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  ؛ )أ(٢٨رات ـالفقليت تتضمنها ى التوصيـات اـرد حكومة سري النكـا عل
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  ات اليت تتضمنهـا الفقـراتـى التوصيـرد حكومة سري النكا عل
  ؛ )ب(٧٢؛ و)ب(٥٧؛ و)ب(٤٨؛ و)ج(٣٩؛ و٣٦؛ و)أ(٣٣؛ و)أ(٢٨
  ق العامـل املعين باالستعراض ـمن تقريـر الفري) ه(و) د(و) ج(٧٥و

  A/HRC/8/46الدوري الشامل املتعلق بسري النكا والوارد يف الوثيقة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥املؤرخة 

  وعمليات  التصدي ملسألة التعذيب وتطبيق ضمانات ملنع التعذيب– ١
  )الربتغال): أ(٢٨الفقرة (اإلعدام خارج القضاء 

  .تقبل سري النكا هذه التوصية  -١

وف، وهي ترفض   واحلكومة ال تتغاضى عن التعذيب أو عمليات اإلعدام خارج القضاء حتت أي ظرف من الظر                -٢
  .أي إحياء بضلوعها يف أعمال تعذيب أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء

 من الدستور ضمانة دستورية مطلقة ضد التعذيب، وتتمتع احملكمة العليا بسلطة الفـصل يف               ١١يف املادة   ترد  و  -٣
جرامياً يعاقب عليه، إذا مـا ثبـت        عترب التعذيب فعالً إ   ة على ذلك، يُ   وعالو. يب ومنح التعويضات للضحايا   مزاعم التعذ 

وجيري التحقيق بصورة حمايدة وشاملة يف مجيع شـكاوى         . حدوثه، بعقوبة السجن اإللزامي ملدة سبع سنوات على األقل        
وحيق للضحية أيضاً اللجوء إىل القضاء للمطالبـة بتعويـضات          . التعذيب وحيال مجيع مرتكيب أعمال التعذيب إىل القضاء       

شتبه بارتكابه أعمال تعذيب خيضع أيضاً إلجراءات تأديبية مبوجب قـانون           ظف اخلدمة العامة الذي يُ    كما أن مو  . مدنية
  .عقوبات تأديبية قد تشمل الفصل من اخلدمة العامةيفرض املؤسسات الذي 

ة متاحوهناك عمليات قانونية شاملة     . كما أن عمليات القتل خارج القضاء تعترب أفعاالً إجرامية دون أي استثناء             -٤
  .مثل هذا النشاط اإلجراميضد أولئك املسؤولني عن ممارسة 

  وسوف تواصل سري النكا، مثلما تفعل حالياً، تنفيذ وزيادة تطوير الضمانات املتعلقة مبنـع حـدوث هـذا                    -٥
  . النشاط اإلجرامي

  ريية مجيع األشخاص من االختفاء القس توقيع االتفاقية الدولية حلما-٢
  )فرنسا): أ(٣٣الفقرة (والتصديق عليها 

  ة مناهضة التعذيبـول االختياري التفاقيـى الربوتوكـ التصديق عل-٣
  )الربازيل): ب(٤٨الفقرة ( 

أعاله، تود حكومة سري النكا أن تفيد بأنه، عمالً بعدة توصيات           الواردتني  ) ٣(و) ٢(وفيما يتعلق بالتوصيتني      -٦
ير الوطين لسري النكا املقدم يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، قام التقرما جاء يف   خطية قدمتها بلدان رداً على      

 برئاسة املستشار القانوين لوزارة اخلارجية من أجل تقييم جدوى زيادة           ةنجلوزير إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان بتعيني       
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 للـصكني للجنة دراسة متعمقـة     وقد أجرت هذه ا   . يف معاهدات حقوق اإلنسان   ) االنضمام/التصديق/التوقيع(املشاركة  
  .املسألة مبزيد من التعمقهذه لنظر يف ذكورتني، وطلبت املزيد من الوقت لاملشار إليهما يف التوصيتني امل

  .الكامل بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانالوفاء إال أن سري النكا ستواصل السعي جاهدة لضمان   -٧

   عملياتونا شبه العسكرية يف أن حتقق سري النكا يف ضلوع مجاعة كار-٤
  )الكرسي الرسويل: ٣٦الفقرة (األطفال الستخدامهم كجنود  اختطاف  

إن سري النكا ال تتسامح على اإلطالق إزاء استخدام األطفال كجنود، وهي تظل ملتزمـة التزامـاً راسـخاً                     -٨
يل أدخل مؤخراً على قانون العقوبـات،       وعن طريق تعد  . الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    بواجباهتا مبقتضى   

  .  من األفعال اإلجراميةف األطفال الستخدامهم يف الصراع املسلح فعالًرب جتنيد واختطااعُت

وقد شرعت سري النكا يف إجراء حتقيقات يف مزاعم اختطاف األطفال الستخدامهم كجنود من قبل مجاعـة                   -٩
تعلقة بعمليات االختطاف والتجنيد هذه حتقيقاً كامالً من أجل ضـمان           وسيجري التحقيق يف مجيع الشكاوى امل     . كارونا

  .مقاضاة مرتكيب هذه األفعال

كما أن احلكومة تتخذ خطوات     .  مجيع اإلجراءات الضرورية ملنع استخدام األطفال يف الصراع املسلح         ُتتَّخذوس  -١٠
  .فال كجنودظاهرة استخدام األطاليت تكمن وراء من أجل التصدي لألسباب اجلذرية 

اجلماعات املسلحة على تسريح األطفال اجلنود، وقد وضعت برناجماً شامالً يهـدف إىل             وتشجع احلكومة كل      -١١
  .إعادة تأهيل األطفال من اجلنود السابقني وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

   أن تنشر سري النكا النتائج اليت ختلص إليها اهليئات اخلاصة املنشأة-٥
  املتخذة  والتدابري،ريساء القـ الثابت حلاالت االختفالنمطإلهناء   
  )الكرسي الرسويل: ٣٦الفقرة (ملعاجلة هذه املشكلة    

  ترفض سري النكا االدعاء الوارد ضمناً يف التوصية ومفاده أنه يوجد يف سري النكا مثل هـذا الـنمط مـن                       -١٢
  . حاالت االختفاء

وجيـري  . يفرض عقوبات على املتـورطني فيهـا      وري  فاء القس تخالنائي األساسي عمليات ا   وحيظر القانون اجل    -١٣
  . إذا ما توفرت أدلة ضدهمإىل القضاء اجلناة ُيحال التحقيق يف مجيع الشكاوى حتقيقاً كامالً، و

عم املتعلقة حبـاالت    وقد مت بالفعل نشر بعض النتائج اليت خلصت إليها اهليئات املستقلة املنشأة للتحقيق يف املزا                -١٤
نـشر النتـائج    وسوف تُ . ريمن حاالت االختفاء القس   " منط ثابت "وهذه النتائج ال تدل على وجود       . ريساالختفاء الق 

  .األخرى وفقاً ألحكام قانون سري النكا

لقضاء علـى    ل وتعمل احلكومة على اختاذ املزيد من التدابري      . خذت بالفعل تدابري خمتلفة ملنع حاالت االختفاء      اُتو  -١٥
  . ري قضاًء مربماًحاالت االختفاء القس
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  اخلاصة  تنفيذ خمتلف التوصيات املقدمة إليها من هيئات املعاهدات واإلجراءات-٦
   العنف املسلح، مكافحةي سياقـة املعتمدة فـان امتثال التدابري األمنيـلضم   

  حماربة  وتدابري٢٠٠٥وارئ لعام ـوارئ وقوانني الطـك حالة الطـا يف ذلمب
  )املكسيك): ج(٣٩الفقرة (اإلرهاب، للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 

  .تقبل سري النكا هذه التوصية  -١٦

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تسمح للدول بعدم التقيـد            ) ١(٤إال أنه بالنظر إىل أن املادة         -١٧
، مجيع التدابري املمكنة عملياً   ، سوف ُتتخذ    علن عنها رمسياً  حياة األمة واليت يُ   بالتزاماهتا يف أوقات الطوارئ العامة اليت هتدد        

وستقتـصر  . ويلمبا فيها تلك التدابري الضرورية ملكافحة اإلرهاب، وذلك وفقاً اللتزامات سري النكا مبوجب القانون الد              
  .عد ضرورياً بالنسبة ملقتضيات احلالةهذه التدابري بشكل صارم على ما ُي

  التعديل  اجمللس الدستوري يف أقرب وقت ممكن وفقاً ملا ينص عليهئنشأن ُت  -٧
  املفوضني ذا اجمللس بتعيني عدد منـف هكلَّالسابع عشر للدستور، وأن ُي  
   الشرطةجلنـةو دى اللجان العامة، مثل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانـل
  )هولندا): ب(٥٧الفقرة (

  املسألة بغية مراعاة الشواغل احلاليـة      ة متعددة األحزاب تعكف حالياً على النظر يف هذه        هناك جلنة اختيار برملاني     -١٨
وجيري حالياً  .  عشر للدستور  ة إدخال تعديل على التعديل السابع     وقد اقترحت هذه اللجن   . فيما يتعلق باجمللس الدستوري   

  .النظر يف هذا االقتراح

   املعين حباالت اإلعدام خارج أن تنفذ التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص-٨
   وات الالزمةـاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وأن تتخذ اخلطـالقض  
  ق منهـل اجلماعات شبه العسكرية على حنو ميكن التحقـسالح ك لرتع  

  )اململكة املتحدة): ب(٧٢الفقرة (

  .ذهاتقبل سري النكا هذه التوصية وتتعهد بالعمل على حنو شامل من أجل تنفي  -١٩

 خطوات جيري تنفيذها لرتع سالح كل اجلماعات شبه العسكرية ولكن إجناز هذه العملية سيخضع لتـوفر             ومثة  -٢٠
وجتـدر  .  للتحريـر  رتع سالحها مبأمن من هجمات حركة منور تاميل إيالم        ضمانات مرضية بأن تكون اجلماعات اليت يُ      

 السافر من   ، مع استئناف النشاط اإلرهايب    ٢٠٠٦مارس  /اريف آذ  كثرياً منذ تقدمي التوصيات      مالحظة أن احلالة قد تغريت    
  . للتحريرقبل حركة منور تاميل إيالم
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  الق سراح األطفال اجملندين خلدمةال بضمان إطـ تسريح اجلنود األطف-٩
  الكافية وختصيص املوارد) راً أو طوعاًقس(املوالية للحكومة  يليشياتامل

   اإلدماج، واإلعادة إىل الوطن، وغريلرتع السالح، والتسريح، وإعادة
  ر املشروع لألطفال ـد غيـ لوقف التجني الراميةةـذلك من األنشط

  )الواليات املتحدة): ج(٧٥الفقرة (

  ريس اإلعالن عن خطة سري النكا ملعاجلة مشكلة التجنيد الق-١٠
  )الواليات املتحدة): د(٧٥الفقرة (لألطفال 

  العناصر الفاعلة الدولية واحمللية ضرورة تعاون سري النكا مع -١١
  األطفال واستخدامهم كجنود  التابعة للدولة لوقف جتنيد غري  
  )الواليات املتحدة): ه(٧٥الفقرة (  

  .أعالهالواردة  ٤، تكرر احلكومة ردها على التوصية رقم  الواردة أعاله)١١(إىل ) ٩(توصيات من الرداً على   -٢١

 وباستثناء ذلك، تقبل احلكومة مجيع هذه       ."ليشيا موالية للحكومة  يم"توجد لديها أي    وتؤكد سري النكا أنه ال        -٢٢
ومن املهم مالحظة أنه ال يوجد أي أطفال يف صفوف اجلماعات املسلحة باستثناء حركة منور تاميـل إيـالم    . التوصيات
  .واجلماعات املنشقة عنها للتحرير

وترحـب  . على عدم التسامح على اإلطالق إزاء جتنيد األطفـال        وقد انتهجت سري النكا دائماً سياسة تقوم          -٢٣
  . لألطفال من اجلنود السابقنياحلكومة باملساعدة لتأكيد هذه السياسة يف مجيع أحناء البلد، مع إعادة اإلدماج الكامل

  .ال ينشأ يف سياق األطفال اجلنود املسرحني" اإلعادة إىل الوطن"وتؤكد احلكومة أن مفهوم   -٢٤

- - - - -  



  doc.٠٨١٦٣٠٤  :اسم امللف
  G:\ARAFINAL\ODS\Out  :الدليل
  G:\word\word2003\TEMPLATEX\FINALX\A.DOT  :القالب
  اجلمعية العامة  :العنوان

    :املوضوع
  George  :الكاتب

    :كلمات أساسية
    :تعليقات

   م١٢:٠٦:٠٠  ٢٠٠٨/ ١١/ ٢٥   :تاريخ اإلنشاء
  ٢  :رقم التغيري

   م١٢:٠٦:٠٠  ٢٠٠٨/ ١١/ ٢٥   :احلفظ األخري بتاريخ
  George  :احلفظ األخري بقلم

   دقيقة١  :زمن التحرير اإلمجايل
   م١٢:٠٦:٠٠  ٢٠٠٨/ ١١/ ٢٥   :الطباعة األخرية

  منذ آخر طباعة كاملة
  ٥  :فحاتعدد الص  
    )تقريباً(  ١،١٤٤   :عدد الكلمات  
    )تقريباً(  ٦،٥٢٣   :عدد األحرف  

 


