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 اتقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف سري النك  
  

 موجز 
إىل اجمللـس بوصـفه     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢يقدم هذا التقرير املعّد عمال بقرار جملس األمـن            

وهو يغطـي الفتـرة   . اتقريرا قطريا مستكمال عن حالة األطفال والصراع املسلح يف سري النك      
، ويتــضمن معلومــات  ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٤ إىل ٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ١مــن 

ــين          ــل املع ــق العام ــتنتاجات الفري ــصراع لتوصــيات واس ــراف يف ال ــة األط ــن متابع ــستكملة ع م
ويقـدم التقريـر معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف       . باألطفال والصراع املسلح التابع جمللس األمـن      

ت املسلحة أو القـوات املـسلحة، وغـري         جمال إهناء جتنيد األطفال واستخدامهم على يد اجلماعا       
ويالحظ أنه علـى الـرغم      . اذلك من االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال يف سري النك         

األطفـال املنـسوبني إىل منظمـة منـور تاميـل      إخـالء سـبيل   من إحراز قـدر حمـدود مـن التقـدم يف      
، علـى حنـو مـا دعـي إليـه      ليغالاميل ماكال فيدوتاالي بوت التابع ل  إيالم للتحرير وفصيل كارونا   

ــا اجلمــاعتني مــا   ــا ختتطفــان األطفــال  ســابقا، فــإن كلت  ،د املــدنيني وتــشنان اهلجمــات ضــ ،زالت
  وصول اجلهات الفاعلة يف جمال املساعدة اإلنسانيةوتعوقان

ويشيد التقرير بقيام احلكومة بإنشاء فرقة عمل متعـددة االختـصاصات معنيـة باألطفـال                 
، ومبوافقة منظمة منور تاميل إيالم للتحرير على تكثيف احلوار مع منظمة األمـم         والصراع املسلح 
ويهيـب التقريـر مبنظمـة منـور تاميـل          .  األطفـال  إخـالء سـبيل   بشأن  ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

ن يكفّـا عـن اختطـاف األطفـال        اميل ماكال فيدوتاالي بوليغـال أ     تإيالم للتحرير وفصيل كارونا     
خدامهم، ويطلقـا سـراح األطفـال املنـسوبني إىل قواهتمـا، وينخرطـا يف إجـراءات                 وجتنيدهم واست 

 والتحقق من ذلك، ويضعا بالتعاون مع فريق العمل القطري التابع لألمـم             إلخالء سبيلهم شفافة  
وحيـث التقريـر أيـضا اللجنـة املتعـددة          .  الصيغة النهائية خلطط عمل تلـيب املعـايري الدوليـة          ،املتحدة

 الــيت أنــشأهتا احلكومــة علــى تقــدمي تقريــر يف أقــرب وقــت ممكــن عــن االدعــاءات  االختــصاصات
تاميـل ماكـال فيـدوتاالي       عناصر من القوات األمنية احلكوميـة تـدعم فـصيل كارونـا            بأنالقائلة  
 . اليت يقوم هبا التجنيد اإلجباري لألطفاليف عمليات بوليغال
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 مقدمة -أوال  
 طلب الفريق العامل املعين باألطفال والـصراع املـسلح التـابع         أُعد هذا التقرير بناء على     - ١

سـبتمرب  / أيلـول ١٤ إىل  ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١جمللس األمـن، وهـو يغطـي الفتـرة مـن            
ويقدم التقرير معلومات عما مت من امتثـال ومـا أحـرز مـن تقـدم يف جمـال إهنـاء جتنيـد                       . ٢٠٠٧

ــات املــ     ــد اجلماع ــى ي ــتخدامهم عل ــال واس ــن     األطف ــك م ــري ذل ــسلحة وغ ــوات امل سلحة أو الق
ــال       ــة ضــد األطف ــذاء اجلــسيمة املرتكب ــه اإلي ــهاكات وأوج ــأثريناالنت ــسلح يف  املت ــصراع امل  بال

ــا ســري ــصراع       . النك ــة األطــراف يف ال ــستكملة عــن متابع ــات م ــضا معلوم ــر أي ــوفر التقري وي
 .٢٠٠٧مايو / أيار١٠ يف لالفريق العامأعدها ستنتاجات اللتوصيات وال
ويقــدم هــذا التقريــر معلومــات عــن االجتاهــات الــيت تنحوهــا االنتــهاكات الــستة قيــد      - ٢

الرصـد، كمـا يـسوق أمثلـة عـن بعـض احلــوادث الـيت حتققـت مـن وقوعهـا فرقـة العمـل املعنيــة             
وتبــذل اجلهــود حاليــا لتعزيــز رصــد االنتــهاكات اجلــسيمة . ابالرصــد واإلبــالغ يف ســري النكــ

.  يف سياق الصراع على كل مـن املـستوى الـوطين واحمللـي     غ عنها  واإلبال املرتكبة ضد األطفال  
 املعنيـة  ةوال بد من تقدمي الدعم لتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية وشبكات اجملتمع املدين احملليـ       

األطفال املتضررين من الصراع املسلح ومحايتـهم وإعـادة تأهيلـهم مبـا يكفـل               دعوة من أجل    بال
 .حلماية األطفال وفعاليتهااستدامة املبادرات احمللية 

 
احلالــة الــسياسية والعــسكرية واالجتماعيــة العامــة الــسائدة خــالل الفتــرة  -ثانيا  

 املشمولة بالتقرير
 تدهور احلالة األمنية يف مشال سري النكا وشرقها من جراء اشتداد املواجهـات              استمر - ٣

وات األمنيــة الــسريالنكية ففــي الــشمال، انــدلعت مواجهــات حبريــة وبريــة بــني القــ. العــسكرية
زادت حـدة   وومنظمة منور تاميل إيالم للتحرير املرابطة بـشكل مكثـف يف شـبه جزيـرة جفنـا،                  

القتال على طول خط الدفاع األمامي، وختللها تبادل للقصف باملدفعية على مقربـة مـن مدينـة                 
ي وشـــّنت القـــوات اجلويـــة الـــسريالنكية هجمـــات جويـــة علـــى مقـــاطعيت كيلينوتـــش  . جفنـــا

، ٢٠٠٦أكتـوبر   /واندلعت معارك مبحـاذاة فاهـاراي، باتيكـالوا، يف تـشرين األول           . ومواليتيفو
أكتـوبر  /وتعرضت باتيكالوا يف الفتـرة مـن تـشرين األول         . ومشلت هجمات جوية وحبرية وبرية    

 إىل قصف شبه يومي على يـد اجلـيش الـسريالنكي ومنظمـة              ٢٠٠٧يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٦
مـارس  /للتحرير، واشتدت حـدة القـصف علـى وجـه اخلـصوص يف شـهر آذار               منور تاميل إيالم    

ــر يف         . ٢٠٠٧ ــالم للتحري ــل إي ــور تامي ــة من ــى منظم ــات عل ــضا هجم ــا أي ــصيل كارون وشــن ف
 .باتيكالوا
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 أشـد الـضرر مـن جـراء احتـدام الـصراع الـذي أدى إىل تـشريد                  ني السكان احمللـي   وحلق - ٤
ــدنيني،    ــاق للم ــال واســع النط ــم أطف ــومعظمه ــالوا،     ينتم ــات باتيك ــم ملقاطع ــب األع ن يف الغال

وظلـت أعـداد    . يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      خـالل   ومواليتيفو، وكيلينوتشي، وجفنـا، وذلـك       
أغـسطس  /ويف آب . املشردين بسبب الصراع األخـري تتذبـذب طـوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير              

جـة لتـصعيد الـصراع       فـرد نتي   ١٨٠ ٠٠٠ بزهـاء    ا، قُدر عدد املـشردين يف سـري النكـ         ٢٠٠٧
 .إىل مواطنهم األصلية)  أسرة٣٠ ١٥٠( فردا ٩٧ ٩٢٣؛ وعاد ٢٠٠٦أبريل /منذ نيسان

، أثريت شواغل إزاء التجنيد املكثـف للنـاس، مبـن فـيهم األطفـال، يف                ٢٠٠٧ويف عام    - ٥
صفوف منظمة منور تاميل إيالم للتحرير عن طريق تطبيق نظـام حصـصي تـساهم مبوجبـه كـل                   

 تنقّـل وفرضـت هـذه املنظمـة أيـضا قيـودا صـارمة علـى حريـة                 . فرادهـا يف املنظمـة    أسرة بأحـد أ   
وخـضعت  .  مـا مل حيـصلوا علـى تـصريح مـرور     )١(املدنيني، فحظـرت علـى النـاس مغـادرة فـاين        

اجملتمعات احمللية يف الشمال والشرق أيضا لقيود شديدة على سبل احلـصول علـى الغـذاء واملـاء        
 تلوث املناطق مبختلف أنواع األلغـام األرضـية والـذخائر غـري             لوشكَّ. والتعليم وأسباب العيش  

 .املنفجرة وخملفات احلرب املتفجرة هتديدات بإزهاق أرواح املدنيني يف املقاطعات املتضررة
يف وجـه    العمـل يتـسم حبالـة مطـردة مـن انعـدام األمـن              منـاخ    ظـل وعلى وجه العموم،     - ٦

 العـاملني يف جمـال    املـساعدة اإلنـسانية، إذ لقـي سـبعة مـن            املراقبني الـدوليني والعـاملني يف جمـال         
، مبـن فـيهم موظفـون تـابعون        ٢٠٠٦نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١املساعدة اإلنسانية مصرعهم منذ     

. للــصليب األمحــر الــسريالنكي، واجمللــس الــدامنركي لالجــئني، وفريــق إزالــة األلغــام الــدامنركي
ية اليت يعيش يف كنفها السكان املدنيون، وال سـيما          البيئة احلمائ وقد كان لذلك أثر مدمر على       

ف للمـسائل   وعالوة على ذلـك، فبـسبب التـسييس املكثّـ         . الفئات املستضعفة من قبيل األطفال    
الـذي  اإلنسانية يف وسـائط اإلعـالم، مبـا يف ذلـك املـسائل املتـصلة باألطفـال؛ واملوقـف الـسليب                      

املـسؤولني احلكـوميني ضـد األمـم        بعـض   ديل هبا   يوسائط اإلعالم، وأحيانا البيانات اليت      تتخذه  
عمــل بيئــة ت املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة والعــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية، زاد  

سـالمتهم  وباتـت  قدرهتم على االضطالع مبهـامهم،  تدهوراً، وثُبطت عمال املساعدة اإلنسانية  
التهديـدات الـيت وجهتـها اجلماعـات        وأثريت أيضا شواغل أمنية بسبب      . للخطرعرضة  وأمنهم  

ــدوتاالي بوليغــال     ــا، إىل عمــال  /املــسلحة، مبــا يف ذلــك حــزب تاميــل ماكــال في فــصيل كارون
ــيهم     ــن ف ــسانية، مب ــساعدة اإلن ــاملونامل ــالم     الع ــائط اإلع ــو وس ــال وممثل ــة األطف ــون حبماي  املعني

 . املتعلقة باملسائل اإلنسانيةاجلوانباملكلفون بتغطية 

_________________ 
 .يف مقاطعيت مانار وفافونيا“ غري املطهرة”يشري اسم فاين إىل مقاطعيت كيلينوتشي ومواليتيفو واملناطق  )١( 
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 الطفل حلقوق اجلسيمةتهاكات االن -ثالثا  
 

 جتنيد األطفال واستخدامهم يف القوات واجلماعات املسلحة -ألف  
 تحرير للمنظمة منور تاميل إيالم - ١ 

يف املرفق الثـاين مـن تقريـر األمـني العـام عـن             للتحرير  يرد ذكر منظمة منور تاميل إيالم        - ٧
ارير األمـني العـام الـسابقة عـن األطفـال      تقـ مجيـع  ويف ) S/2006/826(األطفال والصراع املسلح    

ــضموالــصراع املــسلح، بوصــفها مجاعــة مــسلحة تقــوم      واســتخدامهم  ىل صــفوفها األطفــالب
، تلقـت   ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٣١ إىل   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١  من في الفترة ف. اجنود

ــالم    اليونيــسيف  ــد منظمــة منــور تاميــل إي ــد بتجني ــر تقــارير تفي ــيهم  طفــال، مبــ ٢٦٢للتحري ن ف
وميثـل هـذا العـدد اخنفاضـا ملحوظـا يف معـدل األطفـال               . أعادت جتنيـدهم  كانت قد   طفال   ٣٢

يف مبـا كـان عليـه األمـر     ، مقارنـة   للتحريـر  إيـالم تاميـل املبلغ عن جتنيدهم على يـد منظمـة منـور         
 .)٢( السابقالفترة املشمولة بالتقرير

 ٢٠٠٦نــوفمرب / الثــاينتــشريندة بــني ففــي أثنــاء الفتــرة املمتــ ١ومثلمــا يبينــه اجلــدول  - ٨
التجنيـــد الـــيت تلقتـــها اإلبـــالغ عـــن  حـــاالت فـــإن أكـــرب عـــدد مـــن ،٢٠٠٧أغـــسطس /آبو

 تقريــرا يفيــد بوقــوع حــاالت ٦٢، منــها ٢٠٠٦ديــسمرب /يف كــانون األولاليونيــسيف وردت 
ــال     ــد مخــسة أطف ــا يف ذلــك إعــادة جتني ــال، مب ــد أطف ــذ شــهر كــانون األول . جتني ــسمرب /ومن دي

بيــد أنــه ال بــد مــن مالحظــة أن . هااألطفــال املبلــغ عنــعمليــات جتنيــد ، اخنفــض معــدل ٢٠٠٦
ا يـؤثر يف ثقـة األسـر    ممـ خمـاوف اجملتمعـات احملليـة،    يـؤجج    القتال بني األطراف     أعمالاستئناف  

 اجلـداول   هالنظـر إىل هـذ    ينبغـي   لـذا،   . املعنية وقدرهتا على اإلبالغ عـن حـاالت جتنيـد األطفـال           
 . جمموع احلاالت املعنيةالاجتاهات تبني بوصفها 

_________________ 
 طفـال  ٩٧منـهم   طفـال،  ٧٥٦بتجنيـد   أفـادت التقـارير   ،   الـسابق  خالل فترة االثين عشر شهرا املشمولة بالتقرير       )٢( 

 .أُعيد جتنيدهم
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 ١اجلدول 
 غاملبلـ للتحريـر،   منظمة منور تاميـل إيـالم  األطفال وإعادة جتنيدهم على يد  جتنيد  حاالت    

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١  إىل٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١ يف الفترة من اعنه
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   
، كــان ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣١  إىل٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين١يف الفتــرة مــن  - ٩
ينتمـون ملقاطعـة    ) لطفـا أ ١٠٩( يف املائة من األطفال املبلغ عن جتنيدهم أو إعادة جتنيدهم            ٤١

 يف املائة من التقارير اليت تفيد بتجنيد أطفـال          ٢٧باتيكالوا، تليها مقاطعة كيلينوتشي مبا يعادل       
يف ارير عـن جتنيـد األطفـال    وورد مـن جفنـا أقـل عـدد مـن التقـ          ). طفـال  ٧١( املقاطعة    هذه من

املقاطعــات الــشمالية والــشرقية، إذ شــهدت جتنيــد طفــل واحــد، وإعــادة جتنيــد طفــل واحــد،      
 طفل واحد خالل الفترة؛ مما يبني حدوث اخنفاض كبري يف معدل التجنيـد املبلـغ               وإخالء سبيل 

ــالتقرير    ــرة االثــين عــشر شــهرا املــشمولة ب ــة بفت ــه مقارن بني أحــد ولعــل ذلــك يــ . )٣( الــسابقعن
 منــذ القــوات األمنيــة الــسريالنكيةعلــى يــد خــط الــدفاع األمــامي اجلوانــب اإلجيابيــة إلغــالق 

 . وفرض نظام حظر التجول ليال يف جفنا بشكل صارم٢٠٠٦أغسطس /آب ١١
، يــصل عــدد األوالد مــن بــني جممــوع األطفــال   ٢وعلــى حنــو مــا يتــبني مــن اجلــدول    - ١٠

 . فتاة٦١إىل ات الفتيوعدد ولدا  ١٦٩اجملندين إىل 

_________________ 
، أبلـغ عـن جتنيـد أو إعـادة        ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١ إىل   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١يف الفترة من     )٣( 

 . طفال يف جفنا٧٤جتنيد 

الشهر والسنة جتنيدهماملعاد  اجملندون

نيد
لتج
دة ا

إعا
د و

جني
 الت
الت

 حا
وع
جمم
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 ٢اجلدول 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١يف الفترة من    يف كل مقاطعة    حتليل التجنيد حسب نوع اجلنس        

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

األدىن للتجنيـد   بالسن  سياستها املتعلقة   للتحرير بتعديل    منظمة منور تاميل إيالم      أفادت - ١١
 سنة، يف انتـهاك     ١٧األدىن للتجنيد يف    السن  حددت  إذ  ،  ٢٠٠٦أكتوبر  /رين األول  تش ١٥يف  

الـيت   أنشطة الدعوة والضغوط  الستمرارونتيجة  .  املعمول هبا  القانونية الدولية والوطنية  للمعايري  
ــدويل، أكــدت منظمــة منــور تاميــل إيــالم    ميارســها  ــراجملتمــع ال /  تــشرين األول١٥، يف للتحري
 . ســنة١٨األدىن للتجنيــد إىل الــسن التزامهــا بتعــديل سياســتها احلاليــة ورفــع   ،٢٠٠٧أكتــوبر 

متوسط عمر األطفال الذين جتندهم منظمة منـور تاميـل   يبلغ  أدناه، ٣ومثلما يشري إليه اجلدول  
 .)٤( سنة١٥,٧٨للتحرير إيالم 

 

_________________ 
ــبــالرجوع إىل شــهادات مــيالد  واليونيــسيف،عنــها إىل املبلــغ  علــى احلــاالت بنــاء )٤(  يتــضح أن يني،  األطفــال املعن

وكـان متوسـط عمـر اجملنـدين دون     . ٢٠٠٤ سـنة منـذ عـام    ١٦متوسط عمر اجملندين دون الـسن القانونيـة هـو         
 .٢٠٠١ سنة يف عام ١٤، و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ سنة يف عامي ١٥السن القانونية هو 

حسب املقاطعة

ألط
دد ا

ع ع
مو
جم

لفا
دين

اجملن
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 ٣اجلدول 
للتحرير يف الفترة من  منظمة منور تاميل إيالم هم على يدحتليل عمر األطفال وقت جتنيد  

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١
  

 

، ٢٠٠٧أغــــسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٦نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١يف الفتــــرة مــــن  - ١٢
. )٦( أطفــال٢٠٣ م للتحريــر ســبيلمنظمــة منــور تاميــل إيــال إخــالء  مــن اليونيــسيف )٥(حتققــت

 إىل مقاطعـة كيلينوتـشي، تليهـا مقاطعتـا مواليتيفـو            أخلي سبيلهم الذين  وينتمي معظم األطفال    
 .وباتيكالوا

 
 
 
 

_________________ 
منـها   يعـود إىل بيتـه       أومـن منظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر             أحد األطفـال أو يلـوذ بـالفرار          خيلى سبيل عندما   )٥( 

 . بغية التحقق من وجوده يف البيته بزيارة بيتاليونيسيفبطريقة أو بأخرى، تقوم 
 . طفال يف فترة االثين عشر شهرا املشمولة بالتقرير السابق١٩٦أطلق سراح  )٦( 
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 ٤اجلدول 
 ما قامـت بـه منظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر مـن عمليـات جتنيـد مبلّـغ عنـها                      اجتاهات  

ــها بالنـــسبة ل   تـــشرين ١ألطفـــال يف الفتـــرة مـــن وعمليـــات إخـــالء ســـبيل  متحقـــق منـ
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 

 
 

ــباط - ١٣ ــر/يف شـ ــارس/ وآذار،فربايـ ــرانمـ ــوز/، وحزيـ ــه، ومتـ ــه،/يونيـ أغـــسطس / وآبيوليـ
األطفال يف الشهر عدد األطفـال املبلـغ عـن جتنيـدهم           إخالء سبيل   ، جتاوز عدد حاالت     ٢٠٠٧

جتنيـد األطفـال القاصـرين يف    اليونيـسيف بـشأن    ألول مرة منذ إنشاء قاعـدة بيانـات         ،يف الشهر 
 طفـال مـسجال يف      ٦ ٢٢١ومـن بـني     .  أعـاله  ٤حنـو مـا يتـبني مـن اجلـدول           ، علـى    ٢٠٠٢عام  

 حالـة معلقـة،     ١ ٤٦٩، مـا زالـت      ٢٠٠١ بوصفهم جمندين منـذ عـام        اليونيسيفقاعدة بيانات   
ــة   ــا يف ذلـــك حالـ ــان  طفـــال ٣٣٥مبـ ــرهمكـ ــلعمـ ــن  يقـ ــنة ١٨ عـ أغـــسطس / آب٣١يف  سـ

٧(٢٠٠٧(. 
منظمـة منـور تاميـل إيـالم        متهم  سـل الـذين   وقد اخنفض بـشكل ملحـوظ عـدد األطفـال            - ١٤

ديــسمرب / املهــارات التعليميــة، يف الفتــرة مــن كــانون األولبتنميــةمركزهــا اخلــاص إىل للتحريــر 
.  طفـال ٣١إىل “ املخلـى سـبيلهم  ”، إذ وصل عدد األطفـال    ٢٠٠٧يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٦

ــة أطفــال  ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٢ويف   منــور إىل منظمــةســابقا منــسوبني كــانوا ، لبــث مثاني
بصدد إجـراء الترتيبـات      وقت إعداد التقرير  اليونيسيف  ركز، وكانت   امليف  للتحرير  تاميل إيالم   
 . إىل أسرهمهتمالالزمة لعود
_________________ 

 وقـت   سـنة  ١٨جتنيـد األطفـال حـاالت أطفـال كـان سـنهم يقـل عـن                 اليونيـسيف بـشأن      قاعدة بيانات    تتضمن )٧( 
بيانــات ألن البيــد أهنــم مــا زالــوا مــسجلني يف قاعــدة  .  ســنة منذئــذ١٨وبلــغ بعــض هــؤالء األطفــال . جتنيــدهم

 .إخالء سبيلهمحقوقهم انتهكت وقت جتنيدهم، وما زالت اليونيسيف تدعو إىل 

 اجملندون
املخلى سبيلهم
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ومن بني املسائل الـيت كانـت مثـار قلـق خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير هنـاك القيـود                         - ١٥
منطقـة  ى حركـة النـاس خـارج        علـ للتحريـر   على السفر اليت تفرضـها منظمـة منـور تاميـل إيـالم              

فــاين   منطقــةوال ميكــن مغــادرة.  فمــا فــوقالثالثــة عــشرةفــاين، مبــن فــيهم األطفــال مــن ســن   
، لكـن احلـصول عليـه غالبـا          للتحريـر  تصريح حملـي متنحـه منظمـة منـور تاميـل إيـالم            مبوجب   إال
للتحريـر   منظمـة منـور تاميـل إيـالم        ختلـي وتتـسم حالـة األطفـال الـذين         . يكون صعب املنـال    ما

 خـاص نظـرا     بالضعف بوجـه  ، وال سيما أولئك الذين يعود انتساهبم إليها لفترة طويلة،           سبيلهم
مــا أدى إىل وهــو فــاين؛ منطقــة  خــارج التنقــللعــدم تزويــدهم بالوثــائق الالزمــة لتمكينــهم مــن 

وهناك ضـرورة ملحـة ألن تقـوم منظمـة          . سرهمأُااللتحاق ب ظهور حاالت أطفال تعذر عليهم      
 أُخلـى سـبيلهم  الـذين  بكفالة تـوفري الوثـائق الالزمـة لـتمكني األطفـال           للتحرير  اميل إيالم   منور ت 

 .من العودة إىل أسرهم وديارهم
 

 فصيل كارونا/تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال - ٢ 
وأُدرج كــذلك فــصيل كارونــا يف املرفــق الثــاين لتقريــر األمــني العــام عــن األطفــال           - ١٦

ــد    فقــد. والــصراع املــسلح  ــد األطفــال وإعــادة جتني ــرة  همواصــل هــذا الفــصيل جتني  طــوال الفت
 يف املائـة    ٧٨ باتيكـالوا حيـث تلقـت اليونيـسيف نـسبة            مقاطعةسيما يف    املشمولة بالتقرير، وال  

، الـذي يغطـي الفتـرة       ٥ووفقـاً ملـا يبينـه اجلـدول         . طفال جتنيد األ  املتعلقة بعمليات من اإلفادات   
، تلقـت اليونيـسيف تقـارير    ٢٠٠٧أغـسطس  / آب٣١ إىل  ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١من  

وميثـل ذلـك    .  طفـالً أعيـد جتنيـدهم      ٤٥ أطفـال، منـهم      ٢٠٧بشأن قيام فصيل كارونـا بتجنيـد        
ارتفاعاً يف معدل التجنيد املبلًّغ عنه الذي يقوم به فصيل كارونا، باملقارنة مع فترة االثـين عـشر    

  وجنـدهم  قد خطف فصيل كارونا غالبيـة هـؤالء األطفـال         و .)٨(شهراً املاضية املشمولة بالتقرير   
 .)٩( أمبارا وترينكومايل وبولوناروامقاطعات باتيكالوا، تليها مقاطعةيف 
 

_________________ 
اإلثـين عـشر     طفالً أعيـد جتنيـدهم أثنـاء فتـرة           ١٨ طفالً، منهم    ١٩٣أبلغت اليونيسيف بتجنيد فصيل كارونا       )٨( 

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١شهراً املشمولة بالتقرير املمتدة من 
 طفـالً يف منطقـة تريكومـايل        ١١  طفـالً يف منطقـة أمبـارا؛ و        ٢٧  طفالً يف منطقـة باتيكـالوا؛ و       ١٦٢مت جتنيد    )٩( 

 . أطفال يف منطقة بولوناروا٧ و
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 ٥اجلدول 
االجتاهات فيما أبلغ عنه من أعمال جتنيد األطفال يف منظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر                     

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣١لغاية  األطفال اليت مت التحقق منها إخالء سبيلوحاالت 
 
 
 
 
 
 
 
  

أغـسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١وجرى التحقق يف الفترة مـن        - ١٧
 طفـالً،   ٧١ أخلـى سـبيل   فـصيل كارونـا قـد       تاميـل ماكـال فيـدوتاالي بوليغـال          من أن    ٢٠٠٧

مـع أن فـصيل   و.  طفـالً آخـرين قـد الذوا بـالفرار    ٦٥ باتيكالوا؛ علماً أن مقاطعةسيما من    وال
التقرير، وهـو عـدد ميثـل       بـ  املـشمولة  طفـالً خـالل الفتـرة احلاليـة          ٢٣ بـإخالء سـبيل   كارونا قام   

التقرير، فقـد  بـ  عشر شهراً الـسابقة املـشمولة    اإلثينزيادة يف أعداد املسرحني، باملقارنة مع فترة  
ــد مت ــن   ١٠ جتني ــرة م ــال يف الفت ــاين  ١ أطف ــشرين الث ــوفمرب /ت ــ/ آب٣١ إىل ٢٠٠٦ن سطس أغ

 مثانيــة صــبيان  بــإخالء ســبيل٢٠٠٧فربايــر /شــباط ٤يف وقــام، مــثالً، فــصيل كارونــا . ٢٠٠٧
 من هـؤالء     صبيان  ثالثة جتنيدأعيد   ٢٠٠٧فرباير  /شباط ١٢ل  حبلوو اليونيسيف،   حبضور ممثلي 

 . مع فصيل كاروناالثمانية وال يزالون
بـأهنم جمنـدون يف فـصيل     طفالً مسجلني يف قاعدة بيانات اليونيـسيف  ٣٨٥ومن أصل   - ١٨

 طفالً هم يف الوقت احلايل دون الثامنة عـشرة،          ١٦٠ حالة، مبا فيها حالة      ٢١٤كارونا، ظلت   
وقــد نــاهز متوســط عمــر الطفــل اجملنــد لــدى فــصيل   . ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣١معلقــة لغايــة 

سكرية ومل تعتمـد األجنحـة الـسياسية أو العـ         .  عامـاً أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          ١٦كارونا  
وكــان معظــم اجملنــدين . أعمــار األطفــاللفــصيل كارونــا حــىت اآلن أي إجــراءات للتحقــق مــن 

 .األطفال صبياناً باستثناء طفلة واحدة
 

 اجملندون
 املسرحون
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 ٦اجلدول 
نوفمرب / تشرين الثاين١حتليل سن األطفال وقت جتنيدهم يف فصيل كارونا يف الفترة من      

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٦
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 هـو دفـع بـدالت شـهرية إىل بعـض األطفـال اجملنـدين                 املـثري للقلـق    وكان االجتاه اآلخر   - ١٩

ومــن احملتمــل أن يكــون لــذلك وقــع التقــارير  . عنــد إهنــاء فــصيل كارونــا التــدريب العــسكري 
وقـد وردت  . املزعجة املقدمة من األسر الفقرية اليت من شـأهنا أن تـشجع بالفعـل جتنيـد القـصر               

 ٦ ٠٠٠تــراوح بــني ت أو األشــخاص اجملنــدين يتلقــون بــدالت شــهريةاألســر تقــارير تفيــد بــأن 
).  دوالراً مــن دوالرات الواليــات املتحــدة١٢٠ إىل ٦٠حنــو (ســريالنكية  روبيــة ١٢ ٠٠٠ و

 مقاطعـة  حالـة تتعلـق باألطفـال اجملنـدين الـذين يتلقـون مـدفوعات يف          ٣٦وسجلت اليونيسيف   
 .باتيكالوا لوحدها

ألطفال الـذين ارتبطـوا يف الـسابق         فصيل كارونا ا    يتمثل يف استهداف   ومثة شاغل آخر   - ٢٠
وقد طلب إىل أسر األطفال الـذين عـادوا إىل          .  يف مشال سري النكا    نمور تاميل إيالم للتحرير   ب

حزب تاميل ماكال فيـدوتاالي      احلضور إىل مكاتب     منور تاميل إيالم للتحرير   منازهلم مغادرين   
أن حـزب تاميـل ماكـال فيـدوتاالي بوليغـال           بـ ردت تقـارير تفيـد      وو. بوليغال بصحبة أطفـاهلم   

 هــؤالء األطفــال مــدعياً االحتفــاظ هبــم ألغــراض      إخــالء ســبيل رفــض يف مناســبات عديــدة   
. وأفضى ذلك يف العديد من احلاالت إىل قيـام فـصيل كارونـا بإعـادة جتنيـد األطفـال                  . التحقيق

 حتليل سن األطفال وقت التجنيد
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 منـور تاميـل     أخلـى سـبيلهم    األطفـال الـذين      ويثري هذا األمر شواغل إزاء مواصلة رعايـة ومحايـة         
إيالم للتحرير ويتطلب ذلك من السلطات احلكومية اليت استعادت سيطرهتا كاملةً علـى شـرق               

 . األطفالاالهتمام بأمن هؤالءالبالد زيادة 
 

 االختطاف - باء 
 ، تلقـت جلنـة سـري   ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٣٠يناير إىل  / كانون الثاين  ١يف الفترة من     - ٢١

تقع غالبيـة احلـاالت املبلـغ عنـها     و، )١٠( شكوى عن اختطاف أطفال    ٨٣النكا حلقوق اإلنسان    
ويـزعم أن فـصيل كارونـا      . يف باتيكالوا تليهـا فافونيـا وترينكومـايل وكاملونـاي وأمبـارا وجافنـا             

عمليـات اختطـاف، يف حـني       سـبع    عملية اختطاف، ونفـذ منـور تاميـل إيـالم للتحريـر              ٣١نفذ  
راوح بـني   تـ وأفيد أن عمر األطفال الذين خطفوا ت      . مال اخلطف املتبقية جمهولني   ظل مرتكبو أع  
 مــن األطفــال هــم يف الــسابعة عــشر مــن  الغالبيــة الكــربىأن بــ علمــا عامــاً، ١٧ ومثانيــة أعــوام 

 وردت إىل جلنة حقوق اإلنـسان       ٨٣ شكوى من أصل     ٦٨وأثناء إعداد التقرير، بقيت     . العمر
 .قيق أو تعقبمعلقة يف انتظار إجراء حت

ووردت غالبيــة التقــارير املتعلقــة باختطــاف األطفــال يف ســياق التجنيــد الــذي حيــدث    - ٢٢
، اختطـف   ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ويف  . أساساً يف مناطق جافنا وباتيكـالوا وأمبـارا       

 عامـاً ألغـراض التجنيـد       ١٦  و ١٥ طالبـاً تتـراوح أعمـارهم بـني          ٢٢منور تاميل إيالم للتحريـر      
مـع منـور   ونتيجة للدعوة اليت نظمتـها اليونيـسيف        . ينما كانوا حيضرون درساً تعليمياً يف أمبارا      ب

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢ويف  . مجيع األطفال خالل يومني   تاميل إيالم للتحرير، أخلي سبيل      
ــارس / آذار١٨  و٢٠٠٦ ــا    ٢٠٠٧مـ ــري النكـ ــة سـ ــة حلكومـ ــن التابعـ ــوات األمـ ــد أن قـ ، أفيـ

 . فيما بعد عن اختفائهماووردت تقاريرجافنا، احتجزت صبيني يف 
اختطـاف وجتنيـد األطفـال مـن الـشوارع واملعابـد واملنــازل       فـصيل كارونـا يف   واسـتمر   - ٢٣

. سـيما يف منـاطق خاضـعة لـسيطرة احلكومــة     وخميمـات املـشردين داخليـاً يف شـرق الــبالد، وال    
 منـاطق بـالقرب مـن مكاتـب          بأن األطفال جيندون وخيتطفون يف      تفيد  تقارير وردت أيضا كما  

 فـصيل    مجيـع حـاالت اخلطـف الـيت قـام هبـا            وشـلمت . ونقاط تفتيش قوات األمن الـسريالنكية     
التجنيد القسري، ونفذ بعضها رجال مسلحون عرفوا أنفسهم بـأهنم أعـضاء يف فـصيل          كارونا  
 .كارونا

_________________ 
إىل أنه من احملتمل أن تكون بعض هذه احلاالت قد بلغـت أيـضاً إىل اليونيـسيف وأدرجـت يف                    ينبغي اإلشارة    )١٠( 

ومل حتـدث   . منفـصلني ويشكل اختطاف األطفال وجتنيـدهم انتـهاكني        . قاعدة البيانات املتعلقة بتجنيد القصر    
ــة بــني ــة حقــوق اإلنــس    بيانــات قاعــدةيف احلــاالت مقابل ــد القــصر وقائمــة جلن ان حلــاالت  اليونيــسيف لتجني

 . وعليه، فقد يظهر بعض األطفال يف سجالت كلتا الوكالتني،اختطاف األطفال
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 حوادث القتل والتشويه - جيم 
مت التحقـــق منـــها عـــن مقتـــل   تقـــارير ٢٠٠٦نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١وردت منـــذ  - ٢٤
 يف  احلـوادث هـذه    آخرين بسبب الصراع، وقد حدث أكثر من نـصف           ٧٧طفالً وتشويه    ٤٥

 . مانار وجافنامنطقتا تليها وامنطقة باتيكال
  قتلـوا  طفـال أل ، مت التحقق منـها    ) يف املائة  ٢٥ ( حالة ٤٥من أصل   حالة   ١١وُسجلت   - ٢٥

  أطفـال قامـت   بأهنا حاالت القّصر جتنيد  لعمليات  اليونيسيف  يف قاعدة بيانات   ،بسبب الصراع 
أيــضا ســجلت قاعــدة بيانــات اليونيــسيف لتجنيــد القــصر و. )١١( جمموعــات مــسلحةهمتجنيــدب

 جمموعـة  جنـدوا علـى يـد    ُشوهوا أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بـأهنم            الذين طفالاأل  من أربعة
 جنـده فـصيل كارونـا، وذلـك أثنـاء           ةبعة عـشر  وتشمل األمثلة مقتل صـيب يف الـسا        .)١٢(مسلحة

ــر       ــالم للتحري ــل إي ــل أن منــور تامي ــور، قي ــام كالمي ــيت شــنته يف باتيكــالوا يف   هجــوم بألغ هــي ال
ــانون األول ٢٩ ، قتـــل صـــيب يف اخلامـــسة  ٢٠٠٧مـــارس / آذار١١ويف . ٢٠٠٦ديـــسمرب /كـ
ا بـني اجلـيش الـسريالنكي     جمند يف منور تاميل إيالم للتحرير أثناء هجوم وقع يف باتيكـالو     ةعشر

 النار على صبيني يف الـسابعة       ت، أطلق ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٢ويف  . ومنور تاميل إيالم للتحرير   
 اشـتباك بـني اجلـيش الـسريالنكي          جمندين يف منور تاميل إيالم للتحريـر يف        ة من العمر كانا   عشر
 . فأرديا قتيلنيمنور تاميل إيالم للتحرير يف باتيكالواو

قـصف    طفـالً جـراء عمليـات      ٥٢تـشوه   لتحقق من مقتل سـبعة عـشر طفـالً و          ا وقد مت  - ٢٦
، قتـل القـصف     ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ٢ويف  . جوي وبري خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

)  فتيــاتثــالث صــبيان وأربعــة(اجلــوي الــذي شــنته القــوات اجلويــة الــسريالنكية ســبعة أطفــال 
يف باداهوثورايـا، وهـي قريـة للمـشردين     )  فتيـات ثثـال  صـبيان و مخـسة (وأصاب مثانيـة أطفـال     

ويف . وكـان مجيـع األطفـال إال واحـداً دون العاشـرة مـن العمـر        . داخلياً تقع بالقرب من مانـار     
 للتـشوه   ة وتعرض آخر يف اخلامـسة عـشر       ة، قتل طفل يف السادسة عشر     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١

ــسريالنكية يف موال     ــة ال ــوات اجلوي ــوجــراء قــصف جــوي شــنته الق ــارس / آذار٢٩ويف . يتيف م
ه أربعــة وتعــرض للتــشو)  عامــا١٦ً بــني عــام و تتــراوح أعمــارهم(، قتــل أربعــة أطفــال ٢٠٠٧
وال يـزال  . أثنـاء قـصٍف يف باتيكـالوا      )  عامـاً  ١٦  أعـوام و   مخـسة تتراوح أعمـارهم بـني      (أطفال  

 للتحريــر مرتكبــو هــذه األعمــال جمهــولني؛ وقــد اهتــم اجلــيش الــسريالنكي ومنــور تاميــل إيــالم   
 .أحدمها اآلخر بارتكاب هذا االنتهاك

_________________ 
 .ن جندمها فصيل كارونام منور تاميل إيالم للتحرير وطفال تسعة أطفال جندهمن هؤالء )١١( 
 . طفالن جندمها منور تاميل إيالم للتحرير وطفالن جندمها فصيل كاروناومنهم )١٢( 
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ور  االســتخدام العــشوائي أللغــام كالميــ جــراء املــصابنيبــنيوكــان األطفــال أيــضاً مــن  - ٢٧
ــزة املتفجــرة   ــن األجه ــا م ــهم و    ولغريه ــن مقتل ــق م ــال مت التحق ــة أطف ــهم مثاني ــالً ٢٠ ، ومن  طف

 جمموعة من اهلجمات الـيت شـنت        دتوأ. ههم أثناء الفترة املشمولة بالتقرير    التحقق من تشو   مت
ــام     ــا األلغ ــى حــافالت واســتخدمت فيه ــال عل ــشويه أطف ــل وت ــسان٢فــي ف. إىل مقت ــل / ني أبري

 أربعــة وشــوه)  ســنة١٧  ســنوات وثــالثتبلــغ أعمــارهم ســنة و (تــل ثالثــة أطفــال  ، ق٢٠٠٧ُ
 ، وقـع  يف انفجـار حافلـة    )  سـنة  ١٧  و  سـنة  ١١  سـنوات و   ثـالث تبلغ أعمارهم سـنة و    (أطفال  

 ، لفرقــة عمــل خاصــة تابعــة حلكومــة ســري النكــا يف أمبــارا تابعــةد نقطــة تفتــيش عــسكريةعنــ
 ة، قتل صيب يف اخلامسة عـشر      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٧ويف  . إىل منور تاميل إيالم للتحرير    ُنسب  

. وأصيب أربعة أطفال يف انفجار اسـتخدمت فيـه ألغـام كالميـور واسـتهدف حافلـة يف فافونيـا                   
 العمـل جمهـوالً واهتـم كـل مـن قـوات األمـن الـسريالنكية ومنـور تاميـل                     وال يزال مرتكـب هـذا     

 .إيالم للتحرير أحدمها اآلخر بارتكاب هذا االنتهاك
 

 اهلجمات على املدارس واملشايف - دال 
 اهلجمات على املدارس - ١ 

أثــرت اهلجمــات علــى املــدارس الــيت شــنتها أطــراف الــصراع تــأثرياً ضــاراً علــى تعلــيم   - ٢٨
 مدارس أصـيبت    باعتبارها مدرسة   ٢٦١ يةسلطات التعليم القد سجلت   ف. ال بطرق شىت  األطف

ى ومــع أن مــد.  أثنــاء فتــرة الــصراع برمتــها )١٣(مبانيهــا بأضــرار أو دمــرت بــدرجات متفاوتــة 
دمـار كامـل، فـإن مجيـع مـا تتعـرض لـه املـدارس مـن أضـرار                    الضرر يتراوح بني ضـرر بـسيط و       

 . التعليم من األطفالاستفادةمادية يؤثر على 
وأثناء الفترة املشمولة بـالتقرير، مت التحقـق مـن سـتة تقـارير أفـادت حبـدوث هجمـات             - ٢٩

 :على املدارس، والبعض منها يتضمن ما يلي
، أصـاب قـصف مبدفعيـة اجلـيش الـسريالنكي أحـد       ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨يف   • 

ــاً يف مدرســة كــاثريافيلي فيكنــسوار    ــدياالم، يف فاهــاري،  خميمــات املــشردين داخلي ا في
 وأصــيب مــا ال يقــل عــن )منــهم طفــالن( مــدنياً ٢٦ فقتــل مــا ال يقــل عــن ،باتيكــاالو

 العـدد   حتديـد وقـد تعـذر     ).  من العمـر   ة طفالً دون اخلامسة عشر    ٢١منهم  (مدنياً   ٦٩
 تعـرض   وقـد . اإلمجايل لألطفال القتلى واجلرحى نظراً حملدودية إمكانية الوصول إلـيهم         

 .سة ألضرار جسيمةمبىن املدر
_________________ 

 جافنــا وكيلينوتــشي   مقاطعــات  :٢٠٠٧أغــسطس  / احملليــة يف آب  التعليميــة ن اإلداراتبيانــات مجعــت مــ    )١٣( 
 .اوموالتيف وفافونيا ومانار وترينكومايل وباتيكالو
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 أضـرارا ، أحلق قصف منـور تاميـل إيـالم للتحريـر     ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول  ٧ويف   • 
 تريكومــايل وأســفر عــن مقتــل مــدرس وإصــابة  مقاطعــةســومديفي يف مبدرســة كــاالر 

 .  عاما١٥ً  أعوام وستة مخسة أطفال تراوحت أعمارهم بني منهم، شخصا ١٥

 يف فادامارادشـي    ،جوي شنه اجليش الـسريالنكي    مارس، أصاب قصف    / آذار ١٩ويف   • 
أسفر عـن   ف،  ) عاماً ١٦ وعاما   ١١ يبلغان من العمر  (افنا ُمدرساً وطالبني،    جبالشرقية،  

 سـبعمائة   علـى  اهلجـوم أثـر وقـد  .  إىل مكـان آخـر  نقل مدرسة شونديكوالم فيـديااليام    
س تـضررت مـن      من ثـالث مـدار     نزحواومثانني طالباً ألن املدرسة كانت تؤوي طالباً        

 باخلوف من إرسـال     اآلباءوزاد اهلجوم من شعور     . بالصراع صلة   ة ذات  سابق أحداث
أثر ذلــك علــى انتظــام حــضور األطفــال وقــدرهتم علــى متابعــة  فــ املــدارسأطفــاهلم إىل 

 .املقررات الدراسية

 أضــرارا، أحلقــت عمليــة قــصف شــنها اجلــيش الــسريالنكي ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٤ويف  • 
 ملـدة أسـبوعني؛     مؤقتـا  إىل إغالق املدرسـة      يافادي يف فافونيا الشمالية أدت    المبدرسة با 

 طالبــاً وخــسارهتم التعلــيم؛ وإحلــاق الــضرر بغــرف الدراســة؛ وفقــدان  ٤٢وإىل تــشرد 
 . املواد التدريسية

باإلضافة إىل ذلك، احتل معاً أفراد مـدنيون وعـسكريون مـسلحون مـن قـوات األمـن                    - ٣٠
وأفيــد بــاحتالل .  جافنــامقاطعــةرياً إمنــا ال يــستهان بــه مــن املــدارس يف الــسريالنكية عــدداً صــغ

مكتب مدير مدرسة جافنا املركزية الستخدامه مركزاً للشرطة وباسـتيالء اجلـيش الـسريالنكي       
مـن جـراء عمليـات    أيضا تضرر األطفال يف جافنا و .افناعلى مدرستني يف بوينت بيدرو، يف ج  

 عنــدما عطلــت ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٧، مثلمــا حــدث يف تفتــيش نفــذها اجلــيش يف املــدارس
 شخـصني   بـأن عمليات تفتيش قام هبا اجليش السريالنكي التدريس ليـوم واحـد بـسبب مـزاعم                

 النـار علـى اجلـيش الـسريالنكي         وأطلقـا قنبلـة يدويـة     ألقت  مرتبطني بنمور تاميل إيالم للتحرير      
 . قبل فرارمها عرب املدرسة

، أغلقـــت ٢٠٠٧أبريـــل /لـــذي دار يف باتيكـــاالو خـــالل نيـــسان ويف ذروة الـــصراع ا - ٣١
 علـى أكثـر      ذلـك  أثرف شهور    لعدة  مدارس لعدة أسابيع ويف بعض األحيان      ١٠٥بصورة مؤقتة   

  إىل األســـر املـــشردةونـــزوح إىل تواصـــل القـــصف؛ اإلغـــالق ويرجـــع . طفـــل٣٠ ٠٠٠مـــن 
مـس هـذه، أغلقـت      اخلملائـة و  دارس ا املفمن أصل   .  وقرب املدارس من قواعد املدفعية     املدارس،

 هــذه  داخــل األســر املــشردةمكــوث مدرســة يف باتيكــاالو نظــراً الســتمرار ٣٨بــصورة مؤقتــة 
ــاين    ــانون الث ــدارس خــالل ك ــباط /امل ــاير وش ــر /ين ــسان  ٢٠٠٧فرباي ــرة أخــرى يف ني ــل / وم أبري

 يف املـــدارس وإىل تـــأخر افتتـــاح ، ممـــا أفـــضى إىل تعـــذر انتظـــام األطفـــال٢٠٠٧مـــايو /وأيـــار
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مـدارس  كـذلك  تـضررت  و.  ملـدة وصـلت إىل شـهر واحـد    ٢٠٠٧مدرسة للعام الدراسي   ٢٩
 منـذ   فيهـا كثرية يف أمبارا ومانار وتريكومايل وكيلينوشي ومواليتيفو جراء إيواء األسر املشردة       

 . ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
رسـني  وتأثر كـذلك انتظـام األطفـال يف املـدارس حبـاالت تـشرد عديـدة للطـالب واملد            - ٣٢

ــشرقية   ــاطق ال ــاين واملن ــة يف ف فقــد أضــاع أطفــال مــشردون مــن تريكومــايل    . واجملتمعــات احمللي
وأدى امتــداد فتــرة . ٢٠٠٦وفاهـاراي وباتيكــالوا فــصلني دراسـيني مــن الــسنة األكادمييـة لعــام    

 إعادة التوطني، إىل ازدياد عـدد        عملية  أثناء  حدثت  حباالت انقطاع عن املدارس    مقترنةالغياب  
 يف تأديــة املنافــسة وعــدم قــدرة الكــثري منــهم علــى     املــدارساألطفــال مــن  ت تــسرب حــاال

 أثـر اخلـوف مـن شـن القـوات املـسلحة الـسريالنكية هجمـات جويـة علـى                 لذلك. االمتحانات
 عملية القـصف الـيت نفـذها اجلـيش الـسريالنكي            أدتفقد  . انتظام األطفال يف املدارس يف فاين     
ــاين    ــشرين الث ــاراي يف ت ــى فاه ــوفمرب وكــانون األول /عل ــسمرب /ن ــة  ٢٠٠٦دي وصــول إىل إعاق

علــى ســبيل املثــال، أصــاب قــصف الطريــق الرئيــسي، يف أوائــل   .  أيــضااملدرســني إىل املــدارس
وحـال اخلـوف    . ، حافلة تقل مدرسني من باتيكـاالو إىل فاهـاراي         ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 

 كـذلك . فاهـاراي لعـدة أسـابيع     من حدوث هجمات مماثلة دون عـودة املدرسـني أنفـسهم إىل             
 وحاالت التـأخري عنـد نقـاط التفتـيش املوجـودة يف منـاطق تتخـذ                 انعدام األمن يف الطرق،   أدى  

فيها إجراءات أمنية مشددة ومنـاطق غـري مطهـرة يف مقاطعـات أمبـارا وباتيكـاالو وتريكومـايل                   
. وام املدرسـي وجافنـا إىل عـدم انتظـام املدرسـني واألطفـال وكـذلك إىل اختـصار سـاعات الـد         

باإلضافة إىل ذلـك، ُتجـرب املـدارس املوجـودة بـالقرب مـن معـسكرات للجـيش يف جافنـا علـى                       
 .ميع الطالبجليومية الضور احلتقدمي قوائم 

 
 اهلجمات على املستشفيات - ٢ 

مت التحقق منـها بـشأن هجمـات        بالغات  ثالثة  وردت  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،      - ٣٣
تـــشرين  ١٨ يف جـــيش ســـري النكـــا فقـــد أدى القـــصف الـــذي قـــام بـــه .علـــى املستـــشفيات

مبقاطعـــة فاهـــاري مدينـــة  إىل اإلضـــرار مبركـــز غرامودايـــا الـــصحي يف  ٢٠٠٦أكتـــوبر /األول
ينـاير حـىت هنايـة    /كـانون الثـاين  جيش سري النكا خـالل الفتـرة مـن          الذي استخدمه باتيكالوا،  

ة التابعة حلكومة سـري النكـا جنـاح         استخدمت فرق العمل اخلاص   كذلك  . ٢٠٠٧يوليه  /متوز
ــة   ــد وغرف ــة  للعمــل تولي ــشفى يف يف احلــاالت الطارئ ــذ  مبست ــوزباتيكــالوا من ــه /مت ، ٢٠٠٧يولي

، ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٤يف  و. رعايـة الاحلـصول علـى     األمهـات   أدى إىل احلـد مـن إمكانيـة          مما
م العيــادات إىل اإلضــرار جبنــاح التوليــد وقــس جــيش ســري النكــاأدى القــصف الــذي قــام بــه 

الـيت متـد املستـشفى      الكهربـائي   حمطة التحويـل     توقد ُدمِّر . اخلارجية مبستشفى يف مشال فافونيا    
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مـوظفي  وينتـاب  . منـذ ذلـك التـاريخ    احملطة  عمل  ت املنتظمة تدمريا تاما أثناء القصف ومل        بالطاقة
بح أصـ املستـشفى   ونـتج عـن ذلـك أن         .من العمل به بسبب القصف املـستمر      خوف  املستشفى  

ــة اهلجــوم   يعمــل  ــذ بداي ــدنيا من ــه ال ــغ عــن  . بطاقت ــد مت التبلي ــوع وق ــى  وق هجمــات إضــافية عل
تلــف مــادي جــراء القــصف، واســتغالل وســرقة   نــتج عنــها فيمــا نــتج حــدوث   املستــشفيات، 

وترينكومـايل، ولكـن مل يـتم التحقـق مـن تلـك              باتيكـالوا مقـاطعيت   سيما يف    املعدات الطبية، ال  
 . احلوادث حىت اآلن

 
  العنف اجلنسي اخلطري - هاء 

اغتـصاب أو غـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي اخلطـري ضـد         مل يتم التبليغ عن حاالت      - ٣٤
 .األطفال بسبب الصراع

 
 منع إيصال املساعدة اإلنسانية إىل األطفال - واو 

بدرجـة  تـؤثر  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اسـتمرت أعمـال مجيـع أطـراف الـصراع        - ٣٥
الفئـات  كثـر   ألخطرية على عمليات وكاالت املساعدة اإلنسانية، وإيصال املساعدة اإلنسانية،          

 .  سري النكاية منشرقال ويةشمالاملناطق ال األطفال، عرب  على وجه اخلصوص، مبا فيهاضعفا
تعـوق  وترينكومايل اسـتمرت القيـود علـى إيـصال املـساعدات اإلنـسانية               باتيكالوا ويف - ٣٦
منظمة منور تاميـل إيـالم   باشرة للقيود اليت فرضتها     ومن النتائج امل  . ول املساعدات اإلنسانية  وص

 مـشردين داخليـا   سنة من بني ستة      ١٣املدنيني، فقد كانت طفلة عمرها      تنقالت  للتحرير على   
فاهـاراي  مدينـة    مـن    بواسـطته  عندما غـرق قـارهبم الـذي كـانوا حيـاولون اهلـروب               فارقوا احلياة 

 قافلــة مــساعدات إنــسانيةوباســتثناء . ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٥يف باتيكــالوا ة مبقاطعــ
 مبا فيهـا    ،واحدة مشتركة، َمَنعت قوات األمن السريالنكية دخول وكاالت املساعدة اإلنسانية         

يف ، ٢٠٠٦ديــسمرب /نــوفمرب وكــانون األول/األمــم املتحــدة، إىل فاهــاراي طيلــة تــشرين الثــاين
يف املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا منظمــة منــور تاميــل   جــرت كرية مكثفــة عمليــات عــسأعقــاب 

 وعلــى ، ومت اإلبـالغ عــن نقـص حــاد يف الغـذاء واإلمــدادات الطبيـة داخــل فاهـاراي     .)١٤(إيـالم 
فـايل  ويف فالي وجه اخلـصوص، فقـد كـان الـدخول حمـدودا بدرجـة قـصوى يف مشـال فاهـاراي،                     

 . وباديبايل وفافوناثيفو بشمال غرب باتيكالوا
ــذ        - ٣٧ ــايل منـ ــة مبومهـ ــدفاع األماميـ ــوط الـ ــستمر خلطـ ــالق املـ ــا، أدى اإلغـ  ١١ويف جافنـ
 إىل إعاقـــة تـــدفق الـــسلع الـــضرورية، مبـــا فيهـــا األطعمـــة واإلمـــدادات  ٢٠٠٦أغـــسطس /آب

_________________ 
 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٩ا يف  جيش سري النكا على املنطقة رمسياستوىل )١٤( 
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 الـدخول إىل شـبه جزيـرة        مل يعـد  و. الزراعية، إىل داخل جافنا   واملنتجات  اإلنسانية ومواد البناء    
، حيـث   السفنعرب عدد حمدود من اخلدمات اجلوية وخدمات        إال  ا، ممكنا   جافنا، واخلروج منه  

املفـوض العـام للخـدمات األساسـية ومـن ِقَبـل القطـاع            يتم اسـتئجار الـسفن مـن قبـل كـل مـن              
صـبح األطفـال الـصغار      أوقـد مت اإلبـالغ عـن نقـص خطـري يف األغذيـة لعـدة أشـهر، و                  . اخلاص

نت خدمات املواصالت خـالل النـصف الثـاين         وحتس. خلطر سوء التغذية  بوجه خاص   معرضني  
وهـو  ،  ٢٠٠٧يونيـه   /لى وجه اخلصوص ابتـداء مـن حزيـران        من الفترة اليت يشملها التقرير، وع     

وعلـى الـرغم مـن ذلـك تظـل        . زيادة يف وفرة األغذية والسلع غري الغذائيـة       حدوث  ما أدى إىل    
سـيما بـالنظر    ، الةلـشراء ضـعيف  األسعار عالية، وتظل قدرة املدنيني على إنتاج األغذية وعلـى ا         

ويظـل جـزء   . إىل األسـواق وعـدم إمكانيـة الوصـول     سـبل الـرزق  فـرص احلـصول علـى    قلـة  إىل 
 . من السكان معتمدا على املساعدة الغذائيةكبري
 الالزمـة لتـوفري املـأوى،      واداملـ وما زالت القيود على نقل اإلمدادات، مبا فيها الوقـود و           - ٣٨

لسلــسلة التربيــد واإلمــدادات الطبيــة ومــواد البنــاء، عــرب خطــوط الــدفاع واملولــدات الكهربائيــة 
ــاي، تعـــ   ــة بأومانثـ ــاين  واألماميـ ــسانية إىل فـ ــدادات اإلنـ ــول اإلمـ ــزال . ق وصـ ــاالت وال تـ وكـ

تأخريات طويلة يف منح تراخيص مـن وزارة الـدفاع لنقـل       وقوع  املساعدات اإلنسانية ُتبلِّغ عن     
وكـاالت غـري كافيـة لتلبيـة        هذه ال فرة لدى   امدادات املتو  أصبحت اإل  من مث، و. بنود اإلمدادات 

 مـن ِقَبـل     مر توجيهي أوعقب صدور   . سيما فيما يتعلق بأنشطة اإليواء     احتياجات املشاريع، ال  
فيهــا املركبــات  أبريــل، أصــبحت مجيــع املركبــات، مبــا/جــيش ســري النكــا يف منتــصف نيــسان

ذلـك ترتيـل    ط الـدفاع األمـامي، ويـشمل        عنـد خـ   التابعة لألمـم املتحـدة، ختـضع لتفتـيش دقيـق            
،  والـوطنيني  للمـوظفني الـدوليني   جـسماين   املوجودة باملركبات، وإجراء تفتيش     األصناف  مجيع  
  .نقاط التفتيشيف ما يؤدي يف كثري من األحيان إىل التأخري لعدة ساعات وهو 
ملـدة أسـبوعني     أُقْفَـل خـط الـدفاع األمـامي بأومانثـاي متامـا              ٢٠٠٧مـايو   /وخالل أيار  - ٣٩

اإلمــدادات يف وفــاة  القيــود املفروضــة علــى وصــول وقــد ســامهت .  عنيــفتقريبــا عقــب قتــال
؛ واألخرى طفلة عمرهـا سـنتان   عالجيةإحدامها مولودة حديثا كانت حتتاج خلدمات       (طفلتني  

مـايو علـى    / أيـار  ٣٠مايو و / أيار ٢٦يف  مبستشفى كلينوشيشي   ) توفيت جراء فشل كلوي حاد    
اإلسـعاف عـرب خـط الـدفاع        سيارات  يـسمح جـيش سـري النكـا بنقـل األطفـال بـ               ومل. التوايل

 .األمامي إىل مستشفى فافونيه لتلقي العالج من ِقَبل األخصائيني
منظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر علـى       مـن قبـل    اخلوف من التجنيد القسري قد أثر و - ٤٠

املنظمات غري احلكوميـة للعمـل      ني لدى   الوطنيالدوليني واملوظفني   املوظفني  العديد من   استعداد  
لتجنيـد مـوظفني   مبحـاوالت أيـضا   منظمة منور تاميل إيـالم للتحريـر   قامت وقد . يف منطقة فاين 



S/2007/758  
 

07-63472 19 
 

تــدخالت األمــم بفــضل  تلــك احملــاوالت تاألمــم املتحــدة، ولكــن منعــ لــدى وطنــيني عــاملني 
ملـوظفني العـاملني يف جمـال     من ا أيضا  طُِلب  و. )١٥(راملتحدة لدى منظمة منور تاميل إيالم للتحري      

بالعمـــل ’املـــساعدات اإلنـــسانية التـــربع بنقـــود ملنظمـــة منـــور تاميـــل إيـــالم للتحريـــر أو القيـــام 
ينـاير  /كـانون الثـاين     يفمفـصلة   بـشروط   إدخـال نظـام تـراخيص املـرور         وأدى  . معهـا ‘ التطوعي
ل اإلنـساين، مبـا يف      اجلهات الفاعلة العاملـة يف اجملـا      التنقل لدى   قيود على حرية    زيادة ال  ٢٠٠٧

ويعتمـد اإلذن مبغـادرة منطقـة       . الدوليـة الوطنيـة و  ذلك األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة        
 .فاين على تلبية شروط حمددة تشمل بقاء أحد أعضاء األسرة يف املنطقة

ســـيما فـــصيل كارونـــا، يف مواقـــع   الوجـــود املتزايـــد للجماعـــات املـــسلحة، وال أدى  - ٤١
اجلهـات الفاعلـة العاملـة يف       إثـارة شـواغل أمنيـة خطـرية لـدى           باتيكالوا إىل   يف  ليا  املشردين داخ 
، وقد تلقى عـدد مـن الوكـاالت الدوليـة هتديـدات مباشـرة مـن فـصيل كارونـا              . اجملال اإلنساين 

أيضا يف هنب مواقع املشردين داخليا وسـرقة مـواد اإليـواء ومـواد املـساعدة           كان له ضلع    الذي  
ــضعفني      األخــرى مــن مــستودع  ــى األطفــال املست ــر ذلــك ســلبا عل ــد أث ات األمــم املتحــدة، وق

  .وأسرهم
مـع  معنيـة بإيـصال املـساعدات اإلنـسانية         لقد مت يف وقت سابق إنـشاء جلنـة استـشارية             - ٤٢

يب يف إطـار وزارة  وحتـاد األور  وممـثلني لال  جلنة الصليب األمحر الدوليـة      وكاالت األمم املتحدة و   
ــالوقود وإمــدادات   لتتــوىل إلنــسان، وذلــك إدارة الكــوارث وحقــوق ا حــل املــشاكل املتــصلة ب

الغذاء واألدوية واللـوازم األساسـية، والتـصدي للـصعوبات الـيت تواجههـا الوكـاالت يف القيـام                   
أهنــا آليــة مفيــدة إلثــارة القــضايا ولــضمان املتابعــة   وقــد أثبتــت اللجنــة االستــشارية  . بأنــشطتها

 اولكـن لـوحظ يف كـثري مـن األحيـان أن هنـاك تـأخري               . احكومة سـري النكـ    وااللتزام من قبل    
تنفيـذ  ومـن ناحيـة     تم علـى مـستوى اللجنـة االستـشارية          ات الـيت تـ     يف الوقت بني االلتزامـ     اكبري

  . من ناحية أخرىالقرار على أرض الواقع
 

 للتصدي النتهاكات حقوق األطفال  احلوار وخطط العمل  -رابعا  
 م للتحريرمنظمة منور تاميل إيال -ألف  

، خــالل الزيــارة الــيت قــام هبــا الــسفري روك،  منظمــة منــور تاميــل إيــالم للتحريــروافقــت - ٤٣
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ملمـثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والـصراع املـسلح، يف               املستشار اخلـاص  

 يف، على زيادة احلـوار مـع اليونيـسيف لإلفـراج عـن األطفـال الـذين مـا زالـوا يعملـون                        ٢٠٠٦
_________________ 

إيالم للتحريـر جتنيـد مـوظفي األمـم املتحـدة           منظمة منور تاميل    حاولت  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥مثال، بتاريخ    )١٥( 
 .يف مواليتيفا؛ وأدت تدخالت موظفي األمن التابعني لألمم املتحدة إىل منع جتنيدهم
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هبيئـة محايـة    املـدعوة   رمسيـا هيئتـها     منظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر           وعينـت   . صفوف املنظمة 
وبـشأن قـرار جملـس األمـن التـابع          بشأن مـسائل جتنيـد األطفـال        اجلهة احملاورة   األطفال، لتكون   

منظمـة منـور تاميـل إيـالم     الـدعوة لـدى   قـد نظمـت أنـشطة    و). ٢٠٠٥( ١٦١٢لألمم املتحدة   
 . شيتة رئيسية من خالل هيئة محاية األطفال يف كيلينو بصفللتحرير

 عقـــد ٢٠٠٦ديـــسمرب /بـــدأت اليونيـــسيف وهيئـــة محايـــة األطفـــال يف كـــانون األول  - ٤٤
الــسياسات العامــة، والتجنيــد املــستمر لألطفــال،  املتــصلة بسائل املــاجتماعــات شــهرية ملناقــشة 

إضـافة إىل ذلـك،     . نظمةامليف صفوف   ووضع آلية لإلفراج عن األطفال الذين ما زالوا يعملون          
علـــى أســاس أســـبوعي يف  هيئـــة محايــة األطفــال    مــع  اتاجتماعــ عقـــد واصــلت اليونيــسيف   

 مــن أجــل التــصدي للمــسائل العاجلــة ذات األمهيــة، مثــل قائمــة األطفــال الــذين مت يكيلينوتــش
ة محايــة خاصــة، ولتــوفري معلومــات مرجتعــ  الــيت تتطلــب االت احلــ، ويف وقــت قريــبجتنيــدهم 

 . التحقق من قائمة منظمة منور تاميل إيالم للتحريريتعلق بعملية  فيما
إلصـرار منظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر           عسريا بوجه خـاص نظـرا       وقد كان احلوار     - ٤٥

األطفـال  ( ١٩٩٠ينـاير  /كانون الثـاين  ١ عن األطفال الذين ولدوا بعد إاليتم اإلفراج   على أال   
، وهو أمر يتناقض مع املعايري القانونية الدوليـة والوطنيـة الـيت             ) عشرة السابعةعمرهم  بلغ  الذين  

العمــر األدىن للتجنيــد لــدى أشــري إىل لقــد .  ســنة١٨تــنص علــى أن العمــر األدىن للتجنيــد هــو 
تـــشرين  ســـنة، ســـابقا يف وثيقـــة صـــدرت يف ١٧منظمـــة منـــور تاميـــل إيـــالم للتحريـــر، وهـــو 

منظمــة منــور تاميــل إيــالم للتحريــر  ، أوضــحت ٢٠٠٧مــايو /ويف أيــار. ٢٠٠٦أكتــوبر /األول
 سـنة، عـن طريـق إصـدار إعـالن علـى             ١٧ وهـو    ،عمليا رغبتها يف إنفـاذ العمـر األدىن للتجنيـد         

وعلــى اإلذاعــة احملليــة تطلــب فيــه مــن مجيــع أوليــاء األمــور الــذين ُولــد   Voice of Tigerإذاعــة 
قـد بـأهنم يعملـون يف صـفوف املنظمـة،           ، والـذين ُيْعتَ   ١٩٩٠ينـاير   /كانون الثاين  ١أطفاهلم بعد   

، ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥يف  و. أن يبلغوا عن تلك احلاالت إىل هيئـة محايـة األطفـال           
منظمة منور تاميل إيالم للتحرير موقفها الرمسي حبيث التزمـت بـأن ال تقـوم بتجنيـد أي         عدلت  

 .  سنة١٨شخص يقل عمره عن 
 منـور   يتمثل يف التمييـزات اجلغرافيـة الـيت تـضعها منظمـة           يا  وجتابه املناقشات حتديا إضاف    - ٤٦

، وذلـك بـسبب   يةالـشرق يف املنطقـة   فيما يتعلق بعملية اإلفراج عن األطفال تاميل إيالم للتحرير  
 حيـث أن قـوات األمـن الـسريالنكية     يف تلـك املنطقـة  عدم التنسيق واالتصال مـع قـادة املنظمـة       

بـاين  أن اليونيـسيف تـدرك ت     وعلى الـرغم مـن      . لشرقية على املقاطعات ا   اسيطرهتوسعت نطاق   
 منـور تاميـل إيـالم للتحريـر         التزامات منظمة  على، فقد أكدت    الظروف على نطاق البلد بأسره    

 .السياق األمينتغري باإلفراج عن األطفال الذين قامت بتجنيدهم، بغض النظر عن 
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ي كـان جيـري بـصورة منتظمـة     الذنتائج احلوار فقد مشلت  وبرغم التحديات العديدة،     - ٤٧
 : ما يلي
 طفـال تـدعي املنظمـة أهنـا     ٢٢٧بأمسـاء    منور تاميل إيـالم للتحريـر قائمـة          منظمةقدمت   • 

 طفــال أفيــد ٣١خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ويــشمل ذلــك    “خلــت ســبيلهمأ”
 طفــال أفيــد ١٩٦إىل مركــز تنميــة املهــارات التعليميــة، و  وتــسليمهم بــاإلفراج عنــهم 

إذا  لت اليونيسيف عقب ذلك التحقق ممـا      وحاو. أهلهمإىل  وتسليمهم  إلفراج عنهم   با
وقد ُوجِـد بـأن     . كان قد مت اإلفراج عن األطفال الواردة أمساؤهم بقائمة املنظمة أم ال           

وتفيــد قاعــدة . إىل والــديهموســلموا  طفــال قــد أفــرج عنــهم ٢٢٧ ـمــن بــني الــ ١١٦
 ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١ل الفتـرة مـن      ، خـال  بيانات اليونيسيف أن اليونيسيف   

قـد   منـور تاميـل إيـالم للتحريـر          ، حتققت مـن أن منظمـة      ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١إىل  
  . من األطفال يف اإلمجال٢٠٣ أفرجت عن

األطفـال الـذين مت     أمسـاء   وتزود اليونيسيف هيئة محاية األطفـال بقائمـة أسـبوعية تـضم               • 
  .األطفالهؤالء إلفراج عن جتنيدهم حديثا من أجل التعجيل با

 باالتفــاق مــع هيئــة  ،٢٠٠٧يوليــه /يونيــه و متــوز/حزيــرانواضــطلعت اليونيــسيف يف   • 
تقــل أعمــارهم يف  طفــال ٥١٥تحقــق بـشأن  بعمليــة واسـعة النطــاق لل ، محايـة األطفــال 

يف انتظـار  ُسجِّلوا يف قاعدة بيانات اليونيـسيف علـى أهنـم     سنة و  ١٨الوقت احلايل عن    
 وضـع   توثيـق وذلـك ل   منور تاميل إيالم للتحريـر،       أو ما زالوا مع منظمة     أمرهم   البت يف 
ن كــا طفــال، ٥١٥هــؤالء األطفــال البــالغ عــددهم  مــن بــني وقــد تأكــد أن. األطفــال
 منـور تاميـل إيـالم للتحريـر، ومت          منظمة يعملون ضمن صفوف     أطفال ال يزالون   ٣٠٥

 بعـد أن أفرجـت عنـهم املنظمـة،          موجودين يف منازهلم  كانوا   طفال   ٩٦التحقق من أن    
مـن  يتـسن التحقـق     ومل  . أثبـت التحقـق أن تـسعة أطفـال توفـوا          وأو بعد هروهبم منها؛     

د أو تقـدمي معلومـات غـري        ني بسبب القيـود األمنيـة أو التـشر         أطفال إضافي  ١٠٥وضع  
 .  لالتصال هبمكافية عنهم

م للتحريـر فيمـا يتعلـق        منـور تاميـل إيـال      منظمـة فرقـة العمـل يف حـوار مـع          دخلـت   وقد   - ٤٨
فريـق جملـس األمـن العامـل        القلق لدى األمني العـام و     املسائل اليت تثري    بوضع خطة عمل ملعاجلة     
 تـشرين  ١٥يف   منور تاميل إيالم للتحريـر ووقَّعْت منظمة. املسلحة املعين باألطفال والصراعات

 منـور تاميـل     منظمـة لْزِم   سنة وتُ  ١٨ترفع السن األدىن للتجنيد إىل       “خطة عمل ” أكتوبر/األول
حبلـول   سـنة    ١٨صـفوفها ويقـل عمـره عـن         يف  إيالم للتحرير بـاإلفراج عـن أي شـخص يعمـل            

 أيـــضا بالتفـــصيل التزامـــات “خطـــة العمـــل” تتـــضمنو. ٢٠٠٧ديـــسمرب /كـــانون األول ٣١
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مني أوتـ ‘‘ منـاطق آمنـة  ’’بوصـفها  وأمنـها  باحترام حياد املدارس واملستشفيات وأمـاكن العبـادة       
 إىل املنـاطق املتـأثرة مـن أجـل وصـول            حبريـة وأمـان   اجلهات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين         وصول  

ال تفـي حـىت      “خطـة العمـل   ”ولكـن   . اإلمدادات واخلدمات اإلنسانية إىل اجملتمعـات الـضعيفة       
 جوانب منها على سبيل املثال ال احلصر إتاحة الوصول بـشكل تـام              عدةاآلن باملعايري الدنيا يف     

للتحقـق ووضـع مبـادئ وتـدابري رمسيـة ضـمن أُطـر زمنيـة حمـددة إلخـالء                     املتحـدة    مماألألفرقة  
 .سبيل األطفال بطرق آمنة وحتديد اجلهات املساءلة ومنع إعادة التجنيد

 
 فصيل كارونا/حزب تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال -باء  

اكـال فيـدوتاالي    وحاولت الفرقة العاملة أيضا املشاركة يف احلوار مـع حـزب تاميـل م              - ٤٩
بوليغال فيما يتعلق بإعداد خطة عمل ملعاجلة الشواغل اليت أثارها األمني العـام والفريـق العامـل                 

مـع  ضـئيل  تقـدم  سـوى  ومل يـتم إحـراز    .التابع جمللس األمـن املعـين باألطفـال والـصراع املـسلح     
منظمـة  أبريـل، أصـدرت   / نيـسان ٢٧ويف  .احلـزب علـى الـرغم مـن اسـتمرار الـدعوة إىل ذلـك       

 بتعهداتـه  فصيل كارونا يف الوفاء      التزاماليونيسيف بيانا صحفيا أعربت فيه عن قلقها إزاء عدم          
  .ثل اخلاص لألمني العامماليت قطعها للم

انـشقاق داخلــي يف  حـدوث  فــصيل كارونـا عقـب   /ت كـثريا مـشاركة احلـزب   لّـ وقـد ق  - ٥٠
تغــيري (كــان بــصدد االنتقــال   “بيليــان”الفــصيل مــع فــصيل مــستقل تــردد أنــه بزعامــة القائــد   

غــري أن القائــد الــسياسي يف    .الكوادر مــن القاعــدة يف باتيكــالوا إىل ترينكومــايل   بــ) موقــع؟
عـدم وجـود اتـساق    ورغم هذه االجتماعات، لوحظ  .انشقاق اجلماعةمل يعترف بترينكومايل 

فـصيل  /حلـزب وأصـدر ا  . عـة تواتر االجتماعات واإلجراءات املتخـذة إزاء االلتزامـات املقطو        يف  
جلناحـــه العـــسكري تقـــضي بعـــدم جتنيـــد “ لـــوائح” ٢٠٠٧ينـــاير /يف كـــانون الثـــاينكارونـــا 
وأُخطرت اليونيسيف بأن تلـك اللـوائح وزعـت علـى مجيـع القـادة العـسكريني، وأن                  . األطفال

 . هؤالء أُخطروا بأن إجراءات تأديبية ستتخذ إزاء من يقومون بتجنيد األطفال
فـصيل كارونـا يف جمـال التـدريب       /ف إمكانية العمـل مـع احلـزب       واستكشفت اليونيسي  - ٥١

غــري أن مثــة شــعورا ســاد يف البدايــة بــضرورة أن يــربهن فــصيل    . فيمــا يتعلــق حبقــوق األطفــال 
ــا أوال التزامــه بوقــف جتنيــد األطفــال، وإطــالق ســراحهم    وأجــرت اليونيــسيف بعــض  . كارون
 ترينكومــــايل، إلذكــــاء الــــوعي التــــدريب األويل للكــــوادر املتوســــطة يف فــــصيل كارونــــا يف

باملعــايري الدوليــة فيمــا يتــصل بتجنيــد األطفــال وتقــرر إجــراء جولــة ثانيــة مــن التــدريب   لــديهم
 . للكوادر العليا

وقــد أظهــر فــصيل كارونــا بــاحلزب ســوء نوايــاه يف عــدة مناســبات، رغــم مــشاركته     - ٥٢
إىل معـسكر تـدريب زائـف     األولية يف خطة العمل، ومن ذلك مرافقتـه مـوظفي األمـم املتحـدة               
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ــوظفي          ــن إطــالق ســراحهم حبــضور م ــام م ــد أي ــال بع ــد األطف ــه إىل جتني يف باتيكــالوا؛ وعودت
، مل يظهــر فــصيل كارونــا التزامــا تامــا بوقــف جتنيــد  ٢٠٠٧ســبتمرب /ومنــذ أيلــول. اليونيــسيف

ويف واقـع األمـر، فقـد واصـل فـصيل      . األطفال، ومل ُيخل سـبيل مجيـع األطفـال داخـل صـفوفه           
 . رونا اختطاف األطفال وجتنيدهم خالل الفترة املشمولة بالتقريركا
 مكتبا سياسيا علـى األقـل للحـزب يف باتيكـالوا،            ١٥األخرى فتح   ومن بواعث القلق     - ٥٣

ووردت أيــضا . ومخــسة مكاتــب يف أمبــارا، ُيــشاهد فيهــا األطفــال املــسلحون بــصورة منتظمــة 
ات يف القـرى هبـدف حتديـد مـن هـم علـى عالقـة               تقارير عن قيام فصيل كارونا بتنظيم اجتماع      

ــا يقــوم بتجميــع    . بنمــور تاميــل إيــالم للتحريــر  ــردد أن فــصيل كارون ويف مناســبات أخــرى، ت
علـى مـن يـشتبه يف أهنـم مـن منـور          “ يلقـي القـبض   ”األفراد، مبن فـيهم األطفـال، يف القـرى، و           

ق سـراح األطفـال، مـشرية    وقد نادت اليونيسيف بإطال  . تاميل إيالم للتحرير، أو من أنصارهم     
ورد فـصيل كارونـا     . إىل أن سلطة االعتقال تقتصر على قوات األمن السريالنكية دون سـواها           

ــه  ــل”بأنــ ــسلم أي   “ اعتقــ ــراحهم أو يــ ــيطلق ســ ــا ســ ــه إمــ ــراد، وأنــ ــيهم”األفــ ــشتبه فــ “ مــ
 . السريالنكية للشرطة

 
 حكومة سري النكا -جيم  

 فرقة عمل متعـددة التخصـصات       ٢٠٠٧يل  أبر/أنشأت حكومة سري النكا يف نيسان      - ٥٤
ويرأس فرقة العمل التابعة حلكومة سـري النكـا أمينـة وزيـرة             . معنية باألطفال والصراع املسلح   

مناء الطفل ومتكني املرأة، وتشمل ممثلني عن وزارات العدل والتعليم والدفاع والسلطة الوطنيـة              
. وخـدمات رعايـة الطفـل واليونيـسيف       حلماية الطفـل، وجلنـة حقـوق اإلنـسان، وإدارة املراقبـة             

وتقوم الفرقة العاملة حلكومة سري النكا مبناقـشة عـدة مـسائل، منـها مواءمـة التـشريع الـوطين                    
مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل وبروتوكوهلــا االختيــاري بــشأن األطفــال والــصراع   

ــة مــن جتنيــد األطفــال؛ والتــشجيع     علــى تــسجيل املواليــد؛  املــسلح؛ والتعلــيم بوصــفه أداة وقاي
ومحايــة األطفــال الــذين كانــت هلــم يف الــسابق صــالت باجلماعــات املــسلحة، وإعــادة تأهيلــهم 
وإدماجهم؛ وإعداد رد حاسم على االدعاءات املوجهة إىل قوات األمن؛ وتعزيز إنفـاذ القـانون           

 .فيما يتعلق بانتهاكات حقوق األطفال
ــة ســ     - ٥٥ ــة حلكوم ــة العمــل التابع ــى   وتنظــر فرق  ري النكــا يف صــياغة خطــة عمــل ردا عل

اسـتنتاجات وتوصـيات الفريـق العامـل التـابع جمللــس األمـن، املعـين باألطفـال والـصراع املــسلح          
وجرى إعداد مقترحات لتوسيع نطاق والية جلنة حقـوق اإلنـسان لتـشمل     . بشأن سري النكا  

؛ وإعــادة تأهيــل انتــهاكات حقــوق األطفــال يف عمــل مكاتبــهم الواقعــة يف منــاطق الــصراعات  
ويتم البحث حاليـا عـن املـوارد املاليـة إلجـراء      . املقاتلني من األطفال السابقني وإعادة إدماجهم   
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التنفيذ؛ غري أن املوارد غري متوافرة حيث تتـردد اجلهـات املاحنـة يف دعـم جلنـة حقـوق اإلنـسان                    
ل تعزيــز وجيــري أيــضا وضــع خطــط مــن أجــ . نتيجــة للــشواغل الــيت أثــريت حــول اســتقالليتها 

قــدرات املنــسقني التــابعني للــسلطة الوطنيــة حلمايــة األطفــال، واللجــان املعنيــة بنمــاء األطفــال     
باملقاطعات، يف املنـاطق املتـأثرة بالـصراعات مـن أجـل املـسامهة يف رصـد االنتـهاكات والتبليـغ                     

 .عنها، ودعم اعتماد تدابري للحد من ظاهرة اإلفالت من العقوبة
ومات أخرى عند كتابة التقرير حول ما تقوم به حكومة سري النكـا             ومل ترد أي معل    - ٥٦

غــري أن أمانــة حكومـة ســري النكــا املعنيــة  . مـن حتقيــق يف الــشكاوى املتــصلة خبطـف األطفــال  
. بتنسيق عمليـة الـسالم طلبـت مـؤخرا أن تبلـغ األمانـة حبـوادث معينـة حـىت جتـرى التحقيقـات             

ــة لــد   ى ممثلــي قــوات األمــن الــسريالنكية علــى   وأجــرت اليونيــسيف اتــصاالت شــفوية وخطي
الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات بشأن استمرار وجود األطفـال يف املكاتـب الـسياسية التابعـة       
للحزب ويف القواعـد العـسكرية التابعـة لفـصيل كارونـا، وكـذلك مـشاهد األطفـال املـسلحني               

نة الرئاسية واحملكمـة العليـا       أسرة عريضة إىل اللج    ٤٠وقدمت  . داخل أحناء عديدة يف باتيكالوا    
 طفـال اختطفـوا يف      ٢٥ بشأن اختطـاف أفـراد يف أسـرهم، منـهم            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١١يف  

/  تـشرين األول   ١٩وقدمت شكوى الحقة باسم األسر إىل جلنة حقوق اإلنسان يف           . باتيكالوا
بعة موسـعة مـن     ويف فترة إعداد التقرير، كان ما زال يتعني إجراء حتقيق أو متا           . ٢٠٠٦أكتوبر  

قبل الشرطة أو جلنة حقوق اإلنسان بشأن حتديد موقـع أولئـك األطفـال الـذين جنـدهم فـصيل        
 األسـر الـيت قـدمت شـكاوى         إضـافة إىل ذلـك، فـإن      . كارونا أو العمـل علـى إطـالق سـراحهم         

ولـيس ذلـك مؤشـرا علـى عـدم متابعـة أفـراد املـسؤولني يف حـد                   . تعرضت ملزيد مـن التخويـف     
برهان على احلاجة إىل إجراء حتسني منهجي يف متابعـة القـضايا والتحقيـق فيهـا،               ذاهتم، بل هو    

مــع كفالــة تــوفري احلمايــة للمــشتكني والــشهود مــن انتقــام أي طــرف، وذلــك مــن أجــل تعزيــز 
 .محاية األطفال واستعادة سيادة القانون

ت تكفــل ومل يتــبني حــىت تارخيــه مــا يــدل علــى اختــاذ قــوات الــشرطة أو األمــن إجــراءا  - ٥٧
إخالء سبيل األطفال الذين قـام فـصيل كارونـا باختطـافهم وجتنيـدهم واسـتغالهلم رغـم معرفـة            

وهنــاك حاجــة ماســة ألن تــضطلع حكومــة     . قــوات الــشرطة أو األمــن بــذلك خــري املعرفــة     
النكا مبسؤولياهتا الرئيسية املتمثلة يف محاية مواطنيها، وأن تتخـذ خطـوات فعليـة لكفالـة                 سري

 مجيع األطفال املختطفني لـدى فـصيل كارونـا احملتجـزين يف منـاطق تـسيطر عليهـا                   إخالء سبيل 
ــودهتم إىل أســرهم    ــل ع ــة؛ وأن تكف ــد     . احلكوم ــا يف القواع ــارة أطفاهل ــدة بزي ــوم أســر عدي وتق

العــسكرية لفــصيل كارونــا يف معــسكرات ثيفوشــيناي، ووليكانــدا، وكاروبــايل، وموثوكــال،   
وتفيـد  . ، وهـو مـا يتطلـب املـرور عـرب نقـاط تفتـيش عـسكرية                ومناطق سيوانابيتيا يف بولونـاروا    

التقــارير بــأن العديــد مــن األســر أخطــرت اجلــيش والــشرطة الــسرييالنكية بعزمهــا علــى الــسفر  
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وعـالوة علـى ذلـك، تقـع بـضعة مكاتـب          . لزيارة أطفاهلا يف القواعد العسكرية لفصيل كارونـا       
فتـــيش التابعـــة للـــشرطة واجلـــيش سياســية تابعـــة للحـــزب علـــى مقربـــة شـــديدة مـــن نقـــاط الت 

 .السرييالنكي، من قبيل مكاتب احلزب يف بلدة باتيكالوا وموراكادانشيناي
وفيمــا يتعلــق باالدعــاءات القائلــة بــأن عــدة عناصــر يف قــوات األمــن احلكوميــة تــساند   - ٥٨

التجنيــد اإلجبــاري لألطفــال مــن قبيــل فــصيل كارونــا، شــكلت حكومــة ســري النكــا يف           
ورغـم أن تعـيني اللجنـة       .  جلنة متعددة االختصاصات إلجراء حتقيـق      ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٧

ــة ســري       ــوم حكوم ــاك حاجــة ماســة ألن تق ــه، هن ــر مرحــب ب ــؤخرا أم ــالتحقيق يف   م النكــا ب
االدعاءات، وباختاذ تدابري فعلية للحيلولة دون ارتكاب انتهاكات خطرية ضد األطفال، مبـا يف              

فـصيل كارونـا، ال سـيما يف املنـاطق الـيت هتـيمن              ذلك اختطاف األطفال وجتنيدهم مـن جانـب         
 .عليها احلكومة

ومثة حاجـة إىل اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات مـن جانـب حكومـة سـري النكـا ملعاجلـة                         - ٥٩
ــة خاصــة مــن قــوات احلكومــة الــيت ســلموها أنفــسهم      ــوا محاي ــذين طلب ــة األطفــال ال ويف . حال

يــدة للطــوارئ حيــث قــام بتعــيني ، أصــدر رئــيس الدولــة أنظمــة جد٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ١٢
مراكـز اإليـواء وإعـادة      ”، ليتـوىل اإلشـراف علـى        “مفوض إعادة التأهيل  ”وزير العدل بوصفه    

ــل ــة  “ التأهي ــوفر احلماي ــذين أُبعــدوا عــن اجلماعــات املــسلحة،   الــيت ت ــيهم  لألشــخاص ال  مبــن ف
، مت اعتقـال  ومـن مث . إخـالء سـبيلهم  األطفال، حيث يـتم إعـادة تأهيلـهم وتدريبـهم مهنيـا قبـل               

أكثر من مائيت سـجني، منـهم أطفـال سـعوا للحـصول علـى احلمايـة اخلاصـة وسـلموا أنفـسهم                       
وأثنــاء فتــرة التبليــغ، ظــل  . كيــللقــوات األمــن الــسريالنكية، يف ســجون جافنــا وكانــدي وبالي 

ومـن  . سجون يف نفـس الزنزانـات الـيت كـان بـالغون حمتجـزين فيهـا       هذه الـ  طفال كانوا يف     ٣٤
كان تنفيذ أحكام خاصة بشأن األطفال املغادرين للجماعات املـسلحة دعمـا لعـودهتم       األمهية مب 

 .اآلمنة إىل أسرهم وجمتمعاهتم
ويف غيــاب أي إجــراء واضــح، تظــل الــشواغل قائمــة بــشأن معاملــة األطفــال اجملنــدين   - ٦٠

ات الـذين  ويتلقى العديد مـن الـصبيان والفتيـ      . سابقا الذين هم بعهدة قوات األمن السريالنكية      
جندهم منور تاميل إيالم للتحرير يف السابق زيـارات وأعمـال فحـص مكثفـة مـن جانـب فـرق                     
العمل السريالنكية اخلاصـة، حيـث يطلـب مـن بعـض األطفـال الـذهاب يوميـا إىل معـسكرات                     

فربايـر  /وقد تبني ذلك بوجه خاص يف باتاليكالوا أثناء فترة التشرد فيما بني شـباط             . فرق العمل 
، ويف أعقاب عملية عودة املشردين داخليا إىل املناطق اجلنوبية والغربيـة            ٢٠٠٧يونيه  /وحزيران

وتلقــت اليونيــسيف . مــن مقاطعــة باتيكــالوا الــيت مــا زالــت تــسيطر عليهــا فــرق العمــل اخلاصــة
تقارير عـن تلـك احلـاالت مـن أسـر ال تقـوم، رغـم ذلـك، بتبليـغ هـذه احلـاالت إىل الـسلطات                      
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وقد أثارت اليونيسيف هـذه القـضية مـن خـالل مداخلـة كتابيـة لـدى        . خشية عمليات االنتقام  
حكومة سري النكا على وجه االستعجال، مبـساندة        فمن األمهية مبكان أن تقوم      . قوات األمن 

لعليــا صاحل ااملـ مـن اليونيـسيف وســائر هيئـات محايـة األطفــال، بوضـع مبـادئ توجيهيــة حلمايـة        
 .إعادة إدماجهم يف اجملتمعمن أجل الذين أُخلي سبيلهم، ألطفال ل

 
 توصيات -خامسا  

مجيع األطراف املعنية مطالبة، على سبيل األولوية، بأن تنفذ التوصيات الواردة يف             - ٦١
تقريـــر األمـــني العـــام األول عـــن حالـــة األطفـــال والـــصراع املـــسلح يف ســـري النكـــا          

)S/2006/1006( عـــين باألطفـــال ، واالســـتنتاجات والتوصـــيات الالحقـــة للفريـــق العامـــل امل
 ).S/AC.51/2007/9(والصراع املسلح 

ورغم أنه مل حيرز سوى تقدم ضئيل يف جمال إخالء سبيل األطفال املـرتبطني بنمـور        - ٦٢
تاميل إيالم للتحرير وفصيل كارونا بالشكل الذي حث عليه التقرير السابق لألمني العام،   

 اجتنيــدهم واســتغالهلم، ومل يقومــفــإن كــال الطــرفني مل يوقفــا عمليــات اختطــاف األطفــال و 
بإخالء سبيل مجيـع األطفـال املـرتبطني بقواهتمـا، واختـاذ إجـراءات شـفافة إلخـالء سـبيلهم                    
والتحقق منـهم، مبـا يف ذلـك الـسماح لفرقـة العمـل التابعـة لألمـم املتحـدة املعنيـة بالرصـد                   

قـات، واسـتكمال    والتبليغ بدخول مجيع املواقع العسكرية الواقعة حتت سيطرهتما دون إعا         
خطط العمل مع فريق األمم املتحدة القطري تليب املعايري الدولية، ممـا يـربر النظـر يف اختـاذ           
ــن االمتثــال يف الفتــرة التاليــة          ــة اســتمرار عجزمهــا ع ــدابري ذات أهــداف حمــددة يف حال ت

 .املشمولة بالتقرير
زاعم اختطـاف   ومما يدعو للترحيب إنشاء جلنة حكومة سري النكا للتحقق مـن مـ             - ٦٣

األطفال وجتنيدهم الستغالهلم يف الصراع املسلح، وللرد على مزاعم بقيـام عناصـر بعينـها         
يف القوات املسلحة السريالنكية بتقدمي املساعدة لعمليات اختطاف األطفال اليت يقوم هبـا             

وحكومــة ســري النكــا . فــصيل كارونــا وبــالتحريض عليهــا، الســتخدامهم جنــودا/احلــزب
ــدي     مــدعوة الختــ  ــدهم علــى أي ــة دون اختطــاف األطفــال وجتني ــة للحيلول اذ خطــوات فّعال

اجلماعــات املــسلحة، وضــمان القيــام فــورا بــإخالء ســبيل األطفــال املــرتبطني بــأي مجاعــة     
 .مسلحة يف املناطق الواقعة حتت سيطرهتا

ومجيــع األطــراف مــدعوة إىل القيــام، يف التــو واللحظــة، بتــأمني ســالمة وصــول         - ٦٤
 .لفاعلة اإلنسانية ذات الصلة إىل مجيع املناطق الواقعة حتت سيطرهتا دون عوائقاجلهات ا
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ــدنيني        - ٦٥ ــدعوة ألن تكــف عــن شــن هجمــات عــشوائية ضــد امل ــع األطــراف م ومجي
واألهداف املدنية، وتوجيه اهلجمات حنوهم، مبا يف ذلك املدارس واملستشفيات على سبيل 

 .املثال ال احلصر
كا مدعوة لتعزيز قدرات السلطات القائمة على إنفاذ القـوانني          وحكومة سري الن   - ٦٦

إلجراء حتقيقـات فوريـة بـشأن اجلـرائم املقترفـة ضـد األطفـال؛ وكفالـة إتبـاع اإلجـراءات                     
 .القانونية الواجبة؛ واعتماد اإلجراءات املراعية لألطفال

ة جديـــد اســـتعداده ملـــساندة حكومـــويؤكـــد فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري مـــن  - ٦٧
النكا على الفور يف التعجيل بإعداد برنامج مالئم لألطفال يرمي إىل إخالء سبيلهم               سري

والـذين هـم     اجلماعـات املـسلحة   الذين مت فصلهم عن     طفال  األوإعادة إدماجهم يستهدف    
 ونقلهم على الفور من السجون ومراكز االحتجاز األخـرى          يف عهدة حكومة سري النكا    
 كــثري مــن احلــاالت مــع أشــخاص بــالغني يف انتــهاك لاللتزامــات  املوجــودين هبــا حاليــا، ويف
 .القانونية املنطبقة عليهم

 


