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உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 
ஐ.நா.மனித உரிமம கழக தீர்மானமும் முன்னனாக்கிய பாமதயும் 

பிரித்தானிய தமிழர் னபரமை 

அரசியல் அழுத்தம் அதிகம் இல்மை. 

ஒவ்வவோரு வகை குற்றங்ைள் வதோ ர்போன தரவுைள் திரட் ல் மற்றும் நிரல்படுத்தப்பட்  அறிக்கைைள் 

தோயைத்திலுள்ள அரசியல், சமூை மற்றும் போதிக்ைப்பட்  மக்ைளின் அகமப்புைள் வதோகுத்து வழங்குவது 
டபோதுமோன அடிப்பக யில் வதோ ர்ச்சியோை வபோது வவளிக்கு வருவது இல்கை. குறிப்போை உைகின் ைவனத்கத 

ஈர்க்ைக் கூடிய ைோணோமல் ஆக்ைப்பட்ட ோர் வதோ ர்போன முழுகமயோன ஆதோரபூர்வமோன தைவல் அறிக்கை 

மற்றும் நிை ஆக்கிரமிப்பு டபோன்றன பதிவி ப்ப  டவண்டியது தமிழ் மக்ைளின் நீதிக்ைோை உைைளோவியரீதியில் 

குரல் வைோடுப்டபோருக்கு கை வைோடுக்கும். 

சர்வடதச சட் ங்ைளுக்வைதிரோன போரதூரமோன குற்றங்ைள் தமிழ் மக்ைளுக்கு இகழக்ைப்பட்டிருப்பதகன 

ஆதோரபூர்வமோன பதிவுைள் வதோ ர்ச்சியோை வபோது வவளிக்கு வைோண்டு வரப்ப ோவிடின் தமிழ் மக்ைளின் மீதோன 

வதோ ரும் இனஅழிப்பு சர்வடதசத்தின் நிைழ்ச்சி நிரலில் பின் தள்ளி வி ப்படும்.. 

இைங்கையின் தற்டபோகதய இக்ைட் ோன நிகைக்ைோன உண்கமயோன ைோரணத்கத அறியோமல், அது 
போரதூரமோன வபோருளோதோர வீழ்ச்சிக்கு உள்ளோகும்டபோது, அதற்கு எதிரோை ைடுகமயோன தீர்மோனத்கத 
சுமத்துவது நியோயமற்றது என்ற இைங்கையின் போசோங்குக்கு வபரும்போைோன வளர்ச்சி அக ந்து வரும் நோடுைள் 

(Developing countries) அனுதோபம் வதரிவித்தன.  

ஏழு தசோப்தைோை சிங்ைள வபௌத்த டமைோதிக்ைம்,  தண் கனயிலிருந்து விடுபடுதல் (Impunity), வதோ ரும் 
வன்முகறச் சுழற்சிைள் (Cycles of Violence), டமோதல்ைகள தூண்டி விடும் இனவோத அரசியல் நிைழ்ச்சி நிரல், 
இறுக்ைமோை அதிைோரம் கமயப்படுத்தப்பட்  அரச நிறுவனங்ைள் டபோன்றன உள்ளிட்  மூை ைோரணங்ைடள (root 
causes) தற்டபோகதய வபோருளோதோர வநருக்ைடிக்கு இட்டுச் வசன்றிருப்பகத இந்த நோடுைள் புரிந்து வைோள்ள 
தமிழர் தரப்பு ைோத்திரமோன முகறயில் வசயல்ப  டவண்டும். 

தமிழ் மக்ைளுக்கு இகழக்ைப்பட்  வைோடுகமைள் வதோ ர்போன நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்  

பல்ைோயிரக்ைணக்ைோன சோன்றுைள் இருந்தும் கூ  அரசியல் விருப்பு (Political will) மற்றும் புவிசோர் அரசியல் 
நைன்ைள் ைோரணமோை சர்வடதச குற்றவியல் நீதிப் வபோறிமுகறகய நிறுவுவதற்ைோன வழிவகைைகள ஐநோ 

உறுப்பு நோடுைள் முன்வனடுக்ை தவறி வருகின்றன. ஐ.நோ, உறுப்பு நோடுைள் (அ) இந்த குற்றங்ைகள ஏகனய ஐ.நோ 
வபோறிமுகறைளுக்கு அறிக்கையிடுதல் (ஆ)  வபோதுச் சகபக்கு சர்வடதச குற்றவியல் நீதிப் வபோறிமுகறக்ைோன 

பரிந்துகரயிகன டமற்வைோள்ளல் என்பனவற்றிகன தோமதமின்றி நிகறடவற்றியிருக்ை டவண்டும். 

வபரும்போலும் நோடுைள் தம் தகைநைரத்தில் எடுக்ைப்படும் அரசியல் முடிவுைளின் அடிப்பக யிடைடய மனித 

உரிகமக் ைழை தீர்மோனங்ைளில் வோக்குைள் பதியப்படுகின்றன. ஐ.நோ.வின் வபோதுச் சகப மற்றும் ஐ.நோ. மனித 

உரிகம ைழைத்தில் வபரும்போன்கம நோடுைளின் ஆதரவு தமிழர் தரப்பிற்கு திரட் ப்ப  டவண்டும் என்ற 

மூடைோபோயத் வதரிவவோன்றிகன ை ந்த பத்தோண்டுைளோை தோயைப் பிரதிநிதிைளுக்கும் புைம்வபயர் தமிழ் 

அகமப்புைளுக்கும் நோம் வதோ ர்ச்சியோன டவண்டுடைோள் விடுத்து வருகின்டறோம். ஆயினும் இதகன புரிந்து 

வைோண்டு விகனத்திறனு ன் வசயல்படுடவோர் ஒரு சிைர் மட்டுடம. 

இந்த வகையில்   2022 வசப் ம்பர் மோத ைோை மனித உரிகம கூட் த் வதோ ர் ஆரம்பிக்ை முன்னரும் கூட் த் 

வதோ ர் இ ம்வபற்ற டவகளயிலும், பிரித்தோனிய தமிழர் டபரகவ பல்டவறு நோட்டு பிரதிநிதிைகளயும் 
சர்வடதச அரசு சோரோ நிறுவனங்ைகளயும் டநரடியோை சந்தித்து இைங்கைக்கு எதிரோன தீர்மோனத்கத வலுப்படுத்த 

டைோரி அதற்ைோன அடிப்பக ைகள விளக்கியிருந்தனர்.  
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வசப் ம்பர் 2022 இல், இைங்கைக்கு எதிரோை வைோண்டு வரப்பட்  புதிய தீர்மோனத்தில் இரு வி யங்ைள் 
முக்கியத்துவம் வபறுகின்றது. முதைோவதோை 2021 மோர்ச் தீர்மோனத்தில் வைோண்டு வரப்பட்  மனித உரிகம 

மீறல்ைள் வதோ ர்பிைோன சோட்சியங்ைள் திரட்  ப்பட்டு அகவ வதோ ர்போன குற்ற வழக்கு டைோப்புைள் 

தயோரிக்கும் வபோறிமுகற 2022 வசப் ம்பரில் நீட்டிக்ைவும் வலுப்படுத்தவும் தீர்மோனிக்ைப்பட்டு அதற்ைோை $6.09 
மில்லியன் பணமும் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நோடுைள் சகப இதற்ைோை இரு வரு  ைோைத்திற்கு இப் 

வபோறிமுகற உரிய முகறயில் டமற்வைோள்ளப்படுவகத உறுதி வசய்துள்ளது.  

இரண் ோவது முக்கிய வி யமோை, வசயற்போட்டு பத்தியில் (Operative Paragraph) வைோண்டு வரப்பட்  
அரசியல் தீர்வு மற்றும் அதிைோரப் பகிர்வு டபோன்ற வி யங்ைள் உள்ள க்ைப்பட்டுள்ளது. சிறிைங்ைோவில் 

அதிைோரப் பகிர்வு குறித்த சர்வடதச தீர்மோனம் ஒன்று உருவோக்ைப்பட்டுள்ளதோல் எமக்ைோன உரிகமைள் 
முழுகமயோைக் கிக ப்பதற்ைோன வழி முகறைகள சர்வடதச நோடுைளின் தகையீட்டு ன் (arbitration) 
பைப்படுத்தி வவற்றி ஈட்டும் உத்திைகள வகுத்து வசயல்ப  டவண்டும் என்னும் டைோரிக்கைகய தமிழ் 

அகமப்புக்ைளி மும் தமிழ் அரசியல் ை சிைளி மும் பிரித்தோனிய தமிழர் டபரகவ டவண்டிக் வைோள்கின்றது. 

இன்வனோரு முக்கிய வி யமோை, இந்தியோ  இவ் வோக்வைடுப்பு வதோ ர்பில்  நடுநிகைகமயோன  முடிகவ 

எடுத்திருப்பினும், தமிழர்ைளின் அரசியல் தீர்வு வதோ ர்பில், தமிழர்ைளின் நியோயமோன அபிைோகசைகள 
நிகறடவற்றுவது வதோ ர்போை தீர்க்ைமோன அறிக்கைகய வவளியிட்டிருந்தகம தமிழர்ைகள வபோறுத்த வகரயில் 

ஒரு முக்கிய வி யமோை அகமந்திருந்தது. இது வதோ ர்போைவும் பிரித்தோனிய தமிழர் டபரகவ தமிழை மக்ைள் 

மற்றும் தமிழை அரசியல் ைட்சிைளின் ஆதரவிகனயும் டைோரி இந்திய அரசுக்கு டமைதிை அழுத்தங்ைகள 

வதோ ர்ச்சியோை வைோடுக்ை டவண்டும் எனவும் டைோரிக்கைகயயும் முன்கவத்துள்ளது. 

 

46/1 & 51/1 தீர்மானங்கள் 

தமிழ் மக்ைள் மீது ந த்தப்படும் இனப் படுவைோகை பற்றி ஆர்வமோைக் ைகதக்கும் பைர், 46/1 மற்றும் 51/1 
தீர்மோனங்ைளில் உள்ள சோட்சியங்ைகள டசைரிக்ைவும், ஒருங்கிகணக்ைவும், பகுப்போய்வு வசய்யவும் மற்றும் 
போதுைோக்ைவும் எதிர்ைோை நீதி விசோரகணப் வபோறிமுகறைளுக்ைோன சோத்தியமோன உத்திைகள 

உருவோக்குவதற்குமோன இைங்கை வபோறுப்புக்கூறல் திட் ம் (Sri Lanka Accountability Project) என்கின்ற 
வபோறிமுகற பற்றி எதுவும் குறிப்பிடுவதில்கை.  

ை ந்த மோர்ச் 2021 ஐ.நோ. மனித உரிகம ைழை கூட் த் வதோ ரில் இப் வபோறிமுகறயின் அத்தியோவசியத் 
டதகவகய பிரித்தோனிய தமிழர் டபரகவயும் அதன் சடைோதர அகமப்புைளும் உறுப்பு நோடுைளுக்கு 

முன்வமோழிந்து அதகன தீர்மோனத்தில் வைோண்டு வர எடுத்த போரிய முன்வனடுப்பின் பயனோை சிறிைங்ைோவின் 

ஆதரவு நோடுைளின் ைடும் எதிர்ப்கப முறியடித்து இப் வபோறிமுகற 46/1 தீர்மோனத்தில் முக்கிய வசயல்போட்டு 
வி யமோை வைோண்டு வரப்பட் து.  

சிறிைங்ைோ சோர்பு நோடுைள் ஐ.நோ. நிதி ஒதுக்கீட்டு நக முகறைகளப் பயன்படுத்தி இதற்ைோன நிதிகய வழங்ை 

வி ோமல் இழுத்தடித்து ை ந்த ஏப்ரல் மோதமளவிடைடய இப் வபோறிமுகற வசயல்ப த் வதோ ங்கியது.  

மார்ச் 2021 தீர்மானம் 46/1 இன் பிரதான உள்ளடக்கம் 

ஆதோரங்ைகள டசைரித்தல், போதுைோத்தல், பகுப்போய்வு வசய்தல், எதிர்ைோைத்திற்ைோன சோத்தியமோன உத்திைகள 
உருவோக்குதல், சர்வடதச மனிதோபிமோன சட் த்தின் ைடுகமயோன மீறல்ைளோல் போதிக்ைப்பட் வர்ைள் மற்றும் 
உயிர் பிகழத்தவர்ைளுக்ைோை (victims and survivors) வோதிடுவது, திறகமயுள்ள அதிைோர வரம்பு வைோண்  
உறுப்பு நோடுைள் உட்ப , உைைளோவிய நீதி விசோரகணைகள ஆதரித்து வசயல்படுவது.  

செப்டம்பர் 2022 தீர்மானம் 51/1 இக் குறிப்பிட்  வபோறிமுறிக்ைோை ஐ.நோ. மனித உரிகமைள் உயர் ஸ்தோனிைர் 

அலுவைைத்தின் திறமன விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் ைலுப்படுத்துதல் (extend and reinforce the capacity) என்ற 
முடிகவ அறிவித்துள்ளது.  

வசப் ம்பர் 2021, மோர்ச் 2022 மற்றும் ஜூன் 2022 மனித உரிகமக் ைழை கூட் த் வதோ ர்ைளின் டபோதும் மனித 
உரிகமைள் உயர் ஸ்தோனிைர் அலுவைைத்து னோன எமது டநரடிப் டபச்சுவோர்த்கதைளின் டபோதும் டமற்படி 46/1 
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தீர்மோனத்தின் சரியோன விளக்ைம் குறித்து வலியுறுத்தி வோதோடிடனோம். இத் தீர்மோனம் (i) முன்கனய தீர்மோனங்ைள் 
டபோை LLRC ைமிஷன் விசோரகணக்ைோன 2002 – 2009 ைோைப் பகுதிக்குள் (Time limit) மு க்ைப்ப வில்கை. மோறோை 
இைங்கை சுதந்திரம் வபற்ற 1948இலிருந்தோன தமிழ் மக்ைளுக்வைதிரோன குற்றங்ைகள சோட்சியப்படுத்த 

டவண்டும், (ii) சர்வடதச சட் ங்ைளோல் வகரயறுக்ைப்பட்  தமிழ் மக்ைளுக்வைதிரோன அகனத்து விதமோன 
குற்றங்ைள், குறிப்போை இன அழிப்பு குற்றங்ைள் என்பன சோட்சிய திரட்டில் உள்ள க்ைப்ப  டவண்டும் என்ற எம் 

தரப்பு சட்  வியோக்கியோனம் தற்டபோது ஏற்றுக் வைோள்ளப்பட்டுள்ளது.  

எனடவ நீண்  ைடும் பிரயத்தங்ைளின் பின் 46/1 தீர்மோனத்தில் எம்மோல் வைோண்டு வரப்பட்  சோட்சியங்ைள் 

திரட்டும் வபோறிமுகறகய உைைளோவிப் பரந்து வோழும் எம் தமிழ் மக்ைள் இந்த வகரவிைக்ைணத்தின் 

அடிப்பக கய பயன்படுத்தி எம் மக்ைளுக்வைதிரோை ைட் விழ்த்து வி ப்பட்  ஆதோரபூர்வமோன முக்கியமோன 

சோட்சியங்ைள் மற்றும் ஆவணங்ைகள திரட்டி வழங்ை டவண்டும் என்று உரிகமயு ன் டவண்டிக் 

வைோள்கின்டறோம்.  பல்டவறு வைோடுகமைகள அனுபவித்த எம் இனத்தின் ஆயிரக்ைணக்ைோன உண்கமப் 

பதிவுைள் இருக்கையிடை, வபோய்யோன வி யங்ைள் முற்றோை தவிர்க்ைப்ப  டவண்டும்.  

தமக்கு நிைழ்த்தப்பட்  இன அழிப்பு சோட்சியங்ைகள திரட்  யூத மக்ைள் எவ்வோறு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்  

ைட் கமப்கப ஏற்படுத்தினோர்ைடளோ அது டபோன்ற நிறுவனம் ஒன்றிகன தமிழர் தரப்பு ஒருங்கிகனத்து 

விகனத்திறனோை வசயல்ப  முன்வர டவண்டும். 

 
முன்னனாக்கி செல்லும் ைழித் தடம்  

எதிர் வரும் ஐ.நோ. கூட் த் வதோ ர்ைளில் இ ம்வபறவுள்ள ஐ.நோ மனித உரிகம ைழை ஆகணயோளரின் வோய்மூை 

மற்றும் எழுத்து மூை அறிக்கைகைைளிடை (Oral and Written reports)  இப் வபோறிமுகறயின் உள்ளீடு மிைக் 
ைோத்திரமோனதோை அகமவதகன செயல் திறமமயுள்ள தமிழ் அமமப்புகள் உறுதிப்படுத்த டவண்டுமோயின் 

உ னடியோை இவ் டவகைத் திட் ங்ைளில் நோம் அகனவரும் ஒன்றிகணந்து வசயல்ப  முன்வர டவண்டும். 

போரதூரமோன குற்றங்ைகள இப் வபோறிமுகற சட் ரீதியோை ஆதோரபூர்வமோை உறுதிப்படுத்துவதன் 

மூைம்  சர்வடதச நீதி விசோரகனப் வபோறிமுகறகய உருவோக்குவதற்ைோன அடிப்பக கய வலுப்படுத்த 

முடியும். 

முக்கியமோன சர்வடதச நோடுைள் தகையிட்டு ஒரு நடுவர் மன்றமோை (Arbitration) வசயல்பட்டு டபச்சுவோர்த்கத 
மூைம் தமிழ் மக்ைளுக்ைோன முழுகமயோன அரசியல் தீர்கவ உருவோக்கி  அகத சிறிைங்ைோவில் 

நக முகறப்படுத்துவதற்கு உத்தரவோதமளிக்ை டவண்டுவமன இந்தியோ, அவமரிக்ைோ உள்ளிட்  சர்வடதச 
சமூைத்கத டைட்டுக் வைோள்கிடறோம்.    

 

 

 

முற்றும் 

 
Contact: S Sangeeth     Tel: +44 (0) 7412 435 697 
Email: news@britishtamilsforum.org 
 
 
Notes to Editors:  
British Tamils Forum exists to harness the skills and the knowledge of the members of the forum, well-wishers and 
significant others including mainstream decision makers in the UK with the aim of alleviating the sufferings of the Tamils 
community in the Island of Sri Lanka and to further their right to self-determination within a democratic frame work 
under pinned by international law, its covenants and conventions. For more information info@britishtamilsforum.org 
and/or visit: www.britishtamilsforum.org  
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