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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

  لتمييز ضد املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على ا    

  سري النكا    
نظرت اللجنة يف تقرير سري النكا اجلامع الذي يضم تقاريرها الدورية من اخلامس               -١

 كـانون   ٢٦ املعقودتني يف    ٩٧٢ و ٩٧١يف جلستيها   )) CEDAW/C/LKA/5-7(إىل السابع   
وقد صدرت بعد تقـدمي تقريـر   ). SR.972 و CEDAW/C/SR.971انظر   (٢٠١١يناير  /الثاين
وردود ) CEDAW/C/LKA/Q/7(ولة الطرف قائمة املسائل واألسئلة اليت وضعتها اللجنـة          الد

  ).CEDAW/C/LKA/Q/7/Add.1(حكومة سري النكا عليها 

  مقدمة  - ألف  
تثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً رفيع املستوى ترأسـه أمـني وزارة                -٢

النكا لدى األمم املتحدة، وأمني وزارة مناء       التكنولوجيا والبحوث وضم املمثل الدائم لسري       
  .الطفل وشؤون املرأة ومسؤولني من خمتلف فروع احلكومة

  .إال أن اللجنة تالحظ أن الوفد مل ُيجب عن عدة أسئلة طرحتها اللجنة خالل احلوار  -٣
وتأسـف  . وتالحظ اللجنة أن تقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري قد تأخر كثرياً            -٤

ألن التقرير مل ُيعّد يف إطار عملية قائمة على املشاركة تشمل طائفـة واسـعة مـن                 اللجنة  
منظمات اجملتمع املدين الوطنية، مبا فيها املنظمات النسائية، ولكنها تالحظ أن الدولة الطرف             

  .قد التزمت بإشراك منظمات اجملتمع املدين الوطنية يف إعداد التقرير الدوري املقبل
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  اإلجيابيةاجلوانب   - باء  
 علـى   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف         -٥

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتـصديقها يف             
 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع          ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢

  .ألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال وبغاء ا
وتالحظ اللجنة بارتياح أن سري النكا تسري على النحو املتوخى يف اجتـاه حتقيـق            -٦

 ٥واهلـدف   ) خفض معدل وفيات األطفال    (٤واهلدف  ) تعميم التعليم االبتدائي   (٢اهلدف  
  .من األهداف اإلمنائية لأللفية) حتسني صحة األم(
  :جنة مبا يليوترحب الل  -٧

  ؛)٢٠٠٥(سن قانون منع العنف املرتيل   )أ(  
 الذي ُيعدِّل قانون املواطنة وميكِّن املـرأة     ٢٠٠٣ لعام   ١٦سن القانون رقم      )ب(  

  السريالنكية من نقل جنسيتها إىل طفلها؛
 املعدِّل لقانون العقوبات، وهو يتـضمن       ٢٠٠٦ لعام   ١٦سن القانون رقم      )ج(  

ة االجتار باألشخاص يتوافق مع التعريف الوارد يف اتفاقية األمم املتحـدة            تعريفاً جديداً جلرمي  
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا، كما يتضمن حكماً يفرض التزامات معينة  

  باإلبالغ عن حوادث اإلساءة لألطفال؛
ة الوطنيـة  إنشاء وزارة النهوض بالعمالة األجنبية ورفاهها، واعتماد السياس       )د(  

  .لسري النكا بشأن هجرة اليد العاملة، وهي سياسة تركز على شواغل العامالت املهاجرات
وتشيد اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية حلماية وتعزيـز               -٨

  .حقوق اإلنسان تشمل خطة عمل مواضيعية بشأن املرأة

  االتفاقية تنفيذاً فعاالًالعوامل أو الصعوبات اليت حتول دون تنفيذ     
تسلم اللجنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف يف تنفيـذ االتفاقيـة، وهـي                -٩

حتديات ناشئة عن الرتاع املسلح الذي دام لعقود من الزمن وعـن طوفـان املـد الزلـزايل              
  . وما تعرض له البلد مؤخراً من فيضانات٢٠٠٤الذي حدث يف عام ) التسونامي(

  واعي القلق الرئيسية والتوصياتد  -جيم   
التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنهجي واملستمر جلميـع أحكـام          ب اللجنة   تذكِّر  -١٠

االتفاقية وترى أن الشواغل املعرب عنها يف هذه املالحظات اخلتامية والتوصيات الواردة            
مي التقريـر   فيها تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت تقـد             
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وبالتايل حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملـاالت يف            . الدوري املقبل 
أنشطتها التنفيذية واإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة والنتائج املُحرزة يف تقريرها الدوري           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل عرض هذه املالحظات اخلتاميـة علـى مجيـع              . املقبل
  .ت املختصة، وعلى الربملان، وعلى اهليئة القضائية، من أجل ضمان تنفيذها التامالوزارا

  الربملان    
يف حني تعيد اللجنة تأكيد أن احلكومة تتحمل املسؤولية األوىل وختضع للمساءلة              -١١

بشكل خاص عن التنفيذ التام اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، فإهنا ُتشدِّد على 
الدولة الطرف إىل تشجيع برملاهنا     اللجنة  وتدعو  . اقية ُملزِمة جلميع فروع احلكومة    أن االتف 

فيما يتصل بتنفيذ     اخلطوات الالزمة  باختاذجراءاته، وحسب االقتضاء،    إل وفقاًعلى القيام،   
  . مبوجب االتفاقيةة املقبلتقاريرهاعملية تقدمي احلكومة وهذه املالحظات اخلتامية 

   القانوينمركز االتفاقية    
االتفاقيـة يف   تعرب اللجنة عن قلقها ألنه رغم تصديق الدولـة الطـرف علـى                -١٢
االتفاقية مل حتظ بعد مبركز القانون الداخلي مبوجب الدستور أو مبوجـب            ، فإن   ١٩٨١ عام

  . برملاينقانون
حتث اللجنة الدولة الطرف على املضي دون إبطاء يف إدراج االتفاقية كليـاً يف                -١٣

 إعطاء أمهية مركزية لالتفاقية بوصفها األساس للقضاء على    من أجل ا القانوين احمللي    نظامه
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   التمييز ضد املرأةحظر    
وفقاً ظر التمييز ضد املرأة     تشريعات يف الدولة الطرف ال حت      ألن   بالقلق اللجنة   تشعر  -١٤

توسع نطاق هـذا    التمييز املباشر وغري املباشر، أو       من االتفاقية اليت تشمل كالً من        ١ للمادة
 ويف هـذا  .  من االتفاقية  ٢الفاعلة العامة واخلاصة وفقاً للمادة      احلظر ليشمل أفعال اجلهات     
تقوم الدولة الطرف حاليـاً     مشروع قانون حقوق املرأة الذي      اخلصوص، تالحظ اللجنة أن     

  .مع االتفاقيةبصياغته ال يتماشى 
  :ة الدولة الطرف إىل ما يليتدعو اللجن  -١٥

إدماجاً تاماً يف التشريعات احمللية      مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة       إدماج  )أ(  
من االتفاقية، فضالً عن حظر  ) أ(٢ املناسبة، مثل مشروع قانون حقوق املرأة، وفقاً للمادة       

  ؛ من االتفاقية٢و ١التمييز على أساس اجلنس متشياً مع املادتني 
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مان مسؤولية الدولة عن أفعال التمييز اليت ترتكبها جهات فاعلة عامة     ض  )ب(  
، شـكالً  من االتفاقية، بغية التوصـل إىل حتقيـق املـساواة         ) ه(٢ وفقاً للمادة    ،وخاصة

  .بني الرجل واملرأةوموضوعاً، 

  القوانني التمييزية    
لكنها مسلمني،  لقانون األحوال الشخصية لل   عملية اإلصالح اجلارية    تالحظ اللجنة     -١٦

 يف القوانني، مبا يف ذلك قـانون العقوبـات،      تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود أحكام متييزية      
وقانون تطوير األراضي الذي يعطي األفضلية للذكور على اإلناث يف قضايا املرياث، وقوانني             

وقانون وقانون األحوال الشخصية للمسلمني، وقانون الكانديان       األحوال الشخصية العامة،    
واللجنة قلقة أيضاً إزاء تعدد النظم القانونية املؤلفة من قوانني عامة وأخـرى             . التيساوالماي

. وعدم قدرة النساء على اختيار النظام املناسب من بني خمتلف النظم القانونية           عرفية ودينية،   
إزاء عدم وجود أي فرصـة للمراجعـة القـضائية          كما تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها        

  . الدستورصدور لتاريخ ة السابقاتللتشريع
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -١٧

مراجعة القوانني من أجل مواءمة تشريعاهتا احملليـة، يف         عملية  بتعجيل  ال  )أ(  
  إطار زمين حمدد، مع أحكام االتفاقية؛

قانون مثل   القوانني التمييزية من     لتعديلقوانني  التعجيل باعتماد مشاريع      )ب(  
  تطوير األراضي املعروض حالياً على الربملان من أجل تعديله؛

 توعيـة تقدمي دعمها، بشكل خاص، إلصالح القانون العريف من خالل            )ج(  
 احمللية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات         اجملتمعاتاجملموعات الدينية وأفراد    

   والتعاون معها؛هاتاجلالنسائية غري احلكومية، والتحاور مع هذه 
ضمان مشاركة املرأة مشاركة تامة وعلى قدم املساواة يف عملية إصالح             )د(  
  .القوانني

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
لكنها ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بوضع خطة عمل مواضيعية بشأن املرأة،              -١٨

كما أن اللجنة قلقة أيـضاً إزاء       . قطتمد  ألن خطة العمل الوطنية السابقة مل ُتع      تشعر بالقلق   
  .التأخري يف اعتماد مشروع القانون املُنشئ للجنة الوطنية املعنية باملرأة

  : ما يلي إىلالداعيةتكرر اللجنة توصيتها   -١٩
 اللجنة الوطنية املعنيـة     املتعلق بإنشاء اعتماد مشروع القانون    بتعجيل  ال  )أ(  
  باملرأة؛
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ما يكفي من املوارد من ميزانيـة       عضاء اللجنة وتأمني     استقاللية أ  ضمان  )ب(  
  .الدولة لتمكني اللجنة من أداء عملها

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
استراتيجية ك تدابري خاصة مؤقتة ال تعتزم اختاذتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف   -٢٠

املـشمولة  االت  اجملمجيع  بني الرجل واملرأة يف     املوضوعية   لإلسراع بتحقيق املساواة     ضرورية
اليت تشري إىل تفسري احملكمة  املعلومات املعروضة على اللجنة واللجنة قلقة أيضاً إزاء. االتفاقيةب

  ).٢٠١٠ لعام ١١-٢حكم احملكمة العليا اخلاص رقم  (التمييز اإلجيايبالعليا التقييدي ملسألة 
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٢١

تدابري خاصة مؤقتة، مبا يف ذلك وضع جـداول زمنيـة حمـددة             اختاذ    )أ(  
وضع ضـعيف،   وأهداف رقمية، يف اجملاالت اليت ُتعد فيها املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً أو يف              

  ، لإلسراع بالنهوض باملرأة؛عند الضرورةإضافية، وختصيص موارد 
 الواردة يف   ،ؤقتةفهوم التدابري اخلاصة امل   مب املعنيني مجيع املسؤولني    تعريف  )ب(  
 ٢٥ من االتفاقية، كما جاء تفسريها يف التوصـية العامـة رقـم              ٤ من املادة    ١الفقرة  

  ؛الصادرة عن اللجنة
تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات شاملة عـن اسـتخدام هـذه              )ج(  

  .أثري هذه التدابريالتدابري اخلاصة املؤقتة فيما يتصل مبختلف أحكام االتفاقية وت

  لقوالب النمطية واملمارسات التمييزيةا    
 فيمـا يتعلـق بـأدوار      ،إزاء استمرار القوالـب النمطيـة     عن قلقها    اللجنة   تعرب  -٢٢

كمـا أن   .  اإلعالم ، يف صفوف عامة اجلمهور ووسائط     ومسؤوليات وهويات املرأة والرجل   
نعكس يف وضعهن   اللجنة قلقة ألن تنميط الدور اجلنساين يدمي التمييز ضد النساء والفتيات وي           

 العديد من اجملاالت، مثل العمل وصنع القرار        املستضعف وغري املتساوي مع مركز الرجل يف      
، والتحرش اجلنـسي، وغـري   التثقيف اجلنسي واإلجنايب والتعليم، مبا يف ذلك     وملكية األرض 

  .ذلك من أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف يف العالقات العائلية
  :لجنة الدولة الطرف على ما يليحتث ال  -٢٣

 املمارسات والقوالب النمطيـة     إبطالوضع استراتيجية شاملة لتغيري أو        )أ(  
 أن تتضمن هذه    وينبغي. من االتفاقية ) أ(٥واملادة  ) ه(٢ املرأة، وفقاً للمادة     اليت متيِّز ضد  

 ذلك القادة    اإلعالم، مبا يف    عامة اجلمهور ووسائط   موجهة حنو االستراتيجية جهود توعية    
  بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات النسائية؛اجملتمعات احمللية، ُتنفَّذ الدينيون وقادة 
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 فهم املساواة بني الرجل     لتحسنياختاذ تدابري تستهدف الشباب والكبار        )ب(  
 رمسي وغري الرمسي، وكذلك مـع وسـائط       واملرأة، والعمل من خالل النظام التعليمي، ال      

  ؛الصورة اإلجيابية وغري النمطية للمرأةجلماهريي، لتعزيز اإلعالم ا
واختاذ اإلجراءات  مدى تأثريها،   رصد واستعراض التدابري املتخذة لتقييم        )ج(  

  .املقبل معلومات واضحة عن هذه املسألةالدوري املناسبة، وتضمني التقرير 

  العنف ضد املرأة    
، ٢٠٠٥انون منع العنف املرتيل يف عـام        سن ق بالقلق ألنه بالرغم من      اللجنة   تشعر  -٢٤
مـن  ويبـدو   . يف النظر يف هذه القضايا مبوجب هذا القانون       تزال حتدث تأخريات كبرية      ال

تعلـو  احلوار البّناء أن معظم القضايا تعالَج من خالل وساطة الشرطة، وأن العالقات العائلية              
زاء عدم االعتراف باالغتـصاب     إكما أن اللجنة قلقة     .  محاية املرأة وقمع العنف ضدها     على

وهي تأسف أيضاً لعدم وجود  . عندما يكون قاضٍ قد أقّر سابقاً انفصال الزوجني       الزوجي إال   
 وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن جترمي العالقات        .بيانات ومعلومات حمددة عن العنف املرتيل     

كما تشعر اللجنة   . ماية القانونية اجلنسية املثلية يؤدي إىل استبعاد النساء استبعاداً تاماً من احل         
بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون ميكن أن حيتجزوا هؤالء النساء على               

  .حنو تعسفي
  :، على ما يلي١٩حتث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم   -٢٥

اء والفتيـات،   االهتمام على سبيل األولوية مبكافحة العنف ضد النـس          )أ(  
  واعتماد تشريع شامل لتجرمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛

 والتوعية ملوظفي القضاء واملوظفني     التثقيفتنظيم تدريب إضايف يف جمايل        )ب(  
 اخلـدمات الـصحية،     ومقدموالعموميني، وال سيما منهم املسؤولون عن إنفاذ القوانني،         

ت احمللية، وعامة اجلمهور، من أجل التوعيـة         االجتماعيون، وقادة اجملموعا   واألخصائيون
   جنائية؛أفعاالًبأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة تشكل 

 الدعم لضحايا العنف، مبا يف ذلك عن طريق         لتقدمياختاذ التدابري الالزمة      )ج(  
  لضحايا العنـف   املتعلق بإنشاء مآوٍ  حتسني فرص وصول املرأة إىل العدالة، وتنفيذ قرارها         

  ؛الدولةترعاها 
 بصرف النظـر عـن اإلقـرار      الزوجي،  توسيع نطاق جترمي االغتصاب       )د(  
  النفصال؛القضائي ل
 مرتكبيه، ومقاضاة حوادثهملنع العنف، والتحقيق يف الالزمة اختاذ التدابري   )ه(  
  ؛ومعاقبتهم
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توفري احلماية واإلغاثة وسبل االنتصاف، مبا يف ذلـك تقـدمي تعـويض           )و(  
  ؛أُسرهنئم، للضحايا ومال

نزع الطابع احلرجي عن ممارسة العالقات اجلنسية بالتراضي بني بـالغني             )ز(  
  .من اجلنس نفسه، والوفاء بااللتزام بعدم التمييز مبوجب االتفاقية

   الغريبغاءاالتِّجار باألشخاص واستغالل     
ص، مبا يف    الدولة الطرف ملكافحة االتِّجار باألشخا     تبذهلاتشيد اللجنة باجلهود اليت       -٢٦

ذلك إدخال تعريف جديد جلرمية االتِّجار باألشخاص يف قانون العقوبات، وتنظيم أنـشطة             
كما تشيد اللجنة مبا جيري حالياً من إعداد . توعية، وإنشاء فرقة عمل ملكافحة االتِّجار بالبشر

 كـام األح إزاء تدّني عـدد      تشعر بالقلق غري أن اللجنة    . ملشروع قانون بشأن محاية الشهود    
 اآلمنة لضحايا   احلماية واملآوي تدابري  التِّجار باألشخاص، وإزاء قلّة      املدانني با  حبقوالعقوبات  

دق على بروتوكول منع وقمع االتِّجـار       قة أيضاً ألن الدولة الطرف مل تص      وهي قل . االتِّجار
حدة ملكافحة  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال واملعاقبة عليه، املكمِّل التفاقية األمم املت         

  .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٧

مكافحة مجيـع أشـكال االتِّجـار بالنـساء         تعزيز تدابريها الرامية إىل       )أ(  
واألطفال، مبا يف ذلك عن طريق زيادة التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ              

   من االتفاقية؛٦لمادة ل وفقاًوبلدان العبور، 
 ومحاية  ،ضمان مقاضاة ومعاقبة األفراد املتورطني يف االتِّجار باألشخاص         )ب(  

  تعافيهم؛املساعدة يف ضحايا هذا االتِّجار و
 تشريعات مكافحـة االتِّجـار      بشأن توفري املعلومات والتدريب     ضمان  )ج(  

 واألخـصائيني  احلـدود،   للمسؤولني القضائيني واملسؤولني عن إنفاذ القوانني، وحـرس       
  د؛ومقدمي اخلدمات، يف مجيع أحناء البلاالجتماعيني، 

مراعاة املبادئ املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان واالتِّجـار               )د(  
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      املبادئ اليت وضعتها مفوضية      وهي ،باألشخاص

(E/2002/68/Add.1)      االتِّجار بالبـشر، وخباصـة النـساء       ، لدى رسم سياسات مكافحة
  والفتيات؛
 على بروتوكول منع وقمع االتِّجار باألشخاص وخباصة النساء         التصديق  )ه(  
، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب             واملعاقبة عليه  واألطفال
  ).بروتوكول بالريمو(الوطنية، 
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قـانون  لعلومات الواردة فيما يتعلق باستخدام الشرطة ل       إزاء امل  بالقلق اللجنة   وتشعر  -٢٨
  .لتوقيف العاملني يف جمال اجلنس تعسفاًاملتعلق مبنع التشرد  ١٨٤٢رقم 
على أن تكفل امتناع الشرطة عن تطبيق أحكام قانون حتث اللجنة الدولة الطرف   -٢٩

  .لشوارعمنع التشرد لتوقيف العاملني يف جمال اجلنس وإلقاء القبض عليهم يف ا

  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    
العامة، مبا  و السياسية   احلياة إزاء تدّني مستوى مشاركة املرأة يف        بالقلق اللجنة   تشعر  -٣٠

يف ذلك تدّني متثيل املرأة يف الربملان، ويف جمالس املقاطعات، ويف السلطات احملليـة، وعلـى                
الدولـة الطـرف     كما أن اللجنة قلقـة ألن     . الدبلوماسينع القرار، ويف السلك     مستوى ص 

مستوى  تدين   تعزو اخذ أية تدابري لتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية، وألهن          ُتت مل
متثيل املرأة إىل اختيارها الشخصي، وقيامها بعـدة أدوار، وارتفـاع تكـاليف احلمـالت               

  .درة املرأة على كسب األصواتاالنتخابية، وقلّة ثقة األحزاب السياسية بق
الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لزيادة متثيل       بأن تتخذ   تكرر اللجنة توصيتها      -٣١

املستوى واملستوى احمللي وعلى مستوى املقاطعات      على  العامة  و السياسية   احلياةاملرأة يف   
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي. الوطين

كاملة تعزيز مشاركة املرأة مشاركة     ياسات مستدامة تفضي إىل     انتهاج س   )أ(  
  مع الرجل يف صنع القرار يف مجيع ميادين احلياة العامة والسياسية واملهنية؛ومتكافئة 
 فيما يتعلق باملرأة يف احلياة ٢٣ من التوصية العامة رقم    االستفادة الكاملة   )ب(  

 ، طبقـاً  حمـددة مين واضح وبأهداف رقمية     العامة واختاذ تدابري خاصة مؤقتة، يف إطار ز       
  ؛٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم ٤ من املادة ١للفقرة 

 التـدابري   اعتمادتنفيذ محالت توعية، مبا يف ذلك خبصوص الغرض من            )ج(  
، وإبراز األمهية   تقدمي الدعم املايل للمرشحات    العمل بنظام احلصص أو      مثلاخلاصة املؤقتة   

 بالنسبة للمجتمع بأكمله يف تـولّي       ومتكافئةاليت تكتسيها مشاركة املرأة مشاركة كاملة       
  .املناصب القيادية يف مجيع القطاعات وعلى مجيع املستويات

  التعليم    
 اللجنة بإجنازات الدولة الطرف يف جمال تعليم املرأة وباجلهود املبذولة للقـضاء             تنوِّه  -٣٢

البيانات املوزعة حبـسب    نية يف التعليم الرمسي، لكنها تأسف لقلة        األدوار اجلنسا على تنميط   
واللجنة قلقـة   . ام التعليم نوع اجلنس واجملموعات اإلثنية على كل مستوى من مستويات نظ         

يف  مما يؤدي إىل تركـز الفتيـات          يف نظام التعليم،   اجلنساينزاء استمرار تنميط الدور     أيضاً إ 
يتدىن فيها مستوى املهارات، فضالً عن عدم اختاذ الدولـة           اليت   جماالت التعليم املهين والتقين   
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الطرف إجراءات ملكافحة استمرار نقص متثيل املرأة يف امليادين التقنية واهلندسـية يف جمـال               
  .التعليم العايل

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٣
للفتيات علـى  ة من أجل تعميم التعليم ذي النوعية اجليد  تعزيز جهودها     )أ(  

  مجيع مستويات نظام التعليم ويف كل فئة من الفئات اإلثنية؛
 تنميط األدوار املنسوبة للجنـسني يف       إهناءمواصلة جهودها الرامية إىل       )ب(  

  التعليم الرمسي؛
إىل التعليم املهين والتقين     الفتيات سياسة ترمي إىل تشجيع وصول       وضع  )ج(  

 االختصاصات العلميـة واهلندسـية وغـري ذلـك مـن            التعليم العايل يف  والنساء إىل   
  .االختصاصات التقنية

  العمل    
إزاء إن اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز ضد املرأة يف سوق العمل، وبشكل خـاص      -٣٤

 املهارات واملنخفضة األجر، وإزاء ارتفاع معدل البطالـة يف         الوظائف املتدنية تركّز النساء يف    
وتعرب . اإلجنازات اليت حققتها الدولة الطرف يف جمال التعليم       غم من   صفوف النساء على الر   
قـانون  عدم وجود   ، و  للحماية  العامالت يف القطاع غري الرمسي     افتقاراللجنة عن قلقها إزاء     

الدولة الطرف  واللجنة قلقة كذلك ألنه على الرغم من تصديق         . حمدد بشأن التحرش اجلنسي   
يف التشريع   بشأن املساواة يف األجور، مل ينعكس        ١٠٠ية رقم   على اتفاقية منظمة العمل الدول    

  .لقاء العمل ذي القيمة املتساويةالرجل واملرأة أجور مبدأ تساوي الوطين 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٥

 بوسـائل  الفرص بني الرجل واملرأة يف سوق العمل الرمسية        تكافؤضمان    )أ(  
اصة مؤقتة ترمي إىل القضاء على التمييز املهين األفقي والرأسـي،           من بينها اختاذ تدابري خ    

  ؛٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم ٤ من املادة ١وفقاً للفقرة 
وضع خطة عمل حلماية العامالت يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلـك               )ب(  

   الضمان االجتماعي وغري ذلك من االستحقاقات؛حصوهلن علىتأمني فرصة 
التدابري التشريعية وغريهـا  معلومات عن  تضمني تقريرها الدوري املقبل       )ج(  

  .من التدابري املتخذة حلماية املرأة من التحرش اجلنسي يف مكان العمل

  الصحة    
تنوِّه اللجنة باإلجنازات اليت حققتها الدولة الطرف يف جمال رعاية صحة األم، لكنها               -٣٦

رفة مبسائل الصحة اإلجنابية واخنفاض معدل استخدام وسـائل         إزاء حمدودية املع  تشعر بالقلق   
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تقـدماً واملنـاطق    األقل  ، وارتفاع مستوى محل املراهقات، وال سيما يف املناطق          احلملمنع  
خدمات تنظيم األسرة وتزايـد تفـشي       املتأثرة بالرتاع، فضالً عن تدين إمكانية الوصول إىل         

واللجنة قلقة أيـضاً    . يف صفوف النساء  اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   اإلصابة بعدوى   
ألن اإلجهاض ُيعترب جرمية يعاقب عليها مبوجب القانون، ما مل يكن الغرض منه إنقاذ حيـاة                

هي نتيجـة    يف املائة من وفيات األمهات       ١٠قرابة  ألن مثة تقارير تشري إىل أن       األم، وتأسف   
  .مباشرة لإلجهاض السري

، حتث اللجنة الدولة الطرف  الصادرة عن اللجنة   ٢٤مة رقم   يف إطار التوصية العا     -٣٧
  :على ما يلي

على نطاق واسع خلدمات تنظيم األسرة والتثقيـف يف         ضمان الترويج     )أ(  
جمال الصحة اإلجنابية، وال سيما يف صفوف النساء والفتيات املشردات داخلياً، فضالً عن             

ـ      ويف ا النساء العامالت يف املناطق األقل تقدماً         ةًملناطق املتأثرة بالرتاع، مع االهتمام خاص
جلنـسي  بالوقاية من محل الفتيات يف سن مبكرة ومكافحة األمراض املنقولة باالتـصال ا            

  اإليدز؛/وفريوس نقص املناعة البشري
هذه  عن طريق حتديد ومعاجلة أسباب       النفاسيةوفيات  ال معدالت   خفض  )ب(  
  الوفيات؛
 مثـل جلوء املرأة إىل إجراءات طبية غري آمنة،        تدابري لضمان عدم    اختاذ    )ج(  

  اإلجهاض غري الشرعي، بسبب قلة اخلدمات املالئمة فيما يتعلق بتحديد النسل؛ 
الـيت   األحكام العقابيـة     إلغاءمراجعة القوانني املتعلقة باإلجهاض بغية        )د(  
 ذات ومتكينهن من الوصول إىل خـدمات      على النساء الاليت يلجأن إىل اإلجهاض        تفرض

  .نوعية جيدة من أجل إدارة املضاعفات الناشئة عن اإلجهاض غري اآلمن

  نساء األرياف    
قد وضعت جـدول أعمـال للتنميـة     الدولة الطرف   أن  تالحظ اللجنة مع التقدير       -٣٨

 بني نساء املدن ونساء     ات ُتعرب عن قلقها إزاء قلة البيانات عن التفاوت        إال أن اللجنة  . الوطنية
ولزلزال املـّد   عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األرامل نتيجة للرتاع         عرب مرة أخرى    وتاألرياف،  
، والعديد منهن مسنات وأميـات وذوات       ٢٠٠٤الذي حدث يف عام      )التسونامي(الطوفاين  

 األراضـي،   متلكوتالحظ اللجنة أن املمارسات التمييزية متنع املرأة من         . سبل عيش شحيحة  
ـ بالتوقيع على الوثائق الرمسيـة      "  األسرة رب"ل نه ال ُيسمح إال     ألذلك   شهادات ملكيـة   ك

  . قطع األرض من احلكومةواحلصول علىاألراضي، 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٩

   على إدراج منظور جنساين يف جدول أعمال التنمية الوطنية؛ضمان  )أ(  
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ء األريـاف    بني نـسا   اتالتفاوتومجع البيانات عن حالة نساء األرياف         )ب(  
  ونساء املدن، وإدراج هذه البيانات والتحليالت يف التقرير الدوري املقبل؛

يد الدخل، لتحـسني     سياسات وبرامج، مبا يف ذلك خمططات لتول       وضع  )ج(  
   والنساء املسنات؛وضع ربات األسر

يف املمارسة اإلدارية واالعتـراف بامللكيـة       " رب األسرة " مفهوم   إلغاء  )د(  
  رض؛املشتركة لأل

منح امللكيـة املـشتركة   لضمان  األراضي تطويراإلسراع بتعديل قانون     )ه(  
  .لمتزوجنيل أراض الدولة ختصصالزوجني عندما لكال 

  تأثري الرتاع على النساء    
للعنف  اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من شرح مفاده أن النساء مل خيضعن              تالحظ  -٤٠

رتاع ويف مرحلة ما بعد انتهائه، لكنها ال تـزال تـشعر   خالل املراحل األخرية من ال  والتمييز  
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان فيما خيـص  حدوث بقلق بالغ إزاء ما تفيد به التقارير من  

. نساء أقلية التاميل واملشردات داخلياً واملقاتالت السابقات      النساء يف كال اجلانبني، وخباصة      
طفل ومتكني املرأة ليست عضواً يف اللجنة االستـشارية         كما أن اللجنة قلقة ألن وزارة مناء ال       

املعنية باملساعدة اإلنسانية اليت تتألف من ممثلني من الوزارات املعنية للتشاور مـع البلـدان               
والوكاالت املاحنة، وألن اللجنة املعنية بالدروس املستخلصة وحتقيق املصاحلة، املؤلفة من مثانية            

 كما تشعر اللجنة بقلق بـالغ إزاء وجـود          .م إال امرأة واحدة    الرئيس، ال تض   أعضاء يعينهم 
تقارير تشري إىل أعمال عنف جنسي ارتكبتها، كما ُيزعم القوات املسلحة وقوات الـشرطة              

وتشعر اللجنة كذلك بقلق بالغ إزاء وجود تقارير تشري إىل عدم كفاية            . ومجاعات املتمردين 
 من اخلدمات األساسية مثـل املـأوى واملرافـق          البنية التحتية وعدم توافر سوى قدر حمدود      

  .الصحية وإمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤١

النساء املتأثرات بالرتاع الذي طال أمده، وخباصة نـساء أقليـة           محاية    )أ(  
 شكل من أشـكال     أيالتاميل، مبا يف ذلك املشردات داخلياً واملقاتالت السابقات، من          

  انتهاكات حقوق اإلنسان؛
القيام على وجه السرعة بالتحقيق يف مجيع أعمـال العنـف ومقاضـاة               )ب(  

مرتكبيها ومعاقبتهم، مبا يف ذلك أعمال العنف اجلنسي املرتكبة من قبل جهات خاصـة              
  وتلك املرتكبة من قبل القوات املسلحة وقوات الشرطة وجمموعات املتمردين؛

 مراكز إلسداء املشورة للنساء من أجل معاجلة ما أصـاهبن مـن             إنشاء  )ج(  
  صدمات فيما يتعلق بالعنف اجلنسي على وجه التحديد؛
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توفري بنية حتتية مالئمة للنساء املشردات داخلياً والعائـدات، وخباصـة             )د(  
  السكن واملرافق الصحية وإمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي؛

تصادية واالجتماعية يف أنشطة إعادة اإلعمار بعـد        مراعاة احلقوق االق    )ه(  
  انتهاء الرتاع، بوسائل منها اعتماد تدابري خاصة مؤقتة؛

، وزيادة فرص وصـول املنظمـات       داخلياًتأمني حرية تنقل املشردات       )و(  
وحصول السكان علـى    جراء الرتاع يف مشال البلد،      الدولية إىل السكان املتضررين من      

  ية؛املساعدات اإلنسان
وفقاً للقتراح الذي قدمتـه      يف إنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة        النظر  )ز(  

يتم تكليفها بالتحقيق يف حـاالت      مؤخراً مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،      
 يف املراحـل    حدثتاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املرأة، اليت           

  لدولة الطرف؛األخرية من القتال يف ا
يف وبنـاء الـسالم      البلد   إعمارإعادة  عمليات  تأمني مشاركة املرأة يف       )ح(  

  .مرحلة ما بعد الرتاع

  املهاجرات    
هاجرن يها الدولة الطرف لصاحل النساء الاليت بتدابري احلماية اليت تتخذترحب اللجنة   -٤٢

ة لالسـتغالل مـن قبـل    ة ألن هؤالء النساء ما زلن عرض    تظل قلقل  لكنهامن سري النكا،    
وكاالت التشغيل غري املشروعة، وألن العديدات من بينهن يعملن يف ظروف من االستغالل             

  .ويتعرضن للعنف واالعتداء على أيدي مشغليهن
 متكـني   من أجـل   هنج قائم على احلقوق      اتباعحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٤٣

 ،فاقات ثنائية مع البلـدان املـستقبلة      العامالت املهاجرات، وال سيما من خالل تنفيذ ات       
  .ومساعدة املهاجرات الاليت يلتمسن إنصافاً

  الزواج والعالقات العائلية    
يساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود جمموعة من القوانني العامة، والعرفية والدينية              -٤٤

جنة بـالقلق ألن    كما تشعر الل  . اليت تتعلق بشؤون الزواج وتتضمن عناصر متييزية ضد املرأة        
يف قانون  معترف به   وألنه ال يوجد حد أدىن لسن الزواج        تعدد الزوجات غري حمظور قانوناً،      

نساء التاميل حيتجن إىل موافقة أزواجهن للمثول أمـام         ألن  األحوال الشخصية للمسلمني، و   
تـراف  يف االع املستوى املتدين للتقدم    واللجنة قلقة أيضاً إزاء     . احملكمة أو إلمتام أي معامالت    

للمرأة لدى الطالق مبوجب القـانون    قوق االقتصادية   احلدون وجود خطأ يربره، وب    بالطالق  
  .العام
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٤٥
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اإلسراع بتعديل قانون األحوال الشخصية للمسلمني فيما يتعلق بتعدد            )أ(  
 الذي يقتضي موافقة الزوج على      وقانون التيساوالماي الزوجات والزواج يف سن مبكرة،      

مثول الزوجة أمام احملاكم أو على إمتام أية معاملة، وذلك وفقاً التفاقية حقـوق الطفـل                
   الصادرة عن اللجنة؛٢١والتوصية العامة رقم 

النظر يف إعداد قانون موحد بشأن األسرة وفقاً لالتفاقية يتناول احلـق              )ب(  
 كما يتناول ممارسات تعدد الزوجات والـزواج        املتساوي يف اإلرث والتملك واألرض،    

  املبكر بغية إبطاهلا، ويتضمن خيار استفادة مجيع النساء من األحكام املدنية؛
  ؛القواننيضمان مشاركة املرأة يف عملية إصالح   )ج(  
 تقدمي معلومات يف التقرير الدوري املقبل عن اجلهود املبذولة لالعتراف           )د(  
  .يربره وتعزيز احلقوق االقتصادية للمرأة لدى الطالقدون وجود خطأ بالطالق 

  مجع البيانات وحتليلها    
لكنها تـشعر   إحصاءات شاملة خبصوص صحة الطفل،      أنه مت تقدمي     اللجنة   تالحظ  -٤٦

 جمـاالت  إزاء حمدودية توافر البيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس واجملموعة اإلثنية يف             بالقلق
 بـني   اتالتفاوتو،  داخلياًأة، وتعدد الزوجات، وحالة املشردات      أخرى، منها العنف ضد املر    
وهي بيانات ضرورية من أجل إجراء تقييم دقيق حلالـة املـرأة            نساء األرياف ونساء املدن،     

والتقييم املنهجيني للتقدم احملـرز     هبدف وضع سياسات مستنرية وحمددة األهداف، والرصد        
  .يما يتعلق جبميع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةفاملساواة املوضوعية للمرأة صوب حتقيق 

 الطرف إىل املضي يف تعزيز مجع بيانات شاملة مفصلة حبسب           تدعو اللجنة الدولة    -٤٧
احملـرز  قابلة للقياس لتقدير االجتاهات يف وضع املرأة والتقـدم          مؤشرات  نوع اجلنس و  
لدولة الطرف إىل توصـيتها     وتوجه اللجنة نظر ا   املساواة املوضوعية للمرأة،    صوب حتقيق   

  .هذا اخلصوصيف  ٩العامة رقم 

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 ١تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، يف أقرب وقت ممكن، تعديل الفقـرة            -٤٨

  . من االتفاقية فيما يتعلق بأوقات اجتماع اللجنة٢٠من املادة 

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، لدى أدائها لاللتزامات الـيت               -٤٩

تقع على عاتقها مبوجب االتفاقية، إعالن ومنهاج عمل بيجني اللـذين يعـززان أحكـام               
ن تقريرها الدوري املقبل معلومـات يف هـذا         ضمِّاالتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تُ      

  .الصدد
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  النشر    
 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق             تطلب  -٥٠

واسع يف سري النكا من أجل تعريف اجلمهور ومسؤويل احلكومة والسياسيني والربملانيني            
واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان باخلطوات املتخذة لضمان املساواة للمرأة،          

وتوصي .  اإلضافية اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد       شكالً وموضوعاً، فضالً عن اخلطوات    
وتشجع اللجنـة الدولـة   . اللجنة بأن يتم هذا النشر على مستوى اجملتمعات احمللية أيضاً  

الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات لبحث التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات             
ى نطاق واسع، وخباصة يف صفوف وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر عل. اخلتامية

املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصيات العامة الصادرة عـن اللجنـة،            
وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة           

لقـرن  املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم يف ا       : ٢٠٠٠املرأة عام   "حول موضوع   
  ".احلادي والعشرين

  التصديق على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدولية الرئيسية              -٥١

التسعة حلقوق اإلنسان أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيـع              
ا على النظر يف التصديق علـى       ولذلك تشجع اللجنة حكومة سري النك     . مناحي احلياة 

املعاهدتني اللتني مل تدخل بعد طرفاً فيهما، أي االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من              
كما تشجع اللجنة حكومـة   . االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

ة الدوليـة   سري النكا على النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي           
  .١٩٥١وعلى االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني املعتمدة يف عام 

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون سنتني معلومات خطية عـن                -٥٢

  . أعاله٤١ و٣١اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  لتقنيةاملساعدة املالية وا    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من املساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها                -٥٣

وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة يف وضع وتنفيذ برنامج شـامل يهـدف إىل تنفيـذ                
وتعرب اللجنة عن استعدادها ملواصلة     . التوصيات الواردة أعاله فضالً عن االتفاقية ككل      

غية تقدمي املزيد من اإلرشادات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة         احلوار مع الدولة الطرف ب    
  .أعاله وااللتزامات اليت تقع على عاتق الدولة الطرف مبوجب االتفاقية
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  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجيع الـوزارات واهليئـات               -٥٤

 وأن تتشاور، يف الوقت نفسه، مع خمتلف املنظمات العامة يف إعداد تقريرها الدوري املقبل
  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب، يف تقريرها الدوري املقبل الذي              -٥٥
 من االتفاقية، للشواغل املعرب عنـها يف هـذه املالحظـات            ١٨سيقدم مبوجب املادة    

 /لطرف إىل تقدمي تقريرها الـدوري املقبـل يف شـباط          وتدعو اللجنة الدولة ا   . اخلتامية
  .٢٠١٥ فرباير
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير      -٥٦

مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعـداد   
 مبعاهدات بعينها، وهي املبادئ التوجيهية اليت أقرت يف وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق

االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان املعقـود يف               
وجيب تطبيق املبـادئ التوجيهيـة      ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران

هية اليت اعتمدهتا اللجنة يف     إلعداد التقارير املتعلقة مبعاهدات بعينها، وهي املبادئ التوجي       
مقترنـة  ) ، املرفق األول  A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /دورهتا األربعني املعقودة يف كانون الثاين     

وهذه املبادئ التوجيهيـة    . باملبادئ التوجيهية املنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة       
قية القضاء على مجيع    تشكل جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفا        

وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات الوثيقة املتعلقة مبعاهدة بعينها         . أشكال التمييز ضد املرأة   
 ٨٠ صفحة، بينما ينبغي أال يتجاوز عدد صفحات الوثيقة األساسية املوحدة احملدَّثة             ٤٠

  .صفحة

        
 


