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இலங்கை த ொடர்பொை OHCHR ஆல் நடத் ப்படும் புலனொய்வுைள்      
  மனி  உரிகம ைவுன்சிலின் A/HRC/25/1  இலக்ைம் தைொண்ட   

 ரீ்மொனத் ின் படி வழங்ைப்பட்ட  அ ிைொரத் ிற்கு  அகமவொை 
                   சமர்ப்பணங்களைக் ககோருதல் 
                                                       2014 ஆவணி  1-ம் திகதி 

  

பின்னணி  
  

ஐக்கிய நோடுகைின் ஒருங்களமப்பு முளையினுள் இருக்கும் 
அரசுகைின் உச்ச நிளை  அளமப்பு ஐக்கிய நோடுகைின் மனித 
உரிளம கவுன்சில் (HRC ) ஆகும்.  உைகில் பல்கவறு  பகுதிகைில்  
மனித உரிளமகளை  கமம்படுத்துவளதயும்  போதுகோப்பளதயும் 
வலுப்படுத்துவளதயும்  அதன்  பபோறுப்போகபகோண்டுள்ைது.  

  

கற்றுக்பகோண்ட போடங்கள் நல்ைிணக்கம் பதோடர்போன 
ஆளணக்குழுவின்  கோை வளரயறுக்குள்  இைங்ளகயில் இரு 
சோரோரோலும்    பசய்ய ப்பட்டதோக கூைப்படும் போரிய 
மீைல்கள், மனித உரிளமத் துஸ்பிரகயோகங்கள் முதைியனகவோடு 
பதோடர்புளடய குற்ைச்பசயல்களை பரிபூரணமோக புைனோய்வு 
பசய்யும் பபோறுப்ளப ஏற்கும் படி ஐக்கிய நோடுகைின் மனித 
உரிளமகளுக்கோன உயர் ஆளணயோைர் 2014ம் ஆண்டில் மோர்ச் 
மோதம் HRC ஏற்றுக் பகோண்ட       A /HRC /25/1  இைக்கம் பகோண்ட 
தீர்மோனத்தினோல் கவண்டப்பட்டுள்ைோர் .   கமலும்  நளட 
பபற்ைதோகக்  கருதப்படும் மீைல்கள் குற்ைவியல் பசயற்போடுகைின் 
உண்ளமகளையும் அளவ  ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களையும் 
உறுதிப்படுத்தி அவற்ைிக்கோன பபோறுப்புக்கூைளையும் சட்டத்தின் 
பிடியில் அகப்படோது இருக்கும் கநோக்கத்துடன் அவர்கள் 
பசய்ததோகக்  கூைப்படும் மீைல்களையும் குற்ைவியல் 
நடவடிக்ளககளையும் உறுதிப்படுத்துமோறு கவண்டப்பட்டுள்ைோர். 
  
  

இைங்ளக பதோடர்போக  OHCHR ஆல் நடத்தப்படும் 
புைனோய்வுகைிற்கோன அதிகோரப்பத்திரத்தினுள் சர்வகதச மனித 
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உரிளமகள் சட்டத்தின் மீைல்கள் துஸ்பிரகயோகங்கள் சர்வகதச 
மனிதோபிமோன சட்ட மீைல்கள்  அவற்கைோடு பதோடர்போன குற்ைச் 
பசயல்களும் அடங்குகின்ைன . 

  

குைித்த தீர்மோனத்திற்களமய ஐக்கிய நோடுகைின் மனித 
உரிளமகள் உயர் ஆளணயோைர் OHCHR ன் இைங்ளகக்கோன 
புைனோய்வு ஒன்ைிளன நிர்மோணித்துள்ைோர் (OISL).   OISL க்கு 
பதோடர்ச்சியோக ஆதரவு அைித்து   ஆகைோசளன          
A/HRC/25/1    தீர்மோனத்திற்களமய சுயோதீனமோன 
கமன்ளமவோய்ந்த நிபுணர்கள் மூவளர நியமித்துள்ைோர். 
        திரு மோர்ட்டி அஹ்டிசோரி ,  சில்வியோ கோர்ட்ளரட் 
அம்ளமயோர் ,  அஸ்மோ ஜகோங்கிர் அம்ளமயோர் ஆவர் . 

  

குைித்த புைனோய்வுகைின் பபறு கபறுகளைக் பகோண்ட எழுத்து 
மூை அைிக்ளக ஒன்ளை ஐக்கிய நோடுகைின் மனித 
உரிளமகளுக்கோன உயர் ஆளணயோைர் 2015ம் ஆண்டு மோர்ச் 
மோதம் A /HRC /25/1   என்ை இைக்கம் பகோண்ட 
தீர்மோனத்திற்களமய HRC க்கு சமர்ப்பிப்போர்.  

  

OISL க்கு சமர்ப்பணங்ைள்  
  

இைங்ளகயில் 2002ம் ஆண்டு பபப்ரவரி 21ம் திகதியில் 
இருந்து 2011ம் ஆண்டு நவம்பர் மோதம் 15ம் திகதி வளரயில் 
ஆயுதம் தோங்கிய இரு சோரோர்கைோலும் இளைக்கப்பட்டதோகக் 
கூைப்படும் போரிய மனித உரிளம மீைல்கள், துஸ்பிரகயோகங்கள் 
பற்ைியும் அதகனோடு பதோடர்போன குற்ைச் பசயல்கள் பற்ைியும் 
தகவல்களைகயோ ஆவணமயப்படுத்தப்பட்டளவகளைகயோ 
  சமர்ப்பிக்குமோறு தனிநபர்கள் ,  ஸ்தோபனங்கள்,  அரசோங்கங்கள் 
முதைிகயோர் கவண்டப்படுகின்ைனர். 

  

அளவ 2014ம் ஆண்டு ஐப்பசி மோதம் 30ம் திகதி பஜனிவோ 
கநரப்படி நள்ைிரவுக்கு முன் சமர்பிக்கப்படல் கவண்டும்.  இது 
புைனோய்வு பசய்யும் குழுவினர் கசகரிக்கப்பட்ட தகவல்களை 
ஆய்வு பசய்து அைிக்ளக ஒன்ளை தயோரிப்பதற்கு கபோதிய 
அவகோசம் அைிப்பதற்கோககவ  ஆகும்.  மோர்ச் மோதம் HRC க்கு 
அைிக்ளகளய சமர்ப்பிக்க இரண்டு மோதங்கைிற்கு முன்னர் 
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அைிக்ளகயின் வளரபிரதி தயோரித்து பூர்த்தியோக்கப்பட 
கவண்டியுள்ைது .   

  

சமர்ப்பணங்கள்  பசய்வதற்கோன வழிமுளைகள்  

  

சமர்ப்பணங்கள் எழுத்து மூைமோகவும் சமர்பிப்பவர்கைின் பபயர் 
விபரங்களையும், பதோடர்பு பகோள்ைக்கூடியதோக கசர்த்து 
அனுப்புதல் 

கவண்டும் . அவ்வோறு அனுப்பப்படும் சமர்ப்பணங்களை அனுப்பும் 
நபகரோ ஏளனகயோகரோ அவரின் சமர்ப்பணம் அல்ைது அதன் ஒரு 
பகுதி அந்தரங்கமோக ளவக்கப்பட கவண்டும் எனக்கருதின் அது 
பற்ைிக் குைிப்பிடப்பட்டிருத்தல் கவண்டும் .  சமர்ப்பணங்கள் 
கிளடத்ததும் அவற்ளை அனுப்பிய நபர் பற்ைிய விபரங்களையும் 
அதில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ை கவறு நபர்கைின் பபயர்களையும் 
அந்தரங்கமோக ளவத்து போதுகோக்க சகை நடவடிக்ளககளை 
எடுக்கும் பபோறுப்பிளன OHCHR ஏற்றுக்பகோள்ளும்.  

  

சமர்ப்பணங்கள் ஆங்கிைத்திகைோ,சிங்கைத்திகைோ, தமிழிகைோ 
இருக்கைோம் .அளவ 10 பக்கங்கைிற்கு கமற்படல் ஆகோது . 

சமர்பிக்கப்பட்ட தகவல்கள் பற்ைிய கமைதிக விபரங்கள் 
ஏகதனும் OISL க்கு கதளவப்படின் சமர்ப்பணம் பசய்தவளர 
அது   பதோடர்பு பகோள்ளும் . 

  

சமர்ப்பணத்கதோடு பதோடர்புள்ை         ,         அல்ைது 
புளகப்படம் கபோன்ைனவற்ளை ஈபமயில் மூைம் அனுப்புதல் 
ஆகோது. அவற்ளை அனுப்பகவண்டியிருப்பின்  மோற்றுவழியில் 
அனுப்ப  OISL உடன் பதோடர்பு பகோள்ைவும். சமர்ப்பணங்களை 
அனுபுவதற்கோன ஈபமயில், தபோல் விைோசங்கள்     

         . 

  

ஈபமயில்    OISL_submissions@ohchr.org 

தபோல்      

OISL 
UNOG-OHCHR 
8-14 Rue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
  

mailto:OISL_submissions@ohchr.org
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HRC யின் தீர்மோனம் OISL ன் ஆய்வுக்குரிய விதிமுளைகள் மற்றும் OISLபற்ைிய 
ஏதும் விபரங்கள் கதளவப்படின் பின்வரும் பவப்தைத்ளதப் போர்க்கவும் . 

http://www.onchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx 
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