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توصيات جلنـة  "يالحظ يف التوصيات املقدمة بعض االختالف يف اللغة املستعملة يف    -١
لوطنية لتنفيـذ توصـيات     ، من ناحية، وخطة العمل ا     "(LLRC)الدروس املستفادة واملصاحلة    

فالتوصيات اليت تشري بوضوح إىل خطة العمل الوطنية قد         .  من ناحية أخرى   (LLRC)اللجنة  
ميكن قبوهلـا    أو الصيغ املماثلة فال      (LLRC)أما اإلشارات إىل صيغة توصيات اللجنة       . قُبلت

        وقـد تعهـدت    .  مقترح ملموس حيظى بقبول حكومة سري النكـا        ألهنا ال تشري إىل أي    
سري النكا، مبوجب قرار من جملس الوزراء، بتنفيذ خطة العمل الوطنية وترتيبات الرصـد              

واختذت أيضاً الترتيبات املالية الالزمـة      . والتنسيق املؤسسية املالئمة واليت اختذت هبذا الصدد      
وجيري حالياً رصد التنفيذ فضالً عن وضـع        . ٢٠١٣وخصصت اعتمادات من امليزانية لعام      

وبوسع سري النكا أن تنظر بصورة إجيابيـة يف أيـة           . تناول اجلمهور مائج هذا الرصد يف     نت
خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة الدروس املـستفادة         "توصية تشري بشكل حمدد إىل      

  .وتلقى التوصيات املقدمة من الوفود بصيغة تعكس هذا الواقع، تأييد سري النكا". واملصاحلة
أعاله، ميكن االطالع فيما يلي على      ) ١(إىل االعتبارات الواردة يف الفقرة      وباإلضافة    -٢

  :توضيحات سري النكا بشأن التوصيات اليت ال تؤيدها
فيما يتعلـق    هبا إلجراءات ، املوصى  ستويل سري النكا االعتبار الواجب ل       ١-٢

            إليهـا يف   الـصكوك املـشار    قوق اإلنسان وغريهـا مـن     باملعاهدات الدولية حل  
 ،١٢-١٢٨،  ١١-١٢٨،  ١٠-١٢٨،  ٩-١٢٨،  ٨-١٢٨،  ٧-١٢٨التوصيات  

وستزيد سري النكا يف الوقت     . ١٨-١٢٨،  ١٧-١٢٨،  ١٥-١٢٨،  ١٣-١٢٨
بعد إجـراء اسـتعراض     املناسب مشاركتها يف إطار املعاهدات املتعددة األطراف،        

ا الـسيادي  ممارسة حقهويف سياق  واألولويات الوطنية شامل متشياً مع االحتياجات  
إحراز  مزيد من التقـدم      فأولوية سري النكا حالياً هي      . يف التعهد بالتزامات دولية   

تنفيذ املعاهدات السبع الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان والربوتوكوالت امللحقة          يف  
  ؛انضمت إليها سري النكاهبا اليت 

        ١٩-١٢٨ت  وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام املشار إليهـا يف التوصـيا            ٢-٢
حبكـم  عقوبة اإلعـدام    ملغية ل الحظة أن سري النكا دولة      جتدر امل  ،٢٣-١٢٨إىل  
ِقَبـل  من  للمراجعة  األحكام القانونية الناظمة لفرض عقوبة اإلعدام       ختضع  و. الواقع

  جلنة عينتها وزارة العدل؛
، ُيتوخى يف إطار خطـة      ٢٨-١٢٨ و ١٦-١٢٨وفيما يتعلق بالتوصيتني      ٣-٢

 مراجعة القانون بغية ضـمان      NHRAPالوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      العمل  
  اتساقه مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
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 الـشهود ، قُدِّم القانون اخلاص حبمايـة       ٢٥-١٢٨ بالتوصيةوفيما يتعلق     ٤-٢
بعد إمتـام   لقانون  سن هذا ا  الربملان  سيتوىل  و. والضحايا إىل جملس الوزراء للنظر فيه     

  ؛ لية التحقق من اتساقه مع الدستورعم
، ٨٣-١٢٨ و ٢٧-١٢٨التوصـيتني    املشار إليها يف     موبشأن حرية اإلعال    ٥-٢

يف مقترحات مقدمة يف إطار خطة العمل الوطنية لتعزيز         على النظر    احلكومة   تعكف
         ومحاية حقوق اإلنسان وخطة العمل الوطنية لتنفيـذ توصـيات جلنـة الـدروس             

  املستفادة واملصاحلة؛ 
، ورهناً مبا ورد يف     ٣٧-١٢٨ إىل   ٢٩-١٢٨ من   بالتوصياتوفيما يتعلق     ٦-٢

 حكومة سري النكا خلطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنـة           كفلت،  )١(الفقرة  
مـسألة  أما .  موارد كافية وآلية مؤسسية لرصد التنفيذ     ،الدروس املستفادة واملصاحلة  

فليست مطروحـة يف الظـرف      ) املشار إليها يف بعض التوصيات    (ولية  املساعدة الد 
            التنفيـذ ضـمن إطـار      الراهن ألن احلكومة أخذت على عاتقها مسؤوليتها مسألة       

  زمين حمدد؛
وقد ، جيري بالفعل اختاذ تدابري للمصاحلة،       ٤٠-١٢٨ بالتوصيةوفيما يتعلق     ٧-٢

 خالل  إقليميةنية وُيتوخى إجراء انتخابات     انسحبت القوات املسلحة من اإلدارة املد     
هذا العام بالنسبة للمقاطعة الشمالية متشياً مع قانون انتخابات جمـالس املقاطعـات           

  واألحكام القضائية ذات الصلة اليت تفسر أحكام القانون؛
، وبغية تنفيـذ أولويـات      ٨٥-١٢٨ و ٤٠-١٢٨وفيما يتعلق بالتوصيتني      ٨-٢

فعالة ومنسقة، مطلوب من املنظمات غري احلكوميـة تقـدمي          التنمية الوطنية بطريقة    
وال يقتـصر   . معلومات إىل احلكومة عن األنشطة اليت تعتزم االضطالع هبا يف البلد          

وباإلضافة إىل ذلك، من املهـم أيـضاً، ألغـراض          . هذا األمر على الشمال وحده    
. صادر متويلها املساءلة، أن تقدم املنظمات غري احلكومية معلومات عن أنشطتها وم         

فال يزال لدى سري النكا جمتمع مدين من املنظمات غري احلكومية املفعمة باحليوية             
          والنشاط وإن وضع أمانة املنظمات غري احلكومية حتت إشـراف وزارة الـدفاع،             

  مل يشكل عائقاً أمام أدائها ألعماهلا؛
        عيـد املـشار إليهـا يف    منذ أمـد ب " املشردين داخلياً "وفيما يتعلق مبسألة      ٩-٢

، فقد أنشئت آليات لتعداد واستشارة وإعادة تـوطني هـؤالء           ٩٣-١٢٨التوصية  
  م منور حترير تاميل إيالم بالقوة؛املشردين داخلياً، ال سيما أولئك الذين طرده

، فقد ُمنحـت إمكانيـة      ٨٢-١٢٨ و ٣٩-١٢٨وفيما يتعلق بالتوصيتني      ١٠-٢
ز على النحو املطلوب وتشارك الوكاالت املتخصصة يف        الوصول إىل أماكن االحتجا   

برامج تعقب أثر األسر ومل مشلها متشياً مع االحتياجات واألولويات الوطنية، علـى             
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وأنشئت وحدة لتعقب أثـر     . النحو املشار إليه يف التقرير الوطين املقدم لالستعراض       
 املقـام األول عـن      اُألسر ولَم مشلها، بالتعاون مع اليونيسيف، من أجل البحث يف         

 شخصاً مل ُيعثر هلم علـى أثـر   ٢ ٥٦٤وسجلت الوحدة حالة  . األطفال املفقودين 
 تعقب األثر    يف املائة من طلبات    ٦٤وأُشري إىل أن    .  بالغاً ١ ٨٨٨ طفالً و  ٦٧٦منهم  

وال تزال عملية تعقب   . قدمها آباء أطفال قُصَّر جندهتم حركة منور حترير تاميل إيالم         
  الشمل جارية؛األثر ولَم 

وفيما يتعلق باملؤسـسة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف سـري النكـا                             ١١-٢
 ٢٦-١٢٨التوصيات  املشار إليها يف - وهي جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكا  -
 فقد أُنشئت بصورة قانونية ومتارس واليتـها بـشكل          ،٤١-١٢٨ و ٣٨-١٢٨و

واحلكومـة  . بت يف ذلكغ املساعدة اخلارجية إذا ر  مستقل وقادرة متاماً على التماس    
 يف سري النكا مع مبـادئ بـاريس لـدى           واثقة من اتساق جلنة حقوق اإلنسان     

  خضوعها لالستعراض مبوضوعية؛
ــيتني   ١٢-٢ ــق بالتوص ــا يتعل ــة ٥٢-١٢٨ و٤٣-١٢٨وفيم           ، تواصــل حكوم

على استعداد لتيسري زيـارة  هي سري النكا احلوار مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، و  
 بنـاًء   ،املفوضة السامية إىل سري النكا يف النصف األول من هذا العام على النحو املتوخى             

  ؛التفاعل فيما بني الطرفني بغية زيادة ٢٠١١على الدعوة املقدمة إليها يف عام 
وفيما يتعلق حباالت االختفاء اليت ُيـدعى وقوعهـا، واملـشار إليهـا يف                ١٣-٢
، أنـشأت حكومـة     ٦٧-١٢٨ و ٦٥-١٢٨ و ٦٤-١٢٨ و ٥٨-١٢٨توصيات  ال

سري النكا فريقاً عامالً مشتركاً بني الوزارات للتحقق مـن حـاالت االختفـاء              
 اليت أُبلغت إىل الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري               املزعومة
 ،النحـو الواجـب   الشرطة حيقق فيه على     به  بلغ  تأي ادعاء حبالة اختفاء     و. الطوعي

واختـذت  . وتقدم املعلومات بشأن هذه احلاالت يف التقرير الوطين لسري النكـا          
 مبا يف ذلـك    ، املبلغ عنها  املزعومةاحلكومة تدابري للتحقيق يف مجيع حاالت االختفاء        

وتواصل حكومة سري النكا بذل جهودها      . تلك املتعلقة باملرحلة األخرية من الرتاع     
 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري  تأخرة اليت أبلغ هبا    احلاالت امل  لتسوية

وجتـري  .  حالة يف السنتني األخريتني    ١٥٩  بأو غري الطوعي، وقدمت ردوداً تتعلق       
ُوعينت جلنة عاملة برئاسة نائب املفـتش العـام         . التحقيقات يف االدعاءات املتبقية   

وأجـرت وزارة الـدفاع     . الوقائعإلجراء التحقيقات على أرض الواقع للتيقن من        
واللجنة الدولية للصليب األمحر مناقشات بشأن مسألة األشخاص املختفني وتواصل          

وتبادلت الوزارة أيضاً معلومـات   . إجراء حوار إجيايب بشأن جماالت التعاون املمكنة      
بـشأن حـاالت    عن كثب   اللجنة الدولية للصليب األمحر وتواصل العمل معها        مع  
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دراسة املنهجيات العملية اليت اعتمـدهتا      القائم بني الطرفني    التعاون  ومشل  . االختفاء
  .بلدان أخرى يف معاجلة حاالت االختفاء املدعاة

وأنشئت قاعدة بيانات مركزية وشاملة بشأن السجناء ضمن شعبة الشرطة            
 وتقدم هذه اآللية، اليت يوجد هلا وحـدات يف     . املعنية بالتحقيقات املتصلة باإلرهاب   

كولومبو، وفافونيا، وبوسا، تفاصيل عن احملتجزين األشخاص الذين أُطلق سراحهم          
وقد اتـصل   . إىل األهل املقربني من هؤالء احملتجزين واألشخاص املفرج عنهم فقط         

  الوحدات املذكورة آنفاً التماساً للمساعدة؛ب من هؤالء األقرباء ٣ ٠٧٣
 إىل مكافحـة    ٧٦-١٢٨ و ٦٣-١٢٨ إىل   ٦٠-١٢٨وتشري التوصـيات      ١٤-٢

وتتضمن خطة العمل الوطنيـة لتعزيـز       . التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة     
ومحاية حقوق اإلنسان بالفعل أحكاماً ملكافحة التعذيب وغريه من صنوف إسـاءة            

تدابري ملكافحة التعذيب   فقد سبق أن اختذت     وكما أشري يف التقرير الوطين،      . املعاملة
عزَّز هذه التدابري يف املستقبل وفقاً خلطة العمل الوطنية لتعزيـز           وسُت. وإساءة املعاملة 

  ومحاية حقوق اإلنسان؛
ــيات   ١٥-٢ ــشأن التوص  ٨١-١٢٨ و٦٨-١٢٨ و٦٦-١٢٨ و٥٩-١٢٨وب
وقد شدَّدت احملكمـة    . فإن سري النكا ال متلك مواقع احتجاز سرية        ٩٤-١٢٨و

          بض علـى األشـخاص     العليا على ضرورة التقيد الصارم بالقانون املتعلـق بـالق         
انتـهاك للحقـوق    أو احتجازهم وأن أي انتهاك ألحكام هذا القانون قد يرقى إىل            

ومبوجب املرسوم احلكومي   .  من دستور سري النكا    ١٣األساسية املكرسة يف املادة     
   اليت حتكم مسألة احتجاز األشـخاص،       ةاملدّون اخلاص بالسجون وغريه من القوانني    

ال ميكن استحداث مكان احتجاز دون اإلعالن عنه يف حينه يف اجلريدة الرمسية اليت              
فمن غري القانوين فتح أماكن احتجـاز دون        . ميكن للجمهور العام االطالع عليها    

وقد وضع  . اإلعالن عنها يف اجلريدة الرمسية واإلبالغ عنها يف أوساط اجلمهور العام          
 املصاحل الوطنية والمتثال قرارات جملس األمـن        قانون منع اإلرهاب للمحافظة على    

  واجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة؛
  ٧٠-١٢٨ و ٦٩-١٢٨ و ٥٧-١٢٨ و ٥٦-١٢٨وفيما يتعلق بالتوصيات      ١٦-٢
فقد  ،٨٤-١٢٨ و ٨٠-١٢٨ و ٧٥-١٢٨ و ٧٤-١٢٨ و ٧٣-١٢٨ و ٧٢-١٢٨و

ادة واملـصاحلة   عمالً بالتوصيات اليت قدمتها جلنة الدروس املـستف       أُنشئت آليات،   
انتهاكات وخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات تلك اللجنة، للتحقيق فيما ُيدعى من        

أُشـري إىل هـذه     قد  و. لممارسة الدولية ل وفقاً اإلنساين،   حلقوق اإلنسان والقانون  
لتفصيل أثناء دورة الفريـق      با ا تناوهل وجرىالتدابري يف التقرير الوطين لسري النكا       

  العامل؛
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ويتمتع املدافعون عن حقوق اإلنسان والعاملون يف وسائل اإلعالم حبمايـة             ١٧-٢
، وحريـة   عالتجّم مبا يف ذلك احلق يف الفكر والوجدان، واحلق يف           -مجيع حقوقهم   

           ٤٢-١٢٨أمـا التوصـيات     . السالمة البدنيـة وفقـاً للقـانون      احلق يف   التعبري و 
بالفعل مبوجـب   وجلت  ، فقد ع  ٩٠-١٢٨ و ٨٩-١٢٨ و ٨٨-١٢٨ و ٨٦-١٢٨و

  الدستور وقانون العقوبات العادي للبلد؛
أما املسائل املتعلقة بالتقييد املزعوم للوصول إىل املواقع على اإلنترنت أو منع        ١٨-٢

وجييز قانون سري النكا فـرض شـرط        . هذه املواقع، فهي قيد املراجعة القضائية     
وال تأخذ  . اآلخرين وحرياهتم تسجيل املواقع الوطنية اجلديدة للمحافظة على حقوق        

 التقييدات املالزمة للقانون السريالنكي وال االستثناءات الـيت         ٨٧-١٢٨التوصية  
  جييزها هذا القانون بعني االعتبار؛

يف حكمـاً   ، فقد أصدرت احملكمة العليا      ٥٥-١٢٨وفيما يتعلق بالتوصية      ١٩-٢
ز إقرار القانون حصة     قضى بعدم جوا   )يتعلق بانتخاب السلطات احمللية   ( ٢٠١٢عام  

للنساء يف قوائم الترشيحات إىل االنتخابات ألن من شأن          يف املائة    ٣٠إلزامية بنسبة   
وسُتتخذ . مثل هذه املبادرة أال تكون خطوة جمدية إىل األمام يف ممارسة املرأة حقوقها

 من ٣تدابري أخرى لتشجيع زيادة مشاركة املرأة يف اهليئات التمثيلية متشياً مع اهلدف 
  .األهداف اإلمنائية لأللفية، والسياسات الوطنية ذات الصلة

وبعد إعادة النظر يف التوصيات اليت تلقتها سري النكا، حظيت التوصيات التاليـة               -٣
  :بتأييد سري النكا

         ، ونظراً إىل أن املسلمني يـشكلون جـزءاً      ٥٤-١٢٨فيما يتعلق بالتوصية      ١-٣
معي واحلكومة واملشهد الثقايف يف سـري النكـا وإىل أن           ال يتجزأ من النسيج اجملت    

          مصاحلهم مأخوذة يف االعتبار بشكل كامل يف أي خطاب وطـين، فـإن بوسـع              
  سري النكا تأييد هذه التوصية؛

وفيما يتعلق حبرية الدين واملعتقد، يكرس دستور سري النكا حرية الفكـر              ٢-٣
          ، وحريـة الـدين   ١٠يف املـادة  ) طالـه حق مكرس ال جيوز إب  (والوجدان والدين   

وسُتتخذ تدابري إضافية، إذا لَزِم األمر، لتعزيز التمتع        ). ه)(١(١٤أو املعتقد يف املادة     
   بتأييد سري النكا؛٩١-١٢٨ عليه، حتظى التوصية وبناًء. هبذه احلقوق

 وتعزيـز مبساندة  وحسبما أُشري يف التقرير الوطين، فإن سري النكا ملتزمة            ٣-٣
وحتظى .  من السكان اقتصادياً واجتماعياً    مبادراهتا الرامية إىل محاية الفئات الضعيفة     

 اخلاصة مبواصلة توسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي بتأييـد          ٩٢-١٢٨التوصية  
  .سري النكا
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التعهدات الطوعية اليت أخذهتا سري النكا على نفسها يف إطار االستعراض الدوري              -٤
  :الشامل

            ٢٠١٢(ترسـيم ثـالث لغـات       سُتعزَّز القدرات الوطنية لتنفيذ سياسة        ١-٤
إلدماج االجتماعي من أجـل دعـم حتقيـق         لوإطار السياسة الوطنية    ) ٢٠٢٠إىل  

 قـسماً  ٧٢ مبا يف ذلك تنفيذ السياسة الرمسية اخلاصة باللغات يف           ،األهداف احملددة 
  ؛٢٠١٥إدارياً ثنائي اللغة حبلول عام 

وستوفر احلكومة املوارد املالية وغريها من املـوارد الالزمـة للـوزارات              ٢-٤
 خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية      تنفيذوالوكاالت اليت ُحددت باعتبارها وكاالت      

حقوق اإلنسان، وخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنـة الـدروس املـستفادة          
  دعم تنفيذ هذه اخلطط؛بغية واملصاحلة 

ستكَمل األنشطة املتبقية فيما يتعلق بإزالة األلغام من املنـاطق املتـأثرة           وسُت  ٣-٤
  بالرتاع لتيسري عودة املشردين وفقاً للربنامج الوطين إلزالة األلغام؛

 شخص مـن املـشردين      ٧٦٠ ٠٠٠  من وباإلضافة إىل إعادة توطني أكثر      ٤-٤
ود إلعادة توطني   ، يستمر بذل اجله   ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٣١داخلياً حبلول   

والـذين  يف العودة    الراغبون   املضيفةسر  األمع  املقيمون   هم َمبن في  ،املشردين داخلياً 
، وذلك بالتشاور مع السكان املتأثرين لتسوية مسألة التشرد         طالت هبم حالة التشرد   

 التركيز بوجه خاص على أنشطة ما بعد إعـادة          قعوسي. الداخلي بطريقة مستدامة  
   ذلك توفري مآوي دائمة، ومرافق النظافة الصحية ومياه الشرب؛التوطني مبا يف

 مقاتل سابق أُعيد تأهيلهم وإدماجهم      ١١ ٠٠٠وعلى غرار حالة أكثر من        ٥-٤
يف جمتمعاهتم احمللية بالفعل، فإن األشخاص اآلخرين الذين ال يزالون يتابعون بـرامج        

تمعاهتم احمللية عند إمتام عمليـة      إعادة تأهيل املقاتلني السابقني سُيعاد إدماجهم يف جم       
وسُتقدَّم خدمات دعم إضافية إىل املقاتلني السابقني لتيـسري إعـادة           . إعادة التأهيل 

  إدماجهم يف اجملتمع؛
تعمري وإصالح البنيـة    اخلاصة بإعادة ال  املبادرات  تنفيذ  وستواصل احلكومة     ٦-٤

ملناطق اليت كانت مـسرحاً     ااألساسية املادية واالجتماعية يف املناطق الكائنة داخل        
  رتاع أو بالقرب منها؛لل
 فيما يتعلـق بإجنـاز    وسُتبذَل اجلهود لتعزيز اإلجنازات اليت حتققت مؤّخراً          ٧-٤

 حقوق اإلنسان ذات الصلة     اخلاص بتقدمي التقارير مبوجب معاهدات    العمل املتراكم   
ـ من أجل  سري النكا  انضمت إليها اليت   ت املناسـب  ضمان تقدمي التقارير يف الوق

  ومتابعتها؛
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  احملاكمات املتعلقة بادعاءات االعتداء على األطفال واسـتغالهلم        وستشهد  ٨-٤
 عن طريق آلية مشتركة بني الوكاالت لتحديد أوجـه القـصور يف             وترية متسارعة 

   واقتراح تدابري تصحيحية مالئمة، وتنسيق تنفيذ هذه التدابري ورصدها؛،النظام
تنفيذ اإلصالحات التشريعية والتنظيميـة املتوخـاة       العمل على   وسيستمر    ٩-٤

         حتديث ُسبل الرعاية يف السجون متـشياً مـع املعـايري            املتعلقة بالسجون من أجل   
  الدولية املطبَّقة؛

ملكافحـة ظـاهرة هتريـب      من التـدابري     الثنائية وغريها    التدابريوسُتعزَّز    ١٠-٤
  شياً مع املعايري املطبَّقة؛األشخاص واالجتار هبم لكبح هذه األنشطة مت

النساء واألطفال على مـستوى     للنهوض بأوضاع    وحدات   وسُتستحدث  ١١-٤
 إليها مـع  حيتاجلضمان سرعة تقدمي املساعدة ملن  ) املناطق الفرعية ( اإلدارية   الُشَعب
  خاص على املقاطعات الشمالية والشرقية؛بوجه التركيز 

ساواة بني اجلنسني يف كـل وزارة مـن         املمعنية ب وسُتعيَّن جهات تنسيق      ١٢-٤
  وزارات احلكومة؛

إصـالحات لإلطـار    الرامية إىل وضـع     املبادرات احلالية   وسوف ُتسرَّع     ١٣-٤
 والـذين حيتـاجون إىل      ،ماية األطفال املخالفني للنظام القانوين    املتعلق حب التشريعي  

لطفل، وقواعد األمم   متشياً مع التوصيات اليت قدَّمتها جلنة حقوق ا        الرعاية واحلماية، 
املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث، ومبادئ األمـم املتحـدة            

  التوجيهية ملنع جنوح األحداث؛
                    علـى  ،اجملتمع املـدين  وممثلي  منظمات  باالشتراك مع    ، احلكومة وستعمل  ١٤-٤

              ٢٠١٢ - NHRAP(ن تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسا       
  ؛)٢٠١٦إىل 
 تعزيز التدابري املتخذة حلماية حقوق ذوي اإلعاقة متشياً مع املعايري    وسيجري  ١٥-٤

 اإلعاقة بأطراف صناعية، وبـدعم مـايل         وسيزوَّد املقاتلون السابقون ذوو    .الدولية
ادياً هم اقتـص  نـدماج ا ومنحة للعمل حلساهبم اخلاص لتمكينهم من إعادة         ،شهري

  واجتماعياً؛
االجتماعيـة  الـسكان   سُتجمع معلومات إحصائية دقيقة تتعلّق بظروف         ١٦-٤
ـ    بصورة أفضل وسترتب للتعرف   االقتصادية  و احلقوق علـى املـشاكل املتعلقـة ب

  ؛وتسويتهااالجتماعية واالقتصادية 
ار وسُتنفَّذ عملية إذكاء الوعي بشأن الوقاية من الكوارث، وتعزيز نظم اإلنذ     ١٧-٤

املبكِّر هبا والعمليات الشفافة والتشاركية للتخفيف من آثار الكـوارث، وضـمان            
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تدابري إغاثة منصفة مع إيالء اهتمام خاص إىل الفئات الضعيفة، وإعـداد منهجيـة              
  متسقة لتحديد التعويضات اليت ُتقدَّم إىل املتأثِّرين بالكوارث؛

اعدة الطالب بوجبات منتـصف     وستستمر وستعزَّز التدابري الرامية إىل مس       ١٨-٤
كـل  يف   إنشاء جلان حلقوق الطفل      وجيري ومواد التعليم،    ،النهار، واألزياء املدرسية  

وسـُتتاح  . مدرسة، وتعزيز عملية جتنيد مدرِّسي مرحلة التعليم املتوسطة من التاميل         
   جبميع اللغات الوطنية؛،معايري الكفاءة الوطنية فيما يتعلَّق بالتعليم املهين

وسُتصاغ تشريعات ونظم لضمان السالمة املهنية، والـصحة والرفـاه يف             ١٩-٤
. ١٥٥مكان العمل للتمكني من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             

 العمل، وسُتعزَّز املبادرات     مكان وستستمر التدابري الرامية إىل ضمان عدم التمييز يف       
  .الذي ينطوي على خطورةال  ال سيما عمل األطف-عمل األطفال ملكافحة 

        


