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  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ب(١٥ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته ا
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سري النكا

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم       املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من           

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . املتحدة
اليت اعتمدها  العامة وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية. خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر  قد  و. لس حقوق اإلنسان  جم
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجـع                 

معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً      ويف حال عدم وجود     . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١حتمل تارخياً يلي    
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف          . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قـد                   
  أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة     أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل/ إىل عدم التصديق على معاهدة ما و    ُيعزى

  .حلقوق اإلنسان

                                                      

مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق من صحة املعلومات   *
 .واملراجع الواردة فيها
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

 املعاهــدات العامليــة األساســية   
  )٢(حلقوق اإلنسان

  تاريخ التـصديق أو االنـضمام    
  التحفظات/اإلعالنات  الفةأو اخل

 االعتــراف باالختــصاصات احملــددة   
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد   ١٩٨٢/فرباير/ شباط١٨

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ١٩٨٠يونيه /ران حزي١١

ــاحلقوق  ــدويل اخلــاص ب ــد ال  العه
  املدنية والسياسية

 نعم): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٨٠يونيه / حزيران١١

الربوتوكول االختياري األول للعهـد     
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   )١ املادة(نعم   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
  ضد املرأة

  -   ال يوجد  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٥

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ال): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٥

 وغـريه مـن     اتفاقية مناهضة التعذيب  
 ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية       

  أو الالإنسانية أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٩٤فرباير / شباط٣
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   -   ١٩٩١يوليه / متوز١٢  اتفاقية حقوق الطفل

ل االختياري التفاقية حقوق    الربوتوكو
الطفل املتعلق باشـتراك األطفـال يف       

  الرتاعات املسلحة

  -   )٢، الفقرة٣املادة (نعم   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -   ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ،٢، الفقرة ٨ املادة(نعم   ١٩٩٦مارس / آذار١١
  )٥٤ و٤٩ و٢٩املواد و

  ال): ٧٦املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول 
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق باملدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء  :  فيها املعاهدات األساسية اليت ليست سري النكا طرفاً      
عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق 

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع             )٢٠٠٧توقيع فقط، عام    (اإلعاقة  األشخاص ذوي   
  .األشخاص من االختفاء القسري

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم    ة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقب

  ال    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ال      )٣(بروتوكول بالريمو

  ال       )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ، باستثناء الربوتوكوالت اإلضافية الثالثةنعم  )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم    )٦(مة العمل الدوليةاالتفاقيات األساسية ملنظ
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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بإجراءات  أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو          - ١
التعذيب وغريه  ، بأن تصدق سري النكا على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة على التوايل،موجزة أو تعسفاً
نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة        وعلى   )٧(إنسانية أو املهينة  املة أو العقوبة القاسية أو الال     من ضروب املع  

بأن تصدر الدولـة إعالنـات      كما أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب           . )٨(الدولية
 من اتفاقية   ٢٢ و ٢١ واملادتني   )٩( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         ١٤مبوجب املادة   

 وحسب ما أفادت به     .)١٠(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
، ٢٠٠٥ أغسطس/ العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، فُرضت حالة طوارئ يف آباملمثلة اخلاصة لألمني

، أكّد املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات ٢٠٠٦ويف عام  .)١١(وكانت جتدد كل شهر
اين الدويل، وهو ما أكدته مـن        قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنس      انطباقاستمرار   موجزة أو تعسفاً،  

أن والحظ املقرر اخلاص كذلك     . )١٣( )١٢( ٢٠٠٨يناير  /جديد املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف كانون الثاين       
 أخذت على عاتقها رمسياً التزامات مبوجب اتفاقيات جنيف وأن فصيل كارونـا              حترير تاميل إيالم،   حركة منور 

  .)١٤( القانون اإلنساينطرف يف الرتاع باملعىن املقصود يف

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

 باإلصالح الدستوري املقترح، لكنها ظلـت       ٢٠٠٣يف عام    أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً       - ٢
 قلقة ألن النظام القانوين احمللي ال يتضمن أحكاماً ناظمة جلميع احلقوق املوضوعية الواردة يف العهد الدويل اخلاص                

 .)١٦( بأن تضع شـرعة حلقـوق اإلنـسان        ٢٠٠٦ وتعهدت سري النكا يف عام       .)١٥(باحلقوق املدنية والسياسية  
، شككت احملكمة العليا يف تطبيق املعاهدات ٢٠٠٧وحسبما أشارت إليه املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف عام   

ذلك خشى أن يزيد بشكل جزئي وُيإال  املسائل تناول القانون املقترح الصادر عن احلكومةمل ييف القانون احمللي، و
 أعرب عن  قدومع أن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب،. )١٧(قوق يف القانون الوطينخمتلف احلمن التباس وضع 

بـشكل  " املعاناة" فإنه الحظ أن تعريف التعذيب ال يتضمن         ،)١٨()١٩٩٤(٢٢تقديره لسن قانون التعذيب رقم      
 بشأن  ٢٠٠٥ إىل سن قانون يف عام       ٢٠٠٦ت التقييمات القطرية املوحدة اليت أجريت يف عام         شارأو. )١٩(صريح

  .)٢٠(املرتيلمنع العنف 

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  جيم

رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإنشاء جلنة        - ٣
، طلبت جلنة مناهضة التعذيب توضيحاً فيما يتعلـق         ٢٠٠٧ ويف عام    .)٢١(سري النكا يف  وطنية حلقوق اإلنسان    

 )٢٣(، جرى خفض  ٢٠٠٧أكتوبر  / ويف تشرين األول   .)٢٢( الرئيس من قبل  تعيينهم   بعدباستقاللية ونزاهة املفوضني    
ار إليه املقرر اخلاص املعين     وهو ما أش  ،  )٢٤("باء"إىل الفئة   " ألف"اعتماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من الفئة        

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنـصري        .)٢٥(مبسألة التعذيب على أنه من املستجدات اليت تدعو إىل األسف         
 وأعربت اللجنة .)٢٦(اللجنة الدائمة املشتركة بني الوزارات واملعنية حبقوق اإلنسانبتشكيل وجلنة مناهضة التعذيب 

وأشار املقرر اخلاص   . )٢٧(عنية باملرأة املوطنية  اللجنة  التمييز ضد املرأة عن تشجيعها إلنشاء       املعنية بالقضاء على ال   
بسبب التعيينات الرئاسية    )٢٨(املعين مبسألة التعذيب إىل التشكيك يف مشروعية ومصداقية مفوضية الشرطة الوطنية          

ديريات حلقوق اإلنسان داخل صـفوف       بإنشاء م  ، يف مجلة أمور   ،وأوصت جلنة مناهضة التعذيب   . )٢٩(للمفوضني
وأشاد األمني العام بإنشاء فرقة عمل متعددة االختصاصات معنية باألطفال          . )٣٠(القوات املسلحة وقوات الشرطة   

  .)٣١(الرتاعات املسلحةو
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   التدابري السياساتية-  دال

 طائفة من السياسات والربامج رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جبملة أمور منها اعتماد  - ٤
وأوصت جلنة حقوق الطفل بوضع خطة عمل وطنية بشأن استغالل األطفال جنسياً ألغـراض              . )٣٢(ملرأةبا املعنية
  وقدمت منظمة اليونيسيف أيضاً معلومات عن خطـة العمـل الوطنيـة ألطفـال سـري النكـا                  . )٣٣(جتارية

لتثقيف ل النكا معلومات متعلقة بالتدابري اليت اختذت        قدمت سري  ،٢٠٠٦ويف عام   . )٣٤(٢٠٠٨- ٢٠٠٤للفترة  
  .)٣٥(حقوق اإلنسانيف جمال 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  لتعاون مع هيئات املعاهدات ا- ١

  )٣٦(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم 

  حالة اإلبالغ  املتابعةرد   آخر مالحظات ختامية  ونظر فيه
ــى    ــضاء عل ــة الق  جلن

  التمييز العنصري
العاشـر إىل   من  تأخر تقدمي التقارير      -    ٢٠٠١أغسطس /آب  ٢٠٠٠

 ٢٠٠٣الثالث عشر منـذ األعـوام       
   على التوايل٢٠٠٧ و٢٠٠٥و

جلنة احلقـوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

ثاين والثالـث   تأخر تقدمي التقارير ال     -   ١٩٩٨أبريل /نيسان  ١٩٩٦
 ٢٠٠٠ و ١٩٩٥والرابع منذ األعوام    

   على التوايل ٢٠٠٥و
 ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٧و
 تأخر تقدمي التقريـر اخلـامس منـذ        

  ٢٠٠٧عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على    

  التمييز ضد املرأة
تأخر تقدمي التقارير اخلامس والسادس       -   ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين  ١٩٩٩

 ٢٠٠٢و ١٩٩٨والسابع منذ األعوام    
وحيل موعـد   .  على التوايل  ٢٠٠٦و

   ٢٠١٠تقدمي التقرير الثامن يف عام 
تأخر تقدمي التقريرين الثالث والرابع       ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٤  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٧نذ عام م
حيل موعد تقدمي التقريـرين الثالـث         -   ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠٨والرابع يف عام 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
باشــتراك األطفــال يف  

  الرتاعات املسلحة 

 تأخر تقـدمي التقريـر األويل منـذ          -   -   -  
  ٢٠٠٤عام 

ــول االخ ــاري الربوتوك تي
التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
ببيع األطفال وبغاء األطفال    
ــال يف   ــتغالل األطف  واس

  املواد اإلباحية

 حيل موعد تقـدمي التقريـر األويل يف          -   -   -  
  ٢٠٠٨عام 

 ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -   -   -   اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين
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 ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٠ يف الفترة من     ،٢٠عذيب حتقيقات، مبوجب املادة     أجرت جلنة مناهضة الت   وقد    - ٥
  .)٣٧(٢٠٠٢وأدرجت موجزاً للنتائج اليت خلصت إليها يف تقريرها السنوي الصادر يف عام  ٢٠٠٢مايو /إىل أيار

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 ٢٤(املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً              بعثاتآخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر ال
        ختفـاء          حباالت اال                       الفريق العامل املعين    و. )٣٨()١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٥ -  أغسطس/آب

              املقررة اخلاصة  و .)٣٩( )    ١٩٩٩        أكتوبر   /           تشرين األول     ٢٩-   ٢٥ (                        القسري أو غري الطوعي     
املقرر اخلـاص املعـين      و  ؛ )  ٤٠ ( )    ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١٢-  ٢ (           املعتقد                          املعنية حبرية الدين أو   

 -  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨(حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً          
 ٨- ١(واملقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب         ؛ )  ٤١ ()٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٦

عام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين  ممثل األمني ال  و .)٤٢()٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
  .)٤٣()٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١- ١٤(اً داخلي

  .املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها       

  بعد
 اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليـات     و. امنياملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحمل     

والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو       ). ٢٠٠٧قدم طلب الزيارة يف عام      (
  ).٢٠٠٧، وجرت متابعته يف عام ٢٠٠٦قُدم طلب الزيارة يف عام (غري الطوعي 

ة الدين أو املعتقد السلطات على ما أبدته من تعاون          شكرت املقررة اخلاصة املعنية حبري      التعاون أثناء البعثات/التيسري
 .)٤٤( ما بعد كارثة التسوناميبفترةمعها على الرغم من استمرار الظروف الصعبة املتعلقة 

وأشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً            
 على قيودبناء جتاه زيارته ومل تفرض أي إىل أن سري النكا ظلت على موقفها املنفتح وال

حلركة منور حتريـر    دخوله إىل مجيع األماكن ومقابلته جلميع األشخاص مبن فيهم ممثلون           
 ومع أن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أعرب عن تقديره الحترام            .)٤٥(تاميل إيالم 

ى أن احلكومة رفضت، ، فإنه سلط الضوء عل)٤٦(االختصاصات اليت تنطوي عليها زيارته 
قبل بدء الزيارة، السماح له بالسفر إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة حركة منور حترير تاميل      

، )٤٨(وأهنا مل متنحه رسالة تصريح بزيارة أي منشأة من منشآت القوات املسلحة )٤٧(إيالم
حاالت لة بسبب ق بنوع من االستقاللية مل تكن مسّهوأن الظروف املتاحة لتقصي احلقائ    

وقال إنه يسّره   .)٤٩(احملتجزين أو نقلهم بعيداً قبل وصوله بفترة قصرية       إخفاء  جرى فيها   
أشارت بالفعل إىل أهنا ستعني فرقة عمل رفيعة املستوى لدراسة قد احلكومة أن يقول إن    

عن تقديره اً ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليوأعرب . )٥٠(توصياته
تعاون والدعم الذي تلقاه أثناء قيامه مبهمته وأسف ألنـه مل يـتمكن مـن زيـارة                 لل

كيلينوششي لكي يناقش مع حركة منور حترير تاميل إيالم شواغل إنـسانية وأخـرى              
  .)٥١(متعلقة باحلماية

  ال يوجد  متابعة الزيارات
، أُرسل  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / الثاين كانون١يف الفترة ما بني       الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما خيص فئـات        .  بالغاً إىل سري النكا    ٩٤ما جمموعه   
، مشلت هذه البالغات )على سبيل املثال وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية       (معينة  
 بالغـاً   ٤٥ردت سري النكا على     وخالل الفترة نفسها،    .  امرأة ١٤ أفراد منهم    ٢٠٨

وخـالل الفتـرة    .  يف املائة من البالغات املرسلة     ٤٨ تهنسبما   على   وهو ما ميثل ردوداً   
 . أي ردودتردومل . نفسها أيضاً، أُرسلت ثالثة بالغات إىل حركة منور حترير تاميل إيالم

الردود على االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل        
  )٥٢(مواضيعية

 استبياناً أرسـلها    ١٢نكا يف املواعيد احملددة على أي استبيان من أصل          مل ترد سري ال   
يناير / كانون الثاين  ١ يف الفترة ما بني      )٥٣(اإلجراءات اخلاصة يف إطار   املكلفون بواليات   

  . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٤
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  لتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانا - ٣

وأكـدت يف   . ، بزيارة رمسية إىل سري النكـا      ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  قامت املفوضة السامية،      - ٦
معرض حوارها مع احلكومة احلاجة امللحة إىل تقدمي تقارير عامة مستقلة عن حالة حقوق اإلنـسان واسـتعداد                  

ـ         . )٥٤(مفوضيتها لتقدمي املساعدة يف هذا اخلصوص      دة ويعمل مستشار أقدم حلقوق اإلنسان مع فريق األمم املتح
وللتـصدي  . ، ويقدم املشورة والدعم للمنسق املقيم ولوكاالت األمم املتحدة        ٢٠٠٤يونيه  /القطري منذ حزيران  

، استطلعت املفوضية السامية حلقـوق  ٢٠٠٥ديسمرب /حلالة حقوق اإلنسان اآلخذة يف التدهور منذ كانون األول  
كومة مل تؤيد وجود مكتب مستقل للمفوضـية        ومع أن احل  .  البلد هذايف   اإلنسان السبل الكفيلة بتعزيز وجودها    

أتاح فرصاً جديدة لزيادة    قد   ٢٠٠٦السامية، فإن إنشاء وزارة جديدة حلقوق اإلنسان وإدارة الكوارث يف عام            
  ، قدمت سري النكا مـسامهات إىل صـندوق التربعـات           ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٥( مع احلكومة  االخنراط يف العمل  

  .للتعاون التقين

 االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعـاة أحكـام          تنفيذ  - باء 
  القانون اإلنساين الدويل السارية

  املساواة وعدم التمييز - ١

، أشادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتشريعات اليت وضعت لتحسني ظروف املـرأة،             ٢٠٠٣يف عام     - ٧
  ويف . )٥٦(الشخصية تنطوي على متييز ضد املـرأة      لكنها أعربت عن قلقها إزاء جوانب معينة يف قوانني األحوال           

، أشارت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل عدم توافر حكم عام حيمي من التمييز يف جمـال                   ٢٠٠٧عام  
وأرسلت املقررة  . )٥٨( حقوق املرأة   بشأن  والحظت إعداد مشروع قانون    )٥٧(االستخدام واملهنة يف القطاع اخلاص    

 مبعلومات تفيد باقتراح الئحة من شأهنا منع األمهات         يتعلق ٢٠٠٧ية بالعنف ضد املرأة بالغاً يف عام        اخلاصة املعن 
  .)٥٩(اللوايت لديهن أطفال دون سن اخلامسة من اهلجرة للعمل

 أسفها ألن احلوار الذي أجرته مع       جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ، أبدت   ١٩٩٨ويف عام     - ٨
 وألن مسألة التمييز فيما يتعلق باحلقوق مل يصل إىل نتائج قاطعةيما خيص األسباب اجلذرية للرتاع املسلح الدولة ف

ويف . )٦٠( القضية األساسية يف الرتاع املسلحاإلثنية ما زالت متثلاالقتصادية واالجتماعية والثقافية لبعض اجملموعات 
الفئات الـضعيفة مـن     استمرار التمييز االجتماعي ضد     قلقها إزاء   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن       ٢٠٠٣عام  

  أيـضاً  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عن قلقها، كما أبرزتـه            ٢٠٠١ويف عام   . )٦١(األطفال
 وألن كثريين وَخلفَهم،، لعدم منح اجلنسية لعدد كبري من التاميل اهلنود )٦٢(الالجئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون 

يزالون عدميي اجلنسية وملا ذكر من متييز ضد التاميل الذين ال حيملون جنسية سري النكا وهـم ال يتمتعـون                 ال  
، أشارت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل       ٢٠٠٥ويف عام   . )٦٣(حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالكامل    

، رحبت جلنة ٢٠٠٧ويف عام . )٦٤(واطنني دون غريهمالدولية إىل أن الدستور ينص على احلماية من التمييز ضد امل
  .)٦٥( من أصل هنديللمتحدرينتابعة ملنظمة العمل الدولية بتجنيس التاميل اهلنود مبوجب قانون منح اجلنسية 
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   حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي- ٢

ينطوي  أن الرتاع ت موجزة أو تعسفاًحباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءاالحظ املقرر اخلاص املعين   - ٩
ت القتل الـسياسي املتـصل      وفيما يتعلق بعمليا  . )٦٦( االستهداف املتعمد للمقاتلني واملدنيني على حد سواء       على

، رغم تعـذّر  التاميلاملدنيون من املسلمني و   سيما   أن كثريين من األشخاص، وال    املقرر اخلاص   أكد  قد  بالرتاع، ف 
 يتعرضون لتهديد حقيقي باملوت ملمارستهم حريات التعبري والتنقل وتكوين اجلمعيـات            ،)٦٧(حتديد عددهم بدقة  

خر من الفصائل احملاربة للحكومـة؛ أو ألغـراض   آل أو لفصيل أو لعدم دعمهم   )٦٨(واملشاركة يف الشؤون العامة   
اضاً السـتخدام الـشرطة    وذكر كذلك أن عمليات القتل متثل أعر      .)٦٩(املتعاطفنيانتقامية؛ أو ألهنم يعتربون من      

يرتكبها األفـراد العـسكريون أو      اليت  العتداءات  ا كبح مجاح ألساليب التعذيب على نطاق واسع ولإلخفاق يف        
حركة منور حتريـر    سيما    وال بصورة منهجية ألنشطة اليت متارسها خمتلف اجلماعات املسلحة       ايتغاضون عنها أو    

 .)٧٠( يرفضون تقدمي الدعم للحركة، وافتعال عمليات انتقامية عسكرية         والرامية إىل قتل التاميل الذي     تاميل إيالم 
وأرسل املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان                

والربملـانيون   )٧١( حباالت قتل واعتداء وهتديد ومضايقة تعرض هلـا الـصحفيون    ات تتعلق  ادعاء تتضمنبالغات  
 وأفراد قدموا شكاوى متعلقة بانتهاكات حلقوق )٧٣( ومدافعون عن حقوق اإلنسان)٧٢(وأعضاء يف أحزاب سياسية

 ووجه املقـرر    .)٧٥(وحيثما ردت احلكومة، فإهنا قدمت معلومات عن التحقيقات اليت أعقبت ذلك          . )٧٤(اإلنسان
 حركة منور حترير تاميل إيالم خطاباً إىل ءات موجزة أو تعسفاًحباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجرااخلاص املعين 

بشأن اإلبالغ عن عمليات اغتيال أعضاء أو مؤيدي أحزاب أخرى للتاميل أو تشكيالت شبه عسكرية ومسؤولني 
سياسيني وأشخاص يدخلون يف مواجهات مع احلركة، يدعى أن احلركة مسؤولة عنها منذ دخول اتفاق وقـف                 

  .)٧٦(حيز النفاذإطالق النار 

 عن انزعاجـه    حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        وأعرب املقرر اخلاص املعين       - ١٠
لتورط الشرطة يف إعدامات بإجراءات موجزة، فذكر أن الشرطة، حسبما قيل، قامت يف الفتـرة مـن تـشرين              

شخـصاً ُيـشتبه     ٢٢ما ال يقل عن     ق النار على    ، بإطال ٢٠٠٥أكتوبر  / إىل تشرين األول   ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
 السبب الرئيسي اآلخر حلـاالت      ميثلوأشار إىل أن التعذيب     . )٧٧(قيامها باحتجازهم  بعد   وذلك جرائم   مبارتكاهب

 مل حتدث على أيدي أفـراد       االحتجاز وأن الغالبية العظمى من حاالت املوت رهن         )٧٨(املوت يف سجون الشرطة   
وأعربت جلنة مناهضة   . )٧٩(منا على أيدي ضباط عاديني يشاركون يف ممارسة اعتادوا عليها         شريرين من الشرطة وإ   

  .)٨٠(العنف واإليذاء اجلنسيني يف السجنتتعلق ب ادعاءات  ورودالتعذيب عن قلقها الستمرار

 ما ُيزعم إىل حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًوأشار املقرر اخلاص املعين كما   - ١١
 يشهد فيها أحد    من هتديدات بالقتل واخلوف من خطر وقوع إعدامات وشيكة بإجراءات موجزة يف احلاالت اليت             

وحيثما ردت احلكومة، فإهنا قدمت معلومـات  . )٨٢( أو يقدم شكاوى ضد أفراد الشرطة  )٨١(ما ضد قوات األمن   
 يف كانون قد أعرباً عين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليثل األمني العام املمم كما أن .)٨٣(فيما يتعلق باإلجراءات

 إزاء حاالت التهديد واالختطاف والقتل اليت يتعرض هلا العاملون يف اجملال اإلنساين  عن قلقه٢٠٠٧ديسمرب /األول
، أرسل كل من املقرر اخلاص املعين       ٢٠٠٦ ويف عام    .)٨٤(بطء استجابة سلطات الشرطة يف بعض احلاالت      إزاء  و
 واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن االت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًحب
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 فيما يتعلق بتهديدات القتل املوجهة ضد نائب رئـيس          حركة منور حترير تاميل إيالم     إىل   رسالةحقوق اإلنسان،   
  .)٨٥(كون هلم عالقة باحلركةمل أن تإهنا صادرة عن أفراد حيتجامعة جافينا وأسرته، قيل 

على سبيل املتابعة،   تعليقات اليت أبدهتا    ال يف   ،، أبلغت سري النكا جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٦ويف عام     - ١٢
بأن الرئيس عّين جلنتني واحدة للتحقيق يف حاالت االختفاء املزعومة وأخرى للتحقيق يف االنتـهاكات اخلطـرية       

 جبملة أمور منها املواضيع الـيت       تتعلق توضيحات   ، يف ردها  ،ت جلنة مناهضة التعذيب    وطلب .)٨٦(قوق اإلنسان حل
       حبـاالت                          الفريق العامل املعـين     أشار  و .)٨٧(٢٠٠٦أبريل  /ُتحقق فيها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان منذ نيسان       

ض بانتظار أن يبت     حالة قيد االستعرا   ٥ ٥١٦ إىل وجود    ٢٠٠٧ يف هناية عام                                    االختفاء القسري أو غري الطوعي    
شعر بقلق بالغ إزاء زيادة حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها يف اآلونة األخرية واليت يبدو               ي وذكر أنه    .)٨٨(فيها

  .)٨٩( منتشر على نطاق واسع االختفاءمنط من حاالتأهنا تنم عن 

 اإلعدام مل ُتفرض منذ أكثر من       أن عقوبة إنه جيد ما يشجعه يف       املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       وقال  - ١٣
 إىل وجود أعداد كبرية مـن       ، مما يؤدي   باإلعدام ال تزال تصدر أحكاماً    لكنه الحظ أن احملاكم      ،)٩٠(ثالثة عقود 

  .)٩١(حملكوم عليهم باإلعداماخلاصة باالسجناء الذين يعيشون يف ظل الشروط الصارمة 

ر  اليت تشري إىل انتـشا     املوثقةإزاء االدعاءات   قلقها  ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن       ٢٠٠٥ويف عام     - ١٤
، ٢٠٠٧ويف عام  .)٩٢(، وبصورة رئيسية احلاالت اليت تتسبب فيها قوات الشرطة       حاالت التعذيب وإساءة املعاملة   

. )٩٣( أن هناك داللة واضحة على أن التعذيب ميارس على نطاق واسـع            قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    ذكر امل 
ُتستخدم كما ُيزعم يف سياق أوامر االعتقال مبوجب أنظمـة          أساليب التعذيب   جمموعة واسعة من    ىل أن   وأشار إ 

 قوات الشرطة والقوات    تلجأ إليها استنتج من عدة عناصر أن التعذيب أصبح ممارسة اعتيادية          الطوارئ، وأنه قد    
  .)٩٤(املسلحة على حد سواء يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عـن قلقهمـا إزاء              وأعربت    - ١٥
   ويف  .)٩٥(املعدالت املرتفعة للعنف الذي متارسه قوات الشرطة وقوات األمن ضـد املـرأة يف منـاطق الـرتاع                 

 العقوبة البدنيـة    إلباحة قلقهما   ، أعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن          ٢٠٠٣عام  
 وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل إلغاء العقوبة البدنية مبوجب          .)٩٧( ويف السجون  )٩٦(كتدبري تأدييب يف املدارس   

، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل تلقي ٢٠٠٧ويف عام . )٩٨(٢٠٠٥ الصادر يف عام   ٢٣القانون رقم   
  .)٩٩(شأن ممارسة العقوبة البدنية يف السجونشكاوى مثرية للقلق ب

حركة منور حترير تاميل وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها البالغ إزاء االدعاءات اليت تفيد باستمرار   - ١٦
 جتنيد األطفال أو إعادة إىل استمرار منظمة اليونيسيف وأشارت .)١٠٠( يف عمليات االختطاف وجتنيد األطفالإيالم

وأشار األمني   .)١٠١(الك ماكال فيدوتاالي بولي   يال تاميل حركةو حركة منور حترير تاميل إيالم     على أيدي    جتنيدهم
اجلهات  اجلماعتني يف اختطاف األطفال وشن هجمات مباشرة على املدنيني وإعاقة وصول      استمرار كلتا العام إىل   
لى تقدمي تقرير عن ادعاءات تفيد بوجود عناصر  يف اجملال اإلنساين، وحث اللجنة املتعددة االختصاصات عالفاعلة

 ماكال  يالتاميليف قوات األمن التابعة للحكومة تساند التجنيد القسري لألطفال على أيدي فصيل كارونا التابع ل              
  .)١٠٢(الكفيدوتاالي بولي
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سجون وتقادم  ، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن االكتظاظ الشديد يف ال            ٢٠٠٧ويف عام     - ١٧
 مما يؤدي إىل املعاملة املهينة ، ضغوطاً شديدة على اخلدمات واملواردانالبنية التحتية يف بعض مرافق السجون يفرض

 يف مراكز الشرطة أصبحت ال إنسانية فيما        االحتجازوالحظ املقرر اخلاص، أن ظروف      . )١٠٣(يف بعض السجون  
 عدة أشهر إىل سنة مبوجب أوامر احتجاز تـصدر          متتد من رات   الذين ُيحتجزون لفت   األشخاص املشتبه هبم  خيص  

 وأعرب املقرر اخلاص عن سروره ملراعاة التقيد الدقيق بفـصل احملتجـزات عـن               .)١٠٤(عمالً بأنظمة الطوارئ  
وأوصى بأن تضع سري النكا آلية رصد مستقلة حقاً لزيارة مجيع أماكن االحتجـاز وإجـراء                . )١٠٥(احملتجزين

إجراء املتابعة يف إطار  يف ردها على الدولة ، وطلبت جلنة مناهضة التعذيب.)١٠٦(تجزين على انفرادمقابالت مع احمل
  إذا كانت قد أُنشئت وحدة تـسجيل مركزيـة للمحتجـزين وتـأثري      ما   ، توضيح ٢٠٠٧يف عام   الذي وضعته   
  .)١٠٧(هذه الوحدة

لقها، كما أبرزته أيضاً مفوضية األمم املتحدة ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ق٢٠٠٣ويف عام   - ١٨
 ورحبت جلنة حقوق .)١٠٩(سيما األطفال االجتار بالبشر والاملتكررة بشأن  االدعاءات إزاء ،)١٠٨(لشؤون الالجئني

 التشريعات القائمة ها ألنقلق لكنها أعربت عن ،١٩٩٥عام الصادر يف  ٢٢رقم ) املعدل (بقانون العقوباتالطفل 
  .)١١٠( بصورة فعالةذُتنفال 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

   علـى إجـراء     قدر كبري مـن الرقابـة     أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ملمارسة الربملان            - ١٩
  .)١١١( القضاةعزل

ب ومكافحة  وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل توافر الكثري من العناصر الضرورية ملنع التعذي               - ٢٠
بتـشكيل جلنـة    السريالنكي  ، رحبت املفوضة السامية بقيام الرئيس       ٢٠٠٦ ويف عام    .)١١٢(اإلفالت من العقاب  

 تـشوب أوجه قـصور  عدة ، لكنها أعربت عن قلقها لوجود خارج القضاء واالختفاء   القتل   حاالتللتحقيق يف   
 أن الكثري من التوصيات اليت أصدرهتا جلان حتقيق         والحظت أيضاً . )١١٣(النظام القانوين من شأهنا أن تعوق فعاليته      

لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومنعها يف توفر آلية دولية أوسع  سابقة مل تنفذ بعد تنفيذاً تاماً وأنه ال يزال يلزم           
 وذكرت أن لدى سري النكا الكثري من العناصر الالزمة لتوافر نظام وطين قوي للحمايـة يف                 .)١١٤(هناية املطاف 

ياق الرتاعات املسلحة وتدابري الطوارئ املتخذة ملكافحة اإلرهاب، لكن ضعف سيادة القانون وانتشار حاالت              س
  .)١١٥( القلقانب يثريااإلفالت من العق

مبوجـب  صدرت   الئحة اهتام    ٣٤وجود  إنه جيد ما يشجعه يف       املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       وقال  - ٢١
وأشار إىل  .  إدانات ٣، لكنه أبدى أسفه ألهنا مل تفض حىت اآلن سوى إىل            ١٩٩٤م  قانون التعذيب الصادر يف عا    

ادعاءات وجود  أحكام براءة، وأعرب عن قلقه كذلك إزاء طول مدة التحقيقات و صدور حاالت انتهت إىل٨أن 
واملقـرر   )١١٧( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    أعربت و .)١١٦(الشكاوى وضحايا التعذيب  حبدوث هتديدات ملقدمي    

  شواغل مماثلـة، والحـظ     عن   )١١٨(حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        اخلاص املعين   
 منها عدم   شىتألسباب  وذلك   حاالت القتل السياسي     معظماملقرر اخلاص كذلك أن احلكومة مل حتقق بفعالية يف          

   .)١١٩(حركـة منـور حتريـر تاميـل إيـالم         طرة  متكن رجال الشرطة من الدخول إىل املناطق اخلاضـعة لـسي          
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إىل حركة منور حترير تاميل رسالة ، كتب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال       ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  
شرطة بعد توغلهم يف اإلقليم الذي تسيطر عليه وذكر ال ألفراد منإيالم فيما يتعلق بادعاءات تفيد باعتقال احلركة 

حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات        وأوصى املقرر اخلاص املعين      .)١٢٠(اؤوا للقبض على متهم   أهنم ج 
 بني  اتصاالت أن تبادر احلكومة وحركة منور حترير تاميل إيالم إىل إقامة            ، يف مجلة ما أوصى به،     موجزة أو تعسفاً  

  .)١٢١(منتظمةقوات الشرطة التابعة هلما وجعلها 

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بإجراء حتقيقات يف أعمال الترهيب واالنتقام اليت يتعرض ٢٠٠٥ويف عام   - ٢٢
توضيحاً بشأن  ،٢٠٠٧ يف عام طلبتو. )١٢٢(إلبالغ عن التعذيب وسوء املعاملة    هلا الشهود وغريهم ممن يريدون ا     

د نوع من الـنقص يف      احتمال وجو إىل   وأشارت منظمة اليونيسيف     .)١٢٣(صياغة مشروع قانون حلماية الشهود    
  .)١٢٥( وهو يعزى أساساً إىل مجلة أمور منها اخلوف من األعمال االنتقامية)١٢٤(اإلبالغ عن االنتهاكات اخلطرية

عن قلقها لالدعاءات اليت تفيد بعدم التقيد بالضمانات القانونية األساسية وأعربت جلنة مناهضة التعذيب      - ٢٣
وفيما يتعلق باالحتجاز يف إطار أنظمة الطوارئ، أشار املقـرر          . )١٢٦(رطةاخلاصة باألشخاص الذين حتتجزهم الش    

  قلق بالغ إىل أن كثرياً من الضمانات القانونية الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية             باخلاص املعين مبسألة التعذيب     
ملعنية حبقوق اإلنسان يف حالة تبني       اللجنة ا  أبدهتااآلراء اليت   باإلشارة إىل    و .)١٢٨( أو جيري جتاهلها   )١٢٧(ال تنطبق   

فيها وجود انتهاكات ألحكام احملاكمة العادلة، ردت سري النكا بأن تنفيذ التوصيات سيكون خمالفاً للدسـتور                
 انتهاكات لألحكام  حدوثوكان رد سري النكا يف حالة أخرى كُشف فيها عن. ومتعارضاً مع استقاللية القضاء

 ألهنا عندما أصبحت طرفـاً يف       )١٢٩(ز التعسفيني، أهنا غري قادرة على إنفاذ التوصيات       املتصلة باالعتقال واالحتجا  
األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مل يكن من املتوخى آنذاك أن متتد              االختياري  الربوتوكول  

  تـصة أو استعراضـه أو      والية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لتشمل النظر يف أي قرار صـادر عـن حمكمـة خم                
  .)١٣٠(التعليق عليه

 لكـن  االعترافات اليت ُتنتزع بالتعذيب  احملاكم ال تقبل وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن         - ٢٤
وأصدر الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز     .)١٣١(تلك القاعدة ال تنطبق على احملتجزين مبوجب أنظمة الطوارئ  

 يدعى أهنم تعرضوا لالعتقال وظلوا لعدة أشـهر  اإلثنية التاميل مجاعة شخصاً ينتمون إىل     ١٣خيص  التعسفي رأياً   
رهن احلبس االحتياطي يف عهدة القضاء مبوجب أحكام قانون منع اإلرهاب دون توجيه هتم إليهم أو حماكمتهم،                 

  حتـت التعـذيب  إفادات تدينهم،على  قبل أن توجه إليهم هتم مبوجب قانون منع اإلرهاب وجيربون على التوقيع 
  .)١٣٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٤ما يتعارض مع املادة وهو ، أحياناً

 ومع  .)١٣٣(وارد الكافية له   امل ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء برنامج جرب وتوفري        ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٥
اليت تقضي جبواز حتميل و بأحكام القضاء الصادرة عن احملكمة العليا      التعذيب رّحب سألة  أن املقرر اخلاص املعين مب    

بالنظر أبدى أسفه الشديد ألنه فقد ضحايا التعذيب، ل اتاملسؤولية للدولة واألفراد على حد سواء عن دفع تعويض
 من أحكام اإلدانة صدور املزيدإىل فإن ذلك مل يؤد  يف تلك احلاالت،    إىل صرامة معايري اإلثبات اليت تلزم مراعاهتا      

  .)١٣٤(احملاكم اجلنائيةعن 
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قلقها البالغ من أن السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية أدىن مـن           عن   جلنة حقوق الطفل من جديد       وأعربت  - ٢٦
  .)١٣٦(منظمة اليونيسيفإليه أيضاً أشارت هو ما  و)١٣٥(الالزم

 واحلق  ، السلمي  والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع    ،حرية الدين أو املعتقد     - ٤
  يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 إىل مجلة أمور منها الدرجة العالية من حبرية الدين أو املعتقد ةاملعني، أشارت املقررة اخلاصة ٢٠٠٥يف عام   - ٢٧
حدث مؤخراً بيد أن التدهور الذي .  الديين وإىل احترام احلكومة بوجه عام حلرية الدين أو املعتقدوالوئامالتسامح 

 إىل تدين درجة احترام الدين أو املعتقد ذ احلكومة إلجراءات مناسبة قد أدّياعلى مستوى التسامح الديين وعدم اختا
التحول الالأخالقي من دين     "وذكر املقرر اخلاص أن مشروع القانون املتعلق بتجرمي       . )١٣٧(إىل مستوى غري مرض   

   ومن شأنه أن يفضي إىل انتهاكات للحـق يف حريـة الـدين        )١٣٨(دينيةليس رداً مناسباً على التوترات ال     " آلخر
  .)١٣٩(أو املعتقد

 بأن حتمي سري النكـا      ، يف مجلة ما أوصت به     ،، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٨
لـصحفيني   باستمرار اإلبالغ عن مـضايقات لإلعالمـيني وا        تتعلق وأثارت شواغل    )١٤٠(تعددية وسائط اإلعالم  

، أعربت املمثلة اخلاصة لألمني ٢٠٠٥ ويف عام .)١٤١(وبتجاهل السلطات املختصة أو رفضها ملعظم تلك االدعاءات
العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء األوامر اإلدارية اجلديدة الصادرة فيما يتصل بتسجيل 

  .)١٤٢(املنظمات غري احلكومية

 مستوى متثيل   تدين، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء             ٢٠٠٢ام  ويف ع   - ٢٩
 إىل اخنفاض مستوى متثيل ٢٠٠٦ وأشارت التقييمات القطرية املوحدة لعام  .)١٤٣(املرأة يف احلياة السياسية والعامة    

  .)١٤٤(صاملرأة أيضاً على مستويات صنع القرار يف القطاعني العام واخلا

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية- ٥

 صراحة باحلق يف يعترفأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن الدستور ال           - ٣٠
  .)١٤٥(اإلضراب ويفرض قيوداً على احلق يف تشكيل النقابات

ملستوى املنخفض  ا ، إزاء  التمييز ضد املرأة عن قلقها     ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على     ٢٠٠٢ويف عام     - ٣١
ملشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي واملعدل العايل للبطالة بني النساء واحلماية غري الكافية للمرأة العاملة يف القطاع 

وأعربت جلنـة   .)١٤٦(غري الرمسي وعدم إنفاذ القوانني بصرامة حلماية النساء العامالت يف مناطق جتهيز الصادرات       
 مبن فيهم األطفال الصغار جداً يف السن الذين يعملون ،حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء النسبة املرتفعة لألطفال    

  .)١٤٧(يف القطاع الزراعي أو يف الشوارع أو يف أماكن أخرى من القطاع غري الرمسي كخدم يف املنازل أو
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  توى معيشة الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبس- ٦

، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن تقديرها للتقدم احملرز يف توفري          ١٩٩٨يف عام     - ٣٢
اخلدمات االجتماعية األساسية اليت تشمل توفري الرعاية الصحية اجملانية واإلعانات الغذائية واملواد الغذائية التكميلية 

 والحظت  .)١٤٩( من الفقر  الذين يعانون لكنها أشارت إىل النسبة املرتفعة للسكان        ،)١٤٨(لفئات ضعيفة مستهدفة  
 والفـروق الكـبرية يف الظـروف    ، ووفيات املواليد،منظمة اليونيسيف أن سوء التغذية لدى األمهات واألطفال   

 متثل أكثر القضايا    ،د فقراً الصحية والغذائية بني األطفال الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالرتاعات واملناطق األش           
لعدد املرتفع حلاالت اإلجهاض  إزاء ا وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها.)١٥٠(الصحية إحلاحاً يف البلد

  .)١٥١(يف ظروف غري آمنة وألن اإلجهاض ال يزال يعترب جرمية باستثناء احلاالت اليت جيري فيها إلنقاذ حياة األم

أشار إىل وجود منظمات كثرية تتمتع      اً   األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي       ممثلومع أن     - ٣٣
 ذكر أن تلك اإلمكانية غري متاحـة        فقدبإمكانية الوصول الكامل يف جمال املساعدة اإلنسانية إىل مناطق العودة،           

 املقاطعات، وهو أمر  دود يف بعض     وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن وصول املساعدة اإلنسانية حم         .)١٥٢(للجميع
   .)١٥٣(خلدمات األساسية لألطفالا  بتوفري الوكاالت اإلنسانية بصورة منتظمةقياممن شأنه أن يعوق مباشرة 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٧

لت يف جمال التعليم لكنها أعربت       اإلصالحات اليت اسُته   إهنا جتد ما يشجعها يف     جلنة حقوق الطفل     قالت  - ٣٤
 أن  ٢٠٠٥در يف عام    صليونسكو  ل تقرير   جاء يف  و .)١٥٤(عن قلقها ألن تلك اإلصالحات ال تنفذ على حنو متسق         

سري النكا متضي قُدماً حنو توفري إمكانية احلصول على التعليم وجودة التعليم على حد سواء وأهنا بصدد التصدي 
  هـذا   زراعـة الـشاي يف     منـاطق أطفال التاميل الذين يعيشون يف      م اليت متّس مجاعة     من التعلي الستبعاد  ملسألة ا 
يؤثران يف إتاحة فرص التعلـيم      ن  الال يزا والحظت منظمة اليونيسيف أن انعدام األمن وتقييد احلركة         . )١٥٥(البلد

 إىل ،لفترات طويلـة سة عن الدرا والتغيب ،وأشارت إىل أن استخدام املدارس من قبل املشردين داخلياً        . لألطفال
 قد أدى إىل مجلة أمور منها زيادة عدد األطفـال           ،خالل إعادة التوطني  عن العمل    املدارس   تعطلجانب حاالت   

  .)١٥٦(املنقطعني عن الدراسة

   املهاجرون- ٨

 إىل ضرورة أن تتصدى احلكومة ملشكلة       ٢٠٠٦أشارت التقييمات القطرية املوحدة اليت أُجريت يف عام           - ٣٥
االستغالل اليت يواجهها العمال املهاجرون قبل رحيلهم ويف البلدان املستقبلة          عمليات  اكات حقوق اإلنسان و   انته

إىل الـوكالء الفرعيـون و    /وأشارت يف مجلة أمور إىل االستغالل الذي متارسه وكاالت التشغيل         . على حد سواء  
  عـن قلقهـا يف     قـد أعربـت     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        كانت   و .)١٥٧(شروط العمل السيئة  

  ، إزاء زيادة عدد النساء اللوايت يهاجرن وجيدن أنفسهن يف حاالت ال حول هلن فيها وال قوة وكثرياً                  ٢٠٠٢عام  
  .)١٥٨(ما يتعرضن لإليذاء وأحياناً للموت
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  ياًل املشردون داخ- ٩

 إىل أن العدد الكلي للمشردين      ٢٠٠٧م املتحدة لشؤون الالجئني صدر يف عام        فوضية األم ملأشار تقرير     - ٣٦
 شخص، وقدم التقرير معلومات عن التدابري املتخذة للقيام ٥٠٣ ٠٠٠ حنو ٢٠٠٧سبتمرب /ياً قد بلغ يف أيلولداخل

 اإلنسان للمشردين   ممثل األمني العام املعين حبقوق     وأشار   .)١٥٩(بتسجيل فردي للمشردين داخلياً على نطاق البلد      
، بدعم حيوي من اجملتمع الدويل، على إعادة تأهيل معظم ضـحايا كارثـة   قد عملتإىل أن سري النكا   اً  داخلي

بل إهنا بذلت أيضاً جهوداً كبرية ملـساعدة أولئـك          ليس ذلك فحسب،     ،٢٠٠٤التسونامي اليت وقعت يف عام      
شواغل رئيسية من قبيل األمن وجود بيد أنه أشار إىل . ٢٠٠٦ يف عام احلربيةاملشردين منذ تصاعد حدة األعمال 

  .)١٦٠(توافر سبل كسب الرزق، مسلطاً الضوء على القيود اليت تفرضها السلطاتمدى الشخصي للمشردين داخلياً و

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١٠

، ٢٠٠٣حبقوق اإلنسان يف عام عنية  واللجنة امل،٢٠٠١أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام   - ٣٧
وأعربت جلنة القضاء على التمييز . عن قلقهما إزاء قانون منع اإلرهاب والقيود املفروضة يف إطار أنظمة الطوارئ  

زعم من تطبيق تلـك  العنصري عن قلقها إزاء القيود املفروضة على احلقوق املدنية والسياسية وبوجه خاص، ما يُ       
بقرار "ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان .  اإلثنية التاميل وغريها من الفئاتمجاعة القيود على حنو متييزي على

بيد أهنا  . متسق مع اتفاق وقف إطالق النار، يقضي بعدم تطبيق أحكام قانون منع اإلرهاب            " صادر عن احلكومة  
قها ألن استمرار وجود مثل ذلك   وأعربت عن قل  . أشارت إىل أن قانون منع اإلرهاب ال يزال قابالً لإلنفاذ قانوناً          

 ساعة دون   ٧٢ قدرهاالقانون يتيح اعتقال األشخاص بدون أمر قضائي ويسمح باحتجاز أشخاص لفترة مبدئية             
  .)١٦١( شهراً مبقتضى أمر إداري صادر عن وزير الدفاع١٨مثوهلم أمام احملكمة ومن مث ملدة تصل إىل 

  حديات، واملعوقاتاإلجنازات، وأفضل املمارسات، والت -  ثالثاً
من حتديات ناشئة عـن     احلكومة   اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن تقديره التام ملا تواجهه           املقررأعرب   - ٣٨

 ومع أن جلنة مناهضة التعذيب اعترفت أيضاً        .)١٦٢(حركة منور حترير تاميل إيالم    العنف والرتاع الطويل األمد مع      
 بأي ظروف استثنائية لتربير التذرع إىل أنه ال جيوز  أشارت، فقدملسلحا الداخلي رتاعبصعوبة احلالة الناشئة عن ال

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز  وسلّمت.)١٦٣(التعذيب
خلاصة بكل منها على حنو     العنصري بأن الرتاع املسلح يف الشمال والشرق مل يوفر بيئة مواتية لتنفيذ االتفاقيات ا             

، أعربت املفوضة السامية عن دهشتها أيضاً ألن التركيز املباشر علـى مـسائل   ٢٠٠٧ويف عام   . )١٦٤(فعال وتام 
املساواة بني اجلنسني وحقوق العمال املهاجرين وحريـة        عدم  منها مسائل التمييز واالستبعاد و    و ،متعلقة بالرتاع 

وذكرت .  يف اجملتمعات كافة   وتؤثر حبقوق اإلنسان    تتعلقئل أوسع نطاقاً    الصحافة، يطغى إىل حد كبري على مسا      
أن تلك التحديات ستظل قائمة قبل التوصل إىل أي تسوية سلمية وبعدها وهي تستحق تركيزاً أكثـر وعنايـة                   

راء جتدد  وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن االستجابة ملتطلبات األسر واألطفال املشردين داخلياً من ج.)١٦٥(أكرب
                                                     إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة          وأشار   .)١٦٦(شكل حتدياً تزال  تالرتاع وكارثة التسونامي ال     

 يسلّم بأن التحـديات الرئيـسية       ٢٠١٦- ٢٠٠٦ إىل أن اإلطار اإلمنائي العشري للفترة        ٢٠١٠- ٢٠٠٧للفترة  
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رق اإلقليمية والعمالة والفئات الضعيفة واملهمشة    افولفقر وال ا ارتفاع معدل املطروحة على صعيد التنمية تتمثل يف       
 .)١٦٧(والعاملني يف الزراعة

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -  رابعاً

  تعهدات الدولة-  ألف

 ببناء قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان   ، يف مجلة أمور   ،ذكرت سري النكا يف تعهداهتا أهنا ستقوم       - ٣٩
 والتعاون مع هيئات رصـد      ،حقوق اإلنسان معاهدات  توصيات هيئات   تنفيذ  ذ التدابري املناسبة فيما يتعلق ب     وباختا

  .)١٦٨(مواعيدهااملعاهدات من خالل تقدمي التقارير الدورية املقبلة يف 

  توصيات حمددة للمتابعة -  باء

، معلومات عـن    ٢٠٠٦مرب  نوف/ حبلول تشرين الثاين   ،طلبت جلنة مناهضة التعذيب أن تقدم سري النكا        - ٤٠
عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومفوضية الشرطة :  املتعلقة جبملة أمور منها املسائل التالية)١٦٩(تنفيذ توصياهتا

 بصورة منهجيـة؛    االحتجازالوطنية؛ واحترام التدابري املتخذة لكفالة الضمانات األساسية؛ ومعاينة مجيع أماكن           
زيهة يف مجيع ادعاءات التعذيب واإلفالت من العقاب؛ وكذلك اخلطـوات املتخـذة             وإجراء حتقيقات فورية ون   

وقدمت . غون عن التعذيب وسوء املعاملة عمليات انتقام واختطاف وهتديد        بلّلضمان أال يواجه األشخاص الذين يُ     
ويف عام  . لتعذيب ردوداً على إجراءات املتابعة املتخذة لتنفيذ توصيات جلنة مناهضة ا          ٢٠٠٦سري النكا يف عام     

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب توضيحاً إضافياً بشأن عدد من اجملاالت اليت مل ُتقـدم فيهـا معلومـات                   ٢٠٠٧
 بأن تضع احلكومة ما أوصى به، وإضافة إىل ذلك، أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف مجلة .)١٧٠(كافية

؛ وأن الك ماكال فيدوتاالي بولييالتاميلأعضاء فصيل كارونا التابع لحداً ملمارسة اإلفالت من العقاب فيما خيص 
القبض عليهم وأن ُتخفض كثرياً فترة االحتجـاز       إلقاء   ساعة من    ٢٤ يف غضون    مبحامنيتضمن اتصال احملتجزين    

 من لدى الشرطة مبوجب أنظمة الطوارئ؛ وأن توفر نظاماً مستقالً لتقدمي الشكاوى يف السجون؛ وأن تتخذ عدداً 
 وأوصى املقرر اخلاص أيضاً بتوفري مكتب ميداين للمفوضية السامية حلقوق .)١٧١(التدابري املتصلة بظروف االحتجاز

اإلنسان تشمل واليته رصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد وتقدمي املساعدة التقنية على حد سواء وبصفة خاصة يف 
  .)١٧٢(جماالت القضاء والشرطة وإصالح السجون

 معلومات ،٢٠٠٤نوفمرب / حبلول تشرين الثاين،بت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تقدم سري النكاوطل - ٤١
   بردها على التعليقات اخلتامية للجنة املتصلة بتوصيتها جبعل الفصل الثالث مـن الدسـتور متوافقـاً مـع                   تتعلق

إلشارة إىل حاالت الطوارئ وعدم رجعية       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية با        ١٥ و ٤املادتني  
اجلرائم اجلنائية والتحقيقات واحملاكمات فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وعمليات اخلطف واحلبس بصورة غـري              

 وأرسلت الدولة ردها يف     .)١٧٣(قانونية واإلفالت من العقاب وحاالت االختفاء ومضايقة اإلعالميني والصحافيني        
وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان معلومات إضافية فيما يتعلق باإلفالت مـن            . ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 

 وقـدمت الدولـة     .)١٧٤(العقاب وبطلبها السابق املتعلق بالدستور مشرية إىل أن الردود املتلقاة مل تكن مكتملة            
  .)١٧٥(٢٠٠٧أكتوبر /معلومات إضافية يف تشرين األول
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 بتعزيز اتفـاق  ت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاملقرر اخلاص املعين حباال  وأوصى   - ٤٢
كما أوصى بأن تتخلى احلكومة عن أي شكل  .)١٧٦(وقف إطالق النار واحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين  

يات ؛ وأن ُتعطى تعليمات واضحة للشرطة بالتحقيق حبزم يف مجيع عمل          )١٧٧(من أشكال التعاون مع فصيل كارونا     
نـسوبة   وتدين بشكل قاطع أي عملية قتل محركة منور حترير تاميل إيالم   وأوصى كذلك بأن ترفض      .)١٧٨(القتل

 وأن متتنع عن انتهاك حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حقوق املدنيني التاميـل غـري                )١٧٩(إليها تنفي مسؤوليتها عنها   
 العمالء املدنيني للجيش الشعيب     مثلتدريب جلماعات    وأن حتجم عن تقدمي األسلحة وال      )١٨٠(املنتسبني إىل احلركة  

 .)١٨١(ومنظمات الدفاع عن النفس، وعن تشجيعها لتلك اجلماعات

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -  خامساً
تتضمن . )١٨٢(، أربع نتائج متوقعة٢٠١٢- ٢٠٠٨حدد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة   - ٤٣

اإليدز وحتقيق  /لة محاية حقوق اإلنسان والبيئة وإدارة خماطر الكوارث وفريوس نقص املناعة البشرية           املسائل الشام 
 وقدمت منظمة اليونيسيف معلومات عن براجمهـا      .)١٨٣(العدالة فيما خيص الفئات الضعيفة والعمل على إدماجها       

  .)١٨٤(املتعلقة ببناء القدرات والتعاون

Notes 

                                                      
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
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2 The following abbreviations have been used for this document: 
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ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
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CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
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OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
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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 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD  Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
CED Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance 

3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 
Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

 



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
Page 16 

 

5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 
III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
6 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
7 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 94(w). See also CAT/C/LKA/CO/2, 
para 18; 
8 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions E/CN.4/2006/53/Add.1, para. 83.. See also 
CAT/C/LKA/CO/2, para 18  
9 E/C.12/1/Add.24, 339 
10 CAT/C/LKA/CO/2, para 18 
11 Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, 
E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1476. 
12 High Commissioner for Human Rights, Press release, Geneva, 15 January 2008. 
13 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 24. 
14 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 30. 
15 HR Committee, 2003, Concluding Observations, CCPR/CO/79/LKA para. 7 
16 Sri Lanka’s voluntary pledge submitted in support of its candidacy to the membership of the HRC, New York, 10 
April 2006, pp.  2-3 accessible at: http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/srilanka.pdf 
17 Press Statement by High Commissioner for Human Rights on Conclusion of her visit to Sri Lanka, Colombo, 13 
October 2007 
18 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 77. 
19 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 25. 
20 United Nations Common Country Assessment on Sri Lanka, 2006, p. 21, available at 
http://www.undg.org/docs/7622/Final%20CCA%20October%202006.zip (accessed on 25 February 2008). 
21 E/C.12/1/Add.24, para 324; CRC/C/15/ADD.207, para 7 (a) and 15; CCPR/CO/79/LKA, para 4. 
22 Letter of 21 November 2007 by the Rapporteur for follow-up on conclusions and recommendations of CAT, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/35SriLanka_reminder280208.pdf  
23 A/HRC/7/70, para. 5. 
24  For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I. 
25 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 61. 
26 E/C.12/1/Add.24, para 325; CAT/C/LKA/CO/2, para 3 (d). 
27 A/57/38 (PART I), para 277.  
28 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para.56. 
29 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para.57. 
30 CAT/C/LKA/CO/2, para 3 (e) 



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
Page 17 

31 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Sri Lanka, 21 December 2007, S/2007/758. 
UNICEF submissions to the UPR on Sri Lanka, p. 3. 
32 A/57/38 (PART I), para 269. 
33 CRC/C/15/ADD.207, para 48. 
34 UNICEF submissions to the UPR on Sri Lanka, p. 1. See also, United Nations Common Country Assessment on 
Sri Lanka, 2006, pp. 19-20, available at http://www.undg.org/docs/7622/Final%20CCA%20October%202006.zip 
(accessed on 25 February 2008). 
35 Letter from Permanent Mission of Sri Lanka dated 17 February 2006. 
36 The following abbreviations have been used in this document: 

CERD - Committee on the Elimination of Racial Discrimination;  
CESCR - Committee on Economic, Social and Cultural Rights;  
HR Committee - Human Rights Committee;  
CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women;  
CAT - Committee against Torture,  
CRC - Committee on the Rights of the Child,  
CMW - Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families. 

37 A/57/44, paras. 117-196. 
38 Report E/CN.4/1998/68/Add.2 
39 Report E/CN.4/2000/64/Add.1 
40 Special Rapporteur on freedom of religion or belief, E/CN.4/2006/5/Add.3.  
41 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5. 
42 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6.  
43 UN RSG on IDPs, Press Release: “UN expert emphasizes sustainable and durable solutions for Sri Lanka’s 
internally displaced persons”, 27 December 2007. 
44 Special Rapporteur on freedom of religion or belief, E/CN.4/2006/5/Add.3, para. 7.  
45 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 1. 
46 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 4. 
47 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 9 
48 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 10. 
49 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 11.  
50 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 6. 
51 UN RSG on IDPs, Press Release: “UN expert emphasizes sustainable and durable solutions for Sri Lanka’s 
internally displaced persons”, 27 December 2007. 
52 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a special 
procedure mandate holder. 
53 See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (ii) report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 
2006; (iii) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons  sent in 2006; (iv) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on 
the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (v) 
report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (vi) report of the 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children  (E/CN.4/2006/62) and the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the sent in July 2005; (vii) report of the Special Rapporteur on the right 
to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; (viii) report of the 
Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
Page 18 

 

2005; (ix) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent on July 2006; (x) report of the Special Rapporteur 
on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child 
pornography on the Internet sent in July 2004; (xi) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual exploitation 
sent in July 2003; (xii) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights 
and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights 
policies and management practices.   
54 High Commissioner for Human Rights, Press release, Geneva, 15 January 2008. See also Press Statement by High 
Commissioner for Human Rights on Conclusion of her visit to Sri Lanka, Colombo, 13 October 2007. 
55 SMP 2008-9, p.76 
56 CCPR/CO/79/LKA, para 19. See also United Nations Common Country Assessment on Sri Lanka, 2006, pp. 21-
22, available at http://www.undg.org/docs/7622/Final%20CCA%20October%202006.zip (accessed on 25  
February 2008). 
57 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2007, Geneva, Doc. No. 
062007LKA111, para. 1.  
58 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2007, Geneva, Doc. No. 
062007LKA111, para. 1. 
59 Special Rapporteur on violence against women, A/HRC/7/6/Add.1, para. 471-472. 
60 E/C.12/1/Add.24, para 11. 
61 CRC, 2003, Concluding Observations, CRC/C/15/Add.207, para. 25. 
62 UNHCR submission to the UPR on Sri Lanka, p. 3, citing CERD/C/SR.1478, para. 334. 
63 CERD, 2001, Concluding Observations, CERD/C/SR.1478, para. 334. 
64 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2005, Geneva, Doc. No. 
092005LKA111, para. 1.  
65 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2007, Geneva, Doc. No. 
092007LKA111, para. 1.  
66 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 4. 
67 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 10. 
68 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para.5. 
69 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, page 2. para.1. 
70 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 3. 
71 Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 582, 583, 581, 584, 586, E/CN.4/2005/64/Add.1, 
para. 810 
72 Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, 580. SRSG human Rights Defenders, 
A/HRC/4/37/Add.1, para. 598. 
73 Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, 587, 588. E/CN.4/2005/64/Add.1, para.814, SRSG 
human Rights Defenders, A/HRC/4/37/Add.1, para. 592, 593, 594, 595, 597, 599 
74 Rapporteur on freedom of expression, E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 808. 
75 Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, 589- 595. E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 811, 815. 
SRSG human Rights Defenders, A/HRC/4/37/Add.1, para. 600, -603 
76 Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial executions, E/CN.4/2006/53/Add.1, page 319-321. 
77 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 53.  
78 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 55. 
79 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para.54. 
80 CAT/C/LKA/CO/2, para 13. 
81 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/4/20/Add.1, page 300-302. 
82 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.1, page 217-219. 
83 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.1 page 219. 



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
Page 19 

84 UN RSG on IDPs, Press Release: “UN expert emphasizes sustainable and durable solutions for Sri Lanka’s 
internally displaced persons”, 27 December 2007. See also UNDG, Resident Coordinators Annual Report Sri Lanka, 
2006, p. 1. 
85 Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial executions, A/HRC/4/20/Add.1, page 385-386. 
86 CAT/C/LKA/CO/2/Add.1, para 20. 
87 Letter of 21 November 2007 by the Rapporteur for follow-up on conclusions and recommendations of CAT, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/35SriLanka_reminder280208.pdf, responding to the Comments by 
Sri Lanka, CAT/C/LKA/CO/2/Add.1, para 20. 
88 Working Group on enforced or involuntary disappearances, A/HRC/7/2, page 73. 
89 Working Group on enforced or involuntary disappearances, A/HRC/7/2, para. 344. 
90 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 80. 
91 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 89. 
92 CAT/C/LKA/CO/2, para 12. See also CCPR/CO/79/LKA, para 9 
93 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 70. See also Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para.54. 
94 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 70. 
95 A/57/38 (PART I), para 286. 
96 Education Ordinance of 1939, CRC/C/15/Add.207, para 28-29. 
97 Ministry of Education in 2001, CCPR/CO/79/LKA, para 11. 
98 CAT/C/LKA/CO/2, para  3 (g). 
99 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 80. 
100 CAT/C/LKA/CO/2, para 17. 
101 UNICEF submissions to the UPR on Sri Lanka, p. 3. See also UNDP, Human Development Report 2005, New 
York, 2005, p. 161.  
102 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Sri Lanka, 21 December 2007, S/2007/758.  
103 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 80. 
104 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 84. 
105 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 86. 
106 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 94(w). 
107 Letter of 21 November 2007 by the Rapporteur for follow-up on conclusions and recommendations of CAT, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/35SriLanka_reminder280208.pdf 
108 UNHCR submission to the UPR on  Sri Lanka, p. 1, citing, CCPR/CO/79/LKA para. 7. 
109 HR Committee, 2003, Concluding Observations, CCPR/CO/79/LKA, para. 14. 
110 CRC/C/15/Add.207, para 47. 
111 CCPR/CO/79/LKA, para 16. 
112 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 90. 
113 High Commissioner for Human Rights, Press release, Geneva, 6 November 2006. 
114 High Commissioner for Human Rights, Press release, Geneva, 6 November 2006. 
115 Press Statement by High Commissioner for Human Rights on Conclusion of her visit to Sri Lanka, Colombo, 13 
October 2007. See also Address of the High Commissioner for Human Rights to the Human Rights Council, 2nd 
session, 18 September 2006 and CCPR/CO/79/LKA, para 10. 
116 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 51. See also para. 77. 
117 CCPR/CO/79/LKA, para 9. 
118 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para.  59. See also 
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.1, page. 221-224 
119 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para.  34. 
120 Special Rapporteur on the sale of children, E/CN.4/2006/67/Add.1, para. 131 



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
Page 20 

 

121 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 36. 
122 CAT/C/LKA/CO/2, para 15. 
123 Letter of 21 November 2007 by the Rapporteur for follow-up on conclusions and recommendations of CAT, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/35SriLanka_reminder280208.pdf  
124 See also Working Group on enforced or involuntary disappearances, A/HRC/7/2, para. 345 and 
CCPR/CO/79/LKA, para 10. 
125 UNICEF submission to the UPR on Sri Lanka, p. 3.  
126 CAT/C/LKA/CO/2, para 8. 
127 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 78. 
128 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 92. 
129 HR Committee adopted its views on 31 March 2005. 
130 A/62/40 (Vol. I)  
131 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 40. 
132 Working Group on Arbitrary Detention, E/CN.4/2006/7/Add.1, page 33-36. 
133 CAT/C/LKA/CO/2, para 16. 
134 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 65. 
135 CRC/C/15/Add.207, para 51. 
136 UNICEF submission to the UPR on Sri Lanka, p. 2. 
137 Special Rapporteur on freedom of religion, E/CN.4/2006/5/Add.3, para. 109. 
138 Special Rapporteur on freedom of religion, E/CN.4/2006/5/Add.3, para. 121. 
139 Special Rapporteur on freedom of religion, E/CN.4/2006/5/Add.3, para. 122. 
140 CCPR/CO/79/LKA, para 17. 
141 CCPR/CO/79/LKA, para 18. 
142 SRSG on HRD, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1480. 
143 A/57/38 (Part I), para 278-279. 
144 United Nations Common Country Assessment on Sri Lanka, 2006, p. 5, available at 
http://www.undg.org/docs/7622/Final%20CCA%20October%202006.zip (accessed on 25 February 2008). 
145 E/C.12/1/Add.24, para 17 
146 A/57/38 (Part I), para 290. 
147 CRC/C/15/Add.207, para 49. 
148 E/C.12/1/Add.24, para 4. 
149 E/C.12/1/Add.24, para 15. 
150 UNICEF submission to the UPR on Sri Lanka, p. 5. 
151 CCPR/CO/79/LKA, para 12. 
152 UN RSG on IDPs, Press Release: “UN expert emphasizes sustainable and durable solutions for Sri Lanka’s 
internally displaced persons”, 27 December 2007. 
153 UNICEF submission to the UPR on Sri Lanka, p. 4. See also, Report of the Secretary-General on children and 
armed conflict in Sri Lanka, 21 December 2007, S/2007/758. 
154 CRC/C/15/Add.207, para 42-43. 
155 UNESCO, Education For All Global Monitoring Report 2005, Paris, 2004, p. 53. 
156 UNICEF submissions to the UPR, p. 4. 
157 United Nations Common Country Assessment on Sri Lanka, 2006, p. 15, available at 
http://www.undg.org/docs/7622/Final%20CCA%20October%202006.zip (accessed on 25 February 2008). 
158 A/57/38 (PART I), para 292-293. 
159 UNHCR, Global Appeal Report 2008-2009, Strategies and Programmes, Geneva, 2007, p. 237-238. 
160 UN RSG on IDPs, Press Release: “UN expert emphasizes sustainable and durable solutions for Sri Lanka’s 
internally displaced persons”, 27 December 2007.  



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
Page 21 

161 CCPR/CO/79/LKA, para 13. 
162 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 13. 
163 CAT/C/LKA/CO/2, para 4 
164 A/56/18, para 323; A/57/38 (Part I), para 273; CRC/C/15/Add.207, para 3 and 8. 
165 Press Statement by High Commissioner for Human Rights on Conclusion of her visit to Sri Lanka, Colombo, 13 
October 2007 
166 UNICEF submission to the UPR on Sri Lanka, p. 4. 
167 United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) – Sri Lanka 2008-2012, p. 4, available at 
http://www.undg.org/docs/8494/UNDAF-2007.pdf. 
168 Sri Lanka’s voluntary pledge submitted in support of its candidacy to the membership of the HRC, New York, 10 
April 2006, pp.  2-3 accessible at: http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/srilanka.pdf 
169 In the original document CAT make reference to recommendations contained in paragraphs 6, 7, 8, 11, 12 and 15 
of its concluding observations, para 21. 
170 Letter of 21 November 2007 by the Rapporteur for follow-up on conclusions and recommendations of CAT, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/35SriLanka_reminder280208.pdf, sent in response to 
CAT/C/LKA/CO/2/Add.1, 22 November 2006. 
171 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 94. 
172 Special Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.6, para. 94 (y). See also, Special Rapporteur on 
summary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 73. 
173 Annual Report HR Committee, A/62/40 (Vol. I).  
174 A/62/40 (Vol. I). 
175 CCPR/CO/79/LKA/Add.1 
176 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 71-73. 
177 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 74. See also 
para. 75. 
178 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 76. See  
also 77-79.  
179 Special Rapporteur on summary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 84 
180 Special Rapporteur on summary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 85 
181 Special Rapporteur on summary executions, E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 86 
182 United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) –Sri Lanka 2008-2012, pp. 5-7, available at 
http://www.undg.org/docs/8494/UNDAF-2007.pdf. 
183 United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) –Sri Lanka 2008-2012, pp. 5-7, available at 
http://www.undg.org/docs/8494/UNDAF-2007.pdf. 
184 UNICEF submission to the UPR on Sri Lanka, pp. 5-6. 

 
----- 


