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  )(CEDAW/C/LKA/Q/7الردود على املسائل املثارة يف قائمة القضايا     

  عام    

  امس والسادس والسابعاإلجراءات املتبعة يف إعداد التقرير اجلامع للتقارير الدورية اخل    
مت جتميع التقرير لوزارة مناء الطفل وشؤون املرأة باحلصول على تقارير بشأن التقدم               -١

احملرز فيما خيص االلتزامات مبوجب املواد العديدة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز   
املؤسـسات تلـك    ومشلت هذه   . املعنية صاحبة املصلحة  ضد املرأة من املؤسسات احلكومية      

املسؤولة عن قطاعات إقامة العدل والصحة والتنمية الريفية والعمل واخلدمات االجتماعيـة            
ونوقش مشروع التقرير يف عدة جلسات مع املؤسسات احلكومية املعنية قبل وضع            . والتعليم

  .صيغته النهائية وتقدميه إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
غري أنه ُعِقـدت    . ستَشر منظمات اجملتمع املدين بشكل مباشر يف إعداد التقرير        مل تُ   -٢

  .جلسة استشارية مبشاركة منظمات غري حكومية نوقش خالهلا مشروع التقرير
للمناقشة يف الربملان وال تقـضي      القطرية  تقارير  الال يوجد أي حكم يقتضي طرح       و  -٣

  .وهلذا، مل يتم هذا األمر. األعراف بذلك

  اإلطار التشريعي واملؤسسي    

  األراضيقانون تطوير تعديل     
على حق مالك أرض أو صاحب رخصة  ) ٥١ ادةيف امل (األراضي  قانون تطوير   ينص    -٤

وجيوز أن  . وريثهيف أن يسمي    القانون  استغالل ألراضي الدولة تنتقل ملكيتها مبوجب ذلك        
اجلدول الثالث  قما هو مبيَّن يف      آخر من األقارب وف    شخصاًأو   املسمى زوجاً الوريث  يكون  

األفضلية لألقارب ويعطي ذلك اجلدول . للقانون وحسب الترتيب املذكور من حيث األولوية    
على األقـارب   )  واألحفاد واألب واإلخوة واألعمام وأوالد األخ أو األخت        بناءاأل(الذكور  

وتوخى ). و األخت البنات واحلفيدات واألم واألخوات والعمات وبنات األخ أ       (من اإلناث   
واألعمـام  والشقيقات واألشقاء الوالدين التعديل إزالة التمييز باإلشارة إىل األبناء واألحفاد و      

  .والعمات وأوالد األخ أو األخت وبنات األخ أو األخت

  ٢٠٠٣ لعام ١٦رقم اجلنسية ) تعديل(قانون     
وقبـل  . متييز ضد املرأة   إللغاء حكم ينطوي على      المل ُيَسن القانون املذكور أعاله إ       -٥

ومبقتضى القـانون   . ملواطنات سري النكا نقل جنسيتهن إىل ذريتهن      يكن جيوز   التعديل، مل   
  .املعدِّل، أُلغي ذلك احلكم واعُترِف حبق املرأة يف نقل اجلنسية إىل األبناء أسوةً بالرجل
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ج األجانب  ومل جتر أي تعديالت أخرى لتغيري السياسة فيما يتعلق باكتساب األزوا            -٦
وعليـه، مل يـنص     . جلنسية إذ ال يوجد أي متييز يف ذلك الصدد        اللمواطنات السريالنكيات   

القانون املعدِّل على أي تعديالت للقانون الذي حيكم مسألة اكتـساب األزواج األجانـب              
  .للسريالنكيات للجنسية

 لسري النكا الـذي     غري أنه ترد اإلشارة إىل التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع           -٧
منه كيف متت تسوية مسألة منح التأشـريات لـألزواج األجانـب             )١(٧٣يبيِّن يف الفقرة    

  .للمواطنات السريالنكيات

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

  والية ومهام اللجنة الوطنية لشؤون املرأة    
وطنية لـشؤون   يرد يف املرفق مقتطف من أحكام مشروع القانون املتعلق باللجنة ال            -٨

  .املرأة الذي ينص على والية اللجنة املقترحة
 /ة لشؤون املرأة إىل الربملـان يف آذار       ـوقُدم مشروع القانون املتعلق باللجنة الوطني       -٩

ومثة اآلن وزير جديد مسؤول عن      . ألن الربملان ُحلَّ ُبَعيد ذلك    مل يؤخذ به    ، و ٢٠١٠مارس  
وجيري اختاذ خطوات لتقدميه    . سة أحكام مشروع القانون   موضوع متكني املرأة عيَّن جلنةً لدرا     

ومن املتوقع وضـع    . إىل الربملان مرة أخرى بعد إجراء مشاورات جديدة مع اجلهات املعنية          
  .٢٠١١يوليه /الصيغة النهائية ملشروع القانون بغرض تقدميه إىل الربملان حبلول متوز

   النمطيةقوالبال    

   السلبية واملمارسات الثقافية املتسمة بالتمييز النمطيةقوالبالقضاء على ال    
ركز معظم االستراتيجيات اليت اعتمدهتا وزارة مناء الطفل ومتكني املرأة واألنـشطة              -١٠

وال تزال الدولة   . اليت اضطلعت هبا على نقل رسائل تتعلق بأدوار اجلنسني إىل اجلمهور العام           
 أنه يـصعب    أيضاًط اجلنساين، ولكنها تعي     ملتزمة مبواصلة هذه اجلهود لتقليص حجم التنمي      

إحداث تغيريات يف هذا السلوك يف مرحلة البلوغ وينبغي غرسها يف الشخص يف فترة املراهقة           
.  واإلذاعة ةوُتسَتخدم وسائط اإلعالم، وخباصة التلفز    . وهذا أفضل خالل الطفولة املبكرة،    بل  

 عن عقد حلقـات عمـل       لة فضالً وجيري توزيع مواد تثقيفية من خالل الوزارات ذات الص        
  .وُوِضعت خطة ملبادرة منسَّقة متعددة الوسائط. وحلقات دراسية ولقاءات

__________ 

)١( CEDAW/C/LKA/3-4. 
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 بأن أكثر األساليب فعاليـة للقـضاء علـى      راسخاً غري أن سري النكا تؤمن إمياناً       -١١
ففي . جملاالت والفرص للمرأة دون حتيز يف مجيع القطاعاتإفساح االتنميط اجلنساين يتمثل يف 

بلد ال تزال فيه املعتقدات الثقافية القوية تلقى القبول ولو لدى أعداد من الناس أقل بكثري من                 
.  النمطية قوالبذي قبل، من األحكم انتهاج أساليب غري مباشرة إلجناز مهمة القضاء على ال            

 حيث  اإلجنازات احملقَّقة يف جمال تعليم البنات رائعة      إن  . وتركز سري النكا بقوة على التعليم     
وتعتقد سري النكا أن التعليم من بني أكثـر         . يسجلن مستويات أعلى باملقارنة مع األوالد     

  .األساليب فعالية للقضاء يف هناية املطاف على التنميط اجلنساين
املعلومات القائمة على أسـاس نـوع       ملراجعة  وقد باشرت وزارة التعليم إجراءات        -١٢

  .اجلنس وإحداث التغيريات الالزمة

  التدابري املتخذة لزيادة الوعي لدى النساء والبنات حبقوقهن    
وقـد  .  واملرأة فتاةأجنزت جلنة حقوق اإلنسان برامج تثقيفية لزيادة الوعي حبقوق ال           -١٣

  .٢٠٠٨نفذهتا مكاتبها اإلقليمية يف عام 

  وإلتاحة فرص أكرب للمرأة لبلوغ مستوى    القوالب النمطية اخلطوات املتخذة للقضاء على         
  يف العلوم واهلندسة وغريها من التخصصات التقنيةأعلى تعليم 
كما َيرِد يف التقارير الدورية اخلامس والسادس والسابع لسري النكا، فإن مزاولـة               -١٤

 متكافئة بـشكل  وبينما توفر الدولة فرصاً. مهنة ما مسألة اختيار بكل ما يف الكلمة من معىن 
زاولة املهن اليت خيتاروهنا، ال توجد أي سياسة تقضي         مطلق للرجال والنساء على حد سواء مل      

لقد أعريت  . يف التخصصات املشار إليها   أعلى  فرص أكرب للمرأة لبلوغ مستوى تعليم       بتوفري  
واملرأة فتاة  ات الوطنية على سبيل األفضلية ملسألة توفري فرص متكافئة لل         ـاألولوية يف السياس  

رِد يف تقريـر    ووكما  . ل بّناء على التنميط اجلنساين    ة القضاء بشك  ـنظام التعليم بغي  كل  يف  
التدريب املهين يف   امللتحقني بدورات    حنو ثلث    ٢٠٠٦سري النكا، شكلت النساء حىت عام       

  .مؤسسات التدريب التقين التابعة للحكومة

  العنف ضد املرأة    

  ؤقتةقضايا العنف اجلنسي وسالمة املرأة خالل الفترة املجتهيز حاالت التأخر يف     
وُتعـالَج يف  . إن النظامني اجلنائي واملدين ملعاجلة مسألة العنف ضد املرأة منفـصالن       -١٥

إطار القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية أفعال العنف اجلنسي اليت تبلغ مـستوى اجلـرائم              
حيح أنه حيصل تأخر يف حسم القضايا اجلنائية اليت تكون          من الص و. مبوجب قانون العقوبات  

إن التأخر يف احلسم ظاهرة شائعة يف نظام إقامة العدل يف هذا البلد سواء            . ها النساء ضحايا  في
وحياول رامسو السياسات منذ عدة سـنوات إدخـال         . فيما يتعلق بالقضايا اجلنائية أو املدنية     



CEDAW/C/LKA/Q/7/Add.1 

5 GE.11-40053 

فليس التأخر الذي يقـع يف      . قتصر على جنس بعينه   ت ال   ه املشكلة اليت  إصالحات ملعاجلة هذ  
ميـع  هو مشكلة خطرية تتعلق جب     على قضايا العنف اجلنسي بل       العدالة اجلنائية حمصوراً   قامةإ

  .القضايا اجلنائية

  ٢٠٠٥معاجلة العنف املرتيل من خالل وساطة الشرطة واستخدام قانون عام     
تعاجل أغلب القضايا مـن خـالل   "ليس لدى الدولة معلومات تؤكد ما قيل من أنه     -١٦

أو من خالل إحالتها إىل جمالس الوساطة بينما ال ُيستخدم قانون منع            وساطة جهاز الشرطة    
فاملعلومات املتاحة للدولـة    . بدقة ما قيل  وال ميكنها بالتايل أن تقبل      " العنف املرتيل إال نادراً   

قانون منع العنف املرتيل وأن قضايا عديدة قُدمت إىل احملاكم مبـساعدة جلنـة              تطبيق  تؤكد  
والواقـع  ). وخباصة منظمة مساعدة املرأة احملتاجة    ( ومنظمات غري حكومية     انونيةاملساعدة الق 
وجيري استخدام   ٢٠٠٩يف عام   منظمة مساعدة املرأة احملتاجة      قضية رفعتها    ٣٦أنه مت حتليل    

 .الشرطةضباط االستنتاجات يف تدريب القضاة و

ة بغرض استعادة الوساطة يف الرتاعات األسريبالفعل صحيح أن الشرطة حتاول ومن ال  -١٧
وُتقَبل الوساطة إذا جرت بفعالية إذ تسوى الرتاعات األسرية على أفضل وجه            . وحدة األسرة 

كتـدبري  ني  استمرار ملمارسة تطورت عرب السن    هو  وعمل الشرطة   . دون اللجوء إىل التقاضي   
 أفراد  وبعد سن قانون منع العنف املرتيل، جيري تدريب       . ُيعَترب أفضل عالج للرتاعات األسرية    

ويعلِّمهم ركن من ذلك التدريب أن تسوية الرتاعات من خالل الوساطة . الشرطة على تنفيذه
 .، وأنه ينبغي استخدام قانون منع العنف املرتيل عند االقتضاء فعاالً حالًليست دائماً

، وهي كيان منشأ حبكم القانون يتلقى التمويل مـن          انونيةوقدمت جلنة املساعدة الق     -١٨
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ مبقتضى قانون منع العنف املـرتيل يف أعـوام            التماساً ٢١٧ة، حنو   احلكوم

  التماسا١٢٥ً أن منظمة مساعدة املرأة احملتاجة قدمت أكثر من ومن املعروف أيضاً. ٢٠٠٨و
 . على أوامر احلماية منذ سن القانونحىت اآلن وحصلت يف كل احلاالت تقريباً

  ألوامر احلمايةالتماس األميات وحماميي النساء    

 اجملانية اليت ترعاها الدولة واليت أنشئت يف إطار جلنـة   انونيةتقدم مراكز املساعدة الق     -١٩
  مركـزاً  ٥٩وقد أنـشئ    .  اجملانية لضحايا العنف املرتيل    انونيةاملساعدة الق انونية  املساعدة الق 

ى، ومنها على وجه    ومثة منظمات غري حكومية أخر    .  يف شىت أحناء البلد    انونيةللمساعدة الق 
للنـساء ضـحايا    ها   وغري انونيةاخلصوص منظمة مساعدة املرأة احملتاجة، تقدم املساعدة الق       

وحيصل معظم النساء، األميات واملتعلمات، عادةً على املساعدة من مقـدمي هـذه             . العنف
 .اخلدمات

املركـز   ويتلقـى ".  ملعاجلة الشكاوى  مركزاً"وأنشأت اللجنة الوطنية لشؤون املرأة        -٢٠
الشكاوى من النساء ويرشد املشتكيات إىل املؤسسات املناسبة اليت ميكنها أن تـوفر سـبيل               

كما حييل املركز الشكاوى املتعلقة بالعنف إىل الشرطة ويباشر إجراءات املتابعـة            . انتصاف
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وقد اقُترِح إنشاء .  شكوى من هذا القبيل٢٢٣، تلقّى املركز وعاجل ٢٠٠٩ويف عام . الالزمة
سوف يتيح للنساء ضحايا العنـف إمكانيـة        األمر الذي   ،  خط هاتفي مكرس ملساعدة املرأة    

 .احلصول بشكل مباشر على املشورة واملساعدة عرب اهلاتف

 جترمي االغتصاب الزوجي    

كما أهنا ال تفكـر يف      . مل تتخذ الدولة أي قرار يقضي بتجرمي االغتصاب الزوجي          -٢١
 .ذلك

 ساسيات اجلنسانية ألفراد الشرطة والقضاةتوفري تدريب يراعي احل    

 عدة برامج لتوعية القضاة باملسائل املتصلة بـالعنف         ةأجنز املعهد السريالنكي للقضا     -٢٢
وقد ُضـمَّ أفـراد الـشرطة       . ضد املرأة، ومنها برامج بشأن أحكام قانون منع العنف املرتيل         

 .واملدعون العامون إىل هذه الربامج التدريبية

 إيواء ضحايا العنف القائم على نوع اجلنسمراكز     

. ال توجد يف الوقت الراهن أي مراكز ترعاها الدولة إليواء النساء ضحايا العنـف               -٢٣
وقد حددت الدولة إنشاء مراكـز      . وهناك بعض املراكز اليت تديرها منظمات غري حكومية       

للجنة الوطنية لشؤون   ووضعت ا . العمل يف هذا الصدد   متابعة  اإليواء ضمن أولوياهتا وجيري     
 .املرأة املبادئ التوجيهية الواجب اتباعها يف إدارة مراكز اإليواء

لنـساء ضـحايا    لوتتخذ وزارة مناء الطفل وشؤون املرأة تدابري إلنشاء مركز إيواء             -٢٤
ورغم . العنف تابع للدولة بالتعاون مع منظمة مساعدة املرأة احملتاجة واملنظمة الدولية للهجرة           

مكاتـب  " توجد بعد أي مراكز إيواء ترعاها الدولة، فإن وزارة الـصحة أنـشأت               أنه ال 
يف بعض املستشفيات مبساعدة من منظمات غري حكومية لتقـدمي اإلرشـادات            " للمساعدة

ويشارك فريق أساسـي مـن      . اجلنسنوع  واخلدمات الطبية إىل ضحايا العنف القائم على        
 يف تدريب وتوعية مقدِّمي الرعاية مـن قبيـل          خاصاً يف قطاع الصحة تلقوا تدريباً    العاملني  

موظفي الصحة الطبيني والقابالت العامالت يف جمال الصحة العامة ومفتشي الصحة العامة يف             
منـسقني  ‘وقد ضمن تعيني    . املستشفيات األخرى كي حييلوا الضحايا إىل مكاتب املساعدة       

 . هذه املبادرات يف مكتب الصحة األسرية استمرارية‘للشؤون اجلنسانية

وتنجز اللجنة الوطنية لشؤون املرأة التابعة لوزارة مناء الطفل وشؤون املرأة بـرامج               -٢٥
 .لتوعية القضاة وموظفي الشرطة بأحكام قانون منع العنف املرتيل

 إجراءات الدولة ملكافحة العنف ضد املشردات داخلياً    

وضوع حقوق اإلنـسان، تقـارير      تلقت الدولة، من خالل الوزارة املسؤولة عن م         -٢٦
أنيطت هبا والية رصد حالة     ) األمم املتحدة ة واملنسقة من    مولامل(حلماية  اشهرية من وكاالت    
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 من شكاوى بشأن االنتهاكات تعلق بأفعـال        وتبيَّن أن كل ما ورد تقريباً     . املشردين داخلياً 
على حنو   الشكاوى   هذهد عوِلجت   ـوق. اًـ يف حق مشردات داخلي    اقترفها مشردون داخلياً  

 .ما اقتضته الظروف

 عنف املراهقني اجلنسي املؤدي إىل الزواج القسري    

ة يف  إن الدولة على وعي حباالت الزواج دون السن القانونية اليت تـصبح مـشكل               -٢٧
الرتكاهبم جرمية اغتصاب من هن دون الـسن القانونيـة    حاالت قليلة بسبب حماكمة شبان      

.  سنة ١٦قة جنسية بالتراضي أحد طرفيها بنت يقل عمرها عن          للزواج يف حالة حصول عال    
قد نظرت جلنة الشؤون القانونية بإمعان يف هذا املشكل املقلق وأوصت بإدخال تعـديالت              و

وليس من املزمـع    .  يف املقترحات املقدمة   وتنظر الدولة حالياً  . على قانون العقوبات ملعاجلته   
 . سنة١٨لق باحلد األدىن لسن الزواج وهو إدخال أي تعديل على القانون فيما يتع

 واالجتار باألشخاصبغاء ال    

  وصم الضحايا من اإلناثةاملالحقة القضائية للجناة والتدابري املتخذة ملعاجلة مشكل    

ار اليت يعاقب عليها مبوجب قانون العقوبات       ـة االجت ـة يف جرمي  ـق الشرط ـحتق  -٢٨
النيابة وقد أنشئت يف إدارة     . العام أمام احملكمة العليا   ائب  لنويالحق اجلناةَ ا  )) ٣(٣٦٠ ادةامل(

وحدة خاصة ملعاجلة قضايا االجتار وجيري اختاذ إجراءات لضمان مزيد من اإلدانـات             العامة  
وظفي اإلدارة ملوأُجنزت برامج تدريبية خبصوص االجتار باألشخاص       . فيما يتعلق جبرائم االجتار   

ونظَّم معهد  . ني الدولية والوطنية املتعلقة باالجتار باألشخاص     لتعزيز مداركهم يف جمال القوان    
 .تدريب القضاة بالشراكة مع وزارة العدل ندوة قضائية لقضاة احملكمة العليا

الت وبغية منع االجتار بالعمال املهاجرين، ختطط احلكومة لوضع نظام لتصنيف وكا            -٢٩
 .تدابري صارمة ضدهاالتوظيف املتورطة واختاذ 

ـ          وأنشئت وحدة     -٣٠ شعبة ملكافحة االجتار باألشخاص يف قاعدة البيانـات الوطنيـة ل
السجالت اجلنائية التابعة للشرطة من أجل تبادل املعلومات ورصد التقدم احملرز فيما يتعلـق              

وتشمل املبادرات احلكومية الوطنية األخرى احلديثة العهد برامج تدريبية يف          . جبميع احلاالت 
 إلدارة   للبحوث يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص تابعاً        وطنياً يا ومركزاً جمال حتديد الضحا  

املعلومات فيما بني   تشاطر   يوفر فرص التدريب وتعزيز البحوث و      شؤون اهلجرة افُتِتح مؤخراً   
 .اجلهات املعنية الرئيسية

 وعززت احلكومة الوعي العام باالجتار بالنساء والفتيات ألغراض جنسية ومبـسألة            -٣١
وأدجمت مدرسة تدريب الشرطة وأكادميية الشرطة وحدة تدريبية بشأن االجتار          . اهلجرة اآلمنة 
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كمـا  . ضـابط  ١ ٦٠٠باألشخاص يف املنهج الدراسي العادي للشرطة ودربتا هبا أكثر من  
 .أعدت احلكومة مبادئ توجيهية لتحديد ضحايا االجتار خاصة بوكاالت إنفاذ القوانني

، ج متعدد الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص بنجاح يف سري النكا         وبغية إقامة هن    -٣٢
وستجمع هذه املبادرة اجلديدة . لبشر فرقة عمل ملكافحة االجتار باأنشأت وزارة العدل مؤخراً   

وستيـسر  . لبشر بطريقة شـاملة    االجتار با  ةاجلهات احلكومية الرئيسية املعنية ملعاجلة مشكل     
فيهـا  عقد اجتماعات شهرية لفرقة العمل يتبـادل      لدولية للهجرة   الوزارة بدعم من املنظمة ا    

مع وضـع   الشراكات بني اجلهات املعنية     يعززون  املشاركون املعلومات واملمارسات اجليدة و    
ومن بني اجملاالت الرئيـسية الـيت       . لبشراخلطط للتعاون النشيط من أجل مكافحة االجتار با       

 .حايا مسألة توفري احلماية للضجتري دراستها

وستدرس فرقة العمل مجيع جوانب جرمية االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك األثر على               -٣٣
الضحايا من النساء واملسائل األخرى املشار إليها يف اتفاقية بالريمو وبروتوكوهلا االختيـاري             

 .املتعلق باالجتار باألشخاص

 بغاءجترمي ال    

 .غري جمرَّمبغاء ال  -٣٤

 نيملا وبرامج تغيري املسار املهين للع      منع انتشار األمراض املنقولة جنسياً     اجلهود الرامية إىل      
 يف جمال جتارة اجلنس

كافحـة  اإليدز يركز علـى م    /األمراض املنقولة جنسياً  يوجد برنامج وطين ملكافحة       -٣٥
أنشطته إبعاد  ومن بني   . اإليدز/ وفريوس نقص املناعة البشرية    انتشار األمراض املنقولة جنسياً   

 .دائرة البغاءال جتارة اجلنس عن العاملني يف جم

 املشاركة السياسية    

 السياسيةهن فة مدى اهتمام املرأة باملجري من الدراسات االستقصائية ملعر أُما    

 .مل ُتجر أي دراسة استقصائية  -٣٦

 التدابري املتخذة لتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية     

 . للمرأة عدة توصيات خبصوص إدراج حصة إلزاميةظر حالياًتوجد قيد الن  -٣٧

 من الفرص   اجلهود املبذولة لتشجيع املرأة على دخول السلك الدبلوماسي ومنحها مزيداً             
 يف هذا اجملال

تنافسية تشمل اجتياز اختبـار     وظيف  خيضع دخول السلك الدبلوماسي إلجراءات ت       -٣٨
 .ة على حد سواءوتتاح فرص متكافئة للرجل واملرأ. خطي
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 التعليم    

 التدابري الرامية إىل تشجيع مزيد من النساء على التخصص يف اهلندسة والتكنولوجيا    

كما ورد يف تقرير سري النكا، فإن اختيار الدورات األكادميية مـسألة شخـصية                -٣٩
 .حمضة

 النسبة املئوية للمدرسات    

 .٢٠٠٩ عام  يف املائة حىت٧١درسات املبلغت نسبة النساء   -٤٠

 النمطيةالقوالب ضد املرأة أو تدمي متيز املناهج الدراسية     

درسية ملرحليت  أُجري استعراض ملظاهر التحيز على أساس نوع اجلنس يف املناهج امل            -٤١
وزارة التعليم علماً بتوصيات االسـتعراض وتقـوم        حاطت  وقد أ . التعليم االبتدائي والثانوي  

 .بتنفيذها

إدماج الشواغل اجلنسانية يف التعليم التقين واملهين وأثره على التحاق النساء هبذا النـوع       
 من التعليم

رغم أنه مت إدماج الشواغل اجلنسانية يف سياسات التعليم التقين واملهين وبراجمـه، مل                -٤٢
اإلدماج وال ُيتوقع أن تظهر آثار هذا       . بعد زيادة سريعة يف مستوى التحاق النساء به       حتدث  

إن تغري السلوك يتوقف على عوامل متعددة ويستغرق وقوعـه          . يف غضون فترة زمنية قصرية    
 .واألهم أن هذه التغريات حتدث ومثة أمل يف أن تتحقق النتائج املنشودة. فترة من الزمن

 العمل    

  بطالة اإلناثةالتدابري املتخذة ملعاجلة مشكل    

ي لسري النكا الذي يقول إن معدل بطالة اإلناث         وردت اإلشارة إىل التقرير الدور      -٤٣
ينخفض بوترية أسرع من معدل بطالة الذكور رغم أن نسبة العاطالت أعلـى مـن نـسبة             

وينخفض معدل بطالة النساء نتيجة جمموعة متعددة من سياسات الدولة وإجراءاهتا           . العاطلني
 وبلـوغ النـساء     ،لة يف التعيينات  منها، على سبيل املثال ال احلصر، سياسة املساواة يف املعام         

 .مستويات أعلى يف التعليم ومنح تسهيالت أفضل فيما يتعلق بإجازة األمومة

 التفاوت يف األجور بني الرجل واملرأة يف القطاع اخلاص الرمسي    

 .ال يسمح القانون بوجود تفاوت من هذا القبيل  -٤٤
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 للعامالت املهاجراتجلنسي ة اإليذاء البدين وااخلطوات املتخذة ملعاجلة مشكل    

تشكل إساءة معاملة العمال املهاجرين مصدر قلق بالغ للدولة وحتظى هذه املـسألة               -٤٥
املتخـذة يف   يف التقارير الدورية التدابري العديدة      ورد  وقد  . التنفيذية املختصة باهتمام الوزارة   

 .هذا الصدد

 لعمل يف اخلارجل سفردون سن اخلامسة من المنع أمهات األطفال ح اقترا    

دون سـن اخلامـسة   سفر أمهات األطفال القاضي بفرض قيود على   االقتراح  اعُتبِر    -٤٦
وقد قُـدِّمت هـذه     . الفضلى لألطفال الصغار   تقتضيه املصاحل     الزماً للعمل يف اخلارج أمراً   

 يكربون دون أمهـاهتم ويتعـرض  التوصية بالنظر إىل األثر السليب اخلطري على األطفال الذين  
 . ملا لقيه من اعتراضاتمل ُينفَّذ نظراًغري أن هذا االقتراح . بعضهم لإليذاء العاطفي والبدين

 الصحة    

 القانون املتعلق باإلجهاض    

جيـوز  أنـه    األحكام املتعلقة باإلجهاض     يف من قانون العقوبات     ٣٠٣يرد يف املادة      -٤٧
 حبسن نية   إالال جيوز إهناء احلمل     وعليه،  . اإلجهاض يف احلاالت اليت تتضرر فيها صحة األم       

إصالح هذا البند للسماح بإهنـاء احلمـل يف    ري حالياً النظر يف     وجي.  فقط وإلنقاذ حياة األم  
وميكن إجراء هـذا اإلصـالح بعـد        . حالة التشوهات اخللقية واالغتصاب وِسفاح احملارم     

 ذلك اهليئات الدينيـة،     التشاور مع رامسي السياسات واجلهات األخرى املعنية، مبا يف        /شاالنق
وكما هو الشأن يف معظم البلدان، ال تزال        . وعيتها بوجود حاجة حقيقية إىل اإلصالح     بعد ت و

 .هذه املسألة مثرية للجدل

 خدمات تنظيم األسرة ووسائل منع احلملوإتاحة توافر     

 املقاطعـات واملنـاطق   ُتقدَّم خدمات تنظيم األسرة من خالل العيادات على صعيد            -٤٨
 ،٢٠٠٧وحسب أحدث البيانات املتاحة فيما خيص عام        . مؤسسات الرعاية الصحية  فضالً عن   

 ١٠,٧ويعين هذا حصول ارتفاع نسبته      .  جديداً  مستفيداً ٢٤٨ ٨٩٧مت تسجيل ما جمموعه     
 ٢٦,٤م األسرة العصرية املؤقتة املفعول      ـوتشكل وسائل تنظي  . قـالعام الساب عن  يف املائة   

وقد جـرى يف  .  يف املائة٢٧,٩ة املفعول ـالنسبة بينما متثل الوسائل الدائم  يف املائة من هذه     
.  تنقيح نظام املعلومات املتعلقة بإدارة برنامج تنظيم األسرة من أجل حتسني الدقة            ٢٠٠٧عام  

لصحة الوقائية والعالجية على حد سواء سـاهم      اوُيعتقَد أن توفري مزيد من التدريب ملوظفي        
 .غطية وحسَّن نوعية البيانات اجملمَّعةيف توسيع نطاق الت

تنظيم األسرة لـدى  الدائمة املفعول لوسائل الوُسجِّل أعلى مستوى من اإلقبال على       -٤٩
 سنة بينما سجل األسلوب العصري املؤقت املفعول أعلى معدالتـه  ٣٩ إىل  ٣٠الفئة العمرية   
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 بازديـاد العمـر يف   رجيياًواخنفض هذا تد.  سنة٢٠يف أوساط الفئات اليت تقل أعمارها عن   
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦عامي 

 أيـضاً أحد مكونات صحة األسرة اليت تـشمل        هو  تنظيم األسرة   أن  وتعترب الدولة     -٥٠
صحة األمهات واملواليد اجلدد وصحة الرضع واألطفال وصحة تالميذ املدارس واملـراهقني            

سر الـسريالنكية مـن كـل        لدى األ  وُيَعدُّ هذا النهج املتكامل األكثر قبوالً     . وصحة املرأة 
 .اجملتمعات

 تنظيم األسرة والتعقيم اإلجباري للعامالت يف املزارع    

ليس لدى الدولة أي معلومات بشأن برامج لتنظيم األسرة أو التعقيم اإلجبـاري يف                -٥١
 يف مجيع أرجاء اجلزيرة، مبا يف ذلك قطـاع          فتنظيم األسرة مسألة طوعية متاماً    . قطاع املزارع 

 .عاملزار

 ذوات اإلعاقةالريفيات واملسنات و    

يف جماالت برامج احلد من الفقر واخلدمات األخرى املقدمة إىل الريفيات يف قطاع الزراعة              
 التعليم والصحة واالقتصاد وفرص العمل

كما ورد يف التقرير الدوري لسري النكا، أُدرِجت النساء كمستفيدات مبقتـضى              -٥٢
. احلكوميـة ) رؤية للمـستقبل  ( إطار سياسات ماهيندا تشيتانا      برنامج احلد من الفقر ضمن    

ويقاس معدل الفقر بنـسبة     . واهلدف الرئيسي هو تقليص الفوارق يف الدخل واحلد من الفقر         
وقد رأت اجلهات املعنية أن هذه النـسبة        . الفقر الوطين خط  السكان الذين يقل دخلهم عن      

. ٢٠٠٢ يف املائة يف عـام  ٢٢,٧ إىل   ١٩٩٠/١٩٩١ يف املائة يف الفترة      ٢٦,١اخنفضت من   
 يف املائة حبلـول     ١٩,٠الفقر إىل   هبـط  ي، ُيتوقَّع أن ي   ـود منحى خط  ـوعلى افتراض وج  

 . يف املائة١٣وهذا أقل من النسبة املنشودة وهي . ٢٠١٥عام 

 /حسب املنـاطق الريفيـة    ال توجد معلومات متاحة مصنفة إال       ويف الوقت الراهن،      -٥٣
اهلدف  أسرع جتاوز    سجل القطاع احلضري حتسناً   عليه،  و. س حسب نوع اجلنس   احلضرية ولي 
بطيئـة  رغم أن املناطق الريفية أظهرت بالفعل اخنفاضاً مطرداً، إال أن الـوترية             و. الوطين احملدد 

وال سـيما يف أوسـاط   املزارع، على النقيض، زيادة يف فقر الدخل،   وقد سجل سكان    . نسبياً
وتتطلـب هـذه   . برامج متواصلة لتغيري هذا املنحى    وهناك  . يرأسها الذكور األسر املعيشية اليت    

وقد حققت األسر املعيشية اليت تتوىل أمورها إناث        . الربامج فترة من الزمن لتحقق األثر املنشود      
 .الذكورسها أيرنات يف مستويات احلد من الفقر مقارنة مع تلك اليت يحتس

، جيري التوعية بكيفيـة إدارة      زارعأُجنز يف قطاع امل    ةالنقديلإلدارة  ويف إطار برنامج      -٥٤
 املال الذي ُتنِفقه كل أسرة على املـشروبات      ويف هذه الربامج، ُيحَسب أيضاً    . ميزانية األسرة 
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ويؤَمل أن تساعد هذه الربامج يف منع العنف املرتيل الذي حيدث بسبب تعـاطي              . الكحولية
 .الكحول

ات من الرعاية الصحية اجملانية الوقائية والعالجية علـى         وتستفيد مجيع النساء الريفي     -٥٥
وُتشخَّص الرعاية الصحية للمرأة،    ويشمل هذا توفري خدمات شبكة من عيادات        . حد سواء 

الـدم  اكتشاف مرَضـي ارتفـاع ضـغط    التناسلية، وهذا يساعد يف فيها أمراض األعضاء    
 .النساء األكرب سناًوالسكري لدى 

تعمـل  ة للرعاية الصحية للمرأة      عياد ٦١١، نشأت شبكة تضم     ٢٠٠٧وبنهاية عام     -٥٦
وميكن جلميع النساء الالئي تتجاوز     . يف املكاتب الطبية للصحة العامة يف مجيع أرجاء اجلزيرة        

ومرض السكري وأمـراض    الدم   سنة اخلضوع لفحوص تتعلق بارتفاع ضغط        ٣٥أعمارهن  
عادية، حتال املريضات على الدائرة     ولدى اكتشاف حاالت غري     . الثدي وسرطان عنق الرحم   

. وعند االقتضاء، تتاح الرعايـة اجملانيـة      . املتخصصة ذات الصلة يف منظومة الرعاية الصحية      
 .وتقوم باملتابعة على صعيد البيت قابلة تابعة لنظام الصحة العامة يف منطقة اإلقامة

ال واألطفال، يف برنامج    ويف حالة املعاناة من إعاقات، ُتدمج النساء، على غرار الرج           -٥٧
، ليس لديها  نامياًومبا أن سري النكا، باعتبارها بلداً. إلعادة التأهيل على صعيد اجملتمع احمللي     

ج عالج فردي كما هو الشأن يف البلدان املتقدمة، فقد اعُتِمد هنـج            ـوارد مالية العتماد هن   م
ويف إطار برنامج إعـادة     . لتكلفةعلى صعيد اجملتمع احمللي باعتباره األكثر فعالية من حيث ا         

التأهيل على صعيد اجملتمع احمللي، يتلقى أفراد األسر التدريب يف جمال توفري الرعاية من أفراد               
 .أسر مدرَّبني

وفيما يتعلق باإلعاقات البصرية والسمعية وما إىل ذلك، مثة مبـادرات تقـوم هبـا                 -٥٨
ال يتوافر سوى عدد قليل من املؤسسات       و. احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين على حد سواء      

ويشمل . اجملتمع/فيها رعاية األسرة  تاح  ملن يعانون من إعاقات حادة يف احلاالت اليت قد ال ت          
هذا من يعانون من فقدان تام للبصر والسمع وكذلك من يستحيل إيواؤهم يف البيوت مـن                

 .املصابني بأمراض عقلية مزمنة

 املسنات    

الئي يرغنب يف التعلم االلتحاق مبراكز التعليم غري النظامي اليت توفر           ميكن للمسنات ال    -٥٩
  احلـساب والقـراءة    اتويشمل هذا باألساس مهـار    . ألشخاص من مجيع األعمار   لالتعليم  
 .قليل من املسنات من هذه اخلدماتعدد ويستفيد . والكتابة

ليم غري النظامي التـابع     وتتوافر هذه املراكز يف سائر أحناء اجلزيرة وختضع لقسم التع           -٦٠
عـن  " انقطعوا"ويقدم املدرسون يف قطاع التعليم غري النظامي خدماهتم ملن          . بوزارة التعليم 

وحيق جلميع الفئات العمرية االستفادة من هـذا        . نظام التعليم الرمسي أو من مل يدرسوا قط       
 .التعليم املتاح بال مقابل
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هناك تدخالت حمددة دون وجود فرص      ،  وفيما يتعلق بالنهوض االقتصادي والعمل      -٦١
 وعادةً ما تتركز  . على نطاق شامل وتقدمها احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين         

. هذه الربامج يف منطقة معينة وتعتمد على مهارات املـستفيدات احملـتمالت واحتياجـاهتن            
ختتلف احلالة حـسب    و. وتوجد هذه اخلدمات يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء         

كمـا  . فكثري من الريفيات الشابات غري املتزوجات يعملن يف قطاع صناعة املالبس          . العمر
 . الصغريةالصناعات املرتليةتعمل النساء يف مزارع املطاط وجوز اهلند وكذلك يف 

. حِدث نظام للقروض املتجددة لتمكني النساء من العمل حلـساهبن اخلـاص           واسُت  -٦٢
.  املنتميات إىل اجلمعيات النسائية املسجلة لدى مكتب سري النكا لشؤون املرأة           وتستفيد منه 

وُتدرَّب املسؤوالت يف هذه اجلمعيات على      . ١ ٥٨٩، بلغ عدد املستفيدات     ٢٠٠٩ويف عام   
 استقرار اجلمعيات   ويكفل هذا أيضاً  . كي يتسىن تشغيل النظام على ما يرام      ضبط احلسابات   

كما يوجد برنامج اجتمـاعي تـابع       . ية اختاذ القرار يف مشاريعهن    مع إرشاد النساء يف عمل    
 .ميسرةلنساء الريفيات قروض لُتمَنح يف إطاره " فانيثا شاكثي"ملصرف 

تشجيع الاملنتميات إىل اجلمعيات النسائية بغية للعضوات وُتنَجز برامج تنمية املهارات    -٦٣
لبيع منتجـاهتن   تتاح هلن فرص    كما  . قإنتاج منتجات رفيعة اجلودة لتلبية طلب األسوا      على  

 والتعليب واستكشاف فرص    سعرييتلقني التدريب يف جماالت الت    ، و عارِضاملمن خالل تنظيم    
 .التسويق

لكي تتاح هلا فرصة للعمل     وُتنفَّذ برامج البستنة املرتلية لفائدة األسر الضعيفة الدخل           -٦٤
 السموم واملساعدة أيضاً  غذ وخال من    حلساهبا اخلاص وحصوهلا على نظام غذائي متوازن وم       

 .خفض تكاليف معيشتهايف 

 . للقراءة وأنشطة ترفيهيةاًوأنشئت مراكز موارد خاصة باملسنات توفر هلن مواد  -٦٥

السياسات املوضوعة للحد من خماطر الكوارث وختفيف وطأهتا وإدماج مشاركة املرأة يف                
 عملية التنفيذ

تـسونامي، وال سـيما الفتيـات       إعصار  إعادة تأهيل ضحايا    املعلومات املتعلقة بربامج        
 والنساء، مبن فيهن املسنات، يف املناطق الريفية

لتعزيز احلالـة العقليـة     " سوفيديركا"نفَّذت اللجنة الوطنية لشؤون املرأة مشروع         -٦٦
 .تسونامي مبساعدة من صندوق األمم املتحدة للسكان      إعصار  واالجتماعية واملعنوية لضحايا    

كما نفذ مكتب سري النكا لشؤون املرأة مشاريع خاصة لتوليد الـدخل لفائـدة النـساء                
وينجز املكتب برامج خاصة باملنتميات إىل اجلمعيات النـسائية         . تسوناميإعصار  املتأثرات ب 

 .تقدم هلن معلومات ومعارف فيما يتعلق باألوضاع املتسمة باملخاطر وختفيف وطأهتا
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 نون والشؤون املدنيةاملساواة أمام القا    

 معاملة املرأة فيما يتعلق باإلرث والقوانني اليت حتمي حقها يف امللكية    

ال يوجد أي متييز فيما يتعلق باإلرث مبوجب القانون العام، وقانون كاندي وقانون               -٦٧
ومبقتضى القانون اإلسالمي، يتوقف املرياث على القانون الساري املفعول لدى          . ثيساواالمي

مـسألةَ اإلصـالحات    ، ضمن مسائل أخرى،     وتتداول حالياً . ائفة اليت تنتمي إليها املرأة    الط
 .الالزم إدخاهلا على القانون اإلسالمي جلنةٌ عيَّنها وزير العدل لدراستها وتقدمي تقرير بشأهنا

 االستفادة على قدم املساواة من اخلدمات القانونية ومن املساعدة القضائية اجملانية    

عم، تتمتع املرأة حبقوق متساوية يف االستفادة من اخلدمات القانونية ومن املساعدة            ن  -٦٨
برامج وهناك . واملساعدة القانونية اجملانية متاحة دون حتيز بسبب نوع اجلنس       . القانونية اجملانية 
 ويدل علم ). منها، على سبيل املثال، اخلدمات القانونية لضحايا العنف املرتيل        (خاصة باملرأة   

 يف أعـداد    البيانات تظهر ارتفاعـاً   إن   اجملانية و  انونيةكثري من األشخاص بتوافر املساعدة الق     
 .املستفيدين من خدماهتا على أنه يوجد وعي باخلدمات املتاحة

 من اخلدمات واملرافـق     املعلومات املتعلقة باستفادة النساء واألطفال من املشردين داخلياً           
  االقتصادية والصحيةالقائمة لتلبية احتياجاهتم

بعض مراكز رعاية املشردين    بوزارة اخلدمات االجتماعية    أحلقتهم  استشاريون  هناك    -٦٩
االجتماعية  - وتشمل واجباهتم حتديد املشاكل النفسية    .  يف املناطق اليت أُعيد توطينها     داخلياً

ضاء على مراكز   ستضعفة من قبيل املسنني والنساء واألطفال وإحالتها حسب االقت        املفئات  الو
السلطات احلكومية املعنية باخلـدمات     على  تشخيص األمراض النفسية أو العالج النفسي أو        

 .العامة

 وإجناز برامج للتوعية رومن بني اإلجنازات الرئيسية املساعدة يف إجياد فرص العمل احل   -٧٠
برامج لتعزيـز   كما ينفِّذ مكتب شؤون املرأة      . مبنع العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس      

 . بإجناز مشاريع لتوليد الدخل ترمي إىل حتسني أحواهلن االقتصاديةوضع املشردات داخلياً

 وإعادة توطينهم وإدمـاجهم     السياسة الوطنية أو خطة عمل بشأن عودة املشردين داخلياً            
 يف اجملتمع

 املقاتالت السابقات أو احملتجزات    

 إلعادة التأهيل لينفذ برناجمها إلعـادة        عاماً ، عينت احلكومة مفوضاً   ٢٠٠٦يف عام     -٧١
كان من الالزم إتاحة الفرص أمام      وعقب إمتام عملية إعادة التأهيل،      . تأهيل املقاتلني السابقني  
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ولتحقيق هذا اهلدف، وضعت وزارة إعادة التأهيل       .  يف اجملتمع  املُعاد تأهيلهم لالندماج جمدداً   
 ".املُعاد تأهيلهم إعادة ضم وإدماج حنو"وإصالح نظام السجون خطة بعنوان 

وتشمل املبادئ التوجيهية هلذه اخلطة مسألة نوع اجلنس، وتعترف بالتايل بـضرورة              -٧٢
املشار إليهن يف اخلطـة     (اختاذ تدابري خاصة ملعاجلة شواغل املقاتالت السابقات واحملتجزات         

ويتمثـل  .  يشملون النساء   على أن املستفيدين املباشرين    وتنص اخلطة حتديداً  ). كمستفيدات
العالقات بـني املـستفيدين     بناء  إعادة  على  تشجيع  الهدف برنامج اإلدماج االجتماعي يف      

وتعتمد خطـة إعـادة     . وأفراد اجملتمع املستقبِل، ويشمل ذلك املهمشني، ومن بينهم النساء        
رات  ذا سبعة أركان أحدها إدماج احتياجات النساء والـشباب وذوي القـد            اإلدماج هنجاً 

وتركز األنشطة التالية احملددة لتنفيذ     . املختلفة يف عملية ختطيط وتنفيذ براجمها إلعادة اإلدماج       
 :اإلدماج على املرأةالضم وخطة إعادة 

 تعزز التفاعل بني املستفيدين وأفـراد اجملتمـع         "اجملتمعيمجعيات لإلدماج   "إنشاء   •
 )٢-١-٢النشاط . (ملختلفةاملستقبِل، مبن فيهم النساء والشباب وذوو القدرات ا

تقييم مستوى املرافق القائمة للرعاية النفسية االجتماعيـة والرعايـة الـصحية            •
وحتديد االحتياجات النفسية االجتماعية احملددة للمستفيدين من ذكور وإنـاث          

 . عنـد االقتـضاء    ةـإنشاء مراكز جمتمعي  وة،  ـاملستقبلة  ـاحملليوللمجتمعات  
 )١-٤-٢النشاط (

فيما يتعلق مبمارسـات    احمللية  امج للتثقيف الصحي على صعيد اجملتمعات       إجناز بر  •
النظافة األساسية والتغذية واألمراض املعدية والصحة اإلجنابية واألمراض املنقولـة          

 )٣-٤-٢النشاط  (. والعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنسجنسياً

نـساء واألمهـات    توفري خدمات الرعاية الصحية لتلبية االحتياجات اخلاصـة لل         •
 )٤-٤-٢النشاط . (رضع، من بني املستفيدين وأسرهمالاحلوامل وأمهات 

إعادة النظر يف مناهج التدريب ومرافقه لتالئم االحتياجـات احملـددة للنـساء              •
 )٦-٢-٣النشاط  (.والشباب وذوي القدرات املختلفة

ـ          • درات توعية مقدمي اخلدمات باالحتياجات احملددة للنساء والشباب وذوي الق
 )٣-٢-٦النشاط  (.املختلفة

 ١٨٢٠ و١٣٢٥مشاركة املرأة يف عملية تنفيذ قراري جملس األمن     

 .سُتقدَّم املعلومات عما قريب  -٧٣
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 الزواج والعالقات األسرية    

إصالح القانون اإلسالمي؛ وسن الزواج مبوجب قوانني األحوال الشخصية اإلسـالمية؛               
  للعروس والعريسطيةى املوافقة اخلوحظر زواج األطفال؛ واحلصول عل

 لدراسة إصالحات القـانون اإلسـالمي        جلاناً ٢٠٠٩عينت وزارة العدل يف عام        -٧٤
وُينتظر صدور توصيات هذه اللجان اليت سـتؤخذ    . لألحوال الشخصية وتقدمي تقارير بشأهنا    

وجب القانون  كما ستحظى باالهتمام يف إطار هذه املبادرة مسألة سن الزواج مب          . يف االعتبار 
 .اإلسالمي

وفيما يتعلق حبظر زواج األطفال، يرجى االطالع على التقرير الدوري لسري النكا              -٧٥
أو الالزم حماولة إصالح القانون وبالتـايل إثـارة         عترب من املستصوب    رد فيه أنه ال يُ    والذي  

 الدولـة   وستـسترشد .  على ما يبـدو     املسألة ستنحل تلقائياً   تاحلساسيات الدينية ما دام   
 .بتوصيات اللجنة فيما يتعلق جبميع دواعي القلق املذكورة أعاله

 التعليم العايل للبنات املسلمات ومنع زواج األطفال    

هنا يزداد التركيـز  ومن  . على زواجهن يف سن صغرية    تفضل البنات مواصلة التعليم       -٧٦
  .وجيهن يف سن صغريةبدالً من تزعلى تعليم البنات املسلمات 

        


