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  مقدمة  -أوالً  
 .)١( أن تقدم تقريرها الوطين إىل الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل          النكا سرييسر    -١
أنسب منتدى ينبغي    اً، كما كانت ترى دائم    ،االستعراض الدوري الشامل   النكا سريتعترب  و
االلتزامـات  بلد من البلـدان، إىل جانـب   يف ن تناقش فيه املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان       أ

وهذا . الطوعية مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان والتفاعالت مع آليات اإلجراءات اخلاصة         
يف اجمللس   النكا سريبالرغم من حماولتني غري موفقتني لتوجيه االنتباه دون موجب للحالة يف            

الزائـدتني  ومل تؤد هاتان احملاولتان غري احملـسوبتني و        . ومرة أخرى هذه السنة    ٢٠٠٩عام  
 أكثر مما أعلنت حكومتها أهنا ستحققه       النكا سريواملتطفلتني إىل أية فوائد ملموسة لشعب       

ققـة  املكتـسبات احمل  على  بانتظام اجمللس    النكا سري طلعوُت .حتقيقه له كان يف مقدورها    و
وجيـب   .والتحديات اليت تواجهها وخطط املستقبل فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف البلد           

، االسـتعراض    اجلميـع  لوالتعاون ومش والتفاعلية   املتسمة ب  شاركة يف اآللية اجلديدة   اعتبار امل 
  .من هذا اجملهود املتواصلاً الدوري الشامل، جزء

بالعيش كأمة تع شعبنا متو. تقر وموحد يتطلع إىل املستقبلبلد مساً  حاليالنكا سريو  -٢
وقد حققت  .  سنة ٦٤ألزيد من   من دميقراطية نابضة    اً  دستور وبكونه جزء  ب ةحمكوممستقلة  

أحد أسـوأ مظـاهر     باهلزمية العسكرية   إحلاق  األمة السالم والطمأنينة االجتماعية عن طريق       
وقد ). منور تاميل  ( منور تاميل إيالم للتحرير    - اإلرهاب اليت شهدها العامل يف العصور احلديثة      

رامة وأعادت احلريـات    كفلت العملية اإلنسانية ألهل الشمال والشرق حقهم يف احلياة بك         
وتعكـف   .كما كفلت لبقية البلد التحرر من خـوف اهلجمـات اإلرهابيـة            .الدميقراطية

على تثبيت املكاسب اليت حققتها يف اجملـاالت االقتـصادية والـسياسية            اً  حالي النكا سري
نية هـي   وتبقى األولوية الوط   .يةسِّلتقدم زيادة أُ  يف ا ا  تماعية والثقافية وزادت إمكانياتن   واالج

اإلنصاف يف التنمية االقتصادية والقضاء على التفاوتات اإلقليمية وضمان تكـافؤ الفـرص             
جلميع السريالنكيني بصرف النظر عن مكان إقامتهم وخلفيتهم اإلثنية والثقافية واللغة الـيت             

  . والدين الذي يعتنقونهيتحدثوهنا
متـت   الذي  النكا سريالثقافات ل الطابع املتعدد اإلثنيات واألديان واللغات و     وميدنا    -٣
 عليه يف وجه الرتاع واإلرهاب بالعدة الالزمة ملواجهة التحديات واغتنـام الفـرص              ةفظااحمل

  . اليت أمامناةالفريد
 مكان الصدارة للحقوق األساسية يف فصله الثالث الـذي          النكا سريويعطي دستور     -٤

وتقـر  . النتصاف القانوين السريع  ينص على االختصاص احلصري للمحكمة العليا يف كفالة ا        
 بأن سيادة الشعب غري قابلة للتصرف وتشمل سلطات احلكومة واحلقوق األساسـية             ٣املادة  

على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية     اً  إجيابياً  التزام) د(٤وترتب املادة   . وحق التصويت 
ستور من بني ما يعترف به باحلق       ويعترف الد . باحترام احلقوق األساسية وضماهنا والنهوض هبا     

العقوبـة القاسـية    املعاملـة أو  يف حرية التفكري والوجدان والدين، وعدم التعرض للتعذيب أو 
املهينة؛ واحلق يف املساواة، وعدم التعرض لالعتقـال واالحتجـاز والعقوبـة             الالإنسانية أو  أو
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 التعبري والتجمـع وتكـوين      اتاجلنائية ذات األثر الرجعي؛ وحري    التعسفية؛ وحظر التشريعات    
عترب احلقوق املتعلقة حبرية الفكر والوجدان والدين واحلق يف         تو. اجلمعيات واختيار املهنة والتنقل   
  . مطلقة وغري قابلة للتقييداً عدم التعرض للتعذيب حقوق

أولوية عليا للمشاركة الفاعلة يف إطـار املعاهـدات املتعـددة            النكا سريوتعطي    -٥
 .ملتصلة حبقوق اإلنسان وهي طرف يف سبع معاهدات أساسية حلقـوق اإلنـسان    األطراف ا 

للعملية الدستورية من خـالل     اً   إليها وفق  النكا سريوتنفذ االتفاقيات الدولية اليت انضمت      
 كمـا  .أحكام دستورية حمددة وسن تشريعات أساسية ومن خالل صكوك تشريعية فرعيـة           

 مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        بشكل فاعل االخنراط   النكا سريتواصل  
   . إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان لزيارة البلد٢٠١١وقد وجهت دعوة عام 

 رفـاه اع ضد اإلرهاب، جنحنا يف احلفاظ على        رت سنة من ال   ٣٠وبالرغم مما يقارب      -٦
م املتحدة اإلمنائي الـذي     لربنامج األم ) ٢٠١١(وقد تأكد هذا بتقرير التنمية البشرية        .شعبنا
وقد حتقـق هـذا بفـضل        .)٢( يف مؤشره للتنمية البشرية    ٠,٦٩١ عالمة   النكا سريمنح  

االستثمار املستمر يف خدمات عامة من مثل الصحة والتعليم وتوفري الفرص االقتصادية، مبا يف              
انت حتتلها  ذلك توفري اخلدمات العامة وأداء مرتبات موظفي احلكومة حىت يف املناطق اليت ك            

   .منور تاميل بصورة غري قانونية
تزال شـبكتهم     ال اً، بلد ٣٢وبالرغم من اهلزمية العسكرية لنمور تاميل وحظرهم يف           -٧

دون  وتتواصل . يتبنون زعزعة االستقرار واالنفصال كربنامج عمل      ون معهم تعاطفاملالدولية و 
مبا يف ذلـك وسـائط اإلعـالم    هوادة حماوالهتم لتضليل احلكومات املضيفة وصناع الرأي،      

وال تزال صالهتم املالية  .ير الصارخ والدعاية والتضليلواملغتربني السريالنكيني عن طريق التزو
 . واجملتمع الدويل  النكا سريلاً  وغريها من الصالت باملنظمات اإلجرامية الدولية تشكل هتديد       

ليل إعالمي خبيثة وزعزعة جهـود      ومتكنهم املوارد اهلامة اليت ميتلكوهنا من مواصلة محلة تض        
   .السالم من أجل تقويض عملية املصاحلة

  املنهجية والعملية التشاورية املتبعة يف إعداد التقرير الوطين  -ثانياً  
اً ب يف املوقع اخلاص جدكما جيرف بضرورة محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها  لقد اعتُ   -٨

هذا املقتضى أفراد الـشعب حبقـوقهم       ر  أشعوقد   . حلقوق اإلنسان يف الدستور    أعطيالذي  
بيد أن الرتاع الداخلي املدمر حال دون التطور الكامل هلذه احلقـوق             .بصفتهم مواطين البلد  

اإلعمال الكامل حلقـوق اإلنـسان،      ضرورة   ب النكا سريمن  اً  واعتراف .على النحو املتوخى  
طنية لتعزيز حقـوق   بتنفيذ خطة عمل و٢٠٠٨تعهدت يف االستعراض الدوري الشامل لعام    

 إىل اإلنفاذ الكامل ملقاصد واضعي دسـتورنا        عياًس،  )خطة العمل الوطنية  (اإلنسان ومحايتها   
من إرساء  ٢٠١٠املنشأة عام ) LLRC( جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة زادتوقد  .األصلي
  .هذه العمليةدعائم 
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ة وشاملة أشركت جهات   لكت يف صياغة هذا التقرير الوطين عملية تشاور واسع        وُس  -٩
وكان األساس املوضوعي للتشاور هو قـضايا تتعلـق         . تنسيق حكومية وممثلي اجملتمع املدين    

، إضافة إىل مسائل أخرى تثري      ٢٠٠٨بلت والتعهدات اليت قطعت عام      بتنفيذ التوصيات اليت قُ   
مهية وتقدمي  أصحاب املصلحة إىل إثارة املسائل ذات األ      ُدعَيويف هذا السياق،    .  راهنة شواغل

  .وال تزال هذه العملية التشاورية مستمرة. عروض كتابية لتنظر فيها احلكومة
 النكـا  سـري يتجزأ من تقريـر      الاً  وتعد صياغة وتنفيذ خطة العمل الوطنية جزء        -١٠

الوطين، الذي حيدد من بني ما حيدد التدابري اليت جيري اعتمادها، ضمن إطار زمـين حمـدد،                
سان وتعزيزها، مع مراعاة توصيات آليات اإلجراءات اخلاصـة وهيئـات           حلماية حقوق اإلن  

اجملتمـع  ممثلـو   ودعيت جهات التنسيق احلكومية و    . املعاهدات، وكذلك األولويات الوطنية   
وتشكلت جلان الصياغة الـيت  . ملشاركة يف صياغة خطة العمل الوطنية منذ بدايتهاإىل ا املدين  

 الوطنية إىل حد كبري من موظفني حكـوميني وغـري           أعدت النسخة األوىل من خطة العمل     
  .حكوميني على أساس املساواة يف التمثيل

  التطورات اليت حدثت منذ االستعراض السابق  -ثالثاً  

  )٢٠٠٨/٢٠٠٩(العملية اإلنسانية   -ألف  
إشراك منور تاميل إيالم للتحرير يف حمادثات اً وتكراراً  مرارالنكا سريحاولت حكومة   -١١
ويف كل مناسبة، استخدمت منور تاميل وقف       . م هبدف التوصل إىل تسوية متفاوض عليها      السال

وكانت عملية  . األعمال العدائية إلعادة تسليح نفسها وجتميع صفوفها وتعزيز قدراهتا اهلجومية         
، عندما  ٢٠٠٦يوليه  /يف متوز اً  تزال جارية إمسي    ال ٢٠٠٢سالم تيسرها احلكومة النروجيية عام      

العديدة التفاق وقف إطالق النار إىل حد إغالق بوابة الـتحكم            اوزات منور تاميل  وصلت جت 
 ٩ ٥١٠(وأوقف هذا حصول آالف الناس على امليـاه         . احليوية يف مافيل آرو باحملافظة الشرقية     

ومساحات شاسـعة مـن     )  قرية ٢٠  تاميلي يعيشون يف   ٤ ٤٣٩ سنهايل و  ٨ ٠١٣مسلمني و 
  . هتديد مباشر وخطري لسبل عيش الناس ووجودهم، مما أدى إىلاملرويةاألراضي 

ية وشيكة، عمليـة    ، أمام احتمال وقوع كارثة إنسان     النكا سريوأطلقت حكومة     -١٢
وبينما كانت هذه العملية علـى قـدم        . الوصول إىل املياه  إمكانية  عادة  عسكرية حمدودة إل  

. النكـا  سـري   هجمات على مواقع قوات األمن يف مشال وشرق        منور تاميل وساق، شنت   
 العملية اإلنسانية لتحرير    النكا سريللتهديد املباشر ألرواح املدنيني، أطلقت حكومة       اً  ونظر
  . وحترير مجيع مواطنيها من اإلرهابمنور تاميل الشمال والشرق من سيطرة أهل
.  بضبط النفس طوال العملية اإلنسانية     النكا سريتصرفت حكومة    ،حلماية املدنيني و  -١٣

، واختذت كل االحتياطات لتقليل األضرار اجلانبيـة        "ال ضحايا من املدنيني   " سياسة   واعتمدت
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ومع تقدم العملية، أحاطت قيادة منور تاميل املعزولة واليائسة بصورة . أثناء القتال إىل أقصى حد    
وبعد حترير كيلينوتشي   . متزايدة نفسها بدرع بشري يضم عدة آالف من املدنيني حلماية نفسها          

 كل ما يف وسعها لتشجيع انتقـال        النكا سري، بذلت حكومة    ٢٠٠٩يناير  /نون الثاين يف كا 
املدنيني إىل املناطق اليت تسيطر عليها، مبا يف ذلك بنقل رسائل مـن خـالل األمـم املتحـدة      

  .بيد أن منور تاميل منعت بالقوة معظم حماوالت املدنيني الفرار. الصليب األمحر الدولية وجلنة
. ىل جتميع السكان املـدنيني يف واين    ، يف أي مرحلة، إ    النكا سريأ حكومة   ومل تلج   -١٤

 اليت اسـتخدمت املـدنيني      منور تاميل وكان الترحيل والتجميع القسري للمدنيني من أفعال        
  .بشرية بشكل مفضوحاً دروع
 منـاطق   النكـا  سري، حددت حكومة    منور تاميل وحلماية املدنيني احملتجزين لدى       -١٥

ربى للمدنيني وأصدرت تعليمات إىل قوات األمن بتفادي إطالق النـار يف هـذه    التركز الك 
. إىل حيـز الوجـود    " منطقة حظر إطالق النار   "وهذه هي الكيفية اليت ظهرت هبا       . املناطق

والتأكيد بأن قوات األمن أعلنت مناطق حظر إطالق النار وأرغمت الناس على اللجوء إليها              
 حلظر إطالق النار لتوفري نقطة مرجعية لقوات األمن الختاذ          حددت منطقة لقد  . تزييف كبري 

وكان جيري تكييف هذه املناطق بشكل يراعـي تنقـل     . االحتياطات يف التخطيط للعمليات   
واستخدمت اإلعالنات يف اإلذاعة وعرب مكربات الصوت       . ملدنيني الذين يطردهم منور تاميل    ا
ة عرب الوكاالت الدولية إلعالم املدنيني باملواقع       املنشورات من اجلو والطلبات املنقول    بإسقاط  و

احلذر، نشرت مركبات جويـة     بكثري من   و. من منطقة الرتاع  فرار  اآلمنة وتشجيعهم على ال   
ومت بنجاح   . اليت حيتجز فيها املدنيون    يضاغري مأهولة يف هذه املناطق إلجراء تقييم دقيق لألر        

  . خالل هذه العمليةاميلقبضة منور تمدين من  ٣٠٠ ٠٠٠إنقاذ ما يقارب 
لضرورة تلبية احتياجات املدنيني الذين أحيط هبم يف الرتاع، عينت حكومة           اً  وإدراك  -١٦
املساعدة بللخدمات األساسية كما أنشأت اللجنة االستشارية املعنية اً عاماً  مفوضالنكا سري

املـساعدة  بة املعنيـة    وما جتدر اإلشارة إليه هو الطابع اجلماعي للجنة االستشاري        . اإلنسانية
اإلنسانية اليت دخلت يف شراكات مع أصحاب املصلحة من مجيع اجلهات، مبا يف ذلك اجملتمع     

 سـيما  الوتنفيـذها، و   يصال املساعدات اإلنسانية  إل الدويل الذي بت يف القضايا الرئيسية     
سيان مها جلنـة  وكان امليسران الرئي. إمدادات الغذاء واملياه والدواء وإخالء املرضى واجلرحى      

واجتمعت اللجنـة االستـشارية املعنيـة       . الصليب األمحر الدولية وبرنامج األغذية العاملي     
 وأثبتت أهنا منوذج فريد     ٢٠٠٩مايو  / مناسبة واستمرت حىت أيار    ٢٨باملساعدة اإلنسانية يف    

ـ       للكيفية اليت ميكن هبا للتنسيق اإلنس      يف  ؤدي وظيفتـه  اين بني حكومة وشركاء دوليني أن ي
  .)٣(حتياجات من املساعدات اإلنسانيةاالاع من أجل ضمان تلبية أوضاع الرت

تتجنب سقوط ضـحايا مـن      بطريقة  احلرص على تنفيذ العمليات العسكرية      أدى  و  -١٧
ن ئالرهـا وضـع   من  هم   وتنقذ أكرب عدد ممكن من     النكا سريلسياسة حكومة   اً  املدنيني وفق 
" الكارثـة اإلنـسانية  "اً ومل حتدث أبد . ينبغي كان ممااستمرار الرتاع لفترة أطول  الفعلي إىل   
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املزعومني اللذين تنبأ هبما من دعوا إىل وقف العمليات العسكرية ومت إنقـاذ             " محام الدم " أو
  .شخص ٣٠٠ ٠٠٠يقارب من  ما
حتـديات  عـدة   الباب أمام    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩وفتح اختتام العملية اإلنسانية يف        -١٨
  . تتصدى هلاالنكا سري فتئت حكومة بعد الرتاع ما ملا

  تطورات ما بعد الرتاع  -باء  

  إزالة األلغام وإعادة التوطني  -١  
 هـو إعـادة تـوطني       النكا سريكان أحد أكرب التحديات اليت واجهتها حكومة          -١٩
وقبل الشروع يف عملية إعادة التوطني، كان على         .اًمشرد داخلي  ٣٠٠ ٠٠٠يقارب من    ما

فيها خالية مـن األلغـام      اً  من أن املناطق اليت ستعيد توطني املشردين داخلي       احلكومة التأكد   
   .األرضية بسبب زرع منور تاميل لأللغام على نطاق واسع

 قامت بنجاح، حبلول هنايـة      النكا سريأن حكومة   هنا  داللة  يكتسي  ولذلك فمما     -٢٠
عـادة تـوطني أكثـر    ثالث سنوات فقط بعد انتهاء الرتاع، بإأي ، ٢٠١٢يوليه  /شهر متوز 

آخر العيش مع أسر مضيفة يف      اً  مشرد ٢٨ ٣٩٨ وقد اختار . مشرد داخلي  ٢٣٧ ٥٠٠ من
قد غادروا املخيمات ألسباب خمتلفة      ٧ ٢٠٣وجتدر اإلشارة إىل أن     . أجزاء خمتلفة من البالد   

 داخلياًاً   مشرد ٨٠٢وتويف  . آخر إىل دخول املستشفيات   اً   مشرد ١ ٣٨٠ سعى   بينماومل يعودوا   
 أسرة يف آخـر     ١ ٥٩٧ومل تبق هناك إال     . طبيعية بينما كانوا ينتظرون إعادة توطينهم     وفيات  

 استكمال عملية إعادة التوطني هـذا       النكا سريوتعتزم حكومة   . تزال مفتوحة   ال قرية رعاية 
وبالرغم من بذل كل ما يف الوسع إلعادة توطني األشخاص يف بيئتهم األصلية، فـإهنم               . العام

وكانت هذه العملية سـتنفذ بـصورة       . أراض بديلة يف احلاالت اليت يتعذر فيها ذلك       مينحون  
 .)٤(٢ كلم ٥ ٠٠٠لوال تلغيم منور تاميل الكثيف هلذه املنطقة اليت تقارب مساحتها           اً  أسرع كثري 

 ، فسيفرغ من تطهري    من األراضي  ٢ كلم ١١٦ من   لغاماألإزالة   يتعنيزال  ي  ال أنهبالرغم من   و
. )٥(٢٠١٢حبلول هناية عـام    اً   لتسهيل عودة املشردين داخلي    ألراضي من األلغام  ما تبقى من ا   

أزال األلغام بتعاون دويل مشل إصدار األمم املتحـدة  من اً أساسهو  اجليش السريالنكي   يعد  و
  .شهادات للمناطق اليت أزيلت منها األلغام

مـن   تنطـوي علـى اختيـار واع      ووقد كانت عملية إعادة التـوطني طوعيـة           -٢١
كمـا  . قبل إعادة التـوطني   " لعني املكان زيارات  "الشخص املشرد من خالل تيسري      /ألسرةا

وأطلقت مبادرة حكومية لبناء أكثر     . جيري تقدمي املساعدة لبناء املساكن وتطوير سبل الرزق       
. دت مبساعدة املاحنني  لشمال والشرق، مبا يف ذلك منازل شي       مرتل جديد يف ا    ٧٨ ٠٠٠من  

  .اًدائم  مرتال٢٧ً ٩٨٣ ، كان قد شيد٢٠١٢ليه يو/وحىت متوز
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ومثة ميزة أخرى بارزة لعملية إعادة التوطني هي برنامج اقتفاء أثر األسر الذي أطلق                -٢٢
.  مشل املستفيد باألسرة املباشرة أو املمتدة       والذي يسهل ملَّ   ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  

  .ف األسر من الوصول إىل املستفيديكما ميكن هذا الربنامج الذي حيظى بدعم اليونيس

  إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج  -٢  
 ميكنورمبا  . إعادة تأهيل وإعادة إدماج املقاتلني السابقني     يف  حرز تقدم ملحوظ    لقد أُ   -٢٣

 شـخص خيـضعون يف      ١٢ ٠٠٠ما يقارب   ن أصل   ماً   مستفيد ٦٣٦هناك  اإلشارة إىل أن    
. احلبس االحتياطي بأمر من القضاء    رهن  يوجدون   ٣٨٣الوقت احلاضر إلعادة التأهيل، وأن      

 منهم من اجلنـود     ٥٩٤ اً، شخص ١٠ ٩٦٥ ، كان قد أعيد تأهيل    ٢٠١٢يوليه  /وحىت متوز 
 بسياسة عدم   النكا سريحكومة  التزمت  وقد  .  وأعيد دجمهم يف اجملتمع    لنمور تاميل األطفال  

. )٦(ي بأهنم ضحايا وليسوا جنـاة    إىل التعليل املنطق  اً  تعريض األطفال إلجراءات قانونية استناد    
 من  لبوقُ .عيد إدماجهم يف أسرهم   ألألطفال اجلنود املسرحني فرصة التعليم الرمسي و      منحت  و

ملتابعـة دراسـاهتم    التعليمي  يف النظام   اً   يتابعون تعليمهم العايل سابق    اكانواً   شاب ٢١٢ جديد
. ادة تأهيل أو دعاوى قانونية كما أفرج عن املسنني دون إخضاعهم ألية عمليات إع  .اجلامعية

وتنفذ برامج إعادة التأهيل مبساعدة من اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة وبعض املنظمات            
  . غري احلكومية

مشتبه يف انتمائـه    كل  إعادة التأهيل متاح ل   من برامج    املشاركة يف برنامج     رُضوَع  -٢٤
ومت توسيع نطاق . يف دعوى قانونيةبعاً متارهن االحتجاز أو سواء أكان موجوداً  لنمور تاميل

قـوة الـدفاع   صفوف ربنامج أكثر بقبول املقاتلني السابقني الذين جرت إعادة تأهيلهم يف     ال
درج معه املقـاتلون    أُما  والقى هذا الربنامج من النجاح      . يةائمنربامج اإل الاملدين للمشاركة يف    

 لكل مستفيد أطلق سراحه   اعتماد مايل   كما خصص   . السابقون يف اجملمعات الرياضية الوطنية    
  . احلياةبدءتيسري من باب 

  جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة وعملية املصاحلة  -٣  
 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٥قدمت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة اليت نصبت يف           -٢٥

تيحـت   وأ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦تقريرها وتوصياهتا اليت عرضت على الربملان يف   
  .)٧(ليزية باللغتني السنهالية والتاميليةكح هذا التقرير املعد باللغة اإلنوسيتا. للجمهور

تنفيذ العديد من توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة        من أجل   وقد بدأ العمل      -٢٦
إعادة تـوطني   هناك  اجملاالت اليت حتققت فيها مكاسب      من  و. قبل وضع خطة رمسية للتنفيذ    

 وإزالة األلغام؛ وإعادة تأهيل املقاتلني السابقني؛ وتنفيـذ سياسـة لغويـة؛      اً؛ين داخلي املشرد
شرطة يتحدثون التاميلية؛ وإبعاد اجليش مـن املـساعدة يف اإلدارة املدنيـة يف              أفراد   وجتنيد

العـودة؛  /ألغراض أمنية إلعادة التوطني   اً  الشمال، وهو ما أتاح أراض كانت تستخدم سابق       
  .ةالشماليافظة د شامل يف احملوإجراء تعدا
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 أن تتوىل فرقة عمل برئاسة سكرتري الرئيس        ٢٠١٢مايو  /وقرر جملس الوزراء يف أيار      -٢٧
  .)٨(رصد تنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة

يوليه، وضعت فرقة العمل مصفوفة حتتوي على خطة عمل وطنية لتنفيـذ            /ويف متوز   -٢٨
. )٩(ستفادة واملصاحلة، قدمت إىل جملس الوزراء ومتت املوافقة عليها        توصيات جلنة الدروس امل   

وتعترب جماالت التركيز الرئيسية للتنفيذ هي قضايا القانون اإلنساين الدويل، وحقوق اإلنسان،            
وقد حددت فرقة . اإلنصاف التعويضي واملصاحلة  /وإعادة األراضي وإعادة التوطني، ورد احلق     

يقابل كل توصية    الذي   زمينالطار  اإلرئيسي و الداء  األنفذة ومؤشر   امل وكالةالنشاط و الالعمل  
  .)١٠(من التوصيات

 نيوقد مت التركيز بشكل خاص على تنظيم أنشطة متعلقة بإدارة األراضي يف احملافظت              -٢٩
وقررت وزارة األراضي واستصالح األراضي حل الرتاعات على األراضي         . الشمالية والشرقية 

وقد مت احلصول على موافقة خاصة من       .  من خالل تنفيذ برنامج عمل خاص      يف هذه املناطق  
وأعطيت التوجيهات لتعليـق    . جملس الوزراء على املقترحات السياساتية املتعلقة هبذه املسألة       

تعطى األولوية لألشخاص الذين شردوا أو فروا مـن         من املقرر أن     و .اًتوزيع األراضي مؤقت  
  .)١١(أراضيهمالطبيعية أو فقدوا مواطنهم 

وجيري النظر يف إدخال تعديل على قانون التقادم حبيث سيتم إعفاء مالكي األراضي               -٣٠
 ةيالتصدي أل لتمكينهم من   اً   عام ٣٠فترة  لمن قواعد التقادم    ساءت أحواهلم    أو   واشردذين  ال

  .ستند إىل مرور الزمنتمطالبات مناوئة 
، أحيلت القضايا املتعلقة بعمال اإلغاثـة       وفيما يتعلق مبسائل املساءلة، وأمور أخرى       -٣١

عام للتأكد من   السبعة عشر والطالب اخلمسة الذين لقوا حتفهم يف ترينكومايل إىل النائب ال           
ونصح النائب العام املفتش العـام      . حتريك مالحقات قضائية  من أجل   مدى وجاهة الدعوى    

  .)١٢(للشرطة بإجراء مزيد من التحقيقات
عن طريق تعيني      يف إجراء حتقيقات، أوالً    النكا سري شرع جيش    وإضافة إىل ذلك،    -٣٢

جملس حتقيق لدراسة توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة ووضع خطة عمـل قابلـة              
 هيئة حتقيق للتحقيق يف مـزاعم        تعيني متاً  للتطبيق لتنفيذ التوصيات ذات الصلة باجليش، وثاني      

، بصرف النظر عما إذا كانت لقطات ٤القناة وردته  الذي أ رب  اخلسقوط ضحايا من املدنيني و    
وقد بـدأت هـذه     .  بدورها تدابري مماثلة   النكا سريوباشرت حبرية   . الفيديو حقيقية أم ال   

  .العمل وأدىل العديد من الشهود بإفاداهتم اجملالس

  إعادة اإلدارة املدنية والبنية التحتية والتنمية االقتصادية  -٤  
ـ   بشكل  ة املدنية يف الشمال والشرق      نظام اإلدار عمل  ي  -٣٣ ـ ري ت كامل حيث جي يني ع

  .يؤدون مهامهموواملستويات الدنيا احلكوميني يف املقاطعات والدوائر  املوظفني
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ومع بزوغ فجر السالم، زادت تدفقات التمويل املخصصة للنشاط اإلمنـائي الـيت               -٣٤
تـسريع  زيد من   وقد  . ادة كبرية كانت املناطق املتضررة من الرتاع حمرومة منها يف السابق زي         

صـحوة   ("Neganahira Navodaya" و )ربيع الشمال  ("Uthuru Wasanthaya"وترية برناجمي   
يف الـشمال    النكـا  سـري اليت تنفذها حكومة    املصممني لتسهيل أعمال التنمية     ) الشرق

ضررة يف املناطق املت  املوجودين  ألشخاص  لعيش  والشرق، وذلك لتوفري مجلة أمور منها سبل        
  .)١٣(من الرتاعات

ومع انتهاء العمليات العسكرية والعودة التدرجيية للحياة الطبيعية، مت ختفيض قـوام              -٣٥
 ١٥ ٠٠٠ويصل القوام احلايل للقوات ما يقارب       . القوة العسكرية يف الشمال إىل حد كبري      

حل األمـن   وسينظر يف زيادة ترشيد هذا الوجود مبا يتماشى ومصا        . فرد يف شبه جزيرة جافنا    
على املـسائل املتـصلة     اً  وجتب اإلشارة إىل أن دور اجليش يف الشمال يقتصر حالي         . القومي
ويعـد  . اليت كانت موجودة يف السابق    لمناطق املشددة األمن     هناك وجود ل   عديومل  . باألمن
  بعض القيود األمنية، ولكن حـىت      اتزال هب   ال املنطقة الوحيدة اليت  اً  باالىل حالي ثكنات  موقع  

 ولئن صح أنه  . ميناء كانكيسانثوراي إىل  طار و املداخل املوقع، يدخل املدنيون دون قيود إىل        
لـى أن املـدنيني   عأكيـد  التجيـب   فإنه املدنية داخل املوقع،    العقاراتتزال هناك بعض     ال
وقد اختذت احلكومة تدابري لـدفع      .  سنة املاضية  ٢٥إىل   ٢٠يشغلوا هذه العقارات خالل      مل

إىل أن  اً  وجتدر اإلشـارة أيـض    .  هلم ةبديلأراض  ألصحاب هذه العقارات وتقدمي     تعويضات  
أعيـدت  قـد    عديـدة ها لسنواتت بالقوة من الناس واحتل  منور تاميل  هااألراضي اليت انتزعت  

الواقعـة يف   اً  ومت تقليص حجم املنطقة املشددة األمن سـابق       . بدورها إىل مالكيها الشرعيني   
وأعلنت منطقة   يف املائة    ٦٥ بنسبة   ٢٠٠٧من عام   اً  اعتبار ة الشرقية منطقة سامبور يف احملافظ   

املقـرر إعـادة توطينـهم      اً  وسيمنح املشردون داخلي  . إمنائية حتت إشراف جملس االستثمار    
  .املنحدرون من هذه املنطقة أراض بديلة أو تعويضات

 إدارة  ومل يعد اجليش يـشارك يف اإلدارة املدنيـة يف الـشمال والـشرق وتواصـل                 -٣٦
 ١١ويف هذا الـسياق، أنـشئت       . االضطالع مبسؤوليتها يف حفظ القانون والنظام     اً  حالي الشرطة

 من أفراد الـشرطة مـن       ١ ٢١٦ومت توظيف   . ٢٠٠٩حمطة شرطة جديدة يف الشمال منذ عام        
. )١٤( حـىت اآلن   ٢٠١٢يناير  /من كانون الثاين   (٤٢٧و) ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٥من   (٧٨٩: التاميل

وهذا يتماشى مـع الـسياسة الكليـة        . )١٥(دريب على اللغة التاميلية ألفراد الشرطة     كما يقدم الت  
  .)١٦( الرامية إىل تعزيز الكفاءة بثالث لغات يف أوساط املوظفني العمومينيالنكا سريحلكومة 

 بضمان سالمة ورفاهية الناس يف      النكا سريوتدل هذه التدابري على التزام حكومة         -٣٧
  .ررة من الرتاعهذه املنطقة املتض

 الرامية إىل إحياء اقتصاد احملافظة، ُسجل معدل منو         النكا سريوبفضل جهود حكومة      -٣٨
 النكا سري يف املائة يف احملافظة الشمالية، يف حني سجل الناتج احمللي اإلمجايل الكلي ل      ٢٢بنسبة  
ـ       . ٢٠١١ يف املائة عام     ٨بنسبة  اً  منو ذب منطقـة   ومن حيث تشجيع االستثمار، يتوقع أن جت
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اً  فـدان  ٢٥مـساحتها   أتشوفيلي الصناعية يف احملافظة الشمالية اليت جتري هتيئتها على منطقـة            
ومن . شخص ٦ ٠٠٠لق فرص عمل ألكثر من      أن خت واً  وأجنبياً  حملياً   مستثمر ٤٠يقارب   ما

 وستمكن املنطقـة املـشاريع الـصغرية      . )١٧(خرى يف املرحلة الثانية   أاً   فدان ٦٧املقرر إضافة   
إعادة اً  وجتري حالي . واملتوسطة من االستفادة بصورة أفضل من فرص ما بعد الرتاع يف البلد           

إمكانيـة  وسيوفر   .كامالًاً   تدمري منور تاميل بناء خط السكك احلديدية الشمايل الذي دمره        
وجيري إنشاء معهد للتدريب املهين وفـق       .  إىل األسواق وربطها هبا    حملافظة الشمالية اوصول  

صفات الدولية وإصدار شهادة اعتماد له يف كيلينوتشي لتعزيز مستويات مهارات الشباب      املوا
وقد مت احلصول على مساعدات ثنائية وغريهـا        . عملهم يف احلصول على     وفرص يف الشمال 

  . هلذه املبادراتدعماًبلدان من املساعدات من عدة 

  اإلصالح الدستوري والتشريعي  -٥  
ألمهية إلعادة احلياة الطبيعية وإجراء انتخابـات يف الـشمال          مثة جانب آخر بالغ ا      -٣٩

فقد نظمـت انتخابـات     . والشرق بعد فترة وجيزة من إعادة املنطقتني إىل سيطرة احلكومة         
جملس احملافظة يف احملافظة الشرقية حىت قبل انتهاء العملية اإلنسانية، وأجريـت االنتخابـات              

وأجريت . ٢٠٠٩أغسطس  / احلضري لفافونيا منذ آب    احمللية للمجلس البلدي جلافنا واجمللس    
وشهدت انتخابات الـسلطات    . ٢٠١٠االنتخابات الرئاسية والعامة على نطاق اجلزيرة عام        

احمللية اليت أجريت العام املاضي تنظيم انتخابات يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك يف الـشمال                 
حقهم يف التصويت   اً  تلها منور تاميل سابق   ومارس الناس يف املناطق اليت كان حي      . )١٨(والشرق

وتتضح حقيقة أن التعددية السياسية قد عادت إىل        . دون خوف للمرة األوىل منذ ثالثة عقود      
وتعد اإلعادة السريعة للدميقراطيـة إىل تلـك        . هذه املناطق جبالء من نتائج هذه االنتخابات      

ء انتخابات جملس احملافظـة الـشمالية   توخى إجراوُي. ذا داللةاً   إجناز النكا سرياألجزاء من   
  .٢٠١٣ عام
أهل وتطرح احلوكمة على نطاق احملافظات حتديات فريدة يف احملافظة الشمالية ألن              -٤٠

.  على مستوى احملافظة لعـدة سـنوات       يبانتخالتمثيل الدميقراطي اال  عرفوا  هذه احملافظة مل ي   
افظ وجيري التعزيز التدرجيي هلياكـل   أعيد الترتيب اإلداري احلايل حتت إشراف احمل    اً،مرحليو

  .احلكم اليت تتجاوز احلكومة احمللية بشكل كامل
وركز الفريق العامل على تنفيذ التعديلني الثالث عشر والسابع عشر للدستور خالل              -٤١

وأوضحت حكومـة   . ٢٠٠٨ عام   النكا سرياالستعراض الدوري الشامل األول للحالة يف       
يف  املتعلق بالتعيينات ( املأزق العملي    تصحيحتخذ خطوات ملعاجلة و    جبالء أهنا ست   النكا سري

تخذ الذي ظهر نتيجة للتعديل السابع عشر وذكرت أنه سـتُ         ) بعض اهليئات العامة، وما إليها    
خطوات ملعاجلة القضايا العالقة الناشئة عن التعديل الثالث عشر الذي يتناول إعادة الـسلطة              

مـن   ٢٠٠١أتى به التعديل السابع عـشر عـام         خضع ما    و .إىل احملافظات وكذلك تنفيذه   
مبوجب التعديل الثامن عشر للدستور الذي سن يف شـكل قـانون            تغيريات ملزيد من التغيري     

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩يف  النكا سريوصادق عليه رئيس جملس نواب 
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ـ        ،وقبل مناقشته يف الربملان     -٤٢ ة، البـت يف     طلب إىل احملكمة العليا، بإحالة من الرئاس
 بـني    معدلة وقد أنشأ التعديل الدستوري الثامن عشر املذكور عملية تشاورية        . )١٩(دستوريته

السلطة التنفيذية الوطنية واهليئة التشريعية الوطنية قبل التعيني يف مثل هذه اهليئات واملكاتـب              
 غلون املناصب وأعيد تشكيل معظم اهليئات كما أن املوظفني الرئيسيني الذين يش         . )٢٠(العامة

ذه اهليئـات   ُيتاح هل وما يهم هو أن     . تطاهلم إىل حد كبري ادعاءات التحيز احلزيب أو غريه         ال
ألن اجلمهور ينتظر ويستحق ممارستهم ملختلف وظائفهم يف إطار         سالسة  واملسؤولني العمل ب  

  .القانون بصورة مستقلة وفعالة وكفؤة
ة الرامي إىل التوصل إىل صيغة توافقيـة        ولعل إحدى السمات الرئيسية لنهج احلكوم       -٤٣

للتنمية هـو جلنـة     اً  لضمان صون اهلوية والكرامة اإلنسانية واألمن والوحدة والتمكني تعزيز        
بـشأن التعـديالت    متعـددة   أحزاب  بني  واهلدف هو حتقيق توافق آراء       .االختيار الربملانية 

متكنه من العمل من أجـل       حبيث النكا سريالدستورية، وحتقيق التطلعات املشروعة لشعب      
ومبوازاة هذه اآللية املتعددة األحـزاب،      .  هبا هيف انسجام مع هويته الوطنية وشعور      غد أفضل 

فإن احلكومة منخرطة يف مناقشات ثنائية مع األحزاب السياسية التاميليـة وكـذا متثيليـة               
 صـيغة   مجيع حمـاوالت التوصـل إىل     تدرك أن    النكا سريحكومة  مع أن   و. )٢١(املسلمني
جلنـة  تساعد  تزال متفائلة بأن      ال قد فشلت بسبب عدم وجود توافق آراء،      اً   سابق دستورية

لشموهلا للجميع وشفافيتها والتزامها    اً  االختيار الربملانية يف التوصل إىل مثل هذا التوافق، نظر        
  .باملثل الدميقراطية

ة مبوجب قانون األمن  هو انقضاء أنظمة الطوارئ الصادر      ذو داللة  وهناك تطور آخر    -٤٤
 نطاق أنظمـة    النكا سري، خفضت حكومة    ٢٠١٠مايو  /أيار  ومنذ .)٢٢(٢٠٠٥العام عام   

  .مع حتسن الوضع يف امليداناً الطوارئ متاشي
مسح برفـع حالـة     ، كان الوضع قد حتسن إىل حد        ٢٠١١أغسطس  /وحبلول آب   -٤٥

واختذت . دتأنية الحتياجات البل  دراسة م نتيجة   ومل حيدث هذا يف فراغ وإمنا        .اًمالطوارئ متا 
 وهـذه الـصكوك     ،بعض الترتيبات القانونية والتنظيمية لتلبية أية متطلبات ميكن أن تنـشأ          

حظر منور تاميل إيـالم     ومنها مثالً   إطار قانون مكافحة اإلرهاب،     إىل جانب   اً  حاليموجودة  
تجـزين واحملبوسـني    للتحرير ومنظمة إعادة تأهيل التاميل، وهو إطار الستمرار اعتقال احمل         

  .وا أنفسهمسلموإعادة تأهيل الذين اً طياحتيا

  اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -جيم  
وقـد  . اعتمدت احلكومة تدابري حمددة لضمان ودعم تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           -٤٦

 ، بوضع خطة عمل وطنية    ٢٠٠٨، خالل االستعراض الدوري الشامل لعام       النكا سريتعهدت  
  تعمـل، النكـا  سـري ، ما فتئت ٢٠٠٨ومنذ عام . مخاسية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

مبساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على الوفاء بذلك التعهد من خالل عملية تشاركية              
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كـانون  يف  لوطنيـة   وقد أيد جملس الوزراء تنفيذ خطة العمل ا       . تشمل احلكومة واجملتمع املدين   
مرحلة تنفيذ خطة العمل، مبا يف ذلك الرصد والتقييم،         اً  وتتواصل حالي . ٢٠١١ديسمرب  /األول

. )٢٣(٢٠١٣يناير /كانون الثاين/٢٠١٢ديسمرب /ومن املقرر إجراء التقييم األويل يف كانون األول
  .)٢٤(وجيري إحراز تقدم يف التنفيذ

تنفيـذ االلتزامـات     :على أرض الواقع  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       -رابعاً  
  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

 من االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان وحقوق العمال        ١٦ طرف يف    النكا سري  -٤٧
بالتصديق على معاهدات حقـوق اإلنـسان         وعمالً. لألمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية    

عن طريق هتيئة   اً  داخلي ذانف صفة ال  ات الدولية ملعاهدإعطاء ا  على   النكا سريالبارزة، عملت   
 لضمان محاية حقوق اإلنسان املقدسة داخل واليتها القضائية مـن           ، وذلك التشريعات احمللية 

  .فعاالًاً خالل تنفيذ االتفاقيات تنفيذ
 من الفصل املتعلق باحلقوق املدنية والـسياسية        ١وكانت الغاية الرئيسية من اهلدف        -٤٨

هـو  " قوق اإلنـسان  املتعلقة حب تدابري إنفاذ االلتزامات الدولية     " الوطنية، أي    من خطة العمل  
وفيما يلي بعض املبادرات احملددة     . القاسم املشترك الذي يتخلل خطة العمل الوطنية بكاملها       
  :قوق اإلنساناملتعلقة حباليت اختذت يف اآلونة األخرية فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات 

، ١٩٨١جير أي تعداد سكاين شامل يف احملافظة الشمالية منذ عام           مبا أنه مل      )أ(  
يف احملافظة الشمالية وأجنزت هذه     حصر عدد السكان    رة التعداد واإلحصاء مبهمة     إداهد إىل   ُع

، سيقدم  ائيمن ومع أنه حاسم يف التخطيط االجتماعي االقتصادي واإل        .)٢٥(٢٠١١املهمة عام   
 صورة دقيقة عن أمنـاط      ٢٠١٢ مشل اجلزيرة كلها عام      الذي تاله تعداد  السكان   عدد حصر

وستمكن . داخل البلد وخارجه بسبب الرتاع وأسباب أخرى       احملافظة   منالوفيات، واهلجرة   
 ومن التعداد الذي مشـل اجلزيـرة         عدد السكان  مقارنة البيانات السكانية املتأتية من حصر     

وميكن أن تشمل األسباب كوادر . اعرت من فهم أسباب الوفيات نتيجة للالنكا سريحكومة 
ـ        منور تاميل  الذين قتلوا يف املعارك، وكوادر       منور تاميل  اع رت واملدنيني الذين فـروا مـن ال

اخلارج، واملدنيني الذين يرجح أهنم قتلوا يف تبادل        /النكا سريوهاجروا إىل أجزاء أخرى من      
، وحـاالت   قبـضتهم اهلرب من   منور تاميل عند حماولة     هم  إطالق النار، واملدنيني الذين قتل    

ومن املتوقع . اإلبالغ الكاذب والوفيات املبلغ عنها لكنها مل حتدث أثناء فترة العملية اإلنسانية         
عـشرات  "أساس هلا بوقوع      ال االدعاءات اليت صلة بشكل قاطع     اإلحصاءات احمل   تدحض أنه

  ؛٢٠٠٩ اخلمسة األوىل من عام شهراألالقتلى من املدنيني خالل " آالف
. يف جمال التنمية يف الشمال والـشرق      هامة  قامت احلكومة باستثمارات    و  )ب(  

 املخصص للـشرق نفقـات   )Navodaya Neganahira(  نافودايا برنامج نيغاناهرياكلف وقد
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 مليار روبية أخـرى     ٢٥  ب ما يقدر     إضافة إىل  ٢٠١١ مليار روبية حىت عام      ١٤٢جمموعها  
 املخـصص للـشمال     )Uthuru Wasanthaya(انثايا  وعرف برنامج أوثور واس   . ٢٠١٢ لعام

 مليار روبية أخرى    ٦٤  ختصيص  إضافة إىل  ٢٠١١روبية حىت عام      مليار ١١٧ مبلغ   ختصيص
 يف احملافظة الشمالية يف إطار اخلطة االسـتثمارية         اتبلغ االستثمار ت س ،وإمجاالً .٢٠١٢لعام  

 مع السياسة الوطنيـة املتعلقـة        وهذا يتماشى  . مليار روبية  ٣٠٠الرباعية ما يقارب جمموعه     
 الشرائح الـضعيفة إىل عمليـة   رباحلماية االجتماعية اليت تعترب اإلنفاق على الرعاية وسيلة جل  

يف اجملتمع، اً بضرورة دعم احلماية االجتماعية للفئات األكثر استضعاف اً  واعتراف. التنمية الوطنية 
)Samurdhi( ذلك برنامج سـاموردي      تواصل احلكومة براجمها للرعاية االجتماعية مبا يف      

)٢٦( ،
وبتوفري كمية كبرية من الدعم من      .  وبرنامج دعم الكهرباء والوقود    )٢٧(دعم األمسدة وبرنامج  

وعلى . األسر املستقبلة لدى  أصول  بين قاعدة   الرعاية احلكومية للفئات املستضعفة، يتوقع أن تُ      
ات املستضعفة حبيث تتحول    لفئا لذي تتبناه  ا املدى الطويل، تتوقع احلكومة تغيري موقف التبعية      

ولذلك، مـن املتوقـع أن      . مة فاعلة يف االقتصاد    سليب للدعم االجتماعي إىل مساهِ     من متلقٍّ 
ويعد متكني املرأة وخلق فـرص      . من أموال دعم الرعاية لتكوين األصول     هام  يستخدم جزء   

رات جماالت ذات أولويـة  لألطفال وتقاسم خربة كبار السن ودمج األشخاص املختلفي القد   
، أنفقـت   ٢٠١١ويف عام   . للتدخالت اليت قامت هبا احلكومة يف برامج احلماية االجتماعية        

  ؛ أجل رفع مستوى معيشة الشعب مليار روبية من٩٨ احلكومة
بشراكة اً  جديداً  وطنياً  وأطلقت وزارة العدل ومكتب النائب العام مشروع        )ج(  

حكومة وفر  وت.  استجابة العدالة اجلنائية إلساءة معاملة األطفال      مع إدارة الشرطة لتعزيز فعالية    
وتتمثل األهداف الرئيسية هلذا املـشروع     . املوارد الالزمة للمشروع    واليونيسيف النكا سري

مراحل نظام العدالة اجلنائية  خمتلف  االعتداء على األطفال ومرورها من      قضايا  يف تسريع جتهيز    
نظـام العدالـة     مـع    تعاوهنمللألطفال ضحايا سوء املعاملة نتيجة      غري املباشر   ومنع اإليذاء   

 ومثة هدف ثانوي هلذا املشروع هو تعزيز الكفاءة املهنيـة يف إدارة التحقيقـات      .)٢٨(اجلنائية
  ؛)٢٩(اجلنائية وحتقيقات الطب الشرعي، ويف إجراء احملاكمات

، تعليمـات   ٢٠١١ديسمرب  /وأصدر املفتش العام للشرطة، يف كانون األول        )د(  
وتشمل الضمانات تـدابري   . )٣٠(صارمة إىل مجيع أفراد الشرطة بشأن معاملة املوقوفني احملتجزين        

لضمان السالمة اجلسدية للفرد املوقوف وكرامته وكذلك إعادة التأكيد على الضوابط الداخلية            
امني مـن  كما أعطيت تعليمات بتمكني احمل. فيما يتعلق بالتعامل مع األشخاص رهن االحتجاز      

ومت تبسيط احملاكمـات  . )٣١(زيارة موكليهم يف احلجز كحق وليس بإذن وترخيص من الشرطة 
اجلنائية بإنشاء وحدات للنيابة باملقاطعات على مستوى احملافظـات تعمـل علـى تـسريع               

  ؛)٣٣، ٣٢(جرائم اإلرهاب حماكمة
رطهم يف  وفيما يتعلق بالوصول إىل األشخاص احملتجزين لالشـتباه يف تـو            )ه(  

أنشطة إرهابية، أنشئت قاعدة بيانات حتتوي على تفاصـيل عـن مجيـع املـشتبه فـيهم                 
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وقد جرى اإلشهار علـى     . املوقوفني لتيسري حصول أقرب أقربائهم على التفاصيل      /احملتجزين
نطاق واسع باللغات الثالث مجيعها ملا يتعلق بوصول أقرب األقارب إىل قاعـدة البيانـات               

  ؛)٣٤(شخاص هذه اخلدمةاستخدم عدة أ وقد
 ملتزمة باختاذ اخلطوات الالزمـة لـضمان سـالمة          النكا سريوحكومة    )و(  

ولضمان حرية وسائط اإلعالم، تـسعى      . العاملني يف وسائط اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية     
احلكومة إىل تعزيز آليات التظلم اليت تشمل تقدمي شكاوى إىل الشرطة، وجتهيـز الطلبـات               

. قوق األساسية املقدمة إىل احملكمة العليا، والشكاوى املرفوعة إىل جملس الصحافة          املتعلقة باحل 
كما تسعى احلكومة إىل التحقيق يف القضايا الراهنة املتعلقة باهلجمات املزعومة على العاملني             

  ؛يف وسائط اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية
نا محاية احلقـوق     جمتمع مدين نابض باحلياة ويضمن دستور      النكا سريول  )ز(  

وبالرغم من عدم وضع أيـة      . األساسية لكل مواطن، مبا يف ذلك حقوق أفراد اجملتمع املدين         
، فإن ألي شخص يـسعى إىل تـسهيل         "املدافعني عن حقوق اإلنسان   "قوانني خاصة بشأن    

 باحلقوق األساسية أمـام احملكمـة       ة متعلق دعوىالدفاع عن حقوق اإلنسان خيار تقدمي        أو
أمام حمكمة االستئناف، أو تقدمي شكوى أمام اللجنة الوطنية حلقـوق   دعوى   أو تقدمي    العليا،

والسلـسلة الكاملـة للـضمانات    . اإلنسان، أصالة عن نفسه أو من أجل املصلحة العامـة     
فعالة، متاحة لألفراد أو اجلماعات الذين يرغبون يف تبين      النتصاف  الالدستورية، مبا فيها سبل ا    

  ؛جمال حقوق اإلنساناً تشمل أيضهي عية والدعوة، والقضايا االجتما
 طرف يف املعاهدات األساسية السبع حلقوق اإلنسان ويف أربعة          النكا سريو  )ح(  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،          : بروتوكوالت اختيارية 
ل التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهـضة       واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكا       

اتفاقية مناهـضة  (التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
العهـد الـدويل   و، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      )التعذيب

 القضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري،          اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية    
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة،            
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف            

اري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       البغاء ويف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختي     
. والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            

وقد أحرزت  . من الدول املوقعة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        اً   أيض النكا سريو
 املتعلقة بتقدمي التقارير، مبـا يف ذلـك تقـدمي           يف الوفاء بالتزاماهتا  اً   تقدم النكا سريحكومة  

، وجلنـة مناهـضة     )٢٠٠٩(تقاريرها الدورية إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           
ـ  لجنـة  ال، وردود على قائمة املـسائل إىل      )٢٠١١(التعذيب   احلقوق االقتـصادية  املعنيـة ب

على الرسائل السرية املوجهة من     اً   أيض النكا سريوقد ردت   ). ٢٠١٠(واالجتماعية والثقافية   
  ؛)٣٥(لألمم املتحدة املرأة التابعة لألمم املتحدة وعلى آليات اإلجراءات اخلاصة جلنة وضع
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 بتعاون وثيق مع إجراءات األمم املتحدة اخلاصة حلقوق         النكا سريوتعمل    )ط(  
ـ  وأنشئ فريق عامل مشترك بني الوزارات للتحقق من حاالت اال         . اإلنسان . ةختفاء املزعوم

 حالة من حاالت االختفاء اليت      ٥٩ ردها على    النكا سريويف هذا السياق، قدمت حكومة      
وتتواصـل  . الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي انتباهها إليها           وجه

اعـدة  كما اختذت ترتيبات لصيانة ق    . التحقيقات فيما تبقى من مزاعم أثارها الفريق العامل       
 يف مناسبات سابقة، مبـا يف    النكا سريوكما ذكرت   . بيانات األشخاص املزعوم اختفاؤهم   

ذلك للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، فإن تبادل املعلومات عن              
وجود بعض من هؤالء األشخاص يف بلدان منحتهم حق اللجوء أمر بالغ األمهية يف إجـراء                

من النجاح  اً   وتبلغ الشرطة عن معدل جيد نسبي      .)٣٦(ق لعدد من املختفني املفترضني    تقييم دقي 
  .)٣٧(يف تعقب األشخاص املفقودين

  عرض الدولة املعنية عن متابعة االستعراض السابق  -خامساً  

  )١اجلدول (حالة تنفيذ التعهدات الطوعية   -ألف    
  املعلوماتاملزيد من   احلالة  النكا سريااللتزامات الطوعية ل  
  .٢٠١١ديسمرب /أطلقت خطة العمل الوطنية يف كانون األول  أجنز  اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية  ١
احلوار والتعاون بصورة فعالة وبّناءة مع        ٢

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتعزيز     
  .اآلليات الوطنية

املفوضية  املشاركة الفعالة والبناءة مع      النكا سريتواصل حكومة     مستمر
. السامية حلقوق اإلنسان يف القـضايا ذات االهتمـام املـشترك          

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان       ٢٠١١ووجهت دعوة عام    
اً ويتوقع أن يقوم موظفو املفوضية السامية قريب      . النكا سريلزيارة  

  .بزيارة قبلية لإلعداد لزيارة املفوضة السامية
 مبـا  إعادة تشكيل اجمللس الدسـتوري      ٣

ييسر تدعيم اآلليات الوطنية حلقـوق      
اإلنسان، مبا يف ذلك اللجنة الوطنيـة       

  .حلقوق اإلنسان، وييسر فعالية أدائها

هذا االلتزام يعاجله   
التعــديل الثــامن 

  .عشر للدستور

 وهـي  النكا سريشكلت اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان يف       
  .تؤدي وظيفتها

ـ       ٤ انون سُيعرض على الربملان مشروع ق
  .بشأن محاية الشهود والضحايا

وقد أعيدت صياغة   . ٢٠٠٨ يونيه/قدم مشروع القانون يف حزيران      مستمر
  .اًمشروع القانون ومن املقرر أن ينظر فيه جملس الوزراء قريب

محلة وطنية للتوعية حبقـوق اإلنـسان         ٥
إحياًء للذكرى السنوية الستني لصدور     

  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  .نظمت احلملة  جنزأ

حلقة دراسية إقليمية للربملانيني بـشأن        ٦
  .موضوع متعلق حبقوق اإلنسان

ونظمـت حلقـات   . أجريت مناقشات مع االحتاد الربملاين الدويل      جار إعداده
  .٢٠١٢ و٢٠١٠دراسية حملية للربملانيني عامي 

ميثاق دستوري بشأن حقوق اإلنسان       ٧
سيدعم إطار محاية حقـوق اإلنـسان       

  .البلد يف

 ١ستجري مراجعة مشروع شرعة احلقوق يف إطار أحكام اهلدف            مستمر
من الفصل املخصص للحقوق املدنية والسياسية يف خطة العمـل          

ومشلت عملية الصياغة إشراك اجملتمع املدين الذي شـارك    . الوطنية



A/HRC/WG.6/14/LKA/1 

17 GE.12-15890 

  املعلوماتاملزيد من   احلالة  النكا سريااللتزامات الطوعية ل  
  .يف الصياغة بدوره والتشاور معه

 العمل على جعل    النكا سريستواصل    ٨
يتها اإلمنائية تتماشى مع اإلطار     استراتيج

األوسع لتعزيز القيم احملليـة وتـوفري       
  .احلماية االجتماعية

أجنزت خطة العمل   
الوطنية، وال تزال   
الربامج اإلمنائيـة   

  مستمرة

اجملاالت املواضيعية الثمانية خلطة العمل الوطنيـة بتغطيـة          حظيت
 العـام   وأُعد تصور خطة العمل الوطنية من داخل اإلطار       . واسعة

ماهينـدا شـينتانا    "لالستراتيجية اإلمنائية الوطنيـة الـواردة يف        
)Mahinda Chintana(-  رؤية للمستقبل ) "وهي متاحة  ). ٢٠١٠

  .www.priu.gov.lk على
 على ختفيف الفقر    النكا سريستعمل    ٩

وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول     
 عن طريـق االسـتثمار      ٢٠١٥عام  

ية التحتية االجتماعيـة    املستمر يف البن  
  .والتعليم واخلدمات الصحية

 من تقرير االستعراض الدوري الشامل      ٤انظر الفصل الثالث، باء،       مستمر
مع إشارة خاصة إىل التدابري املتخذة للحد من الفقر وتعزيز التنمية           

الـيت تـضع    "  رؤية للمستقبل  - ماهيندا شينتانا "املنصفة يف إطار    
لفائـدة النـاس والعدالـة االجتماعيـة        تصور سياسات إمنائية    

  .واإلنصاف
النكا، باستخدام اللجنة    ستواصل سري   ١٠

املشتركة بني الوزارات املعنية حبقـوق      
اإلنسان واللجنة االستـشارية املعنيـة      
باملساعدات اإلنسانية، تعزيـز ومحايـة      
حقوق اإلنسان، وتنسيق املـساعدات     
 اإلنسانية، وتيسري عمل الوكاالت احمللية    

  .والدولية املقدمة هلذه املساعدات

لتنفيذ خطة العمل الوطنية، عني جملس الوزراء جلنـة توجيهيـة             مستمر
. مشتركة بني الوزارات وجلنة فرعية لإلشراف تابعة جمللس الوزراء        

وحلت حمل اللجنة املشتركة بني الوزارات واللجنة االستـشارية         
برامج / هيئات ٢٠٠٨عام  املعنية باملساعدات اإلنسانية اللتني عملتا      

أخرى من مثل فرقة العمل الرئاسية املعنية بإعادة التوطني والتنمية          
واألمن، واخلطة املشتركة لتقدمي املساعدات للمحافظة الـشمالية،        

  .وجلنة حقوق اإلنسان املعاد تشكيلها
اختاذ خطوات لصون وتعزيز حقـوق        ١١

الطفل عن طريق آليات وطنيـة مثـل        
ة حلمايـة الطفـل ووزارة      اهليئة الوطني 

وستواصـل  . تنمية الطفل ومتكني املرأة   
 أيـضاً دعمهـا النـشط       النكا سري

للعمليات الدولية الساعية لتعزيز حقوق     
  .الطفل

تشمل األحكام الواردة يف الفصل املتعلق حبقوق الطفل من خطـة             مستمر
وكذلك يف خطة عمل وزارة مناء الطفل وشـؤون         (العمل الوطنية   

  :ا يليم) املرأة
 الصحة والتغذية والرفاه •
  األطفال احملتاجون إىل احلماية والرعاية •
  قضاء األحداث •
  األطفال املتأثرون بالرتاعات املسلحة •
  صحة املراهقني ورفاههم  •
  رعاية الطفولة املبكرة ومناؤها •
   االبتدائي والثانوي-التعليم  •
  عمل األطفال •
  الرعاية البديلة •
  عدم التمييز •
  احلق يف الترفيه •
  التنسيق والرصد •
  االعتراف الدستوري حبقوق الطفل •

، ٢٠١٢مـايو  / أيار ٢٢ املؤرخ   ٢٣٥٩/٢٠١٢مبوجب التعميم   
أصدر املفتش العام للشرطة تعليمات بتقدمي معلومات إىل موظفي         
 نظام املراقبة عن األطفال الضحايا، وسـالمة األطفـال الـذين    

  .بةمحاية هلم، واألطفال املوضوعني حتت نظام املراق ال
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  املعلوماتاملزيد من   احلالة  النكا سريااللتزامات الطوعية ل  
مواصلة اخلطوات الراميـة إىل تعزيـز         ١٢

متكني املرأة وتعزيز حقوقها واملـساواة      
. بني اجلنسني على املـستوى الـوطين      

 بدعم العمليـات    النكا سريوستقوم  
الدولية الرامية إىل تعزيز حقوق املـرأة       

  .واملساواة بني اجلنسني

عية والثقافية  تشمل الفصول املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتما       مستمر
للمرأة من خطة العمل الوطنية هذا االلتزام من خالل أنـشطة يف            

  :جماالت التركيز التالية
  الصحة •
  التمكني االقتصادي •
  العمل •
  العنف ضد املرأة •
  التمثيل السياسي •
  التمييز •
  النساء املتضرارت من الرتاع •
  املشردات داخليا •
  املرأة يف القطاع غري الرمسي •
  العامالت املهاجرات •

 بالتعاون الوثيق مع    النكا سريستعمل    ١٣
  .شركائها ملكافحة االجتار بالبشر

تشمل عدة بنود مما يلي من فصول خطة العمـل الوطنيـة هـذا              مستمر
  :التعهد

ويقترح أنشطة حمددة يف إطـار      (حقوق العمال املهاجرين     •
  )١٠ و٩ و٨ و٧ و٤ و٣األهداف 

  )٢اهلدف (حقوق الطفل  •
  حقوق املرأة  •

اً  شخـص  ٧٨٥ حىت اآلن، كشف ما يقـارب        ٢٠٠٩ ومنذ عام 
  .وقعوا ضحايا لالجتار بالبشر أو هتريب البشر

  :ومن التدابري املتخذة ما يلي
توقيع مذكرة تفاهم حول االجتار بالبشر مـع          )أ(  

  ؛٢٠٠٩ أستراليا عام
  ؛٢٠١٢إنشاء وحدة استخبارات اهلجرة عام   )ب(  
ارة  يف إد  ٢٠١٠إنشاء وحدة البحريـة عـام         )ج(  

  ؛شرطة حتت إشراف إدارة البحث اجلنائي
تكليف وحدة مكافحة هتريب البشر التابعـة         )د(  

  ؛باملهمة أعالهاً إلدارة البحث اجلنائي خصيص
إطالق حرس السواحل برامج تنفيذية لكشف        )ه(  

  ؛)إىل جانب الشرطة(أنشطة هتريب البشر 
وضع آليات ملكافحة هتريب البشر بتعاون مع         )و(  

البحث اجلنائي وغريها من وكاالت إنفاذ القانون وبتنـسيق         إدارة  
  .مع نظرياهتا األجنبية

 املشاركة بفعالية   النكا سريستواصل    ١٤
يف عمل جملس حقوق اإلنسان جلعـل       

  .اجمللس هيئة قوية وفعالة وكفؤة

 مشاركتها من أجل صون مبـادئ قـرار         النكا سريستواصل    مستمر
 .٥/١جملس حقوق اإلنسان  وقرار ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة 
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  املعلوماتاملزيد من   احلالة  النكا سريااللتزامات الطوعية ل  
 العمل من أجـل     النكا سريستواصل    ١٥

تقدمي تقاريرها الدوريـة إىل هيئـات       
  .املعاهدات

وستقدم التقارير الدورية اليت    . ٢٠٠٨قدمت عدة تقارير منذ عام        مستمر
) ح(٤٨لفقرة  انظر الفصل الرابع، ا   . مل تقدم بعد لضمان االمتثال    

  .من هذا التقرير
النكا أيضاً على جعل نظام      ستعمل سري   ١٦

هيئات املعاهدات أكثر فعالية واسـتجابة      
  .للمتطلبات احلالية للدول األعضاء

 وستواصل املـشاركة يف مـشاورات مـع         النكا سريتشارك    مستمر
  .أصحاب املصلحة املعنيني

تنفيذ التعديل الثالث عشر للدسـتور        ١٧
  .تنفيذاً فعاالً

  . من هذا التقرير٥انظر الفصل الثالث، باء،   مستمر

العمل من أجـل التنميـة االقتـصادية          ١٨
للمحافظة الشرقية، وهو ما سـيؤدي إىل       
رفع مستويات املعيشة وإعمال احلقـوق      
االجتماعية واالقتصادية والثقافية وكـذا     

يف تدعيم املؤسسات الدميقراطية    املساعدة  
النكا  كما ستتخذ سري  . وسالسة أدائها 

عادة دمج احملاربني   تدابري إلعادة تأهيل وإ   
  .سيما األطفال والشباب السابقني، وال

 North East Housing(تشييد املساكن مشال شـرق       برنامج: انظر  مستمر

Reconstruction Programme) (www.nehrp.com(  
يف موقـع   ) Nagenahira Navodaya(برنامج ناجيناهريا نافودايـا     

  )www.med.gov.lk(وزارة التنمية االقتصادية 
من تقرير االستعراض الـدوري      ٢الفصل الثالث، باء،    اً  انظر أيض 
  الشامل

تنفيذ سياسة اللغات الرمسيـة ومواصـلة         ١٩
تشجيع الثنائية اللغوية، وخباصة بني قوات      

  .األمن والشرطة وداخل اخلدمة العامة

 من الفصل املتعلق باحلقوق املدنيـة والـسياسية         ١٢يعترب اهلدف     مستمر
 الفصل املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        من ٧واهلدف  

ـ          ذات اً  والثقافية من خطة العمل الوطنية احلقوق اللغويـة حقوق
  .أولوية وحيدد تدابري إلعماهلا

 لـسياسة اللغـات الوطنيـة       النكا سرياعتماد حكومة   اً  وأيض
 ١٤انظر حاشييت هناية النص     . وتنفيذها) ٢٠٢١-٢٠١٢( الثالث

 . أعاله١٥و
: دابري بناء الثقة وحتقيـق االسـتقرار      ت  ٢٠

تنفيذ خطة العمل اخلاصة باملـشردين      
داخلياً واجملتمعات املتـأثرة بـالرتاع،      

  .يف ذلك اجملتمعات املضيفة مبا

من خطة العمل   اً  الفصل املتعلق حبقوق املشردين داخلي    اً  انظر عموم   مستمر
دوري  من تقرير االستعراض ال    ٥-١الوطنية والفصل الثالث، باء،     

  .الشامل

وضع سياسة شاملة وموحدة لتعويض       ٢١
  .املشردين ومن ُنزعت ملكيتهم

من خطة العمل   اً   من الفصل املتعلق باملشردين داخلي     ٣ و ١اهلدفان    مستمر
  .الوطنية

استكمال عملية صياغة مشروع قـانون        ٢٢
بشأن حقوق املشردين داخلياً بعد التشاور      

  .مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

  . من الفصل املتعلق حبقوق املشردين داخليا١ً-١اهلدف   مستمر

حتسني قدرة الـشرطة علـى إجـراء          ٢٣
التحقيقات، بتوفري تدريب إضايف على     

  .االستجواب واملقاضاة

 من الفصل املتعلق مبنع التعذيب وغريه من األهداف         ١-٣اهلدف    مستمر
  .واألنشطة

  ملدنية والسياسية من الفصل املتعلق باحلقوق ا٢-١٨اهلدف 
 املتعلقان بظروف االحتجاز من الفصل املتعلـق        ١-٩ و ٣اهلدفان      .حتسني وتطوير مرافق االحتجاز  ٢٤

  . باحلقوق املدنية والسياسية
يف مبادرات سياساتية للحد من عدد نـزالء        اً  وجيري التفكري أيض  

  .السجون
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  املعلوماتاملزيد من   احلالة  النكا سريااللتزامات الطوعية ل  
  . من الفصل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية١٧ و١٥اهلدفان   مستمر  .تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ٢٥

 من الفصل املتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية         ٩ و ٥ و ١األهداف  
  .واالجتماعية والثقافية

  . من الفصل املتعلق حبقوق الطفل٩ و٧ و٦ و١األهداف اً انظر أيض
  .اً من الفصل املتعلق حبقوق املشردين داخلي٩ و٤اهلدفان 
 مـن إكـستراووردينري غازيـت       ١٦١٩/٢٤العدد رقم    صدر

)Gazette Extraordinary(   مبوجـب   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨يف 
بـشأن  ) No28/1996(قانون محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

  .توفري الوصول إىل املباين واألماكن العامة يف إطار زمين حمدد
إجراء تغيريات يف نظم التعليم النظامي        ٢٦

أو مواصـلة   /وغري النظامي إلدخال و   
تطوير عنصر حقوق اإلنسان يف هـذه       

  .الربامج

  ) ٤-٧اهلدف (حقوق الطفل   مستمر
 من الفصل املتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية         ١اهلدف  اً  انظر أيض 

  .واالجتماعية والثقافية
مواصلة تطوير وحدة حقوق اإلنسان املوجودة يف مناهج املدارس         

  .الثانوية
من اً   ناشط ١ ٣٤٠قوق اإلنسان   حل اللجنة السريالنكية  كما دربت 

نشطاء حقوق اإلنسان يف املناطق املتأثرة بالرتاعات خالل الفتـرة          
  .٢٠١١ إىل ٢٠٠٨املمتدة من 

  )٢اجلدول (حالة متابعة التوصيات املقدمة   -باء  
  معلومات أخرى  إحالة خطة العمل الوطنية  احلالة  أو التوصيات/ واالستنتاجات  
درات مؤسـساهتا   مواصلة تعزيز بناء ق     ٢٧

الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان بدعم من      
اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املفوضـية       
السامية حلقـوق اإلنـسان، وطلـب       
املسامهة الفعالة للمفوضية الـسامية يف      

  .تدعيم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 مـن الفـصل     ٤اهلدف    مستمر
املتعلق باحلقوق املدنيـة    

  والسياسية

 ٢يق على التعهد الطـوعي      انظر التعل 
  أعاله

تدعيم وضمان اسـتقالل مؤسـساهتا        ٢٨
املعنية حبقوق اإلنسان مثـل اللجنـة       
الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبـادئ      
باريس، بوسائل تشمل تنفيذ التعـديل      
السابع عشر يف أقرب وقـت ممكـن،        

  .وضمان طابعها التعددي

 ٣انظر التعليق على التعهد الطـوعي           ال يوجد
واللجنة السريالنكية حلقـوق    . أعاله

عن حكومـة   اً  اإلنسان مستقلة تشغيلي  
 وتعـني وفـق القـانون       النكا سري

  .الواجب التطبيق

 على مواصلة متكني    النكا سريتشجيع    ٢٩
خمتلف البىن التحتية املؤسسية والـبىن      
التحتية حلقوق اإلنسان، بوسائل تشمل     
تدعيم االستقالل اهليكلي والتـشغيلي     

  .نة الوطنية حلقوق اإلنسانللج

 مـن الفـصل     ٤اهلدف    مستمر
املتعلق باحلقوق املدنيـة    

  والسياسية

 ٢انظر التعليق على التعهد الطـوعي       
  .أعاله
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  معلومات أخرى  إحالة خطة العمل الوطنية  احلالة  أو التوصيات/ واالستنتاجات  
التعاون بنشاط مع اآلليات الدولية بغية        ٣٠

إعمال حقوق اإلنسان علـى مجيـع       
مستويات اجملتمع والنظر يف املشاركة يف    

اإلنـسان،  املعاهدات األساسية حلقوق    
باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس     

  .حقوق اإلنسان

خطة العمل الوطنية   مستمر
  بكاملها

 طـرف يف الـصكوك      النكـا  سري
األساسية السبعة حلقوق اإلنسان ويف     
عدة بروتوكوالت وموقعة على اتفاقية     
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتفي     

  .مبسؤولياهتا مبوجب هذه الصكوك

رد يف الوقت املناسـب علـى       حماولة ال   ٣١
االستبيانات املرَسلة مـن اإلجـراءات      

  .اخلاصة

 ترد يف الوقـت     النكا سريما فتئت       مستمر
املناسب يف ضوء احلقائق علـى أرض       

  .الواقع
مواصلة احلوار الوثيق مع آليات حقوق        ٣٢

اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة ومـع       
  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

 ٢نظر التعليق على التعهد الطـوعي       ا    مستمر
  .أعاله

أخذ التوصية اليت قدمتها اللجنـة املعنيـة          ٣٣
حبقوق اإلنسان بعني االعتبار بإدراج مجيع      
األحكام املوضوعية للعهد الدويل اخلـاص      
باحلقوق املدنية والـسياسية يف تـشريعاهتا    

  الوطنية، ما مل يكن ذلك قد مت بالفعل

هد الدويل اخلاص باحلقوق    يتناول قانون الع      أجنز
 ٢٠٠٧ لعـام    ٥٦املدنية والسياسية رقم    
 الصادر  النكا سريوقرار احملكمة العليا يف     

 بـشكل كـبري     ٢٠٠٨مارس  /يف آذار 
  .املخاوف املتعلقة باالمتثال

ضمان إدراج الصكوك الدولية حلقوق       ٣٤
اإلنسان وتنفيـذها بالكامـل علـى       
 املستوى الوطين، وخباصة العهد الدويل    
اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية      
واتفاقية مناهضة التعذيب، ما مل يكـن       

  .ذلك قد مت فعالً

تتضمن أحكام الدسـتور والقـانون          أجنز
احمللي جوهر احلقوق املنصوص عليها     

وجيري النظر يف قضايا    . يف االتفاقيات 
ــذيب   ــصلة بالتع ــات املت التعريف
وستتواصل مناقشتها مع جلنة مناهضة     

  .التعذيب
ضمان اتفـاق تـشريعاهتا الداخليـة         ٣٥

  .بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل
جتري مراجعة التشريعات وسـتعدل         مستمر

  .عند الضرورة
مواصلة جهودها الراميـة إىل التنفيـذ         ٣٦

الكامل للـصكوك الدوليـة حلقـوق       
  .اإلنسان اليت هي طرف فيها

خطـة العمـل الوطنيــة     مستمر
  بكاملها

يـق علـى التعهـد      التعلاً  انظر أيض 
  . أعاله٣٠ الطوعي

إشراك منظمات اجملتمع املدين، مبـا يف         ٣٧
ذلك املنظمات القائمة يف اجملتمعـات      
احمللية املتعددة اإلثنيـات ويف املنـاطق       
املتأثرة بالرتاعات يف مشـال وشـرق       

ــة النكــا ســري ، يف متابعــة عملي
  .االستعراض الدوري الشامل

تاج االخنراط  خطة العمل الوطنية هي ن        مستمر
يف االستعراض الدوري الشامل وقـد      

. أشرك اجملتمع املـدين يف صـياغتها      
وستشرك الوكاالت املنفـذة التابعـة      
للحكومة شركاءها من اجملتمع املدين     

  .يف التنفيذ
مواصلة دعم آلية حقوق اإلنسان وبناء        ٣٨

قدرات مؤسـساهتا الوطنيـة لتنفيـذ       
باعتماد   صكوك حقوق اإلنسان، مثالً   

ميثاق حلقوق اإلنسان على النحو الذي      
  .٢٠٠٦مت التعهد به عام 

 من خطة العمل    ١اهلدف    مستمر
  .الوطنية

 ٧انظر التعليق على التعهد الطـوعي       
  .أعاله
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  معلومات أخرى  إحالة خطة العمل الوطنية  احلالة  أو التوصيات/ واالستنتاجات  
أن تنص خطة العمل الوطنية على معايري         ٣٩

  .مرجعية حمددة يف إطار زمين معني
  .اًمجيع األنشطة حمددة زمني  خطة العمل الوطنية  أجنز

اختاذ التدابري لضمان حصول الفئـات        ٤٠
الضعيفة من السكان على املـساعدات      
اإلنسانية واختاذ مزيد من التدابري حلماية      
املدنيني، مبن فيهم املدافعون عن حقوق      
  .اإلنسان والعاملون يف امليدان اإلنساين

انية يتم تـوفري املـساعدات اإلنـس          مستمر
ال تز الاً   أسرة مشردة داخلي   ١ ٥٩٧  ل

  .ينتظر إعادة التوطني

ضمان االنتهاء بـشكل مالئـم مـن          ٤١
التحقيقات يف قتل العاملني يف ميـدان       
املساعدة، بوسائل منها تشجيع اللجنة     
الرئاسية للتحقيق على استخدام سلطاهتا     

  .التحقيقية القانونية إىل أقصى حد

لتوصيات جلنة الدروس املستفادة    اً  وفق    مستمر
لنائب العام يف اختاذ    واملصاحلة، ينظر ا  

مزيد من اإلجراءات، مبـا يف ذلـك        
إجراء شعبة التحقيقات اجلنائية ملزيـد      

  .من التحقيقات
تنفيذ توصيات املقرر اخلـاص املعـين         ٤٢

  .مبسألة التعذيب
ــع   مستمر ــق مبن ــصل املتعل الف

التعذيب من خطة العمل    
  الوطنية

اختذت إجـراءات متابعـة وجـرت       
ص عـامي   مداوالت مع املقرر اخلـا    

ووضع هذا الفصل   . ٢٠١٢ و ٢٠٠٧
من خطة العمل الوطنية لتيسري املتابعة      

  .املستمرة
ضمان بيئة مأمونة ألنشطة املدافعني عن        ٤٣

حقوق اإلنسان وضمان تقدمي مرتكيب     
االغتياالت واالعتداءات والتهديـدات    
واملضايقات ضد املدافعني عن حقـوق      

  .اإلنسان إىل العدالة

افعني عن حقوق اإلنـسان     حيق للمد     مستمر
التمتع جبميع الضمانات، مبا يف ذلـك       
التمتع باحلقوق األساسـية واحلمايـة      
مبوجب القانون العادي مع مجيع سبل      

ويف احلاالت اليت   . االنتصاف القانونية 
قدمت فيهـا شـكاوى، أجريـت       
حتقيقات جنائيـة حمايـدة وشـاملة       

  .وحركت دعاوى القضائية
االت االختطـاف   زيادة جهودها ملنع ح     ٤٤

واالختفاء القسري والقتل خارج نطـاق      
القضاء؛ وضمان تقدمي مجيـع اجلنـاة إىل        
العدالــة؛ وتعزيــز قــدرهتا يف جمــاالت 
التحقيقات اجلنائية والقضاء واللجنة الوطنية     

  .حلقوق اإلنسان، مبساعدة اجملتمع الدويل

الفصالن املتعلقان باحلقوق     مستمر
املدنية والسياسية ومنـع    

تعذيب من خطة العمل    ال
  الوطنية

يتم التفكري يف بناء قدرات مؤسسات      
. إنفاذ القانون واملؤسسات الوطنيـة    

وميكن طلـب املـساعدة اخلارجيـة       
احتيج إىل ما يكمـل القـدرات        إذا

  .التدريبية احمللية

زيادة جهودهـا لتـدعيم ضـماناهتا         ٤٥
القانونية للقضاء على مجيع أشكال سوء      

يب يف السجون ومراكز    املعاملة أو التعذ  
  .االحتجاز

ــع   مستمر ــق مبن ــصل املتعل الف
التعذيب من خطة العمل    

  الوطنية

 ٢٠١١(هتدف تعميمـات الـشرطة      
إىل القضاء على سوء معاملـة   ) ٢٠١٢و

وقــد اعتمــدت شــعبة . احملتجــزين
التحقيقات اإلرهابية مبـادئ توجيهيـة    

  .عملية ملعاملة احملتجزين
رطة بشأن  ورشة عمل متهيدية لفائدة الش    

 من  ٤٧٤وقد مت تدريب    . منع التعذيب 
 .٢٠١٢-٢٠٠٩أفراد الشرطة يف الفترة 
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مضاعفة جهودها إلعادة تأهيل األطفال       ٤٦

 وخباصة عن طريـق     -اجلنود السابقني 
 -تعزيز التعاون مع اجملتمـع الـدويل      

واعتماد التدابري الالزمة إلعادة تأهيلهم     
  .يف بيئة مناسبة

من املقاتلني السابقني      طفالً ٥٩٤كان      أجنز
آخر املستفيدين من إعادة التأهيل وقد      

  .مل مشلهم بأسرهماً مت حالي

اعتماد التدابري الالزمة للتحقيـق مـع         ٤٧
املسؤولني عن االنتـهاكات اخلطـرية      
حلقوق اإلنسان مثل جتنيد األطفـال،      
وحماكمتهم ومعاقبتهم، وفقاً للقواعـد     

  .الدولية وبأسلوب شفاف

م اختاذ إجراءات على أساس أدلة      سيت    مستمر
. موثوق هبا إذا قدمت تفاصيل كافيـة  

وال ميكن التعامل مـع أي ادعـاءات        
تفتقر إىل أي درجة من الدقة وتقـوم        
على القيل والقال، وفق ما ينص عليه       

 ١٦١٢قرار جملس األمـن الـدويل       
نفسه، على أهنا أكثر من أدلة من دون        

ة لكن تقل قتام  . إثباتات وغري مؤكدة  
الوضع مع عدم وجود مزاعم حبدوث      

  .٢٠٠٩أي جتنيد بعد عام 
اختاذ تدابري قضائية وغريها من التدابري        ٤٨

لوضع حد لتجنيد األطفال يف مجيـع       
أحناء أراضيها، وإعطـاء املزيـد مـن        
التوجيهات الالزمـة لقـوات األمـن     

  .والشرطة لضمان تنفيذها

أحكام قانون العقوبات موجودة وهي         أجنز
من القانون اجلنائي الـساري يف      جزء  
وهبذا، فإن مجيـع األشـخاص      . البلد

  .ملزمون بالتقيد بالقانون

التحقيق يف االدعاءات املتعلقة بتجنيـد        ٤٩
األطفال قسراً ومساءلة أي أشـخاص      
يثبت انتهاكهم التفاقية حقوق الطفل     

  .وبروتوكوهلا االختياري

    

اختاذ املزيد من اخلطوات لتحسني فعالية        ٥٠
  .تدابري مكافحة جتنيد األطفال

    

اختاذ تدابري فعالة لوضع حـد فـوري          ٥١
لتجنيد األطفال واستخدامهم قسراً يف     

ـ       ع الرتاعات املسلحة من جانـب مجي
  .الفصائل

    

 ٤٧/٤٨انظر التعليق على التوصـية      
ا شطب األمني العام لألمم     كم. أعاله

 من املرفق الثـاين     النكا سرياملتحدة  
  .١٦١٢لقرار جملس األمن 

التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقـة        ٥٢
بالقتل خارج القـضاء أو بـإجراءات       
موجزة أو تعسفاً واختـاذ اإلجـراءات    
اجلنائية بشأهنا وتقـدمي مرتكبيهـا إىل       

  .العدالة وفقاً للمعايري الدولية

 من خطة العمل    ٤اهلدف    مستمر
  الوطنية

تعزيز الصالحيات القضائية يف التحقيق     
 النكا سرياملباشر؛ وتتوخى حكومة    

اً اختاذ إجراءات تصحيحية حمددة زمني    
  .ملعاجلة االدعاءات

اعتماد تـدابري للتحقيـق يف اجلـرائم          ٥٣
اخلطرية املتعلقة حبقوق اإلنسان مثـل      
حاالت االختفاء القـسري وحماكمـة      
املسؤولني عنـها ومعاقبتـهم، وفقـاً       

  .للقواعد الدولية وبأسلوب شفاف

 من خطـة    ٧ و ٤اهلدفان    مستمر
  العمل الوطنية

بالرغم من أن القوانني احلالية كافيـة       
ملعاقبة أفعال التـسبب يف االختفـاء       
القسري أو غـري الطـوعي، جيـري        

  :التفكري يف تدابري من أجل ما يلي
  دراسة مدى احلاجة إىل تشريع  -١  
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صياغة وتقـدمي قـانون إىل        -٢  

 اً،ريالربملان، إذا كان تعديل القانون ضرو     
مع التأكيد على ضرورة فرض عقوبات      

  .جزائية ثقيلة على سبيل الردع
اعتماد تدابري لضمان التنفيـذ الفعـال         ٥٤

للضمانات التشريعية وبـرامج محايـة      
  .الشهود والضحايا

 من خطة العمل    ٧اهلدف    مستمر
  الوطنية

التعليق على التعهد الطوعي    اً  انظر أيض 
  . أعاله٤

بري الالزمـة حملاكمـة     اختاذ مجيع التدا    ٥٥
ومعاقبة مرتكيب انتـهاكات القـانون      
الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون       

  .اإلنساين الدويل

الفصل املتعلق بـاحلقوق      مستمر
املدنية والسياسية من خطة    

  العمل الوطنية

يعاقب على مجيع األعمال اإلجراميـة      
مبوجب القانون السريالنكي وُيمـنح     
 انتصاف خاص من انتـهاك حقـوق      

  .اإلنسان
متابعة التحقيقات اجلارية     )أ(    ٥٦

بشأن االدعاءات اخلاصة بانتـهاكات     
حقوق الطفل يف الرتاع املسلح، مثـل       
جتنيد األطفال باإلكراه واختطافهم يف     
أي مكان واعتماد تدابري صارمة ملنـع    

  هذه االنتهاكات؛ 
واختاذ تدابري عاجلة أخرى      )ب(  

ا إلعادة دمج األطفال الـذين سـلّمو      
أنفسهم للقـوات احلكوميـة طلبـاً       

  .للحماية اخلاصة أو املسجونني حالياً

انظر التعليـق علـى       )أ(      
  . أعاله٤٧/٤٨التوصيتني 

وانظر التعليـق علـى       )ب(  
  . أعاله٤٦التوصية 

إبرام املزيد من االتفاقات مع البلـدان         ٥٧
  .املضيفة لعماهلا املهاجرين

 مـن الفـصل     ٥اهلدف    مستمر
قـوق العمـال    املتعلق حب 

املهاجرين من خطة العمل    
  الوطنية

 من مثل هذه    ٨ يف   النكا سريدخلت  
  .االتفاقات الثنائية يف هذا اجملال

اختاذ التدابري الالزمة لـضمان عـودة         ٥٨
ــساكنهم  ــاً ورد م ــشردين داخلي امل

  .وأراضيهم وفقاً للمعايري الدولية

  مستمر

      
اختاذ تدابري حلماية حقوق املـشردين        ٥٩

ان داخلياً، مبا يف ذلك سياسات اإلسك     
ورد املمتلكات يف األجل الطويل وفقاً      
للمعايري الدولية، ومحاية احلق يف العودة      
ــق يف رد   ــة واحل ــة الطوعي املأمون

  .املمتلكات بشكل مالئم

  مستمر

 التـدابري الالزمـة     اعتماد  )أ(    ٦٠
حلماية حقوق اإلنـسان للمـشردين      
داخلياً، وفقاً للمعايري الدولية الواجبـة      

هتمام خـاص جلملـة     التطبيق وإيالء ا  
أمور من بينها زيادة تبادل املعلومـات       

  مستمر

الفصل املتعلـق حبقـوق     
 املشردين داخلياً من خطة   

  العمل الوطنية

 ٣ و١انظر على وجه التحديد اهلـدفني       
وسـتتخذ  . من خطة العمل الوطنيـة    

 إجراءات ملعاجلـة    النكا سريحكومة  
القضايا املتعلقة باألراضي مركزة بصورة     

  .اًخاصة على حقوق املشردين داخلي
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وجهود التشاور للحد من أي شـعور       

  بعدم األمان يصيب املشردين داخلياً؛ 
وتيــسري إعــادة إدمــاج   )ب(  

  املشردين داخلياً يف مناطق العودة؛ 
واختاذ تدابري لضمان تقدمي      )ج(  

املساعدة إىل املشردين داخلياً ومحايـة      
  .ن ملقدِّمي هذه املساعدةحقوق اإلنسا

ضمان احلماية واألمـن يف خميمـات         ٦١
املشردين داخلياً؛ ومحاية احلق يف العودة      
واحلق يف رد املمتلكات مـع انتـهاج        
سياسة لتوفري حلول مؤقتـة مالئمـة       

  .لسكن املشردين داخلياً

الفصل املتعلـق حبقـوق       مستمر/أجنز
املشردين داخلياً من خطة    

  وطنيةالعمل ال

ـ     إمكانيـة  اً  جلميع املـشردين داخلي
احلصول على سكن مؤقت يف انتظار      

  .العودة وإعادة التوطني

إيالء اهتمام خـاص حلقـوق املـرأة          ٦٢
ومواصلة تعزيز التعليم والتنمية ومتثيـل      

  .املرأة يف احلياة السياسية والعامة

الفصل املتعلق حبقوق املرأة      مستمر
  من خطة العمل الوطنية

وزارة مناء الطفـل وشـؤون      وضعت  
خطة عمل مؤسسية ختضع    اً  املرأة أيض 

  .لعملية مراجعةاً حالي
متابعة براجمها اخلاصة بتنمية      )أ(    ٦٣

مناطق الرتاع الـسابقة بغيـة جعـل        
اجملتمعات املتأثرة متساوية مع اجملتمعات     

  اليت تعيش يف األقاليم األخرى للبلد؛ 
والسعي إىل احلصول علـى       )ب(  

 ملموس ميكن أن مينحه اجملتمع      أي دعم 
الدويل، وخباصة الدول القـادرة علـى       

 يف سد هذه    النكا سريذلك، ملساعدة   
الثغرات بغية تعزيز اإلعمال الفعلي جململ      

  .حقوق اإلنسان للسريالنكيني كافة

 ٩انظر التعليق على التعهد الطـوعي           مستمر
اخلطة املشتركة لتقـدمي    اً  أعاله؛ وأيض 

حافظة الشمالية لعامي   املساعدات للم 
 اليت تتضمن هـذه     ٢٠١٢ و ٢٠١١

األهداف العامة، لكن مستوى الدعم     
 يف  ٣٥بالتمويل اخلـارجي يقـارب      

اً املائة من االحتياجات؛ وانظر أيـض     
املعلومات الواردة يف الفصل الثالـث،      

  . من هذا التقرير٤باء، 

مواصلة تدعيم أنـشطتها الراميـة إىل         ٦٤
 األقليات اإلثنية   ضمان عدم التمييز ضد   

يف جمال التمتع مبجمل حقوق اإلنسان،      
املعنيـة  لجنـة   المبا يتفق مع تعليقـات      

ــ ــة ب ــصادية واالجتماعي احلقوق االقت
والثقافية، وجلنة القضاء علـى التمييـز       
العنصري، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة     

  .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

وق الفصول املتعلقة بـاحلق     مستمر
املدنية والسياسية، وباحلقوق   
االقتصادية واالجتماعيـة   
والثقافية، وحبقوق الطفـل،    
وحبقوق املرأة مـن خطـة      

  العمل الوطنية

 من الدستور مقتضى    ١٢يوجد باملادة   
واف لضمان املعاملة املتساوية أمـام      
القانون واملساواة يف التمتـع حبمايـة       

  .القانون

بري ومحاية  اختاذ تدابري لصون حرية التع      ٦٥
املدافعني عن حقوق اإلنسان، والتحقيق    
بفعالية يف االدعاءات املتعلقة باالعتداء     
على الصحفيني واإلعالميني واملدافعني    
عن حقوق اإلنسان وحماكمة املسؤولني     

  .عن االعتداءات

الفصل املتعلق بـاحلقوق      مستمر
املدنية والسياسية من خطة    

  العمل الوطنية

 الدستور من بني ما      من ١٤تضمن املادة   
تضمنه حقوق املواطنني يف حرية التعبري،      
. واحلق يف التجمع وتكوين اجلمعيـات     

  .وقد أيد القضاء هذه احلقوق
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اختاذ تدابري لتحسني ضمانات حريـة        ٦٦

  .الصحافة
تعلق بـاحلقوق   الفصل امل   مستمر

املدنية والسياسية من خطة    
  العمل الوطنية

املنشود هو مزيد مـن اإلجـراءات       
من جانـب احلكومـة     اً  احملددة زمني 

  حلماية هذه احلقوق
اعتماد تدابري فعالة لضمان اإلعمـال        ٦٧

الكامل للحق يف حرية التعبري جلميـع       
  .األشخاص

 من الفـصل    ١٤اهلدف    مستمر
املتعلق باحلقوق املدنيـة    
والسياسية من خطة العمل    

  الوطنية

  

مواصلة العمل مع اجملتمع الـدويل يف         ٦٨
 محاية حقوق اإلنسان، والبيئـة،      جمال

وإدارة خماطر الكوارث، وفريوس نقص     
  .اإليدز، وبناء القدرات/املناعة البشري

اجملاالت املواضيعية الثمانية     مستمر
  خلطة العمل الوطنية

اً تشكل هذه اجملاالت بدورها موضوع    
للتعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني     

  . وشركائهاالنكا سري

د الفعال على مساعدة اجملتمـع      االعتما  ٦٩
الدويل يف عملية مكافحة اإلرهاب ويف      

  .التغلب على عواقبه السلبية

 بفاعلية مع الشركاء    النكا سريتشارك      مستمر
  .الدوليني يف مكافحة اإلرهاب

العمل بتعاون وثيق مع املفوضية السامية        ٧٠
حلقوق اإلنسان من أجل بنـاء قـدرة        

ـ      ساعدة مؤسساهتا الوطنية وطلـب م
الدول فيمـا يتعلـق باسـتراتيجيات       
مكافحة اإلرهاب، وخباصـة ببـذل      
اجلهود ملكافحة مجع األموال ألغراض     
إرهابية يف أراضيها ووفقـاً لقـرارات       

  .جملس األمن واالتفاقيات الدولية

  إجـراءات عمـالً    النكا سرياختذت    مستمر  مستمر
انظر العدد   (١٢٦٧بقراري جملس األمن    

راووردناري  مــن إكــست٤٠-١٧٦٠
ــصادر يف   ــت ال ــار٣١غازي  / أي

انظـر العـدد     (١٣٧٣و) ٢٠١٢ مايو
 مــن إكــستراووردناري ١٩-١٧٥٨

مـايو  / أيـار  ١٥غازيت الـصادر يف     
وعينت هيئة وطنيـة خمتـصة      ) ٢٠١٢

  .الختاذ إجراءات املتابعة املالئمة
اً  أيـض  النكا سريوأنشأت حكومة   

وحدة لالستخبارات املاليـة حتـت      
ركـزي ملكافحـة    إشراف البنك امل  

  .املعامالت املالية غري املشروعة
عرض جتربتها فيما يتعلـق مبكافحـة         ٧١

التمرد واإلرهاب وكيفيـة التغلـب      
عليهما، وكذلك فيما يتعلق بالتـدابري      
املتخذة لتحسني تنميتها االجتماعيـة     

  واالقتصادية

نظمت السلطات السريالنكية   /عقدت    مستمر
  :ما يلي

  بلـداً  ٤٣. ٢٠١١ندوة الدفاع لعـام     
 إحلاق اهلزمية   - املوضوع.  مندوباً ٩٣و

  .٢٠١١ يونيه/باإلرهاب، حزيران
 / بلداً ٦٣. ٢٠١٢ندوة الدفاع لعام    

   .اً مندوب١٢٠أكثر من 
، )5R(التفتيش اجلمركـي    : املوضوع

  .٢٠١٢أغسطس /آب
تقدم قوات األمـن دورات تدريبيـة       

  .٢٠١٠ألفراد شرطة أجانب منذ عام 
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  معلومات أخرى  إحالة خطة العمل الوطنية  احلالة  أو التوصيات/ واالستنتاجات  
 بلـدان   ٨. ٢٠١٠حوار غال لعـام     

حضرت وفود من أستراليا وباكستان     (
 وكينيـا   وكوريا اجلنوبية وبنغالديش  

وملديف والواليات املتحدة األمريكية    
  .٢٠١٠أغسطس /آب). واهلند

 بلـدان  ٨. ٢٠١١حوار غـال لعـام      
حضرته الواليات املتحدة األمريكيـة     (

واهلند وباكستان وبـنغالديش وجـزر      
قيـا  املالديف واهلنـد وجنـوب أفري     

  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين). والصني
يف تبـادل   اً   أيض النكا سريوتشارك  

الزيارات اليت تتبادل خالهلا املعلومات     
            .بشأن مكافحة اإلرهاب

التحديات والقيود فيما يتعلـق     وحتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات       -سادساً  
  بتنفيذ التوصيات املقبولة وتطور أوضاع حقوق اإلنسان

 يف وضع خطط عمـل      النكا سريتتمثل الدروس اليت ميكن استخالصها من جتربة          -٤٩
أهنا متكن البلد من معاجلة مجيـع       يف  متابعةً لنتائج االستعراض الدوري الشامل السابق        وطنية

 وكذلك مواءمة العمليات الداخليـة مـع        هأمهية ل اليت تكتسي   أبعاد قضايا حقوق اإلنسان     
 بشكل واضح ألولويات     الوطنية تحديد السلطة التنفيذية  ف.  سلس بشكلالتفاعالت اخلارجية   

دون تكرار اجلهود ويزيـد إىل      حيول  األنشطة وقيام جهد مجاعي بتكليف منها وحتت قيادهتا         
، النكا سريومتكن هذه العملية    . احلد األقصى املوارد املتاحة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

ت حمددة ذات أولوية وطنية ويف الوقت نفسه مراعاة التفاعالت          ملضموهنا على جماال  بإرسائها  
نتائج االستعراض الدوري الشامل، وتوصـيات هيئـات        (اخلارجية يف جمال حقوق اإلنسان      

من اعتماد نظرة مشولية لألنشطة     متكنها  ،  )املعاهدات، ومالحظات آليات اإلجراءات اخلاصة    
بفعاليـة أكـرب    وتقييمه  لتقدم احملرز   ن رصد ا  كومة م كما متكن احل  . املتصلة حبقوق اإلنسان  

وييسر املشاركة يف عمليات من مثل االستعراض الدوري الـشامل وإعـداد    بصورة دورية   و
، بعـد فتـرة     النكا سريولذلك رمبا جيري تكييف املنهجية اليت اعتمدهتا        . التقارير الدورية 

والتحـدي  . فضل املمارسات مناسبة من االستعراض والتقييم، واعتمادها باعتبارها إحدى أ       
 ا، وكـذ  تباينةالرئيسي هو أن هذا النهج يتطلب مشاركة العديد من الوكاالت احلكومية امل           

  .وختصيص بعض املوارداً خمصصاً وتتطلب اإلدارة واملتابعة دعم. مسامهة اجملتمع املدين



A/HRC/WG.6/14/LKA/1 

GE.12-15890 28 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -سابعاً  
ألولويات الوطنية الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان يف حتقيق حتـسن تـدرجيي   تتمثل ا   -٥٠

وسيتم إبـالغ   . عن طريق تنفيذ خطة العمل الوطنية     اً  لعمل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها حملي     
جملس الوزراء، بواسطة استعراض سنوي لألداء، بنقاط القوة والضعف اليت تعتـري التنفيـذ              

وسـتوايف  . ات والتحسينات اليت يتعني إدخاهلـا علـى األهـداف         وسيبت اجمللس يف التنقيح   
 اجمللس  تأسيس جملس حقوق اإلنسان بأحدث التطورات يف امليدان كما فعلت منذ            النكا سري
أن تتمكن اللجنة السريكالنكية حلقوق اإلنـسان، يف الوقـت          اً  ومن املتوقع أيض  . ٢٠٠٦عام  

 ضوء التعديالت التشريعية األخرية وإعـادة       يف" ألف"املناسب، من احلصول على درجة الفئة       
 جاهدة إىل الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير يف إطـار          النكا سريكما ستسعى   . تشكيل اللجنة 

  .حلقوق اإلنسان اليت هي دولة طرف فيها يف الوقت املناسبالعديدة الصكوك الدولية 

ـ         -ثامناً   ساعدة التقنيـة، إن    التوقعات املتعلقة بتعزيز القدرات وطلبـات امل
  وجدت، والدعم احملصل عليه

 برنـامج حقـوق   - خطة العمل الوطنية خلص جملس الوزراء يف قراره بشأن تنفيذ          -٥١
بيد .  حكومية لتنفيذ خطة العمل     أموال تستخدمسه   إىل أن  - النكا سرياإلنسان الشامل يف    

لتدريب وبناء القدرات وقد    ما يتعلق با   سيما ال، و الدعمقد تتطلب   فرادى مكوناهتا   بعض  أن  
التنظيمي /لإلطار القانوين اً  يف اللجوء يف الوقت املناسب ووفق      ترغب فرادى الوكاالت املنفذة   

   .إىل الدعم اخلارجي مبا يتماشى وسياسة احلكومة املعمول به

  خالصة  -تاسعاً  
 حد ذاته  تقدمها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها غاية يف    النكا سريال تعترب     -٥٢

 ٣٠غىن عنه يف بناء السالم واملصاحلة بعد نزاع ضد اإلرهاب دام ما يقارب               الاً  وإمنا عنصر 
كمـا  . وهذا واضح جبالء من مالحظات وتوصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة         . سنة

 أن املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان دون متييز هي أفضل ضـمانة لعـدم               النكا سريترى  
 هناك التزام حقيقي وثابت لألمة وحكومتها وشعبها بإعمـال          ،ا الغرض ذوهل.  الرتاع تكرار

مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنميـة،             
  .ستقبل الرفاهية والتقدم اجلماعياملنه أمر حاسم يف إ إذ



A/HRC/WG.6/14/LKA/1 

29 GE.12-15890 

Notes 

 1 Pursuant to paragraph D 1. 15 (a) of the Annex to HRC Resolution 5/1 “Institution-building of the 
United Nations Human Rights Council” and paragraph II. 2 of Decision 17/119 adopted by the 
Council “Follow-up to the Human Rights Council resolution 16/21 with regard to the Universal 
Periodic Review”. 

 2 Sri Lanka’s HDI value is above the mean of 0.630 for countries in the medium human development 
group and above the average of 0.548 for countries in South Asia. Sri Lanka has managed a consistent 
improvement in its HDI with values for the previous three years being: 2008 - 0.676; 2009 – 0.680; 
2010 – 0.686. Sri Lanka with a value of 0.579 is also ahead in terms of inequality adjusted HDI when 
compared to the sub regional norm (South Asia has a value of 0.393) and countries with a similar 
level of medium human development (0.480). Between 1980 and 2011, Sri Lanka’s HDI value 
increased from 0.539 to 0.691, an increase of 28.0 per cent or average annual increase of about 0.8 
per cent. The HDI is a summary measure for assessing long-term progress in three basic dimensions 
of human development: a long and healthy life, access to knowledge and a decent standard of living. 

 3 The CCHA was chaired by the Minister of Disaster Management and Human Rights with 
representatives from Ministries of Defence, Nation Building, Resettlement and Disaster Relief 
Services, Health, Education, and Foreign Affairs. The CGES and the Government Agents of the 
districts of the Northern Province together with the Ambassador of the United States and President of 
Co-chairs to the peace process, Representatives of the EU Presidency, Ambassador to Japan, UN 
Resident Coordinator, Heads of UN Agencies, Heads of ICRC and ECHO were also represented. The 
CCHA was kept fully apprised of the humanitarian situation developing on the ground and the 
measures taken by the Government to provide relief on an immediate, medium and a long term basis. 
Based on that feedback the CCHA provided policy guidelines. 

 4 As at 31st May 2012 more than 434,679 anti-personnel mines, nearly 1400 anti-tank mines and nearly 
369,311 Unexploded Ordnance Devices had been recovered. 

 5 The demining programme was carefully conceived, and priority areas were chosen to maximise 
efficiency and enable the speedy return of the internally displaced. The first priority was to demine 
the towns and villages. The second priority was to demine the plantation areas and paddy fields. The 
last priority was accorded to the forested areas.Approximately 2% of contaminated land remains to be 
demined. 

 6 Sri Lanka has now been delisted by the UN Secretary-General from Annex II of the UN Security 
Council Resolution 1612, on Children and Armed Conflict. This is a result of the concerted efforts 
taken by the GoSL to investigate several cases on child recruitment and comply with the 
recommendations of the Security Council Working Group on Children and Armed Conflict and those 
of the UNSG’s Special Representative. 

 7 The Report contains annexes, compiled following interviews with over 1,000 persons who gave 
evidence before the Commission, and over 5,000 submissions received. The proceedings were held in 
public  unless exceptional circumstances required in camera proceedings.  The LLRC Report, records 
material which is  verifiable. 

 8 The LLRC has made several core recommendations amongst a larger number of 285 “Observations 
and Recommendations”,  which have been  broadly classified into four main groups, namely, 

  i. Recommendations relating to National Policy 
  ii. Recommendations pertaining to the final phase of the conflict 
  iii. Recommendations related to human rights and National Security concerns 
  iv. Recommendations related to resettlement and development 
  The recommendations relating to resettlement and development have been broken up into issues 

pertaining to Reconciliation; Language policy; Education; Religion; Arts and culture; People to 
people contact; Vulnerable groups; Assistance to resettled families; Land issues; Refugees from India; 
Muslim IDPs; Sinhala IDPs ; Long term IDPs; Compensation and monetary relief ; Resettlement 
assistance;  and Tamils of recent Indian origin. 

 9 The action plan matrix is now available at www.priu.gov.lk 
 10 The Task Force has identified the recommendations that have actually been implemented and those in 

which action is required to be taken.  Following the approval of the Cabinet, the Task Force will 
discuss the process of implementation with key government agencies and all stakeholders. A 
mechanism will be set up for the supervision of the implementation of the recommendations and 
progress reported to the Cabinet. 
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 11 It is proposed to set in place mediation boards in terms of Mediation (Special Provisions) Law to 
resolve disputes between owners who have paper titles and have been displaced and those who are in 
unlawful occupation, as an alternate dispute resolution mechanism. 

 12 For the purpose of facilitating further investigations, the material collected by and the 
recommendations made by the Commission of Inquiry to investigate and inquire into serious 
violations of Human Rights (Udalagama Commission), in relation to these two cases, has been 
submitted to the Inspector-General. 

 13 These two multi-pronged regional development programmes have been implemented to address 
immediate requirements in the North and East. The humanitarian assistance programme includes 
sectoral development initiatives, resettlement, economic and social development, growth and 
connectivity. 

 14 From 2005 to 2008 recruitment of Tamil officers to the Police was 396, from 2009 to 2011 it was 
393, and in the first six months of 2012 it rose to 427. The total number of Tamil speaking police 
officers at present is 2,582 (of whom 2,181 are deployed in the North and East). In addition, several 
more persons with competence in Tamil (including ex-combatants) are being inducted into the Civil 
Defence Force which is a localized security force comprising personnel from within the District. The 
Army has recruited Tamil personnel as follows: 3 officers and 86 other ranks to its regular force and 1 
officer and 27 other ranks into its volunteer force. 

 15 Language training for the police: 
  a. 3,424 Police Officials have been given Tamil language training 2009 – 2012. 
  b. 409 Police Officials have been given English language trainings 2009 – 2012. 
 16 The Military has also received language training as follows: 
  Army: Full time Tamil language training courses for 15 Officers and 301 Other Ranks; Navy: Full 

time Tamil language training course for 8 Officers and 151 Sailors; Air Force: Full time Tamil 
language training courses for 15 Officers and 141 Other ranks; and General: Tamil language package 
introduced into the  tri-forces and police training. 

 17 The Palaly airport - which is to be upgraded, and the Kankesanthurai (KKS) harbour - are located less 
than 10 kilometres from the Industrial Zone, thus providing additional logistical advantages to 
investors. 

 18 Many former LTTE combatants are now in active politics. The LTTE's one time Eastern Province 
Commander  is a junior Cabinet Minister. A former LTTE child soldier, was the Chief Minister of the 
Eastern Province. A number of former LTTE cadres have also become members of local government 
bodies. 

 19 The Supreme Court in its Special Determination No. 01/2010 determined that the Bill may be passed 
into law by being approved by the special majority required by the Constitution. 

 20 Multi-party discussions and analysis revealed that the arrangements under the 17th Amendment were 
insufficient to guarantee against political influence impacting upon appointments, as members of the 
erstwhile Constitutional Council were themselves nominees of leaders of political parties. 

 21 The motion was adopted by Parliament and Government has already nominated its members to the 
PSC and is awaiting the nomination of members representing the opposition, after which its sittings 
can commence. 

 22 Emergency was re-imposed after the assassination of the then Foreign Minister in August 2005. 
 23 The NHRAP addresses 08 areas, viz, civil and political rights (CPR), economic, social, and cultural 

rights (ESCR), children's rights, labour rights, migrant worker rights, the prevention of torture (PoT), 
women’s rights and the rights of IDPs.  An inter-ministerial committee on human rights has been 
established that will oversee its implementation and action is being taken to act upon other identified 
initiatives in keeping with the stipulated time frames. At the operational level, a body of senior 
officials of key institutions has been charged with overseeing implementation in line with their 
respective mandates and a dedicated unit has been established to support the various oversight 
mechanisms. 

 24 Examples of implementation of significant activities include the preparation of draft legislation on 
occupational safety, health and welfare at work by the Ministry of Labour and Labour Relations 
(Labour Rights), directives issued by the Police Department to ensure physical safety of persons taken 
into custody and the provision of access to legal counsel as of right (Prevention of Torture), the 
adoption and implementation of a national Trilingual policy as well as the enhancement of scope and 
reach of national vocational qualification (NVQ) by the Tertiary and Vocational Education 
Commission (Economic Social and Cultural Rights), accelerated demining and awareness raising 
among IDPs of risks due to mines and  unexploded ordnance (UXO) (Rights of IDPs), 
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implementation of the national action plan supporting the Prevention of Domestic Violence Act of 
2005 (Rights of Women), strengthening capacity to support Child Helpline (Rights of Children), 
establishment by the Sri Lanka Police Department of a special unit to combat human smuggling and 
trafficking (Rights of Migrant Workers), completion of review and improvement of training syllabus 
and period of training for police officers including more emphasis  on human rights and language 
training (especially Tamil language training) (Civil and Political Rights). 

 25 Available at http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/VitalStatistics/EVE2011_FinalReport.pdf (last 
accessed 12 July 2012). 

 26 The principal poverty alleviation programme which saw a commitment of Rs. 9.5 billion benefiting 
approximately 1.6 million persons. Consistent investment in ths programme has seen the poverty 
headcount ratio drop from 22 percent in 2002 to 8.9 percent by 2009/10. 

 27 In 2011 the Government spent approximately 42 billion on fertilizer subsidies – the biggest single 
item of welfare expenditure. The subsidy has important implications for agriculture, livelihoods and 
food security. 

 28 The several phases of the criminal justice system sought to be expedited are, (i) the conduct of 
criminal investigations by the police; (ii) conduct of forensic investigations by the judicial medical 
service and reporting; (iii) consideration of the institution of criminal proceedings by the Attorney- 
General and the institution of criminal proceedings; and (iv) the conduct of the trial. Time frames 
have been specified for each of these phases. 

 29 The project is presently being implemented as a pilot activity in the Western Province (High Court 
zone of Gampaha), North Central Province (HC zones of Anuradhapura and Polonnaruwa), Eastern 
Province (HC zone of Batticaloa) and the Northern Province (HC zone of Jaffna). The 
implementation of the project is monitored by a National Steering Committee headed by the Secretary 
Justice and involves the participation of representatives of the Attorney-General, Inspector General of 
Police, Chairman of the NCPA, Secretary to the Ministry of Health and a UNICEF representative. 

 30 IGP’s Circular 2328/2011 dated 29 December 2011 (Safety of Persons in Police Custody). 
 31 Extraordinary Gazette Notification 1758/36 dated 18 May 2012. 
 32 1,602 Police Officials have been trained on Crime Investigations and Prosecution Procedures, 2009 - 

2012; Divisional Prosecution Units are headed by Assistant Superintendents of Police and have been 
established in the nine Provinces since 2009; three special high courts have been established in 
Anuradhapura, Vavuniya and Colombo to expedite terrorism related cases. 

 33 Training in human rights and international humanitarian law have been continuously conducted for 
the armed services and police. During the reporting period, some of the relevant training provided 
includes:  Army: Dedicated IHL / HRL courses 33. 251 Officers and 346 Other Ranks; Other related 
programmes 1,020. 10,449 Officers and 96,087 Other Ranks; c. Other seminars (ICRC/HRCSL) - 169 
attended by 2,589 Officers and 13,947 Other Ranks; Navy: 658 HR training courses during 2011. 127 
Officers and 18, 532 Sailors have been trained; Air Force: 26 HR training courses in 2011. 219 
Officers and 4,743 Other Ranks have been trained; Police: human rights training courses from 2009 -
2012. 1,173 Police Officials have been trained. 

 34 3,073 inquiries have been made at Colombo, Boossa and Vavuniya as at 14 May 2012 – 2,582 in 
person, 486 by telephone and 5 by email. The number of investigations conducted to date are 401. 

 35 Special Rapporteur on Trafficking in Persons Especially Women and Children (2010); WGEID (2009 
to 2012), Special Rapporteur on Arbitrary Detention (2010), Special Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions (2009 to 2012). 

 36 Investigations reveal that among the alleged disappearances there are genuine complaints, persons 
later traced, deceased persons including suicides, persons who have run away, eloped or left home for 
other personal reasons, persons in law enforcement custody, as well as a number of false complaints/ 
instances of misreporting. 

 37 The total number of persons reported allegedly missing in 2010 was 7,940 out of which 6,653 have 
been found. The corresponding numbers for 2011 are 7,296 and 5,185. In 2010 the number of persons 
allegedly “abducted” was 225 of whom 207 were later traced. The number of allegedly abducted in 
2011 was 239 of whom 226 have been traced. Investigations continue into unresolved cases. 

    


