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  الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح
    

 استنتاجات بشأن األطفال والنـزاع املسلح يف ميامنار     
 املعقــود يف ٢١حبــث الفريــق العامــل املعــين باألطفــال والــرتاع املــسلح يف اجتماعــه الـــ    - ١
ار ، تقريـــرا لألمـــني العـــام عـــن األطفـــال والـــرتاع املـــسلح يف ميامنـــ       ٢٠٠٩يوليـــه  /متـــوز ١

(S/2009/278)     وشــارك  .، َعَرَضـه املمثــل اخلـاص لألمــني العـام املعــين باألطفـال والــرتاع املـسلح
 .يف املناقشة الالحقةلدى األمم املتحدة القائم بأعمال البعثة الدائمة مليامنار 

ال بقــرار جملــس األمــن ورحــب أعــضاء الفريــق العامــل بتقــدمي تقريــر األمــني العــام عمــ   - ٢
 .أحاطوا علما مبا ورد فيه من حتليل وتوصيات و)٢٠٠٥ (١٦١٢

 :وترد فيما يلي العناصر الرئيسية لتبادل اآلراء الذي جرى بني أعضاء الفريق العامل  - ٣

الــيت خطتــها حكومــة املهمــة رحــب أعــضاء الفريــق العامــل بــبعض اخلطــوات   )أ(  
كومـة فيمـا يتعلـق    احل اختـذهتا   سيما املبـادرات اجلاريـة املتعـددة الـيت         ميامنار يف السنة املاضية وال    

األطفال مـن القـوات املـسلحة وأنـشطة التـدريب والتوعيـة املقدمـة              لتسريح  باإلجراءات الرامية   
 ؛ املتعلقْين مبنع جتنيد األطفاللألفراد العسكريني يف جمال القانونني الدويل والوطين

مـع اجلماعـات   الـذين ال يزالـون   األطفـال  وأعربوا عن قلقهم إزاء عدد اجلنود        )ب(  
ــا القـــوات املـــسلحة      ــارير تتحـــدث عـــن عمليـــات جتنيـــد جديـــدة تقـــوم هبـ املـــسلحة وإزاء تقـ
واجلماعــات املــسلحة؛ واحلاجــة إىل حتــسني ســبل إيــصال املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها          

الفئــــات الــــسكانية الــــيت وكــــاالت األمــــم املتحــــدة وغريهــــا مــــن املنظمــــات اإلنــــسانية إىل 
 ؛للخطر تتعرض

ــوا عــن    )ج(   ــز  وأعرب ــهم يف تعزي ــة العمــل    رغبت التعــاون بــني حكومــة ميامنــار وفرق
القطرية للرصد واإلبالغ مـن أجـل وضـع خطـط عمـل ملموسـة وحمـددة زمنيـا وتنفيـذها دون                      
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مزيد مـن التـأخري، إلخـالء سـبيل األطفـال املـرتبطني بـالقوات املـسلحة واجلماعـات املـسلحة،                     
 .)٢٠٠٥( ١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩وفقا لقرارْي جملس األمن 

 : يف ما يليالقائم بأعمال البعثة الدائمة مليامنارمتثلت مشاركة و  - ٤

ــَرَز  )أ(   ــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة  أب ــة عــدم جتنيــد أي شــخص مل يبلــغ   ل الت كفال
الثامنة عشرة مـن العمـر يف صـفوف قـوات الـدفاع التابعـة هلـا، مبـا يف ذلـك إنـشاء جلنـة رفيعـة                      

 طفال إىل أولياء أمـورهم بـني        ٢٦٥، وإعادة ما جمموعه     رتجنيد العسكري للقُصَّ  املستوى ملنع ال  
، وتنظــيم محــالت للــدعوة والتوعيــة ترمــي إىل منــع جتنيــد  ٢٠٠٩أبريــل / ونيــسان٢٠٠٤عــام 

مـن  ُسـرحوا   فريق األمم املتحدة القطري بأمساء األطفال اجملندين الذين         توفري قوائم ل  األطفال، و 
 ؛ الفريق بأنشطة التحقق واملتابعةهم وذلك لتسهيل قياماخلدمة تتضمن عناوين

عــن التــزام حكومـة ميامنــار بالتعــاون مــع فرقـة العمــل القطريــة للرصــد    أعـرب   )ب(  
 حبيـث   واإلبالغ التابعة لألمـم املتحـدة السـتكمال خطـة عملـها القائمـة لوقـف جتنيـد األطفـال                   

 ؛تنسجم مع املعايري الدولية

ريـه كيانـات األمـم املتحـدة مـع اجلماعـات املـسلحة مـن           أن أي حوار جت    ذَكََر  )ج(  
، وذلك ملنـع    )٢٠٠٥ (١٦١٢غري الدول يف إطار آلة الرصد واإلبالغ، جيب أن يتقيد بالقرار            

 ؛على هذه اجلماعات بشكل غري مقصودإضفاء الشرعية 

 التقرير بأنـه غـري موضـوعي ويفتقـر إىل االتـزان، وأحلّ علـى االعتـراف                  َوَصَف  )د(  
 .اجب بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومةالو

  .وأحاط أعضاء الفريق العامل علما باملعلومات اليت قدمها ممثل حكومة ميامنار  - ٥
  

 عن رئيس الفريق العاملالبيانات العامة الصادرة     

 ورهنــا بأحكــام القــانون الــدويل املطبقــة وقــرارات جملــس ،هــذا االجتمــاعوإضــافة إىل   - ٦
، ومتاشـيا مـع هـذه    )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢القـراران   مبا فيها   ،ذات الصلة األمن  

وافق الفريق العامل على توجيـه رسـائل إىل مجيـع أطـراف الـرتاع املـسلح             ،  األحكام والقرارات 
ــار  ــيت ورد يف ميامن ــام   ال ــر األمــني الع ــا يف تقري ــة   (S/2009/278)ذكره ــات عام ــن خــالل بيان  م

 : عن الفريق العامليصدرها رئيسه بالنيابة

ــ يوجــه  )أ(   ــام عــن      اانتباهه ــاين لألمــني الع ــر الث ــى التقري ــن تلق  إىل أن جملــس األم
  ؛(S/2009/278)األطفال والرتاع املسلح يف ميامنار 
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عــن إدانتــه الــشديدة جلميــع عمليــات جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف  يعــرب  )ب(  
 ؛ للقانون الوطين والقانون الدويلانتهاك

أيـــضا عـــن قلقـــه العميـــق إزاء االســـتمرار يف عـــدم الـــسماح بإيـــصال  بيعـــر  )ج(  
ســيما يف املنــاطق املتنــازع عليهــا واملنــاطق املــشمولة بوقــف إطــالق    املــساعدات اإلنــسانية وال

 ؛ أمام تقدمي املساعدات اإلنسانية يشكل عائقامماالنار، 

 :األطراف وحيث  )د(  

تنتاجات الــسابقة الـيت خلــص إليهــا  التقيــد دون مزيـد مــن التــأخري باالسـ  علـى    ‘١’  
 واالمتنـاع فـورا عـن أي       (S/AC.51/2008/8) الفريق العامل التابع جمللس األمن    

اســتخدامهم مبــا يتعــارض مــع أحكــام القــانون الــوطين   عــن جتنيــد لألطفــال و
 ؛وأحكام القانون الدويل املطبقة

اختـــــاذ مجيـــــع اإلجـــــراءات الالزمـــــة مـــــن أجـــــل التنفيـــــذ الكامـــــل  علـــــى   ‘٢’  
وواجباهتا من خالل القيام علـى وجـه الـسرعة بوضـع خطـط عمـل               اللتزاماهتا

، )٢٠٠٥ (١٦١٢ ، و)٢٠٠٤ (١٥٣٩قــرارات جملــس األمــن  تماشــى مــعت
ــون يف     )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و ــذين ال يزالـ ــال الـ ــع األطفـ ــبيل مجيـ ــالء سـ ؛ وإخـ

ــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ بالتأكــد         صــفوفها بطريقــة تــسمح لفرقــة العم
ــن ــك ومتابعتــــ  مــ ــالمة   ذلــ ــة ســ ــال، وكفالــ ــشكل فعــ ــراقبني  ه بــ ــن املــ وأمــ

 ؛والضحايا والشهود

إخالء سبيل مجيع األطفال املختطفني فوراً، وكفالـة عـودهتم إىل أسـرهم    على    ‘٣’  
 ؛ الالزمة إلهناء االختطاف ومنعهوجمتمعاهتم احمللية واختاذ مجيع التدابري

، إذا مـا حـصل ذلـك،        االمتناع عن توقيف األطفال لفرارهم من اخلدمـة       على    ‘٤’  
 ؛وكفالة إخالء سبيلهم بسرعة

االنتهاكات املرتكبة ضـد األطفـال، مبـا يف ذلـك العنـف             مجيع  اختاذ تدابري ملنع      ‘٥’  
 ؛ذ تدابري حمددة ملساءلة مرتكبيهااجلنسي واجلنساين، واختا

 ؛تيسري تقدمي املساعدات اإلنسانيةعلى   ‘٦’  

ــدابري الالزمــة للــتخ علــى   ‘٧’   ــراد   اختــاذ الت لص مــن األلغــام األرضــية املــضادة لألف
عمـــال بأحكـــام القـــانون الـــدويل املطبقـــة وإزالـــة الـــذخائر ، املـــستخدمة غـــري
ــة،    غــري ــشويههم   ملاملنفجــرة فــور وقــف األعمــال العدائي ــع قتــل األطفــال وت ن
  .الستخدامها نتيجة
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 توصيات مقدمة إىل جملس األمن

رسـائل مـن رئـيس    األمـن  يـل رئـيس جملـس    على أن يوصـي بـأن حي  وافق الفريق العامل     - ٧
  :الفريق العامل موجهة

  
 موجهة إىل حكومة ميامنار    

 :يرحب  )أ(  

بني اللجنة الرفيعـة املـستوى ملنـع        أغسطس  / آب ٢٠باالجتماع الذي عقد يف       ‘١’  
التجنيــد العــسكري للقُــّصر وفرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ والوعــد   

مناقشة إدراج توصيات الفريـق العامـل يف خطـة          ملواصلة  بعقد اجتماع متابعة    
 تنفيذها؛عمل حمددة زمنيا ودعم 

 حـىت   خطـة عمـل تامـادو لوقـف جتنيـد األطفـال           حتديث  وافقة احلكومة على    مب  ‘٢’  
 ؛تتماشى مع املعايري الدولية

يف متابعــة التوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام      الــذي أحــرز  التقــدم ب  ‘٣’  
(S/2007/666) اليت خلـص إليهـا الفريـق العامـل املعـين            ستنتاجات الالحقة  واال

  ؛(S/AC.51/2008/8) باألطفال والرتاع املسلح
الـذي  يف احلوار وخطط العمل مع األطـراف الفاعلـة مـن غـري الـدول                بالتقدم    ‘٤’  

مــن خــالل تيــسري احلكومــة لالجتماعــات األوليــة، وخباصــة بــني  ممكنــاأصــبح 
اإلنـسان يف ميامنـار وأعـضاء       حبالـة حقـوق     املقرر اخلاص لألمم املتحـدة املعـين        

فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ التابعــة مــع قــادة جملــس الــسالم التــابع  
جـــيش التحريـــر الـــوطين لكـــارين واجلـــيش البـــوذي  /الحتـــاد كـــارين الـــوطين

 ؛الدميقراطية رينلكا

األطفال من القوات املسلحة واملبـادرات      لتسريح  اخلطوات امللموسة املتخذة    ب  ‘٥’  
اجلارية، بالتعـاون الوثيـق مـع فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ ومنظمـة                

واالتفاقية الدولية حلقوق الطفـل ومنظمـة   ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
ــة   ــة، املتعلق ــل الدولي ــدان     العم ــشاملة يف مي ــشطة ال ــة واألن ــدورات التدريبي  بال

التثقيـــف والتوعيـــة املقدمـــة لألفـــراد العـــسكريني يف جمـــال القـــانونني الـــدويل  
 ؛طين واإلقليمي وعلى صعيد الِفَرقوالوطين، على الصعيدين الو
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حكام القـانون الـدويل     باملخالفة أل قبول املبدأ القاضي بأن القاصر الذي ُجنِّد        ب  ‘٦’  
 ؛ن إدانته بتهمة الفرار من اخلدمةبقة ال ميكاملط

ــى    )ب(   ــشجعها عل ــضمام وي ــه الظــروف،   النظــر يف االن ــسمح ب ــا ت  إىل ، بأســرع م
 ؛ إشراك األطفال يف الرتاع املسلحالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن

  :اوحيثه  )ج(  
ة عمـل تامـادو     يف أقـرب وقـت ممكـن بوضـع الـصيغة النهائيـة خلطـ              على القيام     ‘١’  

 ١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢كيــــي ومواءمتــــها مــــع قــــرارْي جملــــس األمــــن 
، وكفالة التحقق منها بشكل فعال من جانب فرقـة العمـل القطريـة              )٢٠٠٩(

 ؛ واإلبالغ التابعة لألمم املتحدةللرصد

ــى   ‘٢’   ــسيطرة       عل ــاطق اخلاضــعة ل ــم املتحــدة إىل املن ــوظفي األم ــسري وصــول م تي
طق اخلاضعة لسيطرة اجلماعات املسلحة الـيت توقـع معهـا        حكومة ميامنار واملنا  

شروع، مــن أجــل التعجيــل املــوقفــا إلطــالق النــار حيــث جيــري التجنيــد غــري 
بوضع خطط العمل من جانـب اجلماعـات املـسلحة، مبـا يتماشـى مـع قـرارْي             

 ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن 

ــرائ علـــى تقـــدمي   ‘٣’   ــال األشـــخاص املـــسؤولني علـــى اجلـ ــة ضـــد األطفـ  م املرتكبـ
، علــى ســبيل األولويــة، وعلــى تبــادل تفاصــيل تلــك التحقيقــات،   للمحاكمــة

، مــع مــراقيب األمــم املتحــدة لوضــع العمليــات التأديبيــة  ذلــك مالئمــاكــان  إذا
ــال       أو/و ــد األطف ــساعدة يف جتني ــسؤولني عــن امل اإلجــراءات املتخــذة ضــد امل

تـشجعيها يف هـذا الـصدد    والتحريض عليه، ضمن إطار منهجي ومؤسـسي، و  
علــى اختــاذ التــدابري املناســبة، مــع مراعــاة أمهيــة جعــل تلــك العمليــات نزيهــة     

 ل؛الطفملا فيه مصلحة االعتبار الواجب مع إيالء وشفافة، 

مواصــلة التعــاون الوثيــق مــع فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ         علــى   ‘٤’  
ــل ومن   ــوق الطفـ ــة حلقـ ــة الدوليـ ــسيف واالتفاقيـ ــة  واليونيـ ــل الدوليـ ــة العمـ ظمـ

خبــصوص الــدورات التدريبيــة واألنــشطة الــشاملة يف جمــال التثقيــف والتوعيــة   
بــــأن جتنيــــد األطفــــال لزيــــادة الــــوعي العــــام املقدمــــة لألفــــراد العــــسكريني 

واستخدامهم من جانب اجلماعات املـسلحة أمـر غـري قـانوين والتـشديد علـى                
نونني الـوطين والــدويل  ضـرورة محايـة األطفـال مــن العنـف وفقـا ألحكــام القـا      

 ؛ يف ذلك القانون اإلنساين الدويلاملطبقة، مبا



S/AC.51/2009/4
 

6 09-57980 
 

تكثيف تعاوهنا مـع فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ التابعـة لألمـم             على    ‘٥’  
 ؛أمهية تيسري االنتقال يف ميامناراملتحدة، مع مراعاة 

 يف جمـال    تيسري وصول املساعدات اإلنـسانية واألطـراف الفاعلـة الوطنيـة          على    ‘٦’  
 ؛ع األطفالمحاية الطفل، إىل مجي

تعهد وتوسيع آلية تقدمي الشكاوى التابعـة ملنظمـة العمـل الدوليـة لوضـع               على    ‘٧’  
يف صــفوف مهمــة رصــد أكثــر انفتاحــا، ومتاحــة جلميــع األطفــال املوجــودين  

 .القوات واجلماعة املسلحة
  

 إىل األمني العام    

 بني فرقـة العمـل القطريـة        أغسطس/آب ٢٠ باالجتماع الذي عقد يف      يرحب  )د(  
املستوى ملنع التجنيد العسكري للقُّصر والوعد بعقـد اجتمـاع      للرصد واإلبالغ واللجنة الرفيعة   

ــا      ــددة زمنيـ ــة عمـــل حمـ ــيات الفريـــق العامـــل يف خطـ ــشة إدراج توصـ ــة للمـــضي يف مناقـ متابعـ
 ؛تنفيذمها ودعم

ية للرصد واإلبالغ الراميـة إىل      بتوصياته املقدمة إىل فرقة العمل القطر      ويرحب  )هـ(  
واإلبالغ من خـالل زيـادة عـدد املـوظفني وتوسـيع التغطيـة اجلغرافيـة                 تعزيز قدرهتا على الرصد   

هم هبدف حتسني عملها مبا يف ذلـك أنـشطة الـدعم الـيت هتـدف إىل منـع جتنيـد األطفـال ومحايتـ                       
 ؛وإخالء سبيلهم وإعادة إدماجهم

ــدعوه  )و(   ــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ، وفقــا      إىل مواصــلة تعزيــز فر  وي قــة العم
، مــن أجــل إقامــة حــوار منــهجي )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢لقــرارْي جملــس األمــن 

حلماية األطفال مع مجيع أطراف الرتاع هبدف وضع خطط عمل حمددة زمنيا وملموسـة ترمـي                
 األطفـــال وتـــشويههم واســـتخدامهم، ووضـــع حـــد لقتـــل األطفـــال إىل وقـــف جتنيـــد اجلنـــود 

واغتصاهبم وغـري ذلـك مـن أشـكال العنـف اجلنـسي املرتكـب ضـد األطفـال، مبـا يتعـارض مـع                         
 ،أحكــــام القــــانون الــــدويل املطبقــــة، والتــــصدي لغريهــــا مــــن االنتــــهاكات واإلســــاءات        

 ؛االقتضاء حسب

لتوفري مـا يكفـي     الرامية  أيضا إىل النظر يف تعزيز جهود األمم املتحدة          ويدعوه  )ز(  
فــيهم األطفــال االجتماعيــة لألطفــال الــضحايا، مبــن  -والرعايــة النفــسية مــن الرعايــة الــصحية 
 .ضحايا العنف اجلنسي
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  إىل جملس األمن    
ــال يف       يوصــي  )ح(   ــة األطف ــة حبال ــار الواجــب للقــضية املتعلق ــالء االعتب مبواصــلة إي

الـيت  الرتاعات املسلحة، خالل نظره يف احلالـة يف ميامنـار، ويوصـي أيـضا مبراعـاة االسـتنتاجات                 
  . الصدداخلص إليها الفريق العامل يف هذ

  للفريق العاملاإلجراء املباشر     
 يطلـب إىل ، ىل البنك الـدويل واجلهـات املاحنـة       توجيه رسائل إ  وافق الفريق العامل على       - ٨

اجلهــات املاحنــة وإىل املؤســسات املاليــة اإلقليميــة والدوليــة تــوفري التمويــل، حــسب االقتــضاء،    
منــار واألطــراف اإلنــسانية املعنيــة العاملــة يف األنــشطة املتعلقــة بإعــادة إدمــاج لــدعم حكومــة ميا

ــه         ــسلحة؛ وتوجي ــات امل ــسلحة واجلماع ــالقوات امل ــابقا ب ــرتبطني س ــال امل ــل األطف ــادة تأهي وإع
 االقتـصادي، مبـا يف   -انتباهها إىل أمهية إعـادة اإلدمـاج يف اجملـال التعليمـي واجملـال االجتمـاعي               

فيــف مــن حــدة الفقــر، بغيــة منــع جتنيــد األطفــال واســتخدامهم مــن جانــب   ذلــك أنــشطة التخ
 وإىل ،القــوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة مــن خــالل تــوفري بــديل عملــي هلــؤالء األطفــال   

ضرورة مساعدة حكومة ميامنار يف إنـشاء آليـة موثوقـة للتحقـق مـن العمـر ووضـع اسـتراتيجية            
  .وطنية شاملة ملنع العنف اجلنسي ومكافحته

  


