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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 
 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3  -كانون الثاني/يناير  23

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن    
 *النكا سري 

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
 . (2)مصاال ة   جهة صاااحبة   46  للمعلومات المقدمة من   وهو موجز   . ( 1) الدوري الشااامو ونتا ا االسااتعراض السااا   

م في شكو موجز تقيُّدًا بال د األقصى لعدد الكلمات. بشأن االستعراض الدوري الشامو،  وُيقدَّ

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة المأل ة -ثانياا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان (3)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي  أوصاااااااا حملة اليو يو بأن تصااااااادق ساااااااري النكا على   -2
الخاص بال قوق المدنية والسااااااااااياسااااااااااية، الهادع الى اللا  عقو ة اإلعدام، وعلى اجرا  تقد   البال ات من 

. وأوصااا الورقة  (4)دولة ضااد أخرب بموجا االتقاةية الدولية ل ما ة جميع األشااخاص من االختقا  القسااري 
 .(5)كا على البروتوكول االختياري التقاةية مناهضة التعذيابأن تصدق سري الن 8المشتركة 

بأن تنقذ سااااااااري النكا البروتوكول االختياري التقاةية مناهضااااااااة   17وأوصااااااااا الورقة المشااااااااتركة   -3
التعذيا و يره من ضااااروم المعاملة أو العقو ة القاسااااية أو الالانسااااانية أو المهينة، وناام روما األساااااسااااي  

 .(6)دوليةللم كمة الجنا ية ال

ا ال ملة الدولية للقضااااااااااااا  على األساااااااااااال ة النووية سااااااااااااري النكا على التوةيع على معاهدة  وحثّ  -4
  .( 7) على الصااااااااعيد الدولي   باعتبار ذلك مسااااااااألة ذات  ابع مل ،  عليها  والتصاااااااادي   األساااااااال ة النووية حار 

  

 .رسمي ت رير دون  الوثيقة هذه تصدر *
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دق على اتقاةية منامة وأوصااااى الت الع العالمي لمكاف ة االتجار بالنسااااا  بأن توقع سااااري النكا وأن تصاااا
وأوصااااااااااااااا هيومن رايتس  .(8)المتعلقة باالعتراع ب قوق العمال المنزليين وحمايتها  189العمو الدولية رق   

ووتش بأن تصاااادق سااااري النكا على اتقاةية منامة العمو الدولية بشااااأن القضااااا  على العنع والت ر  في 
 .(9)(190عال  العمو )اتقاةية منامة العمو الدولية رق  

مؤسااااااااسااااااااة الخة األمامية المؤسااااااااسااااااااة الدولية ل ما ة المدافعين عن حقوق اإلنسااااااااان  ا  وأوصاااااااا -5
فرونا الين د قندرز"( بأن توجه سااااااااااري النكا دعوة دا مة الى المقرر الخاص المعني ب الة   )"مؤسااااااااااسااااااااااة

ان   ما ة المدافعين عن حقوق اإلنساااااااااااااالمتعلقة بالمدافعين عن حقوق اإلنساااااااااااااان  هدع قبول توصاااااااااااااياتها  
 .(10)والمجتمع المدني في سري النكا وعمله  المستقو

 اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

        /في تشاااااااااااااارين األول   أُقر ، الاذي  التعادياو العشاااااااااااااارين للادسااااااااااااااتور ذكرت مناماة العقو الادولياة أن   -6
والمؤسااسااات المسااتقلة الر يسااية مثو لجنة حقوق اإلنسااان  ، قوض اسااتقالل السااللة القضااا ية  2020أكتو ر  

ًا  في سااااري النكا، من خالل ازالة الضااااوابة والموازين الهامة المتاحة ليما يتعل  بالتعيينات، مما قوض فعلي 
ًا  أن الر يس ل   عد ملزم ًا  . والحاا منامة العقو الدولية أ ضاااااااااا(11)ساااااااااايادة القانون والوصااااااااااول الى العدالة

تعيين  توصااايات المجلس البرلماني، ومن ث  فان التعيينات في اللجان المساااتقلة والساااللة القضاااا ية العليا و 
وأعر ا منامة   .(12)مما  قوض اساااتقاللهاًا،  المدعي العام والمقتش العام للشااار ة هي تعيينات ر اساااية فعلي

على أن مكتا ًا  ات أ ضاااااااااعن شاااااااااوا و مماثلة. وشااااااااادد مركز  دا و الساااااااااياسااااااااا  .(13)هيومان رايتس ووتش
 .(14)لشرق ااألشخاص المققودين ل   كتسا ثقة المتضررين في الشمال و 

عن قلقها العمي  من أن اإل ار القانوني والمؤسااااااسااااااي لسااااااري النكا   8وأعر ا الورقة المشااااااتركة   -7
ا اا  تلييرات كبيرة في عهاد الر يس  وتاابا  مناذ االسااااااااااااااتعراض الادوري الشااااااااااااااااماو الثاالا  للبلاد،   رأت علياه،

للدسااتور المعتمد في  التاسااع عشاار راجاباكسااا وأُبلو العديد من التدا ير التقدمية التي ساانا بموجا التعديو  
 .(15)بلرض زيادة سللات السللة التنقيذ ة 2015عام 

 الهياكل األساسية المؤسسية والتدابير السياساتية  -2 

أوصاااا منامة العقو الدولية ساااري النكا بعدم تساااييس عملية التعيين في المؤساااساااات المساااتقلة،   -8
في ذلك لجنة حقوق اإلنساان في ساري النكا ومكتا المدعي العام بةية جعلهما يليات انتصااع مساتقلة   بما

 .(16)وموثوقة وفعالة إلنصاع ض ا ا انتهاكات حقوق اإلنسان في سري النكا

بأن تنقذ سااااري النكا على وجه الساااارعة االلتزامات الملموسااااة في  17قة المشااااتركة  وأوصااااا الور  -9
مجال حقوق اإلنسااان الواردة في خلة العمو الو نية ل قوق اإلنسااان، وال ساايما االلتزامات التي من شااأنها  

 .(17)أن ت مي من االنتهاكات الجسيمة المستمرة ل قوق اإلنسان وأن تكقو وضع حد لإلفالت من العقام

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  -1 

 المساواة وعدم التمييز   

( من الدساااااااتور لكقالة تلبي   1)16بأن تللي ساااااااري النكا المادة    11أوصاااااااا الورقة المشاااااااتركة   -10
 .(18)ضمان المساواة المنصوص عليه في الدستور على جميع القوانين
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 ح  القرد في ال ياة وال رية واألمان على شخصه، وعدم التعرض للتعذيا  

أشااااار مشااااروا االسااااتعراض الدوري الشااااامو في جامعة " رمنلهام ساااايتي" الى أن عقو ة اإلعدام    -11
في   نقاذتاه الادولاة حاد تزال عقو اة قاانونياة في النااام الجناا ي في سااااااااااااااري النكاا وأن يخر اعادام معروع  ال

. وعلى الر   من الوقع االختياااري القعلي لهااذه العقو ااة في سااااااااااااااري النكااا،  رحااا مقترحااات  1976عااام  
بأن تللي    17كة  وأوصاااا الورقة المشاااتر   .(19)الساااتفناع عمليات اإلعدام اساااتجابة الرتقاا معدالت الجريمة

وقدم مشروا االستعراض    .(20)سري النكا عقو ة اإلعدام وأن تخقع جميع أحكام اإلعدام الى أحكام بالسجن
 .(21)الدوري الشامو في جامعة " رمنلهام سيتي" توصيات مماثلة

وأعرم مركز  دا و السااااياسااااات عن قلقه ألن عمليات القتو خارل نلاق القضااااا  ال تزال تشااااكو   -12
وأعر ا منامة   .(22)مشااااااااكلة مسااااااااتمرة في البلد باإلضااااااااافة الى زيادة عدد ال االت المتعلقة باألزمة الراهنة

لادب الشاااااااااااااار ة   الغ عن عادد كبير من حواد  الوفااة أثناا  االحتجااز  اإلالعقو الادولياة عن قلقهاا بسااااااااااااااباا 
ووحشية الشر ة في القترة قيد االستعراض، في غيام أي مسؤولية جنا ية أو مسا لة لموظقي انقاذ القانون  

. وأوصااااااااااااااااا مناماااة هيومن رايتس ووتش  (23)أو  يره  من الموظقين ال كوميين في مثاااو هاااذه ال ااااالت
لقتو خارل نلاق القضاااا  على  المعاملة واساااو  النكا بالت قي  في مزاع  التعذيا و يره من ضاااروم   ساااري 

 .(24)على الن و المناساهذه األعمال  أيدي الشر ة ومقاضاة مرتكبي

بأن تأخذ ساااااااري النكا في ال سااااااابان على وجه السااااااارعة   وأوصاااااااا منامة هيومن رايتس ووتش  -13
و صاااااادق ملالا أساااااار المختقين، وأن ت رص على أن يوليص مكتا األشااااااخاص المققودين األولوية ل قوق  
األساااار في معرفة ال  يقة والعدالة وجبر الضاااارر وأن   ترمها ويعمو على تيساااايرها دون ممارسااااة الضااالة  

فعالية واسااااااااتقاللية   ا المتعلقة بأقار ه  المققودين، وأن تضاااااااامن  على هؤال  األساااااااار من أجو ا الق القضااااااااا
 .(25)كتا األشخاص المققودين ومكتا جبر الضرر معمليات 

اسااتخدام  عن قلقها العمي  ازا  وجود أدلة مسااتضيضااة ومقنعة تؤكد   18وأعر ا الورقة المشااتركة    -14
من أجهزة أمن    اً عددوألن النزاا المساااااااال     التعذيا بصااااااااورة منهجية على يد قوات األمن السااااااااريالنكية أثنا 

، شااااااااااامو التعذيا في 18للورقة المشاااااااااااتركة  ًا  مارساااااااااااه في جميع أن ا  ساااااااااااري النكا. ووفقت  ال تزالالدولة  
لد، والركو، ووساااااا  الجلد بقضاااااابان معدنية ساااااااخنة، والخن     2022-2019 القترة الضاااااارم الوحشااااااي، والجص

، والعنع الجنسااااااااي  والقلقةمشاااااااابعة بالبنزين أو القلقو ال ار، وال رق بالسااااااااجا ر، والتعذيا بالما ،   بأكياس
 .(26)واال تصام الجماعي

بأن يتمتع المشااااااتبه  ه  الم تجزون لدب الشاااااار ة بمجموعة من    12وأوصااااااا الورقة المشااااااتركة   -15
االسااتجوام واالعترافات التي يدلى  ال قوق التي تنقذها الشاار ة بصاارامة مثو ال   في حضااور م ام أثنا   

كذلك باسااااااتعراض ناام   12 ها أمام أفراد الشاااااار ة بلرض تسااااااجيلها بالقيديو. وأوصااااااا الورقة المشااااااتركة  
حما ة الشااااهود والضاااا ا ا وتعديله بةية ضاااامان حما ة أكبر ليشااااخاص الذين  شااااتكون من عنع الشاااار ة  

 .(27)الت للمضا قة والتمييز عدم تعرض الم امين الذين   ضرون في مثو هذه ال ا أو

  أن سااري النكا ل  تع بالمعايير الدولية ليما يتعل  باروع السااجون   13والحاا الورقة المشااتركة   -16
رول عّقى عليها الزمن ومهينة في خاجرا ات دخول و فرض  ومعاملة األشاااااخاص المساااااجونين، بما في ذلك  

، وساااااااااااو  نووية اللعام وصهداره، ونق  المياه  ةو ير الصااااااااااا ي  ةبعض األحيان، ومراف  اإليوا   ير الال ق
  .( 28) وال صول على اللوازم اللبية، واالستخدام المنهجي للعنع بةية ال قاظ على االنضباط داخو السجون 

باتخاذ خلوات لل د من اكتااظ الساااااااجون وزيادة اساااااااتخدام تدا ير   12وأوصاااااااا اللجنة الورقة المشاااااااتركة  
 .(29)ةاحتجازية في الجرا   البسيل  ير 
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 القانون الدولي اإلنساني  

أفادت منامة العقو الدولية بعدم متابعة المسااااااااااا لة عن االنتهاكات الجساااااااااايمة ل قوق اإلنسااااااااااان   -17
في بعض ال االت التي تورط فيها أفراد من الجيش أو مؤيدون   و انه    والقانون اإلنساااااني في زمن ال رم،

البرا ة، أو  سااا ا المدعي العام القضاااا ا، أو   صاااو الجاني المدان  لل كومة،   صاااو المشاااتبه  ه  على  
بأن تتخذ ساااري النكا جميع التدا ير الالزمة من أجو   17. وأوصاااا الورقة المشاااتركة (30)على عقو ر اساااي

 .(31)مقاضاة ومعاةبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي ل قوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

 ن ومكاف ة اإلرهامحقوق اإلنسا  

 موض  أعرم الت اااالع الااادولي للااادفااااا عن ال رياااة عن قلقاااه من أن االفتقاااار الى التعااااري  و  -18
فت  البام أمام اساااااااتهداع التعساااااااقي والمساااااااي     1979المصااااااالل ات الواردة في قانون منع اإلرهام لعام  

 خن  حرية التعبير  ًا  مثبلًا  أثر ًا  ضليشخاص، وال سيما المنتمين الى أقليات دينية أو عرةية،  ينما أحد  أ 
 .(32)من االنتقامًا خوف

كما أعر ا منامة التضااااااااااامن المسااااااااااي ي حول العال  عن قلقها من أن قانون منع اإلرهام من   -19
قوات األمن ساااااااااللات واساااااااااعة العتقال وساااااااااجن المشاااااااااتبه  ه ، مما أدب الى العديد من انتهاكات ال قوق  

 .(33)واالعتقال التعسقي واالحتجاز وقمع حرية التعبير  األساسية بما في ذلك التعذيا

الى أن الساااااللات الساااااريالنكية كانا تساااااتخدم قانون منع اإلرهام  ًا  وأشاااااارت حملة اليو يو أ ضااااا -20
وتعديالته اإلضااااااااالية العتقال أقليات مساااااااالمة في سااااااااياق تقجيرات عيد القصاااااااا  التي اسااااااااتهدفا الكنا س  

، على الر   من أن هؤال  األفراد المعتقلين ل  تكن له  صاااااااااااااالاة  2019المسااااااااااااااي ياة في كولومبو في عاام 
 .(34)اإلرها ي بالهجوم

 اقامة العدل، بما في ذلك اإلفالت من العقام، وسيادة القانون   

اإلفالت    يادةر اقامة العدالة بالنساااابة للضاااا ا ا وسااااتأخُّ ازا   أعرم مركز المجتمع والدين عن قلقه  -21
 .(35)بعد الهجمات بالقنا و التي وقعا في عيد القص ، وذلك من العقام

وأوصااااااااا رابلة م امي الدفاا عن الم امين بأن تتخذ سااااااااري النكا تدا ير فورية حرصااااااااًا على   -22
توفير ضاااامانات كالية، في القانون وفي الممارسااااة، من أجو كقالة االسااااتقالل الكامو للم امين وسااااالمته   

ممارسااة  وحمايته  حما ة فعالة من التعرض ألي شاااكو من أشاااكال االنتقام، بما في ذلك العنع، في ساااياق  
 .(36)نشا ه  المهني

 توفير تدريا الزامي للتووية بالقضاااااااااا ا الجنساااااااااانية لقا دة جميع    3وأوصاااااااااا الورقة المشاااااااااتركة   -23
الجهات القاعلة المشااااركة في اجرا ات العدالة الجنا ية، بما في ذلك الشااار ة والم امون والقضااااة وموظقو  
الم اك  ومسااااتشااااارو الم اك . وأوصااااا كذلك  وضااااع سااااياسااااات أو مبادا توجيهية م ددة بشااااأن اصاااادار  

يراعين االعتبارات  و   يتكّلمن للتينالعنع الجنسااااي، و  ضااااور أفراد شاااار ة من النسااااا   األحكام في حاالت  
 .(37)الجنسانية في جميع األوقات في مكاتا الشر ة المعنية بالنسا  واأل قال

عن القل  العمي  ازا  استمرار ال كومة السريالنكية في التهرم من   19وأعر ا الورقة المشتركة   -24
أساااااااااااااوأ القاا ع    كانعلى انتها  ال رم األهلية التي  ًا  عام  13از أي تقدم بعد مرور المساااااااااااااا لة وعدم احر 

 .(38)المرتكبة ضد شعا التاميو

سااري النكا بما يلية اجرا  ت  يقات فورية ونزيهة في جميع حاالت القتو    7وأوصااا الورقة المشااتركة   -25
المقرط للقوة من جانبها أثنا  رصااد االحتجاجات     خارل نلاق القضااا  التي ترتكبها قوات األمن وحاالت االسااتعمال 
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واسااتعراض تدريا قوات الشاار ة واألمن القا   في مجال حقوق اإلنسااان، وت ديثه اذا لزم األمر، بمساااعدة  
منامات المجتمع المدني المستقلة، بةية تعزيز تلبي  المعايير الدولية ل قوق اإلنسان تلبيقًا أكثر اتساقًا،  

 .(39)دا األم  المت دة األساسية بشأن استخدام القوة واألسل ة الناريةبما في ذلك مبا

 ال ريات األساسية وال   في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

ذكر المركز األورو ي للقااانون والعاادالااة أنااه ينبلي لسااااااااااااااري النكااا حمااا ااة ال ريااة الاادينيااة لجميع   -26
لتبشاااااااير،  اعن تكريس حما ة   ات وصللا  قوانين مكاف ة التجد  ، فضاااااااالً موا نيها  وصصاااااااال  قانون العقو 

عن القل     6كما أعر ا الورقة المشااتركة    .(40)الذي هو جز  من الممارسااة الدينية ألتباا العديد من األد ان
ين  على اشاااااااتراط  ًا تعميم  2008العمي  ألن وزارة الشاااااااؤون الدينية والترةية األخالةية أصااااااادرت في عام  

وفي هذا الصااااادد، شاااااددت    .(41)دور العبادةدار من    نا  أيّ  امكانية  على موافقة الوزارة قبو   ال صاااااول أوالً 
لعبادة  ير دساااااتورية وينبلي سااااا بها على  على أن التعميمات المتعلقة  تساااااجيو دور ا 6الورقة المشاااااتركة  

 .(42)سبيو األولوية

وأوصاااااااااى الت الع الدولي للدفاا عن ال رية بأن تكقو ساااااااااري النكا االحترام الكامو ل رية الدين   -27
للقانون الدولي ل قوق اإلنساااااااااااااان، وأن تعزز ال وار  ًا  المعتقد وحرية التعبير دون تمييز من أي نوا، وفق أو

  . ( 43) يقليات الدينية ومنع اذكا  نزعة التلرع ل لتسااااااام  الديني من أجو مكاف ة العدا  االجتماعي  ين األد ان وا 
 . ( 44) مماثلة  ومنامة التضامن المسي ي حول العال  وحملة اليو يو توصيات   4وقدما الورقة المشتركة  

ضاااااااااقا الى حد  وأعر ا منامة العقو الدولية عن قلقها من أن مساااااااااحة االختالع في الرأي قد  -28
م ققي الشاااااااار ة الجنا ية، والمدافعين عن حقوق    حي  اسااااااااتهدفا الدولة  ،بعيد منذ االسااااااااتعراض السااااااااا  

من عمله .  ًا  انتقاموذلك    ،اإلنساااااان، والم امين، والبرلمانيين المعارضاااااين، والنقا يين، والنشااااالا  اللال يين
عة لها اساااااااااتللا حمالت التشاااااااااهير والمضاااااااااا قة  لمنامة العقو الدولية، فان ال كومة والجماعات التابًا  ووفق

و يرها من أشااااااكال التخوي ، ومداهمة وسااااااا ة اإلعالم واسااااااتجوام الصاااااا قيين، وصجرا ات حار السااااااقر،  
 .(45)، واالعتقاالت التعسضية من أجو السيلرة على حرية التعبير والتجمع السلميعمليات النقوو 

مي  ازا  اساااااااااتمرار اساااااااااتخدام القوة المقر ة ضااااااااد  عن القل  الع  7كما أعر ا الورقة المشاااااااااتركة   -29
ال يز المدني وال ريات    تقلي المدافعين عن حقوق اإلنسااااااااااان والمتااهرين، والقوانين التقييد ة الرامية الى  

عن اساااتمرار االضااالهاد القضاااا ي والمضاااا قة والتخوي  للمدافعين عن حقوق اإلنساااان    األسااااساااية، فضاااالً 
 .(46)و يره  ممن  عبرون عن يرا  معارضة لل كومة والص قيين واللالم الم تجين

وهما    -"فرونا الين د قندرز" عن قلقها ألن المقا عتين الشاااااامالية والشاااااارةية   وأعر ا مؤسااااااسااااااة -30
ظلاا معسااااااااااااااكرة بشاااااااااااااادة وألن المادافعين عن حقوق اإلنسااااااااااااااان من األقليات   -منلقتاان متاأثرتاان باال رم  

ى االضاااالالا بعمله  في دع  الضاااا ا ا، وتوثي  العنع في المتمركزين في الشاااامال والشاااارق  ضاااالرون ال
بأن تتخذ سااااري النكا تدا ير فورية لتجريد الشاااامال    15وأوصااااا الورقة المشااااتركة    .(47)سااااياق شااااديد العدا 

الى أصا ا ها الشارعيين دون  ًا  عام  35والشارق من الساال  وتسالي  األراضاي التي احتلها الجيش ألكثر من 
 .(48)التأخير  مزيد من

ودون قيد أو شاااارط أعمال  ًا  "فرونا الين د قندرز" بأن توقع سااااري النكا فور  وأوصااااا مؤسااااسااااة -31
تهديد والمراةبة والعنع ضاااد المدافعين عن حقوق اإلنساااان، وأن ُتخضاااع أي موظع أو ساااللة التخوي  وال

لجميع أعمال المضااااا قة القانونية للمدافعين عن حقوق  ًا  فوريًا  حكومية للمسااااؤولية والمسااااا لة وأن تضااااع حد
 ي للرض  اإلنساااااااان ومنامات المجتمع المدني، وأن تضااااااامن عدم اساااااااتخدام األحكام القانونية بشاااااااكو انتقا

 .(49)استهداع المدافعين عن حقوق اإلنسان
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عن االسااتهداع  ًا  وأوصااا منامة أنصااار المساااواة واإلنعا  في النكا بأن تتوقع سااري النكا فور  -32
الرسااااامي للصااااا قيين ونشااااالا  المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنساااااان، وأن تقرل عن األشاااااخاص  

زين والمساااااجونين ظلم ت ق  في الجرا   المرتكبة ضاااااد الصااااا قيين و يره  من المدافعين عن وأن  ًا،  الم تجص
 .(50)حقوق اإلنسان وأن تقاضي مرتكبيها

بأن تتخذ سااااري النكا تدا ير لتهيفة  يفة يمنة وتمكينية تتساااا  ًا  أ ضاااا 7وأوصااااا الورقة المشااااتركة   -33
ر والممارساات القانونية والساياسااتية  باالحترام وتكون مواتية لنشااط المجتمع المدني، بلرق منها اللا  التدا ي

التي ت اد دون مبرر من حرياة تكوين الجمعياات، ومراجعاة التشااااااااااااااريعاات التي تقياد حرياة تكوين الجمعياات  
واالمتناااا عن اعتماااد تشااااااااااااااريعااات من هاذا القبيااو، بمااا في ذلاك التعاادياو المقتر  لقااانون منامااات الخاادماة  

2007لعام  7لشركات رق  وقانون ا 31/1980االجتماوية التلووية رق  
(51). 

على ن و  جساااادعلى أن الناام السااااياسااااي السااااريالنكي  جا أن    20وشااااددت الورقة المشااااتركة  -34
ماا  كونون  ًا أفضااااااااااااااو التعادد اة والتنوا في البلاد، وأن النااس من خلضياات متنوعاة ومجتمعاات مهمشااااااااااااااة كثير 

بأن تعتمد ساااااااري النكا تدا ير تسااااااام  بأن  كون أعضااااااا   تلك الورقة  عرضاااااااة للتجاهو والتمييز. وأوصاااااااا  
لهوية الجنسااااااااانية  ال كومة من خلضيات متنوعة ومن مجتمعات مهمشااااااااة على أساااااااااس األصااااااااو اإلثني أو ا

أعر ا "مؤسااااسااااة جاسااااا أتونمنا" عن قلقها ألن ساااري    كما.  (52)اللبقة االجتماوية أو أي أساااااس يخر  أو
ن ول  تنقذ ال قوق السااياسااية المتساااوية لجميع القفات  وألن   التاميو و يره  من األقليات     ا قةالنكا ل  تدوّ 

 .(53)اركة الكاملة واآلمنة في العملية السياسية  ول دون قدرته  على المشًا مؤسسيًا يواجهون تمييز 

 ال   في الخصوصية  

عن القل  من أن مراةبااة دور العبااادة الاادينيااة والمنامااات الاادينياة،    6أعر ااا الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -35
2019ذريعاة األمن القومي، زادت بصااااااااااااااورة كبيرة في أعقاام هجماات عياد القصاااااااااااااا  في عاام   ت اا

(54) . 
بأن تتخذ سااري النكا اجرا ات لوقع المراةبة والتهديدات والمضااا قة والتخوي    6وأوصااا الورقة المشااتركة  

 .(55)منامات المجتمع المدنيضد ضد دور العبادة ليقليات و 

 سريةال   في الزوال وال ياة األ  

أن قانون الزوال واللالق اإلسااالمي دّون العديد من العادات السااا دة    11ذكرت الورقة المشااتركة   -36
 ين المسااااااااااالمين وتضااااااااااامن العديد من األحكام التمييزية على أسااااااااااااس الجنس، مما ينتهك المعايير الدولية  

قانون الزوال واللالق    وأعر ا "مؤسااااااسااااااة جاسااااااا أتونمنا" عن قلقها العمي  من أن  .(56)اإلنسااااااان ل قوق 
ض النساا  والقتيات المسالمات لزوال األ قال والزوال  دون موافقة وفرض قيود  ير متناسابة  عرّ   اإلساالمي

 .(57)على اللالق

بأن تعدل سااري النكا القانون العام للزوال والتسااجيو بةية السااما    11وأوصااا الورقة المشااتركة   -37
باللالق الرضااا ي والسااما  للمساالمين  تسااجيو الزيجات بموجا القانون العام للزوال والتسااجيو، وأن تساارا 

 .(58)سري النكا في تنقيذ اإلصالحات المقترحة على قانون الزوال والتسجيو العام

 ا في ذلك االتجار باألشخاصحار جميع أشكال الرق، بم  

 الحظ الت الع العالمي لمكاف ة االتجار بالنساااااا  أن ساااااري النكا تؤيد أر ع توصااااايات تتعل  بمكاف ة  -38
 .(59)لهذا الت الع، فان سري النكا ل  تنقذ هذه التوصياتًا االتجار باألشخاص. ووفق
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 ال   في العمو وفي ظروع عمو عادلة ومواتية  

العالمي لمكاف ة االتجار بالنساااااااا  أن ساااااااري النكا حافاا خالل القترة المشااااااامولة    ذكر الت الع -39
بالتقرير على ساااااااااياساااااااااات وقوانين تمييزية ت ول دون المسااااااااااواة في حصاااااااااول المرأة على ال   في العمو،  
 وأوصاا بأن تراجع ساري النكا القوانين والساياساات التمييزية التي تقيد حرية المرأة في الب   عن عمو في

 .(60)الخارل وأن تللي تلك القوانين والسياسات

سااااري النكا بساااانّ  تشااااريع شااااامو  للي العمال المنزليين، ومراعاة    14وأوصااااا الورقة المشااااتركة   -40
اتقاةيات منامة العمو الدولية وأفضاااااااو الممارساااااااات الدولية، واسااااااات دا  يليات ساااااااليمة ومنهجية من أجو  

بضمان وجود تدا ير السالمة والص ة المهنية  ًا  وأوصا سري النكا أ ض  .(61)التنقيذ الكامو والعادل للقانون 
 .(62)لمعايير العمو الو نية والدولية، والرصد السلي  من جانا وزارة العمو المال مة للعمال امتثاالً 

المزارا    األجور اليومي للعاملين في ساااري النكا  تن ي  سااالَّ ًا  أ ضااا  14وأوصاااا الورقة المشاااتركة   -41
بما يتماشااى مع ارتقاا تكلقة المعيشااة، وكقالة تلبي  سااري النكا لجميع قوانين ولوا   العمو على العاملين  

 .(63)في الصناعات  ير الرسمية

 ال   في الضمان االجتماعي  

عن القل  ألن  راما حما ة الضاااااامان االجتماعي القا مة في سااااااري   13أعر ا الورقة المشااااااتركة   -42
في األشاااهر والسااانوات المقبلة  ًا النكا  ير كالية لمعالجة األبعاد العديدة للققر والهشااااشاااة التي ساااتزداد ساااو 

مع اشاااااااتداد األزمة االقتصااااااااد ة. والحاا كذلك أن ناام ت ديد األهلية  امض وتقديري وعرضاااااااة لساااااااو  
في ادرال المسااااتقيدين المقضاااالين واسااااتبعاد اآلخرين،  ًا  واسااااع  ما يتي  للسااااللات الم لية مجاالً االسااااتخدام م

، أفادت تقارير كثيرة ب دو  التدخو الساااااااااياساااااااااي  19-خالل عمليات توزيع الت ويالت المتعلقة بكوفيد وأنه
 .(64)العملية في

 ال   في مستوب معيشي ال    

الدولية بقل  الى أن ال   في الصا ة والتعلي  والضامان االجتماعي واللذا   أشاارت منامة العقو   -43
بالضااا قة االقتصاااد ة ال الية، الناجمة عن أزمة ميزان ًا  شااديدًا  الكافي ومسااتوب المعيشااة الال   قد تأثر تأثر 

ق  المادفوعاات والنق  ال ااد في النقاد األجنبي، مشاااااااااااااايرة الى أن األزماة تقااقماا بسااااااااااااااباا عملياات اإل ال 
، والتخضيضااااات الضااااريبية قبو الجا  ة، وفقدان الوصااااول الى أسااااواق  19-المقروضااااة بساااابا جا  ة كوفيد

رؤوس األموال الدولية. ولوحظ أن نق  األدوية األساااااااااسااااااااية والمواد اللذا ية و از اللهي والوقود بساااااااابا 
لعقو الااادولياااة أن حار االفتقاااار الى النقاااد األجنبي لتللياااة الواردات. وعالوة على ذلاااك، أ رزت مناماااة ا

قد أثر على اإلنتال اللذا ي الم لي، مما جعو نق  األ د ة    2021األسااااامدة الكيميا ية في نيساااااان/أ ريو  
. وأوصااااااااا منامة العقو الدولية سااااااااري النكا بأن تضااااااااع مقترحات لتوفير "اإل اثة في (65)ال مقر منهًا  أمر 

أثنا  األزمة االقتصاااااااااااااااد ة من أجو تمكين جميع   حاالت اللوارا" التي من شااااااااااااااأنها توفير التمويو الكافي
األشااخاص من االسااتقادة من مسااتوب معيشااي ال  ، و أن تللا التعاون والمساااعدة الدوليين لهذا اللرض،  

  .(66)اذا لزم األمر 

أن أزمة اللذا  أدت الى أزمة تلذوية مع وقوا األسر بصورة متزايدة    13وذكرت الورقة المشتركة   -44
  .( 67) قر وعدم قدرة هذه األسااااااااار على ت مو تكالي  اللذا  الذي يوفر الكمية اللذا ية المللو ة ت ا خة الق

سااااااري النكا بضاااااامان األمن اللذا ي من خالل انشااااااا   ياكو دا مة ت مي   21وأوصااااااا الورقة المشااااااتركة  
  الناس، بلرق منها فرض ضاااااوابة صاااااارمة على أساااااعار السااااالع وخاصاااااة المواد اللذا ية األسااااااساااااية وزيا

 .(68)الكيروسين واللاز وتقد   الدع  واإلعانات الى مجتمعات المزارعين والصيادين
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  800  000عدم وجود سااااياسااااة و نية بشااااأن اإلسااااكان وأن حوالي    13والحاا الورقة المشااااتركة   -45
وأوصاااا ساااري النكا باالعتراع بال   في  ،(69)من األسااار الققيرة ليس لديها منازل أو مأوب وقا ي مناساااا

 .(70)العامة اتالسياسفي المسكن في القانون و 

أنه على الر   من وجود ساااياساااة و نية بشاااأن الصااارع الصااا ي،    13والحاا الورقة المشاااتركة   -46
من الساااكان مثو األشاااخاص ذوي اإلعاقة، والذين  عيشاااون في أكواو حضااارية، ومجتمعات  ًا كبير ًا  فان عدد

 .(71)صول على المياه والمراف  الص يةزراوية ال يزالون  قتقرون الى امكانية ال 

 ال   في الص ة  

سااري النكا بضاامان اتاحة األدوية األساااسااية في الخدمات الصاا ية   13أوصااا الورقة المشااتركة   -47
وكقالة حصاول الناس، وال سايما أضاعع القفات، على الرعا ة الصا ية، وضامان  يفة عمو مواتية للعاملين  

 .(72)في القلاا الص ي

عن القل  العمي  من أن المعلومات الخا فة وانتشاااااااار الممارسااااااات    5عر ا الورقة المشاااااااتركة وأ  -48
قصااااااد به سااااااو  المعاملة التي ت د  أثنا  الرعا ة  الثقالية يؤد ان الى تنوا أشااااااكال العنع التوليدي، الذي  ُ 

كا باتخاذ تدا ير ل ما ة  المقدمة في فترة ال مو أو الوالدة أو فترة ما بعد الوالدة مباشاااارة. وأوصااااا سااااري الن
  حقوق المرأة في األموماة اآلمناة وال صاااااااااااااول على خادماات التولياد الال قاة، والت قي  في حااالت العنع التوليادي 

 .(73)ومقاضاة المتور ين فيها

سااااااري النكا  تعزيز التدا ير الرامية الى ضاااااامان حصااااااول القتيات   5وأوصااااااا الورقة المشااااااتركة   -49
والمراهقات والنسااااااااااااا ، بمن فيهن اللواتي  عشاااااااااااان في المنا   الريضية، على خدمات الصاااااااااااا ة الجنسااااااااااااية  

المال مة، بما في ذلك ال صااااااااااول على وسااااااااااا و منع ال مو ال ديثة لتناي  األساااااااااارة واإلجهاض   واإلنجا ية
 .(74)وخدمات ما بعد اإلجهاض

 ال   في التعلي   

أنه حرصااااًا على ضاااامان المشاااااركة المنتجة للشاااابام في االقتصاااااد،   20ذكرت الورقة المشااااتركة   -50
ينبلي انقاذ المساااااااااواة في حصااااااااول لجميع األ قال على التعلي  الجيد، بمن فيه  األ قال الذين  عانون من 

 .(75)مشاكو مالية واأل قال ذوو اإلعاقة

النكا  تنقيذ الساياساات األخيرة التي تعدل األحكام القانونية    روكن تشاو"" ساري وأوصاا مؤساساة " -51
لقتيات  اخاصااااااااااة و المخالقة للتعلي  اإللزامي، وضاااااااااامان حصااااااااااول جميع األ قال على التعلي  دون انقلاا،  

 .(76)المسلمات بسبا الاروع الثقالية واالجتماوية واالقتصاد ة والدينية

ساري النكا بال يام بما يلية تهيفة  يفة شااملة للجميع في المدارس،    20وأوصاا الورقة المشاتركة   -52
ال قا  /المتللبات الماد ة والعا ضية للمسااااتشااااارين المدر ين المعينين على يد اللالم في المدارس    تراعي

  وتقد   من  دراسااية لللالم الم رومينمع خلام الكرا ية في المدارس   ًا  وتنقيذ سااياسااة عدم التسااام  ا الق
 .(77)من أجو اتاحة الوصول الى  يفات تعليمية متنوعة وشاملة

 ال قوق الثقالية  

أن ثقافة ماال ا ا ماكال مثو كارا ام وكيمي وكافادي وكامكوتو   13الحاا الورقة المشااااااااااااااتركة   -53
 .(78)لوزارات التنقيذ ةو ونار سانلار وأركونان ثاباسو ل  ت ظ باالعتراع والدع  من ا

عن القل  من أن عدم االعتراع بال قوق الللوية لمجتمع التاميو    14وأعر ا الورقة المشااااااااااااتركة  -54
المصااااااال ة الهادفة،  على  على التمتع بالموا نة الكاملة والمتساااااااوية، و ًا  ساااااالبًا  الماال ا ا وعدم دعمها قد أثر 

 .(79)والوحدة الو نية، وال وكمة القعلية
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وأعر اا مناماة تاذكاار اإلباادة الجمااوياة للتاامياو عن القل  من أن تادمير مقاا ر مقااتلي التاامياو   -55
ألكثر   راقدله من جانا ال كومة السااااااااااريالنكية، مشاااااااااايرة الى أن تلك المقا ر كانا مًا  ومخللًا  كان متعمد

 .(80)ألع مقاتو تاميلي، ومعلمة تذكارية للموتى 40 من

 واألعمال التجارية وحقوق اإلنسانالتنمية والبيفة   

أكدت "مؤسااسااة جاسااا أتونمنا" بأن سااري النكا معرضااة على ن و خاص لتلير المناو، بساابا  -56
مجموعااة من العوامااو، منهااا الجلراليااا والمناااو وناادرة الموارد واالعتماااد على الاادخااو الزراعي. وأعر ااا عن 

،  على النسااا  واألقليات العرةية، بساابا االسااتبعاد التاريخي   ال مبرر لهًا  قلقها من أن تلير المناو قد يلقي عبف
 .(81)واألعراع المجتمعية، ووجودهن بكثرة في الصناعات القا لة للتأثر بالمناو

وأوصااا "مؤسااسااة جاسااا أتونمنا" سااري النكا بما يلية وضااع اسااتراتيجية و نية  ويلة األجو   -57
 ر والتليرات في أنماط اللقس، مع مراعاة مختلع مسااااااتوب ساااااال  البللالرتقاا المسااااااتمر   التصااااااديبةية 

  واالساااااااتعداد لمواجهة  نتقال المخلة الى مكان يخر خيارات االساااااااتجابة، بما في ذلك ال ما ة واإلقامة واال
 .(82)ازد اد حاالت الكوار  اللبيعية وتأثيرها على حقوق اإلنسان

تساااااامى تقيي  األثر البيفي في ًا  دولي  الى اساااااات دا  عملية مقبولة  20وأشااااااارت الورقة المشااااااتركة   -58
ا ار اسااااتراتيجية ت قي  التنمية المسااااتدامة، وذلك بموجا قانون البيفة الو ني.  ير أن هذه العملية تقتقر 

 .(83)الى الشقالية والمسا لة في تقيي  المشاريع اإلنما ية ورصدها والموافقة عليها

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -2 

 النسا   

أن سااااااااري النكا تلقا خالل الجولة السااااااااابقة لالسااااااااتعراض الدوري    3الحاا الورقة المشااااااااتركة  -59
توصاااااية تتعل  بمنع   11توصاااااية لتعزيز وت ساااااين التدا ير المتعلقة ب ما ة حقوق المرأة، منها  39الشاااااامو  

القضاااااااا  على العنع    بما في ذلك من خالل تعزيز الجهود الرامية الى  ،العنع ضاااااااد المرأة والقضاااااااا  عليه
 .(85). وأعر ا منامة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها ازا  عدم التنقيذ في هذا الصدد(84)الجنسي

وأشاااارت مؤساااساااة "جاساااا أتونمنا" الى أن النساااا  والقتيات يتعرضااان لعنع وتمييز كبيرين مثو  -60
من الجناة    قليالً ًا  ي حين أن عدداال تصاام الجنسااني والعنع العا لي اللذين ُ مارساان على نلاق واساع، ف

 . (86)يواجهون عواقا، وكذلك اال تصاااااااااااااام الزوجي الذي ال يزال  ير مجرم في حالة انقصاااااااااااااال الزوجين
" ساري النكا بما يلية ازالة جميع اساتثنا ات اال تصاام الزوجي من وأوصاا منامة "هيومن رايتس ووتش

القوانين التي تجرم اال تصاااام  وملالبة الشااار ة بالت قي  في أعمال العنع الجنسااااني ومقاضااااة مرتكبيها  
 3. وقدما الورقة المشااااتركة  (87)على الن و المناسااااا، بما في ذلك العنع الذي  مارسااااه الزول على زوجته

 .(88)ماثلةتوصيات م

عن القل  ألن تشااويه/ تر األعضااا  التناساالية األنثوية، الذي  شااار   11وأعر ا الورقة المشااتركة   -61
باسااااا  "السااااانة" أو "الختنة"   د  كما هو معروع في ساااااري النكا في مجتمعات المور والماليو  ًا  اليه م لي

والبهرة، وألن هذه الممارساااااة ال تزال الى حد بعيد  ير معترع  ها في ساااااري النكا كما ظلا دون معالجة.  
تناسااالية  ساااري النكا باصااادار قانون   ار جميع أشاااكال تشاااويه األعضاااا  ال 11وأوصاااا الورقة المشاااتركة  

األنثوية في سااااااري النكا ووضااااااع خلة عمو و نية للقضااااااا  على الممارسااااااة الضااااااارة المتمثلة في تشااااااويه 
األعضااااااا  التناساااااالية األنثوية بجميع أشااااااكالها في جميع أن ا  البلد، وال ساااااايما تخصااااااي  الموارد لجانبي  

 .(89)الوقا ة والتث ي 
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 األ قال  

في   10نتشااار زوال األ قال في سااري النكا يبلا حوالي  أن معدل ا  11الحاا الورقة المشااتركة   -62
  1908على بعض المجتمعاااات. وفي حين أن قاااانون تسااااااااااااااجياااو الزوال لعاااام  ًا  الماااا اااة، مماااا يؤثر ت ااادياااد

د الساااان الدنيا للزوال في 112 )القصااااو على  ًا  ساااانة، فان قانون تسااااجيو الزوال العام ين  ت ديد 18(   دّ 
ت رم ليه القتيات المساالمات من ال ما ة من زوال  ًا تمييزيًا  المساالمين، مما   د  وضااعأنه ال ينلب  على  

بأن تكقو ساااااري النكا الن َّ في القانون    11األ قال والزوال المبكر والقساااااري. وأوصاااااا الورقة المشاااااتركة  
لض النار  ميع القتيات بب ي   شمو ال ك  جسنة دون استثنا ات   18على ت ديد السن الدنيا للزوال في  

 .(90)بما في ذلك تعديو أحكام قانون الزوال واللالق للمسلمين ،عن دينهن أو مجتمعهن

وحثا مبادرة القضاااااااااا  على العنع ضاااااااااد األ قال ساااااااااري النكا على اتخاذ الخلوات الالزمة ل ار   - 63
قوياة وعمليااة لتنقيااذ  العقو اة الباادنيااة في جميع البيفااات من خالل اعتماااد القوانين المللو اة وكاذلاك اتخاااذ خلوات 

جميع التوصاااايات المقدمة خالل الجولة الثالثة لالسااااتعراض الدوري الشااااامو والتي قدمتها جميع الهيفات المنشااااأة  
بموجا معاهدات لساااااري النكا بةية وضاااااع حد للعقو ة البدنية في جميع األوسااااااط، وتشاااااجيع األشاااااكال التأديبية  

 . ( 91) ية عامة لزيادة الوعي باآلثار الضارة لهذه العقو ة الخالية من العنع كبدا و وتناي  حمالت اعالم 

 األشخاص ذوو اإلعاقة  

أن األشااااااخاص ذوي اإلعاقة مهمشااااااون باسااااااتمرار في الناام السااااااياساااااي    22ذكرت الورقة المشااااااتركة   - 64
قالية. وظو  الى عقلية العمو الخيري التي تلذيها التأثيرات الدينية والث ًا  السااااريالنكي والمجتمع، ويرجع ذلك أساااااساااا

لاللتزامااات الواردة في اتقاااةيااة األم  المت اادة ل قوق  ًا على العمااو الخيري والرعااا ااة، خالفااًا  النها السااااااااااااااا ااد قااا ماا
الى أن الم اوالت الرامية الى األخذ  نها قا   على حقوق  ًا  األشااااخاص ذوي اإلعاقة. وأشااااارت تلك الورقة أ ضاااا

 . ( 92) عية ظلا خلا ية الى حد بعيد ول  تت ول الى واقع اإلنسان من خالل أ ر السياسات واأل ر التشري 

بأن تساااااااتكشاااااااع مؤساااااااساااااااات الدولة في ا ار المجالس الو نية    22وأوصاااااااا الورقة المشاااااااتركة   -65
ومجالس الوال ات وهيفات ال وكمة الم لية المساؤولة عن الشاؤون الثقالية وقلاا الترليه سابو زيادة القرص  

االساااتقادة من المتاحة ليشاااخاص ذوي اإلعاقة بةية المشااااركة في األنشااالة الثقالية والترفيهية والرياضاااية و 
 .(93)المجتمعأفراد على قدم المساواة مع ب ية وقا القراغ، 

النكا تعري  اإلعاقات في قانون االنتخابات   بأن توساااااااع ساااااااري  23وأوصاااااااا الورقة المشاااااااتركة   -66
لنوا  ًا  ليشااااااامو جميع الناخبين ذوي اإلعاقة، مع توفير مسااااااااعدة مصاااااااممة خصااااااايصااااااا 2011لعام    28 رق 

 .(94)اإلعاقة التي  عاني منها الناخا

بأن تخصاا  سااري النكا موارد كالية من المسااتوب الو ني  ًا  أ ضاا  22الورقة المشااتركة    وأوصااا -67
الى المساااااااااتوب الم لي بلرض اتاحة المراف  الالزمة لي قال ذوي اإلعاقة ودع  يبا  األسااااااااار ذات الدخو  

ا  وأوص   .(95)المنخقض من أجو ضمان حما ة مراحو  قولة هؤال  األ قال مع توفير ناام متابعة منهجية
كذلك بأن توسع سري النكا فرص العمو المتاحة ليشخاص ذوي اإلعاقة في القلاعين العام والخاص وأن  

ه  للعمو وصسدا  المشورة في مجال التوظي  والتدريا التكيقي وتهيفة  يفة عمو مناسبة  .(96)ُتعدَّ

 الشعوم األصلية واألقليات  

  بأن تعترع سااااري النكا لمجتمع األد قاسااااي ب قوقه، ووضااااعه القانوني،   13أوصااااا الورقة المشااااتركة  -68
 االعتراع من االساااتيال  على األراضاااي، و    ة  ما  حقه في ال وسااابو ويشاااه التقليد ة، وحصاااوله على األراضاااي، و 

 .(97)هويته الللوية، وحصوله على الص ة والتعلي  
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تعرض للمضااااا قة في المقا عة الشاااامالية  تزال تالتاميو ال    ا قةأن وذكرت منامة العقو الدولية   -69
من حدو  انتكاساااااة في ت قي  العدالة لقا دة ضااااا ا ا   10وحذرت الورقة المشاااااتركة    .(98)الشاااااديدة العساااااكرة

جرا   ال رم والجرا   ضاااااد اإلنساااااانية، وذلك بسااااابا عدم رغبة ال كومة الساااااريالنكية في مقاضااااااة القوات  
 .(99)ت األمن الرتكا ها عمليات قتو جماعي وا تصام للسكان التاميليينالمدنية وقوا

وأوصاااااااااااااا منامة العقو الدولية بأن تكقو ساااااااااااااري النكا اجرا  ت  يقات فورية ونزيهة وفعالة في  -70
حواد  الهجمات ضااااد األقليات وأن ت اسااااا الجناة وأن ترفض السااااياسااااات والمقترحات التي تنتهك حقوق  

 .(100)ذلك حرق الجث  القسري وال ار المقتر  على النقام األقليات، بما في

عن القل  ألن العديد من مراكز الشااااااااار ة في البلد تقتقر الى وجود   3وأعر ا الورقة المشاااااااااتركة   -71
عادد كااع من األفراد الناا قين باالتاامياو في تلاك المراكز في جميع األوقاات حتى في المناا   التي توجاد 

أن مقدمي الشاااااااااكاوب من التاميو   3فيها أ لبية من النا قين بالتاميو في البلد. والحاا الورقة المشاااااااااتركة  
ما  كونون  ير قادرين على القه  الكامو لشااااااكوب الشاااااار ة أو اإلفادة الخلية  ًا  معات المساااااالمة  البوالمجت

 .(101)التي  للا منه  التوةيع عليها

" ساري النكا بما يلية تعديو القانون المتعل  بالعهد الدولي  وأوصاا منامة "هيومن رايتس ووتش -72
الخاص بال قوق المدنية والساااياساااية لمنع اساااا ة اساااتخدامه في مقاضااااة األفراد من األقليات اإلثنية والدينية  
بساااااااابا التعبير الذي   ميه القانون الدولي ل قوق اإلنسااااااااان  والتعهد بمكاف ة الخلام الذي   رض على  

التمييز أو العدا  ضااااااد األقليات، ووضااااااع حد للقيود التي ال أساااااااس لها على ممارسااااااات الدفن   العنع أو  
 .(102)التاميو باحيا  ذكرب ض ا ا ال رم األهلية وتخليد ذكراه  ب رية  ا قةوالسما  ألعضا  

اد  عاني من االسااااااتبع تزال تماال ا ا ماكال ال    ا قةعن القل  ألن   13وأعر ا الورقة المشااااااتركة   -73
في   اأصاااااب   ه اللا قةمن الخدمات ال كومية و راما الرعا ة االجتماوية على المساااااتوب الم لي، وألن هذ

  .( 103) من أكثر القفات االجتماوية هشااشاة في ساري النكا  ةساياق االرتقاا الها و في تكالي  المعيشاة واحد
ليقليات الدينية  ًا كالي  ثيالً وأوصااااااا منامة أنصااااااار المساااااااواة واإلنعا  في النكا بأن تكقو سااااااري النكا تم

 .(104)واإلثنية في الهيفات ال كومية المكلقة بالمسا و الدينية والثقالية

 عيشااااااااااااااون في منازل   ماال ا ا ماكال   ا قةأن العديد من أفراد    13والحاا الورقة المشااااااااااااااتركة   -74
مكتاة متالصاقة تتسا  بساو  الناافة وعدم كقا ة فرص ال صاول على مياه الشارم النايقة، على الر   من 
مشااريع اإلساكان، وأن المؤشارات الصا ية ضاعيقة حي  يالحظ العديد من المشااكو المتعلقة بساو  التلذ ة،  

  .( 105) ت، وانخقاض متوساة العمر المتوقع صا ة األمهامشااكو  ووليات الرضاع، وانخقاض أوزان المواليد، و 
بأن تقوم ساااري النكا بما يلية االعتراع الدساااتوري بلا قة التاميو الماال ا ا    14وأوصاااا الورقة المشاااتركة  

 وصاااااااقها جماعة اثنية قومية منقصااااااالة  وضااااااامان التخصاااااااي  المناساااااااا لمخللات الرعا ة االجتماوية  
ت الرخااا  )سااااااااااااااااموردي(، واإل اااثااة في حاااالت الكوار ،  ال كوميااة لتاااميااو المال ااا ااا، بمااا في ذلااك  اادال

من االساااااااااااات قاقات ال كومية دون أي تمييز  واالشااااااااااااترا" في تصاااااااااااامي  خلة عمو و نية للتنمية   و يرها
تاميو ماال ا ا، وضااااامان تنقيذها القوري مع اشاااااراع    للا قةالساااااياساااااية واالقتصااااااد ة واالجتماوية والثقالية  

 .(106)ورصد منتامين

ميساارة ا منامة أنصااار المساااواة واإلنعا  في النكا بأن تنشااال سااري النكا عملية شااقافة و وأوصاا -75
األراضاااي، على الر   من  حولومرنة لالعتراع بملالبات التاميو و يره  من األشاااخاص المتأثرين بالنزاا  
 .(107)أي نق  في الوثا   الرسمية، بما يتماشى مع أفضو الممارسات الدولية
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 المثليات والمثليون ومزدوجو الميو الجنسي وملايرو الهوية الجنسانية وحاملو صقات الجنسين  

النكا بموجا قوانين   أن العالقات الجنساااااية المثلية جرّ ما في ساااااري  24ذكرت الورقة المشاااااتركة   -76
 ، 1883 يلانيون في عام اللواط التي تعود الى القترة االستعمارية، خاصة بموجا قانون العقو ات الذي أدخله البر 

تجرم العالقات الجنسية   1841من قانون العقو ات ومرسوم التشرد لعام    365Aو  365وأن أحكام المادتين  
على أن سااااااري النكا تواصااااااو تجري     2كما شااااااددت الورقة المشااااااتركة    .(108)المثلية الرضااااااا ية  ين الباللين

ال صاول على االعتراع القانوني بالهوية   تعي ة  العالقات الجنساية المثلية الرضاا ية، وتقرض حواجز مرهق
الجنساااااانية، وأن ساااااري النكا ل  تعدل دساااااتورها أو تسااااان قوانين ل ار التمييز على أسااااااس الميو الجنسااااي  

عن القل  ألن أفراد مجتمع المي  في سااااري النكا   2والهوية والتعبير الجنسااااانيين. وأعر ا الورقة المشااااتركة  
بشااااااااادة للمضاااااااااا قة والعنع والتمييز من جانا الجهات القاعلة ال كومية   أصاااااااااب وا نتيجة لذلك معرضاااااااااين

للمثليين والمثليات ومزدوجي الميو الجنسااااي وملايري الهوية    شااااديدوالمجتمع ككو، مما أدب الى التهميش ال
  .( 109) الجنساااااااانية وحاملي صاااااااقات الجنساااااااين، الذين شاااااااعر الكثير منه  بأنه  مجبرون على اخقا  هوياته  

  24وأوصااا الورقة المشااتركة   .(110)عن مخاوع مماثلة 24يومن رايتس ووتش والورقة المشااتركة  وأعر ا ه
من قاانون العقو اات، ومواد م اددة من القوانين األخرب التي   365Aو 365النكاا بااللاا  الماادتين   سااااااااااااااري 

 .(111)تجرم المثلية الجنسية بما في ذلك قانون التشرد وقانون القوات الجوية وقانون الجيش

أن التمييز في مقا الت العمو من المشاااااااااكو الشااااااااا عة التي يواجهها    24وأ رزت الورقة المشااااااااتركة   -77
ات ومزدوجي الميو الجنسااااي وملايري الهوية الجنسااااانية وحاملي صااااقات الجنسااااين،  العديد من المثليين والمثلي

عن الجنس الم دد أكثر  ًا  الهوية الجنسااااااااااااااانية الذين كان تعبيره  عن الهوية الجنسااااااااااااااانية مختلق  ووكان ملاير 
النكا لجميع ففات مجتمع    بأن تضاااامن سااااري   20وأوصااااا الورقة المشااااتركة    . (112)عرضااااة لمثو هذه التجارم 

أوصااا   كما  . (113)مي  الموسااع المساااواة وال صااول دون تمييز على الرعا ة الصاا ية والتعلي  والعمو واإلقامةال
 . ( 114) بأن تشمو القوانين المتعلقة بالعنع الجنسي صراحة الض ا ا والناجين من مجتمع المي    3الورقة المشتركة  

 المهاجرون والالجفون وملتمسو اللجو   

مع القل  أن عدم القدرة على تقد   اثبات الهوية هو أه  العوامو    16الحاا الورقة المشاااااااااااااتركة  -78
التي تؤخر الموافقة على الجنسااااية السااااريالنكية وال صااااول على بلاقة الهوية الو نية الضاااارورية لل صاااول  

ورخ     على خدمات حكومية متعددة بما في ذلكة فت  حساااااااام مصااااااارفي، واالساااااااتقادة من فرص التعلي ،
 يادة، وجواز ساااااااااااقر، والتوظي ، واسااااااااااات قاقات اعادة اإلدمال، ومخللات الرعا ة االجتماوية، وما الى  ال

 .(115)ذلك  وعدم القدرة على العمو وكسا الدخو

وأوصااااا منامة اعادة تأهيو الالجفين في ايالنكاي بأن تضااااع سااااري النكا ا ار سااااياسااااة عامة   -79
ا الشاوا و الر يساية والقضاا ا الم ددة المتصالة باعادة اإلدمال المساتدام  أن  عال  من شاأنهلالجفين العا دين  

بأن تضاااامن سااااري النكا لالجفين العا دين ال صااااول على    13كما أوصااااا الورقة المشااااتركة   .(116)لالجفين
وأن تعمو مع حكومة الهند    ،الوثا   األساااااسااااية واألراضااااي واإلسااااكان وفرص التعلي  وكسااااا الرزق والعمو

 .(117)ق الالجفينلضمان حقو 

  على أنه ينبلي لسااااااري النكا أن ت ترم مبدأ عدم اإلعادة القساااااارية وأن   16وشااااااددت الورقة المشااااااتركة   - 80
 . ( 118) لجو  ال  ال صول على تسم  لملتمسي اللجو   دخول البلد حتى  مكن اتخاذ قرار سلي  بشأن ص ة  لبه   

بأن تقوم سااري النكا  توساايع نلاق ناام التعلي  لضاامان التسااجيو   16وأوصااا الورقة المشااتركة   -81
وأوصاااااااى    .(119)للمعايير الو نيةًا  على األقو، وفقًا  عام 16اإللزامي لالجفين وملتمساااااااي اللجو  حتى سااااااان  
 وضع خلة تأها و نية ل ما ة حقوق العمال المهاجرين  ًا  الت الع العالمي لمكاف ة االتجار بالنسا  أ ض

 .(120)وحمايته  من أوبا  الديون في حالة حدو  أو فة أو أزمات عالمية أخرب في المستقبو
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 المشردون داخلياً   

الى أّن مركز القضااااااااا ا الجنسااااااااانية والعدالة واألمن أجرب، في تشاااااااارين   1الورقة المشااااااااتركة   ت أشااااااااار  - 82
في مقا عة جافنا في شمال  روفانس،    اً ، دراسة استقصا ية ليسر المعيشية للمشردين داخلي 2020األول/أكتو ر  

لب   التجارم الجنساااااانية الناشااااافة عن حاالت التشااااارد الملول على مدب ثالثة عقود. وخلصاااااا الى أن هنا"  
تقاوت كبيرة في اللرق التي ر ما تعرض  ها الرجال والنسااااا  للتشااااريد الملول على مر الساااانين،  أوجه   وجه عام  

 .(121)واألمن الية ليسر المعيشية، والشوا و المتعلقة بالسالمةال سيما ليما يتعل  بالشؤون الم
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