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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة االستثنائية احلادية عشرة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٦

، البوسنة واهلرسك،   *، بلغاريا *، إيطاليا، بلجيكا  *، أملانيا، آيرلندا  *، إستونيا *إسبانيا
، *، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد   *، رومانيا *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *بولندا

* ، ليتوانيـا  *، لكـسمربغ  *، كندا، التفيا  *، قربص *سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا   
   الـشمالية، موريـشيوس،    املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا      

  مقررمشروع : *، هولندا، اليونان*، هنغاريا*النمسا                 

  مشروع مقرر بشأن حالة حقوق اإلنسان يف سري النكا/... ١١-دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   بإعالن احلكومة السريالنكية عن وقف القتال يف مشال سري النكا؛حييط علماً  - ١  

  دة يف سياق احلالة الراهنة؛ جلسامة اخلسائر يف األرواح واملعاناة السائيأسف  - ٢  

 مجيع اهلجمات اليت شنها منور حترير تاميل إيالم على السكان املـدنيني             يدين إدانة ال لبس فيها      - ٣  
   بشرية؛ودأبه على استخدام املدنيني دروعاً

 حكومة سري النكا على التعاون الكامل مع املنظمات اإلنسانية، مبا فيها األمم املتحـدة               حيث  - ٤  
ة الدولية للصليب األمحر من خالل ضمان الوصول الكامل واآلمن ومن دون عراقيل للمساعدة اإلنسانية               واللجن

  إىل مجيع األشخاص احملتاجني يف مجيع أحناء البلد؛
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 مبا على الدول من واجب ومسؤولية يف املقام األول فيما خيص تقدمي احلماية واملـساعدة                يذكر  - ٥  
  ، بدون متييز؛لسكان، مبن فيهم املشردون داخلياًاإلنسانية إىل مجيع فئات ا

 إىل حكومة سري النكا أن تضمن حرية تنقل املشردين داخلياً، والوصول إىل ماء الشرب املـأمون                 يطلب  -٦  
  واملرافق الصحية، وغري ذلك من حقوق اإلنسان من قبيل احلق يف الغذاء واحلق يف بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة؛

ىل حكومة سري النكا أن تيسر العودة اآلمنة للمشردين إىل ديارهم بأسرع وقت ممكن               إ يطلب  - ٧  
   يف املائة من املشردين إىل ديارهم بنهاية هذا العام؛٨٠من الناحية العملية ومواصلة التزامها بعودة 

ني  إىل حكومة سري النكا أن تكثف جهودها من أجل إعادة تأهيل األطفال اجلنود السابقيطلب  - ٨  
 حكومة سري النكا على اختاذ مجيع التدابري املمكنة مـن           وحتثبالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة        

أجل ضمان تسريح األطفال املستخدمني يف الرتاعات املسلحة ونزع سالحهم بشكل فعال وتنفيذ تدابري فعالة من              
 البدنية والنفسية وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، ال سيما عرب اختاذ تدابري تعليميـة،              أجل إعادة تأهيلهم، ومعافاهتم   

  مراعيةً يف ذلك حقوق البنات واحتياجاهتن وقدراهتن اخلاصة؛

 حكومة سري النكا على مواصلة تعزيز أنشطتها من أجل ضمان عدم التمييز ضد األقليات حيث  - ٩  
   بكاملها؛اإلثنية يف جمال التمتع حبقوق اإلنسان

 احلكومة  ويشجع بتعاون سري النكا مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية التابعة للمجلس،           يرحب  - ١٠  
  على تعزيز تعاوهنا معها من أجل معاجلة احلالة الراهنة؛

   إزاء انتهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل الـيت              يعرب عن قلقه البالغ     - ١١  
  املسلح يف سري النكا وأثرهـا يف الـسكان املـدنيني ال سـيما النـساء، واألطفـال                 ارتكبت يف أثناء الرتاع     

  والفئات الضعيفة؛

 على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب ويطلب إىل حكومة سري النكا أن حتقق يف مجيع     يشدد  - ١٢  
سان والقـانون اإلنـساين      للمعايري الدولية، مرتكيب انتهاكات حقوق اإلن      االدعاءات وأن تقدم إىل العدالة، وفقاً     

الدويل، مبا يف ذلك أخذ الرهائن، والتعذيب، وحاالت االختفاء القسري وحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، أو 
  ، وأن تكثف جهودها ملواصلة منع هذه االنتهاكات؛بإجراءات موجزة أو تعسفاً

حكومة سري النكا ضـمان      اجملتمع الدويل على دعم اإلعمار يف سري النكا ويطلب إىل            حيث  - ١٣  
  عملية شاملة لإلعمار بعد الرتاع؛
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 إىل حكومة سري النكا أن تتخذ تدابري لضمان االحترام الكامل للحق يف حرية الـرأي                يطلب  - ١٤  
والتعبري ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، والتحقيق بفعالية يف ادعاءات اهلجوم على الصحفيني، وأفراد وسائط 

  دافعني عن حقوق اإلنسان ومالحقة املسؤولني عنها؛اإلعالم وامل

 بزيارة األمني العام لألمم املتحدة إىل سري النكا ويشجع حكومة سري النكـا علـى                يرحب  - ١٥  
التعاون مع اجمللس وغريه من اهليئات ذات الصلة من أجل معاجلة حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية، مبـا يف                   

   التقنية اليت تقدمها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ذلك عرب زيادة املساعدة

 إىل اجمللس، يف دورتـه       إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ترفع تقريراً          يطلب  - ١٦  
  .الثانية عشرة، عن التقدم احملرز من أجل تنفيذ هذا املقرر

 -  -  -  -  -  


