
  

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமையின் 37 ஆைது அமர்ைில் 
இலங்மக ேங்குேற்றவுள்ளது. 

 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமை ஒவ்வைாரு ஆண்டும் மூன்று தடமைகள் அதன் ைழக்கமான 
அமர்வுகமை முன்வனடுக்கிறது. அதாைது வேப்ரைரி - மார்ச், ஜுன் மற்றும் வெப்வடம்ேர் மாதங்கைிலாகும். இந்த 
பேரமையின் 37 ஆைது அமர்வு, 2018 வேப்ரைரி 26 ஆந் திகதி ஆரம்ேமாகி மார்ச் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
நிமறைமடயவுள்ைது[1].  
 
2018 மார்ச் மாதம் 19 ஆந் திகதி திங்கட்கிழமமயன்று நமடவேறவுள்ை இப் பேரமையின் 37 ஆைது அமர்ைில், 
அமனத்துலக காலாந்தர மீைாய்ைின் 3 ஆைது சுழற்ெியின் கீழ் இலங்மகயின் அமனத்துலக காலாந்தர 
மீளாய்வு(UPR) அறிக்மக ஏற்றுக்வகாள்ைப்ேடவுள்ைது. ஒவ்வைாரு 5 ஆண்டுகளுக்வகாருமுமறயும் 193 ஐக்கிய 
நாடுகள் உறுப்பு நாடுகள் அமனத்தினதும் மனித உரிமமகள் ேதிவுகைின் காலாந்தர மீைாய்ைிமன உள்ைடக்கிய 
தனிப்ேட்ட வெயன்முமறயாக இந்த அமனத்துலக காலாந்தர மீைாய்வு காணப்ேடுகிறது. ெகல நாடுகளுக்குமான 
ஆய்வு மற்றும் ெமனான வெயற்ோடுகைின் அடிப்ேமடயிலமமந்த வெயன்முமறயாக இதுைமமந்துள்ைது. 2007 
ஆம் ஆண்டு UPR வெயல்முமற அறிமுகம் வெய்யப்ேட்டதிலிருந்து, 193 ஐ.நா உறுப்பு நாடுகள் அமனத்தினதும் 
மனித உரிமமகள் நிமலமமகள் வதாடர்ோன முழுமமயான இரண்டு காலாந்தர மீைாய்வு சுழற்ெிகள் மீைாய்வு 
வெய்யப்ேட்டுள்ைன. தற்போமதய அமனத்துலக காலாந்தர மீைாய்ைின் 3 ஆைது சுழற்ெி 2017 பம மாதம் 
ஆரம்ேிக்கப்ேட்டதுடன், தற்போது முன்வனடுக்கப்ேட்டு ைருகிறது. இலங்மகயின் அமனத்துலக காலாந்தர 
மீைாய்ைின் 3 ஆைது சுழற்ெியானது 2017 நைம்ேர் 6 - 17 ஆந் திகதியிலிருந்து கூட்டப்ேட்ட அமனத்துலக 
காலாந்தர மீைாய்வு ேணிக்குழுைின் 28 ஆைது அமர்ைின் போது நமடவேற்றது. இதன் போது வெச்ெியா, 
ஆர்வஜன்டீனா, காபோன், கானா, வேரு, கவுதமாலா, சுைிட்ெர்லாந்து, வகாரிய குடியரசு, வேனின், ோகிஸ்தான், 
ஸம்ேியா, ஜப்ோன் மற்றும் உக்பரன் ஆகிய நாடுகளும் மீைாய்வு வெய்யப்ேட்டன. UPR ேணிக்குழுைின் 28 ஆைது 
அமர்ைின் போது நைம்ேர் மாதம் 15 ஆந் திகதி நமடவேற்ற மீைாய்ைில் கலந்து வகாண்ட இலங்மக தூதுக்குழு 
பதெிய வகாள்மககள் மற்றும் வோருைாதார ைிைகாரங்கள் அமமச்ெின் ேிரதி அமமச்ெர் ஹர்ஷ டி ெில்ைா 
அைர்கைினால் தமலமம தாங்கப்ேட்டது[2]. மார்ச் மாதம் 19 ஆந் திகதி நமடவேறவுள்ை இப் பேரமையின் 37 
ஆைது அமர்ைின் போது மனித உரிமமகள் பேரமையினால் இலங்மகயின் 3 ஆைது சுழற்ெி அமனத்துலக 
காலாந்தர மீைாய்வு அறிக்மக ஏற்றுக்வகாள்ைப்ேடவுள்ைது. இந்த அமர்ைில் வஜனிைாைிலுள்ை ஐக்கிய 
நாடுகளுக்கான இலங்மகயின் நிரந்தரப் ேிரதிநிதி ரைிநாத ஆர்யெிங்க இலங்மகமய ேிரதிநிதித்துைம் 
வெய்யவுள்ைார்.  
 
2015 ஒக்படாேர் 1 ஆம் திகதியிடப்ேட்ட 30/1 தீர்மானம்[3] நிமறபைற்றப்ேடுைமத கைனத்தில் எடுத்துக் வகாண்ட 
மனித உரிமமகள் பேரமை, அதன் 34 ஆைது அமர்ைில்(2017 வேப்ரைரி 27 - மார்ச் 24 ஆந் திகதி ைமர) 2017 
மார்ச் 23 ஆந் திகதியன்று 34/1 தீர்மானத்மத[4] ஏற்றுக்வகாண்டது. இந்த தீர்மானத்தின் மூலம் பேரமையானது, 
உயர் ஆமணயாைர் அலுைலகத்திடம் இலங்மகயில் நல்லிணக்கம், வோறுப்பு கூறல் மற்றும் மனித உரிமமகள் 
வதாடர்ோன ேரிந்துமரகள் மற்றும் ஏமனய ைிடயங்கமை நமடமுமறப்ேடுத்தல் மற்றும் மனித உரிமமகள் 
பேரமையிடம் அதன் 37 ஆைது அமர்ைில் (அதாைது பேரமையின் தற்போமதய அமர்ைில்) எழுத்து மூலமான 
அறிக்மகவயான்றிமன ெமர்ப்ேித்தல் போன்ற முன்பனற்ற மதிப்ேடீுகமை வதாடர்ந்தும் முன்வனடுக்குமாறு 
பகாரிக்மகைிடுத்தது. பேரமையின் பகாரிக்மகக்கமமய, உயர் ஆமணயாைர் அலுைலகம் 2018 மார்ச் 21 ஆந் 
திகதி எழுத்து மூலமான அறிக்மகயிமன பேரமையிடம் ெமர்ப்ேிக்கவுள்ைது. மார்ச் 21 ஆந் திகதி 
நமடவேறவுள்ை இந்த அமர்ைில் வைைிநாட்டலுைல்கள் அமமச்ெர் திலக் மாரப்ேன மற்றும் ைிபெட 
ேணிகளுக்கான அமமச்ெர் ெரத் அமுனுகம ஆகிபயார் இலங்மக ொர்ோக கலந்து வகாள்ைவுள்ைனர். 
  
 
வைைிநாட்டலுைல்கள் அமமச்சு 
வகாழும்பு  
2018 மார்ச் 16 

                                                           
1 மனித உரிமமகள் பேரமையின் 37 ஆைது அமர்வு (2018 வேப்ரைரி 26 – மார்ச் 23 ைமர): 
http://www.ohchr.org/EN/HRBODIES/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/37RegularSession.aspx 
 
2 2017 நைம்ேர் 15 ஆந் திகதி நமடவேற்ற இலங்மகயின் அமனத்துலக காலாந்தர அறிக்மகயின் மூன்றாைது சுழற்ெியில் வகௌரை 
(முமனைர்) ஹர்ஷ டி ெில்ைா அைர்கைினால் ைழங்கப்ேட்ட கூற்று: 
http://mfa.gov.lk/index.php/en/media/statements/7257-statement-by-hon-dr-harsha-de-silva-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-third-cycle-of-the-
universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-15-november-2017; 
 
3  2015 ஒக்படாேர் 1 ஆம் திகதியிடப்ேட்ட 30/1 தீர்மானம்: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/236/38/PDF/G1523638.pdf?OpenElement 
 
4 2017 மார்ச் 23 ஆந் திகதியிடப்ேட்ட 34/1 தீர்மானம்: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/082/56/PDF/G1708256.pdf?OpenElement  

http://www.ohchr.org/EN/HRBODIES/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/37RegularSession.aspx
http://mfa.gov.lk/index.php/en/media/statements/7257-statement-by-hon-dr-harsha-de-silva-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-third-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-15-november-2017
http://mfa.gov.lk/index.php/en/media/statements/7257-statement-by-hon-dr-harsha-de-silva-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-third-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-15-november-2017
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/236/38/PDF/G1523638.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/082/56/PDF/G1708256.pdf?OpenElement

