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  اجلوانب اإلجيابية  - أوال  
 : ليةتالحظ اللجنة اجلوانب اإلجيابية التا  -٤

سـن  على الربوتوكول االختياري بأن      الطرف عند تصديقها     الدولةإعالن    )أ(  
  هو احلد األدىن لسن التجنيد التطوعي يف القوات املسلحة؛عاماً  ١٨

تجنيد يف الدولة الطرف، وأن احلد األدىن لاللتحاق الطـوعي          لل ال وجود   )ب(  
 ؛ سنة بدون استثناء١٨بالقوات املسلحة هو 

 كـانون   ١ املـؤرخ يف     ١٦القانون التعديلي رقم    (ل قانون العقوبات    تعدي  )ج(  
  .نزاعات مسلحة هم يفماخدت أو اسمن أجل جترمي جتنيد األطفال) ٢٠٠٦يناير /الثاين
اتفاقية  على، ٢٠٠١مارس / آذار١، يف   بتصديق الدولة الطرف  أيضاً  ترحب اللجنة   و  -٥

 ظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال        بشأن ح  ١٩٩٩ لعام   ١٨٢ الدولية رقم    العملمنظمة  
  .واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

   تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

   الرصد املستقل    
تالحظ اللجنة بقلق افتقار اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل االسـتقالل وعـدم               -٦

وتأسف .  بصورة فعالة  متكينها من املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة لتضطلع مبسؤولياهتا        
مكتب حلقوق الطفل   اللجنة كذلك لعدم متابعة توصيتها إىل الدولة الطرف بالنظر يف إنشاء              

  .  بغية زيادة فرص استفادة األطفال من خدماهتاهذه اللجنةضمن 
 الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لكفالة استقالل اللجنة اللجنةحتث   - ٧

وفقاً للمبادئ اليت تتعلق مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق سان الوطنية حلقوق اإلن
وإذ تلفت اللجنـة االنتبـاه إىل تعليقهـا العـام           ). مبادئ باريس (اإلنسان ومحايتها   

، فإهنا  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   بشأن دور املؤسسات الوطنية     ) ٢٠٠٢(٢  رقم
حلقوق اإلنسان مـن املـوارد      طنية  الواللجنة  تدعو كذلك الدولة الطرف إىل متكني       

كما حتث الدولـة    . سؤولياهتا بصورة فعالة  الضطالع مب البشرية واملالية والتقنية الالزمة ل    
أمني  أو وظيفة    هذه اللجنة ضمن  تنظر يف إنشاء مكتب حلقوق األطفال       الطرف على أن    

مني املظـامل   وينبغي للدولة الطرف أن تضمن هلذا املكتب أو أل        . مظامل معين حبقوق الطفل   
، وأن يكون متاحاً لألطفـال       املالئمة املعين حبقوق الطفل املوارد البشرية واملالية والتقنية      

 تلقي الشكاوى اليت يقدمها األطفال والتحقيق فيهـا         اليت ختوله بالسلطات  ويتمتع   كافة
  .اتومعاجلتها، وال سيما شكاوى األطفال املتأثرين بالرتاع



CRC/C/OPAC/LKA/CO/1 

3 GE.10-45813 

  النشر والتوعية    
 اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف لنـشر         التدابريحمدودية   عر اللجنة بالقلق إزاء   تش  -٨

  .الربوتوكول االختياري على اجلمهور عموماً وعلى األطفال خصوصاً

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة       ٦ من املادة    ٢يف ضوء الفقرة      -٩
  نطاق واسـع يف أوسـاط      لىالطرف بترويج مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه ع      

  .اجلمهور عموماً واألطفال خصوصاً

  التدريب    
أفـراد  يساور اللجنة القلق من أن أفراد الفئات التخصصية ذات الصلة، وخباصـة               -١٠

اجليش والشرطة والعاملني يف جمال إقامة العدل، ال حيصلون على التدريب الكـايف بـشأن               
 املعلومات اليت قدمتـها الدولـة       ذلك يف نقص  ، كما يتجلى    أحكام الربوتوكول االختياري  

  . هذا الصددالطرف يف
فراد ألتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان      الاللجنة بأن تعزز الدولة الطرف      توصي    -١١

إقامـة  أولئك العاملني يف جمال     ووالشرطة وأفراد قوات األمن اآلخرين      القوات املسلحة   
وفضال عن  .  أحكام الربوتوكول االختياري   بشأنوبأن تكفل تلقيهم تدريباً حمدداً       العدل

وتدريب بشأن أحكام   وتثقيف  بأن تعد الدولة الطرف برامج توعية       ذلك، توصي اللجنة    
 واصة موظف خبو الربوتوكول االختياري للمجموعات املهنية املعنية اليت تعمل مع األطفال،        

 يف  نو والعامل ملدرسونوان  ون الطبي ون واألخصائي ون االجتماعي وإنفاذ القوانني واألخصائي  
 وتـدعو اللجنـة   . املسؤولون على املستوى احمللي ومستوى املقاطعات      و وسائط اإلعالم 

 .الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات هبذا الصدد يف تقريرها القادم

 حاالت قتل األطفال    

تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء عدم كفاية اجلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف                  -١٢
، ٢٠٠٩تحقيق يف وفاة مئات األطفال أثناء الشهور اخلمسة األخرية من الـرتاع يف عـام                لل
سيما نتيجة ما يزعم من عمليات القصف املدفعي واجلـوي للمـدنيني واملستـشفيات               وال

واملدارس والعمليات اإلنسانية واحلرمان املتعمد من األغذية والرعايـة الطبيـة واملـساعدة             
  .اإلنسانية

للجنة الدولة الطرف بقوة على كفالة إجراء حتقيقات فوريـة ومـستقلة            حتث ا   -١٣
، وعلى حماكمة املسؤولني عنها حسب األصول وجمازاهتم         يف عمليات قتل األطفال    وحمايدة

. بإنزال العقوبات املناسبة عليهم وكفالة عدم حدوث عمليات قتل أخرى حبق األطفـال            
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ى التعاون الكامـل مـع فريـق اخلـرباء          وهلذا الغرض، حتث اللجنة الدولة الطرف عل      
جلنـة  اءلة يف سري النكا والذي سيـساعد        املعين باملس ولألمني العام    التابع   االستشاري

ذات مصداقية  لدروس املستفادة واملصاحلة على وضع آلية مساءلة        الدولة الطرف املعنية با   
  .وعلى تطبيق أفضل املمارسات الدولية يف هذا الصددوفعالية 

  لبيانات املتعلقة باألطفال املفقودينمجع ا    
تالحظ اللجنة مع القلق أن جتميع البيانات املتعلقة بإشراك األطفـال يف الرتاعـات                -١٤

املسلحة يكاد يكون مقتصراً حصراً على قاعدة بيانات منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة               
من أنه بالرغم مـن     وتعرب اللجنة عن بالغ القلق      . ٢٠٠٣اليت أنشئت يف عام     ) اليونيسيف(

إحراز بعض التقدم يف جمال البحث عن املفقودين،مل يعثر بعد على مكـان وجـود مئـات                 
ىل قلـة   إ، األمر الذي يعزى أساسـاً       العديد من األطفال  هوية  عّرف  ُتاألطفال املفقودين ومل    

لـك  والعقبات اليت تواجهها الوكاالت اإلنسانية، مبا يف ذ       تنسيق جهود تعقب أثر املفقودين      
هم، فيما يتعلـق    أثر األطفال الذين تفتقدهم أسرهم ومل مشل      الوكاالت املتخصصة يف تعقب     

ويساور اللجنة القلق كذلك    . بالوصول إىل املخيمات ومواقع العبور والعودة وإعادة التوطني       
عن األطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة الرتاع وإزاء الـصعوبات  دقيقة إزاء عدم وجود بيانات     

  .وفياتالواجهها األسر يف احلصول على شهادات اليت ت
وجود مجيع األطفال الـذين     التحقق من أماكن    حتث اللجنة الدولة الطرف على        -١٥
هلذا الغرض تشمل مجيع اجملاالت اليت      دقيقة  يزال مصريهم جمهوالً وعلى جتميع بيانات        ال

 واستخدموا يف الرتاعات يغطيها الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك األطفال الذين جندوا
فصلون عن ذويهـم    قني واألطفال امل  املسلحة، واألطفال املفقودون، واألطفال غري املرافَ     

أن تـضمن   وحتث اللجنة الدولة الطرف كـذلك علـى         . مع مشلهم واألطفال الذين جُ  
اإلنسانية الدولية واحمللية والشركاء الذين حيظون خبربة حمددة يف برامج تعقب           لوكاالت  ل
واستناداً إىل البيانـات    . إمكانية الوصول الكامل إىل مشال البلد وشرقه      ومل مشلها   ألسر و ا

اجملمعة، حتث اللجنة الدولة الطرف كذلك، على اختاذ مجيع التدابري الالزمـة للتعجيـل              
  .بإصدار شهادات الوفيات وإجراء اختبار احلمض اخللوي الصبغي عند اللزوم

  الوقاية  -ثالثاً   

  تجنيد من جانب القوات غري التابعة للدولةمنع ال    
يساور اللجنة القلق إزاء قلة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن التـدابري                -١٦

عدم لكما تشعر اللجنة بالقلق     . املتخذة ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة       
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لألمـني العـام     اخلاص للممثل اخلاص     للمبعوثالتأكد من املعلومات الواردة يف آخر تقرير        
تاميل ماكال فيـدوتاالي    عين باألطفال والرتاعات املسلحة ومؤداها أن قائداً سابقاً حلركة          امل

أساس أنه موقف الدولة الطرف القائم على     ، ألن   بارامألطفال يف مقاطعة أ   كان جيند ا  بوليغال  
إمكانية د تدابري ملموسة حتول دون      إىل هذا التجنيد ميكن أن يعوق اعتما      مل تعد هناك حاجة     
انعدام جهود الوقاية   مما يعوق   وتالحظ اللجنة كذلك أن     . والتحقيق بشأنه العودة إىل التجنيد    

يف املناطق املتضررة من احلرب، حيث مل ينشر فيها سوى          خدمات احلماية والرعاية لألطفال     
أوضاع اآلالف اد والتمويل ملعاجلة تلع واملزودين مبا يلزم من امن املوظفني األكفاء حمدود  عدد  

  . املعرضني لإليذاء تعرضاً شديداًمن األطفال 
 من الربوتوكول، حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيـع           ٤يف ضوء املادة      -١٧

األسباب اجلذرية لتجنيد واستخدام األشخاص الذين تقـل        للقضاء على   التدابري املمكنة   
 ومنـع هـذه     ب اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولـة       عاماً من جان   ١٨أعمارهم عن   

وحتث اللجنة الدولة الطرف على املبادرة فوراً إىل إنشاء اللجان القروية من أجل . األفعال
مراقبة ومنع جتنيد األطفال الستخدامهم يف الرتاعات املسلحة وفقاً ملا ورد يف تقريرهـا              

CRC/C/OPAC/LKA/1) على إدراج    كذلك الدولة الطرف  وحتث اللجنة ). ٩٥ ، الفقرة 
اليت تنفذها يف مشال    إعادة اإلعمار   رعاية األطفال ومحايتهم كأولوية من أولوياهتا يف خطط         

اخلدمات اخلاصة حبماية األطفال ورعايتهم بصورة فورية يف املناطق         استعادة  البلد وشرقه و  
  .املتضررة من احلرب

  التثقيف حبقوق اإلنسان ومن أجل السلم    
يف املنـاطق    الحتياجات قطاع التعلـيم      ٢٠٠٣تالحظ اللجنة إجراء تقييم يف عام         -١٨

عدم وجود  د أهنا تعرب عن قلقها ل     أيضاً التثقيف من أجل السلم، بي     املتضررة من الرتاع، مشل     
يف مناهج مجيع املدارس على املستويات      برامج حمددة   معلومات عما تتيحه الدولة الطرف من       

  .، مبا يف ذلك التثقيف من أجل السلموق اإلنسانقحب للتثقيف كافة
إذ تعترب اللجنة أن التثقيف حبقوق اإلنسان ومن أجل السلم عامالن أساسـيان               -١٩

يف أوسـاط   تضمن شيوع ثقافة الالعنف     لتعزيز ثقافة السلم والنهوض بعالقات متوائمة       
بري فوريـة وملموسـة     فإهنا توصي الدولة الطرف باختاذ تدا     بوجه أعم،   األطفال واجملتمع   

تكفل إتاحة التثقيف حبقوق اإلنسان، وال سيما، التثقيف من أجل السلم، لصاحل مجيـع              
األطفال يف املدارس وتدريب املدّرسني وغريهم من الفئات العاملة على مساعدة التالميذ            
يف تسوية الرتاعات عن طريق التدريب اخلاص بتسوية الرتاعات والوساطة عـن طريـق              

  .األقران
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  األلغام األرضية     
تالحظ اللجنة أنه بالرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف جمال إزالة األلغام                -٢٠

جراء األلغام   خلطر القتل والتشويه     والتثقيف مبخاطرها، تعرض األطفال وال يزالون يتعّرضون      
 القلق إزاء عدم تلقي     كما تعرب اللجنة عن   . األرضية املضادة لألفراد والذخائر غري املتفجرة     

مجيع أسر املشردين داخلياً تثقيفاً مبخاطر األلغام قبل عودهتم إىل منـاطقهم األصـلية وإزاء               
  .املساعدة املقدمة إىل ضحايا األلغامالتخلف الذي ال يزال يعتري أنشطة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١
بزيادة أنشطة إزالتها، وال سيما     مواصلة وتعزيز محالت التوعية باأللغام و       )أ(  

متويل أنشطة إزالة األلغام، بالتعاون مع وحدات إزالة األلغام ألغراض إنسانية فضالً عن             
  اجلهات العاملة يف جمال إزالة األلغام من املنظمات الدولية وغري احلكومية؛

تأهيل لصاحل األطفـال املتـضررين مـن      الالنظر يف وضع برامج إعادة        )ب(  
ر األلغام وغريها من آثار الرتاعات املسلحة وكفالة وصول مجيع األطفال املتضررين            انفجا

إىل هذه الربامج عن طريق أمور منها زيادة ختصيص املوارد ملراكز العمـل االجتمـاعي               
  اإلعاقة الشخصية؛مستحقات نظام بوزيادة تغطية 

 داخلياً قبـل    إتاحة التثقيف مبخاطر األلغام لصاحل األسر املشردة      ضمان    )ج(  
عودهتم إىل ديارهم وأثناءها وبعدها وتنفيذ التدابري التثقيفية املالئمة لألطفال، بالتنسيق مع 
اجملتمع املدين، وخباصة على املستوى البلدي، يف املناطق الريفية اليت جرى الوقوف فيهـا              

  لغام األرضية أو يشتبه يف أهنا تنطوي على مثل هذه املخاطر؛ على خماطر األ
النظر يف االنضمام إىل اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام             )د(  

  .املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -رابعاً   

  التشريعات    
ترحب اللجنة بتجرمي إشراك وجتنيد األطفال الستغالهلم يف الرتاعـات املـسلحة،              -٢٢

، )٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ١ املؤرخ   ١٦ رقم   يقانون التعديل ال(مبوجب قانون العقوبات    
مقاضاة مبوجب القـانون    تعرض أحد حىت اآلن لل    ومع ذلك تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم         

استمرار اإلفالت من العقاب بالنسبة إىل مجيع األشخاص الذين جندوا أطفـاالً            وإزاء   اجلديد
التقدم احملرز يف التحقيق يف أماكن وجود       بطء  يد  وتالحظ اللجنة بقلق شد   . أو استخدموهم 
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 ومزاعم تواطـؤ    ،تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال   حبركة  األطفال يف القضايا املتبقية املرتبطة      
  . مع مجاعة كارونا يف جتنيد أطفاليني حكوممسؤولني

ن أمـاك  إىل حتديد    ،ولويةللجنة الدولة الطرف على املبادرة، على سبيل األ       حتث ا   -٢٣
 كمـا  تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغـال   حبركة   وجود األطفال يف القضايا املتبقية املرتبطة     

أوصى بذلك املبعوث اخلاص للممثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال يف الرتاعـات              
كما حتث اللجنة الدولـة     . ٢٠٠٩ديسمرب  /املسلحة يف تقريره الصادر يف كانون األول      

، (A/2009/325بري ملموسة إضافية لتنفيذ توصـية األمـني العـام           الطرف على اختاذ تدا   
 اإلطالق على التسامح عدم الذي يقتضي ملوقفها الفعال اإلنفاذبضمان )) ج(٥٨ الفقرة
 املبلـغ  احلاالت كل يفوصارمة منتظمة  حتقيقات إجراء ذلك يف مبا األطفال، جتنيد مع

 تكمـل  أن  وينبغـي .وإدانتهمة للمحاكم اجلرائم ارتكاب املسؤولني عن وتقدمي عنها،
 املعنيـة  الوزارات بني اللجنة املشتركة فيه شرعت الذي التحقيق النكا سري حكومة

  .وجتنيدهم األطفال اختطافة يف مبسألة تواطؤ مسؤويل احلكوم

  االحتالل العسكري للمدارس    
 التابعـة للدولـة     تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء استمرار احتالل القوات املسلحة           -٢٤

كما تشعر اللجنة بالقلق أيضاً     ". االنفصاليني"الطرف بعض املدارس أو استخدامها الستضافة       
  .إزاء تدهور احلالة اليت ُتترك عليها املرافق املدرسية يف هناية عمليات االحتالل هذه

 :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  -٢٥

قف احتالل اجليش املدارس واسـتخدامها وضـمان        املبادرة فوراً إىل و     )أ(  
التقيد الصارم بالقانون اإلنساين ومببدأ التمييز والتوقف عن استخدام الفرع االبتـدائي            

تاميل ماكيل فيدوتايل ومعهد أومناتاهي املركزي يف فارونيـا الستـضافة           افونيا  ملدرسة ف 
  االنفصاليني؛

كل األساسية املدمرة نتيجة االحتالل     املبادرة فوراً إىل ضمان إصالح اهليا       )ب(  
  . العسكري إصالحاً كامالً

  أنشطة املدارس العسكرية    
فرقة مدارس ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن وزارة التعليم تشرف على إدارة     -٢٦

األشبال يـشمل  لجنة تعرب عن القلق من أن تدريب بيد أن ال. األشبال ومناهجها وتشغيلها 
  .لحة النارية أثناء متارين املشياستخدام األس
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حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم إدراج أنشطة عسكرية يف تـدريب               -٢٧
تنـاول  أن حتظر على مجيع األطفـال  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل . فرقة األشبال 

  . واستعمال األسلحة النارية مبا يتسق مع روح الربوتوكول االختياري

  ماية والتعايف وإعادة اإلدماجاحل  - خامساً 

  القيود املفروضة على وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال    
تعرب اللجنة عن بالغ القلـق إزاء األوامـر الـيت أصـدرهتا وزارة الـدفاع يف                   -٢٨

وصول املساعدة اإلنـسانية     إعاقة    إىل مجيع قادة قوات األمن من أجل       ٢٠١٠ يونيه/حزيران
مجيع مؤسسات األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمـات غـري        شمل  ن هذه األوامر ت   وأ

األسـر املـشردة    يف الوقت الذي تواجه فيه      احلكومية على الصعيدين الدويل والوطين تقريباً       
  .داخلياً، وخباصة األسر الباقية يف املخيمات، عجزاً غذائيا وحتتاج إىل تلقي املساعدة الفورية

ولة الطرف بأنه حيق للمنظمات اإلنسانية الدولية وغريها مـن          تذكِّر اللجنة الد    -٢٩
وعليه، تـدعو الدولـة     . األطراف الفاعلة املناسبة تقدمي خدماهتا لدعم املشردين داخلياً       

الطرف إىل املبادرة فوراً برفع القيود غري الضرورية املفروضة على أنـشطة املنظمـات              
ن عراقيل إىل األسر واألطفال املـشردين       إمدادات املساعدة دو  وصول  اإلنسانية وكفالة   

  . داخلياً الذين حيتاجون إىل مساعدة فورية

  محاية ضحايا اجلرائم والشهود    
مـشروع  " حنو اعتماد    ٢٠٠٨منذ عام   يذكر  إحراز تقدم   عدم  تالحظ اللجنة بقلق      -٣٠

، ال توجـد    ونتيجة لذلك ". قانون املساعدة واحلماية املقدمة إىل ضحايا اجلرائم وإىل الشهود        
حالياً أحكام حلماية الشهود يف الدولة الطرف، األمر الذي يعيق التحقيقات الفعالة يف قضايا              

وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء حاالت       . جتنيد األطفال واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة     
ل األشخاص الذين تعرضوا لالنتقام والتخويف والتهديد بسبب إبالغهم عن جتنيـد أطفـا            

جنة بالقلق من أن مشروع القانون ينطوي       كما تشعر الل  . واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة   
تياجات الطفـل   وال يتضمن ما يكفي من األحكام حبيث يراعي اح        العديد من النواقص    على  

  . اخلاصة مراعاة كاملة
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تفحص بعناية نواقص قانون محاية الـشهود               -٣١
يت ميكن أن تقوِّض احلماية الفعالة لألطفال الضحايا أو الشهود، بغية كفالـة امتثـال               ال

القانون للمعايري املقبولة دولياً وألفضل املمارسات اليت تتعلق حبمايـة ضـحايا اجلـرائم              
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إىل ضمان مراعـاة         . والشهود، واإلسراع باعتماده  
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 احتياجات الطفل اخلاصة يف جماالت تقيـيم التهديـد واحلمايـة            كاملة القانون مراعاة 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنفيذ برنامج حلمايـة الـشهود فـوراً             . واملساعدة

موظفني مدربني  ، ال سيما يف شقه اخلاص باحلماية،        ومتكينه من املوارد الكافية كي يشمل     
  . للعمل مع األطفالصيصاًومتمرسني خ

   األطفال مبوجب قوانني الطوارئاحتجاز    
ألن أطفاالً احتجزوا ورمبا ال يزالون حمتجزين مبوجـب         تعرب اللجنة عن بالغ القلق        -٣٢

 مبجـرد    وقانون منع اإلرهاب   ٢٠٠٥ لعام   ١رقم  ) أحكام وسلطات خمتلفة  (الطوارئ  قانون  
ل احتجـاز هـؤالء     ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء احتما     . االشتباه يف ارتكاهبم جرائم أمنية    

األطفال يف أماكن احتجاز غري معلن عنها لفترة تصل إىل سنة، وإزاء حرماهنم من االتـصال         
مبحام  أو بأفراد أسرهم أو بقاض أو بأي سلطة خمولة أخرى لالعتـراض علـى شـرعية                  

  .احتجازهم
حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مزيد من التحقيقات الفورية لضمان عدم              -٣٣
. تمرار احتجاز أطفال مبوجب التشريعات األمنية أو تشريعات مكافحـة اإلرهـاب           اس

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل املبادرة دون إبطاء بإلغاء قوانني الطوارئ الـيت              
  . ميكن أن تستخدم الحتجاز أطفال خارج نظام القضاء العادي

 الـذي يتعلـق     ٢٠٠٨لعام   ١٥٨٠/٥وتالحظ اللجنة اعتماد قانون الطوارئ رقم         -٣٤
بإجراءات التعايف وإعادة اإلدماج املراعية الحتياجات األطفال الـذين ارتبطـوا جبماعـات             

. مسلحة، وهو قانون يفتح اجملال لتدخل السلطة القضائية يف عملية التعايف وإعادة اإلدمـاج             
ة لقضاء األحداث،   بيد أن القلق يساور اللجنة من أن هذه العملية ال تتسق مع املعايري الدولي             

 األطفال  وباالعتراض على شرعية إيداع   مبحامٍ  وخباصة فيما يتعلق حبقوق الطفل يف االستعانة        
وبالتايل مل حتظ تشريعات الطوارئ بدعم مؤسسات األمم        . كز إيواء من أجل احلماية    ايف مر 
  . املتحدة
يف جمـال   املنطبق  حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف اإلطار القانوين             -٣٥
  :وعلى أن تكفل لألطفال ما يلياألطفال وإعادة إدماجهم عادة تأهيل إ

مـن  تزويدهم بنسخة   متكينهم من ممارسة حقهم يف أن ُيستمع إليهم، و          )أ(  
  تقرير التحقيق االجتماعي وإبالغهم باألدلة اليت ينظر فيها القضاة؛

  ؛من حمامٍمساعدة احلصول متكينهم من   )ب(  
سلطة من درجة أعلـى      إمام   مكانية اعتراضهم على شرعية احتجازهم    إ  )ج(  

  .وتقدمي أدلة إضافية لصاحلهم
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  مراكز التعايف    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف وبشأن إطالق سراح ومجع مشل     -٣٦

يف تجزاً كان بعضهم حم طفالً ٦٦٧عددهم الذين خضعوا لعملية التعايف والبالغ   مجيع األطفال   
بيد أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء إشراك        . منفصلني عن أسرهم لفترة طويلة    ومراكز التعايف،   

  . أفراد من اجليش يف إدارة برامج التعايف
حتث اللجنة الدولة الطرف على املبادرة فوراً إىل وضع بـرامج تعـايف أسـرية                 -٣٧

 استخدام مراكز التعايف إال      وبعدم ١٥٨٠/٥وجمتمعية كما يقضي بذلك قانون الطوارئ       
وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالـة إدارة مراكـز التعـايف             . كمالذ أخري 

وتشغيلها وفقا للقواعد واملبادئ التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املـسلحة أو          
 .املراكزهذه اجلماعات املسلحة، وخباصة التوقف على إشراك أفراد اجليش يف إدارة 

  ماعات مسلحةجباملسؤولية اجلنائية لألطفال املرتبطني سابقاً     
تالحظ اللجنة اجلوانب اإلجيابية املتمثلة يف التأكيدات اليت قدمتها الدولة الطرف إىل              -٣٨

األطفال املرتبطني سابقاً بالرتاعات املسلحة، مبا يف ذلك األطفـال  بأهنا لن تالحق أبداً    اللجنة  
، يف ظـل  بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من أنـه     . نية أو تتصل باإلرهاب   احملتجزون بتهم أم  

أي وثيقة رمسية توضح املسؤولية اجلنائية لألطفال املرتبطني سابقاً باجلماعات املسلحة،           انعدام  
سـبتمرب  / املؤرخة أيلـول   ١٤٦٢/٨الطوارئ  فإن مالحقة األطفال تظل ممكنة عمالً بقانون        

 الكبـار علـى   تنطبـق   ألمنية واخلاصة مبكافحة اإلرهاب اليت       وغريه من القوانني ا    ٢٠٠٦
  . سواء بسواءواألطفال

حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إضفاء صبغة رمسية على التزامها بعدم               -٣٩
إىل مجيـع   ر دون تأخري توجيهاً     نزاع مسلح بأن تصد   يف  أشركوا  األطفال الذين   مالحقة  

األطفال بسبب ارتباطهم بأي جمموعـة       مالحقة   دمالسلطات القضائية يؤكد بوضوح ع    
  .مسلحة

  املناطق احملكومة بإجراءات أمنية مشددة    
تشري اللجنة إىل التوضيح الذي قّدمه وفد الدولة الطرف أثناء احلوار الذي أُجـري                -٤٠

أمنية مشددة للقيام بأنشطة إزالـة األلغـام يف         احملكومة بإجراءات   معه باإلبقاء على املناطق     
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن آالف األسـر وأطفاهلـا           . املناطق املتضررة من احلرب   

يظلون مشردين، بعضهم يف خميمات العبور، وآخرون رفقة أسر تستضيفهم أو دون إمكانية             
هـذه املنـاطق    االستفادة من أراضيهم، لفترات طويلة بسبب إقامة        الوصول إىل أراضيهم،    

، ويف  )يف مقـاطعيت موالتيفـو وكيلينوشـي      ( شانثابورام وإندوبورام    ، وال سيما يف   األمنية
) مقاطعـة ترينكومـايل   (ويف سامبور   ) يف مقاطعيت بوتاالم ومانار   (سيلفاثوراي وموليكوالم   

  .وغريها من املواقع املخصصة



CRC/C/OPAC/LKA/CO/1 

11 GE.10-45813 

املتعلقـة بـرد املـساكن      األمم املتحدة    إذ توجه االنتباه إىل مبادئ       ،إن اللجنة   -٤١
 إىل الالجئني واملشردين، ُتذكِّر الدولة الطرف بأنه حيـق جلميـع الالجـئني              واملمتلكات

بـصورة  انتزعت منـهم    أو ممتلكات   /واملشردين أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضي و       
تضع الدولة يف قمة أولوياهتا استرداد احلقوق باعتبار ذلـك          تعسفية أو غري قانونية، وبأن      

القائمة وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة      تشريدهم   لىالسبيل املفضل جلرب املشردين ع    
وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلسراع         . ىل أهلها إعلى إعادة احلقوق    

احملكومـة  املنـاطق   نظام  بعملية إزالة األلغام من املناطق املتضررة من احلرب هبدف إلغاء           
  . إىل مناطقها األصليةفوراً وكفالة عودة األسربإجراءات أمنية مشددة 

  الدعم النفسي واالجتماعي    
متعـددة  تشري اللجنة إىل جانب إجيايب يتمثل يف إنشاء جلنة فرعيـة ذات عـضوية              -٤٢

االختصاصات، يشرف عليها رئيس اهليئة الوطنية حلماية الطفل املكلفـة بتقيـيم األطفـال              
 واالجتماعي هلم، فضالً عـن وضـع        الدعم النفسي متعمقاً بتقدمي   احملاربني السابقني تقييماً    

.  من أجل محايتـهم    مبادئ توجيهية بشأن رعاية األطفال احملاربني وتعافيهم وإعادة إدماجهم        
 الـدعم النفـسي     التقـدم احملـرز يف تقـدمي      بطء  ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء        

وإزاء عدم كفايـة    سابقاً الذين هم يف حاجة ماسة إليه        اجملندين  األطفال  واالجتماعي آلالف   
  . املتاحة هلمخدمات الصحة العقلية

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز املساعدة النفسية واالجتماعيـة املتاحـة              -٤٣
 املهنيني  لألطفال وعلى توظيف عدد أكرب من العاملني يف جمال الصحة العقلية وغريهم من            

علـى  الطرف  لجنة الدولة   وتشجع ال . املتخصصني للعمل مع األطفال ضحايا الرتاعات     
  .التماس املساعدة التقنية يف هذا اجملال

  األسلحة الصغرية    
تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بربنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املـشروع               -٤٤

باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه، ومكافحته والقضاء عليه، وتالحـظ            
 جلنة وطنية معنية باألسلحة الصغرية، بيد أن اللجنة تعـرب           ٢٠٠٤أت يف عام    أيضا أهنا أنش  

عن القلق من أن انتشار األسلحة الصغرية غري املشروعة يف الدولة الطرف ال يزال ميثل هتديداً                
  .كبرياً لسالمة األطفال وأمنهم

ء حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع، يف أسرع وقت ممكن، سياسة للقضا              -٤٥
 وأن تكفـل عـدم       هذه املسألة،  على توافر األسلحة، مبا فيها األسلحة الصغرية، وضبط       

  .تداول هذه األسلحة خارج دائرة الرقابة احلكومية احلصرية
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  املساعدة والتعاون الدوليان  - سادساً 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على     ،  )٢٠٠٩(١٨٨٢يف ضوء قرار جملس األمن        -٤٦

فوضـية األمـم املتحـدة     موكاالت األمم املتحدة وبراجمها، وخباصة      مواصلة تعاوهنا مع    
، واملنظمات غـري    )اليونيسيف(السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة        

املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعـات    وزيادة تعزيز تعاوهنا مع      احلكومية،
الرامية إىل التطبيـق الكـايف ألحكـام الربوتوكـول          يف وضع وتنفيذ التدابري      املسلحة،
  .االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة            و  -٤٧
  .اجلنائية الدولية

  املتابعة والنشر  - سابعاً  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الكامـل         -٤٨

أعـضاء جملـس    وصيات بوسائل منها إحالتها إىل وزارة الدفاع واحملكمة العليا و         هلذه الت 
 والربملان وإىل مجيع السلطات الوطنية واحمللية املعنية للنظر فيهـا علـى النحـو               الوزراء

  .ناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهناامل
ريـر األويل   كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسـع التق             - ٤٩

املتعلقة هبا اليت اعتمـدهتا   والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية
 كي يطلع عليها عامة اجلمهور      ،اإلنترنت) ولكن ال تقتصر على   ( بوسائل تشمل    ،اللجنة

خـصائيون  أل، مبـا فيهـا ا     ومنظمات اجملتمع املدين ومجاعات الشباب والفئات املهنيـة       
وإذكـاء الـوعي     من أجل إثارة النقاش العام       ، واألطفال اعيون، ووسائط اإلعالم  االجتم
  . وتنفيذه ورصدهالربوتوكول االختياريبشأن 

  التقرير املقبل  - ثامناً  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٥٠

تنفيذ الربوتوكول االختياري وبشأن هـذه      الطرف أن ُتدرج املزيد من املعلومات بشأن        
تقريرها املقبل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي حيـني موعـد           املالحظات اخلتامية يف    

 وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن       .٢٠١٥أكتوبر  /تشرين األول  ١تقدميه يف   
أن بيـع    التقرير األويل مبوجب الربوتوكول االختيـاري بـش        يف أسرع وقت ممكن   تقدم  

 ٢٢، الذي حان موعد تقدميه يف       األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية       
  . ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

        


