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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والعشرون

 من جدول األعمال 2البند 
التقريررررر السررررضو  لممواررررة اامررررة المتقرررردة السررررام ة لققرررروق 

 م   العا اإلنسان وتقارير المموا ة السام ة واا

 تعزيز المصالقة والمساءلة في سر  النكا  

 *ة المتقدة السام ة لققوق اإلنسانتقرير مموا ة اام  

 موجز  
تسللم م مضوةللألم األمللم االسللدة السللامألم ن للوذ االسللار مب  للرا الل   لل   للا   لل   مللن  

تنألللم عالللدذو  ت للديف مب لللال ةعللامة ااعمللاذ وعلنضألللر عتللمل اللومللألال اا دمللم مللن الم نللم اا
قللم مب ااسلللضامة وااحلللانمع وملل   لللحك م  لل   نومللم قلل م تلنللا و أل للال مسللل مم ومو و 

  وذ االسار الدويل وال الور االساين الدويلع و لضمن الل      اتللهاكال الساع م ل الور
ضللللا  م   ضللللاس ااسللللل دال االتم للللم عاتعلللللداألال اتاذ للللم عمللللا األقمألللللال الد نألللللم و للللاتل اا

 والرت ألب اليت  لت ض هلا اادافتور عن   وذ االسار واحملامور والحلسضألورع

وم تللللل م  اننوملللللم عملللللا عللللل وض ااسلللللاعدة الل نأللللللم الللللليت قلللللدملها ااضوةلللللم السلللللامألم  
وااج األال اخلاممع وت تزال تظه  مب الوقت لضسل   مللم جد لدة عملا األ لدا  الليت وقتلت 

ريةع ومن  را اانطمقك تومي ااضوةم السامألم عإلشاأل آلألم و أللق مب م ا ل النزاع ااسمح األخ
 اللس أللق احملمأللممولألم مسل مم من شأهنا  ر تسهم مب اقل الأل ان أل م  ألثما  خض لت آلأللال 

__________ 

 تأخ  ت دمي  ره الو أل مع * 
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 عمب  لح
 

 احمللو ال
 الحلضسم الض ل ال 

 3 2-1  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع م دمم -  وتس  
 3 11-3  ععععععععععععععععععععععععععععععععععع مشاذكم ااضوةألم السامألم وااج األال اخلامم -  الألاس  
 5 22-12  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ال األخرية مب لال   وذ االساراللطوذ  -  الثاس  

 7 11-12  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع احملاذعور الساع ور واحملل زور -  لف   
اتعللللداألال عملللا األقمأللللال الد نأللللم واالللدافتن علللن   لللوذ االسلللار و   لللم  - عاأل   

 7 22-22  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ال  م واللتبري
 1 22-23  عععععععع  األال موجزة  و تتسُّضاس عممألال ال لل خاذج لطاذ ال ضاأل  و عإج - جألم   
 12 22-25  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اا اع  اتماعألم - مال   

 12 35-27  عععععععععععععععععععععععع تنضألر تومألال الم نم ااتنألم عالدذو  ااسلضامة وااحلانم - ذاعتاس  
 13 22-32  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع الل ديف احمل   مب قضا ا ااساأللم - خامساس  

 13 22-32  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اابامذال احملمألم -  لف   
 15 22-27  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع قضا ا ذمز م - عاأل   

 21 75-25  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اتقلنلاجال واللومألال - قامقاس  
 21 73-25  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اتقلنلاجال -  لف   
 23 75-72  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اللومألال - عاأل   
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 مقدمة -أوالا  
الللرم شلل   فأللل  ا مللن  22/1  للد يف  للرا الل   لل  عمللالس ع لل اذ لمللن   للوذ االسللار  -1

الم نلم ااتنأللم عاللدذو  ااسللضامة  نومم ق م تلنا عما تنضألر اللومألال البنلاألة الحللامذة علن 
ك ةةافم ةىل اللومألال اا دمم من مضوةم األمم االسدة السامألم ن وذ االسار مب (1)وااحلانم
  لوذ االسلار  ك وعملا ةجل األ و أل لال مسلل مم ولز هلم مب امعلاألال اللهاكلال قلالور(2)ت     لا

 ع (3)الدويل وال الور االساين الدويل
عملا االا   22/1  لوذ االسلار  نوملم قل م تلنلا   ضلاس مب ال ل اذ وشل   لملن  -2

مجأل  اخلطوال ااةافألم الال مم لموفاأل عاللزاماهتا ال الولأللم  ال الحللمم وعلتهلد ا عاالا  ةجل األال 
مو وقلللم ومسلللل مم تنضلللل الللوامجي قللل م تلنلللا مجلللألتهم التداللللم واالحللللا  وااسلللاأللم وااحللللانم 

اخلاممع وش   لمن   وذ االسار   ضاس ااضوةألم السامألم واانمضلن  واللتاور م  ااج األال
عوت لللال مب ةمجلللاذ ااجللل األال اخلاملللم  وم الحللللمم عملللا تلللوفري ااشلللوذة وااسلللاعدة الل نأللللم عشلللأر 
تنضأللر اخلطللوال آلضللم اللرك ع و خللرياسك مجمللب ا ملن ةىل ااضوةللألم السللامألم ت لدمي ت   لل  شللامل عللن 

ملللن مب موذتللل  اخلامسلللم والتشللل  ن مللل  مسلللاذال ااجللل األال اخلامللللم  ال تنضأللللر ال للل اذ ةىل ا 
 الحلممع 

 مشاركة المموا ة السام ة واإلجراءات الخاصة -ثان اا  
ةىل  25قامت ااضوةم السامألم عز اذة ةىل ق م تلنا عدعوة من اننومم مب الضلرتة ملن  -3
ك قللللدمت 21/1اذه ع ووف للللاس لطمللللب لمللللن   للللوذ االسللللار مب قلللل  2213آب/ غسللللطن  31

( ود ثاس شضو اس A/HRC/24/CRP.3/Rev.1ااضوةم السامألم ةىل ا من مب موذت  ال اعتم والتش  ن )
عن انالم  لضمن اقرتاح خطوال عممألم مينلن  ر تلذلر ا اننوملم اسلاعدة ا ملن عملا ت أللألم 

ع 22/1 دمة مب ال للل اذا لللاتل احمللللالل لللديف احملللل  ك نملللول الت لللام موذتللل  اخلامسلللم والتشللل  نك مب 
وتشمل تملح اخلطلوالك توجألل  معلوة ةىل الض  لق التاملل ااتلي نلاتل اتخلضلاأل ال سل م  و غلري 
الطوعي واخلبري ااسل ل ااتي ع ضا ا األقمألالك وةقامم الدلألل عما ةج األ عممألم و أل ال ومجنأللم 

 تنيب اتللهاكللالك وود للد مو وقللم ملل  ت للدمي للللاة، ممموقللمك  للا مب  لللح الن للاح مب م اةللاة ملل

__________ 

لملس ألللق مب الوقللاة  والظلل و  اللليت  فضللت ةىل عللديف تنضألللر  2212شللنل ذةللألن قلل م تلنللا الم نللم مب   اذ/مللا و  (1)
ك واقللللذالل اللللدذو  ملللن  لللره األ لللدا ك واقلللرتاح تلللداعري م قسلللألم 2222اتضلللاذ وقلللف ةمجلللالذ النلللاذ مب علللايف 

تن اذ  لره األ لدا  وتتز لز الو لدة وااحللانم الومجنأللم علن مجألل  الضالالع و للاح ت   ل  الم نلم وةماذ م وتش  تألم ان  
 عwww.llrcaction.gov.lk/reports/en/Final_LLRC_Report_en.pdfعما ااوق  الشبني اللايل: 

(2) A/HRC/22/38ع 

 عA/HRC/25/G/9لالمجالع عما تتمأل ال  نومم ق م تلنا عما مش وع  را الل    ك الظ  الو أل م  (3)
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جللدول  مللي واةللح تلسللساب اتللألة مللن األلشللطم اللليت  يضللرتض  ر تنللور مدلألللمع ول قللف م 
 تليل ذر   م خطوة من  ره اخلطوال  ىت هنا م الضرتة ااشمولم عاتقلت اضع

وم تسل ب  نومم ق م تلنا لت ض ااساعدة الل نأللم اللرم قدملل  ااضوةلم السلامألم  -2
تشل  ن ب البتثم الل نألم اليت  وفدهتا ااضوةألم السامألم ن وذ االسار ةىل قل م تلنلا مب مب  ع ا

ك وجهلللت ااضوةلللم السلللامألم مللل ة 2213تشللل  ن األول/ كللللوع   31ع ومب 2212الثلللاين/لوفم  
 خللل س ذقلللالم ةىل و  للل  الشللل ور اخلاذجأللللم ومسللل ولن آخللل  ن مب  ع لللاب   اذهتلللا ةىل قللل م تلنلللا  

تدام ااضوةللألم لل للدمي ااسللاعدة الل نألللمع وكالللت لللاتل ااسللاعدة احمللممللم اللليت كلل ذل فألهللا اقللل
قللمطت ااضوةللم السللامألم الضللوأل عمألهللا ملواف للم ملل  عتللمل اللومللألال اللليت قبملهللا اننومللم   نللاأل 

الدوذم الشامل االتمق هباك وم  توملألال ف  لق اخلل األ ااتلي عااسلاأللم الللاع  ل ملن  اتقلت اض
 ع وتأقف ااضوةم السامألم ألهنا م تلمق  م ذم مب  را الشأرع(4)مب ق م تلناتايف ال
وفألمللا  لتمللق  سللألم  للاتل اتخلضللاأل ال سلل مك  ثللت ااضوةللم السللامألم اننومللم عمللا  -5

توجأل  معوة ةىل الض  ق التامل ااتي نلاتل اتخلضلاأل ال سل م  و غلري الطلوعيك واللحللد ق عملا 
ما للم مجأللل  األشللذال مللن اتخلضللاأل ال سلل م واقلللنمال اللللداعري ال امألللم ةىل اتتضاقألللم الدولألللم ن

   مي  اتل اتخلضاأل ال س م  وجب ال الور الومجيع
وفألما  لتمق عالتدالم اتناةألم وااساأللمك ع ةت ااضوةم السلامألم ت لدمي ااسلاعدة الل نأللم  -2

 ا ألللم ويا للم الشللهوم والضللسا ا مب عللدة لللاتل تشللمل وةلل  مشلل وع تشلل     لتمللق  طللاب الن
لنضل اتملثال لممتا ري الدولألم  ال الحلممع وفألملا  لتملق علبتمل اللس أل لال اتناةأللم ااتم لم منلر 
مللللدة مجو مللللمك ع ةللللت ااضوةللللم السللللامألم ود للللد خلللل األ مولألللللن مينللللنهم ااسللللاعدة مب اللس  للللال 

 الومجنألمع
شللوذة الل نألللم عشللأر كألضألللم وةلل  وةةللافم ةىل  لللحك ع ةللت ااضوةللم السللامألم ت للدمي اا -7

 آلألال لل حلي ان اةق وقألاقال انح اللتو ضال وف اس لممتا ري الدولألمع
ك الل لللا األمللللن التلللايف ااسلللاعد ااتلللي ن للللوذ 2213كلللالور األول/م سلللم   17ومب  -8

االسللار عللو    مفللاع قلل م تلنللا مب لألو للوذدك و كللد مللن جد للد علل ض ااضوةللم السللامألم تتاوهنللا 
 2212كلالور الثاين/ نلا    22ااسلوس الل يع واجلمتلت ااضوةلم السلامألم عتلد  للح مب عما 

 عسن تري ال ةألن تلألث و  اتولغا جبنألفع 
ك و لللي م  بلللت فألهلللا عتلللدقللل م تلنلللا ز لللاذة لاناةللل  تسلللتم مجمبلللال و وجلللد مب الوقلللت  -1

 ا األقمأللال  و   لم مجمبال م دمم من اانمضن عوت ال مب ةمجلاذ ااجل األال اخلاملم عشلأر قضلا
الل م  السممي وتنو ن اتمتألال  و   م ال  م واللتبري  وعممأللال ال للل خلاذج لطلاذ ال ضلاأل 

واالللدافتن عللللن  و علللإج األال ملللوجزة  و تتسلللضاس  و لللاتل اتخلضللللاأل ال سللل م  و غلللري الطلللوعي  
ااماذقلللم  وان أل لللم   لللوذ االسلللار  واقلللل الل ال ضلللاة واحمللللامن  واللمألأللللز ةلللد االلل  ة مب ال لللالور و 

__________ 

 عwww.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdfالظ   (4)
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ك تلللاع  كلللل ملللن الض  لللق 2213 تشللل  ن األول/ كللللوع والتداللللم واتللل  وةلللمالال علللديف اللنللل اذع ومب 
اخللللال ااتللي علللانق مب    لللم التامللل ااتلللي نللاتل اتخلضلللاأل ال سلل م  و غلللري الطلللوعي واا لل ذ 

دمي عللل وض ةلللدمة عز لللاذة البملللد  و عل للل ناالتم للل ألهملللاالل مللل  السلللممي وتنلللو ن اتمتأللللال مجمب
ك  ذقلللمت 2212كلللالور الثاين/ نلللا   وت تلللزال تملللح الطمبلللال متم لللمع ومنلللر   لممسلللاعدة الل نأللللمع

  الم  توم تاذخيها ةىل تستألنال ال  ر اااةيع 822اننومم ةىل الض  ق التامل ذموماس عما 
أللاس قل م عدعوة ملن اننوملمك  اذ اا ل ذ اخللال ااتلي ن لوذ االسلار لممشل م ن ماخمو  -12

 مللاه(ع ومب  12)الظ    ضاس الض ل ة  2213كالور األول/م سم   2ةىل  2تلنا مب الضرتة من 
ك تم لللا اا للل ذ اخللللال ااتلللي علللانق مب اللتملللألم معلللوة ملللن اننوملللم لننللل  2213آب/ غسلللطن 

ع ومنللر  لللح انللنك وجهللت اننومللم تضللاذب مواعألللد اذتبامجاتلل اةللط  ةىل تأجألللل   اذتلل  عسللبب 
 ع2212  اذ/ما و ةىل اا  ذ اخلال ااتي ن وذ االسار لممهاج  ن لز اذة البمد مب معوة 
 لره ااسلاةل اهلاملمك لننهلا تنل ذ للداألاهتا  السامألم  شاذكم اننومم مبوت  ب ااضوةم  -11

مللن  جللل توجأللل  معللوة ةىل ااجلل األال اخلامللم ااتنألللم نللاتل اتخلضللاأل ال سلل م  و غللري الطللوعي 
األقمأللللال عملللا قلللبألل األولو لللمك فهلللي تتلللل   ر  لللره ااسلللاةل عللل  ل عحللللوذة واةلللسم مب وقضلللا ا 

اللومللألال اللليت قللدملها الم نللم ااتنألللم عالللدذو  ااسلللضامة وااحلللانم و علل ب عنهللا لمللن   للوذ 
 االسار   ضاس كشواغل ذةألسألمع 

 التطورات ااخ رة في مجال حقوق اإلنسان  -ثالثاا  
امألم مب ود ثها الشضهي  مايف لملن   لوذ االسلار مب موذتل  ال اعتلم  ق ل ااضوةم الس -12

ة اللللم األلغلللايف والتشللل  ن عااالللا ال الللليت    لهلللا اننوملللم  سلللاعدة ا لمللل  اللللدويل مب للللاتل 
ع وذ بلللت ااضوةلللم السلللامألم 2221منلللر علللايف  وةعلللامة الللللومجن وةعلللامة ااعملللاذ وةعلللامة اللأ أللللل

ملل  ك و ومللت اننومللم عالتمللل 2213  مول/قللبلم  مب  لشللمالألما امجتللم عاللذاعللال لمللن اا
ا لملل  احململلي مب علل ام، ةعللامة  عمللا تتز للز ااشللاذكم اهلامفللم مللن جالللب اتد للدة امجتللم قللمطال اا

ااعمللاذ واللنمألللمع وملل   لللحك قللمطت ااضوةللم السللامألم الضللوأل   ضللاس عمللا الشللواغل اامسللمك  للا 
م عللن اتللهاكلال اخلطلرية ن لوذ االسلار  و اللم احملل للز ن  شلمل علديف ة ل ا  ت لديف مب ااسلاألل

واحملللاذعن السللاع نك وفألمللا  لتمللق عتممألللال ال لللل خللاذج لطللاذ ال ضللاأل  و عللإج األال مللوجزة  و 
مشللال البمللد وشلل ق (ك  للا  )وت قللألما مب (6)ك و ألللا ة األذاةللي قسلل اس (5)تتسللضاس  وموامللمم التسللن ة

__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), A Protectionالظل   (5)

Assessment of Sri Lankan Internally Displaced Persons who have Returned, Relocated or are 

Locally Integrating (“Tool Three”), June 2013 (available from http://unhcr.lk/wp-

content/uploads/2014/01/Tool-Three-Final-Report-July-12-2013.pdf) figures 1.5, 1.6. & 1.7ع 

 ,Case studies on Jaffna, Sampur and Weli Oya in Centre for Policy Alternatives, Politicsالظل  (6)

Policies and Practices with Land Acquisitions and Related Issues in the North and East of Sri 
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دين ووقللللاةل ااعللللاليف و ز للللد مللللن اللتحلللللب الللللد ي و  للللوض   مللللي انألللللز االللللاح لمم لملللل  االللل
 اا قسال ااسل ممك  ا مب  لح اتها  ال ضاةيع

و ق     ضاس اا  ذ اخلال ااتي ن لوذ االسلار لممشل م ن ماخمأللاس مب  ع لاب الز لاذة الليت  -13
 كللد ةلل وذة  عللاتهوم اابرولللم اعللامة ااعمللاذك لننلل  2213كللالور األول/م سللم  قللايف هبللا مب  

تتز لللز انملللول الداةملللم ومتاتلللم مسلللألم يا لللم النسلللاأل والضلأللللال وةتا لللم ةمنالأللللم انحللللول عمللللا 
 ع (7)األذاةي وقسب اتألة من مجأل  ااهايف اادلألم

 ة لو الضلمل ةمجلايل   ق م تلنا مب تتمأل اهتلا عملا مشل وع  لرا الل   ل و فامل  نومم  -12
 منللللر الشلللل قألم امجتللللم مب اااةللللم مب اا 22الشللللمالألم ومجتللللم  امب اامب اااةللللم  32عنسللللو  مالتسللللن  

وة الم األغمبألم التظما من ل لا  اللضللألةع و ةلافت  نوملم قل م تلنلا  لل  قلد  ك2221 عايف
فلدالاس ملن األذاةلي اامموكلم  5 722اخلاملم و فدالاس من األذاةلي 22 211عما لموع   ف ج 

م السلللامألم الل لللاذ   الللليت تضأللللد  ر اننوملللم  للللحك ت ظلللت ااضوةللل ع ومللل  لللامجتلنمب االمدوللللم 
فللدار مللن األذاةللي اخلامللم مب جضنللا  للول متسللن  عللاتيل  2 222اقلللسو ل عمللا  كثلل  مللن 

شللذي مللن م للدمي اتللماقللال االلروا ةجلل األال قالولألللم لممطالبللم  2 222و ر مللا  ز للد عمللا 
 ع و شاذل اننومم ةىل ااا  خطوال للتو مل ااالننع(8)عأذاةألهم

وتواملللل ااضوةلللم السلللامألم ااعللل اب علللن قم هلللا ألر اانظملللال غلللري اننومأللللم ت تلللزال  -15
ااضوةللم السللامألم  عللأر تسلل ل وت للديف الل للاذ   عللن مج  للق  ماللم تاعتللم لللو اذة الللدفاعع وتوجلل مطالبلم 

ات لملللايف   ضلللاس ةىل الشلللواغل ااثلللاذة ة األ تتللل ض النسلللاأل لممضلللا  م والتنلللف اتنسلللألن مب  ملللاكن 
  ر جنلللد اس تاعتلللاس اتسلللن  اتلللألة مب كدعا عملللا قلللبألل ااثلللالو يللل ع(9)التسلللن م اانثلللفالوجلللوم 

قنوالع و فلامل  2عأل  اغلحلب مجضالس  بمغ من التم   2213  اذ/ما و لألدولنريين اعرت  مب 
 اننومم مب تتمأل اهتا عما  را الل     عأر اتألة قد اار ةج األال ماذمم مب  ره ال ضا اع 

 بون السابقون والمقتجزونالمقار  -ألف 
 عمغت اننومم ااضوةم السامألم   نلاأل   اذهتلا ةىل قل م تلنلا عإعلامة تأ أللل وةمملاج ملا  -12

ةل لللزاس  232ةاذعلللاس قلللاع اس مب ا لمللل  وعالتممأللللم اتاذ لللم اعلللامة تأ أللللل  11 758 ز لللد عملللا 
__________ 

Lanka, November 2013, available from www.cpalanka.org/policy-brief-politics-policies-and-

practices-with-land-acquisitions-and-related-issues-in-the-north-and-east-of-sri-lanka/ع 
قل م  ماخمأللاس عتلد   اذتل  ةىل الظ  البألار الحلسضي الرم  مىل عل  اا ل ذ اخللال ااتلي ن لوذ االسلار لممشل م ن (7)

ك 2213كلللللللللللللللللللللللللللللللللالور األول/م سلللللللللللللللللللللللللللللللللم    2ةىل  2تلنلللللللللللللللللللللللللللللللللا مب الضلللللللللللللللللللللللللللللللللرتة اامللللللللللللللللللللللللللللللللللدة ملللللللللللللللللللللللللللللللللن 
atwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14086&LangID=Eع 

 Centre for Policy Alternatives, Politics, Policies and Practices with Land Acquisitions andالظل   (8)

Related Issues ك (2ع)الظ  اناشألمp. 45ع 

)الظلل   ع ,UNHCR, A Protection Assessment of Sri Lankan Internally Displaced Personsالظلل  (9)
 عfigures 1.14, 1.15, 1.16 and 1.17 (ع5 اناشألم
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  ضللاس عأهنللا قللد فلسللت ممضللال ةل للزاسع و فللامل اننومللم  11وعللااج األال ال الولألللم اللليت  واجههللا 
ممضلللاس  122 ةل لللزاس كلللالوا ةل لللز ن الللدة مجو ملللم مور توجألللل  هتملللم ةللللألهمك و ر  نلللاد 177 عشلللأر

2212كالور الثاين/ نا   عاللظاذ ااا  ق اذ عشأهنا مب هنا م  
 ع(10)

عاالا  قل اذال عشلأر  وت  ب ااضوةم السامألم هبرا الل ديف ووث اننومم عما اللت أللل -17
 ضلللا ا ااتم لللم علللن مج  لللق توجألللل  الللللهم  و ةمجلللالذ قللل اح األفللل ام  و ةذقلللاهلم اعلللامة تلللأ ألمهم ال

 وةمار ةمنالألم ومول احملامن ةىل موكمألهمع
ووللللثُّ ااضوةللللم السللللامألم اننومللللم ملللل ة  خلللل س عمللللا ةلغللللاأل قللللالور منافسللللم ااذ للللاب  -18

 واأللظمم الحلامذة  وجب  اليت  ألز ات ل ا  اللتسُّضيع
وتشلللري ااضوةللللم السللللامألم عل للللد   ةىل ت   لللل  اننوملللم الللللرم  ضألللللد عإعللللامة ةممللللاج مجأللللل   -11

ع ومب (11)و حللوهلم عملا اللتملألم ال  لي 2212احملاذعن الساع ن من األمجضال نمول   اذ/ما و 
الحللامذة علن  71-1الوقت لضس ك تركِّ  ااضوةم السامألم اننوممك عما حنو ما ت كده اللوملألم 

تنأللللم عالللدذو  ااسللللضامة وااحللللانمك عأهنللا م  للل   لللىت اةر   للم مال  لللال قضلللاةألم  و الم نللم اا
مب  نأللللد األمجضلللالك  لللا  شلللمل النلللوامذ  ةاكملللال ةلللد   لللد تذتنلللاب ج ميلللم انللل ب االمثملللم

شلللب  التسلللن  ن السلللاع ن اللللر ن  تمملللور مب  السلللاع م مب   كلللم و  للل   لللوذ تامأللللل ة لللاليف وال لللامة
 ع  الألاس  اننومم

االعتداءات على ااقل ات الديض ة والمدافع   ع  حقروق اإلنسران وحريرة الررأ   -باء 
 والتعب ر

ت تللزال ااضوةلللم السلللامألم تشلللت  عالزعلللاج عللالغ ة األ الز لللامة النبلللرية مب اتعللللداألال عملللا  -22
ألم الليت البو  لم السلنهال األقمألال الد نألم واللس  مل عملا التنلف اللرم ت لويف عل  اتماعلال ال ومأللم

 لزعمهلللا مب الغاللللب عتلللمل ال  بلللار البلللو  ن االطللل فنع وقلللد تم لللت ااضوةلللم السلللامألم ت لللاذ   ملللن 
 ام لللم هتد لللد  282األماللللم ااتنأللللم عااسلللممنك و لللي منظملللم غلللري  نومأللللم  فلللامل عوقلللوع حنلللو 

2213وعنف ةد ااسممن مب عايف 
ك ةةافمس ةىل اعلداألال عما ااساجد و ملاكن األلشلطم (12)

 للللوام  اعلللللداألال عمللللا  123 اذ للللمع و عمغللللت الطواةللللف ااسللللألسألم   ضللللاس عللللن  كثلللل  مللللن الل
ع ومب  ع اب اهلدوأل الرم خألم قبلل الت لام اجلملاع ذءقلاأل 2213النناةن وااسألسألن مب عايف 

 نومال النومنولثك  يعملغ علن ةسلم اعللداألال عنألضلم قام لا ذ بلار عو  لور ةلد علدة كنلاةن 
تتمأل اهتلللا ع و كللل ل اننوملللم مب 2212وكلللالور الثاين/ نلللا    2213مب كلللالور األول/م سلللم  

__________ 

الظللل  خطلللم التملللل الومجنأللللم للنضأللللر توملللألال الم نلللم ااتنأللللم عاللللدذو  ااسللللضامة وااحللللانم )ملا لللم عملللا ااوقللل   (11)
 عIR (1a), p. 7(ك www.llrcaction.gov.lk/npoa.htmlالشبني: 

 ع11اا ج  لضس ك لع  (11)

 ألال اا دمم من األمالم ااتنألم عااسممنعاا حلا (12)

http://www.llrcaction.gov.lk/npoa.html
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منها ف لع  127اقلهدفت مجأل  األم ار و يعمغت الش مجم عوقوع   ام م 182عما  را الل     
وعما الل غم ملن  ر اننوملم  كل ل  ر الشل مجم االرل الللداعري الضل وذ مك ف لد كلار ملن السلهل 

عللن اتللهاكللال مب ل طللال فألللد و   للف فألهللا ذجللال اللتلل   مب  للاتل كثللرية عمللا ااسلل ولن 
الشل مجم كملضل جن عملا  فتلال التنلفع و فلامل اننوملم   ضلاس عألل  قلد  يعلد  تتلد ل لملشل    ملن 

قللالور الت وعللال وال للالور ااسلللمد مللن التهللد الللدويل اخلللال عللان وذ اادلألللم   جللل تتز للز   نللايف
 والسألاقألم فألما  لتم ق  طاب الن ا ألمع

وت تلللزال ااضوةللللألم السللللامألم ن للللوذ االسللللار تلم للللا شللللناوس تلتم للللق عاللشللللاذ  للللاتل  -21
ااضا  م والرت ألب اليت تسلهد  اادافتن عن   وذ االسار والناشطن واحملامن والحلسضألنك 
 للا مب  لللح عممألللال اتلل للايف مللن األشللذال الللر ن  لتللاممور ملل  آلألللال األمللم االسللدة ن للوذ 

ضوةللللألم السلللامألم ن للللوذ االسلللارع و ع عللللت ااضوةلللم السللللامألم علللن عللللالغ قم هللللا ة األ االسلللار واا
 لللاتل ااضلللا  م والرت أللللب الللليت تتللل ض هللللا  فللل ام  و لموعلللال كاللللت قلللد الل لللت  و  اوللللت 
اتلل األ هبم  ىت عتد م وذ  شله  عملا   اذهتلاع وتم لت ااضوةلألم السلامألم ن لوذ االسلار ت لاذ   

عمللا األقللل اقلللهدفت  فلل اما ولموعللال مب الضللرتة عللن هنا للم تشلل  ن  عللن عشلل   للاتل خطللرية
مب م  ملللللم ملللللا قبلللللل اجلملللللاع ذءقلللللاأل  نوملللللال  2213األول/ كللللللوع  وتشللللل  ن الثلللللاين/لوفم  

النومنولللث الللرم اقلضللافل  قلل م تلنللا و  نللاأل اتجلمللاعع ومشمللت  للره انللاتل قضللألم مللداف  
خلالل تحلل اال مهألنلم اين/لوفم  للهد لدال و تشل  ن الثل 2عاذ  عن   لوذ االسلار تتل ض مب 

 13لمدوللمع ومب مثلال آخل ك منتلت الشلل مجم مب لاعتللم علث ة اعلي مب  ألالم اا اعلم السل  اللنألم ال
تش  ن الثلاين/لوفم   لافالل ت لل  فل ام  قل  ااذلضلن كاللت ملوجهلم ةىل كولومبلو لممشلاذكم مب 

سلاأللم األشلذال ااسل ولن علن  للاتل االسلار ومب مظلا  ة تللدعو ةىل م  لوذن  لتملق  لد 
 اتخلضاأل ال س مع

اتعللداألال عملا الحللسضألن ووقلاةل ااعلاليفع ووقتلت  2213وقد اقللم ل مب علايف  -22
 عللد ة  للوام  اقلللهدفت مللسألضم تامألللل ح وتألللارحك  ألللث جلل س اتعلللداأل عمللا ا نللن مللن مللو عي

 13 مسلمسور مب لضلره اللرماأل واتعللد الثاين/ نا   و ل ذ لسلم منهلاككالور   12 الحلسألضم مب
لألسللللار/ ع  ل عمللللا االللللونضن مب منلللللب جضنلللللا و لللل قهم آتل الطباعللللمك واهل لللللويف الللللرم شلللللن  

 آب/ غسلللللطنك قلللللايف ذجلللللل  مملللللثم 22ع ومب متو / ولألللللل  عملللللا غ فلللللم األخبلللللاذ 11مسلللللمسور مب 
 مللسألضم حمللندام لألللدذح مب منزهلللاك واقلللسم منزهلللا عتللد  لللح ةلل ذة مسللاعدة مب عاتعلللداأل عمللا

   مول/قبلم  وقي ذ  اقوهباع  8 مب

 عمل ات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّماا  -ج ة 
تواملللل ااضوةلللم السلللامألم وعلللد ة منمضلللن عوت لللال مب ةمجلللاذ ااجللل األال اخلاملللم ملاعتلللم  -23
دايف قللل ناأل ملللن جللل األ اتقللللذ  للللل ةل لللن علللزل  و وذال مب قضلللا ا وقتلللت مللل خ ا تلتملللق اللطللل

ملللن قلللنار  2 222ك ا لللل، حنلللو 2213 غسلللطن آب/ 1لم لللوة عملللا ملللا  بلللدوع ومب ااضللل   
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و مألو   للاك و للي ةللا ألم مللغرية مللن ةللوا ي كولومبللوك ألر الدولللم م تتللاه الشللواغل اللليت   اذ للا 
 ف ام ا لم  احملمي ة األ تمو  ةمدامال مألاه الش ب اخلامم هبم واللرم تسلبب فألل  محللن  ةمليع 

ل مسلللمسور للللدعم الشللل مجم مب السلللألط ة عملللا ات ل لللاج اللللرم ولللول ةىل مظلللا  ة فاللشللل  ذجلللا
عنألضمك و يد عا  هنم اقلذدموا ال وة ااض مجم  ا تسبب مب م لل  ال م  شذال وةماعم عدم كبري 

ك شللللن ل قاةللللد اتللللألة ةنمللللم عسللللن  م 2213آب/ غسللللطن  2ع ومب (13)آخلللل  جبلللل وح عالغللللم
 32آب/ غسلطن لننهلا م تنشل هع ومب  21ملم ت     لا مب لملس أللق مب انلام ع وقلدمت احملن

عشللنل  ك  عمللن اتللألة عللن فحلللل  ذعتللم مللن كبللاذ الضللبا  مللن ونللاةضهم2213آب/ غسللطن 
ع ولي لل ااحللن  منلر  للح الوقلت (14)فوذم عملا الل غم ملن  لل  م تيشلن ل ةنملم عسلن  م للرلح
 ةىل منار آخ  وقيدِّمت تتو ضال ةىل  ق   ولاح ال لماع

ك شن مت و اذة ةعلامة اللأ أللل وةملالح السل ور 2212تش  ن الثاين/لوفم   12ومب  -22
 2212 لللوفم  تشلل  ن الثللاين/ 1تنللم لملس ألللق مب انللوام  اللليت وقتللت مب قلل ن و مألنللاما مب 

السلل ن و للد  عحللللألار عتللد  للللح مب  عتممألللم تضللللألةعنللدما قللايف  فللل ام مب ف قللم التمللل اخلاملللم 
 ع(15)ج اللاس عمللا األقللل 23قلل ألناس و 27ذاح ةللسألل  و  عمأللل كألط ة مب اتللألة لمسلل تللدخل  فلل ام

كللللللللللالور   15وقللللللللللدمت الم نللللللللللم ت     للللللللللا ةىل و اذة ةعللللللللللامة اللأ ألللللللللللل وةمللللللللللالح السلللللللللل ور مب 
لننها م تنش هع ووف لاس لمل لاذ   ااعالمأللمك خمحللت الم نلم ةىل  ر السل ناأل  2212 الثاين/ نا  

نومللللم ااضوةللللم السللللامألم عأللللل  قللللد  يج  للللت  مجم للللوا ال مللللال عمللللا عتضللللهم الللللبتملع و عمغللللت ان
و أل للال  ا مللم مب  للاتل الوفللاة   نللاأل ات ل للا  عنللدما اقلسمللت قللوال األمللن قلل ن فافولألللا 

ك وقلللد عللل    للللح مب 2212امجلللالذ قللل اح ملللونضن  خلللر م السللل ناأل ذ لللاةن مب  ز  ار/ ولألللل  
 لشأرعع غري  ل  م  ينش  ةىل الألويف  م ت     هبرا ا(16)ت     ا الساعق

 المقابر الجماع ة -دال 
م للللل ة مجاعأللللللم مب مللللللايل عوقلللللل  علللللن 2212تشللللل  ن الثلللللاين/لوفم   22 كشلللللف مب -25
ك 2213 ز  ار/ ولألللل  شذحللللاسع ومب  155تلنلللا تلضلللمن ع ا لللا  ألاكلللل عظمأللللم لنسلللو  قللل م

لللنِّمت تنلللم ك عملللا الللل غم ملللن علللدأل و أللللق ذةاقلللألم لملس أللللق مب الظللل و  احملألطلللم علملللح اا للل ة شي
ع ا للا  للره اهلألاكللل  ضلل  احملنمللم اتزةألللم  لللايلع وتثللاذ شللواغل  للول مج   للم   األال قضللاةألم مبةجلل

__________ 

 ,Human Rights Watch, “Sri Lanka: Investigate ‘Clean Water’ Protest Deaths”, 9 August 2013الظل  (13)

available from www.hrw.org/news/2013/08/09/sri-lanka-investigate-clean-water-protest-deaths; 

and Ministry of Defence and Urban Development, press communiqué, 30 August 2013, available 

from www.defence.lk/new.asp?fname=Press_Communique_Weliweriya_Incident_20130830_03ع 

 (ع13الظ  البألار الحلسضي لو اذة الدفاع )الظ  اناشألم  (14)

(ك 2212-2222ملها  نومللم قلل م تلنللا )م كللز عللداةل السألاقللالك قاةمللم عم للار اللس ألللق والم للار اللليت شللن (15)
-www.cpalanka.org/a-list-of-commissions-ofميلا م عما ااوق  الشلبني الللايل:  2212آ اذ/ماذ   12

inquiry-and-committees-appointed-by-the-government-of-sri-lanka-2006-2012/ع 

(16) A/HRC/22/38 ع21ك الض  ة 
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 يعملللللغ علللللن  2213كلللللالور األول/م سلللللم  ع ومب  (17)مب  للللللح عممأللللللم اللس أللللللقيا لللللم ااوقللللل  و و 
 مجضللال  شذحللاسك عأللنهم 52لموعل   االلع ا لا  ألاكلل عظمأللم للوم عمللا اكلشلا  م ل ة  خل س و

 م تلناعمب مناذ عشمال ق  
ومن الض وذم توجأل  ات لمايف الواجب ةىل انضلا  عملا قلالمم ااواقل  واالا  ةجل األال  -22

تقلللذ اج ذفللال االلوتا وود للد  و للاهتمع ومللن األذألللم  نللار كضالللم  للق األقلل  مب مت فللم محلللري 
للسد لد  ملاكن   باةهم ااض وم نك و نبغي ةش اكهم فتمألاس مب اتهوم ال الولألم واالسلالألم اابروللم 

ع ومب  را السألاذك تشنل عممألم من جد د وة ألاأل  ك س ااوتا ومفنها ال بوذ واقلذ اج ال فال
 قاقللألم ومينللن اللمللا   نلل و  مللوهتم مور تسللا ل مسللألماقلللذ اج ذفللال االلوتا واللس ألللق مب 

 ااساعدة الدولألم تاا  اع 

 ادة والمصالقةتضم ذ توص ات اللجضة المعض ة بالدروس المستم -رابعاا  
ف قلللم خاملللم ذةاقلللألم ل ملللد تنضأللللر اللوملللألال  2212  اذ/ملللا و علللن  لملللن اللللو ذاأل مب  -27

ك  ملدذل الض قلم 2212متو / ولألل  اا دمم من الم نم ااتنألم عالدذو  ااسللضامة وااحللانمع ومب 
 اخلامللم خطللم عمللل ومجنألللم للنضألللر عتللمل اللومللألالع و مللدذل اننومللم وللد ثها األخللري عشللأر

2212كالور الثاين/ نا   تنضألر خطم التمل مب  
ع و يتألست الض مم لممضوةم السامألم اناقشم (18)

 ع2212كالور الثاين/ نا    22الل ديف احمل   م  قن تري ال ةألن مب 
عأل   ي    مب تنضألر عدم من اللومألال اليت  عالل ديف الرم  يفألد وةم السامألموت  ب ااض -28

عالللدذو  ااسللللضامة وااحللللانمك وعمللا قلللبألل ااثلللال ةلضللا  قألاقلللم المغلللال  قللدملها الم نلللم ااتنأللللم
اللللثال  وتتز لللز اقللللذدايف لغلللم اللامأللللل ذ أللللاس ووسلللن االللداذ  مب اا لللامجتلن الشلللمالألم والشللل قألمك 

 وااا  تداعري ت مي ةىل تتز ز اللنوع اا ي مب ااداذ  وتناف  ف ل انحلول عما اللتمألم التايلع
ت ااضوةم السامألم اتساع لطاذ وعمق ا موعم النامملم لملوملألال اا دملم ملن وت ظ -21

لننهلا شلننت مب التممأللم اتلل اةأللم الليت قاملت هبلا  الم نم ااتنألم عالدذو  ااسلضامة وااحلانمك
اننومللم االمثمللم مب تنضألللر عتللمل اللومللألال مور غري للا و قاقللها اانط لليع ومب عتللمل انللاتلك  

 ملاهك ت ظت ااضوةم السامألم   ضاس اضألف مألغم مضمور عتلمل اللوملألال مب  كما  و مبن
 م ا ل اللنضألرعخملمف الومجنألم  و مب خطم التمل 

تومللللألمع وتتهللللدل  285وقللللدمت الم نللللم ااتنألللللم عالللللدذو  ااسلللللضامة وااحلللللانم حنللللو  -32
ك  عمنللت 2213آب/ غسلطن تومللألمع ومب  12اننوملم مب خطلم التمللل الومجنأللم عللدعم تنضأللر 

__________ 

ايل ااشل   عمللا اللس أل للال عتلد  لللح ةىل كولومبلو ألقللباب تأم بأللم وف للاس اللا عملا قللبألل ااثلالك لي للل قاةلي مللل (17)
  ك ت  اننوممع

 عwww.llrcaction.gov.lk/npoa.htmlتيلاح عما ااوق  الشبني اللايل:  (18)
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تومللألمع  125 للا لتلل التللدم اامجلايل لملومللألال  (19)تومللألم ةةلافألم 53اننوملم  هنللا قللنضر 
ك 2212 تشللل  ن الثلللاين/لوفم ومب اتقللللت اض اللللدوذم الشلللامل االتملللق عسللل م تلنلللا اللللرم جللل س مب 

 كللل ل اننوملللم  ر عتلللمل توملللألال الم نلللم االب أللللم قلللد  يمذجلللت مب ةمجلللاذ ولطلللاذ خطلللم التملللل 
(ك وت تلللاح لمتمللويف الل للاذ   اا  مألللم 2212-2211نأللم نما للم   للوذ االسللار وتتز ز لا )الومج

 االتم م هباع
كثلرية مل  مب  لاتل  النشا  احمللدم مب خطلم التملل الومجنأللم ت  لطلاعق عالناملل  عألد  ر -31

 للومللألالكاللوملألال اا دملم مللن الم نلم ااتنألللم عاللدذو  ااسلللضامة وااحللانم  و ت  تللاه تملح ا
تلللدعو ةىل ةجللل األ  73-1اللوملللألم   و كلللار منضلللراس عشلللنل جزةللليع وملللن األمثملللم عملللا  للللحك  ر

متثلللل مب  غلللري  ر النشلللا  اا اعلللل و أل للال مب اتمعلللاألال ةلللد لموعلللال مسلللمسم غلللري شللل عألمك
 ع(20)   د ا موعال ااسمسم من السالح

توجألللل  السلللمطال اانمضلللم اننوملللم ةىل  22-1األمثملللم األخللل سك معلللت اللوملللألم  وملللن -32
عإلضللللا  ال للللوالن ةىل االلللا  تللللداعري فوذ للللم لضللللمار اللس ألللللق عمللللا النسللللو ااناقللللب مب امعللللاألال 
اتخلطللا  و للاتل اتخلضللاأل ال سلل م وات ل للا  اللتسللضي وت للدمي م تنبألهللا ةىل التدالللمع وت 

للز عمللا عنللاأل  ملليب النشللا  اا اعللل الللرم  دمتلل  اننومللم الللدعوة ةىل ةجلل األ اللس أل للالك لن نلل    ك 
ةىل ةلشلاأل آلأللال مشلرتكم علن  272-1ومعلت اللوملألم  ع(21)قلدذال الشل مجم واخلضلاذة ا لمتأللم

غلري  ر تلار اللدفاع االدين  كاألم ار للألسري االراذ اابن  والوقا لم ملن التنلف الطلاةضي  و اللد ي
 ع(22) ال ألايف عرلحاليت  لشأهتا و اذة الدفاع   ناأل ان ب  ي اليت تلوىل 

للل   قلللوس ت لللديف عسلللألل مب اللوملللألال ال ةألسلللألم األخللل س االتم لللم ع ضلللا ا التدالللللم  -33 وم اي
وااساأللمك و ي من الشلواغل األقاقلألم الليت تسلاوذ لملن   لوذ االسلارك وعملا قلبألل ااثلالك 

اننوملللم عمللللا تنضأللللر تومللللألال ت   للل  تنللللم اللس أللللق ال ةاقللللألم )تنللللم  122-1 ثلللت اللومللللألم 
للللنمت مب عللللايف  ( اللللليت وماتغامللللا لملس ألللللق مب اتللهاكللللال اخلطللللرية اازعومللللم ن للللوذ  2222شي

2225آب/ غسلللللطن االسلللللار الللللليت اذتينبلللللت منلللللر 
ك وت قلللللألما قللللللل ةسلللللم مجلللللالب مب (23)

شذحللللاس ملللن التلللاممن مب للللال ااسلللاعدة ملللن  17و 2222كلللالور الثاين/ نلللا   ت  ننوملللايل مب  
ع و يعمللغ عللن ة لل ا  ت للديف ةللدوم عشللأر 2222 آب/ غسللطنمنظمللم التمللل انافسللم اتللوع مب 

__________ 

 عمللللا ااوقلللل  الشللللبني اللللللايل: 2213متو / ولأللللل   15الظلللل  البألللللار الحلللللسضي ألمالللللم ذةاقللللم قلللل م تلنللللاك  (19)

www.presidentsoffice.gov.lk/index.php?option=com_k2&view=item&id=120:cabinet-approves-

action-on-53-more-llrc-recommendationsع 

 ع81-1و 57-1تشمل األمثمم األخ س اللومأللن  (21)

 ع213-1و 285-1و 73-1تثاذ قضا ا  ا مم فألما  لتمق عاللومألال  (21)

 ك الظلللل  ااوقللللل  الشللللبني اللللللايل:2211سللللطن  عمنللللت اننومللللم تنشلللللألل تللللار الللللدفاع االللللدين مب آب/ غ (22)

www.defence.lk/new.asp?fname=20110824_01ع 

 (ع15الظ  م كز السألاقال حقاةمم عم ار اللس ألق والم ار األخ سح )الظ  اناشألم  (23)
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 مللللاه(  وةةلللافم ةىل  22-27 لللاتن ااسلللأللن مب ةمجلللاذ خطلللم التملللل الومجنأللللم )الظللل  الض للل ال 
اهلاملم األخل س الليت    لت فألهلا تنلم من اناتل الثال  عشل ة  لحك م تتاه اخلطم   م  الم 

  ع الللللالألن آخللللل  ن واخلضلللللاأل كلللللا ن   وماتغامللللاك  لللللا مب  للللللح م للللللل و  للللل  اخلاذجأللللللم السللللاعق مللللل
 كا ولألنيع 

اننومم ةىل اللس ألق مب اتمعاألال اخلطرية ةلد ا موعلال  213-1ومعت اللومألم  -32
شلللب  عسللن  م(ك وم اةلللاة ااسللل ولن عنهلللا  كم موعلللال عتضلللها ااسللمسم غلللري الشللل عألم )عمللل

مب خطم التمل الومجنألم  لل   ومتاقبلهم عغمل النظ  عن اذتبامجاهتم السألاقألمع وقد  فامل اننومم
شذحلاس مشلب  فألهم ةل ز ن مب شتبم اللس أل ال  72كار  ناد   2212 نا   كالور الثاين/مب  

 ع (24)م  عتضهم  االتم م عااذ اب وعأر اللس أل ال جاذ م
تضنأللح جلزأل كبلري ملن ا موعلال شلب  التسلن  مك فملم  يلذلر ةىل الأللويف  وعما ال غم من -35

 نن من كباذ ال لامة شلب  التسلن  ن الملر ن  شلغالر مب الوقلت اناةل  منحللبن ا  م ةج األ نق
و اذ لللن وذلللا موغلللال  م ضالاللللدا وفأللللي  غلللاموذق موذالألللللاذار )اام لللب عناذوللللا(  و اللللو    األول 

مب  راملوذمجلللل االشلللل قألم قألضالألسللللاتوذم شللللالدذاكاللار )اام للللب عبألمألللللار( وذلللل السللللاعق مب اا امجتللللم
ملن   كلالس   وكار ع(25)اتمعاألال اليت تلتمق عاذتناب ج اةم خطرية خالل النزاع ااسمح التد د من
وعمللال مب م  مللم ت  للم عمللا  كتامألللل ة للاليفو  لل   للوذ    كللمقاةللد ن قللاع ن مب  عألمألللاركاذولللا و 
ااتنألللم عالللدذو  ااسلللضامة وااحلللانمك فضللالس  فحلللألل كاذولللا اانشللق الللرم ومللضل  الم نللمتشللنألل 
ألل   لو الضحللألل ااسل ول علن ع كل من التايف االتم م عاألمجضال والنزاع ااسلمح اذ   االلالألم عن الل

 ع (26)ج ميم من ج اةم ان ب يو  ك نألد األمجضال

 المساءلة قضايافي التقد  المقرز  -خامساا  

 المبادرات المقل ة -ألف 
و أل لللال مسلللل مم  ةىل اننوملللم ةجللل األ 22/1مجملللب لملللن   لللوذ االسلللار مب قللل اذه  -32
  وذ االسار اللدويل وال لالور االسلاين اللدويل واالا  مجألل  مو وقم مب امعاألال اللهاد قالور و 

__________ 

 ع 32(ك الض  ة 12الظ  خطم التمل الومجنألم )الظ  اناشألم  (24)

 Human Rights Watch,“Sri Lanka: Probe into LTTE Crimes Should Start with Karuna”, 28الظل   (25)

March 2013 (www.hrw.org/news/2013/03/28/sri-lanka-probe-ltte-crimes-should-start-karuna)  ومنظملللم
-www.amnesty.org/en/region/sri التضللو الدولألللمك ت   لل  عللن قلل م تلنللاك ملللاح عمللا ااوقلل  الشللبني اللللايل:

lanka/report-2010 ع 

(26) S/AC.51/2007/9 ع الظ    ضاسHuman Rights Watch,“Sri Lanka: Karuna Group Abducts Children for 

Combat” ك تلللللللللللللللللللللللاح عمللللللللللللللللللللللا ااوقلللللللللللللللللللللل  الشللللللللللللللللللللللبني اللللللللللللللللللللللللايل: 2227 كللللللللللللللللللللللالور الثاين/ نللللللللللللللللللللللا    25ك
www.hrw.org/news/2007/01/23/sri-lanka-karuna-group-abducts-children-combat.ع 



A/HRC/25/23 

13 GE.14-11200 

وتتهد ا عااا  ةجل األال مو وقلم اللداعري ااةافألم الض وذ م لموفاأل عاللزاماهتا ال الولألم  ال الحلمم 
ع وقلد معلت وااسلاأللم وااحللانمومسل مم تنضل اوامجي قل م تلنلا مجلألتهم التداللم واالحللا  

لموعللم مللن اللومللألال اا دمللم مللن الم نللم ااتنألللم عالللدذو  ااسلللضامة وااحلللانم   ضللاس ةىل ةجلل األ 
قللألما امعللاألال ال لللل التشللواةي لممللدلألن  مز للد مللن اللس أل للال مب قضللا ا ومسللاةل ةللدمةك وت

يف قللوس خطللوال ةللدومة وجزةألللم وةعللدايف السلل ناأل عللإج األال مللوجزةع وم تلذللر اننومللم ةىل الألللو 
  لوذ االسلار اللدويل وال لالور االسلاين معاألال اخلطرية تللهاكلال قلالور ة األ اللس ألق مب ات

  الدويل وم  نن  م منها مسلوفألاس لش و  اتقل اللألم  و ااحلداقألم ااطموعمع
ال مب مجملم  ملوذك و ومت الم نم ااتنألم عالدذو  ااسلضامة وااحللانم  واملمم اللس أل ل -37

منهلللا الظللل و  الللليت مينلللن  ر تنلللور قلللد  لللد ت فألهلللا  لللاتل ةلللدمة تلتملللق عوفلللاة ملللدلألن  و 
ةماعلهمك وعما ة ا كالت  لره اللس أل لال قلد كشلضت علن وجلوم قلمود غلري مشل وع وعملا ة ا 
خض  م تنبو  ره األفتال لمم اةاة والت ابك فضالس عن اللس ألق مب تس ألالل الضألد و لم ناة 

 اتللألة ةنمللم و ألللق عسللن  م مبا بللال   أل للم اتمعللاألال الناشللام عنهللاع وقللد شللنل قاةللد  2
من  جل ةج األ و أل ال وت دمي ت   ل  علن ااال ظلال الليت  علدهتا الم نلمع  2212شبا /ف ا   

وملل   لللحك ت  يتلل   قللوس ال مألللل عللن  للره ااجلل األال ألر جمسللم احملنمللم كالللت مغم للم وغللري 
 وم تحلدذ احملنمم  م ت     هبرا الشأرع  ملا م لم مهوذك

 2212و فامل اننومم مب ود ثها االتمق  طلم التملل الومجنأللم مب كلالور الثاين/ نلا    -38
مب  2213عللأر ةنمللم اللس ألللق اللاعتللم تللألة قلل م تلنللا قللد  هنللت و أل هللا مب شللبا /ف ا   

اتل ال حللف ااشللاذ ةلألهللا مب ت   لل  اتمعلاأل االتمللق عتممألللال قللل االلدلألنك وخمحلللت ةىل  ر  لل
الم نم ااتنألم عالدذو  ااسلضامة وااحلانم ت تتزس ةىل اتألةك و ر اخلساة  مب مضو  االدلألن 
لاشام عن  فتال غري مش وعم قامت هبلا   كلم  لوذ و  ل  تامأللل ة لاليفع و عمغلت اننوملم علن  ر 

 تزال جاذ مع  ت 2مم مب ةمجاذ فألد و ال ناة  داا  مم الثالألم من اللس أل ال مب اتمعاألال اا
عالنزا لم واتقلل اللألم وت ظت ااضوةم السامألم  ر ةلاكم اللس أللق التسلن  م ت تلملل   -31

الث لمع ف اةللد اتلألة الللرم  لشللأ  لره احملللاكم  لو   ضللاس قاةلد قللوال األمللن مب الضل وذ ن لنسللب 
ع للذطللألل والتممألللال التسلللن  م التامللم  نلللادمنط للم اات كللم ال ةألسلللألم لمنللزاع وشللاذد عنشلللا  مب ا
لس أل للال مب قضللا ا اللهاكللال الةجل األ   اهتللاو نبغلي  ر تلللوىل السللمطال اادلأللم ولللألن التسللن  م 

 ع (27)قوال اتألة  و ال وال ااسمسم    وذ االسار اازعومم عما   دم
نال النامجلم علن النلزاع ووف اس لمسنوممك فإر اللتدام اخلال عاخلساة  مب األذواح وااملم -22

قألم ي الضوأل عملا علدم ال لملا وات  لا ملن  2213والرم اقلينمل مب كالور األول/م سم  
__________ 

 ,CCPR/C/79/Add.76, CCPR/CO/71/VEN, CCPR/CO/69/KGZالظلللللل  عملللللللا قلللللللبألل ااثللللللال (27)

CCPR/C/79/Add.104, CCPR/C/79/Add.86, para. 9, CCPR/C/79/Add.96, CCPR/C/79/Add.80, 

Official Records of the General Assembly, Thirty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/35/40), para. 

249, and CAT/C/CR/31/1, para. 9 (d) (iii)ع 
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اادلألن   ناأل ان بك فضالس عن محلري ااض وم نع وقد  فألد عأر النلاة، قألد اللسمألللع ومل   للحك 
و اخلضللوا منللر عللايف لللن ت للديف للأل للم اللتللدام مللوذة كاممللم تمأللل  األشللذال الللر ن ل للوا  لللضهم  

مللللل  البألاللللللال 1182 ةت مللللن  فللللل ام األقلللل ة ااباشللللل  ن لمملللللوتا  و   وعمللللا قلللللبألل ااثللللالك م  ي
اللليت ملللال فألهللا مجأللل   فللل ام األقلل ة  و اخلضللوا  و غلللامذوا  انللاتل احللللوت ولللرلح  كااض للوم ن
 البمدع 
علإج األ مز لد ملن  نمالم نلم ااتنأللم عاللدذو  ااسللضامة وااحللا مساةل  خ س  ومت ومثم -21

لننهللا م تتاتهللا مب ةمجللاذ ةللاكم اللس ألللق  و غري للا مللن ااجلل األالع وعمللا ك اللس أل للال عشللأهنا
من ت     ا عن علالغ قم هلا ة األ اقللم اذ الل لاذ    112-1قبألل ااثالك  ع عت الم نم مب الض  ة 

 واا قسللللال االتم للللم ع لللللل الحلللللسضألن وغللللري  لللللح مللللن  شللللنال اتعلللللداألال عمللللا الحلللللسضألن
 مب  ره انوام  وت دمي م تنبألها ةىل التدالمع عالمألمك وة األ ة وذة و ألق  اقم اا
و ع عللت ااضوةللم السللامألم   ضللاس عللن قم هللا ة األ عللديف عللدأل ااجلل األال ال الولألللم نللق  م  -22

مشللللب  فألللل  ملللن   كلللم  لللوذ و  للل  تامأللللل ة لللاليف  يلللد عا اذتناعللل  ج ميلللم  للل ب  و غلللري  للللح ملللن 
 هاكال   وذ االسارع الل
ك  عمنت اننومم  ر ال ةألن شنل الم نم اتد دة لملس ألق 2213ومب آب/ غسطن  -23

ةىل  18 ىل جمسلاهتا التمنأللم مب الضلرتة ملنمب  اتل اتخلضاألع وقد تم ت الم نم اليت ع لدل  و 
شلنوس ملن مجألل   13 722مب منط لم كألمألنلو تشلي تشلي حنلو  2212كالور الثاين/ نا     21

ع ومجمبت اننومم   ضاس متمومال من عمدار  خ س تلتمق عأشلذال قل  اللنألن (28) حناأل البالم
المللل  ر  نولللوا  الألللاس مب اخلللاذجع وت  للب ااضوةللألم السللامألم هبللره اتهللومك لننهللا تال لل   ر 
الم نم لن تغطي قوس  اتل اتخلضاأل مب اا امجتلن الشمالألم والش قألم مب الضرتة ملا علن علامي 

ع وللرلحك فللإر النثلري مللن  للاتل اتخلضلاأل اابمللغ عنهلا مب السللنوال األخللرية 2221و 1112
 مب كولومبو و جزاأل  خ س من البمد لن تدخل مب لطاذ اخلحلامهاع 

ك  عمنلللللت اننوملللللم  ر تنلللللم قللللل م تلنلللللا ن لللللوذ 2213تشللللل  ن الثلللللاين/لوفم  ومب  -22
 للللوذ االسللللارك و أل للللال ومجنألللللم مب االسللللار قللللل  مك عللللدعم مللللن شللللتبم  مالللللم النومنولللللث ن
كلللللالور ع ومب عدا لللللم  2213و 2221امعلللللاألال اللتلللللر ب اا تنبلللللم مب الضلللللرتة ملللللا علللللن علللللامي 

 ع(29)ك  عمنت الم نم  ر اللس أل ال قد تأجمت ةىل  جل غري مسما2213األول/م سم  

__________ 

كالور   27شنوسحك  13 722و اذة الدفاع واللنمألم انض  مع حتم ت الم نم اليت و ق مب  اتل اتخلضاأل  (28)
 ك ملا م عما ااوق  الشبني:2212 الثاين/ نا  

www.defence.lk/new.asp?fname=Commission_probing_disappearances_receives_13700_complai

nts_20140127_07ع 

(29) Ramanathan Ahilan, ”HRC Postpones Set Up Of Torture Commission On Alleged Requests By 

CSOs – Rights Now Asks Chairman To Name The Orgs”, Rights Now, 14 December 2013, 

available from www.rightsnow.net/?p=4347ع 
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آلأللللم لل حللللي  عإلشلللاأل (30)و وملللت ااضوةلللم السلللامألم قللل م تلنلللا مب ت     لللا السلللاعق  -25
ملللللن شلللللأهنا  ر تسللللللند ةىل توملللللألال الم نلللللم ااتنأللللللم عاللللللدذو  ااسللللللضامة ان لللللاةق  كثللللل  مشلللللوتس 

وااحلانمع ومن ااهم تأكألد  ر آلألم ت حلي ان لاةق للب  ر متلثلل عالناملل لالللزاملال ال الولأللم 
  لللح اخلألللاذ  عضللاأل الم نللم واتعلبللاذال االتم للم الدولألللم لمدولللم و ر تنللور مسللل مم متامللاسك  للا مب

ةقملللألم  لللد  نلللن تغطلللي فلللرتة النلللزاع كمهلللا و عااألزالأللللمع و نبغلللي  ر تلملللل  عوت لللم واقلللتم ةىل  قحللللا 
الدوللللم عأكممللل ع و نبغلللي  ر ت لللويف  لللره اةلأللللم عملللا عممأللللم تشلللاوذ م ومجنأللللم واقلللتم تلضلللمن آذاأل 

من مجأل   حناأل البمدع وللب اقللذالل اللدذو  ملن الضسا ا والناجن ومنظمال ا لم  اادين 
ةخضاذ تار اللس ألق اااةألم لضمار  ر تلملل    لم آلأللم جد لدة عاتقلل اللألم والسلمطم الال مللن 
لنللي تنللور فتاللللمع وعمللا قلللبألل ااثللالك  نبغلللي ةلشللاأل  م آلأللللم شللاممم لل حللللي ان للاةق  وجلللب 

 اللس أل ال انايل ااشوب عالتألوبع ولألن  وجب قالور تنم تش    ةدم هلره اةلألم
وتشللري ااضوةللم السللامألم ةىل  للل  ت لللو  أل للم آلألللم لل حلللي ان للاةق  ر متللنح عضللواس اللول  -22

مجاعأللم وجل اةم س ولن جناةأللاس علن اذتنلاب جل اةم  ل ب وةعلامة مور م اةاة  ف ام قد  نولور م
ح اللهاكلللال قاةملللم عملللا للللوع ةلللد االسلللالألم واللهاكلللال جسلللألمم ن لللوذ االسلللارك  لللا مب  لللل

اتلللننع و نبغلللي  ر تنظللل  تنلللم ت حللللي ان لللاةق مب مجملللب اللللدعم اللللدويلك مثلللل ااسلللاعدة الل نأللللم 
وال الولألللم والسألاقلللاتألم اخلاملللمك فضلللالس علللن ةشلل اد ة  لللن مولأللللن لممسلللاعدة مب  لللره التممأللللمع 

لل الأللللم شلللاممم وملسللل م و خلللرياس  نبغلللي تنمملللم تلللار اللس أللللق تملللح عدلأللللال وةجللل األال لمتداللللم ات
 تشمل اا اةاة وات  واللدقألق وغري ا من ع ام، ااساأللم  و اامالحع

 قضايا رمزية -باء 
 ظه  ةخضاذ اننومم مب ة  ا  ت ديف كبري عما متألد ااساأللم مب عديف ةج األ و أل ال  -27

تللدة  للاتل ذمز للمع مسلل مم ومو وقللم مب امعللاألال اتللهاكللال اخلطللرية ن لوذ االسللار االتم للم ع
وقد وجهت ااضوةم السامألم واةلأللال الدولأللم ن لوذ االسلار مل اذاس وتنل اذاس اللبلاه لملن   لوذ 
االسار ةىل تمح اناتلع وقلم ل ف  لق اخلل األ الللاع  ل ملن التلايف الضلوأل مب ت   ل ه عملا النثلري 

اللس ألللق الومجنألللم ( اللليت    للت فألهللا تللار 212و 172و 121مللن  للره انللاتل )الض لل ال 
السللاع م و ومللت الم نللم ااتنألللم عالللدذو  ااسلللضامة وااحلللانم  وامللمم اللس أل للال عشللأهناع ومب 
عتمل اناتلك  عمغت اننومم  كث  من م ة ا من عن ة  ا  ت ديف مب اللس أل لالع عأللد  لل  م 

 للللره تدالللللمع و تضلللمل   للللم  الللللم ملللن  للللره انللللاتل ةىل ت لللدمي ااسلللل ولن عللللن اتللهاكلللال ةىل ال
 اخلطلللللرية االتم لللللم اتمعلللللاألاللننهلللللا تتطلللللي مثلللللات عمللللا  عألنلللللم مللللغريةلألسلللللت قلللللوس انللللاتل 

اذتنبلهلا اننوملم و  كلم  لوذ و  ل  تامأللل ة لاليف   نلاأل النلزاع عاللهاكال جسألمم ن لوذ االسلار 
 تزال متم مع وم  ي  عتد و أل ال عشأهنا  و  هنا ت

 خماسي ترنكومالي -1 
__________ 

(31) A/HRC/22/38ع 
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وقيلملوا عمللا  2222كللالور الثاين/ نلا    2 ر ةسلم مجللالب تت ةلوا لمضل ب مب   لدعا -28
قلا ل ت  ننوملايلع وقلد خمحللت احملنملم اتزةأللم عرت ننوملايل    دم قوال األمن الس  اللنألم مب

امت عن ااماعم عطم ال لاذ مك ووجهت الش مجم ةىل ةج األ و أل اهتا ةىل  ر  اتل الوفاة  مب
ال وت دمي ااشلب  فألهم ةىل ال ضاألع وا ل ز عدم من  ف ام ف قم خامم كاللت ااز د من اللس أل 

موجللومة منللار انللام  كمشلللب  فللألهم عتللد وقوعلل  عمللا الضللوذ غللري  للل   يمجمللق قلل ا هم مب التللايف 
لضسلل ع ومنللر  لللح انللن   جللل ال اةللي مب ت  ننومللايل ال ضللألم كللل شلله  مطالبللاس شللتبم اللس ألللق 

ت لديف  قلباعاس تل ذ الللأخريع وفل    ن و أل اهتلاع وم  ل  الشلتبم و أل لال وماتناةي عإعدام ت اذ   ع
 ع(31)عدة شهوم م   ف ام  ق  م خاذج البمد عتد تم ألهم هتد دال

ك  جللل ل تنللم  وماتغاملللا و أل للال مب قضلللألم ت  ننوملللايل 2227و 2222ومب عللامي  -21
اننومللم قللل ت   لل  الم نلللمع  عإشلل ا  لموعللم مسللل مم مولألللم تضللم شذحللللألال عللاذ ةع وم تنشلل 

و   لللت تنلللم قللل م تلنلللا ن لللوذ االسلللار آللللراد   ضلللاس مب ال ضلللألمك ولشللل ل لممللل ة األوىل مب  
 تلللللوذ  قلللللوال األملللللن مب  لللللره ك ت     لللللا اللللللرم خمحللللللت فألللللل  ةىل2212كلللللالور الثاين/ نلللللا   

عللديف ملاعتللم و ع عللت الم نللم ااتنألللم عالللدذو  ااسلللضامة وااحلللانم عللن اقلللألاةها مللن  ع(32)ال ضللألم
 للاة، تنم  وماتغاما و ومت اننومم  واممم اللس ألق مب عممألال ال للع

قللد  ملل   ك  عمغللت اننومللم لمللن   للوذ االسللار عللأر االلدعي التللايف2213ومب عللايف  -52
 شلاذل اننوملم  ولت ةشل ا  السلمطال ال ضلاةألمع ومب  للح الوقلتكالش مجم عبدأل و ألق ملأر 

 ع(33)ج عنلأل م و ي ملألل عما اللزامنا عااساأللمحقد ا  ةىل  ر ااسألم ح
ةللاعطاس مللن ف قللم التمللل اخلامللم وا لي للزوا  12ك قيللبمل عمللا 2213 ز  ار/ ولأللل  ومب  -51

ألقباب تلتمق ناتل ال للع وم  نن مد   الش مجم الرم كار عما ذ   عمم  مب  لح الوقلت 
م ةىل ت  ننوملايل(ع و عملغ الناةلب التلايف عألنهم )ت قا منر  لح انن ةىل لاةلب لممضللة التلايف وعلا

عللأر اامجللاذ الللزمي االوقلل  اجلل األال مللن  للرا النللوع  2213آب/ غسللطن ااضوةللم السللامألم مب 
 للو  ال للم  شلله ك لننلل   شللاذ ةىل وجللوم مللتوعال مب ةقنللاع الشللهوم عااضللي مب ت للدمي ةفللاماهتمع 

كلللللالور الثاين/ نلللللا    22 ع ومب2213تشللللل  ن األول/ كللللللوع  و يفللللل ج علللللن الضلللللبا  عنضاللللللم مب 
ك  عملغ منللب االلدعي التلايف ااضوةللم السلامألم مب اجلملاع ملل  قلن تري اللل ةألن علأر األملللم 2212

شللا داس وفيسحلللت قللب  شللهامال مشللضوعم عألمللن ألشللذال آخلل  نع  12قيلل مت مللن ةفللامال 
__________ 

 University Teachers for Human Rights (Jaffna), special report No. 30, 1 April 2008. Availableالظ   (31)

from www.uthr.org/SpecialReports/Spreport30.htmع 

-www.colombotelegraph.com/wp-content/uploads/2014/01/report-by ملاح عما ااوق  الشلبني الللايل: (32)

the-HRC-appointed-Special-Rapporteur.pdfع 

  لمنةألن وفد ق م تلنا ما ألندا   اقألنغي مب اتزأل ال فأل  ااسلوس من الدوذة الثالألم والتش  ن عألار ذ  (33)
   وذ االسارك ملاح عما ااوق  الشبني اللايل:

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/22ndSession/OralStatements/Sri

%20Lanka%20mtg%206.pdfع 
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شللللا داس آخلللل  ن عمللللا اللللل غم مللللن  للللل  واجلللل  مللللتوعال مب  12واقلللللدعا منلللللب االلللدعي التللللايف 
ملن مواعللي ال مللق النبللري  ر  للره ال ضللألم م حللال عاألشللذال الللر ن  تألشللور خللاذج البمللدع و اتت

م وذ مثاين قلنوال عملا اللس أل لال وعملا تشلنألل تلار و أللق امي ةىل للأل م عما ال غم من 
 واتللزامال االن ذة من اننوممع

 مضظمة العمل لمكافقة الجوع -2 
حللللاس ملللن التلللاممن مب للللال ااسلللاعدة مب شذ 17ك قيللللل 2222آب/ غسلللطن  2مب  -52

مب خضللم ال لللال عللن اننومللم ومنظمللم م اتللوع مب  مللاكن عممهللم  وت للوذ منظمللم التمللل انافسلل
 ع(34) وذ تامألل ة اليف لملس    من  جل السألط ة عما البمدة

ك علللد ل اللس أل لللال مب عممأللللال ال للللل مب احملنملللم 2222آب/ غسلللطن  15مب  و -53
ع غلللري  ر ال ضلللألم  ي ألملللت مب األشللله  اللالأللللم ةىل  لوذام لللاعوذا وملللن   ةىل كالللللايل اتزةأللللم  وتلللوذ

ك لي للل قاةللي الحلللمح مب 2227و يعألللدل عتللد  لللح ةىل  لوذام للاعوذاع ومب تشلل  ن الثللاين/لوفم  
 لوذام للاعوذا ةىل منللار آخلل  و يعألللدل ال ضللألم مللن جد للد ةىل قاةللي الحلللمح مب موتللوذ  ألللث توقضللت 

(ع 2222 )قلللاضخ آخللل  غلللري اللللرم لظللل  مب ال ضلللألم مب البدا لللم مب آب/ غسلللطن منلللر  للللح انلللن
تلنللا ن للوذ االسللار واشلللنت  وقللدمت منظمللم التمللل انافسللم اتللوع شللنوس ةىل تنللم قلل م

 ع (35)عتد  لح من عديف فتالأللها وعديف تتاوهنا
ل ضلألمك وقلدمت وافأللم مب ا و ج ل اانظمال احملمألم والدولأللم ااو وقلم وااسلل مم و أل لال -52

امعلللاألال خطلللرية تضأللللد قلللوأل متاتلللم ال ضلللألم ملللن قبلللل منللللب الناةلللب التلللايف والشللل مجم والطبأللللب 
الشلللل عي وو اذة التللللدلع و شللللاذل ةىل  ر االلللونضن قللللد  تمضللللوا األملللللم و  الو للللا عللللل وعبثللللوا هبللللاع 
 وتت ةت  ق  الضسا ا لمرت ألب واللهد د وشي تت مب عتمل اناتل عما اللوقأل  عما عألاللال

 ع (36)لسسب الشنوس
وكالللللت  للللره ال ضللللألم   ضللللاس مللللن عللللن ال ضللللا ا اللللليت    للللت فألهللللا تنللللم  وماتغامللللا مب  -55

ك عملللللا الللللل غم ملللللن  ر ت     لللللا م  نشللللل  قللللللع و وملللللت الم نلللللم ااتنأللللللم 2227آب/ غسلللللطن 
عاللللدذو  ااسللللضامة وااحللللانم اننوملللم عاقللللنمال اللس أل لللال وم اةلللاة ااسللل ولن علللن  لللره 

 عمغ الناةب التايف ااضوةم السامألم خالل   اذهتا عأل   م  مونضأل  عإعامة مذاقم اامضال األفتالع و 
__________ 

  اللنألم للنسلللألق عممأللللم السلللاليف تلنلللا مب  نمهلللا اللللرم وجهلللل  ةىل األماللللم السللل خمحللللت عتثلللم ال ملللد لسللل م (34)
ةىل  ر اتألة كار  لو اللرم  سلألط  عملا البملدة قلاعم م للل التلاممن مب للال  2222آب/ غسطن  21 مب

 ااساعدةع

(35) Action contre la Faim, The Muttur massacre: a struggle for justice, study report, June 2008 ك االلاح
 www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publicationsعملللللللللللللللللللا موقللللللللللللللللللل  الشلللللللللللللللللللبنم الللللللللللللللللللللايل: 

/ACF-IN-Sri-Lanka-Advocacy-Report-6-18-08.pdfع 

 University Teachers for Human Rights, special report No. 33, 4 August 2009, available fromالظل   (36)

http://uthr.org/SpecialReports/spreport33.htm#_Toc237059512ع 
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احملضونللم مشللرياس مب الوقللت لضسلل  ةىل  ر اللس أل للال تسللري عللبلألع و كلل ل اننومللم مب تتمأل اهتللا 
عمللا عمللا  للرا الل   لل   ر ف  للق كبللاذ االلدعن التللامن  وامللل ملاعتللم خململلف ا ا للال اللس ألللق 

 تترذ ة بال  و م ااس ولن عن  لحع غم من ال  

 إعدا  السجضاء وااشخاص الذي  سلموا أنمسهة -3 
مشللا د   نهلل ل مللوام الضألللد و وااللوام ااحلللوذةك 2221منللر هنا للم النللزاع ااسللمح مب عللايف  -52
األ  و   نل   نلاأل تسلمألمهم  لضسلهم ظهل  فألهلا السل ناأل اللر ن قلملوا الليت ا  مم األخرية من انل ب ا

 لدس قوال األمنع ا ل ا  م
ك قللللديف اا لللل ذ اخلللللال ااتللللي نللللاتل ااعللللدايف خللللاذج لطللللاذ 2211ومب  ز  ار/ ولأللللل   -57

ال ضاأل  و عإج األال موجزة  و تتسضاس ت    اس ت نأللاس ةىل لملن   لوذ االسلار  ثبلت ملسم  جلزاأل 
2221ألول ملللل ة مب آب/ غسللللطن  2مللللن ل طللللال الضألللللد و اللللليت عثلهللللا ال نللللاة 

 12ع ومب (37)
اتعللرتاض مهللا الل للي الللرم اقلللندل ةلأللل  مب ك  عمنللت اننومللم للأل للم ومأل2221  مول/قللبلم  

عما النلاة، الساع م لمم  ذ اخلالع وذماس عما  لحك كمف اا  ذ اخلال خ األ مسلل من علإج األ 
ضامة وااحللانم ومألل ت ي  كد اقلنلاج  األويلع وعما ال غم من  ر الم نم ااتنألم عالدذو  ااسل

م الل ج عنلأل للم قامجتللم عللن مللسم االلوامك ف لللد  ومللت اننومللم عللإج األ ااز للد مللن اللس أل لللالع 
ووف للاس لمسنومللمك خيضلل   للرا األملل  مب الوقللت اناةلل  ا  مللم  الألللم مللن ااجلل األال اللليت ت للويف هبللا 

 ع(38)عتد  ةنمم اللس ألق التسن  مك وم امي احملنمم ةىل للأل م

 ران براباكارانباالشاند )أ( 
ع اعاكللللاذار اعللللن  لموعللللم مللللن الحلللللوذ عاتشللللالدذارك  نهلللل ل 2213مب شللللبا /ف ا    -58

عاماس و و جالن مب  12فألموعألالم ع اعاكاذار  عألم   كم  وذ و    تامألل ة اليف البالغ من التم  
دمة عملا قبو  ي    ذ و بدو  ل  كار ةل زاس لدس ال وال الس  اللنألمك ونه  عتد  لح جثم  

 2221ذمامال مدذهع وقد اللي طلت الحللوذ مب   اذ/ملا و  األذض كما  بدو عتد  ر اخرتقت
عالنامريا لضسها عضاذذ قاعال قمألمم عن الم طلنع ومفتت السمطال علأر الحلليب قيللل مب تبلامل 

 امجالذ الناذع

 ت. توريراجاسضغا  )الملقب بالكولون ل رام ش( )ب( 
ومحلللامذ  خلل س قاةللد  2 حلللمت عمألهللا ال نللاة  وااللوام ااحلللوذة اللليت مللوام الضألللد وتحلللوذ  -51

  كم  وذ و    تامألل ة اليف النولولأللل ذاملألة و لو خيضل  لالقلل واب عملا   لدم قلوال األملن 

__________ 

(37) A/HRC/17/28/Add.1ك اللر أللع 

 ع2(ك مضسم 12الظ  خطم التمل الومجنألم )الظ  اناشألم  (38)
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السللل  اللنألمك وتظهللل  عتلللد  للللح   ضلللاس ملللوذ جثلللل  مشلللو مع ووف لللاس افلللامال علللدة شلللهوم عملللا 
 ك كار النولولألل ةل زاس لدس قوال األمن قاعم موت ع انوام  احملألطم  حلري النولولألل ذامألة

  بريا(يسبإ ةشوبا )الملقب )ج( 
 نه  اللسمألل الرم  ج اه اا  ذ اخلال ااتي ناتل ااعلدايف خلاذج لطلاذ ال ضلاأل  و  -22

أل  اك االتم م  ول ة س 2اليت عثلها ال ناة  وام الضألد و وااوام ااحلوذةعإج األال موجزة  و تتسضاس ا
و ي عضوة عاذ ة من جناح الحلسافم واتتحلاتل مب   كلم  لوذ و  ل  تامأللل ة لاليفك ا لملال  ر 
 نلللور اتللللألة قللللد  عللللدمها عللللإج األال مللللوجزةع وعللللن شلللل  ل الضألللللد و والحلللللوذ اللللليت الل طللللت  ر 

 2213ع ومب تشلل  ن الثلللاين/لوفم  (39)مالعسللها قللد ليزعللت عنهللا للنشللف عللن جسللد ا عاذ للاس 
 ل طال جد دة تيظه  عممألم ال بمل عمألها من قبل اتألة و ي  ألمع 2عثت ال ناة 

وفألمللا  لتمللق عنللل قضللألم مللن ال ضللا ا الللثال  ااشللاذ ةلألهللا  عللالهك  كلل ل اننومللم  ر  -21
مللسم الم طللال والحلللوذ ت تللزال غللري مدعمللم عاألملللم وغللري م كللدةع وت  يتلل   مللا ة ا كالللت قللد 

 خضتت ألم و ألق آخ ع

 ية الب ضاءحادثة الرا )د( 
مذ  ف  ق اخل األ اللاع  ل من التايف امعاألال ااعدايف عإج األال موجزة الليت تتل ض هللا   -22

عما ال غم ملن تأكأللدال  2221  اذ/ما و  18كباذ ال امة مب   كم  وذ و    تامألل ة اليف مب 
وملم واتلألة اننومم  ر عإمناهنم تسمألم  لضسهم عأمارع وقديف مس ولور ذفألتو ااسللوس مب انن

ع وعألنملللا ت تللزال الظللل و  (40)ذوا للال ملضلللاذعم عشللأر األ لللدا  مب الل متللال واحملافلللل الدولألللم
احملألطللم عانللام  مبهمللمك خميللي ف  للق اخللل األ ةىل  ر ال ألللام ن مب   كللم  للوذ و  لل  تامألللل ة للاليف  

غري  نومألم  تزال األملم عما  را انام  تظه  ع  محلامذ كالوا  تلزمور تسمألم  لضسهمع وت
من شهوم  تألشلور  الأللاس خلاذج البملدع وم تتملد الم نلم ااتنأللم عاللدذو  ااسللضامة وااحللانم ةىل 
ةجللل األ ومأللللل ل لللدم  و اللس أللللق مب  ام لللم حال ا لللم البألضلللاألحك لننهلللا  كللل ل ةفلللامال جنللل ال مب 

ا الل   ل  اتألة ومونف  نلومي ذفضلا تملح اتمعلاألالع وعأل نلت اننوملم مب تتمأل اهتلا عملا  لر
  ل  م  َ    م و أل ال  خ س مب انام م عسبب عديف وجوم  ملم مو وقمع 

__________ 

 Amnesty International, Sri Lanka: Briefing to Committee against Torture, October 2011الظل ك  (39)

(available from www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/016/2011/si/2bb1bbe4-8ba5-4f37-82d0-

70cbfec5bb2d/asa370162011en.pdf) p. 20,ع 

 Frederica Jansz, “‘Gota ordered them to be shot’- General Sarath Fonseka”, Sunday Leader, 12الظ  (41)

December 2010, available from www.thesundayleader.lk/2009/12/13/%E2%80%9Cgota-ordered-

them-to-be-shot%E2%80%9D-%E2%80%93-general-sarath-fonseka/ع 
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 براغ ت إيكض ل غودا -4 
ك اخلضللا مللسضي قلل  اللني وذقللايف كاذ نللاتري  للو 2212كللالور الثاين/ نللا     22مب  -23

ع اغأللللت ة ننألمألغلللوما عتلللد فلللرتة قحللللرية ملللن مغامذتللل  منلللار عممللل ع وقبلللل عضلللتم   لللايفك لشللل   لللرا 
لحلسضي م اتس  نل د فألل  الل ةألن ذاجاعاكسلاع وقلد  خل  السلنار احملمأللور الحللسافم السل  اللنألم ا

قبل فرتة قحلرية من  لو ال من مج ا  حفارح عما م  عم من منزل مور عأهنم شا دوا قألاذة عألضاأل 
   يمجمللق قلل ا   مب الألللويف اللللايل  ك اخليطللف ع اغألللت عالضتللل2221اخلضاةلل ع ومب آب/ غسللطن 

 ر قللال اخللامجضور ةهنللم اخلطضلوه خطللأع وت مللز  لره انالللم ةىل عشل ال اةت  مللن  للاتل عتلد 
تلنا وت تزال مور تسو مع وقد   لاذل  اتخلضاأل اليت شهدهتا السنوال الثال ور اااةألم مب ق م

قضللألم ة ننألمألغللوما كللل مللن ااضوةللم السللامألم والض  للق التامللل ااتللي نللاتل اتخلضللاأل ال سلل م  و 
الطلللوعي وتنلللم منا ضلللم اللتلللر ب وف  لللق اخلللل األ الللللاع  ل ملللن التلللايفع وعملللا الللل غم ملللن  ر  غلللري

الم نم ااتنألم عالدذو  ااسلضامة وااحلانم م و ق مب  ره ال ضألمك فإهنا قدمت توملألال عاملم 
ت ضلللللي علللللأر و لللللق اننوملللللم مب  لللللاتل اتخلطلللللا  واتخلضلللللاأل ال سللللل م واتعللللللداألال عملللللا 

 الحلسضألنع 
السللاعق ) الألللاس ذةللألن ال ضلللاة( مللدذ  ملل  ةىل الناةللب التلللايف  2211ومب  ز  ار/ ولأللل   -22

 2211 مهار عري ن لممثول  مايف ال ضاأل مب ال ضلألم عتلد  ر  خل  تنلم منا ضلم اللتلر ب مب علايف
ري ن خلللالل جمسللم اتقلللماع عألللل  ة ننألمألغللوما كللار  تلللألة مب عمللد  جنلليبع واعلللرت  مهللار علل  ر
وقال ةر األقوال اليت  مىل هبلا ةىل الم نلم تسللند ةىل  وما نار ع اغألت ة ننألمألغ نن عما عمم  م

 لشلطلها ألقلامم عداةأللم ملن احمللامي التلايف عشلأر  وماغلة ننألمألاألوام  اليت تم ا اع وتت ةت  وجلم 
جبنأللللف عمللللا  لللامة لملللن   للللوذ  2212مب آ اذ/ملللاذ  اللللرم ع للللد اليب اتلللجلملللاع اتمب 

تلدخل  لره ال ضلألم مل  قضلا ا   س ألق ال ضلاةي جلاذع وتاننومم عأر الل ع و عمغت(41)االسار 
كثرية من  را النوع مب لطاذ وت م الم نم اتد دة لملس ألق مب  اتل اتخلضاأل اانمضم عدذاقم 

 غريع  قضا ا  اتل اتخلضاأل مب اا امجتلن الشمالألم والش قألم ت

 االستضتاجات والتوص ات -سادساا  

 ضتاجاتاالست -ألف 
على الررغة مر  أن حكومرة سرر  النكرا أحررزت تقردماا كب رراا فري الجوانرب الماديرة  -25

إلعرادة التررو    واالنتعررا  وفرري تضم ررذ بعرل توصرر ات اللجضررة المعض ررة بالرردروس المسررتمادة 
والمصررالقةل لكضهررا لررة تسررتجب بعررد للضررداء الررذ  وجهررا مجلررس حقرروق اإلنسرران بشرر ن 

قلة فري ادعراءات االنتهاكرات الخط ررة لققروق اإلنسران التري إجراء تقق قات موثوقة ومست
__________ 

 ع A/HRC/21/18الظ   (41)
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المتعلقرة بضرمان  تزال مستمرة أو باتخاذ الخطوات الضرورية للوفراء بالتزاماتهرا القانون رة ال
 تقق ق العدالة والجبر.

وم  المهة أن يذّكر مجلس حقوق اإلنسان بقجة وخطورة االنتهاكات التي يُزعة  -22
ر تقرير تام رل إير   قرد ارتكبتاورا والتري تسرببت فري مقترل وإصرابة أن القكومة وحركة نمو 

واختماء اآلالف م  المدن   . وخلص فريق الخبراء التراب  لممر   العرا  فري تقريرر  إلرى أنرا 
إذا ثبتت صقة بعل وذ  اافعال فهي ستعتبر بمثابة جرائة حرب وجرائة اد اإلنسران ة. 

بمررا  2113النكررا فرري غبطأغسررطس  هررا إلررى سررر وفوجئررت الممواررة السررام ة أثضرراء زيارت
م  ش نا أن  يسود وضاك م  شعور عار  بااسى والصدمة ب   الضقايا والضاج   ووو شعور

 يؤد  إلى استمرار زعزعة الثقة بالقكومة والمصالقة إن لة يُعالج. 
واسررتهلت القكومررة مبررادرات وأنشرر ت غل رراتل مثررل مقرراكة التقق ررق العسرركرية  -27

لتقق ررررق المعض ررررة بقرررراالت االختمرررراء القسررررر ل غ ررررر أن وررررذ  اله ئررررات ال تتمترررر  ولجضررررة ا
باالسررتق ل ة الكاف ررة لكرري تكررون فعالررة أو موارر  ثقررة الضررقايا والشررهود. وتمتقررر مقرراكة 
التقق ررق العسرركرية إلررى االسررتق ل والشررماف ة ونطاقهررا مقرردود. ولررة تكرر  لجرران التقق ررق 

عرر   قاريروررا وتلررت توصرر اتها دون تضم ررذ أو متابعررةالسررابقة تسررتكمل والياتهررا ولررة تضشررر ت
النكا لققوق اإلنسان وزي ا في مجرال االسرتجابة   ريق المقاااة. وتل سجل لجضة سر 

بمصررداق ة ل نتهاكررات الخط رررة الترري ارتكبتهررا القرروات العسرركرية واامض ررة علررى الرررغة مرر  
  .(42)أنها تضاولت قضايا عادية كث رة

النكرا مر  جرراء  لعديردة الماار ةل تقلصرت سرلطة مقراكة سرر وخ ل السضوات ا -28
. وكث رررراا مررررا تقرررال القضررررايا أو ر سررراء المقرررراكة (43)التسررر  س وترررردخل السرررلطة التضم ذيررررة

. وعلمررت الممواررة (44)والقضرراة مرر  مقكمررة إلررى أخررررل ممررا يررؤخر اإلجررراءات القضررائ ة
ة برالققوق ااساسر ةل بمرا السرام ة مر  المقرام   بوجرود أعرداد كب ررة مر  الطلبرات المتعلقر

__________ 

ك 2212عملللا قلللبألل ااثلللال اتعللللداأل عملللا قللل ناأل فافولأللللا وملللن   الوفأللللال   نلللاأل ات ل لللا  مب  ز  ار/ ولألللل   (42)
ك 2212ت ل لللا  مب قللل ن و مألنلللاما مب تشللل  ن الثلللاين/لوفم  والتحللللألار مب السللل ن وملللن   الوفأللللال   نلللاأل ا

 ع  2213واتقلذدايف ااض   لم وة والوفألال اليت ن ت  لح مب و مألو   ا مب آب/ غسطن 

قللللللللللللمطت ااضوةلللللللللللللم السلللللللللللللامألم الضللللللللللللوأل مب ولللللللللللللد ثها الشلللللللللللللضوم اا للللللللللللديف ةىل لملللللللللللللن   لللللللللللللوذ االسلللللللللللللار  (43)
(A/HRC/24/CRP.3/Rev.1عمللا مللدس ت للو مل قللألامة ال للالور ) تلنللاك  واقللل اللألم اتهللا  ال ضللاةي مب قلل م
قلللألما ملللن خلللالل اللتلللد ل الثلللامن عشللل  وااقاللللم ااثلللرية لم لللدل لللل ةألن ال ضلللاة الثاللللث واألذعتلللن مب كلللالور  وت

ع وقللد  لغللا اللتللد ل الثللامن عشلل  ا مللن الدقلللوذم الللرم  ومللا ملل ة علتألألنللال مب اهلألاللال 2213الثاين/ نللا   
 تللذاعال وتنم الش مجم وتنم   وذ االسارع ااسل ممك مثل تنم ا

  ل ما  لح عما قبألل ااثال مب ل ل قاةي الحلمح ااش   عما قضألم اا اع  اتماعألم  اتايلع  (44)
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فرري ذلررا قضررايا االحتجرراز التعسررمي والتعررذيب الترري أحبطتهررا المقكمررة العل ررا أو لررة ترر ذن 
 . (45)بإجرائها

إحجررا  الضررقايا والشرررهود عرر  تقررردية  وتتجلررى إحرردر نترررائج وررذ  القرراالت فررري -21
 رةل كان إفاداتهة ووو أمر ممهو  عضدما ال يوجد أ  نظا  فعال لقمايتهة. وفي حاالت كث

الشرهود يتعراررون للترو ررب لثضر هة عرر  تقرردية إفراداتهة بررل وللقتررل. وقرد شرركل وررذا اامررر 
عائقررراا كب رررراا أمرررا  التقق قرررات الجضائ رررة إارررافة إلرررى عمرررل لجررران التقق رررق السرررابقة واللجضرررة 
المعض رة بالرردروس المسرتمادة والمصررالقة. وقرد أبلررا الضائرب العررا  بضمسرا الممواررة السررام ة 

  الشررهود عرر  تقرردية إفرراداتهة وررو السرربب الرئ سرري فرري إعاقررة التقررد  فرري وررذ  برر ن إحجررا
 القاالت الرمزية كالقالة المتعلقة بتريضكومالي ومضظمة العمل على مكافقة الجوع.

وجرررر إعررداد مشررروع قررانون يتعلررق بمسرراعدة اررقايا الجريمررة وحمررايتهة مضررذ  -72
. وتتضررم  المشرراري  السررابقة 2112ا حزيرانطيون رروقُررد   إلررى البرلمرران فرري  ل2112 عررا 

حقوق اإلنسان الدولي. وعلى الرغة مر  أن المقكمرة العل را  أحكاماا كث رة ال تمتثل لقانون
أوصرررت بتعررردي ت عديررردةل فلررر س مررر  الواارررُ مرررا إذا كانرررت قرررد ُأدرجرررت أ  ال. ووفقررراا 

ائ ررة لررة للقكومررةل يجررر  وارر  الصرر غة الضهائ ررة للتشررري  علررى الرررغة مرر  أن الضسررخة الضه
 تطرح بعد للتشاور العا .

وفررري الوقرررت نمسرررال ال ترررزال تظهرررر أدلرررة جديررردة تشرررمل إفرررادات الشرررهود ومرررواد  -71
ل ااخ رررة مرر  الضررزاع المسررلُ. الم ررديو والصررور بشرر ن ااحررداق الترري وقعررت فرري المراحرر

 2112تشري  الثانيطنوفمبر تزال ُتكتشف رفات بشريةل مثلما اكتشف في ماتالي في  وال
 .2113كانون ااولطديسمبر ضار في  وم
وعلررى الضقررو الررذ  تظهررر  القضررايا الرمزيررة المشررار إل هررا أعرر  ل أخمقررت اآلل ررات  -72

الو ض ة بشكل مستمر في إثبات القق قة وتقق ق العدالرة. وتررر المموارة السرام ة أنرا لرة 
انهرا تعتمررد  يعرد مر  الممكر  تمسر ر ورذ  المسر لة حسررب المتررة الزمض رة أو القردرة التقض رة

أساساا على اإلرادة الس اس ة. وقد أتهر فريق الخبراء التاب  لمم   العا  والمبرادرات التري 
اتخررذتها مضظمررات دول ررة غ ررر حكوم ررة أن الشررهود يرغبررون فرري التقررد  لرر دالء بشررهاداتهة 
ال  أما  غل ات التقق ق الدول ة التي يثقون بها ويمكضها أن تضم  حمايتهة. ولهذا الغرضل

تزال الممواة السام ة مقتضعرة بر ن إجرراء تقق قرات مسرتقلة ودول رة يرؤد  دوراا إيجاب راا فري 
القصول على معلومات جديدة وإثبات القق قة عضدما تخمق غل ات التقق رق المقل رة فري 
ذلا. وترر المموارة السرام ةل فري حرال عرد  وجرود عمل رة و ض رة موثوقرةل أن مر  واجرب 

ذ المزيد م  التداب ر التي ستضهل بالقق في معرفة القق قرة للجم ر  المجتم  الدولي اتخا
 في سر  النكا وإتاحة المزيد م  المرص لتقق ق العدالة والمساءلة والجبر.

__________ 

( الرم قدم  والدا غالألشار لألملات ذوعلار SCFR115/2011عما قبألل ااثال الطمب االتمق عان وذ األقاقألم ) (45)
 ع  2212  ع اب اهل ويف عما الس ناأل مب فافولألا مب  ز  ار/ ولأل  الرم توىف   ناأل ات ل ا  مب
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وتكرر الممواة السام ة ما أعربت عضا م  قلق إزاء استمرار اتجا  الض ل م  حرية  -73
ما االعترررداء علرررى المررردافع   عررر  التعب رررر والتجمررر  السرررلمي وتكررروي  الجمع ررراتل وال سررر 

حقرروق اإلنسرران والصررقم    وأسررر الضررقايا وارتمرراع مسررتويات التعصررب الررديضي ومواصررلة 
تقرررويل الب ئرررة التررري يمكررر  ف هرررا تقق رررق المسررراءلة  العسرركرة وورررو مرررا يرررؤد  إلرررى اسرررتمرار

 والمصالقة. ولذلال تكرر الممواة السام ة وتستكمل التوص ات التي قدمتها في تقريرورا
 السابق إلى مجلس حقوق اإلنسان ووي توص ات ال تزال في أغلب تها غ ر مضمذة.

 التوص ات -باء 
توصرررري الممواررررة السررررام ة مجلررررس حقرررروق اإلنسرررران بإنشرررراء غل ررررة تقق ررررق دول ررررة  -72

حقوق اإلنسران الردولي والقرانون اإلنسراني  لمواصلة التقق ق في ادعاءات انتهاكات قانون
مقل ررة للمسرراءلة. والمموارر ة السررام ة لققرروق اإلنسرران علررى  الرردولي ورصررد أيررة عمل ررات

 استعداد للمساعدة في وذ  العمل ة. 
 وتوصي الممواة السام ة حكومة سر  النكا بما يلي: -75

وا  الص غة الضهائ ة للقوان   التي تتضاول مس لة التقريل على الكراو رة  )أ( 
معلومرات وتجررية حراالت االختمراء وحماية الشهود والضقايا والقق فري القصرول علرى ال
 القسر  ومراجعة القوان   القائمة وفقاا للمعاي ر الدول ة؛

إلغرراء قررانون مضرر  اإلرورراب واانظمررة الترري صرردرت فرري إ ررار وررذا القررانون  )ب( 
 التي تج ز االحتجاز التعسمي؛ 

توق ررف المسررؤول   عرر  االعتررداءات علررى فئررات ااقل ررات والعررامل   فرري  )ج( 
إلعرر   والمرردافع   عرر  حقرروق اإلنسررانل ومقرراكمتهة ومعرراقبتهة واررمان حمايررة وسررائا ا
 الضقايا؛
إجراء تقق قات جضائ ة وتقق قات الطب الشرعي بصورة مستقلة وموثوقة  )د( 

وبمساعدة دول ة في جم   االنتهاكات المزعومرة لققروق اإلنسران والقرانون اإلنسرانيل بمرا 
 ؛في ذلا المقابر الجماع ة المكتشمة

إنشاء غل رة لتقصري الققرائق ووار  س اسرات و ض رة للجبرر وفقراا للمعراي ر  (و) 
 الدول ة كجزء ال يتجزأ م  نهج أشمل وأكمل إزاء العدالة االنتقال ة؛

توس   نطاق ومدة والية لجضة التقق رق المعض رة بقراالت االختمراء لتشرمل  )و( 
 يخ ة لقاالت االختماء؛ قضايا م  جم   أنقاء الجزيرة وخ ل كل المراحل التار 

إصرررردار التقريررررر الضهررررائي لمقرررراكة التقق ررررق العسرررركرية ولجضررررة التقق ررررق  )ز( 
 ولجان التقق ق ااخ رة للسماح بتق  ة اادلة التي جمعت؛ 2112الرئاس ة لعا  
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اتخاذ المزيد م  الترداب ر لضرزع السر ح وارمان فرا االرتبراك العسركر   )ح( 
ون مدن ة وتسوية الضزاعات على اارااري وتعزيرز المشراركة م  اانشطة التي يمترض أن تك

 المجتم  المقلي في إعادة اإلعمار والتضم ة؛ م  جانب الهادفة
إشراك ممثلي المجتم  المدني وااقل ات بشكل أكمل في عمل ة شراملة  )ك( 

وتشرررراورية لرررردعة تضم ررررذ التوصرررر ات الترررري قرررردمتها اللجضررررة المعض ررررة بالرررردروس المسررررتمادة 
 صالقة؛والم

تضم رررذ توصررر ة اللجضرررة التررري تقضررري باالحتمرررال ب رررو  و ضررري إلح ررراء ذكررررر  ) ( 
الضررقايا والسررماح لجم رر  المرروا ض   بممارسررة حقهررة فرري إح رراء الررذكرر بصررورة فرديررة أو 

 جماع ةل وعقد مشاورات و ض ة بش ن تصم ة نصب تذكار  مضاسب لضقايا القرب؛
ساعدة التقض ة التي قدمتها المموا ة الضظر بإيجاب ة إلى عروض تقدية الم )ك( 
 السام ة؛
دعوة المكلم   بواليات في إ ار اإلجراءات الخاصة الذي  لة يُبرت بعرد  )ل( 

ل وال سر ما المريرق العامرل المعضري 2114في  لباتهة بش ن الق ا  بزيارة إلى البلد في عرا  
 ة بقضايا ااقل ات.بقاالت االختماء القسر  وغ ر الطوعي والخب رة المستقلة المعض 

    


