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  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف الفلبني    

    

  موجز  
. والقـرارات الالحقـة لـه     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢هذا التقريَر عمال بقرار جملـس األمـن         أُِعّد    
ــدة مــن  ويغطــي  ــرة املمت ــاين ٣٠ إىل ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١الفت ــوفمرب / تــشرين الث ن
 مـن األمـني     عـن حالـة األطفـال والـرتاع املـسلّح يف الفلـبني            املقدم  ، وهو التقرير الثالث     ٢٠١٢
ــام ــسالع ــن إىل جمل ــسلح     األم ــرتاع امل ــال وال ــين باألطف ــل املع ــه العام ــر  .  وفريق ــضمن التقري ويت

االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال، وحيّدد أطراف الرتاع املـسؤولة عـن             معلومات عن 
لــى مــستوى احلــوار وخطــط العمــل وااللتزامــات  هــذه االنتــهاكات، ويــصف التقــّدم احملــَرز ع 

  .األخرى املتعلقة حبماية الطفل يف الفلبني
بهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر والفـصيل        جبويتضمن هـذا التقريـر املـستجدات املتعلقـة            

سبيل احلرية؛ واجلـيش الـشعيب       مناضلي بانغسامورو اإلسالميني يف   املنشق عنها املعروف باسم     
ويعرض التقرير أيـضا التـدابري املتَّخـذة        . القوات املسلحة الفلبينية  ؛ و أبو سياف اجلديد؛ ومجاعة   

مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وجبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر  
 يف النــزاع     من أجل وقف ومنع جتنيد األطفـال واسـتخدامهم         ٢٠٠٩أغسطس  /املوقَّعة يف آب  

ــيت املــسلح ــصاالت ال ــذراع     ؛ واالت ــبني، وهــي ال ــة للفل ــة الوطني  أُجريــت مــع اجلبهــة الدميقراطي
السياسي للجيش الشعيب اجلديد، بشأن محاية األطفال املتضررين من الرتاع املـسلح؛ وكـذلك              
احلوار مـع حكومـة الفلـبني بـشأن بلـورة اسـتراتيجية خاصـة بـالقوات املـسلحة الفلبينيـة تتعلـق                 

  .باألطفال والرتاع املسلح
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ا، يتضمن التقرير جمموعة من التوصيات املوجََّهـة إىل مجيـع األطـراف واجلهـات         وأخري  

حتسني محاية األطفال املوجودين يف املناطق املتـضررة مـن الـرتاع            كفالة  الفاعلة املعنية من أجل     
ومجيع األطراف مدعوة، بشكل خـاص، إىل التعـاون مـع األمـم املتحـدة مـن أجـل                   . الفلبني يف

وُيـشجَّع اجملتمـع    . ع خطط عمل أو من أجل تنفيذ هذه اخلطط بشكل تام          التفاوض بشأن وض  
الدويل على املساعدة على بلورة وتنفيذ خطط العمل هـذه، مبـا يف ذلـك مـن خـالل ختـصيص                     

  .موارد هلا
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  التطورات العسكرية واالجتماعية والسياسية يف الفلبني  -أوال   
. ٢٠١٠يونيـه  /ليـد الـسلطة يف الفلـبني يف حزيـران         تولَّى الرئيس بنينو أكينو الثالث مقا       - ١
يف منطقـة مينـداناو، أعطـت إدارة أكينـو األولويـة إىل تـسوية الرتاعـات                 هبدف إحالل السالم    و

عن طريق إجراء حمادثـات سـالم مـع جبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر ومفاوضـات مـع اجلبهـة                       
التزمت باالستثمار يف برامج اجتماعيـة       كمااجليش الشعيب اجلديد،    /الدميقراطية الوطنية للفلبني  

ــة للــرتاع   ــو، مــسترِشدة بإطــار الــسالم   . هتــدف للتــصدي لألســباب اجلذري وتــسعى إدارة أكين
اجملتمعات املـساملة   ”أو  ) PAMANA(“ أت مازاغانانغ بامايانان   بايابا”والتنمية املعروف باسم    

 الـرتاع عـن طريـق إقامـة هياكـل        ، إىل ختفيف وطـأة الفقـر يف املنـاطق املتـضررة مـن             “واملزدهرة
. أساسية جمتمعية، وتقدمي خدمات اجتماعيـة، وحتـسني اإلدارة وبنـاء قـدرات اجملتمعـات احملليـة                

، ســّنت حكومــة الفلــبني عــددا مــن القــوانني اخلاصــة الــيت تفــرض    ٢٠٠٩وعلــى امتــداد ســنة  
املهينـة علـى أيـدي      عقوبات على التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو             
قـانون اجلمهوريـة   (موظفني حكـوميني وغريهـم مـن األشـخاص الـذين يـشغلون مراكـز سـلطة               

، وتفرض عقوبات أيـضا علـى ارتكـاب اجلـرائم الـيت يعاقـب عليهـا القـانون اإلنـساين                     )٩٧٤٥
ــادة اجلماعيــة واجلــرائم ضــد اإلنــسانية ســواء كــان مرتكبــو هــذه اجلــرائم       الــدويل وجرميــة اإلب

ــة (ن الــدول أو جهــات مــن غــري الــدول   جهــات مــ  تــشرين ١ويف ). ٩٨٥١قــانون اجلمهوري
  .، صّدقت احلكومة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١١نوفمرب /الثاين
ورغــم أن هــذه الفتــرة املــشمولة بــالتقرير قــد شــهدت بــشكل عــام اخنفاضــا يف عــدد       - ٢

ــعة الن   ــسلحة الواسـ ــة املـ ــال القتاليـ ــدة    األعمـ ــضة احلـ ــات املنخفـ ــتمرت الرتاعـ ــد اسـ ــاق، فقـ   طـ
 قرية أو بلدة وخاصـة يف مـنطقيت         ٤٢ ٠٠٠ ربع قرى أو بلدات الفلبني اليت يتجاوز عددها          يف

 ٢٠٠٩وحتسنت احلالة األمنية إىل حد كبري خالل النصف الثاين من عـام             . فيساياس ومينداناو 
 كانــت نتيجــة هجــوم ، الــيت٢٠٠٩ نــوفمرب/وقعــت مذحبــة ماغينــداناو يف تــشرين الثــاين إىل أن

هـذه املذحبـة    أحـدثت   و . شـخص  ٥٠ أسفر عن مقتل أكثر من       العنف العشائري مسلّح يتصل ب  
، كمـا  تغيريا رئيسيا يف التوجُّهات السياسية يف منطقة مينـداناو املـسلمة املتمتعـة بـاحلكم الـذايت             

يوليــه /صف شــهر متــوزدفعــت احلكومــة إىل إيفــاد جنــود مــن القــوات املــسلحة الفلبينيــة يف منتــ 
مــن أجــل نــزع فتيــل الــرتاع بــني العــشائر  عــسكرية هجمــاتتنفيــذ  إىل هــذه املقاطعــة ل٢٠١٠
وظلت هذه االشتباكات املسلحة املتقطِّعة بني العـشائر املتنـاحرة، الـيت تعـرف باسـم              . املتحاربة

كـثري مـن     يف، تؤثر على الوضـع يف مينـداناو خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ممـا أدى                ‘ريدو’
ونظـرا إىل حالـة انعـدام األمـن الـسائدة،      . األحيان إىل تشريد أعداد كبرية من السكان املـدنيني     

 ٧٠ ٠٠٠ينـاهز    بلغ عدد األشخاص الذين ال يزالون مشردين يف وقت كتابة هـذا التقريـر مـا               
  . يف املائة منهم من النساء واألطفال٨٠شخص، علما أن 
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ــسمرب/ويف كــانون األول  - ٣ ــدويل    ٢٠١٠ دي ــق الرصــد ال ــة أن ميــّدد فري ، طلبــت احلكوم
الــذي تقــوده ماليزيــا فتــرة عملــه، بغــرض هتيئــة بيئــة مــستقرة الســتئناف حمادثــات الــسالم بــني   

. ٢٠١١احلكومة وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير اليت كان من املقرر أن تدور يف مطلـع سـنة                 
شتركة بــني القــوات املــسلحة الفلبينيــة  وقــد بــرهن وجــود الفريــق إىل جانــب جلنــة التنــسيق املــ  

ــهما يف احلــد       ــة علــى فعاليت ــر املكلّفــة بوقــف األعمــال العدائي وجبهــة مــورو اإلســالمية للتحري
، وقّعـت احلكومـة وجبهـة مـورو         ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول  . املناوشات يف مينداناو   من

تعجيــل بتنفيــذ خطــة العمــل اإلســالمية للتحريــر إطــارا إلبــرام اتفــاق ســالم شــامل وفّــر زمخــا لل
ويـضمن هـذا االتفـاق    . املشتركة بني األمم املتحدة وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير بشكل تام      

اإلطــاري تــوفري آليــات محايــة اجتماعيــة حمــّددة موجهــة للفئــات الــضعيفة املوجــودة يف املنــاطق  
 وقـد . ألطفـال اخلاضعة لسيطرة مجاعة بانغـسامورو، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى النـساء وا                 

منطقة مينداناو املسلمة املتمتعة بـاحلكم       يف    االنتخابات ١٠١٥٣أرجأ القانون اجلمهوري رقم     
، لكـــي تتـــزامن ٢٠١١أغـــسطس /الـــذايت، الـــيت كـــان مـــن املقـــرر إجراؤهـــا يف األول يف آب 

 ، ممـا أدى إىل    ٢٠١٣مـايو   /االنتخابات الوطنية مـع االنتخابـات احملليـة املقـرر إجراؤهـا يف أيـار              
، وقــع عــدد  ٢٠١٢أكتــوبر /ومنــذ تــشرين األول . عــودة التــوتر جمــددا إىل منطقــة مينــداناو    

  .احلوادث اليت اسُتخِدمت فيها أجهزة متفجرة مرجتلة أثناء تسجيل الناخبني واملرشحني من
ويف هذه األثنـاء، أعلنـت اجلبهـة الدميقراطيـة الوطنيـة للفلـبني، وهـي اجلنـاح الـسياسي                      - ٤

ــشعيب ا  ــدة     للجــيش ال ــار مل ــن وقــف إطــالق الن ــد، ع ــني    ١٩جلدي ــيالد ب ــد امل ــبة عي ــا مبناس  يوم
، وذلــــك متهيــــدا  ٢٠١١ينــــاير / كــــانون الثــــاين ٣ و ٢٠١٠ديــــسمرب /كــــانون األول ١٦

للمفاوضــات بــني احلكومــة واجلبهــة الدميقراطيــة الوطنيــة للفلــبني املقــرر أن جتــري يف منتــصف   
ثات السالم األوسـع نطاقـا املقـرر أن تعقـد     ، هبدف وضع أسس حملاد    ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
ــر /يف شــباط ــق      .  يف أوســلو٢٠١١فرباي ــدت بتعلي ــذا العــرض وتقي ــع ه ــة م ــت احلكوم وجتاوب

إال أن احلـوادث األمنيـة الـيت        . العمليات العسكرية اهلجومية باعتبار ذلك مـن تـدابري بنـاء الثقـة            
مولة بـالتقرير، وتزامنـت يف كـثري    نفذها اجليش الشعيب اجلديد تواصلت على امتداد الفترة املـش    

ولوحظـت  . من األحيان مع االحتفـاالت بالـذكرى الـسنوية هلـذه اجلماعـة املـسلحة أو لقادهتـا                 
يونيــه وكــانون /زيــادة تدرجييــة يف اهلجمــات الــيت نفــذها اجلــيش الــشعيب اجلديــد بــني حزيــران   

م، وإلقـاء القـبض     ، وهي ُتعزى إىل عدم إحراز تقـدم يف حمادثـات الـسال            ٢٠١٢ديسمرب  /األول
على مقاتلني مـن اجلـيش الـشعيب اجلديـد، وإىل الغـارات الـيت شـنتها القـوات املـسلحة الفلبينيـة                       

ــد     ــشعيب اجلدي ــة للجــيش ال ــسكرات تابع ــى مع ــار. عل ــايو /ويف أي ــة  ٢٠١٣م ــت احلكوم ، أعلن
 بعـد   اجلـيش الـشعيب اجلديـد     /اهنيار حمادثات السالم مـع اجلبهـة الدميقراطيـة الوطنيـة للفلـبني             عن
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 إىل إثـارة موجـة جديـدة مـن األعمـال القتاليـة               ذلـك  أدىوقـد   . ثالث سنوات من املفاوضـات    
  .املسلحة

  
  القوات املسلحة الفلبينية    

كومــة، والــيت ُتعــرف باســم احليف إطــار خطــة الــسالم واألمــن الــداخليني الــيت أطلقتــها   - ٥
عد مؤسسي على املبـادئ املتعلقـة       ، بذلت القوات املسلحة الفلبينية جهودا إلضفاء بُ       “باياهنان”

، أصــدر مكتــب ٢٠١١ويف عــام . حبقــوق اإلنــسان يف العمليــات األمنيــة العامــة الــيت تقــوم هبــا
حقوق اإلنسان التابع للقوات املسلحة الفلبينيـة كتيِّبـا عـن حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين         

ت ودلـيال ُيـسترَشد بـه لتنفيـذ         القـوا هـذه   الدويل ليشكّل مورِدا من املوارد املستخَدمة لتـدريب         
 كـذلك مّهـدت هـذه اخلطـة الطريـق أمـام تعزيـز التعـاون بـني الوكـاالت العـسكرية                       .العمليات

والوكاالت املدنية، وال سيما يف إطـار اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة أسـباب النــزاع، ممـا يـدلّ علـى                       
 أمـا يف مـا يتعلـق    .ية النـزاعاألخذ بنهج يغلب عليه الطابع املدين ال الطابع العسكري إزاء تسو   

) ٢٠٠٦ (٥٤٦بالوحدة اجلغرافية املدنية التابعة للقوات املسلحة، فيخّول األمر التنفيذي رقـم            
تلـك  القوات املسلحة الفلبينية تقـدمي الـدعم اللوجـسيت واملـادي والتكتيكـي جملموعـات التعزيـز              

 اجملموعات بـدعم القـوات املـسلحة    ومن حيث املبدأ، ُتكلّف هذه. وذلك مبوافقة اإلدارة احمللية 
وتقــوم القــوات املــسلحة الفلبينيــة بتجنيــد وتــدريب أفــراد  . الفلبينيــة يف املنــاطق املتــأثرة بــالرتاع

، يف حــني يــتم جتنيــد الكــوادر املنتــسبني إىل الوحــدة اجلغرافيــة املدنيــة التابعــة للقــوات املــسلحة 
ويف هــذا الــصدد، عقــدت القــوات  . لــيأعــضاء الوحــدة العــاديني ومراقبتــهم علــى الــصعيد احمل 

أفرقـة  ”املسلحة الفلبينية حلقـة عمـل لـضباط الـصف وأفـراد القـوات الـذين يعملـون بوصـفهم             
ــة ــز بــشكل خــاص علــى     “ تــدريب متنقل ــتم إيفادهــا إىل املفــارز التابعــة للوحــدة، مــع التركي ي

  .طفلالتشريعات ذات الصلة يف الفلبني وعلى القانون اإلنساين الدويل وحقوق ال
  

  جبهة مورو اإلسالمية للتحرير    
شهد عدد االشتباكات املسلحة بني القوات املسلحة الفلبينية وجبهة مـورو اإلسـالمية               - ٦

ــامي    ــا كــبريا يف ع ــر تراجع ــام   ٢٠١١ و ٢٠١٠للتحري ــا يف ع ــد . ٢٠١٢، وتوقّــف تقريب وبع
بني احلكومة وجبهـة مـورو      قام اجلانبان مبدئيا بوقف عملياهتما العسكرية، بدأت احملادثات          أن

، أُصـِدر   ٢٠١٠يونيـه   /ويف حزيـران  .  برعاية حكومة ماليزيـا    ٢٠١٢اإلسالمية للتحرير يف عام     
إعــالن مــشترك بــني احلكومــة وجبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر ملواصــلة مفاوضــات الــسالم،   

ــشكل رمســي يف عــام      ــسالم ب ويف . ٢٠١١ وأفــضى هــذا اإلعــالن إىل اســتئناف مفاوضــات ال
، أعـاد فريقـا التفـاوض اللـذان ميـثالن احلكومـة واجلبهـة تأكيـد التزامهمـا                   ٢٠١١أبريـل   /سانني

ضمانات أمنية وضمانات متعلقـة باحلـصانة، واتفقـا علـى اسـتئناف أعمـال فريـق العمـل             بتوفري  
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املــشترك املخــصص، وهــو آليــة مــشتركة أنــشئت للتــصدي لألنــشطة اإلجراميــة يف املنــاطق          
وعقب احملادثات الرمسيـة الـيت دارت يف تـشرين          . مورو اإلسالمية للتحرير  اخلاضعة لتأثري جبهة    

ــوبر /األول ــل     ٢٠١٢أكت ــة بتفعي ــادئ واآلليــات الكفيل ــا حيــدد املب ــا إطاري ــان اتفاق ــع الطرف ، وقّ
 ليحل مكان منطقة مينداناو املـسلمة       “بانغاسامورو”الكيان السياسي اجلديد الذي حيمل اسم       

  .املتمتعة باحلكم الذايت
  

  مناضلو بانغسامورو اإلسالميون سبيل احلرية    
ــة الــيت دارت بــني احلكومــة وجبهــة مــورو اإلســالمية        - ٧ ــسالم الرمسي ــات ال خــالل حمادث

، أكــدت اجلبهــة أن القائــد الــضال كــاتو ال يــزال عــضوا       ٢٠١١أبريــل /للتحريــر يف نيــسان 
إلسـالمية يف سـبيل   تنظيمها ولكنه شـكّل فـصيال منـشقا ُيعـرف باسـم حركـة بانغـسامورو ا             يف

احلرية وأن لدى هذا الفصيل جنـاح عـسكري ُيعـرف باسـم مناضـلي بانغـسامورو اإلسـالميني                   
ــة  ــبيل احلريــ ــاريخ       . يف ســ ــر تــ ــالمية للتحريــ ــورو اإلســ ــة مــ ــادة جبهــ ــت قيــ ــدما فرضــ وعنــ

 كموعــد أقــصى لينــضمَّ القائــد كــاتو إىل اجلبهــة جمــددا ويقــوم حبــل ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ٢٦
ورغـــم تواصـــل .  اإلســـالمية يف ســـبيل احلريـــة، رفـــض كـــاتو االنـــصياع حركـــة بانغـــسامورو

، ٢٠١٢أغـسطس   /مفاوضات السالم بـني احلكومـة وجبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر يف آب               
شن مناضلو بانغسامورو اإلسالميون يف سبيل احلرية سلسلة من اهلجمـات اسـتهدفت القـوات            

.  مـدين  ٣٩ ٠٠٠يف تـشريد مـا ال يقـل عـن           املسلحة الفلبينية يف مقاطعـة ماغينـداناو وتـسببت          
ــذان ميــثالن احلكومــة وجبهــة مــورو اإلســالمية       ــا التفــاوض الل وقــد أدان هــذه اهلجمــات فريق

وتواصـلت املناوشـات الـيت شـنها        . للتحرير باعتبارها حماولة إلبعاد عملية الـسالم عـن مـسارها          
ــشرين األول     ــىت تـ ــة حـ ــبيل احلريـ ــالميون يف سـ ــسامورو اإلسـ ــلو بانغـ ــوبر /مناضـ ، ٢٠١٢أكتـ

وبالتوازي مع ذلك أُحـرز تقـدم يف احملادثـات بـني احلكومـة وجبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر                      
، واصـلت جبهـة مـورو       ٢٠١٢أغـسطس   /وحـىت آب  . أفضى إىل توقيع اتفـاق إطـاري للـسالم        

اإلسالمية للتحرير التنسيق مع القوات املسلحة الفلبينيـة ملنـع مناضـلي بانغـسامورو اإلسـالميني                
ومــن جهتــها، واصــلت حركــة بانغــسامورو .  ســبيل احلريــة مــن تنفيــذ املزيــد مــن اهلجمــاتيف

اإلسالمية يف سبيل احلرية إصدار تصرحيات علنية مناوئة حملادثـات الـسالم تؤكـد فيهـا أن هـذه          
  .احملادثات تتجاهل رغبة شعب مورو يف إقامة دولة مستقلة لبانغاسامورو

  
  اجليش الشعيب اجلديد    

ــت  - ٨ ــبني    اسـ ــة للفلـ ــة الوطنيـ ــة الدميقراطيـ ــة واجلبهـ ــة بـــني احلكومـ ــات الرمسيـ ؤنفت احملادثـ
االتفاقــات الــسابقة تأكيــد لحكومــة التــابع ل التفــاوض كــرر فريــقو. ٢٠١١فربايــر /شــباط يف

 إلجناز جـدول أعمـال موضـوعي بـشأن           شهرا ١٨ على إطار زمين معجل مدته        الطرفان واتفق
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ية، واإلصـالحات الـسياسية والدسـتورية وإهنـاء األعمـال           االقتـصاد  - اإلصالحات االجتماعيـة  
وكــذلك اســتؤنف انعقــاد جلنــة الرصــد املــشتركة لالتفاقيــة الــشاملة   . القتاليــة وتوزيــع القــوات

، وذلـك ملناقـشة   ٢٠٠٤الحترام حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل املنـشأة منـذ عـام                  
غـري أن إجـراء     .  وإجـراء التحقيقـات املـشتركة       مبا يف ذلك إدماج الشكاوى     ،وظائفها التنفيذية 

، وبعد ذلك اتفـق الفريقـان علـى تنظـيم           ٢٠١٢املزيد من التحقيقات تعرقل حىت منتصف عام        
ــستمرة       ــا م ــتئناف املفاوضــات وإبقائه ــشة اس ــة ملناق ــري رمسي ــات غ ــرر أن ُتجــرى  . اجتماع وتق

تـستوف الـشروط     مـة مل  ولكـن احلكو  . ٢٠١٢أكتـوبر   /احملادثات يف النـرويج يف تـشرين األول       
 أسـريا،  ١٨املسبقة اليت وضعها اجليش الشعيب اجلديد مـن أجـل التفـاوض علـى إطـالق سـراح             

وال يزال هناك قلق بشأن تنفيذ وقف إطالق النار، وبـشأن اسـتخدام األلغـام األرضـية وتطبيـق           
 احلكومـة   ، أعلنـت  ٢٠١٣مايو  /ويف أيار . االتفاق املشترك املتعلق بضمانات السالمة واحلصانة     

اجلـيش الـشعيب اجلديـد بعـد ثـالث      /اهنيار حمادثات السالم مع اجلبهة الدميقراطية الوطنية للفلبني  
  .موجة جديدة من األعمال القتالية املسلحة عقب ذلك وبدأت. سنوات

  
  مجاعة أبو سياف    

 على الرغم من ورود تقارير عن اخنفاض قوام مجاعة أبو سياف، ال تـزال هـذه اجلماعـة                - ٩
يـــزال  وال. نـــشطة يف مقاطعـــات باســـيالن، وســـولو، وتـــاوي تـــاوي، وشـــبه جزيـــرة زامبوانغـــا
قلـب هـذا     االختطاف مقابل فدية متفشيا يف غـريب مينـداناو، حيـث تعتـرب مجاعـة أبـو سـياف يف                   

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير تزايـدت حـاالت االبتـزاز واهلجمـات ذات            . اإلجراميالنشاط  
ولوحظت زيادة يف عدد اهلجمـات الـيت شـنتها مجاعـة أبـو سـياف خـالل               . وجيةالدوافع اإليديول 

ــرغم مــن تقلــص قياداهتــا     ــالتقرير، وذلــك علــى ال ــرة املــشمولة ب ــوبر /ويف تــشرين األول. الفت أكت
، أدت األعمــال القتاليــة املــسلحة بــني القــوات املــسلحة الفلبينيــة ومجاعــة أبــو ســياف إىل ٢٠١١

واالسـتراتيجية  . يف مقـاطعيت باسـيالن وزامبوانغـا سـيبوغاي     شـخص  ٢٨ ٠٠٠تشريد أكثر مـن    
اليت تتبعها احلكومة جتاه مجاعة أبو سـياف هـي مـزيج مـن العمليـات العـسكرية وعمليـات إنفـاذ                      

ــو ســياف شــن هجمــات     ــانون، بينمــا تواصــل مجاعــة أب ــة ومــسؤوليها  الق ــوات احلكوم .  ضــد ق
ويؤدي استمرار أنشطة االختطـاف     . ةيوجد أي حوار رمسي بني مجاعة أبو سياف واحلكوم         وال

للحصول على فدية اليت تقـوم هبـا مجاعـة أبـو سـياف إىل صـعوبات بالغـة يف إيـصال املـساعدات                        
  .زامبوانغا اإلنسانية إىل مقاطعات سولو، وباسيالن، وتاوي تاوي، وشبه جزيرة
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  االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال  -ثانيا   
 بــالتقرير ارتكــاب انتــهاكات جــسيمة ضــد األطفــال،   اســتمر خــالل الفتــرة املــشمولة   - ١٠

وال يــزال فريــق العمــل القطــري يواجــه بعــض  . وذلــك مــن جانــب مجيــع األطــراف يف الفلــبني 
عـزى العـدد احملـدود مـن        ُي وميكـن أن  . الصعوبات فيما يتعلق برصد االنتهاكات واإلبالغ عنـها       

يــة القــدرات املتــوفرة يف جمــال  احلــوادث الــيت جــرى التحقــق منــها إىل انعــدام التمويــل وحمدود  
القيــود األمنيــة الــيت تواجــه  املــوارد البــشرية مــن أجــل تنفيــذ آليــة الرصــد واإلبــالغ، فــضال عــن

ــة واملــثرية للقلــق بــشكل خــاص     وال يــزال ســفر . الراصــدين وتعيــق الوصــول إىل املنــاطق النائي
 سـيما املنـاطق الـيت       موظفي األمم املتحدة إىل جزء كبري من جنوب غرب مينـداناو مقيـدا، وال             

سبيل احلريـة، ومجاعـة      يوجد فيها اجليش الشعيب اجلديد، ومناضلو بانغسامورو اإلسالميون يف        
تعـدو عـن كوهنـا        املعلومـات الـواردة يف هـذا التقريـر ال          ُيعتقـد أن  ونتيجـة لـذلك،     . أبو سـياف  

 االسـتعراض،   الفتـرة قيـد    ويف. النتـهاكات املرتكبـة ضـد األطفـال       العدد احلقيقـي ل   مؤشرا على   
مشلت أطـراف الـرتاع املـسؤولة عـن انتـهاكات جـسيمة جتـاه األطفـال جبهـة مـورو اإلسـالمية                       

ن يف ســبيل احلريــة، و بانغــسامورو اإلســالميومناضــلالفــصيل املنــشق عنــها أال وهــو للتحريــر، و
الوحـدة اجلغرافيـة    و ، والقـوات املـسلحة الفلبينيـة      ،واجليش الشعيب اجلديد، ومجاعـة أبـو سـياف        

وال تــزال منــاطق غــريب ووســط مينــدناو وفيــساياس تــشكل أكثــر املنــاطق    . املدنيــة التابعــة هلــا 
قتـل األطفـال    احلوادث اليت تـؤثرعلى املـدارس، يليهـا          شيوعاومشلت أكثر االنتهاكات    . تضررا

  .وتشويههم، وجتنيد األطفال واستخدامهم
  

  جتنيد األطفال واستخدامهم  -ألف   
 حالـــة ٥١ة بـــالتقرير، تلقـــت فرقـــة العمـــل القطريـــة تقـــارير عـــن  يف الفتـــرة املـــشمول  - ١١
ومشلــت هــذه .  طفــال٥٩حــاالت جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، تتعلــق مبــا ال يقــل عــن     مــن

ــا ال يقــل عــن    ــان و  ٥٢احلــاالت م ــراوح أعمــارهم بــني   ٧ مــن الفتي ــات، تت  ســنوات ١٠ فتي
  . مهام الدعمويشري معظم هذه احلاالت إىل استخدام األطفال يف. سنة ١٧ و
  

  جبهة مورو اإلسالمية للتحرير    
 بتوقيـع خطـة العمـل املـشتركة بـني األمـم             ٢٠٠٩على الرغم مـن قيـام اجلبهـة يف عـام              - ١٢

املتحدة وجبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر، وإصـدارها بعـد ذلـك لألمـر العـام التكميلـي، فقـد                       
وسـجلت فرقـة العمـل      . الرمسـي واصلت اجلبهة تدريبـها لألطفـال وتزويـدهم بالـسالح والـزي             

 حادثــا لتجنيــد األطفــال واســتخدامهم تورطــت فيهــا جبهــة مــورو اإلســالمية         ١٢القطريــة 
 من الفتيان تتراوح أعمـارهم      ١٦وجرى التحقق من سبعة من هذه احلوادث، مشلت         . للتحرير
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واســتخدم هــؤالء األطفــال للقيــام مبهــام .  ســنة١٧ ســنة وفتــاة واحــدة عمرهــا ١٧ و ١٣بــني 
تالية ومهام دعم على حد سواء، مبا يف ذلك اسـتخدامهم كحـرس وسـعاة ولـصيانة األسـلحة                   ق

  .ونقل الذخرية
وارتدى بعض األطفال اآلنفي الذكر الزي العسكري الكامـل ومحلـوا أحزمـة عريـضة                 - ١٣

، حتققـت فرقـة العمـل القطريـة مـن أن قيـادة القاعـدة                ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . حتوي ذخرية 
ــة١٠٦ ــة        جلبه ــري القتالي ــة وغ ــام القتالي ــال يف امله ــستخدم األطف ــر ت ــورو اإلســالمية للتحري .  م

 سـنة يرتـدون الـزي العـسكري الكامـل           ١٦ و   ١٣وشوهد ثالثة فتيـان تتـراوح أعمـارهم بـني           
، حتققــت فرقــة ٢٠١١ويف أوائــل عـام  . وحيملـون األســلحة اآلليـة يف إحــدى املناســبات العامـة   

. لقــان بأطفــال حيملــون أســلحة آليــة ويــؤدون املهــام العــسكرية العمــل القطريــة مــن حــالتني تتع
 سـنة حيملـون الـسالح ويرتـدون الـزي           ١٦ و   ١٢وشوهد سـبعة فتيـان تتـراوح أعمـارهم بـني            

 ١٠٣، حتققت فرقة العمل القطرية مـن قيـام قيـادة القاعـدة              ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز . العسكري
 سـنة  ١٦ن، مهـا فـىت يبلـغ مـن العمـر            ووصف طفال . يف مقاطعة الناو ديل سور بتجنيد أطفال      

ن لـدى جبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر،           ي سـنة، أنـشطتهما اليوميـة كمجنـد        ١٧وفتاة عمرها   
  .يف ذلك التدريب على فنون القتال وصيانة األسلحة مبا
ــر قــسرا؛       - ١٤ ــتم جتنيــد األطفــال املــرتبطني جببهــة مــورو اإلســالمية للتحري ويف العــادة ال ي
ويعـيش العديـد    . جون للمـشاركة بـسبب تـأثريات اجتماعيـة وضـغوط اقتـصادية            هم ُيستدرَ  بل

مــن األطفــال الــذين يعتــربون مــرتبطني باجلبهــة يف جمتمعــاهتم احملليــة، ويظلــون أحيانــا ملــتحقني  
ويثري ذلك صعوبات حمـددة يف مـا يتـصل بـالتعرف علـى األطفـال املـرتبطني باجلبهـة                    . باملدارس

  .ال عن اجلماعةوكذلك يف فصل هؤالء األطف
  

  مناضلو بانغسامورو اإلسالميون يف سبيل احلرية    
، وردت ادعــاءات ذات مــصداقية عــن جتنيــد حركــة مناضــلي ٢٠١١يوليــه /منــذ متــوز  - ١٥

وتشري تقارير موثـوق هبـا   .  سنوات١٠بانغسامورو وقائدها كاتو ألطفال ال تتجاوز أعمارهم  
، ٢٠١٢أغــسطس /ويف آب. ن الــشعاراتإىل وجــود فتيــات صــغريات حيملــن الــسالح ويــردد

وردت بالغــات عــن وجــود عــشرات مــن األطفــال يف معــسكر تــدريب ملناضــلي بانغــسامورو  
دعـاءات  الومل يتـسن التحقـق مـن هـذه ا         . ينفذون املسريات والتدريبات وينظم هلم حفل خترج      

  .عند كتابة هذا التقرير بسبب القيود األمنية
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  اجليش الشعيب اجلديد    
لت اجلبهة الدميقراطية الوطنية يف الفلبني ادعاءاهتا بـأن جناحهـا العـسكري، وهـو                واص  - ١٦

ولكـن  . اجليش الشعيب اجلديد، ال جيند األطفال للمـشاركة بـشكل مباشـر يف األعمـال القتاليـة           
اجلبهة صرحت بأن اجليش الشعيب اجلديد ال يلتزم بتعريف جتنيد األطفال واسـتخدامهم احملـدد               

، ويعترف بأنه جيند األطفـال ويـدرهبم ويـستخدمهم يف أغـراض             ٢٠٠٧ لعام   يف مبادئ باريس  
نتيجــة  خــالل االعتــداءات وذلــك كجيرحــون ويقتلــونون ال يزالــغــري أن االطفــال . غــري قتاليــة
وُسـجِّلت اثنتـا عـشرة حالـة مـن حـاالت جتنيـد         . رتباطهم مع اجلـيش الـشعيب اجلديـد       مباشرة ال 

. ش الـشعيب اجلديـد، تتعلـق بثمانيـة فتيـان وسـت فتيـات              األطفال واستخدامهم من جانب اجلـي     
وحتققت فرقة العمل القطرية من أربع من هذه احلاالت، تتعلق بأربع فتيات تتـراوح أعمـارهن                

ــان يف ســن   ١٧ و ١٤بــني  ــة فتي ــه قــد ترتــب علــى    .  ســنة١٦ ســنة وثالث وشــهد األطفــال بأن
ــة وغــري      ــام قتالي ــد أداء مه ــشعيب اجلدي ــع اجلــيش ال ــاطهم م ــى حــد ســواء  ارتب ــة عل ــي .  قتالي فف

، على سبيل املثال، حتققت فرقة العمل القطريـة مـن ارتبـاط فتـاة عمرهـا                 ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
وكـان القـادة املـسؤولون عنـها        .  عاما بـاجليش الـشعيب اجلديـد يف إقلـيم نيغـروس أورينتـال              ١٦

ليـة ومبهـام دعـم      اجملتمعـات احمل   على علم بعمرها وكلفوهـا بتنظـيم حلقـات دراسـية للتوعيـة يف             
وتنقَّلَت الفتاة مع اجلماعة املسلحة وأقامت يف خميماهتا وجـرى تدريبـها علـى أسـاليب                . أخرى

  .القتال واستخدام األسلحة
  

  مجاعة أبو سياف    
الفترة قيد االستعراض تقارير عن ستة حـوادث لتجنيـد          أثناء  تلقت فرقة العمل القطرية       - ١٧

 أبــو ســياف، وتعلقــت مبــا ال يقــل  هــذه احلــوادث إىل مجاعــةاألطفــال واســتخدامهم، وُنــِسبت 
وعلـى الـرغم مـن أن فرقـة         .  سـنة  ١٧ و   ١٣ مـن الفتيـان الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني              ١٧ عن

العمل القطرية مل تتمكن من التحقق مـن مجيـع احلـوادث بـسبب القيـود األمنيـة، يـربهن اتـساق          
انـب مجاعـة أبـو سـياف واسـتخدامهم          هذه البالغات على جتنيد األطفال على حنو نشط مـن ج          

ــام    ــام مبهـ ــذلك للقيـ ــة وكـ ــل فديـ ــاف مقابـ ــشطة االختطـ ــذ أنـ ــةلتنفيـ ــات .  قتاليـ وتـــشري املعلومـ
ــو ســياف،         أن إىل ــة أب ــشطة مجاع ــا يف أن ــشاركة أطفاهل ــاء م ــة لق ــضات مالي ــى تعوي األســر تتلق
 وحتققــت فرقــة .يــزال احتمــال احلــصول علــى املكافــأة املاديــة ميثــل القــوة احلــافزة الرئيــسية   وال

من جتنيد عـشرة فتيـان مـن أحـد اجملتمعـات احملليـة يف مقاطعـة باسـيالن يف الفتـرة              القطرية العمل
وتشري التقارير أيضا إىل مشاركة األطفال يف العمليات القتالية اليت قامت هبـا         . ٢٠١٢-٢٠١١

ــيالن      ــولو وباسـ ــاطعيت سـ ــة يف مقـ ــسلحة الفلبينيـ ــوات املـ ــد القـ ــياف ضـ ــو سـ ــة أبـ ــ. مجاعـ ي ففـ
عمره كان مـسلحا     ثال، قتل صيب يف الثالثة عشرة من      ، على سبيل امل   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٤

  . خالل مواجهة مسلحة مع القوات املسلحة الفلبينيةM-203بقاذفة قنابل يدوية من طراز 
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  القوات املسلحة الفلبينية والوحدة اجلغرافية للقوات املسلحة الشعبية    
 تقريـرا عـن قيـام القـوات املـسلحة الفلبينيـة باسـتخدام        ١٤ريـة  تلقت فرقـة العمـل القط      - ١٨

وكانــت .  تقــارير عــن قيــام الوحــدة اجلغرافيــة املدنيــة املرتبطــة بــالقوات املــسلحة ٧األطفــال و 
احلــوادث الــيت تــشارك فيهــا القــوات املــسلحة الفلبينيــة تتعلــق بــشكل عــام باســتخدام األطفــال  

وظــل األطفــال  . ة ضــد اجلــيش الــشعيب اجلديــد   كمرشــدين وخمــربين يف العمليــات العــسكري   
معظم احلوادث املبلغ عنها مرتبطني بكتائب القوات املـسلحة الفلبينيـة لفتـرات تتـراوح بـني                  يف

وتـشكل هـذه احلـوادث    . بضع ساعات أو بضعة أيام، ويف وقت الحق فروا أو أطلق سراحهم    
ــال وجمت     ــال وتعــرض األطف ــة لألطف ــسالمة البدني ــدات خطــرية لل ــة إىل خمــاطر   هتدي ــاهتم احمللي مع

  .االنتقام على أيادي عناصر اجليش الشعيب اجلديد
ــسان   - ١٩ ــي ني ــل /فف ــسكرية يف     ٢٠١١أبري ــة ع ــة عملي ــسلحة الفلبيني ــوات امل ، أجــرت الق

مقاطعة أبرا، اسـتخدم فيهـا األطفـال كمخـربين وجـرى اسـتجواهبم بـشأن مواقـع املعـسكرات                    
، أجـرب فـىت     ٢٠١١مـايو   /ويف أيـار  .  مـع اجلماعـات املـسلحة      وأفراد اجملتمعات احمللية املتعـاطفني    

ــغ مــن العمــر   ــة      ١٣يبل ــة املــشاة الرابع ــرا، علــى إرشــاد كتيب ــة أب ــي، مقاطع ــة كيل  ســنة يف بلدي
ودعـا اجملتمـع احمللـي إىل إطـالق         . واخلمسني يف عمليـة مالحقـة ملقـاتلي اجلـيش الـشعيب اجلديـد             

، أجرب أفراد مـن     ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز . وم واحد سراحه وُسمح للفىت بالعودة إىل دياره بعد ي       
 سنة، على مرافقتـهم     ١٣ و   ١٢كتيبة املشاة السابعة واخلمسني فتيني يافعني، يبلغان من العمر          

وقـد فـر الطفـالن بعـد        . يف عملية مالحقة للجيش الشعيب اجلديد يف مقاطعة كوتاباتو الشمالية         
  .عدة ساعات وعادا إىل ديارمها

تخــذ القــوات املــسلحة الفلبينيــة تــدابري ملموســة مــن أجــل ضــمان عــدم جتنيــد    وبينمــا ت  - ٢٠
األطفال يف الوحدة اجلغرافية املدنية بـالقوات املـسلحة، مبـا يف ذلـك عـرب إصـدار توجيهـات هبـذا          

املنـاطق   الشأن، تبني احلوادث أن وحدات هذه الوحدة تستخدم األطفال عموما أثنـاء عملـها يف   
 ســنة، يف بلديــة المبايــانغ، ١٤، تبــّين أن فــىت يبلــغ مــن العمــر ٢٠١١بريــل أ/ويف نيــسان. النائيــة

مقاطعة سلتان كـودارات، عـضو يف الوحـدة اجلغرافيـة املدنيـة بـالقوات املـسلحة، حيـث شـوهد                     
يونيــه /حزيــران ويف. يلــبس زيــا عــسكريا وحيمــل بندقيــة، ويقــوم بتــوفري األمــن يف مناســبة عامــة  

 وهـو ذكـر يبلـغ مـن العمـر           جلغرافية املدنية بـالقوات املـسلحة     الوحدة ا  أحد أعضاء    ، قتل ٢٠١١
  .، وذلك يف مقاطعة سوريغاو ديل سور يف كمني للجيش الشعيب اجلديد عاما١٦
والحظت فرقة العمل القطرية أيـضا أن القـوات املـسلحة الفلبينيـة واصـلت علنـا نـشر                     - ٢١

ات املـسلحة، وهـي ممارسـة تـثري         أمساء وصور أطفال، ووصفهم باألعضاء املزعومني يف اجلماعـ        
وطوال الفترة املـشمولة بـالتقرير، جـرى التحقـق مـن سـت              . شواغل جدية فيما يتعلق باحلماية    
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وأُجــرب بعــض هــؤالء األطفــال علــى تغــيري مكــان . حــاالت تــشمل ســبعة فتيــان وثــالث فتيــات
ــة        ــسلحة الفلبيني ــوات امل ــادي عناصــر الق ــى أي ــام عل ــن االنتق ــسبب اخلــوف م ــهم ب ــي .إقامت  فف

، على سبيل املثال، أفادت فرقة املشاة الرابعة أهنـا صـادفت ثالثـة أطفـال                ٢٠١١يونيه  /حزيران
وقـدمت  . أثناء العمليات العسكرية ضد اجليش الشعيب اجلديد يف مقاطعة سـوريغاو ديـل سـور              

ــراوح أعمــارهم بــني     ــذين تت ــان، ال  ســنة، إىل وســائط اإلعــالم  ١٢ ســنوات و ١٠أمســاء الفتي
 واهتمـوا باملـشاركة يف كمـني اسـتهدف جنـود القـوات              “األطفال اجلنود  ”فال بـ ووصف األط 

  .املسلحة الفلبينية
  

  قيام القوات املسلحة الفلبينية باحتجاز األطفال الرتباطهم املزعوم باجلماعات املسلحة    
كذلك ظل قيام القوات املـسلحة الفلبينيـة وغريهـا مـن قـوات األمـن باحتجـاز أطفـال                      - ٢٢
وحتققـت  .  أهنم مرتبطون باجلماعات املسلحة مصدر قلق خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير            ُيزعم

. فرقــة العمــل القطريــة مــن ســت حــوادث مــن هــذا القبيــل، تــشمل ســتة فتيــان وثــالث فتيــات 
، قــام أفــراد مــن كتيــبيت املــشاة اخلامــسة والعــشرين واخلامــسة والــسبعني ٢٠١٢مــايو /أيــار ويف

ــغ مــن العمــ   ــريان خــالل    ١٦ر بنقــل فــىت يبل ــشفى، أصــيب جبــروح يف تقــاطع ن  ســنة إىل املست
مواجهة مسلحة بني القوات املسلحة الفلبينية واجليش الشعيب اجلديد يف مقاطعة أغوسـان ديـل               

وبعد الوصول إىل املستشفى، أُمر اجلنود بنقله قبل أن يكون قد تلقى العـالج علـى حنـو                   . سور
 رحلة تستغرق مثاين ساعات إىل مستشفى يف أحـد          مناسب وقد أخذ الصيب يف وقت الحق يف       

واهتم الطفل فيما بعد باالنتماء إىل اجليش الشعيب اجلديد ومل يسمح له باالتـصال              . املعسكرات
وأطلقت القوات املسلحة الفلبينية سراحه يف هناية املطاف بعـد أحـد    . بأسرته وجرى استجوابه  
 يف بلديـة سـان   ٢٠١٢مـارس  / آذار٢٢يف ويف حادثة أخرى وقعت   . عشر يوما من االحتجاز   

أنــدريس يف مقاطعــة كــويزون، ألقــت كتيبــة املــشاة الرابعــة والــسبعون القــبض علــى فــىت يبلــغ   
وأمـضى الفـىت أكثـر مـن شـهر         . سنة مـن العمـر الرتباطـه املزعـوم بـاجليش الـشعيب اجلديـد               ١٦
  .ة للحكومةسجن تابع للمقاطعة قبل نقله إىل عهدة مؤسسة رعاية اجتماعية تابع يف
  

  قتل األطفال وتشويههم  - باء  
.  حادثة قتل وتـشويه    ١٠٠خالل الفترة قيد االستعراض، سجلت فرقة العمل القطرية           - ٢٣

ــة مــن    ــة العمــل القطري ــة مــن هــذه احلــوادث، تــشمل إصــابة    ٤٢وحتققــت فرق  فــىت ٢١ حادث
ث تقـاطع نـريان     ويتعلـق معظـم التقـارير حبـواد       .  فتيـات  ٣ فـىت و     ١٥فتاة جبروح، وقتل     ٢٥ و

كــذلك وقــع أطفــال ضــحايا العتــداءات  . وإطــالق نــار عــشوائي خــالل املواجهــات املــسلحة 
ونــسبت . نفجــارات األلغــام األرضــية والــذخائر غــري املنفجــرة  البــاألجهزة املتفجــرة املرجتلــة و 

؛ )١١(، واجلــيش الــشعيب اجلديــد  )١١(بعــض احلــاالت إىل جبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر   
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؛ والوحدة اجلغرافية املدنيـة بـالقوات       )٣١(؛ والقوات املسلحة الفلبينية     )٨(و سياف   ومجاعة أب 
  ).٣١(؛ وجناة جمهولني )٨(املسلحة 

  
  جبهة مورو اإلسالمية للتحرير    

 حالة من حاالت القتل والتشويه املنـسوبة إىل         ١١يف الفترة املشمولة بالتقرير، سجلت        - ٢٤
وكــان معظــم احلــاالت ذات الــصلة جببهــة مــورو اإلســالمية   . جبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر 

ونـادرا مـا يلجـأ أفـراد هـذه اجملتمعـات احملليـة              . للتحرير يتعلق بالقتال بني جمتمعات مورو احملليـة       
 العدالــة العامــة، وكــثريا مــا جيــري التوصــل إىل تــسويات بــني األطــراف املتحاربــة          إىل نظــام

. طريق جبهة مورو اإلسالمية للتحرير، مبا يف ذلك حاالت وقع فيهـا ضـحايا مـن األطفـال                  عن
اجملتمعـات   تزال الرتاعات بني قادة جبهة مورو اإلسالمية للتحرير تعرض للخطر املدنيني يف            وال

ســبتمرب /أيلــول ١٤ ويف إحــدى احلــوادث الــيت وقعــت يف. ة، مبــن فــيهم األطفــالاحملليــة املتــضرر
ــاتلي        ٢٠١١ ــة مق ــر ومجاع ــورو اإلســالمية للتحري ــة م ــادة جبه ــني ق ــسلحة ب ــة م ، أدت مواجه

بانغسامورو اإلسالميني يف سبيل احلرية يف بلدية داتو بيانغ، مقاطعة ماغينداناو، إىل إصـابة فـىت                
، ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٢٥ويف حادثة أخرى وقعت يف      . تقاطع النريان  سنة يف    ١٧يبلغ من العمر    

بلديـة سـلتان سـا بـاروجنيس،          سـنة وجرحهـا، يف     ١٤جرى إطالق النار على فتاة يبلـغ عمرهـا          
  .مقاطعة ماغينداناو، خالل منازعة بني قادة جبهة مورو اإلسالمية للتحرير

  
  اجليش الشعيب اجلديد    

 حادثـة مـن حـوادث قتـل وتـشويه األطفـال املنـسوبة               ١١ة  سجلت فرقة العمل القطريـ      - ٢٥
وواصــلت اجلماعــة املــسلحة تنفيــذ هجمــات بــارزة علــى القــوات  . إىل اجلــيش الــشعيب اجلديــد

وعلـى  . املسلحة الفلبينية، أسفرت يف كثري من األحيان عن وقوع خسائر يف صـفوف املـدنيني              
نون الـدويل اإلنـساين، يلجـأ هـذا اجلـيش           الرغم من االلتزام املعلن للجيش الـشعيب اجلديـد بالقـا          

ــة      ــاكن العام ــة يف األم ــاألجهزة املتفجــرة املرجتل ــداءات ب ــائن وشــن االعت ويف . إىل نــصب الكم
، أسفر كمني نصبه اجليش الشعيب اجلديـد        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨إحدى احلاالت يف    

ار الشمالية، عن قتل فـىت      لسفينة عامة حتمل جنودا ومدنيني يف بلدية الس نافاس، مقاطعة سام          
، يف البلديـة نفـسها، أوقـع اجلـيش        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف  .  سنة ١٥يبلغ عمره   

الشعيب اجلديـد عناصـر مـن كتيبـة املـشاة الثالثـة والـستني يف كمـني أدى إىل قتـل عـشرة جنـود                 
ى ، ألقــ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١ويف حادثــة أخــرى وقعــت يف  .  ســنوات٩وفــىت يبلــغ عمــره  

أعضاء يف قيادة مريادو أرسي التابعة للجيش الـشعيب اجلديـد قنبلـة يدويـة علـى خمفـر عـسكري                     
يف منطقة باكويباتو، مدينة دافاو، وقعت يف مجع عـام التـأم فيـه اجملتمـع احمللـي ملـشاهدة عـرض                      

 فتيـات تتـراوح أعمـارهم       ٩ فـىت و     ١٢ شخـصا جبـروح، منـهم        ٥٠وأصيب أكثر مـن     . سريك
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وأصدرت اجلبهة الدميقراطية الوطنية للفلبني اعتذارا رمسيا إىل أسـر          .  سنة ١٧ سنوات و    ٤بني  
  .غري أنه ال توجد معلومات عن اإلجراءات املتخذة حملاسبة اجلناة. الضحايا

  
  مجاعة أبو سياف    

متكنت فرقة العمـل القطريـة مـن أن تـسند إىل مجاعـة أبـو سـياف املـسؤولية عـن مثـاين                          - ٢٦
األطفـال وتـشويههم، مبـا يف ذلـك باسـتخدام نـصب الكمـائن، واأللغـام            حاالت مسجلة لقتـل     

وال يزال التحقـق مـن هـذه احلـاالت صـعبا بـسبب حالـة                . األرضية، واألجهزة املتفجرة املرجتلة   
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧ويف . انعــدام األمــن الــسائدة يف منــاطق عمليــات مجاعــة أبــو ســياف

 بقــصف كنيــسة يف بلديــة جولــو، مقاطعــة ســولو،  ، أفيــد عــن قيــام مجاعــة أبــو ســياف ٢٠١١
ــا     ــغ عمره ــاة يبل ــه فت ــاين ٢٧ويف .  ســنوات٩جرحــت في ــشرين الث ــوفمرب / ت ، أفــضى ٢٠١١ن

انفجار قنبلـة يف فنـدق يف مدينـة زامبوانغـا ُتعـزى مـسؤولية تنفيـذه إىل مجاعـة أبـو سـياف، إىل                         
  .جرح فتاتني تبلغان من العمر سنتان وأربع سنوات

  
  سلحة الفلبينيةالقوات امل    

شـــاركت القـــوات املـــسلحة الفلبينيـــة والوحـــدة اجلغرافيـــة املدنيـــة بـــالقوات املـــسلحة     - ٢٧
وأفيــد أن القــوات املــسلحة الفلبينيــة شــاركت يف ســياق . مــن حــوادث القتــل والتــشويه ٣٩ يف

عملياهتا العسكرية يف هجمات على مساكن أو غريها من األماكن اليت ُزعم أن مقاتلي اجلـيش                
، على سبيل املثـال، قتـل       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ففي  . لشعيب اجلديد يتواجدون فيها   ا

سـنوات عنـدما قـام       ٥ سنة وجرحت فتاة يبلغ عمرهـا        ١٣ سنوات و    ٨فتيان يبلغان من العمر     
أفراد من كتيبة املشاة السابعة والعشرين بتمشيط مرتهلم يف بلدية كيبالوان، مقاطعة دافـاو ديـل            

 جمنـدا   ١١ أعقاب هذه احلادثـة، قامـت القـوات املـسلحة الفلبينيـة بـصرف ضـابط و                   ويف. سور
من اخلدمة وأمرهتم بأن يلزموا ثكناهتم، وكانوا، وقت كتابة هذا التقريـر، خيـضعون لتحقيقـات                

فربايـر  / شـباط ٢٥ويف حالـة مـشاهبة وقعـت يف    . جتريها احملكمة العسكرية العامة قبل حماكمتـهم    
من كتيبة املشاة التاسعة واألربعني بإطالق النار على مسكن ُزعم أنه يـأوي             ، قام جنود    ٢٠١٢

مقاتال من اجليش الشعيب اجلديد يف بلدية البو، مقاطعـة كامـارين نـوريت، ممـا أسـفر عـن مـوت                      
  . سنة١٤ سنوات وجرح فتاة يبلغ عمرها ١٠ و ٧فتيني يبلغان من العمر 

  
  جناة جمهولون    

 حادثـة أخـرى تتعلـق بـذخائر غـري منفجـرة واسـتخدام              ٣١قطرية  سجلت فرقة العمل ال     - ٢٨
 حالـة  ١٣ومن أصـل هـذه احلـاالت، تتعلـق     . األجهزة املتفجرة املرجتلة على أيادي جناة جمهولني 

باعتــداءات علــى مــدارس ُنفِّــذت بــأجهزة متفجــرة مرجتلــة وســبع حــاالت بقيــام رجــال ملــثمني   
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طفـال   ٢٠وأسفر ذلك عن قتل سبعة أطفال وجـرح         . يركبون دراجات نارية بإلقاء قنابل يدوية     
  .ووقع معظم هذه احلاالت يف منطقة مينداناو الوسطى. طوال الفترة املشمولة بالتقرير

  
 العنف اجلنسي ضد األطفال  -جيم   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، سّجلت فرقة العمل القطرية وقوع تـسعٍ مـن حـوادث                 - ٢٩
. ، مت التحقـق مـن ثـالث منـها       الـسائدة  ظـروف الـرتاع   يف سـياق    العنف اجلنـسي ضـد األطفـال        

، فـإن   الوصـم  مـن  خوفـاً أقـل ممـا يقـع فعليـاً مـن حـوادث              ولئن كان عدد احلوادث املبلـغ عنـها       
 ويف إحـدى احلـوادث الـيت        .املعلومات املتوافرة توحي بأن هذه احلاالت تظـل حـاالت منفـردة           

ــشرين األول ١٦وقعـــت يف  ــوبر /تـ ــت، ٢٠١١أكتـ ــر   تعرضـ ــن العمـ ــغ مـ ــاة تبلـ ــاً ١٧ فتـ  عامـ
 يف بلديــة بــاراس  الــسادسة عــشرةكتيبــة املــشاة تــصاب مجــاعي مــن قبــل ثالثــة جنــود مــن  الغ
وهـم   ُصـرفوا مـن اخلدمـة      فقـد سـر،   األ اجلنـاة تـسوية القـضية مـع          ورغم حماولـة  . قاطعة ريزال مب

، ٢٠١٢فربايـــر /شـــباط ١٧ يفيف حادثـــة أخـــرى وقعـــت و.  اآلن اهتامـــات جنائيـــةيواجهـــون
يف القـوات    علـى مـدى ثالثـة أيـام مـن قبـل ضـابط                 واغُتـِصَبت   عامـاً  ١٦ فتاة عمرها    اخُتِطفَت

 لجـاين املزعـوم،   ل اهتامـات رغـم توجيـه     و. بنغيـت قاطعـة   مب مانكايـان  يف بلديـة     املسلحة الفلبينيـة  
 حادثـة يف  و.  فتـتمكن مـن اإلدالء بـشهادهتا       نفـسياً لـضحية   ا ريثمـا تتعـاىف   القـضية   ُحِفظَـت   فقد  

 الغتـصاب مجـاعي مـن قبـل عـدد مـن الرجـال،               عامـاً  ١٧ فتاة تبلغ من العمر      تعرضتأخرى،  
ــن    ــان م ــهم اثن ــن بين ــضاء األم ــة   احلــاليني يفع ــا الوحــدة اجلغرافي ــة ب ــسلحة، املدني  يف لقوات امل

يقـم  ومل  . روس الغربيـة  غـ  يف حمافظـة ني     يف إحدى القـرى     احتفال أثناء ،٢٠١١يونيه  /حزيران ١
وقـت  وحـىت   . علـى املـشتبه هبـم      يـتم القـبض      القـضية، ومل  مبتابعة  لمقاطعة  لام  مكتب املدعي الع  

 ومـن املهـم أن تقـوم    . هتديـدات بالقتـل   ىتلقـ ت  ال تـزال   أسرة الضحية كانت  كتابة هذا التقرير،    
القوات املسلحة الفلبينية بوضـع آليـات لوقـف العنـف اجلنـسي واجلنـساين ومنـع ارتكـاب هـذا                     

 علـى مرتكبيـه وكفالـة عـدم اختـاذ أي إجـراءات              ةزاءات املناسـب  النوع مـن العنـف، وفـرض اجلـ        
 .تضر بالضحايا

  
 اختطاف األطفال  -دال   

أربـع حـاالت   بوقـوع  خالل الفترة قيد االستعراض، تلقت فرقة العمل القطرية تقـارير             - ٣٠
 التحقـق مـن أي منـها بـسبب القيـود      مل يتـسن ألطفال نسبت إىل مجاعة أبو سياف،  لاختطاف  

وأهنـا  االبتـزاز،   وفديـة   الطـف مقابـل     اخل يف أنـشطة     وذُِكر أن مجاعة أبـو سـياف ضـالعة        . ةاألمني
 األطفال واملعلمني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية، وذلـك هبـدف كـسب املـوارد                تستهدف

ــدعم عملياهتــا   ــة ل ــة الالزم ــاًو. املالي ــة  ملعلومــات وفق ــات متناقَل ــضاً  ، وردت مــن رواي ــورط أي ت
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ــو ســياف مــن أ   عمليــات اخل يف ــة أفــرادٌ  طــف الــيت تقــوم هبــا مجاعــة أب  جــل احلــصول علــى فدي
 .خاطفني وحراسو يعملون كمخربين أطفال من بينهم، اجملتمع احمللي من خارج اجلماعة من
  

 اهلجمات على املدارس واملستشفيات  -هاء   
 منـها  حادثـةً تـضررت   ١٥٠يف الفترة املشمولة بالتقرير، سجلت فرقة العمـل القطريـة            - ٣١

ــدارس ومستــشفيات  ــات مــسلحة،   . م ــة مــورو اإلســالمية  منــهاوكانــت مجاع تحريــر  لل جبه
هجمـات  تنفيـذ    مشلـت  حادثـة  ٨٨ اجلديـد ومجاعـة أبـو سـياف، مـسؤولة عـن              يش الشعيب اجلو

يدويـة  القنابـل  ال  أو التسبب بأضرار مـن جـراء اسـتخدام    مباشرة على املرافق التعليمية والصحية    
 ةمـسؤول ت القـوات املـسلحة الفلبينيـة        وكانـ .  النـار  إطـالق  أو تبادل    رجتلةاألجهزة املتفجرة امل  و

ــة أضــرت  ٦٢عــن  ــشفيات، علــى رأســها اســتخدام   ب حادث   ألغــراضملــدارسااملــدارس واملست
  كــبرياًأن فرقــة العمــل القطريــة الحظــت اخنفاضــاً إىل وجتــدر اإلشــارة، مــع ذلــك،  . ةعــسكري

 .٢٠١٣ إىل عام ٢٠١٠ سلحة الفلبينية من عامالقوات املىل إعدد احلوادث املنسوبة  يف
  

 تحرير للجبهة مورو اإلسالمية     

 إىل جبهـة مـورو اإلسـالمية        منـسوبة  مخـسة حـوادث      مـن  العمـل القطريـة      حتققت فرقـة    - ٣٢
زئــي لــثالث مــدارس واالســتخدام  اجلتــدمري ال مشلــتدارس،  تــسببت يف اإلضــرار باملــ تحريــرلل

أحـد  ، انـدلعت اشـتباكات مـسلحة بـني         ٢٠١٠مـايو   /أيار ١٩يف  و. نييخرأ الثنتنيالعسكري  
ة احملليـة   يـ  احلكوم التابعـة إلحـدى الوحـدات     تحرير وقوات األمـن     لل جبهة مورو اإلسالمية     قادة

 قائــد اجلبهــة النــار يف املنــازل،  وأضــرم. وينــداناوغ مبقاطعــة مابــارونغيسيف بلديــة ســلطان ســا 
ــة ومدرســ  ويف ــادة اجلبهــة  وأوقفــت. إســالمية ةمدرســة ابتدائي ــدقي  يف وقــت الحــق هــذا القائ

 بـني جبهـة مـورو        نـشبت  ، أسفرت اشـتباكات   ٢٠١١ أغسطس/ آب ١٨يف  و. كإجراء تأدييب 
ــة  للاإلســالمية  ــر ومناضــلي بانغــسامورو اإلســالميني يف ســبيل احلري ــانغ   تحري ــو بي ــة دات يف بلدي
 بإحــدىرار جــسيمة  وإحلــاق أضــاً جزئيــتني تــدمري مدرســتني ابتــدائي عــنوينــداناو،غمبقاطعــة ما
 عـن اسـتخدام     كانت اجلبهة مسؤولة أيـضاً    و.  صاروخية بقذيفة أصيبت اليت   إلسالميةاملدارس ا 

، ، علــى ســبيل املثــال ٢٠١١ أكتــوبر/ تــشرين األول٢٤فــي ف. ةعــسكرييف أغــراض ملــدارس ا
ــن   ٤٠ اســتخدم ــرداً م ــادة  ف ــدةالعناصــر قي ــدارس ١١٣ قاع ــة زامبوان إحــدى امل ــ يف مقاطع ا غ

 .خالل اشتباك مع القوات املسلحة الفلبينيةاي وغسيب
  

  اجلديديش الشعيباجل    

ة يــ قافلــة حكوم ل  اجلديــد كمينــاً  يش الــشعيب اجلــ ، نــصب  ٢٠١٠مــايو  /أيــار ١١يف   - ٣٣
 معلـٌم يعمـل   بني الـضحايا    وكان  .  وادي كومبوستيال  مقاطعةقتراع يف   لالطريقها إىل مركز     يف
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. ٢٠١٠ عـام     الـيت جـرت     االنتخابات الوطنيـة   أثناء مفتشي االنتخابات لس  بصفته عضواً يف جم   
ــاعتـــذر و وقعـــت  أخـــرى حادثـــةويف .  اجلديـــد عـــن احلـــادث يف بيـــان علـــين يش الـــشعيباجلـ
 داخـل حـرم    جهازا متفجرا مرجتال   اجلديد   يش الشعيب اجل، وضع   ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٥ يف

 جلـذب انتبـاه     جلهـاز امت تفجـري    و. قاطعـة دافـاو ديـل نـورت       مبمدرسة ابتدائيـة يف بلديـة بانـابو،         
 ، لكــن الــسابعة والــستني كتيبــة املــشاة مــؤخراًشــكلتهالقــوات املــسلحة الفلبينيــة ل  تابعــةمفــرزة

ــتفجري  ــمل ال ــوع إصــابات  ي ــ شــن، آخــرينيف حــادثني و. سفر عــن وق ــشعيباجل ــد يش ال  اجلدي
  . بالقرب من املدارسالتابعة للقوات املسلحة الفلبينية املرابطةهجمات على املفارز 

  
 مجاعة أبو سياف    

العــاملني  اســتهداف  يف مجاعــة أبــو ســيافاســتمرتخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٣٤
 أُوِقفَـت ،  ٢٠١٠ يونيـه /حزيران يف    وقع يف حادث و. ابتزازهم بغرض التعليم والصحة    جمايل يف

ــة يف بلديــة بــاتيكول مبقاطعــة ســولو،    ي عقــب انتــشار مــزاعم بتلقــ الدراســة يف مدرســة ابتدائي
 اختـاذ   حلـني ت املدرسـة ملـدة سـتة أشـهر          قَـ غِلونتيجـة لـذلك، أُ    . رسائل هتديد متكـررة   ل املعلمني

 مجاعـــة ت، أحرقـــ٢٠١٠مـــايو /أيـــار يف  وقعـــاخـــرينآ نيويف حـــادث. ترتيبـــات أمنيـــة كافيـــة
 . على األقل طفال١٥٠ً دراسة على أثر باسيالن، مما مقاطعةسياف مدرستني يف  أبو
  

 فلبينيةالالقوات املسلحة     

ــة      - ٣٥ ــدارس واملستــشفيات  با أضــرت حادثــة ٦٢ســجلت فرقــة العمــل القطري كانــت مل
ــا   ــة ضــالعة فيه ــالتقرير وخــالل. القــوات املــسلحة الفلبيني ــرة املــشمولة ب ــوحظ اخنفــاض  ، الفت  ل

) ٢٨(تــشمل غالبيــة هــذه احلــوادث االســتخدام العــسكري للمــدارس و. ملحــوظ يف احلــوادث
القــانون اجلمهــوري (الفلــبني يف وطين الــ، يف خمالفــة للقــانون )٣(والوحــدات الــصحية الريفيــة 

  كتيبــة املــشاةاســتخَدَمت، ٢٠١٠نــوفمرب /تــشرين الثــاين يف وقعــتيف حالــة و). ٧٦١٠ رقــم
ثكنـة عـسكرية،    ك،  أبـرا  بلديـة توبـو مبقاطعـة         يف كيلـي بلـدة    مبىن مدرسـة يف      الرابعة واخلمسني 

ويف حـادث  . الـذخرية يف العـراء  كدسـت  رسـة و  علـى أرض املد مـدفَعني كـبريين   حيث أقامـت  
 مفـرزة جمـاورة ملدرسـة       التاسـعة والـستني    كتيبـة املـشاة      أقامت،  ٢٠١١ هيولي/متوزيف  وقع  آخر  

خالل الفترة قيـد االسـتعراض،      و.  مدينة دافاو  باكيباتو يف  مبنطقة بلدة بارادايز إمباك  ابتدائية يف   
 إىل  األهـايل رة مباشـرة هلـذه املدرسـة، ممـا دفـع             مسلحة يف املنطقة اجملاو    اشتباكات ثالثة   وقعت

  بـالقرب   وجـود وحـدة للقـوات املـسلحة الفلبينيـة          بـشأن دينـة   امل جملس   إىلتقدمي شكوى رمسية    
 .من املدرسة
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 جناة جمهولون    

ــا ســبق باإلضــافة إىل   - ٣٦ ــة ،م ــة   حتققــت فرق ــن العمــل القطري ــدات   م  ســت حــاالت لتهدي
 قـام هبمــا جنــاة  تعلــيم والـصحة، وهجــومني علـى املستــشفيات   اللعــاملني يف جمـايل ل اتمـضايق  أو

تعليم، إما بصورة مؤقتة     طفالً من ال   ٢ ٨٤٥ـ   يقدر ب  عددونتيجة هلذه احلوادث، حرم     . جمهولون
 . مورو اإلسالمية للتحرير جبهة اليت تسيطر عليهاناطقامليف بشكل أساسي أو لفترات طويلة، 

ء اسـتخدام املـدارس كمراكـز لالقتـراع، ومـشاركة          إزا  أيـضاً  زالت هنـاك خمـاوف     وما  - ٣٧
 القــانون الــوطين يــنصالقتــراع أثنــاء االنتخابــات، كمــا ل مــوظفنيكالعــاملني يف جمــال التعلــيم 

.  مـشروعة للـهجوم  اً املـدارس واملعلمـني بـشكل خـاطئ أهـداف      مما قد يؤدي إىل اعتبـار     ،  الفلبيين
لعـاملني يف املـدارس     ج نطـاق القـضاء       مخس حاالت قتل خـار     منفرقة العمل القطرية    وحتققت  
فربايــر /شــباط ٣ ويف. التالميــذ ســالمة بــني األهــايل بــشأن أثــار الفــزعن، ممــا و جمهولــارتكبــها
أطلـق مـسلحان النـار علـى أحـد       مبقاطعة ماسبات، على سبيل املثال،       باالناس  يف بلدية  ٢٠١٢

 .أثناء احلصة الدراسيةأمام األطفال املعلمني فأردياه قتيال 
  

 تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ يف الفلبني  -ثالثاً   
ــبني،       - ٣٨ ــة األطفــال يف الفل ــسابق عــن حال ــري القطــري ال ــذ تقري ــة العمــل  عــززتمن  فرق

ــة  ــة أل نطــاق القطري ــها اجلغرافي ــق،   غــراض تغطيت ــشطة الرصــد والتحق ــني  وأذكــتأن ــوعي ب  ال
 وعـالوة علـى ذلـك،   .  االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال     بـشأن املنظمـات الـشريكة   

 مـسؤولني للتنـسيق   كل عضو من أعضاء فرقة العمل القطريـة رمسيـاً      عيَّن  ،  ٢٠١٠مايو  /أيار يف
مــشاركة شــركاء وذلــك لكفالــة  ومينــداناو، مــانيال معنــيني بآليــة الرصــد واإلبــالغ مقــرهم يف 

 حلقـات  قـدت عـدة  وُع. وتعزيز املشاركة على الصعيد امليـداين على نطاق واسع  األمم املتحدة   
 مـن أجـل بنـاء قـدرات املـوظفني           ٢٠١٢أكتـوبر   /تـشرين األول  مـايو و  /أيـار دراسية تدريبية يف    

 وأســهم. ها بــشكل اســتباقي والتحقــق منــوتوثيقهــا يف جمــال مجــع التقــاريرالعــاملني يف امليــدان 
ــشاء ــة ال إن ــاعاألفرق ــة ال ةمل ــة  تقني ــة العمــل القطري ــة لفرق ــى مــستوى  التابع ــداناو  عل ــانيال ومين  م

  . آلية الرصد واإلبالغاملشاركة يفيف توسيع نطاق  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول يف
  

اســـتنتاجات الفريـــق العامـــل التـــابع جمللـــس األمـــن املعـــين  تنفيـــذ متابعـــة   -رابعاً   
  املسلحوالرتاعباألطفال 

ــنظِّ  - ٣٩ ــة الرصــد واإلبــالغ   ت َم ــة مــستمرة عــن آلي ــة العمــل  دورات توجيهي  ألعــضاء فرق
لمنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة والدوليــة لتعزيــز الــوعي وتــشجيع الــشركاء علــى    ولالقطريــة 

تــدريباً علــى مهمــة فرقــة العمــل القطريــة قــدمت ، ٢٠١٢يف عــام و. اإلبــالغ عــن االنتــهاكات
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 ، حقـوق اإلنـسان    مـن احملـامني واحملققـني الـوطنيني يف جمـال           ٥٣٠كثر مـن    أل “اإلنذار األول ”
الـشركاء مـن اجملتمـع املـدين ومـوظفي املنظمــات      و، ة األماميـ وططـ  يف اخلينيالعـاملني احلكـوم  و

 الفلــبني، مبــا يف ذلــك املنــاطق  يف املنــاطق املتــضررة مــن الــرتاع يف مجيــع أحنــاءالقائمــةاإلنــسانية 
وباإلضـافة إىل   .  غـري قـادرة علـى الوصـول إليهـا          جنوب الفلبني الـيت ال تـزال األمـم املتحـدة           يف

عنــصرا مــن عناصــر  ٤٧٩ مــن يتــألفونمينــداناو يف مــن فــراد األأمــن فــرداً  ٥٢٦ تلقــىذلــك، 
 يف جمــاالت اً تــدريبمــن الــشرطة الوطنيــة الفلبينيــة   عنــصرا٤٧ والقــوات املــسلحة الفلبينيــة مــن

 تعزيـز قـدرة احلكومـة       ومـن أجـل   . القانون اإلنساين الدويل، وحقوق اإلنـسان، ومحايـة الطفـل         
 مـن بينـهم   ،  ون خمتلفـون  شـركاء حكوميـ   والقطريـة    محاية الطفـل، وافقـت فرقـة العمـل           جمال يف

 ٢٠١٢أغـسطس عـام   /آب عقـد اجتماعـات دوريـة ابتـداء مـن         على،  القوات املسلحة الفلبينية  
ــشة اســتراتيجيات  مل ــق الطــابع املؤســسي لل ناق ــه   املــشترك بــني الوكــاالت نظــامتعمي ــذي تتبع  ال

،  هلــاوالتــصديعنــها غ  واإلبــالاملرتكبــة ضــد األطفــال االنتــهاكات اجلــسيمة رصــداحلكومــة ل
 أجـرت  و. املـسلح والـرتاع بـشأن األطفـال      قـوات املـسلحة الفلبينيـة     لومتابعة وضع استراتيجية ل   

 لـضحايا االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد            للموارد واخلدمات املتاحة حاليـاً     حصراًكومة  احل
ــال،  ــادةكأســاس الســتخدامه األطف ــة  تطــوير لزي ــالغ وا ل نظــام احلكوم ــصديلرصــد واإلب . لت

لـشركاء  علـى ا  حـاالت حمـددة مـن االنتـهاكات اجلـسيمة        عـرض تواصل فرقة العمـل القطريـة       و
 .املالئمة االستجابة الختاذ إجراءات، مبن فيهم القوات املسلحة الفلبينية، املعنيني نياحلكومي

 األطفـال   عـدم حماكمـة    لضمان   ٧٦١٠  رقم  اجلمهوري القانونلتعديل  ت جهود   لَِذُبو  - ٤٠
ــة،   و. طني باجلماعــات املــسلحةاملــرتب ــة قامــت بالتعــاون مــع فرقــة العمــل القطري ــة الفرعي اللجن

 رفـاه األطفـال،   لـس   التابعـة جمل   والتـشرد األطفال املتضررين من الـرتاع املـسلح        ب املعنيةة  ياحلكوم
املتـضررين  مقتـرح حلمايـة األطفـال       بـشأن قـانون      ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  عمل يف    حلقةتنظيم  ب

مـا هبـا مـن       ومعاجلة مشروع القانون مواءمة التشريعات احلالية       توخى من وُي. سلحمن الرتاع امل  
ــة تناقــضات وثغــرات   ــصبح متوافق ــة حــىت ت ــايري الدولي ــانون إىل  .  مــع املع ــسعى مــشروع الق وي

يـوفر  هـو   الـرتاع املـسلح و  املتـضررين مـن  لتعامـل مـع األطفـال    ل عملية أكثر منهجية   استحداث
 جملــس ووافــق.  والتــصدي هلــانتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــالالا ملنــع  قانونيــاًإطــاراً

ــى مــــشروع    ــواب علــ ــانونالالنــ ــون قــ ــرتاع املــــسلح   ” املعنــ ــاالت الــ  يف “األطفــــال يف حــ
ــارس /آذار ١٠ ــ٢٠١١م ــوانني ت َمدِّ، وقُ ــشاريع ق ــة م ــى مماثل ــشيوخ يف   عل ــستوى جملــس ال  م

 التـشريع   املعقـودة بـشأن   بـيين   أوىل جلسات جملس الشيوخ الفل    ومهدت  . ٢٠١١ يونيه/حزيران
الـدعوة  لبـذل جهـود االتـصاالت و     صـياغة خطـة     أمام   الطريق   ٢٠١١سبتمرب  /أيلوليف   املقترح

. ٢٠١١نـوفمرب  /قانون األطفال يف حاالت الرتاع املسلح يف تـشرين الثـاين  شروع  فيما يتعلق مب  
 معــينل تقــين  لفريــق عامــاًحــرز تقــدم مــشجع عنــدما نظــم جملــس الــشيوخ الفلبــيين اجتماعــ  وأُ
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لتوحيـد   ٢٠١١نوفمرب عـام    /شروع قانون األطفال يف حاالت الرتاع املسلح يف تشرين الثاين         مب
  .ةواحدشاملة  نسخةضمن  جملس الشيوخ املطروحة على مشاريع القواننيمجيع 

  
حالــة احلــوار وخطــط العمــل مــع القــوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة   -خامسا  

  الفلبني يف
  إلسالمية للتحريرجبهة مورو ا    

عقب توقيع خطة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وجبهة مـورو اإلسـالمية للتحريـر         - ٤١
ــد األطفــال واســتخدامهم يف آب     ــع جتني ــداناو، ٢٠٠٩أغــسطس /مــن أجــل وقــف ومن  يف مين

. عينت اجلبهة جلنة مؤلفة من مخسة أفراد للتعاون مع فرقة العمـل القطريـة لتنفيـذ خطـة العمـل                   
، أصـدرت قيـادة اجلبهـة أمـرا عامـا تكميليـا، يكـرر تأكيـد         ٢٠١٠ينـاير  / كانون الثاين  ٢٠  ويف

سياســة اجلبهــة املتعلقــة بعــدم جتنيــد األطفــال، ويــنص علــى فــرض جــزاءات علــى انتــهاك هــذه   
السياسة، وعلى تشكيل وحدات حلماية الطفل داخـل قـوات بانغـسامارو املـسلحة اإلسـالمية،                

  .اجلناح العسكري للجبهة
والتقت ممثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح، أثنـاء زيارهتـا الرمسيـة للفلـبني                      - ٤٢
، بقيادة اجلبهة ملناقشة تنفيذ خطة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة                ٢٠١١أبريل  /نيسان يف

العمـل  ووافقت اللجنة التابعة للجبهة واملؤلفة من مخـسة أفـراد علـى العمـل مـع فرقـة                   . واجلبهة
تـدابري لتحـسني االمتثـال    لكفالـة وضـع    جـدول زمـين لتنفيـذ خطـة العمـل و        وضعالقطرية على   

وأثناء عملية التسجيل األصلية بعد التوقيع على خطـة العمـل،    . تستهدف قيادات قواعد اجلبهة   
 طفل من ِقَبـل أفـراد اجملتمـع املـدرَّبني بـدعم مـن األمـم املتحـدة،                   ٥٠٠جرى تسجيل أكثر من     

كفالة حصول هؤالء األطفال على اخلدمات األساسـية مثـل التعلـيم والـصحة والـربامج                بغرض  
  .اجملتمعية الرامية إىل منع جتنيدهم

يوليــه /وأســفر انتــهاء مــدة خطــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واجلبهــة يف متــوز    - ٤٣
بهـة إضـافة بـشأن    ، بعد تنفيذها ملدة سنتني، عن فترة عدم نشاط طويلـة ريثمـا توقـع اجل     ٢٠١١

 قيـادة   وأعلنـت وواصـلت اجلبهـة إبـداء االلتـزام مببـادئ خطـة العمـل،               . متديد تنفيذ خطة العمـل    
التمديد املفتوح الذي ميهد الطريـق ملزيـد        موافقتها على    عن   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٩اجلبهة يف   

 يتيح التقـدم  كذلك. التعاون مع األمم املتحدة من أجل التنفيذ الكامل ألحكام خطة العمل          من
  .احملرز مؤخرا يف حمادثات السالم بني احلكومة واجلبهة فرصة للتنفيذ السريع خلطة العمل

، أجرى وفد فين مشترك بني اليونيسيف ومكتب ممـثليت اخلاصـة          ٢٠١٣مايو  /ويف أيار   - ٤٤
ل املعنيــة باألطفــال والــرتاع املــسلح زيــارة إىل الفلــبني لكــي ينــاقش مــع احلكومــة واجلبهــة ســبي  
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ووافقـت اجلبهـة علـى العمـل مـع فـرق العمـل         . املضي قدما بشأن التنفيذ الكامـل خلطـة العمـل         
القطرية بشأن وضع خطة تـشغيلية ملموسـة وحمـددة زمنيـا تتـضمن معـايري بغـرض تنفيـذ مجيـع                     

وتتضمن هذه املعايري التدريب والتوعية يف صفوف قيادات قواعـد اجلبهـة            . أحكام خطة العمل  
خرى، ورصد االمتثال من خالل التقارير املرحليـة لقيـادات القواعـد، ومتابعـة              واملعسكرات األ 

  .الشواغل املتبقية مع قيادات قواعد اجلبهة
  

  اجليش الشعيب اجلديد    
، بدعم مـن احلكومـة ومـن مكتـب املستـشار الرئاسـي لعمليـة                ٢٠١١أبريل  /يف نيسان   - ٤٥

ــة   أعــضاء فربالــسالم، التقــت ممــثليت اخلاصــة يف مــانيال    ــابع للجبهــة الدميقراطي يــق التفــاوض الت
الوطنية للفلبني إلجـراء حمادثـات عـن إمكانيـة وضـع خطـة عمـل مـن أجـل وقـف ومنـع جتنيـد                          

، ٢٠١٢ينـاير   /والحقا، يف كانون الثاين   . األطفال واستخدامهم من ِقَبل اجليش الشعيب اجلديد      
 التـابع للجبهـة الدميقراطيـة       التقى فريق فين من مكتب ممثليت اخلاصة مع أعـضاء فريـق التفـاوض             

الوطنيــة للفلــبني يف أوترخيــت، هولنــدا، إلجــراء مناقــشة أوليــة بــشأن الــشواغل املتعلقــة حبمايــة   
وال تزال اجلبهة تنكر وجود أطفال يف صفوف اجليش الـشعيب اجلديـد، وقـد أعلنـت                  . األطفال

ت الـدفاع الـذايت التابعـة        عاماً فأكثر قد يتم إحلـاقهم بوحـدا        ١٥أن األطفال البالغني من العمر      
، ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩ويف . للجــيش الــشعيب اجلديــد أو بوحــدات غــري قتاليــة أخــرى      

أصــدرت اجلبهــة إعالنــا وبرنــامج عمــل مــن جانــب واحــد بــشأن حقــوق األطفــال ومحايتــهم    
ــاههم،  ــه دفعــتورف ــسنوي عــن    بعــدم جــواز   في ــري ال ــد يف تقري ــشعيب اجلدي إدراج اجلــيش ال

 الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق  ورفــضت تطبيــقزاع املــسلح، األطفــال والنـــ
 علـى اجلماعـات املـسلحة مـن غـري الـدول،         الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة        

. مبا يف ذلك فكرة أن ارتباط األطفال بوظـائف الـدعم ُيعـّد مثـار قلـق                ،  وكذلك مبادئ باريس  
أجل محايـة أفـضل      دادها ملواصلة احلوار مع األمم املتحدة من      ويف حني أعربت اجلبهة عن استع     

  .ُتستأنف بعد لألطفال، فإن املناقشات بشأن إعداد خطة عمل مل
  

  القوات املسلحة الفلبينية    
يسرين أن أشري إىل أن حكومة الفلبني تضع اللمسات األخرية علـى خطـة تنفيـذ نظـام                   - ٤٦

 احملددة الـيت تـشمل ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة ضـد        الرصد واإلبالغ والتصدي ملنع احلوادث    
وأسـفرت االجتماعـات املنعقـدة علـى املـستوى الفـين برئاسـة مـشتركة               . األطفال والتصدي هلا  

بني جملس رفاه الطفل وفرقة العمل القطرية، اليت تشمل مكتب حقوق اإلنسان التـابع للقـوات            
مـع األمـم املتحـدة بـشأن منـع االنتـهاكات            املسلحة الفلبينيـة، عـن فـتح اجملـال للتفاعـل املنـتظم              

  .اجلسيمة ضد األطفال والتصدي هلا
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، ٢٠١١أبريـل   / أثنـاء زيارهتـا الرمسيـة إىل الفلـبني يف نيـسان            ،واستطاعت ممثليت اخلاصة    - ٤٧
احلــصول علــى التــزام مــن إدارة الــدفاع الــوطين والقــوات املــسلحة الفلبينيــة بالتعــاون يف إعــداد 

وترمـــي هـــذه اخلطـــة .  حلمايـــة األطفـــال املتـــضررين مـــن الـــرتاع املـــسلح تنفيذيـــةاســـتراتيجية
االستراتيجية إىل معاجلة الشواغل املتعلقة باالستخدام العسكري للمـدارس، واالرتبـاط املزعـوم      
لألطفال بالوحدات اجلغرافيـة املدنيـة بـالقوات املـسلحة، واحتجـاز األطفـال املزعـوم ارتبـاطهم            

ــتم مــصادفتهم يف إطــار العمليــات العــسكرية    جبماعــات مــسلحة، وتعــريض األ  ــذين ت طفــال ال
ألنظار الرأي العام ووسائط اإلعالم، والعنف اجلنسي واجلنـساين املـرتبطني بالرتاعـات، عـالوة               

  .على إنشاء عملية لتشاطر املعلومات
وتقوم القوات املسلحة الفلبينية أيضا بوضع اللمـسات األخـرية علـى مـشروع املبـادئ                  - ٤٨
يهية بشأن إجراء العمليات يف املقار املباشـرة للمـدارس واملستـشفيات أو داخـل حميطهـا،                 التوج

اليت من املتوقع أن يبـدأ العمـل هبـا بوصـفها توجيهـاً خاصـاً بعمليـات تلـك القـوات يف األشـهر                
وإضـــافة إىل ذلـــك، ويف مـــا يتعلـــق باســـتخدام األطفـــال أثنـــاء العمليـــات العـــسكرية، . املقبلـــة

 املسلحة الوطنية توجيهات حتظر استخدام األطفال، وتنيط بالقـادة املـسؤولية            أصدرت القوات 
  .عن ذلك، وتضع إجراءات للتحقيق وتدابري تصحيحية

  
  التوصيات  -سادسا  

إنــين أدعــو مجيــع أطــراف الــرتاع يف الفلــبني إىل الوقــف الفــوري جلميــع االنتــهاكات       - ٤٩
  .صلة منع هذه االنتهاكاتاجلسيمة ضد األطفال واختاذ تدابري ترمي ملوا

احلكومة وجبهة مـورو     بني   وأرّحب بالتطورات اليت شهدهتا عملية السالم يف مينداناو         - ٥٠
 علـى مواصـلة مـشاوراهتما مـع فرقـة العمـل القطريـة مـن                 ، وأشـجع الطـرفني    اإلسالمية للتحرير 

  .أجل إدراج املسائل املتعلقة حبماية األطفال يف جدول أعمال حمادثات السالم
وأشجع اجلهات املاحنة الدولية على إتاحة املـوارد املاليـة الالزمـة ملـساعدة فرقـة العمـل               - ٥١

القطرية على تعزيز قدرات مواردها البشرية يف جمال الرصد واإلبالغ، وأشجعها كـذلك علـى               
  .دعم التنفيذ الكامل خلطة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير

  
  التوصيات املوجهة إىل حكومة الفلبني  -ألف   

إنين أرحب بدعم احلكومة حلوار األمم املتحدة مع اجلماعات املـسلحة غـري احلكوميـة            - ٥٢
اجلـيش الـشعيب اجلديـد      /مثل جبهة مورو اإلسالمية للتحرير واجلبهة الدميقراطية الوطنية للفلـبني         

حلكومة على مواصـلة دعمهـا لتنفيـذ خطـة          وأشجع ا . بشأن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال    
  .العمل مع جبهة مورو اإلسالمية للتحرير
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مـع فرقـة العمـل القطريـة مـن أجـل           وتعاوهنـا   وأشجع احلكومـة علـى مواصـلة حوارهـا            - ٥٣
املنـاطق   تعزيز قدرة قواهتا املسلحة على كفالة توفري محاية أفضل لألطفال ومنع االنتهاكات يف            

، عن طريـق إدمـاج القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين                 املتضررة من الرتاعات  
القـوات املـسلحة والـشرطة    ما تتلقاه  ضمن ،حقوق األطفال ومحاية األطفال وال سيما  الدويل

 من تدريب ذي صلة، وكذلك ضمن ما تتبعه من مبادئ وضمن قواعـد              والقوات املساعدة هلا  
  . اخلاصة هبا والتوجيهات األخرى اليت تتلقاهااالشتباك وإجراءات التشغيل املوحدة

ــة وإبــالغ هــذه الفرقــة        - ٥٤ ــة العمــل القطري وأدعــو احلكومــة إىل مواصــلة تعاوهنــا مــع فرق
بانتظام عن التقدم احملرز فيما يتعلق بوضع استراتيجية للقوات املسلحة الفلبينية بـشأن األطفـال             

 باألطفـال والنــزاع املـسلح التـابع جمللـس األمـن             والرتاع املسلح، لكي يظل الفريق العامل املعين      
  .مواكبا للتطورات

ــها       - ٥٥ ــة يف تعاملـ ــسلحة الفلبينيـ ــوات املـ ــدة للقـ ــشغيل موحـ ــراءات تـ ــداد إجـ ــيد بإعـ وأشـ
املــدارس ومــع أطفــال املــدارس كخطــوة إجيابيــة حنــو كفالــة محايــة األطفــال يف العمليــات      مــع

  .مم املتحدة يف التنفيذ العملي هلذه اإلجراءاتالعسكرية، وأوصي باملزيد من التعاون مع األ
 ٧٦١٠وأحث احلكومة على كفالة أال تتضمن الصيغة املعدلة لقانون اجلمهورية رقـم               - ٥٦

ــسلحة و      ــاطهم باجلماعــات امل ــوم ارتب ــال املزع ــى األطف ــبض عل ــاليهم أو احتجــازهم  /الق أو أه
  .مقاضاهتم أو
  

  سلحة من غري الدولالتوصيات املوجهة إىل اجلماعات امل  -باء   
 العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة وجبهـة مـورو             خطة إنين أرحب بالتوقيع على متديد      - ٥٧

علـى  حـث  وأ. اإلسالمية للتحرير من أجل وقف ومنع جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف مينـداناو        
  . األولوية مجيع أحكام خطة العمل على سبيلتنفيذاستمرار التعاون مع األمم املتحدة من أجل 

وأحث جبهة مورو اإلسالمية للتحرير على إعادة تأكيـد األمـر العـام التكميلـي الـذي                   - ٥٨
 وكفالة أن يكون مجيع من يلـزم تعـريفهم هبـذا األمـر العـام، مـن أفـراد         ٢٠١٠أصدَرته يف عام    

  .عسكريني وجمتمعات حملية مدركني ألحكامه، مبا يف ذلك اجلزاءات املترتبة على انتهاكه
ــشكاوى           - ٥٩ ــدمي ال ــة لتق ــشاء آلي ــى إن ــر عل ــورو اإلســالمية للتحري ــة م ــوة جبه وأحــث بق
طريــق هيكلــها القيــادي، تــؤدي إىل إنــشاء نظــام لإلبــالغ عــن االنتــهاكات املزعومــة ضــد   عــن

  .األطفال ومتابعتها من ِقَبل اجلبهة
ر وأحــث أيــضا األطــراف األخــرى املدرجــة أمساؤهــا الــيت مل تنخــرط بعــد يف حــوا           - ٦٠
األمم املتحدة بغرض إعداد وتنفيذ خطـة عمـل مـن أجـل إهنـاء جتنيـد واسـتخدام األطفـال،                      مع
ــوعي       مبــا ــة وصــول األمــم املتحــدة مــن أجــل شــحذ ال يف ذلــك وضــع أحكــام متعلقــة بإمكاني

  .والتصدي ورصد االمتثال، إىل القيام بذلك
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	القوات المسلحة الفلبينية

	5 - في إطار خطة السلام والأمن الداخليين التي أطلقتها الحكومة، والتي تُعرف باسم ”بايانهان“، بذلت القوات المسلحة الفلبينية جهودا لإضفاء بُعد مؤسسي على المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان في العمليات الأمنية العامة التي تقوم بها. وفي عام 2011، أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للقوات المسلحة الفلبينية كتيِّبا عن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ليشكّل مورِدا من الموارد المستخدَمة لتدريب هذه القوات ودليلا يُسترشَد به لتنفيذ العمليات. كذلك مهّدت هذه الخطة الطريق أمام تعزيز التعاون بين الوكالات العسكرية والوكالات المدنية، ولا سيما في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أسباب النـزاع، مما يدلّ على الأخذ بنهج يغلب عليه الطابع المدني لا الطابع العسكري إزاء تسوية النـزاع. أما في ما يتعلق بالوحدة الجغرافية المدنية التابعة للقوات المسلحة، فيخوّل الأمر التنفيذي رقم 546 (2006) القوات المسلحة الفلبينية تقديم الدعم اللوجستي والمادي والتكتيكي لمجموعات التعزيز تلك وذلك بموافقة الإدارة المحلية. ومن حيث المبدأ، تُكلّف هذه المجموعات بدعم القوات المسلحة الفلبينية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتقوم القوات المسلحة الفلبينية بتجنيد وتدريب أفراد الكوادر المنتسبين إلى الوحدة الجغرافية المدنية التابعة للقوات المسلحة، في حين يتم تجنيد أعضاء الوحدة العاديين ومراقبتهم على الصعيد المحلي. وفي هذا الصدد، عقدت القوات المسلحة الفلبينية حلقة عمل لضباط الصف وأفراد القوات الذين يعملون بوصفهم ”أفرقة تدريب متنقلة“ يتم إيفادها إلى المفارز التابعة للوحدة، مع التركيز بشكل خاص على التشريعات ذات الصلة في الفلبين وعلى القانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل.
	جبهة مورو الإسلامية للتحرير

	6 - شهد عدد الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير تراجعا كبيرا في عامي 2010 و 2011، وتوقّف تقريبا في عام 2012. وبعد أن قام الجانبان مبدئيًّا بوقف عملياتهما العسكرية، بدأت المحادثات بين الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير في عام 2012 برعاية حكومة ماليزيا. وفي حزيران/يونيه 2010، أُصدِر إعلان مشترك بين الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير لمواصلة مفاوضات السلام، وأفضى هذا الإعلان إلى استئناف مفاوضات السلام بشكل رسمي في عام 2011. وفي نيسان/أبريل 2011، أعاد فريقا التفاوض اللذان يمثلان الحكومة والجبهة تأكيد التزامهما بتوفير ضمانات أمنية وضمانات متعلقة بالحصانة، واتفقا على استئناف أعمال فريق العمل المشترك المخصص، وهو آلية مشتركة أنشئت للتصدي للأنشطة الإجرامية في المناطق الخاضعة لتأثير جبهة مورو الإسلامية للتحرير. وعقب المحادثات الرسمية التي دارت في تشرين الأول/أكتوبر 2012، وقّع الطرفان اتفاقا إطاريا يحدد المبادئ والآليات الكفيلة بتفعيل الكيان السياسي الجديد الذي يحمل اسم ”بانغاسامورو“ ليحل مكان منطقة مينداناو المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي.
	مناضلو بانغسامورو الإسلاميون سبيل الحرية

	7 - خلال محادثات السلام الرسمية التي دارت بين الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير في نيسان/أبريل 2011، أكدت الجبهة أن القائد الضال كاتو لا يزال عضوا في تنظيمها ولكنه شكّل فصيلا منشقا يُعرف باسم حركة بانغسامورو الإسلامية في سبيل الحرية وأن لدى هذا الفصيل جناح عسكري يُعرف باسم مناضلي بانغسامورو الإسلاميين في سبيل الحرية. وعندما فرضت قيادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير تاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2011 كموعد أقصى لينضمَّ القائد كاتو إلى الجبهة مجددا ويقوم بحل حركة بانغسامورو الإسلامية في سبيل الحرية، رفض كاتو الانصياع. ورغم تواصل مفاوضات السلام بين الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير في آب/أغسطس 2012، شن مناضلو بانغسامورو الإسلاميون في سبيل الحرية سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الفلبينية في مقاطعة ماغينداناو وتسببت في تشريد ما لا يقل عن 000 39 مدني. وقد أدان هذه الهجمات فريقا التفاوض اللذان يمثلان الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير باعتبارها محاولة لإبعاد عملية السلام عن مسارها. وتواصلت المناوشات التي شنها مناضلو بانغسامورو الإسلاميون في سبيل الحرية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2012، وبالتوازي مع ذلك أُحرز تقدم في المحادثات بين الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير أفضى إلى توقيع اتفاق إطاري للسلام. وحتى آب/أغسطس 2012، واصلت جبهة مورو الإسلامية للتحرير التنسيق مع القوات المسلحة الفلبينية لمنع مناضلي بانغسامورو الإسلاميين في سبيل الحرية من تنفيذ المزيد من الهجمات. ومن جهتها، واصلت حركة بانغسامورو الإسلامية في سبيل الحرية إصدار تصريحات علنية مناوئة لمحادثات السلام تؤكد فيها أن هذه المحادثات تتجاهل رغبة شعب مورو في إقامة دولة مستقلة لبانغاسامورو.
	الجيش الشعبي الجديد

	8 - استؤنفت المحادثات الرسمية بين الحكومة والجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين في شباط/فبراير 2011. وكرر فريق التفاوض التابع للحكومة تأكيد الاتفاقات السابقة واتفق الطرفان على إطار زمني معجل مدته 18 شهرا لإنجاز جدول أعمال موضوعي بشأن الإصلاحات الاجتماعية - الاقتصادية، والإصلاحات السياسية والدستورية وإنهاء الأعمال القتالية وتوزيع القوات. وكذلك استؤنف انعقاد لجنة الرصد المشتركة للاتفاقية الشاملة لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنشأة منذ عام 2004، وذلك لمناقشة وظائفها التنفيذية، بما في ذلك إدماج الشكاوى وإجراء التحقيقات المشتركة. غير أن إجراء المزيد من التحقيقات تعرقل حتى منتصف عام 2012، وبعد ذلك اتفق الفريقان على تنظيم اجتماعات غير رسمية لمناقشة استئناف المفاوضات وإبقائها مستمرة. وتقرر أن تُجرى المحادثات في النرويج في تشرين الأول/أكتوبر 2012. ولكن الحكومة لم تستوف الشروط المسبقة التي وضعها الجيش الشعبي الجديد من أجل التفاوض على إطلاق سراح 18 أسيرا، ولا يزال هناك قلق بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار، وبشأن استخدام الألغام الأرضية وتطبيق الاتفاق المشترك المتعلق بضمانات السلامة والحصانة. وفي أيار/مايو 2013، أعلنت الحكومة انهيار محادثات السلام مع الجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين/الجيش الشعبي الجديد بعد ثلاث سنوات. وبدأت عقب ذلك موجة جديدة من الأعمال القتالية المسلحة.
	جماعة أبو سياف

	9 - على الرغم من ورود تقارير عن انخفاض قوام جماعة أبو سياف، لا تزال هذه الجماعة نشطة في مقاطعات باسيلان، وسولو، وتاوي تاوي، وشبه جزيرة زامبوانغا. ولا يزال الاختطاف مقابل فدية متفشيا في غربي مينداناو، حيث تعتبر جماعة أبو سياف في قلب هذا النشاط الإجرامي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير تزايدت حالات الابتزاز والهجمات ذات الدوافع الإيديولوجية. ولوحظت زيادة في عدد الهجمات التي شنتها جماعة أبو سياف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وذلك على الرغم من تقلص قياداتها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أدت الأعمال القتالية المسلحة بين القوات المسلحة الفلبينية وجماعة أبو سياف إلى تشريد أكثر من 000 28 شخص في مقاطعتي باسيلان وزامبوانغا سيبوغاي. والاستراتيجية التي تتبعها الحكومة تجاه جماعة أبو سياف هي مزيج من العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون، بينما تواصل جماعة أبو سياف شن هجمات ضد قوات الحكومة ومسؤوليها. ولا يوجد أي حوار رسمي بين جماعة أبو سياف والحكومة. ويؤدي استمرار أنشطة الاختطاف للحصول على فدية التي تقوم بها جماعة أبو سياف إلى صعوبات بالغة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مقاطعات سولو، وباسيلان، وتاوي تاوي، وشبه جزيرة زامبوانغا.
	ثانيا - الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال
	10 - استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وذلك من جانب جميع الأطراف في الفلبين. ولا يزال فريق العمل القطري يواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق برصد الانتهاكات والإبلاغ عنها. ويمكن أن يُعزى العدد المحدود من الحوادث التي جرى التحقق منها إلى انعدام التمويل ومحدودية القدرات المتوفرة في مجال الموارد البشرية من أجل تنفيذ آلية الرصد والإبلاغ، فضلا عن القيود الأمنية التي تواجه الراصدين وتعيق الوصول إلى المناطق النائية والمثيرة للقلق بشكل خاص. ولا يزال سفر موظفي الأمم المتحدة إلى جزء كبير من جنوب غرب مينداناو مقيدا، ولا سيما المناطق التي يوجد فيها الجيش الشعبي الجديد، ومناضلو بانغسامورو الإسلاميون في سبيل الحرية، وجماعة أبو سياف. ونتيجة لذلك، يُعتقد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير لا تعدو عن كونها مؤشرا على العدد الحقيقي للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال. وفي الفترة قيد الاستعراض، شملت أطراف النزاع المسؤولة عن انتهاكات جسيمة تجاه الأطفال جبهة مورو الإسلامية للتحرير، والفصيل المنشق عنها ألا وهو مناضلو بانغسامورو الإسلاميون في سبيل الحرية، والجيش الشعبي الجديد، وجماعة أبو سياف، والقوات المسلحة الفلبينية، والوحدة الجغرافية المدنية التابعة لها. ولا تزال مناطق غربي ووسط ميندناو وفيساياس تشكل أكثر المناطق تضررا. وشملت أكثر الانتهاكات شيوعا الحوادث التي تؤثرعلى المدارس، يليها قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم.
	ألف - تجنيد الأطفال واستخدامهم
	11 - في الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت فرقة العمل القطرية تقارير عن 51 حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم، تتعلق بما لا يقل عن 59 طفلا. وشملت هذه الحالات ما لا يقل عن 52 من الفتيان و 7 فتيات، تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 17 سنة. ويشير معظم هذه الحالات إلى استخدام الأطفال في مهام الدعم.
	جبهة مورو الإسلامية للتحرير

	12 - على الرغم من قيام الجبهة في عام 2009 بتوقيع خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، وإصدارها بعد ذلك للأمر العام التكميلي، فقد واصلت الجبهة تدريبها للأطفال وتزويدهم بالسلاح والزي الرسمي. وسجلت فرقة العمل القطرية 12 حادثا لتجنيد الأطفال واستخدامهم تورطت فيها جبهة مورو الإسلامية للتحرير. وجرى التحقق من سبعة من هذه الحوادث، شملت 16 من الفتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة وفتاة واحدة عمرها 17 سنة. واستخدم هؤلاء الأطفال للقيام بمهام قتالية ومهام دعم على حد سواء، بما في ذلك استخدامهم كحرس وسعاة ولصيانة الأسلحة ونقل الذخيرة.
	13 - وارتدى بعض الأطفال الآنفي الذكر الزي العسكري الكامل وحملوا أحزمة عريضة تحوي ذخيرة. وفي أيلول/سبتمبر 2010، تحققت فرقة العمل القطرية من أن قيادة القاعدة 106 لجبهة مورو الإسلامية للتحرير تستخدم الأطفال في المهام القتالية وغير القتالية. وشوهد ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 سنة يرتدون الزي العسكري الكامل ويحملون الأسلحة الآلية في إحدى المناسبات العامة. وفي أوائل عام 2011، تحققت فرقة العمل القطرية من حالتين تتعلقان بأطفال يحملون أسلحة آلية ويؤدون المهام العسكرية. وشوهد سبعة فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 سنة يحملون السلاح ويرتدون الزي العسكري. وفي تموز/يوليه 2012، تحققت فرقة العمل القطرية من قيام قيادة القاعدة 103 في مقاطعة لاناو ديل سور بتجنيد أطفال. ووصف طفلان، هما فتى يبلغ من العمر 16 سنة وفتاة عمرها 17 سنة، أنشطتهما اليومية كمجندين لدى جبهة مورو الإسلامية للتحرير، بما في ذلك التدريب على فنون القتال وصيانة الأسلحة.
	14 - وفي العادة لا يتم تجنيد الأطفال المرتبطين بجبهة مورو الإسلامية للتحرير قسرا؛ بل هم يُستدرَجون للمشاركة بسبب تأثيرات اجتماعية وضغوط اقتصادية. ويعيش العديد من الأطفال الذين يعتبرون مرتبطين بالجبهة في مجتمعاتهم المحلية، ويظلون أحيانا ملتحقين بالمدارس. ويثير ذلك صعوبات محددة في ما يتصل بالتعرف على الأطفال المرتبطين بالجبهة وكذلك في فصل هؤلاء الأطفال عن الجماعة.
	مناضلو بانغسامورو الإسلاميون في سبيل الحرية

	15 - منذ تموز/يوليه 2011، وردت ادعاءات ذات مصداقية عن تجنيد حركة مناضلي بانغسامورو وقائدها كاتو لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. وتشير تقارير موثوق بها إلى وجود فتيات صغيرات يحملن السلاح ويرددن الشعارات. وفي آب/أغسطس 2012، وردت بلاغات عن وجود عشرات من الأطفال في معسكر تدريب لمناضلي بانغسامورو ينفذون المسيرات والتدريبات وينظم لهم حفل تخرج. ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات عند كتابة هذا التقرير بسبب القيود الأمنية.
	الجيش الشعبي الجديد

	16 - واصلت الجبهة الديمقراطية الوطنية في الفلبين ادعاءاتها بأن جناحها العسكري، وهو الجيش الشعبي الجديد، لا يجند الأطفال للمشاركة بشكل مباشر في الأعمال القتالية. ولكن الجبهة صرحت بأن الجيش الشعبي الجديد لا يلتزم بتعريف تجنيد الأطفال واستخدامهم المحدد في مبادئ باريس لعام 2007، ويعترف بأنه يجند الأطفال ويدربهم ويستخدمهم في أغراض غير قتالية. غير أن الاطفال لا يزالون يجرحون ويقتلون خلال الاعتداءات وذلك كنتيجة مباشرة لارتباطهم مع الجيش الشعبي الجديد. وسُجِّلت اثنتا عشرة حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجيش الشعبي الجديد، تتعلق بثمانية فتيان وست فتيات. وتحققت فرقة العمل القطرية من أربع من هذه الحالات، تتعلق بأربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و 17 سنة وثلاثة فتيان في سن 16 سنة. وشهد الأطفال بأنه قد ترتب على ارتباطهم مع الجيش الشعبي الجديد أداء مهام قتالية وغير قتالية على حد سواء. ففي أيلول/سبتمبر 2011، على سبيل المثال، تحققت فرقة العمل القطرية من ارتباط فتاة عمرها 16 عاما بالجيش الشعبي الجديد في إقليم نيغروس أورينتال. وكان القادة المسؤولون عنها على علم بعمرها وكلفوها بتنظيم حلقات دراسية للتوعية في المجتمعات المحلية وبمهام دعم أخرى. وتنقَّلَت الفتاة مع الجماعة المسلحة وأقامت في مخيماتها وجرى تدريبها على أساليب القتال واستخدام الأسلحة.
	جماعة أبو سياف

	17 - تلقت فرقة العمل القطرية أثناء الفترة قيد الاستعراض تقارير عن ستة حوادث لتجنيد الأطفال واستخدامهم، ونُسِبت هذه الحوادث إلى جماعة أبو سياف، وتعلقت بما لا يقل عن 17 من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة. وعلى الرغم من أن فرقة العمل القطرية لم تتمكن من التحقق من جميع الحوادث بسبب القيود الأمنية، يبرهن اتساق هذه البلاغات على تجنيد الأطفال على نحو نشط من جانب جماعة أبو سياف واستخدامهم لتنفيذ أنشطة الاختطاف مقابل فدية وكذلك للقيام بمهام قتالية. وتشير المعلومات إلى أن الأسر تتلقى تعويضات مالية لقاء مشاركة أطفالها في أنشطة جماعة أبو سياف، ولا يزال احتمال الحصول على المكافأة المادية يمثل القوة الحافزة الرئيسية. وتحققت فرقة العمل القطرية من تجنيد عشرة فتيان من أحد المجتمعات المحلية في مقاطعة باسيلان في الفترة 2011-2012. وتشير التقارير أيضا إلى مشاركة الأطفال في العمليات القتالية التي قامت بها جماعة أبو سياف ضد القوات المسلحة الفلبينية في مقاطعتي سولو وباسيلان. ففي 14 أيلول/سبتمبر 2012، على سبيل المثال، قتل صبي في الثالثة عشرة من عمره كان مسلحا بقاذفة قنابل يدوية من طراز M-203 خلال مواجهة مسلحة مع القوات المسلحة الفلبينية.
	القوات المسلحة الفلبينية والوحدة الجغرافية للقوات المسلحة الشعبية

	18 - تلقت فرقة العمل القطرية 14 تقريرا عن قيام القوات المسلحة الفلبينية باستخدام الأطفال و 7 تقارير عن قيام الوحدة الجغرافية المدنية المرتبطة بالقوات المسلحة. وكانت الحوادث التي تشارك فيها القوات المسلحة الفلبينية تتعلق بشكل عام باستخدام الأطفال كمرشدين ومخبرين في العمليات العسكرية ضد الجيش الشعبي الجديد. وظل الأطفال في معظم الحوادث المبلغ عنها مرتبطين بكتائب القوات المسلحة الفلبينية لفترات تتراوح بين بضع ساعات أو بضعة أيام، وفي وقت لاحق فروا أو أطلق سراحهم. وتشكل هذه الحوادث تهديدات خطيرة للسلامة البدنية للأطفال وتعرض الأطفال ومجتمعاتهم المحلية إلى مخاطر الانتقام على أيادي عناصر الجيش الشعبي الجديد.
	19 - ففي نيسان/أبريل 2011، أجرت القوات المسلحة الفلبينية عملية عسكرية في مقاطعة أبرا، استخدم فيها الأطفال كمخبرين وجرى استجوابهم بشأن مواقع المعسكرات وأفراد المجتمعات المحلية المتعاطفين مع الجماعات المسلحة. وفي أيار/مايو 2011، أجبر فتى يبلغ من العمر 13 سنة في بلدية كيلي، مقاطعة أبرا، على إرشاد كتيبة المشاة الرابعة والخمسين في عملية ملاحقة لمقاتلي الجيش الشعبي الجديد. ودعا المجتمع المحلي إلى إطلاق سراحه وسُمح للفتى بالعودة إلى دياره بعد يوم واحد. وفي تموز/يوليه 2012، أجبر أفراد من كتيبة المشاة السابعة والخمسين فتيين يافعين، يبلغان من العمر 12 و 13 سنة، على مرافقتهم في عملية ملاحقة للجيش الشعبي الجديد في مقاطعة كوتاباتو الشمالية. وقد فر الطفلان بعد عدة ساعات وعادا إلى ديارهما.
	20 - وبينما تتخذ القوات المسلحة الفلبينية تدابير ملموسة من أجل ضمان عدم تجنيد الأطفال في الوحدة الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة، بما في ذلك عبر إصدار توجيهات بهذا الشأن، تبين الحوادث أن وحدات هذه الوحدة تستخدم الأطفال عموما أثناء عملها في المناطق النائية. وفي نيسان/أبريل 2011، تبيّن أن فتى يبلغ من العمر 14 سنة، في بلدية لامبايانغ، مقاطعة سلتان كودارات، عضو في الوحدة الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة، حيث شوهد يلبس زيا عسكريا ويحمل بندقية، ويقوم بتوفير الأمن في مناسبة عامة. وفي حزيران/يونيه 2011، قتل أحد أعضاء الوحدة الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة وهو ذكر يبلغ من العمر 16 عاما، وذلك في مقاطعة سوريغاو ديل سور في كمين للجيش الشعبي الجديد.
	21 - ولاحظت فرقة العمل القطرية أيضا أن القوات المسلحة الفلبينية واصلت علنا نشر أسماء وصور أطفال، ووصفهم بالأعضاء المزعومين في الجماعات المسلحة، وهي ممارسة تثير شواغل جدية فيما يتعلق بالحماية. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى التحقق من ست حالات تشمل سبعة فتيان وثلاث فتيات. وأُجبر بعض هؤلاء الأطفال على تغيير مكان إقامتهم بسبب الخوف من الانتقام على أيادي عناصر القوات المسلحة الفلبينية. ففي حزيران/يونيه 2011، على سبيل المثال، أفادت فرقة المشاة الرابعة أنها صادفت ثلاثة أطفال أثناء العمليات العسكرية ضد الجيش الشعبي الجديد في مقاطعة سوريغاو ديل سور. وقدمت أسماء الفتيان، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 12 سنة، إلى وسائط الإعلام ووصف الأطفال بـ ”الأطفال الجنود“ واتهموا بالمشاركة في كمين استهدف جنود القوات المسلحة الفلبينية.
	قيام القوات المسلحة الفلبينية باحتجاز الأطفال لارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة

	22 - كذلك ظل قيام القوات المسلحة الفلبينية وغيرها من قوات الأمن باحتجاز أطفال يُزعم أنهم مرتبطون بالجماعات المسلحة مصدر قلق خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتحققت فرقة العمل القطرية من ست حوادث من هذا القبيل، تشمل ستة فتيان وثلاث فتيات. وفي أيار/مايو 2012، قام أفراد من كتيبتي المشاة الخامسة والعشرين والخامسة والسبعين بنقل فتى يبلغ من العمر 16 سنة إلى المستشفى، أصيب بجروح في تقاطع نيران خلال مواجهة مسلحة بين القوات المسلحة الفلبينية والجيش الشعبي الجديد في مقاطعة أغوسان ديل سور. وبعد الوصول إلى المستشفى، أُمر الجنود بنقله قبل أن يكون قد تلقى العلاج على نحو مناسب وقد أخذ الصبي في وقت لاحق في رحلة تستغرق ثماني ساعات إلى مستشفى في أحد المعسكرات. واتهم الطفل فيما بعد بالانتماء إلى الجيش الشعبي الجديد ولم يسمح له بالاتصال بأسرته وجرى استجوابه. وأطلقت القوات المسلحة الفلبينية سراحه في نهاية المطاف بعد أحد عشر يوما من الاحتجاز. وفي حادثة أخرى وقعت في 22 آذار/مارس 2012 في بلدية سان أندريس في مقاطعة كويزون، ألقت كتيبة المشاة الرابعة والسبعون القبض على فتى يبلغ 16 سنة من العمر لارتباطه المزعوم بالجيش الشعبي الجديد. وأمضى الفتى أكثر من شهر في سجن تابع للمقاطعة قبل نقله إلى عهدة مؤسسة رعاية اجتماعية تابعة للحكومة.
	باء - قتل الأطفال وتشويههم
	23 - خلال الفترة قيد الاستعراض، سجلت فرقة العمل القطرية 100 حادثة قتل وتشويه. وتحققت فرقة العمل القطرية من 42 حادثة من هذه الحوادث، تشمل إصابة 21 فتى و 25 فتاة بجروح، وقتل 15 فتى و 3 فتيات. ويتعلق معظم التقارير بحوادث تقاطع نيران وإطلاق نار عشوائي خلال المواجهات المسلحة. كذلك وقع أطفال ضحايا لاعتداءات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة ولانفجارات الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. ونسبت بعض الحالات إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير (11)، والجيش الشعبي الجديد (11)؛ وجماعة أبو سياف (8)؛ والقوات المسلحة الفلبينية (31)؛ والوحدة الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة (8)؛ وجناة مجهولين (31).
	جبهة مورو الإسلامية للتحرير

	24 - في الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت 11 حالة من حالات القتل والتشويه المنسوبة إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير. وكان معظم الحالات ذات الصلة بجبهة مورو الإسلامية للتحرير يتعلق بالقتال بين مجتمعات مورو المحلية. ونادرا ما يلجأ أفراد هذه المجتمعات المحلية إلى نظام العدالة العامة، وكثيرا ما يجري التوصل إلى تسويات بين الأطراف المتحاربة عن طريق جبهة مورو الإسلامية للتحرير، بما في ذلك حالات وقع فيها ضحايا من الأطفال. ولا تزال النزاعات بين قادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير تعرض للخطر المدنيين في المجتمعات المحلية المتضررة، بمن فيهم الأطفال. وفي إحدى الحوادث التي وقعت في 14 أيلول/سبتمبر 2011، أدت مواجهة مسلحة بين قادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير وجماعة مقاتلي بانغسامورو الإسلاميين في سبيل الحرية في بلدية داتو بيانغ، مقاطعة ماغينداناو، إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 17 سنة في تقاطع النيران. وفي حادثة أخرى وقعت في 25 تموز/يوليه 2012، جرى إطلاق النار على فتاة يبلغ عمرها 14 سنة وجرحها، في بلدية سلتان سا بارونجيس، مقاطعة ماغينداناو، خلال منازعة بين قادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير.
	الجيش الشعبي الجديد

	25 - سجلت فرقة العمل القطرية 11 حادثة من حوادث قتل وتشويه الأطفال المنسوبة إلى الجيش الشعبي الجديد. وواصلت الجماعة المسلحة تنفيذ هجمات بارزة على القوات المسلحة الفلبينية، أسفرت في كثير من الأحيان عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين. وعلى الرغم من الالتزام المعلن للجيش الشعبي الجديد بالقانون الدولي الإنساني، يلجأ هذا الجيش إلى نصب الكمائن وشن الاعتداءات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة في الأماكن العامة. وفي إحدى الحالات في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، أسفر كمين نصبه الجيش الشعبي الجديد لسفينة عامة تحمل جنودا ومدنيين في بلدية لاس نافاس، مقاطعة سامار الشمالية، عن قتل فتى يبلغ عمره 15 سنة. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2010، في البلدية نفسها، أوقع الجيش الشعبي الجديد عناصر من كتيبة المشاة الثالثة والستين في كمين أدى إلى قتل عشرة جنود وفتى يبلغ عمره 9 سنوات. وفي حادثة أخرى وقعت في 1 أيلول/سبتمبر 2012، ألقى أعضاء في قيادة ميرادو أرسي التابعة للجيش الشعبي الجديد قنبلة يدوية على مخفر عسكري في منطقة باكويباتو، مدينة دافاو، وقعت في جمع عام التأم فيه المجتمع المحلي لمشاهدة عرض سيرك. وأصيب أكثر من 50 شخصا بجروح، منهم 12 فتى و 9 فتيات تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 17 سنة. وأصدرت الجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين اعتذارا رسميا إلى أسر الضحايا. غير أنه لا توجد معلومات عن الإجراءات المتخذة لمحاسبة الجناة.
	جماعة أبو سياف

	26 - تمكنت فرقة العمل القطرية من أن تسند إلى جماعة أبو سياف المسؤولية عن ثماني حالات مسجلة لقتل الأطفال وتشويههم، بما في ذلك باستخدام نصب الكمائن، والألغام الأرضية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة. ولا يزال التحقق من هذه الحالات صعبا بسبب حالة انعدام الأمن السائدة في مناطق عمليات جماعة أبو سياف. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أفيد عن قيام جماعة أبو سياف بقصف كنيسة في بلدية جولو، مقاطعة سولو، جرحت فيه فتاة يبلغ عمرها 9 سنوات. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أفضى انفجار قنبلة في فندق في مدينة زامبوانغا تُعزى مسؤولية تنفيذه إلى جماعة أبو سياف، إلى جرح فتاتين تبلغان من العمر سنتان وأربع سنوات.
	القوات المسلحة الفلبينية

	27 - شاركت القوات المسلحة الفلبينية والوحدة الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة في 39 من حوادث القتل والتشويه. وأفيد أن القوات المسلحة الفلبينية شاركت في سياق عملياتها العسكرية في هجمات على مساكن أو غيرها من الأماكن التي زُعم أن مقاتلي الجيش الشعبي الجديد يتواجدون فيها. ففي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012، على سبيل المثال، قتل فتيان يبلغان من العمر 8 سنوات و 13 سنة وجرحت فتاة يبلغ عمرها 5 سنوات عندما قام أفراد من كتيبة المشاة السابعة والعشرين بتمشيط منزلهم في بلدية كيبلاوان، مقاطعة دافاو ديل سور. وفي أعقاب هذه الحادثة، قامت القوات المسلحة الفلبينية بصرف ضابط و 11 مجندا من الخدمة وأمرتهم بأن يلزموا ثكناتهم، وكانوا، وقت كتابة هذا التقرير، يخضعون لتحقيقات تجريها المحكمة العسكرية العامة قبل محاكمتهم. وفي حالة مشابهة وقعت في 25 شباط/فبراير 2012، قام جنود من كتيبة المشاة التاسعة والأربعين بإطلاق النار على مسكن زُعم أنه يأوي مقاتلا من الجيش الشعبي الجديد في بلدية لابو، مقاطعة كامارين نورتي، مما أسفر عن موت فتيين يبلغان من العمر 7 و 10 سنوات وجرح فتاة يبلغ عمرها 14 سنة.
	جناة مجهولون

	28 - سجلت فرقة العمل القطرية 31 حادثة أخرى تتعلق بذخائر غير منفجرة واستخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة على أيادي جناة مجهولين. ومن أصل هذه الحالات، تتعلق 13 حالة باعتداءات على مدارس نُفِّذت بأجهزة متفجرة مرتجلة وسبع حالات بقيام رجال ملثمين يركبون دراجات نارية بإلقاء قنابل يدوية. وأسفر ذلك عن قتل سبعة أطفال وجرح 20 طفلا طوال الفترة المشمولة بالتقرير. ووقع معظم هذه الحالات في منطقة مينداناو الوسطى.
	جيم - العنف الجنسي ضد الأطفال
	29 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجّلت فرقة العمل القطرية وقوع تسعٍ من حوادث العنف الجنسي ضد الأطفال في سياق ظروف النزاع السائدة، تم التحقق من ثلاث منها. ولئن كان عدد الحوادث المبلغ عنها أقل مما يقع فعلياً من حوادث خوفاً من الوصم، فإن المعلومات المتوافرة توحي بأن هذه الحالات تظل حالات منفردة. وفي إحدى الحوادث التي وقعت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً لاغتصاب جماعي من قبل ثلاثة جنود من كتيبة المشاة السادسة عشرة في بلدية باراس بمقاطعة ريزال. ورغم محاولة الجناة تسوية القضية مع الأسر، فقد صُرفوا من الخدمة وهم يواجهون الآن اتهامات جنائية. وفي حادثة أخرى وقعت في 17 شباط/فبراير 2012، اختُطِفَت فتاة عمرها 16 عاماً واغتُصِبَت على مدى ثلاثة أيام من قبل ضابط في القوات المسلحة الفلبينية في بلدية مانكايان بمقاطعة بنغيت. ورغم توجيه اتهامات للجاني المزعوم، فقد حُفِظَت القضية ريثما تتعافى الضحية نفسياً فتتمكن من الإدلاء بشهادتها. وفي حادثة أخرى، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً لاغتصاب جماعي من قبل عدد من الرجال، من بينهم اثنان من الأعضاء الحاليين في الوحدة الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة، في 1 حزيران/يونيه 2011، أثناء احتفال في إحدى القرى في محافظة نيغروس الغربية. ولم يقم مكتب المدعي العام للمقاطعة بمتابعة القضية، ولم يتم القبض على المشتبه بهم. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت أسرة الضحية لا تزال تتلقى تهديدات بالقتل. ومن المهم أن تقوم القوات المسلحة الفلبينية بوضع آليات لوقف العنف الجنسي والجنساني ومنع ارتكاب هذا النوع من العنف، وفرض الجزاءات المناسبة على مرتكبيه وكفالة عدم اتخاذ أي إجراءات تضر بالضحايا.
	دال - اختطاف الأطفال
	30 - خلال الفترة قيد الاستعراض، تلقت فرقة العمل القطرية تقارير بوقوع أربع حالات اختطاف للأطفال نسبت إلى جماعة أبو سياف، لم يتسن التحقق من أي منها بسبب القيود الأمنية. وذُكِر أن جماعة أبو سياف ضالعة في أنشطة الخطف مقابل الفدية والابتزاز، وأنها تستهدف الأطفال والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بهدف كسب الموارد المالية اللازمة لدعم عملياتها. ووفقاً لمعلومات وردت من روايات متناقَلة، تورط أيضاً في عمليات الخطف التي تقوم بها جماعة أبو سياف من أجل الحصول على فدية أفرادٌ من المجتمع المحلي من خارج الجماعة، من بينهم أطفال يعملون كمخبرين وخاطفين وحراس.
	هاء - الهجمات على المدارس والمستشفيات
	31 - في الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت فرقة العمل القطرية 150 حادثةً تضررت منها مدارس ومستشفيات. وكانت جماعات مسلحة، منها جبهة مورو الإسلامية للتحرير والجيش الشعبي الجديد وجماعة أبو سياف، مسؤولة عن 88 حادثة شملت تنفيذ هجمات مباشرة على المرافق التعليمية والصحية أو التسبب بأضرار من جراء استخدام القنابل اليدوية والأجهزة المتفجرة المرتجلة أو تبادل إطلاق النار. وكانت القوات المسلحة الفلبينية مسؤولة عن 62 حادثة أضرت بالمدارس والمستشفيات، على رأسها استخدام المدارس لأغراض عسكرية. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن فرقة العمل القطرية لاحظت انخفاضاً كبيراً في عدد الحوادث المنسوبة إلى القوات المسلحة الفلبينية من عام 2010 إلى عام 2013.
	جبهة مورو الإسلامية للتحرير 

	32 - تحققت فرقة العمل القطرية من خمسة حوادث منسوبة إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير تسببت في الإضرار بالمدارس، شملت التدمير الجزئي لثلاث مدارس والاستخدام العسكري لاثنتين أخريين. وفي 19 أيار/مايو 2010، اندلعت اشتباكات مسلحة بين أحد قادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير وقوات الأمن التابعة لإحدى الوحدات الحكومية المحلية في بلدية سلطان سا بارونغيس بمقاطعة ماغوينداناو. وأضرم قائد الجبهة النار في المنازل، وفي مدرسة ابتدائية ومدرسة إسلامية. وأوقفت قيادة الجبهة هذا القائد في وقت لاحق كإجراء تأديبي. وفي 18 آب/أغسطس 2011، أسفرت اشتباكات نشبت بين جبهة مورو الإسلامية للتحرير ومناضلي بانغسامورو الإسلاميين في سبيل الحرية في بلدية داتو بيانغ بمقاطعة ماغوينداناو، عن تدمير مدرستين ابتدائيتين جزئياً وإلحاق أضرار جسيمة بإحدى المدارس الإسلامية التي أصيبت بقذيفة صاروخية. وكانت الجبهة مسؤولة أيضاً عن استخدام المدارس في أغراض عسكرية. ففي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، على سبيل المثال، استخدم 40 فرداً من عناصر قيادة القاعدة 113 إحدى المدارس في مقاطعة زامبوانغا سيبوغاي خلال اشتباك مع القوات المسلحة الفلبينية.
	الجيش الشعبي الجديد

	33 - في 11 أيار/مايو 2010، نصب الجيش الشعبي الجديد كميناً لقافلة حكومية في طريقها إلى مركز للاقتراع في مقاطعة وادي كومبوستيلا. وكان بين الضحايا معلمٌ يعمل بصفته عضواً في مجلس مفتشي الانتخابات أثناء الانتخابات الوطنية التي جرت عام 2010. واعتذر الجيش الشعبي الجديد عن الحادث في بيان علني. وفي حادثة أخرى وقعت في 25 آب/أغسطس 2011، وضع الجيش الشعبي الجديد جهازا متفجرا مرتجلا داخل حرم مدرسة ابتدائية في بلدية بانابو، بمقاطعة دافاو ديل نورت. وتم تفجير الجهاز لجذب انتباه مفرزة تابعة للقوات المسلحة الفلبينية شكلتها مؤخراً كتيبة المشاة السابعة والستين، لكن التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات. وفي حادثين آخرين، شن الجيش الشعبي الجديد هجمات على المفارز التابعة للقوات المسلحة الفلبينية المرابطة بالقرب من المدارس.
	جماعة أبو سياف

	34 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت جماعة أبو سياف في استهداف العاملين في مجالي التعليم والصحة بغرض ابتزازهم. وفي حادث وقع في حزيران/يونيه 2010، أُوقِفَت الدراسة في مدرسة ابتدائية في بلدية باتيكول بمقاطعة سولو، عقب انتشار مزاعم بتلقي المعلمين لرسائل تهديد متكررة. ونتيجة لذلك، أُغلِقَت المدرسة لمدة ستة أشهر لحين اتخاذ ترتيبات أمنية كافية. وفي حادثين آخرين وقعا في أيار/مايو 2010، أحرقت جماعة أبو سياف مدرستين في مقاطعة باسيلان، مما أثر على دراسة 150 طفلاً على الأقل.
	القوات المسلحة الفلبينية

	35 - سجلت فرقة العمل القطرية 62 حادثة أضرت بالمدارس والمستشفيات كانت القوات المسلحة الفلبينية ضالعة فيها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لوحظ انخفاض ملحوظ في الحوادث. وتشمل غالبية هذه الحوادث الاستخدام العسكري للمدارس (28) والوحدات الصحية الريفية (3)، في مخالفة للقانون الوطني في الفلبين (القانون الجمهوري رقم 7610). وفي حالة وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، استخدَمَت كتيبة المشاة الرابعة والخمسين مبنى مدرسة في بلدة كيلي في بلدية توبو بمقاطعة أبرا، كثكنة عسكرية، حيث أقامت مدفعَين كبيرين على أرض المدرسة وكدست الذخيرة في العراء. وفي حادث آخر وقع في تموز/يوليه 2011، أقامت كتيبة المشاة التاسعة والستين مفرزة مجاورة لمدرسة ابتدائية في بلدة بارادايز إمباك بمنطقة باكيباتو في مدينة دافاو. وخلال الفترة قيد الاستعراض، وقعت ثلاثة اشتباكات مسلحة في المنطقة المجاورة مباشرة لهذه المدرسة، مما دفع الأهالي إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس المدينة بشأن وجود وحدة للقوات المسلحة الفلبينية بالقرب من المدرسة.
	جناة مجهولون

	36 - بالإضافة إلى ما سبق، تحققت فرقة العمل القطرية من ست حالات لتهديدات أو مضايقات للعاملين في مجالي التعليم والصحة، وهجومين على المستشفيات قام بهما جناة مجهولون. ونتيجة لهذه الحوادث، حرم عدد يقدر بـ 845 2 طفلاً من التعليم، إما بصورة مؤقتة أو لفترات طويلة، بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها جبهة مورو الإسلامية للتحرير.
	37 - وما زالت هناك مخاوف أيضاً إزاء استخدام المدارس كمراكز للاقتراع، ومشاركة العاملين في مجال التعليم كموظفين للاقتراع أثناء الانتخابات، كما ينص القانون الوطني الفلبيني، مما قد يؤدي إلى اعتبار المدارس والمعلمين بشكل خاطئ أهدافاً مشروعة للهجوم. وتحققت فرقة العمل القطرية من خمس حالات قتل خارج نطاق القضاء لعاملين في المدارس ارتكبها مجهولون، مما أثار الفزع بين الأهالي بشأن سلامة التلاميذ. وفي 3 شباط/فبراير 2012 في بلدية بالاناس بمقاطعة ماسبات، على سبيل المثال، أطلق مسلحان النار على أحد المعلمين فأردياه قتيلا أمام الأطفال أثناء الحصة الدراسية.
	ثالثاً - تنفيذ آلية الرصد والإبلاغ في الفلبين
	38 - منذ تقريري القطري السابق عن حالة الأطفال في الفلبين، عززت فرقة العمل القطرية نطاق تغطيتها الجغرافية لأغراض أنشطة الرصد والتحقق، وأذكت الوعي بين المنظمات الشريكة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال. وعلاوة على ذلك، في أيار/مايو 2010، عيَّن كل عضو من أعضاء فرقة العمل القطرية رسمياً مسؤولين للتنسيق معنيين بآلية الرصد والإبلاغ مقرهم في مانيلا ومينداناو، وذلك لكفالة مشاركة شركاء الأمم المتحدة على نطاق واسع وتعزيز المشاركة على الصعيد الميداني. وعُقدت عدة حلقات دراسية تدريبية في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2012 من أجل بناء قدرات الموظفين العاملين في الميدان في مجال جمع التقارير وتوثيقها والتحقق منها بشكل استباقي. وأسهم إنشاء الأفرقة العاملة التقنية التابعة لفرقة العمل القطرية على مستوى مانيلا ومينداناو في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في توسيع نطاق المشاركة في آلية الرصد والإبلاغ.
	رابعاً - متابعة تنفيذ استنتاجات الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح
	39 - نظِّمَت دورات توجيهية مستمرة عن آلية الرصد والإبلاغ لأعضاء فرقة العمل القطرية وللمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتعزيز الوعي وتشجيع الشركاء على الإبلاغ عن الانتهاكات. وفي عام 2012، قدمت فرقة العمل القطرية تدريباً على مهمة ”الإنذار الأول“ لأكثر من 530 من المحامين والمحققين الوطنيين في مجال حقوق الإنسان، والعاملين الحكوميين في الخطوط الأمامية، والشركاء من المجتمع المدني وموظفي المنظمات الإنسانية القائمة في المناطق المتضررة من النزاع في جميع أنحاء الفلبين، بما في ذلك المناطق في جنوب الفلبين التي لا تزال الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 526 فرداً من أفراد الأمن في مينداناو يتألفون من 479 عنصرا من عناصر من القوات المسلحة الفلبينية و47 عنصرا من الشرطة الوطنية الفلبينية تدريباً في مجالات القانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، وحماية الطفل. ومن أجل تعزيز قدرة الحكومة في مجال حماية الطفل، وافقت فرقة العمل القطرية وشركاء حكوميون مختلفون، من بينهم القوات المسلحة الفلبينية، على عقد اجتماعات دورية ابتداء من آب/أغسطس عام 2012 لمناقشة استراتيجيات تعميق الطابع المؤسسي للنظام المشترك بين الوكالات الذي تتبعه الحكومة لرصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والإبلاغ عنها والتصدي لها، ومتابعة وضع استراتيجية للقوات المسلحة الفلبينية بشأن الأطفال والنزاع المسلح. وأجرت الحكومة حصراً للموارد والخدمات المتاحة حالياً لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، لاستخدامه كأساس لزيادة تطوير نظام الحكومة للرصد والإبلاغ والتصدي. وتواصل فرقة العمل القطرية عرض حالات محددة من الانتهاكات الجسيمة على الشركاء الحكوميين المعنيين، بمن فيهم القوات المسلحة الفلبينية، لاتخاذ إجراءات الاستجابة الملائمة.
	40 - وبُذِلَت جهود لتعديل القانون الجمهوري رقم 7610 لضمان عدم محاكمة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة. وبالتعاون مع فرقة العمل القطرية، قامت اللجنة الفرعية الحكومية المعنية بالأطفال المتضررين من النزاع المسلح والتشرد التابعة لمجلس رفاه الأطفال، بتنظيم حلقة عمل في حزيران/يونيه 2010 بشأن قانون مقترح لحماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح. ويُتوخى من مشروع القانون مواءمة التشريعات الحالية ومعالجة ما بها من تناقضات وثغرات حتى تصبح متوافقة مع المعايير الدولية. ويسعى مشروع القانون إلى استحداث عملية أكثر منهجية للتعامل مع الأطفال المتضررين من النزاع المسلح وهو يوفر إطاراً قانونياً لمنع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والتصدي لها. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المعنون ”الأطفال في حالات النزاع المسلح“ في 10 آذار/مارس 2011، وقُدِّمَت مشاريع قوانين مماثلة على مستوى مجلس الشيوخ في حزيران/يونيه 2011. ومهدت أولى جلسات مجلس الشيوخ الفلبيني المعقودة بشأن التشريع المقترح في أيلول/سبتمبر 2011 الطريق أمام صياغة خطة لبذل جهود الاتصالات والدعوة فيما يتعلق بمشروع قانون الأطفال في حالات النزاع المسلح في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وأُحرز تقدم مشجع عندما نظم مجلس الشيوخ الفلبيني اجتماعاً لفريق عامل تقني معني بمشروع قانون الأطفال في حالات النزاع المسلح في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011 لتوحيد جميع مشاريع القوانين المطروحة على مجلس الشيوخ ضمن نسخة شاملة واحدة.
	خامسا - حالة الحوار وخطط العمل مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة في الفلبين
	جبهة مورو الإسلامية للتحرير

	41 - عقب توقيع خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير من أجل وقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في آب/أغسطس 2009 في مينداناو، عينت الجبهة لجنة مؤلفة من خمسة أفراد للتعاون مع فرقة العمل القطرية لتنفيذ خطة العمل. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2010، أصدرت قيادة الجبهة أمرا عاما تكميليا، يكرر تأكيد سياسة الجبهة المتعلقة بعدم تجنيد الأطفال، وينص على فرض جزاءات على انتهاك هذه السياسة، وعلى تشكيل وحدات لحماية الطفل داخل قوات بانغسامارو المسلحة الإسلامية، الجناح العسكري للجبهة.
	42 - والتقت ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أثناء زيارتها الرسمية للفلبين في نيسان/أبريل 2011، بقيادة الجبهة لمناقشة تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والجبهة. ووافقت اللجنة التابعة للجبهة والمؤلفة من خمسة أفراد على العمل مع فرقة العمل القطرية على وضع جدول زمني لتنفيذ خطة العمل ولكفالة وضع تدابير لتحسين الامتثال تستهدف قيادات قواعد الجبهة. وأثناء عملية التسجيل الأصلية بعد التوقيع على خطة العمل، جرى تسجيل أكثر من 500 طفل من قِبَل أفراد المجتمع المدرَّبين بدعم من الأمم المتحدة، بغرض كفالة حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبرامج المجتمعية الرامية إلى منع تجنيدهم.
	43 - وأسفر انتهاء مدة خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والجبهة في تموز/يوليه 2011، بعد تنفيذها لمدة سنتين، عن فترة عدم نشاط طويلة ريثما توقع الجبهة إضافة بشأن تمديد تنفيذ خطة العمل. وواصلت الجبهة إبداء الالتزام بمبادئ خطة العمل، وأعلنت قيادة الجبهة في 29 نيسان/أبريل 2013 عن موافقتها على التمديد المفتوح الذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام خطة العمل. كذلك يتيح التقدم المحرز مؤخرا في محادثات السلام بين الحكومة والجبهة فرصة للتنفيذ السريع لخطة العمل.
	44 - وفي أيار/مايو 2013، أجرى وفد فني مشترك بين اليونيسيف ومكتب ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح زيارة إلى الفلبين لكي يناقش مع الحكومة والجبهة سبيل المضي قدما بشأن التنفيذ الكامل لخطة العمل. ووافقت الجبهة على العمل مع فرق العمل القطرية بشأن وضع خطة تشغيلية ملموسة ومحددة زمنيا تتضمن معايير بغرض تنفيذ جميع أحكام خطة العمل. وتتضمن هذه المعايير التدريب والتوعية في صفوف قيادات قواعد الجبهة والمعسكرات الأخرى، ورصد الامتثال من خلال التقارير المرحلية لقيادات القواعد، ومتابعة الشواغل المتبقية مع قيادات قواعد الجبهة.
	الجيش الشعبي الجديد

	45 - في نيسان/أبريل 2011، بدعم من الحكومة ومن مكتب المستشار الرئاسي لعملية السلام، التقت ممثلتي الخاصة في مانيلا بأعضاء فريق التفاوض التابع للجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين لإجراء محادثات عن إمكانية وضع خطة عمل من أجل وقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل الجيش الشعبي الجديد. ولاحقا، في كانون الثاني/يناير 2012، التقى فريق فني من مكتب ممثلتي الخاصة مع أعضاء فريق التفاوض التابع للجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين في أوتريخت، هولندا، لإجراء مناقشة أولية بشأن الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال. ولا تزال الجبهة تنكر وجود أطفال في صفوف الجيش الشعبي الجديد، وقد أعلنت أن الأطفال البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر قد يتم إلحاقهم بوحدات الدفاع الذاتي التابعة للجيش الشعبي الجديد أو بوحدات غير قتالية أخرى. وفي 29 حزيران/يونيه 2012، أصدرت الجبهة إعلانا وبرنامج عمل من جانب واحد بشأن حقوق الأطفال وحمايتهم ورفاههم، دفعت فيه بعدم جواز إدراج الجيش الشعبي الجديد في تقريري السنوي عن الأطفال والنـزاع المسلح، ورفضت تطبيق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة على الجماعات المسلحة من غير الدول، وكذلك مبادئ باريس، بما في ذلك فكرة أن ارتباط الأطفال بوظائف الدعم يُعدّ مثار قلق. وفي حين أعربت الجبهة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الأمم المتحدة من أجل حماية أفضل للأطفال، فإن المناقشات بشأن إعداد خطة عمل لم تُستأنف بعد.
	القوات المسلحة الفلبينية

	46 - يسرني أن أشير إلى أن حكومة الفلبين تضع اللمسات الأخيرة على خطة تنفيذ نظام الرصد والإبلاغ والتصدي لمنع الحوادث المحددة التي تشمل ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال والتصدي لها. وأسفرت الاجتماعات المنعقدة على المستوى الفني برئاسة مشتركة بين مجلس رفاه الطفل وفرقة العمل القطرية، التي تشمل مكتب حقوق الإنسان التابع للقوات المسلحة الفلبينية، عن فتح المجال للتفاعل المنتظم مع الأمم المتحدة بشأن منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتصدي لها.
	47 - واستطاعت ممثلتي الخاصة، أثناء زيارتها الرسمية إلى الفلبين في نيسان/أبريل 2011، الحصول على التزام من إدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الفلبينية بالتعاون في إعداد استراتيجية تنفيذية لحماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح. وترمي هذه الخطة الاستراتيجية إلى معالجة الشواغل المتعلقة بالاستخدام العسكري للمدارس، والارتباط المزعوم للأطفال بالوحدات الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة، واحتجاز الأطفال المزعوم ارتباطهم بجماعات مسلحة، وتعريض الأطفال الذين تتم مصادفتهم في إطار العمليات العسكرية لأنظار الرأي العام ووسائط الإعلام، والعنف الجنسي والجنساني المرتبطين بالنزاعات، علاوة على إنشاء عملية لتشاطر المعلومات.
	48 - وتقوم القوات المسلحة الفلبينية أيضا بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع المبادئ التوجيهية بشأن إجراء العمليات في المقار المباشرة للمدارس والمستشفيات أو داخل محيطها، التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها بوصفها توجيهاً خاصاً بعمليات تلك القوات في الأشهر المقبلة. وإضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلق باستخدام الأطفال أثناء العمليات العسكرية، أصدرت القوات المسلحة الوطنية توجيهات تحظر استخدام الأطفال، وتنيط بالقادة المسؤولية عن ذلك، وتضع إجراءات للتحقيق وتدابير تصحيحية.
	سادسا - التوصيات
	49 - إنني أدعو جميع أطراف النزاع في الفلبين إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال واتخاذ تدابير ترمي لمواصلة منع هذه الانتهاكات.
	50 - وأرحّب بالتطورات التي شهدتها عملية السلام في مينداناو بين الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، وأشجع الطرفين على مواصلة مشاوراتهما مع فرقة العمل القطرية من أجل إدراج المسائل المتعلقة بحماية الأطفال في جدول أعمال محادثات السلام.
	51 - وأشجع الجهات المانحة الدولية على إتاحة الموارد المالية اللازمة لمساعدة فرقة العمل القطرية على تعزيز قدرات مواردها البشرية في مجال الرصد والإبلاغ، وأشجعها كذلك على دعم التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير.
	ألف - التوصيات الموجهة إلى حكومة الفلبين
	52 - إنني أرحب بدعم الحكومة لحوار الأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل جبهة مورو الإسلامية للتحرير والجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين/الجيش الشعبي الجديد بشأن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وأشجع الحكومة على مواصلة دعمها لتنفيذ خطة العمل مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير.
	53 - وأشجع الحكومة على مواصلة حوارها وتعاونها مع فرقة العمل القطرية من أجل تعزيز قدرة قواتها المسلحة على كفالة توفير حماية أفضل للأطفال ومنع الانتهاكات في المناطق المتضررة من النزاعات، عن طريق إدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي  ولا سيما حقوق الأطفال وحماية الأطفال، ضمن ما تتلقاه القوات المسلحة والشرطة والقوات المساعدة لها من تدريب ذي صلة، وكذلك ضمن ما تتبعه من مبادئ وضمن قواعد الاشتباك وإجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بها والتوجيهات الأخرى التي تتلقاها.
	54 - وأدعو الحكومة إلى مواصلة تعاونها مع فرقة العمل القطرية وإبلاغ هذه الفرقة بانتظام عن التقدم المحرز فيما يتعلق بوضع استراتيجية للقوات المسلحة الفلبينية بشأن الأطفال والنزاع المسلح، لكي يظل الفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح التابع لمجلس الأمن مواكبا للتطورات.
	55 - وأشيد بإعداد إجراءات تشغيل موحدة للقوات المسلحة الفلبينية في تعاملها مع المدارس ومع أطفال المدارس كخطوة إيجابية نحو كفالة حماية الأطفال في العمليات العسكرية، وأوصي بالمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة في التنفيذ العملي لهذه الإجراءات.
	56 - وأحث الحكومة على كفالة ألا تتضمن الصيغة المعدلة لقانون الجمهورية رقم 7610 القبض على الأطفال المزعوم ارتباطهم بالجماعات المسلحة و/أو أهاليهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم.
	باء - التوصيات الموجهة إلى الجماعات المسلحة من غير الدول
	57 - إنني أرحب بالتوقيع على تمديد خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير من أجل وقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في مينداناو. وأحث على استمرار التعاون مع الأمم المتحدة من أجل تنفيذ جميع أحكام خطة العمل على سبيل الأولوية.
	58 - وأحث جبهة مورو الإسلامية للتحرير على إعادة تأكيد الأمر العام التكميلي الذي أصدرَته في عام 2010 وكفالة أن يكون جميع من يلزم تعريفهم بهذا الأمر العام، من أفراد عسكريين ومجتمعات محلية مدركين لأحكامه، بما في ذلك الجزاءات المترتبة على انتهاكه.
	59 - وأحث بقوة جبهة مورو الإسلامية للتحرير على إنشاء آلية لتقديم الشكاوى عن طريق هيكلها القيادي، تؤدي إلى إنشاء نظام للإبلاغ عن الانتهاكات المزعومة ضد الأطفال ومتابعتها من قِبَل الجبهة.
	60 - وأحث أيضا الأطراف الأخرى المدرجة أسماؤها التي لم تنخرط بعد في حوار مع الأمم المتحدة بغرض إعداد وتنفيذ خطة عمل من أجل إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال، بما في ذلك وضع أحكام متعلقة بإمكانية وصول الأمم المتحدة من أجل شحذ الوعي والتصدي ورصد الامتثال، إلى القيام بذلك.

