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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢

علومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة        جتميع للم     
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥

  سري النكا     

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
فوضـية الـسامية    اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية وامل          
والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           

ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      
 مـن   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات         . العودة إىل الوثيقة املرجعية   

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  
وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . دة يف التقرير  الوار

  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة خالل االستعراض السابق 
اإلجراءات املتخذة 

 راضبعد االستع
مل ُيوافق /صكوك مل ُيصدق عليها

 عليها

االتفاقية الدولية للقضاء علـى      التصديق أو االنضمام أو اخلالفة
مجيع أشكال التمييز العنـصري     

)١٩٨٢( 

الربوتوكول االختيـاري الثـاين      
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

 املدنية والسياسية
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      

اعية والثقافية  االقتصادية واالجتم 
)١٩٨٠( 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة      
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

 أو الالإنسانية أو املهينة
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      

 )١٩٨٠ (املدنية والسياسية
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي       

  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (اإلعاقة 
قضاء على مجيع أشكال    اتفاقية ال  

 )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع        

  األشخاص من االختفاء القسري
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه      

من ضروب املعاملة أو العقوبـة      
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

 )اتفاقية مناهـضة التعـذيب    (
)١٩٩٤(  

    

      ) ١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل  
الربوتوكول االختياري التفاقية     

حقوق الطفل بـشأن إشـراك      
األطفال يف املنازعات املـسلحة     

)٢٠٠٠(  

    

الربوتوكول االختياري امللحـق      
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع     
األطفال واستغالل األطفـال يف     
ــة  ــواد اإلباحي ــاء ويف امل البغ

)٢٠٠٦(  

    

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       
 العمال املهاجرين وأفـراد     مجيع

  )١٩٩٦(أسرهم 
    

أو /التحفظات، واإلعالنـات و   
  التفامهات

الربوتوكول االختيـاري األول    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

  )١إعالن، املادة (
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االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

 ٢-٨اد  املـو : إعـالن (أسرهم  
  )٥٤ و٤٩ و٢٩و

    

إجراءات الـشكوى والتحقيـق     
  )٣(واختاذ إجراءات عاجلة

الربوتوكول االختيـاري األول    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية
  )١٩٩٧(١املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       
ــصري  ــز العن ــكال التميي  أش

  ١٤املادة 

  
التفاقية الربوتوكول االختياري   

القضاء على مجيع أشكال التمييز     
  ضد املرأة
  )٢٠٠٢(٨ و١املادتان 

الربوتوكول االختيـاري للعهـد       
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    
ــة  ــة والثقافيـ  واالجتماعيـ

  ١١ و١٠ و١املواد 

  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
  )١٩٨٠(٤١املادة 

فاقيـة  الربوتوكول االختياري الت    
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة    

  ٦ و١املادتان 

  
  اتفاقية مناهضة التعذيب

  ٢٠املادة 
ــذيب    ــضة التع ــة مناه  اتفاقي

  ٦ و١املادتان 

  
ــذيب      ــضة التع ــة مناه  اتفاقي

  ٢٢ و٢١املادتان 

  
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع          

  األشخاص من االختفاء القسري
  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل االستعراض السابق  
اإلجراءات املتخذة 

  صكوك مل ُيصّدق عليها  بعد االستعراض
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية   التصديق أو االنضمام أو اخلالفة

  واملعاقبة عليها
نظام روما األساسي للمحكمـة       

  اجلنائية الدولية
، التوقيـع   )٦(وبروتوكول بـالريم      )٤(١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام   

  )٢٠٠٠فقط، 
االتفاقيات األساسـية ملنظمـة       

  )٥(العمل الدولية
  )٧(الالجئون وعدميو اجلنسية  

اتفاقية منظمة األمـم املتحـدة        
ــة   ــم والثقاف ــة والعل للتربي

ملكافحة التمييز يف   ) اليونسكو(
  جمال التعليم

الربوتوكوالت اإلضـافية األول      
والثاين والثالث التفاقيات جنيف    

  )٨(١٩٤٩لعام 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           
٩(١٦٩(  

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           
١٠(١٨٩(  
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دعت هيئات املعاهدات سري النكا إىل النظر يف التصديق على االتفاقيـة الدوليـة               -١
 واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        ،)١١(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري      

 ،)١٣( والربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ،)١٢(اإلعاقة
 ،)١٤(والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 ،)١٦( ونظـام رومـا األساسـي      ،)١٥(والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     
 ،)١٨( وبروتوكول بالريمو  ،)١٧( املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلنسية    واالتفاقيات األربع األساسية  

، دعا املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠١٢ ويف عام    .)١٩(١٦٩واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
مبسألة التعذيب بدوره احلكومة إىل اختاذ تدابري من أجل التصديق على الربوتوكول االختياري 

  .)٢٠(شاء آلية وقائية وطنيةالتفاقية مناهضة التعذيب وإن

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  
واملقرر اخلاص   )٢١(٢٠١٠ عام   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    أعرب    -٢

               عن قلقهما مـن التعـديل الدسـتوري الثـامن عـشر             ٢٠١٢املعين مبسألة التعذيب عام     
س الدستورى وأعطى الرئيس سلطة التعيني املباشر ألعضاء         الذي ألغى اجملل   ،)٢٢(٢٠١٠لعام  

جلان رئيسية، من مثل مفوض الشرطة الوطنية ورئيس وأعضاء جلنة حقوق اإلنسان، وجلنـة              
التحقيق يف دعاوى االرتشاء والفساد، وأعضاء جلنة القضاء، واملفوض الربملاين لشؤون اإلدارة 

 سري النكا إىل اختـاذ      قوق االقتصادية واالجتماعية  اللجنة املعنية باحل  ودعت  ). أمني املظامل (
  .)٢٣(مجيع التدابري الالزمة لضمان استقالل السلطة القضائية وأجهزة اإلشراف ونزاهتها

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سري النكا علـى أن تـدمج                 -٣
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق   كما حثت   .)٢٤(االتفاقية بشكل كامل يف نظامها القانوين الداخلي      

         )٢٧(واللجنة املعنية بالعمـال املهـاجرين   )٢٦(وجلنة حقوق الطفل )٢٥(االقتصادية واالجتماعية 
وذكر . سري النكا على مواءمة تشريعها الداخلي مع املعاهدة اليت تعىن هبا كل واحدة منها             

ذ خطوات هامة من أجـل املراجعـة        فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة ما فتئت تتخ        
وأُشري خباصة إىل   . املنهجية جلميع القوانني السارية من أجل مواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل          

  .)٢٨(١٩٣٩ما جيري من مراجعة لقانون األطفال والشباب لعام 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إدراج االختفاء             -٤

  .)٢٩(ري كجرمية يف القانون السريالنكيالقس
 سري النكا على تسريع عملية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةوحثت   -٥

  .)٣٠(اعتماد قانون احلق يف املعلومات
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٣١(ق اإلنسانحالة املؤسسات الوطنية حلقو    
  احلالة خالل االستعراض احلايل  احلالة خالل االستعراض السابق  )٣٢(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٩(باء   )٢٠٠٧(باء    حلقوق اإلنسانالسريالنكيةاللجنة 
 مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        ،)٣٣(أشارت هيئتان من هيئات املعاهدات      -٦

 إىل خماوف بـشأن     ،)٣٥( الفرعية لالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية      واللجنة )٣٤(اإلنسان
وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري عـن       . عدم استقاللية اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان     

 من أجل   ٢٠٠٩ من   برنامج األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان اعتباراً      الذي قدمه   دعم  ال
والتعامل مع اجملتمـع   تقدمي تقارير علنية     السريالنكية حلقوق اإلنسان و    اللجنة تعزيز استقاللية 

 أشهر، عني مندوبون جدد للجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان يف          ١٠وبعد غياب دام    . املدين
  .)٣٦(٢٠١١فرباير /شباط

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن إجـراء تعـيني منـدويب اللجنـة                 -٧
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب احلكومة بإقامة عملية اختيار        . قوق اإلنسان السريكالنكية حل 

شفافة وتشاورية وضمان قدرة اللجنة السريكالنكية حلقوق اإلنسان على إجراء حتقيقـات            
مستقلة يف احلاالت املمكنة للتعذيب، مبا يف ذلك يف املباين العسكرية واملنشآت اليت حتـت                

  .)٣٧(سيطرة احلكومة ونشر النتائج
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة قد انتهت، بدعم مايل من برنـامج                -٨

األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان، من صياغة خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان             
وإىل الوقت احلاضر، مل جيـر نـشر   . ووافقت عليها ونشرهتا) خطة العمل الوطنية (ومحايتها  

  .)٣٨(إىل الربملانُتقّدم لوطنية النهائية على نطاق واسع وال خطة العمل ا

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
عقدت الدورة االستثنائية احلادية عشرة جمللس حقوق اإلنسان بشأن حالة حقـوق              -٩

 ورحب اجمللس، يف مقـرره      .)٣٩(٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧ و ٢٦اإلنسان يف سري النكا يومي      
ملعتمد بتصويت مسجل، بزيارة األمني العام إىل سري النكا بدعوة من رئيسها،             ا ١١/١-دأ

  .)٤٠(وأيد البيان املشترك الصادر يف ختام الزيارة والتفامهات اليت تضمنها
، أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان           ٢٠١٢ويف عام     -١٠

ملزعومة اليت قد تكون هلا صلة بتعاون املدافعني عن         عن قلقها اخلاص بشأن محالت التشهري ا      
 وأبلغ األمني العام عـن      .)٤١(حقوق اإلنسان مع جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة        

  .)٤٢(٢٠١٠دواعي قلق مماثلة عام 
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 بـشأن   ١٩/٢، اعتمد جملس حقوق اإلنسان القـرار        ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ويف    -١١
ويدعو القرار حكومة سـري     . ، بتصويت مسجل  "يف سري النكا  تعزيز املصاحلة واملساءلة    "

النكا إىل تنفيذ مجلة أمور منها التوصيات البناءة املقدمة يف تقرير جلنة الـدروس املـستفادة                
وطُلب إىل احلكومة أن تقدم خطة عمل شاملة بتفاصيل اخلطوات الرامية إىل تنفيذ       . واملصاحلة

  .والتصدي لالنتهاكات املزعومة للقانون الدويلالتوصيات املقدمة يف تقرير اللجنة 

   التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  عاهدة امليئةاهل
املالحظات اخلتامية املدرجة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُـدم    
منذ االستعراض  

  السابق
آخــر مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  ريالعنص
من العاشر  تأخر تقدمي التقارير      -  -  ٢٠١١أغسطس /آب

  ٢٠٠٧إىل الثالث عشر منذ 
ــاحلقوق  ــة ب ــة املعني اللجن
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين   ٢٠٠٨  ١٩٩٨أبريل /نيسان
٢٠١٠  

حيل موعـد تقـدمي التقريـر       
  ٢٠١٣اخلامس عام 

تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ       -  -  ٢٠٠٣نوفمرب /ثاينتشرين ال  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٧عام 

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
  التمييز ضد املرأة

ينـاير  /كانون الثاين   ٢٠٠٩  ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين
٢٠١١  

حيل موعد تقدمي التقرير الثامن     
  ٢٠١٥عام 

نوفمرب /لثاينتشرين ا   ٢٠٠٩  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠١١  

حيل موعـد تقـدمي التقريـر       
  ٢٠١٥اخلامس عام 

/ تشرين األول  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١٠أكتوبر 

حيل موعد تقـدمي التقـريني      
 ٢٠١٥اخلامس والسادس عام    

وقدم التقرير الول عن االمتثال     
للربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     
األطفال يف املنازعات املسلحة    

  ٢٠١٠عام 
اللجنة املعنية حبماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم

ــشرين   ٢٠٠٨  - تــــ
أكتــــوبر /األول
٢٠٠٩  

تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ      
  ٢٠١١عام 

جلنة القضاء علـى التمييـز      
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير من العاشر       -  -  ٢٠٠١أغسطس /آب
الثالث عشر منـذ عـام      إىل  

٢٠٠٧  
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  الردود على طلبات متابعة حمددة قدمتها هيئات معاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي هيئة املعاهدة

توفري الضمانات القانونية لألشخاص     ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين جلنة مناهضة التعذيب
قيقات احملتجزين أو تعزيزها؛ وإجراء حت 

فورية ونزيهة وفعالة؛ ومالحقة املشتبه     
فيهم ومعاقبة املسؤولني عن أعمـال      

 التعذيب أو إساءة املعاملة

 

اللجنة املعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد املرأة

مشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة         ٢٠١٣
  والسياسية؛ وأثر الرتاعات على املرأة

 

  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

احلوار متواصل بشأن احلاالت األربع مجيعها ومل يرد أي رد   )٤٥(٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  )٤٦(بعد بشأن حالتني

  )٤٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة
ص املعين حباالت اإلعـدام خـارج       املقرر اخلا   الزيارات اليت متت

 )١٩٩٧(القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 
  

    )١٩٩٩(الفريق العامل املعين حباالت االختفاء   
املقررون اخلاصون املعنيون حبرية الدين أو املعتقد         

، وحباالت اإلعدام خارج القـضاء أو       )٢٠٠٥(
؛ ومبسألة  )٢٠٠٥(بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

؛ وممثل األمني العـام املعـين       )٢٠٠٧(ب  التعذي
  )٢٠٠٧(حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً 

  

الزيارات املوافق عليها من حيث     
  املبدأ

   املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري

قدم طلب  (الفريق العامل املعين حباالت االختفاء        الزيارات اليت طلبت
  )٢٠٠٧ ، وطلب املتابعة عام٢٠٠٦عام 

الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء       
 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩قدمت طلبات أعـوام     (
  )٢٠١١و
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قدم (اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات        املقرر اخلاص املعين باالستقالل القضاة واحملامني  
  )٢٠١٠طلب عام 

املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عـن           
  )٢٠٠٨م قدم طلب عا(حقوق اإلنسان 

املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي           
  )٢٠٠٩قدم طلب عام (والتعبري 

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج          
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً       

، وأرسل تـذكري    ٢٠٠٩قدم طلب عام    (
  )٢٠١٠عام 

املقرر اخلاص املعين حبرية التجمع وتكوين          
  )٢٠١١لب عام قدم ط(اجلمعيات 

الردود على رسائل االدعـاءات     
  والنداءات العاجلة

 رسالة  ٧٢خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بعثت      
   من هذه الرسائل٢٢وقد ردت احلكومة على 

  

، )٤٩( والتعذيب)٤٨(حاالت اإلعدام خارج القضاء   تقارير املتابعة
  )٥٠(وحرية الدين

  

ة التعذيب عن امتنانه لسري النكا على املعلومـات         أعرب املقرر اخلاص املعين مبسأل      -١٢
  .)٥١(فيذ توصيات سلفهناملقدمة عن اخلطوات املتخذة لت

، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء إىل أنه أحـال، منـذ             ٢٠١٢ويف عام     -١٣
 حالة منها اعتمادا    ٦ ٥٣٥وقد مت توضيح مالبسات     .  حالة إىل احلكومة   ١٢ ٤٦٠إنشائه،  

 وذكـر فريـق     .)٥٢( حالة تنتظر البت   ٥ ٦٧١ املعلومات اليت قدمتها احلكومة؛ وظلت       على
األمم املتحدة القطري أن األمم املتحدة أيدت مطالبة سري النكا بإنشاء قاعدة بيانات تتصل              
حباالت االختفاء اليت مل يبت فيها الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري                

قد سلمت قاعدة البيانات إىل اللجنة الـسريالنكية حلقـوق اإلنـسان يف             و. الطوعي بعد 
  .)٥٣(٢٠١١يونيه /حزيران

، أجرى املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملشردين داخلياً زيـاريت           ٢٠٠٩ويف عام     -١٤
  .)٥٤(عمل إىل سري النكا

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 السامية حلقوق اإلنسان مبستشار كبري لشؤون حقـوق اإلنـسان يف            حتتفظ املفوضية   -١٥

 وقد أشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج         .)٥٥(صفوف فريق األمم املتحدة القطري    
القضاء، يف تقرير املتابعة الذي قدمه، إىل أنه ال يزال ال يوجد مكتب للمفوضية له اختـصاص                 

  . سري النكا الدعوة إىل املفوضة السامية لزيارة البلد وقد وجهت.)٥٦(الرصد واإلبالغ
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
جملـاالت الـيت    أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل العديد من ا             -١٦

ودعت اللجنة إىل دمج املنظور . )٥٨(تعكس الوضع غري املوايت وغري املتساوي للنساء والفتيات     
 حبيث حتقق تعميم التعليم اجليد لفائدة الفتيات على         ؛)٥٩(اجلنساين يف الربنامج اإلمنائي الوطين    

 العـامالت   ومتكـني ؛)٦٠(مجيع مستويات نظام التعليم ويف كل فئة مـن الفئـات اإلثنيـة     
 واختاذ مجيع التدابري الالزمة لزيادة متثيل املرأة يف الشؤون السياسية ويف احلياة             ؛)٦١(املهاجرات

   .)٦٢(العامة، عن طريق اعتماد تدابري خاصة مؤقتة مثالً
 إىل التوصـيات املتكـررة      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    وأشارت    -١٧

 ،)٦٣( بشأن استمرار أحكام متييزية يف القـانون       ١٩٩٨عاهدات منذ عام    املقدمة من هيئات امل   
مع إشارة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على وجـه اخلـصوص إىل قـانون                 
العقوبات، وقانون تطوير األراضي، وقوانني األحوال الشخصية العامة، وقـانون األحـوال            

 كما أعربت اللجنة املعنية     .)٦٤(وقانون التيساوالماي الشخصية للمسلمني، وقانون الكانديان     
عن قلقها من تعدد النظم القانونية وأوصت سري النكا بالنظر  بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

يف إعداد قانون موحد بشأن األسرة وفقاً لالتفاقية يتناول احلق املتساوي يف اإلرث والتملك              
كر، هبدف القضاء على هذه الظواهر، ويتضمن خيار        واألرض، وتعدد الزوجات والزواج املب    

  .)٦٥(جلوء مجيع النساء إىل أحكام القانون املدين
 عن قلقهـا    ،)٦٦(وأعربت جلنة حقوق الطفل، كما أكد فريق األمم املتحدة القطري           -١٨

إزاء التمييز املستمر ضد أطفال مجاعات الفيدا واملسلمني والتاميل، ومن بني هؤالء يواجـه              
وأعربت عن قلقها الستمرار    . فال الذين يعيشون يف مزارع الشاي أسوأ أوضاع احلرمان        األط

التمييز أيضاً ضد الفتيات وأطفال األرياف واألطفال الالجئني واملشردين داخلياً، واألطفـال            
الذين يعمل ذووهم يف اخلارج، واألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية، واألطفـال ذوي             

 يف املائة مـن     ٣٠ إىل   ٢٠ربت عن قلقها إزاء التمييز الطبقي الذي ميس حنو          كما أع . اإلعاقة
  .)٦٧(هتميشإقصاء وسكان سري النكا ويساهم يف تردي ظروفهم املعيشية وما يعانونه من 

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل مستويات الوصم والتمييز اليت يتعـرض هلـا         -١٩
  .)٦٨(اإليدز/بشرياملصابون بفريوس نقص املناعة ال
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  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
، كرر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب نداءه إىل احلكومة بإلغـاء            ٢٠١٢يف عام     -٢٠

  .)٦٩(عقوبة اإلعدام أو على األقل حتويل عقوبات اإلعدام إىل عقوبات سجنية
االت اإلعدام خارج القضاء عن قلقه      ، أعرب املقرر اخلاص املعين حب     ٢٠١٢ويف عام     -٢١

 وأشار إىل رسالة موجهـة  .)٧٠(من عدد الرسائل اليت بعث هبا إىل احلكومة وطبيعتها املختلفة 
جيش سري النكـا  من   بشأن التحقيقات يف شريط فيديو يزعم أنه يصور أفراداً    ٢٠١١عام  

ة، إىل أن شـريط      وخلص، يف تلك الرسال    .)٧١(إعدام خارج القضاء  عمليات  وهم يرتكبون   
 وشكر املقرر اخلـاص     .)٧٢(الفيديو أصلي وأن األحداث اليت يصورها وقعت كما بدت فيه         

احلكومة على ردودها وأشار إىل بياهنا بأن تطلعه على التقدم احملرز عند انتـهاء العمليـات                
  .)٧٣(الداخلية

ة تشعر بقلق بالغ ، كانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ٢٠١١ويف عام   -٢٢
إزاء ما تفيد به التقارير من حدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان املكفولـة للمـرأة،               

 وأعربت جلنة مناهضة .)٧٤(وخباصة نساء أقلية التاميل واملشردات داخلياً واملقاتالت السابقات
 العنف  إزاء حاالت االغتصاب يف وقت احلرب وغريها من أعمال         التعذيب بدورها عن قلقها   

اجلنسي املبلغ عنها اليت وقعت بعد انتهاء الرتاع، وال سيما يف املخيمات اخلاضعة لـسيطرة               
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ القلق، كما أكـد فريـق             ٢٠١٠ ويف عام    .)٧٥(اجليش

 إزاء عدم كفاية اجلهود اليت بذلتها سري النكا للتحقيق يف وفـاة    ،)٧٦(األمم املتحدة القطري  
، وال سيما نتيجة ما يزعم      ٢٠٠٩ األطفال أثناء األشهر اخلمسة األخرية من الرتاع عام          مئات

من عمليات قصف مدفعي وجوي للمدنيني واملستشفيات واملدارس والعمليـات اإلنـسانية           
اللجنـة   وأعربت   .)٧٧(وكذا احلرمان املتعمد من األغذية والرعاية الطبية واملساعدة اإلنسانية        

  .)٧٨( عن دواعي قلق مماثلةق االقتصادية واالجتماعيةاملعنية باحلقو
         ، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء إىل رسـالة موجهـة            ٢٠١٢ويف عام     -٢٣
 بشأن مزاعم تتعلق باملرحلة األخرية من احلرب ضد منور تاميل إيالم للتحريـر              ٢٠١١عام  

وأشارت املعلومات إىل مزاعم جدية حبدوث      . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦ يف الفترة من     )منور تاميل (
 .)٧٩(انتهاكات حلقوق اإلنسان يف احملافظة الشمالية لسري النكا، وال سيما يف مقاطعة منار            

 حالة اختفاء قـسري     ٤٧٥، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن         ٢٠١١ويف عام   
 واالدعاءات بأن   ٢٠١٠ و ٢٠٠٦أحاهلا الفريق العامل إىل سري النكا يف الفترة املمتدة بني           

مرتكبيهما املزعومني هم أفراد اجليش والشرطة وإدارة التحقيقات اجلنائية واجلماعات شـبه            
 وباإلشارة إىل عشرات السنني من حاالت اختفاء البالغني، ذكر فريق األمـم             .)٨٠(العسكرية

 مباشرة حتقيـق    إىل املتحدة القطري أن جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة دعت سري النكا         
  .)٨١(كامل يف هذه احلوادث وحتريك متابعات كلما لزم األمر
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بسياسة لعدم التسامح مطلقاً مع التعذيب كمـسألة         وبالرغم من التزام سري النكا      -٢٤
تندرج يف إطار سياسة الدولة وممارستها، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق بـالغ إزاء               

 اليت تتعلق بانتشار استخدام التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          االدعاءات املتواصلة واملتسقة  
 ودعـت جلنـة     .)٨٢(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف حق املشتبه فيهم احملتجزين احتياطياً          

مناهضة التعذيب سري النكا إىل اختاذ تدابري فورية وفعالة للتحقيق يف مجيع أفعال التعـذيب        
  .)٨٣(سؤولني عنهاوسوء املعاملة ومالحقة امل

وفد سري النكا بشدة هلذه االدعاءات، أعربت جلنة مناهـضة          نفي  وباإلشارة إىل     -٢٥
التعذيب عن بالغ قلقها من التقارير اليت وردت من مصادر غري حكومية وتفيد بوجود مراكز               
سرية لالحتجاز تديرها املخابرات العسكرية واجلماعات شبه العسكرية السريالنكية ُيـزعم           

 وقدم املقرر   .)٨٤(ارتكاب عمليات اختفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء داخلها         
 وأوصـت   .)٨٥(٢٠١٢اخلاص املعين مبسألة التعذيب توصيات ملعاجلة دواعي القلق هذه عام           
 يـشمل مجيـع      مركزياً جلنة مناهضة التعذيب سري النكا بأن تستحدث على الفور سجالً         

  .)٨٦(رمسي ونشر قائمة جبميع احملتجزين وأماكن االحتجازاألشخاص احملتجزين بشكل 
      ، )٢٠٠٥(١٦١٢وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه مبوجب قرار جملس األمـن            -٢٦
دث أية حاالت جتنيد جديدة لألطفال على يد اجملموعـات املـسلحة منـذ تـشرين                حتمل  

 أطفال  ٦ ٩٠٥ من جمموع     طفالً ١ ٣٧٣لكن ال تزال أماكن وجود      . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
يذكر أن منور تاميل جندهتم جمهولة وكذلك مكان وجود مخسة أطفال جندهم تاميل ماكال              

 وقدم فريق األمم املتحدة القطري معلومات عن ثالثة مراكز إلعادة           .)٨٧(فيدوتاالي بوليغال 
اميـل، وتاميـل    التأهيل تعمل خالل فترات خمتلفة تقدم املساعدة لألطفال املرتبطني بنمور ت          

 وأوصت املمثلة اخلاصة لألمني العـام       .)٨٨(ماكال فيدوتاالي بوليغال، ومجاعة إينيا هباراهتي     
االنتهاء من التحقيقات يف جتنيد األطفال من قبل        : املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة مبا يلي     

د األطفال ممن كانوا إينيا هباراهتي بطريقة شفافة؛ وينبغي مساءلة من ارتكبوا جرائم خطرية ض     
يتولون مسؤولية قيادية ويوجدون رهن احلبس االحتياطي لدى احلكومة؛ وينبغي تشجيع قول       

منور تاميل، وتاميل ماكال    (املسلحة  اجملموعات  احلقيقة فيما يتعلق بالقادة واجملنِّدين من مجيع        
جنـدهتم هـذه    من أجل حتديد هوية األطفال الـذين        ) فيدوتاالي بوليغال، وفصيل كارونا   

        اجملموعات والتعريف هبم وحتديد مصريهم؛ وتعزيز القدرات احلالية يف جمال تعقـب األسـر              
 والتنفيذ الفوري ملا يتعلق باألطفال      ؛)٨٩(ومل مشلها وتوسيعها لتشمل املناطق الشرقية من البلد       

  .)٩٠(من توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة
املتحدة القطري أن احلكومة باشرت، بعد هناية األعمال العدائيـة          وذكر فريق األمم      -٢٧

 املـشتبه  داخلياً من فاين، عملية لفصل املشردين   داخلياً وجالء املشردين    ٢٠٠٩مايو  /يف أيار 
 ممن فصلوا وأطلق عليهم مـصطلح       ١١ ٦٠٠وأُرسل ما يقارب    . يف ارتباطهم بنمور تاميل   

ومنـذ  . من أجل إعادة تأهيلـهم    " ية وإعادة التأهيل  مراكز إدارية للحما  "إىل  " مستسلمني"
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، ما فتئت احلكومة ترفض وصول مراقبني مستقلني إىل هذه املراكز، مبا يف             ٢٠٠٩يوليه  /متوز
. يف أربعة مراكـز   " مستسلمني "١ ٠٠٧وال يزال هناك    . ذلك جلنة الصليب األمحر الدولية    

صوصة ومتفاوتة الدرجة من املراقبة     ، أُخضعوا ملستويات خم   "املستسلمني"وبعد إطالق سراح    
دعاءات بتعرض املقـيمني يف  ا وال تزال جلنة مناهضة التعذيب تشعر بالقلق إزاء          .)٩١(والرصد

املخيمات للتعذيب وسوء املعاملة خالل استجواهبم على يد أفراد دائرة التحقيقات اجلنائيـة             
 لعدم التحقيق يف هذه االدعاءات      وتشعر اللجنة بالقلق  . ودائرة التحقيقات املتصلة باإلرهاب   

خارج سياق عملية جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة ولعـدم اختـاذ أي إجـراء قـضائي                
  .)٩٢(بشأهنا
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه قد صيغت، بدعم من األمم املتحدة، السياسة               -٢٨

آفاق املستقبل يف   "وثيقة ختطيط عن    الوطنية إلعادة إدماج املقاتلني السابقني يف احلياة املدنية و        
  .)٩٣(، لكنهما مل تنفذا"إعادة استيعاب من أعيد تأهيلهم وإعادة دجمهم

الضوء على التوصيات اليت قدمتـها اللجنـة    )٩٤(وسلط فريق األمم املتحدة القطري   -٢٩
 ؛)٩٥(من أجل جترمي مجيع أنواع العنـف ضـد املـرأة           املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

 ؛)٩٦(وتوسيع نطاق جترمي االغتصاب الزوجي، بصرف النظر عن اإلقرار القضائي باالنفصال          
 واختاذ تدابري حلمايـة     ؛)٩٧(وتعزيز تدابريها ملكافحة مجيع أشكال االتِّجار بالنساء واألطفال       

 )٩٩( وأعربت كل من جلنة حقـوق الطفـل        .)٩٨(املرأة من التحرش اجلنسي يف مكان العمل      
وجلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيـات       )١٠٠(ملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   اللجنة ا و

عن القلق إزاء حجم ظاهرة االستغالل اجلنسي        )١٠١(والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية    
 وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة مل تتخـذ  .)١٠٢(لألطفال واالعتداء عليهم 

وأنه ال يزال ينبغي صياغة استراتيجية وطنية شاملة ضد          )١٠٣(إجراء إللغاء قانون التسكُّع   أي  
  .)١٠٤(االعتداء على األطفال

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سري النكا بالنظر يف تعديل قانون العقوبات، هبدف   -٣٠
  .)١٠٥(حظر العقوبة البدنية يف مجيع األماكن

  ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف   -جيم  
         ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها البالغ ألن سـري النكـا            ٢٠١٢يف عام     -٣١

ال توفر جلميع احملتجزين، مبن فيهم احملتجزون مبوجب قوانني مكافحـة اإلرهـاب، كافـة               
 ومستقلة للرصد من أجل التحقيق  مشرية إىل عدم وجود آلية فعالة      ،)١٠٦(الضمانات األساسية 
 من عدم وجود برنامج للمساعدة      أيضاً وأعربت اللجنة عن قلقها      .)١٠٧(يف شكاوى التعذيب  

القانونية ترعاه الدولة وإزاء احلواجز املتنوعة اليت جتعل طلب املثول أمـام القـضاء عـدمي                
إلفالت مـن العقـاب    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق بسبب مناخ ا   .)١٠٨(الفعالية

  .)١٠٩(السائد وبسبب التقارير العديدة اليت تتحدث عن عدم استقالل القضاء
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وبعد أن أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بااللتزامات الطوعية املتعهـد هبـا يف                -٣٢
سياق االستعراض الدوري الشامل، أوصت سري النكا من بني ما أوصتها بـه بـالنظر يف                

ون بشأن محاية الشهود والضحايا وحتسني قدرة الشرطة يف جمال إجـراء            اعتماد مشروع قان  
 وفيما يتعلـق حبمايـة      .)١١٠(التحقيقات، مع توفري تدريبات إضافية على التحقيق واملالحقة       

 مـشروع   ٢٠٠٧الشهود والضحايا، ذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه يوجد منذ عـام             
ومل يتخذ أي إجراء العتماد مشروع القانون أو تقدمي      . يةقانون، لكنه ال يستويف املعايري الدول     

  .)١١١(نص تشريعي جديد
، ذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن فريـق         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٦ويف    -٣٣

اخلرباء املعين باملساءلة يف سري النكا التابع لألمم املتحدة أبلغ عن مزاعم موثوقة تكشف، إذا        
 النكا ومنور تاميل جملموعة كبرية من االنتهاكات اخلطرية للقانون ثبتت، ارتكاب جيش سري

اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، بعضها قد تصل إىل جرائم حرب وجرائم             
، ذكرت املفوضة السامية أن مسؤولية التحقيق   ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠ ويف   .)١١٢(ضد اإلنسانية 

 كما حثت على تنفيذ التدابري الـيت أوصـى هبـا فريـق              يف هذه املزاعم تقع على احلكومة     
  .)١١٣(اخلرباء
، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل جهـود احلكومـة            ٢٠١٢ويف عام     -٣٤

الرامية إىل تسريع اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة حباالت التعذيب عن طريق إنشاء خمتلـف              
ئاسية املعنيـة بـالتحقيق يف احلـاالت اخلطـرية          جلان التحقيق املخصصة، ومنها اللجنة الر     

، وكذلك إنشاء جلنـة     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١النتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت منذ       
 وأهـاب   .)١١٤(الدروس املستفادة واملصاحلة واللجنة االستشارية املشتركة بني الوكـاالت        

ليت أثارهتا جلنة مناهـضة  باحلكومة أن تتخذ خطوات ملعاجلة دواعي القلق اليت ال تزال قائمة ا   
التعذيب بشأن حمدودية والية جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة وانعدام استقالليتها املزعـوم            

التعذيب واالغتـصاب وحـاالت       حتقيقات حمايدة وفعالة يف مجيع مزاعم      وأن تفتح سريعاً  
رية للرتاع ويف   االختفاء القسري وغريها من ضروب سوء املعامة اليت حتدث يف املراحل األخ           

 وإضافة إىل دعوة جلنة حقوق الطفل إىل إجراء حتقيقات سـريعة            .)١١٥(مرحلة ما بعد الرتاع   
ومستقلة وحمايدة، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سري النكا بإنـشاء              

ـ               وق آلية دولية مستقلة للمساءلة ُتكلَّف بالتحقيق يف حـاالت االنتـهاكات اخلطـرية حلق
 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سري النكا بالنظر يف إمكانية قبول هيئة حتقيق         ،)١١٦(اإلنسان
  .)١١٧(دولية
وجلنـة مناهـضة     )١١٨(اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      وأعربت    -٣٥

. عن القلق من املستويات الفظيعة لفرط االكتظاظ ورداءة ظروف االحتجـاز           )١١٩(التعذيب
 ال يزال مشكلة خطرية بـالرغم مـن         كتظاظر فريق األمم املتحدة القطري أن فرط اال       وذك
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 السجون هو   كتظاظولعل أحد األسباب اجلذرية لفرط ا     . الشروع يف إصالح بعض املنشآت    
  .)١٢٠(حاالت التأخر املتكررة يف اجلهاز القضائي

ديد للحـد األدىن    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء االخنفاض الـش            -٣٦
؛ واستمرار الطابع الـصارم وغـري املتناسـب         ) سنوات ٨(القانوين لسن املسؤولية اجلنائية     

 وأعرب .)١٢١(للعقوبات؛ وحمدودية البدائل اجملتمعية؛ وكثرة اإليداع يف املؤسسات اإلصالحية  
  .)١٢٢(فريق األمم املتحدة القطري بدوره عن القلق من إدارة قضاء األحداث

         عن قلقهـا لعـدم اختـاذ        اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    أعربت  و  -٣٧
  .)١٢٣(سري النكا بعد لتدابري حازمة وجمدية ملكافحة الفساد واإلفالت من العقاب

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
 أعربت عنه اللجنة املعنيـة  سلط فريق األمم املتحدة القطري الضوء على القلق الذي      -٣٨

بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن جترمي العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بـني البـالغني               
وذكر فريق األمم   . ألف من قانون العقوبات وأوصى بإلغاء هذا املقتضى        ٣٦٥مبوجب املادة   

نـف والتمييـز    املتحدة القطري أن العديد من األفراد من هـذه الفئـات يواجهـون الع             
  .)١٢٤(املتواصلني

  حرية التنقل  -هاء  
 الـيت أنـشئت     داخلياًذكر فريق األمم املتحدة القطري أن مجيع خميمات املشّردين            -٣٩

 مـن  للفارين من الرتاع من املناطق اليت كان يسيطر عليها منور تاميـل أصـبحت اعتبـاراً    
. يف مقاطعة منار، خميمات مغلقة  مبخيمي كاليموّداي وسريوكاندال     ، بدءاً ٢٠٠٨مارس  /آذار

     .  مشرد داخلي يف املخيمات املغلقـة      ٢٩٠ ٠٠٠، كان هناك حوايل     ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار 
استحدث نظام  ومبوازاة ذلك    فرد يف خميم مزرعة مينيك،       ٦ ٠٠٠ ما يقارب    وال يزال حالياً  

 حلرية التنقـل    يداً، وهو ما يبقى تقي    ٢٠٠٩جوازات مرور للتنقل بني املناطق يف أواخر عام         
  .)١٢٦( وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن دواعي قلق مماثلة.)١٢٥(الكاملة

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،             -واو  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير اليت جاء فيها أن املدافعني عن                -٤٠
حقوق اإلنسان وحماميي الدفاع وغريهم من العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبـن فـيهم               
الناشطون السياسيون والنقابيون والصحفيون يف وسائط اإلعالم املستقلة، كانوا مـستهدفني           

 بأعمال التخويف واملضايقة، مبا يف ذلك التهديدات بالقتل واالعتداءات اجلسدية           دون غريهم 
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ون املسؤولني املزعومني عن أفعال الترهيـب       لكوأعربت عن أسفها    . والتهم لدوافع سياسية  
وأعربت اللجنة  . واالنتقام يتمتعون على ما يبدو باإلفالت من العقاب يف العديد من احلاالت           

سبب املعلومات الواردة اليت تفيد بأن وزارة الدفاع نشرت مقاالت علـى            عن قلقها أيضاً ب   
 للبلد وأن أحد  " خونة"موقعها اإللكتروين جاء فيها أن احملامني الذين يدافعون عن األفراد هم            

، "خونة بعباءات سوداء يكتسون ومع أمثـاهلم جيتمعـون        "هذه املقاالت كان حيمل عنوان      
 )١٢٨( وأعربت املفوضة الـسامية   .)١٢٧(، مما يعرضهم للخطر   تضمن أمساء وصور مخسة حمامني    

وحثت . عن دواعي قلق مماثلة    )١٢٩(واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان       
        جلنة حقوق الطفل من بني ما حثت عليه على إزالة احلواجز والقيود غري الـضرورية علـى                 

  .)١٣٠(مية من عملما تقوم به املنظمات غري احلكو
 لفريق األمم املتحدة القطري، فإن اجملتمعات احمللية يف الشمال متنع من احلق يف        وفقاًو  -٤١

  .)١٣١(أو مشاركة مباشرة للجيش/التجمع السلمي دون إشراف و
           وشجعت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم               -٤٢

اإلسراع يف اختاذ مجيع التدابري الضرورية اليت تضمن للعمـال املهـاجرين            سري النكا على    
  .)١٣٢(السريالنكيني يف اخلارج إمكانية التسجيل واملشاركة يف االنتخابات

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -زاي  
خطـة   سري النكا باعتماد     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    أوصت    -٤٣

  .)١٣٤(والشباب )١٣٣(للنهوض بفرص العمل الدائمة للنساء عمل وطنية
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء القيود املفروضة على أنشطة النقابات، وإزاء مضايقة              -٤٤

النقابيني الواسعة النطاق واحلماية املتدنية من التمييز ضد النقابات، وال سيما يف مناطق جتهيز              
  .)١٣٥(الصادرات

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -ءحا  
كررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلعراب عن قلقها إزاء ارتفاع               -٤٥

 وأعربت .)١٣٦(، وإزاء هزالة سبل عيشهن٢٠٠٤عدد األرامل، نتيجة للرتاع والتسونامي عام 
 عن قلقها من أن اجلماعات احملرومة واملهمشة،        عيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتما    

وال سيما األسر العاملة يف املزارع واملسنون، ال يزالون يتعرضون لالستبعاد أو ال يـشملهم               
برنامج ساموردي للتخفيف من حّدة الفقر، وذلك بسبب أوجه القصور يف إدارته وتنـسيقه        

دة القطري عن اسـتنتاجات مفادهـا أن         وأبلغ فريق األمم املتح    .)١٣٧(والفساد واالختالس 
برنامج ساموردي ال يوفر محاية فعالة لألسر املستضعفة كما أن كمية املـساعدات ليـست           
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 سري النكا على    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     وشجعت   .)١٣٨(كافية للبقاء 
   .)١٣٩(ان االجتماعيمواصلة تعاوهنا مع منظمة العمل الدولية لتوسيع نطاق تغطية الضم

 سري النكا مبعاجلة النقص     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    وأوصت    -٤٦
  .)١٤٠(الفادح يف السكن باعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتني

  احلق يف الصحة  -طاء  
 مهات واألطفال ال يـزال ألوذكر فريق األمم املتحدة القطري أن سوء التغذية عند ا           -٤٧
 وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن حنو ثلث األطفال يعانون من سـوء              .)١٤١( رئيسياً حتدياً

وأوصت سري النكا   .  بسبب الالمساواة يف توزيع اخلدمات بني املناطق       التغذية وذلك أساساً  
اللجنة املعنيـة    وشجعت   .)١٤٢(بالتماس التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية       

  .)١٤٣( على صياغة برنامج للتغذية املتكاملة وتنفيذه االقتصادية واالجتماعيةباحلقوق
 ٢٠٠٧وأوصت اللجنة سري النكا باعتماد مشروع قانون الصحة العقليـة لعـام               -٤٨

وبوضع استراتيجيات لتعزيز املساعدة النفسية واالجتماعية املتاحة، وال سـيما لألطفـال،            
 قطاع الصحة العقلية وغريهم من أصحاب االختـصاص  وبتوظيف عدد أكرب من العاملني يف  

  .)١٤٤(من أجل معاجلة االضطرابات العقلية لفترة ما بعد الرتاع
اللجنة املعنية باحلقوق وأوصت كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة و  -٤٩

الـصحة اجلنـسية     مبعاجلة دواعي قلقهما بشأن الوفيات النفاسية و       االقتصادية واالجتماعية 
 منهن أو العامالت يف منـاطق أقـل         داخلياًواإلجنابية للنساء والفتيات، وال سيما املشردات       

وينبغي إيالء اهتمام خاص ملشكل محل املراهقـات وضـرورة           . أو يف مناطق الرتاع    تطوراً
  .)١٤٥(مراجعة القوانني املتعلقة باإلجهاض بغية إزالة األحكام العقابية منها

ر فريق األمم املتحدة القطري أن متعاطيي املخدرات حيتجزون بشكل إجباري           وذك  -٥٠
وال توفر هلم خيارات عالج فعالة وأنه جيري إنشاء أربعة مراكز للعـالج اإلجبـاري مـن                 

  .)١٤٦(املخدرات

  احلق يف التعلم  -ياء  
 فقد  بالرغم من إشارة فريق األمم املتحدة القطري إىل وضع سياسة تعليمية جديدة،             -٥١

أبلغ عن أن عدم توازن االنتشار ومشاكل النقل يف املناطق النائية والتشريد املتكرر وإعـادة               
التوطني والشواغل األمنية أدت إىل خصاص شديد يف املدرسني، وال سـيما يف احملـافظتني               

وال تزال الرسوم الدراسية تستخلص      .الشمالية والشرقية املتضررتني من الرتاع ومن تسونامي      
لرغم من سياسة جمانية التعليم املعتمدة يف الدولة، وهو ما يؤدي إىل التمييز ضـد أطفـال                 با

ومل تبذل جهود كافية إلدراج التثقيـف   .األسر الفقرية ويسهل الفساد يف القبول يف املدارس       
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 )١٤٨( وقدمت جلنة حقوق الطفل    .)١٤٧(يف جمال حقوق اإلنسان والسالم يف املناهج الدراسية       
وذكر األمني العام أن حالة املدارس اليت حتتلـها         . عاجلة دواعي القلق ذات الصلة    توصيات مب 

 من املدارس ال يـزال      ، بالرغم من أن عدداً    ٢٠١٠قد حتسنت عام     وتستعملها قوات األمن  
  .)١٤٩(متضرراً

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
ا إىل اختاذ خطوات     سري النك  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     دعت  -٥٢

 وإىل تكثيف جهودها للنهوض بإدمـاج  ٢٠٠٣ملموسة لتنفيذ السياسة الوطنية لإلعاقة لعام     
 فرص  ُمحاصصةاألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز نظام              

  .)١٥٠(العمل لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة

  الشعوب األصلية  -الم  
 عن القلق من حظر االستفادة      ية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   اللجنة املعن أعربت    -٥٣

       وحثـت  . الفيـدا من أراضي القنص ومواقع تربية النحل التقليدية الذي طال أفراد جمموعة            
دا من العودة إىل أراضيها اليت اسـتبعدت منـها          يفالسري النكا على ضمان متكني جمموعة       

  .)١٥١(اج، وال سيما يف حممية مادورو أويافيها دون إزعمتكينها من البقاء و

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -ميم  
اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        و )١٥٢(أعربت جلنة مناهـضة التعـذيب       -٥٤

واللجنة املعنية   )١٥٥(وفريق األمم املتحدة القطري    )١٥٤(وجلنة حقوق الطفل   )١٥٣(واالجتماعية
عن القلق إزاء ما ذكرته التقارير من اعتداءات يتعرض هلا           )١٥٦( ضد املرأة  بالقضاء على التمييز  

وأشارت اللجنة املعنية حبمايـة     .  للعمل، وال سيما النساء    السريالنكيون الذين يهاجرون طلباً   
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بقلق إىل أن الذين يغادرون أراضي سري النكا              

. )١٥٧("اهلجـرة غـري الـشرعية     "غري قانونية يعاقبون القترافهم جرمية      أو يدخلوهنا بصورة    
وأوصت اللجنة بأن تتضمن اتفاقات إعادة القبول احلالية واملقبلة وكذلك االتفاقات املربمـة             

  .)١٥٨(بني سري النكا والبلدان املضيفة ضمانات إجرائية مناسبة لفائدة املهاجرين
ري أنه ينبغي تشجيع احلكومة على اعتماد سياسـة         وذكر فريق األمم املتحدة القط      -٥٥

  .)١٥٩(وطنية وتدابري ملموسة لضمان احلماية لطاليب اللجوء والالجئني
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  داخلياًاملشردون   -نون  
، أوصى ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً احلكومـة بوضـع            ٢٠٠٨يف عام     -٥٦

 مع املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة       متاشياًسياسة شاملة تتناول مجيع جوانب التشرد الداخلي،        
 والحظ فريق األمم املتحـدة القطـري أن احلكومـة التزمـت يف              .)١٦٠(بالتشرد الداخلي 

 باالنتهاء من عملية صياغة مشروع قانون بـشأن         ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل لعام     
 قـانون إىل     بتشاور مع أصحاب املصلحة، لكن مل يقدم أي مشروع         داخلياًحقوق املشردين   

وقد أدى تقصري احلكومة إىل بطء تنفيذ مبادرة حتقق مشتركة بني احلكومة واألمـم            .الربملان
   .)١٦١(" لفترات طويلةداخلياًاملشردين "املتحدة بشأن 

مبعاجلة دواعي قلقها البالغ بشأن األوامـر   )١٦٢(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات    -٥٧
من وزارة الدفاع إىل مجيع قادة قوات األمن بتقلـيص           ٢٠١٠يونيه  /اليت صدرت يف حزيران   

 إىل مجيع وكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات         إمكانيات وصول املساعدات اإلنسانية عملياً    
 وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه بالرغم من رفـع           .)١٦٣(الدولية واملنظمات غري احلكومية   

، ٢٠١١يوليه  / وداخلها يف متوز   مالية إىل احملافظة الش   القيود عن تنقل العاملني يف اجملال اإلنساين      
  .)١٦٤(ال زالت احلكومة متارس رقابة صارمة على مجيع األنشطة املنفذة يف املنطقة

         واملـشردين العائـدين   وأوضح مكتب األمم املتحدة القطري أن املشردين داخليـاً      -٥٨
ت السكن واألراضي وامللكية، مبا يف ذلك       ال يزالون يواجهون العديد من التحديات يف جماال       

املطالبات املتضاربة وعدم وضوح احلدود وفقدان الوثائق، وهو ما يفاقمه غيـاب سياسـة              
وال يـزال   . حكومية شاملة لألراضي وكذلك تدين قدرهتا على معاجلة هذه القضايا بفعالية          

واملواقع اليت حيتلها اجليش السبب     وجود املناطق األمنية املعلنة وغري املعلنة وغريها من املناطق          
وكانت . الرئيسي للتشرد لفترات طويلة، مبا يف ذلك من تقطعت هبم السبل يف أماكن العبور             

عملية إرجاع هذه املناطق بطيئة ومل تكن هناك أية سياسة موحدة وشفافة لتعـويض مـن                
يـة بـاحلقوق    وقـدمت اللجنـة املعن  .)١٦٥(ميتلكون أراض يف تلك املناطق أو جرب ضررهم 

وجلنة حقوق الطفل توصيات مبعاجلة هـذه القـضايا          )١٦٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وذكرتا أنه ينبغي لسري النكا تسريع عملية إزالة األلغام من أجل تفكيك سريع للمنـاطق               

نية  كما أوصت اللجنة املع    .)١٦٧(األمنية وكفالة قدرة األسر على العودة إىل مناطقها األصلية        
بالقضاء على التمييز ضد املرأة سري النكا بتوفري بنية حتتية مالئمة للنساء املشردات داخليـاً               

  .)١٦٨(والعائدات، وخباصة السكن واملرافق الصحية وإمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه بعد انتهاء احلرب بثالث سـنوات، ال يـزال      -٥٩

. حضور عسكري هام يف املنطقة، وهو ما يعرقل استئناف اإلدارة املدنية بصورة كاملة            هناك  
  على انتعاش أسباب   وقد اخنرط اجليش بشكل متزايد يف األنشطة التجارية، وهو ما يؤثر سلباً           

  .)١٦٩(رزق العائدين وحقهم يف التنمية
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  احلق يف التنمية والقضايا اإلمنائية  -سني  
 املتحدة القطري أن احلكومة حققت قفزات مثرية يف التخفيف من           ذكر فريق األمم    -٦٠

لكن توجد تفاوتات هامة بني املناطق، وال سيما يف         . الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
  .)١٧٠(القطاع العقاري يف حمافظة أوفا ويف الشمال والشرق

عم من األمم املتحدة،    وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة قد عززت، بد           -٦١
ويلزم تركيز أكرب على  .قدرهتا يف جمال إدارة البيئة والتكيف مع تغري املناخ ومقاومة الكوارث
  .)١٧١(تقاسم البيانات احلكومية من أجل مواصلة حتسني عملية التخطيط

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -عني  
رفع حالة الطوارئ اليت     ري النكا يف حني أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل قرار س          -٦٢

 سـاعة مـن   ٢٤، فقد أعربت عن قلقها ألنه قبل     ٢٠١١أغسطس  / آب ٣١طال أمدها يف    
              ٤٨انتهاء حالة الطوارئ صدرت لوائح جديدة مبوجـب قـانون منـع اإلرهـاب رقـم                 

مـربر  وأعربت عن قلقها إزاء الطابع الشامل هلذه اللوائح اليت تقيـد بـدون              . ١٩٧٩لعام  
الضمانات القانونية اخلاصة باألشخاص املشتبه فيهم أو املتهمني بارتكاب جرمية إرهابيـة أو             
ذات صلة باإلرهاب، على حنو ما أشار إليه كل من اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان واملقـرر      

 ١٢ة   إىل استمرار الرئيس يف التذرع باملاد      أيضاًوأشارت اللجنة   . اخلاص املعين مبسألة التعذيب   
من قانون األمن العام من أجل السماح للقوات املسلحة باالحتفاظ بسلطات الشرطة يف مجيع      

 وحثت املفوضة السامية بقوة على إجراء مراجعة        .)١٧٢( مقاطعة ٢٥املقاطعات البالغ عددها    
اللجنة املعنية   وأعربت   .)١٧٣(شاملة جلميع التشريعات وحاالت االحتجاز اليت هلا صلة باألمن        

واملقرر اخلاص املعين مبـسألة      )١٧٥(وجلنة حقوق الطفل   )١٧٤(احلقوق االقتصادية واالجتماعية  ب
  .عن دواعي قلق ذات صلة )١٧٧(وفريق األمم املتحدة القطري )١٦٧(التعذيب

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also 
refer to the United Nations compilation on Sri Lanka from the previous cycle 
(A/HRC/WG.6/2/LKA/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
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OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on Communications 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
 3 A table in the previous UPR compilation contained the following information under Recognition of 

specific competences of treaty bodies: Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 
1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, 
art. 77; and CPED, art. 31; Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art.33; OP-
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