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  جملس حقوق اإلنسان
  الشامل املعين باالستعراض الدوري الفريق العامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

 مـن   ٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سري النكا    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ٤٦هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
قوق اإلنسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس ح     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
ومقتضى قرار جملس   . ر، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          التقري

، ُيفَرد، عند االقتضاء، فرع مستقل خمصص إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١حقوق اإلنسان   
 الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض اليت تعتمد بصورة متتثل امتثـاالً            

 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص          .ملبادئ باريس   كامالً
وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت        . الكاملة جلميع الورقات املقدمة   

  .حدثت يف تلك الفترة
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املعلومات املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان املعتمـدة            -أوالً  
   من أصحاب املصلحةاألخرى ومن غريها

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
ذكرت اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان أنه ال يزال يتعني على سـري النكـا                -١

التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ودجمها يف نظامها القانوين الوطين من أجل              
وشجعت اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنـسان علـى        . سان يف البلد  تعزيز إطار حقوق اإلن   

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، على النحو املوصى بـه يف             

  . )٣(االختياري امللحق هبا، وعلى الربوتوكول )٢(١٥الورقة املشتركة 
وأوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٢

األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه           
ـ   )٤(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          ألساسـي  ا ا، ونظام روم

للمحكمة اجلنائية الدولية وكذا بوضع إجراءات يف القانون للنظر يف طرائق تنفيذ آراء اللجنة              
  . )٥(املعنية حبقوق اإلنسان

يف بروتوكول  اً  وأوصى حتالف الشباب الكندي التاميلي سري النكا بأن تصبح طرف           -٣
 واألطفال، وقمعه واملعاقبة     ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء     ٢٠٠٠األمم املتحدة لعام    

  . )٦(عليه

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
، ٢٠١٠سـبتمرب   /أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن سري النكا سنت، يف أيلول            -٤

ألغى اجمللس الدستوري واستعاض عنه مبجلس استشاري برملـاين، ويعطـى           اً  دستوري  تعديالً
 السريالنكية حلقوق اإلنسان وغريها من املؤسـسات        الرئيس سلطة التعيني املباشر يف اللجنة     

. الرئيسية، ومنها جلنة السلك القضائي، وجلنة اخلدمات العامة، ومفوضية الشرطة الوطنيـة           
وأعربـت  . )٧(وترى منظمة العفو الدولية أن هذا قوض االستقاللية السياسية هلذه اللجـان           

  . )٨( عن قلق مماثل١الورقة املشتركة 
 أن األشخاص مغايري امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية         ١رقة املشتركة   وذكرت الو   -٥
يتمتعون حبماية صرحية من التمييز مبوجب األحكام الدستورية املتعلقة بعدم التمييز، وهـو              ال

  . )٩(ما يساهم يف هشاشة وضعهم
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ذيب  من قانون اتفاقية مناهضة التع     ١٢وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بتعديل املادة         -٦
عدم اإلعـادة   "يف تعريف التعذيب، وإدراج مقتضى      " معاناة"يف سري النكا إلدخال عبارة      

  . )١٠(اتفاقية مناهضة التعذيب  من٣مع التزاماهتا مبوجب املادة اً يف القانون متاشي" القسرية
وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بإدراج جرمية االختفاء القسري يف القانون كفعـل              -٧

حمدد ميكن متييزه بشكل واضح عن اجلرائم ذات الصلة، مـن مثـل االختطـاف،               إجرامي  
  . )١١(ويعاقب عليها بالعقوبات املشددة املالئمة

اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان احلكومة على سن مشروع قانون احلق       وشجعت  -٨
  . )١٢(يف املعلومات مع ما يلزم من تغيريات

  السياساتية املؤسسية حلقوق اإلنسانالبنية التحتية والتدابري   -٣  
اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان أضعف مما كانت        ترى منظمة العفو الدولية أن      -٩

 بالرغم من التزامات سري النكا احملددة ببناء قدراهتا وتعزيز اسـتقالليتها            ٢٠٠٨عليه عام   
ـ      . )١٣(خالل االستعراض الدوري الشامل السابق     رت الورقـة   وعلى وجـه التحديـد، ذك

 أن على اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان أن تثبت قدرهتا على التحقيق بفعالية             ٧ املشتركة
وأوصت منظمـة   . )١٥(وأعرب مركز إعالم التاميل عن قلق مماثل      . )١٤(يف ادعاءات التعذيب  

  .)١٦(اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان وضماهنا العفو الدولية بتعزيز استقاللية
وبينما أشارت منظمة العفو الدولية إىل التزام سري النكا الطوعي بتعزيـز اآلليـات                -١٠

 خالل  واإلجراءات الوطنية حلقوق اإلنسان عن طريق إطالق خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان           
ـ  االستعراض الدوري الشامل السابق، فقد ذكرت أن التقدم يف تنفيذ هذا االلتزام كان       اً بطيئ

 ٢٠١١ سبتمرب/ن جملس احلكومة وافق على خطة العمل املقترحة يف أيلول         وأوضحت أ . للغاية
القليل من  ، لكن مل حيرز إال٢٠١٢فرباير /ونصب جلنة فرعية لإلشراف على التنفيذ يف شباط      

 )١٧(واعتربت منظمة العفو الدولية أن خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان         . التقدم يف التنفيذ  
 .)١٨(اإلصالح الـضروري  أخرى لتفادي الرقابة الدولية ولتأخري      هذه جيب أال تصبح طريقة      

 أن اعتمـاد خطـة      ١٥ وذكرت الورقة املشتركة  . )١٩( عن قلق مماثل   ١وأعربت الورقة املشتركة    
  . )٢٠(العمل مل يؤد إىل اإلشراك الكامل واملالئم جملموعات اجملتمع املدين

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  ن مع هيئات املعاهدات التعاو  -١  
تنفيذ توصـيات جلنـة مناهـضة       :  سري النكا مبا يلي    ٤أوصت الورقة املشتركة      -١١

؛ وإزالة العقبات اليت حتول دون تنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقـوق            ٢٠١١التعذيب لعام   
  . )٢١(ننيان بشأن البالغات الفردية للمواطاإلنس
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجـراءات          ز  أوصى مرك   -١٢

، )٢٢( باملدافعني عن حقـوق اإلنـسان      نياخلاصة، وتوجيه الدعوة إىل املقررين اخلاصني املعني      
وعلى هذا املنـوال، أوصـى املركـز        . )٢٣(وباحلق يف حرية التعبري، وحبرية التجمع السلمي      

ية وحقوق اإلنسان بالتعاون مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد          األورويب للحقوق الدستور  
املرأة، واملقررة اخلاصة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق              
مكافحة اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، والفريق العامل املعين مبسألة التمييز            

ن واملمارسة، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف             ضد املرأة يف القانو   
وأوصت منظمة التحرر من التعذيب سري النكا بأن ترحب بزيـارات           . )٢٤(حاالت الرتاع 

  . )٢٥(الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
أوصى منتدى التاميل الربيطاين ومركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنـسان بإنـشاء              -١٣

وقـدمت الورقـة    . )٢٦(مكتب ميداين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف سري النكـا         
  . )٢٧( توصية مماثلة١٤ والورقة املشتركة ٦املشتركة 

القانون اإلنـساين   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة           -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ومع . من اجلرائم ضد املرأة   اً  مرتفع  معدالًاً   أنه هناك أيض   ١ذكرت الورقة املشتركة      -١٤

اً ما تواجه املرأة أيـض    اً  وكثري. ذلك ال يلجأ إال بصورة حمدودة إىل قانون منع العنف العائلي          
 قانون التسكُّع ويواجه املشتغلون باجلنس املضايقة مبوجـب قـانون           معاقبة تعسفية مبوجب  

. كما توجد هناك مشاكل عديدة هلا صلة بالعنف اجلنسي ضد املرأة واإلجهـاض            . املواخري
وعالوة على ذلك، للمسلمات حقوق غري متساوية يف الزواج والطـالق مبوجـب قـانون      

 الضوء علـى قـضايا      ١٦ املشتركة   كما سلطت الورقة  . )٢٨(األحوال الشخصية للمسلمني  
  . )٢٩(مماثلة
 أنه بالرغم مما أحرز من تقدم يف حقوق املرأة، ال يـزال  ١وذكرت الورقة املشتركة     -١٥

هناك عدد من دواعي القلق، منها تنامي بيئة اجتماعية سياسية رجعية يصعب فيها املـضي                
رغم من التدين الشديد لتمثيل املـرأة يف        يف قضايا املرأة وعدم اختاذ أية تدابري إجيابية بال        اً  قدم

وسلطت الورقة . )٣٠(على وضع السياسات وتنفيذهااً مجيع مستويات احلكومة الذي يؤثر سلب
 الضوء على التوصيات الواردة يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان املتعلقـة             ١٦املشتركة  
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ملان وجمالس احملافظات والسلطات     يف املائة كحد أدىن لتمثيل املرأة يف الرب        ٣٠بتحديد هدف   
  . )٣١(احمللية وإلغاء القوانني التمييزية، مبا فيها قانون تطوير األراضي وقانون التسكع

 باختاذ تدابري فورية وخطوات حمددة اهلدف لتجـسيد         ٢وأوصت الورقة املشتركة      -١٦
 واخلـاص يف دسـتور   مبادئ املساواة وعدم التمييز على أساس امليل اجلنسي يف اجملالني العام    

وأوصى املركـز األورويب للحقـوق      . )٣٢(سري النكا وضمان اإلعمال الفعلي هلذه املبادئ      
رأة حبكم الواقع من قانون الدستورية وحقوق اإلنسان بإلغاء األجزاء اليت تتسم بالتمييز ضد امل    

  . )٣٤( توصية مماثلة١٠وقدمت الورقة املشتركة . )٣٣(رهابمنع اإل

  د يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفر  -٢  
أوصت جلنة احلقوقيني الدولية باإلبقاء على الوقف االختياري احلايل لتنفيذ أحكـام              -١٧

  . )٣٥(اإلعدام واختاذ تدابري فورية حنو إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون
ج وأشارت منظمة العفو الدولية إىل استمرار ورود تقارير عن حاالت إعدام خـار              -١٨

. )٣٦(القضاء على يد ما يزعم أهنا عناصر عسكرية ووفيات مريبة رهن احلـبس االحتيـاطي              
 أن معظم حاالت القتل خارج القضاء وحاالت        ٦وإضافة إىل ذلك، ادعت الورقة املشتركة       

مباشراً للقوات املسلحة يف إطـار    اً  االختفاء من تنفيذ جمموعات شبه عسكرية ختضع خضوع       
  . )٣٧( الرامية إىل القضاء على نضال التاميلجهود مكافحة التمرد

وباإلشارة إىل التوصية املقبولة يف االستعراض الدوري الشامل السابق مبنع االختطاف   -١٩
وحاالت االختفاء القسري والقتل خارج القضاء، ذكر مركز ضـحايا احلـرب وحقـوق              

مـن التوقيـف    اإلنسان أن حاالت االختفاء ألقسري العديدة هي جزء من منـط أوسـع              
وأشارت منظمة فرونت الين    . )٣٨(واالحتجاز التعسفي اللذين متارسهما القوات السريالنكية     

ديفندرز واملنظمة الدولية حلقوق املهاجرين إىل استمرار حـاالت االختطـاف واالختفـاء             
  . )٣٩(القسري

 لقسري على منظمة العفـو الدوليـة،      اوتواصل ورود تقارير عن حاالت االختفاء         -٢٠
وذكرت منظمة  . )٤٠(حيتجون على انتهاكات السلطات حلقوق اإلنسان     اً  ومنها اختفاء نشط  

تأميل مناهضون لإلبادة اجلماعية أن عمليات االختطاف باسـتعمال الـشاحنات البيـضاء             
. وحاالت االختفاء من زوايا األزقة واكتشاف جثث شائعة احلدوث يف سري النكا            الصغرية

اإلثنية قد تعرضت لألذى، فال يزال التاميل مستهدفني أكثـر مـن        ومع أن مجيع اجملموعات     
  . )٤٢( وأعرب املركز التاميلي حلقوق اإلنسان عن قلق مماثل،)٤١(سواهم من السكان

وأوصت احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز العنصري والعنصرية سـري             -٢١
ي العام السابق، السيد برييـس، خـالل        النكا بتوضيح موقفها من البيان الذي أدىل به املدع        
 بأن الصحايف املختفـي،     ٢٠١١نوفمرب  /استعراض اتفاقية مناهضة التعذيب يف تشرين الثاين      
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براغيت إكناليغودا، جلأ إىل بلد أجـنيب ملـساعدة الـدعاوى اجلنائيـة املتـصلة بـه يف                  
  . )٤٣(النكا سري
الذي يرتكبه فاعلون تـابعون     منظمة التحرر من التعذيب إىل أن التعذيب         وأشارت  -٢٢

 وكـان   ٢٠٠٩مايو  /للدولة داخل اجليش والشرطة كليهما تواصل بعد هناية الرتاع يف أيار          
وأوضحت أن من هم عرضة للمخاطر على حنو خـاص هـم            . ٢٠١١يزال حيدث عام     ال

ت وأضاف). منور تاميل (التاميل الذين هلم ارتباط فعلي أو متصور بنمور تأميل إيالم للتحرير            
أن جمموعة واسعة من أشكال التعذيب قد استعملت، جمتمعة يف كثري من األحيان، إليقـاع               

وأعربـت  . )٤٤(آالم مربحة بضحايا التعذيب بصورة ختلف عقابيل نفسية وجسدية مـدمرة          
وأوصت منظمة التحرر من التعـذيب      . )٤٥( عن دواعي قلق مماثلة    ٩ و ١الورقتان املشتركان   
فعالة للتحقيق يف مجيع أعمال التعذيب وسوء املعاملة ومقاضاة املسؤولني          باختاذ تدابري فورية و   

عنها ومعاقبتهم عقوبات تتالءم وجسامة أفعاهلم، وضمان عدم جلوء موظفي إنفاذ القـانون             
  . )٤٦(وأفراد اجليش إىل التعذيب

ب وأشارت منظمة العفو الدولية إىل تقارير تفيد أن ممارسة التعذيب وغريه من ضرو              -٢٣
وواسـع  اً املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف حق احملتجزين ال يزال شـائع    

وترى املنظمة أن أوجه القصور القانونية واإلجرائية تساهم يف هذا          . االنتشار يف سري النكا   
اإلخفاق كما يساهم فيه عدم وجود إرادة سياسية من جانب الـسلطات للقـضاء علـى                

 .)٤٧( التعذيب وسوء املعاملة ولتقدمي املسؤولني عنهما إىل العدالة يف حماكمات عادلة           استخدام
املوقـوفني   ، على وجه التحديد، بسن قانون عن تقنني حقـوق         ٩وأوصت الورقة املشتركة    

وقت توقيفهم وبعده، ومنها احلق يف معرفة سبب التوقيف، واخلطوات اإلجرائية اليت يـتعني              
لشرطة، واحلماية املخولة للمحتجز، واحلق يف حماكمة عادلـة دون تـأخري،    أن يتبعها أفراد ا   

وتوفري املرافق الطبية للمحتجزين إذا لزم األمر، والسماح للمحـامني واألقـارب بزيـارة              
  . )٤٨(احملتجزين يف السجن

وذكرت منظمة العفو الدولية أن االحتجاز اإلداري قد أصبح أداة اعتيادية إلنفـاذ               -٢٤
ن تستخدم ضد املشتبه يف انتمائهم للمجموعات املسلحة وأفراد أسـرهم وزمالئهـم             القانو

واملنتقدين الصادحني بنقدهم وغريهم ممن يتصور أهنم معارضون سياسيون للحكومة، مبـن            
ما يظل األشخاص الذين أطلق سراحهم بعد شهور أو سنوات من           اً  وكثري. فيهم الصحافيون 

اً ما يطلب منهم احلضور أسبوعياً  أجهزة االستخبارات وكثري االحتجاز دون هتمة حتت مراقبة    
وقد ذكرت التقارير تعرض احملتجزين السابقني للمضايقة والتوقيـف         . إىل الشرطة اً  أو شهري 

واالعتداء اجلسدي؛ كما ذكرت حاالت قتل واختفاء قسري للمحتجـزين الـذين أطلـق              
  . )٤٩(ًسراحهم حديثا
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قوق اإلنسان أن السجينات التاميليات تعرضـن للتعـذيب      املركز التاميلي حل   وذكر  -٢٥
اجلسدي والنفسي على يد حرس السجن وبعضهن وقعن ضحايا للعنف اجلنسي علـى يـد               

  . )٥٠(احلرس الذكور
، أي  ٢٠١٢وذكر املؤمتر الكندي التاميلي أن النساء التاميليات قد أصـبحن عـام               -٢٦

يذاء واالغتصاب والتعذيب واالحتجاز    ثالث سنوات بعد وضع احلرب أوزارها، ضحايا لإل       
 وذكر املؤمتر الكندي التاميلي أن التهديد باإليذاء اجلنسي من القـوات املـسلحة      .)٥١(املرتيل

السريالنكية قد ركزت بشكل متزايد على أرامل احلرب التاميليات واألسر املعيشية التاميلية            
  . )٥٢(اليت تعيلها أنثى

من أعضاء منظمات اجملتمـع     اً  وحقوق اإلنسان أن عدد   ويرى مركز ضحايا احلرب       -٢٧
املدين وفرادى النشطاء الذين يفضحون انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها قوات األمن            

. )٥٣(السريالنكية خالل احلرب األهلية قد تعرضوا لالختطاف حلرماهنم من مواصلة عملـهم           
وكة للدولة اخلاضعة لسيطرة احلكومة تـدير  وما فتئت وسائط اإلعالم واملنافذ اإلعالمية اململ     

محلة افتراء ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان املنخرطني يف أنشطة يف جملس حقوق اإلنـسان     
  . )٥٤(التابع لألمم املتحدة متهمة إياهم بأهنم خونة ومتحالفون مع منور تاميل

ة تدابري ملنع   ، أي ٢٠٠٨وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه مل تتخذ، منذ عام             -٢٨
واخنرطـت احلكومـة    . التهديدات والعنف ضد منتقدي احلكومة ومقاضاة املسؤولني عنها       

ووسائط اإلعالم اململوكة للدولة انتقادات حتمل هتديدات للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان             
والصحافيني الذين أيدوا قرار جملس حقوق اإلنسان يف الشهور اليت سبقت دورة اجمللـس يف               

كما ذكرت  . )٥٦(وأعربت منظمات الشباب التاميلي عن قلق مماثل      . )٥٥(٢٠١٢رس  ما/آذار
 أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ما فتئوا يتعرضـون بـصورة منهجيـة              ١الورقة املشتركة   

للتشويه وعملهم يتعرض للتعطيل، وهو ما جيعل االخنراط يف العمل يف جمال حقوق اإلنسان              
  . )٥٧(ر يف اآلن نفسهينطوي على حتديات وخماطاً أمر
وأوصى مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان سري النكا باعتماد سياسة وطنيـة              -٢٩

أو كبـار   /حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل ضمان إجراء هيئة حتقيق مستقلة و            
وأوصـت منظمـة    . )٥٨(ضباط الشرطة لتحقيقات يف الشكاوى املتعلقة باهلجمات علـيهم        

يفندرز بإجراء حتقيق مستقل يف مصدر التهديدات وسوء املعاملة ومجيع أشكال فرونت الين د
  . )٥٩(التخويف واملضايقة املوجهة ضد مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان

لالستغالل اً   إىل أن قانون العقوبات ال يتضمن تعريف       ٥وإذ أشارت الورقة املشتركة       -٣٠
ين يواقعون األطفال، فقد أوصت بتنقيح التشريعات       اجلنسي وتعوزه أحكام ملعاقبة الزبناء الذ     

القائمة من أجل تقدمي أحكام واضحة وشاملة بشأن االجتار باألطفـال وبغـاء األطفـال               
كما أوصت الورقة   . )٦٠(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والعقوبات املالئمة هلذه اجلرائم        
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غالل اجلنسي التجاري لألطفـال يف الـسفر         بتعزيز التشريعات اليت تتناول االست     ٥املشتركة  
  .)٦١(والسياحة وإنفاذها

وإذ أشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن العقاب   -٣١
البدين لألطفال قانوين يف سري النكا، فقد أوصت بسن تشريعات حتظر صـراحة العقـاب         

  . )٦٢(ا فيها البيتالبدين لألطفال يف مجيع األماكن، مب
وأوصت املنظمة الدولية حلقوق املهاجرين بضمان احلماية للجنود األطفال الـذين             -٣٢

  . )٦٣(خضعوا إلعادة التأهيل والذين قد يتعرضون للتمييز واملراقبة
 اخلروقات اخلطرية للقانون اإلنـساين القـائم علـى          ١١وتناولت الورقة املشتركة      -٣٣

   / أيـار ١٩ و٢٠٠٩فربايـر   /إلنساين العريف يف الفترة املمتدة بني شباط      املعاهدات والقانون ا  
من اإلجراءات العـسكرية املتكـررة      اً  خاصاً   قلق ١١وأبدت الورقة املشتركة    . ٢٠٠٩مايو  
        /اليت أنشأهتا احلكومة يف بدايـة كـانون الثـاين         " مناطق حظر إطالق النار   "التاميل يف    ضد

  . )٦٤(٢٠٠٩يناير 

  قامة العدالة، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإ  -٣  
من التدهور يف سيادة    اً   أن فترة االستعراض شهدت مزيد     ١ذكرت الورقة املشتركة      -٣٤

القانون يف سري النكا مع حتديات تتراوح من زيادة توجه السلطة التنفيذية حنـو املركزيـة                
يق يف االعتداءات اخلطرية على حقوق اإلنـسان        وتسييس املؤسسات املستقلة إىل عدم التحق     

واملقاضاة عليها إىل األخذ بقوانني أمينة قاسية، وهذا كله ساهم يف ترسيخ ثقافة اإلفالت من               
وترى منظمة العفو الدولية أن اإلفالت من العقاب على االعتداءات على حقوق            . )٦٥(العقاب

  . )٦٦(يف سري النكااإلنسان رمبا يشكل أكرب عقبة يف طريق املصاحلة 
وذكر مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان أن سري النكا أخفقت باسـتمرار يف       -٣٥

إعمال سيادة القانون واإلجراءات القانونية الواجبة يف مقاضاة جرائم احلرب املرتكبـة مـن              
ويعود هذا إىل تسييس أجهـزة      . اجلانبني ويف اإلجراءات القانونية ذات الصلة بالسجناء       كال

وأعرب املركز التـاميلي حلقـوق    .)٦٧(الشرطة واخلدمات العامة والقضاء وضعفها وفسادها 
اإلنسان عن قلقه من استمرار العنف ضد املرأة والتحرش اجلنسي واالغتصاب، وال سـيما              

وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي باختاذ تدابري حقيقيـة         . )٦٨(للتاميليات دون عقاب  
وقدمت مجعية الـشعوب املعرضـة      . )٦٩(ت من العقاب داخل الدولة    لوضع حد جلو اإلفال   
  . )٧٠(للخطر توصية مماثلة

وذكرت منظمة املدافعني عن املساواة واإلغاثة يف النكا أن اإلفالت مـن العقـاب                -٣٦
بإنشائها من أجـل املـساءلة      اً  وتكراراً  سائد، وأن جلان التحقيق اليت وعدت احلكومة مرار       

ائم، مبا يف ذلك جرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية وجـرائم              واالعتراف باجلر 
  . )٧١(اإلبادة اجلماعية املشينة املرتكبة ضد املدنيني التاميل، قد أخفقت مجيعها
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وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة مل حترك، منذ هناية احلـرب، أي                -٣٧
فيما يتعلق  اً  وأضافت أن عدم التحقيق كان جلي     . حتقيق ذي مصداقية يف االعتداءات املزعومة     

اً  للتلفزيون الربيطاين اللذين أظهرا صـور      ٤بعدة حوادث ظهرت يف شريطني وثائقيني للقناة        
   .)٧٢(مروعة ملا يبدو أنه عمليات إعدام خارج القضاء ملقاتلني أسرى ومقيدين من منور تاميل

 أنه بـالرغم الـدالئل      ١٤ملشتركة  وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان والورقة ا        -٣٨
 ١٧القوية على تورط قوات األمن احلكومية يف القتل على طريقة اإلعدامات خلمسة طالب و          

، فقد سارت حتريات احلكومة بتراخ شديد ومل يلق القبض على أي ٢٠٠٦موظف إغاثة عام 
الكامل للجنـة   بنشر التقرير ١٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٣(أحد على خلفية هذه اجلرائم    

  . )٧٤(التحقيق الرئاسية
 إىل أن سبيل االنتصاف املتمثل يف حق املثـول أمـام            ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩

القضاء ثبت أنه سبيل انتصاف غري فعال يف سري النكا بسبب التأخري الطويـل يف جتهيـز                 
 والنفـور   الشكاوى؛ وعدم تعاون أجهزة أمنية من مثل اجليش والشرطة واالسـتخبارات؛          

وأوصت جلنة احلقوقيني الدوليـة     . )٧٥(املتزايد للقضاء من ممارسة واجبه يف محاية حرية الفرد        
بسن تشريع بشأن حق املثول أمام القضاء يوضح أن معيار اإلثبات املعمول به املفروض على               

  . )٧٦("ترجيح إحدى القرائن"املدعي هو 
ن إىل أن فرط اكتظاظ سجون احلـبس        وأشارت اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسا      -٤٠

االحتياطي يعود إىل تأخر املقاضاة، واختتام التحقيقات، وعدم وجود الكفالة أو عدم قـدرة            
  . )٧٧(على تقدمي الكفالة بسبب شروط الكفالة الصارمةاً احملبوس احتياطي

 وأشارت منظمة العفو الدولية إىل إنشاء جلنة الـدروس املـستفادة واملـصاحلة يف               -٤١
 للتحقيق يف األحداث اليت جرت يف الفترة املمتدة بني وقف إطالق النار مع              ٢٠١٠مايو  /أيار

، واليت ترى منظمة العفو ٢٠٠٩مايو / وهناية الرتاع يف أيار٢٠٠٢فرباير /منور تاميل يف شباط   
 وأشارت منظمـة العفـو  . الدولية أهنا مل تكن ال مستقلة وال حمايدة يف تشكيلها أو يف أدائها         

إىل أن فريق اخلرباء املعين باملساءلة يف سري النكا التابع لألمني العـام لألمـم               اً  الدولية أيض 
 قد توصل إىل استنتاجات مماثلة، وال سيما فيما يتصل          ٢٠١٠يونيه  /املتحدة املنشأ يف حزيران   

فقـد  ملنظمة العفو الدوليـة،     اً  ووفق. بعدم محاية جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة للشهود      
اعترفت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة بأن املدنيني، مبن فيهم املوجودون يف املستشفيات،            
قد عانوا معاناة مباشرة نتيجة قصف منور تاميل واحلكومة، لكنها مل تتمكن من إثبات الوقائع   

أن رفض جلنـة الـدروس      اً  وزعمت منظمة العفو الدولية أيض     .املتصلة بسري الرتاع املسلح   
من عدد املدنيني   اً  املستفادة واملصاحلة االدعاءات بأن احلكومة استهدفت املدنيني وقللت عمد        

وإضافة إىل ذلك، أوصـت  . )٧٨(الذين أُحيط يف املرحلة النهائية للرتاع ال يستند إىل أي دليل          
منظمة العفو الدولية بأال ينظر يف منح أو مينح أي عفو ملرتكيب انتهاكات حقـوق اإلنـسان    
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القانون اإلنساين الذين حددت حتقيقات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة هوياهتم، بغض            وأ
  . )٧٩(النظر عن مركزهم أو دورهم يف احلكومة

وأعرب مركز التاميل الكنديني بدوره عن قلقه من عدم اختاذ احلكومة ألية مبادرات               -٤٢
يف ذلك إغالق املخيمات العـسكرية      لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة، مبا        

وأعربـت  . )٨٠(القريبة من املناطق السكنية ومنح امللكية القانونية لألراضي ملن أعيد توطينهم          
  . )٨١(منظمة التضامن املسيحي العاملي عن دواعي قلق مماثلة

 ميوفيما يتعلق بالتوصية املقبولة يف االستعراض الدوري الشامل السابق واملتعلقة بتقد            -٤٣
مشروع قانون بشأن محاية الشهود والضحايا إىل الربملان وتنفيذ هذا التشريع، مبا يف ذلك عن    
طريق إنشاء املؤسسات الالزمة، أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مشروع القانون قدم إىل              

 .والنتيجة هي عدم وجود قانون حلماية الشهود يف البلـد         اً،  الربملان لكن مل يصوت عليه أبد     
  . )٨٢(ملنظمة العفو الدوليةاً وقد كانت هلذا األمر آثار وخيمة على املساءلة، وفق

كما أوصـت   . )٨٣(وأوصت منظمة العفو الدولية بتوفري محاية فعالة جلميع الشهود          -٤٤
 سري النكا مبراجعة مجيع اإلجراءات واللوائح القانونيـة والتـشريعات           ٤الورقة املشتركة   

م وتعزيز حقوق الضحايا يف سبل انتصاف فعالـة وسـريعة ومناسـبة             الوطنية لكفالة احترا  
  . )٨٤(التوقيت

كما أوصت شبكة الدعوة السريالنكية بالتحريك الفوري لتحقيقات ذات مصداقية            -٤٥
يف حاالت االختفاء اليت أبلغت عنها جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة وتقدمي مـن تثبـت               

عات توفر محاية فعالة للشهود لتمكني الشهود من اإلدالء         مسؤوليتهم إىل العدالة وسن تشري    
  . )٨٥(بشهادهتم دون خوف أمام آليات التحقيق هذه

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
 باإلسقاط الفوري للصفة اجلرمية عن العالقات اجلنـسية         ٢أوصت الورقة املشتركة      -٤٦

ان سن الرشد نفسه على العالقات اجلنسية سواء كان         املثلية بني شخصني بالغني وضمان سري     
 ٢كما أوصت الورقـة املـشتركة       . )٨٦(الشخصان من اجلنس نفسه أو من جنسني خمتلفني       

  . )٨٧(يف الدستور الوطيناً بإدراج احلق يف اخلصوصية فور
 باعتماد أحكام قانونية حتظر الزواج املبكـر والـزواج          ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٤٧
 سنة بالنسبة إىل الفتيان والفتيـات       ١٨كراه وترفع احلد األدىن القانوين لسن الزواج إىل         باإل

  . )٨٨(على السواء

  حرية التنقل  -٥  
أشار املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنـسان إىل حمدوديـة قـدرة               -٤٨

ى متدن، وأهنـن    املقاتالت السابقات على التنقل وحريتهن يف ممارسته، وأن وضعهن يف القر          
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من االغتصاب والعنف، وأنه ال يكاد يكون هلن احلـق يف اللجـوء إىل     اً  كبرياً  يواجهن خطر 
وأشار منتدى التاميل العاملي    . )٨٩(وال يسمح هلن بالتنقل خارج مقاطعتهن دون إذن       . احملاكم

شبكتها الواسعة لنقاط التفتيش فيما بـني القـرى         إىل أن األجهزة األمنية قادرة، من خالل        
والبلدات وداخلها، على تقييد تنقل املقيمني ومراقبة أنشطتهم، كما أشارت إىل ذلك منظمة             

  . )٩٠(املدافعني عن املساواة واإلغاثة يف النكا بدورها

ـ              -٦   ق يف  حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحل
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

 ينص ٢٠١١أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل تعميم حكومي صادر عام         -٤٩
ويعترب التعميم أن تشييد أي زعيم ديين ألي        . على طلب إذن من أجل ممارسة األنشطة الدينية       

ه غري قانوين إال إذا حظي باملوافقة       أو استمرار أي دار للعبادة أو أي نشاط يقوم ب          دار للعبادة 
إىل أن التعمـيم  اً وأشارت أيض. على النحو الواجب من وزارة بوذا ساسانا والشؤون الدينية       

يعطي توجيها للشرطة بالتدخل ملنع التشييد أو األنشطة اليت ال حتظى باملوافقة وبأن يتـضمن          
  . )٩١(ظةالطلب مالحظات أمني الشعبة اإلقليمية ورئيس جملس احملاف

ومضايقات اً  أن الكنائس املسيحية اإلجنيلية تواجه ضغوط٧وذكرت الورقة املشتركة   -٥٠
متزايدة من اهليئات احلكومية احمللية من أجل وقف أنشطة العبادة أو اإلغـالق إذا مل يكـن                 

  . )٩٢(لدى احلكومة" مسجلة"هبا أو " معترفا"
علـى املـوطنني    اً   إىل أنه سيكون حمظـور     املركز األورويب للقانون والعدالة    وأشار  -٥١

السريالنكيني، مبوجب أحدث صيغة من قانون مكافحة تغيري الدين، أن يغريوا عقائدهم ما مل    
  . )٩٣(حيصلوا على إذن من قاض حملي

وأشار منتدى التاميل العاملي إىل أن بعض املعابد اهلندوسية، دور عبادة أغلبية التاميل               -٥٢
ضت للتدنيس والتدمري بينما بنيت بعض املباين البوذية يف احملافظتني الشمالية           املتدينني، قد تعر  

  . )٩٤(والشرقية منذ هناية احلرب
وبالرغم من الضمانة الدستورية للحق يف حرية التعبري، ذكر مركز ضحايا احلـرب               -٥٣

طـر  وحقوق اإلنسان أن الصحافيني الذين ينتقدون السياسات الرمسية ال يزال يتهـددهم خ            
شديد وال يزالون يتعرضون لالعتداءات اجلسدية وعمليات االختطاف دون إجراء حتقيقات           

وأعربت منظمة املدافعني عن املساواة واإلغاثة يف النكا        . )٩٥(مالئمة لتقدمي اجلناة إىل العدالة    
وأعرب مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان عـن        . )٩٦( عن قلق مماثل   ١والورقة املشتركة   

 أوامر تطلب   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ن إصدار وزارة اإلعالم السريالنكية يف       القلق م 
من املواقع اإللكترونية اإلخبارية اليت هبا حمتوى له صلة بالبلـد أن تقـوم بالتـسجيل دون                 

  . )٩٨( عن دواعي قلق مماثلة١٢وأعربت الورقة املشتركة . )٩٧(إبطاء
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وقف املضايقات والتهديـدات واهلجمـات      : ي مبا يل  ١٣وأوصت الورقة املشتركة      -٥٤
 ومنظمـة   ٣وأوصـت الورقـة املـشتركة       . )٩٩(وعمليات القتل اليت تستهدف اإلعالميني    

إنشاء خدمة بث عامة قائمة بـذاهتا  : بدورمها سري النكا مبا يلي) Article 19(١٩ الفصل
يز شفافية ملكيـة    ومستقلة؛ وضمان استقاللية وحياد وسائط اإلعالم اململوكة للدولة؛ وتعز        

وسائط اإلعالم واإلحجام عن استخدام العقود اإلعالنية للتأثري على احملتـوى اإلعالمـي؛             
وإنشاء جلنة للمنافسة لضمان تعددية وسائط اإلعالم؛ وضمان خلو تنظيم وسائط اإلعالم من 

اإلحجام والتوقف عن مطالبة املواقع اإللكترونية اإلخبارية بتراخيص؛ و        التدخالت السياسية؛ 
  . )١٠٠(عن حجب وسائط اإلعالم القائمة على اإلنترنت وتصفية حمتواها

وذكر مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان أنه ال يسمح للناس بالتجمع حبرية من               -٥٥
ويتدخل اجليش باسـتمرار يف     . أجل تنظيم أنشطة دينية يف جافنا دون إذن مسبق من اجليش          

وأعربـت منظمـة    . )١٠١(ت املدنية ويعطلها ويهدد أصحاهبا    املناسبات اليت تنظمها اجملموعا   
. )١٠٢(املدافعني عن املساواة واإلغاثة ومركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان عن قلق مماثـل            

وأوصى مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان بتوفري تدريب ألفراد قوات األمـن بـشأن              
  . )١٠٣(وة واألسلحة الناريةمبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام الق

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
أوصى املؤمتر الكندي التاميلي بتطوير السبل اليت ميكن هبا للتاميليـات استكـشاف          -٥٦

وأشار مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان إىل أن        . )١٠٤(جمال املشاريع االقتصادية وتطويره   
عمال جتارية صغرية تنافسية، مبا فيها املقاهي والفنادق واخلدمات السياحية          اجليش دخل يف أ   

يف احملافظة الشمالية ويقوم بصورة غري قانونية بزراعة األراضي الزراعية اليت كـان التاميـل               
  . )١٠٥(ًحيرثوهنا تقليديا

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٨  
 أن األمن الغذائي يطرح مشكلة يف معظم أجزاء سـري           ١ ذكرت الورقة املشتركة    -٥٧

  . )١٠٦(النكا لكنها حادة يف املناطق اليت تضررت من احلرب بصورة مباشرة
 ٢ إىل أن سكان األحياء الفقرية يف كولومبو         ١٥يف معرض إشارة الورقة املشتركة        -٥٨

ول على سكن أفضل يف      بناء على تطمينات باحلص    ٢٠٠٨قد أُخلوا منها عام     ) جزيرة العبيد (
، أوصت سري النكا بإعادة تـوطني       ١٥ ووضعوا يف مآوي مؤقتة يف كولومبو        ٩كولومبو  

يف منشآت الئقة ومالئمة وميسور وصوهلا من أجل        اً  سكان األحياء الفقرية ومن أُخلوا سابق     
  .)١٠٧(السكن والصحة والتعليم وتوفري سبل توليد الدخل هلم

 بإصدار وثيقة سياسة عامة بشأن خمططات اإلسـكان         ٨ وأوصت الورقة املشتركة    -٥٩
  . )١٠٨(تضمن تشجيع مشاركة املستفيدين وتوفري دعم إضايف للنساء الالئي يعشن وحدهن
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  احلق يف الصحة  -٩  
أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بتوسيع برامج الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة               -٦٠

وأوصـت  . نوع اجلنس يف الشمال والشرق    والعقلية لتشمل الناجني من العنف القائم على        
مبواصلة العمل مع اليونيسيف على إعادة تأهيل اجلنود األطفال السابقني وإعادة           اً  املنظمة أيض 

  . )١٠٩(دجمهم
وذكرت اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان أن على احلكومة اختاذ تدابري لكفالـة              -٦١

نية للمصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشري          التوعية القانونية واملساعدة القانونية اجملا    
واستهداف اجملتمعات احمللية لضمان حياة كرمية توفر إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية            

  .)١١٠(والقانونية

  احلق يف التعليم  -١٠  
لـرفض  اً  أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل حاالت عديدة سجلت مؤخر           -٦٢

وبالرغم من أن املدارس العامة تلزم الطالب       . تستانت ألسباب دينية  املدارس قبول تالميذ برو   
هي املدارس اليت هلا خمصصات للتربية الدينية       اً  بتلقي التعليم عن الديانة اخلاصة هبم، فقليلة جد       

  . )١١١(على املسيحية
 إىل اخلصاص يف املدرسني باللغة التاميلية، وال سيما يف          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٣

املنطقة املرتفعة من البلد، وتقلص إمكانية الوصول إىل التعليم باللغة التاميلية وتـوافره هلـذه               
اجملتمعات احمللية، وهو ما يؤثر بدوره على الفرص االجتماعية االقتـصادية املتاحـة هلـذه               

  . )١١٢(اجملتمعات احمللية وهويتها الثقافية

  احلقوق الثقافية  -١١  
لكن األحكـام ذات    اً   إىل أن التاميلية لغة رمسية قانون      ١شتركة  وأشارت الوثيقة امل    -٦٤

وال سيما  ،  كامالًاً  الصلة من التعديلني الدستوريني الثالث عشر والسادس عشر مل تنفذ تنفيذ          
  .يف اخلدمات العامة والشرطة وقوات األمن

وأوصى مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان مبنح أهل الشمال والشرق آليـات              -٦٥
حلكم الذايت واحلقوق اللغوية واحلقوق املتعلقة باألراضي وكل ما سواها من حقوق اإلنسان             ا

  . )١١٣(السياسية والثقافية وغريها

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٢  
اعتماد سياسة وخطة عمل وطنيـتني لفائـدة        :  مبا يلي  ٥أوصت الورقة املشتركة      -٦٦

قليمي أو لغوي؛ وإتاحة بنيات حتتية ومرافق       األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز عرقي أو إ        
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كافية يف املباين العامة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وال سـيما يف احملـافظتني الـشمالية                 
  . )١١٤(والشرقية

  األقليات  -١٣  
أشار مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان إىل أن األحداث الدينية والثقافية الـيت               -٦٧

وشدد منتدى التاميل العـاملي     . )١١٥(ضع لقيود ال موجب هلا    تنظمها أقلية التاميل ال تزال خت     
 يف املائة من الشرطة يف سري النكـا         ٢على أن من أمثلة هتميش التاميل كوهنم ال ميثلون إال           

  . )١١٦( يف املائة من سكان البلد٢٠ يف املائة من اخلدمات العامة، بالرغم من أهنم يشكلون ٦و
يحي العاملي بضمان أن تضم حمادثات التوطني ما بعد         وأوصت منظمة التضامن املس     -٦٨

  . )١١٧(احلرب املتعلقة باجملتمعات احمللية املسلمة يف احملافظة الشرقية ممثلي هذه اجملتمعات احمللية

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٤  
أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن مئات آالف السريالنكيات هـاجرن              -٦٩
مل خدم منازل يف بلدان أخرى، حيث يستبعدن من احلمايات اليت يوفرها قانون العمـل               ليع

من الساعات، ويتحملن العنف اجلسدي والنفسي، وال تـدفع         اً  مفرطاً  ما يعملن عدد  اً  وكثري
وقد يقدم مساسرة التوظيف يف سري النكـا معلومـات          . أجورهن، وغريها من االعتداءات   

اً ناصب العمل يف اخلارج ويوظفون األطفال ويستخلصون رسوم       خاطئة أو غري تامة بشأن م     
 إىل أن سياسة اهلجرة الوطنية      ١وعلى هذا املنوال، أشارت الورقة املشتركة       . )١١٨(غري قانونية 

  . )١١٩(تزال تنتظر التنفيذ والرصد الفعالني ال

  املشردون داخلياً  -١٥  
 ٢٠١٠ان هناك يف بدايـة عـام        ذكرت اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان أنه ك        -٧٠
. رد داخلي منذ فترات طويلة     مش ٣٠٤ ٠٠٠واً  جديداً  داخلياً  مشرد ٣١٧ ٧٩٠جمموعه   ما

قد أعيد توطينهم، فينبغي هلـا أن       اً  وبالرغم من أن احلكومة تدعي أن أغلبية املشردين داخلي        
ذين حيتـاجون إىل    الذين يعيشون مع أسر مضيفة وال     اً  تأخذ يف االعتبار حالة املشردين داخلي     

  . )١٢٠(حل دائم
 إىل إحراز تقدم هام بعد احلرب، على األقل يف عدد          ١كما أشارت الورقة املشتركة       -٧١

 أنه بالرغم من التقدم احملرز يف       ١وذكرت الورقة املشتركة    ". املعاد توطينهم "اً  املشردين داخلي 
نيف املشرد داخلياً وعـدم  بعض اجملاالت، ال تزال هناك مشاكل مستمرة، منها قضية من تص 

وعالوة على ذلك، زعم كل من مركـز        . )١٢١(ًوجود حلول دائمة ملن أعيد توطينهم رمسيا      
مل يسمح هلم بـالعودة إىل  اً التاميل الكنديني ومنتدى التاميل العاملي أن آالف املشردين داخلي        

  . )١٢٢(ممنازهلم، بينما جيري نقل جمموعة من األشخاص باستمرار من خميم إىل خمي
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أن احلكومة ومنور تاميل متهمان بارتكاب جمموعة       اً   أيض ١وذكرت الورقة املشتركة      -٧٢
واخلصاص يف  اً،  من االنتهاكات، منها النقل القسري وفرض قيود على تنقل املشردين داخلي          

الغذاء والدواء وغريمها من األساسيات للسكان املشردين وغريها من انتـهاكات حقـوق             
  . )١٢٣(ومنها التجنيد اإلجباري واختطاف األفراداً، رتكبة ضد املشردين داخلياإلنسان امل

قد فقدوا سندات امللكية    اً   إىل أن آالف املشردين داخلي     ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٧٣
واستدركت أن احلكومة كانت بطيئة يف توفري الوثائق أو اآلليات . وغريها من وثائق األراضي

من ذلك، اقترحت احلكومـة تـدابري         وبدالً. كن العثور على سجالهتم   ذات الصلة ملن ال مي    
  . )١٢٤(تسجيل أراضيهم يف غضون فترة منصوص عليك

ـ            -٧٤ مـن  اً  وذكر مركز التاميل الكنديني أن املشردين الداخليني الذين يتشكلون أساس
ئرهم اهلندوس والكاثوليكيني التاميل قد منعوا بصورة منهجية من إمكانيـة ممارسـة شـعا             

  . )١٢٥(الدينية
اً ملركز التاميل الكنديني، فإن آالف أطفال املدارس يف خميمات املشردين داخلي          اً  ووفق  -٧٥

وقليلة هي املدارس اليت هلا مرافق لتعلـيمهم بـصورة          . التمدرس املالئم /يفتقرون إىل التعليم  
  . )١٢٦(أنفسهماً يومعظم املدرسني املعينني هم متطوعون من خميمات املشردين داخل. مستمرة

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -١٦  
ذكرت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن مشال سري النكا شـهد، منـذ هنايـة                 -٧٦

احلرب، جمموعة واسعة من املبادرات اإلمنائية الكربى، مبا فيهـا مـشاريع البنيـة التحتيـة                
ما ورد االستيالء   اً  ازة األراضي وكثري  ما أشري إىل املشاكل اليت تعرفها حي      اً  وكثري .والسياحة

وعلى هذا املنوال، أشارت املنظمـة الدوليـة حلقـوق          . )١٢٧(على األراضي كادعاء متكرر   
املهاجرين إىل القلق الذي يسود أوساط األقليات بسبب عدم التشاور مع السكان احملليني يف              

  . )١٢٨(املشاريع وعدم مشاركتهم فيها
النكية حلقوق اإلنسان عن أملها يف أن ترى احلكومة تراعـي           وأعربت اللجنة السري    -٧٧

األصول القانونية الواجبة يف توزيع األراضي على الفقراء ومن ال ميلكون أراض واجليل الثاين              
إىل حيازة األراضي   اً  وأشارت أيض . وذلك كنهج يف التخفيف من الفقر     اً،  من املشردين داخلي  

منائية وأن بعض األراضي اليت احتيزت كمناطق مـشددة         لفائدة املؤسسة األمنية وألغراض إ    
  . )١٢٩(إىل مناطق اقتصادية خاصةاً األمن خالل الرتاع جيري حتويلها حالي

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٧  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه مت اإلبقاء على قانون منع اإلرهاب الذي يسمح                -٧٨

وترى منظمة العفو الدولية أن السلطات قدمت لوائح جديدة يف          . باالحتجاز اإلداري املطول  
رهاب ملواصلة احتجاز املشتبه يف انتمائهم إىل منور تاميل دون توجيـه            إطارى قانون منع اإل   
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هتمة أو حماكمة، وأن قانون منع اإلرهاب قد عكس عبء اإلثبات حيثما وجد ادعاء بوقوع               
لتعبري وتأسيس اجلمعيات، على النحو الذي أشارت إليه        التعذيب وسوء املعاملة وتقييد حرية ا     

وأعرب املركز األورويب للحقوق الدستورية     . )١٣٠(املنظمة الدولية حلقوق املهاجرين بدورها    
الضوء على أن قانون منع اإلرهـاب أدى إىل         اً  وحقوق اإلنسان عن دواعي قلق مماثلة مسلط      

اليت تكون فيها املرأة ضعيفة أمـام العنـف         استمرار مناخ من اخلوف والترويع يف األماكن        
  . )١٣٢(على النحو الذي أشار إليه منتدى التاميل العاملي، )١٣١(اجلنساين وأسوأ أنواع التمييز

إىل ارتفـاع   اً  وأشار املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنـسان أيـض           -٧٩
رهاب أفراد الشرطة واجليش    وقد أعطى قانون منع اإل    . وى العسكرة يف الشمال والشرق    تمس

من اً  صالحية تفتيش ومساءلة التاميليات املشتبه يف ارتباطهن بنمور تاميل، وهو ما خيلق مناخ            
  . )١٣٣(الترويع

  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٨  
خالل ذكرت منظمة تاميل مناهضون لإلبادة اجلماعية أن املدنيني التاميل استهدفوا             -٨٠

؛ واحتجزوا يف املخيمات لشهور؛ وأن احلكومة تواصل        ٢٠٠٩املراحل النهائية للحرب عام     
وأعرب . )١٣٤(خلق مناخ من اخلوف يف أوساط السكان التاميل يف مشال وشرق سري النكا            

  . )١٣٥(املعهد الدويل للسالمة والعدالة وحقوق اإلنسان عن دواعي قلق مماثلة
رب وحقوق اإلنسان إىل أن أغلبية حمافظة التاميل الشمالية         وأشار مركز ضحايا احل     -٨١

للمنظمة الدولية حلقوق املهاجرين فـإن      اً  ووفق .)١٣٦(من سري النكا ختضع لعسكرة شديدة     
لكـل  اً  واحداً  جندي يف شبه جزيرة جافنا، وهي نسبة تقارب جندي         ٤٠ ٠٠٠هناك حوايل   

وقد أعطيت للجيش   . ٣ إىل   ١لنسبة هي   والوضع أسوأ يف فاين حيث يذكر أن ا       . اً مدني ١١
. )١٣٧(حاكمي احملافظتني الشمالية والشرقية   اً  املناصب اإلدارية املدنية الرئيسية، مبا فيها منصب      

  . )١٣٨(وأعرب منتدى التاميل العاملي عن قلق مماثل
وذكر اجمللس الوطين للتاميل الكنديني أن اجليش ساهم يف استمرار تشريد عـشرات     -٨٢

التاميل حبجزه ملساحات شاسعة من أراضي التاميل العامة واخلاصـة لبنـاء قواعـد              آالف  
  . )١٣٩(عسكرية

Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org. 

  Civil society 
AI Amnesty International, London (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Island-UK-); 
Article19 Article 19, London (UK); 
BTF British Tamils Forum, London (UK); 
CCT Centre for Canadian Tamils (Canada); 
CIVICUS CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation, Johannesburg (South 

Africa); 



A/HRC/WG.6/14/LKA/3 

17 GE.12-15655 

CSW Christian Solidarity Worldwide, Surrey (UK); 
CTC Canadian Tamil Congress (Canada); 
CTYA Canadian Tamil Youth Alliance (Canada); 
CWVHR Centre for War Victims and Human Rights (Australia, Canada and New 

Zealand); 
ECCHR European Center for Constitutional and Human Rights, Berlin (Germany); 
ECLJ European Centre for Law and Justice, Strasbourg (France); 
FLD Front Line Defenders, Dublin (Ireland); 
FT Freedom from Torture, London (UK); 
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (UK); 
GTF Global Tamil Forum (UK); 
HRW Human Rights Watch, New York (United States of America -USA-); 
ICJ International Commission of Jurists, Geneva (Switzerland); 
IMADR International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, 

Tokyo (Japan); 
MRG Minority Rights Group International, London (UK); 
NCCT National Council of Canadian Tamils, Ontario (Canada); 
NESoHR North East Secretariat on Human Rights, Kilinochichi (Sri Lanka); 
PEARL People for Equality and Relief in Lanka, Washington D.C. (USA); 
SLA Sri Lanka Advocacy Network, Frankfurt (Germany); 
STP Society for Threatened Peoples (Switzerland); 
TAG Tamils Against Genocide (USA); 
TCHR Tamil Centre for Human Rights, Garge les Gonesse (France); 
TIC Tamil Information Centre, London (UK); 
TYO Tamil Youth Organisation (UK); 
JS1 Joint Submission 1 submitted by Centre for Human Rights & Development, 

Centre for Policy Alternatives, Centre for Promotion & Protection of Human 
Rights, Centre for Women and Development, Jaffna (Sri Lanka), Dabindhu 
Collective, Equal Ground, Families of the Disappeared, Home for Human 
Rights, Human Rights Organization, Kandy (Sri Lanka), INFORM Human 
Rights Documentation Center, International Movement Against 
Discrimination and Racism (Asia Group) (Japan), Janaawaboda Kendrya, 
Law and Society Trust, Lawyers for Democracy, Mothers and Daughters of 
Lanka, Movement for Defense of Democratic Rights, national Fisheries 
Solidarity Movement, National Peace Council, Praja Abhilasha Network, 
Puravasi Kamituwa, Red Flag Women’s Movement, Right to Life Human 
Rights Centre, Rights Now Collective for Democracy, Savisthri Women’s 
Movement, South Asia Network for Refugees, IDPs and Migrants Sri Lanka 
(SANRIM Sri Lanka), Stand-Up Movement (SUM), Women Action 
Network, Women and Media Collective, Women Support Group, and 
Women’s Centre; 

JS2 Joint Submission 2 submitted by Equal Ground (Colombo, Sri Lanka), Estate 
Community Care Organization (Mathugama, Sri Lanka), Rural Women’s 
Front (Galle, Sri Lanka), Rajarata Gami Pahana (Anuradhapura, Sri Lanka), 
Sinhala, Tamil Rural Women’s Network (Nuwara Eliya, Sri Lanka); 

JS3 Joint Submission 3 submitted by Committee to Protect Journalist (New 
York, USA), International Federation of Journalist (Sydney, Australia), 
International Media Support (Copenhagen, Denmark), Journalists for 
Democracy in Sri Lanka (Bremen, Germany), PEN International (London, 
UK), and Reporters Without Borders (Paris, France); 

JS4 Joint Submission 4 submitted by Janasanasaya (Panadura, Sri Lanka) and 
The Citizens Committee of Gampaha District (Ekala, Sri Lanka); 

JS5 Joint Submission 5 submitted by PEaCE/ECPAT Sri Lanka and ECPAT 
International; 

JS6 Joint Submission 6 submitted by United States Tamil Political Action 
Council (USTPAC, Washington D.C., USA) and Pasumai Thaayagam 
Foundation (Chennai, India); 



A/HRC/WG.6/14/LKA/3 

GE.12-15655 18 

JS7 Joint Submission 7 submitted by Asian Legal Resource Centre (Hong Kong, 
China), Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims 
(Copenhagen, Denmark), and Action by Christians Against Torture France 
(ACAT, Paris France); 

JS8 Joint Submission 8 submitted by The North East Women’s Action Network 
(Sri Lanka) and the Centre for Human Rights and Development (Sri Lanka); 

JS9 Joint Submission 9 submitted by Asian Human Rights Commission (Hong 
Kong, China) and Rule of Law Forum (Colombo, Sri Lanka); 

JS10 Joint Submission 10 submitted by CREA, EQUAL GROUND, Sexual Rights 
Initiative and the Women’s Support Group Sri Lanka (Sri Lanka); 

JS11 Joint Submission 11 submitted by International Education Development, A 
Non-Governmental Organization on the Roster and the Association of 
Humanitarian Lawyers, CA (USA); 

JS12 Joint Submission 12 submitted by Observatory for the Protection of Human 
Rights Defenders (a joint programme of the International Federation for 
Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture 
(OMCT)), Geneva (Switzerland); 

JS13 Joint Submission 13 submitted by Free Media Movement (Colombo, Sri 
Lanka), INFORM Human Rights Documentation Centre (Colombo, Sri 
Lanka) and Networking for Rights in Sri Lanka (Reseda, CA, USA); 

JS14 Joint Submission 14 submitted by Action Contre la Faim (France) and 
SPEAK Human Rights & Environmental Initiative (USA); 

JS15 Joint Submission 15 submitted by Franciscans International and Marist 
International Solidarity Foundation, Geneva (Switzerland); 

JS16 Joint Submission 16 submitted by Consortium of Humanitarian Agencies 
(Colombo, Sri Lanka) and the Institute of Human Rights (Colombo, Sri 
Lanka); 

JS17 Joint Submission 17 submitted World Evangelical Alliance (London, UK) 
and Asia Evangelical Alliance. 

  National human rights institution 
HRCSL Human Rights Commission of Sri Lanka, Colombo (Sri Lanka) 

2 JS15, para 50. 
3 HRCSL, paras 2.1. – 2.5. 
4 See also FT, para 32. 
5 AI, p. 5. See also SLA, paras 26, 27 and 30. 
6 CTYA, p. 4. 
7 AI, p. 2. See also TIC, para 3.2. 
8 JS1, para 2. 
9 JS1, para 13.2. 

10 ICJ, p. 5. 
11 ICJ, p. 5. 
12 HRCSL, para 5. 
13 AI, p. 2. See also JS1, para 3. 
14 JS7, para 4.6.  
15 TIC, para 3.1. 
16 AI, p. 4. 
17 JS17 paras 4 – 5f. 
18 AI, p. 2. 
19 JS1, para 1.8. 
20 JS15, para 14. 
21 JS4, p. 11. 
22 SLA, para 29. See also ICJ, p. 6. 
23 CIVICUS, para 5.5., p. 5. See also CSW, paras 20 – 21 and FLD, para 18 (5). 
24 ECCHR, para 24. 
25 FT, para 31. See also SLA para 25. 
26 BTF, p. 5 and CWVHR, p. 5. 
27 JS6, p. 2 and JS14, p. 10. 
28 JS1, para 14. 2. 



A/HRC/WG.6/14/LKA/3 

19 GE.12-15655 

29 JS16, paras. 5(d) and 7(e). 
30 JS1, para 14.1. 
31 JS16, paras. 5d and 7e. 
32 JS2, p. 7. 
33 ECCHR, para 21. 
34 JS10, p. 2. 
35 ICJ, p. 6. 
36 AI, p. 4. 
37 JS6, p. 7. 
38 CWVHR, para 4. 
39 FLD, para 6 and MRG paras 11 – 15. 
40 AI, p. 3. See also CSW, para 25. 
41 TAG, para 11. See also JS1, para 11.2. 
42 TCHR, p. 3. 
43 IMADR, para 14(e). See also JS7, para 3.6. 
44 FT, para 5. 
45 JS1, para 4.1. and JS9 paras 1.3. and 1.5. 
46 FT, para 28. 
47 AI, p. 3. See also JS4, para 3. 
48 JS9, p. 10. 
49 AI, p. 3. 
50 TCHR, p. 2. 
51 CTC, para 12. 
52 CTC, para 25. See also CTYA, p. 1 and pp. 3- 4, CTC, para. 5, and GTF, p. 3. 
53 CIVICUS, para 2.3., p. 3. 
54 CIVICUS para 2.4., p. 3. 
55 HRW, p. 3. 
56 TYO, paras 13 – 16. 
57 JS1, para 5.1. 
58 CIVICUS, para 5.2., p. 5. See also FLD, para. 5. 
59 FLD para 18 (1). 
60 JS5, para 1.1.3. and para 1.1.3.6. 
61 JS5, 1.1.3.6. 
62 GIEACPC, p. 1. 
63 MRG, p. 5. 
64 JS11, paras. 1 and 7. 
65 JS1, para 1.1. 
66 AI, p. 4. 
67 CWVHR, para 6. 
68 TCHR, p. 5. 
69 CSW, para 34. See also GTF, p. 3. and p. 7. 
70 STP, para 28. 
71 PEARL, p. 2. 
72 HRW, p. 1. 
73 HRW, p. 2. and JS14, executive summary. 
74 JS14, p. 10. 
75 JS7, para 5.4. 
76 ICJ, p. 5. 
77 HRCSL, para 7. 
78 AI, p. 3. See also CTC, para 6 and FLD, paras 9 – 10. 
79 AI, p. 4. 
80 CCT, p. 3. 
81 CSW, para 23. 
82 AI, p. 2. 
83 AI, p. 4. 
84 JS14, p. 10. 
85 SLA para 23. 
86 JS2, p. 7. See also JS1, para 13.1. 



A/HRC/WG.6/14/LKA/3 

GE.12-15655 20 

87 JS2, p. 7. 
88 JS5, para 1.1.3.6. 
89 ECCHR, para 16. 
90 GTF, p. 1 and PEARL, p. 2. 
91 CSW, para 10. 
92 JS18, para 9. 
93 ECLJ, para 13. 
94 GTF, pp. 1 - 2. 
95 CIVICUS, para 3.2, p.3. 
96 PEARL, p. 2. and JS1, paras 7.1. – 7.4. 
97 CIVICUS, para 3.4, p. 4. 
98 JS12, pp 1 – 3. 
99 JS13, p. 10. 

100 JS3, Section VII, Recommandations on p. 13. See also Article 19, para 18. 
101 CWVHR, para 16. 
102 PEARL, p. 2. See also JS1, paras 6.1. – 6.2 and CIVICUS, para 4.1, p. 4. 
103 CIVICUS, para 5.4, p. 5. 
104 CTC, para. 4. 
105 CWVHR, para 10. 
106 JS1, para 16.2. 
107 JS15, para 24. 
108 JS8, p. 10. 
109 HRW, p. 5. 
110 HRCSL, para 4.1. 
111 CSW, para 42. 
112 JS1, para 15.2. 
113 CWVHR, p. 5. See also JS1, para 15.1. 
114 JS15, para 50. 
115 CIVICUS, para 4.4, p. 4. 
116 GTF, p. 2. 
117 CSW, para 45. 
118 HRW, p. 4. 
119 JS1, para 18.1. 
120 HRCSL, para. 1. 
121 JS1, para. 8.1. 
122 CCT, p. 1 and GTF, p. 3. 
123 JS1, para 8.1. 
124 JS8, p. 3. 
125 CCT, p. 3. 
126 CCT, p. 1. 
127 STP, para 7. 
128 MRG, para 47. 
129 HRCSL, para. 9. 
130 AI, p.2. See also TIC, para 4.1., NESoHR, p. 2., MRG, para 7, and JS1, para 1.6. 
131 ECCHR, para 16. See also JS1, para 2.1. 
132 GTF, p. 3. See also ECCHR, paras 12 and 15 – 18. 
133 ECCHR, paras 12 and 15 – 18. 
134 TAG, para 1. 
135 IIPJHR, p. 2. 
136 CWVHR, para 8. 
137 MRG, paras. 16 – 17. 
138 GTF, pp. 1 – 2. 
139 NCCT, p. 1. 

       


