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 إىل عملية االستعراض    )١(املصلحةمن أصحاب   اثنني وثالثني   هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من         
وال يتضمن التقرير . قوق اإلنسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس ح. الدوري الشامل

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن 
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه قد و. مبطالبات حمّددة

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هذه           . تغيري النصوص األصلية  بقدر املستطاع مل جير     
وتتاح على املوقع الشبكي    . املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها            

نظر إىل كون دورية االستعراض     وبال. للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
 ١يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعـت بعـد               

 .٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

                                                      

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *
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  املعلومات األساسية واإلطار - أوالً 
  نطاق االلتزامات الدولية - ألف 

 يف حكم أصدرته يف ،ناهضة التعذيب بقلق أن احملكمة العليا لسري النكا قضتالحظت املنظمة العاملية مل  - ١
، الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأن انضمام سري النكا إىل ،٢٠٠٦عام 

ونوا قد استنفدوا سـبل  لألفراد تقدمي شكاوى إىل جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان بعد أن يك            جييز  الذي  
قـانون  التقرير مشترك للمجتمع املدين، ال يشمل       ورد يف   وحسبما  . )٢(االنتصاف القانونية احمللية، غري دستوري    

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أهم احلقوق الواردة يف العهد          بشأن   ٢٠٠٧ يف عام    الصادر الحقاً 
  .)٣(علق باحلقوق األساسية يف الدستور إىل الفصل املتوال يضيف كثرياً

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

 أنظمـة الحظت منظمة العفو الدولية أن احلقوق املدنية والسياسية ازداد تقييدها عقب إعادة العمـل ب                - ٢
 تطويـق  للحكومة أن تنشر اجليش للقيام بعمليـات         ةاجلديداألنظمة  يز  جتو. ٢٠٠٥أغسطس  /الطوارئ يف آب  

لكون عن قلقها  املنظمة وأعربت. ة أنشطة إرهابيشخص ُيشتبه مبمارستههتمة أي توجيه تيش وأن حتتجز بدون وتف
  من األنشطة،واسعةالطوارئ غامضة الصياغة وميكن بالتايل تفسريها على حنو جيرِّم طائفة أنظمة العديد من أحكام 

 بطريقـة   ه األنظمة تتحدث عن تطبيق أحكام هذ    تقارير  كما وردت   . تشمل حتقيقات وسائط اإلعالم وتقاريرها    
 الطـوارئ   أحكام أنظمة وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بإلغاء مجيع        . )٤(تنطوي على التمييز ضد التاميل    

  .)٥( للقانون الدويل واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانة مطابقا أو جعله حالياًااملعمول هب

  سايناهليكل املؤسسي واحلقوق إن - جيم 

، ينشئ  ٢٠٠١ الربملان يف عام     أقّرهأفادت منظمة العفو الدولية أن التعديل السابع عشر للدستور، الذي             - ٣
 من عشرة أعضاء تتمثل واليته يف تزكية التعيينات يف اللجان الرئيسية للدولة بغية ضمان                مستقالً  دستورياً جملساً

قراطية أن عدم تعيني أعضاء اجمللس الدستوري والقرار الـذي          كما الحظ املنتدى السريالنكي للدمي    . )٦(استقالهلا
مهـا  مباشراً  تعييناً   بتعيني أعضاء اللجنة السريالنكية الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة الشرطة           اختذه الرئيس الحقاً  
  .)٧( على حتكُّم السلطة التنفيذية يف اهليئات املسؤولة عن العدالة اجلنائيةأمران يشكالن دليالً

خفضت جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة        فقد  وحسبما أوردته املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب،         - ٤
 مستوى عضوية اللجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان من عضو كامل العضوية إىل مراقب بعدما خلصت إىل أن                 مؤخراً

، كما أشارت   أعربت علناً كما أهنا قد    ،  )٨( واملوضوعية التوازنتفتقر إىل    وأن طريقة عملها     تعيني مفوضيها ليس قانونياً   
وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان     . )٩(إىل ذلك منظمة العفو الدولية، عن عجزها عن التحقيق يف حاالت االختفاء           

ـ عرقلة قوات األمن    نتيجة ل  أن سلطة الرصد والتحقيق املخولة للجنة السريالنكية حلقوق اإلنسان انتفت فعلياً            هالعمل
وأفادت منظمة املدافعني عن املساواة واإلغاثة يف النكا أن اللجنة مل تـستطع مواصـلة               . )١٠(وانعدام الدعم احلكومي  

التحقيق والبت يف شكاوى قدمها إىل مكتبها يف جافنا مئات املدنيني بشأن حاالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء     
  .)١١(ها القوات العسكرية بكثافةفي يف منطقة توجد ااملهاجرة بآرائهاالختطاف ألهنا ختشى عواقب حاالت و
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 أن الرد املعتاد للحكومة على انتقاد انتهاكات حقوق اإلنسان          وأشار التقرير املشترك للمجتمع املدين إىل       - ٥
هو إنشاء جمموعة من املؤسسات املخصصة واللجان وجلان التحقيق، كانت عدمية الفعالية يف حماسبة اجلنـاة ومل                 

الحظ املنتدى السريالنكي للدميقراطية أن أبرز جلنة حتقيق هي اللجنة الرئاسية و .)١٢( لردع االنتهاكات  يئاًتفعل ش 
وبينما .  والفريق الدويل املستقل للشخصيات البارزة املرتبط هبا       ،للتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان     

أشار فقد   اإلفالت من العقاب،     ةن إىل حد ما معاجلة مشكل     أعرب املنتدى عن اعتقاده بأن هاتني اهليئتني تستطيعا       
وذكر . )١٣(نظام العدالة اجلنائية  لرصد الدويل حلقوق اإلنسان أو      عملية ال  ل إىل أنه ال ينبغي اعتبار أي منهما بديالً       
 والفريـق  وجودها، والحظ أهنـا لولو قضية واحدة يف السنة األوىل     تنجز   املنتدى أن اللجنة الرئاسية للتحقيق مل     

  .)١٤( لالنتهاكات املتواصلة، ومل ينصفا أسر الضحاياالدويل املستقل للشخصيات البارزة مل يشكال رادعاً

 سـنوات   ١٠ الدولة منذ ما يقرب مـن        فقد نشرت وحسبما ورد يف التقرير املشترك للمجتمع املدين،          - ٦
ال يزال معروضاً على جملـس  وع القانون ورغم أن مشر. مشروع قانون يقضي بإنشاء جلنة مستقلة لشؤون املرأة  

  .)١٥( مل يقّره بعدالربملان، فإن عدة سنواتالوزراء منذ 

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

ائفة عريـضة مـن     حسبما ذكرته جلنة احلقوقيني الدولية، ما فتئت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وط             - ٧
وأعرب املنتدى السريالنكي . )١٦(األصوات احمللية تدعو إىل إقامة كيان دويل ميداين حلقوق اإلنسان يف سري النكا

هامة يف هذا الظـرف     ستكون  للدميقراطية عن اعتقاده بأن عملية ميدانية لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان             
يف محاية حقوق اإلنسان ومكافحة     ،   والرصد والتحقيق واإلبالغ العلين    من خالل والية قوامها احلماية    ،  وستساعد

 على إيالموحثت هيئة التضامن املسيحي العاملي احلكومة وحركة منور حترير تاميل . )١٧(ثقافة اإلفالت من العقاب
  .)١٨(مراقبني دوليني مستقلني حلقوق اإلنسانمن قبل السماح برصد الوضع 

ت يف سري النكا منذ منتـصف عـام         يني الدولية أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عينّ       وأبرزت جلنة احلقوق    -٨
 الذي يؤديه هذا املستشار حمـدود       دورالو.  يف جمال حقوق اإلنسان للفريق القطري لألمم املتحدة         كبرياً  مستشاراً ٢٠٠٤

ملتطوعني لدعم املكاتب اإلقليمية للجنة حقـوق       بعض ا حشد  متثل إجنازه الرئيسي يف     قد  و. املسندة إليه بالنظر إىل الوالية    
 اإلمكانيـات   عـدّ وحسبما تراه جلنة احلقوقيني الدولية، تُ     . تيسري التعاون فيما بني وكاالت حقوق اإلنسان      يف  اإلنسان و 

  .)١٩( باملقارنة مع البعثات القطرية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسانإمكانيات ال ُيعتّد هبااملتاحة للمستشار 

، مـع    اإلنـسان  يف جمال حقوق  تنفيذ االلتزامات الدولية      - باء 
  مراعاة القانون اإلنساين الدويل املنطبق

   املساواة وعدم التمييز- ١

، ميكن اعتبار النساء )٢ -  الورقة املشتركة(حسبما ورد يف الورقة املشتركة لثالث منظمات غري حكومية   - ٩
د آثار أشكال من التمييز القائم على أسس األصـل اإلثـين والطبقـة    فة للغاية حيث تطاهلن يف آن واح يفئة ضع 
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ويواجه بعضهن هذا الوضع مرتفعة جداً ومعدالت البطالة يف أوساطهن . االجتماعية واالنتماء الطبقي ونوع اجلنس
ع قانون والحظ التجمع من أجل املرأة ووسائط اإلعالم أن مشرو. )٢٠( إىل اخلارجباالنضمام إىل مجوع املهاجرين

 يف حاالت  وأن االغتصاب الزوجي ال ُيعترف به إالّبعد،الربملان ّره قمل ي صيغته النهائية ومل يوضع يفحقوق املرأة 
وحث مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء سري النكا على مراجعة مجيع           . )٢١(االنفصال عن طريق القضاء   

و إصالحها لكفالة االمتثال ملعايري حثها على إلغاء هذه القوانني أ، كما القوانني اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة
  .)٢٢(ًحقوق اإلنسان املقبولة دوليا

 األراضـي   املتعلقة بتوزيع  وحسبما أورده التجمع من أجل املرأة ووسائط اإلعالم، تقضي سياسة الدولة            - ١٠
إذا  إالّأرباب األسر املعيشية حبكم العرف، بتسجيل املمتلكات باسم رب األسرة املعيشية؛ وُيعترب الرجال وحدهم 

 يف املائة من البيوت ٩٥لقد كانت النساء املسلمات يف املنطقة الشرقية ميلكن حنو          ف. متوىف أو مفقوداً  الرجل  كان  
 ن ملكية البيوت البديلة اليت ُسجِّلت باسم الذكر البالغـن مـوُحرِم) التسونامي(طوفان املّد الزلزايل اليت دمرها   
  .)٢٣(يف األسرة

ظاهرة التمييز الـصريح    يف  على ما يبدو    رغم حدوث تقلص تدرجيي      أنه،   ٢ -  وأفادت الورقة املشتركة    - ١١
 حبوث جديدة أنه ال يزال مثة بقايا من الـسكان   تثبتعلى أساس الطبقة االجتماعية يف معظم أحناء سري النكا،          

 يف شـبه    ي وويلغودا يف كورونيغاال وخميمات املشردين داخلياً      املنبوذين يف أماكن خمتلفة مثل ماهايياوا يف كاند       
وحثت الورقة احلكومة على تنقيح وتنفيذ اإلطار القانوين إلرساء سبل انتصاف وطنية فعالـة              . )٢٤(جزيرة جافنا 

  .)٢٥(وكفالة حظر ممارسات التمييز يف األماكن العامة واخلاصة على حد سواء

يف سري النكا بعض التحديات الرئيسية اليت تواجهها ) Equal Ground(ة وأبرزت منظمة أساس املساوا  - ١٢
 واملترددين يف ميلهم اجلنسي  املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحولني جنسياًاتمجاعيف الوقت الراهن 

ولة ويقوم علـى     خطاب الكراهية الذي جتيزه الد     ات تشمل مثالً،  ـة، وهي حتدي  ـحبقوقهم اإلنساني فيما يتعلق   
النظام القضائي ملضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون من أجـل            واللجوء إىل   أساس امليل اجلنسي،    

الت من العقاب على اجلرائم املرتكَبة يف حق املنتمني إليهـا، وأعمـال العنـف          ـ، واإلف اتحقوق تلك اجلماع  
قضاء على أساس امليل اجلنسي، وهتميش املثليات واملثليني        دام خارج نطاق ال   ـوالتهديدات بالقتل وحاالت اإلع   

وأضاف التقرير املشترك   . )٢٦(ومزدوجي امليل اجلنسي واملترددين يف ميلهم اجلنسي واضطهادهم على نطاق واسع          
حرمون من اخلدمات الصحية والتعليم والعمل وإمكانية املـشاركة يف          أفراد هذه اجلماعات يُ   للمجتمع املدين أن    

  .)٢٧(ياة االجتماعية والعامةاحل

   على شخصه يف احلياة واحلرية واألمنفرد حق ال-  ٢

عن قلقها البالغ من أن االنتهاكات ستتصاعد بانتهاء وقف إطالق           أعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان      - ١٣
 استؤنفت إيالمأن أعمال القتال الرئيسية بني احلكومة السريالنكية وحركة منور حترير تاميل حيث الحظت ر، النا

 من اتفـاق وقـف إطـالق        ٢٠٠٨يناير  / يف كانون الثاين    وأن احلكومة انسحبت رمسياً    ٢٠٠٦يف منتصف عام    
ا هب استهدفت املدنيني مباشرةً باأللغام الربية املتحكَّم        إيالموالحظت املنظمة أن حركة منور حترير تاميل        . )٢٨(النار

باإلكراه يف صفوف من شعرت بأهنم معارضوها السياسيون وجندت   فقد قتلت   . لتفجريات االنتحارية عن بعد وبا  
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كما الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن قوات األمن السريالنكية قامـت            . أفراداً من اإلثنية التاميلية   قواهتا  
 جرائم يف أوساط املدنيني، وارتكبت على نطاق واسعوقوع إصابات بعمليات تفجري وقصف عشوائية تسببت يف 

وأضافت هيئة التضامن املسيحي العاملي أن احلكومة وحركة منور حترير تاميـل            . )٢٩(ي على حاالت اختفاء   تنطو
. )٣٠(ا من اجلماعات شبه العسكرية متهمة بارتكاب جرائم إعدام خارج نطاق القضاء ومجاعة كارونا وغريمهإيالم

لقسري، شددت املنظمة الدوليـة حلقـوق       حوادث اإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء ا      بتزايد  وفيما يتعلق   
األقليات على أنه توجد أدلة كثرية على أن اجليش السريالنكي يتواطأ مع فصيل كارونا املنشق ومجاعات شـبه                  

  .)٣١(عسكرية أخرى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان

االنتـهاكات  تزايـد يف     ني خالل السنتني املاضيت   قد حدث ه  وأفادت الورقة املشتركة للمجتمع املدين أن       - ١٤
السافرة للقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك استهداف املدنيني واالعتداءات على أماكن العبادة واملستـشفيات               

وأبرزت منظمة املدافعني عن املساواة واإلغاثة يف النكا        . )٣٢(عادة التوطني القسري للمشردين داخلياً    وإواملدارس  
يف املنـاطق احملكومـة     تعويض أو إتاحة أي سبيل للـتظلم         بيوت املدنيني دون أي      أن قوات األمن تستويل على    
والحظ املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن مجاعات       . )٣٣(أحناء الشمال والشرق  مجيع  بإجراءات أمنية مشددة يف     

ممارستها قتل و ائم  باقترافها جر انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل      ارتكاب  املعارضة املسلحة مسؤولة عن     
 املنتهك  إيالمظل حركة منور حترير تاميل      تومن بني األطراف الفاعلة غري الدولة،       . ألطفالها ل ختطاف وجتنيد لال

وأضاف . )٣٤(الرئيسي للقانون اإلنساين الدويل، وذلك على وجه اخلصوص باستهدافها للمدنيني باألجهزة املتفجرة
 احلركة متادت يف منع املدنيني من الفرار من املناطق اليت تتعرض للـهجمات              املنتدى السريالنكي للدميقراطية أن   

وأوصى املركز الدويل لرصد ظـاهرة التـشرد التـابع          . )٣٥(العسكرية، وذلك بغرض استعماهلم كذروع بشرية     
 لكفالة محاية للمجلس النروجيي لشؤون الالجئني مجيع أطراف الرتاع باحترام القانون اإلنساين الدويل واختاذ تدابري

  .)٣٦(املدنيني من األخطار النامجة عن العمليات العسكرية، مبا يف ذلك االختفاء القسري والتعسفي

حسبما ذكرته جلنة احلقوقيني الدولية، أثبتت السلطات السريالنكية عجزها أو عدم رغبتـها يف حـل                و  - ١٥
عونة الدولية يف األراضي اخلاضعة لسيطرة      عدد حوادث القتل اليت تستهدف مستخدمي منظمات امل       تزايد   ةمشكل

العمل من   من عمال رابطة     ١٧وأشار املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان إىل أن التحقيقات يف مقتل           . )٣٧(احلكومة
  .)٣٨( أي تقدمرز مل حت٢٠٠٦أغسطس / آب٥مكافحة اجلوع يف بلدة موتور يف أجل 

ة على وجود منط من حاالت االختفاء القسري يف سري          وحسبما أوردته منظمة العفو الدولية، هناك أدل        - ١٦
فقد أُبِلغ عن عدة مئات من حـاالت        .  أيضاً النكا، ليس يف الشمال والشرق فحسب وإمنا يف العاصمة كولومبو         

والحظت منظمة العفو الدولية أن العديد مـن هـذه   . ٢٠٠٧من عام األوىل  االختفاء القسري يف األشهر الستة      
ويدل هذا علـى أن     . خالل ساعات حظر التجول    و  املناطق احملكومة بإجراءات أمنية مشددة     احلاالت تقع داخل  

 العاملني مباشرة مع قوات األمن أو مبوافقة تلك         قبلعلى األقل ميكن أن يكون قد ارُتِكب من         هذه اجلرائم   بعض  
فرِج عن عدد قليل من     أُ  قد  أنه وأفاد املركز اآلسيوي للموارد القانونية    . )٣٩(القوات، وخباصة اجليش السريالنكي   

من األموال أو ُحذِّروا بشدة من مغبة متابعة طائلة  بعدما دفعوا مبالغ   ، حسبما ُزِعم  ،الضحايا ولكن ذلك مت فقط    
  .)٤٠(األغلبية العظمى اختفت دون أن ُيعرف مصريهاغري أن . أنشطتهم أو إفشاء معلومات عن خمتطفيهم
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م أن القوات املسلحة واجلماعات شبه العسكرية والشرطة متـارس التعـذيب            وأفاد مركز التاميل لإلعال     - ١٧
وأوضح التقرير املشترك للمجتمع املدين أن احملتجزين ُيحَرمون        . )٤١(وسوء املعاملة يف املعسكرات ومراكز الشرطة     

ساهم يف ندرة ما    وأن املقابالت جتري حبضور موظفي إنفاذ القوانني، وهو ما ي           انفراد علىمن االتصال مبحاميهم    
 الطـوارئ   أنظمةوالحظ املنتدى السريالنكي للدميقراطية أن      . )٤٢(عن التعذيب أثناء االحتجاز   من معلومات   يرد  

توفر الضمانات ودون من قبل حماكم عادية سنة دون أي رقابة قضائية تصل إىل دة ملنص على االحتجاز اإلداري ت
 أنظمـة وأضاف مركز التاميل لإلعالم أن أحكـام    . )٤٣(من التعذيب املنصوص عليها يف القانون الدويل للحماية       

. )٤٤(االعترافات كأدلة يف احملاكم تشجع على ممارسة التعـذيب        اعتماد  الطوارئ وقانون منع اإلرهاب اليت جتيز       
وب وحسبما أوردته منظمة العفو الدولية، شكل اعتماد القانون املتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـر   

.  مسعى لتجرمي التعذيب وتقدمي اجلناة إىل العدالة١٩٩٤املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف عام 
اليت ُشرِع فيها ضد أفراد     القضائية  غري أن أغلبية املالحقات     . مبوجب ذلك القانون  التهم  من  كبري  وقد ُوجِّه عدد    

قاطعـة  الختطاف أو احلبس غري القانوين أو التعذيب مل تفضِ إىل نتيجـة             الشرطة أو القوات املسلحة بتهم ا     من  
  .)٤٥(األدلة الكافية وعدم وجود شهودكفاية بسبب عدم 

والحظ التقرير املشترك للمجتمع املدين العديد من حاالت األطفال الذين يتعرضون لالعتـداء البـدين                 - ١٨
والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع . )٤٦(ملدرسني ورجال الديناجلنسي من قبل أفراد األسرة واتداء عاالوالقاسي 

 حبظر العقاب البدين يف مجيع األوساط، مبا يف      التزاماًعلى نفسها   أشكال العقاب البدين للطفل أن احلكومة قطعت        
 اإلقليمية اليت  ملتابعة أعمال املشاورة٢٠٠٦يوليه /يف اجتماع ملنتدى جنوب آسيا ُعِقد يف متوزوذلك ، ذلك البيت

  .)٤٧(دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفالخبصوص  ٢٠٠٥جرت يف عام 

جتنيد األطفـال أن التجنيـد القـسري        سألة  والحظ الفريق العامل للمجتمع املدين السريالنكي املعين مب         - ١٩
. )٤٨(لرتاع اإلثين العنيف الدائر يف سري النكـا ارتبطا لفترة طويلة باقد لألطفال واستخدام املقاتلني من األطفال  
 ومجاعة كارونا مل تتوقفا،     إيالمن أن حركة منور حترير تاميل       ـ م استياءهوأبدى املنتدى السريالنكي للدميقراطية     

 رغم الضمانات املقدمة إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل، عن جتنيد األطفال ومل تفيا بالتزاماهتما بتسريح مجيـع                
 ومجاعـة   إيالمحركة منور حترير تاميل     ه بالرغم من أن     والحظ املنتدى كذلك أن   . اماألطفال اجملندين يف صفوفه   

ن بالدرجة األوىل عن    السؤون امل ا مها الطرف   باسم مجاعة كارونا،   تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال، املعروفة أيضاً     
سؤولية عن أعمال مجاعة تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغـال  تربئة نفسها من امل للحكومة ال ميكنفجتنيد األطفال،  

ودعت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة إىل أن تنـهي          . )٤٩( والوثيق بينهما  بّينبالنظر إىل االرتباط ال   وذلك  
على الفور كل أشكال تعاوهنا مع مجاعة كارونا يف جتنيد األطفال وأن تفي بتعهدها املتمثل يف التحقيـق يف دور              

ات األمن يف جتنيد مجاعة كارونا لألطفال وغري ذلك مما قامت به اجلماعة من االختطافات وأن ختضع مجيـع                   قو
  .)٥٠(للمساءلة عن ذلك املسؤولني

وأضاف املركز اآلسـيوي    . )٥١(أفعال العنف ضد املرأة   إىل تزايد    التقرير املشترك للمجتمع املدين      شاروأ  - ٢٠
 الربملان السريالنكي   أقّر،  ٢٠٠٥ويف عام   .  يف احلرب   حمدداً هدفاًسبب جنسها   كانت ب حلقوق اإلنسان أن املرأة     

وأوضح التجمع من أجل املرأة ووسـائط       . )٥٢(قانون منع العنف املرتيل، غري أن سبل االنتصاف احمللية غري كافية          
 قضايا االنتهاكات  يفالفصلفترات تتراوح بني مخس سنوات واثين عشر سنة يف ل ما حيدث تأخر اإلعالم أنه كثرياً
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إىل جملس  حتال  وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، ُتسوَّى أغلبية الشكاوى املقدمة إىل الشرطة عرب وساطتها أو              . اجلنسية
  .)٥٣(بشكل حمدود جداً إالُّيطبق قانون منع العنف املرتيل ال الوساطة و

لألحكـام  على حنو يشكل انتـهاكاً      ،  والحظت الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها أنه يتواصل         - ٢١
إىل احملـاكم وإىل اللجنـة       التوقيفحاالت  ر مرخص هلا وال ُتبلغ      ـاز غي ـز احتج ـاالحتفاظ مبراك ،  القانونية

وال ُيحتفظ بسجالت وال ُيكـشف عـن أمـاكن          بتوقيفهم  الوطنية حلقوق اإلنسان، وال ُيخَبر أقرباء املوقوفني        
ـ               وقد أعربت منظمة  . )٥٤(االحتجاز  مانات العفو الدولية كذلك عن قلقها إزاء ما أُبِلغ عنه من عدم وجـود ض

اإلجراءات الواجب اتباعها عقـب     عدم وضوح   وخبصوص  . )٥٥(التوقيف واالحتجاز سأليت  إجرائية فيما يتعلق مب   
يكفـل   أي سجل موحد للمحتجزين وال أي إجـراء        التوقيف، الحظت منظمة العفو الدولية أنه ال يوجد حالياً        

 ساعة مـن    ٤٨يف غضون   إليه  وتوجيه هتمة   وجود املوقوف   إخبار األسر واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبكان        
 يف سري النكا    مؤخراًبرزت  والحظ املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن إحدى الظواهر اليت          . )٥٦(فهوقت توقي 

الـدفاع  مبمارسة عندئذ ويتذرعون ناء االحتجاز أثالشرطة من أفراد يقوم هبا القتل اليت  حوادث  هي ارتفاع عدد    
وحسبما أورده املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان، تتسم السجون باالكتظاظ وتفتقـر إىل        . )٥٧(اهعن النفس لتربير  

  .)٥٨(اخلدمات واملرافق األساسية

م اشتكني من أهنن ن العاـوأفاد التجمع من أجل املرأة ووسائط اإلعالم أن احملتجزات مبوجب قوانني األم  - ٢٢
وخبصوص مراكز احتجاز الفتيات، ال وجود ألي فصل بني املخاِلفـات منـهن             . ال ُيمنحن الضمانات األساسية   

 رهن االحتجاز إىل حني وتوضع الفتيات املعتدى عليهن جنسياً. للرعاية واحلمايةمنهن للقانون اجلنائي واحملتاجات 
ودعت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة إىل كفالـة         . )٥٩(اجلناة االنتهاء من الفصل يف الدعاوى املقامة ضد      

وضع مجيع احملتجزين يف أماكن احتجاز معترف هبا، مع وجود سجالت مفصلة الحتجـازهم؛ والـسماح هلـم            
 بأسـباب   عالمهـم  على قاض وإ   باالتصال بأسرهم واحلصول دون عرقلة على املشورة القانونية؛ وعرضهم فوراً         

  .)٦٠(م موجهة إليهمتوقيفهم وبأي هت

   إقامة العدل وسيادة القانون-  ٣

أفاد املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن التدخل السياسي يف شؤون احملكمة العليا وجلنة اخلدمات القضائية   - ٢٣
 عمليات النقل التعسفي للقضاةأشار إىل أن و. أضر بشكل خطري باستقاللية القضاء السريالنكي يف أدائه ملهامهقد 

 اإلجراءات تقوض نزاهةواالختفاء القسري وحاالت املكلفني بامللفات البارزة لقضايا اإلعدام خارج نطاق القضاء 
وأضاف املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن إدارة املدعي العام مل يعد ُينظر إليها على أهنا كيـان           . )٦١(القضائية
ليات أن األحكام اإلجيابية اليت أصدرهتا احملكمة العليا السريالنكية وأبرزت املنظمة الدولية حلقوق األق. )٦٢(مستقل
 خبصوص القيود على عمليات التفتيش العسكرية مل ينفذها اجليش، وهو ما يقوض بـشكل خطـري دور                  مؤخراً
 عمـل يوجد أي تدخل سياسي يف      أالّ  وحث املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان احلكومة على كفالة         . )٦٣(القضاء
  .)٦٤(ضمان احملاكمة العادلة واإلنصاف، وال سيما ألقلية التاميلعلى ء السريالنكي والقضا
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 جهاتوأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما أفاد به نشطاء حقوق اإلنسان وغريهم من                   - ٢٤
كات حقوق اإلنـسان يف     يف سري النكا من استمرار مناخ اإلفالت من العقاب على انتها          الفاعلة  اجملتمع املدين   
والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة أنشأت خالل السنتني املاضيتني ما ال يقل              . )٦٥(سياق الرتاع 

 أن أيا منها مل     إالّ وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان؛       ‘االختفاء القسري ‘عن تسع هيئات خاصة ملعاجلة قضايا       
إمكانيـة  حتّد من   الطوارئ  فإن أنظمة   نتدى السريالنكي للدميقراطية،    وحسبما ذكره امل  . )٦٦(حيقق نتائج ملموسة  

على مجيع األفعال اليت يقوم هبا      القضائية  نص على احلصانة من املالحقة      ألنه ي مساءلة السلطات املدنية والعسكرية     
 مـسؤولية   وأضاف أن القوانني السريالنكية ال تنص على ما يكفي من األحكام لتحديـد            . ‘حبسن نية ‘املسؤول  

وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن نظام العدالة اجلنائية، وال سيما الشرطة ومكتـب املـدعي                . )٦٧(ةالقياد
والحظ املنتدى السريالنكي   . )٦٨(العام، مل حيقق بفعالية يف انتهاكات حقوق اإلنسان ومل يقدم اجلناة إىل العدالة            

. حقوق اإلنسان ومالحقة املسؤولني عنهاات  من انتهاكئيل جداً عدد ضمل جير حتديد سوىللدميقراطية كذلك أنه 
، مل يالحق سوى صغار املـوظفني، ومل ُيحقَّـق يف           ات قضائية  اليت حصلت فيها مالحق    قليلةوحىت يف احلاالت ال   

احملكمـة  وأبرز املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن هيئة القضاة الثالثة يف           . )٦٩(أو مل يتم اثباهتا   مسؤولية القيادة   
اجليش باإلعدام يف قضية    أفراد   على مخسة من     ،٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٠ يف حالة نادرة يف      ،العليا حكمت 

  .)٧٠( عندما أُجريت االنتخابات العامة٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥ شبان يف ١٠جمزرة أوداثاالوينا بتهم قتل 

نظام حلماية الشهود رغـم أن      إىل  يب، تفتقر سري النكا     وحسبما أوردته املنظمة العاملية ملناهضة التعذ       - ٢٥
  .)٧١(قيد النقاش يف الربملان منذ أشهرال يزال مشروع قانون إلنشائه 

 يف كل ما أُبِلغ عنـه مـن         نزيهةوأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بكفالة إجراء حتقيقات فورية و           - ٢٦
 ضروب املعاملة السيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان األخـرى؛  حاالت القتل واالختفاء القسري والتعذيب وغريه من   

 وبضمان جـرب ضـرر   ،وبكفالة تقدمي اجلناة إىل العدالة يف إطار إجراءات تستويف املعايري الدولية للمحاكمة العادلة          
مة إىل وباإلضافة إىل ذلك، دعت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكو. )٧٢(الضحايا والباقني على قيد احلياة من ذويهم

يف  -  ذلك   مبا يف  أفراد قوات األمن املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان،          ، حسب االقتضاء  قاضي،أن تؤدب أو ت   
 ،علم فترض أن يكونوا علىُييعلمون فيها، أو املسؤولية يف احلاالت اليت سياق اثبات مسؤولية القيادة، حتميل القادة    

  .)٧٣(ي إجراء ملنعهااملقترفة مث يتوانون عن اختاذ أباجلرائم 

   احلق يف حرمة اخلصوصيات الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية- ٤

أمر هو بني بالغني من نفس اجلنس بالتراضي ي أن ممارسة اجلنس ـع املدنـر املشترك للمجتمـأفاد التقري  - ٢٧
 الرابطة أعربتوقد . )٧٤(١٨٨٣ألف من قانون العقوبات لعام  -  ٣٦٥ و٣٦٥تني جرمية مبوجب املاد ُيعّدال يزال 

  .)٧٥( هواجس مماثلة عنالدولية للمثليات واملثليني ومنظمة أساس املساواة

وأفاد التجمع من أجل املرأة ووسائط اإلعالم أن املسلمات ال يتمتعن باملساواة يف حقوق الزواج والطالق   - ٢٨
ن الزواج، وُيعترف بتعدد الزوجات يف      سلمبقتضى قانون األحوال الشخصية للمسلمني؛ وال يوجد أي حد أدىن           

والحظ التجمع كذلك أن موافقة املرأة على الزواج الزمة مـن الناحيـة             . قانون األحوال الشخصية للمسلمني   
وميكن للرجل التطليق دون تقـدمي سـبب أو         . تزوجيها دون موافقتها  ميكن يف املمارسة العملية     النظرية، ولكنه   
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وال جيوز تعيني املسلمات يف مناصب    . أة إثبات وجود عيب يف الزوج لطلب الطالق       يتعني على املر  بينما  تعويض،  
  .)٧٦( الزواجدموثقات لعقوكقضاة حماكم شؤون األسرة أو 

  حرية التنقل - ٥

دان حركة املدنيني   قّي تُ إيالمالحظ املنتدى السريالنكي للدميقراطية أن احلكومة وحركة منور حترير تاميل             - ٢٩
الذي يعد املنفذ الـربي    A9يعوأفاد أن احلكومة أغلقت الطريق السر. ناطق اليت تتعرض للهجماتالفارين من امل

األغذية واإلمدادات ك نقل املواد الضرورية يضاًيعوق بشدة أ إغالق هذا الطريق كما أن. الوحيد من جافنا وإليها
ال  إيالمحركة منور حترير تاميل     أن  التشرد  املركز الدويل لرصد ظاهرة     وأضاف  . )٧٧(الطبية واملساعدات اإلنسانية  

 ذلك أنه يتعني على أي شخص يغادر.  على من يعيشون يف منطقة فاين اخلاضعة لسيطرهتا   هائلة تزال تفرض قيوداً  
  .)٧٨(أفراد أسرته كضمانة لعودتهذه املنطقة أن يترك فيها ه

 حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتشكيل اجلمعيات والتجمع         - ٦
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 باالحترام واحلماية   أفاد معهد دراسة الدين والسياسة العامة أن حرية الدين يف سري النكا حتظى عموماً               - ٣٠
 يقّيد هذه احلريـة   قد  بشأن تغيري الديانة    التشريع املقترح    احلكومة واجملتمع ككل على حد سواء؛ غري أن          قبلمن  

وأفاد صندوق بيكيت للحرية الدينية أن أكثر جوانب مشروع قانون منع تغيري الديانة إثـارة               . )٧٩(بشكل خطري 
ـ  -  من مبادئ احلرية الدينية للقلق يتمثل يف أنه سيجرِّم مبدأً أساسياً       . )٨٠(ةأي إمكانية اختيار وتغيري الديانة حبري

 اليت تقيـد حقـوق       القضائية  سلسلة من السوابق   ٢٠٠١وأضاف الصندوق أن احملكمة العليا أصدرت منذ عام         
والحظ معهد دراسة الدين والسياسة العامة أن حوادث العنـف  . )٨١(غري البوذية مبوجب القانون ديانات  معتنقي  

  .)٨٢(يف فترات متفرقةتقع واالضطراب الديين 

 بفرض قيود صارمة على      كثرياً ّدتقد قُي وأفاد التقرير املشترك للمجتمع املدين أن حرية وسائط اإلعالم            - ٣١
قمع حرية  تالطوارئ  أنظمة  والحظ املنتدى السريالنكي للدميقراطية أن      . )٨٣(عن احلرب اإلعالمية  تقارير  الإعداد  

أو جتمع عام يهدد، حسبما سرية يز للرئيس حظر أي اجتماع أو م     جتوسائط اإلعالم وحرية التعبري بشكل مفزع و      
وحسبما جاء يف التقرير املشترك للمجتمع املـدين، تعـرض إعالميـون            . )٨٤(نظام العام  أو ال  القومييراه، األمن   

. )٨٥( مشلت االغتيال واالعتداء وإضرام النار والتخويـف       والترويعومؤسسات إعالمية جملموعة من أعمال العنف       
ئها ملهمتها وعـدم    وحث املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان احلكومة على كفالة حرية الصحافة واستقالهلا يف أدا            

والحظـت  . )٨٦(استعمال قوانني مكافحة اإلرهاب الستجواب وتوقيف موظفي وسائط اإلعالم ألغراض سياسية 
  متزايـداً املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سري النكا يواجهـون اضـطهاداً    

  .)٨٧(هتديدات بالقتلو

على قدر  إال  تنطوي عملية التشريع يف سري النكا        ال املشترك للمجتمع املدين،     وحسبما ورد يف التقرير     - ٣٢
 لآلراء ة الصرحيمناقشةضئيل من التشاور والشفافية يف وضع مشاريع القوانني واألنظمة وسنها وال تتيح أي جمال لل
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ما يقلص اجملـال املتـاح      وهو  ،  ‘مستعجلة‘ الربملان بوصفها    إىلالقوانني يف العديد من احلاالت      وُتحال  . املختلفة
  .)٨٨( انتهاك للحقوق األساسية منللجمهور عامة لالعتراض على هذه القوانني

  عادلة ومواتيةعمل ظروف التمتع ب احلق يف العمل ويف - ٧

وأن مسأليت األجـور ورفـاه      ة  الحظ التقرير املشترك للمجتمع املدين أن املزارع تديرها شركات خاص           - ٣٣
ومل ُيعترف قط مبطلـب     . أصحاب العمل  املزارع واحتاد بات  نقا  بني ُتوقّع وفق اتفاقات مجاعية     اندّدحالعمال تُ 

  .)٨٩(أجر شهرييتمثل يف احلصول على أساسي للعمال 

 أن معظم ،حصاءاتواإل السكان دارة تعدادإىل إ، باإلشارة عالموأفاد التجمع من أجل املرأة ووسائط اإل  - ٣٤
ىل املراتب السفلى يف سـوق      إينتمني   شبه ماهرات أو غري ماهرات      كعامالت فرص عمل جيدن  النساء يف القوة العاملة     

 إالّواالختبارات األعلى مستوى  G.C.E. A/Lحتصل النساء الالئي اجتزن اختبار  ويف القطاع اخلاص الرمسي، ال. العمل
 القطاع  وهذا الفارق أكرب يف   . ت املماثلة حيصل عليه الرجال ذوو املؤهال    ي  يف املائة من املرتب الذ     ٦٧  ما نسبته  على
احلكومي ع  القطاللعامالت يف   حيق    جازات اليت مناطق التجارة احلرة من اإل       يف العامالتوال تستفيد   . الرمسي  غري

رهـاق   ما يؤثر اإل   وكثرياً.  دون موافقتهن  ضافياً إ اًالنساء على العمل وقت   ء   ما ُتجرب هؤال   وكثرياً. احلصول عليها 
  .)٩٠(االستمرار يف أداء وظائفهن بطريقة منتجةى العمل على قدرهتن علة لناجم عن حدة طبيعالبدين ا

  ستوى معيشي الئقالتمتع مب احلق يف الضمان االجتماعي ويف - ٨

 على نقل األغذية والوقود قيوداً ٢٠٠٦أغسطس /منذ آبفرضت أن احلكومة عالم،  مركز التاميل لإلأفاد  - ٣٥
مناطق الشمال الشرقي اليت تسيطر عليها حركة منور  ىلإاالحتياجات الضرورية ن ولية وغريها مواألدوية واملواد األ

، أفاد املركز الدويل لرصد ظاهرة التشرد التابع للمجلس         وخبصوص حالة املشردين داخلياً    .)٩١(إيالمحترير تاميل   
صعوبات  يسبب أمر    هو ،نوالسكء  اء واملا الغذكالالجئني أن تأمني االحتياجات املعيشية اآلنية       ن  النروجيي لشؤو 

  على فرصـهم يف    يؤثراملستوى الالئق و  ن   مستواهم املعيشي يف معظم احلاالت دو      عّدوُي.  للمشردين داخلياً  كربى
التعليم والرعاية خدمات ن نتيجة إلضعاف قدرهتم على االستفادة محقوق أخرى، وذلك على سبيل املثال ة ممارس
  .)٩٢( عن طريق العملقالرزوفرص كسب ة الصحي

 منـذ أن    ،إيالمتاميل  ر  ت احلكومة وحركة منور حتري    قيّدفقد  وحسبما أوردته مجعية الشعوب املهددة،        - ٣٦
 من املتضررين اآلخرين كبرياً داً وعدفتركتا املشردين داخلياً، مكانية ولوج مناطق الرتاعإ ،تصاعدت أعمال القتال

 غـالق الطريـق   إوبسبب  . نسانيةاحلصول على املساعدات اإل   ة  مكانيإون  يكفي من احلماية الدولية ود    ا  دون م 
 يف املائة من جمموع ما رصده من األغذية ٢٠شحن سوى   ن  برنامج األغذية العاملي م   ن  يتمك  ، مل A9  رقم السريع

ـ . )٩٣(جافنا يف الشمال  ة  جزيره  الالزمة يف شب   ـ ة وأضاف املركز الدويل لرصد ظاهرة التشرد أن احلكوم زال ال ت
، "ُيحظر دخوهلا"اليت ويف مناطق العائدين . نسانية للعديد من الوكاالت اإل، دون عرقلة  ،لدخوللإذن  ترفض منح   

ويف . لعمل يف مواقع معينـة    اً ل  حمدود اًلدى األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر وحدمها ترخيص        ُتمنح  
 ُيسمح لوكاالت األمم املتحدة وللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات  ال،‘املتحكم يف دخوهلا‘مناطق العائدين 
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وحسبما ذكرته املنظمة العامليـة ملناهـضة       . )٩٤( بعد اتباعها إلجراءات حمددة    إالّغري احلكومية الدولية بالدخول     
  .)٩٥( ألنشطتهاعلى عمال الوكاالت اإلنسانية إىل تعليق عدة منظماتاالعتداءات التعذيب، أدت هذه القيود و

والحظ التقرير املشترك للمجتمع املدين رفض منح ترخيص اإلجهاض القانوين للنساء والفتيات ضـحايا       - ٣٧
وأضاف أن جترمي العمل اجلنسي يدفع بالعاملني يف جمال جتارة اجلنس إىل العمل بطريقة .  احملارمسفاحاالغتصاب و

اإليدز وغريه من األمراض / اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةواملتعاملني معهم خلطربشدة، هم سرية ويعرضهم 
  .)٩٦(املنقولة جنسيا

   األقليات والشعوب األصلية- ١٠

الربامج اليت ترعاها الدولة واليت     إزاء  الحظ املركز الدويل لرصد ظاهرة التشرد خماوف مجاعات األقليات            - ٣٨
إىل املركز تاميل ومـسلمون     يف هذا الشأن     وقدم أمثلةً . عة الشرقية ترمي إىل تغيري الطابع الدميغرايف اإلثين للمقاط      

ستوطنني سينهاليني ترعاها احلكومة إىل مناطق التاميـل  ملنقل  تشمل حركةَهي أمثلة  و. يف تلك املقاطعة  مقيمون  
أراضي تقليص حجم السكان من األقليات يف بعض املناطق وكذلك إعالن هبدف واملسلمني ونقل احلدود اإلدارية 

وأفادت منظمة املدافعني عن املساواة واإلغاثـة يف النكـا أن           . )٩٧(األقليات أماكن مقدسة لتشييد معابد بوذية     
مل ،  حسبما ُزِعـم  ،   ألهنم ٢٠٠٧يونيه  / مدين من التاميل من كولومبو يف حزيران       ٤٠٠يناهز  أبعدت ما   الشرطة  
  .)٩٨(٢٠٠٧يونيه /انجودهم يف كولومبو يف حزيرأسباباً وجيهة تّربر ويقدموا 

األقليـات  بشكل متزايـد    قد جتاهلت   وأفادت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن سياسات احلكومة           - ٣٩
وحسبما ذكرتـه  .  هلجمات االنفصاليني املسلحني لدورها املفترض يف الرتاع شكلت مع ذلك هدفاً   املسلمة واليت   

 أثناء عمليات القتال بدعوى     إيالمركة منور حترير تاميل     حلتها   مسلمني يف مواجه    احلكومة جنوداً   حشدت ،اللجنة
 مسلم ال يزالون ١٣٠ ٠٠٠وأضاف املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن . )٩٩(مكافحة العنف ضد املدنيني التاميل

خدمات  مرافق اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك        عدم توفر يعانون يف خميمات الالجئني من الفقر املدقع والبطالة و        
 على السماح للسكان    إيالموحث املنتدى السريالنكي للدميقراطية حركة منور حترير تاميل         . )١٠٠(الصحة والتعليم 

التاميل واملسلمني مبمارسة حقوقهم يف حرية التنقل والتعبري وتشكيل اجلمعيات والتجمع واملشاركة يف الـشؤون               
  .)١٠١(الزواج واحلياة األسرية، مبا يف ذلك احلق يف واالقتراعالعامة 

، الحظت ورقـة مـشتركة    الذين يعيشون يف مزارع يف اجلزء الداخلي من البلد          التاميل وخبصوص حالة   - ٤٠
 ٠٠٠أن العديد من هؤالء األشخاص الذين يناهز عددهم         ) ١ -  الورقة املشتركة (منظمات غري حكومية      لثماين
 وغريه من القوانني يواجهـون      ٢٠٠٣ لعام   ٣٥ املواطنة رقم  والذين هم مواطنون مسجلون مبوجب قانون        ٢٠٠

والحظت الورقة . قوائم الناخبنياحلق يف تسجيل أمسائهم يف ممارسة ن ـصعوبة مع السلطات املعنية اليت حترمهم م
 البلد تعزى إىل الذينب يعيشون يف اجلزء الداخلي مناملشتركة أن العديد من حاالت توقيف واحتجاز شبان التاميل 

آلية عدم وجود ذري إىل ـ أمر يعود سببه اجلوة الوطنية، وهـبطاقات اهلويبإبراز ن إثبات هويتهم عدم متكنهم م
وأوضحت الورقـة املـشتركة أن      . )١٠٢(يف املزارع اليت ُوِلد فيها معظمهم     على هذه البطاقات    مناسبة للحصول   

ـ ومة يف مناطق    ة رمسية، ال يتكلمها موظفو احلك     ـالتاميلية، وإن كانت حتظى باالعتراف كلغ      يف اجلـزء   زارع  امل
تفاقم الفقر يف    ةـكما أبرزت الورقة املشترك   . )١٠٣(ا يصعِّب على التاميل أمر التعامل معهم      ّممالبلد،  الداخلي من   
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دام أو ضـعف مرافـق      ـامللمني منهم بالقراءة والكتابة وانع    ة  ـنسبدل  ـاملزارع، وتدين مع  هذه  أوساط أهايل   
 حتديد النسل أن النساء يف العديد من املزارع ُيجَبرن على والحظت أيضاً. )١٠٤(املزارعالصحة األساسية يف قطاع 

   .)١٠٥( حلقوقهن اإلجنابيةانتهاكاً، مما يشكل والتعقيم

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء - ١١

إىل اخلارج  ياًسنو سريالنكية ٢٥ ٠٠٠أوردته منظمة رصد حقوق اإلنسان، يهاجر ما يربو على وفقاً ملا   - ٤١
 ودعمن تعليم أبنائهن بأجورهن، فإن أخريات يعانني        منهن شيدن بيوتاً   اًورغم أن كثري  . كخادمات بيوت للعمل  

 من احلمايـة مـن   إال بالقليلحيظني ال من جمموعة من االنتهاكات من جانب وكاالت التشغيل وأرباب العمل و     
، فإن احلكومة لت مؤخراًورغم بعض التحسنات اليت حص. جانب السلطات السريالنكية أو احلكومات يف اخلارج

اخلدمات اليت تقدمها البعثات فاوت وتت. السريالنكية تنظم بشكل غري مناسب هذا القطاع الواسع لتشغيل العمال
ولدى العودة إىل سري النكا، قالت خادمات بيوت كثريات إهنن واجهن عراقيل يف تقدمي . السريالنكية يف اخلارج

  .)١٠٦(اوى واحلصول على اخلدمات اخلاصة بالضحاياالشك

 فرض حظر   ٢٠٠٧مارس  /وأضاف التجمع من أجل املرأة ووسائط اإلعالم أن احلكومة حاولت يف آذار             - ٤٢
والحظ التجمع كذلك أن العمال     .  من لديهن أطفال تقل أعمارهم عن مخس سنوات للعمل يف اخلارج           سفرعلى  

  .)١٠٧( يف سري النكااالقتراعهم مرافق ملمارسة حقوقهم يف املهاجرين يف اخلارج ليست لدي

  املشردون داخلياً - ١٢

 ما ال يقل عن نصف مليون ضـحية للتـشرد            يوجد حالياً   أنه ةـي للدميقراطي ـأفاد املنتدى السريالنك    - ٤٣
ـ        شخص منهم حديثاً   ٣٠٠ ٠٠٠ حنوُشرِّد  قد  و. الداخلي الناجم عن الرتاع    ال يف   منذ اسـتئناف أعمـال القت

  .)١٠٨(٢٠٠٧أبريل /نيسان

 حيث ال يتوافر هلم ما يكفـي مـن           سيئة جداً   يعيشون أوضاعاً  وشدد املنتدى على أن املشردين داخلياً       - ٤٤
والحظ التجمع  . )١٠٩(والرعاية الصحية والتعليم؛ وتعرض العديد منهم للتشريد بشكل متكرر        خدمات اإلسكان   

خماوف  وخارجها على حد سواء، األسر، داخل خميمات املشردين داخلياًلدى أن من أجل املرأة ووسائط اإلعالم    
وال ُتبعث  .  املراهقات من بناهتا   "تزويج"ا يتسبب يف    ممصغريات السن وتعرضهن للعنف اجلنسي،      فيما يتعلق بأمن    

مواقـع   يف كثري من املخيمـات و      وتقلّ. الفتيات الصغريات السن إىل املدارس بسبب ارتفاع عدد نقاط التفتيش         
وتعـاين العازبـات أو األرامـل       . تنظيم األسرة واإلجناب وإطعام الرضع    ك املرافق املتعلقة مبسائل صحية      الرعاية

املسؤوالت عن رعاية األسر يف أوساط املشردين بصفة خاصة من احلرمان فيما يتعلق باحلصول على اخلـدمات                 
  .)١١٠(ومواد التموين

خالل السنة املاضية يف بعض األماكن قامت  السلطات احلكومية أن وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان  - ٤٥
 على العودة إىل مناطقهم اليت ال تزال غري آمنة بسبب هتديـدات اجلماعـات               املشردين داخلياً بإجبار  يف الشرق   

وجـود  واتسمت احلماية املوفَّرة للمشردين بالضعف رغم       . األلغام الربية أو خطر جتدد القتال     أخطار  املسلحة أو   
 واجلماعـات   إيالممفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وذلك بسبب ما يصدر عن حركة منور حترير تاميل               
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 الدائمة وأعمال العنف العرضية، مبا يف ذلك التجنيـد          التهديدات من   ، على حد سواء   ،املسلحة املؤيدة للحكومة  
يـسيطر عليهـا    ‘  حمكومة بإجراءات أمنية مشددة    مناطق‘وُيمنع آخرون من العودة إىل بيوهتم بإنشاء        . القسري
وأعربت منظمات املعونة الدولية وهيئات األمم  . )١١١(وواجه من عادوا يف كثري من األحيان أعمال انتقام        . اجليش

  .)١١٢( على العودة إىل مناطق دمرها الصراعاملتحدة عن قلقها إزاء إجبار احلكومة ملشردين داخلياً

  كافحة اإلرهاب حقوق اإلنسان وم- ١٤

 فـضفاضة وغامـضة      أنظمة الطوارئ تضمنت نـصوصاً     الحظت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن       - ٤٦
تغـيريات  "التعريفات بشأن اجلرائم اإلرهابية جترِّم األعمال املخالفة للقانون والنظام إذا كان غرضها إحـداث               

وقد تشمل هذه الـصيغ     ". عن اختاذه االمتناع   أو   اختاذ إجراء معني  "أو محل احلكومة على     " سياسية أو حكومية  
وأضافت الرابطة الدولية . )١١٣(الغامضة أنشطة من قبيل املشاركة يف املظاهرات السلمية أو اإلضرابات أو تنظيمها

ديسمرب /حلقوق الشعوب وحتريرها أن قانون منع وحظر اإلرهاب وأنشطة إرهابية حمددة الصادر يف كانون األول              
هتمـة ألي   توجيـه    دون    شهراً ١٢واالحتجاز حنو   بذلك   جترمي أي نشاط والتوقيف دون أمر        ز فعلياً  جيي ٢٠٠٦

 أو باحلفاظ على النظام العـام أو علـى اخلـدمات            قوميبأي طريقة تضر باألمن ال    "شخص ُيعتقَد أنه تصرف     
جييز إنه ت من العقاب حيث وأضاف املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن هذا القانون يعزز اإلفال. )١١٤("الضرورية

  .)١١٥(من أفراد قوات األمن‘ حبسن نية‘من ُيعتقد أهنم يتصرفون  أن ُيعفى من املالحقة القضائية

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
 أنشئت يف أواخر    الحظ املنتدى السريالنكي للدميقراطية أن وزارة إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان، اليت            - ٤٧

، اختذت بعض املبادرات يف جمال حقوق اإلنسان تشمل إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات تعهـدت                ٢٠٠٥عام  
  .)١١٦(جتمع املديننشاء فريق استشاري للمإ، باإلضافة إىل مبتابعة التحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان

  الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية –رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .ال ينطبق
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