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يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
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أوالً -مقدمة
معلومات أساسية
 -١يف ك ااانون الثاين/ين اااير  ،٢٠١٥ش ااهدت س ااري ين ااا عماي ااة انتق ااا هام ااة ثا اات يف
تش ا ا ي ح وم ا ااة اةتجفي ا ااة اديا اادة عق ا ااو اينتخ ا ااا ت الر سا ااية .ويف /أ س ا ا س ،٢٠١٥
انتُخبت احل ومة احلالية بعد اينتخا ت الربملانية.
 -٢ومنااذ عااا  ،٢٠١٥أُتاايح حيااق دطقراكاام أكاارب ماان إااج ساساااة ااجحات دسااتورية
و داري ااة .والتقم اات احل وم ااة اادي اادة التقاما ااض اي ااونض  ،اااد حا ااو لاق ااان الوكني ااة ،ااا يف لا ا
التحدنت املعقدة املتعاقة بتحقيق السج واملصاحلة بعد انتهاا الناقاا املسااح .واع فات مةو اية
األماام املتحاادة السااامية حلقااوا اونسااان و ئهااا ماان هيةااات األماام املتحاادة ،واملةو ااية األوروبيااة
أثنااا تقييمهااا كاااو سااري ين ااا ايسااتةادة ماان نملااا األف ااايات املعماام والتسااهيجت يف ااا
التجارة ،لتقد ال بئ الذي احرزته احل ومة.
 -٣ويه اادا ه ااذا التقري اار ء تس ااايد ال ااو عاا ا التق ااد ا اارز يف تعقي ااق و اي ااة حق ااوا
اونسان منذ ااولة الثانية لجساتعرا الادوري الشاام املتعااق بساري ين اا عاا  ،٢٠١٢وعاا
تنةي ااذ التو اايات املقدم ااة ء س ااري ين ااا والتعه اادات ال وعي ااة الا ا التقم اات ااا إ ااج دور
ايستعرا الدوري الشام األوء والثانية يف عامم  ٢٠٠٨و ،٢٠١٢عا التوايل.

اثنياً -املنهجية واملشاورات
 -٤اتُبع اات منهجي ااة م اان ش ااقت يف ع ااداد ه ااذا التقري اار أويض ،تول اات الوك ااايت احل ومي ااة
املختصة مجع وتوليف املعاوماات وننيااض ،اارت مشااورات عاماة ماع اهاات معنياة ائ ح ومياة
بغية التماس راةها ومعااة املساة ات الصاة جملتمع املدين.

مجع وتوليف البياانت
 -٥أويض ،ااتم ااع فري ااق عام ا وزاري مش ا س يت اانلف م اان مس اااولت م اان ال ااوزارات واودارات
احل ومي ااة ات الصاااة وع ااف عا ا تمي ااع املعاوم ااات ع اان حالااة تنةيااذ التو اايات املقدم ااة ء
وحددت اهة اتصاا يف شاعبة
سري ين ا إج دور ايستعرا الدوري الشام السابقتتُ .
األمم املتحدة التابعة لوزارة اخلاراية لتجميع املعاومات وايتصا اهات املعنية.
 -٦ونني ا ا ا ااض ،استعر ا ا ا اات وزارة اخلارايا ا ا ااة إ ا ا ا ااة العم ا ا ا ا الوكنيا ا ا ااة حلقا ا ا ااوا اونسا ا ا ااان
لاة ة  ٢٠٢١-٢٠١٧ال استُ مات ماإراض ،بغية التنكد من مدى اشاتمااا عاا التعهادات
ال وعيا ا ااة والتو ا ا اايات املقدما ا ااة يف كا ا ااار ايسا ا ااتعرا الا ا اادوري الشا ا ااام ما ا اان عا ا ااا  ٢٠٠٨ء
عا  .٢٠١٢والعماية ال استخدمت لو ع اخل ة يف عا  ٢٠١٦ت منت عا واه التحديد
ايلتقا ،دماج تو يات ايستعرا الدوري الشام يف خمتاف األبوا املوا يعية لاخ ة.
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املشاورات الوطنية
 -٧عُقاادت مشاااورات وكنيااة عا ا ماارحاتت ماان أا ا اايا ة هااذا التقرياار .أويض ،اعتاارب أن
عماي ااة و ااع إ ااة العم ا ا الوكني ااة احلالي ااة تش ا ا املرحا ااة األوء م اان املش اااورات ،ألن اخل ااة
ت اامنت التو اايات املقدمااة إااج ك ا دورة ماان دور ايسااتعرا الاادوري الشااام  .وت اامنت
عمايااة و ااع إ ااة العما الوكنيااة احلاليااة نشااا انا تنساايق ااثجن احل ومااة ومنملمااات اجملتمااع
املدين بغية توفئ التوايه العا لعماية الصيا ة .وبعد ل  ،مت تعيت مساولت ح وميت وفاعات
ماان اجملتمااع املاادين لجلتحاااا باجااان الصاايا ة العشاار امل اةااة بتحديااد األباوا املوا اايعية لاتقرياار.
وأنشاام موايااع شااب م رمساام لتاقاام التو اايات العامااة .وعقاادت املقيااد ماان املشاااورات العامااة ال ا
كُاو فيهاا مان عاماة اامهاور واجملتماع املادين تقادت مجحملاات وتو ايات .وأإائاض ،اارى تعمايم
مش ااروا اخل ااة الوكني ااة حلق ااوا اونس ااان عا ا ال ااوزارات وان ااة حق ااوا اونس ااان يف س ااري ين ااا
ووكااايت األماام املتحاادة والعديااد ماان اخل اربا الرفيعاام املسااتوى يف ااا حقااوا اونسااان ،بغاار
احلص ااو عاا ا تعايق ااات ايبا ا ع اار التقري اار عاا ا ا ااس ال ااوزرا يف ك ااانون الثاين/ين اااير ٢٠١٧
لاموافقة عايه.
 -٨واسااتناداض ء املعاومااات ال ا مت احلصااو عايهااا ماان إااج هااذه العمايااة ،ااارى عااداد
مشااروا التقرياار الااوك  .والتُمساات مشااورة مةو ااية حقااوا اونسااان عاان كريااق كباائ مستشاااري
حقوا اونسان التابع لامةو اية يف ساري ين اا ،بغياة دياد هي ا التقريار وعر اه .ويف الوايات
نةسااه ،اياادمت انااة حقااوا اونسااان يف سااري ين ااا تقرياار ايسااتعرا الاادوري الشااام امل اوازي
اخلاااا ااا ،وايااد أحاكاات ح ومااة سااري ين ااا عام ااض ااذا التقرياار لاادى عااداد مشااروا التقرياار
الوك .
 -٩ونُشاار مشااروا التقرياار الااوك عا ا املوايااع الشااب م لااوزارة اخلارايااة وااارى تعميماه عا ا
منملم ااات اجملتم ااع امل اادين أثن ااا املش اااورات العام ااة .كم ااا نُش اار مش ااروا التقري اار لاغت اات الس اانهالية
والتاميايااة اادا احلصااو عاا تعايقااات بناا ة ماان موعااة متنوعااة ماان ااهااات املعنيااة .ونُشاارت
عا ااج ت يف الصا ااحف لاغا ااات اون ايقيا ااة والسا ااينهالية والتاميايا ااة ما اان أا ا ا كا ااجا اامها ااور
ومنملمات اجملتمع املدين عا كيةية الو و ء مشروا التقرير وتقدت تعايقات عايه.
 -١٠ونُملم اات مش اااورات مباش اارة بش اانن مش ااروا التقري اار ال ااوك يف كولومب ااو و ااايل وكان اادي
واةنة وكاملو ي ،تناولت التنوا ال اةةم والعرايم لاباد .ورحو مجيع املشااركت اذه املشااورات،
ألهنا كانت املرة األوء ال تعامات فيها احل ومة مع عامة الناس من أاا التمااس راةهام بشانن
التقري اار ال ااوك املق ااد يف ك ااار ايس ااتعرا ال اادوري الش ااام  .و ث ا ل ا يف املش اااركة املةتوح ااة
والنش ا ة يف املشاااورات ماان اانااو العديااد ماان أف اراد عامااة اامهااور ،ومنملمااات اجملتمااع املاادين،
واملنملم ااات الش ااعبية ،واألوس ااا ،األكادطي ااة ،ووك ااايت األم اام املتح اادة ،واملنملم ااات الدولي ااة اائ
احل وميااة ،وكابااة ااامعااات ،والصااحةيت ،ومجاعااات الس ا ان األ ااايت .وأتيحاات لامشاااركت
فر ة عر راةهم بصورة فردية أو يف موعات.
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وضع الصيغة النهائية للتقرير الوطين
 -١١بعد تميع ك املعاوماات واكتماا املشااورات ،أُعاد التقريار الاوك وفقااض لامبااد التوايهياة
الصادرة عن اس حقوا اونسان يف القرار  ٢١/١٦املارخ  ١٢نيسان/أبري .٢٠١١

اثلثاً -اإلطار القانوين واملؤسسي
ألف -اإلطار الدستوري والقانوين
الدستور

التعها ااد ال ا ااوعم الا اوارد يف الةقا اارة  ٩٣ما اان تقريا اار الةريا ااق العام ا ا املع ا ا
() ١
الشام ()٢٠٠٨

يسا ااتعرا الا اادوري

 -١٢يعتمااد دسااتور سااري ين ااا النمااو ج الثناااةم .وماان ِ ،فا ن وفااا سااري ين ااا لتقاما ااا
واااو املعاهاادات الدوليااة ي ااون ميس اراض واااو أح ااا الدس ااتور والتش اريعات والا اواةح ا اي ااة
الصااادرة واااو الق اوانت الرةيسااية .وايتةااييااات الدوليااة ال ا أ اابحت سااري ين اا كرف ااض فيهااا
تتجسد يف ش عمايات ايانونية ودستورية واي اةية يف الباد.
عن احلقوا األساسية( .)٢ومت توسيع ن ااا هاذه
 -١٣ويشتم دستور سري ين ا عا
احلقااوا ماان إااج اياتهااادات الق اااةية لامح مااة العايااا لسااري ين ااا املخولااة ااجحية ايامااة
العد عا النحو املجةام ،اا يشام التعاويح يف حالاة واياوا انتهااس ااذه احلقاوا .وعاا سابي
املثااا  ،فا ن احلااق يف احلياااة اائ ماادرج اراحة يف البااا اخلاااا حلقااوا األساسااية يف الدسااتور،
ل اان ا مااة العايااا لسااري ين ااا أاياارت ،يف اي ااية ساائنين سااياةا ااد ياادامالغودا [،)٣(]٢٠٠٣
أبن احلق يف احلياة يرد مناض يف الدستور.
 -١٤و ري النملر حالياض يف شارعة حقاوا اديادة كجاق مان او اجحات الدساتورية .وهنااس
ان ااة فرعي ااة برملاني ااة معني ااة حلق ااوا األساس ااية اي اادمت لةعا ا تقريره ااا النه اااةم .واش ااتم التقري اار
راحة عا احلق يف احلياة ويف اخلصو ية ،ووساع ن ااا احلاق يف عاد التميياق مان إاج دراج
افية من ايبي اوعااية وااوية اانسانية واملي اانسم.
أسبا
القررانون املتعلررق ابتفاقيررة مناالررة التعررايو والقررانون املتعلررق ابلعهررد الرردو ا ررا
املدنية والسياسية

اب قرروق

 -١٥الق ااانون املتعا ااق تةاايي ااة مناه ااة التع ااذيو( )٤يش اام دراج ه ااذه ايتةاايي ااة يف الق ااانون
ا ا اام( .)٥ويش ااتم الق ااانون املتعا ااق لعه ااد ال اادويل اخل اااا حلق ااوا املدني ااة والسياسا اية( )٦عاا ا
أح ا حمددة مل ترد راحة أو مناض يف الدستور(.)٧
 -١٦وا مااة العايااا لسااري ين ااا لااديها ااجحية التحقيااق يف انتهاكااات احلقااوا األساسااية
من إج اوارا ات التنةيذية أو اودارية لادولاة .و اوز ألي كارا مت ارر أو ثااه القاانوين أن
يقد التماساض ء ا ماة العاياا يف اون شاهر واحاد مان واياوا انتهااس فعاام أو وشاي لواحاد
وساعت ن ااا حاق املثاو
من احلقاوا األساساية .وعاجوة عاا لا  ،فا ن ايارارات ا ماة العاياا ِ
4
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أمااا ا مااة يف املساااة املتعاقااة حلقااوا األساسااية .و و ااافة ء ل ا  ،اااو ا مااة العايااا
لسااري ين ااا ااجحية النملاار يف اااراةم ال ا تقااع اات كاةاااة القااانون املتعاااق ناه ااة التعااذيو
والقانون املتعاق لعهد الدويل اخلاا حلقوا املدنية والسياسية.
قانون مساعدة ضحااي اجلرمية والشهود ومحايتهم

التو يات الواردة يف الةقرة  ١٢٨من تقريار الةرياق العاما املعا يساتعرا الادوري الشاام -
( ٢٥ - )٨()٢٠١٢والتعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠٠٨(٩٠
 -١٧يف ار/مااارس  ،٢٠١٥اعتماادت سااري ين ااا ايااانون مساااعدة ااحان اارطااة والشااهود
و ايتهم لعا  .)٩(٢٠١٥ويت من القانون حقوا واستحقاايات حان ااراةم والشهود ،و اية
وتعقيق هذه احلقوا وايستحقاايات .وعجوة عا ل  ،ينص القانون عا دفع تعويح ل حان
اارطة ،و نشا ندوا إاا اذا الغر ( .)١٠وينص أي ااض عاا نشاا هيةاة وكنياة( ،)١١وداةارة
()١٢
دشاان ال ارةيس مايثريباااي
إا ااة يف الشااركة الس اريجن ية  .ويف  ٨كااانون الثاين/يناااير ِ ،٢٠١٦
سئيس ااينا ه ااذه ااية ااة .ويف ع ااا  ،٢٠١٦ر اادت وزارة الع ااد  ٢ماي ااون روبي ااة وع اااز األعم ااا
األولي ااة املتعاق ااة ،نش ااا ااية ااة ،وس اايقاد ه ااذا املبا ا يف ع ااا  ٢٠١٧لتيس اائ ان ااجا عماه ااا .ويف
الوايت نةسه ،و ع اس دارة اايةة بر مج عماها ،وبدأ املةتش العا لاشركة اااا اواارا ات
الرامية ء نشا الشعبة اخلا ة.
التشريعات احمللية التمكينية اجلديدة
اادايت سا ااري ين ااا عا ا ا اتةاايي ااة حق ااوا األش ااخاا وي اوعااي ااة ،يف  ٨شا اابا/،
-١٨
فرباياار  ،٢٠١٦ووايعاات عا ا ايتةااييااة الدوليااة حلمايااة مجيااع األشااخاا ماان ايإتةااا القسااري،
يف  ١٠كااانون األو /ديساامرب  ،٢٠١٥ومت عا ا ث اار ل ا اا ااا التاادابئ الجزمااة لو ااع تش اريع
شام يدمج أح ا ايتةااييتت يف القانون ا ام(.)١٣

ابء -اآلليات املنشأة ألغراض التنفيا
جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكا

التو اايات ال اواردة يف الةق اارة ،٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٤ ،٢٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ - )٢٠١٢(١٢٧
و ،٤٠ويف الةقرة  ١٤ - )٢٠١٢(١٢٨و ٢٨والتعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠٠٨(٨٩
 -١٩عُقز استقج انة حقوا اونسان يف سري ين ا عقو التعدي التاسع عشر لادساتور
يف  ١٥أنر/مااايو  .٢٠١٥ويااادي هااذا التعاادي الدسااتوري ء احلااد ماان السااا ة التقديريااة ال ا
كااان يتمتااع ااا ال ارةيس فيمااا ضااص تعياات أع ااا السااا ات القانونيااة ،ااا يف ل ا أع ااا انااة
حقااوا اونسااان يف سااري ين ااا .وتااتم التعيينااات يف الواياات الاراهن بنااا ض عاا تو ااية ماان اجملاااس
الدسااتوري .وعُا ِات الاادكتور ديبي ااا أودا امااا ،وهااو ماان املشااهود ااام لاادفاا عاان حقااوا اونسااان،
رةيساض اديداض لاجنة يف تشرين األو /أكتوبر  .٢٠١٥ومنذ تعيت املةو ات ااادد ،أ ابح لاجناة
دور مهم يف تقدت تعايقات بنا ة بشنن الونةق السياساتية الرةيسية من ايبي إ ة العم الوكنية
لاة ة  .٢٠٢١-٢٠١٧كما ايدمت الاجنة تقارير موازية ء هيةات املعاهدات الدولياة ،اا فيهاا
GE.17-14658

5

A/HRC/WG.6/28/LKA/1

انااة مناه ااة التعااذيو ،وأ اادرت توايهااات رةيسااية يف اا حقااوا اونسااان ،مثا التوايهااات
املتعاقااة ملعااايئ واوا ارا ات ال ا يتعاات اتباعهااا عنااد لقااا القاابح عا ا مشااتبه اام واحتجااازهم
واااو ايااانون منااع اورهااا ( ،)١٤واياادمت تو اايات ،بصااةتها ايستشااارية ،بشاانن اي ااان رةيسااية
تتعاق حبقوا اونسان ،وايد أحاكت احل ومة عاماض بتا التو يات.
 -٢٠وا ااو ان ااة حق ااوا اونس ااان يف س ااري ين ااا ااجحية النمل اار يف الش ا ا اوى املتعاق ااة
نتهاس احلقوا األساسية أو اينتهاكات الوشي ة الوايوا اذه احلقاوا ،وتساع ء ااد حااو
ماان إااج التوفي ااق أو الوساااكة .ولااديها أي ااض ااجحية التحقيااق يف انته اااس احلقااوا األساس ااية
ور ااد رفاااه األشااخاا ا تج اقين .وتتمتااع بصااجحية ساادا املشااورة لاح ومااة ومساااعد ا عا ا
اايا ة التشا اريعات والسياس ااات وتق اادت تو اايات ل ةال ااة تواف ااق القا اوانت الوكني ااة واملمارس ااات
اودارية مع القواعد واملعايئ الدولية حلقوا اونسان.
وزارة شؤون املرأة والطفل
 -٢١وزارة شااون املارأة وشااون ال ةا هام اايةاة العاياا املسااولة عان التنةياذ العاا لاسياساات
والقوانت وايلتقامات الناشةة واو ايتةااييات الدولياة املتعاقاة ملارأة وال ةا ( .)١٥وعاجوة عاا
ل  ،ي اع املوظةاون املعنياون بنهاو املارأة ،وم اتاو الشاركة املعنياة سااعدة املارأة وال ةا ،
والوحاادات املخصصااة لا ةا واملارأة عاا مسااتوى أمااا ت املقاكعااات بوظاااةف هامااة فيمااا يتعاااق
بتم ت املرأة و اية وتعقيق حقوايها.
 -٢٢واودارات واملاسسا ااات القانونيا ااة التابعا ااة لا ااوزارة شا اااون امل ا ارأة وال ة ا ا امل اةا ااة حبماي ا ااة
األكةا تشم اايةة الوكنية حلماية ال ةا  ،و دارة املراايباة وإادمات رعاياة ال ةا  .وعاجوة عاا
ل ا  ،ف ا ن املساااة ا ااددة املتعاقااة برعايااة ال ة ا و ايتااه ت ا اع ااا موعااة وزارات خمتصااة،
ا ااا فيه ا ااا وزارة التم ا اات والرعاي ا ااة اياتماعي ا ااة ووزارة الع ا ااد ووزارة التعا ا اايم ووزارة الص ا ااحة(.)١٦
و و ا ااافة ء ل ا ا  ،هنا اااس تسا ااع دارات م اةا ااة ملراايب ا اة وإا اادمات رعايا ااة ال ة ا ا يف التسا ااع
مةو مقاكعة .وتتاق اودارات عا مستوى املقاكعات
مقاكعات ال ي أس ك واحدة منها ِ
وياه ااا الس اانوي م اان اخلقان ااة ع اان كري ااق اجملا ااس اخل اااا ب ا ا مقاكع ااة .وعاا ا مس ااتوى ال اادواةر
والق اارى ،هناااس ا ااان معنيااة بنم ااا ال ة ا تت ااوء ر ااد مجي ااع ااوان ااو املتص اااة لنه ااو حبق ااوا
ال ة ا  .وت اام هااذه الاجااان مساااولت ح ااوميت ماان خمتاااف الق اعااات ،و ثااات ماان منملمااات
اجملتمع املدين وزعما دينيت.
جلنة اللغات الرمسية
ومنحات موعاة اجحيات لت ةا تنةياذ
 -٢٣أنشةت اناة الاغاات الرمسياة يف عاا ُ ١٩٩١
أح ا ااا الدسا ااتور املتعاقا ااة لاغا ااة .وها اام م اةا ااة بتقا اادت تو ا اايات بشا اانن السياسا ااات الاغويا ااة،
والتشااجيع عا ا اسااتخدا الاغااات الرمسيااة واح امهااا ،و ا ارا التحقيقااات اسااتجابة ألي ش ا وى
بشنن انتهاس القوانت املتعاقة لاغة.
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مراقبة املنظمات غري ا كومية

التو يات الواردة يف الةقرة ٨٥ - )٢٠١٢(١٢٨
 -٢٤أمانة املنملمات ئ احل ومية ،وهم الوكالة احل ومية املساولة عان تنملايم املنملماات ائ
احل ومي ااة يف س ااري ين ااا ،أس ااندت ء وزارة التع ااايش واحلا اوار والاغ ااات الرمسي ااة ،واي ااد ُس ااحبت
لتايل من وزارة الدفاا ل ةالة اسناد مهمة املراايبة ء سا ة مدنية.

جيم -خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان
التوصرريات الررواردة يف الفقرررة  5 - )2012(12٧و 6و ٧و 10و 11و 12و1٤ ،1٣
و 15و 16و 1٧و 1٨و 1٩و 20و 2٤و 2٩و٤1؛ والتعه ر ر ر ررد الط ر ر ر رروعي ال ر ر ر رروارد يف
()١٧
الفقرة )201٣(2-٤
 -٢٥اعتمد اس الوزرا إ ة العم الوكنية املتعاقة حبقوا اونسان لاة ة  ٢٠١٦-٢٠١١يف
أنر/مايو  ٢٠١١عقو يا تها وتقدطها من ايرب وزارة حقوا اونسان و دارة ال اوار ساابقاض.
أُنشاةت انااة فرعياة بعااة جملاااس الاوزرا لر ااد تنةياذ اخل ااة .بيااد أن احل وماة السااابقة وااهاات
دنت كبئة يف تنةيذ اخل ة ،ما أدى ء عااية التدابئ الرامية ء نشرها وتنةيذها.
 -٢٦وعق ااو تغيا اائ احل وما ااة يف كا ااانون الثاين/ين اااير ُ ،٢٠١٥حا ااددت نقا ااا ،العم ا ا التاليا ااة
ود ت يف إ ة او جح احلالية
ُ
الدولية

(أ)

ع ااادة النمل اار يف اي ااانون من ااع اوره ااا لع ااا  ،١٩٧٩بغي ااة ايمتث ااا لامع ااايئ

( ) تع اادي اي ااانون اواا ارا ات ااناةي ااة ل اامان إ ااار أفا اراد األس اارة يعتق ااا ،
و ت الق اة من زنرة أماكن ايحتجاز ،و حة الو و الةوري ء ا امت
(ج)

ترت ايإتةا القسري

(د)

سن ايانون بشنن اية الشهود وال حان وتنةيذه عا أكم واه

(ها)

اعتماد تشريعات بشنن احلق يف احلصو عا املعاومات

(و)

دإا

جحات ملعااة حايت التنإئ يف ايامة العد

اس ااتعرا

وتنةي ااذ سياس ااة م افح ااة التح اارط اانس اام يف ماسس ااات الق اااا

(ز)
احل ومم.

 -٢٧والاادروس ااامااة املسااتةادة ماان عمايااة تنةيااذ إ ااة العم ا السااابقة ايااد أد اات يف ت ااوير
ونشر وتنةيذ إ ة العم الوكنية احلالية لاة ة .٢٠٢١-٢٠١٧
 -٢٨واي ا اادمت إ ا ااة العم ا ا الوكني ا ااة لاة ا ا ة  ٢٠٢١-٢٠١٧ء ا ا ااس ال ا ااوزرا يف ك ا ااانون
الثاين/ينااير  ،٢٠١٧وهاام ايياد ال مجااة ء الاغتاات السانهالية والتاميايااة .وتت امن اخل ااة اارا ات
مهما ااة واياباا ااة لاقيا اااس وعمايا ااة فيما ااا يتعاا ااق بتعقيا ااق و ايا ااة حقا ااوا اونسا ااان يف عشا اارة ا ااايت
موا يعية( .)١٨وستنةذ اخل ة عن كريق انة مش كة بت الوزارات.
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دال -التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
التوصيات الرواردة يف الفقررة  ٣5 - )2012(12٧و ٨0و ٨1و ٨6و٨٧؛ والتعهردات
الطوعية الواردة يف الفقرات  ٩1و ٩2و)200٨(112
 -٢٩أدرا اات وزارة التعا اايم م ااادة ‘حق ااوا اونس ااان‘ يف م اانهج املرحا ااة الثانوي ااة .ومن ااذ ك ااانون
الثاين/يناااير  ،٢٠١٧عحاات سااري ين ااا يف دإااا مااادة بعناوان نفل ِراار ماان من اااق املساااواةن يف
ماادارس جو ايااة يف مجيااع أعااا املقاكعااات ايثن ا عشاارة .وهااذه املااادة اادياادة تعااام األكةااا
الااذين ت ا اوح أعمااارهم باات ثااج وساابع ساانوات مهااارات الااذكا اياتماااعم والعاااكةم والقاايم
األساسية ،ا يف ل مراعاة ايعتبارات اانساانية واملسااواة وحقاوا اونساان .ويهادا املشاروا
ء وفااا سااري ين ااا لتقامهااا املتعاااق لتثقيااف يف ااا حقااوا اونسااان ،عم اجض بق ارار اامعيااة
العام ااة  ١١٣/٥٩امل ااارخ  ١٠ك ااانون األو /ديس اامرب  ٢٠٠٤ال ااذي أعا اان ب ااد ال اارب مج الع اااملم
لاتثقيف يف ا حقوا اونسان ،وتعقيق عماية املصاحلة الرامياة ء قياق الساج املساتدا عاا
امل ا اادى ال وي ا ا  .ويف / ١أ س ا ا س  ،٢٠١٧أاي ا اار ا ا ااس ال ا ااوزرا دإ ا ااا ه ا ااذا ال ا اارب مج يف
ماسسات التعايم ايب املدرسم يف الباد.
 -٣٠ويش ا التثقيااف يف ااا حقااوا اونسااان اااق اض ماان تاادريو املااوظةت امل اةاات ،نةااا
القااانون وأفاراد الق اوات املساااحة ومااوظةم السااجون .ويشاام هااذا التاادريو تنملاايم حما ارات عاان
احلقااوا األساسااية ال ا ي ةاهااا الدسااتور ،واملعااايئ الدوليااة حلقااوا اونسااان ،وايااانون اوا ارا ات
ااناةية ،وحقوا املواكن ،وواابات والتقامات املوظةت امل اةت ،نةا القانون.
 -٣١ولاادى اااايش يف سااري ين ااا مديريااة حلقااوا اونسااان والقااانون الاادويل اونساااين م اةااة
بتااوفئ التاادريو يف ااا حقااوا اونسااان والقااانون الاادويل اونساااين اميااع الرتااو .وعااجوة عا ا
ل ا  ،تاانملم الاجنااة الدوليااة لاصااايو األ اار ب ارامج منتملمااة لتاادريو أف اراد اااايش الس اريجن م.
وتشا حقااوا اونسااان اااق اض ماان التاادريو األساساام اميااع اجملناادين اااادد يف كايااة الشااركة يف
سري ين ا ،واق اض من امتحا ت املعهد العاايل لتادريو الشاركة .و ُاااذت إ اوات أي ااض لتعقياق
الوعم العا لاقادة السياسيت حبقوا اونسان(.)١٩

رابعاً -تنفيا التوصيات والتعهدات الطوعية
ألف -املسائل الشاملة
املساواة وعدم التمييز

التو يات الواردة يف الةقرة ٥٣ - )٢٠١٢(١٢٨
 -٣٢ت ة املادة  ١٢من دساتور ساري ين اا احلاق يف املسااواة وعاد التميياق .وي توااد أي
اسا ا ااتثنا ات فيما ا ااا يتعاا ا ااق ب ا ا ااما ت املسا ا اااواة واملسا ا اااواة يف التمتا ا ااع حبمايا ا ااة القا ا ااانون واا ا ااو
اريح يف املااادة  )٢(١٢ليساات
املااادة  .)١(١٢ومااع لا  ،فا ن أساابا التمييااق ا ملااورة بشا
حصرية.
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 -٣٣ويو م التقرير النهاةم املقد مان الاجناة الربملانياة الةرعياة املعنياة حلقاوا األساساية أبن
يشااتم البااا املتعاااق حلقااوا األساسااية ماان دسااتور سااري ين ااا عاا ااما ت اار ة ت ةا
عد التمييق عا أساس اوعااية وااوياة اانساانية وامليا اانسام .وعاجوة عاا لا  ،فا ن إ اة
العم ا ا الوكني ااة احلالي ااة لاةا ا ة  ٢٠٢١-٢٠١٧تات ااق ،لغ ااا أي أح ااا ييقي ااة واردة يف اي ااانون
العقو ت يف سري ين ا.
 -٣٤وتاانص املااادة  )١(١٦ماان الدسااتور عاا أن نمجيااع القاوانت املدونااة و اائ املدونااة اااحلة
و فااذةن بصاارا النملاار عاان البااا املتعاااق حلقااوا األساسااية ماان الدسااتور .بيااد أن سااري ين ااا
أو ااحت أمااا الاجنااة املعنيااة حلقااوا ايايتصااادية واياتماعيااة والثقافيااة أن هااذه املااادة ي تيااق
واود تةاو ت أو ت بيق ييقي لاقانون ااناةم أو ئه من أح ا القاانون اانااةم اد أي فارد
أو مجاع ااة بعينه ااا .وعما اجض مل ااادة  )٣(٨٠م اان الدس ااتور ،ي ااوز حاليا ااض اا ارا مرااع ااة اي اااةية
سابقة لسن التشريعات.
 -٣٥وهذه األح ا الدستورية ا ددة ري النملر فيها حالياض يف سياا او جح الدساتوري.
وأو اات انااة املمثايااات العامااة املعنيااة و ااجحات الدسااتورية والاجنااة الربملانيااة الةرعيااة املعنيااة
حلقوا األساسية بتعدي املادة  )١(١٦من الدستور ،وت بيق املرااعة الق اةية لاتشريعات ايبا
سا اانها .و ا ااري النملا اار يف ها ااذه التو ا اايات اةن ما اان اانا ااو الاجنا ااة الربملانيا ااة التوايهيا ااة املعنيا ااة
و جح الدستوري.
املصا ة واملساءلة

التو اايات الاواردة يف الةقاارة  ٨ - )٢٠١٢(١٢٧و ٩و ٢١و ٢٢و ٢٣و ٢٥و ٢٦و ٢٧و٢٨
و ٤٢و ٤٥و ٤٦و ٥٢و ٥٩و ٧٥و ٧٦و ٧٧و ٧٨و ٨٢و ٨٥و٨٩
()٢٠

 -٣٦شاركت ح ومة سري ين ا يف اوشراا عا دار ايراري اس حقوا اونسان
املتعاقاات بتحديااد ايلتقامااات العامااة لسااري ين ااا يف ااا تعقيااق املصاااحلة ،و اامان املسااا لة عاان
اينتهاكات املقعومة لاقانون الدويل حلقوا اونسان والقانون اونساين الدويل أثنا النقاا املساح،
و ساات حالااة حقااوا اونسااان يف الباااد .وتش ا التو اايات البنااا ة املقدمااة ماان ان اة الاادروس
املستةادة واملصاحلة اق اض من اوهر القرارين .وكان تقريار اناة الادروس املساتةادة واملصااحلة ثاباة
وثيق ااة أساس ااية اات ايس ااتةادة منه ااا يف اايا ة إ ااة العما ا الوكني ااة لاةا ا ة .٢٠٢١-٢٠١٧
وي اانص الق ا اراران دي ااداض عا ا ا ايلت ا اقا ،نش ااا لي ااات لاعدال ااة اينتقالي ااة تش اام امل ت ااو املع ا ا
ألشخاا املةقودين ،واناة لتقصام حقااةق ،وم تاو تعوي اات ،وحم ماة إا اة تاوفر حماامت
مستقات.
 -٣٧وأنشاانت س ااري ين ااا ثااج وكااايت ادي اادة هاام وزارة الت ام ا الااوك واملص اااحلة،
ووزارة التعااايش الااوك واحلاوار والاغااات الرمسيااة ،وم تااو الوحاادة الوكنيااة واملصاااحلة بو ااةه وكالااة
بعة لوزارة الت ام الوك  ،وتش هاذه الوكاايت رأس الارمح يف بارامج بناا الوحادة واملصااحلة
يف الباد .و لتشاور مع وزارتات معنيتات ،و اع م تاو الوحادة الوكنياة واملصااحلة مشاروا سياساة
وكنيااة بشاانن املصاااحلة ماان إااج عمايااة مشاااورات تسااتمر ملاادة ساانة واحاادة مااع عاادة اهااات
معنيااة ،وماان إااج مرااعااة املبااادرات الوكنيااة السااابقة الراميااة ء قيااق املصاااحلة ،ااا يف ل ا
تقري اار ان ااة ال اادروس املس ااتةادة واملص اااحلة( .)٢١وأاي اار ا ااس ال ااوزرا ه ااذه السياس ااة واعتم اادها يف
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أنر/مااايو  .)٢٢(٢٠١٧و لتعاااون مااع وساااةد اوعااج احل وميااة واخلا ااة ،وعاان كريااق وساااةد
اوعااج اياتماعيااة ،أكاااق م تااو الوحاادة الوكنيااة واملصاااحلة اااة عجميااة عا ا ن اااا الباااد
لتعقيق الرؤية املتمثاة يف التعددية والشمو يف سري ين ا.
 -٣٨ويف كااانون األو /ديساامرب  ،٢٠١٥أنشاانت احل ومااة أمانااة تنساايق ليااات املصاااحلة ،يف
كار م تو رةيس الوزرا ل مان تنةيذ ايلتقاماات وااو ايارار ااس حقاوا اونساان .١/٣٠
وُكاِةاات أمانااة التنساايق بتصااميم وتيساائ عم ا ليااات احل ومااة املعنيااة لعدالااة اينتقاليااة ،وتقاادت
الدعم عن كريق م تو الوحدة الوكنية واملصاحلة لرب مج العم املتعاق بعد الت رار.
 -٣٩ودإات أمانة التنسيق منذ نشاةها يف شراكات مع فريق األمم املتحادة الق اري ل ةالاة
اعتماااد أف ا املمارسااات الدوليااة يف تصااميم ليااات املصاااحلة يف سااري ين ااا .و ا لا ايامااة
شاراكات مااع باار مج األماام املتحاادة اوجاااةم ،واملةو ااية السااامية حلقااوا اونسااان ،وشااعبة اي ا
السياسات والشاون العاماة ،واملنملماة الدولياة لاهجارة ،واليونيسايف ،وهيةاة األمام املتحادة لامارأة.
وبنا عا لا  ،و اعت إ اة ألولاونت بناا الساج مان أاا دعام اجملاايت الا يُساتند اليهاا
يف ااا اارا ات يف كار إ اة احل وماة لامصااحلة( .)٢٣ومت نشاا اناة توايهياة رفيعاة املساتوى
لامصااحلة مان أاا تقادت التواياه العااا امياع األنشا ة ات الصاااة ملصااحلة وعاد الت ارار يف
سري ين ا(.)٢٤
 -٤٠ويف كااانون الثاين/يناااير  ،٢٠١٦شا ات احل ومااة فرايااة عما استشااارية معنيااة بعمايااات
املصاحلة والعدالة اينتقالية .وتتنلف فراية العم هذه من ثات عن اجملتمع املدين وتساعدها انة
إ اربا وان ااة ثا اات لا اربد ب اات فراي ااة العما ا وأ ااحا املص اااحة املعني اات .وأا اارت فراي ااة العما ا
مشاااورات عا ا ن اااا الباااد وتاقاات أكثاار ماان  ٧ ٠٠٠فااادة .ويف كااانون الثاين/يناااير ،٢٠١٧
اي اادمت الاجن ااة تقريره ااا النه اااةم ء احل وم ااة الا ا تع ااف عاا ا دراس ااته يف ك ااار عماي ااة ع ااداد
مشروا القانون املتعاق ،نشا ليات العدالة اينتقالية.
 -٤١وااا ااذت احل وما ااة إ ا اوات ما اان أا ا ا نشا ااا أربا ااع ليا ااات لاعدالا ااة اينتقاليا ااة عم ا اجض
لق ارار  .١/٣٠أويض ،يف /أ س ا س  ،٢٠١٦س اانت التش اريع املتعا ااق ،نش ااا امل ت ااو املعا ا
ملةقااودين .ويف وز/يوليااه  ،٢٠١٧أ اابح هااذا امل تااو بعااض لااوزارة الت اما الااوك واملصاااحلة.
ونني ااض ،مت تعياات فريااق عام ا يتاانلف ماان كبااار األكااادطيت ومساااولت ح ااوميت وإ اربا يف ااا
العدالة اينتقالية لصيا ة التشريعات املتعاقة آبلياة تقصام احلقااةق( .)٢٥ونلثااضُ ،شا ات اناة تقنياة
لاتعوي ات لصيا ة مشروا ايانون بشانن نشاا م تاو لاتعوي اات .وساتعر مشااريع القاوانت
املتعاقة آبلية تقصم احلقاةق والتعوي ات عا اس الوزرا جرد است ما فحصها من اانو
الناةااو العااا لاتاايقن ماان دسااتوريتها .وعقااو ديااد املهاااة ا ااددة لتنةيااذ الق ارار  ،١/٣٠ش ا
اس الوزرا انة رفيعة املستوى لر د التنةيذ بر سة رةيس الوزرا .
 -٤٢ويش اوفراج عان األرا ام اخلا اة الا تاهاا القاوات املسااحة أولوياة رةيساية أإارى
لاح ومااة .وايااد أُفاارج عاان  ٢٤ ٣٣٦,٢٥ه تاااراض ماان األرا اام اخلا ااة يف املقاكعااات الشاامالية
والش ارايية من ااذ هناي ااة احل اار يف ع ااا  ،٢٠٠٩منه ااا  ٤ ١٩٠,٥٨ه ت اااراض أُفاارج عنهااا من ااذ ك ااانون
الثاين/يناااير  .٢٠١٥وهناااس مااا موعااه  ٦ ٠٥١.٣٦ه تاااراض ماان األرا اام اخلا ااة ال ا ي ي اقا
يتعت عا اايش اوفراج عنها يف املقاكعات الشمالية والشرايية.
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 -٤٣ويف املقاكعااات الشاامالية والش ارايية املت ااررة ماان الن اقاا ،أعيااد فااتح املاادارس بعااد انتهااا
النقاا يف عا  .٢٠٠٩والتحق األكةا ملدارس ،ن فيهم األكةا ااناود الاذين اناد م حركاة
جا ااور ريا اار مي ا ا يا ااج  .ويف الوايا اات نةسا ااه ،ومنا ااذ عا ااا  ،٢٠٠٩تاا ااس الةتيا ااات املقا اااتجت
السابقات الج توايف تعايمهن بسبو النقاا املساحة ألدا امتحا ت ني شاهادة التعاايم العاا
ستوييها العادي واملتقد ( ،)٢٦ال تنملمها دارة ايمتحا ت يف سري ين ا.
 -٤٤ونملراض ء أن  ٢٣,٤يف املاةة من األسر املعيشية يف املقاكعات الشامالية والشارايية تعياهاا
نسا  ،فقد أنشنت احل ومة ،يف ار/مارس  ،٢٠١٥الاجنة الوكنية املعنياة ألسار املعيشاية الا
تعياها نسا واملركاق الاوك املعا اذه األسار يف كياينوتشام .واياد م نات هاا ن الاجنتاان األسار
املعيشااية ال ا تعياهااا نسااا ماان ايناادماج يف القااوة العاماااة واحلصااو عا ا سااب عاايش مسااتدامة.
ووافااق اااس الااوزرا يف تشارين األو /أكتااوبر  ٢٠١٦عا ا سياسااة وكنيااة بشاانن األساار املعيشااية
ال ا تعياهااا نسااا و ااعتها وزارة شاااون امل ارأة وال ة ا  ،و ل ا لتشاااور مااع أ ااحا املصاااحة
املعنياات ،ااا يف ل ا اجملتم ااع املاادين ،وت ااري ترمجته ااا حالي ااض ء إ ااة عم ا وكني ااة اااذه األس اار
لاة ة .٢٠١٩-٢٠١٧
 -٤٥ويف ي ا ااو ايحتة ا ااا ب ا ااذكرى ايس ا ااتقج يف ع ا ااا  ،٢٠١٥اعتم ا اادت احل وم ا ااة ع ا ااجن
السج  ،وتعم منذ كانون الثاين/يناير  ٢٠١٥عا دإا ارسة تردياد النشايد الاوك لاغتات
الوكنيتت (السنهالية والتامياية) .وبنا عا ل مت تردياد النشايد الاوك لاغتات عناد ايحتةاا
بذكرى ايستقج يف  ٤شبا/،فرباير من عامم  ٢٠١٦و.٢٠١٧
 -٤٦واا ا ا ااذت احل وم ا ا ااة إ ا ا اوات لتعقي ا ا ااق ك ا ا ااار تق ا ا اادت الرعاي ا ا ااة النةس ا ا ااية  -اياتماعي ا ا ااة
لامجتمعات ا اية املتنثرة لنقاا .فعا سبي املثا  ،تعاون م تو الوحدة الوكنية واملصاحلة ماع
استش اااريت يف ك ااو األم ارا العقاي ااة وأإص اااةيت نةس ااانيت م اان أا ا تنمل اايم حاق ااات عم ا ل ا ا
نتدريو املدربتن يف املقاكعة الشمالية(.)٢٧

ابء -ا قوق املدنية والسياسية
حق الفرد يف ا ياة وا رية واألمان على شخصه

التو ا ا ا ا ا ا اايات الا ا ا ا ا ا ا اواردة يف الةق ا ا ا ا ا ا اارة  ٥٤ - )٢٠١٢(١٢٧و ٧٤و ٧٩و ٨٣و ٨٤و١١٠
والةقرة  - )٢٠١٢(١٢٨و ،٥٧و ٩٤والتعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠١٣(٩-٤
 -٤٧تت ا اامن إ ا ااة العم ا ا الوكنيا ااة لاة ا ا ة  ٢ ٠٢١- ٢٠١٧التقام ا ااض ،دإا ااا ا ااجحات
مناساابة يف الدسااتور الس اريجن م تع ا ا اراحة حلااق يف احلياااة .ونملااراض ء أن الاجنااة الربملانيااة
الةرعيااة املعنيااة حلقااوا األساسااية ايااد أو اات ،دراج احلااق يف احلياااة يف البااا املتعاااق حلقااوا
األساسا ااية ما اان الدسا ااتور ،فما اان املتوايا ااع أن تا ااادي عمايا ااة او ا ااجح الدسا ااتوري ء دراج ها ااذا
التعدي .
 -٤٨وااذت احل ومة إ اوات لاتحقياق يف حاايت القتا إاارج ن ااا الق اا الا وايعات
يف السابق .وعا سبي املثا  ،أباغت احل ومة بعح الشهود املقيمت يف اخلاارج الاذين اساتدعوا
لاددي بشااهاد م يف دعاااوى اي ااةية معاقااة أهناام سيحصااون عاا احلااد األايصا ماان ال ااما ت
عمجض بقانون مساعدة حان اااراةم والشاهود و اايتهم ،اا يف لا تاوفئ األمان اام مان م اار
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املغادرة ء م ار الو و  .و در يف ااريدة الرمسياة يف أنر/ماايو  ٢٠١٧مشاروا اياانون لتعادي
املااادة  ٣١ماان ايااانون ايااة ال ااحان والشااهود بغيااة اات الشااهود ماان اودي بشااهادا م عاان
كريااق ايتصااا املسااموا  -املرةاام ماان البعثااات الدباوماسااية الس اريجن ية .وعااجوة عا ا ل ا ،
أمرت دارة التحقيقات ااناةية التابعة لاشركة عتقا أحد العس ريت املشاتبه يف ايياماه ،كاجا
النار عا حمتجت يف راثو سواي يف أنر/مايو .٢٠١٧
 -٤٩و واااو أماار اي اااةم اادر عااا  ،١٩٧٦ألغاات سااري ين ااا تنةيااذ أح ااا اوعاادا ،
و ااوتت لصاااق القارار الااذي يصاادر دورنض عاان اامعيااة العامااة لألماام املتحاادة بشاانن وايااف العما
بعقوبة اوعدا .
 -٥٠و ااري و ااع الصاايغة النهاةيااة ملشااروا ايااانون اديااد بشاانن دارة السااجون لتعقيااق كةااا ة
نملااا الس ااجون واةيااف مش ا اة ايكتملاااش فيه ااا .وعُاار مش ااروا اي ااانون عا ا اااس ال ااوزرا ،
و ااري حالي ااض دراج التعااديجت ال ا ااي حتهااا احل ومااة .وعااجوة عا ا ل ا  ،اعتُمااد باار مج نق ا
السجنا ء مرافق بدياة من أا احلد من اكتملاش السجون.
 -٥١كمااا ااااذت دارة السااجون إ اوات ماان أا ا تعماايم ايواعااد نياسااون مانااديج وايواعااد
ن ااوس يف دارة السااجون .ويتاايح سااجن وياي ااادا م انيااة اتصااا السااجنا بااذويهم عاان كريااق
اااتف .وستتاح هذه اوم انياة يف الساجون األإارى مساتقبجض .وعاجوة عاا لا  ،أُدإا نملاا
فعا ودارة املعاومات يتيح حةظ سججت السجنا من حلملة تسجياهم وحىت اوفراج عنهم.
 -٥٢وتتعاااون ح ومااة سااري ين ااا مااع انااة حقااوا اونسااان يف سااري ين ااا وانااة الصااايو
األ اار الدوليااة ماان أاا اامان تنملاايم زنرات منتملمااة ومةااةااة ء السااجون ،ويهاادا التعاااون
مع هذه املاسسات ء احلد من ايكتملاش يف السجون.
 -٥٣وعُ ا ااقز ح ا ااق امل ا ااتهم يف احلص ا ااو عاا ا ا املش ا ااورة القانوني ا ااة م ا اان إ ا ااج لا ا اواةح ا اادرت
عااا  ٢٠١٢عاان املةااتش العااا لاشااركة( .)٢٨وتاانص الا اواةح عا ا أن ا ااامم الااذي طث ا مصاااق
متهم رهن ايحتجاز لدى الشركة لديه احلق يف مقاباة ال ابد املساو عان خمةار الشاركة الاذي
تجااق فيااه الشااخص ،ماان أا ا الوايااوا عا ا أساابا ايعتقااا و ثي ا املشااتبه فيااه .ويف الواياات
نةسه ،أايار ااس الاوزرا مشاروا القاانون املعا لد لداارا ات ااناةياة (األح اا اخلا اة) ،ادا
وي األح ا الاواردة يف الااواةح الصاادرة عان املةاتش العاا لاشاركة ء كاار اياانوين .وسايعر
مش ا ااروا الق ا ااانون عاا ا ا الربمل ا ااان بع ا ااد دراج التعايق ا ااات الا ا اواردة م ا اان ان ا ااة حق ا ااوا اونس ا ااان يف
سري ين ا ،ووكايت األمم املتحدة ،واجملتمع املدين.
 -٥٤وشا وزياار العااد انتاات إا ااتت وعااادة النملاار يف ايااانون اواارا ات ااناةيااة وايااانون
العقو ت والتو ية ،ارا تعديجت متوافقة مع املعايئ الدولية.
 -٥٥ويف ك ااانون األو /ديساامرب  ،٢٠١٥اا ااذت احل وم ااة اي اراراض سياس ااياض بش اانن اوف اراج ع اان
مجيااع ا تج اقين دون مااة ( واااو ايااانون منااع اورهااا ويةحااة ال اوار السااابقة) .وبنااا عا ا
ل ا  ،مل ي اان هناااس أي مشااتبه فاايهم اييااد ايحتجاااز واااو أواماار احتجاااز داري واياات تقاادت
ه ااذا التقري اار ،أي أن مجي ااع املش ااتبه ف اايهم املواي ااوفت وا ااو اي ااانون من ااع اوره ااا مت و ااعهم يف
ايحتجاز رهن ا اكمة .وااذت تدابئ بشنن سرعة الةص يف اي ان املشاتبه فايهم الاذين انتها
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التحقي ااق معه اام وا ااو ه ااذه القا اوانت .وأنش ااةت حم اااكم عاي ااا إا ااة يف كولومب ااو وأنوراده ااابورا
لتسريع الةص يف الق ان املقدمة واو ايانون منع اورها ولواةح ال وار السابقة.
 -٥٦وايررت احل ومة مرااعة و لغا ايانون منع اورها وايستعا اة عناه بتشاريعات اديادة
مل افحة اورهاا ت اون متوافقاة ماع املعاايئ الدولياة حلقاوا اونساان .وبناا عاا لا  ،و اعت
انة من اخلربا مشروا سياسة عامة و كاراض ايانونياض بشانن القاانون املقا ح مل افحاة اورهاا  ،واياد
حملاام وافقااة اااس الااوزرا  .وأثنااا املااداويت املتعاقااة بعمايااة الصاايا ة ،مت النملاار يف املسااا ات
املقدمة من املديرية التنةيذية لاجناة م افحاة اورهاا التابعاة لألمام املتحادة .بياد أن هاذا اوكاار
ي ياقا يتعات اسات ماله و ويااه ء مشاروا ايااانون ،وسايتاح بعاد لا لاجمهاور مان أاا زندة
تنقيحه.
عدم التعرض للتعايو

التو يات الواردة يف الةقرة  ٦٠ - )٢٠١٢(١٢٨و ٦١و ٦٢و ٦٣و٧٦
 -٥٧تاادرس ح ومااة سااري ين ااا أن التحاادنت املتعاقااة افحااة ارسااة التعااذيو يف الباااد
ي تقا اياةمة .وتعتمد سياسة نعد التسامح م اقاضن بشنن التعذيو .ويف هذا السياا ،حادثت
العديد من الت ورات او ابية إج العامت املا يت.
 -٥٨أويض ،عُ ااقز اس ااتقج ان ااة حق ااوا اونس ااان يف س ااري ين ااا .وكة ا ل ا حص ااو أو
ماسسااة وكنيااة حلقااوا اونسااان يف الباااد عا ا اجملااا والةر ااة الجزماات لدبااج بدايااة عاان حالااة
حق ااوا اونس ااان ،و ينه ااا ،حس ااو ايايت ااا  ،م اان التع اااون البن ااا م ااع احل وم ااة بغي ااة دإ ااا
التحساينات الجزماة .والتقااارير احلالياة املقدمااة مان الاجنااة بشانن التعااذيو هام نتيجااة مباشارة اااذا
ايستقج .
 -٥٩وننيا ااض ،مت ت ااوفئ لي ااة دولي ااة اان ااحان التع ااذيو م اان التم اااس اينتص اااا .فة اام ٦
/أ س ا ا س  ،٢٠١٦اي اادمت س ااري ين ااا ع ااج ض وا ااو امل ااادة  ٢٢م اان اتةاايي ااة مناه ااة
التعااذيو يتاايح لاجنااة مناه ااة التعااذيو تاقاام ودراسااة البج ااات الاواردة ماان أفاراد أو نيابااة عاانهم
بشانن انتهاكااات أح ااا ايتةاايياة .وبنااا عاا لا  ،تعهاادت ح ومااة ساري ين ااا لتعاااون مااع
الاجنة وتنةيذ تو يا ا وفقاض لقوانت الباد.
 -٦٠ونلثاض ،أ در الارةيس واناة حقاوا اونساان يف ساري ين اا توايهاات ء اياوات األمان
والش ااركة م اان أا ا ا اعتق ااا واحتج اااز املش ااتبه ف اايهم وا ااو اي ااانون من ااع اوره ااا  ،و ل ا ا يف
أنر/م ااايو وحقيران/يوني ااه  ٢٠١٦عاا ا التا اوايل .وتش اام التوايه ااات عاا ا وا ااه التحدي ااد حمل اار
ارسااة التعااذيو ،مااا يعااقز اورادة السياسااية لاتحقيااق فيهااا ومجحقااة املساااولت عنهااا ومعاااايبتهم
واو ايانون مناه ة التعذيو.
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االختفاء القسري

التو ا اايات الا اواردة يف الةقا اارة  ٣ - )٢٠١٢(١٢٧و ٤و ٦٠والةقا اارة  ١ - )٢٠١٢(١٢٨و٢
و ٣و ٤و٥
 -٦١ااذت ح ومة سري ين ا تدابئ ابية لاتحقيق يف حايت ايإتةا ال حدثت يف
املا اام ،و اامان عااد ت رارهااا يف املسااتقب  .وأحاارزت تقاادماض يف التحقيااق يف اإتةااا ااحةيت،
اان فاايهم برا ياات كناااليغودا .وايااد أُلقاام القاابح عا ا عاادة أشااخاا مشااتبه فاايهم وأُفاارج عاانهم
ب ةالة ،ويتوايع أن تبدأ ا اكمات حاملا انتها التحقيقات.
 -٦٢وعقااو التصااديق عاا اتةااييااة احلمايااة ماان ايإتةااا القسااري ،وافااق اااس الااوزرا عاا
مشروا ايانون يت من دراج أح ا ايتةاايية يف القانون ا ام ،وسايعر عاا الربملاان يعتمااده
يف أاير وايت(.)٢٩
 -٦٣ونملرت ح ومة ساري ين اا يف  ١ ٦٨٨حالاة اإتةاا أحاااا ليهاا فرياق األمام املتحادة
العاما املعا حبااايت ايإتةااا القسااري أو اائ ال ااوعم .وعااجوة عاا لا  ،زار الةريااق العاما
سري ين ا يف الة ة من  ٩ء  ١٨تشارين الثااين/نوفمرب  ،٢٠١٥وأشاار ء تعااون احل وماة يف
حة الو و دون عقبات ء أماكن ايحتجاز.
 -٦٤ويف العديااد ماان حااايت ايإتةااا  ،تعتقااد األساار أن الشااخص املع ا ي ي اقا عا ا اييااد
احلي ا اااة .ويف ه ا ااذا الس ا ااياا ،أدإا ا اات احل وم ا ااة تع ا ااديجض يف ع ا ااا  ٢٠٠٦عاا ا ا اي ا ااانون تس ا ااجي
الوفيااات(( )٣٠أح ااا ماايتااة) ،و لا ماان أاا اادار شااهادات يااا بااديض ماان شااهادات وفاااة
بغيااة اات اساار املةقااودين ماان اسااتغج األرا اام وسااحو األماوا ماان احلسااا ت املصاارفية الا
ويساار م تااو الوحاادة الوكنيااة واملصاااحلة تةعي ا هااذه العمايااة ،وح ا ِ
اااص الشااخص املةقااودِ .
املسج العا لامواليد والوفيات األسر عا تقدت كابات و دار شهادات الغيا .
حرية الكالم والتعبري

التو يات الواردة يف الةقرة  - ) ٢٠١٢(١٢٨و ٢٧و ٤٩و ٨٣و٨٧
 -٦٥يف /أ سا ا س  ،٢٠١٦س اانت احل وم ااة اي ااانون احل ااق يف املعاوم ااات( ،)٣١م اان أاا ا
تعقيق حرية ال ج والتعبئ ،وحرية وساةد اوعج  .و وااو هاذا القاانون ،تاتاق مجياع الساا ات
العامااة بتعياات موظااف لشاااون اوعااج يتااوء تقاادت املعاومااات ء اامهااور عنااد ال اااو .وهااذا
القااانون ياادعو السااا ات العامااة ء املبااادرة وفصاااح عاان املعاومااات ماان أا ا النهااو بثقاف اة
اينةتاح .وينص القانون أي ااض عاا نشاا اناة مساتقاة معنياة حلاق يف املعاوماات ت اِاف بتاقام
الش ا ا اوى م ا اان امل ا اواكنت والتعام ا ا معه ا ااا .ومت تةعي ا ا الق ا ااانون يف ش ا اابا/،فرباير  ،٢٠١٧وب ا اادأ
املواكنون ايستةادة منه يف احلصو عا املعاومات.
 -٦٦وماان أا ا اسااتعادة حريااة وساااةد اوعااج ُ ،رفعاات مجيااع القيااود املةرو ااة عاا األإبااار
واملواايع الشب ية يف كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٥عقو التعايمات الر سية الصادرة ء انة تنملايم
ايتصايت السا ية والجسا ية .وبنا عا ل  ،ف ن املواايع الشاب ية اوإبارياة ،اا فيهاا تاا
ال ا تنتقااد الدولااة ،ط نهااا العم ا حبريااة ودون اييااود .وعااجوة عا ا ل ا ُ ،رفعاات القيااود املةرو ااة
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عا ا حريااة الصااحةيت ،اان فاايهم الصااحةيون األاانااو ،فساامح ااام بااقنرة املن قتاات الشاامالية
والشرايية.
 -٦٧وتع ف سا ات نةا القانون عاا التحقياق يف ايعتادا ات الا تعار ااا احةيون
يف املا اام .فعا ا ساابي املثااا  ،أُعيااد فااتح التحقيااق يف ارطااة ايت ا يسااانثا وي رطاااتونغم ،رةاايس
ريا اار ا ااحيةة نSunday Leaderن ال ا ا وايعا اات عا ااا  .٢٠٠٩ويف شا اابا/،فرباير  ،٢٠١٧أُلقا اام
القبح عا عدة أشخاا مشتبه يف اتهم جبرطة القت (.)٣٢
حرية الفكر واللمري والدين

التو يات الواردة يف الةقرة  ٥٦ - )٢٠١٢(١٢٧و ٥٧والةقرة ٩١ - )٢٠١٢(١٢٨
 -٦٨حمليت مسنلة حرية الدين يهتما إج فا ة ماا بعاد الناقاا املسااح يف ساري ين اا،
نملراض لورود ادعا ات بشنن وايوا توترات دينياة يف البااد .وتت امن اخل اة الوكنياة حلقاوا اونساان
لاة ة  ٢٠١٢-٢٠١٧التقاماض اياونض ،نةاا املاادة  )١(٣مان القاانون املتعااق لعهاد الادويل اخلااا
حلقوا املدنية والسياسية الذي ر إ ا ال راهية.
 -٦٩وي اانملم م ت ااو الوح اادة الوكني ااة واملص اااحلة ب ا ارامج لا ااج م اان أا ا ا تعقي ااق التع ااايش
الدي ( .)٣٣وعجوة عا ل  ،أاير اس الاوزرا سياساة وكنياة بشانن املصااحلة يت امن التقاماات
سياساتية تتمث يف ون سيادة القانون وتعقيق التعايش بت ال واةف الدينية.
 -٧٠وحدد م تو الوحدة الوكنية واملصاحلة املناكق ااغرافية املعر اة بوااه إااا ء واياوا
أعمااا عنااف باات األدنن ،ونملاام دورات تةاعايااة لاتاادريو عا ا كيةيااة تنااو النقاعااات يف هااذه
املناااكق .ومت التاادريو باادعم ماان باار مج األماام املتحاادة اوجاااةم ،وكااان هدفااه تااوفئ اونااذار املب اار
بشاانن العنااف الاادي  .ويف عااا  ٢٠١٦مت تاادريو أكثاار ماان  ١٢ ٠٠٠شااخص ،بياانهم بو يااون
ومسيحيون وهندوس ومسامون ومهنيون وراا دين وايادة رأي وموظةون يف اخلدمة العامة.
 -٧١ويف الواياات نةسااه ،اياادمت الشااركة عاادداض ماان التقااارير ء حماااكم الصاااح ااد أشااخاا
يشا ااتبه يف تا ااوركهم يف أعما ااا عنا ااف وايعا اات يف وز/يوليا ااه  ٢٠١٤يف ألوثغاما ااا .وسا ااوا تواا ااه
اي امات د املشتبه فيهم استناداض ء األدلة الواردة يف هذه التقارير.
اللغة

التو ا ا ا ا اايات ال ا ا ا ا اواردة يف الةق ا ا ا ا اارة  ٥٥ - )٢٠١٢(١٢٧والتعه ا ا ا ا ااد ال ا ا ا ا ااوعم ال ا ا ا ا اوارد يف
الةقرة  ) ٢٠٠٨(١٠٥والتعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠١٣(١-٤
 -٧٢أع ت ح ومة سري ين ا األولوية لتنةيذ السياسة املتعاقة لاغة الرمسية لاباد ،واخل اة
الوكنيااة العشارية يعتماااد ثااج لغااات رمسيااة يف سااري ين ااا .ويعااد تنةيااذ هااذه السياسااة واخل ااة
أما ااراض حيا ااونض لتعقيا ااق املص ا اااحلة يف الباا ااد وكةالا ااة الو ا ااو احلقيقا اام ء اخلا اادمات احل وميا ااة .ويف
عا  ،٢٠١٦يغت إ ة العم الوكنية لاتعايش و قيق اودماج اياتماعم(.)٣٤
 -٧٣واااذت ح وماة ساري ين اا عادة إ اوات بناا ة عاو قياق الغاانت املتصااة حلقاوا
الاغوية .فاستهدفت أويض بنا القدرات الوكنية عن كريق و ع إاركاة كرياق تتعااق لاغاات(.)٣٥
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ومت نشااا ح اوايل  ٥ ٠٠٠مجعي ااة معني ااة لاغات/التع ااايش يف اجملتمع ااات ا اي ااة وتس ااجياها .ويف
الوايت احلا ر ،ري تنمليم  ٦٠٠دورة لتدريس الاغات الرمسية يشارس فيها أكثار مان ١٥ ٠٠٠
شخص.
 -٧٤وننيا ااض ،أكاق اات احل وم ااة موااي ااع ل وني ااة لاتثقي ااف وتاق اام التعايق ااات م اان اامه ااور.
وأنش اانت مرك ااق اتص ااا لتاق اام ش ا اوى اامه ااور .ويتاق ا املرك ااق ،من ااذ سيس ااه يف ع ااا ٢٠١٢
بت ١٠٠ء  ١٥٠م املة يف الشهر .وأُكاق املوايع الشب م  www.bashawa.lkو حة إادمات
ال مجة.
 -٧٥ونلث ااض ،سااعت احل وم اة ء ساات تقاادت اخلاادمات عا ا املسااتوى ا ااام ،فااتم نشااا
مراف ااق جو ايا ااة يف موعا ااة خمتا ااارة ما اان اجملا ااالس الباديا ااة ،واجملا ااالس احل ا ارية ،ومراكا ااق الشا ااركة،
واملستشااةيات العامااة ،و ٧٢م تب ااض لتيساائ التوا ا لاغتاات يف املقاكعااات ثناةيااة الاغااة وأمااا ت
املقاكعات .وستنشن مرافق اثاة يف مناكق أإرى .كما ري ااا تادابئ ل امان وااود اابد
مناو لديه ملا لاغتت يف مجيع مراكق الشركة عا مدار الساعة.
 -٧٦ويف  ٩أنر/ما ااايو  ،٢٠١٧ايا اارر اا ااس الا ااوزرا تقويا ااد مجيا ااع املاسسا ااات العاما ااة وشا اابه
احل ومية واألماكن العامة باوحات عجمية باغتت أو ثج لغات لتوايه اامهور .وعجوة عاا
ل  ،ف ن التعديجت ال أدإات ماإراض عا ايانون اايةة الوكنية لتنمليم األدوية( )٣٦ت ااو مان
الصيادلة استخدا الاغة ال ية اها املريح لدى را األدوية وتقدت املشورة ال بية.

جيم -ا قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ا ق يف الصحة

التعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠٠٨(٩٥
 -٧٧تعهاادت سااري ين ااا كوع ااض لعم ا عا ا التخةيااف ماان وكاانة الةقاار و قيااق األهااداا
اوجاةيااة لأللةيااة ماان إااج موا اااة ايسااتثمار يف اخلاادمات الصااحية .وحققاات احل ومااة الغايااة
املتعاقة بتحصت األكةا الشام حي باغت نسبة صت األكةاا دون سان الثالثاة  ٩٨,٥يف
املاةا ا ااة .وباغا ا اات نسا ا اابة صا ا اات األكةا ا ااا يف سا ا اان اخلامسا ا ااة ما ا اان الا ا اادف ن والتيتا ا ااانوس وشا ا ااا
األكة ااا  ٨٦,٦يف املاة ااة .ويف الواي اات نةسا ااه ،مل ي ااتم اوب ااج ع اان ااا ت بشا ااا أكة ااا يف
س ااري ين ااا من ااذ ع ااا  .١٩٩٦وع ااجوة عا ا ا ل ا ا  ،ااة ااح مع ااد وفي ااات ح ااديثم ال ااويدة
من  ٢٢,٢وفاة ل  ١ ٠٠٠ويدة حيِة عا  ١٩٩١ء  ٦,٥حالة وفاة عا .٢٠١٣

 -٧٨وباغاات نساابة الااويدات ساااعدة ايااابجت ماااهرات  ٩٩,٨يف املاةااة عااا  .٢٠١٣ووفق ااض
لدراس ا ا ا ااة استقص ا ا ا اااةية أار ا ا ا ااا وزارة الص ا ا ا ااحة بش ا ا ا اانن رعاي ا ا ا ااة التولي ا ا ا ااد يف ح ا ا ا ااايت ال ا ا ا ا اوار
( ،)٢٠١٣/٢٠١٢ف ا ن مجيااع الااويدات تقريب ااض تااري يف ماسسااات رعايااة عا ا أياادي أشااخاا
مدربت ،وتري  ٧٠يف املاةة من حايت الويدة يف وحدات متخصصة.
 -٧٩واخل ة الوكنية الرةيسية لاصحة ( )٢٠١٢-٢٠١٧تع م األولوية لاقندة املاوارد البشارية
واملاليااة عا ا الصااعيد الااوك ويف املقاكعااات .و اادا اخل ااة ء زندة عاادد القااابجت يف مرافااق
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الصحة العامة ليصابح املعاد ايابااة واحادة ل ا  ٣ ٠٠٠امارأة حبااو عاا  ،٢٠١٧وزندة نسابة
ع ا ارعة الاقاح الثجثم ء نسبة  ١٠٠يف املاةة حباو عا .٢٠١٧
ا ق يف التعليم

التعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠٠٨(٩٥
 -٨٠تعهادت سااري ين ااا كوعااض لتخةيااف ماان حادة الةقاار عاان كريااق التعااايم .وتااوفر الدولااة
التعا اايم اجملاااين م اان الص ااف األو ء املسااتوى اا ااامعم ،وتق ااد العديااد ماان احل اوافق ال ا ت ة ا
اونصاااا واملساااواة يف احلصااو عا ا التعااايم .ويف الواياات نةسااهُ ،رفااع احلااد األد لساان التعااايم
ماان  ١٤ء  ١٦عامااض واااو الااواةح الاواردة يف ايااانون التعااايم لعااا  .)٣٧(١٩٣٩وبة ا لا ،
ارتةااع معااد ااا التعااايم ايبتااداةم يف سااري ين ااا ء  ٩٩,٥يف املاةااة .وبا ا معااد ايلتحاااا
لتعا اايم ايبت ااداةم  ٩٨,٢٦يف املاة ااة ومع ااد التس اار م اان ه ااذه املرحا ااة  ٠,٢٣يف املاة ااة .ويباا ا
مع ا ااد و ا ااو التجمي ا ااذ ء الص ا ااف اخل ا ااامس  ٩٨,٥يف املاةا ا ااة ومع ا ااد و ا ااوام ء الصا ا ااف
التاسااع  ٩٧,٨يف املاةااة .وبا ا معااد ايلتحاااا لتعااايم الثااانوي  ٩٨.٥يف املاةااة ومعااد كمااا
هذه املرحاة .٩٨,٥
 -٨١وأع ا اادت وزارة التعا ا اايم إ ا ااة التعا ا اايم الوكني ا ااة احلالي ا ااة ( .)٣٨()٢٠١٢-٢٠١٧وت ا ااادي
املباااد التوايهي ااة املجةم ااة لا ة ا لع ااا  )٣٩(٢٠٠٩ء تعقيااق امل اادارس ل اام تراعاام احتيااااات
ود اات العنا اار
األكة ااا  ،ومت تري ااو ه ااذا ال اانهج يف  ١ ٥٠٠مدرس ااة يف ق ااس مقاكع اااتُ .
األساسا ااية اا ااذا الا اانهج يف سياسا ااة التعاا اايم الشا ااام لاجميا ااع ال ا ا تغ ا اام ما اادارس الباا ااد البا ااال
عددها  ٩ ٩٠٥مدرسة.
 -٨٢وماان أاا تعقيااق تربااة ال ةا يف املدرسااة ،تااوفر ح ومااة سااري ين ااا وابااات منتصااف
النهااار والااقي املدرساام وامل اواد التعايميااة لاتجميااذ( .)٤٠وعااجوة عا ا ل ا  ،أُنشااةت اااان حلمايااة
ال ة ا ا ا يف مجي ا ا ااع امل ا ا اادارس احل ومي ا ا ااة .وس ا ا ااعياض ء س ا ا اات التعا ا ا اايم لاغ ا ا ااة التامياي ا ا ااة ،عيِن ا ا اات
احل ومة  ٢ ٦٣١معاماض لاتدريس ذه الاغة يف عدة مقاكعات.
ا ق يف املسكن

التو يات الواردة يف الةقرة ٨٨ - )٢٠١٢(١٢٧
 -٨٣كشف تقييم ايحتيااات األولية الذي أارته احل ومة يف تشارين الثااين/نوفمرب ٢٠١٥
احلااا ا ااة ء تا ا ااوفئ  ١٣٧ ٥٠٠مس ا ا ا ن يف املنا ا اااكق املتا ا اانثرة لن ا ا اقاا .ويتعا ا اات عا ا ا ا احل وما ا ااة
تشييد  ٦٥ ٠٠٠من مجاة هذه املساكن(.)٤١
 -٨٤وايد اكتم تشييد  ٣٣ ١٤٥من موا املساكن الا ستُشايِد بادعم ماايل مان احل وماة
ااندي ااة والب ااال ع ااددها  ٤٦ ٠٠٠مس ا ا ن .وع ااجوة عا ا ا ل ا ا  ،ااري تش ااييد  ٥١٨مس ا ا ناض
لألش ااخاا املش ااردين يف م ااا ر ،ب اادعم م ااايل م اان ح وم ااات كس ااتان وكازاإس ااتان والبحا ارين.
و و ااافة ء ل ا  ،ساايجري تشااييد  ٣ ٠٠٠مس ا ن يف موييتيةااو وكياينوتشاام و تي ااالوا يف
كار بر مج اوعا ت املقدمة من اي اد األورويب.
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 -٨٥وتت ااوء ال ااوزارات املختص ااة ،م اان إ ااج الص ااندوا ايس ااتةماين لاتنمي ااة البش ارية ،معاا ااة
األو اا الس نية واألحوا املعيشية حلوايل  ١٦٩ ٠٠٠أسرة تعما يف اي ااا القارعاة .ومان أاا
استعادة و ست احلياة ال رطة لاعامات يف هذا الق اا ،مت و اع وتنةياذ بار مج ونشاا معاات
سا نية مااقودة ملياااه والصاارا الصااحم وال اارا وال هاار واملراكااق اجملتمعيااة ومراكااق تنميااة ال ةا
واملعاب ااد و ئه ااا م اان املراف ااق املشا ا كة .ويق ااو الص ااندوا ايس ااتةماين لاتنمي ااة البشا ارية ب اادعم وزارة
الصااناعات القراعيااة يف ااا اادار سااندات نحيااازةن األرا اام سااندات ما يااة لاااقوات ماان أاا
ثبااات املا يااة املشا كة و قيااق املساااواة اانسااانية و اات املارأة .ومت حااىت اةن اادار  ١ ٠٩٨سااند
ما يااة لألساار .ويف ااون ل ا  ،باادأت احل ومااة اانديااة يف كااانون الثاين/يناااير  ٢٠١٥تقاادت
ايرو مشاريع لا  ٤ ٠٠٠أسارة يف دوي وناوارا و ياياا وهااتون .ومان املتواياع أن ي تما املشاروا
يف عاا  .٢٠١٧و و ااافة ء لا  ،أُكاقاات إ ااة العما الوكنيااة املتعاقااة لتنميااة اياتماعيااة
جملتمع املقارعت ( )٢٠١٥-٢٠٢٥من أا تعقيق أو اعهم ايايتصادية واياتماعية واملعيشية.
سبل العيش والتخفيف من حدة الفقر

التو ا ا ا ا اايات ال ا ا ا ا اواردة يف الةقا ا ا ا اارة  ٥٨ - )٢٠١٢(١٢٧و ٦٧و ١٠٠و١٠١و ١٠٢و١٠٣
و ١٠٤و ١٠٥و ١٠٦و ١٠٧و ١٠٨و ١٠٩والتعه اادات ال وعي ااة الا اواردة يف الةقا ارتت ٦-٤
و)٢٠١٣(١٦-٤
 -٨٦طث ا التخةيااف ماان حاادة الةقاار أولويااة ايصااوى حل ومااة سااري ين ااا .والتواااه ااديااد
لاسياسااة ايايتصااادية لاح ومااة ي ااع يف ايعتبااار املساااة املتعاقااة ألماان اياتماااعم ،والتةاااوت
يف توزي ااع ال اادإ وحمن ااة الق اع ااات املهمش ااة اايتص ااادنض وااتماعي ااض والتة اااو ت الس اااةدة يف ااا
التنمية عا مستوى املقاكعات واملناكق.
 -٨٧وأعان اات احل وم ااة أن ع ااا  ٢٠١٧س ااي ون نع ااا التخةي ااف م اان ح اادة الةق اارن واي ااررت
تش ا ي ان ااة تتمت ااع بص ااجحيات كب اائة ي أس ااها رة اايس اامهوري ااة وت اام رة اايس ال ااوزرا وال ااوزرا
املعنيات ماان أاا تنةيااذ سياسااة وكنياة لاتخةيااف ماان حادة الةقاار ،وستشااارس فيهاا مجيااع الااوزارات
و ااالس املقاكعااات وهيةااات ايانونيااة وشااركات والق اااا اخلاااا وشااركا اائ ح ااوميت .واااادا
العا من هذه السياسة هو كةالة أن ت ون سري ين ا إالية من الةقار حبااو عاا .)٤٢(٢٠٣٠
ويف  ٤أنر/مااايو  ،٢٠١٧أُكاقاات نحركااة رامشاااث م الشااعبيةن ال ا اادا ء قيااق الرإااا
ايايتصااادي لاماواكنت و ياانهم ماان فهاام حقاوايهم والوفااا بواابااا م ،وسيشاام نشاااكها ١٥ ٠٠٠
ايرية حباو عا .٢٠٢٠
 -٨٨واش ا كت وزارة التخ اايد وم تااو الوحاادة الوكنيااة واملصاااحلة يف و ااع إ ااد مةصاااة
لرب مج تنمية املقاكعات ،و ل لتشااور ماع خمتااف ااهاات املعنياة( )٤٣يف املقاكعاات الشامالية
والشرايية بغية يانة ال را واينوات الري والعيادات الريةية واملدارس واملساكن وإقا ت املياه.
 -٨٩وهناااس مبااادرات أإاارى يف ااا سااب كسااو العاايش تشاام نشااا م اقارا جو ايااة يف
كاينوتشاام( )٤٤و بااانتودا اادا تاادريو  ٣٠٠ماان ااغار املاقارعت عاا ايسااتةادة ماان األرا اام
ااافة يف زراعة اخل ر والةاكهة ستخدا أساليو ا افملة عا امليااه واألمسادة مل ااعةة اينتااج
والدإ (.)٤٥
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 -٩٠كما ايدمت هيةة عادة التنهي ايرو اض وايامة مشاريع أعما حرة اساتةادت منهاا أكثار
ماان  ٦ ٠٠٠أساارة كاناات مشااردة يف السااابق ،ودفعاات تعوي ااات ألكثاار ماان  ٦٠ ٠٠٠أساارة،
وأ حت الةر ة ألكثر من  ٤ ٠٠٠أسرة وايامة مشاريع أعما حارة ،عاجوة عاا تقادت ايارو
س ان ألكثر من  ٥٠٠أسرة يف مناكق عادة التوكت.
 -٩١ويف الوايا اات نةسا ااه ،توا ا ا ح وما ااة سا ااري ين ا ااا تميا ااع املعاوما ااات اوحصا اااةية عا اان
األو اا اياتماعية وايايتصادية بغية ديد املساة املتعاقة حلقوا اياتماعية وايايتصادية.
ا ق يف العمل ومحاية حقوق اإلنسان يف مكان العمل

التعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠١٣(١٩-٤
 -٩٢اا ااذت ح وم ااة س ااري ين ااا إ ا اوات يعتم اااد تشا اريعات وأنملم ااة ل اامان الص ااحة
والسجمة املهنية والرفاه يف م ان العما  ،و لا يف كاار التح ائ لاتصاديق عاا اتةاايياة منملماة
العم الدولية رايم  .١٥٥وتُغ السجمة والصحة املهنية وااو القاانون رايام  ٤٥لعاا ١٩٤٢
املتعاق ملصانع ،وعجوة عا ل تري يا ة ايانون لعر ه عا اس الوزرا بشنن الساجمة
املهنية والصحة والرفاه.
 -٩٣ويف حقيران/يوني ا ااه  ،٢٠١٤و ا ااعت ح وم ا ااة س ا ااري ين ا ااا سياس ا ااة وكني ا ااة لاس ا ااجمة
والصحة املهنيتت( ،)٤٦دا نشا نملا وك يف هذا اجملا وو ع برامج لتحست بيةة العم .
 -٩٤وعجوة عا ل  ،أُنشم املعهد الوك لاسجمة والصاحة املهنيتات يف عاا  ٢٠٠٩مان
أا ا تنملاايم ب ارامج تاادريو لةاةاادة العااامات وأ ااحا العم ا والنقااا ت واملااوظةت احل ااوميت،
ولاحد من عدد او ا ت واألمرا النامجة عن العم .

دال -ا قوق املتعلقة أبشخا

حمددين أو فئات حمددة

املرأة

التو ا ا اايات ال ا ا اواردة يف الةقا ا اارة  ٢ - )٢٠١٢(١٢٧و ٦١و ٦٢و ٦٣و ٦٤و ٦٥و ٦٦و٦٨
و ٦٩والةقا ا ا ا اارة  ٥٥ - )٢٠١٢(١٢٨والتعها ا ا ا اادات ال وعيا ا ا ا ااة ال ا ا ا ا اواردة يف الةق ا ا ا ا ارتت ٩٨
و )٢٠٠٨(٩٩والتعهدات ال وعية الواردة يف الةقرات  ١٠-٤و ١١-٤و)٢٠١٣(١٢-٤
 -٩٥ااااذت ح ومااة سااري ين ااا تاادابئ ابيااة حلمايااة وتعقيااق حقااوا املارأة .فصاادايت عاا
بروتوكااو لئمااو ،يف  ١٥حقيران/يونيااه  .)٤٧(٢٠١٥كمااا اعتماادت احل ومااة اخل ااة ايسا اتيجية
بشنن ايتار ألشخاا ،ال ايدمتها وزارة العد يف شبا/،فرباير .٢٠١٦
 -٩٦وعجوة عا ل  ،وافقت ح ومة سري ين ا يف  ١٢كانون الثاين/يناير  ٢٠١٦عاا
اوعاجن بشانن ايلتاقا ،هناا العناف اانسام يف حاايت الناقاا ،واع فات أبن الواياياة مان العناف
اانساام يف حااايت الن اقاا أماار ل ا األ يااة لتحقيااق السااج واألماان والتنميااة املسااتدامة ،وكااررت
كيد التقامها ،هنا اوفجت من العقا عا هذه ااراةم.
 -٩٧واااذت عاادة تاادابئ مل افحاة العنااف اانساااين يف ساري ين ااا .أويض ،مت نشااا م اتااو
شركة إا ة لنسا واألكةا يف خمافر الشركة تشارا عايهاا ااب ات شاركة ،اا يف لا يف
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املقاكعااات الشاامالية والش ارايية .وتعم ا يف هااذه امل اتااو اااب ات شااركة حصااان عا ا تاادريو
إ اااا م اان أا ا ت ااوفئ إ اادمات تتس اام ل ة ااا ة والةعالي ااة .وه ااذه الش ااب ة ت ارتبد أي ااض اية ااة
الوكنية حلماية ال ة  .ويف الوايت نةسه ،تواد يف املستشةيات يف املقاكعات املت ررة مان الناقاا
م اتو ملساعدة حان العنف اانساين.
 -٩٨وننيااض ،مت تقويااد امل تااو اخلاااا ملارأة وال ةا التااابع لاشااركة الساريجن ية ااد هاااتةم
مباشر لتاقم الش اوى بشنن العنف اانساين ،وتيسئ ايستجابة الةورية.
 -٩٩ونلث ااض ،مت لتشاااور مااع خمتاااف ااهااات املعنيااة اعتماااد نملااا حالااة اديااد يتبااع هنج ااض
متع اادد الق اع ااات م اان أاا ا س اات التص اادي لاعن ااف اانس اااين والواياي ااة من ااه ،و ا ااة العن ااف
األسري(.)٤٨
 -١٠٠ورابعاض ،توء فريق من اخلربا يا ة تعديجت لقانون م افحة العنف األسري( ،)٤٩بغياة
تعقيااق التصاادي واااو القااانون لاعنااف األسااري .وعااجوة عاا لا  ،و ااعت وزارة شاااون املارأة
وال ة إ ة عم وكنية لاتصادي لاعناف اانسااين اري تنقيحهاا مان إاج عماياة مشااورات
وكني ااة .ويف الواي اات نةس ااه ،واف ااق ا ااس ال ااوزرا عا ا ا نش ااا ان ااة نس اااةية وكني ااة لاتحقي ااق يف
الش اوى املتعاقة نتهاس حقوا املرأة.
 -١٠١وأف اات ه ااذه الت اادابئ ء تيس اائ التحقيق ااات يف حا اواد العن ااف اانس اااين ومقا اااة
ااناة .وتتوء شركة سري ين ا التحقيق يف احلاواد املقعوماة املتعاقاة لعناف اانسااين ،وتقاد
األدلااة ء م تااو املاادعم العااا لانملاار يف توايااه اي ااا  .ويف  ٧تش ارين األو /أكتااوبر ،٢٠١٥
أدانت ا مة العايا يف اةنة أربعة من أفراد ايوات األمن بتهمة ا تصا امارأة والتحارط انساياض
أبإرى يف فيسةامادو .وينص ايانون منع العنف األساري عاا ساب انتصااا شابه اي ااةية ت اون
يف ش ا أواماار ايااة يف حااايت العنااف األسااري .والشااركة هاام ااهااة ال ا تتاق ا يف األساااس
ادر ابا ،الشاركة يف اا حقاوا املارأة والعناف
الش اوى املتعاقة لعناف األساري .ولاذل يُ ِ
اانساين ،ا يف ل العنف األسري.
 -١٠٢والتاادابئ األإاارى الراميااة ء النهااو حبقااوا امل ارأة تشاام التاادريو امله ا لامقاااتجت
السااابقات ،والتاادابئ املتصاااة لو ااو ء العدالااة واو ااجح التشاريعم .وأُنشااةت مراكااق لتنساايق
الشاون اانسانية يف ك وزارة خمتصاة ل امان مراعااة ايعتباارات اانساانية عاا مجياع مساتونت
اودارة و نع السياسات.
 -١٠٣ومت نش اار ش ااركيات يتح اادثن الاغ ااة التامياي ااة يف املقاكع ااات الش اامالية والشا ارايية لتس ااهي
و ااو امل ا ارأة ء ااية ااات املعني ااة ،نة ااا الق ااانون .وعُ ا ِات  ٩٥١ش ااركياض يتح اادثون لغ ااة التامي ا ا ،
وأُنش ااةت لي ااة إا ااة معني ااة بتوظي ااف أش ااخاا يف الش ااركة م اان املقاكع ااات الش اامالية والشا ارايية
كقات باغااة التاميا  .وعااجوة عاا لا  ،عُاقزت اخلاادمات مان ايبيا املشاورة واملساااعدة القانونيااة
وتوفئ مراكق يوا لا حان.
 -١٠٤وتت اامن إ ااة العما الوكنيااة لاةا ة  ٢٠٢١-٢٠١٧أح امااض إا ااة وعمااا احلقااوا
امل ةولااة واااو اتةااييااة الق ااا عا ا التمييااق ااد امل ارأة .وهاام تو اام ،ا ارا تعااديجت عاااااة
عاا القااانون ااناااةم والتشاريعات ات الصاااة ل اامان عمااا حقااوا املارأة .فعاا ساابي املثااا ،
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تت اامن اخل ااة مس اااة اراةي ااة بش اانن او ااجحات القانوني ااة املتعاق ااة وهن ااا ال ا ا لاحما ا ،
واي تصا القوام ،وايوانت األحوا الشخصية التمييقية ،والعنف األسري.
 -١٠٥وعجوة عا ل ُ ،ااذت تدابئ ابية لقندة مشاركة املارأة يف احليااة السياساية .وعاا
سبي املثا  ،ف ن القانون املتعاق نتخا ت السا ات ا اية (املعد ) رايام  ١لعاا  ٢٠١٦يانص
عا اصيص  ٢٥يف املاةة من موا مقاعد السا ة ا اية لانسا .
 -١٠٦و دا اية العما املهاارين وأفراد أسرهم ،تعتق ح ومة سري ين ا سن تشاريعات
اديدة شياض مع ايتةاايية( .)٥٠وعجوة عاا لا  ،فا ن امل تاو الساريجن م لاعاامات يف اخلاارج
لديه موايع شب م ودارة الش اوى املتعاقة ملامل مجة عان العما يف اخلاارج .وط ان لامت اررين
أن يقدموا ش اواهم ء امل تو الرةيسام أو ألي مان امل اتاو اوايايمياة املخولاة ساا ة اساتدعا
األشخاا املعنيت ،و ارا التحقيق يف الش اوى و نصاا املت ررين.
 -١٠٧وتوا ااد يف البعث ااات الدباوماس ااية السا اريجن ية يف اخل ااارج أايس ااا معني ااة لعمال ااة تتاقا ا
الشا ا اوى م اان العم ااا امله اااارين مباش اارة .وعن ااد تاق اام الشا ا اوى ،تتخ ااذ البعث ااات اواا ارا ات
الجزمااة حسااو اياوانت العما الساااةدة يف البااادان املسااتقباة .واااذه األايسااا عجايااات رمسيااة وثيقااة
مع السا ات ا اية يف البادان املعنية دا ء اد تسونت لاش اوى املستامة .واياد ُاااذت
تدابئ لتوعية أفراد أسر العما املهاارين آبلية تقدت الش اوى.
األطفال

التو اايات الا اواردة يف الةق اارة  ٧٠ - )٢٠١٢(١٢٧و ٧١و ٧٢و ٧٣والتعه ااد ال ااوعم الا اوارد يف
الةقرة  ) ٢٠٠٨(٩٧والتعهدات ال وعية الواردة يف الةقرات  ٨-٤و ١٣-٤و)٢٠١٣(١٩-٤
 -١٠٨ااااذت ح ومااة سااري ين ااا تاادابئ ابيااة ماان إااج وزارة العم ا والعجايااات النقابيااة
لاق ااا عا ا عم ا األكة ااا  ،وتس اريع الب اات يف الش ا اوى ال ا تن ااوي عا ا ادع ااا ات بش اانن
ايعتدا عا األكةا واستغجام .وتشم هذه التدابئ اعتماد اياةمة ت م  ٥١مهناة أو ظاروا
عم ا إ اارة ُ ملاار اسااتخدا األكةااا فيهااا .وعااجوة عا ا ل ا  ،طنااع القااانون اسااتخدا أكةااا
دون الرابعة عشرة .وايد وافق اس الوزرا عا السياساة الوكنياة لاق اا عاا عما األكةاا يف
سري ين ا .و ري أي اض عداد إ ة عم لتنةيذ هذه السياسة.
 -١٠٩ويف حقيران/يونيااه  ،٢٠١٦وايِااع ال ارةيس تعهااداض مةاااده نعااد التسااامح م اق ااض زا عم ا
األكةااا ن ،وكااان ل ا إااج مناساابة نُملماات وحيااا ناليااو العاااملم مل افحااة عم ا األكةااا ن.
ووزارة العم هم ااهة الرةيسية املساولة عن الق ا عا عم األكةا .
 -١١٠وزاد ال ااوعم الع ااا فيم ااا يتعا ااق بعما ا األكة ااا بة ا ا احلم ااجت م اان ايبيا ا ني لعما ا
األكةااا  ،ونعاام لاتعااايم ااياادن ،ال ا نُملماات باادعم ماان منملمااة العم ا الدوليااة يف عااا .٢٠١٥
فعاا ا س اابي املث ااا  ،مت بنج اااح الق ااا عاا ا عما ا األكة ااا يف مقاكع ااة راتن ااابورا الا ا ش ااهدت
ان ااجا الارب مج األو لامناااكق اخلاليااة ماان عمالااة األكةااا  .و ااري ت بيااق تربااة راتنااابورا بصااورة
اثاة يف مجيع مقاكعات الباد البال عددها  ٢٥مقاكعة.
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 -١١١و ساعدة من منملمة العم الدولية ،نُملمت حاقات عم بشنن سياسة عد التساامح
م اقااض زا عمالااة األكةااا  ،ماان أاا توعيااة العااامات يف وساااةد اوعااج والشااركيات املاحقااات
مل اتو املعنية بشاون املرأة وال ة التابعة لاشركة.
 -١١٢والش ا اوى املتعاقااة بعم ا األكةااا ال ا تتاقاهااا اايةااة الوكنيااة حلمايااة األكةااا أو وزارة
العما بصااورة مباشاارة ،ااري التحقيااق فيهااا ماان ايبا اابا ،العما يف الااوزارة .وأدى عما الااوزارة
ء قيق ااةا كبئ يف عمالة األكةا يف الباد .وتشئ اوحصا ات األإائة ء أن األكةاا
املنخركت يف العم يف الباد ( ١٧-٥سنة) ي تتجاوز نسبتهم  ١يف املاةة.
 -١١٣وأحاكاات ح ومااة سااري ين ااا عامااض لتحاادنت املاثاااة فيمااا يتعاااق لنملاار يف الق ااان
الا تن ااوي عا ا سااا ة معاماااة األكةااا واسااتغجام .و ااري ااااا تاادابئ لتقويااد مراكااق الشااركة
وا اااكم أباه ااقة في ااديو ل اامان وا ااود تس ااجيجت مص ا ِاورة لألدل ااة الرةيس ااية املتمثا ااة يف ف ااادات
األكةااا الشااهود .وأُنشااةت حم مااة إا ااة عايااا يف أنورادهااابورا لانملاار يف اي ااان ايعتاادا عا ا
األكةا واستغجام ،من أا البت عا واه السرعة يف هذه احلايت.
 -١١٤وعجوة عا ل  ،تع ف احل ومة عا و اع الامساات األإائة ملشاروا اياانون بشانن
اية األكةا و نصاافهم ،ويقا ح مشاروا القاانون لغاا املرساو اخلااا ألكةاا والشابا (،)٥١
بغيااة ايمتثااا لامعااايئ الدوليااة املتعاقااة ملصاااق الة ااا لا ةا  .كمااا يقا ح دإااا تاادابئ ايااة
إا ا ا ااة لألكةا ا ااا املخا ا ااالةت لاقا ا ااانون واألكةا ا ااا الا ا ااذين تا ا ااااون ء رعايا ا ااة و ايا ا ااة .ويف ٢
حقيران/يونيااه  ،٢٠١٧أكاقاات الااوزارة نالش اراكة الوكنيااة ماان أا ا هنااا العنااف ااد األكةااا ن.
والتقماات سااري ين ااا كوعااض أبن ت ااون واحاادة البااادان ايثا عشاار الا تتصاادر نالشاراكة العامليااة
من أا هنا العنف د األكةا ن(.)٥٢
األشخا

ذوو اإلعاقة

التو ا ا ا اايات ال ا ا ا اواردة يف الةقا ا ا اارة  ١ - )٢٠١٢(١٢٧و ٩٠والتعها ا ا ااد ال ا ا ا ااوعم ال ا ا ا اوارد يف
الةقرة  )٢٠٠٨(١١١والتعهد ال وعم الوارد يف الةقرة )٢٠١٣(١٥-٤
 -١١٥ا اادايت سا ا ااري ين ا ا ااا عا ا ا ا اتةاايي ا ااة حقا ا ااوا األشا ا ااخاا وي اوعاايا ا ااة يف شا ا اابا/،
فرباير  .٢٠١٦و ري عداد تشريعات ينية ستعر عا اس الاوزرا لاموافقاة عايهاا حبااو
هناية أياو /سبتمرب .٢٠١٧
 -١١٦وهناااس عاادد ماان الوكااايت التابعااة لادولااة ،ااا فيهااا وزارة التم اات اياتماااعم والرعايااة
اياتماعيااة ،ال ا أ اادرت أح ام ااض إا ااة بشاانن حصااو األشااخاا وي اوعاايااة عا ا فاارا
العم .
 -١١٧ويقر تعميم اودارة العامة الصادر عا  )٥٣(١٩٨٨حلااة ء ارا ايب لقندة فرا
العما ا ا ا ا ااذه الش ا اار ة ،وأ ا اادرت وزارة اودارة العام ا ااة تعايم ا ااات ء مجي ا ااع ال ا ااوزارات واودارات
والش ااركات ت ا ااو منه ااا توظي ااف أش ااخاا م اان وي اوعااي ااة يف  ٣يف املاة ااة عا ا ا األاي ا ا م اان
الوظاااةف الشااا رة يف اخلدم اة العامااة ،اان لااديهم املاااهجت امل اوبااة وي ااو عاااايتهم دون أدا
مهامهم.
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 -١١٨وتع ا ا السياسااة الوكنيااة لام اوارد البش ارية والعمالااة لعااا  ٢٠١٢أبن األشااخاا وي
اوعااي ااة يوااه ااون اادنت يف الو ااو ء التعا اايم والت اادريو املها ا والعمال ااة وبا ارامج املس اااعدة
اوجاةيااة .وماان ِ ،فهاام تت اامن اارا ات حمااددة ملساااعدة األشااخاا وي اوعاايااة يف احلصااو
عا ا فاارا العم ا  ،و ل ا عا ا ساابي املثااا عاان كريااق يةااة البيةااة املاديااة أو ماان إااج ب ارامج
تقدت احلوافق أل حا العم .
 -١١٩وأُنشا اانت وزارة العم ا ا اياعا اادة بيا ااا ت لاعمالا ااة ا اادا ء مسا اااعدة األشا ااخاا وي
اوعااي ا ا ااة عاا ا ا ا التوا ا ا ا ا م ا ا ااع أ ا ا ااحا العما ا ا ا ا تما ا ا اات .وط ا ا اان ألي ش ا ا ااخص م ا ا اان وي
اوعاايااة الو ااو ء املوايااع الشااب م  ،www.employmentforpwds.orgوالتسااجي لابح ا عاان
فر ة عم .
 -١٢٠وتااوفر وزارة اخلاادمات اياتماعيااة التاادريو امله ا اجملاااين يف مراكااق تاادريو متخصصااة.
و ص ا املتاادربون النااااحون عا ا موعااة أدوات ات اااة جملااا الااذي تاادربوا فيااه .وعااجوة
عا ا ل ا  ،ط اان ماانح األشااخاا وي اوعاايااة ماان أ ااحا الاادإو املتدنيااة مساااعدة ماليااة
تص ء  ٢٥ألف روبياة مان أاا باد مشاروا أعماا حارة ،أو لادعم مشاروا ايااةم ،و لا عان
كريق األمانة الوكنية املعنية ألشخاا وي اوعااية.
 -١٢١و اادرت يف تش ارين األو /أكتااوبر  ٢٠٠٦الجةحااة املتعاقااة ألشااخاا وي اوعاايااة
( م انيا ااة الو ا ااو ) ،بغيا ااة تعقيا ااق م انيا ااة و ا ااوام ء مجيا ااع املبا اااين العاما ااة واألما اااكن العاما ااة،
واألماكن ال تقد إدمات عامة.
املشردون داخلياً والالجئون
ّ

التو ا اايات ال ا اواردة يف الةقا اارة  ٩١ - )٢٠١٢(١٢٧و ٩٢و ٩٣و ٩٤و ٩٥و ٩٦و ٩٧و٩٨
و ٩٩والتعهاادات ال وعيااة ال اواردة يف الةق ارتت  ١٠٦و )٢٠٠٨(١٠٧والتعهااد ال ااوعم ال اوارد
يف الةقرة )٢٠١٣(٤-٤
 -١٢٢حبا ا ا ااو هناي ا ا ااة ع ا ا ااا  ،٢٠١٦ن ا ا اات ح وم ا ا ااة س ا ا ااري ين ا ا ااا م ا ا اان ع ا ا ااادة ت ا ا ااوكت
م ااا موع ااه  ٢٥٣ ٢٣١أس اارة مش ااردة داإايا ااض تت اانلف م اان  ٨٨٢ ٣٩٢شخصا ااض يف املق اااكعتت
الشمالية والشرايية يف أماكن عيشهم األ ااية .وهنااس  ٣٥خمايم ياوا يف املقاكعاة الشامالية تعايش
فيهااا  ١ ٦٠٨أساارة تتاانلف ماان  ٥ ٧٣٢شخص ااض .وهناااس  ١٧٢أساارة أإاارى تتاانلف ماان ٤٨٦
شخصاض ي يقالون يعيشون يف خميمات يوا يف املقاكعة الشرايية .وعجوة عا ل  ،هناس ١١ ٠٧٣
أساارة يف املقاكعااة الشاامالية و ١ ٤٩٨أساارة يف املقاكعااة الش ارايية تعاايش مااع أساار م اايةة ،فهاام
ي ت اقا لتااايل يف عااداد األساار املشااردة .وهناااس  ٤ ٨٧٠ياة ااض ماان أ ا س اريجن م عااادوا ء
الباد من ااند.
 -١٢٣وي ي اقا هناااس  ١٠٢ ٠٠٠يااام س اريجن م يعيش ااون يف اانااد .ووفق ااض لدحص ااا ات
الا ايادمتها مةو اية شاااون الجاةات ،باا مااوا عادد الجاةات املعا ا ام املقيمات حاليااض يف
سري ين ا  ٦٥١شخصاض ،حىت حقيران/يونيه .٢٠١٧
 -١٢٤والتح اادنت احلامس ااة الا ا تواا ااه األش ااخاا املش ااردين داإايا ااض والجاة اات عاا ا امل اادى
ال وي ا تشاام إ اار فقاادان ما يااة أرا اايهم ألشااخاا إ ارين بساابو نالتقاااد ن( .)٥٤ولااذل ،
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عُا ا ِد الق ااانون وأ اابح اي ااانون التق اااد (األح ااا اخلا ااة) لع ااا  )٥٥(٢٠١٦ي اانص عاا ا عة ااا
املش ااردين بس اابو أنش ا ا ة أي مجاع ااات مس اااحة م اان ت بي ااق مب اادأ التق اااد  .ويف الواي اات نةس ااه،
درت لواةح واو ايانون الوساكة (فةات املنازعات اخلا ة) لعاا  ،)٥٦(٢٠٠٣لتيسائ تساوية
منازعات األرا ام .وااا يف ااريادة الرمسياة أن منااكق اةناة وكياينوتشام وترين وماايل و تي االوا
وأنورادهابورا هم مناكق ط ن أن تعم فيها الس الوساكة اخلا ة لتسوية منازعات األرا م.
 -١٢٥وو ااعت ال ااوزارة املعني ااة( )٥٧سياس ااة عام ااة و اااد حا ااو داةم ااة لألش ااخاا املش ااردين
واملت اررين ماان التشاارد بساابو الناقاا .وحملياات هااذه السياسااة وافقاة اااس الااوزرا  .وهاام اادا
ء مان حقوا املشردين ،وتعقيق التدابئ الرامياة ء تابياة حاااتهم لاحماياة واملسااعدة بشا
فوري ويف األاات املتوسد وال وي  ،بغية تيسئ التو ء حاو داةمة لتشردهم(.)٥٨
املقاتلون السابقون

التو ا اايات ال ا اواردة يف الةقا اارة  ٤٨ - )٢٠١٢(١٢٧و ٤٩و ٥٠والتعها ااد ال ا ااوعم ال ا اوارد يف
الةقرة )٢٠١٣(٥-٤
 -١٢٦شااارس  ١٢ ١٥٦مقاااتجض سااابقاض ،بياانهم  ٥٩٤ماان األكةااا املقاااتات السااابقت ،الااذين
ساموا أنةسهم لقوات األمن بعد انتها النقاا يف عا  ،٢٠٠٩يف بر مج عادة هي مدته سانة
واح ا اادة ملس ا اااعد م عاا ا ا ع ا ااادة اين ا اادماج .وت ا اامنت اسا ا ا اتيجيات وأنشا ا ا ة ع ا ااادة هيا ا ا
األشخاا ست سجمتهم البدنية والنةسية عن كريق التدريو الروحام واياتمااعم  -النةسام
واملتعاااق لشخصااية والقيااادة ملاادة سااتة أشااهر ،وأعقااو لا فا ة تاادريو مها وتق ا ملاادة سااتة
أشهر.
 -١٢٧وايدمت هيةة عادة التنهيا يف ساري ين اا ايرو ااض ونشاا مشااريع أعماا حارة اساتةاد
منه ا ااا  ١ ٧٩٩مق ا اااتجض س ا ااابقاض أُعي ا ااد ه ا ااياهم إ ا ااج ع ا ااامم  ٢٠١٢و .٢٠١٣وأُنة ا ااق مبا ا ا ا
اياادره  ٣٠٢ماي ااون روبيااة ا ااذا الغاار  .ويف ع ااا  ،٢٠١٧مت تاادريو  ٢ ٣٥٧مقاااتجض س ااابقاض يف
ومانح  ١٦٠مان مقادمم
كار هذا الرب مج لتم ينهم مان تقادت كاباات لاحصاو عاا ايارو ُ ،
ال اب ا ااات ايرو ا ا ااض باغا ا اات اييمتها ا ااا  ٣٢,٦ماي ا ااون روبيا ا ااة ما ا اان م ا ااوا كابا ا ااات القا ا اارو البا ا ااال
عددها  ١ ٠٨٥كاباض ايُدمت بتو ية من هيةة عادة هي األشخاا واملمتا اات والصاناعات.
كماا وافااق اااس الاوزرا عاا و ااع ليااة مناسابة لتوظيااف  ٣٥ماان إر ام باار مج عااادة التنهيا
يف كار بر مج توظيف اخلر ت.
 -١٢٨وااااس  ٣٦١ماان املقاااتات السااابقت يمتحااا ت شااهادة التعااايم العااا عااح ماانهم ٢١٢
شخص ااض .وكااان ماان باات ااالساات لجمتحااان  ٦٥ماان املقاااتجت السااابقات .و ه ا  ٣٧مقاااتجض
سااابقاض لجلتح اااا اامع ااة يف عااا  ٢٠١٠بعااد ااتياااز امتح ااا ت شااهادة التعا اايم الع ااا  .وك ااان
بياانهم  ٢٩ماان املقاااتجت السااابقات .و لتااايل ،فقااد قااق تقااد ماحااوش يف عمايااة عااادة دماااج
املقاتات السابقت ،ن فيهم األكةا والنساا  .وهنااس ساتة مقااتات ساابقت ي ياقا يتعات عاادة
هياهم ،وسوا يُةارج عانهم ويُعااد دماااهم يف اجملتماع بعاد اسات ما بار مج عاادة التنهيا يف
ك ااانون األو /ديساامرب  .٢٠١٧وماان املتواي ااع وا ااود املقيااد م اان ح ااايت عااادة التنهي ا يف ااو
اخليار املمنوح لامشتبه فيهم واو ايانون منع اورها  ،واملتمث يف املوافقة كوعاض عا اخل اوا
لعماية عادة التنهي بديض من املقا اة.
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خامساً -القلااي الناشئة والدعم املقدم من اجملتمع الدو
القلااي الناشئة
 -١٢٩نشاانت العديااد ماان املساااة ااامااة املتعاقااة حبقااوا اونسااان يف سااري ين ااا منااذ اولااة
ايسااتعرا الاادوري الشااام الثانيااة عااا  .٢٠١٢أويض ،أدى الاارب مج العاااملم لاتنميااة املسااتدامة،
الذي تتوج بتحديد أهداا التنمياة املساتدامة ،ء تشا ي سياساات ساري ين اا يف اا تعقياق
حقاوا اونسااان و ايتهااا .وين ااوي اااادا  ١٦ماان أهااداا التنميااة املسااتدامة عاا أ يااة إا ااة
يف هذا الصدد(.)٥٩
 -١٣٠وتساهم الربامج املذكورة يف هذا التقرير الوك يف قيق اادا  ١٦من أهداا التنمية
املس ا ااتدامة .وم ا اان الت ا ااورات اا ا ااديرة ل ا ااذكر يف ه ا ااذا الص ا اادد ،القا ا ارار ال ا ااذي ااذت ا ااه ح وم ا ااة
سااري ين ااا بشاانن تصااميم وو ااع وتنةيااذ سياسااة واسا اتيجيات وكنيااة لاتنميااة املسااتدامة و اات
مجيع الوكايت املساولة من متابعة ور د التقد ا رز يف قيق أهداا التنمية املستدامة ال ا ١٧
ال اعتمد ا األمم املتحدة يف عا  ٢٠١٥والغانت املرتب ة ا البال عددها  ١٦٩اية .وبناا
عا ل  ،وافق اس الوزرا يف وز/يوليه  ٢٠١٦عا مشروا ايانون يانص عاا و اع وتنةياذ
سياسات واس اتيجيات وكنية لاتنمياة املساتدامة .وساينملر الربملاان ايريبااض يف مشاروا اياانون و اعته
سري ين ا بشنن التنمية املستدامة.
 -١٣١ونني ااض ،ظهاارت احلااااة ء ا ارا ااجح دسااتوري يف سااري ين ااا منااذ عااا .٢٠١٢
وترك ااق إ ااة او ااجح الدس ااتوري احلالي ااة عاا ا دإ ااا تع ااديجت عاا ا الصا اجحيات التنةيذي ااة
لار سااة ،وو ااع ترتيبااات هادفااة لتقاساام السااا ة ماان إااج تةااويح السااا ات ،و ساات النملااا
اينتخ ا ااايب ع ا اان كري ا ااق التح ا ااو م ا اان نمل ا ااا التمثي ا ا النس ا ا ء النمل ا ااا املخ ا ااتاد .وترم ا اام ه ا ااذه
او ااجحات ء ساات املسااا لة الدطقراكيااة ،وتعقيااق اسااتقج را املاواكنت فيمااا يتعاااق حل اام
الرش اايد ،وتعقي ااق احل ااق يف التص ااويت .وت اانع س ه ااذه األول ااونت حاليا ااض يف إ ااة العما ا الوكني ااة
حلقوا اونسان لاة ة .٢٠٢١-٢٠١٧
 -١٣٢ونلثااض ،أ اابح تغاائ املناااخ وعجايتااه حبقااوا اونسااان ماان اجملااايت ات األولويااة الرةيسااية
حل وما ااة سا ااري ين ا ااا .فةا اام الا اادورة احلاديا ااة والسا اابعت لاجمعيا ااة العاما ااة ،تنا اااو ال ا ارةيس أ يا ااة
ايستدامة البيةياة .ومان ِ ،فا ن ح وماة ساري ين اا ماتقماة بادمج اياة وتعقياق حقاوا اونساان
يف سياسا ا البيةية واس اتيجيا ا املتعاقة لتصدي لا وار .
 -١٣٣وعمجض لقرارات السياساتية ال ااذ ا ح ومة ،ان مت سري ين اا يف عاا ٢٠١٥
ء الش ا اراكة ما اان أا ا ا ح وما ااات مسا ااتنئة ،واعتما اادت إ ا ااة عم ا ا وكنيا ااة ا اادا ء تعقيا ااق
الدطقراكية واحل م الرشيد والشةافية وسيادة القانون وم افحة الةساد.
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التعاون واملساعدة من جانو األمم املتحدة
التوصيات الواردة يف الفقررة  ٤٣ - )2012(12٧و ٤٤و ،٤٧والفقررة )2012(12٨
  ٤٣و ٤٤و ٤5و ٤6و ٤٧و ٤٨و 50و 51و52؛ والتعهر ر ر ر ررد الط ر ر ر ر رروعي الر ر ر ر ر روارد يفالفقرة )200٨(٨٨؛ والتعهد الطوعي الوارد يف الفقرة )201٣(٧-٤
 -١٣٤التمساات ح ومااة سااري ين ااا وتاقاات الاادعم ماان اجملتمااع الاادويل واألماام املتحاادة .ويف
تشارين الثاااين/نوفمرب  ،٢٠١٥أ اابحت سااري ين ااا ماهاااة لاحصااو عاا دعاام مااايل ماان مرفااق
بنا السج واونعاط عا املدى ال وي التابع لصندوا األمم املتحدة لبنا الساج  .ومناذ لا
احل اات ،أح اارزت احل وم ااة واألم اام املتح اادة تق اادماض يف و ااع وتنةي ااذ إ ااة أول ااونت بن ااا الس ااج .
والتمست ح ومة سري ين اا الادعم التقا مان األمام املتحادة يف موعاة متنوعاة مان اجملاايت،
ا يف لا يف اا و اع السياساات والتشاريعات .كماا تعتاق التمااس املسااعدة التقنياة يف اا
مجع و اي البيا ت املصنةة.
 -١٣٥وزاد التعاون بت ح ومة سري ين ا وماسسات وعمايات األمم املتحادة ء حاد كبائ
عا ا م اادى الع اامت املا اايت .وع ااجوة عا ا املش اااركة التارضي ااة يف اادار اي اراري ا ااس حق ااوا
اونس ا ااان  ١/٣٠و ،١/٣٤اس ا ااتوفت ح وم ا ااة س ا ااري ين ا ااا التقاما ا ااا بتق ا اادت التق ا ااارير وا ا ااو
معاهدات األمم املتحدة ،وتعاونت مع اوارا ات اخلا ة لألمام املتحادة ومةاو األمام املتحادة
السااامم حلقااوا اونسااان .وايااا مةا ِاو األماام املتحاادة السااامم حلقااوا اونسااان ،زيااد باان رعااد
احلست ،بقنرة ساري ين اا يف الةا ة مان  ٦ء  ٩شابا/،فرباير  ،٢٠١٦كماا زارهاا األمات العاا
يف أياو /س اابتمرب  ٢٠١٦ب اادعوة م اان احل وم ااة .وع ااجوة عا ا ا ل ا ا  ،زار س ااري ين ااا إ ااج
العااامت املا اايت ك ا م اان املق اارر اخلاااا املع ا بتعقي ااق احلقيق ااة والعدال ااة واا اارب و ااما ت ع ااد
الت ارار واملقارر اخلااا املعا ساتقج الق ااة وا اامت واملقارر اخلااا املعا سانلة التعاذيو
و اائه م اان اارو املعاما ااة أو العقوب ااة القاس ااية أو الج نس ااانية أو املهين ااة واملق اارر اخل اااا املع ا
بق ااان األايايااات واملقاارر اخلاااا املع ا بتعقيااق و ايااة حقااوا اونسااان واحلاارنت األساسااية يف
س ااياا م افح ااة اوره ااا والةري ااق العام ا املع ا حب ااايت ايإتة ااا القس ااري أو اائ ال ااوعم.
ويف  ١٧ك ا ااانون األو /ديس ا اامرب  ،٢٠١٥واه ا اات س ا ااري ين ا ااا دع ا ااوة زنرة داةم ا ااة ء مجي ا ااع
اوا ارا ات اخلا ااة .ويف هااذا السااياا ،وافقاات ح ومااة سااري ين ااا عا ا الااقنرات املقباااة ال ا
ساايقو ااا املقاارر اخلاااا املع ا بتعقيااق احلقيقااة والعدالااة واااارب و ااما ت عااد الت ارار ،واملقاارر
اخلاا املع بتعقيق و اية احلق يف حرية الرأي والتعبائ ،والةرياق العاما املعا سانلة ايحتجااز
التعسةم.

شواغل منظمات اجملتمع املدين
 -١٣٦أاير املشاركون يف املشاورات العامة بتحسن احلالة العامة حلقوا اونسان يف سري ين اا
منااذ كااانون الثاين/يناااير  .٢٠١٥ومااع ل ا  ،أُعاار عاان را متباينااة فيمااا يتعاااق بااوتئة التقااد ،
ومعد وتواتر الوفا يلتقامات ال تعهدت ا احل ومة فيما يتعاق حبقوا اونسان.
 -١٣٧وم اان األول ااونت الرةيس ااية الا ا أُب اارزت إ ااج املش اااورات العام ااة تسا اريع او ااجحات
بشاانن تعقيااق احلقااوا األساسااية ياانص عا ا مااا يااام ‘ ‘١حقااوا حمااددة
الدسااتورية و ااافة
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مث ا احلااق يف احلياااة وعااد التمييااق عا ا أساااس املي ا اانساام وااويااة اانسااانية ،و‘ ‘٢م انيااة
التقا ا اام بش ا اانن احلق ا ااوا ايايتص ا ااادية واياتماعي ا ااة والثقافي ا ااة ،و‘ ‘٣م اني ا ااة التقا ا اام بش ا اانن
انتهاكااات حقااوا اونسااان ال ا ترت بهااا اهااات فاعاااة اائ الدولااة ،و‘ ‘٤نشااا حماااكم ايايميااة
لااديها ااجحية النملاار يف الش ا اوى املتعاقااة حلقااوا األساسااية وتعقيااق ال ااما ت فيمااا يتعاااق
وا ارا ات القانونيااة الواابااة أثنااا اعتقااا املشااتبه فاايهم والتصاادي بةعاليااة ملمارسااات التعااذيو
والتنإئ ئ املربر لاتحقيق يف حايت التعذيو ومجحقة املساولت عنها و دانتهم و لغا ايانون
منااع اورهااا وايستعا ااة عنااه بقااانون يسااتويف املعااايئ الدوليااة ،واعتماااد تشاريعات أساسااية تا ِار
ايإتةااا القسااري وتةعيا امل تااو املعا ألشااخاا املختةاات وتقويااده ملاوارد ال افيااة وكةالااة
قي ااق العدال ااة فيم ااا يتعا ااق ينتهاك ااات الس ااابقة حلق ااوا اونس ااان ،ااا يف ل ا ايعت اادا عا ا
الصحةيت.
 -١٣٨و ت ااد األول ااونت الرةيس ااية أي ا ااض لتش اام م ااا يا اام من ااع أعم ااا العن ااف وال هي ااو ااد
ال واة ااف الديني ااة واوثني ااة ،و اامان فعالي ااة مقا اااة ومعاايب ااة ما ارت اينتهاك ااات ،ااا يف لا ا
إ ا ااا ال راهيا ااة ،والتنةيا ااذ الةعا ااا لاقا ااانون املتعاا ااق لعها ااد الا اادويل اخلا اااا حلقا ااوا املدنيا ااة
والسياسااية وتعقيااق ايسااتقج املاسساام لاشااعبة املعنيااة حبمايااة الشااهود التابعااة لاشااركة ،وتوعيااة
اامهور وارا ات وسب اينتصاا املتاحة واو ايانون مساعدة و اياة ال احان والشاهود
وتساريع اوفاراج عاان األرا اام اخلا ااة ال ا تسااي ر عايهااا سااا ات ح وميااة ،ااا يف ل ا اي اوات
األماان ،ومعااااة مساانلة اسااتحوا اودارات احل وميااة عا ا األرا اام ،وي ساايما يف ش ارا الباااد
والتغاو عا التحدنت ا ددة ال توااه تنةياذ السياساات املتعاقاة لاغاة الرمسياة لابااد و لا
أويض ،يف ااا اودارة العامااة واخلاادمات مث ا التعااايم والصااحة وتقاادت الونةااق لاغااة ال ا ضتارهااا
الشخص وننياض ،يف ا توظيف مهنيات كقات باغاة التاميا لاعما يف م اتاو شااون املارأة
وال ة ا التابعااة ملراكااق الشااركة والتغاااو عا ا التحاادنت ا ااددة ال ا توااااه امل ارأة ،ااا يف ل ا
املمارس ااات التمييقي ااة واألح ااا القانوني ااة ،وزندة املش اااركة السياس ااية لاما ارأة ،وتس ا اريع النمل اار يف
الق ان املتعاقة لعنف د املرأة و دانة اانااة ،وتنةياذ املباادرات واو اجحات املتعاقاة لةةاات
ال ا ااعيةة مثا ا ا األس ا اار الا ا ا تعياه ا ااا نس ا ااا والنس ا ااا املت ا اانثرات لنا ا اقاا ،واملق ا اااتجت الس ا ااابقات،
واملهاااارات ،والنسااا املنتميااات ء مجاعااات األايايااات العراييااة والدينيااة ،والنسااا وات اوعاايااة
والتغاااو عا ا التحاادنت ا ااددة ال ا توااااه األكة اا وامل اراهقت ،ااا يف ل ا تعر ااهم لعمالااة
األكةا والتشرد و دمان املخدرات.
 -١٣٩ومت ديد األولونت املتصاة بةةات حمددة مثا زندة فارا العما لاشابا يف املشااريع
اوجاةيااة ا ايااة ،إا ااة يف شاارا الباااد والتغاااو عاا التحاادنت ا ااددة الا توااااه األشااخاا
وي اوعااية ،ن فيهم األكةا وو اوعااية ،يف ايت العما والتعاايم والو او ء اخلادمات
واملرافااق األساسااية والتغاااو عاا التحاادنت ا ااددة الا توااااه تمعااات السا ان األ ااايت يف
ايااة ثقافااا م ولغااا م وتقالياادهم وا افملااة عايهااا و ماات سااب العاايش املسااتدامة ااام والتغاااو
عا ا التح اادنت ا ااددة ال ا تواا ااه اجملتمع ااات ا اي ااة يف اي اااا القراع ااة ،وي س اايما فيم ااا يتعا ااق
لو ااو ء التعااايم والرعايااة الصااحية والس ا ن والاغااة والتنةيااذ الةعااا لاسياسااة العامااة املتعاقااة
 ،اد حااو داةماة لامشاردين واألشاخاا املتانثرين لتشارد بسابو الناقاا ،ومعاااة الق اان الا
توااااه املشااردين داإايااض والجاةاات العاةاادين فيمااا يتعاااق ألرا اام وأساابا العاايش وفاارا العما
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و ااياا الونة ااق وت بي ااق سياس ااة ش اااماة بش اانن ماتمس اام الاج ااو واألش ااخاا ع اادطم اانس ااية
.والتثقيف اولقامم ألكةا املدارس يف ا حقوا اونسان
 الش اوا الوكنيااة ال ا أثاائت أثنااا تا ا، ء أايص ا حااد اان، وت اامن هااذا التقرياار-١٤٠
 وتعاار ح ومااة سااري ين ااا عاان تقااديرها لاتعايقااات البنااا ة ال ا اياادمتها ااهااات.املشاااورات
 وتاادرس ح ومااة سااري ين ااا.  وملسااا تها يف عااداد هااذا التقرياار الااوك،املشاااركة يف املشاااورات
 وت اارر كي ااد التقامه ااا،التح اادنت امل روحا اة يف ااا تعقي ااق و اي ااة حق ااوا اونس ااان يف البا ااد
.وعما ال ام حلقوا اونسان
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From the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 5 June 2008,
(A/HRC/8/46).
The Chapter contains, inter alia, the freedom of thought, conscience and religion, the freedom from
torture, the right to equality and non-discrimination, the freedom from arbitrary arrest, detention and
punishment, and the freedoms of speech, assembly, association and movement.
Sriyani Silva v. Iddamalgoda [2003] 2 Sri.L.R. 63.
Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CAT) Act No. 22 of 1994.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
The International Covenant on Civil and Political Rights Act No. 56 of 2007.
For instance, section 5(2) of the ICCPR Act entrenches the ‘best interests of the child’ principle by
providing: ‘In all matters concerning children, whether undertaken by public or private social
welfare institutions, courts, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the
child shall be of paramount importance’.
From the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 December 2012
(A/HRC/22/16).
Act No. 4 of 2015.
The Victims of Crime and Witnesses Assistance and Protection Fund.
The National Authority for the Protection of Victims of Crime and Witnesses.
The Victims of Crime and Witnesses Assistance and Protection Division.
Under the proposed legislation on the Rights of Persons with Disabilities, a new authority with
oversight functions with respect to disability rights will be established. Moreover, a draft Bill on the
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance received the
approval of Cabinet, and will be discussed in Parliament with a view to ensuring its early enactment.
Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act No. 48 of 1979.
The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women and the
Convention on the Rights of the Child.
However, these institutional arrangements are subject to the overall accountability and effective
monitoring and reporting of the MWCA as the apex body concerned with the rights of the child.
From the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review (Addendum) – Views on
conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State
under review, 21 February 2013 (A/HRC/22/16/Add.1).
These areas include (1) civil and political rights, (2) economic social and cultural rights, (3)
prevention of torture, (4) women’s rights, (5) child rights, (6) rights of migrant workers, (7) rights of
internally displaced persons, (8) rights of persons with disabilities, (9) labour rights, and (10)
environmental rights.
For instance, the Parliament of Sri Lanka and the Commonwealth Parliamentary Association hosted
a Commonwealth Regional Seminar on the Role of Parliamentarians in the Promotion and Protection
of Human Rights in February 2016. Members of Parliament, ministers and human rights experts
from Sri Lanka and other Commonwealth countries in Asia including Bangladesh, India, Pakistan
and the Maldives attended the seminar.
Resolutions 30/1and 34/1 titled ‘Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri
Lanka’ were adopted by consensus in September 2015 and March 2017 respectively.
The Policy provides direction to the process of reconciliation in the country, and steers all
stakeholders working on reconciliation towards a uniform and coherent approach to national
reconciliation.
Consequent to a joint Cabinet Memorandum submitted by the President as the Minister of National
Integration and Reconciliation, and the Minister of National Co-existence, Dialogue and Official
Languages.
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The SCRM is currently engaged with the UN in finalising the monitoring and evaluation components
of the Plan in addition to finalising the concept notes which have been developed in close
coordination with key government stakeholders and UN agencies.
The Chairperson of ONUR, former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, chairs this
Committee, and the Secretary General of the SCRM serves as the convenor of the Committee.
The recommendations of the abovementioned CTF were fully considered in the drafting process.
General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level (O/L) and Advance Level (A/L)
examinations.
The workshops aim to train over 1,000 Development Officers in the provision of support to
traumatised individuals in their respective communities.
Under section 55 of the Police Ordinance, No. 16 of 1865.
The Bill proposes to criminalise enforced disappearance, and to provide the families of victims with
effective remedies to obtain compensation and to seek information on the whereabouts of victims.
Act No. 19 of 2010.
Act No. 12 of 2016.
A Cabinet Sub-Committee to grant relief to media personnel who were harassed or attacked during
2005-2015 called for appeals until 1 May 2017.
In 2016, 133 cultural and religious festivals were celebrated on a multi-cultural basis, with the
participation of over 47,500 students in 1,009 schools in 21 districts. Similar multi-cultural and
multi-religious festivals will be celebrated in 2017 to ensure that children of different ethnic and
religious backgrounds appreciate the values and customs of their compatriots.
The Plan was prepared to allow inclusive and sustainable peace and development, co-existence and
reconciliation through the three pillars of ethics, education and empowerment.
The Ministry of National Co-existence, Dialogue and Official Languages has completed
conversational workshops for secretaries of ministries, district secretariats (25 districts) and
divisional secretariats (331 divisions) and for heads of the local government institutions.
Section 120 (5) of No. 5 of 2015 provides: ‘The Pharmacist shall when dispensing the medicine,
medical device or borderline product provide the customer with a description of such medicine,
medical device or borderline product, in the language requested for by such customer.’
Education Ordinance, No. 31 of 1939.
The Plan was formulated in consultation with national level education agencies and the Provincial
Education Authorities (PEAs). It is a comprehensive plan based on national education policies,
international commitments, government policy declarations on education, and the concerns of PEAs.
Ministry of Education developed the Child Friendly Guidelines in collaboration with the Australian
Government and UNICEF.
The Ministry of Education allocates 10% of its budget for subsidies to provide free textbooks to all
students from grade 1 to grade 11. Furthermore, vouchers for school uniform material are provided
to all students. 72,480 bursaries are meanwhile provided to children of low-income families to
enhance access to secondary education. Additionally, school nutrition programmes are implemented
in approximately 8,023 focus schools in underprivileged areas.
Budgetary provisions have been allocated to construct 8,000 housing units in the Northern and
Eastern provinces to meet the immediate and urgent requirements. Further, 1,000 partially damaged
houses will be repaired in the Northern and the Eastern provinces. This programme will provide
IDPs and refugee returnees with affordable and appropriate housing solutions with social
infrastructure and livelihood protection.
Accordingly, a Bureau directly under the President has been established to coordinate the state and
private sectors as well as the public in the reduction of poverty and in the implementation of a
community-driven collaborative rural development approach.
The plans were drafted in consultation with the district secretaries, development agencies and
community leaders.
The model farm in Kilinochchi is under the supervision of the University of Jaffna and the
Hambantota farm is under the supervision of the University of Ruhuna.
Additionally, the Ministry of Rural Economy has developed projects to support livestock farming,
which plays a major role in alleviating poverty and increasing the nutritional level of rural
communities. Several livestock projects are being implemented island-wide, in collaboration with
the Provincial Department of Animal Production and Health, to promote and upgrade dairy, goat,
sheep, swine and poultry farming. The GOSL has also played a facilitating role by establishing
livestock farmer training centres in Kilinochchi and Vavuniya in the Northern Province and at
Uppuveli and Batticaloa in the Eastern Province.
The Plan was prepared by the Ministry of Labour in collaboration with the Ministry of Health. The
policy applies to all sectors including agriculture, industry, construction, tourism and transport.
The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and
Children (Palermo Protocol).
Meetings were held with law enforcement officers, medical personnel, health care workers, village
leaders and representatives from schools to review the GBV response mechanisms.
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Prevention of Domestic Violence Act No. 34 of 2005.
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families. New legislation titled Sri Lanka Employment Migration Authority Act seeks to set
up an authority on Migration that would provide a more expanded role for the SLBFE. The new
legislation would provide for the establishment of a National Chamber of Licensed Foreign
Employment Agencies and the setting up of a Foreign Employment Promotion Fund.
Children and Young Persons Ordinance, Act No. 48 of 1939.
As a Pathfinder Country, Sri Lanka has pledged to develop and implement a new strategy in line
with the SDG 2030 agenda in order to deliver the vision of a world where all children grow up free
from violence and exploitation.
Public Administration Circular No. 27/88 of 18 August 1988.
The loss of legal entitlement to one’s land due to the adverse possession of such land by another
party over a period of ten years.
Act No. 5 of 2016.
Act No. 21 of 2003.
The Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs.
The Policy delineates the roles and responsibilities of relevant government institutions and their
national and international partners, describes the challenges that must be addressed as a matter of
urgency, sets out a process for monitoring implementation of the Policy, and provides for redress
through grievance mechanisms.
SDG 16 is relevant, as it aims to ‘promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive
institutions at all levels.’ The SDG contains targets specifically relevant to human rights, such as: (a)
Ensuring public access to information and protecting fundamental freedoms, in accordance with
national legislation and international agreements; and (b) Strengthening relevant national
institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in
particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime.
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