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  ميامنار يف املسلح والرتاع األطفال عن العام األمني تقرير    
  

  موجز  
 مـن  الفتـرة  ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمن جملس بقرار عمال أُعد الذي لتقرير،ا هذا يغطي  

 املتعلـــق الثـــاين التقريـــر ووهـــ ،٢٠٠٩ مـــارس/آذار ٣١ إىل ٢٠٠٧ أكتـــوبر/األول تـــشرين ١
ــالب ــرتاع األطف ــسلح وال ــار يف امل ــذي ميامن ــدم ال ــس إىل يق ــن جمل ــق األم ــل والفري ــين العام  املع

  .له التابع املسلح والرتاع باألطفال
 ميامنـار  يف األطفـال  هلـا  يتعرض اليت اجلسيمة االنتهاكات عن معلومات التقرير ويقدم  
 ويـشدد  .االنتـهاكات  هـذه  عن املسؤولة للدولة، التابع وغري منها التابع الرتاع، أطراف وحيدد
 عقبــات تواجــه زالــت مــا ،ميامنــار يف شــركائها مــع ،املتحــدة األمــم وكــاالت أن علــى التقريــر
 املنـاطق  لبلـوغ  الكافية الفرص امتالك وعدم عليها، متفق عمل خطة أي وجود عدم يف تتمثل

ــازع ــاطق عليهــا املتن ــار، إطــالق بوقــف املــشمولة واملن ــضمانات وانعــدام الن ــة ال ــة األمني  حلماي
 ومنــع احلقــوق، هلــا تتعــرض الــيت اجلــسيمة االنتــهاكات عــن لغــونيب الــذين والــشهود الــضحايا
ــة التنقــل ــاطق بلــوغ صــعيدي علــى العقبــات هــذه ومتثــل .حكــوميني مــرافقني بــدون حبري  املن

 ودون فعــال، بــشكل واإلبــالغ الرصــد عمليــات تنفيــذ دون حتــول مــشكلة واألمــن املــذكورة
 املـسلحة  واجلماعـات  القـوات  فة من  طائ ترتكبها اليت اجلسيمة لالنتهاكات شامل عرض تقدمي
  .ميامنار يف

 املنـسق  بـني  مـستوياهتا،  خمتلـف  علـى  أجريـت،  اليت االتصاالت شىت إىل التقرير ويشري  
 وبعـض  واحلكومـة  القطريـة  العمـل  وفرقـة  القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  املتحـدة  لألمم املقيم

 حكومـة  تنفـذها  بـدأت  هامـة  دراتمبـا  بعـدة  ينوه كما .النار إطالق بوقف امللتزمة اجلماعات
 األمــن، جمللــس التــابع العامــل الفريــق باســتنتاجات وعمــال األول تقريــري صــدور منــذ ميامنــار،
 وتنفيــذ  األطفــاللتــسريح إجــراءاتاختــاذتــشملاجلــيش،يفالقــصَّرجتنيــدملــسألة حــد لوضــع
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 مبنـع  املـتعلقني  الـوطين و الـدويل  القانونني جمال يف وتوعيتهم العسكريني األفراد لتدريب أنشطة
  . األطفالجتنيد

 واحتـاد  املتحـدة  األمـم  بني احلواَر املعنية احلكومات تيسري ضرورة على التقرير ويشدد  
 جملــس لقــراري وفقــا عمــل خطــة لتوقيــع الكــاريّني، الــوطين التقــدمي واحلــزب الــوطين كـارِين 
  .وليةاأل امتعهداهتلوثيقة  منهما وفاء ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ و )٢٠٠٤( ١٥٣٩ األمن

 تعزيـــز ضـــمانالـــيت هتـــدف إىل  التوصـــيات مـــن جمموعـــة التقريـــر يتـــضمنأخـــريا، و  
  .ميامنار يف األطفال حبماية الكفيلة اإلجراءات
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  مقدمة  - أوال  
 مــارس/آذار إىل ٢٠٠٧ األول تــشرين ١ مــن الفتــرة يغطــي الــذي التقريــر، هــذا أُعــد  - ١

 الـيت  اجلسيمة االنتهاكات حتديدا ويذكر ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمن جملس بقرار عمال ،٢٠٠٩
 تقريـري  علـى  عطفـا  يـأيت  ووهـ  .ميامنـار  يف الدائر الرتاع آثار طالتهم الذين األطفال هلا يتعرض
 املعــين العامــل الفريــق اســتنتاجات تنفيــذ عــن املعلومــات آخــر ويقــدم )S/2007/666( األول

 يوليـه /متـوز  ٢٥ يف الـصادرة  )S/AC.51/2008/8( األمـن  جمللـس  التـابع  املـسلح  والرتاع باألطفال
   .األول بتقريري عمال ٢٠٠٨

 دون للحيلولـة  إجيابيـة  وتـدابري  مبـادرات  عـدة  يبـدو،  مـا  علـى  ميامنـار،  حكومة اختذت  - ٢
 للرصـد  القطريـة  العمـل  فرقـة  علـى  تعـذر  أنـه  غـري  .عنـهما  والكف واستخدامهم األطفال جتنيد

 املتحــدة األمــم وكــاالت زالــت ومــا .املبــادرات ههــذ نتــائج مــن العديــد مــن التحقــق واإلبــالغ
 متفـق  عمـل  خطـة  أي وجـود  عـدم  يف تتمثـل  عقبـات  تواجـه  الدوليـة  احلكومية غري واملنظمات

 بوقـف  املـشمولة  واملنـاطق  عليهـا  املتنـازع  املنـاطق  لبلـوغ  الكافيـة  الفـرص  امـتالك  وعدم ؛عليها
 االنتــهاكات عــن يبلغــون الــذين ودوالــشه لــضحايال األمنيــة الــضمانات وانعــدام النــار؛ إطــالق
 احلكوميــة غــري واملنظمــات املتحــدة األمــم مــوظفي ومنــع احلقــوق؛ هلــا تتعــرض الــيت اجلــسيمة
 .حكـوميني  مـرافقني  بـدون  حبريـة  التنقـل  مـن  )الدوليـة  العمـل  منظمـة  موظفي باستثناء( الدولية
 مـن  حيـد  برح ما هتمهم اليت املواقع بلوغ من وشركاءهاالقطرية    العمل فرقة احلكومة منع وإن

 وعلـى  األطفـال  ضـد  الرتاع أطراف مجيع يرتكبها اليت اجلسيمة االنتهاكات رصد على قدرهتم
 .٢٠٠٧ فربايـر /شـباط  يف أنـشئت  واإلبـالغ  الرصـد  آلليـة  األساسـية  البىن أن مع عنها، اإلبالغ
 لــسوجمالقطريــة  العمــل فرقــة أعــضاء بــنيأويل  اجتمــاع عقــد ســهلت قــد احلكومــة أن ورغــم
 لكـارين  البـوذي  واجلـيش  لكـارين  الـوطين  التحريـر  جـيش /الـوطين  كـارين  الحتـاد  التابع السالم

 خطـة  بوضـع  املتعلقـة  باملباحثـات  قـدما  للـدفع  إضـافية  اجتماعات عقد اعتزام ومع الدميقراطية،
 التحريـر  جـيش /الـوطين  كـارين  واحتـاد  املتحـدة  األمـم  بني حوار أي عن حتفظت أهنا إال عمل،
 توقيـع  إىل يهـدف  الـذي  الكـاريّني،  اجلـيش /الكـاريّني  الـوطين  التقدمي واحلزب لكارين الوطين
 باجتـاه  التقـدم  يعـوق ممـا    اجملموعـات،  هذه قدمتها اليت األوليةالتعهدات   بوثيقة وفاء عمل خطة
  .وتأهيلهم اجلماعات هبذه لتحقنيامل األطفال عن اإلفراج ضمان

  
  ميامنار يف واالجتماعية ريةوالعسك السياسية التطورات  - ثانيا  

 االنتقاليـة  املرحلـة  معـامل  يكتنف وبالتايل البنيوية، السياسية التغيريات بعض البلد جيري  - ٣
 .واضـح  غـري  النـار  إطـالق  بوقف امللتزمة اجلماعات بعض موقف زال وما .الغموض من شيء
 اإلفـراج  باجتـاه  لتقـدم ا علـى  سـلبا  يـنعكس  أن احلاليـة  التركيبـة  يف مفاجئـة  تغيريات ألي وميكن



S/2009/278
 

4 09-34998 
 

 جـسيمة  انتـهاكات  مـن  ميامنـار  يف املـسلحة  واجلماعات القوات ترتكبه ما ورصد األطفال عن
   .عنه اإلبالغ وعلى ضدهم

 واسـع  دمـارا  فيهـا  وخلـف  ميامنـار  “نرجس” اإلعصار ضرب ،٢٠٠٨ وماي/أيار ويف  - ٤
 قــــدِّر فقــــودينوامل القتلـــى  مــــن عـــدد  عــــن وأســــفر األرواح، يف عديـــدة  وخــــسائر النطـــاق 

 مشلـت  يـانغون،  ومقاطعـة  آيـريوادي  دلتـا  مبنطقـة  هائلـة  أضـرارا  وأحلـق  .شخص ١٤٠ ٠٠٠ بـ
 الغـذاء  مـن  حمـرومني  وأصـبحوا  رزقهـم  سـبل  وخـسروا  منـازهلم  ُدمـرت  نـسمة  مليون ٢,٤ وحن

 صـحي،  مرفـق  ٦٠٠ مـن  وأكثـر  مدرسـة  ٤ ٠٠٠ جمموعه ما األضرار وأ الدمار ومشل .واملياه
  .وأقربائهم ذويهم عن بعيدا تشتتوا وأ ألطفالا مئات وتيّتم

  
  األطفال حلقوق اجلسيمة االنتهاكات  - ثالثا  

 األمـن،  صـعيد  وعلـى  معينـة  منـاطق  بلوغ صعيد على أعاله، إليها املشار العقبات متثل  - ٥
 القـوات  مـن  جمموعـة  ترتكبـها  اليت اجلسيمة لالنتهاكات شامل عرض توفري دون حتول مشكلة

 حاليــا املتــوافرة احملــدودة املعلومــات إىل التقريــرهــذا  ويــستند .ميامنــار يف ملــسلحةا واجلماعــات
 الـيت  االنتـهاكات  خطـورة  مـدى  يعكـس  دلـيال  إال لـيس  بالتايل ووه القطرية، العمل فرقة لدى
  .وحجمها األطفال ضحيتها يقع
 يف الـواردة  ل،األطفـا  ضحيتها يقع اليت اجلسيمة االنتهاكات حباالت املتعلقة والبيانات  - ٦
 وشـركاؤها  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  قدمتها اليت املؤكدة املعلومات من اسُتمدت التقرير، هذا

حيثمـا   ،القطريـة  العمل فرقة أعضاء وأجرى .أبدياها اليت واملالحظات األطفال حبماية املعنيون
 .تلقوهـا  الـيت  األوليـة  املعلومـات  من للتحقق السرية من إطار يف مباشرة مقابالت ذلك، أمكن

 الـيت  الرمسيـة  الشكاوى متابعة على أطفال بتجنيد االدعاءات من التحقق عملية تقتصر وحاليا،
 العمـل  منظمـة وقعتـها    الـيت  الـشكاوى،  مبعاجلـة  املتعلقـة  التكميلـي  التفـاهم  آلية إطار يف وردت
   .احلكومة مع الدولية

 لـدى  ميامنـار  الحتـاد  الـدائم  مثلاملثنث سوي،    وأرحب بالبيان الذي أدىل به كيا      وإين  - ٧
 ،٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  ٢٩ يف األمـن  جملـس  أجراهـا  الـيت  املفتوحة املناقشة أثناء املتحدة، األمم
   .ةياحلكومفرقة العمل  وبني القطرية العمل فرقة بني التعاون لتوثيق وأتطلع
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  املسلحة واجلماعات القوات قبل من األطفال جتنيد  - ألف  
  كيي  وتامتادا    

 وقـانون  الـدويل  القـانون  انتـهاك  عـن  عديـدة  موثوقـة  تقـارير  القطرية العمل فرقة تلقت  - ٨
 التابعـة  العـسكرية  الوحـدات  بعـض  إن إذ ميامنـار،  يف الـدفاع  جملـس  وتوجيهات الوطين ميامنار
   .واستخدامهم األطفال بتجنيد يقوم كيي وتامتادا جليش

 عليـه  شـددت  الـذي  كيـي،  وتامتـادا  جـيش  يف القـصَّر  جتنيـد  ظاهرة شيوع جانب وإىل  - ٩
 الـشوارع  مـن  املـصحوبني  غـري  واألطفـال  الفقـراء  األطفـال  جتنيد سيما وال السابق، تقريري يف
 بـدأت  اجلـيش  هـذا  من عناصر بأن تفيد تقارير وردت البوذية، املعابد وأ القطارات حمطات وأ

 علــى األمثلــة ومــن .جتنيــدهم ألغــراض األديــرة يف الــشبان املبتــدئني الرهبــان مــؤخرا تــستهدف
 وردت إمنــا بعــد منــها التحقــق يــتم مل ،٢٠٠٨ أغــسطس/آب ٢٢ يف حــصلت حالــة ذلــك

 كتائــب مــن حمليــة لكتيبــة تــابع عريــف نائـب  فيهــا عمــد موثوقــة، مــصادر مــن عنــها معلومـات 
 ديـر  يف كانا عشرة اخلامسة سن يف واآلخر عشرة الثالثة سن يف أحدمها فتيني جتنيد إىل اجليش

 بعــد الحقــا عنــهما وأُُفــرج .“نــرجس” اإلعــصار أصــاهبا آيــريوادي مقاطعــة يف بلــدة يف قــعي
  .الدير رئيس تدخل
 ولــيس( عــادة التجنيــد هــذا جيــري لقــصَّر،ا جتنيــد يف ضــالعني اجلنــود يكــون وعنــدما  - ١٠

 يــانغون مقــاطعيت مثــل التجنيــد، مراكــز مــن القريبــة املنــاطق يف يبــدو، مــا علــى ، )حــصرا
 اجلـدد  اجملنـدين  لنقـل  أمـواال  اجلنـود  مـن  يتقاضـون  الـذين  املـدنيني  الوسـطاء  أن غـري  ،وماندالي
 إلقنـاع  اخلداع إىل يلجأون ما وكثريا لتجنيدهم أطفال على للعثور بعيدة مناطق إىل يتوجهون
 مــن عــشرة اخلامــسة ســن يف فــىت فــر ،الظــاهرة هــذه علــىآخــر  وكمثــال .مبرافقتــهم األطفــال
 .رعايتـه  فيهـا  أسـرة  تولـت  حيث اجملاورة القرى إحدى إىل ماندالي عةمقاط يف كتيبة صفوف
 بـه،  بـأس  ال دخال له يدر عمال له سيوفر أنه حبجة مبرافقته أقنعه الوسطاء أحد بأن الفىت وأفاد
   .التجنيد مراكز ألحد تابعني اجليش من أفراد إىل سلمه الوسيط هذا أن غري
 ويف .اجلـيش  يف للتجنيـد  أهـدافا  يـشكلون  مـا  غالبـا  ماأليتـا  أن إىل تقارير أشارت كما  - ١١
 أن ذُكـر  موثوقـة،  مـصادر  مـن  عنـها  معلومات وردت إمنا بعد منها التحقق يتم مل أخرى حالة

 يف خطفـــت ميوتيـــت منطقـــة يف ركـــزةاملتم الكتائـــب إلحـــدى التـــابعني اجلنـــود مـــن جمموعـــة
 اجتـه  وحينمـا  .كاشـني  يـة وال يف القرى إحدى من عشرة الرابعة سن يف فىت أغسطس/آب ١٤

 ُمنعـوا  عنـه،  اإلفـراج  لطلـب  مـاخوي  يف الكتيبة قيادة مركز إىل القرية عن وممثلون الفىت شقيق
   .والفىت العسكرية السلطات مقابلة من
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 الرمسيـة  التجنيـد  آليـة  عرب احلاالت معظم يف القصَّر ُيجند الدولية، العمل ملنظمة ووفقا  - ١٢
 إىل إيفــادهم قبــل تقريبــا ونــصف أشــهر ٤ لفتــرة للتــدريب خلــضوعا علــيهم ويــتعني .بأكملــها
 ُجنـدوا  إهنـم  إذ املرحلة هبذه ميروا مل أطفال مكان ُحدد احلاالت، من قليل ويف .عملهم مراكز

ــوافر وال .العملياتيــة الوحــدات بإحــدى فــورا وأُحلقــوا  كانــت إذا مــا لتأكيــد معلومــات أي تت
 اجملنـدين  بعـض  مـع  أجريـت  مقابالت من ثبت أنه غري .عدةالقا الواقع يف هي األخرية احلاالت

 إىل الـضباط  كبـار  زيارات أثناء االختباء اجليش صفوف يف القصَّر من ُيطلب أنه تسرحيهم بعد
ــد مراكــز ــسكرات التجني ــدريب ومع ــة والوحــدات الت ــاإ حــىت العملياتي ــة مهئهن ــيش عملي  التفت

 املنـاطق  بعـض  يف يتوالها اجليش يف األطفال دجتني مبادرة أن على ذلك يدل ولرمبا .ومغادرهتم
 عـن  الـصف  جنـود  بعـض  وحتـدث  .امليـدان  يف عاملون جنود وأ/و الدنيا ةالرتب ذوي من جنود

ــم ــسبب حريهتـ ــيهم بـ ــات تلقـ ــالعثور تعليمـ ــى بـ ــدين علـ ــدد جمنـ ــسه الوقـــت ويف جـ ــدم نفـ  بعـ
   .أطفال جتنيد
  :ليةالدو العمل منظمة سجلتها اليت احلاالت يلي ما ويف  - ١٣

 مـن  عنـوة  اجلـيش  يف أول رقيـب  اقتـاده  عنـدما  العمـر  مـن  عـشرة  احلادية يف كان صيب  •  
 التجنيـد  أفـراد  وسـجله  .باحلبس التهديد حتت كيي واتامتاد يف وجّنده القطارات حمطة
 أساسـيا  تـدريبا  تلقـى  أن وبعـد  .العمـر  مـن  عشرة احلاديةكان يف    أنه رغممزور   باسم
 سـنتني  مـن  يقرب ملا كيي واتامتاد يف الطفل وبقي .ملدفعيةا بطاريات إحدى على ُعّين

اعتقالــه  مــنوبــدافع اخلــوف  .مرتلــه إىل للعــودة اخلدمــة مــنقبــل فــراره  أشــهر ومثانيــة
لكـي   كيـي  واامتـاد تل نفـسه  يـسلم  أن األسلم من يكون قد أنه رأى اخلدمة، من لفراره
 اجلـيش  يف ُجنِّـد  القانونيـة،  الـسن  حتـت  يـزل  ال كـان  أنـه  ورغم .خمتلفة وحدة يفجينَّد  
 يف أخـريني  سنتني اخلدمة يف أمضى أن وبعد .عمره غري وعمر مزور باسم أخرى مرة

 واعتقــل املــرة هــذه عليــه القــبض ألقــي ، إمنــاأخــرى مــرة الفــرار قــرر اجلديــدة، وحدتــه
ــه وُحكــم . اخلدمــةمــن الفــرار بتهمــة  معــسكر إىل ُنقــل مث .ســنتني ملــدة بالــسجن علي
 مزرعـة  لـصاحل  املطـاط  أشجار غرس حيث تعني عليه   ،عليهم حملكوم فيه ا  يعمل أشغال

 ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ويف .احلراســة مبهمــة والقيــام خاصــة طــاطامل شــجارأل
ــ إال اهلــروب حــاول ــه القــبض ألقــي هأن ــه ووجهــت .أخــرى مــرة علي ــة  هتمــة إلي حماول

 يف أشــغال سكرمعــ إىل وأرســل األصــلي حكمــه إىل واحــدة ســنة وأضــيفت اهلــروب،
 مـن  سـراحه  طلقأُفـ  الدوليـة  العمـل  منظمـة  اهتمـام  قـضيته  واسـترعت  .للحجـارة  مقلع

صـفوف   مـن رمسيـا    وُسـّرح  الحقا عنه التهم مجيع وأُسقطت .املطاف هناية يف السجن
 بإصـابته  ويـشتبه  واملالريـا،  اجلـرب  من يعاين كان سراحه، إطالق وعند .كيي واتامتاد
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وتـبني بعـد الفحـص الطـيب أنـه           الكبـد  يف مـشاكل  مـن  صاحبهي ما مع الكبد، بالتهاب
 ؛طيب عالجلل اآلن خيضع وهو .اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوسمصاب 

 أحــد يف التقـى  فقــد .العمـر  مــن عـشرة  احلاديــة يف كـان  عنــدما أيـضا  آخــر صـيب  ُجنِّـد   •  
 فتـرة  وبعد .كيي واتامتاد يف وجّند أُخذف اجليش يف للتجنيد وكيال يعمل مبدين األديرة

 .الدوليـة  العمل منظمة من بتدخل وُسّرح بأهله، االتصال من الطفل متكن الزمن، من
 كيـي  واتامتـاد  يف جديـد  منالطفل   ُجّندو .توبيخال سوى هجتنيداملسؤول عن    يتلق ومل

 مانـداالي  قطـار  حمطـة  يف أحـدهم  منـه  دنـا  املـرة  وهـذه  .بعد عشرة أشهر مـن تـسرحيه      
 ةاحلقيقيـ  بـسنه  تـصرحيه  ورغـم  .يـانغون مرتلـه يف     إىل سـيقله  الذي للقطار انتظاره أثناء
 فتعـرض  التعـاون  ورفـض  .التجنيـد  مكتـب  إىل سـيق  رمسية، تسريح أوراق حبوزته وأن

 العمـل  منظمة من وبتدخل ، مبا حدث له   سرتهإبالغ أ  من ومتكن .أذعن حىت للضرب
  كيي؛ واتامتاد من ُسّرح الدولية،

 بلوغـه  عـدم  بسبب ُرفض أنه إال جتنيد مركز إىل تقّدم ةعشر اخلامسة   مثة صيب يف سن     •  
 الثامنـة بلوغـه    عنـد  ثانيـة  اجلـيش  إىل لالنضمام العودة منه طلبُو .للتجنيد الدنيا السن
 سـاعدته  اجلـيش،  إىل االنـضمام  يف ورغبتـه  املـدقع  تهأسر لفقر ونظرا .العمر من عشرة
 مـن  عـشرة  التاسـعة  يف كـان  الذي األكرب ابنها ميالد شهادة بتقدميحتقيق ذلك    يف أمه

 التاسـعة  يبلـغ  أنـه  عليه ويبد ال الصيب نإ قائال علق التجنيدمع أن املسؤول عن     .العمر
مث  اجلبهـة  خـط  إىل وحدتـه  أُرسـلت  ،التـدريب  انتـهاء  وعند. وافق على جتنيده   عشرة،

  .كيي واتامتاد من ُسّرح الدولية، العمل منظمة من وبتدخل فّر،
القــصَّر  وتــسريح فــرز احلكومــة تواصــل اخلارجيــة، وزارةوفرهتــا  رمسيــة لتقــارير ووفقــا  - ١٤
 مت بأنـه  احلكومـةُ  وأفـادت  .التـدريب  عمليـة  خالل املسلحة قواهتا صفوف يف عليهم عثرت الذي

 عـن ، ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون إىل   ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون من ، يف الفترة  الكشف
 أهــاليهم إىل أعيــدواو ُسرِّحوافــ ،العــسكري لتــدريبا مــدارس تلــفخم يف طفــال ٧٦ وجــود

ــ بــأن ، وأقــرتوأوصــيائهم  األمحــر لــصليبالدوليــة ل لجنــةال تــدخلبفعــل  قــصَّر ُســرحوا ةثالث
وحـدها خـالل تلـك       الدولية العمل منظمة رفعت األمر، واقع ويف .الدولية العمل منظمة وأ/و

 ٣١ حبلـول  وُسـرِّحوا  ممنـه  ١٨سـراح   أُطِلـق  تحقيـق، للطفـال    ٣١السنة التقوميية قضايا بشأن     
ــه إال .٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون  مــن األطفــال ســراح افيهــ يطلــق مل الــيت احلــاالت يف أن
 العمـل  فرقـة  تـتمكن  مل األمحـر،  لـصليب الدوليـة ل   لجنـة ال وأ الدوليـة  العمـل  منظمـة  آليـة  خالل
  .طفالاأل هؤالء سراح إطالق من التحقق من القطرية
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 منظمـة  تلقـت  ،٢٠٠٩ مـارس /آذار إىل ٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تـشرين  مـن  الفترة ويف  - ١٥
 القانونيـة،  الـسن  دونطفـال    ٤٠ جمموعـه  مـا معلومات عن قضايا تتعلـق بتجنيـد         الدولية العمل
 الـيت  الـشكاوى  إىل  هـذه القـضايا   معظـم  يف مـستندة  منـهم  طفال ٢٨ سراح إطالق من حتققت
 .الدوليـة  العمـل  ملنظمـة  التابعـة  الـشكاوى معاجلـة    آليـة  خـالل  من باألقار وأ/و األهايل قدمها
 عمليـة  اسـتمرار  مـع  اًمفتوحـ  بقـى ومنـها مـا ي     احلكومة رد نتظرمنها ما ي   إضافية قضية ١٢ ومثة

 العــسكري بالتجنيــد تتعلــق هبــا الدوليــة العمــل منظمــة أُبلغــت الــيت القــضايا ومعظــم .التحقيــق
، علـى   يؤكـد  مـا  هـذا و ،الكـربى  املـدن  يف حيـصل  مـا  غالبا الذي و،اتامتاد طرف من اإلجباري

  .البلد أرجاء معظم يف متدن الشكاوى تقدمي يف باحلق الوعي مستوى أنيبدو،  ما
 مـع  عاجـل  بـشكل  الـسخرة  علـى  بالقـضاء  املعـين  احلكـومي  العامـل  الفريـق  تعامل وقد  - ١٦

 بـسبب  املـشكلة جممـل    مـن  صـغري  جزء سوىمتثل   ال الشكاوى هذه أن إال .املقدمة الشكاوى
 العقـاب  مـن  هموخـوف  ،الـشكاوى  تقـدمي  يف احلـق ، أن هلـم     عامـة  بـصورة عدم معرفـة املعنـيني،      

 مـشفوعة  شـكوى  تقـدمي  حالـة  يف هبأنـ  الدوليـة  العمـل  منظمـة  وتفيـد  .الـشكوى  تسجيلجراء  
 الـضحية  الطفـل ُيعـاد    احملـدد،  هوموقعـ  تـه هوي عـن  واضـحة  وتفاصـيل  ، اجملنـد  سـن  تثبـت  بوثائق
ــهأه إىل حتمــا ــة العمــل منظمــةمــا مل تقــدم و .أوصــيائه وأ ل ال تــسعى  ،حمــددة شــكوى الدولي

 تلبيـة   التحقيـق تبـادر إىل     الو اجليشامللـتحقني بـ    األطفـال  على للعثورحثيث   وعلى حن  احلكومة
 .وحـداهتم  يف آخـرين  أطفال وجود سراحهم أطلق الذين األطفال يؤكد عندما حىت ،للطلبات
ا أهنـ واتامتاد يف أطفـال  جتنيـد  بعـدم  التزامهـا  عـن  تعـرب  احلكومـة  أن مـن  الـرغم  وعلـى  وبالتايل،
 هـذا  نطـاق  توسـيع  علـى  حتفـظ  هنـاك  يزال ال ، يثبت جتنيدهم  دامغ بدليل تواَجه عندما تتحرك

إجراء مناقشات جوهرية عما قريـب       يؤَملو .وانفتاحا تطورا أكثر رصد مهمة يصبحلالتحرك  
  .الدولية العمل منظمة آليةد فتر ةموسع ةتعاوني عمللية آ على التفاقلمع احلكومة 

  
 )١(الوطين تشني جيش/الوطنية تشني جبهة    

 مـارس /آذار ١٥ يف املتحـدة  األمـم  الـوطين  تـشني  جـيش /الوطنيـة  تـشني  جبهـة  أَطْلََعت  - ١٧
 اننـد جي ال مـا أهن جمـددا  فيهـا  اكـد أو هااأصـدر  الـيت  “التعهدات وثيقة” من نسخة على ٢٠٠٩
 مـستقل  رصـد لطـرف ثالـث      إجـراء  بتيسريأهنما ملتزمان   و عشرة، الثامنة سن دونخص  أي ش 

ــ ).٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـــن جملـــس لقـــرار وفقـــا زمنيـــا حمـــددة عمـــل خطـــة وبوضـــع  توطلبـ
ــة ــضا اجلــيش/اجلبه ــى احلــصول أي ــ عل ــة ساعدةامل ــن الالزم ــم م ــري واملنظمــات املتحــدة األم  غ

 الـذين  عنهم املفرج وأ املسّرحني ألطفالل ةوالنفسياجلسدية  ة  يالصحاملشاكل   ملعاجلة احلكومية
__________ 

هـــذه اجلماعـــة يف التقريـــر األول لألمـــني العـــام عـــن األطفـــال والـــرتاع املـــسلح يف ميامنـــار، اســـم دَرج ُيـــ مل  )١(  
S/2007/666.  
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 ستـسعى و .هم اجتماعيـاً  إدمـاج  وإعـادة  الـوطين  تـشني  جـيش  صـفوف  يف سابقا خيدمون كانوا
  .القادمة األشهر يفهذا األمر  متابعة إىل القطرية العمل فرقة

  
 الدميقراطية لكارين البوذي اجليش    

 شـوهد  هأنـ  القطريـة  العمـل  فرقـة  خـالل  من ةموثوق مصادر من واردة معلومات تؤكد  - ١٨
 املـسلحني  األطفـال  مـن  الكـثري  كـارين  واليـة  يف الدميقراطية لكارين البوذي اجليشيف صفوف   

  .صفوفه يف أطفال جتنيد نفى اجليشهذا  أن غري . العسكريالزي يرتدون الذين
  

 كاتشني استقالل جيش/كاتشني استقالل منظمة    

 وفقـا  أنـه  غـري  كاتـشني،  اسـتقالل  جـيش  صـفوف  يف األطفـال  دبوجـو  االعتقاد يسود  - ١٩
 مـن  بـدال  ويرسـل  ُيقَبـل  ال يـه إل االنـضمام  حيـاول  عـشرة  الثامنـة  سن دون شخص أي للجيش،

 املـشمولة  الفتـرة  يف يشاجل اهبذ االتصال من القطرية العمل فرقة تتمكن ومل .املدرسة إىل ذلك
  .بالتقرير

  
 لكارين الوطين التحرير جليش التابع المالس جملس/الوطين كارين احتاد    

 التـابع  الـسالم  جملـس /الـوطين  كـارين  احتـاد  صـفوف  يف أطفـال  بوجـود  االعتقاد يسود  - ٢٠
 أشـخاص أي   جتّنـد  ال بأهنـا  املتحدة األمم اجلماعةهذه   وأبلغت .لكارين الوطين التحرير جليش
  .صفوفها يف العمر من العشرين دون

  
 لكارين الوطين التحرير شجي/الوطين كارين احتاد    

 عـن  احلدوديـة  املناطق يف تقع معسكرات من مؤكدة تقارير القطرية العمل فرقة تلقت  - ٢١
  .بالتقرير املشمولة الفترة خاللطفلني  الوطين كارين احتاد جتنيد

 :هاتني احلالتني تفاصيل يلي ما ويف  - ٢٢

 ينـاير /الثـاين  كـانون  يف لـوطين ا كارين احتادصفوف   من عشرة الرابعة يبلغ صيب هرب  •  
 حاليــا والطفــل .٢٠٠٦ ســبتمرب/أيلــول يف يــهإل االنــضمام علــى أجــرب أن بعــد ٢٠٠٨
 عنه؛ يبحث الكتيبة قائد أنالعتقاده  األنظار، عن متوار

 احتـاد  مـن  طبيبـا  العمـر  من عشرة الرابعة يبلغ طفل رافق ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٢ يف  •  
 .الالجـئني  خـيم مل الطبيـب  زيارة عقب لالحتاد تابعة يةعسكر قاعدة إىل الوطين كارين
  .هسري ال ايقودهاليت  ٤ للواء التابعة ١٠الكتيبة  لدى حاليا مسجون والطفل
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  اجليش الكاريين/احلزب الكاريين التقدمي الوطين    
ــاطق        - ٢٣ ــة تقــارير مؤكــدة واردة مــن خميمــات علــى طــول املن ــة العمــل القطري تلقــت فرق

ث حاالت ألطفال مرتبطني باحلزب التقـدمي الـوطين الكـاريين خـالل الفتـرة               احلدودية عن ثال  
  .املشمولة بالتقرير

  :احلاالتهذه ما يلي تفاصيل  ويف  - ٢٤
 الذي يقطـن    خيمامل عاما من    ١٦ صيب يبلغ من العمر      توجه،  ٢٠٠٨ يونيه/يف حزيران   •  

ورغــم أن عائلتــه .  احلــزبهوقبلــ. لحــزب وقــدم نفــسه للتجنيــدتابعــة ل قاعــدة إىل فيــه
 إىل املخـيم، رفـض    تـه  لتطلـب عود    التابعـة للحـزب    قاعـدة القامت خبمـس زيـارات إىل       

  القاعدة؛ هدا قرابة العشرين طفال يفاأن والدي الصيب شبوأفيد . جنود احلزب طلبها
ــر    •   ــدة  ١٧أمـــضى صـــيب يبلـــغ مـــن العمـ ــام يف قاعـ ــة أيـ ــا ثالثـ ــة ل عامـ لحـــزب يف تابعـ

 وبقــي يف القاعــدة قبلــه احلــزبف .أن يــصبح جنــديا يف لرغبتــه ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران
ولكـن والدتـه عثـرت عليـه،     . فـر احلتنظيـف و ال مهـام   التابعة له ثالثة أيـام تـوىل أثناءهـا        

  . خميم الالجئنيإىلأعادته  مث
 مرفقـات تقريـري      اسـم احلـزب يف      احلـزب، يف أعقـاب اسـتمرار إدراج        وقدمت قيـادة    - ٢٥

فربايـر  / يف شـباط ة اخلاصـ يت، بالغـا إىل ممـثل  )S/2007/757(ملـسلح   األطفال والـرتاع ا    عنالسابع  
العـسكرية  احلـزب     لرصد قواعد  مرات األمم املتحدة عدة     دعت ا أهن شددت فيه على  ،  ٢٠٠٩

ومنحتــها فرصـة الــدخول بــدون أي عراقيـل وبــشكل مــستقل إىل أي موقــع   ومنـاطق عملياتــه،  
ر مـع  واحـ ت للا عن اسـتعداده   ت، كما أعرب  ل احلزب لعدم جتنيد األطفا     للتحقق من امتثال   تشاء

احلـزب   كـرر و. ملتحدة من القيـام بـذلك حـىت اآلن         حكومة ميامنار األمم ا    منعو. األمم املتحدة 
  .  التقرير وحث على حذف اسم احلزب من مرفقات القصَّرسياسة عدم جتنيدأنه ملتزم ب

  
  جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية    

 جبهـة التحريـر الـشعبية الوطنيـة الكارينيـة،            صـفوف   وجـود أطفـال يف     عـن  تقارير   ترد  - ٢٦
 . امللـتحقني هبـا   األطفـال عدد مجيـع  على الرغم من أن فرقة العمل القطرية مل تتمكن من حتديد            

، حتققت فرقة العمـل القطريـة مـن حالـة طفـل يبلـغ مـن العمـر                  ٢٠٠٨أغسطس  /ولكن يف آب  
وذكر أنـه قـد أصـبح    . أمضى أكثر من عام يف صفوفها عاما كان قد فر من اجلبهة بعد أن  ١٦

  .، وكُلف القيام بعمل يدوي٢٠٠٦جنديا يف عام 
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  جيش كوكانغ)/كوكانغ(جيش التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار     
 من خالل فرقـة العمـل القطريـة         ٢٠٠٩مارس  /تشري معلومات موثوقة وردت يف آذار       - ٢٧

ديها أكثـر مـن طفـل يف املنـاطق التابعـة جلـيش كوكـانغ                إىل أنه جيب على كل أسـرة معيـشية لـ          
 الفتيـان والفتيـات علـى حـد سـواء،           نيدووفقا للتقارير، يتم جت   . لهتقدمي طفل واحد على األقل      

عـدد البـنني،    بنـات   ال  يتجاوز فيها عدد   األسر اليت و؛  اخلامسة عشرة ون سن    هم د  مبن فيهم من  
ستسعى فرقة العمل القطرية ملتابعـة هـذه التقـارير          و. بناهتا الطفالت يف معظم احلاالت،     ترسل،

  .يف األشهر املقبلة
  

  )٢(اجلنوب، ومنظمة التحرير الوطنية لسكان شان -  جيش والية شان    
ا جـيش  مـ الـيت يـسيطر عليه   القـرى يف املنـاطق   أن سـكان  بـ  تفيـد    ةوردت تقارير موثوق    - ٢٨

 الـيت تـسيطر     ون وشـان اجلنوبيـة    بلديت هسي ساينغ ويف كـ     قرى  ومناطق  اجلنوب   - والية شان 
ولـيس هنـاك دليـل      . سـنويا  بتـوفري جمنـدين      ونمنظمة التحرير الوطنية لسكان شان مطـالب      عليها  

أن كـثريا منـهم رمبـا يكونـون          بـ   لـسبب وجيـه    ؤكد سن اجملندين على الرغم مـن وجـود شـبهة          ي
إمكانيـة الوصـول    ومل تتمكن فرقة العمل القطرية من التحقق من هـذه املعلومـات لعـدم             .راقصَّ

  .  إىل تلك املناطق
، نفــى زعــيم جــيش واليــة    ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٠ إعالمــي صــدر يف ويف تقريــر   - ٢٩
 األمـم   ا بتجنيد أطفـال، ودعـ     اجليشقيام  ب التقارير اليت تفيد     ، العقيد يودسريك  ،اجلنوب - شان

القطريــة مبتابعــة فرقــة العمــل  وتقــوم.  منــهتحقــقال ولتحــري األمــراملتحــدة إىل إجــراء زيــارات 
  .املسألة هذه

  
   جيش والية وا املتحد    

 تـشري إىل أن مثـة وجـودا    إىل فرقة العمل القطرية  املقدمة  شهود العيان  ما زالت إفادات    - ٣٠
ديـد منـهم تقـل    ، مـن الواضـح أن الع  يف جيش والية وا املتحد ألطفال يرتدون الزي العسكري   

منظمــة األمــم ممثلــون عــن هــا ا زيــارة أجرب هــذا األمــر عقــأكــدتو.  عامــا١٨أعمــارهم عــن 
). ٥١راجـع الفقـرة      (٢٠٠٨يناير  / إىل والية وا يف كانون الثاين      )اليونيسيف (املتحدة للطفولة 

ش حيرسـون نقـاط تفتـي      و هـؤالء األطفـال بانتظـام يركبـون شـاحنات صـغرية أ             مـشاهدة وميكن  
 إىل يـة وا اجلنوبواليـة  قـرى يف  وتشري روايات الشهود من بعض ال. تابعة جليش والية وا املتحد   

__________ 
ــم   )٢(   ــدرج اسـ ــذه مل يـ ــة هـ ــام اجلماعـ ــر األمـــني العـ ــار   يف تقريـ ــسلح يف ميامنـ ــرتاع املـ ــال والـ ــن األطفـ   األول عـ

)S/2007/666.(  
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 ثالثــة إىل أربعــة أن تقــدم ســنويا القــرى يفسلطات الــوجــود آليــة للتجنيــد، حيــث يطلــب مــن 
 الـيت   الـسلطات باختيـار القـرى     هـذه   وتقوم   .الشباب وصبيان أ  ال  أن يكونوا من   يفضلأطفال،  

 الـيت سـيؤخذون     ارة،ة يف القرى املختـ    يتم حتديد األسر املعيشي   مث  ،  سيؤخذ منها هؤالء األطفال   
 األمـر الـذي   أن سكان القرى يرون أن هـذا األمـر غـري قابـل للتفـاوض،                 و ويبد . بالتناوب منها

 األطفـال  إخفـاء  ، يف حال جتنيـد األخ األكـرب، إىل   األسر اليت يقع عليها االختياريدفعميكن أن  
 وتتـذرع  ميـة،  يورتليـة لتـويل أعمـال م     املـرتل    بل يبقوهنم يف   إىل املدرسة    فال يرسلوهنم  ،اآلخرين
إذ أهنـا تـرى يف ذلـك فرصـة            عـادة بـدواع اجتماعيـة لتجنيـد األطفـال          وا املركزيـة  والية  سلطة  

ــا   للممنوحــة هلــم   ــذاء جمان ــيم والغ ــى التعل ــنا    .حــصول عل ــال األكــرب س  إىل ١٢( وخيــضع األطف
ىل  أعــوام إ٦(طفــال األصــغر ســنا  يف حــني ُيرســل األ،للتــدريب العــسكري املباشــر) عامــا ١٨
  .  مدارس عسكرية وجيندون يف وقت الحقإىل) عاما ١١
  عنـدما   أنـه   علـى   يف واليـة وا الـشمالية      ة املعلومات الواردة من مصادر موثوق     وشددت  - ٣١
ــشية صــبيان  ا يف عــدادكــون يال  ــسهم هبــم ”ألســر املعي ــة وا  ،“لت ــها  تطلــب ســلطات والي من

 أعـوام فمـا فـوق، علـى الـرغم مـن       ١٠ ، مبعظمهـم،  أعمـار األطفـال  تبلغو. اإلسهام بالطفالت 
ويعــيش هــؤالء األطفــال يف معــسكرات . جتنيــد مــن هــم أصــغر ســنا بكــثري يف بعــض احلــاالت 

 يــستخدمون  األطفــالأنوقــد لــوحظ .  بتعلــيمهمملتحــد اجــيش واليــة وا يقــوم  حيــثيبتــدر
د علــى ســبيل املثــال، يكلــف اجملنــدون الــشباب، الــذين يــرافقهم عــادة قائــ ف. ساندةاملــ ألغــراض

  .الشماليةا ت بوالية وتيسوق يف نامتل يوم ال خالعسكراتفريق، بشراء مواد ولوازم للمال
  

  منع إيصال املساعدات اإلنسانية  -باء   
ال يــزال إيــصال وكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات اإلنــسانية يف ميامنــار      - ٣٢

بيتــهم مــن األطفــال، حمــدودا يف املــساعدات اإلنــسانية إىل الفئــات الــضعيفة مــن الــسكان، وغال
 يف البلد، ال سيما يف املنـاطق املتنـازع عليهـا            اليت حتتاج إليها  الوقت احلاضر يف كثري من البقاع       

 ملنـع الوصـول      أمنية التذرع باعتبارات وتواصل احلكومة   .  النار إطالقوقف  ب  املشمولة ناطقاملو
 مـع  أن األمـن ميثـل مـشكلة خطـرية،    ، على الرغم من أنـه ال يوجـد دليـل علـى             إىل هذه الفئات  

وإضــافة إىل ذلــك، . وظفي األمــم املتحــدةملــأمنيــة ضــمانات قــدمت  معينــة العلــم أن مجاعــات
ــة نفــسها، يف رســالة مؤر   ــسان٢٨خــة أكــدت احلكوم ــل / ني ــى أنــ ٢٠٠٩أبري  مل يعــد” ه، عل

اط  إصـرار احلكومـة علـى مرافقـة ضـب          كمـا أن  ). ٤٨انظـر الفقـرة      (“لتمرد وجـود يف ميامنـار     ل
االتصال احلكوميني للموظفني الـدوليني يف كـثري مـن وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري            

ــة   ــة الدولي ــاءاحلكومي ــع رحالهتــ أثن ــدان م مجي ــضررة  املخــارج ( إىل املي ــاطق املت مــن اإلعــصار  ن
  . باستقاللية وفعالية الربامج اإلنسانيةيف وجه تنفيذيشكل عائقا خطريا ) “نرجس”
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لـسفر  ل التأخري يف جتهيز تصاريح      اقيل اليت حتول دون إيصال املساعدات، مثل      إن العر و  - ٣٣
ــداخل ــةنقــل ســلع  ل ويف ال ــاطق علــى    اإلغاث ــا عــن ضــرورة احلــصول يف بعــض املن  نامجــة أحيان

ــددة    ــات متع ــن جه ــراخيص م ــ. الت ــرذا وهل ــر ضــار األم ــوفري  أث ــأخر ت ــة ، إذ يت ــسانية املعون  اإلن
منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية تقـدمي            علـى    وعلى سبيل املثـال، يلـزم     . لألطفال

وذلـك  وا واليـة   طلب للحصول على تصاريح سفر منفصلة لدى سلطات مقاطعـات وبلـدات             
ــبوعيبـــشكل ــهري، / أسـ ــا أيـــضاشـ ــع وعليهـ ــاموظفي تـــسجيل مجيـ ــلطات هـ ــة  لـــدى سـ واليـ

  .ملركزيةا وا
لتقيــيم ا ات احملليــة يفتمعــمــشاركة اجمل دعــم عــن الــسلطات احلكوميــة أن امتنــاعكمــا   - ٣٤

 إىل فئـــات الـــسكان  بالتحديـــد مـــساعدات اإلغاثـــةحيـــول دون توجيـــه ،الـــتقين لالحتياجـــات
  . األطفالالضعيفة، وال سيما

  الدوليــةاإلغاثــةألمــم املتحــدة ووكــاالت  وعقــب تــردد احلكومــة بدايــة يف الــسماح ل   - ٣٥
، ٢٠٠٨ ومــاي/يف أيــارومنــهم مئــات األطفــال   “ نــرجس” اإلعــصار  إىل ضــحايابالوصــول

 واضـحا، باحلاجـة إىل جهـود        اإلعـصار  األضرار الـيت خلفهـا    ملا أصبح مدى     ،اعترفت احلكومة 
ومنذئــذ أصــبحت مجيــع .  اجلهــود الــيت تبــذهلا اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة لتعزيــزاإلغاثــة الدوليــة 

م املتحـدة  وكـاالت األمـ  تـشدد  و. ع بعض االسـتثناءات املتفرقـة  ماملناطق مفتوحة إىل حد كبري      
، علـى هـذا     الوصـول ب ضـرورة قيـام احلكومـة بالـسماح          لـى املنظمات غري احلكومية الدوليـة ع     و

  املـشمولة  نـاطق امل يف البلـد، وخباصـة املنـاطق املتنـازع عليهـا و            املعـوزة  مجيع املنـاطق     املنوال، إىل 
  . النارإطالقوقف ب

  
 قتل األطفال وتشويههم  -جيم   

 القــوات احلكوميــة واجلماعــات   تواصــل ،)٣(م األرضــية األلغــالربنــامج رصــد وفقــا   - ٣٦
، مثــل جــيش التحريــر الــوطين لكــارين واجلــيش الكــاريين وجــيش  املــسلحة غــري التابعــة للدولــة
ــة شــان كــارين البــوذي الــدميقراطي  ــة وا املتحــد  ل وجــيش والي  وحــزب لجنــوب وجــيش والي

 بغـرض تقييـد     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧استعادة مونالند، استخدام األلغـام املـضادة لألفـراد يف عـامي             
ويـشري التقريـر إىل وقـوع     .حتديـد منـاطق العمليـات    وعرقلـة حركـة القـوات أ    وحركة النـاس أ 

 غـري املنفجـرة يف       مـن الـذخائر    ضحية جديدة على األقل بسبب األلغام وخملفات احلـرب         ٤٦٣
__________ 

مبـادرة البحـث والرصـد التابعـة للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام األرضـية          هو أللغام األرضية إن برنامج رصد ا   )٣(  
اســتعمال وختــزين وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك  ونظــام الرصــد الفعلــي ملعاهــدة حظــر 

 تنفيـذ الـدول األطـراف ملعاهـدة حظـر األلغـام             مـدى  ل مـستقل وغـري متحيـز برصـد        كوهو يقوم بـش   . لغاماأل
  .وامتثاهلا هلا واإلبالغ عنها
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بيانـات  ، غـري أنـه ال تتـوفر    ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٢٨ إىل ٢٠٠٧ينـاير  /الفترة من كانون الثاين  
  . حسب نوع جنس الضحايا وأعمارهممصنفة

يزال سكان القـرى املـشردون داخليـا، مبـن فـيهم األطفـال، يف األمـاكن الـيت تقـع                     وال    - ٣٧
على طول املناطق احلدودية الشرقية مليامنـار يواجهـون أخطـارا بالغـة علـى أرواحهـم مـن جـراء           

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٥ الـيت وقعـت يف       ويف إحدى احلـاالت    .استخدام األلغام املضادة لألفراد   
، داس طفل يف العاشرة مـن عمـره مـن واليـة كـايني              وحتققت منها فرقة العمل القطرية     ٢٠٠٨

وقـد   . صـنع مكنـسة  هبـدف  جلمع بعض النباتـات     جولةعلى لغم يف طريق عودته إىل املرتل من         
وكـان اللغـم مـدفونا يف        .ىن اليت بترت الحقا يف املستـشفى      ساقه اليم تعرض إلصابات بالغة يف     

 الغـرض  وحي بـأن ي  يعيش فيها الطفل، مماحميط معسكر للجيش يقع على مقربة من البلدة اليت       
  . ال يرجح أن تكون قد وضعتها مجاعة متمردةوبالتايل ،محاية قاعدة اجليش ومن األلغام ه

يهـــا أي يف املنـــاطق الـــيت تعمـــل ف وتفيـــد اليونيـــسيف بأنـــه ال توجـــد يف املستـــشفيات  - ٣٨
غـري أنـه وفقـا للحكومـة،         . ضحايا األلغـام املـضادة لألفـراد        باألطفال من  سجالت رمسية تتعلق  

ــصحة اإلصــابات    ال ــز وزارة ال ــام أالنامجــة عــن متي ــات احلــرب   و األلغ ــذخائر  خملف ــن ال غــري م
علــى الــرغم مــن أن النظــام الــوطين ، املنفجــرة عــن غريهــا مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث

يـع   اإلدارية املتعلقة بالـصحة جيمـع البيانـات املتـصلة بالـصحة واملستـشفيات مـن مج                 للمعلومات
نظـرا حملدوديـة نطـاق      مل يبلغ عن العديد من الضحايا       إضافة إىل ذلك،    و .الواليات واملقاطعات 

املــشمولة بوقــف  و إمكانيــة الوصــول إىل منــاطق البلــد املتنــازع عليهــا ألعــدم و اجملمعــةالبيانــات
  .ارإطالق الن

  
 االغتصاب وغريه من أعمال العنف اجلنسي اخلطرية  -دال   

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين    - ٣٩
عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع نسبة انتشار االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطـرية               

سلحة ضــد نــساء األريــاف الــاليت ينــتمني إىل مجاعــات شــان  الــيت يرتكبــها أعــضاء القــوات املــ 
إلفـالت مـن يرتكبـون      وأعربت اللجنة أيضا عن قلقهـا        . العرقية ومون وكارين وبالونغ وتشني   
 وملـا جـاء يف التقـارير مـن أن الـضحايا يتعرضـن                بشكل واضح،  أعمال العنف هذه من العقاب    
ديــسمرب / كــانون األول٢٧ وقعــت يف ويف إحــدى احلــاالت الــيت .للتهديــد والترويــع والعقــاب

، باختطـاف فتـاة يف الـسابعة    )LIB 350(، قام جندي ُيزعم أنه من مشاة بورما اخلفيفة ٢٠٠٨
ومل يتخـذ إىل اآلن      .من العمر وباغتصاهبا وقتلها قرب مرتهلا يف قريـة مـاوبني يف واليـة كـارين               

  . اجلاينحملاكمةأي إجراء 
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 املتنــازع عليهــا واملــشمولة  املعنيــةوصــول إىل منــاطق البلــد  ونظــرا حملدوديــة إمكانيــة ال   - ٤٠
بوقف إطالق النار، مل تتمكن فرقة العمل القطرية من احلصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن                   

 ويلـزم   .حاالت االغتصاب والعنف اجلنـسي الـيت يرتكبـها مجيـع أطـراف الـرتاع ضـد األطفـال                  
قلـق،  لل مـدعاة  شكلهـذه املنـاطق الـيت تـ         إىل الوصول دون قيود  ب  القطرية فرقة العمل السماح ل 

  . العنف اجلنسي حاالتإضافة إىل تعزيز جهودها بغية حتسني اإلبالغ عن
  

 اختطاف األطفال  -هاء   
قـوات  ، وردت عـدة تقـارير عـن اختطـاف        ، ألـف  “ثالثـا ”ما ورد يف الفـرع       وعلى حن   - ٤١

 تــشمل املنــاطق املــستهدفة جتنيــد  ويف املنــاطق احلــضرية، .ألطفــال ألغــراض جتنيــدهم ل وتامتــادا
 فيهـا األطفـال      يعمـل   والـشوارع الـيت    القطـارات املواقع املزدمحة من قبيل حمطـات       األطفال فيها   

 اختطفـوا أثنـاء تـوجههم إىل     ويف املناطق الريفية، وردت تقارير تفيـد بـأن أطفـاال           .ونتسولي وأ
  .رجوعهم منها و أةرساملد
كــثريا ، فــإن الطريقــة االعتياديــة الــيت فرقــة العمــل القطريــةر الــواردة مــن ووفقـا للتقــاري   - ٤٢
سـجنهم   ويلجأ إليها القائمون على التجنيد العسكري تتمثـل يف هتديـد األطفـال بتـوقيفهم أ       ما

التسكع، وختـيريهم بـني املقاضـاة وااللتحـاق      وبتهم ومهية مثل التغيب عن املدرسة بدون إذن أ  
 مــن أجــل األطفــال مبراكــز للتجنيــد قبــل إرســاهلم  اق وجيــري بعــد ذلــك إحلــ .بقــوات تامتــاداو

  .التدريب العسكري
  

 احلوار وخطط العمل ملعاجلة انتهاكات حقوق الطفل  -رابعاً   
 التقدم احملرز فيما خيص احلوار وخطط العمل مع حكومة ميامنار  -ألف   

، الدوليـة كيـي ملواءمتـها مـع املعـايري        و خطة عمـل تامتـادا     حتديثوافقت احلكومة على      - ٤٥
 قطعـت ملمـثليت     تعهـدات  باعتبار ذلك جـزءا مـن عـدة          ، فرقة العمل القطرية   بالتعاون مع  وذلك
 يف اخلاصـة بلغـت احلكومـة ممـثليت    أو .٢٠٠٧يوليـه  / أثناء الزيارة اليت قامت هبـا يف متـوز     اخلاصة

التــوطني إعــادة  بــأن وزارة الرعايــة االجتماعيــة واإلغاثــة و   ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول ٨
 بالتـشاور مـع األمـم       يهالوضع اللمسات األخرية عل    طة عمل منقحة  خل تهاصياغعملية  ستعجل  

  .ا وزارة الدفاعه مبا في،املتحدة والوزارات املختصة واملعنية

للرصـد  احلكوميـة    فرقـة العمـل       ممثلي  فرقة العمل القطرية مع     يف رئاسة  والتقى املشارك   - ٤٤
النقاشـات  ب قـدما    للـدفع سكري لألطفـال دون الـسن القانونيـة         واإلبالغ املعنية مبنع التجنيد العـ     

مـارس  / آذار ١٢ و ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤املتعلقة بوضع خطة العمل وتنفيذها يف       
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نـــسخة مـــن ب فرقـــة العمـــل القطريـــة احلكومـــة زودت، ٢٠٠٩مـــارس / آذار٢٧ويف  .٢٠٠٩
 يف خطـة العمـل املنقحـة        واردة الشديدة األمهيـة الـ     ومن بني العناصر   . هذه مشروع خطة العمل  

 إىل مراكـز التجنيـد واملعـسكرات        بـدون مـرافقني    األمم املتحدة بصورة مستقلة      ضرورة دخول 
ــدريب مــن أجــل رصــد   ــال مــدىومراكــز الت ــة   االمتث ــسن القانوني ــد أطفــال دون ال   لعــدم جتني

 لتيـسري    غـري التابعـة للدولـة       مجيـع اجلهـات    وضـرورة التواصـل مـع     واإلبالغ عنه والتحقـق منـه؛       
ويـشمل ذلـك مـنح       .قبني والـشهود وسـالمتهم    ااحلوار بـشأن خطـط العمـل؛ وكفالـة أمـن املـر            

 للتحقـق مـن عـدم اختـاذ أي إجـراءات انتقاميـة              الضحايا ومقابلة الشهود أ  األمم املتحدة فرصة    
ــصة، وال ســيما وزارة      .همضــد ــوزارات املخت ــة أن مــسؤولني مــن خمتلــف ال وأكــدت احلكوم

 إىل  يعقـد  ولألسف، مل  .ويستعرضون خطة العمل بدقة   اليا مناقشات مفصلة    الدفاع، جيرون ح  
غـري أن    .اآلن أي اجتماع رمسي بني فرقـة العمـل القطريـة واللجنـة احلكوميـة الرفيعـة املـستوى                  

  . تتطلع إىل عقد اجتماع كامل من هذا القبيل قريبا القطريةفرقة العمل
  

 غري التابعة للدولةلعمل مع اجلهات التقدم احملرز بشأن احلوار وخطط ا  -باء   
 ٢٠٠٨يوليـه   / جمللس األمن يف اسـتنتاجاته الـصادرة يف متـوز           التابع طلب الفريق العامل    - ٤٥

أن تنظر ممثليت اخلاصـة، بالتـشاور عـن كثـب مـع حكومـة ميامنـار، يف الـسبل والطـرق الكفيلـة                        
يف تقريـري   أمساؤهـا   املـذكورة   بإحالة رسالة رئيس الفريق العامل إىل قـادة اجلماعـات املـسلحة             

)S/2007/666.(  

وعمال مبا سبق، يسرت احلكومة االجتماعات األولية مع جملـس الـسالم التـابع الحتـاد                  - ٤٦
البـــوذي لكـــارين الدميقراطيـــة،  جـــيش التحريـــر الـــوطين لكـــارين واجلـــيش -كـــارين الـــوطين 

 وعلـى الـرغم   .ملقترحـة  ا خطـط العمـل  إضـافية ملواصـلة حبـث   جيري التخطيط الجتماعات     فيما
 مع احتاد كارين الوطين واحلـزب التقـدمي الـوطين           للتحاورمن أن فرقة العمل القطرية مستعدة       

وجـرى   .هـاتني اجلمـاعتني   الكاريين، تظل احلكومة على حتفظها إزاء الـسماح بـأي حـوار مـع               
مـع   خطـة عمـل       وضـع   باملـشاركة يف    تعهـده   عقـب  ويل أيضا مع جيش والية وا املتحـد       نقاش أ 

ومن املهم أن نأخذ يف االعتبار الواجب اإلنساين املتمثـل يف دعـم إطـالق                . القطرية فرقة العمل 
 مــسألة بوصــف ذلــكســراح األطفــال املــرتبطني هبــذه اجلماعــات وإعــادة إدمــاجهم وتأهيلــهم  

 . أولوية ذات
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ــارين الـــوطين      ــاد كـ ــارين، واحلـــزب التقـــدمي الـــوطين   /احتـ ــر الـــوطين لكـ جـــيش التحريـ
 اجليش الكاريين/ينالكاري

 علـى اإلذن مـن      ،٢٠٠٧يوليـه   /إىل ميامنار يف متـوز    أثناء بعثتها   حصلت ممثليت اخلاصة،      - ٤٧
 يف   القطريـة  رئيس الوزراء، السكرتري األول آنذاك الفريق ثيني سيني، بأن تـضطلع فرقـة العمـل              

لـوطين الكـاريين يف      مع احتاد كارين الوطين واحلـزب التقـدمي ا         التحاورميامنار بدور الريادة يف     
 ١٥٣٩ بوقـف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وفقـا لقـراري جملـس األمـن                   املعلـن  تعهدمهاضوء  

ــفوفهما وإطـــــالق   )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤( ــرطني يف صـــ ــال املنخـــ ــسريح األطفـــ ، وبتـــ
 . هلـذا األمـر     االمتثـال   مـدى  سراحهم، وبالسماح لألمم املتحـدة بـالتحقق بـصورة مـستقلة مـن            

 إلجـراء مناقـشات مـع       اسـتعدادها يف ميامنـار    القطريـة    فرقة العمل    عهد، أبدت يف ضوء هذا الت   و
احتاد كارين الوطين واحلزب التقدمي الوطين الكاريين وغريه من األحزاب املعنية بغرض وضـع              

 وقـف جتنيــد األطفـال واسـتخدامهم يف املنــاطق     ترمـي إىل اللمـسات األخـرية علـى خطــة عمـل    
 وزير اخلارجية خالل املناقـشات الـيت أجراهـا مـع ممـثليت اخلاصـة         اإلذن الحقا  ىوألغ .احلدودية
  .٢٠٠٨سبتمرب /يف أيلول

ــت رســالة       - ٤٨ ــد أحال ــثليت اخلاصــة ق ــيس وكانــت مم ــرقيت العمــل   رئ ــل إىل ف ــق العام الفري
ــوطين        ــد الختــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــع احتــاد كــارين ال القطــريتني يف كــل مــن ميامنــار وتايلن

 مل تتمكنا من االتـصال إىل اليـوم          هاتني غري أن فرقيت العمل    .طين الكاريين واحلزب التقدمي الو  
حكومة ميامنار لألمـم املتحـدة    عدم مساح    إىل   ويعود ذلك يف املقام األول    مع هاتني اجلماعتني،    

ــصالب ــ االت ــسياسي        هب ــراف ال ــين االعت ــل ال يع ــذا القبي ــن ه ــصاال م ــم أن ات ــاعتني رغ اتني اجلم
ــانوين هبــاتني ا  وأ ــة جلهــتني الق ــابعتني للدول ــارس / آذار٥ويف  .غــري الت ، بعثــت ممــثليت  ٢٠٠٩م

احتـاد كـارين    ب انعـدام كـل اتـصال     اخلاصة رسالة إىل حكومة ميامنار تعرب فيها عن قلقها إزاء           
 الرمسيـة  تهاات بـشأن سياسـ  الوطين واحلـزب التقـدمي الـوطين الكـاريين، وتلـتمس فيهـا إيـضاح              

، ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٨ويف  .وهــاتني اجلمــاعتنيلقطريــة ا التعــاون بــني فرقــة العمــل بــشأن
تعــذر ترتيــب لقــاء مــع احتــاد كــارين ي  بأنــه مــن حكومــة ميامنــار يفيــدا ممــثليت اخلاصــة ردتلقــت

 وجـود يف ميامنـار، لكـن هنـاك     مل يعد للتمرد” ه إنإذحلزب التقدمي الوطين الكاريين   الوطين وا 
  .“لبلد اجملاور اجلأوا إىلين قلة فقط من املتمردين الذ

  
جيش التحرير الوطين لكارين واجليش البوذي /جملس السالم التابع الحتاد كارين الوطين    

  لكارين الدميقراطي
 ثالثـة  جانـب  إىل،  ميامنـار  يف اإلنـسان  حبقـوق  املعـين  املتحـدة  لألمـم  اخلـاص  املقـرر  قام  - ٤٩

 فربايـر /شـباط  ١٦ و ١٥ مييـو  )كـارين ( كـايني  واليـة  بزيـارة  ةالقطريـ  العمل فرقة من أعضاء
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  لكـارين  الـوطين  التحريـر  جـيش /الوطين كارين الحتاد السلم جملس قادة مع واجتمعوا،  ٢٠٠٩
 ونفـى  .احلكومـة  مع النار إطالق لوقف اتفاقا اأبرم اللذين الدميقراطية لكارين البوذي واجليش

 ،ةالقطريـ  العمـل  ةقـ  مـع فر   للتعـاون  اسـتعدادمها  أكـدا  لكنـهما  األطفـال  جتنيد الفصيلني من كل
 التابعـة   قواعـد ال من التحقق عن فضال،  واإلبالغ الرصد بأنشطة بالقيامهلا   السماح ذلك يف مبا

 مــع حاليــا ة العمــل القطريــةقــ فرتفــاوضتو ).٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس بقــرار عمــال هلمــا
وفــاء هــاتني اجلمــاعتني علــى ال محــل أجــل مــن املبــادرة هــذه ملتابعــة مواعيــدلتحديــد  احلكومــة

  .بااللتزامات الواردة يف خطة العمل
  

  جيش والية وا املتحد    
اجتمعــت فرقــة العمــل القطريــة مــع ، ةاخلاصــ يتممــثل هبــا تقامــ الــيت الزيــارة أعقــاب يف  - ٥٠

ممــثلني عــن جــيش واليــة وا املتحــد الختــاذ الترتيبــات لزيــارة تقيــيم مــشترك أويل جتريهــا الفرقــة  
تعميق املناقـشات مـع      ووالغرض من هذه الزيارة ه    . قت ممكن لوالية شان الشمالية يف أقرب و     

ــد عــدد األطفــال املوجــودين يف       ــد األطفــال واســتخدامهم، وحتدي ــة وا عــن جتني ســلطات والي
صفوف جيش والية وا املتحد، واحتياجاهتم والطرق اليت ميكن للفرقة أن تقدم هبـا الـدعم مـن                  

  .أجل محايتهم وإعادة إدماجهم
 اخلارجيــة وزارة مــن قــة العمــل القطريــة فرتطلبــ، ٢٠٠٧ نــوفمرب/لثــاينا تــشرين ويف  - ٥١
 املتفـق  املـشترك  التقيـيم  بزيـارة  للقيـام  وا واليـة  سـلطات  مـع  اجتمـاع  عقـد  تسهيل الثانية للمرة
 الزيـارة  مـن  الغـرض  وُحـصر ،  ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٨ يف الـدعوة  ُوجهـت و .عليها

 سـلطات  مـع  ،فرقـة العمـل القطريـة      عن نيابة،  اليونيسيف توالتق .املنطقة يف التطورات راقبةمب
ــة يف وا ــة( ٢ اخلاصــة املنطق ــة، وا منطق ــ والي ــشرقية انش ــاين كــانون يف )ال ــاير/الث ، ٢٠٠٨ ين
 يفوتـشغيلها    ابتدائيـة  مـدارس  سـت  بـإدارة  ويقـوم جـيش واليـة وا املتحـد         .زارت معسكرين و

ــى يبعــث ممــا، هــذين املعــسكرين  ــق عل ــا نظــرا القل ــد ءاتلالدع ــال  بتجني  همواســتخداماألطف
وأكدت سلطات وا جمددا أن الطـالب ال يتلقـون تـدريبا عـسكريا وال يـشاركون يف                  . جنودك

أعمال قتاليـة فعليـة، وأن األطفـال يـستخدمون ألغـراض املـساندة مثـل التنظيـف والطـبخ وإىل                     
يـد األطفـال منـذ      ووفقا لنائب قائد جيش والية وا املتحد، توقفت جمموعته عـن جتن           . هنالك ما

وقف إطالق النار مع احلكومة، مع أن اليونيـسيف شـاهدت العديـد مـن األطفـال يف صـفوف                    
ولـوحظ أيـضا أن مجيـع األطفـال يف إحـدى املـدارس يف واحـد                .  التابع هلذا اجليش   ٤١٨اللواء  

  .من املعسكرين كانوا يرتدون الزي العسكري
 جـيش بفعـل إلدراج اسـم       اسـتيائه  عـن  وا يف ٢ اخلاصـة  املنطقـة  رئـيس  نائـب  وأعرب  - ٥٢

ــة ــاتيف  وا املتحــد والي ــري مرفق ــدون تقري ــشات أي ب ــابقة مناق ــع س ــه، وا ســلطات م  ولكن
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جيـرِ   ومل .القـوائم  مـن  حذفـه  إىل هتـدف  عمل خطة لوضع املتحدة األمم مع التعاون على وافق
  .اآلن حىت وا سلطات معأي تقييم إضايف وأي اتصال آخر 

  
 باألطفــال املعــين العامــل الفريــق إليهــا خلــص الــيت الســتنتاجاتا متابعــة  - خامسا 

  األمن جمللس التابع املسلح والرتاع
 )خطــط( خطــةالــذي أجــري مــع احلكومــة بــشأن    احملــدود األويل احلــوار جانــب ىلإ  - ٥٣

 األول تقريـري  يف الـواردة  التوصـيات  متابعـة إطـار    يف اجلوانب من عدد يف تقدم، أُحرز   العمل
)S/2007/666(  ،والـرتاع  باألطفـال  املعـين  العامـل  لفريـق ل وتوصـيات  اسـتنتاجات  مـن  تـاله  وما 

ــسلطاتالــيت تتخــذها   امــةاهل طــواتاخل ذلــك يف مبــا، )S/AC.51/2008/8( املــسلح ــة، ال  الوطني
  .التفصيل من مبزيد أدناه بينةوامل
 عــن توأعربــ، ٢٠٠٨ أغــسطس/آب يف ميامنــار يف ة العمــل القطريــةفرقــت اجتمعــو  - ٥٤

ــ ــة االتزامه ــتنتاجات مبتابع ــق اس ــل الفري ــدمي العام ــدعم وتق ــة إىل ال ــذها احلكوم  وخاصــة، لتنفي
 إعـداد قيـام احلكومـة واجلماعـات املـسلحة غـري التابعـة للحكومـة ب               )أ( :يلـي  مبـا منـها    يتعلق ما

 ١٦١٢ و )٢٠٠٤( ١٥٣٩ األمـن  جملـس  بقـراري  عمـال زمنيـا وتنفيـذها،      حمددة عمل خطط
 واإلبـالغ عنـها، مـع الوصــول إىل    األطفـال  ضـد  اجلـسيمة  النتـهاكات ا رصـد  )ب( ؛)٢٠٠٥(

 ؛التـدريب  ومراكز التجنيد إليها، مبا يشمل معسكرات      السفر وتيسري عوائق دونمجيع املناطق   
 ؛إدمـــاجهم وإعـــادة املـــسلحة واجلماعـــات بـــالقوات املـــرتبطني األطفـــال ســـراح إطـــالق )ج(
ــيمل محــالتإجــراء  )د( ــة لتعل ــدريبما ال ســي، والتوعي ــدللمــسؤولني عــن   املــستمر الت  ؛التجني
 باشــتراك املتعلــق الطفــل حقــوق التفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول إىل احلكومــة انــضمام )هـــ(

  .املسلحة الرتاعات يف األطفال
 اخلارجيـة  وزيـر  إىلشاركان يف رئاسـة فرقـة العمـل القطريـة           امل وقعها رسالة ـلترِسأُو  - ٥٥

 القــضايا ناقــشةمل ،املعنيــة مبنــع جتنيــد القـــصَّر املــستوى الرفيعــة جنــةالل مــع اجتمــاع عقــد لطلــب
 ودعـم  عمـل  خطـة  يف العامـل  الفريـق  توصـيات  دمـج  علـى  املساعدةهبدف  ،  أعاله إليها املشار
 املـستوى  الرفيعـة  اللجنـة  بـني  اجتمـاع  عقد على املبدأ حيث من املوافقة جرت وبينما .هاتنفيذ
  .هلعقد موعدبعد  حيدد مل، العناصر هذه مناقشة ملواصلةفرقة العمل القطرية و

 الـيت  الدوريـة  التقـارير  خـالل  مـن ،  املتحـدة  األمم ميامنار يف الوطنية السلطات وأبلغت  - ٥٦
 ملعاجلـة  اهلامـة  املبـادرات  مـن  بعـدد  األخري تقريري منذ قامت بأهنا ، فرقة العمل القطرية   تلقاهات

 تنفيـذ مـدى    تقيـيم  الـصعب  مـن  زال ما هأن التأكيد جيب أنه بيد .يشاجل يف القـصَّر   جتنيد قضية
 وجـود  مـن  الـرغم  علـى  أنهاإلشارة إىل    أيضا املهم ومن .منه التحقق وأعمليا   االلتزامات هذه
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 جتنيـد  علـى  القـضاء مبواصـلة العمـل علـى        احلكومـة  يف املـستوى  رفيعـي  ممثلني التزام على دالئل
ــال ــتخدامهم األطف ــي فــإن، واس ــستويات يف املــسؤولني وع ــدنيا امل  االلتــزام ذاتقيــدهم هبــ و ال
 وقويـة  فعالة آليةإنشاء  و،  احلكومة مع عمل خطة وضع إىل احلاجةهذا األمر    عززيو .ناحمدود
 بـاحلقوق يـشكل رفـع مـستوى الـوعي         و .وتطبيقهـا  الـسياسة  بـني  الفجـوة  سد أجل من للرصد

شـديدة علـى     عقوبـات  فرض لخال من القانون تطبيقويف   ديةاجلو القانون ظل يف والواجبات
  .االستراتيجية هذه من هاما جزءاجمندي األطفال 

 أبلغـت  ،ةاخلاصـ  يتملمـثل وفاء منها للتعهدات الـيت قطعتـها        و،  ٢٠٠٨ فرباير/شباط ويف  - ٥٧
  القـــصَّراجملنــدين لتأهيــل ناســبةامل جــراءاتاإل وضــعت قــد بأهنــا فرقــة العمــل القطريــة احلكومــة

 سـراح  إطـالق  مـن  التحقـق  من اآلن حىتن فرقة العمل هذه مل تتمكن       غري أ . وإعادة إدماجهم 
أي  وألنـه ليـست لـديها عناوينـهم أ       ،  احلكوميـة  اآلليـات  خـالل  مـن  أُفرج عنهم  الذين األطفال

 وقـد . اإلذن مبقابلتـهم ألغـراض متابعـة أوضـاعهم         ومعلومات أخرى عن كيفية االتصال هبـم أ       
حبـث الـسبل الـيت       أجـل  مـن  احلكومـة  ممثلي كبار مع اتمناقش إجراءإىل   املتحدة األمم بادرت

تتيح التواصل مع فئات أوسع بكثري من األطفال الذين ليسوا موضوعا لشكوى حمـددة قُـدمت          
 ملراكــز تفتــيش بعمليــات القيــام علــى القــدرةإىل منظمــة العمــل الدوليــة، ويتطلــب هــذا األمــر  

طفال وإطالق سراحهم ومـن مث دعـم        عسكرات، للعثور على األ   وامل التدريب ومدارس التجنيد
 ألمـم تـزود ا    أن علـى  شـفوية  موافقـة  مؤخرا وافقت احلكومة ولكن .وتأهيلهم إدماجهم إعادة

 ومبعلومـات عـن      احلكوميـة  اآلليـات  خـالل  مـن  سـراحهم  أطلـق  الذين ألطفالا عناوينب املتحدة
  .كيفية االتصال هبم

ومت التحقـق    سـراحهم  أطلـق  الـذين  الاألطفأُبلغت اليونيسيف مبعلومات مفصلة عن      و  - ٥٨
وذلـك لتأهيلـهم     الدوليـة،  العمـل  منظمـة  لتـدخل  نتيجـة  أسـرهم  رعايـة  يف أصبحوامن أهنم قد    

املتعلــق  برناجمهــا إطــار يفوتعمــل اليونيــسيف لتزويــدهم بالــدعم املناســب   . وإعــادة إدمــاجهم
تنفيـذ  ل مبـادرة  حلـايل ا الوقـت  يف توجـد  وال .ذلـك  علـى  احلكومـة  وافقـة رهنـا مب ،  الطفـل  مايةحب

  .نطاقا أوسع برنامج
املـسؤولني عـن التجنيـد       مـن  تـسعة  اخلدمة من سرحت قد أهنا أيضا احلكومة وذكرت  - ٥٩

 واختـذت  ،يف اجلـيش   للتجنيـد  الـوطين  لقـانون يف اجليش بسبب جتنيـدهم أطفـاال مبـا يتنـاىف مـع ا             
العـسكري املتعلقـة     دفاعال جملس توجيهات النتهاكهم عنصرا   ٤٣حبق   أخرى إدارية إجراءات

   .ذلك من التحقق من فرقة العمل القطرية تمكنت ومل .األطفال جتنيد نعمب
ــسبة  - ٦٠ ــد حلــاالت وبالن ــصَّر جتني ــة العمــل منظمــة تلقــت الــيت القـ ــها   الدولي معلومــات عن

فـصل   اآلن حـىت  يـتم  مل،  مرتكبيها مع أن املنظمة متكنت عرب آليتها يف كشف       ف منها، وحتققت
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 مبوجـب  أفعـاهلم  علـى  حماكمتـهم  وأ العـسكرية القانونيـة    اللـوائح  ملخالفـة  دمـة اخل مـن  هممن أي
 األفـراد  علـى  املفروضة اإلدارية العقوبات أنإىل   الدولية العمل نظمةشري م وت .العقوبات قانون

 لتتجـاوز ،  األخـرية  األشـهر  خـالل  متديـدها  جـرى  قـد  القــصَّر    جتنيـد  عـن  املسؤولني العسكريني
 املوظـف،  ملـف  يف  هـذا التـوبيخ    وتـسجيل لـسابقة الـيت كانـت تقتـصر علـى التـوبيخ             حدودها ا 
 املهـم  ومـن  .األقدميةسنوات   ختفيض وأ األجور مناقتطاع جزء    وتوبيخا أكثر شدة أ    لتشمل

ــارة ــال جتنيـــد أن إىل اإلشـ ــة يـــشكل اجلـــيش يف القــــصَّر األطفـ ــانون مبوجـــب جرميـ ــار قـ  ميامنـ
دفـع   وأ شـهرا  ١٢ إىل تـصل  ملـدة  الـسجن يستتبع حكمـا ب   ،  )تالعقوبا قانون من   ٣٧٤ املادة(

  .كليهما وأ غرامة
 بتهمـة  إدانتـه  ميكـن  ال القاصـر  اجملنـد  أن مبـدأ  علـى احلكومـة    وافقـت ،  ذلك إىل إضافة  - ٦١

 قـد  نفـسها  الـسياسة  كانـت  إذا مـا  الواضـح  مـن  لـيس  أنـه  مـن  الـرغم  علـى ،  اخلدمـة  مـن  الفرار
 فربايـر /شـباط  ويف .األسـاس  يفإىل القــصَّر     اخلدمـة  مـن  فـرار ال هتمةُعدلت لضمان عدم توجيه     

 الفـرار  بـسبب  سـجنا  قاصـرين  جمنـدين  بإدانـة  حكمـني  احلكومة ألغت،  ٢٠٠٨ هيوني/وحزيران
 بـالفرار  الذ قاصر جمند تسريح تيسري على احلكومة وافقت،  ٢٠٠٨ وماي/أيار ويف اخلدمة، من
عـدم   لـضمان  التوعيـة  من مزيد إىل حاجة هناك،  احلاالت هذه عن النظر وبغض .البالد غادرو

 ألي يتعرضـوا  أال ينبغـي  وبالتـايل ،  األسـاس  يف جرميـة  اجلـيش  مـن  القـصَّر   اجملندين ‘فرار’اعتبار  
  .السجن وأ/و جنائية هتمة
 األنـشطة  مـن  عـدد  تنظـيم  العـسكري  املـالك  مديرية تواصل،  حلكومةا ذكرته امل ووفقا  - ٦٢

 سياسةريفهم بـ  لتعـ  العـسكرية  التـدريب  مـدارس  مجيع يفختلف رتبهم   ألفراد اجليش مب   التدريبية
 أن حــني يف، ســنة ١٨ عــن أعمــارهم تقــل الــذين األشــخاص جتنيــد عــدماملتمثلــة يف  احلكومــة
 سـيما  وال،  الـدويل  القـانون  عـن  حماضـرات  تقـدمي  يواصـل  العـسكري  القانوين املستشار مكتب
 وقيـادات يف املنـاطق     للقيـادات  التابعـة  والسرايا جاألفوا منإىل عناصر   ،  األطفال جتنيد منع عن

  .العسكرية اإلدارة سةرومد الُشـعب على اإلشراف
  

 النتهاكات اجلسيمة التصدي ل  - سادسا 
 إطـار قـرار جملـس       يفتعزيز آليـة الرصـد واإلبـالغ         ب فرقة العمل القطرية يف ميامنار    تقوم    - ٦٣

جـراء  إلللرصـد واإلبـالغ   فريـق   ختـصيص   زم  يلـ ،  وإلجناز هذه العملية  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢األمن  
كفالـة   عـن االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال، و           واإلبـالغ مستقل،  و متيقظ وعلى حن الرصد  
يتطلب وسـ . جهـات التنـسيق احلكوميـة     إلجـراءات املتفـق عليهـا مـع         لتقـارير و   لل الدقيقةاملتابعة  

ة إضــاف، مــع خيــار ا واحــدا دوليــا شــفوياني ومترمجــني دولــَي مــوظفَمبــدئيافريــق كامــل تـشكيل  
علـى أن يكونـوا     ،   ومتـرجم شـفوي ثـان يف الـسنة الثانيـة           موظف دويل واحد يف مرحلة الحقـة      
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 منظمـة العمـل     وُتجـري . ألداء مهـامهم  التنقـل   اليت جتيـز هلـم      الالزمة  بالتأشريات  مزودين  مجيعا  
إحــدى مــع ات مناقــش،  مــن فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ اجــزء، باعتبارهــا الدوليــة

  .فني مساعدين للدعمالتمويل لتغطية تكاليف االستعانة مبراقب ومبوظلتأمني اجلهات املاحنة 
، بالتنـسيق مـع حكومـة       أيضا خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       فرقة العمل     أعضاء ونفذ  - ٦٤

 :التايل وبية الحتياجات األطفال املتضررين، وذلك على النح تلبرامجميامنار، 

، بـدعم مـن منظمـة العمـل الدوليـة           )اليونيسيف (نظمة األمم املتحدة للطفولة   منظمت    •  
خمصـصة للمـسؤولني   ملـدربني  اتـدريب  ل أربـع دورات  ،واللجنة الدولية للصليب األمحر  

، والــسلطة اإلداريــة وزارة العمــلو، وملــوظفي وزارة اخلارجيــة يف اجلــيشالتجنيــد عــن 
ــة، ــشرطةالعام ــسجون ،  وال ــصلحة ال ــشأن اوم ــدويل  ل، ب ــساين ال ــانون اإلن ــوانني وال ق ق

ميامنار، ومنـع جتنيـد األطفـال،        يف   الطفلاملتعلقة ب العسكري   الدفاعجملس  وتوجيهات  
منظمـة  و “انقـذوا األطفـال   ” منظمـة  بالتعاون مـع     ،ونظمت وزارة الرعاية االجتماعية   

 ٢٠٠٧نــــــوفمرب /الرؤيــــــة العامليــــــة، دورات تدريبيــــــة مماثلــــــة يف تــــــشرين الثــــــاين 
وقـد تعهـدت    . بدعم تقين من منظمـة العمـل الدوليـة        ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول وكانون

  ا التعاون مع فرقة العمل القطرية؛احلكومة مبواصلة هذ
 العمــل القــسري وجتنيــد األطفــالب للتوعيــةمنظمــة العمــل الدوليــة ســتة أنــشطة نفــذت   •  

ــة، ُنظمــت اجتماعــات وحلقــات دراســية رمس   يفوذلــك ــة علــى  ي ــسلطات احمللي مــع ال
  بعثـات  إطـار   يف يف جلسات غري رمسية على مستوى القـرى       و،  البلدة/ةمستوى املقاطع 

تـدريب  ل  يف سـياق برنـاجمني     اًعروضـ منظمـة العمـل الدوليـة       دمت  قو.  يف البلد  أجريت
  ؛٢٠٠٩ و ٢٠٠٨أبريل /يف نيسان البلداتقضاة نواب 

ــدمت   •   ــسيف ق ــدفاع اليوني ــب  إىل وزارة ال ــات جي ــشأنبطاق ــلوك  ب ــد س ــود اجل قواع ن
  ؛ماية الطفل لتوزيعها على العسكرينييتعلق حب ما يف

الــسكان بتعزيــز معرفــة “انقــذوا األطفــال”منظمــة وزارة الرعايــة االجتماعيــة وقامــت   •  
مــن حيــث ، ١٩٥٩ حقــوق الطفــل وقــانون خــدمات الــدفاع يف ميامنــار لعــام باتفاقيــة
معاجلـة حـاالت جتنيـد       سـبل    تتناول كراسات تعليمية    وبتوزيعر،  تجنيد القصَّ با  مصلته

 . األطفال مع السلطات

تـسعة  اللالجئني  اخميمات  مجيع  آلية الرصد واإلبالغ رمسيا يف       ٢٠٠٨يف عام   أنشئت  و  - ٦٥
. تـهم وتوعيات  تـدريب سـكان املخيمـ     ل جيري دعمهـا بأنـشطة    ، و يةناطق احلدود املوجودة يف امل  
ــسمت ــم املتحــدة  واقت ــسؤوليات   وكــاالت األم ــن حــا  عــن اامل ــق م ــوق  التلتحق ــهاك حق  انت
. وصا جتنيــد األطفــال خــصمبــسألةعمومــا وعنــها واإلبــالغ  اهآليــة رصــديــة بوعالت، واألطفــال



S/2009/278  
 

09-34998 23 
 

تلقـي االدعـاءات   املخيمـات تـشكل حاليـاً املواقـع الوحيـدة الـيت ميكـن دخوهلـا ل        وبالنظر إىل أن    
لرصــد واإلبــالغ  ا لتــشمل ٢٠٠٩ يف عــام  ســيتم توســيع نطــاق اآلليــة   ،بالتجنيــد وتأكيــدها 

 .  املناطق الواقعة خارج املخيماتيفالتحقق من املعلومات و
  

 التوصيات  - سابعا  
ُتـشجَّع  ، فإن حكومة ميامنار  حمل تقدير اخلطوات اليت اختذت حىت اآلن  لئن كانت   - ٦٦

تسريح ة بغري مشروطالقيام بصورة لى وضع آلية أكثر صرامة ملنع جتنيد األطفال وعبقوة 
قواهتـا املـسلحة، وذلـك بالتنـسيق مـع فرقـة العمـل              بـأي صـفة يف       املـشاركني مجيع األطفال   

 . القطرية للرصد واإلبالغ

أن تتنـاول    بالتعاون مع فرقة العمل القطريـة للرصـد واإلبـالغ،            ،وينبغي للحكومة   - ٦٧
ة مـن خـالل     موضوع شكوى حمدد  ميثلون  مجيع األطفال الذين ال     السبل اليت تكفل مقابلة     

 ،فرقـة العمـل   وينبغي أن تشمل هذه الـسبل متكـني العـاملني يف            . لية منظمة العمل الدو   آلية
 من واملعسكراتالتدريب مراكز تفتيش مراكز التجنيد ومن  ودون عراقيل ةكاملبصورة 

 . هم ودعم إعادة إدماجهم وتأهيلهموفصل األطفالالبحث عن أجل 

 املقامـة  ة الـشكاوى تطبيق آليـ  يف املضيع احلكومة على   شجَّوباإلضافة إىل ذلك، تُ     - ٦٨
  . وعلى تعزيزهالتفاهم التكميلي ملنظمة العمل الدوليةمبوجب 

مع فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ، دون مزيد        العمل  كومة على   وُتحث احل   - ٦٩
واإلفـراج  منـع جتنيـد األطفـال       الراميـة إىل    عمـل   الطة  خل لوضع الصيغة النهائية  من التأخري،   

خطــة ، علــى أن تتقيــد بــالقوات واجلماعـات املــسلحة يف ميامنــار  منــهممجيــع املــرتبطني عـن  
إمكانيـة   :جتيـز خطـة العمـل مـا يلـي         وهلـذه الغايـة، ينبغـي أن        . عـايري الدوليـة   باملالعمل هـذه    

ــة دخــول  ــى حنــ فرق ــة إمــستقل والعمــل عل ــد الىل مراكــز  ودون مرافق  واملعــسكراتتجني
 ه؛والتحقـق منـ   عنـه   واإلبـالغ   طفـال   مدى االمتثال لعدم جتنيـد األ     رصد  لومراكز التدريب   

 خطط من أجل االتفاق على لتسهيل احلوار ةلدولغري التابعة لالوصول إىل مجيع اجلهات و
ضــمان أمــن املــراقبني والــشهود و؛  بفعاليــةألطفــال وإعــادة إدمــاجهملإلفــراج عــن اعمــل 

  .للتحقق من العمرموثوقة إنشاء آلية و، تهمسالم ووالضحايا
، تحقيـق البـدء   ولى معاجلة تفـشي ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب،             عكومة  وُتحث احل   - ٧٠

حماكمـة األشـخاص   وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم،    الت يف مجيـع حـا     على سبيل األولوية،  
وجيـــب أن تنفـــذ . وامـــراأل وتعليمـــات أال و مبوجـــب قـــانون العقوبـــات أهااملـــسؤولني عنـــ

ــات وال ــة الجــراءات اإلعملي ــد   املــسؤولني عــن  حبــق تأديبي ــساعدة والتحــريض علــى جتني امل
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، الرتــب مجيــع  مـن أفــراد القـوات املــسلحة بعــض  ووندنياملـ وســطاء ال ، مبــن فـيهم األطفـال 
وهلـذه الغايـة،    . جتنيـد األطفـال   املمنوحـة لقـاء      وافزاحلـ لغـاء    منهجية ومؤسسية مع إ    بصورة

يـة للرصــد  لفرقـة العمـل القطر    وأن تتـيح ينبغـي أن تكـون العمليـة التأديبيـة علنيـة وشـفافة      
  . بشكل مستقلهالتحقق مناواإلبالغ 

ــدم احملــدود احملــرز، أن تكــف       - ٧١ ــة، باســتنادها إىل التق ــي للحكوم ــور  وينبغ ــى الف عل
فــرارهم  هم بــسبب وســجنتهمومــضايقالثامنــة عــشرة  دون ســن  اعتقــال األطفــال  عــن
لقطريـة  ستمر يف العمـل مـع فرقـة العمـل ا          أن تـ   مغادرة اجليش، و   تهمحماول وأ/اخلدمة و  من

. شـروط دون   و اسـريع   األطفال وكفالة اإلفراج عن  للرصد واإلبالغ لرصد هذه احلاالت      
 لكفالــة عــدم توجيــه ذات الــصلة اسياســاهتتعــديل  علــىكومــة احل ُتحــث تحقيــق ذلــك،لو

هتمـة جنائيـة    عـدم تعريـضهم ألي      ، وبالتـايل    األساسألطفال يف   إىل ا من اخلدمة   الفرار   هتمة
 . شكل آخر من أشكال املضايقةي أل وأ/لسجن ول وأ/و

كومة على توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن          احلشجع  ُتو  - ٧٢
ــال يف   ــتراك األطفـ ــاتاشـ ــسلحةاملنازعـ ــصديق، املـ ــه والتـ ــن   عليـ ــت ممكـ ــرب وقـ  ، يف أقـ

 .هوطنية معال التشريعات واملمارسات مواءمة علىو

مبجلـس  مـا يتعلـق    لـيت اضـطلعت هبـا احلكومـة يف      باألنشطة التيسريية ا  التنويه  ومع    - ٧٣
جــيش التحريــر الــوطين الكــاريين واجلــيش البــوذي  /الــسالم التــابع الحتــاد كــارين الــوطين 

األمم املتحدة تواصل حث احلكومة على إزالة القيود املفروضة على ُتلكارين الدميقراطية، 
نـاطق  امل و  املتنازع عليها  اطقنملإىل ا الوصول  و،  ةلدولغري التابعة ل  سائر اجلهات الفاعلة    مع  

مـع  لفرقـة العمـل القطريـة        املناقشات الالزمة    تيسرين أجل   ، م وقف إطالق النار  املشمولة ب 
ــهــذه اجلهــات و  ــدريب    إجــراءها مــن متكين ــد ومراكــز الت ــارات منتظمــة ملراكــز التجني  زي

  . عاما١٨تقل أعمارهم عن فيها  عدم وجود أطفال ها والتحقق مناملعسكرات لرصدو
احتـاد كـارين    التواصـل مـع      حىت اآلن من  فرقة العمل القطرية    عدم متكن   وال يزال     - ٧٤

احلكومـات  وُتدعى .  مدعاة للقلق وااللتقاء هبما كاريّني التقدمي الوطين    الزب  احلو الوطين
علـى الفـور   التحـاور  وإىل تيـسري  فرقة العمل الذي تبذله   ملساعدة يف هذا اجلهد     إىل ا املعنية  

كاريّني التقدمي الوطين، يف ضوء تعهدمها املعلن بوقـف     الزب  احلو كارين الوطين احتاد  مع  
 هوالتحقـق منـ   مدى امتثاهلمـا هلـذا األمـر         رصد   إلتاحة وذلك   هم،واستخدامجتنيد األطفال   

وإعـادة   اتني اجملموعتني لتسريح األطفال من ه   ات الالزمة   بصورة مستقلة، وتقدمي املساعد   
  .هم وتأهيلهمإدماج
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ميامنــار، دخــول مــن حــىت اآلن اإلنــسانية العــاملني يف الــشؤون متكــن عــدم وميثــل   - ٧٥
تقـدمي  أمـام   وقـف إطـالق النـار، عائقـا         املـشمولة ب  ناطق  املسيما املناطق املتنازع عليها و     الو

، ُتـدعى   ‘عليـا مـصلحة الطفـل ال    ’وفقا ملبدأ   و. احلاجةإليها   اإلنسانية اليت تشتد     اتاملساعد
كامـل وآمـن ودون      و على حن  ألطفالإىل ا وصول املساعدات اإلنسانية     إىل كفالة كومة  احل

حرية التنقل يف مجيـع أحنـاء البلـد    ألمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية      ومنح ا ،  عوائق
 ياحلـصر احليـادي   احتـرام الطـابع     إىل  ودون استثناء من أجـل تقـدمي اخلـدمات اإلنـسانية،            

 كومة على تيسري جهود األمـم املتحـدة   احلُتحث  صدد،  ويف هذا ال  . اإلنسانية لمساعداتل
دخـول املنـاطق   يف البلـد، و  أذون الـسفر مـنح  وتأشريات، ال من خالل توفري     هاوالتعاون مع 

ه مت منح إمكانية دخـول منطقـة        لئن كان ُيسلم بأن   و. السرية واألمن كفالة  بدون مرافقة، و  
مماثـل إىل    وسهيل الـدخول علـى حنـ      الدلتا دون كثري من العوائق، فإن احلكومة حتث على ت         

  .مجيع املناطق املعوزة يف البلد
املخصصة شاملة تنفيذ أنشطتها التثقيفية والتوعوية الكومة احل وُيوصى بأن تواصل  - ٧٦
 ني واألفـراد   العـسكري  دينواجملنّـ ،  املناطقوخاصة قادة   يش ميامنار الوطين، تامتادوا كيي،      جل
يف الــوطين  الــصعيد علــى مــدارس التــدريب العــسكرية يف مجيــع هم العــاملني ختلــف رتبــمب

ينبغـي أن   يف إطار هذه األنـشطة،      و .ةبدعم من فرقة العمل القطري    وذلك  ،  الفرقاملناطق و 
ينبغـي تعـريفهم بأصـول التحقيـق        ورفض جتنيـد األطفـال،      تعليمـات بـ   العسكريني  إىل  ه  توّج

ــة القــضائية و  ــة  اإلواملالحق ــد  الت حــاالت مــن يفجــراءات التأديبي ختــالف أحكــام  الــيت جني
 . توجيهات جملس الدفاع العسكريوالقانون الوطين مليامنار والسارية القانون الدويل 

 علـى   هتاالتعـاون مـع حكومـة ميامنـار، قـدر         ، ب عززأن ت فرقة العمل القطرية    وينبغي ل   - ٧٧
ها جلميـع االنتـهاكات     تعزيـز رصـد   مـن أجـل     الرصد واإلبالغ بغية حتسني عملها، وخاصة       

ها وذلــك مــن خــالل زيــادة عــدد  واإلبــالغ عنــجلــسيمة املرتكبــة حبــق األطفــال يف ميامنــارا
موظفيها وتوسيع رقعة املنـاطق الـيت تغطيهـا؛ وكفالـة تنفيـذ اإلجـراءات املناسـبة للتـصدي                   

ــهاكات اجلــسيمة،   ــا يف ذلــك  هلــذه االنت ــوفري ، ودرء وقوعهــامب ــة، وت ــدعم  احلماي تقــدمي ال
اعات نــز بالاملتضررين  ألطفال  وإنصاف ا فال وإعادة إدماجهم،    لعمليات اإلفراج عن األط   

  . االنتهاكات اجلسيمةمثل هذهاحلد من واالستمرار يف  ،املسلحة
  بــشأن محايــةحــوار منــتظماالســتمرار يف إجــراء  فرقــة العمــل القطريــة إىل وُتــدعى  - ٧٨

زمنيـا لوضـع   حمددة وخطط عمل ملموسة إعداد دف ، هبعنـزامع مجيع أطراف ال   األطفال  
، ومعاجلـــة االنتـــهاكات اخلطـــرية األخـــرى جنـــودكهم واســـتخدام حـــد لتجنيـــد األطفـــال

  .االقتضاء حسب


