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  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف سري النكا    
    

  موجز  
 األمـن  جملـس  إىل مويقـدَّ  ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمن جملس بقرار عمال التقرير هذا ّدعأُ  
ــة عــنالثالــث لألمــني العــام   التقريــر بوصــفه العامــل وفريقــه  يف املــسلح والــرتاع األطفــال حال
/  كــانون الثــاين ٣١ إىل ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٥ مــن الفتــرة يغطــيهــو و .النكــا ســري
 ويقدم معلومات مـستكملة عـن متابعـة االسـتنتاجات الـيت أعـّدها الفريـق العامـل               ٢٠٠٩ يناير

  ويف) S/AC.51/2007/9 (٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران١٣املعـــين باألطفـــال والـــرتاع املـــسلح يف    
ر التطـورات واملعلومـات     وسـترد آخـ   ). S/AC.51/2008/11 (٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢١

فربايـر  / شـباط  ١املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة يف حق األطفـال يف سـري النكـا يف الفتـرة مـن                  
  . يف مذكرة إعالمية موجهة إىل الفريق العامل٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥إىل 

ف الــرتاع إىل قــراري جملــس األمــن امعلومــات عــن مــدى امتثــال أطــر التقريــر يقــدم و  
ــات   ، )٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ ــرض حــوادث واجتاه ــهاكات اويع جلــسيمة االنت

ويشدد بشكل خاص علـى أنّ      . حلقوق الطفل اليت ترتكبها جهات من الدول ومن غري الدول         
قـدم  اجتاهات جتنيـد األطفـال ال تـزال مـصدر قلـق بـالغ يف سـري النكـا رغـم إحـراز بعـض الت                     

تاميـل ماكـال   باإلفراج عن أطفال وقيام فصيل  احملدود جدا وقيام جبهة منور حترير تاميل إيالم       
ويظــل قتــل األطفــال وتــشويههم مــصدرا . فيــدوتاالي بوليكــال ببــذل قــدر ضــئيل مــن اجلهــود

للقلق أيضا، وخصوصا يف سياق أعمال القتال واهلجمات اليت تؤثر تـأثريا مباشـرا يف الـسكان                 
ا، تتزايد صـعوبة تـوفري املـساعدة        وأخري. املدنيني يف املناطق املتضررة من الرتاع يف سري النكا        

  .اإلنسانية لألطفال املتضررين يف مناطق الرتاع
تقدم حمدود على صـعيد احلـوار بـني اجلماعـات املـسلحة               تسجيل يشدد التقرير على  و  

ومع أنّ جبهة منور حترير تاميـل       . بشأن اعتماد خطط عمل لوقف جتنيد األطفال واستخدامهم
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رورية لوضــع خطــة عمــل اســتنادا إىل حــسن النيــة طــوال عمليــة   مل تــِف بالــشروط الــض إيــالم
فريـق األمـم    تاميـل ماكـال فيـدوتاالي بوليكـال خطـة عمـل بالتـشارك مـع                 فصيل  احلوار، أعّد   

ولكن مل تتخـذ خطـوات عمليـة وافيـة إلجنـاز عملـييت              . املتحدة القطري وحكومة سري النكا    
ىل ذلك، يلزم أن ُترصد مبزيـد مـن الـشدة           وباإلضافة إ . اإلفراج عن األطفال وإدماجهم الفعلي    

االدعــاءات الــيت تفيــد بــاخنراط مجاعــات مــسلحة أخــرى يف التجنيــد، وبــاألخص يف خميمــات    
  .املشردين داخليا يف مشال البلد، وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة لوقف مجيع االنتهاكات

 بالتحـديات  جبهـود ومـشاركة حكومـة سـري النكـا املتواصـلني، ويقـرّ          التقرير   ويشيد  
التوصـيات  وخيلص إىل تقدمي سلـسلة مـن   .  الرتاع املسلح األطفال يفاهلائلة اليت تواجهها محاية   

  .جلميع أطراف الرتاع
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  مقدمة  -أوال   
،  املــسلحوالــرتاعأُعــد هــذا التقريــر بنــاء علــى طلــب الفريــق العامــل املعــين باألطفــال      - ١

ــابع ــن  التـ ــس األمـ ــا لجمللـ ــرار، ووفقـ ــساجمل قـ ــو و ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ لـ ــيهـ ــرة يغطـ ــن الفتـ  مـ
عــن مــدى ويقــدم معلومــات . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٣١ إىل ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ١٥

واستخدامهم والتقدم احملرز يف هذا اجملـال وعـن   جتنيد األطفال  إلهناء  اجلماعات املسلحة   امتثال  
ويقــدم أيــضا . لــرتاعالــيت ترتكبــها حبقهــم أطــراف ا اجلــسيمة واالعتــداءات االنتــهاكات ســائر 

معلومــات مــستكملة عــن متابعــة التوصــيات واالســتنتاجات الــيت أعــّدها الفريــق العامــل املعــين   
) S/AC.51/2007/9 (٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٠باألطفال والرتاع املسلح، التـابع جمللـس األمـن، يف           

 وســـــترد آخـــــر التطـــــورات ).S/AC.51/2008/11 (٢٠٠٨أكتـــــوبر / تـــــشرين األول٢١ ويف
ــرة مــن      واملع ــهاكات اجلــسيمة يف حــق األطفــال يف ســري النكــا يف الفت ــة باالنت   لومــات املتعلق
  . يف مذكرة إعالمية موجهة إىل الفريق العامل٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥فرباير إىل / شباط١
واملعلومات والبيانات املتعلقة باحلاالت احملددة اليت حدثت فيها انتـهاكات جـسيمة يف       - ٢

ــو  ــال، وال ــها  حــق األطف ــر وثّقت ــها  واردة يف هــذا التقري ــة العمــل  حتققــت من ــة يف فرق القطري
، إضـافة إىل عـدد مـن احلـاالت     ) القطريـة فرقـة العمـل  (املعنية بالرصد واإلبـالغ    النكا سري

ــة الطفــل،    ــة حلماي ــها الــسلطة الوطني  شــامال متثــل تعــداداال بيــد أن تلــك املعلومــات  الــيت وثقت
، إىل املنـاطق املعنيـة    وصـول   العلـى   املفروضـة   قيود  ألن ال ال  لالنتهاكات اليت ترتكب ضد األطف    

عـن  أسـفرت   باالنتقـام،   أطـراف الـرتاع     قيام  من  السائد  ، واخلوف    وترهيبهم الضحاياومضايقة  
قـدرة  املناطق املعنيـة  عدم الوصول إىل   أعاق  و. اإلبالغ عن حاالت أقل بكثري من العدد الفعلي       

لتحقــق علــى ا املنظمــةاكات حقــوق الطفــل وقــدرة انتــهعلــى اإلبــالغ عــن الــضحايا وأســرهم 
  .)١( من انتهاكات حقوق الطفل يف فاينبشكل فعال

م األرضـية   واأللغـا كالميـور    بألغاماالعتداء  التشريد واستمرار حوادث    أّدت عمليات   و  - ٣
 يــستدعيو. مــن اخلــوف جــوإىل إشــاعة ، وعمليــات القــصف اجلــوينفجــرة والــذخائر غــري امل

د يف مشـال البلـ     وجبهـة منـور حتريـر تاميـل إيـالم         ني القوات املـسلحة الـسريالنكية       القتال الدائر ب  
اجلبهــة ولتوقــف الطــرفني لتقليــل املخــاطر الــيت يتعــرض هلــا األطفــال   مــن كــالعــاجال اهتمامــا 
 الـسماح   فـضال عـن   ،  هاصفوفاجملندين منهم يف     فورا عن    واإلفراجاألطفال  جتنيد   عن   املذكورة

وفقـــا ألحكـــام القـــانون ، سيطرهتااخلاضـــعة لـــنـــاطق املمـــن روج حبّريـــة بـــاخلميـــع املـــدنيني جل
  .الدويل اإلنساين

__________ 
 يف  اطق اخلاضعة لسيطرة جبهـة منـور حتريـر تاميـل إيـالم            منطقتا كيلينوتشي ومواليتيفو واملن   ‘‘ فاين’’ُيقصد بـ     )١(  

  .مقاطعيت ماّنار وفافونيا
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نشئت عمـال بقـرار     ، اليت أُ  تعزيز آلية الرصد واإلبالغ   إجراءات ل اختاذ  على الرغم من    و  - ٤
، عمل تدريبية علـى مـستوى املنـاطق   حلقات تنظيم   عن طريق ،  )٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن   

. سـيما فيمـا يتعلـق باملؤسـسات الوطنيـة       مزيد مـن بنـاء القـدرات، وال   ة إىلال تزال هناك حاج   
بعـض التطـورات   ُسـجلت  يف سياق اسـتمرار انعـدام األمـن ولكـن      صعبا  التقدم  وما فتئ إحراز    

بعض النجاح يف جمال الدعوة علـى الـصعيد الـوطين          واإلبالغ   الرصد    وحققت عمليتا  .اإلجيابية
تــوفري  وال املــرتبطني باجلماعــات املــسلحة عــن األطفــمــن أجــل اإلفــراجوعلــى صــعيد املنــاطق 

التوقيــع علــى مــذكرة تفــاهم بــني حكومــة ســري النكــا    وأضــفى . إدمــاجهمخــدمات إعــادة 
 عـن   اإلفـراج جتنيـد األطفـال و     مبنـع    املتعلقـة األدوار واملسؤوليات    طابعا رمسيا على     واليونيسيف

وباإلضـافة  . هم وإعـادة إدمـاج    هلـم  مايـة  واحل الرعايةوتوفري  باجلماعات املسلحة   منهم  املرتبطني  
تاميل ماكال فيـدوتاالي بوليكـال، عـن طريـق توقيعـه علـى خطـة عمـل                  التزم فصيل   إىل ذلك،   

 مجيـع األطفـال يف      واإلفـراج عـن   وقـف جتنيـد األطفـال       ب،  واليونيسيفحكومة سري النكا    مع  
 مـن   إيـالم ريـر تاميـل      منـور حت   جبهـة  قطعتـها  االلتزامـات الـسابقة الـيت        اسـتعراض  ويلزم. صفوفه
  .اقواهتب مجيع األطفال املرتبطنياإلفراج عن  ضمانأجل 

  
احلالــة الــسياسية والعــسكرية واالجتماعيــة العامــة الــسائدة خــالل الفتــرة   -ثانيا   

  املشمولة بالتقرير
ــ  - ٥ ــشرقية ت حكومــة ســري النكــا تــ  كان ــةسيطر علــى املقاطعــة ال ــرة املــشمولة   طيل  الفت

تفـاقم   ،علـى النقـيض مـن ذلـك       و.  فيهـا   إعـادة تـوطني املـشردين داخليـا        ياوجتري حال  ،بالتقرير
، فـاين داخـل   عمليـات عـسكرية     بـشّن    احلكومـة     قيام الرتاع يف املقاطعة الشمالية وخصوصا مع     
يف  الـيت باتـت مـشردة داخليـا          سـر وقـد ُهّجـرت األ    . مما أسفر عن تشرد عدد كبري من السكان       

 ،لمـشردين داخليـا  والنفـسية ل السالمة اجلسدية بشكل خاص يثري القلق  مماو.  متعددة مناسبات
 مواليتيفـو مقاطعـة   مـن  منطقة مـا فتئـت تـضيق   ين يف صوراحمل ، عدد كبري من األطفال    مبن فيهم 

أنّ جبهـة منـور     وأفادت وكاالت املساعدة اإلنـسانية      .  املسرح الرئيسي للعمليات   ت أصبح يتال
منـع   منـاطق مدنيـة كثيفـة الـسكان يف فـاين، ممـا       يفأسـلحة ومقـاتلني     حترير تاميل إيالم ركزت     

. ‘‘منطقــة حظــر إطــالق النــار ’’احلكومــةاملنطقــة الــيت أعلنتــها إىل مــن االنتقــال حبريــة ملــدنيني ا
 ، احلكومـة الـسريالنكية وجبهـة النمـور      نـريان املدفعيـة الثقيلـة بـني قـوات         وأسفر تبـادل إطـالق      

 مبـا يف  ،كـبرية بأعـداد    عـن وقـوع إصـابات     ،‘‘منطقـة حظـر إطـالق النـار       ’’يف ذلـك داخـل       مبا
 .األطفالبني ذلك 

ــال     وتفاقمــت   - ٦ ــا األطف ــيت يتعــرض هل ــع نقــل  املخــاطر ال ــاالت  اموم ــع وك املــساعدة ق
 ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول خارج فاين منذ    إىل   املتحدة والوكاالت األخرى     ألمم التابعة ل  اإلنسانية
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ــرا    ــة الوصــول احملــدودة جــدا يف الوقــت ال ــة مــن أجــل   ومــع إمكاني ــاطق املعني تقــدمي هن إىل املن
 يف سـياق    ،٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  ٥ ويف. حقـوق الطفـل    اإلنسانية ورصد انتهاكات     دةاملساع

 العمليـات العـسكرية يف      املتـصلة بتـصعيد    والتهديـدات لـسالمة املـوظفني        األمـين تدهور الوضـع    
 األمــم مكاتــب القــصف اجلــوي بــالقرب مــن  القــصف املــدفعي و عمليــات ذلــك مبــا يف،فــاين

اإلنـسانية  املـساعدة  وكـاالت   حكومـة سـري النكـا      أبلغـت  ،املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة    
.  ضــمان أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف فــاينإمكاهنــاب مل يعــد بأنــه
 طنيـة  املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة والو           ألمـم ل  التابعـة  لب من اجلهات الفاعلة   وطُ

للجنــة الدوليــة تــابعني مــوظفني وطنــيني بيــد أن  .علــى ســالمتهمحفاظــا االنــسحاب مــن فــاين 
لعمـل يف    يواصـلون ا   علـى األقـل   دوليـة غـري حكوميـة       ة  نظمـ موظفني تـابعني مل   و للصليب األمحر 

ملوعـد النـهائي    وكـان ا  . معرضـني حيـاهتم للخطـر الـشديد        فـاين    الـرتاع يف  املناطق املتضررة مـن     
 .٢٠٠٨ ســـبتمرب/أيلـــول ٢٩هـــو يـــوم عمليــات  اله النـــسحاب املـــوظفني ووقـــف املتفــق عليـــ 

 ألمـم كان ال يزال هناك يف فاين موظفان وطنيان تابعـان ل           ،٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٣١ ويف
ــشر  ــاليهم املتحــدة وع ــن ُمع ــة و     ٢١٣ و ،ة م ــري حكومي ــات غ ــا ملنظم ــا تابع ــن ٦٥٧ موظف  م
 منـور حتريـر تاميـل       جبهـة مـن    ملغـادرة باعلـى تـصاريح      مـن احلـصول      يتمكنـوا  مل   ُمعاليهم، ألهنم 

 . سواء ألنفسهم أو ألسرهم،إيالم

. عددا من التطـورات الـسياسية واألمنيـة اهلامـة    أيضا الفترة املشمولة بالتقرير وشهدت    - ٧
 لعـام   اتفـاق وقـف إطـالق النـار        حكومة سري النكا  ألغت  ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣في  ف

، الــيت أُنــشئت لرصــد اتفــاق وقــف إطــالق ابعثــة الرصــد لــسري النكــت ؛ وبالتــايل أهنــ٢٠٠٢
  .٢٠٠٨ يناير / كانون الثاين١٦ يف سري النكاأنشطتها يف النار، 

ــارس /آذار ١٠ويف   - ٨ ــاض ،٢٠٠٨مـ ــصيل  خـ ــال   فـ ــدوتاالي بوليكـ ــال فيـ ــل ماكـ تاميـ
يكــالوا انتخابـات مقاطعــة بات شعوب املتحــدة مـن أجــل احلريــة  الــحتـالف  مــع حــزب باالشـتراك  

. جملـس املقاطعـة الـشرقية     لعـضوية    انتخابـات     أُجريـت  ،٢٠٠٨مـايو   /أيـار  ١٠ ويف. ها في اوفاز
بنجاح يف ائـتالف مـع أحـزاب أخـرى مشلـت فـصيل               االنتخابات   وخاض احلزب املذكور هذه   

 سيفانيـساتوراي سـانترياكانتان املعـروف باسـم      الـسيد وُعني  . تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال   
ــ ارئيــس‘ بياليــان’ ويــضم جملــس . النتخابــات املــذكورة آنفــا لوزراء املقاطعــة الــشرقية نتيجــة  ل

  . املقاطعات الشرقية مقاطعات باتيكالوا وترينكومايل وأمبارا
  أّدى فيناياغاموريت موراليـداران املعـروف باسـم        ،٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٧ويف    - ٩
. شعوب املتحـدة  الـ حتـالف   زب  تابعـا حلـ   ن  يف الربملـا  بوصـفه عـضوا      اليمني الدسـتورية     ‘كارونا’

، بوصـفه قائـدا سـابقا يف جبهـة منـور حتريـر تاميـل إيـالم ويف إطـار دوره                      كارونـا أنّ  يف  ويشتبه  
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هاكات حقـوق   سلسلة مـن انتـ    ارتكب  ،  تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال   لفصيل  احلايل كقائد   
مئـات املـدنيني     وقتـل  د اختطاف مئات األطفـال للعمـل كجنـو        مشلت،  اإلنسان يف سري النكا   

  .مبن فيهم األطفال
إحـدى اجلماعـات املـسلحة      ب خمـاوف تتعلـق      ظهـرت وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير،        - ١٠

ا عـدد القطريـة   فرقـة العمـل     وتلقـت   . امشاهلـ  و النكـا   يف شـرق سـري     اليت نشطت لبعض الوقت   
هم يقتتجنيـد أطفـال ومـضا    ب)٢(تاميـل إيـالم  ل يةمنظمة التحرير الشعبقيام التقارير عن ضئيال من  

عـن ارتكـاب هـذه اجلماعـة        قـوق اإلنـسان     وتولت متابعتها، وأبلغت وكاالت أخـرى معنيـة حب        
ها تـ رتكبامدى االنتهاكات اليت    وال يزال   . ضد األطفال ، مبا يف ذلك     اختطافعنف و حوادث  

 .عن كثب اأعماهل رصد  القطريةوستواصل فرقة العملغري واضح؛ اجلماعة هذه 
  

  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل  - اثالث  
  املسلحة واجلماعات القوات يف واستخدامهم األطفال جتنيد  - ألف  

 للتحرير إيالم تاميل منور -  ١  

 تقــارير ومجيــع (S/2009/158) املــسلح الــرتاعو األطفــال عــن العــام األمــني تقريــر أدرج  - ١١
، Corr.1 و   S/2006/826 و،  S/2005/72 و،  2 و   Corr.1 و   S/2003/1053( الـسابقة  العـام  األمني

 .كجنـود  وتـستخدمهم  األطفال جتّند مجاعة بوصفها للتحرير إيالم تاميل منور )S/2007/757 و
 األطفــال جتنيــد يــزال ب منــور تاميــل إيــالم للتحريــر، فــالجانــ مــن املتكــررة التأكيــدات ورغــم
 الـذين  األطفـال   اإلفراج عن  يف جدا حمدود تقدم وأُحرز .متواصال صفوفها يف جتنيدهم وإعادة
  .بالتقرير املشمولة الفترة يف تاميل منور جندهم

، كانــت هنــاك أنبــاء  )٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٥(يف بدايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير    - ١٢
 فرقــة تلقــتو.  أطفــال يقــاتلون يف صــفوف جبهــة منــور حتريــر تاميــل إيــالم ٣٠٦مؤكــدة عــن 

 تاميـل  منـور  قـام  جتنيـد  إعـادة  حـاالت  ٦ و لألطفـال  جتنيـد  لةحا ٣٩ عنالقطرية تقارير    العمل
   يف اخنفـاض  إىل يـشري  وهـذا  . وحتققـت مـن صـحة تلـك التقـارير          مـرتني  أطفـال  ٤ بتجنيـد  فيها

  

__________ 
  .هذه املنظمة واحدة من عدة مجاعات مسلحة من التاميل ناشطة يف مشال سري النكا وشرقها  )٢(  
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 الفريـق  إىل املقدمـة  الـسابقة  بالتقـارير  مقارنـة  عنـها  املبلّـغ  التجنيـد  وإعادة التجنيد حاالتعدد  
   .)٣(األمن جمللس التابع العامل
عـن   منور تاميل إيالم للتحريـر ويف الفترة نفسها، أمكن التحقق من إفراج جبهة   - ١٣
 أطفال إىل أسرهم كانت     ٨وحتققت فرقة العمل القطرية أيضا من أن عودة         .  طفال ١٧

ــهم     ــراج عن ــة كــانون  . بــسبب هــروهبم مــن صــفوف اجلبهــة ولــيس نتيجــة اإلف ويف هناي
 طفـال جنـدهتم اجلبهـة ومل تفـرج        ٨١رير،  ، كان هناك، حسب التقـا     ٢٠٠٩يناير  /الثاين

هم ألهنــم بلغــوا  شخــصا جنــدوا أطفــاال وتــرفض اجلبهــة اإلفــراج عنــ ١ ٣٤٢عنــهم، و 
 باطّراد واستالمها التقارير رصد على القدرةاخنفضت  و .جتاوزوا الثامنة عشرة من العمر     أو
 تزايـد و لفريـق العامـل    أمـام ا   املتاحـة  الوصـول  فـرص  حمدودية بسبب بالتقرير املشمولة الفترة يف

 يف كـبري  حـد  إىل اآلن الرصـد  آليـة  تتعطّلـ و .فـاين  يف الرتاع حدة الشتداد نتيجة األمن انعدام
يــضايقوهنم  تاميــل منــور بــأن ليونيــسيفا األســر أبلغــت، ذلــك إىل وإضــافة .الــرتاع منطقــة

 أن مـن  الـشديد  القطريـة بـالقلق    العمل فرقة وتشعر .األطفال جتنيد عن يبلغوا لكيال ويرّهبوهنم
 بعـضهم  أن يـزعم ،  األطفـال  من بكثري أكرب اعدد،  األخرية األشهر يف،  قسراً جنّدوا تاميل منور
 املـذكورة  القيـود  بـسبب  همنـ  التحقـق  ميكـن  ال أمـر  هـو و،  العمـر  مـن  عـشرة  الرابعـة  يتجاوز ال

، ٢٠٠٨فربايــر /يف شــباط: وتتــضمن احلــاالت الــيت أمكــن التحقـق منــها مــا يلــي  .أعـاله 
. ُتطف طفل يف السابعة عشرة من العمر بالقوة من مرتله وُجند يف منطقة كيلينوتشي        خا

 بعـد إثـارة املـسألة معهـا بالتحـدث إىل األسـرة              منور تاميل إيالم للتحرير   جبهة  والتزمت  
ــل    ــن الطفـ ــراج عـ ــراءات لإلفـ ــاذ إجـ ــان    . واختـ ــن مكـ ــا عـ ــات حاليـ ــد معلومـ وال توجـ

 .الطفل وجود

 كـانون  ٣١ إىل ٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلـول  ١٥ من الفترة وخالل،  احةاملت للبيانات ووفقا  - ١٤
 فرقـة  تلقته )التجنيد إعادة فيها مبا( لتجنيدا عن تقاريرال من عدد أكرب فإن،  ٢٠٠٩ يناير/الثاين
 وورد .تقــارير ٩ بلــغ إذ، ٢٠٠٨ فربايــر/شــباط شــهر يف كــان، اليونيــسيف خــالل مــن العمــل
ــاين ــاري ٦( التقــارير مــن عــدد أكــرب ث ــل، ٢٠٠٨ أغــسطس/آب يف )رتق  إيقــاف مــن شــهر قب

 العمـل  فرقـة  تلقته الذي لألطفال تاميل منور جتنيد عن املتاح األخري التقرير وكشف .العمليات
ــة  ــنالقطري ــسيف خــالل م ــات حــدوثَ، اليوني ــد عملي ــدة جتني ــة يف ٦٢ وورد .جدي ــن املائ  م
 ُجنِّـدا  طفـالن  فيهم مبن،  طفال ٢٨( كيلينوتشي منطقة من التجنيد وإعادة التجنيد عن التقارير

__________ 
 ،٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١ إىل   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١ من   ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير     )٣(  

ــد    ــغ عــن جتني ــد   ٧٥٦أُبِل ــادة جتني ــن   .  طفــال٩٧ طفــال وعــن إع ــالتقرير م ــشمولة ب ــرة امل ــشرين ١ويف الفت  ت
 طفـال  ٣٢ طفال وعن إعادة جتنيـد  ٢٦٢غ عن جتنيد ، أُبل٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل   ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

  .من جانب منور تاميل
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 ورد إذ الثانيـة  املرتبـة  يف مواليتيفـو  منطقـة    وتـأيت  ).بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  يف جتنيدمها وأُعيد
 جتنيـده  وأعيـد  ُجّنـد  واحـد  طفـل  فـيهم  مبن،  طفال ١١( التقارير من املائة يف ٢٤ نسبته ما منها
ــرة يف ــشمولة الفتـ ــالتقرير املـ ــا )بـ ــة تليهـ ــ منطقـ ــسبة الواباتيكـ ــة يف ٦,٧ بنـ ــن املائـ ــارير مـ  التقـ
 مانـار منطقـة   ف،  )واحـد  طفـل ( التقـارير  مـن  املائـة  يف ٢,٢ بنسبة فافونيامنطقة   مث،  )أطفال ٣(

يف  للتجنيــد املئويــة النــسبة يف االرتفــاع هــذاوواضــح أن  ).واحــد طفــل( املائــة يف ٢,٢ بنــسبة
 مــن اجلنوبيــة واألجــزاء الــشرقية عــةاملقاط مــن تاميــل منــور انــسحابيفــسره املقاطعــة الــشمالية 

   .مباشرة عدائية أعمال يف املنخرطة املناطق يف القوات وحشد، الشمالية املقاطعة
 مـن  أكـرب  كـان  تاميـل  منـور  جنـدهم  الـذين  الفتيـان  عدد أن إىل اجملّمعة البيانات وتشري  - ١٥
 نـسبة  وتتفـق  . للفتياتائةامل يف ٣٦ مقابلللفتيان   املائة يف ٦٤ النسبة بلغت فقد،  الفتيات عدد

 أن منـذ  التجنيـد  يف تاميل لنمور العام االجتاه مع بالتقرير املشمولة الفترة يف الفتيات إىل الفتيان
   .٢٠٠٣ عام يف األطفال جتنيد توثيق اليونيسيف بدأت
 للربوتوكــول وفقــا، خطّيــا تاميــل منــور تعهــد، ٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين ١٥ ويف  - ١٦

ــاري ــوق تفاقيــةال االختي ــشأن الطفــل حق ــال اشــتراك ب ــسلح الــرتاع يف األطف  والتوصــيات امل
ــصادرة ــق عــن ال ــابع العامــل الفري ــرتاع باألطفــال املعــين األمــن جمللــس الت ــيريب )٤(املــسلح وال  تغ
 تعهـدهم  حتويـل  يف فـشلوا  مأهنـ  إال .عاما ١٨ إىل ١٧ من للتجنيد الدنيا السن بشأن مسياسته

 اسـتنادا و .عامـا  ١٨ عن أعمارهم تقل الذين األطفال واستخدام نيدجت يف واستمروا،  عمل إىل
ــدين األطفــال ســن متوســط فــإن العامــل للفريــق املتاحــة البيانــات إىل ــرة يف اجملن  املــشمولة الفت

  .سنة ١٦,٦٥ هو بالتقرير
  

  بوليكال فيدوتاالي ماكال تاميل  -  ٢  
 .٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  ونكـان  ٢٤ يف مـسجال  اسياسـي  احزبـ  )٥(ماكـال  تاميل تأصبح  - ١٧

ــاطق املقاطعــات مــن كــل مــستوى علــى جــرت الــيت االنتخابــات يف احلــزب وشــارك  يف واملن
 يف كـبرية  مكاسـب  وحقـق ،  وأمبارا وباتيكالوا ترينكومايل مناطق تشمل اليت،  الشرقية املقاطعة

__________ 
 إىل مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين              ،“عمـل خطـة   ” صـيغ علـى أنـه        ،قّدم منور تاميل تعهدا خطيا      )٤(  

ويعترف الفريق العامل التابع جمللس األمن يف اسـتنتاجاته عـن        . باألطفال والرتاع املسلح مل يف باملعايري الدنيا      
 بالتعهدات اليت قدمها منـور تاميـل لكنـه طلـب منـهم اختـاذ خطـوات                  ،)S/AC.51/2008/11انظر   (سري النكا 
  .عمل حسنة النية املطلوبة لكي ُتعَترب خطة “املعايري الدنيا”فائها للـ لكفالة استي

يف هذا التقرير، تشمل تسمية تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال أيضا الفرع املسلح الذي كان يعـرف سـابقا                    )٥(  
ام، باســم يــرد تاميــل ماكــال فيــدوتاالي بوليكــال يف املرفــق الثــاين لتقريــر األمــني العــ و.باســم فــصيل كارونــا

  .)S/2009/158 ، وS/2007/757 ، وS/2006/826(مجاعة مسلحة جتّند األطفال،  ، وهي“فصيل كارونا”
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 لاألطفـا  جتنيـد  فإن،  مسجل سياسي حزب اآلن ي ه ماكال تاميل أن ورغم .االنتخابات هذه
 االمتثــال يف فــشلت فقــد . أقــلمبعــدل كــان وإن، متواصــال يــزال ال اجلماعــة هــذه جانــب مــن

 تطـورات  لتجِّسُـ  هأنـ  غـري  .الـصلة  ذات ةالدوليـ و الوطنيـة  وللقوانني السابقة اللتزاماهتا الكامل
 هصـفوف  يف األطفـال  واسـتخدام  جتنيـد  لوقـف  عمله خطة على لاماك تاميل عوقّ أن منذ جيابيةإ

 الــيت، حاملــسل والــرتاع باألطفــال ملعــينا األمــن جمللــس التــابع العامــل الفريــق لتوصــيات اســتجابة
  .النكا سري حكومة من كاملال دعمالب حظيت
، عنـها  املبلـغ  األطفـال  جتنيـد  حاالت عدد يف عاما اخنفاضا أدناه الواردة البيانات تظهِر  - ١٨

 يف الوضـع  ألن ونظرا .) الشكل البياين أدناه   انظر (بالتقرير املشمولة السابقة الفترة مع باملقارنة
 عـن  واإلبـالغ  البيانـات  جلمـع  مالءمـة  أكثـر ،  ماكـال  تاميـل  نـشط ت حيـث ،  النكـا  سـري  شرق

 هـي  ممـا  أدّق هنا اجملمعة املعلومات فإن،  القانونية السن دون األطفال بتجنيد املتعلقة الشكاوى
ــه  إىل واألطفــال األســر مــع املقــابالت وتــشري .تاميــل منــور عليهــا يــسيطر الــيت املنــاطق يف علي

 تـزال  ال حـني  فـي ف .الـشرق  يف ماكـال  تاميل جانب من األطفال جتنيد طبيعة يف تغيري حدوث
 لألطفـال  ماليـة  حـوافز  أيـضا  تقـدم  ماكـال  تاميـل ، فـإن   قـسري  وجتنيـد  اختطـاف  حاالت هناك

 “الَبـَدل  جتنيـد ” اجتـاه  ظهـور  هـو  آخـر  سـليب  تطـور  وهنـاك  .إليها األطفال ينضم لكي واألسر
 فـردا  أو أخوته أحد دجتّن املسلحة اجلماعة فإن،  جتنيده جرى الذي الطفل فّر إذا أنه يعين وهذا
 مـن  حتـذرهم  أو اجملنـدين  األطفـال  أهـايل  ماكـال  تاميـل  وهتـدد  .عنه بدال األسرة أفراد من آخر
 نواجملنـد  األطفـال  ُينقل،  يلاألها ميتثل مل إذاف . الفرقة العاملة القطرية   مع تعمل وكالة أية إبالغ
، أبنائهـا  مـع  االتـصال  على األسر قدرة يعطّل مما،  آخر ىلإ معسكر من مستمر وبشكل بسرعة
ــد ــَد ويزي ــذهلا الــيت اجلهــود تعقي  إخــالء أجــل مــن احمللــي املــستوى علــى للــدعوة الوكــاالت تب
، اعــةاجلم ضــمن داخليــة انقــسامات وجــود علــى دالئــل هنــاك، ذلــك علــى وعــالوة .ســبيلهم

  .دائم بشكل واضحا يكون ال القيادي التسلسل أن إذ أكثر املفاوضات يعقّد مما
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كانت هناك تقارير غـري     ) ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٥(يف بداية الفترة املشمولة بالتقرير       - ١٩

 بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  .لاطفال يف صفوف مقاتلي تاميل ماكـ       ١٦٠مؤكدة بوجود   
 أطفـال  ٧ ُجنِّـد ،  جتنيـدهم  وإعادة )٦(األطفال جتنيد عن تقريرا ١٥٠القطرية   العاملت فرقة   تلق

، ذلـك  إىل وإضـافة  .٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  ١ يف العمـل  خطـة  علـى  التوقيـع  بعد منهم
 بعـد  سـبيلهم  خلـي أُ طفـال  ١٧ بينـهم  مـن ،  طفـال  ١٣٠ سـبيل  إخـالء  مـن  العامـل  الفريـق  حتقّق

 لكــنو أســرهم إىل ماكــال تاميــل مــن فــّروا ألطفــال حالــة ٧٤ و، لعمــلا خطــة علــى التوقيــع
 األطفـال  جتنيـد  عـن  اإلبـالغ  يف كـبريا  اخنفاضـا  البيانـات  وُتظهِر .رمسي بشكل سبيلهم خلُي مل
-٢٠٠٥( الــسابقني بــالتقريرين املــشمولتني الفتــرتني مــع باملقارنــة بــالتقرير املــشمولة الفتــرة يف

 ماكــال تاميــل عمليــات منــاطق يف النــشطة العدائيــة األعمــال ءانتــها إىل عــزوه ميكــن )٢٠٠٧
 جتنيـدهم  عـن  املبلـغ  األطفـال  عـدد  فـإن ،  ذلـك  ومـع  .)٧(لاماك تاميل عمل خطة على والتوقيع
 ينــاير/الثــاين كــانون ويف .ســبيلهم إخــالء مــن التحقــق جــرى نالــذي األطفــال عــدد مــن أكــرب

 مـن  اليونيـسيف عـدد    تـديرها  الـيت طريـة   فرقـة العمـل الق     بيانـات  قاعـدة  يف هناك كان،  ٢٠٠٩
 ُجنِّـدوا  شخـصا  ٨٠ و سـبيلهم  خيـل  مل جتنيـدهم  عـن  أُبلـغ  طفال ٤١ وبلغ فيه ُيَبت مل األطفال
  .)٨(أكثر أو العمر من عاما ١٨ اآلن يبلغون همو أطفال وهم

__________ 
  . أطفال أعيد جتنيدهم خالل الفترة املشمولة بالتقرير٧ حالة ١٥٠تشمل الـ   )٦(  
 ومــن  حالــة١٦٤، كــان هنــاك ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٣١ إىل ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١مــن   )٧(  

الت ألطفـال جنـدهم      حـا  ٢٠٧، كـان هنـاك      ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٤ إىل   ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ١
  .بِلغ هبا الفريق العامل وقام بالتحقق منهاتاميل ماكال، أ

بالرصـد واإلبـالغ   فـإن الفرقـة العاملـة القطريـة املعنيـة      وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان واملعـايري املطبقـة،           )٨(  
 عامــا مــن العمــر وأُخلــي ســبيلهم، ولكــن  ١٨األشــخاص الــذين يتجــاوزن يــدعوان إىل إدراج اليونيــسيف و

  .ُجنِّدوا عندما كانوا أطفاال وُسجِّلوا كأطفال يف عمليات اإلحالة إىل برامج إعادة التأهيل
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 تاميــل جانــب مــن جتنيــدهم إعــادة أو األطفــال لتجنيــد اجلغــرايف االنتــشار حيــث ومــن  - ٢٠
 تليهــا بــاتيكولوا منطقــة مــن جتنيــدهم أعيــد أو )طفــال ١١٦( املائــة يف ٧٧ ُجنِّــد فقــد، ماكــال
 ).أطفـال  ٥( ونـاروا لفبو )أطفـال  ١٠( أمبارا مث،  )طفال ١٩( ترينكومايل من بكثري أقل تقارير
 بولونـاروا  مث )طفـال  ١٩( ترينكومـايل  تلتـها ،  باتيكولوا من طفال ٩٦ سبيل خليأُ فقد،  وباملثل

   ).أطفال ٧( فأمبارا )لأطفا ٨(
 األطفـال  مـن  املائـة  يف ٢٨,٩ جتنيـد  إىل )انظر الشكل أدنـاه    (العمر حتليل بيانات تشري  - ٢١

ــا ١٦ ســن يف )طفــال ٣١( ــا عام ــسبة تليه ــة يف ٢٤,٢ ن ــال ٢٦( املائ ــا ١٥ ســن يف )طف  عام
 نالــذي األطفــال ســن متوســط ويبلــغ .عامــا ١٧ ســن يف )طفــال ٢٨( املائــة يف ٢٦,١ نــسبة مث

 احلـاالت  ذههبـ  العامـل  لفريـق ا أبلغت اليت األسر وأشارت .عاما ١٥,٩٠ ماكال تاميل جندهتم
 فقـد ،  الـسن  يف جـدا  الـصغار  األطفال بعض “رفض” بالفعل ماكال تاميل اولحت بينما أنه إىل

 .امكاتبــه أو اعـسكراهت يف حماولـة االتـصال مب   اسـتمروا  مــا إذا األطفـال  هـؤالء  جندتسـ  اأهنـ  قيـل 
 اقتــرب، ٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ١٢ يف :يلــي مــا عنــها املبلّــغ التجنيــد حــاالت وتــشمل
 روبيــة ٢٢ ٠٠٠ قــدره شــهري مبرتــب ووعــده الــشارع يف عامــا ١٦ يبلــغ طفــل مــن أحــدهم

 وهــذا، الماكــ تاميــل إىل انــضم إذا )املتحــدة الواليــات دوالرات مــن دوالر ٢٠٠ حــوايل(
 كـوادر  أن إال،  فيـه  ُجنِّـد  الـذي  ذاتـه  اليـوم  يف،  رباهلـ  الـصيب  هـذا  حـاول  وقد .الطفل فعله ما

 .٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٩ يف الصيب سبيل وأخلي .وضربوه به أمسكوا ماكال تاميل
 .ماكــال تاميــل مكتــب مراجعــة منــه واطلبــ جمهولــون رجــال زارهالــيت تلــت ذلــك،  األيــام ويف

 عـام  منـذ  قةاملوثّ احلاالت وتشري .جديد من جيّند أن من خوفا األنظار عن متوار حاليا والصيب
 .األحيـان  معظـم  يف الـصبيان  علـى  التجنيـد  يف االقتـصار  ماكـال  تاميل عادة من أن إىل ٢٠٠٦
 قاعـدة  يف توجـد  الو .اصفوفه يف فتاة أية ماكل تاميل دّنجت مل بالتقرير املشمولة الفترة وخالل
 يف حــدثت، فتــاة لتجنيــد واحــدة لــةحا ســوى اليونيــسيف تــديرها الــيت العامــل الفريــق بيانــات
  .٢٠٠٦ نوفمرب /الثاين تشرين
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   األطفالاختطاف  -باء   
يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، جــرى توثيــق عــدة حــوادث اختطــاف أُبلغــت هبــا فرقــة      - ٢٢

 طفـال   ٢٥وقـد اختطفـت اجلماعـات املـسلحة مـا ال يقـل عـن                . وحتققـت منـها   القطريـة   العمل  
 طفــال ٢٠ أطفـال اختطفتـهم منظمــة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر، و       ٥دهم، منـهم  بغـرض جتنيـ  

جتنيـد قامـت بـه      /وأُبلـغ أيـضا عـن اختطـاف        .اختطفهم حزب تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال     
مجاعات من الفصائل األخرى من خميمات املشردين داخليا، رغم أن ذلك مل يؤكـد علـى حنـو                  

 فإن إمكانية وصول املراقبني إىل مناطق اجلبهة وقدرهتم علـى           ولكن، كما هو مبني أعاله،     .تام
وإضـافة إىل ذلـك، مشلـت حـوادث االختطـاف           .  االدعاءات والتحقق منها حمدودة للغايـة      تلقي

ــوم : األخــرى مــا يلــي  ــاين ٢١يف ي ــاير / كــانون الث ــغ مــن العمــر   ٢٠٠٨ين ، اختطــف صــيب يبل
. م أهنم يرتدون زي اجلـيش الـسريالنكي  عاما من مرتله يف فافونيا على أيدي أشخاص ُزع  ١٦

ويف اليوم التـايل ذهبـت والـدة الطفـل إىل معـسكر قريـب تـابع للجـيش الـسريالنكي، وسـألت                    
ومـازال مكـان    . عما إذا كانوا قد أخذوا طفلها؛ فنفـوا ذلـك وقـالوا أنـه ال علـم هلـم باحلـادث                    

بلــغ مــن العمــر   م أيــضا أن صــبيا ي ، زعــ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ٣ويف يــوم . وجــوده جمهــوال 
وذهبـت والـدة    .  الـزي العـسكري    أشـخاص يرتـدون   عاما اختطف من مرتله ليال مـن قبـل           ١٧

الطفــل إىل معــسكر قريــب تــابع للجــيش الــسريالنكي لالستفــسار عــن الطفــل، ولكــن اجلــيش  
ومت إبــالغ الــشرطة . ومــا زال الطفــل يف عــداد املفقــودين. الــسريالنكي نفــى أنــه أخــذ الطفــل 

ــة حقــوق اإلنــ  ــا احلــالتني وجلن ــتح. سان بكلت ــسلطات    أي معل ومل ت ــام ال ومــات إضــافية عــن قي
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  حوادث القتل والتشويه  -جيم   
ــالتقرير     - ٢٣ ــشمولة ب ــرة امل ــوال الفت ــورات األخــرية،    ويف ط ــايف ضــوء التط ــرة علم  أن الفت

نون  كــا٣١ إىل ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٥املــشمولة هبــذا التقريــر ال تغطــي ســوى الفتــرة مــن 
ــاين ــاير /الث وقــد تزايــدت  . ، ظــل األطفــال يتعرضــون للقتــل والتــشويه نتيجــة للــرتاع   ٢٠٠٩ين

، مــع اشــتداد حــدة ٢٠٠٨ديــسمرب /الوضــع بالنــسبة إىل األطفــال منــذ كــانون األول  خطــورة
وأصبح األمـن البـدين لألطفـال احملـصورين يف املنـاطق الـيت              . أعمال القتال يف مشال سري النكا     

ينـاير  /كـانون الثـاين    ٣١ل فيما خيص محاية األطفال حـىت        ائية هو أهم الشواغ   تشهد أعماال عد  
ومــع . ولكــن النطــاق الكامــل لالنتــهاكات غــري معــروف بــسبب معوقــات الوصــول    .٢٠٠٩

ــن أن         ــم املتحــدة م ــاين، حتققــت األم ــا إىل ف ــيت أمكــن الوصــول فيه ــي املناســبات ال ــك، فف   ذل
ــل عــن    ــا ال يق ــا جــرح   ٤م ــوا بينم ــال قتل ــانون األول  ١٧ أطف ــال يف ك ــسمرب /طف   ؛٢٠٠٨دي

 نتيجـة لعمليـات   ٢٠٠٩يناير / طفال جبروح يف كانون الثاين     ٢١٢ طفال وأصيب    ٥٥كما قتل   
، جنحـت اللجنـة     ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩ويف يـوم    . القصف املدفعي والقـصف اجلـوي     
ىل عـالج طـيب      من املرضى واجلرحى الـذين حيتـاجون إ        ٢٢٦الدولية للصليب األمحر يف مرافقة      

  وكــان مــن بــني اجلرحــى. عاجــل إىل مستــشفى فافونيــا يف املنطقــة اخلاضــعة لــسيطرة احلكومــة
  . سنة١٧ أشهر و ٤ طفال تتراوح أعمارهم ما بني ٥٠
ــغ عــن       - ٢٤ ــاله، أبل ــذكورة أع ــل و  ٩وباإلضــافة إىل احلــاالت امل  حــوادث ٤ حــوادث قت

ات من مناطق باتيكـالوا وكيلونيتشيـشي       وقد وردت البالغ  . تشويه، وحتققت منها فرقة العمل    
ــا  ــار وجافن ــسلطة الوطنيــ  . ومان ــإن ال ــك، ف ــارير عــن   وإضــافة إىل ذل ــة الطفــل تلقــت تق ة حلماي

. حوادث قتل وحـادثي إصـابة مـن املقاطعـات الغربيـة والوسـطى والـشمالية الوسـطى وأوفـا              ٩
 تقـارير   ٩مقتـل أطفـال، و       تقارير عن    ٦وتلقى برنامج األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام        

وتـشمل البيانـات    . عن إصابات ألطفال من مناطق آنورادابورا وباتيكالوا وترينكومايل وجافنـا         
املقتبسة من هذا الربنامج وفيات وإصابات نتجت عن ألغام أرضية تنفجر عند مـرور الـضحايا                

. خملفـات احلـرب  وغريها مـن املتفجـرات مـن    ) ألغام مضادة لألفراد ومضادة للمركبات(عليها  
ولكنــها ال تــشمل الــضحايا بــسبب اهلجمــات باســتخدام ألغــام كالميــور أو العبــوات الناســفة    

  . املرجتلة أو القنابل
وتكشف التقارير عن أن األطفال أصبحوا ضحايا للقـصف وتبـادل إطـالق النـار بـني                    - ٢٥

نـا ومانـار ومواليتيفـو      اجليش السريالنكي ومنظمة منور تاميل إيالم للتحريـر يف باتيكـالوا وجاف           
ــشي ــال  . وكيلونيتشي ــبيل املث ــى س ــشرين األول٢٥، يف عل ــوبر / ت ــصف   و٢٠٠٧أكت خــالل ق

مدفعي للجيش السريالنكي على املناطق اخلاضعة لـسيطرة منـور التاميـل يف منطقـة مانـار، قتـل                   
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. طفالن عن غـري قـصد بقذيفـة سـقطت علـى أحـد املنـازل الـيت يعـيش فيهـا املـشردون داخليـا                         
ــال، يف  وكالميــور؛  اإلبــالغ عــن عــدة حــاالت مــن اهلجمــات بألغــام    وجــرى علــى ســبيل املث

ــاين  ٢٩ ــاير /كــانون الث ــذ      ٢٠٠٨ين ــن تالمي ــم م ــدنيني، معظمه ــل م ــة تق ــم يف حافل  انفجــر لغ
املدارس، يف ثاتشانامادو، منطقة مانار، وهي منطقـة كانـت تـسيطر عليهـا منظمـة منـور تاميـل                    

 صــبيا ١٢بينـهم فتـاة و   ( طفـال  ١٣مـن بــني الـضحايا، قتـل    و. إيـالم للتحريـر يف ذلـك الوقـت    
 تتـراوح  وصـبيان  فتيـات  ٦من بينـهم  ( أطفال  ٨وتشوه  )  سنة ١٤ و   ١١تتراوح أعمارهم بني    

.  مــن مــوظفي التعلــيم أيــضا٣وإضــافة إىل ذلــك قتــل ).  ســنة١١ ســنوات و ٤أعمــارهم بــني 
  . على يد تاميل ماكالحتدث حوادث مؤكدة تعرض فيها أطفال للقتل أو التشويه ومل
ــدفعي        - ٢٦ ــصف م ــصف جــوي وق ــن ق ــن بالغــات ع ــضا م ــق أي ــرة   ومت التحق خــالل الفت

 ســنة ١٤ و ١١، قتــل صــبيان عمرمهــا   ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٩ويف يــوم  .املــشمولة بــالتقرير 
بتـشوهات يف جافنـا بـسبب سـقوط قـذائف اهلـاون علـى أسـطح          ) فتاة وصيب (وأصيب طفالن   

ويف . عنيف بني اجليش السريالنكي ومنظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر             منازهلم خالل القتال ال   
، أدى القصف اجلـوي الـذي قـام بـه اجلـيش الـسريالنكي خـالل                 ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢يوم  

 تاميـل إيـالم للتحريـر إىل مقتـل          هجوم عسكري علـى املنـاطق الـيت تـسيطر عليهـا منظمـة منـور               
تتـراوح  ( أطفـال آخـرين      ٤وتـشويه   )  سـنوات  ٥ أشـهر و     ٦تتـراوح أعمـارهم بـني       (أطفال   ٣

ويف  .عــن غــري قــصد يف قريــة ســيفاناغار، كيلينوتشتــشي )  ســنوات٧أعمــارهم بــني ســنتني و 
 عامـا وفتـاة عمرهـا       ١١، قتـل صـيب عمـره        ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٨حادث آخر، يف    

ُزعـم أن ذلـك    و سنة على يد البحرية السريالنكية يف مانار عنـدما هامجـت زورقـا شـراعيا           ١٥
أُبلغـت  و.  علـى الـرغم مـن أن األشـخاص الـذين كـانوا علـى متنـه رفعـوا أعالمـا بيـضاء                  حدث

  . الشرطة بالقضية ولكن مل تتوفر معلومات عن متابعتها
، أدى انفجـــــار قنبلـــــة يف حافلـــــة يف ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــــانون األول٥ويف يـــــوم   - ٢٧

 آخـرين، مـن   ٢٣ شخـصا وجـرح   ١٦مقتـل  أنورادهابورا، يف املقاطعة الشمالية الوسـطى، إىل     
 أطفـال  ٤ شخـصا مـن بينـهم    ٢٧، قتـل  ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٦ويف يـوم   . بينهم طفل 
ــيب  ــا   ٦٧وأصــ ــة يوفــ ــة يف مقاطعــ ــاال الواقعــ ــة يف بوتــ ــار قنبلــ ــروح يف انفجــ ــوم . جبــ  ويف يــ

 آخرين يف هجـوم علـى حمطـة         ٥٠ شخصا وأصيب أكثر من      ٢٠، قتل   ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢
ــة الوســطى  حــافال ــوال، املقاطع ــوم . ت يف دامب ــر /باط شــ٣ويف ي ــل انتحــاري  ٢٠٠٨فرباي ، قت
 شخـصا يف  ٩١ تالميذ وتلميذة واحدة، وأصـاب حـوايل   ٧شخصا على األقل، من بينهم      ١٢

منظمـة منـور تاميـل إيـالم للتحريـر           ويشتبه يف أن  . حمطة السكك احلديدية الرئيسية يف كولومبو     
، قتـل أكثـر مـن عـشرة أشـخاص           ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٤ويف يوم   . هي اليت نفذت التفجريات   
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يف انفجــار لغــم مــن نــوع    ) مــن بينــهم طفــالن  (بينــهم طفــالن، وأصــيب كــثريون آخــرون     
  . ، يف منطقة ويلي أويا الشمالية الشرقية“كالميور”
  

  واملستشفياتاهلجمات على املدارس   -دال   
  اهلجمات على املدارس  -  ١  

لــرتاع يف فــاين مــن انعــدام األمــن يف املــدارس، وأُوِقـــف التعلــيم        زاد اشــتداد حــدة ا   - ٢٨
ــا       ــواء املــشردين داخلي املدرســي يف بعــض احلــاالت حــىت ميكــن اســتخدام املرافــق املدرســية إلي

   .الفارين من املعارك احملتدمة
 مـن حـالتني مـن حـاالت          القطرية وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، حتققت فرقة العمل        - ٢٩

ويف مانـار دمـرت   . وقد وردت تلـك التقـارير مـن منطقـة ترينكومـايل      .ت على املدارس  اهلجما
 أثناء القتال بني القوات املـسلحة الـسريالنكية ومنظمـة منـور      ٢٠٠٦أبريل  /مدرستان يف نيسان  
 نظــرا ٢٠٠٨أبريــل /ومل ميكــن التحقــق مــن هــذا احلــادث إال يف نيــسان. تاميــل إيــالم للتحريــر

  . انية بالوصول حىت ذلك الوقتلعدم السماح لوكاالت املساعدة اإلنس
  اهلجمات على املستشفيات   -  ٢  

أثر اشـتداد حـدة الـرتاع يف فـاين تـأثريا ضـارا علـى تقـدمي اخلـدمات الـصحية للـسكان                          - ٣٠
وأدت القيــود املفروضــة علــى الوصــول إىل احلــد مــن إمــدادات   . املــدنيني، مبــن فــيهم األطفــال 

 كمـا كـان لقـصف املستـشفيات أو األمـاكن القريبـة       .األدوية إىل املنـاطق املتـضررة مـن الـرتاع     
 ٢٠٠٧ســـــبتمرب / أيلـــــول١٥وفيمـــــا بـــــني . منـــــها أثـــــر ســـــليب علـــــى تقـــــدمي اخلـــــدمات 

ــول ١٥ و ــشفى،       ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــى مست ــالغ عــن حــادث واحــد هلجــوم عل ، جــرى اإلب
ديــسمرب / كــانون األول١٥بــني ومــع ذلــك، ففــي الفتــرة  . القطريــةوحتققــت منــه فرقــة العمــل

عمليـة قـصف علـى املرافـق الطبيـة       ١١، أفيد بوقـوع  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥ و ٢٠٠٨
فرباير، أصدرت جلنة الصليب األمحـر الدوليـة بيانـا          / شباط ٢ويف يوم   . بالقرب منها يف فاين    أو

ومنذ ذلك احلني قـصف املستـشفى يف        . أدانت فيه قصف مستشفى بوتوكوديريبو للمرة الثانية      
  منـاطق وتشري التقارير إىل أن املرضى واملوظفني اضطروا إىل الفـرار مـن          .ثالث حاالت أخرى  

أبريـل  / نيـسان  ١يف يـوم    : مـا يلـي   القطريـة   وتشمل احلاالت اليت أبلغت هبا فرقة العمـل         . القتال
، قصف مستشفى يف مورونكان، منطقة مانـار، وهـي منطقـة تـسيطر عليهـا احلكومـة،             ٢٠٠٨

. ريــة وقــسم العيــادات اخلارجيــةفــال ومــبىن الــشؤون اإلداممــا أدى إىل تــدمري جنــاح طــب األط
  ترد إنباء عن سقوط ضـحايا بـني البـشر، ولكـن قـدرة املستـشفى اخنفـضت مبقـدار حـوايل                      ومل
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ومل حتـدث  . ويعتقد أن منظمة منور تاميل إيالم للتحرير هـي املـسؤولة عـن ذلـك        .  يف املائة  ٣٠
  .مات من تاميل ماكالحوادث مؤكدة تعرضت فيها مدارس أو مستشفيات هلج

  
  العنف اجلنسي اخلطري  -هاء   

ال توجد حاالت مؤكدة من االغتصاب أو غريه من أشـكال العنـف اجلنـسي اخلطـرية                   - ٣١
وعلـى الـرغم مـن اجلهـود        . ضد األطفال منـسوبة ألطـراف الـرتاع يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير              

ق احلـاالت الفرديـة، فإهنـا مل تـتمكن مـن      املتوالية اليت بذلتها الوكاالت علـى أرض الواقـع لتوثيـ       
  .التحقق من أي حاالت حىت اآلن

  
   ألطفالإىل ا اإلنسانية ةمنع وصول املساعد  - واو  

ــالتقرير    - ٣٢ ــرة املــشمولة ب اســتمرت ويف أحنــاء مشــال ســري النكــا وشــرقها،   ، خــالل الفت
وعلـى  عمومـا   ل  مجيع أطراف الرتاع يف تـرك تبعـات خطـرية علـى بيئـة محايـة األطفـا                 تصرفات  

  .املوظفنيعمليات الوكاالت اإلنسانية، مثل توصيل املساعدة اإلنسانية وكفالة أمن 
 ومن بني نقاط العبور الثالث على خط الدفاع األمامي، ظلت نقطـة موهومـاالي يف                 - ٣٣

سـبتمرب  /، وأُغلقـت أُيليـانكوالم يف مانَّـار يف أيلـول          ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ١١َجفْنا مغلقة منذ    
، أُغلقـت   ٢٠٠٨يوليـه   / ومتـوز  ٢٠٠٧نـوفمرب   / ونتيجة للقتال املتقطع يف تشرين الثاين      .٢٠٠٧

 ةأيــذلــك يف واقــع األمــر منــع و. أمــام املــدنيني ألســبوع واحــداملتبقيــة نقطــة تفتــيش أومانثــاي 
تنقالت للمدنيني إىل فاّني أو منها، باستثناء حاالت اإلجالء الطيب الطارئة اليت اسـتمرت جلنـة                

، أدخلـــت ٢٠٠٧ نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين ١٤ويف . ألمحـــر الدوليـــة يف تيـــسريها  الـــصليب ا
  . )٩(تاميل إيالم إجراءات أكثر تقييدا يف أومانثايحترير  منور
، ٢٠٠٢وقف إطالق النـار لعـام       اتفاق  ومع إعالن حكومة سري النكا قرارها بإلغاء          - ٣٤

 على الوصول إىل الـشمال حيـث        ، زادت القيود املفروضة   ٢٠٠٨يناير  /وذلك يف كانون الثاين   
فربايـر  / شـباط  ٣وضعت احلكومة إجراءات جديدة لألمن والتفتـيش يف ميداواشـيا اعتبـارا مـن               

فربايــر / شــباط١٢، وشــددت إجــراءات عبــور خــط الــدفاع األمــامي يف أومانثــاي يف   ٢٠٠٨
لني كومة إجراءات إدارية أكثر صرامة يف إصـدار التأشـريات للعـام           احلكما نفذت    .)١٠(٢٠٠٨

__________ 
ريح املــرور الدائمــة تاميــل باإلضــافة إىل تــصاالمنــور الــصادرة عــن طُلــب إىل املــدنيني محــل بطاقــات هويــاهتم    )٩(  

  . من فاّنيوجرليتسىن هلم اخلوتصريح مرور غري متكرر 
، للتفتـيش علـى يـد       امـم املتحـدة ومركباهتـ     األمجيع األشخاص واألمتعة واملركبات، مبا يشمل موظفي        خضع    )١٠(  

  .اجليش أفراد
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يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، وهو ما أثّر على استقدام ونشر واستبقاء املوظفني، ممـا تـرك                 
  . آثارا سلبية على تنفيذ الربامج اخلاصة باألطفال واملشردين

وتزايــدت صــعوبة نقــل املــساعدات اإلنــسانية إىل فــاّني مــع اســتمرار القيــود املفروضــة    - ٣٥
إلبقـاء علـى سلـسلة التربيـد الطبيـة، واللـوازم            ليها الوقود واملولـدات     على نقل اإلمدادات، مبا ف    

  مـن أجـل عـالج األطفـال الـذين يعـانون مـن سـوء التغذيـة الـشديد،                    العالجـي الطبية، والغـذاء    
 واألصــناف ،)اخليــام والقمــاش العــازل للمــاء(ومــواد البنــاء مبــا فيهــا اإلمسنــت، ومــواد اإليــواء  

ونتيجـة لـذلك،    ). املضخات اليدوية وصهاريج املياه وأوعيـة الـبرتين       (املتعلقة باملياه والتصحاح    
لتلبيــة االحتياجــات األساســية،  مل يكــن لــدى الوكــاالت اإلنــسانية مــا يكفــي مــن اإلمــدادات   

ــصحاح     وال ــاه والت ــاإليواء واملي ــق ب ــا يتعل ــال     . ســيما فيم ــى األطف ــر ســليب عل ــذلك أث وكــان ل
م مؤقتـا يف املـدارس، ممـا يعطـل العمليـة التعليميــة      املـشردين وأسـرهم، فكـثريا مـا جيـري إيـواؤه      

لألطفال املشردين وغري املشردين، أو يف املالجئ البديلة املؤقتة، ممـا يزيـد مـن تعـرض األطفـال                
  . للعوامل اجلوية واألمراض ومن ضعفهم أمامها

 ويف فــاّني، حــاول منــور التاميــل يف عــدد مــن املناســبات جتنيــد مــوظفي املنظمــات غــري   - ٣٦
كما طُلب مـن العـاملني يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية املـسامهة                 . احلكومية الوطنيني قسرا  

وأوجـد نظـام تـصاريح املـرور        . بعمل غري مدفوع األجر لصاحل منور التاميل      ‘ التطوع’أو  باملال  
الـذي وضــعه منـور التاميــل قيــودا إضـافية علــى حريـة تنقــل اجلهــات الفاعلـة يف جمــال املــساعدة      

ويتوقـف التـصريح مبغـادرة فـاّني        . نية، مبا فيها األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة            إلنساا
عــودة مجيــع ضــامنا يكفــل علــى الوفــاء بــشروط معينــة، منــها بقــاء أحــد أفــراد العائلــة باعتبــاره 

ويرفض منور التاميل توفري تصاريح مرور لعائالت بأكملـها،         . األفراد الذين ُسمح هلم باملغادرة    
يوليه، اسـتوىل منـور التاميـل علـى عـدة           /ويف متوز  .)١١(من بينها موظفي األمم املتحدة وُمعاليهم     

مركبــات تابعــة جلهــات تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، ممــا أثــار شــواغل بــشأن أمــن املعــدات           
املــستخدمة يف تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف فــاّني، وقــدرة الوكــاالت اإلنــسانية علــى مواصــلة  

  . الداعمة لألطفال واملشردين دون معوقاتأنشطتها 
أسـلحة ومقـاتلني يف      فـاّني وضـعت يف    منـور التاميـل     بـأن   وأفادت الوكاالت اإلنـسانية       - ٣٧

 الـيت أعلنتـها حكومـة    “منـاطق الـسالمة  ”منع حريـة تنقـل املـدنيني إىل    مما  مناطق جتمع املدنيني    
  .  املذكورة“السالمةمناطق ”كما أفادت التقارير بوقوع قتال يف . سري النكا

__________ 
ىل فافونيـا عقـب سـحب       االنتقـال إ  عدم  تسبب ذلك الشرط يف اختيار بعض موظفي األمم املتحدة الوطنيني             )١١(  

، حيـث سيـضطرون إىل تـرك ُمعـاليهم          ٢٠٠٨سـبتمرب   /حكومة سري النكا ضـماهنا بكفالـة األمـن يف أيلـول           
  .منة يف فاّنياآلظروف غري الاملباشرين يف 
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ويف املقاطعة الشرقية، حيث يشارك اجليش مباشرة يف إدارة املناطق اليت كانت ختـضع                - ٣٨
يف السابق لـسيطرة منـور التاميـل، فرضـت وزارة الـدفاع ضـوابط صـارمة علـى املنظمـات غـري                       

مث، فــإن ومــن . الــساعية للعمــل يف منــاطق العــودة تلــك العاملــة يف اجملــال اإلنــساين واحلكوميــة 
وال يـزال مـن     . املنظمات غري احلكوميـة ال تـتمكن دائمـا مـن الوصـول إىل تلـك املنـاطق حبريـة                   

عسكرية وإداريـة مـن أجـل دخـول تلـك املنـاطق الـيت كانـت                 موافقات  املطلوب احلصول على    
العمــل اإلنــساين، مبــا يف ذلــك التــسبب يف عــوق ق لــسيطرة منــور التاميــل، ممــا يختــضع يف الــساب

ال تـزال إمكانيـة إيـصال        ويف املقاطعـة الـشمالية يف ماّنـار،       . خري يف توفري املـساعدات    حاالت تأ 
املساعدات اإلنـسانية إىل مواقـع املـشردين داخليـا يف كـاليموّداي وسـريوكاندال غـري منتظمـة،                   

ـــ  ــا واجهـ ــعوبة  تكمــ ــسانية صــ ــاالت اإلنــ ــل    بعــــض الوكــ ــن أجــ ــول مــ ــة الوصــ  يف إمكانيــ
  . املساعدات توفري

  
  حلوار وخطط العمل الرامية إىل جرب انتهاكات حقوق الطفل ا  - رابعا  

   إيالمتاميلحترير منور   - ألف  
النتـهاكات املتعلقـة بقـرار جملـس        ل التـصدي    تسـتهدف اوضع منور التاميل خطـة عمـل          - ٣٩

ى الرغم مـن اإلقـرار هبـذا اجلهـد،          لوع. ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول الصادر يف    ١٦١٢األمن  
ه منور التاميل إىل العناصـر الرئيـسية املكونـة خلطـة عمـل تتـسم حبـسن النيـة،                    فقد افتقر ما عرض   

ــال، و     ــدابري التحقــق مــن االمتث ــدابري ومشــل ذلــك عناصــر مثــل الــشفافية واملــساءلة، وت ــعت . املن
برفـع سـن التجنيـد    بالفعل إال أن منور التاميل التزموا   . غري صاحلة بتلك الصيغة   واعُتربت اخلطة   

ــإ١٨إىل  ــا وبـ ــفوفهم حبلـــول   عامـ ــانون األول ٣١طالق ســـراح أي طفـــل يف صـ ديـــسمرب /كـ
، مت التحقــق مــن  ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األولوخــالل الــشهر األول مــن اخلطــة،    . ٢٠٠٧

الفتــرة كامــل وخــالل . ولكــن لألســف، فــإن هــذا التقــدم مل يــستمر.  أطفــال٨إطــالق ســراح 
طفال فقـط، حيـث كانـت آخـر      ١٧ سوى من إطالق سراحاملشمولة بالتقرير، مل يتم التحقق  

أن عـدد األطفـال الـذين مت التحقـق مـن جتنيـدهم       ورغـم   . ٢٠٠٨أبريـل   /عملية حتقق يف نيسان   
ــرة نفــسها مل يتعــد    ــدين بالفعــل يتجــاوز    طفــال، ُيعتقــد أن عــدد األ ٤٤خــالل الفت طفــال اجملن

  .بكثري ذلك
ــة العمــل    - ٤٠ ــةوأبقــت فرق ــن خــالل  ،  القطري ــم املتحــد  م ــة األم ــوظفي منظم ــة م ة للطفول

نمـور  التابعة ل  “الطفلهيئة محاية   ”يف فاّني، على حوار أسبوعي مع ما يسمى بـ          ) اليونيسيف(
بـت فيهـا لألطفـال    التاميل يف كيلينوشي، من أجل القيـام حتديـدا باسـتعراض احلـاالت الـيت مل يُ        

وشــكلت االجتماعــات منتــدى الســتعراض  . الــذين أُبلغــت اليونيــسيف بــأن اجلماعــة جنــدهتم 
الـيت  القطريـة   وفـق قاعـدة بيانـات فرقـة العمـل           ،  بت فيها بعـد   اليت مل يُ  األطفال اجملندين   االت  ح
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خـالل  تديرها اليونيسيف، فضال عن حل املـشاكل املتعلقـة باحلـاالت الـيت أفـادت هبـا التقـارير                 
ــ مــن أجــل ،أســبوع االجتمــاع . اإلفراج وتنــاول املــسائل األخــرى املتعلقــة باحلمايــة التعجيــل ب

 منــور التاميــلأفــادت التقــارير بــإطالق دت صــعوبة التحقــق مــن حــاالت األطفــال الــذين وتزايــ
إمكانيـة الوصـول إىل املنـاطق       ضـعف   بـسبب   وذلـك   ،  سراحهم خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      

 وبلــغ العــدد .الــيت أُفيــد بعــودة األطفــال إليهــا، حيــث زادت شــدة األعمــال العدائيــة يف فــاّني   
 طفــال يف هنايــة كــانون ٨١ أُفيــد بتجنيــدهم ومل ُيطلــق ســراحهم بعــد املــسجل لألطفــال الــذين

 عامـا منـذ ذلـك احلـني     ١٨الـذين بلغـوا   اجملنـدين  ، بينمـا بلـغ عـدد األطفـال      ٢٠٠٩يناير  /الثاين
 وُيخــشى مــن أن األعــداد الفعليــة لألطفــال اجملنــدين يف أشــهر الــرتاع األخــرية   . طفــال١ ٣٤٢

  . بالغة االرتفاع
ت األسـبوعية، عقـدت وكـاالت األمـم املتحـدة اجتماعـات             اة إىل االجتماع   وباإلضاف  - ٤١

واجلنـــاح الـــسياسي مـــن أجـــل مناقـــشة املـــسائل الـــسياساتية  الطفـــل دوريـــة مـــع هيئـــة محايـــة 
وأُثـريت شـواغل عـن زيـادة        .  فيمـا يتعلـق حبمايـة األطفـال بوجـه عـام            مالتاميل والتزاماهت  نمورل

ــور ا الترهيــب أعمــال  ــيت ميارســها من ــى بعــض  ال ــل عل ــائالت لتامي ــد   الع ــغ عــن جتني حــىت ال تبل
خطـة  ”التزامـات نابعـة مـن    ا قطعوه على أنفـسهم مـن   األطفال، ومطالبة منور التاميل بالوفاء مب     

وخـالل الفتـرة املـشمولة    .  عامـا  ١٨ اليت وضعوها بعـدم جتنيـد أي شـخص حتـت سـن               “العمل
ــالتقرير، تنــاول املنــسق املقــيم وممثلــو اليونيــسيف وبرنــ   ــة العــاملي ومفوضــية األمــم  ب امج األغذي

موضوع جتنيد األطفـال واسـتخدامهم، فـضال    تكرارا مع منور التاميل  املتحدة لشؤون الالجئني    
  .عن ضرورة احترام موظفي األمم املتحدة وأصوهلا

ومع تصعيد الرتاع يف فاّني مما أدى يف هناية املطاف إىل انتقـال األمـم املتحـدة وغريهـا                     - ٤٢
  االت اإلنــسانية، بــات مــن الــصعب احلفــاظ علــى حــوار مــستمر مــع منــور التاميــل،   مــن الوكــ

خطــة ”كانــت الفــرص حمــدودة أمــام اســتعراض و. التابعــة هلــمالطفــل مبــا يف ذلــك هيئــة محايــة 
ف فرصـة دخـول   ي من أجل مناقشة اتساقها مع املعـايري املتوقعـة؛ ومل ُتـَتح أبـدا لليونيـس        “العمل

سكرية مــن أجــل التحقــق مــن وجــود أطفــال مــن عدمــه، رغــم     معــسكرات منــور التاميــل العــ 
 لـيس ويف وقـت كتابـة هـذا التقريـر،          . يـل  منـور التام   “خطـة عمـل   ”التزامات ترد هبذا املعىن يف      

قـي تقـارير عـن جتنيـد األطفـال،          هناك وجود دويل يف فـاّني، ومل تـتمكن األمـم املتحـدة مـن تل               
  .  السابقمن التحقق من حالة األطفال الذين ُجندوا يف وال
  

  تاميل ماكّال فيدوتاالي بوليكال  - باء  
عقـب فتـرة مـن املفاوضـات بـني مجاعـة تاميـل        و،  ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١يف    - ٤٣

 وحكومة سري النكا، واليونيـسيف، وقعـت تاميـل ماكّـال خطـة              ،ماكّال فيدوتاالي بوليكال  
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ــق العامــ  اســتجابةعمــل  ــواردة يف اســتنتاجات الفري ــابع جمللــس األمــن  للتوصــيات ال ــيت ،ل الت  ال
ــشرين األول٢١صــدرت يف  ــوبر / ت ــ)S/AC.51/2008/11 (٢٠٠٨أكت ــال  ت، وحث ــل ماكّ  تامي

ـــ  ــزام ب ــا  ” علــى االلت ــة مــدهتا  املــذكورة وتــضع خطــة العمــل  . “خطــة عمــل حمــددة زمني عملي
على تاميل ماكّـال    حبلوله  الوقت الذي يتعني    وهو  ،  ٢٠٠٩مارس   / آذار ١أشهر، تنتهي يف     ٣
ــد  أ ــال واألن تتوقــف عــن جتني ــال املوجــودين    أن طف ــع األطف ــق ســراح مجي . صــفوفهابــني تطل

مزيـدا مـن    ل حكومـة سـري النكـا        وشهدت عملية التفـاوض والتوقيـع علـى خطـة العمـل حتمّـ             
 عـن اختـاذ سلـسلة مـن     تأسـفر كمـا   جتنيد األطفال من قبل تاميل ماكّـال،        خبصوص  املسؤولية  

 املنطقـة  إنشاء فرقة عمل على صعيد املقاطعة يف باتيكالوا، وهـي  : من بينها اإلجراءات اإلجيابية 
كــومي ومبــشاركة الــشرطة والقــوات احلسؤول املــاألكثــر تــضررا مــن جتنيــد األطفــال، برئاســة  

ة طاملشاركة املباشـرة مـن الـشر      و ؛املسلحة ودوائر مراقبة السلوك، وتاميل ماكّال، واليونيسيف      
يذ األكثر فعالية لإلطار القانوين القـائم مبـا يكفـل اضـطالع             يف التصدي لتجنيد األطفال، والتنف    

عـدد  خفـض   زيادة عدد األطفال املطلق سراحهم، و     والقضاة ومراقيب السلوك بدورهم كامال؛      
على جتنيـد   متاما  وال يزال من الالزم إحراز املزيد من التقدم من أجل القضاء            . األطفال اجملندين 

ة اإلجيابيــة للــشرطة والقــضاء عــن مقاضــاة القــادة الــذين   األطفــال، وينبغــي أن تــسفر املــشارك 
  .يواصلون جتنيد األطفال

ــذين أُبلغــت فرقــة   جممــوعواخنفــض   - ٤٤ ــة بالرصــد  عمــل ال عــدد األطفــال ال ــة املعني القطري
 يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق، إىل           ٢٠٧بتجنيدهم من قبل تاميـل ماكّـال مـن          واإلبالغ  

ــرة احلاليــة ١٥٠ ــاه  ( يف الفت ــة العمــل، مــن خــالل    . )انظــر الــشكل أدن واتــسم احلــوار بــني فرق
ولكـن مـع    . اليونيسيف، وتاميل ماكّال على صعيد املقاطعات والصعيد الـوطين بعـدم االنتظـام            

حكومـة  بشكل متزايد علـى إشـراك   القطرية فرقة العمل عملت مرور الفترة املشمولة بالتقرير،    
ــد ا مباشــرة ســري النكــا   ــسألة جتني ــسان    يف م ــال، ويف ني ــل ماكّ ــل تامي ــن قب ــال م ــل /ألطف أبري

.  طفــال يف مناســبتني منفــصلتني بتيــسري مــن حكومــة ســري النكــا   ٣٩، أُطلــق ســراح ٢٠٠٨
وأُطلق سراح األطفال حبضور املفوض العام لشؤون التأهيل، واليونيسيف، وأُِحلقـوا بعـد ذلـك               

ة بــالتقرير، مت التحقــق مــن إطــالق ويف هنايــة الفتــرة املــشمول. بــربامج التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج
  . طفال١٣٠سراح 
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 طفـال خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تلقـت             ١٣٠ورقم التحقق من إطـالق سـراح          - ٤٥
بالغـات بالتجنيـد علــى يـد تاميــل ماكّـال يفـوق عــددها حـاالت إطــالق       القطريــة فرقـة العمـل   

 رِدَّة يف    شـهدت  الفتـرة املـشمولة بـالتقرير احلـايل        هنايـة    بيد أن . السراح اليت حتققت منها الفرقة    
، ٢٠٠٩ينــاير /ويف هنايــة كــانون الثــاين. هــذا الــنمط، وهــي تعطــي انطباعــا مــشجعا للمــستقبل

وبلــغ جممــوع  .  طفــال ال يزالــون جمنــدين ومل يطلــق ســراحهم حــىت تارخيــه      ٤١كــان هنــاك  
ــة وجتــاوز عمــرهم      ــدوا يف ســن الطفول ــذين ُجن ــا ١٨األشــخاص ال ــة  ٨٠ عام  شخــصا يف هناي

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
  

  حكومة سري النكا  -جيم   
 إقامـة  سـبيل  يف التقريـر  هبـذا  املشمولة الفترة خالل تقدما النكا سري حكومة حققت - ٤٦

 .املـسلحة  جلماعـات ا صـفوف  األطفـال  غـادرة مب يتعلـق  فيمـا  التزاماهتـا  لـدعم  وسياسات هياكل
 عنـه  املعلـن  موقفهـا  إلنفـاذ  عملية خطوات ذلك إىل افةباإلض النكا سري حكومة اختذت وقد
 .ح على اإلطالق مع جتنيد األطفالالتسام عدم يقتضي الذي ،واسع نطاق على

وقد اضطلع مكتب املفوض العام إلعـادة التأهيـل بـدور قيـادي عـن طريـق اختـاذ مخـس                       - ٤٧
مـارس  /ز أميب بوسي يف آذار    إنشاء مرك  :مبادرات حمددة خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، هي       

 وإعــداد وتوقيــع ،ن يغــادرون صــفوف اجلماعــات املــسلحة إلعــادة تأهيــل األطفــال الــذي٢٠٠٨
توضح األدوار واملسؤوليات فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨يف  مذكرة تفاهم مع اليونيسيف     

ايتــهم وإعــادة  وتقــدمي الرعايــة هلــم ومحتــسرحيهمب و،اجلماعــات املــسلحةيف األطفــال مبنــع جتنيــد 
؛ وصياغة الئحة طوارئ لتـوفري خـدمات إعـادة التأهيـل لألطفـال               وفقا للمعايري الدولية   إدماجهم
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الذين يغادرون صفوف اجلماعات املسلحة؛ وإعداد محلة توعيـة عامـة ملكافحـة جتنيـد األطفـال؛                 
ال فيـدوتاالي   تاميـل ماكـ   (العمل املوقعة بني احلكومة ومجاعة منور التحرير الـشعيب           وتيسري خطة 

 .، واليونيسيف)بوليكال

 التأهيــل، إلعــادة العــام املفــوض مكتــب ينــسقه الــذي بوســي، أمــيب مركــز أنــشئ وقــد - ٤٨
 الـذين  أو املـسلحة  اجلماعـات  مـن  اهلاربني األطفال على القبض فيها ُيلقى اليت احلاالت ملعاجلة
 مـن  البـالغني  مـع  الـسجون  يف وُيحتجزون )“املستسلمون” وُيسمَّْون( احلكومة قوات تأسرهم
 والبـالغني،  األطفـال  بـني  الفصل يف املتمثل املزدوج اهلدف املركز حقق قدو .السابقني احملاربني
 التعلـيم  مـن  االسـتفادة  ميكنـهم  حيـث  احتجـازهم،  مـن  بـدال  مفتوحـة،  بيئة يف األطفال وكفالة

 يــؤوي املركــز انكــ ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ٣١ ويف .النفــسي والــدعم املهــين والتــدريب
 التحريــر ومنــور للتحريــر، إيــالم تاميــل منــور( املــسلحة باجلماعــات ســابقا مــرتبطني طفــال ٦١

ــشعيب ــن ).الـ ــني ومـ ــؤالء بـ ــاد هـ ــوهتم إىل ٥١ عـ ــرهم بيـ ــث وأسـ ــوا حيـ ــدعم تلقـ ــق الـ  املتعلـ
  .اإلدماج بإعادة

 مــذكرة يــلالتأه إلعــادة العــام املفــوض مكتــب عوقَّــ أعــاله، ٤٧مثلمــا ورد يف الفقــرة  - ٤٩
 سـري  حكومـة  عـن  نيابـة  املكتـب،  واضـطلع  .٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٨ يف اليونيسيف مع تفاهم
 مـن  الوافـدين  األطفـال  تأهيـل  وإعـادة  التجنيـد  مبنع يتصل فيما والتخطيط التنسيق بدور النكا،

  .املسلحة اجلماعات

 تأهيــل  ةبإعــاد  املتعلقــة  الطــوارئ  الئحــة  تــشكل  أعــاله،  ٤٧كمــا ورد يف الفقــرة  و - ٥٠
 الرعايـة  لتـوفري  إطـارا  ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  ١٥ يف املعتمـدة  “املستـسلمني  األطفال”

 والتزامـات  بـاريس  ملبـادئ  وفقا املسلحة، اجلماعات صفوف يغادرون الذين لألطفال واحلماية
 الرئيــسيني املــصلحة أصــحاب علــى رمسيــا الطــوارئ الئحــة ُعممــت وقــد .بتنفيــذها احلكومــة
ــدء مبناســبة عــالماإل ووســائط ــة ب ــة محل ــة التوعي ــشأن العام ــد ب ــال جتني ــر/شــباط يف األطف  فرباي
 مـن  املتـضررين  واألطفـال  الـضعيفة  والفئـات  املـسلحة،  اجلماعـات  احلملـة  وتستهدف .٢٠٠٩
 لظـاهرة  التـصدي    جمـال  يف احلكومـة  سؤوليةمبـ  معلومـات تتعلـق    تقـدمي  وكـذلك  املسلح، الرتاع
 .األطفال جتنيد

 يف حتـسينات  إدخـال  ينبغـي  ،اجلهود اليت بذلتها حكومة سـري النكـا       من رغمال وعلى - ٥١
 الـشعيب،  التحريـر  منـور  سـيما  وال املـسلحة،  اجلماعـات  مـن اإلفراج عـن األطفـال       تيسري عملية
 توقيـع  يـشكل  أن يف ويؤمـل  .الالحقـة  املراحـل  يف اإلدمـاج  إلعـادة  املقـدم  الدعم تعزيز وينبغي
 وإيقــاف األطفــال مجيــعاإلفــراج عــن  لكفالــة منطلقــا الــشعيب رالتحريــ منــور مــع العمــل خطــة
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 صــفوف يغــادرون الــذين لألطفــال اإلدمــاج وإعــادة التأهيــل إعــادة خــدمات وتــوفري التجنيــد
 .القريب املستقبل يف املسلحة اجلماعات

 جمللـس  التـابع  العامـل  الفريـق  إليهـا  توصل اليت االستنتاجات يف إليه املشار النحو وعلى - ٥٢
 الرفيعـــة اللجنـــة عمـــل يف تقـــدم أي ُيلحـــظ مل ،٢٠٠٨ أكتـــوبر/تـــشرين األول ٢١ يف مـــناأل

ــستوى ــشتركة امل ــني امل ــوزارات ب ــشأة( ال ــة ،)٢٠٠٧ أغــسطس/آب ٢٧ يف املن ــإجراء املكلف  ب
 تكــون قــد الــسريالنكية األمــن قــوات عناصــر بعــض بــأن االدعــاءات يف وحمايــد شــامل حتقيــق
 التحقيـق  هـذا  إكمـال  شـأن  ومـن  .األطفـال  جتنيـد  يف الـشعيب  التحريـر  منـور  مجاعـة  مع متواطئة
 مــن هامــا جانبــا يــشكال أن األمــن جمللــس التــابع العامــل الفريــق إىل عنــه التقريــر وإحالــة مبكــرا
 .األطفال جتنيد مع اإلطالق على التسامح بعدم االلتزام تنفيذ جوانب

 اإلنـسانية،  املـساعدات  وصـول ب املعنيـة  املـستوى  الرفيعـة  االستشارية اللجنة استمرتو - ٥٣
ــاجل الـــيت ــسياسات مـــسائل تعـ ــة الـ ــا، ســـري يف اإلنـــسانية باملـــساعدات املتعلقـ ــد يف النكـ  عقـ

 مـن  عـددا  اللجنـة  وتـشمل  .التقريـر  هبذا املشمولة الفترة خالل كولومبو يف منتظمة اجتماعات
 املعنيـة  عيـة الفر اللجنـة  مثـل  خاصـة،  بـصورة  األطفـال  علـى  بعـضها  يركـز  الـيت  الفرعيـة  اللجان

 االحتياجــات إلبـراز  ناجعــة وسـيلة  أهنــا الفرعيـة  وجلاهنـا  اللجنــة أثبتـت  وقــد .والـصحة  بـالتعليم 
 املتـضررة  املنـاطق  إىل الوصـول  تيـسري  علـى  وسـاعدت  املـساعدات،  بوصـول  املتعلقة واملشاكل

ــن ــرتاع، م ــيما ال ال ــافي س ــق م ــدادات بإيــصال يتعل ــةالتعليم اإلم ــصح ي ــري .ةيوال  اللجنــة أن غ
 لإلمــداد احلكومــة إذن علــى احلــصول تيــسري ذلــك يف مبــا املــشاكل، بعــض حــل مــن تــتمكن مل

 يف واملقـيمني  احلـاد  التغذيـة  سـوء  مـن  يعـانون  الـذين  لألطفـال  فعاليـة  األكثـر  العالجيـة  باألغذية
 كامـل،  جنـاح  حتقيـق  دون بـدائل  إلجيـاد  اجلهـود  وُبذلت .احلكومة لسيطرة خاضعة غري مناطق
 إليهـا  تـشتد  الـيت  العالجيـة  التغذيـة  علـى  البلـد  أحنـاء  بعـض  يف األطفـال  حيصل ال لذلك ونتيجة
 القلـق  شـدة  بـسبب  لألطفـال  هامـة  إمـدادات  إيـصال  عـدم  على األمثلة من مثال وهذا .احلاجة

 يف التوصـل  مـن  الـرغم  علـى  وذلـك  ،أخـرى  أغـراض  إىل اإلغاثـة  إمـدادات  حتويـل  إمكانيـة  مـن 
 .اللجنة عم مسبق اتفاق إىل احلاالت بعض

  
 الربامج إطار يف هلا والتصدي االنتهاكات متابعة  - خامسا 

جتري املناقشات من أجل التوصل إىل عمليـة رمسيـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة                   - ٥٤
 الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر  ويف الوقــت نفــسه اســتمرت طــوال . نكــااإلدمــاج يف ســري ال

اجملنــدين يف اجلماعــات املــسلحة، علــى النحــو املــبني  األطفــال اإلفــراج عــن الــدعوةُ مــن أجــل 
وقد عملت األمم املتحدة، وخباصة اليونيسيف وشركاؤها، بشكل وثيـق مـع حكومـة              . أعاله
النكا لوضع إطار للسياسات العامة، اكتـسب الطـابع الرمسـي يف شـكل مـذكرة تفـاهم              يسر
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وف اجلماعـات املـسلحة     ، لرعايـة األطفـال الـذين يغـادرون صـف          ٢٠٠٨يوليـو   /وقعت يف متوز  
وقُــدم الــدعم الــتقين ملكتــب  .  أعــاله٤٩ و ٤٧، انظــر الفقــرتني ومحايتــهم وإعــادة إدمــاجهم 

املفوض العام إلعادة التأهيل من أجل صياغة الئحة طوارئ فيمـا يتعلـق بإعـادة تأهيـل هـؤالء                   
 لرعايـة   األطفال، وتقدمي الدعم املايل والفـين إلنـشاء وصـيانة مركـز أمـيب بوسـي، وهـو مرفـق                   

ــسلحة     ــادرون صــفوف اجلماعــات امل ــذين يغ ــال ال ــرتني  األطف .  أعــاله٤٨ و ٤٧، انظــر الفق
وباإلضــافة إىل ذلــك جيــري علــى صــعيد املقاطعــات مناقــشة وصــياغة إطــار للتعــاون بــني           
اليونيسيف وشركائها واهليئة الوطنية حلماية الطفل وتقدمي خدمات مراقبة السلوك، مـن أجـل     

 .طفالدعم إعادة إدماج األ

 فتـرة  ومنـذ  .طفـل  ٣ ٤٠٠ مـن  ألكثـر  الـدعم  اإلدمـاج  إعـادة  برامج قدمت اآلن وإىل - ٥٥
 تـوفري  يـشمل  الـذي  اإلدمـاج،  بإعـادة  املتعلـق  الـدعم  علـى  طفـل  ٢٩٥ حـصل  الـسابقة  اإلبالغ
 .االجتماعي - النفسي والدعم املهين والتدريب املدرسة، إىل والعودة املعيشة، سبل

 املقاطعـات  صـعيد  علـى فرقـة العمـل القطريـة وأجهـزة الرصـد          بني الصلة لتعزيز وسعيا - ٥٦
 .تـضررا  األكثـر  املقاطعـات  يف التدريبيـة  العمـل  حلقـات  مـن  سلـسلة  ُنظمـت  اإلبـالغ،  آلياتو

 ولألسـف  .اجملموع يف شخصا ١٢٤ فيها شارك تدريبية عمل حلقات مخس جمموعه ما وُعقد
 متنــع الــيت والعوائــق األمــن انعــدام بــسبب يتيفــووموال كيلينوتشيتــشي مقــاطعيت تغطيــة يتــسن مل

 .املقاطعتني إىل الوصول
  

 التوصيات  - سادسا 
 سـبتمرب / أيلـول  ١٥بعد إعـادة التأكيـد أن الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر متتـد مـن                     - ٥٧

  :٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١ إىل ٢٠٠٧
 املزيـد  لتجنـب  كنـة املم التدابري مجيع اختاذ على النكا سري حكومة تثُح  )أ(  

 مجاعـة  ضـد  العسكرية عملياهتا خالل األطفال، سيما وال املدنيني، وتشويه قتل أعمال من
 بقـوات  املـرتبطني  األطفال وكذلك املدنيني، مرور حرية وتيسري للتحرير، إيالم تاميل منور

 ؛هتالسيطر اخلاضعة املناطق يف حماصرين يزالون ال الذين اجلماعة
 اإلنساين اجملال يف العاملني وصول تيسري على النكا سري ةحكوم وُحثت  )ب(  
 الـذين  األطفـال  مـن  العديـد  فـيهم  مبـن  داخليـا،  ملـشردين ااألشـخاص   إىل   املـساعدة  وتقدمي

إىل  وكـذلك  للتحريـر،  إيـالم  تاميـل  منـور  مجاعـة  لـسيطرة  اخلاضعة فاين منطقة يف يزالون ال
  ؛احلكومة عليها تسيطر اليت املناطق إىل فاين منطقة من اخلارجني داخليا املشردين مجيع
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مجاعة منور إيالم تاميل القيام فـورا بـاإلفراج عـن مجيـع األطفـال       طُلب من  )ج(  
وعن مقدمي الرعاية هلم، مبـا يف ذلـك األطفـال املـرتبطني بقواهتـا املـسلحة، والـسماح هلـم                     

  باخلروج من مناطق الرتاع إىل مناطق آمنة؛
إيــالم تاميــل إىل وقــف مجيــع اهلجمــات علــى املــدنيني، ُدعيــت مجاعــة منــور   )د(  

ــة         ــة غــري آمن ــال وخلقــت بيئ ــيت قتلــت وشــوهت األطف ــة، ال ــات االنتحاري ووقــف العملي
  للمدنيني؛
طُلب من مجاعة منور إيالم تاميل التوقف فورا عن مجيع عمليـات التجنيـد                )هـ(  

 صــفوفها، مــع اختــاذ وجتنيــد األطفــال دون الثامنــة عــشرة، واإلفــراج عمــن جنــد منــهم يف 
خطوات عاجلة الستعراض ما سبق أن التزمت به وفـق معـايري العمـل املقبولـة ومتـشيا مـع                    

 ).٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قراري جملس األمن 

  :وبالنظر إىل التطورات األخرية - ٥٨
 اآلن، حـىت  احملـرز  التقـدم  مـن  االسـتفادة  علـى  النكـا  سـري  حكومة ُتحث  )أ(  
 الـيت  املنـاطق  يف األطفـال  جتنيـد  عـدم  وكفالـة  األخرى، واألطراف ملتحدةا األمم من بدعم
 ،املــسلحة اجلماعــات عنــهم ُتفــرج الــذين األطفــال مجيــع اســتفادة وكفالــة عليهــا، تــسيطر
 مالئمــة أخــرى أشــكال تقــدمي يــشمل مبــا اإلدمــاج، وإعــادة واحلمايــة الرعايــة بــرامج مــن
 وعلـى احلكومـة     .عامـا  ١٨ اآلن عمـرهم  ويتجـاوز  أطفـال  وهـم  ُجنـدوا  ملـن  املـساعدة  من
تعطــي أولويــة خاصــة إىل حتديــد هويــة مجيــع األطفــال اجملنــدين واإلفــراج عنــهم وإعــادة  أن

إدمــاجهم بنجــاح يف جمتمعــاهتم بعــد مغــادرهتم للجماعــات املــسلحة، وأن تنفــذ ذلــك وفقــا 
  هلم؛ي وعليها أيضا تقدمي خدمات خاصة من قبيل الدعم النفس. للمعايري الدولية

وُتحث حكومة سري النكـا علـى تيـسري وصـول جهـات تقـدمي املـساعدة                   )ب(  
اإلنــسانية وإيــصال املــساعدة إىل األشــخاص املــشردين داخليــا، مبــا يف ذلــك كفالــة تــوفري   
الرعايــة واحلمايــة املطلوبــة لألطفــال الــذين انفــصلوا عــن أســرهم، ومعاجلــة ســوء التغذيــة    

 ن داخليا؛املنتشر بكثرة لدى األطفال املشردي

 الــذي ملوقفهــا الفعــال اإلنفــاذ ضــمان علــى النكــا ســري حكومــة وُتحــث  )ج(  
 منتظمة حتقيقات إجراء ذلك يف مبا األطفال، جتنيد مع اإلطالق على التسامح عدم يقتضي
 للمحاكمـة  اجلـرائم  ارتكـاب  عـن  املـسؤولني  وتقـدمي  عنـها،  املبلـغ  احلـاالت  كل يف ونشطة

ــه شــرعت الــذي التحقيــق النكــا ســري حكومــة تكمــل أن وينبغــي .وإدانتــهم ــة في  اللجن
 التحريــر منــور ومجاعــة األمــن قــوات بــني التواطــؤ مبــسألة املعنيــة الــوزارات بــني املــشتركة
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 التـابع  العامـل  الفريـق  إىل التقريـر  إحالـة  وينبغي .وجتنيدهم األطفال اختطاف على الشعيب
 ؛األمن جمللس

تاميـل   جبماعـة  اخلاصـة  العمـل  خطـة  يـذ تنف يف تقدم حتقيق من الرغم وعلى  )د(  
 مجاعـة  متتثـل  أن وجيـب  .هامـة  خطوات اجتياز يستلزم املتطلبات جبميع الوفاء فإن ،ماكال
ــا امتثـــاال الـــشعيب التحريـــر منـــور ــة تامـ ــا احملـــددة العمـــل خلطـ ــة زمنيـ ــانون ١ يف املوقعـ  كـ
ــراج عــن  ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول ــع لإلف ــدين األطفــال مجي ــع ووقــف صــفوفها يف اجملن  مجي

  ؛اخلطة هذه تنفذ وأن األطفال، جتنيد عمليات
وينبغــي يف األجــل الطويــل النظــر مــن خــالل آليــات مناســبة يف الــشواغل    )هـ(  

  .املتعلقة باملساءلة عن االنتهاكات اجلسيمة يف حق األطفال، ومبسائل العدالة االنتقالية
  


