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  الفلبنييف املسلح رتاع والاألطفالمني العام عن تقرير األ  
 

 موجز 
، )٢٠٠٥ (١٦١٢ األمـن  قـرار جملـس   بأحكـام  عمـال  ، الـذي أُعـدَّ  هذا التقرير ُيعرض   

 األولبوصـفه التقريـر القطـري       املـسلحة   رتاعـات    وال باألطفاللس وفريقه العامل املعين     اجمللى  ع
 يوليـه / متـوز  ١ مـن    املمتـدة  الفتـرة    شملوهـو يـ   .  الفلـبني  يف  املـسلح  رتاع والـ  األطفـال عن حالـة    
 الـيت   اجلـسيمة ويركز التقريـر علـى االنتـهاكات        . ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣١ إىل ٢٠٠٥

 هم وتـشويه هموقتلـ هم واسـتخدام  األطفـال   ذلـك جتنيـد  يف الفلبني مبـا  يف حبق األطفال رتكب  ُت
املــدارس واملستــشفيات ومنــع وصــول    العتــداء علــى  واهم ضــداملرتكــب والعنــف اجلنــسي  

 .األطفال وخطف ةنسانياملساعدات اإل
 ة،الدولـ  من جهات غـري      وأ ةالدولكانوا من   سواء  رتاع،  اليف  طراف  األوحيدد التقرير    

 وجبهـة مـورو   احلكوميـة قـوات األمـن    ومنـهم  ،إسـاءات خطـرية حبـق األطفـال      الذين يرتكبون   
 .اإلسالميةاجلماعة / سيافأبويد ومجاعة  اجلديش الشعيباجل للتحرير واإلسالمية
التصدي النتـهاكات حقـوق الطفـل     اليت يواجهها   كبرية  التحديات  بالالتقرير  عترف  وي 

غـري  اجلهـات مـن      و ةالدولـ بـأن تبـدأ      ةوصـي بينـها الت  كما يقدم عددا من التوصـيات       .  الفلبني يف
 األطفـــالنيـــد جتإلهنـــاء  خطـــط عمـــل إعـــدادجـــل أ املتحـــدة مـــن األمـــممـــع ة حـــوارا الدولـــ

 اجلــسيمةاالنتــهاكات وغــري ذلــك مــن ، املــسلحةواســتخدامهم مــن قبــل القــوات واجلماعــات 
ــسهل وصــيو. حلقــوق الطفــل  ــأن ت ــضا ب ــع ي أي ــرتاع الوصــول  يف  األطــراف مجي ــاطق إىلال  من

التقريـر  ختامـا حيـث     و. واإلبـالغ  الرصـد    حتقيقاً ألغـراض  ضمن سالمة املوظفني    أن ت وياهتا  عمل
 اجلـسيمة املـسؤولني عـن االنتـهاكات    مـع   اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للتحقيـق           علـى  احلكومةَ

 . الفلبني وحماكمتهميف املرتكبة حبق األطفال
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 مقدمة  -أوال  
 إىل ٢٠٠٥ يوليـــه/ متـــوز١ مـــن املمتـــدة الفتـــرة ، الـــذي يغطـــيهـــذا التقريـــريـــشمل  - ١

 يف تة املرتكبــة حبــق األطفــال  اجلــسيمة الــس ، االنتــهاكات ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ٣١
 واستخدامهم مـن قبـل القـوات    األطفالركز على جتنيد هو ي  الفلبني و  يفحاالت الرتاع املسلح    

 ذلـك   وغريم  واغتصاهبهم  وخطف  وتشويههم األطفالقتل  على  ، و املسلحة واجلماعات   املسلحة
 ومنـع وصـول     على املدارس واملستـشفيات   عتداء  ، واال األطفالمن أشكال العنف اجلنسي ضد      

 . إىل األطفال ةنساني اإلاتاملساعد
يف يتـشارك   ،  ٢٠٠٧مـارس   /آذاريف   فرقـة عمـل قطريـة للرصـد واإلبـالغ         وقد أنشئت    - ٢

ويــضم . )اليونيــسيف( املتحــدة للطفولــة األمــمومنظمــة   املتحــدةلألمــمملنــسق املقــيم ارئاســتها 
ــالفلبني، وعــن  اإلنــسان حقــوقجلنــة ، و القطــري املتحــدةاألمــمفريــق أعــضاؤها ممــثلني عــن   ب

ــة  .املــديناجملتمــع وعــن  حمليــة ودوليــة حكوميــةمنظمــات غــري   وستــستهلُّ فرقــة العمــل القطري
 . القائمةرصد النظم عن حالة املعارف املتوافرة دراسة بالفلبني عملها بإجراء 

هـذا التقريـر    ومع أن فرقة العمل القطرية توخت أكرب قـدر ممكـن مـن الدقـة يف إعـداد                    - ٣
بعـض الثغـرات بـسبب       تـشوب البيانـات    الفلـبني،    يف املـسلح    رتاع والـ  األطفـال  عن حالة    األول

. أولوياهتـا تفـاوت   والوصـول   صـد علـى     منظمـات الر  قـدرة   ق، وعـدم    يوثتالاملتعلقة ب الصعوبات  
التابعـة   اإلنـسان  جلنـة حقـوق      ين مـن  تقريـر  تلقـت فرقـة العمـل القطريـة          هذا التقرير، وألغراض  

مــن القــوات  ة والتنميــة دون أن يردهــا أي تقريــر   االجتماعيــالرعايــة  ارةمــن وزلحكومــة ول
يـق  وثعلـى ت   اإلنـسان قـوق   اليت ُتعـىن حب    احلكوميةنظمات غري   املبعض  وتركز  . الفلبينية املسلحة

ــة  ا الــيت األعمــال النظــر يف ، مــؤِثرةً عــدَم النتــهاكات الــيت ترتكبــها قــوات األمــن التابعــة للدول
القـدرة علـى    عـدم   سـاهم    ذلـك،    إىل وباإلضافة. التابعة للدولة  غري   سلحةاملترتكبها اجلماعات   

ــار إالوصــول  ــراقبني واالفتق ــات لىل م ــلجماع ــة يف   غــري ةسلحامل ــة للدول ــدرة احلــاالت  التابع ن
 . اجلماعاتاملنسوبة إىل هذه 

 
  الفلبنييفالسياسية والعسكرية واالجتماعية التطورات  - ثانيا 

لرتاعـات   التـصدي  حكومـة الفلـبني  ما بـرح يـتعني علـى     عقود،  ةأربعرب  اما يق طوال   - ٤
يف حـني تـسعى   و. ونمورو والشيوعيومنها حاالت التمرد اليت تقودها جبهة      ،  مسلحة متقطعة 

أهنم يـسعون إىل إنـشاء جمتمـع تـسوده          الشيوعيون   يدعي   احلكم الذايت، إىل حتقيق    مورو   تامجاع
يعـم الـرتاع مـع       مينـداناو يف حـني       زء كـبري منـه يف     جبـ مورو  ويتركز الرتاع مع جبهة      .الشيوعية

 .األرخبيل أحناءالشيوعيني 
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 الرتاع مع جبهة مورو  
 هـو اليـوم      مـورو للتحريـر الـوطين      جبهـةُ ساسـا   أالذي قادتـه    مورو  إن الرتاع مع جبهة      - ٥

 جبهـة مـورو للتحريـر       وهي فـصيل إسـالمي منـشق عـن         ، للتحرير اإلسالميةجبهة مورو   بقيادة  
عـة  امجي  وهـ ،   سـياف  أبـو مينداناو هـي مجاعـة      ة موجودة يف    ثالثوهناك مجاعة مسلحة    . ينالوط

 . أهدافها لتحقيق اإلرهابية تتوسل األساليب متطرفة إسالمية
  وقّعـت حكومـة الفلـبني   ،اإلسـالمي منظمـة املـؤمتر    تقـوم هبـا       الـيت  الوساطةمن خالل   و - ٦
 الـذي يـنص علـى       ١٩٩٦سبتمرب  /أيلول يف   ئيالسالم النها اتفاق   جبهة مورو للتحرير الوطين   و

،  التابعـة للحكومـة    وحدات اجليش والـشرطة    ودجمهم يف    بهة فردا من أفراد اجل    ٧ ٢٥٠تسريح  
ــه ال يــ  ــسالم اتفــاق وال يتــضمن . هانــزع ســالح نص علــى ولكن ــهائيال ــداالن ــق  حمــدد بن ا يتعل

بــاحلكم الــذايت ة تمتعــيـة امل اإلقليمكومــة إلدارة احل النظـام التعليمــي  خــضاعإباســتثناء  باألطفـال 
 . املتفق عليها

ــة  الاألعمــالوقــف وجــرى االتفــاق علــى   - ٧ ــر اإلســالميةبــني جبهــة مــورو  قتالي  للتحري
ــبني  و ــة الفل ــاميفحكوم ــوز١٩٩٧  ع ــ/ ويف مت ــع وو. ٢٠٠٣ هيولي ــاق  ق ــان اتف ــرابلس الطرف ط
أراضــي : ملفاوضــات الــسالم ة جمــاالت حــدد ثالثــ  الــذي ٢٠٠١ يونيــه/لــسالم يف حزيــران ل

 األعمـال اتفاق طرابلس وقف    من   األمين   اجلانُبويشمل  . التأهيل والتنمية ومن،  ، واأل األجداد
فاوضـات مـع جبهـة مـورو         ووصـلت امل   . الـسالح  نزَع مل يذكر     لكنه األمنيةَ والترتيبات   قتاليةال

  فريــق عنــدما رفــض٢٠٠٧ديــسمرب / للتحريــر إىل طريــق مــسدود يف كــانون األول اإلســالمية
 . أرض األجداد مشروع اقتراح بشأن بهةاجل
هـات  ومـا ُيفـاد عنـه مـن اخنفـاضٍ يف املواج          النـار    إطالقاتفاقات السالم ووقف    ورغم   - ٨

ال تـزال  ، ٢٠٠٣منـذ عـام       للتحريـر  اإلسـالمية جبهـة مـورو      و مع جبهة مورو للتحريـر الـوطين      
هـا يف عـدد قليـل       ز معظم تركَّـ احلكومية من وقت إىل آخر ي      مع القوات    ةمسلحتقع اشتباكات   

بهة مورو للتحريـر    جل اشتبك مقاتلون تابعون  ،  ٢٠٠٧مارس  /آذارويف  . من مقاطعات مينداناو  
معـارك اسـُتخدمت فيهـا     يف احلكوميـة  القـوات   أستاذ هابيري ماليـك، مـع   قائدهم، بإمرة   الوطين

ــة أدت إىل ســقوط ضــحايا    ــر واملدفعي ــشريد أكث ــنت ــولو  يفشــخص  ٦٠ ٠٠٠  م ــة س  مقاطع
ــداناوجنــوب غــرب  ــر مــع قــوات  اإلســالميةجبهــة مــورو  كمــا اشــتبكت  .  مين  األمــن للتحري

ــة ــرتني  احلكومي ــام م ــا ٢٠٠٦يف ع ــشريدأدى، مم ــداناو  ٧٢ ٠٠٠  إىل ت  ويف. شــخص يف مين
 باسـيالن الواقعـة يف الطـرف اجلنـويب          مقاطعـة يف  ة  مـسلح حـصلت مواجهـة      ٢٠٠٧ه  يولي/متوز

  مـن  مقـاتلني  ٦ و جنـديا    ١٤أدت إىل سـقوط      ة،يـ غرب ال مينـداناو يف  من شـبه جزيـرة زامبوانغـا        
الــذين األطفــال رب مــن نــصف املــشردين هــم مــن  اومــا يقــ.  للتحريــراإلســالميةجبهــة مــورو 
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. ة نامجـة عـن الـرتاع   صـدم  العديـد منـهم   يعاينوالذين املدرسة االلتحاق بمن ا  الحقيتمكنوا   مل
مـن  الـيت تـضم أفـرادا       بـة الدوليـة،     املراقومنها أفرقة    النار   إطالقوقف  وما برحت آليات مراقبة     

ــان   ــاي والياب ــا وبرون ــة ال ماليزي ــة العربي ــواجلماهريي ــداةليبي ــسيق   وكن ــشترك وجلــان التن بــني  ةامل
بانتــاي لوقــف ”القتاليــة وشــبكة  األعمــال للتحريــر لوقــف اإلســالميةجبهــة مــورو احلكومــة و
رتاعـات بـني احلكومـة      ذه ال الحتـواء هـ    مجيعـا    عمـل ، ت اجملتمـع املـدين    الـيت يقودهـا      “إطالق النار 

 .  للتحريراإلسالميةجبهة مورو و
 

 التمرد الشيوعي  
ــشيوعي احلــزبُ التمــرَديقــود  - ٩ ــيين وجناحـُـ  ال ــشيوعي الفلب ه املــسلح، اجلــيش الــشعيب   ال

، الــيت ُيــزعم أهنــا  ، اجلبهــة الدميقراطيــة الوطنيــة  الــسرية التابعــة لــه قطاعيــةاجملموعــة الاجلديــد، و
اللينينيـة الـصغرية األخـرى الـيت         - ةاملاركـسي ومـن اجلماعـات     . ة ماويـ  ةديولوجيـ يمجيعها تتبىن أ  

، اجلبهــة الدميقراطيــة الوطنيــةيوعي الفلبــيين واجلــيش الــشعيب اجلديــد وزب الــشاحلــعــن شقت انــ
ترتيبــات  مينــداناو اللــذان عقــدا - العمــال الثــوري وحــزب الفلــبني -حــزُب العمــال الثــوري 

 .  ال تزال سارية حىت اليومومة النار مع احلكإطالقوقف ل
ــا برحـــت  - ١٠ ــه حـــىت ومـ ــسالم  تارخيـ ــات الـ ــة ومفاوضـ ــشيوعي  بـــني احلكومـ احلـــزب الـ

 الــرئيس فيــديل وقــد أعــادت إدارة. جتــرى بــوترية متقطعــةاجلبهــة الدميقراطيــة الوطنيــة /الفلبــيين
، ١٩٩٢لعــام الهــاي املــشترك ومتخــض عــن ذلــك إعــالن مفاوضــات الــسالم إطــالق رامــوس 

  الـذي يـنص علـى محايـة        ١٩٩٥تفاق املـشترك املتعلـق بـضمانات الـسالمة واحلـصانة لعـام              واال
 اإلنــساينالقــانون و اإلنــسان واالتفــاق الــشامل علــى احتــرام حقــوق ،االعتقــالمــن ملفاوضــني ا

علـى االتفـاق األخـري    سترادا جوزف إالرئيس وتعثَّر إحراز مزيد من التقدم رغم توقيع    . الدويل
 .١٩٩٨ أغسطس/ آب٧يف 
، ٢٠٠٦ اجلديــد يف عـــام  يش الـــشعيباجلــ  مـــع ةسلحورغــم تراُجــع االشـــتباكات املــ    - ١١

 القــانون لقــادةإطــار عــدام خــارج حــاالت اإليف ه زيــادة حــادة مفاجئــة نفــسالعــام يف ُســجلت 
ــساريني ــصول   ،يــ ــارة إىل حــ ــوُّيف إشــ ــرد  حتــ ــة التمــ ــتراتيجية مكافحــ ــن جانــــب ل يف اســ  مــ

غلوريــا رئيــسة هتا الصــدر الــيت أ“التوجيهيــة ذات النقـاط التــسع ملبــادئ ا”فـــ . املــسلحة القـوات 
ــال ــو  - ماغاباغ ــت، ٢٠٠٢ أغــسطس/يف آبأروي ــيين   لُعاِم ــشيوعي الفلب اجلــيش  - احلــزب ال

ــد  ــشعيب اجلدي ــة   - ال ــة الوطني ــة الدميقراطي ــة  اجلبه ــا مجاع ــة” باعتباره ــرد”ال  “إرهابي . “ةمتم
احلـــزب الـــشيوعي علـــى  “ا شـــاملةحربـــ” ة الرئيـــسأعلنـــت، ٢٠٠٦ ـــــــهيوني/رانــــــحزي يفو

القـضاء عليهـا حبلـول       بتعهـدها    اجلبهـة الدميقراطيـة الوطنيـة      - اجليش الشعيب اجلديـد    - الفلبيين
نشر ما ال يقـل      وإعادة تدريب   عن إعادة  ٢٠٠٦عام  وإعالهنا يف    ٢٠١٠هناية واليتها يف عام     
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 يقـل عـن     ني، بينـهم مـا ال     الـشيوعي  من أفراد القوات احلكومية لـشن هجـوم علـى            ٣ ٠٠٠عن  
 .  اجلغرافية املدنية بالقوات املسلحةاتالوحدسرية من  ٢٠
املـسلحة  اجلماعـات   تقـديرهم لقـوام      الفلبينيـة  املسلحةمسؤولني من القوات    وُنقل عن    - ١٢

 اإلســالميةجبهــة مــورو ؛ و٧٠٠ - جبهــة مــورو للتحريــر الــوطين: املختلفـة علــى النحــو التــايل 
ــر ــو ســياف   ؛١١ ٧٠٠ - للتحري ــد  ؛ و٣٨٣ - ومجاعــة أب ــشعيب اجلدي ؛ ٥ ٧٦٠ - اجلــيش ال

  .غري معروف - مينداناو - العمال الثوري وحزب الفلبني -وحزب العمال الثوري 
 

  يةلفلبينا األمنقوات 
 الفلبينيــة املــسلحةلقــوات امــن وحــدات  كومــة الفلــبنيتتكــون قــوات األمــن التابعــة حل - ١٣

ومنظمـات املتطـوعني   بـالقوات املـسلحة   املدنيـة   اجلغرافيـة  اتالوحدالفلبينية ووالشرطة الوطنية   
 الـصادر يف    ٢٦٤رقـم   لتنفيـذي   ااألمر  اجلغرافية املدنية مبوجب     اتالوحدوقد أُنشئت   . املدنيني
تـأمتر    عن اجملتمعـات احملليـة     ذايتالدفاع  الوحدات  بصفتها جمموعة من     ،١٩٨٧ يوليه/ متوز ٢٥

مـن  مكونـة   لتكـون   ة  مصمَّومع أن الوحدات اجلغرافية املدنية م     . ينيةالفلب املسلحةلقوات  بإمرة ا 
بــع تَّ هــذه الــسياسة مل ُتأن تــشري التقـارير إىل  ، جتــاوزاتأيب جتنُّــجنـود احتيــاط مــدرَّبني بغيـة   

 مــن اســتراتيجية سلحاملــعنــصر غــري  فتــضم المنظمــات املتطــوعني املــدنينيأمــا . بــشكل صــارم
ــة مل ــع  هبــدف ة االســتخباراتشــبك وكافحــة التمــرد احلكوم ــل   “خــرق”من ــاهتم مــن قب جمتمع
 .  للحكومةاملناهضةاجلماعات 

 
  املرتكبة حبق األطفال اجلسيمةاالنتهاكات  - ثالثا 

علـى  الكـاملني   واإلبـالغ للرصـد  حاليـا علـى إنـشاء آليـة     قطريـة  العمـل  الفرقـة  تعكـف   - ١٤
لـــذلك، فهـــي تقـــوم أيـــضا  وحتقيقـــا ).٢٠٠٥ (١٦١٢ األمـــن قـــرار جملـــس يفالنحـــو املـــبني 

 .رصــد انتــهاكات حقــوق الطفــل حكوميــة ُتعــىن ب وغــري حكوميــة كيانــات أخــرىاستــشارة ب
 جـسيما  ا انتـهاك ١١٦متحقَّـق مـن صـحتها عـن ارتكـاب        تقـارير   وتلقت فرقة العمـل القطريـة       

نـصف هـذه احلـاالت إىل قـوات األمـن           وُنـسب   .  بـالتقرير  املـشمولة  خالل الفتـرة     حبق األطفال 
مجاعـة   إىل   ةاملائـ  يف   ١٥ نـسبة  اجلديـد و   يش الـشعيب  منها إىل اجلـ    ةاملائ يف   ٣٠ونسبة  ،  ةاحلكومي

 للتحريـر، يف    اإلسالمية إىل جبهة مورو     ةاملائاحد يف   نسبة و ، و )١(اجلماعة اإلسالمية /أبو سياف 
  عنـه  غاملبلَّـ وأغلـب الظـن أن العـدد األقـل           .املتبقية إىل جهة حمددة    ةاملائ يف   ٣ مل ُتنَسب الـ     حني
ــن  ــد  مـ ــاالت ضـ ــاحلـ ــشعيباجلـ ــد يش الـ ــورو  و اجلديـ ــة مـ ــالميةجبهـ ــر اإلسـ ــة  للتحريـ ومجاعـ
ىل هـذه  إالوصـول  القطرية علـى   عمل  الفرقة  قدرة  إىل عدم   ُيعزى   اجلماعة اإلسالمية /سياف أبو

__________ 
 .اجلماعة اإلسالمية هي مجاعة إسالمية أخرى على ارتباط وثيق جبماعة أبو سياف والقاعدة )١( 
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 تلــك اجلماعــات تــهارتكبااالنتــهاكات الــيت مركَّــز علــى  إبــالغعــدم وجــود اعــات، وإىل اجلم
منـهم مـن     ةاملائـ  يف   ٣٠نسبة   ،من مينداناو هم   الضحايا األطفال نصف  و. تارخيه حىت   املسلحة
 تقـاريرُ وتـرد ال . الفتيـات  من الضحايا األطفـال هـي مـن    ثالثكما أن واحدة من كل   . لوزون
علـى  يف تقاريرهـا  ز تركِّـ الـيت   ة والتنميـة االجتماعيـ الرعايـة   وزارةمـن  بشكل رئيـسي    ة  ياحلكوم
وكذلك من جلنة حقـوق اإلنـسان        اجلديد،   يش الشعيب اجل قبلن   واستخدامهم م  األطفالجتنيد  

 وتتلقى فرقة العمـل     .ختلفةاملعات  اماليت ترتكبها اجل  نتهاكات  االقدم تقارير عن    تاليت  بالفلبني  
االتفــاق جلــان الرصــد احلكوميــة بــشأن ن اجلبهــة الدميقراطيــة الوطنيــة ومــتقــارير القطريــة أيــضا 

 . اناإلنسالشامل على احترام حقوق 
 

  املسلحة واستخدامهم من قبل القوات واجلماعات األطفالجتنيد  - ألف 
ومـثرية للجـدل بالنـسبة    حـساسة  هم يـشكالن قـضية    واسـتخدام األطفالجتنيد  ما برح    - ١٥
قـام  احملاوالت الـيت    قد فشلت   اجلبهة الدميقراطية الوطنية، و   و للتحرير   اإلسالميةجبهة مورو   إىل  

 مفاوضــات أعمــالعلــى جــدول إدراج هــذه القــضية  يف يكــومم احلهبــا أعــضاء فريــق الــسال 
 عمليـات واملفاوضـات   اليف  ؤَت حىت تارخيه    ومل يُ . فاطرتوتر بني األ  ألهنا ُتعترب مسبِّبة لل   السالم  

 .األطفال لتجنيد كرٍ ِذاملتعلقة بالسالم على أي
 منــاطق يف والنــساء وأظهــرت دراســة أجريــت بتكليــٍف مــن اليونيــسيف عــن األطفــال  - ١٦

 ون إىل االخنـراط يف سعيـ  األطفـال  أن اجلديـد  يش الـشعيب  اجلـ و  للتحريـر  اإلسـالمية جبهة مـورو    
اخلـدمات االجتماعيـة    ستفادة مـن    االالقدرة على    بسبب الفقر وانعدام     املسلحةت  ااجلماعهذه  

 سياسيالـ  االلتـزامُ ومـن الـدوافع األخـرى       . اهتمجمتمعم وأفراد   سرهم، وأقراهن ، وتأثري أُ  األساسية
  إغـراء  و، أ  للتحريـر  اإلسـالمية دينية يف حالـة جبهـة مـورو         ال ، أو العقيدةُ   اجلديد يش الشعيب باجل
  . اجلغرافية املدنيةاتالوحدأو يف حالة أبو سياف ني اديأو التعويض امل أةكافامل
 

  للتحريراإلسالميةجبهة مورو   
جبهــة مــورو تقــوم بــه الــذي  األطفــالجتنيــد يرصــد علــى حنــو نــشط  يــان ال يوجــد ك - ١٧

 وجمتمعاهتـا ومـشاهدهتم     بهةاجليف معسكرات   التسليم باخنراط األطفال     للتحرير رغم    اإلسالمية
يف منظمـة العمـل الدوليـة    أجرهتـا  دراسـة  ويف . داخلـها  يف مناسـبات عـدة   ة ناري ةسلحأحيملون  

ــداناو ال يف األطفــالاجلنــود  عــن ٢٠٠١عــام  ــة قُــدِّر أن نــسبة ت غربى والوســطمين ــراوح بــني ي ت
يـشاركون   أطفالهم   ني املتمرد ةسيطرخاضعة ل  من السكان يف أي منطقة       ةاملائ يف   ٣٠ و ١٠
ــشطأيف  ــ تتــصل ةن ــسلحرتاعالب ــصاال مباشــرا  امل ــا .  ات ــشيع اســتخدام   ،نظمــةامللدراســة ووفق ي

لـدعم  وتـوفري ا   الطعـام    مهـام احلراسـة وإعـداد      بـدوريات وأداء   القيـام    يفشيع  ما ي  أكثر األطفال
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ذلك استنادا إىل اإلسـالم علـى حـد         سن البلوغ، و  بأهنا  بهة سن الرشد    اجلقيادة  وتعرِّف  . طيبال
 هـذا هـو املوقـف الـذي تتبنـاه مـن           و). للبنـات سنة   ١٢ أو ١١و   للبننيستة   ١٤ أو ١٣ (قوهلا

 . ا يف صفوفهاألطفالقضية 
يف بيـان   عنـها    َبأُعـر  للتحريـر، كمـا      اإلسـالمية بهـة مـورو     حبسب السياسة املعلَنـة جل    و - ١٨

 ةالنــشر وهــي Maradika ماراديكــا  يف١٩٩٩  عــاملــرئيس الراحــل ســالمات هاشــم يفلرمســي 
بعــض االســتثناءات فيمــا خــال ، األطفــالال جتنــد فــإن اجلبهــة  للجنــة املركزيــة للجبهــة، ةالرمسيــ
م يف هؤآبــاالــذين قُتــل  رعايــة األيتــام تــضطلع بــدور أن هلــا احلــق يف أنبهــة وتــّدعي اجل. اهلامــة
حـد كبـار ضـباط    وأفـاد أ . “طـوعي ”أسـاس  علـى  هلـم  عـسكري   التدريب  ، ويف توفري ال   احلرب

ــة اجل ــال أنبهـ ــدريب ال يـــشاركون  األطفـ ــذين يتطوعـــون للتـ ــال يف الـ ــيهم   القتـ بـــل ُتـــسند إلـ
. “ احلـرب أوقـات الطعـام يف  إحضار  أوالربيد إيصال مثل مساِعدةٌ ال عالقة هلا بالقتال       مهاٌم”
جيـوز الـسماح     “هلجـوم فيهـا اجملتمـع     تعـرض   الـيت ي   ئيةسـتثنا االاالت   احلـ  يف” أنـه بهة  اجلتعتقد  و

قـل أعمـارهم     سن البلوغ، ال ت    أي (الرشدون سن   غلب وعندما ي  ،لدفاع عن جمتمعهم  با لألطفال
ــاد”ون ـيكــ) ســنة ١٣ عــن ــإ “اجله ــعيف و. الزامي ــإن سياســة اجل  ،الواق ــة ف ــة ببه ــد املتعلق تجني

 ة االختيـاري التفاقيـ     والربوتوكـولَ  الفلبينيـة   الوطنيـةَ  التـشريعاتِ  مباشـر ختالف بـشكل    األطفال  
ــل  ــوق الطفـ ــه    حقـ ــذي وقّعتـ ــسلحة الـ ــات املـ ــتراك يف املنازعـ ــشأن االشـ ــانونَ  بـ ــبني، والقـ  الفلـ

 .الدويل اإلنساين
 إىل ٢٠٠٥ يوليـه /متـوز  مـن بتكليف مـن اليونيـسيف يف الفتـرة          أجريت دراسة تتثبأو - ١٩

 األطفـال  فغالبية .السياسة اليت تتبعها جبهة مورو اإلسالمية للتحرير      طابع   ٢٠٠٦ فرباير/شباط
 نتيجـة  أو ألبـويهم  فقـداهنم  بعد الرتاعكانوا أو ما زالوا مرتبطني باجلبهة اقحموا يف هذا           الذين
عامـا   ١٧ و ١٦ و ١٤ أعمـارهم  كانـت  أطفـال،  ثالثـة  وقـال  .هلجـوم  احمللي جمتمعهم لتعرض
ــدما ــة أجريــت عن ــ املقابل ــام أواخــر يف ممعه ــوا إهنــم ،٢٠٠٥ ع ــةاجلب التحق  كانــت حــني( به

شــنته  هجـوم  خـالل  كليهمـا  أواألبـوين   أحـد  فقـدوا  أن بعـد  )عامـاً  ١٢ و ١١ و ٩ أعمـارهم 
ــوات ــة الق ــام احلكومي ــال .٢٠٠٠ ع ــىت  وق ــذيالف ــغ  كــان ال ــاً ١٦يبل ــ عام ــ مل هإن ــه سمحُي  ل

 يريـد  كـان  أنـه  مـع من العمر    عاماً ١٣ الـإال عند بلوغه     نظامي كجندي اجلبهة   إىل باالنضمام
 يف أمـه  يـساعد  وهـو  .مـدفعي  قـصف يف أعقاب وفاة أبيه يف       عاماً ١١هو يف الـ    و هبا االلتحاق
يف  رغبتـه  عـن  وأعـرب  معينـة،  مهـام  لديـه  كـون ت ال عنـدما  الـسمك  يف صيد  أو املزرعة أعمال
 اجلبهـة  يف الـصغار  اجملنـدون  لوقا .الثاين الصف يف كان عندما املدرسةإذ غادر    تعليمه، متابعة

 بأهنـا  اجلبهـة  خميمـات  داخـل  حيـاهتم  ووصفوا .ولُقنوا تعاليم إسالمية   عسكرياً تدريباًتلقوا   هنمإ
 قريتــهم تعرضــت عنــدما ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ عــامي يف القتــال يف شــاركوا أهنــم مــع ،“عاديــة”

 .هلجوم
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  اجلديد الشعيب اجليش  
 جتنيــد حتظــر العامــة الــسياسة توجيهــات مــن دداًعــ الفلبــيين الــشيوعي احلــزب أصــدر  - ٢٠

 بالقــانون االلتــزام علــنت ١٩٩٩ أكتــوبر/األول تــشرينصــدرت يف  مــذكرةبينــها  األطفــال،
 جنيـف  التفاقيـات اإلضـايف    الربتوكـول  مـن  ٧٧ املـادة  من ٢ بالفقرة وحتديداً( الدويل اإلنساين

ــودة يف  ــة ١٩٤٩ أغــسطس/آب ١٢املعق ــة املتعلق ــة املــسلحةنازعــات امل ضــحايا حبماي  )الدولي
 يفاألفـراد    لتجنيـد الرمسـي    األدىن العمر أن من الرغم وعلى .الطفل حقوق باتفاقيةعتراف  االو

 أنأفيـد    املمارسـة ففـي    عامـاً،  ١٨ هـو القتاليـة    األعمـال  يف تهمملشاركو اجلديد الشعيب اجليش
 كمتـدربني  اجلديـد  الـشعيب  اجليشُسمح بانضمامهم إىل     وأكثر عاماً ١٥ أعمارهم تبلغ أطفاالً

 واملهـام  الوحـدات  مـن  وغريهـا  واملليـشيا  الـنفس  عـن  الدفاع بوحداتأغرار وميكن إحلاقهم   أو
 يف عامــاً ١٥ عـن  أعمــارهم تزيـد  أشــخاص بتعبئـة  العامـة  الــسياسةهـذه   وتــسمح .القتاليـة  غـري 
ــداء،    حــال ــدو اعت ــاشــن الع ــل مم ــهاكاً ميث ــانونواضــحا  انت ــيين للق  الربتوكــول حكــامألو الفلب

  .املسلحةالنـزاعات  يف األطفال اشتراك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري

 إىل معلـن  تلقـائي  انـضمام ” أهنـا ب ١٩٩٩عام   مذكرة الفلبيين الشيوعي حلزبا فسريو  - ٢١
حكومــة الفلــبني  توقيــع قبــل حــىت “ الطفــلحقــوق التفاقيــة املقتــرح االختيــاري الربوتوكــول

 عـشرة  احلادية العامة جلستها خالل السياسات هذه تأكيد   املركزية اللجنة كررت وقد .عليها
 وحـدات  مجيـع  مـن  وطلبـها  الـشأن  هبـذا  اًقـرار  بإصـدارها  ،٢٠٠٢ عـام  أواخـر  يف عقـدت  اليت

 تتعـارض    بوحداتـه  األطفالة هذا اجليش إحلاق      ممارس أن بيد .هبا االلتزام اجلديد الشعيب اجليش
 .ا مبزيد من التفصيلثهحبيتعني و اإلعالن هذا مع

 دراســـة أجريـــت ،٢٠٠٦ فربايـــر/شـــباط إىل ٢٠٠٥ يونيـــه/حزيـــران مـــن الفتـــرة ويف  - ٢٢
ــسيفبتكليــف مــن   ــشأن اليوني ــذ ب ــشعيب اجلــيش سياســات تنفي ــد ال  الدراســة وأكــدت .اجلدي

 قتاليـة،  غـري مهـام    تنفيـذ  يف ألطفـال ا اجلديـد  الـشعيب  اجلـيش  باسـتخدام  املتمثلة املقلقة املمارسة
 الـشعيب  للجيش الدعم األطفال تقدمي احمللي اجملتمعسكان   وأكد .للخطر حياهتم معرضا بذلك 

 ويرافــق .رســائل ونــاقلي وطبــاخني كحمــالني العمــل فيهــا مبــا قتاليــة غــريمهــام  بتنفيــذ اجلديــد
ــال ــروض آخــرون أطف ــة الع ــيت الثقافي ــدمها ال ــشعيب اجلــيش يق ــد ال ــشكّلون ضــمن   أو اجلدي ي
 .الشبابية احمللية اجملتمعات منظمات

 عمليــات خــالل الفلبينيــة املــسلحة القــوات قامــت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل - ٢٣
 هـؤالء  معظـم  أعمار وكانت اجلديد، الشعيب باجليش ارتباطهم زعمي طفالً ٣١ قتالية باحتجاز 

 ألطفـال ا معظـم  وبقـي  .بنـات ال مـن  املائـة  يف ٣٠نسبة  و عاماً، ١٨ و ١٥ بني تتراوح األطفال
 والتنميـة،  االجتماعيـة  الرعايـة وزارة   إىل نقلـهم  قبـل  متفاوتـة    فتـرات ل العسكرياالحتجاز   قيد
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 أثنـاء  اجلـسدي  العنـف  مـن  أخـرى  ألنواع أو للضرب تعرضهم عن األقل على منهم ١٠ وأبلغ
 أطفـال  نومقـاتل ” أهنـم  علـى  دمواوقُ اإلعالم وسائط على بعضهم رضُع كما االحتجاز، فترة
 احلـاالت إحـدى    وتـضمنت  .القائمـة  احلكوميـة  للتدابري انتهاك يف “اجلديد الشعيب يشاجل لدى
 آخــرين، شــابني مــع الفلبــيين، اجلــيش جنــود اعتقلــهم ١٧ و ١٥ بــني أعمــارهم أطفــال ثالثــة

 نيغـروس  إقلـيم  يفاجلديـد    الـشعيب  اجلـيش  مـع  مـسلحة  مواجهـة  فيـه حصلت   موقع من بالقرب
 أقـدام  تقييـد  جرى ،امليداين االستجواب وخالل .٢٠٠٦ عام يف فيساياس نطقةمب أوكسيدنتال

ــة اخلمــسةهــؤالء  ــة متقطعــة لفتــرات بالســتيكية بأكيــاس رؤوســهم وتغطي ــارهم بغي  علــى إجب
 الرعايـة وزارة   إىلالقاصرين   تسليم بعدها جرىو .اجلديد الشعيب باجليش بارتباطهم االعتراف
 حيـازة  هتمـة  البـالغني  الـشابني  إىل وجهـت  حـني  يف ،إليهم هتم توجيه دون والتنمية االجتماعية

 .مشروعة غري بصورة ومتفجرات أسلحة

 وحيـازة التمـرد    يت بتـهم  لمحاكمـة ل األقل على األطفال   هؤالء منتسعة   حالياً وخيضع  - ٢٤
 أطفـال تـسعة    لوحوِّ عائالهتم، إىل طفالً ١٤ أعيد حني يف مشروعة، غري بصورة نارية أسلحة

 بقــي بينمــا العــسكري، زاجــتحاال قيــد اثنــان زال ومــا والتنميــة، االجتماعيــة الرعايــةوزارة  إىل
 اإلنــسان حقــوق مجاعــات ملتابعــة احلــاالت بعــض وختــضع .معــروف غــري آخــرين ســتة مــصري
 اجلنـود  إلنقـاذ  احلكومـة  محاسة” أن احلكومي   السالمفريق  وأفادت دراسة حالة قدمها      .احمللية

 العـسكرية  الوحـدات بعـدد مـن      دفعا لألطفال اجلديد شعيبال اجليش استخدام وإثبات األطفال
 .“اجلديد الشعيب اجليش لدى جنود بأهنم أبرياء أطفال اهتام إىل
 

 اإلسالمية اجلماعة/سياف أبو مجاعة  
 /ســياف أبــو مجاعــة جانــب مــن األطفــال جتنيــد حــولقــدر ضــئيل مــن البيانــات  هنـاك   - ٢٥

ألوجــه القلــق و إليهــا الوصــول لــصعوبة نظــراً ذاهتــا حبــد اجلماعــة حــول أو اإلســالمية اجلماعــة
 جنــوب يف وســولو باســيالن إقليمــي يف تنــشط مــا أكثــر ســياف أبــو مجاعــة وتنــشط .األمنيــة
 حـدثت  اجلماعـة  هـذه  إىل الـسلطات  تنـسبها  اليت اإلرهابية األعمال أن من الرغم على الفلبني،

 /ســياف أبــو مجاعــة أن احلكوميــة ناألمــ قــوات وتعتقــد .مينــداناو نطقــةمب مــدن ويف مــانيال يف
 وتظهــر .صــفوفها إىل لالنــضمام الــشباب تــشجيع علــى تعمــلمــا برحــت  اإلســالمية اجلماعــة

 عمليــات يفشــاركوا  اجلماعــة يف أعــضاء أعــدهاعرضــتها وســائط اإلعــالم  فيــديو تــسجيالت
 دةاملتحـ  األمـم  أجرهتـا  ة حال دراسات وأظهرت .بنادق حيملون مراهقني صبية وجود اختطاف

أمـوال  و ماديـة  مكافـآت إغـداق    سـياف  أبو جبماعة سابقاً مرتبطني كانوا الذين األطفال بعضل
 .بصفوفها لاللتحاق األطفال إلغراء وأسلحة
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 الفلبينية املسلحة القوات  
 ومل عامـاً  ١٨ بــ  والـشرطة  العـسكرية  القوات يف التجنيدسن   الوطنية القوانني حددت  - ٢٦

 املــسلحة القــوات صــفوف يف أطفــال جتنيــد عــن تقريــر أي علــى يــةالقطر العمــل فرقــة حتــصل
 يف التجنيـد  عمليـة  يف القـوانني  هلـذه  االمتثـال  عـدم  علـى  تـدل  مؤشـرات  هنـاك  ولكـن  .الفلبينية

 بـــالقوات املدنيــة  اجلغرافيــة  الوحـــدات تــسمى  ،عــسكرية ال شـــبه كوميــة احل قــوات ال صــفوف 
 كيـزون  إقلـيم  يف عمـره  من ١٥ الـ يف صيب نع اتقرير القطرية العمل فرقةتلقت   فقد .املسلحة
 اجلغرافيـة  الوحـدات  يف كعـضو  لتدريبل خضعأو والديه علم دون العسكرية القوات احتجزته
 ومنظمــاتبــالفلبني  اإلنــسان حقــوق وجلنــة الــصيب اوالــد بــذهلا الــيت اجلهــود وبفــضل .املدنيــة
 إىل الحقـاً  وأعيـد  ريـزال  لـيم إق يف معـسكر  يف فوجـد  الـصيب  أثـر  اقتفـي  احمللية، اإلنسان حقوق
 التمـرد  مكافحـة  ألغراض أطفال استخدام عن تقارير أيضاً القطرية العمل فرقة وتلقت .أسرته

 اسـتخدم  الفلـبني،  وسـط  فيـساياس  منطقـة  يف بوهـول  إقلـيم  يف احلـاالت  إحـدى  ويف .والدعاية
 ويف .هئـ خمب مـن  إلخراجـه  اجلديـد  الـشعيب  اجليش قادة من هبم املشتبه أحد ابن عسكري ضابط
 مـارس /آذار يف سـور  ديـل  أغوسـان  يف )أطفـال ثالثـة    منـهم ( شـبان مخـسة    لقاعُت أخرى، حالة

 مـن  الرغم على اجلديد الشعيب اجليش من مقاتلون أهنم على دمواوقُحصول نزاع    بعد ٢٠٠٧
 وهـم  صـور  هلم أخذت حوزهتم، يف أسلحة وجود عدم من الرغم وعلى .ألدلةافتقار مزعوم ل  

 أثنـاء  مـصادرهتا  متـت  التخريبيـة  األعمـال  يف تـستخدم  ومـواد  ومتفجـرات  وذخـائر  سلحةأ أمام
 منـهم  اثنـان  دموقُـ  مـانيال  إىل الـشبان  رحِضوأُ .حمتمل خلطر األطفال حياة عرض مما العمليات،
إىل  توجـه  ومل .اجلديـد  الـشعيب  اجلـيش  لـدى  أطفـال  مقـاتلني  بـصفتهم  الوطنية اإلعالم لوسائط
  .٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٢ يفألهلهم  الحقاً وسلموا اهتامات أي خلمسةالشبان ا

 
 والتشويه القتل أعمال - باء 

 آخـرين  ٤٢ وهوشُـ  طفـالً  ١٩ فيها تلقُ حاالت عن تقارير القطرية العمل فرقة مجعت  - ٢٧
 .٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  إىل ٢٠٠٥ يوليـه /متـوز  مـن  الفتـرة  يف حـدثت  نزاع حاالت يف
 ،٦١الــ    املـسجلة  احلـاالت مـن    )املائـة  يف ٥٥ أي( حالـة  ٣٤احلكومية   األمن قواتارتكبت  و
 حـاالت  مخـس  و اإلسـالمية،  اجلماعـة /سـياف  أبـو  مجاعة إىل )املائة يف ٢٩( حالة ١٨ُنسبت  و
 مرتبطـة  كانـت تـبني أهنـا      )املائـة  يف ١( واحـدة  وحالـة  اجلديـد،  الشعيب اجليش إىل )املائة يف ٨(

 حتـول  ويعتـرب  .مرتكبوها حيدد مل )املائة يف ٤( حاالت ثالثو للتحرير، اإلسالمية مورو جببهة
 اجلــيش إىل للتحريــر اإلســالمية مــورو جبهــة مــنالقــوات العــسكرية التابعــة للحكومــة   تركيــز
 اجلديـد  الـشعيب  اجلـيش  مـع  احلـوادث  زيادةل الرئيسي السبب ٢٠٠٤ من اعتباراً اجلديد الشعيب

 جبهـة  مـع  القائمـة  الـسالم  ومفاوضـات  احلـايل  النـار  إطـالق  وقف عتربوُي .به املرتبطة والقوات
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 مـع   عنـها  املبلـغ  لحـوادث املـنخفض ل   عـدد ال وراء الرئيـسيني  العـاملني  للتحريـر  اإلسـالمية  مورو
 أبـو  جبماعـة  عالقـة  هلـا  مـورو  جبهـة  مـع  الدائر بالرتاع املرتبطة احلوادث ومعظم .تلك اجلماعة  

 معـدل ارتفـاع    اجلماعـة  هـذه  إىل تنـسب  الـيت  التفجريات عن وينتج اإلسالمية، اجلماعة/سياف
  .هلا عالقة هبا اليت اإلصابات

ــن  - ٢٨ ــور وم ــيت األم ــثري ال ــق ت ــدد ورود القل ــن ع ــارير م ــال، تعــرض عــن التق ــشتبه أطف  ي
 عناصـر  جانـب  مـن  جـسدية  العتـداءات  احلكومـة،  تقاتـل  الـيت  املـسلحة  باجلماعـات  بارتباطهم
إلعطـاء صـورة عـن هـذا        و .تمـرد المكافحـة    عمليـات  تنفيـذها  خـالل  الفلبينية املسلحة القوات

 باجتـاه  يتمـشون  كانواعاما  ١٥ و ١٤ و ١٣ أعمارهم  تبلغثالثة أوالد حالةالنمط، يشار إىل    
 يف الوسـطى  مينـداناو  يف كابونـسوان  شـريف  أقليم يف سينسوات أودين داتو مدينةيف   شاطئال

االسـتطالع   كتيبـة التابعة ل  توجيسيف قوة    عناصر ممنه اقترب عندما ٢٠٠٦ فرباير/شباط ١٢
 مــن بقطعــة للــضرب وتعرضــوا للجــيش مفــرزة إىل األوالد اقتيــدو .الفلبــيين جلــيشيف ا الرابعــة
ــضرب وكــان .خــشب ــوا األوالد أن لدرجــة مربحــاً ال ــشفى إىل أدخل ــضحايا وتقــدم .املست  ال
 هبـذا دعوى   رفعُت مل ولكن كوتاباتو مدينة يف اإلنسان حقوق للجنة احمللي املكتب إىل بإفادات
 عمـره فـىت    واآلخـر  عامـاً  ١٥ عمرهـا فتـاة    أحـدمها  اثنني،لقاصرين   أخرى حالة وهناك .الشأن
 مدينـة  مـن  جمانـاً  لالنتقـال  الـسيارات  إيقـاف  آخـرين  شـبان  تـسعة  مـع حيـاوالن    كانا عاماً، ١٦
 يفواعتقـل الـشبان      .الفلـبني  مشـال  كـورديلريا  نطقـة مب مـاوننت مقاطعة   يف ساغادابلدة   إىل باغيو
 واشـــتبه .الفلبـــيين واجلـــيش الفلبينيـــة الوطنيـــة لـــشرطةأفـــرادا مـــن ا ٢٠٠٦ فربايـــر/شـــباط ١٤

 مـن  أيـام  بـضعة  قبـل  معـسكر  علـى  بـه  قـام  قـد  اجلديـد  الـشعيب  اجلـيش  كـان  هبجوم باشتراكهم
 أيـام الثـة     ث مـدة بقـي الـشبان حمتجـزين       و .ذلـك  على يدل ما حبوزهتم يكن مل أنه مع اعتقاهلم،
 ١٦البـالغ    الولد وتعرض .املهانة من أخرى نواعألو عقليو جسدي لتعذيب وا خالهلا وتعرض
 سيغطَّـ  كـان  مـا  وكـثرياً  الـصدر،  أعلـى  إىل طمـره  وجرى متكررة بصورة واللكم للركلعاما  
 علـى  مـستلقية  عامـا    ١٥البالغـة    الفتـاة  كانـت  وبينمـا  .مبـسدس رقبته   على وُيضغط البارد باملاء

 إخـالء  وجـرى  .السـتيكي بكـيس  أدخلـوا رأسـها يف    و سـاقها،  وركلـوا  باألقدام داسوها طنهاب
 بـضعة  بعـد  سـراحهم  أطلـق  فقـد  البقيـة  أمـا  .٢٠٠٦ مـايو /أيـار  ٣٠ يف بتعهـد القاصـرين    سبيل
 احملكمــة يف مــضادة اهتامــات اجملموعــة ووجهــت .والقتــل النــهب هتــم مــن تربئتــهم بعــد شــهور

 .الفلبينية املسلحة القوات دجنوإىل  إدارية واهتامات
 الذين قتلوا يف حاالت الرتاع قد قتلـوا رميـا   ١٩ من األطفال الـ ١٤وكان ما جمموعه    - ٢٩

بالرصــاص، وقتــل ثالثــة منــهم يف انفجــارات قنابــل، واختطــف اثنــان أعــدما الحقــا بقطــع          
 وســـقط منـــهم إلطـــالق نـــار ١٩ الـــذين شـــوهوا تعـــرض ٤٢ومـــن األطفـــال الــــ . رأســـيهما

ــازل        . ضــحايا انفجــارات  ٢٣ ــى املن ــداءات عل ــار اعت ــن حــوادث إطــالق الن ــد م ومشــل العدي
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وكان معظم الضحايا األطفال بصحبة أفـراد األسـرة املـشتبه يف كـوهنم              . املركبات املتحركة  أو
أمـا اآلخـرون فقـد      . داعمني للمتمردين أو أعضاء يف منظمات يشتبه يف أهنا داعمـة للمتمـردين            

 .ان املتبادلة خالل املواجهات املسلحةوقعوا يف مرمى النري
واهتمت قوات األمن احلكومية عددا قليال من األطفال الضحايا الـذين تعرضـوا للقتـل                - ٣٠

وسجلت قـضية مـثرية للجـدل تتعلـق بطفلـة تبلـغ             . أو التشويه بانتمائهم إىل اجلماعات املتمردة     
غـاوري اجلـيش الـشعيب      من العمـر تـسع سـنوات قتلـت عنـدما اشـتبك جنـود حكوميـون مـع م                   

وجــرى . اجلديــد بــالقرب مــن مرتهلــا يف مقاطعــة كومبوســتيال فــايل يف جنــوب شــرق مينــداناو 
تصوير جثتها وإىل جانبها بندقية وعرضها اجليش على وسائط اإلعـالم باعتبارهـا مـن املقـاتلني            

ن الطفلـة   وتراجع اجليش الحقا عن بيانـه واعتـرف بـأ         . األطفال التابعني للجيش الشعيب اجلديد    
واعتربت جلنة حقوق اإلنسان الحقا أن املواجهة املـسلحة قـد أفـضت إىل           . ليست من املقاتلني  

ويف مقاطعـة   . احلرمان التعسفي للطفلة من احلق يف احليـاة وأن أبويهـا يـستحقان تعويـضا ماليـا                
ا ظـن    عاما وأصيب آخر جبروح خطـرية عنـدم        ١٤سولو يف مينداناو، قتل صيب يبلغ من العمر         

 على ما يبـدو، أهنمـا مـن املقـاتلني، فـأطلقوا عليهمـا النـار عنـدما كانـا                     اجلنود احلكوميون خطأ  
 .٢٠٠٧فرباير / شباط١٩عائدين إىل مرتهلما يف 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سجلت فرقـة العمـل القطريـة مخـسة حـوادث تفجـري         - ٣١
وكانت ثـالث مـن هـذه القنابـل قـد           .  آخرين ٢٣منفصلة جنم عنها مقتل ثالثة أطفال وتشويه        

اجلماعـة اإلسـالمية مـسؤولة عـن حـادثني      /واعتربت مجاعة أبو سياف   . وضعت يف أماكن عامة   
وأدت االنفجـارات الـيت وقعـت       . بينما نسب حادث واحد إىل جبهة مورو اإلسالمية للتحرير        

 مخـسة أطفـال     إىل مقتل شابتني وجرح    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧يف مدينة كيداباوان يف     
وقد جنـم عـن تفجـري اجلهـاز املتفجـر مـن صـنع               .  عاما ١٦ و   ١٢آخرين تتراوح أعمارهم بني     

، تــشويه ســبعة أطفــال ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٧ يف املتجــر التعــاوين ملــستهلكي ســولو يف  حملــي
وقـد أدت عمليتـا قـصف جـوي قامـت هبمـا القـوات            . أحدهم مل يتجـاوز الـسادسة مـن العمـر         

ويف حادثـة وقعـت يف تـاالينغود يف دافـاو ديـل             . ة إىل إصابة سبعة أطفـال جبـروح       اجلوية الفلبيني 
جبـروح يف  ) مـن الـشعوب األصـلية يف ميـداناو      (نوريت، أصيب ثالثة أطفال ينتمون إىل اللومـاد         

 جراء القصف اجلـوي الـذي حـدث خـالل العمليـات العـسكرية ضـد                 ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤
وأصـيب أربعـة أطفـال يف احلادثـة         . القنابل على منطقتـهم   املتمردين الشيوعيني، عندما سقطت     

األخــرى جبــروح خطــرية عنــدما ألقــى أحــد أفــراد الوحــدات احملليــة اجلغرافيــة املدنيــة بــالقوات   
ــل،     ــهم يف توري ــالقرب من ــة ســقطت ب ــسلحة قنبل ــاو امل ــاين ٣١ يف ،ســييتداف ــاير / كــانون الث ين

٢٠٠٦. 
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 ينتميـان إىل جمموعـة مـن سـبعة مـن عمـال        عامـا مـن العمـر   ١٧وتعرض شابان يبلغان    - ٣٢
، ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٥البنــاء للخطــف علــى يــد مجاعــة أبــو ســياف يف مقاطعــة ســولو يف   

وقطع رأسامها الحقا وقتـل الـصبيان عنـدما رفـض طلـب اجلماعـة احلـصول علـى فديـة قـدرها                       
ــيين   ٥ ــزو فلب ــني بي ــد مج     . مالي ــل إىل قائ ــا باالختطــاف والقت ــولو هتم ــة ووجهــت شــرطة س اع
 .سياف البدر باراد أبو
 

 االختطاف -جيم  
تلقت فرقة العمل القطرية تقارير يدعى فيها قيام عناصر من القوات املـسلحة الفلبينيـة                - ٣٣

 يف مقاطعـة بوالكـان      ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩ووقعـت هاتـان احلادثتـان يف        . باختطاف طفلـني  
ادثــة بوالكــان اختفــى صــيب يبلــغ  ويف ح.  يف مقاطعــة لــييت٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١ويف 
 التابعــة ٥٦ أفــراد مــن كتيبــة املــشاة مدامهــةعامــا مــن العمــر هــو ووليــه الــذكر يف أعقــاب  ١٥

وال يـزال االثنـان مفقـودين ومل ترفـع          . للجيش الفلبيين مرتهلما يف بلدة سان خوسيه ديل مونيت        
 .أي دعوى بشأهنما

 
 االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي -دال  

لدى فرقة العمل القطرية تقارير عن قيام أفراد من القوات املسلحة الفلبينية باغتـصاب               - ٣٤
إحدى الفتيات ولكن ال علـم للفرقـة بـأي تقـارير عـن اهتـام أفـراد مـن جبهـة مـورو اإلسـالمية               

اجلماعـة اإلسـالمية أو اجلـيش الـشعيب اجلديـد بارتكـاب العنـف               /للتحرير، أو مجاعة أبو سياف    
ــسي ــر      .اجلن ــن العم ــغ م ــصاب صــبية تبل ــت ضــحية االغت ــة    ١٥ وكان ــن مقاطع ــي م ــا وه  عام

سـبتمرب  / أيلـول  ١٩ماغوينداناو يف مشـال كوتابـاتو وقـد اعتـدى عليهـا جنـسيا أحـد اجلنـود يف                    
وقد تفاوضت وحدة اجليش التابع هلـا اجلنـدي علـى تـسوية القـضية خـارج احملكمـة،                   . ٢٠٠٦

أو املـال   “ علـى سـبيل الديـة     )  دوالر ٣ ٠٠٠(”ينيـة    بيـزو فلب   ١٢ ٠٠٠وأفيد أهنا دفعت مبلغ     
 .عوضا عن الدماء

 
 االعتداءات على املدارس واملستشفيات -هاء  

تلقت فرقة العمل القطرية تقارير موثوق هبا عن تسع حاالت احتالل ملـدارس ومركـز        - ٣٥
 مـورو   وأفيد أن تسعا من هذه احلاالت ارتكبتها القـوات احلكوميـة، وأن جبهـة             . صحي واحد 

 ٢٠٠٧اإلسالمية للتحرير ارتكبت واحدة منها؛ وقد وقعت تسعة من هـذه احلـوادث يف عـام                 
وسجلت أغلبية هذه احلاالت، سبع منـها، يف مينـداناو، تتـصل ثـالث              . ٢٠٠٦وواحد يف عام    

ومشلــت معظــم احلــاالت احــتالل القــوات احلكوميــة للمــدارس الــيت كــثريا  . منــها بــرتاع مــورو
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وأفـادت تقـارير شـفوية واردة مـن         .  مؤقتة أو مراكز قيادة لتلـك القـوات        تستخدم كثكنات  ما
ــام اجلنــود بنــصب املــدافع داخــل حــرم املــدارس خــالل       ــة يف ســولو بقي شــركاء احلكومــة احمللي

. العمليات العـسكرية، ممـا يـشكل انتـهاكا للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـوطين الفلبـيين                    
عدم جواز استخدام اهلياكل األساسـية العامـة        ... ” على   ٧٦١٠وينص قانون اجلمهورية رقم     

مــن قبيــل املــدارس واملستــشفيات والوحــدات الــصحية الريفيــة لألغــراض العــسكرية مــن قبيــل   
 .“مراكز القيادة والثكنات واملفارز وخمازن اإلمداد

 عنـدما قامـت مجاعـة    ٢٠٠٦فربايـر  / شـباط  ١٦وقُتل مدرس يف مقاطعة يوكيدنون يف        - ٣٦
راسة األهلية املسماة األمـارا بـإطالق النـار علـى جمموعـة مـن التالميـذ مـع ُمدرسـهم عنـدما                    احل

واُتهـم املـدرس بانتمائـه    .  جيمعون حماصيل جذرية يف إطار القيام بأحد األنشطة املدرسـية  اكانو
إىل اجليش الشعيب اجلديـد ويف حادثـة أخـرى وقعـت يف مقاطعـة أورورا إبـان عمليـة عـسكرية                      

 ضد اجليش الشعيب اجلديـد، اسـتخدم جنـود القـوات املـسلحة          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٢ و   ٩بني  
وعـرض اجلنـود يف   . الفلبينية مدرسة لتجميع سكان املنطقة لتحذيرهم من مغبة دعـم املتمـردين    

مــبىن املدرســة جثــة يــدعى بأهنــا ألحــد جنــود اجلــيش الــشعيب اجلديــد وأرغمــوا الــسكان علــى    
 ذلك ذعر السكان وأدى إىل تعليـق الدراسـة بعـض الوقـت بـسبب                وقد أثار . التعرف إىل اجلثة  

وحـصلت حادثـة احـتالل للمركـز الـصحي يف           . رفض املدرسني والطالب العـودة إىل املدرسـة       
ــة إبــان شــن عمليــات عــسكرية ضــد مجاعــة       حمافظــة ســولو مــن قبــل القــوات املــسلحة الفلبيني

املركـز الـصحي، ملحقـا بـه        وأقـام اجلـيش قاعـدة لـه يف          . ٢٠٠٧أغـسطس   /سـياف يف آب    أبو
أمـا يف احلالـة الثامنـة واملتعلقـة     . أضرارا وبقي فيه مدة يومني توقف خالهلما املركـز عـن العمـل           

ــة           ــة يف مقاطع ــاحتالل مدرس ــي ب ــد احملل ــرف القائ ــد اعت ــر، فق ــورو اإلســالمية للتحري ــة م جببه
 .كوتاباتو من أجل تناول الطعام ولكنه غادر املبىن بعد ساعات قليلة

 
 منع وصول املساعدات اإلنسانية -او و 

على الرغم من انقطاع املساعدات اإلنـسانية خـالل العمليـات يف عـدد مـن املناسـبات             - ٣٧
 .إبان الفترة املشمولة بالتقرير، مل يسجل حىت اليوم أي اجتاه لتعمد منع إيصاهلا

 
 احلوار وخطط العمل للحد من انتهاكات حقوق الطفل -رابعا  

 نسيق العام ملسائل محاية األطفالالت -ألف  
أنــشأ جملــس رعايــة األطفــال، وهــو اهليئــة احلكوميــة املــسؤولة عــن وضــع الــسياسات،    - ٣٨

 تعـىن باألطفـال    ٢٠٠٠وتنسيق األنـشطة مـن أجـل األطفـال ورصـدها، جلنـات فرعيـة يف عـام                   
ــة مــن     ــشرد مؤلف ــالرتاع املــسلح والت ــأثرين ب ــة ومنظمــة غــري حكو  ٢٠املت ــة حكومي ــة وكال . مي
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وتــضطلع اللجنــة الفرعيــة بــصياغة وتقــدمي التوصــيات بــشأن الــسياسات واملعــايري وبتنــسيق          
وشارك أعضاء اللجنة الفرعية يف صياغة الـسياسات بـشأن محايـة            . املبادرات من أجل األطفال   

هـم يقـودون كـذلك اجلهـود الراميـة إىل تعـديل          و. األطفال يف أوقات الكوارث واالهتمام هبـم      
اليــة لتــوفري محايــة أفــضل لألطفــال املتــأثرين بــالرتاع املــسلح وبنــاء قــدرات مقــدمي  القــوانني احل

ويشارك أعضاء اللجنـة الفرعيـة كـذلك،        . اخلدمات على محاية األطفال إبان حاالت الطوارئ      
 لألطفـــال يف نظـــيم اخلـــدمات اجملتمعيـــة وتقـــدميهموال ســـيما املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، يف ت

 .رتاعاجملتمعات املتأثرة بال
، اعتمـد إطـار برنـاجمي شـامل         ٢٠٠٠ يف عـام     ٥٦وعقب صدور األمر التنفيذي رقـم        - ٣٩

لألطفال يف الرتاع املسلح، وأنشئت جلنة مشتركة بني الوكاالت معنية باألطفـال املتـورطني يف               
وتتـوىل هـذه اهليئـة احلكوميـة        . عمليـة الـسالم   لالرتاع املسلح، يرأسها مكتب املستشار الرئاسي       

لية رصــد تنفيــذ اإلطــار الربنــاجمي الــشامل لوقايــة األطفــال املتــورطني يف الــرتاع املــسلح   مــسؤو
وإنقـاذهم والعمـل علـى إعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع، فـضال عـن قيـادة الـدعوة والتوعيـة بـشأن             

ويف حـني تركــز اللجنـة املـشتركة بــني    . املـسائل املتـصلة باألطفـال املتــورطني يف الـرتاع املـسلح     
علــى األطفــال املتــورطني يف الــرتاع املــسلح، فــإن اللجنــة الفرعيــة املعنيــة باألطفــال    الوكــاالت 

املتأثرين بالرتاع املسلح والتشرد تعـىن جبميـع األطفـال املتـأثرين بـالكوارث الطبيعيـة والـيت هـي                    
ووضعت اللجنة املشتركة بني الوكاالت الصيغة النهائية ملـذكرة اتفـاق بـشأن             . من صنع البشر  

ألطفال املتورطني يف الرتاع املـسلح والتعامـل معهـم للوكـاالت احلكوميـة، تـنص علـى                  معاملة ا 
وعلـى  . تسريع قيام الشرطة واجليش بتسليم األطفال إىل حضانة وكـاالت الرعايـة االجتماعيـة             

الرغم من أن مكتب املستشار الرئاسي لعملية السالم مكلف بإطالق الدعوة مـع األطـراف يف                
انتهاك حقوق الطفـل، فإنـه ال يـزال يـتعني عليـه بعـد تطـوير هـذه املـسائل                     الرتاع من أجل منع     

 .أثناء مفاوضات السالم
 

 التقدم احملرز يف احلوار وخطط العمل -باء  
إن الفلــبني هــي مــن املــوقعني علــى كافــة الــصكوك األساســية حلمايــة األطفــال، مبــا يف   - ٤٠

ــاري بــ     ــا االختي ــة حقــوق الطفــل، وبروتوكوهل شأن إشــراك األطفــال يف الرتاعــات  ذلــك اتفاقي
 .١٨٢املسلحة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

وتنص القوانني الوطنية على أحكام واضحة حلماية األطفال يف حاالت الرتاع املـسلح              - ٤١
 حول احلماية اخلاصة لألطفـال مـن   ٧٦١٠ومن هذه القوانني قانون اجلمهورية رقم    . والتجنيد

عـدم جـواز   ”ويـنص علـى   “ منـاطق سـالم  ”الل والتمييز الذي يعترب األطفال    االعتداء واالستغ 
عــدم جــواز ”وعلــى أنــه “ ...اختــاذ األطفــال هــدفا لالعتــداء وعلــى حقهــم يف احتــرام خــاص 
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جتنيد األطفال ليصبحوا أفرادا يف القوات املـسلحة الفلبينيـة أو وحـداهتا املدنيـة وغـري ذلـك مـن                   
 هلم باملشاركة يف القتال، أو اسـتخدامهم كـأدالء أو محـالني           اجلماعات املسلحة وعدم السماح   

 .“أو جواسيس
، قــانون حقــوق الــشعوب  ٨٣٧١حظــر قــانون اجلمهوريــة رقــم  علــى غــرار ذلــك،  و - ٤٢

أطفال اجملتمعات احمللية ذات الثقافة األصـلية أو الـشعوب األصـلية يف القـوات              ”األصلية، جتنيد   
، قــانون مكافحــة االجتــار  ٩٢٠٨اجلمهوريــة رقــم ، وقــانون “حة حتــت أي ظــرف كــانلاملــس

األطفـال بغـرض إشـراكهم    ”باألشخاص، الذي ينص على جزاءات يف حال جتنيد ونقل وتبين           
، ٩٢٣١وأخــريا، قــانون اجلمهوريــة رقــم . “يف األنــشطة املــسلحة داخــل الفلــبني أو خارجهــا 

جتنيـد  ”ا يف ذلـك     حول القضاء على عمل األطفال الذي حيظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال مبـ              
 .“األطفال الستخدامهم يف الرتاع املسلح

وعلى الرغم مـن وجـود هـذه القـوانني، والـسياسات وآليـات التنـسيق، فلـم جيـر حـىت                       - ٤٣
اآلن حوار رمسي بني احلكومة واجلهات من غري الدولة بـشأن اإلفـراج عـن األطفـال املـرتبطني                   

وضـع أي خطـة عمـل لوقـف قيـام اجلماعـات             باجلماعات املسلحة وإعادة إدمـاجهم، كمـا مل ت        
وقـد رفــضت جبهـة مـورو للتحريـر الـوطين واجلــيش      . املـسلحة بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم    

الشعيب اجلديد احلديث عن التسريح الرمسي لألطفال ومنـع جتنيـد األطفـال خـارج التوصـل إىل         
فع هبذه املسألة اهلامـة ضـمن   ومل تتخذ احلكومة حىت اليوم قرارا للد . نتيجة هنائية لعملية السالم   

 .عملية السالم اجلارية
 

 فرص احلوار مع األطراف يف الرتاع -جيم  
على الرغم مـن أن فرقـة العمـل القطريـة قـد بـدأت عملـها للتـو، فـإن نـشر املعلومـات                         - ٤٤

ــم      ــن رق ــس األم ــرار جمل ــشأن ق ــة     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ب ــضاء اللجن ــه أع ــن خــالل توجي جيــرى م
ت املعنيـة باألطفـال املتـورطني يف الـرتاع املـسلح واللجنـة الفرعيـة املعنيـة                  املشتركة بـني الوكـاال    

وجرى كذلك إبـالغ أفرقـة الـسالم احلكوميـة عـن            . باألطفال املتأثرين بالرتاع املسلح والتشرد    
وقــرارات جملــس ) ٢٠٠٥ (١٦١٢طريــق مكتــب املستــشار الرئاســي بعمليــة الــسالم، بــالقرار  

يح االتــصاالت املــستمرة مــع اجلبهــة الدميقراطيــة الوطنيــة مــن وتتــ. األمــن األخــرى ذات الــصلة
خــالل جلنــة الرصــد التابعــة هلــا ومــع جبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر عــرب وكالــة بانغــسامورو 
للتنمية، فرصا إلجـراء حـوار جمـد يهـدف إىل إنـشاء آليـات ملنـع االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق                 

 .هلاالطفل من قبل أفرادها ورصدها واالستجابة 
ويف حني تضطلع حاليا فرقة العمل القطرية للرصد واإلبـالغ، املنـشأة مـؤخرا، بوضـع                 - ٤٥

خطة عمل للمشاركة على مستوى مـشترك بـني الوكـاالت، فقـد قامـت كـل مـن اليونيـسيف                 



S/2008/272  
 

08-31259 17 
 

 أطلقـت  ٢٠٠٧ففـي مطلـع عـام    . ومنظمة العمل الدوليـة بـبعض املبـادرات اجلـديرة باالهتمـام      
دعمـا ملنـاخ الـسالم      “ أيام الـسالم  ”تشار الرئاسي لعملية السالم محلة      اليونيسيف ومكتب املس  

وقـد متخـضت املناقـشات مـع القيـادة العليـا جلبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر عـن                      . يف مينداناو 
ويــشكل هــذا االتفــاق أول اتفــاق بــني اجلبهــة  . توقيــع بــالغ مــشترك بــني اليونيــسيف واجلبهــة 

و حيدد التعاون بني اجلبهـة والوكـاالت احلكوميـة الوطنيـة            وإحدى وكاالت األمم املتحدة، وه    
واحمللية واملراقبني الدوليني لوقف إطالق النار واليونيسيف بغيـة تنفيـذ برنـامج لتـوفري اخلـدمات              

، وهـي القـرى     “بارانغـايس ” قرية أشري إليهـا بوصـفها        ٦٤٥االجتماعية األساسية لألطفال يف     
 .ر مقاطعات يف مينداناوع على نطاق عش بالرتااألكثر تضررا

، ٢٠٠٧ديــسمرب /وتــساعد املرحلــة الثانيــة مــن احلملــة، الــيت بــدأت يف كــانون األول    - ٤٦
اجملتمعــات احملليــة علــى حتــسني البيئــة التعليميــة يف التحــضريات، أي التعلــيم اإلســالمي قبــل          

الـيت كُيِّفـت    املدرسي وذلك عن طريق توفري حزم الرعاية والنمـاء يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة؛                 
وقـد  . لتتالءم والثقافة اإلسالمية، وعن طريق دعم تدريب العاملني يف هذه املدارس التحـضريية  

أدت احلملــة إىل زيــادة كــبرية يف تغطيــة اخلــدمات األساســية لألطفــال يف منــاطق الــرتاع، وإىل  
نية كـبرية يف    وتوفر هذه اآللية إمكا   . رفع مستوى التعاون بني احلكومة واجلبهة لصاحل األطفال       
 .جمال منع انتهاكات حقوق الطفل ورصدها واالستجابة هلا

وقد فتحت اليونيسيف أيضا قناة اتصال مع اجلبهـة الدميقراطيـة الوطنيـة للمـساعدة يف                 - ٤٧
ويف . توعيـة هــذه اجلماعــة حبقــوق الطفــل ومبـسائل احلمايــة، وحتــسني الــسياسات واملمارســات  

ترحت جلنة الرصد التابعة للجبهة الدميقراطية الوطنيـة علـى           اق ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢
جلنــة الرصــد التابعــة للحكومــة أن يــشارك ممثلــون مــن اليونيــسيف، واللجنــة الدوليــة للــصليب   

 حالـة وفـاة أطفـال أبلغـت         ١٢األمحر وحكومة النرويج بـصفة مـراقبني دولـيني يف التحقيـق يف              
كن ملثل هذه التطورات أن تتـيح الفـرص إلشـراك           ومي. ٢٠٠٦ا جلنة الرصد املشتركة يف عام       هب

وسيجري استكـشاف إمكـان صـياغة       . اجلماعات املسلحة يف حوار بشأن محاية حقوق الطفل       
ــن        ــس األم ــه يف جمل ــصوص علي ــى النحــو املن ــق  )٢٠٠٤ (١٥٣٩خطــط العمــل عل ، عــن طري

وسـتعتمد  . دولـة اآلليات الناشئة عن عملية السالم بني احلكومة واجلماعات املسلحة من غري ال          
فرقة العمل القطرية على دعم مكتب املستشار الرئاسي لعملية السالم، واللجنة الفرعيـة املعنيـة             
باألطفال املتأثرين بالرتاع املـسلح والتـشرد واللجنـة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باألطفـال                   

 . هذهاملتورطني يف الرتاع املسلح يف املفاوضات اهلادفة إىل وضع خطط العمل
ويتعذر يف الوقت الراهن إشراك مجاعـة أبـو سـياف يف احلـوار بـسبب املخـاطر األمنيـة                     - ٤٨

وما زالـت العمليـات العـسكرية ُتـشن علـى هـذه اجلماعـة كمـا أهنـا                   . الكبرية املترتبة على ذلك   
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. تنخــرط قــط يف أي حــوار سياســي موضــوعي باســتثناء املفاوضــات املتعلقــة بــأموال الفديــة  مل
 لذلك، تتـيح عمليـات الـسالم اجلاريـة حاليـا مـع الفـصائل الـشيوعية الـصغرية املنـشقة                      وانتظارا

 .فرصا لطرح مسألة محاية األطفال على طاولة املفاوضات
وقد تتيح الزيارة اليت قام هبا املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والرتاع املسلح فرصـا                - ٤٩

ــيهم    ــة، مــن خــالل إجــراء    إلشــراك كافــة األطــراف يف الــرتاع، مبــن ف اجلهــات مــن غــري الدول
ــة          ــسائل املتعلق ــإدراج امل ــدفع ب ــن أجــل ال ــبني، م ــة الفل ــع حكوم ــستوى م ــة امل ــشاورات رفيع م
باألطفـال يف مفاوضــات الــسالم؛ والــدعوة إىل ختــصيص املــوارد؛ وحــث احلكومــة علــى تقــدمي  

 .مزيد من الدعم
 

 إنشاء آلية الرصد واإلبالغ -خامسا  
ــ - ٥٠ ــد واإلبـــالغ يف آذار  لاع انعقـــد اجتمـ ــة للرصـ ــة العمـــل القطريـ ــارس /فرقـ ، ٢٠٠٧مـ

 آليــة لرصــد االنتــهاكات  إنــشاء علــى ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٩وأكــدت احلكومــة موافقتــها يف 
  فرقـة العمـل القطريـة      ونظمـت .  حلقوق الطفل يف حاالت الرتاع املسلح واإلبالغ عنها        اخلطرية

  وجلنـة حقـوق اإلنـسان      ،لـصليب األمحـر   ل الدوليـة    لجنـة ال و ،املؤلفة من وكاالت األمم املتحـدة     
 ومنظمـــــات اجملتمـــــع املـــــدين، دورات توجيهيـــــة بـــــشأن قـــــرار جملـــــس األمـــــن   ،بـــــالفلبني
وآلية الرصد واإلبالغ، موجهة ملختلف جمموعـات أصـحاب املـصلحة، مبـن             ) ٢٠٠٥( ١٦١٢

الرتاعـات املـسلحة،     املـشاركني يف  فيهم أعضاء اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية باألطفال         
وجتــري حاليــا  .الرتاعــات املــسلحة والتــشردمــن واللجنــة الفرعيــة املعنيــة باألطفــال املتــضررين  

، الطفـــل بـــشأن الـــنظم القائمـــة لرصـــد انتـــهاكات حقـــوق    املتـــوافرةرفادراســـة حالـــة املعـــ 
 اليونيـسيف وتقـدم   . ٢٠٠٨يف وضع خطة عمل فرقة العمل القطرية لعام         وستستخدم نتائجها   

ــ ــة حقــوق اإلنــسان    ال ــة الــيت تركــز علــى األطفــال، وإىل جلن  ،دعم إىل املنظمــات غــري احلكومي
ــة احلكوميــة املــشتركة بــني  و بــالفلبني يف  الطفــلتوثيــق انتــهاكات حقــوق  يف الوكــاالت اللجن

 .اإلبالغ عنها وإنشاء قاعدة بيانات يف هذا الصددحاالت الرتاع و
 اجملموعـات  وغريهـا مـن   كاالت احلكومية التنفيذية    وتتعاون فرقة العمل القطرية مع الو      - ٥١

 وتتبادل املعلومات ذات الصلة معها، وذلك مـن خـالل اللجنـة            ،على األطفال اليت تركز   املعنية  
 .الوكاالتبني املشتركة اللجنة الفرعية و

لرصـد  ل اتإنـشاء آليـ  ترمي إىل  املهم أن اجلهود ستبذل أيضا لصوغ خطط عمل         من  و - ٥٢
واحلــزب الــشيوعي الفلبــيين مــن خــالل    منــاطق جبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر اإلبــالغ يفو

 .إدماجها يف والية آليات الرصد القائمة اليت أنشأهتا عملية السالم
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 االستجابة من خالل الربامج -سادسا  
 

 املبادرات العامة حلماية األطفال -ألف  
 واالستغالل والتمييـز    االعتداءن   بشأن محاية األطفال م    ٧٦١٠ اجلمهورية   ينص قانون  - ٥٣

صوغ برنـامج شـامل    بـ  ومكلفـة  ،، ترأسـها وزارة العـدل     الطفـل مايـة   حلعلى إنشاء جلنة خاصـة      
 ويعتـرب  .حلماية األطفال بالتشاور مع وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية وغريهـا مـن الكيانـات             

مـن  ن ياألطفـال املتـضرر  ، ٢٠٠٦، الـذي جـرى حتديثـه يف عـام     الطفـل الربنامج الشامل حلماية  
 اإلجـراءات  مـن    واسـعة طائفـة   الربنـامج   ذات أولوية، ويقترح    قضية   الرتاعات املسلحة والتشرد  

 .لألطفال“ إطار البيئة احلمائية” إىل املستندة، يةالرباجم
ورغــم وجــود إطــار قــانوين قــوي وخطــط عمــل وطنيــة تتنــاول خمتلــف قــضايا محايــة      - ٥٤

الرتاعـات املـسلحة، مـا زال التـصدي لالنتـهاكات           مـن    املتضررون   األطفال، مبن فيهم األطفال   
وتقـدم وزارة الرعايـة االجتماعيـة والتنميـة خـدمات إىل األطفـال               .ضعيفا وغري كاف   اجلسيمة
سلحة، الـذين ألقـي القـبض علـيهم وأحيلـوا إىل الـوزارة، بيـد أن                 املماعات  باجلسابقا   املرتبطني

ــات والتـــ     ــع البيانـ ــاص جبمـ ــا اخلـ ــهاك واحـــ   نظامهـ ــى انتـ ــو دصدي يقتـــصر علـ التجنيـــد ” هـ
وقد قامت املنظمـات غـري احلكوميـة         .وال يتصدى بالتايل لالنتهاكات األخرى     ،“واالستخدام

نطــاق أنــشطتها بــسبب حمدوديــة  توســع  لــيس مبقــدورها أن إال أنــه، الفجــوةمبحــاوالت لــسد 
 إىل ويــصلكــون عمليــا البلــد بأســره، ييــشمل لــذا، فاحلاجــة ماســة إىل وضــع برنــامج  .املــوارد

 .كلها الستة  اجلسيمة ويتصدى لالنتهاكات،اجلماعات املسلحةب املرتبطنيمجيع األطفال 
 

 الرتاعات املسلحةمن مبادرات حمددة لألطفال املتضررين  -باء  
 إطار برناجمي شـامل لألطفـال املتـورطني يف الرتاعـات املـسلحة،              تطبيقبدأت احلكومة    - ٥٥

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ــشمل. ٢٠٠١ن ــذاوي ــدعوة،    ه ــادرات ال ــار مب ــب  ب اإلط رئاســة مكت
وكالة األنباء الفلبينيـة، ويـدعو    - عملية السالم ومكتب السكرتري الصحايف    ل الرئاسياملستشار  

إىل إرســاء التعــاون بــني اجلمهــور، ووســائط اإلعــالم، واحلكومــة، واجلماعــات املــسلحة مــن     
 عقـد دورات    مـن خـالل   الرتاعات املـسلحة، مبـا يف ذلـك           يف األطفالب  املتصلة قضايابال التوعية

 وزارة  قبـل مــنويـدعو اإلطــار كـذلك إىل بـذل جهــود متـضافرة      .دراســيةتدريبيـة وحلقـات   

ــة ــة الرعاي ــوطين، ووزارة      االجتماعي ــدفاع ال ــة، ووزارة ال ــسلحة الفلبيني ــوات امل ــة، والق والتنمي
ــة الفلب   ــة واحلكــم احمللــي، والــشرطة الوطني ــة، يف ســبيل إنقــاذ األطفــال  الداخلي  املتــورطني يفيني

 .الرتاعات املسلحة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم
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لـسالم إىل وضـع مـذكرة اتفـاق مـشترك بـني       عمليـة ا لالرئاسـي  وبادر مكتب املستشار   - ٥٦
 مـع األطفـال املتـورطني يف الرتاعـات املـسلحة ومعاملتـهم، وجـرى        بالتعـاطي ، تتعلق   الوكاالت

ــا يف  ــوطين،   وتطلــب. ٢٠٠٠مــارس /آذار ٢١توقيعه ــدفاع ال ــها وزارة ال ــيت وقعت ــذكرة، ال  امل
القـوات املـسلحة    و ،جلنـة حقـوق اإلنـسان     واحلكـم احمللـي، ووزارة الـصحة، و       ووزارة الداخلية   

ألطفـال مـن التعـرض    امحايـة  ”واجلـيش  الشرطة من سلطات ،  الفلبينيةالفلبينية والشرطة الوطنية    
أي  أو ميدانيــةات، مــع اإلحجــام عــن إجــراء أي اســتجوابات ملزيــد مــن االســتغالل أو الــصدم

وتـنص املـذكرة    .“ يف العمليـات العـسكرية    هم اسـتخدام  مناملماثلة  من أشكال التحقيق    شكل  
، ومحايتـه مـن التـشهري يف وسـائط          األساسـية   الطفل حبقوقـه، وتلبيـة احتياجاتـه       إعالمعلى لزوم   

 سـاعة  ٢٤ سلطة حمليـة يف غـضون       إىل والتنمية أو  ةاالجتماعي الرعاية اإلعالم، ونقله إىل وزارة   
ــة ” ــسمح الوضــع بنقــل الطفــل يف    ” ســاعة ٧٢ويف غــضون “ يف الظــروف العادي ــدما ال ي عن

بيـــد أن وزارة الرعايـــة االجتماعيـــة والتنميـــة ال تقـــدم اخلـــدمات ســـوى إىل  .“األجـــل احملـــدد
هم الـسلطات العـسكرية، وال تقـدم    األطفال احملالني إليها، الذين غالبا ما يكونون أطفاال اعتقلت  

وفيمــا يتعلــق  .الــوزارة الــدعم إىل األطفــال الــذين غــادروا اجلماعــات املــسلحة مبحــض إرادهتــم
باألربعة وعشرين طفال الذين أحيلوا إىل الوزارة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، فقـد جـرت                   

ملـــشورة، وســـبل العـــيش، تلبيـــة احتياجـــاهتم األساســـية، وقـــدمت هلـــم املـــساعدة التعليميـــة، وا
 أسـرهم، ودعـم إعـادة إدمـاجهم، واعتمـاد بـدائل             اقتفـاء أثـر   كمـا جـرى     واخلدمات الترفيهية،   
 . عند االقتضاء،مرتكزة على األسرة

تـورطني يف الرتاعـات املـسلحة        مـع األطفـال امل      االتفـاق بـشأن التعـاطي      غري أن مـذكرة    - ٥٧
ىل فرقة العمل القطرية أن بعـض األطفـال ظلـوا           وتؤكد التقارير املقدمة إ    .قوبلت بتجاهل كبري  

العسكري لفترات طويلة وأدينوا بتهمة التمرد، واحليازة غري القانونيـة ألسـلحة           االحتجاز  رهن  
وقــد . لقــانون الفلبــيينل  تــشكل انتــهاكا األمــين الــيتالطــابع وغــري ذلــك مــن اجلــنح ذات ،ناريــة

القـوات املـسلحة الفلبينيـة للتمحـيص        تعرض بعض األطفال الذي كانوا رهـن االحتجـاز لـدى            
 .اجليشاإلعالمي على يد 

لقضاء على عمل األطفـال مبـادرة   لبرناجمها الدويل   عرب   منظمة العمل الدولية     وأطلقت - ٥٨
ة يف اجلماعـات املـسلح  يف عـضاء  أدماج األطفال الـذين كـانوا   إعادة إطفال ودعم  نع جتنيد األ  مل

خـالل الفتـرة   ة  مينـداناو املـسلم   يف  منطقـة احلكـم الـذايت      املـشروع يف  مت تنفيـذ    و. كنف اجملتمـع  
 طفـل  ٣٠٠وتلقـى مـا جمموعـه    .  الـوطين واحمللـي    ماحلكـ هيئـات   شراكة مع   ، ب ٢٠٠٦-٢٠٠٣

بـأهنم  املـستفيدين   وأقـر جـل     . واملـشورة التـدريب    و خـدمات الـدعم يف جمـاالت التعلـيم        اب  شو
وأجـري حبـث يف   .  بريـد و سـعاة  كمقـاتلني أطفـال أ     املـسلح  الـرتاع يف   نشطة   شاركوا مشاركة 

 . املسلح يف املنطقةيف الرتاعاملتورطني طفال األأتاح تقدمي صورة عن املشروع إطار 
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ذ ينفَّـ ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفتـرة   كومـة   احلو اليونيـسيف الربنامج املـشترك بـني      ويف إطار    - ٥٩
 يف “ةاملــسلحمـن الرتاعـات   طفـال املتـضررين   الـدفاع عـن حقـوق ورفــاه األ   ”معنـون  مـشروع  

إمكانيـة   منـع    تعزيـز بـاملوازاة مـع      املنـاطق طفـال يف هـذه      ىل حتـسني حالـة األ      يرمي إ  مقاطعة ١٩
وهيئــات احلكــم احملليــة وطنيــة الوكــاالت المــع ويعمــل املــشروع . جــسيمةانتــهاكات حــصول 

طفـال  ساسـية لأل  اخلـدمات األ  وحاالت الطـوارئ    واملنظمات غري احلكومية لتقدمي اخلدمات يف       
النهج القائمـة علـى اجملتمعـات    اتباع  من خالل بناء القدرات و   ةاملسلحالرتاعات  ن  املتضررين م 

طفـــال حتياجـــات النـــساء واألالاملـــشروع تقيـــيم  يف إطـــار أُجـــري، ٢٠٠٥يف عـــام و. احملليـــة
ىل إ طارئــة اتمــساعدأو ساســية  أيــضا خــدمات أتوقــدم. ةاملــسلحالرتاعــات املتــضررين مــن 

الـرتاع   مشردين أو يعيشون يف جمتمعات حملية متضررة من          طفل كانوا  ٣٣ ٠٠٠يربو على    ما
 . ٢٠٠٧  و٢٠٠٥بني عامي يف الفترة 

مــم األ املــشترك بــني “العمــل لتحويــل الرتاعــات مــن أجــل الــسالم ”ويــشجع برنــامج  - ٦٠
طفـال  األ، وهـو يـضم       جنـوب الفلـبني    يفكومة على إحالل السالم وحتقيق التنميـة        احلواملتحدة  

برنــامج األمـم املتحــدة   ويـدعم هــذا الربنـامج الــذي يـديره   .  منــهاملـستفيدين بــني   مـن والـشباب 
ىل تعزيـز   كومـة وجبهـة مـورو للتحريـر الـوطين، ويـسعى إ            احلبـني     املـربم  منائي، اتفاق السالم  اإل

يف الربنـامج  ينـشط هـذا   و.  املتعـددين  ةصحاب املصلح أ عن طريق العمل مع    د بناء السالم  جهو
لـسالم  ل ةاخلاصـ املنطقـة  صـال يف  أمدرجـة  ثـل املنـاطق الـيت كانـت     مت مدينـة،  ١٤مقاطعة و   ١٩

 مـن   ةاملتـضرر اجملتمعات احملليـة      على  الربنامج ويركز .كراغامنطقة   باإلضافة إىل     سابقا والتنمية
يــالء اهتمــام خــاص إمــع ،  وســط مينــداناويفلرتاعــات، ل املعرضــةالرتاعــات واجملتمعــات احملليــة 

ىل حتويـل   إسعى  ويـ الـسالم   ويروج الربنـامج لثقافـة      . طفالنساء واأل  ال  من قبيل  الضعيفةللفئات  
 .والتنميةالسالم اجملتمعات املبتالة بالرتاع إىل جمتمعات يسودها 

 اختـذت حكومـة الفلـبني تـدابري لكفالـة مواصـلة           عـاله، أاجلهـود املـذكورة     وإىل جانب    - ٦١
لــيني مــن قبيــل املرشــدين     اخلــدمات احملحاب املــصلحة كافــةً، وال ســيما مقــدمو   توعيــة أصــ 

 ةقابلـ الغـري   االجتماعيني وموظفي الـصحة واألفـراد العـسكريني، بـشأن حقـوق الطفـل العامليـة                 
انتـهاكات حقـوق الطفـل،      منـع     من أجل  وقات السلم ويف حاالت الرتاع املسلح     أللتفاوض يف   

 . والتصدي هلا على الفورأي اعتداءات العمل على توثيق وكفالة
 
 ياتالتوص - سابعا 

 :ىل حكومة الفلبنيإوجهة املتوصيات ال - ألف 
 القطــري  األمــم املتحــدةفريــقمــع  بالتعــاونن تــدرس، أحكومــة الفلــبني علــى  حــثُّ  - ٦٢
طفــال يف مجيــع  األةمايــحلحكــام حمــددة ضــرورة إدراج أ ذات الــصلة، ةاجلهــات الفاعلــســائر و
 . طالق النارإوقف بالسالم أو املتعلقة بفاوضات امل
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الراميـة إىل بـدء      القطـري     األمـم املتحـدة    فريـق  جهـود علـى تيـسري     يضا  أاحلكومة  ثُّ  ح - ٦٣
ــع  ــة  حــوار م ــسلحة التابع ــيين حــزب لل  اجلماعــات امل ــشيوعي الفلب ــورو اإل ال ــة م ســالمية  وجبه
، همطفـال واسـتخدام   عداد وتنفيذ خطط عمل لوقف جتنيد األ      إجل  أأبو سياف من    و ،للتحرير

 .  والتصدي هلاطفالضد األتكبة املرخرى ومنع االنتهاكات األ
ضــد املرتكبــة  اجلــسيمةالنتــهاكات لحلكومــة العمــل لوضــع حــد  ان تواصــل أوينبغــي  - ٦٤
ــة  طفــال األ ــد القــوات املــسلحة الفلبيني ــشرطة ، علــى ي ــوال ــة، ةالوطني شــبه واجلماعــات  الفلبيني

 وقتـل للقـوة،   الحتجاز غري القانوين، واالستخدام املفرط       ل ي، وكفالة وضع حد فور    العسكرية
 بـأن   ىويف هذا الصدد، يوص   . عليهم بشكل عشوائي  طالق النار   إطفال و األ مبن فيهم    ،املدنيني
للعمــل مـن  قــوات األيف صـفوف   املــستوى ةرفيعـ  تنـسيق  جهــةحكومـة الفلــبني يف تعـيني   تنظـر  

 .سلحالرتاع املاملتضررين من طفال ن املسائل املتعلقة باألأبش رقة العمل القطريةمع فبانتظام 
 املرتكبـة ضـد     اجلـسيمة التحقيـق مـع املـسؤولني عـن االنتـهاكات           احلكومـة علـى     حثُّ   - ٦٥

نفـاذ القـانون واملـوظفني      مـوظفي إ  التزام  وعلى كفالة   ،  على سبيل األولية  ،  وحماكمتهماألطفال  
 .هاضحايالو اجلسيمةاالنتهاكات على  للشهود ةتوفري احلمايبالقضائيني 

ألمــم افريــق مبــساعدة مــن  الطفــل، محايــة علــى هتااتعزيــز قــدرع احلكومــة علــى يشجتــ - ٦٦
، حسب االقتضاء، مـع التركيـز علـى تـدريب أفـراد اجلـيش والـشرطة وقـوات                   القطرياملتحدة  

للقــوانني االمتثــال كفالــة ، والطفــلحلقــوق  جــسيمىل انتــهاك إي عمــل قــد يــؤدي أاألمــن ملنــع 
طفـال  املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن معاملـة األ     الوطنية، مبا فيهـا االتفـاق      والدولية  واالتفاقات  
 .  معهموالتعاطية يف الرتاعات املسلحاملتورطني 

مــن أجــل  ٧٦١٠ النظــر يف تعــديل قــانون اجلمهوريــة علــى حكومــة الفلــبني تــشجيع  - ٦٧
حكـام مـذكرة    أ ومراعـاة ،  ةاملـسلح بالرتاعات  ألسباب تتعلق   املعتقلني  طفال  استبعاد حماكمة األ  

 معهم، اليت تـنص علـى       والتعاطيحة  املسلالرتاعات  يف  املتورطني  طفال  األ معاملة   بشأناالتفاق  
 . حماكمتهمعوض ، وإدماجهم األطفالعادة تأهيل هؤالء إ

 
 وجبهــة الفلبــيين الــشيوعيحــزب لاجلماعــات املــسلحة لىل إالتوصــيات املوجهــة  -اء ب 

 أبو سيافو ، للتحريراإلسالميةمورو 
ــع األطــراف   - ٦٨ ــى   حــثُّ مجي ــوة عل ــالبق ــس   االمتث ــرارات جمل ــنلق ــشأن األم ــال ب  األطف

مـن أجـل     القطـري  مـم املتحـدة   ألا حـوار مـع فريـق        بـدء  من خـالل     ة، وذلك  املسلح والرتاعات
ألي أطفـال ينتـسبون بـأي صـفة         الفصل الفـوري    لكفالة   املدةعداد وتنفيذ خطط عمل حمددة      إ

ّم مشـل هـؤالء األطفـال مـع أسـرهم           للبرامج  وضع  ىل هذه اجلماعات املسلحة، و    من الصفات إ  
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مبـادئ بـاريس     مبا ينسجم مـع   هذه الربامج   وينبغي وضع   . جمتمعاهتم احمللية يف   همدماجإإعادة  و
 .ة واجلماعات املسلحةالقوات املسلحب املرتبطنيطفال األبشأن 
 ، للتحريـر  اإلسـالمية  وجبهة مـورو     الشيوعي الفلبيين حزب  لاجلماعات املسلحة ل  حثُّ   - ٦٩
علـى إصـدار    وبـأي شـكل مـن األشـكال،           هبـا   أي طفـل   ارتبـاط علـى كفالـة عـدم       و سياف   وأب

 ،همطفـال واسـتخدام   جتنيـد األ   أفرادهـا حتظـر علـيهم بـشكل قـاطع         إىل  أوامر عسكرية واضحة    
 . تلك األوامر من أفرادهاخيالفكل من  ضد ةديبيأجراءات تإ واختاذ
 ر للتحريـ اإلسـالمية  وجبهـة مـورو   ينالـشيوعي الفلبـي  حزب لل  اجلماعات املسلحة  حثُّ -٧٠
منـاطق   ىلإ عـائق    ادومنـ اآلمن  لوصول  الرصد واإلبالغ با   ألفراد    السماح علىأبو سياف بقوة    و

 .والتحقق منهاالرتاعات املسلحة  املتضررين من األطفال حالة محايةجل رصد أ من عملياهتا
 

 ىل اجملتمع الدويل إالتوصيات املوجهة - جيم 
زيـادة  بغـرض    يف القيـام بأعماهلـا    فرقـة العمـل القطريـة       ل الـدعم    تمع الـدويل  اجملأن يقدم    -٧١

كفالــة مجــع مــا يكفــي مــن املعلومــات بــشأن آثــار االنتــهاكات واإلبــالغ، الرصــد و ةقــدرة آليــ
لـضرورة توسـيع    يالء اهتمام خاص    وإ،   ونقل تلك املعلومات   طفالاأل اجلسيمة املرتكبة يف حق   

الــذين  إدمــاج األطفــال إعــادةولــضمان ، املنــاطقمجيــع  لتــشمل الرصــد واإلبــالغتغطيــة نطــاق 
مـع  باالشـتراك    ةمئاالستجابة املال  أشكال أخرى من     والختاذ املسلحةاجلماعات  أفرجت عنهم   
 .حكومة الفلبني

منــع اهلادفــة إىل  مــن املــوارد لــدعم الــربامج ييكفــالدوليــة مــا  جلهــات املاحنــةا أن تتــيح -٧٢
 األطفـال ضـد   والتـصدي لالنتـهاكات املرتكبـة       ،  املـسلحة  اجلماعـات    إىل االنضواء من   األطفال

 .جمتمعاهتم احملليةإدماجهم يف  كفالة مل مشلهم مع أسرهم وإعادة واملسلحة،الرتاعات  يف
 


