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  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف سري النكا    
    

  موجز  
النكـا،   هذا هو التقرير الرابـع لألمـني العـام بـشأن األطفـال والـرتاع املـسلح يف سـري              

وهــو يــشمل ). ٢٠٠٨ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢وقــد أُعــد عمــال بقــراري جملــس األمــن   
، ويعــرض معلومــات عــن ٢٠١١يونيــه /ان حزيــر٣٠ إىل ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١الفتــرة مــن 

احلالة السائدة يف سري النكا، وعن التقدم احملرز ومدى االمتثال لاللتزامات بإهنـاء مـا حـدث                 
من حاالت االنتهاك واإليـذاء اجلـسيمة يف غـضون األشـهر األخـرية مـن فتـرة الـرتاع يف أوائـل                 

ــام  ــيت خلــص إليهــ     . ٢٠٠٩ع ــتنتاجات ال ــة لالس ــر متابع ــدم التقري ــين   ويق ــل املع ــق العام ا الفري
 تــشرين ٢١ ، و)S/AC.51/2007/9 (٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٣باألطفــال والــرتاع املــسلح يف 

  ).S/AC.51/2010/2 (٢٠١٠يونيه / حزيران٣ ، و)S/AC.51/2008/11 (٢٠٠٨أكتوبر /األول
وينــوه التقريــر إىل جوانــب التقــدم الــذي أحرزتــه الــسلطات الوطنيــة فيمــا قبــل إعــالن   
.  ومنـذ صـدور هـذا اإلعـالن    ٢٠٠٩مـايو  /مة سري النكا انتهاء الـرتاع يف البلـد يف أيـار       حكو

وُيــربز، بــصفة خاصــة، مــا أُحــرز مــن تقــدم بــشأن فــصل األطفــال عــن فــصيل تاميــل ماكــال     
فيدوتاالي بوليكال وجبهة منور حترير تاميل إيالم وإعادة إدمـاجهم يف اجملتمـع، وفقـا ملـا طلبـه                   

تاجاته وملا بّينه تفصيال املبعوث اخلاص للممثل اخلاص لألمني العـام املعـين             جملس األمن يف استن   
ويعــرض التقريــر كــذلك   . باتريــك كمــائرت ) املتقاعــد(باألطفــال والــرتاع املــسلح، اللــواء    

التفاصيل املتعلقة باجلهود الـيت تـضطلع هبـا احلكومـة بـدعم مـن األمـم املتحـدة يف البحـث عـن                
والديهم يف املراحل النهائية من الرتاع، ويتناول ضـرورة بـذل املزيـد             األطفال الذين فُصلوا عن     

  .من تلك اجلهود
ويناقش التقرير أيـضا عـددا مـن الـشواغل الـيت مـن أمههـا ضـرورة املـساءلة عـن جتنيـد                   

األطفال واستخدامهم من جانب بقايا فـصيل تامـال ماكـال فيوتـاالي بوليكـال والعثـور علـى                   
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دم التقرير سردا جممال جملموعة من االدعاءات املرجح صدقها من آبـاء            ويق. األطفال املفقودين 
  .األطفال املفقودين أو الذين قتلوا خالل املرحلة األخرية من الرتاع

ويــشمل التقريــر جمموعــة مــن التوصــيات بــشأن تعزيــز اجلهــود اجلــديرة باإلشــادة الــيت    
بطني سـابقا بفـصيل تاميـل ماكـال     تبذهلا حكومة سري النكا لصاحل األطفال الذين كـانوا مـرت       

فيــدوتاالي بوليكــال وجبهــة منــور حتريــر تاميــل إيــالم، ويــشجع احلكومــة علــى أن حتقــق فيمــا  
ارتكب من انتهاكات وأن تواصل معاجلة مـا تبقـى مـن مـسائل احلمايـة فيمـا يتعلـق باألطفـال                      

  .املتضررين من جراء الرتاع
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  مقدمة  -أوال   
النكـا،   بـع لألمـني العـام بـشأن األطفـال والـرتاع املـسلح يف سـري                هذا هو التقرير الرا     - ١

 يــشملوهــو ). ٢٠٠٨ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢أُعــد عمــال بقــراري جملــس األمــن   وقــد 
 ويعــرض معلومــات عــن  ،٢٠١١يونيــه /حزيــران ٣٠ إىل ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١الفتــرة مــن 

إهنـاء مـا حـدث      لاللتزامـات ب  ال  احلالة السائدة يف سري النكا، وعن التقدم احملرز ومدى االمتث         
من حاالت االنتـهاك واإليـذاء اجلـسيمة يف غـضون األشـهر األخـرية مـن فتـرة الـرتاع يف أوائـل              

املعــين باألطفــال الســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا الفريــق العامــل   لويقــدم متابعــة . ٢٠٠٩عــام 
ــرتاع املـــسلح  ــران ١٣يف والـ ــه /حزيـ ــشري٢١ ، و)S/AC.51/2007/9 (٢٠٠٧يونيـ  /ن األول تـ

  ).S/AC.51/2010/2 (٢٠١٠يونيه / حزيران٣ ، و)S/AC.51/2008/11 (٢٠٠٨أكتوبر 
  

  احلالة السياسية والعسكرية واالجتماعية السائدة  -ثانيا   
، عقــب إعــالن وفــاة زعــيم جبهــة منــور حتريــر تاميــل إيــالم، ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٩يف   - ٢

ى تلـك اجلبهـة، إيـذانا بانتـهاء نـزاع مـسلح             فيلوبيالي براهباكاران، أعلنت احلكومـة النـصر علـ        
، الـيت سـبقت انتـهاء    ٢٠٠٩وقد شهدت فترة األشـهر اخلمـسة األوىل مـن عـام       .  عاما ٢٦دام  

وعمـدت اجلبهـة إىل منـع املـدنيني مـن      . احلرب، تدهورا مطردا يف احلالة األمنيـة يف مشـال البلـد    
ر علـى مـن حيـاولون مغـادرة تلـك           الفرار من املناطق الواقعـة حتـت سـيطرهتا وكانـت تفـتح النـا              

وخالل تلك الفترة، واصلت قوات األمن الـسريالنكية التقـدم إىل داخـل املنـاطق الـيت                 . املناطق
تسيطر عليها اجلبهـة، حيـث حـددت ثـالث منـاطق ُيحظـر فيهـا إطـالق النـار مـن أجـل محايـة                          

يد للــسكان ويف أثنــاء تقــدم قــوات األمــن وتقهقــر اجلبهــة، حــدث عــدة مــرات تــشر  . املــدنيني
ينـاير، كانـت منـاطق حظـر        / كانون الثـاين   ٢١ويف  . وتقليص تدرجيي ملناطق حظر إطالق النار     

 كيلــومترا مربعــا، احنــصر فيهــا عــدد ال يقــل عــن   ٣٥,٥إطــالق النــار تــشمل مــساحة قــدرها  
ــخص؛ ويف ٣٠٣ ٠٠٠ ــباط١٢ شـ ــدد   / شـ ــارب العـ ــر، قـ ــل  ٣٠٠ ٠٠٠فربايـ ــخص داخـ  شـ
 شــخص ١٠٠ ٠٠٠، أصــبح عــدد يــصل إىل  ٢٠٠٩مــايو / أيــار٨كيلــومترا مربعــا؛ ويف  ١٤

  .حمصورا داخل بضعة كيلومترات مربعة
ــار    - ٣ ــال يف أي ــهاء القت ــايو /وعقــب انت ــرتاع، حتــول   ٢٠٠٩م ــهاء ال ــة انت  وإعــالن احلكوم

ــددهم       ــالغ ع ــا الب ــشردين داخلي ــساعدة امل ــز إىل م ــؤالء  .  شــخص٢٨٠ ٠٠٠التركي ــان ه وك
 يف املائة دون سـن الثامنـة        ٣٤ بينهم نسبة تقدر بنحو      األشخاص املشردون داخليا، الذين كان    

عــشرة، ُيحجــزون يف خميمــات، ولكــن كانــت احلكومــة تقــدم إلــيهم بالقــدر املمكــن حــصص   
وظلـت حريـة    . األغذية وسبل احلصول على املياه واملرافق الصحية وخـدمات الرعايـة الـصحية            

ــدة مث      ــدة ملـ ــل مقيـ ــا يف التنقـ ــشردين داخليـ ــخاص املـ ــة األشـ ــانون   أغلبيـ ــىت كـ ــهر، حـ ــة أشـ انيـ
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وعلــى الــرغم مــن إنــشاء خميمــات للمــشردين داخليــا بلــغ عــددها         . ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
، فإن أغلبية أولئك األشخاص قد ُوضـعوا يف البدايـة يف خمـيم مزرعـة                ٢٠٠٩خميما يف عام     ٤١

وكانـت  .  شـخص علـى األقـل      ٢٥٠ ٠٠٠مينيك، الـذي وصـل أكـرب عـدد للمقـيمني فيـه إىل               
ــه مــن الــضروري أن متتثــل      األمــم املت ــة التنقــل مــسألة ملحــة وأن حــدة تــرى أن إجــراء رد حري

، طبقــت ٢٠٠٩ديــسمرب /ويف كــانون األول. احلكومــة اللتزاماهتــا مبقتــضى القــانون الــدويل    
احلكومة نظاما للمرور، يتيح للمشردين داخليا املقـيمني يف املخيمـات احلـصول علـى تـصاريح                 

  .ارجها ملدد تراوحت من يوم واحد إىل عشرة أيامباخلروج من املخيمات والبقاء خ
وبوجه عام، مل يكن مسموحا للمشردين داخليا مبغادرة املخيمـات هنائيـا إىل أن تـرى                  - ٤

وبـديال لـذلك،    . للعـودة “ تتحـ فُ”خالية من األلغـام وأّنهـا قـد          احلكومة أن مناطقهم األصلية   
وبدأت عملية العـودة    . ن أن يقيموا معها   كان يسمح هلم باملغادرة إذا وجدوا عائلة مضيفة ميك        

ــسطس /يف آب ــة    ٢٠٠٩أغـ ــات يف هنايـ ــبقني يف املخيمـ ــخاص املتـ ــدد األشـ ــبح عـ ، إىل أن أصـ
ــران ــه /حزي ــغ ٢٠١١يوني ــة   ٣٤ شخــصا، كــان  ١١ ٥٣٤ يبل ــهم دون ســن الثامن ــة من  يف املائ
  .عشرة

 تــدرجييا ، اســتقرت احلالــة األمنيــة يف البلــد، وأخــذ البلــد يتقــدم  ٢٠١٠وخــالل عــام   - ٥
ــر    ــاش املبك ــة االنتع ــت     . صــوب مرحل ــشمال ظل ــسانية يف ال ــساعدة اإلن ــد أن احلاجــة إىل امل بي

ويف الـشمال،   . حرجة، وظلت تلبية االحتياجات اإلنسانية للمشردين داخليا متثـل حتـديا صـعبا            
وخباصة يف حمافظيت مواليتيفو وكيلينوتشيتـشي، اللـتني كانتـا بـؤريت الـرتاع، ظـل هنـاك وجـود                    

ومنـذ  . ري ضخم، يشمل مواقع عسكرية ونقـاط تفتـيش ثابتـة، ودوريـات هناريـة وليليـة                عسك
، كانت عملية إعـادة توطيـد اإلدارة املدنيـة بطيئـة، ومل يعـني بعـد عديـد مـن                     ٢٠٠٩مايو  /أيار

بيد أنه وفقا ملا أفادت به احلكومة، ما برح وجـود القـوات   . )١(املسؤولني احلكوميني الرئيسيني 
ض تــدرجييا، ممــا مســح بــربوز إدارة مدنيــة لتطــوير مرافــق البنيــة األساســية بقــدر   املــسلحة يــنخف

  .يتوقف على توافر املوارد املادية واملوارد البشرية
 مـــوظفني حكـــوميني حلمايـــة األطفـــال،  ١٠٩، كـــان هنـــاك ٢٠١٠ويف بدايـــة عـــام   - ٦

طقــة  طفــل مــن الــسكان املعرضــني للخطــر يف من٤٠ ٠٠٠مكرســني للعمــل مــع عــدد يقــارب 
، ٢٠١٠ موظفــا حبلــول هنايــة ١٩١وأخــذ عــدد املــوظفني يــزداد تــدرجييا إىل أن بلــغ  . )٢(فــاين

وعلـى  . وقُدِّم الدعم من املنظمات الدولية لـسد الثغـرات يف هـذا اجملـال مـن جمـاالت اخلـدمات                   
__________ 

اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان، دراسة بشأن مدى تـوافر خـدمات مـسؤويل النـهوض بـاملرأة يف املنـاطق               )١(  
 .٢٠١١يونيه /املتضررة من الرتاع، حزيران

 .فاين هي منطقة يف املقاطعة الشمالية لسري النكا تضم حمافظات ماّنار وموالتيفو وفافونييا وكيلينوتشيتشي  )٢(  
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ــرغم مــن التطــّور الــذي تــشهده اخلــدمات املقّدمــة لألطفــال، فــإن االنتعــاش الطويــل األمــد       ال
. وأسرهم يتوقّف على إعادة البناء االقتصادي واالجتماعي يف املناطق املتـأثرة بـالرتاع            لألطفال  

وال يزال نقـص األفـراد املـدربني واملهـرة يطـرح حتـديات أمـام سـرعة االنتعـاش ومنـو الـنظم يف                         
وإضافة إيل ذلك، ال تزال فرص التوظيف حمـدودة جـدا يف الـشمال، ويـرتع الـشركاء                  . املنطقة

. إىل االعتماد على القوى العاملة اآلتية مـن خـارج املنطقـة لتنفيـذ مـشاريع املـساعدة                 اإلمنائيون  
ــذلك، تقــل فــرص العمــل املتاحــة أمــام الــسكان احمللــيني ويــضطر األطفــال إىل تــرك       ونتيجــة ل

  .املدارس لكي يسهموا يف دعم دخل األسر املعيشية
ســتعادة األســلحة والقنابــل وطــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت قــوات األمــن ا   - ٧

والذخائر يف منطقـة فـاين، مـع أّنـه ُيفـاد بـأن األسـلحة يف حمـافظيت أمبـارا وباتيكـالوا الـشرقيتني              
وحّددت احلكومـة عـدة مواعيـد هنائيـة لتـسليم األسـلحة أو لإلبـالغ عنـها إىل                   . متاحة بسهولة 

اص املـرتبطني سـابقا     وال يـزال العـدد الفعلـي لألسـلحة الـيت ُجمعـت مـن األشـخ                . قوات األمن 
  .باجلماعات املسلحة غري معلوم

، عـــني الـــرئيس ماهينـــدا راجاباكـــسا جلنـــة الســـتخالص  ٢٠١٠مـــايو / أيـــار١٧ويف   - ٨
الدروس املستفادة واملصاحلة مؤلفة من مثانية أعـضاء كـي تقـدم تقريـرا عـن الوقـائع والظـروف                    

، ٢٠٠٢فربايــر / شــباط٢١ الــيت أدت إىل فــشل اتفــاق وقــف إطــالق النــار الــذي مت تفعيلــه يف 
وإضـافة إىل ذلـك، كُلفـت     . ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٩وعن سلسلة األحداث اليت تلت ذلك حىت        

اللجنــة بــأن تقــرر مــا إن كــان أي شــخص أو مجاعــة أو مؤســسة يتحملــون املــسؤولية بــصفة     
مباشرة أو غري مباشرة عن ذلك الفشل وأن توصـي بالتـدابري الـيت متنـع تكـرار حـدوث أعمـال                      

ــة جلــسات اســتماع عامــة يف احملافظــات املتــضررة مــن    . )٣(ية يف املــستقبلســلب وعقــدت اللجن
الرتاع يف املنطقتني الشمالية والشرقية من سـري النكـا وقـدمت إفـادة إىل الـرئيس راجاباكـسا                   

وعينــت احلكومــة جلنــة استــشارية مــشتركة بــني الوكــاالت برئاســة . ٢٠١٠ســبتمرب /يف أيلــول
. ملتابعــة بــشأن التوصــيات املؤقتــة الــصادرة عــن جلنــة اســتخالص الــدروساملــدعي العــام تتــوىل ا

يتوافر علم باالسـتنتاجات الـيت خلـصت إليهـا اللجنـة االستـشارية، وأفـادت احلكومـة بـأن                     ومل
  .٢٠١١التقرير النهائي للجنة استخالص الدروس قد صدر يف الربع األخري من عام 

__________ 
يف تــاريخ هــذه الوثيقــة مــن وثــائق فرقــة العمــل، مل تكــن جلنــة اســتخالص الــدروس املــستفادة قــد أصــدرت      )٣(  

 .تقريرها بعد
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  الاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطف  -ثالثا   
  جتنيد األطفال واستخدامهم يف اجلماعات املسلحة  -ألف   

كانــت آخــر حالــة لتجنيـــد األطفــال أُبلــغ عنــها قـــد ذُكــر أّنهــا وقعــت يف تـــشرين            - ٩
ومل تكـن   . )٤( وكانت تتعلـق بفـصيل تاميـل ماكـال فيـدوتاالي بوليكـال             ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

هلما هزمية وحـلّ جبهـة منـور حتريـر     هناك حاالت أخرى قد أبلغ عنها ويعزى هذا إىل سببني أو          
تاميل إيالم املسؤولة عن أغلبية حـاالت جتنيـد األطفـال املبلـغ عنـها يف سـري النكـا، وثانيهمـا                      
ــدوتاالي بوليكــال         ــل ماكــال في ــصيل تامي ــزام ف ــال والت ــد األطف ــع جتني ــة مبن ــزام احلكوم هــو الت

ســراح الــذين جنــدهم واجلماعــات التابعــة لــه بــالكف عــن أي جتنيــد آخــر لألطفــال وإطــالق   
  .قبل من
  

  جبهة منور حترير تاميل إيالم  -  ١  
، وثّقت فرقة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ التابعـة لألمـم املتحـدة        ٢٠٠٢منذ عام     - ١٠

 فتـاة، جنـدهتم قـسرا جبهـة منـو حتريـر             ٢ ٦٨٩ من األطفـال، منـهم       ٦ ٩٠٥حاالت لعدد بلغ    
هود كانت يف املاضي حمـدودة بـشدة، مل تعـد سـبل             ومع أنّ سبل الوصول إىل الش     . تاميل إيالم 

الوصــول الالزمــة لتــسجيل مجيــع حــاالت التجنيــد والتحقــق منــها والــسعي إىل إطــالق ســراح   
وألسـباب أمنيـة، اضـطرت منظمـة األمـم          . ٢٠٠٨سـبتمرب   /األطفال اجملندين متاحة بعـد أيلـول      

 نقـل عملياهتـا مؤقتـا مـن         هـي وغريهـا مـن اجلهـات الـشريكة إىل          ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
 إىل فافونييــا، ألن احلكومــة ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٦حمــافظيت كيلينوتشيتــشي ومواليتيفــو يف 

ونتيجة لـذلك، أصـبحت اليونيـسيف       . أبلغتها أنه مل يعد بإمكاهنا ضمان سالمة تلك العمليات        
د األطفـال   واجلهات الشريكة لفرقة العمـل غـري قـادرة علـى تلقـي معلومـات عـن حـاالت جتنيـ                    

وهنـاك دالئـل واضـحة علـى أن اجلبهـة عمـدت يف املرحلـة األخـرية للـرتاع إىل                   . والتحقق منها 
. )٥(تكثيف أعمال التجنيد القسري لألطفال، الـذين مل تـزد أعمـار بعـضهم عـن تـسع سـنوات          

وبعد انتـهاء القتـال ومـا تـال ذلـك مـن قيـام احلكومـة بفـرز فئـات املـشردين داخليـا، مث حتديـد                            
ــاة، يف مجيــع أحنــاء مشــال وشــرق ســري النكــا علــى أهنــم كــانوا     ٢٠١طفــال، منــهم  ٥٩٤  فت

  .مرتبطني سابقا باجلبهة

__________ 
ــل ماكــ     )٤(   ــر، يــشمل فــصيل تامي ــاح املــسلح املعــروف ســابقا باســم    يف هــذا التقري ــدوتاالي بوليكــال اجلن ال في

 .كارونا فصيل
توافرت من الزيارات امليدانية للجنة استخالص الدروس عددا مـن الـشهادات تتعلّـق حبـاالت جتنيـد األطفـال                  )٥(  

  .من جانب جبهة منو حترير تاميل إيالم يف املراحل األخرية من للرتاع
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 طفــال ١٨٧ سـنة وأن  ١٧ طفـال كـان سـنهم وقـت التجنيـد      ٢٢٤وُيبـّين التحليـل أن     - ١١
  .سنة مل يكن ضئيال ١٥  سنة و١٤ سنه، وأن عدد األطفال من سن ١٦كان سنهم 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

    
  

  .فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة  :صدرامل  
    

ــد         - ١٢ ــهر واحـ ــن شـ ــل عـ ــدة تقـ ــسلحة مـ ــات املـ ــال باجلماعـ ــة األطفـ ــاط أغلبيـ ودام ارتبـ
بلغـت سـبع   (، مع أن عددا قليال من األطفال قد ارتبط هبا ملـدة أطـول مـن ذلـك         )حالة ٢٨٩(

).  وأربــع ســنوات يف حــالتني أخــريني ســنوات يف حالــة واحــدة، ومخــس ســنوات يف حــالتني،  
 شخـصا جنـدهتم جبهـة منـور حتريـر تاميـل إيـالم وهـم                ١ ٣٧٣يزال غري معلوم أين يوجـد        وال

وحىت الوقت الراهن، مل تبدأ أي مقاضاة لألشخاص التابعني لتلك اجلبهة املـدعى أهنـم               . أطفال
 عن حاالت جتنيـد القُـصَّر،       وكما هو احلال فيما يتعلّق بالبيانات     . مسؤولون عن جتنيد األطفال   

احلـاالت الـواردة يف الـشكاوى املقدمـة مـن آبـاء              تشمل األرقام الصادرة عن فرقة العمل إال       ال
  .ومن املرجح أن العدد الفعلي أكرب من ذلك بكثري. عن التجنيد القسري ألطفاهلم

  
  اراهتيفصيل تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال، وفصيل كارونا، ومجاعة إينيا هب  -  ٢  

 حالـة جتنيـد ألطفـال، منـهم فتاتـان، مـن             ٥٩٧، وثَّقت األمم املتحدة     ٢٠٠٦منذ عام     - ١٣
وبعــد توقيــع خطــة العمــل املربمــة بــني هــذا . جانــب فــصيل تاميــل ماكــال فيــدوتاالي بوليكــال

ــسيف يف    ــة واليوني ــصيل واحلكوم ــانون األول١الف ــسمرب / ك ــل يف   ٢٠٠٨دي ــدم متث ــق تق ، حتق
وبلغ جمموع مـن جنـدوا مـن األطفـال بعـد            . ال وتباطؤ يف معدل التجنيد     طف ١٢٢اإلفراج عن   

ديـسمرب  /بني كـانون األول     طفال منهم جندوا فيما    ٢٠ طفال، أفيد بأن     ٢٦توقيع خطة العمل    
ومنذ ذلـك احلـني، مل يتـوافر أي دليـل علـى قيـام فـصيل تاميـل         . ٢٠٠٩فرباير / وشباط ٢٠٠٨

السن عند التجنيد

السن

عدد األطفال
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بيـد أنـه ال يـزال غـري         . منـهجي  فال على حنو منـتظم أو     ماكال فيدوتاالي بوليكال بتجنيد األط    
 سـنة وقـت     ١٨ كـان سـنهم أقـل مـن          ٥ صبيا جنـدهم ذلـك الفـصيل، منـهم           ١٣معلوم مصري   

ــى خطــة العمــل    ــصيل عل ــع الف ــد أن هــؤالء ال . توقي ــا     ويعتق ــة إيني ــون حتــت ســيطرة مجاع يزال
  .هباراهتي

  
  اختطاف األطفال  -باء   

لتقرير، مل ُيبلَـغ عـن وقـوع أي حـاالت اختطـاف ذات صـلة                خالل الفترة املـشمولة بـا       - ١٤
 واملفــاد أهنــم ُجنِّــدوا ٥٩٤بيــد أنــه جــدير بالــذكر أن مجيــع األطفــال البــالغ عــددهم   . بــالرتاع
 قـد اخُتطفـوا     ٢٠٠٩مـايو   /ينـاير وأيـار   /بـني كـانون الثـاين      املرحلـة األخـرية للـرتاع فيمـا        خالل

  .وجنِّدوا قسرا
ــ/ويف كــانون األول  - ١٥ ، قــام املــسؤول احلكــومي لفافونيــا باالشــتراك مــع  ٢٠٠٩سمرب دي

، استجابة ملا ورد مـن طلبـات عديـدة          )املقاطعة الشمالية (مفوض مراقبة السلوك ومحاية الطفل      
للتعقــب، بإنــشاء وحــدة للبحــث عــن األســر ومجــع مشلــها مــن أجــل األطفــال غــري املــصحوبني  

، بلـغ   ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠ويف  . يفبذويهم واملنفصلني عنهم، وذلك بدعم من اليونيـس       
 طلبــا تتعلــق بأطفــال  ٦٧٦ طلبــا، منــها ٢ ٥٦٤عــدد طلبــات التعقــب الــيت ســجلتها الوحــدة   

ومـن املهـم التنويـه إىل أن الطلبـات املتعلقـة باألطفـال              .  طلبا تتعلق بأشحاص بالغني    ١ ٨٨٨ و
بالتجنيـد القـسري مـن       طلبـا تتعلـق، وفقـا ملـا ادعـاه اآلبـاء،              ٤٢٠ تتـضمن    ٦٧٦البالغ عـددها    

 طفـال   ٧٨وحىت تارخيه، متت مطابقة حـاالت       . جانب فصيل تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال     
 طفـال   ٢٩ومت مجـع مشـل مـا جمموعـه          . وإحالتها إىل موظفي مراقبـة الـسلوك للتعقـب والتحقـق          

طفـال، مـع أفـراد أسـرهم      ٧٨من األطفال البالغ عـددهم  )  من اإلناث  ١٧ من الذكور و     ١٢(
  .رهبم، ويتلقى هؤالء األطفال دعما تعليميا أو دعما معيشيا من احلكومةاأقو
  

  حاالت قتل األطفال وتشويههم  -جيم   
ــار       - ١٦ ــرتاع يف أي ــهاء ال ــة انت ــت احلكوم ــذ أن أعلن ــايو /من ــن وقــوع   ٢٠٠٩م ــغ ع ، مل ُيبلَ
  .حاالت قتل وتشويه أخرى تتصل بالرتاع أي
، أمكــن لألمــم املتحــدة أن تتحقــق ٢٠٠٩مــايو /أيــارينــاير و/وفيمــا بــني كــانون الثــاين  - ١٧

 طفــال ١٦٤قــد قتلــوا وأن )  فتيــات١٠٩ صــبيا و ١٥٥( طفــال ٢٦٤بــصفة مباشــرة مــن أن  
قــد شــوِّهوا يف حمــافظيت كيلينوتشيتــشي ومولِّيتيفــو، وذلــك بنــاء علــى  )  فتــاة٦٨صــبيا و  ٩٦(

ــا    ــشردين داخلي ــات ُجمعــت يف خميمــات امل ــة العظمــى  . معلوم ــال،   واألغلبي ــؤالء األطف ــن ه م
 يف املائــة، شــوِّهت أو قُتلــت يف حمافظــة مولِّيتيفــو، بينمــا شــوِّهت أو قُتلــت نــسبة  ٩٧ونــسبتها 
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ومن اجلدير بالـذكر أن اهليئـة الوطنيـة حلمايـة           . الثالثة يف املائة املتبقية يف حمافظة كيلينوتشيتشي      
 ولكنـها مل تقـدم أي بيانـات         الطفل، اليت ُرجع إليها يف هـذا األمـر، قـد رفـضت هـذا االدعـاء،                

وقد طلبـت اهليئـة إىل اليونيـسيف اإلفـصاح عـن هويـات مـن أجريـت معهـم مقـابالت،                    . بديلة
  .ولكنها مل ُتجر، بناء على ما هو متاح من معلومات، حتقيقا مستقال من جانبها حىت تارخيه

، ٢٠٠٩ ووفقا ملا ُجمع من شهادات الشهود خالل األشـهر اخلمـسة األوىل مـن عـام                 - ١٨
وقعـت حـوادث قتـل األطفـال أو تـشويههم وهـم ميارسـون األنـشطة اليوميـة يف اخلـارج، مثـل            
االستحمام ومجع املياه والذهاب إىل املرحاض واملشي يف الطريق وكذلك زيارة املستـشفيات،             

ويف . يف املناطق اليت كانت تشهد اشتباكات بني جبهة منـور حتريـر تاميـل إيـالم وقـوات األمـن       
دورهـم أثنـاء تعرضـها      / أخرى، أحيط هبم وهـم يلتمـسون ملجـأ آمنـا خـارج مالجـئهم               أوقات
وقد ازدادت نسبة هذه احلوادث ازديادا ملموسا خالل الفترة النهائية للـرتاع، حيـث        . للهجوم

وهنـاك  . أصيب األطفال بنريان املدفعية أثناء حماولتـهم الفـرار مـن الـنريان املتبادلـة بـني الطـرفني                  
ة مــن هــذا القبيــل أفيــد بوقوعهــا يف التــواريخ الــيت شــهدت حماولــة أعــداد          حــوادث متعــدد 

مــن األشــخاص العبــور مــن منــاطق خاضــعة لــسيطرة جبهــة منــور حتريــر تاميــل إيــالم      ضــخمة
ــاطق إىل ــوات األمــن     من ــبيل املثــال    (تــسيطر عليهــا ق   أبريــل/ نيــسان٢١  و٢٠منــها علــى س
  ).مايو/ أيار١٥  و١٤ و

م علــى وجــه الدقــة عــدد األطفــال الــذين قُتلــوا أو شــوِّهوا خــالل  وال يــزال غــري معلــو  - ١٩
ــام    ــن ع ــصف األول م ــشرين األول. ٢٠٠٩الن ــوبر /ويف ت ــوق   ٢٠١٠أكت ــة حق ــت جلن ، أعرب

الطفل يف استنتاجاهتا اخلتامية املتعلقة بـسري النكـا عـن بـالغ قلقهـا إزاء عـدم كفايـة مـا تبذلـه                        
 األطفـال خـالل األشـهر اخلمـسة األخـرية      النكا من جهود للتحقيق يف مقتـل مئـات مـن        سري

وبعـد انتـهاء الـرتاع بأشـهر قليلـة، أقـر            ). ٣٢، الفقـرة    CRC/C/LKA/CO/3-4(من فترة الـرتاع     
املبعوث اخلاص بأنه برغم أن املـدى الـذي بلغتـه هـذه اخلـسائر يف األرواح لـيس معروفـا، فـإن                       

ثقيلة بني قوات احلكومة وجبهة حتريـر       املرحلة النهائية من الرتاع شهدت تبادل نريان املدفعية ال        
تاميل إيالم، مبا يف ذلك داخل منـاطق حظـر إطـالق النـار، ممـا أدى إىل وقـوع عـدد كـبري مـن                          

بيد أن احلكومة قد أكـّدت أهنـا مل تـستخدم املدفعيـة             . اخلسائر يف األرواح نال بعضها األطفال     
تــامي مــن جلنــة اســتخالص  وينتظــر صــدور تقريــر خ. الثقيلــة يف أي وقــت خــالل تلــك الفتــرة 

  .الدروس عن تلك املرحلة النهائية من الرتاع
ــة علــى         - ٢٠ ــالم هجمــات انتحاري ــل إي ــر تامي ويف مشــايل ســري النكــا، شــنت جبهــة حتري

، زعمــت ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٩ففــي . املــدنيني الفــارِّين خــالل املراحــل النهائيــة مــن الــرتاع  
ــز إل   ــا يف مركـ ــا انتحاريـ ــدفاع أن هجومـ ــن   وزارة الـ ــشمال مـ ــا، إىل الـ ــشردين داخليـ ــاذ املـ نقـ
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ويف جنــوب . فيــسوامادو مبحافظــة مولِّيتيفــو، قتــل عــددا غــري حمــدد مــن املــدنيني، منــهم أطفــال
، زعمـت  ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٢ففـي  . البلد، قُتل بعض األطفال أيضا نتيجة للرتاع املـسلح       

. يـة كريمييتيـا، منـهم طفـالن        شخـصا يف قر    ١٢وزارة الدفاع أن جبهة حترير تاميل إيالم قتلت         
ــسان١٢وإضــافة إىل ذلــك، ادُّعــى أن اجلبهــة شــنت يف    ــة علــى  ٢٠٠٩أبريــل / ني  هجمــة قاتل

 مـدنيا، منـهم ثالثـة أطفـال أحـدهم      ١٢املدنيني يف ماغودايايا، قـرب بوتَّـاال، أدت إىل مـصرع      
ة حلمايـة  وأحالـت اهليئـة الـسريالنكي     .  سـنة  ١١ سـنوات والثالـث      ٧عمره سـنة واحـدة والثـاين        

الطفل إىل فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ حالة تتعلّق هبجوم انتحاري ضـد اللـواء الثـامن                 
.  عامــا١٣واخلمــسني مــن اجلــيش الــسريالنكي قــام بــه أحــد كــوادر اجلبهــة، ُيعتقــد أن ســنه     

  .تتمكن فرقة العمل من التحقق من هذه احلادثة ومل
ن بدرجة كبرية خلطـر اإلصـابة والوفـاة مـن جـراء             وال يزال األطفال والشباب يتعرضو      - ٢١

ووفقا لتقدير صادر عن اجليش الـسريالنكي، يبلـغ عـدد           . وجود األلغام والذخائر غري املنفجرة    
األلغام األرضية املبثوثة يف سري النكا من جانب جبهة منور حترير تاميـل إيـالم وقـوات األمـن                   

 لغمـا منـها إلزالتـها عـن طريـق األنـشطة             ٣٦٦ ٨٧٠ مليون لغم، وقد حّدد      ١,٦السريالنكية  
وهذا يتـرك البلـد منكوبـا بعـدد مـن األلغـام الـالزم إزالتـها                 . العسكرية واإلنسانية إلزالة األلغام   

ــدر حبــوايل   ــم ١,٢٣يق ــون لغ ــة     .  ملي ــت يف املقاطع ــيت أجري ــصائية ال ــبني الدراســات االستق وت
ــستم      ــة امل ــات احلالي ــة احلــرب هــي والبيان ــذ هناي ــشمالية من ــه، يف   ال ــشرقية أن ــة ال ــن املقاطع دة م

 كيلــومترا مربعــا مــن األراضــي ملوثــا باأللغــام  ٥٢٢، كــان حــوايل ٢٠١٠أغــسطس /آب ٣١
وغريهــا مــن خملفــات احلــرب مــن املتفجــرات يف حمافظــات املقاطعــة الــشمالية، مانَّــار وفافونيــا   

  .ومولِّيتيفو وجافنا وكيلينوتشيتشي
 حــوادث يف مشـايل ســري النكــا ُيقتـل فيهــا أطفــال   وال تـزال تــرد تقــارير تفيـد بوقــوع    - ٢٢
ــشويه مــن جــراء خملفــات احلــرب مــن املتفجــرات، وإن كانــت أعــداد هــذه        أو يتعرضــون للت

 عـن   )٦(، أبلـغ املركـز الـوطين لألعمـال املتعلقـة باأللغـام            ٢٠٠٩ففي عام   . احلوادث قليلة نسبيا  
).  صبيان وفتـاة واحـدة  ٨ح قُتل فيها صبيان وأصيب جبرو( طفال ١١ حادثة مشلت   ١٩وقوع  

 صـبيان وأصـيب جبـروح    ٥قُتـل فيهـا   ( طفـال  ٢١ حادثة مشلـت   ٢٧، ُسجِّلت   ٢٠١٠ويف عام   
 حادثـة   ١١، وقعـت    ٢٠١١وخالل األشـهر الـستة األوىل مـن عـام           ).  صبيا ومخس فتيات   ١١

  . أطفال٤وأُفيد بأنه أصيب فيها 
  

__________ 
وخملفـات  ) مضادة لألفراد ومضادة للمركبات   (فيات وإصابات نامجة عن ألغام أرضية       تشمل هذه البيانات و     )٦(  

وال تـشمل البيانـات الـضحايا نتيجـة للـهجمات الـيت             . متفجرة أخرى من احلـرب، انفجـرت بفعـل الـضحايا          
 .استخدمت فيها ألغام الكالميور أو األجهزة املتفجرة املرجتلة أو القنابل
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  االعتداءات على املدارس واملستشفيات  -دال   
  تخدام العسكري للمدارساالس  -  ١  

مدرســة  ١٢، احتلــت قــوات األمــن ٢٠٠٩ وبــدء عــام ٢٠٠٨إبــان فتــرة انتــهاء عــام   - ٢٣
وحتـسَّن  .  تلميذ علـى األقـل     ٦ ٠٠٠وقامت باستخدامها، مما أثر تأثريا سلبيا على عملية تعليم          

ر ينـاي /، حيث أخلت قوات األمن أربـع مـدارس فيمـا بـني كـانون الثـاين                ٢٠١٠الوضع يف عام    
ذلـك اختاذهـا ثكنـات     يف وقد اسُتخدمت املدارس ألغراض متنوعـة، مبـا    . ٢٠١٠مارس  /وآذار

لقــوات األمــن، أو مواقــع مؤقتــة للمــشردين داخليــا الــذين غــادروا خميمــات املــشردين داخليــا     
بسبب وجود ألغام وخملفات متفجرة مـن       (ولكنهم مل يتمكنوا من العودة إىل أماكنهم األصلية         

يونيـه  /ويف حزيران . )٧(البالغني“ املفصولني”، أو كمواقع الحتجاز     ) احلاالت احلرب يف معظم  
اثنتان يف حمافظة فافونيـا، واثنتـان يف        ( مدارس   ٥، كانت القوات املسلحة ال تزال حتتل        ٢٠١١

 تلميـذ   ٢ ٠٠٠، معطِّلة بذلك عملية تعليم      )حمافظة كيلينوتشيتشي وواحدة يف حمافظة مولِّيتيفو     
فقا ملا أفادت به احلكومة، هناك مدرسـة واحـدة قيـد اإلخـالء حاليـا، ومدرسـة                 وو. على األقل 

  .أخرى يف منطقة ال تؤمن العودة إليها بسبب وجود ألغام أرضية فيها
  

  االعتداءات على املستشفيات واالستخدام العسكري هلا  -  ٢  
املراحـل النهائيـة   وفقا ملا ورد يف بالغ عام أصدرته جلنة الصليب األمحر الدولية خالل               - ٢٤

مــن الــرتاع، مــن أجــل إذكــاء الــوعي بالوضــع اإلنــساين، فقــد تعرضــت مستــشفيات للقــصف    
ومشلـــت احلـــوادث املبلـــغ عنـــها . ٢٠٠٩باملدفعيـــة خـــالل األشـــهر اخلمـــسة األوىل مـــن عـــام 

فربايـر  / شـباط ٢ و ١حاالت تعـرض فيهـا مستـشفى بوهتوكوديريوبـو للقـصف باملدفعيـة يف          ٤
لقـي تـسعة أشـخاص    فربايـر، قـد   / شـباط ٢ ورد يف بيـان أصـدرته اللجنـة يف         ووفقا ملا . ٢٠٠٩

 . آخـرون علـى األقـل نتيجـة حلـاالت القـصف الـثالث األوىل       ٢٠على األقل مصرعهم وُجرح   
وإضافة إىل ذلك، كان جيري تبادل استنتاجات اللجنة ومالحظاهتا على حنو ثنائي وسـري مـع                

  .اص املتضررينأطراف الرتاع من أجل حتسني حالة األشخ
، كان اجليش السريالنكي ال يزال حيتـل مستـشفى          ٢٠١١يونيه  /وحبلول هناية حزيران    - ٢٥

  .واحدا ومركزا صحيا جمتمعيا واحدا
  

__________ 
 قوات األمن أهنم كانوا مرتبطني سابقا جببهة منور حترير تاميل إيالم، ولكـن لـو ُيوجـه                األشخاص الذين تعترب    )٧(  

 .إليهم االهتام رمسيا
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  العنف اجلنسي اجلسيم  -هاء   
تشمل أعـداد مـا يـرد أدنـاه مـن احلـوادث املبلـغ عنـها مزجيـا وقـع بعـضه قبـل أحـداث                            - ٢٦

وكـثري مـن البالغـات    .  ووقع بعضه اآلخر بعد هذه األحداث  ٢٠٠٩التشريد اليت شهدها عام     
وتـبني أنـشطة الرصـد والتقييمـات التـشاركية يف جمـال       . ذات الصلة مل يظهر للعيـان إال مـؤخرا      

احلمايــة أن العديــد مــن حــوادث العنــف اجلنــساين ال يبلَّــغ عنــها؛ حيــث أن املــشردين واملعــاد     
 اليت يشعرون أهنا جتلب العار عليهم وعلـى أسـرهم           توطينهم ال يرتاحون ملناقشة هذه احلوادث     

بيـد أن اإلبـالغ عـن حـوادث         . أو أهنا قد تعـرض أسـرهم ألعمـال انتقاميـة          /وجمتمعاهتم احمللية و  
 مـع   ٢٠٠٩العنف اجلنساين قد حتّسن بعض الشيء نتيجة إلقامة شبكة واسعة النطـاق يف عـام                

، ويف احملافظات واملستـشفيات، مبـا يف ذلـك      خمتلف األطراف الفاعلة يف مواقع املشردين داخليا      
إنشاء مكاتب لدى الشرطة تتوىل شؤون املرأة والطفل، وخباصة يف مواقع املـشردين داخليـا يف               

وال ينطبق هذا على مناطق العودة يف فاين حيث ينـدر للغايـة وجـود مـوظفني جييـدون                   . فافونيا
 املـرأة والطفـل، وبوجـه أعـم بـني مـوظفي       لغة التاميل، وال سيما يف املكاتب اليت تتولّى شـؤون       

ــم        ــة ووكــاالت األم ــصحة العام ــوظفي ال ــة وم ــوظفي اخلــدمات االجتماعي ــسلوك وم ــة ال مراقب
بيـد أن احلكومـة تؤكـد أنـه ُيـضطلع حاليـا بـربامج للتوعيـة                 . املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة     

ذا انتـداب شـرطيات     وقـد مشـل هـ     . تستهدف متكني اجملتمع احمللي من منع وقوع هذه احلوادث        
من املكاتب اليت تتولّى شؤون املرأة والطفل للعمـل يف القـرى املـشمولة بالرعايـة يف احملافظـات                   

وقـد تـضّمن هـذا أيـضا انتـداب مـوظفني مـن املختـصني بـشأن النـهوض بـاملرأة يف                    . اجملاورة هلا 
  .وزارة مناء الطفل وشؤون املرأة للعمل مع املشردين داخليا

دارة خدمات مراقبة السلوك ورعايـة الطفـل واللجـان املعنيـة بنمـاء الطفـل يف                 ووفقا إل   - ٢٧
  مـن حـوادث العنـف اجلنـسي الـيت تـشمل أطفـاال              ٢١٥احملافظات، أُبلغ عن وقوع ما جمموعـه        

 مــن ٣٥٩، ُســجِّل وقــوع ٢٠١٠ يف مشــايل وشــرقي ســري النكــا؛ ويف عــام   ٢٠٠٩يف عــام 
ا أفـادت بـه احلكومـة، تتماثـل هـذه األرقـام مـع        ووفقا ملـ . حاالت العنف اجلنسي ضد األطفال    

  .األرقام املناظرة يف املناطق األخرى من البلد
  

  منع وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال  -واو   
، تعــرض الــسكان املقيمــون يف منطقــة الــرتاع  ٢٠٠٩خــالل األشــهر األوىل مــن عــام    - ٢٨

 من األغذية واملواد األساسية فـضال عـن         للتشريد مرات متعددة، وقاسوا من تناقص اإلمدادات      
وظلــت جبهــة منــور . )٨(نقــص األمــن بدرجــة خميفــة وتعــسر احلــصول علــى املــساعدة اإلنــسانية

__________ 
ــر العــاملي للمفوضــية لعــام   ،“ســري النكــا ”مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،     )٨(   : ٢٠٠٩ يف التقري

 ).٢٠١٠يونيه /حزيران(هتديدات جديدة، حتديات جديدة 
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املنـاطق الـيت تـسيطر      حترير تاميل إيالم متنع املـدنيني، مبـن فـيهم األطفـال، مـن مغـادرة فـاين إىل                    
 مـن املــوظفني  ١٥، كــان ٢٠٠٩ينـاير  /ويف كــانون الثـاين . عليهـا احلكومـة حــىت انتـهاء الـرتاع    
 فــردا مــن معــاليهم حمــصورين ضــمن املــشردين داخليــا يف ٨٥الــوطنيني لــدى األمــم املتحــدة و 

انـا  ، أصـدرت األمـم املتحـدة بي       ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٢ويف  . منطقة حظر إطالق النار   
ناشدت فيه جبهة منور حترير تاميل إيالم بالسماح حبرية التنقل للمـدنيني احملـصورين يف منطقـة                 

  .ومل جيد البيان أذنا صاغية. )٩(الرتاع، مبن فيهم موظفو األمم املتحدة ومعالوهم
، تقلّـص احلّيـز املتـاح لألنـشطة اإلنـسانية      ٢٠٠٩وقبل املراحل النهائيـة للـرتاع يف عـام        - ٢٩
جــة الشــتداد حــدة القتــال يف الــشمال، ممــا أدى إىل تــدفق ضــخم مــن املــشردين داخليــا إىل   نتي

 عمليــة معجَّلــة إلعــادة املــشردين ٢٠١٠وبــدأت يف النــصف الثــاين مــن عــام . مواقــع الطــوارئ
وبعــضهم عــاد إىل ديــاره، يف حــني أن آخــرين  . داخليــا مــن املخيمــات إىل حمافظــاهتم األصــلية 

  .ائمة حلاالت تشردهم ويقيمون مع أسر مضيفة أو يف مبان عامةينتظرون إجياد حلول د
، أصـدرت وزارة الـدفاع أوامـر إىل مجيـع قـادة قـوات               ٢٠٠٩يونيه  /ويف هناية حزيران    - ٣٠

األمــن تــستلزم إصــدار تــراخيص جديــدة ملــرور أنــشطة املــساعدة اإلنــسانية وذلــك فيمــا يتعلــق  
. ية واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة والوطنيـة     جبميع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدول   

وتضمنت األوامر شـرطا صـارما يـستلزم ذلـك التـصريح، مبـا يف ذلـك أي حركـة إىل الـشمال                       
يقوم هبا موظفو الوكاالت واملركبات التابعة هلا، وضـمن منـاطق الـشمال فيمـا يتعلّـق مبـوظفي                  

ل الرئاسية إلعـادة التـوطني والتنميـة    ووجهت فرقة العم  . األمم املتحدة املوجودين هناك بالفعل    
 طلبـا رمسيـا إىل األمـم املتحـدة بـأال تعمـل مـع املنظمـات غـري                    )١٠(واألمن يف املقاطعـة الـشمالية     

ــة، وإن كانــت قــد مسحــت بــبعض       ــة والــشركاء مــن املنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي احلكومي
وقـد أثـرت هـذه العمليـة        . االستثناءات من هذا التوجيه فيما بعد، فيما يتعلق ببعض القطاعات         
أغــسطس /ويف أوائــل آب. يف قطاعــات شــىت، مثــل أنــشطة احلمايــة وبعــض األنــشطة املعيــشية  

، استعيدت على نطاق واسع إمكانية دخول وكاالت األمم املتحدة إىل منـاطق الـرتاع               ٢٠١٠
 ولكـن . وحتسنت تلك اإلمكانية بالنسبة للمنظمات غري احلكومية وإن ظلت خاضـعة للمراقبـة            

. ال يزال نافذا شرط موافقة فرقة العمل الرئاسية فيما يتعلق بتنفيذ بـرامج املـساعدة يف الـشمال       
وقد سبب شرط املوافقـة هـذا تـأخريات كـثرية ممـا أثـر بقـدر ملمـوس علـى تنفيـذ األنـشطة يف                          
مرحلة حرجة من عمليـة عـودة املـشردين إىل ديـارهم، وأثـر تـأثريا مباشـرا علـى أنـشطة محايـة                         

__________ 
 .“األمم املتحدة تطالب متمردي التاميل بكفالة حرية املرور ملوظفي املنظمة”نباء األمم املتحدة، مركز أ  )٩(  
وُخوِّلت لفرقة العمـل الرئاسـية سـلطة إعـداد اخلطـط        . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧أنشئت مبوجب توجيه رئاسي يف        )١٠(  

 وتطوير البنية األساسـية االقتـصادية       والربامج واملشاريع االستراتيجية إلعادة توطني املشردين داخليا وإصالح       
 .واالجتماعية يف املقاطعة الشمالية
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فلم ُيوافَق على مشاريع حلماية الطفل هتدف إىل دعم اجملتمعـات احملليـة يف جمـال منـع                . لاألطفا
حدوث مواطن الضعف واملشاكل الضارة بالطفل وحتديـد هـذه املـواطن واملـشاكل والتـصدي                

فربايـر  / شـباط ١بيـد أنـه ينبغـي التنويـه إىل أنـه يف         . هلا، ونتيجة لذلك مت إلغاء بعض الشراكات      
وتــضمنت . توقيــع علــى خطــة مــشتركة للمــساعدة مــن أجــل املقاطعــة الــشمالية   ، مت ال٢٠١١

وسـاعدت اخلطـة املـشتركة      . تدابري لتنفيذ أنشطة محاية الطفل عن طريق املؤسـسات احلكوميـة          
  .بقدر ما يف توسيع نطاق احليز املتاح ألنشطة املساعدة اإلنسانية

ة الرصـد املتعلقـة باحلمايـة يف مواقـع          ومل تكن السلطات الوطنية تأذن يف البداية بأنشط         - ٣١
وحــني مسحــت احلكومــة الحقــا هبــذه األنــشطة، كانــت حتــّد منــها يف بعــض . املــشردين داخليــا

األحيان القيـود املفروضـة مـن الـسلطات الوطنيـة علـى إجـراء املناقـشات مـع املـشردين داخليـا                       
 الـدخول إىل مواقـع      وُمنعت جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة مـن         . وعلى عقد االجتماعات معهم   

وأغلقـت اللجنـة مكاتبـها يف       . ٢٠٠٩يوليـه   /إعادة التأهيـل يف فافونيـا فيمـا بعـد منتـصف متـوز             
وأثــر هــذا تــأثريا  .  بنــاء علــى طلــب احلكومــة ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١٧شــرقي ســري النكــا يف  

ــشردين يف حمافظــات         ــدرهتا يف الوصــول إىل مجــوع امل ــى ق ــة وعل ــشطة اللجن ــى أن معاكــسا عل
  .نطقةامل هذه
ــضطلع          - ٣٢ ــيت ت ــدين ال ــالتقرير، أصــبحت منظمــات اجملتمــع امل ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت

بأعمــال علــى مــستوى القواعــد الــشعبية مــع اجملتمعــات احملليــة بــشأن مــسائل حقــوق اإلنــسان   
ومحاية الطفـل تتعـرض لقيـود متزايـدة حـّدت مـن إمكانيـة وصـوهلا إىل املنـاطق املتـضررة ومـن                        

وضـُعفت بقـدر ملمـوس الرابطـة الـيت تـصل اهليئـات              .  احلاالت الـيت هتـتم هبـا       قدرهتا على رصد  
  .احلكومية باجملتمع املدين

  
  خطط احلوار والعمل الرامية إىل جرب انتهاكات حقوق الطفل  -رابعا   

  فصيل تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال  -ألف   
ل تاميـل ماكـال فيـدوتاالي       فصي(حتقق قدر كبري من التقدم بشأن خطة العمل الثالثية            - ٣٣

، حيـث  ٢٠٠٨ديـسمرب   /املوقعة يف كـانون األول    ) بوليكال وحكومة سري النكا واليونيسيف    
واسـتمر تنفيـذ خطـة      .  طفال وقل جتنيـد األطفـال مـن جانـب ذلـك الفـصيل              ١٢٢أُطلق سراح   

ت العمل طوال الفترة املشمولة بالتقرير، واتسم ذلـك بتركيـز قـوي علـى حتديـد مـصائر احلـاال                 
  .اخلمس املتبقية، وإعادة إدماج مجيع األطفال املفرج عنهم يف اجملتمع

ــران  - ٣٤ ــه /يونيــه ومتــوز /ويف حزي ــشرطة األقــدم يف احملافظــة     ٢٠١٠يولي ، عقــد ضــابط ال
اجتماعا مع إنيا هبـارايت، وهـو الـشخص املـدَّعى أنـه املـسؤول عـن جتنيـد                   ) مفتش عام احملافظة  (
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ا منــصب املنــسق اخلــاص حلــزب احلريــة الــسريالنكي، يف  بعــض هــؤالء األطفــال ويــشغل حاليــ
وكان اهلدف من االجتماع هـو احلـث علـى إحـراز تقـدم بـشأن إطـالق سـراح                    . حمافظة أمبارا 

. وقد نوقـشت احلـاالت املتبقيـة مناقـشة تفـصيلية     . زالوا يف حوزة مجاعته   األطفال املفُاد أهنم ما   
يتم احلصول على معلومات حمددة مـن سـلطات إنفـاذ           بيد أنه باستثناء إبداء التزام بالتعاون، مل        

، أجرت اهليئة الوطنية حلماية الطفـل وفريـق التحقيـق           ٢٠١٠أغسطس  /  آب ٣٠ويف  . القانون
هلـا، بنـاء علـى طلـب مـن وزارة اخلارجيـة، حتقيقـا أوليـا بغـرض حتديـد                      الُشرطي اخلاص التـابع   

وا قسرا من جانب فصيل تاميـل ماكـال   مصائر الصبيان اخلمسة الذين أُبلغ أهنم اختطفوا وُجند       
  .فيدوتاالي بوليكال، وحتديدا على يد إنيا هبارايت

، حماولـة مهمـة   ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٤ويعد التحقيق األويل، الذي أكمـل يف      - ٣٥
. لتحديد مصري األطفال املفقودين ولكنه ال يلقي، حـىت اآلن، أي ضـوء يوضـح أيـن يوجـدون                  

 أنـــه، وفقـــا لتقريـــر املبعـــوث اخلـــاص إّبـــان زيارتـــه لـــسري النكـــا يف وهـــذا علـــى الـــرغم مـــن
، حدثت جرائم االختطاف، الـيت ارتكبـها مـا كـان يـسمى عندئـذ فـصيل                  ٢٠٠٨فرباير  /شباط

وأشـار التقريـر أيـضا إىل أن هـؤالء األطفـال قـضوا              . كارونا، يف مناطق تسيطر عليها احلكومـة      
حمافظـة  ( لفصيل كارونا قرب بلدة ويليكاندا       وقتا يف معسكر من عدة معسكرات كانت تابعة       

ــاروا ــة    ) بولون ــسيطرة احلكوم ــة خاضــعة ل ــيت توجــد يف منطق ــسفر   . ال ــك، مل ي ــضال عــن ذل وف
التحقيــق عــن دليــل يتعلّــق بتــورط إنيــا هبــارايت يف وقــائع جتنيــد هــؤالء األطفــال املفقــودين            

قــد قــام “ دركــار”اختطــافهم أو علــى صــلته بــذلك، بــل يــذكر أن شخــصا يــدعو نفــسه     أو
صـرح علنـا بأنـه أطلـق النـار علـى            “ كـاردر ”وأفيـد بـأن     . باالختطاف، باالشتراك مع آخـرين    

ويف حتقيــق آخــر أجرتــه الــشرطة التابعــة للهيئــة الوطنيــة حلمايــة  . هــؤالء الــصبية وأرداهــم قتلــى
اســم مــستعار، وأن ذلــك الــشخص عــضو ســابق يف جبهــة منــور  “ كــاردر”الطفــل، ُوجــد أن 

وكــان فــصيل كارونــا جــزءا مــن تلــك اجلبهــة إىل أن انــشق عنــها يف عــام  . إيــالمحتريــر تاميــل 
واكتشفت شـرطة اهليئـة الوطنيـة لـدى     .  وأنشأ فصيل تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال   ٢٠٠٤

كــان يــشارك يف أنــشطة غــري قانونيــة  “ كــاردر”حوارهــا مــع الــسكان احمللــيني يف املنطقــة أن  
وذُكر أن املـال كـان متيـسرا        . بل مكاسب نقدية شخصية   وإجرامية مثل جرائم االختطاف مقا    
وكانت هناك شـائعات تـردد أنـه طلـب فديـة مـن أهـايل        . لديه برغم أنه مل يكن ذا مهنة حمددة      

وقـد اتـصل أحـد الـصبية        . الصبية عن طريق اهلاتف، ولكن مل ُيحدد مدى دقة هـذه الـشائعات            
قــال هلــا إنــه يوجــد يف مــرتل يف أحــد الــذين اختفــوا بأمــه هاتفيــا بعــد اختفائــه بــسنة ونــصف و 

ومت التعــرف علــى صــيب آخــر مــن جانــب والديــه اللــذين حملــاه، بعــد اختفائــه بثمانيــة  . األدغــال
وهـذه املعلومـات حباجـة    . أشهر، وسط حشد يف عرض الجتماع عام على قناة تلفزيونيه حملية          

  .إىل التحقق من مدى صحتها



S/2011/793
 

16 11-58688 
 

قـوق الطفـل إىل موضـوع جتنيـد األطفـال يف أي فـرع               ومل ُيِشر تقرير اهليئـة الوطنيـة حل         - ٣٦
من فروعه ولكنه تناول فقط وقـائع االختطـاف القـسري لألطفـال، وهـو أمـر خيفـض مـستوى             

وخلـص التقريـر إىل توصـية مفادهـا أنـه ينبغـي إجـراء مزيـد مـن التحقيقـات              . املسؤولية اجلنائية 
العـضو الـسابق   “ كـاردر ”ذلك مـن  بناء على املعلومات املقدمة من أسر الصبية املفقـودين وكـ       

وأوصى التقرير كذلك بضرورة إصدار شهادات وفـاة هلـؤالء        . يف جبهة منور حترير تاميل إيالم     
ــسريالنكي، إال إذا ظــل الــشخص      األشــخاص، وهــو أمــر ال  ــانون ال ــا للق ميكــن إجــراؤه، وفق

خـر مـرة   أمـا الـصبية املـذكورون فقـد اختطفـوا وشـوهدوا آل          . مفقودا ألكثر مـن سـبع سـنوات       
والحقا هلـذا التحقيـق،     . ، أي منذ مخس سنوات على األكثر      ٢٠٠٩  و ٢٠٠٦بني عامي    فيما

أمر أمني وزارة العدل ببدء حتقيق جتريه إدارة التحقيقـات اجلنائيـة ملتابعـة التقريـر والتحقـق مـن                    
وأكــدت . التفاصــيل املتعلقــة بالــصبية املخــتطفني والتوصــل إىل هويــة مــرتكيب هــذا االختطــاف 

دارة فيما بعد صحة الوقـائع الـيت تبينـت يف التحقيـق الـذي أجرتـه اهليئـة الوطنيـة، وإن كـان                       اإل
  .“كاردر”يتخذ حىت تارخيه أي إجراء ضد املدعو  مل

وعقد أمني وزارة العدل عـدةاجتماعات يف باتيكـالوا بـشأن املـسألة مـع املفـتش العـام                      - ٣٧
ومــسؤول حكــومي، ومــسؤولني حملــيني يف    حملافظــة باتيكــالوا، ومــسؤويل الــشرطة احمللــيني،     

وقد أفيد بأن إنيـا هبـارايت أنكـر االدعـاءات الـسالفة الـذكر ومـا زال                  . احملافظة، واهليئة القضائية  
ويف سياق املتابعة لتقرير اهليئة الوطنية حلماية الطفـل، اتـصل أمـني وزارة العـدل أيـضا                  . ينكرها

مـن جانـب إدارة التحقيقـات اجلنائيـة يف ظـل            باملفتش العـام للـشرطة وأمـر ببـدء حتقيـق إضـايف              
واجتمـع احملققـون    . وال يزال هذا التحقيـق جاريـا      . إلدارة الشرطة ) القانوين(التوجيه من املدير    

. مبسؤويل اهليئة الوطنية ليطلعـوا بأنفـسهم علـى تفاصـيل التحقيقـات األوليـة الـيت أجرهتـا اهليئـة                    
  .ملدعى أهنم مسؤولون عن جتنيد األطفالُترفع حىت تارخيه أي دعوى ضد األشخاص ا ومل
  

  حكومة سري النكا  -باء   
، أحرزت حكومة سري النكا تقدما واضـحا فيمـا يتـصل     ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩يف عامي     - ٣٨

بإقامــة اهلياكــل ووضــع الــسياسات الــيت تــدعم التزاماهتــا بــصدد األطفــال املــرتبطني باجلماعــات 
العمـل   املشمولة هبذا التقرير، مهـا تنفيـذ خطـة        وقد حدث تطوران رئيسيان يف الفترة       . املسلحة

، ) ألـف  - كمـا ذُكـر أعـاله يف الفـرع رابعـا           (٢٠٠٨ديـسمرب   /الثالثية املوقعة يف كانون األول    
  .٢٠٠٨ديسمرب /وتنفيذ الئحة الطوارئ الصادرة يف كانون األول

لة ، أصدرت احلكومة الئحة للطـوارئ مـن أجـل جتـرمي األفعـال املتـص      ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٩
، وذلـك  معـامالت إرهابيـة   أو أنـشطة ، وسّن أحكام ملعاملة األشخاص املتـورطني يف     اإلرهابب

ومل يتضمن هذا التشريع أي أحكام خاصة بشأن األطفال، ولكن ُحلَّـت            . لصاحل األمن الوطين  
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هذه املسألة، نتيجة سعي مكثف هبذا الشأن وإثـر عمليـة للـصياغة دامـت أمـدا طـويال، وذلـك                     
 الـــيت ُتعـــىن مبوضـــوع األطفـــال الـــذين ارتبطـــوا ســـابقا بـــالقوات  ١٥٨٠/٥ئحـــة بإصـــدار الال

ــسلحة  أو ــرارا إىل أوجــه      . اجلماعــات امل ــدعوة م ــة ومجاعــات ال ــد نوهــت املنظمــات الدولي وق
مبا يف ذلك مـسألة تأسـيس إجـراء االحتجـاز           (القصور اليت تشوب التشريع، من حيث صياغته        

ومــن ) ح علــى اســتبعاد احتمــال املالحقــة القــضائيةاإلداري حبكــم الواقــع وعــدم الــنص بوضــو
ــذه   ــسر      (حيــث تنفي ــة وال يتي ــا نظــام اإلدارة املدني ــا كلي ــل ال يتواله ــادة التأهي إدارة مراكــز إع

ــك، حققــت الالئحــة    ). وصــول األســر إىل خــدماهتا يف بعــض احلــاالت   ــرغم مــن ذل وعلــى ال
ة األطفـال املـرتبطني باجلماعـات        بعض النتائج احملددة الشديدة األمهية يف جمـال محايـ          ١٥٨٠/٥
جتـرمهم بـسبب ارتبـاطهم       فهي تعامل هـؤالء األطفـال بـصفتهم ضـحايا للتجنيـد وال            . املسلحة

 عـدم حماكمـة أي طفـل دون سـن           ٢٠٠٨جبماعة مـسلحة، ومـن مث، قـّررت احلكومـة يف عـام              
قـدر  وحوفظ على الصالت األسرية ب    . “جرائم متصلة باإلرهاب  ”الثامنة عشرة على ارتكاب     

اإلمكان، وتوافرت، بوجه عام، إمكانية زيارة الوالدين ألطفاهلم والبقاء علـى اتـصال هبـم عـن                 
 وإن مل تكـن أقلـها شـأنا أهنـا وفـرت             ١٥٨٠/٥وآخـر مزايـا الالئحـة       . طريق الربيـد أو اهلـاتف     

ــه         ــر إشــراكا مباشــرا، حيــث أن ــشرك القاضــي يف هــذا األم ــة ُي ــا للحماي لألطفــال إطــارا قانوني
  .لوحيد املسؤول قانونا عن القرارات املتعلقة بإعادة تأهيل األطفالالشخص ا

مركـز أمبيبوسـا إلعـادة    : وقد أُنشئت ثالثة مراكز إلعادة التأهيل يف سري النكا، هي   - ٤٠
ــل  ــال(التأهي ــتح يف آذار ) كيغ ــذي افُت ــارس /ال ــق يف ٢٠٠٨م ــاين ١٥ وأُغل ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
الــذي ) فافونيـا (ومركـز بونثــاتوم إلعـادة التأهيــل    طفــل؛ ٢٠٠، واستـضاف أكثــر مـن   ٢٠٠٩

 طفـال؛ ومركـز   ٢٨٩، واستـضاف  ٢٠١٠أبريـل  / وأُغلق يف نيسان ٢٠٠٩يوليه  /افُتتح يف متوز  
مـايو  / وأُغلـق يف أيـار     ٢٠٠٩سـبتمرب   /الذي افُتـتح يف أيلـول     ) كولومبو(رامتاالنا إلعادة التأهيل    

كـان األطفـال يف مراكـز التأهيـل         ،  ١٥٨٠/٥وطبقا لالئحة   .  طفال ٢٥٥، واستضاف   ٢٠١٠
تلك يتلقـون الرعايـة الـصحية، والفحـوص الطبيـة، واملـشورة النفـسية عنـد اللـزوم، والزيـارات                     
اُألسرية، والرعاية واإلعاشة املاديتني، واملساعدة يف احلصول علـى بطاقـات اهلويـة وغريهـا مـن                 

وكانـت  . ساسـي والتـدريب املهـين     الوثائق املستحقة هلم قانونا، وكانوا يتلقون أيضا التعلـيم األ         
هذه املراكـز مفتوحـة أمـام األمـم املتحـدة، وقـد تـوىل اإلشـراف عليهـا طلبـة عـسكريون، وإن                        

ــوفري الرعايــة           ــون بــالتعليم وت ــدنيني الــذين يقوم ــددا مــن امل ــت قــد ضــّمت أيــضا ع ويف . كان
وا املراكــز ، كــان مجيــع األطفــال قــد أمتــوا عمليــة إعــادة التأهيــل وغــادر ٢٠١٠مــايو /أيــار ٢٥

  .مبوجب أمر قضائي من احملكمة
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زيارة املبعوث اخلـاص للممثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والنــزاع املـسلّح                  -خامسا  
  إىل سري النكا

يوليـه  /وفقا ملا أعلنه املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والنـزاع املسلّح يف متوز              - ٤١
باتريـك كمـائرت    ) املتقاعـد (النكـا، قـام اللـواء       ، وبناء على دعوة مـن حكومـة سـري           ٢٠٠٩

، بـصفته املبعـوث   ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ١١ إىل ٥بزيارة سري النكا، يف الفتـرة مـن       
واسـتهدفت الزيـارة تقيـيم    . اخلاص للممثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والنـزاع املسلح    

 يف سري النكا، ومتابعة تنفيذ توصـيات الفريـق   التأثري الذي خلّفه النـزاع املسلّح على األطفال 
وأسهمت الزيـارة يف إبقـاء مـسألة إعـادة تأهيـل األطفـال املـرتبطني سـابقا باجلماعـات                    . العامل

املسلحة يف وضع راسخ ضمن جدول األولويات، ويف زيادة التركيز على تأثري النــزاع املـسلّح     
بيل تفرُّق اُألسر وتقدمي الدعم لُألسر الـضعيفة        على األطفال، مبا يف ذلك ما يتعلّق مبسائل من ق         

  .العائدة إىل املناطق املتضررة من جّراء النـزاع
  

  ضرورة اختاذ تدابري للمساءلة عن االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال  -سادسا  
شّددت األمم املتحدة، يف عدد من املناسبات لدى الـسلطات الـسريالنكية، علـى حنـو              - ٤٢

ــسترجع اســتنت  ــيم      تاجاي ــسلّح، علــى ضــرورة تقي ـــزاع امل ــشأن األطفــال والن ــق العامــل ب  الفري
حــدث مــن اســتخدام لألطفــال كجنــود فــضال عمــا ارُتكــب مــن انتــهاكات أخــرى حبــق       مــا

ولــيس هنــاك مــن ســبيل ُيفــضي إىل املــصاحلة احلقــة وإىل الــردع عــن   . األطفــال خــالل النـــزاع
بـد مـن توثيـق       وال. ليـة سـليمة للمـساءلة     ارتكاب االنتهاكات مـستقبال سـوى االضـطالع بعم        

املعاناة اليت قاسـاها أطفـال سـري النكـا توثيقـا جيـدا ضـمن إطـار الطريـق الطويـل املـؤدي إىل                         
ـــزاع    . الــسالم يف ســري النكــا  وإن مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والن

اد لتقــدمي املــساعدة يف هــذه املــسلّح ومجيــع شــركاء األمــم املتحــدة يقفــون علــى أهبــة االســتعد 
  .العملية

  
  املتابعة والتصدي الربناجمي لالنتهاكات  -سابعا   

، أمت مجيـع األطفـال املـرتبطني سـابقا باجلماعـات املـسلحة، الـذي                ٢٠١٠مايو  /يف أيار   - ٤٣
 طفـال، عمليـة إعـادة تأهيلـهم وأُعيـدوا إىل       ٥٩٤حددهتم احلكومة عند انتهاء النـزاع وعددهم       

، متثلــت اخلطــة يف ٢٠١١ وخــالل عــام ٢٠١٠وفيمــا يتعلــق بعــام . جمتمعــاهتم احملليــةأُســرهم و
 اجتازوا عملية إعـادة     ٥٦٢مبن فيهم   ( أطفال   ١ ١٠٨تقدمي املساعدة على إعادة االندماج إىل       

 يف املائة املـساعدة يف شـكل دعـم      ٥٥؛ وقد تلقّت نسبة منهم بالفعل قدرها        )التأهيل احلكومية 
وســيتم الوصــول باملــساعدة إىل النــسبة  . ال التــدريب املهــين أو دعــم معيــشي تعليمــي أو يف جمــ
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، تواصـل   ١٥٨٠/٥وطبقا لالئحـة    . ٢٠١١ يف املائة حبلول هناية عام       ٤٥املتبقية منهم وقدرها    
  .وخدمات الطفل رصد هؤالء األطفالإدارة مراقبة السلوك 

فــرص العمــل املتاحــة، أن    إىل إبــراز حمدوديــة  باإلضــافةوقــد بّينــت عمليــة الرصــد،      - ٤٤
طفال على األقل من األطفال املرتبطني سابقا باجلماعات املسلحة يف مشـال البلـد وشـرقه         ٢٥٠

وتشمل تلـك املـسائل اإللـزام باحلـضور بـصفة دوريـة إىل              . يواجهون عددا من املشاكل األمنية    
املخـابرات  /شرطية قريبـة، وزيـارات مـن أفـراد مـن القـوات املـسلحة والـشرطة           /مواقع عسكرية 

ملنازهلم، والتعرض لالعتقال من جانـب الـشرطة، واشـتراط احلـضور والتوقيـع يف املوقـع احمللـي                   
وقــد اختــذ مكتــب . للقـوات املــسلحة أو القــوات البحريــة قبــل مغـادرة احملــل اإلداري إلقامتــهم  

ها  خطـوات إجيابيـة حلـل هـذه املـسائل، منـ            ٢٠٠١مارس  /املفوض العام إلعادة التأهيل يف آذار     
مثال االلتقاء ببعض هؤالء األطفال وتعـريفهم وتعريـف أُسـرهم تعريفـا واضـحا مبـا ُيعـّد إجـراء                  

بيد أن الرصد الوثيق والتشاور مع األطفـال بعـد هـذا            . ُيعد إساءة الستعمال السلطة    عاديا وما 
عـدد  ويف  . اللقاء قد بيَّنا أن الرقابة قد استمرت يف كثري من احلاالت، بل واشـتدت يف بعـضها                

سابقون باحلـصول علـى إذن إن أرادوا مغـادرة          “ نومستسلم”معّين من احلاالت، ألزم أطفال      
أنــه ينــاقض  أماكنــهم األصــلية، ممــا جنــم عــن هــذا فقــدان لفــرص التعلــيم وفــرص العمــل، كمــا  

أهداف إعادة اإلدماج املتمثلة يف إعادة حيـاة الطفـل املـرتبط سـابقا جبماعـة مـسلّحة إىل احلالـة                  
بيد أن احلكومة قد زعمـت أن هـؤالء األطفـال ال خيـضعون ألي شـكل مـن أشـكال                 . ةالطبيعي

  .الرقابة ال من جانب احلكومة وال قواهتا املسلحة
 تنفيذ أنـشطة للتوعيـة خبطـر األلغـام، وال تـزال هـذه األنـشطة                ٢٠٠٩وجيري منذ عام      - ٤٥

حمافظــات جافنــا وفافونيــا  جاريــة يف املنــاطق الــيت يوجــد هبــا املــشردون ويف منــاطق العــودة يف   
ــالِّيتيفو وكيلِّينوتشيتــشي  ــار وم ــة خبطــر األلغــام بالتعــاون مــع     . ومانَّ ــشطة التوعي وقــد ُنفــذت أن

املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة واملتطــوعني الــوطنيني ووزارة التعلــيم ووحــدة إزالــة األلغــام    
 شخـصا يف    ٢٥٢ ٩٥٣ لألغراض اإلنسانية التابعة للجيش الـسريالنكي، ووصـلت فائـدهتا إىل          

ــام  ــام ٣٩٢ ٥٤٠ و ٢٠٠٩عـ ــصا يف عـ ــارس /ويف آذار. ٢٠١٠ شخـ ــدريب ٢٠١٠مـ ، مت تـ
من أفراد وحدة إزالة األلغـام لألغـراض اإلنـسانية علـى عمليـة التوعيـة خبطـر األلغـام وبـدأ                       ٦٤

، جـاوز عـدد مـا مت    ٢٠١١مـارس  /ويف هنايـة آذار   . هؤالء يف االضطالع بأنشطة يف هذا اجملـال       
  . قطعة١ ٤٠٠عليه واإلبالغ عنه من قطع الذخائر غري املنفجرة العثور 
، أنـشأت احلكومـة وحـدة للبحـث عـن اُألسـر             ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف    - ٤٦

املقاطعـة  (ومجع مشلها من أجل األطفال غري املـصحوبني بـذويهم واملفـصولني عنـهم يف فافونيـا        
ــة كــانون األول). الــشمالية ــاء   ٢٠١٠ديــسمرب /ويف هناي ، بلــغ عــدد الطلبــات املقدمــة مــن اآلب
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طفـال وجيـري     ٢٦وعثـر علـى مـا جمموعـه         .  طلبـا  ٦٤٦واألٍُسر للبحـث عـن أطفـال مفقـودين          
، ٢٠١٠ويف عـام    . وجيـري التحقـق مـن عـدد إضـايف مـن احلـاالت             . حاليا مجع مشلهم بأُسرهم   

ستـشفيات  مشلت جهود الوحدة يف هذا الصدد وضع خطـة لالضـطالع بأنـشطة للبحـث يف امل                
  .ودور رعاية األطفال ومراكز الشرطة يف كل املقاطعات التسع يف مجيع أحناء سري النكا

وهناك احتياجات مادية وعاطفيـة واجتماعيـة هائلـة لألطفـال الـذي تعّرضـوا للتـشريد                   - ٤٧
فقد تعّرض هؤالء األطفال للتجنيد ولإلصـابة،       . ٢٠٠٩عدة مرات بفعل النـزاع يف أوائل عام        

ــصابون يف أجــسادهم، فــضال      وشــهدوا ــراد أُســرهم وأصــدقاءهم وهــم يلقــون حــتفهم أو ي  أف
وعمـــال علـــى تلبيـــة هـــذه . حلـــق هبـــم مـــن خـــسائر كـــبرية ومـــن انفـــصال عـــن أُســـرهم  عمـــا

 بنــشر ٢٠٠٩االحتياجــات، قامــت وزارة اخلــدمات االجتماعيــة والرعايــة االجتماعيــة يف عــام 
ــشارين مــدربني للعمــل يف خميمــات املــشردين    ــا، وإن كــان ذلــك بأعــداد حمــدودة  مست . داخلي

وأمكــن هلــؤالء املستــشارين أن يقــدموا الــدعم، واإلحالــة إىل اخلــدمات الطبيــة األكثــر ختصــصا 
ــد احلاجــة  ــدرة     . عن ــز ق ــدعم وتعزي ــسانية إىل التــدخل ل ــشطة اإلن ــادر العــاملون يف جمــال األن وب

فضل، ومن أجـل تلبيـة احتياجـات        اجملتمعات احمللية على محاية نفسها ومحاية أطفاهلا على حنو أ         
 مـن األمـاكن املالئمـة لألطفـال، غطـت           ٢٠٠، أُنشئ حوايل    ٢٠٠٩ويف عام   . تلك اجملتمعات 

ونظـــم .  يف املائـــة مـــن األطفـــال يف خميمـــات املـــشردين داخليـــا٧٠خبـــدماهتا نـــسبة تـــصل إىل 
 القـدر   ووفـروا ) موسـيقى ورقـص ومتثيـل     (املتطوعون العاملون يف تلك األمـاكن أنـشطة للعـب           

وقـام هـؤالء   .  االجتماعي، وحـددوا األطفـال املعرضـني للخطـر    -األساسي من الدعم النفسي     
أيضا بأنـشطة للتوعيـة بـشأن مـسائل محايـة الطفـل مـن أجـل منـع اسـتغالل األطفـال وإيـذائهم                         

  .وإمهاهلم
  

  التوصيات  -ثامنا   
  :ا يليعلى ضوء ما ورد أعاله، ُتحثَّ حكومة سري النكا على القيام مب  - ٤٨

ــاء         )أ(   ــة، يف أي ادع ــصاحلة الوطني ــن امل ــك جــزءا م ــق، بوصــف ذل إجــراء التحقي
بارتكاب انتهاك أو إيذاء ضد األطفال خرقـا للقـوانني الوطنيـة والدوليـة الواجبـة التطبيـق، مـن                    

مـن األطـراف مجيعـا خـالل فتـرة النــزاع املـسلح، وكفالـة إخـضاع املـسؤولني عـن                       جانب أيٍّ 
  هاكات للمساءلة؛ارتكاب هذه االنت

الـذي تعتمـده    “ عـدم التـسامح علـى اإلطـالق       ”كفالة اإلنفاذ الفعـال ملوقـف         )ب(  
إزاء جتنيد األطفـال، مبـا يف ذلـك إجـراء التحقيـق علـى حنـو منـهجي ونـشط يف كـل حالـة مـن                            
احلاالت املبلغ عنها، سابقا وحاليا، مث تقدمي املـسؤولني عـن ارتكاهبـا إىل احملاكمـة وإخـضاعهم                  
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وينبغي أن تنجز احلكومة التحقيق الـذي شـرعت فيـه اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات                   . انةلإلد
مجاعـة كارونـا    /بشأن حالة التواطؤ بني قوات األمن وفصيل تاميل كامال فيـدوتاالي بوليكـال            

  على اختطاف األطفال وجتنيدهم؛
نيـا هبـارايت،    إسراع خطى املتابعة لتقرير اهليئـة الوطنيـة حلمايـة الطفـل بـشأن إي                )ج(  

علــى والــسعي للوقــوف . الــذي جيــري التحقيــق بــشأنه مــن جانــب إدارة التحقيقــات اجلنائيــة   
  أسباب عدم إمكان العثور على األطفال؛

التعجيل بإخالء مجيع املـدارس ومرافـق الرعايـة الـصحية املـستخدمة حاليـا يف                  )د(  
حة، واستعادة قدرهتا التامـة علـى       البالغني أو اليت تستخدمها القوات املسل     “ املستسلمني”إيواء  

  تأدية وظائفها يف جمايل التعليم والرعاية الصحية؛
تعزيز قيام شبكة منّسقة وشاملة للبحث عـن األطفـال يف املنـاطق الـيت كانـت                   )هـ(  

سابقا ميدانا للنـزاع يف البلد، والشروع يف حتقيق يرمي إىل الوقوف على مصري مجيـع األطفـال                 
 سـنة،   ١٨ُيعرف مصريهم بعد، مبن فيهم الذين أصـبح سـنهم حاليـا يتجـاوز               الذين ُجندوا ومل    

واالستمرار يف تيسري السبل كافة أمام األمم املتحدة واجلهات املتخصصة الـشريكة هلـا القتفـاء                
  مصادر املعلومات، والسماح هلا بكامل حرية التنقل يف مشال البلد؛

مــم املتحــدة ومنظمــات اجملتمــع املــدين إيــالء األولويــة للقيــام، بالتعــاون مــع األ  )و(  
ذات الــصلة، بإعــادة توطيــد خــدمات محايــة الطفــل مــن أجــل األطفــال املتــضررين مــن جــّراء    

 االجتمــاعي والــدعم اجملتمعــي والبنيــة األساســية  -النـــزاع، مبــا يف ذلــك تــوفري الــدعم النفــسي  
  يها؛االجتماعية، اليت ستكون األمم املتحدة مستعدة لتقدمي املساعدة إل

ـــزاع وذلــك مــن أجــل        )ز(   ــهاء الن ــا بعــد انت وضــع وصــوغ خطــة عمــل شــاملة مل
 االجتماعيـة، مـع     -األطفال، تعاجل معاجلة شاملة ما تبقى من مسائل احلماية واملسائل النفـسية             

التركيز بصفة خاصة على خمتلف فئات ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم على سـبيل املثـال                
رتبطون سابقا بالقوات واجلماعات املسلحة، واألطفال املـشردون سـابقا،          ال احلصر األطفال امل   

  .واألطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما يف النـزاع
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	3 - وعقب انتهاء القتال في أيار/مايو 2009 وإعلان الحكومة انتهاء النزاع، تحول التركيز إلى مساعدة المشردين داخليا البالغ عددهم 000 280 شخص. وكان هؤلاء الأشخاص المشردون داخليا، الذين كان بينهم نسبة تقدر بنحو 34 في المائة دون سن الثامنة عشرة، يُحجزون في مخيمات، ولكن كانت الحكومة تقدم إليهم بالقدر الممكن حصص الأغذية وسبل الحصول على المياه والمرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية. وظلت حرية أغلبية الأشخاص المشردين داخليا في التنقل مقيدة لمدة ثمانية أشهر، حتى كانون الأول/ديسمبر 2009. وعلى الرغم من إنشاء مخيمات للمشردين داخليا بلغ عددها 41 مخيما في عام 2009، فإن أغلبية أولئك الأشخاص قد وُضعوا في البداية في مخيم مزرعة مينيك، الذي وصل أكبر عدد للمقيمين فيه إلى 000 250 شخص على الأقل. وكانت الأمم المتحدة ترى أن إجراء رد حرية التنقل مسألة ملحة وأنه من الضروري أن تمتثل الحكومة لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، طبقت الحكومة نظاما للمرور، يتيح للمشردين داخليا المقيمين في المخيمات الحصول على تصاريح بالخروج من المخيمات والبقاء خارجها لمدد تراوحت من يوم واحد إلى عشرة أيام.
	4 - وبوجه عام، لم يكن مسموحا للمشردين داخليا بمغادرة المخيمات نهائيا إلى أن ترى الحكومة أن مناطقهم الأصلية خالية من الألغام وأنّها قد ”فُتحت“ للعودة. وبديلا لذلك، كان يسمح لهم بالمغادرة إذا وجدوا عائلة مضيفة يمكن أن يقيموا معها. وبدأت عملية العودة في آب/أغسطس 2009، إلى أن أصبح عدد الأشخاص المتبقين في المخيمات في نهاية حزيران/يونيه 2011 يبلغ 534 11 شخصا، كان 34 في المائة منهم دون سن الثامنة عشرة.
	5 - وخلال عام 2010، استقرت الحالة الأمنية في البلد، وأخذ البلد يتقدم تدريجيا صوب مرحلة الانتعاش المبكر. بيد أن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في الشمال ظلت حرجة، وظلت تلبية الاحتياجات الإنسانية للمشردين داخليا تمثل تحديا صعبا. وفي الشمال، وبخاصة في محافظتي مولايتيفو وكيلينوتشيتشي، اللتين كانتا بؤرتي النزاع، ظل هناك وجود عسكري ضخم، يشمل مواقع عسكرية ونقاط تفتيش ثابتة، ودوريات نهارية وليلية. ومنذ أيار/مايو 2009، كانت عملية إعادة توطيد الإدارة المدنية بطيئة، ولم يعين بعد عديد من المسؤولين الحكوميين الرئيسيين(). بيد أنه وفقا لما أفادت به الحكومة، ما برح وجود القوات المسلحة ينخفض تدريجيا، مما سمح ببروز إدارة مدنية لتطوير مرافق البنية الأساسية بقدر يتوقف على توافر الموارد المادية والموارد البشرية.
	6 - وفي بداية عام 2010، كان هناك 109 موظفين حكوميين لحماية الأطفال، مكرسين للعمل مع عدد يقارب 000 40 طفل من السكان المعرضين للخطر في منطقة فاني(). وأخذ عدد الموظفين يزداد تدريجيا إلى أن بلغ 191 موظفا بحلول نهاية 2010، وقُدِّم الدعم من المنظمات الدولية لسد الثغرات في هذا المجال من مجالات الخدمات. وعلى الرغم من التطوّر الذي تشهده الخدمات المقدّمة للأطفال، فإن الانتعاش الطويل الأمد للأطفال وأسرهم يتوقّف على إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولا يزال نقص الأفراد المدربين والمهرة يطرح تحديات أمام سرعة الانتعاش ونمو النظم في المنطقة. وإضافة إلي ذلك، لا تزال فرص التوظيف محدودة جدا في الشمال، وينزع الشركاء الإنمائيون إلى الاعتماد على القوى العاملة الآتية من خارج المنطقة لتنفيذ مشاريع المساعدة. ونتيجة لذلك، تقل فرص العمل المتاحة أمام السكان المحليين ويضطر الأطفال إلى ترك المدارس لكي يسهموا في دعم دخل الأسر المعيشية.
	7 - وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت قوات الأمن استعادة الأسلحة والقنابل والذخائر في منطقة فاني، مع أنّه يُفاد بأن الأسلحة في محافظتي أمبارا وباتيكالوا الشرقيتين متاحة بسهولة. وحدّدت الحكومة عدة مواعيد نهائية لتسليم الأسلحة أو للإبلاغ عنها إلى قوات الأمن. ولا يزال العدد الفعلي للأسلحة التي جُمعت من الأشخاص المرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة غير معلوم.
	8 - وفي 17 أيار/مايو 2010، عين الرئيس ماهيندا راجاباكسا لجنة لاستخلاص الدروس المستفادة والمصالحة مؤلفة من ثمانية أعضاء كي تقدم تقريرا عن الوقائع والظروف التي أدت إلى فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم تفعيله في 21 شباط/فبراير 2002، وعن سلسلة الأحداث التي تلت ذلك حتى 19 أيار/مايو 2009. وإضافة إلى ذلك، كُلفت اللجنة بأن تقرر ما إن كان أي شخص أو جماعة أو مؤسسة يتحملون المسؤولية بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن ذلك الفشل وأن توصي بالتدابير التي تمنع تكرار حدوث أعمال سلبية في المستقبل(). وعقدت اللجنة جلسات استماع عامة في المحافظات المتضررة من النزاع في المنطقتين الشمالية والشرقية من سري لانكا وقدمت إفادة إلى الرئيس راجاباكسا في أيلول/سبتمبر 2010. وعينت الحكومة لجنة استشارية مشتركة بين الوكالات برئاسة المدعي العام تتولى المتابعة بشأن التوصيات المؤقتة الصادرة عن لجنة استخلاص الدروس. ولم يتوافر علم بالاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة الاستشارية، وأفادت الحكومة بأن التقرير النهائي للجنة استخلاص الدروس قد صدر في الربع الأخير من عام 2011.
	ثالثا - الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال
	ألف - تجنيد الأطفال واستخدامهم في الجماعات المسلحة
	9 - كانت آخر حالة لتجنيد الأطفال أُبلغ عنها قد ذُكر أنّها وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وكانت تتعلق بفصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال(). ولم تكن هناك حالات أخرى قد أبلغ عنها ويعزى هذا إلى سببين أولهما هزيمة وحلّ جبهة نمور تحرير تاميل إيلام المسؤولة عن أغلبية حالات تجنيد الأطفال المبلغ عنها في سري لانكا، وثانيهما هو التزام الحكومة بمنع تجنيد الأطفال والتزام فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال والجماعات التابعة له بالكف عن أي تجنيد آخر للأطفال وإطلاق سراح الذين جندهم من قبل.
	1 - جبهة نمور تحرير تاميل إيلام

	10 - منذ عام 2002، وثّقت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة حالات لعدد بلغ 905 6 من الأطفال، منهم 689 2 فتاة، جندتهم قسرا جبهة نمو تحرير تاميل إيلام. ومع أنّ سبل الوصول إلى الشهود كانت في الماضي محدودة بشدة، لم تعد سبل الوصول اللازمة لتسجيل جميع حالات التجنيد والتحقق منها والسعي إلى إطلاق سراح الأطفال المجندين متاحة بعد أيلول/سبتمبر 2008. ولأسباب أمنية، اضطرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هي وغيرها من الجهات الشريكة إلى نقل عملياتها مؤقتا من محافظتي كيلينوتشيتشي ومولايتيفو في 16 أيلول/سبتمبر 2008 إلى فافونييا، لأن الحكومة أبلغتها أنه لم يعد بإمكانها ضمان سلامة تلك العمليات. ونتيجة لذلك، أصبحت اليونيسيف والجهات الشريكة لفرقة العمل غير قادرة على تلقي معلومات عن حالات تجنيد الأطفال والتحقق منها. وهناك دلائل واضحة على أن الجبهة عمدت في المرحلة الأخيرة للنزاع إلى تكثيف أعمال التجنيد القسري للأطفال، الذين لم تزد أعمار بعضهم عن تسع سنوات(). وبعد انتهاء القتال وما تلا ذلك من قيام الحكومة بفرز فئات المشردين داخليا، ثم تحديد 594 طفلا، منهم 201 فتاة، في جميع أنحاء شمال وشرق سري لانكا على أنهم كانوا مرتبطين سابقا بالجبهة.
	11 - ويُبيّن التحليل أن 224 طفلا كان سنهم وقت التجنيد 17 سنة وأن 187 طفلا كان سنهم 16 سنه، وأن عدد الأطفال من سن 14 سنة و 15 سنة لم يكن ضئيلا.
	المصدر: فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة.
	12 - ودام ارتباط أغلبية الأطفال بالجماعات المسلحة مدة تقل عن شهر واحد (289 حالة)، مع أن عددا قليلا من الأطفال قد ارتبط بها لمدة أطول من ذلك (بلغت سبع سنوات في حالة واحدة، وخمس سنوات في حالتين، وأربع سنوات في حالتين أخريين). ولا يزال غير معلوم أين يوجد 373 1 شخصا جندتهم جبهة نمور تحرير تاميل إيلام وهم أطفال. وحتى الوقت الراهن، لم تبدأ أي مقاضاة للأشخاص التابعين لتلك الجبهة المدعى أنهم مسؤولون عن تجنيد الأطفال. وكما هو الحال فيما يتعلّق بالبيانات عن حالات تجنيد القُصَّر، لا تشمل الأرقام الصادرة عن فرقة العمل إلا الحالات الواردة في الشكاوى المقدمة من آباء عن التجنيد القسري لأطفالهم. ومن المرجح أن العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير.
	2 - فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال، وفصيل كارونا، وجماعة إينيا بهاراتهي

	13 - منذ عام 2006، وثَّقت الأمم المتحدة 597 حالة تجنيد لأطفال، منهم فتاتان، من جانب فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال. وبعد توقيع خطة العمل المبرمة بين هذا الفصيل والحكومة واليونيسيف في 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، تحقق تقدم تمثل في الإفراج عن 122 طفلا وتباطؤ في معدل التجنيد. وبلغ مجموع من جندوا من الأطفال بعد توقيع خطة العمل 26 طفلا، أفيد بأن 20 طفلا منهم جندوا فيما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وشباط/فبراير 2009. ومنذ ذلك الحين، لم يتوافر أي دليل على قيام فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال بتجنيد الأطفال على نحو منتظم أو منهجي. بيد أنه لا يزال غير معلوم مصير 13 صبيا جندهم ذلك الفصيل، منهم 5 كان سنهم أقل من 18 سنة وقت توقيع الفصيل على خطة العمل. ويعتقد أن هؤلاء لا يزالون تحت سيطرة جماعة إينيا بهاراتهي.
	باء - اختطاف الأطفال
	14 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يُبلَغ عن وقوع أي حالات اختطاف ذات صلة بالنزاع. بيد أنه جدير بالذكر أن جميع الأطفال البالغ عددهم 594 والمفاد أنهم جُنِّدوا خلال المرحلة الأخيرة للنزاع فيما بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2009 قد اختُطفوا وجنِّدوا قسرا.
	15 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، قام المسؤول الحكومي لفافونيا بالاشتراك مع مفوض مراقبة السلوك وحماية الطفل (المقاطعة الشمالية)، استجابة لما ورد من طلبات عديدة للتعقب، بإنشاء وحدة للبحث عن الأسر وجمع شملها من أجل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، وذلك بدعم من اليونيسيف. وفي 30 حزيران/يونيه 2011، بلغ عدد طلبات التعقب التي سجلتها الوحدة 564 2 طلبا، منها 676 طلبا تتعلق بأطفال و 888 1 طلبا تتعلق بأشحاص بالغين. ومن المهم التنويه إلى أن الطلبات المتعلقة بالأطفال البالغ عددها 676 تتضمن 420 طلبا تتعلق، وفقا لما ادعاه الآباء، بالتجنيد القسري من جانب فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال. وحتى تاريخه، تمت مطابقة حالات 78 طفلا وإحالتها إلى موظفي مراقبة السلوك للتعقب والتحقق. وتم جمع شمل ما مجموعه 29 طفلا (12 من الذكور و 17 من الإناث) من الأطفال البالغ عددهم 78 طفلا، مع أفراد أسرهم وأقاربهم، ويتلقى هؤلاء الأطفال دعما تعليميا أو دعما معيشيا من الحكومة.
	جيم - حالات قتل الأطفال وتشويههم
	16 - منذ أن أعلنت الحكومة انتهاء النزاع في أيار/مايو 2009، لم يُبلَغ عن وقوع أي حالات قتل وتشويه أخرى تتصل بالنزاع.
	17 - وفيما بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2009، أمكن للأمم المتحدة أن تتحقق بصفة مباشرة من أن 264 طفلا (155 صبيا و 109 فتيات) قد قتلوا وأن 164 طفلا (96 صبيا و 68 فتاة) قد شوِّهوا في محافظتي كيلينوتشيتشي ومولِّيتيفو، وذلك بناء على معلومات جُمعت في مخيمات المشردين داخليا. والأغلبية العظمى من هؤلاء الأطفال، ونسبتها 97 في المائة، شوِّهت أو قُتلت في محافظة مولِّيتيفو، بينما شوِّهت أو قُتلت نسبة الثلاثة في المائة المتبقية في محافظة كيلينوتشيتشي. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحماية الطفل، التي رُجع إليها في هذا الأمر، قد رفضت هذا الادعاء، ولكنها لم تقدم أي بيانات بديلة. وقد طلبت الهيئة إلى اليونيسيف الإفصاح عن هويات من أجريت معهم مقابلات، ولكنها لم تُجر، بناء على ما هو متاح من معلومات، تحقيقا مستقلا من جانبها حتى تاريخه.
	18 - ووفقا لما جُمع من شهادات الشهود خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009، وقعت حوادث قتل الأطفال أو تشويههم وهم يمارسون الأنشطة اليومية في الخارج، مثل الاستحمام وجمع المياه والذهاب إلى المرحاض والمشي في الطريق وكذلك زيارة المستشفيات، في المناطق التي كانت تشهد اشتباكات بين جبهة نمور تحرير تاميل إيلام وقوات الأمن. وفي أوقات أخرى، أحيط بهم وهم يلتمسون ملجأ آمنا خارج ملاجئهم/دورهم أثناء تعرضها للهجوم. وقد ازدادت نسبة هذه الحوادث ازديادا ملموسا خلال الفترة النهائية للنزاع، حيث أصيب الأطفال بنيران المدفعية أثناء محاولتهم الفرار من النيران المتبادلة بين الطرفين. وهناك حوادث متعددة من هذا القبيل أفيد بوقوعها في التواريخ التي شهدت محاولة أعداد ضخمة من الأشخاص العبور من مناطق خاضعة لسيطرة جبهة نمور تحرير تاميل إيلام إلى مناطق تسيطر عليها قوات الأمن (منها على سبيل المثال 20 و 21 نيسان/أبريلو 14 و 15 أيار/مايو).
	19 - ولا يزال غير معلوم على وجه الدقة عدد الأطفال الذين قُتلوا أو شوِّهوا خلال النصف الأول من عام 2009. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، أعربت لجنة حقوق الطفل في استنتاجاتها الختامية المتعلقة بسري لانكا عن بالغ قلقها إزاء عدم كفاية ما تبذله سري لانكا من جهود للتحقيق في مقتل مئات من الأطفال خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من فترة النزاع (CRC/C/LKA/CO/3-4، الفقرة 32). وبعد انتهاء النزاع بأشهر قليلة، أقر المبعوث الخاص بأنه برغم أن المدى الذي بلغته هذه الخسائر في الأرواح ليس معروفا، فإن المرحلة النهائية من النزاع شهدت تبادل نيران المدفعية الثقيلة بين قوات الحكومة وجبهة تحرير تاميل إيلام، بما في ذلك داخل مناطق حظر إطلاق النار، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الخسائر في الأرواح نال بعضها الأطفال. بيد أن الحكومة قد أكدّت أنها لم تستخدم المدفعية الثقيلة في أي وقت خلال تلك الفترة. وينتظر صدور تقرير ختامي من لجنة استخلاص الدروس عن تلك المرحلة النهائية من النزاع.
	20 - وفي شمالي سري لانكا، شنت جبهة تحرير تاميل إيلام هجمات انتحارية على المدنيين الفارِّين خلال المراحل النهائية من النزاع. ففي 9 شباط/فبراير 2009، زعمت وزارة الدفاع أن هجوما انتحاريا في مركز لإنقاذ المشردين داخليا، إلى الشمال من فيسوامادو بمحافظة مولِّيتيفو، قتل عددا غير محدد من المدنيين، منهم أطفال. وفي جنوب البلد، قُتل بعض الأطفال أيضا نتيجة للنزاع المسلح. ففي 22 شباط/فبراير 2009، زعمت وزارة الدفاع أن جبهة تحرير تاميل إيلام قتلت 12 شخصا في قرية كيريميتيا، منهم طفلان. وإضافة إلى ذلك، ادُّعى أن الجبهة شنت في 12 نيسان/أبريل 2009 هجمة قاتلة على المدنيين في ماغودايايا، قرب بوتَّالا، أدت إلى مصرع 12 مدنيا، منهم ثلاثة أطفال أحدهم عمره سنة واحدة والثاني 7 سنوات والثالث 11 سنة. وأحالت الهيئة السريلانكية لحماية الطفل إلى فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ حالة تتعلّق بهجوم انتحاري ضد اللواء الثامن والخمسين من الجيش السريلانكي قام به أحد كوادر الجبهة، يُعتقد أن سنه 13 عاما. ولم تتمكن فرقة العمل من التحقق من هذه الحادثة.
	21 - ولا يزال الأطفال والشباب يتعرضون بدرجة كبيرة لخطر الإصابة والوفاة من جراء وجود الألغام والذخائر غير المنفجرة. ووفقا لتقدير صادر عن الجيش السريلانكي، يبلغ عدد الألغام الأرضية المبثوثة في سري لانكا من جانب جبهة نمور تحرير تاميل إيلام وقوات الأمن السريلانكية 1.6 مليون لغم، وقد حدّد 870 366 لغما منها لإزالتها عن طريق الأنشطة العسكرية والإنسانية لإزالة الألغام. وهذا يترك البلد منكوبا بعدد من الألغام اللازم إزالتها يقدر بحوالي 1.23 مليون لغم. وتبين الدراسات الاستقصائية التي أجريت في المقاطعة الشمالية منذ نهاية الحرب هي والبيانات الحالية المستمدة من المقاطعة الشرقية أنه، في 31 آب/أغسطس 2010، كان حوالي 522 كيلومترا مربعا من الأراضي ملوثا بالألغام وغيرها من مخلفات الحرب من المتفجرات في محافظات المقاطعة الشمالية، مانَّار وفافونيا ومولِّيتيفو وجافنا وكيلينوتشيتشي.
	22 - ولا تزال ترد تقارير تفيد بوقوع حوادث في شمالي سري لانكا يُقتل فيها أطفال أو يتعرضون للتشويه من جراء مخلفات الحرب من المتفجرات، وإن كانت أعداد هذه الحوادث قليلة نسبيا. ففي عام 2009، أبلغ المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام() عن وقوع 19 حادثة شملت 11 طفلا (قُتل فيها صبيان وأصيب بجروح 8 صبيان وفتاة واحدة). وفي عام 2010، سُجِّلت 27 حادثة شملت 21 طفلا (قُتل فيها 5 صبيان وأصيب بجروح 11 صبيا وخمس فتيات). وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، وقعت 11 حادثة وأُفيد بأنه أصيب فيها 4 أطفال.
	دال - الاعتداءات على المدارس والمستشفيات
	1 - الاستخدام العسكري للمدارس

	23 - إبان فترة انتهاء عام 2008 وبدء عام 2009، احتلت قوات الأمن 12 مدرسة وقامت باستخدامها، مما أثر تأثيرا سلبيا على عملية تعليم 000 6 تلميذ على الأقل. وتحسَّن الوضع في عام 2010، حيث أخلت قوات الأمن أربع مدارس فيما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2010. وقد استُخدمت المدارس لأغراض متنوعة، بما في ذلك اتخاذها ثكنات لقوات الأمن، أو مواقع مؤقتة للمشردين داخليا الذين غادروا مخيمات المشردين داخليا ولكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى أماكنهم الأصلية (بسبب وجود ألغام ومخلفات متفجرة من الحرب في معظم الحالات)، أو كمواقع لاحتجاز ”المفصولين“ البالغين(). وفي حزيران/يونيه 2011، كانت القوات المسلحة لا تزال تحتل 5 مدارس (اثنتان في محافظة فافونيا، واثنتان في محافظة كيلينوتشيتشي وواحدة في محافظة مولِّيتيفو)، معطِّلة بذلك عملية تعليم 000 2 تلميذ على الأقل. ووفقا لما أفادت به الحكومة، هناك مدرسة واحدة قيد الإخلاء حاليا، ومدرسة أخرى في منطقة لا تؤمن العودة إليها بسبب وجود ألغام أرضية فيها.
	2 - الاعتداءات على المستشفيات والاستخدام العسكري لها

	24 - وفقا لما ورد في بلاغ عام أصدرته لجنة الصليب الأحمر الدولية خلال المراحل النهائية من النزاع، من أجل إذكاء الوعي بالوضع الإنساني، فقد تعرضت مستشفيات للقصف بالمدفعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009. وشملت الحوادث المبلغ عنها 4 حالات تعرض فيها مستشفى بوتهوكودييروبو للقصف بالمدفعية في 1 و 2 شباط/فبراير 2009. ووفقا لما ورد في بيان أصدرته اللجنة في 2 شباط/فبراير، قد لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وجُرح 20 آخرون على الأقل نتيجة لحالات القصف الثلاث الأولى. وإضافة إلى ذلك، كان يجري تبادل استنتاجات اللجنة وملاحظاتها على نحو ثنائي وسري مع أطراف النزاع من أجل تحسين حالة الأشخاص المتضررين.
	25 - وبحلول نهاية حزيران/يونيه 2011، كان الجيش السريلانكي لا يزال يحتل مستشفى واحدا ومركزا صحيا مجتمعيا واحدا.
	هاء - العنف الجنسي الجسيم
	26 - تشمل أعداد ما يرد أدناه من الحوادث المبلغ عنها مزيجا وقع بعضه قبل أحداث التشريد التي شهدها عام 2009 ووقع بعضه الآخر بعد هذه الأحداث. وكثير من البلاغات ذات الصلة لم يظهر للعيان إلا مؤخرا. وتبين أنشطة الرصد والتقييمات التشاركية في مجال الحماية أن العديد من حوادث العنف الجنساني لا يبلَّغ عنها؛ حيث أن المشردين والمعاد توطينهم لا يرتاحون لمناقشة هذه الحوادث التي يشعرون أنها تجلب العار عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية و/أو أنها قد تعرض أسرهم لأعمال انتقامية. بيد أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني قد تحسّن بعض الشيء نتيجة لإقامة شبكة واسعة النطاق في عام 2009 مع مختلف الأطراف الفاعلة في مواقع المشردين داخليا، وفي المحافظات والمستشفيات، بما في ذلك إنشاء مكاتب لدى الشرطة تتولى شؤون المرأة والطفل، وبخاصة في مواقع المشردين داخليا في فافونيا. ولا ينطبق هذا على مناطق العودة في فاني حيث يندر للغاية وجود موظفين يجيدون لغة التاميل، ولا سيما في المكاتب التي تتولّى شؤون المرأة والطفل، وبوجه أعم بين موظفي مراقبة السلوك وموظفي الخدمات الاجتماعية وموظفي الصحة العامة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. بيد أن الحكومة تؤكد أنه يُضطلع حاليا ببرامج للتوعية تستهدف تمكين المجتمع المحلي من منع وقوع هذه الحوادث. وقد شمل هذا انتداب شرطيات من المكاتب التي تتولّى شؤون المرأة والطفل للعمل في القرى المشمولة بالرعاية في المحافظات المجاورة لها. وقد تضمّن هذا أيضا انتداب موظفين من المختصين بشأن النهوض بالمرأة في وزارة نماء الطفل وشؤون المرأة للعمل مع المشردين داخليا.
	27 - ووفقا لإدارة خدمات مراقبة السلوك ورعاية الطفل واللجان المعنية بنماء الطفل في المحافظات، أُبلغ عن وقوع ما مجموعه 215 من حوادث العنف الجنسي التي تشمل أطفالا في عام 2009 في شمالي وشرقي سري لانكا؛ وفي عام 2010، سُجِّل وقوع 359 من حالات العنف الجنسي ضد الأطفال. ووفقا لما أفادت به الحكومة، تتماثل هذه الأرقام مع الأرقام المناظرة في المناطق الأخرى من البلد.
	واو - منع وصول المساعدة الإنسانية إلى الأطفال
	28 - خلال الأشهر الأولى من عام 2009، تعرض السكان المقيمون في منطقة النزاع للتشريد مرات متعددة، وقاسوا من تناقص الإمدادات من الأغذية والمواد الأساسية فضلا عن نقص الأمن بدرجة مخيفة وتعسر الحصول على المساعدة الإنسانية(). وظلت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام تمنع المدنيين، بمن فيهم الأطفال، من مغادرة فاني إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة حتى انتهاء النزاع. وفي كانون الثاني/يناير 2009، كان 15 من الموظفين الوطنيين لدى الأمم المتحدة و 85 فردا من معاليهم محصورين ضمن المشردين داخليا في منطقة حظر إطلاق النار. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2009، أصدرت الأمم المتحدة بيانا ناشدت فيه جبهة نمور تحرير تاميل إيلام بالسماح بحرية التنقل للمدنيين المحصورين في منطقة النزاع، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومعالوهم(). ولم يجد البيان أذنا صاغية.
	29 - وقبل المراحل النهائية للنزاع في عام 2009، تقلّص الحيّز المتاح للأنشطة الإنسانية نتيجة لاشتداد حدة القتال في الشمال، مما أدى إلى تدفق ضخم من المشردين داخليا إلى مواقع الطوارئ. وبدأت في النصف الثاني من عام 2010 عملية معجَّلة لإعادة المشردين داخليا من المخيمات إلى محافظاتهم الأصلية. وبعضهم عاد إلى دياره، في حين أن آخرين ينتظرون إيجاد حلول دائمة لحالات تشردهم ويقيمون مع أسر مضيفة أو في مبان عامة.
	30 - وفي نهاية حزيران/يونيه 2009، أصدرت وزارة الدفاع أوامر إلى جميع قادة قوات الأمن تستلزم إصدار تراخيص جديدة لمرور أنشطة المساعدة الإنسانية وذلك فيما يتعلق بجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. وتضمنت الأوامر شرطا صارما يستلزم ذلك التصريح، بما في ذلك أي حركة إلى الشمال يقوم بها موظفو الوكالات والمركبات التابعة لها، وضمن مناطق الشمال فيما يتعلّق بموظفي الأمم المتحدة الموجودين هناك بالفعل. ووجهت فرقة العمل الرئاسية لإعادة التوطين والتنمية والأمن في المقاطعة الشمالية() طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة بألا تعمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء من المنظمات غير الحكومية، وإن كانت قد سمحت ببعض الاستثناءات من هذا التوجيه فيما بعد، فيما يتعلق ببعض القطاعات. وقد أثرت هذه العملية في قطاعات شتى، مثل أنشطة الحماية وبعض الأنشطة المعيشية. وفي أوائل آب/أغسطس 2010، استعيدت على نطاق واسع إمكانية دخول وكالات الأمم المتحدة إلى مناطق النزاع وتحسنت تلك الإمكانية بالنسبة للمنظمات غير الحكومية وإن ظلت خاضعة للمراقبة. ولكن لا يزال نافذا شرط موافقة فرقة العمل الرئاسية فيما يتعلق بتنفيذ برامج المساعدة في الشمال. وقد سبب شرط الموافقة هذا تأخيرات كثيرة مما أثر بقدر ملموس على تنفيذ الأنشطة في مرحلة حرجة من عملية عودة المشردين إلى ديارهم، وأثر تأثيرا مباشرا على أنشطة حماية الأطفال. فلم يُوافَق على مشاريع لحماية الطفل تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية في مجال منع حدوث مواطن الضعف والمشاكل الضارة بالطفل وتحديد هذه المواطن والمشاكل والتصدي لها، ونتيجة لذلك تم إلغاء بعض الشراكات. بيد أنه ينبغي التنويه إلى أنه في 1 شباط/فبراير 2011، تم التوقيع على خطة مشتركة للمساعدة من أجل المقاطعة الشمالية. وتضمنت تدابير لتنفيذ أنشطة حماية الطفل عن طريق المؤسسات الحكومية. وساعدت الخطة المشتركة بقدر ما في توسيع نطاق الحيز المتاح لأنشطة المساعدة الإنسانية.
	31 - ولم تكن السلطات الوطنية تأذن في البداية بأنشطة الرصد المتعلقة بالحماية في مواقع المشردين داخليا. وحين سمحت الحكومة لاحقا بهذه الأنشطة، كانت تحدّ منها في بعض الأحيان القيود المفروضة من السلطات الوطنية على إجراء المناقشات مع المشردين داخليا وعلى عقد الاجتماعات معهم. ومُنعت لجنة الصليب الأحمر الدولية من الدخول إلى مواقع إعادة التأهيل في فافونيا فيما بعد منتصف تموز/يوليه 2009. وأغلقت اللجنة مكاتبها في شرقي سري لانكا في 17 تموز/يوليه 2009 بناء على طلب الحكومة. وأثر هذا تأثيرا معاكسا على أنشطة اللجنة وعلى قدرتها في الوصول إلى جموع المشردين في محافظات هذه المنطقة.
	32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصبحت منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بأعمال على مستوى القواعد الشعبية مع المجتمعات المحلية بشأن مسائل حقوق الإنسان وحماية الطفل تتعرض لقيود متزايدة حدّت من إمكانية وصولها إلى المناطق المتضررة ومن قدرتها على رصد الحالات التي تهتم بها. وضعُفت بقدر ملموس الرابطة التي تصل الهيئات الحكومية بالمجتمع المدني.
	رابعا - خطط الحوار والعمل الرامية إلى جبر انتهاكات حقوق الطفل
	ألف - فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال
	33 - تحقق قدر كبير من التقدم بشأن خطة العمل الثلاثية (فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال وحكومة سري لانكا واليونيسيف) الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 2008، حيث أُطلق سراح 122 طفلا وقل تجنيد الأطفال من جانب ذلك الفصيل. واستمر تنفيذ خطة العمل طوال الفترة المشمولة بالتقرير، واتسم ذلك بتركيز قوي على تحديد مصائر الحالات الخمس المتبقية، وإعادة إدماج جميع الأطفال المفرج عنهم في المجتمع.
	34 - وفي حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2010، عقد ضابط الشرطة الأقدم في المحافظة (مفتش عام المحافظة) اجتماعا مع إنيا بهاراتي، وهو الشخص المدَّعى أنه المسؤول عن تجنيد بعض هؤلاء الأطفال ويشغل حاليا منصب المنسق الخاص لحزب الحرية السريلانكي، في محافظة أمبارا. وكان الهدف من الاجتماع هو الحث على إحراز تقدم بشأن إطلاق سراح الأطفال المفُاد أنهم ما زالوا في حوزة جماعته. وقد نوقشت الحالات المتبقية مناقشة تفصيلية. بيد أنه باستثناء إبداء التزام بالتعاون، لم يتم الحصول على معلومات محددة من سلطات إنفاذ القانون. وفي 30 آب/ أغسطس 2010، أجرت الهيئة الوطنية لحماية الطفل وفريق التحقيق الشُرطي الخاص التابع لها، بناء على طلب من وزارة الخارجية، تحقيقا أوليا بغرض تحديد مصائر الصبيان الخمسة الذين أُبلغ أنهم اختطفوا وجُندوا قسرا من جانب فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال، وتحديدا على يد إنيا بهاراتي.
	35 - ويعد التحقيق الأولي، الذي أكمل في 14 كانون الثاني/يناير 2011، محاولة مهمة لتحديد مصير الأطفال المفقودين ولكنه لا يلقي، حتى الآن، أي ضوء يوضح أين يوجدون. وهذا على الرغم من أنه، وفقا لتقرير المبعوث الخاص إبّان زيارته لسري لانكا في شباط/فبراير 2008، حدثت جرائم الاختطاف، التي ارتكبها ما كان يسمى عندئذ فصيل كارونا، في مناطق تسيطر عليها الحكومة. وأشار التقرير أيضا إلى أن هؤلاء الأطفال قضوا وقتا في معسكر من عدة معسكرات كانت تابعة لفصيل كارونا قرب بلدة ويليكاندا (محافظة بولوناروا) التي توجد في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة. وفضلا عن ذلك، لم يسفر التحقيق عن دليل يتعلّق بتورط إنيا بهاراتي في وقائع تجنيد هؤلاء الأطفال المفقودين أو اختطافهم أو على صلته بذلك، بل يذكر أن شخصا يدعو نفسه ”كاردر“ قد قام بالاختطاف، بالاشتراك مع آخرين. وأفيد بأن ”كاردر“ صرح علنا بأنه أطلق النار على هؤلاء الصبية وأرداهم قتلى. وفي تحقيق آخر أجرته الشرطة التابعة للهيئة الوطنية لحماية الطفل، وُجد أن ”كاردر“ اسم مستعار، وأن ذلك الشخص عضو سابق في جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وكان فصيل كارونا جزءا من تلك الجبهة إلى أن انشق عنها في عام 2004 وأنشأ فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال. واكتشفت شرطة الهيئة الوطنية لدى حوارها مع السكان المحليين في المنطقة أن ”كاردر“ كان يشارك في أنشطة غير قانونية وإجرامية مثل جرائم الاختطاف مقابل مكاسب نقدية شخصية. وذُكر أن المال كان متيسرا لديه برغم أنه لم يكن ذا مهنة محددة. وكانت هناك شائعات تردد أنه طلب فدية من أهالي الصبية عن طريق الهاتف، ولكن لم يُحدد مدى دقة هذه الشائعات. وقد اتصل أحد الصبية الذين اختفوا بأمه هاتفيا بعد اختفائه بسنة ونصف وقال لها إنه يوجد في منزل في أحد الأدغال. وتم التعرف على صبي آخر من جانب والديه اللذين لمحاه، بعد اختفائه بثمانية أشهر، وسط حشد في عرض لاجتماع عام على قناة تلفزيونيه محلية. وهذه المعلومات بحاجة إلى التحقق من مدى صحتها.
	36 - ولم يُشِر تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الطفل إلى موضوع تجنيد الأطفال في أي فرع من فروعه ولكنه تناول فقط وقائع الاختطاف القسري للأطفال، وهو أمر يخفض مستوى المسؤولية الجنائية. وخلص التقرير إلى توصية مفادها أنه ينبغي إجراء مزيد من التحقيقات بناء على المعلومات المقدمة من أسر الصبية المفقودين وكذلك من ”كاردر“ العضو السابق في جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وأوصى التقرير كذلك بضرورة إصدار شهادات وفاة لهؤلاء الأشخاص، وهو أمر لا يمكن إجراؤه، وفقا للقانون السريلانكي، إلا إذا ظل الشخص مفقودا لأكثر من سبع سنوات. أما الصبية المذكورون فقد اختطفوا وشوهدوا لآخر مرة فيما بين عامي 2006 و 2009، أي منذ خمس سنوات على الأكثر. ولاحقا لهذا التحقيق، أمر أمين وزارة العدل ببدء تحقيق تجريه إدارة التحقيقات الجنائية لمتابعة التقرير والتحقق من التفاصيل المتعلقة بالصبية المختطفين والتوصل إلى هوية مرتكبي هذا الاختطاف. وأكدت الإدارة فيما بعد صحة الوقائع التي تبينت في التحقيق الذي أجرته الهيئة الوطنية، وإن كان لم يتخذ حتى تاريخه أي إجراء ضد المدعو ”كاردر“.
	37 - وعقد أمين وزارة العدل عدةاجتماعات في باتيكالوا بشأن المسألة مع المفتش العام لمحافظة باتيكالوا، ومسؤولي الشرطة المحليين، ومسؤول حكومي، ومسؤولين محليين في المحافظة، والهيئة القضائية. وقد أفيد بأن إنيا بهاراتي أنكر الادعاءات السالفة الذكر وما زال ينكرها. وفي سياق المتابعة لتقرير الهيئة الوطنية لحماية الطفل، اتصل أمين وزارة العدل أيضا بالمفتش العام للشرطة وأمر ببدء تحقيق إضافي من جانب إدارة التحقيقات الجنائية في ظل التوجيه من المدير (القانوني) لإدارة الشرطة. ولا يزال هذا التحقيق جاريا. واجتمع المحققون بمسؤولي الهيئة الوطنية ليطلعوا بأنفسهم على تفاصيل التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة. ولم تُرفع حتى تاريخه أي دعوى ضد الأشخاص المدعى أنهم مسؤولون عن تجنيد الأطفال.
	باء - حكومة سري لانكا
	38 - في عامي 2009 و 2010، أحرزت حكومة سري لانكا تقدما واضحا فيما يتصل بإقامة الهياكل ووضع السياسات التي تدعم التزاماتها بصدد الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة. وقد حدث تطوران رئيسيان في الفترة المشمولة بهذا التقرير، هما تنفيذ خطة العمل الثلاثية الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 2008 (كما ذُكر أعلاه في الفرع رابعا - ألف)، وتنفيذ لائحة الطوارئ الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2008.
	39 - وفي عام 2006، أصدرت الحكومة لائحة للطوارئ من أجل تجريم الأفعال المتصلة بالإرهاب، وسنّ أحكام لمعاملة الأشخاص المتورطين في أنشطة أو معاملات إرهابية، وذلك لصالح الأمن الوطني. ولم يتضمن هذا التشريع أي أحكام خاصة بشأن الأطفال، ولكن حُلَّت هذه المسألة، نتيجة سعي مكثف بهذا الشأن وإثر عملية للصياغة دامت أمدا طويلا، وذلك بإصدار اللائحة 1580/5 التي تُعنى بموضوع الأطفال الذين ارتبطوا سابقا بالقوات أو الجماعات المسلحة. وقد نوهت المنظمات الدولية وجماعات الدعوة مرارا إلى أوجه القصور التي تشوب التشريع، من حيث صياغته (بما في ذلك مسألة تأسيس إجراء الاحتجاز الإداري بحكم الواقع وعدم النص بوضوح على استبعاد احتمال الملاحقة القضائية) ومن حيث تنفيذه (إدارة مراكز إعادة التأهيل لا يتولاها كليا نظام الإدارة المدنية ولا يتيسر وصول الأسر إلى خدماتها في بعض الحالات). وعلى الرغم من ذلك، حققت اللائحة 1580/5 بعض النتائج المحددة الشديدة الأهمية في مجال حماية الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة. فهي تعامل هؤلاء الأطفال بصفتهم ضحايا للتجنيد ولا تجرمهم بسبب ارتباطهم بجماعة مسلحة، ومن ثم، قرّرت الحكومة في عام 2008 عدم محاكمة أي طفل دون سن الثامنة عشرة على ارتكاب ”جرائم متصلة بالإرهاب“. وحوفظ على الصلات الأسرية بقدر الإمكان، وتوافرت، بوجه عام، إمكانية زيارة الوالدين لأطفالهم والبقاء على اتصال بهم عن طريق البريد أو الهاتف. وآخر مزايا اللائحة 1580/5 وإن لم تكن أقلها شأنا أنها وفرت للأطفال إطارا قانونيا للحماية يُشرك القاضي في هذا الأمر إشراكا مباشرا، حيث أنه الشخص الوحيد المسؤول قانونا عن القرارات المتعلقة بإعادة تأهيل الأطفال.
	40 - وقد أُنشئت ثلاثة مراكز لإعادة التأهيل في سري لانكا، هي: مركز أمبيبوسا لإعادة التأهيل (كيغال) الذي افتُتح في آذار/مارس 2008 وأُغلق في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واستضاف أكثر من 200 طفل؛ ومركز بونثاتوم لإعادة التأهيل (فافونيا) الذي افُتتح في تموز/يوليه 2009 وأُغلق في نيسان/أبريل 2010، واستضاف 289 طفلا؛ ومركز راتمالانا لإعادة التأهيل (كولومبو) الذي افتُتح في أيلول/سبتمبر 2009 وأُغلق في أيار/مايو 2010، واستضاف 255 طفلا. وطبقا للائحة 1580/5، كان الأطفال في مراكز التأهيل تلك يتلقون الرعاية الصحية، والفحوص الطبية، والمشورة النفسية عند اللزوم، والزيارات الأُسرية، والرعاية والإعاشة الماديتين، والمساعدة في الحصول على بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق المستحقة لهم قانونا، وكانوا يتلقون أيضا التعليم الأساسي والتدريب المهني. وكانت هذه المراكز مفتوحة أمام الأمم المتحدة، وقد تولى الإشراف عليها طلبة عسكريون، وإن كانت قد ضمّت أيضا عددا من المدنيين الذين يقومون بالتعليم وتوفير الرعاية. وفي 25 أيار/مايو 2010، كان جميع الأطفال قد أتموا عملية إعادة التأهيل وغادروا المراكز بموجب أمر قضائي من المحكمة.
	خامسا - زيارة المبعوث الخاص للممثل الخاص المعني بالأطفال والنـزاع المسلّح إلى سري لانكا
	41 - وفقا لما أعلنه الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنـزاع المسلّح في تموز/يوليه 2009، وبناء على دعوة من حكومة سري لانكا، قام اللواء (المتقاعد) باتريك كمائرت بزيارة سري لانكا، في الفترة من 5 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، بصفته المبعوث الخاص للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنـزاع المسلح. واستهدفت الزيارة تقييم التأثير الذي خلّفه النـزاع المسلّح على الأطفال في سري لانكا، ومتابعة تنفيذ توصيات الفريق العامل. وأسهمت الزيارة في إبقاء مسألة إعادة تأهيل الأطفال المرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة في وضع راسخ ضمن جدول الأولويات، وفي زيادة التركيز على تأثير النـزاع المسلّح على الأطفال، بما في ذلك ما يتعلّق بمسائل من قبيل تفرُّق الأُسر وتقديم الدعم للأُسر الضعيفة العائدة إلى المناطق المتضررة من جرّاء النـزاع.
	سادسا - ضرورة اتخاذ تدابير للمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال
	42 - شدّدت الأمم المتحدة، في عدد من المناسبات لدى السلطات السريلانكية، على نحو يسترجع استنتاجات الفريق العامل بشأن الأطفال والنـزاع المسلّح، على ضرورة تقييم ما حدث من استخدام للأطفال كجنود فضلا عما ارتُكب من انتهاكات أخرى بحق الأطفال خلال النـزاع. وليس هناك من سبيل يُفضي إلى المصالحة الحقة وإلى الردع عن ارتكاب الانتهاكات مستقبلا سوى الاضطلاع بعملية سليمة للمساءلة. ولا بد من توثيق المعاناة التي قاساها أطفال سري لانكا توثيقا جيدا ضمن إطار الطريق الطويل المؤدي إلى السلام في سري لانكا. وإن مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنـزاع المسلّح وجميع شركاء الأمم المتحدة يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في هذه العملية.
	سابعا - المتابعة والتصدي البرنامجي للانتهاكات
	43 - في أيار/مايو 2010، أتم جميع الأطفال المرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة، الذي حددتهم الحكومة عند انتهاء النـزاع وعددهم 594 طفلا، عملية إعادة تأهيلهم وأُعيدوا إلى أُسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وفيما يتعلق بعام 2010 وخلال عام 2011، تمثلت الخطة في تقديم المساعدة على إعادة الاندماج إلى 108 1 أطفال (بمن فيهم 562 اجتازوا عملية إعادة التأهيل الحكومية)؛ وقد تلقّت نسبة منهم بالفعل قدرها 55 في المائة المساعدة في شكل دعم تعليمي أو في مجال التدريب المهني أو دعم معيشي. وسيتم الوصول بالمساعدة إلى النسبة المتبقية منهم وقدرها 45 في المائة بحلول نهاية عام 2011. وطبقا للائحة 1580/5، تواصل إدارة مراقبة السلوك وخدمات الطفل رصد هؤلاء الأطفال.
	44 - وقد بيّنت عملية الرصد، بالإضافة إلى إبراز محدودية فرص العمل المتاحة، أن 250 طفلا على الأقل من الأطفال المرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة في شمال البلد وشرقه يواجهون عددا من المشاكل الأمنية. وتشمل تلك المسائل الإلزام بالحضور بصفة دورية إلى مواقع عسكرية/شرطية قريبة، وزيارات من أفراد من القوات المسلحة والشرطة/المخابرات لمنازلهم، والتعرض للاعتقال من جانب الشرطة، واشتراط الحضور والتوقيع في الموقع المحلي للقوات المسلحة أو القوات البحرية قبل مغادرة المحل الإداري لإقامتهم. وقد اتخذ مكتب المفوض العام لإعادة التأهيل في آذار/مارس 2001 خطوات إيجابية لحل هذه المسائل، منها مثلا الالتقاء ببعض هؤلاء الأطفال وتعريفهم وتعريف أُسرهم تعريفا واضحا بما يُعدّ إجراء عاديا وما يُعد إساءة لاستعمال السلطة. بيد أن الرصد الوثيق والتشاور مع الأطفال بعد هذا اللقاء قد بيَّنا أن الرقابة قد استمرت في كثير من الحالات، بل واشتدت في بعضها. وفي عدد معيّن من الحالات، ألزم أطفال ”مستسلمون“ سابقون بالحصول على إذن إن أرادوا مغادرة أماكنهم الأصلية، مما نجم عن هذا فقدان لفرص التعليم وفرص العمل، كما أنه يناقض أهداف إعادة الإدماج المتمثلة في إعادة حياة الطفل المرتبط سابقا بجماعة مسلّحة إلى الحالة الطبيعية. بيد أن الحكومة قد زعمت أن هؤلاء الأطفال لا يخضعون لأي شكل من أشكال الرقابة لا من جانب الحكومة ولا قواتها المسلحة.
	45 - ويجري منذ عام 2009 تنفيذ أنشطة للتوعية بخطر الألغام، ولا تزال هذه الأنشطة جارية في المناطق التي يوجد بها المشردون وفي مناطق العودة في محافظات جافنا وفافونيا ومانَّار ومالِّيتيفو وكيلِّينوتشيتشي. وقد نُفذت أنشطة التوعية بخطر الألغام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والمتطوعين الوطنيين ووزارة التعليم ووحدة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية التابعة للجيش السريلانكي، ووصلت فائدتها إلى 953 252 شخصا في عام 2009 و 540 392 شخصا في عام 2010. وفي آذار/مارس 2010، تم تدريب 64 من أفراد وحدة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية على عملية التوعية بخطر الألغام وبدأ هؤلاء في الاضطلاع بأنشطة في هذا المجال. وفي نهاية آذار/مارس 2011، جاوز عدد ما تم العثور عليه والإبلاغ عنه من قطع الذخائر غير المنفجرة 400 1 قطعة.
	46 - وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، أنشأت الحكومة وحدة للبحث عن الأُسر وجمع شملها من أجل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمفصولين عنهم في فافونيا (المقاطعة الشمالية). وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010، بلغ عدد الطلبات المقدمة من الآباء والأٍُسر للبحث عن أطفال مفقودين 646 طلبا. وعثر على ما مجموعه 26 طفلا ويجري حاليا جمع شملهم بأُسرهم. ويجري التحقق من عدد إضافي من الحالات. وفي عام 2010، شملت جهود الوحدة في هذا الصدد وضع خطة للاضطلاع بأنشطة للبحث في المستشفيات ودور رعاية الأطفال ومراكز الشرطة في كل المقاطعات التسع في جميع أنحاء سري لانكا.
	47 - وهناك احتياجات مادية وعاطفية واجتماعية هائلة للأطفال الذي تعرّضوا للتشريد عدة مرات بفعل النـزاع في أوائل عام 2009. فقد تعرّض هؤلاء الأطفال للتجنيد وللإصابة، وشهدوا أفراد أُسرهم وأصدقاءهم وهم يلقون حتفهم أو يصابون في أجسادهم، فضلا عما لحق بهم من خسائر كبيرة ومن انفصال عن أُسرهم. وعملا على تلبية هذه الاحتياجات، قامت وزارة الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية في عام 2009 بنشر مستشارين مدربين للعمل في مخيمات المشردين داخليا، وإن كان ذلك بأعداد محدودة. وأمكن لهؤلاء المستشارين أن يقدموا الدعم، والإحالة إلى الخدمات الطبية الأكثر تخصصا عند الحاجة. وبادر العاملون في مجال الأنشطة الإنسانية إلى التدخل لدعم وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على حماية نفسها وحماية أطفالها على نحو أفضل، ومن أجل تلبية احتياجات تلك المجتمعات. وفي عام 2009، أُنشئ حوالي 200 من الأماكن الملائمة للأطفال، غطت بخدماتها نسبة تصل إلى 70 في المائة من الأطفال في مخيمات المشردين داخليا. ونظم المتطوعون العاملون في تلك الأماكن أنشطة للعب (موسيقى ورقص وتمثيل) ووفروا القدر الأساسي من الدعم النفسي - الاجتماعي، وحددوا الأطفال المعرضين للخطر. وقام هؤلاء أيضا بأنشطة للتوعية بشأن مسائل حماية الطفل من أجل منع استغلال الأطفال وإيذائهم وإهمالهم.
	ثامنا - التوصيات
	48 - على ضوء ما ورد أعلاه، تُحثَّ حكومة سري لانكا على القيام بما يلي:
	(أ) إجراء التحقيق، بوصف ذلك جزءا من المصالحة الوطنية، في أي ادعاء بارتكاب انتهاك أو إيذاء ضد الأطفال خرقا للقوانين الوطنية والدولية الواجبة التطبيق، من جانب أيٍّ من الأطراف جميعا خلال فترة النـزاع المسلح، وكفالة إخضاع المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات للمساءلة؛
	(ب) كفالة الإنفاذ الفعال لموقف ”عدم التسامح على الإطلاق“ الذي تعتمده إزاء تجنيد الأطفال، بما في ذلك إجراء التحقيق على نحو منهجي ونشط في كل حالة من الحالات المبلغ عنها، سابقا وحاليا، ثم تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمة وإخضاعهم للإدانة. وينبغي أن تنجز الحكومة التحقيق الذي شرعت فيه اللجنة المشتركة بين الوزارات بشأن حالة التواطؤ بين قوات الأمن وفصيل تاميل كامال فيدوتالاي بوليكال/جماعة كارونا على اختطاف الأطفال وتجنيدهم؛
	(ج) إسراع خطى المتابعة لتقرير الهيئة الوطنية لحماية الطفل بشأن إينيا بهاراتي، الذي يجري التحقيق بشأنه من جانب إدارة التحقيقات الجنائية. والسعي للوقوف على أسباب عدم إمكان العثور على الأطفال؛
	(د) التعجيل بإخلاء جميع المدارس ومرافق الرعاية الصحية المستخدمة حاليا في إيواء ”المستسلمين“ البالغين أو التي تستخدمها القوات المسلحة، واستعادة قدرتها التامة على تأدية وظائفها في مجالي التعليم والرعاية الصحية؛
	(هـ) تعزيز قيام شبكة منسّقة وشاملة للبحث عن الأطفال في المناطق التي كانت سابقا ميدانا للنـزاع في البلد، والشروع في تحقيق يرمي إلى الوقوف على مصير جميع الأطفال الذين جُندوا ولم يُعرف مصيرهم بعد، بمن فيهم الذين أصبح سنهم حاليا يتجاوز 18 سنة، والاستمرار في تيسير السبل كافة أمام الأمم المتحدة والجهات المتخصصة الشريكة لها لاقتفاء مصادر المعلومات، والسماح لها بكامل حرية التنقل في شمال البلد؛
	(و) إيلاء الأولوية للقيام، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بإعادة توطيد خدمات حماية الطفل من أجل الأطفال المتضررين من جرّاء النـزاع، بما في ذلك توفير الدعم النفسي - الاجتماعي والدعم المجتمعي والبنية الأساسية الاجتماعية، التي ستكون الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة إليها؛
	(ز) وضع وصوغ خطة عمل شاملة لما بعد انتهاء النـزاع وذلك من أجل الأطفال، تعالج معالجة شاملة ما تبقى من مسائل الحماية والمسائل النفسية - الاجتماعية، مع التركيز بصفة خاصة على مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر الأطفال المرتبطون سابقا بالقوات والجماعات المسلحة، والأطفال المشردون سابقا، والأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما في النـزاع.

