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 تقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف ميامنار  
 

 موجز 
وهـو يقـدم إىل      ).٢٠٠٥ (١٦١٢أعد هذا التقرير وفقـا ألحكـام قـرار جملـس األمـن               

اجمللس وفريقه العامل املعين باألطفـال والـصراع املـسلح بوصـفه التقريـر القطـري األول املقـدم                   
ويتــضمن التقريــر، الــذي يغطــي الفتــرة مــن  . القــرار مــن ذلــك١٠  و٣ و ٢عمــال بــالفقرات 

، معلومات عن احلالة الراهنـة فيمـا يتعلـق بتجنيـد            ٢٠٠٧سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٥يوليه  /متوز
وغـري ذلـك مـن االنتـهاكات اجلـسيمة الـيت ترتكـب حاليـا ضـد األطفـال                اسـتعماهلم   األطفال و 

ود هياكـل الرصـد واإلبـالغ احملـددة يف        ورغـم وجـ    .املتأثرين بالصراع املـسلح يف احتـاد ميامنـار        
، ال توجد طرائق تـضمن فعاليـة تلـك          )٢٠٠٥( ١٦١٢اآللية اليت أقرها جملس األمن يف قراره        

اآللية، ومنها الضمانات األمنية، وتـوافر إمكانيـة الوصـول إىل املنـاطق املتـضررة، وحريـة تنقـل             
ول يعــرض النطــاق العــام للوضــع وهلــذا فــإن هــذا التقريــر األ .املــراقبني دون حراســة حكوميــة

يــــة للرصــــد واإلبــــالغ التابعــــة اســــتنادا إىل املعلومــــات املتاحــــة حاليــــا لفرقــــة العمــــل القطر
 .املتحدة لألمم

ورغم إحراز تقدم فيما يتصل بـاحلوار مـع حكومـة ميامنـار واثـنني مـن األطـراف غـري                      
غري التابعـة هلـا ال تـزال تتـورط يف           التابعة للدولة، يشري التقرير إىل أن األطراف التابعة للدولة و         

 وقد تعهدت حكومة ميامنـار علـى أرفـع مـستوياهتا بأنـه لـن                .انتهاكات جسيمة حلقوق الطفل   
وشكلت احلكومة جلنة رفيعة املستوى معنيـة مبنـع       . سنة ١٨يتم جتنيد أي طفل يقل عمره عن        

كمـا توجـد هنـاك       .هاالتجنيد العسكري للقصر وفريقا عامال لرصد هذه املسألة واإلبـالغ عنـ           
ىل إاحلكومــة حــىت اآلن تنــضم ومل  . حكوميــة حتظــر جتنيــد القــصر يــةتوجيهأوامــر سياســات و

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال يف الـصراعات املـسلحة           
احتـاد كـارين الـوطين واحلـزب التقـدمي الـوطين            (ووقع طرفـان غـري تـابعني للدولـة ).٢٠٠٠(
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على صكي التزام بوقـف جتنيـد واسـتعمال األطفـال وإعـالن التـزامهم بـالربوتوكول                 ) لكاريينا
 .االختياري التفاقية حقوق الطفل وتعهدا باختاذ إجراءات املتابعة املناسبة

 على يد قواهتا املـسلحة،      وتعهدت احلكومة جبعل خطة عملها احلالية ملنع جتنيد أطفال         
فقـة مـع املعـايري الدوليـة وبتيـسري خطـط العمـل مـع جـيش واليـة وا            متاجلـيش الـوطين مليامنـار،   

 أقـرت حكومـة ميامنـار باحلاجـة إىل أن           املتحدة وغريه من األطـراف غـري التابعـة للدولـة، كمـا            
فرقة العمل القطرية التابعة لألمم املتحدة يف ميامنار بإشراك احتاد كـارين الـوطين وحـزب                تقوم  

 هلــا وفقــا لقــرار جملــس األمــن  رصــد االمتثــالبط عمــل وأرض كايــان اجلديــدة يف وضــع خطــ 
 وال زال عدم التمكن مـن الوصـول إىل بعـض املواقـع املـثرية للقلـق يـشكل             ).٢٠٠٥ (١٦١٢

وتفرض احلكومة قيـودا     .صعوبة رئيسية فيما يتصل برصد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل        
مــر يــؤثر تــأثريا بالغــا علــى رصــد  مــشددة علــى الوصــول إىل املنــاطق املتــأثرة بالــصراع، وهــو أ 

 .انتهاكات حقوق الطفل وإمكانية التصدي هلا
  

 مقدمة  -أوال  
ــوز       - ١ ــن مت ــرة م ــذي يغطــي الفت ــر، ال ــذا التقري ــد ه ــه /أُع ــول٢٠٠٥يولي ــبتمرب / إىل أيل س

وهـو يـصف مـا هـو معـروف حاليـا عـن        ) ٢٠٠٥ (١٦١٢وفقـا لقـرار جملـس األمـن     ، ٢٠٠٧
ورغـم تـشكيل فرقـة عمـل قطريـة للرصـد             .الـصراع املـسلح يف ميامنـار      حالة األطفال املتأثرين ب   

ــران  ــالغ يف حزي ــه /واإلب ــم املتحــدة وشــركائها يف     ٢٠٠٧يوني ــزال عمــل وكــاالت األم ، ال ي
 ؛عــدم تــوافر إمكانيـة كاملــة للوصــول إىل املنــاطق املتــأثرة بالــصراع ) أ( :يلــي ميامنـار يقيِّــده مــا 

 األطفال واملراقبني الذين يبلغـون عـن االنتـهاكات          عدم وجود ضمانات حلماية حقوق    ) ب( و
عــدم وجــود إجــراء يــنظم التعامــل مــع حكومــة ميامنــار بــشأن         ) ج(  و؛لحقــوق لاجلــسيمة 

وهلذا السبب، كـان مجـع البيانـات         .االنتهاكات اجلسيمة للحقوق اليت ترتكبها مجيع األطراف      
اث ويتـضمن معلومـات ميكـن       ويعـرض هـذا التقريـر األول خلفيـة األحـد           .يتسم بصعوبة بالغـة   

اختاذها أساسا لقياس أي تقدم حيرز يف املستقبل، ويركز على جتنيد واستعمال اجلنود األطفـال               
وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال، مع التركيز بوجه خاص علـى عـدم        

 التقريــر التقــدم ويــصف . لتزويــدهم باملــساعدة اإلنــسانيةإىل األطفــالالوصــول إتاحــة إمكانيــة 
الذي مت إحرازه يف احلوار مع احلكومة واألطراف غري التابعة للدولـة حـىت اآلن وحيـدد اخلطـط                   

ــا      ــالغ جــاهزة للعمــل متام ــة للرصــد واإلب ــشاء آلي ــستويف   املوضــوعة إلن ــيت ت وخطــط العمــل ال
 .الدولية املعايري
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 التطورات السياسية والعسكرية واالجتماعية يف ميامنار -ثانيا  
تواجه ميامنار حتديات يف التفاعل مع جمموعاهتا العرقية املختلفـة العديـدة، والـيت يتخـذ                 - ٢

وقـد انـدلع الـصراع بـني الدولـة           .كثري منها هياكل سياسية ومـسلحة ويطالـب بـاحلكم الـذايت           
بعــض املنــاطق  وظلــت رحــاه دائــرة يف ١٩٤٨وهــذه اجملموعــات بعــد نيــل االســتقالل يف عــام 

ومل تعتـرف    . حلكـم اجمللـس احلكـومي للـسالم والتنميـة           حاليـا  وختـضع ميامنـار    .لداحلدودية بالب 
، رغـم أن اجلمعيـة العامـة قـد          ١٩٩٠احلكومة العسكرية قط باالنتخابـات الـيت جـرت يف عـام             

، اختتمـت حكومـة احتـاد ميامنـار         ٢٠٠٧سـبتمرب   /ويف أيلـول   . االعتـراف هبـا    حثت مـرارا علـى    
 عامـا وشـكل فرصـة للحـوار بـني           ١٤ر الذي ظـل منعقـدا ملـدة         مؤمترها الوطين لصياغة الدستو   

إال أنــه يبــدو أن مــشاركة األحــزاب   .األطــراف الفاعلــة الــسياسية وممثلــي اجملموعــات العرقيــة  
الــسياسية العرقيــة، الــيت يــرتبط كــثري منــها مبجموعــات مــشمولة بوقــف إطــالق النــار، كانــت    

ــة املؤلفــة مــن ســبع   خريطــة الط”ويــشكل املــؤمتر خطــوة أوىل يف   .حمــدودة ريــق إىل الدميقراطي
ــة “خطــوات ــيت وضــعتها احلكوم ــراد هبــا  ال ــى الدســتور وإجــراء     وي ــؤدي إىل اســتفتاء عل  أن ت

وقـد قوبلـت املظـاهرات الـسلمية الـيت قـام        .وال تزال نتائج املؤمتر غري واضحة   .انتخابات عامة 
قـع يف أحنـاء البلـد بقمـع         هبا مؤخرا رهبـان بوذيـون وأفـراد مـن عامـة الـشعب يف عـدد مـن املوا                   

 .قوات األمن مشل الضرب العشوائي والقتل والتوقيفِقبل وحشي من 

وقــد توصــل اجلــيش الــوطين مليامنــار يف التــسعينات إىل اتفاقــات عــن طريــق التفــاوض     - ٣
 تقـارير   هنـاك ومـع ذلـك، فـإن        .بشأن وقف إطالق النار مع معظم اجملموعات العرقية املسلحة        

ويف  .مجاعــات مــسلحة بــارزة يف املنــاطق املــشمولة بوقــف إطــالق النــار  عــن اســتمرار وجــود 
الوقت الراهن، ال يزال الصراع املسلح قائما بني القوات احلكومية وثالثة جمموعات غري تابعـة               

؛ واحلـزب   )جـيش التحريـر الـوطين لكـارين       : اجلناح املسلح (للدولة، وهي احتاد كارين الوطين      
. ؛ وجـيش واليـة شـان للجنـوب       )اجلـيش الكـاريين   : جلنـاح املـسلح   ا(التقدمي الـوطين الكـاريين      

أخرى اتفاقات لوقف إطالق النار مـع حكومـة ميامنـار جـرى التوصـل إليهـا             مجاعات  وأبرمت  
توجـد حبوزهتـا أسـلحة،      اجلماعـات   تزال كثري مـن هـذه        وال .عن طريق الوساطة بصورة فردية    

 وحـزب واليـة وا  ) شنيتـ جيش اسـتقالل كا  : اجلناح املسلح (شني  توأبرزها منظمة استقالل كا   
 ).جيش والية وا املتحدة: اجلناح املسلح(املتحدة 

تقـدمي اخلـدمات   مرافـق   ميامنـار تواجـه تـسارعا يف الفقـر وضـعفا يف قـدرة        ما برحـت  و - ٤
فقـد كـشفت     .االجتماعية على تلبية االحتياجات األساسية لعامـة الـسكان، وخاصـة األطفـال            

مـؤخرا بالتعـاون مـع       )١(رنامج األمم املتحدة اإلمنائي   سر املعيشية أجراها ب    لأل دراسة استقصائية 
__________ 

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/التقييم املتكامل للظروف املعيشية األسرية للمكتب املركزي لإلحصاء )١( 
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 . يف املائة من الـسكان يعيـشون حتـت خـط الفقـر             ٣٠إلحصاء، أن أكثر من     املركزي ل كتب  امل
 يف املائـة    ٢٠ و   ١٥ بـني    وكانت للزيـادة الـيت طـرأت علـى أسـعار األغذيـة مـؤخرا وتراوحـت                

 يف املائـة مـن مجلـة        ٧٦الريفية، الـذين ميثـل إنفـاقهم علـى األغذيـة            تأثري بالغ على فقراء املناطق      
وال يــزال معــدل وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة ومعــدل وفيــات    .)١(ميزانيــة االســتهالك

ويقــدر  .)٢( مولــود حــي، علــى التــوايل١٠٠٠ لكــل ٧٦ و ١٠٧الرضــع مــرتفعني، إذ يبلغــان 
ورغـم ارتفـاع معـدالت     . والدة حيـة   ١٠٠ ٠٠٠ وفـاة لكـل      ٣١٦معدل الوفيات النفاسية بــ      

 يف املائـة،  ٤٣القيد يف املدارس، ال تتجاوز نسبة من يتمون فعـال املرحلـة األوليـة بـني املقيـدين               
 واحلــواجز اللغويــة ونقــص هاوذلـك بــسبب تكلفــة التعلــيم يف املـدارس وســوء أحــوال كــثري منـ   

خرية الوعي باملسائل املتصلة حبمايـة      وقد ازداد يف السنوات األ     .املدرسني املؤهلني ومواد التعلم   
، ومنــها االجتــار باألطفــال، شــديدااألطفــال، وخباصــة فيمــا يتعلــق باجملــاالت الــيت تــسبب قلقــا  

 .واالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، وقضاء األحداث، وبدرجة أقـل، جتنيـد القُّـصَّر          
ال تـزال يف معظمهـا ذات       الوقـت الـراهن     يف  إال أن البيانات املوثوقة بشأن حالة محاية األطفال         

ومـع أن اجلهـات     .املـسائل تلـك   ويلزم مزيـد مـن البحـث يف نطـاق            ؛غري مؤكد طابع عَرضي و  
، ورغــم وجــود وكــاالت تابعــة تغطيــهاملقدمــة للمــساعدة قــد وســعت النطــاق اجلغــرايف الــذي  

 طعـــاتاملقالألمـــم املتحـــدة وعـــدة منظمـــات دوليـــة غـــري حكوميـــة يف عـــدد مـــن الواليـــات و
والبلـــدات، ممـــا يتـــيح تـــوفري طائفـــة مـــن الـــربامج واخلـــدمات لـــذوي احلاجـــة، فـــإن الـــسكان  

يف املنــاطق املتــضررة مــن الــصراع، ومنــها منــاطق يف واليــيت كــايني وكايــاه علــى   املستــضعفني 
ــة و  ــذي ميكــن توصــيل      اجــزأاحلــدود التايلندي ــون خــارج النطــاق ال ــة شــان، ال يزال ء مــن والي

  .القيود املفروضة على الوصول إىل تلك املناطقاخلدمات إليه بسبب 
 

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطفال -ثالثا  
أنشأت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ آلية رصـد وإبـالغ علـى النحـو احملـدد يف                  - ٥

وملا كانـت اآلليـة يف مراحلـها املبكـرة، فـإن هـذا التقريـر                 .)٢٠٠٥( ١٦١٢قرار جملس األمن    
ونظـرا للقيـود الـيت حتـد مـن إمكانيـة        . القطري األول يكتفي بعـرض حملـة عامـة سـريعة     السنوي

ــحايا      ــراقبني وضـ ــة مـــضمونة للمـ ــوافر محايـ ــدم تـ ــأثرة بالـــصراع وعـ ــاطق املتـ ــول إىل املنـ الوصـ
االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل، ال يتـسىن حاليـا تقـدمي صـورة كاملـة عـن نطـاق ومـدى                      

دودة ويصف هذا التقرير، الذي يستند إىل املعلومـات احملـ          .طفلاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق ال   
طائفــة مــن القــوات واجلماعــات ارتكبتــها ، حالــة االنتــهاكات الــيت املتاحــة حاليــا لفرقــة العمــل

  .املسلحة استنادا إىل معلومات ومشاهدات مؤكدة
__________ 

 .٢٠٠٥اجمللس التنفيذي لليونيسيف، وثيقة الربنامج القطري،  )٢( 
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  جتنيد القوات واجلماعات املسلحة لألطفال واستعماهلا هلم  
العمـل القطريـة تقـارير موثوقـة عديـدة بـشأن انتـهاكات القـانون اإلنـساين                  تلقت فرقة    - ٦

، مما أسـفر عـن      )٣(الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان واألوامر التوجيهية العسكرية مليامنار        
األطفــال قيــام بعــض الوحــدات العــسكرية احلكوميــة وعــدة جهــات غــري تابعــة للدولــة بتجنيــد  

ــة لألســباب املتقــدم    ورغــم أن احلــا .مواســتعماهل ــها هــي حــاالت قليل الت احملــددة املتحقــق من
ــا،         ــال يف زي عــسكري، مــسلحني أحيان ــة أطف ــد برؤي ــارير كــثرية تفي ــاك تق ــإن هن ــا، ف ذكره
يستقلون حافالت، ويشاركون يف مسريات و تدريبات أو عـروض عـسكرية، وهـو مـا يؤكـد                  

اجلـيش   وتفيـد هـذه التقـارير بتـورط     .التقارير الفرديـة ويـشري إىل وجـود اجتـاه يـدعو إىل القلـق          
 .وعدد من اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولةالوطين مليامنار 

 
 اجليش الوطين مليامنار  

ميامنـار صـراحة جتنيـد األطفـال        يف  حتظر األوامر التوجيهية الصادرة عن جملـس الـدفاع           - ٧
مامـا متزايـدا مبعاجلـة مـشكلة        وأبـدت احلكومـة اهت     .يامنـار الـوطين مل  يش  اجل يف   ١٨دون سن الـ    

فعلـى سـبيل املثـال، تتـضمن         .جتنيد القـصر وطلبـت مـساعدة األمـم املتحـدة يف معاجلـة املـسألة               
تـدابري ملنـع    ) ٢٠١١-٢٠٠٧(يف ميامنـار    عمل اخلمسية الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر        الخطة  

نيـد، ويتـضمن وصـفا    وأصدرت احلكومة ملصقا يستهدف التوعيـة مبعـايري التج       .جتنيد األطفال 
  .الشتراطات احلد األدىن للسن

واحلكومة مسؤولة عن إنفاذ سياساهتا وقوانينـها، مبـا فيهـا األوامـر التوجيهيـة الـصادرة         - ٨
عن جملس الـدفاع، وقـانون الطفـل يف ميامنـار، وااللتزامـات الدوليـة الـيت دخلـت ميامنـار طرفـا                       

ومـع أن احلكومـة قـد        .٢٩ة العمل الدولية رقـم      فيها، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظم      
أفادت بأنه جرى اختاذ إجراءات تأديبية ضد ضـباط تورطـوا يف جتنيـد قـصر، ال جتـري بـشكل                     

ويتعـذر علـى فريـق األمـم املتحـدة           .متواصل مساءلة ضباط أو كتائـب فـرادى تنتـهك القـانون           
ــة       ــه جــرى إخــضاع  القطــري يف معظــم احلــاالت التحقــق مــن صــحة االدعــاءات احلكومي بأن

ــا هــو مــشمول         ــهم، باســتثناء م ــة أو حماكمت ــد القــصر لإلجــراءات التأديبي املــسؤولني عــن جتني
 .٢٩بــاإلجراءات املنــصوص عليهــا يف االتفــاق التكميلــي التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

__________ 
ــم    )٣(  ــوجيهي رق ــر الت ــنص األم ــدفاع   ١٣/٧٣ي ــصادر عــن جملــس ال ــوان   يف ال ــار حتــت عن ــد  ال” ميامن ئحــة التجني

: تتوافر يف املرشح للخدمة العـسكرية الـشروط التاليـة         ”على وجوب أن    ) ١٩٧٤أبريل  /نيسان ٨(“ العسكري
، ٨/٧٥ ومبقتـضى األمـر التـوجيهي جمللـس الـدفاع رقـم       “. سـنة ٢٥ سنة وأال يزيـد عـن      ١٨أال يقل عمره عن     

، رفعـت  )١٩٧٥سـبتمرب  / أيلـول ٢٥(اجلـيش الـوطين مليامنـار     يف رفع السن القصوى للخدمة العسكرية وعنوانه  
 . سنة١٨سنة، وأبقي على السن الدنيا عند  ٣٥السن القصوى إىل 
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، والواقع أنه توجد واحدة من هذه احلـاالت قيـد االسـتعراض حاليـا ومل يبـت بعـد يف اإلجـراء                     
 .إن وجد، الذي تعتزم احلكومة اختاذه

ورغم السياسة احلكومية اليت حتظر جتنيد األطفـال دون سـن الثامنـة عـشرة، مـن املهـم         - ٩
 :اإلشارة إىل احلوادث واالجتاهات التالية

تنقل التقارير أن هناك ضغوطا ضخمة متارس من أجـل اإلسـراع مبعـدالت التجنيـد يف           • 
وتواجه مراكز التجنيد صعوبة يف الوصـول بأعـداد اجملنـدين إىل             .يامنارالوطين مل يش  اجل

وتقـدم حـوافز، كاملـال واألرز، مـن          .املستوى املستهدف أو إمتام احلصص احملـددة هلـا        
ذكر أن اجلنـدي الـذي يـود مغـادرة          ويُـ  .أجل احلفاظ على األرقـام املـستهدفة للتجنيـد        

  .اجليش يتعني عليه أن جيند أربعة بدال منه

أحـدها هـو جتنيـد       .يامنـار عـدة أشـكال شـائعة       الـوطين مل  يش  اجلـ ذ جتنيـد القـصر يف       يتخ • 
 )٤()pagodas(األطفال الفقراء أو الذين ال يـرافقهم أحـد مـن الـشوارع أو البـاغودات            

وتشري التقـارير إىل أن ذلـك حيـدث بـصورة            .حتت إغراء الوعود بتوفري الغذاء واملأوى     
ويـتم جتنيـد أطفـال       .شكل متزايد يف املناطق الريفيـة     رئيسية يف يانغون، ومانداالي، وب    

، وهم أشـخاص نـصبوا أنفـسهم يف تلـك           “السماسرة”آخرين من الشارع عن طريق      
ــيني و    ــادة احملل ــة وهلــم صــالت بالق ــد /الوظيف ــسماسرة أن   .أو ضــباط التجني وميكــن لل

ــى   ــات ٤٠ ٠٠٠حيــصلوا عل ــات املتحــدة   ٣٠حنــو ( كي ــن دوالرات الوالي ) دوالرا م
 .س من األرز من القادة احملليني لقاء كل جمند جديدوكي

هم الشرطة لعدم محلهم بطاقة هويـة وطنيـة   طبتضالذين  )٥( بعض األطفال“ختيري”يتم   • 
، ألقـت شـرطة   ٢٠٠٥أكتوبر /ويف تشرين األول .بني االعتقال أو الذهاب إىل اجليش     

اوادي لعـدم محلـه    سـنة يف مقاطعـة أييـ   ١٥ميامنار القبض على شخص يبلغ مـن العمـر          
ــانغون     ــسكري يف ي ــز ع ــد إىل مرك ــة واقتي ــة هوي ــدريب     .بطاق ــى ت ــد حــصوله عل وبع

خمـيم   إىل   ٢٠٠٦ولكنـه هـرب يف عـام         .عسكري، أُرسـل إىل اجلبهـة يف واليـة كـايني          
 .لالجئني يف املنطقة احلدودية

 مـن  يتم فيـه اقتيـاد أطفـال   “ التمهيد للتجنيد”تشري مصادر موثوقة إىل وجود منط من        • 
ــر  ــرية األسـ ــد الفقـ ــإىل قواعـ ــوطين مليش اجلـ ــارالـ ــا    .يامنـ ــؤالء رمسيـ ــد هـ ــتم جتنيـ وال يـ

__________ 
 .الباغودات يف ميامنار هي معابد بوذية )٤( 
ويعتـرب الـشخص الـذي      . “ سـنة  ١٦أي شخص مل يبلـغ مـن العمـر          ”يعرف قانون الطفل يف ميامنار الطفل بأنه         )٥( 

وألغـراض هـذا التقريـر، يـشري مـصطلح          .  يف مصطلح قـانون الطفـل      “شابا” سنة   ١٨ و   ١٦ح عمره بني    يتراو
 . سنة١٨ إىل الشخص الذي يقل عمره عن “الطفل”
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ومـىت بلغـوا سـن     .حيصلون على أرقام هوية ويتم اسـتخدامهم يف مهـام غـري قتاليـة      وال
 .الرشد، يتم جتنيدهم

فتـسجيل املواليـد الـذي جيـري يف      .وهناك حتد له صلة بـذلك وهـو التحقـق مـن الـسن           - ١٠
ظام الـوطين لتـسجيل البيانـات احليويـة ال يـوفر دائمـا لألطفـال املستـضعفني يف املنـاطق                     إطار الن 

وتقع مسؤولية حتديد سـن اجملنـد علـى كاهـل الطـرف القـائم بالتجنيـد،         .النائية شهادات ميالد  
وخطـر التجنيـد أقـرب إىل األطفـال الـذين لـيس              .وليس على الطفـل أو أبويـه أو الوصـي عليـه           

الــوطين يش اجلــالد أو بطاقــة هويــة وطنيــة، ألن مــن يقومــون بالتجنيــد يف  لــديهم شــهادات مــي
 .يامنار ال يبذلون حماولة تذكر للتحقق من السنمل

ــشري إىل ســجن         - ١١ ــيت ت ــة ال ــارير املوثوق ــق التق ــالغ القل ــثري ب ــيت ت ــور األخــرى ال ومــن األم
 . سـنوات ٥صاها أقـ ن ملـدة    جقصر أدينوا بتهمة اهلروب من اخلدمة وحكم عليهم بالـس         /أطفال

ــوات        ــدهتم الق ــذين جن ــال ال ــار األطف ــة بوجــوب عــدم اعتب ــادئ الدولي وتقــضي املمارســة واملب
وملا كانـت خدمـة األطفـال يف         .املسلحة أو استعملتهم بشكل غري مشروع هاربني من اخلدمة        

على أن التهديـد بالـسجن للـهروب         .اجليش غري قانونية، فال جيوز اعتبارهم هاربني من اخلدمة        
 األطفال الذين كانوا يف السابق منتـسبني        - كما تنقل التقارير     -ن اخلدمة قد بلغ حدا جعل       م

 يـة احلدوداملوجـودة يف املنـاطق     حاليـا يف خميمـات الالجـئني        املقـيمني   يامنار و الوطين مل يش  اجلإىل  
دة الشرقية مليامنار خائفني من االعتقـال بتهمـة اهلـروب مـن اخلدمـة إىل درجـة متـنعهم مـن العـو                      

 .ميامنار ىلإ

وأُبلغت منظمة العمـل الدوليـة بـسبع حـاالت لتجنيـد األطفـال بعـد أن دخـل التفـاهم                      - ١٢
بيـد أن هـذا الـرقم ال يعـرب عـن             .٢٠٠٧فربايـر   /التكميلي بشأن السخرة حيـز النفـاذ يف شـباط         

عـدم الـوعي بـاحلق يف الـشكوى،         تـشمل   املعوقات يف هـذا الـصدد       ف .احلقيقي للمشكلة احلجم  
صعوبات اللوجــستية يف تقــدمي الــشكاوى، واخلــوف العــام مــن االنتقــام، رغــم التأكيــدات    والــ

صـبية تتـراوح أعمـارهم بـني        يف احلاالت الـسبع     وكان مجيع من جرى جتنيدهم       .بتوفري احلماية 
 .إخـالء سـبيلهم   إىل  أمهـاهتم   /آباؤهمسعى  بعضهم يف اجليش و   “ تطوع”و .)٦( سنة ١٦ و   ١٢

ويف عـدة حـاالت، كـان        .ارا بعـد أن حـاول عبثـا االلتحـاق طوعـا           واستخدم أحد الصبية مسس   
ــشوارع   ــن الـ ــال مـ ــدون األطفـ ــشرطة جينـ ــود أو الـ ــد و .اجلنـ ــال إىل  قـ ــن األطفـ ــة مـ ــد ثالثـ أُعيـ

وال تزال منظمة العمل الدولية تنتظر رد احلكومـة يف أربـع             .أمهاهتم أو األوصياء عليهم   /آبائهم
ومـن   . التحقيقـات العـسكرية يف مخـس حـاالت         وال تزال تنتظر معلومـات عـن نتـائج         .حاالت

__________ 
وسـجلت منظمـة   . ٢٠٠٧سـبتمرب  /فربايـر وأيلـول  /تعرب البيانات عـن حـاالت جـرى تـسجيلها فيمـا بـني شـباط              )٦( 

 .وقتالعمل الدولية حاالت جديدة منذ ذلك ال
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الواضــح يف كــل احلــاالت أن عمليــة التجنيــد ال ختــضع ألي مراقبــة، رغــم األوامــر التوجيهيــة    
 .العسكرية بشأن السن الدنيا للتجنيد

وجرى أيضا اإلبالغ عن احلاالت املؤكدة التالية لوجود أطفـال يف القـوات احلكوميـة                - ١٣
، زار عريـف    ٢٠٠٦يف أواخـر عـام      و .سجلتها منظمـة العمـل الدوليـة      إىل جانب احلاالت اليت     

 سـنة  ١٣واصـطحبه صـيب بـالغ مـن العمـر            .يامنار قرية يف مقاطعة أيياوادي    الوطين مل يش  اجلمن  
ــسي  ــق الرئي ــه      .إىل الطري ــادرة قريت ــه مبغ ــدة وأقنع ــة جي ــصيب بوظيف ــدما  .ووعــد العريــف ال وعن

جهـودا ضـخمة لتحديـد مكـان وجـوده وأخـريا            أدركت األسرة أن الصيب قـد اختفـى، بـذلت           
إلخـالء سـبيل الـصيب، أرسـل األبـوان رسـالة إىل             سـعيا   و .عثرت عليه يف مركز جتنيد إن داينـغ       

وزير الدفاع ثان شـوي واجلنـرال ثـيني سـني، مـشفوعة بنـسخة مـن وثيقـة التـسجيل األسـرية،                       
، أعـاد رقيـب مـن       ٢٠٠٧ر  ينـاي /ويف كانون الثـاين    .ورسائل من ناظر املدرسة ومسؤويل القرية     

اجليش الصيب إىل بيته واستدعى مسؤويل القرية، ومنهم رئـيس جملـس الـسالم والتنميـة احمللـي،                  
وذكـر أنـه     .وشرح هلم أن الصيب قد أُخلـي سـبيله ألن الـسياسات الوطنيـة حتظـر جتنيـد القـصر                   

رصد واإلبـالغ   ومل تستطع فرقة العمل القطرية لل      .سيجري اختاذ إجراءات تأديبية ضد العريف     
 .أن تتحقق من التهم أو من نتيجة اإلجراءات حىت اآلن

 سـنة مـن أحيـاء يـانغون الفقـرية يف أحـد املعابـد                ١٢وقابل رجل صبيا بالغا من العمـر         - ١٤
ومـن املمكـن أن يكـون الـصيب قـد جـرى ختـديره، مـع أن ذلـك           .البوذية وقدم لـه وجبـه غـداء     

ا حــدث بعــد ذلــك إال االســتيقاظ يف ســيارة تعــرب أحــد  يــتم التأكــد منــه، ألنــه مل يتــذكر ممــ  مل
وهـرب إىل قريـة جمـاورة حيـث سـاعده       .واستيقظ مرة أخرى الحقا يف قاعدة للجيش     .األهنار

 .أهلها على العودة إىل يانغون اليت جرى فيها مل مشله مع أمه

 .أشـهر  سنة اجليش طواعية وجـرى تدريبـه ملـدة أربعـة             ١٧والتحق فىت بالغ من العمر       - ١٥
خمــيم  إىل ٢٠٠٥أبريــل /ولكنــه هــرب يف نيــسان .وأســندت إليــه مهــام متــصلة بــدعم القــوات 

  .لالجئني يف املنطقة احلدودية
 

 جيش والية وا املتحدة  
ميامنـار مـن النـاحيتني اجلغرافيـة        أحنـاء   منطقة وا اخلاصـة هـي منطقـة معزولـة عـن بـاقي                - ١٦

الدوليـة  سلطات الوالية اطالع يذكر على املعـايري        وال يوجد لدى     .االقتصادية - واالجتماعية
كما أن ممارسـات التجنيـد الفعليـة تتـسم بالـسرية، وإن كانـت التقـارير          .املتصلة حبقوق الطفل  

ويقدر قـوام جـيش      .تفيد باتباع مبدأ يقوم على احلصص يتم مبقتضاه اختيار ابن من كل أسرة            
ومــع أن العــدد الفعلــي    . جنــدي٤٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠مبــا يتــراوح بــني   املتحــدة واليــة وا 
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لألطفال املرتبطني جبيش والية وا املتحدة غري معروف، فـإن هنـاك تقـارير موثوقـة تفيـد برؤيـة                    
 .أطفال يرتدون الزي العسكري ومسلحني يف جيش الوالية

 خالل البعثة اليت قامـت هبـا        خلاصة املعنية باألطفال والصراع املسلح    ايت  التقت ممثل وقد   - ١٧
، مبـسؤويل جـيش واليـة وا املتحـدة الـذين أكـدوا هلـا أهنـم           ٢٠٠٧يونيـه   /يامنار يف حزيـران   يف م 
ــار مــع حكومــة ميامنــار      مل ــدوا أطفــاال منــذ االتفــاق علــى وقــف إطــالق الن ولكــن ذلــك   .جين
تؤيــده تقــارير شــهود العيــان الــيت تفيــد بوجــود أطفــال صــغار يف ســن التاســعة يف صــفوف     ال

وتفيـد التقـارير أن املنـهج الدراسـي للمـدارس االبتدائيـة              .والية وا مدارس التدريب العسكرية ل   
وبإمكـان األطفـال البـالغني مـن العمـر           .يف والية وا يتضمن تـدريبا ممهِّـدا للتـدريب العـسكري           

وميكنــهم عنــد بلــوغ ســن   ؛ ســنة االلتحــاق جبــيش واليــة وا والعمــل يف مواقــع غــري قتاليــة  ١٢
 .اخلامسة عشرة االلتحاق كمقاتلني

 
ــوطين    ــارين الـ ــاد كـ ــوطين     /احتـ ــدمي الـ ــزب التقـ ــارين واحلـ ــوطين لكـ ــر الـ ــيش التحريـ جـ

 اجليش الكاريين/الكاريين
واســـتعمال  تقـــارير تفيـــد حبـــدوث جتنيـــد ٢٠٠٧مل تـــرد إىل األمـــم املتحـــدة يف عـــام  - ١٨

جيش التحرير الوطين لكـارين واحلـزب التقـدمي الـوطين           /لألطفال على يد احتاد كارين الوطين     
ويشكل رفـض احلكومـة الـسماح بالوصـول إىل املنـاطق الـيت تعمـل                 .اجليش الكاريين /يينالكار

ها ومـن صـحة    فيها هذه اجلماعات املسلحة عقبة رئيـسية يف سـبيل مجـع البيانـات والتحقـق منـ                 
وتلقت األمم املتحدة تقارير تفيد حبدوث جتنيد لألطفال يف وقـت سـابق مـن                .التقارير الواردة 
، مـع إشـارات تفيـد بـأن بعـض األطفـال قـد جـرى         )٢٠٠٦-٢٠٠٥(بالتقرير  الفترة املشمولة   

ــه جيــري جتنيــد أطفــال لكــي    هــذهوتنقــل .جتنيــدهم مــن داخــل خميمــات الالجــئني    التقــارير أن
ــوطين الكــاريين    ــدمي ال ــستخدمهم احلــزب التق ــستدعى    /ي ــستقبال، حيــث ي اجلــيش الكــاريين م

 .ء تلك احلاجةاألطفال للخدمة إذا نشأت حاجة إىل ذلك وعند نشو

وواقعة التجنيد املؤكدة التالية هي دليل واضح على أعمال التجنيد اليت يقوم هبـا احتـاد         - ١٩
، زار طفالن مـن احتـاد كـارين         ٢٠٠٥ففي عام    :جيش التحرير الوطين لكارين   /كارين الوطين 

وكـان   .جيش التحرير الوطين لكارين خميما لالجئني مـع جنـود آخـرين تـابعني لالحتـاد               /الوطين
 ســـنة، قـــد التحـــق جبـــيش التحريـــر الـــوطين لكـــارين يف   ١٥أحـــد الـــصبيني، وعمـــره آنـــذاك  

ونقل عن الصيب قوله إن جمموعتـه الـيت كـان          . سنة ١٤ عندما كان عمره     ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
 شخـصا كانـت تـضم أربعـة أو مخـسة أشـخاص تقـل أعمـارهم                  ٤٠ و   ٣٠يتراوح عددها بني    

وقـد التقـى، وهـو يف        .خدميـة للـضباط   بأعمـال    القيـام    وكـان هـو مـسؤوال عـن        . سنة ١٨عن  
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طريقه إىل خميم لالجئني يف املنطقة احلدودية، بقائـد اللـواء التـابع لـه يف جـيش التحريـر الـوطين                      
 .لكارين الذي طلب منه العودة إىل القرية ألن سنه ال تزال أقل من سن االلتحاق باجليش

 
 شنيجيش استقالل كات/منظمة استقالل كاتشني  

تزعم هذه املنظمة الداخلة يف ترتيبات وقـف إطـالق النـار والعاملـة يف واليـة كاتـشني                    - ٢٠
إال أن هنـاك تقـارير تفيـد باتبـاع نظـام      . ١٨أن لديها سياسة حتظر جتنيد األطفال دون سن الــ         

ويبدو أن بعـض     .حصصي يتم مبوجبه جتنيد طفل من كل أسرة، بصرف النظر عن سن الطفل            
“ اإلسـهام ”كثري من اجملتمعات اليت يغطيها نشاط منظمة اسـتقالل كاتـشني، تقبـل              األسر، يف   

وترسل أسر أخرى أطفاهلا إىل مـدارس بعيـدة، إذا    .بطفل يف اجليش بوصف ذلك التزاما عليها    
 .كان ذلك يف وسعها، محايةً هلم من التجنيد

نـدما عـادت إىل    سـنة ع ١٥، جرى جتنيد بنت بالغة مـن العمـر         ٢٠٠٧ويف مطلع عام     - ٢١
“ أسـهمت ”ومل تكـن أسـرهتا قـد     .قريتها األصلية من مدرسـتها يف ميتكينـا يف واليـة كاتـشني        

ونظرا ألن أخاهـا وأختـها مل يعـودا يقيمـان يف القريـة، فقـد            .جيش استقالل كاتشني  يف  بطفل  
 اليـوم   وال تـزال البنـت إىل      .يف األسـرة  املتبقـي   وقع عليها االختيار ألهنـا كانـت الطفـل الوحيـد            

 .لدى جيش استقالل كاتشني“ التحفظ”قيد 

ومنــذ التوقيــع علــى اتفــاق لوقــف إطــالق النــار مــع حكومــة ميامنــار، أنــشأت منظمــة    - ٢٢
اخلاص هبـا وهـي تـسعى إىل تنميـة قـدرات موظفيهـا              احمللي  استقالل كاتشني هيكلها احلكومي     

إلبــالغ بــأن منظمــة اســتقالل وأُبلغــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد وا  .وجمتمعاهتــا ومتكينــهما
حيــث  :جــيش اســتقالل كاتــشني يــوفران التعلــيم لألطفــال املنخــرطني يف صــفوفهما  /كاتــشني

ــة أو     ــة، أعمــال جيــري تــدريب الفتيــات علــى التــدريس أو التمــريض أو القبال املكاتــب اإلداري
ش ويــشكل ارتبــاط الــصبيان والبنــات جبــي .يــتم توجيــه الــصبية حنــو التــدريب العــسكري  بينمــا

 القانون الوطين والدويل والقواعد التوجيهية الوطنية والدوليـة       أحكام  استقالل كاتشني إخالال ب   
 .الواجبة التطبيق

 
 جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية  

 الداخلــة يف ترتيبــات وقــف إطــالق ،جبهــة التحريــر الــشعبية الوطنيــة الكارينيــة تــشتهر - ٢٣
وتنقـل التقـارير أن األطفـال يـستخدمون يف البحـث             .صـفوفها   يف بوجود أطفال كثريين     ،النار

ومل يتـسن لألمـم املتحـدة أن تتحقـق مـن             .عن األلغام اليت زرعتها اجلماعات املسلحة األخرى      
 .صحة هذه التقارير بأي قدر من التفصيل
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 اجليش البوذي لكارين الدميقراطية  
ــزال - ٢٤ ــة   ال ي ــوذي لكــارين الدميقراطي ــ اجلــيش الب ــصيل منــشق عــن احتــاد كــارين   و وه ف

 مدججا بالسالح وتنقـل التقـارير       ،جيش التحرير الوطين لكارين العامل يف والية كاين       /الوطين
وتلقت األمم املتحدة تقـارير موثوقـة تفيـد بوجـود أطفـال يرتـدون                .أن لديه أطفاال يف صفوفه    

م سـبق أن جنـده      ، بعضه ه وعلى مقربة منها   الزي العسكري وأطفال مسلحني داخل معسكرات     
  .وأخلى سبيله احتاد كارين الوطين

 
 جيش والية شان للجنوب وجيش التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار  

تفيد التقارير برؤية أطفال يف مرات كثرية وهم ُيقتـادون عنـوة ويـستخدمون مـن قبـل                 - ٢٥
قراطي الــوطين التقــارير أن جــيش التحــالف الــدميكمــا تنقـل   .مجاعـات مــسلحة يف واليــة شــان 

وتفيـد   .صغار جدا حبمـل أسـلحة     الألطفال  حىت ل يف مشال والية شان يسمح      ) كوكانغ(مليامنار  
 كجــزء مــن ٢٠٠٧ أن جــيش واليــة شــان للجنــوب قــد جنــد أطفــاال يف عــام  كــذلكالتقــارير

واسـتعمال األطفـال   املعلومـات الوافيـة بـشأن جتنيـد     أن إال  .سياسة جديـدة للتجنيـد اإلجبـاري     
 جيش التحالف الدميقراطي الـوطين مليامنـار وجـيش واليـة شـان للجنـوب ال تـزال غـري                     على يد 

كاملة بـسبب عـدم متكـن املـراقبني مـن الوصـول إىل املنـاطق املتـأثرة بالـصراع يف واليـة شـان،                         
ــة    ــاالت ذات األولويـ ــد اجملـ ــات أحـ ــشكل تلـــك املعلومـ ــن   وتـ ــد مـ ــا املزيـ ــيت سيخـــصص هلـ  الـ

  .الرصد أنشطة
 

  جيش التحرير الوطين لكارين- التابع الحتاد كارين الوطين جملس السالم  
 - تقارير من عدة مصادر تفيد بأن جملس السالم التـابع الحتـاد كـارين الـوطين      وردت - ٢٦

جيش التحرير الوطين لكارين، وهـو فـصيل منـشق عـن االحتـاد ميـارس نـشاطه حاليـا يف واليـة                       
رى يف منــاطق احلــدود يف أوائــل ، ومــن قــالجــئنيات ال خميمــ أحــدكــاين، قــد جنــد أطفــاال مــن

وتشري املصادر إىل أنه جرى التغرير بتسعة ذكـور،          ).مارس/آذار -فرباير  /شباط (٢٠٠٧ عام
 سـنة، لعبـور احلـدود حيـث         ١٧ و   ١٣بينهم مخسة أطفـال علـى األقـل تتـراوح أعمـارهم بـني               

أجــربوا الحقــا علــى ُوعــدوا بتقاضــي مبــالغ ماليــة وباملــشاركة يف بعــض االحتفــاالت ولكنــهم  
أن ورغم أن بعض األطفال قد عـادوا، فـإن التقـارير تـشري إىل                .سلحةاملماعة  اجلاالنضمام إىل   

أربعة صبيان ال يزالون مفقودين ويفترض أهنم خيدمون يف جملـس الـسالم التـابع الحتـاد كـارين                   
  . جيش التحرير الوطين لكارين-الوطين 
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 منع وصول املساعدات اإلنسانية   
تعمل املنظمات اإلنسانية مع مجيـع األطـراف الفاعلـة مـن أجـل تـوفري اإلغاثـة الفوريـة              - ٢٧

ــارات الــــسياسية  املــــساعدات اإلنــــسانية إىل الــــسكان  تقــــدمي إال أن  .دون النظــــر إىل االعتبــ
 ال يـزال حمـدودا جـدا يف الوقـت     ، وكثري منـهم أطفـال،  املستضعفني يف املناطق املتأثرة بالصراع   

ــراهن، بــ  ــنظم الوصــول إىل اجلماعــات املــسلحة     ال ــة الــيت ت ــة التقييدي ــسياسات احلكومي سبب ال
وتـذكر حكومـة ميامنـار       .املشمولة بترتيبات وقف إطالق النار وغري املشمولة هبـا علـى الـسواء            

املنـاطق  ”أن توخي السالمة هو السبب يف رفضها السماح بدخول املنـاطق املتـأثرة بالـصراع و               
  .)٧(“ةاخلاضعة إلدارة خمتلط

ــسانية      - ٢٨ ــات اإلن ــم املتحــدة واملنظم ــب  األخــرى وتواصــل وكــاالت األم ــار طل يف ميامن
ــن أجــل توصــيل          ــاين م ــاه وك ــات شــان وكاي ــصراع يف والي ــأثرة بال ــاطق املت الوصــول إىل املن

والواقع أن بعض وكاالت األمم املتحدة اليت أتيحت هلا يف الـسابق             .املساعدات اإلنسانية إليها  
دودة للوصول إىل بعض مناطق البلد من أجل تنفيذ براجمها قـد صـادفت يف النـصف        إمكانية حم 

وال ميكـن يف أغلـب األحيـان التنبـؤ مبـا ستـصري إليـه احلالـة                   . قيـودا أشـد    ٢٠٠٧األول من عام    
الراهنة، اليت ميكن أن تكـون مرهونـة بتـصرفات القـادة اإلقليمـيني أو بعوامـل أخـرى مـن قبيـل                    

وقـد أتاحـت جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة، حـىت               .ددة تنـشأ وقـت الـسفر      مسائل أمنية غري حم   
ويف النـصف   .وقت قريب، القيام بأنشطة حيوية لتـوفري احلمايـة واملـساعدة يف منـاطق الـصراع            

اخلمـسة، ومل تعـد تـضطلع       امليدانيـة   ، أغلقت اللجنـة ثالثـة مـن مكاتبـها           ٢٠٠٧األول من عام    
تاح هلا إمكانية الوصول بشكل مـستقل إىل الـسجون          تعد  تكما مل    .بأنشطة يف مناطق الصراع   

 زيـارات اللجنـة ملرافـق االحتجـاز يف هنايـة            توتوقفـ  .للرصد وتوفري احلماية، وخباصة لألطفـال     
ومل يــتم حــىت اآلن التوصــل إىل اتفــاق بــشأن  .هامــن اســتئنافاللجنــة ؛ ومل تــتمكن ٢٠٠٥عــام 

 . للجنةاألنشطة امليدانية املستقبلية

 جديدة تشترط تـصاريح     )٨(، أصدرت احلكومة مبادئ توجيهية    ٢٠٠٦يف بداية عام    و - ٢٩
وأذونا وعمليات تسجيل إضافية، من بينها اشتراط احلصول على موافقـة احلكومـة علـى مجيـع              

تفــق مــع املمارســة الدوليــة  يال ، وهــو مــا )ســواء كانــت وطنيــة أو دوليــة (عمليــات التوظيــف 
وســتؤدي هــذه املبــادئ التوجيهيــة، إذا وضــعت موضــع    .اينالف مبــدأ االســتقاللية اإلنــس خيــو

قلقهـا  املنظمـات اإلنـسانية      أبـدت    ، وقـد  التنفيذ، إىل فرض قيود إضافية على األنشطة اإلنسانية       
__________ 

 . املواقع اليت ختضع لسلطة أكثر من كيان حاكمهياملناطق اخلاضعة إلدارة خمتلطة  )٧( 
قامت وزارة التخطيط الوطين والتنمية االقتصادية الوطنية ووزارة اخلارجية بالـدور الريـادي يف عمليـة إعـداد           )٨( 

 .املبادئ التوجيهية احلكومية
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وحتـاول بعـض املنظمـات أداء واليتـها          .لمجال املتـاح للعمـل اإلنـساين      لتضييق  هذا ال البالغ من   
ود الـذي تتيحـه هـذه القيـود، بينمـا غـادرت منظمـات        ضمن النطـاق الربنـاجمي واجلغـرايف احملـد     

 .أخرى ميامنار كلية، ومنها منظمة أطباء بال حدود الفرنسية

لــشؤون العمليــات التابعــة ساعدة املــ املفوضــة الــسامية ت، التقــ٢٠٠٦يوليــه /ويف متــوز - ٣٠
م مـسألة    معهـ  تملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مع مسؤولني يف حكومة ميامنار وأثار          

واقترحــت إجــراء تقيــيم مــشترك بــني الوكــاالت لالحتياجــات   .توصــيل املــساعدات اإلنــسانية
 ورغـم  .لـدواع أمنيـة  آنذاك ولكن احلكومة رفضت هذا االقتراح      .اإلنسانية يف مناطق الصراع   

 .الطلبات الالحقة من املفوضية، مل ُيقبل هذا االقتراح حىت اآلن

، يف الزيـارة    )ليونيـسيف ا(نظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة         ذي مل وأكد نائب املـدير التنفيـ      - ٣١
 .، احلاجـة إىل إتاحـة إمكانيـة الوصـول ألغـراض إنـسانية             ٢٠٠٦أغـسطس   /اليت أجراها يف آب   

وطلب احلصول على دعم السكرتري األول الفريق ثيني سيني لتيـسري نقـل اللقاحـات ولوازمهـا                 
 مجيع أطفال ميامنار يف إطـار محلـة التحـصني           لضمان حتصني  ومعدات سلسلة التربيد واملوظفني   

ــمح ألخــصائي   .اجلمــاعي ضــد احلــصبة   ــة، ُس  التحــصني احلكــوميني بالوصــول إىل   يويف النهاي
 .مناطق وقف إطالق النار ومناطق الصراع يف واليات كاتشني ومشال شان وكايني

 الوصـول   مكانيـة  إتاحـة إ    مـسألة   أيـضا  أثارت مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية     و - ٣٢
ــسان   ــا يف نيـ ــيت أجرهتـ ــارة الـ ــاء الزيـ ــل /أثنـ ــسؤولني    .٢٠٠٧أبريـ ــع املـ ــا مـ ــالل اجتماعاهتـ وخـ

احلكوميني، أثريت مسألة إتاحة إمكانية الوصول عند التطرق إىل الشواغل اإلنـسانية يف البلـد،               
ا، واقترحت مـساعدة األمـني العـام، خـالل زيارهتـ           .مبا يف ذلك وفيات األطفال وسوء تغذيتهم      

أن تشكل احلكومة جلنة رفيعة املستوى ملعاجلة األولويات اإلنسانية على صعيد السياسة العامـة              
ولتكون مبثابة اجلهة املركزية اليت يتم االتصال هبا فيما خيص عمـل األمـم املتحـدة علـى توسـيع                  

 مــن نطــاق العمــل اإلنــساين والوصــول إىل املنــاطق الــسريعة التــأثر، وخاصــة املنــاطق املتــضررة   
كمــا أثــار وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلنــسانية املــسائل املتعلقــة بإتاحــة بإمكانيــة    .الــصراع

مــايو وتــشرين  /الوصــول لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية أثنــاء الزيــارتني الــيت قــام هبمــا يف أيــار         
 .٢٠٠٦أكتوبر /األول

 الـوطين والتنميـة     وخالل الزيارة الـيت قامـت هبـا ممـثليت اخلاصـة، تعهـد وزيـر التخطـيط                  - ٣٣
، يو سو ثـا، بـأن تيـسر احلكومـة إمكانيـة الوصـول إىل تلـك املنـاطق املتـأثرة            الوطنية االقتصادية

ــا       ــسانية فيه ــات إن ــام بعملي ــا والقي ــسانية إليه ــساعدات اإلن ــرأ تغــ   .لتوصــيل امل ري يولكــن مل يط
  .اآلن حىت
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 قتل األطفال وتشويههم  
. اطق، مبا فيهم األطفال، يعانون آثار التلوث باأللغـام         ال يزال السكان يف عدد من املن       - ٣٤
ووفقا للمعلومات املقدمة إىل األمم املتحـدة، تقـوم          . حظر األلغام  ةمل تنضم ميامنار إىل معاهد    و

 للدولة بصنع واستعمال األلغـام األرضـية علـى نطـاق واسـع،              ةاحلكومة وعدة أطراف غري تابع    
قـارير إىل أن األلغـام األرضـية    وتـشري الت  .لتايلنـد واهلنـد وبـنغالديش     املتامخـة   وخباصة يف املناطق    

توجـد بـرامج إلزالـة       وال .تزال تستخدم على نطاق واسع يف واليات كايني وكايـاه وشـان            ال
وهجر اآلالف مـن املـشردين بيـوهتم         .األلغام وال يقدم لضحايا األلغام األرضية إال دعم حمدود        

 .القرى واحلقول أو على مقربة منهانتيجة لأللغام املوجودة يف 

وتواصل جلنة الصليب األمحر الدولية االضطالع بربنامج لـدعم املراكـز الطبيـة، حيـث         - ٣٥
، وفـرت   ٢٠٠٦ويف عـام     .توفر عالجا جمانيـا يف جمـال األطـراف االصـطناعية يف تلـك املراكـز               

  . طرفا صناعيا لضحايا ألغام١ ٧٤١اللجنة 

دة تقارير موثوقة تفيـد بـأن القـوات احلكوميـة يف واليـة كـايني قـد                  وتلقت األمم املتح   - ٣٦
 قرويني ومنازهلم ومـزارعهم وأمـاكن جلـوئهم وخمزونـاهتم         ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦هامجت يف الفترة    

 وأودت هــذه اهلجمــات املبلــغ عنــها حبيــاة أطفــال وأصــابت أطفــاال آخــرين جبــروح    .الغذائيــة
د مـن صـحتها بـسبب تعـذُّر إمكانيـة الوصـول إىل              غري أن هذه التقارير ال ميكـن التأكـ         .خطرية

 .املناطق املتأثرة بالصراع
 

 اهلجمات على املدارس واملستشفيات  
بــالنظر إىل أن األمــم املتحــدة ال متلــك إال إمكانيــة حمــدودة جــدا للوصــول إىل املنــاطق   - ٣٧

ملستـشفيات  املتأثرة بالصراع، ال توجد تقارير مؤكـدة تفيـد بوقـوع هجمـات علـى املـدارس وا           
  .يف الفترة املشمولة بالتقرير

 
 اختطاف األطفال  

بــالنظر إىل أن األمــم املتحــدة ال متلــك إال إمكانيــة حمــدودة جــدا للوصــول إىل املنــاطق   - ٣٨
ــدوث ا    ــد حبـ ــدة تفيـ ــارير مؤكـ ــد تقـ ــصراع، ال توجـ ــأثرة بالـ ــرة  املتـ ــال يف الفتـ ــاف ألطفـ ختطـ

  .بالتقرير املشمولة
 

  االنتهاك اجلنسي اجلسيمأشكال ن االغتصاب أو غريه م  
تلقت األمم املتحدة تقارير موثوقة ولكن مل يـتم التحقـق مـن صـحتها تفيـد بارتكـاب                    - ٣٩

قوات حكومية ومجاعات مسلحة لالغتصاب، وهو ما ال تستطيع فرقة العمل القطريـة للرصـد               
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 للوصـول إىل املنـاطق       من صحته ألنه ال تتوافر لديها إال إمكانية حمـدودة جـدا            التأكدواإلبالغ  
 .املتأثرة بالصراع

 
 األطفالاحلوار وخطط العمل من أجل تصحيح انتهاكات حقوق  -رابعا  
 

  التقدم الذي طرأ على احلوار وخطط العمل مع حكومة ميامنار  
يف األطفــال اشــتراك رغــم أن التوقيــع والتــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري بــشأن   - ٤٠

لحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل مل يتمــا بعــد، فــإن القــوانني واألوامــر          املة املــسلح اتالــصراع
التوجيهية الوطنية مليامنار تنص على أن احلد األدىن لسن التجنيد يف القوات املـسلحة احلكوميـة                

اليونيـسيف  ، وافقـت احلكومـة علـى التعـاون مـع      ٢٠٠٤ينـاير  /ويف كانون الثاين   . سنة ١٨هو  
 ودعم إعادة إدمـاج القـصر الـذين ُيكتـشف وجـودهم يف اخلدمـة            بشأن تدابري ملنع جتنيد القصر    

العسكرية وُيخلى سبيلهم منها، يف اجملتمع، مبا يف ذلك حتـسني نظـم تـسجيل املواليـد واألسـرة                   
لضمان التحقق من السن وتوعية القـائمني بالتجنيـد باحلـد األدىن املـشترط لـسن التجنيـد وهـو                 

كمـا وافقـت حكومـة ميامنـار علـى           .حبماية الطفـل  ، إىل جانب شواغل أخرى متصلة        سنة ١٨
تعلـــيم واألســـرة وإعـــادة اإلدمـــاج تـــدخل اليونيـــسيف لـــصاحل األطفـــال املعنـــيني يف جمـــاالت ال

  .اجملتمع يف

، أنــشأت حكومــة ميامنــار جلنــة رفيعــة املــستوى ملنــع التجنيــد   ١٩٩٤ويف مطلــع عــام  - ٤١
ان آنــذاك الــسكرتري الثــاين للمجلــس الــذي كــ(العــسكري للقــصر، برئاســة الفريــق ثــيني ســيني 

تتألف مـن وزراء اخلارجيـة؛ والرعايـة االجتماعيـة واإلغاثـة وإعـادة              ) احلكومي للسالم والتنمية  
ونائــب  ونائــب رئــيس القــضاة؛ العــسكري؛املستــشار القــانوين إىل جانــب  التــوطني؛ والعمــل؛

وتتمثـل   . وزارة الـدفاع   تـدريب القـوات املـسلحة يف      املسؤول األول عـن     ونائب   املدعي العام؛ 
كما شكلت اللجنـة    .أهداف اللجنة يف منع جتنيد األطفال وضمان التقيد باألوامر اليت حتميهم          

الرفيعـة املــستوى فرقـة عمــل حكوميـة داخليــة لــضمان إنفـاذ القــوانني ذات الـصلة ومنــع جتنيــد      
اللجنـة يف     تلـك  لجنـة وافقـت عليهـا     الووضعت فرقة العمل خطة عمل لتنفيذ أهـداف          .القصر

وتعاجل اخلطة اجملاالت الرئيسية املثرية للقلـق فيمـا يتعلـق بتجنيـد             . ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول 
 .والتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة      ،توعية اجلمهور و ،األطفال وإخالء سبيلهم وإعادة إدماجهم    

د، وإن  وفضال عن ذلك، تأذن اللجنة باختاذ إجراءات رادعـة ضـد املخـالفني لـسياسات التجنيـ                
وقـدمت احلكومـة إىل األمـم املتحـدة قـوائم            .ة واضـح  غـري كانت اإلجراءات التأديبية املتوخـاة      

بأمساء أشخاص يدعى قيامهم بتجنيد أطفال وباألحكام العقابية الـصادرة حبقهـم، وهـي قائمـة                
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العمـــل القطريـــة للرصـــد واإلبـــالغ ، لكـــن فرقـــة ٢٠٠٧ســـبتمرب /تعـــرب عـــن احلالـــة يف أيلـــول
 . الوصول إىل من يدعى أهنم قاموا هبذا التجنيد أو إىل الوثائق اليت تؤكد املعلوماتتستطيع ال

وقــد أصــبح االتــصال واحلــوار بــشأن مــسألة األطفــال والــصراع املــسلح يف الــسنوات    - ٤٢
  :األربعة األخرية جيريان بصورة تزداد تواترا ومها يشمالن

ــسي    •  ــام املنــسق املقــيم لألمــم املتحــدة واليوني ــد يف  قي ــارات ملراكــز التجني اجلــيش ف بزي
ــوطين  ــداالي يف    ال ــانغون ومان ــار خــارج ي ــارس وآب/آذارمليامن ــسطس /م ، ٢٠٠٤أغ

الــيت جــرت مشلــت الزيــارة و .٢٠٠٧فربايــر /، وشــباط٢٠٠٦أكتــوبر /وتــشرين األول
 االطــالع علــى أحــدث مــا اســتجد علــى أنــشطة جلنــة منــع التجنيــد    فربايــر/يف شــباط

 .العسكري للقصر

أغــسطس، اجتمــع نائــب املــدير التنفيــذي لليونيــسيف مــع الــسكرتري األول        / آبيف • 
ــة إىل منــع جتنيــد األطفــال يف      الفريــق ثــيني ســيني ملناقــشة اإلجــراءات احلكوميــة الرامي

  .القوات املسلحة وإعادة إدماجهم

 فاليونيـسي ، تلقى منسق األمـم املتحـدة املقـيم وممثـل            ٢٠٠٦أكتوبر  /يف تشرين األول   • 
وة ملناقــشة اجلــزء املتعلــق مبيامنــار يف التقريــر الــسنوي لألمــني العــام بــشأن األطفــال  دعــ

 .والصراع املسلح مع نائب املدير العام لشؤون املنظمات الدولية يف وزارة اخلارجية

، تلقت اليونيسيف دعوة لتنظيم جلسة تدريبية خـالل الـدورة           ٢٠٠٧أبريل  /يف نيسان  • 
ــد   ــضباط التجني ــة ل ــد العــسكري، التدريبي ــسة غطــت وق ــهحقــوق الطفــل ومحاي اجلل  ت

يتضمنه القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل مـن معـايري ذات          وما
 .صلة بشأن األطفال املتأثرين بالصراع املسلح

. ، زارت ممثليت اخلاصة ميامنار، بناء على دعـوة مـن احلكومـة            ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران  • 
زيارهتـا بـرئيس الـوزراء بالنيابـة والـسكرتري األول للمجلـس احلكـومي               والتقت خـالل    
ووافقـت احلكومـة علـى إنـشاء آليـة للرصـد واإلبـالغ يف إطـار قـرار                   . للسالم والتنمية 
واجتمــع أعــضاء وفــدها، يــرافقهم أعــضاء مــن فريــق ). ٢٠٠٥ (١٦١٢جملــس األمــن 

 ســبيلهم وأتــى هبــم اراألمــم املتحــدة القطــري، بــبعض القــصَّر ممــن أخلــى جــيش ميامنــ  
 .االجتماع إىل

، طلبت إدارة الرعاية االجتماعيـة أن تنـاقش مـع فريـق األمـم               ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول  • 
املتحدة القطري تنفيذ خطة العمل احلكوميـة وإنـشاء جلنـة فرعيـة بـشأن إعـادة إدمـاج                   

 اخلاصـة  يتممـثل األطفال يف اجملتمع وذلـك يف إطـار متابعـة االلتزامـات املتفـق عليهـا مـع         



S/2007/666  
 

07-57489 17 
 

يف و .يونيـه /املعنية باألطفال والصراع املـسلح أثنـاء الزيـارة الـيت قامـت هبـا يف حزيـران                 
، عقد اجتماع يف ناي يب تاو مع ممـثلني مـن مكتـب املمثلـة       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨

اخلاصة لألمني العام وفريق األمم املتحـدة القطـري جـرى فيـه مناقـشة التطـورات الـيت                   
 . املتابعة احلكوميةاستجدت على أنشطة

اليونيـسيف  مـساعدة    أيضا، طلبت إدارة الرعايـة االجتماعيـة         ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول  • 
تنظيم مزيد من األنشطة التدريبية بشأن القانون اإلنـساين الـدويل، وقـانون الطفـل،               يف  

  .وحقوق الطفل، ومحاية الطفل، لفائدة ضباط التجنيد العسكري

ــسخرة،    •  ــق بالـ ــا يتعلـ ــباط  فيمـ ــريا يف شـ ــرى أخـ ــر /جـ ــاق ٢٠٠٧فربايـ ــد -، االتفـ  بعـ
ــا ملحقــا مبــذكرة     -مفاوضــات  علــى إجــراء بــشأن الــشكاوى بوصــفه تفامهــا تكميلي

ــصادرة يف عــام      ــة ال وميكــن هــذا اإلجــراء   .٢٠٠٢التفــاهم مــع منظمــة العمــل الدولي
ضحايا السخرة، مبا فيها جتنيد األطفال، من طلب جرب الضرر الذي حلق هبم مبوجـب               

  .٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ٢٠٠٧سـبتمرب  /من التطورات البارزة يف هذا الصدد قيـام احلكومـة يف أواخـر أيلـول     و - ٤٣
وستـشمل   .بإنشاء فريق عامل معين بآلية رصد وإبـالغ بـشأن منـع التجنيـد العـسكري للقـصر                 

شــؤون املنظمــات الدوليــة مهــام هــذا الفريــق العامــل الــتقين، الــذي يرأســه املــدير العــام إلدارة   
والشؤون االقتصادية يف وزارة اخلارجية، العمل كجهة اتصال مع فرقة العمل القطريـة للرصـد               
واإلبالغ وتنظيم أنشطة تدريبية بشأن القوانني واالتفاقيات ذات الصلة، ورفع شـكاوى جتنيـد              

 .األطفال إىل السلطات املعنية

واألمم املتحدة بشأن جتنيـد األطفـال والـذي يـتم           ورغم استمرار التفاعل بني احلكومة       - ٤٤
يف بعض األحيان مببادرة من احلكومة، فإن التعاون بشأن اإلجراءات امللموسة ال يـزال حمـدودا         

، تقــارير دوريــة مــن ٢٠٠٥عــام ، منــذ تلقــى فريــق األمــم املتحــدة القطــرييو .جــدا حــىت اآلن
ويف األشـهر الـستة    .د العـسكري للقـصر  حكومة ميامنار عن اجلديد يف أنشطة جلنة منـع التجنيـ        

، قدمت حكومة ميامنار أربعة تقـارير تعـرض األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا           ٢٠٠٧األوىل من عام    
وتــضمنت  .اللجنـة يف جمـايل التوعيــة والتثقيـف بــشأن مـسألة جتنيـد األطفــال بـني أفــراد اجلـيش       

ســبيلهم مــن اخلدمــة أخلــي يف اآلونــة األخــرية معلومــات عــن األطفــال الــذين املقدمــة التقــارير 
 بتجنيـد   همإجراءات تأديبية حبقهم بسبب قيام    اختذت  العسكرية فضال عن أمساء الضباط الذين       

 .باملخالفــة لألوامــر التوجيهيــة الــصادرة عــن جملــس دفــاع ميامنــار وللــسياسة الوطنيــة         قُــصَّر 
قيـام بأنـشطة للتوعيـة    تتوافر حىت اآلن أية طريقة تستطيع هبا األمم املتحدة أن تتأكـد مـن ال       وال

ومل يــتمكن فريــق  .أو باختــاذ اإلجــراءات التأديبيــة أو أنــه جــرى بالفعــل إخــالء ســبيل األطفــال
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األمــم املتحــدة القطــري حــىت اآلن مــن الوصــول أو تقــدمي املــساعدة إىل أي أطفــال ممــن تــزعم   
  .حكومة ميامنار أهنا أبعدهتم رمسيا عن جيش ميامنار

ــثليت اخلاصــة  و - ٤٥ ــة ضــد      حثــت مم ــى اختــاذ إجــراءات تأديبي ــا، عل ــاء زيارهت ــة، أثن  احلكوم
حـصلت علـى تعهـد مـن        و. األطراف واألفراد الـضالعني يف انتـهاكات جـسيمة حلقـوق الطفـل            

بالقُـصَّر  كومة بتقدمي قائمة مشروحة بضباط اجليش الذين اختذت حبقهم إجـراءات تأديبيـة و          احل
قــدمي القــوائم، فإهنــا ال تتــضمن عنــاوين   ورغــم ت .الــذين جــرى إخــالء ســبيلهم مــع عناوينــهم  

 أن قيـام احلكومـة بتقـدمي قائمـة بـشأن اإلجـراءات التأديبيـة                معو . سبيلهم أخلياألطفال الذين   
  احلكومـة تـزود  أن يشكل أمرا جديرا بالثناء، فإن مـن الـضروري، لكفالـة الـشفافية واملـساءلة،             

 .ن التحقق من اختاذ هذه اإلجراءاتفريق األمم املتحدة القطري مبعلومات إضافية لتمكينه م

وقد أثارت ممثليت اخلاصة أثناء زيارهتا مسألة احلاجـة إىل حتـديث خطـة العمـل املتعلقـة                   - ٤٦
ووافقـت احلكومـة علـى ذلـك مـن        .يامنار وجعلها متماشية مع املعايري الدوليـة      الوطين مل يش  اجلب

األمـــم املتحـــدة القطـــري يف حيـــث املبـــدأ وأُبلـــغ ممثلـــون مـــن مكتـــب ممـــثليت اخلاصـــة وفريـــق 
 أثنــاء اجتمــاع عقــد يف نــاي يب تــاو بأنــه ســيجري تعــديل خطــة العمــل  ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول

  .جلعلها تتماشى مع التزامات باريس يف القريب العاجل

 : أن تتضمن مكونات خطة العمل املنقحة ما يليينبغيو - ٤٧

فرقـة العمـل القطريـة    /ة القطـري التفاعل بـصورة أكثـر انتظامـا بـني فريـق األمـم املتحـد            • 
 .اللجنةتلك  بشأن أعمال  منع التجنيد العسكري للقصَّروجلنة

فرقة العمل القطرية لضمان اتفاق خطـة العمـل         /العمل مع فريق األمم املتحدة القطري      • 
 .مع املمارسة الدولية وللمساعدة يف تنفيذ السياسات

 يف  تنياالتـصال احملـدد   جهـيت    جانـب    حتديد جهة اتـصال داخـل القـوات املـسلحة، إىل           • 
  .إدارة الرعاية االجتماعية ووزارة اخلارجية

 .القيام حبملة مكثفة لتوعية اجلمهور بشأن األنظمة والقواعد املنظمة للتجنيد • 

دمهم القــــوات أو اجلماعــــات اإلفــــراج فــــورا عــــن مجيــــع األطفــــال الــــذين تــــستخ  • 
 .حاليا املسلحة

فرقة العمل القطرية ملعاجلة مسألة إعـادة إدمـاج    /ملتحدة القطري العمل مع فريق األمم ا     • 
يامنـار وغـريه مـن اجلماعـات املـسلحة علـى            الـوطين مل  يش  اجلـ األطفال املفرج عنهم من     

ــة      ــثليت اخلاصــ ــار وممــ ــة ميامنــ ــني حكومــ ــه بــ ــق عليــ ــو املتفــ ــال  النحــ ــة باألطفــ  املعنيــ
 .املسلح والصراع
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 فيمــا يتــصل بالــضحايا وأســرهم تــشمل     العمــل بــإجراءات إبــالغ تتــسم بالــشفافية     • 
 .ضمانات مكفولة من األعمال االنتقامية

اختاذ إجراءات تأديبية تتسم بالشفافية واملساءلة حبق مجيع األشـخاص الـذين ينتـهكون               • 
 .القواعد واألنظمة املتصلة بالتجنيد سواء كانوا عسكريني أو مدنيني

مـن القـوات واجلماعـات املـسلحة         عنـهم    املفـرج إتاحة إمكانيـة الوصـول إىل األطفـال          • 
 . تتسىن متابعة إعادة إدماجهم بشكل فعاليلك

إتاحة إمكانية الوصول إىل مجيع املناطق اليت يدعى حدوث جتنيـد لألطفـال فيهـا لكـي            • 
 .يتسىن لفرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ القيام باملتابعة الفورية للحالة

 
  ار وخطط العمل مع األطراف غري التابعة للدولةالتقدم الذي طرأ على احلو  

 للدولـة الـذين مـا زالـوا يف     نياملسألة الرئيسية اليت تعيق احلوار مع األطـراف غـري التـابع           - ٤٨
صراع مـع القـوات املـسلحة احلكوميـة هـي املوقـف املتـشدد الـذي تبديـه احلكومـة إزاء تعامـل                      

 هـذا املوقـف يف جمموعـة رسـائل وردت           أُبلـغ وقـد    .األمم املتحدة مع هذه اجلماعات املـسلحة      
إىل املدير التنفيذي لليونيسيف ومدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن املمثـل الـدائم الحتـاد            

 يعـرب فيهـا عـن       ٢٠٠٦ميامنار لدى األمـم املتحـدة الـسيد كيـاو تينـت سـوي يف أواخـر عـام                    
اد كـارين الـوطين وجـيش التحريـر     القلق من اجتماع بـني مـوظفني تـابعني لألمـم املتحـدة واحتـ              

وذكــرت األمــم  .الــوطين لكــارين بــشأن خطــط عمــل لــصرف أطفــال مــن اخلدمــة يف قواهتمــا  
ها على هذه الرسائل أن هذه االجتماعات تتماشى مع احلـوار الـذي تعهـدت               وداملتحدة يف رد  

 ١٦١٢و  ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩األمم املتحدة بإجرائـه ملتابعـة تنفيـذ أحكـام قـراري جملـس األمـن                 
بشأن وضع خطط عمل لوقف جتنيد واستعمال األطفـال مـن جانـب مجيـع أطـراف                 ) ٢٠٠٥(

بـشأن  اجلمعيـة العامـة    كما أكـدت أن هـذا التفاعـل يتـسق مـع قـرارات جملـس األمـن و                   .الرتاع
، كـان مـن املتفـق عليـه      ةوأثناء الزيـارة الـيت قامـت هبـا ممـثليت اخلاصـ             .األطفال والصراع املسلح  

لسكرتري األول الفريق ثيني سيني أنه سيتم إجراء مزيد من املناقـشات لوضـع              بصورة عامة مع ا   
الصيغة النهائية لترتيبات يقوم مبقتضاها فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف ميامنـار بـإجراء حـوار                    
مع احتاد كـارين الـوطين واحلـزب التقـدمي الـوطين الكـاريين بـشأن خطـط عمـل لوقـف جتنيـد                        

 .األطفال واستعماهلم

وحىت اآلن، ال ُيسمح لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة ذات الطـابع                - ٤٩
الدويل يف ميامنار بالوصول للتحاور مع األطراف غري التابعة للدولة اليت مـا زال الـصراع معهـا                  
قائما، علـى الـرغم مـن أن هـذا التحـاور لـيس مـن شـأنه إضـفاء صـفة شـرعية أو قانونيـة علـى                             
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ولكــن الــسماح بالوصــول إىل تلــك األطــراف ســيمكن وكــاالت األمــم    .سلحةاجلماعــات املــ
املتحدة والشركاء الذين يقومون بتوفري احلمايـة مـن أداء املهـام املنوطـة هبـم وهـي وقـف جتنيـد                      

 .واستعمال األطفال من جانب اجلماعات املسلحة وتقدمي املساعدة إىل السكان املستضعفني

 احتاد كارين الوطين واحلزب التقدمي الـوطين الكـاريين، فقـد            ورغم احلوار احملدود مع    - ٥٠
 ٢٠٠٥فقــد أســفر إدراج االحتــاد واحلــزب يف تقريــر األمــني العــام لعــام    .أحــرز بعــض التقــدم

(S/2005/72) مع األمم املتحدة عن توقيع كل مـن االحتـاد واحلـزب علـى              من حتاور حدث   وما 
 ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٣ و   ٦هلم، وذلـك يف     صك التزام بوقف ومنع جتنيد األطفال واستعما      

ويوجب هذان الصكان أيضا على الطرفني السماح باملراقبة املستقلة لالنتـهاكات            .على التوايل 
حـدة واملنظمـات    توإلخالء سبيل األطفال من صـفوفهما، فـضال عـن تقـدمي وكـاالت األمـم امل                

  .املفرج عنهمال غري احلكومية للمساعدة املالئمة يف جمال إعادة إدماج األطف

ومتاشـيا مــع هــذا االلتــزام، ســتجري فرقـة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ يف ميامنــار    - ٥١
مناقــشة مــع االحتــاد واحلــزب املــذكورين وغريمهــا مــن األطــراف ذوي الــصلة لوضــع الــصيغة     

وسـيجري ذلـك     .النهائية خلطـة عمـل لوقـف جتنيـد األطفـال واسـتعماهلم يف املنـاطق احلدوديـة                 
 . العاملني يف مناطق احلدود املناسبنيعم من الشركاءبد

جـيش واليـة وا املتحـدة الـذي ذكـر      مبمثـل  وقد اجتمعت ممثليت اخلاصة، أثناء زيارهتا،     - ٥٢
منـذ االتفـاق علـى      عن القتـال وعـن جتنيـد األطفـال          هلا أن القوات املسلحة لوالية وا قد كفّت         

أنه لكـي ُيرفعـوا مـن    اجليش  اخلاصة ملسؤويل  وأوضحت ممثليت  .وقف إطالق النار مع احلكومة    
جدول أعمال الفريق العامل التابع جمللس األمن واملعين باألطفال والصراع املـسلح فـال بـد هلـم                  

 . وإعـادة إدمـاجهم    الواليةمن وضع وتنفيذ خطة عمل إلخالء سبيل األطفال املرتبطني بقوات           
اور مع اليونيسيف بشأن طرائق خطـة عمـل         وأبدى ممثل جيش والية وا املتحدة استعداده للتش       

 مــساعدة وزارة ٢٠٠٧يوليــه /وعليــه، فقــد طلــب ممثــل اليونيــسيف يف متــوز  .مــن هــذا القبيــل
سبتمرب، اجتمعت فرقـة العمـل القطريـة      /ويف أيلول  .اجليشقادة  اخلارجية يف تيسري اجتماع مع      

 مبدئية مشتركة للتقيـيم تقـوم        للترتيب لزيارة   املتحدة  والية وا   جيش للرصد واإلبالغ مع ممثلي   
وقوبـل ذلـك بالترحيـب مـن      .هبـا فرقـة العمـل إىل واليـة شـان الـشمالية يف أقـرب وقـت ممكـن         

ــول       ــة حبل ــه دعــوة رمسي ــذين وعــدوا بتوجي ــة ال ــي الوالي ــشرين األول١٥جانــب مثل ــوبر / ت أكت
 .ولكن مل يتم توجيه الدعوة حىت اآلن .، تتوىل تيسريها وزارة اخلارجية٢٠٠٧
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 لرصد واإلبالغاإنشاء آلية  -امسا خ 
رغم أن احلوار بشأن اجلوانب العامة ملنع جتنيد األطفال قـد ازداد يف الـسنوات األربـع                  - ٥٣

 زيـارة   أثنـاء للرصـد واإلبـالغ مل يبـدأ إال مـؤخرا      رمسيـة   املاضية، فـإن احلـوار بـشأن إنـشاء آليـة            
أوهلمـا   :ن هلـذه الزيـارة هـدفان معلنـان        وكا. ٢٠٠٧يونيه  / اخلاصة إىل ميامنار يف حزيران     يتممثل

 وثانيهما مناقشة طرائق الرصد واإلبالغ مع حكومـة         ،إنشاء فرقة عمل قطرية للرصد واإلبالغ     
ــة الطفــل     وأوضــحت ممــثليت  .ميامنــار وفريــق األمــم املتحــدة القطــري والــشركاء املعنــيني حبماي

 فريـق األمـم املتحـدة القطـري،         اخلاصة للحكومة، أثنـاء زيارهتـا، أن مهمـة اإلبـالغ سـيقوم هبـا              
الــذي ســيطلع احلكومــة علــى املعلومــات املتعلقــة بالتقــارير الــيت تــشري إىل حــدوث انتــهاكات    

وسـيتوقع مـن احلكومـة وغريهـا مـن الـشركاء املعنـيني، بالـضرورة، أن                 حلقـوق الطفـل     جسيمة  
كومـة علـى أن     ووافقـت احل   .يتخذوا أيضا إجراءات بشأن املعلومات املتعلقة هبذه االنتـهاكات        

ــار قـــرار جملـــس األمـــن      ــة للرصـــد واإلبـــالغ يف إطـ ــة عمـــل وآليـ تـــشكل األمـــم املتحـــدة فرقـ
٢٠٠٥( ١٦١٢(.  

ــهاكات        - ٥٤ ــع االنت ــالغ ســيغطيان مجي ــة أن الرصــد واإلب ــثليت اخلاصــة احلكوم وأبلغــت مم
 وملـا كانـت   .)٢٠٠٥( ١٦١٢اجلسيمة الستة املرتكبة ضد األطفال يف إطار قرار جملس األمن       

آلية الرصد واإلبالغ ستتطلب تفاعال رفيع املـستوى مـع احلكومـة، فقـد طلبـت ممـثليت اخلاصـة                    
ــتظمني مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري       ــادل والتفاعــل املن حتديــد جهــة اتــصال ألغــرض التب

ــه اخلاصــة بالرصــد واإلبــالغ   ــة     .ومــوظفي آليت ــوزراء بالنياب ــيني ســيني رئــيس ال ــام الفريــق ث وق
ل بتعيني املدير العام لوزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التـوطني منـسقا           والسكرتري األو 

أغــسطس، /ويف آب. )٢٠٠٥( ١٦١٢للمــسائل املتعلقــة بتنفيــذ قــرار جملــس األمــن   حكوميــا 
 .أبلغت احلكومة اليونيسيف بأن املدير العام لوزارة اخلارجية قد ُعـني منـسقا ثانيـا هلـذه املهمـة                  

ــك،   ــة للرصــد      وفــضال عــن ذل ــة العمــل القطري ــزم تعــيني منــسق عــسكري للتفاعــل مــع فرق يل
يامنـار وغـريه مـن اجلماعـات        الـوطين مل  يش  اجلـ واإلبالغ بشأن املسائل التقنيـة املتـصلة مبنـع قيـام            
  .املسلحة ذات الصلة بتجنيد األطفال واستعماهلم

طــري يعتــزم تعــيني كمــا أَبلغــت ممــثليت اخلاصــة احلكومــة بــأن فريــق األمــم املتحــدة الق  - ٥٥
موظف دويل علـى أسـاس التفـرغ يف مكتـب املنـسق املقـيم لكـي يتـوىل تنـسيق جهـود الرصـد                         

وذكــرت ممــثليت اخلاصــة للحكومــة، معربــةً عــن قلقهــا، أن  .واإلبــالغ واالتــصال مــع احلكومــة
 فعالية عمل آلية الرصد واإلبالغ تتطلب إتاحـة إمكانيـة الوصـول إىل املنـاطق املتـأثرة بالـصراع                  

وغريهــا مــن املنــاطق الــيت قــد يكــون وقــف إطــالق النــار ســاريا فيهــا، مبــا يف ذلــك منطقــة وا     
وقالت إن الشروط املفروضة للحصول علـى إذن بالـسفر والـسياسات احلكوميـة الـيت                 .اخلاصة
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حتـول دون   ”توجب مرافقة مسؤولني حكـوميني ملـوظفي األمـم املتحـدة يف الزيـارات امليدانيـة                 
 القيــام بعمليــة الرصــد واإلبــالغ املــستقلة الــيت تــشكل جــوهر ممارســة الرصــد   احلاجــة إىلتلبيــة 

 .“واإلبالغ اليت تنص عليها قرارات جملس األمن

ويف ســبيل إنــشاء آليــة للرصــد واإلبــالغ، اختــذ عــدد مــن القــرارات املهمــة يف املرحلــة   - ٥٦
 :، ومنهااألولية اليت تأيت عقب زيارة ممثليت اخلاصة

 مل قطرية للرصد واإلبالغ فرقة عتشكيل • 

  حتديد عدة منظمات أعضاء مناسبة • 

  والغرض منها للرصد واإلبالغ احلكومة بإنشاء فرقة العملإبالغ • 

ومتاشـــيا مـــع املبـــادئ التوجيهيـــة آلليـــة الرصـــد واإلبـــالغ الـــيت أقرهـــا جملـــس األمـــن    - ٥٧
لـيت تتـألف مـن وكـاالت        ، تشكل فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ، ا            )S/2005/72 انظر(

ويـرأس   .تابعة لألمم املتحدة وشـركاء معنـيني حبمايـة الطفـل، هيكليـة التنـسيق الرئيـسية لآلليـة             
  .فواليونيسيفرقة العمل كل من مكتب منسق األمم املتحدة املقيم 

عملــها علــى الوجــه الكامــل، يلزمهــا علــى األقــل الرصــد واإلبــالغ ولكــي تــؤدي آليــة  - ٥٨
وتوفري تأشـريات دخـول هلـؤالء        وليني واثنني من املترمجني الشفويني الدوليني؛     مخسة موظفني د  

املوظفني وضمانات حكومية بعدم اختـاذ إجـراءات انتقاميـة ضـد شـهود االنتـهاكات اجلـسيمة                  
 يـتعني أن تتـاح      كما .حلقوق الطفل واألشخاص الذين يقومون جبمع معلومات من أجل اآللية         

، املطلوبـة صـول حبريـة ويف جـو مـن الـسرية إىل األشـخاص واملنـاطق                 ملوظفي اآللية إمكانيـة الو    
املعلومـات يف  صـحة  على أن يتضمن ذلك إتاحة حرية السفر يف الوقـت املناسـب للتحقـق مـن           

 مـن الوصـول للتحقـق مـن أنـه مل يـتم              وظفنياملـ  متكـني     أيضاً سيلزمو .غيبة املوظفني احلكوميني  
تقدمي بالغات، ومن االطـالع علـى أي وثـائق موجـودة          اختاذ إجراءات انتقامية ضد من قاموا ب      

مـع األطـراف    بانتظـام    أيـضا إىل التفاعـل       املوظفـون وسـيحتاج    .ذات صلة باحلاالت املبلغ عنها    
غري التابعـة للدولـة لـضمان املـساءلة، وهـو مـا سـيتطلب مـن حكومـة ميامنـار أن تتـيح إمكانيـة                          

 .عالوصول إىل هذه األطراف، وخباصة يف مناطق الصرا
 

  األنشطة الربناجمية -سادسا  
اضطلع فريق األمم املتحدة القطري، بالتعاون مع حكومـة ميامنـار باألنـشطة الربناجميـة                - ٥٩

 :الثالثة لصاحل األطفال املتضررين أثناء الفترة املشمولة بالتقرير
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 يقـوم أعــضاء فرقــة العمـل القطريــة للرصــد واإلبــالغ بتنفيـذ بــرامج مــستمرة للتــدريب    • 
ث، واقتفــاء أثــر أفــراد األســرة تتنــاول حقــوق الطفــل، ومحايــة الطفــل، وقــضاء األحــدا

ــاالت       ومل ــل، وحـ ــة الطفـ ــار، ومحايـ ــة االجتـ ــال، ومكافحـ ــشاركة األطفـ ــهم، ومـ مشلـ
مبــا فيهــا الــشرطة والقــضاة وحــرس الــسجون  (الطــوارئ، وذلــك لألجهــزة احلكوميــة  

ة، ومــوظفي مــصلحة اإلدارة  ومــزاويل املهــن القانونيــة ومــوظفي الرعايــة االجتماعيــ     
 .، ولألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية ذات الطابع الدويل)العامة

يتعــاون أعــضاء فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ مــع املنظمــات غــري احلكوميــة     • 
الوطنية واملنظمات األهلية ومصلحة الرعاية االجتماعية لتنظيم حلقات تـدريب بـشأن         

يتـه ألعـضاء اجملتمـع احمللـي وأعـضاء جلنـة حقـوق الطفـل ووجهـاء                  حقوق الطفـل ومحا   
ــي  ــع احمللـ ــذه     و .اجملتمـ ــدعم هـ ــصال لـ ــالم والتثقيـــف واالتـ ــواد لإلعـ ــداد مـ ــرى إعـ جـ

 .التدريبية احللقات

تقوم اليونيسيف ومنظمة إنقـاذ الطفولـة وغريمهـا مـن الـشركاء املعنـيني حبمايـة الطفـل                    • 
ــة ع   ــدرة املنظمــات األهلي ــاء ق ــدعم وبن ــهاكات حقــوق الطفــل ومعاجلــة    ب ــع انت لــى من

 .املسائل املتعلقة حبمايته

، زودت اليونيــــسيف ضــــباطا مــــن املختــــصني بالتجنيــــد ٢٠٠٧أبريــــل /يف نيــــسان  • 
ــدويل         ــساين الـ ــانون اإلنـ ــه والقـ ــل ومحايتـ ــوق الطفـ ــاول حقـ ــدريب تنـ ــسكري بتـ العـ

  .وااللتزامات الدولية املتصلة باألطفال والصراع املسلح

نظمات دولية بتنفيذ أنشطة للتوعية خبطر األلغـام ولكنـها اُضـطرت إىل وقفهـا             قامت م  • 
 . بسبب عدم توافر إمكانية الوصول إىل املناطق املطلوبة٢٠٠٦يف عام 

 
 التوصيات -سابعا  

 إىل الربوتوكــول االختيــاري   يف أقــرب فرصــة   أن تنــضم  إىل حكومــة ميامنــار   ىتــدع - ٦٠
 أن تعـدل   إىلو) ٢٠٠٠(اك األطفال يف الـصراعات املـسلحة        التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتر    

 .تشريعاهتا تبعا لذلك

 أن تتيح إمكانية الوصول للمنظمات اإلنسانية الدوليـة لكـي           إىل حكومة ميامنار    تدعى - ٦١
ــأثرة،  تقــدم خــدماهتا اإلنــسانية  ــاطق املت ــراح  ، مبــا يف ذلــك تقــدميها إىل مجيــع املن وإىل قبــول اقت

 ملفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني           ةلـشؤون العمليـات التابعـ     املساعدة   ة السامي ةاملفوض
 ينبغـي مواصـلة العمـل علـى تنفيـذ     و . تقييم مشترك بني الوكاالت لالحتياجات اإلنسانية    إجراء

ــام   ــراح األمــني الع ــسانية  املــساعد اقت ــشاء للــشؤون اإلن ــشأن إن ــة رفيعــة املــستوى ملعاجلــة   ب  جلن
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واألمـم املتحـدة علـى اسـتعداد للمـساعدة يف      علـى صـعيد الـسياسة العامـة         األولويات اإلنسانية   
 .هذا املسعى

 اعتقال األطفـال دون سـن الثامنـة عـشرة بـسبب             عن حكومة ميامنار    ينبغي أن تكف  و - ٦٢
تــركهم اخلدمــة يف اجلــيش وأن تتــيح ملنظمــة دوليــة مــستقلة إمكانيــة الوصــول ملراقبــة هــذه           

 . هؤالء األطفاللسريع عن اإلفراج اأن تضمناحلاالت، و

 مببادرة موسعة للتوعيـة     أن تقوم  إلزالة األلغام و   ا برناجم  أن تضع  كومة ميامنار ينبغي حل و - ٦٣
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، فــإن فريــق األمــم املتحــدة القطــري   .هبــاخبطــر األلغــام يف املنــاطق املتــأثرة 

 التوعيـة خبطـر األلغـام لكـي     مستعد لـدعم احلكومـة وإشـراك املنظمـات الدوليـة ذات اخلـربة يف           
  .تنفذ برامج مناسبة

الـوطين  لجـيش   ل بأن تبدأ حكومة ميامنار على الفور محلة تثقيف وتوعية شاملة            يوصى - ٦٤
يامنار، تستهدف علـى وجـه اخلـصوص القـادة اإلقليمـيني والقـائمني علـى التجنيـد العـسكري                    مل

وينبغــي أن تتــضمن  .تحــدة القطــريعلــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي بــدعم مــن فريــق األمــم امل
احلملة إصدار توجيهات لألفـراد العـسكريني بـرفض جتنيـد األطفـال وتدريبـهم علـى إجـراءات                 

 .التحقيق واملقاضاة والتأديب اليت ستتخذ حبق املخالفني لقواعد التجنيد

ــى        - ٦٥ ــة الطفــل داخــل صــفوفها عل ــشاء وحــدات حلماي ــى إن ــار عل ــة ميامن ــشجَّع حكوم ت
 الوطين واإلقليمي وتدريب موظفي تلك الوحدات، ومنحهـا الـسلطة والقـدرة علـى               الصعيدين

جلـيش  االتدريب ومراقبة االمتثال لألوامر التوجيهية العسكرية ذات الصلة والقـانون الـوطين يف              
 .يامنارالوطين مل

علـى  احلماية  توفري   فريق األمم املتحدة القطري والشركاء املعنيون ب       من املهم أن يقوم   و - ٦٦
توسيع نطاق الربامج القائمة وزيادة القدرة على معاجلة إخـالء سـبيل األطفـال مـن القـوات أو                   

وينبغي أن تتضمن هذه الـربامج اقتفـاء أثـر أفـراد األسـرة               .اجلماعات املسلحة وإعادة إدماجهم   
  .وإعادة اإلدماج واملتابعة املنتظمة جلميع احلاالت

 
 الرصد واإلبالغ  

تعـــيني منـــسق عـــسكري للتفاعـــل اليـــومي مـــع ب حكومـــة ميامنـــار قـــوميوصـــى بـــأن ت - ٦٧
احلمايـة بـشأن تنفيـذ خطـة        تـوفري   اليونيسيف وفريـق األمـم املتحـدة القطـري واجلهـات املعنيـة ب             

عمـل متفـق عليهـا لإلفـراج الفـوري عــن األطفـال املـرتبطني بـالقوات واجلماعـات املــسلحة يف          
 .ميامنار وإعادة إدماجهم
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 يف إطـار     التعـاون فيمـا بينـهما      منظمـة العمـل الدوليـة     وحكومة ميامنـار    اصل  يلزم أن تو   - ٦٨
 والــذي يــشمل وضــع آليــة  ٢٠٠٧فربايــر /التفــاهم التكميلــي الــذي مت التوصــل إليــه يف شــباط 

 .للقضاء على مجيع أشكال السخرة، مبا يف ذلك استعمال اجلنود األطفال

 تـوفري   ع جهود األمم املتحدة، من خالل     ر وتتعاون م   ميامنار إىل أن تيسِّ     حكومة تدعى - ٦٩
تأشريات الدخول وتصاريح الـسفر داخـل البلـد وإتاحـة إمكانيـة الوصـول بـال عوائـق، وتـوفري                     

ــسرية واألمــن  ــذين       .ال ــراد ال ــراقبني واألف ــضحايا وامل ــة لل ــة مكتوب ــوفري ضــمانات أمني وينبغــي ت
ــات، والتوق      ــدمي املعلوم ــهاك وتق ــاإلبالغ عــن حــاالت االنت ــون ب ــك    يقوم ــى تل ــشترك عل ــع امل ي
 .الضمانات من جانب فريق األمم املتحدة القطري وحكومة ميامنار

لفريق األمم املتحـدة القطـري مـع    املباشر  أن حتترم التعامل    على  حكومة ميامنار  تشّجع - ٧٠
 بـذلك التعامـل مـن أجـل         أن تـسمح  احتاد كارين الـوطين واحلـزب التقـدمي الـوطين الكـاريين و            

  .د والتحقق من االدعاءات وضمان املساءلة عن جتنيد األطفال واستعماهلمالتمكني من الرص

ُتدعى حكومة ميامنار إىل إزالة القيود املفروضة علـى وصـول األمـم املتحـدة إىل مجيـع                   - ٧١
األطــراف غــري التابعــة للدولــة ومنــاطق الــصراع، وإىل الــسماح بوصــول مــوظفي آليــة الرصــد    

لتجنيد والقواعد العسكرية من أجل القيـام بالرصـد والتحقـق مـن             واإلبالغ بانتظام إىل مراكز ا    
 . فيهاثامنة عشرةعدم وجود أطفال دون سن ال

 
 خطط العمل  

 عـن ضـمان متكـني مـوظفي آليـة           مسؤولياهتاينبغي أن تضع حكومة ميامنار يف االعتبار         - ٧٢
ا اتفاقـات لوقـف     الرصد واإلبالغ من الوصول إىل كافة اجلماعـات املـسلحة الـيت أبرمـت معهـ               

إطالق النار، وأن تتفق مع فرقة العمل القطرية للرصـد واإلبـالغ، يف احلـاالت الـيت يتـبني فيهـا                     
أن تلـك اجلماعــات جتنـد وتــستخدم جنـودا أطفــاال، علـى خطــة عمـل برعايــة جلنـة منــع جتنيــد       

 .القصر يبدأ سرياهنا فورا

بية ضـد األشـخاص أو اجلماعـات        ينبغي أن تواصل حكومة ميامنار اختاذ إجراءات تأدي        - ٧٣
ــال      ــد األطف ــى جتني ــساعدة والتحــريض عل ــسؤولة عــن امل ــا يف ذلــك  (امل ــد ”مب ــد لتجني “ التمهي

وهـي مـدعوة إىل إضـفاء طـابع نظـامي ومؤسـسي             ) األطفال واستعماهلم يف القواعد العـسكرية     
وشـفافة،  علنية  ديبية  وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أن تكون العملية التأ        .على تلك العملية التأديبية   

  .على حنو ميكن آلية الرصد واإلبالغ من التحقق منها بصورة مستقلة

على جيش والية وا املتحدة أن يدخل فورا يف حوار مع فرقـة العمـل القطريـة للرصـد                    - ٧٤
احلمايــة مــن أجــل وضــع خطــة عمــل بــشأن وقــف جتنيــد   تــوفري واإلبــالغ والــشركاء املعنــيني ب
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راج عنــهم فــورا إلعــادة إدمــاجهم ومتابعــة حالتــهم مبعرفــة اليونيــسيف   األطفــال وضــمان اإلفــ 
احلمايـة، وإلتاحـة إمكانيـة وصـول الـشركاء القـائمني بالرصـد حبريـة             تـوفري   وشركائها املعنيني ب  

للقيام بالتحقق على النحو املتفق عليه مع ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والـصراع املـسلح أثنـاء         
 .)٢٠٠٧(يونيه /هبا يف حزيرانزيارهتا اليت قامت 

________ 


