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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة الثانية 

   من جدول األعمال٢البند 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان    

  مني العام وتقارير املفوضية السامية واأل

تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن تقدمي املشورة واملساعدة             
تعزيـز املـصاحلة واملـساءلة      يتعلق ب  النكا فيما  سريالتقنية حلكومة   

   النكا سري يف

  موجز    
توصيات هامة وواسعة النطاق بشأن حتقيـق  جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة   قدمت    
ومن أجـل   . من القيود اليت واجهتها   رغم  ال على   النكا سريادة القانون يف    وتعزيز سي املصاحلة  

حتديد جماالت املشورة واملساعدة اليت تستطيع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان             
، يتناول هذا التقريـر     ١٩/٢ بقرار جملس حقوق اإلنسان      واإلجراءات اخلاصة تقدميهما عمالً   

 لتنفيذها وللتـصدي    النكا سرياللجنة واخلطط اليت وضعتها حكومة      التوصيات اليت قدمتها    
بتوصيات خمتـارة مـن       إال تلتزم احلكومة   مل وحىت اآلن، . النتهاكات القانون الدويل املزعومة   

تتسم بقدر أكرب    لعملية مصاحلة    فيه الكفاية دعماً    مبا تشرك اجملتمع املدين    ومل توصيات اللجنة، 
 يف إعادة بناء اهلياكل      كبرياً وحققت احلكومة تقدماً  . إشراكاً ومشوالً من التشاور وتكون أكثر     

بـذل  يزال يـتعني      ال غالبية املشردين، ورغم اجلهود اليت أفضت إىل إعادة توطني        األساسية؛  
اخلطوات اليت اختذهتا   ن  مث إ . العدالة واملصاحلة واستعادة سبل العيش    حتقيق  من أجل    جهود أكرب 

تفضِ إىل    مل  االدعاءات املتعلقة بانتهاكات أخرى خطرية حلقوق اإلنسان       احلكومة للتحقيق يف  
احلاجة  تربز،  هذه األثناء   ويف .استقاللية ونزاهة لكي توحي بالثقة    يلزم من     مبا تتسم  ومل ،نتيجة

 خـارج   حاالت اإلعدام تقارير عن    استمرار ورود    بسبب امللحة ملكافحة اإلفالت من العقاب    
ُحـددت جمـاالت     ،تقدم  ما ضوء  ويف .القسري اخلطف واالختفاء    نطاق القضاء وحاالت  

  .ملساعدة التقنية املمكنة وقُدمت توصياتا
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  مقدمة  -أوالً  
اجمللـس  فيـه    الذي دعا    ١٩/٢ بقرار جملس حقوق اإلنسان      قُدم هذا التقرير عمالً     -١

مـن   )١(جلنة الدروس املـستفادة واملـصاحلة     تضمنه تقرير     ما  إىل تنفيذ  النكا سري حكومةَ
توصيات بناءة، والقيام جبميع اخلطوات اإلضافية الالزمة للوفاء بالتزاماهتا القانونية ذات الصلة            
وبتعهدها باختاذ إجراءات ذات مصداقية ومستقلة لضمان العدالـة واإلنـصاف واملـساءلة             

وطلب اجمللس من احلكومة تقدمي خطة عمل شـاملة تـبني           . سريالنكينيواملصاحلة جلميع ال  
لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر اللجنـة،        ستتخذه من خطوات      وما اختذته  ما بالتفصيل

مفّوضـية األمـم املتحـدة       وشجع. وكذلك، للتصدي النتهاكات القانون الدويل املزعومة     
، فني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة أيـضاً        واملعنيني من املكل   السامية حلقوق اإلنسان  

، على توفري املشورة واملساعدة التقنية بشأن تنفيذ        النكا سريبالتشاور والتوافق مع حكومة     
اخلطوات اآلنفة الذكر، وطلب إىل املفوضية رفع تقرير عن توفري هذه املساعدة إىل اجمللس يف               

  . دورته الثانية والعشرين
فريـق اخلـرباء املعـين باملـساءلة يف     ، عني األمني العام  ٢٠١٠نيه  يو/ويف حزيران   -٢

  ولكي يكـون مرجعـاً     النكا سري لُيسدي له املشورة بشأن قضايا املساءلة يف         النكا سري
 واعتـرب فريـق   .)٢( بوجه خـاص  جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة   وتستعني به احلكومة    

، االدعاءات بشأن احتمال    ٢٠١١أبريل  /يف نيسان اخلرباء، الذي قدم تقريره إىل األمني العام        
 انتهاكات جسيمة للقـانون     منور تاميل إيالم للتحرير    و النكا سريارتكاب كل من حكومة     

  قط مبصداقية تقرير فريق اخلرباء     النكا سريتعترف حكومة     ومل .)٣(الدويل ادعاءات موثوقة  
  . مبشروعيته أو

__________ 

   :ُمتاح على العنوان التايل )١(
www.defence.lk/warcrimes/lessons_learnt_and_reconciliation_commission_final_report.html. 

ُمتاح علـى   (٢٠١١مارس / آذار٣١، ألمني العام واملعين بسري النكاالذي أنشأه افريق اخلرباء   انظر تقرير    )٢(
 .٢، املرفق )www.un.org/en/rights/srilanka.shtml: املوقع التايل

قصف  )ب(قتل املدنيني يف قصف واسع النطاق؛       ) أ: (التالية لفريق اخلرباء، ارتكبت احلكومة االنتهاكات       وفقاً ) ٣(
انتـهاكات حقـوق    ) د(احلرمان من املساعدة اإلنـسانية؛      ) ج (؛ اإلنسانية ومنشآت املنظمات املستشفيات  

انتهاكات حقوق اإلنسان خارج منطقـة الـرتاع،   ) ه(اإلنسان اليت تعرض هلا ضحايا الصراع والناجون منه؛        
تاميـل إيـالم للتحريـر       وارتكـب منـور   . وسائل اإلعالم ومن بينهم    ،قدي احلكومة يف ذلك ضد منت    مبا

قتل مدنيني كانوا حياولون الفرار من املنطقة الـيت  ) ب( بشرية؛ استخدام املدنيني دروعاً  ) أ: (التالية االنتهاكات
التجنيـد القـسري    ) د(استخدام املعدات العسكرية على مقربة من املـدنيني؛         ) ج(يسيطر عليها منور التاميل؛     

خلـص  ). ١٧٧ و ١٧٦ الفقرتان(قتل املدنيني من خالل العمليات االنتحارية       ) و(العمل القسري؛   ) ه(لألطفال؛  
يف ظل املزاعم اليت تتسم باملصداقية، يصبح على احلكومة واجب قانوين يتمثل يف إجراء حتقيقـات                " الفريق إىل أنه  

 .)٤٢٥الفقرة " (ن هذه االنتهاكات، إذا كانت األدلة تربر ذلكفورية وحقيقية، ويف مالحقة املسؤولني ع
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جلنـة    خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات     ، أصدرت احلكومة  ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٣
 الذي شارك يف الـدورة الرابعـة        النكا سريوقد ذكر وفد    . الدروس املستفادة واملصاحلة  

، أن اجليش السريالنكي    ٢٠١٢رب  منوف/عشرة لالستعراض الدوري الشامل، يف تشرين الثاين      
تطبيق تتعلق بتنفيذ   عني بدوره هيئة حتقيق لدراسة توصيات اللجنة وصياغة خطة عمل قابلة لل           

  .لكن عالقة هذه اآللية خبطة العمل الوطنية غري واضحة. التوصيات ذات الصلة باجليش

 لتحديد جماالت املشورة واملساعدة اليت تستطيع املفوضية واإلجراءات اخلاصة          وسعياً  -٤
 ت، يستعرض هذا التقرير توصيا    ١٩/٢ بقرار جملس حقوق اإلنسان      تقدميهما للحكومة عمالً  

اليت تعتزم   النكا أو  سري، واخلطوات اليت اختذهتا حكومة      جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة   
، وكذلك للتصدي النتـهاكات القـانون الـدويل         لوضع التوصيات موضع التنفيذ   اختاذها  
 إىل املالحظات اليت قدمتها بعثة تقنية أوفدهتا املفوضية السامية          ويستند التقرير أيضاً  . املزعومة

  .)٤(٢٠١٢سبتمرب /قوق اإلنسان إىل البالد يف أيلولحل

 قوق اإلنسان السامية حلفوضية املمشاركة   -ثانياً  

، التقت املفوضة السامية بـوزير الـشؤون اخلارجيـة          ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤يف    -٥
 الدروس املستفادة   السريالنكي، وعرضت مساعدة املفوضية يف متابعة وتنفيذ توصيات جلنة        

 إىل ٢٠١٢مـارس  / آذار٢وشجعت املفوضة السامية يف بياهنا الذي قدمتـه يف          . واملصاحلة
 على العمل مع اإلجراءات اخلاصـة      جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة، احلكومةَ       
 . واملفوضية بشأن متابعة تقرير اللجنة وتقرير فريق اخلرباء

 لت املفوضة السامية خطاباً   ، أرس ١٩/٢ لقراَراوعقب اعتماد جملس حقوق اإلنسان        -٦
، تقترح فيه قيام وفد مـن       ٢٠١٢مايو  / أيار ١٤إىل وزير الشؤون اخلارجية السريالنكي يف       

 الستكشاف جماالت التعاون    النكا سريموظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بزيارة إىل        
قـوم هبـا املفوضـة     واملساعدة املمكنة، وتقدمي يد العون يف متهيد السبيل لزيارة قطرية قد ت           

 . السامية شخصياً

 ١٣ يف الفتـرة مـن       النكا سريوزارت البعثة التقنية املوفدة من املفوضية السامية          -٧
، واجتمعت مبجموعة واسعة من النظراء احلكـوميني، بينـهم          ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول ٢١ إىل

لعدل، والصناعات  الوزراء املسؤولون عن الشؤون اخلارجية، والتنمية االقتصادية، والدفاع وا        
منصب املبعوث اخلاص للـرئيس املكلـف       أيضاً  يشغل وزير الصناعات الزراعية     (الزراعية  

__________ 

 للممارسة املتبعة، قدمت حكومة سري النكا تعليقاهتا ومالحظاهتا على مشروع التقرير، وروعيـت              وفقاً )٤(
وبناء على طلب من البعثة الدائمة لسري النكـا، ُتعمـم           . هذه التعليقات واملالحظات، حسب االقتضاء    

 ).A/HRC/22/38/Add.1(بشأن مشروع التقرير كإضافة هلذا التقرير مالحظات احلكومة 
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والتقت كذلك باملسؤول الذي يترأس اللجنة املكلفة باإلشـراف         ). بقضايا حقوق اإلنسان  
على تنفيذ خطة العمل الوطنية، واملدعي العام وخمتلـف القـادة الـسياسيني يف احلكومـة                

، وممثلي اجملتمع املدين، وأعـضاء الـسلك        النكا سريضة، وجلنة حقوق اإلنسان يف      واملعار
مواقـع ميدانيـة يف جافنـا        أيضاً   وزارت البعثة . الدبلوماسي، وفريق األمم املتحدة القطري    

وكيلينوشي وموليتيفو وفافونيا، حيث التقت برؤساء اإلدارة املدنية، والقـادة العـسكريني            
 . اإلقليميني التابعني للجنة حقوق اإلنسان وبزمالء يف منظمة األمم املتحدة          احملليني، واملنسقني 

، بعثت املفوضة السامية برسالة إىل وزيـر الـشؤون          ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ ويف
الزيارة واقترحت بعض لتيسري اخلارجية أعربت فيها عن تقديرها للجهود اليت بذلتها احلكومة      

 تعاون تقين بني املفوضية واحلكومة بشأن متابعة تنفيذ قـرار جملـس             اجملاالت املمكنة لقيام  
 كـانون   ١٧يف  الـسامية   ورّد الوزير علـى رسـالة املفوضـة         . ١٩/٢حقوق اإلنسان   

  ).  أدناه٦٠  إىل٥٧الفقرات انظر ( ٢٠١٢ديسمرب /األول

 مشاركة آليات حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

، وهي طلبات مقدمة مـن      النكا سريزيارة  مثانية طلبات ل  يف موضوع    بعد   مل ُيبتّ   -٨
قضايا األقليات؛ وحرية التجمع السلمي     : املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بشأن      

 القـضاء نطـاق   حـاالت اإلعـدام خـارج       وتكوين اجلمعيات؛ وحرية الرأي والتعبري؛ و     
؛ واملدافعون عن   غري الطوعي   أو ؛ وحاالت االختفاء القسري   تعسفاً  أو بإجراءات موجزة  أو

. حقوق اإلنسان؛ واستقالل القضاة واحملامني؛ والتمييز ضد النساء يف القـانون واملمارسـة            
. تعلن احلكومة موافقتها على أي طلب من طلبات الزيارة هذه           مل ووقت صياغة هذا التقرير،   

ات بـإجراء   أو خارج القضاء وخاطب احلكومة كل من املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام          
 ٧ يف اخلبري املستقل املعين بقـضايا األقليـات  ، و٢٠١٢يوليه / متوز ٢٦ يف   تعسفاً  أو موجزة

 بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري     ، واملقرر اخلاص املعين     ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 
 بقـرار   ، وعرضوا تقـدمي اخلـدمات والـدعم عمـالً         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠يف  

  .١٩/٢ اجمللس
مالحظات ختامية تتصل بتقرير جلنة     أيضاً   هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   وقدمت    -٩

جلنة مناهضة التعـذيب    :  وهي النكا سريالدروس املستفادة واملصاحلة وبقضايا املساءلة يف       
يف (، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           )٥()٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول  (

 . )٧()٢٠١٠أكتوبر /يف تشرين األول(، وجلنة حقوق الطفل )٦()٢٠١١فرباير /شباط

__________ 

)٥( CAT/C/LKA/CO/3-4 ٢١، الفقرة. 
)٦( CEDAW/C/LKA/CO/7 ،٤١ و٤٠ الفقرتان. 
)٧( CRC/C/LKA/CO/3-4 ٣٣ و٣٢، الفقرتان. 
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 خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة  -رابعاً  

 )٨(بشأن والية جلنة الـدروس املـستفادة واملـصاحلة        القائمة  شواغل  العلى الرغم من      -١٠
فإن اللجنة  القانون اإلنساين الدويل املعمول هبا،      يف ذلك تفسريها ملبادئ       مبا ،ومنهجيتهاوتشكيلها  

قدمت العديد من املالحظات اهلامة والتوصيات الواسعة النطاق اليت من شأهنا أن تـساعد، لـو                
وقد خلصت اللجنـة إىل أن      . النكا سرينفذت، يف تعزيز املصاحلة واحترام حقوق اإلنسان يف         

 يف معاجلـة    املتعاقبةيكمن يف إخفاق احلكومات      النكا سريالسبب األساسي للرتاع اإلثين يف      "
 كامالً مبأساوية الرتاع وتوبـةً      عملية املصاحلة تتطلب اعترافاً   "وأن  " املظامل احلقيقية لشعب التاميل   

 ."مجاعية من القيادات السياسية واجملتمع املدين يف اجملتمعني السينهايل والتاميلي على حـد سـواء       
وحـاالت االختفـاء     لالدعاءات املتعلقة باألشخاص املفقودين       كبرياً اهتماماًأيضاً   وأولت اللجنة 

 إزاء  واجلدير بالذكر أهنا أعربت عن قلقها مراراً      . ، ودعت إىل إجراء مزيد من التحقيقات      القسري
 عن توصيات جلان التحقيق الـسابقة       فضالً عدم تنفيذ احلكومة للتوصيات املؤقتة اليت قدمتها هي       

 ). ٢٥٠-٩ و٢٤٠-٩، ٢١١-٩، ١٢٠-٩، ٧٤-٩، ٦٤-٩، ٣٠٥-٨الفقرات (

، سـوى   ٢٠١٢يوليـه   / احلكومة يف متوز   أعلنتهاوال تتناول خطة العمل الوطنية اليت         -١١
 هلـذا   توصيات خمتارة من توصيات جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة، دون أن تعطي تفـسرياً            

إذا كانت احلكومـة قـد        ما اضحومن غري الو  . األساس املنطقي الذي يستند إليه      أو االختيار
. أهنا ستنظر فيها يف مرحلة الحقـة        أم تدرج يف اخلطة    مل رفضت بالكامل توصيات اللجنة اليت    

، ذكرت  ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين  الذي جرى    النكا سرياخلاص ب وخالل االستعراض   
مايـة  احلكومة أن هناك توصيات مكررة، وأخرى تندرج يف إطار خطة العمـل الوطنيـة حل              

 من  غري أن خطة العمل الوطنية أغفلت عدداً      . ٢٠١٦-٢٠١١اإلنسان وتعزيزها للفترة     حقوق
 .ترِد يف خطة العمل حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  وملالتوصيات اهلامة اليت قدمتها اللجنة

غري ا  لتوصية بعينه تنفيذاً  احلكومة  تكون اإلجراءات اليت اختذهتا     ويف الكثري من احلاالت،       -١٢
توخى إحداث تغيري جوهري يف املمارسـات املتبعـة   ت  الهي  أو مع التوصية املقدمة متاماًمتطابقة  

ن املسؤوليات املؤسسية ومؤشرات األداء املنصوص عليها يف خطة العمـل الوطنيـة    مث إ . )٩(اًحالي
  .)١١(ور بعدتر الن  ملوكلت إىل هيئات؛ وهناك توصيات عدة أُ)١٠(مالئمة  أو واضحةليست دائماً

__________ 

   :انظر الرابط التايل (٢٠١١أبريل / نيسان٢٦انظر البيان الصحفي للمفوضية،  )٨(
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10962&LangID=E); 

CAT/C/LKA/CO/3-4 ٣٤٥ و٣٤٤؛ تقرير فريق اخلرباء، الفقرتان ٢١، الفقرة. 
انظر، على سبيل املثال، األنشطة الواردة يف خطة العمل الوطنيـة فيمـا يتعلـق بتوصـيات اللجنـة يف                     )٩(

 .٢٨٥-٩، و٢٧٠-٩، و١٠٦-٩، و٧٣-٩، و٥٧-٩، و٥١-٩ الفقرات
انظر، على سبيل املثال، األنشطة الواردة يف خطة العمل الوطنيـة فيمـا يتعلـق بتوصـيات اللجنـة يف                     )١٠(

 .٢٨٥-٩، و٢١٨-٩، و٣٩-٩، و٣٧-٩، و٩-٩ الفقرات
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 ١٩/٢ جماالت االهتمام احملددة يف قرار جملس حقوق اإلنسان  -خامساً  

يف اجلزء الوارد أدناه، يتم التوسع أكثر يف حبث التوصيات اليت قدمتها جلنة الدروس                -١٣
 عـن   املستفادة واملصاحلة واخلطوات اليت اقترحتها احلكومة يف خطة العمل الوطنية فـضالً           

الفقـرة   (١٩/٢ يف اجملاالت اليت أبرزها جملس حقوق اإلنسان يف القرار           التطورات املستجدة 
، بغية حتديد جماالت املشورة واملساعدة اليت تستطيع املفوضية السامية          )اخلامسة من الديباجة  

 . واإلجراءات اخلاصة املعنية تقدميهما

   وإقامة العدلسيادة القانون  -ألف  
ملصاحلة يف تقريرها على مدى أمهية استقالل القـضاء         شددت جلنة الدروس املستفادة وا      -١٤

وحددت . واالستقرارالسلم  وشفافية اإلجراءات القانونية والتقيد الصارم بسيادة القانون يف حتقيق          
الـيت    أو  من اجملاالت اليت انثلمت فيها نزاهة املؤسسات الرئيسية املسؤولة عن سيادة القانون            عدداً

إقامـة  عملية الثقة يف   وبناء  إصالحها وتوطيدها لتعزيز املصاحلة     ن أجل   فيها مواصلة اجلهد م   ميكن  
  ). ٢٦٧ و٢٦٦-٩و، ١٩٤-١٨٥-٨، و١٦٣-٥، و١٥٦ و١٥٥-٥الفقرات (العدل 
، لكنها أعربـت عـن    ٢٠١١أغسطس  / الطوارئ يف آب   قانونورحبت اللجنة برفع      -١٥

يف إطـار حالـة الطـوارئ        من املكاسب اليت حتققـت    أالّ متّس القوانني اليت ستلي      أملها يف   
 الطوارئ الـيت قيـدت احلقـوق        قانونومن املؤسف أن العديد من أحكام       ). ٥٦-٩ الفقرة(

 تزال سارية يف شـكل أحكـام        ال راعاة األصول القانونية  احلقوق املتصلة مب  سيما    ال الرئيسية
 مـؤخراً  ناسُتخِدم هذا القـانو   على سبيل املثال،    و. لوائح مدرجة يف قانون منع اإلرهاب      أو

العتقال أربعة طالب من جامعة جافنا بسبب معلومات عن مشاركتهم يف احتفـال ُنظـم يف                
وقد أُفـرج عـن    ؛نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٧ يف   منور تاميل إيالم للتحرير   اجلامعة إحياًء لذكرى    

والحظت جلنة مناهضة التعذيب يف مالحظاهتـا        .٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٢اثنني منهم يف    
 من قانون األمـن العـام       ١٢برح حيتج باملادة      ما أن الرئيس أيضاً   النكا سريتامية بشأن   اخل
يف مجيع املقاطعات البـالغ     على سلطات حفظ النظام     لقوات املسلحة   اكي ُتبقي   ) ٤٠الفصل  (

  . )١٢()٢٠١١أغسطس / آب٦األمر الرئاسي املؤرخ ( مقاطعة ٢٥عددها 
ملصاحلة إدارة الشرطة إىل فك ارتباطهـا بـوزارة         ودعت جلنة الدروس املستفادة وا      -١٦

القضاء املستقل  الدور اهلام الذي يؤديه     على  أيضاً  وشددت اللجنة   ). ٢١٤-٩الفقرة  (الدفاع  
 يف دعـم سـيادة القـانون         الـشرطة   شؤون  العامة وجلنة  اخلدمةلجنة   ك ،واللجان املستقلة 

آلليات الدولية حلقوق   وقد سبق أن أعربت ا    ). ٢٢٦-٩ و ،٢١٥-٩، و ٢٠٢-٩ الفقرات(
__________ 

انظر، على سبيل املثال، األنشطة الواردة يف خطة العمل الوطنيـة فيمـا يتعلـق بتوصـيات اللجنـة يف                     )١١(
 .٢٧٧-٩، و٢١٤-٩، و١٥٠-٩، و١٣٦-١٣١-٩، و١٢٩-٩، و١٢٨-٩، و١٢٦-٩ الفقرات

)١٢( CAT/C/LKA/CO/3-4 ١٠، الفقرة. 
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 الرئيسية على إثر التعـديل      املؤسسات عن انشغاهلا حيال تقويض استقالل هذه        )١٣(اإلنسان
عضاء هذه  تعيني أ خوَّل الرئيس صالحية    و ٢٠١٠  عام يفالذي اعتمد   الثامن عشر للدستور    

القلـق  وازداد  . كبار املسؤولني يف اجلهاز القـضائي      عن تعيني    اللجان بصورة مباشرة فضالً   
 مع عزل رئيسة القضاة على إثر سلسلة االعتداءات وأعمال الترهيب املرتكبـة ضـد        مؤخراً

 واملقرر اخلاص املعـين     )١٤(حذرت منه املفوضة السامية     ما القضاة واملوظفني القضائيني، وهو   
 . قد يقوض استقالل القضاء وسيادة القانون باعتباره أمراً)١٥(باستقالل القضاة واحملامني

حـاالت   مصداقية يف االدعاءات الواسعة االنتشار بشأن        ات ذ اتحتقيقإجراء    -باء  
 خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسرياإلعدام 

 خارج نطاق القضاءحاالت اإلعدام   -١  

 حتديـد   يـصعب خلصت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة يف تقريرهـا إىل أنـه              -١٧
دنيني على وجه الدقة، لكنها أوصت الدولة بالتحقيق        مالبسات احلوادث اليت أودت حبياة م     

يف اإلجراءات اليت نفذهتا قوات األمن وأدت على األرجح إىل وقـوع قتلـى وجرحـى يف             
بإجراء حتقيـق مـستقل يف      أيضاً   وأوصت)). أ (٣٧-٩ و ٩-٩الفقرتان  (صفوف املدنيني   

ظهـر يف شـريط       كما ءخارج نطاق القضا  واإلعدام  االدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب     
وأوكلت احلكومة تنفيذ هذه التوصيات إىل      ). ٣٩-٩الفقرة  (الفيديو الذي بثته القناة الرابعة      

وأوصت اللجنة كذلك،   . وزارة الدفاع ووزارة العدل وإدارة االدعاء العام واألمانة الرئاسية        
ث مدى كفاية    عن حب  بإجراء حتقيق يف سقوط جرحى وقتلى بني املدنيني جراء القصف فضالً          

 هـذه   غري أنّ ). ٢٢-٩ و ١٤-٩الفقرتان  (اللوازم الطبية املتاحة للمدنيني يف مناطق الرتاع        
  . يف خطة العمل الوطنيةتراَع   ملالتوصيات

هذا التقرير أن اجليش السريالنكي عـني جلنـة         على  وأكدت احلكومة يف تعليقاهتا       -١٨
الـدروس املـستفادة    جلنـة   يف تقرير   ورد    كما حتقيق للتحري بشأن وقوع ضحايا مدنيني     

واملصاحلة والتحقيق كذلك يف االدعاءات اليت بثتها القناة الرابعة، بصرف النظر عن مـدى              
هـذا التقريـر    صياغة  وزعمت احلكومة أن احملكمة قامت حىت حلظة        . صحة شريط الفيديو  

 مـن    حادثـاً  ٥٠وقالت إهنا كانت بصدد التحقيق يف أكثر مـن          .  شاهداً ٥٠باستجواب  
حوادث القصف املزعومة اليت أشار إليها تقرير اللجنة، ومن املتوقع أن تنتهي من التحقيقات              

 . بالتحقيق يف ادعاءات القناة الرابعـة       لتقوم الحقاً  ٢٠١٣يناير  /حبلول منتصف كانون الثاين   
ية ويساور املفوضة الـسام   . التحقيق واختصاصاهتا تشكيل هيئة   تفاصيل إضافية عن    ُتقدَّم   ومل

__________ 

)١٣( A/HRC/WG.6/14/LKA/2 ٢، الفقرة. 
 .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٨انظر مذكرة اإلحاطة الصحفية اليت قدمتها األمانة واملؤرخة  )١٤(
 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١نوفمرب و/ تشرين الثاين١٤انظر البيانني الصحفيني املؤرخني  )١٥(
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، وكذلك بـشأن محايـة الـشهود        هذه العملية واستقالليتها ونزاهتها   القلق بشأن شفافية    
 . والضحايا

وأوصت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة بشدة يف تقريرها بتنفيذ التوصيات الـيت              -١٩
 ٢٠٠٦  عـام  قامت هـذه اللجنـة يف       إذ تنشر،  ومل سبق أن قدمتها جلنة التحقيق الرئاسية     

يف ادعاءات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقـوق اإلنـسان بعـد شـهر              بالتحقيق  
 يف كـانون    ترينكومـايل  طـالب يف مقاطعـة       ٥يف ذلك وفاة      مبا ،٢٠٠٥أغسطس  /آب
 عامل إغاثة من منظمة العمل على مكافحة اجلوع غري احلكوميـة            ١٧، و ٢٠٠٦يناير  /الثاين

 خلطة العمل الوطنية، فإن     وفقاًو). ١٢٠-٩الفقرة   (٢٠٠٦أغسطس  /يف موتور يف شهر آب    
وزارة الدفاع وإدارة الشرطة وإدارة االدعاء العام هي الكيانات املسؤولة عن تنفيـذ هـذه               

 أعربت يف اجلولة الثانية من االستعراض الدوري        النكا سريوجتدر اإلشارة إىل أن     . التوصية
عمال اإلغاثـة علـى      قتلمالتحقيقات يف   ختم  ضمان  "الشامل عن قبوهلا بتوصية تدعو إىل       

  .)١٦("بالنحو الواج

وعندما أعربت البعثة التقنية التابعة للمفوضية السامية عن قلقها بشأن تأخر البت يف               -٢٠
هذه القضايا، رد املدعي العام بالقول إن نوعية التحقيقات واألدلة اليت مت مجعها حالت حىت               

وأكدت احلكومة يف ردهـا     . لقضائيةاآلن دون مباشرته إلجراءات توجيه التهم واملالحقة ا       
 يف  تعـسفاً   أو بإجراءات موجزة   أو على املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء       

، أن املدعي العام قد أوعز إىل املفتش العام للـشرطة بـإجراء             ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
بقة والتوصـيات الـيت     حتقيقات شاملة وقدم إليه املعلومات اليت مجعتها جلنة التحقيق الـسا          

وقالت احلكومة إنه يف حال كشفت التحقيقات عن وجود أدلة كافيـة، سيتـسىن              . قدمتها
وجتدر اإلشارة إىل أنه مرت اآلن أكثر       . الئحة االهتام يف غضون فترة معقولة بعد ذلك       إيداع  

من مخس سنوات على إجناز جلنة التحقيق الرئاسية لتقريرها وأكثر من ست سنوات علـى               
  . قوع األحداثو

سجناء أثناء االحتجاز مـدى     متثلتا يف قتل    ومرة أخرى، أظهرت حادثتان خطريتان        -٢١
ُيزعم   إذ . لتكرارمها  خارج القضاء منعاً   اإلعدامأمهية اختاذ إجراءات فعالة لوضع حد حلاالت        

 أن القوات احلكومية استعملت القوة املفرطة خالل اندالع أعمال شغب يف سجن فافونيا يف             
أسفر عن وفاة سجينني كانا قيـد         مما ، وأن السجناء تعرضوا للتعذيب    ٢٠١٢يونيه  /حزيران

 بني السجناء خالل    اً جرحي ٤٣ و  قتيالً ٢٧وأشارت معلومات إىل سقوط     . احلبس االحتياطي 
، نتيجة قيام   ٢٠١٢نوفمرب  /أعمال شغب أخرى اندلعت يف سجن ويليكادا يف تشرين الثاين         

 منهم أعـدم    م اخلاصة مبدامهة السجن، وهناك ادعاءات تفيد بأن عدداً        ضباط من قوات املها   

__________ 

)١٦( A/HRC/8/46 ١٥، التوصية ٨٢، الفقرة. 
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 حتقيقات بشأن هاتني احلادثني وأكدت احلكومة أن الشرطة جتري حالياً. خارج نطاق القضاء
 .  من التفاصيلتقدم مزيداً  مللكنها

 األشخاص املفقودون وحاالت االختفاء القسري  -٢  

املصاحلة يف تقريرها إىل القيام على وجه االستعجال        دعت جلنة الدروس املستفادة و      -٢٢
إىل تنفيذ التوصيات اليت    أيضاً  ودعت  . باعتماد هنج شامل ملعاجلة قضية األشخاص املفقودين      

حوادث االختفاء القسري اليت شهدهتا يف املاضي خمتلـف         "قدمتها اللجان السابقة بالنظر إىل      
كومة حىت يومنا هذا بإنشاء آلية شاملة لتعقب أثر         تقم احل   ومل ).٤٨-٩الفقرة  " (أحناء البالد 

تـسفر التحقيقـات      ومل األشخاص البالغني الذين اختفوا خالل املراحل األخرية من احلرب        
 . بشأن حاالت االختفاء عن نتائج ملموسة تتجلى يف االعتقاالت واحملاكمات

. االختفـاء القـسري   وينبغي التمييز منذ البداية بني األشخاص املفقودين وحاالت           -٢٣
أعمال عنـف     أو يعرف مصريهم بسبب وقوع نزاع مسلح       ال فالفئة األوىل تتعلق بأشخاص   

داخلية على سبيل املثال، يف حني يقصد حباالت االختفاء القسري قيـام الدولـة حبرمـان                
غري مباشرة، ورفض االعتراف حبرمـان الـشخص          أو الشخص من حريته بصورة مباشرة    

  .مكان وجوده  أورفض الكشف عن مصريه  أواملختفي من حريته

 إنفاذ القـانون  بأن تبذل سلطات  وفيما يتعلق باألشخاص املفقودين، أوصت اللجنة         -٢٤
 اللجنة الدولية للـصليب األمحـر،        وخصوصاً ،قصارى جهدها بالتعاون مع اهليئات املعنية     

 رهم، وإبالغ اُألَسر  مكان وجود األشخاص املفقودين، وضمان مجع مشلهم بأس       على   للتعرُّف
 هذه التوصـية يف     مراعاةواختارت احلكومة عدم    ). ٥٠-٩الفقرة  (يتم إحرازه من تقدم      مبا

وأفادت احلكومـة  .  لتعقب أثر األطفال املفقودينخطة العمل الوطنية مع أهنا وضعت برناجماً      
 ١ ٨٨٨ و  طفالً ٦٧٦ حالة تتعلق بأشخاص تعذر العثور عليهم، بينهم         ٢ ٥٦٤بأهنا سجلت   

 من طلبات البحث املقدمة تتعلق بأطفال يقال إن منور  كبرياًإىل أن عدداًأيضاً  ، وأشارتبالغاً
  . تاميل إيالم للتحرير قاموا بتجنيدهم

توصية اللجنة مبساعدة    أيضاً   ومن دواعي األسف أن خطة العمل الوطنية قد أغفلت          -٢٥
تنفيـذ    أما ).٥٨-٩الفقرة  (لدعم النفسي   املعونة القضائية وا  عن طريق تقدمي    أسر املفقودين   

توصية اللجنة بشأن استحداث نظام مركزي جلمع البيانات اليت حتتفظ هبا خمتلف الوكاالت             
فقد أُسند يف إطار خطة العمل الوطنيـة إىل وزارة    ) ٥١-٩الفقرة  (عن األشخاص املفقودين    

ميكن احلكم مسبقاً على      ال أنهوعلى الرغم من     .الدفاع بالشراكة مع إدارة التعداد واإلحصاء     
 من املهم اإلشـارة  ،النتائج اليت سُتفضي إليها مركزةُ عملية مجع البيانات على النحو املذكور 

أن القـوات   إذا كـانوا يعتقـدون      ، حىت   جيب أن يثقوا هبذه العملية    إىل أن أقارب الضحايا     
 . ذويهماحلكومية مسؤولة عن اختفاء 
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يف الدورة  هبا  االستعراض اخلاص   أثناء  يف  ان الذي أدلت به     وأكدت احلكومة يف البي     -٢٦
اخلاص بتسجيل  ٢٠١٠للعام  ١٩الرابعة عشرة لالستعراض الدوري الشامل، أن القانون رقم 

ينص على إصدار شهادات الوفاة ألقارب الشخص املفقود وأسـرته   ) أحكام مؤقتة (الوفيات  
العام هبذا القـانون،  الذي أنشأه األمني  اخلرباء ونوه فريق. ليطالبوا بالتعويضات املستحقة هلم   

  :لكنه رأى أن
حتقيـق ذي  يعفي من إجـراء    الإصدار شهادة وفاة على إثر إجراء إداري      

أيـضاً  ومن األمهية مبكان    .  للمعايري الدولية  مصداقية يف ظروف وفاة الشخص وفقاً     
قد ُحِسَم  للفرد  ف القانوين   يعين أنّ املل    ال  الوفاة القريب شهادةَ التأكد من أنّ تسلّم     

 . )١٧(القضاءيعين تنازالً عن احلق يف اللجوء مستقبالً إىل  ال  كماهنائياً،

وفيما يتعلق حباالت االختفاء القسري، أوصت اللجنة بتعيني مفوض خاص للتحقيق             -٢٧
 يساعده حمققون متمرسون للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة حباالت االختفاء القسري، وتقدمي          

ورغم أن احلكومـة  ). ٥١-٩الفقرة (املعلومات إىل املدعي العام الختاذ مزيد من اإلجراءات     
تتعهد بإنشاء آلية جديدة واختارت أن        مل ذه التوصية يف خطة العمل الوطنية، فإهنا      أدرجت ه 

 نص عليه قانون اإلجراءات اجلنائيـة الـذي    ماتعتمد يف املقام األول على النظام القائم وفق       
بأنه مت تعيني جلنة عاملـة  أيضاً وأفادت احلكومة . يسعف حىت اليوم يف حسم هذه القضايا  مل

 على أرض الواقع    والتحقق منها يترأسها نائب املفتش العام ملعاجلة حاالت االختفاء القسري         
  . آلت إليه  ماللوقوف على

مي حـاالت   على جتـر لقانون الداخلي لينص حتديداً بتكييف ا وأوصت اللجنة بشدة      -٢٨
. تعهدت احلكومة ببحثه يف إطار خطة العمل الوطنيـة          ما ، وهو )٥٩-٩(االختفاء القسري   

غـري    أوالفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وجتدر اإلشارة إىل التوصية اليت قدمها       
وجلنة مناهضة التعـذيب    ) ٢٠٠٣يف   (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   ، و )١٩٩٩يف   (الطوعي

اخلاص وخالل عملية االستعراض    . )١٨( بتجرمي االختفاء القسري   النكا سريإىل  ) ٢٠١١  يف(
 النكـا  سري يف اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل، أعربت حكومة    النكا سريب

يف اجلرائم اخلطرية املتعلقة حبقوق     للتحقيق  تدابري   اعتماد"  بعن قبول التوصيات املتعلقة     أيضاً  
 مثل حاالت االختفاء القسري وحماكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهم، وفقاً للقواعـد            ،اإلنسان
  ."ةشفافوبطريقة الدولية 

 يف األمهية بالنظر إىل استمرار تكرار حـاالت االختفـاء            العمل املتضافر غايةً   عدُّوُي  -٢٩
ق العامـل  الفري، سجل ٢٠١٢نوفمرب  /وحىت تشرين الثاين  . القسري منذ انتهاء الرتاع املسلح    

__________ 

 .٣٩٥ و٣٩٢ تقرير فريق اخلرباء، الفقرتان )١٧(
)١٨( E/CN.4/2000/64/Add.1 ؛ و٦٣، الفقــرةCCPR/CO/79/LKA ؛ و١٠، الفقــرةCAT/C/LKA/CO/3-4 ،

 .٩الفقرة 
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 حالة من حـاالت     ٥ ٦٧٦ النكا سري يف   غري الطوعي   أو املعين حباالت االختفاء القسري   
وذكرت احلكومة خـالل الـدورة      . يبت فيها بعد    مل غري الطوعي اليت    أو االختفاء القسري 

آالف حالـة مـن احلـاالت       أربعة  الرابعة عشرة لالستعراض الدوري الشامل أن أكثر من         
حالة إىل الفتـرة     ١ ٠٨٩، يف حني يعود تاريخ      ١٩٩٠  عام قبل  ما  فترة املذكورة تعود إىل  

وأضافت احلكومة أهنا بصدد إنشاء آلية مشتركة بني        . ٢٠٠٥  وعام ١٩٩١  عام املمتدة بني 
؛ بيد أن مثة تقارير جديدة      )١٩(الوكاالت للبت يف القضايا املتأخرة بالتعاون مع الفريق العامل        

، بـشأن   ٢٠١٢  عام  إىل منتصف  ٢٠١١  عام الربع األخري من  وردت يف الفترة املمتدة من      
 عن سياسيني وأفـراد      فضالً )٢٠(حدوث حاالت اختطاف واختفاء مشلت ناشطني سياسيني      

عن أشخاص اخُتطفوا وُعـذبوا وُعثـر علـيهم         أيضاً  وخالل تلك الفترة، أُبلغ     . )٢١(أسرهم
  .  حالياًوأفادت احلكومة بأن هذه احلاالت ختضع للتحقيق. )٢٢(مقتولني

وأوصت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة يف تقريرها بالشروع يف إجـراء حتقيـق               -٣٠
 االدعاءات املتعلقة باختفاء األشخاص الذين سلَّموا نكامل ورفع دعاوى، عند االقتضاء، بشأ

أو اعُتقلوا على أيدي هذه القوات قبيـل انتـهاء الـرتاع املـسلح     /أنفسهم لقوات األمن و   
 تعليماهتـا إىل وزارة     ، يف إطار خطة العمل الوطنية،     وقد أعطت احلكومة  ). ٢٣-٩ ةالفقر(

دون حتديد طبيعتـها، وإىل وزارة العـدل وإدارة         جارية  لتستكمل إجراءات تأديبية     الدفاع
ترقـى إىل     ال لكن هذه التـدابري   . االدعاء العام لتتوليا متابعة إجراءات املقاضاة عند اللزوم       

ملستقل والرتيه بالنظر إىل أن وزارة الدفاع هي املسؤولة عن التحقيق مـع             مستوى التحقيق ا  
 . أفراد القوات املسلحة

  حتجازسياسات اال  -جيم  

أوصت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة هيئات إنفاذ القـانون بالتقيـد الـصارم               -٣١
إىل أيـضاً   ودعـت   .  واالحتجاز التوقيفيتعلق بصالحيات     فيما باألحكام القانونية السارية  

حتديد مجيع أماكن االحتجاز بصورة رمسية واإلعالن عنها بالقدر الكايف، وشددت على أمهية       
تـدرج احلكومـة هـذه        ومل ).٦٧-٩ و ٥٥-٥٣-٩الفقرات  (اتصال السجناء بأقارهبم    

بتعيني جلنة استـشارية    أيضاً  وأوصت اللجنة   . التوصيات يف خطة العمل الوطنية اليت وضعتها      
 ألحكام مرسـوم     واحتجاز األشخاص املودعني يف السجون طبقاً      توقيف تعىن برصد    مستقلة

__________ 

 .يها للنظر فالفريق العاملمعروضة على  حالة ١٥٩ على ردوداًيف العامني املاضيني، قدمت احلكومة  )١٩(
 . حركة النضال الشعبيةمنتسبون إىل حزب املواجهة االشتراكي، الذي كان يسمى سابقاً )٢٠(
 .رئيس اجمللس احلضري لكولوناوا، وشقيقه، وصهر أحد وزراء احلكومة، وابن عضو سابق يف جملس اإلقليم )٢١(
ـ   ُعِثَر ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٤على سبيل املثال، يف    )٢٢( وم الـسابق  على شخص كان قد اختطـف يف الي

 . بطلق ناري يف الرأسمقتوالً
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وكلفت احلكومـة وزارة    ). ٥٧-٩الفقرة  (قانون منع اإلرهاب والنظر فيهما        أو األمن العام 
  .  تنفيذهاالواجباإلدارة العامة والشؤون الداخلية هبذه التوصية رغم غموض اإلجراءات 

 احملتجـزين استحداث قاعدة بيانات مركزية شاملة عـن        وأوصت اللجنة كذلك ب     -٣٢
 يف خطة العمل    ،وكلفت احلكومة وزارة الدفاع   ). ٦٣-٩الفقرة  (إليها  ألقرباء  نفاذ ا وإتاحة  

وأفادت .  األقرباء إىل املعلومات   لتيسري نفاذ " قاعدة البيانات املوجودة حالياً   "الوطنية، بتعزيز   
 احملتجزينير بأنه مت إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة عن         احلكومة يف تعليقاهتا على هذا التقر     

من األقـارب    ٣ ٠٧٣يف شعبة التحقيقات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب التابعة للشرطة، وأن          
يليب احتياجات ذوي األشخاص الذين فُقـدوا خـالل           ال غري أن ذلك  . قدموا استفسارات 

 وعالوة على ذلك، . مثّ اختفوا م إىل اجليش    الذين سلموا أنفسه    أو املراحل األخرية من احلرب   
يتمكن بعض الذين اتصلوا باجلهات احلكومية املعيَّنة من احلصول علـى أي معلومـات               مل

 . بسبب عدم تعاون املسؤولني احلكوميني وعدائيتهم يف بعض األحيان

بوسا قضوا  سجن  وأشارت اللجنة يف تقريرها إىل أن بعض األشخاص احملتجزين يف             -٣٣
ترات طويلة قيد االحتجاز دون أن توجه إليهم أي هتم، وكررت توصيتها املؤقتة بإنـشاء               ف
يتعلـق    فيمـا  آلية خاصة للنظر يف كل حالة من احلاالت على حدة والتوصية مبسار عمل            "

ودعت احلكومةُ إدارةَ ). ٦٢-٩الفقرة ( "بالتصرف الالحق بشأن كل حالة، حسب االقتضاء
 العمل الوطنية، إىل حتديد ووضع إجراءات يف إطار النظـام القـائم             االدعاء العام، يف خطة   

ويشري .  الختاذ القرارات بشأن احملتجزينوحدة خمصصة يف اإلدارة   وتعيني  ملعاجلة هذه املسألة،    
من أربعـة   تتألف  جلنة خاصة   أنشأت   إدارة االدعاء العام     أنإىل  ) غري مؤرخ (التقرير املرحلي   

احلاالت املتعلقة باحملتجزين املشتبه يف دراسة  يف   ٢٠١١يناير  /لثاينأعضاء، شرعت يف كانون ا    
 انتمائهم إىل منور تاميل إيالم للتحرير والتعجيل باإلفراج عن احملتجـزين إلعـادة تأهيلـهم              

يكفي من األدلة الدامغة على       ما يتعلق باحلاالت اليت يتوفر فيها      فيما التعجيل بالتحقيقات  أو
يتعلق مبعاملة املقاتلني السابقني، ذكـرت احلكومـة يف           وفيما .)٢٣(ركةاملشاركة يف هذه احل   

 البيان الذي أدلت به خالل الدورة الرابعة عشرة لالستعراض الدوري الشامل، أنه مت اعتباراً             
من اجلنود  ٥٩٤ بينهم شخصاً ١١ ٠١٢، إعادة تأهيل ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول  ٢٢من  

، وإدماجهم يف اجملتمع، وأن عدد األشخاص       ميل إيالم للتحرير  منور تا األطفال التابعني حلركة    
 ألف شخص ممـن     ١٢ من أصل حوايل     ٧٨٢يتعدى    ال الذين خيضعون إلعادة التأهيل حالياً    

 للحـبس    شخصاً ٢٦٢خيضع    فيما ،جرى التعرف عليهم كمقاتلني سابقني وأعيد تأهيلهم      
  . )٢٤(االحتياطي بأمر من القضاء

__________ 

 .٣-١٥-٢، املرفق ١٧٢تقرير فريق اخلرباء، ص  )٢٣(
 ١١ ٦٩٦  وهـو  ،شخاصإىل الرقم الذي قدمته احلكومة عن عدد األ       ) ١٦٤الفقرة  ( أشار فريق اخلرباء يف تقريره     ) ٢٤(

كومة مل تقبل بإشـراف      إىل أن احل    لكنه قال إنه مل يتمكن من التحقق من العدد من مصدر مستقل، نظراً             ،شخصاً
 .مستقل تقوم به األمم املتحدة، أو اللجنة الدولية للصليب األمحر، أو جلنة حقوق اإلنسان السريالنكية
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، أعلن رئيس جملس النواب خالل جلسة للربملان عن قيام          ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ويف    -٣٤
احلكومة باختاذ تدابري إلنشاء أربع حماكم خاصة للبت يف القضايا املرفوعة ضـد املـشتبه يف                

وقدم ممثلو احلكومة روايات خمتلفة إىل البعثة التقنيـة         . انتمائهم إىل منور تاميل إيالم للتحرير     
. يتعلق بعدد احملاكم ومكاهنـا وعملـها        فيما اإلنسانملتحدة حلقوق    ا فوضية األمم التابعة مل 

القضاة واملترمجني وأن   نقص يف   الأن تأخري إنشاء هذه احملاكم ناجم عن        أيضاً  البعثة  وعلمت  
ورغم أن إدارة   . لتعجيل بعملية تعيني القضاة   من أجل ا   للتعديل   القانون القضائي خيضع حالياً   

  مـن ذلـك    ، فإن شـيئاً   ٢٠١٢  عام اكم ستباشر عملها حبلول   االدعاء العام أكدت أن احمل    
 . حيدث حىت صياغة هذا التقرير مل

سـيما    ال،)٢٥(وهناك شواغل كثرية تتعلق باألشخاص الذين خضعوا إلعادة التأهيل          -٣٥
أن ن  مُزعم    ما حيال املعايري اليت اعُتمدت يف عملية إعادة التأهيل؛ واألسئلة املطروحة بشأن          

 هبدف إعادة تأهيلهم؛ وَنقل األشخاص بني مراكز إعـادة          أنفسهم طوعاً سلَّموا  األشخاص  
فتـرة  إطالـة   عن طريق   يؤدي إىل سلب حرية الشخص        ما التأهيل ومراكز االحتجاز، وهو   

واملراجعة القضائية  االحتجاز؛ وعدم توفر ضمانات إجرائية أساسية من قبيل التمثيل القانوين           
 . لفترات طويلة تستمر اليتإعادة التأهيل حلاالت 

 فوضـية األمـم   البعثة التقنية التابعة مل   وعالوة على ذلك، أبلغ مكتب وزير الدفاع          -٣٦
 بعـد   املستمّرةن بأن األشخاص الذين أعيد تأهيلهم خيضعون للمراقبة         نساملتحدة حلقوق اإل  ا

ـ للتوقيع  بانتظام  حيضرون   ممن ُيفَرج عنه  وتفيد تقارير بأن    . اإلفراج عنهم  ا يف مكتـب    إم
وباإلضافة إىل ذلك، تزور أجهزة     . للجيشالتابعني  يف املعسكر احمللي      أو الشؤون املدنية احمللي  

. متعددة تابعة للجيش واملخابرات املفرج عنهم يف بيوهتم وحىت يف أماكن عملهم الستجواهبم            
 مراكـز  غـادروا ن  على قدرة األشخاص الذي سلبياً وتؤثر املراقبة واملضايقة املتواصلتني تأثرياً    

 ،كمخـربين للحكومـة   ُينظـر إلـيهم       إذ إعادة التأهيل على االندماج يف اجملتمع بنجاح،      
وتعاين النساء بوجه خاص من هذه املشكلة ويتعرضن للوصـم    . يعرضهم للنبذ من اجملتمع    مما

 . على إثر االتصال بأفراد اجليش

  القضايا املتعلقة بالتشرد الداخلي وباألرض   -دال  
الحظت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة أن عملية إعادة توطني األشخاص الذين             -٣٧

 كبرية غري تعرضوا للتشرد الداخلي خالل املراحل النهائية من الرتاع املسلح قد قطعت أشواطاً  
ولدى مناقشة قضية املسلمني    ). ١٠٢-٩الفقرة  (تزال هناك شواغل تتعلق باحتياجاهتم        ال أنه

__________ 

اآلن، على إمكانية االعتقال اإلداري لألشخاص دون هتمة ودون حماكمة،          الذي أُلغي    الطوارئ،   نص قانون  )٢٥(
 احملتجزون رهن االعتقال مبوجب قانون منع اإلرهاب        ومع ذلك، يبقى هؤالء   . وذلك ألغراض إعادة التأهيل   

 .الذي دخل حيز النفاذ بعد رفع قانون الطوارئ) احملتجزون واحملبوسون احتياطياً (٢٠١١ لعام ٤رقم 
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، أوصت اللجنة بتعيني جلنة خاصة للنظر يف إجياد         ١٩٩٠أكتوبر  /تشرين األول املشردين منذ   
 وصياغة سياسة حكومية شاملة بالتشاور مع هؤالء        حلول دائمة لألشخاص املشردين داخلياً    

ومع اجملتمعات املضيفة هلم، وأُدرجت هذه التوصية يف خطـة العمـل الوطنيـة              األشخاص  
، تعهـدت   ٢٠٠٨  عـام   يف النكـا  سري اخلاص ب  االستعراضوخالل  ). ١١٣-٩ الفقرة(

من تلقاء نفسها بوضع سياسة شاملة وموحدة لتعويض األشخاص املـشردين           أيضاً  احلكومة  
، واستكمال عملية صياغة مشروع قانون بشأن حقوقهم بالتـشاور مـع أصـحاب              داخلياً

 التدابري الالزمة   وأعربت احلكومة كذلك عن قبول التوصيات املتعلقة باختاذ       . املصلحة املعنيني 
يشمل التـدابري املتعلقـة       مبا  للمعايري الدولية   وفقاً حلماية حقوق األشخاص املشردين داخلياً    

 مـن   اندماج األشخاص املشردين داخليـاً وتيسريإعادة املساكن واملمتلكات إىل أصحاهبا،      ب
ماية وتعزيـز   خطة العمل الوطنية حل   وأشارت  . جديد يف مناطق العودة، وتوفري املساعدة هلم      

 / الـيت ُشـرع يف تنفيـذها يف تـشرين األول    ٢٠١٦-٢٠١١ للفتـرة    حقوق اإلنـسان  
 يف غضون ستة    من املقرر استكمال صياغتها   ، إىل سياسة وطنية تتعلق بالتشرد       ٢٠١١ أكتوبر
اعتماد سياسة وطنية شاملة بشأن املـشردين         أو يتم حىت يومنا هذا إعداد      مل غري أنه . أشهر
 .قانون يتعلق حبقوقهم  أوياسة بشأن تعويضهم،س  أو،داخلياً

ومثة عائق آخر يكمن يف عدم توفر أرقام رمسية وشاملة عن األشـخاص املـشردين                 -٣٨
 .٢٠٠٧  عـام   منذ النكا سري يف    لعدم حتديد مسات األشخاص املشردين داخلياً      ، نظراً داخلياً
مفوض األمـم   حكومية أعده ، ورد يف جتميع لبيانات مستقاة من مصادر     ٢٠١٢  عام هناية ويف

 شخص ٤٨٣ ٣٠٠ حنو، أن    عن األشخاص املشردين داخلياً    املتحدة السامي لشؤون الالجئني   
 من الرتاع عـادوا إىل منـاطقهم         عاماً ٢٦ على مدى    من بني األشخاص الذين ُشردوا داخلياً     

 شخص ٢٧١ ٢٠٠ وأن قرابة    ،زالوا مشردين   ما  شخص ٩٤ ٠٠٠األصلية يف حني أن حوايل      
، ومت إسكاهنم يف مزرعة مينك بعد انتهاء        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان بعدمن األشخاص الذين ُشردوا     

شخص  ١٨ ٠٠٠    بيزال آخرون يقدر عددهم       ال احلرب، عادوا إىل مناطقهم األصلية يف حني      
أمـاكن   يف  أو يف أوضـاع انتقاليـة      أو يف خميمات الرعايـة،     أو يعيشون مع األسر املضيفة   

 .التوطني إعادة

  إىل مناطقهم األصلية دون مساعدة حالً      وال متثل عودة األشخاص املشردين داخلياً       -٣٩
فقد أغفلت خطة العمل الوطنية التوصية اليت قدمتها جلنة الدروس املـستفادة            .  ملأساهتم دائماً

بناء مـساكن     أو واملصاحلة بشأن تقدمي املساعدة إىل العائدين ليتسىن هلم إصالح مساكنهم         
 يف ذلك توفري الطرق     مبا التحتيةيتعلق بالبىن     فيما  عن تلبية احتياجاهتم األساسية    فضالًدائمة،  

). ١٠٣-٩الفقرة  (واملدارس واملستشفيات الكافية يف األماكن اليت جرى توطني الناس فيها           
لكن احلكومة شرعت يف تنفيذ برنامج مهم إلعادة اإلعمار وتوطني األشـخاص املـشردين              

 من زيارة مواقـع     لمفوضية السامية حلقوق اإلنسان   كنت البعثة التقنية التابعة ل    وقد مت . داخلياً
يف ذلك معايري     مبا ، يف العديد من اجلوانب     كبرياً عدة خمصصة إلعادة التوطني ختتلف اختالفاً     

  . السكن وأسباب الراحة األساسية
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ح يف سياسـات     للتوصية اليت قدمتها اللجنة إىل احلكومة بتوخي الوضـو         واستجابةً  -٤٠
، سوف تنظم وزارة األراضي برامج للتوعية بشأن تنفيـذ          )١٠٦-٩الفقرة  (إعادة التوطني   

وجتدر اإلشارة، مع ذلك، .  الصادر عن املفوض العام لشؤون األراضي٢٠١١/٤التعميم رقم 
بعد و.  بعد الطعن يف قانونيته أمام احملكمة٢٠١٢يناير /يف كانون الثاين ُسِحَب  التعميم  أن  إىل  

  . حيدث حىت يومنا هذا مل  ما وهو،ذلك تعهدت احلكومة بإصدار تعميم جديد
جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة بشأن قـضايا       وهناك توصيات عديدة مقدمة من        -٤١

يف ذلك ضمان عدم استعمال السياسة العامة املتعلقة باألراضي كأداة إلحـداث              مبا ،األرض
يف وهي توصيات أُسـندت     ،يف مقاطعة من املقاطعات   لدميغرافية  ايف األمناط   غري طبيعي   تغيري  

املقـرر  هي اللجنة الرابعة املعنية باألراضي       تر النور بعد    مل إطار خطة العمل الوطنية إىل هيئة     
 ١٢٩-٩و،  ١٢٨-٩، و ١٢٦-٩، و ١٢٤-٩الفقـرات   (وزارة األراضـي    إحداثها داخل   

  ). ١٣٦-١٣١-٩و
 إلجياد حلول دائمة لألشـخاص       أساسياً باألراضي أمراً ويعد حسُم القضايا املتصلة       -٤٢

 وتتمثل بعض التحديات الرئيسية املتعلقة باألراضـي يف فقـدان الوثـائق           . املشردين داخلياً 
ملكية األرض، ووضـع اليـد علـى        واحلرمان من   تعرضها للتلف، واملطالبات املتنافسة      أو

ميثل الغموض الذي يكتنف هنج احلكومة      و. من املدنيني واستغالهلا من أطراف ثالثة     األراضي  
 عن أنـه يفـاقم      حسم القضايا اليت ترتبط باملشردين فضالً     عائقاً أمام   وسياستها هبذا الشأن    

 . األشخاص املشردينجمموع مشاعر انعدام الثقة واالرتياب لدى األقليات اليت تشكل أغلبية 

 احلق يف حرية الرأي والتعبري  -هاء  

حاسم بشكل  تحقيق  بالس املستفادة واملصاحلة يف تقريرها بشدة       أوصت جلنة الدرو    -٤٣
وعلى النحو الواجب يف االعتداءات على الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية، وحثـت علـى           

وتنص خطة العمـل    )). ج-أ(١١٥-٩الفقرة  (هذه االعتداءات   شديدة لردع   فرض عقوبة   
تتـوىل وزارة     فيمـا  ت الراهنـة،  الوطنية على أن تتوىل الشرطة استكمال التحقيق يف احلاال        

وعالوة على  . االتصال اجلماهريي واإلعالم اإلجراءات املناسبة لضمان حرية وسائط اإلعالم        
على تشجيع الصحافة املسؤولة وتنظر يف اعتمـاد مدونـة سـلوك            الوزارة  ذلك، ستعمل   

أمن العـاملني يف     للشواغل املتعلقة ب    مالئمةً يبدو استجابةً   فيما ميثل  ال للصحفيني، لكن ذلك  
  . اجملال اإلعالمي، بل رمبا أدى إىل تشديد املراقبة على وسائط اإلعالم

وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومة قد أعربت عن قبوهلا بالتوصيات املقدمـة خـالل                -٤٤
بيئة مأمونة للمـدافعني عـن حقـوق        هتيئة   بشأن   ٢٠٠٨  لعام االستعراض الدوري الشامل  

دعاءات املتعلقة باالعتداء على الصحفيني واإلعالميني واملدافعني عن         يف اال  والتحقيقاإلنسان  
 . حقوق اإلنسان وحماكمة املسؤولني عن االعتداءات
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، استمرت املضايقات واالعتداءات ضد الـصحفيني واملؤسـسات     ٢٠١٢  عام ويف  -٤٥
  ضارياً اًالعالقات العامة ووزير اإلعالم هجوم     مارس، شن كل من وزير    /ففي آذار . اإلعالمية

وبشكل علين ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين شاركوا يف الدورة التاسعة عشرة جمللس 
 أي إجـراء    ُيّتخذوأعلن وزير اخلارجية عن رفضه لتلك التعليقات دون أن          . حقوق اإلنسان 

يونيه، قامت إدارة التحقيقات اجلنائية مبدامهـة       / حزيران ٢٩  ويف .)٢٦(ضد أي من الوزيرين   
  مريورالنكا سريوموقع Sri Lanka X News   إكس نيوز اإلخباريالنكا سريب موقع مكت

Sri Lanka Mirror ًبكفالـة  املرتبط به؛ وجرى اعتقال تسعة موظفني أخلي سبيلهم الحقـا . 
يوليه، قام رجالن يستقالن شاحنة صغرية بيضاء مبحاولة فاشلة الختطاف أحد           / متوز ٥ ويف

) وجه انتقادات الذعة للحكومة احلالية    ( يف التحقيقات الصحفية     الصحفيني املتخصصني أبرز  
 ويقال إنه كان يتلقـى هتديـدات منـذ        .  إكس نيوز اإلخباري   النكا سرييعمل يف موقع    

  .  بسبب انتقاده للحكومة٢٠٠٨ عام

 التجريد من السالح  -واو  

أن تقلـيص   نت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة تقريرها توصيةً واضحة بـش         ضمَّ  -٤٦
، ونصت خطـة العمـل      )٢٢٧-٩ و ١٧١-٩الفقرتان  (مشاركة اجليش يف الشؤون املدنية      

يقتصر احلضور العسكري الواسع يف       وال . التوصية الوطنية على أن تتوىل وزارة الدفاع تنفيذ      
 بل يشمل تدخل اجليش يف تفاصـيل الـشؤون          ،الشمال على احلضور الفعلي ألفراد اجليش     

قل الصالحيات بصورة مباشرة وممارسة السلطة واحليلولة بـصورة غـري           املدنية من خالل ن   
وهناك عدة وظـائف    .  وتنميتها تنميةً فعليةً   مباشرة دون بناء القدرات يف املؤسسات املدنية      

 كأمانة املنظمات غـري     ، ضمن اختصاص وزارة الدفاع    ٢٠١٢  عام مدنية هامة أدرجت يف   
 . احلكومية وهيئة التنمية احلضرية

وأبلغ ضباط يف اجليش البعثة التقنية التابعة ملفوضية حقـوق اإلنـسان أن اجلـيش                 -٤٧
وأظهـرت  . يستطيع إجناز مشاريع شىت يف املناطق اليت تفتقر فيها اإلدارة املدنية إىل القدرات            

إحدى العروض اخلاصة أن اجليش يشارك يف جمموعة واسعة من األنشطة تشمل بناء البيوت              
شاريع الرامية إىل توفري سبل العيش والتربع بالدم ونقـل املرضـى يف             وإصالحها وإجناز امل  

وأكدت احلكومة  . احلاالت احلرجة إىل املرافق الطبية وحىت تنظيم املناسبات الرياضية والثقافية         
 غـري أنـه  . أن األمر يتعلق بتدابري مؤقتة ريثما تتوىل املؤسسات املدنية االضطالع هبذه املهام      

إذا كانت املؤسسات املدنية حتصل على املوارد الكافية لبناء القدرات يف            فيما بد أن ُينظر   ال
بعد احلرب، وكذلك يف موقف سكان الـشمال مـن اسـتمرار احلـضور       النكا ما  سري

  . العسكري بشكل ظاهر للعيان

__________ 

 .٤٦-٣٨، الفقرات A/HRC/21/18انظر  )٢٦(
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وباإلضافة إىل باقي املناطق احملددة باعتبارها مناطق ختضع إلجراءات أمنية مشددة،             -٤٨
هـو الـشأن بالنـسبة ملنطقـة       كما،جليش أراضٍ كانت مأهولة يف السابق مبدنيني    يشغل ا 

موليكوالم يف مقاطعة منَّار ومدينة كيبابوالفو يف مقاطعة موليتيفو، وُشرِّد سكاهنا على إثـر              
 إذا كانت طبيعة احلضور العسكري يف هاتني املنطقـتني مؤقتـة            ما ومن غري الواضح  . ذلك
  مطالبـات  ممتلكـاهتم ة على ذلك، قدم األشخاص الذين صودرت        ستطول أكثر؛ وعالو   أم
أشارت   ما وعلى حنو . مينحوا التعويض املناسب حىت اآلن      ومل تعاجل وفق األصول القانونية    مل

 على حق السكان    يؤثر سلباً   ما  وهو ،يف أنشطة اقتصادية شىت   أيضاً   يشارك اجليش    إليه اللجنة 
 ).٢٢٧-٩ و١٧١-٩الفقرتان (احملليني يف كسب الرزق 

ويشترط على عامة الناس إبالغ املركز العسكري احمللي كلما اعتزموا التجمع مهما              -٤٩
ومـن  . سياسي  أو كان حجمه وبصرف النظر عما إذا كانت املناسبة ذات طابع اجتماعي          

املعروف أن ضباط اجليش حيضرون التجمع ويراقبون سري األمور يف حال شـاركت فيـه               
ويتعني على املنظمات غري احلكومية اليت ُينتظر أن يتم تسجيلها لدى           . ةجهات فاعلة خارجي  

أمانة املنظمات غري احلكومية، طلب ترخيص للقيام ببعض األنشطة وإبالغ السلطات مبصادر            
 . متويلها يف مجلة أمور

وبفعل احلضور العسكري املكثف تصبح النساء والفتيـات أكثـر عرضـة للعنـف                -٥٠
يف ذلك    مبا  على جوانب أخرى من حياهتن     من حريتهن يف التنقل ويؤثر سلباً     حيد    مما والتحرش

وقد أشارت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة بوجه        .)٢٧(التعليمونيل  فرصهن يف كسب الرزق     
يف ذلك النساء، وقدمت عدة توصيات أقرت         مبا خاص إىل أثر الرتاع املسلح على بعض الفئات       

يكابدنه من معاناة، وضمنتها توصيات بتوفري شـىت االحتياجـات    ا ومفيها بدور ربات األسر   
 ٨٧-٩الفقـرات مـن      (قبيل املساعدة االقتصادية والفرص التعليمية وتوفري بيئة أكثر أماناً         من
  .الوطنية يات يف خطة العملهذه التوصُيدرج أي من   ومل).٩٠-٩ إىل

 املصاحلة والتعويضات  -زاي  

دمتها جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة من أجـل تعزيـز          تشمل التوصيات اليت ق     -٥١
املصاحلة، إنشاء آلية بالتشاور مع اجلماعات املشتركة بني األديان، تكون مبثابة نظام لإلنذار             

). ٢٧٠-٩الفقـرة   (الـديين     أو املبكر منعاً لنشوب نزاع يف املستقبل بسبب التوتر الطائفي        
. باالستمرار يف املمارسات احلالية لتنفيذ هذه التوصـية        وتتضمن خطة العمل الوطنية اقتراحاً    

النظر يف توصـية أخـرى   إىل جلنة برملانية من املقرر إحداثها الحقاً مهمة   وأوكلت احلكومة   
 تقضي باالستمرار يف أداء النشيد الوطين بـاللغتني         قدمتها اللجنة، وهي توصية بسيطة نسبياً     

  .)٢٧٧-٩الفقرة  (السنهالية والتاميلية معاً

__________ 

 .٤١، الفقرة CEDAW/C/LKA/CO/7انظر  )٢٧(
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الـذي  للدستور  وقدمت اللجنة توصيات خاصة تتعلق بتنفيذ التعديل الثالث عشر            -٥٢
غري أن مثة أصوات متزايدة تدعو من       . يقضي يف مجلة أمور بنقل السلطة إىل اجملالس اإلقليمية        

يف دستورية  من طعنوا   داخل احلكومة إىل إلغاء التعديل بعد أن حكمت احملكمة العليا لصاحل            
 هبدف إسناد املهام اليت تضطلع هبا ٢٠١٢يوليه / قانون ديفينيغوما الذي طُرح يف متوزمشروع

وتفيـد  .  إىل احلكومة يف سبيل التخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية اجملالس اإلقليمية حالياً  
 ،)تـأخر إجراؤهـا   (احلكومة تعهدت بإجراء انتخابات جملس املقاطعة الشمالية        تقارير بأنّ   

القيام بذلك دون تطبيق التعديل الثالث عشر بالكامل وعلى النحو الواجب من شـأنه  أن   إال
  . ميلك أي سلطات جوهرية  الأن يؤدي إىل قيام جملس

وفيما يتعلق باجلرب، نظرت اللجنـة يف دور التعويـضات يف تـسهيل املـصاحلة                 -٥٣
ب احلق هلـذه    واستعرضت اهلياكل القائمة وركزت يف توصياهتا على ضمان حتصيل أصحا         

وقد متحورت توصياهتا حول األداء الفعال      ). ١٥٣-٩الفقرة  (املبالغ يف ظرف زمين معقول      
للهيئة املعنية بإعادة تأهيل األشخاص واملمتلكات والصناعات املكلفة بتقدمي التعويضات عن           

. األمناخلسائر واألضرار اليت جنمت عن أعمال العنف اإلرهابية والعمليات اليت نفذهتا قوات             
يف ذلك   مبا،واملؤسف أن تركيز اللجنة على هذه اهليئة دون غريها وعلى مواطن القصور فيها            

 .نقص التمويل، جعلها تغفل أشكال اجلرب املمكنة األخرى غري التعويضات

يف إعطاء زخم لعملية املصاحلة،     " املبادرات التذكارية "واعترفت اللجنة مع ذلك بأمهية        -٥٤
تعبري عن التضامن والتعاطف مع مجيع ضحايا الرتاع املسلح علـى مـستوى     وأوصت بشدة بال  

). ٢٨٥-٩الفقرة  (سياسي رفيع ومن خالل تنظيم نشاط منفصل يف اليوم الوطين السريالنكي            
خترج عن نطاق     ال أن هذه التوصية أدرجت يف خطة العمل الوطنية، فإن األنشطة املقترحة           ومع

  . املمارسة املتبعة حالياً
مـن  أساسياً   جزءاًتكن أنشطة ختليد الذكرى، بصفتها        مل وبعد انتهاء الرتاع املسلح،     -٥٥

 .األقليـات أفراد من شأنه أن يفاقم من مشاعر النفور بني   ما، وهوخمتلف الفئاتشمل تاجلرب،  
تبذل حىت يومنـا      مل قامت احلكومة ببناء النصب التذكارية للجنود واملتاحف العسكرية،        وفيما
وعالوة على ذلك، فإن معظـم      . ي جهد لتخليد ذكرى املدنيني الذين سقطوا يف احلرب        هذا أ 

ظهـر يف    وهـي تُ   ، يف املقاطعة الشمالية اليت تقطنها أغلبية من التاميل        أُقيمتالنصب التذكارية   
مقـابر  أيضاً ودمرت .  بالعزلة يف نفوس السكان احملليني قوياً لالنتصار تثري شعوراً  الغالب صوراً 

. عة لنمور تاميل إيالم للتحرير اليت اسُتخدمت فيها كذلك صور تنم عن الروح العـسكرية              تاب
، علـى   ٢٠٠٩مايو  /وعالوة على ذلك، أفيد بأن اجليش عمل منذ انتهاء الرتاع املسلح يف أيار            

منع املدنيني يف الشمال من إقامة احتفاالت خاصة ودينية إلحياء ذكرى أفراد أسـرهم مـن                
، ومن املظاهر اليت تعكس عدم مراعاة املشاعر أيضاً       . قاتلني الذين سقطوا يف احلرب    املدنيني وامل 

يف املوقع الـذي شـهد املعركـة        " حافة اخلليج "قيام اجليش ببناء منتجع شاليهات حيمل اسم        
 . األخرية اليت ُيعتقد أن آالف األشخاص قُتلوا فيها
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إلنسان مـن خـالل اإلحاطـات       والحظت البعثة التقنية التابعة ملفوضية حقوق ا        -٥٦
اإلعالمية اليت قُدمت هلا بشأن مبادرات التنمية وإعادة اإلعمـار يف الـشمال، أن ممـثلني                
حكوميني عدة يعتربون هذه اجلهود مبثابة إحسان من الدولة إىل السكان املتضررين من الرتاع          

وعليـه،  .  مواطنيهـا واألقليات بوجه خاص، وليس وفاء من الدولة بالتزاماهتا األساسية جتاه  
اإلطار التنموي بسياسة وطنيـة للجـرب ختـول         ساحنة لربط   لفرصٍة  إهداراً  هذا  يشكِّل   رمبا

  . أصحاب احلقوق احلصول على التعويض

  تقدميهااملفوضية الساميةاليت تستطيع جماالت املساعدة التقنية   -سادساً  

 / تـشرين الثـاين  ٢٦نيـة يف  عقب إيفاد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لبعثة تق     -٥٧
النكا تقترح فيه اجملاالت      إىل حكومة سري   ، وجهت املفوضة السامية خطاباً    ٢٠١٢ نوفمرب

وتندرج اجملاالت املقترحة يف    . ١٩/٢ لقرار جملس حقوق اإلنسان      املمكنة للتعاون التقين طبقاً   
ان، وهي احلـق يف     على حقوق اإلنس  ُتشكل هنجاً شامالً وقائماً     إطار أربعة عناصر أساسية     

معرفة احلقيقة، والعدالة اجلنائية واملساءلة، واإلصالحات القانونية واملؤسـسية، واحلـق يف            
وعرضت املفوضة السامية بوجه خاص توفري املشورة بشأن إنـشاء آليـة          . االنتصاف واجلرب 

 خ الـرتاع  حدث يف املاضي، وتاري     مبا متابعة لتقصي احلقيقة تنظر يف خمتلف الروايات املتعلقة       
 لدوافعه، وتـساهم يف      شامالً يف ذلك األسباب الرئيسية اليت كانت وراءه، وتقدم سرداً         مبا

، ميكـن أن     وليس آخراً  وأخرياً. إنشاء سجل تارخيي وتوضح مسألة األرقام املتعلقة باخلسائر       
إجـراء   تقدم فعلي يف حسم قضايا املختفني واملفقودين بانتظار          إحراَزأيضاً  تتيح هذه اآللية    
 . حسب األصولحتقيقات جنائية 

وفيما يتعلق بقضايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبـت يف الـسابق               -٥٨
وحصرهتا جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة، حثت املفوضة السامية على نشر تقرير التقـصي             

 تعيني خرباء دوليني يف ، وعرضت املساعدة يف  ٢٠٠٦  عام الذي أعدته جلنة التحقيق الرئاسية يف     
التحقيقات اجلنائية وحتقيقات الطب الشرعي الستعراض ملفات القضايا ذات الصلة وإسـداء            
 املشورة بشأن املزيد من خيوط التحقيق اليت ميكن أن تساعد يف حسم هـذه القـضايا وفقـاً                 

حبمايـة الـشهود   وُعرض تقدمي املشورة كذلك بشأن صياغة القوانني املتعلقة   . للمعايري الدولية 
والضحايا، واحلق يف احلصول على املعلومات، وجترمي االختفاء القسري وتنقيح القوانني السارية            

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   و باحلقوق املدنية والسياسية  ملواءمتها مع العهد الدويل اخلاص      
ـ . املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو ضروب املعاملة  تقاسـم أفـضل    أيـضاً    َضرِوُع

 . املمارسات واخلربات املقارنة للمساعدة يف تعزيز استقالل املؤسسات الوطنية وضمانه

تقدمي املشورة التقنية بشأن وضع سياسة وطنية للجرب أيضاً وعرضت املفوضة السامية   -٥٩
اخلاص املعـين   املقرر   للمعايري الدولية، واقترحت على احلكومة أن تنظر يف التعاون مع            وفقاً

 الذي ميكنه أن يسدي مشورة قيِّمة يف        بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار      
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املقرر اخلاص املعـين حبقـوق      بتوجيه دعوة إىل    أيضاً  وأوصت املفوضة احلكومة    . هذا اجملال 
طاق واليتـه   دراسة القضايا اليت تندرج يف ن     من أجل    لزيارة البالد    اإلنسان للمشردين داخلياً  

وإسداء املشورة بشأهنا، والرد باإلجياب على الطلبات الثمانية اليت قـدمها بـاقي املكلفـني            
  . يتم البت فيها بعد  وملبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

وشددت املفوضة السامية على أمهية اتباع هنج شامل يتناول مجيع عناصر العدالـة               -٦٠
لة اجلنائية واملساءلة واعتماد معايري مرجعية واضحة لقياس التقـدم          يف ذلك العدا    مبا االنتقالية

وأعربت عن أملـها    .  الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     النكا سري إىل التزامات    احملرز استناداً 
يف إحراز تقدم يف اجملاالت املشار إليها أعاله قبل الزيارة اليت ستقوم هبا إىل البالد يف النصف                 

 كـانون   ١٧واقترح وزير الـشؤون اخلارجيـة يف رده بتـاريخ           . ٢٠١٣  عام األول من 
 لتقيـيم   ٢٠١٣  عام  يف مطلع  النكا سري، أن تزور املفوضة السامية      ٢٠١٢ديسمرب  /األول

من شأنه أن يوفر أساساً مفيداً يتم االسـتناد           ما احلالة على أرض الواقع بشكل مباشر، وهو      
 . مكنةإليه يف حتديد جماالت املساعدة التقنية امل

 االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  

 يف أي سياق، لكـن  ميثل حتقيق املصاحلة بعد عقود من العنف وانعدام الثقة حتدياً          -٦١
وشاملة تعاجل مظامل مجيع املتضررين مـن       حقيقية  عرب عملية تشاورية      إال يتسىن  لن ذلك

  . يعسيادة القانون وحقوق اإلنسان للجمتتسم باحترام الرتاع يف بيئة 
ولئن كانت جلنة الدروس املستفادة واملصاحلة قد واجهت بعض القيـود، فإهنـا               -٦٢

. قدمت مع ذلك توصيات هامة وواسعة النطاق لتحقيق املصاحلة وتعزيز سيادة القـانون            
 مـن   النكـا  سريالدينيون واجملتمع املدين يف     والزعماء  وقد رحب بذلك أعيان اجملتمع      

ولذلك، فإن هناك فرصـة     .  عملية تشاورية حقيقية وشاملة    املتحمسني للتكاتف يف إطار   
فريدة أمام احلكومة لالستفادة من عمل اللجنة واستنتاجاهتا للشروع يف اعتماد سياسـة             

بـبعض توصـيات      إال تلتزم  مل بيد أن احلكومة  . شاملة وجامعة بشأن املساءلة واملصاحلة    
مثّ . بالقدر الكايف يف دعم هذه العملية     تعمل على إشراك اجملتمع املدين        ومل اللجنة لألسف، 

ن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بارتكـاب انتـهاكات             إ
تكن حامسة، وافتقـرت إىل االسـتقاللية والرتاهـة           مل بعد  فيما جسيمة حلقوق اإلنسان  

  .الثقةلبعث الضروريتني 
 :يلي ا مباالنك سريوتوصي املفوضة السامية حكومة   -٦٣

 ٢٦يف رسالتها املؤرخـة  اليت قدمتها  إىل عروض املساعدة     إجيابيةالنظر ب   )أ(  
  :سيما املساعدة باخلربات يف اجملاالت التالية  ال،٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين
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يتسم بقدر أكرب   من هنج   أساسياً    جزءاً على أن تكون  تقصي احلقائق   لإنشاء آلية    '١'
  ؛لعدالة االنتقاليةلتحقيق امن اإلشراك والشمول 

ستعراض ملفـات   الالالزمة  لطب الشرعي   وحتقيقات ا نائية  اجلتحقيقات  إجراء ال  '٢'
لتحقيق التوصل إىل خيوط إضافية يف ا     القضايا ذات الصلة وتقدمي املشورة بشأن       

   للمعايري الدولية؛القضايا العالقة وفقاًسم حل
احلق يف املعلومات، وجترمي    صياغة القوانني اليت تتناول محاية الشهود والضحايا، و        '٣'

االختفاء القسري وإعادة النظر يف القوانني القائمة جلعلها تتماشى مـع العهـد             
 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن       ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  املهينة؛  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوضروب املعاملة
  سات الوطنية؛تعزيز وضمان استقالل املؤس '٤'
  مع املعايري الدولية؛يتماشى   مبالتعويضات،وطنية لوضع سياسة  '٥'

يبت بعـد     مل الذيناإلجراءات اخلاصة   يف إطار   واليات  الدعوة أصحاب     )ب(  
بقـرار   ملساعدة عمالً عرض منهم ا   سيما من   ال زيارات قطرية، يف طلباهتم بشأن القيام ب    

  ؛١٩/٢جملس حقوق اإلنسان 
وطنية لتنفيذ توصيات   العمل  الخطة  بشأن  ات عامة وشاملة    عقد مشاور   )ج(  

نصت عليه    ما  وتوضيح ا وتوسيع نطاقه  هاالدروس املستفادة واملصاحلة هبدف تنقيح    جلنة  
  التزامات ومسؤوليات؛من 

التحقيق يف ُيعىن بوتنفيذ توصية اللجنة بشأن تعيني مفوض خاص    مراجعة    )د(  
  لتشمل مجيع األشخاص املفقودين؛التتبع  حاالت االختفاء، وتوسيع نطاق برامج

إجراءات احملاكم العسكرية   لعوا على   إتاحة الفرصة ملراقبني مستقلني ليطّ      )ه(  
 ،مع أعضاء منور تاميل إيالم للتحرير احملتجزين وحماكمتـهم مـستقبالً          لتحقيق  املتعلقة با 

  الدولية؛ للمعايري تقييم اإلجراءات وفقاًب، والسماح الناسثقة وذلك لتعزيز 
كي يتـسىن    ٢٠٠٦  لعام نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق الرئاسية       )و(  

  حل القضايا العالقة؛يف  وقبول املساعدة الدولية ،األدلة اليت مت مجعهاتقييم 
ونقل الـسلطة هبـدف     نزع السالح   يف جمال   اختاذ املزيد من اخلطوات       )ز(  

  ؛كامل بشكل إشراك األقليات يف عمليات صنع القرار
املالئمـة  شكال  بشأن األ وار  احل يف   اتاجملتمع املدين واألقلي  ممثلي  إشراك    )ح(  
  .تعزز االندماج واملصاحلةاليت سذكرى ال وختليد للتأبني
اآلراء اليت أعرب عنها العديد من أصحاب املصلحة يف         ب ة السامي ةاملفوضنوهت  و  -٦٤
أن االهتمام الذي يوليه جملـس      مفادها  و،  ات احمللية جملتمعن فيهم ُوجهاء ا   ، مب النكا سري
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للنقاش، يف إتاحة حيز     قد ساعد    النكا سريحقوق اإلنسان لقضايا املساءلة واملصاحلة يف       
. حـىت اآلن  حمـدودة   وإن كانت هذه اخلطـوات      خطوات إجيابية،   التحفيز على اختاذ    و

 .ا الزخم هذعلى االستفادة من    وتشجع املفوضة السامية اجمللس على مواصلة مشاركته و       
منذ فترة طويلة إىل إجـراء  كررت املفوضة السامية دعوهتا اليت أطلقتها هذا الصدد،    ويف

حلقوق اإلنسان للقانون الدويل  مصداقية يف االنتهاكات املزعومة     يحتقيق دويل مستقل وذ   
عملية مـساءلة   يف رصد أي    أيضاً  ميكن أن يساهم    هو حتقيق   ، و  الدويل اإلنساينوالقانون  
  .صعيد احملليعلى ال

        


