف روبـريا                / آذار ١٦ويف    -  ٣٨
، أطلقـت قـوات   ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢ويف  .عمليـة التحقـق مـن هويتـهم وفـصلهم     بشأن 

ــا ســراح   ال ــة رمسي ــر الوطني ــريا    ٨٨تحري ــة التجمــع يف روب ــّددت ( طفــال مــن منطق ــة ُح هوي
 طفــال ٢٤وســراح ) مباشــرةً يف املوقــع آخــرين ١٦مــارس، وهويــة / آذار١٩منــهم يف   ٧٢

 )١(مــن منطقــة التجمــع يف روغــازي وُســلِّموا إىل احلكومــة مــن خــالل فريــق التنــسيق الــتقين
إعــادة اإلدمــاج مــن أجــل نقلــهم إىل مركــز التــسريح يف  املعــين بالتــسريح وإعــادة اإلحلــاق و

ــا ــسان١٠ويف  .جيتيغ ــل، أُ/ ني ــضا ســراح   أبري ــق أي ــن مخــس  ٢٢٨طل ــن طفــال م ــاطق  م  من
غــازارارا، كيبوييــه، مانيغــه، مــاتونغو،    (تابعــة لقــوات التحريــر الوطنيــة    األويل الالتجمــع 
تتــراوح بــني فتــرة  طفــال، مــن بينــهم ســت فتيــات، ٣٤٠  مــا جمموعــهوأمــضى ).روكوكــو
وأدار فريـق التنـسيق    .سـتة أسـابيع يف الرعايـة املؤقتـة يف مركـز التـسريح يف جيتيغـا       مخـسة و 

 غـري احلكـوميتني اللـتني سـاعدتا يف الرعايـة             الـوطنيتني  التقين املركـز مبـساعدة مـن املنظمـتني        
حـث   يف البعدت منظمة غري حكومية ثالثـة أيـضا  وسا .النفسية واألنشطة الرياضية والثقافية

األطفــال مجيــع عــن أســر األطفــال، وتوعيــة اجملتمعــات احملليــة وأســر األطفــال ومجعــت مشــل 
ملؤقتـة  الرعايـة ا مّولـت أيـضا   ومّولـت اليونيـسيف هـذه املنظمـات غـري احلكوميـة و       .بأسرهم

وســامهت  .طفــال بــدعم مــايل مــن حكــوميت إســبانيا وفرنــسا  ٣٤٠لألطفــال البــالغ عــددهم 
إعادة اإلحلـاق، الـيت مـن املقـرر     جمموعة تدابري اليف شهرين من اليونيسيف أيضا يف دفع تك  

دوالرا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة شــهريا لــشراء    ١٨يعــادل   امبــ شــهرا ١٨أن تــدوم 
أمـا بقيـة احتياجـات     .املـواد الغذائيـة، مـن أجـل تفـادي أي إزعـاج أثنـاء مجـع مشـل األسـرة          

عين بالتسريح وإعادة اإلحلاق وإعـادة اإلدمـاج        الربجمة فسوف يغطيها فريق التنسيق التقين امل      
  .٢٠٠٩سبتمرب /إعادة اإلدماج العمل يف أيلول/عندما يستأنف برنامج إعادة اإلحلاق

__________ 
  .َخلََف الفريق األمانة التنفيذية للّجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  )١(  
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مبنــشقني  اإلضــافيني الــذي ُحــّددت هويــاهتم واملــرتبطني  ٦٩أمــا بالنــسبة لألطفــال الـــ    - ٣٩
سـبتمرب  / وبورماتـا منـذ أيلـول     وجـودين يف مـوقعي رانـدا      املعن قوات التحرير الوطنية     مزعومني  
والية األمانة الوطنية للّجنة التنفيذية للتـسريح وإعـادة         بسبب انتهاء   قد تأخر فصلهم    ف،  ٢٠٠٨

 صـدام ومـن أجـل تفـادي أي     .اإلحلاق وإعادة اإلدماج، ريثما يبدأ عمـل فريـق التنـسيق الـتقين    
 يف مركـز  ٦٩ة واألطفال الــ    قوات التحرير الوطني  بمرتبطني  وا   كان ن الذي ٣٤٠بني األطفال الـ    

عن قـوات التحريـر   باملنشقني املزعومني   التسريح يف جيتيغا، فقد تأّجل فصل األطفال املرتبطني         
ــة ــران٨يف )  واحــدةصــبية صــبيا و٣٩( طفــال ٤٠وجــرى فــصل  . الوطني ــه / حزي  ٢٠٠٩يوني

مـع البـالغني    االحتكـاك    وبغيـة جتنـب    ). سن الرشد يف هـذه األثنـاء       ٦٩بلغت بقية األطفال الـ     (
قيد التـسريح يف مركـز التـسريح يف جيتيغـا، ُنِقـل األطفـال إىل معهـد كـاثوليكي يف ماتـارا، يف                        

الطــيب، واالستــشارة  التــسجيل، والفحــص(وتلقــوا رعايــة مؤقتــة  .مقاطعــة بوجومبــورا الريفيــة
، اإليــدز واالختبــار/البــشرية ناعــةالنفــسية، واالستــشارة والفحــص خبــصوص فــريوس نقــص امل  

ــادة اإلحلــاق    وا ــسريح وإع ــامج الت ــسلمي وبربن ــايش ال ــة بالتع ــاج  لتوعي ــادة اإلدم ــدير و ).وإع ت
 االجتماعية والتروحييـة   - هذا الربنامج بدعم مايل من البنك الدويل، والربامج النفسية        احلكومة  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٨أسرهم يف ب طفال ٤٠وُجمع مشل الـ  .بتمويل من اليونيسيف
  

 زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجبرامج ن  -خامسا  
ــه     - ٤٠ ــا جمموع ــر م ــسلحة، ِحــ    ٦٢٦ينتظ ــات امل ــرتبطني باجلماع ــانوا م ــال ك ــادة َمَز طف  إع

 دوالرا  ١٨مـواد غذائيـة عينيـة تعـادل         ( شـهرا    ١٦اإلدماج املتبقية اخلاصة هبم واليت تبلغ مدهتا        
التـدريب املهـين     وأيم الرمسـي    وإعـادة اإلدمـاج يف التعلـ      ) من دوالرات الواليات املتحدة شهريا    

مـارس  / آذار٣١ بـشكل رمسـي يف   ىوانتـه  .حـسبما خيتـاره القاصـر   أو األنـشطة املـدّرة للـدخل    
 الربنــامج -املتعــدد األقطــار للتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  الربنــامج /البنــك الــدويلمتويــل  ٢٠٠٨

 ريح وإعـادة اإلدمـاج    املتعدد األقطار للتسريح واإلدماج الذي ميول برنامج نزع السالح والتـس          
. يف بورونـــدي، مبـــا يف ذلـــك برنـــامج نـــزع ســـالح األطفـــال وتـــسرحيهم وإعـــادة إدمـــاجهم  

اجلهات املاحنة تناقش مع البنك الدويل واحلكومة املرحلة االنتقالية التالية لربنـامج             كانت وفيما
ماعـات املـسلحة    نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، أُبِقَيت مسألة األطفال املـرتبطني باجل          

  .وتسرحيهم على جدول األعمال باعتبارها مسألة مثرية للقلق وحباجة الستجابة عاجلة

إنشاء فريق التنسيق التقين املعين بالتسريح وإعادة اإلحلـاق وإعـادة اإلدمـاج،             كان يف   و  - ٤١
ــو  ــة وه ــة هيئ ــشأهتأحكومي ــاج     ان ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــرتع ال ــة ل ــة الوطني  يف  اللجن
املتعلقة بإعـادة   االختصاصاتوقّدم الفريق  .بدء الربنامج االنتقايلإيذان ب، ٢٠٠٩فرباير /شباط

هذه اخلطـة، اقتـرح الفريـق       حسب  و .إعادة إدماج األطفال إىل البنك الدويل الذي وافق عليها        
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ن واسـُتقِدم اثنـا   .األطفـال أعيـد دمـج    حيـث  ١٥ إىل منطقتني لتغطية املقاطعات الـ دلتقسيم الب 
وسيتمثل التحدي يف الربط بـني   .من الشركاء املنفذين بالفعل ليغطي كل منهما منطقة واحدة

إدمـاج األطفـال الـضعفاء      برنامج جمتمعي أطـول أمـدا إلعـادة         بني  عملية إعادة اإلدماج هذه، و    
من اليونيسيف، لتفادي إمهـال احتياجـات األطفـال          بدعموحتت قيادة وزارة التضامن الوطين،      

بعـد انتـهاء مـشروع إعـادة اإلدمـاج األويل الـذي             علـى األمـد الطويـل       إعـادة اإلدمـاج     ل  يف جما 
 . شهرا١٨ إىل ١٢سيستغرق من 

محايـة األطفـال   املستـشار يف جمـال    أعمال الدعوة والتوعيـة الـيت جيريهـا      استمرارورغم    - ٤٢
مجيـع أصـحاب   الـذين دعيـا   كتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي واليونيـسيف،            ملالتابع  

مل تـتمكن األمانـة التنفيذيـة للّجنـة الوطنيـة           ،  إىل العمل ملا فيه مصلحة األطفال     عنيني  املصلحة امل 
ــة االحت     ــسريح وإعــادة اإلحلــاق وإعــادة اإلدمــاج مــن تلبي ــصادية  للت ــة واالقت ياجــات االجتماعي

املفتـرض أن   وكان مـن     . طفال انفصلوا عن اجلماعة املنشقة عن قوات التحرير الوطنية         ٢٤٦ لـ
طفـال سـبق تـسرحيهم بـني         ٣ ٠٢٨يستفيدوا من حزمة إعادة اإلدماج نفـسها الـيت أُعطيـت لــ              

 ويـشكل هـؤالء    . وأعيد إدماجهم بالفعل يف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية       ٢٠٠٦  و ٢٠٠٤عامي  
 طفال الذين من املقرر أن يستفيدوا مـن الربنـامج الـذي ميّولـه     ٦٢٦ طفال جزءا من الـ    ٢٤٦الـ  
  .لبنك الدويلا

  
 جمية األخرى لالنتهاكات اجلسيمةنااالستجابات الرب  -سادسا  

 العنف اجلنسي    

، ونائـب الـوزير املكلـف       )باشـيغانتاهي (شارك ممثلون عـن الزعمـاء التقليـديني احمللـيني             - ٤٣
اجلنـــسانية، وممثلـــون عـــن جملـــس الـــشيوخ واجلمعيـــة الوطنيـــة يف حبقـــوق اإلنـــسان والـــشؤون 

 املنظمــات غــري احلكوميــة ومكتــب األمــم يف ذلــكثلــون عــن اجملتمــع املــدين مبــا بورونــدي، ومم
اجلنــسي املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي واليونيــسيف، يف مــؤمتر رفيــع املــستوى إلهنــاء العنــف   

واعتمد املؤمتر الـذي عقـد يف غومـا         . اإلفالت من العقاب يف منطقة البحريات الكربى      ظاهرة  و
ــال كيفــــو يف  ــة مشــ ــة  يف مقاطعــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــرة  مجهوريــ  ٢٦ إىل ٢٤مــــن يف الفتــ

إعـالن غومـا إلهنـاء العنـف اجلنـسي واإلفـالت مـن العقـاب يف منطقــة         ، ٢٠٠٨يونيـه  /حزيـران 
واليونيـسيف  يف بورونـدي   وضع مكتب األمم املتحدة املتكامـل  بعد ذلكو .البحريات الكربى

ين يف بوروندي، شكلت أساسـا لـدورات      استراتيجية مشتركة ملكافحة العنف اجلنسي واجلنسا     
ــة الــيت جي ــابع  التوعي زعمــاء لفائــدة ن للمكتــب وشــركاؤهم وريهــا موظفــو حقــوق اإلنــسان الت

 .اجملتمعات احمللية واجلمعيات اليت تضم نوادي الشباب وغري ذلك من املراكز اجملتمعية
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الـوزير املكلـف    ، نظّـم نائـب      ٢٠٠٨ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  /ويف تشرين الثاين    - ٤٤
 ملناهـضة حبقوق اإلنـسان والـشؤون اجلنـسانية، مبـساعدة مـن املكتـب املتكامـل، أنـشطة توعيـة                    

ــة حبملــة   .العنــف اجلنــسي يف املــدارس   يومــا مــن النــشاط ملناهــضة العنــف   ١٦وبــدأت التوعي
وجـرت أنـشطة التوعيـة بالتعـاون مـع       . كافة أرجاء البلـد يف مدرسة ٥١شارك فيها  ،اجلنساين

ــو ــسانية، وحتــالف  ال ــشؤون اجلن ــة بال ــة    الرجــال ملكافحــة زارة املعني ــرأة، ومجعي  العنــف ضــد امل
، أُجريــت دورات توعيــة يف املــدارس يف ٢٠٠٩ينــاير /ويف كــانون الثــاين .األمهــات العازبــات

طفـل مـن     ٦ ٠٠٠أكثـر مـن     الريفيـة لفائـدة     بوجومبورا وبوبانزا وبوجومبـورا     بلدية  مقاطعات  
وُوزِّعت على املدارس املشاركة مـواد التوعيـة    . والثانوية إىل جانب أساتذهتماملدارس االبتدائية

وواصـلت اليونيـسيف أيـضا،     .مبا فيها املواد املدرسية مرفقة برسـائل حتـذر مـن العنـف اجلنـسي     
اجلنــساين ومنــع العنــف   مــن خــالل شــركائها، تقــدمي مــساعدهتا لــضحايا العنــف اجلنــسي و       

ــساين،  ــدمي   اجلن ــل تق ــا يكف ــمم ــسية   (دعم ال ــة والنف ــة الطبي ــة -الرعاي ــساعدة أو /و االجتماعي امل
لفائــدة يف مخــس مقاطعــات نــساين لــضحايا العنــف اجلنــسي واجل) القانونيــة، حــسب االقتــضاء

ودعمـت اليونيـسيف أيـضا أنـشطة التوعيـة بـشأن منـع         . طفـال ٤٧١ ضـحايا، مبـن فـيهم    ٨٠٩
 يف ماكامبـا ومويينغـا ورويغـي        شخـصا  ٥٢ ١٤٢اجلنـساين لفائـدة     ومكافحة العنف اجلنـسي و    

  .وكانكوزو ومقاطعات بوجومبورا الريفية
  

 منع جتنيد األطفال    

ــ يف  - ٤٥ ــصادر يف     ام ــائي ال ــانون اجلن ــيح الق ــق بتنق ــسان٢٢ يتعل ــل / ني ــل ٢٠٠٩أبري ، عم
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي واليونيــسيف ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق    

إسـهامات إلدراجهـا    اقتـراح    الشركاء واخلـرباء الـوطنيني والـدوليني، علـى           اإلنسان، إىل جانب  
وبعـد اختـاذ عـدة إجـراءات      .وضع نظام قضائي حمـسن لألطفـال  القانون ودعوا إىل  يف مشروع

لتوعية صانعي القرار، اعتمدت اجلمعية الوطنية القانون اجلنائي املنقح الـذي يقـضي بـأن تـنص              
ات الــدفاع الــوطين البورونديــة علــى أن يكــون هنــاك حــد أدىن إجــراءات التجنيــد اخلاصــة بقــو

باط  سـنة، وأنـه جيـب علـى األشـخاص الـراغبني بالتجنيـد كـض        ١٨لسن التجنيد يف اجليش هو     
   . دراستهم الثانويةأكملوا أن يكون ضباط صف أو
واصل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي واليونيـسيف بـذل جهـود الـدعوة            - ٤٦
عية املوجهـة إىل أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني بـشأن ضـرورة إدراج تـدابري محايـة خاصـة                     والتو

ــة يف بورونــدي   ــة االنتقالي  ونفــذ مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف   .لألطفــال يف نظــام العدال
املــشاورات الوطنيــة مــع الــسكان بــشأن آليــات  التوعيــة خــالل ةبورونــدي واليونيــسيف أنــشط

 .٢٠٠٩يوليه /يف مطلع متوزيت جرت الالعدالة االنتقالية 
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 املكتـب املتكامـل واليونيـسيف ومفوضـية         عمـل وخالل الفترة املشمولة باالسـتعراض،        - ٤٧
تـدريب الـضباط وتقـدمي      علـى كفالـة     وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         حقوق اإلنسان   
ر بعثـة االحتـاد    يف الـصومال يف إطـا  سُتنـشران  يف بوروندي وحدتني عسكريتني إحاطات جلنود   

 امـن األفــراد العـسكريني معلومـات وتــدريب    ١ ٧٠٠وتلقــى أكثـر مـن    .األفريقـي يف الـصومال  
بشأن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ومحاية الطفل وعن آليات الرصـد واإلبـالغ املنبثقـة عـن                 

وإضـافة إىل ذلـك، واصـل املكتـب املتكامـل بـدعم مـايل         ).٢٠٠٥ (١٦١٢قرار جملس األمـن  
ن اليونيــسيف واملفوضــية، تــوفري التــدريب لألفــراد العــسكريني وأفــراد الــشرطة بــشأن وتقــين مــ

حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، مبا يف ذلك التركيـز بـشكل خـاص علـى منـع العنـف اجلنـسي             
وبغيــة كفالــة أن تراعــي املؤســسة العــسكرية حقــوق الطفــل، نظمــت اليونيــسيف     .نــساينواجل

 مدربا عـسكريا    ٣٠مل، دورة تدريبية للمدربني شارك فيها       والشركاء، مبشاركة املكتب املتكا   
وتلقى املدربون العسكريون التدريب علـى حقـوق الطفـل والقـانون      .من قوات الدفاع الوطين

وركـز هـذا التـدريب       .اإلنساين الدويل ومحاية الطفل يف أوقات السالم والرتاع وحفظ السالم         
هبـدف وضـع خطـط لتـدريب اجلنـود          ) ٢٠٠٥( ١٦١٢أيضا علـى أحكـام قـرار جملـس األمـن            

يف حمـددة  جندي منتـشرين يف البلـد وإدراج وحـدات تدريبيـة      ٢٥ ٠٠٠املتبقني البالغ عددهم   
نفيــذها بنهايــة عــام ومــن املقــرر وضــع خطــط وبــرامج عمــل وت  .العــسكريةالدراســية املنــاهج 
 . ذلكبعد  وما٢٠٠٩

 تـأثريا    كـبري  بوروندية ُيظهِـر بوضـوح    لقوات األمن ال   وبدأ ما ُيقدَّم من تدريب وتوعية       - ٤٨
 احلـاالت   عـدد ومثة اخنفاض واضح يف .مباشرا يف التقليل من االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال

 .املــسجلة لقــوات الــدفاع الــوطين خــالل األشــهر الــستة األخــرية مــن الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
 اتعلقة بانتهاكات ارتكبها أفرادهـ    وبدأت املتابعة مع مسؤويل قوات الدفاع الوطين للحاالت امل        

يت مثارهــا يف جمــال التـصدي لإلفــالت مــن العقـاب، وإن كــان ال يــزال مثـة الكــثري ممــا يــتعني    ؤتـ 
 .القيام به

 التوصيات  -سابعا   
ــرتبطني جبماعــات         - ٤٩ ــال م ــة ألطف ــة معروف ومــن دواعــي ســروري عــدم وجــود أي حال

ــدي يف آب  ــسلحة يف بورونـ ــسطس /مـ ــي أو. ٢٠٠٩أغـ ــل ن تينبغـ ــدي،  كفـ ــة بورونـ حكومـ
القطري يف بوروندي، والبنك الدويل والـشركاء، علـى سـبيل           فريق األمم املتحدة    مبساعدة من   

ــالغ عــددهم      ــع األطفــال الب ــة، إعــادة اإلدمــاج الكامــل جلمي ــذين كــانوا  ٦٢٦األولوي  طفــال ال
ن تعـرض   املـسلحة، وإقامـة نظـام محايـة ووقايـة قابـل لالسـتمرار للحـد مـ                 باجلماعـات    مرتبطني

 .األطفال إلمكانية جتنيدهم أو إعادة جتنيدهم
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شـركائها، مواصـلة العمـل علـى كفالـة إعطـاء       ، بـدعم مـن   ينبغي حلكومـة بورونـدي    و  - ٥٠
 لحة وغريهـم مــن األطفــال املعتــربين األولويـة لألطفــال الــذين كـانوا مــرتبطني باجلماعــات املــس  

بـادئ  باالمتثـال مل تمعية على مدى أطول، ، يف برامج إعادة اإلدماج اجمل  أشد عرضة لالرتباط هبا   
 .اجلماعات املسلحة وأبشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة باريس 

ات ، قد يرغب الفريق التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال والرتاعـ               بناء على ما تقدم   و  - ٥١
ل يف بورونـدي، أن     ، على سبيل املتابعة ملا أُحرِز من مكاسب وتقـدم يف محايـة األطفـا              املسلحة

مجيـع  عـادة إدمـاج     ينظر يف زيارة بوروندي يف األشـهر القادمـة ملتابعـة التقـدم احملـرز هنـاك يف إ                  
  .من صفوف اجلماعات املسلحة لترسيخ الدروس املستفادةاملسرحني األطفال 

مــة األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة يف جمــال محايــة  وحكومــة بورونــدي ومنظوعلــى   - ٥٢
مـا يلـزم    الفتيات والفتيان الذين كانوا مرتبطني باجلماعات املـسلحة، يف          تشرك أيضا   أن  الطفل  

ســفراء شــباب مــن   برنــامج أنــشطة جمتمعيــة لبنــاء الــسالم ُتقــام يف املــستقبل مــن قبيــل        مــن 
 .السالم أجل

 ظمــة ملنــع اســتخدام األطفــال دون ســن وأدعــو حكومــة بورونــدي لوضــع قواعــد وأن   - ٥٣
، مـع إيـالء اهتمـام خـاص          واملعاقبـة عليـه    مر يف العنف املرافـق لالنتخابـات      الثامنة عشرة من الع   

 .لضرورة منع استخدام األطفال الذين كانوا مرتبطني باجلماعات املسلحة أثناء الرتاع

وينبغي حلكومة بوروندي أن تقـوم بـدعم مـن فريـق األمـم املتحـدة القطـري، بـصياغة            - ٥٤
لعنف اجلنسي، تضمن وضع حد لإلفالت من العقـاب عـن           وتنفيذ استراتيجية شاملة ملكافحة ا    

  .طريق حماكمة الفاعلني وتتخذ مبوجبها تدابري لدعم الفتيات والفتيان ضحايا العنف اجلنسي
ــة أن ُيعامــل األطفــال الــذين حيــاكُمون بتهمــة     أحــثو  - ٥٥  حكومــة بورونــدي علــى كفال

دوليــة اخلاصــة حبقــوق الطفــل، ارتكــاب جــرائم وفقــا للمعــايري الاالرتبــاط جبماعــات مــسلحة و
 احلرمـان مـن احلريـة       أا يتعلق بسن املسؤولية اجلنائيـة، وأصـول احملاكمـات ومبـد            م سيما يف  وال

محايـة األطفـال الـضحايا      و وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تنسجم مـشاركة        .باعتباره املالذ األخري  
ــة  ــة لألمــم املتحــدة   مــع املبــادئ الت، حــسب االقتــضاء،والــشهود يف اإلجــراءات القانوني وجيهي

 .يهاوالشهود علاجلرائم ضحايا من للعدالة اليت تشمل األطفال 

 القيادي الـذي أظهرتـه حكومـة بورونـدي يف كفالـة تـوفري التـدريب                 الدورعلى  وأثين    - ٥٦
املنهجي لقواهتا يف حفظ السالم قبل نشرهم، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف             

كومة بوروندي النظر، باالشـتراك     حب وأهيب. األمم املتحدة القطري التابع يل    بوروندي وفريق   
تـابع  تـشكيل فريـق اتـصال    يف  ،  املتقاربـة الـتفكري   مع الدول األعضاء والبلـدان املـسامهة بقـوات          

ــدريب       ل ــوفري الت ــدعوة إىل ضــرورة ت ــسالم ملواصــلة ال ــات حفــظ ال ــة بعملي ــة اخلاصــة املعني لجن
  .بشأن محاية األطفالقبل نشرها  السالم املنهجي جلميع قوات حفظ


