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        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

    التقرير الدوري اجلامع للتقارير اخلامس والسادس والسابع من الدول األطراف   
  *سري النكا    

 
  

 .ر دون حترير رمسيهذا التقرير صاد*
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 ١٨ املـــادة النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب     
  ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز من

  
  

  التقرير الدوري اجلامع للتقارير اخلامس والسادس والسابع من الدول األطراف   
  
  

  
  سري النكا    
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 مقدمة    
يسر سري النكا أن تقدم تقاريرهـا اخلـامس والـسادس والـسابع فيمـا يتعلـق بالتزامهـا                     - ١

 وُنظــر يف  . مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة        ١٨مبوجــب املــادة  
اجللـستني  (السادسة والعشرين   الثالث والرابع اللذين قدمتهما سري النكا يف الدورة          التقريرين

  .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٨اليت عقدت يف نيويورك يف ) ٥٤٦ و الـ ٥٤٥الـ 
إن التزام سري النكا بإيالء األولويـة العاليـة للتقيـد بالتزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة القـضاء                     - ٢

قـد ُتـوخِّي خـالل      على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وبالعمـل علـى تنفيـذ التزاماهتـا مبوجبـها                  
 وأُبقي على هـذا االلتـزام خـالل هـذه الفتـرة علـى الـرغم مـن وجـوب                     .الفترة حمل االستعراض  

تركيـز الدولــة علــى املهمــة الـضخمة، وهــي مهمــة احلفــاظ علـى األمــن الــوطين وعلــى القــانون    
والنظــام يف وجــه حتــديات خطــرية تــضعها إحــدى أشــد املنظمــات اإلرهابيــة بطــشا يف أوقاتنــا    

 .ضرةاحلا

ويف إعــداد هــذا التقريــر أجــرت حكومــة ســري النكــا مــشاورات مــع اجملتمــع املــدين،    - ٣
 ودعـت  .٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢١ و ١يف ذلك خرباء يف املسائل املتعلقة بنـوع اجلـنس يف      مبا

 ووفـرت عمليـة التـشاور مـدخالت     .إىل إجراء هذه املشاورات وزارة مناء الطفل ومتكني املـرأة         
  .ع هذا التقريرقّيمة يف جتمي

  
  عوامل اجتماعية اقتصادية عامة    

ــغ عــدد ســكان ســري النكــا   ٢٠٠٧يف منتــصف ســنة    - ٤ ــا٢٠ بل  وتأرجحــت )١( مليون
، الـيت كانـت لـصاحل الرجـال، ويف التعـداد            ) أنثى ١٠٠عدد الذكور لكل    (النسبة بني اجلنسني    

الطفولــة، فيــه  كــان ُربــع الـسكان يف ســنوات  ٢٠٠١ ويف .٩٩,١ ســجلت ٢٠٠١األخـري يف  
 وينتمــي ثلثــا الـسكان إىل فئــة ســن العمــل الــيت  .جتـاوز جتــاوزا قلــيال عــدد األوالد عـدد البنــات  

 يف املائة، يتجاوز عددهم مليـون شـخص         ٧ وميثّل املسنون    .يكون فيها متثيل النساء أعلى قليال     
  .)٢(منهم يزيد عدد النساء، حسب التقارير، عن عدد الرجال من املسنني من املواطنني

حتــسنت حالــة املــرأة حتــسنا الفتــا للنظــر كمــا تظهــر املــستويات العليــا مــن التحــصيل       - ٥
بالنــسبة إىل التعلــيم والــصحة والــتمكني االقتــصادي، وقــد أمكــن حتقيــق مجيعهــا بفــضل زيــادة  
الوعي باملسائل املتعلقة بـاملرأة واتبـاع احلكومـة لـسياسة صـارمة تـسعى إىل متكـني املـرأة ورفـع                      

 وتغيريات املوقف اليت هي يف صاحل مركـز املـرأة يف اجملتمـع قـد أمكـن حتقيقهـا بفـضل            .مظاملها
__________ 

 .٨٧ملركزي لسري النكا، ص  للمصرف ا٢٠٠٧التقرير السنوي،   )١(  
 .“)٢٠٠٧( شريكة يف التقدم –املرأة السريالنكية ”التعداد واإلحصاءات،  إدارة  )٢(  
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حتقيق مستويات عالية من التحصيل التعليمـي وبالتـايل جيـري االعتـراف بـأن النـساء شـريكات                   
 .على قدم املساواة ومسامهات ذوات قيمة يف عملية التنمية

يـة يف اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة، وهـي تـسري             أدجمت سري النكا األهداف اإلمنائيـة لأللف        - ٦
ــوطين       ومــن .علــى درب حتقيــق معظــم املؤشــرات بينمــا حقــق بعــضها فعــال علــى املــستوى ال

املنجزات الالفتة للنظر تلك املتعلقة بالتعليم االبتدائي على أسـاس اإلنـصاف ووفيـات األطفـال          
 .)٣(ونة واإلملام بـالقراءة والكتابـة     والوفيات النفاسية، وتوفر سبل الوصول إىل مياه الشرب املأم        
 ومـن اجلـدير بالـذكر أن ألغلبيـة     .ومما له أمهيته أنه ال يوجد تفاوت جنساين يف هذه املنجـزات    

األهداف أثرا مباشرا يف احلالة املتعلقة بـاملرأة وأنـه جيـري توخيهـا علـى حنـو جـدي مـن خـالل                        
 .إجراءات الدولة

ات ســيادة ملتزمــة بالدميقراطيــة، مواجهــة    وتواصــل ســري النكــا، بوصــفها دولــة ذ      - ٧
 والتكـــاليف  .التحـــديات الـــيت تـــضعها أشـــد املنظمـــات اإلرهابيـــة بطـــشا يف العـــامل اليـــوم         

 وعلـى الـرغم مـن أن الـضرر     . االقتصادية لإلرهاب هي متعددة األبعاد وضـخمة  - االجتماعية
 أن التكلفـة البـشرية   باهليكل األساسي املادي واالجتماعي وتدمريه خطـريان حقـا، فمـن احملـزن      

 لقــد .الناشــئة عــن مــوت وتــشريد األشــخاص شــكلت أيــضا حتــديات ال ســابقة هلــا للحكومــة 
استثمرت الدولـة يف برنـامج إمنـائي طمـوح يف املنـاطق املتـضررة، مـستهدفة اهلياكـل األساسـية                     

 ومــن الطبيعــي أن .وتنميــة ســبل كــسب الــرزق بينمــا تتنــاول أيــضا مــسألة املــشردين اخلطــرية  
 . لقد ُعززت أجهزة الدولة لتناول أوجه القلق هذه.نساء تضررن يف هذه احلالةال
  

  اجلزء األول    
 للجنة مترتبة على النظر يف التقريـرين الـدوريني          )٤(ردود على مالحظات ختامية       

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٨يف  الثالث والرابع لسري النكا
 اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تقـوم            وحتـث  - ])٥(٢٧٥الفقـرة   [ - مالحظة ختامية   

ــة        ــة مــع االتفاقي ــصبح متوافق ــة لت ــة وأن تعــدل األحكــام التمييزي ــوانني الراهن ــع الق ــة مجي مبراجع
 وهي حتث الدولة الطـرف علـى أن تكفـل تطبيـق احلقـوق الدسـتورية علـى أنـشطة                     .والدستور

__________ 
 . إدارة التعداد واإلحصاءات- ٢٠٠٦: األهداف اإلمنائية لأللفية يف سري النكا، استعراض إحصائي  )٣(  
الـث والرابـع لـسري النكـا يف دورهتـا الـسادسة          مالحظات ختامية للجنـة مترتبـة علـى النظـر يف التقريـرين الث               )٤(  

 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٨يف نيويورك يف ) ٥٤٦ و ٥٤٥يف اجللستني (والعشرين 
لوثـائق  ) A/57/38( ٣٨مجيع اإلشارات إىل فقـرات هـي إىل أرقـام الفقـرات يف مقتطفـات مـن امللحـق رقـم                        )٥(  

 .األمم املتحدة
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 تعمـد الدولـة الطـرف،     كما توصي اللجنة بأن.العناصر الفاعلة غري احلكومية والقطاع اخلاص    
ــاة املقترحــات         ــة، إىل مراع ــشريعات التمييزي ــاء الت ــة إىل إلغ ــا الرامي ــضاء، يف جهوده ــد االقت عن
والتوصيات املقدمة من هيئات من قبيل جلنة إصالح قانون األحوال الشخصية للمـسلمني الـيت               

علــى احلــصول  وتــشجع اللجنــة احلكومــة .أنــشأهتا وزارة الــشؤون الدينيــة والثقافيــة للمــسلمني
علــى معلومــات عــن االجتــهاد القــضائي املقــارن، مبــا يف ذلــك االجتــهاد الــذي يفــسر القــانون   

  .اإلسالمي مبا ينسجم مع االتفاقية
  

  رد    
  

  تشريعات متييزية    
إن غياب الفرصة ملراجعة األحكام القضائية للتشريعات اليت تعود لزمان سـابق لوضـع                - ٨

حكام التمييزية من النظام القـانوين مـن   ألبيل اإلزالة الفعلية لالدستور مل يشكل عقبة تعترض س   
خالل قرارات اهليئة التنفيذية اليت تتعلـق بالـسياسة وإصـالح تـشريعي مقابـل مـن ِقبـل الربملـان،              

  .كما تدل عليه اإلصالحات اهلامة التالية اليت ُحققت
، وقــرار احلكومــة )٩ مبوجــب املــادة ٧٥نظــر الفقــرة ا) (تعــديل(ســّن قــانون اجلنــسية   - ٩

 ألغراض منها إزالة األحكام اليت متيز ضـد املـرأة        )٦(بتعديل املرسوم املتعلق باستصالح األراضي    
 .يدالن على التزام الدولة بإزالة التشريعات التمييزية حىت دون إصدار حكم من احملكمة

  
  قانون األحوال الشخصية للمسلمني    

ــا يتعلـــق بقـــو   - ١٠ ــرا إىل .انني األحـــوال الشخـــصية للمـــسلمني مل جتـــر تغـــيريات فيمـ  ونظـ
عميقـــا يف  احلـــساسيات الدينيـــة للطائفـــة اإلســـالمية ونظـــرا إىل أن القـــوانني املنطبقـــة تتجـــذر  

 ومـن  .معتقدات الطائفة فإن أي تدخل من الدولة إلصالح القـانون حباجـة إىل موافقـة الطائفـة         
لزواج يقره النظام األساسـي مبوجـب       ناحية إجيابية، على الرغم من عدم وجود حد أدىن لسن ا          

قانون األحوال الشخـصية اإلسـالمي، فـإن حـاالت زجيـات األطفـال داخـل الطائفـة لـيس مـن                      
 حــدث تراجــع بــصورة  ٢٠٠٣ و ١٩٩٦ بــني .املعــروف أهنــا متكــررة يف األوقــات احلاضــرة  

  . اللوايت عقدن عقد الزواج١٦مطردة يف عدد املسلمات دون سن الـ 
  
  

__________ 
 جملــس الــوزراء علــى قــانون تعــديل املرســوم املتعلــق باستــصالح األراضــي،    ، وافــق٢٠٠٩فربايــر /يف شــباط  )٦(  

 .وعرضه على الربملان لّسّنه
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  ١اجلدول     
   سنة١٦زجيات املسلمني حيث كانت البنت دون الـ     

   سنة١٦عدد زجيات املسلمني حيث كانت البنت دون الـ 
  

دد اإلمجــــايل ـالعــــ
  باعتباره نسبة مئوية من العدد اإلمجايل للزجيات عدد الزجيات  لزجيات املسلمني

٠,٧١  ١٠٩  ١٥ ٣١٣  ١٩٩٦  
٠,٧١  ١٠٦  ١٤ ٩٩٨  ١٩٩٧  
٠,٧٨  ١٣١  ١٦ ٨٠٠  ١٩٩٨  
٠,٧٣  ١٢١  ١٦ ٥٧٦  ١٩٩٩  
٠,٧١  ١٢٦  ١٧ ٧٥٤  ٢٠٠٠  
٠,٤٤  ٧٨  ١٧ ٦٧٢  ٢٠٠١  
٠,٥٣  ٩٤  ١٧ ٧٧٦  ٢٠٠٢  
٠,٤٥  ٨٠  ١٧ ٥٩٣  ٢٠٠٣  

 .إدارة املسجل العام: املصدر  
    

والسبب الرئيسي يف هذا االجتاه هـو أن فتيـات مـسلمات ُيعـرف عنـهن أهنـن يتـوخني                      - ١١
 ومـن مث، ال تنـشأ فعـال    . إىل احلصول على العملبأعداد كبرية التعليم العايل ويسعني بعد ذلك   

مسألة خطرية، وهي مسألة زجيات القُّصر، على الرغم من عدم تأييـد القـانون هلـا، يف الطائفـة                    
 يدعم االجتاُه االعتقاد بأنـه سـيحدث مزيـد مـن اخنفـاض عـدد زجيـات الفتيـات مـن              .اإلسالمية

 وحمـامون مـسلمون ومجاعـات اجملتمـع املـدين            ويف هذه األثناء، اجتمع قضاة     .هذه الفئة العمرية  
لتوعية الطائفة اإلسـالمية عـن طريـق عمليـة حـوار            ) من الرجال والنساء  (املسلم وأفراد معنيون    

مكثفة لتعديل تشريع قانون الزجيات اإلسالمية والطالق اإلسالمي احلايل ملنع الزجيـات املبكـرة              
الظروف من األكثر مناسـبة أن يـأيت تعـديل           يف ظل هذه     .١٦للفتيات اللوايت هن دون سن الـ       

  .القانون من الطائفة اإلسالمية نفسها
  

علــى أن تكفــل تطبيــق احلقــوق الدســتورية علــى    - ]٢٧٥الفقــرة [ مالحظــة ختاميــة  
  .أنشطة العناصر الفاعلة غري احلكومية والقطاع اخلاص

  
  رد    

ــام الدســتورية        - ١٢ ــشري إىل األحك ــه ي ــذا التعليــق أن ــن ه ــم م ــاذ احلقــوق   ُيفه ــة بإنف  املتعلق
 وعلــى الــرغم مــن أن انتــهاك تلــك احلقــوق مــن قبــل  .األساســية املنــصوص عليهــا يف الدســتور

عناصر فاعلة غري حكومية ال ميكن الوصول إليه عن طريـق احملكمـة العليـا، باسـتعمال اإلجـراء                 
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كمــة أي احلــق الدســتوري يف التمــاس االنتــصاف عــن طريــق احمل  (اخلــاص الــوارد يف الدســتور  
  .، فإنه ال يوجد عائق أمام التماس االنتصاف عن طريق حماكم أخرى)العليا

ــة    ــرة [ مالحظــة ختامي ــاملرأة،     - ]٢٧٧الفق ــة ب ــة املعني ــة الوطني ــشاء اللجن اإلســراع بإن
وتعزيز مراكز التنسيق اجلنـسانية يف الـوزارات احلكوميـة، وضـمان تـوفري مـوارد بـشرية وماليـة             

ل الوطنيــة، وتعزيــز تنفيــذ ميثــاق املــرأة، عــن طريــق ســبل منــها إنفــاذ   كافيــة لتنفيــذ خطــة العمــ
  .أحكامه، عند االقتضاء، إلعمال مبادئ االتفاقية

  
  رد    

 وتوضــع حاليــا .هــذه األمــور ُتوليهــا وزارة منــاء الطفــل ومتكــني املــرأة األولويــة العليــا    - ١٣
 والبيانـــات املتعلقـــة .ةاللمـــسات األخـــرية ملـــشروع قـــانون إلنـــشاء جلنـــة وطنيـــة معنيـــة بـــاملرأ 

ــة       ــة مبوجــب اتفاقي ــة األساســية التزامــات الدول بالــسياسات يف ميثــاق املــرأة تــشكل مــن الناحي
 ومــن املعتــاد أن .القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وجيــري توخيهــا هبــذه الــصفة  

لدولـة باإليفـاء     والتـزام ا   .ُتضمَّن سياسة الدولة يف وثيقة متعلقة بالسياسات وليس يف تشريعات         
 ومثـة أيـضا أحكـام قانونيـة كـثرية يف ميثـاق              .بااللتزامات مبوجب ميثاق املرأة ال ُيخفَّض بذلك      

 ومراكــز التنــسيق اجلنــسانية يف .املــرأة تعتــرف مببــادئ معينــة يف االتفاقيــة وتــنص علــى اإلنفــاذ  
نـشيطها نـشاطا    الوزارات خاملة يف الوقت احلاضر وحددت وزارة منـاء الطفـل ومتكـني املـرأة ت               

 ويف هذا الصدد، ستطلب وزارة منـاء الطفـل ومتكـني املـرأة مـن الـوزارة ذات الـصلة           .ذا أولوية 
 وفـضال عـن ذلـك، قبلـت وزارة منـاء            .ترشيح أمناء إضافيني بوصـفهم مراكـز تنـسيق جنـسانية          

 الطفــل ومتكــني املــرأة باحلاجــة إىل اختــاذ تــدابري يف وقــت مبكــر لتعزيــز مكاتــب شــؤون املــرأة    
  .والطفل يف الشرطة

  
اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لزيـادة متثيـل املـرأة يف                - ]٢٧٩الفقـرة   [مالحظة ختاميـة      

العمل السياسي واحلياة العامة على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية، وأن جيـري ذلـك مـن            
  .تفاقية من اال٤ من املادة ١خالل وسائل منها تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 

  
  رد    

 بيـد أن  .تواصل املرأة التمتع حبقوق مساوية حلقوق الرجل يف احلياة الـسياسية والعامـة       - ١٤
 .عدد النساء املشاركات يف أدوار القيادة النشيطة يف اجملال السياسي ما يـزال عنـد احلـد األدىن                 

ــأدوار داعمــة فــإن عــدد        ــساء قــد اضــطلعن ب ــرغم مــن أن عــددا أكــرب مــن الن ــساء وعلــى ال الن
املتقدمات لالنتخاب، أو املنتَخبـات، للـهيئات الوطنيـة واإلقليميـة وهليئـات احلكـم احمللـي يـدل                   

 والنساء ممـثَّالت متثـيال ضـعيفا يف    .على تقاعس النساء عن االخنراط يف العمل السياسي النشيط  
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 وعلـى   .)ئـة  يف املا  ١٠أقـل مـن     ( ومتثيل النساء يف الربملان كان دائما منخفضا         .هذه املؤسسات 
الرغم من القيام مبحاولة لالحتفاظ حبـصة إجباريـة يف قائمـة الترشـيح للنـساء حـصرا، والطُلـب         
من األحزاب الـسياسية بـالنظر يف هـذا املبـدأ، فـإن البيئـة مل تكـن يقينـا مفـضية إىل إجيـاد حـس             

لـوايت تنافـسن     إن العدد األكـرب مـن النـساء ال         .بالثقة لدى النساء بأنه جمال ميكنهن االخنراط فيه       
 ٣٧٥ حيـث بلـغ عـددهن    ٢٠٠٤يف انتخابات برملانية شوهدن يف االنتخابـات العامـة يف سـنة         

 ولكن من هذا العدد مل ينتخـب للربملـان املكـون            . مرشحا ٦ ٠٦٠من جمموع   )  يف املائة  ٦,٢(
 يف انتخابـات اجمللـس      - واألرقـام علـى املـستوى اإلقليمـي مماثلـة            .١٣ عـضوا سـوى      ٢٢٥من  
 يف ٧,٧( مرشـــحا ٤ ٨٦٣ مـــن جممـــوع ٣٧٣ مقاطعـــات، كـــان ٧ يف ٢٠٠٤مـــي يف اإلقلي
 ٣٨٠انـتخنب جملـالس تكونـت مـن جممـوع      )  يف املائـة ٥( مـن هـؤالء   ١٩مـن النـساء، و      ) املائة

ــسبعة  ــالس الـ ــدا يف اجملـ ــدد    ،٢٠٠٦ ويف .مقعـ ــغ عـ ــة، مل يبلـ ــسلطات احملليـ ــات للـ يف االنتخابـ
 ومـن اجلـدير بالـذكر أن الـسيدة          .من جممـوع املنتَخـبني     يف املائة    ١,٩املرشحات الفائزات غري    

ــيت       ــات ال ــة يف االنتخاب ــة الغربي ــْت زعيمــة للمعارضــة يف جملــس املقاطع روزي ســيناناياكي ُعيِّن
  .أجريت مؤخرا، فائزة بأكرب عدد من األصوات التفضيلية بني مرشحي املعارضة

  ٢اجلدول 
  متثيل املرأة يف الوظيفة السياسية    

  
 سنةال الفئة

ــدد  العــــــــــــــــ
 النسبة املئوية من النساء النساء اإلمجايل

    ٢٠٠٧ الربملانيون

 ٥,٨ ١٣ ٢٢٥  أعضاء الربملان  •  

 ٥,٨ ٠٣ ٥٢  جملس الوزراء  •  

     جملس املقاطعة

 صفر صفر ٣٥ ٢٠٠٦ وزراء  •  

 ٥,٠ ١٩ ٣٨٠ ٢٠٠٤ أعضاء  •  

    ٢٠٠٦ أعضاء احلكم احمللي

 ٣,٠ ١٠ ٣٣٠  جمالس

 ٣,٤ ١٣ ٣٧٩  جمالس بلدية  •  

 ١,٦ ٥١ ٣ ٢٤٣  جمالس حضرية  •  

     براديشيا سبحا  •  

  .إدارة املسجل العام: املصدر    
  



CEDAW/C/LKA/5-7
 

10 10-28836 
 

مـشاركة النـساء     ومهما كان عدد النساء اللوايت انُتخنب ممثالت متـدنيا فثمـة تزايـد يف               - ١٥
مــة علــى مجيــع مــستويات يف صــياغة سياســة احلكومــة وتــويل الوظــائف العامــة وأداء املهــام العا

 النـساء ممـثَّالت علـى املـستوى الرفيـع يف اهليكـل اإلداري بوصـفهن أمينـات للـوزراء                     .احلكومة
 ٢,٩زيـادة مـن     (، ورئيسات البعثات الدبلوماسية     ٢٠٠٨أبريل  / يف نيسان  ٥٥من جمموع    ٨(

 قاضـيا   ١١ مـن كـل      ٣ويف اهليئة القـضائية     ) ٢٠٠٦ يف املائة يف     ١١,٣ إىل   ١٩٩٢يف املائة يف    
 وحــدثت زيــادة كــبرية يف عــدد .)احملكمــة العليــا يف ســري النكــا(عــضوات يف احملكمــة العليــا 

 يف املائــة يف ١٧,١ يف الــدائرة اإلداريــة لــسري النكــا مــن  - مناصــب صــنع القــرار  النــساء يف
 يف املائـة  ١٨,٩، ويف الدائرة العلميـة لـسري النكـا مـن       ٢٠٠٧ يف املائة يف     ٣٥,٤ إىل   ١٩٩٣

 يف ٢٨,٨، ويف دائــرة التخطــيط بــسري النكــا مــن  ٢٠٠٦ يف املائــة يف ٣٧,٥ إىل ١٩٩٣يف 
ــا مـــن  ٢٠٠٦ يف املائـــة يف ٢٩,٢ إىل ١٩٩٣املائـــة يف  ــة لـــسري النكـ ، ويف الـــدائرة اخلارجيـ
ــة يف ٢٩,٧ ــة يف ٣٣,١ إىل ٢٠٠٤ يف املائ ــرأة   .٢٠٠٩ يف املائ  والتعــيني األول مــن نوعــه الم

 وباتبـاع  .أة حاكمة ملقاطعة من املقاطعـات حـدث خـالل هـذه الفتـرة       أمينة عامة للربملان والمر   
سياسة توظيف قوية حمايدة جنسانيا تؤيـدها ضـمانات دسـتورية باملـساواة يـدخل عـدد متزايـد                   

ــة    ــع قطاعــات الكــوادر احلكومي ــساء يف مجي ــات    .مــن الن ــى الترقي ــت، حيــصلن عل ــرور الوق  ومب
  .ستويات العليا لعدة من الدوائر احلكوميةاملستحقة وحيققن حضورا متزايد الربوز يف امل

ويبدو من املذكور أعاله أن مشاركة املرأة، حينما يتعلـق األمـر باخلـدمات املهنيـة، يف                   - ١٦
تزايــد، ولكنــها ال تــستند إال إىل اجلــدارة، وال تــستند إىل احلــصص علــى أســاس نــوع اجلــنس؛  

رى، ال يبـدو العمـل الـسياسي اختيـارا           ومـن الناحيـة األخـ      .وذلك يعين أهنا نابعـة مـن االختيـار        
 .مفضال من ِقبل أغلبية النساء

  
اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لزيـادة متثيـل املـرأة يف         - ]٢٨١الفقـرة  [ مالحظـة ختاميـة    

  .الدورات الدراسية املتصلة باهلندسة والتكنولوجيا يف مرحلة التعليم اجلامعي
  رد    

دراسـية املتـصلة باهلندسـة والتكنولوجيـا مل يـشهد تغـريا             التمثيل الناقص يف الـدورات ال       - ١٧
يستحق الذكر حالل العقود الثالثة، ومن غري احملتمل أن يكون من املمكن إحـداث التغـيريات                
عن طريق التدخالت اخلارجية نظرا إىل أن الطالب ميتلكـون حريـة اختيـار جمـاالت التخـصص         

 يبدو أنه مقتصر على سري النكا أو املنطقـة           وتفضيل االختيار ال   .املفضلة على أساس اجلدارة   
إذ أن الدورات الدراسية املتعلقة باهلندسة على املستوى اجلامعي هي بصفة رئيسية حمل اختيـار               

  .٩٢-٨٦، الفقرات “التعليم العايل” للمزيد الرجاء انظر .الذكور
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حــاالت  إعــادة َســّن تــشريع جييــز إهنــاء احلمــل يف  - ]٢٨٣الفقــرة [مالحظــة ختاميــة   
  .االغتصاب، وسفاح احملارم والتشوهات اخللقية لألجنة

  رد     
إن مسألة إعادة َسّن تشريع يف حد ذاته غري مثارة نظرا إىل أنه مل يسن تشريع كـذلك                    - ١٨

 بيــد أن قــانون العقوبــات يــشمل أحكامــا تتعلــق بإهنــاء احلمــل إذا كــان ذلــك  .يف وقــت ســابق
هــذه األثنــاء، جتــري سلــسلة مــن املناقــشات تتعلــق بكيفيــة   ويف .حبــسن نيــة إلنقــاذ حيــاة املــرأة

الشروع بالطريقة املثلى يف تنـاول هـذه املـسألة الـيت هلـا حـساسيات دينيـة تركـز علـى احلـق يف                         
 تعتقد سـري النكـا بـأن مثـة حاجـة إىل تنـاول املـسألة حبـساسية ودون إثـارة ردود فعـل                      .احلياة

رة منـاء الطفـل ومتكـني املـرأة واللجنـة الوطنيـة              ولذلك، ستواصـل وزا    .سلبية قد تقوض اجلهود   
الناشـطني فيمـا يتعلـق      /املعنية باملرأة توخي حوار عريض يضم اجملتمع املـدين ومجاعـات الـضغط            

  .هبذه املسألة
  .)١٣٠ُيشار إليها أيضا يف الفقرة (  
ــة    ــرة [ مالحظــة ختامي ــدابري     - ]٢٨٥الفق ــع الت ــذ الكامــل جلمي ــى التنفي أن حتــرص عل
ية وغريهـا مـن التـدابري املتـصلة بـالعنف املرتكـب ضـد املـرأة، ورصـد أثـر هـذه التـدابري،                         القانون

 وتطلــب .وإتاحــة وســائل انتــصاف ومحايــة ســهلة وفعالــة للنــساء الالئــي يقعــن ضــحية العنــف  
ــة    ــة، يف ضــوء توصــيتها العام ــرب وقــت ممكــن    ١٩اللجن ــسن يف أق ــة الطــرف أن ت ، إىل الدول

 وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تـضع طريقـة يـتم مبوجبـها                   .تشريعا يتعلـق بـالعنف املـرتيل      
اجلمع املنظم للبيانات املتعلقة بالعنف املرتكب ضد املرأة، مبا يف ذلـك العنـف املـرتيل، وترتيـب                  

   .هذه البيانات حبسب اجلنس واجملموعات العرقية
  

  رد    
 للحــصول .٢٠٠٥  قــد ُســنَّ يف٢٠٠٥  لعــام٣٤إن قــانون منــع العنــف املــرتيل، رقــم   - ١٩

 مـن  ٣ و ٢على تفسري شامل خلصائص قانون منع العنف املرتيل الرجاء النظر يف إطار املـادتني    
  .هذا التقرير

النظــر يف االعتــراف باغتــصاب الــزوج للزوجــة يف  - ]٢٨٥الفقــرة [ مالحظــة ختاميــة  
  .مجيع الظروف بوصفه جرمية
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  رد    
 األولوية لوزارة مناء الطفـل ومتكـني املـرأة         هذه املسألة واردة على جدول األعمال ذي        -٢٠

 .وستبحثها الوزارة مع وزارة العـدل قريبـا بغيـة الـشروع يف عمليـة للتـشريع بـشأن هـذا األمـر                      
وعلى الرغم من أن فعل اجلمـاع اجلنـسي دون موافقـة الزوجـة لـيس حبـد ذاتـه جرميـة مبوجـب                        

قى العنـف عنـدها إىل جرميـة        القانون الساري، فحيث ينطوي ذلك الفعل على عنف لدرجة ير         
 يف مثــل هــذه احلالــة ميكــن أيــضا التمــاس  .ُيعاقــب علــى فعــل العنــف مبوجــب القــانون العقــايب 

  .االنتصاف مبوجب قانون منع العنف املرتيل
تـوفر تـدريبا شـامال للجهـاز القـضائي، والـشرطة،             - ]٢٨٥الفقـرة   [ مالحظة ختاميـة    

ذات الـصلة بـشأن مجيـع أشـكال العنـف املرتكـب        والعاملني الطبيني، وغريهـم مـن اجملموعـات         
  .ضد املرأة

 نفـذ معهـد القـضاة لـسري النكـا           .ُيضطلع بـذلك عـن طريـق التـدريب البـالغ الفعاليـة              - ٢١
برامج لتدريب القضاة بشأن إسـاءة معاملـة املـرأة والطفـل مـع التأكيـد علـى تنفيـذ قـانون منـع                        

جملموعة متعـددة التخصـصات، تـشمل ضـباط          وُيذكر أن هذا التدريب، املصمم       .العنف املرتيل 
 ونفــذت دائــرة الــشرطة سلــسلة مــن .إنفــاذ القــانون واملــدعني واألطبــاء الــشرعيني، كــان فعــاال

برامج التدريب والتوعية لضباط الشرطة فيما يتعلق باملسائل املتعلقة مبكافحـة العنـف املرتكـب               
  .ضد املرأة وسوء معاملة الطفل

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تراقـب بـصورة           - ]٢٨٧الفقرة  [ مالحظة ختامية   
دقيقة سلوك الـشرطة وقـوات األمـن، وتكفـل حماكمـة مجيـع الـذين يرتكبـون هـذه اإلسـاءات،                 

  .كما حتثها على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة
  رد    

 ٢٠٠٦يونيـه   / الثـاين مـن حزيـران      أصدر رئيس رؤسـاء القـوات املـسلحة والـشرطة يف            - ٢٢
أمــرا توجيهيــا خاصــا بغــرض متكــني جلنــة حقــوق اإلنــسان بــسري النكــا مــن ممارســة وتنفيــذ    
ــرام احلقــوق األساســية لألشــخاص       ــة احت ــضا بغــرض كفال ســلطاهتا ووظائفهــا وواجباهتــا، وأي

يهي يــضع  وهــذا األمــر التــوج.املعــتقلني أو احملتجــزين، واملعاملــة اإلنــسانية ألولئــك األشــخاص
 ومما يطالب األمر التوجيهي بـه أنـه حينمـا      .قواعد جيب على القوات املسلحة والشرطة اتباعها      

 أو امـرأة ينبغـي الـسماح لـشخص خيتارانـه مبـصاحبة              ١٨ُيعتقل أو ُيحتجـز طفـل دون سـن الــ            
ذلك الطفل أو املـرأة إىل مكـان االسـتجواب وينبغـي أن يوضـعا يف عهـدة وحـدة املـرأة التابعـة             

 وهـذا   .لقوات املسلحة أو قوة الشرطة أو يف عهدة مسؤولة مـن القـوات املـسلحة أو الـشرطة                 ل
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األمر التوجيهي، نظرا إىل أنه صـادر عـن قائـد القـوات املـسلحة الـذي هـو أيـضا رئـيس البلـد،            
  .يؤكد على جدية تأمني التقيد به

عـزز التـدابري   تطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن ت        - ]٢٨٩الفقرة  [ مالحظة ختامية   
املتخذة للتخلص من املواقف النمطية املتعلقة بـأدوار ومـسؤوليات املـرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك         
تنظــيم احلمــالت الــيت هتــدف إىل زيــادة الــوعي، واحلمــالت التثقيفيــة الــيت تــستهدف اجلمهــور  

 الــيت  وتطلــب أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تقــّيم أثــر التــدابري.رجــاال ونــساء ووســائط اإلعــالم
  .اختذهتا من أجل التعرف على وجوه القصور، وبناء عليه تقوم بتعديل وحتسني هذه التدابري

  رد    
ــسرعة يف      - ٢٣ ــا ب ــضاء عليه ــة جيــري الق ــف النمطي ــة إن املواق ــرد تفاصــيل  . جمــاالت معين  ت
ت الفقـرا  (“ التعلـيم الـتقين واملهـين      -التعليم  ”فيما يتعلق بالتغريات اليت حصلت يف إطار         أكثر
  .“العمالة”و ) ٩٧-٩٥

حنث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التـدابري          - ]٢٩١الفقرة  [ مالحظة ختامية   
الالزمة لزيـادة مـشاركة املـرأة يف اجملـال االقتـصادي، وكفالـة إتاحـة فـرص متـساوية للمـرأة يف             

ىل  وتطلــب اللجنــة إ.ســوق العمــل، وفــرص متــساوية يف احلــصول علــى العمــل وداخــل العمــل
الدولــة الطــرف تــوفري محايــة كافيــة وكفالــة إنفــاذ قــوانني العمــل لــصاحل املــرأة العاملــة يف مجيــع 

 وتوصي اللجنة بضرورة مجع بيانات منفصلة عن دخل وأجر كل مـن الرجـل واملـرأة،         .املناطق
 وإدراج هذه البيانات يف التقرير القادم، وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطـرف التـدابري               

   .الالزمة للتأكد من تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات املتعلقة بالعمالة
  رد    

  .١١٤ إىل ٩٨ الفقرات “العمالة”، ١١انظر ما يرد يف إطار املادة   - ٢٤
حتث اللجنة الدولة الطرف على التأكد مـن اإلنفـاذ      - ]٢٩٣الفقرة  [ مالحظة ختامية   

 املتخذة حلماية العامالت املهاجرات، مبا يف ذلـك وقـف األنـشطة الـيت               الكامل والفعال للتدابري  
تقـــوم هبـــا وكـــاالت التوظيـــف غـــري القـــانوين، والتأكـــد مـــن أن التأمينـــات تغطـــي املعوقـــات   

  .والعاطالت عن العمل بعد عودهتن إىل سري النكا
  رد    

ــام      - ٢٥ ــصاحل العـ ــام التوظيـــف ولـــضمان مـ ــيم نظـ ــذة لتنظـ ــثرية متخـ ــادرات كـ الت إن مبـ
الـسابق، يـستمر توخيهـا وحتـسينها حيـث       املهاجرات، الالئـي أشـار إلـيهن تقريـر سـري النكـا          

، أنـشئت وزارة خاصـة علـى املـستوى الـوزاري بواليـة خاصـة                ٢٠٠٧ يف   .يقتضي األمر ذلك  
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 يؤكـد إنـشاء وزارة      . وزارة تعزيز العمالة باخلـارج والرفـاه       -تتعلق مبوضوع العمال املهاجرين     
 إن مكتــب .د العاملــةع التــزام الدولــة بتحــسني مجيــع جوانــب نظــام هجــرة اليــ حمــددة املوضــو

ــارج  ســـري ــة باخلـ ــا للعمالـ ــه النكـ ــوزارة يـــضطلع اآلن بوظائفـ ــار تلـــك الـ ــدقت . يف إطـ  وصـ
 علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع ١٩٩٥باإلضــافة إىل تــصديقها يف (النكــا  ســري

ــراد أســرهم   ــع ) العمــال املهــاجرين وأف ــة   علــى مجي ــات األساســية ملنظمــة العمــل الدولي  االتفاقي
  .وأقرت أيضا إطار العمل املتعدد األطراف هلجرة اليد العاملة ملنظمة العمل الدولية

وحـدث تطــور هــام يف جمــال الــسياسات وهـو اعتمــاد الــسياسة الوطنيــة لــسري النكــا     - ٢٦
الت املهـاجرات، مبـا يف      بشأن هجرة اليد العاملـة الـيت هلـا تركيـز هـام علـى جوانـب هتـم العـام                    

 لقد وضعت الوثيقـةَ املتعلقـةَ بالـسياسة وزارة تعزيـز العمالـة باخلـارج                .ذلك التوظيف واحلماية  
والرفاه، وتوضح الوثيقة التـزام الدولـة بكفالـة عمليـة هلجـرة اليـد العاملـة تتقيـد مببـادئ احلكـم                       

كوك الدوليــة للنــهوض الــصاحل وتلــتمس تأييــد احلقــوق واملــسؤوليات املنــصوص عليهــا يف الــص
بفرص قيام مجيع الرجال والنساء باهلجرة من أجل العمل الالئق املنـتج يف ظـل ظـروف احلريـة                   

 والوزير املسؤول عن املوضـوع يفـسر مـسوغات الوثيقـة املتعلقـة       .والكرامة واألمن واإلنصاف  
  -بالسياسة بالطريقة التالية

ة هـام وحـسن التوقيـت لبـضعة     إن وضع السياسة الوطنية هلجرة اليد العاملـ  "”    
ــباب ــصف      .أسـ ــذ منتـ ــة منـ ــية هامـ ــة وسياسـ ــصادية واجتماعيـ ــورات اقتـ ــدثت تطـ  حـ

القــرن العــشرين حينمــا ُوضــع اإلطــار املؤســسي والقــانوين والتنظيمــي  الثمانينيــات مــن
  وتتعلـق هـذه بـأثر اجتاهـات العوملـة يف االقتـصاد      .للعمالة يف مـا وراء البحـار       األساسي

 عداد املهاجرين والضعف الذي يقترن بـه، ومـسائل احلمايـة والرفـاه،    والنمو السريع أل  
ســري  وتزايــد تأنيــث اهلجــرة، واملــضاعفات االجتماعيــة املترتبــة علــى اهلجــرة، والتــزام

   .“النكا بالصكوك الدولية املتعلقة بالعمال املهاجرين
وضـع  ) أ(، أي   وللسياسة الوطنية لسري النكا بشأن هجرة اليد العاملة ثالثـة أهـداف             - ٢٧

تعزيـز فوائـد هجـرة اليـد العاملـة لالقتـصاد            ) ب(رؤيا طويلة األمـد لـدور هجـرة اليـد العاملـة؛             
العمـل  ) ج(واجملتمع والعمال املهاجرين وأسرهم، وختفيض آثار تلك اهلجـرة إىل احلـد األدىن؛              

  .على حتقيق ومحاية مجيع حقوق اإلنسان والعمل للعمال املهاجرين
 :اسة الوطنية لسري النكا بشأن هجرة اليد العاملة أنتعلن السي  - ٢٨

جرين عــن طريــق وضــع سياســات تكفــل الدولــة احلمايــة الكاملــة جلميــع العمــال املهــا   •  
 وأنظمة للعمالة ما وراء البحار وحتدد معيارا عاليا حلماية وتعزيز رفاه العمـال            وقوانني  

  املهاجرين مبا يتمشى مع القواعد الدولية؛
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دولـــة أال متـــس سياســـة أو قـــانون أو نظـــام بالكرامـــة واحلقـــوق واحلريـــات   تكفـــل ال  •  
  األساسية ملواطين سري النكا، وحتديدا العمال املهاجرين، وأال تنتهكها؛

ــة واالجتــار باألشــخاص         •   ــع أشــكال اهلجــرة غــري النظامي ــع مجي ــدابري ملن ــة ت تتخــذ الدول
  وهتريب البشر؛

رة يف ظروف الكرامة واألمن واإلنصاف بتكـافؤ        تسعى الدولة إىل تعزيز عمليات اهلج       •  
الفرص للجميع بينما توجد فرص العمالة احمللية وتعزز التوزيع املنصف للثـروة وفوائـد              

  التنمية؛
ــا وراء البحــار، املنظمــة وغــري         •   ــة وم ــة، احمللي ــد العامل ــة للي ــة الكامل ــة احلماي ــوفر الدول ت

 وحتقيقـا هلـذا اهلـدف،       .لعمالـة للجميـع   املنظمة، وتعزز العمالة الكاملة وتكافؤ فـرص ا       
واملرافق االقتصادية والقانونية والرفاهية وغريهـا الوافيـة بـالغرض           توفر الدولة اخلدمات  

  وحسنة التوقيت للعمال املهاجرين؛
تؤكد الدولة املساواة األساسية للرجـل واملـرأة أمـام القـانون والـدور الكـبري للمـرأة يف                     •  

  بناء األمة؛
ــسريالنكيات وأوجــه     تطبيــق ا  •   ــة، وهــي تعتــرف بإســهام العــامالت املهــاجرات ال لدول

ضــعفهن علــى وجــه خــاص، ملعــايَري مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية يف صــياغة وتنفيــذ   
السياسات والربامج اليت تؤثر يف العـامالت املهـاجرات ويف تكـوين اهليئـات الـيت تنـاط           

 ترمــي الــسياسات والــربامج إىل  .نهبــا مهمــة حتقيــق رفاهيــة ومتكــني العمــال املهــاجري  
متكني العمال املهاجرين يف ممارسة احلـق يف صـنع القـرار علـى أسـاس مـستنري والتمتـع                    

  هاجرين وامتيازاهتم واستحقاقاهتم؛الكامل جبميع حقوق امل
 .تعترف الدولة بأن امتالك املهارات عنصر أساسـي يف محايـة مجيـع العمـال املهـاجرين              •  

دولة عمليات لتوفري املهارات للعمـال والنـهوض هبجـرة اليـد العاملـة              وبالتايل، تنشئ ال  
املاهرة بينما تـويل االنتبـاه للحاجـة إىل املهـارات الـضرورية يف الـوطن، وتعزيـز إشـاعة                    

   .املهارات
ات تؤكد السياسة الوطنية لسري النكـا بـشأن هجـرة اليـد العاملـة جمـددا بـضعة تعهـد            - ٢٩

   –فيما يتعلق باحلماية 
تتعهد الدولـة، إذ تقـع علـى كاهلـها املـسؤولية الرئيـسية عـن محايـة العمـال املهـاجرين                     •  

وأُســرهم، حبمايــة ومتكــني العمــال املهــاجرين وأســرهم يف مجيــع املراحــل الــثالث مــن   
مـن اختـاذ القـرار إىل التـدريب إىل          ( وتلك املراحل هي مـا قبـل املغـادرة           .عملية اهلجرة 

ــهجرة  ــداد لل ــاء ال)اإلع ــل ، وأثن ــشأ    (عم ــدان املن ــة يف بل ــهم وأُســر باقي ــال يف عمل ) عم
  .)إعادة اإلدماج والقبول والتقديرمع االلتفات إىل (والعودة وإعادة اإلدماج 
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تتعهد الدولة، على حنـو خـاص، بتحديـد حـد أدىن مـن املتطلبـات لتـوفري منـط العمـال                        •  
ن ميكن أن يكونوا عمـاال      املهاجرين لكفالة رفاههم ومحايتهم، وخللق بيئة ميكن فيها ملَْ        

مهاجرين أن يتخذوا قرارات على أساس مدروس ومـستنري بالقيـام بـاهلجرة مـن أجـل                 
العمــل، وملزيــد مــن تقليــل عمليــات التوظيــف غــري النظاميــة واملــسيئة إىل احلــد األدىن،  

 ويـشمل ذلـك     .والختاذ تدابري هامة إلعداد العمال املهاجرين ولتدريبهم نفسيا ومهنيـا         
 إن البعثـات الدبلوماسـية سـتجعل،        . والدعم يف جمال الـصحة النفـسية والعامـة         املشورة

يف البلـــدان املـــستقبلة أو املـــضيفة، واجـــب محايـــة العمـــال املهـــاجرين مـــن أولوياهتـــا،  
 وكفالـة أن    .وستكفل اإلعادة املأمونة إىل الوطن جلميع العمال الذين حباجـة إىل ذلـك            

 مـع احلمايـة الكاملـة للحقـوق واحلريـات هـي             جتري تلك العـودة واإلعـادة إىل الـوطن        
 وتعترف الدولة أيضا مبسؤوليتها عـن محايـة ورفـاه أطفـال العمـال               .ذات أمهية قصوى  

  .املهاجرين
 حتـدد الدولـة حـدا أدىن مـن املتطلبـات لألهليـة هلجـرة اليـد                  يف مرحلة مـا قبـل املغـادرة         •  

  .املناَسبة لفئات العمل املختارة والعاملة فيما يتعلق بالسن واإلملام بالقراءة والكتابة
وإذ تعترف الدولة بأن اهلجرة مـن أجـل العمالـة قـرار اختيـاري وحـق يتمتـع بـه مجيـع                     •  

املواطنني، ستضطلع بتدابري ملساعدة الرجال والنساء الذين ميكن أن يكونـوا مهـاجرين       
ــة    ــاهلجرة مــن أجــل العمال ــة اختــاذ القــرار ب  .لةوســتمنع نــشر معلومــات مــضل  يف عملي

ستتخذ تدابري ملنع االستغالل واملعاملة الـسيئة يف توظيـف العمـال املهـاجرين وحتـديث                
ــداد        ــساعدة يف اإلع ــاءة والقــدرات، وامل ــة لتحــسني الكف ــدورات الدراســية التدريبي ال
للــسفر والعمالــة مــا وراء البحــار، وإجــراء مجيــع الفحــوص الطبيــة الــضرورية قبــل          

يف مرحلـة    ن قادرين علـى إتاحـة أنفـسهم للمـشورة          سيكون العمال املهاجرو   .املغادرة
  .ما قبل املغادرة واإلعداد النفسي للعمل والعيش ما وراء البحار

 تــوفر الدولــة آليــات حلمايــة العمــال املهــاجرين مــن االســتغالل واملعاملــة    أثنــاء العمــل  •  
ملـضيفة  السيئة، وتكفل بأن تتوفر لـدى البعثـات الدبلوماسـية الـسريالنكية يف البلـدان ا               

نظــم وخــدمات وافيــة بغــرض تقــدمي املــساعدة جلميــع العمــال املهــاجرين يف كــل بلــد   
ــباقة   ــة سـ ــاههم بطريقـ ــة لتقـــدمي  .والعمـــل علـــى محايتـــهم ورفـ ــة خطـ  وستـــضع الدولـ

االستحقاقات واخلـدمات للعمـال املهـاجرين، مبـا يف ذلـك التـأمني واملعـاش التقاعـدي                  
 وســيجري تنــاول .املهــاجرين وأُســرهموالرفــاه، وســتتاح هــذه اخلطــة جلميــع العمــال  

بوكــاالت  الــسياسة املتعلقــة بإعــادة التــوطني عــن طريــق إناطــة املــسؤولية التعاقديــة       
 وأخريا، ستضع الدولة إطارا للسياسة حلماية أطفال العمـال املهـاجرين عـن              .التوظيف

  .طريق التسجيل والرصد والفوائد اخلاصة



CEDAW/C/LKA/5-7  
 

10-28836 17 
 

 لتيسري خدمات العودة وإعـادة اإلدمـاج للعمـال          ، تصمم الدولة وتنفذ آلية    عند العودة   •  
 ويشمل ذلك االعتراف على النحو الواجـب بالعمـال املهـاجرين وميكنـهم              .املهاجرين

ــد        ــة إىل اخلــدمات، واخلــدمات اخلاصــة عن ــى ســبيل األولوي ــع بالوصــول عل مــن التمت
ــازا     ــساب املهــارات إلعــادة اإلدمــاج، واالمتي ت الوصــول إىل املطــار، واإلرشــاد واكت

ــأن  .الــضريبية واالســتحقاقات اخلاصــة ألطفــال العمــال املهــاجرين   ــة ب  وتعتــرف الدول
منظمات اجملتمع املدين ونقابات العمال وسـيلة فعالـة أخـرى ميكـن للعمـال املهـاجرين                 

  .عن طريقها أن يتيحوا أنفسهم لبيئة إلعادة اإلدماج بنجاح
هجرة اليد العاملة بـأن بعـض        تعترف السياسة الوطنية لسري النكا بشأن        ‐التوظيف    •  

ــسليم ضــمن النظــام هــي        ــة احلكــم ال ــاج إىل املعاجلــة لكفال ــيت حتت ــسية ال املــسائل الرئي
املمارسات املهنيـة الـسيئة مـن ِقبـل وكـاالت التوظيـف اخلاصـة والفجـوات يف اإلطـار                    

، )الــذين ُيعَرفــون بــالوكالء الفــرعيني(التنظيمــي للــوكالء احمللــيني لوكــاالت التوظيــف 
 وذلـك   . املمارسات اليت تؤدي إىل حاالت استغاللية ومـسيئة للعمـال املهـاجرين            وهي

 وتعتـرف   .ة ومنظمـات اجملتمـع املـدين      يـ تؤكد عليه الدولة واجلهات الشريكة االجتماع     
الدولة بأن املسؤولية يف هناية املطـاف تقـع علـى كاهلـها يف مجيـع عمليـات التوظيـف،                 

حبمايـة العمـال ضـمن عمليـة هجـرة آمنـة ومنـصفة              وهي املسؤولية النابعة من التزامهـا       
 وتصدر الدولة تراخيص لوكاالت التوظيف اخلاصة بأن تقـوم بـالتوظيف            .لليد العاملة 

 وعلـى   .بامسها عن طريـق األحكـام التـشريعية والتنظيميـة لوكـاالت التوظيـف اخلاصـة               
ج، فـإن  الرغم من املخططات املختلفة اليت يضعها مكتب سـري النكـا للعمالـة باخلـار      

ــم أدى إىل مواصــلة           عــدم القــدرة علــى حماســبة الــوكالء الفــرعيني غــري املــرخص هل
ــتغاللية  ــسيئة واالسـ ــاالت   .املمارســـات املـ ــد صـــحيحة للوكـ ــة رصـ ــار إىل آليـ  واالفتقـ

ــسيئة إىل احلــد األدىن     ــة ال  لقــد .املــرخص هلــا حتــد رئيــسي يف تقليــل املمارســات املهني
يــد العاملــة وبإدارهتــا ضــمن إطــار للحكــم      التزمــت الدولــة بتنظــيم عمليــة هجــرة ال    

وبتنظـيم صـناعة التوظيـف عـن طريـق وسـائل إداريـة وسياسـات وإجـراءات                   واملساءلة
 .الترخيص وقواعد الـسلوك والرصـد وفـرض أحكـام عقابيـة علـى اجملـرمني                وخمططات

  .وسُتصدر مبادئ توجيهية حتكم وكالء فرعيني غري مرخص هلم حىت اآلن
مارسـات االسـتغاللية يف البلـدان املـستقبلة، مبـا يف ذلـك عـدم دفـع                  حيدث عـدد مـن امل       •  

 وبغيـاب اتفاقـات مـع البلـدان املـستقبلة لليـد العاملـة، والـصعوبات           .الرواتب واألجور 
املتأصــلة يف اإلنفــاذ يف البلــدان، يــصبح التــدبري العالجــي ضــد هــذه املمارســات أكثــر    

ــة شــاملة لتقــدمي الــشكاو  .صــعوبة ــة   مثــة حاجــة إىل آلي ى علــى مجيــع مــستويات عملي
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اهلجرة، تكون واليتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإحالتـها النابعـة مـن انتـهاكات               
  .حقوق اإلنسان والعمل للعمال املهاجرين

 .ُوضعت خطة عمل إلعمال السياسة الوطنية لسري النكـا بـشأن هجـرة اليـد العاملـة        - ٣٠
  .علقة بالعامالت املهاجراتوتوفر هذه تركيزا وافيا على املسائل املت

وكاستجابة فورية ألوجه القلق املتعلقـة برتاهـة عمليـة التوظيـف كمـا ميارسـها وكـالء                 - ٣١
العمالة، اليت تفضي بالعامالت املهاجرات إىل أن يصبحن ضـحايا ظـروف خدمـة غـري مواتيـة،                  

وتـشمل متثـيال    شـبكة ترأسـها تلـك الـوزارة          ٢٠٠٨أنشأت وزارة مناء الطفل ومتكني املـرأة يف         
ــة باخلــارج وبــضع وكــاالت للتوظيــف    ــة العمال  تعقــد هــذه اجملموعــة  .مــن وزارة تعزيــز ورعاي

اجتماعــا شــهريا ملناقــشة مــسائل تــؤثر يف العــامالت املهــاجرات وســبل ووســائل القــضاء علــى   
 .ممارسات الوكالء الفاسدة اليت تؤدي إىل إضعاف املرأة

  
للجنة الدولة الطرف على االعتراف مبـسامهة       حتث ا  - ]٢٩٥الفقرة  [ مالحظة ختامية   

نتـاج  اإلاملرأة الريفية يف االقتصاد من خالل مجـع بيانـات خاصـة بكـل مـن الرجـل واملـرأة عـن                       
الريفي، والتأكد من أن مجيع برامج التنمية تراعي املنظور اجلنساين، مع االهتمام بصفة خاصـة               

  .إىل األقليات باملرأة الريفية اليت تنتمي
  

  رد    
املـرأة  ” ١٤إن التقدم واملبادرات اجلديدة املتعلقة باملرأة الريفيـة تنـاقَش يف إطـار املـادة                 - ٣٢

   .١٤٧-١٤٠، الفقرات “الريفية
حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع سياسـات         - ]٢٩٧الفقرة  [مالحظة ختامية     

ا يف ذلـك االعتـراف   وبرامج لتحسني حالة املرأة املسؤولة عن أسرة معيشية وحالة املسنات، مبـ        
  .بأن للمرأة املسؤولة عن أسرة معيشية حقوقا متساوية يف االستفادة من برامج التنمية

  رد    
  أسر معيشية نساء مسؤوالت عنها    

 ٢٣,٤ بلغ عدد األسر املعيشية اليت تتـوىل النـساء املـسؤولية عنـها               ٢٠٠٧-٢٠٠٦  يف  - ٣٣
 ومـن هـؤالء جتـاوزت       .يف القطـاع احلـضري    ) املائـة  يف   ٢٥(يف املائة، بلغت النسبة العليـا منـها         

ــة ٨١ســن  ــة ٤٠ يف املائ ــة٦٤,٦( ســنة، واألغلبي ــة .مل يكــنَّ عــامالت)  يف املائ ــرامج الدول  وب
 وال مييـز  .، تقدم املساعدة لألسر الفقرية دون حتيـز جنـساين      سامورذيللرعاية من قبيل برنامج     

  .شية اليت تتحمل املرأة املسؤولية عنهاأي برنامج من الربامج اإلمنائية ضد األسر املعي
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مـشروع إعـادة تأهيـل      ”تقوم وزارة اخلدمات االجتماعية والرعاية االجتماعيـة بتنفيـذ            - ٣٤
ــد  ــد الوحي ــدمت      “أســر الوال ــدخل صــغرية احلجــم وقُ ــدة لل ــشئت مــشاريع مول ــه أُن  عــن طريق

 وقُـدم التـدريب علـى       .املساعدة املالية من أجل الشروع يف مشاريع العمل احلر الصغري احلجـم           
  . مركزا للخياطة٧٧اخلياطة للمرأة يف املناطق الريفية وأنشئت حىت اآلن 

  
  ٣اجلدول 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ - أرباب األسر املعيشية ونوع اجلنس حسب القطاع     
  

  أرباب األسر املعيشية ونوع اجلنس
  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع

  نسبة مئوية  سبة مئويةن  نسبة مئوية  باآلالف  القطاع
  ٢٣,٤  ٧٦,٦  ١٠٠  ١ ٠٥٧  ٣ ٤٦٧  ٤ ٥٢٤  أحناء اجلزيرةمجيع 

  ٢٥,٥  ٧٤,٥  ١٠٠  ١٦١  ٧٠  ٦٣١  احلضري
  ٢٣  ٧٧  ١٠٠  ٨٤٢  ٢ ٨١٥  ٣ ٦٥٧  الريفي

    ٢٢,٩  ٧٧,١  ١٠٠  ٥٤  ١٨٢  ٢٣٦  عزبال
  .باستبعاد املقاطعة الشمالية ومنطقة ترينكومايل يف املقاطعة الشرقية: مالحظة
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسة استقصائية عن إنفاق األسرة املعيشية والدخل، إدارة التعداد واإلحصاءات، : املصدر

    
  ٤اجلدول 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ –ربات األسر املعيشية والنشاط اجلاري حسب القطاع 
  

  النشاط التجاريأرباب األسر املعيشية و

  عامالت  اجملموع
غـــــــــــــري 
  عامالت

ــات  طالبـــــــ
  جامعيات

أعمـــــــــــال  
  مرتلية

اجزات عن العمل   ع
أو يف سن ال تسمح     

  هلن بالعمل
  نسبة مئوية  القطاع

  ٢١,٩  ٤٠,٥  ٠,٢  ٢  ٣٥,٢  ١٠٠  أحناء اجلزيرةمجيع 
  ٢١,٣  ٤٧٣  ٠,١  ١,٤  ٢٩,٦  ١٠٠  احلضري
  ٢١,٧  ٤٠,٧  ٠,٢  ٢,٢  ٣٥,٢  ١٠٠  الريفي
    ٢٦,٢  ١٨  ١,٢  ٢,١  ٥٢,٤  ١٠٠  العزب
  . يف املقاطعة الشرقيةباستبعاد املقاطعة الشمالية ومنطقة ترينكومايل: مالحظة
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسة استقصائية عن إنفاق األسرة املعيشية والدخل، إدارة التعداد واإلحصاءات، : املصدر
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  ٥اجلدول 
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ –ربات األسر املعيشية ومستوى التعليم حسب القطاع 

  
  ربات األسر املعيشية ومستوى التعليم

  ٥حىت الصف   غري متعلمات  اجملموع
  ٦الــــــــــصف 

  ١٠إىل

ــهادة   ــزن شــــ اجتــــ
الثانويــــــة العامــــــة  

  )املستوى العادي(

اجتــــــــزن شــــــــهادة 
ــة  ــة العامــــــ الثانويــــــ

  درجة فما فوق  )املستوى العايل(
  نسبة مئوية  القطاع

  ١,٢  ٦,٣  ١٣,٣  ٣٧,٢  ٢٩,٥  ١٢,٥  ١٠٠  مجيع أحناء اجلزيرة
  ٣,٦  ٩,٥  ١٦,٤  ٣٧  ٢٦,٤٤  ٧  ١٠٠  احلضري
  ٠,٨  ٦  ١٣,٥  ٣٨,٧  ٢٩,٦  ١١,٥  ١٠٠  الريفي
  ٠,٣  ١,٦  ١,٢  ١٤  ٣٨,٥  ٤٤,٤  ١٠٠  العزب

  .باستبعاد املقاطعة الشمالية ومنطقة ترينكومايل يف املقاطعة الشرقية: مالحظة
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسة استقصائية عن إنفاق األسرة املعيشية والدخل، إدارة التعداد واإلحصاءات، : املصدر

  
  ٦اجلدول 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ –حسب القطاع ) سنوات(مرية ربات األسر املعيشية والفئة الع
  
  )سنوات(ربات األسر املعيشية والفئة العمرية   

  اجملموع  القطاع
 ١٤ إىل    ٥
  سنة

ــ١٥ ى ـ إلـــــــ
   سنة٢٤

ى ـ إلــــــ٢٥
   سنة٣٩

ى ـ إل٤٠
   سنة٥٩

ــنة ٦٠  ســــــ
  فما فوق

  نسبة مئوية  

  ٣٧,٩  ٤٣,٥  ١٧  ١,٦  ٠,١  ١٠٠  مجيع أحناء اجلزيرة
  ٣٦,٨  ٤٧,٢  ١٥,١  ١  -  ١٠٠  احلضري
  ٣٨,٧  ٤٢  ١٧,٦  ١,٦  ٠,١  ١٠٠  الريفي
  ٢٧,٣  ٥٥,٥  ١٣,٨  ٢,٨  ٠,٦  ١٠٠  العزب

  
  .باستبعاد املقاطعة الشمالية ومنطقة ترينكومايل يف املقاطعة الشرقية: مالحظة
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسة استقصائية عن إنفاق األسرة املعيشية والدخل، إدارة التعداد واإلحصاءات، : املصدر

    
  املسنون

 اختــذت مبــادرات كــثرية  .حتــدث زيــادة ســريعة يف الــسكان املــسنني يف ســري النكــا    - ٣٥
 علـى  ٢٠٠٠ لـسنة  ٩ ينص قانون محاية املـسنني رقـم      .لفائدة املسنني وذوي القدرات املختلفة    
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 وُيعـرَّف املـسّن     .إنشاء اجمللس الـوطين للمـسنني وأمانـة وطنيـة ملـساعدة اجمللـس يف أداء وظائفـه                 
 .اوز سن الستنيبأنه شخص جت

هـي تعزيـز ومحايـة رفـاه وحقـوق املـسنني            إن الوظيفة الرئيسية للمجلس كما ترد يف القانون           - ٣٦
 ورسـالة األمانـة الوطنيـة للمـسنني هـي      .ومساعدهتم على العيش باحترام الذات واالستقالل والكرامـة   

هم ومــشاركتهم وحتقيــق تــشجيع مــشاركة املــسنني يف التنميــة االجتماعيــة وكفالــة اســتقالهلم ورعايتــ 
  .ذواهتم وكرامتهم ومحاية حقوق املسنني عن طريق برامج التوعية

 يتمثـــل يف رعايـــة األبـــوين والنظـــر يف والدويفـــرض القـــانون واجبـــا قانونيـــا علـــى األ  - ٣٧
 ويـنص علـى    ]١٦القـسم   [ “سننيمنازل امل ”، ويطالب بتسجيل    ])١ (١٥القسم  [احتياجاهتما  

نني الذين ليست لديهم القدرة علـى أن يظلـوا عنـد مـستوى الكفـاف                تعيني جمالس ميكن للمس   
أن يقدموا طلبا للحصول على أمر بأن يقدم واحـد أو أكثـر مـن األوالد دفعـات لـذلك املـسن                      

 ويف تلك األثناء أقرت احلكومة ميثاقا وطنيـا للمـسنني وسياسـة وطنيـة للمـسنني                 .]٢٥القسم  [
  .ة خطة عمل وطنية تقوم على أساس السياسة وجتري حاليا صياغ.٢٠٠٦مارس /يف آذار
يقـــع املوضـــوع علـــى حنـــو رئيـــسي ضـــمن اختـــصاص وزارة اخلـــدمات والرعايـــة           - ٣٨

وأيــضا وزارة إعــادة التــوطني وخــدمات  وزارة منــاء الطفــل ومتكــني املــرأة  بيــد أن.االجتماعيــة
 الـوزارات    هـذه  .اإلغاثة يف حاالت الكوارث لـديهما بـرامج حمـددة تـستهدف جمـاالت خمتلفـة               

  –الثالث تنفذ معا الربامج والنشاطات التالية لصاحل املسنني 
 تقــدم خــدمات العيــادات الطبيــة للمــسنني وُتعطــى –رعايــة العيــون للمــسنني   )أ(  

 نظارات باجملان للمسنني احملتاجني؛

ــسنات      )ب(   ــساء امل ــوارد للن ــل    -مراكــز م ــاء الطف ــَز وزارةُ من ــذه املراك ــشأت ه  أن
 يف هـذه املراكـز تـوفر للمـسنني مرافـق إلنفـاق وقتـهم علـى حنـو          . وتقوم بتشغيلهاومتكني املرأة 

 وتتوقــع .مفيــد ولالخنــراط يف أنــشطة اقتــصادية لتحــسني جوانــب صــحتهم العقليــة واجلــسدية  
 مركزا للموارد للنساء املـسنات يف القطـاع الريفـي والعـزب خـالل مخـس                 ٣٦٠الوزارة إنشاء   

 سنوات، رهنا بتوفر األموال؛

 يقـدم التـدريب ألشـخاص لرعايـة املـسنني           -برنامج موفري الرعاية للمسنني       )ج(  
 وتقدم خدمات موفري الرعاية املدربني إىل الذين يسعون للحصول على خدماهتم؛

 تـوفر للمـسنني بطاقـات هويـة خاصـة تكفـل             -برنامج بطاقة اهلويـة للمـسنني         )د(  
 هلم استحقاقات خاصة؛
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 يــساهم املتكفلــون يف دفــع تكــاليف النفقــة للمــسنني -خمطــط تكفــل املــسنني   )هـ(  
 احملتاجني؛

 جلنة من مسين القرية ُتنشأ بدعم األمانـة         –إنشاء جلان على املستوى القروي        )و(  
 وُتـشجع املـسنات علـى حنـو خـاص علـى             .للمـسنني  العامة وتقدم برامج االسـتجمام والرفاهيـة      

 ويــوفر مــساعدو . منــاء الطفــل ومتكــني املــرأةرةاالعمــل تطوعــا يف هــذه اللجــان الــيت تنــشئها وز
االجتماعيــة واالستــشارية يف هــذه اللجــان  - تعزيــز حقــوق املــسنني املرافــق الــصحية والنفــسية

 ويف منـاطق ال تتـوفر فيهـا خـدمات مـساعدي تعزيـز حقـوق املـسنني               .وأيضا يف مراكـز هناريـة     
 ورة أعاله؛يقدم مساعدو التنمية االجتماعية خدماهتم يف األنشطة املذك

 تقــوم وزارة اخلــدمات -حلقــة عمــل معنيــة بعلــم الــنفس واملــشورة للمــسنني   )ز(  
االجتماعيـــة والرعايـــة االجتماعيـــة بتـــدريب مـــساعدي حقـــوق املـــسنني ومـــساعدي التنميـــة   

  شخصا؛٣٢ لقد ُدرِّب فعال .لمسننياالجتماعية يف جمال احلقوق وعلم النفس واملشورة ل

ــات التق   )ح(   ــة املعاشـ ــسنني  خطـ ــة للمـ ــات  -اعديـ ــة للمعاشـ ــشروع يف خطـ  مت الـ
التقاعديــة حيــث ُيمــَنح املــسنون الــذين جتــاوزوا ســن الــسبعني والــذين ال يتلقــون أي مــساعدة   

 لقـد ُشـرع يف هـذه اخلطـة مببلـغ      .وليس لديهم أي مصدر آخر للرعايـة معاشـا تقاعـديا شـهريا      
 إمجايل أويل قدمته احلكومة؛

يرها وزارة إعــــادة التــــوطني راكــــز تنــــشئها وتــــد هــــذه امل-مراكــــز هناريــــة   )ط(  
 روبية لكـل مركـز هنـاري        ٢٥٠٠٠ وُتمنح منحة تبلغ     .اإلغاثة يف حاالت الكوارث    وخدمات

 مركـزا هناريـا جديـدا بينمـا وفـرت           ٢٤  قُدمت أمـوال لــ     ٢٠٠٨ ويف   .عن طريق أمانة الشعب   
 . مشروعا مدرا للدخل١٤ أموال لـ

 ُتعطـى املـسنات املـساعدة املاليـة للـشروع يف            -مـرأة   برنامج التمكني املـايل لل      )ي(  
 مشاريع العمل للحساب اخلاص؛

 ُتنفَّذ برامج التوعيـة خللـق الـوعي فيمـا           -برنامج التوعية بالشيخوخة السليمة       )ك(  
 .يتعلق مبسائل الصحة للمسنني

 اللجنة الدولـة الطـرف علـى ختـصيص مـوارد            حتث - ]٢٩٩الفقرة  [مالحظة ختامية     
لتلبية احتياجات املشردين من النساء واألطفال، وكفالة احتـرام خـصوصياهتم، وقـدراهتم             أكثر  

   .على الوصول إىل املرافق الصحية، ومتتعهم باألمن واحلماية من العنف
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  رد    
متــت اإلشــارة إىل جهــود ســري النكــا يف تنــاول مــسائل املــشردين داخليــا يف وثيقتــها    - ٣٩

ان علــى املــستوى الــوزاري تــشرفان علــى جوانــب خمتلفــة مــن   مثــة وزارتــ.األساســية املــشتركة
ــا  ــة يف حـــاالت   .احتياجـــات املـــشردين داخليـ ــادة التـــوطني وخـــدمات اإلغاثـ ــا وزارة إعـ  ومهـ

 .الكوارث ووزارة بناء األمة وتطوير اهلياكل األساسية للِعَزب

يــة للمــشردين تنفــذ وزارة بنــاء األمــة وتطــوير اهلياكــل األساســية للِعــَزب الــربامج التال    - ٤٠
 :داخليا

  
  توزيع املواد الغذائية األساسية    

 ٢٧٠ الـذي يـوفر دعـم املكونـات الغذائيـة لــ              -برنامج التغذيـة لـألم والطفـل          )أ(  
 ألف أم حامل ومرضعة وطفل دون سن اخلامسة؛

 الذي يقدم وجبة يف منتـصف الفتـرة الـصباحية    -برنامج التعليم مقابل الغذاء      )ب(  
 مدرســة يف مجيــع املنــاطق ١٩٤٥ يف ٩-١ام املدرســية للطــالب مــن الــصف خــالل مجيــع األيــ
 املصابة بالصراع؛ 

 . حيـث ُيعطـى املـشاركون سـلة غـذاء خمتلطـة            -برنامج العمـل مقابـل الغـذاء          )ج(  
 ؛٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ئة من املستفيدين من هذا الربنامج يف ا يف امل٦٠وشكلت النساء 

 . تستفيد النساء أيضا من هذا الربنامج-برنامج تغذية اجلماعات الضعيفة   )د(  

ذ أيـضا بالتعـاون مـع برنـامج         تنفـ ) د(إىل  ) أ(إن الربامج املـشار إليهـا يف الفقـرات مـن              - ٤١
  .ية العاملياألغذ

تنسق وزارة إعادة التوطني وخـدمات اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث املـساعدة الغوثيـة                   - ٤٢
 تابعة لألمـم املتحـدة ومنظمـات غـري حكوميـة دوليـة       واإلنسانية املقدمة من ِقبل بضع منظمات   

عن طريـق جلنـة فرعيـة معنيـة برعايـة وإعـادة تـوطني املـشردين داخليـا أنـشئت يف إطـار اللجنـة                   
ــسانية   ــساعدة اإلن ــة بامل ــسيقية املعني ــساء     .التن ــل الن ــن قبي ــضعيفة م  إن احتياجــات اجلماعــات ال

 وفـضال عـن ذلـك،       .املعنية باملساعدة اإلنسانية  واألطفال تقع يف مركز اهتمام اللجنة التنسيقية        
ُدفعـت معظـم األمـوال للنـساء املـشردات عـن طريـق مجعيـات التنميـة                   عن طريق صندوق دائـر    

 .الريفية من أجل أنشطة توليد الدخل

ُنفذت برامج التدريب املهين للنساء املشردات، والنساء املدربات علـى اخلياطـة ذوات               - ٤٣
 . اخلياطة لتمكينهن من إطالق مبادرات العمل للحساب اخلاصالتأهيل أُعطني آالت
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تطلب اللجنة إىل احلكومة أن تكفل مشاركة املـرأة          - ]٢٩٩الفقرة  [ مالحظة ختامية   
  .مشاركة كاملة ومتساوية يف إجياد حل للصراعات وبناء السالم

  
  رد    

أبلغـــت وزارة  و.النـــساء مـــشموالت يف تلـــك املبـــادرات خبيـــار األحـــزاب الـــسياسية   - ٤٤
الشؤون الدستورية واإلدماج الوطين مجيع املؤسـسات بـأن الـربامج ترمـي إىل اإلدمـاج الـوطين                  

الـسالم  ” ويف معـسكرات الـسالم القائمـة علـى أسـاس موضـوع       .لتحقيق التوازن بني اجلنسني 
تكفـل وزارة الـشؤون الدسـتورية واإلدمـاج الـوطين بـأن              “بالوطين عن طريق انـسجام الـشبا      

 وفضال عن ذلك، فيما يتعلق بـالربامج اإلمنائيـة املنفـذة           . يف املائة  ٥٠نسبة مشاركة النساء    تبلغ  
 .مبشاركة الناس، مبا يف ذلك الربامج الثقافية، جيري تشجيع مشاركة النـساء إىل احلـد األقـصى      

إن مشروع بناء السالم لوزارة الشؤون الدستورية واإلدمـاج الـوطين يكفـل حتقيـق تـوازن بـني                   
نسني، وُتوفر معلومـات ومعرفـة إضـافية فيمـا يتعلـق بـاحلقوق الدسـتورية وحقـوق اإلنـسان                    اجل

 .للمرأة، مع وضع التأكيد اخلاص على حقوق املرأة وحل الصراعات وبناء السلم
  

ــة    ــة ختاميـ ــرة [مالحظـ ــع    - ]٣٠٠الفقـ ــة الطـــرف علـــى التوقيـ ــة الدولـ حتـــث اللجنـ
 ١قيـة وإيـداع صـك قبـول التعـديل علـى الفقـرة               والتصديق على الربوتوكول االختيـاري لالتفا     

  . من االتفاقية يف أقرب وقت ممكن، ويتعلق هذا التعديل بوقت اجتماع اللجنة٢٠من املادة 
  رد    

وقعت سري النكا على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    - ٤٥
 / تـشرين األول   ١٥ عليهـا يف      وصـدقت  ١٩٩٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦التمييز ضد املـرأة يف      

 .٢٠٠٢أكتوبر 
    

  اجلزء الثاين    
  

  التقدم احملرز منذ التقرير الدوري األخري    
  

   الضمانات الدستورية وغري ذلك من الضمانات وآليات اإلنفاذ– ٣ و ٢املادتان     
مل حيــدث تغــيري يف األحكــام الدســتورية وغــري ذلــك مــن الــضمانات املنــصوص عليهــا    - ٤٦

 .رة يف التقرير السابقواملذكو
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ــسائل           - ٤٧ ــاول م ــانوين لتن ــام الق ــزز النظ ــة ُع ــساواة اهلادف ــة امل ــة بكفال ــزام الدول ــا اللت دعم
 . من االتفاقية١ كما يعرَّف يف املادة “التمييز”

كمــا ورد يف التقريــر الــسابق الــذي قدمتــه ســري النكــا فــإن االنتــصاف فيمــا يتعلــق       - ٤٨
 للحقوق األساسية اليت يعترف هبـا الدسـتور عـن طريـق اإلجـراء      باالنتهاك أو االنتهاك الوشيك 

اخلاص املنصوص عليه يف الدسـتور عـن طريـق الوصـول إىل احملكمـة العليـا غـري متـوفر إال ضـد               
ــة  ــة واإلداري ــأي حــال مــن      .اإلجــراءات التنفيذي ــى ب ــد ال يرق ــرغم مــن أن هــذا التقيي ــى ال  وعل
أنـه منطبـق علـى قـدم املـساواة بغـض النظـر عـن نـوع                  نظرا إىل   (األحوال إىل التمييز ضد املرأة      

 .فثمة َمْن يسوق احلجة بأنه ال تعـويض بـسبب أعمـال جهـات فاعلـة مـن غـري الـدول                     ) اجلنس
لة عــن جــرائم بــسبب تقاعــسها حــىت  بيــد أن احملكمــة العليــا اعترفــت فعــال بــأن الدولــة مــسؤو 

ة بــأن اإلنتــصاف ميكــن  هــذا التقريــر يتــيح ســوق احلجــ.كــان املقتــرف جهــة فاعلــة خاصــة لــو
مـرأة مـن ِقبـل    اتلمسه يف إطار نظام احلقوق األساسية فيما يتعلق باجلرائم اجلنائية املرتكبة ضـد    

 ومل ختتـرب بعـد هـذه        .جهات فاعلة خاصة، إذا ُحدِّد قطعا قيام الدولة بإجراء أو عدم القيـام بـه              
 .احلجة أمام احملكمة العليا

 -سانِدة الفت للنظر يف امليدان اجلنائي فيما يلي إصالحات قانونية م  - ٤٩

 قـــدم مزيـــدا مـــن ٢٠٠٦ يف ١٦قـــانون تعـــديل القـــانون العقـــايب، الـــرقم   )أ(  
 .اإلصالحات لنظام القانون اجلنائي لالستجابة الحتياجات املرأة والطفل على حنو أكثر فعالية

  - من بني اإلصالحات املقدمة ما يلي  
ــات      •     ــرض التزام ــى ف ــنص عل ــالغال ــصبحون واعــني    إب ــذين ي ــى ال ــة عل  معين

  .بأحداث إساءة معاملة الطفل
ــق احلاســوب يف         •     ــدمون خــدمات عــن طري ــذين يق ــى ال ــات عل ــرض التزام ف

ــال     ــبيل املثـ ــى سـ ــات علـ ــت ويف املكتبـ ــاهي االنترنـ ــدمات  ( .مقـ ــزود خـ مـ
الختـاذ مجيـع اخلطـوات الـضرورية        ) االنترنت ال يقـع يف هـذه الفئـة        /الشابكة

ــة عــدم اســتعم  ــة اجلنــسية للطفــل وإلبــالغ   لكفال ال املرفــق يف إســاءة املعامل
  .الشرطة إذا عرفوا حبدوث تلك األنشطة

فــرض التزامــات علــى الــذين يتولــون املــسؤولية عــن األمــاكن بــاإلبالغ إذا      •    
لـيس بالـضرورة أنـشطة      (أصبحوا واعني بـأن أنـشطة اعتـداء علـى األطفـال             

   .ة يعاقب عليها وعدم اإلبالغ جرمي.جارية) االعتداء اجلنسي
   .حتديد جرمية جديدة، هي إغراء األطفال بإساءة املعاملة اجلنسية  •    
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اســتجابة اللتزامــات ســري النكــا مبوجــب بــضع اتفاقيــات وضــعتها األمــم      •    
املتحدة ومنظمة العمل الدولية، ُحـدِّدت جـرائم جديـدة لتجـرمي االسـترقاق              

مي، والعبودية وجتنيد األطفـال     السخرة أو العمل اإللزا    على أساس الدَّين أو   
  .لالستعمال يف الصراع املسلح

 . أدناه٦نظر ما يرد حتت املادة ا -االجتار بالبشر   •    

ــم      )ب(   ــرتيل، رقـ ــف املـ ــع العنـ ــانون منـ ــشرين األول ٢٠٠٥ يف ٣٤قـ ــّن يف تـ  / ُسـ
  هذا القانون ينص على إصدار أوامر محاية حيث ُتقترف أعمال العنف املـرتيل             .٢٠٠٥ أكتوبر

 وال يعتـزم تغـيري النظـام اجلنـائي، بـل يعتـزم تكميـل سـبل االنتـصاف املتاحـة                 .أو ُيعتزم اقترافهـا   
 واملالمح الرئيسية لقانون منـع العنـف املـرتيل    .بالنص على عملية مدنية ترمي إىل محاية الضحية       

 :كما يلي
  

  مبدأ احلماية :٢٠٠٥ لسنة ٣٤قانون منع العنف املرتيل، رقم 
املبــدأ األساســي للقــانون هــو تقــدمي احلمايــة لــضحايا العنــف املــرتيل عــن   مايــةمبــدأ احل  - ٥٠

 ويـنص علـى عمليـة مدنيـة متكّـن ضـحية ممكنـة مـن                 .طريق إصدار أوامر محاية من ِقبل احملكمة      
تأمني تدخل احملكمة السريع لزجر معتد، وملنع عمل عنـف داخـل بيئـة مرتليـة ولكفالـة سـالمة                    

 مـستقل عـن العمليـة اجلنائيـة الـيت تـنص علـى مقاضـاة جمـرم علـى                      إنه سـبيل انتـصاف     .الضحية
 .جرمية ارُتِكبت فعال

  
  نطاق القانون

ُيعرَّف فعل العنف املرتيل باملعىن األوسع بأنه يشمل سوء املعاملة البدنية وسوء املعاملـة                - ٥١
ه داخـل بيئـة     فعل سوء املعاملة هـذا فعـال مـن أفعـال العنـف املـرتيل إذا ارتكبـ                   ويصبح .العاطفية

زوجـة األب   /أو جـّد أو زوج األم     أم  / ُيعـرف بأنـه أب     “شـخص ذو صـلة    ”املرتل أو خارجهـا     
ابــن الزوجــة /فيــدة أو ابــن الــزوجاحل/االبنــة أو احلفيــد/اخلــال أو االبــن/اخلالــة أو العــم/العمــة أو
ــزوج أو ــة الــ ــة األخ /ابنــ ــة، أو ابنــ ــة الزوجــ ــة /ابنــ ــن األخابنــ ابــــن األخــــت، /األخــــت أو ابــ
الزوجــة أو /و ابــن أو ابنــة عــم أو عمــة أو خــال أو خالــة للــضحية أو للــزوجأاألخــت /خاأل أو

 وبالتـايل فـإن فئـات       .ة للـضحية  /الـشريكة املـساكن   /الزوجة السابقة أو الـشريك    /للزوج السابق 
 وسـوء املعاملـة العاطفيـة ُيعـرَّف         .املعتدين الذين ميكن أن يلتمس االنتصاف ضدهم كثرية جدا        

 منـط مـن الـسلوك القاسـي أو غـري اإلنـساين أو احلـاط مـن القـدر أو املهـني ذي                         يف القانون بأنه  
  .الطابع اخلطري
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إن أفعال سوء املعاملة اجلـسدية الـيت ترقـى إىل العنـف املـرتيل هـي تلـك الـيت ترقـى إىل                        - ٥٢
 ضـد اجلـسم     ٦٩ ويف الواقع أن ذلك يـشمل مجيـع اجلـرائم الــ              .اجلرائم مبوجب القانون العقايب   

مبـا يف ذلـك القتـل       (ري املعترف بأهنا جرائم يف الفصل السادس عشر مـن القـانون العقـايب               البش
ــصاب        ــشروع واالغت ــشروع واحلــصر غــري امل ــضبط غــري امل العمــد واألذى واألذى اخلطــري وال

، وأيــضا االبتــزاز والتخويــف )وســفاح احملــارم وإســاءة املعاملــة اجلنــسية اخلطــرية ومــا إىل ذلــك 
 ويـشمل خمتلـف أنـواع سـوء املعاملـة،       . جرمية من جـرائم القـانون العقـايب        ٧١اجلنائي، ما يبلغ    

 إن نطـاق    .اجلسدية واجلنسية، اليت يعترف بأهنـا جـرائم مبوجـب القـانون العقـايب يف هـذا البلـد                  
نواع سوء املعاملة الـيت ميكـن تلمـس سـبل           أومدى قانون منع العنف املرتيل ونطاقه فيما يتعلق ب        

 . لذلك، شامالناالنتصاف ضدها مها،
  

  اإلجراء
 إىل ُيبـدأ بطلـب يقـدم        .جيري احلفـاظ علـى بـساطة إجـراء احلـصول علـى أمـر احلمايـة                  - ٥٣

حمكمة الصلح يبني أن فعال مـن أفعـال العنـف قـد حـدث أو حيتمـل أن حيـدث، ويـتلمس أمـرا                         
 . والطلــب ميكـن أن يقدمـه الـضحية أو ضــابط شـرطة باسـم الــضحية     .باحلمايـة لزجـر املعتـدي   

يف حالــة ضــحية طفــل فــإن الطلــب ميكــن أن يقدمــه أيــضا والــد أو وصــي أو شــخص يقــيم     و
  .الضحية معه أو أي شخص مرخص له من ِقبل السلطة الوطنية حلماية الطفل

والطلب نفسه بسيط وال حيتاج سوى إيراد أمساء األشخاص املعتدى عليهم واملعتـدي               - ٥٤
عون الوقائع املتعلقة بسوء املعاملـة ميكـن أن ترفـق            والشهادات الكتابية للذين ي    .وظروف احلالة 

 ذلك املتطلب مل ُيجعل إلزاميا تقديرا للحقيقـة الواقعـة           . وذلك اختياري وليس إلزاميا    .بالطلب
املتمثلة يف أنه حينما حيدث سوء املعاملة يف جمال خاص جدا مثل املرتل فإن الدليل على الـذين                  

 .بسبب اخلوف من االنتقام وعواقب أخرىيسيئون املعاملة ليس متوفرا دائما 

وعند تلقي الطلب تكون احملكمة مطالَبة، كخطوة أوىل، بالنظر يف الطلب على الفـور              - ٥٥
وبتقرير ما إذا كان ينبغي إصدار أمر محاية مؤقت ملنع ارتكـاب فعـل مـن أفعـال العنـف املـرتيل           

 .ولكفالة سالمة الشخص املعتدى عليه

الــضحية أو /لــيس مــن الــضروري إطالقــا أن ُيــدعى املتقــدم بالطلــب  يف تلــك املرحلــة   - ٥٦
 وال جيــب أن يفعــل ذلــك إال إذا اعتــربت احملكمــة .املــدعى عليــه إىل اإلدالء بالــشهادة/املعتــدي

 هنا أيضا كان واضعو القانون واعني بـأن الظـروف يف بعـض احلـاالت، بـالنظر                  .ذلك ضروريا 
 وأيضا قد ال يكـون مـن املمكـن    . باملثول أمام احملكمة   إىل طبيعة املظلمة، قد ال تسمح للضحية      

 .تــأمني حــضور املعتــدي يف احملكمــة، قبــل أن يكــون مــن املمكــن النظــر يف االنتــصاف املؤقــت 
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وارتئي أن احملكمة ينبغي أن تكون قادرة، يف تلك احلالة، على منح االنتصاف غري املقيـد بـأي                   
 .كمةمتطلب قانوين بأن تكون األطراف حاضرة يف احمل

 وسـواء   .وكخطوة ثانية، إما أن تصدر احملكمة أو ترفض أن تصدر أمر احلماية املؤقتـة               - ٥٧
أُصدر أو مل يصدر األمر باحلماية املؤقتة فإن احملكمة مطالَبة بأن حتدد، يف نفس الوقت، تارخيـا                 

ذلـك  وبـأن ختطـر املـدعى عليـه بـأن يـبني سـببا يف            )  يوما من تلقي الطلب    ١٤خالل  (للتحقيق  
 .مر محاية فيما يتعلق بهأاليوم يف أن من غري الالزم إصدار 

وميكـن للمحكمــة أيــضا أن حتيــل األطـراف إىل االستــشارة إذا كانــت احملكمــة مقتنعــة     - ٥٨
 .بأن يف مصلحة األطراف فعل ذلك

مر احلمايـة املؤقتـة تـدبري مؤقـت ال يكـون سـاريا إال عنـد إجـراء التحقيـق والقيـام                       أإن    - ٥٩
 .يد هنائي فيما يتعلق مبسألة أمر باحلمايةبتحد

وكخطــوة ثالثــة تطالَــب احملكمــة بــإجراء التحقيــق ُتــدعى خاللــه األطــراف إىل اإلدالء    - ٦٠
 ويف غيـــاب املـــدعى عليـــه ميكـــن للتحقيـــق علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك أن جيـــري يف   .بالـــشهادة

نت حاجـة قائمـة إىل إصـدار         وأخريا، لدى اختتام التحقيق تقرر احملكمة ما إذا كا         .غياهبا/غيابه
 وإذا .أمر باحلماية ملنع ارتكاب فعل من أفعال العنف املرتيل ولكفالـة سـالمة الـشخص املـدعي     

 .اقتنعت احملكمة بأن األمر باحلماية ضروري فإهنا ستصدره

يــشمل قــانون منــع العنــف املــرتيل حكمــا ميكّــن احملكمــة مــن إصــدار أي أمــر مبوجــب    - ٦١
 ومن هنا، حىت لو اتُّهم بالتايل معتـد         .طراف ودون إثبات للذنب أو إقرار به      القانون مبوافقة األ  

بارتكاب جرمية يف إجراءات جنائيـة فـإن إصـدار أمـر باحلمايـة دون املوافقـة ال ميكـن أن ُيعتـرب                       
 .دليال على الذنب أو إثباتا له

نون منــع  يــسعى قــا.مــن املهــم تــسليط الــضوء علــى متطلــب املالءمــة يف هــذه القــضايا   - ٦٢
العنف املرتيل إىل التأكيد على ذلك، أوال عن طريق الطلب من احملكمة بالنظر يف طلـب فـورا،                

 ومـن   . يومـا مـن تلقـي الطلـب        ١٤وثانيا عن طريق الطلب من احملكمة بإجراء التحقيق خـالل           
 جـل أبالغ األمهية أن يوىل االعتبار الواجب من ِقبل حماكم الصلح هلـذا املتطلـب األساسـي مـن                   

 .إقامة العدالة بسرعة
  

  أمر احلماية واألوامر التكميلية
مـر احلمايـة املؤقـت وأمـر     ألدى احملكمة سلطات واسعة لتقييد املدعى عليه عـن طريـق      - ٦٣

 وباإلضافة إىل احلظر أساسـا علـى املـدعى عليـه مـن ارتكـاب أو التـسبب يف ارتكـاب                      .احلماية
، بعـد أخـذ األدلـة، علـى املـدعى عليـه الـدخول        جرمية العنف املرتيل، ميكن للمحكمة أن حتظـر       
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يف مكان إقامة الضحايا ومكان العمل واملدرسة أو مالحقة الـضحية مـا يتـسبب يف األذى، أو                  
الدخول يف ملجأ ميكن أن يكون الـضحية فيـه، أو شـغل مكـان إقامـة أو الـدخول فيـه يـشترك                        

التـصرف يف    مـشتركة، أو منـع    فيه مع الضحية، أو االتصال بأي طفل، أو الوصول إىل مـوارد             
 .مــرتل الزوجيــة عــن طريــق البيــع أو التحويــل مــن أجــل وضــع الــضحية يف حالــة الفقــر املــدقع 

واحملكمة مطالبة، لدى إصدار أي من هذه األوامر، بـأن تأخـذ يف احلـسبان احتياجـات اإليـواء                   
 .للضحية واألطفال، وأيضا أي مشقة قد ُتسبب للمدعى عليه نتيجة عن ذلك األمر

وحيثمــا صــدر أمــر باحلمايــة، ميكــن للمحكمــة أيــضا أن تــصدر أوامــر إضــافية تــدعى     - ٦٤
 عن طريـق األمـر      .أوامر تكميلية، حلماية الضحية ولتوفري السالمة الفورية والصحة والرعاية له         

ــه        ــدعى علي ــا امل ــصادرة أي أســلحة ميتلكه ــشرطة مب ــأمر ال ــة أن ت ــي ميكــن للمحكم أو  التكميل
لمــساعدة يف مجــع املمتلكــات الشخــصية؛ أو أن تــأمر بإيــداع الــضحية يف   مبــصاحبة الــضحية ل

يواء املؤقت؛ أو أن تأمر موظفا للشؤون االجتماعية أو موظفـا ذا رتبـة مماثلـة       إلملجأ من أجل ا   
 وميكـن للمحكمـة أيـضا، بعـد التحقيـق           .برصد التقيد بأمر احلماية بني الـضحية واملـدعى عليـه          

وارد املالية لكل من الـضحية واملـدعى عليـه، أن تـأمر املـدعى عليـه                 وإذ تراعي االحتياجات وامل   
بتــوفري املــساعدة املاليــة املــستعجلة ألي شــخص يتوجــب علــى املــدعى عليــه أن يدعمــه أو بــأن 

 بيـد أن    .أو املرافـق لـتمكني الـضحية مـن مواصـلة شـغل أي مـسكن               /يواصل تـوفري الـدفعات و     
 .ال ميس حبقوق طـرف مبوجـب قـانون النفقـة يف البلـد         حةإصدار أمر بتقدمي املساعدة املالية املل     

إن إجراء من إجراءات النفقة ميكن، هبذه الصفة، أن ُيشَرع فيه أو قـد يـستمر علـى الـرغم مـن         
 .أي دفعات صدر أمر بالقيام هبا مبوجب قانون منع العنف املرتيل

 ألحكامـه، يكـون     إذا تصرف املدعى عليه، بعد إصـدار أمـر باحلمايـة، تـصرفا منتـهكا                - ٦٥
بالــسجن ملــدة أقــصاها ســنة واحــدة أو /روبيــة و ١٠ ٠٠٠عرضــة ألن يعاقــب بغرامــة أقــصاها 

 .بالغرامة والسجن كليهما أو
  

  استئنافات
ــا       - ٦٦ ــة ميكنــه أن يقــدم اســتئنافا إىل احملكمــة العلي أي شــخص غــري راض عــن أمــر باحلماي

االسـتئناف، مـا مل تـصدر احملكمـة العليـا          بيد أن األمر يستمر سريانه على الرغم من          .للمقاطعة
  .ستسجل الحقا توجيها حمددا بغري ذلك ألسباب

  
  اخلصوصية

إن احلاجة إىل اخلصوصية فيما يتعلـق هبـذه اإلجـراءات مينحهـا اعترافـا قانونيـا متطلـٌب                - ٦٧
 ومـن هنـا فـإن طباعـة أو نـشر أي مـسألة جتعـل هويـة                   .يقضي بأن تبقى هويـة األطـراف سـرية        
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ن األطراف يف الطلب معروفة تعترب جرمية يعاقب عليهـا بالـسجن ملـدة أقـصاها سـنتان               طرف م 
جـــيم للقـــانون العقـــايب الـــذي ميـــنح نفـــس  ٣٦٥ القـــسم ، ومياثـــل هـــذا القـــسم.أو بغرامـــة/و

 .اخلصوصية لضحايا سوء املعاملة اجلنسية
  

  خطة عمل قانون منع العنف املرتيل    
 أعـدت اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة خطـة عمـل          رتيلعقب إقرار قانون منع العنف املـ        - ٦٨

 ُيتخــذ اآلن إجــراء وفقــا هلــذه اخلطــة خللــق وعــي فيمــا يتعلــق بأحكــام  .لتنفيــذ أحكــام القــانون
القانون وسبل االنتصاف املتاحة وأيضا لتوعية اآلبـاء بعمليـة إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق بالـدور               

 .نونية ذات مغزىاملتوخى منهم جلعل سبل االنتصاف القا

إن مكتب صحة األسرة، وزارة الصحة، وضع بالتعاون مـع جهـات صـاحبة مـصلحة                  - ٦٩
أدوار ومسؤوليات القابلة يف الـصحة العامـة يف منـع وإدارة    ”أخرى ذات صلة منوذجا يتعلق بـ      

 وأدرج هــذا النمــوذج يف املنــهج   .“ اجلــنس، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتل    العنــف املــستند إىل 
 إن مرشدي مراكز التـدريب اإلقليميـة ُدربـوا          .ي التدرييب األساسي لقابلة الصحة العامة     الدراس

 إن الـدفعات    .أيضا على كيفية تدريب القابالت املتعلمات عن طريـق اسـتعمال هـذا النمـوذج              
اجلديدة لقابالت الصحة العامة سيوعني بـالعنف املـستند إىل اجلـنس عـن طريـق اسـتعمال هـذا                    

 .النموذج

أدوار ومـسؤوليات العـاملني يف جمـال        ”منوذجـا لــ      وضع أيضا مكتـُب صـحة األسـرة       و  - ٧٠
 ويف الوقـت احلاضـر   .“الرعاية الصحية األوليـة يف منـع وإدارة العنـف املـستند إىل نـوع اجلـنس          

) علــى أســاس تــدرجيي ( املنــاطق فــإن مكتــب صــحة األســرة ميــر بعمليــة تــدريب املــدرِّبني مــن   
 جـرى  . إىل نوع اجلنس عن طريق استعمال النموذج املذكور أعـاله          يتعلق بالعنف املستند   فيما

 وهــؤالء املــدربون ســيدربون بــَدورهم فريــق الرعايــة .فعــال تــدريب مــدرِّبني مــن ســت منــاطق
 . بالعنف املستند إىل نوع اجلنسالصحية األولية يف منطقتهم فيما يتعلق

  
  مبادرات ما بعد تسونامي    

ة، وعلـى أسـاس االفتـراض بـأن الـذين يقيمـون يف املنـاطق          بعد حدوث تسوناين مباشر     - ٧١
املصابة بتسونامي أكثر تعرضا لسوء املعاملة، نفذت جلنة املعونة القانونية برناجما إلجيـاد الـوعي               
وسط الرأي العام وأطفال املدارس وضباط الشرطة واملـوظفني العمـوميني فيمـا يتعلـق بأحكـام                 

ءات تتعلــق بــأوامر احلمايــة مــن احملكمــة بــشأن تــدخل   مت احلــصول علــى بــضعة إجــرا.القــانون
ــة   ــة القانوني ــة املعون ــب جلن ــساء      .مكات ــساعدة إىل الن ــدمي امل ــة تق ــة القانوني ــة املعون  وتواصــل جلن

 .واألطفال يف السعي إىل تعويض احلماية املقدم من القانون
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   التدابري اخلاصة املؤقتة– ٤املادة 
 .ما يتعلق بأي مسألةمل تتخذ تدابري خاصة مؤقتة في  - ٧٢

   القضاء على التحيزات- ٥املادة 
إن التحيــزات القدميــة تتأكــل بــسرعة باكتــساب النــساء مــستويات أعلــى مــن التعلــيم      - ٧٣

 .ومبشاركتهن يف العملية اإلمنائية
  

   االجتار بالبشر– ٦املادة 
د جلرميـة    صـيغ تعريـف جديـ      ٢٠٠٦ لعـام    ١٦وفقا لقانون تعديل القانون العقايب رقم         - ٧٤

 لقـد ُوسـع نطـاق جرميـة االجتـار حـىت يتمـشى مـع التعريـف                   .االجتار بالبشر يف القانون العقـايب     
املقبول عامليا كما يرد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة يف      

ن  ووقعــت ســري النكــا علــى هــذين الــصكني يف كــانو   . وبروتوكوهلــا اإلضــايف ٢٠٠٠عــام 
  .٢٠٠٠ديسمرب /األول

إن االجتار بالبشر من أجل السخرة والعمل اإللزامـي ومـن أجـل نـزع األعـضاء، ومـن               - ٧٥
أجل البغاء، ومن أجل أشكال أخرى من االستغالل اجلنسي أو مـن أجـل ارتكـاب أي جرميـة                   

 . وحيثمــا كــان االجتــار يتعلــق باألطفــال ُتفــرض عقوبــة أشــد .أخــرى يــشمله التعريــف اجلديــد
سري النكا أيضا دولة عضو يف اتفاقية رابطة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي لالجتـار بـاملرأة                    و

 لقد أبرمت االتفاقية عن طريق املفاوضات خالل رئاسـة سـري النكـا              .والطفل من أجل البغاء   
 .١٩٩٨لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي يف 

  
   املرأة يف احلياة السياسية والعامة- ٧املادة 
 .١٣الرجاء النظر يف ما يرد حتت املادة   - ٧٦
  

   متثيل احلكومة على املستوى الدويل– ٨املادة 
 .ال تغيري يف احلالة منذ التقرير األخري  - ٧٧
  

   اجلنسية– ٩املادة 
ــم     - ٧٨ ــسية رق ــديل اجلن ــانون تع ــام ١٦ق ــه مــن   ٢٠٠٣ لع ــذي ســرى مفعول ــسان١ ال  / ني
سية ال ميكـن أن تنقـل إىل الذريـة          نـص علـى أن اجلنـ       أزال احلكم التمييزي الـذي       ٢٠٠٣ أبريل

 تتمتع النساء اآلن باحلقوق املساوية حلقوق الرجـال فيمـا يتعلـق جبنـسية     .إال عن طريق الذكور   
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 ومما له مغزاه أن القانون مينح هـذا احلـق بـأثر رجعـي، مـا يتـيح فرصـة للخلـف الـذين                   .أطفاهلم
ــسبب احلكــم التمييــ     ــسية ب ــن اجلن ــوا ســابقا م ــسية حــسب   ُحرم ــدموا بطلــب للجن زي ألن يتق

 .تقديرهم

   التعليم - ١٠املادة 
ــة منــذ     - ٧٩ ــزام الدول ــدائي والثــانوي      ١٩٤٥إن الت ــى املــستويات االبت ــالتعليم اجملــاين عل  ب

واجلامعي قـد ذُكـر جمـددا يف البيـان املتعلـق بالـسياسات للحكومـة اجلديـدة الـيت تولـت مقاليـد                        
ــادة   .٢٠٠٥ديــسمرب /الــسلطة يف كــانون األول ــيم هــو زي ــهائي لالســتثمار يف التعل  اهلــدف الن

 يف سـري النكـا، يعتـرب التعلـيم حقـا            .الدخل الوطين، واحلد من الفقر، وتعزيـز التنميـة البـشرية          
إجباريـا للـذين تقـع أعمـارهم بـني          أساسيا وتؤيده سياسة حكومية جعلت االلتحـاق باملدرسـة          

 . سنة١٤ وسنوات  ٥

يف مجيـع أحنـاء     ) )٧(العامة واخلاصة والبرييفينا   (١٠٤٥٩املدارس   بلغ عدد    ٢٠٠٦ويف    - ٨٠
 ومـن هـذا العـدد بلغـت نـسبة البنـات       .مليـون طالـب   ٣ ٩٩٩اجلزيرة يبلغ عدد الطـالب فيهـا        

 ومـن الكـادر     . يف املائـة   ٩٧,٣ وبلغـت نـسبة الطـالب يف املـدارس احلكوميـة              يف املائة  ٥٠,١٤
 .نساء من ال يف املائة٦٩التعليمي كانت نسبة 

لقــد حققــت ســري النكــا تقريبــا اهلــدف اإلمنــائي الثــاين لأللفيــة، وهــو حتقيــق التعلــيم    - ٨١
 واملنجزات فيما يتعلق باملؤشـرات الثالثـة، أي صـايف معـدل االلتحـاق بـالتعليم                 .االبتدائي العام 

م االبتدائي، ونسبة التالميذ الذين يبدأون الصف األول ويبلغون الـصف اخلـامس ومعـدل اإلملـا               
 . سنة، يشار إليها أدناه٢٤ إىل ١٥بالقراءة والكتابة للذين تبلغ أعمارهم 

  
  التسجيل يف املدارس    

على الرغم من أن أرقام تسجيل األوالد أعلـى قلـيال علـى مـستوى املدرسـة االبتدائيـة                     - ٨٢
لــى ، فـإن رقــم تــسجيل البنـات أعلــى ع  ) بالنــسبة إىل البنــات يف املائـة ٤٩ مقابــل  يف املائـة ٥١(

 .) بالنسبة إىل األوالد يف املائة٤٩ مقابل  يف املائة٥١(املستوى اإلعدادي 

__________ 
الرهبان ولتالميذ علمانيني تتجاوز سنهم الرابعة عشرة يرغبـون يف          /املكان الذي يوفر مرافق تعليمية للبيكوس       )٧(  

 .ة بوذيةاختاذ مسار دراسات ُتقّدم يف برييفينا ويف تلقي تعليمهم يف بيئ
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  ٧اجلدول 
  )٢٠٠٥-١٩٩٨(قيد الفتيات يف املدارس 

  
٢٠٠٥  ١٩٩٨  

  املستوى التعليمي
  بنات  اجملموع  )الصفوف الدراسية(

نــــسبة مئويــــة 
  بنات  اجملموع  بنات

نــــسبة مئويــــة 
  بنات

٤٩,١  ٧٩٠ ٣٤٨  ١ ٦١٠ ٦٨٨  ٤٨,٥  ٨٧٣ ٦٣٣  ١ ٨٠١ ٣٨٧  ٥-١  
٤٩,٥  ٦٣٣ ٨١٥  ١ ٣٤٠ ١٢٥  ٤٩,٦  ٦٦٥ ٧٥٣  ١ ٣٤٢ ٤٥٩  ٠-٦  

٥٠,٨  ٣١٥ ٠٠٥  ٦١٩ ٩٧٨  ٥٢,١  ٣٧٨ ٨٨٨  ٧٢٧ ١٥٧  ١١-١٠  
  ٤٩,٩  ٩٧٨ ٨٢٠  ١ ٩٦٠ ١٠٣  ٥٠,٥  ١ ٠٤٤ ٦٤١  ٢ ٠٦٩ ٤١٦  ١١-٦اجملموع 

  ٤٧,٥  ٤١ ١٥٧  ٨٦ ٦١٩  ٤٤,٦  ٢٣ ٦٥٧  ٥٣ ٠٣٩   علوم١٣-١٢
  ٦٥,٩  ١١٢ ٨٨٦  ١٧١ ١٧٩  ٦٦,٠  ٩٤ ٠٩٦  ١٤٠ ٧٢٨   فنون١٣-١٢
  ٤٨,٩  ٥٥ ٤٤٥  ١١٣ ٤٣٩  ٤٨,٦  ٣٤ ١١٩  ٧٠ ٢٦٨   جتارة١٣-١٢

  ٥٦,٤  ٢٠٩ ٤٨٤  ٣٧١ ٢٨٦  ٥٧,٥  ١٥١ ٨٧٢  ٢٦٤ ٠٣٥  ١٣-١٢اجملموع 
  ٥٠,٢  ١ ٩٧٨ ٦٥٧  ٣ ٩٤٢ ٠٧٧  ٥٠,١  ٢ ٠٧٠ ١٤٦  ٤ ١٣٤ ٨٣٨  ١٣-١اجملموع 

  
      .وزارة التعليم، ٢٠٠٥-١٩٩٨التعداد املدرسي السنوي : املصدر  
  ٨اجلدول 

  )٢٠٠٦- ٢٠٠٤(عدد التالميذ املسجلني 
نـــــــــــــــــوع  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤

  اإلناث  اجملموع  اإلناث  اجملموع  اإلناث  اجملموع  املدرسة

   يف املائة٥٠ ١ ٩٢١ ٩٥١  ٣ ٨٦٣ ٥٥٠  يف املائة٥٠  ١ ٩٧٨ ٦٥٧ ٣ ٩٤٢ ٠٧٧   يف املائة٥٠ ١ ٩٣٤ ٩٣٢ ٣ ٨٧٠ ٦٢٨  حكومي

   يف املائة٥٢  ٥٥ ٦٦٧  ١٠٧ ٨٧٤  يف املائة٥١  ٥٤ ١٥٤  ١٠٦ ٢٦٢   يف املائة٥١  ٥١ ٢٢٢  ١٠٠ ٦٨٣  خاص

  يف املائة١٥٠ ٩٧٧ ٦١٨ ٣ ٩٤٤ ٤٢٤  يف املائة٥٠ ٢ ٠٣٢ ٤٨١١ ٠٤٨ ٣٣٩  يف املائة١٥٠ ٩٨٦ ٣١٥٤ ٩٧١ ٣١١  اجملموع

    .إدارة التعداد واإلحصاءات: املصدر  
الرمسيــة الــذين التحقــوا باملــدارس االبتدائيــة يبلــغ إن عــدد األطفــال يف الــسن املدرســية   - ٨٣

 وعلى أساس نـوع اجلـنس يبلـغ         . من جمموع األطفال يف السن املدرسية الرمسية        يف املائة  ٩٧,٥
  . للذكور يف املائة٩٧,٥ لإلناث و  يف املائة٩٧,٤الرقم 
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  ٩اجلدول 
  ٢٠٠٦ -معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي صايف 

  
  صايف معدل االلتحاق

  املنطقة اجلغرافية
  اجملموع
  نسبة مئوية

  الذكور
  نسبة مئوية

  اإلناث
  نسبة مئوية

  ٩٧,٤  ٩٧,٥  ٩٧,٥  سري النكا
        املقاطعة

  ٩٧,٤  ٩٦,٤  ٩٦,٩  الغربية  
  ٩٧,٦  ٩٨,٥  ٩٨,٠  الوسطى  
  ٩٧,٦  ٩٧,٧  ٩٧,٧  اجلنوبية  
  ٩٨,٦  ٠٠,٣  ٩٩,٠  الشرقية  
  ٩٨,٣  ٩٧,٣  ٩٧,٨  الغربية الشمالية  
  ٩٥,٦  ٩٦,٦  ٩٦,١  الوسطى الشمالية  
  ٩٦,٨  ٩٨,١  ٩٧,٤  أوفا  
  ٩٦,٩  ٩٧,٥  ٠٧,٢  ساباراجاموا  

        املناطق
  ٩٨,٠  ٩٦,٨  ٠٧,٣  كولومبو  

  ٩٦,٦  ٩٨,٦  ٩٧,٦  غامباها
  ٩٧,٧  ٩١,١  ٩٤,٧  كالوتارا
  ٩٧,٥  ١٠٠,٠  ٩٨,٨  كاندي
  ٩٦,٤  ٩٨,٢  ٩٧,٣  ماتايل

  ٩٨,٥  ٩٥,٥  ٩٦,٨  نوارا إليا
  ١٠٠,٠  ٩٨,٧  ٩٩,٣  غايل
  ٩٢,٥  ٩٤,٠  ٩٣,٢  ماتارا

  ١٠٠,٢  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  هامبانتوتا
  ٩٧,٧  ١٠٠,٠  ٩٨,٨  باتيكالوا
  ٩٩,٥  ٩٨,٧  ٩٩,١  امباراي

  ٩٨,٩  ٩٩,٢  ٩٩,١  كورونيغاال
  ٩٧,١  ٩٤,١  ٩٥,٥  بوتاالم

  ٩٩,١  ٩٩,١  ٩٩,١  بولوناروا
  ٩٧,٦  ٩٧,٦  ٩٧,٦  بادوال

  ٩٥,١  ٩٩,١  ٩٧,١  مونرييغاال
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  صايف معدل االلتحاق

  املنطقة اجلغرافية
  اجملموع
  نسبة مئوية

  الذكور
  نسبة مئوية

  اإلناث
  نسبة مئوية

  ٩٧,٠  ٩٧,٨  ٩٧,٤  راتنبورا
  ٩٦,٧  ٩٧,١  ٩٦,٩  كيغايل
        قطاعات

  ٩٨,٣  ٩٦,٨  ٩٧,٤  احلضري
  ٩٧,٥  ٩٧,٨  ٩٧,٦  الريفي
  ٩٤,٨  ٩٤,٤  ٩٤,٦  العزب

  
ــستهدفة    ــة امل ــني    : الفئ ــدوا ب ــذين ول ــال ال ــع األطف ــر / شــباط١مجي ــاين ٣١ و ١٩٩٦فرباي ــانون الث /  ك
  .٢٠٠١ يناير

 –  دراســة استقــصائية خاصــة عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة -إدارة التعــداد واإلحــصاءات : املــصدر  
٢٠٠٦/٢٠٠٧.  
  .تستبعد البيانات عن املقاطعة الشمالية ومنطقة ترينكومايل يف املقاطعة الشرقية: مالحظة  

    
ية إن النسبة الصغرية من األطفـال خـارج املدرسـة مركـزة يف األحيـاء الـسكنية احلـضر                  - ٨٤

ــصراع      ــاطق املــصابة بال ــة، ويف املــزارع ويف املن ــة النائي ــاطق الريفي ــدخل املــنخفض، واملن ذات ال
 . بيد أن التباينات على مستوىي املقاطعة والقطاع ضئيلة.العرقي يف الشمال والشرق

ــات إىل األداء علــى حنــو أفــضل مــن أداء األوالد يف امتحــان املــنح الدراســية        - ٨٥ متيــل البن
 .رسي اخلامس وغريه من االمتحانات العامةللصف املد

  
معدالت التسرب ونسبة التالميذ الذين يبدأون الـصف املدرسـي األول ويـصلون الـصف               

  املدرسي اخلامس
عموما تؤدي البنات علـى حنـو أفـضل مـن أداء األوالد يف املدرسـة، ويقتـرنَّ مبعـدالت                    - ٨٦

ــسرب أخفــض   رســوب ــدالت ت ــسبة ٢٠٠٦ يف .)٨(ومع ــدأون   )٩(، بلغــت ن ــذين يب ــذ ال  التالمي
 وعلـى أسـاس نـوع       .٩٩,٦الصف املدرسي األول والـذين يـصلون الـصف املدرسـي اخلـامس              

  . للذكور٩٩,٣ لإلناث و ٩٩,٨اجلنس كان الرقم 

__________ 
 .“)٢٠٠٧( شريكة يف التقدم –املرأة السريالنكية ”إدارة التعداد واإلحصاءات،   )٨(  
 يف ٤/٥، عدد الذين بلغـوا الـصف الدراسـي       ٢٠٠٠ املقبولني يف املدارس يف سنة       األطفالمن  : طريقة احلساب   )٩(  

 .٢٠٠٢ارس يف سنة  بوصفه نسبة مئوية من العدد اإلمجايل لألطفال املقبولني يف املد٢٠٠٦سنة 
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  ١٠اجلدول 
ــصف املدرســي ونــ      ــسرب املدرســي حــسب ال ــدل الت ــة  (وع اجلــنس مع ــدارس احلكومي امل

  ٢٠٠٥ – )فقط
  

  املتوسط
  التاميل  نهاالالسي

  أوالد  بنات  أوالد  بنات  الصف الدراسي

١,٦٦-  ١,٦٧-  ٠,٤٩-  ٠,٠٨  ١  
١,٠٥-  ١,٣٤-  ٠,١٤  ٠,١٠  ٢  
٠,٢٩-  ٠,٣٢-  ٠,٥٤  ٠,٣٩  ٣  
٠,٥٢  ٠,٠٩  ٠,٦٧  ٠,٢٩  ٤  
٢,١٦  ١,٥٠  ٠,٧٠  ٠,٢٣-  ٥  
١,٤٤  ٠,٤١-  ٣,٠١  ٢,٠٩  ٦  
٤,٣٨  ٢,٢٢  ٣,٣٧  ١,٨٣  ٧  
٧,٢٣  ٤,٧٥  ٣,٣٥  ٢,١٩  ٨  
٨,٨٢  ٦,٥٥  ٤,٧٣  ٣,٠٠  ٩  

٤٢,٤٤  ٢٧,٨٢  ١٠,٩١  ٥,٧٣  ١٠  

  التعداد املدرسي، وزارة التعليم: املصدر  
    

  اإلملام بالقراءة والكتابة    
 يف املائــة وللرجــال  ٨٩,٩ كــان معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة للنــساء      ٢٠٠٦يف   - ٨٧

 النـساء   إن نـسبة . مـن النقـاط املئويـة      ٣,٣ يف املائة، مـا يـشكل فرقـا بـني اجلنـسني يبلـغ                ٩٣,٢
 امــرأة لكــل ١٠١تبلــغ )  ســنة٢٤-١٥(امللمــات بــالقراءة والكتابــة إىل الرجــال بــني الــشباب  

 إن الفــروق علــى مــستويي القطــاع واملنطقــة تبــّين أن النــساء الــشابات فقــط يف    . رجــل١٠٠
املزارع يتأخرن عن نظرائهن من الذكور، بينما معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني الـشابات يف               

 وسـري النكـا علـى وشـك حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة               ،)١٠(طق أخرى جتـاوز معـدل الرجـال       منا
  .٢٠١٥لأللفية حبلول 

  

__________ 
 .احلاشية أعاله  )١٠(  
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  ١١اجلدول 
  معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

  
  الفئة العمرية

  ) سنة٢٤‐ ٢٠(  ) سنة١٩‐ ١٥(
  رجال  نساء  رجال  نساء  السنة

٩٣,٣  ٩٣,٧  ٩٤,٤  ٩٥,١  *١٩٩٤  
٩٤,٩  ٩٥,٦  ٩٥,٨  ٩٦,٧  **٢٠٠١  
٩٦,٤  ٩٧,٤  ٩٧,٦  ٩٨,٥  *٢٠٠٦  

  .يستبعد املقاطعتني الشمالية والشرقية  *  
ــشي وباتيكــاالو و      **   ــا ومواليتيفــو وكيلينوتشت ــار وفافوني ــا ومن ــاطق غافن ــستبعد من ــيت  ي ترينكومــايل ال

 .٢٠٠١ينجز فيها تعداد  مل
  .إدارة التعداد واإلحصاءات: املصدر  

   
 ١٦ سـري النكـا ضـمن إطـار وضـعه قـانون اجلامعـات رقـم                  ظام اجلـامعي يف   يعمل الن   - ٨٨

 واختيــار الطــالب للقبــول للــدورات الدراســية دون البكــالوريوس يف اجلامعــات  .١٩٧٨لعــام 
 وبالتـايل، يف الوقـت احلاضـر ختتـار جلنـة            .ُيسند إىل جلنـة املـنح اجلامعيـة مبوجـب ذلـك القـانون             
ــية     ــدورات الدراس ــول لل ــا للقب ــة طالب ــنح اجلامعي ــالوريوس يف امل ــة  ١٤ دون البك ــة وطني  جامع

 .معاهد أنشئت مبوجب قانون اجلامعات ٤ و

إن عدد الطالب املقبولني يف جامعات سري النكا مـن بـني املـؤهلني للقبـول مـا يـزال                     - ٨٩
 مــن بــني  يف املائــة١٤,٣٤ و  يف املائــة١٣,٩٧ وبلــغ عــدد املقبــولني يف اجلامعــات  .منخفــضا

ــدى اجت  ــول ل ــؤهلني للقب ــدم يف   امل ــستوى املتق ــاز امتحــان امل ــوايل ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ي ــى الت  . عل
، ولكنـه أقـل     ٢٠٠٢ يف    يف املائـة   ١٣,٢٥ إىل زيادة طفيفة جـدا مـن         ٢٠٠٧ويشري الرقم لعام    

 الــواردة يف التقريــر األخــري لــسري النكــا،  ١٩٩٦/١٩٩٧ إىل ١٩٩٣/١٩٩٤مــن األرقــام لـــ 
 .لبسبب وجود أعداد أكرب من الطالب املؤهلني للقبو

 .وعموما كانت هناك نسبة مئوية هامة من النساء يف العدد اإلمجايل للمقبولني  - ٩٠
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  ١٢اجلدول 
املــستوى (القبــول يف اجلامعــات حــسب التخــصص التعليمــي لــشهادة االمتحانــات العامــة  

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ -) املتقدم
  

التخـــصص التعليمـــي  نسبة مئوية من املقبولني  عدد املقبولني  عدد املؤهلني
ــشهادة ــاتل  االمتحان
ــة ــستوى( العامــــ املــــ
  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  )املتقدم

  ٩,٣  ٩,٨  ١ ٤٣٠  ٣ ٧٣٦  ١٥ ٣٣١  ٣٨ ٢٤٥  الفنون
  ٩,٣  ٧,٥  ١ ٤٩٣  ١ ٥٧٦  ١٦ ٠٩١  ٢١ ٠٣٧  التجارة

  ٣٦,٦  ٢٧,٣  ٢ ٨٥٣  ٩٨٥  ٧ ٨٠٦  ٦٠٧,٣  العلوم الفيزيائية
  ٢٩,٩  ٢٥,٥  ١ ٨٧٤  ٢ ٦٥١  ٦ ٢٧٦  ١٠ ٣٧٩  العلوم البيولوجية

  ١٦,٨  ١٢,٢  ٧ ٦٥٠  ٨ ٩٤٨  ٤٥ ٥٠٢  ٧٣ ٢٦٨  اجملموع

  . جلنة املنح اجلامعية-اإلحصاءات اجلامعية لسري النكا : املصدر
  

  ١٣اجلدول 
    )٢٠٠٦-٢٠٠٣(القبول يف اجلامعات حسب التخصص األكادميي ونوع اجلنس 

٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

التخــــــــــــــــــصص
  إناث  كورذ  األكادميي

نــــــــــسبة 
 مئويـــــــــة
  إناث  ذكور  إناث

ــسبة  نــــــ
ــة  مئويـــــ
  إناث  ذكور  إناث

ــسبة  نـــــــــ
ــة  مئويــــــــ
  إناث  ذكور  إناث

ــسبة  نــــــ
ــة  مئويـــــ
  إناث

  ٧٢,٠  ٣ ٤٩٥  ١ ٣٦٠  ٧١,١  ٣ ١٠٤  ١ ٢٥٩  ٧١,٤  ٢ ٩٨٢  ١ ١٩٣  ٦٩,٩  ٢ ٩٤٤  ١ ٢٦٥  الفنون
  ٥٢,٤  ١ ٣١٦  ١ ١٩٦  ٤٨,٩  ١ ٢٥٣  ١ ٣٠٧  ٤٨,٩  ١ ٢٢٠  ١ ٢٧٤  ٥١,٩  ١ ٢٦٠  ١ ١٦٢  اإلدارة
  ٤٦,٩  ١٣٨  ١٥٦  ٥١,٩  ١٦٦  ١٥٤  ٥٤,٧  ١٦٩  ١٤٠  ٥٤,٩  ١٩٥  ١٦٠  التجارة
  ٨٠,٦  ١٩١  ٤٦  ٧٥,١  ١٦٩  ٥٦  ٨٠,٨  ١٦٠  ٣٨  ٧٨,٦  ١٥٨  ٤٣  القانون
  ٤٢,٩  ١ ٣٩٧  ١ ٨٥٦  ٤٠,٢  ١ ٢٤١  ١ ٨٤٦  ٣٩,٢  ١ ٠٢٠  ١ ٥٨٢  ٣٨,٠  ١ ٠٠٦  ١ ٦٣٩  العلوم
  ٥٢,٤  ٦١٠  ٥٥٤  ٧٤,٨  ٤٩٣  ٤١٨  ٥٠,٢  ٤٥٤  ٤٥٠  ٤٧,٨  ٤٣٩  ٤٨٠  الطب

  ٥٩,٦  ٥٣  ٣٦  ٥٦,٤  ٤٤  ٣٤  ٦٥,٨  ٥٠  ٢٦  ٥٥,١  ٤٣  ٣٥  طب األسنان
  ٦٣,٥  ٥٤  ٣١  ٥٧,١  ٤٤  ٣٣  ٦٢,٢  ١٤٣  ٨٧  ٦٤,٧  ٤٤  ٢٤  العلوم البيطرية

  ٥٧,٥  ٥٢١  ٣٨٥  ٦٠,٢  ٤٧٣  ٣١٣  ٥٧,٣  ٤٢٨  ٣١٩  ٥٥,٣  ٣٦٥  ٢٩٥  الزراعة
  ٢٠,٤  ٢٨٠  ١ ٠٩٠  ١٨,٥  ٢٠١  ٨٨٨  ١٦,٢  ١٥٨  ٨١٧  ١٨,٤  ١٨٤  ٨١٦  اهلندسة

  ٥٣,٦  ١٨٤  ١٥٩  ٥٦,٠  ١٠٣  ٨١  ٥٨,٤  ١٣٦  ٩٧  ٤٦,٤  ٨٣  ٩٦ ندسة املعماريةاهل
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٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

التخــــــــــــــــــصص
  إناث  كورذ  األكادميي

نــــــــــسبة 
 مئويـــــــــة
  إناث  ذكور  إناث

ــسبة  نــــــ
ــة  مئويـــــ
  إناث  ذكور  إناث

ــسبة  نـــــــــ
ــة  مئويــــــــ
  إناث  ذكور  إناث

ــسبة  نــــــ
ــة  مئويـــــ
  إناث

علـــــم احلاســـــوب
وتكنولوجيــــــــــــــا

  ٣٣,٣  ١٦٥  ٣٣٠  ٢٥,٤  ١٠١  ٢٩٧  ٢٥,٩  ٥٨  ١٦٦  ٢٨,٢  ٦٢  ١٥٨  املعلومات
طـــــب الـــــشعوب

  ٦٠,٩  ٩٠٠  ٥٧٧  ٦٧,٨  ١٩٢  ٩١  ٧٢,١  ١٦٥  ٦٤  -  -  -  األصلية
املساعدةدراسات  

  ٦٤,٤  ٢٢٤  ١٢٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الطبية
  ٥٢,٥  ٩٤  ٨٥  ٥١,٩  ٦٧  ٦٢  ٦٢,٢  ١٤٣  ٨٧  -  -  -  علم األغذية

  ٥٤,٦  ٩ ٦٢٢  ٧ ٩٨٥  ٥٥,١  ٨ ٣٩٩  ٦ ٨٣٩  ٣٥,٥  ٧ ٢٨٦  ٦ ٣٤٠  ٥٢,٣  ٦ ٧٨٣  ٦ ١٧٨  اجملموع
  

       جلنة املنح اجلامعية–اإلحصاءات اجلامعية لسري النكا : املصدر  
) لتقرير األخري لسري النكـا    كما ورد يف ا    (١٩٩٦/١٩٩٧ومتكن اإلشارة إىل أنه يف        - ٩١

 وعلـى النقـيض مـن     .كان عدد اإلناث الداخالت يف اجلامعات أقل من عدد الذكور الـداخلني           
 يف كـل مـن التخصـصات التعليميـة غـري العلـوم الفيزيائيـة قُبِلـت                  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ذلك، حبلـول    

لنـساء املـؤهالت    نساء بأعداد أكرب على الرغم من أن النسبة املئوية للنساء املقبوالت من عدد ا             
 وذلـك دليـل علـى مـستوى         .للقبول كانت أقل يف مجيع التخصصات باستثناء ختـصص الفنـون          

 . يثبت ذلك على حنو واف بالغرض التحصيلَ التعليمي األعلى من ِقبل اإلناث.األداء

وزاد متثيل النساء يف اجلامعات زيادة سريعة، وجماال االختصاص الوحيدان اللذان يقـل               - ٩٢
 يف  ٣٣,٣(وعلـم احلاسـوب     )  يف املائـة   ٢٠,٤(مهـا اهلندسـة       على حنو كبري متثيـل النـساء       فيهما
  .)املائة

  ١٤اجلدول 
ـــاق      ــية داخليـــة    االلتحـ ــشاركة يف دورات دراسـ ـــات للمـ ــهادة جامعيـــة   باجلامعـ ــل شـ لنيـ

)٢٠٠٦- ١٩٨١(  
٢٠٠٦  ١٩٨١/١٩٨٢  

  الدورة الدراسية

جممـــــــــــــــوع 
ــتحقني  امللـــــــــ
  نسبة مئوية

ــال  الرجـــــــــ
  ويةنسبة مئ

ــساء  النـــــــــــ
  نسبة مئوية

جممــــــــــــوع 
 امللــــــــتحقني
  نسبة مئوية

ــال  الرجـــــــــ
  نسبة مئوية

 النــــــــــــــــساء
  نسبة مئوية

  ٩,٢  ١٩,٨  ٢٩,٠  ١٩,٣  ٢٤,٢  ٤٣,٥  الفنون
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٢٠٠٦  ١٩٨١/١٩٨٢  

  الدورة الدراسية

جممـــــــــــــــوع 
ــتحقني  امللـــــــــ
  نسبة مئوية

ــال  الرجـــــــــ
  ويةنسبة مئ

ــساء  النـــــــــــ
  نسبة مئوية

جممــــــــــــوع 
 امللــــــــتحقني
  نسبة مئوية

ــال  الرجـــــــــ
  نسبة مئوية

 النــــــــــــــــساء
  نسبة مئوية

  ٠,٩  ٣,٥  ٤ز٤  -  -  -  فنون األداء
  ٢,١  ٢,٠  ٤,٠  ٠,٨  ٠,٦  ١,٤  القانون

اإلدارة والتجــــــــــــــــــارة
  ٩,١  ٨,٩  ١٨,٠  ٨,٥  ٥,٢  ١٣,٦  والتمويل
  ٩,٠  ٩,٩  ١٩,٠  ١٢,١  ٦,٤  ١٨,٦  العلوم
  ١,٧  ٢,١  ٣,٨  ٢,٢  ١,١  ٣,٣  الزراعة

ــوب ــم احلاســــــــ /علــــــــ
  ١,٠  ٠,٤  ١,٤  -  -  -  تكنولوجيا املعلومات

  ٣,٧  ٣,٨  ٧,٥  ٤,٧  ٣,٠  ٧,٧  الطب الغريب
  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٧  ٠,٦  ٠,٥  ١,١  علم األسنان

  ٧,٣  ١,٩  ٩,١  ٨,١  ١,٣  ٩,٥  اهلندسة
  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٦  البيطرة

  ٠,٤  ٠,٥  ٠,٩  ٠,٧  ٠,١  ٠,٨  دسة املعماريةاهلن
  ٠,٢  ٠,١  ٠,٣  -  -  -  دراسة الكم

ــشعب األصــلي   /طــب ال
  ٠,٥  ١,٠  ١,٥  -  -  -  سدها

  ٤٥,٥  ٥٤,٥  ١٠٠,٠  ٥٧,٣  ٤٢,٧  ١٠٠,٠  اجملموع

  .جلنة املنح اجلامعية: املصدر  
  

  ١٥اجلدول 
  االلتحاق اجلامعي لربامج خارجية لنيل شهادة جامعية    

  النساء نسبة مئوية   اإلمجايلالعدد  اخلصائص

  ٦٦,٩  ٢٥ ٩٢٣  عمليات تسجيل جديدة
  ٦٦,٨  ١٣٩ ٣١١  عدد امللتحقني
  ٧٢,٤  ٩١٣ ٤  عدد اخلرجيني

  .جلنة املنح اجلامعية: املصدر  
    



CEDAW/C/LKA/5-7  
 

10-28836 41 
 

  ١٦اجلدول 
   للدورات الدراسية يف اجلامعة املفتوحةااللتحاق اجلامعي    

٢٠٠٥  ١٩٩٣  
  النساء نسبة مئوية  العدد اإلمجايل  نساء نسبة مئويةال  العدد اإلمجايل  املستويات

  ٥١,٢  ٥ ٥٦٤  ٤٦,٠  ٤ ٤٦٥  شهادة
  ٢٤,٦  ٦ ٦٣٦  ١٨,٦  ٥ ٦٩٣  دبلوم

  ٥١,٠  ٧ ٨٦٨  ٤٢,٦  ٣ ٧٦٩  درجة البكالوريوس
  ٥٤,٦  ٣ ١٠٠  ٦٦,٥  ٢ ٠٣٠  دبلوم دراسة جامعية عليا
  ٣٩,٥  ٣٦٢  -  -  درجة دراسة جامعية عليا

  ٤٣,٩  ٢٣ ٥٣٠  ٣٨,٠  ١٥ ٩٥٧  اجملموع

  .جلنة املنح اجلامعية: املصدر  
    

اإلنترنــت عــن /وحــدث مــؤخرا تطــور يف التعلــيم اجلــامعي، وهــو الــتعلم علــى الــشبكة   - ٩٣
طريق اجلامعة املفتوحة وأيضا املؤسسات التقليدية بغية الوصـول إىل طـالب أكثـر، وخـصوصا                

  .الطالب غري القادرين على االلتحاق باملؤسسات الرمسية
  

  التعليم التقين واملهين    
مثــة شــبكة تــشمل مجيــع أحنــاء اجلزيــرة مــن املؤســسات الــيت تــوفر ســبل احلــصول علــى   - ٩٤

 وحـدث   . يف سري النكا كان هذا القطـاع غـري منـسق ومتخلفـا نـسبيا خـالل الـسنني                   .العمل
مـا عـن   تطور إجيايب يف األلفيـة اجلديـدة وهـو الديناميـة واالتـساق اللـذان ُحقـن هـذا القطـاع هب                 
 وهــذان .طريــق مــشروع تنميــة املهــارات للــوزارة، وَتتّمتــه وهــي مــشروع تنميــة التعلــيم الــتقين

  .الربناجمان كالمها أدرجا يف خطة التنمية العشرية

إن جلنــة التعلــيم اجلــامعي واملهــين ووزارة التــدريب املهــين شــرعتا يف برنــامج للتــدريب   - ٩٥
هـارات الوطنيــة، وخمطـط للكفـاءات املهنيـة الوطنيـة يــشمل      املـستند إىل الكفـاءة وفقـا ملعـايري امل    

 وجيـري   .سبعة مـستويات مـن اِحلـَرف إىل التعلـيم العـايل، واعتمـاد مجيـع املؤسـسات التدريبيـة                   
التخطيط إلنشاء كليات التكنولوجيا على مستوى املقاطعـة وإلنـشاء جامعـة تكنولوجيـة علـى                

ت عــن طريــق مراكــز اإلرشــاد الــوظيفي،  إن روابــط ســوق العمــل قــد أنــشئ.املــستوى الــوطين
 وال تـزال تباينـات قائمـة علـى          .وخطط اإلعداد الوظيفي والقروض لألعمال للحساب اخلاص      

حنـو خـاص بــني املؤسـسات احلــضرية والريفيـة، وعلـى القطــاع أن يقطـع شــوطا طـويال للوفــاء        
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بدايــة قــد باحتياجــات تــاركي املــدارس الــذين يــسعون إىل الــدخول يف ســوق العمــل، ولكــن ال 
  .ُحقِّقت

ألول مرة تراعي الوثائق املتعلقة بالسياسات والربامج نوع اجلـنس، وأدرجـت الوثـائق                - ٩٦
شواغل متعلقة برتع اجلنس وأكدت أيضا على أمهية احلد من االختالل اجلنـساين يف االلتحـاق                

ا على الـرغم مـن    وهذه التدابري سارية املفعول وتواصل سرياهن .مبؤسسات التعليم التقين واملهين   
 .القواعد التقليدية اليت تؤثر يف دور القولبة اجلنسانية يف العمالة

وما تزال النساء مركـزات يف الوظـائف الـسكرتارية والوظـائف املتعلقـة باخلياطـة ومـا                    - ٩٧
يزال الرجال مركزين يف دورات التدريب التقين يف مؤسسات من قبيل كليات التعلـيم الـتقين،        

ــسلط  ــة     ومركــز ال ــشباب وخطــة التلمــذة الوطني ــات ال ــوطين هليئ ــة واجمللــس ال  وحتــدث .ة املهني
 .تغيريات بالسرعة املرتآة، ومن املتوخى أن تقلل القولبة تدرجييا

بيد أنه حدث تغري وهو زيادة التـسجيل لـدورات دراسـية يف مهـارات احلاسـوب، مـا                     - ٩٨
 لـسري النكـا بدايـة متـأخرة يف           كانـت  .يبدو أنه اختيار شائع لـدى كـل مـن النـساء والرجـال             

ــني احلــضر         ــة والفجــوة ب ــا الرقمي ــسني يف جمــال التكنولوجي ــني اجلن هــذا اجملــال، وإن الفجــوة ب
والريف يف توفر سـبل احلـصول علـى التعلـيم احلاسـويب وعلـى اخلـدمات ذات الـصلة واسـعتان                 

هتـا إدارة التعـداد     جدا استنادا إىل الدراسة االستقصائية عن معرفة استعمال احلاسـوب الـيت أجر            
 وتكــون الطريــق األكثــر فعاليــة لتــضييق هــذه . وإىل دراســات أخــرى٢٠٠٤واإلحــصاءات يف 

 وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، يبـــدو أن معظـــم الطالبـــات .الفجـــوة بواســـطة التعلـــيم والتـــدريب
مسجالت لدورات دراسية يف مهارات ذات مستوى أخفض نسبيا من قبيل جتهيـز النـصوص،               

فجوة واسعة على أعلى املستويات، اليت تـوفر سـبل الـدخول يف العمالـة املـدرة                 وبالتايل تبقى ال  
 .للدخل

ونتيجة عن النجاح النسيب لنظام التعلـيم الرمسـي يف توسـيع فـرص التعلـيم تلقـى تعلـيم                      - ٩٩
 .الكبار األولوية املنخفضة إال يف العمالة املتعلقة بربامج تطوير اجملتمعات الصغرية
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  ١٧اجلدول 
  ٢٠٠٥ - لتدريب املهين والتقين يف منظمات تدريب خمتارة يف القطاع العام ا    

  املنجزون  املوظفون
  النساء نسبة مئوية  العدد اإلمجايل  النساء نسبة مئوية  العدد اإلمجايل  املعهد

  ٤٠,٨  ١٧ ٦٠٨  ٣٩,٤  ٢١ ٦٠٣  سلطة التدريب املهين
  ٥٨,٦  ٢ ٨٦٧  ٥٧,٠  ٣ ٦٦٠  اجمللس الوطين هليئات الشباب

الـــسلطة الوطنيـــة للتلمـــذة والتـــدريب
  ٢٩,٨  ٨ ٥٥٠  ٢٤,٠  ١٤ ٠٧٠  الصناعي

معهــــد إنغــــرين للطباعــــة والرســـــوم
  ١٧,١  ٩٧٥  ١٨,٧  ١ ١٣٢  التخطيطية

معهـــد البحـــوث والتـــدريب يف جمـــال
  ١٩,٦  ٢٩٦  ١٥,٧  ٣٧٥  األحجار الكرمية واجملوهرات

  غري متاح  احغري مت  ٣٧,٣  ١٢ ٤٣٣  إدارة التعليم والتدريب التقنيني
  ٣٠,٨  ١ ٩٥١  ٣٠,٩  ١ ٩٤٣  معهد التدريب على صناعة املالبس 

املعهــــد الــــسيالين األملــــاين للتــــدريب
  ٢,٣  ١٧٦  ٢,٩  ٣١٢  التقين

  ٣٧,٧  ٣٢ ٤٢٣  ٣٥,١  ٥٥ ٥٢٨  اجملموع
  ٢٠٠٥ -نشرة املعلومات عن سوق العمل : املصدر  

  ١٨اجلدول 
  ٢٠٠٦ -دورة الدراسية التدريب املهين والتقين حسب اجملال الرئيسي لل

  الرجال نسبة مئوية  النساء نسبة مئوية  العدد اإلمجايل  اجملال الرئيسي للدورة الدراسية
  ٣٨,٠  ٦٢,٠  ١٠ ٩٦٨  صنع األغذية اجملهزة واملالبس إخل

  ٩٣,١  ٦,٩  ١٥ ٣٨٦  التكنولوجيا التقنية واهلندسية
  ٧١,٩  ٢٨,١  ٧ ٠٥٦  صناعة التشييد
  ٧٤,٥  ٢٥,٥  ٢٥٩  الزراعة والبيئة 

  ١٥,٠  ٨٥,٠  ٢٢٦  الصحة
  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٦٨  التعليم

  ٤٠,٤  ٥٩,٦  ٦ ٥٤٠  تكنولوجيا املعلومات
  ٤٨,٧  ٥١,٣  ٨ ٩٣٢  اإلدارة والتجارة وخدمات التمويل

  ٤٤,٢  ٥٥,٨  ١ ٣٨٩  األحداث االجتماعية والثقافية
  ٦١,٧  ٣٨,٣  ٥٠ ٩٢٤  اجملموع
، وتــدريب التلمــذة والتــدريب الــصناعي الــوطين، واجمللــس إدارة التعلــيم والتــدريب التقنــيني  :مالحظة  

  .الوطين هليئات الشباب، وسلطة التدريب املهين مشمولة

  .جلنة التعليم اجلامعي واملهين  :املصدر  
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  ١٩اجلدول 
  ٢٠٠٦ –التدريب املهين والتقين يف كليات تقنية 

  النساء نسبة مئوية  عدد النساء  العدد اإلمجايل  الدورة الدراسية

  ٤٦,٧  ٥٧  ١٢٢  الزراعة والثروة احليوانية
  ١,١  ١٣  ١ ١٩١  وصناعة السياراتإنتاج اآلالت امليكانيكية

  ٢٩,٨  ٢ ١٢٥  ٧ ١٣٥  البناء والتشييد
  ٥٨,٨  ١٧٤  ٢٩٦  احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

  ٢,٠  ٥٣  ٢ ٥٩٤  لكترونإلا/تقنيو الكهرباء
  ٢٢,٨  ١٥  ٦٣  األحجار الكرمية واجملوهرات

  ٨٤,٦  ١١  ١٣  لصناعات اليدوية واملرتليةا
  ٠,١  ١  ٨٥١  اهلندسة املعدنية واخلفيفة

  ٦٧,٨  ٣ ٢٥٩  ٤ ٨٠٨  اإلدارة والتجارة
  ٦٦,٧  ١٤  ٢١ املطاط واملواد اللدائنية واجللود وما يتعلق هبا

  ٩٠,٨  ٩٩  ١٠٩  املنسوجات وامللبوسات
  ٥,٨  ١٦  ٢٧٦  اخلشب وما يتعلق به

  ٣٣,٤  ٦ ٨٣٧  ١٧ ٤٧٩  اجملموع

  إدارة التعليم والتدريب التقنيني: املصدر  
    

   العمالة- ١١املادة 
ــتمكني االجتمــاعي واالقتــصادي للمــرأة،     - ١٠٠  االســتقالل االقتــصادي حمــدِّد حاســم يف ال

إن . ومن االجتاهات املشجعة أن عدد النساء الالئي يدخلن يف القوة العاملة ال يزال يف ارتفـاع               
العادل للعمـل يف العمالـة ال يـزال قائمـا علـى الـرغم مـن حـدوث زيـادة                     التقسيم اجلنساين غري    

مطردة يف عدد النساء اللوايت يتحركن مما كان متصورا مرة اجملاالت املناسـبة جنـسانيا للعمالـة                 
 . إىل جماالت غري تقليدية
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  ٢٠اجلدول 
  عدد السكان يف األسر املعيشية حسب مركز النشاط حسب السنة

 ١٠(ان يف األسر املعيـشية      عدد السك 
  )سنوات فما فوق

ــشيطني    ــسكان النــــ ــدد الــــ عــــ
  اقتصاديا

عـــدد الـــسكان الغـــري نـــشيطني 
  اقتصاديا

  اجملموع  السنة
النـــــساء نـــــسبة 

  اجملموع  مئوية
النـــــــــــساء  
  اجملموع  نسبة مئوية

النــــــــــــساء  
  نسبة مئوية

٦٦,١  ٦ ٦٣٠ ٠٤٧  ٣٣,٤  ٦ ١٠٦ ١٣٨  ٥٠,٤  ١٢ ٧٣٦ ١٨٦  ١٩٩٥  
٦٧,٣  ٦ ٧٣٧ ٣٥٢  ٣٤,١  ٦ ٨٢٧ ٣١٣  ٥٠,٦  ١٣ ٥٦٤ ٦٦٥  ٢٠٠٠  
٦٨,٧  ٧ ٢٣٥ ٠٣٩  ٣٦,٣  ٧ ٥٩٨ ٧٦٢  ٥٢,١  ١٤ ٨٣٣ ٨٠١  ٢٠٠٦  
  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية: مالحظة  
  .٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا : املصدر  

  
  ٢١اجلدول 

  ٢٠٠٦ -عليمي القوة العاملة حسب املستوى الت

  العدد اإلمجايل  مستوى التعليم
النــسبة املئويــة مــن   

  النساء نسبة مئوية  النساء
ــسبة   ــال نـــــ الرجـــــ

  مئوية

  ٢٠,٣  ٢٢,٣  ٣٨,٥  ١ ٥٩٧ ١٤٥  ٥دون الصف الدراسي 
  ٥٠,٣  ٤٠,٠  ٣١,٢  ٣ ٥٣٩ ٤٤٣  ٩-٥الصفوف الدراسية 

املـستوى(شهادة التعليم العامـة     
  ١٧,٠  ١٨,٠  ٣٧,٦  ١ ٣١٩ ٩٢٥  )العادي

املـستوى(شهادة التعليم العامـة     
  ١٠,١  ١٥,٩  ٤٧,٤  ٩٢٤ ٤١٢  )املتقدم

  ٢,٣  ٣,٩  ٤٩,٢  ٢١٨ ٨٣٥  شهادة جامعية فما فوق
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٣٦,٣  ٧ ٥٩٨ ٧٦٢  اجملموع

  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية: مالحظة  
  .٢٠٠٦ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا : املصدر  
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  ٢٢اجلدول 
  معدل مشاركة القوة العاملة حسب السنة

  الرجال  النساء  السنة

٦٧,٦  ٣٧,٠  ١٩٩٠  
٦٤,٤  ٣١,٧  ١٩٩٥  
٦٧,٢  ٣٣,٩  ٢٠٠٠  
٦٧,٣  ٣٢,٦  ٢٠٠٥  

  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية: مالحظة  
  .٢٠٠٦-١٩٩٠ - يف سري النكا  دراسة استقصائية عن القوة العاملة:املصدر  

    
  ٢٣اجلدول 

  معدل مشاركة القوة العاملة حسب الفئة العمرية
  ٢٠٠٦  ١٩٩٦)سنوات(الفئة العمرية 

٢,١  ١,١  ١٤-١٠  *  *  
٢٩,٠  ١٨,٥  ٣٣,٨  ٢٠,٦  ١٩-١٥  
٨٠,٦  ٤٨,٧  ٨٣,٣  ٥٢,٩  ٢٤-٢٠  
٩٤,٥  ٤٦,٥  ٩٣,٦  ٤٧,٤  ٢٩-٢٥  
٩٦,٨  ٤٨,٧  ٩٦,٣  ٤٥,٩  ٣٩-٣٠  
٧٦,٩  ٣٦,٩  ٧٤,٢  ٢٨,١  +٤٠  

  ٦٨,١  ٣٥,٧  ٦٥,٩  ٣١,٦  عمارمجيع األ
  .غري موفرة بسبب خطأ أكرب عند حتديد العّينات :*مالحظة  
  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية    
  ٢٠٠٦ و ١٩٩٦ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا   :املصدر  
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يف القوة العاملة
٧ ٥٩٨ ٧٦٢  
٣٦,٣: النساء 
٦٣,٧:الرجال  

١٤,٢ 
٣,٨ 

٩٣,٥ ٦,٥

  ١رسم بياين 
  ٢٠٠٦ –)  سنوات فأكثر١٠(مركز العمالة للسكان 

    
   املستهدفة من السكانالفئات

١٤ ٨٣٣ ٨٠١  
   يف املائة٥٢,١: النسـاء
   يف املائة٤٧,٩: الرجال

  
          
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  عزب  ريف  حضر    عزب  ريف  حضر    عزب  ريف  حضر
٢٧٥ ٥٥٧٨ ٩٢٩ ١٩٦٤ ٠٢٩ ٤٩٧  ٢١ ٤٢٤٣٣٣ ٩٦٨ ٤٧ ١٣٩ ٣٨٣ ٥٤٢٢ ٩١٧ ٨٠٤٤٩٧ ٤٠٣

  النساء  النساء  النساء   النساء  النساء  النساء    ءالنسا  النساء  النساء
٣٠,٠ ٣٥,١  ٤٥,٩  ٤٣,٠  ٥٥,٦ ٤٨,٥   ٧١,٤  ٦٨,٧  ٦٠,٥ 
  الرجال  الرجال  الرجال   الرجال  الرجال  الرجال    الرجال  الرجال الرجال
٧٠,٠٠٦٤,٩  ٥٤,١  ٥٧,٠  ٤٤,٤ ٥١,٥   ٢٨,٦  ٣١,٣  ٣٩,٥ 

  .صاءات إدارة التعداد واإلح:املصدر  

 غري النشيطني اقتصاديا
٧ ٢٣٥ ٠٣٩  
٦٨,٧: النساء 
٣١,٣: الرجال  

  عاملون
٧ ١٠٥ ٣٢٢  

  الرجال  النساء
٤ ٦١٠ ٦٤٣  ٢ ٤٩٤ ٦٧٩  
٣٥,١  ٦٤,٩  
  غري رمسي  رمسي
٤ ٣٧٨ ٦٤٥  ٢ ٧٢٦ ٦٧٧  
  ٣١,٨: النساء  ٤٠,٤: النساء
  ٦٨,٢: الرجال  ٥٩,٦: الرجال

  غري عاملني
٤٩٣ ٤٤٠  

  النساء
٢٦٦ ٧٧٦  

٥٤,١  
  
  الرجال

٢٦٦ ٦٦٤  
٤٥,٩

٨٢,٠ 
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  ٢٤اجلدول 
  السكان العاملون حسب السنة

  الرجال  النساء  اجملموع
 معدل العاملني  العدد  معدل العامالت  العدد  معدل العاملني  العدد  السنة

٩١,٠ ٣ ٧٠٠ ٩٥١  ٨١,٣ ١ ٦٥٦ ١٦٦  ٨٧,٧ ٥ ٣٥٧ ١١٧  ١٩٩٥  
٩٤,٢ ٤ ٢٤١ ٥٤٦  ٨٨,٩ ٢ ٠٦٨ ٧٠١  ٩٢,٤ ٦ ٣١٠ ٢٤٧  ٢٠٠٠  
٩٥,٣ ٤ ٦١٠ ٦٤٣  ٩٠,٣ ٢ ٤٩٤ ٦٧٩  ٩٣,٥ ٧ ١٠٥ ٣٢٢  ٢٠٠٦  

  
  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية: مالحظة  
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا : املصدر  

    
  ٢٥اجلدول 

    ٢٠٠٦-لسكان العاملون حسب الفئة العمرية ا
٢٠٠٦  ١٩٩٦  

  الرجال  النساء  الرجال  اءالنس
الفئــــــة العمريــــــة

  العدد  )سنوات(
معـــــــــــــــــــدل 

  العدد  معدل العاملني  العدد  العامالت
معـــــــــــــــــــدل 

  معدل العاملني  العدد  العامالت

٩٧,٣  *  *  *  ٩١,١  ١٦ ٣٣٢  ٨٦,٧  ٧ ٩٠٧  ١٤-١٠  
٨٣,٩  ١٨٤ ١٣٠  ٧٢,٩  ١٠٢ ٨٤٧  ٦٧,٤  ١٩١ ٨٩٣  ٥٧,٢  ١٠١ ٠٤٢  ١٩-١٥  
٩٣,٢  ٤٧٠ ٢٥٤  ٧١,٤  ٢٥٦ ٦٤٩  ٧٦,٩  ٤٥١ ١٧٥  ٦١,٠  ٢١٩ ٧٥٢  ٢٤-٢٠  
٩٨,٣  ٥٦٤ ٤٦٢  ٨١,٩  ٢٩١ ٣٥٣  ٩٠,٠  ٥١٦ ٧٢٣  ٧٧,٦  ٢٣٩ ٤٣٨  ٢٩-٢٥  
٩٨,٨  ١ ١٠٢ ٣٨٧  ٩٤,٠  ٦١٨ ٤٨٣  ٩٦,٦  ١ ٠٧٠ ٦٨٠  ٨٨,٥  ٤٨٣ ٩١٨  ٣٩-٣٠  
٩٨,٨  ٢ ٢٧٥ ٤٠١  ٩٨,٣  ١ ٢١٨ ٣٨٠  ٩٨,٩  ١ ٦١٠ ٣٤٤  ٩٨,٢  ٦٢٨ ٠٣١  +٤٠  

  ٩٥,٣ ٤ ٦١٠ ٦٤٣  ٩٠,٣ ٢ ٤٩٤ ٦٧٩  ٩١,٨ ٣ ٨٥٧ ١٤٧  ٨٢,٣ ١ ٦٨٠ ١٣٨  اجملموع
  

  .غري موفرة بسبب خطأ أكرب يف حتديد العّينات : *مالحظة  
  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية    
  ٢٠٠٦ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا   :املصدر  
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  ٢٦اجلدول 
  ٢٠٠٦ -السكان العاملون حسب املستوى التعليمي 

   ئويةالرجال نسبة م  ساء نسبة مئويةالن  اجملموع  مستوى التعليم

  ٢١,٠  ٢٤,٣  ١ ٥٩٧ ٦٣٦  ٥دون الصف الدراسي 
  ٥٠,٤  ٤٠,٤  ٣ ٣٣١ ٧١٣  ٩-٥الصف الدراسي 

  ١٦,٦  ١٧,٠  ١ ١٨٨ ٥٩٨ املستوى العادي( شهادة التعليم العامة
  ١٢,١  ١٨,٢  ١ ٠١٠ ٣٧٥ )املستوى املتقدم(شهادة التعليم العامة 

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٧ ١٠٥ ٣٢٢  اجملموع
  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية: مالحظة  
  ٢٠٠٦ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا : املصدر  

    
القــوة ( ســنوات ١٠بلــغ عــدد الــسكان النــشيطني اقتــصاديا الــذين تتجــاوز أعمــارهم    - ١٠١
 املائــة مــن الــذكور     يف٦٣,٩مــن هــذا كــان   .  مــن املاليــني ٧,٥ ٢٠٠٨يف بدايــة  ) العاملــة

 يف املائـة مـن   ٣٠,٩ومن السكان غري النـشيطني اقتـصاديا كـان    .  يف املائة من اإلناث ٣٦,١ و
إن . تعمل النساء إىل حـد كـبري يف القطـاع غـري الرمسـي     .  يف املائة من اإلناث ٦٩,١الذكور و   

نـساء دخلـن ميـادين      التفرقة املهنية والتباينات يف األجور ضاقت إىل درجـة كـبرية وُيـذكَر أن ال              
إن التفاوتات القطاعيـة يف معـدالت مـشاركة النـساء كـبرية             . كثرية سيطر سابقا الرجال عليها    

 يف املائـة مـن   ٩٠ وافتنـا التقـارير بـأن      ٢٠٠٦ويف سـنة    . كانت فيها نـساء العـزب يف الـصدارة        
ى مـستوى   إن القـوى العاملـة النـسائية هـي نـسبيا علـ            . النساء النشيطات اقتصاديا يعملـن بـأجر      

 يف املائـة فقـط مـن النـساء     ١٨وذُِكـر أن لـدى   . تعليمي أعلى من املـستوى التعليمـي لنظـرائهن       
 يف املائة من الرجال شـهادة التعلـيم العامـة علـى املـستوى املتقـدم أو مـؤهالت أعلـى يف                       ١٢ و

ائـة مـن     يف امل  ٢٢إن  .  يف املائة مـن اجملمـوع      ٦١وأعداد النساء يف اِملَهن تبلغ      . صفوف العاملني 
ــأجورات حلــساب أســرهن      ــامالت م ــامالت هــن ع ــساء الع ــساء   . الن ــن أن الن ــرغم م ــى ال وعل

يشكلن سوى ثلث من السكان العاملني فـإن معـدل منـو النـساء يف العمالـة املـأجورة خـالل                      ال
ــالغ مــن معــدل منــو الرجــال يف القطــاعني الريفــي واحلــضري         ــى بوضــوح ب ــد األخــري أعل العق

 .)١١(كليهما

__________ 
 .“)٢٠٠٧( شريكة يف التقدم ‐املرأة السريالنكية "”إدارة التعداد واإلحصاءات،  )١١( 
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   الرمسيالقطاع غري
  ٢٧اجلدول 

  ٢٠٠٦ –العمالة حسب قطاع العمالة 
  من اجملموع للقطاع  اجملموع

  الرجال نسبة مئوية  النساء نسبة مئوية  النساء نسبة مئوية  اجملموع  قطاع العمالة

  ٣٥,٢  ٤٤,٢  ٤٠,٤  ٢ ٧٢٦ ٦٧٧  رمسي
  ٦٤,٨  ٥٥,٨  ٣١,٨٥  ٤ ٣٧٨ ٦٤٥  غري رمسي
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٣٥,١  ٧ ١٠٥ ٣٢٢  اجملموع
  .استبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقيةب : مالحظة  
  ٢٠٠٦ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا   :املصدر  

    
  ٢٨اجلدول 

  ٢٠٠٦ –حسب مركز العمالة يف القطاع غري الرمسي 

  العدد اإلمجايل  مركز العمالة
ــسبة   ــساء نــ النــ

  مئوية
ــسبة   ــساء نــ النــ

  مئوية
ــسبة   ــال نـ الرجـ

  ةمئوي

  ٤٠,٠  ٢٥,٣  ٢٢,٧  ١ ٥٤٥ ٧٥٠  موظف
  ٣,٦  ٠,٧  ٨,٨  ١١٧ ٧٥٢  رب العمل

  ٥٠,٥  ٣٨,١  ٢٦,٠  ٢ ٠٣٧ ٩٠٢  العمل للحساب اخلاص
  ٥,٩  ٣٥,٩  ٧٣,٨  ٦٧٧ ٢٤١  عامل حلساب األسرة بدون أجر

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٣١,٨  ٤ ٣٧٨ ٦٤٥  اجملموع
  .استبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقيةب : مالحظة  
      ٢٠٠٦ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا   :راملصد  
 يف سري النكـا توجـد فـرص عمـل أكثـر لكـل مـن الرجـال والنـساء يف القطـاع غـري                          - ١٠٢
 .الرمسي

 يف املائــة مــن جممــوع الــسكان العــاملني وال يوظــف  ٦٢يوظــف القطــاع غــري الرمســي   •  
  . يف املائة٣٨القطاع الرمسي سوى 

  .اع غري الرمسي رجاال أكثر مما يوظف من النساءيوظف القط  •  
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ــاع الرمســي أكــرب        •   ــات يف القط ــساء املوظف ــة٤٠(حــصة الن ــن حــصتهن يف  )  يف املائ م
  ). يف املائة٣٢(القطاع غري الرمسي 

 يف املائــة يف ٤٤,٢ يف املائــة يف القطــاع غــري الرمســي، و ٥٥,٨مــن النــساء العمــالت،   •  
 يف املائــة يف القطــاع الرمســي و ٣٥,٢لنــسيب للرجــال هــو والتــوزُّع ا. القطــاع الرمســي

 . يف املائة يف القطاع غري الرمسي٦٤,٨

موظفــات )  يف املائــة٣٨,١(  كــان أكثــر قلــيال مــن ثلــث النــساء العــامالت ٢٠٠٦يف   
ــيال       ــدد أصــغر قل ــامالت حلــساهبن اخلــاص وكــان ع ــة٣٥,٩(بوصــفهن ع ــات )  يف املائ موظف

تـشري األرقـام النـسبية إىل أن حالـة العمـال      . حلساب أسـرهن  بوصفهن عامالت غري مأجورات     
  .أكثر مواتاة

  
  البطالة
 حـدث هبـوط مطـرد يف معـدل الـسكان            ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٥ خالل الفترة املمتدة من      - ١٠٣

وعلــى الــرغم مــن أن املعــدل للنــساء اخنفــض مــن    . ٦,٥ إىل ١٢,٣البــاطلني عــن العمــل مــن  
 ويبلــغ حاليــا ٤,٧ إىل ٩,٠ض املعــدل للرجــال مــن  خــالل تلــك الفتــرة، اخنفــ٩,٧ إىل ١٨,٧
ومعدل البطالة بني اإلناث اخنفض بسرعة أكرب من معـدل الـذكور علـى الـرغم مـن أنـه                    . ٣,٣

 .ال يزال ضعف معدل الذكور
  

  ٢٩اجلدول 
  ٢٠٠٦ –السكان الباطلون عن العمل حسب مستوى التعليم 

  اجملموع  مستوى التعليم
ــسبة   ــساء نـــ النـــ

  مئوية
ــساء نـــــ  سبة النـــ

  مئوية
ــسبة   ــال نــ الرجــ

  مئوية

  ٦,٢  ٣,١  ٣٧,١  ٢٢ ٥٠٩  ٥دون الصف الدراسي 
  ٤٩,٠  ٣٦,٠  ٤٦,٣  ٢٠٦ ٧٣١  ٩-٥الصفوف الدراسية 

  ٢٦,٥  ٢٦,٧  ٥٤,١  ١٣١ ٣٢٨  )املستوى العادي(شهادة التعليم العامة 
ــة    ــيم العام ــدم (شــهادة التعل ــستقدم املتق )امل

  ١٨,٣  ٣٤,٣  ٦٨,٩  ١٣٢ ٨٧٢  فما فوق
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٥٤,١  ٤٩٣ ٤٤٠  موعاجمل

  .استبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقيةب : مالحظة  
  ٢٠٠٦ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا   :املصدر  
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، وضـمن هـذه     ٢٥ إن مسائل البطالة هـي األكثـر حـدة بالنـسبة إىل الـذين دون سـن الــ                   - ١٠٤
ني الـسكان البـاطلني عـن العمـل متتلـك النـساء كفـاءات             ومـن بـ   . الفئة النساء هن األكثـر تـضررا      

وذلك استمرار لالجتاه الذي سـاد يف الفتـرة الـسابقة       . تعليمية أعلى من تلك اليت ميتلكها الذكور      
أيضا، ما يـشري إىل أن مـشكلة البطالـة أشـد حـدة يف حالـة اإلنـاث املتعلمـات، الـيت يكـون فيهـا                           

 .لوايت لديهن كفاءات شهادة التعليم العامة فما فوقأعلى يف صفوف اإلناث ال معدل البطالة
  

  ٣٠اجلدول 
    )٢٠٠٦-١٩٩٦(السكان الباطلون عن العمل حسب القطاع 
٢٠٠٦  ١٩٩٦  

  الرجال  النساء  الرجال  النساء

  العدد  القطاع

معـــــــــــــــــــدل 
ــاطالت عــن   الب

  العدد  العمل
معدل البـاطلني   

  العدد  عن العمل

معـــــــــــــــــــدل 
ــاطالت عــن   الب

  العدد  العمل
البـاطلني  معدل  

  عن العمل

  ٤,٦  ٢٦ ٨٧٧  ٧,٧  ٢٠ ٢٦٢  ٨,٥  ٥٣ ٦٦٨  ١٨,١  ٥٠ ٢٢٣  احلضري
  ٤,٧  ١٨٨ ٧٩١  ١٠,٢  ٢٣٦ ١٧٧  ٨,١  ٢٩٠ ٠٧٢  ١٧,٦  ٣١٠ ٦٤٠  الريفي
  ٥,٠  ١٠ ٩٩٦  ٥,٥  ١٠ ٣٣٧  -  -  -  -  العزب
  ٤,٧  ٢٢٦ ٦٦٤  ٩,٧  ٢٦٦ ٧٧٦  ٨,٢  ٣٤٣ ٧٤١  ١٧,٧  ٣٦٠ ٨٦٤  اجملموع
  .قاطعتني الشمالية والشرقيةاستبعاد املب : مالحظة  
      ٢٠٠٦ و ١٩٩٦ –دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا   :املصدر  

 ما زالت النساء الريفيات متـأثرات بالبطالـة، مبعـدل بطالـة يف هـذه الفئـة يبلـغ ضـعف                  - ١٠٥
 .معدل الرجال

  
  ٣١اجلدول 

  )٢٠٠٦-١٩٩٥(السكان الباطلون عن العمل حسب السنة 
  الرجال  النساء  اجملموع

  املعدل  العدد  املعدل  العدد  املعدل  العدد  ةالسن

٩,٠  ٣٦٧ ٦٥٦  ١٨,٧  ٣٨١ ٣٦٤  ١٢,٣  ٧٤٩ ٠٢١  ١٩٩٥  
٥,٨  ٢٦٠ ١٢٠  ١١,٠  ٢٥٧ ٠٤٨  ٧,٦  ٥١٧ ١٦٨  ٢٠٠٠  
٤,٧  ٢٢٦ ٦٦٤  ٩,٧  ٢٦٦ ٧٧٦  ٦,٥  ٤٩٣ ٤٤٠  ٢٠٠٦  
  .باستبعاد املقاطعتني الشمالية والشرقية: مالحظة  
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ -دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا : دراملص  
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 من األهداف اإلمنائية لأللفية هو وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات للعمـل الالئـق               ٨ اهلدف   - ١٠٦
ومثــة مؤشــر هــو معــدل البطالــة يف صــفوف  . واإلنتــاجي للــشباب بالتعــاون مــع البلــدان الناميــة 

وكمـا هـو مبـيَّن أعـاله، تواجـه الـشابات            .  سـنة  ٢٤-١٥ارهم مـن    الشباب الذين تتراوح أعم   
ــشباب   معــدالت ــة أعلــى مــن معــدالت ال ــة  ٢٠٠٢ و ١٩٩٦بــني . للبطال  هــبط معــدل البطال

 يف ٤٠,٣ يف املائـة ولإلنـاث مـن    ٢٣,٨ يف املائـة إىل  ٢٦,٢للذكور يف هذه الفئة العمرية مـن    
ىل النساء أكـرب ولكـن معـدل البطالـة يبقـى أعلـى              إن اهلبوط بالنسبة إ   .  يف املائة  ٣٤,٣املائة إىل   

ــة يف . بيــد أن االجتــاه يــشري إىل أن املــسألة قيــد النظــر  . مــن املعــدل بالنــسبة إىل الــذكور  واحلال
 . أدناه٣٢ مقدمة يف اجلدول ٢٠٠٦

  
  ٣٢اجلدول 

  ٢٠٠٦ - سنة ٢٤-١٥معدل البطالة للشباب والشابات الذين تبلغ أعمارهم 
٢٠٠٦  

  )سبة مئوية(النساء   )نسبة مئوية(الرجال   )نسبة مئوية( اجملموع  املنطقة اجلغرافية

        سري النكا
        املقاطعة

  ٢٠,٨  ١٥,٥  ١٧,٦  الغربية  
  ٢٧,١  ١٨,٩  ٢٢,٢  الوسطى  
  ٤٠,٣  ٢٣,٩  ٢٠,٣  اجلنوبية  
  ٢٦,٩  ١٤,٨  ١٩,٢  الشمالية الغربية  
  ٢٩,٤  ١٢,٦  ١٨,٦  الشمالية الوسطى  
  ٣١,٠  ١٨,٨  ٢٣,٦  أوفا  
  ٣٣,٥  ١٨,٣  ٢٣,٩  ساباراجامووا  

        املناطق
  ١٩,٩  ١٤,٥  ١٦,٦  كولومبو  
  ١٨,٥  ١٧,٠  ١٧,٦  غامباها  
  ٢٨,١  ١٤,٢  ١٩,٦  كالوتارا  
  ٣١,٩  ٢٥,٦  ٢٧,٦  كاندي  
  ٢٩,٣  ١١,٨  ١٨,٥  ماتايل  
  ٢٢,٥  ١٣,١  ١٧,٢  نوارا إيليا  
  ٤٢,٤  ٢٦,٧  ٣٣,٠  غايل  
  ٣٩,٦  ٢١,١  ٢٨,٢  ماتارا  
  ٣٧,٣  ٢٢,٣  ٢٨,١  تاهامبانتو  
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٢٠٠٦  
  )سبة مئوية(النساء   )نسبة مئوية(الرجال   )نسبة مئوية( اجملموع  املنطقة اجلغرافية

  ٢٦,٠  ١٨,٧  ٢١,٦  كورونيغاال  
  ٢٨,٧  ٩,١  ١٥,٢  بوتاالم  
  ٢٥,٨  ٩,٨  ١٥,٣  أنوراذابور  
  ٣٥,٩  *    ٢٥,٢  بولوناروا  
  ٢٥,٦  ٢٠,٤  ٢٢,٦  بادوال  
  ٤٢,٤  *    ٢٥,٤  المونرييغا  
  ٣٤,٥  ٢٠,١  ٢٥,٢  راتنابورا  
  ٣٢,٢  ١٥,٦  ٢٢,٠  كيغايل  

        القطاعات
  ١٩,٩  ١٤,٢  ١٦,٤  احلضري  
  ٣٠,٤  ١٨,٥  ٢٢,٧  الريفي  
  ١٧,٩  ١٦,٧  ١٧,٣  عزب  
 .حساب الوحدات ال يفي بغرض توفري تقديرات معول عليها  *  
  . إدارة التعداد واإلحصاءات-دراسة استقصائية عن القوة العاملة يف سري النكا   :املصدر  
 عـدد البـاطلني عـن     سنة هو٢٤-١٥معدل البطالة للشباب والشابات الذين تبلغ أعمارهم       :مالحظة  

واألشـخاص  .  سـنة مقـسم علـى القـوة العاملـة لـنفس اجملموعـة العمريـة        ٢٤-١٥العمل الذين تبلغ أعمـارهم     
أو يبحثـون عـن فـرص عمـل، ومل جيـدوا فـرص عمـل خـالل الفتـرة املرجعيـة،                 /الذين كانوا متاحني للعمـل و     

أيـضا البـاطلني خـالل الفتـرة املرجعيـة ذات           وتتكون القوة العاملـة مـن العـاملني و        . ُيعتربون باطلني عن العمل   
       .الصلة

  استحقاقات األمومة
، اليت عززت استحقاقات إجازة األمومـة، وبـدأ سـرياهنا           “األنظمة اجلديدة ”ُوضعت   - ١٠٧
ــاين ١مــن  ــاير / كــانون الث ــاملوظفني ٢٠٠٥ين ــق ب واالســتحقاقات هــي  .  احلكــوميني فيمــا يتعل
 :يلي كما

مــع ( يومــا ٨٤ إجــازة خاصـة بــأجر كامــل ملــدة  - يف حالـة كــل مولــود حــي   )أ(  
وال ُيـسمح للموظفـات باسـتئناف       ). استبعاد أيام العطـالت العامـة وأيـام الـسبت وأيـام األحـد             

 االضطالع بالواجبات قبل انتهاء أربعة أسابيع بعد والدة الطفل؛

 -دة  يف حالة املولود امليت أو وفاة الرضيع قبل انتـهاء سـتة أسـابيع بعـد الـوال                   )ب(  
 إجازة خاصة بأجر كامل ملدة ستة أسابيع؛
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 ٨٤ إجازة بنصف أجـر ملـدة   -أعاله ) أ(بعد استنفاد اإلجازة املشار إليها يف        )ج(  
أيـام العطـالت العامـة، وأيـام الـسبت وأيـام األحـد الـيت تقـع خـالل هـذه                  (يوما للعناية بالطفـل     

 ؛)الفترة ُتعاَمل باعتبارها إجازة بنصف أجر

 ٨٤ إجازة بدون أجـر ملـدة   -أعاله ) ج(تنفاد اإلجازة املشار إليها يف بعد اس   )د(  
أيام العطالت العامة، وأيـام األحـد وأيـام         (يوما إذا كانت اإلجازة الزمة لغرض العناية بالطفل         

 ؛)السبت اليت تقع خالل هذه الفترة ُتعاَمل باعتبارها إجازة بدون أجر

أعــاله وإذا مل تؤخــذ إجــازة بنــصف ) أ( يف بعــد انتــهاء اإلجــازة املــشار إليهــا   )هـ(  
 يـسمح للموظفـة بـأن تغـادر املكتـب يف وقـت أبكـر بـساعة واحـدة إلرضـاع                      -األجر إضافية   

 وهذا التسهيل متوفر حىت يكمل الطفل ستة أشهر؛. الطفل

 يـسمح للموظفـة باحلـضور       -مس مـن احلمـل      احينما تبلغ موظفـة الـشهر اخلـ         )و(  
نصف ساعة عن الوقت العادي ومبغادرة املكتب قبـل وقـت املغـادرة           إىل املكتب أكثر متأخرة ب    

 حقاق موفر حىت بدء إجازة األمومة؛وهذا االست. العادي بنصف ساعة

ــر ضــار     )ز(   ــأخوذة أي أث ــات  ن يكــون لإلجــازة امل يف عــالوات الراتــب أو الترقي
 املعاش التقاعدي؛ أو

ميكـن للموظفـة أن تلغيـه       ) د(و  ) ج(أي جزء من إجازة ُمقَّرة مبوجب الفقرة          )ح(  
 قبل انتهائه وميكنها بعد ذلك أن تذهب إىل مكان عملها للقيام بالواجب؛

إذا تــويف طفــل خــالل فتــرة إجــازة بنــصف أجــر أو إجــازة بــدون أجــر تنتــهي   )ط(  
 أيام من الوفاة نظرا إىل أن اإلجازة ممنوحة للعناية بالطفل؛) ٧(اإلجازة بعدة سبعة 

جـازة األمومـة اسـتحقاقات خاصـة وهـي باإلضـافة إىل اإلجـازة             استحقاقات إ   )ي(  
 .العادية

أعــاله ) و(و ) هـــ(و ) د(و ) ج(إن اســتحقاقات اإلجــازة املــشار إليهــا يف الفقــرات    - ١٠٨
 .٢٠٠٥يناير /أُدِخلت يف كانون الثاين

رجـال  وباإلضافة إىل ذلك، ألول مرة اعُترِف باستحقاق إجازة األبـوة فيمـا يتعلـق بال               - ١٠٩
إن إجـازة خاصـة يبلـغ أقـصى         . ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١يف اخلدمة العامة بـدا سـريانه يف         

وميكن أن يتمتع هبـذه     . طول هلا ثالثة أيام متوفرة ملوظف يف اخلدمة العامة ولدت زوجته طفال           
 .اإلجازة يف أي وقت خالل ثالثة أشهر من الوالدة
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  التقيد بالصكوك الدولية    
سـري النكـا علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن أسـوأ أشـكال عمــل           صـدقت   - ١١٠

، وأدخلــت نــصا عــن ٢٠٠١مــارس / آذار١يف ) ١٨٢منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  (األطفــال 
، لتجـرمي أفعـال االسـترقاق علـى         ٢٠٠٦ املـؤرخ    ١٦طريق قانون تعديل القانون العقايب، رقـم        

العمـل اإلجبـاري، والتجنيـد اإلجبـاري لألطفـال          أساس الدين، والعبودية والرق، والسخرة أو       
وكـان إدخـال هـذه      . لالستخدام يف الصراع املسلح، وتعزيز األحكـام املتعلقـة باالجتـار بالبـشر            

اجلرائم أيضا عمال بالتزامات سـري النكـا مبوجـب االتفاقيـة التكميليـة لألمـم املتحـدة إلبطـال                    
الـيت صـدقت سـري النكـا         (١٩٥٧ لعـام    الرق والنخاسة والـنظم واملمارسـات الـشبيهة بـالرق         

 املــشار إليهــا يف وقــت ســابق، واتفاقيــة  ١٨٢، منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  )١٩٥٨عليهــا يف 
، واتفاقية منظمـة    )١٩٥٨اليت صدقت سري النكا عليها يف        (١٩٢٦األمم املتحدة للرق لعام     

وتوكــول األمــم ، وبر)٢٩منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  (١٩٣٠العمــل الدوليــة للــسخرة لعــام 
الربوتوكـــول (املتحـــدة ملنـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار باألشـــخاص، خباصـــة النـــساء واألطفـــال 

ــة عـــرب الوط   ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــة مكافحـ ــاري التفاقيـ ــام االختيـ ــة للعـ ــه  ) ٢٠٠١نيـ الـــذي وقعتـ
 .٢٠٠٠النكا يف  سري

  
  العمال املهاجرون

  ٣٣اجلدول 
    ب مستوى القوى العاملة والسنةحاالت املغادرة من أجل العمل يف اخلارج حس

  املستوى املتوسط  املستوى الفين
الكتبـــة ومـــا يتعلـــق   

  غري ذوي املهارات  وو املهاراتذ  بذلك
ــات  اخلادمـ
  اجملموع  يف املنازل

  اجملموع السنة

اإلنــاث 
ــسبة  نــــ
  اجملموع  مئوية

اإلنـــاث 
نـــــــسبة  
  اجملموع  مئوية

ــاث  اإلنـــ
ــسبة  نـــــــ
  اجملموع  مئوية

اإلنــاث 
ــسبة  نــــ
  موعاجمل  مئوية

اإلنــاث 
ــسبة  نــــ
  اجملموع  اجملموع  مئوية

اإلنــــاث 
ــسبة  نــــــ
  مئوية

٧٣,٣  ١٧٢ ٤٨٩  ١١٣ ٨٦٠  ١٦,٦  ٢٣ ٤٩٧  ٢٨,٥  ٢٧ ١٦٥  ١١,٠  ٤ ٥٩٤  ١٦,٩  ٢ ٤٩٥  ٤,٧  ٨٧٨ ١٩٩٥  
٧٥,٠  ١٥٠ ٢٨٣  ٩٩ ٤٢٩  ١٨,٣  ٢٠ ٥٦٥  ٣٥,٤  ٢٤ ٥٠٢  ١٦,٠  ٣ ٥٧٩  ١٥,٢  ١ ٦٣٥  ٦,٨   ٥٧٣ ١٩٩٧  
٦٤,٥  ١٧٩ ٧٣٥  ٨٨ ٠٦٣  ٣١,٢  ٤٣ ٧٧١  ٣٤,٥  ٣٧ ٢٧٧  ١٥,١  ٦ ٢١٠  ١٣,٤  ٣ ١٦١  ٦,٢  ١ ٢٥٣ ١٩٩٩  
٦٧,٥  ١٨٤ ٠٠٧  ١٠٢ ٨٥٠  ٢٣,٤  ٣٣ ٣٨٥  ٣١,٣  ٣٦ ٧٦٣  ٢٣,٠  ٦ ٠١٥  ١٥,١  ٣ ٧٧٦  ٧,٦  ١ ٢١٨ ٢٠٠١  
٦٤,٥  ٢٠٩ ٨٤٦  ١٠٢ ٠١١  ٢٠,٣  ٤٤ ٢٦٤  ٣٣,٧  ٤٧ ٧٤٤  ٢١,٢  ٦ ٧٧٩  ٢٩,٧  ٧ ٥٠٧  ٨,٥  ١ ٥٤١ ٢٠٠٣  
٥٩,٤  ٢٣١ ٢٩٠  ١٢٥ ٤٩٣  ٨,٠  ٤١ ٩٠٤  ١٤,٦  ٤٦ ٦٨٨  ٩,٧  ٧ ٧٤٢  ١١,١  ٨ ٠٤٢  ٦,٨  ١ ٤٢١ ٢٠٠٥  
٥٢,٧  ٢١٧ ٣٠٦  ١٠٢ ١٧٦  ١٠,٢  ٥٢ ٤٣٢  ١٢,١  ٤٩ ٦٠٩  ١٣,٤  ٤ ٤٥١  ١١,٥  ٣ ٨٣٥  ٤,١  ١ ٦٠٩ ٢٠٠٧  
٤٨,٠  ٢٥١ ٦٢٠  ١٠٨ ٦٠٤  ١٠,٣  ٦٤ ٦٣٢  ٨,٧  ٥٩ ٧٤٧  ١٢,٢  ٦ ٧٨٢  ١٨,٠  ٩ ٠٣٤  ٥,٥  ٢ ٢٨١  ٢٠٠٨  

  )٢٠٠٧تقرير اإلحصاءات السنوي،  (مكتب سري النكا للعمل يف اخلارج: املصدر  
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 تشكّل التحويالت املالية اخلاصة ثاين أكـرب مـصدر للـصرف األجـنيب، وال يـزال جـزء         - ١١١
وعلـى الـرغم مـن أن النـسبة املئويـة للنـساء يف       . كبري من ذلك يأيت مـن العمـل مـا وراء البحـار            

) لعمالــة مــا وراء البحــاربوصــفها نــسبة مئويــة مــن العــدد اإلمجــايل يف ا(عمــل مــا وراء البحــار 
 يف ٧٠> (كانــت عاليــة إىل حــد كــبري يف مطلــع ومنتــصف التــسعينيات مــن القــرن العــشرين  

 ٥٥,٣ و   ٢٠٠٥ يف املائـة يف      ٥٩,٤، و   ١٩٩٩ يف املائـة يف      ٦٤، فإن الرقم اخنفض إىل      )املائة
األمــر لقــد كــان . ٢٠٠٨ يف املائــة يف ٤٨ و ٢٠٠٧ يف املائــة يف ٥٢,٧ و ٢٠٠٦يف املائــة يف 

كذلك على الرغم من حقيقة أن عـدد العمـال مـا وراء البحـار زاد بـاطراد خـالل تلـك الفتـرة              
ومــن هنــا تــشري األرقــام إىل أن األعــداد الفعليــة للنــساء املوظفــات مــا وراء البحــار زادت علــى 

 ٢٠٠٧ يف ١١٤ ٦٧٧ إىل ٢٠٠١ يف ١٢٤ ٢٠٠مـــن (الـــرغم مـــن هبـــوط النـــسب املئويـــة  
 .)٢٠٠٨ يف ١٢٥ ٨٩٥ و
  

  ٣٤اجلدول 
  مقارنة العمال املهاجرين واخلادمات يف املنازل ونساء أخريات

ــسبة   ــساء نــــ النــــ
    مئوية

  اجملموع  السنة
اخلادمــــــــــات يف 

  غريهن  املنازل
ــسبة  ــال نـــ الرجـــ

  مئوية

نـــــــسبة مئويـــــــة 
اخلادمــــــــــات يف 
املنـــــــازل مـــــــن  
  جمموع النساء

٩٢,٥  ٢٦,٥  ٥,٥  ٦٨,٠  ١٦٢ ٥٧٦  ١٩٩٦  
٨٨,٢  ٢٥,٠  ٨,٨  ٦٦,٢  ١٥٠ ٢٨٣  ١٩٩٧  
٧٥,٩  ٣٥,٤  ١٥,٦  ٤٩,٠  ١٧٩ ٧٣٥  ١٩٩٩  
٨٢,٨  ٣٢,٥  ١١,٦  ٥٥,٩  ١٨٤ ٠٠٧  ٢٠٠١  
٧٥,٤  ٣٥,٥  ١٥,٩  ٤٨,٦  ٢٠٩ ٨٤٦  ٢٠٠٣  
٩١,٣  ٤٠,٦  ٥,٢  ٥٤,١  ٢٣١ ٢٩٠  ٢٠٠٥  
٨٩,٢  ٤٤,٦  ٦,٠  ٤٩,٣  ٢٠١ ٩٤٨  ٢٠٠٦  
٨٩,١  ٤٧,٢  ٥,٨  ٤٧,٠  ٢١٧ ٣٠٦  ٢٠٠٧  
٨٨,٢  ٥١,٠  ٥,٧  ٤٣,٢  ٢٥١ ٦٢٠  ٢٠٠٨  

  .)٢٠٠٧تقرير اإلحصاءات السنوي، (مكتب سري النكا للعمل يف اخلارج   :صدرامل  
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 مـن العـدد اإلمجـايل للعـاملني      يف املائـة   ٨ مثّلت النساء املهنيات يف أي وقـت أقـل مـن             - ١١٢
  يف املائـة   ٢٩,٧املهنيني يف عمالة ما وراء البحار، والعامالت على املـستوى األوسـط أقـل مـن                 

 يف ٢٠ وأعلـى قلـيال مـن     يف املائـة ٢٣املكـتيب ومـا يتعلـق بـذلك أقـل مـن       واملشتغالت بالعمـل   
 . فقطاملائة

ــساء غــري         - ١١٣ ــئيت الن ــاجرات، وخــصوصا أولئــك يف ف ــساء العــامالت امله ــواغل الن إن ش
املاهرات واخلادمات يف املنازل، قد تلقت أولوية االهتمام من ِقبل وزارة تعزيز ورعايـة العمالـة     

 ٢٣الفقـرات   (ي النكا للعمالة باخلارج، وقـد متـت اإلشـارة إليهـا أعـاله               باخلارج ومكتب سر  
 ).٢٩إىل 

 :تشمل التدابري املتخذة لصاحل النساء العامالت املهاجرات ما يلي - ١١٤

ُوقِّعــت مــذكرة للتفــاهم مــع البلــدان املــستقبلة لأليــدي العاملــة لكفالــة محايــة وتــأمني      •  
ــسريالنكيني، وخـــصوصا   ــال الـ ــوق العمـ ــامالتحقـ ــع  . العـ ــد اآلن، ُوقِّعـــت أربـ وحلـ

ــة املتحــدة واألردن وقطــر والبحــرين وســُتوقَّع       ــارات العربي ــاهم مــع اإلم مــذكرات تف
  أخريان مع ُعمان والكويت؛ ذكرتانم

  ة العمال السريالنكيني يف األردن؛ُوضعت خطة تأمني جديدة لفائد  •  
  عامالت؛ز مهارات ومعرفة النساء الُنفذت برامج تدريبية لتعزي  •  
   اليد العاملة؛صياغة خطة عمل لتنفيذ السياسة الوطنية لسري النكا بشأن هجرة  •  
ثّلــون قــسما كــبريا مــن العمالــة  ا يــزال العمــال غــري املهــرة واخلادمــات يف املنــازل مي مــ - ١١٥
 ٢٠٠١يف . بيــد أن هــذه الــسيطرة مــرت هببــوط يف الــسنوات القليلــة املاضــية. وراء البحــار مــا

ــازل  مثّلــت اخل ــات يف املن ــة٥٥,٩ادم ــن جممــوع  يف املائ ــول    م ــة، وحبل ــادي العامل  ٢٠٠٥ األي
  يف املائـة ٤٣,٢ و  يف املائـة ٤٧ و  يف املائـة ٥٤,١ كانت األرقـام املقارنـة   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ و

وعلــى الــرغم مــن أن النــسبة املئويــة للخادمــات يف املنــازل اخنفــضت، فــإن عــدد  . علــى التــوايل
ادمات يف املنـازل بوصـفهن نـسبة مئويـة مـن العـدد اإلمجـايل للنـساء يف                   النساء اللوايت يعملن خ   

 ٢٠٠٥ يف  يف املائــة٩١,٣ إىل ٢٠٠١ يف  يف املائــة٨٢,٨العمالــة مــا وراء البحــار ارتفــع مــن 
 .)١٢( على التوايل٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ يف  يف املائة٨٩,١وهبط إىل 

__________ 
 . مؤقتة، ونشرها مكتب سري النكا للعمالة باخلارج٢٠٠٨ و ٢٠٠٧األرقام عن   )١٢(  
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لعمل مـا وراء البحـار يعـزى علـى          إن اخنفاض النسبة املئوية للنساء الالئي يسعني إىل ا         - ١١٦
ويؤيـد ذلـك إحـصائيا اخنفـاض معـدل          . )١٣(حنو رئيسي إىل توفر فـرص العمـل يف سـري النكـا            

إن احلــد مــن فــرص العمــل نتيجــة عــن إغــالق مــصانع امللبوســات بإهنــاء نظــام    . بطالــة النــساء
 ذلـك   احلصص مبوجب اتفاق املنسوجات املتعددة األلياف ميكن أن يكـون أيـضا قـد أسـهم يف                

 .االخنفاض
  

   الرعاية الصحية– ١٢املادة     
تواصــل احلكومــة دعــم سياســتها ذات األمــد الطويــل، وهــي سياســة تــوفري اخلــدمات   - ١١٧

ــة، وتــدعم      ــة لــشعبها باجملــان يف مجيــع املؤســسات احلكومي ــة العالي الــصحية العامــة ذات النوعي
إن الوكالـة  . )١٤(بـضعة عقـود  شبكة قوية للرعاية الصحية شكلت ركنا من أركان القوة طوال       

ــة        ــصحية هــي وزارة الرعاي ــة ال ــة بالرعاي ــسؤوليات املتعلق ــا االضــطالع بامل ــاط هب ــة املن احلكومي
 وحددت بضعة جمـاالت دفـع تـسعى إىل          )١٥(الصحية والتغذية اليت صاغت خطة صحية رئيسية      

األولويـة حتـسني   وحتدد اخلطة الرئيسية علـى سـبيل    . توفري الرعاية الصحية الوافية بغرض النساء     
الرعاية الصحية للسكان الضعفاء من قبيل السكان يف الِعـَزب واملنـاطق الريفيـة النائيـة ومنـاطق                  
الصراع واملصابة بالكوارث وأيضا حتسني الصحة والتغذية للرضـع وأطفـال قبـل سـن الدراسـة                 

 .واألمهات احلوامل

 : يتعلق حبالة الصحة العامةتشري اخلطة الصحية الرئيسية إىل املوجز التايل فيما - ١١٨

إن معـدل الوفيـات النفاسـية البـالغ         . الوفيات النفاسية ووفيـات الرضـع والعمـر املتوقـع          0 
 كـــان منجـــزا اســـتثنائيا لبلـــد نـــام  ٢٠٠٦مولـــود حـــي يف  ١٠٠ ٠٠٠لكـــل  ٣٩,٣

ــه حــوايل   ــرد  ٨٠٠مــستوى دخل ــات املتحــدة للف ــصفة  .  مــن دوالرات الوالي يعــزى ب
ؤشــرات إىل برنــامج رعايــة األم والطفــل املنفــذ علــى املــستوى  رئيــسية حتــسني هــذه امل

وباملثـل فـإن معـدل      . الوطين بوصفه جزءا ال يتجـزأ مـن نظـام الدولـة للرعايـة الـصحية               
ــالغ   ــاة الرضــع الب ــة    ١ ٠٠٠ لكــل ١٦,٣وف ــه اســتراتيجيات الوقاي ــود حــي حققت مول

ــى نطــاق أوســع، مبــ       ــة املتاحــة عل ــسية الفعال ــصحية الرئي ــة ال ــك عــالج  والرعاي ا يف ذل
ولكــن، علــى الــرغم مــن أن وفيــات الرضــع قــد اخنفــضت اخنفاضــا   . إصــابات خفيفــة

كــبريا، مل حيقــق جنــاح كــبري يف احلــد مــن الوفيــات الــسابقة للــوالدة ووفيــات املواليــد    
__________ 

 .٩٠، ص ٢٠٠٧التقرير السنوي للمصرف املركزي لسري النكا،   )١٣(  
 .٢٠٠٧ -طة الصحية الرئيسية، سري النكا اخل  )١٤(  
  )١٥(  http://203.94.76.60/nihs/HMP/HMP_Summary.pdf. 
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خــالل  ١ ٠٠٠ لكــل ١٢,٩يــومئ معــدل ثابــت لوفيــات املواليــد اجلــدد بلــغ  . اجلــدد
 يف التمويــل وحتــسينات يف  الــيت تتطلــب زيــاداتالعقــد املاضــي إىل اســتمرار املــشاكل

  اإلدارة؛
ــع إىل حــوايل     0  ــر املتوق ــاطراد العم ــع ب ــاث و  ٧٦ارتف ــسبة إىل اإلن ــسبة إىل ٧٢ بالن  بالن

، قــد ١,٩إن معــدل اخلــصوبة الكلــي، الــذي اخنفــض إىل حــوايل  ). ٢٠٠١(الــذكور 
. ٢٠٠٦والـــصحية غرافيـــة و اســـتنادا إىل الدراســـة االستقـــصائية الدمي٢,٤ارتفـــع إىل 

وببلوغ السكان السريع للشيخوخة والنجـاح يف مكافحـة األمـراض املعديـة الرئيـسية،              
بدأ عبء األمراض يتحول بسرعة صـوب أمـراض غـري معديـة، مبـا يف ذلـك األمـراض         

، ولكـن   ٢٠٠٠وحتـسن الوضـع التغـذوي حـىت سـنة           . العقلية، واحلوادث واإلصـابات   
ل يـشكل مـشكلة خطـرية بـني اجملتمعـات احملليـة             بقي بعد ذلك يف حالة ركود وال يـزا        

وال يـزال الـنقص يف التغذيـة بـني          . األكثر فقرا وضعفا، وهو غري ُمرض حىت باملتوسط       
ــسية   ــاطق  بتفاو األطفــال دون ســن اخلامــسة مــشكلة رئي ــات جــسيمة فيمــا بــني املن . ت

  .زال الوزن الوالدي املنخفض ثابتا تقريبا خالل العقد املاضي وما
هـي  ) ٢٠٠٣حسب النسبة املئويـة جملمـوع الوفيـات لـسنة           (باب الرئيسية للوفاة    واألس 0 

، ) يف املائـة   ١٠,٨(، وأمـراض األمعـاء      ) يف املائـة   ١٢,٥(أمراض احتبـاس الـدم القلبيـة        
، وأمـــراض اجلهـــاز التنفـــسي والـــدوران ) يف املائـــة٩,١(واألمـــراض املخيـــة الوعائيـــة 

ــة٩,١(التنفـــسي  ــة  ).  يف املائـــة٤,٤(، واألورام ) يف املائـ ــرور الوقـــت قلـــت أمهيـ ومبـ
األمــراض املعديــة والطفيليــة، بينمــا زادت أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وحــاالت 

ــة تناســبية   ــسان بطريق ــل اإلن ــسبة العنــف   ١٩٩٦يف . قت حــوادث وحــاالت  ( بلغــت ن
 مـن حـاالت املـوت، بينمـا بلغـت نـسبة أمـراض                يف املائـة   ٢٢) االنتحار وقتل اإلنسان  

 أن االنتقـال    ، األمـر الـذي يـشري إىل        يف املائـة   ٢٤ واألوعيـة الدمويـة والـسكري        القلب
  الوبائي سريع أيضا؛

ــه وال يتنــاول التباينــات      0  يــستند هــذا التحليــل املــوجز إىل معلومــات تتعلــق بالبلــد برمت
وحينما جتري مقارنـة األرقـام علـى مـستوى املقاطعـة واملنطقـة         . القائمة بني املقاطعات  

ت وفيــات الرضــع والوفيــات النفاســية تتــضح تباينــات كــبرية، قــد ُيعــزى    عــن معــدال
إن الوضع الصحي يف املنـاطق      . بعضها إىل قلة التقارير التفاضلية أو إىل إحالة احلاالت        

 .املصابة بالصراع واِلِعَزب على حنو خاص هو دون املتوسط
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  الوفيات    
 مــن الــسكان يف أي ١٠٠٠ لكــل عــدد حــاالت املــوت (إن املعــدل اإلمجــايل للوفــاة   - ١١٩
 بقـي املعـدل يف حالـة ركـود          ٢٠٠٤ و   ٢٠٠١بـني   . كان أخفض دائما يف حالـة النـساء       ) سنة

 بالنسبة إىل النساء بينما هبط املعدل بالنسبة إىل الرجال خالل نفس تلك الفتـرة مـن                 ٤,٥عند  
ى يف حالـة النـساء      تؤكد هذه األرقام على أن معدل الباقني على قيد احلياة أعل          . ٧,١ إىل   ٧,٦

 .يف أي وقت من األوقات
  

  األمومة الساملة
مولــود حــي يف  ١٠٠ ٠٠٠كمــا متّ تبيانــه ســابقا، فــإن عــدد الوفيــات النفاســية لكــل  - ١٢٠

 ٦٢ كــان عــدد الوفيــات النفاســية يف ســري النكــا ١٩٩٦يف . نفــس الــسنة قــلّ إىل حــد كــبري
وسـري النكـا    . ١٠٠ ٠٠٠كـل    ل ٣٩,٣ اخنفض هذا الرقم إىل      ٢٠٠٦ويف   ١٠٠ ٠٠٠لكل  

يف حالة تؤهلـها لتحقيـق هـدف مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وهـو احلـد مـن عـدد الوفيـات              
واملؤشـران علـى هـذا اهلـدف مهـا عـدد الوفيـات              . ٢٠١٥ و   ١٩٩٠النفاسية بثالثة أرباع بـني      

 .النفاسية ونسبة الوالدات برعاية موظفي صحة َمَهرة
الـيت ال تـزال ُتنفـذ عـن طريـق برناجمهـا للـصحة               (األمومة الـساملة    والتزام سري النكا ب    - ١٢١

النفاسية وصحة الطفل لوحدة متخصصة تابعة لوزارة الرعاية الصحية والتغذية، مكتب صـحة             
. يكفل بأن توفر للنساء احلوامل الرعايـة الوافيـة بـالغرض طـوال احلمـل وعنـد الـوالدة                  ) األسرة

ــة٩٥إن  ــساء  يف املائ ــا مــن الن ــهن      تقريب ــي تعين ــة الالئ ــابالت الــصحة العام ــدى ق  مــسجالت ل
كانـت   ٣٧١ ٦٥٣ ،٢٠٠٥وبلغ العدد املبلغ عنه للـوالدات يف        . ٢٠٠٥مؤسسات حملية منذ    

 .  منها والدات مؤسسية يف املائة٩٩,٥
 أنشئت مستوصفات النساء للوقاية من املرض اليت تـوفر خـدمات            ١٩٩٦وابتداء من    - ١٢٢

ومنـذ  . وتر املفرط والـسكري واألمـراض اخلبيثـة وسـرطان عنـق الـرحم             الفحص فيما يتعلق بالت   
وأعـداد النـساء احلوامـل الالئـي يـتلقني الرعايـة        .  مستوصفا من هذا النـوع     ٦١١ يعمل   ٢٠٠٨

 .من هذه املستوصفات قد ارتفعت خالل السنني
 ٥,٩مـن  إن النسبة املئوية للوالدات دون االستعانة بأفراد الـصحة املـدربني اخنفـضت               - ١٢٣

ــر  ونـــسبة الـــوالدات برعا. )١٦(٢٠٠٧ يف ٠,٤ إىل ١٩٩٣يف  ــرة مؤشـ ــراد الـــصحة املهـ ــة أفـ يـ
 يف املائـة    ٩٦، و   ١٩٩٣ يف املائة يف     ٩٤ - من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٥يتعلق باهلدف    فيما
 حبلـــول  يف املائـــة٩٨,٥واهلـــدف هـــو بلـــوغ   . )١٧(٢٠٠٧ يف  يف املائـــة٩٨,٥  و٢٠٠٠يف 

__________ 
 .مكتب صحة األسرة  )١٦(  
 .إدارة التعداد واإلحصاءات  )١٧(  
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 حبلـول    يف املائـة   ١٠٠مر االجتاه الراهن خطيا، ُيتوقـع أن حتقـق تغطيـة بنـسبة              وإذا است . ٢٠١٥
وُحققـت حتـسينات كـبرية يف الفئـات الـسكانية حيـث             . ، وبذلك جيـري جتـاوز اهلـدف       ٢٠١٥

كانت الرعاية الصحية املاهرة سابقا منخفضة املستوى نسبيا كما هـو احلـال يف قطـاع الِعـَزب                  
وضـع مكتـب رعايـة صـحة        . تجاوز تعليمهن املستوى االبتدائي   ويف صفوف النساء الالئي مل ي     

مسائل الصحة اإلجنابية الـيت يواجههـا       ”األسرة جمموعة خدمات رعاية الصحة اإلجنابية لتناُول        
 ستجري توعية وتـدريب العـاملني       ٢٠٠٩ويف اجلزء األخري من     . “العمال املهاجرون وأسرهم  

ارهم ومسؤوليتهم يف تناول مسائل الـصحة اإلجنابيـة       يف جمال الرعاية الصحية الرئيسية على أدو      
  . أساس تدرجييوسيجري هذا التدريب أيضا على. املتعلقة بالعمال املهاجرين وأسرهم

  
  التغذية    

  ٣٥اجلدول 
  سوء التغذية عند األطفال
٢٠٠٤  +٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ١٩٩٣++  

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  مستوى سوء التغذية

)نـسبة مئويـة  (وقف النمـو   
  ١٧,٦  ١٩,٣  ١٨,٤  ١٨,٤  ١١,٩  ١٥,٣  ٢٢,٧  ٢٥,١  )السن/الطول(

ــزال  ــة (اهلـــ ــسبة مئويـــ )نـــ
  ١٥,٣  ١٥,٧  ٢٠,٤  ١٥,٩  ١٥,١  ١٢,٦  ١٥,٦  ١٥,٤  )الطول/الوزن(

اخنفاض الوزن عـن املعـدل
ــة(الطبيعــــي  )نــــسبة مئويــ

  ٣٥,٣  ٣٧,٧  ٣٧,٢  ٣٧,٧  ٢٩,٠  ٢٩,٨  ٣٤,٨  ٤٠,٠  )الطول/الوزن(
  . شهرا٥٩ - أشهر٣األطفال الذين تبلغ أعمارهم : الفئة املستهدفة  
 عـن متوسـط اجملموعـة املرجعيـة         ٢-باحنراف معياري دون    )  شهرا ٥٩ – أشهر   ٣(األطفال    :مالحظة  

الطول بالنسبة إىل العمـر، والـوزن بالنـسبة إىل         : حيائيةإلللسكان ملؤشرات قياسات اإلنسان ا    
  .ىل العمر ُصنفوا بوصفهم أطفاال يعانون من سوء التغذيةالطول، والوزن بالنسبة إ

ــورا        ٢٠٠٣+    ــادوال وأنورادابـ ــاال وبـ ــورا ومونرييغـ ــاطق راتنبـ ــصائية يف منـ ــة االستقـ أُجريـــت الدراسـ
  .وهامبانتونا ونوارا إيليا وماتايل

ــا و      ٢٠٠٤++   ــارا وباتيكــالوا وفافوني ــاطق ترينكومــايل وأمب ــار أجريــت الدراســة االستقــصائية يف من من
  .وجافنا

  ٢٠٠٠  و١٩٩٣ و ١٩٨٧دراسات استقصائية دميوغرافية وصحية لسري النكا،   :املصادر  
  ٢٠٠٣ -دراسة استقصائية عن صحة ورفاه الطفل يف مناطق جنوبية خمتارة يف سري النكا     
  ٢٠٠٤ -دراسة استقصائية عن صحة ورفاه الطفل يف مناطق مشالية خمتارة يف سري النكا     
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  ٣٦اجلدول 
  انتشار نقص الوزن يف أطفال دون سن اخلامسة حسب نوع اجلنس والقطاع واملنطقة    

    السنة
  ٢٠٠٠  ١٩٩٣  املنطقة/القطاع/نوع اجلنس

  ٢٩,٤  ٣٧,٧  سري النكا
  ٢٩,٠  ٣٤,٨  ذكور
  ٢٩,٨  ٤٠,٩  إناث

      القطاع
  ١٨,٢  ٣١,٢  كولومبو املتروبوليتية

  ٢١,٣  ٢٩,٩  حضري آخر
  ٣٠,٩  ٣٨,٣  ريفي
  ٤٤,١  ٥٢,١  بعز

  .٢٠٠٢ و ١٩٩٣: دراسة استقصائية دميوغرافية وصحية يف سري النكا: املصدر  
  

  ٣٧اجلدول 
  ٢٠٠٦ -فيما يتعلق مبسائل صحية  انتشار سوء التغذية

  إناث  ذكور  

  ١٧,٢  ١٨,٧  وقف النمو
  ١٣,٦  ١٦,٤  اهلزال

  ٢٠,٨  ٢٢,٣  نقص الوزن

  .٢٠٠٦، حيةدراسة استقصائية دميوغرافية وص: املصدر  
  

  ٣٨اجلدول 
  ٢٠٠٦ - انتشار سوء التغذية فيما يتعلق مبسائل صحية     

  إناث  ذكور  

  ١٧,٢  ١٨,٧  وقف النمو
  ١٣,٦  ١٦,٤  اهلزال

  ٢٠,٨  ٢٢,٣  نقص الوزن

  .٢٠٠٦، دراسة استقصائية دميوغرافية وصحية: املصدر  
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 يف املائـة مـن    ٣١,٦وامـل و     يف املائـة تقريبـا مـن النـساء احل          ٣٠,٣ أفادت تقارير بـأن      - ١٢٤
ومشلت الدراسة االستقصائية بالعّينـات     .  من فقر الدم   )١٨(٢٠٠١النساء غري احلوامل عانت يف      
وتفيد التقارير بأن االنتـشار األوسـع لفقـر الـدم           .  سنة ٤٩ و   ١٥نساء تراوحت أعمارهن بني     

ر األقــل يف القطــاع وكــان االنتــشا)  يف املائــة٤٩(بــني النــساء احلوامــل هــو يف قطــاع الِعــَزب   
ويف حالة األطفـال الـذين      . وال تزال السلطات الصحية تتناول هذه املسألة      ). ٢٤,٦(احلضري  

 شــهرا، شــوهد ســوء التغذيــة املــزمن أكثــر انتــشارا يف   ٥٩ أشــهر و ٣تتــراوح أعمــارهم بــني  
جـد  وُو. صفوف البنات، بينما شوهد أن نسبة أكرب من األوالد تعـاين مـن سـوء التغذيـة احلـاد                  

أن حوايل ثُلث األطفال قبل سـن الدراسـة يعـانون مـن نقـص الـوزن، ومـن هـذا العـدد كانـت                       
 .النسبة املئوية للبنات أعلى قليال

 أشــار انتــشار فقــر الــدم بــني األطفــال إىل معــدل أعلــى قلــيال بالنــسبة إىل  ٢٠٠١ ويف - ١٢٥
يف فئة ما فبل سـن الدراسـة   ) د يف املائة بالنسبة إىل األوال     ٢٩,٠ يف املائة مقابل     ٣٠,٦(البنات  

 يف املائــة ٢١,٩ يف املائــة مقابــل ٢٠,١(بينمــا ُوجــد معــدل أخفــض قلــيال بالنــسبة إىل البنــات  
لـوحظ  )  سـنة  ١٩-١١(ولكن يف فئة املـراهقني      . يف فئة الدراسة االبتدائية   ) بالنسبة إىل األوالد  

 يف املائــة ١٨,١ البنــات مقابــل  يف املائــة بالنــسبة إىل٢٥,٧(تبــاين كــبري بــني البنــات واألوالد  
 ).بالنسبة إىل األوالد

 بيد أن من الواضح أن تدخالت السياسات املستمرة كـان هلـا أثـر كلـي يف احلـد مـن                      - ١٢٦
 .خالل السنوات املاضية املؤشرات الصحية الضارة

ــوزن دون ســّن اخلامــسة     - ١٢٧ ــنقص ال ــة لألطفــال املــصابني ب ــسبة املئوي وهــي أحــد  ( إن الن
اخنفضت على املـستوى الـوطين      )  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢رات فيما يتعلق باهلدف     املؤش
وميكـن القـول إن سـري النكـا     . ٢٠٠٠ يف املائـة يف    ٢٩,٤ إىل   ١٩٩٣ يف املائة يف     ٣٧,٧من  

وعلـى  .  يف املائـة ٢٠قطعت شوطا طويال على مسار حتقيق اهلدف على املستوى الوطين البالغ     
يف . طين فإن كولومبو املتروبولية ومناطق حضرية أخـرى بلغـت فعـال اهلـدف             املستوى دون الو  

وتتخلـف منـاطق    . املناطق الريفيـة ميكـن حتقيـق اهلـدف إذا زيـدت سـرعة اهلبـوط زيـادة طفيفـة                   
اِلعــَزب ختلفــا كــبريا وهــي حباجــة إىل التحــسن بــسرعة لتحقيــق اهلــدف الكلــي علــى املــستوى    

أو مل يـتلقني إال    ني األطفال الذين مل تتلق أمهاهتم التعلـيم       وانتشار نقص الوزن أوسع ب    . الوطين
املتعلق بنقص الوزن على املستوى الوطين بالنـسبة إىل          وقد ًحقق فعال اهلدف   . التعليم االبتدائي 

 .)١٩(األطفال الذين حصلت أمهاهتم على التعليم الثانوي على األقل

__________ 
 .٢٠٠١تقييم الدراسة االستقصائية عن فقر الدم،   )١٨(  
  إدارة التعــداد واإلحــصاءات،-٠ ٢٠٠٦ اســتعراض إحــصائي، -األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف ســري النكــا    )١٩(  

 .٣٦سري النكا، ص 
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  وفيات األطفال والرضع    
  ٣٩اجلدول 

  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ و ١٩٩١فال، معدل وفيات األط
  نوع اجلنس/السنة

٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ١٩٩١  
/املقاطعـــة/القطـــاع
  املنطقة

  إناث/ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  سري النكا

  ٢١,٦  ١٢,٠  ١٤,٩  ٢٠,٠  ٢٤,٣  القطاع
  ١٦,٦  ١٤,٩  ١٨,٧  ٢٤,٦  ٣١,٣  حضري
  ٢١,٧  ٦,٤  ٧,٦  ١١,١  ١٢,٣  ريفي
  ٢٩,٧  ٢٠,٦  ٢٢,١  ٤١,٠  ٣٨,١  عزب

  ٢٠٠٦.إدارة املسجل العام ودراسة استقصائية دميوغرافية وصحية،   :املصدر  
    

  ٤٠اجلدول 
  معدل وفيات الرضع

  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ١٩٩٥  ١٩٩٢  ١٩٨٨  ١٩٨٤  ١٩٨٠  املعدل

  ١٠,٢  ١١,١  ١٥,١  ١٥,٧  ١٨,٥  ٢٤,٥  ٣١,٣  البنات
  ١٢,٩  ١٤,٠  ١٧,٩  ٢٠,٠  ٢١,٨  ٢٩,٤  ٣٧,٤  األوالد
  ١١,٢  ١٢,٦  ١٦,٥  ١٧,٩  ٢٠,٢  ٢٧,٢  ٣٤,٤  اجملموع

  .إدارة املسجل العام  :املصدر  

 ١ ٠٠٠عــدد وفيــات األطفــال دون ســّن اخلامــسة لكــل  ( إن معــدل وفيــات األطفــال -١٢٨
قد اخنفض إىل مستويات تـضاهي مـستويات يف بعـض البلـدان املتقدمـة         ) مولود حي يف سنة ما    

. انتشر خـالل فتـرة زمنيـة طويلـة      ذلك هو اجتاه    . النمو، وهي األخفض بني بلدان جنوب آسيا      
 دون وجـود    ١٣,٣٩ فإن معدل الوفيات للذين دون اخلامـسة قـد اخنفـض إىل              ٢٠٠٢وحبلول  

وقـد لـوحظ هـذا التحـسن عـرب قطاعـات احلـضر والريـف                . تباين كبري على أساس نوع اجلنس     
 .والِعَزب

لعمـر لكـل     الرضـع دون الـسنة األوىل مـن ا         )٢٠(عدد وفيـات  ( إن معدل وفيات الرضع      - ١٢٩
أظهـر هبوطـا مـستمرا خـالل العقـد األخـري ويعـزى هـذا إىل                 )  مولود حي يف سـنة مـا       ١ ٠٠٠

__________ 
 ).املواليد املوتى وحاالت اإلسقاط واإلجهاض(باستبعاد الوفيات قبل الوالدة   )٢٠(  
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 بالنـسبة إىل    ١٠,٢ كان املعـدل     ٢٠٠٢ويف  . التنفيذ الكفؤ من ِقبل الدولة للسياسات الصحية      
ــسبة إىل األوالد١٢,٩البنــات و  ــنخفض   .  بالن وإذا اســتمر اجتــاه اهلبــوط ميكــن أن ُيتوقــع أن ي

وعلى الرغم من وجـود اجتـاه مـنخفض فـإن معـدل االخنفـاض       . ٢٠١٥ حبلول ٣,٥ل إىل   املعد
 .سيكون أبطأ حينما تصبح املعدالت أقل

 وعلى الرغم من أن وفيات الرضع قليلة نسبيا، حيدث عدد أكـرب مـن الوفيـات خـالل           - ١٣٠
 يف  ٨٣إن  . دةمرحلة الطفولة، وهو ُيعزى إىل الوضع الصحي لألم خالل الفترة الـسابقة للـوال             

 يف املائـة خـالل      ٦١,٥املائة تقريبا من وفيات الرضع حتـدث خـالل فتـرة الـوالدة منـها حتـدث                  
بيـد أن هـذه النـسبة قـد تغـريت اسـتنادا إىل              ). األيـام الـسبعة األوىل    (الفترة املبكرة مـن الـوالدة       

 يف املائـة    ٦٧ حيث تبلغ وفيات املولودين      ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية،     
 .من جمموع وفيات الرضع

  
  اإلجهاض

 أعاله، مل حيدث تغـيري يف القـانون املتعلـق باإلجهـاض يف          ١٦ كما هو مبني يف الفقرة       - ١٣١
عن حسن النية بغـرض إنقـاذ        سري النكا وما يزال اإلجهاض جرمية يعاقَب عليها ما مل حيدث          

ــاة األم ــسماح باإلجهــاض يف  . )٢١(حي ــسياسات لل ــدخالت ال ــل   وت ــى األق  ظــروف حمــدودة عل
وكمـــا هـــو مـــبني يف . مـــسألة ال تـــزال مناقـــشتها جاريـــة بغيـــة إعـــادة احلـــثّ علـــى اإلصـــالح

، هذه مسألة تؤثر يف احلساسيات الدينية العميقة اجلذور، ومـن الـالزم التـصدي هلـا                 ١٦ الفقرة
 .بطريقة ال تثري ردود فعل ضارة تقوض مبادرات اإلصالح

  
  ٤١اجلدول 

    متالزمة نقص املناعة املكتسب/مية لفريوس نقص املناعة البشريةحاالت تراك
    

  الرجال  النساء  اجملموع  الرجال  النساء  اجملموع
  نسبة مئوية  العدد  نسبة مئوية  العدد  العدد  نسبة مئوية  العدد  نسبة مئوية  العدد  العدد  السنة

  ١٠٠,٠  ٢  ٠,٠  صفر  ٢  ١٠٠,٠  ٢  ٠,٠  صفر  ٢  ١٩٨٧
٧٧,٣  ١٧  ٢٢,٧  ٥  ٢٢  ٧٦,٢  ٤٨  ٢٣,٨  ١٥  ٦٣  ١٩٩٢  
٧٤,١  ١٠٣  ٢٥,٩  ٣٦  ١٣٩  ٦١,١  ٢٧٨  ٣٨,٩  ١٩٧  ٤٧٥  ٢٠٠٢  
٧٠,٥  ١٤٦  ٢٩,٥  ٦١  ٢٠٧  ٥٨,١  ٤٢٣  ٤١,٩  ٣١١  ٧٤٣  ٢٠٠٥  
٧٠,٤  ١٥٩  ٢٩,٦  ٦٧  ٢٢٦  ٥٨,١  ٤٨٧  ٤١,٨  ٣٥١  ٨٣٨  ٢٠٠٦  

__________ 
 .قانون العقوبات لسري النكا  )٢١(  
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  الرجال  النساء  اجملموع  الرجال  النساء  اجملموع

  نسبة مئوية  العدد  نسبة مئوية  العدد  العدد  نسبة مئوية  العدد  نسبة مئوية  العدد  العدد  السنة

٦٨,٠  ١٨١  ٣٢,٠  ٨٥  ٢٦٦  ٥٧,٧  ٥٥٢  ٤٢,٣  ٤٠٥  ٩٥٧  ٢٠٠٧  
٦٩,٢  ٢٠٠  ٣٠,٨  ٨٩  ٢٨٩  ٥٨,٠  ٦١٥  ٤١,٩  ٤٤٤  ١ ٠٥٩  ٢٠٠٨  

      .متالزمة نقص املناعة املكتسب، إدارة اخلدمات الصحية/الربنامج الوطين ملراقبة األمراض املنتقلة عن طريق االتصال اجلنسي  :املصدر  
  متالزمة نقص املناعة املكتسب/فريوس نقص املناعة البشرية    

ــة اإل     - ١٣٢ ــضافرة ملعاجلـ ــة متـ ــن محلـ ــن شـ ــرغم مـ ــى الـ ــة    علـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــابة بفـ صـ
 ٢٦٢، فإن عدد احلاالت املبلـغ عنـها زاد مـن            )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

ومـــن املقـــدَّر أن حـــوايل . ٢٠٠٨ديـــسمرب / عنـــد هنايـــة كـــانون األول١ ٠٥٩ إىل ١٩٩٨يف 
ــة    ٤ ٠٠٠ ــالغ مــصابون بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية عنــد هناي  إن أشــد. ٢٠٠٧ شــخص ب

ــة        ــة االســتراتيجية الوطني ــها يف اخلط ــدِّدت هويت ــيت ُح -٢٠٠٧(اجلماعــات تعرضــا للخطــر ال
متالزمـة نقـص    /للربنامج الوطين ملراقبة األمراض املنتقلـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي             ) ٢٠١١

املناعة املكتسب هي مجاعات املشتغالت باجلنس وزبائنـهن، والرجـال الـذين ميارسـون اجلـنس                
وُحـدِّد العمـال املهــاجرون مـن الــداخل    . ومـستهلكو املخـدرات والــسجناء  مـع رجـال مثلــهم،   

ويف غياب بيانات عـن املؤشـرات       . واخلارج بأهنم ُعرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       
اإليـدز، األهـداف احملـددة لرصـد التقـدم          /العاملية املتعلقة بانتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

ف اإلمنـائي لأللفيـة، وهـو هـدف وقـف انتـشار فـريوس نقـص املناعـة                   احملرز صوب حتقيـق اهلـد     
ــشرية ــول    /الب ــا حبل ــدء بعكــس اجتاههم ــدز والب ــارت ســري النكــا املؤشــرات   ٢٠١٥اإلي ، اخت

 :اإلضافية التالية لرصد اهلدف

معدل استعمال الرفاالت بوصفه نـسبة مئويـة مـن معـدل انتـشار وسـائل منـع                    )أ(  
 احلمل؛

 .ئل منع احلملمعدل انتشار وسا  )ب(  

 بلــغ اســتعمال الرفــاالت بوصــفه نــسبة مئويــة مــن معــدل ٢٠٠٦/٢٠٠٧ حبلــول ســنة - ١٣٣
. )٢٢( يف املائة مع استعمال أكـرب إىل حـد مـا يف منـاطق حـضرية         ٥,٥انتشار وسائل منع احلمل     

وأفادت تقارير بأن أقل استعمال للرفاالت كـان يف قطـاع الِعـزب حيـث ذُكـر أن املعـدل بلـغ                      
وعرب اجملموعات العمرية كان استعمال وسـائل منـع احلمـل األكـرب يف صـفوف                . املائة يف   ٢,١

__________ 
 .وغرافية وصحيةستقصائية دميامشروع تقرير، دراسة   )٢٢(  
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 ١٩ إىل ١٥ ســنة واألقــل يف اجملمــوعتني العمــريتني ٣٤ إىل ٣٠النــساء الالئــي تبلــغ أعمــارهن 
 . سنة٤٩ إىل ٤٥سنة و 

 ميـارس    والنسبة املئوية للنساء املتزوجات يف سـن اإلجنـاب اللـوايت ميارسـن، أو اللـوايت                - ١٣٤
وانتـشار  . شركاؤهن، أي شكل مـن وسـائل منـع املـل هـي معـدل انتـشار وسـائل منـع احلمـل                      

ــن      ــد اخنفــــض مــ ــل قــ ــع احلمــ ــائل منــ ــة يف ٧٠وســ ــة يف ٦٨,٣ إىل ٢٠٠٠ يف املائــ  يف املائــ
 ).٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسة استقصائية دميوغرافية وصحية، . (٢٠٠٦/٢٠٠٧

  
  ٤٢اجلدول 

  معدل انتشار وسائل منع احلمل    
  املعدل

  *٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٣  املستوى التعليمي لألم/املنطقة/عالقطا

  ٦٨,٣  ٧٠,٠  ٦٦,١  سري النكا
        القطاع

  ٦٥,٢  ٦٤,١  ٦٢,٧  كولومبو املتروبولية  
  ٥٩,٢  ٦٥,٥  ٥٧,٧  حضري آخر  
  ٦٩,٦  ٧٢,٠  ٦٨,٣  ريفي  
  ٦٤,٢  ٦٣,١  ٥٤,٥  عزب  

        املستوى التعليمي لألم
  ٧٢,٧  ٧٢,١  ٥٨,٢  على التعليم عدم احلصول  
  ٧٠,٨  ٧٤,٢  ٦٨,٩  إعدادي  
  ٦٨,٧  ٧١,١  ٦٧,٨  ثانوي  
  ٦٣,٥  ٦٦,٠  ٦٤,٠  )املستوى العادي(شهادة التعليم العامة   
  ٦٦,٢  ٦٥,١  ٦٥,٠  )تقدم فما أعلىاملستوى امل(شهادة التعليم العامة   

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٣دراسة استقصائية دميوغرافية وصحية لسري النكا،   :املصدر  
    

ــع احلمــل       إ - ١٣٥ ــشار وســائل من ــدالت انت ــة ملع ــسبة املئوي ــساء   (ن الن ــة للن ــسبة املئوي أي الن
املتزوجات حاليا يف سنة اإلجناب الالئي ميارسن، أو ميارس شركاؤهن، أي شكل مـن أشـكال         

 . ٢٠٠٠ يف  يف املائة٧٠ إىل ١٩٩٣ يف  يف املائة٦٦ارتفعت من ) وسائل منع احلمل

 يشاَهد من اجلدول أعاله، فإن أعلى معدل النتشار وسائل منـع احلمـل هـو يف           وكما  - ١٣٦
القطــاع الريفــي وتــشاهد أعلــى زيــادة يف قطــاع العــزب واملنــاطق احلــضرية خــارج منطقــة           

ومن الواضح أيضا أن أي اختالفات قائمـة فيمـا بـني املـستويات املختلفـة              . كولومبو املتروبولية 
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النساء األقل تعلما مـستوى السـتعمال وسـائل منـع احلمـل أعلـى       للتعليم قد أزيلت، مع إظهار    
 .)٢٣(من مستوى النساء األكثر تعلما

تسعى وزارة الرعاية الصحية والتغذية، يف إطار نتـائج الوكـاالت التـابع هلـا، يف جمـال                   - ١٣٧
ــدمي اخلــدمات          ــق هــدف تق ــة، إىل حتقي ــة والوقائي ــصحة العالجي ــسي خلــدمات ال ــز الرئي التركي

 الشاملة والقيام باإلجراءات الصحية، وهي حتـدد املؤشـرات التاليـة بوصـفها مؤشـرات         الصحية
 :األداء الرئيسية

  احلد من وفيات الرضع؛  •  
  احلد من وفيات من هم دون اخلامسة؛  •  
  احلد من الوفيات النفاسية؛  •  
  احلد من انتشار نقص الوزن لألطفال دون سن اخلامسة؛  •  
   الوزن الوالدي للرضع؛احلد من حدوث اخنفاض  •  
  .احلد من فقر الدم يف صفوف النساء احلوامل  •  
حتسني الوعي خبدمات الرعاية الصحية الوقائية والعالجية يف اجملتمعات احمللية وإشـراك              •  

 .أفرادها

ولذلك، من الواضح أن هتدئـة الـشواغل الـصحية القائمـة ال تـزال ُتعطـى األولويـة يف                     - ١٣٨
مـع إيـالء األولويـة      ) خبالف اإلبقاء على النظم احلاليـة فحـسب       (سري النكا   السياسة الصحية ل  

 .العليا ملسائل متعلقة باملرأة والطفل
  

   احلياة االقتصادية واالجتماعية- ١٣املادة 
 .ال قلق فيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة يف هذا اجملال - ١٣٩

  

__________ 
إدارة التعــداد واإلحــصاءات،  - ٢٠٠٦ اســتعراض إحــصائي، -األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف ســري النكــا   )٢٣(  

 .النكا سري
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   املرأة الريفية- ١٤املادة 
ة تأكيــدا قويــا فيمــا يتعلــق بــردم الفجــوة بــني اجملــتمعني احلــضري تؤكــد سياســة الدولــ - ١٤٠

 ماهينـدا تـشينتانا   إن  . والريفي علـى قبـول أن هنـاك حاجـة إىل التـدخالت املتعلقـة بالـسياسات                
على حنو خاص، اليت تشمل سياسـة احلكومـة الراهنـة، تعتـرف جبـالء بـأن التنميـة قـد جتاهلـت                       

ــأن التباينــات قــد اتــسعت    ــة ســكان الريــف وب وتــشاَهد التباينــات . وتتعهــد بعــالج هــذه احلال
وجيـري تنفيـذ عـدد كـبري        .  التعليم والصحة واالقتـصاد والعمالـة      -بوضوح يف قطاعات حيوية     

 .من برامج احلد من الفقر، ومجعها تستهدف النساء الريفيات أيضا

ل األمـل    هو حمـ   ٢٠١٦-٢٠٠٦إن إطار التنمية ذا السنوات العشر لـماهيندا تشينتانا          - ١٤١
تـسعى اخلطـة إىل حتديـد جمـاالت جديـدة للنمـو يف قطـاع           . يف نشوء آفاق أفضل للمرأة الريفية     

ــصغار     ــزارعني ال ــادة دخــل امل ــة وزي ــا احلديث ــشاَهد حتــول  . الزراعــة، وإىل تطبيــق التكنولوجي وي
جذري من السياسة األسـبق، وهـي سياسـة التحيـز ضـد املنـتجني الـصغار، يف االقتـراح بتقـدمي                   

ز للذين يشتغلون بالصناعات الصغرية واملتوسـطة احلجـم، واملؤسـسات الـصغرى والعمـل        حواف
 .للحساب اخلاص بغية توفري فرص سبل العيش يف القطاع الريفي

مــن قبيــل اإلمــداد بالكهربــاء   يــرد يف اخلطــة تركيــز قــوي علــى تطــوير البنيــة التحتيــة   - ١٤٢
رب ومرافـق الـصرف الـصحي، وطـرق         وخدمات االتصاالت الـسلكية والالسـلكية وميـاه الـش         

إن . الوصول، واألسـواق، واخلـدمات الزراعيـة مـن قبيـل التخـزين وخباصـة يف القطـاع الريفـي                   
يركز على طـرق الوصـول الريفيـة الـيت سـتحد مـن عزلـة                ) إصالح الطرق  (ماغا نيغوما برنامج  

ئـــة اداريـــة املإن أفقـــر الوحـــدات اجلغرافيـــة اإل. األمـــاكن النائيـــة ومـــن اســـتبعادها االجتمـــاعي
.  املـصابة بالـصراعات قـد اخـتريت بوصـفها مراكـز للعمـل املبكـر                ١٩ والوحدات اجلغرافية الــ   

وجيــري إصــالح املــدارس، وحتــسني مرافــق الرعايــة الــصحية، ووضــع بــرامج العمــل للحــساب   
 .اخلاص وتطوير البنية التحتية

 غامـا نيغومـا  د ُشـرِع يف برنـامج      لقـ . وُوضع برناجمان رئيسيان لتوفري بيئة ريفيـة ممكِّنـة         - ١٤٣
جيـري وضـع خطـط تطـوير القـرى مبـشاركة اجملتمعـات              . ٢٠٠٦مارس  /يف آذار ) هنضة القرية (

). جمالس الـشعب  (جانا ساهبا   و) جمالس القرى (غراما ساهبا   اليت هلا جتمعاهتا يف      الصغرية الريفية 
 واملـساكن، واملـشاريع     تشمل هـذه اخلطـط البنيـة التحتيـة األساسـية، وإعـادة تأهيـل األحـواض                

الزراعية والصناعية، والتمويـل علـى نطـاق صـغري، وطـرق القـرى، ومراكـز األسـواق ومراكـز                    
 .٢٠٠٦لقد بدا التنفيذ يف . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

علــى ) تطــوير اجملتمعــات احملليــة وحتــسني ســبل العــيش (جيميــدريالقــد ُعمــل بربنــامج  - ١٤٤
يف سـبع منـاطق يف ثـالث      وحدة جغرافيـة ٣٣ قرية يف ٥٣٥ُنفذ يف   و ٢٠٠٥أساس جترييب يف    
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 مـن    يف املائـة   ٨٠وُشكلت شركات للشعب تتكون من ممثلي أكثر مـن          . ٢٠٠٦مقاطعات يف   
 منـها   يف املائـة ٥٠األسر املعيشية يف اجملتمع احمللي، ومـن املطلـوب علـى حنـو إلزامـي أن تكـون         

ات الــشعب لبنــاء قــدرات األفــراد، وســداد بعــض  ويقــدم الربنــامج أمــواال لــشرك . مــن النــساء
ويطـور اجملتمـع احمللـي القـدرات      . تكاليف متطلبات البنية التحتية للقرى، وتطـوير سـبل العـيش          

وتكتـسب النـساء الريفيـات جتـارب يف صـنع            على حتديد هوية االحتياجات وختطـيط املـشاريع       
 . به دوليا على نطاق واسع أيضاوتؤدي النساء دورا هاما يف هذا الربنامج املعترف. القرار

لقد صيغت هذه الربامج لتناُول التباينـات والقيـود الـيت شوشـت الفـرص الـيت تتيحهـا                    - ١٤٥
ومــن املبكــر إىل حــد بعيــد تقيــيم التقــدم ولكــن االعتــراف بــدورهن   . احليــاة للنــساء الريفيــات

يــة خطــوة إجيابيــة يف بوصــفهن منتجــات اقتــصاديات وبإمكــان أن يكُــنَّ قيــادات اجملتمعــات احملل
 .تعزيز حقوق املرأة ويف متكني املرأة

لقد أُطلق برنامج خـاص يـستهدف أشـد املنـاطق ختلفـا اقتـصاديا يف البلـد بعـد إجـراء                      - ١٤٦
لقـد أولـت    . االقتـصادية ذات الـصلة بتلـك املنـاطق        -دراسة مركـزة عـن املؤشـرات االجتماعيـة        

 بالــسياسات، وهــي التــدخالت الــيت تــسعى إىل  احلكومــة األولويــة للقيــام بالتــدخالت املتعلقــة 
وتسعى كثري مـن هـذه    . تقدمي املساعدة لسكان تلك املناطق من أجل حتسني مستويات حياهتم         

 .الربامج إىل إفادة املرأة

ويف العمــل علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــإن القــضاء علــى التباينــات يعتــرب   - ١٤٧
دم علـى املـستوى دون الـوطين ُيـضطلع بـه أيـضا بغيـة حتديـد             ومن هنا فإن رصد التقـ     . ضروريا

 .هوية بعض املناطق الضعيفة والقضاء على التباينات
  

   األهلية القانونية- ١٥املادة 
 .ال تغيري منذ التقرير األخري وال توجد شواغل جديدة - ١٤٨

  
   الزواج والعالقات األسرية - ١٦املادة 
 .خريال تغيري منذ التقرير األ - ١٤٩

  خامتة    
مــن الواضــح أن لــدى ســري النكــا التزامــا باإليفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب اتفاقيــة األمــم   - ١٥٠

املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة وقـد خطـت خطـوات واسـعة يف اعتمـاد                      
وتعـي سـري النكـا باجملـاالت الـيت مـن            . سياسات تقدمية لتمكني املرأة ولتحسني نوعية حياهتا      

ــة           ــعا إلزال ــا واس ــاهتا نطاق ــار سياس ــوفر إط ــل يف أن ي ــا وهــي تأم ــراء حتــسينات فيه ــالزم إج ال
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وتعي سري النكـا أيـضا بـأن بعـض الـشواغل املـشار إليهـا يف التقريـر جيـب            . الفجوات القائمة 
تناولُها حبساسية وبطريقة تقبلها مجيع اجملتمعات احمللية، وستقوم بتغـيريات يف جمـاالت حـساسة        

. جتمعات حملية حمددة حينما تسعى اجملتمعات املعنيـة إىل تلـك التغـيريات وتـشرع فيهـا         تتعلق مب 
وستـستمر  . ويف هذا الصدد تدأب احلكومة على إشـراك الناشـطني واخلـرباء مـن اجملتمـع املـدين                

  .هذه السياسة يف إرشاد حكومة سري النكا يف تناُول تلك الشواغل
  


