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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 

 *املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثامن لسري النكا  

 
) خـالل  CEDAW/C/LKA/8الثـامن لسـري النكـا (   نظرت اللجنـة يف التقريـر الـدوري      - ١

ــتيها  ــودتني يف  ١٤٨٥و  ١٤٨٤جلســـــــــ ــباط/فرباير  ٢٢املعقـــــــــ ــر  ٢٠١٧شـــــــــ (انظـــــــــ
CEDAW/C/SR.1484  وCEDAW/C/SR.1485  وترد يف الوثيقـة .(CEDAW/C/LKA/Q/8   قائمـة

القضــــــايا واألســــــئلة الــــــيت طرحتــــــها اللجنــــــة وتــــــرد ردود ســــــري النكــــــا يف الوثيقــــــة  
CEDAW/C/LKA/Q/8/Add.1.  

  
  مقدمة  - ألف  

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا الـدوري الثـامن. وتعـرب         - ٢
عن تقديرها أيضا للردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف علـى قائمـة القضـايا واألسـئلة الـيت      

الـــذي قدمـــه الوفـــد   طرحهـــا الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة وترحـــب بـــالعرض الشـــفوي   
ــة        ــها اللجنـ ــيت طرحتـ ــفوية الـ ــئلة الشـ ــى األسـ ــدمت رداً علـ ــيت قُـ ــافية الـ ــيحات اإلضـ وبالتوضـ

  احلوار.  خالل
وتثين اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته أمينةُ وزارة شـؤون املـرأة والطفـل،      - ٣

النكـا لـدى مكتـب األمـم     شاندراين سيناراتنه، والذي ضم املمثلَ الدائم للبعثة الدائمـة لسـري   
املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى يف جنيــف، وســفري ســري النكــا لــدى مجهوريــة كوريــا  

  وممثلني عن وزارة اخلارجية ومكتب املدعي العام.
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
يف التقرير اجلامع للتقـارير الدوريـة    ٢٠١١ترحب اللجنة بالتقدم احملرز منذ النظر عام   - ٤
) يف مــا يتعلــق بــإجراء  CEDAW/C/LKA/5-7خلــامس إىل الســابع املقــدم مــن الدولــة الطــرف (  ا

  سيما باعتماد ما يلي:  اإلصالحات التشريعية، وال
  
  

 ).٢٠١٧آذار/مارس  ٣ -شباط/فرباير  ١٣اعتمدا اللجنة يف دورا السادسة والستني (  *  
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 التعديل التاسع عشر للدستور، الذي أعاد العمل بـالس الدسـتوري وقدرتـه     (أ)  
التوصـية بتعـيني كبـار املسـؤولني يف القضـاء واملؤسسـات املسـتقلة الرئيسـية، مبـا يف ذلـك           على 

  ؛٢٠١٥تعيني أعضاء مرموقني يف جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكا، عام 
املتعلـــق مبســـاعدة ضـــحايا اجلـــرائم والشـــهود  ٢٠١٥لعـــام  ٤القـــانون رقـــم   (ب)  

  ماية ضحايا اجلرائم والشهود؛ ومحايتهم، الذي أنشئت مبوجبه اهليئة الوطنية حل
ــة     (ج)   ــات الســــلطات احملليــ ــديل) انتخابــ ــانون (تعــ ــى قــ ــم التعــــديل علــ  ٢٢رقــ

يف املائـة للنسـاء يف هيئـات احلكـم      ٢٥، حبيث بات يلحظ ختصيص حصة نسبتها ٢٠١٢ لعام
  .٢٠١٦احمللي، عام 

سســي وترحــب اللجنــة بــاجلهود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف لتحســني إطارهــا املؤ          - ٥
ــني          ــز املســاواة ب ــرأة وتعزي ــز ضــد امل ــى التميي ــل يف القضــاء عل ــادف إىل التعجي والسياســايت اهل

  اجلنسني، من قبيل ما يلي:
وضع الصيغة النهائيـة خلطـة العمـل الوطنيـة لتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها           (أ)  
الـــيت تتضـــمن فصـــال مســـتقال عـــن محايـــة حقـــوق املـــرأة وتعزيزهـــا،   ٢٠٢١-٢٠١٧للفتـــرة 

  ؛٢٠١٧ عام
اعتمــاد اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة ملراقبــة االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه،     (ب)  

  ؛٢٠١٦ عام
اعتماد إطار السياسة العامـة وخطـة العمـل الوطنيـة للتصـدي للعنـف اجلنسـي          (ج)  

  ؛٢٠١٦، عام ٢٠٢٠-٢٠١٦واجلنساين للفترة 
تعزيـــز ”عنـــون امل ٣٠/١املشـــاركة يف تقـــدمي قـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان    (د)  

، واخلطـــوات املتخـــذة حنـــو الوفـــاء “اءلة وحقـــوق اإلنســـان يف ســـري النكـــااملصـــاحلة واملســـ
  ؛ ٢٠١٥بااللتزامات املتعهد ا مبوجبه، عام 

توجيه دعوة دائمـة إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة          )ه(  
  .٢٠١٥لزيارة الدولة الطرف، عام 

ديق الدولــة الطــرف، خــالل الفتــرة الــيت انقضــت منــذ النظــر يف  وترحــب اللجنــة بتصــ  - ٦
  تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو االنضمام إليها:

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق ـا،       (أ)  
  ؛٢٠١٦عام 

  ؛ ٢٠١٦سري، عام االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء الق  (ب)  
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،    (ج)  
   .٢٠١٥املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، عام 

  
  الربملان  - جيم  

لالتفاقية  تؤكد اللجنة على الدور احليوي للسلطة التشريعية يف كفالة التنفيذ التام  - ٧
(انظــر البيــان الصــادر عــن اللجنــة بشــأن عالقتــها مــع الربملــانيني، الــذي اعتمــد يف الــدورة   

). وتـدعو الربملـان إىل أن يتخـذ، مبـا ينسـجم مـع واليتـه،        ٢٠١٠اخلامسة واألربعـني، عـام   
اخلطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه املالحظات اخلتاميـة مـن اآلن وحـىت الفتـرة املشـمولة      

  رير املقبل مبوجب االتفاقية.بالتق
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات  - دال  
  املركز القانوين لالتفاقية    

مـن الدسـتور والعديـد     ١٢٦و  ٢٧و  ١٧و  ١٢تالحظ اللجنة رد الوفـد بـأن املـواد      - ٨
أن  من القوانني التشريعية والقواعد التنظيمية الوطنية توفر إطارا مالئمـا لسـريان االتفاقيـة. بيـد    

اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن اإلطار القانوين الـوطين القـائم لـيس شـامال مبـا يكفـي لضـمان        
  ممارسة املرأة مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية.

) بـأن  ١٣لفقـرة  ، اCEDAW/C/LKA/CO/7تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السـابقة (   - ٩
  تدرج الدولةُ الطرف كلَ أحكام االتفاقية يف قوانينها الوطنية دون مزيد من اإلبطاء.

 

  اإلطار القانوين حلظر التمييز ضد املرأة  
ترحب اللجنة بعملية اإلصالح اجلاريـة للدسـتور. بيـد أـا ال تـزال تشـعر بـالقلق إزاء          - ١٠

العمليــة. وحتــيط علمــا بــرد الدولــة الطــرف املتعلــق بــاقتراح املشــاركة احملــدودة للمــرأة يف هــذه 
اللجنة الفرعيـة املعنيـة بـاحلقوق األساسـية التابعـة للجمعيـة الدسـتورية الـذي يـدعو حتديـدا إىل           
إدراج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية كأساس لعدم التمييز بغية إزالـة أي شـك يف مـا إذا كـان     

القـائم علـى أسـاس امليـل اجلنسـي. بيـد أن اللجنـة تالحـظ عـدم           احلق يف املساواة حيظر التمييـز 
) مـن  ٢( ١٢وضوح يف قبول الدولة الطرف هذا االقتراح. وعالوة على ذلك، ومع أن املـادة  

  الدستور تكفل املساواة بني املرأة والرجل، تالحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
باشــر ضــد املــرأة، علــى حنــو  ) التمييــز املباشــر وغــري امل٢( ١٢ال حتظــر املــادة   (أ)  

  من االتفاقية؛  ١تنص عليه املادة  ما
) مــن الدســتور علــى إجــراء مراجعــة قضــائية للقــوانني  ١( ١٦ال تــنص املــادة   (ب)  

  الدستور؛ التمييزية اليت كانت قائمة قبل سن
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  ال تتناول القوانني والسياسات أشكال التمييز املتداخلة.  (ج)  
  تقوم الدولة الطرف، ضمن إطار زمين حمدد بوضوح، مبا يلي:توصي اللجنة بأن   - ١١

  ضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف عملية صوغ الدستور اجلديد؛  (أ)  
إيــالء االعتبــار الواجــب لالقتــراح الــذي قدمتــه اللجنــة الفرعيــة املعنيــة           (ب)  

نسـي واهلويـة   باحلقوق األساسية التابعة للجمعيـة الدسـتورية الـذي يقضـي بـإدراج امليـل اجل      
  اجلنسانية بوصفهما سببا حمظورا للتمييز؛

تضمني التشريعات الوطنيـة مبـدأ املسـاواة وعـدم التمييـز، مبـا ينسـجم مـع           (ج)  
ــه ســابقا (    ٢و  ١املــادتني  ــة، علــى النحــو املوصــى ب ، CEDAW/C/LKA/CO/7مــن االتفاقي
  )؛١٥الفقرة 

ــادة    (د)   ــاء املـ ــذ بامل   ١( ١٦إلغـ ــة األخـ ــن الدســـتور بغيـ ــة القضـــائية  ) مـ راجعـ
  القوانني؛ جلميع

ــز املتداخلــة،         )ه(   ــرامج تتصــدى ألشــكال التميي ــذ سياســات وب ــاد وتنفي اعتم
  ذلك التمييز الطبقي.  يف مبا
  

  القوانني التمييزية    
تنوه اللجنة بتوصيات خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها الـيت تـدعو      - ١٢

إىل القيام، ضمن إطار اخلمس سنوات احملدد هلا، مبراجعـة وإلغـاء مجيـع القـوانني التمييزيـة الـيت       
تنتهك احلقوق األساسية. وتنوه اللجنة أيضا مبا يلي: (أ) إرسال مشروع التعـديل الـذي يلغـي    

ــة      األحكــا ــة وامللكي ــة والوراث ــق باخلالف ــا يتعل ــانون استصــالح األراضــي يف م ــة مــن ق م التمييزي
ــس       ــة تابعــة ل ــة فرعي ــة و (ب) تعــيني جلن املشــتركة إىل إدارة املســؤول عــن الصــياغة القانوني

ــوبر   ــرين األول/أكتـ ــوزراء يف تشـ ــالق    ٢٠١٦الـ ــانون زواج وطـ ــى قـ ــديالت علـ ــراح تعـ القتـ
لقلق إزاء عدم إحراز تقدم يف ما يتعلق بإصـالح األحكـام التمييزيـة    املسلمني. ويساور اللجنة ا

  يف القوانني الكاندية وقوانني تيساواالماي. 
مـن االتفاقيـة، مـن     ٢و  ١وتلفت اللجنة االنتباه إىل الصالت القائمة بـني املـادتني     - ١٣

مجيـع أشـكال    مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، القضـاء علـى       ٥ من اهلـدف  ١جهة، والغاية 
التمييز ضد مجيع النساء والفتيات، من جهة أخرى. وتكرر اللجنة تأكيد توصياا السابقة 

)A/57/38 و  ٢٧٥، اجلــزء األول، الفقــرةCEDAW/C/LKA/CO/7 وتوصــي ١٧، الفقــرة (
الدولةَ الطرف بأن تعجل يف عملية إصالح قوانينها، مبشاركة كاملة للمرأة، وبـأن تكفـل،   
ــوق         ــهك احلق ــيت تنت ــة ال ــوانني التمييزي ــع الق ــاء مجي ــة وإلغ ــين حمــدد، مراجع ضــمن إطــار زم

  األساسية، وال سيما:
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اخلالفة إلغاء األحكام التمييزية من قانون استصالح األراضي يف ما يتعلق ب  (أ)  
  وامللكية املشتركة؛والوراثة 
تعــديل مجيــع القــوانني الشخصــية، مبــا يف ذلــك القــوانني املتعلقــة باملســلمني   (ب)  

ــةَ         ــنظم ملكي ــيت ت ــة ال ــاء األحكــام التمييزي ــوانني تيســاواالماي، بإلغ ــة وق ــوانني الكاندي والق
الــيت تــنظم األراضــي واملمتلكــات، وتوريثهــا ونقلــها والتصــرف ــا، فضــال عــن األحكــام    

  األهلية القانونية، والزواج، والطالق، وحضانة األطفال.
 

  إمكانية اللجوء إىل القضاء  
تشعر اللجنة بالقلق إزاء احلواجز اليت حتول باستمرار دون احتكـام املـرأة إىل القضـاء،      - ١٤

  ومنها: 
نني املعرفــة احملــدودة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني لــدى مســؤويل إنفــاذ القــوا    (أ) 

  وممارسي القانون؛
احلــواجز اللغويــة الــيت تواجههــا املــرأة الراغبــة يف املطالبــة حبقوقهــا، وال ســيما    (ب)  

  املرأة التاميلية؛ 
الوصمة االجتماعيـة والثقافيـة الـيت تـردع الضـحايا مـن النسـاء والفتيـات عـن            (ج)  

  اإلبالغ عن العنف اجلنسي واجلنساين، وكذلك اخلوف من االنتقام.
) بشأن إمكانية جلوء املرأة إىل ٢٠١٥( ٣٣وتشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم   - ١٥

  القضاء، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
تــوفري خــدمات بنــاء القــدرات بشــكلٍ منــهجي للقضــاة واملــدعني العــامني      (أ)  

ــق باال         ــانون يف مــا يتعل ــاذ الق ــن مــوظفي إنف ــم م ــامني وضــباط الشــرطة وغريه تفاقيــة واحمل
وبالتوصيات العامة للجنة واجتهاداا القضائية مبوجب الربوتوكول االختياري، مبا يضـمن  
ــة     ــارات اجلنســـانية كوســـيلة حلمايـ ــاده ومهنيتـــه ومراعاتـــه لالعتبـ اســـتقاللية القضـــاء وحيـ

  املرأة؛  حقوق
ــال      (ب)   ــة يف مشــ ــاطقني بالتاميليــ ــائي النــ ــاذ القضــ ــباط اإلنفــ ــدد ضــ ــادة عــ زيــ
  البلد؛  وشرق

تعزيز املعرفة القانونية لدى املرأة وتوعية النساء والرجـال حبقـوقهم متهيـدا      (ج)  
  للقضاء على وصم النساء والفتيات املطالبات حبقوقهن.
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  املرأة والسالم واألمن: آليات العدالة االنتقالية    
ثين اللجنة على وضع برامج للعدالة االنتقالية وإعادة التوطني واإلصالح الدسـتوري،  ت  - ١٦

تعيني فرقة عمل استشارية تعىن بعملية تصميم وتنفيذ آليات ب ٢٠١٦القيام يف عام  مبا يف ذلك
تقصي احلقيقة والعدالة واجلرب وعـدم التكـرار، وذلـك متاشـيا مـع قـرار جملـس حقـوق اإلنسـان          

مــن وضــع الصــيغة النهائيــة لتقريــر فرقــة العمــل يف كــانون   . وتشــري اللجنــة إىل االنتــهاء٣٠/١
  . غري أن اللجنة تالحظ بقلق ما يلي:٢٠١٧الثاين/يناير 

التمثيـل النـاقص للمـرأة يف عمليـات بنـاء السـالم وإعـادة اإلعمـار واملصــاحلة،           (أ)  
 )٢٠٠٠( ١٣٢٥مـن أجـل تنفيـذ قـرار جملـس األمـن        وغياب صيغة ائيـة خلطـة عمـل وطنيـة    

زاع يف ـوالقرارات الالحقة املتعلقة باملرأة والسـالم واألمـن لتوجيـه عمليـات مـا بعـد انتـهاء النـ        
  الدولة الطرف؛

بطء التقدم احملرز يف إقامة هياكل تسمح بتصميم و استحداث خمتلف عناصر   (ب) 
  استراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية؛ العدالة االنتقالية، مبا يف ذلك 

ــودين،        (ج)   ــب املفق ــانون مكت ــى ق ــع الرئاســي عل ــى التوقي ــأخر يف احلصــول عل الت
(أ) الــيت  ١١، والتقـارير الـيت تفيـد جبــواز تنقـيح القـانون حلـذف الفقـرة        ٢٠١٦لعـام   ١٤ رقـم 

  تنص على التعاون الدويل. 
ــم     - ١٧ ــامتني رق ــة إىل توصــيتيها الع ــدابري اخلاصــة  ٢٠٠٤( ٢٥تشــري اللجن ) بشــأن الت

زاعات املسـلحة  ـ) بشأن وضـع املـرأة يف سـياق منـع نشـوب النـ      ٢٠١٣( ٣٠املؤقتة ورقم 
  زاع، وتوصي الدولة الطرف بالقيام مبا يلي: ـزاع وما بعد انتهاء النـويف حاالت الن

 إشراك املرأة بشكل كامل يف مجيع مراحل عملية إعادة اإلعمار بعد انتهاء  (أ)  
، وتنفيذ توصيات فرقة العمـل االستشـارية القاضـية    )٢٠٠٠( ١٣٢٥زاع وفقا للقرار ـالن

يف املائة يف مجيع آليات العدالة االنتقالية، ووضع الصيغة النهائية  ٥٠بأن يفوق متثيل املرأة 
وفر خارطـة طريـق ذات إطـار زمـين واضـح ونقـاط       خلطة عمل وطنية شاملة لذلك القرار ت

مرجعية وميزانيـة خمصصـة وآليـة رصـد منتظمـة، ومراعـاة اموعـة الكاملـة مـن القـرارات           
 ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ ، و)٢٠٠٩( ١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨( ١٨٢٠الالحقــة لــس األمــن،  

  للجنة؛  ٣٠، والتوصية العامة رقم )٢٠١٥( ٢٢٤٢، و )٢٠١٣( ٢١٢٢و 
كفالــة مشــاركة القضــاة الــدوليني واملــدعني العــامني واحملققــني واحملــامني يف    (ب)  

مـن قـرار    ٦آليات املساءلة كضمانة الزمة الستقالل العملية ونزاهتـها، متاشـيا مـع الفقـرة     
  ؛ ٣٠/١جملس حقوق اإلنسان 
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التعجيـــل باســـتعراض وتعـــديل قـــانون مســـاعدة ومحايـــة ضـــحايا اجلـــرائم     (ج)  
والشهود دف األخذ بضمانات أفضل الستقالل وفعالية القضاء وبـرامج محايـة الشـهود،    

  متاشيا مع املعايري الدولية. 
 

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة  
وطنية مستقلة معنية باملرأة  ترحب اللجنة مبوافقة جملس الوزراء على اقتراح إنشاء جلنة  - ١٨

، وعلى وضع سياسة بشأن األسر املعيشية الـيت ترأسـها نسـاء، واقتـراح إلنشـاء      ٢٠١٧يف عام 
. ويساور اللجنة القلق بأن يؤدي إطـار العمـل   ٢٠١٦جلان لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف 

دولـة الطـرف. وتالحـظ    الوطين اـزأ إىل أوجـه قصـور خطـرية يف النـهوض حبقـوق املـرأة يف ال       
اللجنة بقلق عدم نشر مجيع الصيغ النهائية للخطط والنقـاط املرجعيـة واجلـداول الزمنيـة وعـدم      
ختصيص كافة املوارد الالزمة لتلك اخلطط. والحظـت أيضـا بقلـق أن عمـل اللجنـة التوجيهيـة       

نون احلـق  املشتركة بني الوزارات املنشأة لرصد هذه اخلطط غري معـروف جيـدا بـالرغم مـن قـا     
. وتكرر اللجنة تأكيد ما سـبق أن أبدتـه مـن    ٢٠١٦لعام  ١٢يف احلصول على املعلومات رقم 

) بشــأن االفتقــار إىل إطــار زمــين إلنشــاء اللجنــة      ١٦، الفقــرة CEDAW/C/LKA/CO/7قلــق (
  الوطنية املعنية باملرأة.

) بشأن األجهزة الوطنيـة  ١٩٨٨( ٦جنة، إذ تشري إىل توصيتها العامة رقم وإن الل  - ١٩
الفعالــة والدعايــة واإلرشــادات الــواردة يف إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، ال ســيما بشــأن     

، A/57/38الشروط الضرورية لفعالية أداء األجهزة الوطنية، تكرر تأكيد توصياا السابقة (
ــرة   )، وتوصــي الدولــة  ١٩، الفقــرة CEDAW/C/LKA/CO/7 ، و٢٧٧اجلــزء األول، الفق
  الطرف بالقيام مبا يلي:

 توحيد وتعزيز خمتلف خطط العمل القائمة يف استراتيجية واحدة متماسكة  (أ)  
  وكفالة املوارد البشرية والتقنية واملالية من أجل تنفيذها؛ 

كفالة وضع تشريع إلنشاء جلنة وطنية مستقلة معنية باملرأة وضمان فعاليـة    (ب)  
  عملها ضمن إطار زمين حمدد؛

ضمان املشاركة النشطة للمجتمع املدين واللجنة الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة يف      (ج)  
  وحدة املتعلقة بالنهوض حبقوق املرأة يف الدولة الطرف.رصد وتقييم خطة العمل امل

 

  التدابري اخلاصة املؤقتة  
ــراب   - ٢٠ ــة اإلعـ ــرر اللجنـ ــق (   تكـ ــن قلـ ــه مـ ــبق أن أبدتـ ــا سـ ، CEDAW/C/LKA/CO/7عمـ

 خاصـة مؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق     ) بشأن غياب املعلومـات املتعلقـة باسـتخدام تـدابري    ٢٠ الفقرة
  املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف مجيع جماالت االتفاقية.
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، توصــي ٢٥) مــن االتفاقيــة وتوصــية العامــة للجنــة رقــم  ١( ٤متاشــيا مــع املــادة و  - ٢١
اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري خاصة مؤقتة مقترنـة بأهـداف وحـوافز حمـددة، وبـرامج      

عم، وجزاءات قانونية، واعتمادات خاصة يف امليزانية، واختـاذ تـدابري اسـتباقية    للتوعية والد
ــرأة والرجــل،         ــني امل ــة ب ــق املســاواة الفعلي ــل بتحقي ــائج للتعجي ــق النت ــي إىل حتقي أخــرى ترم

سيما يف جماالت احلياة العامة والسياسـية وصـنع القـرار، والتعلـيم والعمالـة، مـع إيـالء         وال
األقليــات العرقيــة والدينيــة واجلنســية، وربــات األســر املعيشــية،  اهتمــام خــاص للنســاء مــن

   والنساء املشردات داخلياً وذوات اإلعاقة.
 

  القوالب النمطية والعنف اجلنساين ضد املرأة  
ترحب اللجنة باستراتيجيات القضاء على القوالب النمطيـة يف وسـائط اإلعـالم، علـى       - ٢٢

الوطنية لتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها، وخطـة العمـل الوطنيـة        النحو الوارد يف خطة العمل 
للتصدي للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، والتوصـيات رفيعـة املسـتوى لتجـرمي     
االغتصــاب الزوجــي يف مجيــع الظــروف عنــد غيــاب موافقــة الزوجــة، بغــض النظــر عــن درجــة 

عزيز قانون منـع العنـف العـائلي، مبـا يف ذلـك      العنف اليت ينطوي عليها، والتعديالت املقترحة لت
عن طريـق إزالـة األحكـام التمييزيـة مـن قـانون األدلـة املتعلقـة مبصـداقية شـهادة املـرأة. بيـد أن             
اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار السـلوك الـذكوري والقوالـب النمطيـة التمييزيـة الـيت       

مـال العنـف اجلنسـي واجلنسـاين. وهـي تالحـظ       تتغاضى عن ثقافة اإلفالت من العقاب إزاء أع
  مع القلق ما يلي:

ارتفاع معـدل انتشـار العنـف اجلنسـاين ضـد املـرأة يف الدولـة الطـرف ونقـص            (أ)  
عن حاالت العنف ضد املرأة بسبب االفتقار إىل التشريعات املالئمة وحمدودية إمكانية  اإلبالغ

اخلوف مـن االنتقـام وحمدوديـة الثقـة يف الشـرطة      منها  وصول املرأة إىل العدالة لألسباب خمتلفة
والقضاء واملماطلة الشديدة يف التحقيق يف هذه القضايا والفصل فيها والنتائج املتعسفة والتدين 

  الشديد يف معدالت اإلدانة؛ 
يف حـــاالت العنـــف العـــائلي، يطلـــب مـــن الضـــحايا االشـــتراك يف عمليـــة          (ب)  
ــة القضــية   وســاطة ــؤدي إىل ســحب    بوصــفها شــرطا ملتابع ــرأة لشــكاواها  يف احملكمــة، ممــا ي امل
  التهويل؛ بسبب

البيانات املتعلقة بالتحقيق واملقاضاة وإصـدار   االفتقار إىل عملية منهجية جلمع  (ج)  
ضد النساء، والفرص احملدودة املتاحة  األحكام بالنسبة للعنف القائم على نوع اجلنس املرتكب

  الطرف.  الضحايا ومحايتهم، وعدد املالجئ يف الدولة للنساء والفتيات يف جمال مساعدة
) بشــأن العنـف ضــد  ١٩٩٢( ١٩وإن اللجنـة، إذ تشــري إىل توصـيتها العامــة رقـم      - ٢٣

اجلـزء   A/57/38)، تكرر تأكيد توصياا السـابقة ( ٢٠١٥( ٣٣املرأة وتوصيتها العامة رقم 
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ــرة األول، ا ــان CEDAW/C/LKA/CO/7 و ٢٨٩لفق ــة  ٢٥و  ٢٣، الفقرت ) وتوصــي الدول
  الطرف بالقيام مبا يلي: 

جتـــرمي االغتصـــاب الزوجـــي وتوســـيع نطـــاق تعريـــف التعـــذيب يف قـــانون   (أ)  
  التعذيب ليشمل األشكال احلادة للعنف اجلنسي؛

قانون منع العنـف العـائلي لضـمان اإلتاحـة الفوريـة ألوامـر احلمايـة        تعديل   (ب)  
الصــادرة عــن احملكمــة لألطــراف، وإنفاذهــا بفعاليــة، وإزالــة أي اشــتراط للمشــاركة يف         

  الوساطة قبل متابعة قضية ما يف احملكمة؛
إنشاء وحدة خاصة يف مكتب املدعي العام للتعجيل مبعاجلة حاالت العنف   (ج)  

تشريعات حتظر إصدار األحكام مع وقف التنفيذ وتنص على عقوبات دنيـا   اجلنسي ولسن
  إلزامية ألعمال العنف ضد املرأة؛

 التنفيـذ الفعـال خلطــة العمـل الوطنيــة للتصـدي للعنــف اجلنسـي واجلنســاين       (د)  
وختصيص املوارد الكافية لضـمان تنفيـذها بطريقـة منسـقة وفعالـة، بسـبل منـها زيـادة عـدد          

 العــالج الطــيب والــدعم القــانوين وإعــادة التأهيــل النفســي وبــرامج إعــادة   املالجــئ وتقــدمي
  اإلدماج، والتعويض للضحايا؛

تكثيف جهود توعية اجلمهور عن طريق تنظيم محالت إعالمية اسـتراتيجية   (ه)  
  دف التصدي للقوالب النمطية التمييزية ضد املرأة والعنف اجلنساين؛  وبرامج تثقيفية

مـع والتحليـل املنـهجيني للبيانـات املتعلقـة جبميـع أشـكال العنـف         كفالة اجل  (و)  
ــني         ــة ب ــدين والعالق ــة وال ــرأة، وتصــنيفها حبســب العمــر واجلماعــة العرقي اجلنســاين ضــد امل

  ).٢٨٥، اجلزء األول، الفقرة A/57/38الضحية واجلاين، حسبما أوصت به اللجنة سابقا (
 

  زاعات ـالعنف اجلنسي واجلنساين ضد املرأة املتصل بالن  
  تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:  - ٢٤

  زاع؛ ـبالن استمرار مناخ انعدام األمن، وال سيما بالنسبة للنساء يف املناطق املتأثرة  (أ)  
االدعــاءات اخلطــرية بارتكــاب اجلــيش والشــرطة ملضــايقات وأعمــال عنــف،      (ب)  

يف ذلك االغتصاب واالختطاف والتعذيب، والرشوة اجلنسية واالسترقاق اجلنسي، واملراقبة  مبا
غري املربرة، مبا يف ذلك اقتحام املنازل، ال سيما منازل النساء يف املقاطعات الشمالية والشرقية، 
و اســتهداف نســاء التاميــل بشــكل خــاص، وربــات األســر املعيشــية، واملقــاتالت الســابقات،     

مالت جراء احلرب، والنساء من أفـراد أسـر املخـتفني مـن البـاحثني عـن احلقيقـة والعدالـة         واملتر
  واملساءلة، فضال عن النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان؛ 
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أن الدولة الطـرف مل تـتمكن مـن تزويـد اللجنـة بالبيانـات املطلوبـة عـن عـدد            (ج)  
ملفروضة علـى أعمـال العنـف اجلنسـي     التحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات والعقوبات ا

  واجلنساين اليت ارتكبتها ضد املرأة القوات املسلحة والشرطة.
، توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف  ٣٠ومتاشــيا مــع االتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم    - ٢٥
  يلي:  مبا

تنفيذ سياسة عدم التسامح إطالقـا إزاء العنـف اجلنسـي املرتكـب مـن قبـل         (أ)  
، مع كفالة التعجيـل بـالتحقيق يف مجيـع ادعـاءات ارتكـاب أعمـال العنـف        اجليش والشرطة

ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك االعتقال التعسفي والتعـذيب والعنـف اجلنسـي واملراقبـة     
  والتحرش، ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛

تعزيز قدرات التحقيق واملقاضاة الوطنية ومحاية ودعم الشهود والضحايا،   (ب)  
منها تيسري تأمني شهادة الشهود السرية، مبا يشمل مـن هـم يف اخلـارج، وضـمان أن     بسبل 

تجرى حماكمات نزيهـة وموضـوعية ويف الوقـت املناسـب، وفقـا للمعـايري الدوليـة، وكفالـة         
حـق الضـحايا يف اجلـرب، وحـق الضـحايا واتمعـات يف معرفـة احلقيقـة بشـأن االنتــهاكات،          

  لقانون الدويل؛وضمانات عدم تكرارها، وفقا ل
ــة وأوامــر اإلحضــار       (ج)   ــع التحقيقــات اجلنائي االضــطالع خبريطــة شــاملة جلمي

والتماسات احلقوق األساسـية املتصـلة حبـاالت العنـف اجلنسـي املعلقـة، ونتـائج مجيـع جلـان          
  التحقيق، وال سيما حني تتصل القضايا بالقوات املسلحة والشرطة.

  
  بالنساء واستغالهلن يف البغاء  االجتار    

ترحـــب اللجنـــة باعتمـــاد اخلطـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة ملراقبـــة االجتـــار باألشـــخاص     - ٢٦
. ومع ذلـك، تالحـظ التحـديات الـيت تعتـرض      ٢٠١٦عام  ،٢٠١٩-٢٠١٥ومكافحته للفترة 

) إزاء اخنفـاض عـدد   ٢٦، الفقـرة  CEDAW/C/LKA/CO/7تنفيذها وتكرر اإلعراب عن قلقهـا ( 
التحقيقات واحملاكمات وأحكام اإلدانة ضد املتجرين. وتالحظ اللجنة أيضا بقلق االستناد إىل 

(أ) من القانون اجلنائي املتعلقة جبرمية شراء األشخاص يف املالحقات القضائية بدال  ٣٦٠املادة 
نون اجلنائي، اليت تنص على جترمي االجتار باألشخاص. ويسـاورها  (ج) من القا ٣٦٠من املادة 

زليات بـاهلجرة ميكـن أن   ـالقلق أيضا ألن احلد األدىن للعمر الذي ال يسمح دونه للعـامالت املنـ  
) ٢٨، الفقـرة  CEDAW/C/LKA/CO/7يدمي االجتار. وتكرر اللجنة كذلك اإلعراب عن قلقها (

إزاء استخدام الشرطة للمرسوم بقانون املتعلـق باملتشـردين لتوقيـف النسـاء العـامالت يف البغـاء       
تعسفا، متذرعةً حبيازن واقيا ذكريا كـدليل علـى عملـهن يف البغـاء، ولتعـريض هـؤالء النسـاء        

  للمضايقة وملمارسة اجلنس كنوع من الرشوة ولالبتزاز. 
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٢٧ -  ا الســابقة (وتكــرر اللجنــة تأكيــد توصــياCEDAW/C/LKA/CO/7 ٢٧، الفقرتــان 
مــن غايــات أهــداف التنميــة املســتدامة بشــأن  ٢-٥)، وتســترعي االنتبــاه إىل الغايــة ٢٩ و

اـالني اخلـاص والعـام،    ت يف القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد مجيـع النسـاء والفتيـا        
ذلك مـن أنـواع االسـتغالل، وتوصـي      يف ذلك االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري مبا

  بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
تــوفري مــا يكفــي مــن املــوارد البشــرية والتقنيــة واملاليــة مــن أجــل تنفيــذ            (أ)  

  ، ورصدها على حنو فعال؛ االستراتيجية الوطنية ملراقبة االجتار باألشخاص ومكافحته
للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون      توفري خدمات بناء القدرات باسـتمرار   (ب)  

وغريهــم مــن املســؤولني احلكــوميني املعنــيني يف جمــال التعــرف مبكــرا علــى ضــحايا االجتــار    
ــع،       ــاجهم يف اتمـ ــهم وإدمـ ــادة تأهيلـ ــة وإعـ ــات املختصـ ــهم إىل اجلهـ ــخاص وإحالتـ باألشـ

ك من خالل تزويدهم بسـبل الوصـول إىل املالجـئ، واملسـاعدة القانونيـة والطبيـة       ذل يف مبا
  والنفسية االجتماعية؛

منــع االجتــار باألشــخاص ومالحقــة املتجــرين ــم ومعاقبتــهم علــى النحــو       (ج)  
  املناسب واعتماد تدابري مراعية للمنظور اجلنساين حلماية الضحايا من النساء والفتيات؛ 

لثغرات القانونية اليت تعوق حماكمـة املتجـرين باألشـخاص مبوجـب     معاجلة ا  (د)  
  (ج) من القانون اجلنائي؛ ٣٦٠املادة 

العمل بانتظام على مجع بيانـات مصـنفة حسـب نـوع اجلـنس عـن كـل مـن           (ه)  
   االستغالل يف البغاء واالجتار باألشخاص؛

ويل ملنـع االجتـار   تكثيف اجلهود الرامية إىل التعاون الثنائي واإلقليمـي والـد    (و)  
باألشــخاص، مبــا يف ذلــك مــن خــالل توقيــع مــذكرات تفــاهم مــع بلــدان أخــرى يف املنطقــة 
وتنسيق اإلجـراءات القانونيـة مـن أجـل مالحقـة املتجـرين، وال سـيما مـع البلـدان اـاورة           

   وغريها من الدول املعنية األعضاء يف رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي؛
، وريثما يتم ذلك، فرض عقوبـات  باملتشردينرسوم بقانون املتعلق إلغاء امل  (ز)  

بقانون ملضايقة النساء العـامالت   على ضباط الشرطة الذين يسيئون استخدام هذا املرسوم
يف البغاء و النساء من األقليات اجلنسـية وضـمان حصـول الضـحايا علـى احلمايـة والـدعم        

النساء الراغبات يف تـرك   لك توفري برامج ملساعدةاملراعيني لالعتبارات اجلنسانية، مبا يف ذ
  البغاء على اإلقالع عن ممارسته.
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  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف صنع القرار    
يف املائـة لتعـيني النسـاء يف مسـتويات احلكـم       ٢٥ترحب اللجنة باعتماد حصة نسبتها   - ٢٨

، ٢٠١٦ليـة ومبوافقـة جملـس الـوزراء، يف عـام      احمللي يف قانون (تعديل) انتخابات السلطات احمل
مـن أجـل ختصـيص     ١٩٨٨لعام  ٢على اقتراح لتعديل قانون انتخابات جمالس املقاطعات رقم 

يف املائة كحد أدىن للنساء يف وثائق تعيني مرشحي األحزاب السياسية لكـل   ٣٠نسبتها  حصة
يف املائــة مــن  ٥مل تتجــاوز مقاطعــة. ومــع ذلــك، تالحــظ اللجنــة بقلــق أن نســبة متثيــل النســاء  

املاضية وأن عـدد النسـاء يف جملـس الـوزراء ال يـزال       ١٥الربملانيني الوطنيني خالل السنوات الـ 
متدنيا جدا. وتأسف اللجنة كذلك لعـدم وجـود معلومـات بشـأن متثيـل األقليـات، مثـل نسـاء         

  ر.التاميل والنساء املسلمات والنساء ذوات اإلعاقة، يف مناصب صنع القرا
) بشــأن املــرأة يف احليــاة السياســية  ١٩٩٧( ٢٣ومتشــيا مــع توصــيتها العامــة رقــم    - ٢٩

، ٢٧٩، اجلــزء األول، الفقــرة A/57/38والعامــة، تكــرر اللجنــة تأكيــد توصــياا الســابقة (  
ــرة CEDAW/C/LKA/CO/7 و ) وتوصـــي كـــذلك بـــأن تتبـــع الدولـــة الطـــرف      ٣١، الفقـ

دف إىل تعزيز مشاركة املرأة التامة وعلى قدم املسـاواة مـع الرجـل يف     سياسات متواصلة
  صنع القرار وطنيا وحمليا، وبأن تتخذ اإلجراءات التالية:

يف  ٣٠تكفل، يف حدود إطار زمين حمدد، اعتماد احلصة البالغة نسبتها  أن  (أ)  
املائة كحد أدىن املقترحة للنساء املرشحات يف وثـائق تعـيني املرشـحني لألحـزاب السياسـية      

  على مستوى املقاطعات؛ واعتماد حصة مماثلة للمرشحات على املستوى الوطين؛
) مـن  ١( ٤خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة أن تعتمد تدابري، مبا يف ذلك تدابري   (ب)  

يف شــكل حصــص قانونيــة للنســاء، مبــن فــيهن  ٢٥االتفاقيــة، والتوصــية العامــة للجنــة رقــم 
  نساء األقليات، بغية ضمان التمثيل احملدد األهداف للنساء، مبن فيهن األقليات؛

أن تنفذ أنشطة للتوعية تستهدف عامة الناس واألحـزاب السياسـية بشـأن      (ج)  
ية مشاركة املرأة يف صنع القرار بغية التخلص من القوالب النمطية القائمة على التمييـز  أمه

   فيما يتعلق باألدوار املنوطة باملرأة والرجل يف األسرة ويف اتمع؛
أن تضــع نظامــا جلمــع بيانــات مصــنفة عــن مشــاركة النســاء الــاليت ميــثلن       (د)  

  ع القطاعات وعلى مجيع املستويات. خمتلف األقليات يف مناصب صنع القرار يف مجي
  

  التعليم    
تثين اللجنة على ارتفاع معدالت إملام النساء بالقراءة والكتابة، وعلى تسجيل الفتيات   - ٣٠

إىل  ١٤والفتيان شبه الكامل يف مستوى التعليم االبتدائي، وعلى رفع سن التعليم اإللزامي من 
  لي:سنة. ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق ما ي ١٦
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اخنفــاض مســتوى التعلــيم يف صــفوف: النســاء مــن األســر املنخفضــة الــدخل،    (أ)  
سيما من األقليات اإلثنية، واملدارس الواقعة قرب مصـائد األمسـاك واملـزارع يف املقاطعـات      وال

الشمالية والشـرقية ويف املنـاطق احلضـرية والريفيـة الفقـرية؛ و أطفـال العمـال املهـاجرين الـذين          
يف اخلارج؛ والفتيات من األسر اليت تعيلها ربات أسـر؛ وضـحايا زواج األطفـال     يعمل آباؤهم

  والزواج املبكر؛ والفتيات ذوات اإلعاقة؛
ــة         (ب)   ــيم بوصــفه وســيلة للجــرب واملصــاحلة و محاي ــدم التعل ــرامج تق ــوافر ب عــدم ت

  زاع من املضايقة وإساءة املعاملة والعنف يف املدارس؛ ـالفتيات يف املناطق املتأثرة بالن
تدين متثيل النساء والفتيات يف جماالت دراسـة العلـوم والتكنولوجيـا واهلندسـة       (ج)  

  والرياضيات يف التعليم العايل وتدين متثيل املدرسات والباحثات يف تلك ااالت؛
ألساســية املالئمــة للفتيــات، ا اخنفــاض عــدد املــدارس املهنيــة املــزودة باهلياكــل   (د)  

  زاع؛ ـسيما يف املناطق املتضررة من الن وال
  استمرار تسبب احلمل املبكر بتسرب الفتيات من املدرسة.  (ه)  

غايـات أهـداف التنميـة املسـتدامة بشـأن       من ٥-٤وتشري اللجنة، متشيا مع الغاية   - ٣١
ــيم، إىل    ــني اجلنســني يف التعل ــى التفــاوت ب ، اجلــزء A/57/38ا الســابقة (توصــيا القضــاء عل

)، وتوصي كذلك بأن تقـوم  ٣٣، الفقرة CEDAW/C/LKA/CO/7، و ٢٨١األول، الفقرة 
  الدولة الطرف مبا يلي: 

القضاء على أوجه التفـاوت يف إمكانيـة    اختاذ تدابري خاصة مؤقتة ترمي إىل  (أ)  
) مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة للجنـة      ١( ٤ احلصول على التعليم اجليد، متشيا مـع املـادة  

  ؛٢٥رقم 
ــاهج      (ب)   ــال الســـالم يف املنـ ــان والتثقيـــف يف جمـ ــوق اإلنسـ ــذ حقـ ــمان تنفيـ ضـ

  الدراسية على مجيع مستويات التعليم ورصدمها وتقييمهما؛
للقوالب النمطيـة اجلنسـانية التمييزيـة يف التعلـيم وتعمـيم مراعـاة       التصدي   (ج)  

املنظور اجلنساين يف السياسات التعليمية الوطنية، مبا يف ذلـك إطـار وبرنـامج تطـوير قطـاع      
التعليم وإدماج التثقيف يف جمال املسـاواة بـني اجلنسـني يف املنـاهج الدراسـية علـى مسـتوى        

  التعليم االبتدائي؛
وتوسيع نطاق الربامج املراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية، مبـا يف ذلـك      تطوير   (د)  

التدابري اخلاصة املؤقتة يف املهارات التكنولوجية العالية، يف قطاع التعليم الـتقين والتـدريب   
املهين، لتوجيـه النسـاء والفتيـات إىل اـاالت الدراسـية واملسـارات الوظيفيـة التقنيـة، بغيـة          

   عمل يف هذه القطاعات؛تأهيلهن للحصول على 
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إضفاء الطابع املؤسسي على التثقيف الشامل واملالئم ملختلـف األعمـار يف     (ه)  
جمــال الصــحة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، والتطــرق إىل الســلوك اجلنســي املســؤول، مــع 

  إيالء اهتمام خاص ملنع حاالت احلمل املبكر.
  

  العمالة    
االخنفاض التارخيي يف مشاركة املرأة يف سوق العمل وارتفاع توجه اللجنة االنتباه إىل   - ٣٢

معــدل البطالــة بــني النســاء. ويســاورها القلــق إزاء اتســاع الفجــوة يف األجــور بــني اجلنســني،     
وحمدودية تنفيذ ورصد مبدأ املساواة يف األجر عن العمـل املتسـاوي القيمـة، وتركُّـز النسـاء يف      

يســاور اللجنــةَ القلــق إزاء عــدم تــوافر بيانــات مصــنفة عــن  قطــاع العمالــة غــري النظــامي. كمــا 
التحرش اجلنسـي يف مكـان العمـل وعـن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة هـذه احلـاالت. وتالحـظ مـع            
القلق عدم وجود تدابري شاملة لتيسـري عـودة املقـاتالت السـابقات إىل العمـل علـى حنـو يراعـي         

  مهاران احملددة.
  تقوم الدولة الطرف مبا يلي: وتوصي اللجنة بأن  - ٣٣

ــا         (أ)   ــيمن عليه ــيت يه ــرأة جمــاالت العمــل ال ــوج امل ــدابري لتســهيل ول اعتمــاد ت
  الذكور عادة؛

تنفيذ قوانني وسياسات تنص على محايـة وتعزيـز حقـوق النسـاء العـامالت        (ب)  
  يف القطاعات غري النظامية و يف مناطق التجارة احلرة؛ 

تقلــيص الفجــوة يف األجــور بــني اجلنســني مــن خــالل تطبيــق استقصــاءات     (ج)  
  منتظمة لألجر، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف؛

مجــع بيانــات مصــنفة بشــأن التحــرش اجلنســي يف كــل مــن القطــاعني العــام    (د)  
  واخلاص، مبا يف ذلك بشأن اجلزاءات املفروضة على اجلناة؛ 

ــاتالت  ت  (ه)   ــدمي املســاعدة إىل املق ــى فــرص العمــل      ق الســابقات للحصــول عل
  والتدريب املهين املناسبة واخلالية من القوالب النمطية؛ 

ــة العمــال املنــ     (و)   ــى اتفاقي ــم ( ٢٠١١زليني، ـالتصــديق عل ) (ملنظمــة ١٨٩رق
  .العمل الدولية)

  
  الصحة    

حة، مبـا يف ذلـك تـوفري اخلـدمات     تثين اللجنة على الدولة الطـرف السـتثمارها يف الصـ     - ٣٤
الطبيــة اانيــة جلميــع املــواطنني. وترحــب أيضــا باالخنفــاض يف معــدالت وفيــات األمهــات         
واألطفـــال علـــى الســـواء. وتالحـــظ التوصـــيات الصـــادرة عـــن جلنـــة عينـــها وزيـــر العـــدل يف  
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معلومـات  بشأن إلغاء جترمي اإلجهاض. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم توافر  ٢٠١٦ عام
  أو بيانات حمددة بشأن ما يلي:

 زاع ويفـتـوافر خـدمات الرعايـة الصـحية للنســاء يف املنـاطق املتضـررة مـن النــ         (أ)  
قطــاع املــزارع وجــودة هــذه اخلــدمات ووجــود بــرامج ودعــمٍ ملعاجلــة الصــدمات النفســية           

  النساء املتضررات من احلرب ؛ االجتماعية اليت تعاين منها
ت عن الصحة اجلنسية على حنو يراعي احتياجـات مجيـع النسـاء    توافر معلوما  (ب)  

  والفتيات وإمكانية احلصول على هذه املعلومات؛ 
عــدم وجــود بيانــات بشــأن انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز يف      (ج)  

الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك بـني النسـاء والفتيـات، ووجـود بـرامج للوقايـة مـن فـريوس نقـص            
  .لبشرية/اإليدز وكشفه يف وقت مبكراملناعة ا

) بشــأن املــرأة والصــحة، ١٩٩٩( ٢٤وإذ تشــري اللجنــة إىل توصــيتها العامــة رقــم   - ٣٥
مــن غايـات أهــداف التنميــة املســتدامة بشــأن   ٧-٣و  ١-٣تسـترعي االنتبــاه إىل الغــايتني  

ــة     خفــض النســبة العامليــة  للوفيــات النفاســية وضــمان حصــول اجلميــع علــى خــدمات رعاي
  لصحة اجلنسية واإلجنابية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي: ا

تعـــديل تشـــريعاا مـــن أجـــل إباحـــة اإلجهـــاض قانونـــا لـــيس يف احلـــاالت    (أ)  
ــا يف مجيـــع حـــاالت     الـــيت ــاة املـــرأة احلامـــل يف خطـــر فحســـب، بـــل أيضـ تكـــون فيهـــا حيـ

اء جترمي اإلجهاض يف مجيع وسفاح احملارم والتشوه اخللقي الشديد لألجِنة؛ وإلغ االغتصاب
  احلاالت األخرى؛

إزالــة احلــواجز الــيت حتــول دون حصــول املــرأة علــى خــدمات اإلجهــاض       (ب)  
املأمون، مثل اشتراط التحقيق القضائي يف ما إذا كان ينبغي إاء احلمـل طبيـا واحلاجـة إىل    

  شهادة طبية جتيز اإلجهاض؛
ــة اال     (ج)   ــة لتلبي ــة خمصصــات امليزاني حتياجــات الصــحية للمــرأة يف  ضــمان كفاي

  زاع ويف قطاع املزارع، ال سيما يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ـاملناطق املتضررة من الن
  اجلنس؛  كفالة حصول مجيع النساء والفتيات على التثقيف يف جمال  (د)  
تقدمي بيانات خاصة بكل منطقة بشأن انتقال وانتشار فريوس نقص املناعة   (ه)  
برامج الوقاية والكشف املبكر للنسـاء والفتيـات املصـابات بفـريوس      وبشأن توافر البشرية

  نقص املناعة البشرية/اإليدز، وبشأن إتاحة إمكانية االستفادة من هذه الربامج.
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  ربات األسر املعيشية    
ــيت ترأســها نســاء،       - ٣٦ ــة املتعلقــة باألســر املعيشــية ال ــة بالسياســة الوطني ــيت ترحــب اللجن ال

ــام (  ــدت يف ع ــا للفتــرة     ٢٠١٦اعتم ــة املصــاحبة هل ــل الوطني ــة العم . ٢٠١٩-٢٠١٧)، وخط
يف املائـة   ٢٤وتالحظ اللجنة ارتفاع نسبة ربات األسر املعيشية يف الدولة الطرف، حيث تبلغ 

مــن اإلنــاث، وتشــعر بــالقلق إزاء تفــاقم ضــعفهن بســبب األشــكال املتداخلــة مــن التمييــز الــيت   
  الحظ اللجنة بقلق ما يلي:يتعرضن هلا. وت

لألسـر املعيشـية الـيت    ”إن التعاريف املتنوعة والتقييدية الـيت تضـعها السـلطات      (أ) 
  حترم الكثريين من املنافع االجتماعية وبرامج الرعاية االجتماعية؛ “ترأسها نساء

عدم كفاية األموال املخصصة هلـذه الـربامج، وحمدوديـة تنفيـذها وعـدم تـوافر         (ب) 
ات بشأا، وإساءة استعمال السلطة اإلدارية من خالل طلب رشاوى جنسية من ربات معلوم

  األسر املعيشية؛
تعرض ربات األسر معيشية للفقر واألثر السليب لربامج اإلسكان الـيت يـديرها     (ج) 

ــية يف      ــر املعيشـ ــن األسـ ــد مـ ــة العديـ ــتوى مديونيـ ــاقم مسـ ــا أدى إىل تفـ ــالك، ممـ ــات  املـ املقاطعـ
  رقية؛والش الشمالية
اســتغالل النســاء مــن قبــل الشــركات املاليــة اخلاصــة نتيجــة حمدوديــة إمكانيــة     (د)  

  حصول املرأة على االئتمان؛ 
مشال البد و شرقه على احلصول على منح السـكن   عجز العديد من النساء يف  )ه(  

واألراضــي واخلــدمات االجتماعيــة بســبب فقــدان شــهادات املــيالد وســندات ملكيــة األراضــي 
  وبطاقات اهلوية الوطنية أثناء احلرب.

ــد توصــياا الصــادرة يف عــام       - ٣٧ ــة مــن جدي ، اجلــزء A/57/38( ٢٠٠٢وتؤكــد اللجن
   ) وتوصي الدولة الطرف بالقيام مبا يلي:٢٩٧األول، الفقرة 

يشـية يف الدولـة الطـرف    إنشاء قاعدة بيانات مصنفة عـن ربـات األسـر املع     (أ)  
تراعي التباين داخل هذه الفئة، واستخدامها لوضع تصنيف واضح وشـامل لربـات األسـر    

   املعيشية يستخدم بشكل موحد يف سياسات وبرامج الرعاية االجتماعية وإعادة التوطني؛
ــزال         (ب)   ــة الرشــوة اجلنســية، وضــمان إن ــانون الرشــوة ليشــمل جرمي ــديل ق تع

  باجلناة؛ العقوبة املالئمة
ــات األســر املعيشــية وضــمان نشــر        (ج)   إنشــاء نظــام الضــمان االجتمــاعي لرب

  املعلومات املتعلقة بربامج الرعاية االجتماعية على نطاق واسع؛
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كفالــة مســاواة النســاء والرجــال يف معــايري أهليــة احلصــول علــى القــروض   (د)  
ملـايل مـن املؤسسـات العامـة     املصرفية، والرهون العقارية وغري ذلـك مـن أشـكال االئتمـان ا    

   واخلاصة بإزالة أية متطلبات إضافية للمرأة؛
اســتحداث نظــم ائتمانيــة منخفضــة الفائــدة أو بــدون فوائــد لصــاحل ربــات    )ه(  

األسر املعيشية واألسر اليت تعيش يف فقر من خالل خطط إنعـاش تتكيـف مـع أمنـاط توليـد      
   الدخل اليت تتبعها تلك األسر؛

م منهجي وحسن التنسيق إلصدار الوثـائق الشخصـية وسـندات    إنشاء نظا  (و)  
امللكية لضمان حصول النساء على املساعدة يف كسـب الـرزق والسـكن ومتلـك األراضـي      

  بامسهن على قدم املساواة مع الرجل.
 

  النساء املهاجرات  
تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء وجـود أنظمـة متييزيـة تفـرض قيـودا علـى النسـاء املهـاجرات             - ٣٨

دون غريهن، ومنها تعيني أوصياء على األطفال دون سن السادسة. كما تالحظ مع القلـق أن  
  النساء الاليت لديهن أطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة مينعن من اهلجرة. 

إلغــاء تقريــر اخللفيــة األســرية بغيــة رفــع القيــود   وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ب   - ٣٩
  .اخلاصة جبنس معني املفروضة على اهلجرة

 

  النساء الريفيات  
تالحــظ اللجنــة جهــود الدولــة الطــرف الراميــة إىل تعزيــز التنميــة الريفيــة، مبــا يف ذلــك   - ٤٠

مـن   يف املائـة كحـد أدىن   ٢٥، علـى اقتـراح بتخصـيص    ٢٠١٦موافقة جملس الـوزراء، يف عـام   
مجيع االستثمارات يف جمال التنمية االقتصادية الريفيـة لصـاحل املـرأة. وتالحـظ اللجنـة أيضـا أن       

يف املائــة مــن الســكان يعيشــون يف املنــاطق الريفيــة وأن املــرأة تشــارك مشــاركة نشــطة يف    ٧٧
ابـات  الصناعات الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اخنفاض مشـاركة املـرأة الريفيـة يف قيـادة نق    

الصــناعات الريفيــة، وصــعوبة ظــروف عملــهن واخنفــاض األجــور، وارتفــاع معــدل إدمــان          
املخدرات بني النساء يف مصائد األمساك. كمـا يسـاور اللجنـة القلـق إزاء اسـتمرار القيـود الـيت        

ــانون استصــالح األراضــي (  ــازة املــرأة لــألرض  ١٩٣٥يفرضــها ق األفضــلية  ومنحــه) علــى حي
  ناث فيما يتعلق بوراثة األراضي. للورثة الذكور على اإل

) بشـأن حقـوق املـرأة الريفيـة     ٢٠١٦( ٣٤وتشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقـم    - ٤١
   وتوصي الدولة الطرف بالقيام مبا يلي:

إنشاء آلية لضمان تنفيذ االستثمارات اخلاصة بالتنميـة االقتصـادية الريفيـة      (أ)  
   لصاحل املرأة ورصدها وتقييمها؛
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ــات        (ب)   ــادة نقاب ــرأة يف قي ــة مشــاركة امل ــة لكفال ــدابري خاصــة مؤقت اســتخدام ت
  الصناعات الريفية؛

ــدعم         (ج)   ــدمي ال معاجلــة ســوء ظــروف العمــل يف صــناعة مصــائد األمســاك وتق
   الصحي واإلرشادي للنساء املدمنات للمخدرات؛

  لريفية.معاجلة الفجوة يف األجور واحلرمان من إجازة األمومة يف الصناعات ا  (د)  
 

  عسكرة األراضي  
يســاور اللجنــة القلــق إزاء اســتمرار عســكرة منــاطق واســعة مــن األراضــي اخلاصــة يف     - ٤٢

زاع يف البلد، واغتصـاب القـوات املسـلحة مسـؤوليات اإلدارة املدنيـة،      ـاملناطق املتضررة من الن
الطـرف، حيـث   وما نتج عن ذلـك مـن تشـريد للنسـاء والرجـال علـى نطـاق واسـع يف الدولـة          

خميما لألشـخاص املشـردين داخليـا. ويسـاورها القلـق علـى وجـه اخلصـوص          ٣٢زال هناك  ما
تشـكله هـذه العسـكرة مـن عوائـق حتـول دون إعـادة تـوطني املشـردات داخليـا وإجيـاد             إزاء مـا 

  لسكنهن وتعوق قدرن على استعادة سبل الرزق.  حلول مستدامة
   وتوصي الدولة الطرف بالقيام مبا يلي: ٣٤امة رقم وتشري اللجنة إىل توصيتها الع  - ٤٣

العمل بسرعة على القضـاء علـى مظـاهر عسـكرة األراضـي، وال سـيما يف         (أ)  
الشمال، وإعادة هذه األراضي إىل املشردين مـن النسـاء والرجـال لتمكينـهم مـن اسـتعادة       

مـن   أراضيهم واحلصول على فرص كسب العـيش وضـمان منـع أفـراد القـوات العسـكرية      
   االضطالع بواجبات اإلدارة املدنية؛

إجراء عمليـة مسـح سـليمة لألراضـي الـيت حتتلـها حاليـا القـوات املسـلحة            (ب)  
واألراضي غري املستخدمة يف الوقت الـراهن أو الـيت تسـتخدم ألغـراض عسـكرية ال مـربر       

   هلا، بغية إعادة تلك األراضي دون إبطاء إىل أصحاا الشرعيني؛
ــذ ت  (ج)   ــها       تنفي ــوق اإلنســان محايت ــز وحق ــة لتعزي ــل الوطني ــة العم وصــيات خط

  لضمان حصول ربات األسر املعيشية و املشردين داخليا على السكن املالئم والدائم؛
كفالة التحقيق يف الشكاوى بشأن االسـتيالء علـى األراضـي، مبـا يف ذلـك        (د)  

  ملالئمة باجلناة.األراضي اليت يستويل عليها أفراد عسكريون، و إنزال العقوبة ا
 

  لقوانني التمييزية يف الزواج والعالقات األسرية ا    
لتعـديل قـانون    ٢٠١٦تقر اللجنة بأنه مت تعيني جلنة فرعية تابعة لس الوزراء يف عـام    - ٤٤

الزواج والطالق اإلسالمي. ومع ذلك، تالحظ اللجنة عـدم صـدور أيـة توصـيات عـن اللجنـة       
لبحـث واقتـراح مـا يـتعني إدخالـه مـن إصـالحات علـى          ٢٠٠٩عام اليت عينها وزير العدل يف 

قــانون األحــوال الشخصــية اإلســالمي واحملــاكم شــبه القضــائية. وتكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن   
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ــابقة ( ــرة CEDAW/C/LKA/CO/7شـــواغلها السـ ــانون يفـــرض وال ٤٤، الفقـ ــا أن القـ ــة )، ومبـ يـ
  تشريعية إجبارية وحصرية على زواج املسلمني، تعرب اللجنة عن شواغل حمددة هي :

يفيد السماح بـزواج   ال ينص القانون على حد أدىن لسن الزواج ويتضمن ما  (أ)  
  سنة؛  ١٢الفتيات دون سن 

يقصر القانون التعيني يف وظائف املوظفني القانونيني والقضائيني الـيت يشـغلها     (ب)  
حملـاكم شـبه القضــائية ويف عضـوية جملـس احملـاكم شــبه القضـائية ويف وظـائف مســجلي        قضـاة ا 

  عقود الزواج وقضاة التحكيم على املسلمني الذكور فقط؛
ال يســـري القـــانون املتعلـــق باغتصـــاب األحـــداث علـــى الفتيـــات دون ســـن     (ج)  

أزواجهــن عامــا املتزوجــات بشــكل قــانوين مبوجــب الشــريعة اإلســالمية والالئــي يعاشــرن   ١٦
  جنسيا دون وجود انفصال قانوين.

) بشـأن املسـاواة يف   ١٩٩٤( ٢١وإن اللجنة، إذ تشري إىل توصيتيها العامتني رقم   - ٤٥
) بشــأن اآلثــار االقتصاديـــة املترتبــة علـــى ٢٠١٣( ٢٩الــزواج والعالقــات األســرية ورقــم 

ســرية، والتوصــية الــــزواج والعالقــات األســرية وعلــى فســخ الــزواج وإــاء العالقــات األ  
للجنـة   ١٨للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة/التعليق العـام رقـم    ٣١العامة رقم 

) الصادرين بصفة مشتركة، تكـرر تأكيـد   ٢٠١٤حقوق الطفل بشأن املمارسات الضارة (
) وتوصـي الدولـة الطـرف بالقيـام     ٤٥، الفقـرة  CEDAW/C/LKA/CO/7توصياا السابقة (

  مبا يلي:
ــاول املســاواة يف       (أ)   ــة ويتن ــانون موحــد لألســرة يتمشــى مــع االتفاقي إعــداد ق

احلقوق بني املرأة والرجـل يف العالقـات األسـرية، مبـا يف ذلـك الـزواج والطـالق واملـرياث         
  وامللكية واألراضي؛

ــام بشــأن     (ب)   ــوافر للمــرأة   تعــديل املرســوم الع ــزواج لضــمان أن يت تســجيل ال
املســلمة حريــة اختيــار عــدم التقيــد بقــانون األحــوال الشخصــية اإلســالمي وتســجيل عقــد   

  الزواج مبوجب القانون العام؛
كفالة خضوع حقوق امللكية للقانون املدين التعاقدي العام وقـانون امللكيـة     (ج)  

  بدال من القانون الديين؛
لسن الزواج بالنسبة جلميع النساء يف الدولـة الطـرف إىل    رفع احلد األدىن  (د)  

  عاما؛ ١٨
إلغاء أية قيود على أهلية املـرأة للتعـيني كقضـاة يف احملـاكم شـبه القضـائية،         )ه(  

  وكعضوات يف جملس احملاكم شبه القضائية وكموظفات تسجيل الزواج وقاضيات حتكيم؛
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لضـمان انطبـاق جرميـة اغتصـاب     مـن قـانون العقوبـات     ٣٦٣تعديل املادة   (و)  
  عاما، بدون استثناء. ١٦األحداث على مجيع الفتيات دون سن 

  
  مجع البيانات وحتليلها    

املصنفة حسب  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات مجع البيانات الشاملة   - ٤٦
تصـادي،  االجتمـاعي االق  نوع اجلـنس والسـن واإلعاقـة واالنتمـاء اإلثـين واملوقـع والوضـع        

وحتليــل تلــك البيانــات وتعميمهــا، واســتخدام مؤشــرات قابلــة للقيــاس لتقيــيم االجتاهــات     
والتقدم احملرز صوب حتقيق املرأة للمساواة الفعلية يف مجيع ااالت اليت  املتعلقة حبالة املرأة 
  تشملها االتفاقية.

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني     

ــة الطــرف      - ٤٧ ــة إىل الدول ــب اللجن ــيجني يف    تطل ــل ب ــهاج عم ــإعالن ومن أن تســتعني ب
  جهودها الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية.

  
   ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام     

تدعو اللجنة إىل حتقيق املساواة احلقيقية بـني اجلنسـني، وفقـاً ألحكـام االتفاقيـة، يف        - ٤٨
  .٢٠٣٠مجيع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

  
  التعميم    

ــة يف       - ٤٩ ــة الطــرف أن تكفــل تعمــيم هــذه املالحظــات اخلتامي تطلــب اللجنــة إىل الدول
حينها، باللغات الرمسية للدولة الطرف، على املؤسسات احلكوميـة املعنيـة بكافـة مسـتوياا     
(الوطنية واإلقليميـة واحملليـة)، وخصوصـا علـى احلكومـة، والـوزارات، والربملـان، واجلهـاز         

  ، ليتسىن تنفيذها بالكامل.القضائي
  

  املساعدة التقنية    
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــربط تنفيــذ االتفاقيــة جبهودهــا اإلمنائيــة وبــأن     - ٥٠

  تستفيد من املساعدة التقنية اإلقليمية أو الدولية هلذا الغرض.
  

  التصديق على املعاهدات األخرى    
التصديق علـى نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة      تشجع اللجنة الدولة الطرف على   - ٥١

  اخلاصة بوضع الالجئني، اليت مل تصبح طرفا فيها بعد. ١٩٥١اجلنائية الدولية واتفاقية 
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
 تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف غضــون ســنتني، معلومــات خطّيــة    - ٥٢

ــن (ب)  ١٣(أ) و  ١٣الـــواردة يف الفقـــرات  اخلطـــوات املتخـــذة لتنفيـــذ التوصـــيات     عـ
   (ج) أعاله. ٢٥ (د) و ٢٣ و
  

  إعداد التقرير املقبل     
تـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل أن تقـــدم تقريرهـــا الـــدوري التاســـع يف آذار/    - ٥٣

. ويف حالــــة التــــأخري، ينبغــــي أن يغطــــي التقريــــر الفتــــرة الكاملــــة حــــىت ٢٠٢١ مــــارس
  تقدميه. وقت
نة إىل الدولة الطرف اتباع املبادئ التوجيهيـة املنسـقة لتقـدمي التقـارير     وتطلب اللج  - ٥٤

مبوجب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي وثيقـة           
  ، الفصل األول).IHRI/GEN/2/Rev.6أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها (

    
 


