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 مقدمة -أوالً  
 معلومات أساسية  

، شااااهدت سااااري ين ااااا عمايااااة انتقااااا  هامااااة  ثااااات يف ٢٠١٥يف كااااانون الثاين/يناااااير  -١
، ٢٠١٥ح وماااااة اةتجفياااااة اديااااادة عقاااااو اينتخاااااا ت الر ساااااية. ويف   /أ سااااا س تشااااا ي  

 ة.الية بعد اينتخا ت الربملانيانُتخبت احل ومة احل
، أُتاايح حيااق دطقراكاام أكاارب ماان إااج  ساساااة   ااجحات دسااتورية ٢٠١٥عااا   ومنااذ -٢

و داريااااة. والتقماااات احل ومااااة اادياااادة التقاماااااض ايااااونض ، اااااد حاااااو  لاق ااااان الوكنيااااة،  ااااا يف  لاااا  
التحدنت املعقدة املتعاقة بتحقيق السج  واملصاحلة بعد انتهاا  الناقاا املسااح. واع فات مةو اية 

ة الساااامية حلقاااوا اونساااان و ئهاااا ماان هيةاااات األمااام املتحااادة، واملةو اااية األوروبياااة األماام املتحاااد
أثنااا  تقييمهااا كاااو سااري ين ااا ايسااتةادة ماان نملااا  األف ااايات املعماام والتسااهيجت يف  ااا  

 التجارة،  لتقد  ال بئ الذي احرزته احل ومة.
يف تعقيااااق و ايااااة حقااااوا  ويهاااادا هااااذا التقرياااار  ء تسااااايد ال ااااو  عااااا  التقااااد  ا اااارز -٣

، وعاا  ٢٠١٢اونسان منذ ااولة الثانية لجساتعرا  الادوري الشاام  املتعااق بساري ين اا عاا  
تنةيااااذ التو اااايات املقدمااااة  ء سااااري ين ااااا والتعهاااادات ال وعيااااة الاااا  التقماااات  ااااا إااااج  دور  

 وايل.، عا  الت٢٠١٢و ٢٠٠٨ايستعرا  الدوري الشام  األوء والثانية يف عامم 

 املنهجية واملشاورات  -اثنياً  
تولاااات الوكااااايت احل وميااااة ، اتُبعاااات منهجيااااة ماااان شااااقت يف  عااااداد هااااذا التقرياااار  أويض  -٤

اارت مشااورات عاماة ماع اهاات معنياة  ائ ح ومياة اض، املختصة مجع وتوليف املعاوماات  وننيا
 املدين. بغية التماس  راةها ومعااة املساة   ات الصاة  جملتمع

 مجع وتوليف البياانت  
ااتماااع فرياااق عامااا  وزاري مشااا س يتااانلف مااان مسااااولت مااان الاااوزارات واودارات ، أويض  -٥

احل ومياااة  ات الصااااة وع اااف عاااا  تمياااع املعاوماااات عااان حالاااة تنةياااذ التو ااايات املقدماااة  ء 
صاا  يف شاعبة ين ا إج  دور  ايستعرا  الدوري الشام  السابقتت. وُحددت اهة ات سري

 األمم املتحدة التابعة لوزارة اخلاراية لتجميع املعاومات وايتصا   اهات املعنية.
استعر ااااااااات وزارة اخلاراياااااااااة إ اااااااااة العمااااااااا  الوكنياااااااااة حلقاااااااااوا اونساااااااااان اض، وننيااااااااا -٦

بغية التنكد من مدى اشاتمااا عاا  التعهادات اض، ماإر  ال  اسُت مات ٢٠٢١-٢٠١٧ لاة ة
 ء  ٢٠٠٨والتو ااااااايات املقدماااااااة يف  كاااااااار ايساااااااتعرا  الااااااادوري الشاااااااام  مااااااان عاااااااا  ال وعياااااااة 

ت منت عا  واه التحديد  ٢٠١٦. والعماية ال  استخدمت لو ع اخل ة يف عا  ٢٠١٢ عا 
 ايلتقا  ،دماج تو يات ايستعرا  الدوري الشام  يف خمتاف األبوا  املوا يعية لاخ ة.
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 املشاورات الوطنية  
اعتااارب أن ، ُعقااادت مشااااورات وكنياااة عاااا  مااارحاتت مااان أاااا   ااايا ة هاااذا التقريااار. أويض  -٧

عمايااااة و ااااع إ ااااة العماااا  الوكنيااااة احلاليااااة تشاااا   املرحاااااة األوء ماااان املشاااااورات، ألن اخل ااااة 
ت اامنت التو اايات املقدمااة إااج  كاا  دورة ماان دور  ايسااتعرا  الاادوري الشااام . وت اامنت 

نيااة احلاليااة  نشااا  اناا  تنساايق  ااثجن احل ومااة ومنملمااات اجملتمااع عمايااة و ااع إ ااة العماا  الوك
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 األبااوا  املوا اايعية لاتقرياار. 

م رمساام لتاقاام التو اايات العامااة. وعقاادت املقيااد ماان املشاااورات العامااة الاا  وأنشاام موايااع شااب 
اارى تعمايم اض، كُاو فيهاا مان عاماة اامهاور واجملتماع املادين تقادت مجحملاات وتو ايات. وأإائ 

مشاااروا اخل اااة الوكنياااة حلقاااوا اونساااان عاااا  الاااوزارات واناااة حقاااوا اونساااان يف ساااري ين اااا 
عديااد ماان اخلااربا  الرفيعاام املسااتوى يف  ااا  حقااوا اونسااان، بغاار  ووكااايت األماام املتحاادة وال

 ٢٠١٧احلصااااو  عااااا  تعايقااااات ايباااا  عاااار  التقرياااار عااااا   اااااس الااااوزرا  يف كااااانون الثاين/يناااااير 
 لاموافقة عايه. 

 ء املعاوماااات الااا  مت احلصاااو  عايهاااا مااان إاااج  هاااذه العماياااة، اااارى  عاااداد اض واساااتناد -٨
الُتمسااات مشااورة مةو اااية حقااوا اونساااان عاان كرياااق كباائ مستشااااري مشااروا التقريااار الااوك . و 

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  املااوازي 

 اااذا التقريااار لااادى  عاااداد مشاااروا التقريااار اض عامااااخلااااا  اااا، واياااد أحاكااات ح وماااة ساااري ين اااا 
 الوك .

عااا   هوُنشاار مشااروا التقرياار الااوك  عااا  املوايااع الشااب م لااوزارة اخلارايااة وااارى تعميماا -٩
منملماااات اجملتماااع املااادين أثناااا  املشااااورات العاماااة. كماااا ُنشااار مشاااروا التقريااار  لاغتااات السااانهالية 

ا ة ماان  موعااة متنوعااة ماان ااهااات املعنيااة. وُنشاارت والتاميايااة  اادا احلصااو  عااا  تعايقااات بناا
 عااااج ت يف الصااااحف  لاغااااات اون ايقيااااة والسااااينهالية والتاميايااااة ماااان أااااا   كااااجا اامهااااور 

 ومنملمات اجملتمع املدين عا  كيةية الو و   ء مشروا التقرير وتقدت تعايقات عايه.
 يف كولومباااو و اااايل وكانااادي ونملمااات مشااااورات مباشااارة بشااانن مشاااروا التقريااار الاااوك  -١٠

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 

م . و ثااا   لااا  يف املشااااركة املةتوحاااة التقريااار الاااوك  املقاااد  يف  كاااار ايساااتعرا  الااادوري الشاااا
والنشاا ة يف املشاااورات ماان اانااو العديااد ماان أفااراد عامااة اامهااور، ومنملمااات اجملتمااع املاادين، 
واملنملماااات الشاااعبية، واألوسااااا، األكادطياااة، ووكااااايت األمااام املتحااادة، واملنملمااااات الدولياااة  اااائ 

أل اااايت. وأتيحااات لامشااااركت احل ومياااة، وكاباااة ااامعاااات، والصاااحةيت، ومجاعاااات السااا ان ا
 فر ة عر   راةهم بصورة فردية أو يف  موعات.
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 وضع الصيغة النهائية للتقرير الوطين  
لامبااد  التوايهياة اض بعد تميع ك  املعاوماات واكتماا  املشااورات، أُعاد التقريار الاوك  وفقا -١١

 .٢٠١١أبري  /نيسان ١٢املارخ  ١٦/٢١الصادرة عن  اس حقوا اونسان يف القرار 

 اإلطار القانوين واملؤسسي -اثلثاً  
 اإلطار الدستوري والقانوين -ألف 

 الدستور  

              مااااان تقريااااار الةرياااااق العامااااا  املعااااا   يساااااتعرا  الااااادوري ٩٣التعهاااااد ال اااااوعم الاااااوارد يف الةقااااارة   
 (١)(٢٠٠٨الشام  )

وفااا  سااري ين ااا  لتقاما ااا يعتمااد دسااتور سااري ين ااا النمااو ج الثناااةم. وماان  ِ، فاا ن  -١٢
 وااااو املعاهااادات الدولياااة ي اااون ميساااراض  وااااو أح اااا  الدساااتور والتشاااريعات والااااواةح ا اياااة 

فيهاااا اض كرفاااا الصاااادرة  وااااو القاااوانت الرةيساااية. وايتةاايياااات الدولياااة الااا  أ ااابحت ساااري ين ااا
 تتجسد يف ش   عمايات ايانونية ودستورية واي اةية يف الباد.

. ومت توسيع ن ااا هاذه (٢)يشتم  دستور سري ين ا عا     عن احلقوا األساسيةو  -١٣
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  

يف احلياااة  اائ ماادرج  ااراحة يف البااا  اخلاااا  حلقااوا األساسااية يف الدسااتور، املثااا ، فاا ن احلااق 
، (٣)[٢٠٠٣] ساائنين سااياةا  ااد  ياادامالغودال اان ا  مااة العايااا لسااري ين ااا أاياارت، يف اي ااية 

 يف الدستور.اض أبن احلق يف احلياة يرد  من
دساتورية. وهنااس و ري النملر حالياض يف شارعة حقاوا اديادة كجاق  مان او اجحات ال -١٤

اناااة فرعياااة برملانياااة معنياااة  حلقاااوا األساساااية ايااادمت  لةعااا  تقريرهاااا النهااااةم. واشاااتم  التقريااار 
 راحة عا  احلق يف احلياة ويف اخلصو ية، ووساع ن ااا احلاق يف عاد  التميياق مان إاج   دراج 

 أسبا    افية من ايبي  اوعااية وااوية اانسانية واملي  اانسم.

املتعلررق ابتفاقيررة مناالررة التعررايو والقررانون املتعلررق ابلعهررد الرردو  ا ررا  اب قرروق  القررانون  
 املدنية والسياسية

يشاااام   دراج هاااذه ايتةاايياااة يف القااااانون  (٤)التعاااذيو تةااييااااة مناه اااة القاااانون املتعااااق  -١٥
عاااا   (٦)ية. ويشاااتم  القاااانون املتعااااق  لعهاااد الااادويل اخلااااا  حلقاااوا املدنياااة والسياسااا(٥)ا اااام

 .(٧)يف الدستوراض أح ا  حمددة مل ترد  راحة أو  من
وا  مااة العايااا لسااري ين ااا لااديها  ااجحية التحقيااق يف انتهاكااات احلقااوا األساسااية  -١٦

من إج  اوارا ات التنةيذية أو اودارية لادولاة. و اوز ألي كارا مت ارر أو  ثااه القاانوين أن 
عاياا يف   اون شاهر واحاد مان واياوا انتهااس فعاام أو وشاي  لواحاد  ء ا  ماة الاض يقد  التماس

 حاق املثاو من احلقاوا األساساية. وعاجوة عاا   لا ، فا ن ايارارات ا  ماة العاياا وِساعت ن ااا 
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و ااافة  ء  لاا ، اااو  ا  مااة العايااا  أمااا  ا  مااة يف املساااة  املتعاقااة  حلقااوا األساسااية. و 
ااااراةم الاا  تقااع  اات كاةاااة القااانون املتعاااق  ناه ااة التعااذيو لسااري ين ااا  ااجحية النملاار يف 

 والقانون املتعاق  لعهد الدويل اخلاا  حلقوا املدنية والسياسية.

 قانون مساعدة ضحااي اجلرمية والشهود ومحايتهم  

- من تقريار الةرياق العاما  املعا   يساتعرا  الادوري الشاام  ١٢٨التو يات الواردة يف الةقرة   
 ( ٢٠٠٨)٩٠ الةقرة  والتعهد ال وعم الوارد يف ٢٥ - (٨)(٢٠١٢)

، اعتماادت سااري ين ااا ايااانون مساااعدة  ااحان اارطااة والشااهود ٢٠١٥يف   ار/مااارس  -١٧
. ويت من القانون حقوا واستحقاايات  حان ااراةم والشهود، و اية (٩)٢٠١٥و ايتهم لعا  

وعجوة عا   ل ، ينص القانون عا  دفع تعويح ل حان وتعقيق هذه احلقوا وايستحقاايات. 
، وداةارة (١١)عاا   نشاا  هيةاة وكنياةاض . وينص أي ا(١٠)اارطة، و نشا   ندوا إاا اذا الغر 

، دِشااان الااارةيس مايثريبااااي ٢٠١٦كاااانون الثاين/ينااااير   ٨. ويف (١٢)إا اااة يف الشاااركة الساااريجن ية
ماياااون روبياااة وعااااز األعماااا   ٢ر ااادت وزارة العاااد  ، ٢٠١٦سئيساااينا هاااذه اايةاااة. ويف عاااا  

لتيسااائ ان اااجا عماهاااا. ويف  ٢٠١٧األولياااة املتعاقاااة ،نشاااا  اايةاااة، وسااايقاد هاااذا املباااا  يف عاااا  
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  
    شاااابا،/ ٨ اااادايت سااااري ين ااااا عااااا  اتةااييااااة حقااااوا األشااااخاا  وي اوعاايااااة، يف  -١٨

، ووايعاات عااا  ايتةااييااة الدوليااة حلمايااة مجيااع األشااخاا ماان ايإتةااا  القسااري، ٢٠١٦فرباياار 
ماااة لو اااع تشاااريع ، ومت عاااا   ثااار  لااا  اااااا  التااادابئ الجز ٢٠١٥كاااانون األو /ديسااامرب   ١٠ يف

 .(١٣)شام  يدمج أح ا  ايتةااييتت يف القانون ا ام

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

، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٢٣، ٣٢، ٣١، ٣٠ -( ٢٠١٢)١٢٧التو ااايات الاااواردة يف الةقاااارة   
 (٢٠٠٨)٨٩والتعهد ال وعم الوارد يف الةقرة   ٢٨و ١٤ -( ٢٠١٢)١٢٨، ويف الةقرة ٤٠و

ُعقز استقج  انة حقوا اونسان يف سري ين ا عقو التعدي  التاسع عشر لادساتور  -١٩
. ويااادي هااذا التعاادي  الدسااتوري  ء احلااد ماان السااا ة التقديريااة الاا   ٢٠١٥أنر/مااايو  ١٥يف 

القانونيااة،  ااا يف  لاا  أع ااا  انااة كااان يتمتااع  ااا الاارةيس فيمااا ضااص تعياات أع ااا  السااا ات 
حقااوا اونسااان يف سااري ين ااا. وتااتم التعيينااات يف الواياات الااراهن بنااا ض عااا  تو ااية ماان اجملاااس 
الدسااتوري. وُعااِت الاادكتور ديبي ااا أودا امااا، وهااو ماان املشااهود ااام  لاادفاا عاان حقااوا اونسااان، 

تعيت املةو ات ااادد، أ ابح لاجناة . ومنذ ٢٠١٥لاجنة يف تشرين األو /أكتوبر اض اديداض رةيس
دور مهم يف تقدت تعايقات بنا ة بشنن الونةق السياساتية الرةيسية من ايبي  إ ة العم  الوكنية 

. كما ايدمت الاجنة تقارير موازية  ء هيةات املعاهدات الدولياة،  اا فيهاا ٢٠٢١-٢٠١٧لاة ة 
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ا  حقااوا اونسااان، مثاا  التوايهااات انااة مناه ااة التعااذيو، وأ اادرت توايهااات رةيسااية يف  اا
املتعاقااة  ملعااايئ واوااارا ات الاا  يتعاات اتباعهااا عنااد  لقااا  القاابح عااا  مشااتبه  اام واحتجااازهم 

، واياادمت تو اايات، بصااةتها ايستشااارية، بشاانن اي ااان رةيسااية (١٤) واااو ايااانون منااع اورهااا 
 يات.تتعاق حبقوا اونسان، وايد أحاكت احل ومة عاماض بتا  التو 

واااااو  انااااة حقااااوا اونسااااان يف سااااري ين ااااا  ااااجحية النملاااار يف الشاااا اوى املتعاقااااة  -٢٠
 نتهاس احلقوا األساسية أو اينتهاكات الوشي ة الوايوا اذه احلقاوا، وتساع   ء   ااد حااو  

 اااجحية التحقياااق يف انتهااااس احلقاااوا األساساااية اض مااان إاااج  التوفياااق أو الوسااااكة. ولاااديها أي ااا
ه األشااخاا ا تجااقين. وتتمتااع بصااجحية  ساادا  املشااورة لاح ومااة ومساااعد ا عااا  ور ااد رفااا

 اااايا ة التشااااريعات والسياسااااات وتقاااادت تو اااايات ل ةالااااة توافااااق القااااوانت الوكنيااااة واملمارسااااات 
 اودارية مع القواعد واملعايئ الدولية حلقوا اونسان.

 وزارة شؤون املرأة والطفل  
املارأة وشااون ال ةا  هام اايةاة العاياا املسااولة عان التنةياذ العاا  لاسياساات  وزارة شااون -٢١

. وعاجوة عاا  (١٥)والقوانت وايلتقامات الناشةة  واو ايتةااييات الدولياة املتعاقاة  ملارأة وال ةا 
 ل ، ي  اع املوظةاون املعنياون بنهاو  املارأة، وم اتاو الشاركة املعنياة  سااعدة املارأة وال ةا ، 

الوحاادات املخصصااة لا ةاا  واملاارأة عااا  مسااتوى أمااا ت املقاكعااات بوظاااةف هامااة فيمااا يتعاااق و 
 بتم ت املرأة و اية وتعقيق حقوايها.

واودارات واملاسساااااات القانونياااااة التابعاااااة لاااااوزارة شااااااون املااااارأة وال ةااااا  امل اةاااااة حبماياااااة  -٢٢
وإادمات رعاياة ال ةا . وعاجوة عاا   األكةا  تشم  اايةة الوكنية حلماية ال ةا ، و دارة املراايباة

 لااا ، فااا ن املسااااة  ا اااددة املتعاقاااة برعاياااة ال ةااا  و ايتاااه ت ااا اع  اااا  موعاااة وزارات خمتصاااة، 
. (١٦)فيهااااااا وزارة التم اااااات والرعايااااااة اياتماعيااااااة ووزارة العااااااد  ووزارة التعااااااايم ووزارة الصااااااحة  ااااااا

ة وإااااادمات رعاياااااة ال ةااااا  يف التساااااع و و ااااافة  ء  لااااا ، هنااااااس تساااااع  دارات م اةاااااة  ملراايباااا
مقاكعات ال  ي أس ك  واحدة منها مةِو  مقاكعة. وتتاق  اودارات عا  مستوى املقاكعات 
 وياهااااا الساااانوي ماااان اخلقانااااة عاااان كريااااق اجملاااااس اخلاااااا ب اااا  مقاكعااااة. وعااااا  مسااااتوى الاااادواةر 

ة  لنهاااو  حبقاااوا والقااارى، هنااااس ااااان معنياااة بنماااا  ال ةااا  تتاااوء ر اااد مجياااع ااواناااو املتصاااا
ال ةاا . وت اام هااذه الاجااان مساااولت ح ااوميت ماان خمتاااف الق اعااات، و ثااات ماان منملمااات 

 اجملتمع املدين وزعما  دينيت.

 جلنة اللغات الرمسية  
وُمنحات  موعاة  اجحيات لت ةا  تنةياذ  ١٩٩١أنشةت اناة الاغاات الرمسياة يف عاا   -٢٣

 اةاااااة بتقااااادت تو ااااايات بشااااانن السياساااااات الاغوياااااة، أح اااااا  الدساااااتور املتعاقاااااة  لاغاااااة. وهااااام م
والتشااجيع عااا  اسااتخدا  الاغااات الرمسيااة واح امهااا، و ااارا  التحقيقااات اسااتجابة ألي شاا وى 

 بشنن انتهاس القوانت املتعاقة  لاغة.
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 مراقبة املنظمات غري ا كومية  

 ٨٥ -( ٢٠١٢)١٢٨ الةقرةالتو يات الواردة يف   
 ئ احل ومية، وهم الوكالة احل ومية املساولة عان تنملايم املنملماات  ائ أمانة املنملمات  -٢٤

احل وميااااة يف سااااري ين ااااا، أسااااندت  ء وزارة التعااااايش واحلااااوار والاغااااات الرمسيااااة، وايااااد ُسااااحبت 
  لتايل من وزارة الدفاا ل ةالة اسناد مهمة املراايبة  ء سا ة مدنية.

 نسانخطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإل -جيم 
 1٤، 1٣و 12و 11و 10و ٧و 6و 5 -( 2012)12٧التوصرريات الررواردة يف الفقرررة   

؛ والتعهررررررررررد الطرررررررررروعي الرررررررررروارد يف ٤1و 2٩و 2٤و 20و 1٩و 1٨و 1٧و 16و 15و
 (١٧)(201٣)2-٤ الفقرة
يف  ٢٠١٦-٢٠١١اعتمد  اس الوزرا  إ ة العم  الوكنية املتعاقة حبقوا اونسان لاة ة  -٢٥
عقو  يا تها وتقدطها من ايرب  وزارة حقوا اونسان و دارة ال اوار  ساابقاض.  ٢٠١١مايو /أنر

  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.

، ُحااااددت نقااااا، العماااا  التاليااااة ٢٠١٥ احل ومااااة يف كااااانون الثاين/يناااااير وعقااااو تغياااائ -٢٦
 وُد ت يف إ ة او جح احلالية 

، بغيااااة ايمتثااااا  لامعااااايئ ١٩٧٩ عااااادة النملاااار يف ايااااانون منااااع اورهااااا  لعااااا   )أ( 
 الدولية 

تعاااادي  ايااااانون اوااااارا ات ااناةيااااة ل اااامان  إ ااااار أفااااراد األساااارة  يعتقااااا ،  ) ( 
 ق اة من زنرة أماكن ايحتجاز، و  حة الو و  الةوري  ء ا امت و  ت ال
 ترت ايإتةا  القسري  )ج( 
 سن ايانون بشنن  اية الشهود وال حان وتنةيذه عا  أكم  واه  )د( 
 اعتماد تشريعات بشنن احلق يف احلصو  عا  املعاومات  )ها( 
  ايامة العد    دإا    جحات ملعااة حايت التنإئ يف  )و( 
اسااااتعرا  وتنةيااااذ سياسااااة م افحااااة التحاااارط اانساااام يف ماسسااااات الق اااااا  (ز) 
 احل ومم.

والاادروس ااامااة املسااتةادة ماان عمايااة تنةيااذ إ ااة العماا  السااابقة ايااد أد اات يف ت ااوير  -٢٧
 .٢٠٢١-٢٠١٧ونشر وتنةيذ إ ة العم  الوكنية احلالية لاة ة 

 ء  ااااااس الاااااوزرا  يف كاااااانون  ٢٠٢١-٢٠١٧لاةااااا ة وايااااادمت إ اااااة العمااااا  الوكنياااااة  -٢٨
، وهاام ايياد ال مجااة  ء الاغتاات السانهالية والتاميايااة. وتت امن اخل ااة  ااارا ات ٢٠١٧الثاين/ينااير 

مهمااااة واياباااااة لاقياااااس وعمايااااة فيمااااا يتعاااااق بتعقيااااق و ايااااة حقااااوا اونسااااان يف عشاااارة  ااااايت 
 كة بت الوزارات.. وستنةذ اخل ة عن كريق انة مش  (١٨)موا يعية
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 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان -دال 
؛ والتعهردات ٨٧و ٨6و ٨1و ٨0و ٣5 -( 2012)12٧التوصيات الرواردة يف الفقررة   

 (200٨)112و ٩2و ٩1ة الواردة يف الفقرات الطوعي
يف مااانهج املرحااااة الثانوياااة. ومناااذ كاااانون ‘ حقاااوا اونساااان‘أدراااات وزارة التعاااايم ماااادة  -٢٩

، عحاات سااري ين ااا يف  دإااا  مااادة بعنااوان نفل ِراار ماان من اااق املساااواةن يف ٢٠١٧يناااير الثاين/
مااادارس جو اياااة يف مجياااع أعاااا  املقاكعاااات ايثنااا  عشااارة. وهاااذه املاااادة ااديااادة تعاااام األكةاااا  
الاااذين تااا اوح أعماااارهم بااات ثاااج  وسااابع سااانوات مهاااارات الاااذكا  اياتمااااعم والعااااكةم والقااايم 

ا يف  ل  مراعاة ايعتبارات اانساانية واملسااواة وحقاوا اونساان. ويهادا املشاروا األساسية،  
 ء وفااا  سااري ين ااا  لتقامهااا املتعاااق  لتثقيااف يف  ااا  حقااوا اونسااان، عمااجض بقاارار اامعيااة 

الااااذي أعااااان بااااد  الاااارب مج العاااااملم  ٢٠٠٤كااااانون األو /ديساااامرب   ١٠املااااارخ  ٥٩/١١٣العامااااة 
ا  حقوا اونسان، وتعقيق عماية املصاحلة الرامياة  ء  قياق الساج  املساتدا  عاا  لاتثقيف يف  

، أايااااار  ااااااس الاااااوزرا   دإاااااا  هاااااذا الااااارب مج يف ٢٠١٧  /أ سااااا س  ١املااااادى ال ويااااا . ويف 
 ماسسات التعايم ايب  املدرسم يف الباد.

ةاات ،نةااا  ماان تاادريو املااوظةت امل ااض ويشاا   التثقيااف يف  ااا  حقااوا اونسااان اااق  -٣٠
القااانون وأفااراد القااوات املساااحة ومااوظةم السااجون. ويشاام  هااذا التاادريو تنملاايم حما اارات عاان 
احلقاااوا األساساااية الااا  ي ةاهاااا الدساااتور، واملعاااايئ الدولياااة حلقاااوا اونساااان، واياااانون اواااارا ات 

 ااناةية، وحقوا املواكن، وواابات والتقامات املوظةت امل اةت ،نةا  القانون.
ولاادى اااايش يف سااري ين ااا مديريااة حلقااوا اونسااان والقااانون الاادويل اونساااين م اةااة  -٣١

بتااوفئ التاادريو يف  ااا  حقااوا اونسااان والقااانون الاادويل اونساااين اميااع الرتااو. وعااجوة عااا  
 لاا ، تاانملم الاجنااة الدوليااة لاصااايو األ اار باارامج منتملمااة لتاادريو أفااراد اااايش السااريجن م. 

ماان التاادريو األساساام اميااع اجملناادين اااادد يف كايااة الشااركة يف اض ا اونسااان اااق وتشاا   حقااو 
لتعقياق اض من امتحا ت املعهد العاايل لتادريو الشاركة. واُااذت إ اوات أي ااض سري ين ا، واق 

 .(١٩)الوعم العا  لاقادة السياسيت حبقوا اونسان

 تنفيا التوصيات والتعهدات الطوعية -رابعاً  
 املسائل الشاملة -ألف 

  املساواة وعدم التمييز  

 ٥٣ -( ٢٠١٢)١٢٨ الةقرةالتو يات الواردة يف   
من دساتور ساري ين اا احلاق يف املسااواة وعاد  التميياق. وي توااد أي  ١٢ت ة  املادة  -٣٢

حبماياااااااة القاااااااانون  وااااااااو  اساااااااتثنا ات فيماااااااا يتعااااااااق ب اااااااما ت املسااااااااواة واملسااااااااواة يف التمتاااااااع
( ليساات ٢)١٢شاا    ااريح يف املااادة ب(. ومااع  لاا ، فاا ن أساابا  التمييااق ا ملااورة ١)١٢ املااادة

 حصرية.
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ويو م التقرير النهاةم املقد  مان الاجناة الربملانياة الةرعياة املعنياة  حلقاوا األساساية أبن  -٣٣
يشااتم  البااا  املتعاااق  حلقااوا األساسااية ماان دسااتور سااري ين ااا عااا   ااما ت  اار ة ت ةاا  

ييق عا  أساس اوعااية وااوياة اانساانية وامليا  اانسام. وعاجوة عاا   لا ، فا ن إ اة عد  التم
تاتااااق  ،لغااااا  أي أح ااااا   ييقيااااة واردة يف ايااااانون  ٢٠٢١-٢٠١٧العماااا  الوكنيااااة احلاليااااة لاةاااا ة 

 العقو ت يف سري ين ا.
دونااة  اااحلة ( ماان الدسااتور عااا  أن نمجيااع القااوانت املدونااة و اائ امل١)١٦وتاانص املااادة  -٣٤

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 

اةم  اد أي فارد واود تةاو ت أو ت بيق  ييقي لاقانون ااناةم أو  ئه من أح ا  القاانون اانا
( مااان الدساااتور، ي  اااوز حاليااااض  اااارا  مرااعاااة اي ااااةية ٣)٨٠مجاعاااة بعينهاااا. وعماااجض  ملاااادة أو 

 سابقة لسن التشريعات.
وهذه األح ا  الدستورية ا ددة  ري النملر فيها حالياض يف سياا او جح الدساتوري.  -٣٥

ورية والاجناااة الربملانياااة الةرعياااة املعنياااة وأو ااات اناااة املمثاياااات العاماااة املعنياااة  و اااجحات الدسااات
( من الدستور، وت بيق املرااعة الق اةية لاتشريعات ايبا  ١)١٦تعدي  املادة بحلقوا األساسية  

سااااانها. و اااااري النملااااار يف هاااااذه التو ااااايات اةن مااااان ااناااااو الاجناااااة الربملانياااااة التوايهياااااة املعنياااااة 
  و جح الدستوري.

 املصا ة واملساءلة  

 ٢٨و ٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٣و ٢٢و ٢١و ٩و ٨ - (٢٠١٢)١٢٧و اايات الااواردة يف الةقاارة الت  
 ٨٩و ٨٥و ٨٢و ٧٨و ٧٧و ٧٦و ٧٥و ٥٩و ٥٢و ٤٦و ٤٥و ٤٢و

 (٢٠)شاركت ح ومة سري ين ا يف اوشراا عا    دار ايراري  اس حقوا اونسان -٣٦
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، 

ة الااادروس و سااات حالاااة حقاااوا اونساااان يف البااااد. وتشااا   التو ااايات البناااا ة املقدماااة مااان انااا
من اوهر القرارين. وكان تقريار اناة الادروس املساتةادة واملصااحلة  ثاباة اض املستةادة واملصاحلة اق 

. ٢٠٢١-٢٠١٧وثيقاااة أساساااية  ااات ايساااتةادة منهاااا يف  ااايا ة إ اااة العمااا  الوكنياااة لاةااا ة 
تااااو املعاااا  عااااا  ايلتااااقا  ،نشااااا   ليااااات لاعدالااااة اينتقاليااااة تشاااام  امل اض وياااانص القااااراران  ديااااد

 ألشخاا املةقودين، واناة لتقصام حقااةق، وم تاو تعوي اات، وحم ماة إا اة تاوفر حماامت 
 مستقات.

وأنشااانت ساااري ين اااا ثاااج  وكاااايت اديااادة هااام  وزارة الت امااا  الاااوك  واملصااااحلة،  -٣٧
وكالااة ووزارة التعااايش الااوك  واحلااوار والاغااات الرمسيااة، وم تااو الوحاادة الوكنيااة واملصاااحلة بو ااةه 

 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 
وكنياااة بشااانن املصااااحلة مااان إاااج  عماياااة مشااااورات تساااتمر ملااادة سااانة واحااادة ماااع عااادة اهاااات 
معنياااة، ومااان إاااج  مرااعاااة املباااادرات الوكنياااة الساااابقة الرامياااة  ء  قياااق املصااااحلة،  اااا يف  لااا  

. وأاياااار  اااااس الااااوزرا  هااااذه السياسااااة واعتماااادها يف (٢١)تقرياااار انااااة الاااادروس املسااااتةادة واملصاااااحلة
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. و لتعااااون ماااع وسااااةد اوعاااج  احل ومياااة واخلا اااة، وعااان كرياااق وسااااةد (٢٢)٢٠١٧أنر/ماااايو 
عاااج  اياتماعياااة، أكااااق م تاااو الوحااادة الوكنياااة واملصااااحلة  ااااة  عجمياااة عاااا  ن ااااا البااااد او

 لتعقيق الرؤية املتمثاة يف التعددية والشمو  يف سري ين ا.
، أنشاانت احل ومااة أمانااة تنساايق  ليااات املصاااحلة، يف ٢٠١٥ويف كااانون األو /ديساامرب  -٣٨

. ٣٠/١اماات  وااو ايارار  ااس حقاوا اونساان  كار م تو رةيس الوزرا  ل مان تنةيذ ايلتق 
وُكِاةاات أمانااة التنساايق بتصااميم وتيساائ عماا   ليااات احل ومااة املعنيااة  لعدالااة اينتقاليااة، وتقاادت 

 الدعم عن كريق م تو الوحدة الوكنية واملصاحلة لرب مج العم  املتعاق بعد  الت رار. 
مع فريق األمم املتحادة الق اري ل ةالاة  ودإات أمانة التنسيق منذ  نشاةها يف شراكات -٣٩

اعتماااد أف اا  املمارسااات الدوليااة يف تصااميم  ليااات املصاااحلة يف سااري ين ااا. و اا   لاا   ايامااة 
شااراكات مااع باار مج األماام املتحاادة اوجاااةم، واملةو ااية السااامية حلقااوا اونسااان، وشااعبة  اياا  

واليونيسايف، وهيةاة األمام املتحادة لامارأة. السياسات والشاون العاماة، واملنملماة الدولياة لاهجارة، 
وبنا  عا   لا ، و اعت إ اة ألولاونت بناا  الساج  مان أاا  دعام اجملاايت الا  ُيساتند اليهاا 

. ومت  نشاا  اناة توايهياة رفيعاة املساتوى (٢٣)يف ااا  اارا ات يف  كار إ اة احل وماة لامصااحلة
نشا ة  ات الصاااة  ملصااحلة وعاد  الت اارار يف لامصااحلة مان أااا  تقادت التواياه العااا  امياع األ

 .(٢٤)سري ين ا
، شاا ات احل ومااة فرايااة عماا  استشااارية معنيااة بعمايااات ٢٠١٦ويف كااانون الثاين/يناااير  -٤٠

املصاحلة والعدالة اينتقالية. وتتنلف فراية العم  هذه من  ثات عن اجملتمع املدين وتساعدها انة 
فراياااة العمااا  وأ اااحا  املصااااحة املعنيااات. وأاااارت فراياااة العمااا   إاااربا  واناااة  ثاااات لااااربد بااات

، ٢٠١٧ فاااادة. ويف كاااانون الثاين/ينااااير  ٧ ٠٠٠مشااااورات عاااا  ن ااااا البااااد وتاقااات أكثااار مااان 
ايااادمت الاجناااة تقريرهاااا النهااااةم  ء احل وماااة الااا  تع اااف عاااا  دراساااته يف  كاااار عماياااة  عاااداد 

 اينتقالية. مشروا القانون املتعاق ،نشا   ليات العدالة
واااااااذت احل وماااااة إ اااااوات مااااان أاااااا   نشاااااا  أرباااااع  لياااااات لاعدالاااااة اينتقالياااااة عماااااجض  -٤١

، سااانت التشاااريع املتعااااق ،نشاااا  امل تاااو املعااا  ٢٠١٦يف   /أ سااا س ، . أويض ٣٠/١  لقااارار
، أ اابح هااذا امل تااو  بعاااض لااوزارة الت اماا  الااوك  واملصاااحلة. ٢٠١٧ ملةقااودين. ويف  وز/يوليااه 

مت تعياات فريااق عاماا  يتاانلف ماان كبااار األكااادطيت ومساااولت ح ااوميت وإااربا  يف  ااا  اض، وننياا
ُشا ات اناة تقنياة اض، . ونلثا(٢٥)العدالة اينتقالية لصيا ة التشريعات املتعاقة آبلياة تقصام احلقااةق

نت لاتعوي ات لصيا ة مشروا ايانون بشانن  نشاا  م تاو لاتعوي اات. وساتعر  مشااريع القاوا
املتعاقة آبلية تقصم احلقاةق والتعوي ات عا   اس الوزرا   جرد است ما  فحصها من اانو 

، شااا   ٣٠/١الناةاااو العاااا  لاتااايقن مااان دساااتوريتها. وعقاااو  دياااد املهااااة ا اااددة لتنةياااذ القااارار 
  اس الوزرا  انة رفيعة املستوى لر د التنةيذ بر سة رةيس الوزرا .

عان األرا ام اخلا اة الا   تاهاا القاوات املسااحة أولوياة رةيساية أإارى ويش   اوفراج  -٤٢
مااان األرا ااام اخلا اااة يف املقاكعاااات الشااامالية  ه تااااراض  ٢٤ ٣٣٦,٢٥لاح وماااة. واياااد أُفااارج عااان 

أُفااارج عنهاااا مناااذ كاااانون اض ه تاااار  ٤ ١٩٠,٥٨، منهاااا ٢٠٠٩والشااارايية مناااذ هناياااة احلااار  يف عاااا  
ماان األرا اام اخلا ااة الاا  ي يااقا  اض ه تااار  ٦ ٠٥١.٣٦وعااه . وهناااس مااا  م٢٠١٥الثاين/يناااير 

 يتعت عا  اايش اوفراج عنها يف املقاكعات الشمالية والشرايية.
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ويف املقاكعاااات الشااامالية والشااارايية املت اااررة مااان الناااقاا، أعياااد فاااتح املااادارس بعاااد انتهاااا   -٤٣
ا  ااناود الاذين اناد م حركاة . والتحق األكةا   ملدارس،  ن فيهم األكة٢٠٠٩النقاا يف عا  

، تااااااس الةتياااااات املقااااااتجت ٢٠٠٩جاااااور  ريااااار  ميااااا   ياااااج . ويف الوايااااات نةساااااه، ومناااااذ عاااااا  
السابقات الج  توايف تعايمهن بسبو النقاا املساحة ألدا  امتحا ت ني  شاهادة التعاايم العاا  

 سري ين ا. ، ال  تنملمها  دارة ايمتحا ت يف(٢٦) ستوييها العادي واملتقد 
يف املاةة من األسر املعيشية يف املقاكعات الشامالية والشارايية تعياهاا  ٢٣,٤ ء أن اض ونملر  -٤٤

، الاجنة الوكنية املعنياة  ألسار املعيشاية الا  ٢٠١٥نسا ، فقد أنشنت احل ومة، يف   ار/مارس 
هاا ن الاجنتاان األسار  تعياها نسا  واملركاق الاوك  املعا   اذه األسار يف كياينوتشام. واياد م نات

املعيشااية الاا  تعياهااا نسااا  ماان ايناادماج يف القااوة العاماااة واحلصااو  عااا  سااب  عاايش مسااتدامة. 
عااا  سياسااة وكنيااة بشاانن األساار املعيشااية  ٢٠١٦ووافااق  اااس الااوزرا  يف تشاارين األو /أكتااوبر 

 اااحا  املصااااحة الااا  تعياهاااا نساااا  و اااعتها وزارة شااااون املااارأة وال ةااا ، و لااا   لتشااااور ماااع أ
 ء إ اااة عمااا  وكنياااة ااااذه األسااار اض املعنيااات،  اااا يف  لااا  اجملتماااع املااادين، وتاااري ترمجتهاااا حاليااا

 .٢٠١٩-٢٠١٧ لاة ة
، اعتمااااادت احل وماااااة  عاااااجن ٢٠١٥ويف ياااااو  ايحتةاااااا  باااااذكرى ايساااااتقج  يف عاااااا   -٤٥

النشايد الاوك   لاغتات عا   دإا   ارسة تردياد  ٢٠١٥السج ، وتعم  منذ كانون الثاين/يناير 
الوكنيتت )السنهالية والتامياية(. وبنا  عا   ل  مت تردياد النشايد الاوك   لاغتات عناد ايحتةاا  

 .٢٠١٧و ٢٠١٦شبا،/فرباير من عامم  ٤بذكرى ايستقج  يف 
اياتماعياااااااة  - واااااااااذت احل وماااااااة إ اااااااوات لتعقياااااااق  كاااااااار تقااااااادت الرعاياااااااة النةساااااااية -٤٦

ية املتنثرة  لنقاا. فعا  سبي  املثا ، تعاون م تو الوحدة الوكنية واملصاحلة ماع لامجتمعات ا ا
استشااااريت يف كاااو األمااارا  العقاياااة وأإصااااةيت نةساااانيت مااان أاااا  تنملااايم حاقاااات عمااا  لاااا 

 .(٢٧)نتدريو املدربتن يف املقاكعة الشمالية

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

 ١١٠و ٨٤و ٨٣و ٧٩و ٧٤و ٥٤ -( ٢٠١٢)١٢٧التو اااااااااااااااااااااايات الااااااااااااااااااااااواردة يف الةقاااااااااااااااااااااارة   
 (٢٠١٣)٩-٤ الةقرة  والتعهد ال وعم الوارد يف ٩٤، و٥٧و - (٢٠١٢)١٢٨ والةقرة
،دإاااااا    اااااجحات اض التقامااااا ٢ ٠٢١- ٢٠١٧تت ااااامن إ اااااة العمااااا  الوكنياااااة لاةااااا ة  -٤٧

 ء أن الاجناااة الربملانياااة اض تعاا ا  اااراحة  حلاااق يف احلياااة. ونملااار  مناساابة يف الدساااتور الساااريجن م
الةرعياااة املعنياااة  حلقاااوا األساساااية اياااد أو ااات ،دراج احلاااق يف احليااااة يف الباااا  املتعااااق  حلقاااوا 
األساساااااية مااااان الدساااااتور، فمااااان املتواياااااع أن تاااااادي عماياااااة او اااااجح الدساااااتوري  ء  دراج هاااااذا 

 التعدي .
إ اوات لاتحقياق يف حاايت القتا  إاارج ن ااا الق اا  الا  وايعات وااذت احل ومة  -٤٨

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 عااا  احلااد األايصا  ماان ال ااما ت 

والشاهود و اايتهم،  اا يف  لا  تاوفئ األمان اام مان م اار  عمجض بقانون مساعدة  حان اااراةم
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مشاروا اياانون لتعادي   ٢٠١٧املغادرة  ء م ار الو و . و در يف ااريدة الرمسياة يف أنر/ماايو 
مااان اياااانون  اياااة ال اااحان والشاااهود بغياااة   ااات الشاااهود مااان اودي  بشاااهادا م عااان  ٣١املاااادة 

البعثاااات الدباوماساااية الساااريجن ية. وعاااجوة عاااا   لااا ،  املرةااام مااان - كرياااق ايتصاااا  املساااموا
أمرت  دارة التحقيقات ااناةية التابعة لاشركة  عتقا  أحد العس ريت املشاتبه يف ايياماه ،كاجا 

 .٢٠١٧النار عا  حمتجت يف راثو سواي يف أنر/مايو 
عااادا ، ، ألغااات ساااري ين اااا تنةياااذ أح اااا  او١٩٧٦و وااااو أمااار اي ااااةم  ااادر عاااا   -٤٩

و ااوتت لصاااق القاارار الااذي يصاادر دورنض عاان اامعيااة العامااة لألماام املتحاادة بشاانن وايااف العماا  
 بعقوبة اوعدا .

و ااري و ااع الصاايغة النهاةيااة ملشااروا ايااانون اديااد بشاانن  دارة السااجون لتعقيااق كةااا ة  -٥٠
را ، نملاااا  الساااجون واةياااف مشااا اة ايكتملااااش فيهاااا. وُعااار  مشاااروا اياااانون عاااا   ااااس الاااوز 

 دراج التعااديجت الاا  ااي حتهااا احل ومااة. وعااجوة عااا   لاا ، اعُتمااد باار مج نقاا  اض و ااري حالياا
 السجنا   ء مرافق بدياة من أا  احلد من اكتملاش السجون.

كمااا ااااذت  دارة السااجون إ ااوات ماان أااا  تعماايم ايواعااد نياسااون مانااديج وايواعااد  -٥١
وياي ااادا  م انيااة اتصااا  السااجنا  بااذويهم عاان كريااق  ن ااوس يف  دارة السااجون. ويتاايح سااجن 

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.

ن يف سااري ين ااا وانااة الصااايو وتتعاااون ح ومااة سااري ين ااا مااع انااة حقااوا اونسااا -٥٢
األ اار الدوليااة ماان أااا   اامان تنملاايم زنرات منتملمااة ومةااةااة  ء السااجون، ويهاادا التعاااون 

 مع هذه املاسسات  ء احلد من ايكتملاش يف السجون.
وُعااااااقز حااااااق املااااااتهم يف احلصااااااو  عااااااا  املشااااااورة القانونيااااااة ماااااان إااااااج  لااااااواةح  اااااادرت  -٥٣
. وتاانص الاااواةح عااا  أن ا ااامم الااذي طثاا  مصاااق (٢٨)لاشااركةعاان املةااتش العااا   ٢٠١٢ عااا 

متهم رهن ايحتجاز لدى الشركة لديه احلق يف مقاباة ال ابد املساو  عان خمةار الشاركة الاذي 
 تجااق فيااه الشااخص، ماان أااا  الوايااوا عااا  أساابا  ايعتقااا  و ثياا  املشااتبه فيااه. ويف الواياات 

ت ااناةياة )األح اا  اخلا اة(،  ادا ااملعادل  لداارا  نةسه، أايار  ااس الاوزرا  مشاروا القاانون
 وي  األح ا  الاواردة يف الااواةح الصاادرة عان املةاتش العاا  لاشاركة  ء  كاار اياانوين. وسايعر  
مشااااااروا القااااااانون عااااااا  الربملااااااان بعااااااد  دراج التعايقااااااات الااااااواردة ماااااان انااااااة حقااااااوا اونسااااااان يف 

 تمع املدين.ين ا، ووكايت األمم املتحدة، واجمل سري
وشاا   وزياار العااد  انتاات إا ااتت وعااادة النملاار يف ايااانون اوااارا ات ااناةيااة وايااانون  -٥٤

 العقو ت والتو ية ،ارا  تعديجت متوافقة مع املعايئ الدولية.
بشااانن اوفاااراج عااان اض سياساااياض ، اااااذت احل وماااة ايااارار ٢٠١٥ويف كاااانون األو /ديسااامرب  -٥٥

مااة ) واااو ايااانون منااع اورهااا  ويةحااة ال ااوار  السااابقة(. وبنااا  عااا  مجيااع ا تجااقين دون  
 لاا ، مل ي اان هناااس أي مشااتبه فاايهم اييااد ايحتجاااز  واااو أواماار احتجاااز  داري واياات تقاادت 

املوايااااوفت  واااااو ايااااانون منااااع اورهااااا  مت و ااااعهم يف فاااايهم هااااذا التقرياااار، أي أن مجيااااع املشااااتبه 
تدابئ بشنن سرعة الةص  يف اي ان املشاتبه فايهم الاذين انتها  ايحتجاز رهن ا اكمة. وااذت 
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التحقيااااق معهاااام  واااااو هااااذه القااااوانت. وأنشااااةت حماااااكم عايااااا إا ااااة يف كولومبااااو وأنورادهااااابورا 
 لتسريع الةص  يف الق ان املقدمة  واو ايانون منع اورها  ولواةح ال وار  السابقة.

منع اورها  وايستعا اة عناه بتشاريعات اديادة وايررت احل ومة مرااعة و لغا  ايانون  -٥٦
مل افحة اورهاا  ت اون متوافقاة ماع املعاايئ الدولياة حلقاوا اونساان. وبناا  عاا   لا ، و اعت 

بشانن القاانون املقا ح مل افحاة اورهاا ، واياد اض ايانونياض انة من اخلربا  مشروا سياسة عامة و كار 
ويت املتعاقااة بعمايااة الصاايا ة، مت النملاار يف املسااا ات حملاام  وافقااة  اااس الااوزرا . وأثنااا  املاادا

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 أااا  زندة 

 تنقيحه.

 عدم التعرض للتعايو  

 ٧٦و ٦٣و ٦٢و ٦١و ٦٠ -( ٢٠١٢)١٢٨التو يات الواردة يف الةقرة   
تااادرس ح وماااة ساااري ين اااا أن التحااادنت املتعاقاااة   افحاااة  ارساااة التعاااذيو يف البااااد  -٥٧
ن بشنن التعذيو. ويف هذا السياا، حادثت تقا  اياةمة. وتعتمد سياسة نعد  التسامح م اقاض  ي

 العامت املا يت. العديد من الت ورات او ابية إج 
ُعاااقز اساااتقج  اناااة حقاااوا اونساااان يف ساااري ين اااا. وكةااا   لااا  حصاااو  أو  ، أويض  -٥٨

ماسسااة وكنيااة حلقااوا اونسااان يف الباااد عااا  اجملااا  والةر ااة الجزماات لدبااج  بدايااة عاان حالااة 
حقااااوا اونسااااان، و  ينهااااا، حسااااو ايايت ااااا ، ماااان التعاااااون البنااااا  مااااع احل ومااااة بغيااااة  دإااااا  

لتحساينات الجزماة. والتقااارير احلالياة املقدمااة مان الاجنااة بشانن التعااذيو هام نتيجااة مباشارة اااذا ا
 ايستقج .

 ٦مت تاااوفئ  لياااة دولياااة   ااان  اااحان التعاااذيو مااان التمااااس اينتصااااا. فةااام اض، وننيااا -٥٩
ماااان اتةااييااااة مناه ااااة  ٢٢ واااااو املااااادة  ، اياااادمت سااااري ين ااااا  عااااج ض ٢٠١٦  /أ ساااا س 

يتاايح لاجنااة مناه ااة التعااذيو تاقاام ودراسااة البج ااات الااواردة ماان أفااراد أو نيابااة عاانهم  التعااذيو
بشانن انتهاكااات أح ااا  ايتةاايياة. وبنااا  عااا   لا ، تعهاادت ح ومااة ساري ين ااا  لتعاااون مااع 

 لقوانت الباد.اض الاجنة وتنةيذ تو يا ا وفق
ين اا توايهاات  ء اياوات األمان أ در الارةيس واناة حقاوا اونساان يف ساري اض، ونلث -٦٠

والشااااركة ماااان أااااا  اعتقااااا  واحتجاااااز املشااااتبه فاااايهم  واااااو ايااااانون منااااع اورهااااا ، و لاااا  يف 
عاااا  التاااوايل. وتشااام  التوايهاااات عاااا  وااااه التحدياااد حملااار  ٢٠١٦أنر/ماااايو وحقيران/يونياااه 

نهاااا ومعااااايبتهم  ارسااة التعاااذيو، ماااا يعاااقز اورادة السياساااية لاتحقيااق فيهاااا ومجحقاااة املسااااولت ع
  واو ايانون مناه ة التعذيو.
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 االختفاء القسري  

 ٢و ١ -( ٢٠١٢)١٢٨والةقااااارة  ٦٠و ٤و ٣ -( ٢٠١٢)١٢٧التو ااااايات الاااااواردة يف الةقااااارة   
 ٥و ٤و ٣و

ااذت ح ومة سري ين ا تدابئ   ابية لاتحقيق يف حايت ايإتةا  ال  حدثت يف  -٦١
يف التحقيااق يف اإتةااا   ااحةيت، اض سااتقب . وأحاارزت تقاادماملا اام، و اامان عااد  ت رارهااا يف امل

 اان فاايهم برا ياات  كناااليغودا. وايااد أُلقاام القاابح عااا  عاادة أشااخاا مشااتبه فاايهم وأُفاارج عاانهم 
 ب ةالة، ويتوايع أن تبدأ ا اكمات حاملا انتها  التحقيقات.

لااوزرا  عااا  وعقااو التصااديق عااا  اتةااييااة احلمايااة ماان ايإتةااا  القسااري، وافااق  اااس ا -٦٢
مشروا ايانون يت من  دراج أح ا  ايتةاايية يف القانون ا ام، وسايعر  عاا  الربملاان يعتمااده 

 .(٢٩)يف أاير  وايت
حالاة اإتةاا  أحاااا  ليهاا فرياق األمام املتحادة  ١ ٦٨٨ونملرت ح ومة ساري ين اا يف  -٦٣

   لاا ، زار الةريااق العاماا  العاماا  املعاا  حبااايت ايإتةااا  القسااري أو  اائ ال ااوعم. وعااجوة عااا
، وأشاار  ء تعااون احل وماة يف ٢٠١٥تشارين الثااين/نوفمرب  ١٨ ء  ٩سري ين ا يف الة ة من 

   حة الو و  دون عقبات  ء أماكن ايحتجاز.
ويف العديااد ماان حااايت ايإتةااا ، تعتقااد األساار أن الشااخص املعاا  ي يااقا  عااا  اييااد  -٦٤

عااااااا  ايااااااانون تسااااااجي   ٢٠٠٦يف عااااااا   دإااااااات احل ومااااااة تعااااااديجض احلياااااااة. ويف هااااااذا السااااااياا، أ
ماان شااهادات وفاااة  )أح ااا  ماايتااة(، و لاا  ماان أااا    اادار شااهادات  يااا  بااديض  (٣٠)الوفيااات

بغيااة   اات اساار املةقااودين ماان اسااتغج  األرا اام وسااحو األمااوا  ماان احلسااا ت املصاارفية الاا  
املصااااحلة تةعيااا  هاااذه العماياااة، وحاااِ  ااااص الشاااخص املةقاااود. ويِسااار م تاااو الوحااادة الوكنياااة و 

 املسج  العا  لامواليد والوفيات األسر عا  تقدت كابات و دار شهادات الغيا .

 حرية الكالم والتعبري  

 ٨٧و ٨٣و ٤٩و ٢٧و - ( ٢٠١٢)١٢٨التو يات الواردة يف الةقرة   
ااااا  ، ماااان أ(٣١)، ساااانت احل ومااااة ايااااانون احلااااق يف املعاومااااات٢٠١٦يف   /أ ساااا س  -٦٥

تعقيق حرية ال ج  والتعبئ، وحرية وساةد اوعج . و وااو هاذا القاانون، تاتاق  مجياع الساا ات 
العاماااة بتعيااات موظاااف لشااااون اوعاااج  يتاااوء تقااادت املعاوماااات  ء اامهاااور عناااد ال ااااو. وهاااذا 
ة القااانون ياادعو السااا ات العامااة  ء املبااادرة  وفصاااح عاان املعاومااات ماان أااا  النهااو  بثقافاا

عاا   نشاا  اناة مساتقاة معنياة  حلاق يف املعاوماات ت اِاف بتاقام اض اينةتاح. وينص القانون أي ا
، وبااااادأ ٢٠١٧الشااااا اوى مااااان املاااااواكنت والتعامااااا  معهاااااا. ومت تةعيااااا  القاااااانون يف شااااابا،/فرباير 

 املواكنون ايستةادة منه يف احلصو  عا  املعاومات.
 ، رُفعاات مجيااع القيااود املةرو ااة عااا  األإبااار وماان أااا  اسااتعادة حريااة وساااةد اوعااج -٦٦

، عقو التعايمات الر سية الصادرة  ء انة تنملايم ٢٠١٥واملواايع الشب ية يف كانون الثاين/يناير 
ايتصايت السا ية والجسا ية. وبنا  عا   ل ، ف ن املواايع الشاب ية اوإبارياة،  اا فيهاا تاا  

ريااة ودون اييااود. وعااجوة عااا   لاا ، رُفعاات القيااود املةرو ااة الاا  تنتقااد الدولااة، ط نهااا العماا  حب
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عاااا  حرياااة الصاااحةيت،  ااان فااايهم الصاااحةيون األااناااو، فسااامح اااام باااقنرة املن قتااات الشااامالية 
 والشرايية.

وتع ف سا ات  نةا  القانون عاا  التحقياق يف ايعتادا ات الا  تعار  ااا  احةيون  -٦٧
فااتح التحقيااق يف ارطااة ايتاا  يسااانثا وي رطاااتونغم، رةاايس يف املا اام. فعااا  ساابي  املثااا ، أُعيااد 

، أُلقااااام ٢٠١٧. ويف شااااابا،/فرباير ٢٠٠٩ن الااااا  وايعااااات عاااااا  Sunday Leader ريااااار  اااااحيةة ن
 .(٣٢)القبح عا  عدة أشخاا مشتبه يف  اتهم جبرطة القت 

 حرية الفكر واللمري والدين  

 ٩١ -( ٢٠١٢)١٢٨والةقرة  ٥٧و ٥٦ -( ٢٠١٢)١٢٧التو يات الواردة يف الةقرة   
حمليت مسنلة حرية الدين  يهتما  إج  فا ة ماا بعاد الناقاا املسااح يف ساري ين اا،  -٦٨
لورود ادعا ات بشنن وايوا توترات دينياة يف البااد. وتت امن اخل اة الوكنياة حلقاوا اونساان اض نملر 

قاانون املتعااق  لعهاد الادويل اخلااا ( مان ال١)٣،نةاا  املاادة  اياونض اض التقام ٢٠١٢-٢٠١٧لاة ة 
  حلقوا املدنية والسياسية الذي  ر  إ ا  ال راهية.

وياااانملم م تااااو الوحاااادة الوكنيااااة واملصاااااحلة باااارامج لا ااااج  ماااان أااااا  تعقيااااق التعااااايش  -٦٩
. وعجوة عا   ل ، أاير  اس الاوزرا  سياساة وكنياة بشانن املصااحلة يت امن التقاماات (٣٣)الدي 

 مث  يف  ون سيادة القانون وتعقيق التعايش بت ال واةف الدينية.سياساتية تت
وحدد م تو الوحدة الوكنية واملصاحلة املناكق ااغرافية املعر اة بوااه إااا  ء واياوا  -٧٠

أعمااا  عنااف باات األدنن، ونملاام دورات تةاعايااة لاتاادريو عااا  كيةيااة تنااو النقاعااات يف هااذه 
املب اار نااذار او هدفااه تااوفئ مج األماام املتحاادة اوجاااةم، وكااان التاادريو باادعم ماان باار  ومتاملناااكق. 

شااخص، بياانهم بو يااون  ١٢ ٠٠٠تاادريو أكثاار ماان مت  ٢٠١٦يف عااا  بشاانن العنااف الاادي . و 
 ومسيحيون وهندوس ومسامون ومهنيون وراا  دين وايادة رأي وموظةون يف اخلدمة العامة.

قااارير  ء حماااكم الصاااح  ااد أشااخاا ماان التاض ويف الواياات نةسااه، اياادمت الشااركة عاادد -٧١
يف ألوثغامااااا. وساااااوا توااااااه  ٢٠١٤يشااااتبه يف تاااااوركهم يف أعمااااا  عناااااف وايعاااات يف  وز/يولياااااه 

  ء األدلة الواردة يف هذه التقارير.اض اي امات  د املشتبه فيهم استناد

 اللغة  

  والتعهاااااااااااااااد ال اااااااااااااااوعم الاااااااااااااااوارد يف ٥٥ -( ٢٠١٢)١٢٧التو ااااااااااااااايات الاااااااااااااااواردة يف الةقااااااااااااااارة   
 (٢٠١٣)١-٤ الةقرة(  والتعهد ال وعم الوارد يف  ٢٠٠٨)١٠٥ الةقرة
أع ت ح ومة سري ين ا األولوية لتنةيذ السياسة املتعاقة  لاغة الرمسية لاباد، واخل اة  -٧٢

اخل ااة الوكنيااة العشاارية يعتماااد ثااج  لغااات رمسيااة يف سااري ين ااا. ويعااد تنةيااذ هااذه السياسااة و 
لتعقياااااق املصااااااحلة يف البااااااد وكةالاااااة الو اااااو  احلقيقااااام  ء اخلااااادمات احل ومياااااة. ويف  حياااااونض اض أمااااار 
 .(٣٤)،  يغت إ ة العم  الوكنية لاتعايش و قيق اودماج اياتماعم٢٠١٦ عا 
واااذت ح وماة ساري ين اا عادة إ اوات بناا ة عاو  قياق الغاانت املتصااة  حلقاوا  -٧٣

. (٣٥)ت أويض بنا  القدرات الوكنية عن كريق و ع إاركاة كرياق تتعااق  لاغااتالاغوية. فاستهدف
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مجعياااة معنياااة  لاغات/التعاااايش يف اجملتمعاااات ا اياااة وتساااجياها. ويف  ٥ ٠٠٠ومت  نشاااا  حاااوايل 
 ١٥ ٠٠٠دورة لتدريس الاغات الرمسية يشارس فيها أكثار مان  ٦٠٠الوايت احلا ر،  ري تنمليم 

 شخص.
أكاقاااات احل ومااااة مواايااااع  ل  ونيااااة لاتثقيااااف وتاقاااام التعايقااااات ماااان اامهااااور. اض، وننياااا -٧٤

 ٢٠١٢وأنشااانت مركاااق اتصاااا  لتاقااام شااا اوى اامهاااور. ويتاقااا  املركاااق، مناااذ  سيساااه يف عاااا  
و حة إادمات  www.bashawa.lkم املة يف الشهر. وأُكاق املوايع الشب م  ١٥٠ ء  ١٠٠بت

 ال مجة.
ة  ء  سااات تقااادت اخلااادمات عاااا  املساااتوى ا اااام، فاااتم  نشاااا  ساااعت احل ومااااض، ونلثااا -٧٥

مرافااااق جو ايااااة يف  موعااااة خمتااااارة ماااان اجملااااالس الباديااااة، واجملااااالس احل اااارية، ومراكااااق الشااااركة، 
م تباااض لتيساائ التوا اا   لاغتاات يف املقاكعااات ثناةيااة الاغااة وأمااا ت  ٧٢واملستشااةيات العامااة، و

كما  ري ااا  تادابئ ل امان وااود  اابد   وستنشن مرافق  اثاة يف مناكق أإرى. املقاكعات. 
 مناو  لديه  ملا   لاغتت يف مجيع مراكق الشركة عا  مدار الساعة.

، ايااااارر  ااااااس الاااااوزرا  تقوياااااد مجياااااع املاسساااااات العاماااااة وشااااابه ٢٠١٧أنر/ماااااايو  ٩ويف  -٧٦
ثج  لغات لتوايه اامهور. وعجوة عاا  احل ومية واألماكن العامة باوحات  عجمية باغتت أو 

ت ااو مان  (٣٦)عا  ايانون اايةة الوكنية لتنمليم األدويةاض  ل ، ف ن التعديجت ال  أدإات ماإر 
 الصيادلة استخدا  الاغة ال  ية اها املريح لدى  را األدوية وتقدت املشورة ال بية.

 ا قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 
 ا ق يف الصحة  

 (٢٠٠٨)٩٥التعهد ال وعم الوارد يف الةقرة   
 لعماا  عااا  التخةيااف ماان وكاانة الةقاار و قيااق األهااداا اض تعهاادت سااري ين ااا كوعاا -٧٧

اوجاةياااة لأللةياااة مااان إاااج  موا ااااة ايساااتثمار يف اخلااادمات الصاااحية. وحققااات احل وماااة الغاياااة 
يف  ٩٨,٥ة  صت األكةاا  دون سان الثالثاة املتعاقة بتحصت األكةا  الشام  حي  باغت نسب

املاةاااااااة. وباغااااااات نسااااااابة  صااااااات األكةاااااااا  يف سااااااان اخلامساااااااة مااااااان الااااااادف ن والتيتاااااااانوس وشاااااااا  
يف املاةااااة. ويف الواياااات نةسااااه، مل يااااتم اوبااااج  عاااان   ااااا ت بشااااا  أكةااااا  يف  ٨٦,٦ األكةااااا 
الااااويدة . وعااااجوة عااااا   لاااا ، ااةااااح معااااد  وفيااااات حااااديثم ١٩٩٦ين ااااا منااااذ عااااا   سااااري
 .٢٠١٣حالة وفاة عا   ٦,٥ ء  ١٩٩١ويدة حِية عا   ١ ٠٠٠وفاة ل    ٢٢,٢ من

اض . ووفقاا٢٠١٣يف املاةااة عااا   ٩٩,٨وباغاات نساابة الااويدات  ساااعدة ايااابجت ماااهرات  -٧٨
لدراسااااااااااة استقصاااااااااااةية أار ااااااااااا وزارة الصااااااااااحة بشاااااااااانن رعايااااااااااة التوليااااااااااد يف حااااااااااايت ال ااااااااااوار  

دات تقريباااض تااري يف ماسسااات رعايااة عااا  أياادي أشااخاا (، فاا ن مجيااع الااوي٢٠١٢/٢٠١٣)
 يف املاةة من حايت الويدة يف وحدات متخصصة. ٧٠مدربت، وتري 

( تع م األولوية لاقندة املاوارد البشارية ٢٠١٧-٢٠١٢واخل ة الوكنية الرةيسية لاصحة ) -٧٩
عاادد القااابجت يف مرافااق واملاليااة عااا  الصااعيد الااوك  ويف املقاكعااات. و اادا اخل ااة  ء زندة 
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، وزندة نسابة ٢٠١٧امارأة حبااو  عاا   ٣ ٠٠٠الصحة العامة ليصابح املعاد  ايابااة واحادة ل ا  
 .٢٠١٧يف املاةة حباو  عا   ١٠٠ ع ا  ارعة الاقاح الثجثم  ء نسبة 

 ا ق يف التعليم  

 (٢٠٠٨)٩٥التعهد ال وعم الوارد يف الةقرة   
لتخةيااف ماان حادة الةقاار عاان كريااق التعااايم. وتااوفر الدولااة  اض تعهادت سااري ين ااا كوعاا -٨٠

التعاااايم اجملااااين مااان الصاااف األو   ء املساااتوى اااااامعم، وتقاااد  العدياااد مااان احلاااوافق الااا  ت ةااا  
اونصاااا واملساااواة يف احلصااو  عااا  التعااايم. ويف الواياات نةسااه، رُفااع احلااد األد  لساان التعااايم 

. وبة اا   لاا ، (٣٧)١٩٣٩لااواردة يف ايااانون التعااايم لعااا  عاماااض  واااو الاااواةح ا ١٦ ء  ١٤ ماان
يف املاةااة. وبااا  معااد  ايلتحااااا  ٩٩,٥ارتةااع معااد    ااا  التعااايم ايبتااداةم يف ساااري ين ااا  ء 

يف املاةاااة. ويباااا   ٠,٢٣يف املاةاااة ومعاااد  التسااار  مااان هاااذه املرحااااة  ٩٨,٢٦ لتعاااايم ايبتاااداةم 
يف املاةااااااة ومعااااااد  و ااااااوام  ء الصااااااف  ٩٨,٥ معااااااد  و ااااااو  التجميااااااذ  ء الصااااااف اخلااااااامس

ومعااد   كمااا   يف املاةااة ٩٨.٥ يف املاةااة. وبااا  معااد  ايلتحاااا  لتعااايم الثااانوي ٩٧,٨ التاسااع
 .٩٨,٥ هذه املرحاة

. وتاااااادي (٣٨)(٢٠١٢-٢٠١٧وأعااااادت وزارة التعاااااايم إ اااااة التعاااااايم الوكنياااااة احلالياااااة ) -٨١
 ء تعقياااق املااادارس ل ااام تراعااام احتياااااات  (٣٩)٠٠٩٢املبااااد  التوايهياااة املجةماااة لا ةااا  لعاااا  
مدرسااااة يف قااااس مقاكعااااات. وُد اااات العنا اااار  ١ ٥٠٠األكةااااا ، ومت تريااااو هااااذا الاااانهج يف 

األساساااااية ااااااذا الااااانهج يف سياساااااة التعاااااايم الشاااااام  لاجمياااااع الااااا  تغ ااااام مااااادارس البااااااد الباااااال  
 مدرسة. ٩ ٩٠٥ عددها
املدرسااة، تااوفر ح ومااة سااري ين ااا وابااات منتصااف وماان أااا  تعقيااق تربااة ال ةاا  يف  -٨٢

. وعاااجوة عاااا   لااا ، أُنشاااةت ااااان حلماياااة (٤٠)النهاااار والاااقي املدرسااام واملاااواد التعايمياااة لاتجمياااذ
اض  ء  سااااااات التعاااااااايم  لاغاااااااة التامياياااااااة، عِينااااااات يف مجياااااااع املااااااادارس احل ومياااااااة. وساااااااعي ال ةااااااا 
 ة مقاكعات.معاماض لاتدريس  ذه الاغة يف عد ٢ ٦٣١ احل ومة

 ا ق يف املسكن  

 ٨٨ -( ٢٠١٢)١٢٧التو يات الواردة يف الةقرة   
 ٢٠١٥كشف تقييم ايحتيااات األولية الذي أارته احل ومة يف تشارين الثااين/نوفمرب  -٨٣

مسااااااا ن يف املنااااااااكق املتااااااانثرة  لناااااااقاا. ويتعااااااات عاااااااا  احل وماااااااة  ١٣٧ ٥٠٠احلاااااااااة  ء تاااااااوفئ 
 . (٤١)ملساكنمن مجاة هذه ا ٦٥ ٠٠٠ تشييد
من  موا املساكن الا  سُتشاِيد بادعم ماايل مان احل وماة  ٣٣ ١٤٥وايد اكتم  تشييد  -٨٤

اض مساااا ن ٥١٨مساااا ن. وعااااجوة عااااا   لاااا ،  ااااري تشااااييد  ٤٦ ٠٠٠اانديااااة والبااااال  عااااددها 
لألشاااخاا املشااااردين يف مااااا ر، باااادعم مااااايل ماااان ح ومااااات  كسااااتان وكازاإسااااتان والبحاااارين. 

مسااا ن يف موييتيةاااو وكياينوتشااام و تي اااالوا يف  ٣ ٠٠٠ ، سااايجري تشاااييد و و اااافة  ء  لااا
 املقدمة من اي اد األورويب. ت كار بر مج اوعا 
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وتتاااوء الاااوزارات املختصاااة، مااان إاااج  الصاااندوا ايساااتةماين لاتنمياااة البشااارية، معاااااة  -٨٥
اي ااا القارعاة. ومان أاا  أسرة تعما  يف  ١٦٩ ٠٠٠األو اا الس نية واألحوا  املعيشية حلوايل 

استعادة و ست احلياة ال رطة لاعامات يف هذا الق اا، مت و اع وتنةياذ بار مج ونشاا   معاات 
ساا نية مااقودة  ملياااه والصاارا الصااحم وال اارا وال هاار   واملراكااق اجملتمعيااة ومراكااق تنميااة ال ةاا  

ماين لاتنميااااة البشااارية باااادعم وزارة واملعاباااد و ئهاااا ماااان املرافاااق املشااا كة. ويقااااو  الصاااندوا ايساااتة
الصااناعات القراعيااة يف  ااا    اادار سااندات نحيااازةن األرا اام   سااندات ما يااة لاااقوات ماان أااا  

 سااند ١ ٠٩٨ ثبااات املا يااة املشاا كة و قيااق املساااواة اانسااانية و  اات املاارأة. ومت حااىت اةن   اادار 
تقااادت  ٢٠١٥يف كاااانون الثاين/ينااااير  ما ياااة لألسااار. ويف   اااون  لااا ، بااادأت احل وماااة ااندياااة

ومان املتواياع أن ي تما  املشاروا أسارة يف  دوي وناوارا و ياياا وهااتون.  ٤ ٠٠٠ايرو  مشاريع لا 
 و ااافة  ء  لاا ، أُكاقاات إ ااة العما  الوكنيااة املتعاقااة  لتنميااة اياتماعيااة و  يف عاا  ٢٠١٧.

 جملتمع املقارعت )٢٠٢٥-٢٠١٥( من أا  تعقيق أو اعهم ايايتصادية واياتماعية واملعيشية.

 سبل العيش والتخفيف من حدة الفقر  

 ١٠٣و ١٠٢و١٠١و ١٠٠و ٦٧و ٥٨ -( ٢٠١٢)١٢٧التو ااااااااااااااايات الاااااااااااااااواردة يف الةقااااااااااااااارة   
 ٦-٤  والتعهاااادات ال وعيااااة الااااواردة يف الةقاااارتت ١٠٩و ١٠٨و ١٠٧و ١٠٦و ١٠٥و ١٠٤و
 (٢٠١٣)١٦-٤و

الةقااار أولوياااة ايصاااوى حل وماااة ساااري ين اااا. والتوااااه اادياااد طثااا  التخةياااف مااان حااادة  -٨٦
لاسياسااة ايايتصااادية لاح ومااة ي ااع يف ايعتبااار املساااة  املتعاقااة  ألماان اياتماااعم، والتةاااوت 

والتةااااو ت السااااةدة يف  اااا  اض وااتماعيااا يف توزياااع الااادإ  وحمناااة الق اعاااات املهمشاااة اايتصاااادنض 
 ناكق.التنمية عا  مستوى املقاكعات وامل

ساااي ون نعاااا  التخةياااف مااان حااادة الةقااارن واياااررت  ٢٠١٧وأعانااات احل وماااة أن عاااا   -٨٧
تشااا ي  اناااة تتمتاااع بصاااجحيات كبااائة ي أساااها رةااايس اامهورياااة وت ااام رةااايس الاااوزرا  والاااوزرا  
املعنيات ماان أاا  تنةيااذ سياسااة وكنياة لاتخةيااف ماان حادة الةقاار، وستشااارس فيهاا مجيااع الااوزارات 

ت وهيةااات ايانونيااة وشااركات والق اااا اخلاااا وشااركا   اائ ح ااوميت. واااادا و ااالس املقاكعااا
. (٤٢)٢٠٣٠العا  من هذه السياسة هو كةالة أن ت ون سري ين ا إالية من الةقار حبااو  عاا  

، أُكاقااات نحركاااة  رامشااااث م الشاااعبيةن الااا   ااادا  ء  قياااق الرإاااا  ٢٠١٧أنر/ماااايو  ٤ويف 
 ١٥ ٠٠٠م ماان فهاام حقااوايهم والوفااا  بواابااا م، وسيشاام  نشاااكها ايايتصااادي لامااواكنت و  ياانه

 .٢٠٢٠ايرية حباو  عا  
واشااا كت وزارة التخ ااايد وم تاااو الوحااادة الوكنياااة واملصااااحلة يف و اااع إ اااد مةصااااة  -٨٨

يف املقاكعاات الشامالية  (٤٣)لرب مج تنمية املقاكعات، و ل   لتشااور ماع خمتااف ااهاات املعنياة
 انة ال را واينوات الري والعيادات الريةية واملدارس واملساكن وإقا ت املياه.والشرايية بغية  ي

وهنااااس مباااادرات أإااارى يف  اااا  ساااب  كساااو العااايش تشااام   نشاااا  ماااقارا جو اياااة يف   -٨٩
ماان  ااغار املااقارعت عااا  ايسااتةادة ماان األرا اام  ٣٠٠و بااانتودا  اادا تاادريو  (٤٤)كاينوتشاام

كهة  ستخدا  أساليو ا افملة عا  امليااه واألمسادة مل ااعةة اينتااج ااافة يف زراعة اخل ر والةا 
 .(٤٥)والدإ 
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وايامة مشاريع أعما  حرة اساتةادت منهاا أكثار اض كما ايدمت هيةة  عادة التنهي  ايرو  -٩٠
أسااارة،  ٦٠ ٠٠٠أسااارة كانااات مشاااردة يف الساااابق، ودفعااات تعوي اااات ألكثااار مااان  ٦ ٠٠٠مااان 

أسرة وايامة مشاريع أعما  حارة، عاجوة عاا  تقادت ايارو   ٤ ٠٠٠ وأ حت الةر ة ألكثر من
 أسرة يف مناكق  عادة التوكت. ٥٠٠ س ان ألكثر من 

ويف الواياااات نةسااااه، توا اااا  ح ومااااة سااااري ين ااااا تميااااع املعاومااااات اوحصاااااةية عااااان  -٩١
 تصادية.األو اا اياتماعية وايايتصادية بغية  ديد املساة  املتعاقة  حلقوا اياتماعية واياي

 ا ق يف العمل ومحاية حقوق اإلنسان يف مكان العمل  

 (٢٠١٣)١٩-٤ التعهد ال وعم الوارد يف الةقرة  
ااااااذت ح ومااااة سااااري ين ااااا إ ااااوات يعتماااااد تشااااريعات وأنملمااااة ل اااامان الصااااحة  -٩٢

والسجمة املهنية والرفاه يف م ان العما ، و لا  يف  كاار التح ائ لاتصاديق عاا  اتةاايياة منملماة 
 ١٩٤٢لعاا   ٤٥. وتُغ   السجمة والصحة املهنية  وااو القاانون رايام ١٥٥العم  الدولية رايم 

املتعاق  ملصانع، وعجوة عا   ل  تري  يا ة ايانون لعر ه عا   اس الوزرا  بشنن الساجمة 
 املهنية والصحة والرفاه.

سااااااجمة ، و ااااااعت ح ومااااااة سااااااري ين ااااااا سياسااااااة وكنيااااااة لا٢٠١٤ويف حقيران/يونيااااااه  -٩٣
 ،  دا  نشا  نملا  وك  يف هذا اجملا  وو ع برامج لتحست بيةة العم .(٤٦)والصحة املهنيتت

مان  ٢٠٠٩وعجوة عا   ل ، أُنشم املعهد الوك  لاسجمة والصاحة املهنيتات يف عاا   -٩٤
أاااا  تنملااايم بااارامج تااادريو لةاةااادة العاااامات وأ اااحا  العمااا  والنقاااا ت واملاااوظةت احل اااوميت، 

 لاحد من عدد او ا ت واألمرا  النامجة عن العم .و 

 ا قوق املتعلقة أبشخا  حمددين أو فئات حمددة -دال 
 املرأة  

 ٦٨و ٦٦و ٦٥و ٦٤و ٦٣و ٦٢و ٦١و ٢ -( ٢٠١٢)١٢٧التو اااااااايات الااااااااواردة يف الةقاااااااارة   
 ٩٨وعياااااااااااااااة الاااااااااااااااواردة يف الةقااااااااااااااارتت   والتعهااااااااااااااادات ال ٥٥ -( ٢٠١٢)١٢٨ والةقااااااااااااااارة ٦٩و
 (٢٠١٣)١٢-٤و ١١-٤و ١٠-٤ات (  والتعهدات ال وعية الواردة يف الةقر ٢٠٠٨)٩٩و

ااااذت ح ومااة سااري ين ااا تاادابئ   ابيااة حلمايااة وتعقيااق حقااوا املاارأة. فصاادايت عااا   -٩٥
. كمااا اعتماادت احل ومااة اخل ااة ايساا اتيجية (٤٧)٢٠١٥حقيران/يونيااه  ١٥بروتوكااو   لئمااو، يف 

 .٢٠١٦  ايدمتها وزارة العد  يف شبا،/فرباير بشنن ايتار  ألشخاا، ال
عاا   ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١٢وعجوة عا   ل ، وافقت ح ومة سري ين ا يف  -٩٦

اوعاجن بشانن ايلتاقا  ،هناا  العناف اانسام يف حاايت الناقاا، واع فات أبن الواياياة مان العناف 
سااج  واألماان والتنميااة املسااتدامة، وكااررت اانساام يف حااايت النااقاا أماار  لاا  األ يااة لتحقيااق ال

  كيد التقامها ،هنا  اوفجت من العقا  عا  هذه ااراةم.
مت  نشااا  م اتااو ، واااذت عاادة تاادابئ مل افحاة العنااف اانساااين يف ساري ين ااا. أويض  -٩٧

 شركة إا ة  لنسا  واألكةا  يف خمافر الشركة تشارا عايهاا  ااب ات شاركة،  اا يف  لا  يف
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املقاكعااات الشاامالية والشاارايية. وتعماا  يف هااذه امل اتااو  اااب ات شااركة حصااان عااا  تاادريو 
 ايةاااة اض إااااا مااان أاااا  تاااوفئ إااادمات تتسااام  ل ةاااا ة والةعالياااة. وهاااذه الشاااب ة تااارتبد أي ااا

الوكنية حلماية ال ة . ويف الوايت نةسه، تواد يف املستشةيات يف املقاكعات املت ررة مان الناقاا 
 اعدة  حان العنف اانساين.م اتو ملس

مت تقويااد امل تااو اخلاااا  ملاارأة وال ةاا  التااابع لاشااركة السااريجن ية  ااد هاااتةم اض، وننياا -٩٨
 مباشر لتاقم الش اوى بشنن العنف اانساين، وتيسئ ايستجابة الةورية.

اض هنجااا مت  لتشااااور ماااع خمتااااف ااهاااات املعنياااة اعتمااااد نملاااا   حالاااة ادياااد يتباااعاض، ونلثااا -٩٩
متعااادد الق اعاااات ماااان أاااا   ساااات التصااادي لاعناااف اانساااااين والواياياااة منااااه، و ا اااة العنااااف 

 .(٤٨)األسري
، بغياة (٤٩)توء فريق من اخلربا   يا ة تعديجت لقانون م افحة العنف األسرياض، ورابع -١٠٠

ملاارأة تعقيااق التصاادي  واااو القااانون لاعنااف األسااري. وعااجوة عااا   لاا ، و ااعت وزارة شاااون ا
وال ة  إ ة عم  وكنية لاتصادي لاعناف اانسااين  اري تنقيحهاا مان إاج  عماياة مشااورات 
وكنيااااة. ويف الواياااات نةسااااه، وافااااق  اااااس الااااوزرا  عااااا   نشااااا  انااااة نساااااةية وكنيااااة لاتحقيااااق يف 

 الش اوى املتعاقة  نتهاس حقوا املرأة.
لعنااااف اانساااااين ومقا اااااة وأف اااات هااااذه التاااادابئ  ء تيساااائ التحقيقااااات يف حااااواد  ا -١٠١

ااناة. وتتوء شركة سري ين ا التحقيق يف احلاواد  املقعوماة املتعاقاة  لعناف اانسااين، وتقاد  
، ٢٠١٥تشااارين األو /أكتاااوبر  ٧األدلاااة  ء م تاااو املااادعم العاااا  لانملااار يف تواياااه اي اااا . ويف 
ا تصا  امارأة والتحارط انساياض  أدانت ا  مة العايا يف اةنة أربعة من أفراد ايوات األمن بتهمة

أبإرى يف فيسةامادو. وينص ايانون منع العنف األساري عاا  ساب  انتصااا شابه اي ااةية ت اون 
يف شاا   أواماار  ايااة يف حااايت العنااف األسااري. والشااركة هاام ااهااة الاا  تتاقاا  يف األساااس 

ا املارأة والعناف الش اوى املتعاقة  لعناف األساري. ولاذل  يُادِر   ابا، الشاركة يف  اا  حقاو 
 اانساين،  ا يف  ل  العنف األسري.

والتااادابئ األإااارى الرامياااة  ء النهاااو  حبقاااوا املااارأة تشااام  التااادريو املهااا  لامقااااتجت  -١٠٢
السااابقات، والتاادابئ املتصاااة  لو ااو   ء العدالااة واو ااجح التشااريعم. وأُنشااةت مراكااق لتنساايق 

ة ل امان مراعااة ايعتباارات اانساانية عاا  مجياع مساتونت الشاون اانسانية يف ك  وزارة خمتصا
 اودارة و نع السياسات.

ومت نشاااار شااااركيات يتحاااادثن الاغااااة التاميايااااة يف املقاكعااااات الشاااامالية والشاااارايية لتسااااهي   -١٠٣
شااااركياض يتحاااادثون لغااااة التامياااا ،  ٩٥١و ااااو  املاااارأة  ء اايةااااات املعنيااااة ،نةااااا  القااااانون. وُعااااِت 

إا ااااة معنيااااة بتوظيااااف أشاااخاا يف الشااااركة ماااان املقاكعااااات الشاااامالية والشاااارايية  وأُنشاااةت  ليااااة
ورة واملساااعدة القانونيااة  كقات باغااة التاميا . وعااجوة عاا   لاا ، ُعاقزت اخلاادمات مان ايبياا  املشا

 راكق  يوا  لا حان. موتوفئ 
إا ااة وعمااا  احلقااوا اض أح اماا ٢٠٢١-٢٠١٧وتت اامن إ ااة العماا  الوكنيااة لاةاا ة  -١٠٤

امل ةولااة  واااو اتةااييااة الق ااا  عااا  التمييااق  ااد املاارأة. وهاام تو اام ،ااارا  تعااديجت عاااااة 
عااا  القااانون ااناااةم والتشااريعات  ات الصاااة ل اامان  عمااا  حقااوا املاارأة. فعااا  ساابي  املثااا ، 
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تت اااامن اخل ااااة مساااااة   اراةيااااة بشاااانن او ااااجحات القانونيااااة املتعاقااااة  وهنااااا  ال اااا  لاحماااا ، 
 ا  القوام، وايوانت األحوا  الشخصية التمييقية، والعنف األسري. واي تص
وعجوة عا   ل ، اُاذت تدابئ   ابية لقندة مشاركة املارأة يف احليااة السياساية. وعاا   -١٠٥

يانص  ٢٠١٦لعاا   ١سبي  املثا ، ف ن القانون املتعاق  نتخا ت السا ات ا اية )املعد ( رايام 
 ملاةة من  موا مقاعد السا ة ا اية لانسا .يف ا ٢٥عا  اصيص 

و دا  اية العما  املهاارين وأفراد أسرهم، تعتق  ح ومة سري ين ا سن تشاريعات  -١٠٦
. وعجوة عاا   لا ، فا ن امل تاو الساريجن م لاعاامات يف اخلاارج (٥٠)مع ايتةااييةاض اديدة  شي

مل  مجة عان العما  يف اخلاارج. وط ان لامت اررين لديه موايع شب م ودارة الش اوى املتعاقة  ملا
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.
عنيااااة  لعمالااااة تتاقاااا  وتواااااد يف البعثااااات الدباوماسااااية السااااريجن ية يف اخلااااارج أايسااااا  م -١٠٧

الشااا اوى ماااان العمااااا  املهاااااارين مباشاااارة. وعنااااد تاقاااام الشاااا اوى، تتخااااذ البعثااااات اوااااارا ات 
الجزمااة حسااو ايااوانت العماا  الساااةدة يف البااادان املسااتقباة. واااذه األايسااا  عجايااات رمسيااة وثيقااة 

ستامة. واياد اُااذت مع السا ات ا اية يف البادان املعنية  دا  ء   اد تسونت لاش اوى امل
 تدابئ لتوعية أفراد أسر العما  املهاارين آبلية تقدت الش اوى.

 األطفال  

   والتعهااااد ال ااااوعم الااااوارد يف٧٣و ٧٢و ٧١و ٧٠ -( ٢٠١٢)١٢٧التو اااايات الااااواردة يف الةقاااارة   
 (٢٠١٣)١٩-٤و ١٣-٤و ٨-٤ات (  والتعهدات ال وعية الواردة يف الةقر  ٢٠٠٨)٩٧الةقرة 
ااااذت ح ومااة سااري ين ااا تاادابئ   ابيااة ماان إااج  وزارة العماا  والعجايااات النقابيااة  -١٠٨

لاق اااا  عاااا  عمااا  األكةاااا ، وتساااريع البااات يف الشااا اوى الااا  تن اااوي عاااا  ادعاااا ات بشااانن 
مهناة أو ظاروا  ٥١ايعتدا  عا  األكةا  واستغجام. وتشم  هذه التدابئ اعتماد اياةمة ت م 

ا  األكةااا  فيهااا. وعااجوة عااا   لاا ، طنااع القااانون اسااتخدا  أكةااا  عماا  إ اارة ُ ملاار اسااتخد
دون الرابعة عشرة. وايد وافق  اس الوزرا  عا  السياساة الوكنياة لاق اا  عاا  عما  األكةاا  يف 

  عداد إ ة عم  لتنةيذ هذه السياسة.اض سري ين ا. و ري أي 
 زا  عماا  اض نعااد  التسااامح م اقاامةاااده اض ، وايِااع الاارةيس تعهااد٢٠١٦ويف حقيران/يونيااه  -١٠٩

األكةااا ن، وكااان  لاا  إااج  مناساابة نملماات وحيااا  ناليااو  العاااملم مل افحااة عماا  األكةااا ن. 
 ووزارة العم  هم ااهة الرةيسية املساولة عن الق ا  عا  عم  األكةا .

وزاد الااااوعم العااااا  فيمااااا يتعاااااق بعماااا  األكةااااا  بة اااا  احلمااااجت ماااان ايبياااا  ني لعماااا   -١١٠
. ٢٠١٥كةااا ، ونعاام لاتعااايم اايااادن، الاا  نملماات باادعم مااان منملمااة العماا  الدوليااة يف عاااا  األ

فعاااا  ساااابي  املثاااا ، مت بنجاااااح الق اااا  عااااا  عماااا  األكةاااا  يف مقاكعااااة راتناااابورا الاااا  شااااهدت 
رب مج األو  لامناااكق اخلاليااة ماان عمالااة األكةااا . و ااري ت بيااق تربااة راتنااابورا بصااورة الااان ااجا 
 مقاكعة. ٢٥يف مجيع مقاكعات الباد البال  عددها  اثاة 
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و ساعدة من منملمة العم  الدولية، نملمت حاقات عم  بشنن سياسة عد  التساامح  -١١١
 زا  عمالااة األكةااا ، ماان أااا  توعيااة العااامات يف وساااةد اوعااج  والشااركيات املاحقااات اض م اقاا

 ركة. مل اتو املعنية بشاون املرأة وال ة  التابعة لاش
والشاا اوى املتعاقااة بعماا  األكةااا  الاا  تتاقاهااا اايةااة الوكنيااة حلمايااة األكةااا  أو وزارة  -١١٢

العماا  بصااورة مباشاارة،  ااري التحقيااق فيهااا ماان ايباا   اابا، العماا  يف الااوزارة. وأدى عماا  الااوزارة 
أن األكةاا   ء  قيق ااةا  كبئ يف عمالة األكةا  يف الباد. وتشئ اوحصا ات األإائة  ء 

 يف املاةة. ١سنة( ي تتجاوز نسبتهم  ١٧-٥املنخركت يف العم  يف الباد )
 لتحاادنت املاثاااة فيمااا يتعاااق  لنملاار يف الق ااان اض وأحاكاات ح ومااة سااري ين ااا عاماا -١١٣

الاا  تن ااوي عااا   سااا ة معاماااة األكةااا  واسااتغجام. و ااري ااااا  تاادابئ لتقويااد مراكااق الشااركة 
أباهااااقة فيااااديو ل اااامان واااااود تسااااجيجت مصااااِورة لألدلااااة الرةيسااااية املتمثاااااة يف  فااااادات  وا اااااكم

األكةاااا  الشاااهود. وأُنشاااةت حم ماااة إا اااة عاياااا يف أنورادهاااابورا لانملااار يف اي اااان ايعتااادا  عاااا  
 األكةا  واستغجام، من أا  البت عا  واه السرعة يف هذه احلايت.

عا  و اع الامساات األإائة ملشاروا اياانون بشانن وعجوة عا   ل ، تع ف احل ومة  -١١٤
، (٥١) اية األكةا  و نصاافهم، ويقا ح مشاروا القاانون  لغاا  املرساو  اخلااا  ألكةاا  والشابا 

بغيااة ايمتثااا  لامعااايئ الدوليااة املتعاقااة  ملصاااق الة ااا  لا ةاا . كمااا يقاا ح  دإااا  تاادابئ  ايااة 
 ٢كةاااااااا  الاااااااذين  تاااااااااون  ء رعاياااااااة و اياااااااة. ويف إا اااااااة لألكةاااااااا  املخاااااااالةت لاقاااااااانون واأل

، أكاقاات الااوزارة نالشااراكة الوكنيااة ماان أااا   هنااا  العنااف  ااد األكةااا ن. ٢٠١٧حقيران/يونيااه 
والتقماات سااري ين ااا كوعاااض أبن ت ااون واحاادة البااادان ايثاا  عشاار الاا  تتصاادر نالشااراكة العامليااة 

 .(٥٢)من أا   هنا  العنف  د األكةا ن

   ذوو اإلعاقةاألشخا  

  والتعهااااااااااااد ال ااااااااااااوعم الااااااااااااوارد يف ٩٠و ١ -( ٢٠١٢)١٢٧التو اااااااااااايات الااااااااااااواردة يف الةقاااااااااااارة   
 (٢٠١٣)١٥-٤ الةقرة(  والتعهد ال وعم الوارد يف ٢٠٠٨)١١١ الةقرة
        اااااادايت سااااااري ين ااااااا عااااااا  اتةااييااااااة حقااااااوا األشااااااخاا  وي اوعاايااااااة يف شاااااابا،/ -١١٥
  ينية ستعر  عا   اس الاوزرا  لاموافقاة عايهاا حبااو  . و ري  عداد تشريعات ٢٠١٦فرباير 

 .٢٠١٧هناية أياو /سبتمرب 
وهناااس عاادد ماان الوكااايت التابعااة لادولااة،  ااا فيهااا وزارة التم اات اياتماااعم والرعايااة  -١١٦

إا ااة بشاانن حصااو  األشااخاا  وي اوعاايااة عااا  فاارا اض اياتماعيااة، الاا  أ اادرت أح اماا
 العم .
 حلااة  ء  ارا    ايب لقندة فرا  (٥٣)١٩٨٨يم اودارة العامة الصادر عا  ويقر تعم -١١٧

العمااااا  ااااااذه الشااااار ة، وأ ااااادرت وزارة اودارة العاماااااة تعايماااااات  ء مجياااااع الاااااوزارات واودارات 
يف املاةااااة عااااا  األاياااا  ماااان  ٣والشااااركات ت اااااو منهااااا توظيااااف أشااااخاا ماااان  وي اوعاايااااة يف 

ة العامااة،  اان لااديهم املاااهجت امل اوبااة وي  ااو   عاااايتهم دون أدا  الوظاااةف الشااا رة يف اخلدماا
 مهامهم.
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أبن األشاااخاا  وي  ٢٠١٢وتعااا ا السياساااة الوكنياااة لاماااوارد البشااارية والعمالاااة لعاااا   -١١٨
اوعااياااة يوااهاااون  ااادنت يف الو اااو   ء التعاااايم والتااادريو املهااا  والعمالاااة وبااارامج املساااااعدة 

فهاام تت اامن  ااارا ات حمااددة ملساااعدة األشااخاا  وي اوعاايااة يف احلصااو   اوجاةيااة. وماان  ِ،
عااا  فاارا العماا ، و لاا  عااا  ساابي  املثااا  عاان كريااق  يةااة البيةااة املاديااة أو ماان إااج  باارامج 

 تقدت احلوافق أل حا  العم .
وأُنشااااانت وزارة العمااااا  اياعااااادة بياااااا ت لاعمالاااااة  ااااادا  ء مسااااااعدة األشاااااخاا  وي  -١١٩

اااااااا  التوا ااااااا  ماااااااع أ ااااااااحا  العمااااااا  ا تماااااااات. وط ااااااان ألي شاااااااخص ماااااااان  وي اوعااياااااااة ع
، والتساااجي  لابحااا  عااان www.employmentforpwds.orgالو اااو   ء املواياااع الشاااب م  اوعااياااة

 فر ة عم .
وتااوفر وزارة اخلاادمات اياتماعيااة التاادريو املهاا  اجملاااين يف مراكااق تاادريو متخصصااة.  -١٢٠

 موعاااة أدوات  ات  ااااة  جملاااا  الاااذي تااادربوا فياااه. وعاااجوة  و صااا  املتااادربون الناااااحون عاااا 
عااا   لاا ، ط اان ماانح األشااخاا  وي اوعاايااة ماان أ ااحا  الاادإو  املتدنيااة مساااعدة ماليااة 

ألف روبياة مان أاا  باد  مشاروا أعماا  حارة، أو لادعم مشاروا ايااةم، و لا  عان  ٢٥تص   ء 
 .كريق األمانة الوكنية املعنية  ألشخاا  وي اوعااية

الجةحااة املتعاقااة  ألشااخاا  وي اوعاايااة  ٢٠٠٦و اادرت يف تشاارين األو /أكتااوبر   -١٢١
) م انياااااة الو اااااو (، بغياااااة تعقياااااق  م انياااااة و اااااوام  ء مجياااااع املبااااااين العاماااااة واألمااااااكن العاماااااة، 

 واألماكن ال  تقد  إدمات عامة.

 املشّردون داخلياً والالجئون  

 ٩٨و ٩٧و ٩٦و ٩٥و ٩٤و ٩٣و ٩٢و ٩١ -( ٢٠١٢)١٢٧الةقااااارة التو ااااايات الاااااواردة يف   
(  والتعهااد ال ااوعم الااوارد ٢٠٠٨)١٠٧و ١٠٦ الةقاارتت  والتعهاادات ال وعيااة الااواردة يف ٩٩و

 (٢٠١٣)٤-٤ الةقرةيف 
،   ناااااااات ح ومااااااااة سااااااااري ين ااااااااا ماااااااان  عااااااااادة تااااااااوكت ٢٠١٦حباااااااااو  هنايااااااااة عااااااااا   -١٢٢
يف املقاااااكعتت اض شخصاااا ٨٨٢ ٣٩٢تتاااانلف ماااان اض أساااارة مشااااردة داإاياااا ٢٥٣ ٢٣١  موعااااه مااااا

خمايم  ياوا  يف املقاكعاة الشامالية تعايش  ٣٥الشمالية والشرايية يف أماكن عيشهم األ ااية. وهنااس 
 ٤٨٦أسااارة أإااارى تتااانلف مااان  ١٧٢وهنااااس اض. شخصااا ٥ ٧٣٢أسااارة تتااانلف مااان  ١ ٦٠٨فيهاااا 
 ١١ ٠٧٣وعجوة عا   ل ، هناس ي يقالون يعيشون يف خميمات  يوا  يف املقاكعة الشرايية. اض شخص
يف املقاكعاااة الشااارايية تعااايش ماااع أسااار م ااايةة، فهااام  ةأسااار  ١ ٤٩٨يف املقاكعاااة الشااامالية و أسااارة
ماان أ اا  سااريجن م عااادوا  ء اض ياةاا ٤ ٨٧٠تااقا   لتااايل يف عااداد األساار املشااردة. وهناااس  ي

 الباد من ااند.
لدحصاااا ات اض يف ااناااد. ووفقااا ياااام ساااريجن م يعيشاااون ١٠٢ ٠٠٠وي ياااقا  هنااااس  -١٢٣

يف اض الا  ايادمتها مةو اية شاااون الجاةات، باا   مااوا عادد الجاةات املعاا ا  ام املقيمات حالياا
 .٢٠١٧حىت حقيران/يونيه اض، شخص ٦٥١سري ين ا 

والجاةاااات عااااا  املاااادى اض والتحاااادنت احلامسااااة الاااا  توااااااه األشااااخاا املشااااردين داإاياااا -١٢٤
. ولااذل ، (٥٤)قاادان ما يااة أرا اايهم ألشااخاا  إاارين بساابو نالتقاااد نال وياا  تشاام  إ اار ف
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ياااانص عااااا   عةااااا   (٥٥)٢٠١٦ُعااااِد  القااااانون وأ اااابح ايااااانون التقاااااد  )األح ااااا  اخلا ااااة( لعااااا  
املشااااردين بساااابو أنشاااا ة أي مجاعااااات مساااااحة ماااان ت بيااااق مباااادأ التقاااااد . ويف الواياااات نةسااااه، 

، لتيسائ تساوية (٥٦)٢٠٠٣عات اخلا ة( لعاا   درت لواةح  واو ايانون الوساكة )فةات املناز 
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.

سياسااااة عامااااة و اااااد حاااااو  داةمااااة لألشااااخاا املشااااردين  (٥٧)وو ااااعت الااااوزارة املعنيااااة -١٢٥
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   

 .(٥٨)تيسئ التو    ء حاو  داةمة لتشردهم فوري ويف األاات املتوسد وال وي ، بغية

 املقاتلون السابقون  

  والتعهااااااد ال ااااااوعم الااااااوارد يف ٥٠و ٤٩و ٤٨ -( ٢٠١٢)١٢٧التو اااااايات الااااااواردة يف الةقاااااارة   
 (٢٠١٣)٥-٤ الةقرة
مااان األكةاااا  املقااااتات الساااابقت، الاااذين  ٥٩٤بيااانهم اض، مقااااتجض ساااابق ١٢ ١٥٦شاااارس  -١٢٦

، يف بر مج  عادة  هي  مدته سانة ٢٠٠٩األمن بعد انتها  النقاا يف عا   ساموا أنةسهم لقوات
ناااااادماج. وت اااااامنت اساااااا اتيجيات وأنشاااااا ة  عااااااادة  هياااااا  واحاااااادة ملساااااااعد م عااااااا   عااااااادة اي

النةسام  - كريق التدريو الروحام واياتمااعم األشخاا  ست سجمتهم البدنية والنةسية عن
سااتة أشااهر، وأعقااو  لاا  فاا ة تاادريو مهاا  وتقاا  ملاادة سااتة  واملتعاااق  لشخصااية والقيااادة ملاادة

 أشهر.
ونشاا  مشااريع أعماا  حارة اساتةاد اض وايدمت هيةة  عادة التنهيا  يف ساري ين اا ايرو ا -١٢٧
. وأُنةااااااق مبااااااا  ٢٠١٣و ٢٠١٢مقاااااااتجض سااااااابقاض أُعيااااااد  هااااااياهم إااااااج  عااااااامم  ١ ٧٩٩منهااااااا 
يف اض ساااابق مقااااتجض  ٢ ٣٥٧، مت تااادريو ٢٠١٧ماياااون روبياااة ااااذا الغااار . ويف عاااا   ٣٠٢ ايااادره

مان مقادمم  ١٦٠ كار هذا الرب مج لتم ينهم مان تقادت كاباات لاحصاو  عاا  ايارو ، وُمانح 
مايااااااون روبيااااااة ماااااان  مااااااوا كابااااااات القاااااارو  البااااااال   ٣٢,٦باغاااااات اييمتهااااااا اض ال ابااااااات ايرو اااااا

ت والصاناعات.  كاباض اُيدمت بتو ية من هيةة  عادة  هي  األشخاا واملمتا اا ١ ٠٨٥ عددها
ماان إر ام باار مج  عااادة التنهياا   ٣٥كماا وافااق  اااس الاوزرا  عااا  و ااع  ليااة مناسابة لتوظيااف 

 يف  كار بر مج توظيف اخلر ت.
 ٢١٢ماان املقاااتات السااابقت يمتحااا ت شااهادة التعااايم العااا  عااح ماانهم  ٣٦١وااااس  -١٢٨

 مقاااتجض  ٣٧ت السااابقات. و هاا  ماان املقاااتج ٦٥شخصاااض. وكااان ماان باات ااالساات لجمتحااان 
بعاااد ااتيااااز امتحاااا ت شاااهادة التعاااايم العاااا . وكاااان  ٢٠١٠لجلتحااااا  اامعاااة يف عاااا  اض ساااابق
ماان املقاااتجت السااابقات. و لتااايل، فقااد  قااق تقااد  ماحااوش يف عمايااة  عااادة  دماااج  ٢٩بياانهم 

ت ساابقت ي ياقا  يتعات  عاادة املقاتات السابقت،  ن فيهم األكةا  والنساا . وهنااس ساتة مقااتا
 هياهم، وسوا يُةارج عانهم ويُعااد  دماااهم يف اجملتماع بعاد اسات ما  بار مج  عاادة التنهيا  يف  

. ومااان املتواياااع وااااود املقياااد مااان حاااايت  عاااادة التنهيااا  يف  اااو  ٢٠١٧كاااانون األو /ديسااامرب 
عا  اخل اوا اض   يف املوافقة كوعاخليار املمنوح لامشتبه فيهم  واو ايانون منع اورها ، واملتمث

 من املقا اة. لعماية  عادة التنهي  بديض 
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 القلااي الناشئة والدعم املقدم من اجملتمع الدو  -خامساً  
 القلااي الناشئة  

نشااانت العدياااد مااان املسااااة  اااماااة املتعاقاااة حبقاااوا اونساااان يف ساااري ين اااا مناااذ اولاااة  -١٢٩
أدى الاارب مج العاااملم لاتنميااة املسااتدامة، ، . أويض ٢٠١٢الشااام  الثانيااة عااا  ايسااتعرا  الاادوري 

الذي تتوج بتحديد أهداا التنمياة املساتدامة،  ء تشا ي  سياساات ساري ين اا يف  اا  تعقياق 
ماان أهااداا التنميااة املسااتدامة عااا  أ يااة إا ااة  ١٦حقاوا اونسااان و ايتهااا. وين ااوي اااادا 

 .(٥٩)يف هذا الصدد
من أهداا التنمية  ١٦وتساهم الربامج املذكورة يف هذا التقرير الوك  يف  قيق اادا  -١٣٠

املسااااااتدامة. وماااااان الت ااااااورات ااااااااديرة  لااااااذكر يف هااااااذا الصاااااادد، القاااااارار الااااااذي ااذتااااااه ح ومااااااة 
ين ااا بشاانن تصااميم وو ااع وتنةيااذ سياسااة واساا اتيجيات وكنيااة لاتنميااة املسااتدامة و  اات  سااري

 ١٧ت املساولة من متابعة ور د التقد  ا رز يف  قيق أهداا التنمية املستدامة الاا مجيع الوكاي
 اية. وبناا   ١٦٩والغانت املرتب ة  ا البال  عددها  ٢٠١٥ال  اعتمد ا األمم املتحدة يف عا  

عا  مشروا ايانون يانص عاا  و اع وتنةياذ  ٢٠١٦عا   ل ، وافق  اس الوزرا  يف  وز/يوليه 
يف مشاروا اياانون و اعته اض سات واس اتيجيات وكنية لاتنمياة املساتدامة. وساينملر الربملاان ايريباسيا

 سري ين ا بشنن التنمية املستدامة.
. ٢٠١٢ظهاارت احلاااااة  ء  ااارا    اااجح دسااتوري يف سااري ين اااا منااذ عاااا  اض، وننياا -١٣١

جحيات التنةيذيااااة وتركااااق إ ااااة او ااااجح الدسااااتوري احلاليااااة عااااا   دإااااا  تعااااديجت عااااا  الصاااا
لار سااة، وو ااع ترتيبااات هادفااة لتقاساام السااا ة ماان إااج  تةااويح السااا ات، و ساات النملااا  
اينتخاااااايب عااااان كرياااااق التحاااااو  مااااان نملاااااا  التمثيااااا  النسااااا   ء النملاااااا  املخاااااتاد. وترمااااام هاااااذه 

 حل اام  او ااجحات  ء  ساات املسااا لة الدطقراكيااة، وتعقيااق اسااتقج   را  املااواكنت فيمااا يتعاااق
يف إ ااااة العماااا  الوكنيااااة اض الرشااايد، وتعقيااااق احلااااق يف التصااااويت. وتاااانع س هاااذه األولااااونت حالياااا

 .٢٠٢١-٢٠١٧حلقوا اونسان لاة ة 
 ات األولويااة الرةيسااية  تأ اابح تغاائ املناااخ وعجايتااه حبقااوا اونسااان ماان اجملاااياض، ونلثاا -١٣٢

جمعياااااة العاماااااة، تنااااااو  الااااارةيس أ ياااااة حل وماااااة ساااااري ين اااااا. فةااااام الااااادورة احلادياااااة والسااااابعت لا
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 .
 ٢٠١٥ لقرارات السياساتية ال  ااذ ا ح ومة، ان مت سري ين اا يف عاا   وعمجض  -١٣٣

 ء الشاااااراكة مااااان أاااااا  ح وماااااات مساااااتنئة، واعتمااااادت إ اااااة عمااااا  وكنياااااة  ااااادا  ء تعقياااااق 
 الدطقراكية واحل م الرشيد والشةافية وسيادة القانون وم افحة الةساد.
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 التعاون واملساعدة من جانو األمم املتحدة  
 (2012)12٨، والفقررة ٤٧و ٤٤و ٤٣ -( 2012)12٧التوصيات الواردة يف الفقررة   

؛ والتعهرررررررررررد الطررررررررررروعي الررررررررررروارد يف 52و 51و 50و ٤٨و ٤٧و ٤6و ٤5و ٤٤و ٤٣ -
 (201٣)٧-٤ (؛ والتعهد الطوعي الوارد يف الفقرة200٨)٨٨ الفقرة
التمساات ح ومااة سااري ين ااا وتاقاات الاادعم ماان اجملتمااع الاادويل واألماام املتحااادة. ويف  -١٣٤

أ اابحت سااري ين ااا ماهاااة لاحصااو  عااا  دعاام مااايل ماان مرفااق  ،٢٠١٥تشاارين الثاااين/نوفمرب 
بنا  السج  واونعاط عا  املدى ال وي  التابع لصندوا األمم املتحدة لبنا  الساج . ومناذ  لا  

يف و اااع وتنةياااذ إ اااة أولاااونت بناااا  الساااج . اض احلااات، أحااارزت احل وماااة واألمااام املتحااادة تقااادم
  مان األمام املتحادة يف  موعاة متنوعاة مان اجملاايت، والتمست ح ومة سري ين اا الادعم التقا

 ا يف  لا  يف  اا  و اع السياساات والتشاريعات. كماا تعتاق  التمااس املسااعدة التقنياة يف  اا  
 مجع و اي  البيا ت املصنةة.

وزاد التعاون بت ح ومة سري ين ا وماسسات وعمايات األمم املتحادة  ء حاد كبائ  -١٣٥
امت املا ااايت. وعاااجوة عاااا  املشااااركة التارضياااة يف   ااادار اياااراري  ااااس حقاااوا عاااا  مااادى العااا

، اساااااتوفت ح وماااااة ساااااري ين اااااا التقاما اااااا بتقااااادت التقاااااارير  وااااااو ٣٤/١و ٣٠/١اونساااااان 
معاهدات األمم املتحدة، وتعاونت مع اوارا ات اخلا ة لألمام املتحادة ومةاو  األمام املتحادة 

  مةاااِو  األمااام املتحااادة الساااامم حلقاااوا اونساااان، زياااد بااان رعاااد الساااامم حلقاااوا اونساااان. واياااا
، كماا زارهاا األمات العاا  ٢٠١٦شابا،/فرباير  ٩ ء  ٦احلست، بقنرة ساري ين اا يف الةا ة مان 

باااادعوة ماااان احل ومااااة. وعااااجوة عااااا   لاااا ، زار سااااري ين ااااا إااااج   ٢٠١٦يف أياو /ساااابتمرب 
  بتعقياااق احلقيقاااة والعدالاااة وااااارب و اااما ت عاااد  العاااامت املا ااايت كااا  مااان املقااارر اخلااااا املعااا

الت ارار  واملقارر اخلااا املعا   ساتقج  الق ااة وا اامت  واملقارر اخلااا املعا   سانلة التعاذيو 
و ااائه مااان  ااارو  املعامااااة أو العقوباااة القاساااية أو الج نساااانية أو املهيناااة  واملقااارر اخلااااا املعااا  

بتعقياااق و ايااة حقااوا اونسااان واحلاارنت األساساااية يف  املعاا  اخلاااا واملقاارر بق ااان األايايااات  
 والةرياااق العامااا  املعااا  حباااايت ايإتةاااا  القساااري أو  ااائ ال اااوعم.ساااياا م افحاااة اورهاااا   

ويف ١٧  كااااااانون األو /ديساااااامرب ٢٠١٥، واهاااااات سااااااري ين ااااااا دعااااااوة زنرة داةمااااااة  ء مجيااااااع 
فقاات ح ومااة سااري ين ااا عااا  الااقنرات املقباااة الاا  ويف هااذا السااياا، وا اوااارا ات اخلا ااة. 

ساايقو   ااا املقاارر اخلاااا املعاا  بتعقيااق احلقيقااة والعدالااة واااارب و ااما ت عااد  الت اارار، واملقاارر 
اخلاا املع  بتعقيق و اية احلق يف حرية الرأي والتعبائ، والةرياق العاما  املعا   سانلة ايحتجااز 

 التعسةم. 

 شواغل منظمات اجملتمع املدين  
أاير املشاركون يف املشاورات العامة بتحسن احلالة العامة حلقوا اونسان يف سري ين اا  -١٣٦

. وماااع  لااا ، أُعااار  عااان  را  متبايناااة فيماااا يتعااااق باااوتئة التقاااد ، ٢٠١٥مناااذ كاااانون الثاين/ينااااير 
 يما يتعاق حبقوا اونسان.ومعد  وتواتر الوفا   يلتقامات ال  تعهدت  ا احل ومة ف

وماااان األولااااونت الرةيسااااية الاااا  أُباااارزت إااااج  املشاااااورات العامااااة  تسااااريع او ااااجحات  -١٣٧
حقااوا حمااددة ‘ ١‘الدسااتورية و  ااافة    بشاانن تعقيااق احلقااوا األساسااية ياانص عااا  مااا يااام  
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 م انياااة ‘ ٢‘ومثااا  احلاااق يف احليااااة وعاااد  التميياااق عاااا  أسااااس امليااا  اانسااام وااوياااة اانساااانية، 
 م انياااااة التقا ااااام بشااااانن ‘ ٣‘التقا ااااام بشااااانن احلقاااااوا ايايتصاااااادية واياتماعياااااة والثقافياااااة، و

يااة  نشااا  حماااكم  ايايم‘ ٤‘انتهاكااات حقااوا اونسااان الاا  ترت بهااا اهااات فاعاااة  اائ الدولااة، و
عااااق ى املتعاقاااة  حلقااوا األساساااية  وتعقياااق ال ااما ت فيماااا يتلااديها  اااجحية النملاار يف الشااا او 

 واااارا ات القانونياااة الوااباااة أثناااا  اعتقاااا  املشاااتبه فااايهم والتصااادي بةعالياااة ملمارساااات التعاااذيو 
نتهم  و لغا  ايانون اوالتنإئ  ئ املربر لاتحقيق يف حايت التعذيو ومجحقة املساولت عنها و د

ت أساسااية تااِر  منااع اورهااا  وايستعا ااة عنااه بقااانون يسااتويف املعااايئ الدوليااة، واعتماااد تشااريعا
ا املختةاات وتقويااده  ملااوارد ال افيااة  وكةالااة اايإتةااا  القسااري  وتةعياا  امل تااو املعاا   ألشااخ

 قياااق العدالاااة فيماااا يتعااااق  ينتهاكاااات الساااابقة حلقاااوا اونساااان،  اااا يف  لااا  ايعتااادا  عاااا  
 الصحةيت.

  العناااف وال هياااو  اااد لتشااام  ماااا ياااام  مناااع أعماااااض و تاااد األولاااونت الرةيساااية أي ااا -١٣٨
ال واةاااف الدينياااة واوثنيااااة، و ااامان فعاليااااة مقا ااااة ومعاايبااااة مااارت   اينتهاكااااات،  اااا يف  لاااا  
إ اااااا  ال راهياااااة، والتنةياااااذ الةعاااااا  لاقاااااانون املتعااااااق  لعهاااااد الااااادويل اخلااااااا  حلقاااااوا املدنياااااة 

بعاااة لاشااركة، وتوعياااة والسياسااية  وتعقيااق ايساااتقج  املاسساام لاشاااعبة املعنيااة حبماياااة الشااهود التا
اامهور  وارا ات وسب  اينتصاا املتاحة  واو ايانون مساعدة و اياة ال احان والشاهود  
وتسااريع اوفااراج عاان األرا اام اخلا ااة الاا  تسااي ر عايهااا سااا ات ح وميااة،  ااا يف  لاا  ايااوات 

را البااااد  األمااان، ومعاااااة مسااانلة اساااتحوا  اودارات احل ومياااة عاااا  األرا ااام، وي سااايما يف شااا
والتغاو عا  التحدنت ا ددة ال  توااه تنةياذ السياساات املتعاقاة  لاغاة الرمسياة لابااد  و لا  

يف  ااا  اودارة العامااة واخلاادمات مثاا  التعااايم والصااحة وتقاادت الونةااق  لاغااة الاا  ضتارهااا ، أويض 
يف م اتاو شااون املارأة  يف  ا  توظيف مهنيات  كقات باغاة التاميا  لاعما اض، الشخص  ونني

وال ةاا  التابعااة ملراكااق الشااركة  والتغاااو عااا  التحاادنت ا ااددة الاا  توااااه املاارأة،  ااا يف  لاا  
املمارسااااات التمييقيااااة واألح ااااا  القانونيااااة، وزندة املشاااااركة السياسااااية لاماااارأة، وتسااااريع النملاااار يف 

املباادرات واو اجحات املتعاقاة  لةةاات الق ان املتعاقة  لعنف  د املرأة و دانة اانااة، وتنةياذ 
ال اااااعيةة مثااااا  األسااااار الااااا  تعياهاااااا نساااااا  والنساااااا  املتااااانثرات  لناااااقاا، واملقااااااتجت الساااااابقات، 
واملهاااارات، والنسااا  املنتميااات  ء مجاعااات األايايااات العراييااة والدينيااة، والنسااا   وات اوعاايااة  

ا  واملاااراهقت،  اااا يف  لااا  تعر اااهم لعمالاااة والتغااااو عاااا  التحااادنت ا اااددة الااا  تواااااه األكةااا
 األكةا  والتشرد و دمان املخدرات.

ومت  ديد األولونت املتصاة بةةات حمددة مثا  زندة فارا العما  لاشابا  يف املشااريع  -١٣٩
اوجاةيااة ا ايااة، إا ااة يف شاارا الباااد  والتغاااو عااا  التحاادنت ا ااددة الاا  توااااه األشااخاا 

 ن فيهم األكةا   وو اوعااية، يف  ايت العما  والتعاايم والو او   ء اخلادمات  وي اوعااية، 
واملرافااق األساسااية  والتغاااو عااا  التحاادنت ا ااددة الاا  توااااه  تمعااات الساا ان األ ااايت يف 
 ايااة ثقافااا م ولغااا م وتقالياادهم وا افملااة عايهااا و ماات سااب  العاايش املسااتدامة ااام  والتغاااو 

تحااادنت ا اااددة الااا  تواااااه اجملتمعاااات ا اياااة يف اي ااااا القراعاااة، وي سااايما فيماااا يتعااااق عاااا  ال
 لو ااو   ء التعااايم والرعايااة الصااحية والساا ن والاغااة  والتنةيااذ الةعااا  لاسياسااة العامااة املتعاقااة 

لا  ، اد حااو  داةماة لامشاردين واألشاخاا املتانثرين  لتشارد بسابو الناقاا، ومعاااة الق اان ا
والجاةاات العاةاادين فيمااا يتعاااق  ألرا اام وأساابا  العاايش وفاارا العماا  اض توااااه املشااردين داإاياا
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و اااياا الونةاااق  وت بياااق سياساااة شااااماة بشااانن ماتمسااام الاجاااو  واألشاااخاا عااادطم اانساااية  
 والتثقيف اولقامم ألكةا  املدارس يف  ا  حقوا اونسان.

وت ااامن هاااذا التقريااار،  ء أايصااا  حاااد   ااان، الشاااوا   الوكنياااة الااا  أثااائت أثناااا  تاااا   -١٤٠
املشااااورات. وتعااار  ح وماااة ساااري ين اااا عااان تقاااديرها لاتعايقاااات البناااا ة الااا  ايااادمتها ااهاااات 
املشااااركة يف املشااااورات، وملساااا تها يف  عاااداد هاااذا التقريااار الاااوك . وتااادرس ح وماااة ساااري ين اااا 

ة يف  ااااا  تعقيااااق و ايااااة حقااااوا اونسااااان يف الباااااد، وت اااارر  كيااااد التقامهااااا التحاااادنت امل روحاااا
 .اونسان وعما  ال ام  حلقوا 

Notes 

1 From the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 5 June 2008, 

(A/HRC/8/46). 
2 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. 
3 Sriyani Silva v. Iddamalgoda [2003] 2 Sri.L.R. 63. 
4 Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CAT) Act No. 22 of 1994. 
5 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 
6 The International Covenant on Civil and Political Rights Act No. 56 of 2007. 
7 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’. 
8 From the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 December 2012 

(A/HRC/22/16). 
9 Act No. 4 of 2015. 

10 The Victims of Crime and Witnesses Assistance and Protection Fund. 
11 The National Authority for the Protection of Victims of Crime and Witnesses. 
12 The Victims of Crime and Witnesses Assistance and Protection Division. 
13 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. 
14 Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act No. 48 of 1979. 
15 The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women and the 

Convention on the Rights of the Child. 
16 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. 
17 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). 
18 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. 
19 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. 
20 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. 
21 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. 
22 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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23 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. 
24 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. 
25 The recommendations of the abovementioned CTF were fully considered in the drafting process. 
26 General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level (O/L) and Advance Level (A/L) 

examinations. 
27 The workshops aim to train over 1,000 Development Officers in the provision of support to 

traumatised individuals in their respective communities. 
28 Under section 55 of the Police Ordinance, No. 16 of 1865. 
29 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. 
30 Act No. 19 of 2010. 
31 Act No. 12 of 2016. 
32 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. 
33 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. 
34 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. 
35 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. 
36 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.’ 
37 Education Ordinance, No. 31 of 1939. 
38 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. 
39 Ministry of Education developed the Child Friendly Guidelines in collaboration with the Australian 

Government and UNICEF. 
40 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. 
41 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. 
42 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. 
43 The plans were drafted in consultation with the district secretaries, development agencies and 

community leaders. 
44 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. 
45 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. 
46 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. 
47 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and 

Children (Palermo Protocol). 
48 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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49 Prevention of Domestic Violence Act No. 34 of 2005. 
50 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. 
51 Children and Young Persons Ordinance, Act No. 48 of 1939. 
52 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. 
53 Public Administration Circular No. 27/88 of 18 August 1988. 
54 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. 
55 Act No. 5 of 2016. 
56 Act No. 21 of 2003. 
57 The Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs. 
58 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. 
59 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. 

    

 


