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                                                  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف ميامنار    

      

  موجز  
            والقــرارات   )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٢                                                             يغطــي هــذا التقريــر، املقــدم عمــال بقــرار جملــس األمــن     

        ، وهــو     ٢٠١٣        ينــاير  /                 كــانون الثــاين  ٣١     إىل     ٢٠٠٩        أبريــل  /         نيــسان ١                              الالحقــة لــه، الفتــرة مــن  
                         َّ                                   ع املسلح يف ميامنار الذي يقدَّم إىل جملس األمـن والفريـق                                                   التقرير الثالث املتعلق باألطفال والرتا    

    ِّ                                             ويقـدِّم التقريـر معلومـات عـن االنتـهاكات            .                                                             العامل املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح التـابع لـه            
                                                                                                       اجلــسيمة الــيت يتعــرض هلــا األطفــال يف ميامنــار وحيــدد أطــراف الــرتاع املــسؤولة عــن هــذه            

   .         االنتهاكات
                            ُ                                          لتقرير، واصـلت فرقـة العمـل القُطريـة التحقـق مـن حـوادث                                             خالل الفتـرة املـشمولة بـا        

                                                                                                       جتنيــد األطفــال وغريهــا مــن االنتــهاكات اجلــسيمة الــيت ترتكبــها القــوات املــسلحة مليامنــار           
                        ، عمــال بقــرارات جملــس     ٢٠١٢        يونيــه  /           ويف حزيــران  .                              وغريهــا مــن أطــراف الــرتاع   )            التامتــاداو (

                                              سـتنتاجات الـسابقة للفريـق العامـل املعـين                                                             األمن بشأن األطفال والرتاع املـسلح، ومتـشيا مـع اال          
                                                                       ُ                                      باألطفال والـرتاع املـسلح التـابع جمللـس األمـن، وقعـت حكومـة ميامنـار وفرقـة العمـل القُطريـة                       

                                    ويــبين هــذا التطــور املهــم علــى    .                                                                 خطــة عمــل إلهنــاء ومنــع جتنيــد األطفــال يف قــوات التامتــاداو  
               ُ َّ                   ملــسألة جتنيــد القُــصَّر يف اخلدمــة                                                                  املبــادرات اجلاريــة الــيت تــضطلع هبــا حكومــة ميامنــار للتــصدي 

ــة األفــراد العــسكريني بــشأن حقــوق                                                                                                        العــسكرية، بــسبل تــشمل تنفيــذ أنــشطة لتــدريب وتوعي
                                                                                                    اإلنسان الدولية والوطنية، وتعزيز نظم محاية الطفل على الصعيدين احمللـي والـوطين، والتزامهـا               

   .    ٢٠١٥      عام                                              ُ َّ       بإهناء استخدام العمل القسري، مبا يف ذلك جتنيد القُصَّر، حبلول
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ــة وشــركاؤها         ــة العمــل القُطري ــود الــيت تواجههــا فرق ــر إىل اســتمرار القي                                                          ُ                                       ويــشري التقري

    شكل           الـيت تـ                                                                                                    واملتمثلة يف العوائق الـيت حتـول دون الوصـول إىل املنـاطق املعنيـة والعوائـق األمنيـة                    
        جـة يف                                                                                            حتديا لفعالية رصد االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفـال مـن قبـل األطـراف املدر               

                                            ويتــضمن التقريــر جمموعــة مــن التوصــيات    .                                                       القائمــة يف ميامنــار والتحقــق منــها واإلبــالغ عنــها 
   .                                                                          هتدف إىل تعزيز اإلجراءات املتخذة حلماية األطفال املتضررين من الرتاع املسلح يف ميامنار
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       مقدمة  -    أوال   
          كــانون   ٣١  ىل    إ    ٢٠٠٩        أبريــل  /         نيــسان ١                                             هــذا التقريــر، الــذي يغطــي الفتــرة مــن ُ       ُيقــدم   -   ١

  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٢  و   )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٢                                    ، عمـــال بقـــرارات جملـــس األمـــن      ٢٠١٣         ينـــاير  /        الثـــاين
                                                      ، ويــذكر حتديــدا االنتــهاكات اجلــسيمة الــيت يتعــرض   )    ٢٠١٢   (    ٢٠٦٨  و   )     ٢٠١١   (    ١٩٩٨  و

                                               وهـو يـأيت عطفـا علـى تقريـري الثـاين              .                                                                  هلا األطفال الذين طالتهم آثـار الـرتاع الـدائر يف ميامنـار            
) S/2009/278 (  قــدم آخــر املعلومــات عــن تنفيــذ اســتنتاجات الفريــق العامــل املعــين باألطفــال    وي                                                                                    

         أكتـوبر   /                تـشرين األول     ٢٨              الـصادرة يف      ) S/AC.51/2009/4 (                                    والرتاع املسلح التابع جمللس األمـن       
   .                   ، عمال بتقريري الثاين    ٢٠٠٩

  
                                                 التطورات السياسية والعسكرية واالجتماعية يف ميامنار    -       ثانيا  

                                            ، استمر الـرتاع بـني احلكومـة وجـيش واليـة          ٢٠١٢    و     ٢٠١٠         بني عامي               خالل الفترة     -   ٢
                                                                وتـصاعدت التـوترات بـني التامتـاداو وجـيش واليـة شـان                .                                  شان اجلنوب يف والية شان اجلنوبية     

ــران           الــشمال  ــارا مــن حزي ــه  /                                   لتتحــول، اعتب ــشريد       ٢٠١١        يوني                                          ، إىل مــصادمات يترتــب عليهــا ت
                                                  ا، استؤنف القتال بـني جـيش اسـتقالل كاشـني                 أيض     ٢٠١١       يونيه   /          ويف حزيران   .          داخليا       املدنيني

                  واسـتمرت أيـضا      .         سـنة    ١٧                                                                      وقوات التامتاداو، خرقا التفاق لوقف إطالق النار كان قائما ملـدة            
                                                                                                    املصادمات على احلدود بني تايلند وميامنار بني جـيش التحريـر الـوطين لكـارين، الـذي حتـالف                   

 (                                  جلــيش كــارين اخلــريي الــدميقراطي ٥  ة    بــ                  حــديثا مــع الكتي
 

                                    وقــوات التامتــاداو وقــوات حــرس  ، )١
   .                                      احلدود التابعة جليش كارين اخلريي الدميقراطي

                غـري التابعـة                                                                           واكتسبت املناقشات املتعلقة بوقف إطالق النار بني احلكومة واجلماعـات             -   ٣
  .                                                                                                   اليت كانت قد بدأت يف عهد احلكومـة الـسابقة زمخـا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                          للدولة

                                              األطـراف غـري التابعـة للدولـة الـيت كانـت               توجيـه           احلكومـة        حاولت   ،    ٠٠٩ ٢      أبريل  /          ففي نيسان 
                                                                                                   قد توصلت إىل اتفاق لوقف إطالق النار معها إىل أن تقوم إما حبل اجلماعات املـسلحة التابعـة                  
                                                                                               هلــا وحتويلــها إىل أحــزاب سياســية، أو بــالتحول إىل قــوة مــسلحة حلــرس احلــدود ختــضع لقيــادة 

         أنـــشطة           اجلديـــدة             احلكومـــة           اســـتأنفت  ،     ٢٠١٠                  خابـــات يف عـــام                      ومنـــذ إجـــراء االنت  .             التامتـــاداو
                                                       ، ممـا أسـفر عـن التوصـل إىل اتفاقـات لوقـف                                    غري التابعة للدولة                               التواصل مع اجلماعات املسلحة   

  .         رئيـسية   ال     سلحة     املـ         عرقيـة                   مـن اجلماعـات ال           مجاعـة    ١١                 مجاعات مـن أصـل      ١٠                إطالق النار مع   
                                                   القائمة الواردة يف مرفقات تقريـري الـسنوي                                                األطراف امليامنارية السبعة املدرجة يف        ضمن     ومن  

                                                               أطـراف اتفاقـات لوقـف إطـالق النـار مـع احلكومـة                    سـتة           ، أبرمت    )S/2012/261 (            احلادي عشر   
__________ 

                                                      اطي امســه ليــصبح جــيش كــارين اخلــريي الــدميقراطي،       َّ                                    ، غيَّــر جــيش كــارين البــوذي الــدميقر     ٢٠١١        يف عــام    )١ (  
   .                   َّ                       باعتباره اجلناح املسلَّح ملنظمة كارين كلوهتوباو
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َ                               ويظـل جـيش اسـتقالل كاشـني الطـرَف الوحيـد املــدرج يف         .                                       يف هنايـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                              
                ُ                ، مــع أن حمادثــات أُجريــت بــني                                                                      القائمــة الــذي مل يــربم مــع احلكومــة اتفاقــا لوقــف إطــالق النــار

   .                                  الطرفني يف اآلونة األخرية تبعث على األمل
                                                                                                 ويف إطار عملية بناء السالم وحتقيق املـصاحلة الوطنيـة، أعلـن الـرئيس ثـني سـني إنـشاء                      -   ٤

                                                          عضوا وجلنة مركزية احتادية لصنع السالم تتـألف مـن             ٥٢                                     جلنة احتادية لصنع السالم تتألف من       
                                     ، أنـشئ مركـز ميامنـار للـسالم             ٢٠١٢         نـوفمرب    /                ويف تشرين الثاين    .   يس       ا الرئ  م        يرأسه  ،       عضوا   ١١

                                                                                                       يف يــانغون، ليكــون مبثابــة األمانــة العامــة للجنــتني املــذكورتني أعــاله وليــوفر أرضــية مــشتركة     
   .                                 جلميع األطراف املشاركة يف عملية السالم

                 وتعــيني إدارة    ٢٠١٠        نــوفمرب  /                                                         وأتاحــت االنتخابــات الــيت أجريــت يف تــشرين الثــاين       -   ٥
ــدويل       ٢٠١١       مــارس  /                     يقودهــا مــدين يف آذار ــز التعــاون بــني احلكومــة واجملتمــع ال   .                                                              فرصــا لتعزي

       ظلــت                                                                                       أن وكــاالت األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة اإلنــسانية واإلمنائيــة الدوليــة األخــرى     إال
                                                                                                          خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير تواجـه صـعوبة يف الوصـول إىل الفئـات الـضعيفة، مبـن فـيهم                     

                                                                  واستمرت هـذه الـصعوبة حتـد مـن قـدرة فرقـة العمـل                 ،                                ، يف عدد كبري من مناطق البلد            األطفال
   ُ                                                                                               القُطريــة وشــركائها علــى رصــد االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال مــن قبــل مجيــع    

   .                 وعلى اإلبالغ عنها           أطراف الرتاع
  

                              االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطفال    -      ثالثا   
                                                                القدرة على الوصول إىل بعـض املنـاطق املـشمولة باتفاقـات                                         ال تزال حمدودية أو انعدام        -   ٦

                                                                                         وقف إطالق النار وإىل املناطق غري املشمولة هبذه االتفاقات واملناطق املتـضررة مـن الـرتاع، إىل        
                                                                                                   جانب القيود األمنية، تشكل حتـديا لإلبـالغ عـن االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال                  

                                    وال يعــدو هــذا التقريــر أن يكــون   .                        ة يف ميامنــار وتوثيقهــا                                       مــن قبــل األطــراف املدرجــة يف القائمــ
    .                هذه االنتهاكات                                                     مؤشرا على مدى خطورة االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال ونطاق

  
                                           جتنيد األطفال من قبل القوات واجلماعات املسلحة  -     ألف  

   )       املدجمة                                 التامتاداو مبا يف ذلك قوات حرس احلدود (            تامتاداو كيي   ال    
ــم أن   -   ٧ ــا                رغ ــال يف قواهت ــد األطف ــل لتجني ــف الكام ــة قطعــت أشــواطاً حنــو الوق                   ً                                                               احلكوم

                  جتنيـــد األطفـــال            تامتـــاداو   ال        قـــوات          واصـــلت                 ً                                       املـــسلحة انـــسجاماً مـــع التـــشريعات ذات الـــصلة،
                    ُ                              وقامــت فرقــة العمــل القُطريــة للرصــد واإلبــالغ   .                                الفتــرة املــشمولة بــالتقرير                   واســتخدامهم طيلــة

                                                                 ة بتجنيـد األطفـال املبلغـة مـن خـالل الوكـاالت احلكوميـة،                                             بتوثيق احلوادث واالدعاءات املتعلق   
                                    وسامهت أيضا آلية منظمـة العمـل         .                                                       وعمليات خطة العمل، وغريها من املصادر ذات املصداقية       
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      ومـن    .                                                                                              الدولية للشكاوى بشأن العمـل القـسري يف حتديـد حـاالت لتجنيـد األطفـال يف ميامنـار                  
                                                       ن أطفـال الـيت ورد بـشأهنا إخطـار مـن قـوات                                            مبا يف ذلك حاالت اإلفراج ع       ،             احلاالت املسجلة 

    .                                                                          تامتاداو، حدثت غالبية حاالت التجنيد يف مناطق يانغون ومانداالي وباغو وأياروادي  ال
          ، وردت إىل     ٢٠١٢        ديــسمرب  /                 إىل كــانون األول    ٢٠٠٩        أبريــل  /                        ويف الفتــرة مــن نيــسان  -   ٨

  .              ُ َّ         مـن اجملنـدين القُـصَّر          ٤٤٨                            تامتـاداو بـاإلفراج عـن         ال              ُ                                   فرقة العمل القُطريـة إخطـارات مـن قـوات           
ــان    ــؤالء، كـ ــن هـ ــد                          ومـ ــد ُجنـ ُ          قـ ــام     ١٨٤      ــال يف عـ     يف   ٦٣    ، و    ٢٠١٠    يف   ٨٤    ، و     ٢٠٠٩                   طفـ

                                                   وبلــغ عــدد احلــاالت املبلــغ عنــها قبــل الفتــرة   .     ٢٠١٢  يف    ً   طفــالً     ١٨                   مــا ال يقــل عــن   ، و    ٢٠١١
                                            املتبقيـة، ال تتـوافر معلومـات عـن             ١٣٥                              وفيما يتعلق باحلـاالت الــ       .        حالة   ٦٧                   املشمولة بالتقرير   

       تفيـد     ر                                                   ُ                                     وجتدر اإلشـارة أيـضا إىل أنـه قـد وردت إىل فرقـة العمـل القُطريـة تقـاري                     .             ريخ التجنيد   تا
                                                                                            قاصـــرا علـــى األقـــل يف صـــفوف قـــوات التامتـــاداو منـــذ توقيـــع خطـــة العمـــل يف    ١٢          بتجنيـــد 
   .    ٢٠١٢      يونيه  /      حزيران

                                                                                           وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وردت إىل آليــة منظمــة العمــل الدوليــة للــشكاوى     -   ٩
                                                                           من الشكاوى املتعلقة بقيام التامتاداو بتجنيد قـصر، جـرى التحقـق                ٨٠٢                   أن العمل القسري      بش

ــها   ٧٧٠     مــن   (        من
 

                       بتجنيــد قــصر هــو   ة                                                        ومــن هــذه الــشكاوى، كــان عــدد الــشكاوى املتعلقــ     .  )٢
ــام     ١٧٢   .     ٢٠١٢    يف   ٣٢    ، و     ٢٠١١    يف    ١٢٣    ، و     ٢٠١٠    يف    ١٣٤    ، و     ٢٠٠٩                           يف عـــــــــــــــــــ
     وزاد    .                                               قد حدثت خارج الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                                                 احلاالت املتبقية اليت جرى التحقق منها ف          أما

   .    ٢٠١٢        يف عام    ٢٧٤   إىل       ٢٠٠٩        يف عام   ٧٨               عدد الشكاوى من 
                                                        ُ َّ                                 وتــشري األرقــام الــواردة أعــاله إىل حــدوث اخنفــاض مطــرد يف جتنيــد القُــصَّر مــن قبــل     -    ١٠

         ة الـيت                       إىل اجلهـود اجلاريـ           ذلـك                    ميكن أن يعـزى      و   .                                                قوات التامتاداو طوال الفترة املشمولة بالتقرير     
                                           ُ َّ                                                    تبذهلا اللجنة املعنية مبنع التجنيد العسكري للقُصَّر من أجـل تعزيـز إجـراءات الفحـص والتوثيـق          

             ُ َّ           بشأن جتنيد القُصَّر علـى                  املبلغ عنها            الشكاوى          يف عدد          زيادة    ال    دل   ت                  ويف الوقت نفسه،      .        للتجنيد
                      ارة هـذه املـسألة،                                                          ُ َّ                        تنامي وعي قوات التامتاداو واجلمهور عموما مبسألة جتنيد القُصَّر وبقنوات إثـ           

                                                                                    بسبل تشمل تنفيذ خطة العمل، ومن خالل آلية منظمة العمل الدولية للشكاوى بـشأن العمـل    
                                                                                                     القــسري، واجلماعــات املعنيــة حبمايــة الطفــل علــى الــصعيد احمللــي، واجلهــات الفاعلــة الوطنيــة    

   .                            والدولية املعنية بتوفري احلماية

__________ 
                   ُ                                                                                                 يــشمل اجملنــدون الــذين أُفــرج عنــهم يف إطــار آليــة منظمــة العمــل الدوليــة للــشكاوى بــشأن العمــل القــسري      )٢ (  

                               وقـت الـشكوى واإلفـراج،             ُ                                                                             حاالت ُجند فيها أطفال دون سن الثامنة عشرة وجتاوزوا سـن الثامنـة عـشرة يف               
  .                         ُ                                                       مع التسليم بأن بلوغ شخص ُجند عندما كان طفال سن النضج ال يعد حجة تربر جتنيده غري املشروع



S/2013/258
 

6 13-28362 
 

ــ و  -    ١١           واألطفــال                    وأطفــال الــشوارع     ملني                                  تجنيــد تــستهدف األطفــال العــا   ال           ت عمليــات     ظل
ــري ــصحوبني       غـ ــارات       يف           املـ ــف العبـ ــارات ومواقـ ــافالت والقطـ ــات احلـ ــل وحمطـ ــاكن العمـ                                                                                أمـ

                وكان التجنيـد     .                                                                           واألسواق، واستمر جتنيد اليتامى واألطفال غري العاملني من قراهم ومساكنهم         
         قاطعـات                                                                                   من حمطات السكك احلديدية شائعا نظرا لوجود عدد من أفرع وحدات التجنيد يف ت             

                    ُ                                                          والحظـت فرقـة العمـل القُطريـة أن أعمـار معظـم الفتيـان اجملنـدين                   .                         مركزية للسكك احلديديـة   
                               ُ َّ                       حالــة علــى األقــل مــن حــاالت جتنيــد القُــصَّر خــالل   ٦٠       إال أن  .         عامــا  ١٧    و   ١٤              تتــراوح بــني 

     ُ               كمـا أُبلـغ عـن        .          عامـا    ١٣     و   ١١                                                                     الفترة املشمولة بالتقرير تتعلق بأطفال تتـراوح أعمـارهم بـني            
   .                        سنوات يف قوات التامتاداو  ١٠                       أطفال ال تتجاوز أعمارهم       جتنيد
   “    ً   طوعـاً  ”             انـضموا           أطفـاال                                                               وتضمنت حاالت جتنيد األطفـال الـيت جـرى التحقـق منـها              -    ١٢

                       أشـار هـؤالء األطفـال         قـد   و  .                                                  أرغموا على ذلك إمـا بالتهديـد أو باخلـداع                آخرين                  إىل التامتاداو و  
             وانعـدام    ،                            ومنـها الفقـر املـدقع       ،                  إىل التامتـاداو             انـضمامهم                  اليت كانت وراء          سباب    األ             إىل عدد من    

   ،  رس ا     املــد ب                         التــهرب مــن االلتحــاق   و ،                                   والرغبــة يف االنــضمام إىل أقــراهنم ،                   فــرص كــسب الــرزق
ــارهبم     ــراد أســرهم أو أق ــع أف ــصيب يف      .                                                     ووجــود مــشكالت م ــذه احلــاالت ب ــق إحــدى ه                                          وتتعل

                        الدتـه، بالتوجـه إىل                                عقـب مـشاجرة مـع و        ، ٩   ٢٠٠        مـايو    /                                      اخلامسة عشرة من العمر، قام يف أيار      
                                                  وقد أطلق سراح هذا الصيب بعـد بـضعة أشـهر بنـاء       .                                    وحدة التجنيد يف يانغون، حيث مت جتنيده 

ــاداو    ــداه إىل التامت ــدمها وال ــى شــكوى ق ــضمام إىل       .                                                عل ــم لالن ــرر هب ــذين غ ــال ال                                                      وأشــار األطف
            ا باحلـصول                                                                                              التامتاداو إىل أنه قد غرر هبم جنود من التامتاداو أو وسطاء مـدنيون أعطـوهم وعـود                

                                        ويف بعض احلاالت، أشـار جمنـدون قـصر           .                                                على وظائف ومرتب جيد مث أرغموا على االنضمام       
ــز    ــا إال بعــد تلقــيهم ال                            العــسكري أو إرســاهلم إىل  ي                                                                        إىل أهنــم مل يــدركوا أهنــم قــد جنــدوا رمسي

                                                                               وكانــت هنــاك تقــارير أيــضا بــشأن حــاليت اختطــاف ارتكبــهما جنــود مــن     .                  مدرســة التــدريب
                     ُ                                                      ، حتققت فرقة العمـل القُطريـة مـن حـاليت جتنيـد لطفلـني مـن جانـب                   ٢٠١٢        عام     ويف  .          التامتاداو
                                         ، فيما يـدعى، مـن قبـل جنـود يف            )  ١٧      و     ١٦       يف سن    (                               تامتاداو تضمنتا اختطاف صبيني       ال      قوات  

                           وقـد متكـن الـصبيان مـن       .               حتـت التهديـد            إىل اجليش                                    أرغموا الصبيني على االنضمام       ة          كتيبة مشا 
   .                             زا فيها يف البداية قبل التجنيد                          الفرار من الكتيبة اليت احتج

                       ُ                                                              ووردت إىل فرقة العمل القُطرية معلومات تفيد باستمرار نشر جمندين قصر على خـط                -    ١٣
                      ُ                     ، أبلغت فرقة العمـل القُطريـة بتـسع             ٢٠١٢      مايو   /         ففي أيار   .                                   اجلبهة مع تعرضهم لواجبات قتالية    

   ،                 ة يف واليــة كاشــني                                                                           حــاالت جملنــدين قــصر مــرتبطني بقــوات التامتــاداو نــشروا علــى خــط اجلبهــ
                                     ويسرت منظمة العمل الدولية إطـالق        .                                               حيث قام جيش استقالل كاشني بأسرهم واحتجازهم      

                                            اداو مـن أجـل تـسريح الـذين أفـرج              متـ                ُ َّ                                           سراح اجملندين القُصَّر وتقوم حاليا بالتنسيق مع قوات التا        
  د                                                                                 ويف حــني أفــادت التقــارير أن أحــد األطفــال هــرب قبــل أن يطلــق ســراحه، فقــ  .              عنــهم رمسيــا
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                 األمـم املتحـدة                      وقامـت منظمـة       .     ٢٠١٣         ينـاير    /               كانون الثاين    ١٤                                 أطلق سراح الثمانية الباقني يف      
                 بتيـسري تـوفري    ،                                                            بالتعاون مع إدارة الرعاية االجتماعيـة والـشركاء احمللـيني      ، )         اليونيسيف (         للطفولة  

    .                                            مأوى مؤقت لكل حالة ودعم من أجل إعادة اإلدماج
          للتجنيـد    ’’                                                    جود اجتاه عام يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                               ُ          والحظت فرقة العمل القُطرية و      -    ١٤

                                                                    ، حيث جيند أفراد من كتائب يف جزء واحد يف البلد يف منطقة أخـرى، رمبـا       ‘‘               يف مناطق خمتلفة  
        ســبتمرب  /                                   وعلــى ســبيل املثــال، مت يف أيلــول   .                                                   عنــدما يكونــون يف إجــازات أو مــسافرين يف مهــام 

                                                        ن بلـدة البوتـا يف منطقـة أيـروادي علـى تـرك                                                               إرغام صيب يف الثالثة عشرة مـن عمـره مـ               ٢٠١١
     و يف   ال                                                                                                          قريته، من قبل جار لـه يف الـسكن وجنـدي يف قـوات التامتـاداو مـن كتيبـة مـن بلـدة كـا                         

                                                        وتفيــد التقــارير أن جنــود التامتــاداو الــذين جيــدون   .                                              واليــة شــان علــى بعــد مئــات الكيلــومترات
                                      أو التـسريح الـدائم أو جتنـب                                                        حوافز مثل فرص الترقـي أو مـنح اإلجـازات                 يتلقون              جمندين جدد   

                              ُ                                      وظــل القلــق يــساور فرقــة العمــل القُطريــة مــن أن تزيــد تلــك   .                                   العقوبــة للغيــاب بــدون إجــازات
                                                                                                 املمارســات، إىل جانــب اســتخدام الوســطاء املــدنيني، مــن خمــاطر جتنيــد األطفــال مــن الفئــات    

   .       الضعيفة
  

          رس احلدود            لت إىل قوات حل                                       ّ اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة اليت حتّو    
                                                                                    لــت مجاعتــان مــسلحتان غــري تــابعتني للدولــة إىل قــوتني مــن قــوات حــرس احلــدود    ّ حتّو  -    ١٥

   .       تامتاداو  ال                                                             تامتاداو أثناء الفترة املشمولة بالتقرير ومل تعودا تعمالن مبعزل عن   ال            برعاية قوات 
  

                                        جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية
                                                           لـت جبهـة التحريـر الـشعبية الوطنيـة الكارينيـة             ّ ّو    ، حت     ٢٠٠٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨   يف    -    ١٦

                                                            وال تتـوافر لـدى فرقـة العمـل القطريـة معلومـات بـشأن          .           لتامتـاداو  ل                          إىل قوة حلرس احلدود تابعـة   
                                         تامتـاداو وجبهـة التحريـر الـشعبية          ال                              ً                           إذا كان تسريح األطفال يشكل جزءاً من املناقشات بـني              ما

ُ        ولقــد ُحــذف   .                      الوطنيــة الكارينيــة                                                      حريــر الــشعبية الوطنيــة الكارينيــة مــن مرفقــات                ســم جبهــة الت ا     
ــوات         ــادة الق ــاً لقي ــسلح وختــضع هــذه اجلبهــة حالي ــرتاع امل ــسنوي عــن األطفــال وال ــري ال                                                          ً                                              تقري

   .        لتامتاداو ل                           املتكاملة حلرس احلدود التابعة 
  

                                    جيش التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار    
ــد ن      -    ١٧ ــاالً شــوهدوا عن ــأن أطف ــد ب ــة تفي ــارير موثوق ــة جلــيش                                    ً                               وردت تق ــيش تابع ــاط تفت                               ق

          تامتـاداو    ال                                                                                        التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار أثناء االشتباكات اليت حـصلت بـني هـذا اجلـيش و               
                                   شريد اآلالف مـن مجاعـة كوكـانغ              يف تـ                              وتسببت هـذه االشـتباكات        .     ٢٠٠٩       أغسطس   /     يف آب 
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                 لبية مـا تبقـى        لت أغ                      ّ فرقة العمل القطرية، حتّو           حصلت عليها      ً         ووفقاً ملعلومات   .                 العرقية إىل الصني 
                       سـم الكتيبـة رقـم       ا      حتـت    (                                                                     من جيش التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار إىل قوة حلـرس احلـدود             

                                                         وليــست لــدى فرقــة العمــل القطريــة معلومــات بــشأن    .     ٢٠١٠      عــام   )           لتامتــاداو ل            التابعــة     ١٠٠٥
  ف                  و وجـيش التحـال   ا       تامتـاد   ال                              ً                             إذا كان تسريح األطفال يشكل جزءاً من املناقشات اجلارية بني          ما

   .                      الدميقراطي الوطين مليامنار
  

                                           اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة يف ميامنار    
                                                                                                    طــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ظلــت فرقــة العمــل القطريــة تتلقــى تقــارير عــن قيــام     -    ١٨

ــة يف ميامنــار بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم         زال       ومــا  .                                                                                         اجلماعــات املــسلحة غــري التابعــة للدول
                                  ويف خطـة العمـل الـيت وقعـت يف         .                                            هذه اجلماعات من دواعي القلق الـشديد                      وجود األطفال يف  

                                                                                   ، تعهدت احلكومة باختاذ مجيع التـدابري القابلـة للتطبيـق لتيـسري العمليـات                   ٢٠١٢       يونيه   /      حزيران
         وواصـلت    .                                                                                        الرامية إىل إهناء جتنيـد األطفـال مـن جانـب اجلماعـات املـسلحة غـري التابعـة للدولـة          

      ً                                                              ستناداً إىل هذا البند من خطة العمل، السعي إلقنـاع احلكومـة باملـشاركة                          فرقة العمل القطرية، ا 
                                                                                                  يف حــوار مــع األطــراف غــري التابعــة للدولــة بــشأن منــع جتنيــد األطفــال واالنتــهاكات األخــرى  

    .                                            وزيادة سبل الوصول إليها للقيام بأعمال الرصد              املرتكبة ضدهم
  

             الدميقراطي  ريي            جيش كارين اخل    
ــوة حلــرس احلــدود يف آب    ريي       ين اخلــ              ل جــيش كــار   ّ   حتــّو  -   ٩ ١ ــدميقراطي إىل ق         أغــسطس  /                                           ال

                                              ً                    يش ظل خـارج الترتيبـات املتعلقـة حبـرس احلـدود ومرتبطـاً                اجل     هذا      يف    ٥               أن اللواء      ّ إالّ  .     ٢٠١٠
                     ، أفــادت التقــارير     ٢٠١١         ويف عــام   .                                                              بتحــالف غــري وثيــق مــع جــيش التحريــر الــوطين لكــارين   

           مــن أجــل        اخلــريي        لجــيش  ل              دود التابعــة              ً                                    أن هنــاك جنــوداً انــشقوا عــن قــوة حــرس احلــ    بــ          الــواردة 
                                          وبالتايل، من الصعب تأكيـد مـا إذا كانـت      .                            االنفصايل التابع هلذا اجليش   ٥                     االنضمام إىل اللواء    

                    تـشري إىل قـوة       ٠   ٢٠١         أغـسطس    /                                                           التقارير عن ارتكاب انتهاكات جسيمة اليت وردت بعـد آب         
                    وأشــارت التقــارير   .       اجلــيش                 التــابع هلــذا  ٥               أو إىل اللــواء        اخلــريي        لجــيش  ل                        حــرس احلــدود التابعــة 

                              إىل أن العديـد مـن اجلنـود        ٢٠١٠     و    ٢٠٠٩         يف عـامي                                 تها فرقة العمـل القطريـة                      ّ   السابقة اليت تلقّ  
ُ            ، حــسب مــا ُزعــم،    ِّ     جنِّــدوا                         ، مبــن فــيهم األطفــال،                ريي الــدميقراطي                             التــابعني جلــيش كــارين اخلــ           

                   إىل احليلـة، يف                                                                ً                       بأساليب متنوعة منها إجراء سحب بالقرعة يف القرى والتجنيد قـسراً وبـاللجوء            
                    ل إىل قـوة حلـرس                                                                  ً      ُّ             إطار اجلهود اليت تبذهلا هذه اجلماعة املسلحة لزيادة حجمها استعداداً للتحـوُّ           

           وبوجـه          اخلـريي،     يش      اجلـ                                                          وشوهد أطفال مسلحون يعملون حلـساب شـركات يـديرها             .      احلدود
                                     ويف إحـدى بلـدات واليـة كـايني،           .                                                               خاص على بوابـات املكـوس الـيت يـديرها اجلـيش املـذكور             

          يف بلــدهتم        اخلــريي    يش     اجلــ    ً                                  طفــالً علــى األقــل يعملــون حلــساب    ٥٠ َّ                       دَّر الــسكان احملليــون أن    قــ
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                                                                   ، ظلت فرقة العمل القطرية تتلقى تقارير عن قيام قوة حـرس احلـدود          ٢٠١١         ويف عام     .      وحدها
         ٍّ                   ً                              يش على حـدٍّ سـواء بالتجنيـد قـسراً وبـاللجوء إىل                    ذلك اجل       يف    ٥            واللواء          اخلريي    جيش ل ل         التابعة  
ــة ــدين         بغــض ،       احليل ــد    ،                              النظــر عــن ســن اجملن ــاء عــدم التجني ــغ لق ــدفع مبل ــا مل ي ــشرين   .                                                 م            ويف ت
    .        ً                           اتفاقاً لوقف إطالق النار مع احلكومة    اخلريي   يش   اجل    يف  ٥         ع اللواء     ّ ، وقّ    ٢٠١١      نوفمرب  /     الثاين
                                                                                           واســتطاعت فرقــة العمــل القطريــة التحقــق مــن ســت حــاالت جتنيــد األطفــال قــام هبــا     -    ٢٠
                                         ً                                     أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، مشلـت أطفـاالً تتـراوح أعمـارهم                               يف والية كايني       اخلريي    يش    اجل

        اخلـريي    يش     اجلـ                                  َّ                      ومشلـت إحـدى احلـاالت فتـاة يف العاشـرة جنَّـدها               .      ً     عامـاً    ١٦             أعوام و      ١٠    بني  
ــام وأواين الطهــي  ــالث       ومشلــت   .                              حلمــل الطع ــالني         ث ــاالً اســتخدموا كحمَّ                 ً             َّ                  حــاالت أخــرى أطف

         اخلـــريي   يش      اجلـــ               َّ             احلاديـــة عـــشرة جنَّـــده    يف ً اً                               ومشلـــت إحـــدى احلـــاالت صـــبي   .                 بـــصورة مؤقتـــة
   .    ٢٠٠٩      يونيه  /               أيام يف حزيران  ١٠            َّ                 الستخدامه كحمَّال خالل فترة مدهتا 

  
                  جيش استقالل كاشني  /                 منظمة استقالل كاشني    

                                                                                        ت فرقة العمل القطرية تقارير بصورة منتظمة عن زيادة التجنيد مـن جانـب جـيش                   ّ تلقّ  -    ٢١
                     مــع تــصاعد حــدة     ٢٠١٢                ومطلــع عــام     ٢٠١١                                             اســتقالل كاشــني يف النــصف األخــري مــن عــام
                              ت فرقـة العمـل القطريـة                           ّ          فعلـى سـبيل املثـال، تلقّـ         .                                                التوترات يف واليـيت كاشـني وشـان الـشمالية         

                                                                  تتعلــق بالتجنيــد املزعــوم ألربــع فتيــات مــن جانــب جــيش        ٢٠١١        يونيــه  /                 شــكوى يف حزيــران
           ة العمـل           ت فرقـ       ّ  ، تلقّ     ٢٠١١       أغسطس   /      ويف آب   .                                      استقالل كاشني ألغراض التدريب العسكري    

         أديـن   ،                 يف واليـة كاشـني   ،                                   ى يف اخلامسة عشرة مـن هبـار كانـت    ـ                               القطرية معلومات عن حالة فت    
                   وأفـادت تقـارير      .                                                                           بتدمري ممتلكات عامة عن طريق زرع ألغام حلـساب جـيش اسـتقالل كاشـني              

                      ٍ                                                                         أن جيش استقالل كاشني ماضٍ يف التجنيد على قـدم وسـاق يف املنـاطق احلـضرية، يف أوسـاط                    
                         ً                  ت فرقة العمل القطرية أيضاً ادعـاءات تفيـد       ّ وتلقّ  .                  ال يستثين األطفال            أن التجنيد              أسر كاشني، و  

                تامتـاداو مـن      ال                                       ً                                         عن انضمام أطفال إىل جيش استقالل كاشني جتنباً القتيادهم مـن جانـب قـوات                
                                 ، أشارت تقـارير إضـافية إىل           ٢٠١٢         ويف عام     .                  َّ                       أجل استخدامهم كحمَّالني على خطوط اجلبهة     

ــني   ــتقالل كاشـ ــيش اسـ ــفوفه                               أن جـ ــاالً يف صـ ــضم أطفـ ــها      .           ً                    يـ ــد عنـ ــيت أفيـ ــاالت الـ ــن احلـ                                           ومـ
     ً                عامــاً مــن جانــب   ١٤                             يبلغــون مــن العمــر حنــو        فتيــان                  اختطــاف ثالثــة     ٢٠١٢        أبريــل  /       نيــسان  يف

ــاو     ــن مـ ــدة وايـ ــة قـــرب بلـ ــرى الواقعـ ــدى القـ ــتقالل كاشـــني يف إحـ ــانون   .                                                                                         جـــيش اسـ             ويف كـ
ــ د /    األول                 جنيــد القــسري                                                         ، وردت تقــارير عــن قيــام جــيش اســتقالل كاشــني بالت      ٢٠١٢    سمرب    ي

                           ً                                                                       لسكان القرى واملشردين داخليـاً يف املخيمـات الواقعـة يف واليـة كاشـني، مبـن فـيهم األطفـال،                
                             وزعمـت تقـارير للـشركاء        .                                                                            إمنا مل يتسن التحقق منـها بـسبب تعـذر الوصـول إىل هـذه املنطقـة                
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                                                                                                        املعنيني حبماية الطفل أن جيش اسـتقالل كاشـني يـشترط علـى كـل أسـرة تقـدمي أحـد أفرادهـا                       
    .                                                  لذكور خلدمة جيش استقالل كاشني مما يؤدي إىل جتنيد األطفال ا

  
                                           جملس السالم التابع جليش التحرير الوطين لكارين /                احتاد كارين الوطين    

                                                 جملــس الــسالم التــابع جلــيش التحريــر الــوطين    /                       احتــاد كــارين الــوطين               التقــارير أن        تفيــد   -   ٢ ٢
                             أثنـاء الفتـرة املـشمولة         (            واحدة فقـط                         قد سنحت الفرصة مرة      و  .           ً             يضم أطفاالً يف صفوفه          لكارين

  ،     ٢٠١٠         ويف عــام   .              جلــس الــسالم مب         الجتمــاع  ل                                 ملمثلــي فرقــة العمــل القطريــة   )                    بــالتقرير الــسابق
   /        شــباط ٧   ويف   .                        ً                          ل إىل قــوة حلــرس احلــدود وفقــاً ألوامــر احلكومــة                    ُّ         رفــض جملــس الــسالم التحــوُّ

ــر  ــسالم اتفاقــ      ٢٠١٢        فرباي ــار    ل   ً اً    َّ                           ، جــدَّد جملــس ال ــع (                       وقــف إطــالق الن ــام     أ  ِّ   وقِّ   )     ٢٠٠٧  ً          صــالً ع
    .       احلكومة   مع
  

                          جيش التحرير الوطين لكارين /                احتاد كارين الوطين    
ــسان  ٢٥  يف   -    ٢٣ ــل  /         ني ــوطين      ٢٠٠٩        أبري ــوطين   /                                 ، أصــدر احتــاد كــارين ال ــر ال                          جــيش التحري

                    َّ                                                                           لكارين نشرة صحفية شدَّد فيها على أنه دعا األمم املتحدة يف مناسبات عديدة لرصد قواعـده                
                                                                ومنحهــا فرصــة الــدخول بــدون أي عراقيــل وبــشكل مــستقل إىل                                العــسكرية ومنــاطق عملياتــه 

                             ً       جيش التحرير الوطين لكارين أيـضاً       /                         وأعرب احتاد كارين الوطين     .                          موقع للتحقق من امتثاله      أي
                                                                                                                عن استعداده للتحاور مـع األمـم املتحـدة مـن أجـل التحقـق مـن االمتثـال اللتزامـه بعـدم جتنيـد                        

                             ً            جــيش التحريــر الــوطين لكــارين أيــضاً   /         الــوطين                      وتعهــد احتــاد كــارين  .                        األطفــال أو اســتخدامهم
   .                                            بالتحقيق يف أي ادعاءات واردة بشأن جتنيد األطفال

                                               حــاالت لتجنيــد األطفــال مــن جانــب احتــاد      ســت                                      وحتققــت فرقــة العمــل القطريــة مــن   -   ٤ ٢
ــوطين  ــوطين لكــارين   /                كــارين ال ــر ال ــالتقرير                                      جــيش التحري ــرة املــشمولة ب ــاء الفت           ويف إحــدى   .                                        أثن
      جــيش  /                                  لالجــئني يف احتــاد كــارين الــوطينّ  ّيم                                      يــد صــيب يف الرابعــة عــشرة مــن خمــ   جتن           احلــاالت، مت

   .                    التحرير الوطين لكارين
ــ  -    ٢٥                                                            جــيش التحريــر الــوطين لكــارين مــع حكومــة ميامنــار يف    /                         ع احتــاد كــارين الــوطين    ّ ووقّ
    زاع ـ        ً                    َّ                                           اتفاقاً لوقف إطالق النـار تعـرَّض للخـرق لـدى انـدالع النـ                   ٢٠١٢       يناير   /            كانون الثاين    ١٢

                              وجــرت مفاوضــات الــسالم بــني   .     ٢٠١٢        يونيــه  /                مــارس وحزيــران /                   مــرة أخــرى يف آذار        املــسلح 
ــوطين  ــوطين لكــارين واحلكومــة يف أيلــول    /                       احتــاد كــارين ال ــر ال   .     ٢٠١٢        ســبتمرب  /                                                       جــيش التحري

      ٢٠٠٧                                               جـيش التحريـر الـوطين لكـارين سـعى عـام          /                                          وجتدر اإلشارة إىل أن احتاد كارين الـوطين       
            ومـع حتـسن       ).    ٢٠٠٥   (    ١٦١٢    ً                    وفقاً لقرار جملس األمـن                                           إىل إبرام خطة عمل مع األمم املتحدة        

      جـيش   /                                                                                                       احلالة األمنية، سـتحدد فرقـة العمـل القطريـة أولويـات عملـها مـع احتـاد كـارين الـوطين                     
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      ٢٠١٢                      عتــها احلكومــة عــام                                                        ّ                 التحريــر الــوطين لكــارين، باالســتناد إىل بنــود خطــة العمــل الــيت وقّ
                                                 لدولـة ألغـراض التحـاور بـشأن إهنـاء جتنيـد                                                           لتيسري الوصول إىل اجلماعات املسلحة غري التابعة ل       

   .            األطفال ومنعه
  

              اجليش الكاريين /                          احلزب الكاريين التقدمي الوطين    
                                                            ، أصــدرت اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الكــاريين التقــدمي      ٢٠٠٩        أبريــل  /         نيــسان  ١٨  يف   -    ٢٦

     هنــا     َّ                   ، شــدَّدت فيهــا علــى أ ة        اخلاصــ يت                                   ُ   َ                      الــوطين نــشرة صــحفية، باإلضــافة إىل بيــان أُرســلَ إىل ممــثل 
                                                                                               دعــت األمــم املتحــدة يف مناســبات عديــدة لرصــد قواعــد احلــزب العــسكرية ومنــاطق عملياتــه، 
                                                                                                      ومنحتها فرصة الدخول بدون أي عراقيـل وبـشكل مـستقل إىل أي موقـع للتحقـق مـن امتثـال                     

         وأشـارت    .                                                                                  احلزب لعدم جتنيد األطفال، كما أعربت عن استعدادها للتحاور مع األمم املتحـدة            
     ســم  ا                                                                   ء مجيــع األطفــال مــن التجنيــد يف اجلــيش الكــاريين ودعــت إىل حــذف                       إىل أنــه ســيتم إعفــا

ــر   ــالتحقيق يف      .                                 احلــزب مــن مرفقــات التقري ــضاً ب ــوطين أي                                      ً                             وتعهــد احلــزب الكــاريين التقــدمي ال
                                   ً                  ع احلـزب الكـاريين التقـدمي الـوطين اتفاقـاً لوقـف          ّ ووقّـ   .                                   ادعاءات واردة عن جتنيد األطفـال        أي

       وجتـدر    .                                             ومـا زالـت حمادثـات الـسالم جاريـة              ٢٠١٢     عام                                     إطالق النار مع احلكومة يف منتصف       
                                                    اجلـيش الكـاريين سـعى إىل إبـرام خطـة عمـل              /                                                 اإلشارة إىل أن احلزب الكاريين التقـدمي الـوطين        

                         ومـع حتـسن احلالـة         ).    ٢٠٠٥   (    ١٦١٢     ً                            وفقاً لقـرار جملـس األمـن             ٢٠٠٧                       مع األمم املتحدة عام     
ــع     ــل مـ ــات العمـ ــة أولويـ ــل القطريـ ــة العمـ ــتحدد فرقـ ــة، سـ ــدمي                                                                               األمنيـ ــاريين التقـ ــزب الكـ                                  احلـ

                                                                   ، باالستناد إىل بنود خطة العمل املوقعـة مـع احلكومـة عـام                  ٢٠١٣                   اجليش الكاريين عام   /     الوطين
                                                                                           لتيــسري الوصــول إىل اجلماعــات املــسلحة غــري التابعــة للدولــة ألغــراض التحــاور بــشأن      ٢٠١٢

    .                       إهناء جتنيد األطفال ومنعه
  

         اجلنوب-              جيش والية شان     
                                        ومع تصاعد حدة التوتر يف والية شـان          .         اجلنوب -                      يف جيش والية شان                 يوجد أطفال   -   ٧ ٢
       جتنيـد            اجلنوب -                                                                   ، تلقت فرقة العمل القطرية تقارير عن مواصلة جيش والية شان                ٢٠١١     عام  

               اجلنــوب قــد -                               ، قيــل إن جــيش واليــة شــان      ٢٠١١        يوليــه  /                      ويف تقريــر ورد يف متــوز  .         األطفــال
  .          تامتـاداو   ال                 ٍّ                   كور واإلناث على حدٍّ سواء، حملاربة                 ، من الذ   “    ً شاباً ”     ٢١٦               حسب ما زعم،        َّ  جنَّد،

ٍ                                                           وتلقت فرقة العمل القطرية معلومـاٍت إضـافية موثوقـة عـن قيـام جـيش واليـة شـان                          اجلنـوب  -                               
                                 ، حيـث قيـل إن مـا جمموعـه                    اجلنوبيـة               واليـة شـان      يف                   ين الواقعـة      ي                                 بتجنيد األطفـال يف بلـدة مـو       

       ً      ُ ِّ              عامـاً، قـد ُجنِّـدوا يف       ١٣                  ن مـن بينـهم          ً                                                 شخصاً من سكان القرى يف هذه الناحية، يبلغ اثنـا            ٦٠
   .    ٢٠١١      أغسطس  /  آب
  



S/2013/258
 

12 13-28362 
 

                   جيش والية وا املتحد    
                                                                                       ت فرقة العمل القطرية ادعاءات تفيد بأن الرتاع املسلح يف الوكاي أسـفر يف هنايـة                   ّ تلقّ  -   ٨ ٢
                                                                                    عـن تعزيـز قـوات جـيش واليـة وا املتحـد ونـشرها يف املنـاطق احلدوديـة                      ٢٠٠٩       أغسطس   /  آب

                                    ً                                  اط بقــاء األفــراد املــسلحني يف جــيش وا ســابقاً والــشباب مــن قــرى                      ومشــل ذلــك اشــتر   .         املعنيــة
                                                ت فرقـة العمـل القطريـة تقـارير تفيـد               ّ وتلقّـ   .                                                   عديدة على أهبة االستعداد يف حال حـدوث قتـال         

                              بعمليـات جتنيـد جديـدة           ٢٠٠٩         يونيـه    /                                                      بأن السلطات احمللية يف القرى بدأت منذ مطلع حزيران        
                                                   وأفيـد عـن جتنيـد األطفـال يف بعـض القـرى               .       لقـرى                         ٍ                     وبأن تدريب امليليشيات جارٍ علـى صـعيد ا        

                                 وأشـار عـدد مـن التقـارير          .                                                                         اليت ال يتوافر فيها مرشحون راشدون مـن األسـر املعيـشية املختـارة             
        وتلقــت   .                                          ً                       إىل أن جــيش واليــة وا املتحــد مــا زال يــضم أطفــاالً يف صــفوفه    ٢٠١٢                املوثوقـة عــام  

                                       يـة وا املتحـدة لـصبيان عنـد نقـاط                             ً                                     فرقة العمل القطرية أيضاً معلومات عـن اسـتخدام جـيش وال        
   .                         التفتيش ولضمان أمن مكاتبه

                         ً                        ً      ً                                        ت فرقة العمل القطرية أيضاً ادعـاءات مفادهـا أن وسـيطاً مـدنياً يتخـذ مـن منكـام                        ّ وتلقّ  -    ٢٩
ــا  ــة ش ــه   ن              يف والي ــراً ل ــاع     ً          مق ــن    ١٧      حنــو       ب ــداً، م ــ ي ب     ً           جمن ــال،    ن ــ            هم أطف ــة وا   جل   .        املتحــد              يش والي

                               مـن حالـة غـادر فيهـا            ٢٠١٠        أكتوبر   /              تشرين األول                                           واستطاعت فرقة العمل القطرية التحقق يف     
                              للعمـل كعمـال زراعـيني يف                          بـدعوى الـذهاب                                  الثامنـة عـشرة قريتـهم           سن              شبان يف     ٣         طفالن و 

           اقتيـدوا            ً                 جتار هبم عوضـاً عـن ذلـك و      ال                                                        منطقة بالونغ املشمولة بوقف إطالق النار، ولكن جرى ا        
   .      القسري                                          إىل جيش والية وا املتحد حيث أرغموا على العمل 

  
                     قتل األطفال وتشويههم  -    باء   

                                                                                                خــالل الفتــرة املـــشمولة بــالتقرير، ظـــل األطفــال يقعــون ضـــحايا األلغــام األرضـــية،         -    ٣٠
                                              رجتلــة، واهلجمــات بقــذائف اهلــاون والقــذائف   امل        تفجــرة   امل       جهــزة                             األجهــزة غــري املتفجــرة، واأل و

ــاداو     ــسلحة والتامت ــار بــني اجلماعــات امل ــادل إطــالق الن ــصاروخية، وتب ــد  .                                                                              ال ــة       وق                    وقعــت أغلبي
                                              وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، حتققـت فرقـة      .                                      احلوادث املبلغ عنها يف والييت كاشني وكايني  
                                                       طفـال بـسبب أعمـال عنـف متـصلة بالنــزاع،               ٥٥         ُ                                         العمل القُطرية من تقارير عن قتل أو تـشويه          

         األرقـام         وهـذه    .                                                       تقريرا آخر مل يتم التحقق منها عن قتل أو تـشويه أطفـال     ٣٨              يف حني أنه ورد  
                                                                       فداحة وخطورة احلوادث الـيت تـؤثر علـى األطفـال يف منـاطق النــزاع،                               ليست سوى إشارة إىل     

    .                                              ن الوصول إىل مناطق النـزاع ال يزال حمدودا للغاية أل
                                                                                           ويف واليــة كــايني، أفــادت التقــارير بــأن قنبلــة وضــعها احتــاد كــارين الــوطين أدت يف      -    ٣١

                   سـنوات وعمـر       ١٠ َ ََ                               فََتَيـان يبلـغ عمـر أحـدمها          (       فـال        أط  ٤           إىل جـرح          ٢٠١٢       يناير   /            كانون الثاين 
  يف                     ، ومقتـل فتـاة       )        سـنة    ١٧             وعمر األخرى        سنة      ١٤   ا                                  سنة؛ وفتاتان يبلغ عمر إحدامه       ١٢       الثاين  
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        يونيـه   /          ُ                   ُ                                       ويف كاشني، أُبلغت فرقة العمل القُطرية للرصد واإلبـالغ يف حزيـران             .                  سن الثانية عشرة  
ً              عن وقوع حادث تشويه لفًىت عمره           ٢٠١٢   ُ        وذُكـر أن    .  ّ                        متّ التحقق من هـذا الـبالغ          سنة، و  ١٢                      

   ت       وواصـل   .                                                                    ه التامتـاداو بقذيفـة هـاون انفجـرت أمـام منــزل الفـىت               ت                   ّ           احلادث جنم عـن هجـوم شـنّ       
                جــيش التحريــر  /                                                                        اجلماعــات املــسلحة غــري التابعــة للدولــة، مثــل احتــاد كــارين الــوطين و            التامتــاداو 

    ريي                       يين، وجـيش كـارين اخلـ                  اجلـيش الكـار    /                                                    الوطين لكارين، واحلزب التقـدمي الـوطين الكـاريين        
                                                                                               الــدميقراطي، وجــيش واليــة وا املتحــد، وجــيش اســتقالل كاشــني، اســتخدام األلغــام املــضادة     

  .                            حتديـد منـاطق العمليـات                                                                         لألفراد بغرض تقييد حركة األشخاص أو عرقلة حركـة القـوات، أو           
ّ                       ً         ، أّدى لغــم أرضــي إىل تــشويه فــًىت    ٢٠٠٩        ســبتمرب  /                                        ويف إحــدى احلــاالت الــيت وقعــت يف أيلــول      

ٍ          ي الكـاريين الـدميقراطي ويـسّير دوريـاٍت      ري                               سنة يف منطقة حيتلها اجلـيش اخلـ    ١٣                يبلغ من العمر            ّ                       
ً                                 ، أُصـيب فـًىت يف الرابعـة عـشرة مـن             ٢٠١٠        مـارس    /       آذار   ١٤                             ويف حالة أخـرى وقعـت يف          .     فيها      ُ   

                                                 سنة جبروح خطرية عندما اصـطدمت احلافلـة الـيت         ١٦                                           عمره وفتاتان تبلغ كل منهما من العمر        
ّ               ، تعّرضـت فتـاة         ٢٠١١       فرباير   /    شباط   ١٢    ويف    .                                   لدة شوي كوين يف والية مون بلغم                  تقلهم إىل ب       

                         لغـم أرضـي يف بلـدة                 النفجـار                                                                        تبلغ من العمر سبع سنوات إلصابات متعـددة يف سـاقيها نتيجـة              
                                                              ويف والية كاياه، لقي ثالثة أطفـال حـتفهم وأصـيب طفـل               .                                كاوكريك الواقعة يف والية كايني    
        ينـاير   /                 كـانون الثـاين    ٢٠    ويف    .     ٢٠١٢                        أللغام يف منتصف عـام                                   واحد جبروح يف حادث متصل با     

ً                             وأصـيب فـًىت واحـد جبـروح مـن            )                                            يف سن الرابعـة عـشرة واخلامـسة عـشرة          (   ُ    َ َ َ      ، قُتل فََتَيان        ٢٠١٣        
   .                                جراء انفجار لغم أرضي يف والية كاشني

                                                                                      ويف والية كاشني، اليت استمر فيها النـزاع طوال الفترة املشمولة بالتقرير، تلقـت فرقـة          -    ٣٢
                                             تسعة تقارير عن قتل وتـشويه ألطفـال بـسبب        ٢٠١١         ُ                              العمل القُطرية يف النصف الثاين من عام     

         أربعــة                   مــن التحقــق مــن                فرقــة العمــل                                                           القتــال بــني التامتــاداو وجــيش اســتقالل كاشــني، ومتكنــت 
                          سنة مـن بلـدة بامـاو      ١٦                              ، توفيت فتاة تبلغ من العمر        ٢٠١١       يونيه   /          ويف حزيران   .            حوادث منها 

        أغـسطس   /      ويف آب   .                                                             نريان متبادلـة بـني التامتـاداو وجـيش اسـتقالل كاشـني                              عندما وقعت وسط    
                                                                                             يبلغ من العمـر ثـالث سـنوات يف تبـادل إلطـالق النـار أثنـاء فـراره بـصحبة                         طفل   ُ     ، قُتل       ٢٠١١

               ُ                                              ويف الـشهر نفـسه أُصـيب مخـسة أطفـال ومعلـم جبـروح                 .                                           جدته من قريته الواقعة يف بلدة بامـاو       
            ويف تـشرين     .                                               مانسي إلطالق نار مـن جانـب التامتـاداو                                              بليغة عندما تعرضت مدرستهم يف بلدة     

                     ُ                                                       ، أكدت فرقة العمل القُطرية أن قـوات جـيش اسـتقالل كاشـني أطلقـت                    ٢٠١١        أكتوبر   /    األول
ُ                       ُ                     النار على أسرة يف حمل إقامتها يف بلدة موسي، فُجرح اثنان من أفرادها وقُتل ثالثة                              من بينـهم     ،                                          

       طفــل              ُ         أكتــوبر أيــضا، قُتــل  /            تــشرين األول   ويف   .        ســنة  ١٤                                            ابــن صــاحب البيــت البــالغ مــن العمــر  
  .                                                                                                             ووالداه أثناء هجوم شنته كتيبة مشاة خفيفة تابعة للتامتاداو علـى قريـة واقعـة يف بلـدة مانـسي                   

            التامتــاداو        قــوات  ُ        ذُكــر أن       حيــث       ٢٠١١        يوليــه  /                    حــادث وقــع يف متــوز    ً      أيــضاً إىل              التقــارير   شري    وتــ
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ً     فـًىت          علـى                       يف بلدة كامـاينغ                   أطلقت النار                                     أثنـاء حماولتـه الفـرار مـن                      مـن العمـر                         يف الـسابعة عـشرة       
                                                                        ومع اشتداد حدة النـزاع يف والية كاشني بني التامتاداو وجيش اسـتقالل              .                ّ    التجنيد للعمل ّمحاال  

                                              ، مبا يف ذلك الغارات اجلوية وقصف املواقـع             ٢٠١٣                وأوائل عام        ٢٠١٢                     كاشني يف أواخر عام     
                     تخدام جــيش اســتقالل                تامتــاداو واســ  ال                                                       العــسكرية جلــيش اســتقالل كاشــني مــن جانــب قــوات    

                                                            ُ                                    كاشني لألجهزة املتفجرة املرجتلة يف أماكن عامة، تلقت فرقة العمل القُطرية تقارير عن إصـابة               
ــا ال يقــل  ــل    ١٠        عــن             م ــال ومقت ــراوح أعمــارهم بــني ســنتني و   ٦                   أطف                    ســنة يف كــانون    ١٧                                      تت

   .    ٢٠١٣      يناير  /     الثاين
  

                       العنف اجلنسي ضد األطفال  -     جيم  
                             ُ                                        بالتقرير، تلقت فرقة العمل القُطرية معلومـات موثوقـة مـن عـدد                                 طوال الفترة املشمولة      -   ٣ ٣

ــوات التامتــاداو واجلماعــات        ــها ق                                                                                                  مــن املــصادر عــن حــوادث اغتــصاب وعنــف جنــسي ارتكبت
                                                      وحيظر قانون العقوبات يف ميامنار االغتـصاب والعنـف           .                                         املسلحة غري التابعة للدولة على السواء     

                                                             كبـها مـدنيون ومقاضـاة اجلنـاة عـن طريـق الـشرطة                                                    ويتم التحقيق يف احلاالت الـيت يرت        ،     اجلنسي
                             غتــصاب تقــع ضــمن اختــصاص   اال                                                      بيــد أن مالحقــة جنــود التامتــاداو الــذين يرتكبــون   .         واحملــاكم

                   عـــن التحقيـــق        ســـيما   ال   ، و           اإلجـــراءات                                       وال يعـــرف إال القليـــل عـــن هـــذه  .                    احملـــاكم العـــسكرية
          وقـد أدى    .                                                                                   واملقاضاة املتعلقني بالعنف اجلنسي الذي ترتكبه مجاعات مسلحة غري تابعـة للدولـة           

ــ       نــويب         اجلــزء اجل                      اســتمرار النـــزاع يف                                                  البلــد يف النــصف األول مــن الفتــرة املــشمولة       مــن    ي   شرق    ال
                   ة بـالعنف اجلنـسي               ُّ                                                              بالتقرير وجتدُّد النـزاع يف والييت شان وكاشني إىل زيادة عدد التقارير املتعلق       

                                                                      بيــد أن األمــم املتحــدة مل تــتمكن مــن التحقــق مــن صــحة هــذه       .     ٢٠١١     و    ٢٠١٠         يف عــامي 
   .        التقارير

  
               اختطاف األطفال  -      دال  

ــد   -    ٣٤ ــرددت      لق ــجِّلت حــاالت مؤكــدة               ت ــالتقرير ادعــاءات وُس ــشمولة ب ــرة امل ُ  ِّ                                   خــالل الفت                                      
                     ن عمليــات االختطــاف                                                                           الختطــاف أطفــال، علــى النحــو املــبني أعــاله، ممــا يــشري إىل أن منطــا مــ 

                                                                             ســيما فيمــا خيــص األطفــال الــذين تــستخدمهم كتائــب التامتــاداو يف ســن                        يــزال قائمــا، وال  ال
             ُ   َ  َ                                                                       مبكرة والذين ُيسَتبقَون بشكل غري رمسي يف الكتائب من دون عرضهم على وحدات التجنيـد               

    .               ومدارس التدريب
  ُ               اخُتطفــوا بغــرض                                   ُ                                          وإضــافة إىل ذلــك، تلقــت فرقــة العمــل القُطريــة تقــارير عــن أطفــال      -   ٥ ٣

                                        ، سـواء مـن جانـب قـوات التامتـاداو              معاديـة                                                          االنتقام، أو بناء علـى اشـتباه يف االرتبـاط بـأطراف         
        فربايـر   /                                      ويف حالـة واحـدة وقعـت يف شـباط           .                                                    من جانب مجاعـات مـسلحة غـري تابعـة للدولـة              أو
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  ن   ِ       ِفتيـا   ٥                                              جيش التحريـر الـوطين لكـارين باختطـاف           /   ُ                                  ، أُبلغ عن قيام احتاد كارين الوطين          ٢٠١١
                ن الواقعـة يف      ءا                                   يف قرية ووت غيي يف بلـدة هبـا          )       سنة   ١٣             سنوات و    ١٠                     تتراوح أعمارهم بني     (

                                                                                             وقد أخذ التامتاداو أطفاال من بلدة ثانداونغي الواقعة يف والية كايني، بنـاء علـى اشـتباه              .     كايني
                   أن فتيــات صــغريات     ً   أيــضاً                  وأفــاد قرويــون   .                                                       بارتبــاطهم مــع مجاعــات مــسلحة غــري تابعــة للدولــة

                                                                                       ن يتـزوجن دون ســن اخلامـسة عـشرة مــن أجـل احلــصول علـى شـكل حمــدود مـن أشــكال             الـس 
                     ِ                                                                              احلمايــة مــن االختطــاف مــن ِقبــل التامتــاداو واجلماعــات املــسلحة مثــل جــيش التحريــر الــوطين   

                         قوة حرس احلدود، وجـيش       -              الدميقراطي   ريي                                    احتاد كارين الوطين، وجيش كارين اخل      /      لكارين
ــدميقراطي  ريي             كــارين اخلــ  ــوا  ال  -               ال ــار  .          اخلــامس ء     ل ــايو  /         ويف أي ــة العمــل       ٢٠١٢       م                           ، تلقــت فرق

                                                                      جنـديا مـن جـيش اسـتقالل كاشـني دخلـوا قريـة يف بلـدة                    ٥٠   ُ                                 القُطرية تقارير موثوقة تفيد بأن      
                                               قرويـا مـن أقليـة شـان العرقيـة، مـن           ١٧                                                               واينغ ماو الواقعـة يف واليـة كاشـني وقـاموا باختطـاف              

                 وال يــزال مكــان   .                    رة واخلامــسة عــشرة                                       يف ســن الثالثــة عــشرة والرابعــة عــش                      بينــهم ثــالث فتيــات 
    .                        وجود الفتيات الثالث جمهوال

  
                                اهلجمات على املدارس أو املستشفيات  -     هاء   

      غـالق             متكـررة إل          حـاالت                                ّ                 ُ                   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وثّقت فرقـة العمـل القُطريـة              -   ٦ ٣
  .             النــزاع                                        واليـة شـان بدرجـة أقـل، بـسبب            يف      و  ،                                عيادات يف والييت كـايني وكاشـني        ال        ملدارس و  ا

                                                                                                           وإضافة إىل ذلك، فقد ورد عدد من التقارير اليت تفيـد بقيـام التامتـاداو وغريهـا مـن اجلماعـات                     
                       ففـي واليـة كـايني،        .                                                                              املسلحة غري التابعة للدولة بـشن هجمـات علـى املـدارس أو املستـشفيات              

                       عقــب هجــوم شــنته      ٢٠١٠        فربايــر  /                   ُ                                         حتققــت فرقــة العمــل القُطريــة مــن حــادث وقــع يف شــباط  
       وخـالل    .        ونغليبني ا                                                  و يف بلـدة لـري دوه الواقعـة يف مقاطعـة نيـ           ا                                شاة خفيفـة تابعـة للتامتـاد              كتائب م 

ُ                                                                       اهلجوم، ُدمرت مدرسة ثانوية ودار حضانة يف ثي باو ثـا بقريـة كـوي اله                                   وإضـافة إىل ذلـك،     .        
                ، حتققـت فرقـة       ٢٠١١       مـايو   /        أيـار   ١١   ويف   .       نسمة ٣     ٠٠٠                                      مت حرق عيادة باو ثا اليت ختدم حنو         

                                                                                      من أن املستشفى العـام يف كاوكاريـك الواقعـة يف واليـة كـايني قـد دمـر تـدمريا                      ُ     العمل القُطرية 
                 جــيش التحريــر   /      اخلــريي   يش     اجلــ                                                                         جزئيــا نتيجــة للقتــال الــدائر بــني التامتــاداو وقــوات حتــالف        

   .      لكارين      الوطين
                ، تلقـت فرقـة       ٢٠١٢     و    ٢٠١١                              يف واليـة كاشـني يف عـامي               جمددا              النـزاع       نشوب     ومع    -   ٧ ٣

              ُ                          ُ                                       رير عـن مـدارس أُغلقـت لفتـرات طويلـة ومـدارس أُحلقـت هبـا أضـرار نتيجـة                    ُ         العمل القُطرية تقا 
  ض                  ُ        ُّ           قت فرقة العمـل القُطريـة تعـرُّ           ّ  ، وثّ     ٢٠١١       يوليه   /       ويف متوز   .                                القصف بالقنابل وبقذائف اهلاون   

                                                                                             إحدى املدارس يف قرية هكوانغ مون الواقعة يف بلدة مانسي إىل أضرار بسبب هجوم بقـذائف                
                     ُ                            ، حتققت فرقة العمل القُطرية من حالة واحـدة             ٢٠١١       أغسطس   /     آب   ويف  .        ّ              اهلاون شّنه التامتاداو  
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  .                                                                                                 إلحدى املدارس يف قرية كوانغ لوين الواقعة يف بلدة مانسي أحلقت هبا نريان املدفعيـة أضـرارا                
ــة تقــارير تفيــد أن التامتــاداو قــد زرعــ                 ألغامــا  ت                                  ُ                                                               ويف الــشهر نفــسه، تلقــت فرقــة العمــل القُطري

                                                                 الواقعـة يف بلـدة ميتكيينـا مـن أجـل منـع جـيش اسـتقالل                                                 بالقرب من مدرسة يف إحدى القـرى        
                                                                  ودمـر جنـود التامتـاداو املتمركـزون يف القريـة املركـز               .                                            كاشني من اسـتخدام املدرسـة قاعـدة لـه         

        ُ                                 أيـضا، أُصـيبت مدرسـة يف منطقـة              ٢٠١١         أغـسطس    /      ويف آب   .                                  الصحي الريفي وهنبـوا حمتوياتـه     
ّ                     سة أطفــال ومــدّرس واحــد جبــروح   ُ         وأُصــيب مخــ  .                                               ناغــان وار الواقعــة يف كاشــني بقذيفــة هــاون             

                                          بني التامتاداو وجيش اسـتقالل كاشـني،            ٢٠١٢                                         ومع تصاعد حدة النـزاع يف أواخر عام          .      بليغة
                   ُ                                                                                              تلقت فرقة العمل القُطريـة تقـارير تـشري إىل أن العديـد مـن املـدارس يف منـاطق متـأثرة بالنــزاع                       

                               جنانيــانغ بقيــت مغلقــة حــىت                                                                          الــدائر يف واليــة كاشــني، مثــل هباكــان واليــزا مييتكينــا وهبــامو وإ  
                                                                             بـسبب اخلـوف علـى سـالمة التالميـذ واخلطـر النـاجم عـن القـصف                      ٢٠١٣       يناير   /            كانون الثاين 

ــة ونــريان اهلــاون           ســبتمرب  /         أيلــول  ١٣                             ويف حادثــة مؤكــدة وقعــت يف    .                                              املــدفعي والغــارات اجلوي
                نغـاي يـانغ                                                          ِّ                          ، أفادت تقارير بأن جنود التامتاداو أطلقوا النار على مدنيِّني يف قرية سـوت                 ٢٠١٢

                                     سـنة ترتـدي الـزي املدرسـي،           ١٤                                                                        الواقعة يف كاشني، مما أسفر عن مقتـل فتـاة تبلـغ مـن العمـر                 
 ُ                                                                                                    أُطلقت عليها النار يف الظهر لدى عودهتا من مدرسة هباكان الثانويـة األساسـية برفقـة معلمهـا                

      ساعدة                                                                                      وأفــادت التقــارير بــأن قــوات التامتــاداو حالــت بــني الفتــاة وبــني التمــاس املــ  .            وأصــدقائها
                ُ                                    ويف اليـوم نفـسه، أُفيـد أيـضا بـأن جنـودا مـن          .                        سـاعات بعـد احلـادث      ثالث                     الطبية الفورية مدة   

                                                                                                                   التامتاداو من قاعـدة هباكـان العـسكرية قـد أطلقـوا عـددا مـن قـذائف اهلـاون يف القريـة نفـسها                         
    .                                                    انفجر بعضها بالقرب من مدرسة سوت نغاي يانغ االبتدائية

  
        سانية                     منع وصول املساعدة اإلن  -     واو  

ــع          -   ٨ ٣ ــة واجملتم ــني احلكوم ــاون ب ــز التع ــسياسية األخــرية فرصــا لتعزي ــرت التطــورات ال                                                                                              أمث
       فعلــى   .                                                                                          الــدويل، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف حــوار بــشأن إمكانيــة إيــصال املــساعدات اإلنــسانية  

                                                             ، وعقــب جتــدد االضــطرابات األمنيــة يف واليــة كاشــني، متكنــت      ٢٠١١                        ســبيل املثــال، يف عــام 
                                                                                  املتحدة واملنظمات غري احلكومية من إجـراء تقيـيم سـريع لالحتياجـات احملـددة                            وكاالت األمم   

                   ، جـــرى االتـــصال     ٢٠١١                  وأيـــضا يف عـــام   .                                                      وتلبيتـــها يف املنـــاطق اخلاضـــعة لـــسيطرة احلكومـــة
                                                                                                 بالوكاالت من أجل استئناف أنشطتها يف مناطق من قبيـل منطقـة وا اخلاصـة، حيـث كـان قـد                 

    .                      بسبب الشواغل األمنية    ٢٠٠٩        يف عام  ُ                              طُلب من بعض الوكاالت وقف العمليات
                                                                                      وعلــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف جمــال الوصــول إىل املنــاطق، اســتمرت احلكومــة يف   -   ٩ ٣

                                                                                                          تقييد الوصول إىل أجزاء خمتلفة من البلـد طـوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، باعتبـار أن املـشاغل               
                              لــدوليني والــوطنيني يف وكــاالت                                                                    األمنيــة هــي الــسبب الرئيــسي لتقييــد وجــود وســفر العــاملني ا 
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                                                                                          وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت األمم املتحدة الـدعوة لـدى حكومـة ميامنـار                 .       اإلغاثة
                                                                                                   واجلماعـات املــسلحة غـري التابعــة للدولـة مــن أجــل كفالـة الوصــول إىل مجيـع مواقــع املــشردين      

                        أمكــن تقــدمي املــساعدة               ويف حــني أنــه   .                                                           داخليــا يف منــاطق النـــزاع، مبــا يف ذلــك واليــة كاشــني  
ــة وصــول مــساعدة       ــإن إمكاني ــة كاشــني، ف ــاطق الــيت ختــدمها احلكومــة يف والي                                                                                                  عمومــا إىل املن

                                                                                           املتحــدة مــن خــالل القوافــل إىل معظــم مواقــع املــشردين داخليــا يف املنــاطق الــيت يــصعب        األمــم
       لوقـت       ويف ا   .                              ، حبجـة الـشواغل األمنيـة          ٢٠١٢         يوليـه    /               ُ                            الوصول إليها مل ُتمنح منذ منتـصف متـوز        

                                      األمـم املتحـدة بتقـدمي املـساعدة،                تقـوم                                                             الذي تتواصل فيه املفاوضات حـول إمكانيـة الوصـول،           
   ُ         وأُحـرز يف   .      حوهلـا                                 ِّ                                           عند اإلمكان، من خالل الشركاء املنفِّذين يف امليدان يف مناطق النــزاع ومـا         

ــارس  /    آذار ــة و        ٢٠١٣       م ــني احلكوم ــات ب ــاؤل يف احملادث ــدعو إىل التف ــدم ي ــة اســتقالل                                                              تق                   منظم
   .                                                                     بشأن الوصول إىل املناطق املتضررة يف كاشني وإيصال املساعدات اإلنسانية إليها ني   كاش

  
                                                                        احلوار وخطط العمل لالنتصاف مـن االنتـهاكات واالعتـداءات املرتكبـة              -     ً رابعاً   

            ضد األطفال 
                                                التقدم احملرز يف احلوار وخطط العمل مع حكومة ميامنار  -     ألف  

ــران  ٢٧   ويف   -    ٤٠ ــه  /          حزي ــن املفاوضــات، وقّ        ، ويف    ٢٠١٢        يوني ــوام م ــتة أع ــاب س      عــت                                 ّ                أعق
                                                                                                        حكومة ميامنار وفرقة العمل القطرية، مبـساعدة ممـثليت اخلاصـة، خطـة عمـل إلهنـاء ومنـع جتنيـد                     

ُ       وُوقعـت     ).                                      مبا يف ذلك قـوات حـرس احلـدود املدجمـة     (                                       األطفال واستخدامهم يف قوات التامتاداو       
    .           لرتاع املسلح                                             خطة العمل يف حضور ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال وا

                                                                                           وتتــضمن خطــة العمــل جمموعــة مــن االلتزامــات الــيت ســتتبعها احلكومــة وفرقــة العمــل     -    ٤١
                                              وتـشمل هـذه االلتزامـات القيـام بـشكل            .          شـهرا    ١٨                                            القطرية خالل اإلطار الزمين األويل البـالغ        

                                                                                                منهجي بتحديد هوية مجيع األطفـال دون سـن الثامنـة عـشرة اجملنـدين واملـستخدمني يف قـوات                 
                                                                                                 تامتــاداو، وتــسجيلهم، وتــسرحيهم؛ وإدمــاج هــؤالء األطفــال يف جمتمعــاهتم احملليــة؛ وتعزيــز           ال

                                                                                                     اإلجراءات الكفيلة مبنع املزيد من حاالت جتنيد األطفـال مـن جانـب قـوات التامتـاداو؛ وتوعيـة                  
ــوات         ــراد الق ــدريب أف ــدين؛ وت ــال اجملن ــسريح األطف ــد وت ــع حــاالت التجني ــشأن من                                                                                                     اجلمهــور ب

                                                                                   دراهتم بشأن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل ومحايـة                              املسلحة وبناء ق  
    .                                                      األطفال؛ وتعزيز اإلجراءات التأديبية ضد مرتكيب تلك األفعال

                                                    نت التامتاداو كبري موظفي اتصال لإلشـراف علـى تنفيـذ                            ّ    وعقب توقيع خطة العمل، عيّ     -    ٤٢
ــة مــُ      ُشــكلت                     وباإلضــافة إىل ذلــك،   .              خطــة العمــل                                             شتركة تتــألف مــن أعــضاء فرقــة العمــل              جلن
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                                      والرعايـة االجتماعيـة واإلغاثـة        ،                               ، ووزارات الـشؤون اخلارجيـة              التامتاداو                      القطرية ومسؤولني من    
    .          والدفاع ،             وإعادة التوطني

                            فقــد وضــعت فرقــة العمــل   .         ُ                                      يونيــه، أُحــرز تقــدم يف تنفيــذ خطــة العمــل /               ومنــذ حزيــران  -    ٤٣
                                                           فصلة لتحديد هوية األطفـال والتحقـق منـهم وتـسرحيهم                                       التامتاداو إجراءات تشغيلية م    و         القطرية  
                                                 ، نظمــت التامتــاداو، بــدعم مــن فرقــة العمــل     ٢٠١٢        أغــسطس  /     ويف آب  .              خطــة العمــل       مبوجــب 

         وأفـادت    .                                                                                         القطرية، تدريبا ملراكز التنـسيق العـسكرية علـى خطـة العمـل واإلجـراءات التـشغيلية         
ــادة إقلي    ــل قيـ ــسكرية يف كـ ــسيق العـ ــز التنـ ــأن مراكـ ــاداو بـ ــهر                                                                               التامتـ ــوال شـ ــطلعت طـ ــة اضـ                                   ميـ

                     قـادة الكتائـب      ت       سـتهدف  ا                                                   بأنشطة تـدريب مـضاعفة بـشأن خطـة العمـل                  ٢٠١٢       سبتمرب /     أيلول
    ن يف  و       موجـود     ُ                 ممـن ُيعتقـد أهنـم          طفـال   األ                                                 باعتبارهم األشخاص املـسؤولني عـن حتديـد وتـسجيل      

                                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، أصدرت التامتاداو توجيهات بشأن تنفيذ خطة العمل، وأعـدت              .        كتائبهم
ــو ــى            مـ ــسكريني علـ ــراد العـ ــى األفـ ــا علـ ــرر توزيعهـ ــن املقـ ــل مـ ــة العمـ ــشأن خطـ ــة بـ                                                                                                          اد إعالميـ
   .        املستويات    مجيع
                                                              ، ويف إطـــار خطـــة العمـــل، جـــرى تـــسريح مـــا جمموعـــه      ٢٠١٢         ســـبتمرب  /           ويف أيلـــول  -    ٤٤
          أكتـــوبر  /                ويف تـــشرين األول  .                                                                    طفـــال مـــن التامتـــاداو ضـــمن احتفـــال بالتـــسريح يف يـــانغون    ٤٢

                                                            حالـة جديـدة مـن األطفـال اجملنـدين، ووردت هـذه                ٢٥       ريـة                                 ، قدمت فرقـة العمـل القط          ٢٠١٢
                                                 ُ                                              احلاالت من خالل آلية منظمة العمل الدولية للـشكاوى، وقُـدمت إىل كـبري مـوظفي االتـصال                  

                                                                                     إلجراء مزيد من التحقق ضمن إطار خطة العمل، وكان التحقق منـها معلقـا يف                         التامتاداو     لدى  
           هويـة                        ، حـددت التامتـاداو        ٢٠١٢         ديـسمرب    /       األول             وحبلول كانون   .                                هناية الفترة املشمولة بالتقرير   

        فربايــر  /                                        وجـرى تــسرحيهم يف وقــت الحـق يف شــباط          اجملنــدين                         مــشتبها يف كـوهنم مــن       طفـال     ٢٤
                    وتـسرحيهم خـالل                     هويـة األطفـال           حتديـد            عمليـة                                               وقد أبرزت فرقـة العمـل القطريـة أن            .     ٢٠١٣

ــستة األوىل مــن خطــة العمــل كانــ   ــ ت                                               األشــهر ال               قليــل مــن   دد                          وأســفرت عــن معاجلــة عــ    ة        بطيئ
ــام         .        احلــاالت ــسرحيها إىل حــد كــبري مــع قي ــزداد أعــداد احلــاالت احملــددة لت ــع أن ت                                                                                             ومــن املتوق

                                                                                                           التامتاداو بتنفيذ عملية حتديـد اهلويـة يف مجيـع الوحـدات العـسكرية، مـع إمكانيـة وصـول أفرقـة                   
                 بـشأن خطـة                                                                                           الرصد التابعة لفرقة العمل القطرية إىل الكتائب العاملة، ومع نشر املواد اإلعالمية           

                                                                                                       العمل داخل التامتاداو ونشرها على اجلمهور العام كجـزء مـن محلـة إعالميـة متعـددة الوسـائط                   
                                  ً                             وقد أقامات فرقة العمـل القطريـة خطـاً هاتفيـا خاصـا            .    ٢٠١٣                                    من املقرر أن تبدأ يف أوائل عام        
                                                        لتلقي املعلومات مـن عامـة النـاس عـن حـاالت                 ٢٠١٢       نوفمرب   /                             وصندوق بريد يف تشرين الثاين    

   .           جتنيد األطفال
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ــاير  /                                                                التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة العمــل منــذ كــانون الثــاين           إنكــار      ودون   -   ٥ ٤   ،     ٢٠١٣        ين
       والـيت                               بالتنفيذ اجلوهري خلطة العمل   ة    تعلق                   األربعة التالية امل         شواغل    ال                             أبرزت فرقة العمل القطرية     

    :            بشكل عاجل       معاجلتها     يتعني 
                                 حتديـد هويـة األطفـال بـبطء                         مـضت عمليـة       :                           حتديد هوية األطفال وتسرحيهم      ) أ (  

                                حمــدودا يف صــفوف الرتــب الــيت                                         نــشر املعلومــات بــشأن خطــة العمــل              حيــث كــان           حــىت اآلن، 
                                                            ويف مواجهة هذا التحدي، جرى تكثيف احلـوار بـني كبـار              .                                   تجاوز املستويات العليا للتامتاداو    ت

          العمــل                                  وقــد أبلغــت التامتــاداو فرقــة   .                                                             الــضباط وأعــضاء فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ 
    هم،          أعمــار                والتحقــق مــن               هويــة األطفــال                                                       القطريــة بــبعض التحــديات الــيت تواجههــا يف حتديــد   

                                                           رة وتتبــع الوثــائق األصــلية للتحقــق مــن الــسن وهــي                                 ّ            ســيما عمليــة اكتــشاف الوثــائق املــزوّ    وال
                                                                                                     عمليات تتسم بالصعوبة وتستغرق وقتا طويال، مع مالحظـة أن كـثريا مـن النـاس لـيس لـديهم                    

                                                                                     الوثائق األساسية من قبيل شهادات امليالد أو قوائم أفـراد األسـرة أو شـهادات                               نسخ أصلية من    
                                  ورغـم هـذه التحـديات، فقـد          .                                                          التخرج من املدارس للتمكني من التحقق بشكل فوري ومالئم        

             غـري أنـه يف     .                                                                                     أفادت التامتاداو بأن عمليـة حتديـد اهلويـة جتـري حتـت إشـراف القيـادات اإلقليميـة         
                                                                                        ، مل تتمكن فرقـة العمـل القطريـة مـن التحقـق مـن تنفيـذ عمليـة حتديـد                                             وقت إعداد هذا التقرير   

   .                                                                         اهلوية على مستوى الكتائب أو دعم تنفيذ العملية، األمر الذي يعوق جهود االمتثال
                                                                        توفري إمكانية الوصول غري املشروطة لفرقة العمل القطرية من أجل رصـد           ) ب (  
         تـنص    :                                 ليت قد يكون موجودا هبا أطفـال                                                       تنفيذ خطة العمل يف مجيع املرافق العسكرية ا            حالة

                                                                                                         خطــة العمــل علــى أن يتــاح ألفرقــة الرصــد التابعــة لفرقــة العمــل القطريــة إمكانيــة الوصــول إىل  
                                                                                                      القواعد العسكرية والسجون وغريها من األماكن اليت قـد يكـون هبـا أطفـال مـن أجـل الرصـد                     

ــة    ــا يف اخلطـ ــصوص عليهـ ــات املنـ ــذ االلتزامـ ــن تنفيـ ــق مـ ــك،    .                                                                       والتحقـ ــع ذلـ ــانون                  ومـ ــي كـ                  ففـ
                                                                                    ، أبلغـــت التامتـــاداو فرقـــة العمـــل القطريـــة بـــأن إمكانيـــة الوصـــول إىل      ٢٠١٢         ديـــسمرب  /    األول

                                                                                                  الكتائــب العاملــة ســتكون رهنــا بنظــر التامتــاداو عنــد االنتــهاء مــن قيــام فرقــة العمــل   /         الوحــدات
        ينـاير   /                   كـانون الثـاين      ٣١      حـىت  و  .                                                                     القطرية برصد القيادات اإلقليميـة ومرافـق التجنيـد والتـدريب          

                                                                                                   ، ظلــت أنــشطة الرصــد الــيت تقــوم هبــا فرقــة العمــل القطريــة للتحقــق مــن تنفيــذ خطــة        ٠١٣ ٢
                                                                                                   مقيـــدة مـــن جانـــب التامتـــاداو لتقتـــصر علـــى القيـــادات اإلقليميـــة ووحـــدات التجنيـــد           العمـــل
    .        التدريب       ومدارس
                               يف هنايـة الفتـرة املـشمولة      :                                                نشر املعلومات خارج نطاق ضباط الرتب العليـا          ) ج (  

                                                                                     فرقة العمل القطرية أن الوعي خبطة العمل وااللتزامات الرئيـسية الـواردة هبـا                               بالتقرير، الحظت   
                                                                                                         يقتصر على كبـار األفـراد العـسكريني علـى مـستوى املقـر واملـستوى اإلقليمـي، وعلـى مراكـز                      
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                                             وال تـزال هنـاك حاجـة إىل النـشر الفعـال         .                                                              التنسيق الـيت تـشارك مباشـرة يف تنفيـذ خطـة العمـل             
                                                                     العسكريني علـى مجيـع املـستويات داخـل التامتـاداو لـضمان أن يكـون                               خلطة العمل على األفراد   

            ويف الوقـت     .                                                    ُ                                        االلتزام بتحديد وتسريح األطفـال مـن التامتـاداو مفهومـا وُمنفـذا يف مجيـع الرتـب                 
                                                                                                         نفسه، تسعى فرقة العمل القطرية للقيـام بأنـشطة الرصـد علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي يف إطـار                    

                                                      لوعي العام بشأن خطة العمل، من أجل دعم املـضي يف حتديـد                                خطة العمل، مبا يف ذلك زيادة ا  
   .                                                              األطفال املوجودين لدى القوات املسلحة والتعجيل باالمتثال وخلطة العمل

                    على الرغم مـن      : “                            ختفيف القيود املتعلقة بالسن    ”  ُ       ا ُيسمى                      االستثناء املتعلق مب     ) د (  
                                         الثامنـة عـشرة عـن طريـق توقيـع                                                                                    إبداء التامتاداو االلتـزام بوقـف ومنـع جتنيـد األطفـال دون سـن                

     ً   حاليـاً              لتامتـاداو    ا                تعمل به قوات           استثناء                                                             خطة العمل، أعربت فرقة العمل القطرية عن قلقها إزاء        
     مـن           عامـا    ١٦                   تبلـغ أعمـارهم    َ      َمـن          بتجنيـد                   ألنـه يـسمح                                                ويتناقض مـع الغـرض مـن خطـة العمـل          

                      اص من مكتـب القائـد                                                           الذين اجتازوا املرحلة العاشرة من التعليم وحصلوا على إذن خ        األطفال  
      ٢٠١٢        ينــاير  /                 كــانون الثــاين  ٣١    تني        مــؤرخ                   رســالتني متبــادلتني                       وقــد عرضــت احلكومــة    .        العــام

ــارس  /    آذار  ٦  و ــ  وت      ٢٠٠٩       م ـــ   ان      تعلق ــسكرية يف       ”       ب ــة الع ــسن اخلدم ــة ب ــود املتعلق ــف القي                                                           ختفي
ــسلحة  ــوات امل ــشريان   ، و “                  الق ــم         ت ــالة رق ــة Yay 1(a)/1/131                      إىل الرس ــسان  ٣٠           املؤرخ ــل  /         ني         أبري

                                                                 وأبلغـــت احلكومـــة فرقـــة العمـــل القطريـــة بأنـــه جـــرى يف   .                                 الـــيت تـــبني هـــذا االســـتثناء      ١٩٩٦
                          وأبـرزت فرقـة العمـل         .                    هـذا االسـتثناء                    ينطبـق علـيهم              جمنـدا       ١٦٧         جمموعـه               جتنيد ما      ٢٠١٢    عام

  ،                     مـن خطـة العمـل              املتوخاة     ة      األساسي             أحد األهداف                          بني هذا االستثناء و                   التناقض القائم          القطرية  
          ويف وقـت     .         سـنة    ١٨                                                       ح مجيع األطفال اجملندين الذين تقـل أعمـارهم عـن                       حتديد وتسري          أال وهو   

                                                                                                                   إعداد التقريـر، كـان احلـوار مـستمرا بـني القـوات املـسلحة وفرقـة العمـل القطريـة ملعاجلـة هـذا                         
   .                         الشاغل متاشيا مع خطة العمل

                                                                                              وتعمــل فرقــة العمــل القطريــة علــى حنــو وثيــق مــع التامتــاداو لالشــتراك يف البحــث عــن    -    ٤٧
                                                               وسيتعني إعطـاء األولويـة للتنفيـذ اجلـوهري بـشكل كـبري               .                                الكفيلة مبعاجلة هذه الشواغل         السبل

                                                وميكـن إثبـات ذلـك علـى النحـو األفـضل عـن          .                                                 خلطة العمل يف الفترة املـشمولة بـالتقرير املقبـل    
                                                                       حتديد األطفال وتسجيلهم على حنو متسق ومستمر وشـامل، وتـسريح مـن           ‘ ١ ’  :              طريق ما يلي  

                                                          النــشر الفعــال لاللتزامــات الرئيــسية يف إطــار خطــة   ‘ ٢ ’                وقــت املناســب؛                    جــرى حتديــدهم يف ال
                                                                                               العمل لكفالة أن يدرك مجيع األفراد العسكريني االلتزامات الواردة هبا وتشجيعهم على الـدعم              

ــهم؛     ــة األطفــال والتحقــق من ــد هوي ــة العمــل    ‘ ٣ ’                                                       الفعــال لتحدي                                              التيــسري الفــوري لوصــول فرق
                                                                      ا يف ذلك الكتائب العاملة، من أجل التحقق مـن التقـدم احملـرز                                               القطرية إىل املرافق العسكرية، مب    

    .                                           يف خطة العمل ودعم تنفيذها على الصعيد امليداين
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   ة    لدول        لتابعة ل                                            التقدم احملرز يف احلوار وخطط العمل مع اجلهات غري ا  -    باء   
          فرقـة                                                                                            خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل يكن مثة سوى القليـل مـن احلـوار املباشـر بـني                   -    ٤٧

ــة واجلماعــات املــسلحة غــري    ــ ل ل          التابعــة                                              العمــل القطري                                         فيمــا يتعلــق باالنتــهاكات اجلــسيمة   ة     دول
                                                                                                          املرتكبة حبق األطفال بـسبب القيـود الـيت تفرضـها احلكومـة علـى إمكانيـة الوصـول يف املنـاطق                      

               وواصلت فرقـة     .                                                              زاع اليت يسري فيها، واليت ال يسري فيها، وقف إطالق النار          ـ                 املتضررة من الن  
                                                                                   العمل القطرية دعوة احلكومة على أعلى املستويات إىل تيسري الوصول إىل اجلماعـات املـسلحة     

  .                                                                                                        من غري الـدول ألغـراض احلـوار الرامـي إىل وضـع حـد لتجنيـد واسـتخدام األطفـال ومنعهمـا                      
                                  ، التزمـت احلكومـة باختـاذ مجيـع         ٢٠١٢        يونيـه   /           عة يف حزيران                         ّ   إطار أحكام خطة العمل املوقّ     ويف

                                                                                 مكنة لتيسري العمليات اليت هتدف إىل وضع حد لتجنيد األطفـال مـن قبـل اجلماعـات                      التدابري امل 
ــيم       ــر األطفــال مــن التزامــاهتم وتــسرحيهم داخــل اإلقل                                                                                                     املــسلحة مــن غــري الــدول، وضــمان حتري

           زت اجلهـود                                ّ         تقيـد احلكومـة هبـذه األحكـام، إذ تركّـ         مدى                     ومل جير بعد اختبار      .               اخلاضع لسيادهتا 
                             تحديـد هويـة األطفـال يف                 الـالزم ل       دعم              تقـدمي الـ           على       ٢٠١٢              ثاين من عام                         املبذولة يف النصف ال   

                          تبـذل مـساعيها لـدى                           فرقة العمل القطرية         ظلت             ومع ذلك،   .           بفعالية                 تامتاداو وتسرحيهم   ال      قوات  
                                    درج محايــة األطفــال املتــضررين مــن    تــ      كــي   ة      لدولــ          لتابعــة ل ا                                  احلكومــة واجلماعــات املــسلحة غــري

ــ                                                             إطــالق النــار وحمادثــات الــسالم بوصــفها أحــد جوانبــها                                  زاع املــسلح يف مفاوضــات وقــف  ـ      الن
      ٢٠١٢        يونيـه   /                                                                      وقد تعززت هذه اجلهود بتوقيع احلكومة على مذكرة تفـاهم يف حزيـران         .     اهلامة

                                                                                         مع منظمة العمل الدولية هبدف وضع حد للعمـل القـسري، مبـا يف ذلـك جتنيـد القـصر، حبلـول         
   .    ٢٠١٥    عام 
                                               ىل جنـب مـع ممـثليت اخلاصـة، الـدعوة إىل إدراج         إ                               ً            وتواصل فرقـة العمـل القطريـة، جنبـاً         -    ٤٨

                                                                                               االلتزامات الواردة يف خطة العمل يف أي حوار بشأن السالم بني حكومـة ميامنـار واجلماعـات                 
   .         زاع املسلحـ                                                         املسلحة من غري الدول املدرجة يف تقريري السنوي عن األطفال والن

  
         لتـــصدي      ال وا                                                               متابعـــة االنتـــهاكات واالعتـــداءات املرتكبـــة ضـــد األطفـــ    -       خامسا 

            الربناجمي هلا
                                                       منع التجنيد والتصدي إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب    

                                                                                          خالل الفترة املشمولة بالتقرير، الحظت فرقة العمـل القطريـة حـدوث تعزيـز تـدرجيي                  -    ٤٩
  .                                                                                                             إلجراءات التوثيق والفحـص املتعلقـة بالتجنيـد يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل منـع جتنيـد القـصر                     

      هـذه          تـشمل    و   .         ية جديدة  ئ                أخذ بتدابري وقا         بدأت ت      أهنا             التامتاداو                           قيع خطة العمل، أفادت             وقبل تو 
                                                                                                 تـــصوير اجلوانـــب الرئيـــسية لعمليـــة التجنيـــد يف وحـــدات التجنيـــد الرئيـــسية األربـــع              التـــدابري 
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                                                ؛ وأخــذ بــصمات أصــابع مجيــع اجملنــدين اجلــدد   ) ي ِ وِ         ْ   يبو، ومــاغْ ِ وِ                    ْ     يــانغون، ومانــداالي، وْشــ  يف (
                                       مديريـة املـالك العـسكري؛ وتعمـيم                      حتـتفظ هبـا                                            ها يف قاعـدة بيانـات إلكترونيـة                      احملتملني إلدراج 

                                                                                                أمساء اجملندين املرفوضني على املقر وعلى مجيع وحدات التجنيـد ملنـع إعـادة التجنيـد يف أمـاكن              
ــدريب         ــدارس الت ــد وم ــألف مــن ضــباط مــن وحــدات التجني ــدقيق تت ــة ت ــشاء أفرق                                                                                                       أخــرى؛ وإن

     يف   و ا         التامتـاد                            وبناء على ذلك، أفـادت        .                    من السن واالستعداد                                لالضطالع بعمليات حتقق إضافية     
                                 حاليــا علــى مــستوى القيــادة  ُ             ُيــضطلع هبــا                       أن عمليــات الفحــص     ٢٠١٢         أكتــوبر  /            تــشرين األول

                           مـن القيـادات اإلقليميـة            واحـدة                    أنـشئ يف كـل      ً اً      جديـد    ‘‘               جملـس تـدقيق     ’’     فإن         ولذلك     ،   ة       اإلقليمي
                                   دة التجنيــد، وضــابط مــن مدرســة                        هــم ضــابط مــن وحــ ،         أعــضاء ٤             يتــألف مــن    ( ة             األربــع عــشر
                           املقـبلني علـى التجنيـد               سـن              للنظـر يف    )        قليمـي   اإل         عـسكري     ال       نـسق     امل        طبيب، و       ضابط             التدريب، و 

   .                                           املسؤولية النهائية عن ضمان عدم جتنيد األطفال      اجمللس           ، حبيث يتحمل                كافة ومدى رغبتهم
      بـأن                    فـادت احلكومـة                                                                           ويف إشارة إىل تعزيز اإلجراءات الرامية إىل منع جتنيـد األطفـال، أ              -    ٥٠

        ينــاير  /                              الفتــرة مــن كــانون الثــاين ُ          ُرفــضوا يف                                  مــن اجملنــدين اجلــدد احملــتملني   ١     ٨٣٠             مــا جمموعــه 
  ؛     ٢٠١٠          يف عــام    ٣٩٠    ؛ و     ٢٠٠٩          يف عــام    ٣٦٠ (      ٢٠١٢        ديــسمرب  /                 إىل كــانون األول    ٢٠٠٩

     ).     ٢٠١٢        يف عام    ٥٤٨    ؛ و     ٢٠١١        يف عام   ٥٣٢  و 
                                            ل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير إصـدار                                                          والحظت أيضا فرقة العمل القطرية أنه جرى خـال          -    ٥١

                                                                                                  عدد من التوجيهـات العـسكرية اجلديـدة الـيت تـشترط وضـع حـد لتجنيـد القـصر، مبـا يف ذلـك               
                                                                                                                 تعليمات صـادرة وفقـا خلطـة العمـل واإلجـراءات التنفيذيـة املتفـق عليهـا، فيمـا يتعلـق بتحديـد                       

                              دا صـدر عـن إدارة املـالك                             أن توجيهـا جديـ            تامتاداو             وأفادت ال   .      تسرحيهم                       هوية اجملندين الصغار و   
ــشرين األول  ــسكري يف ت ــوبر  /                         الع ــة         ٢٠١٢         أكت ــدين اجلــدد البطاق ــع اجملن ــربز مجي ــشترط أن ي                                                        ي

                                   وذكـر الـضباط املـسؤولون عـن          .                                                            األصلية إلثبات اهلوية الوطنية كشرط مسبق أساسي للتجنيـد        
                                           يف إطـار أنـشطة الرصـد الـيت اضـطلعت         ٢٠١٢                                            التجنيد الذين أجريت معهم مقـابالت يف عـام     

ــائق والــسن هــي الــسبب يف حــدوث                                                                                                             هبــا فرقــة العمــل القطريــة أن إجــراءات التحقــق مــن الوث
                                                                                                اخنفــاض يف أعــداد اجملنــدين ســنويا وذكــر بعــضهم وجــود صــعوبات يف حتقيــق أرقــام التجنيــد    

                                                                                          وأفاد أيضا أفراد عـسكريون مـن وحـدات التجنيـد ومـدارس التـدريب أن اخنفـاض                    .         املستهدفة
                                                                     حتـسني ممارسـات الفحـص وزيـادة إجـراءات املـساءلة، أسـفر                    فـضل  ب                            أعداد اجملنـدين األطفـال،      
    .                        واجلنود املتغيبني بدون إذن         الفارين      اجلنود                    بدوره عن اخنفاض عدد 

                                                                                              وتواصل اللجنة املعنية مبنع التجنيد العسكري للقصر تبادل التقارير مـع األمـم املتحـدة                 -    ٥٢
ــوات املــ      ــاهتم يف الق ــال احملــررين مــن التزام ــشأن عــدد األطف ــيهم احملــررون مــن    (     سلحة                                                                     ب                             مبــن ف

                                                              ، وأنشطة التوعية اليت يضطلع هبا كبار الضباط فيما يتعلـق مبنـع     )                              التزاماهتم يف إطار خطة العمل    
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                  وتقــدم التــدابري   .                                                                                  جتنيــد القــصر، واإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة ضــد الــضالعني يف جتنيــد القــصر 
                                              نية مبنع التجنيد العسكري للقصر أدلـة علـى                                                            املبينة أعاله واجلهود املستمرة اليت تبذهلا اللجنة املع       

  .                   وضـع حـد هلمـا      و                                                     خذ اإلجراءات الالزمة ملنع جتنيد واستخدام األطفـال          ت                     أن القوات املسلحة ت   
                                                                                                                 غري أنـه ينبغـي بـني احلـني واآلخـر اسـتعراض تـأثري هـذه التـدابري املعـززة والتعليمـات اجلديـدة،                         

                                                      لتجنيد، مبـا يف ذلـك تعميمهـا وتطبيقهـا علـى                                                              واتساق تطبيقها يف مجيع املرافق اليت جيري فيها ا        
                                                                                                         قوات حرس احلدود، وذلـك يف إطـار الرصـد الـذي تـضطلع بـه فرقـة العمـل القطريـة مبوجـب                        

   .         خطة العمل
          الراميـة          تـدابري    ال  )            التامتـاداو  (                            اجلـيش الـوطين مليامنـار         كثف    ر،                       ّ    وتصديا حلاالت جتنيد القصّ     -    ٥٣
                    ، أصـدر القائـد         ٢٠١٢         أبريـل    /        نيسان   ٢٠    ويف    .  ر                                 ّ      مساءلة األشخاص الضالعني يف جتنيد القصّ          ىل إ

                                                                                                األعلى للجيش الوطين مليامنار توجيها باختاذ إجراءات ضد أولئك الـذين جينـدون األطفـال دون                
                           يف إطار الواليـة القـضائية    (                             من قانون العقوبات يف ميامنار    ٣٧٤                مبوجب املادة                 الثامنة عشرة     سن  
                                  من قـانون خـدمات الـدفاع          ٦٥                    ملتخذة مبوجب املادة                                        ، باإلضافة إىل اإلجراءات العادية ا      )      املدنية

                                                                       وقــد نــشرت احلكومــة وثــائق تفيــد باختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات   . )                           يف إطــار األحكــام العرفيــة (
                                           ، ضد اجلناة الضالعني يف جتنيـد األطفـال             ٢٠١٢            إىل عام        ٢٠٠٩                                  التأديبية، خالل الفترة من عام      

ــتخدامهم يف القـــوات املـــسلحة   ــام   ٤٠ (                                     واسـ ــام   ٥١  و   ؛     ٢٠٠٩           يف عـ     يف   ٥٥    ؛ و     ٢٠١٠           يف عـ
                                                              ؛ وتراوحت التدابري التأديبية ما بني خفض الرتبـة وخفـض            )    ٢٠١٢           يف عام      ٧٣   و   ؛      ٢٠١١    عام

                                                                                              الراتب، وتوجيه اللوم، والسجن، وتوجيه اللـوم الـشديد، وخفـض املعـاش التقاعـدي، والفـصل          
ُ                    وُوجه للمعنيني باألمر يف   .         من اخلدمة    .                               معظم احلاالت للوم أو اللوم الشديد 

                                                                                                وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، رحبت فرقـة العمـل القطريـة بـالتطور اإلجيـايب الـذي                    -    ٥٤
                                                 ر املتـهمني بـالفرار مـن اخلدمـة واإلفـراج                      ّ      اجملنـدين القـصّ                العفو عـن                                قبلت احلكومة مبقتضاه مبدأ     

     ستمر        أن يـ                                        وممـا يـثري القلـق، مـع ذلـك،           .                                                       عنهم من السجن استنادا إىل عدم مـشروعية جتنيـدهم         
   “                     املتغيبــون بــدون إذن ”      وصــف                           ر الــذين يطلــق علــيهم      ّ   القــّص     مــن                           القــبض علــى اجملنــدين         إلقــاء
                                                     للــسجن لفتــرات طويلــة، بينمــا يعــيش اآلخــرون   “         الفــارين ”             تعــرض بعــض  ي و  .  “         الفــارون ”   أو

             ويف الفتـرة     .                                                                                      خمتبئني، غري قادرين على مواصلة حياهتم الطبيعية خوفـا مـن االعتقـال واالحتجـاز              
         متغيبـا       ١٧٢                                                        ، قامت منظمة العمل الدولية بتوثيـق مـا جمموعـه               ٢٠١٢            إىل عام        ٢٠٠٩         من عام   

                   ، ألقـي القـبض         ٢٠٠٩                   جمندا يف عـام        ١٦   “  فر ”               من بني هؤالء،      .                             بدون إذن من اجملندين القصر    
                      لقـي القـبض علـى        ُ   أُ  ،    ٢٠١٠                 جمندا يف عام       ٢٤                              طلق سراحهم فيما بعد؛ وفر        ُ وأُ                  على أربعة منهم    

                 ألقــي القــبض  ،    ٢٠١١                 جمنــدا يف عــام   ٥٧  ر                      هم فيمــا بعــد؛ وفــ      منــ  ١٣              طلــق ســراح  ُ وأُ       منــهم     ١٧
                                                                     منهم حىت هناية الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ومـات أحـدهم               ي            طلق سراح أ    ُ   يُ      ومل        منهم   ١٩     على  

ــسجن ــا   .          يف ال ــر م ــه             وف ــام    ٧٥        جمموع ــدا يف ع ــهم  ى                      ، ألقــي القــبض علــ     ٢٠١٢                  جمن   .                 واحــد من
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   ُ     أُطلـق           اخلدمـة،                               بتهمـة الفـرار مـن             آخرين                جمندا قاصرا      ٢٧                                   ووثقت منظمة العمل الدولية سجن      
    .     ٢٠١٢                      سراحهم مبوجب عفو يف عام 

  
          التوصيات    -     ً سادساً  

                                                                                           أرحب بالتوقيع على خطة العمل بني اجليش الوطين مليامنـار واألمـم املتحـدة مـن أجـل                    -    ٥٥
ــسابق عــن        ــري ال ــذ تقــدمي تقري ــد األطفــال واســتخدامهم، وبالتقــدم احملــرز من ــع جتني                                                                                                         إهنــاء ومن

                                                                     ومـن األمهيـة مبكـان احملافظـة علـى الـزخم، وتنفيـذ أحكـام                  .      منـار                              األطفال والرتاع املسلح يف ميا    
                                         يف هــذا الــصدد، علــى كفالــة اختــاذ   ،               وأحــث احلكومــة  .                                        خطــة العمــل دون مزيــد مــن اإلبطــاء 

   :                          اإلجراءات التالية على الفور
                                                                     حتديد وتسجيل وتسريح مجيع األطفال املنخرطني يف صفوف اجلـيش الـوطين               ) أ (  

   ؛                          العمل القطرية للرصد واإلبالغ                        مليامنار بالتنسيق مع فرقة 
                               ختفيف القيود على سن اخلدمـة       ”  ُ       ا ُيسمى                                         إلغاء التعليمات العسكرية املتعلقة مب       ) ب (  

             ســنة مــن   ١٦                                                   والــيت تــسمح بتجنيــد األشــخاص الــذين بلغــوا   “                              العــسكرية يف القــوات املــسلحة
     ؛                                      اجتازوا االمتحانات املوحدة للصف العاشر  ممن      العمر 

ُ           ممـن ُجنـدوا         عاما  ١٨          فوق سن          الراشدين                 قال األطفال أو                      الوقف الفوري العت     ) ج (       
ّ    وهم بعد قُّصر                               أو حماولـة تـرك اجلـيش،        /                                                        ، وملضايقتهم وسجنهم، بـسبب اهلـروب مـن اخلدمـة و                    ُ

   ؛                                    وكفالة اإلفراج السريع وغري املشروط عنهم
                                                                                تيــسري وصــول فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ إىل املرافــق العــسكرية،    ) د (  

                                                                                                 لة وغريها من املناطق الـيت قـد يوجـد هبـا أطفـال، بطـرق شـىت مـن بينـها إتاحـة                                       والكتائب العام 
                                                                                                  الوصــول إىل األفــواج والكتائــب العاملــة، باإلضــافة إىل القيــادات اإلقليميــة ووحــدات التجنيــد  

     ؛              ومدارس التدريب
                                                                        حماسبة مرتكيب عمليات جتنيد األطفال واستخدامهم، بشىت السبل ومـن بينـها           )ـ  ه (  

                                                                                يف مجيع احلوادث وحماكمة األفراد العـسكريني واملـدنيني املـسؤولني عـن مثـل                ي  هج            التحقيق املن 
                     أن تسمح لفرقـة           املختصة                                                         وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي للمحاكم العسكرية واملدنية          .            هذه األفعال 

                                        عمليات حتقق من سري اإلجراءات يف هذه احملاكم؛                                  العمل القطرية للرصد واإلبالغ بإجراء 
ــ   ) و (                                                                       ع احلــوافز واملكافــآت الــيت تقــدم لقــاء حتقيــق األهــداف واحلــصص               إلغــاء مجي

     ؛                                             املتعلقة بالتجنيد واليت تزيد من خطر جتنيد األطفال
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                                                                            تيــسري وصــول فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ إىل األطــراف األخــرى    ) ز (  
      تخدام                                                                                       املدرجة أمساؤها يف ميامنار إلشراكها يف احلوار بغية وضع خطط عمل إلهنـاء جتنيـد واسـ              

   .                                                        األطفال اجلنود، والتصدي لالنتهاكات اجلسيمة األخرى حسب االقتضاء
ــين وإن كنــت أســلم   و  -   ٦ ٥ ــشكل مباشــر                              إن ــدم ب ــد القــصر ميكــن أن تق ــأن شــكاوى جتني                                                                  ب

                               ، فــإنين أشــجع احلكومــة علــى                                           ، وبأهنــا تقــدم بتلــك الطريقــة بالفعــل                          ومــستقل إىل وزارة الــدفاع
             بـالنظر إىل                                                      ة للشكاوى املتعلقة بالعمل القـسري وتعزيزهـا                                                اإلبقاء على آلية منظمة العمل الدولي     

   .           تجنيد القصر       صلتها ب
ــى            وأحـــث  -   ٧ ٥ ــاء علـ ــن اإلبطـ ــد مـ ــصديق دون مزيـ ــع والتـ ــى التوقيـ ــار علـ ــة ميامنـ                                                                                           حكومـ

                                                                                                    الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك األطفـال يف املنازعـات املـسلحة                   
                 ً                                       وأحـث احلكومـة أيـضاً علـى التنفيـذ الكامـل              .              طنيـة معهـا                                       ومواءمة التشريعات واملمارسـات الو    

        فربايـر   /         شـباط   ٣                                                                                    للتوصيات اليت قدمتها جلنة حقـوق الطفـل يف مالحظاهتـا اخلتاميـة املعتمـدة يف                 
ــه            ، وال    ٢٠١٢ ــضررين من ــرتاع املــسلح واملت ــها باألطفــال املــشاركني يف ال ــق من ــا يتعل                                                                                         ســيما م

    ).CRC/C/MMR/CO/3-4     انظر (
               إىل كفالـة               احلكومـة                                                         هود املستمرة لبناء السالم اليت تبذهلا احلكومة، أدعـو                    ويف إطار اجل    -   ٨ ٥

            إدمـاجهم،            وإعـادة    هم      تـسرحي  ب                                                           ألحكام املتعلقة حبماية الطفل، مبا يف ذلك ما يتعلق منـها          ا       إدراج  
ــار           يف ــالق النـ ــف إطـ ــدة لوقـ ــات جديـ ــل إىل اتفاقـ ــل التوصـ ــن أجـ ــرى مـ ــيت جتـ ــوارات الـ                                                                                                        احلـ

   .     السالم         واتفاقات
                              تعذر الوصول بشكل كامـل                                                             ر إىل احلالة األمنية القائمة، فإن احلالة املستمرة من              وبالنظ  -   ٩ ٥

                        عائقـا أمـام تقـدمي              تـشكل                                                                                ودون عوائق إىل املناطق املتنازع عليهـا ومنـاطق وقـف إطـالق النـار                
                                                                  وأهيـب يف هـذا الـصدد حبكومـة ميامنـار أن تكفـل قيـام                  .                                   املساعدة اإلنسانية األساسية لألطفال   

                                                                                وغريهــا مــن املنظمــات اإلنــسانية بإيــصال املــساعدات اإلنــسانية بالكامــل ودون                 األمــم املتحــدة 
    .                         عوائق إىل السكان املتضررين

                                                     يف ميامنــار، والــيت أدرج العديــد منــها ملــدة مخــس  ة      لدولــ           التابعــة ل                     ومجيــع األطــراف غــري   -    ٦٠
            قـف فـورا                                                        ، ومن مث فهي تعترب من اجلنـاة املتمـادين، مـدعوة ألن تو    ة                         سنوات يف تقاريري السنوي   

                                                                                                            ومتنع جتنيـد األطفـال وتطلـق سـراح مجيـع األطفـال املوجـودين يف صـفوفها بالتعـاون مـع فرقـة                        
                       جتـري حمادثـات سـالم                                            ومطلوب أيضا من هذه األطراف الـيت          .                              العمل القطرية للرصد واإلبالغ   

                                                                               أن تدخل يف حوار مع األمم املتحـدة مـن أجـل وضـع وتنفيـذ خطـط عمـل                                مع حكومة ميامنار  
    .                          اء جتنيد األطفال واستخدامهم          ترمي إىل إهن



S/2013/258
 

26 13-28362 
 

                  الـيت تقـوم هبـا       ة     نـشط   األ                                                                       وينبغي لفرقة العمل القطرية أن تعزز، بالتعـاون مـع احلكومـة،               -   ١ ٦
                                                                                          لرصد مجيع االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال يف ميامنار واإلبالغ عنها ومنعها والتصدي هلـا،              

ــك  ــني              وذلـ ــة بـ ــدرات والثقـ ــاهم والقـ ــاء التفـ ــة وبنـ ــالل التوعيـ ــن خـ ــ ا                                                                             مـ ــوميني    ء    شركا    لـ            احلكـ
       مهـام                       ، من أجـل إدراج            األهلية       نظمات                املنتمني إىل امل                ألمم املتحدة و            التابعني ل           احلكوميني و    غري و

  يف                   محايـة الطفـل و                   الراميـة إىل                                                                        رصد االنتهاكات اجلسيمة ومنعهـا والتـصدي هلـا ضـمن براجمهـا              
   .               براجمها القطاعية

  


