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ة القضاء على مجيع أشكال اتفاقي
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة 

    واألربعونالثامنةالدورة 
 ٢٠١١ فرباير/ شباط٤-يناير/ كانون الثاين١٧

  بالنظر يف التقارير الدوريةألسئلة املطروحة فيما يتعلقالقضايا واقائمة   

 سري النكا  

 اخلـامس  الدوريـة   اجلـامع للتقـارير  نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير    
  .(CEDAW/C/LKA/5-7)  لسري النكاوالسادس والسابع

 عام  

 الدوريـة  قـارير يرجى تقدمي معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير اجلامع للت           -١
 هـذه املعلومـات اإلدارات      تـشمل وينبغي أن   . اخلامس والسادس والسابع لسري النكا    

واملؤسسات احلكومية اليت شاركت يف إعداد التقرير ومعلومات مفصلة عن كيفية مشاركة            
كما يرجـى   . املنظمات غري احلكومية    العملية، مبا فيها    تلك يف ممثلي منظمات اجملتمع املدين   

  .قد قُدم إىل الربملان أو أي سلطة أخرى رفيعة املستوىالتقرير ا إذا كان بيان م

  اإلطار التشريعي واملؤسسي    
 مـن  ١ مـن اجلـزء   ٢٧٤الفقـرة  (يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة      اللجنة   أعربت  -٢

عن قلقها إزاء التناقض القائم بني الضمانات الدستورية للحقوق األساسية           A/57/38) الوثيقة
ألن األحكـام الدسـتورية     أعربت اللجنة عن قلقها     كما  . جود قوانني متييزية ضد املرأة    وو

غري الدول أو القطاع اخلاص     تسمح مبساءلة اجلهات الفاعلة من      املتعلقة باحلقوق األساسية ال     
اليت وضـعت قبـل     لمراجعة القضائية للتشريعات    لفرصة  ال توجد    هوألنيف حاالت التمييز    

، ردت الدولة الطـرف     )CEDAW/C/LKA/5-7( من التقرير    ٨ويف الفقرة   . الدستوراعتماد  
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وإن ألحكـام التمييزيـة     اال حيـول دون إلغـاء        األحكام القضائية عدم مراجعة   إن  بقوهلا  
ويف هذا الصدد، يرجـى     . ٩ ووردت تفاصيل بشأهنا يف الفقرة       ،ذتفُّنقد  إصالحات هامة   

األراضي من أجل إلغاء تلك األحكام اليت ُيقـال         ر  توضيح الطريقة املتبعة لتعديل قانون تطوي     
 ١٦ اجلنسية رقم )تعديل(قانون ما إذا كان    عإبالغ اللجنة   اً  ويرجى أيض . متيز ضد النساء  إهنا  
 من التقرير، يتيح للنساء نقـل جنـسيتهن إىل أزواج           ٧٨ املشار إليه يف الفقرة      ٢٠٠٣لعام  

  .جنسيات أجنبيةحيملون 

  هوض باملرأة اآللية الوطنية للن    
 ١اجلزء  (للجنة  السابقة   من املالحظات اخلتامية     ٢٧٧ الفقرة   عطفاً على ما ورد يف      -٣

مـشروع  علـى   اللمسات األخرية   اً  توضع حالي "أنه  ، يشري التقرير إىل     )A/57/38من الوثيقة   
 يرجى). CEDAW/C/LKA/5-7 من الوثيقة ١٣الفقرة " (قانون إلنشاء جلنة وطنية معنية باملرأة

املـذكور وحتديـد    القانون  مشروع  اللجنة ومهامها مبوجب    تلك  والية  على  اللجنة  طالع  ا
 . واعتمادههزمين الستكمالالدول اجل

   النمطيةالقوالب    
 مـن   ١ من اجلـزء     ٢٢٨الفقرة  (باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة،         -٤

املتخذة واألنشطة املضطلع هبا للتوعيـة      التدابري  بيان  يرجى االستفاضة يف    ،  )A/57/38الوثيقة  
 القوالـب إحداث تغيري يف السلوك والقضاء علـى         هبدف    يف اجملتمع ككل   نيبأدوار اجلنس 

تقدمي معلومات بشأن   اً   ويرجى أيض  .النمطية السلبية واملمارسات التمييزية املنبثقة من الثقافة      
 .قوقهنلزيادة وعي النساء والفتيات حلالتدابري املتخذة 

 وظائف السكرتارية والوظـائف   يف  ينحصر   الزالنساء ما   عمل  يذكر التقرير أن    و  -٥
رغم أن هناك    و يف دورات التدريب التقين   يتركز  زال  ما  الرجال  تدريب   أناملتعلقة باخلياطة و  

يرجى تقـدمي   ) ٩٧، الفقرة   CEDAW/C/LKA/5-7 (قد بدأت حتدث يف هذا اجملال     تغيريات  
ا هي اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف للقـضاء علـى           ممو. تمعلومات عن هذه التغيريا   

  جمـاالت  التعليم العـايل يف   للنساء للحصول على    القوالب النمطية وإتاحة املزيد من الفرص       
  العلوم واهلندسة وغريها من االختصاصات التقنية؟ 

  العنف ضد املرأة    
 ،٢٠٠٥عـام    ملرتيل قد ُسنَّ يف   قانون منع العنف ا    إىل أن    ١٩يشري التقرير يف الفقرة       -٦

تشري إىل  التقارير اليت اطلعت عليها اللجنة،      بيد أن   . ٦٧ -٥٠وترد تفاصيل إضافية يف الفقرات      
 ، سـنة  ة عشر لفترة تتراوح بني مخس سنوات واثنيت     يف قضايا العنف اجلنسي يتأخر      أن الفصل   

حالتها إىل جمالس الوساطة    وتعاجل أغلب القضايا من خالل وساطة جهاز الشرطة أو من خالل إ           
ذلـك التـأخري     يرجى شرح أسباب مثل      .اًستخدم قانون منع العنف املرتيل إال نادر       ال يُ  بينما
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 تلك القضايا وسبل محاية النساء وضمان سالمتهن خـالل تلـك الفتـرة              الطويل يف معاجلة  
معاجلة  شرح أسباب     وما هي التدابري اليت جيري اختاذها للتعجيل بالعملية؟ يرجى أيضاً          .الفاصلة
  . ٢٠٠٥العنف املرتيل من خالل وساطة الشرطة وسبب عدم تطبيق قانون عام قضايا 

 إصـدار   من التقرير أن قانون منع العنف املرتيل ينص على        ) ب(٤٩وورد يف الفقرة      -٧
بعدد الطلبات املقدمة إلصدار أوامر     فيما يتعلق   فهل توجد أية إحصائيات متاحة      . محايةأوامر  
النـساء األميـات    الكيفية اليت ُتقدم هبا     يرجى شرح   وماية والردود على تلك الطلبات؟      احل

 خدمات التمثيل القـانوين     يرجى بيان ما إذا كانت توجد     ، كما   مايةاحلمر  واإصدار أ طلبات  
 لضحايا العنف القائم على نـوع       تقدمي تفاصيل بشأن مدى توافر مآوٍ     اً  أيض ويرجى   .لنساءل

   دورات تدريبية تراعي نوع اجلنس لفائدة رجال الشرطة والقضاة؟وهل توجد. اجلنس
 من مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة        ٢٨٥ و ٢٨٤أعربت اللجنة يف الفقرتني     قد  و  -٨
ال يتم االعتراف باغتصاب الـزوج للزوجـة        عن قلقها ألنه     A/57/38) من الوثيقة    ١ اجلزء(
طرف على النظر يف إمكانيـة االعتـراف    وحثت الدولة ال   ،يف حاالت االنفصال القانوين    إال
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف  . الظروف بوصفه جرمية  مجيع  يف   يغتصاب الزوج البا

  .يغتصاب الزوجالاتدرس إمكانية جترمي 
 داخلياًاملشّردات  إىل ارتفاع معدل العنف ضد      حتديداً  وتشري املعلومات املتاحة للجنة       -٩

  بناهتـا  الترتيبـات لتـزويج   وضع  األسر إىل   يدفع   مما   ،الشاباتومعدل العنف اجلنسي ضد     
 ، داخلياً املشّرداتواجهة العنف ضد    فما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف مل       . املراهقات

  شكلة العنف اجلنسي ضد املراهقات اليت تؤدي إىل الزواج باإلكراه؟وال سيما للتصدي مل

  البغاء واالجتار بالبشر    
العقوبات قانون  ار بالبشر اليت أدرجت يف      تقدمي التعريف اجلديد جلرمية االجت    فة إىل   إضا  -١٠

مقاضـاة  سـبل   علـى    اللجنة   طالعا، يرجى   )CEDAW/C/LKA/5-7 من الوثيقة    ٧٤الفقرة  (
. حلماية ضحايا االجتار بالبـشر مـن اإلنـاث        هناك تدابري   وما إذا كانت    مرتكيب هذه اجلرمية    

  .تدابري ملعاجلة مشكلة وصم الضحايا من اإلناثما اُتّخذ من عيرجى تقدمي معلومات و
مت جترمي البغاء مما أدى إىل زيادة البغاء الـسري           بأنه    املعلومات املتاحة للجنة   وتفيد  -١١

 من األمراض الـيت  اإليدز وغريه/قص املناعة البشرية اإلصابة بفريوس ن معدل زيادةفضالً عن   
 يرجى شرح أسباب جترمي البغاء وبيان ما إذا كان الزبائن           .عن طريق االتصال اجلنسي   تنتقل  

 وما هي اجلهود املبذولة ملنع انتشار األمراض        ، اخلدمات اجلنسية  "شراء"بسبب  اً  مون أيض جّرُي
؟ وهل توجد برامج ترمي إىل إجياد خمرج ملن يرغب يف           عن طريق االتصال اجلنسي   اليت تنتقل   
  ترك البغاء؟
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  املشاركة السياسية     
ـ ستند إىل اجلدارة، ال      أن املسار املهين للنساء ي     ١٦يذكر التقرير يف الفقرة       -١٢ ند إىل  سي

 العمـل   أن"ويذكر التقرير على وجه التحديـد       . على أساس نوع اجلنس   اليت ُتحّدد   احلصص  
 الدولة الطرف كانت   يرجى بيان ما إذا      ." من ِقبل أغلبية النساء     مفضالً يبدو اختياراً  السياسي ال 

 اهتمام النساء باملناصب السياسية؟ يرجى شـرح         استقصائية ملعرفة مدى    أية دراسة  د أجرت ق
 مبا يف ذلك استخدام التـدابري       ،التدابري املتخذة لتشجيع النساء على املشاركة يف احلياة السياسية        

  .نة الصادرة عن اللج٢٥ رقم ن االتفاقية والتوصية العامةم) ١(٤اخلاصة املؤقتة مبوجب املادة 
 مل يطرأ أي تغيري فيما يتعلق مبشاركة النساء يف           إىل أنه  ٧٧ يف الفقرة    التقريريشري  و  -١٣

اجلهود املبذولـة   إطالع اللجنة على    يرجى  . التقرير السابق النظر يف   السلك الدبلوماسي منذ    
  .لتشجيع النساء وإتاحة مزيد من الفرص هلن لدخول السلك الدبلوماسي

  التعليم    
يف الـدورات الدراسـية     للنساء  التمثيل الناقص    من التقرير أن     ١٧ الفقرة   ورد يف   -١٤

فما هي التدابري املتخذة لتشجيع مزيد من       .  يعود إىل اختيارهن   املتصلة باهلندسة والتكنولوجيا  
سات؟ يرجى   كمجال للدراسة؟ وما هي نسبة املدرّ      اهلندسة والتكنولوجيا النساء على اختيار    

مييز ضد النساء أو يساعد علـى اسـتمرار         منهج من املناهج األكادميية     بيان ما إذا كان أي      
  .القوالب النمطية

 املتعلقة بالتعليم الـتقين     السياسات والربامج إىل أن وثائق    ) ٩٦الفقرة  (يشري التقرير     -١٥
يرجـى تقـدمي    . اجلنسانية شواغلالفيها  أدرجت  قد  نوع اجلنس، و  ألول مرة    واملهين تراعي 

على مشاركة النساء يف جمال التعلـيم       تأثري ذلك    وبيان   ذلك التصريح معلومات مفصلة عن    
  .التقين واملهين

  التوظيف    
، وأن النـساء  إىل أن أغلب العاطلني عن العمل هم من  ١٠٤يشري التقرير يف الفقرة       -١٦

وفيما يتعلق مبعدل البطالة . وركفاءات تعليمية أعلى من تلك اليت ميتلكها الذكالنساء يتمتعن ب  
". أن االجتاه يشري إىل أن املسألة قيد النظر        " ١٠٦يف صفوف النساء، يذكر التقرير يف الفقرة        

مشكلة ارتفاع  وتقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة ملعاجلة        القول  يرجى توضيح هذا    
 البطالة يف صفوف الرجـال،    معدل البطالة يف صفوف النساء، الذي ال يزال أعلى من معدل            

  .كفاءات تعليمية أعلى من تلك اليت ميتلكها الذكورمبن فيهن النساء اللوايت يتمتعن ب
 جيـدن    ال وتشري معلومات بديلة متاحة للجنة إىل أن أغلب النساء يف القوة العاملة             -١٧

تحـان   كعامالت شبه ماهرات أو غري ماهرات وأن النساء الاليت ينجحن يف ام             إال وظائف
 وامتحانات شهادات عليا حيصلن يف القطاع الرمسي   شهادة التعليم العامة على املستوى املتقدم     
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. املائة من األجر الذي حيصل عليه الرجال الذين ميتلكون مؤهالت مماثلة           يف   ٦٧اخلاص على   
 .جر التفاوت يف األمشكلةعن   فضالًة املشكلاختاذها ملعاجلة هذهيرجى بيان التدابري اجلاري 

 ،العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم     مجيع  أعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق      قد  و  -١٨
 عن قلقها إزاء    ،)CMW/C/LKA/CO/1 من الوثيقة    ٢٧الفقرة  (مالحظاهتا اخلتامية األخرية     يف

اإلساءة البدنية  تقارير تتحدث عن معاملة عامالت املنازل معاملة العبيد وعن حاالت           وجود  
 .ة اخلطريةيرجى إبالغ اللجنة باخلطوات املتخذة ملعاجلة هذا املشكل.  هلنواجلنسية

ويرجى التعليق على املعلومات البديلة املتاحة للجنة بشأن التمييز ضد النساء يف جمال               -١٩
 ملنع أمهات األطفال دون     ٢٠٠٧ يف عام    اقترحت قانوناً قد   لكون الدولة الطرف     العمل نظراً 

 هذا مت إصداركان قد ا إذا  مبيرجى إبالغ اللجنة. عمل خارج البلداس الالتمسن اخلامسة من 
  . وشرح أسباب وضع قانون من ذلك القبيلالتشريع

  الصحة    
 الغـرض منـه    إذا كان     يف التقرير أن إهناء احلمل جرمية يعاقب عليها القانون إال          جاء  -٢٠
 يرجى توضيح القانون املطبـق      .CEDAW/C/LKA/5-7) من الوثيقة    ١٨الفقرة  (األم  حياة   إنقاذ

 إثارة ردود فعل سـلبية قـد        دون"وكيف ميكن إصالح هذا القانون      . فيما يتعلق باإلجهاض  
 من التقرير؟ يرجى تقدمي معلومات      ١٨كما حذرت من ذلك الفقرة      "  اإلصالح تقوض جهود 

  .الوصول إليهاومدى تيّسر  منع احلمل دى توافر خدمات تنظيم األسرة ووسائلبشأن م
تشري املعلومات املتاحة للجنة إىل أن العديد من النساء العامالت يف املزارع خيضعن             و  -٢١

يرجى التعليق على   . إىل برامج تنظيم األسرة والتعقيم اإلجباري مما ينتهك حقهن يف اإلجناب          
 .ةهذه املسألعاجلة تلك املعلومات وإبالغ اللجنة بالتدابري اليت اختذت أو املعتزم اختاذها مل

  ات والنساء ذوات اإلعاقةالنساء الريفيات واملسّن    
برامج احلـّد    من التقرير، يرجى توضيح عناصر       ١٤٧-١٤٠باإلشارة إىل الفقرات      -٢٢
 الريفيات يف قطاع الزراعة وغـري       لفائدة النساء املشاريع البالغة الصغر    الفقر مثل برنامج    من  
.  التعليم والصحة واالقتصاد والعمـل     تاال من اخلدمات املتاحة للنساء الريفيات يف جم       ذلك
ويـذكر  الذي تنفذه الدولة    . "سامورذي"لرعاية  اامج  نبرهي النسبة املقدمة للنساء من       وما

 برنامج من   وأن أي لألسر الفقرية دون حتيز جنساين      تقدم  املساعدة   أن   ٣٣التقرير يف الفقرة    
 بيد أن هذه األسر تعاين معانـاة        .عيلها نساء تيشية اليت   ضد األسر املع    ال مييز  الربامج اإلمنائية 

  فما هي اجلهود اجلاري بذهلا ملساعدة النساء على وجه اخلصوص؟. شديدة
 من التقرير، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات بشأن         ٣٨-٣٣على الفقرات   وعطفاً    -٢٣

ل واحلصول  ات والنساء ذوات اإلعاقة فيما يتعلق بالتعليم والعم       لمسّنلوضع حقوق اإلنسان    
 .على اخلدمات الصحية واحلصول على ملكية األرض واحلماية من العنف
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لكون النساء والفتيات هن األكثر املعاناة من اآلثار السلبية لتغري املناخ، يرجى            اً  ونظر  -٢٤
سياسة تتعلق باحلد من خماطر الكوارث والتخفيف من آثارها    كان قد مت وضع أية      بيان ما إذا    

 ٢٨وباإلشارة إىل بيان اللجنـة املـؤرخ        . تنفيذهايف عملية   يشاركن  نساء  ال إذا كانت ما  و
 يف جنـوب    )التـسونامي (  طوفان املّد الزلزايل    فيما يتعلق بكارثة   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

 شرق آسيا، يرجى تقدمي معلومات بشأن برامج إعادة التأهيل لفائدة ضحايا كارثة التسونامي     
، وال سيما النساء والفتيات، ومـن ضـمنهن         ٢٠٠٤ديسمرب  /ول يف كانون األ   اليت وقعت 

 .املسنات يف املناطق الريفية

 يف الشؤون املدنيةواملساواة أمام القانون     

 للنـساء  ،)HRI/CORE/LKA/2008 من الوثيقـة  ٨٠الفقرة (األساسية   للوثيقة   وفقاً  -٢٥
. يف جمال املـرياث   اً  ال يزال قائم  احلق الكامل يف امللكية املستقلة عن أزواجهن ولكن التمييز          

 ومـا هـي القـوانني       ،يرجى شرح كيف تعامل النساء وال سيما فيما يتعلق مبسألة املرياث          
 .السارية حلماية حقوقهن يف التملك

وهل حتصل النساء على اخلدمات القانونية على قدم املساواة مع الرجال؟ وهل ميكن               -٢٦
 األتعاب؟ وإذا كانت املساعدة     دفعاجملانية إذا عجزن عن     هلن احلصول على املساعدة القانونية      

القانونية متاحة، فهل تقدم للنساء والرجال على قدم املساواة؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل              
يستفدن منها؟ فإذا مل يكن األمـر كـذلك،         هل  القانونية و بتوفر هذه املساعدة     النساء   تعلم

 .يرجى شرح األسباب الكامنة وراء ذلك

 من املالحظات اخلتاميـة الـسابقة       ٢٩٩وباإلشارة إىل التوصية الواردة يف الفقرة         -٢٧
، يرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن إمكانية وصول        )A/57/38 من الوثيقة    ١اجلزء  (للجنة،  

 احتياجـاهتم االقتـصادية     لتلبية من النساء واألطفال إىل اخلدمات واملرافق        املشردين داخلياً 
  يف داخليـاً املشّرداتإبالغ اللجنة بالتدابري املتخذة لضمان مشاركة اً  أيض ويرجى. والصحية
 .بناء السالم مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجالو تسوية الرتاعات عمليات

وطنيـة  إذا كانت توجد سياسة وطنية أو خطة عمـل          عما  ويرجى تقدمي معلومات      -٢٨
طينهم وإعادة إدمـاجهم يف      وإعادة تو  ردين داخلياً األشخاص املش تتوخى معاجلة مسألة عودة     

ملعاجلة شواغل املقاتالت السابقات أو     املتخذة  معلومات عن التدابري اخلاصة     اجملتمع، فضالً عن    
تنفيذ بـرامج إعـادة     لدى  احتياجاهتن لضمان عدم تعرضهن ملزيد من التمييز        تلبية  وتجزات  احمل

 ١٨٢٠ و ١٣٢٥ ما إذا كان قرارا جملـس األمـن        اًوتود اللجنة أن تعرف أيض    . هذهاإلدماج  
  . امهتنفيذساء يف عملية النومدى مشاركة  ،مطبقني يف الدولة الطرف

   األسريةوالعالقاتالزواج     
 مـن   ١٠الفقـرة   (يف حني يشري التقريـر إىل اخنفـاض حـاالت زواج القـصر                -٢٩

 مبوجـب قـوانني     قانون حيظر زواج القصر   رغم عدم وجود    ) CEDAW/C/LKA/5-7 الوثيقة
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كرهن علـى   حقيقة أنه ال تزال توجد فتيات ي      األحوال الشخصية اإلسالمية، فإن ذلك ال ينفي        
أية خطوات للتعاون مـع جلنـة       كان قد مت اختاذ     إذا  بيان ما   رجى  ُي. رغماً عن إرادهتن  الزواج  

وتثقيفها احمللية  لتوعية اجملتمعات   أية جهود   كانت هناك   ما إذا   صالحات املعنية هبذه املسألة و    اإل
وباإلشـارة إىل   . هذه املمارسة الثقافيـة ممارسـة متييزيـة        تدرك األسباب اليت جتعل من    كي  ل

إىل منـع   التعليم العايل للفتيات املـسلمات       ، يرجى توضيح كيف يؤدي     من التقرير  ١١ الفقرة
قـانون  نص  وي. تغيري القانون ملنع زواج القصر بالكامل     األسباب اليت حتول دون     زواج القصر و  

العروس والطالق اإلسالمي على أنه من غري الضروري احلصول على موافقة خطية من             الزواج  
  فهل تعمل احلكومة على تنفيذ أية إصالحات فيما يتعلق هبذه املسألة؟. املسلمنيوالعريس 

  ٢٠ من املادة ١الفقرة     
 من االتفاقية   ٢٠ن املادة    م ١يرجى بيان التقدم احملرز فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة            -٣٠

  .د اجتماع اللجنةيعافيما يتصل مبو
        


