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  مقدمة

            ً                       ، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق        )              الفريق العامل  (                                                      قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -  ١
  .     ٢٠٠٨  و      مـاي  /       أيار   ١٩       إىل    ٥                                        ، بعقد دورته الثانية يف الفترة من            ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥        اإلنسان  

َ           وقـد تـرأس وفـَد        .     ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ١٣               املعقودة يف      ١٢                                              وجرى االستعراض املتعلق بسري النكا يف اجللسة                      
                         ولالطالع على تشكيلة الوفد،   .                                                                      سري النكا األونرابل ماهيندا ساماراسينغ، وزير إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان

    ١٧                                                           لفريق العامل هذا التقرير املتعلق بسري النكا يف جلسته                   واعتمد ا   .      ً                                عضواً، انظر املرفق الوارد أدناه       ١٧           املكون من   
   .    ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٩          املعقودة يف 

  )                  اجملموعة الثالثيـة   (                                                      ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية             ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف    -  ٢
   .                           أوكرانيا والكامريون وبنغالديش  :                                لتيسري االستعراض املتعلق بسري النكا

   :                                                       ، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بسري النكا ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥   ً         فقاً للفقرة   وو  -  ٣

   ؛(A/HRC/WG.6/2/LKA/1)  )  أ (  ١٥                   ً         تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة    ) أ (  

  )  ب (  ١٥                                                      ً                              جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة                   ) ب (  
(A/HRC/WG.6/2/LKA/2)؛   

   .(A/HRC/WG.6/2/LKA/3)  )  ج (  ١٥                                            ً        موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة    ) ج (  

  ُ                                                                ً                                         وأُحيلت إىل سري النكا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا وآيرلندا والدامنرك                 -  ٤
                      وميكن االطالع على هذه      .                     ا الشمالية وهولندا                                                                    والسويد وكندا والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلند       

   .                                                األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-    ً أوال  
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

ُ             اليت ُعقدت يف       ١٢         يف جلسة     -  ٥                     ينغ، وزيـر إدارة                                      ، عرض األونرابل ماهيندا ساماراس        ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ١٣     
                                                              ً                                 الكوارث وحقوق اإلنسان يف سري النكا، التقرير الوطين لسري النكا مشدداً على أن التقرير يقدم صورة وصفية 

           وقـال إن     .                                                                                                ودقيقة حلالة حقوق اإلنسان السائدة وحيدد األولويات الوطنية واالحتياجات يف جمال بناء القدرات            
                                                                    ة وحيدد التحديات اليت تواجهها سري النكا كدولة يف ما تبذله من                                                         التقرير الوطين يسلط الضوء على مواطن القو      

                                                                          ورحب بالفرصة املتاحة ملناقشة قضايا حقوق اإلنسان احليويـة املتعلقـة             .                                  جهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
                                                                                وقال إن سري النكا ملتزمة بالتعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنـسان وتعتـرب                .                         بسري النكا مناقشة صرحية   

                                   وقد شاركت سري النكا مشاركة نـشطة يف    .                                  ً       ً                     اركتها الطوعية يف هذه العملية دليالً إضافياً على هذا االلتزام     مش
  .                                                                وعملت سري النكا على تطوير عملية االستعراض الدوري الـشامل           .                                     مبادرات اجمللس يف جمال بناء املؤسسات     

                                   ن قائمة على حوار مفتوح تشارك فيـه                                                                         وذكر أن سري النكا تتوقع أن تكون العملية ذات طابع تعاوين وأن تكو          
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               وقال األونرابل    .                                                   ً                                          سري النكا مشاركة كاملة، مع إيالء االعتبار الواجب أيضاً لالحتياجات يف جمال بناء القدرات             
                                                                                                             ساماراسينغ إن مجيع احلقوق متعاضدة ومترابطة، وإن احلكومة تؤمن بضرورة إيالء قدر متساو مـن االهتمـام                 

                             والواجب األول للحكومة هـو       .                                                        واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وللحق يف التنمية                               للحقوق املدنية والسياسية  
                                                ويقع على عاتق فروع احلكومة التزام إجيايب بضمان تلك   .                                            ضمان حقوق اإلنسان جلميع أفراد الشعب السريالنكي

                      لية عن طريق املشاركة يف                                     وما برحت احلكومة تفي بالتزاماهتا الدو   .                 ّ                             احلقوق، وهو ما يعّبر عنه دستور سري النكا       
   .                                                  ُ                       ً                     ً   أهم صكوك حقوق اإلنسان واتفاقيات العمل األساسية، اليت ُيعد تنفيذها الكامل هدفاً من أهداف احلكومة أيضاً

        خطـة   (                                                                                    واهلدف النهائي للحكومة هو تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن محاية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان          -  ٦
    ).             العمل الوطنية

   ً                                                                          سخاً يف بناء مؤسسات وطنية قوية ومستقلة ميكن أن تتحمل وتنفذ الواليـات                               ً      وتؤمن احلكومة إمياناً را     -  ٧
                                                           وترحب احلكومة مببادرات املساعدة التقنية وبناء القـدرات          .                                                  املسندة إليها يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

                      يئات دولية، ذلك أن                                                       وال تريد احلكومة االستعاضة عن املؤسسات الوطنية هب         .                                    ولكنها تعتربها تدابري عالجية مؤقتة    
   .                                                                       حتقيق امللكية الوطنية هو خري ضمانة إلحراز تقدم مستدام يف أي ميدان من امليادين

                                                                                                   وقال األونرابل ساماراسينغ إنه يود اإلجابة على موضوعني متـرابطني الحظهمـا يف بعـض األسـئلة                   -  ٨
                  فقال إن املفوضية     .             يف سري النكا                                                                  املوضوع األول هو إنشاء مكتب للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان            .        املطروحة

                                                         مبستشار حلقوق اإلنسان يعمل ضمن فريق األمم املتحـدة              ٢٠٠٤       يونيه   /        ً                            ممثلة أصالً يف سري النكا منذ حزيران      
  .                                                              وال توافق احلكومة على االقتراح الداعي إىل إنشاء بعثة رصـد          .                                          القطري، ويدعمه موظف قانوين وطين ومعاون     

      وتفضل   .                           ً كلفة بأداء هذه املهام حالياً  امل      وطنية   ال      ؤسسات   امل             ق إمكانات منو  ن                    مؤسسات أجنبية أن خي   فرض        فمن شأن 
   .                                                           سري النكا رعاية مؤسسات وطنية تعود بالنفع على مجيع أفراد شعبها

                             هذه اللجنة الوطنية عنـصر      ف  .                                                                         أما املوضوع الثاين فيتعلق باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف سري النكا            -  ٩
                                                             وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة نشطة ومستقلة تدعم جمموعـة            .                 ية حقوق اإلنسان                           حيوي يف آلية تعزيز ومحا    

ُ                                                                     اُألطر املؤسسية املبينة يف التقرير الوطين، وترحب بتلقي الدعم التقين            ُ                     ُ                   واُتخذت مبادرة تقضي بأن ُيقترح علـى         .  
                       ة يف هذا االقتراح وستعرض                        وستنظر جلنة برملانية مصغر  .                                                      الربملان تركيز االهتمام على تعزيز القانون التأسيسي للجنة

   .                                                                 تدابري تشريعية لضمان االهتمام بالدروس املستفادة وتصحيح أية أوجه قصور

        تساهم -                    هي اجمللس الدستوري -                                                              وأفضى التعديل السابع عشر للدستور إىل إنشاء هيئة متعددة األحزاب   -   ١٠
                                         دت اللجنة الربملانية املـصغرة املعنيـة          وأع  .                                                               يف تعيني بعض املؤسسات واملكاتب الوطنية املستقلة يف سري النكا         

                          ً      ً                                                                       بالتعديل السابع عشر تقريراً مؤقتاً يقدم توصيات إلعادة صياغة التعديل من أجل إزالة أوجه القصور املالحظة فيه 
                               وقد ذكر رئيس سري النكا أنه        .                                                                        وتاليف الوقوع يف مآزق كاليت حالت دون تشكيل اجمللس الدستوري يف املاضي           

                                                                                           ة، حال إقرار الربملان هلذا التقرير، لكي يعرض على جملس الوزراء التعديالت الدسـتورية                                سيتخذ خطوات فوري  
   . ي                          ِّ                                                          املناسبة قبل طرحها على املشرِّع من أجل تذليل العقبات اليت حتول دون تفعيل عمل اجمللس الدستور
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                      بطة مبنظومـة حقـوق                                                                                      ولسري النكا سجل حافل من االنفتاح واملشاركة البناءة مع اإلجراءات اخلاصة املرت             -   ١١
                                                                             فعلى مر السنني، مل تتردد سري النكا يف دعوة آليات اإلجراءات اخلاصـة حـىت يف ظـل         .                        اإلنسان يف األمم املتحدة   

                                                       واعترفت مجيع آليات اإلجراءات اخلاصة بتيسري احلكومة لزياراهتا   .                                                الظروف الصعبة اليت أوجدها هتديد اإلرهاب اخلطري      
                                     ويف سياق سياسة املشاركة البنـاءة،        .                                      كومة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة                                      ودخلت يف حوار حر وصريح مع احل      

   .                                            ُ                                                  ستنظر سري النكا يف كل طلب لتوجيه دعوة من حيث أُسسه املوضوعية، ولذلك ال تثور مسألة توجيه دعوة دائمة

              هلم الوصول                                                                      َّ               واختذت حكومة سري النكا عدة تدابري لضمان سالمة العاملني يف اجملال اإلنساين ويسَّرت              -   ١٢
                                                                                             وما القيود املفروضة، إن وجدت، إال لضمان عدم وقوع هؤالء األشـخاص يف حبـال الـرتاع                   .           إىل احملتاجني 

                          ُ                                ً                                ومجيع الفواجع واحلوادث اليت أُصيب فيها هؤالء العاملون بأذى، أياً كان شـكله، جيـري                 .                  أو التعرض آلثاره  
   .                          َ                     وسيجري التحقيق فيها وسيعاقَب على أي خرق للقانون

                     ً        ً      ً             حزب سياسي مسجل تسجيالً قانونيـاً صـحيحاً         (TMVP)                                         إن حزب تاميل مكال فيدوتاالي بوليغال         -   ١٣
                           ّ                                           وقد شارك يف محلتني انتخابيتني اّتسمتا بالتنافس الـشديد، وانتـهت             .                                     مبوجب القوانني االنتخابية لسري النكا    

            وهكذا جنحـت    .            يف التصويت                         يف املائة من الناخبني حقهم     ٦٥,٧٨                                              ثانيتهما بنجاح منذ فترة وجيزة ومارس فيها      
                                                                                         ً                      احلكومة يف هتيئة بيئة مواتية للتعددية الدميقراطية ويسرت جلماعات جلأت حىت اآلن إىل العنف املسلح سـعياً إىل                  

                                           ويشكل ذلك اخلطوة األوىل صوب حتقيـق التفـويض      .                                                          إنشاء دولة منفصلة االندماج يف التيار السياسي الرئيسي       
                                                       وإقبال الناخبني مبعدالت عالية يف اإلقلـيم الـشرقي           .                          ديل الثالث عشر للدستور                        ً            الفعلي للسلطة استناداً إىل التع    

َ                              ً                     ال يشهد فقط على االهتمام حبماية احلقوق الدميقراطية اليت أنكرهتا ملدة َعقدين قوى اإلرهاب، بل يشهد أيـضاً                                                                                
                        قيقية للسكان يف تلـك                                                                                           على الثقة بالتزام احلكومة بتفويض سلطات واسعة النطاق لألقاليم ملعاجلة الشكاوى احل           

                                                                                                    وإدماج اجلماعات اليت جلأت يف املاضي إىل اإلرهاب يف التيار السياسي الرئيسي عملية تدرجيية ال ميكن                  .       املناطق
                                      ً                                               وال ينبغي اخللط بني هذا التطور الصحي متاماً يف سياق إعادة إحالل الدميقراطيـة يف                 .                         إجنازها بني ليلة وضحاها   

                 َّ       ً     ً                        فهذه اجلماعات ستجرَّد جتريداً كامالً من سالحها عنـد           .                      شبه عسكرية مسلحة                               اإلقليم الشرقي ووجود مجاعات   
   .                                                                                           عودة األمور إىل نصاهبا وزوال التهديدات املتفرقة حلركة منور حترير تاميل عيالم ورسوخ أقدام الدميقراطية

                 اربـة اإلرهـاب                                                                                           وقال األونرابل ساماراسينغ إن أحد العوامل الشديدة األمهية اليت تواجهها الدول يف حم              -   ١٤
                  ً                                              فمن املسلم به عموماً أن مجع هذه األموال، بصفة مباشرة وغري مباشرة عن   .                              ظاهرة مجع األموال لصاحل اإلرهابيني

                                                                                                                طريق ما يسمى بالصناديق اخلريية، يوفر موارد حيوية لدعم احلمالت اإلرهابية اليت تزعزع استقرار الدميقراطيـة                
                                  ً                                         ، ال بد لدول اجملتمع الدويل أن تفي فعالً بالتزاماهتا الواردة يف قرارات                 لذلك  .                                وتفضي إىل انتهاك حقوق اإلنسان    

                                                                                                                جملس األمن واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باختاذ تدابري فعالة ملناهضة جهود مجع األموال يف أراضيها واحليلولة                
   .                                                    دون حتويل هذه األموال إىل دول أخرى الرتكاب أعمال إرهابية

  .                                                                                    أن وجود وسائط إعالم قوية ومستقلة ويقظة شرط ال بد منه الزدهار الدميقراطية                              وتعتقد سري النكا    -   ١٥
                                         وذهبت احملاكم إىل أبعد من ذلك إذ قضت          .                                                                   ويكرس الدستور حرية الفكر واحلق يف اعتناق اآلراء وحرية التعبري         

                     الدعاءات اليت تـشري إىل                          ويساور احلكومة قلق إزاء ا  .                 ً                                     أن ذلك يشمل أيضاً احلق يف تلقي املعلومات ونقلها للغري      ب
ُ                       تعرض اإلعالميني العتداءات وتثري امشئزاَزها بوجه خاص عملياُت قتل اإلعالميني                            َ                             وال تتغاضى احلكومة عن هذه       .                                 

ّ                      االعتداءات وال تقّرها بأي شكل من األشكال    .                                  ً      ً      ً   وسيجري التحقيق يف مجيع الشكاوى حتقيقاً نزيهاً وكامالً  .                
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                                                               ، أفاد األونرابل ساماراسينغ أن حكومة سري النكا تكرر موقفها املعلن                            وفيما خيص مسألة اجلنود األطفال  -   ١٦
                                                                                                           يف تقريرها الوطين وتؤكد سياستها يف عدم التهاون على اإلطالق يف هذا الشأن وتدعيم هذه الـسياسة بتـدابري              

ّ               يّسر يف نيسان   TMVP                                  وتشعر احلكومة بالتشجيع ألن حزب        .              تشريعية قوية      انت     ً     طفالً ك    ٣٩                   أبريل اإلفراج عن     /  
                                                ويسر احلكومة أن تالحظ أن منظمة األمم املتحدة          .                                                           حتتجزهم اجلماعة شبه العسكرية املعروفة باسم فصيل كارونا       

    ً             طفالً يف كانون       ١٦٤           ً                                                    سجلت اخنفاضاً يف عدد األطفال الذين حيتجزهم فصيل كارونا من             )          اليونيسيف (         للطفولة  
                                                      لكن مما يؤسف له أن األرقام اخلاصة حبركة منور حترير           و  .      أبريل /    ً                  طفالً يف هناية نيسان      ٧٦       إىل       ٢٠٠٨       يناير   /     الثاين

                                            ً                        وقد ناشدت احلكومة كل اجلماعات اليت تستخدم أطفاالً يف الرتاع املسلح وقف هذه   .                      تاميل عيالم ليست مشجعة
ّ                     املمارسة فوراً واإلفراج عن مجيع القّصر املوجودين يف عهدهتا                    ً            .   

                                                    النكا نص دستوري ال جيوز التحلل منه يكفل حريـة                                                         وفيما خيص احلق يف حرية الدين، يوجد يف سري            -   ١٧
                       َّ                                                                                    وهذا هو املقياس الذي تقيَّم على أساسه مجيع التشريعات املقترحة، مبا يف ذلك التشريعات املناهضة لتغيري                  .      الدين
                                                                                                      وقد نظرت يف مسألة تغيري الدين ألسباب غري أخالقية جلنة خرباء عينها وزير حقوق اإلنـسان لتقيـيم                    .      الدين

   .                                      املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد      توصيات

                                                                                                    وأنشئت بعثة الرصد املتعلقة بسري النكا مبوجب اتفاق وقف إطالق النار، الذي قررت احلكومة إهناءه                 -   ١٨
                                           ً    ومع إهناء اتفاق وقف إطالق النار انتهى تلقائيـاً    .                                                       بسبب خرقه املستمر من جانب حركة منور حترير تاميل عيالم     

                                                                     وعلى العكس من ذلك، كان الفريق املستقل الدويل للشخصيات البارزة            .                        صد املتعلقة بسري النكا                  وجود بعثة الر  
                                                                                                           مثرة حماولة احلكومة اجلمع بني عملية التحقيق الداخلية وفريق من املراقبني الدوليني حيمل والية واضـحة تتعلـق            

                                               البديهي أن تكون والية هاتني اآلليتني حمددة                لذا، من   .  ة                        ّ                                  حباالت حمددة بغية ضمان التقّيد بالقواعد واملعايري الدولي       
   .                                   وليست ذات طابع عام لرصد حقوق اإلنسان

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

                                         وأثىن عدد من الوفود على سري النكـا جلـودة     .      ً  وفداً  ٥٦                                             يف احلوار التفاعلي الذي تلى ذلك، أدىل ببيانات     -   ١٩
  ُ       ً         وأُثين أيضاً علـى    .                                                                     األولويات الوطنية واالحتياجات يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية                            تقريرها الوطين الذي حدد   

      ّ                                                 كما سلّط عدد من الوفود الضوء على مسامهات سري النكا اجملدية   .                                           النهج املفتوح واإلجيايب املتبع يف إعداد االستعراض
                                        إلنسان الدولية األساسية؛ وتعاوهنا مع آليات                                                          يف جملس حقوق اإلنسان؛ وتصديق سري النكا على أهم صكوك حقوق ا   

                                                                                                                    األمم املتحدة؛ ومسارها الدميقراطي؛ وإطارها املؤسسي املتطور لتعزيز حقوق اإلنسان؛ وقيامها يف مجلة أمور بإنـشاء                
      عمـل                                                                         املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ واعتماد خطة ال          و                                        اللجنة الدائمة املشتركة بني الوزارات      

ّ                                                         ّ                                                وشّددت الوفود كذلك على ما قدمته سري النكا من التزامات وجهود قّيمة على الرغم من وجود عدد من                    .        الوطنية   
ّ                                                                                     التحّديات القائمة منذ أمد بعيد، مبا يف ذلك الرتاع املسلح املستدمي والكوارث الطبيعية                      ً                   وأشري أيـضاً إىل اإلجنـازات        .     

   .                                   مبا يف ذلك يف جمال صحة املرأة ومعيشتها ،                           تصادية واالجتماعية والثقافية                                    البارزة اليت حتققت يف النهوض باحلقوق االق

                                                                                                    وشجعت أوكرانيا على التعاون مع اآلليات الدولية من أجل إعمال حقوق اإلنسان على مجيع مستويات                 -   ٢٠
  .   ان                                                                                                  اجملتمع واملشاركة يف معاهدات حقوق اإلنسان األساسية واإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقـوق اإلنـس              
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                                                    ، ولكنها أعربت عن قلقهـا للتقـصري يف تنفيـذ               ٢٠٠٦                                                      ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام         
   .                                                                        وأوصت بأن تعزز سري النكا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هبدف تنفيذ مجيع توصياهتا  .              توصيات اللجنة

                                    وأن الفريـق املـستقل الـدويل                                                                          والحظت كندا أن حالة حقوق اإلنسان يف سري النكا ال تين تتـدهور              -   ٢١
               وأوصت بأن تقوم   .                                                                                   للشخصيات البارزة أشار إىل أن التوصيات اليت قدمها على مدار سنة كاملة ال تزال دون مفعول

                                                                          العمل على ضمان استقالل املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق   )  أ   : (               سري النكا مبا يلي
                                                                               واختاذ تدابري لضمان حصول الفئات السكانية الضعيفة على املساعدة اإلنـسانية             )  ب (   ؛                             تنفيذ التعديل السابع عشر   

                     ومواصلة اختاذ خطـوات    )  ج (                                                                         ومحاية املدنيني، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان والعاملون يف اجملال اإلنساين؛   
           والتحقيق يف   )  د (           فراج عنهم؛                          ، عن جتنيد األطفال وضمان اإلTMVP                                        لضمان كف املنظمات املرتبطة هبا، مثل حزب    

                                                                       ً                            ً                 مجيع االدعاءات املتعلقة حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وتقدمي مرتكبيها للعدالة وفقاً                
                 ً         وأشارت كندا حتديـداً إىل       .                                                                                  للمعايري الدولية من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان           

                                                                             ية للجنة التحقيق اليت أفادت بضلوع أعضاء يف احلكومة وقوات األمن يف قتـل عـاملني يف                        جلسات االستماع العلن  
   .                      ومخسة فتيان يف ترينكومايل  ) Action Contre la Faim (                        منظمة العمل ملكافحة اجلوع 

   بت    وطل  .                                                                                      وأشارت البحرين إىل جهود سري النكا املتواصلة للقضاء على الفقر وتعزيز احلق يف الصحة والتعليم  -   ٢٢
   .                                                                                           معلومات إضافية عن مفاهيم حقوق اإلنسان املدرجة يف املناهج الدراسية وعن مدى تأثريها يف جودة التعليم

        والتمست   .                                                                                          والحظت اهلند أن سري النكا حددت أولوياهتا الوطنية واحتياجاهتا يف جمال املساعدة التقنية              -   ٢٣
                                                         إىل تيسري التواصل بني خمتلف اجملموعات عن طريق دراسة               ً                                                     مزيداً من املعلومات عن املبادرة اجلديرة بالثناء الرامية       

          ً                                                                                والحظت أيضاً النجاح الذي أحرزته سري النكا يف توفري التعليم اجملاين لسكاهنا وإنشاء الفريق التوجيهي   .       اللغات
   .                                                                        املعين بصياغة ميثاق دستوري للحقوق، وكذلك تعاون البلد مع منظومة األمم املتحدة

                                                                               ضع الصعب الذي تواجهه سري النكا بسبب الرتاع املسلح املستدمي، وأنـه جيـري                              والحظت كوبا الو    -   ٢٤
      ورحبت   .                                                                                      التماس حل عن طريق املصاحلة الوطنية وإحداث هيكل إلعادة إحالل األمن الوطين والرعاية االجتماعية

                    إلنسان بالتنسيق مع                                                                                              بالتقدم الكبري احملرز يف جمايل الصحة والتعليم، وأوصت بأن تعمل املفوضية السامية حلقوق ا             
                                                                                                               احلكومة على تطوير قدرات املؤسسات الوطنية وتعزيزها، وبأن تساهم املفوضية مسامهة فعالة يف تعزيز اللجنـة                

   .                   الوطنية حلقوق اإلنسان

                                                                                                  وهنأت فلسطني سري النكا على تنظيمها أول انتخابات جمللس اإلقليم الشرقي، وهو ما يشكل داللـة                  -   ٢٥
                                                     وشجعت سري النكا على إبرام مزيد من االتفاقات مع البلدان   .              والدميقراطية         وق اإلنسان                     واضحة على التزامها حبق

   .               ً                     اليت تستضيف عماالً مهاجرين من سري النكا

                                                                                                   وأثارت السويد مسألة حاالت االختفاء العديدة وجتنيد األطفال، وعدم اقتصار ذلك على حركة منـور                 -   ٢٦
    .                                                                     من العقاب قائمة على الرغم من اجلهود الوطنية الكثرية املبذولـة                                  وال تزال مشكلة اإلفالت       .                  حترير تاميل عيالم  

                وحثت السويد على   .                                                                                    ومل توافق سري النكا بعد على الدعوات املوجهة إليها إلتاحة رصد دويل مستقل لألوضاع          
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         واملوافقة   )  ب (                                                                                    اختاذ تدابري ملكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق حباالت االختفاء وجتنيد األطفال؛               )  أ   : (       ما يلي 
   .                              على توصية بإتاحة رصد دويل مستقل

  ، TMPV                    وقالـت إن حـزب        .                                                                      ودانت بلجيكا استمرار قوات منور حترير تاميل عيالم يف جتنيد األطفال            -   ٢٧
                                                           وأوصت بأن تتخذ سري النكا تدابري قضائية وغري قضائية لوقف تواطؤ   .                                 ً املقرب من احلكومة، جيند األطفال أيضاً

           ً                  وأحاطت علماً باجلهود اجلارية      .                                                      استخدام اجلنود األطفال يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا                             قوات اجليش والشرطة يف   
                                                  وكان املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب قد أشار          .                                                           مبساعدة اجملتمع الدويل من أجل إعادة تأهيل اجلنود األطفال        

                 وأوصت بلجيكا بأن   .              كافحة اإلرهاب          ُ                                                                   إىل حاالت أُلقي فيها القبض على جنود أطفال ال يزالون يف عهدة إدارة م             
                                                                              تكثيف جهودها الرامية إىل إعادة تأهيل اجلنود األطفال، وال سيما عن طريق تعزيز         )  أ   : (                        تقوم سري النكا مبا يلي    

                         والسماح للمفوضية السامية   )  ب (                                                                         التعاون مع اجملتمع الدويل، واختاذ التدابري الالزمة إلعادة تأهيلهم يف بيئة مالئمة؛ 
                                                                                                        نسان بتدعيم وجودها يف سري النكا من أجل تعزيز ما تقوم به من تعاون ورصد بـالنظر إىل حالـة                            حلقوق اإل 

                                              ً                            واختاذ التدابري الالزمة لضمان عودة املشردين داخلياً واستردادهم ملساكنهم           )  ج (                              حقوق اإلنسان اخلطرية للغاية؛     
   .             ً                 وأراضيهم وفقاً للمعايري الدولية

                                                                      اليت قام هبا مقرران خاصان وما أفادا به من انتشار ممارسة التعذيب والقتل                           وأشارت الربتغال إىل الزيارات  -   ٢٨
                                                                                                          خارج القضاء، واستفسرت عن التدابري املتخذة ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ كما أشارت إىل أن سري النكـا                 

             إلنسان إقامة                                                                                                  تفتقر إىل نظام دويل فعال لرصد حالة حقوق اإلنسان وأهنا جتاهلت طلب املفوضة السامية حلقوق ا               
                                                                                                           وجود مستقل للمفوضية؛ واملشاكل األمنية، واالعتداءات اجلنسية، وجتنيد األطفال، وسوء األحـوال املعيـشية              

    :                                     وأوصت بأن تقوم سري النكا مبا يلي        .                                                              ً          فيما خيص السكن والرعاية الصحية والتعليم يف خميمات املشردين داخلياً         
          ومكافحـة    )  ب (                                    تعذيب وعمليات اإلعدام خارج القـضاء؛    ال   نع  مل                                    التصدي ملسألة التعذيب وتطبيق ضمانات    )  أ (

                                                                                    وإعادة النظر يف إقامة وجود حملي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان مزود بقـدرات               )  ج (                    اإلفالت من العقاب؛    
                                                                                             وزيادة تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وإتاحة الوصول دون أيـة قيـود                 )  د (             على الرصد؛   

                                         ً                                    وضمان احلماية واألمن يف خميمات املشردين داخلياً، واعتماد سياسـة لتـوفري              )  ه (                       اإلنسانية الدولية؛            للمساعدة
    .                                      ً                                        حلول سكنية مؤقتة الئقة للمشردين داخلياً مع ضمان حقهم يف العودة واسترداد ممتلكاهتم

                    سري النكا موارد                                                                                      والحظت نيبال أنه على الرغم من احلالة الصعبة الناشئة عن الرتاع املسلح، خصصت              -   ٢٩
                                                      والحظت نيبال بعني الرضا املرتبة املذهلة اليت أحرزهتـا         .                                                       يف ميادين التعليم والصحة ومتكني املرأة ومحاية األطفال       

  .                                                                                                 سري النكا يف مؤشر التنمية البشرية العاملي واجلهود املبذولة يف حل الرتاع اإلثين عن طريق إجياد تسوية تفاوضية
   .                مستقل يف سري النكا          ً            والحظت أيضاً أن القضاء 

                                                                                               وأشارت لكسمربغ إىل الشواغل العديدة املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال، وكذلك عمليات جتنيـد               -   ٣٠
    :                                              وأوصت لكسمربغ بأن تقوم سري النكا مبـا يلـي        .                                                         األطفال واختطافهم يف اجلوار املباشر ملواقع األمن الرمسية       

                                                     اكات حقوق األطفال، مثل عمليات جتنيد األطفال واختطافهم يف                           اجلارية يف ادعاءات انته     ات               مواصلة التحقيق   )  أ (
                                                                                                                اجلوار املباشر ملواقع األمن الرمسية، واختاذ تدابري صارمة ملنع هذه االنتهاكات اجلسيمة، وخباصة يف املناطق الـيت                 

          ت احلكومية                                                                       واختاذ تدابري عاجلة أخرى إلعادة إدماج األطفال الذي استسلموا للقوا           )  ب (                       تسيطر عليها احلكومة؛    
                 ً                                    والحظت لكسمربغ أيضاً ضعف متثيل املرأة يف هيئات القـرار      .     ً                          ً               طلباً حلماية خاصة واحملتجزين حالياً يف السجون      
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                                                                                                             السياسي، وأسفت للزيـادة البالغـة يف معـدالت العنـف املـرتيل واستفـسرت عـن التـدابري املتوخـاة                     
   .           يف هذا الصدد

                                                         ملراعاة احلاجة إىل محاية حقوق اإلنسان أثنـاء عمليـات                                                      وسأل االحتاد الروسي عما تفعله سري النكا          -   ٣١
                       ً                           وأشار االحتاد الروسي أيضاً إىل االحتياجات الضخمة         .                                                         مناهضة اإلرهاب ويف التعامل مع نتائج كارثة التسونامي       

                                                                                                             للمساعدة التقنية فيما يتعلق بالقدرات يف جمال حقوق اإلنسان، فسأل عما إذا كانت سري النكا وجهـت أي                  
    .                      املفوضية وعن نتائج ذلك       طلب إىل 

                                                     اختاذ تدابري لضمان حرية التعـبري والتحقيـق الفعـال يف      )  أ   : (                                           وأوصت آيرلندا بأن تقوم سري النكا مبا يلي       -   ٣٢
                                               واختاذ تدابري حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان         )  ب (                                                          ادعاءات االعتداء على الصحفيني واإلعالميني ومالحقة اجلناة؛        

            وضـمان أن     )  ج (                                                                        ل يف ادعاءات االعتداء على املدافعني عن حقوق اإلنسان ومالحقة اجلناة؛                                   وعملهم والتحقيق الفعا  
                 والتصدي للشواغل    )  د (                                                                                               تكون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هيئة تعددية ومستقلة وأن ميتثل إنشاؤها ملبادئ باريس؛              

                                           اإلنسان فيما خيص تـسجيل املنظمـات غـري                                                                               اليت أثارها املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق            
               والسماح بإقامة   )  ه (                                                                       ً              احلكومية، مع إيالء اعتبار خاص للحاجة إىل تاليف تقييد أنشطة اجملتمع املدين تقييداً ال ضرورة له؛ 

                                                                                                               وجود للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يتوىل رصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد، واختاذ تدابري لتحـسني وصـول                  
   .                                                                                         دات اإلنسانية، وخباصة إىل الفئات السكانية الضعيفة، وضمان سالمة العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية     املساع

                                            لضمان استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وعن          سري النكا     ها    توخا   يت ت                         وسألت فرنسا عن التدابري ال  -   ٣٣
                              وأوصت فرنسا بأن تقوم سري النكا   .             سألة التعذيب                                                    الطريقة اليت ستكفل هبا متابعة توصيات املقرر اخلاص املعين مب

       اختـاذ    )  ب (                                                                                     توقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها؛              )  أ   : (       مبا يلي 
                                                                                                    تدابري لتسليط الضوء على عدد من حاالت االختفاء القسري القائمة واالستجابة لطلب الزيارة الذي قدمه الفريق   

                                                    واستفسرت فرنسا عن اخلطوات املعتزم اختاذها للتصدي         .                                               املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي             العامل
                                             بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة         )  ج (                                                        ملسألة اإلفالت من العقاب، وأوصت بأن تقوم سري النكا          

   .         ً              عذيب وفقاً جلدول زمين حمدد                                        وبتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة الت  )  د (                 اجلنائية الدولية؛ 

                                                                                                       واستفسرت فنلندا عن كيفية ضمان محاية املدنيني أثناء الرتاع وأعربت عن قلقها اخلـاص إزاء حالـة                   -   ٣٤
                                                                           وأشارت إىل مغادرة بعثة الرصد املتعلقة بسري النكا وكيف أحدث وقف عمل              .                          الصحفيني واألطفال املختطفني  

                 وأوصت فنلندا بأن   .                                          ثغرة يف رصد حالة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها                                    الفريق املستقل الدويل للشخصيات البارزة
                                                                               املوافقة على إقامة وجود مستقل للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان والـسماح              )  أ   : (                        تقوم سري النكا مبا يلي    

     ضـع                                       ً                      واختاذ تدابري حلماية حقوق املشردين داخلياً، مبا يف ذلـك و          )  ب (                                     بدخول مراقبني دوليني حلقوق اإلنسان؛      
                                                                                                سياسات طويلة األجل تفي باملعايري الدولية وإعادة املساكن واملمتلكات إىل أصحاهبا، ومحاية احلق يف عودة طوعية 

   .                                وآمنة واسترداد احلقوق بصورة وافية

                                              ال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة                       الذي حققته يف جم          لنجاح                   على سري النكا ل             بوتان       أثنت و  -   ٣٥
                        وأوصـت بـأن متـضي        .                                                                      حراز أعلى مرتبة ملؤشر التنمية البشرية يف املنطقة دون اإلقليميـة                            والذي يتجلى يف إ   

                                                                                                                  سري النكا يف تنفيذ براجمها الرامية إىل تنمية مناطق الرتاع السابقة لرفع مستوى سكان اجملتمعات املنكوبـة إىل                  
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                             القادرة على ذلك، يف كيفيـة                                              وأوصت بأن ينظر اجملتمع الدويل، وخباصة الدول       .                            مستوى سكان األقاليم األخرى   
                                                                                                             توصيل الدعم ملساعدة سري النكا يف ردم الفجوات القائمة لتمكينها من االقتراب من اإلعمال الفعال حلقـوق                 

   .                            اإلنسان كاملة جلميع السريالنكيني

     تباه                                                                                      وأثىن الكرسي الرسويل على سري النكا آلليات حقوق اإلنسان الوطنية العديدة اليت أنشأهتا ووجه االن  -   ٣٦
                                                              ً                                        إىل حمنة اجلنود األطفال الكثريين الذين جتندهم حركة النمور، ولكن أيضاً، كما أكدته تقارير عديـدة، مجاعـة       

                                                              وشجع الكرسي الرسويل سلطات سري النكا على التحقيق يف ضلوع            .                                          كارونا املقربة على ما يبدو من احلكومة      
                                    وطلب الكرسي الرسويل إىل سري النكا        .      ً جنوداً                                                           مجاعة كارونا شبه العسكرية يف اختطاف األطفال الستخدامهم         

                                                                                                              نشر النتائج اليت ختلص إليها اهليئات اخلاصة املنشأة لوقف النمط الثابت حلاالت االختفاء القسري واستفسر عن                
   .                               التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املشكلة

         املعنيـة   و                    كة بني الـوزارات                     ً                                                         وأحاطت الصني علماً بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة املشتر           -   ٣٧
     ُ        ً                                        وقد أُحرز أيضاً تقدم جيد فيما يتعلـق بتحقيـق            .                                                        حبقوق اإلنسان، والتعاون النشط مع آليات حقوق اإلنسان       
    ً                                أيضاً اجلهود املتواصلة املبذولة لتعزيز        الصني     الحظت و  .                                                    األهداف اإلمنائية لأللفية، وكذلك يف مؤشر التنمية البشرية

                وسألت عما آل                                                                      الرغم من الصعوبات اهلائلة النامجة عن اإلرهاب والرتاع املسلح،                                     حقوق اإلنسان ومحايتها على   
                                                                                                                 إليه إعداد خطة العمل الوطنية وأوصت بأن تواصل سري النكا، بدعم من اجملتمع الدويل، تعزيز بنـاء قـدرات                   

   .                                           مؤسساهتا الوطنية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان

                                                                 لى اجلهود املبذولة لضمان التوافق مع احلقوق املدنية والسياسية الدولية                                    وأثنت اململكة العربية السعودية ع      -   ٣٨
                                                                                                 ومع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والحظت يف مجلة أمور أن اعتماد الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل        

  .                 ميـع مواطنيهـا                                                                                     اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إمنا يثبت التزام سري النكا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جل   
                                                                                                    وسألت اململكة العربية السعودية عن اخلطوات املتخذة حلماية احلقوق االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية 

   .                  لألقليات يف سري النكا

                  ً                                                                     وأحاطت املكسيك علماً بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام، وطلبت معلومات إضافية عن مشروع   -   ٣٩
                                                                                               ا والشهود، واستفسرت عما إذا كان يوجد إطار زمين للموافقة عليه وعما إذا كان ينطبـق                                   قانون محاية الضحاي  

                 تكثيف أنـشطتها     )  أ   : (                                            وأوصت املكسيك بأن تقوم سري النكا مبا يلي         .                                   على ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان    
                           تعليقات اللجنة املعنية                                                                              ً                للقضاء على التمييز ضد األقليات اإلثنية من حيث التمتع حبقوق اإلنسان كافة، متاشياً مع             

       لجنـة    ال                                                                                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، و            
                     ً                                        كما أحاطت املكسيك علماً بصياغة ميثاق حلقوق اإلنسان مبوجب الدستور   .                            القضاء على التمييز ضد املرأة        املعنية ب

                                                             مراعاة تعليقات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت تدعوها إىل إدراج   )  ب   : (     ا يلي                         وأوصت بأن تقوم سري النكا مب
     ً     وأخـرياً،    .                                                                                       مجيع األحكام املوضوعية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف هيكلها القانوين الـوطين  

                      املعاهدات واإلجـراءات                                                    تنفيذ خمتلف التوصيات املقدمة إليها من هيئات          )  ج (                             حثت املكسيك سري النكا على      
                                                                                                   اخلاصة لضمان امتثال التدابري األمنية املعتمدة يف سياق العنف املسلح، مبا يف ذلك حالة الطوارئ وقوانني الطوارئ 

   .                                                وتدابري حماربة اإلرهاب، للقانون الدويل حلقوق اإلنسان    ٢٠٠٥     لعام 
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                                    قطاعات احليوية، وخباصة يف جمال اخلدمات                                       ً                          وأحاطت اجلمهورية العربية السورية علماً بالتقدم احملرز يف ال          -   ٤٠
                          احتمال اعتمـاد ميثـاق                                            إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان و                     ، باإلضافة إىل                                    االجتماعية والتعليم ومتكني املرأة   

            سري النكـا      ّ       ً                                                                         وذكّرت أيضاً بأن املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد سبق أن أشار إىل أن                 .             حلقوق اإلنسان 
                                       استفسرت عن كيفية تقـدمي سـري النكـا                أن سوريا   ال إ  .                                          ى عال من التناغم الديين وحرية املعتقد                تمتع مبستو  ت

                                                                                                          اخلدمات واملساعدات واملرتبات يف املناطق اخلاضعة لسيطرة حركة منور حترير تاميل عـيالم والتحـديات الـيت                
   .       الصدد   ذلك         واجهها يف  ت

     ً                                          اخلياً وطلبت معلومات إضافية عن حالتهم وعن                                                            وسلطت النمسا الضوء على العدد املرتفع للمشردين د         -   ٤١
                                                                                               استراتيجية سري النكا إلجياد حلول دائمة، وخباصة للذين ما زالوا موجودين يف خميمات وللذين يعوق عودهتم إىل 

                                                               وأوصت النمسا باختاذ التدابري الالزمة لضمان حقـوق اإلنـسان            .                                           مناطقهم األصلية حتديد مناطق أمنية مشددة     
 ً     ً                                                                                             اً وفقاً للمعايري الدولية املنطبقة وبتوجيه تركيز خاص، يف مجلة أمور، لزيادة تقاسم املعلومـات                              للمشردين داخلي 

                                                                              ً                            وكذلك جلهود التشاور كوسيلة خلفض الشعور السائد بانعدام األمن يف صفوف املشردين داخلياً وتيسري إعـادة               
                       ً            املساعدة للمشردين داخلياً ومحايـة                                                   كما أوصت النمسا باختاذ تدابري لضمان تقدمي          .                         إدماجهم يف مناطق عودهتم   

     ً                                                          وأخرياً، أوصت النمسا باختاذ تدابري لكفالة التنفيذ الفعال للضمانات   .                                     حقوق اإلنسان للذين يقدمون هذه املساعدة
   .                                                 والربامج التشريعية الرامية إىل محاية الشهود والضحايا

                                     وعن التدابري املتخذة لضمان زيـادة                                على العنف ضد املرأة       ء                                         واستعلمت كولومبيا عن نتائج محلة القضا       -   ٤٢
   .                         متثيل املرأة يف احلياة العامة

                                                                                                   واستوضحت سلوفينيا عن أوضاع التاميل العاملني يف مزارع الداخل وعما تفعله سري النكا للتخفيف                -   ٤٣
ـ                    ة                                                                                                               من أوضاعهم الصعبة، وخباصة فيما يتعلق حبرماهنم من احلق يف التسجيل على قوائم الناخبني أو االعتراف بلغ

                                                                                           واستفسرت سلوفينيا عما إذا كان يوجد حـد أدىن لـسن التطـوع يف القـوات املـسلحة                    .                   التاميل لغة رمسية  
                                                                                                               السريالنكية، وإذا كان األمر كذلك فما هو هذا احلد األدىن، كما استفسرت عن الضمانات املطبقة ملنع التجنيد                 

                                          تدابري ملنح تاميل الداخل كافة احلقوق املدنية،      اختاذ   )  أ   : (                                       وأوصت سلوفينيا بأن تقوم سري النكا مبا يلي  .       القسري
                                                                        والتحقيق يف ادعاءات التجنيد القسري لألطفال من جانب فصيل كارونـا             )  ب (                              مبا يف ذلك احلق يف التصويت؛       

                                                                                ومساءلة األشخاص الذين يثبت انتهاكهم التفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختيـاري؛   TMVP             التابع حلزب   
                                                                                         ية لألمم املتحدة إلقامة وجود هلا يف سري النكـا تـشمل واليتـه احلمايـة والرصـد                                   وتوجيه دعوة فور    )  ج (

   .               والتحقيق واإلبالغ

      مثـل                                                                                              وأعربت الفلبني عن تقديرها لتمكن سري النكا، على الرغم من التحديات الكبرية اليت تواجهها،            -   ٤٤
                            جمال املساواة بـني اجلنـسني            ا يف                  من حتسني مرتبته                                                             وجود جمموعة انفصالية تنثر بذور اإلرهاب وعدم التسامح،         

               صـحة املـرأة                                               ال سيما احتالل املرتبة األوىل مـن حيـث                            من املؤشرات، و         ذلك                               لقدرة التنافسية العاملية وغري     وا
          ، وهتيئتها                                                                                           ومعيشتها، ما يدل على تقدم سري النكا الثابت يف اجملاالت السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

   .                   حقوق اإلنسان ومحايتها                   بيئة مواتية لتعزيز 
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                              وسـألت عمـا إذا كانـت         .      ً                        جزءاً من موارد سري النكا        بدد                                   والحظت بيالروس أن حماربة اإلرهاب ت       -   ٤٥
                                                                                              سري النكا راضية عن تعاوهنا مع املنظمات الدولية يف جمال تدابري مكافحة اإلرهاب، وسألت عما ميكن أن يفعله 

                                                          وأوصت بيالروس بأن تستفيد سري النكا استفادة فعالة من املساعدة   .                                       اجملتمع الدويل لزيادة فعالية حماربة اإلرهاب
   .                                                                    اليت يقدمها اجملتمع الدويل يف عملية مكافحة اإلرهاب ويف جتاوز نتائجها السلبية

  .                                                                                                  واستفسرت باكستان عن امليثاق الدستوري املقترح للحقوق وعن حالة التعديل الثالث عشر للدستور              -   ٤٦
                                      ً      ً                                             السامية حلقوق اإلنسان بأن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع سري النكـا يف بنـاء قـدرة                                        وأوصت باكستان املفوضية  

                                                                                                   مؤسساهتا الوطنية، كما أوصت اجملتمع الدويل مبساعدة سري النكا يف استراتيجياهتا ملناهضة اإلرهاب، وخباصـة         
   .                 االتفاقيات الدولية                                                     ً                    عن طريق مناهضة جهود مجع األموال لإلرهابيني يف أراضيها وفقاً لقرارات جملس األمن و

                                                                                                         وأعربت نيوزيلندا عن قلقها إزاء الزيادة املبلغ عنها يف حاالت االختفاء القسري وعمليات القتل خارج                 -   ٤٧
                                                                                                      نطاق القضاء وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل منذ استئناف عمليات القتال، وإزاء قلـة اجلهـود املتـضافرة     

                                                               لت عن اخلطوات املتخذة حلماية حقوق اإلنسان للضحايا املنـتمني إىل          وسأ  .                                   للتحقيق الفعال يف تلك االنتهاكات    
                        ً                         ً                  وإذ أحاطت نيوزيلندا علماً بسياسة عدم التهاون مطلقاً مع جتنيد األطفال   .                                   األقليات املتضررة بصورة غري متناسبة  

                       لتقارير الـيت تفيـد                                                                                                  واخلطوات املتخذة إلعادة تأهيل اجلنود األطفال السابقني، فإهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء ا             
                                       ً                                              وأوصت نيوزيلندا بأن تتخذ سري النكا مزيداً من اخلطوات لتحسني فعالية تدابريها يف               .                       باستمرار جتنيد األطفال  

    .                                                                               جمال مكافحة جتنيد املقاتلني األطفال ورحبت بتعليقات سري النكا على هذه التوصية املقترحة

                                                   ا أعربت عن قلقها إزاء حالة تنفيذ معاهـدات حقـوق                                                   وإذ رحبت الربازيل باعتماد تدابري مؤسسية فإهن        -   ٤٨
                                            واستفسرت الربازيل عن التدابري املتخذة لتعزيـز    .                                                          اإلنسان الدولية وإزاء تكييف وتنسيق التشريعات الوطنية معها 

        أنظمـة   "                                                                                                استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ونزاهتها وفعاليتها ولضمان سيادة القانون، وخباصة يف سـياق        
                                                توجيه دعوات دائمة إىل اإلجـراءات اخلاصـة؛          )  أ   : (                                             وأوصت الربازيل بأن تقوم سري النكا مبا يلي          ".   رئ     الطوا

   .                                                      والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  )  ب (

                   ً                                                                              وأحاطت رومانيا علماً بإنشاء جلنة للتحقيق يف ادعاءات اختطاف األطفال وجتنيدهم من جانب خمتلف                -   ٤٩
                                                                                         ، واستفسرت عن أساليب عملها والنتائج اليت أحرزهتا وعن التدابري األخرى اليت ستتخذها سري النكا من       القوات

                                                                                                              أجل التنفيذ الكامل اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف               
  .                                          من يف جتنيد األطفال ومـساءلة الفـاعلني                                                   وأوصت بأن حتقق سري النكا يف دور قوات األ          .                الرتاعات املسلحة 

ٍ                   واستعلمت رومانيا عن نوايا سري النكا يف جمال مكافحة عمل األطفال، والنتائج احملرزة، وعن عدم وجود حٍد                                                                                                            
    .               أدىن لسن الزواج

                                                                                        ً                  وقال املمثل الدائم لسري النكا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، الدكتور دايان جاياتيليكا، خماطبـاً                  -   ٥٠
                                                                                                                الفريق العامل، إن العنصر السياسي يف هنج حكومته حلل الرتاع اإلثين هو تفويض أقصى قدر ممكن من السلطات يف                   

             وبعد أن متكنت   .                               ً                                      ويسعى التعديل الثالث عشر حتديداً إىل حتقيق االستقالل السياسي الذايت          .   وي ا                 إطار دستوري وحد  
                                                       د قريب االنتخابات اليت أعادت متكـني جملـس اإلقلـيم                                              ً                   احلكومة من حترير اإلقليم الشرقي عسكرياً أمتت منذ عه        

                                          ً      فقد وعد رئيس سري النكا بتحرير الشمال عسكرياً       .                                                     وتعتزم احلكومة تطبيق األمر ذاته يف اإلقليم الشمايل         .       الشرقي
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    عمل                 وعني الرئيس فرقة   .              ً                                                        ً           ومتكينه سياسياً، شأنه شأن الشرق، بإجراء انتخابات جمللس إقليمي مستقل ذاتياً يف الشمال
                        وتسعى احلكومة إىل إعـادة    .                                                                                 وطنية رفيعة املستوى معنية باإلقليم الشمايل وكلفها بتنفيذ برنامج اإلعمار واإلصالح      

    .                                                                                        تنشيط وتفعيل التعديل الثالث عشر الذي ينص على التفويض الكامل للسلطات يف إطار دولة وحداوية

             دي سـيلفا،     .  ر  .  ي                            ام لسري النكا، األونرابل س        ً                                                    ورداً على األسئلة اليت طرحتها الدول، ذكر النائب الع          -   ٥١
                                                                                                           مستشار الرئيس، أنه على الرغم من خطورة الوضع األمين السائد يف سري النكا بسبب محلة اإلرهـاب الـيت                   
                                                                                                             أطلقتها أعىت منظمة إرهابية يف العامل، وهي حركة منور حترير تاميل عيالم، ال تتبع الدولة سياسة اعتماد وإنفـاذ          

                                                           وما برحت احلكومة تصر بثبات على ضرورة قيام مجيع وكالء الدولـة    .                             ية تقع خارج إطار القانون                  تدابري استثنائ 
                                                                           ً                         بتنفيذ عمليات إلقاء القبض واالحتجاز والتحقيق، مبا يف ذلك عمليات االستجواب، وفقاً لألصول القانونية املرعية 

   .                           وبطريقة ال تنتهك حقوق اإلنسان

                                                                  لقسري، ليس من السليم النظر يف طبيعة املشكلة وحجمها على أساس إحصاءات                            وفيما يتعلق مبسألة االختفاء ا  -   ٥٢
                                                                                                واحلكومة تدرس التقارير واملعلومات اجلديرة بالثقة من أجل الوقوف على طبيعة املشكلة وحجمها               .                  غري مدعومة بأدلة  

                         واحتجازهم بـصورة غـري                                                 وليس من سياسة الدولة القبض على الناس          .                                            وأسباهبا املمكنة وحتديد هوية املسؤولني عنها     
  .                                                                                                                مشروعة وسرية يف أماكن غري معلنة أو تصفية املشبوهني املقبوض عليهم واحملتجزين تصفية خترج عن نطاق القـضاء                 

                                                         ً     ً       ً                                             وقال إن احلكومة عازمة على ضمان التحقيق يف مجيع الشكاوى حتقيقاً شامالً ونزيهاً وحتديد هوية اجلناة ومجع األدلة                  
     ً                              فرداً من أفراد قوات األمن والشرطة    ٥٩٩                                     الل العقد املضي، أقيمت دعاوى جنائية ضد   وخ  .                    ضدهم من أجل مقاضاهتم

                                                                                                           فيما يتعلق بضلوعهم املزعوم يف اختطاف أشخاص واحتجازهم بصورة غري مشروعة وتصفية أشخاص حمتجزين تصفية               
                              املهم هو أن تكـون عمليـة             ولكن    .                                                            وقد تكون عملية التحقيق واملقاضاة أبطأ مما يتمناه املرء          .                      خترج عن نطاق القضاء   

                          ً              أما ادعاء التعذيب فهو أيـضاً أحـد          .                                                                              احملاكمة وفق أصول القانون والعدالة قد بدأت وأهنا تتحرك يف االجتاه الصحيح           
                                                                                   وقد خلص كل من جلنة مناهضة التعذيب واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن                .                                الشواغل اليت تثري قلق حكومتنا    

                                                       ولكن مما يؤسف له أن بعض احملققني يدفعهم احلماس يف بعض األحيان   .                    منهجية يف سري النكا                  ممارسة التعذيب ليست
                                         وارتكاب التعذيب انتهاك حلق أساسي هام        .                                                                 إىل ممارسة التعذيب النتزاع احلقيقة من األشخاص اخلاضعني لالستجواب        

  ُ              وكُلفـت وحـدة     .                يها عقوبة شديدة                                                                 مكرس يف الدستور وجرمية مبقتضى القانون اجلنائي لسري النكا الذي يفرض عل 
                  األخـرية وحـدها     ١٢  ل              وخالل الشهور ا  .                                                              خاصة للشرطة باالضطالع بالتحقيقات اجلنائية يف مجيع شكاوى التعذيب   

  .      ً                                                                                     فرداً من أفراد الشرطة بشأن ادعاء استخدامهم التعذيب أثناء التحقيقـات اجلنائيـة               ٦١                           أقيمت دعاوى جنائية على     
َ         ً     َ         وسيالَحق جنائياً مجيع َمن         ُ                                              وسُتتخذ التدابري الالزمة لتعجيل عملية التحقيق        . ُ                                      ُيدعى ارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان        

   .   ّ                                  وتفّند احلكومة ادعاءات اإلفالت من العقاب  .                                 ومباشرة الدعاوى وإجراءات احملاكمات

     كـا                                      ً                                                            أثنت التفيا على سري النكا الختاذها قراراً بالسماح لعدد من املقررين اخلاصني بزيارة سـري الن                 -   ٥٣
                                                                                               وشجعت سري النكا على االستفادة من هذه الزيارات وإصدار دعوات دائمة واملوافقة على مجيع الطلبات الـيت   

ّ            قدمتها اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان ومل ُيبّت فيها بعد   ُ                                          .    

        أدى إىل                               منور حترير تاميل عيالم، ما            حركة                                                                 وأعربت أملانيا عن أسفها إللغاء اتفاق وقف إطالق النار مع             -   ٥٤
  ُ                           ُ       ُ               وطُلبت إيضاحات بشأن التدابري املُحددة املُتخـذة         .     ٢٠٠٨      مارس   /                                               إهناء بعثة الرصد املتعلقة بسري النكا يف آذار       

                                                                ُ                                                  مللء الفراغ الناجم عن ذلك فيما يتعلق برصد انتهاكات حقوق اإلنسان املُرتكبة يف أعقاب األعمـال القتاليـة                  
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                 وأوصت أملانيا بأن   .                                     اإلرهاب والتصدي بفعالية هلذه االنتهاكات                                           للحرب األهلية الدائرة ويف استراتيجيات مكافحة 
   .ُ                                                                          ً              ُتعيد سري النكا إنشاء جلنتها الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وأن تضمن استقالهلا وفقاً ملبادئ باريس

                                                                                                      وسألت اجلمهورية التشيكية عن التدابري اليت اعتمدهتا سري النكا للقضاء على التعذيب، وخباصة فيمـا                 -   ٥٥
                                                                                             علق باملدافعني عن حقوق اإلنسان واألشخاص احملتجزين، ولضمان وصول ضحايا التعذيب إىل القضاء، مبـا يف        يت

         اعتمـاد    )  أ   : (                النكا مبا يلي                                            وأوصت اجلمهورية التشيكية بأن تقوم سري       .                                   ذلك برامج محاية الشهود ومساعدهتم    
                                                                                                              التدابري الالزمة لتدعيم سيادة القانون؛ ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت االختفاء القـسري،                

                      االستعراض املنـهجي                           واختاذ تدابري من بينها                                                                    واإلعدام خارج القضاء والتعذيب؛ وضمان معاقبة املسؤولني عنها؛         
                                                                                ة آلية مستقلة للشكاوى يف السجون، والتحقيق الفوري والرتيـه يف االدعـاءات                                         جلميع مناطق االحتجاز؛ وإقام   

                      ً                                                                                    املتعلقة بالتعذيب فضالً عن محاية الـشهود وغريهـم مـن األشـخاص الـذين يـدعون وقـوع تعـذيب                      
                            أحكام الصكوك الدوليـة        راج        ضمان إد  و  )  ب (                                                                 أو إساءة معاملة من األعمال االنتقامية والتخويف والتهديدات؛         

                                                                                                   نسان وتنفيذها بالكامل على املستوى الوطين، وخباصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                     حلقوق اإل 
                                                                                اعتماد تدابري حمددة لتدعيم وظيفة واستقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان؛            و  )  ج (                            واتفاقية مناهضة التعذيب؛    

                                  تأييد توصية املقرر اخلاص املعين مبسألة  و  )  ه   ( ؛   ذيب                                                  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع و  )  د (
                                                       ُ                                       التعذيب وإقامة وجود ميداين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ُيكلف برصد حالة حقوق اإلنسان يف سري النكا 

   .                                                                    وتقدمي املساعدة التقنية، وخباصة فيما يتعلق بإصالح القضاء والشرطة والسجون

                                                                   سري النكا املزيد من التدابري الفعالة لوضع حد فـوري لتجنيـد                  تتخذ       بأن    )  أ (      أوصت                     أما إيطاليا فقد      -   ٥٦
                                                    مجيع الفصائل، مبا يف ذلك جمموعة كارونا؛ وسألت             جانب                                    واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة من          ً  قسراً          األطفال  

         ، وأوصت                                                                                     ً      ً                  عما إذا كانت سري النكا تنظر يف القيام باملزيد من اخلطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء تاماً                 
                                                                                                تسمح سري النكا آلليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وللمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                   بأن    )  ب (

   .                                                                                  بإقامة وتعزيز وجودها يف البلد بغية ضمان إجراء رصد مستقل حلالة حقوق اإلنسان يف سري النكا

                               املكرسة يف الصكوك الدولية حلقوق                                                       وشددت هولندا على ضرورة بقاء مكافحة اإلرهاب يف نطاق احلدود  -   ٥٧
                                                      بأن توفر خطة العمل الوطنية معايري مرجعية حمـددة           )  أ (                                           ورحبت هولندا خبطة العمل الوطنية وأوصت         .       اإلنسان

                                         ً                             أن تنشئ اجمللس الدستوري يف أقرب وقت ممكن وفقاً ملا ينص عليه التعديل السابع   وب  )  ب (  ؛                 ضمن إطار زمين معني
                                                                                    هذا اجمللس بتعيني عدد من املفوضني لدى اللجان العامة، مثل اللجنة الوطنية حلقوق                               ُ          عشر للدستور، وبأن ُيكلف     

                                                            قلقة إزاء االدعاءات املتعلقة حبدوث انتهاكات خطرية حلقـوق                   إهنا تظل              هولندا       قالت و  .                     اإلنسان وجلنة الشرطة  
   .           سان يف البلد                                                     توافق سري النكا على إعادة إقامة وجود دويل لرصد حقوق اإلن    بأن   )  ج   ( ت  وص أ        اإلنسان و

                                     ما يبدو يف حاالت عنف وختويف ملمثلي            على                                                           والحظت بولندا أن حرية التعبري ختضع لقيود، ما يتسبب            -   ٥٨
                         ُ                                                             وسألت بولندا عن اخلطوات املُتخذة لتنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف   .            وسائط اإلعالم

  .                                                                     فعالة لضمان اإلعمال التام حلق مجيع األشخاص يف حريـة التعـبري                                                 وأوصت بأن تتخذ سري النكا تدابري          ٢٠٠٣     عام  
  .                   ُ                                                                                         وسألت عن اخلطوات املُتخذة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال وبغاء األطفال، وخباصة يف املنتجعـات الـساحلية               

                أوصت بأن تضمن        كما    .                                                         طابق تشريعاهتا احمللية بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل        ت                                     وأوصت بولندا بأن تضمن سري النكا       
    .                                                                                    سري النكا توفري بيئة مأمونة للمدافعني عن حقوق اإلنسان وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة
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                                                                                                   والحظت تركيا اإلجنازات اليت حتققت يف امليدان السياسي وميدان التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة                 -   ٥٩
                                                ال حقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، وتعزيز                                   ُ                              وأعربت عن تقديرها للخطوات املُتخذة بشأن التدريب يف جم        

                                                                                                   وسألت تركيا عما إذا كانت سري النكا تنظر يف اختاذ اخلطوات الالزمة لتقليـل العـدد املقلـق                    .            مركز املرأة 
                                                                                              للمحاكمات املتعلقة بالعنف ضد املرأة وشجعت سري النكا على حماولة الرد يف الوقت املناسب على االستبيانات 

   .                      ا إليها اإلجراءات اخلاصة         اليت ترسله

  .        أبريـل  /                                                                                           وأعربت اليابان عن أسفها لقرار الفريق املستقل الدويل للشخصيات البارزة إهناء بعثتـه يف نيـسان      -   ٦٠
                                                                                                                      وأكدت أمهية قيام سري النكا بتنفيذ التوصيات اليت قدمها الفريق إلنشاء نظام عملي وفعال ودائم حلماية الـضحايا                  

        والحظـت    .                                                               وتوفري املوارد املالية العاجلة والضرورية للجنة التحقيـق         ،                 يع هيئات الدولة                 لضمان تعاون مج   و          والشهود،  
                                                                                                               اليابان وجود عدد أقل من حاالت االختطاف واالختفاء القسري والقتل خارج القضاء مقارنة مبا كان الوضع عليه من            

                             وضمان تقدمي مجيع مرتكبيها إىل                                                                       وأعربت عن أملها يف أن تضاعف سري النكا جهودها ملنع وقوع حاالت مماثلة       ،   قبل
                                                                                                         وتعلق اليابان كذلك أمهية على جهود سري النكا من أجل حل مشاكلها املتصلة حبقوق اإلنسان وتتوقع أن                   .       القضاء

   .  ِّ                                                                                           حتسِّن قدرهتا يف جماالت التحقيقات اجلنائية، والقضاء، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مبساعدة اجملتمع الدويل

                                                                                        رك ارتياحها إزاء إعالن سري النكا رغبتها يف تركيز االهتمام على حتسني حرية الصحافة                          وأبدت الدامن   -   ٦١
                                          تتخذ سري النكا التدابري لتحسني ضـمانات            بأن    )  أ (       وأوصت    .                    ُ                             وسألت عن التدابري املُتخذة لتحقيق هذه الغاية      

                ية السامية حلقوق                                          توافق سري النكا على وجود مكتب ميداين للمفوض    بأن   )  ب (                         حرية الصحافة؛ وأوصت كذلك 
                                                                                                    وأشارت إىل أنه رغم اخلطوات اليت اختذهتا سري النكا ملكافحة التعذيب، فإن ممارسة التعذيب ال تزال                  .       اإلنسان

  .                                                                            توصية قدمها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وسألت عن اخلطوات املتخذة لتنفيذها  ٢٥                 منتشرة وأشارت إىل 
                                وسألت كذلك عن التدابري الـيت        .                                  نكا يف احلال توصيات املقرر اخلاص                 تنفذ سري ال       بأن    )  ج (                وأوصت الدامنرك   

   . ي  بق                                    تستخدمها سري النكا ملكافحة التمييز الط

                                     وسألت عن التدابري اجلاري اختاذها ملكافحة   .                                                             ورحبت غواتيماال بالنقد الذايت الذي متيز به التقرير الوطين         -   ٦٢
                                                     ارسه أفراد الشرطة والقوات املسلحة، وخباصة حـاالت                                                          حاالت اإلساءة من جانب السلطات والتعذيب الذي مي       

                   ً                                           وسألت غواتيماال أيضاً عما إذا كانت هناك أية خطط لتعديل            .                                                 اإلساءة إىل املرأة يف مناطق الرتاع يف سري النكا        
   .                             احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية

                               وكذلك اللتزامهـا احلقيقـي                                                                           وأثنت مصر على سري النكا حلفاظها على دميقراطيتها النابضة باحليوية           -   ٦٣
                                ً                                وطلبت معلومات عن املشردين داخلياً وعن مدى كفاية الدعم املقدم من  ،                              بتحسني نظامها الوطين حلقوق اإلنسان

                                                   وسألت مصر كذلك عـن اخلطـوات الـيت اختـذهتا             .                                                        املنظمات الدولية واجلهات املاحنة الدولية يف هذا الشأن       
    .                                                                     ومحايتها من العمليات العسكرية، وعن اإلطار القانوين حلمايتها من التمييز                                  سري النكا لتعزيز وضمان حقوق أقلياهتا

                                                                                                    وأعربت أذربيجان عن مساندهتا الكاملة للجهود اليت تبذهلا سري النكا للحفاظ على سالمة أراضـيها                 -   ٦٤
             ق اإلنسان يف                                             وأشارت إىل أن سري النكا حتاول محاية حقو         .                                                   والقضاء التام على اإلرهاب واالنفصالية العدوانية     

                        وأشارت إىل أن التعاون      .                                                                                      املناطق املتأثرة بالرتاع ودعتها إىل مواصلة جهودها لضمان توفري احلماية بصورة أفضل           
                                                                                                    الوثيق والصريح مع وكاالت األمم املتحدة املعنية وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها اإلجراءات 
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                                                                      واستفسرت أذربيجان عن كيفية تأمني الطابع الطوعي لعودة املـشردين            .      عملية                               اخلاصة، حاسم األمهية يف هذه ال     
    .       ً                                 ً              ُ                                                   داخلياً يف إطار عملية إعادة التوطني وثانياً عن التدابري املُتخذة ملعاجلة الصدمات النفسية النامجة عن الرتاع املسلح

       املناطق  "  ل               مات األساسية                                                                              وأكدت إندونيسيا على أن سري النكا حتافظ على إمداد مستمر بالسلع واخلد             -   ٦٥
                      ورحبت بإعادة إحـالل      .                                                                        ، وتضمن بالتايل تلبية االحتياجات األساسية للناس حىت يف أوقات الرتاع           "       َّ    غري املطهَّرة 

                      ُ                                                      واستفسرت عن التدابري املُتخذة لضمان تيسري وصـول املـساعدات اإلنـسانية              .                                الدميقراطية يف أجزاء من البلد    
                                 وبينما أثنت إندونيسيا على عالقـة    .                                         عزيز محاية املدنيني يف املناطق املتأثرة بالرتاع                                للوكاالت احمللية والدولية بغية ت   

            وفيما يتعلق   .                                                         ُ                           سري النكا مع اإلجراءات واآلليات اخلاصة، استفسرت عن اخلطوات املُتخذة ملتابعة وتنفيذ توصياهتا
                                  ري اليت تعتزم احلكومـة اختاذهـا                                                                                    بإضعاف مكانة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، استفسرت إندونيسيا عن التداب         

   .                                             لتدعيم والية وسلطات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

         عوقـات                                       ً     ً                                                    والحظت ماليزيا أن سري النكا تظهر التزاماً تاماً بتدعيم رفاه شعبها والتصدي للتحديات وامل               -   ٦٦
                      اية الشهود والضحايا                                             وسألت عن تشريعات سري النكا املتعلقة حبم        .                                         والثغرات اليت تعترض محاية حقوق اإلنسان     

   .                                                            واستفسرت عن كيفية معاملة اجلنود األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

                                                                                               املغرب أن التقرير الوطين لسري النكا ينسجم مع املبادئ التوجيهية جمللس حقوق اإلنسان وأن                   والحظ  -   ٦٧
                       لة جهودهـا لتنفيـذ                                   املغرب سري النكا على مواص         وشجع  .                            ع أصحاب املصلحة يف إعداده                 مة تشاورت م   و   احلك

  ُ     وطُلبت   .                              إدراج التزامات طوعية إضافية   تها       ً          إيضاحاً بشأن ني ً      الً وطلب                                 ً     الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تنفيذاً كام
   .                   ً                                                معلومات إضافية أيضاً عن اللجنة الربملانية اإلدارية واختصاصات أمني املظامل

                                          توفري اخلدمات األساسـية باإلضـافة إىل                                                                  والحظت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية التقدم احملرز يف         -   ٦٨
                                                                                                               اجلهود املبذولة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة زيادة معدالت معرفة القراءة والكتابة، والتـسجيل يف               

                                                             وشجعت سري النكا على مواصلة جهودها وطلبت منها تقدمي تفاصيل بشأن   .                              املدارس وإجنازات الرعاية الصحية
    .                                       محاية العمال املهاجرين، مبن فيهم النساء                خططها الرامية إىل

ّ       ورحبت بالنتائج املوّضحة     .                                                                      وشجعت تونس األطراف على السعي إىل حتقيق سالم دائم يف مناطق الرتاع             -   ٦٩                   
                                                                              ُّ               يف جمال احلق يف الصحة وطلبت املزيد من املعلومات عن اجلهود اليت تبذهلا سري النكا لضمان متتُّع مجيع املواطنني 

   .   صحة         باحلق يف ال

  .                                                                                                والحظت فرتويال مع التقدير اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وختفيف مستويات الفقـر               -   ٧٠
                                                                                                        وسلطت فرتويال الضوء على اخلطط الوطنية اليت وضعتها سري النكا من أجل تعزيز احلقوق االجتماعية والثقافية           

   .                                      صحة، وطلبت تقدمي مزيد من املعلومات بشأهنا                                                   والسياسية، وخباصة احلق يف الصحة وتنفيذ اخلطة الوطنية لل

                                                                                                          ورحبت مجهورية كوريا باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، على حنو ما أظهره إنشاء                  -   ٧١
ّ                        البنية التحتية حلقوق اإلنسان، على الرغم من حتّدي الرتاع املسلح            ة                                                وسألت مجهورية كوريا عن التدابري احملددة املتخذ        .                                           

ّ                                         ملنع ما ُيّدعى حدوثه من اختطاف وجتنيد لألطفال                                                                        وباإلضافة إىل ذلك، سألت سري النكا عن التدابري املتخذة ملعاجلة            .        ُ 
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                                       وشجعت مجهورية كوريا سري النكا على مواصلة   .                                                          قضايا التمييز ضد املرأة يف جمال التوظيف واملهنة يف القطاع اخلاص
   .                                           لألمم املتحدة ومع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                                     حواراهتا مع آليات حقوق اإلنسان التابعة 

                                                                                          ودانت اململكة املتحدة اإلرهاب جبميع أشكاله وأشارت إىل ضرورة متشي تدابري مكافحة اإلرهاب مـع          -   ٧٢
    ُ                                                          ً   بأن ُتدعم سري النكا وتضمن استقالل مؤسساهتا املعنية حبقوق اإلنسان وفقاً   )  أ (      وأوصت   .                  معايري حقوق اإلنسان

                                                 وأقرت اململكة املتحدة بتراجع عمليات االختطـاف         .                                               يس، مبا يف ذلك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان                 ملبادئ بار 
                                  لتقدمي املسؤولني إىل القضاء وتوفري             ومستقل                    ووجود نظام قوي               سري النكا                يف بعض مناطق                          والقتل خارج القضاء    

   ِّ             تنفِّذ التوصيات       بأن    )  ب (        ً   نكا أيضاً                                وأوصت اململكة املتحدة سري ال      .                                          احلماية من عودة هذه األنشطة إىل الظهور      
                                                                            ً                          اليت قدمها املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وبأن تتخذ اخلطوات        

      بـأن    )  ج (                        ً     وأوصت اململكة املتحدة أيضاً       .                                                  اجلماعات شبه العسكرية على حنو ميكن التحقق منه           كل            لرتع سالح   
                                                                              املدين، مبا فيها منظمات اجملتمعات املتعددة اإلثنيات واملناطق املتأثرة بالرتاع يف مشال سري                    تشارك منظمات اجملتمع 

   .                                                 النكا وشرقها يف متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل

                                    ً                                                            وأوصت اجلزائر بأن توفر سري النكا مزيداً من الدعم آللية حقوق اإلنسان وبناء القدرات يف مؤسساهتا            -   ٧٣
                           ِّ         ً     ً                                                               صكوك حقوق اإلنسان، وبأن توجِّه اهتماماً خاصاً إىل املرأة يف جمال تعزيز التعليم والتنمية لزيادة                               الوطنية لتنفيذ 

          ً                                                 وأوصت أيضاً بالعمل املستمر مع اجملتمع الدويل للمساعدة يف           .                                                    أجورها ومتثيلها يف احلياة السياسية واحلياة العامة      
   .                    اإليدز، وبناء القدرات /                            رث، وفريوس نقص املناعة البشرية                                                جمال محاية حقوق اإلنسان، والبيئة، وإدارة خماطر الكوا

      بـأن    )  أ (                                                          ُّ                                     وأعربت اليونان عن قلقها إزاء إهناء اتفاق وقف إطالق النار وجتدُّد احلملة العسكرية وأوصت                -   ٧٤
 ً  اً                                                                                                 توافق سري النكا على وجود آلية دولية مستقلة حلقوق اإلنسان يف امليدان يف أقرب وقت ممكن؛ وأوصت اليونان أيض

                                                وأعربت عن قلقها إزاء تزايـد عـدد حـاالت            . ُ                                                    ُتصدر سري النكا دعوة دائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة            بأن    )  ب (
                                    َّ                                                                                  االختفاء القسري والقتل غري املشروع املبلَّغ عنها، مبا يف ذلك احلاالت املتعلقة بالعاملني يف امليدان اإلنساين، وطلبـت                  

                       تتخذ سري النكا مجيـع          بأن    )  ج (       وأوصت    .                          ة للتحقيق يف هذه احلاالت                                                تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذ      
   .                                                                                                 التدابري الالزمة إلهناء إفالت مرتكيب انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من العقاب

           عمـل مـن     ال  )  أ   : (                                                                    والحظت الواليات املتحدة األمريكية نضال سري النكا ضد اإلرهاب وأوصت مبا يلي    -   ٧٥
                                                                                                              جديد مع اآلليات الدولية للرصد واملساعدة يف ميدان حقوق اإلنسان باملوافقة على إنشاء وجود ميداين للمفوضـية             

                                                   رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها واإلبالغ عنها  ب      قيد         قيام دون                                  السامية حلقوق اإلنسان تسمح واليته بال
                                                                          قيقات اجلنائية واحملاكمة وبناء قدرات اآلليات احمللية حلقـوق اإلنـسان؛                                                      وتعزيز التدابري العالجية، مبا يف ذلك التح      

          اللجنة                    وسائل منها تشجيع                                                                                  ضمان االنتهاء بشكل مالئم من التحقيقات يف قتل العاملني يف ميدان املساعدة، ب             و  )  ب (
                  ل بضمان إطالق سراح                  تسريح اجلنود األطفا و  )  ج (                                                          الرئاسية للتحقيق على استخدام سلطاهتا القانونية إىل أقصى حد؛ 

                                          وختصيص املوارد الكافيـة لـرتع الـسالح،          )     ً        ً   قسراً أو طوعاً   (                                                  األطفال اجملندين خلدمة املليشيات املوالية للحكومة       
                                                                                                                والتسريح، وإعادة اإلدماج، واإلعادة إىل الوطن، وغري ذلك من األنشطة لوقف التجنيد غري املـشروع لألطفـال؛                 

                                       تعاون سري النكا مع العناصر الفاعلة       و  )  ه   ( ؛                            اجلة التجنيد القسري لألطفال                                اإلعالن عن خطة سري النكا ملع      و  )  د (
   .                                                                  الدولية واحمللية غري التابعة للدولة لوقف جتنيد األطفال واستخدامهم كجنود
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َ                                                   والحظت مجهورية إيران اإلسالمية باهتمام عدداً من التدابري املعتَمدة لتحسني تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان                  -  ٧٦                 ً                                       
                                                   وشجعت سري النكا على زيـادة جهودهـا لتعزيـز            .                                                     عاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة                  وتوطيد الت 

   .                                                                                            ضماناهتا القانونية من أجل القضاء على مجيع أشكال سوء املعاملة أو التعذيب يف السجون ومراكز االحتجاز

            َّ                    احلسبان وتطبَّق على النحـو                                    ُ                                       وأعربت أوروغواي عن أملها يف أن ُتؤخذ توصيات اإلجراءات اخلاصة يف            -   ٧٧
                                َّ                                                                    واستفسرت أوروغواي عن التدابري املتَّخذة لضمان فصل األطفال احملتجزين، مبن فيهم األطفال املشتبه يف                .      الالزم

ُ  ِّ        ً                                                    منور حترير تاميل عيالم وأولئك الذين ُجنِّدوا قسراً ومتكنوا من الفرار، عن البالغني وحصوهلم                    حركة                انتمائهم إىل                                     
   .              هتمام بشكل خاص               على الرعاية واال

                                 ً          ً                                                          والحظت السودان أن اإلرهاب يشكل ظرفاً استثنائياً يؤثر على احلق يف التنمية وغـريه مـن احلقـوق                    -   ٧٨
                                                                             وأوصت بأن تعرض سري النكا جتربتها فيما يتعلق مبكافحة التمرد واإلرهاب وكيفيـة        .                      االقتصادية واالجتماعية 

   .                                    ة لتحسني تنميتها االجتماعية واالقتصادية                                              التغلب عليهما، وكذلك فيما يتعلق بالتدابري املتخذ

           ، باألسئلة    ها                                                                                       ورحب األمني العام ألمانة تنسيق عملية السالم يف سري النكا، الربوفيسور راجيفا وجييسين              -   ٧٩
          وذكر أنه    .                                                                                                           املتعلقة بسياسة التعليم واللغات، مبا أهنا ستساعد يف توضيح التزام احلكومة بالتعددية والتنمية املنصفة             

                                    َّ                                          ً                                 لرغم من أن قانون اللغات الرمسية مل ينفَّذ كما ينبغي طوال عدة سنوات، فإنه جيري حالياً تعزيزه بـشكل                         على ا 
                                                                                                         سريع وأنه مت يف العقد املاضي تنفيذ الثنائية اللغوية عن طريق التعليم، مع جعل اإلنكليزية متاحة على نطاق أوسع   

                        ً                                  لنار، ذكر أنه كان إجيابياً لسماحه بالعمل املبين علـى                                                   وفيما يتعلق بإلغاء اتفاق وقف إطالق ا        .      ً        توخياً لإلنصاف 
      ً                                          ً                د سوءاً فيما يتعلق على سبيل املثال باملشردين داخليـاً وأن                                  وذكر أن احلالة مل تزد      .       ملعتدلني                       املناقشة مع التاميل ا   

              يـة كـانون                            يف الفترة ما بني هنا        ١٤٩                  ُ   ِ                                                       أرقام األمم املتحدة ُتظهِر أن عدد املشردين مل يزد يف جمموعه إال مبقدار              
                          يف الشمال، فإن هـذه       ٢     ٥٠٠                                     فبالرغم من أن عددهم ارتفع بنحو         .     ٢٠٠٨       أبريل   /                   ديسمرب وهناية نيسان   /    األول

َ                                   الزيادة عوضتها زيادة مطابقة تقريباً يف عدد َمن أعيد توطينهم يف الشرق                                                     أما فيما يتعلق بالضحايا املدنيني، فإن        .                                   ً       
َ    ُِ                             غالبية َمن قُِتلوا يف األشهر األربعة األخرية                                                            كانت من املدنيني يف اجلنوب بسبب اهلجمات االنتحارية اإلرهابية وغري        

                                              ُ                                             وفيما يتعلق بالصحفيني، هناك حرية تعبري تامة حيث ُتعرب وسائط اإلعالم عن نقدها احلاد                .                ذلك من األسباب  
        ل فريجع                                                                    وأما اخلطر احلقيقي بالنسبة للصحفيني الذين يستخدمون لغة التامي          .                               للحكومة بأشد املصطلحات خشونة   

                        َ ِ                               التاميل السابقني الذين قَبِلوا اتفاقـات الـسالم               لناشطني          فغالبية ا   .                                             بدرجة كبرية إىل التنافس بني مجاعات التاميل      
    وقد   .                                                    ُ  ِ                                                   السابقة قد هلكت على أيدي منور حترير تاميل عيالم عندما ُنزِع سالحها مبوجب اتفاق وقف إطالق النار                

   .                          ً  والتزمت احلكومة مبنعها متاماً    ٢٠٠٧                                      تناقصت هذه االنتهاكات بصورة كبرية يف عام 

                                                  ً                                     َّ                    وأكد نائب الوكيل العام، السيد ياسنتا كوداغودا، رداً على أسئلة الدول، أن رئيس سري النكا عـيَّن                   -   ٨٠
                                                               ُ                                                  الفريق املستقل الدويل للشخصيات البارزة ملراقبة أداء جلنة التحقيق املُنشأة للتحقيق والتحري بشأن االنتهاكات              

  .                        ُ                                                  والفريق املستقل الدويل مل ُينشأ بغرض رصد احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف سري النكا  .     نسان             اخلطرية حلقوق اإل
  .                                                                                             َّ              ً            فواليته تقتصر على مراقبة أداء جلنة التحقيق وإبداء التعليقات بشأن التزامها بالقواعد واملعايري املتَّفق عليها دولياً          

                                                       ما كانوا حيضرون دورات جلنة التحقيق قاموا بالتعليق                                                        ً           وذكر أن من املؤسف أن بعض أعضاء الفريق الذين نادراً           
                                                                  غري أن رئيس القـضاة الـسابق للهنـد القاضـي األونرابـل               .     ً                                         علناً على مسائل خترج عن نطاق والية الفريق       

           الفريـق   "       أن       ٢٠٠٨         أبريـل    /        نيسان   ٢٦               ّ                                                 باغوايت الذي تولّى رئاسة الفريق ذكر يف رسالة خطية مؤرخة             .  ن  .  ب
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  .                                                                               نكا باالفتقار إىل اإلرادة السياسية بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بأداء جلنة التحقيق                  ال يتهم حكومة سري ال
                      ً     ً                                                                               فلجنة التحقيق تؤدي عمالً جيداً للغاية وأعضاء الفريق حيصلون على أفضل أشكال التعاون من رئـيس اللجنـة            

                    ّ      الص والتفاين اللذين حتلّت                                                                           وليس لدي أدىن شك يف أن جلنة التحقيق ستواصل أداء عملها بنفس اإلخ              .         وأعضائها
                                                                          ً          وقال السيد كوداغودا إن جلنة التحقيق تواصل عملها بشكل مستقل وإهنا تشارك حالياً يف إجراء    ".           هبما حىت اآلن

َ                             وذكر السيد كوداغودا أن القانون اجلديد املقتَرح بشأن مساعدة ومحايـة         .                                 حتقيقات عامة بشأن قضيتني شهريتني                                              
               وهذا القـانون    .                                            ً                 زة دستورية من احملكمة العليا وأنه معروض حالياً على الربملان                                    الضحايا والشهود حصل على إجا    

       ِّ             ً        ً                                                                                       مبجرد سنِّه سيوفر إطاراً تشريعياً لتقدمي املساعدة واحلماية ليس فقط لضحايا اجلرائم العادية والشهود عليها، بل                
                ً             انون املقترح أيـضاً آليـة        ُ          وسُينشئ الق   .     ً                                                              أيضاً لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشهود على هذه االنتهاكات        

   .                                                                                    لتعويض ضحايا اجلرمية وتيسري توفري العالج، مبا يف ذلك العالج الطيب وإعادة التأهيل وتقدمي املشورة

                                                                                                              ويف ختام احلوار التفاعلي، قال وزير حقوق اإلنسان األونرابل ماهيندا ساماراسينغ إن سري النكـا ستواصـل                   -  ٨١
  .                                                                                نسان وإن سري النكا هي جمتمع متعدد الثقافات واللغات واإلثنيـات واألديـان                                                 العمل مع املفوضية السامية حلقوق اإل     

                                                                                                              وذكر أن حكومة سري النكا ستواصل جهودها من أجل ضمان الوحدة بني مجيع أبناء سري النكا وحشد مـسامهتهم                   
                           وشكر الوزير رئيس الفريق      .     دائم                                                                                             يف اجلهود الوطنية إلعادة البناء والتنمية ولبلوغ اهلدف النهائي املتمثل يف حتقيق السالم ال             

   .                                                                                              َّ  العامل وممثلي الدول األعضاء واملراقبني باجمللس على مشاركتهم يف االستعراض وعلى التعليقات والتوصيات املقدَّمة

  أو التوصيات/ االستنتاجات و-      ً ثانيا  
   :          ة بتأييدها                                                                        حبثت سري النكا التوصيات املقدمة يف أثناء احلوار التفاعلي وحتظى التوصيات التالي  -   ٨٢

                                                                                           مواصلة تعزيز بناء قدرات مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان بدعم من اجملتمع الدويل               -  ١
                                                                                  ، مبا يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وطلب املسامهة الفعالة للمفوضـية              )    الصني (

   ؛ )    كوبا (                                                       السامية حلقوق اإلنسان يف تدعيم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

                                                                                       دعيم وضمان استقالل مؤسساهتا املعنية حبقوق اإلنسان مثل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             ت  -  ٢
                   اململكـة املتحـدة       ،           آيرلنـدا    ،        أملانيا (      ً                 ، وفقاً ملبادئ باريس      )                  اجلمهورية التشيكية    ،        أوكرانيا (

                                                        ، بوسائل تشمل تنفيذ التعديل السابع عشر يف أقـرب           )                                    لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   
   ؛ )       آيرلندا (                       ، وضمان طابعها التعددي  )    كندا (   كن      وقت مم

                                                                                   سري النكا على مواصلة متكني خمتلف البىن التحتية املؤسسية والبىن التحتية حلقوق                  تشجيع  -  ٣
                                                                                       اإلنسان، بوسائل تشمل تدعيم االستقالل اهليكلي والعملي للجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان            

   ؛ )            مجهورية كوريا (

                                                             الدولية بغية إعمال حقوق اإلنسان على مجيع مستويات اجملتمع                                     التعاون بنشاط مع اآلليات       -  ٤
                                                                                      والنظر يف املشاركة يف املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة            

   ؛ )        أوكرانيا (                جمللس حقوق اإلنسان 
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َ                       حماولة الرد يف الوقت املناسب على االستبيانات املرَسلة من اإلجراءات اخلاصة   -  ٥    ؛ ) ا    تركي (                                            

                                                                                             مواصلة احلوار الوثيق مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ومع املفوضية السامية               -  ٦
   ؛ )            مجهورية كوريا (            حلقوق اإلنسان 

                                            قوق اإلنسان بعني االعتبار وهي التوصية اليت تدعو         املعنية حب     لجنة   ال                       أخذ التوصية اليت قدمتها   -  ٧
                                            لدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية يف                                                إىل إدراج مجيع األحكام املوضوعية للعهد ا      

   ؛ )      املكسيك (                                           تشريعاهتا الوطنية، ما مل يكن ذلك قد مت بالفعل 

                                                                             الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها بالكامل على املـستوى الـوطين،               راج        ضمان إد   -  ٨
        ا مل يكن                                                                             وخباصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، م   

   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (            ً  ذلك قد مت فعالً 

   ؛ )      بولندا (                                                           ضمان اتفاق تشريعاهتا الداخلية بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل   -  ٩

                                                                                          مواصلة جهودها الرامية إىل التنفيذ الكامل للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف               -   ١٠
   ؛ )     املغرب (     فيها 

                                                            ا يف ذلك املنظمات القائمة يف اجملتمعات احملليـة املتعـددة                                         إشراك منظمات اجملتمع املدين، مب      -   ١١
                                                                                           اإلثنيات ويف املناطق املتأثرة بالرتاعات يف مشال وشرق سـري النكـا، يف متابعـة عمليـة                 

   ؛ )                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (                       االستعراض الدوري الشامل 

                                                ات مؤسساهتا الوطنية لتنفيذ الصكوك املتعلقـة                                                  مواصلة دعم آلية حقوق اإلنسان وبناء قدر        -   ١٢
                                            ميثاق حلقوق اإلنسان على النحو الذي مت التعهد       اعتماد                              حبقوق اإلنسان، وعلى سبيل املثال ب

   ؛ )      اجلزائر   (    ٢٠٠٦         به يف عام 

   ؛ )      هولندا (                                 معايري مرجعية حمددة يف إطار زمين معني     على                     خطة العمل الوطنية   نص  -   ١٣

                                                                   حصول الفئات الضعيفة من السكان على املساعدة اإلنسانية واختـاذ                                اختاذ التدابري لضمان      -   ١٤
                                                                                 مزيد من التدابري حلماية املدنيني، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان والعاملون يف امليدان 

   ؛ )    كندا   ،       آيرلندا (       اإلنساين 

         ائل منها                                                                       ضمان االنتهاء بشكل مالئم من التحقيقات يف قتل العاملني يف ميدان املساعدة، بوس  -   ١٥
                                                                                             تشجيع اللجنة الرئاسية للتحقيق على استخدام سلطاهتا التحقيقية القانونية إىل أقصى حـد             

   ؛ )                       الواليات املتحدة األمريكية (

   ؛ )       فرنسا ،       الدامنرك (                                           تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب   -   ١٦
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                     مرتكيب االغتيـاالت                                                                     ضمان بيئة مأمونة ألنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان تقدمي           -  ٧ ١
   ؛ )      بولندا (                                                                     واالعتداءات والتهديدات واملضايقات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل العدالة 

                                                                                     زيادة جهودها ملنع حاالت االختطاف واالختفاء القسري والقتل خارج نطـاق القـضاء؛               -  ٨ ١
                جلنائية والقضاء                                                                             وضمان تقدمي مجيع اجلناة إىل العدالة؛ وتعزيز قدرهتا يف جماالت التحقيقات ا           

   ؛ )       اليابان (                                                واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مبساعدة اجملتمع الدويل 

                                                                                              زيادة جهودها لتدعيم ضماناهتا القانونية للقضاء على مجيع أشكال سوء املعاملة أو التعذيب               -  ٩ ١
   ؛ )                    مجهورية إيران اإلسالمية (                        يف السجون ومراكز االحتجاز 

                                   وخباصة عن طريق تعزيز التعاون      -                       طفال اجلنود السابقني                                    مضاعفة جهودها إلعادة تأهيل األ      -   ٢٠
   ؛ )      بلجيكا (                                                     واعتماد التدابري الالزمة إلعادة تأهيلهم يف بيئة مناسبة -                مع اجملتمع الدويل 

                                                                                       اعتماد التدابري الالزمة للتحقيق مع املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان مثل              -  ١ ٢
   ؛ )      السويد (           ً                               قبتهم، وفقاً للقواعد الدولية وبأسلوب شفاف                           جتنيد األطفال، وحماكمتهم ومعا

                                                                                       اختاذ التدابري القضائية وغريها من التدابري لوضع حد لتجنيد األطفال يف مجيع أحناء أراضيها،          ٢ ٢
   ؛ )      بلجيكا (                                                                  وإعطاء املزيد من التوجيهات الالزمة لقوات األمن والشرطة لضمان تنفيذها 

                   ً                                         بتجنيد األطفال قسراً ومساءلة أي أشخاص يثبت انتهاكهم                                      التحقيق يف االدعاءات املتعلقة     -  ٣ ٢
   ؛ )        سلوفينيا (                                       التفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري 

   ؛ )         نيوزيلندا (                                                           اختاذ املزيد من اخلطوات لتحسني فعالية تدابري مكافحة جتنيد األطفال   -  ٤ ٢

    ً                 قـسراً يف الرتاعـات                                                                         اختاذ التدابري الفعالة لوضع حد فوري لتجنيد األطفال واستخدامهم            -  ٥ ٢
   ؛ )       إيطاليا (              مجيع الفصائل     جانب          املسلحة من 

                                                                            ً                التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالقتل خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً واختـاذ          - ٦ ٢
   ؛ )    كندا (                                                     ً                 اإلجراءات اجلنائية بشأهنا وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة وفقاً للمعايري الدولية 

                                                                             تحقيق يف اجلرائم اخلطرية املتعلقة حبقوق اإلنسان مثل حاالت االختفاء القـسري                             اعتماد تدابري لل    - ٧ ٢
   ؛ )      السويد (                                   ً                              وحماكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهم، وفقاً للقواعد الدولية وبأسلوب شفاف 

                                                                                             اعتماد تدابري لضمان التنفيذ الفعال للـضمانات التـشريعية وبـرامج محايـة الـشهود                 -  ٨ ٢
   ؛ )      النمسا (         والضحايا 

                                                                                         ختاذ مجيع التدابري الالزمة حملاكمة ومعاقبة مرتكيب انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان             ا  -  ٩ ٢
   ؛ )       اليونان (                      والقانون اإلنساين الدويل 
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                                                                                     متابعة التحقيقات اجلارية بشأن االدعاءات اخلاصة بانتهاكات حقوق الطفل يف الـرتاع              )  أ (  -   ٣٠
                                      أي مكان واعتماد تدابري صارمة ملنع هذه                                           املسلح، مثل جتنيد األطفال باإلكراه واختطافهم يف

                                               ّ                       اختاذ تدابري عاجلة أخرى إلعادة دمج األطفال الذين سلّموا أنفـسهم            و  )  ب (            االنتهاكات؛  
   ؛ )      لكسمربغ (                   ً                               ً   للقوات احلكومية طلباً للحماية اخلاصة أو املسجونني حالياً 

   ؛ )     فلسطني (                                                          إبرام املزيد من االتفاقات مع البلدان املضيفة لعماهلا املهاجرين   -  ١ ٣

                                                        ً                                    اختاذ التدابري الالزمة لضمان العودة ورد املساكن واألراضي وفقاً للمعايري الدولية اخلاصـة               -  ٢ ٣
   ؛ )      بلجيكا (               ً  باملشردين داخلياً 

                                      ً                                                   اختاذ التدابري حلماية حقوق املشردين داخلياً، مبا يف ذلك سياسات اإلسكان ورد املمتلكات               -  ٣ ٣
                                                        ومحاية احلق يف العودة املأمونة الطوعية واحلق يف رد                            ً                      يف األجل الطويل وفقاً للمعايري الدولية،     

   ؛ )      فنلندا (                   املمتلكات بشكل مالئم 

                                                       ً      ً                            اعتماد التدابري الالزمة حلماية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، وفقاً للمعايري الدولية             )  أ (  -  ٤ ٣
  د                                                                                            الواجبة التطبيق وإيالء اهتمام خاص جلملة أمور من بينها زيادة تبادل املعلومات وجهـو             

                 تيسري إعادة إدماج  و  )  ب (                                                      ً   التشاور للحد من أي شعور بعدم األمان يصيب املشردين داخلياً؛ 
                                                 اختاذ التدابري لضمان تقدمي املساعدة إىل املشردين        و  )  ج   ( ؛              ً                   املشردين داخلياً يف مناطق العودة    

   ؛ )      النمسا (      ً                      ِّ                 داخلياً ومحاية حقوق اإلنسان ملقدِّمي هذه املساعدة 

                      ً                                              يف خميمات املشردين داخلياً؛ ومحاية احلق يف العـودة واحلـق يف رد                                  ضمان احلماية واألمن      -  ٥ ٣
   ؛ )       الربتغال (                                                                   ً  املمتلكات مع انتهاج سياسة لتوفري حلول مؤقتة مالئمة لسكن املشردين داخلياً 

                                                                                           إيالء اهتمام خاص حلقوق املرأة ومواصلة تعزيز التعليم والتنمية ومتثيـل املـرأة يف احليـاة             -  ٦ ٣
   ؛ )      اجلزائر (    امة                    السياسية واحلياة الع

                                                                                                   متابعة براجمها اخلاصة بتنمية مناطق الرتاع السابقة بغية جعل اجملتمعات املتأثرة متـساوية مـع                 )  أ (  -  ٧ ٣
                                       السعي للحصول على أي دعـم ملمـوس         و  )  ب (                                               اجملتمعات اليت تعيش يف األقاليم األخرى للبلد؛        

                            اعدة سري النكا يف سد هذه                                                                        ميكن أن مينحه اجملتمع الدويل، وخباصة الدول القادرة على ذلك، ملس          
   ؛ )     بوتان (                                                                 الثغرات بغية تعزيز اإلعمال الفعلي جململ حقوق اإلنسان للسريالنكيني كافة 

                                                                                             مواصلة تدعيم أنشطتها الرامية إىل ضمان عدم التمييز ضد األقليات اإلثنية يف جمال التمتع                -  ٨ ٣
                         االقتصادية واالجتماعية                                                                     مبجمل حقوق اإلنسان، مبا يتفق مع تعليقات اللجنة املعنية باحلقوق         

       القضاء         املعنية ب     لجنة   ال                                                                   والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، و     
   ؛ )      املكسيك (                     على التمييز ضد املرأة 



A/HRC/8/46 
Page 23 

                                                                                             اختاذ التدابري لصون حرية التعبري ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، والتحقيق بفعاليـة يف                -  ٩ ٣
                                                               العتداء على الصحفيني واإلعالميني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان                               االدعاءات املتعلقة با  

   ؛ )       آيرلندا   (  ات                         وحماكمة املسؤولني عن االعتداء

   ؛ )       الدامنرك (                                       اختاذ التدابري لتحسني ضمانات حرية الصحافة   -   ٤٠

   ؛ )      بولندا (                                                                      اعتماد تدابري فعالة لضمان اإلعمال الكامل للحق يف حرية التعبري جلميع األشخاص   -  ١ ٤

                                                                                          واصلة العمل مع اجملتمع الدويل يف جمال محاية حقوق اإلنـسان، والبيئـة، وإدارة خمـاطر                 م  -  ٢ ٤
   ؛ )      اجلزائر (                     اإليدز، وبناء القدرات  /                                 الكوارث، وفريوس نقص املناعة البشرية

                                                                                        االعتماد الفعال على مساعدة اجملتمع الدويل يف عملية مكافحة اإلرهاب ويف التغلب علـى                -   ٤٣
   ؛ ) س     بيالرو (               عواقبه السلبية 

                                                                                            العمل بالتعاون الوثيق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل بناء قدرة مؤسـساهتا                -   ٤٤
                                                                                        الوطنية وطلب مساعدة الدول فيما يتعلق باستراتيجيات مكافحة اإلرهاب، وخباصة ببـذل            
                                                    ً                                   اجلهود ملكافحة مجع األموال ألغراض إرهابية يف أراضيها ووفقاً لقـرارات جملـس األمـن               

   ؛ )       باكستان (           ات الدولية         واالتفاقي

                                                                                          عرض جتربتها فيما يتعلق مبكافحة التمرد واإلرهاب وكيفية التغلـب عليهمـا، وكـذلك                -   ٤٥
    ).       السودان (                                                              فيما يتعلق بالتدابري املتخذة لتحسني تنميتها االجتماعية واالقتصادية 

  ؛  ) ب (  ٥٧   ؛ و ) ب (  ٤٨   ؛ و ) ج (  ٣٩   ؛ و  ٣٦   ؛ و ) أ (  ٣٣   ؛ و ) أ (  ٢٨                                  والتوصــيات املــذكورة يف الفقــرات   -   ٨٣
                                             ً                                من الفرع األول أعاله ستبحثها سري النكا وتقـدم رداً بـشأهنا يف الوقـت                 )  ه ( و  )  د ( و  )  ج (  ٧٥    و  ؛ ) ب (  ٧٢ و

                                                                                                ج رد سري النكا يف التقرير املتعلق بالنتائج الـذي سـيعتمده جملـس حقـوق اإلنـسان يف                     ُ   َ  وسُيدَر  .       املناسب
   .             دورته الثامنة

  )  ب (  ٢٨    ؛ و  ) ب (  ٢٧    ؛ و  ) ب (  ٢٦    ؛ و  ) ج (  ٢١                                                     والتوصيات األخرى املذكورة يف التقرير يف الفقـرات           -   ٨٤
  ،  ) أ (  ٥٥    ؛ و   ٥٣    ؛ و   ٤٩    ؛ و  ) أ (  ٤٨    ؛ و  ) ج ( و  )  أ (  ٤٣    ؛ و  ) أ (  ٣٤    ؛ و  ) ج ( و  )  ب (  ٣٣    ؛ و  ) ه ( و  )  د (  ٣٢    ؛ و  ) د ( و  )  ج ( و
                             من الفرع األول أعاله مل حتصل على   )  أ (  ٧٥   ؛ و ) ب ( و  )  أ (  ٧٤   ؛ و ) ب (  ٦١   ؛ و ) ج (  ٥٧   ؛ و ) ب (  ٥٦   ؛ و ) ه ( و  )  د ( و

   .              تأييد سري النكا

           اليت قدمتها   )      الدول (            موقف الدولة      تعكس                    اردة يف هذا التقرير                أو التوصيات الو /                مجيع االستنتاجات و و  -   ٨٥
         على أهنا                أو التوصيات    /                       ويل هذه االستنتاجات و    أ ت       ينبغي     ال   و  .                   االستعراض بشأهنا       موضوع        الدولة        موقف      أو   / و

    .   كل ك                       بتأييد الفريق العامل        قد حظيت
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  الستعراضموضوع ا االلتزامات الطوعية للدولة -      ً ثالثا  
   :      ً                                                                  ا طوعاً االلتزامات التالية ملتابعة التزامها مبواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            تقدم سري النك  -   ٨٦

                                                                                                    ستواصل سري النكا جهودها لتدعيم آلياهتا وإجراءاهتا الوطنية اخلاصة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان                -   ٨٧
                      اليت ستحدد األهداف                                                                                            واحلريات األساسية جلميع مواطنيها عن طريق اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية املقترحة           

                                                 ، وتيسر اتباع هنج شامل حلماية وتعزيز حقـوق             ٢٠٠٩                                                         اليت ينبغي حتقيقها يف السنوات اخلمس اليت تبدأ يف عام           
   .                                                   اإلنسان وتؤدي إىل زيادة التعاون بني احلكومة واجملتمع املدين

                        حلقوق اإلنسان لتدعيم                                                                                   وستواصل سري النكا حوارها وتعاوهنا بصورة فعالة وبناءة مع املفوضية السامية            -   ٨٨
   .                            اآلليات الوطنية يف مجيع النواحي

                                                                                                 وستتخذ سري النكا التدابري الالزمة للسماح بإعادة تشكيل اجمللس الدستوري ما ييسر تدعيم اآلليـات             -   ٨٩
   .                     وييسر فعالية أدائها ،                                                        الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

                                                  ُ                             لى الربملان مشروع قانون بشأن محاية الشهود والضحايا وسُتتخذ التدابري لتنفيذ التشريع   ُ          ً    وسُيعرض قريباً ع  -   ٩٠
   .                             مبا يف ذلك إنشاء املؤسسات الالزمة

                                                                          ً                   وستبدأ وزارة إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان محلة وطنية للتوعية حبقوق اإلنـسان إحيـاًء للـذكرى         -   ٩١
   .    ٢٠٠٨           نسان يف عام                                         السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإل

                                                                                                    وستنظم وزارة إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان حلقة دراسية إقليمية للربملانيني بشأن موضوع متعلـق                -   ٩٢
   .    ٢٠٠٨                  حبقوق اإلنسان يف عام 

                                                                                                 وبدأت سري النكا العمل على صياغة ميثاق دستوري بشأن حقوق اإلنسان لتدعيم إطار محاية حقوق                 -   ٩٣
  .                                                                                 نات الدستورية لسري النكا يف جمال حقوق اإلنسان متمشية مع التزاماهتا الدولية                                        اإلنسان يف البلد وجعل الضما    

                                                             وسيشجع مشروع امليثاق وعملية التشاور املتعلقة بـه علـى            .                                                وتشمل العملية إجراء مشاورات مع اجملتمع املدين      
   .                               إجراء نقاش وطين بشأن حقوق اإلنسان

                                                       سياسية باإلضافة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                       ويف إطار االلتزام بضمان احلقوق املدنية وال  -   ٩٤
                                                                                                            لشعب سري النكا، ستواصل سري النكا وضع استراتيجيتها اإلمنائية داخل اإلطار األعرض لتعزيز القيم احملليـة                

       يفة يف                                                                                                    واحلماية االجتماعية للنساء واألطفال واملسنني واألشخاص املختلفني يف القدرات وغريهم من الفئات الضع            
   .                                       اجملتمع، واحترام حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد

                 ً                                                                                        وسري النكا، إثباتاً اللتزامها بتعزيز التنمية املوجهة إىل الناس، ستعمل على ختفيـف الفقـر وحتقيـق                   -   ٩٥
                                                                  عن طريق االستثمار املستمر يف البنية التحتية االجتماعيـة والتعلـيم       ٢٠١٥                                  األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام    

   .                 ً                                                     خلدمات الصحية متشياً مع تصور حكومة سري النكا للتنمية االجتماعية واالقتصادية  وا
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                                            املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة االستشارية املعنية  و    ات      الوزار           املشتركة بني                             وباستخدام طرائق تشمل اللجنة   -   ٩٦
                         ساعدات اإلنسانية، وتيسري                                                                                   باملساعدات اإلنسانية، ستواصل سري النكا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتنسيق امل          

    .                                               عمل الوكاالت احمللية والدولية املقدمة هلذه املساعدات

                                                                                        وستواصل سري النكا اختاذ اخلطوات لصون وتعزيز حقوق الطفل عن طريق آليات وطنية مثـل اهليئـة       -   ٩٧
                  النشط للعمليـات                        ً            وستواصل سري النكا أيضاً دعمها        .                                                         الوطنية حلماية الطفل ووزارة تنمية الطفل ومتكني املرأة       

   .                                 الدولية الساعية لتعزيز حقوق الطفل

                                                                                        وستواصل سري النكا اختاذ اخلطوات الرامية إىل تعزيز متكني املرأة وتعزيز حقوقها واملساواة بني اجلنسني   -   ٩٨
         وسـتقوم    .                                                                                              على املستوى الوطين عن طريق وزارة تنمية الطفل ومتكني املرأة باإلضافة إىل اآلليات الوطنية األخرى        
    .                                                                                          سري النكا يف الوقت ذاته بدعم العمليات الدولية الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني

                                                                         ً     ً                    االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال، كإحدى القضايا املعاصرة اليت تتطلب حـالً عـاجالً                  ربز  وي  -   ٩٩
     ً                          ووفقاً لسياسة سري النكا القائمة   .        ن اجملتمع                                                               وينطوي على انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان يف القطاعات الضعيفة م        

                                                                                                                     على املشاركة املفتوحة والبناءة مع اجملتمع الدويل والتزامها بإنفاذ املعايري العاملية، ستعمل سري النكا بالتعـاون                
   .                                          الوثيق مع شركائها ملكافحة هذا النشاط الشائن

                                          واملشاركة بفعالية يف عمل جملـس حقـوق                                                                 وستواصل سري النكا دورها التقليدي يف بناء توافق اآلراء          -    ١٠٠
                                                                                                            اإلنسان جلعل اجمللس هيئة قوية وفعالة وكفؤة وقادرة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية                 

   .                                                                             للجميع وستواصل املشاركة يف عمل اجمللس فيما يتعلق بوضع القواعد يف ميدان حقوق اإلنسان

   .                                      قدمي تقاريرها الدورية إىل هيئات املعاهدات                               وستواصل سري النكا العمل من أجل ت  -    ١٠١

                    ً                                                                               وستعمل سري النكا أيضاً مع الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة املختصة ملساعدة املفوضية السامية                -    ١٠٢
                                                                                                          حلقوق اإلنسان يف صياغة مقترحات إلصالح هيئات املعاهدات، بغية جعل نظام هيئات املعاهدات أكثر فعاليـة                

    .                      ت احلالية للدول األعضاء                 واستجابة للمتطلبا

   .                                                                ً     ً  وستتخذ سري النكا التدابري لتنفيذ التعديل الثالث عشر للدستور تنفيذاً فعاالً  -    ١٠٣

                                                                                          وستواصل سري النكا العمل من أجل التنمية االقتصادية لإلقليم الشرقي ما سيؤدي إىل رفع مـستويات      -    ١٠٤
                                                    واملساعدة يف تدعيم املؤسسات الدميقراطية وسالسـة                                                               املعيشة وإعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية     

                    ً                                                                               وستعزز سري النكا أيضاً نشر وغرس أفضل املمارسات، واحلكم الرشيد، والتعددية الـسياسية، كمـا                 .       أدائها
   .                        ، وال سيما األطفال والشباب         السابقني                                           ستتخذ التدابري إلعادة تأهيل وإعادة دمج احملاربني

                                                                            ات الرمسية وسيستمر تشجيع الثنائية اللغوية، وخباصة بـني قـوات األمـن                                       وسيجري تنفيذ سياسة اللغ     -    ١٠٥
   .                          والشرطة وداخل اخلدمة العامة
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                                                                            ً                   وستشمل تدابري بناء الثقة وحتقيق االستقرار تنفيذ خطة العمل اخلاصة باملشردين داخلياً واجملتمعات املتأثرة   -    ١٠٦
   .                               بالرتاع، مبا يف ذلك اجملتمعات املضيفة

   .                                       ُ              سياسة شاملة وموحدة لتعويض املشردين ومن ُنزعت ملكيتهم          وسيجري وضع  -    ١٠٧

                                                         ً                                       وستستكمل عملية صياغة مشروع قانون بشأن حقوق املشردين داخلياً بعد التشاور مع مجيع أصحاب                -    ١٠٨
   .             املصلحة املعنيني

   .                               وسيجري حتسني وتطوير مرافق االحتجاز  -    ١٠٩

   .        واملقاضاة                              بتوفري تدريب إضايف على االستجواب                                             وسيجري حتسني قدرة الشرطة على إجراء التحقيقات،   -    ١١٠

                                        ً                                                      وسيجري تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً ملبادئ االتفاقية املتعلقة حبقوق األشـخاص ذوي                -    ١١١
   .  ُ                 ً                                       وسُتتخذ التدابري أيضاً لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية  .       اإلعاقة

                        أو مواصلة تطوير عنصر     /                             نظامي وغري النظامي إلدخال و                                                  وستجري سري النكا تغيريات يف نظم التعليم ال         -    ١١٢
   .                                                                  حقوق اإلنسان يف برامج هذه النظم بغية تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع
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