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2015
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உள்டக்ைப்ட்டுள் யிடனங்ைள்
அ. நித உரிகநக் ைாயருக்கு (ந.உ.ைா.) நபண அச்சுறுத்தல்ைள்
ஆ. ைருத்துச் சுதந்திபத்தின் நீ ல்ைள்
இ. ஒன்றுகூடுதின் சுதந்திபத்தின் நீ ல்ைள்

இனங்கைின் ணி உரிக ீ நல்ைகப ஆப்தடுத்வும் ைண்ைொிக்ைவும் 1990 இன்ஃததொர்ம் INFORM
ிறுணம்

ஸ்ொதிக்ைப்தட்டது.

உருொக்ைப்தட்டது.
இகடீடுைகப
பைொண்டது.

குநிப்தொை

இண

தொல்ைலம்

உள்லர், தசி, சர்தச ட்டங்ைபில்

தற்பைொள்ிலும்,

தடிப்தடிொைவும்

அநிக்கைைகப

பபிிடுிலும்,

அடிக்ைடிமம்

உரிகைள்

பசற்தடுிலும்

ணி

பசற்தடுிலும் இன்ஃததொர்ம் ன்கண அர்ப்தித்து.
ைருத்துச்

சுந்ித்ிற்ைொைச்

இன்ஃததொர்ம் ன்கண ஈடுதடுத்ி ருைின்நது.
இன்ஃததொர்ம்
திொந்ி

இங்ைி

(ஆசி)

ருைின்நது.

ருதொடு,

சர்தச

ணி

உள்லர்

ீ நப்தடுைின்ந

ினி

சூனிதனத

இது

அது

ன்கண

சமூைங்ைகப

ஈடுதடுத்ிக்

கப்தடுத்ி

ற்ததொது தர்ல்ைகபக் ைண்ைொிப்திலும்

உரிகைள்

ைொப்தொபர்ைகப

கப்தடுத்ிமம்

இனங்கைில் பைொலம்கத அடிப்தகடொைக் பைொண்டு

பசற்தொட்டொபர்ைள்,

உரிகைள்

ததொரும்

லத்துமூனமும் ொய்பொி மூனமும்

குலக்ைள்

கனப்தின்ணல்ைலடனும்

INFORM Human Rights Documentation Centre
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பருக்ைொைச்

பசற்தட்டு
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ொபாம்ெம்:
ஏைஸ்ட்

அன்று

17

கடபதற்ந

தொொலன்நத்

பெணிொில் .ொ. ணி உரிகைள் ததகின்

தர்ல்ைள்

ற்றும்

பசப்பம்தர்-எக்தொதரில்

2015

30ஆது பொடரில் இனங்கை பொடர்தொண ிைழ்வுைள்

ண இரு குநிப்திடத்க்ை ிைழ்வுைபிணொல் மூன்று ொ ைொனம் குநித்துகக்ைப்தட்டுள்பது.

தர்ல்ைபில், க்ைித் தசிக் ைட்சி கனகினொண முன்ணி அிைொத்கக் கைப்தற்நி ததொது,
முன்ணொள்

ெணொிதி

ொெதக்ஷிணதும், அது

சைொக்ைபிணதும்

தொல்ி

ீ ள்-ொதிக்ைப்தட்டது.

இது

இணிரும் ருடங்ைபில் ஆட்சிின் அிைபினொண ெணொை அகப்புக்ைொண முன்தணற்நப்தொகில்
எரு ிகனொைப் தந்பில் அங்ைீ ைரிக்ைப்தட்டுள்பது.
ொன்கு

பைொகனைலடன்

சம்தங்ைகப

146 தொரி சம்தங்ைள் உட்தட 856 தர்ல் ன்முகந பொடர்தொண
INFORM அங்ைொைவும் உள்ப தர்ல் ன்முகந ைண்ைொித்ல் ிகனம் (Centre for

Monitoring Election Violence அநிக்கைிடப்தட்ட
சம்தங்ைலடன்

பொத்

CMEV) அநிக்கைிட்டிருந்து.

ண்ிக்கைினொண

2010இல் கடபதற்ந தர்ல்ைபில்,
சம்தங்ைபில் 232 தொரி தர்ல் ன்முகநச்

414 சம்தங்ைள் இடம்பதற்றுள்பண. தொரி ன்முகநச் சம்தங்ைள் குகநகடந்துள்ப

ததொிலும், அநிக்கைிடப்தட்ட சம்தங்ைபின் ண்ிக்கை அிைரித்துள்பது. முன்கண ஆட்சிின் ைீ ழ்

அசொங்ைத்ின் ிக்கைமடனும், அனுசகமடனும் தசிொிொைவும், இணொ சித்ொந்ங்ைபொைவும்
திசித்ப்தடுத்ப்தட்ட மத்த்ிற்குப் திந்ி சமூைபொன்நில் இக்ைொற்நல்ன்கமடன் இச் சூகவு
அங்ைீ ைரிக்ைப்தடுது

அசிொகும்.

ஆட்சி

ொற்நகடந்துள்பததொிலும்,

தசி அசொங்ைத்துடன் கைதைொர்த்துள்பணர்.

பதருபவு

அசில்ொிைள்

பெண ீொவுக்கு ைணம் ைர்ந்து. இங்கு ணி உரிகைலக்ைொண உர் ஸ்ொணிைர் அலுனைத்ிணதும்

(OHCHR), இனங்கை ீ ொண OHCHR ிசொகிணதும் (OISL) அநிக்கை பசப்பம்தர் 16 அன்று
பபிிடப்தட்டது. இந் அநிக்கை இனங்கைின் புி அசொங்ைத்ின் தண்டுதைொபின் ததரில்; 2015
ொர்ச்சில்

பபிிடப்தடொல்

தந்ரீிினொணதும்,
தந்ரீிினொண

முகநொணதுொண

ினக்ைீ ட்டுரிக

முகணவுதடுத்ிதுடன்,
ீி

முகநகொணது

ிபங்ைிொை

தின்ததொடப்தட்டிருந்து.

தொலுக்ைொண

இரு

துஷ்திதொைங்ைள்

ஆைிற்கந

ப்புக்ைபினொண

2015இல்
பொடர்ைின்ந
ீ நல்ைள்,
OHCHR
ற்றும்
OISL
அநிக்கைைள்

2015இல் ிட்டொண ொற்நங்ைள் இருந் ததொிலும், இனங்கைின் குற்நில்
பதொறுப்புக்கூறுகன

னிமறுத்ிிருந்து.

உறுிப்தடுத்துகிட்டு

அவ்ொநொை,

சர்தச

கைொனொைொன்கமடன்

ீிதிைள்,

க்குத்பொடுணர்ைள்,

க்ைநிஞர்ைள் ற்றும் ிசொகொபர்ைள் ஆைிதொருடணொண தங்பைடுப்புடன், ிதசட ைனப்பு ிசொக
ன்நபொன்கந அகத்ல் தரிந்துகைபின் த்ிில் முகணவுதடுத்ப்தட்டிருந்து. ணி உரிகைள்
சகதிணொல்

எருகப்தொட்டுத்

துக-அனுசகொபொை
ீர்ொணத்ின்

குல்

ீர்ொணபொன்று

ிபங்ைிது.

தொன்நிதுடன்,

சொர்த்துகைலக்கு

அத

ன்நபொன்கநத்

ொதிப்தற்ைொண

ற்றுக்பைொள்பப்தட்டது.

இனங்கைின்

புி

இற்கு

இனங்கை

அசொங்ைத்கச்

அசொங்ைம்

சொந்ப்தடுத்துொை

OHCHR-OISL அநிக்கைைபில் முகணவுதடுத்ப்தட்ட தொதூொண

னிமறுத்கன

ங்ைில்கன.

முக்ைிொண

OHCHR

ஆணொல்,
தரிந்துக

ிதசட

ைனப்பு

ிசொக

ிச்சின்கக்கு

ிடப்தட்ட

ததொிலும், ணி உரிகைள் தொதுைொப்திகண தொக்ைி இனங்கை அசொங்ைத்ிணொல் சின குநிப்திடத்க்ை
ைடப்தொடுைகப ீர்ொணம் அடக்ைிிருந்து.
ைடந்

ைொனத்ில்

ைருத்துதறுதொட்டின்
அற்கு

முந்ி

குகநொைத

ினி

ததொக்ைிகணப்

அடக்குமுகநின்

ஆண்கடமம்

இருந்து.

ிட,

ததொன்று,

சம்தங்ைள்

சம்தங்ைபின்

இினொபர்ைபிணதும்,

ிதசடொை

ொட்டின்

டக்குப்

அநிக்கைிடப்தட்டிருந்ண.
ண்ிக்கைமம்,

தைனிச்சித்ிக்ைொர்

தகுிினிருந்து

ஆணொல்,

ீித்ன்கமம்

திைீ த்

2014மம்,
அிைபவு

க்பணனிபைொடிணதும்

ைொொல்ததொைச்பசய்ல் பொடர்தில் பதருபவு இொணு ஆபிிணர் கைது பசய்ப்தட்டக உட்தட
சின குநிப்திடத்க்ை ிை முக்ைிொண முன்தணற்நங்ைகபமம், கைதுைகபமம் ைொனம் ைண்டது. ணினும்,
ைடந்

சின

ருடங்ைபில், ைருத்து

ிசொகைபிலும்,
இருக்ைில்கன.

தறுதொட்டின்

க்குத்பொடுப்திலும்

அடக்குமுகநின்

ற்றும்

ண்டகண

பதருபவு

சதங்ைகபிட்டு

ங்குிலும்

INFORM Human Rights Documentation Centre
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அ. நித உரிகநக் ைாயருக்கு (ந.உ.ைா.) நபண அச்சுறுத்தல்ைள்

1. தநிழ்ப் சண் ந.உ. ைாயர் நபணத்துடனும், ாினல்யல்லுவுடனும் அச்சுறுத்தல்

தொனன் திரிர்ிணி

ஏைஸ்ட்
அருைில்

11 அன்று, ன்ணொர் ொட்டத்ில் உள்ப ொந்க தற்குப் திரிில் இலுப்கதக்ைடகக்கு
அகந்துள்ப

கனிொண
பரிொ

ைிொபொன்நொண

ீர்த்ொடிில்

பதண்ைள்

அதிிருத்ிச்

சங்ைத்ின்

47 ொண தொனன் திரிர்ிணிின் ட்டிற்குள்
ீ
திதசித் அகடொபம்

ஆண்ைபின்

ங்குகத்

குலபொன்று

பொடர்ந்ொல்

ைிொொசிைலக்கு

அர்

சமூைத்

கனகத்தும்

~தொனில்ல்லுநவும், பைொகனமம்| பசய்ப்தடுொர்

ச்சரிக்கை பசய்துள்பது.

ண

அக

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37886

ஆ.

2.

ைருத்துச் சுதந்திபத்தின் நீ ல்ைள்
இங்கை ஆெிரினர் ெங்ைத்தின் (இ.அ.ெ.) தகயர் நீ து தாக்குதல்
இ.ஆ.சங்ைத்ின்

அலுனைத்ிற்கு
எருரிணொல்

ிணங்ைகப

கனர்

2015

பசப்பம்தர்

கூட்டபொன்றுக்ைொைச்

ொக்ைப்தட்டொை

இ.ஆ.ச.

30

பசன்ந

அன்று

ததொது,

அனுொபும்

அலுனைத்கச்

அநிக்கைிட்டிருந்து.

முகநகப்தடுத்துற்ைொை

டந்துள்பது ண இ.ஆ.ச. ம்புைின்நது.

அர்

ைல்ி

திொந்ிக்
தசர்ந்

ிருொைச்

ஆரித்துததசுன்

ைல்ி

அலுனர்

தசகில்

ைொொை

இது

(2015 பசப்பம்தர் 30 அன்று ட த்ி ொைொ சகதின் பசனொபருக்ைொண இ.ஆ.ச.இன்
ைடிம் ீ ொண அடிப்தகட)

3. இதமினார்ைள் தாக்ைப்ட்டர்
பதொதுக்

கூட்டபொன்நில்

புகைப்தடங்ைகப
ெணொிதி

ைொட்சிப்தடுத்ப்தட்ட

டுத்துக்பைொண்டிருந்

ைிந்

தொதுைொனர்ைபிணொல்

ொெதக்ஷின்

புகைப்தட

தொதுைொனர்ைபிணொல்

இினொபர்ைபின்

எலங்ைகப்தொபர்ைபிணொல்

பைொடிைள்

ிரிபுதடுத்ப்தட்ட

இினொபர்ைள்

புகைப்தடக்

அைற்நப்தட்ட

ைொனில்

ைருிைலம்

தின்ணர்

தசி

ொக்ைப்தட்டு,

கடபதற்நது.

முன்ணொள்

கக்ைப்தட்டணர்.

டுத்துச்பசல்னப்தட்டண.

ட்டுத

அர்ைபது புகைப்தடக் ைருிைலம் ிடுிக்ைப்தட்டண. இச் சம்தம்

பைொடிைபின்

இினொபர்ைலம்,

2015 ெூகன 27 அன்று

http://www.lankadeepa.lk/index.php/top_story/335695
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இ. ஒன்றுகூடுதின் சுதந்திபத்தின் நீ ல்ைள்
4. திருகைாணநகனில் கைசனாப் இனக்ைங்ைக இங்கைப் சாிொர் ிறுத்திர்

தமுறுத்ல்ைள் இருந்ததொிலும், கைபொப்;த இக்ைங்ைள் பொடர்ந்ண

(Tamil Guardian photo)

2015 பசப்பம்தர் 7 அன்று இனங்கைின் ஆம தொிினொண இணத்து தொனின் இறுிக்
ைட்டங்ைபின்

ததொது

பதொறுப்புக்கூநல்

இகக்ைப்தட்ட

ொபதரும்

பதொநிமுகநபொன்றுக்கு

எலங்ைகப்தொபர்ைகப

ிருதைொகனில்

அொெைங்ைகபக்

அகப்புிடுத்
உள்ப

கைொள்ற்ைொைச்

கைபொப்த

இனங்கைப்

சர்தச

இக்ைபொன்நின்

பதொனிசொர்

அகத்ணர்.

ிருதைொகனில் அர்ைள் தனொத்ைொொைக் கைபொப்தங்ைகபப் பதறுைின்நணர் ன்தது ீ ொண
அநிக்கைைள் குநித்து பதொனிஸ் கனகப்தீட இன்ஸ்பதக்டகச் சந்ிக்குொறு பதொனிசொரிணொல்

இக்ைத்ின் எலங்ைகப்தொபர்ைள் தைட்ைப்தட்டணர். இனங்கைின் பதொனிஸ் ஊடை அனைிணொல்
ததொொட்டங்ைள்

தடொக்ைப்தட்டொைவும்,

இது

எருொலும்

கைபொப்தங்ைள்

தனொத்ைொொைப்

பதநப்தடில்கன ன்தக ிரூதிப்தொைவும் இனங்கை தசி க்ைள் முன்ணிின் கனொல்
‘ட்ிட்’ பசய்ப்தட்டிருந்து.

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=15831
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5. கைசனாப் இனக்ைத்கத ிறுத்த னாழ்ப்ாணத்தில் உள் இங்கைப் சாிஸ்
முனற்ெி

ஆிக்ைக்ைொண ிழ் குடிசொர் க்ைள் பைொல்னப்தட்டொை

சொர்த்துகக்ைப்தட்ட இனங்கைின்

ஆம தொனின் இறுிக் ைட்டங்ைபின் ததொது இகக்ைப்தட்ட ொபதரும் அொெைங்ைகபிட்டு
ஆொய்ற்கு
பசப்பம்தர்
பதொனிஸ்

சர்தசப்

உத்ிதொைத்ர்ைள்

ிட்டப்தட்டிருந்
ிறுத்துொறு

பதொறுப்புக்கூநல்

பதொநிமுகநபொன்கநக்

தைொரி

இனங்கைில்

5 அன்று டத்ப்தட்ட கைபொப்த இக்ைபொன்கந ிறுத்துற்கு இனங்கைப்
தகபில்

ைட்டகபிட்டணர்”

முன்றுள்பொைக்

ல்லூர்
ன்று

பதொனிஸ்

ிழ்

கூநப்தடுைின்நது.

உத்ிதொைத்ர்

தசி

க்ைள்

ைதெந்ிகுொர் பதொன்ணம்தனம் ‘ட்ிட்’ பசய்ப்தட்டிருந்ிருந்ொர்.

அங்கு

கைபொப்தங்ைள்
ந்து,

முன்ணிின்

“அக
கனர்

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=15804

‘ட்ிட்’ அகப்பு - ொழ்ப்தொத்ில் கைபொப்த இக்ைம் ீ து ெி.பதொன்ணம்தனம்
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