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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة والعشرون
 ١٧-٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧
موجز املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة( )١بشأن سري النكا*

()٢

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االسععتاراا الععدوري الشععام م وهععو مععوات للمالومععا ا قدمع مععن  49اهع حععاحب مصععل
إىل االستاراا الدوري الشام  ،ومقدم يف شك موات تقيداً ابحلد األقصى لادر الكلما م

( )3

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()4

 -٢أوحت الورق ا شرتك  ١9سري النكا بتنفيذ االتفاقي الدولي حلمايع ييع األشع ا
من االختفاء القسري؛ وتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقي مناهض التاذيب وغيه معن رعرو
ا اامل ع ع أو الاقوب ع ع القاسع ععي أو الالإنسع ععاني أو ا هين ع ع ؛ والتصع ععدي علع ععى نظع ععام روم ع عا األساس ع ع
للم كم اجلنائي الدولي ()5م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان
 -3وفق عاً للورق ع
الدستور ما يل  :رف
الرب ان؛ وإعارد ور
يتال إباراء تايينا

__________

*

() ٦

ا شععرتك  ،9تشععم السععما البععارعد للتاععدي التاس ع عشععر الععذي أُرخ ع علععى
احلصان عن الرئيس فيما يتال ابألعمال الرمسي ؛ واحلد من سلط الرئيس علعى
حد عمين لوالي مكتب الرئيس؛ ونتع السلط اليت يتمت هبا الرئيس وحعده فيمعا
يف ا ؤسسا ا ستقل الرئيسي ؛ وحتسني الشفافي يف عملي ور القوانني()٧م

مل حترر هذه الوثيق قب إرساهلا إىل روائر الرتي الت ريري ابألمم ا ت ددم
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 -4وأوحع ععت الورق ع ع ا شع ععرتك  ٢٠أبن تع ععدعم سع ععري النكع ععا اسع ععتقاللي مؤسسع ععا حقع ععوق
اإلنسان ،مث اللجن الوطني حلقوق اإلنسان ،وتكفلها()8م

جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة قذذوق اإلنسذذانن مذذع مرا ذذاة القذذانون الذذدو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطا ات

ا ساواد وعدم التمييت

() 9

 -5الحظععت الورقع ا شععرتك  9أنععع علععى الععرغم مععن التتامععا وتاهععدا سععري النكععا الناشع
عععن ا ااهععدا الدولي ع  ،هنععا الاديععد مععن الق عوانني واألحكععام الدسععتوري  ،الععيت تتضععمن أحكام عاً
متييتي رد ا رأد()١٠م
 -٦وأعربت الورق ا شرتك  ١٢عن القل إعاء باع التشعرياا مثع معوار قعانون الاقعواب
اليت تنطوي على متييت على أساس ا يع اجلنسع واهلويع اجلنسعاني ( )١١وأبعرع الورقع ا شعرتك ١٢
أن تشرياا مث ا رسوم ا تال اب شررين ،وا رسوم ا تال ببيو الدعارد ،وبا موار القعانون
اجلنععائ تععؤري إىل ملمععي ا ثليععا وا ثليععني ومتروا ع ا ي ع اجلنس ع ومرععايري اهلوي ع اجلنسععاني
وحامل حفا اجلنسني والاامال يف جمال اجلنس وتاررعهم للتمييعت بسعب منهعا ميعرس أسعاليب
حي ععاملم ،وتس ععمش لصشع ع ا ا ععؤثرين ،مثع ع ر ععباا الش ععرط  ،ابحتج ععاع أفع عرار ه ععذه ا تما ععا
وتاذيبهم واالعتداء عليهم لفظياً واسديً والتمييت ردهم()١٢م
 -٧وأوحععت الورق ع ا شععرتك  3بتنفيععذ إطععار ل حععالن القععانوين ن ع واظععر ابلفا ع التمييععت
رععد هععؤالء األش ع ا  ،ال سععيما يف سععياق التالععيم واإلسععكان والام ع واإلي عواء واحلصععول علععى
الرعاي الص ي ()١3م وأعربت منظم رحد حقوق اإلنسان عن شواغ مماثل ()١4م

التنمي والبي واألعمال التجاري وحقوق اإلنسان

() ١5

 -8والحظت الورق ا شرتك  ١٧أن تشييد بور سييت يفاقم مستوي التلوث احلالي غي ا قبولع
أحالً ،اليت تاج بتدمي البي الب ري والساحلي  ،وتؤثر سلباً على ح ا تماا احمللي ا تضررد()١٦م

حقوق اإلنسان ومكاف

اإلرها

() ١٧

 -9الحظ ععت الورق ع ا ش ععرتك  ١5أن ق ععانون من ع اإلره ععا ق ععد يس ععر االعتق ععال واالحتج ععاع
التاسفيني وغي القانونيني ،واالحتجاع لفرتا مطولع رون ااكمع  ،والتاعذيب()١8م وععالود علعى
ذل ععو ،ورغ ععم الت كي ععدا الادي ععدد ا تالقع ع ابإلفع عراس ع ععن الس ععجناء السياس ععيني ال ععذين يقبا ععون يف
السجون منذ فرتد طويل  ،مل تبد احلكوم اهتماماً كبياً ابإلفراس عنهم ورفاههم()١9م
 -١٠وأوحى معؤمتر التاميع الكنعدي احلكومع إبطعالق سعران ييع ا اتقلعني السياسعيني احملتجعتين
حالياً مبواب قانون من اإلرها  ،ووقف است دام هذا القانون لتنفيذ أي اعتقعاال اديعدد ،ريثمعا
تس ععن تشع عرياا بديلع ع م ون ععب أن تتض ععمن التشع عرياا البديلع ع ر ععما متنع ع االعتق ععال التاس ععف
والتاذيب ،أو ا اامل أو الاقوب القاسي أو الالإنساني أو ا هين  ،فضالً عن أحكام تتالع ابحلصعول
على ا شورد القانوني ابللر اليت يتكلمها ا تهم منذ حلظ حرمانع من احلري ()٢٠م
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 -١١وال اععدال ،ب عرأي جلن ع احلقععوقيني الدولي ع  ،يف أن مشععروع لاإلطععار السياسععا والقععانوين
لق ععانون مكاف ع اإلره ععا ا ق ععرتن يف س ععري النك ععال ال ععذي أعدت ععع احلكوم ع كب ععدي لق ععانون منع ع
اإلرها  ،يطرن إشكالي من منظور سيارد القانون وحقوق اإلنسعان أكعرب معن تلعو العيت يطرحهعا
القانون األحل  ،حيث إنع ال يتس م ا مارسا الفضلى على الصايد الدويل()٢١م
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

احل يف احلياد واحلري واألمن الش ص

() ٢٢

 -١٢أوحت جلن حقوق اإلنسان السريالنكي إبلراء عقوب اإلعدام()٢3م
 -١3وأوحععت الورق ع ا شععرتك  8سععري النكععا أيض عاً إبقعرار وقععف رمس ع وفععوري لتطبي ع عقوب ع
اإلع ععدام متهي ععداً إللرائه ععا متامع عاً واالستاارع ع عنه ععا باقوبع ع عارلع ع ومتناس ععب حت ععرتم ا ا ععايي الدوليع ع
حلقوق اإلنسان()٢4م
 -١4والحظ ععت الورقع ع ا ش ععرتك  9أن الت قيع ع يف ح ععاال الوف ععاد يف مراك ععت االحتج ععاع ي ععتم
مبواع ععب قع ععانون اإلا ع عراءا اجلنائي ع ع (الفص ع ع  )33لكع ععن با ع ع عناحع ععر هع ععذا الفص ع ع ا تالق ع ع
ابلت قيق ع ععا يف الوفي ع ععا ا فاا ع ع غ ع ععي كافي ع ع للت قي ع ع يف ح ع ععاال الوف ع ععاد أثن ع ععاء االحتج ع ععاعم
ومععا عالععت الش ععرط تتمت ع ابإلفععال م ععن الاقععا علععى حععاال الوفععاد الععيت أفي ععد ععدوثها أثنععاء
االحتجاع يف الفرتد من  ٢٠١١إىل  ،٢٠١5بسبب است دام الشرط ا فرا للقود()٢5م
 -١5وأشار هيومن رايتس ووتع إىل أن لسعري النكعا ر عاً طعويالً معن ممارسعا التاعذيب
والتاسععف أثنععاء االحتجععاع علععى يععد الشععرط والق عوا ا سععل  ،وه ع ممارسععا تيسععرها الق عوانني
الوحشععي الععيت اعتمععد يف عمععن احلععر ()٢٦م والحظععت مؤسسع احلع يف عععدم التاععرا للتاععذيب
أيضعاً اسععتمرار اجلععي والشععرط واالسععت بارا يف سععري النكععا يف ممارسع التاععذيب يف شععبك مععن
مراف ع التاععذيب يف يي ع أبععاء البلععد ،مبععا يف ذلععو مراكععت االحتجععاع غععي الرمسي ع ()٢٧م وعلععى غ عرار
ذل ع ععو ،الحظ ع ععت اجلمايع ع ع الدوليع ع ع للش ع ععاو ا اررع ع ع لل ط ع ععر أن تا ع ععذيب احملتجع ع عتين وإس ع ععاءد
مااملتهم ،واالعتقال واالحتجعاع التاسعفيني ،ومراقبع ومضعايق ا تمع ا عدين والصع فيني ال تعتال
شائا يف سري النكا()٢8م
()٢9

 -١٦والحظت جلن حقوق اإلنسان السريالنكي انتشار االنتهاكا يف مراكعت االحتجعاع
مبا يف ذلو التاذيبم ويف هذا الصدر ،أوحعت اللجنع احلكومع ت بتوايعع رسعال قويع ووارع إىل
سععلطا إنفععاذ القععانون بش ع ن سياسععتها ا تالق ع باععدم التسععامش مطلق عاً بش ع ن التاععذيب ،وإنشععاء
وح ععدد مس ععتقل للت قيع ع يف ش ععكاوة التا ععذيب ا قدمع ع ر ععد الش ععرط  ،والش ععروع يف ا الحق ععا
القضائي يف الوقت ا ناسب من أا القضاء على ظاهرد اإلفال من الاقا ()3٠م
 -١٧وأعر مركت التاميع حلقعوق اإلنسعان ععن قلقعع معن أن احلكومع مل حتقع بصعورد منهجيع
مع أفعرار األمععن وا موعععا شععبع الاسععكري  ،رغععم واععور أرلع راعمع قويع علععى حععدوث حععاال
تاذيب وانتهاكا أخرة()3١م

 -١8وأوحى مركت ر اي احلر وحقوق اإلنسان احلكومع أبن تنشعآ يليع رقابع مدنيع وفقعاً
للماععايي الدوليع تكععون لععديها حععالحيا الت قيع مععن أاع منع التاععذيب ،ال سععيما فيمععا يتالع
ابألش ا احملتجتين من اانب إرارد الت قيقا اجلنائي والشرط والوكاال الاسكري ()3٢م
GE.17-13584
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 -١9والحظععت الورق ع ا شععرتك  9م ع القل ع اكتظععايف السععجون يف سععري النكععا ،فض عالً عععن
ا الومععا الععيت تشععي إىل أن التاععذيب أمععر شععائ للرايع و ارسععع موظفععو السععجون والسععجناء()33م
وعلععى غ عرار ذلععو ،الحظععت الورق ع ا شععرتك  ١٦اكتظععايف السععجون الرئيسععي النععاام عععن رف ع
اإلفعراس عععن السععجناء بكفالع  ،والاجععت عععن الععدف وععن الوفععاء بشععروا الكفالع  ،والاجععت عععن رفع
الرراما على اجلرائم الصريد ،والت خي يف احملاكما ورعاوة االست ناف()34م
 -٢٠وأعربت الورق ا شرتك  5أيضاً عن القل إعاء ظروف االحتجعاع والسعجن ،مبعا يف ذلعو
االكتظايف والانف الروتيين كعالانف اجلنسع رعد النعتالء علعى يعد حعراس السعجن وسعلطاتع وعلعى
يد السجناء اآلخرين ،واالفتقار إىل ا راف األساسي  ،مبا يف ذلعو ا رافع الصع ي ومرافع الترذيع
والرتفيع ،وعدم توفي الاالس الطيب السليم وا ناسب يف توقيتع()35م
 -٢١والحععم مركععت التاميع حلقععوق اإلنسععان أن اإلحصععاءا تشععي إىل واععور أكثععر مععن ٢٠٠
ش ع ع و مس ع ععجونني ألس ع ععبا سياس ع ععي ()3٦م وأش ع ععار الورق ع ع ا ش ع ععرتك  5أيض ع عاً إىل ع ع ععدر م ع ععن
التهديدا وا ضايقا واالعتداءا البدني على الصع فيني()3٧م ويف هعذا الصعدر ،أوحعى معؤمتر
التامي الكندي احلكوم أبن تضعمن ورع حعد ألعمعال ا راقبع والت عرت واالنتقعام العيت تقعوم هبعا
قوا األمن رد التامي وا دافاني عن حقوق اإلنسان()38م
 -٢٢وأوحععت جلن ع حقععوق اإلنسععان الس عريالنكي أيض عاً أبن تضععمن احلكوم ع متكععني ا تم ع
ا ععدين وا ععدافاني عععن حقععوق اإلنسععان مععن الامع رون أيع رقابع أو سويععف أو مضععايق  ،ال سععيما
من اانب اجلها الفاعل األمني احلكومي وموظف إنفاذ القانون()39م

إقام الادل ،مبا يف ذلو مس ل اإلفال من الاقا  ،وسيارد القانون

()4٠

 -٢3ذكععر منظمع لماعاً رععد اإلابرد اجلماعيع ل أن السععلط القضععائي تفتقععر إىل االسععتقالل،
واالختصععا القضععائ  ،وال تتقيععد ابحلماي ع الدولي ع لل قععوق واحلععري األساسععي ()4١م واعتععرب
الورقع ع ا ش ععرتك  9ع ععتل الرب ععان والس ععلط التنفيذيع ع لع عرئيس القض ععاد الس ععاب مبا ععث قلع ع رئيسع ع
فيما يتال ابسعتقالل القضعاء يف سعري النكعا()4٢م والحظعت منظمع لماعاً رعد اإلابرد اجلماعيع ل
أيضعاً أن السععلط القضععائي سطععآ ،يف كثععي مععن األحيععان ،يف تطبيع ا بععارو القانونيع ا وروثع مععن
القانون الروماين  -اهلولندي والقانون الاام اإلنكليتي()43م
 -٢4وذك ع ععر مرك ع ععت ر ع ع اي احل ع ععر وحق ع ععوق اإلنس ع ععان أن الس ع ععجناء السياس ع ععيني الق ع ععاباني يف
السععجون منععذ وقععت طوي ع رون توايععع أي ملم ع إلععيهم أو اععاكمتهم ،وإعععدام الص ع فيني خععارس
نطاق القانون ،وعدم ااكم السياسيني بش ن قضاي الفسار ه با األمثل على عدم احعرتام
س ععري النك ععا ل ا ععراءا القانونيع ع الواابع ع  ،ولس ععيارد الق ععانون والادالع ع ()44م وعل ععى غع عرار ذل ععو،
أكد الورق ا شرتك  ١9أن ا ؤسسا السريالنكي تفتقر إىل اإلرارد السياسي الالعمع إل حع
الوحول إىل احلقيق والادال يف البلد()45م
 -٢5وأعرب ععت الورقع ع ا ش ععرتك  ١3ع ععن قلع ع ابل ععن إعاء ا ن ععا الس ععائد ل ف ععال م ععن الاق ععا
فيما و عدر كبي من حاال القت واالختفاء واالعتداء والتهديد اليت يتارا هلا الصع فيون
وا ؤسسععا اإلعالمي ع ()4٦م وأعربععت الورق ع ا شععرتك  9أيض عاً عععن القل ع إعاء اسععتمرار اهلجمععا
رد الص فيني رون مااقب اجلناد()4٧م
4
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 -٢٦وذكر مؤسس اخلط األمام أن اإلفال من الاقا هو مباث قل رئيس مل تااجلع
احلكوم ع احلالي ع مااجل ع وافي ع ()48م والحظععت مؤسس ع لSri Lanka Briefل عععدم إح عراع أي تقععدم
ملموس يف الت قيقعا ا تالقع ابالعتعداءا العيت يتاعرا هلعا الصع فيون وا ؤسسعا اإلعالميع ،
مبا يف ذلو قت الص فيني واختفاؤهم()49م وأكد منظم الام كاف ع اجلعوع أيضعاً اسعتمرار
إف ععال م عرتكيب جم ععترد موت ععور م ععن الاق ععا ( ،)5٠وع ععدم إح عراع أي تق ععدم فال ع  ،من ععذ االس ععتاراا
الدوري الشام األخي ،بو رمان مساءل مرتكيب جمترد موتور()5١م
 -٢٧وفيما يتال باملي الادال االنتقالي يف سري النكا ،أكعد الورقع ا شعرتك  9أن احلكومع
ترااات عن تبنيها ا بكر آللي قضعائي تتلطع  ،رغعم قعرار جملعس حقعوق اإلنسعان  ١/3٠العذي يؤكعد
امهي مشارك أاانعب يف أي يليع قضعائي سعريالنكي يف ا سعتقب م والحظعت الورقع ا شعرتك  9أيضعاً
أن احلكوم تؤيد اآلن االستباار الكام للقضاد األاانب وتقييد ا شارك األانبي ()5٢م
 -٢8وأشععار مركععت رع اي احلععر وحقععوق اإلنسععان إىل أن سععري النكععا لععديها ين أكععرب عععدر
م ععن ح ععاال االختف ععاء القس ععري يف الا ععامل()53م ويف ه ععذا الص ععدر ،أك ععد الورقع ع ا ش ععرتك  9أن
االس ععت دام ا كث ععف لالختف ععاء القس ععري ،واالفتق ععار إىل ا س ععاءل القض ععائي وإىل اه ععور متواح ععل
وحامسع ع ع لتع ع ع مني الوح ع ععول إىل احلقيقع ع ع  ،وع ع ععدم وا ع ععور ب ع ععر م ش ع ععام للج ع ععرب ،وغي ع ععا ال ع ععدعم
االاتمععاع والنفس ع واالقتصععاري للض ع اي أحععا ا تم ع تععرون عميق ع وتععر لععدة الض ع اي
شاوراً عمي ابلريب ()54م
 -٢9والحظععت ياي ع  Tourner La Pageأن مكتععب األش ع ا ا فقععورين مل يب ع منععع حالي عاً
سععوة امسععع( ،)55لكنهععا أوحععت أبن تبععذل سععري النكععا اهععوراً قويع ومنسععق مععن أاع ورع حععد
ألعمال االختطاف أو االختفاء القسري ،ومن أا كفالع تقعدس اجلنعاد إىل الادالع  ،وملي ع منعا
خال من اخلوف هد السبي إلاراء نقات حريش()5٦م وعلى غعرار ذلعو ،أعربعت جلنع احلقعوقيني
الدولي عن قلقها إعاء عدم ا ساءل عن حاال االختفاء القسري()5٧م
 -3٠والحظععت الورق ع ا شععرتك  9أيض عاً أن عملي ع إنشععاء جلن ع احلقيق ع ومكتععب التاويضععا
هع عمليع بطي ع ومضععني مؤكععدد عععدم حتديععد أي إطععار عمععين إلنشععاء مكتععب التاويضععا وعععدم
اإلشعارد إىل أي حتمع أو سياسع شععامل بشع ن التاويضعا م وأكععد الورقع ا شعرتك  9أيضعاً أنععع
على الرغم من سن قانون حلماي الضع اي والشعهور يف يذار/معارس  ،٢٠١5فعنن الايعو القاتلع
يف القانون األساس ومشاك تنفيذ هذا القانون أعاقت فااليتع بشك عام()58م
 -3١والحظععت حكوم ع مي ع إيععالم عععرب الوطني ع أن اهععور إحقععاق الاععدل لض ع اي ا عرائم
احلععر واجل عرائم رععد اإلنسععاني انتكسععت بسععبب عععدم اسععتادار احلكوم ع قارععاد ق عوا األمععن
وا دنيني الذين ارتكبوا عمليا القت اجلماع واالغتصعا رعد التاميع ()59م وعلعى غعرار ذلعو،
أكد منظم لمااً رد اإلابرد اجلماعي ل أن سري النكا تفتقر إىل يلي فاال ومناسب للت قيع
وا الحق القضعائي يف اعرائم احلعر واجلعرائم ا رتكبع رعد اإلنسعاني واعرائم اإلابرد اجلماعيع العيت
ارتكبت رد شاب التامي يف الدول السريالنكي ()٦٠م
 -3٢وأوحت منظم محل اليوبي سري النكعا مبواحعل الرتحيعب اب سعاعدد الدوليع معن أاع
الت قيع ع يف ا عرائم احل ععر  ،وبتش ععجي قع عوا األم ععن الت ععدريب عل ععى اخلض ععوع للت ععدريب يف جم ععال
حقوق اإلنسان ،مبا يشم ا صاحل يف فرتد ما باد احلر وا اامل اإلنساني ()٦١م
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 -33والحظععت الورق ع ا شععرتك  ١٦عععدم كفاي ع التموي ع ا صععو حلماي ع الض ع اي ،وعععدم
تق ععدس أي خ ععدما مت صص ع للض ع اي ،فض عالً ع ععن إي ععداع األطف ععال الض ع اي م ع ا ععرمني يف
مؤسسا الدول ()٦٢م
 -34وأوحى ا شروع الدويل لل قيق والادال أبن تفتش سري النكا حتقيقاً مسعتقالً وموثوقعاً،
م اققعني روليعني يسعاعدون احلكومع علعى الت قيع يف اجلعرائم ا ارعي واحلاليع ا نسعوب للنظعام،
وتوفي الدعم التقين إلنشاء وحدد حتقي اديدد مسعتقل معن أاع فعرع وتف عو اجلنعاد ا تععومني
من قوا األمن والت قي ماهم()٦3م
 -35وذكععر الورق ع ا شععرتك  ١8أن التااقععد م ع قضععاد روليععني ومععدعني عععامني واععام رفععاع
وخرباء طب شرع  ،وخعرباء يف محايع الضع اي والشعهور سعيكون يف غايع األمهيع معن أاع احملافظع
علععى مصععداقي واسععتقاللي وفااليع عمليع الادالع االنتقاليع ()٦4م وأوحععت الورقع ا شععرتك  ١8سععري
النكا ابلتصدي على نظام روما األساس للم كم اجلنائي الدولي بري التقلي قعدر اإلمكعان معن
احتمال تكرار وقوع فظائ مماثل وتوفي احلماي جلماع التامي اإلثني يف ا ستقب ()٦5م

احلري األساسي واحل يف ا شارك يف احلياد الاام واحلياد السياسي

()٦٦

 -3٦ألقى الت الف الدويل للدفاع عن احلري الضوء على ررورد أن تقيّم سري النكا التتامهعا
ري الدين وأن تفع هبعذا االلتعتام()٦٧م وأوحعى أبن تاعرتف سعري النكعا ابحلع يف حريع العدين أو
ا اتقععد جلميع ا عواطنني وا قيمععني وحترتمععع وأن تت اشععى تفضععي الاقيععدد البوذيع إىل رراع انتهععا
احلق ععوق واحل ععري األساس ععي للمس ععي يني وا س ععلمني واهلن ععدوس ،وغ ععيهم م ععن األقلي ععا الدينيع ع
واإلثني ع ()٦8م وأشععار اجلماي ع الدولي ع للشععاو ا ارر ع لل طععر كععذلو إىل أن األقليععا اإلثني ع
والديني يف سري النكا ال تتال عرر للتمييت()٦9م
 -3٧وأكععد الورق ع ا شععرتك  ١١أن الطائف ع ا سععي ي اإليفيلي ع يف سععري النكععا ه ع أقلي ع
راخ ع إح ععدة األقلي ععا وه ع ابلت ععايل تواا ععع الادي ععد م ععن االنتهاك ععا  ،بينه ععا هجم ععا عنيف ع ،
تنتهو حقها يف حري الدين أو ا اتقد()٧٠م
 -38والحظععت الورق ع ا شععرتك  9أن جمتماععا األقليععا اإلثني ع والديني ع  ،واإلثني ع  -الديني ع
ال تتال تتارا للانف()٧١م والحظت الورق ا شرتك  5أيضاً أن مثع عيرد يف اهلجمعا وخطعا
الكراهيع رععد األقليععا الدينيع مععن اانععب اجلماعععا اليمينيع البوذيع ()٧٢م والحععم مركععت التاميع
حلق ععوق اإلنس ععان أيض عاً أن جمموع ع بوذي ع متطرف ع ماروف ع ابس ععم ب ععورو ابال س ععينا (الق ععود البوذي ع )
نفذ محال عنيف رد ا سي يني وا سلمني والشيفيني (هندوس)()٧3م
 -39وأش ععار الرابطع ع األوروبيع ع لش ععهور يه ععوه ا س ععي يني أ ععا ،وعل ععى ال ععرغم م ععن التط ععورا
اإلنابيع ع فيم ععا يتالع ع ابحلريع ع الدينيع ع  ،ال تع عتال تش ععار ابلقلع ع إعاء ع ععدم كفايع ع اس ععتجاب الش ععرط
وا دعني الاامني يف قضاي االعتداءا واألعمال الت ريبي ذا الدواف الديني ()٧4م
 -4٠وأوحعت منظمع التضععامن ا سعي حععول الاععامل أبن تت ععذ احلكومع اإلاعراءا الالعمع مععن
أا التنفيذ الشام لاللتتاما القائم مبواب القانون الدويل فيما يتال ري الدين أو ا اتقد()٧5م
 -4١والحظت الورق ا شرتك حدوث حتسن يف حري التابي وحري وسائط اإلعالم منذ كعانون
الثاين/ينععاير ٢٠١5م وم ع ذل ععو ،وعلععى ال ععرغم مععن اخلط عوا ا هم ع الععيت اس ععذملا احلكوم ع احلالي ع
لتهي البي الالعم للماارر  ،تواحلت االعتداءا على الص فيني رون مااقب اجلناد()٧٦م
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 -4٢والحظت الورق ا شرتك  ١4أن موا االعتقاال وحوارث سويف الص فيني التامي
ميسععد احلال ع الك يب ع حلري ع الص ع اف يف سععري النكععام وأ ر ذلععو أيض عاً القل ع مععن أن السععلطا
السريالنكي تاور إىل ا مارسا احلكومي القد اهلارف إىل سويف الص فيني التامي ()٧٧م
 -43وأكععد الورق ع ا شععرتك  9اسععتمرار الت ععدي مث ع انتهععا ح ع النععاس يف االحتجععاس
الس ععلم  ،وعيرد ثقافع ع اخل ععوف والرتهي ععب ،وف ععرا رقابع ع ش ععديدد عل ععى منظم ععا ا تمع ع ا ععدين
وتقييد اهور التنظيم النقايب()٧8م وأعربت الورق ا شرتك  ١3عن القل أيضاً إعاء استمرار القيور
ا فرور على حري التجم السلم ()٧9م
 -44والحظععت مؤسس ع اخلععط األمععام أن حري ع التابععي والتجم ع ال ت عتال مهععدرد يف منععاط
التامي  ،ال سيما يف ا ناط اليت اتلها اجلي وتااين من احلر األهليع  ،معا يعؤثر علعى ا عدافاني
ع ععن حق ععوق اإلنس ععان ا هتم ععني ععاال االختف ععاء القس ععري ،والتا ععذيب ،وحق ععوق األرارع ع ()8٠م
وأكععد مؤسسع اخلععط األمععام أيضعاً أن حريع الصع اف ال تعتال هشع  ،ألن الصع فيني مععا عالعوا
يوااهون حاواب يف ترطي با ا واري  ،ويتاررون للمضايق والرتهيب()8١م
 -45والحظععت الورق ع ا شععرتك  ١3أن منظمععا ا ثليععا وا ثليععني ومتروا ع ا ي ع اجلنس ع
ومرععايري اهلوي ع اجلنسععاني وحععامل حععفا اجلنسععني الاامل ع يف سععري النكععا تاععاين مععن خ عيا
بيوقراطيع رارعع متامععدد ترمع إىل عرقلع مععا تقععوم بععع مععن أنشععط م والحظععت الورقع ا شععرتك ١3
ابلت ديععد أن منظمع غععي حكوميع تععدعى لمنظمع أسععاس ا سععاوادل تاععاين مععن مضععايقا متكععررد
بس ععبب تنظيمه ععا مناس ععبا ترمع ع إىل تاتي ععت حق ععوق ا ثلي ععا وا ثلي ععني ومترواع ع ا يع ع اجلنسع ع
ومرععايري اهلويع اجلنسععاني وحععامل حععفا اجلنسععني يف سععري النكععا ،بينهععا التع خي غععي ا ععربر يف
من ها إذ ً من السلطا عند تنسي األنشط ()8٢م

حظر يي أشكال الرق

()83

 -4٦الحظع ععت الورق ع ع ا ش ع ععرتك  ١٢أن أكثع ععر مع ععن  5٠ ٠٠٠ام ع عرأد يشع ععترلن يف اجلع ععنس يف
سري النكام غي أن هذه اإلحصاءا ال تاكس الواق  ،ألن ميرس هذه ا هن اعول رون كشعف
الكثعي معنهنم وأكعد الورقع ا شعرتك  ١٢أيضعاً أن النسعاء يف ا نعاط العيت تضعرر معن احلععر ،
ال سيما يف الشمال ،أُاربن على االشترال يف اجلنس إلعال أسرهن()84م

احل يف اخلصوحي واحلياد األُسري

()85

 -4٧الحظعت الورقع ا شعرتك  3أن ا عارتني  3٦5و-3٦5ألعف معن القعانون اجلنعائ ميرمعان
الاالقا اجلنسعي ا ثليع وتصعنف الاالقعا اجلنسعي ا ثليع ابعتبارهعا لار ع غعي طبيايع ل يااقعب
عليها ابلسجن دد أقصاها  ١٠سنوا ()8٦م
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

احل يف الام ويف ظروف عم عارل ومواتي

()8٧

 -48الحظت الورق ا شرتك  5أن الااملني يف القطاع غي ا نظم يشعكلون  ٦8يف ا ائع معن
القود الاامل  ،وغالبيتهم من اإل ث وتاي رون خط الفقر الدويل()88م
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 -49وأكد الورق ا شرتك  ٦أن الفص بعني اجلنسعني يف جمعال الامع يف قطعاع ا عتارع يبعني
التمييت واالسترالل اللذين تاانيهما الاامال بسبب ما يوااهن من عقبا وار يف االنتقال
من الام اليدوي البسيط إىل األروار اإلراري واإلشرافي  ،خالفاً للراال()89م
 -5٠وذكر الورق ا شرتك  ٢١أن ا ثليا وا ثليني ومتروا ا يع اجلنسع ومرعايري اهلويع
اجلنسععاني وحععامل حععفا اجلنسععني واألحعرار انسععياً منبععوذون يف منععاعهلم ،ويتاررععون للتمييععت يف
مكان الام  ،ويصاب عليهم الاثور على عم ()9٠م
 -5١والحظععت الورق ع ا شععرتك  ١٠أن الاائععدين يوااهععون حععاواب يف الاثععور علععى فععر
عم يف القطاعني اخلا والاام()9١م
 -5٢وأعربت الورقع ا شعرتك  ١٧أيضعاً ععن القلع إعاء مشعروع بعور سعييت العذي ثع خطعراً
كبياً على جمتماا الصيارين ألنع قد ارمهم من عملهمم والحظت الورقع ا شعرتك  ١٧كعذلو
أن ع ععدر الص ععيارين ا ت ع ثرين مباش ععرد مععن ا ش ععروع يص ع إىل  3٠ ٠٠٠حععيار يف مدين ع نيرومب ععو
لوح ععدها()9٢م وابإلر ععاف إىل ذل ععو ،ذك ععر الورقع ع ا ش ععرتك  ١٧أن اس ععت راس الرم ععال م ععن أاع ع
تشييد بور سييت ستكون لع عواقب كبيد على حناع حيد األمسا الساحلي ()93م

احل يف مستوة مايش مناسب

()94

 -53أشععار الورقع ا شععرتك  5إىل اسععتاراا وطععين أاععري عععام  ٢٠١٧يبععني أن  5.٢مليععون
شع و  ٢5 -يف ا ائع تقريبعاً مععن السععكان  -ياععانون حاليعاً مععن نقععو يف الترذيع  ،وأن  ١8يف
ا ائ من النساء احلوام ياانني من لحال سوء ترذي ل سب إحصاءا عام  ،٢٠١5وأن ربع
األطفال الذين ترتاون أعمارهم بني  ٦و 59شهراً يق وع م عن ا ادل الطبيا ()95م
 -54والحظععت الورق ع ا شععرتك  ٦أن ح عوايل  ٦٠يف ا ائ ع مععن الاععاملني يف قطععاع الاقععارا
يايشععون يف لغععرف مصععفوف ل ،وهععو أمععر ال ياررععهم للوحععم ف سععب ب ع إن أغلععب هععذه الرععرف
رععيق وقد ع اععداً مععا اععد مععن فععر حصععوهلم علععى ا ععاء وخععدما ا عراحي راخ ع مسععاكن
أسرهم ا ايشي  ،ونالهم يفتقرون إىل مياه الشر ا مون ()9٦م
 -55وأكد الورق ا شرتك  9أن سري النكا مل تضمن احل يف األرا والسكن ما تسعبب
للنععاس يف مشععاك وحععاواب يف سععب كسععب الاععي ()9٧م أوحععت رابطع هبععاراث  -ا ركععت الثقععايف
الفرنس ع ع  -الت ععاميل أبن ت ععوفر احلكوم ع ع لش ععاب التامي ع ع يف ا ن ععاط الش ععمالي والش ععرقي فع ععر
الوحععول علععى أرارععيع السععكني والتراعي ع لتمكينععع مععن اال عراا يف األنشععط االقتصععاري وأنشععط
كسب الاي ()98م

احل يف الرعاي الص ي

()99

 -5٦الحظت الورق ا شرتك  5أن نظعام الرعايع الصع ي لا انيع ل العذي ال يسعتفيد منعع سعوة
 ٦٠يف ا ائع ع م ععن الس ععكان ،ال يفع ع ااع ع ييع ع الن ععاس إىل خ ععدما حع ع ي اي ععدد ،وأن الن ععاس
يدفاون  9٦يف ا ائ تقريباً من نفقا احلصول على الرعاي الص ي يف القطاع اخلا ()١٠٠م
 -5٧وأوحععت رابط ع هبععاراث  -ا ركععت الثقععايف الفرنس ع  -التععاميل أبن تواح ع سععري النكععا
برام ا ساعدد النفسي لض اي النتاع وفقاً الحتياااملم وأن تاتع هذه الربام ()١٠١م
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 -58وذكععر
سععري النكععا كع
مستفيضع قائمع
ال احلصععر ،ا ي ع
ا تصل ابلص

احل يف التاليم

الورق ع ا شععرتك  ١٢أن  ١ ٠٠٠عملي ع إاهععاا ميععرة بصععورد غععي قانوني ع يف
يععوم()١٠٢م وأعربععت الورقع ا شععرتك  ١٢أيضعاً عععن القلع إعاء عععدم إاعراء مناقشع
علععى احلقععوق بشع ن الصع اجلنسععي واإليفابيع  ،مبععا يف ذلععو ،علععى سععبي ا ثععال
اجلنس ع واهلوي ع اجلنسععاني  ،ومراح ع اإليفععا  ،ووسععائ من ع احلم ع  ،واخلععدما
اجلنسي واإليفابي والاالق من ا نظور اجلنساين()١٠3م

()١٠4

 -59أوحععت ياي ع  Tourner La Pageأبن تضععمن سععري النكععا حصععول األطفععال ا نتمععني إىل
األقليععا الديني ع علععى التالععيم الععديين مععن مالمععني متطععوعني أو يف أمععاكن عبععارد الي ع  ،وأن مليععآ
كذلو بي مدرسي تتيش ماامل األطفال ا نتمني إىل أقليا ريني ماامل متساوي ومنصف ()١٠5م
 -٦٠وأعربت الورق ا شعرتك  ١١ععن قلقهعا ألن األطفعال العذين ينتمعون إىل األقليع ا سعي ي
اإليفيليع يوااهععون حععاواب ومتييععت عنععد تقععدس طلبععا لاللت ععاق اب ععدارس احلكوميع  ،مععا يشععك
انتهاكاً مباشراً ألحكام الدستور()١٠٦م
 -٦١وأشععار الورق ع ا شععرتك  ،٦بشععك أكثععر حتديععداً ،إىل أن احلكوم ع تت ععذ تععدابي فوري ع
لت صيو ا وارر الكافي من أا تطوير نوعي اخلدما الصع ي والتاليميع يف ا نعاط التراعيع ،
مبا يف ذلو من خالل إنشاء مااهد التاليم الاايل تم مااليها ميالر()١٠٧م
 -٦٢وذكععر الورق ع ا ش ععرتك  ٧أن نظععام ا ععدارس يف سععري النكععا ال ي ععوفر احلععد األر م ععن
ا راف الالعم وفقاً فهوم التاليم اجلام ا قبول يف يي أباء الاامل()١٠8م
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النساء

()١٠9

 -٦3الحظ ععت الورقع ع ا ش ععرتك  ١٦أن هيمنع ع ال ععذكور ،مثع ع س ععيطرملم عل ععى احلي ععاد اجلنس ععي
ل ع ث ،واعتبععارهم ا عرأد ملك عاً هلععم ،ال تتجسععد يف الانععف ا نععتيل ف سععب ب ع أيض عاً يف أشععكال
أخرة من الانف اجلنساين ،مث االغتصا والت رت اجلنس وسفان احملارم()١١٠م
 -٦4والحظععت الورق ع ا ش ععرتك  ٧أن النس ععاء ذوا اإلعاق ع يتاررععن سععتوي خط ععيد م ععن
الت عرت اجلنسع واالسعترالل اجلنسع يف ا نعتل وا تمع احمللع وأمعاكن الامع ويف ا تمع ككع م
ويشم ذلو حاال خفي أو غي مكتشف ()١١١م
 -٦5والحظععت الورق ع ا شععرتك  ٢٢أن با ع نسععاء مي ع إيععالم يتاررععن لطائف ع واسععا مععن
االعتععداءا اجلنسععي يف إطععار محلع إابرد منهجيع تقورهععا الدولع السعريالنكي رععد التاميع ()١١٢م
والحظععت الورق ع ا شععرتك  ٢٢أيض عاً أن با ع نسععاء مي ع إيععالم الععال ولععدن طفلهععن األول أو
نربن على قبول وسائ رائم ن احلم ()١١3م
الثاين ت

 -٦٦والحظت الورق ا شرتك  5أيضاً عدم مساءل الدول للاسكريني وأفرار الشعرط وا عوظفني
الامععوميني الععذين ارتكبعوا اعرائم رععد النسععاء ،مبععا يف ذلععو خععالل النتاعععا ا سععل  ،وعععدم مسععاءل
األش ا الذين ارسون االسترالل اجلنس للنساء اللوا يلتمسن خدما حكومي ()١١4م
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 -٦٧وارعى مركت التامي حلقوق اإلنسان أن اجلنور اغتصبوا نساء معن التاميع أو حترشعوا هبعن
أو اعت ععدوا علع ععيهن انسع ععياً بطريق ع ع أخع ععرة ،كجع ععتء م ععن التطهع ععي الارق ع ع  ،رون أي عق ععا ()١١5م
والحظت الورق ا شرتك  ١5حدوث عيرد مل وظ يف أعمعال الانعف رعد النسعاء واألطفعال يف
ا ناط ا تضررد من احلعر يف الشعمال والشعرق()١١٦م ويف هعذا الصعدر ،أعربعت الورقع ا شعرتك 5
عن القلع معن أن يليعا مكاف ع الانعف اجلنسعاين ،مبعا يف ذلعو الانعف اجلنسع والانعف ا نعتيل،
ورمان الوحول إىل الادال ال تتال رايف وتتيش اإلفال من الاقا ()١١٧م
 -٦8وأعربت الورق ا شرتك  ١عن القلع معن أن اسعتمرار عسعكرد ا نعاط الشعمالي والشعرقي
وترسخ اإلفال من الاقا أواد إطاراً للانعف اجلنسع واجلنسعاين والنتهاكعا حقعوق اإلنسعان
ا تكععررد رععد نسععاء األقليععا الضععايف أح عالً()١١8م والحظععت الورق ع ا شععرتك  ١أيض عاً أن الانععف
رععد ا عرأد يرتكععب لععيس فقععط مععن اانععب اجلهععا الفاعليع احلكوميع علععى ييع ا سععتوي  ،بع
وأيضاً راخع ا تماعا احملليع للتاميع وا سعلمني()١١9م واب ثع  ،الحظعت منظمع أنصعار ا سعاواد
واإلناععات يف سععري النكععا أن ق عوا األمععن ارتكبععت أعمععال عنععف انس ع رععد النسععاء والراععال
على حد سواء()١٢٠م
 -٦9وأوح ععت رابطع ع هب ععاراث  -ا رك ععت الثق ععايف الفرنسع ع  -الت ععاميل أبن تضع ع س ععري النك ععا
مشروع قانون يهدف إىل القضاء على الانف رد ا رأد()١٢١م

األطفال

()١٢٢

 -٧٠أوحععت الورق ع ا شععرتك  ٢أبن تضععمن سععري النكععا عععدم واععور أي غمععوا قععانوين يف
تاريعف الطفع ليتسعع إعمعال احلقعوق الكاملع واحلمايع جلميع األطفعال  -الصعبيان والبنععا رون
متييت  -رون سن الثامن عشرد ،وذلو من خالل مرااا يي القوانني()١٢3م
 -٧١والحظععت الورق ع ا شععرتك  ١أنععع ال يواععد حععد أر لسععن الععتواس لععدة ا سععلمني ،وأن
قانون عواس وطالق ا سلمني يسمش ألولياء األمور من الذكور بتتوي الفتاد ،ما يؤري إىل العتواس
القسري للفتيا الالئ يبلرن الرابا عشرد()١٢4م
 -٧٢وأوحععت ا بععاررد الاا ي ع إل ععاء يي ع أشععكال الاقوب ع البدني ع لصطفععال أبن حتظععر سععري
النكا يي أشكال الاقوب البدني لصطفال يف يي البي ا  ،مبا يف ذلو ا نتل ،وأن تلر ييع
أشكال الدفاع القانوين عن الاقوب ()١٢5م
 -٧3والحظععت الورقع ا شععرتك  9أن عمالع األطفععال هع إحععدة ا سععائ الرئيسععي األخععرة،
إذ يبل ععن ع ععدر األطف ععال الا ععاملني يف س ععري النك ععا قرابع ع  ١٠٠ ٠٠٠طفع ع ()١٢٦م أعرب ععت الورق ع ع
ا شععرتك  ١٦أيض عاً عععن قلقهععا مععن عععدم واععور أي ع ق عوانني تععنظم الامال ع يف أسععر مايشععي أخععرة،
مععا يتععيش تشععري األطفععال الععذين تعرتاون أعمععارهم بععني  ١4و ١8سععن يف الامالع ا نتليع  ،ونالهععم
ابلتايل عرر لالسترالل()١٢٧م
 -٧4والحظت الورق ا شرتك  ٢أن ا عارتني  3٦5و 3٦5ألعف معن القعانون اجلنعائ حتظعران
الاالقععا اجلنسععي ا ثلي ع  ،الععيت توحععف بع ع لأفاععال فاحش ع ل ،وقععد يتاععرا األطفععال لل طععر نظععراً
لاععدم تربئععتهم ح عراح مععن الععذنب ،وابلت ععايل قععد يُاام ع الطف ع ماامل ع ا ععرم ول ععيس الض ع ي يف
حاال االسترالل()١٢8م
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األش ا ذوو اإلعاق

()١٢9

 -٧5الحظ ععت الورقع ع ا ش ععرتك  9أن مص ععطلش ‘ما ععاق‘ غ ععي م ععذكور يف ا ععارد  )٢(١٢م ععن
الدس ع ععتور ،وأن األشع ع ع ا ذوي اإلعاقع ع ع يوااه ع ععون حت ع ععدي هائلع ع ع يف الوح ع ععول إىل الادالع ع ع ،
واحلصول على فر عم  ،واحلصول على ا الوما  ،وا شارك يف التصويت()١3٠م
 -٧٦والحظ ععت الورقع ع ا ش ععرتك  ٧أن ععع عل ععى ال ععرغم م ععن البي ععا السياس ععي  ،كث ععياً م ععا ُاع عرم
األشع ا ذوو اإلعاقع الذهنيع واألشع ا ذوو اإلعاقععا الشععديدد مععن التمتع أببسععط حقععوق
اإلنسان ومن ا شارك يف ا تم ()١3١م
 -٧٧وأك ععد الورق ع ع ا ش ععرتك  ٧أيض ع عاً أن ح ع ع األش ع ع ا ذوي اإلعاق ع ع يف حري ع ع التاب ععي
والوح ععول إىل ا الوم ععا ق ععد انتُه ععو ألن ف ععر وح ععوهلم إىل ا الوم عا ووس ععائ االتص ععال تك ععار
ال تكون متاح ()١3٢م
 -٧8وعالود على ذلعو ،الحظعت الورقع ا شعرتك  ٧أن األشع ا ذوي اإلعاقع ال ُ تعارون
لش ععر ا ناح ععب الش ععاغرد وارم ععون م ععن ف ععر الامع ع رغ ععم سص ععيو حصع ع ق ععدرها  3يف ا ائع ع
لصش ا ذوي اإلعاق لدة شر الوظائف احلكومي ()١33م
 -٧9والحظععت الورقع ا شععرتك  5أن األطفععال والشععبا ذوي اإلعاقع ياععانون مععن التمييععت يف
احلصول على التاليم والتدريب ا هين()١34م
 -8٠وذكععر الورقع ا شععرتك  ٧أيضعاً أن الوحععول إىل اخلععدما الصع ي ثع حتععديً ابلنسععب
لصش ع ا ذوي اإلعاق ع  ،بسععبب عععدم تععوفي إمكاني ع الوحععول ا ععاري ،وعععدم ت عوافر ا الومععا ،
فض ع عالً عع ععن عع ععدم ت ع عوافر لوحع ععا االتصع ععال السع ععماي البص ع عري ومرتي ع ع لر ع ع اإلشع ععارد ،ح ع ع يف
ا ستشفيا احلكومي الرئيسي ()١35م

األقليا والشاو األحلي

()١3٦

 -8١الحظ ععت منظم ع لاجلسععرل أن التامي ع يف س ععري النك ععا ع ععانوا وم ععا عال عوا يا ععانون يف ظ ع
احلكوما ا تااقب اليت تسيطر عليها األغلبي السنهالي  ،وقد حرموا من حقهم يف حتديد مركعتهم
السياس ع ري ع نتيج ع التش عري ا نععاه للد قراطي ع الععذي ُسععن يف عععام  ١983بوحععفع التاععدي
السارس للدستور()١3٧م
 -8٢والحظت الورق ا شعرتك  ٢٠أن الدولع السعريالنكي حتعاول ،بتعدميها للهعوي الثقافيع
التاميلي  ،القضاء على اهلوي الوطنيع اإلثنيع للتاميع ()١38م وأعربعت الورقع ا شعرتك ععن القلع ألن
األقلي ع ععا الناطقع ع ع ابللرع ع ع التاميليع ع ع ال متل ع ععو فرحع ع عاً عارلع ع ع ومتس ع ععاوي للوح ع ععول إىل اخل ع ععدما
احلكومي ع ()١39م واب ث ع  ،أش ععار الورق ع ا ش ععرتك  9إىل أن ع ععدم تاي ععني م ععوظفني طق ععني ابللر ع
التاميلي يف ا ؤسسا احلكومي يتسبب يف الكثي من الصاواب لتلو األقلي  ،ويشعك انتهاكعاً
حلقوقها اللروي ()١4٠م
 -83وأعربت الورق ا شرتك  ١٦عن قلقها ألن الكثي من مراكعت الشعرط يف منعاط الشعمال
والشععرق ذا الرالبي ع الناطق ع ابللر ع التاميلي ع  ،ال تسععتطي تلق ع الشععكاوة ابللر ع التاميلي ع ألن
يي ا وظفني هم من الناطقني ابلسنهالي ()١4١م والحظت الورقع ا شعرتك  ١٦أيضعاً أن ا عوظفني
ا كلف ععني إبنف ععاذ الق ع عوانني غالب ع عاً م ععا ي ععرتررون يف اس ععاذ إا ع عراءا فاال ع ع ر ععد األش ع ع ا ال ععذين
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ينتهك ععون ح ععري األقلي ععا الدينيع ع  ،نتيجع ع نف ععوذ الب ععوذيني م ععن الرهب ععان وا س ععؤولني احلك ععوميني
والسياسيني احملليني وما ارسونع من رروا()١4٢م
 -84والحظععت الورق ع ا شععرتك  5أن سععري النكععا ال متلععو أي تش عرياا أو يليععا خاح ع
حلماي ع ح ع ياع ععا لالفي ععدالم وقال ععت إن أنظم ع احلف ععايف عل ععى البي ع ح ععرمتهم أرار ع الص ععيد
وارمت سب كسب الاي اخلاح هبم()١43م
 -85والحظ ععت الورقع ع ا ش ععرتك  ٦أن طائفع ع مااليه ععا م ععيالر هع ع إح ععدة أكث ععر الطوائ ععف
تارر ع عاً للتميي ععت يف س ععري النك ععا ،غ ععي أن قض ععايها مل يس ععلط عليه ععا الض ععوء ومل حت ععم ابالهتم ععام
الوااب يف خطااب حقوق اإلنسان الوطني والدولي ()١44م

ا هاارون والالا ون وملتمسو اللجوء وا شررون راخلياً

()١45

 -8٦أشار منظم هيومن رايتس ووت إىل أن أكثر معن مليعون سعريالنك ياملعون يف اخلعارس،
ماظمهععم يف منطق ع الشععرق األوسععط ،وال ي عتال الاديععد مععنهم ماررععني خلطععر التاسععف يف ك ع مرحل ع
مععن مراحع رورد اهلجععرد ،ابتععداء مععن التوظيععف والنقع الاععابر إىل الامالع  ،واإلعععارد إىل الععوطن ،وإعععارد
اإلرمععاس()١4٦م ويف هععذا الصععدر ،الحظععت الورق ع ا شععرتك  5أن الامععال ا هععاارين الس عريالنكيني يف
الشرق األوسط ،ال سيما النساء الاامال يف ا ناعل ،ماررون بشدد إلنكار الادال ()١4٧م
 -8٧والحظع ععت الورق ع ع ا شع ععرتك  ١٠أن الكث ع عي مع ععن الاائع ععدين ال لكع ععون الو ئ ع ع القانوني ع ع
األساس ععي مث ع ع ش ععهارا ا ععيالر وال ععتواس والوف ععاد ،وبطاق ععا اهلوي ع ع الوطني ع ع  ،وس ععندا ملكي ع ع
األرار  ،اليت فقدوها أثناء التشرر يف ظروف الطوارو()١48م
 -88والحظ ععت الورقع ع ا ش ععرتك  ١٠أن الاائ ععدين ال ععذين رفض ععت بل ععدان أخ ععرة م ععن هم اللج ععوء
أو أعارملم على أساس االتفاقا الثنائي تارروا تيد من ا راقب األمني وا ضايق واالحتجاع()١49م
 -89والحظع ععت محل ع ع اليوبي ع ع أن إسع ععكان الالا ع ععني ال ي ع عتال يشع ععك مصع ععدر قل ع ع كبع ععي يف
سععري النكععا()١5٠م يف هععذا الصععدر ،الحظععت الورقع ا شععرتك  9أنععع ال تواععد أي إاعراءا وطنيع
لت ديععد مركععت الالاععآم وعملععت احلكوم ع  ،بععدالً مععن ذلععو ،علععى ترحي ع الاديععد مععن ملتمس ع
اللجوء من نقاا الدخول رون من هم فرح لارا قضيتهم()١5١م
 -9٠والحظععت الورقع ا شععرتك  ١٠عععدم كفايع الاععالس وغععيه مععن اخلععدما ا تاحع لتمسع
اللجوء والالا ني يف ا ستشفيا والايارا الاام من حيث الرعاي والاطف()١5٢م
 -9١وذك ععر الورق ع ع ا ش ععرتك  9أن الس ععنوا األرب ع ع ا ار ععي ش ععهد تر ع عيا كب ععيد يف أع ععدار
األش ا ا شررين راخلياًم وم ذلو ،ال تتال هنا عقبا خطعيد ،ال سعيما بسعبب تقصعي الدولع
وإخفاقها يف إنار حلول رائم للمتضررين من التشرر الذين يايشون حالياً راخ البلد وخاراع()١53م
 -9٢والحظععت الورق ع ا شععرتك  9أن إحععدة الاقبععا الرئيسععي الععيت تاي ع عععورد األش ع ا
ا شررين راخلياً ه احتالل األرار من اانعب القعوا ا سعل ()١54م واب ثع  ،أعربعت منظمع
أنصععار ا سععاواد والتاععايف يف سععري النكععا عععن قلقهععا مععن أن االحععتالل الاسععكري ألرارع التاميع
هععو مصععدر للصععدما ا سععتمرد للسععكان التامي ع  ،الععذين أاععربوا علععى الاععي م ع نفععس اجلنععور
أسرهم وجمتمااملم احمللي ()١55م
الذين ارتكبوا ارائم حر وارائم رد اإلنساني
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 -93وذكع ععر منظم ع ع مي ع ع أوعهاغع ععام أن االسع ععتيالء علع ععى األرار ع ع أفضع ععى إىل عع ععدم متكع ععن
األايععال احلالي ع وا قبل ع مععن التامي ع مععن تلبي ع احتياااملععا ومتطلباملععا لكسععب الاععي ()١5٦م وأعربععت
ا نظم ع أيض عاً عععن قلقهععا مععن أن أفاععال االسععتيالء علععى األرار ع  ،ا نفععذد رععد إرارد شععاب التامي ع
لألغراا عسكري ل هع إحعدة اإلاعراءا احلكوميع الراميع إىل تاتيعت واعور السعنهاليني يف أرارع
التامي من خالل مشاري إعارد التوطني وبرام أخرة ،ما يؤري إىل ترييا ر ررافي ()١5٧م
 -94والحظت حكوم مي إيالم عرب الوطني أن قوا األمن السريالنكي حتت الكثي معن
األرارع اخلاحع ()١58م أوحععت رابطع هبععاراث أبن تت ععذ احلكومع تععدابي فوريع لنععتع السععالن مععن
منطقيت الشمال والشرق ،وتسليم األرار اليت اتلها اجلي منذ أكثر من  ٢5عاماً إىل مالكها
الشرعيني ،رون متيد من اإلبطاء()١59م
 -95والحظععت الورق ع ا شععرتك  ١4أن احلكوم ع مل تععوفر ا نععاعل الالعم ع إلعععارد تععوطني القععرويني
ا شع ععررين رغع ععم اإلف ع عراس عع ععن األرار ع ع منع ععذ ح ع عوايل عع ععامني يف با ع ع احلع ععاال م والحظع ععت الورق ع ع
ا شرتك  ١4أيضاً أن الاديد من األسر ما عالت تاي يف مساكن مؤقت أسقفها من الصفيش()١٦٠م
 -9٦والحظععت الورق ع ا شععرتك  ١5أن اآلابر ا واععورد يف األرار ع الععيت لكهععا السععكان يف
الش ع ععمال سض ع ع لس ع ععيطرد اجل ع ععي  ،وأن يالف الل ع عرتا م ع ععن ا ع ععاء تسع ع ع ب منه ع ععا يوميع ع عاً لتتوي ع ععد
ا اسكرا احمليط م ونتيج لذلو ،يااين الناس من نقو يف ا ياه()١٦١م
 -9٧وأعرب ععت منظمع ع اجلس ععر ع ععن قلقه ععا إعاء االس ععتمرار خفي ع ع يف تنفي ععذ ب ععر م االح ععتالل
ا نهجع ع ألاع عتاء م ععن أرار ع ع التامي ع ع يف الش ععمال والش ععرقم وستص ععبش الش ععاو ال ععيت ال متل ععو
أي أراا شاوابً رائا وسط الشاو األخرة ،وتتارا للتوال()١٦٢م
 -98وأوحت اجلماي الدولي للشاو ا ارر لل طر احلكوم بضمان احلقعوق يف األرارع
لصشع ع ا ا ش ععررين راخليع عاً م ععن خ ععالل اإلف عراس ع ععن ييع ع ا ن ععاط احملتلع ع وإعارمل ععا إىل الن ععاس
وإعععارد تععوطني يي ع ا شععررين راخلي عاً يف أرارععيهم التقليدي ع حيثمععا أمكععن ذلععوم وعنععدما تكععون
األرار ع رععرورد مطلق ع لصغ عراا الاام ع  ،فععنن علععى احلكوم ع أن تتملععو هععذه األرار ع بصععورد
قانوني وأن تالِم أح اهبا ابلررا احملدر ،فضالً عن تاويضهم وفقاً لذلو()١٦3م
 -99وذكر اجلماي أن النساء واألطفال هم أكثر الف ا رافاً وملميشاً يف ماظم تيما
ا ش ععررين راخلي عاً ،م ععا نا ع أف عرار األس ععر ا ايش ععي ال ععيت ترأس ععها إ ث أكث ععر الف ععا تض ععرراً عل ععى
اإلطع ععالق()١٦4م وذك ع ععر اجلماي ع ع إن س ع ععكان تيم ع ععا ا ش ع ععررين راخلي ع عاً يوااهع ععون ع ع ععدراً م ع ععن
الت دي االقتصاري واالاتماعي والثقافي والسياسي يف حياملم اليومي ()١٦5م
 -٥مناطق أو أقاليم حمددة

()١٦٦

 -١٠٠أوحععت ياي ع  Tourner La Pageأبن تععوفر احلكوم ع يليععا احلوكم ع الذاتي ع  ،واحلقععوق
اللرويع ع  ،واحلق ععوق يف األرارع ع  ،وس ععائر احلق ععوق السياس ععي واإلنس ععاني والثقافيع ع لس ععكان ا ن ععاط
الشمالي والشرقي ()١٦٧م
 -١٠١وأعربععت منظمع ميع أوعهاغععام عععن قلقهععا مععن أن الاسععكرد ا كثفع للمنععاط الشععمالي
والشععرقي مععن سععري النكععا مل تا ع تاععايف شععاب التامي ع وعورتععع إىل احليععاد الطبياي ع ف سععب ،ب ع
است دمت أيضعاً كع راد معن اانعب الدولع السعريالنكي لتنفيعذ تطعط شعرير بقعدر أكعرب يتمثع يف
او اهلوي التاميلي ()١٦8م
GE.17-13584
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 أن نسععاء كث عيا يف الشععمال والشععرق ي عوااهن حتععدي ماري ع١  وارعععت الورق ع ا شععرتك-١٠٢
)م١٦9(  واخلدما،  والامال،  ووسائ النق، متصل ابحلر حتول رون وحوهلن إىل األماكن الاام
 وأنش ععط الاص ععااب،  أن ا عرائم القتع ع واجل عرائم اجلنس ععي١5  والحظ ععت الورق ع ا ش ععرتك-١٠3
الانيفع واعمععال ملريععب الرمععال واألخشععا واالميععار هبععا وتوعيع ا ععدرا عار يف منطقععيت ععال
)م١٧٠(وشرق سري النكا
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Human Rights Commission of Sri Lanka, Colombo (Sri
Lanka).
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.1; 127.2; 127.3; 127.4; 127.43; 127.44;
127.47; 127.51; 127.60; 128.1; 128.2; 128.3; 128.4; 128.5; 128.6; 128.7; 128.8; 128.9; 128.10;
128.11; 128.12; 128.13; 128.14; 128.15; 128.16; 128.17; 128.18; 128.3; 128.43; 128.44; 128.45;
128.46; 128.47; 128.48; 128.49; 128.50; 128.51; 128.52; 128.71; and 128.82.
JS19, p.10. See also JS20, p. 6, para. v., w., and x; and JS21, p.5, para. dd., see, and ff.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.5; 127.6; 127.7; 127.8; 127.9; 127.10;
127.11; 127.12; 127.13; 127.14; 127.15; 127.16; 127.17; 127.18; 127.19; 127.20; 127.21; 127.22;
127.23; 127.24; 127.25; 127.26; 127.27; 127.28; 127.29; 127.31; 127.30; 127.32; 127.33; 127.34;
127.35; 127.36; 127.37; 127.38; 127.39; 127.40; 127.41; 127.42; 127.45; 127.46; 127.53; 127.54;
127.80; 127.81; 127.83; 127.84; 127.86; 127.87; 127.91; 128.26; 128.32; 128.35; 128.41; 128.56;
128.58; and 128.83.
JS9, para. 3.
JS20, p. 6, para. K.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.55; 127.56; 127.67; and 128.53.
JS9, para. 21.
JS12, para. 1.
JS12, para. 7. See also JS3, para. 5.6. and JS9, para. 25.
JS3, para. 5.21. See also JS5, paras. 5.1. and 5.3.
HRW, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.100; 127.101; 127.102; 127.105; 27.106;
127.107; 127.108; and 127.109.
JS17, para. 20.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, para. 127.110.
JS15, Chapter 3, p. 3.
JS15, Chapter 4, p. 4.
CTC, para. 30.
ICJ, para. 22. See also WAN, para. 22.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.74; 128.19; 128.20; 128.21; 128.22;
128.23; 128.59; 128.60; 128.61; 128.62; 128.63; 128.64; 128.65; 128.66; 128.67; 128.68; 128.69;
128.73; 128.76; and 128.94.
HRC-SL, Chapter 2 (c), para. 12.
JS8, para. 15.
JS9, para. 11.
HRW, p. 2.
FfT, para. 5. See also ICJ, para. 16., and JS5, para. 2.6.
STPI, para. 1.
HRC-SL, Chapter 1 (b), para. 1.
HRC-SL, Chapter 2 (c), para. 14.
TCHR, p. 3.
CWVHR, p. 5.
JS9, para. 13.
JS16, para. 38.
JS5, para. 2.10.
TCHR, p. 2.
JS5, para. 2.11.
CTC, para. 10.
HRC-SL, Chapter 2 (h), para. 32.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.48; 127.52; 127.59; 127.75; 127.76;
127.78; 127.77; 127.79; 127.85; 127.103; 128.25; 128.29; 128.30; 128.31; 128.33; 128.34; 128.36;
128.37; 128.38; 128.40; 128.42; 128.54; 128.57; 128.70; 128.72; 128.74; 128.77; 128.78; 128.79;
128.80; 128.81; 128.82; 128.84; 128.85; 128.86; 128.88; 128.89; and 128.90.
TAG, para. 7.
JS9, para. 5.
TAG, para. 10.
CWVHR, p. 7. See also JS15, p. 10.
JS19, p. 6.
JS13, para. 4.5.
JS9, para. 19.
FLD, para. 2 (b). See also TCHR, p. 3.
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SLB, para. 8.
ACF, para. 3.
ACF, para. 18.
JS9, para. 32.
CWVHR, p. 2. See also TCHR, p. 3, JS9, para. 10.
JS9, para. 10.
Tourner La Page, p. 3.
Tourner La Page, p. 3.
ICJ, para. 9.
JS9, paras. 33-34.
TGTE, p. 2, Chapter 1.
TAG, para. 12.
JUBILEE, p.5. See also TGTE, p.4.
JS16, para. 13.
ITJP, p. 6, para 1.
JS18, p.8.
JS19, p. 9, rec.#3.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.57; 128.27; 128.85; 128.87; and 128.91.
ADF International, para. 2.
ADF International, para. 13.
STPI, para. 1.
JS11, p. 1.
JS9, para. 20.
JS5, para. 2.14. See also JS15, p.10.
TCHR, p. 1.
EAJCW, p. 1, Executive summary.
CSW, para. 6.
JS9, para. 19.
JS14, para. 42.
JS9, para. 16.
JS13, para. 5.1.
FLD, para. 2 (a).
FLD, para. 2 (c).
JS13, para. 2.5.
For relevant recommendations: N/A.
JS12, paras. 33 and 35.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, para.128.24.
JS3, para. 5.1. See also JS4, para. 3.
For relevant recommendations: N/A.
JS5, para. 5.9.
JS6, para. 12.
JS12, para. 29.
JS10, para. 17.
JS17, para. 29.
JS17, para. 27.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.58; 127.88; and 127.104.
JS5, para. 5.7.
JS6, para. 9.
JS9, para. 42.
Bharathi CCFT, p. 5.
For relevant recommendations: N/A.
JS5, para. 5.3.
Bharathi CCFT, p. 6.
JS12, para. 20.
JS12, para. 22.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, para. 127.89.
Tourner La Page, p. 5, para. M.
JS11, para. 30.
JS6, para. 16.
JS7, Chapter 3, 3.2, 3.1.1, p. 8.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.61; 127.62; 127.63; 127.64; 127.65;
127.66; 127.68; 127.69; 128.28; and 128.55.
JS16, para. 6.
JS7, Chapter 4, 4.2, p. 12.
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JS22, p. 1.
JS22, p. 3.
JS5, para. 4.5.
TCHR, p. 3.
JS15, p.6. See also CWVHR, p. 6.
JS5, para. 4.3.
JS1, para. 3.
JS1, para. 5.
PEARL, para. 51.
Bharathi CCFT, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.49; 127.50; 127.70; 127.71; 127.72; and
127.73.
JS2, para. 15.
JS1, para. 31.
GIEACPC, p. 1.
JS9, para. 29.
JS16, para. 14.
JS2, para. 17.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, para.127.90.
JS9, para. 27.
JS7, p. 3.
JS7, Chapter 2, 2.2, p. 5.
JS7, Chapter 3, 3.4, 3.4.1, p. 9.
JS5, Charter 5, para. 5.5.
JS7, Chapter 3, 3.1., 3.1.1, p. 7.
For relevant recommendations: N/A.
LE PONT, p. 3.
JS20, p. 2.
JS5, para. 5.16.
JS9, para. 44.
JS16, para. 18.
JS16, para. 32.
JS5, Charter 5, para 5.8.
JS6, p. 1.
For relevant recommendations see A/HRC/22/16, paras. 127.92; 127.93; 127.94; 127.95; 127.96;
127.97; 127.98; 127.99; and 128.93.
RW, p. 3.
JS5, Charter 6, para. 6.2.
JS10, para. 6.
JS10, para. 19.
JUBILEE, page 2.
JS9, para. 40.
JS10, para. 30.
JS9, para. 37.
JS9, para. 38.
PEARL, para. 1.
Tamil Uzhagam, p. 1.
Tamil Uzhagam, p. 3.
TGTE, page 5, Chapter 7.
Bharathi CCFT, p. 5.
JS14, para. 17.
JS15, Chapter 10, p. 8.
LE PONT, p. 4.
STPI, para. 27.
STPI, para. 10.
STPI, para. 9.
For relevant recommendations: N/A.
Tourner La Page, p. 5, para. u.
Tamil Uzhagam, p. 1.
JS1, para. 33.
JS15, Chapter 7, p. 6.
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