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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 (٢)*النكا بشأن سري (١)موجز املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
مع  مراععاد روريع  ، ١٦/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

معع  مععن   (3)ب  مصععل  اهعع  حععاح 49االسععتاراا الععدوري الشععام م وهععو مععوات للمالومععا  ا قد 
 لكلما مى لادر اإىل االستاراا الدوري الشام ، ومقد م يف شك  موات تقيداً ابحلد األقص

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (4)ية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنساننطاق االلتزامات الدول -ألف 

سري النكا بتنفيذ االتفاقي  الدولي  حلمايع  ييع  األشع ا   ١9أوحت الورق  ا شرتك   -٢
ه معن رعرو  اذيب وغي من االختفاء القسري؛ وتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقي  مناهض  الت

ا األساسععععع  نظعععععام رومععععع الالإنسعععععاني  أو ا هينععععع ؛ والتصعععععدي  علعععععىا ااملععععع  أو الاقوبععععع  القاسعععععي  أو 
  م(5)للم كم  اجلنائي  الدولي 

 (٦)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
، تشععم  السععما  البععارعد للتاععدي  التاسعع  عشععر الععذي أُرخعع  علععى 9للورقعع  ا شععرتك  اً وفقعع -3

ابألعمال الرمسي ؛ واحلد من سلط  الرئيس علعى الدستور ما يل : رف  احلصان  عن الرئيس فيما يتال  
فيمعا الرب ان؛ وإعارد ور  حد عمين لوالي  مكتب الرئيس؛ ونتع السلط  اليت يتمت  هبا الرئيس وحعده 
 م(٧)يتال  إباراء تايينا  يف ا ؤسسا  ا ستقل  الرئيسي ؛ وحتسني الشفافي  يف عملي  ور  القوانني
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أبن تعععععدعم سعععععري النكعععععا اسعععععتقاللي  مؤسسعععععا  حقعععععوق  ٢٠وأوحعععععت الورقععععع  ا شعععععرتك   -4
  م(8)اإلنسان، مث  اللجن  الوطني  حلقوق اإلنسان، وتكفلها

تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق اإلنسذذذانن مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو   -جيم 
 اإلنساين الساري 

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -١ 

 (9)ا ساواد وعدم التمييت  
أنععع علععى الععرغم مععن التتامععا  وتاهععدا  سععري النكععا الناشعع    9الحظععت الورقعع  ا شععرتك   -5

اً عععن ا ااهععدا  الدوليعع ، هنععا  الاديععد مععن القععوانني واألحكععام الدسععتوري ، الععيت تتضععمن أحكامعع
 م(١٠)متييتي  رد ا رأد

نون الاقعواب  عن القل  إعاء باع  التشعرياا  مثع  معوار قعا ١٢وأعربت الورق  ا شرتك   -٦
 ١٢وأبعرع  الورقع  ا شعرتك   (١١)اليت تنطوي على متييت على أساس ا يع  اجلنسع  واهلويع  اجلنسعاني 

أن تشرياا  مث  ا رسوم ا تال  اب شررين، وا رسوم ا تال  ببيو  الدعارد، وبا  موار القعانون 
سععع  ومرعععايري اهلويععع  اجلنسعععاني  اجلنعععائ  تعععؤري إىل ملمعععي  ا ثليعععا  وا ثليعععني ومترواععع  ا يععع  اجلن

ت بسعب  منهعا ميعرس أسعاليب وحامل  حفا  اجلنسني والاامال  يف جمال اجلنس وتاررعهم للتمييع
، وتسععععمش لصشعععع ا  ا ععععؤثرين، مثعععع  رععععباا الشععععرط ، ابحتجععععاع أفععععرار هععععذه ا تماععععا  حيععععاملم

 م(٢١)والتمييت ردهم واسديً اً وتاذيبهم واالعتداء عليهم لفظي
بتنفيععذ إطععار ل حععالن القععانوين  نعع  واظععر ابلفاعع  التمييععت  3الورقعع  ا شععرتك  وأوحععت  -٧

رعععد هعععؤالء األشععع ا ، ال سعععيما يف سعععياق التالعععيم واإلسعععكان والامععع  واإليعععواء واحلصعععول علعععى 
  م(١4)م وأعربت منظم  رحد حقوق اإلنسان عن شواغ  مماثل (3١)الرعاي  الص ي 

 (5١)التجاري  وحقوق اإلنسانالتنمي  والبي   واألعمال   
أن تشييد بور  سييت يفاقم مستوي  التلوث احلالي  غي ا قبولع   ١٧والحظت الورق  ا شرتك   -8

 م(٦١)على ح   ا تماا  احمللي  ا تضررداً أحالً، اليت تاج  بتدمي البي   الب ري  والساحلي ، وتؤثر سلب

 (٧١)حقوق اإلنسان ومكاف   اإلرها   
أن قعععانون منععع  اإلرهعععا  قعععد يسعععر االعتقعععال واالحتجعععاع  ١5الحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -9

م وععالود علعى (١8)التاسفيني وغي القانونيني، واالحتجاع لفرتا  مطولع  رون ااكمع ، والتاعذيب
ذلعععو، ورغعععم الت كيعععدا  الاديعععدد ا تالقععع  ابإلفعععراس ععععن السعععجناء السياسعععيني العععذين يقباعععون يف 

 م(١9)ابإلفراس عنهم ورفاههماً كبي اً  د طويل ، مل تبد احلكوم  اهتمامالسجون منذ فرت 
وأوحى معؤمتر التاميع  الكنعدي احلكومع  إبطعالق سعران ييع  ا اتقلعني السياسعيني احملتجعتين  -١٠
مبواب قانون من  اإلرها ، ووقف است دام هذا القانون لتنفيذ أي اعتقعاال  اديعدد، ريثمعا اً حالي

ديلعععع م ونععععب أن تتضععععمن التشععععرياا  البديلعععع  رععععما   متنعععع  االعتقععععال التاسععععف  تسععععن تشععععرياا  ب
عن أحكام تتالع  ابحلصعول  والتاذيب، أو ا اامل  أو الاقوب  القاسي  أو الالإنساني  أو ا هين ، فضالً 

 م(٢٠)على ا شورد القانوني  ابللر  اليت يتكلمها ا تهم منذ حلظ  حرمانع من احلري 
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وال اعععدال، بعععرأي جلنععع  احلقعععوقيني الدوليععع ، يف أن مشعععروع لاإلطعععار السياسعععا  والقعععانوين  -١١
لقعععانون مكاف ععع  اإلرهعععا  ا قعععرتن يف سعععري النكعععال العععذي أعدتعععع احلكومععع  كبعععدي  لقعععانون منععع  
اإلرها ، يطرن إشكالي  من منظور سيارد القانون وحقوق اإلنسعان أكعرب معن تلعو العيت يطرحهعا 

 م(٢١)نع ال يتس  م  ا مارسا  الفضلى على الصايد الدويلإ، حيث القانون األحل 

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٢٢)احل  يف احلياد واحلري  واألمن الش ص   
 م(٢3)أوحت جلن  حقوق اإلنسان السريالنكي  إبلراء عقوب  اإلعدام -١٢
رمسعع  وفععوري لتطبيعع  عقوبعع  إبقععرار وقععف اً سععري النكععا أيضعع 8وأوحععت الورقعع  ا شععرتك   -١3

واالستاارععع  عنهعععا باقوبععع  عارلععع  ومتناسعععب  حتعععرتم ا اعععايي الدوليععع  اً إللرائهعععا متامعععاً اإلععععدام متهيعععد
 م(٢4)حلقوق اإلنسان

أن الت قيعععع  يف حععععاال  الوفععععاد يف مراكععععت االحتجععععاع يععععتم  9والحظععععت الورقعععع  ا شععععرتك   -١4
لكعععععن باععععع  عناحعععععر هعععععذا الفصععععع  ا تالقععععع  ( 33مبواعععععب قعععععانون اإلاعععععراءا  اجلنائيععععع  )الفصععععع  

ابلت قيقعععععا  يف الوفيعععععا  ا فاا ععععع  غعععععي كافيععععع  للت قيععععع  يف حعععععاال  الوفعععععاد أثنعععععاء االحتجعععععاعم 
عالعععت الشعععرط  تتمتععع  ابإلفعععال  معععن الاقعععا  علعععى حعععاال  الوفعععاد العععيت أفيعععد  عععدوثها أثنعععاء  ومعععا

  م(٢5)فرا للقود، بسبب است دام الشرط  ا ٢٠١5إىل  ٢٠١١االحتجاع يف الفرتد من 
معن ممارسعا  التاعذيب  طعويالً اً وأشار  هيومن رايتس ووتع  إىل أن لسعري النكعا  ر ع -١5

والتاسععف أثنععاء االحتجععاع علععى يععد الشععرط  والقععوا  ا سععل  ، وهعع  ممارسععا  تيسععرها القععوانني 
م والحظععت مؤسسعع  احلعع  يف عععدم التاععرا للتاععذيب (٢٦)الوحشععي  الععيت اعتمععد  يف عمععن احلععر 

اسععتمرار اجلععي  والشععرط  واالسععت بارا  يف سععري النكععا يف ممارسعع  التاععذيب يف شععبك  مععن اً أيضعع
وعلععى غععرار  م(٢٧)مرافعع  التاععذيب يف ييعع  أبععاء البلععد، مبععا يف ذلععو مراكععت االحتجععاع غععي الرمسيعع 

ذلععععععو، الحظععععععت اجلمايعععععع  الدوليعععععع  للشععععععاو  ا اررعععععع  لل طععععععر أن تاععععععذيب احملتجععععععتين وإسععععععاءد 
االعتقال واالحتجعاع التاسعفيني، ومراقبع  ومضعايق  ا تمع  ا عدين والصع فيني ال تعتال مااملتهم، و 

 م(٢8)شائا  يف سري النكا
 (٢9)والحظت جلن  حقوق اإلنسان السريالنكي  انتشار االنتهاكا  يف مراكعت االحتجعاع -١٦

  ووارع   إىل مبا يف ذلو التاذيبم ويف هذا الصدر، أوحعت اللجنع  احلكومع ت بتوايعع رسعال  قويع
بشعع ن التاععذيب، وإنشععاء اً سععلطا  إنفععاذ القععانون بشعع ن سياسععتها ا تالقعع  باععدم التسععامش مطلقعع

وحعععدد مسععععتقل  للت قيعععع  يف شععععكاوة التاععععذيب ا قدمعععع  رععععد الشععععرط ، والشععععروع يف ا الحقععععا  
  م(3٠)القضائي  يف الوقت ا ناسب من أا  القضاء على ظاهرد اإلفال  من الاقا 

مركت التاميع  حلقعوق اإلنسعان ععن قلقعع معن أن احلكومع  مل حتقع  بصعورد منهجيع   وأعر  -١٧
معع  أفععرار األمععن وا موعععا  شععبع الاسععكري ، رغععم واععور أرلعع  راعمعع  قويعع  علععى حععدوث حععاال  

 م (3١)تاذيب وانتهاكا  أخرة
اً وأوحى مركت ر اي احلر  وحقوق اإلنسان احلكومع  أبن تنشعآ يليع  رقابع  مدنيع  وفقع -١8

للماععايي الدوليعع  تكععون لععديها حععالحيا  الت قيعع  مععن أاعع  منعع  التاععذيب، ال سععيما فيمععا يتالعع  
  م(3٢)ابألش ا  احملتجتين من اانب إرارد الت قيقا  اجلنائي  والشرط  والوكاال  الاسكري 
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ععععن  مععع  القلععع  اكتظعععايف السعععجون يف سعععري النكعععا، فضعععالً  9والحظععت الورقععع  ا شعععرتك   -١9
 م(33)الععيت تشععي إىل أن التاععذيب أمععر شععائ  للرايعع  و ارسععع موظفععو السععجون والسععجناءا الومععا  

اكتظعععايف السعععجون الرئيسعععي  النعععاام ععععن رفععع   ١٦وعلعععى غعععرار ذلعععو، الحظعععت الورقععع  ا شعععرتك  
اإلفعراس عععن السععجناء بكفالعع ، والاجععت عععن الععدف  وععن الوفععاء بشععروا الكفالعع ، والاجععت عععن رفعع  

  م(34)الصريد، والت خي يف احملاكما  ورعاوة االست ناف الرراما  على اجلرائم
عن القل  إعاء ظروف االحتجعاع والسعجن، مبعا يف ذلعو اً أيض 5وأعربت الورق  ا شرتك   -٢٠

االكتظايف والانف الروتيين كعالانف اجلنسع  رعد النعتالء علعى يعد حعراس السعجن وسعلطاتع وعلعى 
ا راف  األساسي ، مبا يف ذلعو ا رافع  الصع ي  ومرافع  الترذيع  يد السجناء اآلخرين، واالفتقار إىل 

  م(35)والرتفيع، وعدم توفي الاالس الطيب السليم وا ناسب يف توقيتع
 ٢٠٠والحععم مركععت التاميعع  حلقععوق اإلنسععان أن اإلحصععاءا  تشععي إىل واععور أكثععر مععن  -٢١

إىل ععععععدر معععععن اً أيضععععع 5م وأشعععععار  الورقععععع  ا شعععععرتك  (3٦)شععععع و مسعععععجونني ألسعععععبا  سياسعععععي 
ويف هعذا الصعدر، أوحعى معؤمتر  م(3٧)التهديدا  وا ضايقا  واالعتداءا  البدني  على الصع فيني

التامي  الكندي احلكوم  أبن تضعمن ورع  حعد ألعمعال ا راقبع  والت عرت واالنتقعام العيت تقعوم هبعا 
 م(38)قوا  األمن رد التامي  وا دافاني عن حقوق اإلنسان

أبن تضعععمن احلكومععع  متكعععني ا تمععع  اً نععع  حقعععوق اإلنسعععان السعععريالنكي  أيضعععوأوحعععت جل -٢٢
ا ععدين وا ععدافاني عععن حقععوق اإلنسععان مععن الامعع  رون أيعع  رقابعع  أو سويععف أو مضععايق ، ال سععيما 

  م(39)من اانب اجلها  الفاعل  األمني  احلكومي  وموظف  إنفاذ القانون

 (4٠)من الاقا ، وسيارد القانون إقام  الادل، مبا يف ذلو مس ل  اإلفال   
رععد اإلابرد اجلماعيعع ل أن السععلط  القضععائي  تفتقععر إىل االسععتقالل، اً ذكععر  منظمعع  لماعع -٢3

واعتعععرب   م(4١)واالختصعععا  القضعععائ ، وال تتقيعععد ابحلمايععع  الدوليععع  لل قعععوق واحلعععري  األساسعععي 
القضععععاد السععععاب  مباععععث قلعععع  رئيسعععع  عععععتل الرب ععععان والسععععلط  التنفيذيعععع  لععععرئيس  9الورقععع  ا شععععرتك  

رعد اإلابرد اجلماعيع ل اً والحظعت منظمع  لماع م(4٢)يتال  ابسعتقالل القضعاء يف سعري النكعا فيما
أن السععلط  القضععائي  سطععآ، يف كثععي مععن األحيععان، يف تطبيعع  ا بععارو القانونيعع  ا وروثعع  مععن اً أيضعع

 م(43)اهلولندي والقانون الاام اإلنكليتي - القانون الروماين
وذكعععععر مركعععععت رععععع اي احلعععععر  وحقعععععوق اإلنسعععععان أن السعععععجناء السياسعععععيني القعععععاباني يف  -٢4

السععجون منععذ وقععت طويعع  رون توايععع أي ملمعع  إلععيهم أو اععاكمتهم، وإعععدام الصعع فيني خععارس 
نطاق القانون، وعدم ااكم  السياسيني بش ن قضاي الفسار ه  با  األمثل  على عدم احعرتام 

وعلععععى غععععرار ذلععععو،  م(44)اءا  القانونيعععع  الواابعععع ، ولسععععيارد القععععانون والادالعععع سععععري النكععععا ل اععععر 
أن ا ؤسسا  السريالنكي  تفتقر إىل اإلرارد السياسي  الالعمع  إل حع   ١9أكد  الورق  ا شرتك  

 م(45)الوحول إىل احلقيق  والادال  يف البلد
لسعععائد ل فعععال  معععن الاقعععا  ععععن قلععع  ابلعععن إعاء ا نعععا  ا ١3وأعربعععت الورقععع  ا شعععرتك   -٢5
 و عدر كبي من حاال  القت  واالختفاء واالعتداء والتهديد اليت يتارا هلا الصع فيون  فيما

ععععن القلععع  إعاء اسعععتمرار اهلجمعععا  اً أيضععع 9م وأعربعععت الورقععع  ا شعععرتك  (4٦)وا ؤسسعععا  اإلعالميععع 
  م(4٧)رد الص فيني رون مااقب  اجلناد
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األمام  أن اإلفال  من الاقا  هو مباث قل  رئيس  مل تااجلع وذكر  مؤسس  اخلط  -٢٦
ل عععدم إحععراع أي تقععدم Sri Lanka Briefم والحظععت مؤسسعع  ل(48)احلكومعع  احلاليعع  مااجلعع  وافيعع 

ملموس يف الت قيقعا  ا تالقع  ابالعتعداءا  العيت يتاعرا هلعا الصع فيون وا ؤسسعا  اإلعالميع ، 
اسعتمرار اً م وأكد  منظم  الام   كاف ع  اجلعوع أيضع(49)هممبا يف ذلو قت  الص فيني واختفاؤ 

، وععععدم إحعععراع أي تقعععدم فالععع ، منعععذ االسعععتاراا (5٠)إفعععال  معععرتكيب جمعععترد موتعععور معععن الاقعععا 
 م(5١)الدوري الشام  األخي، بو رمان مساءل  مرتكيب جمترد موتور

أن احلكومع   9الورقع  ا شعرتك  وفيما يتال  باملي  الادال  االنتقالي  يف سري النكا، أكعد   -٢٧
العذي يؤكعد  3٠/١ترااات عن تبنيها ا بكر آللي  قضعائي  تتلطع ، رغعم قعرار جملعس حقعوق اإلنسعان 

اً أيضع 9امهي  مشارك  أاانعب يف أي يليع  قضعائي  سعريالنكي  يف ا سعتقب م والحظعت الورقع  ا شعرتك  
 م(5٢)انب وتقييد ا شارك  األانبي أن احلكوم  تؤيد اآلن االستباار الكام  للقضاد األا

وأشععار مركععت رعع اي احلععر  وحقععوق اإلنسععان إىل أن سععري النكععا لععديها  ين أكععرب عععدر  -٢8
أن  9ويف هععععذا الصععععدر، أكععععد  الورقعععع  ا شععععرتك   م(53)مععععن حععععاال  االختفععععاء القسععععري يف الاععععامل

القضععععائي  وإىل اهععععور متواحععععل  االسععععت دام ا كثععععف لالختفععععاء القسععععري، واالفتقععععار إىل ا سععععاءل  
وحامسعععععع  لتعععععع مني الوحععععععول إىل احلقيقعععععع ، وعععععععدم واععععععور بععععععر م  شععععععام  للجععععععرب، وغيععععععا  الععععععدعم 
االاتمععاع  والنفسعع  واالقتصععاري للضعع اي أحععا  ا تمعع  تععرون عميقعع  وتععر  لععدة الضعع اي 

 م(54)عمي  ابلريب اً شاور 
اً ا فقععورين مل يبعع  منععع حاليععأن مكتععب األشعع ا   Tourner La Pageوالحظععت يايعع   -٢9

قويعع  ومنسععق  مععن أاعع  ورعع  حععد اً ، لكنهععا أوحععت أبن تبععذل سععري النكععا اهععور(55)سععوة امسععع
ألعمال االختطاف أو االختفاء القسري، ومن أا  كفالع  تقعدس اجلنعاد إىل الادالع ، وملي ع  منعا  

عربعت جلنع  احلقعوقيني وعلى غعرار ذلعو، أ م(5٦)خال من اخلوف  هد السبي  إلاراء نقات حريش
 م(5٧)الدولي  عن قلقها إعاء عدم ا ساءل  عن حاال  االختفاء القسري

أن عمليعع  إنشععاء جلنعع  احلقيقعع  ومكتععب التاويضععا  اً أيضعع 9والحظععت الورقعع  ا شععرتك   -3٠
هعع  عمليعع  بطي عع  ومضععني  مؤكععدد عععدم حتديععد أي إطععار عمععين إلنشععاء مكتععب التاويضععا  وعععدم 

أنععع اً أيضعع 9حتمعع  أو سياسع  شععامل  بشعع ن التاويضعا م وأكععد  الورقعع  ا شعرتك   اإلشعارد إىل أي
، فعنن الايعو  القاتلع  ٢٠١5على الرغم من سن قانون حلماي  الضع اي والشعهور يف يذار/معارس 

  م(58)يف القانون األساس  ومشاك  تنفيذ هذا القانون أعاقت فااليتع بشك  عام
ععععرب الوطنيععع  أن اهعععور إحقعععاق الاعععدل لضععع اي اعععرائم والحظعععت حكومععع   ميععع  إيعععالم  -3١

احلعععر  واجلعععرائم رعععد اإلنسعععاني  انتكسعععت بسعععبب ععععدم اسعععتادار احلكومععع   قارعععاد قعععوا  األمعععن 
م وعلعى غعرار ذلعو، (59)وا دنيني الذين ارتكبوا عمليا  القت  اجلماع  واالغتصعا  رعد التاميع 

نكا تفتقر إىل يلي  فاال  ومناسب  للت قيع  رد اإلابرد اجلماعي ل أن سري الاً أكد  منظم  لما
وا الحق  القضعائي  يف اعرائم احلعر  واجلعرائم ا رتكبع  رعد اإلنسعاني  واعرائم اإلابرد اجلماعيع  العيت 

  م(٦٠)ارتكبت رد شاب التامي  يف الدول  السريالنكي 
يع  معن أاع  وأوحت منظم  محل  اليوبي  سري النكعا مبواحعل  الرتحيعب اب سعاعدد الدول -3٢

الت قيععع  يف اعععرائم احلعععر ، وبتشعععجي  قعععوا  األمعععن التعععدريب علعععى اخلضعععوع للتعععدريب يف جمعععال 
  م(٦١)حقوق اإلنسان، مبا يشم  ا صاحل  يف فرتد ما باد احلر  وا اامل  اإلنساني 
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عععدم كفايعع  التمويعع  ا  صععو حلمايعع  الضعع اي، وعععدم  ١٦والحظععت الورقعع  ا شععرتك   -33
ععععن إيعععداع األطفعععال الضععع اي مععع  ا عععرمني يف    مت صصععع  للضععع اي، فضعععالً تقعععدس أي خعععدما
 م(٦٢)مؤسسا  الدول 

اً، وموثوقع مسعتقالً اً وأوحى ا شروع الدويل لل قيق  والادال  أبن تفتش سري النكا حتقيق -34
للنظعام، م  اققعني روليعني يسعاعدون احلكومع  علعى الت قيع  يف اجلعرائم ا ارعي  واحلاليع  ا نسعوب  

وتوفي الدعم التقين إلنشاء وحدد حتقي  اديدد مسعتقل  معن أاع  فعرع وتف عو اجلنعاد ا تععومني 
  م(٦3)من قوا  األمن والت قي  ماهم

أن التااقعععد مععع  قضعععاد روليعععني ومعععدعني ععععامني واعععام  رفعععاع  ١8وذكعععر  الورقععع  ا شعععرتك   -35
يكون يف غايع  األمهيع  معن أاع  احملافظع  وخرباء طب شرع ، وخعرباء يف محايع  الضع اي والشعهور سع
سععري  ١8 م وأوحععت الورقعع  ا شععرتك (٦4)علععى مصععداقي  واسععتقاللي  وفااليعع  عمليعع  الادالعع  االنتقاليعع 

النكا ابلتصدي  على نظام روما األساس  للم كم  اجلنائي  الدولي  بري  التقلي  قعدر اإلمكعان معن 
 م(٦5)حلماي  جلماع  التامي  اإلثني  يف ا ستقب احتمال تكرار وقوع فظائ  مماثل  وتوفي ا

 (٦٦)احلري  األساسي  واحل  يف ا شارك  يف احلياد الاام  واحلياد السياسي   
ألقى الت الف الدويل للدفاع عن احلري  الضوء على ررورد أن تقّيم سري النكا التتامهعا  -3٦

تاعرتف سعري النكعا ابحلع  يف حريع  العدين أو م وأوحعى أبن (٦٧) ري  الدين وأن تفع  هبعذا االلتعتام
ا اتقععد جلميعع  ا ععواطنني وا قيمععني وحترتمععع وأن تت اشععى تفضععي  الاقيععدد البوذيعع  إىل رراعع  انتهععا  
احلقععععوق واحلععععري  األساسععععي  للمسععععي يني وا سععععلمني واهلنععععدوس، وغععععيهم مععععن األقليععععا  الدينيعععع  

ا اررعع  لل طععر كععذلو إىل أن األقليععا  اإلثنيعع  وأشععار  اجلمايعع  الدوليعع  للشععاو   م(٦8)واإلثنيعع 
  م(٦9)والديني  يف سري النكا ال تتال عرر  للتمييت

أن الطائفععع  ا سعععي ي  اإليفيليععع  يف سعععري النكعععا هععع  أقليععع   ١١وأكعععد  الورقععع  ا شعععرتك   -3٧
راخععع  إحعععدة األقليعععا  وهععع  ابلتعععايل توااعععع الاديعععد معععن االنتهاكعععا ، بينهعععا هجمعععا  عنيفععع ، 

  م(٧٠)حقها يف حري  الدين أو ا اتقد تنتهو
الدينيعع   - أن جمتماععا  األقليععا  اإلثنيعع  والدينيعع ، واإلثنيعع  9والحظععت الورقعع  ا شععرتك   -38
أن مثع  عيرد يف اهلجمعا  وخطعا  اً أيض 5والحظت الورق  ا شرتك   م(٧١)تتال تتارا للانف ال

م والحععم مركععت التاميعع  (٧٢)ليمينيعع  البوذيعع الكراهيعع  رععد األقليععا  الدينيعع  مععن اانععب اجلماعععا  ا
أن جمموعععع  بوذيععع  متطرفععع  ماروفععع  ابسعععم بعععورو ابال سعععينا )القعععود البوذيععع ( اً حلقعععوق اإلنسعععان أيضععع

 م(٧3)نفذ  محال  عنيف  رد ا سي يني وا سلمني والشيفيني )هندوس(
مععععن التطععععورا  وأشععععار  الرابطعععع  األوروبيعععع  لشععععهور يهععععوه ا سععععي يني أ ععععا، وعلععععى الععععرغم  -39

اإلنابيعععع  فيمععععا يتالعععع  ابحلريعععع  الدينيعععع ، ال تععععتال تشععععار ابلقلعععع  إعاء عععععدم كفايعععع  اسععععتجاب  الشععععرط  
  م(٧4)وا دعني الاامني يف قضاي االعتداءا  واألعمال الت ريبي  ذا  الدواف  الديني 

عمعع  مععن وأوحعت منظمعع  التضععامن ا سعي   حععول الاععامل أبن تت ععذ احلكومع  اإلاععراءا  الال -4٠
  م(٧5)أا  التنفيذ الشام  لاللتتاما  القائم  مبواب القانون الدويل فيما يتال   ري  الدين أو ا اتقد

والحظت الورق  ا شرتك  حدوث حتسن يف حري  التابي وحري  وسائط اإلعالم منذ كعانون  -4١
اسعععذملا احلكومععع  احلاليععع  م ومععع  ذلعععو، وعلعععى العععرغم معععن اخلطعععوا  ا همععع  العععيت ٢٠١5الثاين/ينعععاير 

  م(٧٦)لتهي   البي   الالعم  للماارر ، تواحلت االعتداءا  على الص فيني رون مااقب  اجلناد
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أن موا  االعتقاال  وحوارث سويف الص فيني التامي   ١4والحظت الورق  ا شرتك   -4٢
قلعع  مععن أن السععلطا  الاً ميسععد احلالعع  الك يبعع  حلريعع  الصعع اف  يف سععري النكععام وأ ر ذلععو أيضعع

 م(٧٧)السريالنكي  تاور إىل ا مارسا  احلكومي  القد   اهلارف  إىل سويف الص فيني التامي 
اسعععتمرار الت عععدي  مثععع  انتهعععا  حععع  النعععاس يف االحتجعععاس  9وأكعععد  الورقععع  ا شعععرتك   -43

ا ععععدين السعععلم ، وعيرد ثقافعععع  اخلعععوف والرتهيععععب، وفعععرا رقابعععع  شعععديدد علععععى منظمعععا  ا تمعععع  
إعاء استمرار القيور اً عن القل  أيض ١3وأعربت الورق  ا شرتك   م(٧8)وتقييد اهور التنظيم النقايب

  م(٧9)ا فرور  على حري  التجم  السلم 
ال تععتال مهععدرد يف منععاط   والحظععت مؤسسعع  اخلععط األمععام  أن حريعع  التابععي والتجمعع  -44

اجلي  وتااين من احلر  األهليع ، معا يعؤثر علعى ا عدافاني ، ال سيما يف ا ناط  اليت اتلها التامي 
م (8٠)عععععن حقععععوق اإلنسععععان ا هتمععععني  ععععاال  االختفععععاء القسععععري، والتاععععذيب، وحقععععوق األرارعععع 

أن حريعع  الصعع اف  ال تععتال هشعع ، ألن الصعع فيني مععا عالععوا اً وأكععد  مؤسسعع  اخلععط األمععام  أيضعع
 م(8١)رون للمضايق  والرتهيبيوااهون حاواب  يف ترطي  با  ا واري ، ويتار 

أن منظمعععا  ا ثليعععا  وا ثليعععني ومترواععع  ا يععع  اجلنسععع   ١3والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -45
ومرععايري اهلويعع  اجلنسععاني  وحععامل  حععفا  اجلنسععني الااملعع  يف سععري النكععا تاععاين مععن  خععيا  

 ١3الورقعع  ا شععرتك   بيوقراطيعع  رارععع  متامععدد ترمعع  إىل عرقلعع  مععا تقععوم بععع مععن أنشععط م والحظععت
ابلت ديععد أن منظمعع  غععي حكوميعع  تععدعى لمنظمعع  أسععاس ا سععاوادل تاععاين مععن مضععايقا  متكععررد 
بسععععبب تنظيمهععععا مناسععععبا  ترمعععع  إىل تاتيععععت حقععععوق ا ثليععععا  وا ثليععععني ومترواعععع  ا يعععع  اجلنسعععع  

 ا ععربر يف ومرععايري اهلويعع  اجلنسععاني  وحععامل  حععفا  اجلنسععني يف سععري النكععا، بينهععا التعع خي غععي
 م(8٢)من السلطا  عند تنسي  األنشط  من ها إذ ً 

 (83)حظر يي  أشكال الرق  
معععععرأد يشعععععترلن يف اجلعععععنس يف ا 5٠ ٠٠٠أن أكثعععععر معععععن  ١٢الحظعععععت الورقععععع  ا شعععععرتك   -4٦
النكام غي أن هذه اإلحصاءا  ال تاكس الواق ، ألن ميرس هذه ا هن  اعول رون كشعف  سري

أن النسعاء يف ا نعاط  العيت تضعرر  معن احلععر ، اً أيضع ١٢الورقع  ا شعرتك   الكثعي معنهنم وأكعد 
  م(84)ال سيما يف الشمال، ُأاربن على االشترال يف اجلنس إلعال  أسرهن

 (85)احل  يف اخلصوحي  واحلياد اأُلسري   
ألعف معن القعانون اجلنعائ  ميرمعان -3٦5و 3٦5أن ا عارتني  3الحظعت الورقع  ا شعرتك   -4٧

الاالقا  اجلنسعي  ا ثليع  وتصعنف الاالقعا  اجلنسعي  ا ثليع  ابعتبارهعا لار ع  غعي طبيايع ل يااقعب 
 م(8٦)سنوا  ١٠عليها ابلسجن  دد أقصاها 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -٣ 

 (8٧)احل  يف الام  ويف ظروف عم  عارل  ومواتي   
يف ا ائع  معن  ٦8ملني يف القطاع غي ا نظم يشعكلون أن الاا 5الحظت الورق  ا شرتك   -48

 م(88)القود الاامل ، وغالبيتهم من اإل ث وتاي  رون خط الفقر الدويل
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أن الفص  بعني اجلنسعني يف جمعال الامع  يف قطعاع ا عتارع يبعني  ٦وأكد  الورق  ا شرتك   -49
ن من عقبا  وار   يف االنتقال التمييت واالسترالل اللذين تاانيهما الاامال  بسبب ما يوااه
  م(89)للراالاً من الام  اليدوي البسيط إىل األروار اإلراري  واإلشرافي ، خالف

أن ا ثليا  وا ثليني ومتروا  ا يع  اجلنسع  ومرعايري اهلويع   ٢١وذكر  الورق  ا شرتك   -5٠
منععاعهلم، ويتاررععون للتمييععت يف منبععوذون يف اً اجلنسععاني  وحععامل  حععفا  اجلنسععني واألحععرار انسععي

 م(9٠)مكان الام ، ويصاب عليهم الاثور على عم 
أن الاائعععدين يوااهعععون حعععاواب  يف الاثعععور علعععى فعععر   ١٠والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك    -5١

  م(9١)عم  يف القطاعني اخلا  والاام
اً  ثع  خطعر ععن القلع  إعاء مشعروع بعور  سعييت العذي  اً أيضع ١٧وأعربت الورقع  ا شعرتك   -5٢
كعذلو   ١٧على جمتماا  الصيارين ألنع قد ارمهم من عملهمم والحظت الورقع  ا شعرتك  اً كبي 

حعععيار يف مدينععع  نيرومبعععو  3٠ ٠٠٠أن ععععدر الصعععيارين ا تععع ثرين مباشعععرد معععن ا شعععروع يصععع  إىل 
أن اسععععت راس الرمعععال مععععن أاعععع   ١٧م وابإلرععععاف  إىل ذلعععو، ذكععععر  الورقعععع  ا شعععرتك  (9٢)لوحعععدها

 م(93)شييد بور  سييت ستكون لع عواقب كبيد على حناع  حيد األمسا  الساحلي ت

 (94)احل  يف مستوة مايش  مناسب  
مليععون  5.٢يبععني أن  ٢٠١٧عععام  إىل اسععتاراا وطععين أاععري 5أشععار  الورقعع  ا شععرتك   -53

يف  ١8 مععن نقععو يف الترذيعع ، وأناً ياععانون حاليعع -مععن السععكان اً يف ا ائعع  تقريبعع ٢5 - شعع و
، وأن ربع  ٢٠١5ا ائ  من النساء احلوام  ياانني من لحال  سوء ترذي ل  سب إحصاءا  عام 

  م(95)يق  وع م عن ا ادل الطبيا اً شهر  59و ٦األطفال الذين ترتاون أعمارهم بني 
يف ا ائععع  معععن الاعععاملني يف قطعععاع الاقعععارا   ٦٠أن حعععوايل  ٦والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك    -54

يف لغععرف مصععفوف ل، وهععو أمععر ال ياررععهم للوحععم ف سععب بعع  إن أغلععب هععذه الرععرف  يايشععون
معععا اعععد معععن فعععر  حصعععوهلم علعععى ا عععاء وخعععدما  ا عععراحي  راخععع  مسعععاكن اً رعععيق  وقد ععع  اعععد

 م(9٦)أسرهم ا ايشي ، ونالهم يفتقرون إىل مياه الشر  ا  مون 
  يف األرا والسكن ما تسعبب أن سري النكا مل تضمن احل 9وأكد  الورق  ا شرتك   -55

ا ركععت الثقععايف  -أوحععت رابطعع  هبععاراث   م(9٧)للنععاس يف مشععاك  وحععاواب  يف سععب  كسععب الاععي 
التععععاميل  أبن تععععوفر احلكومعععع  لشععععاب التاميعععع  يف ا نععععاط  الشععععمالي  والشععععرقي  فععععر   - الفرنسعععع 

االقتصععاري  وأنشععط   الوحععول علععى أرارععيع السععكني  والتراعيعع  لتمكينععع مععن اال ععراا يف األنشععط  
 م(98)كسب الاي 

 (99)احل  يف الرعاي  الص ي   
أن نظعام الرعايع  الصع ي  لا انيع ل العذي ال يسعتفيد منعع سعوة  5الحظت الورق  ا شرتك   -5٦
يف ا ائععع  مععععن السعععكان، ال يفعععع   ااعععع  ييععع  النععععاس إىل خععععدما  حععع ي  ايععععدد، وأن النععععاس  ٦٠

  م(١٠٠)نفقا  احلصول على الرعاي  الص ي  يف القطاع اخلا  مناً يف ا ائ  تقريب 9٦يدفاون 
التعععاميل  أبن تواحععع  سعععري النكعععا  - ا ركعععت الثقعععايف الفرنسععع  -وأوحعععت رابطععع  هبعععاراث   -5٧

 م(١٠١)الحتياااملم وأن تاتع هذه الربام اً برام  ا ساعدد النفسي  لض اي النتاع وفق
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عمليععع  إاهععاا ميعععرة بصعععورد غعععي قانونيععع  يف  ١ ٠٠٠أن  ١٢وذكععر  الورقععع  ا شعععرتك   -58
عععن القلعع  إعاء عععدم إاععراء مناقشعع  اً أيضعع ١٢م وأعربععت الورقعع  ا شععرتك  (١٠٢)سععري النكععا كعع  يععوم

مستفيضعع  قائمعع  علععى احلقععوق بشعع ن الصعع   اجلنسععي  واإليفابيعع ، مبععا يف ذلععو، علععى سععبي  ا ثععال 
اإليفععا ، ووسععائ  منعع  احلمعع ، واخلععدما   احلصععر، ا يعع  اجلنسعع  واهلويعع  اجلنسععاني ، ومراحعع  ال

 م(١٠3)ا تصل  ابلص   اجلنسي  واإليفابي  والاالق  من ا نظور اجلنساين

 (١٠4)احل  يف التاليم  
أبن تضععمن سععري النكععا حصععول األطفععال ا نتمععني إىل  Tourner La Pageأوحععت يايعع   -59

ني أو يف أمعععاكن عبعععارد اليععع ، وأن مليعععآ  األقليعععا  الدينيععع  علعععى التالعععيم العععديين معععن مالمعععني متطعععوع
  م(١٠5)كذلو بي   مدرسي  تتيش ماامل  األطفال ا نتمني إىل أقليا  ريني  ماامل  متساوي  ومنصف 

ععن قلقهعا ألن األطفعال العذين ينتمعون إىل األقليع  ا سعي ي   ١١وأعربت الورق  ا شعرتك   -٦٠
طلبععا  لاللت ععاق اب ععدارس احلكوميعع ، مععا يشععك  اإليفيليعع  يوااهععون حععاواب  ومتييععت عنععد تقععدس 

 م(١٠٦)ألحكام الدستوراً مباشر اً انتهاك
إىل أن احلكومعع  تت ععذ تععدابي فوريعع  اً، ، بشععك  أكثععر حتديععد٦وأشععار  الورقعع  ا شععرتك   -٦١

لت صيو ا وارر الكافي  من أا  تطوير نوعي  اخلدما  الصع ي  والتاليميع  يف ا نعاط  التراعيع ، 
 م(١٠٧) ذلو من خالل إنشاء مااهد التاليم الاايل  تم  مااليها  ميالرمبا يف
أن نظعععام ا عععدارس يف سعععري النكعععا ال يعععوفر احلعععد األر  معععن  ٧وذكعععر  الورقععع  ا شعععرتك   -٦٢

 م(١٠8)ا راف  الالعم  وفقاً  فهوم التاليم اجلام  ا قبول يف يي  أباء الاامل

 فئات حمددةحقوق أشخاص حمددين أو  -٤ 

 (١٠9)النساء  
أن هيمنعععع  الععععذكور، مثعععع  سععععيطرملم علععععى احليععععاد اجلنسععععي   ١٦الحظععععت الورقعععع  ا شععععرتك   -٦3

يف أشععكال اً تتجسععد يف الانععف ا نععتيل ف سععب بعع  أيضعع هلععم، الاً لعع  ث، واعتبععارهم ا ععرأد ملكعع
  م(١١٠)أخرة من الانف اجلنساين، مث  االغتصا  والت رت اجلنس  وسفان احملارم

أن النسعععاء ذوا  اإلعاقععع  يتاررعععن  سعععتوي  خطعععيد معععن  ٧والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -٦4
الت عرت اجلنسع  واالسعترالل اجلنسع  يف ا نعتل وا تمع  احمللع  وأمعاكن الامع  ويف ا تمع  ككع م 

  م(١١١)ويشم  ذلو حاال  خفي  أو غي مكتشف 
يعع  إيععالم يتاررععن لطائفعع  واسععا  مععن أن باعع  نسععاء  م ٢٢والحظععت الورقعع  ا شععرتك   -٦5

م (١١٢)االعتععداءا  اجلنسععي  يف إطععار محلعع  إابرد منهجيعع  تقورهععا الدولعع  السععريالنكي  رععد التاميعع 
أن باعع  نسععاء  ميعع  إيععالم الععال  ولععدن طفلهععن األول أو اً أيضعع ٢٢والحظععت الورقعع  ا شععرتك  

ن على قبول وسائ  رائم   ن  احلم    م(١١3)الثاين نربت
عدم مساءل  الدول  للاسكريني وأفرار الشعرط  وا عوظفني اً أيض 5والحظت الورق  ا شرتك   -٦٦

الامععوميني الععذين ارتكبععوا اععرائم رععد النسععاء، مبععا يف ذلععو خععالل النتاعععا  ا سععل  ، وعععدم مسععاءل  
 م(١١4)األش ا  الذين  ارسون االسترالل اجلنس  للنساء اللوا  يلتمسن خدما  حكومي 
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وارعى مركت التامي  حلقوق اإلنسان أن اجلنور اغتصبوا نساء معن التاميع  أو حترشعوا هبعن  -٦٧
م (١١5)بطريقعععع  أخععععرة، كجععععتء مععععن التطهععععي الارقعععع ، رون أي عقععععا اً أو اعتععععدوا علععععيهن انسععععي
حدوث عيرد مل وظ  يف أعمعال الانعف رعد النسعاء واألطفعال يف  ١5والحظت الورق  ا شرتك  

 5ويف هعذا الصعدر، أعربعت الورقع  ا شعرتك   م(١١٦)رد من احلعر  يف الشعمال والشعرقا ناط  ا تضر 
عن القلع  معن أن يليعا  مكاف ع  الانعف اجلنسعاين، مبعا يف ذلعو الانعف اجلنسع  والانعف ا نعتيل، 

  م(١١٧)ورمان الوحول إىل الادال  ال تتال رايف  وتتيش اإلفال  من الاقا 
عن القلع  معن أن اسعتمرار عسعكرد ا نعاط  الشعمالي  والشعرقي   ١وأعربت الورق  ا شرتك   -٦8

للانعف اجلنسع  واجلنسعاين والنتهاكعا  حقعوق اإلنسعان اً وترسخ اإلفال  من الاقا  أواد إطار 
أن الانععف اً أيضعع ١والحظععت الورقعع  ا شععرتك   م(١١8)ا تكععررد رععد نسععاء األقليععا  الضععايف  أحععالً 

اجلهععا  الفاعليعع  احلكوميعع  علععى ييعع  ا سععتوي ، بعع   رععد ا ععرأد يرتكععب لععيس فقععط مععن اانععب
م واب ثع ، الحظعت منظمع  أنصعار ا سعاواد (١١9)راخع  ا تماعا  احملليع  للتاميع  وا سعلمنياً وأيض

واإلناعععات يف سعععري النكعععا أن قعععوا  األمعععن ارتكبعععت أعمعععال عنعععف انسععع  رعععد النسعععاء والراعععال 
 م(١٢٠)على حد سواء

التععععاميل  أبن تضعععع  سععععري النكععععا  - ا ركععععت الثقععععايف الفرنسعععع  - وأوحععععت رابطعععع  هبععععاراث  -٦9
 م(١٢١)مشروع قانون يهدف إىل القضاء على الانف رد ا رأد

 (١٢٢)األطفال  
أبن تضعععمن سعععري النكعععا ععععدم واعععور أي غمعععوا قعععانوين يف  ٢أوحعععت الورقععع  ا شعععرتك   -٧٠

الصعبيان والبنععا  رون  -األطفعال تاريعف الطفع  ليتسعع إعمعال احلقعوق الكاملع  واحلمايع  جلميع  
 م(١٢3)رون سن الثامن  عشرد، وذلو من خالل مرااا  يي  القوانني -متييت 
أنعععع ال يواعععد حعععد أر  لسعععن العععتواس لعععدة ا سعععلمني، وأن  ١والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -٧١

إىل العتواس قانون عواس وطالق ا سلمني يسمش ألولياء األمور من الذكور بتتوي  الفتاد، ما يؤري 
 م(١٢4)القسري للفتيا  الالئ  يبلرن الرابا  عشرد

وأوحععت ا بععاررد الاا يعع  إل ععاء ييعع  أشععكال الاقوبعع  البدنيعع  لصطفععال أبن حتظععر سععري  -٧٢
النكا يي  أشكال الاقوب  البدني  لصطفال يف يي  البي ا ، مبا يف ذلو ا نتل، وأن تلر  ييع  

 م(١٢5)الاقوب  أشكال الدفاع القانوين عن
أن عمالعع  األطفععال هعع  إحععدة ا سععائ  الرئيسععي  األخععرة،  9والحظععت الورقعع  ا شععرتك   -٧3

أعربععععت الورقعععع   م(١٢٦)طفعععع  ١٠٠ ٠٠٠إذ يبلععععن عععععدر األطفععععال الاععععاملني يف سععععري النكععععا قرابعععع  
عععن قلقهععا مععن عععدم واععور أيعع  قععوانني تععنظم الامالعع  يف أسععر مايشععي  أخععرة، اً أيضعع ١٦ا شععرتك  

سععن  يف الامالعع  ا نتليعع ، ونالهععم  ١8و ١4يتععيش تشععري  األطفععال الععذين تععرتاون أعمععارهم بععني  مععا
  م(١٢٧)ابلتايل عرر  لالسترالل

ألعف معن القعانون اجلنعائ  حتظعران  3٦5و 3٦5أن ا عارتني  ٢والحظت الورق  ا شرتك   -٧4
اً تاععرا األطفععال لل طععر نظععر الاالقععا  اجلنسععي  ا ثليعع ، الععيت توحععف بععع لأفاععال فاحشعع ل، وقععد ي

لاعععدم تربئعععتهم حعععراح  معععن العععذنب، وابلتعععايل قعععد يُاامععع  الطفععع  مااملععع  ا عععرم ولعععيس الضععع ي  يف 
 م(١٢8)حاال  االسترالل
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 (١٢9)األش ا  ذوو اإلعاق   
( مععععن ٢)١٢غععععي مععععذكور يف ا ععععارد  ‘ماععععاق‘أن مصععععطلش  9الحظععععت الورقعععع  ا شععععرتك   -٧5

الدسععععععتور، وأن األشعععععع ا  ذوي اإلعاقعععععع  يوااهععععععون حتععععععدي  هائلعععععع  يف الوحععععععول إىل الادالعععععع ، 
  م(١3٠)واحلصول على فر  عم ، واحلصول على ا الوما ، وا شارك  يف التصويت

رم مععععا ُاععععاً أنععععع علععععى الععععرغم مععععن البيععععا   السياسععععي ، كثععععي  ٧والحظععععت الورقعععع  ا شععععرتك   -٧٦
األشعع ا  ذوو اإلعاقعع  الذهنيعع  واألشعع ا  ذوو اإلعاقععا  الشععديدد مععن التمتعع  أببسععط حقععوق 

  م(١3١)اإلنسان ومن ا شارك  يف ا تم 
أن حعععع  األشعععع ا  ذوي اإلعاقعععع  يف حريعععع  التابععععي اً أيضعععع ٧وأكععععد  الورقعععع  ا شععععرتك   -٧٧

ا  ووسعععائ  االتصعععال تكعععار والوحعععول إىل ا الومعععا  قعععد انُتهعععو ألن فعععر  وحعععوهلم إىل ا الومععع
  م(١3٢)تكون متاح  ال

أن األشع ا  ذوي اإلعاقع  ال ُ تعارون  ٧وعالود على ذلعو، الحظعت الورقع  ا شعرتك   -٧8
يف ا ائعععع   3لشععععر  ا ناحععععب الشععععاغرد وارمععععون مععععن فععععر  الامعععع  رغععععم سصععععيو حصعععع  قععععدرها 

 م(١33)لصش ا  ذوي اإلعاق  لدة شر  الوظائف احلكومي 
أن األطفععال والشععبا  ذوي اإلعاقعع  ياععانون مععن التمييععت يف  5ظععت الورقعع  ا شععرتك  والح -٧9

  م(١34)احلصول على التاليم والتدريب ا هين
ابلنسععب   أن الوحععول إىل اخلععدما  الصعع ي   ثعع  حتععديً اً أيضعع ٧وذكععر  الورقعع  ا شععرتك   -8٠

وعععدم تععوافر ا الومععا ،  لصشعع ا  ذوي اإلعاقعع ، بسععبب عععدم تععوفي إمكانيعع  الوحععول ا ععاري،
ععععععن ععععععدم تعععععوافر لوحعععععا  االتصعععععال السعععععماي  البصعععععري  ومرتيععععع  لرععععع  اإلشعععععارد، حععععع  يف  فضعععععالً 

  م(١35)ا ستشفيا  احلكومي  الرئيسي 

 (١3٦)األقليا  والشاو  األحلي   
الحظعععت منظمععع  لاجلسعععرل أن التاميععع  يف سعععري النكعععا ععععانوا ومعععا عالعععوا ياعععانون يف ظععع   -8١

تااقب  اليت تسيطر عليها األغلبي  السنهالي ، وقد حرموا من حقهم يف حتديد مركعتهم احلكوما  ا 
بوحععفع التاععدي   ١983السياسعع   ريعع  نتيجعع  التشععري  ا نععاه  للد قراطيعع  الععذي ُسععن يف عععام 

 م(١3٧)السارس للدستور
  الثقافيع  أن الدولع  السعريالنكي  حتعاول، بتعدميها للهعوي ٢٠والحظت الورق  ا شعرتك   -8٢

م وأعربعت الورقع  ا شعرتك  ععن القلع  ألن (١38)التاميلي ، القضاء على اهلوي  الوطنيع  اإلثنيع  للتاميع 
عارلعععععع  ومتسععععععاوي  للوحععععععول إىل اخلععععععدما  اً األقليععععععا  الناطقعععععع  ابللرعععععع  التاميليعععععع  ال متلععععععو فرحعععععع

ظفني  طقعععني ابللرععع  إىل أن ععععدم تايعععني معععو  9م واب ثععع ، أشعععار  الورقععع  ا شعععرتك  (١39)احلكوميععع 
اً التاميلي  يف ا ؤسسا  احلكومي  يتسبب يف الكثي من الصاواب  لتلو األقلي ، ويشعك  انتهاكع

 م(١4٠)حلقوقها اللروي 
عن قلقها ألن الكثي من مراكعت الشعرط  يف منعاط  الشعمال  ١٦وأعربت الورق  ا شرتك   -83

ال تسعععتطي  تلقععع  الشعععكاوة ابللرععع  التاميليععع  ألن  والشعععرق ذا  الرالبيععع  الناطقععع  ابللرععع  التاميليععع ،
أن ا عوظفني اً أيضع ١٦والحظت الورقع  ا شعرتك   م(١4١)يي  ا وظفني هم من الناطقني ابلسنهالي 

مععععا يععععرتررون يف اسععععاذ إاععععراءا  فاالعععع  رععععد األشعععع ا  الععععذين اً ا كلفععععني إبنفععععاذ القععععوانني غالبعععع



A/HRC/WG.6/28/LKA/3 

GE.17-13584 12 

نفععععوذ البععععوذيني مععععن الرهبععععان وا سععععؤولني احلكععععوميني ينتهكععععون حععععري  األقليععععا  الدينيعععع ، نتيجعععع  
 م(١4٢)والسياسيني احملليني وما  ارسونع من رروا

أن سعععري النكعععا ال متلعععو أي تشعععرياا  أو يليعععا  خاحععع   5والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -84
حلمايععع  حععع  ياععععا  لالفيعععدالم وقالعععت إن أنظمععع  احلفعععايف علعععى البي ععع  حعععرمتهم أرارععع  الصعععيد 

 م(١43)ب  كسب الاي  اخلاح  هبموار مت س
أن طائفعععع  مااليهععععا  معععيالر هعععع  إحعععدة أكثععععر الطوائععععف  ٦والحظعععت الورقعععع  ا شعععرتك   -85

للتمييععععت يف سععععري النكععععا، غععععي أن قضععععايها مل يسععععلط عليهععععا الضععععوء ومل حتععععم ابالهتمععععام اً تاررعععع
  م(١44)الوااب يف خطااب  حقوق اإلنسان الوطني  والدولي 

 (١45)لالا ون وملتمسو اللجوء وا شررون راخلياً ا هاارون وا  
أشار  منظم  هيومن رايتس ووت  إىل أن أكثر معن مليعون سعريالنك  ياملعون يف اخلعارس،  -8٦

ماظمهععم يف منطقعع  الشععرق األوسععط، وال يععتال الاديععد مععنهم ماررععني خلطععر التاسععف يف كعع  مرحلعع  
الاععابر إىل الامالعع ، واإلعععارد إىل الععوطن، وإعععارد مععن مراحعع  رورد اهلجععرد، ابتععداء مععن التوظيععف والنقعع  

أن الامععال ا هععاارين السععريالنكيني يف  5م ويف هععذا الصععدر، الحظععت الورقعع  ا شععرتك  (١4٦)اإلرمععاس
 م(١4٧)الشرق األوسط، ال سيما النساء الاامال  يف ا ناعل، ماررون بشدد إلنكار الادال 

ي معععععن الاائعععععدين ال  لكعععععون الو ئععععع  القانونيععععع  أن الكثععععع ١٠والحظعععععت الورقععععع  ا شعععععرتك   -8٧
األساسععععي  مثعععع  شععععهارا  ا ععععيالر والععععتواس والوفععععاد، وبطاقععععا  اهلويعععع  الوطنيعععع ، وسععععندا  ملكيعععع  

 م(١48)األرار ، اليت فقدوها أثناء التشرر يف ظروف الطوارو
ء أن الاائعععدين العععذين رفضعععت بلعععدان أخعععرة معععن هم اللجعععو  ١٠والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -88
  م(١49)أعارملم على أساس االتفاقا  الثنائي  تارروا  تيد من ا راقب  األمني  وا ضايق  واالحتجاع أو

والحظعععععت محلععععع  اليوبيععععع  أن إسعععععكان الالا عععععني ال يعععععتال يشعععععك  مصعععععدر قلععععع  كبعععععي يف  -89
أنععع ال تواععد أي إاععراءا  وطنيعع   9يف هععذا الصععدر، الحظععت الورقعع  ا شععرتك  م (١5٠)النكععا سععري

معععن ذلعععو، علعععى ترحيععع  الاديعععد معععن ملتمسععع   لت ديعععد مركعععت الالاعععآم وعملعععت احلكومععع ، بعععدالً 
 م(١5١)اللجوء من نقاا الدخول رون من هم فرح  لارا قضيتهم

عععدم كفايعع  الاععالس وغععيه مععن اخلععدما  ا تاحعع   لتمسعع   ١٠والحظععت الورقعع  ا شععرتك   -9٠
 م(١5٢)م  من حيث الرعاي  والاطفاللجوء والالا ني يف ا ستشفيا  والايارا  الاا

أن السععععنوا  األربعععع  ا ارععععي  شععععهد  ترععععيا  كبععععيد يف أعععععدار  9وذكععععر  الورقعععع  ا شععععرتك   -9١
وم  ذلو، ال تتال هنا  عقبا  خطعيد، ال سعيما بسعبب تقصعي الدولع  اًم األش ا  ا شررين راخلي

  م(١53)راخ  البلد وخاراعاً يشون حاليوإخفاقها يف إنار حلول رائم  للمتضررين من التشرر الذين يا
أن إحععدة الاقبععا  الرئيسععي  الععيت تايعع  عععورد األشعع ا   9والحظععت الورقعع  ا شععرتك   -9٢

م واب ثع ، أعربعت منظمع  (١54)ه  احتالل األرار  من اانعب القعوا  ا سعل  اً ا شررين راخلي
الل الاسععكري ألرارعع  التاميعع  أنصععار ا سععاواد والتاععايف يف سععري النكععا عععن قلقهععا مععن أن االحععت

هعععو مصعععدر للصعععدما  ا سعععتمرد للسعععكان التاميععع ، العععذين أاعععربوا علعععى الاعععي  مععع  نفعععس اجلنعععور 
  م(١55)الذين ارتكبوا ارائم حر  وارائم رد اإلنساني     أسرهم وجمتمااملم احمللي 



A/HRC/WG.6/28/LKA/3 

13 GE.17-13584 

متكعععععن وذكعععععر  منظمععععع   ميععععع  أوعهاغعععععام أن االسعععععتيالء علعععععى األرارععععع  أفضعععععى إىل ععععععدم  -93
وأعربععت  م(١5٦)األايععال احلاليعع  وا قبلعع  مععن التاميعع  مععن تلبيعع  احتياااملععا ومتطلباملععا لكسععب الاععي 

عععن قلقهععا مععن أن أفاععال االسععتيالء علععى األرارعع ، ا نفععذد رععد إرارد شععاب التاميعع  اً ا نظمعع  أيضعع
يني يف أرارع  لألغراا عسكري ل هع  إحعدة اإلاعراءا  احلكوميع  الراميع  إىل تاتيعت واعور السعنهال

 م(١5٧)التامي  من خالل مشاري  إعارد التوطني وبرام  أخرة، ما يؤري إىل ترييا  ر ررافي 
والحظت حكوم   مي  إيالم عرب الوطني  أن قوا  األمن السريالنكي  حتت  الكثي معن  -94

السععالن مععن أوحععت رابطعع  هبععاراث  أبن تت ععذ احلكومعع  تععدابي فوريعع  لنععتع م (١58)األرارعع  اخلاحعع 
إىل مالكها اً عام ٢5منطقيت الشمال والشرق، وتسليم األرار  اليت اتلها اجلي  منذ أكثر من 

 م(١59)الشرعيني، رون متيد من اإلبطاء
أن احلكومععع  مل تعععوفر ا نعععاعل الالعمععع  إلععععارد تعععوطني القعععرويني  ١4والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -95

حعععععوايل ععععععامني يف باععععع  احلعععععاال م والحظعععععت الورقععععع  ا شعععععررين رغعععععم اإلفعععععراس ععععععن األرارععععع  منعععععذ 
  م(١٦٠)أن الاديد من األسر ما عالت تاي  يف مساكن مؤقت  أسقفها من الصفيشاً أيض ١4 ا شرتك 

أن اآلابر ا واعععورد يف األرارعع  العععيت  لكهععا السعععكان يف  ١5والحظععت الورقععع  ا شععرتك   -9٦
لتتويعععععد اً معععععن ا عععععاء تسععععع ب منهعععععا يوميعععععالشعععععمال سضععععع  لسعععععيطرد اجلعععععي ، وأن يالف اللعععععرتا  

  م(١٦١)ا اسكرا  احمليط م ونتيج  لذلو، يااين الناس من نقو يف ا ياه
وأعربععععت منظمعععع  اجلسععععر عععععن قلقهععععا إعاء االسععععتمرار خفيعععع  يف تنفيععععذ بععععر م  االحععععتالل  -9٧

ا نهجعععع  ألاععععتاء مععععن أرارعععع  التاميعععع  يف الشععععمال والشععععرقم وستصععععبش الشععععاو  الععععيت ال متلععععو 
 م(١٦٢)رائا  وسط الشاو  األخرة، وتتارا للتوال أراا شاوابً  يأ

وأوحت اجلماي  الدولي  للشاو  ا ارر  لل طر احلكوم  بضمان احلقعوق يف األرارع   -98
معععن خعععالل اإلفعععراس ععععن ييععع  ا نعععاط  احملتلععع  وإعارملعععا إىل النعععاس اً لصشععع ا  ا شعععررين راخليععع

يف أرارععيهم التقليديعع  حيثمععا أمكععن ذلععوم وعنععدما تكععون  اً وإعععارد تععوطني ييعع  ا شععررين راخليعع
األرارععع  رعععرورد مطلقععع  لصغعععراا الاامععع ، فعععنن علعععى احلكومععع  أن تتملعععو هعععذه األرارععع  بصعععورد 

 م(١٦3)لذلواً عن تاويضهم وفق قانوني  وأن تاِلم أح اهبا ابلررا احملدر، فضالً 
يف ماظم تيما  اً وملميشاً رافوذكر  اجلماي  أن النساء واألطفال هم أكثر الف ا   -99

علعععى اً معععا ناععع  أفعععرار األسعععر ا ايشعععي  العععيت ترأسعععها إ ث أكثعععر الف عععا  تضعععرر اً، ا شعععررين راخليععع
معععععن اً يوااهعععععون ععععععدراً وذكعععععر  اجلمايععععع  إن سعععععكان تيمعععععا  ا شعععععررين راخليعععععم (١٦4)اإلطعععععالق

 م(١٦5)اليومي الت دي  االقتصاري  واالاتماعي  والثقافي  والسياسي  يف حياملم 

 (١٦٦)مناطق أو أقاليم حمددة -٥ 
أبن تعععوفر احلكومععع  يليعععا  احلوكمععع  الذاتيععع ، واحلقعععوق  Tourner La Pageأوحعععت يايععع   -١٠٠

اللرويععع ، واحلقعععوق يف األرارععع ، وسعععائر احلقعععوق السياسعععي  واإلنسعععاني  والثقافيععع  لسعععكان ا نعععاط  
 م(١٦٧)الشمالي  والشرقي 

 ميعع  أوعهاغععام عععن قلقهععا مععن أن الاسععكرد ا كثفعع  للمنععاط  الشععمالي  وأعربععت منظمعع   -١٠١
والشععرقي  مععن سععري النكععا مل تاعع  تاععايف شععاب التاميعع  وعورتععع إىل احليععاد الطبيايعع  ف سععب، بعع  

كع راد معن اانعب الدولع  السعريالنكي  لتنفيعذ تطعط شعرير بقعدر أكعرب يتمثع  يف اً  است دمت أيضع
 م(١٦8)او اهلوي  التاميلي 
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أن نسعععاء كثعععيا  يف الشعععمال والشعععرق يعععوااهن حتعععدي  ماريععع   ١وار ععععت الورقععع  ا شعععرتك   -١٠٢
 م(١٦9)متصل  ابحلر  حتول رون وحوهلن إىل األماكن الاام ، ووسائ  النق ، والامال ، واخلدما 

أن اعععرائم القتععع  واجلعععرائم اجلنسعععي ، وأنشعععط  الاصعععااب   ١5والحظعععت الورقععع  ا شعععرتك   -١٠3
فعع  واعمععال ملريععب الرمععال واألخشععا  واالميععار هبععا وتوعيعع  ا  ععدرا  عار  يف منطقععيت  ععال الاني

 م(١٧٠)وشرق سري النكا
Notes 

1 Prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance 

with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the 

annex to Council resolution 16/21. 
2 Please also refer to the Stakeholders’ Summary on Sri Lanka from the previous cycle 

(A/HRC/WG.6/14/LKA/3). 
3 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 
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EAJCW the European Association of Jehovah’s Christian Witness, 
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